




المحتـويـــــــات

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

كلمة المدير العام

دائرة الرعاية الصحية األولية

      البرامج الصحية

      المراكز الصحية

دائرة التنمية المجتمعية

دائرة العالقات العامة واإلعالم

دائرة المالية واالدارية

4

6

10

14

19

34

46

64



/        التقرير السنوي 42017

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
أ. فريد مرة

صادف هذا العام 2017، مرور مئة عام على وعد بلفور المشؤوم 

والتشريد  والمعاناة  واأللم  الظلم  وكرس  سبب  الذي  الوعد  هذا   ،

للشعب الفلسطيني، وكذلك فإنه جسد مئة عام من الكفاح والنضال 

والمواجهة والصمود ورفض االستسالم والخنوع، وما تزال القضية 

المنطقة.  في   الصراع   وأساس  القضايا  أم  هي  الفلسطينية 

وتتمظهر هذه المرحلة بالتالي:

يعمل  بات  الذي  العربي  الرجعي  الصهيوني  اإلمبريالي  التحالف   -

إعالن  الفلسطينية، وهذا  القضية  بشكل علني وسافر بهدف تصفية 

يعبر عن نهاية أوراقه التي كان يعمل بها بالخفاء ومن تحت الطاولة، 

ومن جهة أخرى محاولة إلستثمار حالة اإلنقسام الفلسطيني والوضع 

العربي المتردي والذي تم إغراقه في حروب  ومشاكل داخلية. 

يؤكد  بالتحديد  وهذا  إنسداده  وليس  السياسي  االفق  إنعدام   -

مع  الفلسطينية  للقضية  السياسية  التسوية  أفق  إنعدام  فشل 

عقدين  مدى  على  إمتد  كنهج  وفشلها  المفاوضات  أفق  إنسداد 

ونصف كتوجه راهن عليه بعض الفلسطينيين بغياب البدائل األخرى 

وما  وهيمنته  اإلسرائيلي  لالحتالل  تكريس  من  ذلك  على  ترتب  وما 

أفرزه من تنازالت مصيرية.

- إن  ما تسمى بصفقة القرن وإن كنا ندرك أنها صفعة قرن، إال أن 

يعملون  عليها  والقائمون  المفاوضات،  تنتظر  ال  أنها  فيها  الجديد 

العدو  إعتراف  من  واضح   وهذا  الواقع  أرض  على  تطبيقها  على 

األمريكي  أن القدس  عاصمًة للكيان الصهيوني، صفقة القرن التي 

الترويج لها وما رشح من تفاصيل شحيحة  تعدها إدارة ترامب ويتم 

عاصمًة  العربية  بالقدس  أمريكي  إعتراف  من  رافقها  وما  حولها 

الالجئين  قضية  تصفية  محاوالت  عن  عدا  اإلسرائيلي  االحتالل  لكيان 

الفلسطينيين بتقليص موازنات ودعم وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

األمر  االستيطان ومحاوالت فرض  »األونروا« وتوسيع  الفلسطينيين 

الواقع على الشعب الفلسطيني وسلبه حقوقه المعترف بها دوليا.

مواجهة  بهدف  االنقسام  إنهاء  إستحقاق  أن  على  يؤكد  هذا  إن   -

هذة األخطار أصبح  مقدسًا، وفي هذا العام إرتفع األمل عند الشعب 

الفلسطيني بإمكانية إنهاء االنقسام إال أن هذا األمل سرعان ما يتراجع 

الوطنية  الوحدة  أن  نؤكد  وهنا  والخارجية.  الداخلية  المعوقات  أمام  

الفلسطينية هي أساس الصمود والمواجهة واالنتصار. وتعلمنا 

دروس التاريخ أن ما يوحد الشعب الفلسطيني هو الميدان وأن الحوار 

من وراء المكاتب غير كاف إلنجاز الوحدة، وهذا ما يتم على أرض الواقع 

في قطاع غزة هذه األيام. فعلى القيادة واألحزاب  السياسية والنخب 

أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية وإال سيحملها التاريخ مسؤولية خذالن 

الشعب الذي صمد  مئة عام وأكثر، وما زال يقاوم.

- إن القوى الفلسطينية الديمقراطية تتحمل أيضًا المسؤولية لغياب 

وعدم  تشرذمها  بسبب  وذلك  بالقرار  التأثير  في  وهامشيتها  دورها 

الوطنية  الحالة  تأطير  على  قادر  ديمقراطي  وطني  بتيار  وحدتها 



5

الديمقراطية ونقلها من الهامشية إلى التأثير في القرار الفلسطيني.

- إن  مواجهة هذه األخطار الحقيقية والصعبة تتطلب أن يتحمل الجميع 

مسؤولياته وأن يقوم بدوره فالمجتمع المدني الفلسطيني والذي 

نحن في لجان العمل الصحي جزء منه، تقع عليه مسؤولية كبرى.

لذا نؤكد أن الدور األساسي للمجتمع المدني في  ظل مرحلة التحرر 

االنخراط بشكل  أوالً عبر  التصفية هو  الوطني وفي مواجهة معركة 

شامل بالقضية الوطنية وببعد كفاحي ومقاوم، وبشكل رئيس العمل 

على  تعزيز  ثقافة قوية في المجتمع قادرة على حمايته وتحصينه 

من  هي  والتي  الناعمة  بالحرب  يعرف  بات  ما  مواجهة  على  وقادرة 

أخطر الحروب والتي تشن علينا ليل نهار بهدف طمس الهوية وتزييف 

التاريخ وتخريب الوعي  الوطني، مستهدفًة الهوية والوجود. 

على  الرئيسي  إعتماده  ونتاج  الفلسطيني  المدني  المجتمع  إن 

التمويل الخارجي أصبح بكليته غير واضح المعالم والدور، لذا البد  من 

عملية فرز واضحة بين كل من يدعي أنه جزء من المجتمع المدني. 

الوطنية ومن دوره  القضية  باألساس على موقفه من  فرز يقوم 

التطبيع   عملية  ومن  المشروط  التمويل  ومن  والكفاحي  التحرري 

المجتمع  معايير  وتحديد  وضع  أي  والفساد  اإلفساد  مظاهر  ومن 

المدني )الوطني(، نعم من يقوم  بنشاط ببعد تطبيعي هو خارج 

عليه  تثبت  ومن  المشروط  التمويل  يقبل  من  وكذلك  الصف  عن 

ممارسات  فساد هو خارج الصف الوطني المدني إن جاز التعبير.

من  روادها  وبقيادة  مسيرتها  وطيلة  الصحي  العمل  لجان  إن 

التوجه  لهذا  رائدة  مؤسسة  وستظل  كانت  والمناضلين  الشهداء 

وملتزمة به ومتعاونة مع كل أصدقائها لتعزيز هذا الدور الوطني.

وعلى الصعيد الداخلي لمؤسسة لجان العمل الصحي وإنجازاتها خالل 

العام 2017، فالتقرير السنوي الذي  تصدره  لجان العمل الصحي يلقي 

الضوء على  نوعية وكم األعمال التي تقوم بها إعتمادًا على خطتها 

االستراتيجية والتشغيلية حيث تم بناؤها على منهجية التخطيط بالنتائج 

بالخدمات  إهتمامها  على  المؤسسة  حافظت  وقد  القيم.  وعلى 

كنماذج عمل رافعة وتركيز عملها على الجانب الصحي الحقوقي.

التقرير  تفاصيل  أن  القول  يمكن  وبإيجاز  ولكن  لإلسهاب،  مجال  وال   

والجهود  والنجاحات  واإلنجازات  البرامج  لكافة  تتطرق  سوف  السنوي 

التي بذلت خالل العام، سواءً على صعيد دائرة الرعاية األولية ودائرة 

التنمية ودائرة العالقات وأيضًا من خالل العضوية والنشاط والتفاعل في 

العالمية. وكل  أو  العربية  أو  المحلية  الشبكات واإلئتالفات والمنتديات 

هذه اإلنجازات والتميز كانت بفضل العمل الدؤوب والمثابر والمتواصل 

والمبادئ  والقيم  المهنية  باألخالق  والتحلي  للفكرة  اإلنتماء  وبفضل 

التي تعزز العطاء واإلصرار على تقديم العمل النوعي والمبدع. 

 وقد إستطاعت المؤسسة تحقيق جميع أهدافها إال أنها لم تستطع 

بعد تخطي الصعوبات المالية التي تمر بها، بالرغم أنه في العام 

من  وأفضل  جيدًا  ماليًا  توازنًا  تحقق  أن  المؤسسة  إستطاعت   2017

السنوات السابقة  من خالل إهتمامها باالعتماد على الذات وكذلك 

تنويع  مصادر التمويل والتحول في إستراتيجة عملها وكان هذا بارز 

تطور  بحالة  وهي   ،2020  2018- لألعوام  االستراتيجية  خطتها  في 

مستمر بالرغم من أنها تواجه  مجموعة من التحديات الجدية بدايًة 

من المعيقات التي يضعها االحتالل وخاصًة بمنعها من العمل في 

القدس ومالحقة أي نشاط لها في المدينة المقدسة. إال أنها من 

خالل التخطيط العلمي والعمل المهني  واالهتمام بالجودة وتعزيز 

قيمها وثقافتها لديها الثقة بأنها سوف تتخطى كل التحديات.

العاملين  جميع  إلى  والتقدير  التحية  أوجه  أن  إال  يسعني  ال  وأخيرا 

األكبر وخاصًة  العبء  يتحملون   زالوا  بالمؤسسة والذين ما  والعامالت 

تحملهم للظروف المالية الصعبة ولهم الوعد بأن يبقى مجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية حريصين كل الحرص على العمل من أجل تخطي كافة 

المعيقات والتحديات والمضي قدمًا من أجل التحسين والتطوير. وال بد 

أيضًا من التقدم بالشكر والعرفان لكافة األصدقاء والداعمين للمؤسسة 

الذين بدعمهم ومؤازرتهم يتحقق اإلنجاز والنجاح.
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كلمة المدير العام

أ.شذى عودة

شكل العام 2017 عام عمل وتميز أخر يضاف إلى سنوات عمل ومسيرة 

القرن  ثمانينيات  أواسط  إنطلقت  التي  الصحي  العمل  لجان  مؤسسة 

في  العامله  الكوادر  عملت  حيث  القدس  مدينة  قلب  من  الماضي 

المؤسسة على إعطاء المزيد من الجهود المرفقة بالرغبة في خدمة 

المؤسسات  قبل  من  اإلنتباه  تلفت  المؤسسة  جعل  ما  المواطنين 

الرسمية واألهلية والقاعدية والتي توجت في بعض األحيان بإتفاقات 

جديدة  دولية  مؤسسات  على  كذلك  إنطبق  ما  وهو  وعمل  شراكة 

في  للمؤسسة  والداعمين  العاملين  لقائمة  إنضموا  وممولين 

تخصصاتها الصحية والتنموية المختلفة.

وفي  فلسطين  داخل  يجري  بما  تأثرت  المؤسسة  أن  فيه  الشك  ومما 

المؤسسة  طموح  زال  ال  فمحليًا  العالم،  مستوى  وعلى  اإلقليم 

التناغم بين مختلف مقدمي الخدمات الصحية والذي  وتوجهاتها نحو 

لم يصل للمستوى المطلوب وهو ما يؤثر على رؤيتها بضرورة توفير 

عالية  وكفاءة  وبجودة  حقوقي  تنموي  منظور  وفق  للجميع  الصحة 

المؤسسة  تواصل  هذا  ومع  والفقيرة،  المهمشة  الفئات  يخدم  وبما 

كاستراتيجية وطنية، كما  الرؤية  لتثبيت هذه  الفرقاء  العمل مع جميع 

الرسمي  الصحي  للقطاع  المخصصة  المالية  الموازنات  القصور في  أن 

وإستمرار  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  غوث  وكالة  تمويل  ووقف 

االحتالل في إستهداف صحة المواطن الفلسطيني عبر القتل وإطالق 

قدرة  على  القيود  وفرض  واالقتصادي  المعيشي  والتضييق  النار 

المواطنين في الوصول والحصول على الخدمات الصحية كلها مؤشرات 

ناقوس  لدق  وتدفعها  عملها  في  بالحسبان  المؤسسة  تأخذها  قلق 

الخطر والدعوة العاجلة لإللتفات لهذه المؤشرات الخطرة.

الصراعات  بالغ  بإهتمام  المؤسسة  تتابع  اإلقليمي  المستوى  وعلى 

من  ذلك  يحمله  بما  العربية  الدول  من  الكثير  تضرب  التي  والحروب 

بال  فلسطينيون  ومنهم  هناك  المواطنين  وحياة  لصحة  إستهداف 

أراضيهم  من  وتهجيرهم  طردهم  بعد  هناك  ليكونوا  إضطروا  شك 

يعانون  زالوا  1948 وال  لبلدهم عام  الصهيونية  العصابات  احتالل  عقب 

من  الكثير  فإن  اإلطار  ذات  وفي  القسري،  التهجير  هذا  تبعات  من 

إلى  طريقها  تجد  باتت  لفلسطين  مخصصة  كانت  التي  التمويل  فرص 

مواقع الصراعات والحروب وهو ما أثر على مكانة المؤسسات األهلية 

والرسمية الفلسطينية وفي المقدمة منها تلك العاملة في القطاعين 

الصحي والتنموي ونحن في مؤسسة لجان العمل الصحي غير بعيدين 

عن هذا الواقع الجديد.
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الرئيس األمريكي  العالم بوصول  التي شهدها  التغييرات  أرخت  عالميًا 

دونالد ترامب لسدة الحكم في بالده بظاللها على الجميع وكان إعالنه 

يسمى  لما  تسويقه  وقبلها  إلسرائيل  عاصمة  بالقدس  االعتراف  عن 

دفع  ووقف  الفلسطيني  الشعب  حقوق  تنتقص  والتي  القرن  بصفقة 

حصة بالده لألونروا وما رافق ذلك من فعاليات على األرض رفضًا للنهج 

األمريكي الداعم لدولة االحتالل اإلسرائيلي وكانت مؤسسة لجان العمل 

التغيرات  بهذه  المتأثرين  من  الفلسطيني  الشعب  عموم  كما  الصحي 

وغيرها من قبيل توقف بعض الممولين عن العمل أو تغيير توجهاتهم 

ووجهاتهم وشروطهم والتي ترفض المؤسسة الكثير منها.

المؤسسة  منها  تعاني  مالية  أزمات  من  عليه  ترتب  وما  سبق  ما  كل 

المؤسسة  إصرار  ظل  في  يهدده  أو  العمل  يوقف  لم  سنوات  ومنذ 

على المواصله باالعتماد على رأس مالها األساسي والثابت والمتمثل 

بطواقمها المتفانية والمؤمنة برسالتها.

 2017 العام  خالل  الصحي  العمل  لجان  مؤسسة  ومسيرة  تفاصيل 

وفي كل مسارات وميادين عملها وتواجدها جرى رصدها في التقرير 

إال بفضل  تتم  إن  االنجازات  أيديكم. ولم يكن لهذه  بين  الذي  السنوي 

عمل  حركة   2017 عام  فشهد  لعملها.  والمخلصة  المتفانية  كوادرها 

الوطن  محافظات  في  المنتشرة  الصحية  الرعاية  مراكز  في  دؤوبة 

مقدمًة الخدمات لفئات مختلفة من المجتمع الفلسطيني، ونشطت في 

مجال تنفيذ األيام الطبية والتثقيف الصحي ناهيك عن القضايا النوعية 

المرضى  مع  التعامل  بآليات  نفسها  عكست  والتي  النفسية  كالصحة 

وتخفيف إستخدام المهدئات بأقسام الطوارئ وإكتشاف حاالت  لنساء 

الجديدة في تشغيل مركز  المرأة بصماته  لبرنامج صحة  معنفات، وكان 

إضافًة  بالخليل،  القديمة  البلدة  في  للنساء  اآلمنة  المساحة  إشراقة 

لمركز إشراقة في قلقيلية، وتميزه في رفع قدرات طاقم البرنامح في 

مجاالت نوعية جديدة كالجنسانية والصحة النفسية للنساء والرعاية ما 

قبل الحمل واالرشاد الزواجي وإدماج الذكور في برامج الصحة اإلنجابية 

عدا عن الخدمات التي يقدمها أصالً.

سواءً  جديدة  إبداعات  النساء  ألورام  التشخيصي  دنيا  لمركز  وكان   

الثدي والحصول على  المبكر عن سرطان  للكشف  العربية  الحملة  في 

 2018 النور عام  تمويل للعيادة المتنقلة للكشف المبكر والتي سترى 

برنامج  أما  والدولية.  والعربية  المحلية  عالقاته  قاعدة  توسيع  وكذلك 

الصحة المدرسية في القدس عنوان صمودنا وإهتمامنا بصحة الطلبة 

الفلسطينين فإستمر في تقديم خدماته رغم الظروف األمنية والمالية 

قضايا  في  التثقيف  تعزيز  شملت  نوعية  وبإضافات  وبتطور  بثبات 

في  واالستمرار  بالمدارس  المراهقة  لفئة  والجنسية  اإلنجابية  الصحة 

الفلسطينية.  الصحة  بالتعاون مع وزارة  الوطني  التطعيم  تنفيذ حملة 

في  المسلماني  أحمد  الدكتور  مستشفى  إنجاز  إكتمل  العام  وخالل 

بعد   2018 عام  في  كاملة  بمرافقة  العمل  سيبدأ  والذي  ساحور  بيت 

إستكمال التراخيص الرسمية من وزارة الصحة الفلسطينية. 

ولم تتوانى دائرة التنمية المجتمعية عن تنفيذ خططها وبرامجها وقد 

شهد برنامج تعزيز وتمكين الشباب قفزة نوعية في النشاط والمبادرات 

المدافعين  الشباب  بسواعد  نفذت  والتي  والحقوقية  المجتمعية 

الحق في  الشبابي من أجل  اإلئتالف  الصحة عبر تشكيل  الحق في  عن 

الصحة ومع شركائنا في مؤسسة بيسان وبالتعاون مع عدة مؤسسات 

تنموية وشبابية أهلية وقاعدية لتصل مبادراتهم وأعمالهم الطوعية 
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القرى والجامعات والمدارس والمخيمات وغيرها. وما زال كل من مركز 

وروضة  المسنين  ونادي  المتوسطة  الذهنية  اإلعاقة  لذوي  الواحة 

وحضانه حقل الرعاة مراكز تقدم نماذج تنموية تدافع عن حقوق الفئات 

واألطفال  والمسنين  اإلعاقة  وذوات  ذوي  األشخاص  من  المهمشة 

باإلضافة إلى الشباب.

تخطيطها  إنجاز  على  تعمل  أن   2017 عام  المؤسسة  إستطاعت 

هيئاتها  من  واسعة  وبمشاركة   2020-2018 لألعوام  االستراتيجي 

العدالة  قيم  تبني  في  إستمرت  حيث  والعاملين/ات،  اإلدارة  ومجلس 

االجتماعية والمساواة والشفافية، وكذلك تعزيز توجهات العمل التي 

المحلية  المجتمعات  وتنظيم  وتحريك  المجتمعية  التنمية  على  تركز 

القوانين  الصحية وموائمة  الحقوق  مناصرة  إلى  إضافًة  نحو حقوقها 

إنضمت  التي  الدولية  اإلتفاقيات  ووفق  حقوقي  منظور  من  الصحية 

االقتصادية  للحقوق  الدولي  العهد  رأسها  وعلى  فلسطين  إليها 

واالجتماعية وغيرها من اإلتفاقيات.

و لكي يكون تأثيرها واسعًا في السياسات والدفاع عن الحقوق الصحية 

وقامت  والمناصرة  السياسات  دائرة  أسست  والتنموية  واالجتماعية 

بالمؤسسة.  الخاصة  والمناصرة  الضغط  إستراتيجية  وأعدت  بتسكينها. 

المهمة  السياسات  من  مجموعة  تعد  أن  المؤسسة  وإستطاعت 

إلدماجها في أعمالها ومنها سياسة مكافحة الفساد وتم المصادقة 

ودور  بالبيئة  المتعلقة  والسياسات  اإلدارة،  مجلس  قبل  من  عليها 

الخطر  عوامل  تحليل  لسياسة  إنجازها  إلى  إضافًة  تجاهها،  المؤسسة 

إقراره من  التفويضات وتم  دليل  المؤسسة  وأنجزت  االستجابة،  وآليات 

قبل مجلس اإلدارة إلدخاله في عمل المؤسسة كسياسة مرجعية. 

المالية واإلدارية وعلى  الدائرة  التأكيد على دور  ما تقدم ال ينفي 

وإشرافها  بأنواعها  المالية  والتقارير  المحاسبية  لألعمال  إنجازها 

األمر  وينطبق  أعاله.  ذكرت  التي  اإلدارية  السياسات  إعداد  على 

على دائرة العالقات العامة واإلعالم التي تميزت بتدعيم العالقات 

التمويلية وفتح عالقات جديدة ومتابعة متطلبات المشاريع الممولة 

فيها  تنخرط  التي  واإلئتالفات  الشبكات  لعمل  لتركيزها  إضافة 

المؤسسة  عمل  إبراز  في  واضحة  أهمية  لإلعالم  وكان  المؤسسة، 

والعصرية  التقليدية  المختلفة  اإلعالم  وتعزيز حضورها في وسائل 

وبنشاط أعلى من السنوات السابقة.

إن كل ما ذكر عن أعمال الدوائر لهو جزء بسيط مما تم والذي ستجدون 

كلماتي  أختم  أن  مني  يتطلب  وهذا  التقرير.  هذا  متن  في  تفاصيله 

والبرامج  والمناطق  المراكز  ومدراء  والعامالت  العاملين  لكل  بالشكر 

لجان  مؤسسة  يشكلون  فكلهم  اإلدارة  ومجلس  التنفيذية  والهيئة 

إبداع  وذات  جيدة  وبسمعة  الطليعة  في  ويجعلونها  الصحي  العمل 

وتميز، شكرًا لكم وشكرًا لكل من يثق بالمؤسسة وخدماتها وبرامجها  

شكرًا  ورسمية.  محلية  وهيئات  مؤسسات  ومن  المستفيدين/ات  من 

لشركائنا وداعمينا وأصدقائنا  المصرين على إستمرار مسيرة المؤسسة. 



دائرة الرعاية
الصحية األولية
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  تعتبر دائرة الرعاية الصحية األولية أكبر دوائر مؤسسة لجان العمل 

خدمات  لتقديم  وتسعى  لها،  رئيسي  ورافد  عماد  وهي  الصحي 

لالستجابة  ساعيًة  والشمولية  النوعية  األولية  الصحية  الرعاية 

للحقوق واالحتياجات الصحية المتنامية في المجتمع الفلسطيني، 

عبر  تواجدهم  أماكن  شتى  في  والمهمشين  للفقراء  وباألخص 

كوادرها في جميع مراكزها الصحية وعياداتها المتنقلة التي تنتشر 

في عدة مواقع معزولة ومهمشة من شمال الضفة الغربية إلى 

كبرنامج  متخصصة  صحية  برامج  عدة  على  الدائرة  وتشرف  جنوبها. 

المزمنه  األمراض  وبرنامج  المرأة  صحة  وبرنامج  المدرسية  الصحة 

والطفل السليم. إضافًة إلى المشاريع الصحية ذات العالقة واللجان 

الدوائية، لجنة  اللجنة  للجودة مثل  التطويري  البعد  التخصصية ذات 

المختبرات، لجنة التمريض، لجنة التعزيز والتثقيف الصحي، لجنة البيئه 

ولجنة األطباء. 

توزيع العيادات والمراكز جغرافيًا:

محافظة قلقيليه: مركز قلقيليه الصحي.	 

من 	  القديمه  البلدة  في  الطبي  المجمع  نابلس:  محافظة 

نابلس، مركز سالم الصحي ومركز عورتا الصحي.

والعيادة 	  الباذان  مركز  الشفاء،  مركز  طوباس:  محافظة 

المتنقله.

الله والبيرة: مركز المزرعة الشرقية، مركز دنيا 	  محافظة رام 

التخصصي ألورام النساء وكذلك عيادات متنقله في كل من 

رنتيس، رأس كركر، واللبن الغربي. 

الصحي، 	  حلول  مركز  الخليل،  طوارئ  مركز  الخليل:  محافظة 

عيادة سعير والعيادة المتنقله.

محافظة بيت لحم: مركز بيت ساحور الصحي.	 

مستوصف الشفاء التخصصي- طوباس.  .1
المجمع الطبي - نابلس  .2

مركز عورتا الصحي  .3
مركز الباذان الصحي  .4
مركز سالم الصحي  .5

مركز قلقليلية الصحي/ مركز إشراقة  .6
مركز دنيا التخصصي الورام النساء  .7

مركز المزرعة الشرقية  .8
مركز بيت ساحور الطبي  .9

مركز حلحول الصحي  .10
عيادة سعير  .11

مركز طوارئ الخليل – البلدة القديمة               .12
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العام  الطب  خدمات  وعياداتها:  مراكزها  في  المؤسسة  تقدم 

األشعة  وخدمات  المختبر  خدمات  وكذلك  المرأة  صحة  والطوارئ، 

التشخيصية في 7 مراكز صحية، إضافًة إلى خدمات الطب التخصصي 

الجراحه  كذلك  وتقدم  الثدي،  سرطان  عن  المبكر  الكشف  ومنها 

النهاريه في كل من مركزي بيت ساحور وقلقيليه.

التعليم والتدريب المستمر للدائرة:

تسعى دائرة الرعاية بشكل مستمر إلى رفع قدرات ومهارات الطواقم 

العامله فيها لجهة عنصر تطبيقات الجودة وإستدامة المؤسسه، ولذا 

عقدت العديد من الورش والتدريبات المبنيه على إحتياجات المؤسسه 

والعاملين/ات فيها في مجاالت متعددة عقدتها المؤسسة أو بدعوة 

خارجية، حيث شارك أكثر من 75 موظف/ة )أي بنسبة %65( من عامليها 

ومن مختلف المناطق في كثير من المؤتمرات والدورات وورش العمل 

ذات العالقة بعمل الدائرة.

الوطنيه: كلجنة  اللجان واإلئتالفات  العديد من  الدائره في  وتشارك 

المحددات االجتماعية ولجنة مكافحة التدخين، لجنه الرضاعه الطبيعيه، 

المزمنة،  األمراض  لجنة  الصحي،  والتثقيف  للتعزيز  الوطنيه  اللجنه 

منتدى المنظمات األهليه لمناهضة العنف ضد المرأة، إئتالف حماية 

لجنة  اإلنجابية،  الصحة  لجنة  األمهات،  وفيات  لجنة  اآلمن،  اإلجهاض 

القطاع الصحي في شبكة المنظمات األهلية.

والدائرة ممثلة في حركة صحة الشعوب وكذلك في شبكة آوان )شبكة 

تعزيز الحقوق الجنسية واإلنجابية اإلقليمية/تنظيم األسرة التونسية(.

اللجان التطويريه لجودة الخدمات الصحيه:

تعتمد المؤسسة في تسيير عملها الصحي على عدة لجان منظمة 

تأخذ على عاتقها تيسير العمل وتلبية المتطلبات الالزمة لذلك وفق 

أحدث األنظمة المتبعة عالميًا وتحكم عملها بروتوكوالت علمية:

لجنة المختبرات:

لكافة  المهني  األداء  وتقييم  مراقبة  على  اللجنة  هذه  وتعمل 

برنامج  المؤسسة وتعتمد في عملها على  الطبية في  المختبرات 

رفع  إلى  وتهدف  الداخلية،  المراقبة  وكذلك  الخارجية  المراقبة 

مستوى القدرات الفنية من خالل التعليم والتدريب المستمر وكذلك 

الموحد  اإلجراءات  دليل  خالل  من  العمل  ومنهجيات  طرق  توحيد 

لمختبرات المؤسسة.

لجنة التمريض:

بدليل  والتقيد  البروتوكوالت  تطبيق  على  اللجنة  هذه  تعمل 

لمهنة  الحديثة  العلمية  التطورات  مراعاة  مع  التمريضية  اإلجراءات 

جميع  في  الكوادر  وتدريب  تعليم  إلى  تهدف  وكذلك  التمريض. 

المجاالت التمريضيه.

اللجنة الدوائية:

الطبية  والمستلزمات  األدوية  توفير  آليات  تطوير  إلى  وتهدف 

لكافة مراكز وعيادات المؤسسة بالكميات المناسبة وفي الوقت 

إستهالك  ترشيد  سياسات  وتطبيق  حفظها،  وطرق  المناسب 

الدواء، وتطبيق السياسات واإلجراءات الدوائية الصادرة من اإلدارة 

العامة للصيدلة في وزارة الصحة الفلسطينية. 

لجنة األطباء: 

وتهدف هذه اللجنة إلى تطوير األداء المهني في جميع عيادات 

المؤسسه. 

لجنة البيئة:

مراكز  جميع  في  البيئيه  السياسات  إدماج  متابعة  إلى  وتهدف    

وعيادات المؤسسة ومنها التخّلص من النفايات الطبية وغير الطبية 

وفق البروتوكوالت الوطنية.
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لجنة التعزيز والتثقيف الصحي:

المؤسسة  عمل  في  األساسية  الركائز  إحدى  اللجنة  هذه  تعتبر 

في القطاع الصحي والتنموي، وتهتم هذه بدراسة مواد التثقيف 

مواد  إنتاج  على  العمل  وكذلك  المؤسسة  لدى  الصحي  والتعزيز 

تثقيفية جديدة تتالئم مع إحتياجات القطاع الصحي والتنموي.

المؤشرات الصحية العامه

المراكز  في  طواقمها  خالل  من  الصحيه  الرعاية  دائرة  قدمت 

طبية  خدمة  ألف   355 من  أكثر   2017 عام  في  والبرامج  والعيادات 

وتشخيصيه وتثقيفية ألكثر من 118 ألف مواطن/ة. وبلغ عدد مرضى 

المؤسسة لهذا العام 83882 مريض/ة.

الجدول التالي يبين بعض المؤشرات اإلحصائية العامة للزيارات 

المكررة وكذلك النشاطات التثقيفيه والمجتمعيه في عام 2017. 

العددالمؤشر الصحي

83882عدد المرضى الكلي

والفعاليات  الصحي  التثقيف  من  المنتفعين  عدد 

المجتمعية
24211

الصحه  برنامج  من  المنتفعين  القدس  طالب  عدد 

المدرسية
10000

118593عدد المنتفعين الكلي

355180عدد جميع الفعاليات والخدمات

163514عدد الزيارات المكررة

73468عدد زيارات العيادات التخصصية

810عدد العمليات الجراحية

56571عدد فعاليات المختبر

30679عدد فعاليات األشعة

العيادات الطبية التخصصية:

وعيادات  مراكز  معظم  في  التخصصية  الطبية  الخدمات  تقدم 

ويعمل  تخصصًا،   24 التخصصية  المجاالت  عدد  بلغ  حيث  المؤسسة 

في هذه العيادات أكثر من 100 إختصاصي/ة، وقد إستفاد من هذه 

39 ألف مواطن/ة، وبلغ مجموع الزيارات المكررة  الخدمات أكثر من 

العظام،  لعيادة  الزيارات  أكثر  وكانت  زيارة   73468 العيادات  لهذه 

النسائية، األنف واألذن والحنجرة، األطفال، العيون، الجلدية، القلب، 

التغذية، الجراحة العامة، العالج الطبيعي واألمراض الباطنية. 

توزيع المرضى حسب الجنس/ 2017

ذكور
اناث 46 %

% 54 
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توزيع المرضى حسب الفئات العمرية في المراكز/ 2017

المجموعأكبر من 4160-2660-1640-625-015-5الفئة العمرية

54736987606871785948248334137ذكور

427753257713115108174354740546إناث

975012312137811868814122603074683المجموع

%46%41%42%38%44%57%56ذكور

%54%59%58%62%56%43%44إناث

النسبه المئوية للفئة 

العمرية
13%16%18%25%19%8%74683
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العيادة المتنقلة: 

إنطالقًا من رسالة المؤسسة في خدمة الفئات الفقيرة والمهمشة 

الصحية  الخدمات  الصحي  العمل  لجان  مؤسسة  تقدم  والمعزولة 

الطفل  المرأة،  صحة  خدمات  الطوارئ،  العام،  الطب  تشمل:  التي 

الدواء  وصرف  الصحي  والتعزيز  التثقيف  المختبر،  خدمات  السليم، 

األغوار  في  المتنقلة  عياداتها  عبر  وذلك  ودوري  مجاني  وبشكل 

الشمالية )7 مواقع(، وفي منطقة الجنوب )9 مواقع(، وفي منطقة 

في  ويعمل  ورنتيس(.  الغربي  اللبن  كركر،  رأس  قرى  )في  الوسط 

العام وطبيبات صحة  الطب  17 موظفًا/ة في مجاالت  البرنامج  هذا 

خدمات  من  إستفاد  وقد  والممرضات،  الصحيات  والمثقفات  المرأة 

هذا البرنامج أكثر من 7700 مواطن/ة حيث تم تقديم 12845 خدمة 

لهم خالل العام 2017. وقد مثلت نسبة المستفيدين من الذكور34% 

في حين كانت نسبه المستفيدات 66%.

يفتقرون  المهمشة  المناطق  هذه  سكان  أن  ذكره  الجدير  ومن 

الصحية والتعليمية، والمسكن والعمل  الحياة  أدنى مقومات  إلى 

الخدمات  مختلف  على  والحصول  الوصول  وصعوبة  األمن  وكذلك 

بسبب القيود التي يفرضها جيش االحتالل والمستوطنين.

ويواجه فريق العمل في هذه العيادات صعوبًة في الوصول إلى 

اإلسرائيليه  واإلغالقات  العسكريه،  الحواجز  بسبب  المناطق  تلك 

وكذلك بسبب الطرق الوعرة.

البرامج الصحية
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برنامج صحة المرأة.

يعمل برنامج صحة المرأة إستنادًا إلى رؤية تقوم على أن لكل إمرأة 

فلسطينية الحق في التمتع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية في 

كافة مراحل العمر التي تمر بها من الطفولة إلى الشيخوخة. ويستند 

على  تقوم  والتي  للمؤسسة  االستراتيجية  األهداف  إلى  كذلك 

االستجابة للحقوق الصحية والتنموية المتنامية للمجتمع الفلسطيني 

الجودة  وتحقيق  الفلسطيني  المجتمع  في  الحقوق  هذه  وتعزيز 

الشاملة في كل مجاالت عمل المؤسسة. وتنفذ خدمات البرنامج في 

14 مركز صحي وفي العيادات المتنقلة التي وصلت إلى16 موقع في 

منظقة األغوار الشمالية وفي جنوب الضفة الغربية. 

خدمات ونشاطات البرنامج:

في  والنساء  المراهقة،  سن  في  الفتيات  البرنامج  يستهدف 

بعدها،  وما  الطمث  إنقطاع  مرحلة  في  والنساء  اإلنجابية  المرحلة 

البرنامج  فعاليات  في  وتضمينهم  والرجال  الشباب  ويستهدف  كما 

وأنشطته المتعلقة بالصحة اإلنجابية وتشجيعهم على تلقى خدمات 

مستوى  تحقيق  يمكن  ال  بأنه  القناعة  من  منطلقين  اإلنجابية،  الصحة 

توعيتهم  ورفع  الرجال  مع  العمل  عن  بمعزل  للنساء  الصحة  من  جيد 

وتعديل توجهاتهم نحو قضايا الصحة اإلنجابية وممارساتها وتحملهم 

المسؤولية ألدوراهم المختلفة في قضايا الصحة اإلنجابية والجنسية.

للعنف،  يتعرضن  اللواتي  النساء  مع  بالتدخل  البرنامج  يقوم  كما 

المؤسسات  إلى  تحويلهن  وكذلك  الالزم،  الدعم  لهن  ويقدم 

تم   2017 العام  وفي  متابعة.  تحتاج  التي  الحاالت  في  المختصة 

إضافة بعض الخدمات النوعيه مثل الرعاية ما قبل الحمل والمشورة 

الزوجيه وخدمات الصحة الجنسية، وخدمات الصحة النفسية وتقديم 

خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية لذوات اإلعاقه تماشيًا مع فلسفه 

البرنامج في تقديم خدمات صحيه وتنمويه بمنظور شمولي، عدا 

وتنظيم  الحوامل،  ومتابعه  لرعايه  خدماته  تقديم  إستمرار  عن 

االسرة، والزيارات المنزليه بعد الوالدة والتعزيز والتثقيف الصحي.
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حسب  المرأة  صحة  برنامج  منتفعات  توزيع  يبين  جدول  يلي  فيما 

الخدمة المقدمة:

عدد المستفيداتنوع الخدمة

5127متابعة حوامل

2417تنظيم أسرة

4457خدمات نسائية

4341فحص الثدي

287تصوير الثدي

359زيارات مابعد الوالدة

8281تثقيف صحي

103التدخل مع النساء المعنفات

محظة تميز لعامي 2017-2016  

في  الجنوب  وإشراقة  قلقيليه  في  إشراقة  مركز  تأسيس  يشكل 

تختص  كمراكز  للسكان،  المتحده  األمم  صندوق  من  بدعم  الخليل 

إضافًة  واالجتماعية  والثقافية  والتنموية  الصحية  النساء  بقضايا 

الصحي  العمل  لجان  مؤسسة  قناعة  من  إنطالقًا  متميزة  نوعية 

منها  وإيمانًا  للنساء  الشاملة  النوعية  الخدمة  تقديم  بضرورة 

واإلبداعات  والقدرات  اإلمكانيات  لديها  المرأة   وبأن  المرأة  بحقوق 

التي تحتاج إلى من يدعمها. وعليه رأت المؤسسة أن إشراقة هي 

النافذة التي يمكن أن تسد احتياجات النساء وتوفر البيئة والفضاء 

تبادل  لهّن  ويتيح  آرائهن  عن  التعبير  خالله  من  للنساء  يمكن  الذي 

التجارب وفسحة للجدل والتعليم ضمن مساحة آمنة وذات خصوصية، 

والهوايات  المختلفة  الرياضات  ممارسة  من  تمكينهن  عن  عدا 

ومساعدة  الذات  لتطوير  ودفعهن  تقويتهن  وكذلك  المتعددة، 

محيطهن االجتماعي بما سيمتلكنه من خبرات للتدخل وقت الحاجة.
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البرامج والنشاطات التي يقدمها “إشراقة”: 

تقديم الخدمات الصحية للنساء والفتيات خالل مراحل حياتهن 	 

المختلفة. 

صحية 	  ومواضيع  قضايا  في  وتوعية  نقاش  جلسات  عقد 

وإجتماعية وتنموية. 

للنساء 	  والقانونية  االجتماعية  والمساعدة  الدعم  تقديم 

والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف. 

توفير مساحات لممارسة التمارين واأللعاب الرياضية واليوغا.	 

تقديم إستشارات تغذية.	 

تقديم نشاطات وفعاليات ترفيهية.	 

فريق العمل: 

طبيبات  أطباء/  من  مختص  متميز  فريق  إشراقة  مركز  على  يقوم 

الصحة  في  أخصائيات  إلى  باإلضافة  صحيات  ومثقفات  وممرضات 

المراكز  هذه  ولدى  والتغذية.  والقانونية  واالجتماعية  النفسية 

لجان إستشارية تشكلت من قبل مؤسسات المجتمع المحلي وتضم 

ممثلي وممثالت من مؤسسات رسمية وأهلية ناشطة وفاعلة في 

مجال العمل على قضايا المرأة الصحية والتنموية.

)إحنا صرنا نعرف حقوقنا وننتبه كيف نتعامل مع حقوقنا(

محطة تقييم مراكز اشراقة 

»احنا صرنا نعرف حقوقنا وننتبه كيف نتعامل مع حقوقنا« احدى 

المنتفعات من مركز اشراقة

خدماته  ومردود  إشراقة  لمراكز  تقييم  عمل  تم  العام  نهاية  في 

على النساء من قبل مقيم خارجي وخالصة التقييم بّينت أن النساء 

أن  يعتبرن  زلن  ال  اشراقة  مراكز  على  يتوافدن  اللواتي  والفتيات 

الصحية  حياتهن  جوانب  مختلف  في  تحول  نقطة  هي  المراكز  تلك 

المتوجهات  النساء  بإمكان  أصبح  فاليوم  واالجتماعية،  والنفسية 

إلى مراكز إشراقة اإلنخراط في مسار صحي متعدد له طابع شمولي 

ينتقل من مستوى تلقي الخدمات إلى مستوى المشاركات الذاتية 

والمجتمعية الفاعلة، فهن يتلقين خدمات الرعاية الصحية والنفسية 

حصص  في  كذلك  وينتظمن  القانونية،  والمشورة  واالجتماعية 

الطوعي دون  المجتمعي  الرفاه والعمل  البدنية وأنشطة  اللياقة 

تكبد عناء السفر والتنقل بين المراكز ذات االختصاص المتعدد، وأصبح 

مبادرات  تنظيم  إشراقة  مراكز  ومساندة  دعم  عبر  النساء  بإمكان 

تأكيد  إلى  مجتمعية طوعية في مجاالت صحية وإجتماعية تهدف 

حقوقهن في المشاركة المجتمعية بجوانبها المختلفه.

برنامج الصحة المدرسية:

التعزيز  على  أساسًا  ويركز  القدس  منطقه  في  البرنامج  هذا  ينفذ 

الصحي  التثقيف  خدمات  يقدم  حيث  المدرسيه،  الصحية  والتوعيه 

الفم  صحة  وخدمات  الطبي  والتقصي  المدرسيه  البيئة  وصحه 

واألسنان باإلضافه إلى برنامج التطعيم الوطني الموحد بالتنسيق 

مع وزارة الصحة الفلسطينيه وذلك في 61 مدرسه وبنسبه تغطيه 

تصل إلى %39 من مدارس القدس.

ومن أبرز نشاطات البرنامج:

الكشف المبكر عن األمراض 

يقوم البرنامج بتقديم خدمات الفحص الطبي والتقصي للصف األول 

خدمات  من  المستفيدين  الطلبة  عدد  وصل  وقد  مدرسه،   30 في 

حيث   ،592 واإلناث   435 منهم  الذكور  شكل  طالب/ه،  التقصي1027  

تم إكتشاف: 115حالة ضعف نظر منهم 32 ذكور و83 إناث، و5 حاالت 

مرض متوقع في القلب )3 ذكور و2 إناث(، وحالتي خصيه مهاجره، 

)9 ذكور  إناث(، و19 حالة قصر قامه  )11 ذكور و13  و24 حالة سمنه 

و10 إناث(، وقد تمت متابعة جميع الحاالت المكتشفه عبر التأكد من 

ملف  في  المتابعات  بهذه  االحتفاظ  وتم  العالج  وكذك  التشخيص 

الطالب/ه الطبي.
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فحص األسنان 
وعاشر  وسابع  رابع  أول،  صفوف  من  وطالبه  طالب   4570 فحص  تم 
تسوس  نسبة  لتقليل  وذلك  إناث   2609 و  ذكور   1961 منهم  أساسي 
الصف  لطالب  السنيه  الشقوق  تغطيه  تم  حيث  الطالب  لدى  األسنان 
األول وعددهم 342 طالب وطالبه )108 ذكور و234 إناث( وبلغ مجموع 
وطالبه  طالب   414 األسنان  في  مشاكل  لديهم  يوجد  ال  الذين  الطالب 
 )412( الطالب  من   12% هناك  أن  ووجد  الطالب.  مجموع  من   9% بنسبة 
بحاجه إلى تقويم في صفوف رابع وسابع وعاشر وأن %6 من الطالب 
أسنانهم متسوسه وبحاجه لحشوة أسنان، و 1% أسنان مفقوده، و1% 

أسنان محشوة.

التطعيم  

48 مدرسة وبلغ مجموع  التطعيم  التي شملها  المدارس  بلغ عدد 
الطالب الذين شملهم التطعيم من صفوف أول وتاسع )2511( طالب 
وطالبة من مجموع )2537( طالب وطالبة بنسبة تغطية وصلت إلى 

)%99( من مجموع الطالب. 

فحص النظر والعيون
الطالب  عدد  وكان  وثامن  وخامس  أول  لصفوف  النظر  فحص  تم 
1097 طالب و1823 طالبه حيث  2920 منهم  الذين تمت معاينتهم 
127 ذكور(، وتم تأكيد  378 حالة ضعف نظر)251 إناث  جرى تشخيص 
الذين  الطالب  مجموع  وكان   88% بنسبة  أي  حالة   259 تشخيص 

وضعوا نظارات طبيه 201.

التعزيز والتثقيف الصحي

تم عقد 378 محاضرة صحيه للطالب إستفاد منها 3151 طالب   .1

و5983 طالبه. 

تنفيذ 19 يوم صحي وكانت حول النظافة الشخصيه واإلخالء   .2

وبلغ عدد المشاركين 3482 منهم 30 من أولياء أمور الطلبة.

 123 منهم   633 فيها  شارك  للطالب  دورة   26 عقد  تم   .3

العنف  المراهقة،  صحة  حول  وكانت  إناث  و510  ذكور 

مهارات  السليمة،  التغذيه  األولي،  اإلسعاف  المدرسي، 

حياتيه والسالمة على الطريق.

5  دورات صحيه ألولياء األمور وبلغ عدد المشاركين  تم  عقد   .4

60 طالب/ه منهم 423 إناث، وتمحورت حول اإلسعاف األولي.

اللجان الصحيه:

 نفذ البرنامج 421 إذاعه صباحيه تناولت مواضيع مختلفه في الصحة 

الصحية  القضايا  تناولت بعض  227 مجلة حائط  العامة، كما تم عمل 

والسلوكية.

خدمات اإلسعاف األولي:

العيادات  في  أولي  إسعاف  خدمات  لها  قدمت  التي  الحاالت  عدد 

1578 منها )680 طالب، و898 طالبة( و100 من الهيئات التدريسية.

التنسيق والتشبيك

ذات  الجهات  مختلف  مع  وتنسيقه  تشبيكه  كذلك  البرنامج  واصل 

العالقة بعمله مثل مديرية التربية والتعليم في محافظة القدس، 

المحلي  المجتمع  مع  وأيضًا  القدس،  محافظة  صحة  ومديرية 

ومؤسساته حيث عقد أكثر من 39 لقاء خالل العام 2017.
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مركز قلقيلية الصحي:

يعتبر أحد أكبر مراكز المؤسسة وقد تأسس في عام 1990 وأفتتح 

الثامنة  الساعة  من  المركز  ويعمل   2004 عام  مطلع  الجديد  مبناه 

ويتم  األسبوع  أيام  طيله  ليالً  عشر  الحادية  الساعة  وحتى  صباحًا 

العمل في المركز من خالل طواقمه التي تضم 18 موظف/ة.

خدمات  المرأة،  صحة  الطوارئ،  العام،  الطب  خدمات:  المركز  يقدم 

المختبر، األشعة، والتصوير  النهارية،  الجراحة  )13 تخصصًا(،  تخصصية 

الصحية  إشراقة  مراكز  خدمات  إلى  باإلضافه  واإلسعاف  الطبي 

والتنموية والثقافية واالجتماعية.

مؤشرات منتقاة:

نشاطات المركز: 

 1300 من  أكثر  فيها  شارك  صحيًا  تثقيفيًا  لقاءًا   155 المركز  نظم 

مستفيد/ة، وينشط المركز في عقد النشاطات التثقيفيه المتنوعه 

وخاصًة في برنامج صحة المرأة وفي خدمات مركز إشراقة. 

ومؤسساته  المحلي  المجتمع  مع  جيدة  بعالقات  المركز  يتميز 

إعتماده  تم  القاهرة عمان حيث  بنك  فتربطه مثالً عالقه قوية مع 

التأمين  لعالج موظفيه، وله عالقات جيدة مع شركات  مركزًا مغلقًا 

في  والطوارئ  الصحيه  اللجنة  في  المركز  ويشارك  المختلفه. 

وتطوير  إعمار  لجنه  في  كعضو  المركز  مدير  ويشارك  المحافظة 

مستشفى وكاله الغوث.

المراكز الصحية
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مركز بيت ساحور الصحي:

المرافق  أكبر  من  أصبح  حتى  تطور  وقد   1988 عام  المركز  تأسس 

المركز  ويضم  ساحور،  بيت  مدينه  وفي  المؤسسة  في  الصحيه 

أقسامًا تخصصية وغرفتي عمليات مجهزة بأحدث األجهزة. وبلغ عدد 

العاملين/ات فيه 32 موظف/ة.

خدمات  واألسنان،  الطوارئ  العام،  الطب  خدمات  المركز  يقدم 

األشعه  المختبر،  النهارية،  الجراحة  وخدمة  تخصصًا(   20( تخصصية 

صحة  برنامج  خدمة  إستحداث  تم  وقد  واإلسعاف  الطبي  والتصوير 

المرأه في النصف الثاني من هذا العام. ويعمل المركز طيلة أيام 

األسبوع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة ليالً. ومن الجدير 

في  المسلماني  أحمد  الدكتور  مستشفى  إفتتاح  سيتم  أنه  ذكره 

األولى  المرحلة  13 سريرًا في  2018 وبسعة  عام  األول من  النصف 

وفي المرحلة الثانيه بسعة 25 سرير.

مؤشرات منتقاة:

ومؤسساته  المحلي  المجتمع  مع  جيدة  بعالقات  المركز  يتميز 

وكذلك بعالقات دولية وعربية وأجنبيه.
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مركز حلحول الصحي:

2005 تم بناء المبنى  1998 وفي عام  تأسس المركز في عام 

الطب  خدمات  ويقدم  طوابق.  ثالثة  من  يتكون  الذي  الجديد 

العام والطوارئ، صحة المرأة، خدمات تخصصية ) 10 تخصصات(، 

أيام  طيلة  المركز  ويعمل  الطبي.  والتصوير  األشعة  المختبر، 

ليالً ويخدم  العاشره  الثامنة صباحًا وحتى  الساعة  األسبوع من 

المركز سكان مدينة حلحول والبلدات المجاورة.

مؤشرات منتقاة:

ينشط الطاقم في مركز حلحول الصحي في األعمال الطوعية 

الصحي  التعزيز والتثقيف  العام وكذلك في مجال  على مدار 

حيث تم عقد أكثر من 243 لقاء تثقيفي إستفاد منها أكثر من 

4 أالف مستفيد/ة. ويتميز المركز بعالقته الجيدة مع المجتمع 

المحلي ومؤسساته وخاصًة بلدية حلحول والبلديات المجاورة 

وكذلك مديرية صحة شمال الخليل.  
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مركز طوارئ الخليل:

تعتبر البلدة القديمة في الخليل من أكثر مناطق الضفة الغربية معاناة 

اإلسرائيلي  االحتالل  وعنجهية  المستوطنين  وجرائم  صالفة  بسبب 

وكثرة الحواجز العسكرية واإلغالقات المتكررة، وعليه إرتأت مؤسسة 

تقديم  إلى  الرامية  فلسفتها  من  وإنطالقًا  الصحي  العمل  لجان 

تأسيس  صمودهم  وتعزيز  للمهمشين  والتنموية  الصحية  الخدمات 

مركز طوارئ الخليل في عام 2002 في المنطقة المصنفة H2 والتي 

تخضع لسيطرة االحتالل الكاملة جنوبي المدينة. وأصبح المركز مرفقًا 

صحيًا مميزًا في تقديم خدمات الطب العام والطوارئ وخدمة صحة 

ويعمل  واألشعة.  والمختبر  )7تخصصات(  اإلختصاص  وخدمات  المرأة 

المركز من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعه الثامنة ليالً. 

في هذا العام تم إفتتاح مركز إشراقة فيه ليقدم خدماته الصحيه 

دراسة  نتائج  بعد  وذلك  للنساء  واالجتماعية  والثقافية  والتنموية 

إحتياج النساء والتي تم إعدادها من قبل المؤسسة.

مؤشرات منتقاة:
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مركز الشفاء الصحي/طوباس:

تأسس المركز في عام 1996 ويقدم خدمات الطب العام، الطوارئ، 

صحة المرأة، األسنان، خدمات تخصصيه )11 تخصصًا(، المختبر، األشعة 

والتصوير الطبي. ويعمل في المركز 25 موظف/ة. 

التثقيف  لقاءات  عقد  في   2017 عام  في  الصحي  الطاقم  نشط 

المرأة  صحة  برنامج  خالل  من  وذلك  المواضيع  مختلف  في  الصحي 

حيث أنجز أكثر من 130 لقاء وبحضور أكثر من 3000 مستفيد/ة.
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المجمع الطبي/ نابلس:

تم تأسيس هذا المركز في عام 1989 في البلده القديمه من مدينة 

نابلس من أجل خدمة الفقراء والمهمشين حيث تقدم فيه خدمات 

رعاية  وبرنامج  واألسنان  المرأة  وصحة  والطوارئ  العام  الطب 

 13 المركز  في  ويعمل  المختبر.  وخدمة  السليم  والطفل  السكري 

موظفًا وينشط المركز في تنظيم األيام الطبية وكذلك المحاضرات 

والضغط.  السكري  كمرض  المزمنة  األمراض  حول  وخاصًة  التثقيفية 

ويعمل المركز من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا 

من السبت وحتى الخميس.

مؤشرات منتقاة:

تناولت  تثقيفي  نشاط   142 بتنفيذ  المركز  في  العامل  الكادر  قام 

السكري،  مرض  اإلنجابية،  الصحة  الثدي،  سرطان  الصحية،  التغذية 

التدخين وأمراض األوعية الدموية والوقاية منها وغيرها، وبلغ عدد 

إناث   87%( مواطن/ة   2403 النشاطات  هذه  من  المستفيدين/ات 

و%13 ذكور(. 

مركز الباذان الصحي:

1989 ويقدم خدمات صحة المرأة، وبرنامج  تأسس المركز في عام 

رعاية مرضى السكري. ويعمل المركز يوم واحد في اإلسبوع. 

مؤشرات منتقاة:
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مركز عورتا الصحي:

تأسس المركز عام 1994 كعيادة برامج ثم تطور وتم شراء موقع 

جديد )الحالي( في عام 2001.

المرأة،  صحة  الطوارئ،  العام،  الطب  خدمات  المركز  ويقدم 

المركز  طاقم  ويقوم  والمختبر  السكري،  مرضى  رعاية  برنامج 

المركز بمعدل  التثقيفية. ويعمل  المحاضرات  العديد من  بتنفيذ 

أيام إسبوعيًا   6 الصباحية وبمعدل  للفتره  يومين في اإلسبوع 

للفترة المسائية.

مؤشرات منتقاة:

قام كادر المركز بتنظيم 61 نشاط تثقيفي تناولت مواضيع تغذية الحامل، 

ومواضيع في الصحة اإلنجابية وبلغ عدد المستفيدات منها 350 سيدة.

مركز سالم الصحي:

ليلبي  األولى  اإلنتفاضة  إنطالق  مع   1988 عام  المركز  تأسس   

الطب  خدمات:  المركز  يقدم  المنطقة.  ألهالي  الصحية  االحتياجات 

مرضى  رعاية  وبرنامج  والمختبر  المرأة،  صحة  الطوارئ،  العام، 

السكري. ويعمل في المركز 5 موظفين/ات. ويعمل المركز يومي 

األحد والخميس من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانيه ظهرًا.

مؤشرات منتقاة:



/        التقرير السنوي 262017

مركز المزرعة الشرقية:

وبدأ   2008 عام  في  الحالي  البناء  تشطيب  تم  وقد   1989 عام  تأسس 

العمل فيه عام 2009 ويعمل المركز بشراكة مع وزارة الصحة الفلسطينية.

شمولية  حيث  من  المنطقه  في  نوعه  من  الوحيد  المركز  يعتبر 

المرأة،  صحة  الطوارئ،  العام،  الطب  كخدمات  المقدمة  الخدمات 

ونشط  واألشعة.  المختبر،  تخصصات(،   4( تخصصيه  خدمات  األسنان، 

المنزلية  الطوعية والزيارات  الطبيه  األيام  تنفيذ  المركز في  طاقم 

لقاء   47 عقد  تم  حيث  الصحي  التثقيف  محاضرات  عقد  إلى  إضافًة 

تثقيفي إستفاد منها 577 مواطن/ة، ويعمل المركز من يوم السبت 

مساءًا  الثامنة  وحتى  صباحًا  الثامنة  الساعة  ومن  الخميس  وحتى 

ويتكون فريق العمل فيه من 7 موظفين/ات.

مؤشرات منتقاة:
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وضع عالمة لتحديد مكان الورم قبل العالج الكيماوي.	 

تنظير عنق الرحم وأخذ خزعة من عنق الرحم.	 

التميز في تقديم الخدمات التشخيصية والخدمات الداعمة ذات الجودة 

وبتكلفة مالئمة:

نتيجة لجهود الطاقم والخدمات المقدمة فقد تم هذا العام معاينة 

2462 سيدة منهن 1272 زيارة جديدة وتم تقديم أكثر من 3500 خدمة 

لهن. وتم أخذ 96 خزعة، وتم تشخيص33 سيدة مصابة بسرطان الثدي. 

تثقيف  المركز من  بها  التى يقوم  التدخالت  أن مجموع  يدل على  مما 

الكشف  في  تساهم  التشخيص  في  ودقة  توعية  وحمالت  وترويج 

به  والثقة  المركز  سمعة  رصيد  من  ويزيد  الثدي  سرطان  عن  المبكر 

وبالتالي اللجوء إليه.

تنمية وتعزيز عالقات المركز على المستوى المحلي والدولي:

وقد  والدولية،  المحلية  العالقات  من  واسعة  بشبكة   2017 عام  تميز 

نفذها  التي  النشاطات  معظم  في  بارزة  كانت  للمركز  شراكات  تشكلت 

الحاالت  تكلفة  كتغطية  والمعنوي  المادي  الدعم  تقديم  خالل  من  أو 

االجتماعية أو المشاركة في الحمالت التوعوية، وكان لإلعالم دور هام 

في التوعية عن أهمية الكشف المبكر.

دنيا المركز التخصصي ألورام النساء

“دنيا” المركز التخصصي ألورام النساء، أحد مراكز مؤسسة لجان العمل 

الصحي، ويعد األول في فلسطين من حيث تقديم خدمات الكشف المبكر 

عن سرطان الثدي واألورام النسائيه. وهو مركز غير ربحي تأسس عام 

2011، ويعمل على تنمية وتعزيز العالقات مع مؤسسات وأفراد، محليًا 

ودوليًا، ويقدم المركز خدمات الكشف المبكر عن أورام الثدي وتشخيص 

األورام النسائية األخرى، بجودة عالية ووفقًا للمعايير والبروتوكوالت 

العالمية، ومن خالل فريق محفز وذي كفاءة عالية، باإلنطالق من مبدأ 

“الصحة حق للجميع”, وللمساهمة في التقليل من نسب الوفيات جراء 

هذا المرض وتحسين جودة حياة النساء الفلسطينيات.

الخميس  وحتى  األحد  من  األسبوع   في  أيام  خمسة  المركز  يعمل 

موظفًا   14 فيه  العاملين  عدد  ويبلغ  الرابعة.  حتى  الثامنة  الساعة  من 

وفنيات  أشعة،  إختصاصي  مرأة،  صحة  طبيب  المركز  وفي  وموظفة، 

أشعة ومختبر، إختصاصية عالج طبيعي باإلضافة إلى طبيب إستشاري 

لجراحة األورام.

الخدمات:

مالئمة،  وبتكلفة  عالية  جودة  ذات  تشخيصية  خدمات  دنيا  مركز  يقدم 

للكشف المبكر عن أورام الثدي والنسائية ومنها:

الفحص السريرى، الفحص اإلشعاعي )الماموغرام(، فحص األلتراساوند، 

إستشارة  السيتولوجي،  مختبر  الرحم،  عنق  ومسحة  النسائي  الفحص 

وخدمة  الطبيعي  العالج  شاملة،  مخبرية  فحوصات  األورام،  أخصائى 

الدعم واإلرشاد النفسي.

التى  فلسطين  في  المتميزة  التشخيصية  الخدمات  “دنيا”  ويقدم  كما 

تساعد على تشخيص األورام فى المراحل المبكرة ما يعني نسب شفاء 

عالية من خالل الخدمات التالي:

أخذ الخزعة من الثدي بمساعدة األلتراساوند.	 

وضع عالمة لمساعدة الجراح على تحديد مكان الورم قبل العملية.	 
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لجنة اصدقاء المركز:

الدعم  تقديم  بهدف   2015 عام  في  المركز  أصدقاء  لجنة  تشكلت   

والدولي  المحلي  المستوى  على  للمركز  واللوجستي  المادي 

لضمان إستمرارية عملة وتغطية نفقاته الجارية.

التعزيز والتثقيف المجتمعي حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي:

والحمالت  التوعية  حمالت  تنفيذ  في   2017 عام  خالل  المركز  نشط 

فقد  الثدي.  سرطان  عن  المبكر  الكشف  ألهمية  للترويج  اإلعالمية، 

لجان  مؤسسة  مواقع  في  توعوية  ورشة   100 من  أكثر  عقد  تم 

المؤسسة،  في  المرأة  صحة  برنامج  مع  بالتعاون  الصحي  العمل 

شمال وسط وجنوب الضفة الغربية، وأيضًا بالتعاون مع المؤسسات 

النسوية وبعض المدارس والجامعات، إستفادت منها أكثر من 2000 

إمرأة وتم خاللها فرز الحاالت التي تعتبر من الفئات المعرضة لخطر 

اإلصابة بسرطان الثدي وتم تحويلها لعمل الفحوصات التشخيصية 

في مركز دنيا.

عدد  بمشاركة  العام  هذا  تميزت  السنوية:  التوعوية  إكتوبر  حملة 

الحكومية  والمدارس  والجامعات  والشركات  المؤسسات  من  كبير 

في  الهام  الدور  الشراكة  لهذه  كان  وقد  فيها.  الحكومية  وغير 

تغطية الحاالت االجتماعية وفي إيصال رسائل التوعية للنساء عبر 

توزيع النشرات التوعويه والتثقيفية الصحية وعبر الرسائل اإلذاعية 

اإلذاعية.  والمحطات  التلفاز  على  اللقاءات  وعبر  والتلفزيونية 

ومن الجدير ذكره أن الحملة العربيه الثانيه كانت بمشاركه 11 مركزًا 

توحيد  تم  حيث  عربية  دولة   11 من  الثدي  سرطان  في  متخصصًا 

شعارها والومضات اإلذاعية والتلفزيونيه فيها.
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المشاريع الخاصه بدائرة الرعاية الصحية األولية:

نفذت الدائرة عدد من المشاريع هذا العام أبرزها:

مشروع األمراض المزمنة وقد بدأ المشروع في شهر 2017/1   .1

وإنتهى في 2017/12/31 وهو ممول من حكومة الباسك.

المجتمع  في  والجنسية  اإلنجابية  الصحة  تعزيز  مشروع   .2

يتبنى  والذي  الصحة   في  الحق  أساس  على  الفلسطيني 

جميع نشاطات صحة المرأة ولمدة 3 أعوام. والذي بدأ في 

النصف الثاني من هذا العام ويتميز المشروع بالعمل على 

إدماج خدمات نوعية لبرنامج صحة المرأة منها الرعايه ماقبل 

الحمل، مشوره األزواج، الصحة النفسية، الجنسانية وتقديم 

من  ممول  وهو  اإلعاقة.  لذوات  اإلنجابية  الصحة  خدمات 

القنصلية السويدية.

بدأ  وقد   )MAP UK( للفلسطينيين  العون  جمعية  مشروع   .3

وينفذ  ديسمبر/2017  شهر  في  وإنتهى   2017 عام  مطلع 

المشروع في مركز دنيا لتشخيص أورام النساء.

في  المشروع  وينفذ  المرأة  صحة  خدمات  تعزيز  مشروع    .4

 .2017/6/15 بتاريخ   فيه  العمل  إنتهى  وقد  الشمال  مناطق 

وهو ممول من مؤسسة إلAPS اإلسبانية. 

الخدمات  جميع  يتبنى  والذي  الخليل  طوارئ  مشروع   .5

المقدمه في المركز وخاصًة للنساء واألطفال وقد بدأ في 

وتم   .2017 عام  نهاية  مع  فيه  العمل  وإنتهى   2017/6/15

تمويله من مكتب المساعدات اإلنسانية »اوتشا«.

إنترناشونال  كير  من  المدعوم  المتنقله  العيادات  مشروع   .6

ويخدم في 16 موقع من المناطق المهمشة والتي تصنف 

و9  الشمالية  باألغوار  مواقع   7 إلى  وتقسم  »ج«  كمناطق 

عام  في  البرنامج  مدة  وكانت  الجنوب  منطقة  في  مواقع 

2017 فقط 5 أشهر وتعمل المؤسسة جاهدًة على إستدامة 

تقديم الخدمات المتنوعة في تلك المناطق المهمشة.

مشروع » تعزيز الصحة اإلنجابية والجنسية المبنى على 
الحق في الصحة في المجتمع الفلسطيني »

يعتبر هذا المشروع من أكبر مشاريع المؤسسة والذي بدأ عام 

2017 وسيستمر لغاية 2019 

العربي  المنتدى  مع  بالشراكة  المشروع   المؤسسة  أطلقت  حيث 

العامة  القنصلية  وبتمويل من  واإلنجابية  الجنسانية  والصحة  للتربية 

في  موقع   15 من  أكثر  في  المشروع  وينفذ   القدس.  في  للسويد 

قلقيلية،  طوباس،  لحم،   بيت  الخليل،  والبيرة،  الله  رام  محافظات 

ونابلس. ويعد المشروع مهم للنتائج المتوخاة منه لجهة بناء نماذج 

في مجاالت الصحة اإلنجابية والجنسية وتعميمها والمطالبة بتبنيها 

والحقوقية  الصحية  األبعاد  عن  عدا  الرسمية  المؤسسات  قبل  من 

المؤسسات  بين  لجهود وتعاون  تحتاج  التي  والثقافية واالجتماعية 

المختصة كلجان العمل الصحي ومنتدى الجنسانية وصوالً إلى التغيير 

المنشود في مجاالت التعليم والتثقيف بالحقوق الجنسية واإلنجابية.
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خالل عام 2017 إستطاع المشروع تحقيق مجموعة من األهداف التي 

خطط لها أبرزها:

تطوير وتعزيز خدمات الصحة اإلنجابية.

 15 في  اإلنجابية  الصحة  خدمات  تقديم  في  االستمرار  المشروع  عزز 

موقع تقدم فيها خدماته حيث إستطاع المشروع تقديم 13838 خدمة 

ل 7974 شخص موزعة على النحو األتي: رعاية الحوامل، مرحلة ما بعد 

 . gynecological servicesالحمل، خدمات تنظيم األسرة، وخدمات نسائية

وأضاف المشروع خدمات أخرى إلى خدمات الصحة اإلنجابية في المراكز 

الصحية في مجاالت الرعاية ما قبل الحمل، واإلرشاد الزواجي، والصحة 

لألشخاص  اإلنجابية  الصحة  وخدمات  الطمث،  إنقطاع  ومرحلة  الجنسية، 

من ذوي وذوات االعاقة، والصحة النفسية. 

مؤشرات من المشروع.

1. الخدمات 

2. بناء القدرات

لتقديم 	  المشروع  في  العامل  الكادر  قدرات  تطوير  أجل  من 

 25 من  ألكثر  تدريبية  ساعة   130 تنفيذ  تم  المتنوعة  الخدمات 
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والصحة  الحمل،  قبل  ما  بالرعاية  تتعلق  بمواضيع  فيه  موظف/ة 

الجنسية والصحة النفسية، وإحتياجات األشخاص من ذوي اإلعاقة 

في الصحة اإلنجابية والجنسية، اإلرشاد الزواجي، وتدريبات إدارية. 

في  الحديثة  التطورات  ترجمة  والمدربات  المدربون  وإستطاع 

العمل بأدلة ووسائل مساعدة ونقلها إلى الطواقم المهنية من 

أجل المحافظة على تقديم خدمات ذات جودة عالية. وقد ساعدت 

هذه الوسائل الطاقم في رصد الحاالت وفي زيادة الطلب على 

المنتفعين  زيادة في عدد  إلى  األرقام  الصحية. وتشير  الخدمات 

بنسبة %14 مقارنًة مع السنوات السابقة.

إستطاعت المؤسسة تطوير البنية التحتية فيها من خالل المشروع 	 

وإعتماد  أخرى  سنوات  لثالث  االستراتيجية  خططها  تطوير  عبر 

بالمخاطر والعمل على  التنبؤ  سياستين داخليتين وهما: سياسة 

إنجاز دراسة  الفساد. وقد تم  أثارها، وسياسة لمكافحة  الحد من 

لتسهيل  اإلعاقة  وذوات  لذوي  الصحية  المراكز  موائمة  حول 

وصول هذه الفئة لخدمات المراكز الصحية والحصول عليها تحديدًا 

في مجال الصحة اإلنجابية. وسيتم البدء بعملية الموائمة وفق 

نتائج الدراسة عام 2018.

3. التثقيف الصحي والمجتمعي

يعتبر برنامج التثقيف الصحي ركن رئيس بل هدف إستراتيجي في العمل، 

إنطالقًا من قناعة المؤسسة بأن وعي المواطن بأسباب المشكلة يحد 

من تفاقمها، لذا إستطاع المشروع وعبر المثقفات الصحيات تقديم أكثر 

من 1730 محاضرة ألكثر من 20000 شخص، ) %90 إناث 10% ذكور( تناولت 
عدة مواضيع منها:

 Preconception care . مرحلة ما قبل الحمل  .1

.Antenatal Care  الرعايه أثناء الحمل  .2

. Post natal careمرحلة ما بعد الحمل  .3

Breast Feeding Teaching . التوعيه بخصوص الرضاعه الطبيعية  .4

.Post Abortion Care  الرعايه ما بعد اإلجهاض  .5

.Family planning  رعاية تنظيم األسرة  .6

 Sexually جنسيًا   المنقوله  األمراض  حول  الصحي  التثقيف   .7
.Transmitted Infections

.Menapause  تثقيف النساء في سن الطمث  .8

  Screening tests for female للنساء  الوقائيه  الفحوصات   .9
.  Pap smear وتشمل –مسحة عنق الرحم

والفحص  للثدي  السريري  والفحص  للثدي،  الذاتي  الفحص   .10

Screening for Breast  اإلشعاعي للثدي

للنساء  االجتماعي  النفسي  اإلرشاد  خدمة  المشروع  وأضاف 

عبر  وذلك  واإلعاقة.  النفسية،  والصحة  للعنف،  المتعرضات 

لقاء   371 إستطاع عقد  والذي  االجتماعيات  األخصائيات  كادر من 

متنوعة  عنف  حاالت  إكتشاف  في  األكبر  األثر  لها  كان  إرشادي، 

بين العنف الجسدي، والنفسي، والجنسي. ومن خالل المرشدات 

عند  الوعي  زرع  المؤسسة  إستطاعت  للمتابعة  التحويل  وآلية 

وأصبحت  التعامل.  وكيفية  التحويل  بأهمية  المنتفعين/ات 

المرشدات االجتماعيات محل ثقة للجمهور المستفيد وكمرجعية 

في التشاور والحل.

كما قام المشروع ومن خالل برنامج الصحة المدرسية في القدس بعقد  

270 محاضرة للطلبة في مرحلة المراهقة تناولت التغيرات الجسدية عند 

المراهقين/ات، والزواج المبكر، والتغذية، والنظافة الشخصية وإستفاد 

منها أكثر من 6750 طالب/طالبة.
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دائرة الرعاية
الصحية األولية
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شهد العام 2017 نقلة نوعية في عمل الدائرة بجميع مراكزها وبرامجها 

من  العديد  في  للمؤسسة  التنموي  العمل  معالم  وتجلت  التنموية. 

المؤسساتية  الشراكات  وبناء  والتأهيل  بالتمكين  المتعلقة  التوجهات 

والحمالت  الدورات  من  بمجموعة  ترجمت  والتي  والمجتمعية، 

الضفة  وشمال  وجنوب  وسط  في  الشبابي  الطابع  ذات  والمبادرات 

القطاع  ومنها  المجتمعية  األوساط  وتقدير  بإهتمام  وحظيت  الغربية، 

الشبابي لما شكلته من مساحات إلظهار الجوانب اإلبداعية واالبتكارية 

على  والقدرة  المسؤولية  تحمل  على  قدرته  وبينت  القطاع،  لهذا 

ساعدت  كما  القرار،  وإتخاذ  صنع  وفي  الفعالة  المجتمعية  المشاركة 

على تنمية روح العمل الطوعي في العديد من المجاالت المجتمعية.

تركز عمل دائرة التنمية مع المسنين واألطفال، واألشخاص ذوي اإلعاقة، 

مع التركيز على القطاع الشبابي لكون المجتمع الفلسطيني فتي حيث 

%30 من السكان حسب  15-29  ما يقدر ب  تشكل الفئة العمرية ما بين 

لهم  الشباب  أن  كما   .2016 لعام  الفلسطيني  المركزي  اإلحصاء  جهاز 

في  الجميع  عليه  يراهن  كقطاع  المجتمعي  التغيير  عملية  في  دور 

تحقيق مستقبل أفضل في مجال التنمية المجتمعية، وتحسين الظروف 

المعيشية والصحية واالقتصادية واالجتماعية ألفراد المجتمع.

حرصت مراكز التنمية في بيت ساحور وعبر العمل الدؤوب على توسيع 

القاعدة المجتمعية والمؤسساتية الحاضنة والمؤازرة لمجاالت عملها 

الدائرة  ونفذت  اإلعاقة،  ذوي  واألشخاص  واألطفال  السن  كبار  مع 

نادي  إحتفال  مثل:  الجماهيرية  واألنشطة  االحتفاالت  من  العديد 

المسنين بيوم المسن العالمي خالل شهر تشرين األول بحضور قرابة 

500 شخص، وكذلك فعاليات وإحتفاالت الروضة والحضانة في مناسبات 

مختلفة منها حفل التخريج السنوي لألطفال، حيث بلغ عدد المشاركين 

األنشطة،  مختلف  في  شخص   986 قرابة  والمؤسسات  األهالي  من 

المتوسطة  العقلية  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الواحة  مركز  وقام 

واألهالي،  والشركاء  المؤسسات  من  عاٍل  إقباالً  شهدت  بنشاطات 

المناصرة والدعم لقضايا  وعملت على بث روح األمل وتوسيع جهود 

الفئات المعرضة لإلنكشاف في مجتمعنا وعلى رأسها األشخاص ذوي 

الوفود  زيارات  عبر  واضحًا  كان  وهذا  واألطفال،  والمسنين  اإلعاقة، 

المحلية والدولية المؤازرة لهذه الفئات، حيث بلغ عدد الزيارات لمراكز 

التنمية قرابة خمسين زيارة محلية ودولية.

وسعت الدائرة لتعميم تجاربها المختلفة عبر وسائل اإلعالم المختلفة 

العمل  تجربة  توثيق  تم  حيث  آلخرين،  ونقلها  التجارب  هذه  وتوثيق 

في مركز الواحة من قبل قناة فضائية فلسطين وإذاعة بي بي سي 

توثيق  وكذلك   واألثير،  الشاشات  عبر  التجارب  هذه  وبثت  اإلنجليزية، 

الجزيرة  قناة  عبر  المسنين  نادي  في  السن  كبار  مع  العمل  تجارب 

الفضائية، وتسليط وسائل اإلعالم الضوء على أنشطة الروضة والحضانة 

وفعاليات الشباب المختلفة مثل المخيمات الصيفية والحمالت والدورات 

التدريبية وتنفيذ المبادرات الشبابية، وهذا ساعد على توسيع قاعدة 

المؤسسات والمتطوعين بهدف التعلم من تجارب الدائرة ونقل الخبرة، 

الدائرة  تعاونت معها  التي  المؤسسات  الصدد فقد وصل عدد  وبهذا 

على صعيد العمل المشترك نحو 50 مؤسسة محلية ودولية، وبلغ عدد 

المتطوعين/ات والمتدربين/ات في المؤسسة نحو 500 شخص.

وتنوع  تعزيز  على  العمل  المجتمعية  التنمية  دائرة  واكبت  لقد 

ونشاطاتها  برامجها  من  المستفيدة  للقطاعات  وفعالياتها  خدماتها 

التنموية بهدف االبتعاد عن الروتين والتكرار ولغاية تنمية روح اإلبداع 

واألشخاص  واألطفال  السن  كبار  مع  وبالتحديد  الحياة  على  واإلقبال 

الصحة  ظروف  وتحسين  بالمسؤولية  الشعور  وتنمية  اإلعاقة،  ذوي 

النفسية لديهم، ومع الشباب نفذت مجموعة من األنشطة المتنوعة 

زيارات  كذلك  هادفة،  وتعليمية  ترفيهية  ورحل  صيفية  مخيمات  من 

إحتياجات  عن  تعبر  ومبادرات  حمالت  وتنفيذ  دامجة،  وأنشطة  متبادلة 

مجتمعية من وجهة نظر فئات المجتمع المختلفة، باإلضافة إلى تنفيذ 

حلقات نقاش ودراسة في مواضيع مختلفة مثل الحق بالصحة، ودور 
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األشخاص  مع  التعامل  وآليات  اإللكترونية  والجرائم  الشباب،  ومشاركة 

أيام طبية،  تنفيذ  البيئة، والمشاركة في  اإلعاقة وفي مجاالت  ذوي 

حيث نفذت الدائرة ما يزيد عن 200 نشاط في هذه المجاالت. ويستفيد 

من مراكز الدائرة بشكل يومي ما يقارب 109 مسن/ة عبر خدمات نادي 

من  شخص   21 وكذلك  والحضانة  الروضة  في  طفل/ه  و105  المسنين، 

ذوي اإلعاقة في مركز الواحة لإلعاقة الذهنية المتوسطة وبلغ عدد 

المشاركين الشباب في مختلف األنشطة قرابة 400 شاب/ة.

مختلف  في  واسعة  مشاركات  المجتمعية  التنمية  دائرة  سجلت  لقد 

والدولية،  المحلية  المؤتمرات  بعض  وفي  العمل  وورش  التدريبات 

وذلك بهدف تطوير خبرات ومهارات طاقمها وعكس ذلك على تطوير 

المجاالت، وتم تسجيل ستة عشر  العمل في محتلف  أدوات  وتحسين 

ومؤتمر  تدريب  بين  ما  موزعة  التنمية  دائرة  في  ألعضاء  مشاركة 

مشاكل  مع  التعامل  كيفية  مثل  مختلفة  مواضيع  في  عمل  وورشة 

اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  الدامجة  والبيئة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

المواضيع  من  وغيرها  الشاملة  الصحية  والتغطية  الجندرية  والهوية 

ذات العالقة بمجاالت العمل التنموي. 

من  مجموعة  هناك  كانت  المقابل  وفي  بالعمل  حافالً  كان   2017 عام 

أبرزها  ومن  والعالمي،  والوطني  الداخلي  المستوى  على  التحديات 

إستمرار العقبات والتحديات التي يفرضها االحتالل على جميع المناطق 

وعلى وجه الخصوص في مدينة القدس تحت طائلة العديد من الذرائع 

المدينة  في  التنموي  العمل  أشكال  ومنع  تحجيم  هدفها  المزيفة 

الشباب  رأسها  وعلى  الفئات  من  للعديد  الخدمات  ووصول  المقدسة 

الرامية  اإلسرائيلية  المخططات  وجه  في  ديمغرافيًا  خطرًا  باعتبارهم 

إلى تهويد مدينة القدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني والعربي. 

ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  إعالن  الموقف  هذا  تجليات  من  وكان 

سكان  على  الضغوطات  وتيرة  من  صعد  ما  إلسرائيل،  عاصمًة  القدس 

الفرص  من  مزيد  بتهيئة  العمل  على  إصرارًا  أكثر  جعلنا  وهذا  المدينة 

الدائرة في مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعية والصحية  لعمل 

للمضي قدمًا في مناصرة ومؤازرة جميع الفئات السكانية في القدس 

وتحقيق  بكرامة  والعيش  المشروعة  حقوقها  لنيل  الغربية  والضفة 

فرص العدالة والمساواة للجميع.

ومراكزها  برامجها  وفق   2017 للعام  للدائرة  العمل  محطات  أبرز 

التنموية:

برنامج التأهيل المبني على المجتمع في منطقة الجنوب:

ذوي  األشخاص  حقوق  ومناصرة  تعزيز  في  عمله  البرنامج  إستكمل 

اإلعاقة وعلى رأسها حق الحصول والوصول إلى المرافق العامة في 

أعمال  من  اإلنتهاء  تم  حيث  نطاقها  في  يعمل  التي  البلديات  بعض 

بلديات  من  كل  في  والصحية  العامة  المرافق  بعض  في  المؤائمة 

سعير، بيت أمر، دير سامت، وبلدية إذنا، بهدف تعزيز وصول األشخاص 

ذوي اإلعاقة لهذه المرافق وتسهيل اإلندماج المجتمعي لهم في 
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جميع األنشطة والحصول على الخدمات العامة، وجرت أعمال المؤائمة 

والعمل  التخطيط  عبر  وأهاليهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بمشاركة 

لدى  بالنفس  الثقة  شعور  من  عزز  وهذا  الترميم،  مراحل  جميع  في 

المساواة  بفرص  والشعور  األمل  روح  وبث  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص 

والمشاركة المجتمعية، وتحقيق فرص الدمج المجتمعي التي يسعى 

واألفراد  المؤسسات  من  ومناصريهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  إليها 

الناشطين، وفي هذا اإلطار وصف أحد االشخاص ذوي اإلعاقة الحركية 

مشاركته بالقول:

 »هذا العمل يشعرني باإلعتزاز بنفسي وقدرتي على العطاء، ويعبر 

عن إهتمام بعض األوساط بهمومنا«.

إلى جانب ذلك واصل البرنامج عمله في تعزيز ودعم اللجان المحلية 

خالل  من  الجنوب،  بمنطقة  البرنامج  مناطق  جميع  في  شكلت  التي 

االجتماعات واالتصاالت الدورية والتنسيق لبعض األنشطة المجتمعية، 

ورفدها بالمؤسسات النشطة والعاملة في مجال اإلعاقة، ودعوتهم 

العمل  لجان  لمؤسسة  التنموية  المشاريع  بعض  في  ومشاركتهم 

الصحي في الجنوب في نطاق اإلستشارة والمشاركة في تنفيذ بعض 

األنشطة والفعاليات التنموية المختلفة.

كما عززت دائرة التنمية إتصاالتها وتواصلها مع بعض البلديات الناشطة 

والداعمة لقضايا اإلعاقة مثل بلدية دير سامت، التي أخذت على عاتقها 

كادر  اإلعاقة وتوفير  المجتمعي لذوي  التأهيل  تبني رؤية وفلسفة 

الرؤية بهدف مناصرة هذه  أنشطة وفعاليات هذه  يعمل على دعم 

البلديات في إستمرارية عملها بمجال اإلعاقة وتجنيد بعض العالقات 

وفرص التمويل المحلي والدولي للعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة.

نادي المسنين / بيت ساحور:

أبدع النادي وعبر طاقات وخبرات طاقمه وتفاعل وحيوية رواده من كبار 

مستوى  على  المجتمعية  والفعاليات  النشاطات  من  الكثير  في  السن 

حقيقًة  ليثبت  الخارجية،  المؤسساتية  المناسبات  وفي  داخليًا  النادي 

والمشاركة  العطاء  مجال  في  فاصالً  حدًا  يقف  ال  الزمني  العمر  بأن 

ومشاركتهم  رواده  تفاعل  يلمس  النادي  يزور  فمن  المجاالت،  بشتى 

في العديد من المناسبات االجتماعية والوطنية وفي مختلف نشاطات 

الفئات المجتمعية األخرى كالشباب وطلبة المدارس والجامعات ومنها 

المخيمات الصيفية واأليام المفتوحة في المدارس واألمسيات الثقافية 

زالوا  ال  المسنين  بأن  االستنتاج  ويستطيع  المؤسسات  في  واألدبية 

النشطاء  أحد  شهادة  نورد  وهنا  واإلبداع  والتميز  العطاء  على  قادرين 

الشباب في مجال الصحافة بعد حضوره فعالية لفرقة النادي الغنائية 

العالمي  الشباب  يوم  بمناسبة  بيرزيت  جامعة  مسرح  على  التراثية 

بتنظيم من لجان العمل الصحي وشبكة المنظمات األهلية حيث قال:

“شكرًا لعطائكم وروحكم الجملية التي أثبتت لي ويشاطرني الرأي 

بتقديري الكثير من المشاركين بأن الكبر في السن هو جمود العقل 

والقلب وليس الكبر هو العمر”، ونورد شهادة ألحد الزائرين للنادي 
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في بيت ساحور حيث قال: “لم أكن أتخيل بأن هذا النادي مفعم 

الجميع  بأن  شعرت  بأنني  لدرجة  له،  زيارتي  قبل  والنشاط  بالحياة 

أقل مني عمرًا وأكثر مني حبًا للحياة”.

وحفظ  صون  إلى  تسعى  اليومية  النادي  وأنشطة  ففعاليات 

كرامة المسنين، ومؤازرة حقوقهم في كثير من المجاالت الصحية 

كبار  بين  ما  األسرية  العالقات  وترسيخ  واالقتصادية،  واالجتماعية 

السن وأبنائهم وعائالتهم وتعزيز آواصر التواصل ما بين المسنين 

وتحسين  عن  الدفاع  في  الجهود  تتكامل  لكي  والمؤسسات 

مستوى العيش بكرامة لهذة الفئات، لذا حرص النادي على عالقته 

القاعدية،  ومؤسساتة  ساحور  بيت  في  المحلي  المجتمع  مع 

الزيارات  عبر  الحكومية  والمؤسسات  الوطنية  والمؤسسات 

من  للعديد  فعالياته  في  للمشاركة  الدعوات  وأرسل  المتبادلة 

هذه المؤسسات، وكان من أبرز الدعوات حضورًا ومشاركًة إحتفال 

النادي بيوم المسن العالمي خالل شهر تشرين األول حيث حضره 

قرابة 500 شخص، وأكدوا من خالل مشاركتهم دعمهم المعنوي 

رواده  مع  التعامل  في  ونهجه  النادي  عمل  لمسيرة  والمادي 

الصحة د.أسعد  النادي وكيل وزارة  المسنين، وكان كذلك من زوار 

على  وتأكيده  العظام  هشاشة  عن  محاضرًة  وإلقاءه  الرمالوي 

إعجابه بالنادي ونشاطاته وتعبيره عن إعتزاز وزارة الصحة بالشراكة 

مع جميع المؤسسات ومنها لجان العمل الصحي، ودعا إلى ضرورة 

المضي قدمًا بإتجاه العمل المجتمعي والمؤسساتي المشترك.

تستهوي  منارًة  النادي  من  جعلت  والفعاليات  األنشطة  هذه   

ومشاطرة  للمشاركة  القرار  وصناع  والفنانين  والباحثين  الناشطين 

النادي كافة الفعاليات.

والجدول التالي يوضح أهم المؤشرات لمسيرة عمل نادي 

المسنين للعام 2017:

العدد المؤشر

109 مسن ومسنة.عدد المستفيدين

19 وفد محلي ودولي.عدد الوفود التي زارت المركز

عدد المؤسسات التي لها عالقات 
تعاون

9 مؤسسات بما فيها 
وزارتي التنمية والداخلية.

عدد مرات اإلشراف الطبي على 
المسنين

12/ بواقع مره شهريًا.

8 رحالت وأنشطة كبيرة.عدد األنشطة المقدمة للمسنين )رحالت(

10 محاضرات.عدد المحاضرات

35 متطوع.عدد المتطوعين

8 أنشطة.عدد النشاطات مع المجتمع المحلي

16 زيارة.للمسنين المرضى 
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روضة وحضانة حقل الرعاة / بيت ساحور:

العمل  نمذجة  نحو   2017 عام  والحضانة  الروضة  وجهد  عمل  تمركز 

لحم  بيت  في  المحلي  المستوى  على  والحضانات  األطفال  لرياض 

والحضانه  الروضة  طاقم  سعى  حيث  الوطني،  المستوى  وعلى 

لتوسيع شبكة العالقات وحلقات النقاش المتبادلة مع كثير من رياض 

المتبادلة  العمل  ورش  من  مجموعة  وتنظيم  والحضانات،  األطفال 

المجال  العاملين والمهتمين بهذا  بين  الخبرة  التعلم ونقل  بهدف 

وتطويره وفق المستجدات والمعايير المحلية والدولية للعمل مع 

والصحية  والبيئية  المجتمعية  المفاهيم  غرس  وبهدف  األطفال، 

بالتزامن  هذا  أعمارهم،  من  مبكرة  مرحلة  في  وهم  األطفال  عند 

السليمة  االجتماعية  التنشئة  مرحلة  أساليب  إتباع  على  العمل  مع 

وعبر  العمل  طاقم  سعى  حيث  األهالي،  مع  بالشراكة  لألطفال 

الخطط واآلليات المختلفة لتضمين المفاهيم التربوية والمجتمعية 

وهذا  االجتماعية.  التنشئة  عملية  في  لألطفال  والبناءة  الصحيحة 

عزز من توجهات وإقبال األهالي لتسجيل أبنائهم في الروضة من 

من  أعدادًا  لتشمل  والحضانة  الروضة  تعمل  حيث  ساحور  بيت  خارج 

األطفال من محافظة بيت لحم ونسبيًا من محافظة القدس. 

الروضة والحضانه محط إعجاب  هذا المستوى من العمل جعل من 

العاملة  المؤسسات  من  أيضًا  بل  األهالي  قبل  من  ليس  وتقدير 

في مجال رياض األطفال مثل الكاريتاس ومركز إبداع ومن المدارس 

مثل  الحكومية  المؤسسات  مستوى  ليصل  لحم،  بيت  في  الخاصة 

إلى  والحضانة  الروضة  مديرة  دعت  التي  االجتماعية  التنمية  وزارة 

األطفال،  رياض  مع  للعمل  الوطني  الدليل  إعداد  في  مشاركتها 

وشكلت هذه الفرصة مجاالً غنيًا لعرض تجربة عمل الروضة أمام الكثير 

من المؤسسات وفي الزيارات الميدانية للروضة والحضانة في بيت 

ساحور بهدف التعلم واإلطالع على التجربة من أرض الواقع. 

الدعم  من  بالكثير  والحضانة  الروضة  وفعاليات  نشاطات  حظيت  لقد 

بيت  في  واألفراد  القاعدية  المؤسسات  قبل  من  والمادي  المعنوي 

ساحور ومن خارجها مثل القدس وبعض المغتربين، وهذا ساعد إدارة 

المجتمعية  األنشطة  من  العديد  وإبتكار  اإلبداع  على  العمل  وطاقم 

الهادفة والدامجة لألطفال مع ذويهم ومحيطهم المجتمعي، فقد 

والمشاركة  الهادفة،  والفنية  المسرحية  العروض  من  العديد  نفذت 
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ويوم  المعلم  ويوم  العالمي  المرأة  يوم  مثل  الوطنية  بالمناسبات 

األرض، وغيرها من المناسبات الدينية وأبرزها االحتفاالت بأعياد الميالد، 

وهذا الشكل من العمل الجماعي والتشاركي أوصل الروضة والحضانة 

إلى النتائج المرجوة نحو القضايا المجتمعية والتنموية من خالل إعتماد 

النهج التشاركي لتعزيز آفاق العمل التنموي في مختلف المناحي.

مؤشرات توضح أهم فعاليات الروضة والحضانة للعام 2017:

العددالمؤشر

عدد األطفال اإلجمالي 
105 طفل/ه ما بين 

الروضة والحضانة

5عدد دورات وورش تدريب المشرفات

12عدد النشاطات المجتمعية لألطفال

52عدد النشاطات المجتمعية الخاصة باألهالي

986عدد المشاركين من األهالي في األنشطة

15عدد المؤسسات التي إرتبطت بالمركز كتعاون وتنسيق

600عدد القصص المقروءة لألطفال

500عدد الكتب والقصص المعارة لألطفال

10عدد النشرات الثقافية الموزعة على األهل

4إستيعاب أطفال مرضى التوحد

2عدد الزيارات المنزلية لألطفال واألهالي

5 رحالتعدد الرحالت لألطفال واألهالي

256عدد األطفال المشاركين في الرحالت

مركز الواحة / بيت ساحور:

ذوي  لألشخاص  المساواة  فرص  لترسيخ  عمله  في  المركز  إستمر 

البسيطة  العقلية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وبالتحديد  اإلعاقة 

والمتوسطة عبر التعامل والتفاعل اليومي مع رواده والبالغ عددهم 

مستوى  وعلى  وقراها،  لحم  بيت  مناطق  مختلف  من  شخصًا   21

بث  على  المركز  وركز  المختلفة،  المجتمعية  والمؤسسات  األهالي 

ذوي  األشخاص  وإمكانيات  مهارات  على  الضوء  تسليط  عبر  رسائله 

بين  ما  الجهود  في  تكاتف  من  اإلمكانيات  هذه  تحتاجه  وما  اإلعاقة 

الجميع لتتويج الجهود بتحقيق فرص الدمج وزيادة إنخراط هذه الفئات 

في األوساط المجتمعية، فعمل المركز على تنظيم العديد من ورش 

العمل والتوعية مع األهالي والتنظيم والمشاركة في مجموعة من 

المعارض الفنية لعرض منتوجات رواد المركز من إعادة تصنيع الورق 

والسيراميك والشمع وبعض المنتجات الفنية األخرى، وقد نفذ وشارك 

ومدارسها  لحم  بيت  قرى  بعض  في  فنية  معارض  ستة  في  المركز 

مع  والتنسيق  التعاون  جراء  كان  وهذا  الفلسطينية،  المدن  وبعض 

ذوي  األشخاص  قدرات  عن  الوعي  نشر  بهدف  الجهات  هذه  إدارة 

المجتمع، وخصوصًا  أفراد  بين  العمل على دمجهم  اإلعاقة، وضرورة 

مع المدارس لتغيير النظرة السلبية حول قدرات هذه الفئة في خدمة 

المجتمع وإلى جانب هذه المعارض تم التخطيط لتبادل خبرات مختلفة 
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بين المركز والمدارس، وعمل أنشطة مشتركة مثل العروض المسرحية 

مجموعة  وتنفيذ  العالمي،  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بيوم  واالحتفال 

العديد  ونفذت  الهادفة،  النفسية  واألنشطة  الترفيهية  الرحالت  من 

من االحتفاالت بمناسبة عيد األم ويوم المرأة العالمي في شهر آذار 

وغيرها من االحتفاالت الوطنية والدينية.

أوجد  رواده  وحقوق  إحيتاجات  تلبية  تجاه  الدائم  المركز  سعي 

والتعبير  وبالتفاعل  اإليجابية  المشاعر  بدفىء  تمتاز  داخلية  بيئة 

وفعاليته  خدماته  بمستوى  رواده  قبل  من  الرضى  شعور  عن 

وإصرارهم على الحضور ومشاطرة المركز كافة نشاطاته وفعالياته 

“متى  اللحوح  وطلبهم  تعبيراتهم  دائمًا  تجد  حيث  يومي  بشكل 

الفالني”،  المكان  إلى  أعود  أن  أريد  ال   “ العيد”،  عطلة  تنتهي 

وبعض  األهالي  مع  والندوات  الورش  بعض  المركز  نظم  كما 

على  الفئات  بهذه  واالهتمام  العناية  سبل  لتوضيح  المؤسسات 

الفئات  لهذه  داعمة  مجموعات  وشكل  وتنموي،  حقوقي  أساس 

العاملة  المؤسسات  مع  وحتى  الناشطين،  واألفراد  األهالي  من 

التي  والمطاعم  السياحية  المحالت  مثل  الخاص  القطاع  مجال  في 

محاولة  وبالتالي  المركز  لرواد  خدماتها  وتقديم  بإستقبال  قامت 

إيجاد البيئة الحاضنة لألشخاص ذوي اإلعاقة في مختلف المجاالت، 

لهؤالء  المجتمعي  واإلنخراط  الدمج  فرص  تجسيد  ذلك  شأن  ومن 

األشخاص في مجتمعاتهم.

كما قام المركز باستثمار وسائل اإلعالم مثل قناة فضائية فلسطين 

بهدف الترويج لقدرات وإمكانيات األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل 

الفئات على أساس اإلتفاقيات  التعامل مع هذه  والعطاء وضرورة 

الدولية والمحلية المتعلقة بحقوقهم وليس على أساس “المنه 

والشفقة” وفي هذا اإلطار عزز المركز عبر طاقمه عالقات التعاون 

الدولية  والمؤسسات  اإلعاقة  مجال  في  العاملة  المؤسسات  مع 

المسؤولية  مستوى  ورفع  المجال،  هذا  في  والمناصرة  للضغط 

وقضايا  بهموم  لإللتحام  ومؤسساتة  المجتمع  ألفراد  المجتمعية 

األكاديمية  المؤسسات  دور  وإستثمار  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص 

إستقطاب  في  لحم  بيت  وجامعة  المفتوحة  القدس  جامعة  مثل 

الطلبة ضمن مساقات التدريب الميداني وخدمة المجتمع حيث وصل 

الواحة  عمل  تجربة  نقل  في  ساهموا  طالب  ثمانية  إلى  عددهم 

للطلبة اآلخرين ولمؤسساتهم األكاديمية التي بدورها عززت آواصر 

التعاون مع المركز عبر دعمه في بعض األنشطة ودعم منتوجاته 

ليذهب ريعها في دعم إستمرارية العمل وتطويره مستقبالً.



41

مؤشرات تشكل أبرز إنجازات عمل المركز للعام 2017:

العددالمؤشر

21عدد رواد المركز ذكور وإناث 

11نسبة الذكور من المستفيدين

10نسبة اإلناث من المستفيدين

4عدد الندوات التي شارك بها الموظفون

6عدد خطوط اإلنتاج

15عدد الوفود المحلية التي زارت المركز

6عدد الوفود األجنبية التي زارت المركز

مع  تعاون  عالقة  لها  التي  المؤسسات  عدد 

المركز
14

12 متطوع ومتدرب.عدد المتطوعين والطلبة المتدربين

6عدد المعارض التي شارك بها المركز

2عدد الرحالت التي شارك بها المركز

21 مع أهاليهمعدد المنتفعين الذين شاركوا بالرحالت

مركز جدل للثقافة والتنمية/ بيت ساحور:

لحم  بيت  محافظة  في  تعمل  التي  المراكز  من  جدل  مركز  يعد 

العام  العمل  في  والمنخرط  الناشط  الشبابي  الدور  تفعيل  على 

في  الشباب  ومكانة  دور  ورفع  المشاركة،  وتحقيق  والمجتمعي 

محطة   2017 عام  جدل  مركز  شكل  الصدد  وبهذا  المختلفة،  المجاالت 

مجموعة  عقد  عبر  الناشطين  والشباب  المؤسسات  بعض  مع  تالقي 

العمل  لجان  مؤسسة  نظمتها  التي  التدريبية  والدورات  الندوات  من 

بيت لحم، كما  الشريكة في منطقة  المؤسسات  الصحي وغيرها من 

من  سلسة  لتنفيذ  الجنوب  في  التنمية  مراكز  لعمل  قاعدًة  شكل  أنه 

مختلف  في  المراكز  هذه  عمل  لرفد  التنموية  والفعاليات  النشاطات 

المناسباب الوطنية واالجتماعية.

كذلك قامت المؤسسة بتفعيل المركز عبر اإلنطالقة الحقيقية لزيادة 

قدرات  تنمية  برامج  خالل  من  المجتمعية  المشاركة  في  الشباب  دور 

من  مجموعة  نفذ  وقد  والمجتمعي،  التنموي  العمل  في  الشباب 

الفعاليات لتبادل وجهات النظر الشبابية ما بين شباب القدس وشباب 

في  الشبابي  العمل  سبل  تطوير  بهدف  بالقدس  المحيطة  المدن 

الخطط  من  مجموعة  ترسيم  وعبر  مكانته،  ورفع  القضايا  من  الكثير 

بالنشاطات  حافل  كحصاد  ستنجز  التي  المختلفة  الشبابية  والبرامج 

الشبابية النوعية لعام 2018.



/        التقرير السنوي 422017

دائرة العالقات
العامة واإلعالم

 انجازات البرامج والمشاريع التنموية الشبابية

ومشاريعها  برامجها  وعبر  الصحي  العمل  لجان  مؤسسة  سجلت 

التنموية بما فيها محافظة القدس عامًا متميزًا في تنفيذ العديد من 

األنشطة والفعاليات الشبابية، في ظل العديد من التحديات والصعوبات 

الوصول  في  القدس  شباب  على  اإلسرائيلي  االحتالل  يفرضها  التي 

والحصول على الكثير من الحقوق وأبرزها حقهم في المشاركة العامة 

في الحياة وحقهم في تنفيذ المشاريع التنموية المختلفة.

مهتمة  وطنية  مؤسسات  مع  شراكات  ببناء  كان  العمل  هذا  بداية 

في  االستراتيجيين  الشركاء  مع  العالقة  ترسيخ  جانب  إلى  بالقدس، 

ومشاريعها  وبرامجها  المؤسسة  مع  يتقاطعون  والذين  العمل 

التنموية ذات األهداف، ومن هذه المؤسسات مركز بيسان لإلنماء 

والبحوث، والحركة العالمية للدفاع عن األطفال، ومركز المعلومات 

الفلسطينية  للمرأة  العام  واإلتحاد  األراضي  أبحاث  ومركز  البديلة 

ومركز المرصد، وشاركت هذه المؤسسات في العديد من االجتماعات 

بتعظيم وإنجاز مختلف  الكفيلة  الخطط  العمل ووضع  لتوحيد رؤى 

واألنشطة  الفعاليات  بعض  بتنفيذ  مرورًا  العمليه  المخرجات 

المشتركة والمشاركة في عمل التقييمات الدورية وتوحيد بوصلة 

العمل الجماعي لكافة هذه المؤسسات.

 هذا العمل على مستوى التنسيق والعمل الجماعي والتشاركي 

بهدف  الشبابية  والفعاليات  األنشطة  أغلبية  بإنجاز  كفيالً  كان 

الحفاظ على النسيج المجتمعي الفلسطيني ومناصرة حقوق كافة 

االنتهاكات  وتوثيق  ورصد  الوطنية،  ومؤسساتهم  المقدسيين 

إضافًة  والدولية،  المحلية  المحافل  أمام  ووضعها  اإلسرائيلية 

وعلى  مجاالت  عدة  في  الشباب  ومشاركة  دور  ورفع  تعزيز  إلى 

وتحت  بالصحة،  الحق  عن  الدفاع  في  ومكانتهم  دورهم  رأسها 

الشباب وغيرهم من  أعدت بمشاركة وتخطيط  التي  العناوين  هذه 

األوساط المجتمعية، نفذت األنشطة التالية:

المخيم الصيفي الشبابي بعنوان “صحتنا بأيدينا” الذي عقد في 	 

بمشاركة  متاليية  أيام  أربعة  مدار  على  لحم  بيت  برية  منطقة 

والخليل،  القدس،  مدن  من  الجنسين  كال  من  شاب   90 قرابة 

على  أنشطته  تركزت  وقد  ونابلس.  وجنين  الله،  ورام  لحم،  وبيت 

االجتماعية والصحية والنفسية،  بالقضايا  الشباب  تمكين وتوعية 

ومهارات القيادة والتخطيط والبناء المجتمعي، كما تخلله فقرات 

فنية ترفيهية متنوعة كالغناء والدبكة والحلقات التفاعلية.

تنفيذ مجموعة جوالت من السياحة البديلة في القدس بمشاركة 	 

المناطق  على  التعرف  بهدف  ومؤسساتية  شبابية  مجموعة 

والقرى الفلسطينية لمدينة القدس.

من 	  شاب   30 بمشاركة  ساحور  بيت  في  شبابية  دورة  تنفيذ 

أيام،  أربعة  القدس ولمدة  الفلسطينية وأبرزها  المدن  مختلف 

المبادرات  جانب  إلى  المواضيع  العديد من  الدورة  تضمنت  حيث 

كذلك  الفريق،  وعمل  وبناء  التخطيط،  مهارات  مثل  الشبابية 

الشبابية  للمبادرات  الترويج  وأسس  والتواصل  االتصال  مهارات 

المختلفة، وأساليب دراسة االحتياجات المجتمعية وأسس التفكير 

ما  والفروقات  المجتمعية  الريادة  مفاهيم  وكذلك  اإلبداعي، 



دائرة العالقات
العامة واإلعالم

بين المبادرات المجتمعية والحمالت، وقد تم تزويد المشاركين 

بالعديد من المقاييس التي تفحص قدراتهم في مجال اإلصغاء 

والقيادة وعمل الفريق، باإلضافة إلى مقاييس فحص مهاراتهم 

القيادية، وعلى ضوء هذه الدورة قام الشباب بتنفيذ 6 مبادرات 

في محافظتي القدس وبيت لحم.

الله 	  رام  مدينة  في  بالصحة  الحق  بعنوان  للشباب  دورة  تنفيذ 

الدورة  تضمنت  حيث  المدن،  مختلف  من  شاب/ة   25 وبمشاركة 

بالمعايير  األساسية  بالمعرفة  تزويدهم  في  ساهمت  مواضيع 

السلم  وقت  حمايتها  وآليات  الصحة  في  للحق  الناظمة  الدولية 

خريطة  على  التعرف  في  التدريب  ساهم  كما  الحرب،  ووقت 

وطبيعة  الصحة  في  بالحق  الصلة  ذوي  الرئيسيين  الفاعلين 

إنتهاء  وعقب  الحقوق،  على  مرتكز  نهج  وفق  الدولة  إلتزامات 

الدورة نفذ الشباب ثالثة منتجات معرفية في مجال الحق بالصحة 

مثل “األخطاء الطبية” و”الصحة النفسية لألطفال وأهاليهم  في 

المخيمات” و “واقع الصحة المدرسية لقرى غرب القدس”.

في 	  والمناصرة”  الضغط  “آليات  بعنوان:  شبابية  دورة  تنفيذة 

المدن،  مختلف  من  شاب/ة   20 وبمشاركة  الله  رام  مدينة 

المجتمعي  والحراك  بالقيادة  الوعي  لزيادة  الدورة  وهدفت 

وتنفيذ حمالت ضغط ومناصرة تجاه المطالبة بالحقوق الصحيه.

تنفيذ ورشتي عمل حول الريادة الشبابية في بيت لحم والخليل 	 

الريادة  بمفاهيم  تتعلق  مواضيع  وتضمنت  شاب   35 بمشاركة 

إلى إستعراض بعض  باإلضافة  المجتمعية ومجاالتها وأدواتها، 

التي  والنظم  والمعايير  الريادي،  العمل  الشبابية في  التجارب 

تستوجب تنفيذ العمل الريادي مثل االبتكارية في طرح المواضيع 

هذه  ضوء  وعلى  والعطاء،  العمل  في  الشخصية  والقناعات 

في  الريادة  أعمال  بعض  الشباب  من  مجموعة  نفذت  الورش 

مناطق سكناها وبالتحيد في البلدة القديمة بالخليل.

تنفيذ حلقات دراسية للشباب بعنوان دور ومكانة الشباب في 	 

الدفاع عن الحق في الصحة بمشاركة قرابة 60 شاب/ة ونتج عن 

الحق  عن  للدفاع  الشبابي  اإلئتالف  نواة  تشكيل  الحلقات  هذه 

بالصحة ووضع مسودة أولية لرؤية ورسالة وأهداف اإلئتالف.

من 	  العديد  بمشاركة  العالمي  الشباب  بيوم  احتفال  تنفيذ 

من  العديد  على  االحتفال  تضمن  وقد  والشباب  المؤسسات 

الفقرات التثقيفية والترفيهية والفنية التراثية.  

بدء التدريب في مجال إدارة المشاريع واألهداف بالنتائج والنوع 	 

االجتماعي بمشاركة 35 شاب وذلك بواقع 70 ساعة تدريبية.

الكثير  في  الشباب  مهارات  ورفع  تزويد  على  ساعد  العمل  هذا 

الشابات  إحدى  عليها  أكدت  التي  الشهادات  ومن  المجاالت  من 

المخيم على  القدس قولها: “إستفدت من  المشاركات من مدينة 

بغض  غيري  ألتقبل  القدرة  عندي  صارت  بحيث  الشخصي  الصعيد 

النظر عن الجنس، الهوية، المعتقدات”.
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تجنيد  تشمل:  رئيسية  عمل  إتجاهات  ثالثة  على  الدائرة  عمل  يقوم 

على  مانحة  وجهات  مؤسسات  مع  عالقات  بناء  خالل  من  األموال 

للترويج  الدائرة  وتسعى  والدولي.  والعربي  المحلي  المستوى 

والصحية  التنموية  المشاريع  لكتابة  باإلضافة  وخدماتها.  للمؤسسة 

بزيارات  والقيام  الممولين.  متطلبات  بمتابعة  المتعلقة  والتقارير 

الصعيد  على  جديدة  لشراكات  والمبادرة  الشراكات  لتعزيز  للمؤسسات 

المحلي والعربي والدولي.  

الوطني  الفعل  في  المؤسسي  الدور  بتعزيز  الثاني  االتجاه  ويتمثل   

في  التواجد  عبر  الفلسطيني  الشعب  لحقوق  والمناصرة  العام 

الدوائر ومجلس  الوطنية والعربية والدولية بمشاركة كافة  اإلئتالفات 

اإلدارة. وإستقبال الوفود الدولية وإطالعها على الواقع الفلسطيني 

والتحديات التي يواجهها بالتركيز على األوضاع الصحية وترتيب جوالت 

لها في مواقع عمل المؤسسة. 

يعد اإلعالم بشقيه التقليدي والعصري االتجاه الثالث لعمل المؤسسة، 

فعبر وحدة اإلعالم  يتم  إبراز عمل المؤسسة ونشاطاتها والترويج لها 

ولرسائلها الصحية والتنموية والوطنية.

التحديات

مع  بالتعاون  الدائرة  تعمل  تحديات،  تواجه  المؤسة  زالت  ال 
الدوائر األخرى لمواجهتها ولعل أبرز هذه التحديات:

 األزمة المالية في المؤسسة حيث تعمل الدائرة جاهدًة لتوسيع 	 

المستوى  على  ومتنوعة  جديدة  مانحة  جهات  مع  عالقاتها 

المحلي والعربي والدولي من أجل الحصول على الدعم وتجاوز 

األزمة عبر تقديم المشاريع، ونستطيع القول أن الجهد المبذول 

والحثيث ساهم بفتح عالقات مع ممولين جدد إال أنه لم يساهم 

لدرجة كبيرة في تخطى األزمة المالية للمؤسسة. 

المجتمع 	  مؤسسات  تجاه  الممولين  سياسات  في  التغيير 

التأثير في  التوجهات واألولويات حيث أصبح  المدني من حيث 

السياسات والمناصرة وبناء القدرات من األولويات فيما تراجع 

دعم وتمويل الخدمات ليصبح ثانويًا على إعتبار أنه مسؤولية 

هذا  في  عملية  بخطوات  المؤسسة  قامت  وعليه  الحكومة. 

والسياساتية  التنموية  القضايا  على  تركيزها  خالل  من  االتجاه 

الموضوعات  في  المؤسسة  قدرات  لبناء  الخطط  ووضع 

المتعلقة بالسياسات والتأثير في الحقوق والنوع االجتماعي.

المؤسسة 	  محاوالت  أمام  عائقًا  يشكل  المشروط  التمويل 

توجه  زيادة  مع  السيما  االقتصادية  األزمة  من  للخروج 

الممولين في هذا االتجاه. 

من 	  المؤسسة  منع  في  اإلسرائيلي  االحتالل  إستمرار 

الدفاع  »وزارة  يسمى  ما  قرار  بموجب  القدس  في  العمل 

اإلسرائيلية« وإغالق مركز شعفاط يعد من التحديات وعائق 

أمام إستمرار العمل في القدس. 

توقف تمويل برنامج الصحة المدرسية في القدس وكذلك برنامج 	 

التأهيل المبني على المجتمع لألشخاص ذوي اإلعاقة، وبالرغم 

من ذلك عملت الدائرة جاهدًة على تقديم مشاريع جديدة وفتح 

عالقات محلية لدعم البرامج المذكورة والترويج لها.
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دور المؤسسة على صعيد التشبيك. 

اإلئتالفات والشبكات واللجان  الدائرة على ترسيخ وجودها في  عملت  

الوطنية المهنية التخصصية، وإنضمت إلى لجان جديدة مثل: مجموعة 

الثالث  الهدف  تحديدًا  المستدامة  التنمية  بأهداف  المتعلقة  العمل 

)المتعلق بالصحة(، وتنشط المؤسسة في أكثر من 9 إئتالفات وشبكات 

وطنية. وبشكل عام للجان العمل الصحي دور فاعل ومؤثر في أغلبية 

اإلئتالفات واللجان الموجودة حيث يشهد لممثليها وممثالتها باإللتزام 

وحضور االجتماعات والتفاعل والمشاركة بالفعاليات إما من خاللهم أو 

عبر كوادر المؤسسة. أما أبرز نشاطات المؤسسة في أهم اإلئتالفات 

القائمة فتتمثل باآلتي:

1. شبكة المنظمات األهلية: 

بدورها  وقامت  التنسيقية  اللجنة  إجتماعات  بكافة  المؤسسة  إلتزمت 

في أمانة الصندوق واللجنة اإلدارية المصغرة، وساهمت في أنشطة 

العملية  الخطة  بإنجاز  المتعلقة  اللقاءات  ومنها  المختلفة؛  الشبكة 

للشبكة، وجرى إنتخاب المؤسسة لتكون ممثلة عن الشبكة في مجلس 

تنسيق العمل األهلي، وإستمرارها كذلك في تمثيل الشبكة في لجنة 

السكان الوطنية، وتواجدت المؤسسة بشكل فاعل في اللجنة القطاعية 

الصحية. إضافة إلى إنضمامها للجان القطاعية تم إستحداثها وشملت : 

اللجنة القطاعية الخاصة بالشباب وأخرى للمرأة ولجنة للمناصرة. وتلعب 

لجان العمل الصحي دورًا فاعالً في اللجنة المهتمة بالقدس. ونشطت 

مع الشبكة في موضوعات المناصرة الخاصة بالقوانين والحريات العامة 

األنشطة  أبرز  أما  البيانات.  وإصدار  اإللكترونية  الجرائم  قانون  ومنها 

المتعلقة باللجان فيمكن إيجازها باآلتي: 

لجنة القطاع الصحي/ شبكة المنظمات األهلية:	 

من 	  وتعد  الصحي  القطاع  لجنة  في  فاعل  دور  للمؤسسة 

بحضور  المؤسسة  ممثل  إلتزم  وقد  لها،  األساسيين  المحركين 

الصحي  القطاع  لجنة  لقاء  ومنها  اللجنة  إجتماعات  كافة 

ونقاش  الوزاره  ووكيل  الصحه  وزير  ولقاء  غزة،  قطاع  في 

للمعلومات  الوصول  تسهيل  وكيفيه  المزمنة  األدوية  نقص 

الشعب  مع  العالمي  التضامن  يوم  وبمناسبه  الوزاره.  من 

تم  التضامن. وقد  آليه  رؤيتها حول  اللجنه  أصدرت  الفلسطيني 

إعداد ورقة سياسات لرؤية المجتمع المدني للحق في الصحة 

تمت  التي  اللجنة  نقاشات  وعبر  الفلسطيني.  الصحي  والنظام 

في االجتماعات وضعت توجهات عمل لتتناول عدة محاور منها:

      - نقص األدوية )تحديدًا المزمنة والنفسية(.

      - األخطاء الطبيه.

      - التأمين الصحي.

2.اإلئتالف األهلي للدفاع عن حقوق المقدسيين: 

تمت المشاركة في إجتماعات اإلئتالف الدورية وفي نشاطات اإلئتالف 

لمتابعة  البستان  حي  وأهالي  لجنة  مع  الشهرية  اللقاءات  ومنها 

هناك.  اإلسرائيلي  المخطط  من  والمتضررين  البستان  قضية  تطورات 

وكذلك المشاركة في اللقاءات الشهرية مع لجنة وأهالي حي الشيخ 

الحي. والمشاركة في  التطورات لقضية اإلخالء في  آخر  لمتابعة  جراح 

الشهداء  جثامين  كاحتجاز  القدس  وقضايا  بوضع  المتعلقة  اللقاءات 

حول  لقاءات  عقد  وجرى  المنازل.  وهدم  األقصى  المسجد  وإغالق 

المشاكل والتحديات التي تواجه التعليم في القدس، وفرض المنهاج 

اإلئتالف  عقدها  عمل  بورشة  توجت  المدينة،  مدارس  على  اإلسرائيلي 

المدارس  موائمه  ومدى  القدس  مدارس  في  التعليم  جوده  حول 

للتعليم.

3.التجمع المقدسي النسوي:

المقدسيات،  النساء  بأوضاع  تهتم  مقدسية  لمؤسسات  تجمع  وهو   

والدفاع عن حقوقهن وفضح االنتهاكات اإلسرائيلية تجاههن، وتسليط 

لبيوت  زيارة  نظمت  العام  وخالل  االجتماعية.  أوضاعهن  على  الضوء 
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النسوية  الشخصيات  ولبعض  العالمي  المرأة  يوم  في  الشهيدات 

المقدسيات  األسيرات  ومتابعة  الوطني.  بالنضال  لها  المشهود 

وأوضاعهن ومساندة أهاليهن. وبناءً على توجه التجمع لرصد االنتهاكات 

بدء  فقد  للمدارس  توجههن  عند  القدس  في  الفتيات  تواجهها  التي 

والعيسوية  وسلوان  القديمة،  البلدة  على  بالتركيز  ذلك  على  العمل 

وبالمقابل  بعد،  ينجز  لم  للنتائج  التحليلي  التقرير  أن  إال  العامود  ورأس 

تم التدخل وتقديم الدعم لبعض الفتيات من قبل أخصائيات إجتماعيات 

الرئيس  لقرار  رفضًا  بإسمه  بيانًا  التجمع  وأصدر  التجمع.  في  متطوعات 

األمريكي دونالد ترامب حول نقل السفارة األمريكية لمدينة القدس.

4.اإلئتالف التربوي:

 هو تجمع ل 50 مؤسسة مهتمة بقضايا التربية والتعليم وقائم منذ 

عام 2007. عمل اإلئتالف على بلورة إستراتيجيه جديدة أعطت إهتمامًا 

خاصًا للهدف التنموي الرابع حتى عام 2030. وكان لممثل المؤسسة 

دور فاعل وقدم رؤية حول المتغيرات في بيدغوجيا التربية، عدا عن 

إعداد مادة تدريبية حول المسائلة من وجهة نظر تربوية.

5.الفريق األهلي لدعم شفافية الموازنة العامة:

 يعمل الفريق األهلي على دعم شفافية الموازنة العامة، ويضم 

إطالع  ضرورة  على  للتأكيد  قطاعية  أهلية  مؤسسة   40 من  أكثر 

ليتمكن  إعدادها،  في  والمشاركة  العامة  الموازنة  على  المواطن 

من المسائلة حولها ومتابعة إدارة اإلنفاق الحكومي والمال العام.

إنضمت مؤسسة لجان العمل الصحي للفريق في العام 2015، وتعتبر 

من األعضاء النشطين في الفريق من حيث حضور إجتماعاته والمشاركة 

الفاعلة فيها، وهي عضو في لجنة التخطيط للفريق األهلي كذلك.

عمل الفريق األهلي هذا العام على التركيز على موازنة أربعة قطاعات 

المحلي،  التعليم والصحة والشؤون االجتماعية والحكم  رئيسية هي: 

التي  الصحية  اللجنة  عن  مسؤولة  الصحي  العمل  لجان  ومؤسسة 

ستتابع موازنة قطاع الصحة من خالل التواصل مع وزارة الصحة ووزارة 

المؤسسات  مع  المتابعة  وكذلك  االختصاص،  ذات  والجهات  المالية 

الصحية عامة واألهلية بشكل خاص لضمان موازنة وحصة مناسبة في 

الموازنة العامة لقطاع الصحة وتوزيع جيد لهذه الموازنة بما يتوافق 

األكثر فقرًا  الفئات  تراعي مصالح  القطاع  الخطط االستراتيجية لهذا  مع 

وتهميشًا، ولكن إستجابة وزارة الصحة كانت ضعيفة حيث تمت المحاولة 

مرارًا للقائها وبدون إستجابة. 

خالل العام تمت المشاركة في 8 لقاءات وإجتماعات خاصة بالفريق 

2017 مع وزارة  األهلي، وفي جلسة مساءلة وإطالع على موازنة 

المالية. وشاركت المؤسسة بحلقة تلفزيونية حول األخطاء الطبية، 

في  الضريبي  اإلعفاء  حول  أمان  بمشاركة  مساءلة  بجلسة  وكذلك 

غزة وشارك في اللقاء عدة جهات حكومية ورقابية.

6 .منتدى المنظمات األهلية لمناهضة العنف ضد المرأة:

ويهدف المنتدى لمناهضة كافة أشكال العنف الممارس ضد النساء 

النساءومعاقبة  لحماية  والحمالت  والمناصرة  الضغط  خالل  من 

الجناة، وتستضيف المؤسسة المنتدى للسنة الثانية على التوالي، 

وتنشط المؤسسة بالمشاركة في أعمال المنتدى ومنها إجتماعاته 

العامة بانتظام ومن خالل لجنة المتابعة اليومية ألعماله. 
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من أهم النشاطات التي نفذها المنتدى وكان للمؤسسة دور فاعل 

فيها:

متابعة قضية قتل سهى الديك التي قتلت على يد زوجها وتم 	 

تحريك الرأي العام عبر حملة إحتجاج واسعة  من قبل المنتدى 

ساهم  مما  لعامين،  بالسجن  الجاني  على  حكم  إصدار  بعد 

النشاطات  كافة  أدت  وقد  الجاني  على  العقوبة  تشديد  في 

والفعاليات إلى تغيير حكم القاتل من سنتين إلى خمسة عشر 

وتعتبر  سنوات  سبع  إلى  تخفيضه  جرى  اإلستئناف  وبعد  سنة، 

هذه قصة نجاح للمنتدى.

النوع 	  على  المبني  بالعنف  الخاصة  بالمعلومات  بنك  إنشاء 

االجتماعي، وذلك إلدخال البيانات الخاصة بحاالت النساء اللواتي 

يتعرضن للعنف المبني على النوع االجتماعي، ويحتوي النظام 

االجتماعية  والحالة  العمر  حيث  من  شاملة  معلومات  على 

عليها  المعتدى  تسكنها  التي  والمنطقة  التعليم  ومستوى 

قدمت،  التي  الخدمة  ونوع  عليها،  بالمعتدى  المعتدي  وصلة 

أخرى.  تفصيلية  أين، ومعلومات  تحويل وإلى  وفي حال حصل 

المنظمات  منتدى  في  أعضاء  مؤسسات  خمس  تدريب  وجرى 

الحاالت  عن  تحليلية  دراسة  وأعدت  النظام.  إلستخدام  األهلية 

التي تم تدوينها والتي كانت موضع نقاش مؤسسات المنتدى 

لإلستفادة منها في التدخالت وفي توجهات عمل المنتدى. 

قانون الجرائم اإللكترونية: نشط المنتدى في نقاش القانون 	 

المنتدى  أن  حيث  للقانون  الوطنية  للجنة  التعديالت  وتقديم 

عضو فيه وكان له دور في رفع الوعي حول الجرائم اإللكترونية 

مختلف  في  نقاش  وحلقات  ورش  بعقده  القانون  وأهمية 

المحافظات بالتركيز على فئة الشباب في المدارس والجامعات، 

من  بالقانون  الخاصة  التحركات  كافة  مساندة  إلى  باإلضافة 

وقفات إحتجاجية ومؤتمرات وورش عمل عقدت للغاية.

قانون حماية األسرة من العنف: أصبح المنتدى عضوًا في اللجنة 	 

تحت  اللجنة  وهذه  العنف،  من  األسرة  حماية  لقانون  الوطنية 

مظلة مجلس الوزراء. 

تم قبول المنتدى عضوًا في لجنة موائمة التشريعات، وهي لجنة 

هذه  وترأس  الدولية  االتفاقيات  مع  القوانين  موائمة  على  تعمل 

حكومية،  ومؤسسات  وزارات  عضويتها  وفي  العدل،  وزارة  اللجنة 

بالقوانين،  يحصل  ماذا  مراقبة  حول  يتمحور  اللجنة  هذه  وعمل 

وتهدف للتأثير وفرض الرؤية الحقوقية والعدالة والمساواة. 

نشاطات الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة. 

جرى عقد مؤتمرين لمناسبة الحملة العالمية لمناهضة العنف 	 

ضد المرأة، المؤتمر األول بالتعاون والتنسيق مع وزارة شؤون 

حماية  قانون  فيه  وتناول  المنتدى  نظمه  والثاني  المرأة، 

األسرة من العنف.

عرض محاكم صورية عن قانون حماية األسرة من العنف وعن 	 

المعاهد  في  المحاكم  هذه  وعرضت  اإللكترونية،  الجرائم 

والبيرة،  الله  رام  محافظات  وفي  الفلسطينية  والجامعات 

ونابلس، والخليل، وطولكرم.

سفراء 	  قبل  من  المرأة  ضد  العنف  لمواجهة  مبادرات  تنفيذ 

حقوق المرأة، وعدد السفراء 14 شاب/ة، ومواضيع مبادراتهم 

الجرائم  وقانون  العنف  من  األسرة  حماية  قانوني  حول  كانت 

محافظات  في  المحلية  المؤسسات  مع  وبتنسيق  اإلكترونية، 

وتم  والخليل  والبيرة  الله  ورام  ونابلس  وقلقيلية  طولكرم 

تدريبهم على إدارة الحمالت. 

عمل  ورش  عبر  التوعوية  النشاطات  من  العديد  إلى  باالضافة  هذا 

ومؤتمرات وأخرى ذات طابع إعالمي  لمناصرة إقرار قانون لحماية 

األسرة من العنف. 
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7. المنتدى االجتماعي الفلسطيني: 

المنتدى  لتأسيس  المبادرين منذ عامين  الصحي من  العمل  لجان 

االجتماعي الفلسطيني الذي أعلن عن تأسيسه خالل العام 2016، 

وباالنتخاب إنضمت المؤسسة للجنة السكرتاريا. وخالل العام تمت 

المشاركة بما يقدر ب 14 لقاءً وورشة عمل، وساهمت المؤسسة 

المرجعية  واألوراق  المنتدى  وثائق  وإقرار  ومناقشة  إعداد  في 

المؤسسة له. وأيضًا في التخطيط االستراتيجي للمنتدى، وإقرار 

المؤسسة  تقييم  وحسب  المنتدى.  وهيكلية  الداخلي  النظام 

هناك بطء في حركة المنتدى ما يعيق جعله ريادي في العديد 

والمشاركين  األعضاء  بعض  من  جدية  عدم  وهناك  القضايا،  من 

وإهتمام أكثر بالقضايا التي تخص كل مؤسسة.

Health Cluster 8. التجمع الصحي 

إلى  ودولية  أهلية  مؤسسات  يضم  والذي  الصحي  التجمع  يصب 

العالمية  الصحة  منظمة  وتقوده  الفلسطينية  الصحة  وزارة  جانب 

تركيزه على قضايا صحية، كنقص األدوية وكفايتها وتنسيق الخدمات 

الصحة  قضايا  وعلى  المؤسسات  بين  »ج«  المصنفة  المناطق  في 

اإلنسانية الطارئة وآليات العمل، بهدف التخفيف من المعاناة وإنقاذ 

وكرامة  رفاهية  تعزيز  مع  اإلنسانية،  الطوارئ  حاالت  في  األرواح 

عضوًا  الصحي  العمل  لجان  مؤسسة  وتعتبر  المتضررين.  السكان 

نشطًا في هذا التجمع منذ عدة أعوام.

وفي عام 2017 تم حضور كافة االجتماعات الدورية للتجمع والتي 

تعقد شهريًا وكذلك المشاركة بعدة نقاشات حول مستجدات الوضع 

الصحي في فلسطين.

الصحي  التجمع  لمناقشة خطة عمل  بورشة عمل  المشاركة  وجرت 

عمل  بورشة  المؤسسة  وشاركت  عليها.  والموافقة   2017 للعام 

اإلنسانية  االستجابة  لخطة   2020-2018 االستراتيجي  للتخطيط 

الرئيسية  األنشطة  على  لإلتفاق  وأخرى  العالمية  الصحة  لمنظمة 

ومؤشرات ومعايير فحص مقترحات المشاريع. وقد تم إختيار  ممثلة 

للتجمع  الجندري  التدقيق  مسؤولة  لتكون  التجمع  في  المؤسسة 

بين  المساواة  ومؤشرات  الجندري  المنظور  مراعاة  تعميم  بهدف 

تدقيق  لجنة  في  المشاركة  وتمت  الصحية  األنشطة  في  الجنسين 

وترشيح المشاريع المقترحة للتجمع للعام 2018.

التدقيق  في  التجمع  لتمثل  الصحي  العمل  لجان  مؤسسة  إختيار  إن 

وفعالية  للمؤسسة  يسجل  نجاح  هو  المقدمة  للمشاريع  الجندري 

للجدية  إكتسبتها  التي  والثقة  االجتماعات  في  المؤسسة  ممثلة 

والكفاءة في المشاركة. 

إعادة االعتبار للتطوع والعمل الطوعي: 

تهتم المؤسسة بتعزيز قيم العمل الطوعي وإستقطاب المتطوعين/

ات على الصعيد المحلي والدولي ففي السنوات األخيرة عملت على 

تطوير قاعدة بيانات المتطوعين/ات ووضعت سياسة للتطوع وأصدرت 

تغذية  في  عليه  يعتمد  بحيث  المؤسسة  في  التطوع  ودليل  دراسة 

المتطوعين/ بأسماء  السنة  مدار  على  المتطوعين/ات  بيانات  قاعدة 

إلى  باإلضافة  المؤسسة  في  تطوعهم  وأماكن  وإختصاصاتهم  ات 

مدة التطوع. وبلغ عدد المتطوعين في مؤسسة لجان العمل الصحي 

ما  منهم  اإلناث  شكلت  ومتطوعة  متطوع   )225( يقارب  ما   2017 للعام 

يقارب 137 بنسبة %61، و88 ذكور وبنسبة %39. ووصل عدد المتطوعين 

80 متطوع/ة. تركز العدد األكبر من المتطوعين/ات في  الدوليين إلى 

المراكز التابعة لدائرة التنمية وهي: روضة وحضانة حقل الرعاة، ونادي 

المسنين، ومركز الواحة، باإلضافة إلى 95 طالب وطالبة ضمن مجموعات 

المسنين.  نادي  في  متعددة  وفعاليات  أنشطة  في  متطوعة  طالبية 

طالب   )18( شارك  الثدي  أورام  لتشخيص  دنيا  مركز  فعاليات  وضمن 

وطالبة من جامعة بير زيت في حملة أكتوبر للتوعية عن سرطان الثدي 

والتي نظمت في شهر 2017/10. إضافًة إلى ممرضة إسبانية متطوعة 

عملت في قسم العمليات بمركز بيت ساحور الصحي.
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بالمقارنة نجد أن عدد المتطوعين للعام 2017 أعلى من العام 2016 

بمقدار الضعف حيث بلغ  خالل العام 2016 )106( متطوع ومتطوعة.

ووجود  وعملهم  المتطوعين/ات  عدد  في  اإلرتفاع  من  بالرغم 

سياسة التطوع ووضع قاعدة بيانات إال أن مجموعات المتطوعين/ات 

تتركز في مواقع محددة وغير موجودة على مستوى إنتشار مراكز 

عمل المؤسسة، وما تعرض له مركز شعفاط في القدس من إغالق 

وحظر نشاط المؤسسة في القدس من قبل االحتالل اإلسرائيلي أدى 

للتراجع في التواصل مع المتطوعين/ات في القدس وشكل صعوبة 

عبر  التطوع  تركيز  بإتجاه  دفع  وهذا  جدد.  متطوعين  إستقطاب  في 

قسم في دائرة التنمية المجتمعية ليعمل على تشكيل مجموعات 

في كافة مواقع عمل المؤسسة ومنذ عام 2018.

العالقات مع المجتمع المحلي:

المجتمع  مع  عالقاتها  تمتين  الصحي  العمل  لجان  مؤسسة  واصلت 

مسؤولية  لدية  وأن  والقوية  الدافئة  الحاضنة  بأنه  إليمانها  المحلي 

المؤسسة  عملت  عليه  وبناءً  وتحريكها.  تحفيزها  من  بد  ال  مجتمعية 

تعزيز  لمتابعة  مناطقية  لجان  تشكيل  على  اإلدارة  مجلس  من  وبدعم 

العالقات مع المجتمع المحلي وتجنيد الدعم والعمل على رصد إحتياجات 

أو  الشركات  من  الدعم  فرص  ودراسة  تواجدها  وفق  المؤسسة  مراكز 

الدعم  لتجنيد  بمبادرات  المشكلة  اللجان  وتحاول  األفراد،  أو  المصانع 

المحلي إال أن نشاطها متفاوت وبعضها حقق نجاحًا فيما لم تنجح أخرى.

العمل  يتم  لم  محلية  مؤسسات  مع  عالقات  بنسج  الدائرة  قامت 

الوطنية  الشراكة وقد تم عقد لقاء مع شركة  معها سابقًا بهدف 

التعاون  سبل  ومناقشة  للحضور  المؤسسة  عمل  وتقديم  موبايل 

والشراكة. وتم التواصل مع وزارة شؤون القدس بهدف إطالعهم 

ميزانية  ضمن  دعم  على  للحصول  طلب  وتقديم  المؤسسة  على 

الموافقة  تمت  حيث  بالقدس  العاملة  المؤسسات  لدعم  الوزارة 

على تقديم منحة دعم مالي إال أن التنفيذ لم يتم لغاية التقرير.

وشركات  محلية  مؤسسات  عن  ممثلين  مع  إجتماعات  عدة  وعقدت 

وشاركت  المرأة  شؤون  طاقم  مثل  التعاون،  سبل  مناقشة  بهدف 

وحده المشاريع بكتابه ومتابعة مقترح مشروع مشترك ُقّدم لإلتحاد 

محلية  شركات  عدة  مع  لقاءات  وعقد  التواصل  تم  كما  األوروبي، 

المبكر  للكشف  متنقلة  عيادة  شراء  مشروع  تنفيذ  تسهيل  بهدف 

المركبات وشركة  لتجارة  العربية  الشركة  الثدي، ومنها  عن سرطان 

غرغور التجارية وشركة األصبح للمعدات الثقيلة وشركة اللفتاوي.

ومؤسسات  شركات  مع  بالعالقة  االستمرار  على  الدائرة  حافظت 

فلسطينية تم التعاون معها سابقًا مثل بنك فلسطين الداعم الرئيسي 

لحملة إكتوبر للكشف المبكر عن سرطان الثدي وتم تجديد هذة الشراكة 



/        التقرير السنوي 522017

اإلقليمية  الحملة  أهمها  مميزه  نشاطات  وضمن   2017 العام  في 

للكشف المبكر عن سرطان الثدي وبمشاركة 11 دولة عربية وتم تجهيز 

سرطان  عن  المبكر  للفحص  المتنقلة  العيادة  لتشغيل  تفاهم  مذكرة 

مع   الشراكة  تمديد  تم  كما   .2018 أوائل  في  توقيعها  وسيتم  الثدي 

التبرع لمركز  التي يتم من خاللها  البنك الوطني ضمن حملة »حياتي« 

دعوات  بتلبية  المؤسسة  قامت  العالقات  توطيد  وبهدف  شهريًا  دنيا 

المؤسسات الشريكة للمشاركة في فعالياتها كبلدية رام الله وغيرها. 

الفلسطينيين  الصحفين  نقابة  مع  العالقة  مأسسة  تمت  العام  وخالل 

وعقدت عدة إجتماعات مع النقابة وإدارة المؤسسة أفضت إلى توقيع 

مذكرة تفاهم وشراكة وبلورة لمجاالت التعاون. كما تم توقيع مذكرات 

تفاهم وشراكة جديدة مع إتحاد الشباب الفلسطيني وأخرى مع جمعية 

تنظيم األسرة وشبكة المنظمات األهلية/ لجنة القطاع الشبابي للتعاون 

العامة  الحياة  في  الشباب  دور  تعزيز  في  تساهم  نشاطات  عقد  في 

نظمت  الزيارات  عبر  المحلية  العالقات  ولتعزيز  المجتمعية.  والمبادرات 

زيارة لرئيس المجلس االقتصادي للتنمية واإلعمار »بكدار«، لفتح آفاق 

للتعاون وتقديم الدعم للمؤسسة، كما جرى القيام بزيارات لمؤسسات 

إعالمية منها شبكة معًا، تلفزيون فلسطين، تلفزيون القدس، تلفزيون 

إم، وغيرها من  إف  نساء  إذاعة  إم،  إف  راية  إذاعة  التعليمي،  القدس 

المؤسسات واألفراد ممن قاموا بالتعاون والتبرع للمؤسسة ماديًا أو 

عينيًا. وتم تقديم درع تقديري ألكثر من 14 مؤسسة وشخص.

وإلى  المحلية  العالقات  لتمتين  المبذولة  الجهود  أفضت  بالمجمل 

توفير دعم للمؤسسة شكل ما نسبته %40 مما خطط له أي لم يصل 

إلى الهدف المطلوب وأغلب الدعم كان موجه لمركز دنيا لتشخيص 

النهاري في بيت ساحور ومركز  يليه نادي المسنين  الثدي  أورام 

الواحة لإلعاقة الذهنية والروضة والحضانه التابعة للمؤسسة. 

العالقات العربية:

أ.اإلئتالفات والشبكات العربية 

حضور المؤسسة على صعيد اإلئتالفات والشبكات العربية يعتبر محدود 

العربية  المنطقة  أوضاع  تكون  وقد  فقط  شبكتين  إلى  تنتسب  كونها 

المنطقة  صعيد  على  الجماعي  العمل  أضعفت  التي  األسباب  إحدى 

العربية وإلتفات الدول إلى همومها الداخلية. أما الشبكات التي تنتسب 

العمل الصحي ولها دور فيها فهي على النحو التالي:

األسرة  تنظيم  اإلقليمية/  واإلنجابية  الجنسية  الحقوق  تعزيز  شبكة 

بتنسيب وتوصية من جمعية تنظيم وحماية األسرة شاركت  التونسية: 

المؤسسة في تكوين شبكة آوان في آذار هذا العام في تونس حيث 

أن  على  وأتفق  االستراتيجية  وقضاياها  ورسالتها  رؤيتها  نقاش  تم 

المشاركة  وعقد فرع  الدول  عبر  الشبكة محليًا  توجهات  يتم مناقشة 

ومديرة  العام  بالمدير  ممثلة  المؤسسة  بمشاركة  إجتماعه  فلسطين 

برنامج صحة المرأة وقدمت أفكارًا للمشاركين/ات في اللجنة اإلقليمية 

للشبكة. وبناءً على ذلك تحقق المؤشر الذي وضع لعام 2017 باإلنتساب 

إلى شبكة جديدة.

المجتمع  مؤسسات  مع  البناءة  والعالقات  والثقة  السمعة  إن 

المدني ومنها جمعية تنظيم وحماية األسرة ساهم في ترشيح 

عن  دونًا  آوان  اإلقليمية  الشبكة  في  فلسطين  عن  المؤسسة 

المؤسسات الصحية األخرى. 
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شبكة رؤى العربية النسوية : شاركت المؤسسة في إجتماع الشبكة 

بهدف نقاش تقريرها المالي واإلداري بداية العام وتوجهات العمل 

عبر  األعضاء  بين  ما  التواصل  آليات  نقاش  وتم  العام،  خالل  وتركيزها 

بالشبكة  الخاصة  الصفحة  تطوير  وضرورة  االجتماعي  التواصل  وسائل 

اب  واتس  مجموعة  وخلقت  األردنية  المرأة  إلتحاد  األمر  أوكل  وقد 

بين العضوات. وفي االجتماع تقرر توسيع تمثيل الشبكة دوليًا فتمت 

المصادقة على مؤسستين من فلسطين)جمعية تنمية المرأة الريفية 

وإتحاد لجان المرأة الفلسطينية( وقبول عضوية مؤسسة من البحرين 

للمرأة  األممي  نيويورك  بمؤتمر  المشاركة  وأخرى من سوريا. وتقرر 

دولة  من  عضوات   5 بمشاركة  آذار  شهر  في  سنويًا  يعقد  والذي 

فلسطين ومصر والمغرب والبحرين إال أن 3 عضوات فقط شاركن، وتم 

وإنعكاسه  النزاعات  ظل  في  العربية  المرأة  واقع  حول  ورقة  تحضير 

على واقعها االقتصادي، وقرار بإدانه سياسة ترامب في حجب إعطاء 

بيان  لتحضير  إضافًة  وسوريا،  ليبيا  مثل  الدول  لبعض  دخول  تأشيرات 

عن أهمية الدفاع عن المدافعين عن حقوق اإلنسان عبر التضامن مع 

قضية عزة سليمان المحامية المصرية التي قامت أجهزة أمن الدولة 

أرصدتها  وعلى  فيها  تعمل  التي  الجمعية  أرصدة  على  اليد  بوضع 

بمؤتمر  الشبكة  عضوات  وشاركت  السفر.  من  ومنعها  الشخصية 

تناولت أوضاع  التي  الجلسات  العديد من  نيويورك لمدة إسبوع وفي 

ترأست  وقد  االقتصادي  التمكين  على  بالتركيز  العالم  في  المرأة 

الشبكة.  وفد  العام  مديرها  خالل  من  الصحي  العمل  لجان  ممثلة 

إرسال  مهمة  لها  أوكل  حيث  الشبكة  عمل  برفد  المؤسسة  ونشطت 

ناقدة  المتحدة  األمم  عام  ألمين  واإلنكليزية  العربية  باللغتين  رسالة 

موقفها من د. ريما خلف مسؤولة اإلسكوا التي رفضت سحب التقرير 

لطلب  ونتيجة  الفلسطيني  الشعب  ضد  االحتالل  ممارسات  يدين  الذي 

للتضامن  الشبكة  بإسم  لها رسالة  وأرسلت  إستقالتها،  السحب قدمت 

معها والتأييد لموقفها المشرف. ومن ضمن نشاطات شبكة رؤى عقد 

مؤتمر حول اإلتجار بالبشر حيث قدمت ممثلة فلسطين ورقة عمل عن 

واقع اإلتجار بالبشر في فلسطين، وحثت توصيات المؤتمر على توسيع 

التحالف اإلقليمي وتشكيل تحالفات وطنية وإنضمت فلسطين للتحالف 

اإلقليمي وتم توكيل ممثلة لجان العمل الصحي بتشكيل التحالف في 

فلسطين وقيادته، وسيتم مباشرة ذلك في عام 2018.

ب.تجنيد األموال العربية 

لتعزيز العالقات العربية وتجنيد الدعم بأشكاله المختلفة للمؤسسة تم 

التواصل مع مركز الحسين للسرطان بهدف اإلنضمام للحملة اإلقليمية 

دولة   11 بمشاركة   2017 إكتوبر  في  الثدي  سرطان  عن  المبكر  للكشف 

عربية وتم توقيع إتفاقية تعاون وشراكة في الحملة اإلقليمية. وخالل 

هذا العام تم اللقاء مع مسؤولين في مركز الحسين للسرطان واإلتفاق 

على توقيع مذكرة تفاهم مشتركة للتعاون في التدريب من خالل المركز. 

وعقد لقاء مع ممثلة عن مؤسسة نساء من أجل القدس وإطالعها على 

القدس.  ومشاريع  المدرسية  الصحة  برنامج  وخاصًة  المؤسسة  عمل 

وعلى مستوى األردن تم ترتيب لقاء موسع مع نقابات صحية مثل نقابة 

وعرض  المهنية  النقابات  مجمع  في  ندوة  وعقدت  واألطباء  الصيادلة 

ماليًا  المؤسسة  تواجه  التي  العقبات  وطرحت  المؤسسة،  عن  فيلم 

وسياسات االحتالل وهناك وعود بدعم المؤسسة تحديدًا برنامج الصحة 

المدرسية، وتخصصات طبية كاألشعة والتخدير. 

وفي سياق متصل قامت دائرة العالقات بزيارة مكتب الصناديق العربية 

واإلسالمية  العربية  للصناديق  الوزراء  رئيس  مستشار  مع  واللقاء 

وتقديم عمل المؤسسة وبحث سبل التعاون وفرص تقديم مشروع 

يدعم برنامج الصحة المدرسيه في بداية العام القادم.

المنطقة  العربي محدد ويعود لسياق  التمويل  أن  نعتبر  بشكل عام 

وظروفها السياسية واألمنية مما ساهم في تقليل الفرص.

اإلسالمي  البنك  بجائزة  التخصصي  دنيا  مركز  ...فوز  مميزة  محطة 

للتنمية 
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عمله  بطبيعة  النساء  أورام  لتشخيص  التخصصي  دنيا  مركز  زال  ما 

وفرادته محل إستقطاب وجذب للتمويل سواءً المحلي أو العربي أو 

الدولي. وخالل العام فاز بجائزة البنك اإلسالمي للتنمية لمساهمته 

الكشف  وتشجيع  التثقيف  بحمالت  لتميزه  وتحديدًا  التنمية   في 

المبكر عن سرطان الثدي وقيمتها 100 ألف دوالر. وتم خالل العام 

الصحي  القطاع  في  للتميز  التعاون  مؤسسة  لجائزة  طلب  تقديم 

لعام 2017 وسيتم اإلعالن عن الفائزين في بداية العام المقبل. 

العالقات الدولية 

رغم الظروف الدولية السياسية واالقتصادية المجافية وشح التمويل 

عملت  المؤسسة  أن  إال  العربية  المنطقة  إلى  وتحوله  لفلسطين 

عالقات  بشبكة  تتمتع  حاليًا  وهي  وتوسيعها  عالقاتها  تطوير  على 

دولية واسعة جزء منها لغايات التضامن ونصرة القضية الفلسطينية 

وحقوق الشعب الفلسطيني والجزء األخر لغاية تجنيد األموال ودعم 

المؤسسة وضمان إستمراريتها.

اإلئتالفات الدولية 

رغم  العام  بداية  منذ  نشاط  أي  لها  يكن  لم  الشعوب:  صحة  حركة 

لتفعيل دورها ودور حركة صحة  العليا  العالمية  الهيئة  التواصل مع 

حاد  نقص  من  تعاني  أنها  ويبدو  المنطقة  مستوى  على  الشعوب 

مع  التواصل  في  الجهود  تبذل  المؤسسة  صعيد  وعلى  بالتمويل، 

والوضع  العام  بالوضع  المتعلقة  المؤسسة  بيانات  ورفدها  الحركة 

اللجنة  عضوات  إحدى  مع  لقاء  هناك  وكان  الفلسطيني.  الصحي 

أوضاع  على  الوقوف  وتم  العربية،  المنطقة  وممثل  العالمية 

وأتفق  ولفلسطين  العربية  للمنطقة  الداعم  الدور  وغياب  الحركة 

الجتماع  التنسيقي  المكتب  أعضاء  بدعوة  المنسق  يقوم  أن  على 

وتحديدًا  جدد  أعضاء  وتنسيب  فلسطين  في  الحركة  دور  إلستنهاض 

من الفئات الشابة، وقد تم ذلك وتم التحضير للقاء فرع الحركة في 

الشاملة  الصحية  التغطية  حول  بمؤتمر  للمشاركة  العربية  المنطقة 

شاركت  وقد  العربية،  للمنطقة  إجتماعات  وعقد  تونس  في  للسكان 

المؤسسة بوفد تشكل من المدير العام ومدير دائرة التنمية ومدير 

العالمية  الصحة  ومنظمة  دول  عدة  بمشاركة  الشمال  منطقة 

الوفد  قدم  حيث  تونس،  في  أيام   3 لمدة  وذلك  اإلقليمي  المكتب 

الفلسطيني ورقة عن واقع التغطية الشاملة للصحة في فلسطين 

الصحة.  للحق في  المدني  المجتمع  رؤيتها عن  المؤسسة  وقدمت 

وعقدت 3 إجتماعات خالل المؤتمر مع ممثلي المنطقة العربية وتم 
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نقاش مشكلة ضعف أداء المنطقة والتنسيق وغياب خطة عمل لها 

وعليه تم وضع آليات تنسيق جديدة لزيادة فعاليتها وطرح توجهات 

لخطة عمل خالل عام 2018 وأهمها توسيع الشبكة بعضويات جديدة 

بالصحة في  وشبابية وزيادة  األنشطة المشتركة في قضايا الحق 

البلدان وعلى مستوى المنطقة.

والقائم  محدود،  دولية  إئتالفات  إلى  اإلنتساب  فرص  عام  بشكل 

منها غير فاعل لذا نرى أن هذا الهدف لم يتحقق بنجاح.

الدعم الدولي :عالقات التمويل ومتابعاتها

 تم خالل العام كتابه وتقديم 45 مقترح مشروع قدمت ل 42 ممول 

منهم 10 ممولين جدد. وتم قبول 21 مشروع بنسبة %46 من عدد 

المشاريع المقدمه.

إستمرت دائرة العالقات العامة في متابعة ورصد ممولين جدد من 

والتواصل  الزيارات  خالل  من  جديدة  عالقات  وفتح  ومؤسسات  دول 

الفلسطيني  النداء  مؤسسة  ومنهم  جدد.  محتملين  ممولين  مع 

الموحد وغيرهم.

مفاهيمية  ورقة  وقدمت  األوروبي  اإلتحاد  تمويل  الدائرة  وتابعت 

شؤون  طاقم  مع  وبالشراكة  المرأة  ضد  العنف  من  للحد  لمشروع 

المرأة. وقامت الدائرة بالمشاركة في الحلقة الدراسية االستشارية 

للمجتمع المدني التي دعا لها مكتب ممثل اإلتحاد األوروبي، وتم 

حضور االجتماع التشاوري مع المؤسسات األهلية المتعلق باإلطار 

األوروبية  االستراتيجية  لرصد  سيطبق  الذي  النتائج  نحو  الموجه 

على  الحصول  تم   2017 عام  وخالل   .2020-2017 للفترة  المشتركة 

وطابعه  بالمؤسسة  الشباب  لبرنامج  األوروبي  اإلتحاد  من  منحة 

بناء قدرات الشباب لكي يقوموا بمشاريع ومبادرات محلية ثقافية 

وإجتماعية ومناصرة. 

وتم فتح عالقات جديدة مع التعاون األلماني GIZ وعقدت إجتماعات 

معه لتحضير متطلبات حول رفع كفاءة المؤسسة في آليات الضغط 

والمناصرة بعد عدة لقاءات ومراسالت مع الخبيرة التي تم التعاقد 

لقدرات  وتقييم  مسح  لعمل    GIZاأللماني التعاون  قبل  من  معها 

دائرة  لتأسيس   كنواة  المجال  هذا  في  المؤسسة  وإحتياجات 

السياسات والمناصرة.

كما قامت الدائرة بالتواصل وعقد عدة لقاءات مع المؤسسة البريطانية 

التعاون  وسبل  المؤسسة  عمل  مناقشة  بهدف   Integrity Action

والتقاطعات مع عمل المؤسسة. وتم الحقًا دعوة المؤسسة للمشاركة 

بمؤتمر تحت عنوان »النزاهة والمساءلة المجتمعية« وتمت المشاركة 

منظور  من  والنزاهة  المجتمعية  المساءلة  أهمية  حول  عمل  بورقة 

حقوق اإلنسان قدمتها المديرة العامة، وتم التنسيق للمؤسسة لعقد 

منطقة  في  قاعدية  ومؤسسات  ناشطين/ات  مجموعة  مع  إجتماع 

في  المجتمعية  المساءلة  أهمية  على  تعريفهم  بهدف  قلقيلية 

هذا  في  مستهدفة  قلقيلية  منطقة  كون  البلديات  ومشاريع  برامج 

المجال تالها عقد لقاء مع بلدية قلقيلية والبلديات والمجالس القروية 

في المحافظة إلطالعهم على فكرة المساءلة المجتمعية وإنفتاحها 
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على إطالع المؤسسات ومجموعات المساءلة على المشاريع حيث كان 

لتقليص  البريطانية  المؤسسة  توجهت  ومؤخرًا  بالفكرة،  ترحاب  هناك 

عملها بفلسطين وإغالق مكتبها مما يعني خسارة فرصة تعاون. 

مراسالت  وبعثت  لقاءات  عدة  في  الدائرة  شاركت  العام  خالل  و 

واستقبلت  القائمة.  المشاريع  متطلبات  لمتابعة  حاليين  لممولين 

وأطلعتهم  باالجتماعات  ورافقتهم  المانحة  المؤسسات  ممثلي 

على التقدم في عمل المشاريع. 

وشاركت الدائرة في مؤتمر منظمة الصحة العالمية WHO لمناسبة 

اليوم العالمي للصحة وتم فية لقاء شركاء وممثلين عن مؤسسات 

عقدته  متخصص  نقاش  حلقة  في  المشاركة  وأيضًا  ودولية.  رسمية 

منظمة الصحة العالمية حول الحق في الصحة وقدمت المؤسسة من 

خالل المديرة العامة ورقة عمل عن حقوق المرضى  وفق المواثيق 

الدولية وأبرزت شهادة حية عن منتفعات مركز دنيا وكيف تمت مراعاة 

حقوقهن في المعلومات والدعم واالحترام والخصوصية والسرية. 

الندوة رفيعة المستوى  وفي ذات السياق شاركت المؤسسة في 

التي عقدت باألردن من قبل صندوق األمم المتحدة للسكان ومكتب 

لحماية  الوطنية  اآلليات  حول  اإلنسان  لحقوق  السامي  المفوض 

الحقوق اإلنجابية والجنسية والترويج لها وقدمت المؤسسة ورقة 

عمل عن رؤية المجتمع المدني للحقوق اإلنجابية والجنسية وآليات 

الحماية والترويج لها بمشاركة المديرة العامة ومديرة برنامج صحة 

أهلية  كمؤسسة  فلسطين  عن  المؤسسة  مشاركة  وتعتبر  المرأة. 

لسمعتها  إنعكاس  دولية  ومنظمات  محفل  في  وحيدة  صحية 

مع  العالقة  تعزيز  تم  الندوة  وعبر  المجال  في  وخبرتها  ومكانتها 

للسكان في مصر ونسج  المتحدة  األمم  لصندوق  اإلقليمي  المكتب 

الدول  في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  واآلليات  األجسام  مع  عالقات 

تعزيز  في  اللقاء  وأستثمر  العربية،  الدول  جامعة  وفي  العربية 

العالقة مع الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان  في فلسطين والتي 

التعاون وإعتماد المؤسسة في  عقدت الحقًا إجتماعًا لدارسة آفاق 

وفي  اإلنجابية  والصحة  الصحة  عن  بمعلومات  وتزويدهم  دعمهم 

بناء قدرات كوادر الهيئة في مفاهيم الصحة اإلنجابية.

ج.العالقات والزيارات للممثليات الدول وترويج المؤسسة.

ممثليات  مع  إجتماعات  عدة  بعقد  العامة  العالقات  دائرة  قامت 

بيت  مركز  في  الروسي  السفير  مع  لقاء  منها  رسمية  وشخصيات 

ساحور لمتابعة مشروع بناء مستشفى د. أحمد المسلماني ، وتم 

إستقبال السفير في وقت الحق برفقة ممثل الجمعية األرثودكسية 

الروسية الفلسطينية الممول للمشروع وتم مناقشة سير العمل 

في المشروع وفرصة تمويل المرحلة الثانية منه.

وجرى إستقبال ممثلة عن الممثلية التشيكية وتم ترتيب زيارة لها 

ومرافقتها إلى مركزالشفاء الصحي/ طوباس التابع للمؤسسة وتم 

وخدمات  الصحي  العمل  لجان  مؤسسة  بعمل  التعريف  خالله  من 

مستوصف الشفاء الصحي حيث أكدت على أهمية دعم المؤسسات 

األهلية لكي تستمر قي تقديم خدماتها المختلفة. وقامت الدائرة 

وما  األشعة  جهاز  لتمويل  مشروع  وتقديم  الممثلية  مكتب  بزيارة 

زال الرد قيد االنتظار.

 خالل هذا العام إستمر التواصل مع القنصلية السويدية وذلك لتمتين 

العالقات التي بدأت بتمويل مشروع دعم الصحة الجنسية واإلنجابية 

اليوم  إحتفال  في  بالمشاركة  الدائره  قامت  حيث  الماضي.  العام 

السويديه  القنصليه  عن  ممثلة  مع  التواصل  وتم  للسويد  الوطني 

تابعة  مدرسة  وزيارة  القدس  لزيارة  سويدي  لوفد  والتنسيق 

المؤسسة  عمل  تقديم  الزيارة  خالل  وتم  المدرسية  الصحة  لبرنامج 

إستقبال  تم  كما  القديمة.  البلدة  في  جولة  وتنظيم  القدس  في 

تعزيز  مشروع  إطالق  مؤتمر  حضور  خالل  العام  السويدي  القنصل 

الحقوق الجنسية واإلنجابية. وكذلك تلبية دعوة حفل إستقبال في 
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للشؤون  العام  المدير  لقاء  تم  حيث  العام  السويدي  القنصل  بيت 

السياسية السويدي والمدير العام للتنمية الدولية السويدي وتم 

عرض ونقاش عمل المؤسسة في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية.

د. إستقبال وفود دولية:

11 وفد مثلوا دوالً شملت  إستقبلت المؤسسة خالل العام أكثر من 

إسبانيا وألمانيا وفرنسا وأستراليا وبريطانيا وبلجيكا والدانمارك.

قامت الدائرة بالمشاركة في لقاء مع وفد يضم عدد من البرلمانيين 

بمشاركة عدة مؤسسات محلية من قطاعات مختلفة،  أستراليا  من 

فلسطين  في  الصحي  الوضع  على  الضوء  تسليط  خالله  من  وتم 

والتحديات في عمل المؤسسات الصحية.

وتم إستقبال وفد من مؤسسة أطباء بال حدود –فرنسا- وخالل اللقاء 

واإلنجابية  الجنسية  بالصحة  تتعلق  دراسة  مخرجات  مناقشة  جرت 

حيث تم إشراك المؤسسة في هذة الدراسة.

وتعريفهم  اإلسبانية  مالغا  حكومة  من  وفد  إستقبال  جرى  كما 

بعمل المؤسسة وخاصًة عملها في مجال التوعية والكشف المبكر 

عن سرطان الثدي. وتضمنت الزيارة تنفيذ جوالت لهم في منطقة 

البلدة القديمة من الخليل ومنطقة بيت ساحور، وفي ذات السياق 

بالمؤسسة  الدانمارك وبلجيكا وتعريفهم  تم إستقبال وفدين من 

وتنظيم زيارة لهم للبلدة القديمة ومركز طوارئ الخليل وإطالعهم 

وفد  وزار  المنطقة.  في  السكان  يواجهها  التي  الصعوبات  على 

الوفد  ضم  وقد  القديمه  والبلدة  الخليل  طوارئ  مركز  بريطاني 

وزيرة الخارجية البريطانية في حكومة الظل وبرلمانيين. 

مالغا  بلدية  عن  ممثلين  يضم  إسباني  وفد  المؤسسة  وإستقبلت 

Malaga والتنسيق لزيارة عدة مؤسسات أهلية فلسطينية باإلضافة 

وتم  كما  الصحي.  ساحور  بيت  ومركز  لحم  بيت  بلدية  زيارة  إلى 

 Brigada Dones إستقبال وتنسيق زيارة لوفد إسباني من مؤسسة

i Salut a Palestina وتم الترتيب ومتابعة برنامج عمل زيارات لعدة 

مؤسسات حقوقية وبعض مراكز المؤسسة.

اإلعالم التقليدي والعصري )وسائل التواصل االجتماعي(:

1.اإلعالم العصري ومواقع التواصل االجتماعي

عالية  فعالية  االجتماعي  التواصل  ومواقع  العصري  اإلعالم  شهد 

عن العام السابق فعبر الموقع اإللكتروني تم رفع 126 خبرًا صحفيًا، 

و11 بيانًا باللغة العربية و8 بيانات باللغة اإلنكليزية، ألبوم صور عدد 2 

شمل نشاطات مشروع تعزيز الحقوق اإلنجابية والجنسية، و4 تقارير. 

وشهد الموقع اإللكتروني بعض التطورات منها إضافة مركز جديد 

وهو إشراقة الخاص بمركز الخليل تحت قائمة المراكز الصحية التابعة 

للمؤسسة. وتم عمل صفحة خاصة لمشروع تعزيز الصحة اإلنجابية 

باللغتين  الفلسطيني  المجتمع  في  بالصحة  الحق  على  المبني 

المعلومات  تخص  روابط  عدة  على  وتحوي  واإلنجليزية  العربية 

والصور والتقارير وأخبار المشروع.
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مواقع وصفحة دنيا المركز التخصصي ألورام النساء

المركز 	  لدنيا  اإللكتروني  الموقع  على  المرفوعة  األخبار  -عدد 

التخصصي ألورام النساء هو 21 خبر.

تفعيل الفيس بوك للمؤسسة باللغة العربية واالنكليزية 	 

على صفحة الفيسبوك الخاصة بمؤسسة لجان العمل الصحي 	 

و4  صور،  ألبوم  و119  فيديوهات  و9  منشور.   334 إضافة  تم 

.PDF روابط

عدد المنشورات التي تم رفعها من قبل مسؤولي صفحات مراكز 

مؤسسة لجان العمل الصحي كالتالي:

2017اسم الصفحة

334لجان العمل الصحي

131دنيا المركز التخصصي ألورام النساء

14روضة وحضانة حقل الرعاة

20مركز الواحة لذوي اإلعاقة

39إشراقة/قلقيلية

76إشراقة الجنوب/ طوارئ الخليل

159مركز حلحول الصحي

182مركز قلقيلية الصحي

83مركز المجمع الطبي

28مركز بيت ساحور/ مستشفى الدكتور أحمد المسلماني

43مستوصف الشفاء التخصصي

40نادي المسنين

الرسم البياني يوضح عدد زائري صفحة الفيس بوك للمؤسسة

التطوير واالستمرار في تغذية قناة يوتيوب الخاصة بالمؤسسة.

عدد الفيديوهات المرفوعة على قناة اليوتيوب الخاصة بالمؤسسة 

5 فيديوهات وتم إنشاء قناة لدنيا المركز التخصصي ألورام النساء 

ورفع 11 فيديو عليها.

2.اإلعالم

في  والتنويع  للمؤسسة  والنشاطات  الفعاليات  بنشر  االستمرار 

أدوات النشر

شهد العام 2017 حضورًا مميزًا لمؤسسة لجان العمل الصحي في 

أداء  التميز في  بفعل  الفلسطينية والعربية وذلك  اإلعالم  وسائل 

الدوائر والبرامج وما حققته من إنجازات على األرض باتت تستقطب 

إهتمام وسائل اإلعالم واإلعالميين.

ووصل حضور المؤسسة للمستوى الدولي بتمثيل المؤسسة وعبر 

المديرة العامة لشبكة رؤى في األمم المتحدة وتقديم أوراق تعبر 

عن مواقف تجاه السياسات العالمية نحو المرأة في العالم العربي 

سلسلة  خالل  من  وكذلك  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  وأخرى 

الرسائل على خلفية ما جرى مع الدكتورة ريما خلف في اليونسكو 

وإستقالتها بعد تقريرها الذي يدين االحتالل في فلسطين.
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عبر  الجزائر  في  دولية  فعاليات  في  المؤسسة  لحضور  كان  كما 

تونس  مؤتمر  وكذلك  عمان  في  بالبشر  اإلتجار  ومؤتمر  دنيا  مركز 

حول التغطية الصحية الشاملة للسكان مؤشرات واضحة على مدى 

االهتمام الذي باتت  المؤسسة تحوزه على مستوى دولي وعربي 

وهو ما إنعكس في وسائل اإلعالم المختلفة.

يعكس  والذي  له  واالنتشار  اإلعالمي  العمل  لتراكم  ونتيجة 

على  االعتماد  ومنها  أثره  له  كان  ما  وتوجهاتها  المؤسسة  عمل 

من  العديد  في  المؤسسة  تصدرها  التي  والبيانات  المعلومات 

المسموع  اإلعالم  في  المؤسسة  استضافة  فيتم  المناسبات 

والمرئي بعد نشر البيانات واألخبار عن المؤسسة. ويضاف إلى ذلك 

من  العام  نهاية  للمؤسسة  األردنية  الصحية  النقابات  إحدى  توجه 

أجل تزويدها بما يصدر إعالميًا عن المؤسسة لنشره وترويجه على 

صفحاتهم اإللكترونية.

عالي  بدعم  العنف  لمناهضة  األهلية  المنظمات  منتدى  وحظى 

الجهة المستضيفة له فتمت  بالمؤسسة كونها  من وحدة اإلعالم 

متابعة ما يصدر عنه عدا عن اإلسهام في صياغة بياناته ومواقفه 

وتدقيقها وتوزيعها ورفده بالمعلومات التي يحتاجها وتقدر بأكثر 

من 36 فعالية إعالمية تمت لصالح المنتدى.

أو  صحي  مركز  عن  شهري  ريبورتاج  إنتاج  على  اإلعالم  وحدة  وعملت 

عيادة أو برنامج يستعرض نشأته ومراحل تطوره وخدماته وهو أمر الفت 

المؤسسة  لمسيرة  تأريخية  مادة  وهو  تنشره  التي  اإلعالم  لوسائل 

وخالل العام أنجزت ريبورتاجات عن مراكز )قلقيلية، بيت ساحور، الشفاء/

طوباس، والمجمع الطبي، حلحول، مركز طوارىء الخليل(. 

مجموعات  مع  التعاون  مواصلة  تعزيز  تم  متصل  سياق  وفي 

بال  الهدف،  بوابة  ميدانية،  )متابعات  آب  الواتس  على  اإلعالميين 

الخاصة  آب  الواتس  مجموعة  توسيع  على  العمل  وكذلك  ميديا( 

بالمؤسسة لتشمل كل الموظفين وأعضاء الهيئة العامة مع نهاية 

الصحفيين  تزود  التي  ميديا  بال  شركة  مع  التعاون  وواصلنا  العام، 

لنشاط.  دعوة  أو  فعالية  أية  حول  جواالتهم  على  نصية  برسائل 

والعربية  المحلية  اإللكترونية  اإلعالم  توسيع قائمة وسائل  وجرى 

وأخبارها،  المؤسسة  رسائل  تستهدفهم  الذي  الصحفيين  وكذلك 

وتأمين التغطية اإلعالمية للمؤتمرات وورش العمل.

اللقاءات  سلسلة  اإلعالمي  التأثير  حجم  على  الكبرى  الدالة  وكانت 

عنها  المعلن  الفعاليات  قبل  المؤسسة  كوادر  مع  تجرى  التي 

وبعدها للتعقيب عليها تلفزيونيًا وإذاعيًا، باإلضافة إلدراج المؤسسة 

القادم  العام  في  بإنتاجه  فلسطين  تلفزيون  سيبدأ  برنامج  ضمن 

2018 حول المؤسسات الوطنية الفاعلة في كافة المجاالت.

كانت  الثدي  سرطان  عن  المبكر  للكشف  العربية  إكتوبر  حملة 

الومضات  بث  تأمين  خالل  من  فيها  لفلسطين  ممثالً  المؤسسة 

اإلذاعية والتلفزيونية على محطات إعالم فلسطينية داخل الوطن 

وخارجه، وكانت للشراكة المستمرة مع بنك فلسطين تأثير واضح في 

اللوحات الدعائية الميدانية »البلبورد« التي وزعت في شهر أكتوبر 

وبمساحات تزيد عن 5000 متر مربع في شوارع الضفة وتحمل رسالة 

بإطالق  تتمثل  جديدة  إضافة  مع  الثدي  سرطان  عن  التوعية  شهر 

نابلس بمشاركة محافظتها وبلديتها  الحملة هذا العام من مدينة 

ومؤسساتها المختلفة والتي القت حضورًا إعالميًا مميزًا.
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وفيما يلي ملخص إحصائي مع مقارنة بذات الفترة من العام 2016 

على صعيد اإلعالم التقليدي بإضافة مواقع ووكاالت أنباء جديدة له:

20162017النوع )الشكل( اإلعالمي

102األخبار القصيرة
18+106 لمنتدى المنظمات األهلية 

لمناهضة العنف

 6+62 للمنتدى 56التقارير والريبورتاجات المطولة

 7+13 للمنتدى 10البيانات الصحفية

5 + 12 للمنتدى11دعوات إعالمية لوسائل اإلعالم

1212النشرة اإللكترونية الشهرية

116130المرئي والمسموع إستضافات 

1011اإلصدارات – تدقيق ومراجعة

49كلمات وعرافات

08ريبورتاجات خاصة )قصص نجاح(

19رسائل

إنتاجات مرئية/ مسموعة

 1- الجرائم اإللكترونية

 2- الحق في الصحة

 3- الحق بالصحة بوربوينت

 4- االنتهاكات اإلسرائيلية بوربوينت 

إجمالي فعاليات منتدى مناهضة 
العنف ضد النساء  

2036

500 متربلبورد

200 متر + لوحات مضيئة لصالح 
المنتدى بواقع 760 مرة 

5000 متر لصالح حملة إكتوبر – بنك 
فلسطين 

3400 مرة1800 مرةسبوتات تلفزيونية عدد مرات البث

9000 مرة5400 مرةسبوتات اذاعية عدد مرات البث

نقابة الصحفيين1 شبكة معًاإتفاقيات تعاون 

توثيق قصص النجاح إعالميًا.

التوجه بنشر قصص نجاح لنماذج عمل المؤسسة بدأ عام 2017 وتم 

كنادي  التنموية  النماذج  على  الضوء  سلطت  نجاح  قصص   8 إنجاز 

المسنين والواحة وبعض المراكز الصحية كطوارئ الخليل وغيرها.



تحليل لحضور المؤسسة في وسائل اإلعالم 

أنواع  في دراسة خط أساس قام بها المنسق اإلعالمي بحصر كل 

التعامل  أو  بها  المؤسسة  وعالقة  فلسطين  في  اإلعالم  وسائل 

معها في تغطية المؤسسة إعالميًا، نضع منها أبرز النتائج: 

تصل  المؤسسة  ربعية.  وواحدة  يومية  صحف  ست  يوجد  الصحف: 

والحدث،  الجديدة،  والحياة  واأليام  )القدس  وهي  منها   4 إلى 

%83. مع  وصوت النساء »ربعية«(. نسبة الوصول  للمجموع الكلي 

العلم أن معدل حضور المؤسسة في الصحف التي نصلها بمعدل 

3-4 مواد إعالمية إسبوعيًا. 

محطات التلفزة االفلسطينية: وتقسم إلى قسمين:

11 محطة  إلى  المؤسسة  15 محطة تصل  الفضائيات وعددها  أ: 

بما نسبته %73 من المجموع الكلي فيما الفضائيات األخرى ال 

نصلها وال مجال لذلك بسبب تخصصها ووجهتها.

نسبته  بما  منها   7 ل  المؤسسة  تصل   10 وعددها  المحليات  ب: 

%70 وسنعمل على الوصول إلى الفجر الجديد في طولكرم 

رغم انه العمل للمؤسسة في المحافظة وهذا سيعني زيادة 

بنسبة %10 فيما المحطتين األخريتين ال مجال بسبب تخصصهما.

أو  العاملة  العربية  الفضائيات  من  عدد  هناك  العربية:  الفضائيات 

منها  اإلخبارية  أما  منوع  وبعضها  فلسطين  في  بالعربية  الناطقة 

فعددها 13 تصل المؤسسة إلى 11 منها بما نسبته 85%.

في  األجنبية  للفضائيات  ثابت  غير  عدد  هناك  األجنبية:  الفضائيات 

الميدانية  بالتطورات  مرتبط  وحضوره  مقيم  غير  وبعضها  فلسطين 

أو ضمن زيارات وقد زارنا سابقًا بعضها ولكن هناك توجه إلستقطاب 

التلفزيون اإلسباني وتيلي سور الفنزويلية. 

اإلذاعات: يوجد لدينا 40 محطة إذاعة عاملة في فلسطين منها إثنتان 

والمتبقي   %  68 بمعدل  أي  منها   27 إلى  المؤسسة  تصل  غزة،  في 

%27 ال يمكن الوصول لها لتخصصها برامجيًا والعمل سيتم خالل  منها 

في  السبب  أن  رغم  محطات   8 إلى  للوصول  القادمة  الثالث  السنوات 

عدم الوصول لها حتى اآلن أن المؤسسة ال تعمل في حيزها الجغرافي.

المواقع  من  كبير  عدد  هناك  اإللكترونية:  والمواقع  الوكاالت 

يمكن  ولكن  وإذاعات  فضائيات  يتبع  ما  ومنها  اإللكترونية  اإلخبارية 

الحديث عن ست وكاالت أنباء معتمدة رسميًا ويأخذ الصحفيون منها 

والعمل   100% تعادل  إليها  المؤسسة  وصول  ونسبة  موادهم 

إلكترونية  إخبارية  إلكترونية  مواقع   10 إستهداف  على  سيجري 

فلسطينية جديدة سنويًا.

التدريب والتعليم المستمر

ودورات  ومؤتمرات  ورش  عدة  في  شاركوا  الدائرة  أعضاء  كافة 

تدريبية سواءً داخل المؤسسة أو خارجها وعلى المستوى الدولي، 

العالقات  دائرة  مشاركة  وتعتبر  فعالية،   24 ب  المشاركة  تم  حيث 

المؤتمرات  مجموع  فمن  النقاش  حلقات  أو  المؤتمرات  في  فاعلة 

8 أوراق عمل  وحلقات النقاش التي تمت المشاركة بها تم تقديم 

وتيسير جلسات بعضها. 
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تمر  التي  الصعبة  الظروف  الصحي  العمل  لجان  مؤسسة  واجهت   

بها، وواجهت كافة التحديات الداخلية والخارجية منطلقًة من رؤيتها 

ورسالتها وأهدافها التي تعزز مقومات تنمية الصمود، وملتصقة 

أكثر بهموم ومتطلبات جمهورها من الفقراء والمهمشين. وتعمل 

اإلجتماعية  هويتها  على  للمحافظة  حثيثة  بخطًى  المؤسسة 

يتمتع  حر  فلسطيني  لمجتمع  للوصول  واإلنسانية  والوطنية 

بحقوقه الصحية والتنموية على أساس العدالة واإلنصاف. 

تعتبر دائرة الشؤون المالية واإلدارية من الدوائر الهامة بالموسسة 

وتشكل عصب الحياة فيها من خالل تقاطع وتفاعل عملها مع مختلف 

الدائرة طاقم مؤهل ومختص في  الدوائر واألقسام، ويعمل في 

مختلف المجاالت المالية واإلدارية التي تنضوي تحت هيكل الدائرة 

المستودعات،  والعطاءات،  المشتريات  المحاسبة،  قسم  وهي، 

وهذا  المعلومات،  نظم  البشرية،  الموارد  الثابتة،  األصول  وملف 

الطاقم مدرب ويمتلك خبرة عملية بين 10-25 سنة تمكنه من القيام 

باألعمال المطلوبة منه بكفاءة وفعالية وجودة.

تشكل  حيث  موظف/ة   200 من  وظيفي  طاقم  بالمؤسسة  يعمل 

اإلناث %61 من هذا الطاقم، ويضاف لهذا العدد أكثر من 100 أخصائي 

يعملون في مختلف االختصاصات حسب نظام التعاقد.

الهيكل التنظيمي للمؤسسة:

تتمتع مؤسسة لجان العمل الصحي بهيكلية تنظيمية واضحة وراسخة 

تجمع بين المركزية والالمركزية وتحدد االختصاصات والصالحيات بشكل 

واضح بحيث ال يوجد إزدواجية أو تضارب في المهام والمسؤوليات، 

كما أن الهيكل التنظيمي يراعي المبادئ اآلتية:

التسلسل الهرمي: رئيس واحد لكل مرؤوس.  -

وظيفة،  لكل  والمهام  النشاطات  مالئمة  المسؤولية:  نطاق   -

بحيث يتمكن الموظف من القيام بالمهام بالكفاءة المطلوبة. 

وحدة  تحت  المتشابهة  األعمال  يجمع  بحيث  التخصص:  مبدأ   -

تنظيمية واحدة.

مبدأ تفويض الصالحيات: وذلك من خالل وصف وظيفي واضح   -

يحدد حدود السلطة وإتخاذ القرار.
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الهيكل التنظيمي للمؤسسة
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عملها،  في  المعلومات  ونظم  التكنولوجيا  المؤسسة  أدخلت 

مركزي  نظام  ومنها:  العمل  لمتابعة  إلكترونية  أنظمة  وأوجدت 

للموارد  إلكتروني  ونظام  ملفاتهم،  وأرشفة  المرضى  لتسجيل 

للمؤسسة، ونظام  الثابتة  األصول  لحفظ ومتابعة  البشرية، ونظام 

لمتابعة المشتريات، إضافًة للنظام المحاسبي، كما تم إقرار نظام 

جديد لمتابعة حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي بالتعاون 

تستضيفه  والذي  العنف  لمناهضة  األهلية  المنظمات  منتدى  مع 

المؤسسة، وبتمويل من صندوق األمم المتحدة للسكان.

اللجان المالية واإلدارية:

باإلضافة للهيئة التنفيذية التي تعتبر الهيئة األولى في إدارة العمل 

لجان  عدة  المؤسسة  أوجدت  فقد  المختلفة،  المؤسسة  وشؤون 

متخصصة لمتابعة القضايا المالية واإلدارية في المؤسسة منها:

-لجنة العطاءات المركزية: 

للمدير  إضافًة  اإلدارة  مجلس  من  أعضاء  ثالثة  من  اللجنة  وتتشكل 

العطاءات  كافة  على  وتشرف  واإلداري  المالي  والمدير  العام 

عضوًا،   150 من  مكونة  عامة  هيئة  هيكلها  وضمن  المؤسسة  تتابع  

تجتمع سنويًا وتناقش التقارير المالية واإلدارية للمؤسسة وتصادق 

رئيس  ضمنهم  من  أعضاء   9 من  مكون  إدارة  مجلس  وتنتخب  عليها، 

األهلية،  المؤسسات  لقانون  وتطبيقًا  إلتزامًا  عامين  كل  المجلس 

ويجتمع المجلس شهريًا ويشرف على إدارة المؤسسة ويساهم في 

على  ويصادق  المؤسسة،  عمل  وتوجهات  العامة  السياسات  وضع 

خطط وموازنات المؤسسة ويتابع تنفيذها من خالل الهيئة التنفيذية.

يقودها  الدوائر  مدراء  من  مشكلة  تنفيذية  هيئة  المؤسسة  يدير 

التنفيذية  األعمال  كافة  على  وتشرف  للمؤسسة  العام  المدير 

للمؤسسة وعمل الدوائر واألقسام إنطالقًا من الخطة االستراتيجية، 

اإلدارة  وتحتكم  المؤسسة.  ورسالة  ورؤية  أهداف  لتحقيق  وذلك 

والمؤسسة في عملها لقيم مدونة السلوك للمؤسسات األهلية 

ولقيم الحكم الرشيد والشفافية.

النظام اإلداري والمالي:

العمل  ترسيخ  على  دومًا  الصحي  العمل  لجان  مؤسسة  عملت 

لتحقيق  سعيها  في  العمل  جوانب  مختلف  ومأسسة  المؤسسي 

اإلدارة السليمة والرشيدة التي تتمتع بالنزاهة والشفافية وتحتكم 

لنظام المساءلة والمحاسبة في إجراءاتها المالية واإلدارية.

كما وعملت على صياغة أنظمة وأدلة للسياسات واإلجراءات المالية 

الشفافية  يضمن  بما  الدولية  المحاسبة  لمعايير  إستنادًا  واإلدارية 

والفصل بين المهام والصالحيات. وأعدت نظامًا للعمل يستند لقانون 

سياسات  ويضمن  العاملين  حقوق  ويراعي  الفلسطيني  العمل 

المؤسسة  الرواتب واإلجازات، وتعتمد  التوظيف وسّلم  عادلة في 

الوظيفي  بالكادر  ربطه  تم  وقد  العاملين  تقييم  في  هامًا  نظامًا 

وسّلم الرواتب والحوافز.
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اللجنة  أمريكي.-  دوالر   1000 عن  قيمها  تزيد  التي  والمشتريات 

المالية:

)أمين  اإلدارة  مجلس  من  أعضاء  ثالثة  من  المالية  اللجنة  وتتشكل 

العمل  على  ويشرفون  الرئيس(  ونائب  المجلس،  رئيس  الصندوق، 

وقبض  صرف  من  المالية  العمليات  كافة  على  ويصادقون  المالي 

بالتنسيق مع المدير المالي واإلداري والمدير العام ويتأكدون من 

تطبيق األنظمة المالية في المؤسسة.

خارجي  حسابات  مدقق  يوجد  الداخلي  التدقيق  لجنة  جانب  وإلى 

العامة  الهيئة  ذلك  على  وتصادق  اإلدارة  مجلس  يعّينه  ومستقل 

حسابات  وتدقيق  بمراجعة  ويقوم  العادي؛  إجتماعها  في 

المدققة  المالية  البيانات  ويصدر  سنوي  دوري  بشكل  المؤسسة 

يقومون  الذين  الحسابات  مدققي  من  للعديد  باإلضافة  سنويًا. 

سنويًا بالتدقيق على حسابات المشاريع المختلفة، وحسب متطلبات 

وإلتزامها  المؤسسة  بيانات  دقة  يعزز  مما  والممولين  المشاريع 

بالمعايير الدولية ومعايير الشفافية المالية واإلدارية.

- لجنة التدقيق الداخلي:

تم تشكيل لجنة مختصة من مجلس اإلدارة، والهيئة العامة للتدقيق 

نائب  يرأسها  المؤسسة،  أعمال  كافة  على  وإداريًا  ماليًا  الداخلي 

المالية  القضايا  في  مهنيين  عضويتها  في  وتضم  المجلس  رئيس 

واإلدارية والتدقيق.

- التقارير المالية واإلدارية:

تقوم الدائرة المالية واإلدارية بإعداد التقارير الدورية ماليًا وإداريًا، 

ويتم عرض ونقاش هذه التقارير داخليًا وبمشاركة اإلدارات المختلفة 

ومجلس اإلدارة بشكل سنوي ونصف سنوي، بحيث تستخدم بيانات 

هذه التقارير في إتخاذ القرارات اإلدارية الهامة ورسم السياسات 

العامة للمؤسسة، ومن بين التقارير التي تقدم بشكل دوري:

• التقارير المحاسبية: )اإليرادات، المصاريف، الذمم الدائنة والمدينة، 

السيولة النقدية، الرواتب وملحقاتها(.

• تقارير المشاريع الدورية.

• تقارير العطاءات والمشتريات والموردين.

األرصدة لألدوية والمستلزمات،  الدوري،  )الجرد  المستودع  تقارير   •

مسحوبات المراكز والعيادات من مختلف األصناف(.

اإلجازات،  الرواتب،  الدوام،  )كشوفات  الموظفين  شؤون  تقارير   •

تقارير المتدربين والمتطوعين(.

حماية  واإلدارية،  الصحية  المعلومات  نظم  حول  دورية  تقارير   •

البيانات وحفظها من الضياع، المؤشرات الدورية للمراكز والعيادات(.
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شركاء مؤسسة لجان العمل الصحي
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شركاء مؤسسة لجان العمل الصحي
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شركاء مؤسسة لجان العمل الصحي
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