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 العناوين



شهدت مدينة قلقيلية إحتفاالً لمناسبة إفتتاح مؤسسة لجان العمل الصحي مركز إشرراقرةا الرمرركرز الرمرقرترا برالرقرضرايرا الصرحريرة 

والتنموية للنساء والذي يقع في الطابق الثالث من مركز قلقيلية الصحي التابع للجان العمل الصحي وسط حضور شرعربري ورسرمري 

 ودولي تمثل بصندوق األمم المتحدة للسكان الشريك بالمشروع والمدعوم من الحكومة الدنماركية.

 وكان الحفل بدء بالوقوف إجالالً للسالم الوطني الفلسطيني فدقيقة صمت حداداً على أرواح الشهداء.

الدكتور باسم هاشم مدير مركز قلقيلية الصحي رحب بالحضور وإستعرض في كلمة إفتتاحية تاريخ لجان العمل الصحي فري مرديرنرة 

قلقيلية ودورها الصحي والمجتمعي في التقفيف عن المواطنين في مدينة تعاني مرن إجرراءات االحرترالل ومرمرارسراترر مرن حصرار 

 وإغالق وسلب لألراضي والموارد المائية والطبيعية وما يسببر ذلك من معاناة للسكان عموماً والنساء على وجر القصوص.

وأطلع هاشم الحضور على القدمات التي يقدمها المركز الصحي والتطورات التي أدخلتها لجان العمل الصرحري عرلرى الرمرركرز مرنرذ 

تسعينيات القرن الماضي مشدداً على إستمرار المؤسسة في تقديم خدماتها للمواطنين من أجرل ترعرزيرز صرمرودهرم وبرقرائرهرم عرلرى 

 أرضهم.

وفي كلمة مؤسسة لجان العمل الصحي التي ألقتها المديرة العامة شذى عودة قالت: نلتقي اليوم هنا في مدينة قلقيلية الرتري ترعرانري 

المركز المرترقرصرا   ومحيطها من إجراءات االحتالل التي طالت كل مكوناتها االجتماعية واالقتصادية والثقافية الفتتاح "إشراقة"

بالنساء والفتيات ضمن توجر توعوي تنموي أخذتر على عاتقها مؤسسة لجان العمل الصحي بناءاً علرى دراسرة مسرحريرة أجرريرت 

 سابقاً لتحديد إحتياج النساء بشراكة ودعم من قبل صندوق األمم المتحدة للسكان والحكومة الدنماركية.

وأضافت: إننا اليوم نؤكد مجدداً في مؤسسة لجان العمل الصحي إنحيازنا التام ألبناء شعبنا الفلسطيني فكما كانت البداية قبل ثالثين 

حيث جرى إفتتراح الرمرركرز  0991عاماً باإلنطالق من القدس على يد مجموعة من المتطوعين/ات كانت بدايتنا مع قلقيلية في العام 

الصحي الذي نحن اليوم في جزء منرا وخالل هذه السنوات تطور العمل فير وبات مكاناً لكل الباحرثريرن/ات عرن الرعرالج والرقردمرات 

 الصحية التي أيضاً تطورت إستجابة للحاجات المتنامية.

 

 لمزيد من التفاصيل الرجاء الضغط على الرابط التالي:

http://www.hwc-pal.org/ar_page.php?id=qyl4KdWxBua423195AI39oL6PkVj 
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ألونيا ثوبي ثاريت ممرضة إسبانية ال تدخر جهداً وال وقتاً إال ووظفتر في خدمة الفلسطينيين طوعاًا فمنذ عامين وهي تترطروع يرومريرن 

في األسبوع في مستوصف بيت ساحور الصحي التابع لمؤسسة لجان العمل الصحي من خالل عملها في قسم الجراحة والرعرمرلريرات أو 

 .داخل قسم الطواريء للمساهمة والمساعدة في تقديم ما تمتلكر من خبرات وجهد لصالح المرضى والمراجعين

وعن بداية الحكاية تقول ألونيا: تعرفت على مؤسسة لجان العمل الصحي عن طريق مؤسسة إسبانية على عالقة بالعمل الصرحري فري 

بالدي إسبانيا حيث أعطوني الكثير من التفاصيل عن المؤسسة وفلسطين فقررت التواصل مع لجان العمل الصحي للتطوع مرعرهرم فرمرا 

كان منهم إال أن وافقوا على الفكرة ورحبوا بها فزودتهم بشهادتي العملية وخبراتي األكاديمية وجئت مع زوجي الذي يعمل فري مرجرال 

اإلعالم إلى فلسطين والذي شجعني على الفكرة كونر على معرفة بالمؤسسة ونشاطاتها القدمية والصحية اإلنسانية عدا عرن إطرالعرر 

 .بحكم عملر على واقع الحال في األراضي الفلسطينية

وتضيف: ومنذ ذلك التاريخ قبل سنتين وأنا أتطوع يومين أسبوعياً في قسم العمليات وأساهم بالمشاركة مع فريق لجان العمل الصحري 

عمليات جراحية أسبوعياً عدا عن إسهامي في العمل في قسم الطواريء وأمل أن أستمرر فري الرعرمرل  5إلى  4الطبي في إجراء ما بين 

لعامين آخرين حيث أني وعائلتي نقيم في القدس كوني مؤمنة بأن الشعب الفلسطيني بحاجة للردعرم ترحرت االحرترالل اإلسررائريرلري وأنرا 

 .قادرة على تقديم شيء ما لر فمساعدة الناس جيدة وترجمة للحس اإلنساني تجاههم

 

 لمزيد من التفاصيل الرجاء الضغط على الرابط التالي:

http://www.hwc-pal.org/ar_page.php?id=31rxDCtDw4a418440AtlajRk6bVy 
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شاركت مؤسسة لجان العمل الصحي ومنتدى المنظمات األهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المراة مع وزارة 

والتي تمتد من   المراة واإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية في الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة

 والذي يصادف اليوم العالمي لحقوق اإلنسان. 01/06/6102 – 65/00/6102

وكانت الفعالية اإلفتتاحية للحملة قد بدأت من مقيم طولكرم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور رامي الحمد 

تحت شعار )الحرية والكرامة للمرأة الفلسطينية( وقد أكد المنتدى في كلمتر والتي قدمتها السيدة شذى عودة   هللا

المدير العام لمؤسسة لجان العمل الصحي أن عودة شعبنا هو حق فالمرأة الفلسطينية تعاني من عنف مركب وال بد 

من أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياتر تجاه حقوق شعبنا بشكل عام والمرأة بشكل خاص وطالبت عودة الحكومة 

الفلسطينية بإقرار جملة من القوانين في مقدمتها قانون حماية األسرة من العنف فال يعقل أن تستمر دائرة العنف 

شكوى  0570وقطاع غزة كما سجلت الشرطة الفلسطينية  إمرأة في الضفة الغربية 00حيث سجل هذا العام قتل 

  قدمتها النساء لدى مراكز الشرطة والجهات المقتصة حتى نهاية النصف األول من هذا العام.

وفي نهاية الكلمة طالب المنتدى بحماية النساء من كافة أشكال العنف وفي مقدمة هذه األشكال اإلبتزاز اإللكتروني 

  عبر تغليظ العقوبة ضد مقترفي تلك الجرائم.

وشارك في حفل اإلطالقا محافظ طولكرم عصام أبو بكرا وقائد المنطقة العميد ركن محمد حمودة ومدراء األجهزة 

األمنيةا ود. زكريا األغا رئيس دائرة الالجئين بمنظمة التحريرا ووزيرة المرأة هيفاء األغاا ومعاوية اعمر رئيس 

منطقة نابلس بوكالة الغوثا وشذى عودة من منتدى المنظمات األهليةا و د. سهام ثابت عضو المجلس التشريعيا 

ورئيس بلدية طولكرم فريد أبو عقلا ورئيس الغرفة التجارية ابراهيم أبو حسيبا والمراكز النسوية وممثالت 

 .الجمعيات بالمقيمات الفلسطينيةاوعدد من الشقصيات الرسمية واالعتبارية

وتوجر رئيس الوزراء د. رامي الحمد هللاا ونيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباسا بالتحية لنساء فلسطينا 

على صمودهن وكفاحهن مع أبناء شعبناا لصون الهوية الوطنية وحماية حق العودة وحفظ التراث والرواية 

الفلسطينيةا إلى جانب نضالهن داخل المجتمع الفلسطيني نفسرا لتعزيز دورهن ومكانتهنا والتصدي لمحاوالت 

  .اإلقصاء والتهميش والتمييز
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نفذت مؤسسة لجان العمل الصحي اليوم في مركز بيت ساحور الطبي التابع للمؤسسة ندوة شبابية بعنوان "الجرائم 

 .اإللكترونية والشباب"ا وذلك بمشاركة مجموعة من الشباب من محافظتي بيت لحم والقليل

إفتتحت الورشة بكلمة مؤسسة لجان العمل الصحيا حيث ألقتها شذى عودة المدير العام للمؤسسةا وفيها رحبت 

 .بكافة المشاركين والضيوف من المؤسسات المقتلفة

وذكرت بأن هذه الندوة تأتي جراء متابعة المؤسسة لمقتلف التطورات والمستجدات على هذا الموضوع وتداعياتر 

المقتلفة ونوهت إلى أهمية اإلهتمام والمتابعة لموضوع الندوة من قبل المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع 

المدني إلثارة الوعي والضوء على الجوانب المتعلقة بإستقدامات وسائل اإلتصال الحديثة ووسائل التواصل 

 .اإلجتماعي

ومن ثم قدمت أسماء الحضور الذين سيقدومون مجموعة من المداخالت وهم الباحث أسامة الجعفريا ورئيس قسم 

الحاسوب في الجامعة األهلية في بيت لحم هيثم حجازيا كذلك المحامي فريد األطرش من الهيئة الفلسطينية المستلقة 

لحقوق المواطنا وأخيراً الشرطة الفلسطينية ممثلة بالرائد سفيان زحالن رئيس قسم حماية األسرة واألحداث في 

 . بيت لحم

تلى هذه الكلمة عرض فيلم من قبل إنتاج طلبة جامعة بيت لحم ا وقد أعطت د. فردوس عبد ربر من الجامعة 

المشاركين نبذة عن مضمون وفكرة هذا الفيلما الذي يسلط الضوء على النتائج السلبية إلستقدامات وسائل التواصل 

اإلجتماعي المقتلفةا جراء عدم الوعي وما ينتج عن ذلك من مشاكل نفسية وغيرها من المشاكل المترتبر على 

ضحايا هذه الوسائل وما يتعرضون لر من إبتزازات خطيرها والفيلم سلط الضوء على قصة فتاة فلسطينية من أسرة 

فقيرة تقع ضحية ألحد الشباب الذي يستدرجها عبر الصور المقتلفةا ومن ثم يقوم بتهديدها بنشر هذه الصور إذا لم 

 .تقم بدفع المال لرا إال ان الفتاه إستطاعت تجنب هذه المشكلة عبر التوجة إلى الشرطة الفلسطينية

مداخلة الباحث أسامة الجعفري زودت الحضور بمجموعة من القضايا المرتبطة بمفهوم وأشكال الجرائم اإللكترونية 

 .ومزاياها ودوافع مرتكبي هذه الجرائم على صعيد الدوافع المالية والشقصية

 :لمزيد من التفاصيل الرجاء الضغط على الرابط التالي

http://www.hwc-pal.org/ar_page.php?id=Z82qBARNI4a426048ASi7L4yBQ5l 
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إستجابة لدعوة من مؤسسة هيلياا الداعمة لبرنامج صحة المرأة في مؤسسة لجان العمل الصحيا شاركت المؤسسة 

في عدد من الفعاليات وورش العمل والمحاضرات والجوالت في مدينة برشلونة بإسبانيا تناولت واقع المرأة الفلسطينية 

 تحت االحتالل اإلسرائيلي قدمتها مديرة برنامج صحة المرأة في العمل الصحي حنان أبو غوش.

وفي هذا اإلطار نظمت محاضرة في جامعة برشلونةا بحضور العديد من الطالب والطالبات وأساتذة الجامعةا جرى فيها 

إستعراض واقع المرأة الفلسطينية تحت االحتالل اإلسرائيليلي واالنتهاكات التي تتعرض لهاا وأهمها حقها في الحياةا 

وإنتهاك حقها في حرية الحركة والحصول على السكن المناسبا ومصادرة األراضي وهدم البيوت الذي يمارس بحق 

شعبنا الفلسطيني. والحق في الحصول على الصحةا وتسليط الضوء على القيود التي يعيشها الشعب الفلسطيني ومنها 

منعر من الوصول إلى مدينة القدس لتلقي العالج وحجم األلم واالنتظار الذي ينواجهر من أجل الوصل إلى مستشفيات 

القدسا وكذلك تم نقاش وبالتفصيل مواضيع الزواج والمعاناة التي تنتج عن الزواج بين الشباب الفتيات من هويات 

مقتلفةا والمعاناة اليومية التي يعيشها األزواج واألسر الفلسطينية نتيجة هذا الزواج. وجرى التركيز على وضع المرأة 

الفلسطينية من حيث وضعها في العمل والتعليما والقوانين التي تحكم حياتها وتحديدا قانوني األحوال الشقصية وقانون 

العقوباتا وكذلك حجم العنف المبني على النوع االجتماعي الذي تتعرض لرا وتأثير االحتالل اإلسرائيلي على مضاعفة 

 العنف الذي تتعرض لر.

وتطرقت المحاضرة للتشتت التي تعيشر المرأة ا كون النساء الفلسطينيات يعشن في أجزاء مشتتة من الوطن 

إلى مناطق تصنف بما يعرف بمناطق )أ( و الفلسطينيا في قطاع غزة والضفة الغربية المقسمة بموجب إتفاق أوسلو 

عدا عن مناطق الشتات الفلسطيني. وهذا التشتت ينعكس على الحالة النفسية   )ب( و)ج( والقدس والداخل الفلسطيني

واالقتصاديةا وينعكس أيضاً على القوانين التي تطبق على النساء الفلسطينياتا ال سيما وأن القوانين   واالجتماعية

 السارية بمجملها هي قوانين قديمة لم يتم تعديلها وموائمتها بما يناسب المرحلة التي نعيشها.

 

 لمزيد من التفاصيل الرجاء الضغط على الرابط التالي:

http://www.hwc-pal.org/ar_page.php?id=jdXaHtoEpOa425097A2YaaGo3eR4 
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أنهت لجان العمل الصحي من خالل برنامج التأهيل المبني على المجتمع في منطقة الجنوب ا وبدعم من الحكومة 

التوعية والمناصرة واإلتصال والتصوير الفوتغرافي لدمج ذوي وذوات اإلعاقة ا وإختتمت  دورة تدريبية في مجال  األندلسية 

عدة فعاليات   الدورة بتنفيذ حملة إعالمية  على دوار إبن رشد في مدينة القليل بعنوان ) شو إلك وشو عليك ( تقلل هذه الحملة

حيث أشادت  وكلمات ألقاها مجموعة من األشقاص ذوي وذوات اإلعاقة باإلضافة إلى ممثلي المؤسسات العاملة بمجال اإلعاقة 

 هذه الكلمات بحقوق األشقاص ذوي اإلعاقة وضرورة اإلهتمام بقضاياهم المقتلفة.

و قد هدفت الدورةا إلى المساهمة في دمج ذوي اإلعاقة في مجاالت العمل المقتلفةا ورفع الوعي بقدراتهم وإبراز ذكائهم 

 .ليكونوا أشقاص بارزين منتجين

( ساعة تدريبيةا حيث تم إختيار عشرة أشقاص من ذوي االعاقات المقتلفة 66وإستمرت الدورة تسعة أياما بواقع )

)الحركيةاالسمعيةاالبصرية(ا ومن كال الجنسين ا وبالتعاون مع مركز بلدية إذنا المجتمعي والذي يرعى شؤون األشقاص 

 ذوي االعاقةاوقد أشرف على تنفيذ التدريب المدرب مؤمن القشقيش.

 .وتأتي هذه الدورةا في خطوة رائدة من نوعهاا وفي سعي لجان العمل الصحي للتواصل وخدمة كافة فئات المجتمع الفلسطيني

بلدية اذنا ومشرفة الدورة ُحُسن طميزي   وكانت الدورة قد إفتتحتا بكلمة ترحيبية من المدرب مؤمن القشقيش ومنسقة

ومنسق برنامج التأهيل التابع للجان العمل الصحي ا حيث تم اإليضاح للمتدربين فكرة دمجهم في مجال التوعية والمناصرة 

قدمت نبذة قصيرة عن ماهية وسائل  ا ومن ثم   والتصوير ونقل حقوقهم والصورة النمطية عن طريق الصورة الفوتغرافية

الدعم والمناصرة والحشد ا وأهمية تدريبهم على المهارات األساسية للتصوير الفوتغرافي وآلية نقل الصورة وإيصال الفكرة 

 المناسبة والمرجوة.

 لمزيد من التفاصيل الرجاء الضغط على الرابط التالي:

http://www.hwc-pal.org/ar_page.php?id=XRb80hg0baa414636AbMl35CyEYH 

إختتام دورة تدريبية لدمج ذوي االعاقة عبر مجال التصوير 

 الفوتغرافي والتوعية والمناصرة واإلتصال
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عقد مركز الواحة لألشقاص ذوي وذوات اإلعاقة العقلية البسيطة والمتوسطة في بيت ساحور التابع للجان العمل الصحيا عدة 

نشاطات هدفت إلى ترسيخ رسالة المركز وتعزيز فكرة دمج األشقاص ذوي وذوات اإلعاقة في المجتمع وإظهار قدراتها وأن كل 

 شقا لدير قدرة وقيمة وقادرعلى إستثمارها في بناء المجتمع.

وفي هذا اإلطار شارك المركز مع المؤسسات العاملة مع األشقاص ذوي اإلعاقة في منطقة بيت لحما ومن بينها مركز البسمة في 

بيت ساحور وجمعية المالذ وبالتنسيق مع جامعة القدسا بتنفيذ عدة أنشطة مشتركة تستهدف الطلبة بكافة تقصصاتهما وركزت هذه 

الفعاليات على توضيح مفاهيم اإلعاقة وآليات التعامل مع هذه الفئات وتسليط الضوء على مهارات وإمكانيات هذه الفئاتا التي تتطلب 

من الجميع فسح المجال لدمجهم في كافة مجاالت الحياة وال سيما الجوانب المهنية والعمل الذي يشكل إحتياج ضروري لتمكين 

   وتعزيز مشاركة األشقاص ذوي وذوات اإلعاقة أسوةً بباقي أفراد المجتمع.

 لمزيد من التفاصيل الرجاء الضغط على الرابط التالي:

http://www.hwc-pal.org/ar_page.php?id=pX0Xaf8HMGa419391ACboAFIDJEm 

 مركز الواحة التابع لمؤسسة لجان العمل الصحي ينفذ مجموعة

من األنشطة المجتمعية   

شارك الشباب المتطوعين في مؤسسة لجان العمل الصحي في منقطة بيت لحم في موسم قطف الزيتون وذلك في بعض قري الرريرف 

الغربي لمنطقة بيت لحما وقد جاءت هذه المشاركة من قبل الشباب تأكيداً من الشباب ألهمية هذا الموسم وداللتر الررمرزيرة الرمرترعرقرة 

باألبعاد الوطنية واإلجتماعية في المورث الفلسطينيا وأهمية العمل بجني ثمار الزيتون خالل هذا الموسرم الرذي يشركرل لرلرعرديرد مرن 

األسر الفلسطينية مصدراً للدخلا واعادة األعتبار للعديد من التقاليد المجتمعية ذات األبعاد التطوعيرة فري مرجرترمرعرنرا وعرلرى رأسرهرا 

 .  مفهوم العونة

وقد شملت مشاركات الشباب في كل من قرى بيتر ونحالين وحوسانا وقد كانت هذه المشاركات عبر التنسيق مع األهاليا وومرثرلري 

االطر الشابية في هذه القرىا وقد ثمن االهالي هذا الدور والمشاركةا وأثنوا على جهود الشباب المتطوعين وأكدوا على إستمراريرة 

مثل االعمال التطوعيةا وأهميتها في المساهمة في التقفيف من أعباء بعض األسرا في مثل هذا الموسم وال سيما األسر التي لرديرهرا 

 كميات من أشجار الزيتون وعدد أفرادها قليل.

 متطوعين لجان العمل الصحي يشاركون في موسم قطف الزيتون
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 تعزية

تشاطر مؤسسة لجان العمل الصحي ممثلة برئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة والمديرة العامة وهيئتيها التنفيذية 

 والعامة وكافة موظفيها ومتطوعيها الزميل فراس عالونة وآل عالونة الكرام األحزان بوفاة عمر وفقيدهم المرحوم

 حلمو عبدهللا عالونة )أبو عزام(

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمتر ويسكنر فسيح جناتر ويلهم ذوير جميل الصبر وحسن العزاء   

تشاطر مؤسسة لجان العمل الصحي ممثلة برئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة والمديرة العامة وهيئتيها التنفيذية 

 والعامة وكافة موظفيها ومتطوعيها الزميلة حنان أبو غوش وآل أبو غوش الكرام األحزان بوفاة شقيقها وفقيدهم المرحوم

 عصام محمد أبو غوش

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمتر ويسكنر فسيح جناتر ويلهم ذوير جميل الصبر وحسن العزاء   

تشاطر مؤسسة لجان العمل الصحي ممثلة برئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة والمديرة الرعرامرة وهريرئرتريرهرا الرترنرفريرذيرة 

 والعامة وكافة موظفيها ومتطوعيها الزميلة عزيزة ابراهيم حمدان وآل السعودي الكرام األحزان بوفاة والدتها وفقيدتهم المرحومة

 خديجة جميل عبد الرحمن السعودي

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمتر ويسكنها فسيح جناتر ويلهم ذويها جميل الصبر وحسن العزاء   
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 يمكنكم أيضاً متابعة أخبار مؤسسة لجان العمل الصحي ومراكزها من خالل موقع فيسبوك عبر الروابط التالية:

https://www.facebook.com/Health-Work-Committees-Palestine 

https://www.facebook.com/DunyaWomensCancerCenter/ 

 Www.hwc-pal.org الموقع اإللكتروني لمؤسسة لجان العمل الصحي 

 Www.dunya-hwc.org الموقع اإللكتروني لدنيا المركز التقصصي ألورام النساء 

https://www.facebook.com/The-Oasis-Center-Beit-Sahour- 

https://www.facebook.com/hwc.eshraqa/ 

https://www.facebook.com/ShepherdsFieldKindergartenAndNursery/ 

https://www.facebook.com/HwC.HaL/?

 للتواصل مع المؤسسة ولمزيد من األخبار والمعلومات:

 6633ص.ب —شارع شهداء الفردان -سطح مرحبا  -البيرة 

 +618 28 8/8157246هاتف: 

 +618 28 8/81571فاكس: 

 info@hwc-pal.orgبريد الكتروني: 

https://www.facebook.com/Health-Work-Committees-Palestine-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-131555640237401/
https://www.facebook.com/DunyaWomensCancerCenter/
http://www.hwc-pal.org/
http://www.dunya-hwc.org/
https://www.facebook.com/The-Oasis-Center-Beit-Sahour-412306805522041/
https://www.facebook.com/hwc.eshraqa/
https://www.facebook.com/ShepherdsFieldKindergartenAndNursery/
https://www.facebook.com/HwC.HaL/?fref=ts

