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وعمل  اإجنازات  من  يت�ضمنه  مبا  ال�ضنوي  التقرير  هذا  نهدي 

اإن�ضاين دفع القائمون به عرقًا ودمًا ومعاناة يف �ضبيل النهو�س 

اإىل  الوطن  اإمتداد  على  واملحرومة  املهم�ضة  الفئات  بواقع 

كل املعذبني يف الأر�س اإىل القاب�ضني على اجلمر ومل ينهاروا 

متم�ضكني بحقوقهم دون اأن يت�ضلل الياأ�س اإىل نفو�ضهم.

قطاع  على  الأثم  ال�ضهيوين  العدوان  �ضهداء  اإىل  نهديه 

غزة، اإىل �ضحايا الف�ضفور الأبي�س اإىل الذين ل زالوا يع�ضون 

بالنواجد على اآلمهم يف غزة وال�ضفة والقد�س.

ال�ضحي  العمل  موؤ�ض�ضات جلان  اإىل موظفي وموظفات  نهديه 

يف  للحظة  يتوانوا  ومل  بحياتهم  خاطروا  الذين  ومتطوعيها 

بر�ضالة  اإميانهم  من  اإنطالقًا  ملحتاجيها  خدماتهم  تقدمي 

وفل�ضفة املوؤ�ض�ضة.

تبقى  املوؤ�ض�ضة كي  اإىل جانب  نن�ضى كل من وقف  وبالتاأكيد ل 

منارًة للعمل الأهلي يف فل�ضطني يحتذى بها وي�ضار لها بالبنان.

عملها  يف  م�ضيها  توؤكد  ال�ضحي  العمل  جلان  موؤ�ض�ضة  اإن 

الإن�ضاين والوطني واإنحيازها التام اإىل جانب املحرومني.

اإلهداء





كلمة د.نعيم أبو طير 
رئيس  مجلس اإلدارة
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لن نفقد األمل     نرنو ملستقبل أفضل
2009 كانت احلرب ال�ضر�ضة التي  2009 بجديد على �ضعيد الق�ضية الوطنية الفل�ضطينية، فمع بداية العام  مل ياأت العام 

�ضنها الحتالل على قطاع غزة يف اأوجها وقمتها، ومازالت اآثار تلك احلرب املدمرة على القطاع ماثلة اإىل يومنا هذا، فمن دمرت 

منازلهم ل زالوا يعي�ضون يف اخليام دون ماأوى، والبنية التحتية التي ُدمرت ل زالت على حالها دون اإ�ضالح اأو ترميم، واملدار�س 

وامل�ضت�ضفيات التي دمرت ل زالت كما هي، ومن اكتوت جلودهم بالف�ضفور الأبي�س وبقوا اأحياء ل زالوا ي�ضمدون جراحهم، ول 

زالت جرائم احلرب التي اقرتفها الحتالل يف غزة تنتظر �ضحوة �ضمري اإن�ضاين لتالحق املجرمني وحتا�ضبهم. 

دون حراك  �ضاكنًا  الذي ظل  الدويل  املجتمع  وم�ضمع  مراأى  قطاع غزة وحتت  على  مفرو�ضا  زال  ما  الظامل  والإغالق  احل�ضار 

اإل اأولئك ال�ضرفاء املت�ضامنون والذين يعربون عن ال�ضمري الإن�ضاين والقيم الن�ضانية الأ�ضيلة مبحاولتهم فك احل�ضار ولفت 

الأنظار اإىل معاناة الإن�ضان يف غزة، هذا احل�ضار الذي يدفع ثمنه لي�س ال�ضيا�ضيني اأو ذوي النفوذ بل الأطفال والن�ضاء والفقراء 

كل هذا والعامل املدعي احل�ضارة ي�ضم اآذنية ويغم�س عينيه عن جرائم اإ�ضرائيل ويتعامل معها كدولة فوق القانون.

2009 مع بداياتها اآماًل وطموحات بعامل اأف�ضل، عامل ي�ضوده ال�ضالم واملحبة والت�ضامح وقيم امل�ضاواة والعدالة،  حملت �ضنة 

لتاريخه،  الأمريكية، رمبا  املتحدة  للوليات  رئي�ضًا  اوباما  باراك  بانتخاب  الكثريون  تفاءل  وال�ضتغالل،  بعيد عن احلروب  عامل 

للون ب�ضرته، اأو رمبا لعتدال خطابه ال�ضيا�ضي املختلف عن خطاب �ضابقه بو�س، واأ�ضاف خطابه يف جامعة القاهرة اآماًل اآخر يف 

عالقات دولية اأف�ضل، ومع نهاية العام وبعد مرور ما يقارب العام على توليه ملن�ضبه ل زالت احلروب الطاحنة دائرة يف اأفغان�ضتان 

والعراق حترق الأخ�ضر والياب�س وتوقع كل يوم ع�ضرات ال�ضحايا دون وجود بارقة اأمل بو�ضع حد لهذه املعاناة.

 وعلى �ضعيد ال�ضراع العربي الإ�ضرائيلي، تخيل البع�س اأن هناك تغيريًا جوهريًا �ضيطراأ على ال�ضيا�ضة الأمريكية يف هذا املجال، 

واأن الوليات املتحدة �ضتتعامل بجدية واحرتام مع القانون الدويل ومع قرارات ال�ضرعية الدولية باعتبارها مرجعية لعملية ال�ضالم، 

واأن الوليات املتحدة �ضتقوم بال�ضغط على اإ�ضرائيل لوقف ال�ضتيطان والعودة اإىل املفاو�ضات وفق روؤية احلل على اأ�ضا�س الدولتني.

ولكن �ضرعان ما اجنلت الأمور وات�ضحت حقيقة املوقف الأمريكي والذي بداأ بال�ضغط على اجلانب الفل�ضطيني لقبول اإ�ضتئناف 

املفاو�ضات دون وقف ال�ضتيطان وتهويد القد�س، بل واأعلن  اأكرث من م�ضوؤول اأمريكي ويف اأكرث من مرة اإلتزام الوليات املتحدة 

باأمن و�ضالمة اإ�ضرائيل وا�ضتمرارها يف تعزيز التحالف الإ�ضرتاتيجي معها مبا يجعلها دائمًا متفوقة ع�ضكريًا.
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 وكان جو بايدن نائب الرئي�س الأمريكي قال اأثناء زيارته ما ي�ضمى مبتحف الكارثة والبطولة الإ�ضرائيلي: »اأنه ل يجب على الإن�ضان 

اأن يكون يهوديا حتى يكون �ضهيونيًا« موؤكدًا على الإنحياز الكامل لدولة الحتالل رغم ا�ضتقباله وا�ضتقبال اأكرث من م�ضوؤول اأمريكي 

بالإعالن عن خطط ا�ضتيطانية جديدة يف القد�س وال�ضفة من قبل حكومة الحتالل. 

املتطرف  راأ�ضها  وعلى  اإ�ضرائيل  يف  امل�ضتوطنني  وحكومة  املتطرف  اليمني  حكومة  علينا  اأطلت   2009 العام  بداية  مع  وكذلك 

اإ�ضرائيل، لتعلن هذه  نتنياهو ووزير خارجيته العن�ضري ليربمان، لي�ضكال حكومة من اأكرث احلكومات ميينية وتطرفًا يف تاريخ 

العملية على الأر�س والتي تتناق�س وقواعد ال�ضالم والقانون الدويل. تنكر هذه احلكومة  احلكومة روؤيتها النظرية وممار�ضتها 

روؤية حل الدولتني وترف�ضها، وتطلق حملة تطهري عرقي وحملة ا�ضتيطانية مكثفة يف القد�س وتنتهج خططًا تق�ضي بتفريغ القد�س 

من �ضكانها الفل�ضطينيني الأ�ضليني واإحالل امل�ضتوطنني مكانهم، وهدم مئات البيوت ل�ضالح ما ي�ضمى اإقامة )احلو�س املقد�س(، 

وتعلن هذه  اليهودي على حد قولهم،  ال�ضعب  لدولة  باعتبارها مدينة يهودية وعا�ضمة  املدينة  نهار على تغيري معامل  ليل  وتعمل 

وبالتايل  للفل�ضطينيني،  الأو�ضاع القت�ضادية  اأي حت�ضني  بال�ضالم القت�ضادي،  ي�ضمى  لل�ضالم تقوم على ما  روؤيتها  اأن  احلكومة 

ي�ضود ال�ضالم حتى لو كان هذا ال�ضالم حتت ظل الحتالل الذي يتحكم بكافة مناحي احلياة للفل�ضطينيني.

 واملطلوب من الفل�ضطينيني ح�ضب هذه احلكومة اأن يتنازلوا عن حقوقهم الوطنية يف العودة واحلرية وال�ضتقالل وتقرير م�ضريهم 

والقبول ببع�س الفتات وامل�ضاريع القت�ضادية، ويف نف�س الوقت ت�ضتمر حكومة نتنياهو باراك ليربمان يف ح�ضار واإغالق قطاع غزة 

وحتويله اإىل اأكرب معتقل يف العامل يعي�س فيه ويحتجز ما يقارب 1.5 مليون فل�ضطيني. 

مل تقف �ضيا�ضات هذه احلكومة املتطرفة عند ال�ضفة الغربية وقطاع غزة بل امتدت لت�ضمل العرب الفل�ضطينيني مواطني اأرا�ضي 

العام 48 لتفر�س عليهم جمموعة من القوانني والإجراءات التي تقيد من حريتهم وتزيد من معاناتهم وتكر�س �ضيا�ضة التمييز 

العن�ضري �ضدهم.

واأمام هذا كله يبقى املوقف الفل�ضطيني هو احللقة الأ�ضعف يف ظل حالة الإنق�ضام التي طال اأمدها وهددت ول زالت تهدد الن�ضيج 

الوطني والجتماعي الفل�ضطيني، وتهدد م�ضري ق�ضية ال�ضعب الفل�ضطيني الوطنية، قوًى فل�ضطينية تت�ضارع على �ضلطة خا�ضعة 

لالحتالل يتحكم بحركتها وباأمنها وباقت�ضادها، فقطاع غزة يتم التعامل معه »كاأزمة اإن�ضانية« حتت �ضيطرة حما�س مع ما يرافقه 

من احتقان وفقر ومر�س وعزل وح�ضار وخنق للحريات، وال�ضفة الغربية حتت �ضيطرة ال�ضلطة الفل�ضطينية والتي حتاول فر�س 

اإقامتها وتطلق خططًا وم�ضاريع تنموية يتحكم الحتالل  ال�ضيطرة الأمنية كاأولوية لها وتعمل على بناء موؤ�ض�ضات الدولة املنوي 
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الغربية  ال�ضفة  الأر�س واحلدود، ويق�ضم  ال�ضغوطات عليها عرب �ضيطرته على  ب�ضكل �ضافر وميار�س كافة  بابتزازها  بها ويقوم 

اإىل جمموعة من الكانتونات باحلواجز الع�ضكرية وبجدار الف�ضل والتو�ضع ويعتقل يوميًا الع�ضرات من النا�ضطني الفل�ضطينيني. 

ا�ضتقالليتها وحريتها يف اتخاذ  الدول املانحة مبا يقلل بل رمبا ينفي  وال�ضلطة تعتمد يف ميزانياتها ودفع رواتب موظفيها على 

املواقف ال�ضيا�ضية التي تخدم الق�ضية الوطنية ما يعني رهن القرار الوطني الفل�ضطيني باأيدي الدول املانحة واملمولة لن�ضاطات 

هذه ال�ضلطة. 

يف ظل هذه الأجواء يتم الدعوة اإىل اإجراء مفاو�ضات غري مبا�ضرة لإ�ضتئناف عملية ال�ضالم، ولفرتة زمنية حمددة مع ا�ضتمرار 

الإجراءات الإ�ضرائيلية يف القد�س وال�ضفة وا�ضتمرار الن�ضاطات ال�ضتيطانية، ووفق نف�س املرجعيات واملعايري والتي تهمل القانون 

القوى  وموازين  معادلة  وفق  يتفاو�ضوا  املتفاو�ضني  وترتك  ال�ضالم  لعملية  اأ�ضا�ضية  كمرجعية  الدولية  ال�ضرعية  وقرارات  الدويل 

املختلة ل�ضالح الطرف الأقوى وهو اإ�ضرائيل دون تدخل دويل حقيقي وحا�ضم لتنفيذ قرارات ال�ضرعية الدولية واحرتام القانون 

اإل  اأم غري مبا�ضرة ووفق معادلة موازين القوى غري منطقي وفعال ولي�س  اإ�ضتئناف املفاو�ضات مبا�ضرة كانت  الدويل، لذا فاإن 

ت�ضييعًا اإ�ضافيًا للوقت ل �ضيما واأن قادة اإ�ضرائيل اأكدوا غري مرة اأنهم يريدون مفاو�ضات طويلة الآمد وبال نتائج. فهل حتقق هذه 

املفاو�ضات نتائج  بعد جولت مفاو�ضات عبثية ا�ضتمرت 17 عامًا  دون اآفاق؟؟. 

املطلوب من املجتمع الدويل اليوم احرتام قراراته و�ضرعيته وومواثيقه وقيمه، والتوقف عن التعامل بازدواجية يف املعايري والدفاع 

عن هذه القيم وال�ضغط على  حكومة الحتالل واإرغامها على تطبيق هذه املرجعيات وعدم التعامل معها كدولة فوق القانون. 

واملطلوب من دول الإحتاد الأوروبي عدم تطوير اإتفاقات �ضراكة مع اإ�ضرائيل وعدم مكافاأتها على خرقها للقانون الدويل وجرائم 

احلرب التي اقرتفتها. كما يجب عليها ممار�ضة �ضغوطات �ضيا�ضية واإقت�ضادية على دولة الحتالل حتى تنهي احتاللها، واملطلوب 

من الدول العربية اأن ل تتعامل بحيادية ولعب دور الو�ضيط بني الفل�ضطينيني واإ�ضرائيل، بل عليها الت�ضدي لدولة الحتالل لأن 

الق�ضية الفل�ضطينية ق�ضية قومية بامتياز وعليها اأن حترتم وتنفذ رغبات �ضعوبها ومواقفها جتاه ال�ضراع العربي ال�ضهيوين، وعلى 

العرب اأقفال ال�ضفارات واملمثليات واملكاتب القت�ضادية الإ�ضرائيلية يف العوا�ضم العربية، فاملطلوب واملاأمول من العرب الدعم 

ال�ضيا�ضي والقت�ضادي لل�ضعب الفل�ضطيني.

على اجلميع وفورًا ك�ضر ورفع احل�ضار عن قطاع غزة املحا�ضر، وكفى ما تعر�س له اأبناء وبنات غزة من موت وقهر ومر�س وجوع.

الغربية  ال�ضفة  الفل�ضطيني �ضواًء يف  ال�ضعب  التي تعم معظم قطاعات  رغم هذه الظروف وانت�ضار حالة من الإحباط والغ�ضب 
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اأو قطاع غزة اأو يف ال�ضتات، اإل اأننا نرى بوادر لإعادة تنظيم املجتمع الفل�ضطيني لنف�ضه، فزيادة الن�ضاطات املناه�ضة واملقاومة 

القد�س  البيوت يف  الفل�ضطينية وخ�ضو�ضًا حمالت مقاومة اجلدار وال�ضتيطان و�ضيا�ضة هدم  املناطق  العديد من  لالحتالل يف 

واإطالق حمالت ملقاطعة الب�ضائع الإ�ضرائيلية ومناه�ضة التطبيع وردة الفعل ال�ضعبية جتاه تاأجيل نقا�س تقرير جودل�ضتون اخلا�س 

باحلرب على غزة، وزيادة الفعل والتاأطري والتنظيم واملقاومة ال�ضعبية، تدلل على حالة احلراك ال�ضعبي الفل�ضطيني بهذا الإاإجتاه. 

اإن  اأكرب الدرو�س  التاريخية امل�ضتفادة حتى الآن توؤكد اأن ال�ضعب الفل�ضطيني لن يقبل اأن يبقى حتت الحتالل، واأنه قادر ويف جميع 

الأحوال على اأخذ زمام املبادرة وهو قادر على اإعادة تنظيم واعادة تاأطري نف�ضه والت�ضدي ل�ضرتداد حقوقه امل�ضلوبة. فهل ترتقي 

القوى والقيادات الفل�ضطينية اإىل م�ضتوى ال�ضعب واآماله وطموحاته وت�ضحياته؟ على هذه القوى املت�ضارعة على فتات �ضلطة ل 

�ضلطة لها اأن ت�ضع حدًا حلالة الإنق�ضام واأن تعيد اللحمة والوحدة لل�ضعب الفل�ضطيني ليحقق حقوقه كاملة وينتزعها من غا�ضبها.

وفيما يخ�س الت�ضامن مع ال�ضعب الفل�ضطيني نرى اأن زيادة وترية الفعل  املت�ضامن على امل�ضتوى ال�ضعبي العاملي، واإطالق حمالت 

املقاطعة و�ضحب ال�ضتثمارات يف العديد من الدول الأوروبية من كيان الحتالل والنتائج التي حققتها هذه احلمالت ول زالت 

وفك  ك�ضر  حمالت  وكذلك  غزة،  يف  اقرتفوها  التي  احلرب  جرائم  على  الإ�ضرائيليني  امل�ضوؤولني  حماكمة  وحماولت  حتققها، 

احل�ضار عن قطاع غزة، كل هذه الأمور توؤ�ضر اإىل اإحتمالت  تغيري جدي يف امل�ضتقبل ل�ضالح حقوق ال�ضعب الفل�ضطيني واإعادة 

الإعتبار لق�ضيته الوطنية وتوؤ�ضر على اإمكانية ال�ضغط ال�ضعبي �ضواًء املحلي اأو الدويل على دولة الحتالل ودفع املجتمع الدويل 

وموؤ�ض�ضاته للوقوف بحزم جتاه دولة الحتالل وممار�ضتها �ضد ال�ضعب الفل�ضطيني وو�ضع حد لها. 

من هنا فاإن العمل الت�ضامني الدويل له اأهمية كبرية يف ال�ضتمرار يف احلمالت املنظمة �ضد دولة الحتالل ورموزها، وتطوير 

اآليات املقاطعة وال�ضغط واملنا�ضرة وكذلك تفعيل العمل ال�ضعبي الفل�ضطيني يف مناه�ضة ومقاومة الحتالل واإجراءاته، كل هذا 

يوؤ�ض�س لعملية تغيري حقيقية، متكن ال�ضعب الفل�ضطيني من اإحقاق حقوقه الوطنية واخلال�س من الحتالل وحتقيق �ضالم عادل 

الفل�ضطيني  ال�ضعب  �ضيبقى  ذلك  يتحقق  وحتى  الدولية.  ال�ضرعية  وقرارات  الدويل  والقانون  الإن�ضانية  القيم  على  مبني  ودائم 

مت�ضلحًا بالإرادة والأمل مب�ضتقبل اأف�ضل. 

د.نعيم �أبو طري

رئي�س جمل�س �لأد�رة

جلان �لعمل �ل�صحي 
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 افتتاح املقر اجلديد في املزرعة الشرقية
ومت  طابقني  من  واملكون  والبرية  اهلل  رام  مبحافظة  ال�ضرقية  املزرعة  ملركز  اجلديد  البناء  من  النتهاء  مت   2009 العام  يف 

املركز  جتهيز  ومت  امل�ضائية،  الفرتة  لتغطي  املركز  يف  العمل  �ضاعات  زيادة  مت  كذلك  اجلديد،  املركز  يف  للعمل  الإنتقال 

مبعدات واأجهزة طبية حديثة وكذلك اإ�ضافة بع�س اخلدمات التخ�ض�ضية. 

 مركز بيت ساحور يستقبل وفدا جراحيا من أملانيا
وقام  اأملانيا،  من  البولية  وامل�ضالك  التنا�ضلية  الأع�ضاء  جراحة  يف  متخ�ض�ضًا  طبيًا  وفدًا  ال�ضحي  �ضاحور  بيت  مركز  ا�ضتقبل 

الوفد باإجراء 15 عمليًة جراحية ملر�ضى يعانون من م�ضاكل خلقية وت�ضوهات يف الأجهزة التنا�ضلية، وتعترب هذه العمليات التي 

مت اإجراوؤها من اجلراحات املعقدة التي �ضاهمت يف تخفيف املعاناة عن هوؤلء املر�ضى كما اأ�ضافت بعدًا نوعيًا لعمل املركز. 

 متديد الدوام في عيادة 

طواريء اخلليل 
القدمية  البلدة  يف  امللحة  للحاجات  ا�ضتجابة 

من اخلليل ونتيجة لالأو�ضاع ال�ضاخنة التي تعي�ضها 

للم�ضتوطنني  متوا�ضلة  اإعتداءات  من  البلدة 

وجنود الحتالل ولكون املركز ال�ضحي موجود يف 

�ضاعات  متديد  مت  دائم  �ضبه  ا�ضتباك  منطقة 

ال�ضاعة  حتى  واملخترب  الطوارئ  عيادة  يف  الدوام 

التا�ضعة م�ضاًء لتلبية الحتياجات ال�ضحية الطارئة 

وتقدمي العالج ل�ضكان هذه املنطقة.. 
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 العيادات املتنقلة، استجابة حلالة موضوعية
تلبيًة لالحتياجات ال�ضحية يف املناطق املعزولة ب�ضبب جدار الف�ضل والتو�ضع، واحلواجزالع�ضكرية التي اعاقت ومنعت الأطقم 

الطبية وال�ضحية من اأداء ر�ضالتها الإن�ضانية يف معاجلة املر�ضى، وا�ضتجابة لالحتياجات ال�ضحية يف املناطق النائية واملهم�ضة 

و�ضحة  واملخترب  العام  الطب  خدمات  تقدم  التي  املتنقلة  العيادة  عرب  املناطق  هذه  يف  عملها  من  ال�ضحي  العمل  جلان  كثفت 

املراأة، وقد تركز عمل هذه العيادات يف العام 2009 يف مناطق الأغوار ال�ضمالية وجنوب اخلليل وجنوب بيت حلم. 

 مركز طوباس
ا�ضتمرارًا ل�ضيا�ضة تطوير اخلدمات ال�ضحية والت�ضخي�ضية يف  املركز ومن منطلق  ال�ضتجابة لالحتياجات ال�ضحية يف املنطقة 

و�ضت�ضيف   »mammography« الثدي  لت�ضوير  اأ�ضعة  بجهاز  املركز  تزويد  مت  الوقائية  ال�ضحة  خدمات  لتطوير  وا�ضتمرارًا 

�ضرطان  عن  املبكر  الك�ضف  يف  اخلدمة  هذه  و�ضت�ضاهم  املنطقة   يف  الن�ضاء  �ضحة  خلدمات  اآخر  نوعيًا  بعدًا  اخلدمة  هذه 

الثدي. 

 مركز حلحول
بتزويدها  واحلنجرة  والأذن  والأنف  القلب  عيادات  بتطوير  وذلك  املركز  يقدمها  التي  التخ�ض�ضية  اخلدمات  تطوير  مت 

مبعدات ت�ضخي�ضية حديثة وكذلك اإ�ضافة عدد من الخت�ضا�ضات النوعية.

 عيادة مردا تعمل داخل القفص
واملدخل  اجلوانب،  جميع  ومن  دائري  ب�ضكل  باجلدار  حماطة  �ضلفيت  حمافظة  يف  تقع  التي  ال�ضغرية  القرية  هذه  زالت  ل 

الوحيد للقرية هو بوابة تخ�ضع دومًا لالإقفال من قبل قوات الحتالل، وملواجهة هذا العزل ولفقدان املر�ضى لإمكانية الو�ضول 

واملخترب  بالأدوية  وتزويدها  القرية  داخل  العيادة  بتطوير  املوؤ�ض�ضة  قامت  فقد  القرية  خارج  ال�ضحية  للخدمات  ال�ضهل 

وبالإ�ضافة اإىل برنامج: �ضحة املراأة، والطفل ال�ضليم، وبرنامج ال�ضكري. 
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 جلان العمل الصحي في القدس
لتعزيز وتنمية املجتمع قرار جائر لن يوقف م�ضريتنا يف  اإغالق �ضلطات الحتالل ملركز ن�ضال  اإننا نعترب  اإغالق مركز ن�ضال: 

قرار  باإ�ضدار  لل�ضرطة  العام  املفت�س  وباإ�ضم  القد�س  يف  الحتالل  �ضلطات  قامت   2009 العام  من  متوز  �ضهر  ففي  القد�س، 

�ضلطات  تعبري  حد  على  قانونية  غري  بن�ضاطات  املركز  قيام  بحجة  �ضهرًا   14 ملدة  القد�س  يف  ن�ضال  مركز  باإغالق  يق�ضي 

الحتالل.  

البلدة  يف  يقع  املركز  اأن  ذكره  اجلدير  ومن 

العمل  جلان  فعاليات  تنطلق  ومنه  القدمية 

اخلدمات  تقدمي  وهي  القد�س،  يف  ال�ضحي 

الن�ضاء  قدرات  وبناء  وال�ضحية  الجتماعية 

اأهم  ومن  لالأطفال  تعليمية  وخدمات  وال�ضباب 

القد�س  يف  املركز  يديرها  التي  الربامج 

بعملية  يقوم  والذي  املدر�ضية  ال�ضحة  برنامج 

املدار�س،  يف  لالأطفال  ال�ضحي  التثقيف 

�ضد  التطعيم  خدمات  تقدمي  وكذلك 

الإقفال  هذا  نتائج  من  وكان  ال�ضارية،  الأمرا�س 

حفظ  وثالجات  وامللفات  الأجهزة  جميع  بقاء 

املطاعيم والتقارير الإدارية واملالية داخل املركز 

اأية وثائق  اإذ مل ت�ضمح �ضلطات الحتالل باإخراج 

وكذلك  املغلق،  املقر  من  اأجهزة  اأو  معدات  اأو 

الن�ضاطات  ومقر  الإداري  املقر  املوؤ�ض�ضة  فقدت 

خمترب  وكذلك  الجتماعات  وقاعة  التدريبية 

التعليمية  الدورات  يقدم  كان  الذي  الكمبيوتر 

للع�ضرات من الأطفال والن�ضاء، وترتب على القرار 
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وتقدمي  العمل  انتظام  يف  الإرباك  من  حالة  خلق  مما  للعمل،  منه  ينطلقون  مكان  دون  ال�ضارع  يف  اأنف�ضهم  موظفًا   22 وجد  اأن 

اخلدمات، هذا وقد ا�ضتوعبت اأكرث من موؤ�ض�ضة فل�ضطينية يف القد�س بع�س العاملني وعمل بع�ضهم من بيوتهم ومن ال�ضارع. 

الن�ضاطات  وتنفيذ  ال�ضنوية  اإجناز اخلطط  ا�ضتطاعت  املوؤ�ض�ضة  اأن  ال  القرار اجلائر  الناجمة عن  واملعيقات  ال�ضعوبات  وبرغم 

املجالت،  خمتلف  يف  التن�ضيقي  بالدور  والقيام  املدر�ضية،  ال�ضحة  برنامج  وتنفيذ  وال�ضباب  الن�ضاء  متكني  برامج  مثل:  املقرة 

كل ذلك مل يتم ب�ضهولة وي�ضر بل �ضابه الكثري من الإرباك يف بع�س الأحيان.

 برنامج تقوية املجتمع املدني في القدس
من  ومتكينها  القد�س  يف  الأع�ضاء  موؤ�ض�ضاتها  دور  تعزيز  الفل�ضطينية  الأهلية  املنظمات  �ضبكة  توجه  �ضمن  الربنامج  هذا  ياأتي 

والعمل  التن�ضيق  وزيادة  القد�س  يف  املقد�ضيني  حقوق  عن  والدفاع  واملنا�ضرة  ال�ضغط  جمالت  يف  وخ�ضو�ضًا  باأدوارها  القيام 

اللجنة  ع�ضو  ب�ضفتها  الربنامج  ال�ضحي  العمل  جلان  موؤ�ض�ضة  وتقود  القد�س،  يف  املدين  املجتمع  فعاليات  كافة  بني  امل�ضرتك 

التن�ضيق  وزيادة  الأع�ضاء،  املوؤ�ض�ضات  قدرات  بناء  اإىل  الربنامج  ويهدف  الربنامج،  هذا  الأهلية  املنظمات  ل�ضبكة  التن�ضيقية 

لكل  املنافية  الحتاللية  للممار�ضات  والت�ضدي  املقد�ضيني  حقوق  عن  للدفاع  ون�ضاطات  فعاليات  وتنظيم  امل�ضرتك  والعمل 

الأعراف واملواثيق الدولية، ويعمل يف هذا التجمع ما يقارب 15 موؤ�ض�ضة فل�ضطينية عاملة يف القد�س. 

 تطوير نظم املعلومات مركزيًا وفي املواقع
يف العام 2009 جنحت املوؤ�ض�ضة بتطوير برنامج النظم ال�ضحية واملعلومات وذلك عرب برنامج ت�ضجيل املر�ضى الكمبيوتري واإدخال 

كافة املعلومات اخلا�ضة بكل مري�س كمبيوتريًا مما ميكن املوؤ�ض�ضة من احل�ضول على كافة املعلومات ال�ضرورية للتخطيط وتقييم 

عمل املوؤ�ض�ضة وكذلك للم�ضاهمة يف تطوير املعلومات وطنيًا. 

 مشروع كنعان 
واملوؤ�ض�ضات  ال�ضريكة  املوؤ�ض�ضات  قدرات  بناء  اإىل  الربنامج  هذا  ويهدف  عمره  من  الثانية  ال�ضنة   2009 العام  يف  امل�ضروع  اأنهى 

اإجناز خططها  للمقد�ضيني ومتكينها من  الدفاع عن احلقوق الجتماعية  القيام مبهامها يف  لتمكينها من  القد�س  القاعدية يف 
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واأهدافها يف خدمة خمتلف القطاعات يف مدينة 

موؤ�ض�ضات   5 امل�ضروع  هذا  يف  وي�ضارك  القد�س، 

غري حكومية مقد�ضية هي: جلان العمل ال�ضحي، 

عن  للدفاع  العاملية  واحلركة  بي�ضان،  ومركز 

واإحتاد  الأرا�ضي،  اأبحاث  ومركز  الأطفال، 

ع�ضرة  اإىل  اإ�ضافًة  الفل�ضطينية،  املراأة  جلان 

ال�ضباب  بقطاعات  تت�ضل  قاعدية  موؤ�ض�ضات 

الربنامج  يف  ت�ضارك  وكذلك  والأرا�ضي،  واملراأة 

موؤ�ض�ضة  هما:  اإ�ضبانيا  من  �ضريكتني  موؤ�ض�ضتني 

هذا  وي�ضكل   ،Mundubat وموؤ�ض�ضة   ،Accsur

الربنامج منوذجًا جيدًا للعمل والتن�ضيق امل�ضرتك 

بني اأكرث من موؤ�ض�ضة و�ضمن تخ�ض�ضاتها، ويعد 

مثاًل للعالقة الت�ضاركيه بني املوؤ�ض�ضات القاعدية 

واملوؤ�ض�ضات غري احلكومية، يف مواجهة قرارات الحتالل التي تهدف اإىل �ضل حركة املوؤ�ض�ضات يف القد�س اإمعانًا من هذا الحتالل 

ال�ضوت  القد�س، فهذا  الوطني يف  بال�ضوت  املدينة، فهذا الحتالل  ي�ضيق ذرعًا  الفل�ضطينية يف  الوطنية  املوؤ�ض�ضات  يف �ضرب 

يذكره دائمًا باأن القد�س كانت ول زالت و�ضتبقى مدينة عربية فل�ضطينية مهما ا�ضتدت الهمجية ال�ضهيونية عليها ومهما تعاظمت 

اإجراءات التهويد فيها. ومع ذلك وعلى الرغم من هذا الواقع القا�ضي فقد جنح املوظفون واملتطوعون باإجناز مهامهم وخططهم 

يف املدينة ب�ضكل جيد ومل يكن ذلك ممكنًا لول اإنتمائهم واإميانهم بدورهم وباأهمية ما يعملونه من اأجل القد�س واأهلها. 

 شبكة احلق في الصحة
املدر�ضية  ال�ضحة  برنامج  ا�ضرتاتيجيات  بتطوير  ال�ضحي  العمل  قامت  القد�س  يف  املوؤ�ض�ضة  وخطط  ا�ضرتاتيجيات  �ضمن 

يف  احلق  �ضبكة  بناء  خالل  من  للم�ضروع  الهامة  املكونات  اأحد  باإدخال  عاما   20 من  اأكرث  منذ  القد�س  ملدار�س  واملقدم 

ال�ضحية  احلقوق  عن  الدفاع  يف  امل�ضارك  موقع  اإىل  املدار�س  يف  والإدارات  واملدر�ضني  الطالبية  اللجان  لنقل  وذلك  ال�ضحة 
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احلقوق  على  تدريبها  مت  وقد  طالبية  وجلان  عديدة  واأنويه  املعلمني  ل�ضبكة  نواة  تاأ�ضي�س  مت  هنا  ومن  ال�ضامل،  مبفهومها 

للمعيقات  احللول  وو�ضع  املدار�س  يف  ال�ضحية  للبيئة  تقييم  بن�ضاطات  اللجان  هذه  قامت  وقد  امل�ضاركة،  ملوقع  ونقلها  ال�ضحية 

جنحت  املدار�س،  يف  التحتية  البنية  لتح�ضني  م�ضاريع   8 و�ضعت  اجلانب  هذا  ويف  البيئة.  �ضحة  حت�ضني  بهدف  فيها  البيئية 

املوؤ�ض�ضة ومديرية الرتبية والتعليم بت�ضويقها ومن املتوقع اأن تنفذ يف العام 2010. 

 برنامج التأهيل لذوي االحتياجات اخلاصة
يعمل هذا الربنامج يف منطقتي اخلليل وبيت حلم منذ اأكرث من 15 عاما بالت�ضارك مع جمعية بيت حلم العربية للتاأهيل، والهالل 

الفل�ضطيني فرع اخلليل، ويهدف هذا الربنامج اإىل دمج الأ�ضخا�س ذوي الإعاقة يف املجتمع وال�ضتجابة لحتياجاتهم ال�ضحية 

والجتماعية وكذلك الرتويج حلقوقهم. 

اإ�ضافًة اإىل العمل مع الأ�ضخا�س ذوي الإعاقة 

وتقدمي اخلدمات لهم فقد مت يف العام 2009 

�ضخ�س  لـ147  ال�ضكن  مواءمة  م�ضروع  تنفيذ 

من ذوي الإعاقة ت�ضمنت اإعادة تاأهيل اأماكن 

و�ضالم،  باآمن  احلركة  من  ليتمكنوا  �ضكنهم 

وكذلك تقدمي اأجهزة م�ضاعدة لـ295 �ضخ�ضًا 

الأجهزة  تقدمي  امل�ضروع  وت�ضمن  معوقًا 

املتحركة  والكرا�ضي  ال�ضماعات  امل�ضاعدة 

الطبية  والنظارات  ال�ضطناعية  والأطراف 

العملية  هذه  متت  وقد  الخ.   ...... والووكرز 

طاقم  قبل  من  �ضخ�س  كل  حالة  تقيم  بعد 

ومعالج  طبيعي،  معالج  من  املكون  التاأهيل 

املخت�ضني  والفنني  التاأهيل  وطبيب  وظيفي، 

بالأجهزة امل�ضاعدة. 
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 نادي املسنني في بيت ساحور منوذجًا يحتذى به.
وخلقت  �ضاحور،  بيت  يف  حلقوقهم  والرتويج  للم�ضنني  الجتماعية  اخلدمات  لتقدمي  جيد  منوذج  خلق  يف  املوؤ�ض�ضة  جنحت 

160 م�ضن وم�ضنة، ون�ضجت عالقات مهنية واإن�ضانية ما بني الطاقم  اأجواًء بيئية و�ضحية واجتماعية مريحة و�ضحية لأكرث من 

تقدمه  التي  والرحالت  والثقافية  وال�ضحية  الرتفيهية  اليومية  الن�ضاطات  تعدد  اإىل  اإ�ضافة  امل�ضتفيدين،  وقطاع  العامل 

واأنه  املجتمع  وال�ضعور بدوره يف  للتعبري عن ذاته  املجال  له  امل�ضن وفتحت  نوعية حياة  وب�ضكل كبري وملمو�س  للم�ضنني ما ح�ضن 

اأثرًا اإيجابيًا على عالقة امل�ضن مع عائالتهم وهذا يف�ضر اللتفاف اجلماهريي  ميكنه عمل الكثري، يف الوقت ذاته ترك النادي 

للم�ضنني وعائالتهم  النادي  ينظمه  الذي  التقليدي  ال�ضنوي  وما الحتفال  النادي ودعمه ماديًا ومعنويًا،  البلدة حول  الوا�ضع يف 

اإل دليل على الدور الهام للنادي. 

وكذلك فاإن الإهتمام الر�ضمي بالنادي توج بزيارة الرئي�س حممود عبا�س اإىل النادي يف �ضيف العام 2009 بعد زيارات متكررة 

الجتماعية  ال�ضوؤون  ومديرة  الجتماعية  ال�ضوؤون  ووزيرة  �ضاحور  بيت  بلدية  واأع�ضاء  ورئي�س  بيت حلم  للنادي من قبل حمافظ 

الذي  والنموذج  التجربة  جناح  على  جميعًا  اأكدو  الذين  املدين  املجتمع  موؤ�ض�ضات  ممثلي  من  العديد  وغريهم  حلم  بيت  يف 

ي�ضتحق التعميم. 

 جلان العمل الصحي دور فاعل في العمل األهلي 
2009 يف لعب دور هام وموؤثر يف العمل الأهلي الفل�ضطيني وذلك من خالل م�ضاركتها  ا�ضتمرت جلان العمل ال�ضحي يف العام 

وم�ضاركات  اأوراقًا  وتقدميها  واملوؤمترات  الندوات  من  العديد  وح�ضورها  املختلفة  الإئتالفات  من  العديد  يف  الن�ضطة 

خمتلفة، �ضواًء على ال�ضعيد املحلي اأو العربي اأو الدويل. 

 شبكة املنظمات األهلية 
لعبت املوؤ�ض�ضة دورها من خالل ع�ضويتها يف اللجنة التن�ضيقية ل�ضبكة املنظمات الأهلية، وعرب متثيل ال�ضبكة يف اأكرث من اإئتالف 

الفاعلة  وامل�ضاركة  القد�س  للجنة  املوؤ�ض�ضة  قيادة  وكذلك  واليورميد،  التنموية  للموؤ�ض�ضات  العربية  ال�ضبكة  مثل  دويل  اأو  عربي 

يف الإئتالف الأهلية من اأجل حقوق املقد�ضيني والإئتالف من اأجل القد�س. 
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 حملة مقاومة اجلدار واالستيطان
�ضواًء  منها  املطلوب  بالدور  قامت  وال�ضتيطان،  مقاومة اجلدار  التن�ضيقية حلملة  اللجنة  ال�ضحي يف  العمل  عرب ع�ضوية جلان 

ال�ضعيد  على  احلملة  عمل  وتعزيز  تطوير  حول  ورقة  تقدمي  وكذلك  امليداين  العمل  اأو  الجتماعات  ح�ضور  �ضعيد  على 

ال�ضعبي.  

 : OPGAI مبادرة الدفاع عن الأرا�ضي املحتلة يف فل�ضطني واجلولن

اللجنة  يف  للمبادرة،  الجتماعات  بكافة  امل�ضاركة  يف  ال�ضحي  العمل  قامت  املبادرة  لهذه  وكموؤ�ض�س  الرئي�ضية  الأطراف  كاأحد 

ال�ضيفي  بفاعلية يف املخيم  و�ضاركت  واملنا�ضرة،  ال�ضغط  للمبادرة وكذلك يف جلنة احلركات الجتماعية ويف جلنة  التن�ضيقية 

الدويل التطوعي، وكذلك يف تقدمي ورقة يف املوؤمتر املنظم من قبل OPGAI ومركز املعلومات البديلة. 

 الشبكة العربية النسوية رؤى
 مت الإنت�ضاب لهذه ال�ضبكة التي ت�ضم 8 دول عربية والهادفة اإىل توحيد اجلهود الن�ضوية العربية يف دعم ق�ضايا املراأة الجتماعية 

كممثل  املوؤ�ض�ضة  انتخبت  العام  هذا  ويف  والعراق،  فل�ضطني  يف  املقدمة  ويف  الحتالل  حتت  الن�ضاء  وحتديدًا  وال�ضيا�ضية 

وطني لل�ضبكة يف فل�ضطني. �ضاركت املوؤ�ض�ضة يف فعاليات ال�ضبكة ومنها ح�ضور اجتماع الهيئة العامة يف بريوت ومناق�ضة واإقرار 

التنمية  تقرير  ملناق�ضة  اإقليمية  ندوة  املوؤ�ض�ضة يف  �ضاركت  كما  امل�ضتقبلية،  والأن�ضطة  ال�ضرتاتيجية  والتوجهات  الداخلي  النظام 

يف  املياه  باأزمة  خا�ضة  عمل  ورقة  املوؤ�ض�ضة  قدمت  الأردن،  يف  عقدت  التي  الن�ضاء  على  وتاأثريها   2006 العربية  الإن�ضانية 

فل�ضطني، ب�ضكل عام وتاأثريها على الن�ضاء.

الن�ضاء  واقع  الربازيل حول  العاملي الجتماعي يف  املنتدى  ال�ضبكة يف  لتمثيل  فل�ضطينية  �ضهادات حية  لإيفاد  التن�ضيق  كما جرى 

للمنطقة  ن�ضوية  قيادية  كوادر  اإعداد  حول  التدريبية  الدورة  يف  ال�ضحي  العمل  و�ضاركت  كما  الحتالل.  حتت  الفل�ضطينيات 

العربية.

 مجلس السياسات الصحية الفلسطينية 
وزارة  من:  واملكونة  فل�ضطني  يف  ال�ضحية  لل�ضيا�ضات  �ضانعة  �ضحية  هيئة  اأعلى  يعترب  والذي  املجل�س  هذا  يف  املوؤ�ض�ضة  ت�ضارك 

ومت  الوطنية،  ال�ضحية  اخلطة  املجل�س  اأجنز  وقد  الطوارئ،  واأق�ضام  الطب،  كليات  وعمداء  الأهلية،  واملنظمات  ال�ضحة، 
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نقا�س العديد من الق�ضايا ال�ضحية التي تهم املواطن ومن اأهمها نظام التاأمني ال�ضحي ال�ضامل.

وكذلك ت�ضارك املوؤ�ض�ضة يف العديد من اللجان والأق�ضام ال�ضحية التخ�ض�ضية مع خمتلف مقدمي اخلدمات. 

 ندوات ومؤمترات  
 .OPGAI ضاركت املوؤ�ض�ضة بتقدمي ورقة حتليلية عن الواقع ال�ضيا�ضي يف املوؤمتر املنظم من قبل مركز املعلومات البديلة� 	•

دولية مبدريد حول الدعم احلكومي الإ�ضباين لفل�ضطني. ندوة  يف  املوؤ�ض�ضة  �ضاركت  	•
ورقة حول دور املوؤ�ض�ضات واملجتمع املدين املنظم من قبل املوؤ�ض�ضات الإ�ضبانية يف مدريد.  بتقدمي  املوؤ�ض�ضة  �ضاركت  	•

الذي  وم�ضتقبل«  حا�ضر  »القد�س  موؤمتر  يف  القد�س  يف  املدين  واملجتمع  املوؤ�ض�ضات  دور  حول  ورقة  املوؤ�ض�ضة  قدمت  	•
اإنعقد يف �ضيف 2009 يف كل من القد�س، وبريزيت والنا�ضرة. 

 منتدى مناهضة العنف ضد النساء 
العنف  تكافح  التي  الن�ضاطات  من  العديد  يف  �ضاركت  حيث  الإئتالف  هذا  يف  الفاعلة  املوؤ�ض�ضات  من  ال�ضحي  العمل  تعد 

مناه�ضة  حملة  تنفيذ  مت   2009 العام  ويف  اجلماهريي.  امل�ضتوى  على  الن�ضاطات  هذه  من  العديد  ونظمت  الن�ضاء،  �ضد 

املحلية  املوؤ�ض�ضات  الأ�ضرة ومركز حمور ومب�ضاركة  بالتن�ضيق مع دائرة حماية  27 قرية وخميم ومدر�ضة  الن�ضاء يف  العنف �ضد 

واملجال�س القروية وبح�ضور املئات من الن�ضاء والرجال. 

 مؤمتر الشباب في محافظتي سلفيت وقلقيلية
جاء املوؤمتر تتويجًا لعمل �ضنتني مع ال�ضباب يف حمافظتي �ضلفيت وقلقيلية، وخلق ف�ضاًء رحبًا لل�ضباب يف امل�ضاركة احلقيقية يف برنامج 

التنمية الريفية، وما ميز هذا املوؤمتر هو امل�ضاركة الوا�ضعة من ال�ضباب من اجلن�ضني يف التخطيط والتنفيذ جلميع اأعماله، وتاأكيدًا 

على دور ال�ضباب يف �ضنع القرار تناول املوؤمتر العديد من املوا�ضيع الهامة ومنها متكني ال�ضباب ودورهم الفاعل، وكذلك دورهم 

الوطني يف مقاومة اجلدار وال�ضتيطان، وحملة املقاطعة ودورهم يف العملية التنموية وقد �ضارك يف اأعمال املوؤمتر اأكرث من 140 

�ضابًا و�ضابة. 
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 برنامج صحة املرأة وقصص جناح في عملية التمكني الفردي واجلماعي للنساء
�أمثلة:

ال�ضهر  يف  وحامل  �ضنتان  عمره  طفل  لديها  ثانوي،  الثاين  اأنهت  عامة   25 يتجاوز  ل  عمرها  حو�ضان  قرية  من  �ضهيد  زوجة   .1

الناحية  فمن  للتحقيق،  وتعر�ضت  منزلها  هدم   ، جدًا  قا�ضية  بتجربة  مرت  زوجها  ا�ضت�ضهاد  خرب  تلقت  عندما  اخلام�س 

واأ�ضقطت اجلنني،  املبكرة  للولدة  تعر�ضت  ال�ضحية  الناحية  ومن  ولديها طفل  دار حماها  ت�ضكن يف  اأرملة  الجتماعية هي 

كان لطاقم �ضحة املراأة دور هام يف احت�ضانها ودعمها �ضحيًا واجتماعيًا ونف�ضيًا، مت ت�ضجيعها لكي تاأخذ اإمتحان الثانوية العامة 

يف  اإ�ضراكها  وجرى  وبراتب،  العيادة  يف  طبية  �ضكرترية  تعمل  لكي  الفر�ضة  واأعطيت  طبية  �ضكرتارية  دورة  اأخذت  وبعدها 

بكالوريو�س  اأنهت  وبعدها  الطبية  ال�ضكرتارية  واأنهت  التوجيهي  امتحان  اأنهت  للربنامج،  املختلفة  والن�ضاطات  التدريبات 

يف  وت�ضارك  للربنامج  �ضديقة  زالت  وما  ال�ضهداء  اأ�ضر  جمعية  يف  ن�ضيطة  ع�ضوة  وهي  تعمل  وحاليًا  اجتماعية  خدمة 

الفعاليات املختلفة. 

يف  وخا�ضة  العامل  عن  كليًا  معزولة  بوؤرة  يف  كانت  ن�ضمة   1000 �ضكانها  عدد  يتجاوز  ل  �ضغرية  قرية  يف  بداأت  الفكرة    .2

كانت  ال�ضيدة  هذه  اإميان  تدعى  اجلبعة  قرية  من  �ضيدة  عنها  عربت  الفكرة  والإغالق،  الإ�ضرائيلي  الإجتياح  فرتات 

اإىل  تتوجه  �ضيء  اأي  حتتاج  عندما  اأميان  كانت  ترتدد.  ل  قريتها  من  الن�ضاء  مل�ضاعدة  جمالت  جتد  واأينما  للعطاء  منوذجًا 

ال�ضيدة  لهذه  حقيقي  داعم  بدور  املوؤ�ض�ضة  قامت  القرية،  يف  يعمل  الذي  الطاقم  طريق  عن  ال�ضحي  العمل  جلان  موؤ�ض�ضة 

الإجنابية  وال�ضحة  الجتماعي  والنوع  الأولية  الإ�ضعافات  يف  املختلفة  التدريبات  فعقدت  القرية،  ن�ضاء  من  وللعديد 

هذه  دعم  ومت  املراأة،  �ضد  العنف  مناه�ضة  حول  باملراأة  اخلا�ضة  الن�ضاطات  من  العديد  ونفذت  لهن  الإن�ضانية  واحلقوق 

هذه  يف  الن�ضاء  فتحولت  بال�ضتيكية  وبيوت  واأ�ضجار  منزلية،  حدائق  لهن  قدم  الذي  التنمية  برنامج  خالل  من  املجموعة 

القرية اإىل خلية نحل يعملن ب�ضكل جماعي، وتعد جتربة تلك الن�ضاء النموذج احلي للمراأة الفل�ضطينية، حاليًا هن ع�ضوات يف 

جمعية جلنة املراأة الفل�ضطينية وعددهن يقارب 40 ع�ضوة.



تقرير دائرة الرعاية الصحية األولية
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دائرة الرعاية الصحية األولية
تقدم موؤ�ض�ضة جلان العمل ال�ضحي خدمات �ضحية متنوعة للمواطنني الفل�ضطينيني يف اأماكن تواجدها وحيثما ت�ضتطيع 

الو�ضول للتخفيف من اأعباء الفل�ضطينيني الذين يعانون من ويالت الحتالل و�ضيا�ضاته العن�ضرية.

وتقدم املوؤ�ض�ضة خدماتها ال�ضحية من خالل:

املراكز والعيادات.   .1

العيادات املتنقلة.   .2

برنامج �ضحة املراأة.   .3

برنامج ال�ضحة املدر�ضية.   .4

برنامج التاأهيل.   .5

برامج الطفل ال�ضليم وال�ضكري.   .6

مناطق  �ل�صحية  �لرعاية  د�ئرة  خدمات  تغطي 

جغر�فية متعددة �أبرزها:

منطقة قلقيلية.   .1

منطقة نابل�س وت�صم: مركز �ضامل ال�ضحي، ومركز   .2

عورتا ال�ضحي، وعيادة مردا، واملجمع الطبي. 

منطقة طوبا�س وت�صم: م�ضتو�ضف ال�ضفاء ال�ضحي،   .3

ومركز الباذان ال�ضحي.  بالإ�ضافة اإىل 12 موقع تعمل 

فيها العيادة املتنقلة. 

ال�ضرقية  املزرعة  مركز  وت�صم:  �لو�صط  منطقة   .4

ال�ضحي، ومركز كفر نعمة ال�ضحي، وعيادات رنتي�س، 

اللنب، وراأ�س كركر. 

1. قلقيلية
- مركز قلقيلية

2. نابل�س
- مركز �ضامل ال�ضحي

- مركز عورتا ال�ضحي

- عيادة مردا

- املجمع الطبي

3. طوبا�س
- م�ضتو�ضف ال�ضفاء ال�ضحي

- مركز الباذان ال�ضحي

4. منطقة رام اهلل
- مركز املزرعة ال�ضرقية ال�ضحي

- مركز كفر نعمة ال�ضحي

- عيادات ونتي�س

- اللنب

- راأ�س كركر

5. بيت �ضاحور
- مركز بيت �ضاحور ال�ضحي

6. منطقة بيت حلم واخلليل
-عيادتي حو�ضان وبتري

- مركز حلحول ال�ضحي

- عيادة �ضعري

- مركز طواريء اخلليل
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منطقة بيت �صاحور: مركز بيت �ضاحور ال�ضحي.   .5

منطقة �جلنوب وت�صم: عيادتي حو�ضان وبتري، ومركز حلحول ال�ضحي، وعيادة �ضعري، ومركز طواريء اخلليل، بالإ�ضافة   .6

اإىل 11 موقعًا تعمل فيها العيادة املتنقلة. 

وتتبع املوؤ�ض�ضة يف عملها على اإ�ضرتاتيجية ترتكز على تطبيق اجلودة ال�ضاملة يف العمل ومن اأجل ذلك مت العمل على عدة جلان هي: 

جلنة التثقيف والتعزيز ال�ضحي.   .1

جلنة املختربات.   .2

جلنة التمري�س.   .3

جلنة العمل املهني.   .4

جلنة البيئة.   .5

اللجنة الدوائية.   .6

وي�ضب عمل هذه اللجان على تطوير العمل يف داخل املوؤ�ض�ضة مع تطبيق معايري اجلودة ال�ضاملة، بالإ�ضافة اإىل متابعة العمل والتعليم 

امل�ضتمر وتطوير املراكز والعاملني فيها اإىل جانب و�ضع املعايري واملوؤ�ضرات واحلر�س على تطبيقها. 
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موؤ�ضرات ودلئل تظهر اأعداد امل�ضتفيدين من خدمات املوؤ�ض�ضة ال�ضحية:

عدد �حلاالت �لكلي يف �لعياد�ت للعام 2009 

�ملجموع�لفعالية

135147طب عام

28092�ضحة مراأة

10185طفل �ضليم 

6794اأ�ضنان

21249طوارئ

91245تخ�ض�ضات

92192خمترب

29679ا�ضعة 

414583املجموع الكلي
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توزيع امل�ضتفيدين من خدمات املوؤ�ض�ضة ال�ضحية جغرافيًا:
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اجلدول التايل يو�ضح الفئات اجلن�ضية امل�ضتفيدة من خدمات املوؤ�ض�ضة ال�ضحية:
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اجلدول التايل يو�ضح عدد احلالت الجتماعية امل�ضتفيدة من خدمات املوؤ�ض�ضة يف كافة مواقعها جمانًا:

عدد �حلاالت �الجتماعية  من �لعام 2005 - 

2009

20052006200720082009�لعام 

1658515213245502141326919�ملجموع 

املجتمعية  التنموية  اخلدمات  من  العديد  املوؤ�ض�ضة  وعيادات  مراكز  يف  ال�ضحية  الرعاية  دائرة  تقدم  املجتمعية:  اخلدمات 

متعددة  وفعاليات  ن�ضاطات  اخلدمات  هذه  وت�ضمل  املوؤ�ض�ضة،  بخدمات  امل�ضتهدفة  املناطق  ل�ضكان  املعي�ضي  بالواقع  الرقي  بغية 

املوؤ�ض�ضة بزيارات منزلية  اأطقم  التثقيف والتعزيز ال�ضحي ودعم الأعمال الطوعية يف املجتمعات املحلية، كما تقوم  ت�ضب يف خانة 

واأخرى مدر�ضية بهدف التوا�ضل مع املحتاجني خلدماتها كما يبني اجلدول التايل:

�لن�صاطات �ملجتمعية جلميع �لعياد�ت للعام 

2009

عدد �لن�صاط �ملجتمعي

�لفعاليات 

عدد 

�حل�صور

58612112التثقيف ال�ضحي 

581652الدورات ال�ضحية 

2499494ال�ضحة املدر�ضية 

483206اعمال تطوعية 

14671467الزيارات املنزلية  

291275اأعمال اخرى 

243729206املجموع 
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برنامج الصحة املدرسية
�صديقتي يا مدر�صتي

�صحة                   �صالمة                    �أمان

ملاذا برنامج الصحة املدرسية
حوايل  احلكومي  املدر�ضية  ال�ضحة  برنامج  ويغطي  الفل�ضطيني،  املجتمع  ربع  عن  يزيد  ما  فل�ضطني  يف  املدار�س  طلبة  ي�ضكل 

يخ�س  فيما  ع�ضر  الثاين  ال�ضف  وحتى  الأ�ضا�ضي  الأول  ال�ضف  من  املدر�ضي  التعليم  مراحل  يف  فل�ضطيني  طالب  مليون  ن�ضف 

ال�ضحة العامة، اأما ال�ضحة ال�ضفية فهي تقت�ضر على طلبة ال�ضف الأول، والرابع، وال�ضابع، والعا�ضر الأ�ضا�ضية.

املدر�ضية  ال�ضحة  يف  املتخ�ض�ضة  الربامج  اأبرز  من  ال�ضحي  العمل  جلان  ملوؤ�ض�ضة  التابع  املدر�ضية  ال�ضحة  برنامج  ويعد 

نق�س  من  تعاين  التي  القد�س  يف  وعملها  لتواجدها  وذلك  القد�س  حمافظة  يف  عملها  تركز  التي  الأهلية  للمنظمات  التابعة 

حاد يف اخلدمات ال�ضحية ب�ضبب الحتالل الإ�ضرائيلي.

ثم  �لقد�س  مبدينة  مد�ر�س   4 يف  خدماته  بد�أ  حيث   ،1990 عام  يف  �ملدر�صية  �ل�صحة  برنامج  تاأ�ص�س 

�ألف طالب   21 �لربنامج حو�يل  وي�صتفيد من خدمات  66 مدر�صة،  يغطي  �أ�صبح  حتى  تدريجياً  تطور 

وطالبة.

ي�ضمل الربنامج ثالثة اأنواع من الإ�ضراف:

برنامج الإ�ضراف ال�ضامل من خالل عيادات ثابتة تتواجد فيها ممر�ضة ب�ضكل دائم يف اأربعة ع�ضرة مدر�ضة.  .1

الإ�ضراف اجلزئي ويجري العمل عرب الزيارات املتكررة لطاقم الربنامج ثالث وثالثون مدر�ضة.  .2

لطلبة  وحتديدًا  مقد�ضية  مدر�ضة  و�ضتني  ل�ضت  الطعومات  تقدمي  على  وتقوم  املوحد  الوطني  التطعيم  حملة   .3

ال�ضفوف الأول الأ�ضا�ضي )ذكور واإناث(، وال�ضاد�س الأ�ضا�ضي )اإناث فقط(، والتا�ضع الأ�ضا�ضي )ذكور واإناث(. 
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برنامـج التطعيـم الوطنـي الفل�ضطينـي املوحـد ح�ضب ال�ضفوف واملطعوم:

�ملطعوم�ل�صفوف �مل�صتفيدة�لرقم

دفترييا وتيتانو�س )DT(،�ل�صف �لأول �لأ�صا�صي )�إناث وذكور(1

.)POLIO(صلل �لأطفال�

�حل�صبة �لأملانية)RUBELLA( �ل�صف �ل�صاد�س )�إناث(2

دفترييا وتيتانو�س )dT(�ل�صف �لتا�صع )�إناث وذكور(3

وقد بلغ عدد الطالب الذين �ضملهم التطعيم 4366 طالب وطالبة.

�أن�صطة وفعاليات �لربنامج:

�ضملهم  الذين  الطالب  �لأ�صا�صي، جمموع  �لأول  لل�صف  و�لتق�صي  �لفح�س  لالأمر��س عن طريق  �ملبكر  �لك�صف   .1

الفح�س 1602 منهم 781 ذكور و 821 اإناث ، وكانت اأبرز احلالت املكت�ضفة 164 حالة �ضعف نظر، 7 حالت حول، 20 حالة 

قلب، 3 حالت خ�ضية مهاجرة، وحالتي فتق.   

فح�س �لعيون و�لنظر لل�صفوف �لأول، و�ل�صابع و�لعا�صر�لأ�صا�صية، جمموع الطلبة الذين �ضملهم الفح�س يف 47   .2

مدر�ضة 3653 منهم 1206 ذكور و 2447 اإناث ، نتيجة الفح�س 498 حالة �ضعف نظر، و29 حالة حول بن�ضبة 14،4 %.

فح�س �لفم و�لأ�صنان لل�صفوف �لأول، و�لر�بع، و�ل�صابع و�لعا�صر �لأ�صا�صية، جمموع الطلبة الذين �ضملهم الفح�س   .3

4948 منهم 1916 ذكور و 3032 اإناث، نتيجة الفح�س 8 % اأ�ضنان مت�ضو�ضة، 1.6 % اأ�ضنان حم�ضوة، 0.6 % اأ�ضنان مفقودة، 

27.8 % بحاجة اإىل تقومي..

من  امل�ضتفيدين  جمموع  �لتدري�صية،  و�لهيئات  للطالب  و�لعالجية  �لوقائية  �ل�صحية  �خلدمات  تقدمي   .4

خدمة الإ�ضعاف الأويل 4381 من الطلبة والهيئات التدري�ضية .

• عالج �مل�صاكل و�حلالت �حلادة �ملكت�صفة �أو حتويلها ملتابعة �لعالج.	

يحفظ الربنامج املعلومات من خالل نظام يقوم على توثيق التاريخ ال�ضحي حول و�ضع الطالب ونتائج الفحو�ضات،   

حيث يوجد ملف �ضحي لكل طالب يف املدر�ضة يت�ضمن كافة النتائج والنماذج اخلا�ضة املتعلقة بهذا الطالب/ـة.
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• �لتعزيز و�لتثقيف �ل�صحي للطالب، و�لهيئات �لتدري�صية و�أولياء �لأمور وي�صمل:	

دورات �ضحية للطالب تت�ضمن.  

التي  الدورات  جمموع  الطرق،  على  وال�ضالمة   ، املراهقة  مرحلة  ال�ضليمة،  التغذية  اأويل،  اإ�ضعاف  دورات   

نفذت يف هذه املجالت  58 دورة ا�ضتفاد منها 1616 طالب وطالبة. 

حما�ضرات �ضحية على املوا�ضيع التالية:  

اإنفلونزا  من  والوقاية  الطرق،  على  وال�ضالمة  املراهقة،  و�ضحة  ال�ضليمة،  والتغذية  ال�ضخ�ضية،  النظافة   

الطيور واإنفلونزا اخلنازير، واأهمية التطعيم، وجتنب الأمرا�س املعدية، وفقر الدم، و�ضحة الفم والأ�ضنان، 

البيئة املدر�ضية.....الخ. جمموع  والإ�ضعافات الأولية، والثال�ضيميا، واأهمية وجبة الفطور، والأيدز، ونظافة 

املحا�ضرات التي نفذت 893 ا�ضتفاد منها 19126 تلميذًا وتلميذة.

حما�ضرات لأولياء الأمور 55 حما�ضرة �ضارك فيها 1788 من ذوي الطلبة.  

حما�ضرات �ضحية من طالب اإىل   

طالب عرب الرتكيز على:

والنظافة  ال�ضليمة،  التغذية 

ال�ضخ�ضية، و�ضحة الفم والأ�ضنان، 

حما�ضرة   83 املحا�ضرات  جمموع 

من   2343 امل�ضتفيدين  وعدد 

الطلبة. 

يف  املفتوحة  الأيام  يف  امل�ضاركة   

تفيد  �ضحية  مبوا�ضيع  املدار�س 

امل�ضاركني وكان جمموع امل�ضاركني 

.1478
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 5 وزعت على  ترفيهية،  وفعاليات  تت�ضمن موا�ضيع �ضحية  الأمور  واأولياء  للطالب  واأيام �ضحية  مهرجانات   

مهرجانات �ضارك فيها 585 �ضخ�ضًا. 

اإحياء املنا�ضبات العاملية والوطنية التي ت�ضادف ذكراها خالل العام الدرا�ضي بفعاليات واأن�ضطة خمتلفة،   

8 ن�ضاطات �ضارك فيها 1000 من الطالب.

�صحة �لبيئة �ملدر�صية: عن طريق ت�ضكيل جلان �ضحية طالبية يتم تدريبها على عمل الن�ضاطات ال�ضحية املختلفة �ضمن . 1

برنامج من طالب اإىل طالب يف اللجان التالية:

جملة احلائط ، 288 جملة �ضحية.  اأ. 

الإذاعة ال�ضباحية، 426 ر�ضالة �ضحية.  ب. 

جلنة الإ�ضراف واملراقبة على املق�ضف. ج. 

النظافة  على  واملتابعة  الإ�ضراف  جلنة  د. 

والوحدات  وال�ضفوف  لل�ضاحات  العامة 

ال�ضحية.

�لك�صف �لطبي لريا�ض �الأطفال:

وح�ضانات  رو�ضات  مع  الربنامج   عالقة  خالل  من 

خمتلفة جرى تقدمي خدمات الفح�س الطبي لـ 3 ريا�س 

فح�ضهم  مت  الذين  الأطفال  جمموع  و�ضل  حيث  اأطفال 

252 يف هذه الريا�س.

مقابالت �أولياء �أمور �لطلبة

ومتابعة  الربنامج  عمل  خالل  من  املقابالت  هذه  تتم 

متابعتها  بالطلبة عرب  تتعلق  التي  ال�ضحية  الأمور  كافة 

مع اأولياء اأمورهم عرب مقابالت فردية وجماعية ويتم فيها تقدمي الإ�ضت�ضارات ال�ضحية وو�ضل جمموع هذه املقابالت اإىل 241.
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�ملخيمات �ل�صيفية

ال�ضحة  يتلقون منها معلوماتهم وقيمهم، عمل برنامج  التي  امل�ضادر  من منطلق اخلوف على م�ضلحة الطالب واحلر�س على 

التخطيط  يف  والتعليم  الرتبية  مديرية  مع  بالتعاون  الهام  الدور  بهذا  للقيام  املبادرة  لآخذ  ال�ضباق  يكون  اأن  املدر�ضية 

والتن�ضيق والتنفيذ للمخيمات ال�ضيفية بحيث يتم اجلمع ما بني الرتفية وتر�ضيخ مباديء امل�ضاركة والتعاون. بالإ�ضافة اإىل تر�ضيخ 

مفاهيم املمار�ضات ال�ضحية ال�ضليمة، ويف هذا الإطار �ضارك الربنامج يف ثالثة خميمات كان جمموع الطلبة امل�ضاركني فيها 230.

�صركاء �لربنامج

�إد�ر�ت �ملد�ر�ضموؤ�ص�صات عامليةموؤ�ص�صات حمليةوز�رة �لرتبية و�لتعليموز�رة �ل�صحة

وفيما يلي معطيات بالأرقام تو�ضح اأعمال ون�ضاطات برنامج ال�ضحة املدر�ضية يف مدينة القد�س املحتلة وحميطها:

لتطوير  العاملني،  جتاه  �ضيا�ضتها  من  وكجزء  با�ضتمرار،  املوؤ�ض�ضة  ت�ضعى  اأفراد،   10  : املدر�ضية  ال�ضحة  طاقم  اأفراد  عدد 

للطاقم  الدورات  جمموع  املدر�ضية،  ال�ضحة  برنامج  يف  العمل  طاقم  على  ينطبق  وهذا  لديها،  العاملني  ومهارات  قدرات 

التوثيق  حول  عمل  ور�س   3 الأويل،  الإ�ضعاف  مهارات  يف  متقدمة  ودورة  �ضحية  تعليمية  و�ضائل  اإعداد  املراهقة،  �ضحة  يف   3

التمري�ضي، واأمرا�س الدم، ومر�س الإيدز.

2009 �لكثري من �ل�صعوبات �ملتمثلة بتعقيد حرية حركة �أطقمه وو�صول �ملطاعيم يف  و�جه �لربنامج خالل �لعام 

مو�عيدها ب�صبب �إجر�ء�ت �لحتالل و�صيا�صات �لت�صييق و�لإغالق �ملحكم �لذي تفر�صه على مدينة �لقد�س.
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برنامج صحة املرأة 
الربنامج  بهذا  العمل  ال�ضحي  العمل  جلان  موؤ�ض�ضة  بداأت 

ما  وفح�س  متابعة  مت   2009 العام  وخالل   1993 العام  منذ 

�ضحية  خدمات  عدة  وتلقيهم  �ضيدة  األف   30 يقارب 

وقائية وعالجية واإر�ضادية منها:

منها   امل�ضتفيدات  جمموع  طبية  اأيام    10 طبية:  اأيام  •	 •
ويوم  العاملي  املراأة  يوم  ملنا�ضبة  وذلك  �ضيدة   692

ال�ضحة العاملي.

تتعلق  تدريبًا  ع�ضر  اأحد  يف  امل�ضاركة  اأو  تنظيم  •	 •
باملراأة و�ضحتها.

تنفيذ اأو امل�ضاركة يف 18 ور�ضة عمل خمتلفة املوا�ضيع  •	 •
حياتية  جوانب  وتتناول  و�ضحتها  باملراأة  تتعلق 

وقانونية.

اإحياء املنا�ضبات الوطنية والقومية والعاملية. •	 •
عقد 31 دورة جمتمعية. •	 •

34 دورة يف املدار�س. •	 •

التن�ضيق  تفعيل  جرى  التنموي  املجتمعي  ال�ضعيد  وعلى 

موؤ�ض�ضة   124 مع  واملحلي  الوطني  امل�ضتوى  على  والت�ضبيك 

وامل�ضاهمة يف 544 فعالية م�ضرتكة. وين�ضط الربنامج ب�ضورة 

فاعلة يف املنتدى الأهلي ملناه�ضة العنف �ضد املراأة. 
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الر�ضومات البيانية التالية تدلل على موؤ�ضرات ن�ضاطات وفعاليات عمل برنامج �ضحة املراأة خالل العام 2009. 

خدمات برنامج �صحة �ملر�أة للعام 2009

�لعدد�خلدمة 

13785رعاية احلوامل

2369عوامل خطر

7448المرا�س الن�ضائية 

4693تنظيم ال�ضرة 

650رعاية ما بعد الولدة 

441التغذية 

347�ضن المان

1099م�ضحة عنق الرحم 

7818فح�س الثدي

347ت�ضوير الثدي

1135زيارات منزلية 

326اخرى 

مت عمل 782 ن�ضاط للتثقيف ال�ضحي �ضمن برنامج �ضحة املراأة ح�ضره 12773

مت الك�ضف عن 34 حالة ايجابية لفح�س م�ضحة عنق الرحم

مت الك�ضف عن 62 حالة ايجابية لفح�س ت�ضوير الثدي

مت الك�ضف عن 216 حالة ايجابية لفح�س الثدي
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�لعدد�جلهة 

97حمل خطر

Detailed  U/S2499

448تخ�ض�ضات 

498امل�ضت�ضفى

643ولدة 

4185املجموع 
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برنامج الطفل السليم 
2009 متابعة  تعمل موؤ�ض�ضة جلان العمل ال�ضحي على تطبيق برنامج الطفل ال�ضليم يف مراكزها املختلفة وقد مت  خالل العام 

10185 حالة �ضمن هذا الربنامج وكانت كالتايل :

5577 حالة طفل �ضليم دون تطعيم. 	•
5131 حالة. متابعة  	•

1042 طفل جديد وخرج منه 231 طفل. الربنامج  اإىل  ودخل  	•
12365 طفل وكانت النتائج موزعة كما هو مبني يف اجلدول: ل  التغذية  متابعة  	•

فح�س قوة �لدم

حالت 

فقر �لدم

فقردم 

ب�صيط

فقردم 

متو�صط

فقردم 

حاد

تقييم 

غذ�ئي

عالج 

باحلديد

حتويل

1094623055061116العدد 

تقييم وزن

حتويلتقييم غذ�ئي زيادة وزننق�س وزن

68368835824

تقييم طول

حتويلتقييم غذ�ئي طول قامةق�صر قامة 

44453822310
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القلب، و11حالة تعاين خلع  ت�ضوه خلقيي منها: )17 حالة ثال�ضيميا، و13 تعاين م�ضاكل يف  98 حالة  عن  الك�ضف  مت  	•
مف�ضل الفخذ، و10 لديها م�ضاكل يف القدم(.

932 حالة تعاين من المرا�س احلادة موزعة كالآتي: )700 يف اجلهاز التنف�ضي، و132 حالة ا�ضهال(. عن  الك�ضف  مت  	•
3251 طفاًل وطفلة  تبني اأن 2718 منهم حميط راأ�ضهم طبيعي وMicrocephaly 69، و30  لـ  الرا�س  حميط  قيا�س  مت  	•

Macrocephaly ومت حتويل 16 طفاًل للمتابعة.  
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برنامج رعاية مرضى السكري
العديدة  النجاحات  من  الرغم  فعلى  كباره،  �ضحة  وعلى  اأطفاله،  �ضحة  على  الفل�ضطيني  للمجتمع  ال�ضحي  امل�ضتقبل  يعتمد 

تهديدًا  ي�ضكل  ال�ضكري  مر�س  زال  ما  املزمنة،  الأمرا�س  ذوي  وخا�ضة  الكبار،  �ضحة  �ضعيدحت�ضني  على  موؤخرًا  حتققت  التي 

بل  التقدم،  من  ي�ضري  قدر  اإل  ال�ضعيد  هذا  على  ُيحَرز  ومل  عمومًا،  ال�ضحة  واعتالل  والوفيات  املرا�ضة  معدل  يف  حقيقيًا 

اإن الو�ضع  تفاقم يف ال�ضنوات الأخرية ب�ضبب �ضيا�ضات اإفقار ال�ضعب الفل�ضطيني واإرتفاع البطالة و�ضعف ال�ضتثمار يف ال�ضحة 

والبيئة عمومًا وخا�ضًة يف ظل غياب خطة �ضحية وطنية تقلل من الإ�ضابة مبر�س ال�ضكري وتقلل من م�ضاعفاته، عدا عن غياب 

الإدارة الناجعة يف معاجلة مالئمة وذات جودة ملر�ضى ال�ضكري.

ال�ضكري  اأطلقت على مر�س  العاملية  ال�ضحة  وكانت منظمة 

مر�س  لأن  املواطنني،  بني  انت�ضاره  ل�ضرعة  وباء  م�ضطلح 

ال�ضمنة وال�ضكري منت�ضر يف كافة جمتمعات العامل، وخا�ضة 

تغري  اإىل  يعود  وال�ضبب  النامية،  الدول  جمتمعات  يف 

ال�ضكري  مبر�س  امل�ضابني  عدد  يبلغ  حيث  احلياة،  اأمناط 

يف العامل 170 مليون مري�س، ويتوقع اأن ي�ضل يف العام 2025 

فيقدر  الأو�ضط  ال�ضرق  يف  اأما  مري�س،  مليون   370 اإىل 

من  اأكرث  املحتلة  فل�ضطني  ويف  مليون،   6 بـ  امل�ضابني  عدد 

8% من البالغني يعانون من مر�س ال�ضكري.

وال�ضرايني  القلب  م�ضاكل  من  يزيد  ال�ضكري  ومر�س 

ويعد  الكلى،  على  يوؤثر  اأنه  كما  اأ�ضعاف،   4 اإىل   2 من 

ويوؤثر  الكلى،  مر�ضى  عند  الوفاة  يف  الرئي�س  ال�ضبب 

على العني وعلى الأطراف، وهو اأهم اأ�ضباب البرت، واأثبتت 

اإىل  بحاجة  باملر�س  امل�ضابني  ن�ضف  اأن  الدرا�ضات 

اأن�ضولني، علمًا اأن الن�ضبة بازدياد.
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اإن موؤ�ض�ضة جلان العمل ال�ضحي ترى يف رعاية مر�ضى ال�ضكري من جهة، وحت�ضني احلالة التغذوية الفل�ضطينية عمومًا من جهة 

الفل�ضطينية مبختلف  ال�ضلطة  على  وواجبًا  حقًا  باإعتباره  مزاجية  اأو  لبتزاز  يخ�ضع  ل  اأن  يجب  واأخالقيًا  اأ�ضيا�ضيًا  حقًا  اأخرى، 

ال�ضكري، ما يتطلب وجود  النوعية جلميع مر�ضى  الرعاية ال�ضحية  اإتاحة  موؤ�ض�ضاتها )حكومة، وت�ضريعي، ووزارة �ضحة( عرب 

نظام �ضحي نوعي �ضامل وعادل. 

وبالرغم من الإجماع الفل�ضطيني على اعتبار رعاية مر�ضى ال�ضكري من الأولويات العامة �ضمن الأمرا�س املزمنة، اإل اأنه ما زال 

هناك الكثري الذي ينبغي عمله، وموؤ�ض�ضة جلان العمل ال�ضحي تطالب بربنامج وطني يف جمال الأمرا�س املزمنة كهدف وطني 

ال�ضلوكيات  تغيري  برامج موجهة نحو  وتنادي ب�ضرورة تطوير  ال�ضكري،  املزمنة، وخا�ضة  الأمرا�س  ا�ضرتاتيجيات ملراقبة  يحدد 

ب�ضرية  كوادر  وتاأهيل  وتدريب  املبكر،  والت�ضخي�س  التق�ضي  خدمات  وتي�ضري  توفري  و�ضمان  املواطنني،  لدى  احلياة  واأمناط 

قادرة على اإدارة الأمرا�س املزمنة كال�ضكري وغريه، مع توفري احلق يف الإنتفاع من مرافق الرعاية ال�ضحية ال�ضاملة والنوعية 

لكل مواطن فل�ضطيني.

ما هو برنامج رعاية مر�صى �ل�صكري؟ 

�ضحي  برنامج  عن  عبارة  ال�ضكري  مر�ضى  رعاية  برنامج 

مر�ضى  متابعة  خالله  من  يتم  وتثقيفي،  عالجي،  وقائي، 

الوقاية  بهدف  مر�ضهم  مع  التعامل  من  ومتكينهم  ال�ضكري 

من م�ضاعفاته. 

ت�ضمل  جدًا  رمزية  اأ�ضعار  مقابل  الربنامج  خدمات  تقدم 

فح�س  الدم،  �ضكر  فح�س  ال�ضريري،  الطبي  الفح�س  على: 

الرتاكمي  الدم  �ضكر  فح�س  الدم،  ودهنيات  كولي�ضرتول 

HbA1c، فح�س عمل الكلى.

كما ويتم تنظيم فعاليات للتعزيز والتثقيف ال�ضحي ت�ضمل لقاءات 

بالعناية  عالقة  لها  ن�ضرات  اإ�ضدار  ال�ضكري،  ملر�ضى  توعوية 

الذاتية ملر�ضى ال�ضكري، بالإ�ضافة اإىل لوحات احلائط التعليمية.
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وتعميمها  التجربة  تقييم  بهدف  وذلك  العيادات  من  عدد  يف  جتريبي  برنامج  تنفيذ  يف  ال�ضحي  العمل  جلان  بداأت  وقد 

الكادر  وتدريب  ال�ضكري  مر�س  مع  للتفاعل  بروتوكول  عد 
ُ
اأ الغر�س  ولهذا  املوؤ�ض�ضة،  ومراكز  عيادات  خمتلف  على  ذلك  بعد 

العامل يف الربنامج على تطبيق ن�ضو�س الربتوكول وبالفعل جرى البدء بالعمل يف الربنامج يف 8 عيادات يف العام 2009 حيث 

قام الربنامج مبتابعة 2263 مري�س �ضكري.

115 زيارة ومت القيام ب121 حما�ضرة عن مر�س ال�ضكري  2009 قرابة  وقد بلغت الزيارات املنزلية ملر�ضى ال�ضكري يف العام 

ا�ضتفاد منها 2098 مري�س �ضكري مت القيام بيوم طبي ا�ضتفاد منه 35 مري�س �ضكري.

 

�إح�صائيات مر�صى �ل�صكري 2009

ملفات �إناثذكور عدد حالت �ل�صكري

جديدة 

ملفات 

قدمية 

�ملجموع

I 57851053142�ضكري من النوع

II 916184815311322764�ضكري من النوع

973193316311852906املجموع 

8621401445422263حالت م�ضاعفات مع مر�س ال�ضكري
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برنامج التأهيل املجتمعي
املوظفني بح�ضب  يعمل فيها عدد من  اإىل عدة برامج  ويتفرع  الغربية  ال�ضفة  التاأهيل املجتمعي يف منطقة جنوب  برنامج  يعمل 

احلاجة كما يو�ضح اجلدول التايل:

6 موظفات 1- برنامج التاأهيل املجتمعي ال�ضريك مع اللجنة الإقليمية للتاأهيل/ اجلنوب

6 موظفات2- برنامج التاأهيل المتدادي / غرب اخلليل

2 ون�ضف موظف3- برنامج تاأهيل املنازل واملوؤ�ض�ضات يف اإذنا و ترقوميا

3 ون�ضف موظف/ة + 6/1 موظف 4- وحدة التاأهيل

   برناجمي �لتاأهيل �ملجتمعي:

�لتغطية:

تقوم برامج التاأهيل بتغطية 111637 ن�ضمة منهم 34491 ن�ضمة يف 12 جتمعًا �ضكانيًا مبحافظة بيت حلم و77146 يف 10 جتمعات 

�ضكانية مبحافظة اخلليل.

عدد �لأ�صخا�س ذوي �لإعاقات �مل�صتهدفني:

قامت برامج التاأهيل بالعمل مع 244 �ضخ�س من ذي الإعاقة ب�ضكل مكثف من خالل زيارات التاأهيل الأ�ضبوعية، ومع 375 �ضخ�س 

عرب املتابعة كل اأ�ضبوعني اأو كل �ضهر، ومع 476 �ضخ�س ب�ضكل متقطع ح�ضب احلاجة.

�لعمل �لفردي مع �لأ�صخا�س ذوي �لإعاقات:  .1  

الزيارات التدريبية: •	 •
العمل  ملفات  �ضمن   6101 منهم  الإعاقات:  ذوي  الأ�ضخا�س  لتدريب  منزلية  زيارة   9293 بتنفيذ  الربنامج  قام 

املكثفة، و2033 �ضمن ملفات املتابعة، و 1157 لالآخرين.
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التحويل: •	 •
مع  جتاوبًا  حتويلة   901 باإجراء  الربنامج  قام 

احتياجات الأ�ضخا�س ذوي الإعاقات التحويلية، 

و830  الطبية  للخدمات  حولت  منها   71

للخدمات التاأهيلية.

الدمج: •	 •
يف  اأ�ضخا�س   8 بدمج  التاأهيل  برنامج  قام   

منهم  طفل؛  و69  مهني،  وتاأهيل  عمل  فر�س 

الأطفال  ريا�س  يف  الإناث  من  و40  ذكور   28

واملدار�س واملراكز اخلا�ضة.

الأدوات امل�ضاعدة:  •	 •
�ضخ�س   330 ح�ضول  بت�ضهيل  الربنامج  قام 

الأدوات  من   394 على  الإعاقات  ذوي  من 

يف  الفيزيائية  للبيئة  موائمة  امل�ضاعدة 

املدار�س.

العمل املجتمعي: •	 •
الزيارات املجتمعية: • •

زيارة   225 بتنفيذ  التاأهيل  مر�ضدات  قامت 

وريا�س  للمدار�س  زيارات    207 جمتمعية، 

الأطفال و 14 ملراكز التاأهيل املهني، و4 للمراكز 

الأخرى.

من  جمتمعية  موؤ�ض�ضة   187 مع  التن�ضيق  مت  •	 •
خالل 374 اجتماع وور�ضة عمل

تفا�ضيل ودللت:  •	 •
لتقوية  توعويًا  ن�ضاطًا   92 تنظيم  مت  	o 	
 623 فيهم  �ضارك  املجتمعي  والتمكني 

ذوي  من  طفاًل   114 منهم  طفاًل؛ 

الإعاقات، و822 من الأ�ضخا�س البالغني، 

اإىل  الإعاقات،  ذوي  122 من  بينهم  من 

جانب 74 من الأباء 27 منهم اآباء لذوي 

اإعاقات، و1392 من الأمهات منهن 339 

من اأمهات الأطفال ذوي الإعاقات. 

املجتمعي  للدمج  ن�ضاطًا   55 تنظيم  مت  	o 	
ترفيهية،  رحلة   13 بتنظيم  متثلت 

يوم  و30  �ضيفية،  خميمات   5 واإقامة 

مرح، و7 عرو�س م�ضرحية، �ضارك فيهم 

ذوي  من  طفل   809 منهم  طفل؛   2801

الإعاقات، و308 من الأ�ضخا�س البالغني 

الإعاقات   ذوي  من   155 �ضمنهم  من 

اآباء ذوي  9 من  33 اأب منهم  اإىل جانب 

الإعاقات، و673 من الأمهات منهن 267 

من اأمهات الأطفال ذوي الإعاقات.
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مت تنظيم 153 ن�ضاط للك�ضف املبكر عن الإعاقات حيث مت فح�س وتقييم 1108 اأطفال منهم 789 طفل من  	o 	
ذوي الإعاقات، و297 من الأ�ضخا�س البالغني بينهم  229 من ذوي الإعاقات.

مت تنظيم 30 ن�ضاطًا حل�ضد ومنا�ضرة املجتمع لق�ضايا الإعاقة �ضارك فيهم 444 طفاًل منهم 147 طفل من  	o 	
ذوي الإعاقات، و610 من الأ�ضخا�س البالغني 96 منهم من ذوي الإعاقات، اإىل جانب 49 اأب منهم 24 من 

اآباء ذوي الإعاقات، و1920 من الأمهات منهن 130 من اأمهات الأطفال ذوي الإعاقات.

تطوع يف هذه الأن�ضطة 382 متطوع ومتطوعة منهم 64 من ذوي الإعاقات، و�ضاهم يف حت�ضني جودة الأن�ضطة  	o 	
38 اأخ�ضائي و175 اأخ�ضائية.

   برنامج تاأهيل �ملنازل و�ملوؤ�ص�صات يف �إذنا وترقوميا/غرب �خلليل:

�ملجموع�إذناترقوميا�ملنطقة

4780127جمموع املنازل التي نعمل حاليا على تاأهيلها

5587142جمموع الأ�ضخا�س ذوي الإعاقات الذين �ضي�ضتفيدون من املوائمة 

335487جمموع املنازل التي نعمل حاليا على تاأهيلها لالأطفال حتت 81 عام 

405898جمموع الأطفال ذوي الإعاقات الذين �ضي�ضتفيدون من املوائمة

142640جمموع املنازل التي نعمل حاليا على تاأهيلها لالأ�ضخا�س فوق 81 عام

من  �ضي�ضتفيدون  الذين  الإعاقات  ذوي  البالغني  الأ�ضخا�س  جمموع 

املوائمة

152944

3710عدد املوؤ�ض�ضات املجتمعية التي نعمل على موائمتها
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وحدة التأهيل لذوي االحتياجات اخلاصة
تعمل موؤ�ض�ضة جلان العمل ال�ضحي يف برنامج التاأهيل املبني على املجتمع منذ 14 عامًا من منطلق اهتمامها بذوي الحتياجات 

ب�ضبب  وذلك   لها  التابع  ال�ضحي  2006 مبركز حلحول  عام  اأب  للتاأهيل يف  وحدة  اإفتتاح  اإىل  بادرت  لذا   واملهم�ضني،  اخلا�ضة 

التاأهيلية، وكانت  احلاجة املا�ضة ملثل هذه الوحدة لتاأخذ على عاتقها الإهتمام باملعوقني يف جمتمعنا الفل�ضطيني واحتياجاتهم 

اخلا�ضة  الحتياجات  ذوي  الأ�ضخا�س  بتاأهيل  ُتعنى  متخ�ض�ضة  حكومية  مراكز  توفر  عدم  ظل  يف  الوحدة  لهذه  ما�ضة  احلاجة 

ومتد يد العون وامل�ضاعدة لهم ليعززوا ثقتهم باأنف�ضهم  ويكملوا حياتهم بطريقة طبيعية خالية من املعيقات.

وعالج  طبيعي  عالج  واأخ�ضائية  ولغة،  نطق  عالج  اأطفال،واأخ�ضائية  طبيب  من:  مكون  كادر  بحلحول  التاأهيل  وحدة  يف  يعمل 

ومتكاملة  �ضاملة  خدمات  تقدمي  على  ي�ضاعد  ما  وعملية  علمية  خربة  ذو  باأنه  الكادر  هذا  وميتاز  نف�ضي(.  وطبيب  وظيفي، 

من  حلحول  يف  التاأهيل  وحدة  وت�ضتفيد  الفريق.  قبل  من  التاأهيلية  اإحتياجاتهم  حتديد  بعد  امل�ضتفيدين  للمعوقني 

عيادات املركز ال�ضحي يف عملها.

�لهدف �لعام:

تطوير اخلدمات التاأهيلية يف منطقة جنوب ال�ضفة الغربية من  خالل تقييم وت�ضخي�س وعالج ومتابعة وحتويل الأطفال ذوي 

التاأهيل  برنامج  يف  تتمثل  والتي  املنطقة  يف  املوجودة  التاأهيلية  اخلدمات  مع  املتبادل  التن�ضيق  خالل  من  اخلا�ضة  الحتياجات 

املبني على املجتمع املحلي واملوؤ�ض�ضات الوطنية.

الأهل  وتدريب  تعليم  يتم  حيث  للطفل  التاأهيل  عملية  يف  الأهل  م�ضاركة  �ضرورة  على  وتركز  الوحدة  يف  العمل  اآليات  وتعتمد 

ليكونوا جزًء من عملية التاأهيل، حيث ت�ضع عاملة التاأهيل اخلطة التاأهيلية لتنفيذها يف بيئة الطفل من خالل ن�ضاطات احلياة 

اليومية اإىل اأن يتم متكني الأهل من العتماد الذاتي يف تقدمي العناية والرعاية الالزمة للطفل.

التن�ضيق  عن  عدا  فيها،  العاملني  كفاءات  لرفع  والتدريبية  التعليمية  العمل  ور�س  يف  امل�ضاركة  الوحدة:  ن�ضاطات  ومن 

والت�ضبيك مع املوؤ�ض�ضات احلكومية واخلا�ضة على امل�ضتوى املحلي والوطني، وكذلك تنظيم املخيمات ال�ضيفية امل�ضرتكة لالأ�ضخا�س 

ذوي الإعاقة وغري املعاقني، وعمل ن�ضرات تثقيفية وتوعية للمجتمع.
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�أهد�ف �لوحدة:

الحتياجات  لذوي  نوعية  تاأهيلية  خدمات  توفري   .1

طاقم  بني  التن�ضيق  طريق  عن  واأ�ضرهم  اخلا�ضة 

الوحدة وعامالت التاأهيل املبني على املجتمع.

املبني  التاأهيل  عامالت  تدريب  على  العمل   .2

والك�ضف  التعرف  من  لتمكينهن  املجتمع  على 

الإعاقات  مثل:  املختلفة  الإعاقات  عن  املبكر 

من  وذلك  وال�ضمعية......(  احلركية،النطقية، 

خالل الزيارات املنزلية.

خالل  من  املحلي  املجتمع  يف  الوعي  م�ضتوى  رفع   .3

الن�ضرات التعليمية ور�س العمل واملحا�ضرات.

العمل على تعزيز دور الأهل وعامالت التاأهيل يف   .4

التاأهيلية  اخلطط  وو�ضع  الأهداف  حتديد 

وتنفيذها من خالل اأن�ضطة احلياة اليومية يف بيئة 

الطفل.

وعلى  املنطقة  يف  التحويل  خدمات  تقدمي   .5

امل�ضتوى الوطني وذلك بالتعاون مع جمعية بيت حلم العربية للتاأهيل �ضمن برنامج خا�س يف هذا املجال.

وطاقم  الأطفال  اأخ�ضائي  قبل  من  واملتابعة  اخلا�ضة  الحتياجات  ذوي  لتاأهيل  الالزمة  اخلدمات  تقدمي  على  العمل   .6

وحدة التاأهيل يف املركز وامليدان مب�ضاركة عامالت التاأهيل املبني على املجتمع املحلي.

العمل على دمج ذوي الحتياجات اخلا�ضة يف املجتمع املحلي.  .7

ا�ضتخدام املركز كوحدة م�ضادر ومعلومات لالأ�ضخا�س املعوقني واأ�ضرهم واملوؤ�ض�ضات العاملة يف جمال التاأهيل.  .8

تطوير �ضراكات مهنية وتعليمية بني املركز ومراكز متخ�ض�ضة على امل�ضتوى الوطني والعاملي.  .9
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�الأق�صام:

ق�صم �لت�صخي�س و�ملتابعة:

للطفل  والت�ضخي�س  التقييم  بعمل  الأطفال  طبيب  يقوم 

بوجود  التاأهيل  وحدة  يف  العامل  الطاقم  مع  بال�ضرتاك 

عاملة التاأهيل والأهل وذلك لتقييم ال�ضعوبات اأو الإعاقة ومن 

طفل  لكل  التاأهيل  خطة  وو�ضع  الأهداف  حتديد  ثم 

على حدة والعمل على املتابعة الدورية. 

ق�صم �لعالج �لنف�صي:

خدمات  بتقدمي  يقوم  خمت�س  نف�ضي  طبيب  فيه  ويعمل 

على  تقوم  وعالجية  وقائية  توجهات  �ضمن  اجتماعية  نف�ضية 

لالإعاقة  املرافقة  ال�ضعوبات  فئة  ت�ضتهدف  علمية  اأ�ض�س 

طويلة  واإر�ضادية  نف�ضية  �ضحية  خدمات  تقدم  حيث 

وخا�ضًة  امل�ضتهدفني  لالأ�ضخا�س  الدعم  ومنها  الأمد 

الأطفال الذين يعانون من �ضعوبات نف�ضية �ضواًء اأكانت مزمنة 

العائلة  دعم  خالل  من  وذلك  لالإعاقة  م�ضاحبة  اأو  حادة  اأو 

التخ�ض�ضات  متعدد  طاقم  مع  العمل  عرب  املحلي  واملجتمع 

يعمل جنبًا اإىل جنب.

ق�صم عالج �لنطق:

وت�ضخي�س  تقييم  على  النطق  عالج  اأخ�ضائية  فيه  تعمل 

النطق  يف  م�ضاكل  من  يعانون  الذين  الأطفال  ومتابعة  وعالج 

امل�ضاكل وال�ضعوبات يتم عالجها  البلع. وهذه  واللغة و�ضعوبة 

وتنفيذ  و�ضع  يف  املجتمعي  التاأهيل  وعاملة  الأهل  باإ�ضراك 

اخلطة العالجية من خالل ن�ضاطات احلياة اليومية لالأطفال 

الدماغي،  ال�ضلل  اأطفال  مثل:  املتعددة  ال�ضعوبات  ذوي 

والتاأخر اللغوي التطوري، ... الخ. بالإ�ضافة اإىل حتويل من هم 

النف�ضي،  الطب  مثل  اأخرى  تخ�ض�ضية  خدمات  اإىل  بحاجة 

والعالجات ال�ضمعية اإىل متخ�ض�ضني يف ذلك.

ق�صم �لعالج �لطبيعي:

احلركية  ال�ضطرابات  حالت  يف  الطبيعي  العالج  ي�ضاعد 

وحماولة  للطفل  اليومية  احلياة  وظائف  على  املحافظة  يف 

بذلك  ويق�ضد  الإمكان.  قدر  امل�ضاحبة  امل�ضاعفات  منع 

اجلراحي  التدخل  اأو  العقاقري  ا�ضتخدام  دون  العالج 

الطبيعي  العالج  ويعتمد  م�ضاعدة،  اأدوات  با�ضتخدام 

على التمارين واحلركات املتتالية للو�ضول للهدف املراد.

واأهله  الإعاقة  ذو  الطفل  من  لكل  التثقيفي  الربنامج  ويعد 

ويعطي  امل�ضاعفات  من  للوقاية  امل�ضاعدة  العوامل  اأهم  من 

وحتفيز  دعم  على  وي�ضاعد  امل�ضتقبلية  للخطة  وا�ضحة  �ضورة 

الطفل  والدي  على  اأن  حيث  العالج،  واإجناح  ملوا�ضلة  الأهل 

الطويل  املدى  على  املنزل  يف  بها  القيام  على  التدرب 

يف  الطفل  تتابع  التي  املجتمعي  التاأهيل  عاملة  من  بدعم 

بيئته.

�لعالج �لوظيفي: 

والتاأهيل  العالج  ب�ضوؤون  تعنى  خا�ضة  مهنة  الوظيفي  العالج 

والإر�ضاد لفئات خمتلفة يف املجتمع يف مراحل عمرية خمتلفة 

الأداء  جمالت  كافة  يف  متنوعة  �ضعوبات  وت�ضتهدف 

وجمالت  والنف�ضي،  والعقلي،  واحل�ضي،  اجل�ضدي،  	–
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ال�ضتقاللية يف احلياة اليومية. فمثال تعالج الوحدة اأطفال يف جيل الطفولة املبكرة يعانون من تاأخر يف مهارات النمو، واحلركة، 

اأو املهارات العقلية، كما تعالج فئة كبار ال�ضن من الذين فقدوا القدرة على الأداء امل�ضتقل يف احلياة اليومية ويعانون  واحل�س، 

من هبوط يف م�ضتوى الأداء الذهني مثل الذاكرة، اأو الإ�ضابة يف الذاكرة وعدم القدرة على التمييز والعناية الذاتية.

ما هي �أهد�ف �لعالج �لوظيفي؟

خالل  من  وذلك  اليومية،  حياته  يف  ال�ضتقاللية  من  درجة  لأق�ضى  املري�س  اإي�ضال  هو  الوظيفي  للعالج  الرئي�س  الهدف  اإن 

بتزويد  الوظيفي  العالج  ويقوم  مالئمة.  عالجية  خطة  وو�ضع  يواجهها  التي  امل�ضاكل  وحتديد  مبا�ضرًة  املري�س  مع  العمل 

الأدوات،  هذه  على  وتدريبه  حياته  يف  ا�ضتقالليته  يف  تخدمه  التي  املالئمة  امل�ضاعدة  بالأدوات  ة  الإعاق ي  ذو س  خا� الأ�ض

كما ي�ضاعده على تعديل بيئته لكي تتما�ضى مع و�ضعه ال�ضحي.

يو�ضح اجلدول التايل عمل وحدة التاأهيل خالل عام 2009:

0-5y6-18y18+y 

�نثىذكر�نثىذكر�نثىذكر

175147597385طبيب �لتاأهيل

122765246232ق�صم �لعالج �لطبيعي

175991046557ق�صم عالج �لنطق

3421572247�لعالج �لنف�صي

806950681518ق�صم �لعالج �لوظيفي

مت تقييم 295 طفل وكذلك 65 �صخ�س بالغ من خالل طاقم وحدة �لتاأهيل لالأجهزة تقييم �لأجهزة �مل�صاعدة 

�مل�صاعدة �ملنا�صبة لو�صع �أعاقة �لأ�صخا�س ذوي �لعاقة.

مت و�صع �لحتياجات لقر�بة 170 بيت يقطنها �أ�صخا�س ذوي �عاقة يف كل من �ذنا مو�ءمة �ملنازل

وترقوميا.
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املهم�ضة  الفئات  بحق  ال�ضحي  العمل  جلان  موؤ�ض�ضة  توؤمن 

على  ااحل�ضول  يف  الفل�ضطيني  املجتمع  يف  والفقرية 

تفتقر  والتي  النائية  املناطق  �ضيما يف  ول  ال�ضحية  اخلدمات 

�ضحية  عيادات  ت�ضيري  على  فعملت  ال�ضحية  للخدمات 

اخلدمات  هذه  تقدمي  بغية  ال�ضكنية  جتمعاتهم  اإىل  دورية 

لهم ومتكينهم على اأر�ضهم.

تقدمها  التي  اخلدمات  التايل  اجلدول  يف  ويلحظ 

مراعاة  فيها  جرت  التي  اجلغرافية  وتوزيعتها  العيادات  تلك 

التي عانت من احل�ضار  املناطق  لتلك  ال�ضحية  الحتياجات 

والإغالق اإبان النتفا�ضة.

خدمات �لعيادة �ملتنقلة  

خدمات الطب العام.  .1

اخلدمات العالجية والطواريء.  .2

خدمات الرعاية ال�ضحية الأولية للمراأة والطفل.  .3

والزيارات  ال�ضحية  الدورات  خالل  من  املجتمع  متكني   .4

املنزلية والتعزيز والتثقيف ال�ضحي.

الإ�ضراف الطبي على طلبة املدار�س.  .5

الأمرا�س  لذوي  ال�ضحية  الرعاية  خدمات  تقدمي   .6

املزمنة. 

العيادة املتنقلة:
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�لتوزيع �جلغر�يف خلدمات �لعيادة �ملتنقلة:  

�ملو�قع�خلدمة�ملوقع �جلغر�يف

�للنب �لغربي، ر��س كركر، رنتي�س�لطب �لعام و�صحة �ملر�أة�لو�صط

عني �لبي�صا، كردل، بردل، �ملالح، تيا�صري، �صلحب وزريق، �لطب �لعام و�صحة �ملر�أة�ل�صمال و�لأغو�ر �ل�صمالية

ر��س �لفارعة، عاطوف، �لعقربانية، و�لثغرة.

�لطب �لعام و�صحة �ملر�أة بيت حلم )�لريف �لغربي(

و�لطفل �ل�صليم

�لوجلة، و�دي فوكني، �جلبعة

�لطب �لعام و�صحة �ملر�أة بيت حلم )�لريف �ل�صرقي(

و�لطفل �ل�صليم

�خلال�س، �لنعمان، �ملع�صرة، جورة �ل�صمعة، �ملن�صية، �أرطا�س، 

هند�زة، مر�ح رياح، �أم �صلمونة، و�دي رحال.

قفان خمي�س، �ل�صيوخ، �لعروب، كو�زيبا، حتا، �صافا، جال، �لطب �لعام و�صحة �ملر�أة�خلليل

و�دي �لنيل، خربة زكريا، �لفح�س، �صعري.

�لعياد�ت �ملتنقلة:

عدد حاالت �لعياد�ت �ملتنقلة 2009 

�ملتنقلة �لفعالية

�ل�صمال 

ر��س 

كركر 

�للنب رنتي�س 

�لغربي

�ملتنقلة �لريف 

�لغربي 

كري 

�خلليل 

كري بيت 

حلم 

�ملجموع

48504547440135237456985148626537طب عام

1466329648359357132213615842�صحة مر�أة

059489752500729طفل �صليم 

02933183084600965طو�رئ

0000720072تخ�ص�صات

0112410907860003000خمتربعدد حالت

631663526505507317458307284737145�ملجموع �لكلي
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تطوير أداء وكفاءة الكادر العامل في املؤسسة
ال�ضحي  العمل  جلان  موؤ�ض�ضة  داأبت 

تطوير  على  بالعمل  �ضنوات  منذ 

والإدارية  املهنية  املجالت  يف  كادرها 

الكادر  تطوير  م�ضروع  �ضمن  املختلفة 

العمل  اإطار  يف  واأدائه  فيها  العامل 

من  ال�ضحي  الو�ضع  لتح�ضني  اجلاد 

ال�ضحية  الحتياجات  تغطية  خالل 

والطفل،  الأم،  �ضحة  الأ�ضا�ضية، 

البنى  وتطوير  الإجنابية،  وال�ضحة 

وامل�ضادرالب�ضرية،  ال�ضحية  التحتية 

النظام  يف  ال�ضحية  املوؤ�ض�ضات  ودمج 

ال�ضحي الفل�ضطيني.

بدعم  الربنامج  يف  العمل  وتوا�ضل 

ال�ضباين   الت�ضامن  موؤ�ض�ضة  من 

املعلومات من خالل  للموؤ�ض�ضة عرب تطوير نظم  واملهني  الإداري  التطوير  اإىل  التعاون ال�ضباين احلكومي. ويهدف  وبتمويل من 

واملراكز  العيادات  فعاليات  لكافة  مركزي  حمو�ضب  معلومات  نظام  اإىل  الو�ضول  على  ي�ضاعد  باملوؤ�ض�ضة  خا�س  برنامج  بناء 

ال�ضحية التابعة للموؤ�ض�ضة.

الذي  الربنامج  �ضياق  يف  وذلك  املختلفة  املوؤ�ض�ضة  مواقع  يف  ال�ضحية  واملعدات  الأجهزة  وحتديث  لتطوير  امل�ضروع  ويرمي  كما 

بدء العمل به منذ العام 2007 بكافة مواقع املوؤ�ض�ضة.

ال�ضتقبال  الربنامج موظفي  وي�ضتهدف  املجالت  الفنية من خالل خرباء يف خمتلف  ال�ضت�ضارات  الإ�ضبانية   SI موؤ�ض�ضة  وتقدم 

يف العمل ال�ضحي، والأطباء، ومدراء املراكز، واملحا�ضبني، وموظفي نظم املعلومات.
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كما  ال�ضحي،  العمل  جلان  مبوؤ�ض�ضة  خا�س  معلومات  بنك  اإن�ضاء  على  امل�ضتقبلية  املوؤ�ض�ضة  خطط  بح�ضب  الربنامج  و�ضي�ضاعد 

والعيادات  املراكز  خدمات  من  للم�ضتفيدين  املقدمة  ال�ضحية  اخلدمات  ونوعية  جودة  حت�ضني  اإىل  باملوؤ�ض�ضة  �ضي�ضل 

وامل�ضتو�ضفات املختلفة التابعة لها. 

 2009 لعام  الربنامج  �ضعيد  على  الإجنازات  ومن 

كانت:

مراكز  كافة  يف  الت�ضجيل  برنامج  تفعيل  اأوًل: 

وعيادات املوؤ�ض�ضة.

عمل تدريبات للطواقم على عددة موا�ضيع  ثانيًا: 

الإت�ضال  	~ العر�س  )مهارات  منها 

والتوا�ضل ~	العالقات العامة ~( كما كان 

تدريبات للقطاع ال�ضحي اأبرزها التدريب 

النفايات  من  التخل�س  برتوكول  على 

الطبية وبرتوكول الأمرا�س املزمنة.

مقرات  يف  احلا�ضوب  اأجهزة  تطوير  ثالثًا: 

املوؤ�ض�ضة.

الثابتة  والأ�ضول  املحا�ضبة  برامج  تطوير  رابعًا: 

اىل جانب برنامج �ضوؤون املوظفني.



املراكز والبرامج التنموية واملجتمعية
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سلفيت قلقيلية ~	 التنمية ~	
بواقع  النهو�س  فل�ضفة  على  الربنامج  ويقوم  �ضنوات،  عدة  منذ  وقلقيلية  �ضلفيت  حمافظتي  يف  املجتمعية  التنمية  برنامج  يعمل 

املجتمعات املحلية التي يعمل بها ودفعها نحو اأخذ دورها احلقيقي والفاعل يف عملية البناء.

مراكز  وتن�ضط   ،)..... وومردا،   حار�س،  وكفل  وحجة،  لقف،  كفر  وقرى  قلقيلية  مدينة  يف  مواقع  عدة  يف  الربنامج  ويعمل 

الرتفيهية  والأن�ضطة  الوفود،  واإ�ضتقبال  واملحا�ضرات  التدريبية  الور�س  من  �ضعيد،  من  اأكرث  على  املواقع  هذه  يف  الربنامج 

لالأطفال، والأم�ضيات الثقافية، و�ضوًل اإىل اإحياء املنا�ضبات الوطنية والعاملية. فمثاًل قام مركز رائد خالل العام 2009 بتنظيم 

هذا  باأهمية  اجلماهري  لتوعية  امليدانية  املنا�ضطات  من  عدد  عرب  املقاطعة  مو�ضوع  يف  حا�ضدة  جماهريية  ن�ضاطات  �ضل�ضلة 

امللف.

قلقيلية  يف  الربنامج  عمل  على  و�ضاملة  عامة  وبنظرة 

و�ضلفيت ميكن ت�ضجيل الآتي:

املوؤ�ض�ضات  وتطوير  متكني  على  العمل  اإطار  يف  	•
املعي�ضية  الظروف  حت�ضني  اإىل  للو�ضول  القاعدية 

ي�ضتهدفها  التي  املناطق  يف  لالأهايل  وال�ضحية 

املركزة  للجان  اإجتماعًا   11 عقد  جرى  الربنامج 

و31  ال�ضبابية،  للجان  اإجتماعًا  و25  للم�ضروع، 

مع  اإجتماعات  وع�ضرة  الن�ضائية،  للجان  اإجتماعًا 

التي  الثماين  املناطق  يف  وذلك  ال�ضحية،  اللجنة 

يعمل الربنامج بها.

التدريبات  م�ضتوى  حت�ضن  �ضعيد  وعلى  	•
حمافظتي  يف  وال�ضباب  املراأة  لقطاعي  املقدمة 

تدريبية  �ضاعة   15 تنظيم  مت  وقلقيلية  �ضلفيت 

اإ�ضافًة  والإدارة،  التخطيط  ومثلها يف  التنمية  يف 
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م�ضارك  خلم�ضني  عمل  ور�س  خم�س  بتنفيذ  الربنامج  وقام  والتح�ضيد،  التعبئة  جمالت  يف  تدريبية  �ضاعة   15 اإىل 

وم�ضاركة من املجتمع املحلي حول حقوق املراأة والعنف الأهلي والبطالة وال�ضباب وفح�س مت�ضرري اجلدار.

التخطيط  يف  �ضبابية  جلان  لثماين  تدريبية  �ضاعة   120 الربنامج  عقد  لل�ضباب:  املقدمة  التدريبات  م�ضتوى  حت�ضني  	•
و�ضتني  ملئة  مركزي  موؤمتر  عقد  مت  كما  موقع،  لكل  مدربني  تدريب  مت  كما  واجلندر.  والتوا�ضل  والت�ضبيك  والإدارة 

�ضاب و�ضابة لتدار�س واقع ال�ضباب واحتياجاته.

قلقيلية،  مدار�س  من  وطالبة  طالب  األف  	•
وحجة،  لقف،  وكفر  وجيو�س،  وعزون، 

وجين�ضافوط، وكفل حار�س، ومردا، اإ�ضتفادوا 

الربنامج  ن�ضقها  التي  الطبية  الفحو�ضات  من 

والطب  والعيون  الأ�ضنان  فحو�ضات  و�ضملت 

اخلدمات  الربنامج  قدم  كما  العام، 

وذلك  واحلوامل  الن�ضاء  من   139 ل  ال�ضحية 

يف اإطار ال�ضعي لرفع امل�ضتوى ال�ضحي احلياتي 

لالأهايل.

قدرات  وبناء  املواطنني  ل�ضمود  تعزيزًا  	•
الربنامج  نفذ  القاعدية  املوؤ�ض�ضات 

فتم  والفعاليات  الأن�ضطة  من  العديد 

بح�ضور  ال�ضهداء  ذكرى  لإحياء  حفل  تنظيم 

الثانوية  نتائج  اإعالن  اأعقاب  ويف  �ضخ�س،   500

العامة نظم الربنامج ثالثة احتفالت �ضارك فيها 

 120 70 �ضخ�ضًا، كما ا�ضتفاد  اأم�ضية ثقافية �ضيا�ضية لذوي الأ�ضرى ح�ضرها  األف مواطن لتكرمي الناجحني، وعقدت 

120 موظفة ومتطوعة يف موؤ�ض�ضة جلان  اأ�ضجار زيتون عليهم، ويف يوم املراأة العاملي كرم الربنامج  مزارعًا من توزيع 

العمل ال�ضحي يف احتفال ح�ضرته 500 اإمراأة.
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و�ضط  �ضموع  م�ضرية  يف  وطفلة  طفاًل   50 فاأ�ضرك  وتعزيزها  الطفل  قدرات  تطوير  على  العمل  يف  الربنامج  ن�ضط  	•
من  طفاًل   340 وا�ضتمتع  جين�ضافوط،  يف  وطفلة  طفاًل   42 ل  والتفريغ  النف�ضي  الدعم  يف  دورة  وقدمت  قلقيلية، 

عرو�س ال�ضريك التي وفرها الربنامج.

خالل العام 2009 نفذ برنامج التنمية املجتمعية يف حمافظتي قلقيلية و�ضلفيت 74 ور�ضة عمل ا�ضتفاد منها 2106 مواطنني، وقام 

جمليًا  وفدًا   16 الربنامج  وا�ضت�ضاف  وطفلة،  طفاًل   631 فيها  �ضارك  �ضيفية  خميمات  �ضبعة  ونظم  متنوعة،  عمل  ور�س  باأربعة 

ودوليًا، وا�ضتفاد من الفحو�ضات ال�ضحية يف املحافظتني 1244 من طلبة املدار�س.

العمل  اإحتاد جلان  العاملة يف �ضتى احلقول مثل:  ب�ضبكة عالقات مميزة مع موؤ�ض�ضات املجتمع املحلي والدويل  يتمتع الربنامج 

ال�ضعبية  واحلملة  امل�ضيحية،  ال�ضبان  وجمعية  الأطفال،  عن  للدفاع  العاملية  واحلركة  والتعليم،  الرتبية  ومديرية  الزراعي، 

ملقاومة اجلدار، وغريها من املوؤ�ض�ضات والنوادي.
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برنامج التنمية في الريف الغربي.
خالل  من  حلم  بيت  مبحافظة  الغربي  الريف  قرى  يف  لل�ضكان  واملادية  الب�ضرية  القدرات  تعزيز  على  بالعمل  الربنامج  اأ�ضتمر 

جمعية  تاأهيل  واإعادة  ترميم  جرى  اجلانب  هذا  ويف  بالربنامج،  امل�ضتهدفة  املناطق  يف  وتطويرها  القاعدية  املوؤ�ض�ضات  متكني 

الريف الغربي لالإعمار وتزويده بالأثاث املكتبي.

اخلدمات  م�ضتوى  حت�ضني  �ضعيد  وعلى  منزلية،  حدائق  ثالث  اإن�ضاء  مت  لالأهايل  املعي�ضية  الأو�ضاع  بتح�ضني  يتعلق  وفيا 

ال�ضحية يف ريف املحافظة الغربي قام الربنامج بتزويد العيادات العاملة يف املنطقة بالأدوية وامل�ضتلزمات الطبية.

وفيما يخ�س رفع م�ضتوى املهارات 

ال�ضعد  على  لل�ضكان  احلياتية 

مت  والزراعية  والثقافية  ال�ضحية 

الدورات  من  عدد  عقد 

فل�ضطينيات   ن�ضاًء  ا�ضتهدفت 

و�ضبان من الريف الغربي يف حقول 

ومتكني  احلياتية  املهارات  تنمية 

الن�ضاء، والتعاون الزراعي ومتكني 

النف�ضية  واملعاجلة  املزاراعني، 

لآفة  الت�ضدي  وكيفية  بال�ضحك، 

املخدرات.

�ضيفيًا  خميمًا  الربنامج  ونفذ 

وكذلك  اخل�ضر  بلدة  يف  للطالئع 

�ضيفية  خميمات  يف  امل�ضاركة 

اأخرى.
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مركز الواحة لذوي االحتياجات اخلاصة.
قام مركز الواحة يف م�ضمار �ضعيه لبناء منوذج متميز لتمكني ذوي الإعاقات العقلية وتاأمني حمايتهم واحرتامهم على تقدمي 

مراقبة  موا�ضلة  مع  للمتابعة  خمتلفة  مر�ضية  حالت  ثماين  حتويل  فجرى  خدماته  من  للمنتفعني  ال�ضحي  التاأمني  خدمة 

اإرتفاع النقر�س  و�ضعهم ال�ضحي مع ذويهم  و�ضمل ذلك عملية اأ�ضنان وم�ضاكل يف الكلى وفحو�ضات م�ضتمرة حلالة تعاين من 

وغريها من احلالت املر�ضية.

معدات  واإقتناء  اجلديد،  مبناه  اإىل  بالإنتقال  بناه  يف  وترميم  تطوير  اأعمال  بعدة  بقيامه  تطوره  املركز  ووا�ضل 

قبل  من  املنتفعني  ذوي  زيارات  عن  عدا  للمنتفعني،  الأهل  ودعم  التفريغ  حول  العمل  ور�س  من  عدد  وتنظيم  جديدة، 

الخ�ضائية، وا�ضت�ضافة ثالثة متطوعني يف اإطار التوا�ضل مع املجتمعني املحلي والدويل.

وعلى م�ضتوى التعريف بر�ضالة وروؤية املوؤ�ض�ضة  من خالل اإ�ضت�ضافة متدربني من اجلامعات املحلية وموؤ�ض�ضات جمتمعية، وعدد 

من الوفود الدولية، وتنظيم جزء من الن�ضاطات الرتفيهية ، كما وا�ضل املركز تطوير كادره.

الإعاقات  ذوي  من  الذكور(  من  و10  الإناث  من   13( م�ضتفيدًا   32 املركز  يقدمها  التي  اليومية  اخلدمات  من  وي�ضتفيد 

العقلية واحلركية.



جلان العمل الصحي - فلسطني

66

نادي املسنني
وا�ضل نادي امل�ضنني العمل على بناء منوذج لتعزيز الدور املجتمعي للم�ضنني مبا يوفر احتياجاتهم وينا�ضر حقوقهم اإنطالقًا من 

روؤية املوؤ�ض�ضة وفل�ضفتها، وخالل العام جرى تنفيذ فحو�ضات لل�ضكري والكولي�ضرتول ل 132 م�ضنًا وم�ضنة، واإجراء فحو�ضات نظر 

ل 37 اآخرين، وتنفيذ عمليتي عيون جمانًا وثالث فحو�ضات ل�ضبكية العني واإعطاء م�ضادات لالإنفلونزا لأربعني م�ضنًا، اإ�ضافًة اإىل 

فحو�ضات متنوعة لثمانني من م�ضني النادي.

م�ضتفيد،   57 ل  منها  والعالج  الوقاية  و�ضبل  اخلنازير  اإنفلونزا  حول  �ضحية  حما�ضرة   12 تنظيم  مت  التوعوي  ال�ضعيد  وعلى 

الفراغ  اأوقات  على  الق�ضاء  وطرق  النف�ضية  ال�ضحة  حت�ضني  وكيفية  العيون  م�ضاكل  منها  خمتلفة  موا�ضيع  املحا�ضرات  و�ضملت 

والتخل�س من القلق والأحزان قبل النوم، والتغذية ال�ضحية للم�ضنني وطرق الوقاية من مر�س ال�ضكري والتعرف على اأعرا�ضه، 

واآليات العناية بطقم الأ�ضنان لكبار ال�ضن.

غذائية  وجبة   245 تقدمي  مت  كما 

عن  عدا  م�ضن   9766 منها  ا�ضتفاد 

تنظيم يوم ثقايف للم�ضنني وتوزيع ن�ضرات 

والثال�ضيميا  ال�ضكري  حول  �ضحية 

وجرى  الثدي،  و�ضرطان  واملخدرات 

يف  وم�ضريتني  احتفالت  خم�ضة  تنظيم 

منا�ضبات خمتلفة.

النادي  خدمات  تو�ضيع  اإطار  ويف 

م�ضنني  خم�ضة  ا�ضتقطاب  مت  اأفقيًا 

م�ضنًا   63 مع  فعاليات  وتنظيم  جدد 

و�ضع  عن  كتيب  واإ�ضدار  النادي  خارج 

ذوي  مع  لقاءات  ثالثة  وعقد  امل�ضنني 

امل�ضنني.
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التاأريخ  اإطار  يف  ق�ضة   13 وتوثيق  احلا�ضوب،  اأجهزة  على  للم�ضنني  تدريبي  لقاء   20 عقد  اخلدمات  تطوير  يخ�س  وقيما 

ال�ضفوي حول جتارب امل�ضنني، كما وجهت دورة ل 85 م�ضن وم�ضنة حول قيمة واأهمية املرحلة العمرية لهم، وجرى اإ�ضراك امل�ضنني 

يف اللجنة الإدارية للنادي التي عقدت ع�ضرة اجتماعات و�ضاهمت يف الرتتيب والتح�ضري لالحتفالت والزيارات، واأ�ض�س النادي 

مكتبة خا�ضة جرى جمع خم�ضني كتابًا فيها.

اأن�ضطة طوعية  النادي تعزيز عالقاته مع موؤ�ض�ضات تهتم بق�ضايا امل�ضنني فنفذ ن�ضاطني لذلك، عدا عن تنفيذه لثالثة  ووا�ضل 

قام بها امل�ضنون. وعملت اإدارة النادي كذلك على تعزيز احلقوق الجتماعية وال�ضحية للم�ضنني من خالل و�ضائل الإعالم وتعزيز 

التعاون والتوا�ضل معها.

�لن�صاطات �لتي نفذت على �ل�صعيد �الإد�ري:

للموظفات  اجتماعًا   50 جمموعه  ما  عقد  	•
العمل  ملجريات  الدورية  املتابعة  بهدف 

ومناق�ضة   2009 للعام  النادي  خطة  واإي�ضاح 

نتائج  ولتقييم  واحتياجاته،  النادي  و�ضع 

وعيد  املراأة  يوم  يف  اأقيمت  التي  الحتفالت 

الأم وحفل يوم امل�ضن العاملي، وتق�ضيم مهام 

املوظفات. 

اإدارية. م�ضاعدة  تعيني  	•
�ضاركت مديرة النادي يف كافة الجتماعات  	•

اخلا�ضة بالتنمية التي عقدتها املوؤ�ض�ضة.
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ن�صاطات �أخرى:

يف امل�ضتو�ضف الطبي بدعوة من جلان العمل ال�ضحي. العاملي  املراأة  يوم  بحفل  واملوظفات  املديرة  �ضاركت  	•
العمل  جلان  من  بدعوة  اهلل  رام  يف  العمال”	 “عيد  تكرمي  بحفل  ومتطوعة  املوظفات  من   4 و  املديرة  �ضاركت  	•

ال�ضحي.

م�ضن/ة يف م�ضرية ت�ضامنية مع اأهل غزة.  80 م�ضاركة  	•
حلم. بيت  م�ضنات يف ور�ضة عمل بعنوان “اأثر امللوثات البيئية على �ضحة املراأة”	يف   9 �ضاركت  	•

عمل ملدة 5:30 �ضاعة، حول “مهارات التعامل مع مر�ضى الزهامير«. ور�ضة  يف  م�ضن/ة   41 �ضارك  	•
والإبداع. للتميز  الدولية  فل�ضطني  بجائزة  	امل�ضاركة  	•

ومديرة  امل�ضنني  لرعاية  الأجداد  بيت  ومديرة  الفتيات  دائرة  ومديرة  املراأة  ل�ضوؤون  الوزير  م�ضت�ضارة  زيارة  	•
ال�ضوؤون الجتماعية يف اأريحا.

حلم عبد الفتاح حمايل لنادي امل�ضنني. بيت  حمافظة  حمافظ  ا�ضتقبال  	•
الجتماعية ا ماجدة امل�ضري برفقة املحافظ لنادي امل�ضنني. ال�ضوؤون  وزيرة  ا�ضتقبال  	•

الرئي�س اأبو مازن لنادي امل�ضنني يف 2009/7/20. �ضيادة  ا�ضتقبال  	•
عبد الفتاح حمايل ومديرة ال�ضوؤون الجتماعية ديانا مبارك ومدير مكتب املحافظ. املحافظ  ا�ضتقبال  	•
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مركز جدل 
من  املوؤ�ض�ضة  وروؤية  يتنا�ضب  مبا  املتنامية  التنموية  الفل�ضطيني  املجتمع  لحتياجات  ال�ضتجابة  على  العمل  جدل  مركز  وا�ضل 

من  عدد  وفق  الن�ضاين  التقدمي  ببعدها  القومية  والهوية   الوطنية  والثقافة  باحلقوق  الوعي  تنمية  يف  امل�ضاهمة  اأجل 

ال�ضرتاتيجيات لعل اأبرزها.

عدد  وبلغ  وثقافية  واجتماعية  واإقت�ضادية  �ضيا�ضية  ندوات  خم�س  تنفيذ  جرى  حيث  واملجتمعي  الثقايف  احلوار  تعزيز 

الدميقراطية  ومفهوم  الأ�ضا�ضي  والقانون  الهوية  حول  نقا�ضات  لثالثة  ال�ضتماع  مت  كما  �ضخ�ضًا،   143 منها  امل�ضتفيدين 

 26 مع  الت�ضبيك  ومت  اجلن�ضيات،  خمتلف  من  اإجنبيًا  وفدًا   15 مع  لقاءات  املركز  وعقد  �ضخ�س،   54 قبل  من  والنتخابات 

موؤ�ض�ضة تعمل يف خمتلف احلقول واإقامة 18 اأم�ضية فنية وعر�س خم�ضة اأفالم هادفة.

ت�ضب يف  العام  الثانية خالل  العمل  ا�ضرتاتيجية  وكانت 

فجرى  والفني  الفكري  والإبداع  املهارات  ت�ضجيع  زاوية 

املر�ضم،  برنامج  على  م�ضتفيدين  ع�ضرة  تدريب 

للمركز  التابعة  الدبكة  فرقة  تدريب  وموا�ضلة 

واإنتاج كتيب توعوي مفاهيمي حول حقوق ال�ضباب.

قام  قيادي  �ضبابي  كادر  بناء  على  العمل  يخ�س  وفيما 

بتنظيم  فيه  املتطوعني  جمموعة  عمل  بتعزيز  املركز 

ومقاطعة  احلا�ضوب  وقيادة  اللغات  يف  دورات  عدة 

ال�ضابة.  للقيادات  تدريبات  اأربع  واإجناز  الحتالل، 

التدريبات  واأجرى  �ضيقيًا  خميمًا  املركز  ونظم 

امل�ضبقة للم�ضرفني عليه.

وعلى طريق تعزيز الوعي باحلقوق الأ�ضا�ضية لالإن�ضان 

ذات  يف  واأ�ضدر  لل�ضباب  حقوقية  حملة  املركز  نفذ 



جلان العمل الصحي - فلسطني

70

الإطار مطوية وبو�ضرت واأيام طبية جمانية ور�ضومات جدارية واأيام عمل طوعي، اإ�ضافًة اإىل حمالت جماهريية يف املدار�س يف 

تنفيذ  كذلك  وجرى  التدري�ضية،  هيئاتهم  مع  حلم  بيت  حمافظة  مدار�س  من  وطالبة  طالب   1860 ا�ضتهدفت  النكبة  ذكرى 

تدريبات خمتلفة على مدى �ضبعة اأ�ضهر للن�ضاء. 

املنا�ضبات  من  العديد  واأحيا  ال�ضفة  جنوب  يف  م�ضرحية  وعرو�س  تدريبات  مبجموعة   2009 العام  خالل  كذلك  املركز  وقام 

الوطنية والعاملية عدا عن ور�س العمل املتخ�ض�ضة.
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روضة وحضانة حقل الرعاة
�ملقدمة:

اأكادمييًا  الطفل  وتنمية  العاملة  املراأة  م�ضاعدة   برنامج  خالل  من  �ضاحور  بيت  منطقة  يف  الرعاة  حقل  ورو�ضة  ح�ضانة  تعمل 

اأ�ضتدعى  ما  العدد  اأرتفع  ما  و�ضرعان  طفاًل  لـ25  الرعاية   بتقدمي  احل�ضانة  يف  العمل  بداأ  1996،حيث  العام  منذ  وتربويًا 

قبل  من  والأطفال  لالأهايل  تقدم  التي  للخدمات  امللحوظ  والتح�ضن  التقدم  روؤية  ميكن  واليوم  اأو�ضع،  اأخر  مكان  ل�ضتئجار 

احل�ضانة والرو�ضة. 

وتعزيز  الفل�ضطيني ومتكني  للمجتمع  والرتبوية  والتنموية  ال�ضحية  للحقوق  ال�ضتجابة  اإىل  الرعاة  ورو�ضة حقل  تهدف ح�ضانة 

وذلك  املحافظة  والتعلم يف  التعليم  وتطوير طرق  اإىل  حت�ضني  تهدف  بيت حلم، كذلك  للطفل يف حمافظة  التعليمية  القدرات 

تبعًا  م�ضمياتها  تختلف  موؤ�ض�ضة  بـ16  عددها  يقدر  والتي  املناطق  يف  املوجودة  املوؤ�ض�ضات  جميع  مع  والتن�ضيق  العمل  خالل  من 

لأهدافها. 

الق�ضايا  ت�ضتهدف جمموعة من  والرو�ضة  العمل يف احل�ضانة  منهجية 

العملية  بواقع  النهو�س  �ضاأنها  من  التى  والتثقيفية  والتعليميه  الرتبوية 

التعليمية لالأطفال وتطوير قدرات العاملني يف هذا احلقل.

�الأهد�ف �لت�صغيلية للح�صانة و�لرو�صة:

الرعاية اليومية ل 110 اأطفال على مدار العام.  .1

الرعاية ال�ضحية مع تاأمني �ضحي لالأطفال.   .2

تقدمي وجبات فطور بالتعاون مع الأهل ووجبة غداء يقدمها املركز.  .3

تطوير املهارات املعرفية والوجدانية والنف�ضية واحلركية لالأطفال.  .4

تعزيز العمل التطوعي وامل�ضاركة الفعالة لالأهل واملوؤ�ض�ضات.  .5
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تطوير قاعدة ا�ضت�ضارية للموؤ�ض�ضات التعليمية يف املنطقة.  .6

حمالت توعية �ضحية ونف�ضية وثقافية لالأهايل.  .7

قاعدة لتدريب الطالب يف املوؤ�ض�ضات الكادميية.  .8

ويف �إطار تنفيذ �خلطة �ال�صرت�تيجية للرو�صة و�حل�صانة جرى �لعمل على:

بناء منوذج تربوي متميز للتاأثري يف ال�ضيا�ضات العامة للطفولة عرب ال�ضتجابة للحقوق ال�ضحية للمجتمع الفل�ضطيني من خالل 

اإر�ضادية  ن�ضرة   900 الرو�ضة واحل�ضانة  لهم، كما وزعت يف  املخربية  الفحو�ضات  وتقدمي  81 طفاًل  ل  �ضاملة  اإجراء فحو�ضات 

وتوعوية و100 ورقة م�ضورة.

وعملت احل�ضانة والرو�ضة على رفع كفاءة الكادر العامل فيها عرب تنظيم دورة دراما ل 8 موظفات وعقد دورة يف �ضرد الق�ضة 

لثالثة اآخريات وتنفيذ 33 ن�ضاط م�ضرتك بني احل�ضانة والرو�ضة.

مع  112 طفل وطفلة  ل  اليومية  الرعاية  واحل�ضانة  الرو�ضة  الفل�ضطيني قدمت  للمجتمع  التنموية  للحقوق  ال�ضتجابة  اإطار  ويف 

اخلا�ضة  الحتفالت  واإحياء  التعليمية،  الألعاب  و�ضراء  اليومية  العمل  اأوراق  من  العديد  وتنفيذ  لهم  الإفطار  وجبات  تقدمي 

والعامة مبا يف ذلك امل�ضريات وحفالت التخرج والأيام املفتوحة. عدا عن تنظيم 20 رحلة ترفيهية وتعليمية داخل حمافظة بيت 

حلم ورحلتني اإىل خارج املحافظة.

وفيما يخ�س رفع م�ضتوى مهارات املطالعة والقراءة لالأطفال وذويهم جرى تزويد املكتبة بـ 270 ق�ضة تربع بها الأهايل لي�ضل 

عدد الكتب املتوفرة اإىل 787 كتاب وق�ضة اأعري منها 668 لالأطفال وعوائلهم.

حلم  بيت  جامعتي  طلبة  من  ع�ضرة  �ضارك  والرتبوية  التعليمية  العملية  يف  اجلامعات  وطلبة  الأهايل  برامج  خلق  �ضعيد  وعلى 

على  علمية  بحثية  تطبيقات  باإجراء  حلم  بيت  جامعة  من  طالبات  ثالث  قامت  كما  جمتمعية،  خدمات  يف  املفتوحة  والقد�س 

الرو�ضة  يف  بالتطوع  يو�ضف  مار  راهبات  مدر�ضة  من  طالبات   7 قامت  كما  جامعية،  درا�ضية  متطلبات  �ضمن  الرو�ضة  اأطفال 

واحل�ضانة عدا عن متطوعة من كلية امل�ضتقبل واأخر من فرن�ضا ومتطوعتني من مركز حمور، وتطوع كذلك يف الرو�ضة واحل�ضانة 

13 �ضاب وفتاة من مركز جدل التابع ملوؤ�ض�ضة جلان العمل ال�ضحي.

وقامت الرو�ضة واحل�ضانة خالل العام بالعمل على حت�ضني م�ضتوى اخلدمات من خالل جتهيزهما بو�ضائل اأكرث اأمنًا ونظافة.
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العالقات العامة والضغط واملناصرة واإلعالم

تركز عمل دائرة العالقات على املجاالت التالية
�لتقارير  وتقدمي  �ملمولة،  �مل�صاريع  ومتابعة  �جلديدة،  �مل�صاريع  تقدمي  عرب  وذلك  �ملمولني  مع  �لعالقات  �أوًل: 

�ملايل  �لدعم  ح�صد  بهدف  معهم  و�لجتماعات  �للقاء�ت  وتنظيم  باملمولني  �لإت�صال  وكذلك  عنها،  �لدورية 

و�ملعنوي للموؤ�ص�صة.

�لت�صبيك و�ل�صغط و�ملنا�صرة على �مل�صتوى �ملحلي و�لعربي و�لدويل.  ثانياً: 

�مل�صاهمة يف تنفيذ جزء من فعاليات ون�صاطات برنامج �ملنا�صرة �لد�خلي ثالثاً: 

تنفيذ �لن�صاطات �لإعالمية للموؤ�ص�صة ر�بعاً: 

املكمل  بدورها  العامة  العالقات  دائرة  قامت 

والإ�ضناد  الدعم  اإطار  يف  املوؤ�ض�ضة  دوائر  لباقي 

املوؤ�ض�ضة  عالقات  تو�ضيع  عرب  الحتياجات  وتلبية 

وال�ضغط  املمولني،  مع  حقيقية  �ضراكات  نحو 

والدويل،  والعربي  املحلي  امل�ضتوى  على  واملنا�ضرة 

والتنموية  ال�ضحية  احلقوق  تاأكيد  �ضمن 

والوطنية ل�ضعبنا الذي ل زال يرزح حتت الحتالل.

�لعالقات �ملحلية:

عملت دائرة العالقات على تعزيز العالقات املحلية 

حيث  املحلي،  واملجتمع  وال�ضبكات  املوؤ�ض�ضات  مع 

لن�ضاطات  الدعوات  من  العديد  تلبية  مت 
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اإئتالف  الفل�ضطينية،  الدرا�ضات  للعالقات مع املجتمع املحلي واملدين، ومنها )موؤ�ض�ضة احلق، مركز  الأخرى تعزيزا  املوؤ�ض�ضات 

الطفل،  اإنقاذ  موؤ�ض�ضة  الثقايف،  بلدنا  مركز  الإخبارية،  معا  �ضبكة  عرفات،  يا�ضر  موؤ�ض�ضة  الدميقراطي،  التيار  موؤمتر  اأمان، 

ومهرجان  الدويل،  فل�ضطني  مهرجان  يف  للم�ضاركة  بالإ�ضافة  الخ(،  للدرا�ضات،  املراأة  مركز  الفل�ضطينية،  الدرا�ضات  مركز 

رام اهلل الدويل للرق�س املعا�ضر عن طريق طواقم الإ�ضعاف. وح�ضور اإفتتاح موؤمتر الإحتاد العام للمراأة الفل�ضطينية، وامل�ضاركة 

يف حفل تكرمي الأ�ضرى يف �ضجون الحتالل، وموؤمتر ال�ضيا�ضات الجتماعية يف فل�ضطني الذي نظمته وزارة التخطيط، وكذلك 

اجلدار،  ملقاومة  بلعني  وموؤمتر  ال�ضحية،  اخلدمات  جودة  عن  ال�ضحة  وزارة  وموؤمتر  الأمية،  ملحو  الرتبوي  الإئتالف  موؤمتر 

وكان للموؤ�ض�ضة دور يف دعم اأهلنا يف غزة وامل�ضاركة يف كافة الفعاليات واللقاءات التح�ضريية لرف�س العدوان حيث و�ضل عدد 

والقوى  املدين  املجتمع  موؤ�ض�ضات  �ضعيد  على  ولقاءات  ممولني  مع  لقاءات  بني  ما  اجتماعًا   25 ال�ضاأن  هذا  يف  الجتماعات 

وجريدة  يابانية،  واأخرى  �ضينية،  وجريدة  فرن�ضي،  راديو  على  مقابالت  منها  اإعالمية  لقاءات  هنالك  كان  كما  والأحزاب، 

غولد�ضتون  تقرير  على  الت�ضويت  �ضحب  �ضد  للم�ضرية  التح�ضريات  يف  بفاعلية  امل�ضاركة  عن  عدا  الإيطايل،  ال�ضيوعي  احلزب 

واملنا�ضبات الوطنية الإخرى مع حملة املقاطعة وحملة اجلدار.

الأهلية  املنظمات  ل�ضبكات  التن�ضيقية  اللجنة  يف  كع�ضو  الوطنية  الرئي�ضية  الإئتالفات  يف  املوؤ�ض�ضة  متثيل  الدائرة  ا�ضتكملت 

واجلولن،  فل�ضطني  يف  املحتلة  الأرا�ضي  عن  الدفاع  ومبادرة  وال�ضتيطان،  اجلدار  ملقاومة  ال�ضعبية  واحلملة  الفل�ضطينية 

لعبت  الإئتالفات  هذه  لتمثيل  بالإ�ضافة  الن�ضاء،  �ضد  العنف  مناه�ضة  ومنتدى  الفل�ضطينية،  ال�ضحية  ال�ضيا�ضات  وجمل�س 

املوؤ�ض�ضة دورًا يف ال�ضبكة العربية الن�ضوية روؤى، ومنرب املنظمات غري احلكومية الأورومتو�ضطية، واحلملة الوطنية للمقاطعة وفر�س 

العقوبات على دولة الحتالل. كما قامت الدائرة بامل�ضاركة يف الجتماعات الدورية يف اإئتالفات اأخرى، ومنها:

من  العمل  بداأ  الذي  لالإئتالف  املوؤ�ض�ضني  من  ال�ضحي  العمل  تعد  الإجها�س:  خماطر  من  للحماية  الوطني  الإئتالف   .1

بالإجها�س  املتعلقة  املواد  لتعديل  وثيقة  اإجناز  على  العمل  كما مت  الإجها�س.  ور�ضة عمل حول  عقد  قريب حيث  وقت 

لتقدم للمجل�س الت�ضريعي ومت اإ�ضدار دليل املوؤ�ض�ضات امل�ضاركة يف خدمات ال�ضحة الجنابية.  

اأمنة  �ضحية  بيئة  اأجل  من  الرتبوي  الإئتالف  يف  ع�ضويتنا  خالل  من  فيه  املوؤ�ض�ضة  ت�ضارك  الرتبوي،  العاملي  املنتدى   .2

يف  تربوي  دويل  موؤمتر  لعقد  التح�ضري  ويجري  اجتماعات،   7 يف  اجلانب  هذا  يف  الأهلية  املنظمات  �ضبكة  مثلت  وقد 

فل�ضطني يف كل من )غزة، رام اهلل، حيفا، القد�س، بالإ�ضافة لبريوت عربيًا(.

جتمع املوؤ�ض�ضات التنموية يف بيت حلم: املوؤ�ض�ضة من�ضقة لتجمع ي�ضم 10 موؤ�ض�ضات عاملة يف منطقة بيت حلم، وخالل   .3
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العام 2009 مت ح�ضور 8 اجتماعات وامل�ضاركة يف 14 ن�ضاطًا، منها منا�ضطات �ضيا�ضية واأخرى تنموية ولقاءات جماهرية.

القد�س،  يف  ال�ضبكة  باإ�ضم  م�ضروع  وتنفيذ  القد�س  يف  الأهلية  املنظمات  �ضبكة  لإئتالف  ال�ضحي  العمل  جلان  قيادة   .4

القد�س،  يف  العاملة  الأهلية  املنظمات  �ضبكة  باأع�ضاء  اخلا�ضة  والجتماعات  اللقاءات  من  العديد  عقد  مت  حيث 

وامل�ضاركة والتح�ضري للفعاليات اخلا�ضة بالقد�س وما تتعر�س له املدينة من ممار�ضات احتاللية.

وتلبية دعوة  الرتكي،  التعاون  التوا�ضل مع  فل�ضطني، حيث مت  العاملة يف  والقن�ضليات  ال�ضفارات  وكان هنالك عمل على �ضعيد 

لل�ضفارة الفنزويلية يف ذكرى ال�ضتقالل، واإت�ضال مع التعاون البلجيكي. ومت ا�ضتكمال هذه العالقات بلقاء مع التعاون الإ�ضباين 

والتعاون الإيطايل يف القد�س، ولقاء مع �ضفارة جنوب افريقيا. 

�لعالقات �لعربية و�لدولية:

�ضورة  ونقل  الفل�ضطيني  الواقع  عن  للحديث  والدولية  العربية  واللقاءات  املوؤمترات  من  العديد  يف  املوؤ�ض�ضة  متثيل  جرى 

�ضعبنا حتت الحتالل وتعزيز الت�ضامن الدويل معه و�ضرح الق�ضية الفل�ضطينية، وعلى هذا ال�ضعيد واأي�ضًا مت الرتويج للموؤ�ض�ضة 

عنها  ممثلني  املوؤ�ض�ضة  فاأوفدت  ون�ضاطاتها 

املوؤمترات  من  العديد  يف  للم�ضاركة 

واإيطاليا  الربازيل،  �ضملت:  والعربية  الدولية 

ودبي،  والردن،  وتركيا،  واملغرب،  وم�ضر، 

ولبنان،  والبحرين،  وبلجيكا،  واإ�ضبانيا، 

العديد  املوؤ�ض�ضة  ا�ضتقبلت  كما  وفرن�ضا. 

ال�ضريكة:  واملوؤ�ض�ضات  والأ�ضدقاء  الوفود  من 

طب  طالب  منهم  بلجيكا  من  وفود   5(

وفد  منهم  اإيطاليا  من  وفود   6 للتدريب، 

الإيطايل  ال�ضيوعي  احلزب  من  ووفد  اأطباء 

اإعادة التاأ�ضي�س، و5 وفود من اإ�ضبانيا، وثالثة 

و4  الرنويج،  من  ووفد  البا�ضك،  من  وفود 
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لوفد  بال�ضافة  والطلبة،  العمال  اإحتادات  من  اأع�ضاًء  �ضمت  فرن�ضا  من  وفود  و4  اأمريكا،  من  ووفدين  اليونان،  من  وفود 

م�ضرتك من موؤ�ض�ضة اأجيال فل�ضطني ي�ضم جن�ضيات خمتلفة، عدا عن زيارة امل�ضاركني يف موؤمتر الإحتاد العام للمراأة من �ضوريا 

ولبنان. ومن الأمثلة على هذا الدور وامل�ضاركات:

موؤمتر �أحز�ب �لي�صار يف �أوروبا.

اأنواع  لأب�ضع  غزة  قطاع  تعر�س  بعد  وبالأخ�س  الفل�ضطيني  الو�ضع  تناولت  املوؤمتر،  يف  فل�ضطني  بكلمة  املوؤ�ض�ضة  �ضاركت  حيث 

الإبادة اجلماعية اإثر العدوان الأ�ضرائيلي على غزة، حيث �ضارك يف املوؤمتر 25 حزبًا من الدول الأوربية.

�ملنتدى �الجتماعي �لعاملي.

التح�ضري  امل�ضاهمة يف  الربازيل، وكان دورها فاعل من حيث  الذي عقد يف  العاملي  املنتدى الجتماعي  بامل�ضاركة يف  املوؤ�ض�ضة  قامت 

العمل  قدمت  كما  الفل�ضطيني.  ال�ضعب  حقوق  مع  الدويل  الت�ضامن  اأهمية  حول  فل�ضطينية  ر�ضالة  يحمل  موحد  فل�ضطيني  لوفد 

وكان  جمتمعاتها.  يف  الأقليات  مع  الدويل  الت�ضامن  واآليات  امل�ضري  تقرير  يف  ال�ضعوب  حقوق  حول  رئي�ضيتني  حما�ضرتني  ال�ضحي 

الدولية  ال�ضبكات  مع  واجتماعات  لقاءات  هناك 

الدولية  الق�ضايا  حول  امل�ضرتك  للعمل  للتح�ضري 

القت�ضادية،  والأزمة  الهجرة،  ومنها:  العامة 

والنزاعات  البيئي،  وال�ضتقرار  البيئي  والتلوث 

املنتدى  عقد  اإقرار  مت  كما  امل�ضلحة، 

 .2010 العام  يف  فل�ضطني  يف  العاملي  الجتماعي 

الرتبوي  املنتدى  �ضكرتاريا  يف  ع�ضو  واملوؤ�ض�ضة 

الأهلية  الوطنية، ومتثل �ضبكة املنظمات  واللجنة 

الإئتالفات  مع  للمنتدى  التح�ضريات  يف 

الأخرى. 
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�ملخيم �لدويل �لثالث لل�صباب.

الوطنية  للق�ضايا  الدعم  تعزيز  على  تعمل  لها  اأ�ضدقاء  جلان  �ضبكة  لت�ضكيل  الهادف  الثالث  الدويل  خميمها  املوؤ�ض�ضة  نظمت 

وبالأخ�س يف العمل على املقاطعة وفر�س العقوبات على دولة الحتالل، وبعد املخيم ا�ضتمرت احلملة يف بلجيكا بال�ضغط على 

بنك بلجيكي ل�ضحب ال�ضتثمارات من دولة الحتالل ، وكانت ر�ضالة املوؤ�ض�ضة للجان العاملة يف اليونان ذات اأهمية حيث قاموا 

بحملة ملقاطعة املنتخب »الإ�ضرائيلي« لكرة القدم.

موؤمتر�لتنمية )ديهاد(- دبي.

املوؤ�ض�ضات  من  العديد  لقاء  ومت  امل�ضارك،  الفل�ضطيني  الوفد  �ضمن  دبي  يف  عقد  الذي  املوؤمتر  اأعمال  يف  املوؤ�ض�ضة  �ضاركت 

الفل�ضطينية  اجلالية  اأع�ضاء  من  العديد  مع  لقاءات  وعقدت  والتنمية،  الإغاثة  جمالت  يف  تعمل  التي  واملوؤ�ض�ضات  الدولية 

الذين تربطهم عالقات عديدة مع املوؤ�ض�ضة.

�الإعالم موؤ�صر على �إجناز�ت وعمل �ملوؤ�ص�صة.

اخلدمات  على  احل�ضول  يف  وحقهم  املواطنني  �ضمود  تعزيز  اإىل  الرامية  ور�ضالتها  وفل�ضفتها  املوؤ�ض�ضة  توجهات  مع  اإن�ضجامًا 

ال�ضحية املتنوعة، عملت الدائرة الإعالمية على ت�ضويق هذه الفل�ضفة بجوانبها املختلفة مبا فيها البعد احلقوقي والوطني.

على  بثها  جرى  �ضاعة  واحدة  كل  مدة  تلفزيونية  حلقات   8 باإنتاج  والإعالم  العامة  العالقات  دائرة  قامت  الإطار  هذا  ويف 

الإعالمية  التقنيات  اأحدث  وفق  احللقات  هذه  اإنتاج  وجرى  حمافظة،  كل  يف  واحدة  حملية  وحمطة  الفل�ضطينية  الف�ضائية 

واخلدمات  الإ�ضرائيلي،  الحتالل  حتت  القد�س  مدينة  يف  ال�ضحي  الواقع  منها:  مهمة  موا�ضيع  عدة  احللقات  وتناولت 

على  املبني  والتاأهيل  وال�ضكري،  املراأة،  �ضحة  برنامج  عن  للحديث  حلقات  وخ�ض�ضت  للمواطنني،  املوؤ�ض�ضة  تقدمها  التي 

املجتمع، وخدمات الرعاية ال�ضحية الأولية.

واأنتجت املوؤ�ض�ضة كذلك 7 وم�ضات تلفزيونية “�ضبوتات”	جرى كذلك بثها ع�ضرات املرات على الف�ضائية الفل�ضطينية واملحطات 

والوقاية منه  كال�ضكري،  وتناولت عدة موا�ضيع هامة:  والإر�ضاد  والتوجية  التعريفي باحلقوق  الطابع  اأخذت  املحلية  التلفزيونية 

والتعامل معه، واملخدرات وخطرها على املجتمع، ورعاية احلوامل، واملعوقني وحقهم يف احلياة والعمل، ودور املجتمع يف مقاطعة 

املنتجات الإ�ضرائيلية، و�ضحة الطفل، واملياه واملحافظة عليها.
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على  ال�ضنوية  ال�ضحفية  امل�ضابقة  جوائز  وزعت  الفل�ضطينية  الأرا�ضي  يف  العاملني  ال�ضحفيني  مع  العالقة  جت�ضري  �ضعيد  وعلى 

التاأمينات  واقع  لتناول  اأفردت  امل�ضابقة  وكانت  وا�ضعة،  اإعالمية  تغطية  على  وحاز  املوؤ�ض�ضة  مقر  يف  نظم  احتفال  يف  الفائزين 

يف  معهم  للتباحث  مقرها  يف  فل�ضطينيًا  اإعالميًا   13 مع  مو�ضعًا  لقاًء  املوؤ�ض�ضة  عقدت  الإطار  ذات  ويف  فل�ضطني.  يف  ال�ضحية 

�ضبل تعزيز التعاون بني املوؤ�ض�ضة واملوؤ�ض�ضات التي يعملون بها من اأجل تر�ضيخ قيم امل�ضاركة والدفاع عن حقوق الفئات املهم�ضة 

واملحرومة.

ملنا�ضبتي  فيها  العاملني  تكرمي  كحفل  املختلفة  الإعالم  و�ضائل  يف  والعاملية  الوطنية  الفعاليات  من  العديد  الدائرة  غطت 

منا�ضبات  يف  ال�ضحفية  البيانات  من  العديد  واأ�ضدرت  املراأة،  يوم  اآذار  من  والثامن  العاملي،  العمال  عيد  اآيار  من  الأول 

خمتلفة.

الأ�ضرى  معاناة  اإىل  تطرق  الأ�ضري  يوم  ملنا�ضبة  والعربية  الفل�ضطينية  الإعالم  و�ضائل  نقلته  �ضحفيا  موؤمترًا  املوؤ�ض�ضة  عقدت 

الفل�ضطينيني والعرب ال�ضحية يف �ضجون الحتالل.

العديد  ت�ضمنت   2009 العام  خالل  الجنليزية  باللغة  وثالثة  العربية  باللغة  اأمل  دورية  من  اأعداد  اأربعة  املوؤ�ض�ضة  اأ�ضدرت 

من املوا�ضيع ال�ضحية والتحقيقات ال�ضحفية واأخبار 

الإلكرتونية  ال�ضفحة  تفعيل  جرى  كما  املوؤ�ض�ضة. 

ومدها بالتقارير والأخبار.

الإعالمية  التغطية  يف  واأخبارها  املوؤ�ض�ضة  ح�ضرت 

وتقرير  خرب  املئتي  قرابة  يف  العام  خالل  املحلية 

ريبورتاجًا  ع�ضر  اأحد  الدائرة  ون�ضرت  �ضحفي، 

واملواقع  املحلية  ال�ضحف  يف  املوؤ�ض�ضة  حول  مطوًل 

�ضحفية  بيانات   8 واأ�ضدرت  املختلفة،  الإلكرتونية 

يف منا�ضبات خمتلفة، ون�ضقت م�ضاركة ممثلني عن 

املوؤ�ض�ضة يف ت�ضع مقابالت مع ف�ضائيات. كما جرى 

التن�ضيق لإنتاج فيلم وثائقي ق�ضري ل�ضالح اجلزيرة 

عن املوؤ�ض�ضة.



التقرير 
املالي
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