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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
أ .فريد مرة
ال بد لنا هذا العام من الوقوف عند حدث كان له األثر الكبير في
كل ما جرى ويجري في منطقتنا العربية منذ أكثر من قرن- ،وعد
بلفور ،-الذي بات يعرف في المفاهيم المعاصرة «باإلرهابي
األول بلفور» ،حيث لم يكن وجود لإلرهاب في منطقتنا لو لم يكن
هذا الوعد .جريمة بلفور كانت بحق الشعب الفلسطيني خاصةً
والشعوب العربية عامة ،حيث أقدم االستعمار على ترتيب المنطقة
خدمةً لوعده المشؤوم .وبزعامة الصهيونية العالمية والحق ًا قوى
عظمى وإمبراطوريات :من بريطانيا وحتى أمريكا مرور ًا بحلف الناتو
وبالتعاون مع أعوانهم في منطقتنا ،مستخدمين كل أنواع أشكال
الحروب الثقافية واالقتصادية والعسكرية.
دفع الشعب الفلسطيني ثمن الجريمة نتيجة لهذا الوعد المشؤوم
وعانى الكثير من اآلالم والعذابات ،فشرد من أرضه ،وجرح وزج به في
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السجون وأستشهد عشرات اآلالف من أبنائه .شعوب العالم مستقرةً

أمريكا هي البوصلة .وعلمنا أيض ًا أن الرهان على هيئة األمم ومجلس

في أوطانها ،ويورث فيها اآلباء لألبناء االستقرار والتطور والنمو،

األمن ومنظمات حقوق

اإلنسان وما يسمى بالمجتمع الدولي

ونحن نرث ونورث الهجرة والتشرد والجرح واألسر واالستشهاد.

والمفاوضات رهان ضعيف وواهم ولن يؤدي إلى نتيجة.

بعد مئة عام من الصراع وبعد أجيال من الشهداء ،ما زال الشعب

إن شعبنا وإن كان يمر في ظروف خطرة ومعقدة ،إال أن صموده

الفلسطيني يكافح ويناضل مستخدم ًا كل أشكال المقاومة ،يقاوم

على أرضه في الفترة الحالية هو ركيزته األساسية في تحقيق

بجسده وبأمعائه الخاوية ،ليقول ألعدائه لن تنالوا منا مهماعظمت

النصر ،وعليه أن يفتخر ويعتز بذاته وتاريخة وأن يثق بنصره في

قوتكم ومهما زاد تآمركم علينا أنتم وأعوانكم.

النهاية ألنه يدافع عن أعدل قضية ضد أبشع جريمة بالتاريخ.

إن كفاح شعبنا ونضاله علمه أن الرهان على أمريكا رهان خاسر وضار

فقد إستطاع خالل مئة عام من النضال أن يحافظ على هويته وقضيته

وتوجه يسهم في تصفية القضية وليس تسويتها كما يتوهم

حية وأن يبني تنظيماته وأحزابه ومؤسساته التي ساهمت ومازالت

البعض ،ألن أمريكا هي العدو الرئيسي وإسرائيل هي األداة ومصالح

تساهم في معركته الوطنية وفي صموده على أرضه وفي وطنه.

لقد كان لمؤسسة لجان العمل الصحي الشرف أن تكون من بين
هذه المؤسسات والتي أسسها نخبة من المناضلين وعلى رأسهم
الشهيد الدكتور أحمد المسلماني ،لتسهم في إيجاد مجتمع
فلسطيني حر يتمتع بحقوقه الصحية والتنموية على أساس العدالة
واالنصاف.
هذه المؤسسة والتي تجاوز عمر عملها وعطائها الثالثين عام ًا
هي نموذج من نماذج الصمود والعطاء المتماهية مع حقوق
شعبنا وتطلعاته ،ومندمجة معه ومشاركة له في إنجاز حقوقه
االجتماعية والوطنية والديمقراطية ،حيث تمتد خدماتها ودورها
على مستوى الوطن مهتمةً بالمحافظة على كرامة العاملين
فيها ومركزة على جودة عملها وتطوير وتنويع خدماتها ،معززةً
ثقة المجتمع واألصدقاء من الداعمين والممولين لها ،متبنية
وبشكل إستراتيجي سياسة االعتماد على الذات.
وفي هذا العام ،حققت المؤسسة ،العديد من االنجازات النوعية
المتعددة على صعيد اإلرتفاع بالدخل الذاتي ،وتطبيق المفهوم
الشمولي للصحة في مراكزها ،وفتح العالقات مع شركاء وأصدقاء
جدد وخاصةً العالقة مع المجتمع المحلي والعربي.
إن صمود المؤسسة وإستمرار تطورها ما كان ليتم لوال وجود
اإلدارة المخلصة والكفوءة والعاملين المخلصين والصادقين
في إنتمائهم ،ولهم كل الشكر والتقدير واالحترام ،أتوجه
بالشكر أيض ًا لكل الداعمين والممولين والحريصين على هذه
المؤسسة الرائدة.
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كلمة المدير العام
أ.شذى عودة
شكل االحتفال الذي نظمته المؤسسة خالل العام  2016لمناسبة
مرور أكثر من ثالثين عام ًا على إنطالقتها في ميادين العمل الصحي
والتنموي والوطني مناسبة للقيام بوقفة تقييمية لما تحقق
على أرض الواقع وجرى تركيمه من أعمال وإنجازات خطتها ونفذتها
سواعد العاملين والعامالت في المؤسسة إيمان ًا بالدور المميز
المناط بكل واحد منهم في موقعه.
في العام  2016خطت المؤسسة خطوة أخرى في مسيرتها
وحققت العديد من المنجزات والقت صعوبات وإصطدمت
بمعوقات منها ما هو متعلق بالتمويل وإستمراريته والجزء
األخر ما تعرضت له المؤسسة من قبل سلطات االحتالل وتمثل
في منع نشاطاتها في القدس وإغالق مكتب مركز شعفاط
والذي كان مقر ًا لنشاطات برنامج الصحة المدرسية والنشاطات
الثقافية األخرى الخاصة بالشباب والشابات ،وبالرغم من ذلك لم
تتراجع المؤسسة عن إصرارها في شحذ الهمم من أجل االستمرار
مسترشدين بقيم المؤسسة الوطنية والحقوقية ،ورسالة
وأهداف المؤسسة وخططها وإنتماء عامليها ،مما ساهم في
تجاوز الكثير ،وعمل على تعزيز وضعنا كمؤسسة صحية تنموية
أهلية فاعلة ومشاركة بشكل فاعل في بنية النظام الصحي
الفلسطيني على وجه الخصوص والبنية المؤسساتية الوطنية
بشكل عام وهو أمر تظهره األرقام واإلحصاءات التي يتضمنها
التقرير الذي نضعه بين أيديكم.
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الثابتة والمتنقلة وبرامجها الصحية كبرنامج صحة المرأة وبرنامج
الصحة المدرسية المنفذ في القدس ،وبالمجمل فقد خدمت
المؤسسة ما يقارب  80ألف مواطن عبر تقديم أكثر من  300ألف
خدمة صحية متنوعه .وسجلت دائرة الرعاية محطات ذات تميز
نوعي تمثلت بما أنجزه مركز دنيا لتشخيص أورام الثدي ،إذ تم
تنفيذ حملة خاصة بالتوعية في أكتوبر وهوالشهر العالمي
للتوعية بسرطان الثدي وكان للمؤسسة دور فاعل في تنفيذ
الحملة كشريك وطني ضمن حملة عربية إقليمية وللمرة األولى،

ووفق ما هو مخطط له إستمرت دائرة الرعاية الصحية في

وشهد هذا الشهر كذلك تنظيم أضخم ماراثون موسيقي

تقديم خدماتها تعزيز ًا للحق في الصحة عبر مراكزها وعياداتها

بالتعاون مع بنك فلسطين والذي قدمه الثالثي جبران وعلى

مدى  12ساعة وخصص ريعه لشراء وتشغيل عيادة متنقلة خاصة

الخليل وعملت على تعزيز عالقاتها مع البلديات والمجالس

بالكشف عن سرطان الثدي .وعبر شراكة المؤسسة مع صندوق

القروية والمؤسسات المجتمعية ذات العالقة لإلرتقاء بأوضاع

األمم المتحدة للسكان عززت الدائرة البعد التنموي المجتمعي

األشخاص من ذوي العالقة في المنطقة .وما زال نادي المسنين

الصحي ،فتم إفتتاح مركز إشراقة للنساء في قلقيلية ليتم تناول

النهاري شعلة من النشاط في خدمة المسنين والمسنات وتعزيز

قضاياهن بشمولية سواءً الصحية أو االجتماعية أو الترفيهية أو

حقوقهم وتمتين عالقته مع المجتمع المحلي والدولي لتطوير

الثقافية ،إضافةً إلى تقديم الخدمات للنساء المعنفات بالشراكة

خدماته الصحية واالجتماعية والثقافية وينسحب األمر على روضة

مع مؤسسات المجتمع المحلي.

وحضانه حقل الرعاة في بيت ساحور والتي تتميز بالمستوى

كما عملت الدائرة على إدماج مفاهيم الصحة النفسية في عملها

العالي من الكفاءة في األداء مما عمل على زيادة اإلقبال من

فقامت بتدريب الطواقم الصحية على آليات التعامل مع مشاكل

تسجيل األطفال فيها.

الصحة النفسية وإستطاعت الدائرة بالمتابعة الكشف عن العديد

وفي العام  2016وقعت المؤسسة عدة إتفاقات لشراكات محلية

من الحاالت والتعامل معها وتحويل جزء منها إلى العالج المتقدم.

ودولية لتنفيذ مشاريع نوعية في المجال الصحي والتنموي جرى

وشهد مستشفى د .احمد المسلماني في بيت ساحور تطور في

البدء بتنفيذ بعضها والبعض األخر سيكون العام القادم موعد ًا

إستكمال البناء والسعي الحثيث نحو ترخيصه لبدء العمل فيه في

للبدء به وربما سيمتد ألعوام الحقة .وإستطاعت المؤسسة

العام .2017

بعالقاتها أن تبني نموذجا لشراكة مع القطاع الخاص كالبنوك

وعلى صعيد دائرة التنمية المجتمعية فقد واصلت تقديم خدمات

والشركات الوطنية وذلك ضمن تعزيز المسؤولية المجتمعية له،

التأهيل والدفاع عن حقوق األشخاص ذوي وذوات اإلعاقة عبر

والنموذج األنجح كان ضمن مركز دنيا التشخيصي ألورام النساء

برنامج التأهيل المجتمعي المنفذ في منطقة الجنوب أو من خالل

ونادي المسنين النهاري .وكان للمؤسسة حضورها المميز

مركز الواحة في بيت ساحور لإلعاقة الذهنية أو عبر وحدة التأهيل

والمتواصل في اإلئتالفات والشبكات المحلية والعربية والدولية

في مركز حلحول الصحي وإستطاعت أن تعمل على تحسين جودة

وإستطاعت وعبر ممثليها فيها إرساء العديد من المفاهيم على

الحياة لهم وخاصةً في تسهيل الدمج المجتمعي واإلستخدام

عمل هذه اإلئتالفات .وعلى المستوى اإلعالمي تواصل تعزز

المناسب للمرافق العامة ،فعملت على تأهيل عيادة صحية

حضور المؤسسة في وسائل اإلعالم الفلسطينية والمحلية التي

ومبنى بلدية وحديقة وغيرها لتكون مناسبة إلستخدام األشخاص

وجدت فعالياتها ونشاطاتها الطريق للتغطية في هذه الوسائل

ذوي وذوات اإلعاقة وذلك في قرى وبلدات تتبع لمحافظة

والتي تمثلت بالكم الكبير من التقارير والمواد اإلعالمية المنتجة
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من المؤسسة أو حول المؤسسة باإلضافة لكم اإلستضافات على

المحليين والدوليين وأصدقائنا الذين يقفوا معنا ومع رسالة

أثير اإلذاعات الفلسطينية والدولية وفي إستوديوهات المحطات

المؤسسة ورؤيتها وفي جميع األوقات بالعرفان ،ولهم منا كل

الفضائية المختلفة.

التقدير واالحترام .ونأمل أن يأتي العام القادم لتشهد المؤسسة

إلتزمت الدائرة المالية واإلدارية في تطوير إدائها وكذلك اإللتزام
بكل متطلبات الحوكمة والشفافية المرتبطة بالنظم اإلدارية
واألصول المحاسبية والتدقيق الداخلي من قبل مجلس اإلدارة
والتدقيق الخارجي من قبل مدقق الحسابات الذي إعتمدته الهيئة
العامة .يضاف إلى ذلك تطوير قاعدة بيانات شؤون الموظفين
وأخرى مرتبطة بالمتطوعين/ات.
وعلى صعيد األزمة المالية فإن المؤسسة ممثلة بطاقمها
التنفيذي ومجلس إدارتها لم يتوانوا في بذل كل الجهود ومنذ
بداية األزمة وبشكل حثيث للوصول إلى حالة من االستقرار المالي
وتوفير ما يمكنها من تجاوز األزمة وكان للعاملين والعامالت
فيها مساهمة في ترشيد النفقات وتحمل تبعات األزمة لعام
أخر وإن دل ذلك على شيء فهو يعكس مستوى إنتمائهم
وقناعتهم بعمل المؤسسة ودورها المجتمعي األمر الذي
يدفعنا هنا لتسجيل الشكر لهم والتقدير ،فكيف ال وهم أعمدتها
وبنيتها المتينة.
وحفاظ ًا على مبادئ العمل األهلي ومبادئ الحوكمة تواصلت
المؤسسة مع هيئتها العامة وعقدت مؤتمرها السنوي الذي
أفضى إلى إنتخاب رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ،وبكل جد وتفاني
يعمل المجلس على أداء دوره وينتظم باجتماعاته وفي بلورة
التوجهات والسياسات الناظمة لعمل المؤسسة.
وفي الختام ال يسعني إال أن أعبر عن إفتخاري وإعتزازي بكافة
العاملين والعامالت والمتطوعين والمتطوعات وأن أتقدم لهم
جميعا بالشكر والتقدير .وال يفوتني أن أتقدم لجميع شركائنا
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مزيد ًا من التطور في خدماتها الصحية والتنموية ومزيد ًا من
االستقرار المالي مما سيساعدنا

في الحفاظ على االستمرار

باإلنحياز لخدمة الفقراء والمهمشين .وبالدفاع عن حقوقهم
االجتماعية.

دائرة الرعاية
الصحية األولية
9

تعتبر دائرة الرعاية الصحية األولية من أكبر دوائر المؤسسة وهي

•المراكز الرعاية الصحية:

عماد ورافد رئيسي لها ،وتسعى لتقديم خدمات الرعاية الصحية

 .1مستوصف الشفاء التخصصي -طوباس.

األولية النوعية والشمولية ساعيةً لالستجابة للحقوق واالحتياجات

 .3مركز عورتا الصحي

الصحية المتنامية في المجتمع الفلسطيني ،وباألخص الفقراء

 .4مركز الباذان الصحي

والمهمشين منه في شتى أماكن تواجدهم عبر كوادرها العاملة

 .5مركز سالم الصحي
 .6مركز قلقليلية الصحي /مركز إشراقة

في مراكزها الصحية وعياداتها المتنقلة في المواقع المعزولة

 .7مركز دنيا التخصصي الورام النساء

والمهمشة من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها .وتشرف الدائرة

 .8مركز المزرعة الشرقية

على عدة برامج صحية متخصصة كبرنامج الصحة المدرسية وبرنامج

 .9مركز بيت ساحور الطبي
 .10مركز حلحول الصحي

صحة المرأة  .وتعزيز ًا لكفاءة عمل الدائرة فهي تتابع المشاريع

 .11مركز سعير الصحي

الصحية ذات العالقة بالمراكز والعيادات والبرامج ،إضافةً إلى

 .12مركز طوارئ الخليل – البلدة القديمة

االهتمام بتطوير عمل لجان الجودة مثل اللجنة الدوائية ،لجنة
المختبرات ،لجنة التمريض ،لجنة التعزيز والتثقيف الصحي ،لجنة
البيئه ،ولجنة األطباء.
توزيع العيادات والمراكز جغرافياً:
•محافظة قلقيليه :مركز قلقيليه الصحي.
•محافظة نابلس :المجمع الطبي في البلدة القديمه من
نابلس ،مركز سالم الصحي ومركز عورتا الصحي.
•محافظة طوباس :مركز الشفاء ،مركز الباذان والعيادة
المتنقله.
•محافظة رام الله والبيرة :مركز المزرعة الشرقية ،مركز دنيا
التخصصي ألورام النساء وكذلك العيادات المتنقله في كل
من رنتيس ،رأس كركر واللبن الغربي.
•محافظة الخليل :مركز طوارئ الخليل ،مركز حلحول الصحي،
عيادة سعير والعيادة المتنقله.
•محافظة بيت لحم :مركز بيت ساحور الصحي.

10

 .2المجمع الطبي  -نابلس

•العيادات المتنقلة

تقدم المؤسسة في مراكزها وعياداتها المختلفة :خدمات الطب

لجنة المختبرات:

العام والطوارئ ،صحة المرأة وكذلك خدمات المختبر وخدمات

وتعمل هذه اللجنة على مراقبة وتقييم األداء المهني لكافة

األشعة التشخيصية في  7مراكز صحية إضافةً إلى خدمات الطب

المختبرات الطبية في المؤسسة وتعتمد في عملها على برنامج

التخصصي ومنها الكشف المبكر عن سرطان الثدي ،وتقدم كذلك

المراقبة الخارجية وكذلك المراقبة الداخلية ،وتهدف هذه اللجنة

الجراحه النهاريه في كل من مركزي بيت ساحور وقلقيليه.

إلى رفع مستوى القدرات الفنية من خالل التعليم والتدريب

التعليم والتدريب المستمر للدائرة:

المستمر وكذلك توحيد طرق ومنهجيات العمل من خالل دليل
اإلجراءات الموحد لمختبرات المؤسسة.

سعت دائرة الرعاية وبشكل مستمر إلى رفع قدرات ومهارات
الطواقم العامله فيها ألنها الرافد األساسي لعنصر تطبيقات

لجنة التمريض:

الجودة وإستدامة المؤسسه ،وعليه عقدت العديد من الورش

تعمل هذه اللجنة على تطبيق البروتوكوالت والتقيد بدليل

والتدريبات المبنيه على إحتياجات المؤسسه والعاملين/ات في

اإلجراءات التمريضية مع مراعاة التطورات العلمية الحديثة لعلم

هذه الدائرة في مجاالت عدة عقدتها المؤسسة أو خارجها ،حيث

التمريض .وكذلك تهدف إلى تعليم وتدريب الكوادر في جميع

شارك أكثر من  50موظف/ة من الدائرة ومن جميع المناطق في كثير

المجاالت التمريضيه.

من المؤتمرات والدورات وورش العمل ذات العالقة بعمل الدائرة.

اللجنة الدوائية:

تشارك الدائرة في العديد من اللجان واإلئتالفات الوطنيه كلجنة

تهدف هذه اللجنة إلى تطوير آليات توفير األدوية والمستلزمات

المحددات االجتماعية ولجنة مكافحة التدخين ،لجنه الرضاعه

الطبية لكافة مراكز وعيادات المؤسسة بالكميات المناسبة

الطبيعيه ،اللجنه الوطنيه للتعزيز والتثقيف الصحي ،لجنة األمراض

وفي الوقت المناسب وطرق حفظها ،وتطبيق سياسات ترشيد

المزمنة ،منتدى المنظمات األهليه لمناهضة العنف ضد المرأة،

إستهالك الدواء.

إئتالف حماية اإلجهاض اآلمن ،لجنة وفيات األمهات ،لجنة الصحة
اإلنجابية ،لجنة تحديث بروتوكول تنظيم األسرة ،لجنة اإليدز الوطنية

لجنة األطباء:

ولجنة القطاع الصحي في شبكة المنظمات األهلية.

وتهدف هذه اللجنة إلى تطوير األداء المهني في جميع عيادات

اللجان التطويريه لجودة الخدمات الصحيه:
تعتمد المؤسسة في تسيير عملها الصحي على عدة لجان منظمة
تأخذ على عاتقها تيسير العمل وتلبية المتطلبات الالزمة لذلك وفق
أحدث األنظمة المتبعة عالمي ًا وتحكم عملها بروتوكوالت علمية.

المؤسسه.
لجنة البيئة:
وتهدف إلى متابعة عملية التخلّص من النفايات الطبية ونظافة
المرافق الصحية.
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لجنة التعزيز والتثقيف الصحي:

العيادات الطبية التخصصية:

تعتبر هذه اللجنة إحدى الركائز األساسية في عمل المؤسسة

تقدم الخدمات الطبية التخصصية في معظم مراكز وعيادات

في القطاع الصحي والتنموي ،وتهتم هذه اللجنة بدراسة مواد

المؤسسة حيث بلغ عدد المجاالت التخصصية أكثر من  24تخصص،

التثقيف والتعزيز الصحي لدى المؤسسة وكذلك العمل على

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

إنتاج مواد تثقيفية جديدة تتالئم مع إحتياجات القطاع الصحي

من هذه الخدمات أكثر من  33ألف مواطن/ة ،وبلغ مجموع الزيارات

والتنموي.

لهذه العيادات  70509زيارة وكانت أكثر الزيارات لعيادة العظام،
النسائية ،األنف واألذن والحنجرة ،األطفال ،العيون ،الجلدية ،القلب،

المؤشرات الصحية العامه

التغذية ،الجراحة العامة ،العالج الطبيعي واألمراض الباطنية.

قدمت مراكز الرعاية الصحيه في عام  2016أكثرمن  300ألف خدمة
طبية وتشخيصيه ألكثر من  76ألف مواطن/ة.

توزيع المرضى حسب حالة التأمين:2016/

الجدول التالي يبين المؤشرات الصحية العامة للزيارات المكررة

غير مؤمنين

في  11مركز صحي تتبع المؤسسه.
المؤشر الصحي
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العدد

عدد المرضى الكلي

76887

عدد الزيارات المكررة

152031

عدد جميع الفعاليات الصحية

149274

عدد زيارات العيادات التخصصية

70509

عدد العمليات الجراحية

حالة التأمين

769

عدد فعاليات المختبر

56686

عدد فعاليات األشعة

23784

مؤمنين

العدد

النسبة

69544

90%

7343

10%

توزيع المرضى حسب الجنس2016 /

ذكور
% 46

اناث
% 54

حاالت اإلعفاء اإلجتماعي.

عدد مرضى دائر ةالرعاية2016-2015 /
عدد المرضى الكلي

عدد مرضى اإلعفاء االجتماعي

النسبة

76887

2529

3%

توزيع المرضى حسب الفئات العمرية2016 /

58%

اناث

نسبة المرضى الجدد 38%كما هو مبين في الشكل التالي:

النسبة المئوية
للفئة العمرية

57%
42%

ذكور

61%
43%

18%

56%

57%

43% 44%

39%

24%

70%

45%

60% 55%
50%
40%

19%

30%

17%

20%

13%

8%

10%
60

<41-60

6-40

16-252

--15

0-56

0%

المرضى الجدد2016 /

76887
29156

100000
80000
60000
40000
20000
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البرامج الصحية
العيادة المتنقله:
العمل في هذه العيادات صعوبةً في الوصول إلى تلك المناطق
بسبب الحواجز العسكريه ،أو اإلغالقات اإلسرائيليه وكذلك بسبب
الطرق الوعرة.
ويبين الجدول التالي عدد الحاالت التي تم معاينتها هذا العام حيث
يالحظ أن هناك تراجع ًا بشكل عام وذلك بسبب اإلنخفاض في عدد
المواقع التي يعمل فيها البرنامج (لعدم كفاية التمويل) وكذلك
بسبب اإلغالقات وصعوبه الوصول إلى تلك المناطق عدا عن مدة
البرنامج القصيرة في عام .2016

توزيع حاالت العيادات المتنقلة

إنطالق ًا من رسالة المؤسسة في خدمة الفئات الفقيرة والمهمشة
والمعزولة تقدم مؤسسة لجان العمل الصحي الخدمات الصحية

13123
11051

التي تشمل :الطب العام ،الطوارئ ،خدمات صحة المرأة ،الطفل
السليم ،خدمات المختبر ،التثقيف والتعزيز الصحي وصرف الدواء
وهذا بشكل مجاني وبشكل دوري وذلك عبر عياداتها المتنقلة
في األغوار الشمالية ( 7مواقع) وفي منطقة الجنوب ( 9مواقع)
وفي منطقة الوسط في قرى (رأس كركر ،اللبن ،ورنتيس) .ويعمل
في هذا البرنامج  21موظف/ة من الطب العام وطبيبات صحة
المرأة والمثقفات الصحيات والممرضات ،وقد تم تقديم أكثر من
 11ألف خدمة خالل العام  .2016وقد مثلت نسبة المستفيدين من
الذكور 41%في حين كانت نسبه المستفيدات  .59%ومن الجدير
ذكره أن سكان هذه المناطق المهمشة يفتقرون إلى أدنى
مقومات الحياة الصحية والتعليمية ،والمسكن والعمل وكذلك
األمن وصعوبة الوصول والحصول على مختلف الخدمات بسبب
القيود التي يفرضها جيش االحتالل والمستوطنين .ويواجه فريق
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برنامج صحة المرأة.
يعمل برنامج صحة المرأة إستناد ًا إلى رؤية تقوم على أن لكل

لهن حول وسائل تنظيم األسرة وميزات كل وسيلة ،وتترك حرية اإلختيار

إمرأة فلسطينية الحق في التمتع بأعلى مستوى من الرعاية

للمرأة بما يناسبها من الناحية الصحية .ومن األهداف األخرى التي

الصحية في كافة مراحل العمر التي تمر بها من الطفولة إلى

يسعى البرنامج لتحقيقها خدمة النساء في مرحلة إنقطاع الطمث وما

الشيخوخة .كما أن البرنامج يعمل ويتبنى خططه الشغيلية إستناد ًا

بعدها ،حيث يتم التوجه لهن وتشجيعهن على عمل الفحوصات للتقصي

إلى األهداف اإلستراتيجية للمؤسسة والتي تقوم على االستجابة

عن سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي ،ويتم إستهداف هذه الفئة من

للحقوق الصحية والتنموية المتنامية للمجتمع الفلسطيني وتعزيز

النساء من خالل تنظيم أيام العمل الطبية المجانية التي تنسق بالتعاون

هذه الحقوق للمجتمع الفلسطيني وتحقيق الجودة الشاملة في

مع المؤسسات القاعدية في المجتمعات المحلية.

كل مجاالت عمل المؤسسة .وتنفذ خدمات البرنامج في  14مركز
صحي باإلضافة إلى العيادات المتقلة التي وصلت إلى  16موقع
في منظقة األغوار الشمالية وفي جنوب الضفة الغربية.

ومن النشاطات المحورية التي يعمل عليها البرنامج ،عقد جلسات التوعية
للطالبات والطالب في المدارس الثانوية والجامعات وكذلك للنساء
اللواتي يتلقين الخدمات في المراكز الصحية ،كما يجري تنظيم جلسات
ودورات توعية بالتنسيق مع المؤسسات الناشطة في المجتمعات
المحلية .وتحدد االحتياجات للفئات التي يتم عقد الجلسات لها قبل البدء
بتنفيذ برامج التوعية ،وتصمم البرامج التوعوية بناء على نتائج دراسة
االحتياجات .كما يتم تقييم جلسات التوعية والدورات التي تنفذ لقياس
مدى التغيير الذي يحصل على صعيد إكتساب المعارف والمهارات
وتعديل التوجهات وخاصةً بعد العمل مع الفئات لفترات طويلة.
يسعى برنامج صحة المرأة إلى إستهداف الشباب والرجال وتضمينهم
في فعاليته وأنشطته ،وذلك من خالل إدماجهم في جلسات التوعية
التي تعقد ،ومن خالل حث النساء على إصطحاب أزواجهن عند زيارة
المراكز وتلقي خدمات الصحة اإلنجابية ،ويأتي عمل البرنامج مع الرجال

خدمات ونشاطات البرنامج:

وذلك من القناعة بأنه ال يمكن تحقيق مستوى جيد من الصحة للنساء

يستهدف البرنامج الفتيات في سن المراهقة ،والنساء في المرحلة

بمعزل عن العمل مع الرجال ورفع توعيتهم وتعديل توجهاتهم نحو

اإلنجابية ،حيث يتم تقديم العناية خالل فترة الحمل وللنساء ما بعد

قضايا الصحة اإلنجابية وممارساتهم وتحملهم المسؤولية ألدوراهم

الوالدة ،باإلضافة إلى خدمات تنظيم األسرة ،وذلك بعد تقديم المشورة

المختلفة في قضايا الصحة اإلنجابية والجنسية.
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الخدمات المقدمة:
بلغ عدد الزيارات المكررة هذا العام  16ألف زيارة ،كان منها
لمتابعة ورعاية الحمل  13000زيارة مكررة ،وبلغت عدد الخدمات
المقدمة للحمل الخطر( 103حالة)1730 :خدمة ،أي ما نسبته13%
من مجموع حاالت خدمات الحمل .وقد بلغ عدد خدمات األمراض
النسائية 4606 :خدمة ،أي ما نسبته  29%من مجموع الزيارات
المكررة ،وعدد خدمات تنظيم األسرة  ،2451أي ما نسبته  15%من
مجموع الخدمات المقدمة .وعدد حاالت فحص ما بعد الوالدة:
 ،351وعدد حاالت مسحات عنق الرحم ،183 :وقد تم تحويل 306
لعمل تصوير ثدي.
من النشاطات المركزية التي ينفذها البرنامج :الزيارات المنزلية للنساء

التثقيف الصحي:

وخاصةً للنساء ما بعد الوالدة ،لفحص األم والطفل بعد الوالدة وتزويد

يتم إستهداف الذكور واإلناث في مختلف مراحلهم العمرية

األم بالمعلومات التي تحتاجها للحفاظ على صحتها وصحة طفلها.

المختلفة وفي أماكن تواجدهم المختلفة وقد نفذ خالل هذا العام

كما أن الزيارات البيتية هي فرصة للتعرف على المحددات االجتماعية

 448لقاء تثقيفي صحي وتنموي ،وبلغ عدد الذين تم إستهدافهم

التي تؤثر في صحة األم ،وبالتالي فإن التدخالت واإلرشادات التي

خالل العام  2016حوالي  9651ألف مستفيد/ة.

تقدم تكون مراعية للواقع الذي تعيشه النساء.
ويقدم البرنامج خدمة التقصي عن سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي
من خالل تنظيم جلسات التوعية لتزويد النساء بمعارف ومهارات حول
أهمية الفحص الذاتي للثدي وعمل الفحوصات الضرورية من أجل
اإلطمئنان على صحتهن ،وتنظم جلسات توعية مركزة ومكثفة ال سيما
في شهر أكتوبر للوقاية من سرطان الثدي ،وذلك بالتنسيق مع مركز
دنيا التخصصي لتشخيص أورام الثدي التابع للمؤسسة.
كما يقوم البرنامج بالتدخل مع النساء اللواتي يتعرضن للعنف،
حيث يتم التعرف على النساء اللواتي يتعرضن للعنف ،ويقدم لهن
الدعم الالزم ،وكذلك تحويلهن إلى المؤسسات المختصة في
الحاالت التي تحتاج متابعة.
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مقارنه عدد الحاالت في برنامج صحة المرأة 2015-2016

برنامج رعاية مرضى السكري:

والزيارات قد سجلت في مركز المجمع الطبي حيث بلغت  354مريض/ة

مرض السكري كغيره من األمراض المزمنة التي تشكل عبئ ًا صحي ًا

أي بنسبة  50%من مجموع مرضى السكري ،ووصل عدد المرضى الجدد

ومشكلةً حقيقية على الصعيد العالمي والوطني ،وتبلغ نسبة

 24مريض/ة ،وبلغت حاالت المراجعة  1970مراجعة ،وتم تحويل  37حالة

اإلصابة بهذا المرض في فلسطين  13%تقريب ًا حسب بعض الدراسات.

إلى تخصصات طبية كالسكري والعيون والكلى واألعصاب والتغذية

وبناء ًا على إزدياد عدد المرضى المصابين بهذا المرض سعت

وإلى المستشفيات .إستفاد  689مريض/ة من لقاءات التوعية الصحية

مؤسسة لجان العمل الصحي لتقديم خدماتها عبر هذا البرنامج

ذات العالقة بمرضهم/ن عبر عقد  63لقاء ًا تثقيفياً.

الذي يعد واحد ًا من أهم البرامج المعززة للصحة والتي تتماشى
مع االحتياجات الصحية للمرضى المصابين بالسكري.

من أهم إنجازات المؤسسه لعام  2016في هذا البرنامج تأسيس
مركز مجتمعي صحي للفتيات والنساء تحت إسم إشراقه في
مدينة قلقيلية.

نبذة عن مركز اشراقة:
مركز يختص بقضايا النساء الصحية والتنموية والثقافية واالجتماعية
جاء المركز إضافةً نوعية متميزة لمركز قلقيلية الصحي إنطالق ًا من
قناعة مؤسسة لجان العمل الصحي بضرورة تقديم الخدمة النوعية
الشاملة للنساء وإيمان ًا منها بحقوق المرأة و بأن المرأة لديها
اإلمكانيات والقدرات واإلبداعات التي تحتاج إلى من يدعمها.
وأنشئ المركز في العام  2016بمبادرة ودعم من صندوق األمم
المتحدة للسكان.
يعمل البرنامج في  4مراكز :مركز عورتا ،مركز المجمع الطبي ،مركز الباذان
الصحي ،مركز سالم الصحي .ويقدم البرنامج خدماته لمرضى السكري
من خالل عمل الفحوصات المخبرية والمتابعة العالجية مستند ًا إلى دليل
وبروتوكول رعاية مرضى السكري المعمول به في المؤسسة ،كما
يقوم الطاقم الصحي بعمل جلسات تثقيفية وإرشاد للمستفيدين/ات
باإلضافة لتحويل الحاالت لذوي اإلختصاص للمتابعة والعالج.
بلغ عدد المرضى المراجعين هذا العام  78%( 706إناث و 22%ذكور) ومن
ضمن هذا العدد إضافةً إلى إصابتهم/ن بمرض السكري فلدى 289
منهم إرتفاع بضغط الدم ( 198إناث 91 ،ذكور) .وكان أكثر عدد المرضى
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جاء مركز إشراقة بعد دراسة نفذتها مؤسسة لجان العمل الصحي
في محافظة قلقيلية حددت إحتياجات النساء ،وتمثلت االحتياجات
في مطالب عينة الدراسة بضرورة وجود مراكز تنموية مختصة
بصحة النساء الجسدية والنفسية ،مع االهتمام بالجوانب الترفيهية.
وعليه رأت المؤسسة أن إشراقة هي النافذة التي يمكن أن تسد
هذه االحتياجات تلبي المطالب وتوفر البيئة والفضاء الذي يم ّكن
النساء من التعبير عن وآرائهن ويتيح
لهن تبادل التجارب وفسحةً
ّ
للجدل والتعليم ضمن مساحة آمنة وذات خصوصية ،عدا عن
تمكينهن من ممارسة الرياضات المختلفة والهوايات المتعددة،
وكذلك تقويتهن ودفعهن لتطوير الذات ومساعدة محيطهن
االجتماعي بما سيمتلكنه من خبرات للتدخل وقت الحاجة.
البرامج والنشاطات التي يقدمها “إشراقة”:

•الشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي لتطوير
عمل إشراقة وإستدامته.

•تقديم الخدمات الصحية للنساء والفتيات خالل مراحل حياتهن

•اإلبداع واإلنفتاح على األفكار التي تخدم فكرة وجود إشراقة

المختلفة.

وتطور عمله وخدماته.

•عقد جلسات نقاش وتوعية في قضايا ومواضيع صحية

•العمل الطوعي داخل المركز.

وإجتماعية وتنموية.

•تقديم الخدمات دون تمييز على أي أساس.

•تقديم الدعم والمساعدة االجتماعية والقانونية للنساء
والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف.
•توفير مساحات لممارسة التمارين واأللعاب الرياضية واليوغا.
•تقديم إستشارات تغذية.
•عرض أفالم هادفة ونقاشها.
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المبادئ والقيم:

•إحترام وتقدير النساء اللواتي يترددن على المركز والحفاظ
على خصوصيتهن.
•إشراك النساء في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم
وتطوير عمل إشراقة.

•إحياء المناسبات الصحية والمناسبات الوطنية.

لك للمجتمع المحلي ،وبالتالي الحفاظ
وم ٌ
•“إشراقة” ُم ٌ
لك للنساء ُ

•تقديم نشاطات وفعاليات ترفيهية.

عليه والعمل على إستدامته هي مسؤولية مجتمعية.

الفئات المستفيدة :النساء والفتيات في محافظة قلقيلية.

اللجنة االستشارية :إلشراقة لجنة إستشارية تشرف وتعمل على

يقوم على مركز إشراقة فريق متميز مختص من أطباء /طبيبات

تطويره ،وتتكون من ممثلي وممثالت عن مؤسسات رسمية

وممرضات ومثقفات صحيات باإلضافة إلى أخصائيات في الصحة

وأهلية ناشطة وفاعلة في مجال العمل على قضايا المرأة

النفسية واالجتماعية والتغذية.

الصحية والتنموية.

برنامج الصحة المدرسية:

الطالب الذين ال يوجد لديهم مشاكل في األسنان  571طالب وطالبه

ينفذ هذا البرنامج في منطقه القدس ويركز أساس ًا على التعزيز

بنسبة  12.5%من مجموع الطالب .ووجد أن هناك  14%من الطالب

والتوعيه الصحية المدرسيه ،حيث تقدم خدمات التثقيف الصحي

بحاجة إلى تقويم في صفوف وسابع وعاشر وأن  6%من الطالب

وصحه البيئة المدرسيه والتقصي الطبي وخدمات صحة الفم

أسنانهم متسوسه وبحاجة لحشوة أسنان ،و 1%أسنان مفقودة،

واألسنان باإلضافه إلى برنامج التطعيم الوطني الموحد بالتنسيق

و 1%أسنان محشوة.

مع وزارة الصحة الفلسطينيه وذلك في  60مدرسه وبنسبة تغطيه
تصل إلى  38%من مدارس القدس.
وقد بلغ مجموع الطلبه المستفيدين من هذا البرنامج أكثر من 20
ألف طالب وطالبه.
ومن أبرز نشاطات البرنامج:

التطعيم
بلغ عدد المدارس التي شملها التطعيم  47مدرسة وبلغ مجموع
الطالب الذين شملهم التطعيم من صفوف أول وتاسع ()2359
طالب وطالبة من مجموع ( )2391طالب وطالبة بنسبة تغطية وصلت
إلى ( )99%من مجموع الطالب.

الكشف المبكر عن األمراض
يقوم البرنامج بتقديم خدمات الفحص الطبي والتقصي للصف
األول في  32مدرسه ،ووصل عدد الطلبة المستفيدين من
التقصي 1091طالب/ة شكل الذكور منهم  504واإلناث  ،587حيث
تم إكتشاف 118 :حالة ضعف نظر(للصف األول) ،و 6حاالت مرض
متوقع في القلب ( 2ذكور و 4إناث) ،وحالة فتق ،وحالة خصيه
مهاجره ،و 24حالة سمنة ( 10ذكور و 14إناث) ،و 14حالة قصر قامة
( 8ذكور و 7إناث) ،وقد تمت متابعة جميع الحاالت المكتشفه عبر
التأكد من التشخيص وكذك العالج وتم االحتفاظ بهذه المتابعات
في ملف الطالب/ة الطبي.

فحص النظر والعيون
فحص األسنان

تم فحص النظر لصفوف أول وخامس وثامن وكان عدد الطالب

تم فحص  4502طالب وطالبه من صفوف أول ،رابع وسابع وعاشر

الذين تمت معاينتهم  2848منهم  1059طالب و 1789طالبة حيث

منهم  2491إناث و 2011ذكور وذلك لتقليل نسبة تسوس األسنان

جرى تشخيص 371حالة ضعف نظر( 223إناث  148ذكور) ،وتم تأكيد

لدى الطالب حيث تم تغطيه الشقوق السنيه لطالب الصف األول

تشخيص  255حالة أي بنسبة  88%وكان مجموع الطالب الذين

وعددهم  312طالب وطالبه ( 84ذكور و  228إناث) وبلغ مجموع

وضعوا نظارات طبيه .189
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التعزيز والتثقيف الصحي
 .1تم عقد  324محاضرة صحية للطالب إستفاد منها  2147طالب
و 5704طالبة.
 .2تنفيذ  20يوم صحي وكانت حول النظافة الشخصيه وبلغ
عدد المشاركين  2520منهم  141من أولياء أمور الطلبة.
 .3تم عقد  27دورة صحية للطالب وبلغ عدد المشاركين
 686طالب/ة منهم  423إناث .وتمحورت حول التغذية
واإلسعاف األولي والسالمة على الطريق والعنف
المدرسي ومهارات
 .4كما تم عقد  6أيام مفتوحه و 3حمالت عن النظافة وصحة
األسنان ومخيميين صيفيين.

اللجان الصحية:
نفذ البرنامج  399إذاعة صباحية تناولت مواضيع مختلفة مثل
النظافة الشخصية ،المشروبات الغازية ،صحة األسنان وفوائد
الفواكه والخضار ،كما تم عمل  210مجلة حائط تناولت بعض القضايا
الصحية والسلوكية.
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خدمات اإلسعاف األولي:
عدد الحاالت التي قدمت لها خدمات إسعاف أولي في العيادات
 1006طالب وطالبة و 81من الهيئات التدريسية.

التنسيق والتشبيك
واصل البرنامج كذلك تشبيكة وتنسيقة مع مختلف الجهات ذات
العالقة بعمله مثل مديرية التربية والتعليم في محافظة القدس،
ومديرية صحة محافظة القدس ،وأيض ًا مع المجتمع المحلي
ومؤسساته حيث عقد أكثر من  39لقاء خالل العام .2016

المراكز الصحية
مركز قلقيلية الصحي:
يعتبر من أكبر مراكز المؤسسة ،تأسس في عام  1990وأفتتح مبناه

مؤشرات منتقاة:

الجديد مطلع عام  2004ويعمل المركز من الساعة الثامنة صباح ًا
وحتى الساعة الحادية عشر ليالً طيله أيام األسبوع ويتم العمل

45000

38973

40000

في المركز من خالل طواقمه التي تضم  22موظف/ة.

35000

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

30000

23897

25000

تخصصية ( 11تخصص) ،الجراحة النهارية ،المختبر ،األشعة ،والتصوير

20000

الطبي واإلسعاف.

11796

15000
10000

نشاطات المركز:
نظم المركز  17لقاء تثقيفي صحي شارك فيها أكثر من 256
مستفيد/ة ،وينشط المركز في عقد النشاطات التثقيفيه المتنوعه
وخاصةً في أيام تواجد العيادات التخصصيه في المركز.
ويتميز المركز بعالقات جيدة مع المجتمع المحلي ومؤسساته
فتربطه مثالً عالقه قوية مع بنك القاهرة عمان حيث تم إعتماده
مركز ًا مغلق ًا لعالج موظفيه ،وله عالقات جيدة مع شركات التأمين
المختلفه .ويشارك المركز في اللجنة الصحيه والطوارئ في
المحافظة .ويشارك مدير المركز كعضو في لجنه إعمار وتطوير
مستشفى وكاله الغوث.
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مركز بيت ساحور الصحي:
تأسس المركز عام  1988وقد تطور حيث أصبح من أكبر المرافق

مؤشرات منتقاة:

الصحيه في المؤسسة بمدينه بيت ساحور .يضم المركز
50000

أقسام ًا تخصصية وغرف عمليات مجهزة بأحدث األجهزة.

43719

45000

وبلغ عدد العاملين/ات فيه  26موظف/ة بوظيفة كامله و10

40000

بوظيفة جزئية.

35000
30000

27616
21545

25000
20000
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10000

يتميز المركز بعالقات جيدة مع المجتمع المحلي ومؤسساته
وكذلك بعالقات دولية وعربية وأجنبيه.

يقدم المركز خدمات الطب العام ،الطوارئ واألسنان ،خدمات
تخصصية ( 19تخصصاً) وخدمه الجراحة النهارية ،المختبر ،األشعه
والتصوير الطبي واإلسعاف .ويعمل المركز طيله أيام األسبوع
من الساعه الثامنة صباح ًا وحتى العاشرة ليالً .ومن الجدير ذكره
أنه سيتم إفتتاح مستشفى الدكتور أحمد المسلماني في
عام .2017
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مركز حلحول الصحي:
تأسس المركز في عام  1998وفي عام  2005تم بناء مبناه

مؤشرات منتقاة:

الجديد الذي يتكون من ثالثة طوابق .ويقدم خدمات الطب
العام والطوارئ ،صحة المرأة ،خدمات تخصصية (  14تخصصاً)،
المختبر ،األشعة والتصوير الطبي ،هذا باإلضافة إلى خدمات

30000
23853

25000

21946

وحده التأهيل .ويعمل المركز طيلة أيام األسبوع من الساعة

20000

الثامنة صباح ًا وحتى العاشره ليالً ويخدم المركز سكان مدينة
11407

حلحول والبلدات المجاوره.

15000
10000
5000
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ينشط الطاقم في مركز حلحول الصحي باألعمال الطوعيه على
مدار العام وكذلك في مجال التعزيز والتثقيف الصحي .ويتميز
المركز بعالقته الجيدة مع المجتمع المحلي ومؤسساته
وخاصةً بلدية حلحول والبلديات المجاورة وكذلك مديرية صحة
شمال الخليل.
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مركز طواريء الخليل:
مؤشرات منتقاة:
16000

14373

14000
12000
10000
8000

7068
5338

6000
4000
0

تعتبر البلدة القديمة في الخليل من أكثر مناطق الضفة الغربية
معاناة بسبب صالفة وجرائم المستوطنين وعنجهية االحتالل
اإلسرائيلي وكثرة الحواجز العسكرية واإلغالقات المتكررة ،وعليه
إرتأت مؤسسة لجان العمل الصحي وإنطالق ًا من فلسفتها الراميه
في تقديم الخدمات الصحية والتنموية للمهمشين وتعزيز
صمودهم تأسيس مركز طوارئ الخليل في عام  2002في المنطقة
المصنفة ( )H2ليصبح المرفق الصحي الوحيد الذي يقدم خدمات
الطب العام والطوارئ وخدمة صحة المرأة وخدمات اإلختصاص
(9تخصصات) والمختبر واألشعة .ويعمل المركز من الساعة الثامنة
صباح ًا وحتى الساعه الثامنة ليالً.
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مركز الشفاء الصحي/طوباس:
تأسس المركز في عام  1996ويقدم خدمات الطب العام ،الطوارئ،

نشط الطاقم الصحي في عام  2016في عقد لقاءات التثقيف

صحة المرأة ،الطفل السليم ،األسنان ،خدمات تخصصيه ( 11تخصصاً)،

الصحي في مختلف المواضيع وذلك من خالل برنامج صحة المرأة

المختبر ،األشعة والتصوير الطبي .ويعمل في المركز  13موظف/ة

حيث أنجز أكثر من  144لقاء وبحضور أكثر من  3779مستفيد/ة.

بوظيفة كامله و 4موظفين/ات بوظيفة جزئية.

مؤشرات منتقاة:
40000

35210

30000
21103

17772

20000
10000

عدد الفعاليات الطبية

عدد الزيارات

عدد المرضى

0

مؤشرات منتقاه من مركز الشفاء الصحي 2016
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المجمع الطبي /نابلس:
تم تأسيس المجمع في عام  1989في البلده القديمه من

تثقيفي تناولت مرض
قام الكادر العامل في المركز بتنفيذ  125نشاط
ً

مدينة نابلس من أجل خدمة الفقراء والمهمشين حيث تقدم

السكري ،الصحة اإلنجابية ،أمراض األوعيه الدمويه والوقاية منها،

فيه خدمات الطب العام ،والطوارئ ،وصحة المرأة ،واألسنان،

والتغذية السليمة وغيرها وبلغ عدد المستفيدين/ات من هذه

وبرنامج رعاية السكري ،والطفل السليم ،وخدمة المختبر.

النشاطات  2251مواطن/ة ( 83%إناث و 17%ذكور).

ويعمل في المركز  14موظف/ة وينشط المركز في تنظيم
األيام الطبيه وكذلك المحاضرات التثقيفيه وخاصةً حول

مركز الباذان الصحي:

األمراض المزمنة كمرض السكري .ويعمل المركز من الساعة

تأسس المركز في عام  1989ويقدم خدمات الطب العام ،صحة المرأة،

الثامنة صباح ًا وحتى الساعة الثانية ظهر ًا من السبت وحتى

وبرنامج رعاية مرضى السكري .يعمل في المركز 4موظفين/ات

الخميس.

ويغطي المنطقة بيومي عمل (اإلثنين والثالثاء من الساعة الثامنة
صباح ًا وحتى الثانية ظهراً).

مؤشرات منتقاة:

مؤشرات منتقاة:
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مركز عورتا الصحي:
تأسس المركز عام  1994كعيادة برامج ثم تطور وتم شراء موقع

قام كادر المركز بعمل  18نشاط تثقيفي تناولت مواضيع تغذية الحامل،

جديد (الحالي) في عام .2001

ومواضيع في الصحة اإلنجابيه وبلغ عدد المستفيدات منها  103سيدة.

ويقدم المركز خدمات الطب العام ،الطوارئ ،صحة المرأة،
الطفل السليم ،برنامج رعاية مرضى السكري ،والمختبر .يقوم
طاقم المركز بتفيذ العديد من المحاضرات التثقيفية .ويعمل
المركز أيام السبت واألربعاء والخميس من الثامنة صباح ًا وحتى
الثامنة مساءاً.

مركز سالم الصحي:
تأسس المركز عام  1988مع إنطالق اإلنتفاضة األولى ليلبي
االحتياجات الصحية ألهالي المنطقة .يقدم المركز خدمات :الطب
العام ،الطوارئ ،صحة المرأة ،والمختبر وبرنامج رعاية مرضى
السكري .ويعمل في المركز  5موظفين/ات .ويعمل المركز يومي
األحد والخميس من الساعة الثامنة صباح ًا وحتى الثانيه ظهراً.

مؤشرات منتقاة:

مؤشرات منتقاة:
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مركز المزرعة الشرقية:
تأسس عام  1989وقد تم تشطيب البناء الحالي في عام  2008وبدأ

في عام  2016تم تنفيذ  43نشاط تثقيفي داخل المركز حول مواضيع

العمل فيه عام  2009وهو بالشراكه مع وزاره الصحة الفلسطينيه.

صحية وتنموية لكال الجنسين وبحضور أكثر من  700مواطن/ة.

يعتبر المركز الوحيد في المنطقه من حيث شمولية الخدمات المقدمة
كخدمات الطب العام ،الطوارئ ،صحة المرأة ،األسنان ،خدمات تخصصيه
( 6تخصصات) ،المختبر ،واألشعة .ونشط طاقم المركز في الزيارات
المنزلية إضافةً إلى محاضرات التثقيف الصحي ،ويعمل المركز من يوم
السبت وحتى الخميس من الساعة الثامنة صباح ًا وحتى الثامنة مساءً
ويتكون فريق العمل فيه من  7موظفين/ات .

مؤشرات منتقاة:

6436

7000

6316

6000
5000
4000
2930

3000
2000
1000
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دنيا المركز التخصصي ألورام النساء
“دنيا” المركز التخصصي ألورام النساء ،أحد مراكز مؤسسة لجان

•إستشارة أخصائى األورام.

العمل الصحي ،ويعد األول من نوعه في فلسطين ويختص بتقديم

•فحوصات مخبرية شاملة.

خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي والنسائيه .وهو مركز
غير ربحي تأسس عام  ،2011ويعمل على تنمية وتعزيز العالقات
مع مؤسسات وأفراد ،محلي ًا ودولياً ،من ذوي التوجهات اإليجابية
والمسؤولة تجاه المجتمع الفلسطيني ،ويقدم المركز خدمات
الكشف المبكر عن أورام الثدي وتشخيص األورام النسائية األخرى

كما ويقدم “دنيا” الخدمات التشخيصية المتميزه في فلسطين
التى تساعد على تشخيص األورام فى المراحل المبكرة ما يعني
نسب شفاء عالية من خالل الخدمات التالي:
•أخذ الخزعة من الثدي بمساعدة األلتراساوند.

بجودة عالية ووفق ًا للمعايير والبروتوكوالت العالمية ،ومن خالل

•وضع عالمة لمساعدة الجراح على تحديد مكان الورم قبل

فريق محفز وذي كفاءة عالية ،إنطالق ًا من مبدأ “الصحة حق

العملية.

للجميع” ،وللمساهمة في التقليل من نسب الوفيات جراء هذا

•وضع عالمة لتحديد مكان الورم قبل العالج الكيماوي.

المرض وتحسين جودة حياة النساء الفلسطينيات.

•تنظير عنق الرحم وأخذ خزعة من عنق الرحم.

يعمل المركز خمسة أيام في األسبوع من األحد وحتى الخميس

•الخدمات التكميلية مثل العالج الطبيعي والدعم النفسي.

من الساعة الثامنة حتى الرابعة .ويبلغ عدد العاملين فيه  13موظف ًا

تنمية الموارد البشرية العاملة في المركز وفق المعايير العالمية

وموظفة منهم 7بوظيفة كاملة ،و 5بوظيفة جزئية ،وفي المركز

لضمان الكفاءة والمهنية:

طبيب صحة مرأة ،إختصاصية أشعة ،وفنيات أشعة ومختبر ،باإلضافة

يهتم المركز بتطوير طاقمه لذلك أوفد بعض موظفيه/اته لدورات

إلى طبيب أخصائي أورام وإستشاري لجراحة األورام.

وورش عمل تطويريه ولحضور مؤتمرات ودورات سواء ًا عبر

الخدمات:
يقدم مركز دنيا خدمات تشخيصية ذات جودة عالية وبتكلفة مالئمة،
للكشف المبكر عن أورام الثدي والنسائية ومنها:
•الفحص السريرى.

المؤسسة أو من خالل دعوات خارجية .ويحرص الطاقم على اإللتزام
بالبروتوكوالت العالمية في التعامل مع النساء والمصابات.
التميز في تقديم الخدمات التشخيصية والخدمات الداعمة ذات
الجودة وبتكلفة مالئمة:
نتيجة لجهود الطاقم والخدمات المقدمة فقد تم هذا العام

•الفحص اإلشعاعي )الماموغرام).

معاينة  1545سيدة منهن  1021زيارة جديدة وتم تقديم أكثر من

•فحص األلتراساوند.

 4870خدمة لهن ،وتم تشخيص أكثر من  700سيدة مصابة بأورام

•الفحص النسائي ومسحة عنق الرحم.

حميدة وبحاجة للمتابعة المستمرة حسب البروتوكوالت العالمية،

•مختبر السيتولوجي.

كما تم أخذ  76خزعة ،وتم تشخيص 33سيدة مصابة بسرطان الثدي.
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مما يدل على أن مجموع التدخالت التى يقوم بها المركز من تثقيف

على الصعيد الدولي:

وترويج وحمالت توعية ودقة في التشخيص تساهم في الكشف

إستقبل المركز عدة وفود دولية من مؤسسات أو افراد

المبكر عن سرطان الثدي ويزيد من رصيد سمعة المركز والثقة به

شملت جنوب إفريقيا ،بريطانيا ،أمريكا ،وإتحاد أبناء رام الله

وبالتالي اللجوء إليه.

في أمريكا ،والمؤسسة الفلسطينية الطبية األمريكية حيث
تعرفت الوفود على المركز وأبدت االستعداد للتعاون معه
ودعمه مادي ًا أو تقنياً.
على المستوى المحلي:
تميزت عالقة المركز مع بعض البنوك والشركات والجامعات ،وذلك
بهدف إستقطاب الدعم المادي والمعنوي والتقني وخاصةً دعم
الحاالت االجتماعية ورعاية حمالت إعالمية توعوية حول الكشف
المبكر عن سرطان الثدي.

كما تم وضع  15عالمة في الثدي (سلك يوضع في الثدي
في حال أن الورم صغير جد ًا أو عميق جد ًا مما يساعد طبيب
الجراحة في الوصول إليه بدقة عالية وبالتالي تشخيص مبكر
ونسبة شفاء عالية) .هذا وقد إستفادت  496إمرأة من اإلعفاء
االجتماعي.
تنمية وتعزيز عالقات المركز على المستوى المحلي و الدولي:
تميز عام  2016بشبكة واسعة من العالقات المحلية والدولية،
وقد تشكلت شراكات للمركز كانت بارزة في معظم النشاطات
التي نفذها أو من خالل تقديم الدعم المادي والمعنوي
كتغطية تكلفة الحاالت االجتماعية أو المشاركة في الحمالت
التوعوية ،وكان لإلعالم دور هام في التوعية عن أهمية
الكشف المبكر.
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التعاون مع الجامعات والكليات المحلية:
تميزت هذه الفترة بالعالقة مع الجامعات(القدس ،بير زيت ،بيت لحم،
النجاح ،وكلية إبن سينا) وأصبح المركز مرجعية لمعظم الجامعات
في موضوع سرطان الثدي حيت تم إنجاز عدة أبحاث ومشاريع لتخرج
الطلبة من خالل مركز دنيا.

لجنة اصدقاء المركز :تشكلت لجنة أصدقاء المركز في عام 2015
والهدف من تشكيلها تقديم الدعم المادي واللوجستي للمركز
على المستوى المحلي والدولي لضمان إستمرارية عملة وتغطية
نفقاته الجارية.
التعزيز والتثقيف المجتمعي حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي:
•نشط المركز خالل عام  2016في تنفيذ حمالت التوعية
والحمالت اإلعالمية ،للترويج ألهمية الكشف المبكر عن
سرطان الثدي .فقد تم عقد أكثر من  88ورشة توعوية في
مواقع مؤسسة لجان العمل الصحي بالتعاون مع برنامج
صحة المرأة في المؤسسة ،شمال وسط وجنوب فلسطين،
وأيض ًا بالتعاون مع المؤسسات النسوية وبعض المدارس
والجامعات ،إستفادت منها أكثر من  2072إمرأة وتم خاللها
فرز الحاالت التي تعتبر من الفئة المعرضة لخطر اإلصابة
بسرطان الثدي وتم تحويلها لعمل الفحوصات التشخيصية
في مركز دنيا.
•حملة إكتوبر التوعوية السنوية :وتميزت هذا العام بمشاركة
عدد كبير من المؤسسات والشركات والجامعات والمدارس
الوطنية الحكومية وغير الحكومية فيها .وقد كان لهذه
الشراكة الدور الهام في تغطية الحاالت االجتماعية إو
إيصال رسائل التوعية للنساء عبر توزيع النشرات التوعويه
والتثقيفية الصحية وعبر الرسائل اإلذاعية والتلفزيونية وعبر
اللقاءات على التلفاز والمحطات اإلذاعية.
ومن أهم ما ميز حملة إكتوبر هذا العام التجديد والتنوع في
وسائل التوعية عن األعوام السابقة كالتالي:

•الماراثون الموسيقي للثالثي جبران والذي إستمر 12
ساعه متواصله وقد دخل مجموعة غينيتس لألرقام
القياسية .وريع هذا الحفل الموسيقي سيخصص لشراء
مركبه مجهزة بجهاز الماموغرام من أجل الوصول لجميع
النساء وخاصةً في المناطق المهمشه التي تفتقر ألدنى
الخدمات الصحية.

•إعتماد الدراما كأسلوب توعية من خالل عروض مسرحية.

•تنظيم حملة على مستوى إقليمي بالشراكة مع مؤسسات

•ماراثون اليوم الوردي.

تعمل في مجال السرطان في خمس دول عربية.
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المشاريع الخاصة بدائرة الرعاية الصحية األولية
من المشاريع التي نفذت في عام :2016
 .1مشروع دعم برنامج الصحة المدرسية في القدس المحتلة

و 9مواقع في منطقة الجنوب وكانت مدة البرنامج في عام

الممول من إقليم الباسك بالشراكة مع مؤسسة Paz Con

 2016فقط  4أشهر وتعمل المؤسسة جاهدةً على إستدامة

 Dignidadاسبانيا وتنوعت نشاطات المشروع لتغطية جوانب

تقديم الخدمات المتنوعة في تلك المناطق المهمشة.

الصحة المدرسية ونشاطاتها الصحية والتنموية في 60
مدرسة وقد توقف المشروع في نهاية .2016
 .2مشروع دعم برنامج صحة المرأة الممول من المؤسسة
السويدية لالغاثة الفردية والذي يتبنى بعض نشاطات
برنامج صحة المرأة ولمدة  3أعوام ويركز على قضايا تنموية
إجتماعية ضمن البرنامج.
 .3مشروع تحسين و تعزيز الصحة الجنسية واالنجابية الممول
من حكومة كاتالونيا /اسبانيا و بالشراكة مع مؤسسة هيليا
اإلسبانية وبدأ في الربع األخير من عام  2015لمدة عام
ويدعم المشروع جزء من نشاطات برنامج صحة المرأة الخاصة
بتقديم الخدمات وعقد جلسات التوعية ورفع الوعي وتشكيل
مجموعات نسوية في المناطق التي تعمل المؤسسة بها.
 .4مشروع دعم نشاطات مركز دنيا دنيا التخصصي بالشراكة
مع مركز تطوير المؤسسات األهلية الذي يغطي تكلفه
فحوصات للكشف المبكر عن سرطان الثدي ل 400إمرأة
وكذلك تدريب طاقم مركز دنيا في موضوع الدعم النفسي
وكيفية التعامل مع مرضى سرطان الثدي عند التشخيص وتم
االنتهاء من هذا المشروع ببداية العام.
 .5مشروع العيادات المتنقلة المدعوم من مؤسسة كير
إنترناشونال ويخدم في  16موقع ًا من المناطق المهمشة
والتي تصنف كمناطق «ج» في  7مواقع باألغوار الشمالية
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 .6مشروع الجمعية البريطانيه لمساعدة الفلسطينيين MAP
 UKوهو مشروع داعم لنشاطات مركز دنيا.
 .7مشروع تحسين الكشف المبكر عن سرطان الثدي بالشراكة
مع مستشفى المطلع و بتمويل من صندوق األمم المتحدة
للسكان وينتهي المشروع في آذار من عام .2017
 .8مشروع تعزيز الحقوق اإلنجابية والجنسية والحماية من
العنف المبني على النوع االجتماعي الممول من صندوق
األمم المتحده للسكان ومن أهم أنشطته تأسيس مركز
إشراقة لتنمية المرأة في مركز قلقيلية الصحي.

دائرة التنمية
المجتمعية
33

سعت دائرة التنمية المجتمعية في عملها لعام  2016لبلورة

أعطت الدائرة في كافة مسارات عملها ومحطاتها أهمية كبيرة

العمل والتمكين المجتمعي األوسع ،عبر جميع برامجها ومراكزها

إلتفاقيات حقوق اإلنسان ،باعتبارها الركيزة األساسية وبوصلة

التنموية ،وذلك باإلستناد إلى توجهات الرؤى اإلستراتيجية

العمل التنموي القائم على أساس العدل والمساواة وتحقيق

لدائرة التنمية في العمل المجتمعي ،من خالل تشكيل مجموعات

الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع ،وعلى هذا األساس قامت

الدعم والضغط والمناصرة في كافة مجاالت عملها مع المسنين،

بالمساهمة في تعزيز الوعي المجتمعي في الكثير من القضايا

واألشخاص ذوي وذوات اإلعاقة ،وكذلك األطفال ،وقطاع الشباب،

الحقوقية ،وتزامن هذا مع الحاجة المجتمعية في المجال ،وقناعات

ضمن فلسفة توسيع نطاقات الدمج المجتعي الشمولي بعيد ًا عن

المؤسسة نحو تهيئة الظروف المالئمة للعمل التنموي عبر جميع

اإلقصاء والتهميش لهذه الفئات ،جراء العديد من األسباب وعلى

بروتكوالت وإتفاقيات حقوق اإلنسان.

رأسها ثقافة المجتمع ،والنظرة المجتمعية الدونية لبعض من هذه
الفئات وال سيما في مجال اإلعاقة ،وفي المقابل قلة اإلمكانيات
والمهارات المعرفية لدى جزء كبير من أفراد المجتمع بحقوق
وإحتياجات هذه الفئات ،وما تشكله من أهمية على صعيد تنمية
وتقدم المجتمع.
ركزت دائرة التنمية في عملها على توسيع نطاق العمل
وتكامل الجهود مع العديد من المؤسسات والناشطين
في مجال العمل التنموي والمجتمعي ،وذلك إيمان ًا منها
بأن الجهود والتعاون المشترك من شأنه تعظيم اإلنجازات،
وتطوير مسارات العمل التنموي في شتى الميادين،
وعلى هذا األساس نفذت الدائرة مجموعة من األنشطة

•االستمرار في العمل على خلق نماذج نصرة حقوق
ومتطلبات األشخاص ذوي وذوات اإلعاقة مطورة
ومحدثة على أساس القوانين والمواثيق الدولية
المتعلقة بقضايا اإلعاقة.
•اإلستمرار في تطوير نموذج ريادي شبابي فاعل في
المجتمع الفلسطيني ،وخاصةً في القدس.
•االستمرار في العمل على نموذج نصرة حقوق وإحتياجات
المسنين والمسنات مطور ومحدث بما يتالءم مع قانون
المسنين.

والفعاليات الجماعية مع العديد من المؤسسات في مجاالت

•االستمرار بالعمل في نموذج حضانة وروضة حقل الرعاة

العمل الطوعي ،وورش العمل المختلفة ،وعقد مجموعة

بطريقة محدثة ومطورة.

من الدورات وورش العمل المجتمعي ،وتبادلت مع بعض

• العمل على بناء نماذج تنمية نسوية جديدة لتلبية قضايا

المؤسسات آفاق العمل المشترك ،وجرى اإلطالع على نماذج

ومتطلبات القطاع النسائي وخاصة في المناطق الفلسطينية

تنموية مختلفة في سياق عملها ،إلى جانب تعزيز عالقتها

المهمشة.

مع المجتمع المحلي في جميع المناطق التي تتواجد بها

بناء على ذلك نستطيع وصف مجريات سير عمل مراكز وبرامج الدائرة

مراكزها وبرامجها التنموية ،وذلك الستثمار وتسخير كافة

لعام  2106على النحو التالي:

الموراد المجتمعية المتاحة تجاه نهضة األفراد.
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إنجازات الدائرة يمكن تلخيصا بما يلي:

برنامج التأهيل المبني على المجتمع في منطقة الجنوب:

لألشخاص ذوي اإلعاقة ،واالنتقال من نظرة الرحمة والشفقة والعجز

واصل البرنامج عمله في مناطق الخط الغربي لمحافظة الخليل،

التي مازلت تسيطر على جزء كبير من فلسفة العمل المؤسساتي

من خالل العمل مع األشخاص ذوي وذوات اإلعاقة ،وأسرهم

والمجتمعي في هذا المجال ،إلى العمل على أساس حقوقي

ومجتمعاتهم المحلية ،ضمن فلسفة التأهيل المبني على

وتنموي ،وعدم التركيز على نواحي الضعف والعجز الموجودة

المجتمع ،والتي تؤكد على أهمية دمج وتأهيل األشخاص ذوي

لدى هذه الفئات ،وإنما النظر أيض ًا إلى جوانب القدرات واإلمكانيات

وذوات اإلعاقة ضمن بيئتهم المحلية ،وعدم عزلهم أو وضعهم

الموجودة لدى األشخاص ذوي وذوات اإلعاقة ،وإستثمار هذه

في مؤسسات مخصصة بهم ،لما يعنيه ذلك من توسيع نطاق

القدرات في المساهمة بعجلة التنمية في مجتمعنا ،وال سيما

العزل واإلقصاء المجتمعي لهذه الفئات ،وال يعمل على تغيير

بأن هذه الفئة تشكل ما نسبته  2.9%من العدد اإلجمالي للسكان،

ثقافة المجتمع تجاه تبني وتعزيز دور المسؤولية المجتمعية

إستناد ًا إلى تقرير جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني لعام .2011

بالعمل مع جميع الفئات المجتمعية ومنهم األشخاص ذوي وذوات
اإلعاقة ،عالوةً على أن نهج البرنامج العمل على تعزيز قدرات هذه
الفئات ومجتمعاتها تجاه المساءلة االجتماعية لمتخذي القرارات
مثل البلديات والمؤسسات الرسمية والوطنية.

وتم اإلرتكاز إلى حقوق هذه الفئات التي نص عليها القانون
الفلسطيني في مجال اإلعاقة لعام  ،1999واإلتفاقية الدولية
لإلعاقة التي صدرت عام  2006ووافقت عليها السلطة الوطنية
الفلسطينة عام  ،2014وإنصبت محاوالت البرنامج نحو إسثتمار
هذا اإلنجاز الوطني في تغيير نمطية النظرة والعمل المجتمعي
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كذلك ركز البرنامج عمله على تقوية وتأهيل األشخاص ذوي وذوات

وكان للبرنامج إنجازات على صعيد عمل المؤائمات في المرافق

والمهارات الحياتية ،ليكونوا

العامة في جزء كبير من مناطق عمله ،حيث قام بتطبيق مؤائمات

قادرين على التعبير والدفاع عن متطلباتهم وحقوقهم المختلفة

في مجموعة من العيادات الصحية العامة وبعض مقرات البلديات

أمام المجتمع ومؤسساته المختلفة ،وتطلب ذلك العمل مع أسر

والمجالس القروية ،وقد ساهمت هذه الموائمات في زيادة

وأهالي األشخاص ذوي وذوات اإلعاقة ،بتدريبهم في مجاالت

دمج األشخاص ذوي اإلعاقة عبر سهولة وصولهم وإستخدامهم

الرصد والتوثيق لكافة االنتهاكات التي يتعرضون لها وتسبب لهم

للمرافق العامة في مجتمعاتهم.

اإلعاقة في العديد من الجوانب

اإلساءة النفسية وعدم إعطائهم الفرص المتساوية مع غيرهم
في مجاالت العمل والتعليم والصحة والكثير من الجوانب.
إستمر البرنامج بالعمل على دعم وتقوية المجموعات الضاغطة
في هذا البرنامج في ثمانية مواقع يعمل بها ،حيث أثبتت التجربة
العملية مدى أهمية هذه المجموعات ،وقدرتها في التغيير
المجتمعي والمؤسساتي نحو األفضل على صعيد األشخاص ذوي
وذوات اإلعاقة ،عبر تدريب وتأهيل هذه المجموعات التي تمترست
قوتها ونفاذها في مجتمعاتها المحلية ،وشكلت حالة من التضامن
المجتمعي العالي ،إلى درجة خروج هذه المجموعات من مجتمعاتها
المحلية إلى النطاق الوطني ،وحصولها على بعض المشاريع
والبرامج التي تخدم تقدم مسارات العمل في مجال اإلعاقة.
إلى جانب ذلك واصل البرنامج علمه في تزويد األشخاص ذوي
وذوات اإلعاقة ببعض الخدمات الصحية والتأهيلية عبر مركز حلحول
الصحي ،باإلضافة إلى زيارات العمل الميداني في جميع مواقع
البرنامج بهدف الوصول إلى أغلبية األشخاص ،وإمكانية تزويدهم

النحو اآلتي:
إحصائيات الملفات:

بكافة االحتياجات على صعيد األدوات المساعدة وتنفيذ بعض

•عدد ملفات العمل 189 :ملف (ذكور  76وإناث .)56

المؤائمات ،وفي هذا السياق كان للمجتمعات المحلية مساهمة

•عدد ملفات المتابعة 366 :ملف (ذكور  ،141وإناث .)152

عالية في توفير جزء من األدوات المساعدة والمؤائمات البسيطة،
وشكل هذا مؤشر ًا إيجابي من المجتمعات المحلية حول أهمية
العمل من مختلف النواحي الحقوقية واإلنسانية تجاه اإلعاقة
وفئاتها المختلفة.
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ويمكن تلخيص أهم اإلنجازات والمؤشرات لعمل هذا البرنامج على

التحويالت:
•عدد التحويالت بشكل عام 2165 :تحويلة.
•إستفاد منها  1360شخص.

مراكز التنمية المجتمعية

تحويالت الخدمات الطبية والتأهيلية:
•عدد التحويالت بهدف الخدمات الطبية والتأهيلية 1718 :تحويلة.

نادي المسنين  /بيت ساحور:

عدد جلسات وحدة التأهيل
التشخيص الوظيفي

164

اإلرشاد والطب النفسي

50

تقييم نطق

77

العالج طبيعي

235
المجوع الكلي 526 :شخص ذوي إعاقة
( ذكور 266وإناث)260

األدوات المساعدة:
•عدد األدوات المساعدة 398 :أداة كمساهمة مجتمعية من
ضمنها فقط  333أداه عبر المساهمات المجتمعية.
األنشطة المجتمعية:

عزز نادي المسنين عمله بتوسيع نطاق العمل المجتمعي في
إتجاهات الضغط والتأثير على صناع القرار ومؤسسات المجتمع
المدني إليجاد السياسات والتشريعات الخاصة بحقوق وإحتياجات

•تم تنفيذ قرابة  159نشاط ما بين أيام فرح ومرح وأنشطة

كبار السن ،وما تعانيه هذه الفئة من تهميش ونقص في الخدمات

بهدف التقصي والكشف المبكر عن اإلعاقة ،باإلضافة إلى

التي لها عالقة بتأمين فرص الحياة الكريمة ،ولوقف التعامل مع

العروض المسرحية وأنشطة الحشد والمناصرة لحقوق

هذه الفئات بطريقة موسمية وإحتفالية بذكرى اليوم العالمي

األشخاص ذوي وذوات اإلعاقة وإستفاد منها 2622ما بين

الذي يصادف في شهر أكتوبر من كل عام ،حيث طالب النادي وعبر

إناث  1780وذكور .842

محطات عمله المختلفة المؤسسات وأفراد المجتمع بأن تكون مثل

•عدد الزيارات المنزلية كانت قرابة  2727زيارة بهدف المتابعة

هذه المناسبات وقفة جدية على صعيد مراجعة كافة اإلنجازات في

وتقديم الدعم والمساندة لألشخاص ذوي وذوات اإلعاقة

العمل مع كبار السن ،والبناء وتتويج هذه اإلنجازات عبر إصدار رزمة

وألهاليهم باإلضافة إلى زيارات من وحدة التأهيل من أجل

القوانين والتشريعات الخاصة بالمسنين.

تقديم البرامج البيتية ،بهدف متابعة تطورات اإلعاقة وقد

قام النادي بتنفيذ مجموعة من األنشطة المجتمعية التي من

إستفاد من هذه الزيارات  3674شخص ذوي و ذوات إعاقة

شأنها الحفاظ على قنوات التواصل والتفاعل المجتمعي ما بين

(ذكور 1340و إناث .)881

المسنين وعائالتهم ،وتنفيذ مجموعة من األنشطة المجتمعية
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في بعض المؤسسات ،بهدف تسليط الضوء على مهارات وقدرات

والمسنات بما قد يواجهم من أمراض ،وآليات العمل في مثل

هذه الفئات وأن بإمكانها تقديم المزيد من العطاء المميز مثل:

هذه الحاالت ،عدا عن تقديم الخدمات الصحية المجانيه لرواده عبر

فرقة النادي الغنائية التي قدمت مجموعة من العروض الغنائية

التنسيق مع المركز الصحي في بيت ساحور التابع لمؤسسة لجان

التراثية والفلكلور الفلسطيني الجميل ،وقد حظيت جميع هذه

العمل الصحي ،وفي مجال الترويح عن النفس قام النادي وبشكل

العروض باحترام وتقدير كافة المشاركين والمشاركات في

شهري بتنظيم الرحالت على المستوى المحلي وأحيان ًا الدولي

العروض المختلفة ،ودللت هذه العروض على قدرات كبار المسنين

لبعض الراغبين والقادرين على المشاركة بهذه الرحالت ،إلى جانب

الالمتناهية ،وال سيما إذا توفرت الظروف والبيئة الداعمة.

إستقبال العديد من الوفود المحلية والجامعية مثل جامعة بيت
لحم ،وجامعة القدس ،وكذلك جامعة القدس المفتوحة ،وبعض
المدارس لمعايشة رواد النادي وتقديم مجموعة من النشاطات
الهادفة .كما أن توثيق تجربة النادي ورواده إستقطبت العديد من
وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية.
مؤشرات
المؤشر

العدد

عدد المستفيدين

 115مسن ومسنة
 25رجل و 80إمرأة

عدد الوفود التي زارت المركز

 31وفد محلي ودولي

عدد المؤسسات التي لها عالقات
تعاون

 6مؤسسات بما فيها وزارتي
التنمية والداخلية.

عدد مرات اإلشراف الطبي على المسنين

.106

عدد األنشطة المقدمة للمسنين

 6رحالت وأنشطة كبيرة.

عدد المحاضرات

 7محاضرات.

عدد المتطوعين

 116متطوع.

الفعاليات والبرامج الترفيهية والتثقيفية في مجاالت حياتهم

عدد النشاطات مع المجتمع المحلي

 5أنشطة.

اليومية ،وإهتم بتقديم كافة الخدمات الصحية والترويحية ،حيث

عدد الزيارات للمسنين المرضى

 24زيارة.

نظم النادي العديد من األيام الطبية في تخصصات العظام

عدد المشاريع التي حصل عليها
النادي

مشروع واحد من شركة
اإلتصاالت.

نظم النادي مجموعة من الزيارات التبادلية مع مؤسسات وجهات
كثيرة تعنى بكبار السن ،وذلك بهدف نقل التجربة الخاصة بالنادي،
باإلضافة إلى تطوير آفاق العمل والطموح إلى مستويات ممتازة
على صعيد العمل بشكل دائم ،وال سيما بأنه يتعامل مع فئات
جديرة بتقديم أفضل ما يمكن من مستويات العمل.
إستقبل النادي وبشكل يومي رواده ونظم لهم مجموعة من

والدماغ وأمراض الشيخوخة ،وذلك بهدف توعية المسنين

38

روضة وحضانة حقل الرعاة  /بيت ساحور:
عملت روضة وحضانة حقل الرعاة خالل العام على تبادل خبراتها

إقبال األطفال في الروضة والحضانة في إزدياد ،كذلك الحال

وطرق عملها وأدواتها بالزيارات التبادلية العديدة مع مجموعة

للنشاطات الالمنهجية وأيام الفرح والمرح التي نفذتها الروضة.

من دور الحضانة ورياض األطفال في بيت لحم ،وذلك بهدف
السعي لتطوير كافة إمكانياتها وقدرات طاقمها في العمل مع
األطفال ،ومحاولةً منها لتجنيد أخر المستجدات المحلية والدولية
في هذا المجال ،إضافةً إلى ذلك نظمت الروضة والحضانة العديد
من اللقاءات مع أهالي وذوي األطفال ،بهدف تبادل وجهات النظر
واإلستماع إلى آرائهم في خدماتها وفعالياتها التربوية ،والخروج
بمجموعة من التوصيات التي إنعكست إيجاب ًا على مسار عمل
الروضة والحضانة.
كذلك سعت الروضة والحضانة كالمعتاد إلى توثيق عالقتها بجميع
المؤسسات القاعدية والمجتمعية في بيت ساحور ،عبر تنفيذ
مجموعة من النشاطات التبادلية  ،بهدف ترسيخ عالقات التعاون
والعمل المشترك وتمكين الحاضنة المجتمعية لعمل الروضة
والحضانة ،التي تقدم خدماتها وفعالياتها ألبناء هذه المدينة،
وبالتالي عملت على توسيع نطاق عمل الروضة من البيئة الداخلية
للروضة ،نحو شمولية البيئة الخارجية التي لها دور كبير أيض ًا على
صعيد الجوانب التربوية والتعليمية لألطفال.
قامت الروضة بتطوير أغلبية وسائلها وأدواتها التربوية من
قصص وألعاب ونماذج مستمدة من الواقع والبيئة القريبة
لألطفال ،حيث ساهم ذلك في تعلم األطفال وإقبالهم على
اللعب والمشاركة ،ورفع درجات اإلستيعاب والتعلم في الكثير
من النواحي الحياتية لديهم ،وجزء من هذه األدوات تمت
عبر المشاركة مع األهالي ،وهذا ساعد على تفاعل األهل مع

سعت الروضة والحضانة إلى تجنيد العديد من المشاريع التنموية
لرفد عملها عبر التبرعات من المجتمع المحلي ،وقد حظيت هذه
المشاريع بالقبول ووظفت لتطوير بعض أدوات اللعب وقسم
الحاسوب ،والحديقة الخارجية ،وهذا بدوره أوجد الحيوية وعدم
الرتابه في عمل دور رياض األطفال والحضانات .كما قامت إدارة
الروضة والحضانة بالحفاظ على عالقتها اإليجابية مع مختلف
الجامعات التي توفد طلبتها بهدف أغراض التدريب والعمل
التطبيقي في مجال التربية ورياض األطفال حيث بلغ عدد الطلبة
المتدربين  11طالبة ،وهذا ساهم في تطوير التوجهات النظرية
لهؤالء الطلبة ،والممارسات العملية وإستثمار هذه الجوانب في
سياق عمل الروضة والحضانة.

أبنائهم وطاقم الروضة في أجواء من المرح والبهجة التي
يحتاجها األطفال بشكل دائم.
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النقاط التالية توضح أهم مؤشرات الروضة والحضانة لعام 2016
والتي يمكن وصفها بالتالي:
المؤشر
عدد األطفال االجمالي

مركز الواحة  /بيت ساحور:
مركز الواحة من المراكز النموذجية والداعمة لفكرة دمج األشخاص

العدد
 96منهم  35ذكور  61إناث

ذوي وذوات اإلعاقة في المجتمع ،وبالتحديد في مجال التأهيل
والدمج المهني ،وهو يستند إلى فكرة حقوقية وتنموية مفادها
بأن الشخص ذي اإلعاقة لديه قدرات وإمكانيات يجب أن يتم إستثمارها

عدد دورات وورش تدريب المشرفات

9

عدد النشاطات المجتمعية لألطفال

103

المركز وغاياته نفذ العديد من األنشطة المجتمعية بهذا المجال كان

عدد النشاطات المجتمعية الخاصة باألهالي

54

أبرزها الترويج لمهارات هذه الفئات عبر خطوط إنتاجه من إعادة تصنيع

642

الورق والشمع ،والسيراميك والرسم على الخشب ،والمشاركة في

عدد المشاركين من األهالي في األنشطة
عدد المؤسسات التي إرتبطت بالمركز كتعاون وتنسيق

8

عدد القص المقروءة لألطفال

2407

عدد الكتب والقصص المعارة لألطفال

898

عدد النشرات الثقافية الموزعة على االهل

5

إستيعاب اطفال ذوي إحتياجات خاصة

5

عدد الزيارات المنزلية لألطفال واألهالي

2

رحالت

6

عدد األطفال المشاركين في الرحالت

عبر مجموعة من األدوات واآلليات المهنية واإلشرافية .وعبر أهداف

تنظيم العروض المحلية والدولية بهذا المجال.

 252فقط

حافظ المركز ورواده من ذوي وذوات اإلعاقة العقلية البسيطة
على إستمرارية عملهم في اإلبداع وتصميم المنتوجات اليدوية
وتحسين مستوى اللمسات الفنية ،إذ أن التصميم بطريقة إبداعية
هو من أحد أهم القضايا التي عملت على الترويج والمناصرة
المحلية والدولية لحقوق هذه الفئات وتسليط الضوء على مدى
مهاراتها وإمكانياتها المختلفة .ويعد تأهيل هذه الفئات بقدر
ماهو حاجة ملحة هو في المقابل يساهم في تنمية المجتمع ،من
خالل إستثمار قدرات وطاقات كافة الفئات المجتمعية.

40

حرص المركز على العمل مع أهالي وأسر رواده وعبر تنفيذ مجموعة

مؤشرات

من اللقاءات المفتوحة ،وتنفيذ مجموعة من النشاطات والرحالت
الترفيهية الجماعية ،وهذا ساهم في تعزيز قنوات االتصال والقرب

المؤشر

العدد

عدد رواد المركز ذكور وإناث

19

نسبة الذكور من المستفيدين

11

الزيتون ،وذلك بهدف تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه هذه

نسبة اإلناث من المستفيدين

8

الفئات على صعيد الدمج المجتمعي وبدروهم في كافة المجاالت.

عدد الندوات التي شارك بها الموظفون

3

عدد خطوط االنتاج

6

الصحية والترفيهية اليومية لرواده وحرص على تنفيذ مجموعة من

عدد الوفود المحلية التي زارت المركز

11

األنشطة التي تتعلق بقدراتهم الحياتية وزيادة وعيهم المجتمعي،

عدد الوفود االجنبه التي زارت المركز

6

وتوسيع مداركهم الفكرية لما يحيط بهم ويتعاملون به في

عدد المؤسسات التي لها عالقة تعاون مع المركز.

12

بيئتهم المجتمعية ،وإستقبل المركز العديد من الوفود المحلية

عدد المتطوعين والطلبة المتدربين

 13متطوع ومتدرب.

واألجنبية بهدف اإلطالع على تجربته في التعامل مع األشخاص

عدد المعارض التي شارك بها المركز

3

عدد الرحالت التي شارك بها المركز

1

عدد المنتفعين الذين شاركوا بالرحالت
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ما بين رواد المركز وأهاليهم ،كما شارك المركز ورواده في
مجموعة من األعمال الطوعية مثل المشاركة في موسم قطف

قدم المركز إلى جانب نشاطاته المجتمعية مجموعة من الخدمات

ذوي وذوات اإلعاقة وشراء المنتوجات التي يقوم بإنتاجها.
من أفضل محطات عمل المركز للعام هو عقد إتفاقية مع وزارة
التنمية المجتمعية ،بهدف شراء الخدمة والفعاليات التي يقدمها
لرواده ،وهذا شكل نقلةً نوعية على صعيد درجات الدعم والمساندة

مركز جدل للثقافة والتنمية /بيت ساحور:

من قبل المؤسسات الرسمية لمسيرة وعطاء المركز.

حافظ المركز على تنفيذ مجموعة من األنشطة المجتمعية على
مستوى بيت ساحور والمناطق المجاورة ،وذلك من خالل الندوات
واألمسيات الثقافية .حيث نفذ مجموعة من اللقاءات الشبابية بعنوان
الحق بالصحة ضمت مجموعة من الشباب والشابات من مختلف المدن
الفلسطينية مثل القدس والخليل وبيت لحم ،كذلك نظم المركز
مجموعة من اللقاءات الشبابية بهدف تبادل الخبرات وتوجهات اآلراء
لما يواجه القطاع الشبابي من تحديات ومعيقات على صعيد المشاركة
المجتمعية في مجاالت الحياة وأبرزها على صعيد المشاركة في
صنع وإتخاذ القرارات .كما نفذ المركز مجموعة من االحتفاالت في
عدة مناسبات وطنية وإجتماعية مثل االحتفال بيوم اإلعاقة نظمها

41

بالتعاون مع مركز الواحة التابع للمؤسسة في منطقة بيت ساحور
واالحتفال بيوم المرأة العالمي.

الطوعية كالمشاركة في موسم قطف الزيتون وغيرها من األعمال.
كما تم نتفيذ ندوات شبابية في موضوع الجرائم اإللكترونية

هذا إلى جانب إستضافة المركز لمجموعة من الحوارات الثقافية

وهدفت إلى رفع الوعي الشبابي والمؤسسات بتداعيات وآثار

والسياسية المتعلقة بالوضع الفلسطيني الراهن على مختلف األصعدة.

إستخدام وسائل االتصال اإلجتماعي ،وأخذ الحيطة والحذر الالزمين

مركز نضال للثقافة والتنمية (برامج ومشاريع التنمية) /القدس:
كثفت برامج وأنشطة القدس التنموية فعالياتها وبرامجها
المختلفة تجاه حقوق الشباب الفلسطيني وأهمها الحق بالصحة.
وفي هذا الجانب نفذت مجموعة من الدورات الشبابية في مجال
الحق بالصحة شارك فيها العديد من المجموعات الشبابية من عدة
مدن ومحافظات فلسطينية بما فيها مدينة القدس.

في إستخدام هذه الوسائل وعدم الوقوع كضحايا لإلبتزار المالي
والجسدي وغيره من أشكال اإلبتزاز.
وفي مجال الحق بالصحة شارك الشباب في فعاليات المؤسسة
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة سرطان الثدي وذلك في مدن
رام الله والخليل وبيت لحم ،حيث تضمنت مشاركة الشباب المساهمة
في تنظيم الماراثون الرياضي واألمسيات الغنائية في رام الله،
كذلك في عمل الوقفات والمسيرات التضامنية مع مريضات سرطان

كذلك عززت البرامج والمشاريع التنموية عملها في القدس عبر دعم

الثدي في كل من بيت ساحور والخليل ،والمشاركة في حمالت قص

ومساندة شبكاتها الشبابية المختلفة وأهمها شبكة تواصل الشبابي،

الشعر للتعبير عن التضامن الشبابي في هذا المجال.

وذلك من خالل تدريب وتأهيل هذه الشبكات بمجموعة من التدريبات
واللقاءات المتعلقة برفع مهاراتها بالتوثيق ورصد اإلنتهاكات
وعلى رأسها إنتهاكات االحتالل اإلسرائيلي في جميع المجاالت
مثل اإلنتهاكات الصحية والسكن والتعليم .وتم تنفيذ مخيم شبابي
في محافظة بيت لحم شارك فيه  60شاب ًا من كال الجنسين من مدن
القدس ورام الله وبيت لحم والخليل ،وذلك لمدة عشرة أيام نظمت
خاللها مجموعة من اللقاءات التوعوية في مجال الحق بالصحة
واإلتصال والتواصل ،والحق بالتعليم والصحة النفسية والمجتمعية،
إلى جانب تنفيذ مجموعة من األعمال الطوعوية في بعض القرى
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الفلسطينية ،ومجموعة من الفقرات الغنانية والمسابقات الفنية،

إلى جانب ذلك تم تنفيذ وإصدار مجموعة من المساهمات الشبابية في

وكذلك تنفيذ بعض مسارات المشي للتعرف على معالم المدن

العديد من المواضيع ذات العالقة بالعمل الطوعي وأهميتة في المجتمع

والقرى الفلسطينية ،وفي نهاية المخيم صدر عن الشباب مجموعة

المحلي ،وإصدار دراسة بحثية عن محددات الحق بالصحة ،وتنفيذ مجموعة

من المبادرات تم تبنيها وتنفيذها من المؤسسة بمشاركتهم مثل

من اللقاءات المتلفزة حول مواضيع تتعلق بمحددات الحق بالصحة مثل

دورات في مجال األسعاف األولي وتنفيذ مجموعة من األعمال

الجريمة اإللكترونية وغيرها من المواضيع ذات العالقة بالحق بالصحة.

دائرة العالقات
العامة واإلعالم
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تعمل دائرة العالقات العامة واإلعالم بتركيز على عدة محاور

إلى الخدمات الصحية التي تقدم عبر العيادات المتنقلة ،وفي هذا

رئيسية تشمل :تجنيد األموال وإدارة المشاريع حيث تو َكل لها

اإلطار جرى التباحث مع أطراف عدة للوقوف على اإلشكاليات في

مهمة كتابة المشاريع والتقارير المختلفة سواءً الصحية أو

المناطق المصنفة “ج” والطلب من وزارة الصحة زيادة المخصصات

التنموية ومتابعة متطلبات المشاريع القائمة ومتطلبات الممولين

والدعم لهذه المناطق .وقدمت المؤسسة مقترح ًا لتطوير مفهوم

باإلضافة إلى إستقبال الوفود ومرافقة الشركاء إلى مواقع عمل

الوصول إلى الخدمات الصحية في هذه المناطق.

المشاريع والقيام بزيارات للمؤسسات لتعزيز الشراكات والمبادرة

وقد كان للمؤسسة دور فاعل في نقاش أجندة السياسات الوطنية

لشراكات جديدة على الصعيد المحلي والعربي والدولي للدائرة.

( )2022-2017التي أطلقها مجلس الوزراء كممثل لشبكة المنظمات

كما وتعمل على تعزيز عالقات المؤسسة الحالية وبناء عالقات

األهلية ،وتحديد ًا فيما يتعلق بسياسة العدالة في توزيع الخدمات

جديدة مع المؤسسات والجهات المانحة في المجتمعات المحلية

الصحية والوصول إليها وتحديد ًا في مناطق “ج” والمناطق

والعربية والدولية.

المعزولة والمهمشة بفعل الجدار ،وكذلك إعداد ورقة سياسات

وتعمل الدائرة كذلك على تعزيز الدور المؤسسي على المستوى

حول رؤية المجتمع المدني للنظام الصحي وقدرته في تغطية

الوطني العام والمناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني من خالل

المناطق “ج”.

التواجد في اإلئتالفات الوطنية والعربية والدولية والمشاركة

وتساهم المؤسسة برفع ورصد إي إنتهاكات تتعرض لها األطقم

الفعالة بنشاطاتها وبالتنسيق والتعاون مع كافة الدوائر ،ومجلس

الصحية والمواطنين في هذه المناطق إلى الهيئات الدولية لفضح

اإلدارة.

ممارسات االحتالل ،وقد تم رفع شكوى ضد ما يتعرض له مركز

ومن خالل وحدة االعالم ,والتي تعتبر رافد ًا رئيسي ًا لكافة دوائر

طوارئ الخليل التابع للمؤسسة والكائن في البلدة القديمة إلى

المؤسسة يعمل اإلعالم بشقية التقليدي والعصري على إبراز عمل
المؤسسة ونشاطاتها والترويج لها ولرسائلها الصحية والتنموية
والوطنية.

نشاطات الدائرة على صعيد التشبيك
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قوات التواجد الدول في الخليل حول مالحقة طفل إلى المركز
الصحي وإعتقاله .وأيض ًا تم رصد ونشر االنتهاكات التي يتعرض
لها الطاقم وتحديد ًا خالل فترة الهبة الشعبية ومنع الطواقم من
الوصول إلى المراكز وخاصةً في البلدة القديمة (طوارئ الخليل).

نجحت الدائرة في ترسيخ وجودها في اإلئتالفات التي تنضم إليها

حضور مميز في اإلئتالفات والشبكات المحلية

المؤسسة وعملت على فتح عالقات جديدة وإنضمت إلئتالفات

تنضم المؤسسة الى العديد من اإلئتالفات والشبكات المحلية

وشبكات جديدة .كما عملت الدائرة على تكثيف جهودها وعملها

إضافةً إلى اللجان المهنية والوطنية المتخصصة ،ومن أبرز هذه

في المناطق المصنفة “ج” في الضفة الغربية بالتركيز على الوضع

اإلئتالفات والشبكات:

الصحي بالتعاون مع شبكات ومؤسسات مختلفة وعبر التجمع

•شبكة المنظمات األهلية :والتي تضم في إطارها أكثر

الصحي Health Clusterوعبر إقتراح تطوير مشاريع تنموية ،إضافةً

من  120مؤسسة ،ولجان العمل الصحي عضو في اللجنة

التنسيقية المنتخبة من الهيئة العامة ،حيث إلتزمت

القدس ووضع النساء فيها ،ونشط التجمع في التضامن مع

المؤسسة بكافة إجتماعات اللجنة التنسيقية وقامت بدورها

األسرى واألسيرات ،وحملة إستعادة جثامين الشهداء.

في أمانة الصندوق وساهمت في أنشطة الشبكة المختلفة

•اإلئتالف التربوي :تنشط لجان العمل الصحي في اإلئتالف

ومنها المتعلقة بقانون الضمان االجتماعي ،وحراك

التربوي وهو تجمع ل  50مؤسسة مهتمة بقضايا التربية

المعلمين ،والتضامن مع األسرى ،والمشاركة في اللجنة

والتعليم إنشيء عام .2007

وأبرز النشاطات التي

االستشارية لدراسة قاعدية عن مؤسسات مجلس التنسيق

تمت المشاركة بها :المشاركة الفاعلة في إعداد الخطة

األهلي وأوضاعها وفق دليل مؤشر سيفوكس للمجتمع

االستراتيجية والتشغيلية .وفي الورش التي عقدها اإلئتالف

المدني (الذي يضم مؤسسات الشبكة ،إتحاد الجمعيات

(تحليل الموازنات المالية التربوية ،وتحليل المنهاج إعتماد ًا

الخيرية ،الهيئة الوطنية للمؤسسات األهلية)  .والمساهمة

على حقوق اإلنسان) .وإعداد مسودة ورقة الموقف حول

في إصدار البيانات الخاصة بالشبكة ،والمشاركة بورش عمل

موازنات التعليم وضرورة رفعها إلى  .24%وكان لإلئتالف دور

مع هيئة مكافحة الفساد ومناقشة الذمة المالية الخاصة

في تبني مواقف تجاه قضايا إضراب المعلمين في المدارس

بمؤسسات المجتمع المدني ،وغيرها من النشاطات .إضافةً

الحكومية.

إلى عضويتها ونشاطها في اللجان القطاعية المنبثقة عن

•الفريق األهلي لدعم شفافية الموازنة العامة :حيث تمت

الشبكة وتشمل لجنة القدس ،اللجنة الصحية ،لجنة المناصرة

المشاركة في االجتماعات والنقاشات المختلفة وكلفت

وقطاع الشباب والمرأة .وساهمت المؤسسة في إعداد

بمتابعة موازنة وزارة الصحة الفلسطينية.

إستراتيجية الشبكة الجديدة للثالثة أعوام القادمة ،وقدمت
المؤسسة مقترحات عمل تتعلق بآليات العمل مع اللجان
القطاعية وكيفية تفعيلها.

•منتدى المنظمات األهلية لمناهضة العنف ضد المرأة :تنشط
المؤسسة بالمشاركة في أعمال المنتدى سواءً بإجتماعاته
العامة وفي لجنة المتابعة اليومية ألعمال المنتدى ،وقد

•اإلئتالف األهلي للدفاع عن حقوق المقدسيين :المؤسسة

تم إستضافة المنتدى منذ بداية العام وباإلنتخاب في مقر

عضو منتخب في اللجنة التنسيقية ،وتلتزم بإجتماعاته

المؤسسة لتكون أول مؤسسة تنموية صحية تستضيف

وفعالياته.

المنتدى ،وتشارك المؤسسة المنتدى بفعالية وفي تخطيط

•التجمع المقدسي النسوي :وهو تجمع لمؤسسات مقدسية

وتنفيذ األنشطة التي تركز على الحد من العنف وقتل النساء.

تهتم بأوضاع النساء المقدسيات ،والدفاع عن حقوقهن

كما ينخرط ويساهم في الفعاليات الوطنية والمجتمعية

وفضح االنتهاكات اإلسرائيلية تجاههن ،وتسليط الضوء على

كحراك المعلمين وقانون الضمان االجتماعي وغيرها .وضمن

أوضاعهن االجتماعية .ونشط التجمع خالل الهبة الشعبية

الحملة العالمية لمناهضة العنف جرى التركيز على الجرائم

في إصدار بالغات حول االنتهاكات التي تعرضت لها النساء

اإللكترونية التي تتعرض لها النساء واألطفال وتم عقد

المقدسيات ،وإستقبال الوفود وتعريفهم على خصوصية

العديد من النشاطات بالتنسيق مع وحدة الجرائم اإللكترونية
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في الشرطة الفلسطينية ،والقيام بحملة إعالمية وتوعوية

باإلئتالفات والشبكات .وكانت جميع الردود تشير إلى تقدير عال لدور

على مستوى المدارس والجامعات واإلعالم وأنتجت ومضة

اللجان في هذة اإلئتالفات وأهمية تواجدها.

مرئية وكتيب تعريفي إضافةً إلى دراسة مختصة بالجرائم
االلكترونية .وشارك المنتدى في مؤتمر إطالق حملة ال16
يوم ًا مع وزارة المرأة واإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية

أخذت المؤسسة على عاتقها تطوير قاعدة بيانات للمتطوعين

والمؤسسات النسوية والذي عقد في مخيم طولكرم

لديها وتشمل هذه القاعدة أسماء المتطوعين/ات وإختصاصاتهم

وقدمت فيه المؤسسة كلمة المنتدى ،وأيض ًا تمت المشاركة

وأماكن تطوعهم في المؤسسة حيث يتم تغذية قاعدة البيانات

بالمؤتمر الختامي للحملة الذي عقد من قبل وزارة المرأة

على مدار السنة .وبلغ عدد المتطوعين في مؤسسة لجان العمل

والمؤسسات النسوية والمنتدى وقدمت المؤسسة أيض ًا

الصحي للعام  )353( 2016متطوع ومتطوعة منهم  266إناث ،مقارنةً

فيه كلمة المنتدى وورقة عمل حول الجرائم اإللكترونية.

مع  217متطوع/ة شكلت اإلناث منهم  56%في العام  .2015وتركز

وجرى تنفبيذ تدريب لمجموعات شبابية حول حقوق المرأة

العدد األكبر من المتطوعين في المراكز التابعة لدائرة التنمية وهي:

والمناصرة (سفراء حقوق اإلنسان) وقامت المجموعات

الروضة والحضانة ،ونادي المسنين ،ومركز جدل ،ومركز الواحة.

بإطالق مبادرات حقوقية متنوعة في كل من مدينة نابلس

أما دائرة الرعاية الصحية فإستقبلت عدة متطوعين ومتطوعات

ورام الله والخليل .وفي مجال بناء قدرات المنتدى وتنظيم

وفق إختصاصات صحية مختلفة وضمن مراكز المؤسسة المنتشرة

المعلومات حول العنف ضد النساء ،كما قام المنتدى وبدعم

في شمال وجنوب ووسط الضفة الغربية ،هذا باإلضافة إلى تطوع

من صندوق األمم المتحدة للسكان بتصميم برنامج نظم

العديد من طلبة العلوم الصحية إلجتياز فترات التدريب المطلوبة

معلومات حول العنف وأنواعه الذي تتعرض له النساء وتم

منهم من كليات التمريض واإلدارة الصحية والعلوم األخرى.

بناء قدرات ل 3مؤسسات منضوية في إطاره.

ما تعرض له مركز شعفاط في القدس وإغالقه وحظر نشاط

•إئتالف حماية-اإلجهاض اآلمن  :مؤسسة لجان العمل الصحي

المؤسسة في القدس من قبل االحتالل اإلسرائيلي عمل على

عضو فاعل فيه وساهمت في إنجاز دليل خاص باإلئتالف

تراجع في التواصل مع المتطوعين/ات في القدس وشكل صعوبةً

وتنفيذ حلقات إذاعية وتلفزيونية عن اإلجهاض اآلمن،

في إستقطاب متطوعين جدد.

المؤسسة إستطاعت أن تاخذ دور ًا فاعالً في اإلئتالفات واللجان

وقامت اللجان بوضع خطة عمل للمتطوعين خاصه بكل دائرة في

القطاعية والتخصصية وكانت مرجعية ال يتم تجاوزها في عدة

المؤسسة .حيث تم إصدار ورقة سياسات للعمل التطوعي في

إئتالفات ولجان ،ويعود ذلك إلى اإلنتظام في االجتماعات

المؤسسة وتم إقرارها من قبل مجلس اإلدارة ويجري العمل على

والمشاركة الفاعلة في النشاطات وتقديم مبادرات ،وكلها عوامل
تصب في تعزيز سمعة المؤسسة ودورها المدني والتخصصي.
وقامت المؤسسة بإعداد إستمارة خاصة لتقييم دورها وأدائها
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التطوع في المؤسسة على المستوى المحلي والدولي

تعميمها على دوائر المؤسسة وفق نموذج الخطة للمتطوع/ة،
وكذلك توثيق تجربة المتطوعون في المؤسسة الذين إستمروا
لفترة طويلة زمنياً.

كان هناك توثيق لعدد من تجارب التطوع ضمن برنامج الشباب

تم عمل قاعدة بيانات للشركات والمؤسسات المحلية بالتركيز

الذي يتبع دائرة التنمية .ومنها توثيق تنفيذ أعمال تطوعية

على رام الله والقدس والخليل وبيت لحم بهدف تجنيد الدعم

قام بها المتطوعون والمتطوعات الشباب وأنجز فيلم توثيقي

المحلي للبرامج والمشاريع التي تقوم بها المؤسسة .وتم

قصير عن العمل التطوعي الشبابي وقامت وحدة اإلعالم

عمل لجان مناطقية في مواقع عمل المؤسسة لتفعيل

بتوثيق تجربة متطوعة في مركز بيت ساحورالصحي ،وهي

الدعم المحلي.

ممرضة إسبانية تتطوع للعمل في غرف الجراحة والطواريء
منذ عامين .وتم نشر التقرير من خالل اإلعالم المحلي وتُرجم
إلى اللغة اإلسبانية وتم توزيعه ونشره من خالل بعض وسائل
اإلعالم في إسبانيا.

كما إستمرت العالقة مع الجامعات بناءً على عالقات سابقة معها،
وكذلك مع مؤسسات سابقة مثل بنك فلسطين الداعم الرئيسي
لحملة إكتوبر للكشف المبكر عن سرطان الثدي وتم تجديد هذة
الشراكة هذا العام ضمن نشاطات مميزه ومنها :الماراثون
الموسيقي لصالح عيادة متنقلة لمركز دنيا للكشف المبكر عن سرطان
الثدي ودعم الحملة اإلقليمية للكشف المبكر عن سرطان الثدي ،كما

العالقات مع المجتمع المحلي:

وتم توقيع إتفاقية شراكه مع البنك الوطني ضمن حملة “حياتي”

واصلت مؤسسة لجان العمل الصحي تمتين عالقاتها مع

والتي تم تمديدها لهذا العام .وقامت مجموعة االتصاالت بتقديم

المجتمع المحلي إليمانها بأنه الحاضنة الدافئة والقوية وأن

دعم لنادي المسنين ،وإستطاعت المؤسسة أن توقع مذكرة تفاهم

لدية مسؤولية مجتمعية ال بد من تحفيزها وتحريرها ،فعملت

مع مؤسسة مع ًا االعالمية التي كان لها صدى في تغطية أخبار

على صياغة مذكرات تفاهم مع مؤسسات بناءً على خصوصية

المؤسسة وإستضافة كوادر المؤسسة في برامج متنوعة .كما وتم

كل مؤسسة .كما قامت دائرة العالقات العامة واإلعالم برصد

توقيع مذكرة تفاهم مع إذاعة نساء  .FMوشراكه مع شركة إيفنتيف

الشركات والمصانع وبالتعاون مع كافة مراكز المؤسسة حيث

التي قامت بالتنظيم لماراثون رياضي يعود ريعه لمركز دنيا.
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ما بين  2016-2014أصبح للمؤسسة عالقة مع  11بنك 31 ،شركة ،و9

دنيا بنك فلسطين ،تم دعم حمله إكتوبر للكشف المبكر عن سرطان

مؤسسات وتكون بالتالي حققت مؤشراتها المخطط لها.

الثدي لتوفير عيادة متنقلة للكشف تم تمويلها من خالل حفل فني
بدأ بمبادرة من فرقة الثالثي جبران بالعزف المتواصل على مسرح

مؤسسة لجان العمل الصحي ...أكثر من ثالثين عام ًا من

قصر رام الله الثقافي ولمدة  12ساعة متواصة وتأهلت في نهايته

االستمرار في العطاء

لدخول موسوعة غنيس لألرقام القياسية وتضمن الحفل عروض ًا

إحتفلت المؤسسة خالل عام  2016بمرور اكثر من ثالثين عام ًا من

موسيقية ،ورسم ،وغناء ،وتمثيل ،وشعر ،وتشكيل ،ودراما ،وسيرك

العطاء وشاركها في االحتفال طواقمها وهيئتها العامة والعديد

حيث قدمت جميعها بمرافقة العزف من الثالثي جبران .وكان للحفل

من الشركاء والمؤسسات األهلية والرسمية والممثليات ،خاللها تم

صدى وطني وعربي كبيرين تمثل بالحضور الجماهيري الكبير للحفل
ً

إستعراض إنجازات المؤسسة عبر معرض الصور التاريخية التي رصدت

حيث تم جمع أكثر من مليون دوالر أمريكي من الحضور باإلضافة

نشأتها وتطورها وجرى عرض فيلم عن المؤسسة وتوزيع العديد

إلى مساهمة كبيرة من شخصيات فلسطينية وشركات فلسطينية

من النشرات التعريفية واإلعالمية.

من داخل فلسطين وخارجها لصالح شراء العيادة المتنقلة لتقديم
الخدمات والفحوصات الطبية الخاصة بالكشف المبكر عن سرطان
الثدي وتغطية تكاليف الفحوصات المتعلقة بسرطان الثدي في
قطاع غزة.

العالقات العربية
للمؤسسة عالقات جيدة ومساهمات فاعلة في بعض اإلئتالفات
واللجان والتشكيالت الناشطة في الوطن العربي وعلى مختلف
الصعد ومنها الشبكة العربية للتنمية من خالل شبكة المنظمات
األهلية الفلسطينية.
في نهاية  2016تم ترشيح المؤسسة لتكون عضو ًا في إئتالف
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مركز دنيا لتشخيص أورام سرطان النساء قصة تميز في الدعم المحلي والعالقات.

إقليمي “أوان” لكسب التأييد والمناصرة للحقوق اإلنجابية

إستطاع مركز دنيا وبدعم من دائرة العالقات تكوين شبكة واسعة

والجنسية والذي يقوم عليه اإلتحاد الدولي لتنظيم األسرة.

من العالقات المحلية مع مؤسسات وشركات وبنوك ،ما أفضى

وتنشط المؤسسة في الشبكة العربية النسوية (رؤى) ،فهي

لتوفير أجهزة ومستلزمات ودعم لبعض الحاالت االجتماعية .وعلى

عضو فيها وتقوم بالتنسيق الوطني لها .وتم عقد إجتماع لها

سبيل المثال قدم دعم من قبل شركة المشروبات الوطنيه ساهم

باألردن والمشاركة بمؤتمر عقدته حول اإلتجار بالبشر .خالل عام

بشراء جهاز تشخيصي متقدم .ومن خالل الشريك االستراتيجي لمركز

 2016النشاطات كانت محدودة بسبب شح التمويل وأقتصر العمل

على التواصل اإللكتروني وإصدار بيانات ومواقف وتنسيب عضويه

العالقات الدولية

جديدة ،فقد تم تنسيب مؤسستين من فلسطين وأخرى من البحرين

رغم الظروف الدولية السياسية واالقتصادية المجافية وشح التمويل

وواحدة من تونس للشبكة .وتم توجيه دعوة إلجتماع الهيئة

على فلسطين وتحوله إلى المنطقة العربية إال أن المؤسسة عملت

العامة في بداية عام  2017لمناقشة التقرير المالي واإلداري

على تطوير عالقاتها وتوسيعها وهي حالي ًا تتمتع بشبكة عالقات

ونقاش خطة الشبكة ومشاركة الشبكة في المؤتمر األممي حول

دولية واسعة جزء منها لغايات التضامن ونصرة القضية الفلسطينية

حالة المرأة عام .2017

وحقوق الشعب الفلسطيني والجزء األخر لغاية تجنيد اأموال ودعم

إن فعالية المؤسسة في شبكة رؤى النسوية وحضورها

المؤسسة وضمان إستمراريتها .وخالل  2016إستطاعت أن تفتح عالقات

القوي والمؤثر هو الذي ساعد في توجه إتحاد المرأة األردنية

جديدة وأن تستقطب ممولين جدد ونشطت في زيارة السفارات

لترشيحها إلئتالفات إقليمية أخرى وهذا يعكس السمعة

والممثليات لهذا الخصوص ومنها الممثلية التشيكية ،السفارة

واالحترام الطيب للمؤسسة وكوادرها الفاعلة والمؤثرة في

السويدية والذي نتج عنها دعم لمشروع في الصحة اإلنجابية

هذا المحفل .وليس هذا فحسب وانما الطلب منها تمثيل

والجنسية لمدة  3سنوات ،والسفارة الروسية والتي أثمرت على دعم

الشبكة في المؤتمرات الدولية وتقديم أوراق عمل بإسم

إستكمال مستشفى د .أحمد المسلماني للجراحة في بيت ساحور.

الشبكة كما حصل في مؤتمر المرأة األممي في نيويورك 2014

وكان لها لقاء مع ممثلية مالطا لصالح دعم مركز دنيا لتشخيص أورام

وأيض ًا مشاركتها الفاعلة في المنتدى االجتماعي العالمي

النساء .وقامت المؤسسة بفتح عالقة مع التعاون األلماني وأثمر

الذي عقد بتونس  2015وتم تقديم ورقة عمل عن أوضاع

عن اإلتفاق في مجال دعم بناء قدرات دائرة السياسات والمناصرة

المرأة العربية والمشاركة بكافة فعاليات الشبكة التي عقدت

 .وبالمحصلة تتمتع المؤسسة بعالقات مع  11ممثلية وسفارة وجزء

في المنتدى .ومجدد ًا ترشيحها لرئاسة الوفد العربي لمؤتمر

منها قام بتمويل المؤسسة.

المرأة األممي الذي سيعقد بنيويورك .2017
وفي ذات السياق واصلت لجان العمل الصحي ما بدأته قبل سنوات
في اإلئتالفات العربية األخرى ومنها المنتدى االجتماعي العالمي
الشبابي الذي إنبثق عن المنتدى االجتماعي العالمي بتونس 2015
وبقيت ضمنه.
أما آفاق التمويل على صعيد المنطقة العربية فهي شحيحة جد ًا
بسبب ظروف المنطقة السياسية وإختالف أولويات التمويل ،ورغم
محاوالت المؤسسة فتح عالقات جديدة مع جهات ومؤسسات
عربية إال أن الدعم والتمويل كان قليالً.
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وفيما يخص التشبيك مع المؤسسات الدولية ومنها UNFPAلدعم

لمناقشة واقع المساعدات الكندية في فلسطين .وتم من خالل

الخدمات المقدمة للنساء فيما يتعلق بالعنف المبني على النوع

اللقاء نقاش أهمية التمويل الدولي وآلياته وأولويات التمويل

االجتماعي وكذلك لدعم مركز دنيا لتشخيص أمراض السرطان عقدت

بالنسبة لفلسطين فيما يخص التمويل الكندي.

الدائرة عدد ًا من االجتماعات مع  UNFPAومستشفى المطلع
لمناقشة سبل تنفيذ مشروع مكافحة سرطان الثدي عن طريق
التوعية والكشف المبكر وتحديد ًا في منطقة الجنوب وتحويل
الحاالت لتأكيد التشخيص لمركز دنيا ومستشفى المطلع ،وقد تم
البدء بتنفيذه منتصف  2016بالشراكة مع مستشفى المطلع .أما
مشروع مناهضة العنف المبني على النوع االجتماعي فتنفيذه يتم
في مركز قلقيلية عبر فتح مركز(إشراقة) لتقديم خدمات شاملة
للنساء تنمويه وإجتماعية/ثقافية وصحية ،وأيض ًا في تدعيم برنامج
مكافحة العنف المطبق في مراكز منطقة نابلس .وتم تجديد
المشروع لينفذ في العام  2017لتطبيقه في البلدة القديمة من
الخليل واالستمرار بدعم مركز قلقيلية (إشراقة) وحملة توعية في

تمويل من الحكومات والمؤسسات الدولية فقد تم مراسلة أكثر من
 18مموالً جديداً ،وقدم خالل العام  27مشروع ًا كان منها  6لممولين
جدد وتم قبول  15مشروع ًا والباقي قيد اإلنتظار أو تم رفضها.
الوفود الزائرة  :إستقبلت المؤسسة خالل العام أكثر من  10وفود
زارت المؤسسة وتعرفت على عملها وقامت بزيارات لمواقع
عمل المؤسسة ومنها وفود قدمت من إسبانيا وبلجيكا وألمانيا
والسويد ومالطا وأمريكا وغيرها من الدول.

اإلعالم التقليدي والعصري (وسائل التواصل االجتماعي):

األغوار الشمالية .وعقدت الدائرة عدد ًا من االجتماعات مع MAP UK

أ.اإلعالم التقليدي

لمناقشة مشروع دعم مركز دنيا وذلك بهدف تعزيز الكشف المبكر

تم االستمرار في النسق والسياق التقليدي للعمل من حيث

عن سرطان الثدي وتحسين جودة الحياة للنساء اللواتي يعانين

نشر وبث األخبار في وسائل اإلعالم الفلسطينية والعربية وبعض

من سرطان الثدي وغيرها من السرطانات التي تصيب النساء .ونفذ

المواقع األجنبية ،وكذلك إستخدام اإلعالم المرئي والمسموع

المشروع والقى إستحسان ًا من الممول وقام بتجديده لعام أخر.

حيثما يكون هناك ضرورة لذلك.

وإستمرت العالقة مع مؤسسة كير إنترناشونال والتي إستمرت
بدعم برنامج العيادة المتنقلة.
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تنوعت عالقات التمويل التي جندتها الدائرة خالل العام لتشمل

وكان ألحداث اإلنتفاضة أو الهبة األخيرة حضورها في سياق العمل
اإلعالمي والمتابعات وال سيما في منطقة جنوب الضفة الغربية

وكان لدائرة العالقات العامة دور في االجتماع التعارفي الذي

“الخليل” .وجرى فتح عالقات مع مؤسسات إعالمية جديدة وذلك

تم عقده مع منظمة مالطا ذات السيادة -مكتب التمثيل -لدى

بإضافة  11وسيلة إعالم جديدة عبر تواصل وإتفاقات معها لتغطية

دولة فلسطين .ومع المؤسسه األمريكيهHealingAcross the

أخبار المؤسسة توجت خالل حملة إكتوبر الخاصة بدنيا ومن أبرز هذه

 Divideوالتي تم خاللها تقديم المؤسسه وعملها وبحث سبل

الوسائل (الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون ،شبكة معاً ،فضائية

التعاون في المستقبل .وشاركت الدائرة في ورشه عمل بعنوان

القدس ،فضائية فلسطين اليوم ،فضائية النجاح ،فضائية القدس

“حوار الدائرة المستديرة “ الذي نظمته المؤسسة الكندية وذلك

التعليمية ،عدا عن الوسائل التي سبق اإلتفاق والتفاهم معها

مثل شبكة أجيال اإلذاعية ،وراية إف إم ،ونساءإف إم ،و 24إف إم)
باإلضافة للصحف الثالث اليومية والمواقع اإللكترونية اإلخبارية
المعتمدة ،ووكالة األنباء الفلسطينية) .وهذا تضمن بالضرورة
العمل على تجنيد أو فرز المؤسسات أنفة الذكر لصحفيين مختصين
بأخبار المؤسسة وفعالياتها ضمن القطاعات المفروزين عليها أصالً
في وسائل إعالمهم.
وعلى صعيد نشر أخبار المؤسسة في وسائل اإلعالم :تمت
مواصلة العمل على هذا النطاق بما يعزز التوجه للترويج
للمؤسسة وحضورها وتحقق ذلك عبر التغذية الراجعة وكم
المتابعات اإلعالمية من قبل وسائل اإلعالم بعد نشر الخبر وخاصةً
محطات اإلذاعة والتلفزيون عبر إستضافة المؤسسة في اليوم
التالي للنشر .وفي هذا النطاق وزعت المؤسسة  102خبر مرفقة
بصور .مقارنةً بعام  2015حيث جرى نشر  92خبراً .أما التقارير
والريبورتاجات المطولة فوصلت إلى  56مادة إخبارية طويلة.
مقارنةً ب 26ريبورتاج عام  .2015وعلى صعيد البيانات الصحفية
أصدرت المؤسسة ولمناسبات صحية أو وطنية أو خاصة أو عامة
 10بيانات وكانت  16بيان ًا عام .2015
الدعوات اإلعالمية لوسائل اإلعالم :وزعت المؤسسة  11دعوةً

ونظر ًا إلستضافة المؤسسة لمنتدى مناهضة العنف ضد
المرأة فكان ال بد إلعالم المؤسسة أن يأخذ على عاتقة
االهتمام بأخبار المنتدى وإعالمه ،وخالل العام  2016عهد
لمسؤول اإلعالم بالمؤسسة بمتابعة فعاليات المنتدى
اإلعالمية والتي يمكن تلخيصها بالتالي(:حضور إجتماعات مع
اإلعالميين عدد  ،3دعوات لفعاليات عدد  ،5بيانات عدد  ،4توزيع
إخباريات عدد .)8

إعالمية بواسطة البريد اإللكتروني أو من خالل اإلتصال المباشر مع
وسائل اإلعالم من قبل المسؤول اإلعالمي أو عبر خدمة الرسائل
القصيرة التي جرى اإلتفاق مع شركة بال ميديا عليها .كما تمت
إضافة خدمة الواتس أب للدعوات عبر مجموعة (متابعات ميدانية
والذي يضم  211صحفي يمثلون وسائل إعالم محلية وعربية
ودولية) .وخالل العام  2016جرت كتابة مقالين في مناسبتين
وتوزيعهما على اإلعالم .وفيما يتعلق بالنشرة اإللكترونية فتم
إصدار  12عدد ًا منها بمتابعة وتوجيه من المديرة العامة وتم تغيير
شكلها اإلخراجي.
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المرئي والمسموع :حضرت فعاليات المؤسسة في وسائل اإلعالم
المرئي والمسموع المحلي والدولي بقوة إذ أستضيفت المؤسسة
أو بثت مواد وتقارير إعالمية خاصة بها بواقع  116ظهور ومشاركة.

ب .اإلعالم العصري (وسائل التواصل االجتماعي)

-

الرعاة كما تم تفعيل صفحة مركز الواحة لذوي اإلعاقات

•عمل قائمة بالبريد اإللكتروني للمؤسسات والمتبرعين
والقطاع الحكومي وإرسال بريد لهم لتعريفهم بمؤسسة
لجان العمل الصحي ومراسلتهم بشكل شهري عبر إرسال
النشرة اإللكترونية لهم باللغتين العربية واإلنجليزية بالتعاون
مع الزمالء بالعالقات العامة.
•عمل  WhatsApp Conversationبإسم مؤسسة لجان العمل
الصحي للتواصل مع الموظفين واإلداريين في المؤسسة.
•عمل أرشيف لصور مؤسسة لجان العمل الصحي القديمة.
•تصميم  28منشور ونشرها مقسمة على الصفحات
اااللكترونية للمؤسسة:

موقع مؤسسة لجان العمل الصحي اإللكتروني
-

تم رفع  9بيانات باللغة العربية و 6بيانات
باللغة اإلتجليزية.

-

تم رفع التقرير السنوي  2015على الموقع.

-

وتم عمل عدة تعديالت على الموقع اإللكتروني لمؤسسة
لجان العمل الصحي تشمل:
•إضافة صفحة باللغة اإلسبانية.
•إضافة صفحة الوظائف على الصفحة الرئيسية.
•تم تحديد إحداثيات مراكز لجان العمل الصحي
•البدء برفع النشرة اإللكترونية على الموقع.
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تم إنشاء صفحة لمركز إشراقة وصفحة لروضة وحضانة حقل
العقلية البسيطة والمتوسطة.

-

تم رفع  4فيديوهات على موقع .YouTube

-

تقوم مؤسسة لجان العمل الصحي باستضافة منتدى
المنظمات األهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة
وعليه تم العمل على إجراء تغييرات وتطوير الموقع
اإللكتروني للمنتدى .وعمل فيديو بخصوص بحملة مكافحة
الجريمة.

الدائرة المالية
واإلدارية 2016
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مرت مؤسسة لجان العمل الصحي بظروف صعبة ،وواجهت التحديات

الهيكل التنظيمي للمؤسسة:

الداخلية والخارجية منطلقةً من رؤيتها ورسالتها وأهدافها التي

تتمتع مؤسسة لجان العمل الصحي بهيكلية تنظيمية واضحة وراسخة

تعزز مقومات تنمية الصمود ،وملتصقةً أكثر بهموم ومتطلبات

تجمع بين المركزية والالمركزية وتحدد االختصاصات والصالحيات بشكل

جمهورها من الفقراء والمهمشين .وتعمل المؤسسة للمحافظة

واضح بحيث ال يوجد إزدواجية أو تضارب في المهام والمسؤوليات ،كما

على هويتها االجتماعية والوطنية واإلنسانية للوصول لمجتمع

أن الهيكل التنظيمي يراعي المبادئ اآلتية:

فلسطيني حر يتمتع بحقوقه الصحية والتنموية على أساس
العدالة واإلنصاف.
تعتبر دائرة الشؤون المالية واإلدارية من الدوائر الهامة بالموسسة
وتشكل عصب الحياة من خالل تقاطع وتفاعل عملها مع مختلف
الدوائر واألقسام ،ويعمل في الدائرة طاقم مؤهل يعمل في
مختلف المجاالت المالية واإلدارية وفق يضم ،قسم المحاسبة،
المشتريات والعطاءات ،المستودعات وملف األصول الثابتة ،الموارد
البشرية ،ونظم المعلومات.
ويعمل بالمؤسسة طاقم وظيفي من  187موظف/ة حيث تشكل
اإلناث  60%منه ،إضافةً إلى اكثر من  100أخصائي يعملون في
مختلف االختصاصات حسب نظام التعاقد.

•التسلسل الهرمي :رئيس واحد لكل مرؤوس.
•نطاق المسؤولية :مالئمة النشاطات والمهام لكل وظيفة،
بحيث يتمكن الموظف من القيام بالمهام بالكفاءة المطلوبة.
•مبدأ التخصص :بحيث تجمع األعمال المتشابهة تحت وحدة
تنظيمية واحدة.
•مبدأ تفويض الصالحيات :وذلك من خالل وصف وظيفي واضح
يحدد حدود السلطة وإتخاذ القرار.
تتابع المؤسسة هيئة عامة مكونة من  150عضو ًا ضمن نظام
المؤسسة وهيكلها ،وتجتمع سنوي ًا وتناقش التقارير المالية
واإلدارية للمؤسسة وتصادق عليها ،وتنتخب مجلس إدارة مكون
من  9أعضاء من ضمنهم رئيس المجلس كل عامين إلتزام ًا وتطبيق ًا
لقانون المؤسسات األهلية ،ويجتمع المجلس شهري ًا ويشرف على
إدارة المؤسسة ويسهم في وضع السياسات العامة وتوجهات
عمل المؤسسة ،ويصادق على خطط وموازنات المؤسسة ويتابع
تنفيذها من خالل الهيئة التنفيذية.
تدير المؤسسة هيئة تنفيذية مشكلة من مدراء الدوائر يقودها
المدير العام للمؤسسة وتشرف على كافة األعمال التنفيذية
للمؤسسة وعمل الدوائر واألقسام إنطالق ًا من الخطة االستراتيجية،
وذلك لتحقيق أهداف ورؤية ورسالة المؤسسة.
وتحتكم اإلدارة والمؤسسة في عملها لقيم مدونة السلوك
للمؤسسات األهلية ولقيم الحكم الرشيد والشفافية.
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الهيكل التنظيمي للمؤسسة
الهيئة العامة

مجلس اإلدارة

المدير العام

الهيئة التنفيذية

دائرة التنمية المجتمعية

دائرة العالقات العامة

الدائرة المالية واإلدارية

دائرة السياسات والمناصرة

البرامج التنموية

المراكز التنموية

المشاريع والتمويل

المحاسبة

برنامج التأهل المبني
على المجتمع

مركز نظال

الشبكات والتنقالت

الموارد البشرية

برامج صحة المرأة

مركز جدل

االعالم

دائرة الرعاية الصحية

البرامج الصحية

منطقة
الجنوب

المراكز الصحية

منطقة
الوسط

منطقة
الشمال

المشتريات

برامج الصحة المدرسية

مركز بيت ساحور
الصحي

مركز المزرعة
الشرقية الطبي

مركز الشفاء
الصحي-طوباس

نادي السنين

المستودعات

برامج االمراض المزمنة

مركز طوارئ
الخليل

مركز دنيا الورام
السرطان

مركز قلقيلية
الصحي

الروضة والحضانة

نظم المعلومات

مركز حلحول
الصحي

العيادة المتنقلة
الوسط

مجمع نابلس
الصحي

مركز الواحة

وحدة التأهيل
حلحول

مجمع عورتا
الصحي

العيادة المتنقلة
الجنوب

مجمع سالم
الصحي
مجمع الباذان
الصحي
العيادة المتنقلة
الشمال
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النظام اإلداري والمالي:

-

لجنة العطاءات المركزية:

عملت مؤسسة لجان العمل الصحي على ترسيخ العمل

وتتشكل اللجنة من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة إضافةً للمدير

المؤسسي ومأسسة مختلف جوانب العمل في سعيها

العام والمدير المالي واإلداري وتشرف على كافة العطاءات

لتحقيق اإلدارة السليمة والرشيدة التي تتمتع بالنزاهة

والمشتريات التي تزيد قيمتها عن  1000دوالر أمريكي.

والشفافية وتحتكم لنظام المساءلة والمحاسبة في إجراءاتها
المالية واإلدارية.
كما عملت المؤسسة على صياغة أنظمة وأدلة للسياسات
واإلجراءات المالية واإلدارية إستناد ًا لمعايير المحاسبة الدولية بما
يضمن الشفافية والفصل بين المهام والصالحيات .كما أعدت نظام ًا
للعمل يستند لقانون العمل الفلسطيني ويراعي حقوق العاملين
ويضمن سياسات عادلة في التوظيف وسلّم الرواتب واإلجازات،
وتعتمد المؤسسة نظام ًا هام ًا في تقييم العاملين تم ربطه بالكادر
الوظيفي وسلّم الرواتب والحوافز.
أدخلت المؤسسة التكنولوجيا ونظم المعلومات في عملها،

وتتشكل اللجنة المالية من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة (أمين

وأوجدت أنظمة إلكترونية لمتابعة العمل ومنها :نظام مركزي

الصندوق ،رئيس المجلس ،ونائب الرئيس) وتشرف على العمل

لتسجيل المرضى وأرشفة ملفاتهم ،ونظام إلكتروني للموارد

المالي وتصادق على كافة العمليات المالية من صرف وقبض

البشرية ،ونظام لحفظ ومتابعة األصول الثابتة للمؤسسة ،ونظام

بالتنسيق مع المدير المالي واإلداري والمدير العام وتتأكد

لمتابعة المشتريات إضافةً للنظام المحاسبي ،كما تم اقرار نظام

من تطبيق األنظمة المالية في المؤسسة.

جديد لمتابعة حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي بالتعاون

56

-

اللجنة المالية:

-

لجنة التدقيق الداخلي:

مع منتدى مناهضة العنف الذي تستضيفه المؤسسة ،وبتمويل من

خالل العام  2016جرى تشكيل لجنة مختصة من مجلس اإلدارة،

صندوق األمم المتحدة للسكان.

والهيئة العامة للتدقيق الداخلي مالي ًا وإداريا على كافة
أعمال المؤسسة ،يرأسها نائب رئيس المجلس وتضم في

اللجان المالية واإلدارية:

عضويتها مهنيين في القضايا المالية واإلدارية والتدقيق.

باإلضافة للهيئة التنفيذية التي تعتبر الهيئة األولى في إدارة
العمل وشؤون المؤسسة المختلفة ،فقد أوجدت المؤسسة

وإلى جانب لجنة التدقيق الداخلي يوجد مدقق حسابات خارجي

عدة لجان متخصصة لمتابعة القضايا المالية واإلدارية في

يعينه مجلس اإلدارة وتصادق عليه الهيئة العامة في
ومستقل
ّ
إجتماعها العادي؛ ويقوم بمراجعة وتدقيق حسابات المؤسسة

المؤسسة منها:

بشكل دوري سنوي ويصدر البيانات المالية المدققة سنوياً.
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شركاء مؤسسة لجان العمل الصحي

62
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شركاء مؤسسة لجان العمل الصحي
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