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كلمة رئي�س جمل�س االدارة -فريد مرة
ت�سعة وع�شرون عام ًا �إنق�ضت من عمر م�ؤ�س�سة جلان العمل ال�صحي ،حيث  
كان بادر لت�أ�سي�سها  جمموعة من املتطوعني جت�سيد ًا ملبادئهم الإن�سانية
امللتزمة مبقاومة الظلم بجميع �أ�شكاله وم�ستوياته،وبروح من امل�س�ؤولية
الوطنية والعطاء املتوا�صل وبالرغم من كل التحديات وال�صعوبات
�إ�ستمرت جلان   العمل   ال�صحي يف العطاءوالتقدم.معتمد ًة على �إنتماء
العاملني فيها،ولر�ؤيتها ور�سالتها وقيمها ودورها  الوطني واملجتمعي ،وعلى
القيادة احلكيمة واملخل�صة لها ،حيثق�ضى بع�ضهم �شهداء وهم يف عز  
العطاء للم�ؤ�س�سة،وهنا ويف مقدمة هذا التقرير ن�ستذكرهم ونتذكرهم من  
الدكتور �أحمد امل�سلماين والدكتور كمال زينة وكان �أخرهم زميلنا و�صديقنا   �أماعلى ال�صعيد الفل�سطيني فالق�ضايا الرئي�سية الداخلية ما زالت تراوح
الدكتور يا�سر منا�صرة ع�ضو جمل�س الإدارة احلايل،لهم  نقول  لكم منا  كل   مكانهافحالة الإنق�سام امل�ؤملة ما زالت قائمه،وما  زالت الأطراف املتحكمة
االحرتام والتقدير واحلب والوفاء.
بالقرار ت�ضع م�صاحلها الفئوية فوق امل�صالح الوطنية ،وما  زالت غزة
لقد �إمتاز هذا العام �إن كان على ال�صعد العاملي والعربي واملحلي ،ب�إرتفاع بدون �إعمار وال زال �أهلنا يف غزة يعي�شون ظروف ًا قا�سية جد ًا ،ومل يحا�سب
حالة الإ�ضطراب وخلط  الأوراق وت�شويه الوعي املجتمعي وت�ضليله حيث �أحد على اجلرائم التي �إقرتفها  .االعتقاالت واال�ستيطان ونهب الأرا�ضي
و�إنتهاك املقد�سات وق�ضم القد�س وهدم  البيوت والتهديد يف  لقمة العي�ش 
تلعب الف�ضائيات امل�أجورةدور ًارئي�سي ًايف ذلك.
�إن متغيريات تاريخية عميقة ووا�سعة حتدث�،أال �أنه وللأ�سف الدم واملال من  قبل االحتالل متوا�صلة .ومع ذلك و�صل العجز لدى بع�ض اجلهات
والتاريخ العربي هم الوقود لهذه  املتغريات .وبالرغم من كل هذا الت�ضليل
�إال �أننا ن�ؤكد �أن كل هذا التخريب تقف على ر�أ�سه �أمريكاوكل  من �إ�ستجاب
لها من �أدوات،و�أن كل من يحاول �أن يحرف البو�صلة عن حترير القد�س
وفل�سطني هو يف  مع�سكر �أمريكا و�إ�سرائيل� .إن املعركة يف املنطقة بني من
يريد متزيقها وتخريبها لي�سهل عليه نهب  خياراتها والتحكم يف م�صري
�شعوبها وبني من يريد حريتها وعزتها ومنوها وتطورها وتقدمها خدم ًة
ل�شعوبها.لكن كل امل�ؤ�شرات تقول �أن الن�صر قادم ومل�صلحة وكرامة �شعوب
هذه املنطقة.
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الفل�سطينية حد اال�ستمرار يف الرهان على االنتخابات الإ�سرائيلية.
�إن املنقذ الوطني للفل�سطنيني هوالوحدة الوطنية ،وعلى القوى التقدمية
�أن تتحمل م�س�ؤوليتها و�أن  تعيد النظر بدورها التابع �أو املتفرج �أوالغا�ضب
لتحوله �إىل دور فاعل وم�س�ؤول وم�ؤثر وهناك فر�صة   تاريخية لها كي
تتحرك ب�إجتاه قيادة املرحلة.
�إن جلان العمل ال�صحي وبدورها وم�ساهمتها الوطنية املتوا�ضعة ف�إنها
حددت ر�ؤيتها يف ال�سعي للم�ساهة  بعملية التحرر من خالل دورها التنموي
معتمد ًة على تقدمي اخلدمات ال�صحية ومن منظورحقوقي ملتزم ًة  بخدمة
جمتمعنا الفل�سطيني وخا�ص ًة الفقراء فيه .و�أي�ض ًا ملتزمة برت�سيخ قيم
جمتمعنا الأ�صيلة من التطوع  �إىل التكامل والتعاون وتقدي�س احلرية
وبالإلتزام بحقوق  املر�أة والنظرلها من خالل  عقلها و�إرادتها وعطائها
ودورها ولي�س من خالل زيها و�شكلها.
ويف هذا العام �شهدت جلان العمل ال�صحي تطور ًا �شام ًال  م�ستمر ًا وعلى
جميع ال�صعد�:إداري ًا�أعدت خطتها اال�سرتاتيجية والت�شغيلية ونفذتها
وتابعتها و�أعدت تقاريرها ال�سنوية وعملت على تقييم العاملني فيها.
ومالي ًا�شهدت امل�ؤ�س�سة منو ًا مالي ًاو�إن كان بطيئ ًا�إال �أنها مازالت تعاين من
مديونيتها ال�سابقة والتي ت�شكل العبء والهم الرئي�سوهو ما ينعك�س �سلب ًا
علىجممل �أعمال و�إجنازات امل�ؤ�س�سة.ويتفق   اجلميع يف جمل�س الإدارة
على �أن اخلروج من الأزمة من ال�صعب �أن يتم بالإعتماد على دخل امل�ؤ�س�سة
الذاتي فقط .وبالتايل و�ضعت امل�ؤ�س�سة خطة مالية عملية وبالتعاون والتكامل
مع جمل�س الإدارة للخروج من هذه  الأزمة.وجمتمعي ًا عززت امل�ؤ�س�سة من
دورها االجتماعي الوطني من خالل امل�شاركة يف العديد من  الن�شاطات
والفعاليات وامل�ساهمة يف  ت�شكيل وت�أ�سي�س الإئتالفات.وعربي ًاودولي ًا فعلت
امل�ؤ�س�سة ويتعر�ض الكتاب ال�سنوي هذا بتو�سع �إىل جممل هذه الن�شاطات
بني دفاته.
ويف نهاية هذا التقدمي ال ي�سعنا �إال �أن نتقدم بوافر ال�شكر للعاملني يف
امل�ؤ�س�سة الذين �أعطوا وما بخلوا ب�شيء من وقت �أو جهد �إال ووظفوه يف
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خدمة من يعملون يف �أو�ساطهم فكانوا هم عماد امل�ؤ�س�سة ووقود �إ�ستمرارها
يف كل الظروف واملراحل وال زال لديهم من القوة والإميان املزيد واملزيد
الذي يقدم يف �سبيل القيم التي ي�ؤمنون بها ،كما ال نن�سى �شكر وتثمني جهود
�أ�صدقاء امل�ؤ�س�سة من مانحني ومنا�صرين على امل�ستويني الوطني والدويل
العربي والعاملي ملا قدموه من دعم مبختلف �أعماله حتى تبقى امل�ؤ�س�سة
رائدة وي�شار لها بالبنان يف ميادين العمل الأهلي ال�صحي التنموي.

كلمة املديرة العامة مل�ؤ�س�سة جلان العمل ال�صحي
�أ� .شذى عودة
ان م�ؤ�س�سة جلان العمل ال�صحي ان كانت رائدة يف عملها ويف اجنازاتها
ويف تلبية حقوق واحتياجات املناطق والفئات املهم�شة فهذا يعود اىل جهود
العاملني والعامالت فيها الذين باخال�صهم وانتمائهم وايثارهم للم�ؤ�س�سة
حققوا ر�ؤى ور�سالة وتوجهات امل�ؤ�س�سة .لذا ي�سعدين يف بداية تقدميي
للتقرير ال�سنوي لعام  2014ان اتقدم بجزيل �شكري وتقديري جلميع
العاملني والعامالت يف امل�ؤ�س�سة فجدير بنا االفتخار بكم فانت را�س املال
االجتماعي  احلقيقي للم�ؤ�س�سة.

واالنق�سام وما ال له الو�ضع يف غزة ها�شم نتيجة احلرب وتاثرياته ،كلها
عوامل اثرت على عمل املنظمات االهلية  ومنها م�ؤ�س�ستنا الرائدة  ،ومع
ذلك اال انها ا�ستطاعت ان حتقق اجنازات نوعية وتدخالت من �شانها
تخفيف حدة االزمة والتعاطي مع املتغريات  واالحتياجات املختلفة للفئات
االكرث فقرا وتهمي�شا.
متيز عام  2014البدء بالعمل باخلطة اال�سرتاتيجية  اجلديدة (-2014
 )2016التي بلورت مبنهج ت�شاركي  مبني على النتائج  القريبة واملتو�سطة
والبعيدة املدى فدابت الدوائر على اعداد اخلطط الت�شغيلية املعتمدة على
م�ؤ�شرات قيا�س تر�صد نتائج التقدم املحرز وفق ما هو خمطط له .

يف طيات هذا التقرير ن�ضع بني ايديكم عر�ضا الجنازات امل�ؤ�س�سة
والتحديات التي واجهتها عام  2014وذلك  وفق اداء مراكزها وعياداتها
وبراجمها ال�صحية  التابعة لدائرة الرعاية ال�صحية  ،واي�ضا يتم عر�ض  و�سعيا نحو تعزيز احلقوق ال�صحية وتلبيتها للمواطن الفل�سطيني ا�ستمرت
ن�شاطات مراكز وبرامج دائرة التنمية املجتمعية  ،واالمر ذاته ينطبق على دائرة الرعاية ال�صحية عرب مراكزها وعياداتها التي ت�صل اىل  16مركز
دائرة العالقات واالعالم والدائرة املالية واالدارية .
وعيادة �صحية ،ا�ضافة اىل براجمها ال�صحية وعياداتها املتنقلة يف تقدمي
فالربغم من ا�ستمرار االزمة املالية  التي ما زالت امل�ؤ�س�سة تعاين منها   خدماتها والتطوير منها فا�ستطاعت ان تخدم اكرث  90الف مواطن.وكان
 ،والظروف ال�سيا�سية واالقت�صادية ال�صعبة جراء ا�ستمرار االحتالل للدائرة حمطات متيز يف الربامج ال�صحية التي تنفذها ويف تقييمها
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عن حقوقهم االجتماعية والذي ح�ضر وبقوة عرب �سل�سلة فعاليات و�أن�شطة
نفذتها امل�ؤ�س�سة مع �شركاء حمليني ودوليني رغم املالحقة والت�ضييق الذي
تنتهجه �سلطات االحتالل.

ومتابعتها مثل برنامج االمرا�ض  املزمنة وبرنامج �صحة املراة   واي�ضا
برنامج احلماية وتعزيز احلقوق االجنابية للن�ساء ذوات االعاقة وكلها
خ�ضعت لتقييم خارجي اف�ضى التقييم اىل نتائج ايجابية م�شرفة ومثمنة
للتدخالت والتوجهات ا�ضافة اىل انها بينت مردودا تعلميا للم�ؤ�س�سة
وكوادرها عرب التو�صيات والدرو�س امل�ستفادة نتيجة التطبيق لهذه الربامج
وامل�شاريع.وعقدت الدائرة م�ؤمترا وطنيا حول ال�صحة االجنابية وحقوقها
للن�ساء ذوات االعاقة  .ويف ذات ال�سياق   قامت امل�ؤ�س�سة بعقد م�ؤمتر
وطني نوعي تناول واقع احلق يف ال�صحة للمواطنني القاطنني يف املناطق
امل�صنفة ج وبح�ضور ر�سمي واهلي وم�ؤ�س�سات دولية �سجل  للم�ؤ�س�سة  تفردا
يف ت�سليط ال�ضوء على هذا الواقع والتحرك وال�ضغط لاللتفات اىل هذه
املناطق و�ساكنيها ودعمهم وتعزيز �صمودهم .وما زال برنامج ال�صحة
املدر�سية له ح�ضوره ومكانته يف القد�س فتوا�صل العمل فيه مما نتج اىل
تقدمي خدمات لطالب وطالبات  62مدر�سة .واهتمت الدائرة باجناز
ابحاث وتقارير توثيق لتجارب العمل  يف املراكز والربامج واملراكز بالتعاون
مع باحثني /ات خارجيني حيث ينظر لنتائجها لتح�سني التدخالت يف
التعامل مع املر�ضى ويف رفع جودة االداء.اما مركز دنيا التخ�ص�صي الورام
الثدي �سجل تطورا وا�ضحا يف حمالته للتوعية للك�شف املبكر عن �سرطان
الثدي مما �ساهم يف عدد الن�ساء اللواتي توجهن للفح�ص  ،واي�ضا متيز يف
ن�سج عالقات �شراكة مع العديد من البنوك وال�شركات تعزيزا للم�سئولية
املجتمعية جتاه املركز وجتاه احلاالت االجتماعية التي تق�صده.

وا�ستمرت  الدائرة املالية واالدارية يف القيام مبهماتها ويف تطوير برامج
العمل املحو�سبة ويف التاكيد على اتباع النظم االدارية واملالية بدقة
و�شفافية .

اما دائرة التنمية فدابت يف خدمة الفئات املهم�شة ويف بناء النماذج
التنموية املختلفة فطورت من عملها يف برنامج التاهيل املجتمعي اخلا�ص 
باال�شخا�ص  ذو االعاقة واملطبق منذ �سنوات عديدة يف منطقة اجلنوب  
فعملت على تلبية احتياجاتهم والدفاع عن حقهم يف الدمج املجتمعي  
وبتعزيز ال�شراكة املجتمعية مع البلديات واملجال�س القروية وامل�ؤ�س�سات
بهدف اخذ دورهم نحو اال�شخا�ص ذو االعاقة  .اما القد�س مل تغب وكما
يف املا�ضي عن �سريورة وديناميكية العمل فتوا�صل العمل يف برنامج توا�صل
ال�شبابي  وبرنامج كنعان الذي يهدف اىل تعزيز �صمود املقد�سيني والدفاع

ت�ؤمن م�ؤ�س�سة جلان العمل ب�أن را�س مالها وح�ضورها امليداين والعملي
يرتكز بالأ�سا�س على موظفاتها وموظفيها ومن هذا املنطلق مل ت�ألوا
امل�ؤ�س�سة و�إدارتها جهد ًا يف تطوير العمل عرب حت�سني ورفع كفاءة العاملني
لديها يف كافة املجاالت ومبا ين�سجم مع الر�ؤى الع�صرية للإدارة الع�صرية،
فبادرت لعقد ور�ش عمل وتدريبات على خمتلف ال�صعد وامل�ستويات طالت
الأطباء والطبيبات واملمر�ضات واملمر�ضني والعاملني الإداريني والتنمويني
�سواء ًا عرب �إبتعاثهم للم�شاركة يف اخلارج �أو الداخل �أو من خالل عقد هذه
التدريبات والفعاليات داخل امل�ؤ�س�سة وفروعها.وبانتهاء عام  2014اعادت

 .وا�ستمر نادي امل�سنني النهاري يف متيزه وترك ب�صماته املجتمعية  وليبقى
املحطة اجلاذبة �سواء للجهات املحلية او الدولية وللمتطوعني  ،واالمر
اي�ضا ان�سحب على الرو�ضة واحل�ضانة التابعة للم�ؤ�س�سة ومركز الواحة
اخلا�ص باال�شخا�ص ذو االعاقة الذهنية املتو�سطة   ،فاالخري ادخل خط
انتاج جديد و�شارك يف املعار�ض ملنتوجات اال�شخا�ص ذو االعاقة الذهنية  .
وحفاظا على دميومة امل�ؤ�س�سة وا�ستمرارية عملها دابت دائرة العالقات
العامة واالعالم  يف و�ضع كل اجلهود باجتاه تعزيز العالقات وال�شراكات  
�سواء القدميه منها  وا�ستحداث �شراكات وعالقات جديدة وتقدمي امل�شاريع
املختلفة  ،وتطوير ال�صفحة االلكرتونية وحتديثها �سواء باللغة العربية او
االنكليزية  ،وتطوير االداء االعالمي فتميز باحل�ضور والتنوع  .وتعزيزا  
لدور امل�ؤ�س�سة الوطني والعمل االهلي فحافظت على انخراطها يف ال�شبكات
واالئتالفات الوطنية والتخ�ص�صية   فقد مت انتخابها ع�ضوا يف اللجنة
التن�سيقية ل�شبكة املنظمات االهلية لرتا�س امانة ال�صندوق.

امل�ؤ�س�سة االعتبار اىل نظام التقييم لالداء بعد انقطاع عدة �سنوات ال�سباب
مالية وادارية فكانت حمطة هامة �ساهمت يف تعزيز توجه امل�ؤ�س�سة بانها
م�ؤ�س�سة تعلم ت�سعى اىل التطوير والتاهيل امل�ستمر بهدف رفع الكفاءة
وجودة االداء .
وحفاظا على مبادئ العمل االهلي ومبادئ احلوكمة توا�صلت امل�ؤ�س�سة مع
هيئتها العامة وعقدت م�ؤمت ها ال�سنوي الذي اف�ضى اىل انتخاب  رئي�س
واع�ضاء جمل�س االدارة وبكل جد وتفاين يعمل املجل�س على اداء دوره
وينتظم باجتماعاته   ويف بلورة التوجهات وال�سيا�سات الناظمة لعمل
امل�ؤ�س�سة.
ان امل�ؤ�س�سة ما زالت تواجه حتديات هي تواجه العمل االهلي اي�ضا ومنها
فر�ص  التمويل وحتديا فيما يتعلق باخلدمات   حيث افرتا�ض  املمول ان
اخلدمات هي م�سئولية ال�سلطة ووزاراتها ،وبالتاكيد ان هذا التوجه
خاطئ فالعمل االهيل را�سخ تاريخيا وانطلق من اجلماهري وما زال يلعب
دورا فاعال يف النظام ال�صحي ويف تقدمي اخلدمات على �صعيد الرعاية
االولية والثانوية  ،ويف تقدمي خدمات لفئات ال حت�صل  على خدمات من
قبل القطاع العام مثل اال�شخا�ص  ذو االعاقة حيث يقدر ان  %80من
اخلدمات الت�شخي�صية والعالجية والتاهيلية يقدمها القطاع االهلي.
ا�ضافة اىل املناطق املهم�شة فالعيادات املتنقلة التي تتبع للقطاع االهلي هم
من ي�صلوها وغريها من اخلدمات  .لذا ر�ؤيتنا ان العمل االهلي هو �شريك
يف تقدمي اخلدمات واي�ضا م�ؤثر يف ال�سيا�سات والنظام ال�صحي  .ومن جهة
اخرى ما زال االحتالل عقبة رئي�سية يف حتقيق اف�ضل م�ستويات ال�صحة
للمواطن الفل�سطيني ب�سبب اجراءاته وتع�سفة بحق املواطنني وامل�ؤ�س�سات
ال�صحية �سواء عرب تعطيل و�صولهم او مداهماتهم للمراكز ال�صحية
 ،او منع املواطنني من الو�صول اىل املراكز وامل�ست�شفيات ال�سباب امنية
واالنتظار الطيل لالوذونات االمنية للمر�ضى وحتديدا للمواطنني يف غزة
او ملن يق�صد م�ست�شفيات القد�س  .ان احلرب االخرية على غزة احدثت
دمارا �شامال واف�ضت اىل اىل ازدياد اعداد كبرية من املواطنني م�صنفني
ان لديهم احتياجات غري ملباة وفق تقرير مكتب امل�ساعدات االن�سانية

لعام  2014ناهيك عن اعداد ال�شهداء واجلرحى وحدوث اعاقات وعاهات
وت�شريد العائالت وحمو عائالت باكملها  كل هذا ي�ضع النظام ال�صحي
باكمله امام حتديات كبرية  والذي رغم كل حماوالته ما زالت  كل اجلهود
غري كافية النقاذ اهلنا يف غزة ورغم ادراكنا ان االمر مرتبط بالتوجهات
ال�سيا�سية املحلية والدولية .
ولال�سف ما زالت العالقة ما بني اركان النظام ال�صحي تراوح مكانها فهي
حتتاج اىل تطوير اكرث ما بني وزارة ال�صحة واملنظمات االهلية واعرتاف
اف�ضل الهمية ال�شراكة والتكامل  ما بني املنظمات االهلية ال�صحية ووزارة
ال�صحة  ،ا�ضافة يتطلب من وزارة ال�صحة تعزيز دور املنظمات االهلية
ودعمها ودعم ا�ستمراريتها وبقائها الن ذلك باال�سا�س م�صلحة للمواطن
قبل اي �شئ .
اختم كلمتي  الكرر �شكري وتقديري واعتزازي بكل العاملني والعامالت يف
امل�ؤ�س�سة  .واتقدم جلميع �شركائنا املحليني والدوليني وا�صدقائنا الذين
يقفوا معنا ومع ر�سالة امل�ؤ�س�سة ور�ؤيتها ويف جميع االوقات ،لهم منا كل
التقدير واالحرتام .ونعد اجلميع اننا  نعمل كل جهدنا حتى نظل اوفياء
البناء �شعبنا ومل�ؤ�س�سني هذا ال�صرح.
 ،دون �أن �أن�سى �أ�صدقاء امل�ؤ�س�سة الذين وقفوا معها يف كافة املراحل وكلي
�أمل يف �أن نتجاوز مع ًا الأزمة املالية التي �أ�صابت امل�ؤ�س�سة يف ال�سنوات
املا�ضية ب�سبب ظروف قاهرة لي�س �أقلها الركود الإقت�صادي العاملي الذي
�أ�صاب دو ًال �صديقة وتزايد الطلب على خدمات امل�ؤ�س�سة يف ظل الظروف
ال�صعبة التي مير بها �شعبنا مبختلف �شرائحه وفئاته.
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دائرة الرعاية ال�صحية الأولية
تعترب دائرة الرعاية ال�صحية الأولية من �أكرب دوائر امل�ؤ�س�سة وهي عماد
ورافد رئي�سي لها ،وت�سعى لتقدمي خدمات الرعاية ال�صحية الأولية النوعية
وال�شمولية �ساعي ًة للإ�ستجابة للحقوق واالحتياجات ال�صحية املتنامية
يف جمتمعنا الفل�سطيني ،وبالأخ�ص  للفقراء واملهم�شني يف �شتى �أماكن
تواجدهم عرب مراكزها ال�صحية وعياداتها املتنقلة وبراجمها ال�صحية
املتخ�ص�صة وذلك �إنطالق ًا من ر�ؤية ور�سالة وفل�سفة امل�ؤ�س�سة ومن �أجل
حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية العامة مل�ؤ�س�سة جلان العمل ال�صحي والتي
تتمحور يف تخفيف �أعباء الفل�سطينيني الذين يعانون من ويالت االحتالل
و�سيا�ساته العن�صرية.
�إن الأزمه املاليه اخلانقه و�ضعت الدائرة وكغريها من دوائر امل�ؤ�س�سة
يف حتد كبري للخروج من الأزمه فكان التخطيط الإ�سرتاتيجي للأعوام
 2016-2014حيث �شاركت الدائرة قي جميع مراحله ومت و�ضع خطه
عامه للدائرة وكذلك خطط تف�صيليه لكل مركز وعياده وكذلك للربامج

ال�صحية املتخ�ص�صة ،من �أجل النهو�ض بامل�ؤ�س�سه من جديد ومن �أجل
تقدمي خدماتها بجوده عاليه للمواطنني من خالل كوادرها يف جميع
املراكز والعيادات املتنقله التي تنت�شر يف  16موقع ًا معزو ًال ومهم�ش ًا من
�شمال ال�ضفة الغربية �إىل جنوبها وقد بلغ عدد املراكز ال�صحية والعيادات
التي تديرها وت�شرف عليها امل�ؤ�س�سة  16مركز ًا وعياده.
تقوم دائرة الرعاية ال�صحية الأولية بالإ�شراف الكامل على عمل العيادات
واملراكز والربامج الثابته يف امل�ؤ�س�سة بالإ�ضافة �إىل امل�شاريع اخلا�صة
بالعيادات �أو الربامج   وخا�ص ًة العيادات املتنقله وبرنامج �صحة املر�أة
وبرنامج ال�صحة املدر�سية وبرنامج الأمرا�ض  املزمنه ورعاية مر�ضى
ال�سكري ،كما وت�شرف الدائرة على جلان اجلودة املكونة من اللجنة
الدوائية وجلنة املختربات وجلنة التمري�ض  وجلنة التعزيز والتثقيف
ال�صحي وجلنة البيئه وجلنة الأطباء .ويقدر عدد العاملني يف الدائره 123
موظف ًا/ه �أي ما ن�سبته  %55من جمموع موظفي/ات امل�ؤ�س�سة.
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توزيع العيادات واملراكز جغرافياً
املراكز ال�صحية:

امل�ؤمترات:

 .1حمافظة قلقيليه :مركز قلقيليه ال�صحي.
 .2حمافظة نابل�س :املجمع الطبي يف البلدة القدميه من نابل�س ،ومركز
�سامل ال�صحي ،ومركز عورتا ال�صحي.
 .3حمافظة طوبا�س :مركز ال�شفاء ،مركز الباذان والعيادة املتنقله.
 .4حمافظة رام اهلل والبريه :مركز املزرعة ال�شرقية ،ومركز كفر نعمه،
وكذلك عيادات متنقله يف كل من رنتي�س ،ر�أ�س كركر واللنب الغربي.
وكذلك مركز دنيا التخ�ص�صي لأورام الن�ساء.
 .5حمافظة اخلليل :مركز طوارئ اخلليل ،ومركز حلول ال�صحي ،وعيادة
�سعري والعيادة املتنقله.
 .6حمافظة بيت حلم :مركز بيت �ساحور ال�صحي.

• •م�ستو�صف ال�شفاء التخ�ص�صي -طوبا�س.
• •املجمع الطبي  -نابل�س
• •مركز عورتا ال�صحي
• •مركز بتري ال�صحي
• •مركز �سامل ال�صحي
• •مركز قلقليلية ال�صحي
• •مركز دنيا التخ�ص�صي الورام الن�ساء
• •مركز املزرعة ال�شرقية
• •مركز كفرنعمة ال�صحي
• •مركز بيت �ساحور الطبي
• •مركز حلحول ال�صحي
• •مركز �سعري ال�صحي
• •مركز طوارئ اخلليل  -البلدة القدمية
• •مركز الباذان ال�صحي

تقدم تلك املراكز والعيادات خدمات الطب العام والطوارئ ،و�صحة املر�أة
وكذلك خدمات املخترب وخدمات الأ�شعة يف  6مراكز �صحية �إ�ضاف ًة �إىل
خدمات الطب التخ�ص�صي ،كما تقدم اجلراحه النهاريه يف كل من مركز
بيت �ساحور ومركز قلقيليه.

التعليم والتدريب امل�ستمر للدائرة:
�إنطالق ًا من فل�سفة ور�ؤية امل�ؤ�س�سة الرامية لتقدمي �أف�ضل اخلدمات ال�صحية
ذات اجلودة العالية عرب كوادرها يف جميع مرافق امل�ؤ�س�سة� ،سعت دائرة
الرعاية وب�شكل م�ستمر �إىل رفع قدرات ومهارات ومعلومات الطواقم العامله
يف امل�ؤ�س�سه لأنها الرافد الأ�سا�سي لعن�صر اجلودة و�إ�ستدامة امل�ؤ�س�سه
وعليه عقدت العديد من الور�ش والتدريبات املبنيه على �إحتياجات امل�ؤ�س�سه
والعاملني/ات يف هذه الدائره يف عدة جماالت حيث �شارك �أكرث من 63
موظف/ة من دائرة الرعاية ال�صحية الأولية ومن جميع املناطق يف كثري من
امل�ؤمترات والدورات وور�ش العمل من �أجل الرقي قدم ًا مبوظفي/ات امل�ؤ�س�سه
ومنها:

العنف واملحكمه ال�صوريه ،و�إ�سرتاتيجية الر�ضاعة الطبيعيه والبدائل،
والإجها�ض  غري الآمن ،وم�ؤمتر حول �سرطان الثدي والعالج عن بعد
والواقع ال�صحي يف القد�س وم�ؤمتر الإعالن عن �إنطالق امل�ؤمتر الوطني
جلمعية الثال�سيميا وم�ؤمتر قتل الإناث على خلفية ما ي�سمى «ب�شرف
العائله» وم�ؤمتر :نحو موائمة امل�ؤ�س�سات التعليميه والتعليم اجلامعي لذوي
الإعاقه وم�ؤمتر الرعايه ال�صحية الأولية يف فل�سطني وامل�ؤمتر الطبي العربي
الأملاين ،وم�ؤمتر ه�شا�شة العظام وم�ؤمتر حول الأ�سرى املر�ضى ،وم�ؤمتر
ال�سكري� /أريحا ،وم�ؤمتر مراجعه نقدية لقرار الأمم املتحدة .1325

الدورات وور�ش العمل:

تعزيز ال�صحة  النف�سيه للأطفال واملراهقني وعائالتهم ،ويوم علمي عن
اجلديد يف مر�ض ال�سكري ،والعنف �ضد املر�أة ،ومنظار عنق الرحم ،وور�شة
عمل حول برنامج الرقابه واجلودة ،و�صندوق النفقة ،وقانون الأحوال
ال�شخ�صيه وقانون العقوبات ،ومكافحه التدخني ،وحزمه التدخالت
للأمرا�ض املزمنة ومر�ض ال�سكري ،واحلقوق ال�صحية والإجنابية ،والعنف
�ضد املر�أة املبني على النوع االجتماعي ،ودورو مع م�ؤ�س�سة احلق حول توثيق
الإنتهاكات ،والإجها�ض الآمن ،واملغذيات الدقيقة ،وور�شة عمل حول ر�ضا
املنتفعات من برنامج �صحة املر�أة ،وور�شة �أخرى لنقا�ش درا�سة ونتائجها
حول :الت�أثري املناخي على الزراعة ،وور�شة عمل لنقا�ش م�سودة �أولية لنتائج
درا�سة حول� :أولويات تدري�س م�ساقات التمري�ض  يف اجلامعات ،وور�شة
عمل لنقا�ش  نق�ص  الأدوية ملر�ضى الثال�سيميا وال�سرطان وللأمرا�ض 
املزمنة ،و�أثر التمكني االقت�صادي على الن�ساء وم�شاركتهن ال�سيا�سية،
ونظام مقرتح حول تقرير :نظام امل�ساءلة يف الأخطاء الطبية و�آليات
التعوي�ض عنها ،ومناطق «ج» ،وحتليل املخاطر والتدخالت ،وور�شة حوار
حول ال�سيا�سات ال�صحيه يف فل�سطني.
وت�شارك الدائره يف العديد من اللجان والإئتالفات الوطنيه كلجنة
املحددات االجتماعية وجلنة مكافحة التدخني وجلنه الر�ضاعه الطبيعيه،
واللجنه الوطنيه للتعزيز والتثقيف ال�صحي ،وجلنة الأمرا�ض املزمنة

ـومنتدى املنظمات الأهليه ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة ،و�إئتالف حماية
الإجها�ض  الآمن ،و�شبكه ج�سور و�شبكه ر�ؤى الن�سوية وكذلك التجمع
ال�صحي الذي تقوده منظمة ال�صحة العامليه.

اللجان التطويريه جلودة اخلدمات ال�صحيه:
يف �إطار تطوير عمل دائرة الرعاية ال�صحية الأولية ورفع جودة اخلدمات
خمت�صة ومنها-:
ال�صحية املقدمة يتم العمل يف �إطار جلان مهنية
ّ
جلنة املختربات:

وتعمل هذه اللجنة على مراقبة وتقييم الأداء املهني لكافة املختربات
الطبية يف امل�ؤ�س�سة وتعتمد يف عملها على برنامج املراقبة اخلارجية وكذلك
املراقبة الداخلية ،وتهدف هذه اللجنة �إىل رفع م�ستوى القدرات الفنية من
خالل التعليم والتدريب امل�ستمر وكذلك توحيد طرق ومنهجيات العمل من
خالل دليل الإجراءات املوحد ملختربات امل�ؤ�س�سة و�سيتم تفعيل هذه اللجنة
هذا العام من جديد.

جلنة التمري�ض:

تعمل هذه اللجنة على تطبيق الربوتوكوالت والتقيد بدليل الإجراءات
التمري�ضية مع مراعاة التطورات العلمية احلديثة لعلم التمري�ض .وكذلك
تهدف �إىل تعليم وتدريب الكوادر يف جميع املجاالت التمري�ضيه.

اللجنة الدوائية:
تهدف هذه اللجنة �إىل تطوير �آليات توفري الأدوية وامل�ستلزمات الطبية
لكافة مراكز وعيادات امل�ؤ�س�سة بالكميات املنا�سبة ويف الوقت املنا�سب
وطرق حفظها ،وتطبيق �سيا�سه تر�شيد �إ�ستهالك الدواء.
جلنة الأطباء:
وتهدف هذه اللجنة �إىل تطوير الأداء املهني يف جميع عيادات امل�ؤ�س�سه.
جلنة البيئة:

وتهدف �إىل متابعة عملية التخ ّل�ص من النفايات الطبية ونظافة املرافق
ال�صحية.
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جلنة التعزيز والتثقيف ال�صحي:

توزيع املر�ضى ح�سب اجلن�س  /لعام

ن�سبة املر�ضى اجلدد.

2014

توزيع املر�ضى ح�سب الفئات العمرية/

2014

تعترب هذه اللجنة �إحدى الركائز الأ�سا�سية يف عمل امل�ؤ�س�سة يف القطاع
ال�صحي والتنموي ،وتهتم هذه اللجنة بدرا�سة مواد التثقيف والتعزيز
ال�صحي لدى امل�ؤ�س�سة وكذلك العمل على �إنتاج مواد تثقيفية جديدة تتالئم
مع �إحتياجات القطاع ال�صحي والتنموي.

%60

امل�ؤ�شرات ال�صحية العامه

%40

اجلدول التايل يبني امل�ؤ�شرات ال�صحية العامة يف  11مركز �صحي تتبع
امل�ؤ�س�سه.

%20

امل�ؤ�شر ال�صحي

العدد

عدد املر�ضى الكلي

85629

عدد الزيارات املكررة

162561

عدد جميع الفعاليات

120293

عدد زيارات العيادات التخ�ص�صية

67148

عدد العمليات اجلراحية

700

عدد فعاليات املخترب

61646

عدد فعاليات الأ�شعة

22756

توزيع املر�ضى ح�سب حالة الت�أمني:2014 /
حالة الت�أمني
غري م�ؤمنني
م�ؤمنني

 %47ذكور

%80

العدد

الن�سبة

75912

89%

9717

11%

� %53إناث

عدد املر�ضى اجلدد

اكرب من 40-26 60-41 60

25-16

15-6

)%42( 36120

حاالت الإعفاء االجتماعي.
عدد مر�ضى دائرة الرعاية /
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ن�سبة كل تخ�ص�ص من جمموع حاالت العيادات
التخ�ص�صية

توزيع ن�سبة املراكز من جمموع احلاالت

%30

%5.4

عدد الزيارات املكررة ح�سب العيادة والتي بلغ عددها
 162561زيارة لكل املراكز والعيادات.
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تقدم اخلدمات الطبية التخ�ص�صية يف معظم مراكز وعيادات امل�ؤ�س�سة
حيث بلغ عدد املجاالت التخ�ص�صية �أكرث من  30تخ�ص�ص ًا ،ويعمل يف
هذه العيادات � 101إخت�صا�صي/ة ،و�أكرث هذه التخ�ص�صات موجود يف
مركز بيت �ساحور ال�صحي ،مركز قلقيلية ،ال�شفاء ،حلحول ،طوارئ
اخلليل واملزرعة ال�شرقية وقد �إ�ستفاد من هذه اخلدمات �أكرث من � 36ألف
مواطن/ة وبلغ جمموع الزيارات لهذه العيادات  67148زيارة وكانت �أكرث
الزيارات لعيادة العظام ،الأنف �أذن حنجرة ،الأطفال ،الن�سائية ،العيون،
واجللدية وعيادة ال�سكري.

عدد الفعاليات الطبية املكررة يف امل�ؤ�س�سة والتي بلغ
عددها  120293فعالية
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العيادة املتنقلة

الربامج ال�صحية

متا�شي ًا مع ر�سالة امل�ؤ�س�سة يف خدمة الفئات الفقرية واملهم�شة واملعزولة
تقدم م�ؤ�س�سة جلان العمل ال�صحي اخلدمات ال�صحية التي ت�شمل:
الطب العام الطوارئ ،وخدمات �صحة املر�أة ،والطفل ال�سليم ،وخدمات
املخترب ،والتثقيف والتعزيز ال�صحي و�صرف الدواء وهذا ب�شكل جماين
وب�شكل دوري وذلك عرب عياداتها املتنقلة يف الأغوار ال�شمالية ( 7مواقع)
ويف منطقة اجلنوب( 9مواقع) ويف منطقة الو�سط (ر�أ�س كركر ،اللنب
ورنتي�س) .ويعمل يف هذا الربنامج  38موظف/ة من الطب العام وطبيبات
�صحة املر�أة واملثقفات ال�صحيات واملمر�ضات ،وقد �إ�ستفاد من خدمات
العيادة املتنقلة خالل العام  ،2014حوايل � 26ألف مواطن ومواطنة .وقد
مثلت ن�سبة امل�ستفيدين من الذكور %44يف حني كانت ن�سبه امل�ستفيدات
 .%56ومن اجلدير ذكره �أن �سكان هذه املناطق املهم�شة يفتقرون �إىل
�أدنى مقومات احلياة ال�صحية والتعليمية ،وامل�سكن والعمل وكذلك الأمن

وكذلك �صعوبة الو�صول واحل�صول على خمتلف اخلدمات ب�سب القيود التي
يفر�ضها جي�ش االحتالل وامل�ستوطنني .كذلك يواجه فريق العمل يف هذه
العيادات �صعوبه يف الو�صول �إىل تلك املناطق ب�سبب احلواجز الع�سكريه،
�أو الإغالقات وكذلك ب�سبب الطرق الوعرة .ومن اجلدير ذكره �أن هذا
الربنامج �إنتهى العمل به يف �شهر �آذار من عام  2014وقد مت متديده من
املمول(م�ؤ�س�سة كري الدولية) حتى بداية عام  2015ثم �سيتوقف الربنامج
ويبني اجلدول التايل عدد احلاالت التي مت معاينتها يف هذا العام حيث
يالحظ �أن هناك تراجع ًا ب�شكل عام وقد يكون ذلك ب�سبب الإنخفا�ض يف
عدد املواقع التي يعمل فيها الربنامج وكذلك ب�سبب الإغالقات و�صعوبه
الو�صول �إىل تلك املناطق و�أي�ض ًا ب�سبب توقف الربنامج ملده ثالثة �أ�شهر
يف عام .2014

توزيع حاالت العيادات املتنقلة
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برنامج �صحة املر�أة
يعمل برنامج �صحة املر�أة �إ�ستناد ًا �إىل ر�ؤيته التي تقوم على �أن لكل �إمر�أة وتخت�ص بق�ضايا املر�أة .ويقدم برنامج �صحة املر�أة خدماته وتنفذ فعالياته
فل�سطينية احلق يف التمتع ب�أعلى م�ستوى من الرعاية ال�صحية لت�شمل كافة يف  11مركز ًا ويف  30عيادة متنقلة يف مناطق ال�شمال والو�سط واجلنوب
مراحلها العمرية من الطفولة �إىل ال�شيخوخة .وكذلك ف�إن الربنامج يعمل من ال�ضفة الغربية.
ً
ويتبنى خططه التنفيذية �إ�ستنادا �إىل الأهداف الإ�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة   وتف�صي ًال للمحاور التي ذكرت ،ف�إن ما مت �إجنازه خالل العام  2014هو 
والتي تقوم على الإ�ستجابة للحقوق ال�صحية والتنموية املتنامية للمجتمع التايل:
الفل�سطيني وتعزيز احلقوق االجتماعية ال�صحية التنموية للمجتمع
الفل�سطيني وحتقيق اجلودة ال�شاملة يف كل جماالت عمل امل�ؤ�س�سة .اخلدمات املقدمة :مت تقدمي  18434خدمة ،حيث بلغ عدد حاالت
ولتحقيق هذه الر�ؤيا والأهداف ،ف�إن عمل الربنامج يتمحور حول تقدمي خدمات احلمل  7438خدمة� ،أي ما ن�سبته  %40من جمموع اخلدمات
خدمات خا�صة ب�صحة املر�أة ،ورفع وعي املجتمع املحلي باحلقوق ال�صحية الكلية املقدمة .وبلغت عدد اخلدمات املقدمة للحمل اخلطر� ،1539 :أي
الإجنابية ،وتركيز ًا �إ�ستهداف الذكور يف جل�سات وور�ش التوعية التي تعقد .ما ن�سبته %21من جمموع حاالت خدمات احلمل .وقد بلغ عدد خدمات
وكذلك ف�إن الربنامج يعكف على عقد الدرا�سات والأبحاث من �أجل و�ضع الأمرا�ض الن�سائية 4302 :خدمة� ،أي ما جمموعه  ، %23وعدد خدمات
التدخالت املنا�سبة لتطوير عمل الربنامج .كما �أن الربنامج يهتم برفع تنظيم الأ�سرة � ،2782أي ما ن�سبته %15من جمموع اخلدمات  املقدمة.
قدرات الطاقم وبناء قدراته يف ق�ضايا ال�صحة الإجنابية واجلن�سية .وعدد حاالت فح�ص  ما بعد الوالدة ،362 :وعدد حاالت م�سحات عنق
ولقناعة برنامج �صحة املر�أة ب�أن ق�ضايا العنف واحلماية منها هو �أحد الرحم ،189 :وقد مت حتويل  321لعمل ت�صوير ثدي.
احلقوق الإجنابية ،ف�إن الربنامج يعمل على دعم الن�ساء اللواتي يعانني من التثقيف ال�صحي :يتم �إ�ستهداف الذكور والإناث يف خمتلف مراحلهم
العنف .ولقناعته الرا�سخة ب�أنه ال ميكن �إحداث التغيري امل�ؤ�س�سة والطاقم العمرية املختلفة ويف �أماكن تواجدهم املختلفة ،حيث يتم التوجه لطالب
مبفردهما ف�إنه ين�شط يف العديد من املنتديات والإئتالفات التي تعني وطالبات املدار�س الإعدادية والثانوية ،و�إ�ستهداف ال�شباب وال�شابات يف
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النوادي ال�شبابية .ورفع وعي الن�ساء بالتن�سيق مع امل�ؤ�س�سات القاعدية
الن�سوية واملجتمعية .وقد بلغ عدد الذين مت �إ�ستهدافهم خالل العام 2014
ما جمموعه � 12ألف م�ستفيد/ة من فعاليات التثقيف ال�صحي .واملوا�ضيع
التي يتم رفع الوعي بها هي بناء ًا على درا�سة �إحتياج ينفذها الربنامج،
و�أي�ض ًا ف�إن تقييمات تعقد من �أجل قيا�س مدى الإ�ستفادة من جل�سات
التوعية التي تعقد ،بهدف تطوير الأدوات والأ�ساليب املتبعة للح�صول على
نتائج �أف�ضل يف التزويد باملعارف وامللعومات .والق�ضايا التي يتم رفع الوعي
فيها ،تتنا�سب مع الفئة التي يتم �إ�ستهدافها ،فالق�ضايا التي يتم رفع وعي
الطالب والطالبات خالل فرتة املراهقة هي موا�ضيع تتعلق بالتغريات
النف�سية واجل�سدية واالجتماعية التي ترافق تلك املرحلة ،بهدف متكينهم
وحمايتهم من الأمرا�ض ،وحلمايتهم من ممار�سة ال�سلوكيات غري ال�صحية
مثل التدخني واملخدرات ،و�أي�ض ًا بهدف �إك�سابهم مهارات تتعلق باالت�صال
والتوا�صل والقيادة ،والعمل �ضمن فريق والقدرة على �إتخاذ القرارات.
والق�ضايا التي يتم رفع الوعي فيها خالل املرحلة الإجنابية ،هي موا�ضيع
تتعلق بالتغريات خالل فرتة احلمل ،عناية املر�أة بنف�سها من كافة النواحي
خالل فرتة احلمل� ،أهمية الزيارة ما بعد الوالدة ،والطرق املختلفة لو�سائل
تنظيم الأ�سرة ،وحقوق املر�أة ،والقوانني التي تتعلق بحياة املر�أة ،وقانون
العقوبات ،وقانون الأحوال ال�شخ�صية وقانون حماية الأ�سرة من العنف.
�أهمية الك�شف املبكر عن �سرطان الثدي و�سرطان عنق الرحم ،النوع

االجتماعي ،والعنف الذي تتعر�ض له الن�ساء و�أنواعه وطريقة احلد منه
ومواجهته ،والر�ضاعة الطبيعية و�أهميتها .وكذلك يتم التوجه للن�ساء يف
فرتة �إنقطاع وما بعد الطمث من �أجل حثهن على عمل فحو�صات التق�صي
ل�سرطان الثدي و�سرطان عنق الرحم ولت�شجيعهن على عمل فحو�صات
خا�صة به�شا�شة العظام.
�إ�صدارات ون�شرات :خالل العام �صدرت ن�شرات متعددة تناولت ق�ضايا
ال�صحة الإجنابية والإعاقة واحلماية من العنف ،والن�شرات التي �صددرت
خالل العام  ،2014هي :ن�شرة لنك�سر ال�صمت ،وال�صحة الإجنابية
والإعاقة  ،والإعاقة والعنف ،ون�شرة حول �أهمية �إدماج الذكور يف ق�ضايا
ال�صحة الإجنابية واجلن�سية .كما نفذت درا�سة حول ر�ضا املنتفعات عن
خدمات برنامج �صحة املر�أة .و�أعد كتيب يوثق جتربة جمموعات الن�ساء
التي يعمل عليها برنامج �صحة املر�أة ،و�إنتاج  وم�ضات «�سبوتات» تلفزيونية
تتعلق بفح�ص الثدي ،و�أهمية �إدماج الذكور يف ق�ضايا ال�صحة الإجنابية،
وقد �أنتج مل�صق «بو�سرت» يتناول �أهمية امل�شاركة يف ق�ضايا ال�صحة
الإجنابية ،و�أعد فيلم يوثق جتربة جمموعات الن�ساء.
�أوراق :خالل العام مت مراجعة  3وثائق للم�ؤ�س�سة ،وذلك لفح�ص  مدى
مراعاتها لق�ضايا النوع االجتماعي ،وقد �أدخلت عليها التعديالت حتى
ت�صبح �أكرث ح�سا�سة لق�ضايا النوع االجتماعي ،والوثائق التي متت
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مراجعتها هي :بروتوكول �صحة املر�أة ،ونظام عمل امل�ؤ�س�سة ،و�أعدت ورقة
لت�ضمني ق�ضايا النوع االجتماعي يف اخلطط والربامج للم�ؤ�س�سة.
التدريبات :تعقد تدريبات ب�شكل منتظم ،وخالل العام فقد مت عقد
ثالث دورات تدريبية ،الدورة الأوىل �إ�ستهدفت الطاقم العامل يف عيادات
الطب العام وبرنامج �صحة املر�أة ،وتناولت ق�ضايا العنف املبني على النوع
االجتماعي و�إ�ستفاد منها  25زميل وزميلة يعملون ك�أطباء وممر�ضني
وممر�ضات ومثقفات �صحيات .والدورة الثانية �إ�ستهدفت املجموعات
الن�سوية يف منطقتي رام اللة ونابل�س ،وقد �إ�ستفاد منها  24ع�ضو ًا من
املجموعات ،وناق�شت موا�ضيع احلقوق ال�صحية والإجنابية .والدورة
الأخرى التي �إ�ستهدفت �أع�ضاء من املجموعات و�أي�ض ًا زمالء وزميالت
من برنامج �صحة املر�أة ،حول مهارات تدريب مدربني ،وقد �شارك يف هذه
الدورة حوايل  25م�شارك/ة.
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التدخل مع الن�ساء اللواتي يعانني من العنف� :ضمن العمل يف هذا
املجال ،مت تدريب الطاقم للتدخل مع الن�ساء اللواتي يتعر�ضن للعنف،
وعلى كيفية توثيق احلاالت ،و�أي�ض ًا على كيفية التدخل مع  الن�ساء اللواتي
يتعر�ضن للعنف وحتويلهن �إىل امل�ؤ�س�سات املخت�صة املعنية يف حال احلاجة.
ويف العام  2014مت التدخل مع � 50إمر�أة عانني من العنف املبني على النوع
االجتماعي .و�ضمن هذا العمل ،وبناء ًا على تدخالت الربنامج مع الن�ساء

2014-2013
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املجمع الطبي

وقد مت عقد يوم درا�سي خا�ص  ب�أهمية �إدماج الذكور ،وتناول عر�ض 
لتجارب جمموعة من امل�ؤ�س�سات التي تعمل يف ق�ضايا ال�صحة الإجنابية
وهي الإغاثة الطبية وجمعية تنظيم الأ�سرة ووكالة الغوث ووزارة ال�صحة
الفل�سطينية ،وجتربة امل�ؤ�س�سة ،والق�ضايا التي �أثريت يف اليوم الدرا�سي هي
�أبرز الإجنازات ،و�أبرز التحديات وتو�صيات لتفعيل و�إدماج حقيقي �أعلى
لل�شباب والرجال يف ق�ضايا ال�صحة الإجنابية واجلن�سية .و�ضمن العمل يف
هذا املجال ،فقد مت �إنتاج مل�صق «بو�سرت» يحث على �أهمية امل�شاركة ذكور ًا
و�إناث ًا يف ق�ضايا ال�صحة الإجنابية ،كما مت �إنتاج ن�شرة تناق�ش �أهمية �إدماج
الذكور يف ق�ضايا ال�صحة الإجنابية واجلن�سية .ون�شرة حول �أهمية �إدماج
الذكور ،وعقد يوم درا�سي حول �أهمية �إدماج الذكور وتبادل التجربة مع
م�ؤ�س�سات عاملة يف ق�ضايا ال�صحة الإجنابية واجلن�سية.

مقارنه عدد احلاالت يف برنامج �صحة املر�أة

الباذان

�إدماج الذكور يف ق�ضايا ال�صحة الإجنابية  :يتم العمل يف هذا املجال
لقناعة الربنامج ب�أن تطوير و�ضع املر�أة ال�صحي والتنموي ال ميكن �إحداثه
دون �إدماج الذكر يف ق�ضايا ال�صحة الإجنابية ورفع وعيهم جتاه هذه
الق�ضايا ،لذا مت التوجه لهم يف التثقيف ال�صحي ،حيث عقدت جمموعة
من الدورات التثقيفية وعقدت جل�سات التوعية للطالب يف املدار�س

الثانوية ولطالب اجلامعات ومت �إ�ستهداف الذكور يف النوادي ال�شبابية  .

الإئتالفات واملنتديات :ين�شط برنامج �صحة املر�أة يف منتديات و�إئتالفات
تعمل يف جمال وق�ضايا املر�أة ومن �أهم هذه الإئتالفات :منتدى املنظمات
الأهلية ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة ،وحتالف الإجها�ض الآمن ،وجلنة وفيات
الأمهات ،وجلنة ال�صحة الإجنابية واجلن�سية وجلنة الر�ضاعة الطبيعية
وجلنة الإيدز الوطنية .ويواظب على امل�شاركة يف االجتماعات الدورية لهذه
الإئتالفات وامل�شاركة يف الن�شاطات التي تعقدها تلك املنتديات.

طوبا�س

م�شاركة يف دورات وور�ش عمل :خالل العام �شارك الطاقم مبجموعة
من الدورات والفعاليات اخلارجية التي تنظمها م�ؤ�س�سات خارجية ،حيث
�شارك ،حوايل  15ع�ضو ًا من املجموعات التي يعمل معها الربنامج يف
م�ؤمترات ودورات نظمتها م�ؤ�س�سات �أخرى ،مثل امل�شاركة يف م�ؤمتر حول
قتل الإناث ،وم�ؤمتر حول قانون العقوبات ،وامل�شاركة يف حمكمة �صورية
عقدت لنقا�ش البند املتعلق بقتل الإناث يف قانون العقوبات �ساري املفعول،
و�شارك عدد من �أع�ضاء املجموعات يف م�ؤمتر حول الإجها�ض من النواحي
القانونية واالجتماعية .و�شاركت جمموعة من الزميالت يف دورات حول
الإجها�ض الآمن ،ودورة حول التدخل مع الن�ساء املعنفات ،و�شاركن كذلك
يف العديد من الأيام والور�ش  الدرا�سية التي تتعلق بال�صحة الإجنابية
واجلن�سية.

اللواتي يتوجهن للم�ؤ�س�سة ،ميكن القول �أن الن�ساء ب�شكل عام ،يرف�ضن �أن
يحولن �إىل م�ؤ�س�سات خمت�صة ،وذلك لإعتبارات خمتلفة تتعلق بالو�صمة
االجتماعية �أو العادات والتقاليد �أو اخلوف من املعرفة �أنهن يتعر�ضن
للعنف  .

برنامج الطفل ال�سليم

يغطي هذا الربنامج ثالثة مواقع حيث تقدم خدمات الإر�شاد والتوعيه
والتعزيز ال�صحي بهدف حتقيق التنمية اجل�سدية والنف�سية واالجتماعية
والذهنية للطفل الفل�سطيني ،وي�ستهدف الربنامج الأطفال منذ الوالدة
وحتى عمر � 5سنوات.
يقدم الربنامج خدماته من خالل املراكز ال�صحية التالية( :املجمع الطبي
نابل�س ،مركزعورتا ،املزرعة ال�شرقية ومركز كفر نعمة) .ويقدم الربنامج
خدمات الرعاية ال�صحية الأولية للأطفال(فح�ص  التق�صي ،ومتابعة
النمو ،وعالج الأمرا�ض احلادة وكذلك التثقيف والتعزيز ال�صحي والإر�شاد
للأهايل)  يف الفرتة ما بني عمر� 5-0سنوات مبعدل يوم يف الأ�سبوع ،وقد
بلغ عدد امل�ستفيدين منه  1362طفل/ة منهم � %53إناث و % 47ذكور.
 �إلتحق بالربنامج  112طفل جديد وخرج منه  76طف ًال ،و�شكلت مراجعات
الطفل ال�سليم ن�سبة  %1من جمموع الزيارات الكلية للمراكز ال�صحية.

فعاليات الربنامج:
فح�ص قوة الدم :حيث مت عمل الفح�ص ل 650طفل/ة وتبني �أن
منهم يعانون من فقر الدم �أي بن�سبة  %30من جمموع الأطفال وكانت
ن�سبة الإناث �أعلى منها لدى الذكور وقد يعود ال�سبب �إىل الإهتمام الأ�سري
بالذكر �أكرث منه بالأنثى يف التغذية والعالج وقد بلغت ن�سبة فقر الدم
املتو�سط  %3والب�سيط .%97
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تقييم النمو :مت تقييم  850منهم  125طفل يعانون من نق�ص يف الوزن
و 56يعانون من زيادة يف الوزن .ومت قيا�س حميط الر�أ�س ل  657طفل حيث
تبني �أن  15طف ًال يعانون من �صغر حجم الر�أ�س و� 3أطفال يعانون من كرب
حجم الر�أ�س.
الك�شف املبكر عن الت�شوهات اخللقية :بلغ عدد الأطفال الذين يعانون
من ت�شوهات خلقية � 3أطفال ،منهم  1خلع يف مف�صل الفخذ وحالتني يف
القدم وقد مت حتويلهم للمتابعه.
الأمرا�ض احلادة :مت ت�شخي�ص  56حاله مر�ضية %49 ،ذكور و� %51إناث،
منها  39حاله يف اجلهاز التنف�سي و 11حالة �إلتهابات معوي(�إ�سهال) و6
�أمرا�ض �أخرى.

برنامج رعاية مر�ضى ال�سكري

25

عرب هذا الربنامج الذي يعد واحد ًا من �أهم الربامج املعززة لل�صحة
والتي تتما�شى مع االحتياجات ال�صحية للمر�ضى امل�صابني بهذا املر�ض.
يعمل الربنامج يف  5مراكز :مركز ال�شفاء (طوبا�س) ،عياده عورتا ،مركز
املجمع الطبي ،مركز الباذان ال�صحي ،مركز �سامل ال�صحي .ويقدم
الربنامج خدماته ملر�ضى ال�سكري وذلك من خالل عمل الفحو�صات
املخربية واملتابعة العالجية م�ستند ًا �إىل دليل وبروتوكول رعاية مر�ضى
ال�سكري املعمول به يف امل�ؤ�س�سة ،كما يقوم الطاقم ال�صحي بعمل ور�ش 
تثقيفية و�إر�شاد للم�ستفيدين بالإ�ضافة لتحويل احلاالت لذوي الإخت�صا�ص 
للمتابعة والعالج.
بلغ عدد الزيارات هذا العام  1133زيارة وقد �شكلت ما ن�سبتة  %0.7من
جمموع الزيارات العام يف امل�ؤ�س�سة ،و كانت �أكرث الزيارات يف مركز املجمع
الطبي حيث بلغت  566زياره �أي بن�سبة  %50من جمموع الزيارات ملر�ضى
ال�سكري ،وكانت �أقلها يف مركز الباذان بن�سبة ،%9وو�صل عدد املر�ضى
اجلدد  45مري�ض/ة وبلغ عدد امللفات القدمية  1264ملف ًا ،وكان هناك 12
حالة �سكري من النوع الأول ( 4ذكور و� 8إناث)
و 1266من النوع الثاين ( 317ذكور ،و� 949إناث)
بلغت حاالت املراجعة  341مراجعة ،ومت حتويل  2حالة لأخ�صائي ال�سكري،
و 89للعيون ،و 11لأخ�صائي الكلى و 1مري�ض لأخ�صائي الأع�صاب،
وللم�شفى حالة واحده ،ولأخ�صائي التغذية  7حاالت ولوحظ وجود مر�ض 
�ضغط الدم العايل عند  720مري�ض( 140ذكور و� 580إناث) .ومت عقد
 18حما�ضرة �إ�ستفاد منها � 92شخ�ص وكذلك  62لقاء �إ�ستفاد منها 759
حالة�  ،إ�ضاف ًة �إىل  12زيارة منزلية.

ال زال مر�ض ال�سكري كغريه من الأمرا�ض املزمنة التي ت�شكل عبئ ًا �صحي ًا
وم�شكلة حقيقية على ال�صعيد العاملي والوطني ،وتبلغ ن�سبة هذا املر�ض يف
فل�سطني  %12تقريب ًا ح�سب بع�ض الدرا�سات وبناء ًا على �إزدياد عدد املر�ضى
امل�صابني بهذا املر�ض �سعت م�ؤ�س�سة جلان العمل ال�صحي لتقدمي خدماتها

حمطة تقيمية لربنامج الأمرا�ض املزمنة ورعاية ال�سكري
لقد مت تقييم  �أثر الربنامج على امل�ستفيدين/ات وكذلك على الطاقم
ال�صحي من قبل مقيم خارجي �إ�ستند يف تقييمه �إىل جمع املعلومات
من امل�ستفيدين/ات والطواقم ال�صحية عرب �أدوات املقابلة الفردية
وجمموعات النقا�ش الب�ؤرية .تناول فيه عده حماور �أ�سا�سية ومن �أهمها

�أن الربنامج  كونه يعترب من الأولويات على امل�ستوى الوطني وخا�ص ًة بعد
الإزدياد امللحوظ على ن�سبة الأمرا�ض املزمنة وخا�ص ًة ال�سكري وال�ضغط
و�أمرا�ض الأوعية الدموية ،و�أو�ضح التقييم �أن هناك كفاءة عالية يف الأداء
من قبل طاقم الأطباء والتمري�ض واملثقفات ال�صحيات يف هذا الربنامج
مما �إنعك�س �إيجاب ًا على ر�ضا املنتفعني من اخلدمات املقدمة ومن ناحية
الفعالية تبني �أن جميع ن�شاطات الربنامج تنفذ ح�سب اخلطة املعدة وبفعالية
ومهنية عالية .لقد مت �إ�ستخدام امل�ؤ�شرات الكمية والنوعية من �أجل درا�سة
�أثر الربنامج على احلالة ال�صحية للمر�ضى والذي �إنعك�س �إيجاب ًا على
امل�ستفيدين/ات من جميع النواحي وخا�ص ًة ال�صحية والأ�سرية و�سلطت
هذه الدرا�سة ال�ضوء على �أهمية الإهتمام مبر�ض  ال�سكري ،و�إ�ستهداف
مر�ضاه بالعالج والتثقيف ورفع الوعي عن طريق �شتى طرق التوا�صل مع
الطاقم الطبي ،و�إنعكا�س هذا التوا�صل على الفرد وعلى املجتمع يف حماولة
خللق منظومة متناغمة بني جميع العبي امل�ضمار ال�صحي مبن فيه من
�أطباء ،ممر�ضني/ات ،مثقفني �صحيني ،وعلى ر�أ�سهم املر�ضى  .

برنامج ال�صحة املدر�سية:
يقدم هذا الربنامج خدماته يف القد�س املحتله ويغطي  63مدر�سة ،من
�أ�صل  155مدر�سة �أي بن�سبة  %40وت�شمل هذه اخلدمات :خدمات التق�صي
والتعزيز والتثقيف ال�صحي والتطعيم وال�صحة ال�سنية ،وكذلك حت�سني
البيئة املدر�سية وجتميلها من خالل احلدائق التي مت �إن�شا�ؤها .وقد بلغ
جمموع الطلبه امل�ستفيدين من هذا الربنامج �أكرث من � 21ألف طالب
وطالبة.
يتكون طاقم ال�صحة املدر�سية من  11موظف/ة ويعتمد فل�سفة امل�ؤ�س�سة
الرامية �إىل تطوير كوادرها حيث �شارك طاقم هذا الربنامج يف عدد من
الدورات الرامية �إىل رفع كفاءة العاملني/ات فيه.

ومن ن�شاطات الربنامج:

الك�شف املبكر عن الأمرا�ض :مت الفح�ص الطبي والتق�صي لل�صف الأول
الأ�سا�سي يف  40مدر�سة وكان عدد الطالب امل�ستفيدين 1362طالب/ة،
هذا املجتمع من املعتقد �أنه �ساعد يف رفع م�ستوى الوعي وترجمته �إىل منهم  660ذكور و� 705إناث ،حيث مت �إكت�شاف 142حاله �ضعف نظر،
تطبيق �إىل حد ما من قبل مر�ضى ال�سكري الذين يتابعون مر�ضهم �ضمن  10حاالت حول 3 ،حاالت مر�ض يف القلب من الذكور 3 ،حاله فتق لدى
عيادات جلان العمل ال�صحي.
الذكور ،وحالتني خ�صية مهاجرة و 35حاله �سمنة منهم  18ذكور و 17اناث
من �أهم ما تو�صلت �إليه هذه الدرا�سة هو الو�ضع احلرج للن�ساء مع مر�ض  وقد متت متابعة جميع احلاالت املكت�شفة مع الت�أكد من الت�شخي�ص وكذك
ال�سكري ،حيث �أنهن يعانني من عبء مزدوج :الو�ضع ال�صحي القائم مع العالج ومت الإحتفاظ بهذه املتابعات يف ملف الطالب/ة الطبي.
املر�ض بالإ�ضافة �إىل الكثري من املحددات االجتماعية التي ت�ؤثر �سلب ًا على فح�ص الأ�سنان :مت فح�ص   5122طالب وطالبة من �صفوف �أول ،رابع  
�صحتهن� .إ�ستهداف الن�ساء ب�شكل �أكرب و�أعمق يعد �أمر ًا �ضروري ًا وملح ًا.
وقد �أو�صت الدرا�سة بالإ�ستمرار يف تطبيق هذا الربنامج وب�شكل �أعمق مع
جميع مر�ضى ال�سكري وخا�ص ًة الن�ساء ،ورمبا �إتباع برنامج �شبيه للأمرا�ض 
املزمنة الأخرى مثل �أمرا�ض القلب وال�شرايني.
وملعرفة �أدق و�أعمق ،ولت�أكيد نتائج هذه الدرا�سة ،هناك حاجة �إىل �إجراء
بحث �أو�سع و�أ�شمل مع م�ؤ�شرات من �ش�أنها قيا�س ت�أثري الربنامج ب�شكل
حمدد على املر�ضى ،مر�ضهم وحياتهم.
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و�سابع  وعا�شر وكانت ن�سبة الإناث   %53والذكور  %47وذلك لتقليل ن�سبه
ت�سو�س الأ�سنان لدى الطالب حيث مت تغطية ال�شقوق ال�سنية لطالب
ال�صف الأول وعددهم  331طالب وطالبة () %5.4وبلغ جمموع الطالب
الذين ال يوجد لديهم م�شاكل يف الأ�سنان  673طالب وطالبة بن�سبة %12
من جمموع الطالب .ووجد �أن هناك  %20.6من الطالب بحاجه �إىل
تقومي يف �صفوف رابع و�سابع وعا�شر و�أن  %7.4من الطالب �أ�سنانهم
مت�سو�سة وبحاجه حل�شوه �أ�سنان.

التعزيز والتثقيف ال�صحي :مت عقد  536حما�ضرة �صحية للطالب
�إ�ستفاد منها  3914طالب و 9877طالبة ،وتنظيم  59يوم �صحي حول
يوم املعاق واليوم العاملي لغ�سل الأيدي وكذلك يوم ال�سكري ويوم الطفل
الفل�سطيني حيث كان عدد امل�شاركني/ات  8528منهم  187من �أولياء
الأمور ،وجرى عقد  51دورة �صحيه للطالب (وكانت عن التغذيه ،الإ�سعاف
الأويل� ،صحة املراهقه ،وال�سالمه على الطرق) وكذلك زيارات وجوالت
ميدانية وكانت هذه الن�شاطات والدورات �ضمن اخلطه ال�سنويه للربنامج.

التطعيم :بلغ عدد املدار�س التي �شملها التطعيم   58مدر�سة وبلغ جمموع
الطالب الذين �شملهم التطعيم من  �صفوف �أول وتا�سع ( )2854طالب
وطالبة من جمموع ( )2884طالب وطالبة بن�سبة (  )%99من جمموع
الطالب.

وقام الربنامج كذلك بعقد وتنظيم  4دورات منها  3دورات �إ�سعاف �أويل
ودورة مهارات حياتية �شارك فيها � 120سيدة ،و 29حما�ضرة �شارك فيها
 821من �أولياء الأمور.

خدمات الإ�سعاف الأويل:
عدد احلاالت التي قدمت لها خدمات �إ�سعاف �أويل يف العيادات  1575طالب وطالبة و 336من الهيئات التدري�سية.

وكذلك مت العمل مع الهيئات التدري�سية عرب تنظيم  11حما�ضرة �شارك
فيها  152معلم/ة.
اللجان ال�صحيه :نفذ الربنامج � 729إذاعه �صباحيه تناولت موا�ضيع
خمتلفه مثل النظافه ال�شخ�صيه ومر�ض الإيدز وامل�شروبات الغازية و�صحة
الأ�سنان واليوم العاملي للنظافة وفوائد الفواكه واخل�ضار كما مت عمل 540
جملة حائط تتناول بع�ض الق�ضايا ال�صحية وال�سلوكية.

بلغ عدد املدار�س التي �شملتها حملة تطعيم احل�صبة للذكور والإناث من
�صف �أول حتى �صف خام�س يف  49مدر�سة وكان جمموع الطالب الذين
�شملهم التطعيم  6960من جمموع  7089بن�سبة .%98
فح�ص النظر والعيون :مت فح�ص النظر ل�صفوف �أول وخام�س وثامن
وكان عدد الطالب الذين متت معاينتهم  3967منهم  1850طالب و2117
طالبه حيث وجد  483حاله �ضعف نظر( � 243إناث و 240ذكور)  و20
حالة حول ومت ت�أكيد ت�شخي�ص   357حاله �أي بن�سبة %88وكان جمموع
الطالب الذين و�ضعوا نظارة طبية .207

املطبوعات والإ�صدارات:
مت �إ�صدار ن�شرة عن التغذية يف مرحلة املراهقة ،وجملة مدر�ستي خ�ضراء
ونظيفة ودليل املهارات احلياتيه ،و�أجندة الطالب ودليل الإ�سعاف الأويل.
وقد قام الربنامج بطباعة باليز وطواقي للجان ال�صحية الطالبية يف 24

مدر�سة ،وكذلك للجان البيئة املدر�سية يف  30مدر�سة.

ووا�صل الربنامج كذلك ت�شبيكة وتن�سيقة مع خمتلف اجلهات ذات العالقة
بعمله مثل مديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة القد�س ،ومديرية �صحة
حمافظة القد�س ،و�أي�ض ًا مع املجتمع املحلي وم�ؤ�س�ساته.
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مركز قلقيلية ال�صحي:

املراكز ال�صحية

يعترب �أحد �أكرب مراكز امل�ؤ�س�سة وقد ت�أ�س�س يف عام  1990وقد �أفتتح مبناه
اجلديد مطلع عام  2004ويعمل املركز من ال�ساعة الثامنة �صباح ًا وحتى
ال�ساعة احلادية ع�شر لي ًال وذلك طيله �أيام الأ�سبوع ويتم العمل يف املركز
من خالل طواقمه التي ت�ضم  22موظف/ة.
يقدم املركز خدمات الطب العام ،الطوارئ� ،صحة املر�أة ،خدمات
تخ�ص�صية  12تخ�ص�ص ،اجلراحة النهارية ،املخترب ،الأ�شعة ،والت�صوير
الطبي والإ�سعاف.

م�ؤ�شرات منتقاة من مركز قلقيلية:
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ن�شاطات املركز:

مت عمل دورات تثقيفيه بواقع دورتني �إ�سبوعي ًا حيث مت عقد  21لقاء ًا
مع طالب املدار�س وجمموعات ن�سائية حول العنف وال�صحة الإجنابية
وبلغ جمموع امل�ستفيدين/ات من هذه اللقاءات  363فرد ًا .كذلك ين�شط
املركز بعقد الن�شاطات التثقيفيه املتنوعه وخا�ص ًة يف �أيام تواجد العيادات
التخ�ص�صيه يف املركز ،كما مت تنفيذ  147زيارة منزلية للمر�ضى.
عالقات املركز:

يتميز املركز بعالقات جيدة مع املجتمع املحلي وم�ؤ�س�ساته على �سبيل املثال
عالقته القوية مع بنك القاهرة عمان حيث مت �إعتماد املركز مركز ًا مغلق ًا
كما ويتميز بعالقاته اجليده مع �شركات الت�أمني املختلفه .ي�شارك املركز يف
اللجنة ال�صحيه والطوارئ يف املحافظة كما ويعترب مدير املركز ع�ضو ًا يف
جلنه �إعمار وتطوير م�ست�شفى وكاله الغوث.
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مركز حلحول ال�صحي:
م�ؤ�شرات منتقاة من مركز بيت �ساحور:

مركز بيت �ساحور ال�صحي:
ت�أ�س�س املركز عام  1988وقد تطور �إىل ما هو عليه اليوم حيث �أ�صبح
من �أكرب املرافق ال�صحيه يف امل�ؤ�س�سة ويف مدينه بيت �ساحور حيث ي�ضم
�أق�سام ًا تخ�ص�صية وغرف عمليات جمهز ًة ب�أحدث الأجهزة .وبلغ عدد
العاملني/ات فيه  26موظف/ة بوظيفة كامله و 10بوظيفة جزئية.
يقدم املركز خدمات الطب العام ،الطوارئ والأ�سنان ،خدمات تخ�ص�صية
 21تخ�ص�ص ًا وخدمه اجلراحة النهارية ،املخترب ،الأ�شعه والت�صوير الطبي
والإ�سعاف .ويعمل املركز طيله �أيام الأ�سبوع من ال�ساعه الثامنة �صباح ًا
وحتى العا�شرة لي ًال.
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يتميز املركز بعالقات جيدة مع املجتمع املحلي وم�ؤ�س�ساته وكذلك بعالقات
دولية وعربية و�أجنبيه.

ت�أ�س�س املركز يف عام  1998ويف عام  2005مت بناء املبنى اجلديد الذي
يتكون من ثالثة طوابق .حيث مت جتهيزه مبا يتنا�سب و�إحتياجات ال�سكان.
ويقدم خدمات الطب العام والطوارئ� ،صحة املر�أة ،خدمات تخ�ص�صية
و�صلت �إىل  13تخ�ص�ص ًا ،املخترب ،الأ�شعة والت�صوير الطبي هذا بالإ�ضافة
�إىل خدمات وحده الت�أهيل .يعمل املركز طيلة �أيام الأ�سبوع من ال�ساعة
الثامنة �صباح ًا وحتى العا�شره لي ًال ويخدم املركز �سكان مدينة حلحول
والبلدات املجاوره.
قام الكادر يف  مركز حلحول بعمل   22زياره منزلية وذلك �ضمن برنامج
�صحة املر�أة و 3فعاليات تثقيف �صحي يف موا�ضيع خمتلفه كال�صحة
الإجنابية والأمرا�ض  املزمنة والتغذية و�صحة الطفل وكذلك الوقاية
من الأمرا�ض وكانت هذه الفعاليات يف بع�ض القرى املجاورة وبلغ عدد
امل�ستفيدين/ات من هذه الن�شاطات �أكرث من  98مواطن/ة .كما �شارك
طاقم املركز يف العديد من الدورات والتدريبات التي عقدت عن طريق
امل�ؤ�س�سه.

م�ؤ�شرات منتقاة:
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يتميز املركز بعالقته اجليدة مع املجتمع املحلي وم�ؤ�س�ساته وخا�ص ًة بلدية
حلحول والبلديات املجاورة و كذلك مديرية �صحة �شمال اخلليل.
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مركز طواريء اخلليل:
تعترب البلدة القدمية يف اخلليل من �أكرث مناطق ال�ضفة الغربية معاناة
ب�سبب �صالفة وجرائم امل�ستوطنني وعنجهية االحتالل الإ�سرائيلي وكرثة
احلواجز الع�سكرية والإغالقات املتكررة وعليه �إرت�أت م�ؤ�س�سة جلان العمل
ال�صحي و�إنطالق ًا من فل�سفتها الراميه �إىل تقدمي اخلدمات ال�صحية
والتنموية للمهم�شني وتعزيز �صمودهم ت�أ�سي�س مركز طوارئ اخلليل يف
عام  2002الذي �أ�صبح املرفق ال�صحي الوحيد الذي يقدم خدمات الطب
العام والطوارئ وخدمة �صحة املر�أة وخدمات الإخت�صا�ص (11تخ�ص�ص ًا)
واملخترب والأ�شعة .ويعمل املركز من ال�ساعة الثامنة �صباح ًا وحتى ال�ساعه
احلادية ع�شرة لي ًال.
قام الكادر العامل يف املركز بعقد فعاليات تثقيفية يف البلدة القدمية
يف مواقع خمتلفه حول موا�ضيع �صحية( :التدخني ،املخدرات� ،صحة
املراهقه ،التغذية ال�سليمة) وغريها وبلغ عدد امل�ستفيدين/ات �أكرث من 56
مواطن/ة .كما مت تنفيذ  4زيارات منزلية من قبل املمر�ضة وطبيب املركز
لبع�ض مر�ضى الأمرا�ض املزمنة يف املنطقة .هذا وقد مت تنظيم يوم عمل
طبي طوعي يف البلدة القدمية ومت فح�ص �أكرث من  169طفل.

33

م�ؤ�شرات منتقاة من مركز طوارئ اخلليل:
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م�ؤ�شرات منتقاة من مركز ال�شفاء ال�صحي:
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عدد املر�ضى

يتميز املركز بعالقات جيدة مع جلنة �إعمار البلدة القدميه و مع بلدية
اخلليل ومع املجتمع املحلي.

32908

مركز ال�شفاء ال�صحي/طوبا�س:
ت�أ�س�س املركز يف عام  1996ويقدم خدمات الطب العام ،الطوارئ� ،صحة
املر�أة ،الطفل ال�سليم ،الأ�سنان ،خدمات تخ�ص�صيه  13تخ�ص�ص ًا ،املخترب،
الأ�شعة والت�صوير الطبي .ويعمل يف املركز  13موظف/ة بوظيفة كامله و4
موظفني/ات بوظيفة جزئية.
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املجمع الطبي/نابل�س:

م�ؤ�شرات منتقاة من مركز الباذان:

مركز الباذان ال�صحي:
ت�أ�س�س املركز يف عام  1989ويقدم خدمات الطب العام� ،صحة املر�أة،
وبرنامج رعاية مر�ضى ال�سكري .ويعمل يف املركز  4موظفني/ات �إ�ضاف ًة
�إىل بع�ض الأطباء بالتعاقد ويعمل املركز يومي االثنني والثالثاء من كل
�أ�سبوع من ال�ساعة الثامنة �صباح ًا وحتى الثانية ظهر ًا.
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مت ت�أ�سي�س هذا املركز يف عام  1989يف البلده القدميه من مدينة نابل�س
من �أجل خدمة الفقراء واملهم�شني حيث تقدم فيه خدمات الطب العام
والطوارئ و�صحة املر�أة والأ�سنان وبرنامج رعاية ال�سكري والطفل ال�سليم
وكذلك خدمات تخ�ص�صيه(  6تخ�ص�صات) وخدمة املخترب .ويعمل
يف املركز  14موظف/ة وين�شط املركز يف عمل الأيام الطبيه وكذلك
املحا�ضرات التثقيفيه وخا�صة حول الأمرا�ض  املزمنة كمر�ض  ال�سكري.
ويعمل املركز من ال�ساعة الثامنة �صباح ًا وحتى ال�ساعة الثانية ظهر ًا من
ال�سبت �إىل اخلمي�س.
قام الكادر العامل يف املركز بتنفيذ  74ن�شاط تثقيفي تناولت مر�ض 
ال�سكري ،ال�صحة الإجنابية� ،أمرا�ض  الأوعيه الدمويه والوقاية منها،
والتغذية ال�سليمة وغريها وبلغ عدد امل�ستفيدين/ات من هذه الن�شاطات
 1489مواطن/ة .كما مت تنظيم � 3أيام طبية طوعية وكان معظمها حول
ال�صحة الإجنابية والأمرا�ض  املزمنة وبلغ عدد امل�ستفيدين/ات .96
�إ�ضاف ًة �إىل ذلك مت عمل  21دورة �صحية للأهايل وقد �إ�ستفاد منها 713
مواطن/ة.

م�ؤ�شرات منتقاة من مركز املجمع الطبي/نابل�س:
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مركز عورتا ال�صحي:
ت�أ�س�س املركز عام  1994كعياده برامج ثم تطور ومت �شراء موقع جديد
(احلايل) يف عام 2001
ويقدم املركز خدمات :الطب العام ،الطوارئ� ،صحة املر�أة ،الطفل ال�سليم،
برنامج رعاية مر�ضى ال�سكري ،الأ�سنان ،واملخترب .يقوم طاقم املركز
بتفيذ العديد من الزيارات املنزلية واملحا�ضرات التثقيفية .ويعمل املركز
�أيام ال�سبت والأربعاء واخلمي�س من الثامنة �صباح ًا وحتى الثامنة م�ساء ًا.
قام كادر املركز بعمل  27ن�شاط ًا تثقيفي ًا تناولت موا�ضيع تغذية احلامل،
تغذية الطفل وموا�ضيع يف ال�صحة الإجنابيه وبلغ عدد امل�ستفيدات منها
� 270سيدة.
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م�ؤ�شرات منتقاة من مركز عورتا ال�صحي:
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مركز �سامل ال�صحي:
ت�أ�س�س املركز عام  1988مع �إنطالق الإنتفا�ضة الأوىل ليلبي االحتياجات
ال�صحية لأهايل املنطقة ويتكون املركز من طابقني ملك للم�ؤ�س�سة ويقدم
املركز خدمات :الطب العام ،الطوارئ� ،صحة املر�أة ،واملخترب وبرنامج
رعاية مر�ضى ال�سكري .ويعمل يف املركز  5موظفني/ات .ويعمل املركز يف
يومي الأحد واخلمي�س من ال�ساعة الثامنة �صباح ًا وحتى الثانيه ظهر ًا.

م�ؤ�شرات منتقاة من مركز �سامل ال�صحي:
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مركز املزرعة ال�شرقية:

39

م�ؤ�شرات منتقاة من مركز املزرعة ال�شرقية:

ت�أ�س�س عام  1989وقد مت ت�شطيب البناء احلايل يف عام  2008وبد�أ العمل
فيه عام  2009وهو بال�شراكه مع وزاره ال�صحة الفل�سطينيه.
يعترب املركز الوحيد يف املنطقه من حيث �شمولية اخلدمات املقدمة
كخدمات الطب العام ،الطوارئ� ،صحة املر�أة ،الطفل ال�سليم ،الأ�سنان،
خدمات تخ�ص�صيه  5تخ�ص�صات ،املخترب ،والأ�شعة .ون�شط طاقم املركز
يف الزيارات املنزلية وبعمل الأيام الطبيه الطوعيه �إ�ضاف ًة �إىل حما�ضرات
التثقيف ال�صحي ،ويعمل املركز من يوم ال�سبت وحتى اخلمي�س من ال�ساعة
الثامنة �صباح ًا وحتى الثامنة م�ساء ًا ويتكون فريق العمل من  7موظفني/
ات بوظيفة كاملة وموظف واحد بوظيفة جزئية.
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يف عام  2014مت تنفيذ  26ن�شاط ًا تثقيفيا�ص داخل املركز حول موا�ضيع
�صحية وتنموية لكال اجلن�سني وبح�ضور �أكرث من  1223مواطن/ة ،وقام
الطاقم بعمل  79زيارة منزلية للمر�ضى.

مركز كفر نعمة ال�صحي:
ت�أ�س�س املركز عام  1989ويعمل بال�شراكه مع وزاره ال�صحة الفل�سطينيه
ويف نهايه عام  2013مت ت�شطيب املبنى اجلديد ويعترب املركز الوحيد الذي
يقدم اخلدمات ال�صحية يف هذه املنطقة ،ومن اخلدمات املقدمه فيه:
الطب العام والطوارئ ،و�صحة املر�أة والأ�سنان واملخترب والطفل ال�سليم  
وخدمات تخ�ص�صيه ،ويعمل يف املركز  11موظف/ة بوظيفة كاملة و7
بوظيفة جزئية ويعمل املركز من يوم ال�سبت وحتى اخلمي�س على الفرتتني
ال�صباحيه وامل�سائيه .وين�شط الطاقم العامل يف برنامج �صحة املر�أة يف
هذا املركز عرب الن�شاطات التثقيفية ( 28ن�شاط) �إ�ستفاد منها 507
مواطن/ة وكذلك بالزيارات املنزلية ( 46زيارة).
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اخلدمات:
يقدم مركز دنيا خدمات ت�شخي�صية ذات جودة عالية وبتكلفة
مالئمة ،للك�شف املبكر عن �أورام الثدي والن�سائية ومنها:
• •الفح�ص ال�سريرى.
• •الفح�ص الإ�شعاعي «املاموغرام».
• •الفح�ص الن�سائي وم�سحة عنق الرحم  .

ومت و�ضع  19عالمة يف الثدي(�سلك يو�ضع يف الثدي يف حال كان الورم
�صغري جد ًا �أو عميق جد ًا مما ي�ساعد طبيب اجلراحة بالو�صول اليه بدقة
عالية) وبالتايل ت�شخي�ص مبكر ون�سبة �شفاء عالية .وقد �إ�ستفادت 300
امر�أة من الدعم االجتماعي والإعفاء.

• •خمترب ال�سيتولوجي (اخلاليا).

تنمية وتعزيز عالقات املركز على امل�ستوى املحلي
والدويل:

• •فح�ص الألرتا�ساوند.
• •الفحو�صات املخربية.
• •�إ�ست�شارة �أخ�صائى الأورام.
• •فحو�صات خمربية �شاملة.

مركز دنيا التخ�ص�صي لأورام الن�ساء
يعترب �سرطان الثدي من �أكرث الأورام ال�سرطانية �إنت�شار ًا بني الن�ساء يف
العامل وهو  امل�سبب الأول للوفيات بينهن من بني الأمرا�ض  ال�سرطانية
ب�سبب الت�شخي�ص املت�أخر .ويف فل�سطني (ال�ضفة الغربية) �سنة  2013مت
ت�شخي�ص � 400إمر�أة م�صابة ب�سرطان الثدي ،واملقلق �أكرث يف هذا ال�ش�أن
�أنه بد�أ يظهر بني الأعمار ال�صغرية حيث مت ت�شخي�ص � 59إمر�أة �أعمارهن
تقل عن � 40سنة مما يعني �ضرورة ن�شر التوعية بني جميع الأعمار وحث
الن�ساء على عمل الفحو�صات الت�شخي�صية حيث �أن ن�سبة ال�شفاء ت�صل
ت�سعة من ع�شرة يف حال الك�شف املبكر عن الورم.
«دنيا «املركز التخ�ص�صي لأورام الن�ساء» ،هو �أحد مراكز م�ؤ�س�سة جلان
العمل ال�صحي ،ويعد الأول يف فل�سطني املخت�ص بتقدمي خدمات الك�شف
املبكر عن �سرطان الثدي والن�سائيه .و»دنيا» مركز غري ربحي ت�أ�س�س عام
 ،2011ويعمل على تنمية وتعزيز العالقات على امل�ستويني الدويل واملحلي

من خالل تعزيز توجهات املجتمع الإيجابية وتعاونه مع املركز ون�شاطاته.
يقدم املركز خدمات الك�شف املبكر عن �أورام الثدي وت�شخي�ص الأورام
الن�سائية الأخرى ،بجودة عالية ووفق ًا للمعايري والربوتوكوالت العاملية ،ومن
خالل فريق حمفز يتمتع بكفاءة عالية� ،إنطالق ًا من مبد�أ «ال�صحة حق
للجميع» للم�ساهمة يف التقليل من ن�سبة الوفيات ب�سبب هذا املر�ض وحت�سني
جودة حياة الن�ساء الفل�سطينيات .وتطمح امل�ؤ�س�سة ب�أن ي�صبح «دنيا» املركز
الت�شخي�صي الوطني املتمتع بعالقات وطنية �إقليمية وعاملية.
يعمل املركز خم�سة �أيام يف الأ�سبوع  من الأحد حتى اخلمي�س من ال�ساعة
الثامنة وحتى الرابعة.
ويبلغ عدد العاملني فيه  14موظف ًا وموظفة ،منهم  5بوظيفة كاملة و7
بوظيفة جزئية .و�إ�ست�شاري جلراحة الأورام ،وحما�سب.

م�صابة ب�أورام حميدة وبحاجة للمتابعة امل�ستمرة ح�سب الربوتوكوالت
العاملية كما مت ت�شخي�ص� 23سيدة م�صابة ب�سرطان الثدي ثلثهم يف املراحل
املبكرة .مما يدل على �أن جمموعة التدخالت التى يقوم بها املركز من
توعية وترويج وحمالت توعية ودقة يف الت�شخي�ص تزيد من ر�صيده و�سمعته
والثقة به وبالتايل اللجوء �إليه.

ويقدم دنيا كذلك اخلدمات الت�شخي�صية املتميزه يف فل�سطني التى ت�ساعد
على ت�شخي�ص الأورام فى املراحل املبكرة ما يعني ن�سب �شفاء عالية من
خالل اخلدمات التالية-:
• •�أخذ اخلزعة من الثدي مب�ساعدة الألرتا�ساوند.
• •و�ضع عالمة مل�ساعدة اجلراح على حتديد مكان الورم قبل العملية.
• •و�ضع عالمة لتحديد مكان الورم قبل العالج الكيماوي.
• •تنظري عنق الرحم و�أخذ خزعة من عنق الرحم.
يعمل على توفري اخلدمات التكميلية مثل العالج الطبيعي والدعم النف�سي،
ولكن ب�شكل جزئي.
نتيجة جلهود الطاقم واخلدمات املقدمة فقد متت معاينة � 1960سيدة
منهن  1058زيارة جديدة
وبزيادة بلغت  %12عن �سنة  2013ومت ت�شخي�ص �أكرث من � 600سيدة

متيز عام  2014ب�شبكة وا�سعة من العالقات املحلية والدولية ،وقد �شارك
املركز يف معظم الن�شاطات وتلقى الدعم املادي لتغطية تكلفة احلاالت
االجتماعية �أو امل�شاركة يف احلمالت التوعوية ،وكان للإعالم دور هام يف
التوعية عن �أهمية الك�شف املبكر.
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واميانا باهمية العمل الطوعي والدعم للمركز فقد جرى العمل على ت�شكيل
دولي ًا:
�إ�ستقبل املركز عدة وفود دولية من م�ؤ�س�سات �أو افراد �شملت �إ�سبانيا ،جلنة �أ�صدقاء للمركز من �أجل تقدمي الدعم املادي واللوج�ستي للمركز
�أملانيا ،بريطانيا و�أمريكا ،و�إحتاد �أبناء رام اهلل يف �أمريكا حيث تعرفت وتو�سيع دائرة العالقات والت�شبيك له
الوفود على املركز و�أبدت الإ�ستعداد للتعاون معه ودعمه مادي ًا �أو تقني ًا.
التعاون مع اجلامعات املحلية:

حمليا ً:

متيزت عالقة املركز ببع�ض البنوك وال�شركات واجلامعات ،وذلك بهدف
الدعم املادي والتقني وخا�ص ًة يف دعم احلاالت االجتماعية وعرب احلمالت
الإعالمية التوعوية حول الك�شف املبكر عن �سرطان الثدي .و�أثمرت
هذه العالقات ب�شكل �إيجابي مع كل من بنك فل�سطني و�شركة امل�شروبات
الوطنية وغرفة جتارة و�صناعة رام اهلل ،وحمافظة رام اهلل والبرية وبلدية
رام اهلل وراديو ن�ساء �أف �أم يف دعم الن�شاطات املذكورة.

متيزت هذه الفرتة بعالقات تعاون مع اجلامعات ،و�أ�صبح املركز مرجعية
للعدة جامعات وكليات  يف الوطن ومنها جامعة القد�س ،،جامعة بري زيت ،
كلية الطرية اجلامعية  ،جامعة القد�س  ،وكلية ابن �سينا ،حيث مت عمل 5
�سيمنارات تخرج للطلبة يف كليات خمتلفة يف مو�ضوعات عمل مركز دنيا
مثل العالج الطبيعي  ،املماموغرام وغريها.
ن�شاط يوم املر�أة:

يف كل عام ومبنا�سبة يوم املر�أة العاملي ومبنا�سبة ذكرى �إفتتاح املركز
يتم عمل حفل فني ونحر�ص على م�شاركة الن�ساء اللواتي مت ت�شخي�صهن
ب�سرطان الثدي مع كادر طاقم املركز وطاقم �صحة املر�أة يف جلان العمل
ال�صحي .ويف هذا العام مت عمل حفل يف مركز مها ن�صار يف جفنا ،وقد
�شمل احلفل فقرات فنية وورود وهدايا ووجبة غذاء.
خالل عام  2014ن�شط املركز يف تنفيذ حمالت التوعية واحلمالت
الإعالمية للرتويج لأهمية الك�شف املبكر عن �سرطان الثدي فتم عقد �أكرث
من  60ور�شة توعوية يف مواقع م�ؤ�س�سة جلان العمل ال�صحي بالتعاون مع
برنامج �صحة املر�أة يف امل�ؤ�س�سة و�أي�ض ًا بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات الن�سوية
وبع�ض املدار�س واجلامعات� ،إ�ستفادت منها حوايل � 1200إمر�أة ومت خاللها
فرز احلاالت التي تعترب من الفئة املعر�ضة خلطر الإ�صابة ب�سرطان الثدي
ومت حتويلها لعمل الفحو�صات الت�شخي�صية يف مركز دنيا .هذا ومت تقدمي
اخلدمة ل  300حالة �إجتماعية.

وي�سعى املركز اىل توطيد العالقة مع وزارة ال�صحة الفل�سطينية وحثها على
�شراء خدماته واعتماد املركز يف التامني ال�صحي الفل�سطيني حيث مت عقد
اجتماعات مع الوزارة مبا فيه وزير ال�صحة وهناك وعود اال انها مل تاخذ
حيز التنفيذ بعد.

ومتيز هذا الن�شاط �ضمن حملة �إكتوبر للتوعية ،حيث متيزت هذه احلملة
مب�شاركة عدد كبري من امل�ؤ�س�سات الوطنية احلكومية وغري احلكومية
فيها .حيث �شاركت فيها حمافظة رام اهلل والبرية ،وبلدية رام اهلل ،وبنك
فل�سطني ،و�شبكة �أجيال الإذاعية ،و�شركة امل�شروبات الوطنية ،و�إذاعة

ن�ساء �أف �أم ،وتلفزيون فل�سطني ،واجلامعات واملدار�س .وقد كان لهذه تنمية املوارد الب�شرية العاملة يف املركز وفق املعايري
ال�شراكة الدور الهام يف تغطية احلاالت االجتماعية �إو يف �إي�صال ر�سائل العاملية ل�ضمان الكفاءة واملهنية:

التوعية للن�ساء عرب املحطات الإذاعية والتلفزيونية وعرب اللقاءات على
التلفاز واملحطات الإذاعية.

كما �شارك عدد من طالب �سبع مدار�س يف رام اهلل والبرية فيها حيث
قاموا بتوزيع ال�شارات الزهرية اللون ون�شرات عن احلملة يف ال�شوارع .مما
�ساهم يف ن�شر التوعية ملعظم �شرائح املجتمع .كما ت�ضمنت احلملة الكثري
من الأن�شطة وور�ش العمل والندوات والدورات التدريبية املوجهة للن�ساء يف
مراكز وعيادات م�ؤ�س�سة جلان العمل ال�صحي وامل�ؤ�س�سات الأهلية واخلا�صة
الأخرى يف غالبية املحافظات .عدا عن احلملة الإعالمية التي ت�ضمنت
�سبوت تلفزيوين و�سبوتات �إذاعية بثت على حمطات خمتلفة ومل�صقات
�ضخمة «بلبورد» يف ال�شوارع.

مركز دنيا يف االعالم:
ح�ضر دنيا بقوة خالل العام يف خمتلف و�سائل الإعالم املحلية والعربية
وتكثف ح�ضوره خالل حملة الك�شف املبكر عن �سرطان الثدي .كما
�إ�ستفاد املركز من خدمة الإعالم االجتماعي للرتويج خلدماته املميزة.
وجرت �إ�ست�ضافة املركز يف عدد من احللقات التلفزيونية والإذاعية مع
ت�صويراملركز من خالل �شا�شة تلفزيون مع ًا والفل�سطينية� .إ�ضاف ًة �إىل ن�شر
وبث �أخبار وتقارير عن املركز ن�شرت يف ال�صحف املحلية مثل �صحيفة
احلدث.

يهتم املركز بتطوير طاقمه لذلك �أوفد بع�ض موظفيه/اته لدورات وور�ش 
عمل تطويرية .وحل�ضور م�ؤمترات ودورات �سواء ًا عرب امل�ؤ�س�سة �أو من خالل
دعوات خارجية .ويحر�ص الطاقم على الإلتزام بالربوتوكوالت العاملية يف
التعامل مع الن�ساء وامل�صابات .ويلتزم املركز بعقد �إجتماعات دورية له
جتري متابعتها من قبل �إدارة امل�ؤ�س�سة للوقوف على �سري العمل وتطور
�أنظمته الإدارية مبا يخدم العمل .ومن اجلدير ذكره ان طاقم مركز دنيا
قد �شارك يف م�ؤمترين احداهما يف ا�سبانيا حول �سرطان الثدي  وكذلك
م�ؤمتر االجها�ض االمن يف فل�سطني  ،كما �شارك الطاقم يف ور�شه عمل  
حول العالج عن بعد ( )Telemedicineيف االردن  ،واي�ضا م�شاركة
احدى الطبيبات يف دوره تدريبيه حول منظار عنق الرحم ملده عام ومت عقد
االمتحان لها يف بريطانيا.

امل�شاريع وحمطات التميز فيها-:
م�شروع تقدمي اخلدمات ال�صحية والطبية ال�شاملة
للأ�سر الفل�سطينية املنتفعة من برنامج :Deep
بناء ًا على الإتفاقية التي وقعت ما بني م�ؤ�س�سة جلان العمل ال�صحي
وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي – برنامج م�ساعدة ال�شعب الفل�سطيني
لتنفيذ م�شروع تقدمي اخلدمات ال�صحية والطبية ال�شاملة للأ�سر
الفل�سطينية املنتفعة من م�شروع  deepواملمول من جمعية قطر
اخلريية با�شرت م�ؤ�س�سة جلان العمل ال�صحي ومن خالل الطواقم التي
مت تعيينها وتكليفها لهذا الربنامج منذ تاريخ  2013/10/5بالعمل من
خالل الزيارات امليدانية التي تهدف لإجراء درا�سات بحثية من �أجل
حتديد متطلبات املنتفعني/ات من  هذا امل�شروع من كافة اجلوانب وذلك
من منطلق تخفيف الأعباء املادية املتعلقة بالعالج وكذلك من �أجل  رفع
امل�ستوى ال�صحي للأ�سر الفقرية يف حمافظات اخلليل وقلقيليه وطوبا�س
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وكذلك العديد من حاالت الطوارئ من �شتى �أرجاء الوطن وذلك من خالل
تقدمي الرعاية ال�صحية لهم وبلغ جمموع العائالت امل�ستفيدة من امل�شروع
�أكرث من  200عائلة ( 91عائلة مكفولة و 109حالة طوارئ).
لقد عمل على امل�شروع طبيب وممر�ضه و�إخ�صائيه �إجتماعيه بالإ�ضافة �إىل
املن�سق واملحا�سب ومتت الإ�ستعانه بطاقم وحدة الت�أهيل يف منطقة اجلنوب
واملكون من طبيب ت�أهيل و�إخت�صا�صي عالج وظيفي ،وعالج طبيعي،
و�أخ�صائيه نطق ،وجرت الإ�ستعانه كذلك ب�أطباء الإخت�صا�ص من م�ؤ�س�سه
جلان العمل ال�صحي وكانت �آليه العمل كما يلي:
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لقد مت تقدمي  5230خدمة طبية (وكذلك م�ستلزمات و�أدوات م�ساعدة) لأفراد
الأ�سر امل�ستهدفة ،منها  1250خدمة طب عام 2015 ،خدمة �إخت�صا�صيه322،
خدمة ت�صوير طبي 659 ،خدمة خمترب 22 ،عملية جراحية 320 ،مري�ض/ة
من مر�ضى الأمرا�ض املزمنة مت توفري الدواء لهم ب�شكل �شهري وحفاظات
ل 30م�ستفيد/ة 60 ،نظارة طبية 15 ،كر�سي ًا متحركا�ص لذوي/ات الإعاقة،
�سماعات طبية لذوي وذوات الإعاقة ال�سمعية عدد � ،15أطراف �صناعية ل5
�أفراد ،وكذلك �أدوات طبية م�ساندة لذوي الإعاقات احلركية وعددها 13 ،9
�سرير ًا طبي ًا و 11فر�ش ًة هوائيه وغريها.

برنامج العيادات املتنقلة:
م�شروع العيادات املتنقله املدعوم من كري �إنرتنا�شونال ويخدم يف
موقع ًا من املناطق املهم�شة والتي ت�صنف كمناطق «ج» يف  7مواقع بالأغوار
ال�شمالية و 9مواقع يف منطقة اجلنوب وقد �إنتهى العمل بامل�شروع يف
 2014/3/31ومت متديده �إىل  2014/5/31ثم توقف من 2014/6/1
ثم مت متديده من  2014\9وحتى  2015\2\7وتعمل امل�ؤ�س�سة جاهد ًة على
�إ�ستدامة تقدمي اخلدمات املتنوعة يف تلك املناطق املهم�شة.
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قام الطاقم بعملية م�سح �إجتماعي و�صحي جلميع العائالت وكان هناك امل�شاكل ال�صحية لدى الأ�سر امل�ستفيدة:
زيارات منزلية كثرية.

مت عمل فحو�صات �سريرية لكل �أفراد العائالت وبلغ عددهم  750فرد ًا.
عمل فحو�صات خمربية لكل �أفراد العائالت كنوع من امل�سح الأويل ملعرفة
وتقييم الو�ضع ال�صحي له�ؤالء الأفراد و�شملت هذه الفحو�صات :نوع ف�صيله
الدم وقوة الدم وفح�ص البول ،كما مت عمل فحو�صات خمربية �إ�ضافية
للمر�ضى الذين يعانون من �أمرا�ض مزمنة مثل ال�سكري والقلب وال�شرايني
وامل�سالك البولية وغريها.
ت�صوير طبى ت�شخي�صي ل  322م�ستفيد/ة.
بعد ت�أكيد الت�شخي�ص مت توفري العالج وخا�ص ًة ملر�ضى الأمرا�ض املزمنة
وذلك على مدى � 15شهر ًا ،ونخ�ص بالذكر تلك الأدوية غري املتوفرة يف
وزارة ال�صحة الفل�سطينية.
ملف ورقي لكل فرد من �أفراد تلك الأ�سر ومت تفريغ جميع املعلومات فيه
وكذلك �إدخالها على برنامج حمو�سب.
معظم العائالت مت حتويلها ومتابعتها يف مراكز جلان العمل ال�صحي من
خالل بطاقات خا�صه بامل�شروع موثق عليها �إ�سم املمول و�إ�سم امل�شروع
و�إ�سم جلان العمل ال�صحي ومواعيد عياداتها يف املراكز وقد مت التعامل مع
جميع �أ�صحاب البطاقات ب�إعفاء �إجتماعي ي�صل �إىل .%100

تعددت امل�شاكل ال�صحية التي مت التعامل معها ،فجزء كبري منها كان لديه
�أكرث من م�شكلة و�إحتياج �صحي وكان من �أبرز امل�شاكل ال�صحية والأمرا�ض 
التي مت معاجلتها خالل الفرته املا�ضية :مر�ضى الأمرا�ض  املزمنة
(ال�ضغط وال�سكري و�أمرا�ض  القلب وال�شرايني) بن�سبة  %21من العدد
الكلي للمنتفعني ،ذوي وذوات الإعاقة بن�سبة � ،%17.6أمرا�ض  العظام
والع�ضالت بن�سبة  %15و�أمرا�ض الفقر احلديدي بن�سبه  %14وهذا نتيجة،
�سوء النظام الغذائي غري ال�صحي والذي يفتقر لعن�صر احلديد واملكمالت
الغذائية وهذا كله ب�سبب فقر هذه العائالت .لقد كان وا�ضح ًا �أن  �أحد
�أ�سباب الفقر لدى �أغلب العائالت هو عجز معيل الأ�سره على العمل ب�سبب
تلك الأمرا�ض والإعاقات مما �أدى �إىل زيادة العبء املادي على هذه الأ�سر
يف ت�أمني امل�أكل وامل�شرب والو�صول واحل�صول على العالج.

برنامج الأمرا�ض املزمنة ورعاية مر�ضى ال�سكري:
م�شروع الأمرا�ض املزمنة ورعاية مر�ضى ال�سكري املمول من بلدية بر�شلونة
وبال�شراكة مع م�ؤ�س�سة  Sodepauوينفذ يف كل من مركز ال�شفاء
واملجمع وعورتا و�سامل والباذان وقد �إنتهى امل�شروع يف �شهر .2014/10
ومن اجلدير ذكره �أنه مت عمل درا�سة خارجية لتقييم �أثر الربنامج على
�صحة املنتفعني/ات ،وكذلك �أثره على الطاقم ال�صحي.

م�شروع حماية وتعزيز خدمات ال�صحة االجنابية
للن�ساء وخا�صه ذوات الإعاقة
هذا امل�شروع بدعم من احلكومة البلجيكية وبال�شراكه مع م�ؤ�س�سة اك�سفام
واملنفذ  يف كل من قلقيليه ومنطقة اجلنوب وقد �إنتهى امل�شروع نهاية هذا
العام وهو يعمل يف جوانب احلماية ورفع جاهزيةاملجتمعات املهم�شة للتعامل
مع احلاالت الطارئة وكذلك يف ق�ضايا ال�صحة الإجنابية والعنف املبني
على النوع االجتماعي و�إي�ض ًا على خدمه الن�ساء من ذوات الإعاقة .وقد
مت تقدمي خدمات �صحة املر�أه لأكرث من � 1900إمر�أة ومت عمل ور�ش عمل
تثقيفية وتوعوية للن�ساء يف جماالت خمتلفة مثل احلق يف ال�صحة ،العنف
املبني على النوع االجتماعي ،حقوق الن�ساء العامالت وكذلك ال�صحة
الإجنابية للن�ساء من ذوات الإعاقة وحقوقهن .كما مت ت�شكيل جلان حمايه
يف جميع مواقع عمل امل�شروع .وتوفري الكثري من الأدوات الطبية امل�ساندة.

برنامج ال�صحة املدر�سيه يف حمافظة القد�س
هذا امل�شروع ممول من حكومة البا�سك وبال�شراكة مع م�ؤ�س�سة
 Pazcondignedadوهو خا�ص بدعم برنامج ال�صحة املدر�سيه
يف القد�س املحتلة وقد �إنتهى امل�شروع يف �شهر  2014/9ويف نهايه 2104
جرى متديد امل�شروع ولكن بن�شاطات جديدة خمتلفة عن امل�شروع ال�سابق.

م�شروع حت�سني و�صول الن�ساء الفل�سطينيات اىل
خدمات ال�صحة االجنابية واجلن�سية واملعرفة والوعي
باحلقوق يف طوبا�س وقلقيلية.
م�شروع �أك�سور املدعوم من م�ؤ�س�سة اك�سور اال�سبانية وهو خمت�ص مبوا�ضيع
ال�صحة الإجنابيه و�ضمن برنامج �صحة املر�أة ويهدف �إىل حت�سني وت�سهيل
عملية الو�صول �إىل خدمات ال�صحة الإجنابية واجلن�سية وكذلك يهدف �إىل
رفع الوعي فيما يخ�ص حقوق الن�ساء وينفذ امل�شروع يف طوبا�س وقلقيليه
وينتهي يف �شهر .2015/3
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دائرة التنمية املجتمعية

تعمل بها دائرة التنمية مثل ق�ضايا الت�أهيل املبني على املجتمع يف منطقة
دائرة التنمية املجتمعية
اجلنوب ،وق�ضايا امل�سنني والأطفال يف بيت �ساحور وكذلك القطاع ال�شبابي
وا�صلت دائرة التنمية املجتمعية م�سرية عملها عرب براجمها ومراكزها يف مدينة القد�س املحتلة والتي جتلى العمل فيها مع املجموعات ال�شبابية
التنموية للعام  2014بالرتكيز على �إحداث النقلة النوعية يف �آليات ب�إيجاد �شبكة �شبابية فاعلة على م�ستوى القد�س وتوا�صلها مع ال�شبكات
عملها وفق ما جاء يف وثيقة التخطيط الإ�سرتاتيجي مل�ؤ�س�سة جلان العمل املحلية والدولية.
ال�صحي للأعوام  2014ولغاية  2016وذلك بالرتكيز على ت�شكيل وت�أ�سي�س
املجموعات املجتمعية ال�ضاغطة يف جميع براجمها وم�شاريعها ،وتوثيق كما حر�صت دائرة التنمية املجتمعية وعقب احلرب العداونية الأخرية على
�أوا�صر العمل امل�شرتك والتعاون مع كافة الهيئات وامل�ؤ�س�سات القاعدية قطاع غزة  ،على امل�شاركة يف كافة الفعاليات ال�شعبية واللقاءات الت�ضامنية
واملجتمعية من خالل توقيع العديد من �إتفاقيات التفاهم والتعاون ،وكان التي نددت بجرائم االحتالل الإ�سرائيلي ،وامل�ساهمة يف تو�سيع قاعدة
�أبرزها مع املجال�س القروية والبلدية ،هذا �إىل جانب تعزيز العالقة مع الت�ضامن املحلي والدويل وال�ضغط على كافة امل�ؤ�س�سات وال �سيما الدولية
املجموعات الداعمة واملتطوعة ومترير جمموعة من التدريبات املميزة منها من �أجل وقف العدوان ،وقد �شاركت بع�ض مراكز التنمية يف حمالت
واللقاءات املفتوحة  وور�ش العمل املختلفة ،وهذا الإهتمام نابع من قناعة التربع التي نظمت من اجلهات امل�ؤ�س�ساتية وال�شعبية لدعم ومنا�صرة �أهلنا
العمل ب�ضرورة �إ�شراك كافة ال�شرائح املجتمعية وامل�ؤ�س�سية بدء ًا من عملية يف قطاع غزة املنكوب� ،إىل جانب نطاق عمل امل�ؤ�س�سة ال�شمويل الرامي
التخطيط ومرور ًا بالتنفيذ ومن ثم التقييم واملتابعة وبالتايل احلفاظ على مل�ساندة وم�ؤازة مدينة غزة و�سكانها ،ويف الإطار العام للدائرة ومن خالل
�إ�ستمرارية كافة اجلهود التي تبذلها امل�ؤ�س�سة عرب دائرة التنمية وغريها جميع مراكزها وبراجمها كانت حري�صة على امل�شاركة يف الدور والتنفيذ
واحلفاظ على دميومة اخلدمات والفعاليات التي تعمل على تعزيز الوعي يف كافة املنا�سبات الوطنية مثل م�سريات الت�ضامن مع الأ�سرى الف�سطينني،
املجتمعي وحت�سني الظروف املعي�شية وال�صحية ،وامل�ساهمة يف �إيجاد �أجيال وامل�شاركة يف حملة رفع العلم الفل�سطيني بالإ�ضافة �إىل امل�شاركة يف
قادرة على امل�شاركة والقدرة على �إتخاذ القرارات ب�شكل عام وبالتحديد يف الفعاليات الوطنية وامل�ؤ�س�ساتية يف ذكرى النكبة لل�شعب الفل�سطيني وحمل
القرارات التي تتعلق مب�صريهم على خمتلف ال�صعد النف�سية والإجتماعية هموم هذا ال�شعب وطروحاته يف كافة امل�ؤمترات واملحافل التي �شارك بها
�أع�ضاء الدائرة ،على امل�ستويني املحلي والدويل ،كما �أن دائرة التنمية كانت
واحلياتية ب�شكل عام.
�شريكة يف بع�ض الإئتالفات وامل�ؤ�س�سات الوطنية مثل مبادرة الدفاع عن
خالل هذا العام مت الرتكيز عرب جهود الدائرة على الإهتمام بتعزيز الوعي الأرا�ضي املحتلة واجلوالن والإئتالف املقد�سي للدفاع عن القد�س.
املجتمعي يف املجاالت احلقوقية والتنموية لكافة الفئات املجتمعية ،وتعزيز
هذا البعد مبختلف �أ�شكال التدريبات واحلمالت بالإ�ضافة �إىل اللقاءات
وبالتحديد مع الأ�شخا�ص ذوي وذوات الإعاقة والفئات املهم�شة كالن�ساء
والأطفال ،وعدم ح�صر العمل يف تلقي اخلدمات والفعاليات ب�شكل عام ،يف
�إ�شارة �إىل �أن العمل يجب �أن يكون جامع ًا للحقوق واخلدمات واالحتياجات
اليومية ،و�أن ق�ضايا احلقوق هي التي تكفل للجميع حتقيق �إحتياجاتهم
وم�س�ؤولياتهم جتاه جمتمعاتهم ،وهذا النهج من العمل �أحرز نتائج �إيجابية
عرب �إلتفاف امل�ؤ�س�سات القاعدية والأفراد حول خمتلف الق�ضايا التي
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وبالنظر �إىل منجزات دائرة التنمية لعام   2014فقد كانت وفق التوجهات
التي �أقرتها م�ؤ�س�سة جلان العمل ال�صحي عندما قامت ب�إعداد اخلطط
ووفق �إحتياجات الفئات التي �إ�ستهدفتها يف جميع املواقع وميكن تلخي�صها
�ضمن املحاور التالية:

تركزت الن�شاطات والعمل  املبا�شر جتاه ق�ضايا الإعاقة وحقوق الأ�شخا�ص 
ذوي الإعاقة   يف الدمج ال�شامل واحلق يف احلياة الكرمية ،والتعليم،
والعمل ،واحلياة الإجتماعية الن�شطة مبا يتوافق مع قدراتهم ،كما وتركزت
الأهداف على جوانب تدريب الأ�شخا�ص ذوي وذوات الإعاقة و�أ�سرهم يف
البيئة التي يقطنون فيها وامل�ساعدة على �إدخال الت�سهيالت على هذه البيئة
لإعطائهم الفر�ص للإندماج والإنتفاع من املوارد املحلية ،ومتكني الأ�سر يف
عملية الدمج والت�أهيل.

• •الإ�ستمرار يف تطوير منوذج ريادي �شبابي فاعل يف املجتمع الفل�سطيني
وخا�ص ًة يف القد�س.

وكما �ساهم وي�ساهم الربنامج يف تدعيم وتطبيق منوذج الالمركزية
الذي تتبناه امل�ؤ�س�سة من خالل �إ�شراك وتفعيل البلديات يف تبني مفهوم
الإعاقة واخلدمة املجتمعية جتاه الأ�شخا�ص ذوي وذوات الإعاقة وم�ساعدة
البلديات للعب دور �أكرث فاعلية يف هذا املجال.

• •الإ�ستمرار يف العمل على تطوير مناذج ن�صرة حلقوق ومتطلبات
الأ�شخا�ص ذوي وذوات الإعاقة مطورة وحمدثة على �أ�سا�س القوانني
واملواثيق الدولية املتعلقة بق�ضايا الإعاقة.

• •الإ�ستمرار يف العمل على منوذج ن�صرة حقوق و�إحتياجات امل�سنني
وامل�سنات مبا يتالءم مع قانون امل�سنني.
• •الإ�ستمرار بالعمل على منوذج ح�ضانة ورو�ضة حقل الرعاة بطريقة
حمدثة ومطورة.
• •العمل على بناء مناذج تنمية ن�سوية جديدة لتلبية ق�ضايا ومتطلبات
القطاع الن�سائي وخا�صة يف املناطق الفل�سطينية املهم�شة.
وعلى ذلك ن�ستطيع و�صف جمريات �سري عمل مراكز وبرامج الدائرة لعام
 2104على النحو التايل:

 �أما فيما يتعلق بالعملية الت�أهيلية للأ�شخا�ص  ذوي الإعاقة ومن خالل
وحدة الت�أهيل ،تتبنى الدائرة عملية امل�ساهمة يف حتقيق منهجية الت�أهيل
الوطنية والتي ترتكز على العمل على خمتلف م�ستويات الت�أهيل وعملية
التحويل والتن�سيق فيما بني تلك امل�ستويات ،مبا فيها امل�ستوى املحلي  
وامل�ستوى الو�سيط ،وامل�ستوى الوطني.

مع كم االحتياجات والتطوررات املتالحقة فيما يتعلق بفل�سفة اخلدمة
املجتمعية واخلدمات الت�أهيلية على امل�ستوى الوطني حتى يتمكن من
املناف�سة الإيجابية يف تلك املجاالت.

يعمل برنامج الت�أهيل يف منطقة اجلنوب من خالل:
 .1وحدة الت�أهيل:

تعمل الوحدة على تقدمي اخلدمات الت�أهيلية للأ�شخا�ص  ذوي وذوات
الإعاقة وبالتن�سيق مع برنامج الت�أهيل من خالل الزيارات املنزلية
وامليدانية  يف مناطق عمل الربنامج (بيت �أمر� ،سعري ،حلحول ،بيت كاحل،
بيت اوال ،ترقوميا� ،إذنا ودير �سامت)  بالإ�ضافه �إىل تقدمي خدمات العالج
الطبيعي والوظيفي والنطق والعالج النف�سي  للمنتفعني املحولني من خمتلف
امل�ؤ�س�سات والعيادات احلكومية واخلا�صة ،وتقدم وحدة الت�أهيل التوعية
والتدريب للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة و�أ�سرهم للم�ساهمة يف حت�سني قدراتهم
احلركية والنف�سية والإ�ستقاللية ،كما وتقوم الوحدة بدور كبري فيما يتعلق

حلحول ،بيت �أمر ،بيت كاحل ،بيت اوال  ,ترقويا� ،إذنا و دير �سامت) حيث
تقوم  8م�شرفات (عامالت ت�أهيل) بتغطية هذه املناطق لتحقيق �أهداف
الربنامج فيما يتعلق بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة و�أ�سرهم واملجتمع املحلي
ومن خالل ال�شراكة مع البلديات.
يهدف الربنامج �إىل حتقيق الإ�ستقاللية والإندماج ال�شامل جلميع
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف جمتمعاتهم وذلك بالعمل امليداين املبا�شر معهم
ومع عائالتهم والتوعية املجتمعية لتعزيز النظرة الإيجابية جتاه الإعاقة
والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،ومن �أهم الن�شاطات التي تقوم بها امل�شرفات
يف امليدان :الزيارات املنزلية ،وتدريب الأهل ومتابعة �إحتياجاتهم وتقدمي
الأدوات امل�ساعدة والتحويالت والك�شف املبكر عن الإعاقة والتعديالت
املنزلية لت�سهيل احلركة والتنقل للأ�شخا�ص  ذوي الإعاقة يف منازلهم
بالإ�ضافة �إىل الت�شبيك والتن�سيق مع م�ؤ�س�سات حملية ووطنية بهدف
حتقيق �شمولية اخلدمات وتنوعها ،كما وي�ساعد الربنامج وي�سهل عمل
الوحدة امليداين ،حيث �أن اخلدمات املقدمة من قبل الوحدة تعترب مكم ًال
ورافد ًا لعمل الربنامج وامل�شرفات يف امليدان.

ومن �أهم �إجنازات الربنامج للعام :2014

وي�أمل الربنامج باال�ستمرار يف تطوير اخلدمات املوجهة للمجتمع املحلي
والأ�شخا�ص  من ذوي وذوات الإعاقة وبناء قدرات طواقمه يف خمتلف
املجاالت بهدف رفع جودة اخلدمات املجتمعية والت�أهيلية مبا يتنا�سب

برنامج الت�أهيل املبني على املجتمع يف منطقة اجلنوب:
يعترب برنامج الت�أهيل جز ًء ال بتجز�أ من منظومة العمل ملختلف الدوائر
ال�صحية والتنموية العاملة حتت مظلة م�ؤ�س�سة جلان العمل ال�صحي ،وهو 
ينفذ وي�شرف على تطبيق ر�ؤى و�أهداف املو�س�سة وخططها الإ�سرتاتيجية
والن�شاطات املبنية على تلك اخلطط ،وقد تبنى الربنامج ول�سنوات عديدة
نهج وفل�سفة امل�ؤ�س�سة جتاه الأ�شخا�ص ذوي وذوات الإعاقة يف جمتمعاتهم
املحلية ويف املناطق املهم�شة التي تندرج �ضمن نطاق عمله.

 .2برنامج الت�أهيل املجتمعي:

ويف الإطار العام للربنامج ومن منطلق االهتمام باملجتمعات املهم�شة،

ت�شمل خدمات وفعاليات الربنامج  8مناطق يف ريف اخلليل وهي� ( :سعري،

بتقييم وتقدمي الأجهزة امل�ساعدة والتعديالت الالزمة ح�سب االحتياج من
خالل التن�سيق مع برنامج الت�أهيل واخلدمات املقدمة يف املركز.

نتائج التقييم اخلارجي للربنامج والذي �أو�ضح مدى �إجنازات و�أهمية
الربنامج �إرتباط ًا بالفئات التي ي�ستهدفها وبالإ�ستناد �إىل املفاهيم
احلقوقية املحلية والعاملية يف التعامل مع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وكذلك
ت�شكيل جلان الدعم الذاتي يف مناطق عمل الربنامج الثمانية والتي
تهدف �إىل تبني العمل الطوعي املجتمعي وحتمل امل�س�ؤولية الإجتماعية
جتاه الأ�شخا�ص  ذوي وذوات الإعاقة وم�ساندتهم للمطالبة بحقوقهم
ومنا�صرتهم يف حتقيق العدالة الإجتماعية ،وت�ضم تلك املجموعات
�أ�شخا�ص من ذوي وذوات الإعاقة وذويهم ومتطوعني من املجتمع املحلي
والذين لديهم القدرة والرغبة يف العمل الطوعي واملنا�صرة جتاه ق�ضايا
الإعاقة وقد قامت هذه اللجان بتفعيل كافة الق�ضايا ومتابعتها مع البلديات
بالإ�ضافة �إىل الدور البارز يف الن�شاطات الكبرية مثل اليوم العاملي للإعاقة  
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وميكن تلخي�ص �أهم الإجنازات وامل�ؤ�شرات لعمل الربنامج  هذا العام على
النحو التايل:

�إح�صائيات امللفات:

• •عدد الأ�شخا�ص ذوي وذوات الإعاقة الذين ح�صلوا على �أداة م�ساعدة:
� 509شخ�ص.

الأن�شطة املجتمعية :

عدد ملفات العمل 170 :ملف ًا (ذكور ،91و�إناث .)79
عدد ملفات املتابعة 322 :ملف ًا (ذكور  ،174و�إناث .)196

• •مت تنفيذ قرابة  262ن�شاط ما بني خميم �شتوي و�أيام فرح ومرح
و�أن�شطة بهدف التق�صي والك�شف املبكر عن الإعاقة ،بالإ�ضافة �إىل
العرو�ض  امل�سرحية و�أن�شطة احل�شد واملنا�صرة حلقوق الأ�شخا�ص 
ذوي وذوات الإعاقة و�إ�ستفاد منها 7385ما بني �إناث  4458وذكور
.2927

�إ�ستفاد منها � 714شخ�ص.

• •عدد الزيارات املنزلية كانت قرابة  2500زيارة بهدف املتابعة وتقدمي
الدعم وامل�ساندة للأ�شخا�ص ذوي وذوات الإعاقة ولأهاليهم بالإ�ضافة
�إىل  80زيارة من وحدة الت�أهيل من �أجل   تقدمي الربامج البيتية
بهدف متابعة تطورات الإعاقة وقد �إ�ستفاد من هذه الزيارات 1514
�شخ�ص ًا من ذوي وذوات الإعاقة ( ذكور 760و�إناث .)754

التحويالت:
عدد التحويالت ب�شكل عام 1718 :حتويلة.

حتويالت اخلدمات الطبية والت�أهيلية:
عدد التحويالت بهدف اخلدمات الطبية والت�أهيلية 1718 :حتويلة.
امل�ؤ�شر ال�صحي

العدد

الت�شخي�ص الوظيفي

200

الإر�شاد والطب النف�سي

60

تقييم نطق

230

العالج طبيعي

555

نادي امل�سنني /بيت �ساحور:

املجوع الكلي 1045 :و�إ�ستفاد منها �  243شخ�ص ًا ذا �إعاقة( ذكور149

و�إناث.)94

الأدوات امل�ساعدة:
• •عدد الأدوات امل�ساعدة املقدمة� 618 :أداة كم�ساهمة جمتمعية من
�ضمنها فقط � 353أداه عرب التمويل اخلا�ص بالربنامج والباقي 265
كم�ساهمات جمتمعية.

نادي امل�سنني م�ؤ�س�سة رائدة يف فل�سطني تعمل على تقدمي خدمات وفعاليات
مميزة تتبناها م�ؤ�س�سة جلان العمل ال�صحي لفئة مهم�شة يف جمتمعنا
الفل�سطيني ،تقدير ًا جلهودها يف البناء وعطائها املتفاين عرب ال�سنوات
التي م�ضت من حياتها  ،وذلك عرب جمموعة من اخلدمات والفعاليات

ال�صحية والإجتماعية والنف�سية مثل تقدمي الرعاية ال�صحية ،ويف هذا
الإطار مت عمل  147فح�ص ًا طبي ًا للكلي�سرتول وال�سكري والأذن وه�شا�شة
العظام� ،إ�ستفاد منها �أكرث من  114م�سن ًا وم�سنة ،وتقدمي  9حما�ضرات
طبية للم�سنني حول �أهمية الريا�ضة للم�سنني ،وال�ضغط وال�سكري ،وه�شا�شة
العظام وال�شيخوخة وغريها ،مما عمل على �إثراء املعرفة ال�صحية ورفع
�سقف التوعية للم�سنني و�أهاليهم  وحت�سني عاداتهم اليومية من �أجل حياة
�صحية �أف�ضل.
من جانب �آخر يعتني نادي امل�سنني بال�صحة النف�سية ملنت�سبيه وذلك عرب
تقدمي العديد من الن�شاطات الرتفيهية من رحالت وتنظيم م�سابقات
ثقافية ،وعر�ض �أفالم حيث قام النادي بتنظيم �أيام ريا�ضية عديدة
وم�سرحيتان ثقافيتان و�إقامة ثالث حفالت بامل�شاركة مع املجتمع املحلي
كالإحتفال بعيد الأم ويوم امل�سن وعيد امليالد ،و�أي�ض ًا قام النادي بعر�ض 
فيلمان عن ه�شا�شة العظام وفوائد الريا�ضة للم�سنني ،بالإ�ضافة �إىل
تنظيم خم�س رحالت مب�شاركة املجتمع املحلي �إىل �شرم ال�شيخ ومنتجع
مراد وبتري وغريها ،ومت تغطية الكثري منها على امل�ستوى الإعالمي املحلي،
كذلك قامت مديرة النادي باحلديث عن ق�ضايا وواقع حياة امل�سنني عرب
اللقاءات املتلفزة مع تلفزيون املهد ودار الكلمة.
�إن نادي امل�سنني يهتم ب�شكل كبري يف �إيجاد طرق لتطوير خدماته وفعالياته
للم�سنيني بامل�شاركة مع م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي والدويل ،حيث قام بعمل
ن�شاطات م�شرتكة مع البلديات وجمموعة من اجلمعيات اخلريية يف املنطقة
مثل جمعية الإح�سان واجلمعية الإنطوانية والعطاء واجلمعيات ال�صديقة
للنادي يف اخلارج ،الذين قدموا الدعم املادي والنف�سي للنادي مثل �إحتاد
الكنائ�س اللوثري والر�ؤية العاملية وغريها ،و كذلك الدعم املقدم للنادي من
�أفراد املجتمع املحلي الذين ي�ساهمون دائم ًا يف احلفاظ على وجود النادي
ودعم خدماته حيث قام املجتمع املحلي بتقدمي �أكرث من � 115,360شاقل
كتربعات مبا�شرة و� 2،330شاقل ليوم امل�سن العاملي وحوايل 101,497
�شاقل تربعات عينية و�أي�ض ًا تربعات متفرقة ويان�صيب ب�أكرث من 17،000
دوالر بالإ�ضافة �إىل  177000دوالر و� 10،000شاقل من امل�ؤ�س�سات الدولية

و 15،000دوالر تربع فردي للنادي ،ومل يقف الدعم املحلي عند هذا احلد
حيث ح�ضر  270متطوع طوال العام من �أجل امل�ساعدة يف تقدمي خدمات
للم�سنني.
وحتر�ص امل�ؤ�س�سات الر�سمية واالهلية على مواكبة م�سرية عمل النادي
والإهتمام بهذا النموذج الريادي ويف هذا ال�صدد زار حمافظ بيت حلم
جربين البكري النادي و�أكد على  �أهمية ر�سالة و�أهداف النادي و�ضرورة
مد ج�سور التعاون والتن�سيق ما بني املحافظة والنادي للحفاظ عليه وتطوير
كافة الفعاليات التي تقدم للم�سنني فيه.
وال يخفى على �أحد دور النادي يف العديد من الن�شاطات االجتماعية يف
املنطقة حيث قام النادي بتنفيذ �أكرث من  24م�شاركة يف الن�شاطات املحلية
والزيارات العائلية لأع�ضاء النادي للمعايدة وللإطالع على الظروف
ال�صحية لهم ممن ال ي�ستطيعون القدوم للنادي ،بالإ�ضافة �إىل ت�شكيل
فرقة غنائية للم�سنني تعتمد على الرتاث الفولوكلوري املحلي لتقدمي �صورة
م�شرقة للنادي و�أع�ضائه للمجتمع املحلي ،وباملقابل قام العديد من �أفراد
وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي بعمل  29زيارة للنادي للتعرف على �أق�سامه
والإ�ستفادة من جتربته الرائدة يف فل�سطني.
�إن عام  2014كان حاف ًال بالأحداث املحلية والدولية التي �أثرت على حياة
وعمل اجلميع يف فل�سطني ،والكثري من دول العامل ،وال يخفى على �أحد
�أن حرب االحتالل الإ�سرائيلي على غزة كان لها بالغ الآثر على املجتمع
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الفل�سطيني بجميع �أطيافة وفئاته مبا فيها امل�سنني ،الذين �شاركوا يف كافة
امل�سريات ال�شعبية الت�ضامنية مع قطاع غزة وقدموا كافة �أ�شكال التربعات
املادية والعينية ،يف حماولة لتخفيف وط�أة نتائج هذه احلرب على �أهالينا
يف القطاع ،وي�أمل النادي عرب ت�شكيل وعمل املجموعات ال�ضاغطة وامل�ؤازرة  
له ولرواده العمل وب�شكل م�شرتك من �أجل تر�سيخ حقوق امل�سنني يف املجتمع
املحلي الفل�سطيني والو�ضع القانوين �أي�ض ًا للم�سن الفل�سطيني.

رو�ضة وح�ضانة حقل الرعاة /بيت �ساحور:

�إ�ضاف ًة خلدمات الرعاية اليومية  حيث تقوم احل�ضانة والرو�ضة بخدمات
�أخرى منها:

وفيما يلي �أهم �إجنازات م�سرية عمل نادي امل�سنني لعام
 2014والتي كانت على النحو الآتي:
امل�ؤ�شر ال�صحي
عدد امل�ستفيدين

العدد
131

(�إناث  103وذكور .)28

عدد الوفود التي زارت املركز

29

عدد امل�ؤ�س�سات التي لها عالقات تعاون

5

عدد مرات الإ�شراف الطبي على امل�سنني

25

عدد الأن�شطة املقدمة للم�سنني (رحالت)

5

عدد املحا�ضرات

8

• •م�سرحية يوم اخلمي�س.

�إ�ستمرت رو�ضة وح�ضانة حقل الرعاة يف عطائها كاملعتاد وذلك يف �إطار
�سعيها الد�ؤوب جتاه توفري البيئة التعليمية احلديثة للحفاظ على تطور
الأطفال من ناحية �أكادميية ونف�سية و�إجتماعية وربط هذه العملية بالبيئة
اخلارجية للطفل� ،إن رعاية الأطفال حتتاج �إىل الكثري من الإخال�ص
واجلهد والعمل اجلاد �إ�ضاف ًة لقدرة عالية على حتمل امل�س�ؤولية ،والعمل
حتت ال�ضغط النف�سي واجل�سدي ،ولكن كل هذا مل يثني طاقم احل�ضانة
والرو�ضة عن العمل اجلاد ،وال�سعي جتاه رعاية وتعليم الأطفال يف جو
ي�سوده املودة والتفهم  ،كما وقامت الرو�ضة واحل�ضانة بالرتكيز على �أن
تكون البيت الثاين لتلبية �إحتياجات الطفل املتعددة ،فهو يعي�ش ويتعامل
مع ما يحيط به من بيئة ب�شرية ومادية ،ولهذا مت احلر�ص على التطوير
امل�ستمر والإطالع على املخرجات العاملية لربامج الأطفال ،ويف كل عام يتم
�إدراج و�إ�ضافة بع�ض الربامج التعليمية التثقيفية  لت�ساعد  الأطفال  على
الإكت�شاف والتفكري والربط والإ�ستنتاج ،والإبتعاد عن برامج التلقني ومن
هذه الربامج التي �أعتمدت:

عدد املتطوعني

270

عدد الن�شاطات مع املجتمع املحلي

10

عدد الزيارات للم�سنني املر�ضى والعزاء

• •برنامج البحث العلمي.

18

• •برنامج التجارب العلمية.

عدد امل�شاريع التي ح�صل عليها النادي

3

• •برنامج التنوير القرائي.
• •برنامج �أ�صدقاء البيئة.

والنقاط التالية تو�ضح �أهم م�ؤ�شرات الرو�ضة
واحل�ضانة لعام  2014والتي ميكن و�صفها بالتايل:
امل�ؤ�شر

العدد

• •خدمة الت�أمني ال�صحي للأطفال �أثناء تواجدهم يف الرو�ضة
واحل�ضانة.

عدد الأطفال

• •الإهتمام بالتغذية ال�سليمة حيث تقدم الوجبات الغذائية (بالتعاون
مع الأهل).

عدد الدورات وور�ش تدريب امل�شرفات

3

عدد الن�شاطات املجتمعية للأطفال

6

عدد الن�شاطات املجتمعية اخلا�صة بالأهايل

60

عدد امل�شاركني من الأهايل يف الأن�شطة

400

عدد امل�ؤ�س�سات التي �إرتبطت بالرو�ضة
واحل�ضانة كتعاون وتن�سيق

4

• •�إر�سال تقارير يومية و�شهرية و�شهادات تقييم يف نهاية العام لأطفال
الرو�ضة �إ�ضاف ًة لنماذج التطور النف�سي احلركي لأطفال احل�ضانة.
• •�إحتفاالت ي�شارك فيها املجتمع املحلي وجمل�س �أولياء الرو�ضة.
• •عقد دورات �صحية نف�سية تعليمية للطاقم والأهايل بالتعاون مع
م�ؤ�س�سات تعنى بالطفولة.
• •رحالت ترفيهية تعليمية.
• •توفري �ألعاب تعليمية وترفيهية.
• •�إ�شراك الأهل يف معظم الأن�شطة التعليمية والرتفيهية ما �إنعك�س ذلك
بالإيجاب على نف�سية الأطفال والعاملني.
وحتاول الرو�ضة واحل�ضانة وعرب جمل�س �أولياء الأمور تفعيل املزيد من
العالقات مع امل�ؤ�س�سات و�أفراد املجتمع املحلي يف بيت �ساحور ،وت�أمل عرب
ت�شكيل املجموعة ال�ضاغطة وامل�ساندة لعملها والذي بد�أ العمل عليها من
خالل حتديد بع�ض ال�شخ�صيات امل�ؤثرة واملهتمة بق�ضايا وحقوق الأطفال،
ب�أن ينعك�س ذلك باملحافظة على تطوير الأداء وتو�سيع القاعدية امل�ؤ�س�ساتية
واجلماهرية لعمل الرو�ضة واحل�ضانة.

76---90

( 43ذكور� 33،إناث)

عدد الق�ص�ص املقروءة للأطفال

730

عدد الكتب والق�ص�ص املعارة للأطفال

1298

عدد الن�شرات الثقافية املوزعة على الأهل

20

�إ�ستيعاب �أطفال ذوي �إحتياجات خا�صة

4

عدد الزيارات املنزلية للأطفال والأهايل

1

رحالت

6

عدد الأطفال امل�شاركني يف الرحالت

372
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مركز الواحة  /بيت �ساحور:
ت�أ�س�س مركز الواحة عام  1998وهو �أحد مراكز التنمية املجتمعية التابع
مل�ؤ�س�سة جلان العمل ال�صحي ،حيث يهدف املركز لدمج الأ�شخا�ص ذوي
وذوات الإعاقة الب�سيطة واملتو�سطة يف املجتمع من خالل تعليمهم حرف
فنية ب�سيطة تتالئم مع قدراتهم ،وذلك لتعزيز ثقتهم ب�أنف�سهم ولتي�سري
�إعتمادهم على ذواتهم   ،ومن خالل الن�شاطات التوعوية امل�شرتكة مع
امل�ؤ�س�سات املحلية املختلفة من مدار�س وجامعات وغريها ،والرتويج
ملنتجات املنتفعني ما �ساهم يف تغيري النظرة ال�سلبية لهذه الفئة املهم�شة
يف املجتمع ورفع م�ستوى الوعي لدى �أفراد املجتمع حول قدرات هذه الفئة
و�أنها فئة منتجة فاعلة يف املجتمع �إذا ما توافرت الفر�ص لها.
عمل املركز خالل العام املن�صرم على زيادة تفعيل العالقات بني رواد
املركز وذويهم من خالل عقد �إجتماعات دورية مع �أهايل املنتفعني وتنظيم
عدة جل�سات توعوية لهم من �أجل تعزير التوا�صل بني املركز وذوي هذه
الفئات والتوعية حول كيفية التعامل معها.
ومن خالل العالقات الناجعة مع امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال الإعاقة مت
زيادة عدد املنتفعني ثالثة منتفعني جدد لي�صبح العدد الكلي لرواد املركز
� 19شخ�ص ًا ذا �إعاقة ب�سيطة ومتو�سطة.

و من اجلدير بالذكر �أنه وللمرة الأوىل قامت بلدية بيت �ساحور ب�شراء
منتجات من مركز الواحة بقيمة � 15000شاقل تقريب ًا وت�ضمنت 100
بطاقة معايدة مت توزيعها على امل�ؤ�س�سات الر�سمية والقن�صليات تهنئ ًة
ومن �أبرز ن�شاطات املركز على ال�صعيد املهني القيام بن�شاطات نوعية مبنا�سبة حلحول العام اجلديد و�أي�ض ًا � 550صحن زينة مت توزيعها خالل
ت�ضمنت دمج الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة مع املجتمع من خالل �إن�شاء عالقات حفل للم�سنني يف مدينة بيت �ساحور وهذا يعود للرتويج ملنتجات الواحة من
مهنية جديدة مع امل�ؤ�س�سات املحلية ذات ال�ش�أن ومنها قرية الأطفال  يف خالل ن�شاطات دمج ومعار�ض ملنتوجات الواحة �شارك بها املركز.
بيت حلم ومدر�سة ماريو�سف الثانوية للبنات ومدر�سة الكاثوليك.
ويف العام � 2014إ�ستمر مركز الواحة ب�شكل فعال يف �شبكة امل�ؤ�س�سات
ومت �إ�ضافة خط �إنتاج جديد للمركز للر�سم على الأقم�شة بالتعاون مع العاملة مع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف حمافظة بيت حلم ،حيث �شارك
م�ؤ�س�سة �سنبلة يف القد�س وبهذا اخلط  الإنتاجي �شارك املركز يف معار�ض  املركز يف ن�شاطات ال�شبكة و�إجتماعاتها الدورية ومن خالل ع�ضوية املركز
حرفية كان �أبرزها بازار �سنبلة ال�سنوي وكان الإقبال ملحوظ ًا على يف ال�شبكة مت تفعيل وتعزيز توا�صل املركز مع خمتلف امل�ؤ�س�سات املحلية
منتوجات الواحة مقارن ًة بالعام  2013وذلك ملالئمتة الحتياج ال�سوق يف ذات ال�ش�أن ،الأمر الذي �ساهم يف تقدمي خدمات خمتلفة لهذه الفئة ب�شكل
هذا املجال.
مهني مع الرتكيز على اجلانب احلقوقي لهذه الفئات.
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وميكننا و�ضع املعطيات التالية التي ت�شكل �أبرز
حمطات عمل املركز لعام :2014
امل�ؤ�شر

العدد

عدد امل�ستفيدين املبا�شرين

 19وترتاوح �أعمارهم ما
بني  18ولغاية � 45سنة

عدد الذكور من امل�ستفيدين

11

عدد الإناث من امل�ستفيدين

8

عدد الندوات التي �شارك بها املوظفون

 1م�ؤمتر جامعة القد�س
املفتوحة/رام اهلل

عدد خطوط الإنتاج

� 7شمع  +رمل  +ورق +
�سرياميك � +سجاد +
�سالت الورق ،الر�سم على
مالب�س االطفال

عدد الوفود املحلية التي زارت املركز

 9وفود

عدد الوفود الأجنبه التي زارت املركز

 2وابرزها القن�صل
الربيطاين

عدد امل�ؤ�س�سات التي لها عالقة تعاون
مع املركز

 9م�ؤ�س�سات

عدد املعار�ض التي �شارك بها املركز

 3معار�ض

عدد الرحالت التي �شارك بها املركز

2

عدد املنتفعني الذين �شاركوا بالرحالت
عدد املتطوعني الأجانب

 19منتفع مع ذويهم
2

مركز جدل للثقافة والتنمية /بيت �ساحور:
�شهد املركز هذا العام تفعي ًال للمجموعات ال�شابية الطوعية وذلك من
خالل ت�شكيل هذه املجموعات و�إنتخاب �أع�ضاء ممثلني لها �أمام م�ؤ�س�سة
جلان العمل ال�صحي وغريها من امل�ؤ�س�سات املحلية يف بيت �ساحور ،وقد
نظم املركز جمموعة من اللقاءات والتدريبات لهذه املجموعات   تتعلق
ب�إدارة الوقت وتعزيز روح العمل اجلماعي والطوعي ،وحمددات احلق
بال�صحة ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض الندوات املتعلقة بالق�ضية الفل�سطينية و�آخر
امل�ستجدات املتعلقة بها ،وكذلك عر�ض جمموعة من الأفالم الوثائقية عن
النكبة الفل�سطينية ،كما �شارك متطوعوا املركز يف حمالت طوعية للر�سم
على جدران املدينة بالإ�ضافة �إىل امل�شاركة يف م�ؤمتر �شبكة توا�صل ال�شابية
يف جامعة بري زيت الذي حمل عنوان الهوية الفل�سطينية ودور ال�شباب يف
التغيري ،هذا عدا عن تنظيم املتطوعني الناجح واملميز ملعر�ض  البديل
الفل�سطيني الذي �أقيم �أيام � 2014/08/21-20أمام جممع �سوق ال�شعب
يف بيت �ساحور حيث �شهد �إقباال�ص وا�سع ًا من �أهايل بيت �ساحور وبيت
حلم وامل�ؤ�س�سات املحلية ،و�أثناء احلرب الأخرية على قطاع غزة  قام املركز
مب�ساعدة حملة قافلة احلياة برتتيب التربعات التي مت جمعها ل�صالح
الأهايل يف قطاع غزة  ،واحلفاظ على عقد اللقاءات ال�شبابية التبادلية
بهدف تقوية العالقات والإئتالفات ال�شبابية وتبادل اخلربات واملعارف.
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مركز ن�ضال للثقافة والتنمية
(برامج وم�شاريع التنمية )  /القد�س:

�شهد عام  2014عم ًال متوا�ص ًال على �صعيد برامج وم�شاريع القد�س التنموية
(برنامج ال�شباب ،برنامج املر�أة والطفل ،برنامج اجلوالت ال�سياحة البديلة،
م�شروع كنعان) ،عرب التفاعل والعمل امل�شرتك ما بني �أطقم الربامج املختلفة
و�إدارة امل�ؤ�س�سة ،وذلك نظر ًا ملا تتعر�ض له املدينة املقد�سة من ممار�سات
مت�صاعدة من قبل قوات االحتالل ،وما جنم عن هذه املمار�سات من م�شاكل
كبرية على ال�صعيد النف�سي واملعي�شي وال�صحي للف�سطينني ،ما �إ�ستدعى رفع
وتريه تفعيل احلراك املجتمعي ملجابهة هذه التحديات ،بالرغم من م�ضايقات
االحتالل وحما�صرته املدينة و�سكانها ومنع هذا احلراك عرب التذرع بالعديد
من الذرائع املزيفة والتي تعترب تعدي ًا �صارخ ًا لكافة املواثيق و�إتفاقيات حقوق

وخالل هذا العام توا�صلت فعاليات ال�شبكة ال�شبابية يف القد�س «توا�صل»
وقد حر�صت امل�ؤ�س�سة وعرب براجمها وم�شاريعها التنموية يف القد�س
للحفاظ على وترية الإت�صال ،وتفعيل هذه ال�شبكة من خالل العديد من
ور�ش  العمل والتدريبات املختلفة وتنفيذ �سل�سلة من الزيارات واجلوالت
امليداينية لهذه ال�شبكة داخل وخارج القد�س عرب برنامج ال�سياحة البديلة
الذي ت�شرف عليه امل�ؤ�س�سة يف مدينة القد�س� ،إىل جانب ذلك مت �إعداد
هيكلية قيادية و�إدارية لهذه ال�شبكة والتي ت�سعى على الدوام ،وبالتوا�صل مع
من�سقي امل�شاريع والربامج ب�إعداد وتنفيذ �سل�سة من الن�شاطات واحلمالت كما جرى تنفيذ �سل�سة ن�شاطات كالدبكة والدراما والعرو�ض الفنية من
ال�شبابية جتاه التحديات التي تواجها املدينة املقد�سة ،ويف هذا ال�سياق خالل �شبكة توا�صل ال�شبابية وذلك عرب زيارات ال�شبكة لبع�ض امل�ؤ�س�سات
ً
نفذت ال�شبكة عددا من احلمالت �أهمها حملة مقاطعة الب�ضائع واملنتجات والفعاليات يف القد�س وخارجها �إىل جانب ذلك حر�صت الربامج وامل�شاريع
الإ�سرائيلية ،كما قام بع�ض �أع�ضائها بامل�شاركة يف امل�ؤمترات الدولية التنموية على احلفاظ على م�شاركتها وح�ضورها يف كافة الإئتالفات وبناء
مثل م�ؤمتر املغرب حلقوق الإن�سان ،و تعتمد ال�شبكة بالأ�سا�س على جهود العالقات امل�ؤ�س�سية يف القد�س مثل الإئتالف الأهلي املقد�سي ،ومركز
الأع�ضاء املتطوعني يف تنفيذ الفعاليات ،وتعزيز العمل الطوعي واجلماعي ،املعلومات البديلة ويف هذا ال�صدد جتاوز جمموع الإجتماعات وامل�شاركات
بالإ�ضافة �إىل تعزيز التوا�صل ال�شبابي الفل�سطيني يف �شتى �أماكن تواجده ،قرابة �أل � 20إجتماع ًا بالإ�ضافة �إىل تنفيذ ور�ش عمل عن واقع التعليم يف
من خالل الفعاليات امل�شرتكة ،واجلوالت والزيارات امليدانية ،كما وتعمل القد�س.
ال�شبكة على تعزيز الهوية الوطنية لدى ال�شباب الفل�سطيني امل�شارك يف
وبلغ عدد اجلوالت التي نفذها برنامج ال�سايحة البديلة يف القد�س خالل
الفعاليات التي تنظمها جمموعات ال�شبكة.
عام  88 ،2014جولة �شارك فيها  ،1269من بينهم � 931شخ�ص ًا من
كما قامت امل�ؤ�س�سة بتنفيذ جمموعة من املخيمات ال�صيفية وال�شتوية املجتمع املحلي ومن خمتلف الأعمار من �أطفال وم�سنني ،معظمهم من
�شارك فيها قرابة � 150شاب وقد تخللت هذه املخيمات جمموعة من املجتمع املحلي وهم من طلبة املدار�س وق�سم �آخر من طلبة اجلامعات
الأن�شطة الرتفيهية وحلقات التوعية والتثقيف مبوا�ضيع تتعلق ب�إعداد و 338من الأجانب من بينهم ،مارتن كاربلو�س احلائز على جائزة نوبل
القيادات ال�شابية والوعي العام بالق�ضايا ذات الإهتمام على �صعيد الو�ضع للكيمياء و�آخر ر�سام كاركاتري عاملي ومو�سيقيني ،بع�ض هذه اجلوالت متت
الفل�سطيني.
بالتن�سيق مع امل�ؤ�س�سات ال�صديقة.
وعرب م�شروع كنعان التي ت�شرف امل�ؤ�س�سة على �إدارته يف القد�س وهو م�شروع ت�ستمر اجلولة ما بني ثالث �إىل خم�س �ساعات و�أحيانا �أكرث من ذلك ح�سب
ي�ضم  6م�ؤ�س�سات حملية فل�سطينية تعمل بال�شراكة لرفع �صوت القد�س رغبة امل�شاركني ،وت�شمل اجلولة معلومات عامة عن خمتلف جوانب احلياة
ً
عاليا وتعزيز القدرات والتمثيل ال�شعبي والأهلي فيها� ،ضمن ال�شراكة بني يف القد�س منذ ن�ش�أتها مع الرتكيز ب�شكل اخلا�ص على الظروف التي متر
م�ؤ�س�سات ذات التخ�ص�صات املختلفة والتي تعمل لتحقيق تكامل يف العمل بها يف الفرتة احلالية ،وم�سارات اجلوالت عاد ًة تركز على مناطق البلدة
لتحقيق �أهدافها بالدفاع عن حقوق الفل�سطينيني يف القد�س عرب �أن�شطة القدمية يف القد�س وما يحيط بها.
امل�شروع املمول من حكومة البا�سك بال�شراكة مع م�ؤ�س�سة موندوبات،
وامل�ؤ�س�سات ال�شريكة هي� :إحتاد جلان املر�أة الفل�سطينية ،جلان العمل
ال�صحي ،بي�سان ،احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال ،مركز املعلومات
البديلة ،ومركز �أبحاث الأرا�ضي ،نفذ امل�شروع جمموعة من احللقات
املتلفزة عرب �شا�شة ف�ضائية فل�سطني حيث تطرقت �إىل �أهمية ودور م�شروع
كنعان يف احلفاظ على الن�سيج والعالقات الفل�سطينية وتواجدها يف املدينة
املقد�سة ،بالإ�ضافة �إىل دور كل م�ؤ�س�سة من امل�ؤ�س�سات ال�شريكة يف احلفاظ
والعمل على هذه املرتكزات.

الإن�سان الدولية ،حيث جرى منع العديد من الأن�شطة ال�شابية الهادفة،
و�إ�ستهداف القيادات ال�شابية واملجتعية النا�شطة على �صعيد حقوق الإن�سان
عرب الإق�صاء والإبعاد وم�ست هذه التداعيات الزميل داود الغول من�سق
الربامج وامل�شاريع التنموية يف القد�س والتابعة مل�ؤ�س�سة جلان العمل ال�صحي،
حيث �أ�صدرت قوات الإحتالل الإ�سرائيلي �أمر ًا يق�ضي ب�إبعاده عن القد�س
ومناطق ال�ضفة الغربية ملدة �ستة �أ�شهر ،بدورها نددت امل�ؤ�س�سة والعديد
من امل�ؤ�س�سات املجتمعية واحلقوقية بهذا الإجراء بحق الزميل داود وغريه
من املواطنيني املقد�سني و�إعتربته جزء ًا من �سل�سلة ال�سيا�سات الإ�سرائيلية
الرامية �إىل تفريغ املدينة من �سكانها وتهويدها.
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دائرة العالقات العامة

ابرز ن�شاطات الدائرة فكانت وفق املحاور التالية :
• •العالقات والإئتالفات وال�شبكات واللجان الوطنية

دائرة العالقات العامة

يعمل �ضمن دائرة العالقات والإعالم  5موظفني/ات 3 ،موظفات بوظيفة
كاملة ،و موظف �إعالم بوظيفة جزئية ،وموظفة ال�صفحة الإلكرتونية،
وممثل متطوع للعالقات يف �أوروبا .تتبع الدائرة مبا�شرة �إىل املدير العام.
وتوكل �إىل الدائرة جميع الأعمال املرتبطة بتجنيد الأموال من حيث كتابة
امل�شاريع وفتح عالقات بهدف التمويل والت�ضامن والرتويج للم�ؤ�س�سة،
وتركيز الإئتالفات املحلية والعربية والدولية ،والرتويج الإعالمي والتغطية
الإعالمية للم�ؤ�س�سة بالو�سائل الإعالمية املختلفة مبا فيها ال�صفحة
الإلكرتونية وو�سائل التوا�صل االجتماعي( الفي�س بوك).
تواجه الدائرة /امل�ؤ�س�سة ب�شكل عام حتديات ترتبط بالتمويل منها قلة
الفر�ص  املتاحة ،ونوعية التمويل ،وظروف املنطقة التي قللت التمويل
ل�صالح فل�سطني ،وزيادة الإ�شرتاطات والتناف�س بني امل�ؤ�س�سات ،والأزمة
العاملية االقت�صادية .الإجراءات البريوقراطية ومتطلبات املمول يف املتابعة
والتقارير التي ت�ستنزف الوقت على ح�ساب البحث عن فر�ص ،و�ضعف
توفر عناوين توا�صل للتن�سيق معها لرتتيب برامج جوالت للعالقات وجتنيد
الأموال.
و�إ�ستناد ًا �إىل التخطيط الإ�سرتاتيجي الذي �إعتمدته امل�ؤ�س�سة للأعوام
 .2016--2014وبالإعتماد على التخطيط املبني على النتائج ،و�ضعت
دائرة العالقات والإعالم النتائج البعيدة واملتو�سطة والقريبة املدى ،وبينت
الن�شاطات املطلوبة التي �ستعمل على حتقيقها.

بههدف تعزيز احلقوق ال�صحية ون�شرها وتدعيمها وفق ائتالفات وطنية
ودولية مت الرتكيز على احلق يف ال�صحة لل�سكان يف املناطق امل�صنفة
«ج» ،فقد قامت  امل�ؤ�س�سة بعقد م�ؤمتر حول احلق يف ال�صحة للمواطنني
يف مناطق «ج» يف كانون ثاين  2014وبح�ضور م�ؤ�س�سات دولية ووطنية يف
املجال ال�صحي واحلقوقي .تناول امل�ؤمتر عدة �أوراق تطرقت لو�ضع ال�سكان
ومعي�شتهم ومنها احلقوق التي يتم �إنتهاكها من قبل االحتالل الإ�سرائيلي،
ورافق امل�ؤمتر حملة �إعالمية وا�سعة واهمه فيلم يج�سد االنتهاكات التي
يتعر�ض لها ال�سكان يف هذه املناطق يف مناحي احلياة املختلفة  .ومت اخلروج
بتو�صيات من امل�ؤمتر مت توزيعها على �إئتالفات عربية ودولية ،وتقدميها
ونقا�شها مع وزارة ال�صحة ،والتجمع ال�صحي الذي يحوي م�ؤ�س�سات دولية
وفل�سطينية تقوده منظمة ال�صحة العاملية ،ا�ضافة اىل حركة �صحة ال�شعوب
العاملية.
ويف �إطار البحث عن �إئتالفات حملية قائمة للإن�ضمام �إليها وتتنا�سب
وعمل وتوجهات امل�ؤ�س�سة:

مت العمل على التوا�صل مع «املنتدى االجتماعي الن�سوي» للإن�ضمام �إليه
وامل�شاركة يف الإجتماع الت�أ�سي�سي له ومناق�شة ر�ؤيته الأولية .كما �إن�ضمت
امل�ؤ�س�سة للمنتدى املدين الإعالمي الفل�سطيني لتكري�س حقوق االن�سان (
اهمها حرية التعبري عن الر�أي) كممثل عن امل�ؤ�س�سات املدنية وعن �شبكة
املنظمات الأهلية .وقامت امل�ؤ�س�سة بامل�شاركة بورقة عمل يف امل�ؤمتر الأول
لإطالق املنتدى حول ر�ؤية املجتمع املدين نحو  الإعالم احلر يف تعزيز
احلريات العامة وحرية التعبري ،وامل�شاركة يف و�ضع ر�ؤية ونظام املنتدى،
وخطتة الإ�سرتاتيجية والعملية .وح�ضور �إجتماعاته الت�أ�سي�سية.
وفيما يخ�ص �إئتالف املنتدى االجتماعي الفل�سطيني «حتت الت�أ�سي�س»:
�شاركت امل�ؤ�س�سة يف بلورة �أفكار ووثيقة املنتدى الفل�سطيني االجتماعي
حتت الت�أ�سي�س حيث �أنتخبت جلنة م�صغرة ملتابعة امل�شاركة الفل�سطينية
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والتن�سيق جلهود الوفد الفل�سطيني يف املنتدى االجتماعي يف تون�س الذي
�سيعقد يف �آذار .2015
املنتدى االجتماعي ال�شبابي الفل�سطيني حتت الت�أ�سي�س :تبلورت فكرة
املنتدى لتفعيل دور ال�شباب الفل�سطيني يف احلراك االجتماعي وعلى
امل�ستوى العاملي وحتديد ًا يف املنتدى االجتماعي العاملي بحيث تتوحد جهوده
يف ال�ساحات الدولية .متت املبادرة من قبل امل�ؤ�س�سة لدعوة امل�ؤ�س�سات
املعنية بق�ضايا ال�شباب وتباحث �أولويات العمل يف املنتدى االجتماعي
 2015يف تون�س .ما زال املنتدى قيد الت�أ�سي�س وجلان العمل ال�صحي ركن
�أ�سا�سي يف تطويره.

• •امل�ؤ�س�سة يف الإئتالفات الوطنية القائمة
تتواجد امل�ؤ�س�سة يف عدة �إئتالفات و�شبكات ومنها:
�شبكة املنظمات الأهلية :منذ بداية عام � 2014إ�ستمرت ع�ضوية امل�ؤ�س�سة
يف الهيئة العامة لل�شبكة ويف الإنتخابات التي جرت يف �أيلول2014/
�أنتخبت العمل ال�صحي وباتت ع�ضو ًا يف اللجنة التن�سيقية و�إ�ستلمت �أمانه
ال�صندوق .وميثل امل�ؤ�س�سة يف ال�شبكة املدير العام واملدير املايل واالداري
 .وانخرطت يف  3جلان قطاعية وهي :اللجنة ال�صحية ،جلنة القد�س،
جلنة ال�شبكات واملنتديات .ومنذ �إن�ضام امل�ؤ�س�سة لل�شبكة واظبت على
ح�ضور كافة االجتماعات اخلا�صة باللجنة التن�سيقية واللجان القطاعية
ويف بلورة ر�ؤيتها وخططها� .إ�ضاف ًة للم�شاركة يف ن�شاطات ال�شبكة املختلفة
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مثل تدريب الأقران على مدونة ال�سلوك للتدقيق الداخلي على املنظمات
الأهلية ،واالجتماعات مع هيئة مكافحة الف�ساد والنقا�شات حول الذمم
املالية .واجلدير ذكره ان ممثلي امل�ؤ�س�سة يف اللجان القطاعية الثالث
تن�شط يف كافة االجتماعات والن�شاطات التي تقوم بها هذه اللجان.

مبادرة الدفاع عن الأرا�ضي املحتلة واجلوالن (�أوبجاي).
هذا االئتالف ت�شارك امل�ؤ�س�سة فيه حيث ميثلها مدير دائرة التنمية
املجتمعية ،ومتت امل�شاركة يف اجتماعات املبادرة ويف فعالياتها ومن
�أبرز ن�شاطاتها �أنتاج فيلم عن املفاو�ضات ،و�إ�صدار كتاب عنوانه الأر�ض 
و�شاركت امل�ؤ�س�سة مبقالة حول الأر�ض وال�صحة ،ويف التدريب حول �أدوات
التوا�صل االجتماعي التي عقدتها املبادرة ،بالإ�ضافة للم�شاركة يف ور�شتي
عمل حول الق�ضية الفل�سطينية   والواقع الراهن والتحديات .ومع بداية
احلرب على غزة �شاركت امل�ؤ�س�سة بالبيانات واالحتجاجات التي �أطلقتها
املبادرة ومت التوقيع عليها من قبل امل�ؤ�س�سة و�أهمها بيان االحتجاج املوجه
ملوقف الأمني العام للأمم املتحدة وبيان ذكرى ال 66للنكبة الفل�سطينية.
وبعد منت�صف العام واجهت املبادرة �شح ًا يف التمويل ،وكذلك �إ�ستقالة احد
اع�ضائها املمثل عن احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال ف�شابها نوع من
الركود.

منتدى املنظمات الأهلية ملناه�ضة العنف.
امل�ؤ�س�سة ممثلة يف املنتدى عرب مديرة برنامج �صحة املر�أة ،وذلك يف
اللجنة الإدارية/التنفيذية امل�صغرة له .وين�شط املنتدى يف مناه�ضة العنف
وحتديد ًا القتل على خلفية ما ي�سمى «بال�شرف» وقامت امل�ؤ�س�سة بامل�شاركة
بكافة الفعاليات التي عقدها املنتدى ،ومنها يف يوم املر�أة العاملي حيث
عقدت حمكمة �صورية حول قتل الإناث يف جامعة النجاح ومت التن�سيق
للن�شاط من قبل امل�ؤ�س�سة ،و�شاركت امل�ؤ�س�سة يف م�ؤمتر املنتدى حول قتل
الإناث وقانون العقوبات.
• •امل�شاركة يف �إجتماعات جلنة الت�شريعات العادلة للنوع االجتماعي
التي ت�شرف عليها وزارة العدل ،ومتت امل�شاركة بثالثة �إجتماعات

خالل ال�ستة �شهور الأوىل من هذا العام.
• •امل�شاركة يف لقاء مع حمافظة رام اهلل ،من �أجل الرتتيب لن�صب
خيمة ،لالحتجاج على حاالت قتل الإناث التي متت هذا العام .مل
ينفذ الن�شاط ب�سبب �إ�ضراب الأ�سرى الإداريني عن الطعام حيث كان
من ال�صعب تنفيذ ن�شاط يف ظل الظروف العامة  .
• •�إجتماع مع حمافظة رام اهلل والبرية وم�شاركة مندوبني من حمافظات
ال�ضفة ،بهدف نقا�ش مو�ضوع قتل الإناث ،وكان احل�ضور  30م�شاركة،
و�شارك مندوبون عن حمافظات �أريحا ونابل�س وبيت حلم والقد�س،
وتركزت التو�صية على ال�ضغط لإقرار قانون العقوبات.
• •ن�شاط الألفية :بالتن�سيق ما بني منتدى املنظمات الأهلية ومراكز
التوا�صل التابعة لوزارة املر�أة ،ومتت امل�شاركة بن�شاط الألفية املتنوع
الذي امتد يف عدة حمافظات التي ركزت علة مناه�ضة قتل االناث
واقرار قانون العقوبات الفل�سطيني
• •�إ�صدار بيانات تدين قتل الإناث :مت �إ�صدار �أربعة بيانات تدين قتل
الإناث يف املجتمع الفل�سطيني ،ووزعت البيانات على املواقع الإعالمية
وكذلك ن�شرت على الفي�س بوك ل�صفحة املنتدى.
• •�إجتماعات مع منظمة التحرير الفل�سطينية :عقدت �أربعة �إجتماعات
مع منظمة التحرير الفل�سطينية وذلك لنقا�ش حاالت قتل الإناث يف
املجتمع الفل�سطيني وتزايد عدد احلاالت يف عام  2014ودور املنظمة
يف مناه�ضة هذه الظاهرة
• •التوقيع على وثيقة من الأحزاب وال�شخ�صيات االعتبارية ،وذلك
لإدانة قتل الإناث وقد جرى جمع  2000توقيع يف عام .2014
الإئتالف الأهلي يف القد�س :تتمثل امل�ؤ�س�سة يف هذا الإئتالف يف اللجنة
التن�سيقية .ومت ت�سجيله يف وزارة الداخلية الفل�سطينية والعمل ال�صحي
موجودة فيه كع�ضو ت�أ�سي�سي .وت�شارك امل�ؤ�س�سة يف �إجتماعاته ون�شاطاته
مثل ح�ضور ور�ش العمل حول  املخططات الهيكلية ملدينة القد�س .وبانتهاء

الفرتة التا�سي�سية وعقد االنتخابات انخرطت امل�ؤ�س�سة فيه لتكون نائب
الرئي�س .ون�شطت امل�ؤ�س�سة يف فعاليات االئتالف وبتن�سيق ن�شاطات م�شرتكة
معه ت�شرف عليها امل�ؤ�س�سة .
الإئتالف الرتبوي الفل�سطيني:

ترتكز ن�شاطات الإئتالف الرتبوي الفل�سطيني يف احلملة العاملية للتعليم
التي تعقد يف �شهر ني�سان من كل عام ،حيث يتم تنظيمها حتت �شعارات
�سنوية خمتلفة .ويف العام  2014كانت حتت عنوان (احلق يف التعليم
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة) ،وقد مت تنفيذ عدة �أن�شطة منها حملة تعزيز
حق التعليم لال�شخا�ص ذو االعاقة  يف املدار�س  ومت تنفيذ هذه االن�شطة يف
مدينة القد�س من خالل برنامج ال�صحة املدر�سية .وامل�شاركة يف امل�سرية
املركزية لتاكيد حق التعليم لال�شخا�ص ذو االعاقة  ،وتقدمي ورقة عمل حول
ال�سيا�سات والت�شريعات املتعلقة باملوائمة يف مرافق التعليم قدمتها املديرة
العامة للم�ؤ�س�سة  .وكان للم�ؤ�س�سة دورا فاعال يف امل�شاركة ب�صياغة اخلطة
الإ�سرتاتيجية  للإئتالف الرتبوي ملدة � 3سنوات وكان ذلك يف عمان وقد
مثل امل�ؤ�س�سة رئي�س جمل�س الإدارة .بالإ�ضافة �إىل مناق�شة م�سودة النظام
الداخلي للإئتالف الذي ما زال قيد التداول.واي�ضا امل�شاركة بور�شة عمل
عرب الفيديو كونفرن�س حول حتديات العملية الرتبوية يف قطاع غزة وقد
مثل امل�ؤ�س�سة رئي�س جمل�س الإدارة.ومن اجلدير ذكره ان امل�ؤ�س�سة واظبت
على ح�ضور كاغة اجتماعات االئتالف الرتبوي من خالل ممثليها .
التجمع الن�سوي املقد�سي:

وهو عبارة عن �إئتالف ي�ضم م�ؤ�س�سات ن�سوية مقد�سية مت ت�شيكلة من �أجل
تن�سيق وتظيم العمل يف مدينة القد�س على غرار منتدى مناه�ضة العنف
�ضد املر�أة .يعقد �إجتماعاته الإعتيادية مبعدل �إجتماع كل �شهرين وقد ن�شط
هذا التجمع وقت العدوان على غزة حيث كان هناك �إجتماعات �أ�سبوعية.
ومن خالل هذا التجمع متت امل�شاركة يف تنفيذ ن�شاطاته ومن �أبرزها:
• •تنظيم وقفة �إحتجاجية �أمام مقر الإحتاد الأوروبي بال�شيخ جراح
وت�سليمهم بيان رف�ض ًا و�إ�ستنكار ًا للعدوان.
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• •تنظيم وقفة �إحتجاجية �أمام مقر ال�صليب الأحمر واالجتماع مع ممثلة ال�صليب حول توفري احلماية للجرحى ونقل احلاالت احلرجة �إىل م�ست�شفيات
القد�س برعاية ال�صليب.
• •بيع كوبونات خا�صة بغزة ومت جمع � 21ألف �شيكل مت توزيعها على �صناديق امل�ست�شفيات ل�صالح �سكان غزة.
• •عقد ور�شة عمل مع حملة املقاطعة من �أجل تعزيز مفهوم املقاطعة مبدينة القد�س.
• •اعداد وتوزيع بيان باللغتني الإنكليزية والعربية حول االنتهاكات التي تتعر�ض لها الن�ساء يف غزة جراء العدوان وكذلك ن�ساء القد�س
وتن�شط امل�ؤ�س�سة �أي�ض ًا يف جلان و�إئتالفات وطنية ذات طابع �صحي تخ�ص�صي ترد يف تقرير الرعاية ال�صحية الأولية مثل التجمع ال�صحي الذي تقوده
منظمة ال�صحة العاملية ووزارة ال�صحة وتن�ضم �إليه امل�ؤ�س�سات ال�صحية الوطنية وم�ؤ�س�سات متويل دولية ،وامل�ؤ�س�سة تواظب على ح�ضور االجتماعات التي
تعقد علم ًا �أن التجمع يوجد له مثيل يف غزة واالجتماعات تتم دائم ًا عرب الفيديو كونفرن�س ،ويتناول التجمع عاد ًة ق�ضايا �صحية ،الأدوية وكفايتها ،وتن�سيق
اخلدمات ملناطق «ج» بني امل�ؤ�س�سات وق�ضايا ال�صحة الطارئة ،ون�شط التجمع خالل احلرب على غزة فكان يجتمع �إ�سبوعي ًا تقريب ًا وو�ضع جهده يف تقيييم
الأو�ضاع ال�صحية ،وتن�سيق جهود التربعات و�إدخال الأدوية وامل�ستلزمات الطبية والوفود الطبية من اخلارج ومن ال�ضفة الغربية لغزة .وقد �شاركت
امل�ؤ�س�سة هذا العام يف جلنة �إقرار امل�شاريع املقدمة للتجمع ال�صحي لتمويلها وكانت التجربة الأوىل للم�ؤ�س�سة� .إ�ضاف ًة �إىل جلنة وفيات الأمهات وجلنة
ال�صحة الإجنابية ،و�إئتالف الإجها�ض الآمن وغريه (ملزيد من املعلومات �أنظر تقرير دائرة الرعاية ال�صحية).
باب التطوع:

�أجنزت وثيقة �سيا�سة التطوع ودليل التطوع نهاية  2014وقد مت �إ�ستقطاب خبري خارجي لإجنازها وعمل بتوجيه من امل�ؤ�س�سة ووفق الوثيقة املرجعية التي
�أعدت له .الوثيقة قيد املراجعة والإقرار وخالل � 2015سيتم طباعة ال�سيا�سة والدليل و�سي�ستخدم جزء منهما يف الن�شرة التعريفية حول التطوع .وكذلك
بناء خطة وملف تعريفي للمتطوعني
وبخ�صو�ص �إ�ستقطاب متطوعني فقد مت العمل على ما يلي:
عمل قاعدة بيانات ا�سا�سية  Databaseحل�صر املتطوعني/ات :بتن�سيق مع  ق�سم �ش�ؤون املوظفني وق�سم نظم املعلومات مت و�ضع الية لر�صد عدد
املتطوعني/ات حمو�سب .وقد تبني �أنه خالل العام    2014كان لدينا  717متطوع ومتطوعة وفق الآتي ( :منهم  432من الإناث و 285من الذكور)
وغالبيتهم من الفئة ال�شابة .وما زالت قاعدة البيانات حتتاج �إىل تطوير لإعطاء معلومات حول مدة وتاريخ التطوع والتي �سيتم تطويرها �إرتباط ًا ب�سيا�سة
التطوع التي �سيتم �إجنازها.
عدد املتطوعني

ذكور

�إناث

717

432

285

حملي

دويل

467

255

غالبيتهم �ضمن برامج توا�صل
ال�شبابي يف القد�س

غالبيتهم يف مركز امل�سنني ،مركز الواحة ،الإدارة
العامة وبرنامج توا�صل ال�شبابي يف القد�س

• •عالقات ال�شراكة مع امل�ؤ�س�سات املحلية (جامعة،
م�ؤ�س�سة �إعالمية� ،شركات ،بنوك .),,,
تعزيزا لتوجهات امل�ؤ�س�سة بتعزيزة امل�شاركة وال�شراكة املجتمعية وعقد
تفاهمات مع قطاعات املجتمع املحلي وم�ؤ�س�ساته دابت امل�ؤ�س�سة على فتح
عالقات تعاون مع م�ؤ�س�سات اعالمية و�شركات وبنوك ( قطاع خا�ص)
ا�ضافة اىل اجلامعات واملعاهد االكادميية .فقد مت �إجناز بناء �شراكة مع
م�ؤ�س�سة مع ًا الإعالمية وبع�ض ال�شبكات الإلكرتونية التي تعمل على تغطية
�أخبارنا وتلفزيون فل�سطني.
كما مت حتديث وحتديد قائمة لرتتيب مواعيد ولقاءات مع ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات .ومت فتح عالقة مع م�ؤ�س�سة فل�سطني الغد ومت تقدمي م�شاريع
لها .وجرى تدعيم عالقات قائمة مع �شركات وبنوك وجامعات مت فتحها
يف وقت �سابق وتقدمي م�شاريع جديدة لها مثل بنك فل�سطني ،و�شركة
امل�شروبات الوطنية ،و�شبكة �أجيال الإذاعية ،وحمافظة رام اهلل والبرية.
وبلدية رام اهلل حيث متت املوافقة على امل�شاريع املقدمة لهذه اجلهات.
وخالل العام عززت العالقة مع معهد درا�سات املر�أة يف جامعة بريزيت،
ومعهد ال�صحة العامة واملجتمعية /جامعة بريزيت ،حيث مت تقدمي م�شروع
م�شرتك لوكالة التنمية الربيطانية مع معهد درا�سات املر�أة وجمعية تنظيم
الأ�سرة (يف �شهر � .)2014/7أما معهد ال�صحة العامة فتم تقييم ن�شاطات
الزيارات املنزلية �ضمن برنامج �صحة املر�أة التي تقوم بها امل�ؤ�س�سة من
قبل املعهد وتقدمي التقارير والتدريب املنا�سب للممر�ضات والعامالت

ال�صحيات .بالإ�ضافة �إىل هذا فقد مت التعاون مع معهد ال�صحة العامة
والذي قام بتنفيذ درا�سة الحتياجات امل�ؤ�س�سة  (يف بع�ض الربامج ال�صحية
والتنموية خمتارة ) من وجهة نظر مقدمي اخلدمة .وكذلك قام املعهد
بتنفيذ دورة تتبع النتائج   “ ”Outcome Mappingلطاقم
م�شروع «زيادة فر�ص  احل�صول على خدمات الرعاية ال�صحية وحماية
الفئات امله�شمة» يف ال�ضفة الغربية.
وجرى التعاقد مع باجثة من معهد ال�صحة العامة للقيام بدرا�سة حول ر�ضا
املنتفعات من برنامج �صحة املر�أة ،و�أجنزت الدرا�سة بنهاية  ،2014وكذلك
مع باحثة اخرى يف نف�س املعهد الجناز درا�سة حول» ت�أثري برنامج ال�سكري
على املنتفعني/ات املطبق يف عيادات ال�شمال ومتوقع �إجناز الدرا�سة يف
بداية .2015

• •العالقات العربية.
و�ضعت امل�ؤ�س�سة ن�صب عينيها تو�سيع �شبكة عالقاتها العربية من خالل
الإن�ضمام �إىل �شبكات وجتمعات عربية جديدة فتم االنت�ساب �إىل املنتدى
االجتماعي م�شرق مغرب حيث عقد �إجتماعه الأول يف تون�س مب�شاركة من
امل�ؤ�س�سة ،وجرى تعزيز دور امل�ؤ�س�سة وح�ضورها يف الإئتالفات العربية
القائمة ومنها:
�شبكة ر�ؤى الن�سوية� :شبكة عربية ت�ضم  13دولة وتن�سق لها الأردن عرب
�إحتاد املر�أة الأردنية ،تن�شط امل�ؤ�س�سة بح�ضور �إجتماعاتها وامل�شاركة
بفعالياتها حيث �إ�شرتكت امل�ؤ�س�سة (والتي هي املن�سقة الوطنية الآن لها
يف فل�سطني) بوفد ن�سوي عربي للم�شاركة يف م�ؤمتر املر�أة الدويل يف �شهر
 2014/3ومت تقدمي ورقة ال�شبكة حول و�ضع املر�أة العربية من �أهداف �ألفية
التنمية وحتديد ًا املتعلقة بالتعاون الدويل وال�شراكة من �أجل التنمية ،ومت
متابعة �أعمال امل�ؤمتر وح�ضور جل�ساته وتقدمي املداخالت والنقا�ش الفعال.

• •العالقات الدولية:
ت�سعى امل�ؤ�س�سة اىل تو�سيع قاعدة متطوعيها الدوليني وقامت بعدة خطوات
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ال�ستقطاب متطوعي هيئة االمم املتحدة .واي�ضا التعاون مع �شركائنا يف مت تاجيله ل�شهر  2015/3حيث ي�صادف يوم املر�أة والتح�ضري له جاري
امل�ؤ�س�سات الدولية يف ا�ستيعاب متطوعيهم ومنهم البلجيك يف م�ؤ�س�سة العمل عليه من قبل جلنة �صديقات املركز وكادر دنيا والعالقات العامة
الدعم ال�صحي للعامل الثالث  ،واي�ضا حركة �صحة ال�شعوب
يف امل�ؤ�س�سة.
وفيما يخ�ص الإئتالفات الدولية جرى التن�سيق مع املنتدى ال�شبابي العاملي وتوجهت امل�ؤ�س�سة كذلك عربي ًا لتح�سني و�ضعها املايل ومن ذلك ن�سج
عالقة مع الكويت من خالل بع�ض  ال�شخ�صيات الفل�سطينية املقيمة يف
للم�شاركة والتن�سب له.
وفيما يتعلق بحركة �صحة ال�شعوب :ب�شكل عام احلركة غري ن�شطة وتعاين الكويت بهدف الرتويج للم�ؤ�س�سة وت�شكيل �أ�صدقاء داعمني .و�أي�ض ًا مت
من نق�ص املوارد والتمويل ما �إنعك�س على ن�شاطها العام وعلى ن�شاطاتها يف فتح عالقة مع م�ؤ�س�سة  فل�سطينية يف دبي ل�صالح مركز الواحة لالعاقة
املنطقة العربية غلما ان فل�سطني هي من�سقة للمنطقة العربية من خالل الذهنية املتو�سطة التابع للم�ؤ�س�سة
جمعية االغاثة الطبية.و امل�ؤ�س�سة من جهتها عقدت م�ؤمتر احلق يف ال�صحة دولي ًا :كان البحث عن �أ�صدقاء وممولني جدد وفق ر�ؤية امل�ؤ�س�سة م�ؤ�شر ًا
للمواطنني يف مناطق «ج» �ضمن ن�شاطات ورعاية حركة �صحة ال�شعوب لعمل الدائرة من خالل فتح عالقات مع دول وم�ؤ�س�سات دولية جديدة
وقام من�سق احلركة للمنطقة العربية بتقدمي كلمة يف امل�ؤمتر والتعريف فتم التوا�صل مع النم�سا وال�سويد وتركيا والنم�سا ،رو�سيا حيث مت م�شاريع
بال�شبكة .ون�شطت امل�ؤ�س�سة يف �إر�سال ن�شاطاتها وبياناتها املختلفة املتعلقة لغالبيتهم ومنه ما �سيقدم  عام .2015
بتو�صيات امل�ؤمتر ،الأ�سرى وغريها �إىل حركة �صحة ال�شعوب حيث و�ضعتها وجرت املتابعة مع امل�ؤ�س�سة ال�سويدية للإغاثة الفردية حيث �ستمول م�شروع
يف �صفحاتها الإلكرتونية العربية والإنكليزية .وخالل العام وحتى منت�صفه ل�صحة املر�أة عام � ،2015أما ال�سفارة النم�ساوية فعقد لقاء معها وهناك
وعد بدعم ملنحة �صغرية ومل�شروع �أكرب يقدم عام � .2015أما رو�سيا فقدمت
مل ينعقد �أي �إجتماع ملكتب احلركة يف فل�سطني.
ويف املنتدى االجتماعي العاملي �شاركت م�ؤ�س�سة جلان العمل ال�صحي يف امل�ؤ�س�سة للحكومة الرو�سية م�شروع ًا لإ�ستكمال الطابق الثالث مل�ست�شفى د.
اللجنة الدولية للمنتدى وتابعت االجتماعات والتح�ضريات لعقد املنتدى يف احمد امل�سلماين.
وقامت امل�ؤ�س�سة باملتابعة والر�صد وقدمت م�شروع ًا للإحتاد الأوروبي
تون�س عام .2015
بال�شراكة مع م�ؤ�س�سة ا�سبانية وم�ؤ�س�سات فل�سطينة اخرى وهي م�ؤ�س�سة
• •يف جمال جتنيد املوارد للم�ؤ�س�سة
بي�سان وجلان املراةا الفل�سطينية  .
و�ضعت العديد من اخلطط بهدف تطوير الو�ضع املايل للم�ؤ�س�سة عرب فتح
عالقات جديدة ومتتني �أخرى قائمة وجتديد عالقات �سابقة وفق �شروط
ومنهجيات امل�ؤ�س�سة التي ترف�ض �أي متويل م�شروط �أو يتنافى مع ر�ؤيتها،
ويف هذا الإطار جرى درا�سة ور�صد للم�ؤ�س�سات والأفراد املحتملني مع
حت�ضري قوائم بالإحتياجات و�إعدادها كم�شاريع مقرتحة للتقدمي ومنها ما
جرى تقدميه فع ًال لهذه اجلهات وكان من �ضمن هذه التوجهات �إقامة حفل
ريعي فني هادف :مت التن�سيق له ل�صالح مركز دنيا وكان خمطط ًا له بنهاية
عام � 2014إال �أن �ضغط العمل بحملة اكتوبر العاملية حول �سرطان الثدي
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خالل العام مت تقدمي  53م�شروع ًا ملمولني دوليني  وكان بع�ضا منهم جدد
مت املوافقة على عدد منها والباققي بانتظار ردودهم .
تلبية متطلبات امل�شاريع القائمة:

قامت دائرة العالقات العامة مبتابعة متطلبات امل�شاريع القائمة من كتابة
تقارير وزيارات ميدانية والتي ي�صل عددها �إىل  5م�شاريع وهي �أوك�سفام
و M3Mالبلجيكية ،و�صندوق الأمم املتحدة والأمرا�ض املزمنة وال�صحة
املدر�سية .حيث مت عقد �إكرث من  � 13إجتماع ًا و 4زيارات ميدانية خا�صة.
هذا بالإ�ضافة �إىل �إعداد  9تقارير.

• •ا�ستقبال وفود زارت امل�ؤ�س�سة

جوالت خارجية:

نفذت امل�ؤ�س�سة زيارات وجوالت عربية ودولية من �أجل فتح �آفاق لعالقات
مع �أ�صدقاء جدد �أو لتمتني عالقات �سابقة ومنها جولة �إىل �إ�سبانيا للتوا�صل
مع ال�شركاء املمولني ومتابعة امل�شاريع القائمة ،و�إمكانية تقدمي م�شاريع
جديده حيث جرى تقدمي م�شاريع متنوعة تخدم طبيعة عمل امل�ؤ�س�سة،
ا�ضافة اىل تقدمي حما�ضرات حول الو�ضع الفل�سطيني والواقع ال�صحي.
وما زالت امل�ؤ�س�سة ت�سعى اىل القيام بجوالت خارجية اخرى ولدول اخرى
اال انه تعذر ذلك و�سيتم الرتكيز عليه عام 2015
الإعالم الع�صري والتقليدي:

نظر ًا لأهمية الإعالم يف �إي�صال �صوت امل�ؤ�س�سة ملحيطها املحلي والدويل ملا
�إ�ستقبلت امل�ؤ�س�سة خالل العام  2014عدد ًا من الوفود الدولية واملحلية التي
ي�شكله ويحمله من ت�أثريات قوية تعك�س مواقف ور�ؤى امل�ؤ�س�سة جتاه خمتلف
متثل م�ؤ�س�سات ودول و�أفراد ففي مركز حلحول ال�صحي �أ�ستقبل القن�صل
الق�ضايا وعلى امل�ستويات كافة� ،إهتمت امل�ؤ�س�سة بالإعالم ب�شقيه الع�صري
الإ�سباين العام ووفد من التعاون الإ�سباين وم�ؤ�س�سة احلركة من �أجل
والتقليدي :ففيما يخ�ص مواقع التوا�صل الإجتماعي والإلكرتوين مت تفعيل
ال�سالم الإ�سبانية ،حيث مت تقدمي امل�ؤ�س�سة والتعريف بعملها من قبل املدير
قناة يوتيوب خا�صة بامل�ؤ�س�سة وجرى رفع فيديوهات عدد   7حول امل�ؤ�س�سة
العام ،وخا�ص ًة يف اجلنوب وتقدمي برنامج الت�أهيل املبني على املجتمع
ون�شاطاتها  .وت�صميم  4بو�سرتات للم�ؤ�س�سة ون�شرها على الفي�سبوك
ووحدة الت�أهيل التي تدعم من قبل احلركة من �أجل ال�سالم الإ�سبانية،
اخلا�ص بامل�ؤ�س�سة ،ورفع غالبية ما ين�شر على ال�صفحة الإلكرتونية على
وقام القن�صل بعر�ض  توجه حكومته يف دعم ال�شعب الفل�سطيني و�أبدى
�صفحات الفي�س بوك �سواء ًا العربي �أو الإنكليزي عرب روابط �إلكرتونية
تقديره جلهود امل�ؤ�س�سة والعاملني فيها ويف برنامج الت�أهيل.
( 63خرب/بيانات باللغة العربية و 10باللغة الإنكليزية) ،ومت عمل ح�ساب
كما مت �إ�ستقبال  6من الوفود التي مت �إ�صطحابها لزيارة املراكز ال�صحية ( )Accountللجان على موقع  Facebookوو�ضعه كمدير لكافة
والتنموية التابعة للجان العمل ال�صحي وتعريفها بامل�ؤ�س�سة و�أن�شطتها� ،صفحات م�ؤ�س�سة جلان العمل ال�صحي ومراكزها.
وكانت هذه الوفود متثل عدد من اجلهات وهي :البا�سك ،واملمثلية الأملانية،
وفيما يخ�ص مركز دنيا الملركز التخ�ص�صي الورام ال�سرطان كان هناك
ووفد من �أملانيا عرب جمعية �أ�صدقاء بيت �ساحور يف �أملانيا واي�ضا جمموعة
اهتماما بالبعد االعالمي الع�صري له فقد مت ت�صميم � 6صور (من�شورات)
اطباء �ضد اال�سلحة النووية واملمثلية الإيطالية واملنظمة الدولية للأ�شخا�ص 
للمركز ون�شرها على الفي�سبوك اخلا�ص  باملركز واملوقع الإلكرتوين
ذوي الإعاقة ،هذا بالإ�ضافة �إىل ممثلني عن م�ؤ�س�سات دينية كالزيارة التي
للم�ؤ�س�سة ،ون�شر  2بيان �صحفي باللغة العربية والإنكليزية رفعت على
قام بها الأب عطا اهلل حنا رئي�س �أ�ساقفة �سب�سطية للروم الأرثوذك�س �إىل
املوقع الإلكرتوين ملركز دنيا لأورام الن�ساء .وت�صميم  2بو�سرتات ملركز
مركز دنيا .ا�ضافة اىل زيارات من وفود حملية ومنها زيارة حمافظ بيت
دنيا ون�شرها على الفي�سبوك اخلا�ص  مبركز دنيا .وو�صل عدد الأخبار
حلم لنادي امل�سنني .
املرفوعة على املوقع الإلكرتوين ملركز دنيا لأورام الن�ساء (بالعربية) .9
وعدد الأخبار املرفوعة على املوقع الإلكرتوين ملركز دنيا لأورام الن�ساء
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(بالإجنليزية)  .6وجرى رفع  (  post 25عربي� /إنكليزي)على �صفحة
الفي�س بوك اخلا�صة مبركز دنيا.
وعلى �صعيد �إحتياجات وعطاءات امل�ؤ�س�سة مت خالل العام و�ضع عطاء
واحد فقط على ال�صفحة الإلكرتونية والفي�س بوك ،وو�ضعت عدة �إعالنات
ل�شواغر وظيفية يف امل�ؤ�س�سة ،ما زال هذا الن�شاط يحتاج �إىل متابعة وتطوير
ب�إ�ستحداث رابط خا�ص بالوظائف والعطاءات عام .2015
وللح�صول على التغذية الراجعة مت �إعتماد �أخذ التغذية الراجعة وو�ضع
املالحظات على الفي�س بوك� .أما على ال�صفحة الإلكرتونية فامل�ؤ�س�سة
قررت جتميد التغذية الراجعة م�ؤقت ًا حيث مت تطوير ال�صفحة خالل العام
وما زالت قيد الإختبار والحق ًا ميكن تفعيل التغذية الراجعة.
ومتتلك امل�ؤ�س�سة �صفحتني �إلكرتونيتني واحدة باللغة العربية والأخرى
بالإجنليزية وخالل عام  2014مت �إعادة ت�صميم ال�صفحة الإلكرتونية
من قبل �شركة �إنرتتك وب�إ�شراف م�س�ؤولة ال�صفحة الإلكرتونية و�إدارة
امل�ؤ�س�سة .حيث �إنطلقت ر�سمي ًا يف �شهر  .2014/4وهو  ما مكن ق�سم
الإعالم من تغذية ال�صفحة مبعلومات حمدثة عن املراكز بالعربية
والإجنليزية ،و�إ�ضافة ملفات ( PDFتقارير �سنوية وخطة �إ�سرتاتيجية
ومن�شورات ،درا�سات) .ومعلومات عن جلان العمل ال�صحي كاملة من
التقرير ال�سنوي واخلطة اال�سرتاتيجية .عدا عن تزويد ال�صفحة ب 84
خرب ًا وتقرير ًا ن�شرت يف الإعالم املحلي حول امل�ؤ�س�سة ون�شاطاتها بالإ�ضافة
�إىل �ألبوم �صور م�ؤر�شف ،وكذلك روابط للم�ؤ�س�سات ال�صديقة ومعلومات
جديدة على املوقع  .
ومن التقنيات الإعالمية املميزة للم�ؤ�س�سة خالل العام �إ�ستمرارها ب�إ�صدار
ن�شرة �شهرية �إلكرتونية ملونة تت�ضمن كافة فعاليات امل�ؤ�س�سة ون�شاطاتها
يقوم ق�سم الإعالم ب�إنتاجها كامل ًة داخل امل�ؤ�س�سة وتوزع على قائمة للربيد
الإلكرتوين اخلا�صة مبوظفي امل�ؤ�س�سة والأ�صدقاء وامل�ؤ�س�سات حيث القت
�إ�ستح�سان وثناء كل من ت�صلهم من خالل ردودهم على الربيد الإلكرتوين �إذ
و�صل عدد هذه الن�شرات  12ن�شرة �إلكرتونية لعام  (2014مبعدل مرة �شهريا).
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وفيما يخ�ص  الإعالم التقليدي املحلي والعربي مبا ي�شمل ال�صحف
الرئي�سية الثالث ووكاالت الأنباء وحمطات الإذاعة والتلفزة  فقد غطيت
�أخبار ون�شاطات امل�ؤ�س�سة وب�أ�شكال خمتلفة ،وتنوع النوع الإعالمي ما بني
�أخبار وتقارير ق�صرية ومطولة وم�صورة ،ريبورتاجات ،وتلبية دعوات
�صحفية لن�شاطات امل�ؤ�س�سة ومقابالت �إذاعية وتلفزيونية لكوادر امل�ؤ�س�سة.
كما مت الإنتباه للنوع االجتماعي يف التغطيات الإعالمية فح�ضر ب�شكل
مميز وفاعل يف الأخبار ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة وبياناتها وم�شاركاتها عرب
و�سائل الإعالم.
وجرى �إ�ستحداث و�سيلة جديدة يف التوا�صل مع و�سائل الإعالم ودعوتها
لتغطية ن�شاطات وم�ؤمترات امل�ؤ�س�سة املركزية عرب الر�سائل الن�صية
الق�صرية التي ت�صل �إىل الهواتف اخللوية لل�صحفيني وذلك مبوجب تفاهم
مع �شركة بال ميديا للإعالم التي توزع هذه الر�سائل.
كان لق�سم الإعالم الدور يف حترير وتدقيق الكتاب ال�سنوي لعام  2013ومت
ترجمته للغة االنكليزية
كما جرى حجز م�ساحة  150مرت ًا ملل�صقات �شارع «بلبورد» يف مداخل املدن
يف حملة احلق يف ال�صحة للمناطق امل�صنفة «ج» تزامنت مع �إنعقاد امل�ؤمتر
اخلا�ص بذلك� ،إ�ضافة �إىل البلبورد اخلا�ص بحملة دنيا للك�شف املبكر عن
�سرطان الثدي والذي موله بنك فل�سطني يف حمافظات ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة.
وعلى �صعيد الإنتاج املرئي التلفزيوين �أنتجت حلقة حول احلق يف ال�صحة
(�صورت يف م�سافر يطا حيث تنفذ امل�ؤ�س�سة عياد ًة متنقلة) وبثت على
ف�ضائية مع ًا .وكما فيلم حول احلق يف ال�صحة مبناطق «ج» (خا�صرة الأمل)
وبث يف امل�ؤمتر وترجم للغة الإنكليزية واال�سبانية ووزع على امل�ؤ�س�سات
الدولية واملهتمة .و�أنتجت  6حلقات �ضمن م�شروع كنعان يف عام  2014ومت
البث يف بداية عام .2015ومت �أي�ض َا �إجناز فيلم عن م�شروع تعزيز احلقوق
الإجنابية واجلن�سية للن�ساء ذوات الإعاقة وحمايتهن من العنف وقد مت
عر�ضه يف امل�ؤمتر الذي عقد بيت حلم يف �شهر  .2014/12و�ضمن برنامج

�صحة املراة �أنتج فيلم ق�صري توثيقي عن جتربة جمموعات الن�ساء.ا�ضافة اىل �سبوتات اذاعية حول �سرطان الثدي وخدمات مركز دنيا انتجت وبثت
تطوعا من قبل اذاعة ن�ساء اف ام .
ويف �إطار ال�سعي لفتح خطوط وعالقات مع و�سائل �إعالم جديدة لت�ضاف �إىل تلك التي كانت امل�ؤ�س�سة ترفدها ب�أخبارها �أ�ضيفت �شبكة فل�سطني الإخبارية
 ،PNNوراديو راية �إف �إم وموقعه الإلكرتوين ،وموقع راديو �أجيال الإخباري ،ومواقع �إلكرتونية �أخرى كالزيتونة .ومن املحطات الف�ضائية اجلديدة التي
�أ�ضيفت لقائمة الف�ضائيات التي تغطي �أخبار امل�ؤ�س�سة فل�سطني اليوم.
ومن الإ�ضافات الأخرى على ال�صعيد الإعالمي عقد �إتفاقيتني مع هيئة الإذاعة والتلفزيون (تلفزيون و�إذاعة �صوت فل�سطني) من خالل رئي�س الهيئة
الأ�ستاذ ريا�ض احل�سن لتبني بث ومتابعة فعاليات امل�ؤ�س�سة وعموم ًا وحملة �إكتوبر اخلا�صة مبركز دنيا ،وكذلك احلال مع راديو �أجيال ممثال مبدير �شبكة
�أجيال الإذاعية .و�صيغة تفاهم مع �شركة بال ميديا لتوزيع ر�سائل ن�صية ق�صرية على الهواتف النقالة لل�صحفيني كدعوات لتغطية فعاليات امل�ؤ�س�سة
املركزية.

اجلدول �أدناه يبني ح�ضور امل�ؤ�س�سة يف و�سائل الإعالم املحلية والعربية:
النوع

2014

2013

خرب
مبا فيها �أخبار مع �صور

76

63

بيان �صحفي

15

17

7

دعوة �صحفية

ريبورتاج

لبت ال�صحافة املرئي واملكتوب العديد من فعاليات امل�ؤ�س�سة وكان ح�ضور للف�ضائيات
يف م�ؤمتر احلق يف ال�صحة ،زيارة القن�صل الإ�سباين ،وم�ؤمتر تعزيز احلقوق الإجنابية
واجلن�سية للن�ساء ذوات الإعاقة وغريه ومنها ف�ضائية معا ،فل�سطني ،القد�س فل�سطني
مبا�شر ،وطن املنار ...
 6منها  3مع �صور فوتوغرافية

 5دون �صور

تقرير مطول

24

19

جملة �أمل

1

1

تلفزيون وراديو

46

56

68

تقارير متلفزة
�سبوت تلفزيوين  واذاعي (خا�ص 
بدنيا وبرنامج �صحة املر�أة)
�أفالم وثائقية
بلبورد
وم�ضات اذاعية
�إ�ست�ضافات تلفزيونية على ف�ضائيات
حلقات تلفزيونية

69

 6تقارير عن العيادة املتنقلة وبثت يف ف�ضائيات
امليادين ،القد�س ،املنار ،فل�سطني ،مع ًا

 2تقرير تلفزيوين

 5تلفزيوين� 42 ،إذاعي

7

فيلم لربنامج �صحة املر�أة حول جمموعات الن�ساء
فيلم عن مناطق “ج” خا�صرة الأمل
فيلم عن م�شروع تعزيز احلقوق الإجنابية واجلن�سية للن�ساء ذوات الإعاقة وحمايتهن

0

 150مرت ملو�صوعة احلق يف ال�صحة يف مناطق “ج”

0

 3دنيا

 2دنيا

13

9

 6حلقات ل�صالح م�شروع كنعان
وحلقة تلفزيونية من م�سافر يطا حول خدمات امل�ؤ�س�سة يف مناطق “ج”

0

الإدارة والتدريب:
�إنتظمت الدائرة بعقد �إجتماعاتها الدورية على م�ستوى الدائرة وعلى م�ستوى فردي خا�ص مع ق�سم امل�شاريع ،الإعالم .و�شارك موظفوا الدائرة يف ح�ضور
فعاليات امل�ؤ�س�سة ،منها احتفال عيد العمال وامل�ؤمترات التي عقدت وقدمت العرافة فيها� ،إ�ضاف ًة �إىل التخطيط الإ�سرتاتيجي ،و�شاركت مديرة الدائرة
بدورة مع جامعة بريزيت حول التدقيق على النوع االجتماعي ،و�شارك الطاقم يف ور�ش التخطيط الإ�سرتاتيجي للم�ؤ�س�سة .و�شارك كل من م�س�ؤول االعالم
وم�سئولة ال�صفحة الإلكرتونية يف تدريب حول و�سائل التوا�صل االجتماعي� ،إ�ضاف ًة �إىل ور�ش عمل حول �إدارة م�شاريع الإحتاد الأوروبي .ودورة حول تتبع
النتائج للربامج وامل�شاريع عقدت مع معهد ال�صحة املجتمعية والعامة يف جامعة بريزيت .و�ساعدت امل�ؤ�س�سة موظفة يف العالقات للإلتحاق بربنامج
املاج�ستري يف ال�صحة العامة بجامعة بريزيت .و�شارك م�س�ؤول الإعالم يف م�ؤمتر دويل للت�ضامن مع فل�سطني عقد يف بريوت.

دائرة ال�ش�ؤون املالية واالدارية
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مقدمة:
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يعملون يف خمتلف مواقع عمل امل�ؤ�س�سة ،وت�شكل الإناث  %61من هذا
العدد .ومن �ضمن هذا العدد  36موظف وموظفة يعملون �ضمن
م�شاريع .كما �أن هناك  38يعملون بوظيفة جزئية.
• •يعمل يف امل�ؤ�س�سة �إىل جانب الطاقم الوظيفي ،طاقم من الأطباء
الأخ�صائيني الذين يعملون بطريقة التعاقد مع امل�ؤ�س�سة وقد بلغ
عددهم نهاية � 2014أكرث من � 100أخ�صائي و�أخ�صائية يعملون يف
خمتلف التخ�ص�صات معظمهم يف املراكز الكبرية (بيت �ساحور،
حلحول ،قلقيلية وطوبا�س).
• • مازالت امل�ؤ�س�سة بحاجة لتطوير يف ال�ش�ؤون الإدارية ،واملوارد
الب�شرية ،وكذلك حتتاج لتطوير ق�سم امل�شرتيات.

تعترب دائرة ال�ش�ؤون املالية والإدارية من الدوائر الهامة يف املو�س�سة وت�شكل
ع�صب احلياة فيها من خالل تقاطع وتفاعل عملها مع خمتلف الدوائر
والأق�سام ،ويعمل يف الدائرة طاقم م�ؤهل مكون من  15موظف وموظفة،
وهناك وظائف �شاغرة مل يتم ت�سكينها بعد مثل ق�سم ال�ش�ؤون الإدارية.
• •خالل هذا العام مت وتطوير الإيرادات الذاتية يف املراكز والعيادات،
وهذا �إنعك�س يف �إرتفاع الإيرادات الذاتية من خمتلف اخلدمات.
• •ما زالت امل�ؤ�س�سة متر بو�ضع مايل حرج و�صعب ،بالرغم من
الإجراءات والتدخالت التي قامت بها �إدارة امل�ؤ�س�سة ،وكذلك بالرغم
من تطور العمل يف العالقات العامة وجتنيد الأموال من خالل تقدمي
م�شاريع جديدة وفتح عالقات متويلية جديدة للم�ؤ�س�سة.
• •بالرغم من الو�ضع املايل ال�صعب للم�ؤ�س�سة �إال �أن هنالك حت�سن
ولو بطيء وب�سيط على امل�ؤ�شرات املالية ،حيث �إ�ستمرت امل�ؤ�س�سة يف
الإلتزام ب�شكل �شهري بدفع ن�سبة من الراتب وحافظت على ذلك،
وم�ؤ�شرات العمل يف العيادات بع�ضها يف �إرتفاع يف ن�سب التغطية
وخا�ص ًة الكبرية منها والبع�ض الآخر ال زال يراوح مكانه.
• •بلغ عدد موظفي امل�ؤ�س�سة حتى نهاية  )225( 2014موظف وموظفة

حتليل الدخل:
من 2014/01/01

من خالل حتليل قائمة الدخل للم�ؤ�س�سة للفرتة
وحتى  2014/12/31ومقارنتها بنف�س الفرتة من العام  .2013جند �أن:

• •هناك �إرتفاع بن�سبة  %8يف قيمة �إيرادات عيادات الطب العام
والطوارئ والفعاليات عن العام .2013
• •�إرتفاع  %18يف �إيراد التخ�ص�صات ،وقد كان �إجمايل �إيراد
التخ�ص�صات � 2,879,708شيكل.
• •�إرتفاع يف �إيراد الأ�شعة بن�سبة .%9
• •�إرتفاع �إيراد عيادات الأ�سنان بن�سبة  ،%35وقد كان �أكرب �إيراد يف
املزرعة ال�شرقية حيث �شكل حوايل  %40من دخل املركز ،كذلك مت
فتح عيادة �أ�سنان يف مركز بيت �ساحور وطوبا�س.
• •�إرتفاع  يف دخل املختربات  %14وقد بلغ �إيراد املختربات 2,201,879

�شيكل.

• •�إرتفاع يف �إيراد العمليات بن�سبة  ،%42وقد بلغ دخل العمليات
االجمايل � 937,185شيكل.

• •�إرتفاع يف �إيراد الأدوية  %27عن العام املا�ضي.
• •بالإجمايل كان هناك �إرتفاع يف جممل الإيرادات الذاتية ب�سبة %15
بعك�س العام املا�ضي حيث كان هناك �إنخفا�ض بن�سبة  %6يف جمموع
الإيرادات الذاتية املتحققة من عمل امل�ؤ�س�سة.
• •�إرتفعت قيمة التربعات اخلارجية بن�سبة  ،%24وكان �إجمايل
التربعات � 9,832,894شيكل خالل  2014مقارنة ب 7,945,372
�شيكل يف . 2013
• •املجموع الكلي لإيرادات امل�ؤ�س�سة من خمتلف امل�صادر �إرتفع بن�سبة
 %15عن العام  2013وبلغت قيمة الإيرادات من خمتلف امل�صادر
� 22,438,669شيكل ب�إرتفاع � 2,845,869شيكل عن العام ال�سابق.
• •بتحليل دخل املراكز ال�صحية ،جند �أن املراكز ال�صحية الكبرية
(بيت �ساحور ،حلحول ،قلقيلية وطوبا�س) �إرتفع دخلها جميع ًا مقارن ًة
بالعام  2013ب�إ�ستثناء مركز طوبا�س حيث �إنخف�ض الدخل بن�سبة %3
عن العام  ،2013وكانت ن�سبة الإرتفاع الكلية للمراكز االربعة %19
بقيمة � 1,334,976شيكل ،والتغطية للم�صاريف املبا�شرة للمراكز
الأربعة ارتفعت عن العام  2013و�أ�صبحت  %102بد ًال من .%92

حتليل امل�صاريف:
• •�شكلت م�صاريف املراكز ال�صحية حوايل  %56.7من �إجمايل
م�صاريف امل�ؤ�س�سة ،وقد �إرتفعت عن  م�ستوى امل�صاريف للعام 2013
بن�سبة .%4
• •�شكلت امل�صاريف الإدارية والعمومية ما ن�سبته  %7من �إجمايل
امل�صاريف ،ب�إرتفاع ن�سبته  %5عن العام املا�ضي.
• •�إجمايل م�صاريف امل�ؤ�س�سة �إرتفع بن�سبة  %10عن العام  ،2013وهذا
يعود لإرتفاع م�صاريف امل�شاريع التي �إرتفعت بن�سبة  %59وبقيمة
� 1,911,229شيكل.

• •كان �أكرب م�صروف هو م�صروف الرواتب وتوابعها (الرواتب ،الأجور،
املوا�صالت ،الإجازات) حيث �شكل ما ن�سبته  %38من �إجمايل
م�صاريف امل�ؤ�س�سة ،ب�إنخفا�ض ن�سبته  %3عن العام املا�ضي ،ون�سبة
الرواتب من �إجمايل امل�صاريف تعترب ن�سبة معقولة جد ًا يف م�ؤ�س�سة
تقدم اخلدمة وتعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على القوى الب�شرية يف تقدمي
اخلدمة.

حتليل الواقع املايل:
• •�إرتفعت قيمة املوجودات املتداولة مببلغ � 256,693شيكل باملقارنة مع
العام املا�ضي حيث كانت � 5,801,505شيكل و�أ�صبحت 6,058,198
وهذا الإرتفاع ب�شكل �إ�سا�سي ب�سبب الإرتفاع يف الذمم املدينة وذمم
املانحني.
• •ارتفعت قيمة املطلوبات املتداولة مببلغ � 633,006شيكل عن العام
 ،2013وهذا الفارق ب�شكل �أ�سا�سي من الرواتب وملحقاتها وكذلك
�أتعاب املوظفني.
• •من �ضمن مبلغ املطلوبات املتداولة هناك مبلغ � 4,275,944شيكل
ذمم موظفني (رواتب) وهذا من �أهم العوامل الرئي�سية التي
رفعت قيمة املطلوبات املتداولة مقارن ًة بالعام ،2013وكذلك مبلغ  
� 6,115,604شيكل خم�ص�ص مكافئة نهاية اخلدمة.
• •بلغت تغطية املراكز ال�صحية مل�صاريفها املبا�شرة من دخلها %88
مقارن ًة ب  %79يف العام  .2013وهذه الن�سبة ت�شمل كافة املراكز
والعيادات ال�صحية مبا فيها العيادة املتنقلة ،ولكن �إذا �أخذنا املراكز
ال�صحية الأربعة الكربى جند �أنها بالإجمال تغطي  %102مقارنة
ب  %92يف العام  .2013وكانت �أعلى تغطية يف حلحول  %118تليها
قلقيلية  %115و�أقل تغطية يف بيت �ساحور  %90بعجز �سنوي حوايل
� 400,000شيكل.
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••حتليل ن�سب ال�سيولة وال�سيولة ال�سريعة:
ن�سبة ال�سيولة = املوجودات املتداولة /املطلوبات املتداولة
               = 12,614,965 / 6,058,198

                  =   1  :  0.48مرة    ( ) 2014/12/31
ن�سبة ال�سيولة ال�سريعة = املوجودات املتداولة  (الب�ضاعة  +امل�صروفات
املدفوعة مقدما)  /املطلوبات املتداولة
                    =  12,614,965/ ) 12,000 + 1,483,112  (   6,058,198
                    = 12,614,965 / 4,563,086

                    =    1 : 0.36مرة    () 2014/12/31
حتليل ن�سب ال�سيولة
ن�سبة ال�سيولة
ن�سبة ال�سيولة ال�سريعة

2014/12/31
: 0.48

  1مرة    

  1 : 036مرة    

من خالل حتليل ال�سيولة العادية نالحظ �أنه لدينا القدرة  0.48املرة
للإيفاء ب�إلتزاماتنا ق�صرية الأجل ،ولكن من خالل حتليل ال�سيولة ال�سريعة
مبعنى �إ�ستثناء املخزون واملبالغ املدفوعة مقدم ًا جند �أن قدرتنا بالإيفاء
ب�إلتزاماتنا هي   � 0.36شيكل موجودات مقابل �شيكل �إلتزامات وهذه
الن�سب تعترب منخف�ضة جد ًا مما يعني �أننا يف و�ضع �صعب جد ًا من حيث
ال�سيولة املالية ،وهذا امل�ؤ�شر مل يختلف عن العام املا�ضي ولكن باملقارنة
مع الأعوام ال�سابقة نالحظ �أن ن�سب ال�سيولة يف تراجع م�ستمر يف الأربع
�سنوات الأخرية ،وهذا يعترب م�ؤ�شر ًا مقلق ًا وي�شري ل�ضعف قدرة امل�ؤ�س�سة
على الإيفاء ب�إلتزاماتها ق�صرية ومتو�سطة املدى.

امل�ستودع املركزي وامل�شرتيات:
	كان هناك �إرتفاع يف حجم عمل امل�شرتيات وامل�ستودع خالل
العام  2014وذلك من خالل:

• •قيمة امل�شرتيات املنفذة  2014وكانت � 3,968,232شيكل مقابل
� 3,558,962شيكل يف العام  ،2013وذلك ب�سبب �إرتفاع م�شرتيات
امل�شاريع وخا�ص ًة م�شروع �أوك�سفام.
• •عدد العطاءات املحالة  2014كان  58عطاء ًا واملنفذ منها يف العام
 45 2014عطاء ًا.
• •كان هناك �إرتفاع يف م�شرتيات الأ�صول بحوايل  625,063وال�سبب
يعود مل�شرتيات امل�شاريع.
• •خالل العام  2014مت ت�سديد العديد من ذمم املوردين وخا�ص ًة
م�شرتيات ال�سنوات ال�سابقة ،وهذا �ساهم يف حل �إ�شكاالت التوريد
مع ه�ؤالء املوردين.

الربامج املحو�سبة:
• •برنامج ت�سجيل املر�ضى مت خالل العام � 2014إعادة تفعيل الربنامج
املركزي الذي يعمل من �أي موقع وتوحيد العيادات على ال�سريفر
الرئي�سي بعد ترحيل بيانات املراكز ،على �أن يكون العام  2015هو 
بداية الإعتماد على الربنامج املركزي ملدراء الدوائر والربامج يف
الإدارة العامة.
• •عمل ق�سم نظم املعلومات خالل العام  2014على تزويد الدوائر
بكل ما يتعلق بالبيانات واملعلومات اخلا�صة بكل دائرة ،و�أي�ض ًا متت
امل�شاركة يف التخطيط الإ�سرتاجتي ب�شكل فاعل.
• •بالإ�ضافة �إىل تطوير بع�ض التقارير الإح�صائية التي ت�ساهم ب�شكل
كبري يف املتابعة والرقابة و�أي�ض ًا حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية
للم�ؤ�س�سة ،مت �إ�ستحداث تقرير متابعه دوري للأطباء و�آلية تفعيل
اخلدمات امل�ساندة يف املراكز ،ومت �إعتماده كنموذج للمتابعة.

• •مت تفعيل برنامج الأ�صول الثابتة املحو�سب ،حيث مت جرد كافة الأ�صول
الثابتة للم�ؤ�س�سة ب�إ�ستخدام النظام اجلديد ،بعد �أن مت �إدخالها يف
العام املا�ضي .ويتم العمل حالي ًا على التدقيق واملراجعة لهذه الأ�صول
والربامج لإ�ستكمال تنفيذها من خالل �إدخال قيم الأ�صول ومطابقتها
مع الربنامج املحا�سبي بي�سان ،ولكن الربنامج بحاجة ملزيد من العمل
واملتابعة ليكون مطبق بال�شكل الكامل ،وهذا يتم العمل علية بالتن�سيق
بني نظم املعلومات وامل�ستودع.
• •ما زال برنامج امل�شرتيات املحو�سب غري مفعل ،وقد بدء العمل على
تطبيقة نهاية  2014من خالل ال�شركة املربجمة لهذا النظام ،وق�سم
امل�شرتيات ،والتن�سيق امل�ستمر مع نظم املعلومات ،و�سيتم تطبيق �أول

عطاء بداية العام  2015لفح�ص �إمكانيات الربنامج والعمل على
تطوير التقارير اخلا�صة بنا.
• •برنامج �ش�ؤون املوظفني ،مت تفعيله و�أ�صبح مطبق يف كافة مراكز عمل
امل�ؤ�س�سة ،ومت العمل على تطويره وربطه بنظام الرواتب يف امل�ؤ�س�سة،
و�سيتم �إحت�ساب رواتب  2015من خالل تطبيقات الربنامج.
متت برجمة وت�صميم نظام لعمل ( )back upلبيانات برنامج
الت�سجيل للحفاظ عليها يف حال �أي خلل ،وللمحافظة على �أمن املعلومات،
حيث مل نفقد خالل � 2014أي معلومة رغم حدوث بع�ض الأعطال الفنية يف
املراكز و�أجهزة ال�سريفر.
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