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 2017عن أنشطة الجمعیة خالل عام السنوي تقریر ال

 
استمرت جمعیة الھالل األحمر لقطاع غزة من خالل مراكزھا في مدینة غزة  وفي مخیم جبالیا لالجئین في تقدیم خدماتھا 

عادیھ تمكنت خاللھا من تطویر بعض  شبھ. وذلك في ظروف  2017عام  واإلنسانیة والتعلیمیة الثقافیةوخدماتھا  المتنوعة الصحیة
 . 2017عام  للجمعیة االستراتیجیةنجازات واالخفاق في انجاز بعض المھمات حسب الخطة مجاالت عملھا وتحقیق العدید من اال

 الرؤیـة: 
 تطمح جمعیة الھالل األحمر لقطاع غزة أن تكون مؤسسة وطنیة فلسطینیة رائدة في مجتمع ینعم بالتنمیة المستدامة.

 الرسـالة:
تسعى إلى المساھمة في تحسین أوضاع المجتمع المحلي الصحیة والتعلمیة جمعیة الھالل األحمر لقطاع غزة جمعیة أھلیة تنمویة، 

 .والثقافیة واالجتماعیة، من خالل برامج شاملة ذات جودة مبنیة على أساس العدالة والمساواة
 القیم :
 القیم المھنیة وتشمل : •
ق المستفیدین، التمسك بأخالقیات االستقاللیة، الالمركزیة، وتعزیز القیم الدیمقراطیة، المحافظة على خصوصیة وحقو •

 .العمل، الجودة، المھنیة والتخصصیة، االنضباط، االلتزام، التطویر، الشفافیة
 القیم األخالقیة وتشمل : •

مراعاة قیم المجتمع وعاداتھ ، اإلنسانیة ، المسئولیة االجتماعیة ، العمل التطوعي ، التمسك بأخالقیات العمل ، المساواة 
 التمییز .واإلنصاف وعدم 

 األھداف االستراتیجیة :
 .بناء قدرات الجمعیة وشركائھا -  1
 . المساھمة في تحسین األوضاع الصحیة في قطاع غزة -  2
 . المساھمة في تمكین المرأة الفلسطینیة من خالل خدمات متكاملة ذات جودة عالیة -  3
 . المجتمعیة في قطاع غزةالمساھمة في تعزیز الھویة الفلسطینیة والثقافة  -  4

التyyي یقyyدمھا كyyل  الصyyحیةوالخyyدمات  األنشyyطةوللمزید من التفاصyyیل وحتyyى تتضyyح األمyyور بصyyورة أفضyyل سyyیتناول التقریyyر 
 2017نجازات والمعوقات خyyالل عyyام ، وإلى أبرز اإل واإلنسانیة والتعلیمیة الثقافیةوالخدمات  األنشطةوإلى  الجمعیةمركز من مراكز 

 وذلك على النحو التالي : 2018لعام  التطویریة. وإلى الخطة 
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 أوالً :  النشاطات والخدمات الطبیة التي یقدمھا مركز الجمعیة الرئیسي / مركز الدكتور حیدر عبد الشافي 
یحتوي على مستوصف  یتمیز المركز الرئیسي بغزة ( مركز الدكتور حیدر عبد الشافي ) بتنوع وتكاملیة الخدمات المقدمة فیھ حیث

یضم العدید من العیادات العامة ، والتخصصیة المدعمة بأجھزة متطورة ،  وحدیثھ ،  وباختصاصین أكفاء ، وبقسم طوارئ وقسم مختبرات 
وقسم أسنان مزوده بأحدث األجھزة وتقدم فیھا الغالبیة العظمى من أنواع التحالیل المخبریة ومختبر لفحص عینات األنسجة والعینات المرضیة 

ممیز، وصیدلیھ لصرف األدویة ،  وقسم تشخیصي یحتوي على العدید من األجھزة كالرنین المغناطیسي ، وتفتیت الحصى ،  والتصویر الطبقي،  
 والتصویر باألشعة العادیة ، والملونة ،  وتصویر الثدي ، وتصویر الفكین ،  والدوبلر ومناظیر المعدة ، والقولون .

الخدمات التثقیفیة  الصحیة  ز الدكتور حیدر عبد الشافي باإلضافة إلى ما ذكر قسم یعنى بصحة المرأة تمیز خاصةویوجد في مرك
 أخرى. ةوالنفسیة ، وتنظیم األسرة ، والصحة اإلنجابیة وخدمات صحی

 

 المستوصف : .1
یقدم في مستوصف غزة بمركز الدكتور حیدر عبد الشافي العدید من الخدمات الطبیة المتنوعة من خالل مجموع العیادات  

العامة والتخصصیة التي یشرف علیھا أطباء متخصصین أكفاء .  والجدول التالي یبین طبیعة ھذه العیادات وعدد الحاالت المستفیده 
 : 2017من خدماتھا عام 

 2017عدد الحاالت  الخدمةنوع  الرقم
 3745 العیادة العامة   .1
 507 عیادة المسالك البولیة  .2
 3049 عیادة األمراض النسائیة   .3
 1721 عیادة الجلدیة   .4
 37 جراحة أطفال  .5
 1483 عیادة األنف وأذن وحنجرة  .6
 576 عیادة األمراض الباطنھ + المناظیر  .7
 2405 عیادة األعصاب وتخطیط العضالت الطرفیة  .8
 1783 عیادة العظام  .9

 78 عیادة الصدریة   .10
 4921   عیادة القلب و  تصویر القلب بالموجات فوق الصوتیة  .11
 418 عیادة الغدد الصماء والسكري   .12
 260 عیادة األوعیة الدمویة والدوالي    .13
 EEG  514عیادة الطب النفسي  و   .14
 506 تبخیرة ) -غیار –محلول  –حاالت الطوارىء( حقن   .15
 45 شھادات خلو أمراض  .16

 22048 المجموع 
   

 مركز صحة المرأة :  غزة .2
استجابة لرؤیة الجمعیة ،  وأھدافھا ورسالتھا  ، بشأن تحسین الصحة اإلنجابیة للمرأة الفلسطینیة وتنظیم األسرة في  

محافظات قطاع غزة . وتلبیة الحتیاجات النساء لخدمات صحیھ تثقیفیة نفسیھ وتوعویھ و مجتمعیھ وللمساھمة في تقلیل نسبة الوفیات 
رة الحمل وبعد الوالده .  ساھم مركز صحة المرأه التابع للجمعیھ ومن منطلق ھذه الرؤیة وللوصول بین األطفال واألمھات خالل فت

 إلى ھذه األھداف بدور ناشط وفاعل من خالل األنشطھ والخدمات العدیده التي یقدمھا المركز .
 2017/ غزة وعدد الحاالت المستفیده من خدماتھ عام  والجدول التالي یبین طبیعة الخدمات التي یقدمھا مركز صحة المرأه

 سیده  3912بلغ عدد السیدات الحوامل الالتي ترددن على المركز   عیادة الحوامل : -أ  
 خدمة : 12498زیارة وكانت الخدمات كالتالي وعددھا  8500وعدد الزیارات 

 العدد نوع الخدمة
 3569 حوامل جدد

 2147 حوامل مراجعات
 6428 التراساوند

 18 عدد حاالت الحمل الخطر
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 61 عدد حاالت االجھاض
 121 عدد حاالت فقر الدم

 49 عدد حاالت أجنة مشوھھ
 105 عدد الحاالت المحولة للمستشفى

 12498 المجموع
 مالحظة : زیادة حاالت التراساوند لوجود حاالت خارجیة 

 االرشاد الصحي :
زیارات منزلیة بعد 

 الوالده
 المجموع ارشاد فردي عدد المحاضرات

  عدد الحضور خارج المركز داخل المركز مترددات جدد
122 70 200 20 4092 720 5224 
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 عیادة تنظیم األسره : -ب  
 1134 اجمالي السیدات المستفیدات من عیادة تنظیم األسره

 492 جدد
 642 مراجعات
 2268 االجمالي

 
 المجموع مترددات جدد الخدمة

 1146 787 359 استشاره
 419 146 273 تركیب لولب

 34 19 15 حبوب احادي الھرمون
 0 0 0 حبوب ثنائي الھرمون

 0 0 0 حقن
 67 55 22 عازل الواقي الذكري

 186 157 29 نزع لولب
 728 671 57 تصویر لولب

 عیادة النساء : -جـ  
 7305اجمالي عدد السیدات :   

 العدد المؤشر
 2088 جدد

 5217 مراجعات
 1468 حاالت التراساوند

 110 حاالت محولھ للمستشفى
 410 فحص نسائي داخلي

 9293 االجمالي
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 االستشارات النفسیة االجتماعیة: -د
 إجمالي الخدمات :

 مجموعات الدعم النفسي المستفیدین من المحاضرات نشاطات أخرى  الخدمات الفردیة  العدد اإلجمالي للمستفیدین
244 171 73 30 0 

 
    حاالت اإلرشاد الفردي: .1

 الحاالت المتكررة الحاالت الجدیدة على القسم العدد اإلجمالي للخدمات
171 70 101 

 
 مالحظات مشاكل بالغـین مشاكل المراھقة مشاكل الطفولة نوع المشكلة

 *** متكرر جدید متكرر جدید متكرر جدید
 *** 4 5 0 0 0 0 مشاكل عائلیة
 *** 4 2 0 0 0 0 مشاكل زوجیة
 *** 6 1 0 1 18 7 مشاكل دراسیة
 *** 0 1 12 0 11 14 مشاكل سلوكیة
 *** 11 8 0 0 0 0 اضطرابات قلـق

 *** 0 0 0 1 0 0 عنـف
 *** 30 15 0 0 0 0 اكتئـاب
 *** 0 0 0 0 0 0 ال إرادي تبول
 *** 7 7 0 4 0 2 أخرى

  62 39 12 6 29 23 العدد اإلجمالي
 

 51 إرشاد داخل العیادة = 40اختبارات ذكاء +   11نشاطات أخرى:  •
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 الخدمات التشخیصیة وعملیات تفتیت حصى الكلى وتنظیر المعده والقولون: .3
تقدم في قسم األشعة  في مركز الدكتور حیدر عبد الشافي الذي یحتوي على العدید من األجھzzزة التشخیصzzیھ المتطzzورة خzzدمات   -أ  

 األشعھ التشخیصیھ وھي كالتالي :
( األوردة والشرایین ) واألوعیة الدمویة  ویقوم ھذا الجھاز بتصویر أعضاء الجسم  المختلفة بما فیھ القلب األلتراساوند* دوبلر 

 وتحدید سرعة تدفق الدم فیھا وفحص مدى انسداد الشرایین وتحدید الجلطات الوعائیة . 
 *األشعة العادیة والملونة 

 ر عن سرطان الثدي .  * تصویر الثدي ( الماموجرافي ): یساعد في الكشف المبك
* تصویر الفكین واألسنان : حیث ان ھذا الفحص مھم جدا ألطباء األسنان في تشخیص جمیع األمراض التي تصیب األسنان والفكین 

 واألنسجة المحیطة بھم باإلضافة لعمل السیفالومیتري المھم في حاالت تقویم األسنان . 
یتم تصویر جمیع أعضاء الجسم المختلفة بدقة وكذلك عمل قیاس ھشاشة العظام  : حیث  C.T scan* التصویر الطبقي المحوسب 

 عند بعض المرضى .
: وھو جھاز حدیث ومتطور جدا واألول من نوعھ بالقطاع ولھ میزات عدیدة من وضوح  MRI* التصویر بالرنین المغناطیسي 

وأحدث  MRI Spectroscopy (MRS) یضا بعمل فحص الصورة ودقتھا المتناھیة وذلك لكل عضو من أعضاء الجسم , ویتمیز أ
 )وبالتالي یستخدم:Lesionتطور في الرنین المغناطیسي وھو فحص خاص یستخدم لدراسة التركیبة الكیمیائیة والحیویة للمعضلة(

 .biochemistryفي تشخیص األورام الدماغیة عن طریق معرفة تركیبتھا الكیمائیة والحیویة  -
وقیاس التمثیل الغذائي   physiologyلتھابات الدماغیة واألورام عن طریق  شرح الوظیفة العضویة  في التمییز بین اال -

 ) .( lesion) بالمعضلة anaerobic metabolismالالھوائى   (
 ).acute or chronic) التصلب المتعدد والتمییز بین الحادة والمزمنة (multiple scleroses   )MSفي  اكتشاف  -
 في األطفال .  epilepsyلھ دور ھام جدا في تشخیص الصرع  Alzheimer ,في تشخیص  -

دقائق  5ولھ دور كبیر جدا في التمییز بین األورام الخبیثة والحمیدة في البروستاتا ویتم من خاللھ التشخیص المبكر للجلطات  خالل 
 مما یساعد على سرعھ وكفاءة العالج .

 ویلعب دورا ھاما في التفریق بین األورام الكیسیة والخراج الكیسي والتي من الصعب تمییزھا من خالل الفحوصات العادیة.
حیث یتم   Injector* ویتمیز  الجھاز بصور واضحة وممیزة وتشخیصیة للشرایین  وذلك من خالل وجود الحاقن اآللي للصبغة 

 نیة التحكم بوقت التصویر حسب المنطقة المطلوبة  في التصویر.حقن المریض بصوره ألیھ مما یتیح إمكا
وجھاز   Injector* ویقوم الجھاز بتصویر القلب بصورة دقیقة جدا بعدة مستویات  وذلك من خالل وجود الحاقن اآللي للصبغة 

ضلة القلب وأمراض القلب ومن خاللھ یتم دراسة وظیفة ع  Nonmagnetic anesthesia machineالتخدیر الغیر قابل للمغنطة 
 . Cardiac muscle function and Valve & coronary heart diseasesالوعائیة 

 Nonmagneticتصویر األطفال بصورة آمنھ  حیث یتمیز مركزنا بوجود جھاز تخدیر غیر قابل للمغنطة وكذلك یقوم ب* 
anesthesia machine . ألورام المختلفة عند األطفال.ویلعب دورا ھاما أیضا  في التفریق بین ا 

 
 خدمة تنظیر المعدة والقولون :  -ب  

یوجد وحدة لتنظیر المعدة والقولون في قسم األشعة في مركز الدكتور حیدر عبد الشافي بغزة وھو مشروع ممول من مكتyyب  
دوالر أمریكyyي ، حیyyث تyyم التعاقyyد مyyع عyyدد مyyن األطبyyاء  70000الممثلیyyة الیابانیyyة لyyدى السyyلطة الفلسyyطینیة حیyyث بلغyyت تكلفتyyھ حyyوالي 

از الھضمي للعمل بالوحده المذكورة لعمل تشخیص دقیق لمرضى الجھyyاز الھضyyمي ولyyدیھم القyyدره األخصائیین األكفاء في تنظیر الجھ
 على أخذ العینات (الخزعات ) من المعده والقولون لفحصھا في مختبر الجمعیھ للوصول إلى تشخیص دقیق ومتقدم.

 وحدة تفتیت الحصى :  -جـ  
في بغزة وحدة لتفتیت حصى الكلى وتحتوي على جھاز حدیث ومتطور حیث یوجد لدى الجمعیة في مركز الدكتور/ حیدر عبد الشا

یصدر موجات تصادمیة  وتمر ھذه الموجات من خالل طبقات الجسم المختلفة بدءا من الجلد حتى تصل إلى الحصوة وتفتیتھا عند 
یر جدا ( ساعة واحدة تقریبا ) ودون االصطدام بھا إلى أجزاء صغیره یسھل إخراجھا أثناء التبول, وتتم ھذه العملیة في وقت قص

 تدخل جراحي ویستطیع المریض بعدھا ممارسة حیاتھ الطبیعیة العادیة .
من حاالت  %95مع تطور التكنولوجیا ووجود أجھزة التفتیت التي تصدر الموجات التصادمیة من خارج الجسم یتم عالج أكثر من 

 حصى الكلى .
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بسبب عدم توفر بعض قطع الغیار و تم توفیرھا خالل شھر نوفمبر   2017لة خالل سنة وقد توقف الجھاز عن العمل لفترة طوی
 م .2017

والجدول التالي یوضyyح طبیعyyة الخyyدمات الطبیyyة التشخیصyyیة وخyyدمات تنظیyyر المعyyده والقولyyون وتفتیyyت الحصyyى التyyي تقyyدمھا 
 2017الجمعیة وأعداد المرضى الذین استفادوا من ھذه الخدمات خالل عام 

 2017عدد الحاالت  نوع الخدمة لرقما
1  - X- Ray 3166 أشعة عادیة 
2  - I.V.P 7 أشعة ملونة مسالك بولیة 
3  - Barium 31 أشعة ملونة للجھاز الھضمي 
4  - H.S.G 121 أشعة ملونة للرحم واألنابیب 
5  - Micturtion 

 Cystogram 
 1 تصویر ملون للمثانة

6  - Urethrogram  الحالبتصویر  14 
7  - C.T.Scan 1126 أشعة مقطعیة 
8  - Osteo  Test 25 قیاس ھشاشة العظام 
9 - Biopsy ct 0 أخذ عینات 
10 - Mammography 733 تصویر الثدي 
 1 أشعة مقطعیة للشرایین بالصبغة   -11
12- Ultrasound  وقyyات فyyم بالموجyyزاء الجسyyویر أجyyتص

 الصوتیة
2133 

13- M.R.I  2711 مغناطیسيرنین 
14- ESWL 0 تفتیت حصى 
15- Endoscopy 446 مناظیر للمعده والقولون 
16- Cephalometry  4 
17- Doppler  84 
 705  تخدیر -18
19- Panorama  1951 

 12957 المجموع 
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 المختبرات : .4
تقدم جمعیة الھالل األحمر لقطاع غزة من خالل مختبراتھا في مركز الدكتور حیدر عبد الشافي خدمات التحالیل الطبیھ إلى 
ً مع أھداف الجمعیھ وسیاستھا التي أسست من أجلھا وھي رفع  المرضى ، حیث تقدم ھذه الخدمھ بأسعار مخفضھ جداً وذلك تماشیا

دیم خدمات مخبریة شاملھ ومتطورة وبأقل التكالیف .  وقد تم استقبال آالف المرضى واجراء المعاناه عن المواطنین من خالل تق
 التحالیل الالزمة لھم من خالل ھذه المختبرات ، نوضحھا في التالي :

 :  المختبـر العام -أ
 ) نوع فحص مخبري وھذه الفحوصات تشمل:  110یقوم مختبر غزة بإجراء ما یقارب (  -
التجلط –فحص الحمل  –فصیلة الدم   -البراز –البول  –نسبة الدم  –    C.B.Cالفحوصات الروتینیة ( فحص الدم الكامل   -

 ) –سرعة الترسیب  –تخثر الدم --
 –أنزیمات القلب  -فحوصات الدھون  –فحوصات الكبد  –فحوصات الكلي   -الفحوصات الكیمیائیة ( فحص السكر  -

–البنكریاس  -مخزون الحدید -الكلورید-  -االفوسفورس –الحدید –الكالسیوم  –البوتاسیوم  –سكر مخزون ال –الصودیوم 
 الماغنیسیوم )

 فحوصات الھرمونات الذكریة واألنثویة وھرمونات النمو وھرمونات الغده الدرقیھ والجاردرقیھ . -
 الحوامل الفحوصات السیرولوجیة والمناعة والفحوصات المسببھ لالجھاض عند السیدات -
وتشمل (   Tumor Markerالكبد )  –القولون  –الثدي  –فحوصات الكیمیاء الخاصة ( فحص البروستاتا  -

PSA+CEA+CA19-9+CA125+CA15-3)  
 ) HIV&  وایضا فحص(   HBSAG+HCVفحوصات االلتھاب الكبدي الوبائي  -
 فحوصات الروماتیزم -
 ید ) التیفوئ –فحوصات التسمم الغذائي (الحمى المالطیة  -
 فحوصات المزارع البكتیریة  -
 )    H. PYLORIفحص البكتیریا الموجودة فى المعدة( -
 ) occult Bloodفحص الدم في البراز (  -

 األجـھـزة : 

 یحتوي مختبر غزة علي أجھزة متطورة وحدیثة تواكب التطور الطبي وھي كالتالي :
- Cell DYN1800  یقوم بإجراء فحص دم شاملCBC  )21 PARAMETER  ( 
-  CHEMISTRY ANALYZER   یقوم بإجراء فحوصات السكر والكلي والكبد والدھون واإلنزیمات بشكل محوسب

 حسب أحدث المواصفات مما یوفر الوقت والجھد ویعطى نتائج دقیقة.
 لفصل العینات  Centrifuogelجھاز   -
-   Spectrophotometer صات الكیمیائیة في الحاالت الطارئھ.الفحوولفحص نسبة الدم وفحص السكر 
- Microscope  
- INCUBATOR 
-  Sysmex xp300 
 PTT , PT  (Coagulationجھاز فحص تخثر وسیولة الدم (  -
-  Auto clave 
-  Distilled Water  
-  Automated Immunology Analyzer  
 السیوم)الك  -البوتاسیوم  –لفحص (الصودیوم  Electrolytesجھاز      -
 Eliza Readerجھاز      -
-  ClaverAic لفحص مخزون السكر 

 )  Quality controlالمختبر یعمل بنظام تطبیق الجودة الشاملھ (   •
 

 :  2017في عام 
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طالب وطالبھ مجاناً من مدرسة النور واألمل الثانویة المشتركة  20) وفصیلة الدم إلى  C.B.Cتم اجراء فحص دم كامل (  -
 للمكفوفین .

من خریجین كلیة الطب المخبري بجامعة االزھر للحصول على مزاولة المھنة بالتنسیق مع ادارة القوى  3تدریب عدد  -
 البشریة بوزارة الصحة  .

 في مختبر الجمعیة بغزة . طالب وطالبھ من جامعة األزھر 16تدریب  -
 
 :    2017كشف إحصائي بعدد الفحوصات المخبریة التي تم إجراؤھا خالل العام   -

 مختبر غزة
 عدد الفحوصات عدد الحاالت

8398  22566 
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 مختبر الباثولوجي :   -ب  
وھو مختبر حدیث ومتطور واألول من نوعھ بالقطاع حیث یقوم بفحص عینات األنسجة والعینات الخلویة التي تفیدنا  -

المختلفة وأسبابھا , وفي اآلونة األخیرة  تم بالدرجة األولى للكشف المبكر عن السرطان وتشخیص نوعھ واألمراض األخرى 
 حدید أنواع السرطانات بدقة .ادخال فحوصات دالالت األورام المتقدمة وذلك لت

 فحص لمریضات السرطان و ذلك الستكمال العالج الكیماوي و االشعاعي و الھرموني . 130تم عمل   -
حالھ  كما  1554في مختبر الباثولوجي في مركز الدكتور حیدر عبد الشافي  :     2017وقد بلغ عدد الحاالت التي تم فحصھا في عام  -

 True cut needleیقدم المختبر خدمة  تقنیة سحب عینات من الثدي والغدد اللیمفاویھ والغدة الدرقیة للخدمات المقدمة في المختبر( 
biopsy , FNAB  ( . 

 وھي موزعھ كالتالي : FNABعینھ  بواسطة تقنیة  195وتم سحب  -
 حالة من الثدي وھي موعھ كالتالي : 155تم سحب  -
 حاالت منھا بسرطان الثدي . 3حالھ خارجیھ من الثدي وتم تشخیص  25تم سحب  -
 حاالت منھا بسرطان الثدي . 3والفكر الحر ) وتم تشخیص  حالھ من الثدي ( لمشروع مؤسسة الثقافھ 120تم سحب  -
 حاالت ( لمشروع صحة المرأه جبالیا ) و كانت جمیعھا سلیمة . 5تم سحب  -
 حاالت لمشروع اتحاد لجان الرعایة الصحیة . 5تم سحب  -
 عینھ خارجیھ من الغدة الدرقیة وتم تشخیص حالھ واحده بسرطان الغده الدرقیھ  30تم سحب  -
 و تم تشخیص حالة واحدة بسرطان الغدد اللیمفاویة . FNABحاالت من الغدد اللیمفاویھ بواسطة تقنیة   6ب تم سح -
 .  True Cutعینة من الثدي بواسطة تقنیة  88تم سحب عدد  -
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 عیادات األسنان : .5
تقوم الجمعیة بتقدیم خدمة طب الفم واألسنان من خالل قسم األسنان الموجود في مركز الدكتور/ حیدر عبد الشافي بغزة       -

الذي یحتوي على ثالث عیادات اسنان حدیثھ متطورة ومریحھ من الناحیة الفنیة والتقنیة ، ویحتوي  قسم األشعة في  المركز 
لفكین (البانوراما )، حیث لھ فوائد كثیره في عملیة تشخیص أمراض األسنان وكسور الرئیسي بجھاز لتصویر األسنان وا

الفكین وأمراض أخرى .  كل ھذه الخدمات تقدم للمرضى بأسعار مخفضة  إذا ما قورنت بتلك األسعار في القطاع الخاص 
 وذلك لمساعدة المرضى الفقراء وذوي الدخل المحدود للحصول على ھذه الخدمات .

وبعد أن قامت الجمعیھ باعادة تأھیل قسم األسنان وتزویده بعیادات جدیده أصبح قسم األسنان بغزة یضاھي أحدث        -
مراكز األسنان األھلیة والخاصة بالقطاع حیث تقدم فیھ جمیع الخدمات المتعلقة في ھذا المجال من كشف روتیني وخلع 

رق المختلفة من حشوة عادیة وتجمیلیة وعالج العصب , كما تقدم في األسنان العادي والجراحي وعالج تسوس األسنان بالط
القسم  خدمة تعویض األسنان المفقودة بعمل تركیبات األسنان المتحركة والثابتة بجمیع أنواعھا وبجودة عالیة و بأسعار 

 مخفضة. وذلك على أیدي أطباء أكفاء ومتمرسین .
 الفكین  التي یقوم بھا ویشرف علیھا طبیب اختصاصي متمیز .ھذا باإلضافة  الى  خدمة جراحة الفم و      -
من   2017خالل العام  9590والجدول التالي یبین طبیعة الخدمات التي یقدمھا قسم األسنان بغزة حیث بلغ عدد المستفیدین   -

 ھذه الخدمات:
 عدد المستفیدین نوع الخدمة  الرقم 

 564 كشف  1
 110 كشف مجاني 2
 291 أسنانتنظیف  3
 2335 حشوة عادیة  4
 650 حشوة تجمیلیة 5
 711 حشوة عصب أمامي 6
 908 حشوة عصب خلفي 7
 2164 خلع ضرس 8
 52 خلع جراحي 9
 64 خلع سنین متجاورین 10
 419 قطعة بورسالن 11
 335 قطعة فنیر 12
 0 سن مع مشابك 13
 2 سن مع مشابك2 14
 0 سن مع مشابك3 15
 1 سن مع مشابك 4 16
 3 سن مع مشابك 5 17
 3 سن مع مشابك6 18
 1 إضافة مشبك 19
 1 إضافة سن لطقم 20
 3 لحام بارشیل 21
 9 طقم كامل 22
 7 نصف طقم 23
 0 إستئصال لثة 24
 20692 عدد الزیارات 25
 29325 االجمالي                    
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ومن الجدیر ذكره أن قسم أسنان غزة یقدم العدید من الخدمات األخرى في مجال طب األسنان بالتعاون مع وزارة الصحة    -
وحتى اآلن ویقوم القسم بتدریب أطباء أسنان االمتیاز ( حدیثي التخرج ) ، حیث تم تدریب عدد (   2000الفلسطینیة منذ العام 

من قبل لجنة مكونة من أطباء الجمعیة وطبیب منتدب من وزارة واجتازوا االمتحان  2017) طبیب إمتیاز خالل العام   22
 الصحة .

 ) طبیب أسنان للعمل التطوعي بقسم األسنان. 5استیعاب  وتدریب عدد ( -
) طفل في روضة االتحاد  260وعلى صعید التعاون والتشبیك مع المؤسسات األھلیة فقد تم عمل كشف سني على عدد (     -

 ائي الفلسطیني  . النس
و على صعید التعاون مع المؤسسات لبدولیى قامت الجمعیة بتنفیذ مشروع ( االسنان السلیمة لوجھ مبتسم ) الممول من مؤسسة یارا  -

طفال و تم توعیتھم و تثقیفھم عن صحم الفم و االسنان و منحھم فرشاه و معجون اسنان لكل  1016االسترالیة فقد تم الكشف على عدد 
 ل و تم معالجة االسنان التي بحاجة لحشوات تجمیلیھ و عادیة و عصب و ذلك لتجنبھم المشاكل السنیة في المستقبل.طف
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 مخیم جبالیا : –مركز صحة المرأه  : ثانیا
بالتعاون م، 1999مركز صحة المرأة بمخیم جبالیا أحد المراكز التابعة لجمعیة الھالل األحمر لقطاع غزة، والذي أقیم عام 

مع صندوق األمم المتحدة للسكان ومؤسسة أیدوس االیطالیة لتلبیة احتیاجات المرأة والتي تتحقق من خالل تقدیم الخدمات في مجال 
 الصحة الجسدیة والنفسیة واالجتماعیة والقانونیة عبر مركز واحد فرید من نوعھ في المنطقة.

 یدیره فریق متخصص في الصحة اإلنجابیة، النفسیة، االجتماعیة، والقانونیة.وھو مركز عالجي، واستشاري، وریاضي وتثقیفي 

 ویسعى المركز إلى تحقیق أھدافھ من خالل األقسام والمشاریع التالیة:

 العیادة الصحیة -1

تقوم العیادة بمتابعة المyyرأة فyyي جمیyyع مراحyyل عمرھyyا، وتقyyدیم خyyدمات تنظyyیم األسyyرة، ومتابعyyة الحمyyل وعyyالج العقyyم، 
 واألمراض المنقولة جنسیاً والكشف المبكر عن سرطان الثدي وتقدیم االستشارات الصحیة .

وتحتوي العیادة على أحدث األجھyyزة الالزمyyة مثyyل جھyyاز تصyyویر بالموجyyات الفyyوق صyyوتیة (ألتراسyyاوند)، كمyyا تضyyم 
نyyات.  والجyyدول التyyالي یبyyین طبیعyyة مختبراً متطوراً یوفر التحالیل الطبیyyة، وصyyیدلیة تyyزود السyyیدات باألدویyyة والفیتامی

 :  2017الخدمات واألعداد المستفیدة من خدمات العیادة الصحیة سنة 

 خدمات العیادة
عدد الخدمات المقدمة واإلجراءات  عدد الزیارات عدد المنتفعین الخدمة

 العالجیة
 خدمة 2176 1650 881 رعایة الحوامل وتصویر تلفزیوني

 خدمة تشمل استشارة 1127 536 326 تنظیم األسرة
  1924 1268 الكشف النسائي وتصویر تلفزیوني

  4110 2475 إجمالي عدد المستفیدات
  ة/منتفع 742 محاضرة  42 التوعیة والتثقیف

  3087  إرشاد داخل العیادة 
إجمالي المستفیدات من التوعیة 

 والتثقیف
3829  

 6304 ) مستفیدة2475  + 3829( 6304 اجمالى المستفیدین من العیادة

 قسم الریاضة والعالج الطبیعي 1.1

یقدم خyyدمات ریاضyyیة فyyي مجyyال تمyyارین اللیاقyyة البدنیyyة وتخفیyyف الyyوزن والیوجyyا ، وتمyyارین الحوامyyل، ومyyا بعyyد 
الوالدة. كما یوفر خدمة العالج الطبیعي واالستشارات الخاصة بذلك كما یتم تقدیم مھارات العقyyل والجسyyم كنyyوع 

 :2017ستفیدة من خدمات القسم لسنة داد الموالجدول التالي یبین طبیعة الخدمات واألع من التمكین الذاتي 

 والریاضة:العالج الطبیعي 
  عدد الجلسات عدد المنتفعین الخدمة

  572 153 تمارین الحوامل
  777 78 تمارین بعد الوالدة
  503 118 العالج الطبیعي

  2271 289 الریاضة
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  7 6 الساونا
استشارات عالج 

 طبیعي
115 129  

استشارات قسم 
 الریاضة

144 153  

التوعیة والتثقیف 
 (عالج طبیعي)

  نشاط 35   748

التوعیة والتثقیف 
 (ریاضة)

 رجل 66سیدة+  955 نشاط 60 1021

زیارات میدانیة 
 ریاضة

 رجل 25سیدة +  494 منزل 192 519

  4699 3191 اإلجمالي
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 قانوني) -اجتماعي -القسم االستشاري (نفسي 1.2
 الھامة في المركز حیث یقدم الخدمات التالیة بشكل فردى وجماعي ویعد من األقسام

 خدمات اإلرشاد النفسي -
 خدمات اإلرشاد االجتماعي -
 خدمات اإلرشاد والمساندة القانونیة. -
 خدمات تعزیز مشاركة الرجل في دعم المرأة وصوالً لصحة إنجابیة سلیمة. -
 ارشاد زواجي وأسري -
 : 2017ت واألعداد المستفیدة من خدمات القسم لسنة والجدول التالي یبین طبیعة الخدما -

 خدمات اإلرشاد

 تدخالت /عدد الخدمات عدد الزیارات عدد المنتفعین الخدمة االجتماعیة
 إجراء 359 564 314 اإلرشاد االجتماعي
 ذكور 105إناث+  963 نشاط ومحاضرة 43  مستفیدة 1068 التوعیة والتثقیف
 ذكور 126إناث+  257 زیارة 107  383 الزیارات المنزلیة

   1765 اإلجمالي
   35 زیارة مؤسسات

 تدخالت /عدد الخدمات عدد الزیارات عدد المنتفعین الخدمة النفسیة (نساء)
 إجراء وتدخل 1042 519 نساء 233 االرشاد النفسي للنساء

 ذكور 100إناث+ 1203 نشاط 89 1303 التوعیة والتثقیف
 ذكور 105إناث+  456 زیارة 185 561 الزیارات المنزلیة

   2097 اإلجمالي
 تدخالت /عدد الخدمات عدد الزیارات عدد المنتفعین الخدمة النفسیة (رجال)

  42 18 ارشاد نفسي 
 ذكور 766/إناث 217 نشاط 80 983 التوعیة والتثقیف

 ذكور 134 /إناث95  منزل 93 229 الزیارات المنزلیة (إرشاد نفسي وأسري)
   1230 االجمالي

 تدخالت /عدد الخدمات عدد الزیارات عدد المنتفعین الخدمة القانونیة
 إجراء 165 279 143 االرشاد القانوني
 ذكور 132 /إناث 1015 نشاط 56 1147 التوعیة والتثقیف
 ذكور 26 /إناث 129 منزل 71  ة/منتفع 155 الزیارات المنزلیة

   1445 االجمالي

 التثقیف الصحي :قسم  1.3

یقدم القسم أنشطة متعددة تتضمن ندوات، ورش العمل، لقاءات، دورات ثقافیة وتوعویة للمرأة في مجال الصحة     
اإلنجابیة، الحقوق، مناھضة العنف، تنمیة القدرات، اتخاذ القرار، التفاعل والمشاركة اإلیجابیة في المجتمع، وبناء 

 نیة توعویة تثقیفیة وإرشادیة متنوعةأسرة سلیمة. وكذلك یقوم طاقم القسم بزیارات میدا

 والجدول التالي یبین طبیعة الخدمات واألعداد المستفیدة من خدمات القسم :

 االرشاد الصحي
 عدد الجلسات/المنازل عدد المنتفعین الخدمة

 منزل 1193 2322 زیارات میدانیة
 نشاط 353 7497  توعیة وتثقیف

 1546 9819 االجمالي
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  بروشور 8000 التي تم توزیعھا عدد البروشورات

 

 

 برنامج الزیارات المیدانیة الصحیة (طاقم اإلرشاد الصحي)
 عدد المستفیدین عدد المنازل نوع الزیارة
 416 205 تثقیف صحي
 819 417 زیارات حوامل
 830 447 زیارات بعد الوالدة
 242 112 تنظیم األسرة
 13 11 تثقیف أسري
 2 1 أخرى
 2322 1193 اإلجمالي

 

 
 برنامج الزیارات المیدانیة/الطاقم االرشادي

 عدد المستفیدین عدد المنازل نوع الزیارة
 383 107 زیارات اجتماعیة
 561 185 زیارات نفسیة
 155 71 زیارات قانونیة
 229 93 زیارات وحدة الرجل

 1328 456 االجمالي
 

 والتثقیف وبناء القدرات مرفق ملف تفصیليإجمالي عدد المستفیدین من انشطة التوعیة 
 اناث ذكور عدد المستفیدین عدد األنشطة

1062 18933 1618 17315 
 

 
 المختبر:

 رجال نساء العدد 
 166 993 1159 المستفیدین
 235 1695 1930 الفحوصات

 الصیدلیة:
 وصفة 2410 عدد الوصفات الطبیة

 
 جون للعیونعیادة العیون بالشراكة مع مستشفى سان 

 
 

 المستفیدات من استشارات التغذیة
 
 

 2017اجمالى عدد خدمات المركز لعام 

 عدد أیام الفحص عدد المستفیدین
829 30 

 عدد أیام الفحص عدد المستفیدین
72 10 

 عدد الخدمات عدد المستفیدین
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 القدرات مرفق ملف تفصیليإجمالي عدد المستفیدین من انشطة التوعیة والتثقیف وبناء 
 اناث ذكور عدد المستفیدین عدد األنشطة

1062 18933 1618 17315 

 المساحة اآلمنة للفتیات والنساء 1.4

ھو حیز مخصص للنساء والفتیyyات یشyyعرن فیyyھ باألمyyان الجسyyدي والنفسyyي ویتمyyتعن بحریyyة التعبیyyر عyyن أنفسyyھن دون 
 األذى أو التحیز ضدھن واتاحة الفرصة امامھن دون تمییز او عنف خوف من 

 أھداف المساحة
 االختالط بالمجتمع وإعادة بناء الشبكات االجتماعیة. -
 الحصول على الدعم  الصحي واالجتماعي والنفسي والقانوني. -
اعادة تدویر  ،حیاكة، تصنیع مواد نظافة،اكتساب المھارات العلمیة والیدویة وحسب الرغبة (تطریز، كروشیھ، صوف، حرف وفنون  -

 مھارات حیاتیة)، النفایات المنزلیة
 الوصول إلى الخدمات اآلمنة والمختصة باالستجابة لحاالت العنف القائم على النوع االجتماعي . -
 الوصول الى معلومات بشأن المسائل المتعلقة بحقوق المرأة والصحة والخدمات  -

 معارض للنساء . 3المساحة اآلمنة وتم المشاركة في  سیدة وفتاة استفادت من 417

 مركز البیلسان

 الحقوق) –التعلیم  –ویركز البرنامج على قضایا (الصحة  2017أنشئ مركز البیلسان لتمكین الفتیات ذوات اإلعاقة الذھنیة عام 

 األھداف الرئیسیة 

 التعلیمتمكین الفتیات ذوات االعاقة الذھنیة من الحصول على حقھم في  •

 تحسین وصولھن للخدمات الصحیة والصحة اإلنجابیة الوقائیة والعالجیة •

 زیادة قدرة الفتیات  ذوات  اإلعاقة الذھنیة وذویھم في المطالبة في حقوقھم تعزیز قدراتھن في أن یعشن حیاتھن بكرامة •
األشخاص ذوى اإلعاقة المساھمة في رفع الوعي لدى مؤسسات المجتمع  المدني والمجتمع المحلي حول حقوق  •

 واحتیاجاتھم

  

6795 11889 
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 أنشطة مركز البیلسان

 مھارات مھنیة •
یتم تزوید الفتیات بمھارات خاصة بالعمل والتدریب المھني ومعرفة أسماء األدوات المستخدمة في التدریب ودمجھم للعمل ضمن 

والتمكین االقتصادي وخاصة الفتیات ذوات االعاقة فریق  لیتم نقلھم إلى ورش العمل الحقا بعد تخرجھم من المركز بھدف التدریب 

 عام حال توفر قدرتھم على التدریب. 12البسیطة والمتوسطة أكبر من 

 العالج الوظیفي: •
عمال المنزلیة ھو برنامج خاص بتدریب الفتیات على مھارات حیاتیة یومیة وتشمل العنایة الذاتیة والنظافة الشخصیة واأل

.ت ألعلى درجة من االستقاللیة في االداء الوظیفي وتقلیل االعتماد على االخرینالبسیطة للوصول بالفتیا  
 المھارات التعلیمیة: •

بسیطة تعلم یمكن للفتیات ذوات اإلعاقة العقلیة الذھنیة تعلم مھارات أكادیمیة أساسیة كما یمكن لفئات اإلعاقة العقلیة ال
و تقریبیاً ولیس الالزمة وأسالیب التدریب المناسبة ویبقي األمر ھنا نسبیاً أمھارات المرحلة االبتدائیة إذا توفرت اإلمكانیات 

 في جمیع المواد الدراسیة.
 من المھارات التي یمكن  تعلمھا:

 مھارات حسابیھ مثل عد األرقام. -
 مھارات كتابیھ مثل كتابة االسم والتعرف على الحروف. -
 المشكالت. مھارات معرفیة مثل الفھم والتمییز واالستیعاب وحل -
 مھارات النطق واألصوات مثل تعلم مخارج الحروف الصحیحة والربط الصحیح بین التمییز السمعي والبصري -
 مھارات العلوم العامة مثل تمییز أنواع الطعام والتعرف على الحیوانات المألوفة . -

 االرشاد النفسي: •

النفسیة للفتیات ذوات اإلعاقة من تدریب على فھم الذات والتعبیر عن وھو برنامج خاص یھدف إلى تقدیم الدعم النفسي واإلرشادات 
الذات وتعزیز الثقة بالنفس. كما یھدف البرنامج إلى تقدیم اإلرشاد النفسي الفردي والجمعي ألھالي وتدریبھم على طرق حل المشاكل 

عم والتفریغ االنفعالي واألیام الترفیھیة والرحالت لھم من السلوكیة والتربویة عند أبنائھم الذین یعانون من إعاقات مختلفة  وتقدیم الد
 أجل تعزیز صمودھم وإدارة لضغوطھم النفسیة.

كما یقدم المركز خدمات اإلرشاد القانوني واالجتماعي بما یخدم مصلحة األشخاص ذوي اإلعاقة  من خالل زیادة الوعي بالقوانین 
 المناصرة.المحلیة والدولیة والمشاركة في حمالت الضغط و
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 اإلرشاد والتثقیف الصحي :  •
ھا، یھدف إلى تعزیز الوعي الصحي بین افراد المجتمع عامة وأھالي األشخاص ذوى اإلعاقة خاصة حول اإلعاقة ، أسباب

البرنامج  أنواعھا، تصنیفھا، األمراض األكثر شیوعا ، والوقایة وأیضا یتم عمل فحوصات طبیة للفئات المستھدفة من
 لتحسین الوضع الصحي للفتیات 

دعم ذاتیة مساندة من أھالي الفتیات ذوات اإلعاقة الذھنیة للعمل على حمالت الضغط سیتم تشكیل مجموعة  •
 والمناصرة لتحقیق واقع أفضل لذوى اإلعاقة

 عضویة المركز

 شبكة المنظمات األھلیة من خالل جمعیة الھالل األحمر لقطاع غزة

 عضو ائتالف وصال لمناھضة العنف ویرعاه جمعیة الثقافة والفكر الحر

 تحالف أمل لمناھضة العنف والمستضیف مركز شئون المرأة عضو

 عضو ائتالف الناشطین لقضایا اإلعاقة ویرعاه االغاثة الطبیة

 عضو اللجنة الوطنیة للتثقیف الصحي وترعاھا وزارة الصحة

 عضو اللجنة الوطنیة لتنظیم األسرة وترعاھا وزارة الصحة 

 Gender Based Violence Sub working Groupعضو اللجنة العاملة على قضایا العنف ویرعاه صندوق األمم المتحدة للسكان 

ورغم الظروف الصعبة التي مر بھا قطاع غزة في العام المنصرم من ظروف سیاسیة اجتماعیة اقتصادیة متردیة ورغم استمرار 
إال أن مركز صحة المرأة جبالیا اخذ على عاتقھ أن یتحمل مسؤولیاتھ تجاه كافة أنشطتھ  الحصار المشدد منذ أكثر من عشر سنوات، 

المختلفة، وحرص على الوصول للفئات المستھدفة كما عقد العدید من اتفاقات التفاھم والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني 
 ة .فى قطاع غزوالمحلي، وشارك بفاعلیة في عدد من المؤتمرات والفعالیات 

وعند الوقوف على واقع النساء فما زال ھناك تمییز جندري في تكافؤ الفرص في التعلیم، العمل، الوظائف العلیا، المشاركة السیاسیة ، 
إضافة الى ارتفاع معدالت الفقر والبطالة بین النساء وارتفاع معدالت الطالق ناھیك عن المشاكل الصحیة التي تھدد  حیاة النساء من 

دي وأمراض مزمنة وغیرھا وما یھدد ایضا النساء زیادة معدالت العنف المبنى على النوع االجتماعي بأنواعھ وأشكالھ على سرطان ث
مستوى األسرة والمجتمع والدولة وإجحاف القوانین السائدة بحق النساء وقضایا القتل والكثیر من المؤشرات التي تستدعى الحاجة 

 صحیا واجتماعیا ونفسیا وقانونیا. الملحة للعمل على تمكین النساء

 ملخص ألھم األنشطة المنفذة
 الدورات والورش التي شارك/ت فیھا: .أ

 عدد المشاركین الجھة المنسقة اسم الدورة
 20 المركز تدریب مناھضة العنف وإدارة الحالة

 15 المركز 1325تدریب حول السیداو وقرار 
 8 اتحاد نقابات العمال دور النقابات العمالیة في حمایة العاملین

 10 شبكة حمایة الطفولة عمالة األطفال
 4 جمعیة عائشة التعامل مع الحاالت المعنفة
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 2 سویسرا /أرض اإلنسان برنامج المعلومات المحوسب لقضایا العنف
 5 مؤسسة الضمیر المشاركة السیاسیة للنساء والشباب

 1 الغوثوكالة  دورة تدریبیة عن حمالت الضغط والمناصرة

 1 مركز شئون المراة المناصرة الدولیة

 2 وزارة شئون المرأة بروتوكول التعامل مع المعنفات

 8 وزارة التنمیة االجتماعیة واقع الخدمات المقدمة لذوي اإلعاقة

 1 مؤسسة الضمیر حق التعلیم والتنمیة في العھدین الدولیین

 1 مؤسسة مفتاح توحید المؤسسات النسویة

مكتب المفوض السامي +  غیاب الحمایة القانونیة 
 فلسطینیات

1 

 20 المركز یوم دراسي حول االعاقة
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 الدورات والورش التي تم تنفیذھا من قِبل المركز: .ب

 عدد المستفیدین الجھة المنسقة اسم الدورة
 23 مركز الدیمقراطیة وحل النزاعات دورة قانونیة متنوعة
 100 جمعیة الھالل األحمر لقطاع غزة دورات) 4دورات إسعاف أولي (

 71 المركز دورات) 6(  دورات عالج عقل وجسم
 20 مركز صحة المرأة بالتعاون مع معھد تامي الضغط والمناصرة لألشخاص ذوى االعاقة

 مركز صحة المرأة بالتعاون مع  مھارات الضغط والمناصرة وتكوین شبكة حمایة مجتمعیة
 بال فوروارد

20 

مركز صحة المرأة بالتعاون مع شركة توبس للتدریب  مناھضة العنف وحمالت المناصرة للشبكات الشبابیة
 وجامعات الشمال

20 

 2( آلیات تقدیم الدعم النفسي االجتماعي في الطوارئ
 دورة)

 40 مركز صحة المرأة وحدة تدخل الرجل

صحة المرأة بالتعاون مع خبیر في اإلعاقة مركز  تكوین مجموعة الدعم الذاتیة لألشخاص ذوى اإلعاقة
 والتأھیل

17 

 40 المركز وفلسطینیات )2ورشة حول حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة (عدد 
 15 المركز وفلسطینیات لقاء حول الصحة الجنسیة واإلنجابیة

ورشة عمل لكى ال یبقى احد خلف الركب :صحة ذوى 
 اإلعاقة أمانة

 80 المجتمعي وصحة المرأةالمركز الوطني للتأھیل 

 70 تحالف السالم وصحة المرأة التشغیل من منظور جندري 
 70 المركز الطبي لتأھیل الحواس وصحة المرأة األمراض المزمنة 
 80 صحة البیئة الوكالة الصحة والبیئة

 40 مركز شئون المرأة وصحة المرأة 2كیف تبدا مشروعك (دورة عدد 
 10 مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان المبنى على النوع االجتماعيلقاء حول العنف 

 20 صحة المرأة البریج تدریب حول المساحات اآلمنة
 20 شبكة وصال أمن وسالمة المعنفات

 40 وزارة الصحة الحد األدنى من خدمات الصحة اإلنجابیة في الطوارئ
 25 وزارة الصحة مسارات اإلحالة للمعنفات

 90 اتحاد لجان العمل الصحى یوم طبي حول السكر والحمیة 
 50 شبكة وصال والشرطة النسائیة االبتزاز االلكتروني
 مؤتمرات وأیام دراسیة: .ت

 عدد المشاركین الجھة المنسقة العنوان
 4 البریج –مركز صحة المرأة  السرطان مش حكم إعدام

السرطان بات القضاء علیھ 
 ً  یوم دراسي /ممكنا

 4 جمعیة الثقافة والفكر الحر

 4 وزارة الصحة مؤتمر الصحة النفسیة

 
 عدد اللقاءات عدد المستفیدین النشاط

  طرد 400 عدد الطرود الصحیة التى وزعت 
 14 723 رحالت وأیام ترفیھیة
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نقطة إرشادیة الكتشاف حاالت العنف 
 وإحالتھا

 نقاط 3 176

للفتیات ذوات اإلعاقة  برنامج البیلسان
 الذھنیة

 10في الصف المنتظم/ 17 37
مساحات  10برنامج منزلي/
 امنة

 14مساحة واحدة/  417 انشاء مساحة امنة للنساء والفتیات
 دورة تدریبیة

  سیدات6 مشاریع صغیرة
  نسخة 10000 اصدارات ومطبوعات متنوعة

 1 85 مخیم صیفي 
من  تقدیم خدمات دعم نفسي للناجیات

 السرطان
20  

یوم المراة/حملة مناھضة  3 حمالت ضغط ومناصرة
 العنف/حملة االعاقة

مبادرات شبابیة  بالشراكة مع جامعات 
 الشمال

3 
 مستفید/ة) 2675(

الزواج المبكر/االدمان 
والعنف/مواقع التواصل 
االجتماعي واالبتزا ز 

 االلكتروني
 دورات10 100 لقاء أزواج

 1 400 معرض زھرة خریف
بالتنسیق مع مقھى  حمالت تغریدات بمناسبة األیام العالمیة

 االعالم االجتماعي
2 

 1 30 مسابقة رسم بمناسبة یوم الصحة العالمي
 

 احیاء أیام عالمیة
 یوم المرأة العالمي
 یوم الصحة العالمي
 یوم السكان العالمي
 یوم االعاقة العالمي
 یوم الطفل العالمي

 لمناھضة العنفیوم  16حملة 
 

 )18تدریب طالبات جامعیات(
 خدمة اجتماعیة 1
 تخصص نفسي 3
 سكرتاریة 5
 عالقات عامة 1
 تمریض 1
 تغذیة 1
 عالج طبیعي 1
 تربیة خاصة 5
 

 متطوعین): 4( 2017المتطوعون لعام 
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 أخصائي تغذیة 1
 أخصائیة نفسیة 1
 تربیة خاصة (قسم البیلسان) 1
 تمریض 1
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 إصدارات:
 حق كتیب لى

 بروشور المركز
 بروشور البیلسان

 كتیب الخدمات المقدمة للمعنفات
 بروشور المساحة األمنة

 كالیندر الحمل
 تصویر فیلم حول مركز البیلسان
 تصویر فیلم حول مشروع  العنف

 
 المناطق الجغرافیة التي شملتھا الزیارات المنزلیة:

بیت  -التوام -الصفطاوي -أول الجالء -الشیخ زاید -الجرن -سالطینال -بلدة بیت الھیا -مشروع بیت الھیا -(مخیم جبالیا
 حانون).

 زیارات مؤسسات:
 مؤسسة بھدف التنسیق والتشبیك، تحویل الحاالت وتنفیذ أنشطة مشتركة. 35تم زیارة حوالي
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 م:2017الفئات العمریة المستفیدة والخدمات لعام 
 النسبة المئویة الفئة العمریة

 %6 سنة 0-12
13-18 6% 
19-40 65% 
41-50 13% 
 %10 فأعلى 51

 
 المستوى التعلیمي للفئات المستفیدة:

 النسبة المئویة المستوى التعلیمي
 %15 أمي

 %20 ابتدائي/ اعدادي
 %36 ثانوي

 %29 جامعي فأعلى
 

  



 أنشطة الجمعیة عن التقریر السنوي
 2017خالل عام 

  
 

 جمعیة الھالل االحمر لقطاع غزة
 مقابل جامعة االزھر  -الرمال  -غزة 

  2824439 - 2864750تلیفون : 
 27 2860019فاكس : 

 

 المجال الثقافي والتعلیمي : -اً ثالث
 بغزة:الخدمات الثقافیة المقدمة في مركز الشیخ أحمد زكي الیماني الثقافي -1

 ملخص تنفیذي
مكتبة جمعیة الھالل األحمر لقطاع غزة من المكتبات التي تسعى لتقدیم الكتب ومصادر المعلومات على اختالف 

ھ في الحصول على المعرفة أنواعھا لروادھا بشكل عام والباحثین بشكل خاص ، وتلبي حاجة الفرد وتشبع رغبات
وتنقسم المكتبة الى ثالث أقسام { المكتبة العامة ومكتبة األطفال ومختبر من خالل مطالعة الكتب واستعارتھا ، 

الحاسوب } وشكلت المكتبة حاضنة حقیقیة للمجتمع وقت األزمات، وتعمل باستمرار على خلق األمل واألجواء 
والحمالت  واالحتفاالت ، طفال من خالل أنشطة المكتبة الیومیة و الشھریة اآلمنة وتقدیم المعرفة والمتعة لأل

والمشاركة في المشاریع مثال على ذلك مشروع  "مكتبات من أجل التغیر" بالشراكة والتشبیك والتعاون مع 
الزیارات  مؤسسة تامر للتعلیم المجتمعي ، ونؤمن  بتعزیز التواصل بین المكتبات والتشبیك فیما بیننا من خالل

التبادلیة وكذلك في تنفیذ أنشطة مشتركة ضمن حملة تشجیع القراءة في المجتمع الفلسطیني، وحملة أبي اقرأ لي ، 
كما نھتم جیداً بالعائلة ووجود أنشطة عائلیة داخل المكتبة بجانب أنشطة األطفال، كما ونھدف الى استمرار وتطویر 

 عمل مختبر الحاسوب .
 المساھمة في تعزیز الھویة الفلسطینیة والثقافة المجتمعیة في قطاع غزة :الھدف االستراتیجي

 األھداف المحددة:
 خلق مساحة إلبداع جمیع فئات المجتمع 
 تعزیز الھویة والتراث الفلسطیني 

 وسائل التحقق:
 جدول األنشطة الشھري الخاص بالمكتبة .1
 الرصد الشھري لإلعارة واالشتراكات الجدیدة في المكتبة .2
 محاضر اجتماعات الفریق و الزیارات والحمالت واالحتفاالت واللقاءات للمكتبة و التقاریر الشھریة والصور .3
 مخرجات ومنتجات األطفال من األنشطة .4

 النتائج المتوقعة :
تشجیع األطفال على القراءة والكتابة والتعبیر عن الذات وكذلك تشجیع  اآلباء والشباب والمجتمع المحلي  -1

 للمشاركة في أنشطة المكتبة 
 تعزیز الدور الحیوي والفعال للمكتبة  -2
 الكشف عن المواھب والعمل على صقلھا . -3

 ینقسم مركز الشیخ أحمد زكي الیماني إلى عدة أقسام وھي :ـــ
 كتبة العامةالم -أ

المكتبة ھي مدرسة الشعب وھي مؤسسة ثقافیة وتثقیفیة ، یحفظ فیھا اإلنتاج الفكري الذي یمثل التراث اإلنساني 
والحضاري ، وتعمل على تنمیة جیل مثقف واٍع قادر على تحمل المسئولیة من خالل انسجام الفرد في اإلطار 

في ھ في نشاطاتھ المختلفة . المكتبة إحدى المكتبات العامة األولى الثقافي العام انسجاما یؤدي إلى تكیفھ وحسن قیام
ً لجمیع فئات المستفیدین ولجمیع األعمار ، وتعمل على توعیة ونشر الفكر الثقافي   قطاع غزة التي تقدم خدماتھا مجانا

ً باللغة العربیة واإلنجلیزیة وكتب 17429ویبلغ عدد الكتب داخل قاعة المكتبة حوالي  أطفال( قصص ) ،  كتابا
 وتحتوي على العدید من رسائل الماجستیر والدكتوراه باإلضافة الى الصحف الیومیة .

وللعاملین في المكتبة دور فعال في نشر الوعي الثقافي داخل المكتبة من خالل : القیام باإلرشاد القرائي للرواد 
وفھرسة المواد العلمیة { وإدخال البیانات على وتنفیذ االجراءات الفنیة في المكتبة والتي تشمل عملیة تصنیف 
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وحوسبة ھذه المواد } وذلك لتسھیل وصول المعلومات للباحثین بأسرع وقت وأقل جھد وتقدیم   winisisبرنامج 
 خدمات ممیزه للباحثین والدارسین في الجامعات المحلیة .

وذلك لنشر الوعي الثقافي داخل المجتمع لتشجیع وتھتم إدارة المكتبة بعقد الندوات والدورات والنشاطات الثقافیة 
الرواد لإلقبال على المكتبة والمشاركة في النشاطات التي تقام بھا وخلق جیل قارئ ، من خالل التنسیق مع مدارس 

 الوكالة والحكومیة وكذلك المراكز الثقافیة والمؤسسات التربویة والتعلیمیة .
 محتویات المركز من الكتب

 مالحظات العدد المحتوي
  كتاب 14608 كتب مسجلة باللغة العربیة                       

  كتاب      1418 كتب مسجلة باللغة االنجلیزیة 
  كتاب  381 كتب إھداء وتبرع للمركز في اللغة العربیة                          

  كتب  68 كتب إھداء وتبرع للمركز في اللغة اإلنجلیزیة                        
  قصة  954 كتب أطفال ( قصص ) وحكایات                                           

  كتاب وقصة 17429 المجموع العام
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 -األعضاء المسجلین في المركز :
 مالحظات العدد المحتوي
  عضواً  3882    2017عدد األعضاء الكلي حتى نھایة 

  عضواً  3695         2017أعضاء مسجلین قبل سنة 
  عضواً  187         2017أعضاء ُجدد خالل سنة 

 
 مكتبة األطفال  -ب
للطاقات إن الكشف عن األطفال المبدعین ورعایتھم لیس باألمر السھل ،بل یحتاج إلى تخطیط تربوي وحشد ھائل  

 المادیة والبشریة ، وذلك بمساندة األھالي والمدارس .
وإیمانا منا بقدرات وإبداعات أطفالنا فلقد حاولنا توفیر بیئة داعمة لشخصیة أطفالنا وتوفیر األمن النفسي الذي 

 الترفیھیة.یستطیع الطفل من خاللھ أن یعبر عن أفكاره بحریة من خالل أعمالھ الفنیة واإلبداعیة والنشاطات 
ومن أمثلة ھذه النشاطات المقدمة لألطفال ، الرسم، التلوین، قراءة القصص، مناقشة القصص ،صناعة شخصیات 

 القصة (أنیمیشن) ،قص ولصق وألعاب ترفیھیة متعددة ، كتابة ابداعیة ، تلخیص قصص .
ت تتم بالمشاركة مع مؤسسة تامر حیث یتم تنفیذھا مع األطفال بإشراف العاملین في المكتبة وھناك بعض النشاطا

مثل حملة أبي أقرأ لي ،وأسبوع القراءة الوطني ،ونقاش قصة ،حملة أنا تبرعت بكتاب وبالتشبیك مع العدید من 
المؤسسات والمدارس ، وال یقتصر تقدیم ھذه الخدمات لألطفال فقط بل تشمل المستفیدات من برنامج تعلیم الكبار 

 یق العلم والمعرفة.وذلك لألخذ بأیدیھن في طر
 

 بة األطفال :نشاطات مكت
 النشاطات

 ىسبوع القراءة الوطني وحمالت أخرنقاش وروایة ومشاھدة قصة ومسابقات وندوات ولقاءات ویوم مفتوح والمشاركة في أ
 
 



 
 

 أنشطة  المكتبة بشكل عام 
عدد  النشاط الرقم

 اللقاءات
 عدد الحضور

 المجموع أخر ذوي إعاقة دارسات كبار مشرفین مكتبة أمین مدراء مدراس منشطین /ات معلمین /ات اولیاء امور اناث ذكور

 21 0 0 0 0 0 0 3 0 12 5 1 2 مشاركة أولیاء أمور 1
 92 0 0 0 0 0 0 0 0 1 47 44 3 رحالت 2
 105 0 0 0 0 0 0 0 0 1 58 46 4 یوم مفتوح 3
 503 0 0 0 0 3 0 4 29 0 282 185 19 زیارات مدرسیة 4
العاب تربویة  5

 ترفیھیة
24 152 444 46 15 27 0 0 0 0 0 0 684 

 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 27 1 روایة قصة  6
 574 0 0 0 0 0 0 1 3 4 353 213 24 نقاش قصة 7
 English 5 27 78 0 2 1 0 0 0 0 0 0 108نقاش قصة  8
 435 0 0 0 0 0 0 0 5 38 227 165 18 نقاش فیلم 9
 86 0 0 0 0 0 0 3 0 0 48 35 5 دورة تحسین خط 10
 226 0 0 0 0 0 0 5 6 0 149 66 8 نشاط سینما 11
 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 172 17 أشغال یدویة 12
 199 0 0 0 0 1 0 0 4 0 164 30 9 تلخیص قصة 13
 77 0 0 0 1 0 0 0 58 0 18 0 4 حصة مكتبیة 14
 128 0 0 0 0 0 1 0 3 0 113 11 5 كتابة ابداعیة 15
 123 0 0 0 0 1 0 3 37 14 47 21 3 حكواتي 16
 108 0 0 0 0 0 0 0 5 0 64 39 9 لقاء شبابي 17
نشاطات انقاذ  18

 المستقبل
6 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 

ورشة الصف  19
 المنعكس

2 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 

حملة ماتقولھ  20
 االرض

8 82 76 0 57 0 0 0 0 0 0 0 215 

مھرجان الحكایا  21
 واالفالم

2 23 28 0 3 0 1 0 0 0 0 0 55 

دورة نقد أدب  22
 األطفال

2 13 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 

 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 12 1 المكتبة المتنقلة 23
 83 0 0 0 0 0 0 0 6 17 35 25 1 فعالیة یوم األم 24
 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 تشبیك مع مؤسسات 25
 145 3 23 15 0 0 0 3 4 47 33 17 5 لى حملة أبي اقرأ  26
 25 0 0 0 0 0 0 0 0 3 22 0 1 دورة اسعاف أولى 27

 4727 3 23 15 1 5 2 50 255 183 2780 1410 189 المجموع
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 اإلحصائیة السنویة لإلعارة الداخلیة والخارجیة
 

 إحصائیة اإلعارة الخارجیة حسب المادة المعارة

 معارف المادة
 عامة

 فلسفة
وعلم 
 نفس

علوم  دیانات
علوم  اللغات اجتماعیة

 نظریة
علوم 
 آداب فنون تطبیقیة

–جغرافیا 
 تراجم
 تاریخ

 المجموع English أطفال ناشئین قصة

 3319 52 817 733 881 125 287 14 50 27 36 73 93 116 15 المجموع
 

 إحصائیة اإلعارة الخارجیة حسب المادة المھنة والعمر والجنس 

 المادة
 حسب المھنة

 المجموع
 حسب العمر

 المجموع
 حسب الجنس

موظ عامل طالب المجموع
 انثى ذكر اخر 40 30 25 20 15 اخر ف

 3319 52 817 733 881 125 287 14 50 27 3319 506 190 9 2614 المجموع
 

 
 إحصائیة اإلعارة الداخلیة حسب المادة المھنة والعمر والجنس

 المادة
 حسب المھنة

 المجموع
 حسب العمر

 المجموع
 حسب الجنس

موظ عامل طالب المجموع
 انثى ذكر اخر 40 30 25 20 15 اخر ف

 7210 4410 2800 7210 189 194 171 1905 3070 1681 7210 510 122 13 6565 المجموع
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 مختبر الحاسوب -ج
أنشئ مركز الحاسوب التابع لمركز الشیخ أحمد زكي الیماني الثقافي في جمعیة الھالل األحمر لقطاع غزة سنة 

م ، حیث یخدم شریحة واسعة من طالب وطالبات المدارس ویقدم لھم دورات مبتدئة في علم الحاسوب  2003
 ج الدراسي لھم في المدرسةفصلیة مجانیة مما یساعدھم في مادة التكنولوجیا والحاسوب دعماً للمنھ

م بتمویل من مؤسسة التعاون بالشراكة مع مؤسسة تامر للتعلیم المجتمعي 2017وتم تطویر المختبر في العام 
. 

 أھداف المختبر
 * تمكین األطفال من التعرف واستخدام تقنیات الحاسوب .    

ألھمیتھا ودورھا ھذه التقنیة في مجاالت * تنمیة الوعي بأھمیة التكنولوجیا وتطورھا لدى األطفال وتقدیرھم 
 الحیاة .

* تحقیق حد أدنى من التطورات التكنولوجیة لدى األطفال تمكنھم من التعامل الواعي مع معطیات العصر 
 ومتطلباتھ. 

* تكامل الحاسوب مع الخبرات األخرى التي تقدم للطفل بما تحققھ من أھداف علمیة وتربویة بكافة أبعادھا 
باإلضافة إلى تدریب شریحة واسعة من     على استخدامھ في المراحل الدراسیة األعلى . وتشجیعھ

 دارسات تعلیم الكبار  .
 م . 2017الجدول التالي یوضح سیر العمل في مركز الحاسوب خالل سنة 

 الدورة
 عدد الدورات

 الفئات المستھدفة
 العدد

 إناث ذكور دورات 10 المدة

Microsoft 
word 

Windows 

لدارسات تعلیم  5
 كبار

 طالب وطالبات
33 7 

 1للطالب +  4 ساعة 36
  طالب /ة 40 طالبات

 ساعة 36 دارسة 45 دارسات تعلیم الكبار 
 دارسة كبار 45طالبات +  7طالب +  33  } 1المجموع { 

 مستفید /ة 85 المجموع العام
 

 التشبیك مع مؤسسات أخري :
v  بیت جدودنا  –مراكز تعلیم الكبار : مركز النشاط النسائي ( الدرج ) مركز یداً بید 
v ( المكتبات المشاركة في مشروع مكتبات من اجل التغییر في غزة ) مكتبات 
v  مدرسة الرمال  –مدرسة الزیتون المشتركة أ + ب  –( مدارس ) مدرسة الدرج األساسیة ا+ ب

 ب  -اإلعدادیة أ 
v مدرسة غزة المشتركة أ + ب  -البحرین اإلعدادیة  مدرسة مملكة 
v . باإلضافة لبعض المدارس والمؤسسات التي تقوم بزیارة المكتبة بشكل غیر دوري 

 -اقتراحات وتوصیات:
 تزوید المكتبة بكل ما ھو جدید بشكل متواصل من الكتب والوسائل الالزمة . •
 صیانة وتجلید بعض الكتب المحتاجة لذلك . •
 الكادر المكتبي وقسم الحاسوب من خالل دورات تطویریة.تطویر  •
 االستمرار بتنفیذ النشاطات الشتویة والصیفیة لألطفال . •
 الخدمات التعلیمیة المقدمة في برنامج تعلیم الكبار  :-2

ً في حجم  یعتبر برنامج تعلیم الكبار أحد أبرز برامج جمعیة الھالل األحمر لقطاع غزة، ویظھر ذلك جلیا
ً سعى البرنامج وبالرغم من  40فعلى مدار  نجازات التي حققھا البرنامج منذ تأسیسھ حتى اآلن.اإل عاما

الصعوبات والمعیقات إلى تحقیق رسالتھ السامیة والمتمثلة في تقدیم خدمات ثقافیة وتعلیمیة نوعیة ذات بعد 
ً لالحتیاجات المجتمعیة، وخاصةً الفئات المھمشة وذ وي الدخل المحدود وكذلك المساھمة تنموي للكبار، وفقا

ً في خلق مجتمع فلسطیني بال أمیة، وبالرغم مما  في تعزیز دور المؤسسات األھلیة من أجل التأثیر إیجابیا
عایشھ قطاع غزة من ظروف صعبة فاقت كل تصور ، استطاع البرنامج اداء رسالتھ وتنفیذ مھامھ دون تقصیر 

یاً لتحقیق إنجازات تفوق أي عام آخر ولقد نجح في ذلك أیما نجاح. بل ضاعف جھوده ووظف أقصى طاقاتھ سع
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ولقد تمثل ھذا النجاح في نوعیة البرامج واألنشطة التي نفذھا البرنامج ھذا العام باإلضافة إلى الزیادة في أعداد 
امج وتم تطویره حتى أصبح البرن 1977خریجي وملتحقي المراكز التابعة لھ ، وأنشئ البرنامج في عام 

) مركزاً في كافة أرجاء قطاع غزة 11الرئیس لبرنامج تعلیم الكبار في قطاع غزة ویشرف البرنامج على (
 دارس ودارسة. 322للذكور واإلناث وتضم ھذه المراكز 

 ویھدف برنامج تعلیم الكبار إلى : 
ü .تعلیم الجمھور المستھدف من الدارسین والدارسات القراءة والكتابة والحساب 
ü على رفع المستوى الثقافي للجمھور المستھدف. العمل 
ü .تطویر أداء المعلمین والمعلمات للقیام بالمھام المنوطة بھم 
ü  بین البرنامج والمجتمع المحلي. االتصال والتواصلتطویر عملیة 
ü .تكریس التعلیم الحواري النشط كمنھاج للتعلیم 
ü .تطویر القدرة العلمیة والفنیة للمشرفین 
ü برنامج تعلیم الكبار بعملیة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في المجتمع. العمل على ربط 

كما نري ھنا فإن عدداً من الخریجین والخریجات الذین تم تخریجھم ووصولھم إلى المستوي المطلوب 
ھوا  لذین أن ھذا بخالف ا ضمن خطة البرنامج وھو إنھاء المستویین األول والثاني والتي تبلغ سنتان .و

 المستویان األول والثاني كتب 
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 2016الجدول التالي یوضح عدد الخریجین والخریجات خالل العام 

 السنة
2017-2016 

 المستوى
 إناث ذكور

جزء -مستوي أول  جزء أول -مستوي اول 
 ثاني

 -مستوي أول 
 جزء أول

جزء  -مستوي أول 
 ثاني

0 38 162 94 

جزء  -مستوي ثاني  جزء أول -مستوي ثاني 
 ثاني

 -مستوي ثاني 
 جزء أول

جزء  -مستوي ثاني 
 ثاني

 0 97 35 0 المجموع

 94 259 73 0 1المجموع العام 

 426 المجموع العام 

 2017+  2016الجدول التالي یوضح عدد الخریجین والخریجات نھائیاً من البرنامج خالل العام

 
 الخریجین

 إناث ذكور

 87 68 المجموع 
 155 العامالمجموع 

 

 
 
 

  المستوى األول / الثاني 2017برنامج تعلیم الكبار /  تصنیف الفئات العمریة للدارسین  للعام الدراسي 

 الجنس مدیریة
 الفئات العمریة

مجمو
 ع

النسبة 
 المئویة
 العامة

19-15 24-20 
29-
25- 

34-30 39-35 44-40 49-45 54-50 59-55 64-60 
 

68
87

155

ثانإروكذ

نیجیرخلا

ایئاھن تا/ نیجیرخلا ددع  جمانربلا نم ً
2017-2016 يساردلا ماعلا لالخ

Series1 Series2
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 عام
 122 6 1 2 2 0 0 0 2 3 106 ذكور

37.89 
% 

 200 20 10 10 12 13 10 10 15 45 55 إناث
62.11 

% 
 322 26 11 12 14 13 10 10 17 48 161 مجموع

100 % 
 النسبة المئویة

50.00 
% 

14.91
% 

5.28% 
3.11 
% 

3.11% 
4.04 
% 

4.35 
% 

3.72 
% 

3.41 
% 

8.07 
% 

100 
% 

 
 2017مراكز تعلیم الكبار : إحصائیة توضح عدد المراكز والدارسین والمعلمین والفصول للعام 

 معلم/ة فصل المجموع إناث ذكور المركز رقم

 2 2 39 39 0 نشاط خانیونس 1

   1 1 7 3 4 فلسطین المستقبل 2

   1 1 10 10 0 بیت جدودنا 3

   1 1 6 6 0 جمعیة حي السالطین 4

   1 1 9 9 0 المرأة والعائلةتمكین  5

   2 2 31 31 0 سند الخیریة  6

   1 1 12 12 0 یدا بید 7

   1 1 19 19 0 جمعیة احیاء الثقافة 8

 1 3 55 55 0 نشاط الدرج 9

   2 2 13 6 7 جمعة بلسم الخیریة 10

   2 3 105 0 105 اتحاد الكنائس 11

 15 18 306 190 116 المجموع

 2017جدول یوضح عدد المعلمین والمعلمات في المراكز / للعام  

 المجموع معلمات معلمین المؤھل 

 2 2 0 ثانویة عامة 

 4 3 1 دبلوم / معھد 

 9 8 1 جامعي 

 15 13 2 المجموع 

 م2017أنشطة البرنامج خالل العام 
 مالحظات احتفاالت عقدت في المراكز ولقاء في المكتبة  1/2017الیوم العربي لمحو األمیة 
  احتفاالت عقدت في المراكز ولقاء في المكتبة  9/2017الیوم العالمي لمحو األمیة 

  قطاع التعلیم لقاءات في شبكة المنظمات االھلیة 
  مركز ابداع المعلم لقاءات مع ابداع المعلم
  التربوي الفلسطینياالئتالف  لقاءات تربویة تعلیمیة
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  قسم التعلیم العام { تعلیم الكبار } لقاءات مع وزارة التربیة والتعلیم
ورش عمل ، ندوات ، لقاءات ، دورات ،  أنشطة ولقاءات في المراكز 

 احتفاالت 
 

 2017إحصائیة توضح عدد الذكور واإلناث حسب المناطق للعام 
 المئویةالنسبة  المجموع إناث ذكور المنطقة

 % 15.08 46 46 0 الشمالیة

 % 61.31 187 82 105 شرق غزة

 % 11.15 34 23 11 غرب غزة

 % 12.46 39 39 0 خان یونس

 %100 306 190 116 المجموع
 

 
 

 نظرة نحو المستقبل
لتحقیق نأمل أن تستحوذ مشكلة األمیة في قطاع غزة على اھتمام المجتمع وننظر إلى المستقبل نظرة تفاؤل 

األھداف التي نتوخاھا من العمل في البرنامج وكلنا ثقة أن تؤخذ مشكلة األمیة في قطاع غزة بعین االھتمام وأن 
ینظر إلیھا نظرة جادة ومسئولة كي نحقق اآلمال والطموحات الملقاة على عاتقنا لنتمكن من مسایرة الحضارة 

 والتقدم في العلم .
 

 :2017تحدیات العام 
v  اإلمكانیات المالیة الالزمة إلحداث تطور نوعي على برنامج تعلیم الكبار، ذلك نتیجة التغیر عدم توفر

 في أولویات الجھات المانحة واتجاھھا إلى مشاریع ذات طبیعة إغاثیة طارئة.
v  عدم قدرة البرنامج على االستجابة إلى زیادة الطلب على خدماتھ خاصة في المناطق التي ال یوجد بھا

 لیم كبار تابعة للبرنامج في ظل ضعف التمویل.مراكز تع
  

عومجملاسنوی ناخةزغ برغةزغ قرشةیلامشلا

0

105

110

116

46
82

2339

190

46

187

3439

306

15.08%61.31%11.15%12.46%100%

م2017 ماعلل قطانملا بسح ثانإلاو روكذلا ددع
روكذ ثانإ عومجملا ةیوئملا ةبسنلا
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 :2018الخطة التطویریة للعام 
إیماناً من إدارة الجمعیة بأھمیة المحافظة على التطویر وتحسین األداء المستمر وبتوجیھ منھا تقوم إدارة الدائرة  

من خدمات، وفیما یلي بعض في كل عام باتخاذ بعض اإلجراءات التي من شأنھا تحسین جودة ما یقدمھ البرنامج 
 لھذا الغرض: 2018اإلجراءات التي ستتبناھا اإلدارة في العام 

االستمرار في االستثمار في طاقات كادر الدائرة من خالل تزویدھم بالتدریبات الالزمة لتحسین أداءھم لمھاھم  §
 الرئیسیة على الصعیدین اإلداري والفني.

 سین جودة العمل اإلداري .تطویر أدلة إداریة وفنیة تساھم في تح §
 بناء نظام مراقبة وتقییم یساھم في ضمان ضبط جودة عمل المركز الثقافي برنامج تعلیم الكبار . §
تنویع وتطویر وتفعیل األنشطة المختلفة بھدف تشجیع أفراد المجتمع المحلي على االلتحاق والتفاعل بھذه  §

 االنشطة .
المؤسسات التعلیمیة والثقافیة المختلفة بھدف تعزیز ثقافة تعلیم الكبار  توسیع دائرة التعاون وتبادل الخبرات مع §

 في المجتمع واستثمار ھذا التعاون في سبیل تقدیم خدمات وبرامج تلبي احتیاجات ھذا المجتمع.
 تشبیك مع المؤسسات والشركاء في البرنامج  :

v  جمعیة إنقاذ المستقبل الشبابي 
v  جمعیة اتحاد الكنائس بغزة 
v یة حي السالطین جمع 
v  جمعیة االرشاد التربوي 
v  مؤسسة تامر للتعلیم المجتمعي 
v .  جمعیة بیت المستقبل 
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 ً  :ة: برامج المساعدات االنسانی رابعا
أسماؤھم ضمن  المدرجةلألیتام واألسر الفقیرة  النقدیةتقدیم المساعدات ب 2017في عام  الجمعیة قامت

كندا  –ولألطفال المدرجین ضمن برنامج لجنة كفالة الطفل الفلسطیني  بھذا الخصوص بالجمعیةكشوفات خاصھ 
. حیث قامت لجنة كفالة الطفل الفلسطیني بكندا بتبني كفاالت ألطفال جدد  الماضیةوالذین تزاید عددھم عن السنة 

صعبھ ال  المعیشیةوظروفھم  الجمعیةوكذلك تم تقدیم المساعدات للمرضى الذین تلقوا خدمات طبیھ في مراكز 
 .  التكلفةأقل من أسعار بمجاناً أو یقدم بعضھا لھذه الخدمات رغم أن  المستحقة تمكنھم من دفع كامل األسعار

لبعض المؤسسات ذوي االختصاص ولوزارة  بتقدیم مساعدات عینیھ الجمعیةومن ناحیھ ثانیھ ، قامت 
والمستلزمات واألدویة والخدمات  المساعدةواألدوات  الصحیةلمئات المرضى والنساء مثل الطرود و ،  الصحة
 وغیرھا . الطبیة

 العینیةوالتبرعات التي تم انفاقھا  النقدیةوالمبالغ  األعداد التي استفادت من ھذه البرامجتوضح  التالیةوالجداول 
 :والخدمات التي قدمتھا الجمعیة للفئات المذكورة ھي على النحو التالي

 
المساعدات النقدیة التي تم توزیعھا على األیتام واألسر الفقیرة وأعداد األسر المستفیدة الجدول یبین قیمة  -1

 :2017من ھذه المساعدات التي تم توزیعھا علیھا سنة 
 

الذین تلقوا خدمات طبیھ  الجدول یبین قیمة الخدمات الطبیة المخفضة التي تم تقدیمھا للمرضى المستفدین -2
 في مراكز الجمعیھ وأعداد المرضى المستفیدین من ھذه المساعدات :

عدد  الفئة المستفیدة  #
المستفدین 

عام 
2016 

قیمة المساعدات 
 شیكل 2016عام 

قیمة 
المساعدات 

 2016عام 
$ 

عدد 
المستفدین 

عام 
2017 

قیمة المساعدات 
 شیكل 2017عام 

قیمة 
المساعدات 

 2017عام 
$ 

خدمات طبیة مخفضة تابعة  1
 لمركز اللیحدان التشخیصي

1371 137105 36080 1797 192810 55089 

خدمات طبیة مخفضة تابعة  2
 لمركز حیدر عبد الشافي

38 3754 988 22 2848 814 

 55,902$ 195,658 ₪ 1819 37,068$ 140,859 ₪ 1409 المجموع 
 
 

عدد  الفئة المستفیدة  #
المستفیدین 

عام 
2016 

قیمة المساعدات 
 2016عام 
 شیكل

قیمة 
المساعدات 

 $ 2016عام 

عدد 
المستنفدین 

عام 
2017 

یمة المساعدات ق
 شیكل 2017عام 

قیمة 
المساعدات 

 $ 2017عام 

االسر الفقیرة التي تم تقدیم مساعدات نقدیة  1
 لھا

35 7879 2073 38 14680 4194 

 172230 602805 214 113656 431893 211 اطفال بتمویل من المؤسسة الكندیة 2
مساعدات نقدیة مقدمة من صندوق وقف  3

 ھاشم عطا الشوا
401 200500 52763 492 246000 70286 

مساعدات مؤسسة التعاون (من عائلة لعائلة  4
( 

41 23370 6150 0 0 0 

مساعدات نقدیة من مؤسسة التعاون خالل  5
 شھر رمضان المبارك

550 209000 55000 0 0 0 

 30900 109216 309 13026 49500 99 مساعدات نقدیة من منحة فریال المھتدي 6
مقدمة لمركز حیدر عبد الشافي مساعدات  7

 للثقافة والتنمیة
1 4370 1150 0 0 0 

 0 0 0 2250 8550 1 مساعدات مقدمة لمؤسسة الضمیر 8
 277,610$ 972,701 ₪ 1053 246,069$ 935,062 ₪ 1339 االجمالي
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جدول یبین قیمة التبرعات العینیة وقیمھا المالیھ للعدید من مؤسسات المجتمع المدني واألسر والفئات  -3
 المتضرره والمھمشھ والفقیرة :

 الفئة المستفیدة  #
مساعدات 

 2017عام
 بالشیكل

 مة بالدوالریالق

 678 2372 رسوم ایجار قاعة مجاني لعدد من المؤسسات 1
 678$ 2,372 ₪ االجمالي

 تبرعات ادویة ومستلزمات صاردة #
مساعدات 

 2017عام
 بالشیكل

 القدیمة بالدوالر

 3801 13303 تبرعات عینیة مستلزمات طبیة لعدد من المؤسسات واالشخاص 1
 3,801$ 13,303 ₪ االجمالي

 تبرعات عینیة صادرة  #
مساعدات 

 2017عام
 بالشیكل

 القدیمة بالدوالر

 25091 87818 طرود صحیة 1
 2000 7000 طرود غذائیة 2
 map 38180 10909طرود صحیة من  3

 37,999$ 132,998 ₪ االجمالي
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 أبرز االنجازات : -4
 جلسة. 11انتظام جلسات مجلس اإلدارة التي بلغت      -  1
 انعقاد الجمعیة العمومیة في الموعد المحدد النعقادھا حسب القانون . -  2
 التقاریر اإلداریة والمالیة السنویة في مواعیدھا . إعداد وتجھیز -  3
 في الموعد المناسب  2017التقدیریة لسنة  الموازنة إعداد وإقرار  -  4
الھیكلیة التنظیمیة للجمعیة والنظامین المالي واإلداري والخطة االستراتیجیة لثالث  اقرار -  5

 . 2017سنوات مقبلھ اعتباراً من بدایة سنة 
 تطویر العمل بالنظام المحوسب بتمویل من صندوق األمم المتحدة للسكان .    -   6
)  MISبرنامج (  لتطویرالعمل بنظام البصمة بالنسبة لدوام العاملین في الجمعیة اضافة ل  - 7

 . بخدمات الجمعیة في كافة المجاالت الخاص 
مع شركاء وممولین  والشراكةإبرام اتفاقیات للعدید من المشاریع ومذكرات التعاون  -  8

 سابقین وجدد .
اقرار خطة عمل جدیده لمركز جبالیا تناسب االمكانیات المتوفرة للمركز بالمقر الجدید  - 9

 وبما یلبي احتیاجات الفئات المستفیدة في المنطقة
توفیر  وتجھیز قاعة متعددة األغراض ، وكذلك  تأثیث مركز جبالیا الصحي بشكل كامل -  10
لضمان جوده الخدمات جھاز الترا ساوند حدیث ، و ات  وأجھزة عالج طبیعي اضافیة معد

 المقدمة.
انشاء مركز البیلسان لتمكین الفتیات ذوات االعاقة من الحصول على حقھن في التعلیم   - 11

والصحة والرعایة وزیادة قدراتھن للعیش بكرامة وذلك من خالل  العالج الوظیفي و
 یمیة و االرشاد النفسي والتثقیف الصحي لخمسین  فتاه .المھارات التعل 

توفیر الدعم الصحي واالجتماعي والنفسي والقانوني للناجیات من العنف المبني على النوع  -12
االجتماعي لمساعدتھن على حمایة أنفسھن، واكسابھن المھارات العلمیة والیدویة، وذلك  من 

 ز صحة المرأة جبالیا .خالل المساحات اآلمنة للسیدات في مرك
 والعدالة المرأةطباعة ونشر اآلالف من النشرات والمطبوعات ذات الصلة بالعنف ضد  - 13

ومتنوعھ حول  مختلفةالصحیة وطباعة خمس كتیبات تتضمن مواضیع  والتوعیة االجتماعیة 
 .المرأة
وق االمم ل من صندخالل مركز جبالیا بتمویمن طرد صحي  900و توزیع عدد  شراء – 14

 .المتحدة للسكان
تنفیذ مشروع الحد و االستجابة للزیادة في العنف المبني على النوع االجتماعي بین النساء  – 15

 ). UNFPAوالفتیات النازحات  بتمویل من صندوق االمم المتحدة للسكان ( 
حیث   PRPتطویر عیادة الجلدیة واألمراض التناسلیة باستحداث خدمھ حقن البالزما   -16

(حقن البوتكس  mesotherapyتستخدم ھذه الطریقة لعالج الصلع وتساقط الشعر , كذلك  
 والفلر) وذلك مواكبھ للتطور العلمي .

 1016تنفیذ مشروع االبتسامة الجمیلة بالتعاون مع مؤسسة یارا االسترالیة وقد استفاد منھ  – 17
 اسنان ومعجون اسنان). طفل ( كشف وعالج اسنان وتثقیف مع منح كل طفل فرشاه

الیابانیة ال جراء فحوصات للكشف   CCPابرام  اتفاقیة مع جمعیة الثقافة والفكر الحر و - 18
المبكر عن سرطان الثدي  من خالل الماموغرافي وااللتراساوند للسیدات  وكذلك سحب العینات 

ستشفى العودة لتحلیل وفحصھا في مختبر الباثولوجي ، باإلضافة إلى االتفاقیة المبرمة مع م
 العینات .
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تنفیذ مشروع دعم أطفال عائلة السموني و تعلیمھم اللغة االنجلیزیة و ذلك بدعم من  – 19
 مؤسسة تحالف أطفال الشرق األوسط ( مكا )

 عقد دورات تدریبیھ وورش عمل  لمئات النساء والفتیات في مجاالت العمل المختلفة . - 20
باستبدال كافة أجھزة الحاسوب القدیمة  الثقافيالیماني مركز ب بمختبر الحاسو تطویر - 21

وشاشات  و متطورةوكذلك توفیر وسائل تدریب حدیثة الب توب ) 10( بأجھزة جدیدة وحدیثة 
لعمل المركز بتمویل من مؤسسة التعاون عن طریق مؤسسة تامر للتعلیم  الالزمة عرض

 المجتمعي .
احدى عشره دورة اسعاف أولي عن طریق العدید من المؤسسات األھلیة  الجمعیةنفذت  -22

ً وكذلك ثالث دورات اسعاف متقدمة  291في مختلف مناطق قطاع غزة استفاد منھا  متدربا
 67استفاد منھا 

وأولیاء األمور في مدینة غزة وعمل  للطالبتنفیذ أربع  ندوات صحیھ في المدارس  - 23
في شمال  القمة و االتحاد النسائي الفلسطیني بغزة تيمن روض فل لكلط 520الكشف السني لعدد 

 السودانیة . –غزة 
طبیب أسنان امتیاز في قسم أسنان غزة ضمن اتفاقیھ مع وزارة الصحة  27تدریب عدد  - 24

 الفلسطینیة.
 المشاركة في دورة مكثفھ من الناحیتین النظریة والعملیة لعدد من الممرضین واألطباء - 25

 حول دمج الصحة  النفسیة في مجال الرعایة األولیة بالتعاون مع برنامج غزة للصحة النفسیة.
معلماً  49كبار من برنامج تعلیم الكبار لعدد  نتنفیذ دورتین تأھیلیتین حول اعداد معلمی - 26

 ومعلمة .
ونقاش الكتب تنفیذ ثالث دورات في مجال الكتابة اإلبداعیة وكیفیة اعداد المخیمات  - 27

باالشتراك مع مؤسسة تامر للتعلیم المجتمعي للعاملین في المكتبات في قطاع غزة وعددھم أربعة 
 عشر مشاركاً .

 احیاء العدید من المناسبات والحمالت المختلفة وفقاً لمجاالت عمل الجمعیة . - 28
المجتمع المدني تعزیز التنسیق والتشبیك مع العدید من المؤسسات األھلیة ومؤسسات  - 29

ائتالف ،  وشبكة وصال ، وتحالف امل ، و وخصوصاً شبكة المنظمات األھلیة الفلسطینیة 
 . الناشطین لقضایا اإلعاقة

 تعزیز التنسیق مع وزارة الصحة ووزارة التربیة والتعلیم . - 30
اعده كاألدویة والسوالر والمستلزمات الطبیة وأدوات مس الحصول على تبرعات عینیھ  - 31

وغیرھا من جھات مختلفة مثل منظمة الصحة العالمیة ومؤسسة أنیرا ومؤسسة تحالف أطفال 
 الشرق األوسط ( مكا ) وشركة الحیاة الطبیة .

 السیدة فریال المھتدي استمرار توفیر المساعدات النقدیة لمئات األسر الفقیرة بتمویل من  - 32
 وصندوق وقف المرحوم ھاشم عطا الشوا و المؤسسة الكندیة  .

استمرار توفیر المساعدات النقدیة لمئات األطفال المكفولین من قبل لجنة كفالة الطفل  - 33
 كندا . –الفلسطیني 

 تقدیم الخدمات الطبیة بأسعار مخفضة لمئات المرضى بتمویل من السیدة فریال المھتدي. - 34
 طرد غذائي بتبرع من بنك القدس في شھر رمضان 70دد توزیع  ع -35
طرد صحي للسیدات المترددات على الجمعیة من سكان المناطق المھمشة بدعم 200توزیع  -36

 ماب -من  مؤسسھ العون الطبي للفلسطینیین  
	توفیر كمیات السوالر الالزمة لتشغیل مولدات الجمعیة على مدار الساعة  . - 37
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 رز السلبیات والمعوقات:خامساً:  أب
وآثاره السلبیة  من قبل االحتالل االسرائیلي 2006االغالق والحصار المفروض على  القطاع منذ العام  -  1

، مما ادى الى عرقلة وصول األجھزة و  قطع الغیار الالزمة لصیانھ البعض منھا مما أدى في على عمل الجمعیة
 الحصى والتصویر الملون .وقف بعض الخدمات الطبیة مثل تفتیت 

ً للتیار الكھربائي الذي یتطلب انفاق مبالغ باھظة على شراء كمیات كبیرة من  -  2 االنقطاع المتكرر یومیا
ً في مركز الدكتور حیدر عبد  الجمعیةفي مراكز وصیانتھا  السوالر لتشغیل مولدات الكھرباء  . وخصوصا
 . ساعةار الفیھ إلى كھرباء على مد الموجودةالشافي نظراً لحاجة بعض األجھزة 

التراجع الغیر عادي في امكانیات وخدمات وزارة الصحة مما زاد العبء على المؤسسات األھلیة بالنسبة  -3
 للمرضى الفقراء والغیر قادرین على شراء الخدمات الصحیة .

تقوم بتحویلھا  للجمعیةستحقھ اجراءات البنوك الدولیة التي تعیق في بعض األحیان تحویل مبالغ مالیھ م -  4
 مشاریع.الجھات مانحھ لبعض 

 . الجمعیةاحجام بعض المانحین عن دعم وتمویل بعض المشاریع التي تتقدم بھا -  5
التمویل المشروط لبعض الممولین الذي یعیق التعاقد معھم بسبب ھذه الشروط التي ال تتناسب مع سیاسة  -  6

 .ا جمعیة الھالل األحمر لقطاع غزةومن ضمنھالكثیر من الجمعیات والمؤسسات 
 ووقف مخصصات الشؤن الرواتب الخصم منتردي الوضع االقتصادي بالقطاع  وخصوصا بعد    -7

 .المتطورةلمئات األسر  وتأثیره على تقدیم الخدمات  االجتماعیة
 

 : 2017سادساً : الخطط التطویریة لسنة 
 :اإلداريالتطویر  -اوال  
 المھارات الفنیة واإلداریة لطواقم العمل .تنمیة  -
 . ةعلى االستمرار في تنفیذ برامجھا الرئیسی الجمعیةتعزیز قدرة  -
سواء على الصعید  والتعلیمیة والثقافیة الصحیةدائرة التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات تعزیز  -

 المحلي و الصعید الخارجي .
لتعزیز التواصل مع  المجتمع المحلي والمؤسسات االھلیة    اإلعالمیةالسیاسات  ةالبدء في  مراجع  -

 والدولیة  باإلضافة الى تعزیز الشفافیة والمسئولیة االجتماعیة  لدى جمھور المستفیدین . والعربیة
زمة لتشغیل المولدات الالعمل الحثیث مع المؤسسات الدولیة لدعم الجمعیة  في توفیر كمیات الوقود ال -

 .او توفیر الطاقة البدیلة یف مشكلة انقطاع التیار الكھربائي لتخف الكھربائیة
 تطویر الخدمات الصحیة والثقافیة والتعلیمیة:  -ثانیا 

 . اضافة للكوادر االداریة والثقافةفي مجال الصحة  العاملةتدریب وتنمیة قدرات الكوادر  -
ل الفنیة واإلداریة بناءا على المعلومات  لیشمل  مجاالت العم دارةإلتطویر البرنامج االلكتروني  -

 مؤشرات جدیدة .
 لتخصصیة افي مركز الدكتور حیدر عبد الشافي الستیعاب العیادات  الطبیةانشاء قسم جدید للعیادات  -

 اإلضافیة  حسب اإلمكانیات و االحتیاجات الصحیة لجمھور المستفیدین .
لزمات  واألجھزة واألدوات الطبیة العمل على تحسین جودة الخدمات الصحیة من خالل توفیر المست  -

 الالزمة .
ضافة  مساحة  جدیدة لمختبر غزة  بھدف سحب العینات من المرضى واحترام العمل على ا -

 خصوصیتھم .
ومكتبة األطفال بكل ما یلزم من كتب ومراجع وأجھزة وأدوات ووسائل أخرى  العامةتزوید المكتبة  -

 الزمة 
 األھلیةتنفیذ العدید من دورات اسعاف أولي ودورات توعیھ صحیة في المدارس والمؤسسات  -

 ومؤسسات المجتمع المحلي .
تنفیذ ندوات ودورات ثقافیھ سیاسیھ واجتماعیة من خالل  استضافة الفنانین والمبدعین من األطفال  -

 . والثقافیةفي جھودھا التوعویة  الثقافیةوالعنصر الشبابي ومشاركة القطاعات 
االستمرار في اقامة معارض فنیھ ھادفھ تساھم في اعادة احیاء التراث الفلسطیني وبناء انسان فلسطیني  -

 قادر على أداء دوره بشكل فاعل في المجتمع .
ألبناء شعبنا  المتاحةعلى القیام بواجبھا في حدود امكانیاتھا  الجمعیةجدیده تساعد  طوارئاعداد خطة  -

 . العادیةوالظروف غیر  الطوارئأثناء أوقات في قطاع غزة  
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 تطویر أداء برنامج محو األمیھ وتعلیم الكبار وزیادة عدد المراكز التي تقع تحت اشراف البرنامج . -
 : التشبیك -ثالثا 
في مجالي الصحة والثقافة   من ناحیھ  تطویر التشبیك والتعاون  مع  شبكة المنظمات األھلیھ الفلسطینیھ -  1

 ومع  باقي الشبكات والمؤسسات األھلیھ ومؤسسات المجتمع المحلي والجامعات من ناحیھ أخرى 
تطویر التشبیك بین الجمعیھ وبین وزارة الثقافھ والتعلیم ووزارة الصحھ من خالل اللقاء الرسمیة مثل  -  2

Health and Nutrition and Protection Cluster)        (HID) Humanitarian Identity user)   
 WHO -OCHAمنظمة الصحة العالمیة 

 
 تطویر التشبیك بین الجمعیھ وبین الشبكة العربیھ لمحو األمیھ وبعض المؤسسات العربیھ والدولیة . -  3

مؤسسة   UNDPالمانحة مثل برنامج األمم المتحدة االنمائي فتح عالقات جدیدة مع العدید من المسسات
AIDOS  االیطالیة و استقبال وفود اجنبیة للعمل على إیجاد افاق  تعاون  جدید مثل استقبال د. فیلبا عضو

استقبال الوفد  -MAP –UKالبرلمان البریطاني لدعم مشاریع سرطان الثدي في فلسطین بالتعاون مع مؤسسة 
و التشبیك مع صندوق األمم المتحدة للسكان لفتح افاق شراكة  IMمؤسسة  السویدیة إلغاثة االفراد اإلقلیمي لل

 2022-2018جدیدة لمدة خمسة أعوام ابتداء 
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 : والعینیة النقدیة الجمعیةرابعا : مصادر تمویل برامج ومشاریع 
 مصادر التبرعات النقدیة -  1
- Pastel finance LTD  معالي الشیخ احمد زكي الیماني / 
 برامج المساعدات المرضیة / السیدة : فریال المھتدي بواسطة مؤسسة التعاون  -
 كندا –لجنة كفالة الطفل الفلسطیني  -
 استرالیا -  Palestine fund limitedمؤسسة  -
 غزة -بنك فلسطین  –صندوق وقف المرحوم ھاشم عطا الشوا  -
 الوالیات المتحدة MECAال الشرق األوسط مؤسسة تحالف اطف -
- UNFPA   عن طریق /UNDP - غزة 
 غزة –تبرعات نقدیة اشخاص  -
 یھ )ن(ناصر مش ھمؤسسة یارا االسترالی -
- CCB 
 منحة المشروع السویدي -
 مصادر التبرعات العینیة  -  2

 تبرعات عینیة ادویة :
 غزة –مؤسسة انیرا  -

 تبرعات عینیة سوالر :
 غزة -  UNRWAوكالة الغوث  -

 تبرعات عینیة متنوعة :
 غزة –مؤسسة تامر  -
 المجتمعيجمعیة الوداد للتأھیل  -
 محالت مرزوق -
 بنك القدس -

   - MAP نمؤسسة العون الطبي للفلسطینیی -
-   
- UNFPA 
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 2018 جدول  المشریع قید التنفیذ و مقترحات مشاریع جدیدة
فترة  اسم الممول  اسم المشروع  الرقم

 المشروع
النسبة  حالة الصرف المیزانیة تاریخ النھایة تاریخ البدایة 

 المئویة
نسبة 

اإلنجاز 
 الفعلي

 مالحظات

تمكین المرأة الفلسطینیة وتحسین الخدمات  1
 الصحیة والنفسیةواالجتماعیة والقانونیة

المؤسسة السویدیة 
  IM-لإلغاثة الفردیة

432760 2017-12-31 1/1/2017 شھرا 12
SEK 

جاري العمل على  100% 100% 100%
انجاز تقریر 

 المدقق الخارجي 
تمكین المرأة الفلسطینیة وتحسین الخدمات  2

 الصحیة والنفسیةواالجتماعیة والقانونیة
المؤسسة السویدیة 
  IM-لإلغاثة الفردیة

المشروع قید     $57000 2018-12-31 1/2/2018 شھرا 11
 التوقیع

صندوق األمم التحدة  تمكین المرأة والنوع االجتماعي 3
 للسكان

المشروع  %99 %99 %100 $161374 2017-12-31 1/2/2017 شھر11
 قیداالغالق

صندوق األمم التحدة  تمكین المرأة والنوع االجتماعي 4
 للسكان

المشروع قید     $71540 2018-6-30 1/1/2018 شھور6
 التوقیع

جودة الخدمات الرعایة الصحیة یحسین  5
 للمرأة بعد الوالدة

AIDOS 6المشروع قید      2018-12-31 1/7/2018 شھور
 التوقیع

6 Improve women and girls access 
to GBV multi -sectorial services 

by ensuring advocacy, 
economical opportunities and 

resiliency 

NA 12205,440   شھرا$    HRP-Opt. 
2018 

Approved by 
cluster  

7 Step forward to Improve sexual 
and reproductive health services 

NA 12350960   شھرا$    HRP-Opt. 
2018 

Rejected 
8 Women’s Rights and Gender 

Equality Grant Scheme 
المؤسسة النرویجیة 
  لإلغاثة والتنمیة

NORAD  

3years 
proposal 
2018,20
19,2020 

  4,771,344
NOK 

 مقترح مشروع   

9 Multi-sectorial services and/or UNTrust Fund –3 years   500,440$    مقترح مشروع 
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فترة  اسم الممول  اسم المشروع  الرقم
 المشروع

النسبة  حالة الصرف المیزانیة تاریخ النھایة تاریخ البدایة 
 المئویة

نسبة 
اإلنجاز 
 الفعلي

 مالحظات

systems are set up to improve 
provision of services to women 

and girl survivors or those at 
risk. 

UN Women proposal  

برنامج األمم المتحدة  بناء طابق إضافي في مركز صحة المرأة 10
 اإلنمائي

 مقترح مشروع    200000$   

 


