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 1028التقرير السنوي عن أنشطة الجمعية خالل عام 

 
ي ظل ظروف غير عادية  بدأت منذ سنوات  تعرض لها قطاع غزة        

 
اسة بقطع الرواتب ، ف زادت شر

ي 
 
من  لالالفوايقاف مخصصات الشؤن  ،منهم لبعض الموظفير  والخصومات العالية عىل رواتب الباف

، ونقص  ه واغالق للمعابر وانقطاع متواصل للكهرباءحيث االنقسام وتبعاته من فقر وبطال و  األش ،
ي والمؤسسات الصحية  الوقود 

 
 .و األدوية ومستلزمات المشاف

 وبالتالي     
ي مست كل نواحي الحياه بشكل مباشر وغير مباشر

وبالرغم من هذه الظروف االستثنائية الت 
ي العديد من النواحي و خاصة الصحية منها  الجمعيةأثرت عىل 

 
أشهر   ستةحيث تعطل جهاز الرنير  منذ   ف

كة من ادخال قطع الصيانة بسبب اإلجراءات المعقدة لالحتال اضافة للعديد من االجهزة  لولم تتمكن الشر
ي القطا  ،االخرى

 
ي المؤسسات العاملة ف

 
ت برامجها ع جاهدت لتستمر وطورت من خدمااال ان الجمعية كباف

ي (  –شئون المرأة  –الثالث ) الصحي 
 
عدد المستفيدين من خدمات باإلمكانيات المتاحة حيث زاد الثقاف

ي عام  الجمعية
 
مقارنة مع عام   193,470تلقوا عدد خدمات مستفيد /ة   138,388  ليصبح   8102ف

متنوعة ،  خدمة 183,648تلقوا  مستفيد/ة 128,640حيث استفاد من خدمات الجمعية   8102

 .  وحققت بعض االنجازات كما منيت ببعض االخفاقات حيث سيتم عرضها من خالل هذا التقرير

 الرؤيـة: 
أن تكون مؤسسة وطنية فلسطينية رائدة في مجتمع ينعم بالتنمية تطمح جمعية الهالل األحمر لقطاع غزة 

 المستدامة.
 الرسـالة:

جمعية الهالل األحمر لقطاع غزة جمعية أهلية تنموية، تسعى إلى المساهمة في تحسين أوضاع المجتمع المحلي 
 .أساس العدالة والمساواة الصحية والتعلمية والثقافية واالجتماعية، من خالل برامج شاملة ذات جودة مبنية على 

 القيم :
 : القيم المهنية وتشمل 
  ،االستقاللية، الالمركزية، وتعزيز القيم الديمقراطية، المحافظة على خصوصية وحقوق المستفيدين

 .التمسك بأخالقيات العمل، الجودة، المهنية والتخصصية، االنضباط، االلتزام، التطوير، الشفافية
 : القيم األخالقية وتشمل 

مراعاة قيم المجتمع وعاداته ، اإلنسانية ، المسئولية االجتماعية ، العمل التطوعي ، التمسك بأخالقيات 
 العمل ، المساواة واإلنصاف وعدم التمييز .

 األهداف االستراتيجية :
 .بناء قدرات الجمعية وشركائها -  1
 . المساهمة في تحسين األوضاع الصحية في قطاع غزة -  2
 . ساهمة في تمكين المرأة الفلسطينية من خالل خدمات متكاملة ذات جودة عاليةالم -  3
 . المساهمة في تعزيز الهوية الفلسطينية والثقافة المجتمعية في قطاع غزة -  4

للىسدددددللحلتددددداأللشطددددداألملت سدددددول ددددد ى تو لحلى  يددددد لحل  ددددد  لوحل ددددداتت ل وللمزيدددددالتددددد لحلى تتدددددمولوبدددددأف
لي اتهتلكولت كزلت لت حكزلحلجمعمد ل ي

حل  د  لوحل داتت لحلا ت مد لوحلىعلمممد لوحن ةدت م لبلولت د  للولحلطحم لحلأف
ل:للوذلكل1029حل   لحلى وي ي للعتمللكذلك.لولل1028حن جت ح لوحلمعاقت لخال لعتمل لعىللحل حالحلىتلي
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 النشاطات والخدمات الطبية التي يقدمها مركز الجمعية الرئيسي / مركز الدكتور حيدر عبد الشافي أواًل :  
لعتمل ز لتةىاتفلغزمل1028لمي  ي

ز
ل(لبمثلل زيتدملعادلحلعمتدح لحلى ططم للف ي

ز
)لت كزلحلاكىاأللبماأللعبالحل تف

ملحلطبتبم لتاولحلجلاي لوحلعظتملولعمتدملحل فلوحلذنل لحل يف ي
ز
كمتللملوحلح ج ملبللللملحضت  لشعضلحلعمتدح لف

لوكذلكلح ىىتحلشعضلحلعمتدح لحلى ططم ل لب لوحلمةتئم  لحلطبتبم  ز لي 
لحل يف ي

ز
لف لل ظمملحلرسم لعمتدم ي

ز
حلعمولف

لتاولحلعيانل لبلهذحلشتنضت  لبلولحلبتط  لحلبرصيت لبلوللحلجايامل لوحلعمتدح لحلللولحلىغذي ل حلعمتدملحلعتت لبل
ل ل لب لوباياه ل لب لتى األم لشأجهزم لحلماعم  لحلى ططم  ز ح لتزودهللوبإخطتئيي  لوقةملطاحألئلولت ىير لب تك تء

لل حصلعي  لوت ىير ي  لحلم ير لحلىحتلمو لت احع لحلعظىملت  لحلغتلبم  ل يهت لول ام ت لحل ةج لشأباثلحلجهزم
زلبللوحلعي ت لحلم ضم ل حضت  لعمتدملل ويملحل  تنللل ططت لجاياملكلملل وي هل إضت  للوقةملت  تنلتمي 
زلج حب لوللزألحع لحل  تنل اتت لحخ ىلك بلوتمالمهللرصفلحلدوي للحل ت م للحل اتت لشجت بلحل ملولحل كي 

لوحلىطوي ل ل لحلحصلب لول ىمت لب لحلمغ تطيسي
ز لكتل  ي  لحلجهزم لت  لحلعايا لعىل ليحىاي لت  مصي لوقةم ل ب

لحلمعاملبل لبللوحلاوبل لوت تظي  ز بللوحلىطوي لشتلشع لحلعتدي لبلوحلملا  لبللولطوي لحلاايلبلولطوي لحل كي  ي
حل بقف

لشطح للكذلكلولل) حبلعي ت لت لحعستءلحلجةمل(للم لكمتللملحلعمولشتلشع لحلىاحخلوحل الانللل قةمليعأز
لل ى ايملحل اتت لحلىا م م للحلطحم لوحل  ةم لبلول ظمملحلرسملبلوحلطح لحن جت م لوخاتت ل ز حلم تملليىمي 

لشغزم.ل للحلم كزلحل ئيسي ي
ز
لتحمهلتخ ى..لولذلكلللاتا لحلللكتتولحل اتت لف

ل
 

 المستوصف : .2
لحلعايالت لحل اتت لحل بم لحلمى اع لت ل  ي

ز
لتةىاتفلغزملشم كزلحلاكىاأللبماأللعبالحل تف ي

ز
ي املف

ل ز ليبي  لتك تءل.للوحلجاو لحلىتلي
ز فلعليهتلتطبتءلتى ططي  ليشر ي

خال لتجموعلحلعمتدح لحلعتت لوحلى ططم لحلأف

 : 1028ت لخاتتلهتلعتمللحلمةى مامطبمع لهذهلحلعمتدح لوعادلحلحتال ل
 

عدد الحاالت  الخدمة نوع الرقم
2018 

 1662  طب العائلة  .2
 192 عيادة المسالك البولية  .1
 3601 عيادة األمراض النسائية   .3
 3981 عيادة الحوامل  .4
 2126 عيادة تنظيم األسرة  .1
 2158 عيادة الجلدية   .6
 19 جراحة أطفال  .5
 211 عيادة األورام   .8
 2181 عيادة األنف وأذن وحنجرة  .9

 95 عيادة العيون   .20
 223 عيادة التغذية  .22
 369 + المناظير الباطنةعيادة األمراض   .21
 2533 عيادة األعصاب وتخطيط العضالت الطرفية  .23
 2980 عيادة العظام  .24
 20 عيادة الصدرية   .21
 3833  عيادة القلب و  تصوير القلب بالموجات فوق الصووتية  .26
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 ورسم قلب
 395 عيادة الغدد الصماء والسكري   .25
 269 عيادة األوعية الدموية والدوالي    .28
 EMG 183و  EEGعيادة الطب النفسي  و   .29
 346 تبخيرة ( -غيار –محلول  –) حقن الطوارئ حاالت   .10
    

 
 

 صحة المرأة وتنظيم األسرة  .1
زلل للحةي  لب أن لب ل لوأل تلىهت لوتهاح هت ل لب لحلجمعم  لل ؤي  لللم تمللوضعلح ىجتش  لحن جت م  حلطح 
لبلوللبم لالبىمتجت لحلنةتءلل اتت لتحمهللا م م ل  ةمهلولاعويهلولتجىمعمهللبلحل لة ينم .ل ي

ز
وللمةتهم لف

ملحلحمولوبعال لحلط ت لوحلتهت لخال ل يف ز حلىت عللحلم تم تهملت كزلتح لللبللحلاالدمل لمول ةب لحلا مت ل ي 
للللجمعم  ي

ز
لي اتهتلف ي

للاتا لإللهذهلتحتول لشاوألل تشطلو تعولت لخال لحل    لوحل اتت لحلعاياملحلأف
لحلهاحف.ل

 :  للسيدات  التالية  خدماتال تقديم  8102 العام تم خاللحيث 
لشلغلعادلحلةماح لحلحاحتوللعيادة الحوامل :  -أ   ي

للحلالتف ل3981لعادل1028ل ددنلعىللحلم كزلخال لحلعتم
ل لقاتتلله لخاتت لت ىل   لألول  م ت ل مام لوللتىتشع  للحل حصلحلعتم ز ح تو الولطوي لحلج ي  لشتلليف
ي لوقالشلغل لقاتتللتجموعلوعمولحلىحتلمولحلم ير ي

لحلحاحتولحل اتت لحلأف لعمتدم ي
ز
لل9283للللةماح لف

لخات ل.ل
ددح لشلغلعادلحلةماح للعيادة تنظيم األشة : لل-ب  لعادل1028خال لحلعتمللعمتدملل ظمملحلرسملعىلللحلميف

لبلقاتتلله لخاتت لت ىل  للل2121 لحلم ىل  للوللكتال ت تألح  مام ببابللت و تئولل ظمملحلرسم
ي لحللجت بلو تئول ت علحلحمولول كمبلحللاحلبلحلم ىل  لوتىتشعىه لت لخال لحلىطوي لوحلىحتلمولحلم ير

لقاتتلله لحلى ظمملحلخ ىلبلوقالشلغلعادلحل اتت لح ي
لخات ل.لل1218لأف

 مامللل3101لعادلل1028خال لحلعتمللل دد لعىللعمتدملحلت حضلحلنةتئم لعيادة األمراض النسائية : ل–ج 
لله ل لحلال م لحلعالج ح تو الول ايم لت لك فلولطوي لشتلليف لوقالشلغقاتتلله لخاتت لت ىل   تلب

لقاتتلله ل ي
لخات ل.لل1213لعادحل اتت لحلأف

لت كزل الصحي :والتثقيف االرشاد  -د  ي
ز
ددح لعىللقةملتح لحلم تملف عباللد.لبماألليىمللا مفلحلةماح لحلميف

لجمعمت ل ي
ز
نضت  لحللجلةت لحلىا مفلحل تألجم لف

َ
لم لله لبلشت ز لوختألجلحلم كزلت لخال لحلزيتألح لحلميز ي

ز
حل تف

:لللحلمةى ماح و احديلت ىل  لبمثلشلغلعادل لكتلىتلي
 

 الجلسات التثقيفية ت الجلسا عدد عدد المستفيدات

 جلسات تثقيفية داخل القسم 22  3603

 جلسات تثقيفية  خارجية   46     026 

 إجمالي المستفيدات  3003  

 تثقيف بشكل فردي 1206 -

 الزيارات المنزلية  زيارة 106 -

 

 المستفيدات حسب الفئات العمرية :

 الفئة العمرية  العدد

 سنة  12أقل من  121

 سنة 32 – 12من  2024

 سنة 22  - 46من  222

 سنة 06أكثر من   206
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ددح لعىللحلم كزلحلاعملاإلرشاد النفسي :  –ه  لكمتلهاللوحال ت تألح بمثلي املللةماح لحلميف حل  ةم ل

لتاضللتد تهل
 

 إجمالي الخدمات :

 

العدد اإلجمالي 

 للمستفيدين

من ات المستفيد داخل العيادةاالرشاد  الخدمات النفسية 

 المحاضرات

مجموعات الدعم 

 النفسي

124 57 03 242 82 

 

   حاالت اإلرشاد الفردي:

  

العدد اإلجمالي 

 للخدمات

الحاالت الجديدة 

 على القسم

 الحاالت المتكررة

57 00 12 

 
  :19 اختبارات ذكاء +  إرشاد داخل العيادة =   نشاطات أخرى 

 
 

 والقولون: المعدةالخدمات التشخيصية وعمليات تفتيت حصى الكلى وتنظير  .3
   

ة       ي من األقسام الممير 
 
ي مركز الدكتور حيدر عبد الشاف

 
يعد قسم األشعة التشخيصية ف

ي المؤهل  وقد تم تطوير خدمات األشعة 
 8102خالل عام بأجهزته المتطورة والطاقم الفت 

ي من خاللها يتم خدمة األشعة التداخلية  بإضافة
 :والت 

و ىتلتلبلحلاايلبلحلكبالبلحلكىلل -2  تخذلعي ت للل حصلت لجميعلتجزحءلحلجةملتاول:حلغاملحلاألقم لبحلير

لوحلغادلحللمم توي ل.ل
لل  يددددغلحلكلم لع لط يقلت بابلختصلووضعلدعتتت لشتلحتلبلل-1
لل-3 لل  يددددغلحل  حجلحلاحخىلي
لحلشطتنلوت لخاللهليىملب  لحلعالجلحلكممتويلل-1 لل كمبلتمتمللم ضز
لغةمولحلكىللل-5 لل كمبلقة  ملختت للم ضز
لل  يددددغلحل  اح لحلم حألي لع لط يقلت بابلختصلل-1
ليةتعالحلج ححلن تئطت لل-1 ل(لع العملم لإ تئطت لكىل لت لحلاايلبأف ي

وضعلعالت ل)ل لكلتعاتز
لكتتالل.لللحلكىل ل  طلدونلإ تئطت لحلااي

ل
ي تقدم من خاللها خدمات وال التشخيصيةاألجهزة 

 : الت 
لحلم ىل  لشمتل مهلحل لب ح تو الوي املهذحلحلجهت ل ىطوي لتعستءلحلجةمل وحلوعم لحلاتوي ل)ل *لدوبل لحلليف

لولحايالحلجل ت لحلاعتئم ل ز حيي  ل(لولحايالرسع للا قلحلامل يهتلو حصلتاىلح ةاحدلحلشر ز حيي  ل.لحلوألدملوحلشر
ل*حلشع لحلعتدي لوحلملا  ل

لحلك فلحلمبك لع لرسطتنلحلاايل.لل ي
ز
ل(:ليةتعالف ي

ز
ل*للطوي لحلاايل)لحلمتتاج حف

ل ي
لت  مصلجميعلحلت حضلحلأف ي

ز
لوحل  تنل:لبمثلحنلهذحلحل حصلتهملجاحللطبتءلحل  تنلف ز *للطوي لحل كي 
لحلةم ت للعمو لشتنضت   ل هم لحلمحم   لوحل ةج  ز لوحل كي  لحل  تن لل ويمللطيب لبتال  ي

ز
لف لحلمهم ي لاتييف

لحل  تنل.ل
لحلمحا بل ي

:لبمثليىمللطوي لجميعلتعستءلحلجةملحلم ىل  لشاق لوكذلكلل C.T scan*لحلىطوي لحل بقف

ل.ل لعمولقمتسله تش لحلعظتملع الشعضلحلم ضز
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ل لحلمغ تطيسي
ز زللMRI*لحلىطوي لشتل  ي  لوهالجهت لبايثلوتى األلجاحلوحلو لت ل اعهلشتل  تعلولهلتي  ح ل:

لتيستلشعمول حصل ز  عاياملت لوضوحلحلطاألملودقىهتلحلمى تهم لوذلكللكولعسالت لتعستءلحلجةملبلويىمي 
MRI Spectroscopy (MRS)للاألح  لل لوهال حصلختصليةى ام لحلمغ تطيسي

ز لحل  ي  ي
ز
وتباثلل األلف

كيب لحلكمممتئم لوحلحيوي لللمعسل ) ليةى ام:لLesionحليف ل(وبتلىتلي
لت  مصلحلوألحملحلا - ي

ز
ل.biochemistryتتغم لع لط يقلتع   لل كيبىهتلحلكممتئم لوحلحيوي لف

حلحلاظم  لحلعسوي لل - لحاللىهتشت لحلاتتغم لوحلوألحملع لط يقللرسر ز ل ي  ز لحلىميي  ي
ز
وقمتسلللphysiologyف

للل) لحلالهاحتى ي
 (ل.( lesion(لشتلمعسل لanaerobic metabolismحلىمامولحلغذحتى

للحكت تفل - ي
ز
لحلحتدملوحلمزت  ل)MS)ل  multiple sclerosesف ز ل ي  ز  acute(لحلىطلبلحلمىعادلوحلىميي 

or chronic.) 
لت  مصل - ي

ز
لت  مصلحلرصعل Alzheimer ,ف ي

ز
لحلط ت ل.لل epilepsyلهلدوأللهتملجاحلف ي

ز
 ف

لحلت  مص لويىملت لخالله و ىتلت لحلير ي
ز
لف لوحلحممام لحل ب ا  لحلوألحم ز ل ي  ز لحلىميي  ي

ز
لف لجاح لدوأللكبي  حلمبك للوله
لدقتئقلتمتليةتعالعىللرسعهلوك تءملحلعالجل.لل5للجل ت للخال ل

لخال ل لت  هت ز للميي  لحلطعب لت  ي
لوحلأف لحلكيسي لوحل  حج لحلكيةم  لحلوألحم

ز ل ي  لحلى  يق ي
ز
لف لهتتت لدوألح ويلعب
لحل حاتت لحلعتدي .ل

لوذلكلت لخال لوجادلحلحتق لح ل ز حيي  لوت  مطم لللشر م ز لحلجهت لشطاأللوحضح لوتمي  ل ز لللطبغ ل*لويىمي  آللي
Injector ل اقتلحلىطوي لبةبلحلم    لل لحلىحكم لإتكت م  ليتيل لتمت لتلمه لحلم يضلشطاأله لب   بمثليىم

لحلىطوي .ل ي
ز
لحلم لوب للف

ل لحآللي لحلحتق  لوجاد لخال  لوذلكلت  ل لتةىويت  لشعام لجاح لدقم   لحلجهت ل ىطوي لحل لبلشطاألم لوي ام *
ل لللل Injectorللطبغ  لقتشو لوجهت لحلى اي لحلغي  وت لل Nonmagnetic anesthesia machineمغ   

 Cardiac muscle function and Valveخاللهليىملدألح  لوظم  لعسل لحل لبلوتت حضلحل لبلحلاعتئم ل
& coronary heart diseases .ل

ل ل * لللمغ   لوكذلكلي ام لقتشو لجهت لل اي لغي  ل اجاد لت كز ت ز لبمثليىمي  ل لآت ه لشطاألم ىطوي لحلط ت 
Nonmagnetic anesthesia machine .لع الل لحلم ىل   لحلوألحم ز لحلى  يقل ي  ي

ز
لف ل لتيست لهتتت ويلعبلدوألح

لحلط ت .ل
لع لحلعمولت ذل ز لل21/1/1028وقاللاقفلجهت لحل  ي  ي

ز
لولع مالحج حءح لحالبىال لف للطعوب  لحآلنل ظ ح بأف

لحدخت لق علحلطمت  ل.ل
ل

 خدمة تنظير المعدة والقولون :  -ب  
لشغددزملوهددال  ي

ز
لت كددزلحلدداكىاأللبمدداأللعبددالحل ددتف ي

ز
لقةددملحلشددع لف ي

ز
لحلمعدداملوحل الددانلف ياجددالوبددامللى ظددي 

ل وعلتما لت لتكىبلحلممالم لحلمتشت م للاىلحلةل  لحل لةد ينم لبمدثلشلغدتللكل ىدهلبداحلي
دوالأللل10000تشر

لبل لحلجهددددت للولتتدددد ي ي لل ظددددي  ي
ز
لحلك ددددتءلف ز لللعمددددولللددددملحلىعتقددددالتددددعلعددددادلتدددد لحلطبددددتءلحلخطددددتئيي  لشتلابددددامحلهسددددىمي
لولدددايهمل لحلجهدددت لحلهسدددىمي

عدددىللتخدددذلحلعي دددت ل)حل زعدددت ل(لتددد للحل ددداألمحلمدددذكاألمللعمدددولت ددد مصلدقيدددقللمددد ضز

للحلمعام لت ىير ي
ز
 .للاتا لإللت  مصلدقيقلوتى املحلجمعم وحل الانلل حطهتلف

 وحدة تفتيت الحصى :  -جـ  
ل ي
ز
لت كزلحلاكىاأل/لبماأللعبالحل تف ي

ز
شغزملوبامللى ىمتلبصلحلكىللولحىايلعىللجهت للياجاللاىلحلجمعم لف

بايثلوتى األلبمثليطاأللتاجت للطتدتم للولم لهذهلحلماجت لت لخال لطب ت لحلجةملحلم ىل  لشاءحل
لحلىبا بل هليةهولإخ حجهتلتث تء للطولإللحلحطاملول ى ىهتلع الحالت احمل هتلإللتجزحءلتغي  ت لحلجلالبأف

ل لوقتلقطي  ي
ز
لويةى يعلحلم يضلشعاهتللولىملهذهلحلعملم لف جاحل)ل تع لوحباملل  يبتل(لودونللاخولج ححي

لتمتأل  لبمتلهلحل بمعم لحلعتدي ل.ل
ل للطاأللحلماجت لحلىطتدتم لت لختألجلحلجةمليىملعالجلتكير ي

تعلل األلحلىك الاجمتلووجادلتجهزملحلى ىمتلحلأف
ل%لت لبتال لبصلحلكىلل.ل95ت ل

لياضدددددللطبمعددددد لحل ددددداتت لحل لوحلجددددداو لحلىدددددتلي وحل الدددددانللحلمعدددددام بمددددد لحلت  مطدددددم لوخددددداتت لل ظدددددي 
لحلذي لح ى تدوحلت لهذهلحل اتت لخال لعتمل لل اتهتلحلجمعم لوتعاحدلحلم ضز ي

ل1028ول ىمتلحلحصلحلأف
ل
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 المختبرات : .4

ل ي
ز
لحل تف لعبا لحلاكىاأللبماأل لت كز ي

ز
لف حلهت لت ىير لخال  لت  لغزم لحلبم لل  تع لحلهال  لجمعم  ل ام

لبلبمثلل املهذهللحل بم خاتت لحلىحتلمول لتعلتهاحفللت  س شأ عتألللحل ات إللحلم ضز
ً
لوذلكللمتشمت

ً
جاح

لأل عللحلجمعم  لت ةتلت لتجلهتلوهي ي
ي للحلمعت تمو مت ىهتلحلأف لت لخال لل ايملخاتت لت ير ز ع لحلماحط ي 

لوحج حءلحلىحتلمولحلال ت للهملت لخال لهذهل شتتلهلوتى األملوبأقولحلىكتلمفل.للوقاللملح ى بت لآالفلحلم ضز
ل:ل لحلىتلي ي

ز
ح لبل اضحهتلف لحلم ىير

 :  المختبـر العام - أ
لوحلمزحألعل  ي ولاحر ي لوكذلكل حصلبمثلي املشعمولحل حاتت لحل ول  م لوحلكمممتئم لوحلةي  حلبكىي 

لشتنضت  لحللتتلذك للملإضت  ل حله تا ت لو حاتت لتخ ىللىعلقل اظتئفلحلعستءلحلحيوي لشتلجةمل

لو حصل لحلام ي
ز
لف لحلم األم لحلدوي  لدحال  ل حاتت  لب لحل يىتتي ت  لتاو لحل حاتت  لت  لتخ ى ت احع

للت  مصلو حاتت حلجي ت لو حصلبىملحلبح لحل مضلحلمىا طل وألي  حلت حضلبةبللتخ ىلضز

لطلبلحلطبتءلشتلجمعم ل لكتلىتلي لوهي

لغزمل إج حءلتتلي تألبل)ل - يلوهذهلحل حاتت لت مو:لل220ي املت ىير  (ل وعل حصلت ير

ح ل–حلبا لل– ةب لحلاملل–للل C.B.Cحل حاتت لحل ول  م ل)ل حصلحلاملحلكتتولل - ل– طمل لحلامللل-حلير
لحلامل--حلىجلطل– حصلحلحمول ل(ل–رسع لحليف يبلل–ل ير

للل-حل حاتت لحلكمممتئم ل)ل حصلحلةك ل - ل- حاتت لحلاهانلل– حاتت لحلكبالل– حاتت لحلكىلي
لل-  األسححل الل–حلحايال–حلكتلةياملل–حلبالت ياملل–ت زونلحلةك لل–حلطادياملل–ت زيمت لحل لبل

لحلمتغ يةيامل(–حلب ك يتسلل-ت زونلحلحايال-حلكلاأليا-
  حاتت لحله تا ت لحلذك ي لوحل اوي لوه تا ت لحل مالوه تا ت لحلغاهلحلاألقمهلوحلجتألدألقمهل.ل -
ولاجم لوحلم تع لوحل حاتت ل -  لالجهتضلع الحلةماح لحلحاحتولحلمةبب حل حاتت لحلةي 
و ىتلتل - ل Tumor Markerحلكبال(لل–حل الانلل–حلاايلل– حاتت لحلكمممتءلحل تت ل)ل حصلحلير

  (PSA+CEA+CA19-9+CA125+CA15-3وت مول)ل
ل - ي

 ( HIV&للوحيستل حص)لللHBSAG+HCV حاتت لحاللىهتبلحلكبايلحلوبتتى
م - ز   حاتت لحل وتتلي 
ل)حلحىملحلمتل م ل - ي

 حلىم ائمال(لل– حاتت لحلتةمملحلغذحتى

 عدد الحاالت نوع الحالة م.

1 X-Ray 9933 

9 Panoramic 9931 

3 C.T Scan 1199 

4 MRI 399 

9 Biopsy True Cut 44 

6 Biopsy FNA 636 

9 Doppler 149 

8 Fluoroscopy 913 

3 Mammography 999 

16 Eswl 28 

11 Endoscopy 158 

19 U.S 9998 

 337 تخدير 19

 19696 إجمالي 
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ي ل حال -  تت لحلمزحألعلحلبكىي 
لحلمعام) -

ز
يتلحلماجادملف  (للل H. PYLORI حصلحلبكىي 

ح ل)ل - لحلير ي
ز
 ( occult Blood حصلحلاملف

ل

 الشاملةالمختبر يعمل بنظام تطبيق الجودة  و  (Quality control  ) 
 

 :    1028كشف إحصائي بعدد الفحوصات المخبرية التي تم إجراؤها خالل العام   -
 مختبر غزة

 عدد الفحوصات المستفيدينعدد 
8881 12090 

 
لبايثلوتى األلوحلو لت ل اعهلشتل  تعلبمثلي املمختبر الباثولوجي :   -ب   وهالت ىير

لل ما تلشتلاألج لحلوللللك فلحلمبك لع لحلشطتنل ي
ش حصلعي ت لحل ةج لوحلعي ت لحل لوي لحلأف

لحلابمالحلمىا  للاىلوت  مصل اعهلوحلت حضلحلخ ىلحلم ىل  لوت بت هتلكمتل يعالحلم ىير
مكلتعلحلمؤ ةت لحلهلم لحلخ ىلل املشعضلت لللكلحلمؤ ةت لحلهلم لبلوت لت  لقلحلت ب

حءلخاتتل تل لل.حلمؤ ةت لبشر
 

 :    1028كشف إحصائي بعدد الفحوصات المخبرية التي تم إجراؤها خالل العام   -
 

 المجموع اوتشامشروع  الفكر الحر  عينات متفرقة عينات م. العودة
608 328 153 31 1120 

 

وعلتؤ ة لحلا ت  لوحل ك لحلح (لولملت  مصلل153ل حصلمل - ت هتلبشطتنللبتل ل39بتل لت لحلاايل)للمشر

 حلااي.ل

لبتل لل31ل حصلمل - وعي
لت هتللبتال لل5عادللولملت  مصللUNFPA,OCHAلضم لتشر ي

 .لوألملرسطتتز

 

 لحلىت عللجمعم لحلهال لحلبم لل  تعلغزملولملت  مصلجميع 1120لمل حصل ي لقةملحلبتثالاحر ي
حلحتال بلللعي  للفز

لبتل لل164كمتللملحكت تفل ي
 ت هت.للوألملرسطتتز

 
 عيادات األسنان : .1

لت كزلحلاكىاأل/للحلعمتدح ل املحلجمعم ل ى ايملخات لطبلحل ملوحل  تنلت لخال لللللل - ي
ز
حلماجادلف

لشغزملحلذيليحىايلعىللثالثلعمتدح لح  تنلباياهلتى األملوت يحهلت لحل تبم ل ي
ز
بماأللعبالحل تف
لحلطبتبم لولحلمةتئم للحل  م لوحلى  م  ز لي 

ولا  لحلجمعم لحل اتت لحلمةت املبللوللعمولخال لحل يف
ل)حلبت األحتتل(بلبمثلكللل ةم ز لعملم لت  مصلتت حضلجهت للىطوي لحل  تنلوحل كي  ي

ز
هلف لهل احئالكاي 

لوتت حضلتخ ى ز للحل  تنلوكةاأللحل كي  ولبتولتلحلجمعم لحلعمولعىلللكتتلم لحل ات لت لخال للا ي 
لول ألحع لحال  تنلولعمتدملل ويملحال  تنل ز .للكولهذهلحل اتت لل امللعمتدملج حب لحلاجه لولحل كي 

لشأ عت لقاأل تل ىلكلحل لأللت  س للم ضز لتت لإذح لحلم ضز لحل تصلوذلكللمةتعام لحل  تع ي
ز
عتأللف

لحل   حءلوذويلحلاخولحلمحاودلللحطا لعىللهذهلحل اتت ل.ل
لي اتهتلقةملحل  تنلشغزملبمثلشلغلعادلحلمةى ماي ل - ي

لحل اتت لحلأف لطبمع  ز ليبي  وحلجاو لحلىتلي
 ت لهذهلحل اتت :لخات لت ىل  لل12131لل احلللل1028خال لحلعتملل/متةى مالل1811
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 عدد المستفيدين نوع الخدمة  الرقم 
 2111 كشف  2
 313 تنظيف أسنان 1
 1881 حشوة عادية  3
 812 حشوة تجميلية 4
 840 حشوة عصب أمامي 1
 1008 حشوة عصب خلفي 6
 1 زراعة اسنان 5
 32 ة فم واسنان جراح 8
 13 تقويم اسنان  9

 438 قطعة بورسالن 20
 418 قطعة فنير 22
 8 قطعة زيركون  21
 3 كاملاسنان طقم  23
 1 نصف طقم 24

 
لتجت لطبلحل  تنللل - ي

ز
لي املحلعايالت لحل اتت لحلخ ىلف لتنلقةملت  تنلغزم وت لحلجاي لذك ه

ل لحلعتم لت ذ لحل لة ينم  لحلطح  لو حألم لتع ل ىاأليبلتطبتءلل1000شتلىعتون لحل ةم لوي ام لحآلن وبأف
لحلى  جل(لبلبمثللمللاأليبلعادل)لل ي

ل1028(لطبمبلإتىمت لخال لحلعتمللل15ت  تنلحالتىمت ل)لبايأر
لت لقبوللج  لتكا  لت لتطبتءلحلجمعم لوطبمبلت ىابلت لو حألملحلطح ل.لوحجىت وحلحالتىحتنل

لش ةملحل  تن.لل1ح تمعتبللولاأليبلعادل)ل - ل(لطبمبلت  تنلللعمولحلى اعي

للعىللتعمالحلىعتونلتعلحلمؤ ةت لحلهلم لل - ي
بقتمل  يقلت لتطبتءلحل  تنلوحلىم يضلشتلك فلحلةأز

للوحلىا مف ل) ل ز لحلم ى عي  لعاد لبمثلشلغ لل يتضلحالط ت  لط ول110حلطحي ل( لل لألوض  لحاللحتدلهي
لشغزمل ي

لحل لة يأز ي
الءل ج لحلكى ب لشغزمللألوض ولحلنةتتى ز لليز ي

حل م لشمت لغزملشتنضت  لحلل حصل أز
ل)ل ز  (ل زيو.لل13بمثلشلغلعادلحلم ى عي 

وعل)لحال  تنلحلةلمم للاجهلتبتةمل(للولعىللتعمالحلىعتونلتعلحلمؤ ةت لحلاولم لقتتتلحلجمعم ل ت  مذل - تشر
حلم ل  اللملحلك فلعىللعادل)ل (لط ولوللمللاعيىهملوللا م هملع لل2100حلمما لت لتؤ ة ليتألحلحال يف

لشحتج للح اح لل تح ي
حل ملولحال  تنلولت حهمل  شتهلولتعجانلح  تنللكولط ولوللملتعتلج لحال  تنلحلأف

لحلمةى بو.للجمملمهلولعتدي لولعطبلولذلكللىج ب ي
 هملحلم تكولحلةنم لفز

 
 الصيدلية –خامسا  -

 

يتوفر في صيدلية الجمعية كل أصناف األدوية التي يحتاجها األطباء لصرفها للمرضى حيث أن أسعار  -

األدوية مخفضة إذا ما قورنت بتلك في الصيدليات الخاصة عالوة على أن بعض األصناف تصرف 

( وصفة طبية للمرضى  13223، وقد تم صرف عدد )  تبرعاتشبه مجانية وهي األدوية التي تصلنا 

 المترددين على العيادات واألقسام الطبية المختلفة . 

 

 مركز صحة المرأة جباليا 
 

ت كدددددزلتدددددح لحلمددددد تملشم دددددمملجبتلمدددددتلتبدددددالحلم حكدددددزلحلىتشعددددد للجمعمددددد لحلهدددددال لحلبمددددد لل  دددددتعلغدددددزمبلوحلدددددذيلتقدددددممل
لمىحددددددددددداملللةدددددددددددكتنلوتؤ ةددددددددددد لتيددددددددددداوسلحالي تلمددددددددددد للىلبمددددددددددد لمبلشتلىعدددددددددددتونلتدددددددددددعلتددددددددددد او لحلتدددددددددددملح2999عدددددددددددتمل
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لتجدددددددددت لحلطدددددددددح لحلجةددددددددداي لوحل  ةدددددددددم ل ي
ز
للىح دددددددددقلتددددددددد لخدددددددددال لل دددددددددايملحل ددددددددداتت لف ي

حبىمتجدددددددددت لحلمددددددددد تملوحلدددددددددأف
لحلم    .ل ي

ز
لت كزلوحبال  يالت ل اعهلف لوحالجىمتعم لوحل ت ا م لعير

ل
لحلطددددددددددددح ل ي

ز
ليدددددددددددداي هل  يددددددددددددقلتى طددددددددددددصلف ي

لولا ددددددددددددمقز ي
بلوح ت ددددددددددددتأليبلوأليددددددددددددتضز ي حن جت مدددددددددددد بلوهددددددددددددالت كددددددددددددزلعددددددددددددالحر

لحل  ةم بلحالجىمتعم بلوحل ت ا م .ل
ل

 الرؤية: 
للحىددددددددوللللللل لحلمدددددددد تملوت ددددددددتضملب اقهددددددددتل ي

ز لحلطددددددددح لحن جت مدددددددد بلولمكددددددددي  ز للحةددددددددي  ي
ز
لف ز يةدددددددد لحلم كددددددددزلإللحلىمددددددددي 

دددددددحك لحلمبنمدددددددد ل د لت سددددددددولتةددددددددادهلقددددددددمملحلعاحلدددددددد لوحلمةددددددددتوحملوحلشر ي
ل  ددددددددتءلتجىمددددددددعل لةدددددددد يأز ي

ز
لف
ً
لوتددددددددؤث ح

ً
ل ددددددددتعا

ً
دوألح

.ل لعىللحل وعلحالجىمتعي
ل

 الرسالة: 
لت ددددددمملجبتلمددددددتللتدددددد لخددددددال للت كددددددزلتددددددح لحلمدددددد تملهددددددالت كددددددزل ةددددددايليعمددددددوللللل ي

ز
لتجددددددت لحلطددددددح لحن جت مدددددد لف ي

ز
ف

 دددددد حت لتددددددحم لعالجمدددددد بلح ت ددددددتألي بلوت  دددددد  لأليتضدددددددم بلو ألشددددددتدي ل  ةددددددم بلحجىمتعمدددددد بلوقت ا مدددددد بلتدددددد لتجدددددددول
ل ز .لإضددددددددت  لإلل دددددددد حت للا م مدددددددد لولاعمدددددددد ل هددددددددافللمكددددددددي 

ً
لوحجىمتعمددددددددت

ً
لو  ةددددددددمت

ً
  ددددددددتءلترسمل ددددددددلمم لتعت ددددددددتملتددددددددحمت
.ل
ً
للحلم تملول عمولدوألهتلتجىمعمت

 برنامج المرأة يشكل الهدف الثالث من الخطة االستراتيجية لجمعية الهالل األحمر لقطاع غزة 

 : المسدددا مة تدددي تمكدددين المدددرأة الفلسدددطينية مدددن خدددالل خددددمات متكاملدددة  ات جدددودة0الهددددف اإلسدددتراتيجي 

 عالية

 األ داف المحددة:

لوتا لحلنةتءلل اتت لتحم لجنةم لو  جت م لتىكتتل 3.1 ز  :للحةي 
لوتا لحلنةتءلل اتت لتحم ل  ةم لوحجىمتعم 3.1 ز  :للحةي 
للددددددددددمل3.3 لعددددددددددىللحل دددددددددوعلحالجىمددددددددددتعي ي

لوتددددددددددا لحلنةدددددددددتءلل دددددددددداتت لت تهسددددددددد لللع ددددددددددفلحلمبدددددددددأز ز :للحةدددددددددي 

لل ايمهت
لوتا لحلنةتءلل اتت لقت ا م 3.1 ز  :للحةي 
ل3.5

ً
لحلنةتءلحقىطتديت ز  :للمكي 

لتجت لتح لوب ا لحلم تمل3.1 ي
ز
لف لحلمجىم ي  :لأل علحلاعي

 لعزيزلت تضملقستيتلحلم حملحلطحم لوحلح اقم :ل3.1
ل:للعزيزلوتا لحل ىمت لذوح لحالعتق لحلذه م لل اتت لتحم للعلممم لب اقم 3.8

ل

: األقسام
ً
 أوال

لحلعمتدملحلطحم  -2

لجميدددددددعلت حبدددددددولعم هدددددددتبلول دددددددايملخددددددداتت لل ظدددددددمملحلرسمبل ي
ز
ل ددددددداملحلعمدددددددتدملشمىتشعددددددد لحلمددددددد تملف

.لوتىتشع لحلحمولوعالجلحلع مبلوحلت ح
ً
لضلحلم  ال لجنةمت

ولحىدددددددددايلحلعمدددددددددتدملعدددددددددىللتبددددددددداثلحلجهدددددددددزملحلال تددددددددد لتادددددددددولجهدددددددددت للطدددددددددوي لشتلماجدددددددددت لحل دددددددددا ل
ليدددددددا  لحلىحتلمدددددددولحل بمددددددد بلوتدددددددمالم للدددددددزودل

ً
لتى ددددددداألح

ً
ح ح دددددددتو ا(بلكمدددددددتللسدددددددملت ىدددددددير

تدددددددالم ل)تليف
لحلةماح لشتلدوي لوحل يىتتي ت .لل

ل -1  قةملحل يتض لوحلعالجلحل بم ي
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لتجدددددددت ل ي
ز
لمدددددددتألي لحللمتقددددددد لحلبا مددددددد لول  مدددددددفلحلدددددددا نبلولمدددددددتألي لي ددددددداملخددددددداتت لأليتضدددددددم لف

لوحال ت دددددددددددتألح ل حلحاحتدددددددددددوبلوتدددددددددددتلشعدددددددددددالحلددددددددددداالدم.لكمدددددددددددتليدددددددددددا  لخاتددددددددددد لحلعدددددددددددالجلحل بدددددددددددم ي
لحل ةملجهت ل تو تلبايثلوتى األ.ل ي

ز
 حل تت لشذلك.لوياجالف

ل -3 لل-حل ةملحال ت تأليل)  سي (ل-حجىمتعي ي
 قت اتز

لحلم كدددددددددددزلبمدددددددددددثلي ددددددددددداملحل ددددددددددداتت لحل ي
ز
ىتلمددددددددددد لب دددددددددددكول ددددددددددد دىلويعدددددددددددالتددددددددددد لحلقةدددددددددددتملحلهتتددددددددددد لف

ل لوجم ي

ل - لخاتت لحنألشتدلحل  سي

ل -  خاتت لحنألشتدلحالجىمتعي

 خاتت لحنألشتدلوحلمةت املحل ت ا م .ل -

للطح لإ جت م ل لمم .ل -
ً
لدعملحلم تملوتاال ي

ز
 خاتت للعزيزلت تألك لحل جولف

لوترسي -  حألشتدل وححر

ل -1 لقةملحلىا مفلحلمجىم ي

وبلل دددددددددددددتءح بلدوألح لي ددددددددددددداملحل ةدددددددددددددملت  ددددددددددددد  لتىعدددددددددددددادمللىسدددددددددددددم ل ددددددددددددداوح بلوأل لحلعمدددددددددددددلللل
لتجدددددددت لحلطدددددددح لحن جت مددددددد بلحلح دددددددا بلت تهسددددددد لحلع دددددددفبلل ممددددددد ل ي

ز
ث ت مددددددد لولاعويددددددد لللمددددددد تملف

لحلمجىمدددددددعبلوب ددددددددتءلترسمل ددددددددلمم .ل ي
ز
حل ددددددداألح بلحل ددددددددتذلحل ددددددد حألبلحلى تعددددددددولوحلم دددددددتألك لحنيجت مدددددددد لف

لوكذلكلي املطتقملحل ةمل زيتألح لتماح م للاعوي للا م م لو ألشتدي لتى اع 

 

لت  للل ىمت لوحلنةتءحلمةتب لحآلل-5

ل دددددددلويىمدددددددىع لشح يددددددد لحلىعبدددددددي  لت طدددددددصلللنةدددددددتءلوحل ىمدددددددت لي دددددددع نل مدددددددهلشتلتدددددددتنلحلجةدددددددايلوحل  سي
ز هدددددددالبدددددددي 

لحولع فل ز لضاه لوحلتب لحل  ت لحتتته لدونللميي  ز لع لت  ةه لدونلخافلت لحلذىلتولحلىحي 
لتهاحفلحلمةتب 

 حالخىالطلشتلمجىمعلو عتدمل  تءلحل بكت لحالجىمتعم .ل -

.لحلحطا ل - ي
لوحل ت اتز لوحل  سي لوحالجىمتعي  عىللحلاعمللحلطحي

حكتةددددددددددددددددددتبلحلمهددددددددددددددددددتألح لحلعلممدددددددددددددددددد لوحلماويدددددددددددددددددد لوبةددددددددددددددددددبلحل غبدددددددددددددددددد ل)ل  يزبك وشمهبتددددددددددددددددددافبب فل -

لم بلتهتألح لبمتلم ( ز  و  انببمتك بلطنيعلتاحدل ظت  بلحعتدمللاوي حل  تيت لحلميز

ىللحل دددددددددددوعلحلاتدددددددددددا لإللحل ددددددددددداتت لحآلت ددددددددددد لوحلم ىطددددددددددد لشتال دددددددددددىجتش للحدددددددددددتال لحلع دددددددددددفلحل دددددددددددتئملعددددددددددد -

ل.ل  حالجىمتعي

 حلاتا لحللتعلاتت لب أنلحلمةتئولحلمىعل  لشح ا لحلم تملوحلطح لوحل اتت ل -

ل

لحل ىمت لذوح لحنعتق لحلذه م لعتملل-1 ز لت كزلحلبملةتنللىمكي  ى وي كزلحلير تت لعىللل1021ت سر
لقستيت

لحلح ا (ل–حلىعلمملل–)حلطح ل

 األهداف الرئيسية 
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  لحل ىمت لذوح لحالعتق ز لحلىعلممللمكي  ي
ز
لحلذه م لت لحلحطا لعىللب هملف

  لوتاله للل اتت لحلطحم لوحلطح لحن جت م لحلاقتئم لوحلعالجم ز للحةي 

 لتنل ي
ز
لب اقهمللعزيزلقاألحله لف ي

ز
لحلم تلب لف ي

ز
 يتدملقاألملحل ىمت للذوح للحنعتق لحلذه م لوذويددهملف

ليع  لبمتله لشك حت 

 للاىلتؤ ةت لحلمجىمعلل لأل علحلاعي ي
ز
لبا لب ا لحلش تصلحلمةتهم لف لوحلمجىمعلحلمحىلي ي

حلماتز

لذوىلحنعتق لوحبىمتجتلهم

ل

 ت    لت كزلحلبملةتن

 تهتألح لته م  ·

لحلىاأليبل ي
ز
لوتع   لت متءلحلدوح لحلمةى ات لف ي

يىمللزويالحل ىمت لشمهتألح لختت لشتلعمولوحلىاأليبلحلمهأز

ل  جهملت لحلم كزل هافلحلىاأليبلودتجهملللعمولضم ل  يقلليىمل  لهملإللوأل لحلعمولالب تلشعال

لت ل لحالقىطتديلوختت لحل ىمت لذوح لحالعتق لحلبةم  لوحلمىا   لتكير ز عتملبت للا  لقاأللهملل21وحلىمكي 

 .عىللحلىاأليب

ل · ي
 :حلعالجلحلاظمقز

هال   تت لختصل ىاأليبلحل ىمت لعىللتهتألح لبمتلم لياتم لوت مولحلع تي لحلذحلم لوحل ظت  لحل  طم ل

لول لمولحالعىمتدللوحلعمت  ي
لحالدحءلحلاظمقز ي

ز
لم لحلبةم  لللاتا لشتل ىمت للعىللدألج لت لحال ى اللم لف ز حلميز

 .عىللحالخ ي 

 :حلمهتألح لحلىعلممم  ·

يمك للل ىمت لذوح لحنعتق لحلع لم لحلذه م للعلملتهتألح لتكتديمم لت ت م لكمتليمك لل ئت لحنعتق لحلع لم ل

لحلت لحلبةم  للعلملتهتألح ل ي
حلم بل لحال ىاحئم لإذحللا   لحنتكت مت لحلال ت لوت تلمبلحلىاأليبلحلم ت ب لويبقف

ل ي
ز
لوليسلف

ً
لتولل  يبمت

ً
 .لجميعلحلماحدلحلاألح م ه تل ةبمت

 

للح يقلألؤيىهلولأل تلىهلت لخال لحلااحشتلوحل مملحلىتلم :ل ي
ز
للي  لقلحلم كزلف

ل
لللحلمةحلمةتوحملل ز حك وحلعاحل لحالجىمتعم لللحلىمكي  حمللحلشر ز لئالم للحلمطاحقم لللحل  ت م للحالليف
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لوحنلحل اتدددددد لحلطدددددددحم ل ز لحلحطددددددا لعدددددددىللحل اتدددددد لشك حتدددددد للدونللميدددددددي  ي
ويددددددؤت لحلم كددددددزلشدددددددتنللكددددددول دددددد دلحلحدددددددقلفز

لتةدددددد ل ي
حل ددددددتتل للذح لحلجددددددادملحلعتلمدددددد لبددددددقلللجميددددددعلضددددددم لقددددددمملحلمةددددددئالم لوحلمطدددددداحقم لوحل دددددد ت م لوحلددددددأف

لحلنةدددددددتءلتدددددددحمتلبل  ةدددددددمتل ز بلحجىمتعمدددددددتبلقت ا مدددددددتلودعدددددددملوت دددددددتضملقسدددددددتيته لتددددددد لخدددددددال ل  دددددددتءلشددددددداوألهتللىمكدددددددي 
لقاألح لوب الحل جت لوحلىنةيقلوحلت بمكلتعلحلمؤ ةت لحلعتتل لللىعزيزلول مم لحلمجىمعل.ل

لحلممالان

دددددددوعليهدددددددددافل د تدددددددد او لحلتددددددددملحلمىحددددددددداملللةددددددددكتنل ىمويدددددددددولحل تألجمدددددددد لحلا متألكمددددددددد للوحلحكاتدددددددد لحلك ايددددددددد ل/لتشر
لحلنةتءلوحل ىمت  ز للىمكي 

للمويدددددد ملللمدددددد ضز ل)لحقةددددددتملحلم كددددددزلحلم ىل دددددد لوحل دددددداتت لحلمبددددددترسر ي
ولجمعمدددددد لحلهددددددال لحلبمدددددد لل  ددددددتعلغددددددزم/ذحتف

) لوحلطمالم لوحلعالجلحل بم ي لوحلم ىير

لحل ىمت لذوح لحالعتق لحلذه م  ز لحلمؤ ة لحلةوياي للالغتث لحل  دي ل/لت كزلحلبملةتنللىمكي 

حك لتعلجمعم لو ت لوت كزل وعلتما لت لحوت تلشتلشر لشئانلحلم حمتشر

 

 عضوية المركز

لشبك لحلم ظمت لحلهلم لت لخال لجمعم لحلهال لحلبم لل  تعلغزم

لعسالحئىالفلوتت للم تهس لحلع فلوي عتهلجمعم لحلا ت  لوحل ك لحلح 

لعساللحتلفلتتوللم تهس لحلع فل

لل ستيتلحنعتق لوي عتهلحالغتث لحل بم  ز لعسالحئىالفلحل تش ي 

لول عتهتلو حألملحلطح عسالحللج  لحلاط م ل لللىا مفلحلطحي

لعسالحللج  لحلاط م للى ظمملحلرسملول عتهتلو حألملحلطح ل

 Gender Basedعسددددالحللج دددد لحلعتتلدددد لعددددىللقسددددتيتلحلع ددددفلوي عدددددتهلتدددد او لحلتددددملحلمىحدددداملللةددددكتنل
Violence Sub working Groupل

MHPSS group 

LTF group 

 6102أهم انجازات المركز خالل عام 

ددددددددملتددددددددد لظددددددددد وفل مت دددددددددم لحجىمتعمددددددددد ل لحلعدددددددددتملحلم رصد ي
ز
لتددددددددد ل هدددددددددتلق دددددددددتعلغدددددددددزملف ي

ألغدددددددددملحلظددددددددد وفلحلطدددددددددعب لحلدددددددددأف
دددددددل دددددددد اح بللإاللتنلت كددددددددزلتددددددددح ل د لتدددددددد لعشر ديدددددددد لوألغددددددددملح ددددددددىم حأللحلحطددددددددتأللحلم ددددددددادلت ددددددددذلتكددددددددير حقىطددددددددتدي لتيف
حلمددددددددد تملجبتلمدددددددددتلحخدددددددددذلعدددددددددىللعتل دددددددددهلتنليىحمدددددددددولتةدددددددددؤولمتلهللجدددددددددتهلكت ددددددددد لت  ددددددددد ىهلحلم ىل ددددددددد بلوبددددددددد صلعدددددددددىلل

دددددحك لتددددددعلتؤ ةددددددت لحلمجىمدددددددعلحلاتددددددا للل  د ئددددددت لحلمةددددددىها  لكمددددددتلع ددددددالحلعايددددددالتددددددد لحل تقددددددت لحلى ددددددتهملوحلشر
لعادلت لحلمؤلم ح لوحل عتلمت ل ي

ز
بلوشتألكلش تعلم لف لوحلمحىلي ي

لحلمىعادملحلماتز
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لحلىعلددددددددممبلحلعمددددددددوبل ي
ز
للكددددددددت ؤلحل دددددددد صلف ي

ز
لج دددددددداأليلف ز وع ددددددددالحلاقددددددددافلعددددددددىللوحقددددددددعلحلنةددددددددتءل مددددددددتل ح له ددددددددتكللميددددددددي 

لحلنةدددددددتءلوحألل دددددددتعلحلاظدددددددتئفلحلعلمدددددددتبلحلم دددددددتألك ز  لحلةمت دددددددم لبلإضدددددددت  لحللحألل دددددددتعلتعددددددداال لحل  ددددددد لوحلب تلددددددد ل دددددددي 
للهدددددددادللبمددددددددتملحلنةددددددددتءلتدددددددد لرسطددددددددتنلثددددددددايلوتتدددددددد حضل ي

تعددددددداال لحل ددددددددال ل تهمددددددددكلعدددددددد لحلم ددددددددتكولحلطددددددددحم لحلددددددددأف
لشأ احعددددددددهل لعددددددددىللحل ددددددددوعلحالجىمددددددددتعي

هددددددددتلوتددددددددتليهددددددددادلحيسددددددددتلحلنةددددددددتءل يددددددددتدملتعدددددددداال لحلع ددددددددفلحلمبددددددددأز تزت دددددددد لوغي 
لحلةددددددددددتئاملشحددددددددددقلحلنةددددددددددتءلوقسددددددددددتيتلوتشددددددددددكتلهلعددددددددددىللتةددددددددددىال ز ىلحلرسملوحلمجىمددددددددددعلوحلاولدددددددددد لو جحددددددددددتفلحل دددددددددداح ي 

لحلنةدددددددددددتءلتدددددددددددحمتل ز لتةدددددددددددىاعلحلحتجددددددددددد لحلملحددددددددددد لللعمدددددددددددولعدددددددددددىلللمكدددددددددددي  ي
ح لحلدددددددددددأف لتددددددددددد لحلمدددددددددددؤرسر حل ىددددددددددولوحلكادددددددددددي 

لوحجىمتعمتلو  ةمتلوقت ا مت.ل

 أهم االنجازات:

 ية  للمنتفعين من المركز.تقديم جميع الخدمات االعتيادية الصحية والنفسية واالجتماعية والقانون -1

 2623- 2612 وثيقة تفاهم مع صندوق األمم المتحدة لألعوام -2

 مع الشركاء دون اى انحرافات تذكر   العمل الموقعة  ط انجاز خط -3

 ع :اريأهداف المش 

الفئااات المهمشااة فااي شاامال قطااااا ناازة خاصااة النساااء والفتيااات بمفهااوم العنااف والجنااادر   زيااادة وعااي       -

 واليات الوقاية والحماية من العنف القائم على النوا االجتماعي 

لخااادمات شااااملة تركاااز علاااى العناياااة والصاااحة الجنساااية، خااادمات المسااااندة النفساااية  زياااادة الوصاااول       -

 والقانونية للناجيات من العنف القائم على النوا االجتماعي.واالجتماعية 

تعزياااااز دور الرجاااااال فاااااي دعااااام ومناصااااارة قضاااااايا النسااااااء ومناهضاااااة العناااااف القاااااائم علاااااى الناااااوا       -

 االجتماعي

احاااداغ ترييااار ايجاااابي فاااي االتجاهاااات والسااالوكيات المتعلقاااة بقضاااايا وخياااارات الصاااحة االنجابياااة لااادى       -

  مال نزة المجتمع في ش

 تعزيز دور األشخاص ذوي االعاقة في المجتمع وخاصة تمكين النساء و الفتيات ذوات االعاقة -

 

 
لحلقةتملحلم ىل  للعتمل ي

ز
لقاتهتلحلم كزلف ي

لم1028حل اتت لحل  دي لحلأف
ل

 خاتت لحلعمتدم

زل حل ات    عادلحل اتت  عادلحلم ى عي 

ل ي
  1081 2203 ألعتي لحلحاحتولولطوي للل زياتز

  111 133 ل ظمملحلرسم

ل ي
  1310 2519 حلك فلحلنةتتى

لعادلحلمةى ماح    3105 5003لإجمتلي

 لم/ت ى عل118ل 1 حلىاعم لوحلىا مف

  1011لإألشتدلدحخولحلعمتدمل

لحلمةى ماح لت لحلىاعم ل إجمتلي
لوحلىا مف

1321  

 ل2921ل813 عمتدملحل  تن

 

زل حل ات لحالجىمتعم    حلزيتألح عادل عادلحلم ى عي 

ل   2231 531 حنألشتدلحالجىمتعي

  30 2211 حلىاعم لوحلىا مف

لم  ز   19ل133 حلزيتألح لحلميز

ل   2113ل2893لحنجمتلي

   12  يتألملتؤ ةت 

زل حل ات لحل  ةم ل) ةتء(  لاخال ل/عادلحل اتت  عادلحل اتت  عادلحلم ى عي 
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لللنةتء  حج حءلولاخول219ل 133 339 حالألشتدلحل  سي

 ذكاألل93إثتث+لل2901   تطل19 2818 حلىاعم لوحلىا مف

لم  ز  ألجول221إ تث+لل311 ل211 151 حلزيتألح لحلميز

ل   859 1112 حنجمتلي

زل حل ات لحل  ةم ل)ألجت (  لاخال ل/عادلحل اتت لعادلحل اتت  عادلحلم ى عي 

ل   231 59 حألشتدل  سي

لإ تثل181ذكاأل+لل910 215 2505 حلىاعم لوحلىا مف

لوترسي( لم ل)إألشتدل  سي
ز  ألجت ل93إ تث+لل11 18 219 حلزيتألح لحلميز

ل   315 2133 حالجمتلي

زل حل ات لحل ت ا م   لاخال ل/عادلحل اتت  عادلحل اتت  عادلحلم ى عي 

ل ي
  82 11 حالألشتدلحل ت اتز

لذكاألل81إ تث+لل198 32 880 حلىاعم لوحلىا مف

لم  ز  ذكاألل29إ تث+لل10 89ل19 حلزيتألح لحلميز

ل   102 2002 حالجمتلي

ل ي
 قسم لولملحلى  مذل11لمامولقستتى

لوحل يتض (  حل ات ل)قةملحلعالجلحل بم ي

  111 211 لمتألي لحلحاحتو

  181 59 لمتألي لشعالحلاالدم

ل   922 218 حلعالجلحل بم ي

  3301 388 حل يتض 

  11 11 حلةتو ت

ل   212 211 ح ت تألح لعالجلطبم ي

 ل115ل100لح ت تألح لقةملحل يتض 

)  ألجول8 مامل+لل2219   تطل53 2231 حلىاعم لوحلىا مفل)عالجلطبم ي

 ألجول3 مامل+لل511   تطل11 515 حلىاعم لوحلىا مفل)أليتض (

 ل3ل2ل يتألح لتماح م لأليتض 

ل   5131 1112 حنجمتلي

ل  :حالألشتدلحلطحي

زل حل ات    عادلحلجلةت /حلم ت   عادلحلم ى عي 

  2215 1219  يتألح لتماح م 

  105 9190 لاعم لولا مف

ل   2550 22919 حالجمتلي

للمللا يعهت ي
وشاألح لحلأف    وشاأل 1000ل عادلحلير

ل
 :  المختير

 رجال نساء العدد 

 203 2118 2882 حلمةى ماي 

 213 1311 1520لحل حاتت 

 
 الصيدلية: 

 وت  ل1599ل عادلحلات ت لحل بم 

 
(برنامج الزيارات الميدانية الصحية   )طاقم اإلرشاد الصحي

 عدد المستفيدين عدد المنازل نوع الزيارة
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ل  151 211 لا مفلتحي

 909 119  يتألح لباحتو

 109 383  يتألح لشعالحلاالدم

 190 219 ل ظمملحلرسم

 29 8 لا مفلترسي

ل  1219 2215 حنجمتلي

ل
 برنامج الزيارات الميدانية/الطاقم االرشادي

 عدد المستفيدين عدد المنازل نوع الزيارة

 133 19  يتألح لحجىمتعم 

 151 211  يتألح ل  ةم 

 89 19  يتألح لقت ا م 

 219 18  يتألح لوباملحل جو

 043 535 االجمالي 

 
اكة مع مستشف  سان جون للعيون  عيادة العيون بالشر

 
 

 
 8102اجمال عدد خدمات المركز لعام 

 
 

إجمالي عدد 
 المستفيدين من انشطة التوعية والتثقيف وبناء القدرات مرفق ملف تفصيىلي 

 اناث ذكور عدد المستفيدين عدد األنشطة

8804 00015 0531 02235 

 
 

 ملخص ألهم األنشطة المنفذة
 

 
 

ي تم تنفيذها: 
 الدورات  الت 

 عدد المستفيدين المنسقةالجهة  اسم الدورة

لإ تث11ذكاأل+لل1لجمعم لحلهال لشتلىعتونلتعلجمعم لعتئ  لآلمت لحلىعتتولتعلبتال لحندتتن

لإ تثل10ذكاأل+للUNFPA 21للاأليبلعىلل   تت لحلمحا ب

ل ي
وتز ح لحاللكيف ز لذكاألل1إ تث+لل11لجتتع لغزملحال يف

لحلىهميشل ز وحقعلحلنةتءلذوح لحنعتق ل ي 
لوحلحمتي 

ل ةتء+ل1لحلم كز
لذكاألل3ل

لجلةت ل5 ةتءل احقعلل8لحلم كزلدوألملدألحتتلعالجم 

ل لعىللحل وعلحالجىمتعي ي
 01إناث+  01طالب جامعة ) المركزلدوألملحلع فلحلمبأز

 ذكور(

 عدد أيام الفحص عدد المستفيدين

513 25 

 عدد الخدمات المستفيدينعدد 

1112 21111 
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 85مقدمي خدمات الرعاية ) المركزلدوألملحلج األ
( 4موظفة +   موظفير 

 جلةت ل5 ةتءل احقعلل8لحلم كزلدوألملدألحتتلعالجم 

لوحالكت تفلوحنبتل ل  ذكاألل3إ تث+لل11 المركز لدوألملحلى صي

)  موظفة  88 مركز تمكير  المرأةلل تءل)ل  يددددغلح  عتلي

تج لحللغوي لحلعطبم ل  ذكور 2إناث +  82 المركزلدوألملحلير

ل  ذكور 1إناث+  04 المركزلدوألملحلمت لحلسغطلوحلم تضملعمىلي

 ذكور 20إناث+  24  المركزلدوألح لل تءلت وحج

 إناث 04ذكور+  1 لحلح الوحلم تضمل

GBV   إثاث 85ذكور+  2 اللجنة الشعبية لالجئير 

GBV  ذكو ر 58 مركز التميير  التعليمي 

 ذكور 85 مركز التميير  التعليمي لوألش لحلزوحجلحلمبك 

GBV   ذكور 1 جامعة فلسطير 
 إثاث 81+ 

SOPs إناث 81 المركز 

من 83إناث 85ذكور +  8 المرأة مع جمعية عائشةمركز صحة لدلمولباحلحلزه حء
المؤسسات العاملة عىل 

 العنف واإلعاقة
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لت لخاتت لحلطح ل حلحالحلدتز
لدوألح ل1حن جت م ل احقعل

 ذكور 54اناث_  20) 015لUNFPAحلم كز+ل

لحلطح  ي
ز
 موظفة UNFPA 81حلم كز+للللحلحقلف

 موظفات 2لUNFPAلحدحألملحالغىطتب

 موظفات 8 وزارة شئون المرأةلوحلج األحالعالملحلجايال

المركز مع المؤسسة السويدية لإلغاثة للاأليبلتجماع لحلاعملحلذحلم 
 الفردية

 اناث 3ذكور+  3) 01

المركز مع المؤسسة السويدية لإلغاثة لب ا لحلش تصلذويلحالعتق 
 الفردية

 ذكور( 1إناث+ 0) 03

لت تضملحلش تصلذويل ياملدألحسي
لحالعتق 

المركز مع المؤسسة السويدية لإلغاثة 
 الفردية

 ذكور( 00اناث+  03) 81

لحلىاخولوقتل ي
ز
لف للاأليبم  دوألم

لحال تت لوحل احألئل

ت لت ىلفلمتدرب  41 المتحف من ِقبل اليونيسف
 حلمؤ ةت 

لع لرسطتنل بساأللياملدألحسي

ل لحل بم ي لحلعالج لودوأل حلااي

ل مهل

ل     تش لحلعالجلحل بم ي

تعلتاألب لبساأللجلة لياكتل

لحت يكم ل"تتأليت"

حلىنةيقلتعل   تت لغزملللطح ل

لحل  ةم ل+لحلم كز

 

 

لحلح ا ل ز حنعتق لحلذه م ل ي 

بوي  لوحلهاحفلحليف

 81ذكور+ 0موظف "  80لت كزلحلبملةتن
 إناث"

لعىللحل وعل ي
حلع فلحلمبأز

ل لحالجىمتعي

 إناث 83لت كزلشئانلحلم تم

لعىللحل وعل ي
حلع فلحلمبأز

ل لحالجىمتعي

 إناث 81لحلك تئسلحلحىال

 إناث 81لحلحتدلحلك تئسلت بل لحلم حه  
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دوألمللاأليبم ل"حلمىتشع ل

لوحلى يمم

لحلمةتءل لوحلىعلم"

 "ذكاألل2إ تث+لل1"ل3لحلمؤ ة لحلةوياي لنغتث ل

لعىللحل وعل ي
حلع فلحلمبأز

ل لحالجىمتعي

UNFPA 21لذكاألل3إ تثل+لل

 
 

 ورشات العمل: 

 المستفيدينعدد  الجهة المنسقة اسم الورشة

ل ي
وتز ح لحاللكيف ز لذكاألل1إ تث+لل11لجتتع لغزملحال يف

لإ تثل35لحلم كزلحالل تقمت لحلاولم 

لإ تثل21 حلم كزلكم م لحلىعتتولتعلذويلحنعتق 

 إ تثل21 حل  ي لحلباوي ل"تؤ ة ل ي  " حلزوحجلحلمبك 

ل ي
وتز ح لحاللكيف ز  ذكاألل15 حلم كز حال يف

ت ظاأللقت انلحلعمولوت غمولحلنةتءلت ل
 ج األي

لو حألملحلى مم لحالجىمتعم 
لحلم تم ز  لمكي 

 إ تثل11

لإ تثل10ذكاأل+لل20لهيئ لحلمةى بول+لحلم كز  بوللغزيزلتلمت لوتا لحلم تملللعاحل 

ف لإ تثل35ذكاأل+لل25لحلم كزلحل ىولعىللخل م لحلشر

ل لعىللحل وعلحالجىمتعي ي
  ماح ل201 جمعم لحلائتم حلع فلحلمبأز

لعىل ي
للحلع فلحلمبأز   مامل15 جمعم لحلائتم حل وعلحالجىمتعي

ل   مامل10 جمعم لحلائتم   تحلحل  تر

ل حلزوحجلحلمبك  ل مامل209لت كزل حر

ل

 
ل

 
 
 
 
ل

لحبمتءلتيتملعتلمم 
ل لياملحلم تملحلعتلىمي
ل للياملحلطح لحلعتلىمي
ل لياملحلةكتنلحلعتلىمي
ل لياملحالعتق لحلعتلىمي
ل لياملحل  ولحلعتلىمي

لبمل لحلىاعم لبشطتنلحلاايل)تكىوب لحلاألدي(
ليامللم تهس لحلع فل21بمل ل
ل
ل

 عدد المستفيدين النشاط

لو عت  210 عادلحل  ودلحلطحم لحلأف

    لإألشتدي لالكت تفلبتال لحلع فل
لو بتلىهت

   تطل3

م   ةتءل1لت تأليددددعلتغي 

لل800لحع تءح لتحم  لحع تءلتحي
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ل
ل(28)تدريب طالبات جامعيات

لخات لحجىمتعم ل2
لل3 لل طصل  سي
ل ك لتألي ل5
لعالقت لعتت ل2
للم يضل2
للغذي ل2
لل2 لعالجلطبم ي
لل بم لختت ل5
ل

(:  4) 8102المتطوعون لعام   متطوعير 
للغذي ل2 ي

لتخطتتى
لتخطتئم ل  ةم ل2
لل بم لختت ل)قةملحلبملةتن(ل2
للم يضل2

 إصدارات: 
 بروشور المركز

 كتيب الخدمات المقدمة للمعنفات
 8100كاليندر 

 البيلسانتصوير فيلم حول مركز 
ي المساحة اآلمنة

 
 تصوير أفالم ف

ل
لم :ل ز لشملىهتلحلزيتألح لحلميز ي

لحلم تطقلحلجغ ح م لحلأف
وعل يتلالهمتل-)ت مملجبتلمت زلل-شلامل يتلالهمتل-تشر ل-تو لحلجالءل-حل يخل حيال-جبتلمتلحلبلال-حلج نل-حلةالطي 
لجبولحل يسل- يتلبت انل-حلةادح م ل-حل رصل-حلىاحمل-حلط  توي لعبالألبهعل-ت     لوتعاحدلل-زب  لولحلزعيف

لحلمحت ظت (.ل ي
ف
لتى  ق لت لشتف

 زيارات مؤسسات: 
ل ك ل)حلمؤ ةت لل12لمل يتألملباحلي للحويولحلحتال لول  مذلت    لت يف تؤ ة ل هافلحلىنةيقلوحلت بمكب

لتؤ ةت ل ب ي
لتاتز لتجىمع لتؤ ةت  لوجتتعت ب لتاحألس لحنعتق ب لتجت  ي

ز
لف لحلعتتل  لحلح اقم ب حلنةوي ب

لقتعاي (.ل
 م: 8102الفئات العمرية المستفيدة والخدمات لعام 

 حلنةب لحلمئوي  حل ئ لحلعم ي 

 %9    ل0-21

23-28 9% 

29-10 10% 

12-50 21% 

 %20  أعىلل52

ل%2حلش تصلت لذويلحنعتق :ل
 المستوى التعليمي للفئات المستفيدة: 

ل  حلنةب لحلمئوي  حلمةىاىلحلىعلمىمي

ل  و.ل%5 تمي

/ل ي
 %29 حعاحديح ىاحتى

 %19 ثت اي

ل أعىل ل%18 جتت ي
 

لتط ف( ل%13و50لتخ ىل)غي 
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ل
 

لتى  قت 
لح    للحتلفلحتولوحئىالفلوتت للم تهس لقستيتلحلع ف ي

ز
لت تألك لف

لقستيتلحالعتق  للىبأز ز لح    لحئىالفلحل تش ي  ي
ز
لحلم تألك لف

لحعاحدلجميعلحلى تألي لحلمتلم لوحالدحألي لتعلحل تقم
لللىع فلعىللخاتت لحلم كزح ى بت لو ادلتىعادمل

ل
ل
ل

ي  -
 
نامج الثقاف  الير

 
الثقافة هي عبارة عن قدرة اإلنسان على التذوق المتميّز للعلوم اإلنسانية، والفنون الجميلة، والتفاعل مع محتوى الكتب 

ر على المختلفة، وهي تعني أيضاً وجود نمط كامل ومتكامل من المعرفة، واالعتقاد، والسلوك والذي يعتمد بشكٍل كبي

التعلّم، والتفكير، والقراءة، والخوض في التجارب المختلفة، كما أنّها مجموعة األفكار، والقيم، واألهداف، واالتجاهات 

ل.لالتي تميّز مؤسسة أو منظمة أو فرد ما 
توجيه المجتمع  إن برامج التوعية الثقافية والتعليمية ال تقل أهمية عن برامج التنمية المادية والتي تلعب دورا كبيرا في

وحمايته من مظاهر االنحراف وخلق وعي اجتماعي مبني على التعاون والشراكة بين أفراد المجتمع وتحسيسهم 

بمسؤولياتهم تجاه الدولة والمجتمع وتحويلهم من الموقف المتفرج والالمباالة إلى موقف الشراكة والتفاعل والمسؤولية 

والعلم كالنور يضيء المستقبل وحياة اإلنسان ؛ ألنه ليس له نهاية والبد أن  تمعأمام التحديات التي تواجه الوطن والمج

نحرص عليه ، فالجاهل هو الذي يعتقد أنه تعلم واكتمل في علمه ، أما العاقل فهو الذي ال يشبع من العلم ؛ إذ أننا نمضي 

لحياتنا كلها نتعلم
برنامج تعليم )لللممثلةً بالبرنامج الثقافي والتعليمي والذي ينقسم الىلذا ارتكزت السياسة  الثقافية والتعليمية في الجمعية 

لالكبار  الذي يهتم باألميين وأشباه األميين ليتمكنوا من المساهمة بصورة ايجابية وفاعلة في وضع الحاضر وصيانة (

التجميل وفتح )للتلفة مثلالمستقبل وتم تأهيل عدد كبير من الذكور واإلناغ والذين أصبح منهم من يعمل في مؤسسات مخ

لالخ ...محالت كوافير، الخياطة و العمل في مجالها والسيراميك والحاسوب
وتم تطويره حتى أصبح المكتب الرئيس لتعليم الكبار في قطاا نزة ويشرف  1977وأنشئ برنامج تعليم الكبار في عام 

ل.على عدد من المراكز في كافة أرجاء قطاا نزة للذكور واإلناغ 
 م لربط الصحة والثقاتة والحتياج القطاع لمركز ثقاتي تي  ذا الوقت 1974ا المكتبة تقد أسست تي العام أم

 المسا مة تي تعزيز الهوية الفلسطينية والثقاتة المجتمعية تي قطاع غزة: الهدف االستراتيجي

 :األ داف المحددة
لتعليم الكبارتحسين فرصة أفراد المجتمع في التعلم وفقا لمفاهيم : 0.0

لخلق مساحة إلبداا جميع فئات المجتمع: 0.8

 تعزيز الهوية والتراغ الفلسطيني: 0.5

 تعليم الكبار  -0

 : ويهدف برنامج تعليم الكبار إلى 
 تعليم الجمهور المستهدف من الدارسين والدارسات القراءة والكتابة والحساب. 

 العمل على رتع المستوى الثقاتي للجمهور المستهدف. 

 تطوير أداء المعلمين والمعلمات للقيام بالمهام المنوطة بهم. 

  بين البرنامج والمجتمع المحلي االتصال والتواصلتطوير عملية. 

 تكريس التعليم الحواري كمنهاج للتعليم. 

 تطوير القدرة العلمية والفنية للمشرتين. 

 الجتماعية تي المجتمعالعمل على ربط برنامج تعليم الكبار بعملية التنمية االقتصادية وا. 

 المسا مة تي تعزيز الهوية الفلسطينية والثقاتة المجتمعية تي قطاع غزة
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 منطق التدخل
 مؤشرات القياس

2018 
  1 دف محدد 

تحسين ترصة أتراد المجتمع تي التعلم وتقا 

 لمفا يم تعليم الكبار

 360 لة  استفادوا من البرنامج/دارس

 15  ة استفادوا من الدورات /معلم 

 484 لشخص استفاد من جلسات التوعية

  1.1مخرج 
 خدمات تعليمية للكبار تم تقديمها

 13  صف  19(لمركز للذكور 2مركز لإلناغ ول11)مركز لتعليم الكبار

ل(ل.لصفوف للذكور 6صف لإلناغ  15)

 15 (لمعلم 3معلمة و 12)ة /لمعلم 

 360 لاستفادوا من الخدمات التعليمية(لدارس 122دارسة  238)ة /دارس

  1.2مخرج 
 معلمين ومعلمات تم تأ يلهم تي مجال تعليم الكبار

 1 لة /معلم 15دورة لتأهيل معلمي

  1.3مخرج 
تئات مجتمعية مختلفة تم توعيتها بأ مية ومفا يم 

 تعليم الكبار

 668  (لمستفيد في كل جلسة 50)جلسة  13مستفيد تم توعيتهم في 

 3موضوا أهمية تعليم الكبار تم تنفيذها لقاءات فيل 

 3  لقاءات في موضوا  الخصائص النفسية للكبار 

  ل8/1اليوم العربي لمحو األمية وتعليم الكبار 

 لل9/ل8األميةلاليوم العالمي لمحو

 6   تلفزيون عن اليوم العربي لمحو  2راديو 4لقاءات اذاعية وتلفزيونية

لاألمية وحملة ابي اقرأ لي واهمية التعليم للمرأة تم تنفيذها

 :مدة الدراسة 
 10مدة الدراسة بعد االتفاق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم أصبحت سنتان مقسمة مستويين كل مستوى 

.لا نزة وكذلك من قبل وزارة التربية والتعليم شهور وتمنح شهادات معتمدة من قبل جمعية الهالل األحمر لقطا
ل.والدراسة مجانية للجميع باإلضافة إلى توزيع القرطاسية والكتب بالمجان 

 : أ مية تعليم الكبار
  ل.قدرة المواطن على ممارسة حقوقه الوطنية والسياسية واالجتماعية

  لانتشار األمية يؤدي إلى عدم التوافق االجتماعي داخل المجتمع. 

 تحقيق نمو كامل للدارسين في المجاالت الفكرية واالجتماعية. 

  العلمي  الدارسين بقدر مناسب من المعلومات التي تساعدهم على االنتفاا الواعي على التقدم تزويد

 . المعاصر بما يساعدهم على محو أميتهم الحضارية

 وتحسن ظروف معيشتهمالتكوينات المعرفية التي ترفع مستوى إنتاجهم  اكتساب الدارسين . 

لالكتب المستخدمة في المراكز هي منهاج ُمعدل من قبل وزارة التربية والتعليم  :الكتب المستخدمة 
 :  ينقسم الدارسون تي البرنامج إلى :نوعية الدارسين 

ل.قسم لم يسبق أن تعلم ويجهل األبجدية  1-
 .قسم سبق له أن التحق بالمدرسة ولكن لظروف ما فقد أنقطع عن مواصلة الدراسة وهذا النوا لديه خلفية تعليمية ل2-

 
 2018جدول يوضح إحصائية عدد المراكز والدارسين والمعلمين والفصول للعام 

 اسم المعلمة اسم المركز رقم
العدد المسجل 

للدارسين 

 والدارسات

 نسبة الحضور
 العنوان والدارساتللدارسين 

عدد 

 الفصول
عدد 

 ات/المعلمين

 ب+ أنشاط خان يونس  1-
 % 93 27 تغريد النبريص

 م خان يونس بجانب التموين
1 1 

 1 1 % 95 19 حنان الفقعاوي

 1 1 مقابل ديوان الموظفين –غزة  % 100   4+  3 تاطمة سكيك تلسطين المستقبل 2-
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ل
ل

  2018للعام / جدول يوضح عدد المعلمين والمعلمات تي المراكز 

 المجموع معلمات معلمين المؤ ل 

 2 2 0 ثانوية عامة 

 4 3 1 معهد/ دبلوم  

 9 8 1 جامعي 

 15 13 2 المجموع 

 2018 البرنامج للعامجدول يوضح النسبة المئوية العامة للمسجلين تي 

 النسبة المئوية العدد اإلجمالي الحالة االجتماعية

33.88 122  كور  %   

66.12 238 إناث  %  

 % 100 360 المجموع

 1 1 مقابل مطبخ بيروت –النصر  % 96   6+ 18 يسرا مطر رعاية كبار السن 3-

 1 1 خلف السويدي –النصر  % 100   7+  7 تامر عوض هللا بلسم للتأ يل المجتمعي 4-

 1 1 شارع الصحابة –غزة  % 100 11 صفاء الشيخ (نصنع الحياة ) يداً بيد  5-

 1 1 دوار الصفطاوى % 100 9 منال نصر هللا تمكين المرأة 6-

-7 
 الخيرية شهداء  أسند 

 النا نصار
 صاتي –جباليا  % 80 11

2 1 
 م جباليا % 85 13 سند الخيرية سند   ب

 1 1 الشعف -شجاعية  % 90 20 كفا أبو  نا إحياء الثقاتة 8-

 1 3 موقف جباليا–الدرج  –غزة  % 86 50 وتاء المملوك نشاط الدرج 9-

 1 1 السالطين -بيت ال يا  % 100 12 السلطان الرا جمعية السالطين 10-

 1 1 خزاعة -خان يونس  % 100 26 نهى قديح خزاعة –بيت المستقبل  11-

 1 1 ش السوق –نصيرات  % 80 13 تايزة البنا نشاط النصيرات 12-

 2 4 ش المنصورة –شجاعية  % 100  105 رائد جربوع+ محمود محسن  اتحاد الكنائس 13-

 ة/معلم 15 صف 21 مركز 13مجموع المراكز  360 ة  /معلم  15 المجموع
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 م 8102المستفيدات والمستفيدين وأحوالهم خالل العام الدراسيتصنيف 

 الكتاب الذي يدرس السنة الدراسية المهنة العمر اخر مستوي تعليمي وصل الية الحالة االجتماعية

 النسبة العدد الجزء النسبة العدد السنة النسبة العدد المهنة النسبة العدد العمر النسبة العدد المستوى النسبة العدد الحالة

 % 48.9 176 بدون % 44.5 160 19-15 % 13.1 47 أمية %36.4 131 أنسة
األول

 ى
 % 46 169 االول % 46 169

 % 15 54 24-20 % 2.5 9 امي % 22.8 82 متزوجة
 ربة بيت

59 16.4 % 
األول

 ى
 % 28 98 الثاني % 28 98

 % 12.5 45 االول % 12.5 45 الثانية % 0.27 1 كواتيرة % 6.9 25 29-25 % 2.5 9 أول % 2.2 8 مطلقة

 %13.5 48 الثاني %13.5 48 الثانية % 0.27 1 بائعة % 6.4 23 34-30 % 2.2 8 ثاني % 4.7 17 أرملة 

       % 4.7 17 تطريز % 3.3 12 39-35 % 5.3 19 ثالث % 32.5 117 اعزب

       % 0.27 1 خياطة % 7.3 26 44-40 % 6.7 24 رابع % 1.4 5 متزوج

          % 5.3 19 المنيوم % 5.8 21 49-45 % 10 36 خامس   

          % 14.2 51 نجار % 2.5 9 54-50 % 46.6 168 سادس   

          %9.7 35 حداد % 8.3 30 59-55 % 11.1 40 اعدادي     

 % 100 360 المجموع
 

360 100 % 
 

360 100 %  360 100 % 
 

360 100 % 
 

360 100 % 

 8102تي قطاع غزة حسب التجمع والجنس، ( سنة تأكثر 03)معدل األمية لألتراد 

 (باآلالف)العدد  المعدل المحاتظة (باآلالف)العدد  المعدل المحاتظة

 6.7 3.2 شمال نزة 8.8 2.3 نزة

 4.9 3.1 دير البلح 5.3 4.0 رفح

    7.0 3.3 خانيونس

 2017الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أيلول : المصدر
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 2018-2017كشف عام بعدد ونوع الشهادات التي ُمنحت للدارسات تي المراكز خالل العام الدراسي (  5) جدول رقم 

الخريجين والخريجات من البرنامج و لك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وانتهاء "  4" جدول رقم 

 2018-2017خالل العام الدراسي   7/2018امتحان االجتياز تي شهر 

 مالحظات النسبةلالعدد اسم المركز الرقم

 من الخريجات ذوي احتياجات خاصة % 18.42 14 مراكز اناث -0
من الخريجين من أقسام التدريب المهني االلمنيوم 

 ونجارة وحدادة 
 % 81.58 62  مراكز  كور -3

 % 100 76 المجموع

األمية تي تلسطين من أقل معدالتها تي العالم وغزة لها نصيب األسد :  واقع تعليم الكبار تي قطاع غــزة 

 2018عام % 3.1إلى  1997عام % 13.9،انخفاض معدل األمية من 
طرأت تحوالت واضحة على معدالت األمية خالل العشرين سنة الماضية؛ حيث أشارت البيانات إلى انخفاض 

لسنة فأكثر 15)؛ حيث بلغ معدل األمية بين األفراد 1997كبير في معدل األمية منذ العام  في العام %ل13.9(

وهذا االتجاه في االنخفاض ينطبق على الجنسين؛ حيث انخفض لل.2017في العام %ل3.1؛ ووصل إلى 1997

؛ أما بين اإلناغ فقد انخفض من 2017في العام %ل1.4إلى  1997في العام %ل7.8المعدل بين الذكور من 

 .لنفس الفترة%ل4.8إلى %ل20.3
 2018األميين حسب الفئات العمرية للعام ( سنة تأكثر 15)التوزيع النسبي لألتراد 

 
 8102تي قطاع غزة حسب التجمع والجنس، ( سنة تأكثر 03)معدل األمية لألتراد 

 
 سبل تخفيف حدة انتشار األمية 

إذاعة ، تلفزيون ، صاحف ، )لشن حمالت توعية شاملة لاللتحاق ببرامج محو األمية في وسائل اإلعالم المختلفة  .2

 لل (ل.والقيام بزيارات بيتيه للنساء (نشرات ومطبوعات نير دورية.لمجالت 

ذات أوقاات  قريبة من أماكن سكن األمياين الارانبين االلتحااق بأحاد الصافوفمراكز تعليم الكبار تنظيم صفوف ل .1

ل.للمناسبة صباحية أو مسائية 

 .تقديم حوافز معنوية ومادية من قرطاسيه وبدل مواصالت وبعض المساعدات العينية  .3

توفير مناهج دراسية ذات مواضيع صحية واجتماعية ومهنية وثقافية وترفيهياة هادفاة                          تاوفير  .1

وي ماان مراكااز محااو األميااة ، وتعلاايم مهاان نسااويه مثاال الخياطااة نشاارة خاصااة تصاادر عاان األميااين ب شااراف ترباا

لوالتطريز وصناعات نذائية 

  .تنظيم رحالت مجانية للدراسات في مراكز تعليم الكبار للتعرف على جررافية القطاا الحبيب   .5

 .تنظيم مسابقات ثقافية بين مراكز تعليم الكبار  .1

 قصص نجاح من برنامج تعليم الكبار  والحاسوب 

 العدد المركز الرقم
 المستوي

مستوي أول جزء 

 أول
 مستوي ثاني جزء ثاني مستوي ثاني جزء أول مستوي أول جزء ثاني

 4 41 70 108 223 المجموع  

 223 المجموع العام
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كيفية إطفاء الشموا لكن لفي البداية لم أكن قوية بما يكفي ألعيش وسط  أناس لم يتقنوا إالل من غزة: انا تداء الريفي 

ولدت .ألنه  ال حزن يستمر لألبد قررت أن أحيا وصنعت نفسي باإلرادة وآمنت بأن بدايتي الصعبة لن تقرر نهايتي 

لصدفية)بمرض حولي  تقارن بمعاناتي مع الكبار والصرار منذ كنت في السن الذي معاناتي مع المرض لم تكن (

يفترض ان ألتحق برياض األطفال حين رفضت كل رياض األطفال التي أستطيع الوصول إليها استقبالي بحجة الخوف 

ل.من العدوى  مع أن مرضي نير معدي 
كن المعلمات والطالبات لم يتقبلوني وفي لم ييأس أهلي وقرروا إلحاقي ب حدى مدارس العلوم الدينية قبلتني المدرسة ل

اليوم التالي أرسلت المدرسة في طلب أهلي وتحججوا بأنني لم أشارك الطالبات وأنني منطوية وال أتكيف مع المدرسة 

، قررت أن أتهرب من تلك اإلهانات والنظرات التي لم ترحمني فقد كنت صريرة واخترت أن أحيا في الظالم مرت 

من البيت ، وأصيبت بالشلل النصفي الذي قيدني داخل كرسي متحرك بسب األدوية التي كنت أخذها  أعوام ولم أخرج

لللمرض الجلدي وأضعفت من قوة عظامي  لم ألتحق بالمدرسة ولم أقرأ المناهج الدراسية لكن ذلك لم يضعفني من .

ً التحق ً مازال حلمي بالدراسة حيا ت في احد مراكز تعليم الكبار التابعة التعلم مع أخوتي وبعد سبعة وعشرين عاما

لجمعية الهالل األحمر لقطاا نزة وهو مركز فلسطين المستقبل   وحصلت على شهادة الصف السادس االبتدائي 

والتحقت في إحدى المدارس ألكمل دراستي وأحصل على شهادة التاسع ، وكما أخذت العديد من الدورات التدريبية 

 (لتخصص تأهيل ذوي اإلعاقة )ال طموحي قيد التنفيذ ألدخل الجامعة والتثقيفية والمهنية والز
 انا كفاح محيسن  من غزة 

أخذت صف سادس لم أعرف القراءة والكتابة واصيبت ب لياس وأخذت زميالتي تشجعاني أن أتعلم وأقرأ وأهلي طلبوا 

درج النسائي وأصبح لي صديقات في منها بأن أترك المدرسة وفعالً تركتها والتحقت في قسم التجميل في مركز ال

المركز وطلبوا منى بأن أتى كل يوم على المركز وتعرفت على جمعية الهالل األحمر لقطاا نزة وذهبت عند معلمة 

قسم التعليم وتعلمت منها القواعد والرياضيات ووصلت توجيهي ورسبت مرة أخرى وتركت لمدة سنة ورجعت ثانية 

مل الجامعة  لكن االمكانيات ألهلي لم تسمح بسبب الظروف الصعبة التي نعيشها ونفسى أك%لل11.1ونجحت بعدل 

لوبعد مساعدتي من قبل األستاذ  عماد الحطاب مدير برنامج تعليم الكبار بالهالل األحمر التحقت بجامعة القدس /

ل.المفتوحة وكنت اشارك في جميع االحتفاالت والمسابقات في جمعية الهالل األحمر لقطاا نزة 
ي سنة بدأت دورة مبتدئة فاي علام الحاساوب ، فال33السيدة فاطمة أبو عاصي  عمرها :للقصة نجاح تي مختبر الحاسوب

بداية الدورة كانت السيدة نير ملتزمة في الموعد المحدد للادورة وكنات اناا كمدرباة لهاا أشاعر أن هنااك حااجز خاوف أو 

رهبة ما بينها وبين الجهاز ولكن بطريقتاي الخاصاة أصابحت السايدة ملتزماة بالموعاد و أتفاجاأ بهاا أول الحضاور و قبال 

بينهاا وباين الجهااز ألفاة ثام التحقات بادورة متقدماة ابادعت بهاا  الموعد وماع االساتمرارية انكسار حااجز الخاوف وأصابح

وشعرت أنها بقمة السعادة أثناء فترة التدريب ، وفي ختام الدورة فاجتنناا بمخرجاات للادورة وهاي تقادمها لاي علاى شاكل 

عيااة الهااالل أوراق عمال مطبوعااة مان عملهااا ومااا اساتفادت بااه أثناااء فتارة التاادريب ، أبادت الساايدة شااكرها وامتنانهاا لجم

ل.االحمر لقطاا نزة التي افسحت لها المجال باالشتراك في مثل هذه الدورات 
 {المكتبة : } الخدمات الثقاتية المقدمة تي مركز الشيخ أحمد زكي اليماني الثقاتي بغزة  -8

المكتبة إحدى المكتبات العامة في قطاا نزة التي تقدم خدماتها مجاناً لجميع فئات المستفيدين ولجميع األعمار ، :لالمكتبة العامة 

ً باللرة العربية واإلنجليزية وكتب أطفالل21811ويبلغ عدد الكتب داخل قاعة المكتبة حوالي   لكتابا لقصص ) ، وتحتوي على (

عض الدوريات والصحف اليومية ، وللعاملين في المكتبة دور فعال في نشر الوعي العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه وب

لالثقافي داخل المكتبة من خالل  القيام باإلرشاد القرائي للرواد وتنفيذ االجراءات الفنية في المكتبة والتي تشمل عملية تصنيف :

وذلك لتسهيل وصول المعلومات للباحثين {لبة هذه المواد وحوس  winisisوإدخال البيانات على برنامج }لوفهرسة المواد العلمية 

بأسرا وقت وأقل جهد وتقديم خدمات مميزه للباحثين والدارسين ، وتهتم إدارة المكتبة بعقد الندوات والدورات والنشاطات وذلك 

لالتي تقام بها وخلق جيل قارئلنشر الوعي الثقافي داخل المجتمع لتشجيع الرواد لإلقبال على المكتبة والمشاركة في النشاطات 

 : وصف ملخص عن األنشطة 
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 :المركز الثقاتي  -أ  

 النشاط الرقم
اجمالي 

خدمات 

8102 

اجمالي 

خدمات 

8102 

اجمالي عدد المستفيدين عام   

8102 

 المجموع % 011 اناث % 011  كور

  04284 04112 كتب مسجلة بالمركز باللغة العربية  .0

  0431 0402 كتب مسجلة بالمركز باللغة االنجليزية  .8

  0042 440 ( انجليزي –عربي ) كتب وصلت المركز تبرع  .5

حمالت منها أسبوا القراءة الوطني و حملة ل.1

ل331ل%ل1.5ل120ل%ل1.1ل211ل331ل3لأبي اقرأ لي و الحملة العالمية للتعليم

ل8318ل%ل58.1ل1911ل%ل10.5ل3121ل9318ل20519لإعارة داخلية وخارجيةل.5

ل205ل%ل0.1ل13ل%ل0.1ل11ل205ل281لأعضاء جدد تم تسجيلهم ل.1

لنشاطات ل.1 ورش عمل وندوات ثقافية و نقاش ورواية }

قصة عربي وانجليزي و يوم مفتوحو نقاش فيلم و أشرال 

يدوية و دورات تدريبية و معارض و رحالت و نشاط 

مهرجان الحكايا واألفالم و  سينما ومكتبة متنقلة و أنيميشن

زيارات داخلية من  حصة مكتبية و حكواتي  و

لمؤسسات ومدارس وتشبيك مع مؤسسات

ل5299ل%ل31.3ل3280ل%ل35.9ل1029ل5299ل3521

ل11ل%ل0.1ل55ل%ل0.3ل21ل11ل1لمخيم صيفي و مخيم شتويل.8

ل19ل%ل0.5ل15ل%ل0.1ل11ل19ل15لدورة حاسوبل.9

طلبة ، معلمين، مدراء ، أمناء مكتبات ، مشرتين ، منسقين ، منشطين ، مصورين ،مرشدين ، أ الي ،  وى اعاقة ، اخصائي نفسي ، اجانب ، } مثل لمستفيدين

 لل.دارسات تعليم كبار 

 :برنامج تعليم الكبار  -ب

 النشاط الرقم
اجمالي 

خدمات 

8102 

اجمالي 

خدمات 

8102 

 8102اجمالي عدد المستفيدين عام 

 المجموع % اناث %  كور

  13ل13لمجموا عدد المراكز .0

  20ل20لمجموا عدد الفصول .8

 30 1.2 11 0.6 3 15ل15لمجموا عدد المعلمين والمعلمات .5

 310 17.3 155 22.0 205 360ل350لمجموا عدد الدارسين والدارسات .4

مجمااااااوا الناااااااجحون مااااااع  وزارة التعلاااااايم  .3

 11 1.0 21 12.9 11 11ل67لوخريجي البرنامج 

 113 10.9 212 12.9 11 113ل226لالخريجون أساسي ومتابعة ذكور وإناغ .1

  1199ل2091لمجموا توزيع كتب المنهاج والقرطاسية للمراكز  .2

 312 21.8 312 4.2 20 200ل5لمجموا اللقاءات مع المعلمين .2

  310 360 115  245   

نشااااطات مساااابقات ثقافياااة و رحاااالت و  .0

لورش عمل وندوات ولقاءات و دورات 
 418 21.4 313 22.0 105 101ل59

 199 25.8 319 25.4 210 654 2 االحتفال باليوم العربي والعالمي .01
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 م 8102 -8102تقرير مفصل حول الخدمات والمستفيدين لعمل المركز الثقاتي لعام 

 االنشطة عدد النشاط اسم
 المستفيدين عدد

2017 
 الخدمات عدد

2017 
 االنشطة عدد

 المستفيدين عدد
2018 

 الخدمات عدد
2018 

 184 184 9 120 120 7 الصحي التثقيف مشاركة

 277 277 1 260 260 1 للتعليم العالمية الحملة

 95 95 3 60 60 2 أمور أولياء اجتماع

 50 50 1 0 0 0 (باللعب التعليم)  عمل ورشة

 30 30 2 18 18 1 (ذهنيا المعاق) عمل ورشة

 80 80 4 0 0 0 (وإرشادات نصائح) التغذية دكتور مشاركة

 60 20 1 60 20 1 معلم إعداد دورة

 150 25 1 120 25 1 أولي إسعاف دورة

 1170 45 26 768 32 24 وغذاء إفطار وجبات

 510 510 17 420 420 14 دارسات رحالت

 450 45 1 220 22 22 مراكز في مهنية دورات

 علمية_ دينية_ صحية) مختلفة وندوات  ومحاضرات عمل ورش
 1335 1335  1015 1015 سياسية_ قانونية_ اجتماعية_

 150 150 3 95 95 2 مفتوح يوم

 360 360 0 320 320 0 الكبار عليم برنامج طلبة

 68 68 3 40 20 2 إنسانية مساعدات

 8378 8378 0 10529 10529 0 الداخلية واإلعارة  الخارجية اإلعارة

 105 105 0 186 186 0 جدد أعضاء

 621 69 9 585 65 8 حاسوب دورات

 3864 3864 204 3512 3512  ترفيهيه تربوية انشطة
  16719 18328  15690 17937 

 

 

 

 

 

 {عربي وإنجليزي }  2018الكتب المهداة والشراء خالل العام 

 مالحظات العدد النوع

  922 كتب باللغة العربية
  221 كتب باللغة اإلنجليزية 

  05 كتب شراء باللغة العربية 

  1148 المجموع 
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ل1028يوضح اإلعارة الخارجية حسب المادة المعارة والكتاب والمرجع  لعام 
ل%لالعددلالنوال%لالعددلالنوا %لالعددلالنوا

 %0.93 05 اللرات %2.93 82 ديانات %0.13 1لمعارف عامة

 %1.00 24 فلسفة وعلم نفس
علوم 

 اجتماعية
50 1.12% 

علوم 

 نظرية
80 2.50% 

 %22.11 011لآداب %0.13 1لفنون %2.50 80 علوم تطبيقيه

-تراجمل-جررافيا
لتاريخ

 %22.35 030لناشئين %38.11 350لقصة 1.51% 14

ENG LISH21.10 882لأطفال %3.01 45ل%  

 0410 المجموع

 

لمل1028يوضح اإلعارة الخارجية حسب المهنة والعمر والجنس لعام  
لحسب الجنسلحسب العمرلحسب المهنة

 % 011لالعددلالنوا % 011لالعددلالعمر % 011لالعددلالنوا
 %44.2 182 ذكرل%ل32.1 444 25ل–ل0ل51.1ل191لطالب

 % 33.8 225 انثىل%ل35.1 311 15-21ل28.1ل11لعامل

ل%ل1.5 15ل30-11ل9.2ل211لموظف

ل%ل20.1 041ل10-32ل31.1ل151لأخر 

ل%ل21.1 842ل12+لل

 % 011 0410 المجموع % 011 0410 المجموع % 011 0410 المجموع

 

لمل1028يوضح اإلعارة الداخلية حسب المهنة والعمر والجنس لعام  
لحسب الجنسلحسب العمرلحسب المهنة

 % 011لالعددلالنوا % 011لالعددلالعمر % 011لالعددلالنوا
 % 50.0 8224 ذكرل%ل21.1 231 25ل–ل0 % 05.15ل1192لطالب

 % 11.0 4005 انثىل%ل81.1 3252 15-21ل0.21ل21لعامل

ل%ل1.1 011ل30-11ل%ل2.2ل11لموظف

ل%ل1.2 041ل10-32ل%ل5.1ل391لأخر 

ل%ل2.3 051ل12+لل

 % 011 1022 المجموع % 011 1022 المجموع % 011 1022 المجموع

 مكتبة األطفال 
ومان أهام سامات مكتباة «.لتوجد قاعة في البرنامج مخصصة لتقديم خدمات لألطفال وتوفير مجموعات الكتب لهام

لذلك إن الكشف عن األطفال المبدعين ورعايتهم لايس «ل.لتنشئة األطفال تنشئة علمية وثقافية سليمة»لاألطفال هي 

باااألمر السااهل ،باال يحتاااج إلااى تخطاايط تربااوي وحشااد هائاال للطاقااات الماديااة والبشاارية ، وذلااك بمساااندة األهااالي 

والماادارس المجاااورة  ، وإيمانااا منااا بقاادرات وإبااداعات أطفالنااا األعاازاء فلقااد حاولنااا تااوفير بيئااة داعمااة لشخصااية 

فير األمن النفسي الذي يستطيع الطفال مان خاللاه أن يعبار عان أفكااره بحرياة مان خاالل أعمالاه الفنياة أطفالنا وتو

لواإلبداعية والنشاطات الترفيهية ، 
ومن أمثلة هذه النشاطات المقدماة لألطفاال األعازاء الرسام، التلاوين، قاراءة القصاص، مناقشاة القصاص ،صاناعة 

متعاددة ، كتاباة ابداعياة ، تلخايص قصاص ، حياث ياتم تنفياذها ماع  ،قاص ولصاق وألعااب ترفيهياة(لأنيميشان)دمى

األطفال ب شراف العاملين في المكتبة وهناك بعض النشاطات تتم بالمشاركة مع مؤسسة تامر مثال حملاة أباي أقارأ 

لااي ،وأساابوا القااراءة الااوطني ،ونقاااش قصااة ،حملااة أنااا تبرعاات بكتاااب وبالتشاابيك مااع العديااد ماان المؤسسااات 

وال يقتصر تقديم هذه الخادمات لألطفاال فقاط بال تتعاداها لتقادم لدارساات تعلايم الكباار وذلاك .المجاورة  والمدارس

ل.لألخذ بأيديهن في طريق العلم والمعرفة
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 -:أ داف مكتبة األطفال  ي
 -: دف تعليمي ، و لك من خالل 
ل.توفير مصادر معلومات مناسبة لحاجات الطفل ورنباته وميوله.لأ 
الطفل بمكتبته وكيفية استخدامها والمحافظة عليها وعلى مصادرها وتشجيعه على ارتيادها واالساتفادة تعريف .لب 

ل.من كافة خدماتها
ل.إرشاد الطفل وتوجيهه عند اختياره لمصادر المعلومات لررض القراءة.لج 
ل.تشجيع التعليم المستمر لدى الطفل.لد 
ل.خالل استخدام مصادر المعلومات المتوفرةاإلجابة عن أسئلة الطفل واستفساراته من .له 

 -: دف تنموي
إذ تهادف المكتباة إلاى المسااهمة فاي تطاوير قاادرات الطفال العقلياة ومهاراتاه اللروياة واالتصاالية والفنياة والعلميااة 

لالخ …واالجتماعية 
  دف اجتماعي 

ل.نرس عادة القراءة والمطالعة لدى الطفل.لأ 
دات واتجاهات اجتماعية ساليمة كالتعااون واإليثاار والصاداقة والهادوء واحتارام مساعدة الطفل على تكوين عا.لب 

ل.الخ…اآلخرين وحسن التعامل مع الكتاب والمعلومة
ل.خلق بيئة مناسبة للقراءة واالطالا تمتاز بالهدوء والراحة العامة.لج 

  دف ترويحي 
يات وأفالم الكرتون الموجهة واأللعاب التعليمية توفير مواد ووسائل الترويح المختلفة كالقصص والمسرح.لأ        

ل.وبرمجيات الحاسوب الترفيهية ، ونيرها
.تاوفير المكاان الفسايح الااذي يسااعد الطفال علااى الحركاة واالنطاالق واالساتمتاا بالوقاات والترفياه عان الاانفس.لب 
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لمختبر الحاسوب 

 ( 05) جدول رقم 
 .م  2018يوضح سير العمل تي مركز الحاسوب خالل سنة  

 الطباعة -- الرسام Microsoft word -  - Windows اسم الدورة 
 دورات  0 عدد الدورات

 ساعة  51 المدة لكل دورة 
 الفئة المستهدتة 

  العمر  العدد  الجنس
 سنة  -00سنوات  0 03  كور
 سنة  83-0 51 اناث 
 سنة   31-82 01 امهات 
  ة / مستفيد  10 المجموع 

 .لتمكين األطفال من التعرف واستخدام التقنيات الجديدة :  أ داف المختبر   
لمزيد من الخدمات إلنتاج وتحقيقه تنمية الوعي بأهمية التكنولوجيا وتطورها لدى األطفال وتقديرهم ألهميتها ودور هذه التقنية في شتى مجاالت الحياة، وأثرها في زيادة ا*ل

ل.للإلنسان ورفاهيته
ل.لتحقيق حد أدنى من التطورات التكنولوجية لدى األطفال تمكنهم من التعامل الواعي مع معطيات العصر ومتطلباته*ل
ل.لالمختلفة تدريب األطفال على أساسيات الحاسوب واستخدام الوسائط المتعددة فيتفاعل الطفل معها مما يساعد على تنمية قدراته العقلية*ل
باإلضافة إلى تدريب .للل األعلى تكامل الحاسوب مع الخبرات األخرى التي تقدم للطفل بما تحققه من أهداف علمية وتربوية بكافة أبعادها وتشجيعه على استخدامه في المراح*ل

ل.شريحة واسعة من دارسات تعليم الكبار  
 :         شركاء البرنامج 
  جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي وجمعية اتحاد الكنائس برزة وجمعية االرشاد التربوي 

  لمؤسسة تامر للتعليم المجتمعي والمؤسسة االلمانية لتعليم الكبار وجمعية مراكز نزة الثقافية

 (المكتبات المشاركة في مشروا مكتبات من اجل التريير في نزة )لمكتبات 
ب ومدرساة مملكاة البحارين اإلعدادياة ل-ب    ومدرساة الرماال اإلعدادياة أ +لب ومدرسة بيت الهيا االساساية  ومدرساة الزيتاون المشاتركة أ +لمدرسة الدرج األساسية ا ( مدارس ) 

 ب +لومدرسة نزة المشتركة أ 
  باإلضافة لبعض المدارس والمؤسسات التي تقوم بزيارة المكتبة بشكل نير دوري. 

 :نجازات أبرز اال
  ل.عقد دورات تدريبيه وورش عمل  للعديد في مجاالت العمل المختلفة
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  وكذلك توفير وسائل تدريب حديثة و متطورة (لالب توب 20)لتطوير مختبر الحاسوب بمركز اليماني الثقافي باستبدال كافة أجهزة الحاسوب القديمة بأجهزة جديدة وحديثة

ل.وشاشات عرض الالزمة لعمل المركز بتمويل من مؤسسة التعاون عن طريق مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي 

  ل.احياء العديد من المناسبات والحمالت المختلفة وفقاً لمجاالت عمل البرنامج والدائرة

 ل.ات األهلية ومؤسسات المجتمع المدني تعزيز التنسيق والتشبيك مع العديد من المؤسس

  ل.افتتاح ثالثة مراكز جديدة خالل األشهر األربعة األولي

  لدارسات في دورة تدريب مدربات منتجات من مركز يداً بيد مع وزارة الشئون االجتماعية ل3إلحاق

  تخريج عدد كبير من الدارسين والدارسات من المراكز بعد أن أزيلت أميتهم 

 متوفرة في البرنامج  نهاج الجديد لجميع المراكز بصورة مجانية وهى توفير الم 

  ل%لل.ل200نسبة النجاح لدراسات امتحان االجتياز مع وزارة التربية والتعليم

  في بعض مراكز األنشطة النسائية"لالتطريز ل–التجميل "لإشراك بعض الدارسات في دورات مختلفة مثل. 

 :وسائل التحقق
 الشهري الخاص بالمكتبةجدول األنشطة  .2

 الرصد الشهري لإلعارة واالشتراكات الجديدة في المكتبة .1
 محاضر اجتماعات الفريق و الزيارات والحمالت واالحتفاالت واللقاءات للمكتبة و التقارير الشهرية والصور .3

 .مخرجات ومنتجات األطفال من األنشطة  .1

 :8100الخطة التطويرية للعام 
مه البرنامج من رنامج  بأهمية المحافظة على التطوير وتحسين األداء المستمر نقوم  في كل عام باتخاذ بعض اإلجراءات التي من شأنها تحسين جودة ما يقدإيماناً من إدارة الب

ل:لهذا الررضل1029خدمات، وفيما يلي بعض اإلجراءات التي ستتبناها اإلدارة في العام 
  البرنامج من خالل تزويدهم بالتدريبات الالزمة لتحسين أداءهم لمهاهم الرئيسية على الصعيدين اإلداري والفنياالستمرار في االستثمار في طاقات كادر. 

 ل.تطوير أدلة إدارية وفنية تساهم في تحسين جودة العمل اإلداري للبرنامج

 بناء نظام مراقبة وتقييم يساهم في ضمان ضبط جودة عمل المراكز التابعة للبرنامج. 

 ل.طوير وتفعيل أنشطة المراكز المختلفة بهدف تشجيع أفراد المجتمع المحلي على االلتحاق بهذه المراكزتنويع وت

 ون في سبيل تقديم خدمات وبرامج تلبي توسيع دائرة التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات التعليمية المختلفة بهدف تعزيز ثقافة تعليم الكبار في المجتمع واستثمار هذا التعا

 .تياجات هذا المجتمعاح

 :8102تحديات العام 
 اهها إلى مشاريع ذات طبيعة إناثية عدم توفر اإلمكانيات المالية الالزمة إلحداغ تطور نوعي على برنامج تعليم الكبار، ذلك نتيجة الترير في أولويات الجهات المانحة واتج

ل.طارئة

  ل.خدماته خاصة في المناطق التي ال يوجد بها مراكز تعليم كبار تابعة للبرنامج في ظل ضعف التمويلعدم قدرة البرنامج على االستجابة إلى زيادة الطلب على
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 :النتائج المتوقعة 
ل.تشجيع األطفال على القراءة والكتابة والتعبير عن الذات وكذلك تشجيع  اآلباء والشباب والمجتمع المحلي للمشاركة في أنشطة المكتبة  -2

 .تعزيز الدور الحيوي والفعال للمكتبة  -1

 .الكشف عن المواهب والعمل على صقلها  -3

 
ل
ل
 
 

 
 
 
 
 

 :ة: برامج المساعدات االنساني رابعاً 
 

 

ه -0 ي تم توزيعها عىل األيتام واألش الفقير
وعدد المستفيدين من  الجدول يبير  قيمة المساعدات النقديه الت 
ي تم توزيعها عليها سنة 

 : 8102 - 8102هذه المساعدات الت 

 الفئة المستفيدة  #

عدد 
المستفد
ين عام 
8102 

قيمة 
المساعدات 

 8102عام 
 شيكل

قيمة 
المساعدا
ت عام 
8102 $ 

عدد 
المستفد
ين عام 
8102 

قيمة 
المساعدات 

 8102عام 
 شيكل

قيمة 
المساعدات 

 $ 8102عام 
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1 
للملل ايمل ي

ملحلأف حالرسلحل  ي 
 تةتعاح ل  اي للهت

38 14680 4194 0 0 0 

2 
حط ت ل ىمويولت لحلمؤ ة ل

 حلك اي 
214 602805 172230 217 737252 196078 

3 
تةتعاح ل  اي لت ات لت ل
ت او لوقفلهتشملع تل

 حل اح
492 246000 70286 596 327800 87181 

4 
تةتعاح ل  اي لت لت ح ل

 حلمهىاي  يت ل
309 109216 30900 76 20093 5344 

 1053 االجمالي 
 ₪

972,701 
$277,61

0 
889 

 ₪
1,085,145 

$288,602 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ي مراكز الجمعيه -8
 
ي تم تقديمها للمرض  المستفدين الذين تلقوا خدمات طبيه ف

وأعداد المرض  المستفيدين من  الجدول يبير  قيمة الخدمات الطبية المخفضة الت 
 هذه المساعدات : 

 الفئة المستفيدة  #
عدد 

المستفدين 
 8102عام 

قيمة المساعدات 
 شيكل 8102عام 

قيمة المساعدات عام 
8102 $ 

عدد المستفدين 
 8102عام 

قيمة المساعدات 
 شيكل 8102عام 

قيمة 
المساعدات عام 

8102 $ 

0 
خاتت لطبم لت  س ل

حثل ىمويولت لت كزل حليف
ل ي
 حل لة يأز

1 1 1 811 83282 1248.8 

1 
وعلح  تنل لمم للاجهل تشر
تبتةمل ىمويولت لتؤ ة ل

 يتألح
1115 48167 13762 1200 49673 13211 

 30493 114655 686 55903 195658 1819 خاتت لطبم لت  س ل 3

 50,546$ 190,055₪  2086 69,665$ 243,825₪  2934 المجموع 

ل

ره والمهمشه  -5 ي واألش والفئات المتض 
 
عات العينية وقيمها الماليه للعديد من مؤسسات المجتمع المدن جدول يبير  قيمة التير

ة :   والفقير
 

 قيمة المساعدات العينية بالدوالر قيمة المساعدات العينية بالشيكل الفئة المستفيدة  #

للعادلت لحلمؤ ةت  1 ي
 1662 6250 أل املحيجتأللقتع لتجتتز

عت لعينم ل)حدوي ل+لتةىلزتت لطبم ( 2  11852 44563 لير

وعلحلمؤ ة لحلةوياي  3 لت لتشر  1356 5200 ط ودلتحي

وعل 4 لت لتشر  OCHA 29150 5120ط ودلتحي

وعل 5 لت لتشر  UNFPA 80312 21375ط ودلتحي

 41,365$ 155,534₪  االجمالي 
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ل
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ل

 : الخطط التطويرية لسنة  
ً
 : 8100سادسا

 :اإلداريالتطوير  -اوال  

لل مم لحلمهتألح لحل  م لوحندحألي لل احقملحلعمول.ل -

لل  مذل  حتجهتلحل ئيةم ل.ل - ي
ز
 لعزيزلقاألملحلجمعم لعىللحال ىم حأللف

ح لتعلحلمؤ ةت لحلطحم لوحلا ت م لوحلىعلممم ل احءل - ل.للعزيزلدحئ ملحلىعتونلولبتد لحل ير ي لولحلطعمالحل تألحر  عىللحلطعمالحلمحىلي

لوحلمؤ ةت لحالهلم للوحلع بم لوحلاولم للشتنضت  لحلللعزلل - للت حجع لحلةمت ت لحنعالتم لللىعزيزلحلىاحتولتعللحلمجىمعلحلمحىلي ي
ز
يزلحل  ت م لوحلمةئالم لحلباءلف

 حالجىمتعم لللاىلجمهاأللحلمةى ماي ل.ل

لحولحلعمولحلحامثلتعلحلمؤ ةت لحلاولم للا - ي
لكممت لحلاقادلحلال ت للت غمولحلمالاح لحلكه بتئم للى  مفلت كل لح   تعلحلىمتأللحلكه بتتى للا ي  ي

ز
عملحلجمعم للف

لحل تق لحلبايل ل.ل  لا ي 

 تطوير الخدمات الصحية والثقافية والتعليمية:   -ثانيا 

لتجت لحلطح لوحلا ت  لحضت  لللكاحدألل - ي
ز
لحالدحألي ل.للاأليبلول مم لقاألح لحلكاحدأللحلعتتل لف

ح لجايامل.ل - لندحألملحلمعلاتت لللي موللتجتال لحلعمولحل  م لوحندحألي ل  تءحلعىللتؤرسر ي
وتز  ل وي لحلير تت لحاللكيف

لبةبلحنتكت مت لولحالبىمت - ل لحنضت م  ل لال تمعتبلحلعمتدح لحلى ططم  ي
ز
لت كزلحلاكىاأللبماأللعبالحل تف ي

ز
لف لقةملجايالللعمتدح لحل بم  جت لحلطحم لح  تء

 هاأللحلمةى ماي ل.للجم

لحلمةىلزتت للوحلجهزملوحلدوح لحل بم لحلال ت ل.لل - لجادملحل اتت لحلطحم لت لخال للا ي  ز  حلعمولعىلللحةي 

حملخطات ىهمل.ل - لوحبيف لغزملل هافل حبلحلعي ت لت لحلم ضز  حلعمولعىللحضت  للتةتب للجايامللم ىير

 بلوت حجعلوتجهزملوتدوح لوو تئولتخ ىلال ت للزويالحلمكىب لحلعتت لوتكىب لحلط ت لشكولتتليلزملت لكى -

ل.ل - لحلماحألسلوحلمؤ ةت لحلهلم لوتؤ ةت لحلمجىمعلحلمحىلي ي
ز
لودوألح للاعمهلتحم لف  ل  مذلحلعايالت لدوألح لح عتفلتولي

لوت  - ي لت لحلط ت لوحلع رصلحل بتتر
ز لوحلمباعي  ز لجهادهتلل  مذل اوح لودوألح لث ت مهل مت مهلوحجىمتعم لت لخال للح ىست  لحل  ت ي  ي

ز
تألك لحل  تعت لحلا ت م لف

 حلىاعوي لوحلا ت م ل.ل

ل - ي
ز
لقتدأللعىللتدحءلدوألهلب كول تعولف ي

لوب تءلح ةتنل لة يأز ي
حثلحل لة يأز لحعتدملحبمتءلحليف ي

ز
لحقتت لتعتألضل  مهلهتد هلتةتهملف ي

ز
 حلمجىمعل.للحال ىم حأللف

لباودل - ي
ز
لحلعتدي ل.لحعاحدلخ  لطاحألئلجاياهلتةتعالحلجمعم لعىللحل متمل احجبهتلف لق تعلغزمللتث تءلتوقت لحل احألئلوحلظ وفلغي  ي

ز
 حتكت متلهتلحلمىتب لل  تءلشعب تلف

حفلحلير تت ل - لل عللحتلحرسر ي
 .ل وي لتدحءل   تت لتحالحلتمهلولعلمملحلكبتأللو يتدملعادلحلم حكزلحلأف

 : التشبيك -ثالثا 

لحل بكت لوحلمؤ ةت لحلهلمهلوتؤ ةت لل وي لحلت بمكلوحلىعتونللتعللشبك لحلم ظمت لحلهلمهلل-لل2 ي
ف
لحلطح لوحلا ت  لللت ل تبمهلوتعللشتف لتجتلي ي

ز
حل لة ينمهلف

لوحلجتتعت لت ل تبمهلتخ ىل لحلمجىمعلحلمحىلي
لو حألملحلا ت هلوحلىعلمملوو حألملحلطحهلت لخال لحلل تءلحل  مم لتاولل-لل1 ز لحلجمعمهلوبي  ز    ل (Health and Nutrition and Protection Clusterل وي لحلت بمكل ي 

   (HID) Humanitarian Identity user)   ت ظم لحلطح لحلعتلمم لWHOل-OCHAل
ل
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لحل بك لحلع بمهللمحالحلتمهلوبعضلحلمؤ ةت لحلع بمهلوحلاولم ل.لل-لل3 ز لحلجمعمهلوبي  ز لل وي لحلت بمكل ي 
ل ىللعالقت لجاياملتعلحلعايالت لحلمةةت لحلمت ح لتاول   تت لحلتملحلمى ي

حالي تلم لولح ى بت لو ادلحج بم لللعمولعىللإيجتدلح ت لل AIDOSتؤ ة لللUNDPحاملحال متتى
لشتلىعتونلتعلتؤ ة ل ز ل لة ي  ي

ز
للاعملت تأليددددعلرسطتنلحلاايلف ي

ي تتز لمتنلحلير لللمؤ ة للل-MAP –UKلعتونللجايالتاولح ى بت لد.ل ملبتلعسالحلير ح ى بت لحلا الحنقلمىمي
حك لجايامللماملخمة لتعاحملح ىاحءللIMلحلةوياي لنغتث لحال  حد ل1011-1028ولحلت بمكلتعلت او لحلتملحلمىحاملللةكتنلل ىللح ت لرسر

ل
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RCS4GS List of Projects 
# Project Title 

 
Donor Project duration 

months 
Start Date End Date Budget Status 

1 

Empowerment of Palestinian Women 
and Improving health, psychological, 
social and legal services 

IM (Sweden) 12 months 1/1/2017 31/12/2017 432760SEK Under external 
auditing 

2 

Empowerment of Palestinian Women 
and Improving health, psychological, 
social and legal services 

IM (Sweden) 11 months 1/2/2018 31/12/2018 57000$ Under Signature 

3 

Empowerment of Palestinian Women 
and Improving health, psychological, 
social and legal services 

UNFPA 11 months 1/2/2017 31/12/2017 161374$ Closing 

4 
Women Empowerment and gender 
equality 

UNFPA 6 months 1/1/2018 30/6/2018 71540$ Closing 

5 Constructing Additional Floor in 
Jabalia Health Center 

UNDP 6 months To be 
assigned 

in the 
contract 

To be assigned in 
the contract  

200000$ Under contracting 

6 Enhancing Prevention and Protection 
Responses to Acutely Vulnerable 
Women and Girls Survivors of GBV in 
North Gaza” Project 

MAP  3years program 2019 2021 300,000 Under contracting  
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7 Promoting prevention and protection 
responses to acutely Vulnerable 
Women and Girls Victims and 
Survivors of SGBV in the 
Marginalized Localities of Gaza Strip. 

OCHA 
strategic 

allocation  

7 months  1/6/2018 31/12/2018 80,000$ Closed 

8 Gender equality and women’s 
empowerment 

UNFPA 18 Months  1/7/2018 31/12/2019 185,000USD Ongoing 

9 Women empowerment and 
improving health, social and legal 
status for girls with intellectual 
disabilities 

IM 2019 of the same 
activities  

 1/1/2019   31/12/2019 490,000 SEK Approved for 
2019 

 

 


