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 9102لتقرير السنوي عن أنشطة الجمعية خالل عام ا
 

بقطع الرواتب لبعض  وازدادت ، في ظل ظروف غير عادية  بدأت منذ سنوات  تعرض لها قطاع غزة        
حيث  و من األسر ، لالالفوايقاف مخصصات الشؤن  ،منهم الموظفين والخصومات العالية على رواتب الباقي 

و األدوية ومستلزمات  ، ونقص الوقود ه واغالق للمعابر وانقطاع متواصل للكهرباءاالنقسام وتبعاته من فقر وبطال
 .المشافي والمؤسسات الصحية 

وبالرغم من هذه الظروف االستثنائية التي مست كل نواحي الحياه بشكل مباشر وغير مباشر وبالتالي أثرت     
الخاصة باألجهزة الطبية ادخال قطع الصيانة الصحية وخصوصا صعوبة في العديد من النواحي  الجمعيةعلى 

ع جاهدت لتستمر العاملة في القطااال ان الجمعية كباقي المؤسسات  ، بسبب اإلجراءات المعقدة لالحتالل
وحققت بعض ، باإلمكانيات المتاحة الثقافي (  –شئون المرأة  –ت برامجها الثالث ) الصحي وطورت من خدما

 االنجازات كما منيت ببعض االخفاقات حيث سيتم عرضها من خالل هذا التقرير  .
 الرؤية:

ورا ابتكاريا ومحفزا في توفير خدمات رعاية صحية تطمح جمعية الهالل األحمر لقطاع غزة أن تكون تلعب د
وتعليمية وثقافية متكاملة تركز على الناس ضمن تهيئة بيئة تمكينية وانسجاما مع الخطة التنموية الفلسطينية 

 واآلهداف التنموية االستراتيجية لألمم المتحدة.
 الرسالة:

ة تهدف الى توفير خدمات رعاية صحية وتعليمية الهالل األحمر لقطاع غزة هو جمعية اهلية غير ربحية مستقل
وثقافية متكاملة تركز على الناس، من خالل برامج تنمية القدرات لجمعية الهالل األحمر وأصحاب المصلحة، 
والرعاية الصحية، وحماية وتمكين المرأة، والتعليم والثقافة.  تلتزم جمعية الهالل األحمر خالل تحقيق رؤيتها 

دئ حقوق اإلنسان التي تشمل العدالة والمساواة والمساءلة وسيادة القانون، والشفافية، والتسامح، ورسالتها بمبا
 واالحترام وعدم التمييز، والمشاركة والتمكين للفئات المهمشة.

 األهداف االستراتيجية:
اب المصلحة  الهدف االستراتيجي األول: المساهمة في تنمية قدرات جمعية الهالل األحمر لقطاع غزة، وأصح

 حول نهج الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس في قطاع غزة.
الهدف االستراتيجي الثاني: المساهمة في تعزيز وصول واستخدام المواطنين لخدمات الرعاية الصحية المتكاملة 

 والمنسقة التي تركز على الناس في قطاع غزة.
ي حماية وتمكين النساء والفتيات الناجيات من العنف في المناطق الهدف االستراتيجي الثالث: المساهمة ف

 المهمشة في قطاع غزة.
 .الهدف االستراتيجي الرابع: المساهمة في تعزيز الهوية الفلسطينية والثقافة المجتمعية في قطاع غزة
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وللمزيد من التفاصيل وحتى تتضح األمور بصورة أفضل سيتناول التقرير األنشطة والخدمات الصحية 
األنشطة والخدمات الثقافية والتعليمية واإلنسانية ، و أبرز اإلنجازات  والتي يقدمها كل مركز من مراكز الجمعية 

 على النحو التالي : وذلك 1029الخطة التطويرية لعام  كذلك. و  1028والمعوقات خالل عام 

 
  الشافي الرئيسي/مركز الدكتور حيدر عبدالنشاطات والخدمات الطبية التي يقدمها مركز الجمعية أواًل :

 
 

  المستوصف : .1

يقدم في مستوصف غزة بمركز الدكتور حيدر عبد الشافي العديد من الخدمات الطبية المتنوعة من  
خالل العيادات العامة ) طب العائلة ( والعيادات التخصصية التي يشرف عليها أطباء متخصصين أكفاء .  

 : 9102 والجدول التالي يبين طبيعة هذه العيادات وعدد الحاالت المستفيدة من خدماتها عام
 

 9102عدد الحاالت  نوع الخدمة الرقم

 5533 طب العائلة  .0
 583 عيادة المسالك البولية  .9
 5885 عيادة األمراض النسائية  .5
 5838 عيادة الحوامل  .5
 0355 عيادة تنظيم األسرة  .3
 0238 عيادة الجلدية  .8
 11 جراحة أطفال  .3
 511 عيادة األورام  .8
 0298 عيادة األنف وأذن وحنجرة  .2

 358 عيادة العيون   .01
 90 عيادة التغذية  .00
 805 + المناظير الباطنةعيادة األمراض   .09
 9983 عيادة األعصاب وتخطيط العضالت الطرفية  .05
 9885 عيادة العظام  .05
 83 عيادة الصدرية  .03
 3555 ورسم قلب  عيادة القلب و  تصوير القلب بالموجات فوق الصوتية  .08
 358 عيادة الغدد الصماء والسكري   .03
 11 عيادة األوعية الدموية والدوالي  .08
 EMG 939و  EEGعيادة الطب النفسي  و   .02
 538 تبخيرة ( -غيار –محلول  –) حقن الطوارئ حاالت   .91
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 صحة المرأة وتنظيم األسرة  .9
استجابة لرؤية الجمعية ،  وأهدافها ورسالتها  ، بشأن تحسين وضع الصحة اإلنجابية للمرأة  

الفلسطينية.،  وتلبية الحتياجات النساء لخدمات صحيه تثقيفية نفسيه وتوعويه و مجتمعيه ، وللمساهمة في تقليل 
اهم مركز صحة المرأة التابع للجمعية نسبة الوفيات بين األطفال واألمهات خالل فترة الحمل وبعد الوالدة ،   س

 بدور ناشط وفاعل من خالل األنشطة والخدمات العديدة التي يقدمها في محاولة للوصول إلى هذه األهداف.
 تقديم  الخدمات التالية  للسيدات :   9102حيث تم خالل العام 

عدد  1029بلغ عدد السيدات الحوامل الالتي ترددن على المركز خالل العام  عيادة الحوامل : -أ  
سيدة قدمت لهن خدمات مختلفة من متابعة روتينية و الفحص العام  وتصوير الجنين باأللتراساوند  6363

وعمل التحاليل المخبرية  وصرف الدواء الالزم لهن ، وقد بلغ مجموع  الخدمات التي قدمت للسيدات في 
 خدمة .  7983يادة الحوامل   ع

عدد  1029بلغ عدد السيدات المترددات  على عيادة تنظيم األسرة  خالل العام  عيادة تنظيم األسرة :  -ب 
سيدة ، قدمت لهن خدمات مختلفة كاالستشارات و وسائل تنظيم األسرة المختلفة من حبوب منع  2661

خالل التصوير والتحاليل المخبرية الى جانب وسائل التنظيم الحمل وتركيب اللوالب المختلفة ومتابعتهن من 
 خدمة . 2748األخرى ، وقد بلغ عدد الخدمات التي قدمت لهن 

سيدة   6836عدد   1029ترددت على عيادة األمراض النسائية خالل العام  عيادة األمراض النسائية : –ج 
قديم العالج الالزم لهن ، وقد بلغت الخدمات قدمت لهن خدمات مختلفة من كشف وتصوير باأللتراساوند وت

 خدمة . 6378التي قدمت لهن عدد 
يتم تثقيف السيدات المترددات على قسم صحة المرأة في مركز د. حيدر عبد  االرشاد والتثقيف الصحي : -د 

في جمعيات  الشافي وخارج المركز من خالل الزيارات المنزلية لهن ، بَاإلضافة الى جلسات التثقيف الخارجية
 ونوادي مختلفة حيث بلغ عدد المستفيدات كالتالي: 

 

 الجلسات التثقيفية عدد الجلسات  عدد المستفيدات
 جلسات تثقيفية داخل القسم 291  5851

 جلسات تثقيفية  خارجية   63     310 
 إجمالي المستفيدات  5550  
 تثقيف بشكل فردي 2016 -
 الزيارات المنزلية  زيارة 292 -

 
 المستفيدات حسب الفئات العمرية :

 الفئة العمرية  العدد
 سنة  29أقل من  553

 سنة 69 – 29من  9583
 سنة 69  - 10من  853
 سنة 30أكثر من   085
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حيث يقدم للسيدات المترددات على المركز الدعم واالستشارات النفسية  كما هو موضح  اإلرشاد النفسي : –ه 

 أدناه 
 

 إجمالي الخدمات :
 

اإلجمالي  العدد

 للمستفيدين

الخدمات  

 النفسية

االرشاد داخل 

 العيادة

من ات المستفيد

 المحاضرات

مجموعات الدعم 

 النفسي

284 24 42 333 00 

 

 حاالت اإلرشاد الفردي:  
  

الحاالت الجديدة على  العدد اإلجمالي للخدمات

 القسم
 ت المتكررةالالحا

24 42 41 

 
 

 والقولون: المعدةالخدمات التشخيصية وعمليات تفتيت حصى الكلى وتنظير  .5
   

يعد قسم األشعة التشخيصية في مركز الدكتور حيدر عبد الشافي من األقسام المميزة بأجهزته 

بإضافة خدمة 1029المؤهل  وقد تم تطوير خدمات األشعة خالل عام  المتطورة والطاقم الفني

 األشعة التداخلية والتي من خاللها يتم :

أخذ عينات للفحص من جميع أجزاء الجسم مثل :الغدة الدرقية ،البروستاتا ، الثدي ، الكبد ، الكلى والغدد  .2
 الليمفاوية .

 تفريغ الكلية عن طريق أنبوب خاص ووضع دعامات بالحالب  .1
 تفريغ الخراج الداخلي  .6
 تركيب صمام لمرضى السرطان ومن خالله يتم حقن العالج الكيماوي  .1
 تركيب قسطرة خاصة لمرضى غسيل الكلى  .6
 تفريغ القنوات المرارية عن طريق أنبوب خاص  .3
الكتلة  الستئصالة من الثدي حتى يساعد الجراح كتل استئصالوضع عالمة ) سلك معدني ( عند عملية  .3

 الثدي كامال . استئصالفقط دون 
 

 والخدمات التي تقدم من خاللها  : األجهزة التشخيصية
* دوبلر األلتراساوند ويقوم هذا الجهاز بتصوير أعضاء الجسم  المختلفة بما فيه القلبواألوعية الدموية ) األوردة 

 تدفق الدم فيها وفحص مدى انسداد الشرايين وتحديد الجلطات الوعائية . والشرايين ( وتحديد سرعة 
 *األشعة العادية والملونة 

 * تصوير الثدي ) الماموجرافي (: يساعد في الكشف المبكر عن سرطان الثدي .  
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حيث ان هذا الفحص مهم جدا ألطباء األسنان في تشخيص جميع األمراض  * تصوير الفكين واألسنان :
التي تصيب األسنان والفكين واألنسجة المحيطة بهم باإلضافة لعمل السيفالوميتري المهم في حاالت تقويم 

 . مفصل الفكين  TMJو تصوير األسنان 
الجسم المختلفة بدقة وكذلك حيث يتم تصوير جميع أعضاء  :  C.T scan* التصوير الطبقي المحوسب 

 عمل قياس هشاشة العظام عند بعض المرضى .
وهو جهاز حديث ومتطور جدا واألول من نوعه بالقطاع وله ميزات  : MRI* التصوير بالرنين المغناطيسي 

 عديدة من وضوح الصورة ودقتها المتناهية وذلك لكل عضو من أعضاء الجسم ، ويتميز أيضا بعمل فحص 
MRI Spectroscopy (MRS)  وأحدث تطور في الرنين المغناطيسي وهو فحص خاص يستخدم لدراسة
 (وبالتالي يستخدم:Lesionالتركيبة الكيميائية والحيوية للمعضلة)

 .biochemistryعن طريق معرفة تركيبتها الكيمائية والحيوية  في تشخيص األورام الدماغية -
  physiologyعن طريق  شرح الوظيفة العضوية   واألورامفي التمييز بين االلتهابات الدماغية  -

 ( .( lesion( بالمعضلة anaerobic metabolism)   وقياس التمثيل الغذائي الالهوائى
التصلب المتعدد والتمييز بين الحادة والمزمنة  multiple scleroses   (MS)في  اكتشاف  -

(acute or chronic.) 
 في األطفال .  epilepsyله دور هام جدا في تشخيص الصرع  Alzheimer ,في تشخيص  -

وله دور كبير جدا في التمييز بين األورام الخبيثة والحميدة في البروستاتا ويتم من خالله التشخيص المبكر 
 دقائق مما يساعد على سرعه وكفاءة العالج . 6للجلطات  خالل 

الكيسي والتي من الصعب تمييزها من خالل  والخراج في التفريق بين األورام الكيسيةويلعب دورا هاما 
 الفحوصات العادية.

 * ويتميز  الجهاز بصور واضحة ومميزة وتشخيصية لشرايين الصدر والبطن وشرايين األقدام
تصوير األطفال بصورة آمنه  حيث يتميز مركزنا بوجود خدمة التخدير لألطفال بإشراف أطباء وكذلك يقوم ب* 

 ة عالية ويلعب الرنين المغناطيسي دورا هاما  في التفريق بين األورام المختلفة عند األطفال.تخدير ذو كفاء
ليعود للعمل بعد توقف استمر عامًا  26/3/1029حتى  21/3/1028وقد توقف جهاز الرنين عن العمل منذ 

 كامال نظرا لصعوبة وتعقيد اجراءات االحتالل في ادخال قطع الصيانة .
 

 تنظير المعدة والقولون :خدمة   -ب  

يوجد وحدة لتنظير المعدة والقولون في قسم األشعة في مركز الدكتور حيدر عبد الشافي بغزة وهو  
دوالر  30000مشروع ممول من مكتب الممثلية اليابانية لدى السلطة الفلسطينية حيث بلغت تكلفته حوالي 

ن األكفاء في تنظير الجهاز الهضمي للعمل بالوحدة أمريكي ، و تم التعاقد مع عدد من األطباء األخصائيي
المذكورة لعمل تشخيص دقيق لمرضى الجهاز الهضمي ولديهم القدرة على أخذ العينات )الخزعات ( من المعدة 

 والقولون لفحصها في مختبر الجمعية للوصول إلى تشخيص دقيق ومتقدم.
 وحدة تفتيت الحصى :  -جـ  

الدكتور/ حيدر عبد الشافي بغزة وحدة لتفتيت حصى الكلى وتحتوي على جهاز  يوجد لدى الجمعية في مركز
حديث ومتطور حيث يصدر موجات تصادمية  وتمر هذه الموجات من خالل طبقات الجسم المختلفة بدءا من 

م الجلد حتى تصل إلى الحصوة وتفتيتها عند االصطدام بها إلى أجزاء صغيره يسهل إخراجها أثناء التبول، وتت
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هذه العملية في وقت قصير جدا ) ساعة واحدة تقريبا ( ودون تدخل جراحي ويستطيع المريض بعدها ممارسة 
 حياته الطبيعية العادية .

مع تطور التكنولوجيا ووجود أجهزة التفتيت التي تصدر الموجات التصادمية من خارج الجسم يتم عالج أكثر من 
 % من حاالت حصى الكلى .96

التالي يوضح طبيعة الخدمات الطبية التشخيصية وخدمات تنظير المعدة والجدول 

والقولون وتفتيت الحصى التي تقدمها الجمعية وأعداد المرضى الذين استفادوا من هذه 

 1029الخدمات خالل عام 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 عدد الحاالت نوع الحالة

2 X-Ray 3504 
1 Panoramic 3152 
3 C.T Scan 1115 
1 MRI 1379 
6 Biopsy True Cut 112 
3 Biopsy FNA 146 
3 Doppler 211 
8 Fluoroscopy 123 
9 Mammography 1466 

20 Eswl 18 
22 Endoscopy 152 
21 U.S 2988 
 403 تخدير 26
21 PRP 45 
15 URETHRAL DILATAION 52 
16 TESA 7 



7 

 

 المختبرات : .5
األحمر لقطاع غزة من خالل مختبراتها في مركز الدكتور حيدر عبد الشافي تقدم جمعية الهالل 

خدمات التحاليل الطبية إلى المرضى ، حيث تقدم هذه الخدمة بأسعار مخفضة جدًا وذلك تماشيًا مع أهداف 
امله الجمعية وسياستها التي أسست من أجلها وهي رفع المعاناة عن المواطنين من خالل تقديم خدمات مخبرية ش

ومتطورة وبأقل التكاليف .  وقد تم استقبال آالف المرضى واجراء التحاليل الالزمة لهم من خالل هذه المختبرات 
 ، نوضحها في التالي :

 المختبـر العام :  - أ
حيث يقوم بعمل الفحوصات الروتينية والكيميائية والسيرولوجي والمزارع البكتيرية وكذلك فحص  

تتعلق بوظائف األعضاء الحيوية بالجسم  باإلضافة الى ما ذكر تم إضافة  الهرمونات وفحوصات أخرى 
أنواع أخرى من الفحوصات مثل الفيتامينات ، فحوصات داالت األدوية المخدرة في الدم وفحص الجينات 
وفحص حمى البحر األبيض المتوسط وفحوصات أخرى ضرورية لتشخيص األمراض حسب طلب األطباء 

 اليبالجمعية وهي كالت
 ( نوع فحص مخبري وهذه الفحوصات تشمل:  220يقوم مختبر غزة بإجراء ما يقارب )  -
 –فصيلة الدم   -البراز –البول  –نسبة الدم  –    C.B.Cالفحوصات الروتينية ) فحص الدم الكامل   -

 سرعة الترسيب(  –تخثر الدم --التجلط –فحص الحمل 
 -فحوصات الدهون  –فحوصات الكبد  –ت الكلي فحوصا  -الفحوصات الكيميائية ) فحص السكر  -

  -االفوسفورس –الحديد –الكالسيوم  –البوتاسيوم  –مخزون السكر  –الصوديوم  –أنزيمات القلب 
 الماغنيسيوم (–البنكرياس  -مخزون الحديد -الكلوريد

 درقيه .فحوصات الهرمونات الذكرية واألنثوية وهرمونات النمو وهرمونات الغده الدرقيه والجار  -
 الفحوصات السيرولوجية والمناعة والفحوصات المسببة لالجهاض عند السيدات الحوامل -
  Tumor Markerالكبد (  –القولون  –الثدي  –فحوصات الكيمياء الخاصة ) فحص البروستاتا  -

  (PSA+CEA+CA19-9+CA125+CA15-3وتشمل ) 
 ( HIVفحص)&  وايضا    HBSAG+HCVفحوصات االلتهاب الكبدي الوبائي  -
 فحوصات الروماتيزم -
 التيفوئيد (  –فحوصات التسمم الغذائي )الحمى المالطية  -
 فحوصات المزارع البكتيرية  -
 (    H. PYLORIفحص البكتيريا الموجودة فى المعدة) -
 ( occult Bloodفحص الدم في البراز )  -
طالب وطالبة من مدرسة النور واالمل للمكفوفين وذلك مجانا وذلك ضمن  26تم عمل فحص دم شامل وفصيلة الدم لعدد  -

 التعاون والتشبيك مع المؤسسات االهلية 
 

  ( و المختبر يعمل بنظام تطبيق الجودة الشاملةQuality control )  
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 :    9102خالل العام   كشف إحصائي بعدد الفحوصات المخبرية التي تم إجراؤها -
 

 مختبر غزة
 عدد الفحوصات المستفيدينعدد 

2515 99555 
 

وهو مختبر حديث ومتطور واألول من نوعه بالقطاع حيث يقوم  مختبر الباثولوجي :  -ب  
بفحص عينات األنسجة والعينات الخلوية التي تفيدنا بالدرجة األولى للكشف المبكر عن السرطان 
وتشخيص نوعه واألمراض األخرى المختلفة وأسبابها كما يعد المختبر الوحيد المتوفر لدى المؤسسات 

يك مع المؤسسات األهلية األخرى تقوم بعض من تلك المؤسسات بشراء األهلية ، ومن منطلق التشب
 خدماتنا . 

 
 :    9102كشف إحصائي بعدد الفحوصات المخبرية التي تم إجراؤها خالل العام   -

 
 المجموع اخرى مشاريع  الفكر الحر  عينات متفرقة عينات م. العودة

621 237 60 59 977 
 

حالة منها بسرطان  26حالة من الثدي ) لمشروع مؤسسة الثقافة والفكر الحر( وتم تشخيص  30 فحصتم  -
 الثدي.

 . حاالت منها ورم سرطاني  3وتم تشخيص عدد    جباليا OCHAحالة لمشروع  10 فحصتم  -
 حاالت منها ورم سرطاني 3جباليا وتم تشخيص   UNFPAحالة لمشروع   12تم فحص  -
 حالة ورم سرطاني   36جباليا وتم تشخيص  MAPمشروع حالة ل  20تم فحص  -
 حالة ورم سرطاني  2جباليا وتم تشخيص   SDCحالة لمشروع  7تم فحص  -
  حاالت منها  ورم سرطاني  .104عينة وتم تشخيص عدد   977بلغ اجمالى عدد الفحوصات  بالمختبر 

 
 

 عيادات األسنان : .3
تقوم الجمعية بتقديم خدمة طب الفم واألسنان من خالل العيادات الموجود في مركز الدكتور/       -

حيدر عبد الشافي بغزة الذي يحتوي على ثالث عيادات اسنان حديثه متطورة ومريحه من الناحية الفنية 
المساندة للقسم كجهاز والتقنية و تعمل خالل الفترتين الصباحية و المسائية  ، وتوفر الجمعية الخدمات 

لتصوير األسنان والفكين )البانوراما (، حيث له فوائد كثيره في عملية تشخيص أمراض األسنان وكسور 
الفكين وأمراض أخرى باإلضافة الى األجهزة الحديثة االخرى للمساعدة في اتقان وانجاز العمل في وقت 

خالل توفير عيادة جراحة الوجهة و الفكين و أقل ، و حاولت الجمعية العمل على تكاملية الخدمة من 
 زراعة االسنان و عيادة تقويم االسنان  .  
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 الخدمات التى يقدمها قسم االسنان :
 

 يقوم قسم االسنان على معالجة كل ما يتعلق باألسنان سواء كانت عالجات اساسية او متخصصة .
 العالجات االساسية :

السنان بالحشوات العادية و التجميلية و عالج عصب االسنان و كما تتمثل بكل من من خلع و عالج لتسوس ا
يقوم بعمل كل انواع التركيبات المتحركة و الثابتة بأجود االنواع و كل هذه الخدمات تقدم بالجمعية بأسعار رمزية 

 اذا ما قورنت بتلك  في القطاع الخاص
 خدمات طب األسنان التخصصية :

 ة الهالل االحمر العديد من الخدمات التخصصية وهي:يقدم قسم االسنان بجمعي    
 : الطبيب المتخصص د. عماد المجدالوي . عيادة زراعة االسنان وجراحة الوجه والفكين 

 : الطبيب المتخصص د. إبراهيم اللوح . عيادة تقويم الفم واالسنان 
وتقدم هذه الخدمات بأسعار مخفضة عن المراكز الخاصة في الخارج وتناسب الوضع االقتصادي لفئات المجتمع 

، وتأتى تلك الخدمات في ظل التخفيف عن المرضى وتوفير منطومة صحية متكاملة في مجال صحة الفم 
 واالسنان في قسم االسنان التابع لجمعية الهالل االحمر لقطاع غزة .

لتالي يبين طبيعة الخدمات التي يقدمها قسم األسنان بغزة حيث بلغ عدد الجدول ا
  90239  تلقوا  9102مستفيد/ة خالل العام  8382المستفيدين 

 

 الجدول التالي يوضح بعض الخدمات التي يقدمها قسم االسنان :
 

 9102 كشف  0
 666 تنظيف أسنان 9
 2133 حشوة عادية  5
 2031 حشوة تجميلية 5
 816 حشوة عصب أمامي 3
 2263 حشوة عصب خلفي 8
 12 زراعة اسنان 3
 16 ة فم واسنان جراح 8
 22 تقويم اسنان  2

 683 قطعة بورسالن 01
 321 قطعة فنير 00
 1 قطعة زيركون  09
 1 كاملاسنان طقم  05
 20 نصف طقم 05
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 التطوع و التدريب : 
التطوعي تم منح فرص تطوع ألربعة أطباء و خمسة ممرضين خالل عام من منطلق ايمان الجمعية بمبدأ العمل 

 مما يعزز من كفاءتهم العملية و العلمية . 1029
 التنسيق مع المؤسسات االهلية والحكومية :

تقوم ادارة جمعية الهالل االحمر لقطاع غزة على تنسيق األعمال واألنشطة ومتابعتها بين وزارة الصحة 
األهلية ، و لها الدور األساسي في تعزيز مبدأ الشراكة والتعاون والتكامل ما بين القطاع والمؤسسات الصحية 

 ونشر التثقيف والتوعية الصحية الصحي الحكومي والقطاع الصحي األهلي لتحقيق التنمية الصحية المستدامة
 بمجال الصحة والصحة العامة وصحة الفم واألسنان.

 طبيب و طبيبة من اطباء االمتياز و  61بوزارة الصحة تم استيعاب  التعاون مع تنمية القوى البشرية
 يتم امتحانهم من قبل لجنة من أطباء الجمعية .

  ( وقد تم التعاون مع مركز تطوير المؤسسات األهليةNDC  على استيعاب )3أطباء أسنان و 1 
 ممرضين على برنامج العمل مقابل المال كل ستة أشهر .

  عدة جمعات أهلية ) جمعية عائشة ، جمعية شؤون المرأة ، المركز الفلسطيني وقد تم التعاون مع
 للديمقراطية وحل النزاعات( باستقبال المرضى من طرفهم وعالجهم داخل قسم األسنان بالجمعية .

  تثقيف صحي لطالب مدرسة ذكور الزيتون االبتدائية حول صحة األسنان داخل المدرسة ، وزيارة
 لمدرسة لقسم االسنان .مجموعة من طالب ا

 
 الصيدلية –8

 

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  29544صرف عدد )  شبه مجانية وهي األدوية التي تصلنا تبرعات ، وقد تم

 المترددين على العيادات واألقسام الطبية المختلفة . 
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 مركز صحة المرأة جباليا ثانيا / النشاطات والخدمات الطبية التي يقدمها 
 

م، 2999أقيم عام  مركز صحة المرأة بمخيم جباليا أحد المراكز التابعة لجمعية الهالل األحمر لقطاع غزة، والذي
بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان ومؤسسة أيدوس االيطالية لتلبية احتياجات المرأة والتي تتحقق من 

ز واحد فريد من نوعه خالل تقديم الخدمات في مجال الصحة الجسدية والنفسية واالجتماعية والقانونية عبر مرك
 في المنطقة.

ورياضي وتثقيفي يديره فريق متخصص في الصحة اإلنجابية، النفسية، وهو مركز عالجي، واستشاري، 
 االجتماعية، والقانونية.

 
 

 الرؤية: 
يسعى المركز إلى التميز في تحسين الصحة اإلنجابية، وتمكين المرأة ومناصرة حقوقها كي تحتل  دورًا      

 لمساواة والشراكة المبنية على النوع االجتماعي. فاعاًل ومؤثرًا في بناء مجتمع فلسطيني أفضل تسوده قيم العدالة وا
 

 الرسالة: 
مركز صحة المرأة هو مركز نسوي يعمل في مجال الصحة اإلنجابية في مخيم جباليا  من خالل برامج      

صحية عالجية، استشارية، وأنشطة رياضية، وإرشادية نفسية، اجتماعية، وقانونية، من أجل بناء أسرة سليمة 
 حيًا ونفسيًا واجتماعيًا. إضافة إلى برامج تثقيفية وتوعية بهدف تمكين المرأة وتفعيل دورها مجتمعيًا. معافاة ص

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

 عالية المساهمة في تمكين المرأة الفلسطينية من خالل خدمات متكاملة ذات جودة :5الهدف اإلستراتيجي 
 األهداف المحددة:

 : تحسين وصول النساء لخدمات صحية جنسية وإنجابية متكاملة6.2
 : تحسين وصول النساء لخدمات صحية نفسية واجتماعية6.1
 النوع االجتماعي تم تقديمها: تحسين وصول النساء لخدمات مناهضة للعنف المبني على 6.6
 : تحسين وصول النساء لخدمات قانونية6.1
 : تمكين النساء اقتصادياً 6.6
 : رفع الوعي المجتمعي في مجال صحة وحقوق المرأة 6.3
 : تعزيز مناصرة قضايا المراة الصحية والحقوقية6.3
 حقوقية: تعزيز وصول الفتيات ذوات االعاقة الذهنية لخدمات صحية تعليمية 6.8
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 أواًل: األقسام

 العيادة الصحية -0

تقوم العيادة بمتابعة المرأة في جميع مراحل عمرها، وتقديم خدمات تنظيم األسرة، ومتابعة الحمل 
 وعالج العقم، واألمراض المنقولة جنسيًا. 

وتحتوي العيادة على أحدث األجهزة الالزمة مثل جهاز تصوير بالموجات الفوق صوتية 
)ألتراساوند(، كما تضم مختبرًا متطورًا يوفر التحاليل الطبية، وصيدلية تزود السيدات باألدوية 

 والفيتامينات.  

 قسم الرياضة والعالج الطبيعي -9

البدنية وتخفيف الوزن، وتمارين الحوامل، يقدم خدمات رياضية في مجال تمارين اللياقة 
وما بعد الوالدة. كما يوفر خدمة العالج الطبيعي واالستشارات الخاصة بذلك. ويوجد في 

 القسم جهاز ساونا حديث ومتطور.

 قانوني( -اجتماعي -القسم االستشاري )نفسي -5

 وجمعي ويعد من األقسام الهامة في المركز حيث يقدم الخدمات التالية بشكل فردى

 خدمات اإلرشاد النفسي -
 خدمات اإلرشاد االجتماعي -
 خدمات اإلرشاد والمساندة القانونية. -
 خدمات تعزيز مشاركة الرجل في دعم المرأة وصواًل لصحة إنجابية سليمة. -
 ارشاد زواجى وأسري  -

 قسم التثقيف المجتمعي -5

ت ثقافية وتوعوية للمرأة يقدم القسم أنشطة متعددة تتضمن ندوات، ورش العمل، لقاءات، دورا    
في مجال الصحة اإلنجابية، الحقوق، مناهضة العنف، تنمية القدرات، اتخاذ القرار، التفاعل 
والمشاركة اإليجابية في المجتمع، وبناء أسرة سليمة. وكذلك يقوم طاقم القسم بزيارات ميدانية 

 توعوية تثقيفية وإرشادية متنوعة
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 ساءالمساحة اآلمنة للفتيات والن -3
هو حيز مخصص للنساء والفتيات يشعرن فيه باألمان الجسدي والنفسي ويتمتعن بحرية التعبير عن أنفسهن دون 

 خوف من األذى أو التحيز ضدهن واتاحة الفرصة امامهن دون تمييز او عنف 
 أهداف المساحة

 االختالط بالمجتمع وإعادة بناء الشبكات االجتماعية. -
 واالجتماعي والنفسي والقانوني.الحصول على الدعم  الصحي  -
 حياكة، حرف وفنون، صوف، كروشيه، اكتساب المهارات العلمية واليدوية وحسب الرغبة )تطريز، -

 تصنيع مواد نظافة، اعادة تدويرالنفايات المنزلية، مهارات حياتية(
 جتماعي .الوصول إلى الخدمات اآلمنة والمختصة باالستجابة لحاالت العنف القائم على النوع اال -
 الوصول الى معلومات بشأن المسائل المتعلقة بحقوق المرأة والصحة والخدمات  -

 مركز البيلسان  -8
 ويركز البرنامج على قضايا 1023نشئ مركز البيلسان لتمكين الفتيات ذوات اإلعاقة الذهنية عام أ

 الحقوق( –التعليم  –)الصحة 

 األهداف الرئيسية 

  الذهنية من الحصول على حقهم في التعليمتمكين الفتيات ذوات االعاقة 

 تحسين وصولهن للخدمات الصحية والصحة اإلنجابية الوقائية والعالجية 

  زيادة قدرة الفتيات  ذوات  اإلعاقة الذهنية وذويهم في المطالبة في حقوقهم تعزيز قدراتهن في أن يعشن
 حياتهن بكرامة

 مدني والمجتمع المحلي حول حقوق األشخاص المساهمة في رفع الوعي لدى مؤسسات المجتمع  ال
 ذوى اإلعاقة واحتياجاتهم
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 أنشطة مركز البيلسان

 مهارات مهنية

يتم تزويد الفتيات بمهارات خاصة بالعمل والتدريب المهني ومعرفة أسماء األدوات المستخدمة في التدريب 

تخرجهم من المركز بهدف التدريب والتمكين ودمجهم للعمل ضمن فريق ليتم نقلهم إلى ورش العمل الحقا بعد 

 .عام حال توفر قدرتهم على التدريب 21االقتصادي وخاصة الفتيات ذوات االعاقة البسيطة والمتوسطة أكبر من 

 :العالج الوظيفي

هو برنامج خاص بتدريب الفتيات على مهارات حياتية يومية وتشمل العناية الذاتية والنظافة الشخصية واألعمال 

لمنزلية البسيطة للوصول بالفتيات ألعلى درجة من االستقاللية في االداء الوظيفي وتقليل االعتماد على ا

 .االخرين

 :المهارات التعليمية

يمكن للفتيات ذوات اإلعاقة العقلية الذهنية تعلم مهارات أكاديمية أساسية كما يمكن لفئات اإلعاقة العقلية 

بتدائية إذا توفرت اإلمكانيات الالزمة وأساليب التدريب المناسبة ويبقي األمر هنا البسيطة تعلم مهارات المرحلة اال

 .نسبيًا أو تقريبيًا وليس في جميع المواد الدراسية

 ينطلق المركز في تحقيق رؤيته و رسالته من خالل الثوابت والقيم التالية: 

 
 المصداقية   الشفافية  االلتزام  الشراكةوالعدالة االجتماعية   التمكين   المسئولية  المساواة  

ويؤمن المركز بان لكل فرد الحق في الحصول على الخدمة بكرامة  دون تمييز وان الخدمة الصحية الشاملة  
ذات الجودة العالية حق للجميع ضمن قيم المسئولية والمصداقية والشفافية والتي تسعى بدورها لتمكين النساء 
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عيا، قانونيا ودعم ومناصرة قضاياهن من خالل بناء قدرات وحشد الرجال والتنسيق صحيا ، نفسيا ، اجتما
 والتشبيك مع المؤسسات العاملة  لتعزيز وتنمية المجتمع .

 مولون الم  

صندوق األمم المتحدة للسكان بتمويل الخارجية الدنماركية  والحكومة الكندية / مشروع يهدف لتمكين النساء 
 والفتيات

ة الهالل األحمر لقطاع غزة/ذاتي ) اقسام المركز المختلفة والخدمات المباشرة للمرضى والمختبر تمويل جمعي
 والصيدلية والعالج الطبيعي(

 الفردية / مركز البيلسان لتمكين الفتيات ذوات االعاقة الذهنية لإلغاثةالمؤسسة السويدية 

 المرأة مع جمعية وفاق ومركز شئون بالشراكة  أوتشامشروع ممول من 

 

 عضوية المركز

 شبكة المنظمات األهلية من خالل جمعية الهالل األحمر لقطاع غزة

 عضو ائتالف وصال لمناهضة العنف ويرعاه جمعية الثقافة والفكر الحر

 عضو تحالف أمل لمناهضة العنف 

 عضو ائتالف الناشطين لقضايا اإلعاقة ويرعاه االغاثة الطبية

 الصحي وترعاها وزارة الصحة عضو اللجنة الوطنية للتثقيف

 عضو اللجنة الوطنية لتنظيم األسرة وترعاها وزارة الصحة 

 Gender Based Violenceعضو اللجنة العاملة على قضايا العنف ويرعاه صندوق األمم المتحدة للسكان 
Sub working Group 

MHPSS group 

LTF group 
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 خدمات العيادة

  الخدماتعدد  عدد المنتفعين الخدمة
  1096 1603 رعاية الحوامل وتصوير تلفزيوني

  2668 661 تنظيم األسرة
  6023 2936 الكشف النسائي وتصوير تلفزيوني

  223 2900 توعية وتثقيف
  8385 8298 إجمالي عدد المستفيدات

  368 692 عيادة األسنان
 بالتنسيق مع سان جون  أيام طبية  9 183 عيادة العيون 

  االستشارات
 

 مالحظات عدد الزيارات عدد المنتفعين الخدمة االجتماعية
 إجراء2268 خدمة 938 689 اإلرشاد االجتماعي

 ذكور 211إناث+  630 محاضرة 16 321 التوعية والتثقيف
 ذكور 69إناث+  269 زيارة 32 298 الزيارات المنزلية والمؤسسات

  جلسة31 299 إرشاد جمعي
   2300 اإلجمالي

 تدخالت /عدد الخدمات عدد الزيارات عدد المنتفعين الخدمة النفسية )نساء(
  خدمة 2600 390 االرشاد النفسي للنساء

 ذكور 216إثاث+ 2119 نشاط 33 2631 التوعية والتثقيف
 رجل 203إناث+  111 زيارة 266 619 الزيارات المنزلية

  جلسة 110 688 إرشاد جمعي
   6602 اإلجمالي

 تدخالت /عدد الخدمات عدد الزيارات عدد المنتفعين الخدمة النفسية )رجال(
التوعية والتثقيف واألنشطة 

 الترفيهية
 إناث 136ذكور+  362 نشاط 33 2013

الزيارات المنزلية )إرشاد نفسي 
 وأسري(

 رجال 82إناث+  31 زيارة 69 116

   19 إرشاد أسري 
   61 دعم جمعي

 إناث 263ذكور+  96  161 دورات تدريبية
   2681 االجمالي

 تدخالت /عدد الخدمات عدد الزيارات عدد المنتفعين الخدمة القانونية
  330 188 االرشاد القانوني
 ذكور 36إناث+  101 محاضرة 63 139 التوعية والتثقيف
 ذكور 23إناث+  61 زيارة 60 30 الزيارات المنزلية
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 جلسة محكمة 188 حالة 33 231 تمثيل قضائي
   2002 االجمالي

 
 الخدمة )قسم العالج الطبيعي والرياضة(

  69 61 تمارين الحوامل
  120 260 تمارين بعد الوالدة

  326 230 العالج الطبيعي
  1186 683 الرياضة
  19 11 الساونا

  216 261 استشارات عالج طبيعي
  169 126 استشارات قسم الرياضة

 ذكور 16إناث+  810 محاضرة 16 886 والتثقيف )عالج طبيعي(التوعية 
 إناث 186 نشاط 12 186 التوعية والتثقيف )رياضة(

  1933 1132 اإلجمالي
 :االرشاد الصحي

  عدد الجلسات/المنازل عدد المنتفعين الخدمة
  636 2193 زيارات ميدانية
  611 8683 توعية وتثقيف

  883 20081 االجمالي
 بروشور 8000  البروشورات التي تم توزيعها عدد
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 جمعية الهالل األحمر لقطاع غزة

 جباليا –مركز صحة المرأة 

 م9102الخدمات الفردية التي قدمها المركز في األقسام المختلفة لعام 

 المختبر:

 رجال نساء العدد 
 33 2306 2380 المستفيدين
 208 1936 6032 الفحوصات

 الصيدلية:

 وصفة 3033  عدد الوصفات الطبية
 

 9102المركز لعام  مستفيدياجمالى عدد 

 

 

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

 اناث ذكور عدد المستفيدين عدد األنشطة
.849 21382 5111 16217 

 
 
 
 
 
 
 

 عدد اخلدمات عدد املستفيدين
36521 94102 
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 ملخص ألهم األنشطة المنفذة

 من خالل مجعية اهلالل األمحر لقطاع غزة / مركز صحة املرأة جباليا  الدورات  اليت مت تنفيذها
 

 عدد المستفيدين اسم الدورة
 60 دورة الدعم الذاتي للمعنفات

 66 دورة الدعم الذاتي لالعاقة
 53 دورة الدعم الذاتي لمرضي السرطان 

 51 الذاتي لمريضات الفشل الكلوي دورة الدعم 

 93 دورة الصحة االنجابية والحماية للمراهقين

 91 تدريب حول االكتشاف واالحالة والتقصي لحاالت العنف

 98 برنامج العقل والجسم –جلسات اشراف نفسي مهني 

 جلسة 91 جلسات اشراف نفسي مهني لطاقم العمل

العنف المبني على النوع االجتماعي للنساء تدريب دليل حوا الزهراء إلدارة حاالت 
 ذوات االعاقة

 سيدة 31

 ة/موظف 93 دورة لغة اشارة

 سيدة 30 تدريبات" 5إدارة حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي "

 مجموعات" 5"كابيتال مول" لمشاريع صغيرة "  MAPتدريب 
 "قاعة الهالل" Mapتدريب 

 سيدة 051

 100 العائلةتدريب مراكز 

 Misp 93تدريب 

 91 تدريب االعاقة والعنف لمدراء الحالة

 31 حوار السياسات

 9111 حمالت مناصرة 
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 مؤتمرات:
 1029مؤتمر عرض نتائج مسح العنف  -
 وزارة الصحة –مؤتمر الصحة النفسية   -
 برنامج غزة للصحة النفسية –مؤتمر الصحة النفسية  -

 تقارير إعالمية :
 العنوان التاريخ

 محلة مناهضة سرطان الثدي 11/14/9412
 يوم ملناهضة العنف ضد املرأة( 11مناهضة العنف ضد املرأة )ضمن محلة  92/11/9412
 اليوم الوطين للمرأة الفلسطينية 11/9412 /91
 اليوم العاملي حلقوق اإلنسان 94/19/9412

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات عدد المستفيدين النشاط
طرد  2261 وزعت  التيعدد الطرود الصحية 

 صحي
األسباني+  +SDC من مشروع 

 OCHAالكندي+ 
  1 نقطة إرشادية الكتشاف حاالت العنف وإحالتها

 Oxfam 50 + MAP  88 مشاريع صغيرة
 دورات )خياطة وتطريز وصوف( سيدة وفتاة 160 المساحة اآلمنة

  شخص 2000 اآلمنةالمعرض السنوي الثاني لمنتجات المساحة 
  زوج 161 لقاء األزواج

إناث  2136 رحالت ترفيهية
 وذكور

 رحلة 11

 شخص 260  االحتفال باليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة
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 المؤسسات التي تم التعامل معها خالل العام: 

 جمعية الشمال للتنمية والتطوير -
 جمعية الساحل للتنمية والتطوير -
 الريفجمعية بنت  -
 جمعية العنقاء -
 جمعية الحياة واألمل -
 جمعية الوفا التعاونية -
  هيئة المستقبل للتنمية -
 جمعية زينة للمرأة  -
 جمعية فرسان الغد -
 جمعية تطوير األسرة -
 جمعية نداء فلسطين -
 الجمعية الفلسطينة لإلغاثة والتنمية -
 مركز تمكين المرأة والعائلة -
 جمعية بيتنا -
 مركز اإلرشاد التربوي  -
 ة الوئامجمعي -
 مؤسسة تامر -
 مديرية الشئون االجتماعية -
- Oxfam 
 ايديوكيد -
 مركز معاً  -
 مراكز العائلة  -
 جمعية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية -
 مؤسسة أطفال الحرب هولندا -
 SDCمؤسسة  -
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 احياء أيام عالمية

 يوم المرأة العالمي

  يوم الصحة العالمي

 يوم السكان العالمي

 يوم االعاقة العالمي

 يوم الطفل العالمي

 حملة التوعية بسرطان الثدي )أكتوبر الوردي(

 يوم لمناهضة العنف 23حملة 

 طالبة( 99تدريب طالبات جامعيات)

 سكرتارية  3

 إدارة أعمال 6

 خدمة اجتماعية 3

 تربية خاصة 6

 تمريض 2

 )متطوعين(: 9102المتطوعون لعام 

 أخصائية نفسية 6

 أخصائية اجتماعية 2

 خاصة )قسم البيلسان(تربية  2

 تمريض 6

 محاميات 1

 مساعدة منسقة مشروع 2
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 سكرتارية 2

 استقبال )صم( 2

 إصدارات:

 بروشور المركز -
 دور العالج الوظيفي في الشلل الدماغي -
 نشرة ارشادية حول العنف المبني على النوع االجتماعي -
 مسارات االحالة -
 سرطان الثدي -
 كتيب الخدمات المقدمة للمعنفات -
 فيلم حول مركز البيلسان تصوير -
 تصوير أفالم في المساحة اآلمنة -

 

 المناطق الجغرافية التي شملتها الزيارات المنزلية:

 -أول الجالء -الشيخ زايد -جباليا البلد -الجرن  -السالطين -بلدة بيت الهيا -مشروع بيت الهيا -)مخيم جباليا
تل الزعتر وأعداد  -عزبة عبد ربه -قة جبل الريسمنط -بيت حانون  -السودانية -النصر -التوام -الصفطاوي 

 متفرقة من باقي المحافظات(.

 :9102التقرير السنوي لقسم البيلسان 

 -البرنامج المنزلي -المساحة االمنة -عدد الفتيات المستفيدات من مشروع البيلسان )الدوام اليومي -
 حالة . 81االستشارات( 

  العدد الكلي للفتيات 

 االستشارات المتابعة المنزلية المساحة االمنة الصف التعليمي
03 16 20 20 
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 االجتماعات الشهرية .0
 عدد المشاركين    عدد االجتماعات مسمى االجتماع

 اناث ذكور
 3 0 21 االجتماع اإلداري 

 5 0 21 اجتماع طاقم البيلسان

 51 21 26 اجتماع اولياء األمور

 05 3 3 اجتماع ائتالف الناشطين

 05 3 1 شبكة االجسام الممثلة

 الزيارات المنزلية  .9
 عدد المستفيدين عدد الزيارات

 
 المكان

 اناث ذكور
 معسكر جباليا 93 60 81

 مشروع بيت الهيا
 بيت حانون 

 التوام والكرامة

 االرشاد النفسي الفردي  .5

 الهدف     عدد المستفيدين عدد االزيارات عدد الحاالت
 اناث ذكور  اناث ذكور

التواصل من اجل تغيير  - 61 6 60 6 55
االنماط السلوكية السلبية عند 

 الفتيات ذوات االعاقة الذهنية
مساندة االهل في اليات  -

 التعامل مع ابنائهم
مساعدة االهل في تعليم  -

الفتيات بعض المفاهيم حول 
 التحرش الجنسي والعنف 
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 الرشاد الجمعيا .5
 

 عدد المشاركين اللقاءاتعدد  عدد المجموعات
 اناث ذكور

5 51 0 10 

 
 المحاضرات .3

 

 عنوان المحاضرات عدد المستفيدين عدد المحاضرات
 اناث ذكور

 –موضوعات صحية) االمراض المنقولة جنسيا  - 630 26 58
 سرطان الثدي( –االلتهابات البولية 

موضوعات تربوية) استشارات تربوية للتعامل مع  -
الفرق بين التخلف  –االعاقة  االشخاص ذوي 

الفرق بين العالج  –العقلي والمرض العقلي 
كيفية التعامل مع  –الوظيفي والعالج الطبيعي 

االطفال والمشاكل السلوكية عند االطفال ذوي 
 االعاقة(

العنف  –موضوعات نفسية) التحرش الجنسي  -
 المبني على النوع االجتماعي (
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 العملالدورات وورش  .8

 عنوان الورش والدورات عدد المستفيدين عدد الورش
 اناث ذكور

 ورشة تعريفية بشبكة حماية الطفولة ومهامها التابعة لوزارة التنمية االجتماعية - 290 260 03
مشاركة الشابات الفلسطينيات في الحياه المدنية )الحق في تنظيم وتشكيل  -

 الجمعيات االهلية(
االشخاص ذوي االعاقة في تسهيل قانون االعاقة عن مناقشة مدونة حقوق  -

 طريق الرسم
تدريب حول رزمة الخدمات المقدمة لالشخاص ذوي االعاقة من منظور  -

 حقوق االنسان
 تدريب حول العالج الوظيفي والحق في الصحة -
 ورشة تعلم النهج من قرين الى قرين)ورش الدعم الذاتي الهالي البيلسان( -
قانون االشخاص ذوي االعاقة )ورش الدعم الذاتي الهالي ورشة قانونية حول  -

 البيلسان(
ورشة صحية حول الحق في الصحة والخدمات الصحية الموائمة لالشخاص  -

 ذوي االعاقة)ورش الدعم الذاتي الهالي البيلسان(
 ورشة عمل للحشد والمناصرة المجتمعية لتنمية الطفولة المبكرة -
اصة باالشخاص ذوي االعاقة  واخر يوم دراسي حول جودة الخدمات الخ -

 احصائيات حول  زيادة اعداد االشخاص ذوي االعاقة بعد احداث العودة
 mspتدريب حسب  -
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 االنشطة الترفيهية .3

 اسم النشاط عدد المستفيدين عدد األنشطة
 اناث ذكور

 مسرحية طرف صناعي بالشراكة مع جمعية التنمية للثقافة والفنون  - 660 116 03
 زيارات المكتبة الدورية لعمل انشطة تربوية ترفيهية وحضور افالم كرتون تربوي  -
 أنشطة ترفيهية -
 حفل تكريم فتيات البيلسان بالشراكة مع جمعية االغاثة الطبية -
 مخيم شتوي مع اتحاد لجان العمل الصحي) عدة ايام( -
 رحلة الى حديقة الفراولة -
 يوم ترفيهي بمناسبة الثامن من اذار -
 تربوي ترفيهي بالشراكة مع مؤسة تامرنشاط  -
 رحلة ترفيهية الهالي البيلسان -
 اعمال يدوية تحضيرية) فوانيس رمضان( -
 برنامج قراءة القصة بالشراكة مع مؤسسة تامر)عدة ايام( -
 برنامج االعمال اليدوية والرسم الحربالشراكة مع مؤسسة تامر -
 ة البحر المائمة(رحلة لالماكن الموائمة الشخاص ذوي االعاقة )استراح -
 يوم رياضي ترفيهي مع مؤسسة تامر -
 زيارة لمزارع المواشي بمناسبة عيد االضحي والتعرف علي طقوس العيد   -
نشاط دمج للفتيات مع مدرسة جباليا )ب( لتعرف علي مرافق المدرسة  -

 واالندماج علي فتيات المدرسة واالنشطة  كيفة قضاء اليوم الدراسي
 روضة البراعم )يوم مديح بمناسبة المولد النبوي(حضور نشاط ترفيهي في  -

 أنشطة أخرى  .8
 عدد االنشطة

  
 اسم النشاط عدد المستفيدين 
 اناث ذكور 
 ابي اقرأ لي 13 6 
 حفل البيلسان 260 60 
 معرض بيتنا 10 30 

 اجتماع الشبكات االهلية بنجو 3 10  8
معرض صور حياتي لالشخاص ذوي االعاقة في المشتل  3  

 map-ukبدعم من 
 وقفة االغاثة الطبية 10  
 وقفة العنف ضد المرأة  10  
 دورة لغة االشارة 23 3 

 



 المشاريع التي تم تنفيذها في المركز

UNFPA  مشروع االستجابة للعنف المبني على النوع االجتماعي في المناطق
 األكثر هشاشة والمتضررة من الوضع اإلنساني

 177,550.00$ تمويل كندي -صندوق االمم المتحدة للسكان 

UNFPA لقضايا العنف المبني على النوع   والتنسيقوالحماية    تعزيز الوقاية
 قطاع غزة -  االجتماعي

 60,748.39$ تمويل اسباني -صندوق االمم المتحدة للسكان 

UNFPA 8,000.00$ تمويل دنماركي -صندوق االمم المتحدة للسكان  العمل مع الرجال والفتية 
SDC  واالستجابة للعنف توفير خدمات آمنة وسرية متعددة القطاعات للوقاية

المبني على النوع االجتماعي في المناطق األكثر تهميشًا في شمال 
 قطاع غزة ،

 52,631.33$ الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون 

OCHA  حماية النساء والفتيات المهمشات في قطاع غزة من خالل الخدمات
 المتعددة القطاعات

 133,426$ مكتب الشئون اإلنسانية

OCHA  حماية ودعم النساء والفتيات ذوات اإلعاقة والناجيات من السرطان
المعرضات للعنف المبني على النوع االجتماعي  من خالل 

 االستجابة متعددة القطاعات في قطاع غزة

 97,520$ مكتب الشئون اإلنسانية

MAP  برنامج إجراءات الوقاية والحماية للنساء والفتيات المهمشات والناجيات من
 لعنف شمال قطاع غزةا

 100,000$ العون الطبي

سة جذور لإلنماءمؤس  
يالصحي واالجتماع   

مشروع /تحسين جودة خدمات الصحة االنجابية والوالدة اآلمنة وما بعد 
 الوالدة في المناطق المهمشة في فلسطين تحت شعار انت الحياة

موازنة يتم التنفيذ من خالل  مؤسسة جذور لإلنماء الصحي واالجتماعي
جذور لصالح تحسين 

 صحة االم والطفل



 

 

 م 9102الثقافي التعليمي  لعام تقرير حول البرنامج 
األصيلة؛ ما مكنها الفلسطينية حمله من رسالة عظيمة للمواطن بحيث تعكس الثقافة يالثقافي أهمية كبرى لما  للمركزن إ

باالهتمام بالمركز الثقافي وخاصة الرشيدة  إدارة الجمعيةمن أخذ دور فعال في شتى المجاالت، وهذا ما صب اهتمام 
ولقد تكاتفت كل الجهود الثقافية إلحداث التغيير و التحديث من خالل دور المركز برنامج تعليم الكبار وكذلك المكتبة، 

   المجتمع، وتزويد الشباب بمعلومات حول ضرورة الحاجة إلى التغيير لمستقبل أفضل للثقافة،الثقافي في بناء وتنمية 
على الكتاب والقراءة فقط علينا أن نحولها لتصبح مركز  المكتبةبداًل من أن تقتصر تلك و  من المكتبةاالستفادة  ويجب

ألدباء والمفكرون والمثقفون والشعراء والمختصون ثقافي وعلمي تقام فيها المحاضرات وتعقد بها الندوات ويجتمع فيها ا
في جميع المجاالت، وصياغة منهج يسد أوقات الفراغ االجتماعي الذي يقضى من قبل الكثير من الشباب من التيارات 

 .افالفكرية المنحرفة عقائديًا ودينيًا واجتماعيًا، وأننا نتطلع يأن يكون ذلك من خالل إعداد دراسة وافية تحقق األهد
ال تقل أهمية عن برامج التنمية المادية والتي تلعب دورا كبيرا في توجيه المجتمع  والتعليميةإن برامج التوعية الثقافية و 

وحمايته من مظاهر االنحراف وخلق وعي اجتماعي مبني على التعاون والشراكة بين أفراد المجتمع وتحسيسهم 
من الموقف المتفرج والالمباالة إلى موقف الشراكة والتفاعل والمسؤولية أمام  بمسؤولياتهم تجاه الدولة والمجتمع وتحويلهم

العلم كالنور يضيء المستقبل وحياة اإلنسان ؛ ألنه ليس له نهاية والبد أن و  التحديات التي تواجه الوطن والمجتمع
ذي ال يشبع من العلم ؛ إذ أننا نحرص عليه ، فالجاهل هو الذي يعتقد أنه تعلم واكتمل في علمه ، أما العاقل فهو ال

بالبرنامج الثقافي والتعليمي والذي التعليمية في الجمعية ممثلًة الثقافية و ارتكزت السياسة لذا ،  نمضي حياتنا كلها نتعلم
ليتمكنوا من المساهمة بصورة ايجابية وفاعلة في الذي يهتم باألميين وأشباه األميين  تعليم الكبار(برنامج )ينقسم الى 

تم تأهيل عدد كبير من الذكور واإلناث والذين أصبح منهم من يعمل في مؤسسات و وضع الحاضر وصياغة المستقبل 
 )التجميل وفتح محالت كوافير، الخياطة والعمل في مجالها والسيراميك والحاسوب...الخ  مختلفة مثل

وتم تطويره حتى أصبح المكتب الرئيس لتعليم الكبار في قطاع غزة ويشرف  2933كبار في عام تعليم البرنامج وأنشئ 
م لربط الصحة 2931واإلناث. أما المكتبة فقد أسست في العام على عدد من المراكز في كافة أرجاء قطاع غزة للذكور 

 . والثقافة والحتياج القطاع لمركز ثقافي في هذا الوقت
 المساهمة في تعزيز الهوية الفلسطينية والثقافة المجتمعية في قطاع غزة ي:الهدف االستراتيج

 األهداف المحددة:
 تحسين فرصة أفراد المجتمع في التعلم وفقا لمفاهيم تعليم الكبار: 0.0

 خلق مساحة إلبداع جميع فئات المجتمع: 0.9

 تعزيز الهوية والتراث الفلسطيني: 0.5

 تعليم الكبار ...  ويهدف برنامج تعليم الكبار إلى :  -4
 .تعليم الجمهور المستهدف من الدارسين والدارسات القراءة والكتابة والحساب 
 .العمل على رفع المستوى الثقافي للجمهور المستهدف 
 .تطوير أداء المعلمين والمعلمات للقيام بالمهام المنوطة بهم 
  بين البرنامج والمجتمع المحلي. والتواصلاالتصال تطوير عملية 
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 .تكريس التعليم الحواري كمنهاج للتعليم 
 .تطوير القدرة العلمية والفنية للمشرفين 
 عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية في المجتمع.ب العمل على ربط برنامج تعليم الكبار 

 

 في قطاع غزةالمساهمة في تعزيز الهوية الفلسطينية والثقافة المجتمعية 
 

 مؤشرات القياس منطق التدخل
2019 

  2هدف محدد 
تحسين فرصة أفراد المجتمع في التعلم وفقا لمفاهيم تعليم 

 الكبار

 683 دارس/ة استفادوا من البرنامج 
 26  معلم /ة استفادوا من الدورات 
 100 شخص استفاد من جلسات التوعية 

  2.2مخرج 
 تقديمهاخدمات تعليمية للكبار تم 

 26 ( 2مركز لإلناث و 21مركز لتعليم الكبار  )29مركز للذكور 
 صفوف للذكور(  1صف لإلناث  26صف )

 26 ( 1معلمة و 26معلم/ ة  )معلم 
 683 ( استفادوا من الخدمات  226دارسة  132دارس/ة )دارس

 التعليمية
: معلمين ومعلمات تم تأهيلهم في مجال 2.1مخرج 

 تعليم الكبار
 2 معلم/ة  26دورة لتأهيل معلمي 

 : 2.6مخرج 
فئات مجتمعية مختلفة تم توعيتها بأهمية ومفاهيم تعليم 

 الكبار

 300  مستفيد في كل جلسة(  60جلسة ) 21مستفيد تم توعيتهم في 
 6 لقاءات في موضوع أهمية تعليم الكبار تم تنفيذها 
 6  لقاءات في موضوع الخصائص النفسية للكبار 
  8/2اليوم العربي لمحو األمية وتعليم الكبار  
  9/ 8اليوم العالمي لمحو األمية  
 1  لقاءات اذاعية وتلفزيونية  عن اليوم العربي لمحو األمية وحملة

 ابي اقرأ لي واهمية التعليم للمرأة تم تنفيذها
 

 : خصائص تعليم الكبار
 ومؤشراتها،ووضع نواتجها  محتوياتها، التعليمية وتحديدلقد أدرك القائمون على برامج تعليم الكبار عند تصميم البرامج 

كما حرصت البرامج المصممة  لهم،أثر النضج العقلي واالجتماعي للكبار والخبرات السابقة  تقديمها،واختيار وسائل 
وتستجيب  ميولهم،وأن ترضي  واالجتماعيةالمهارية  ن المعرفية والوجدانية ولتعليم الكبار على أن تلبي حاجات المتعلمي

إن برامج تعليم ،  وليس على مظاهر القصور والعجز لديهم المتعلمين،وأن تركز على مواطن القوة في  الهتماماتهم،
 والنفسية .تستثمر إمكانات المتعلمين العقلية واالجتماعية والثقافية و  مرنة،الكبار 

 كالتالي:مدة الدراسة بعد االتفاق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم أصبحت سنتان مقسمة  :ة الدراسةمد
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 شهورشهور فصالن كل فصل خمسة  11ومدته  :األول  ى المستو  
ولمدة ساعتين أو أكثر وتمنح  تناسب الجميعفي المراكز  والدراسةشهور بفصالن  11  ومدته: الثاني  ى المستو 

والدراسة مجانية للجميع  والتعليم.شهادات معتمدة من قبل جمعية الهالل األحمر لقطاع غزة وكذلك من قبل وزارة التربية 
 بالمجان.باإلضافة إلى توزيع القرطاسية والكتب 

 أهمية تعليم الكبار:
  واالجتماعية.قدرة المواطن على ممارسة حقوقه الوطنية والسياسية 

  المجتمع.انتشار األمية يؤدي إلى عدم التوافق االجتماعي داخل  

 تحقيق نمو كامل للدارسين في المجاالت الفكرية واالجتماعية. 

  العلمي المعاصر بما  لواعي على التقدماالدارسين بقدر مناسب من المعلومات التي تساعدهم على االنتفاع  تزويد
 .الحضاريةيساعدهم على محو أميتهم 

 معيشتهمالتكوينات المعرفية التي ترفع مستوى إنتاجهم وتحسن ظروف  اكتساب الدارسين. 

وتمثيل  والحوار، والمناقشة، المحاضرة، منها: شتى،تستخدم في تعليم الكبار طرائق تعليمية  الكبار:ائق تعليم طر 
 .والتعلم بمعاونة الحاسوب األدوار،

الكتب المستخدمة في المراكز هي منهاج ُمعدل من قبل وزارة التربية والتعليم وهو المنهاج  الكتب المستخدمة:
غناء وإثراء هذا المنهاج إب ومعلمين ومعلماتويقوم طاقم البرنامج من مشرفين  البرنامج،المتبع منذ سنوات في 

 شعبنا.ع ثقافة المشترك والمعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم بعد التعديل كي يتالءم م

 نوعية الدارسين: ينقسم الدارسون في البرنامج إلى:  
 األبجدية.قسم لم يسبق أن تعلم ويجهل  -1
 تعليمية.قسم سبق له أن التحق بالمدرسة ولكن لظروف ما فقد أنقطع عن مواصلة الدراسة وهذا النوع لديه خلفية  -4
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   9102(                                  أحوال المراكز والمعلمات للعام  0جدول رقم )        

العدد المسجل  اسم المعلمة اسم المركز رقم
للدارسين 
 والدارسات

نسبة 
 الحضور
للدارسين 
 والدارسات

عدد  العنوان
 الفصول

عدد 
 المعلمين/ات

نشاط خان يونس  -2
 أ+ ب

خان يونس بجانب  م % 25 51 تغريد النبريص
 التموين

0 0 
 0 0 % 23 95 حنان الفقعاوي 

 0 0 تل السلطان  –رفح  % 011 ذ 5+  05 أسماء زعيتر نشاط رفح  -1
 0 0 ش السوق  –نصيرات  % 81 03 فايزة البنا نشاط النصيرات -6
مقابل ديوان  –غزة  % 011 ذ 3+  5 فاطمة سكيك فلسطين المستقبل -1

 الموظفين
0 0 

مقابل مطبخ  –النصر  % 28 08 يسرا مطر رعاية كبار السن -6
 بيروت

0 0 

يدًا بيد ) نصنع  -3
 الحياة (

 0 0 شارع الصحابة –غزة  % 011 00 صفاء الشيخ

 0 5 موقف جباليا–الدرج  –غزة  % 88 80 وفاء المملوك نشاط الدرج -3
 0 0 الشعف -شجاعية  % 21 95 كفا أبو هنا إحياء الثقافة -8
 0 0 جباليا  -م  % 81 98 النا نصار سند الخيرية  -9

 0 0 المعسكر  -جباليا  % 011 95 سحر لبد االرشاد التربوي  -20
 0 0 السالطين -بيت الهيا  % 011 09 الرا السلطان جمعية السالطين -22
 0 0 دوار الصفطاوى  % 011 09 منال نصر هللا تمكين المرأة -21
محمود محسن + رائد  الكنائساتحاد  -26

 جربوع
 9 5 ش المنصورة –شجاعية  % 011 ذ018 

 03 02 مركز 05مجموع المراكز  386 معلم /ة   15 المجموع
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 تصنيف المستفيدات والمستفيدين وأحوالهم خالل العام الدراسي
 ( 9جدول رقم )                          

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

 النسبة العدد المستوى  النسبة العدد الحالة النسبة العدد المستوى  النسبة العدد الحالة النسبة العدد المستوى  النسبة العدد الحالة

 % 63 241 االول %63 241 األول % 51 195 بدون  % 13 49 15-13 % 13 51 أمية % 44 168 أنسة
 % 7 28 الثاني % 7 28 األول % 15 59 ربة بيت % 30 116 19-15 % 0.8 3 امي % 21 84 متزوجة
 % 28 109 االول % 28 109 الثاني % 0.3 1 كوافيرة % 19 73 24-20 % 1 4 أول % 2 7 مطلقة
 %2 08 يالثان %2 08 الثاني % 0.3 1 بائعة % 10 40 29-25 % 2.5 10 ثاني % 3 12 أرملة
       % 0.3 2 عاملة % 4 17 34-30 % 5.2 20 ثالث %  30 115 اعزب
       % 5.5 21 تطريز % 5 18 39-35 % 6.5 25 رابع   

       % 0.3 1 خياطة % 6 20 44-40 % 12 48 خامس   
       % 0.3 1 صوف % 3 12 49-45 % 13 49 سادس   

       % 5 19 المنيوم % 3 13 54-50 % 46 176 اعدادي   
       %13 52 نجار % 2 8 55-59      
       % 9 35 حداد % 5 20 + 60      

 % 100 386  % 100 386  % 100 386  % 100 386  % 100 386  % 100 386 المجموع
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 ( 5جدول رقم ) 
كشف عام بعدد ونوع الشهادات التي م نحت للدارسات في المراكز خالل العام الدراسي 

2018-2019 

 "  5جدول رقم " 
الخريجين والخريجات من البرنامج وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم 

 2019-2018خالل العام الدراسي   7/2019وانتهاء امتحان االجتياز في شهر 
 مالحظات النسبة العدد اسم المركز الرقم
  % 2.6 9 تمكين المرأة -2
  % 22 03 النشاط النسائي الدرج -1
  % 3.9 3 جمعية حى السالطين -6
  % 1.3 1 النشاط النسائي خان يونس -1
 الخريجين من قسم المهني االلمنيوم % 22 17 جمعية اتحاد الكنائس -6

 الخريجين من قسم المهني الحدادة % 22 17 جمعية اتحاد الكنائس 
 الخريجين من قسم المهني النجارة % 26.2 20 جمعية اتحاد الكنائس 

  % 100 77 المجموع

 المستوي  العدد المركز الرقم
 مستوي أول

 جزء أول
 مستوي أول
 جزء ثاني

 مستوي ثاني
 جزء أول

 مستوي ثاني
 جزء ثاني

 1 1 3 8 13 نشاط خان يونس 1
 1 1 1 0 0 نشاط النصيرات 2
 1 1 1 3 3 فلسطين المستقبل 3
 1 1 1 3 3 ( نصنع الحياةيدًا بيد)  4
 51 59 99 8 90 نشاط الدرج 5
 1 2 3 8 24 الثقافة إحياء 6
 1 1 39 1 39 اتحاد الكنائس 7
 1 1 1 01 01 جمعية سند الخيرية 8
 1 1 95 1 95 بيت المستقبل 9
 1 1 3 1 3 تمكين المرأة 20
 3 1 1 1 3 السالطين حي 22

 32 32 221 33 132 اجملموع

 953 اجملموع العام
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 واقع تعليم الكبار في قطاع غــزة : 

انخفاض معدل وغزة لها نصيب األسد ، األمية في فلسطين من أقل معدالتها في العالم   
 9108% عام 5.0إلى  0223% عام 05.2األمية من 

األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" الشخص األمي بأنه الشخص الذي ال يستطيع أن عرَّفت منظمة 
وبناء على ذلك، نستعرض أبرز المؤشرات المتعلقة باألمية في   يقرأ ويكتب جملة بسيطة عن حياته اليومية.

 :1029أيلول  8فلسطين، حسب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في 
سنة  26ألف أمي وأمّية من األفراد في الفئة العمرية ) 86يوجد في فلسطين حوالي  في فلسطين: األمية

 .1028فأكثر( في العام 
 معدالت األمية في فلسطين تعد من أقل المعدالت في العالم

كثر( في سنة فأ 26معدالت األمية في فلسطين من أقل المعدالت في العالم؛ حيث بلغ معدل األمية بين األفراد )
حسب بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء. وبلغ عدد األميين في العالم  1023% في العام 11.8الدول العربية 

% 23.1%؛ مقارنة بـ61.8مليونًا من اإلناث، بمعدل  10.9مليونًا، منهم  31.3العربي لنفس العام حوالي 
%، وبلغ عدد 26.8سنة فأكثر(  26ن األفراد )مليونًا( بين الذكور؛ فيما بلغ معدل األمية عالميًا بي 16.3)

%؛ في حين بلغ معدل 23.6مليونًا من اإلناث، بمعدل  131.9مليونًا، منهم  360.2األميين في العالم حوالي 
 مليونًا(. 133.1% )20.1سنة فأكثر( في العالم  26األمية بين الذكور )

 % خالل العقدين الماضيين81انخفاض معدل األمية بنسبة 
؛ حيث بلغ معدل األمية بين السكان 2993أشارت البيانات إلى وجود انخفاض كبير في معدل األمية منذ العام 

. وهذا االتجاه في 1028% في العام 1.8، ووصل إلى 2993في العام  26.9سنة فأكثر( % 26الفلسطينيين )
% في 2.6إلى  2993ي العام % ف3.8االنخفاض ينطبق على الجنسين؛ حيث انخفض المعدل بين الذكور من 

 % لنفس الفترة.1.6% إلى 10.6؛ أما بين اإلناث فقد انخفض من 1028العام 
% في 6.0إلى  2993% في العام 21.2أما على مستوى المنطقة، فقد انخفض المعدل في الضفة الغربية من 

 % لنفس الفترة.1.1% إلى 26.3؛ أما في قطاع غزة فقد انخفض من 1028العام 
 دل األمية بين اإلناث أعلى منه بين الذكورمع

% بين 2.6ألف أمي وأمّية(، بواقع  81.8% )1.8سنة فأكثر( في فلسطين  26بلغ معدل األمية بين األفراد )
. أما على مستوى المنطقة، 1028ألف أمّية( في العام  31.3% بين اإلناث )1.6ألف أمي(، و 10.1الذكور )

ألف أمي وأمّية(، بواقع  63.0% )6.0سنة فأكثر( في الضفة الغربية  26األفراد )فقد بلغ معدل األمية بين 
ألف أمّية( لنفس العام؛ في حين بلغ معدل  16.1% بين اإلناث )1.8ألف أمي(، و 21.3% بين الذكور )2.6

% 2.6قع ألف أمي وأمّية(، بوا 13.8% )1.1سنة فأكثر( في قطاع غزة لنفس العام  26األمية بين األفراد )
 ألف أمّية(. 29.1% بين اإلناث )6.1آالف أمي(، و 3.3بين الذكور )
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 أكثر من نصف األميين هم من كبار السن
سنة فأكثر(  36بالنسبة لمعدالت األمية حسب الفئات العمرية، فقد بلغ معدل األمية بين كبار السن )

( سنة 31 -16% في الفئة العمرية )6.6؛ بينما بلغ 1028ألف أمي وأمّية( في العام  %013 ).19.3
آالف أمي وأمّية(؛ في حين بلغ  3.0( سنة )11 -60% في الفئة العمرية )0.8ألف أمي وأمّية( و 29.0)

 .آالف أمي وأمّية( لنفس العام 9.8% )0.3( سنة 19-26بين الشباب )
سنة فأكثر( أعلى نسبة بين  36يتفاوت توزيع األميين على الفئات العمرية، إذ سّجلت الفئة العمرية )

  سنة أدنى نسبة بين األميين. 19-26سنة و 11-60األميين؛ في حين سّجلت الفئتين العمريتين 
 

 9108سنة فأكثر( حسب الفئات العمرية للعام  03التوزيع النسبي وأعداد األميين )(  3جدول رقم ) 
 

 العدد )باآلالف( النسبة )%( الفئة العمرية بالسنوات
03-92 11.9 9.8 
51-55 8.4 7.0 
53-85 22.9 19.0 

 47.0 56.8 سنة فأكثر 83
 82.8 100.0 المجموع

 معدل األمية في التجمعات الريفية األعلى؛ مقارنة بالتجمعات األخرى 
آالف  3.2% في المخيمات )1.8ألف أمي وأمّية( و 28.0% )6.3بلغ معدل األمية في التجمعات الريفية 

. أما على مستوى 1028ألف أمي وأمّية( في العام  63.3% في التجمعات الحضرية )1.3وأمّية( وأمي 
الجنس، فقد كان أعلى معدل لألمية بين اإلناث في التجمعات الريفية، يليها المخيمات، ومن ثم الحضر؛ أما 

 بين الذكور فال يوجد فجوة في معدالت األمية على مستوى نوع التجمع.
 . % 1.0سّجل أدنى معدل أمية في محافظة غزة؛ حيث بلغ المعدل: لألميةمحافظة غزة سجلت أدنى معدل  

سنة فأكثر( حسب المحافظة والجنس للعام  03معدل األمية وأعداد األميين لألفراد )(  8جدول رقم ) 
9108 

 المحافظة
 إناث ذكور كال الجنسين

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

 3 4.5 1.2 1.9 4.2 3.2 رفح

 3.5 3.3 1.9 1.7 5.4 2.5 خانيونس

 3.8 3.5 1.5 1.4 5.3 2.4 شمال غزة

 3.5 4.1 0.5 0.6 4 2.4 دير البلح

 5.5 2.8 2.5 1.3 8 2 غزة

 19.3 18.2 7.6 6.9 26.9 12.5 المجموع
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 2018سنة فأكثر( األميين حسب الفئات العمرية للعام  15التوزيع النسبي لألفراد )

 

 2018يوضح النسبة المئوية العامة للمسجلين في البرنامج للعام (  3رقم ) جدول 
 النسبة المئوية العدد اإلجمالي الحالة االجتماعية

33.88 115 ذكور  %   
66.12 271 إناث  %  

 % 100 386 المجموع
 

 قصص نجاح من برنامج تعليم الكبار  
 أنا الطالبة: ياسمين بلبل / ادرس في جمعية احياء الثقافة التابعة لجمعية الهالل األحمر لقطاع غزة 

ليس هناك ما هو أثمن  من العلم في االهتمام ،حيث العلم عمود أساس وارتكاز في عالم االبداع وفي عالم 
النور في العبقري الحسان من القول والفعل والتطور في كافة  مجاالت البحث عن النصوص من الظالم إلى 

الحياة سواء تلك المجاالت السياسية او المجاالت االقتصادية أو حتى الثقافية أو االجتماعية تلك ،والتي 
ال تتواكب جميعها في المحصلة منتجة قمة من قمم العلم والتطوير والتحديث التي على غرارها نجد أن االقب

على التعليم كبير ،وهو أمر ضروري وإال فلن يكون هناك ثورة تضج في معترك الحياة للتخلص من الظالم 
والجهل واألمية واالنتقال إلى التطوير والتحديث  واالنسيابية في الحياة العلمية بعد أن باتت متطورة بكل 

ألوجه الباحثة عن كم هائل من األبجديات المقاييس أو كما ينبغي لها أن تكون بتعدد االهتمام وقبلها في ا
التعليمية والعلمية "قال تعالى وقل زدني علمًا ..العلم هو نبراس الحياة ، وهو النور الذي تستضيء به 

   البشرية وتعرف حقوق خالقها سبحانه
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 حمر لقطاع غزة    /ادرس في مركز نشاط خان يونس التابع لجمعية الهالل األأنا الطالبة: ناريمان الشقرا 
ما أحلى طعم النجاح وما أمتع قصص الناجحين وما أروع األحالم عندما تتحقق في أرض الواقع وتصبح  

حقيقة تراها العين ثم بعد ذلك ما أجمل أن ترى الخطوات األولى تتبعها أخريات تصنع مسيرة ورحلة شاقة 
يم في الصف الخامس يتحقق فيها هذا النجاح سوف أسرد لكم قصة نجاحي كنت طفلة عندما تركت التعل

ابتدائي وذلك لعدة ظروف وبعدها التحقت بدورات تدريبية للكوافير اشتغلت في هذه المهنة حتى تذوقت طعم 
المرارة والشوق والحنين للتعليم تركت الكوافير وكنت مصرة على االلتحاق بمؤسسات تعليمية دخلت في 

قطاع غزة درست فيها حتى الصف السادس ابتدائي ومن برنامج لتعليم الكبار التابع لجمعية الهالل األحمر ل
ثم التحقت مباشرة لتعلم المراحل الثانوية في مدرسة الثانوية فتعلمت الصف العاشر والحادي عشر وحصلت 

ثم تشجعت على دخول مرحلة توجيهي كنت متشجعة جدا لهذه المرحلة تابعت بالدراسة  ، شهادةالعلى 
ذه المرحلة والحصول على الشهادة ولم يكن الحظ معي في ذلك اللحظة وجمعت كل جهودي للنجاح في ه

تابع الدراسة بكل قوة وعزم حتى ارسبت في توجيهي ولم احصل على الشهادة ولكن بإصراري وعزمي راح 
اتفوق وقبل أن أنهي قصتي أريد أن أقول أن النجاح خطوات عملية وجهد مستمر ال يتوقف أبدا والشكر 

 تعليم  الكبار وجمعية الهالل األحمر على جهوده في هذا المجال بوركتم وبوركت جهودكم. موصول لبرنامج
 * متابعة الدارسين والدارسات بعد التخرج : يمكن أن تتم بالطرق والوسائل التالية :ـ

 عقد اجتماعات دورية للخريجين و بحث مشاكلهم وإمكانية وضع حلول لها . -2
 استخدام أسلوب المراسلة معهم  . تنظيم زيارات بيتيه ، و  -1
 . دارسي تعليم الكبارإقامة ندوات ومعارض وإحياء مناسبات لصالح  -6
 . تعليم الكبارتزويدهم المستمر بالنشرات والمجالت التي تصدر عن برنامج  -1
 تنمية القدرات اإلبداعية الخاصة بهم ومشاركتهم في نشاطات معينة . -6

 سبل تخفيف حدة انتشار األمية 

تلفزيون ،  )إذاعة،في وسائل اإلعالم المختلفة  تعليم الكبارشن حمالت توعية شاملة لاللتحاق ببرامج 
    ( .والقيام بزيارات بيتيه للنساء (صحف ، مجالت . نشرات ومطبوعات غير دورية

    .في الثقافة العامة والتسلية كنظام للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد لألميينإنتاج برامج إذاعية وتلفزيونية 
 سكنهم.قريبة من أماكن  لتعليم الكبارتنظيم صفوف 

 العينية.تقديم حوافز معنوية ومادية من قرطاسيه وبدل مواصالت وبعض المساعدات 
 هية هادفة  توفير مناهج دراسية ذات مواضيع صحية واجتماعية ومهنية وثقافية وترفي

 تعليم الكبار.توفير نشرة خاصة تصدر عن األميين بإشراف تربوي من مراكز 
 لإلناث والحدادة والنجارة وااللمنيوم للذكور.تعليم مهن مثل الخياطة والتطريز وصناعات غذائية 

  .العامةإتاحة المجال إمام الدراسات لاللتحاق بشهادة الثانوية العامة التوجيهي وفق نظام للمتابعة 
المؤسسات األهلية الخاصة والمختصات من  تعليم الكبارتنظيم لقاءات ال منهجية بين الدراسات في برامج 

  .والتربية والتعليم والوزارات األخرى ذات العالقة بالصحة
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ثقافية ات تنظيم مسابق . و القطاع الحبيب للتعرف على جغرافية  المراكزتنظيم رحالت مجانية للدراسات في 
 ر.بين مراكز تعليم الكبا

 :9102تحديات العام 

عدم توفر اإلمكانيات المالية الالزمة إلحداث تطور نوعي على برنامج تعليم الكبار، ذلك نتيجة التغير في 
 أولويات الجهات المانحة واتجاهها إلى مشاريع ذات طبيعة إغاثية طارئة.

الطلب على خدماته خاصة في المناطق التي ال يوجد بها مراكز  عدم قدرة البرنامج على االستجابة إلى زيادة
 تعليم كبار تابعة للبرنامج في ظل ضعف التمويل.

 :9102الخطة التطويرية للعام 

 .م 1029فوز جمعية الهالل األحمر لقطاع غزة ممثلة ببرنامج تعليم الكبار بجائزة التعاون لعام 
البرنامج من خالل تزويدهم بالتدريبات الالزمة لتحسين أداءهم االستمرار في االستثمار في طاقات كادر 

 لمهاهم الرئيسية على الصعيدين اإلداري والفني.
 تطوير أدلة إدارية وفنية تساهم في تحسين جودة العمل اإلداري للبرنامج.

 بناء نظام مراقبة وتقييم يساهم في ضمان ضبط جودة عمل المراكز التابعة للبرنامج.
طوير وتفعيل أنشطة المراكز المختلفة بهدف تشجيع أفراد المجتمع المحلي على االلتحاق بهذه تنويع وت
 المراكز.

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

 9103المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أيلول 
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 م9102( يوضح عدد المستفيدين من االنشطة في برنامج تعليم الكبار خالل العام /8جدول رقم ) 
 العدد النشاط الرقم العدد النشاط الرقم

 إناث ذكور اناث ذكور
 103 0 اجتماعات أولياء األمور 05 375 118 العربي لمحو األمية اليوم 2
 288 56 نشاطات تربوية تعليمية 03 362 116 اليوم العالمي  لمحو األمية 1
 139 1 ارشاد تربوي  08 101 3 اليوم العالمي لكبار السن 6
 245 43 تفريغ دعم ونفسي 03 58 0 يوم المرأة العالمي 1
 118 10 تثقيف قانوني 08 109 10 للتعليم الحملة العالمية 6
 315 5 تثقيف صحى 02 8 0 دورة صوف 3
 240 5 تثقيف دينى 91 39 0 دورة تطريز 3
 240 5 رحالت 90 7 0 دورة حاسوب 8
 80 0 مسابقات 99 15 0 دورة لغة انجليزية 9
 264 40 حفالت 95 11 0 دورة دعم نفسي 20
 77 0 زيارات 95 12 0 توعية أمنية 22
 281 5 يوم مفتوح 93 15 0 فعاليات ومشاركات 21
 121 7 مساعدات 98 264 20 مناهضة العنف ضد المرأة 26

 9300 033 المجموع 0538 983 المجموع
 5319 مجموع االناث 520 مجموع الذكور 958 مجموع ذوى االحتياجات الخاصة

 5550 المجموع العام



 } المكتبة { الثقافية المقدمة في مركز الشيخ أحمد زكي اليماني الثقافي بغزة : الخدمات

 عدد ويبلغ  الثقافي الفكر ونشر توعية على وتعمل ، األعمار ولجميع المستفيدين فئات لجميع مجاناً  خدماتها تقدم التي غزة قطاع في العامة المكتبات إحدى المكتبة  : العامة المكتبة
 والصحف الدوريات وبعض والدكتوراه  الماجستير رسائل من العديد على وتحتوي  ،(  قصص) أطفال وكتب واإلنجليزية العربية باللغة كتاباً  26123 حوالي المكتبة قاعة داخل الكتب
 تصنيف عملية تشمل والتي المكتبة في الفنية االجراءات وتنفيذ للرواد القرائي باإلرشاد القيام:  خالل من المكتبة داخل الثقافي الوعي نشر في فعال دور المكتبة في وللعاملين ، اليومية
 للباحثين مميزه خدمات وتقديم جهد وأقل وقت بأسرع للباحثين المعلومات وصول لتسهيل وذلك{  المواد هذه وحوسبة  winisis برنامج على البيانات وإدخال}  العلمية المواد وفهرسة

 بها تقام التي النشاطات في والمشاركة المكتبة على لإلقبال الرواد لتشجيع المجتمع داخل الثقافي الوعي لنشر وذلك والنشاطات والدورات الندوات بعقد المكتبة إدارة وتهتم ، والدارسين
 قارئ  جيل وخلق

 األنشطة:وصف ملخص عن 
، وتلبي حاجة الفرد وتشبع رغباته في الحصول على خاص والباحثين بشكل بشكل عام مكتبتنا من المكتبات التي تسعى لتقديم الكتب ومصادر المعلومات على اختالف أنواعها لروادها 

الى ثالث أقسام } المكتبة العامة ومكتبة األطفال ومختبر الحاسوب { وشكلت المكتبة حاضنة حقيقية للمجتمع وقت  المكتبة وتنقسم،  المعرفة من خالل مطالعة الكتب واستعارتها
مشاركة في المشاريع ، وال تفاالتباستمرار على خلق األمل واألجواء اآلمنة وتقديم المعرفة والمتعة لألطفال من خالل أنشطة المكتبة اليومية و الشهرية والحمالت  واالح وتعملاألزمات، 

والتشبيك فيما بيننا من خالل مشروع  "مكتبات من أجل التغير" بالشراكة والتشبيك والتعاون مع مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي ، ونؤمن  بتعزيز التواصل بين المكتبات  مثال على ذلك
كما نهتم جيدًا بالعائلة ووجود أنشطة عائلية داخل المكتبة  وحملة أبي اقرأ لي ، ي المجتمع الفلسطيني،الزيارات التبادلية وكذلك في تنفيذ أنشطة مشتركة ضمن حملة تشجيع القراءة ف

 .بجانب أنشطة األطفال، كما ونهدف الى استمرار وتطوير عمل مختبر الحاسوب 
 وسائل التحقق:

 جدول األنشطة الشهري الخاص بالمكتبة
 في المكتبة الرصد الشهري لإلعارة واالشتراكات الجديدة

 محاضر اجتماعات الفريق والزيارات والحمالت واالحتفاالت واللقاءات للمكتبة والتقارير الشهرية والصور
 مخرجات ومنتجات األطفال من األنشطة.
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 المتوقعة:النتائج 
 المحلي للمشاركة في أنشطة المكتبة.تشجيع األطفال على القراءة والكتابة والتعبير عن الذات وكذلك تشجيع اآلباء والشباب والمجتمع 

 تعزيز الدور الحيوي والفعال للمكتبة.
 الكشف عن المواهب والعمل على صقلها.

 تعزيز العالقات األسرية. 
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 م9102( يوضح عدد المستفيدين من االنشطة في المكتبة خالل العام /2جدول رقم ) 
 العدد النشاط الرقم العدد النشاط الرقم

 إناث ذكور اناث ذكور
 88 38 الباحث الصغير 08 033أمهات  نادي األمهات زها 2
 25 13 نشاطات تربوية 02 143 0 نادي القراءة للطالبات 1
 26 7 نشاط لغة انجليزية 91 54 13 حملة ابى اقرأ لى 6
 12 2 دراما 90 36 11  الوطنيأسبوع القراءة  1
 32 2 كورال 99 13 9 نشاطات شتوية 6
 13 0 دورة تصوير فوتوغرافي 95 23 22 نشاطات صيفية 3
 68 92 لقاء تثقيف صحي 95 26 7 دورة اسعافات أولية 3
 31 0 كتابة التقارير 93 69 35 سينما 8
 16 0 التخطيط ورشة عمل 98 310 154 عرض ونقاش فيلم 9
 15 9 تقييم مؤسسة تامر 93 258 190 زيارات 20
 117 23 اعرف مكتبتك 98 32 44 شبابيلقاء  22
 18 2 رسم وتلوين 92 154 72 رواية ونقاش قصة 21
 0 0 حكواتي 51 101 73 ألعاب تربوية 26
 784 348 اعارة خارجية 50 332 28 كتابة إبداعية 21
 4401 2617 اعارة داخلية 59 36 30 أشغال يدوية 26
 39 20 اشتراكات جديدة 55 75 51 يوم مفتوح 23
 32 16 حاسوب 55 59 28 تشبيك نشاطات خارجية 23

 3303 5082 المجموع 0390 383 المجموع
 3558 مجموع االناث 5238 مجموع الذكور 033 مجموع االمهات

 00330 المجموع العام 
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 م9102( يوضح عدد المستفيدين من االنشطة في المكتبة خالل العام / 01جول رقم ) 
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 انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر

263 5238 3558 08 059 09 1 1 00 1 9 05 1 8 0 9 1 31 595 5 85 0 0 1 5 1 9 
263 5238 3558 08 059 09 1 1 00 1 9 05 1 8 0 9 1 31 595 5 85 0 0 1 5 1 9 

 4062 مجموع عدد الذكور
 8006 مجموع عدد اإلناث

 12068 مجموع عدد الذكور واالناث
 033 تمجموع عدد األمها
 09993 المجموع العام 

 028 مجموع عدد اللقاءات
 05928 عدد الخدمات

     
 } عربي وإنجليزي { 2019( الكتب المهداة والشراء خالل العام  00جدول رقم ) 

 مالحظات العدد النوع
  1028 كتب باللغة العربية

  104 كتب باللغة اإلنجليزية 
  83 كتب شراء باللغة العربية 

  1215 المجموع 
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 م 2019يوضح اإلعارة الخارجية حسب المهنة والعمر والجنس لعام                                          (  21جدول رقم ) 
خالل عام 

1029 
 المجموع حسب الجنس  حسب العمر  حسب المهنة

 انثى ذكر المجموع آخر 40 30 25 20 15 المجموع آخر موظف عامل طالب

518 27 64 544 1153 301 170 275 159 138 110 1153 376 777 1153 

 م1029يوضح اإلعارة الخارجية حسب المادة المعارة والكتاب والمرجع  لعام                                                             (  26جدول رقم ) 
خالل 
عام 
1029 

معارف 
 عامة

فلسفة وعلم 
 نفس

علوم  ديانات
 اجتماعية

علوم  اللغات
 نظرية

علوم 
 تطبيقية

-جغرافيا آداب فنون 
 تاريخ-تراجم

 المجموع إنجليزي  أطفال ناشئين قصة

8 66 40 31 29 23 17 7 73 51 505 104 180 19 1153 

 م1029يوضح  اإلعارة الداخلية للكتب حسب المهنة والعمر والجنس لعام                                                              (  21جدول رقم ) 
 المجموع حسب الجنس حسب  العمر المهنةحسب  1029

 أنثى ذكر المجموع آخر 40 30 25 20 15 المجموع آخر موظف عامل طالب
 7006 4391 2615 7006 66 96 170 2130 4220 324 7006 376 24 13 6593 المجموع
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  األطفال مكتبة
ومن أهم سمات «. مخصصة لتقديم خدمات لألطفال وتوفير مجموعات الكتب لهم البرنامجتوجد قاعة في 

لذلك إن الكشف عن األطفال المبدعين  «.األطفال تنشئة علمية وثقافية سليمة تنشئة»مكتبة األطفال هي 
وذلك  والبشرية،يحتاج إلى تخطيط تربوي وحشد هائل للطاقات المادية  السهل، بلورعايتهم ليس باألمر 

وإيمانا منا بقدرات وإبداعات أطفالنا األعزاء فلقد حاولنا توفير بيئة  المجاورة،مساندة األهالي والمدارس ب
داعمة لشخصية أطفالنا وتوفير األمن النفسي الذي يستطيع الطفل من خالله أن يعبر عن أفكاره بحرية من 

  الترفيهية،خالل أعماله الفنية واإلبداعية والنشاطات 
ة هذه النشاطات المقدمة لألطفال األعزاء الرسم، التلوين، قراءة القصص، مناقشة القصص ومن أمثل

،صناعة دمى)أنيميشن( ،قص ولصق وألعاب ترفيهية متعددة ، كتابة ابداعية ، تلخيص قصص ، حيث يتم 
ة تامر تنفيذها مع األطفال بإشراف العاملين في المكتبة وهناك بعض النشاطات تتم بالمشاركة مع مؤسس

مثل حملة أبي أقرأ لي ،وأسبوع القراءة الوطني ،ونقاش قصة ،حملة أنا تبرعت بكتاب وبالتشبيك مع العديد 
من المؤسسات والمدارس المجاورة .وال يقتصر تقديم هذه الخدمات لألطفال فقط بل تتعداها لتقدم لدارسات 

 تعليم الكبار وذلك لألخذ بأيديهن في طريق العلم والمعرفة.
 -:هي األطفال مكتبة أهداف

 -:خالل من وذلك ، تعليمي هدف 
 .وميوله ورغباته الطفل لحاجات مناسبة معلومات مصادر توفير. أ 
 ارتيادها على وتشجيعه مصادرها وعلى عليها والمحافظة استخدامها وكيفية بمكتبته الطفل تعريف. ب 

 .خدماتها كافة من واالستفادة
 .القراءة لغرض المعلومات لمصادر اختياره عند وتوجيهه الطفل إرشاد. ج 
 .الطفل لدى المستمر التعليم تشجيع. د 
 .المتوفرة المعلومات مصادر استخدام خالل من واستفساراته الطفل أسئلة عن اإلجابة. ه 

 -:تنموي  هدف
 والعلمية والفنية واالتصالية اللغوية ومهاراته العقلية الطفل قدرات تطوير في المساهمة إلى المكتبة تهدف إذ

  الخ… واالجتماعية
  اجتماعي هدف

 .الطفل لدى والمطالعة القراءة عادة غرس. أ 
 والهدوء والصداقة واإليثار كالتعاون  سليمة اجتماعية واتجاهات عادات تكوين على الطفل مساعدة. ب 

 .الخ…والمعلومة الكتاب مع التعامل وحسن اآلخرين واحترام
 .العامة والراحة بالهدوء تمتاز واالطالع للقراءة مناسبة بيئة خلق. ج 

  ترويحي هدف
 واأللعاب الموجهة الكرتون  وأفالم والمسرحيات كالقصص المختلفة الترويح ووسائل مواد توفير. أ        
 .وغيرها ، الترفيهية الحاسوب وبرمجيات التعليمية

.النفس عن والترفيه بالوقت واالستمتاع واالنطالق الحركة على الطفل يساعد الذي الفسيح المكان توفير. ب 
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 ( 03رقم )  جدول
 مختبر الحاسوب  

 م . 2019يوضح سير العمل في مركز الحاسوب خالل سنة 
 الطباعة --الرسام  Microsoft word -  - Windows اسم الدورة 
 دورات  6 عدد الدورات

 ساعة  03 المدة لكل دورة 
 لقاء 019 عدد اللقاءات

 خدمة 322 عدد الخدمات 
 الفئة المستهدفة 

  العمر  العدد  الجنس
 سنة  09سنوات  2 08 ذكور
 سنة  09-2 95 اناث 

 سنة   51-08 3 دارسات تعليم كبار
  مستفيد / ة  53 المجموع 

 
 تمكين األطفال من التعرف واستخدام التقنيات الجديدة .   : أهداف المختبر  

ودور هذه التقنية في شتى  الدى األطفال وتقديرهم ألهميته بأهمية التكنولوجيا وتطورها* تنمية الوعي 
 مجاالت الحياة، وأثرها في زيادة اإلنتاج وتحقيقه لمزيد من الخدمات لإلنسان ورفاهيته. 

لدى األطفال تمكنهم من التعامل الواعي مع معطيات العصر رات التكنولوجية التطو * تحقيق حد أدنى من 
 ومتطلباته. 

الوسائط المتعددة فيتفاعل الطفل معها مما يساعد على  تدريب األطفال على أساسيات الحاسوب واستخدام* 
 تنمية قدراته العقلية المختلفة. 

ل بما تحققه من أهداف علمية وتربوية بكافة أبعادها * تكامل الحاسوب مع الخبرات األخرى التي تقدم للطف
باإلضافة إلى تدريب شريحة واسعة من دارسات تعليم     وتشجيعه على استخدامه في المراحل األعلى .

 .  الكبار
 -:عامة  اقتراحات وتوصيات

 هو جديد بشكل متواصل من الكتب والوسائل الالزمة . تزويد المكتبة بكل ما
 وتجليد بعض الكتب المحتاجة لذلك . صيانة

 من خالل دورات تطويرية.وقسم الحاسوب تطوير الكادر المكتبي 
 الصيفية لألطفال .الشتوية و  النشاطات بتنفيذاالستمرار 
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 :البرنامج شركاء 

 بغزة  جمعية اتحاد الكنائس
 جمعية االرشاد التربوي 

 مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي 
 مكتبات 

 المكتبات المشاركة في مشروع مكتبات من اجل التغيير في غزة () 
 ) مدارس (

 مدرسة الدرج األساسية ا+ ب  
 مدرسة بيت الهيا االساسية  

 مدرسة الزيتون المشتركة أ + ب 
 ب  -مدرسة الرمال اإلعدادية أ 

 مدرسة مملكة البحرين اإلعدادية 
 مدرسة غزة المشتركة أ + ب 

 مدارس والمؤسسات التي تقوم بزيارة المكتبة بشكل غير دوري .باإلضافة لبعض ال
 

 االنجازات:أبرز 
  المختلفة.عقد دورات تدريبيه وورش عمل للعديد في مجاالت العمل 
  العام.خالل  انجديد مركزانافتتاح 
 . احياء العديد من المناسبات والحمالت المختلفة وفقًا لمجاالت عمل البرنامج والدائرة 
  التنسيق والتشبيك مع العديد من المؤسسات األهلية ومؤسسات المجتمع المدني .تعزيز 
  تخريج عدد كبير من الدارسين والدارسات من المراكز بعد أن أزيلت أميتهم 
  توفير المنهاج الجديد لجميع المراكز بصورة مجانية.   
  200نسبة النجاح لدراسات امتحان االجتياز مع وزارة التربية والتعليم .  % 
  التطريز " في بعض مراكز األنشطة  –إشراك بعض الدارسات في دورات مختلفة مثل " التجميل

 النسائية.

 وسائل التحقق:
  لإلعارة واالشتراكات الجديدة في المكتبة  الشهري والرصد جدول األنشطة 
  الشهرية والصورمحاضر اجتماعات الفريق و الزيارات والحمالت واالحتفاالت واللقاءات و التقارير 
 . مخرجات ومنتجات األطفال من األنشطة 
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 :9191الخطة التطويرية للعام 
  بأهمية المحافظة على التطوير وتحسين األداء المستمر نقوم  في كل عام باتخاذ   الدائرةإيمانًا من إدارة

بعض اإلجراءات التي من شأنها تحسين جودة ما يقدمه البرنامج من خدمات، وفيما يلي بعض 
 لهذا الغرض: 1010اإلجراءات التي ستتبناها اإلدارة في العام 

  البرنامج من خالل تزويدهم بالتدريبات الالزمة لتحسين أداءهم االستمرار في االستثمار في طاقات كادر
 لمهاهم الرئيسية على الصعيدين اإلداري والفني.

 .تطوير أدلة إدارية وفنية تساهم في تحسين جودة العمل اإلداري للبرنامج 
 .بناء نظام مراقبة وتقييم يساهم في ضمان ضبط جودة عمل المراكز التابعة للبرنامج 
 طوير وتفعيل أنشطة المراكز المختلفة بهدف تشجيع أفراد المجتمع المحلي على االلتحاق بهذه تنويع وت

 المراكز.
  توسيع دائرة التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات التعليمية المختلفة بهدف تعزيز ثقافة تعليم الكبار في

 تياجات هذا المجتمع.المجتمع واستثمار هذا التعاون في سبيل تقديم خدمات وبرامج تلبي اح
 

 :9102تحديات العام 
  عدم توفر اإلمكانيات المالية الالزمة إلحداث تطور نوعي على برنامج تعليم الكبار، ذلك نتيجة التغير

 في أولويات الجهات المانحة واتجاهها إلى مشاريع ذات طبيعة إغاثية طارئة.
 خدماته خاصة في المناطق التي ال يوجد بها  عدم قدرة البرنامج على االستجابة إلى زيادة الطلب على

 مراكز تعليم كبار تابعة للبرنامج في ظل ضعف التمويل.

 النتائج المتوقعة :
  تشجيع األطفال على القراءة والكتابة والتعبير عن الذات وكذلك تشجيع  اآلباء والشباب والمجتمع المحلي

 للمشاركة في أنشطة المكتبة .
  الفعال للمكتبة .تعزيز الدور الحيوي و 
 . الكشف عن المواهب والعمل على صقلها 
 . تعزيز العالقات االسرية 

 المستقبل نحو نظرة
  على اهتمام المجتمع وننظر إلى والثقافة بشكل عام في قطاع غزة  تعليم الكبارنأمل أن تستحوذ مشكلة

المستقبل نظرة تفاؤل لتحقيق األهداف التي نتوخاها من العمل في البرنامج وكلنا ثقة أن تؤخذ مشكلة 
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بعين االهتمام وأن ينظر إليها نظرة جادة ومسئولة كي نحقق اآلمال والطموحات الملقاة على  تعليم الكبار
 دم في العلم .عاتقنا لنتمكن من مسايرة الحضارة والتق

 
 

 ( مجموع عدد المستفيدين الذين تلقوا الخدمات الثقافية والتعليمية: 08جدول رقم ) 
 

 مالحظات 1029اجمالي المستفيدين   المحتوي  الرقم 

  4960 عدد الذكور 

  14755 عدد اإلناث 

  19715 المجموع

  % 25.16 الذكور % نسبة

  % 74.84 االناث % نسبة

عدد مستفيدي الخدمة من ذوى 
 اإلعاقة 

 138المجموع  138اناث  63ذكور  % 2.3بنسبة    616

  % 100 المجموع
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 المركز الثقافي ....     أ / الخدمات الثقافية والتعليمية (   03جدول رقم )      
اجمالي  النشاط الرقم

خدمات 
1028 

اجمالي  المجموع 1028عدد مستفيدين عام 
خدمات 
1029 

 المجموع 1029عدد مستفيدين عام 
عدد  إناث ذكور عدد اللقاءات

 اللقاءات
 إناث ذكور

     03903     05895 كتب مسجلة بالمركز عربي 2
     0585     0538 كتب مسجلة بالمركز انجليزي  1
     0995     0058 انجليزي  -عربي  -كتب وصلت المركز تبرع  6
 035 010 39 8 855 558 901 098 5 558 حمالت ) أسبوع القراءة + حملة ابى اقرأ لي ( 1
 8031 3083 9823 1 8031 8501 5223 5503  8501 وخارجية "إعارة داخلية" 6
 32 52 91  32 013 85 59 11 013 أعضاء جدد 3
نقاش ورواية قصة و  ورش عمل وندواتنشاطات )  3

وانجليزي ويوم مفتوح ونقاش فيلم واشغال  عربي
يدوية ومعارض ورحالت ونشاط سينما وحكواتي 
ورسم ومسابقات وتلوين ودراما وكورال وتثقيف 

 صحى ... الخ  

5535 035 885 9531 5535 5501 090 823 9529 5982 

 23 85 50 91 355 39 33 03 9 39 مخيم صيفي وشتوي  8
 53 50 08 8 322 80 58 03 2 0153 دورة حاسوب 9
ورشات عمل ) كتابة التقرير + التخطيط + التقييم  20

 + نشاط اللغة اإلنجليزية  ( 
11 11 11 11 11 018 3 08 21 018 

+ زيارات داخلية من مؤسسات ومدارس للمكتبة  22
 تشبيك مع مؤسسات

381 20 512 530 381 533 03 902 938 533 

أولى + كتابة إبداعية + ) اسعافات دورات تدريبية  21
 + الباحث الصغير (  يتصوير فوتوغراف

335 51 35 310 335 852 52 35 589 852 

 089 089 11 09 089 11 019 85 5 11 نادي القراءة ) زها ( 26
 05913 8815 5151 951 03021 05829 8205 5253 515 05888 المجموع
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 ....     ب / برنامج تعليم الكبار الخدمات الثقافية والتعليمية (  08جدول رقم ) 
 

خدمات عام  4048اجمالي عدد المستفيدين لعام  4048خدمات عام  المحتوي الرقم

4042 

 4042اجمالي عدد المستفيدين لعام 

 المجموع اناث ذكور المجموع اناث ذكور

 13 12 1 13 13 12 1 13 مجموع عدد المراكز 4

 19 15 4 19 20 16 4 21 عدد الفصولمجموع  4

 15 13 2 15 15 12 3 15 المعلمين والمعلمات عدد مجموع 3

 386 271 115 386 361 255 115 361 الدارسين والدارساتعدد مجموع  2

 71 27 44 71 76 14 62 76 وخريجي البرنامج  وزارة التعليم مع الناجحون مجموع  5

 333 120 213 333 223 194 62 223 ذكور وإناث ومتابعة الخريجون أساسي 3

 380 270 110 3040 360 255 105 2499 والقرطاسية للمراكز توزيع كتب المنهاج مجموع  1

 15 13 2 5 21 17 3 21 لقاءات مع المعلمينمجموع ال 8

ورش عمل وندوات  و رحالت و مسابقات ثقافيةنشاطات  2

 و دورات  ولقاءات

188 21 168 188 395 192 4372 4564 

 1075 838 237 3 361 255 115 2 والعالمي وكبار السن االحتفال باليوم العربي 40

 6871 5951 921 4279 1635 1198 491 3416 المجموع
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 :ة: برامج المساعدات االنساني رابعاً 
 : النقدية و العينية و الخدماتية  و ذلك على النحو التالياستمرت الجمعية في تقديم المساعدات 

 مريض/ة 3,735شيكل و كذلك تقديم الخدمات الطبية بأسعار مخفضة للمرضى المحتاجين بعدد  996,886أسرة فقيرة بمبلغ  819تقديم المساعدات النقدية لعدد  -

قد بلغ  2019شيكل أي اجمالي ما تم توزيعه من مساعدات خالل العام  217,594شيكل و تبرعات عينية و خدماتية بمبلغ  410,821بمبلغ اجمالي قدره 

 شيكل و هي على النحو التالي : 1,625,301

  330,000بمبلغ اجمالي قدره  كل لكل اسرة ويش 660اسرة فقيرة بواقع  300لعدد تقديم المساعدات النقدية بدعم من صندوق وقف المرحوم هاشم عطا الشوا 

 شيكل .

  شيكل من قبل لجنة كفالة الطفل   666,886طفل و بمبلغ اجمالي قدره  229استمرار توفير المساعدات النقدية لمئات األطفال المكفولين كل ثالثة اشهر لعدد

 كندا. –الفلسطيني 

  شيكل . 410,821تقديم خدمات طبية مخفضة و مجانية للفئات االكثر هشاشة  بمبلغ 

  شيكل .  26,282.11تقديم تبرعات عينية من ادوية و مستلزمات طبية لوزارة الصحة و بعض مؤسسات المجتمع المدني و الحاالت الفردية بمبلغ اجمالي قدره 

  شيكل. 5,940طرد صحي  بتمويل من المؤسسة السويدية بمبلغ اجمالي قدره  55شراء وتوزيع عدد 

  اإلنسانية االمم المتحدة لتنسيق الشئون مكتب  الصندوق االنساني لألراضي الفلسطينية المحتلة / من تمويلبصحي طرد  100شراء و توزيع (OCHA)   بمبلغ

 شيكل . 24,482.5اجمالي قدره 

  طرد صحي بتمويل من صندوق االمم المتحدة للسكان  2068شراء و توزيعUNFPA  شيكل . 108,151.8و بمبلغ اجمالي قدره 



25 

 

   نمؤسسة العون الطبي للفلسطينييطرد صحي بتمويل من  900توزيع MAP  شيكل . 34,351و بمبلغ اجمالي قدره 

  المؤسسة السويدية   طرد صحي بتمويل من 62شراء و توزيعSDC  شيكل .14,536.83 و بمبلغ اجمالي قدره 

  شيكل . 3,850المجتمع المدني بمبلغ اجمالي قدره اعفاء من رسوم ايجار قاعة المؤتمرات التابعة للجمعية لعدد من مؤسسات 
 

 

 التبرعات العينية
 ادوية طبية   من مؤسسة أنيرا. •

 . MAPطرود صحية   من مؤسسة العون الطبي للفلسطينيين   •

 هولندا . –ضيافة و قرطاسية  من مؤسسة اطفال الحرب  •

 لإلنماء الصحي و االجتماعي .اجهزة طبية و مكتبية و فرشات طبية  من مؤسسة جذور  •

 طرود غذائية من بنك القدس . •

 السويدية . IMاحهزة مكتبية  من  مؤسسة   •

 . Educaidلوحات معدنية ارشادية من  •

 جهاز تكيف من شركة ريو جولف . •

 سرير طبي  خاص بجهاز المناظير من شركة  ماجد حمدان . •
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 :9102خالل العام ل المساعدات التي تم توزيعها يالتالية توضح تفاص الجدول

 

 

    

 قيمة المساعدات بالشيكل عدد المستفدين الفئة المستفيدة #

 666886 229 اطفال بتمويل من المؤسسة الكندية 1

 330000 600 مساعدات نقدية مقدمة من صندوق وقف هاشم عطا الشوا 2

 410821 3735 خدمات طبية مخفضة 3

 3850 01 ايجار قاعة مجاني لعدد من المؤسساترسوم  4

 26282.11 22 لجهات مختلفة ) ادوية و مستلزمات (تبرعات عينية  5

 5491 55 طرود صحي من مشروع المؤسسة السويدية 6

 OCHA 011 2998245طرود صحي من مشروع  7

 UNFPA 0158 01805048طرود صحي من مشروع  8

 MAP 411 39350طرود صحي من مشروع  9

 SDC 22 09532483طرود صحي من مشروع  10

 1625301.24 6963 االجمالي
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 : 9102: الخطط التطويرية لسنة   خامساً 
 التطوير اإلداري: -اوال  

 تنمية المهارات الفنية واإلدارية لطواقم العمل .

 تنفيذ برامجها الرئيسية .تعزيز قدرة الجمعية على االستمرار في 

 تعزيز دائرة التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات الصحية والثقافية والتعليمية سواء على الصعيد المحلي و الصعيد الخارجي .

ضافة الى تعزيز الشفافية والمسئولية البدء في  مراجعة السياسات اإلعالمية  لتعزيز التواصل مع  المجتمع المحلي والمؤسسات االهلية  والعربية والدولية  باإل 

 االجتماعية  لدى جمهور المستفيدين .

لتيار الكهربائي او توفير الطاقة العمل الحثيث مع المؤسسات الدولية لدعم الجمعية  في توفير كميات الوقود الالزمة لتشغيل المولدات الكهربائية لتخفيف مشكلة انقطاع ا

 البديلة .

 مات الصحية والثقافية والتعليمية:تطوير الخد  -ثانيا 

 تدريب وتنمية قدرات الكوادر العاملة في مجال الصحة والثقافة اضافة للكوادر االدارية .

 تطوير البرنامج االلكتروني إلدارة المعلومات  ليشمل  مجاالت العمل الفنية واإلدارية بناءا على مؤشرات جديدة .

مركز الدكتور حيدر عبد الشافي الستيعاب العيادات التخصصية  اإلضافية  حسب اإلمكانيات و االحتياجات الصحية لجمهور انشاء قسم جديد للعيادات الطبية في 

 المستفيدين .

 العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية من خالل توفير المستلزمات  واألجهزة واألدوات الطبية الالزمة . 
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 غزة  بهدف سحب العينات من المرضى واحترام خصوصيتهم . العمل على اضافة  مساحة  جديدة لمختبر

 تزويد المكتبة العامة ومكتبة األطفال بكل ما يلزم من كتب ومراجع وأجهزة وأدوات ووسائل أخرى الزمة 

 تنفيذ العديد من دورات اسعاف أولي ودورات توعيه صحية في المدارس والمؤسسات األهلية ومؤسسات المجتمع المحلي .

ية في جهودها التوعوية ذ ندوات ودورات ثقافيه سياسيه واجتماعية من خالل  استضافة الفنانين والمبدعين من األطفال والعنصر الشبابي ومشاركة القطاعات الثقافتنفي

 والثقافية .

 ر على أداء دوره بشكل فاعل في المجتمع .االستمرار في اقامة معارض فنيه هادفه تساهم في اعادة احياء التراث الفلسطيني وبناء انسان فلسطيني قاد

 رئ والظروف غير العادية .اعداد خطة طوارئ جديده تساعد الجمعية على القيام بواجبها في حدود امكانياتها المتاحة ألبناء شعبنا في قطاع غزة  أثناء أوقات الطوا

 تقع تحت اشراف البرنامج .تطوير أداء برنامج محو األميه وتعليم الكبار وزيادة عدد المراكز التي  -
 التشبيك : -ثالثا 

ألهليه ومؤسسات تطوير التشبيك والتعاون  مع  شبكة المنظمات األهليه الفلسطينيه في مجالي الصحة والثقافة   من ناحيه ومع  باقي الشبكات والمؤسسات ا -  2
 المجتمع المحلي والجامعات من ناحيه أخرى 

   (Health and Nutrition and Protection Clusterيه وبين وزارة الثقافه والتعليم ووزارة الصحه من خالل اللقاء الرسمية مثل تطوير التشبيك بين الجمع -  1
     (HID) Humanitarian Identity user)    منظمة الصحة العالميةWHO -OCHA 

 
 لمحو األميه وبعض المؤسسات العربيه والدولية . تطوير التشبيك بين الجمعيه وبين الشبكة العربيه -  6

االيطالية و استقبال وفود اجنبية للعمل على إيجاد  AIDOSمؤسسة   UNDPفتح عالقات جديدة مع العديد من المسسات المانحة مثل برنامج األمم المتحدة االنمائي
استقبال الوفد اإلقليمي  -MAP –UKم مشاريع سرطان الثدي في فلسطين بالتعاون مع مؤسسة افاق  تعاون  جديد مثل استقبال د. فيلبا عضو البرلمان البريطاني لدع

 1011-1028و التشبيك مع صندوق األمم المتحدة للسكان لفتح افاق شراكة جديدة لمدة خمسة أعوام ابتداء  IMللمؤسسة  السويدية إلغاثة االفراد 


