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 .1رؤية ورسالة وقيم وأهداف وشعار جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية
الرؤيــة :تطمح جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية أن تكون مؤسسة وطنية فلسطينية رائدة في مجتمع ينعم بالتنمية
المستدامة.
الرسالــة :جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية جمعية أهلية تنموية ،تسعى إلى المساهمة في تحسين أوضاع المجتمع
المحلي الصحية ،التعلمية ،الثقافية واالجتماعية ،من خالل برامج شاملة ذات جودة مبنية على أساس العدالة والمساواة.
القيــم:
• القيــم المهنيـة وتشمـل:
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 ،االنتماء ،المساواة واإلنصاف وعدم التمييز.
األهداف االستراتيجية:
 oبناء قدرات الجمعية وشركائها.
 oالمساهمة في تحسين األوضاع الصحية في قطاع غزة.
 oالمساهمة في تمكين المرأة الفلسطينية من خالل خدمات متكاملة ذات جودة عالية.
 oالمساهمة في تعزيز الهوية الفلسطينية والثقافة المجتمعية في قطاع غزة.

شعار الجمعية:

خدمة راقية لشعب يستحقها
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 .2مجلس ادارة الجمعية:
مجلــس اإلدارة:
 .1عقددد مجلددد اإلدارة أعنددي عشددر جلسددة خددالل العددام  ،0202واظددم مددن خاللهددا علددى حضددورها غالبيددة أعضدداء
مجلد اإلدارة وذلك وفقا ً للجدول الوصفي للمواظبة الموضح ادناه:
صفة العضوية

عدد مرات الحضور

االسم
.1

األستاذ  /يونس الجرو

رئيس مجلس اإلدارة

55

.2

األستاذ  /محمد السقا

نائب الرئيس

55

.3

األستاذ  /صالح زقوت

أمين السر

55

.4

األستاذ  /هاشم الثالثيني

أمين الصندوق

55

.5

األستاذة  /رجاء بسيسو

عضوا

5

.6

األستاذة  /فيروز عرفة

عضوا

55

.7

المهندس  /حاتم أبو شعبان

عضوا

55

.8

األستاذ /عيسى سابا

عضوا

55

.9

األستاذ  /حجازي أبو شنب

عضوا

55

.11

الدكتور  /بكر أبو صفية

عضوا

5

.11

الدكتور  /طارق أبو الخير

عضوا

55

 - 2اتخذ مجلد اإلدارة خالل انعقاد جلساته ( )070قدرارا ً متنوعدا ً عدالج خاللهدا العديدد مدن المهمدات والمسدائل المتعلقدة بكافدة
مجاالت العمل داخل الجمعية من أبرزها شئون المدوظفين والمشدتريات والحسدابات والصدحة والثقافدة والتعلديم ،هدذا باإلضدافة
إلى األمور المتعلقة بالمشاريع واإلجراءات التطويرية مما دفع وساهم في تحسين جودة العمل بشدأن هدذه المجداالت مدن خدالل
العمدل والتدددخالت المسددتمرة واالشددرافية وغيدر ذلددك مددن فددتح فداق لجلددم تمددويالت جديدددة وإقامدة عالقددات مهنيددة جديدددة علددى
األصددعدة المحليددة والعربيددة والدوليددة ،وه دذا األمددر سدداهم بشددكل جددد وفعلددي فددي تفعيددل وتطددوير عمددل الجمعيددة واالرتقدداء
بأوضاعها الداخلية والخارجية وزاد من تحسين جودة العمل لدى جميع أقسام وخدمات وأنشطة الجمعية.

 555ق ار ار على مدار عام 5555
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 .3المقدمـــة والسياق العام:
السيــاق العـــام:
تعرض العالم خالل العام 0202م إلى جائحة فايروس كورونا التي غيرت مساره بشكل كامل على كافة المستويات (الصدحية
– االقتصادية – االجتماعية ،وغير ذلك مدن الخددمات والقطاعدات األخدرى ذات العالقدة الوطيددة بالحيداة اليوميدة) ،وعليده فقدد
تضرر العالم بأعره بزيادة معدل الوفيات واالصابات بهذا الفايروس مع تدهور الحالة الصحية في العديد مدن الددول ومدن بينهدا
دول متقدمة في كافة المجاالت على مستوى العالم ،ولقد أدى ذلك لفرض العديد من اإلجراءات المحلية من بينها اإلغالق التدام
والشامل لفترات طويلة من الوقت ،وبنا ًء على ذلك فإن قطاع غزة المنهك أساسا ً من ويالت وأضرار الحصار المفروض عليه
منذ حوالي عالعة عشر عاما ً قد تأعر بشكل أكبر وأعمق خاصة فدي تلدك الفتدرات التدي تدم فيهدا فدرض إغدالق تدام علدى مسدتوى
القطاع بأكمله ،باإلضافة لصعوبة وصول المستفيدين إلى المراكز الطبية والمستشفيات للحصول على الخددمات الصدحية لعددة
أسباب من بينها صعوبة الوصول لهذه المناطق نتيجدة اإلغدالق المشدددد أو خوفدا ً مدن اإلصدابة بالفدايروس هدذا بجاندم التددهور
الواضددح فددي مسددارات الوضددع االقتصدداد بمحافظددات غددزة حيددأ أدى ذلددك لوجددود شددبه تدددمير كامددل لحركددة وعمليددات البيددع
والشراء و كذلك المنظومة االقتصادية إذا ً أصبح الوضع مأساوياً ،هذا بجانم توقف عجلدة قطداع التعلديم بشدكل كامدل ممدا دفدع
بالجهات الحكومية ووكالة األونروا للجوء إلى نظام التعليم اإللكتروني بدون تهيئة مسبقة للكوادر والمؤسسات التعليميدة بسدبم
مفاجأة الحدث والجائحة والحاجة لموارد متنوعة لدعم تلك العملية.
وبنا دء على ما ذكر نفاً ..كان لذلك أعدر عكسدي صداحبه أضدرار كبيدرة علدى قطاعدات وخددمات (الصدحة– والمدرأة– والتعلديم)
حيأ أن تضرر العالم من جائحة فيروس كورونا انعكد بشكل كبير جدا ً على جميع الخدمات واألنشطة والبرامج والمشداريع،
وقد أعر على الدول الممولة والمؤسسات الداعمة لهذه البرامج والقطاعات حيأ أحجمت بشكل شبه كامدل عدن التمويدل والددعم
لفتددرة مددن الددزمن تقددارب العددام المدديالد نتيجددة تأعرهددا بالجائحددة كغيرهددا مددن دول العددالم ،كددل ذلددك أد إلددى تفشددي العديددد مددن
الظواهر السلبية الصحية واالجتماعية الجديدة علدى مجتمعندا الفلسدطيني وتزايدد معددالت الفقدر والفقدر المددقع والبطالدة بشدكل
كبير جدا ً وملحوظ تفوق كل المعدالت في األعوام السابقة.

وبناء على ما تقدم تحملت جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية مسؤولياتها كأحد أهم المؤسسات العاملة والرائددة فدي قطداع
العمل الصحي والمجتمعي في محافظات غزة ولما تتمتع به من شعبية وسمعة طيبة بين المستفيدين والمستفيدات باإلضافة لثقة
المؤسسات الدولية والمحلية بها من خالل تاريخها المهندي والمجتمعدي الطويدل لمدا يقدارب مدن خمسدين عامدا ً تقريبدا ً وذلدك مدن
خالل جودة البرامج التي تقدمها وفقا ً للمنظومة الخدماتية التالية:
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البرنامج الصحي
برنامج حماية وتمكين المرأة

البرنامج التعليمي والثقافي

 3.1الوضع الصحي في محافظات غزة في ظل استمرار الحصار وتفشي انتشار جائحة فايروس كورونا:
تضدددددرر النظدددددام الصدددددحي فدددددي فلسدددددطين بشدددددكل عدددددام ومحافظدددددات غدددددزة بشدددددكل خدددددا

وتعدددددرض النتكاسدددددة قويدددددة

ممدددددا أدى إلدددددى زيدددددادة فدددددي تددددددهور وتراجدددددع الوضدددددع الصدددددحي المنهدددددار أصدددددالً بسدددددبم فدددددايروس كوروندددددا حيدددددأ
أصددددداب كافدددددة منددددداحي الحيددددداة وبشدددددكل خدددددا

القطددددداع الصدددددحي منهدددددا بشدددددلل تدددددام ،وذلدددددك بسدددددبم تزايدددددد أعدددددداد

ومعدددددددالت اإلصددددددابات اليوميددددددة بهددددددذا الفددددددايروس ،ممددددددا أدى لقيددددددام الجهددددددات الحكوميددددددة لفددددددرض حظددددددر التجددددددوال
بشدددددكل كامددددددل ومتصددددددل لفتددددددرات طويلدددددة وصددددددلت أحيانددددددا ً لحددددددد االغددددددالق  02يومدددددا ً بشددددددكل متتددددددالي ،وتبددددددع ذلددددددك
اسدددددتمرار اإل غدددددالق بشدددددكل جزئدددددي مدددددع توقدددددف تقدددددديم كافدددددة الخددددددمات الصدددددحية بجميدددددع مراكدددددز الرعايدددددة األوليدددددة
والعيدددددددادات ،ولدددددددم يدددددددتم السدددددددما بالعمدددددددل إال للمستشدددددددفيات وبشدددددددكل جزئدددددددي ،هدددددددذا بجاندددددددم إغدددددددالق العيدددددددادات
الخارجيددددددة فددددددي كافددددددة المستشددددددفيات الحكوميددددددة مددددددع إغددددددالق كافددددددة العيددددددادات التابعددددددة لوكالددددددة الغددددددوث وتشددددددغيل
الالجئين الفلسطينيين.
وهدددددذا سددددداهم لحدددددد كبيدددددر فدددددي تفددددداقم سدددددوء األ وضددددداع الصدددددحية لددددددى كافدددددة الفئدددددات وخاصدددددة الهشدددددة منهدددددا وأيضدددددا ً
أصدددددحاب األ مدددددراض المزمندددددة كمرضدددددى السدددددرطان والقلدددددم وغسددددديل الكلدددددى .حيدددددأ تدددددم إيقددددداف إجدددددراء العمليدددددات
الجراحيددددددة فددددددي المستشددددددفيات ولددددددم يددددددتم إجددددددراء إال العمليددددددات الطارئددددددة منهددددددا وهددددددذا هددددددو الحددددددال فددددددي نظددددددام
التحويالت في الخارج.
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 3.2وضــع المـــرأة فــي غــزة:
كدددددان مخططدددددا ً للعدددددام 0202م أن يكدددددون عا ًمدددددا مفعمدددددا ً بكوكبدددددة مدددددن المعدددددالم البدددددارزة فدددددي قطددددداع تمكدددددين وحمايدددددة
المدددددرأة وتحديددددددا ً المسددددداواة بدددددين الجنسدددددين وتحسدددددين صدددددحة المدددددرأة .وذلدددددك تيمندددددا ً بمدددددرور  5سدددددنوات مدددددن إعدددددالن
أهددددداف التنميددددة المسددددتدامة

( ،)SDGsمدددددروراً بدددد  02عا ًمددددا علددددى قددددرار مجلدددددد األمددددن التدددداريخي بشددددأن المدددددرأة

والسددددالم واألمدددددن ،وعليدددده كدددددان مددددن المتوقدددددع أن يكددددون عامدددددا ً مهمددددا ً للتفكيدددددر وااللتددددزام والعمدددددل مددددن أجدددددل تحقيدددددق
العدالة االجتماعية والتنمية المستدامة وااليفاء بالوعد للنساء والفتيات.
ولألسددددددف اتددددددأتي الريددددددا بمددددددا ال تشددددددتهي السددددددفنا فقددددددد شددددددهد العددددددام 0202م جملددددددة مددددددن التغيددددددرات والتحددددددديات
علددددددددى المسددددددددتوى العددددددددالمي والفلسددددددددطيني بخصددددددددو

قطدددددددداع المددددددددرأة ،بظهددددددددور جائحددددددددة كورونددددددددا كوفيددددددددد 21

المسدددددتجد مدددددع بدايدددددة العدددددام واسدددددتمرارها حتدددددى هدددددذه اللحظدددددة وهيمنتهدددددا علدددددى الوضدددددع اإلنسددددداني والمجتمعدددددي فدددددي
األراضدددددددي الفلسدددددددطينية .حيدددددددأ أفدددددددرزت الجائحدددددددة احتياجدددددددات إنسدددددددانية عاليدددددددة وغيدددددددر متوقعدددددددة تركدددددددت عددددددداراً
وبصددددددمة سددددددلبية علددددددى المجتمددددددع الفلسددددددطيني عامددددددة والنسدددددداء والفتيددددددات خاصددددددة ،حيددددددأ سددددددجل معدددددددالت العنددددددف
بأنواعددددده مسدددددتويات عاليدددددة خدددددالل الجائحدددددة مدددددن حيدددددأ الدددددوتيرة والحددددددة ،كدددددل ذلدددددك دفدددددع للتوجددددده إلدددددى تصدددددميم
البدددددددرامج اإلنسدددددددانية وتلبيدددددددة احتياجدددددددات النسددددددداء والف تيدددددددات فدددددددي الحجدددددددر الصدددددددحي والمنزلدددددددي بمدددددددا فددددددديهن ذوات
اإلعاقدددددة والحوامدددددل والسددددديدات بعدددددد الدددددوالدة وكبيدددددرات السدددددن والناجيدددددات مدددددن السدددددرطان .باإلضدددددافة إلدددددى ذلدددددك
تفاقمددددت الفجدددددوات فدددددي الحمايدددددة القانونيدددددة للمدددددرأة ،كدددددل ذلددددك تدددددزامن مدددددع معانددددداة المدددددرأة الفلسدددددطينية المركبدددددة بدددددين
ممارسددددددات االحددددددتالل وانتهاكاتدددددده وبددددددين الحصددددددار وتداعياتدددددده وتبعاتدددددده فددددددي عدددددددم إقددددددرار قددددددوانين أكثددددددر حمايددددددة
للمرأة ،تتوافق مع القوانين والقرارات الدولية لتعزيز حقوق النساء والفتيات.
 3.3الوضــع التعليمـي والثقافــي
يعددددداني قطددددداع غدددددزة مدددددن شدددددلل تدددددام فدددددي قطددددداع التعلددددديم والثقافدددددة بشدددددكل عدددددام وذلدددددك بسدددددبم جائحدددددة فدددددايروس
كوروندددددا حيدددددأ تدددددم إغدددددالق كافدددددة المددددددارس سدددددواء الحكوميدددددة أو التابعدددددة لوكالدددددة الغدددددوث والخاصدددددة أيضدددددا ً إضدددددافة
لكافددددة الجامعددددات فددددي القطدددداع وذلددددك مددددع بدايددددة العددددام ومددددن عددددم تددددم اللجددددوء إلددددى التعلدددديم االلكترونددددي االفتراضددددي
حيدددددأ لدددددم تكدددددن أطدددددراف المنظومدددددة سدددددواء معلمدددددين أو طلبدددددة لدددددديهم وعدددددي كدددددافي لهدددددذا النظدددددام باإلضدددددافة إلدددددى أن
قطددددداع كبيدددددر مدددددن الطلبدددددة لددددديد لديددددده االمكانيدددددات الماديدددددة التدددددي تسدددددمح بتدددددوفير االنترندددددت أو جهددددداز كمبيدددددوتر أو
الهدددددداتف الددددددذكي المحمددددددول لكددددددل طالددددددم علمددددددا بددددددأن متوسدددددد عدددددددد األطفددددددال فددددددي األسددددددرة الفلسددددددطينية هددددددو ()5
أفراد ،كل ذلك أدى إلى انخفاض نسبة التحصيل العلمي.
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هددددددذا بجانددددددم انهيددددددار وتددددددأزم الوضددددددع االقتصدددددداد ممددددددا أدى لزيددددددادة معدددددددل انتشددددددار بعدددددد

الظددددددواهر السددددددلبية

أهمهددددددا تسددددددرب األطفددددددال مددددددن المدددددددارس وكددددددذلك عمالددددددة األطفددددددال فددددددي الشددددددوارع فددددددي سددددددن األحددددددداث وانتشددددددار
ظاهرة التسول بشكل واضح وملحوظ.
باإلضددددددافة إلددددددى تزايددددددد تراجددددددع االهتمددددددام بالجانددددددم الثقددددددافي وتعزيددددددز الهويددددددة الوطنيددددددة بسددددددبم الجائحددددددة وأيضددددددا ً
تدددددددني وقلددددددة المهتمددددددين باألنشددددددطة الثقافيددددددة نتيجددددددة تدددددددهور الوضددددددع الصددددددحي واالقتصدددددداد واالهتمددددددام والتركيددددددز
على الجانم االنساني كأولوية لسد احتياجات الناس.
 .4تدخالت جمعية عبد الشافي للخدمات الصحية والمجتمعية
جمعيدددددة عبدددددد الشدددددافي الصدددددحية والمجتمعيدددددة حاولدددددت جاهددددددة تخطدددددي هدددددذه الصدددددعوبات بسدددددبم جائحدددددة فدددددايروس
كوروندددددا مدددددن خدددددالل العمدددددل بكافدددددة الطدددددرق الممكندددددة لسدددددد الثغدددددرات وتلبيدددددة االحتياجدددددات ،فأعنددددداء اإلغدددددالق الكامدددددل
اسددددددتمرت الجمعيددددددة فددددددي التواصددددددل مددددددع الفئددددددات المسددددددتفيدة وذلددددددك فددددددي كافددددددة التخصصددددددات الصددددددحية الموجددددددودة
لدددددددى الجمعيددددددة مددددددن خددددددالل التواصددددددل االلكترونددددددي عبددددددر مواقددددددع التواصددددددل االجتمدددددداعي أو مددددددن خددددددالل أرقددددددام
الهواتددددددف المحمولددددددة واالرقددددددام المجانيددددددة المعلنددددددة عبددددددر منصددددددات الجمعيددددددة اإلعالميددددددة لالسددددددتمرار فددددددي تقددددددديم
الخدددددمات ،وعنددددد إعددددادة فددددتح المقددددرات تددددم تقددددديم الخدمددددة الصددددحية بشددددكل كامددددل مددددع مراعدددداة فددددرض العديددددد مددددن
االجددددددراءات الوقائيددددددة والتددددددي تحددددددافا قدددددددر اإلمكددددددان علددددددى سددددددالمة طواقمنددددددا مددددددن خددددددالل برتوكددددددول وإجددددددراءات
األمدددددن والسدددددالمة المتبدددددع وكدددددذلك سددددددالمة الفئدددددات المسدددددتفيدة ،مدددددع التأكيدددددد علددددددى صدددددعوبة الوضدددددع خدددددالل هددددددذا
العددددددام  0202وتددددددأعر كا فددددددة القطاعددددددات والبددددددرامج بهددددددذه الجائحددددددة إال أننددددددا اسددددددتمرينا فددددددي تقددددددديم خدددددددماتنا بجددددددودة
عاليددددددة مددددددن خددددددالل بددددددرامج الجمعيددددددة األكثددددددر أهميددددددة فددددددي تلددددددك المرحلددددددة (البرنددددددامج الصددددددحي– برنددددددامج حمايددددددة
وتمكدددددين المدددددرأة) ،مدددددع توقدددددف البدددددرامج التدددددي يدددددؤعر اسدددددتمرارها بشدددددكل وجددددداهي سدددددلبا ً علدددددى الوضدددددع الصدددددحي
والتزامددددددا ً بتعليمددددددات الددددددوزارة تددددددم ايقدددددداف (البرنددددددامج التعليمددددددي الثقددددددافي وبرنددددددامج تعلدددددديم الكبددددددار) حفاظددددددا ً علددددددى
سالمة الفئات المستهدفة.
وقددددددد وصددددددل اجمددددددالي المسددددددتفيدين مددددددن الرجددددددال والنسدددددداء واألطفددددددال مددددددن بددددددرامج الجمعيددددددة فددددددي العددددددام 0202
إلى  143,283مستفيد/ة تلقوا  214,051خدمة.

والمخط

البيان ي التال ي يوض ح ذلك:

مخطط بياني بعدد المستفيدين والخدمات المتلفاه

 214,051خدمة

 143,283مستفيد

143,283
214,051

عدد الخدمات المتلفاه
عدد المستفيدين في الجمعية
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الفعاليـات واالنجـازات الصحيــة (البرنامــج الصحـي):

البرندددددامج الصدددددحي هدددددو أحدددددد البدددددرامج االساسدددددية التدددددي تعمدددددل الجمعيدددددة مدددددن خاللهدددددا علدددددى تقدددددديم الخددددددمات التدددددي
تحتاجهددددا كافددددة فئددددات شددددعبنا ،وتعددددد جمعيتنددددا أحددددد أهددددم المؤسسددددات العاملددددة فددددي هددددذا القطدددداع علددددى مدددددار سددددنوات
عبدددددر تقدددددديم العديدددددد مدددددن النشدددددطة والخددددددمات المتنوعدددددة فدددددي مركزيهدددددا (المركدددددز الرئيسدددددي -غدددددزة ،مركدددددز صدددددحة
المراة -جباليا).
أوال :الخدمات المقدمة في مركز الجمعية الرئيسي -غزة:
 .1المستوصف:
يقدددددددم داخددددددل مستوصددددددف غددددددزة العديددددددد مددددددن الخدددددددمات الطبيددددددة المتنوعددددددة مددددددن خددددددالل العيددددددادات العامددددددة
والعيدددددددادات التخصصدددددددية التدددددددي يشدددددددرف عليهدددددددا أطبددددددداء متخصصدددددددون .الجددددددددول التدددددددالي يوضدددددددح الخددددددددمات
المقدمة:
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22
23
24

نوع الخدمة
عيادة طب العائلة
عيادة المسالك البولية
عيادة األمراض النسائية
عيادة الحوامل
عيادة تنظيم األسرة
عيادة الجلدية
جراحة أطفال
عيادة األورام
عيادة األنف واألذن والحنجرة
عيادة العيون
عيادة األمراض الباطنة والمناظير
عيادة األعصاب وتخطيط العضالت الطرفية
عيادة العظام
عيادة الصدرية
عيادة القلب وتصوير القلب بالموجات فوق الصوتية
عيادة الغدد الصماء والسكري
عيادة األوعية الدموية والدوالي
المختبر
مختبر الباثولوجي
األسنان
األشعة
الدورات والندوات
التثقيف الصحي
االستشارات النفسية
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شددددددهد عددددددام 0202م ومنددددددذ مددددددارس  0202حالددددددة طددددددوار عامددددددة فددددددي ظددددددل جائحددددددة كورونددددددا ،حيددددددأ اسددددددتمرت
الجمعيدددددة فدددددي تقدددددديم خددددددماتها الصدددددحية خدددددالل الجائحدددددة مدددددع االلتدددددزام بددددداجراءات السدددددالمة والوقايدددددة ،وذلدددددك مدددددن
خددددددالل اعددددددداد خطددددددة الطددددددوار للعمددددددل خددددددالل جائحددددددة كوفيددددددد  ، 21وشددددددملت جملددددددة مددددددن االجددددددراءات الخاصددددددة
بالوقايدددددة والحمايدددددة مدددددن العددددددوى مدددددع فدددددرض نظدددددام السدددددتقبال الفئدددددات المسدددددتفيدة للحفددددداظ علدددددى كدددددوادر الجمعيدددددة
وكدددددذلك المتدددددرددين علدددددى الجمعيدددددة مدددددن مخددددداطر انتقدددددال العددددددوى بمدددددا يخدددددو فدددددايروس كوروندددددا تحديدددددداً ،وعليددددده
فرضنا النظام التالي ويشمل االجراءات التالية:
استقبال المستفيدين من خالل الحجز المسبق.
استقبال المستفيدين حسب الموعد المحدد ولم يتم السماح بدخول مرافقين.
توفير أماكن انتظار خارج مقرات الجمعية.
التـ ـ ـ ـ ـ ـزام المس ـ ـ ـ ـ ــتفيدين بارت ـ ـ ـ ـ ــداء التمام ـ ـ ـ ـ ــات ا ـ ـ ـ ـ ــافة اللتـ ـ ـ ـ ـ ـزام كاف ـ ـ ـ ـ ــة طواقمن ـ ـ ـ ـ ــا بارتــ ـ ـ ـ ــداء المالب ـ ـ ـ ـ ــس وكافــ ـ ـ ـ ــة
مستلزمات الحماية من الفايروس.
اس ـ ـ ـ ـ ــتقبال المر ـ ـ ـ ـ ــى بقي ـ ـ ـ ـ ــاس درج ـ ـ ـ ـ ــة الحـ ـ ـ ـ ـ ـ اررة وتعب ـ ـ ـ ـ ــة نم ـ ـ ـ ـ ــوذج خ ـ ـ ـ ـ ــا

بف ـ ـ ـ ـ ــايروس كورون ـ ـ ـ ـ ــا وم ـ ـ ـ ـ ــن ث ـ ـ ـ ـ ــم

اجراءات الوقاية والتعقيم التامل.
عـ ـ ـ ــدم السـ ـ ـ ــماح ألكثـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن ثالثـ ـ ـ ــة مسـ ـ ـ ــتفيدين فـ ـ ـ ــي قاعـ ـ ـ ــات االنتظـ ـ ـ ــار رغـ ـ ـ ــم اتسـ ـ ـ ــاعها مـ ـ ـ ــع الت كـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ــن
التباعد الجسدي.
الفترة الزمنية بين المستفيد والتالي لنفس الخدمة  35دقيقة لتعقيم المكان وإعادة تهي ته.
التنسيق التامل مع و ازرة الصحة حال اكتشاف أي حاالت مصابة.
ونظددددددرا ً لصددددددعوبة تلددددددك اإلجددددددراءات التددددددي تهدددددددف الددددددى الحفدددددداظ
علدددددددددى سدددددددددالمة كافدددددددددة األطدددددددددراف سدددددددددواء مقددددددددددمي الخددددددددددمات
(العددددداملين) أو المسدددددتفيدين ،كدددددذلك تقلددددديو فتدددددرة العمدددددل ممدددددا أعدددددر
سدددددلبا ً علدددددى قددددددرة الجمعيدددددة السدددددتيعاب واسدددددتقبال اعدددددداد محددددددودة
مدددددددن المسدددددددتفيدين ،غيمدددددددا بعدددددددد وخدددددددالل عدددددددودة الحيددددددداة تددددددددريجيا ً
لوضدددددعها الطبيعدددددي وبسدددددبم عقدددددة المسدددددتفيدين العاليدددددة فدددددي خددددددماتنا
الصدددددحية لدددددم تتددددددأعر الجمعيدددددة طدددددويال بهددددددذا الوضدددددع بدددددل عددددددادت
األمدددددددددور لوضدددددددددعها الطبيعدددددددددي؛ حيدددددددددأ زادت أوقدددددددددات العمدددددددددل
المسدددددمو بهدددددا ومدددددن عدددددم اسدددددتمرت الجمعيدددددة فدددددي تقدددددديم خددددددماتها مدددددع االلتدددددزام الكامدددددل بدددددإجراءات الوقايدددددة رغدددددم
كثددددرة الصددددعوبات مددددع التركيددددز خددددالل تلددددك الفتددددرة علددددى الفئددددات الهشددددة والمهمشددددة مددددن أبندددداء شددددعبنا مددددن خددددالل
تقدددددديم تخفيضدددددات لدددددبع

الخددددددمات أو تقدددددديمها بشدددددكل مجددددداني مدددددن خدددددالل المشددددداريع المنفدددددذة مدددددن قبدددددل الجمعيدددددة

مع التأكيد على ارتفاع األسعار الخرافي وغير المسبوق بما يخو المستلزمات الطبية.
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ورغددددددم أن العددددددام  0202كددددددان مليئددددددا ً باألحددددددداث الصددددددعبة التددددددي أعددددددرت علددددددى العددددددالم اجمددددددع وكددددددذلك فلسددددددطين
وبالتحديدددددددد قطددددددداع غدددددددزة إال أن أعددددددددد المسدددددددتفيدين مدددددددن البرندددددددامج الصدددددددحي وصدددددددلت إلدددددددى 78,675مسدددددددتفيد/ة
وتلقدددددددوا  137,614خدمدددددددة رغدددددددم اإلغالقدددددددات وتحديدددددددد مواعيدددددددد العمدددددددل بسدددددددبم جائحدددددددة كوفيدددددددد  .21والمخطددددددد
البياني التالي يوضح ذلك:
مخطط بياني بعدد المستفيدين ومتلقوا الخدمات من
البرنامج الصحي
140,000

120,000

137,614
100,000

80,000

60,000

78,675

40,000

20,000

0

عدد المستفيدين في الجمعية

عدد الخدمات المتلقاه

وقد شملت التدخالت الصحية لمواجهة جائحة فايروس كورونا وكذلك تطوير البرنامج الصحي اآلتي:
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 oفددددددرض اجددددددراءات وقائيددددددة للفئددددددات المسددددددتفيدة وكددددددذلك كددددددوادر الجمعيددددددة مددددددع تددددددوفير تمويددددددل
كامل لمستلزمات التعقيم الالزمة.
 oتطدددددددوير األجهدددددددزة الطبيدددددددة و التدددددددي تسددددددداعد علدددددددى اكتشددددددداف اإلصدددددددابة بفدددددددايروس كوروندددددددا
بالحصددددددول علددددددى تمويددددددل لشددددددراء جهدددددداز (  ) C.Tعددددددن طريددددددق مؤسسددددددة التعدددددداون و بتمويددددددل
مدددددددددن الصدددددددددندوق العربدددددددددي  .التوريدددددددددد خدددددددددالل العدددددددددام  0202المسددددددددداهمة بمبلددددددددد 022.222
دوالر (فق مائتي ألف دوالر) .
 oتدددددددوفير تمويدددددددل لشدددددددراء عيدددددددادة متنقلدددددددة تسددددددداعد كوادرندددددددا الطبيدددددددة العاملدددددددة ضدددددددمن البرندددددددامج
الصدددددددددددحي للوصدددددددددددول للمصدددددددددددابين بفدددددددددددايروس كوروندددددددددددا و كدددددددددددذلك المفدددددددددددروض علددددددددددديهم
الحجرالصددددددددحي المنزلددددددددي و أيضددددددددا ً الفئددددددددات الهشددددددددة التددددددددي ال تسددددددددتطيع الوصددددددددول لمقددددددددرات
الجمعيددددددة للحصددددددول علددددددى الخدددددددمات الصددددددحية ،و ذلددددددك مددددددن المؤسسددددددة الكنديددددددة عددددددن طريددددددق
مؤسسددددددة النددددددداء الفلسددددددطيني الموحددددددد ()UPA

بمبلدددددد  72.222دوالر ( فقدددددد سددددددبعون الددددددف

دوالر ) التوريد خالل العام . 0202
 oتددددددددوفير مصددددددددادر الطاقددددددددة البديلددددددددة (الطاقددددددددة الشمسددددددددية) كمرحلددددددددة أولددددددددى لمركددددددددز الجمعيددددددددة
الرئيسددددددي – غددددددزة ،وخاصددددددة جهدددددداز الددددددرنين المغناطيسددددددي بقدددددددرة  70كيلددددددو وبنظددددددام (
 ) gradeبتمويددددددل مددددددن الحكومددددددة االلمانيددددددة

( )KFWعددددددن طريددددددق مؤسسددددددة GIZ

On
بمبلدددددد

اجمددددددالي قدددددددره  275.222شدددددديكل (فقدددددد مائددددددة وخمسددددددة وسددددددبعون ألددددددف شدددددديكل ال غيددددددر) ممددددددا
يدددددددوفر شدددددددهريا  25.222شددددددديكل أ مدددددددا يعدددددددادل  202.222شددددددديكل سدددددددنويا اضدددددددافة للحفددددددداظ
على االجهزة الطبية التي تكون عرضة للتلف من تكرار انقطاع التيار الكهربائي .
 oتدددددددوفير مصدددددددادر الطاقدددددددة البديلدددددددة (الطاقدددددددة ال شمسدددددددية) فدددددددي فدددددددرع الجمعيدددددددة بجباليدددددددا وكدددددددذلك
تددددددددوفير محطددددددددة تحليددددددددة بتمويددددددددل مددددددددن المؤسسددددددددة االيطاليددددددددة  GVCوأجهددددددددزة تكيددددددددف بمبلدددددددد
اجمدددددالي قددددددره  27.222يدددددورو (فقددددد سدددددبعة عشدددددر ألدددددف يدددددورو ال غيدددددر) ممدددددا يسددددداعد علدددددى
تطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.
 oتنفيددددددذ مشددددددروع تحسددددددين الوصددددددول إلددددددى خدددددددمات الرعايددددددة الصددددددحية والتغذيددددددة لألطفددددددال دون
سددددددن الخامسددددددة والنسدددددداء فددددددي المندددددداطق المهمشددددددة بالشددددددراكة مددددددع مؤسسددددددة االغاعددددددة الطبيددددددة
وبتمويددددددل مددددددن الصددددددندوق االنسدددددداني لألراضددددددي الفلسددددددطينية المحتلددددددة  /مكتددددددم األمددددددم المتحدددددددة
لتنسيق الشئون االنسانية  OCHAوبمبل اجمالي قدره  51,333دوالر.
 oاسدددددددتمرار مشدددددددروع ( تحسدددددددين وصدددددددول جميدددددددع المدددددددواطنين الدددددددى خددددددددمات الرعايدددددددة الصدددددددحية
المتكاملدددددة مدددددن خدددددالل المدددددال مقابدددددل العمدددددل للخدددددريجين الشدددددباب) عدددددن طريدددددق مركدددددز تطدددددوير
المؤسسدددددددات األهليدددددددة  NDCجهدددددددة التمويدددددددل البندددددددك الددددددددولي بمبلددددددد اجمدددددددالي قددددددددره 007,202
دوالر.
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 oتدددددددريم كافدددددددة العددددددداملين والطدددددددواقم الطبيدددددددة بالجمعيددددددة علدددددددى ليدددددددات التعامدددددددل مدددددددع الحددددددداالت
والمدددددراجعين للوقايدددددة مدددددن فيدددددروس كوروندددددا وذلدددددك مدددددن خدددددالل عقدددددد نددددددوات تثقيفيدددددة توعويدددددة
متعددة.
 oتددددددددريم الطدددددددواقم الطبيدددددددة علدددددددى نشدددددددر عقافدددددددة التوعيدددددددة الصدددددددحية وخصوصدددددددا عدددددددن جائحدددددددة
كورونا ،للمراجعين والمترددين على خدمات الجمعية المختلفة.
 oعددددددززت الجمعيددددددة ليددددددة الحجددددددز المسددددددبق للمسددددددتفيدين مددددددن خدددددددمات الجمعيددددددة الصددددددحية لمنددددددع
االزدحددددددام واالكتظدددددداظ داخددددددل مراكزهددددددا حرصددددددا علددددددى تحقيددددددق اعلددددددى درجددددددات الوقايددددددة مددددددن
العدوى بفايروس كورونا.
 oقامددددددت الجمعيددددددة بتطددددددوير منظومددددددة التواصددددددل عددددددن بعددددددد عبددددددر مواقددددددع التواصددددددل االجتمدددددداعي
والخطدددددددوط الهاتفيدددددددة المجانيدددددددة لتسددددددداهم بتقدددددددديم الخددددددددمات الصدددددددحية والتوعويدددددددة واالجتماعيدددددددة
والنفسددددددية والقانونيددددددة لمختلددددددف الفئددددددات المسددددددتهدفة وذلددددددك بسددددددبم جائحددددددة كورونددددددا التددددددي أدت
الددددددى إغالقددددددات متعددددددددة للقطدددددداع وبالتددددددالي صددددددعوبة وصددددددول المرضددددددى للجمعيددددددة وخصوصددددددا
فدددددددي بدايدددددددة الجائحدددددددة حيدددددددأ تدددددددم تقدددددددديم االستشدددددددارة الطبيدددددددة ألكثدددددددر مدددددددن ( )0222مدددددددري
بواسدددددددطة نخبدددددددة مدددددددن أفضدددددددل االطبددددددداء .وكدددددددذلك خدمدددددددة االرشددددددداد والتثقيدددددددف الصدددددددحي عبدددددددر
الهاتف.
 oوفددددددرت الجمعيدددددددة العددددددالج الدددددددالزم ألغلدددددددم مددددددن اصددددددديبوا بفدددددددايروس كورونددددددا مدددددددن مدددددددوظفي
الجمعيدددددة وكدددددذلك طدددددرود صدددددحية لمدددددن لدددددم يحصدددددل علدددددى األدويدددددة الدددددى جاندددددم تقدددددديم الددددددعم
النفسي واالجتماعي لهم.
 oالبددددددء فدددددي اجدددددراءات شدددددراء عالعدددددة أجهدددددزة التدددددرا سددددداوند بنظدددددام  4Dألقسدددددام األشدددددعة والقلدددددم
والنساء (التنفيذ خالل العام .)0202
 oالبددددددء فدددددي اجدددددراءات شدددددراء عدددددالث وحددددددات أسدددددنان جديددددددة كاملدددددة ومتطدددددورة وإضدددددافة عيدددددادة
رابعة و(التنفيذ خالل العام .)0202
 oتدددددوفير غرفدددددة لتصددددددبح عيدددددادة أسددددددنان رابعدددددة نظدددددرا ً ل قبددددددال الشدددددديد علددددددى عيدددددادات األسددددددنان
الجمعية.
 oإعدددددددادة تهيئدددددددة المكدددددددان الخدددددددا

بمختبدددددددرات الجمعيدددددددة ممدددددددا يسددددددداعد علدددددددى تسدددددددهيل وصدددددددول

الخدمة مع الحفاظ على خصوصية المرضى.
 oاالسددددددتمرار فددددددي تقددددددديم الخدمددددددة الصددددددحية عددددددن طريددددددق البرنددددددامج الصددددددحي وفددددددق اجددددددراءات
السالمة والوقاية في كافة االقسام والعيادات التخصصية وذلك على النحو التالي:


عيادة المسالك البولية والعقم وزراعة الكلى.
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عيادة األمراض الصدرية.



عيادة طم العائلة.



عيادة القلم.



عيادة األورام.



عيادة العظام.



عيادة الجلدية.



عيادة الغدد.



عيادة األنف واألذن والحنجرة.



عيادة

األمراض

الباطنة

والجهاز

الهضمي

والمناظير.

-



عيادة طم العيون.



قسم البصريات.



عيادة صحة المرأة وتنظيم األسرة.



عيادات طم الفم واألسنان.



عيادة تقويم األسنان.



عيادة جراحة الوجه والفكين وزراعة األسنان.

خدمــات صحيـة نوعيـة:


تطوير خدمة زراعة األسنان.



تركيبات أسنان حديثة (الزيركون).



سحم نسيج خصو باستخدام االبرة (.)TISA



حقن الخصيتين بالبالزما الغنية بالصفيحات (.)PRP



خدمات االشعة التداخلية (أخذ عينات من البروستاتا – الكبد – الكلى – الغدد الليمفاوية في الرقبة – الغدة
الدرقية).



تركيم جهاز  wire localizerومن خالله تتجنم مريضة سرطان الثد إزالة الثد بأكمله وتقتصر
العملية على إزالة الكتلة السرطانية فق .



تصوير الثد ()Mammogram



التصوير بالرنين المغناطيسي ()MRI



األشعة السينية ()X-Ray



االشعة الملونة ()Fluoroscopy



وحدة المناظير ()Endoscope Unit
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التصوير بااللتراساوند ( )Ultrasound Unit



التصوير الطبقي المحوسم ( ) C.T



تصوير الفكين ()Panorama



وحدة المناظير الخاصة بالقولون والمعدة (.)Colonoscopy

 ₋تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وتشمل:


استمرار االتفاقيات الخاصة بتصوير الثد

باألشعة السينية (الكشف المبكر عن أورام الثد )

) )Mammogramوالتصوير بالموجات الفوق صوتية ( )Ultrasoundمع وكالة الغوث وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين.


إبرام اتفاقيات جديدة مع وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين خاصة بتقديم خدمات األشعة
المقطعية (  )C.Tوخدمة التصوير بالرنين المغناطيسي (  ) MRIواألشعة التداخلية بمبل اجمالي قدره
 02407شيكل.



االستمرار في التعاقد مع مختبرات خارجية إلجراء فحوصات اضافية مما انعكد باإليجاب على أداء
المختبر في العام 0202م.



استمرار المشروع الخا

بتوفير فر

عمل للخريجين بالشراكة مع مركز تطوير  NDCبتمويل من

البنك الدولي بتوفير عدد  222فرصة عمل ضمن البرنامج الصحي مما انعكد على جودة الخدمة خاصة
في ظل جائحة كورونا.
خدمات أخرى وشملت اآلتي:


دورات اسعاف أولي وندوات صحية في المدارس ورياض االطفال اضافة لبع

المؤسسات األهلية في

مختلف مناطق قطاع غزة استفاد منها  215فرد.


تدريم عدد  02طبيم أسنان امتياز في قسم طم الفم وأسنان بالجمعية ضمن اتفاقيه مع وزارة الصحة.



تم استيعاب عدد  2ممرضين وممرضات و 4اطباء على بند التطوع.



تطوع عدد صيدلي واحد في صيدلية الجمعية المقر الرئيسي بغزة.

 .2صحة المرأة وتنظيم األسرة
استجابة لرؤية الجمعية وأهدافها ورسالتها ،بشأن تحسين وضع الصحة اإلنجابية للمرأة الفلسطينية ،وتلبية
الحتياجات النساء للخدمات الصحيه والتثقيفية والنفسيه و االجتماعية  ،حرصت الجمعية على تقديم خدمات الصحة الجنسية
واالنجابية على أكمل وجه بخدماتها المتنوعة بطواقم طبية عالية الكفاءة داخل المقر الرئيسي بغزة  ،كذلك ساهم مركز صحة
المرأة -جباليا التابع للجمعية بدور ناش وفاعل من خالل تقديم األنشطة والخدمات متعددة القطاعات في محاولة للوصول إلى
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هذه األهداف ومنها المتابعة الجيدة والمتواصلة للسيدات ما قبل واعناء الحمل وما بعد الوالدة للمساهمة في تقليل نسبة الوفيات
بين األطفال واألمهات خالل فترة الحمل وبعد الوالدة.
الخدمات المقدمة في عام 2121م:
أ.

عيادة متابعة الحمل:

بل عدد السيدات الحوامل الالتي ترددن على المركز خالل العام  0202اجمالي( )0400سيدة قدمت لهن خدمات مختلفة من
المتابعة الروتينية و الفحو العام وتصوير الجنين باأللتراساوند وعمل التحاليل المخبرية وصرف الدواء الالزم
والمكمالت الغذائية حسم توصيات الطبيبة المختصة  ،وقد بل مجموع الخدمات التي قدمت للسيدات في عيادة الحوامل
(  )7000خدمة.

جدول توضيحي لعدد المستفيدات والخدمات المقدمة
(عيادة متابعة الحمل)
8000
6000
4000

7383
3483

2000
0

عدد الخدمات المقدمة

عدد المستفيدات

ب  -عيادة تنظيم األسرة:
بل عدد السيدات المترددات على عيادة تنظيم األسرة خالل العام 0202م اجمالي (  ) 2404سيدة  ،قدمت لهن خدمات
مختلفة كاالستشارات الصحية و وسائل تنظيم األسرة المختلفة من حبوب منع الحمل وتركيم اللوالم المختلفة ومتابعتهن
من خالل التصوير والتحاليل المخبرية الى جانم وسائل التنظيم األخرى  ،وقد بل عدد الخدمات التي قدمت لهن
( )0420خدمة .
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جدول توضيحي لعدد المستفيدات والخدمات المقدمة
(عيادة تنظيم األسرة)
3000
2500
2000
1500

2468
1464

1000
500
0

عدد الخدمات المقدمة

عدد المستفيدات

ج – عيادة األمراض النسائية:
ارتادت عيادة األمراض النسائية خالل العام  0202عدد ( ) 4011سيدة ،قدمت لهن خدمات مختلفة من كشف وتصوير
باأللتراساوند وتقديم العالج الالزم لهن  ،وقد بلغت الخدمات التي قدمت لهن عدد ( ) 2177خدمة.

جدول توضيحي لعدد المستفيدات والخدمات المقدمة
(عيادة األمراض النسائية)
8000
6000
4000

6977
4399

2000
0

عدد الخدمات المقدمة

عدد المستفيدات

د  -االرشاد والتثقيف الصحي:
تم تقديم خدمة التثقيف واالرشاد الصحي السيدات المترددات على قسم صحة المرأة في مركز د .حيدر عبد الشافي داخل
وخارج المركز من خالل الزيارات المنزلية المنسقة ،وكذلك زيارات المتابعة المنزلية للسيدات ما بعد الوالدة ،باَإلضافة الى
جلسات التثقيف الخارجية بالتنسيق والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني في جمعيات ونواد مختلفة ،مع مراعاة تنفيذ
االنشطة التوعوية والتثقيفية حسم اجراءات السالمة والوقاية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.
االرشاد الفرد  :تم تثقيف وارشاد صحي وتقديم استشارات للسيدات بشكل فرد لعدد ( )052سيدة .
وقد بل العدد االجمالي للمستفيدين من التثقيف الصحي ( )0242مستفيد /ة
حيأ بل عدد المستفيدين ( )0242مستفيد موضح كالتالي:
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الخدمة

الوحدة

عدد الخدمات

المستفيدين/ات

عدد المستفيدين/ات

جلسات تثقيفية داخل القسم

جلسة

208

سيدات

2592

جلسات تثقيفية خارجية للفئات العمرية
المختلفة

جلسة

10

سيدات

70

رجال

88

فتيان

25

فتيات

51

الزيارات المنزلية للسيدات مابعد الوالدة

زيارة

64

سيدات

64

استشارات صحية فردية

استشارة فردية

250

سيدات

250

االجمالي

532

3140

 .3الخدمات التشخيصية وعمليات تفتيت حصى الكلى وتنظير المعدة والقولون:
يعد قسم األشعة التشخيصية في مركز الدكتور حيدر عبد الشافي من األقسام المميزة بأجهزته المتطورة والطاقم الفني
المؤهل ،وقد تم تطوير خدمات األشعة خالل عام  2121بإضافة خدمة األشعة التداخلية والتي من خاللها يتم :
أخذ عينات للفحو من جميع أجزاء الجسم مثل :الغدة الدرقية ،البروستاتا ،الثد  ،الكبد ،الكلى والغدد الليمفاوية .

.2

ووضع دعامات بالحالم.

.0

تفري الكلية عن طريق أنبوب خا

.0

تفري الخراج الداخلي.

.4

تركيم صمام لمرضى السرطان ومن خالله يتم حقن العالج الكيماو .

.5

تركيم قسطرة خاصة لمرضى غسيل الكلى.

.2

تفري القنوات المرارية عن طريق أنبوب خا

.7

وضع عالمة (سلك معدني) عند عملية استئصال كتلة من الثد حتى يساعد الجرا الستئصال الكتلة فق دون

.

استئصال الثد كامال.
األجهزة التشخيصية و الخدمات التي تقدم من خاللها:


دوبلر ألتراساوند :ويقوم هذا الجهاز بتصوير أعضاء الجسم المختلفة بما فيه القلم واألوعية الدموية (األوردة
والشرايين) وتحديد سرعة تدفق الدم فيها وفحو مدى انسداد الشرايين وتحديد الجلطات الوعائية.



األشعة العادية والملونة.



تصوير الثد (الماموجرافي) :يساعد في الكشف المبكر عن سرطان الثد .
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تصوير الفكين واألسنان  :حيأ ان هذا الفحو مهم جدا ألطباء األسنان في تشخيو جميع األمراض التي تصيم
األسنان والفكين واألنسجة المحيطة بهم باإلضافة لعمل السيفالوميتر وهو مهم في حاالت تقويم األسنان و تصوير
 TMJمفصل الفكين.



التصوير الطبقي المحوسم ) :(CT Scanحيأ يتم تصوير جميع أعضاء الجسم المختلفة بدقة وكذلك عمل قياس
هشاشة العظام عند بع



المرضى .

التصوير بالرنين المغناطيسي ) : (MRIوهو جهاز حديأ ومتطور جدا واألول من نوعه بالقطاع وله ميزات عديدة
من وضو الصورة ودقتها المتناهية وذلك لكل عضو من أعضاء الجسم ،ويتميز أيضا بعمل فحو MRI
) Spectroscopy (MRSالذ أحدث تطور في الرنين المغناطيسي وهو فحو خا

يستخدم لدراسة التركيبة

الكيميائية والحيوية للمعضلة ( )Lesionوبالتالي يستخدم في:
 تشخيو األورام الدماغية عن طريق معرفة تركيبتها الكيمائية والحيوية (.(Biochemistry
 التمييز بين االلتهابات الدماغية واألورام عن طريق شر الوظيفة العضوية ) (Physiologyوقياس التمثيل
الغذائي الالهوائى ( )Anaerobic Metabolismبالمعضلة ) . )Lesion
 اكتشاف  )MS( Multiple Sclerosesالتصلم المتعدد والتمييز بين الدرجات الحادة منه والمزمنة ( Acute or
.)Chronic
 تشخيو الزهايمر )(Alzheimer
 تشخيو الصرع ) (Epilepsyفي األطفال .
 وله دور كبير جدا في التمييز بين األورام الخبيثة والحميدة في البروستاتا.
 ويتم من خالله التشخيو المبكر للجلطات خالل  5دقائق مما يساعد على سرعه وكفاءة العالج.
 ويلعم دورا هاما في التفريق بين األورام الكيسية والخراج الكيسي والتي من الصعم تمييزها من خالل الفحوصات
العادية.


ويتميز الجهاز بصور واضحة ومميزة وتشخيصية لشرايين الصدر والبطن وشرايين األقدام.



وكذلك يقوم بتصوير األطفال بصورة منه ،حيأ يتميز مركزنا بوجود خدمة التخدير لألطفال بإشراف أطباء تخدير
ذو كفاءة عالية.



ويلعم الرنين المغناطيسي دورا هاما في التفريق بين األورام المختلفة عند األطفال.

خدمة تنظير المعدة والقولون :
توجد وحدة لتنظير المعدة والقولون في قسم األشعة في جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية في مقرها الرئيسي بغزة ،تم
توفير هذه الوحدة من خالل مشروع ممول من مكتم الممثلية اليابانية لدى السلطة الفلسطينية .حيأ بلغت تكلفته حوالي
 70,000دوالر أمريكي  ،و تم التعاقد مع عدد من األطباء األخصائيين األكفاء في تنظير الجهاز الهضمي للعمل بالوحدة
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المذكورة لعمل تشخيو دقيق لمرضى الجهاز الهضمي ولديهم القدرة على أخذ العينات (الخزعات ) من المعدة والقولون
لفحصها في مختبر الجمعية للوصول إلى تشخيو دقيق ومتقدم.
وحدة تفتيت الحصى :
يوجد لدى الجمعية في مركزها الرئيسي بغزة وحدة لتفتيت حصى الكلى ،وتحتو على جهاز حديأ ومتطور يصدر موجات
تصادمية تمر من خالل طبقات الجسم المختلفة بدءا ً من الجلد حتى تصل إلى الحصوة وتعمل على تفتيتها عند االصطدام بها
إلى أجزاء صغيره يسهل إخراجها أعناء التبول .وتتم هذه العملية في وقت قصير جدا ً ( ساعة واحدة تقريبا ً) ودون تدخل
جراحي ويستطيع المري

بعدها ممارسة حياته الطبيعية العادية.

مع تطور التكنولوجيا ووجود أجهزة التفتيت التي تصدر الموجات التصادمية من خارج الجسم يتم عالج أكثر من  %15من
حاالت حصى الكلى.
لالسف :توقف جهاز تفتيت الحصى عن العمل منذ فبراير  0202حتى تاريخه ،وذلك نظراً لصعوبة توفير وادخال قطع
الصيانة وتعقيدات االحتالل بهذا الخصو

.

والجدول التالي يوضح طبيعة الخدمات الطبية التشخيصية وخدمات تنظير المعدة والقولون وتفتيت الحصى التي قدمتها
الجمعية وأعداد المرضى الذين استفادوا من هذه الخدمات خالل عام .0202
عدد الحاالت

نوع الفحص

3,681

X- Ray

1,305

Mammography

128

Fluoroscopy

652

C.T Scan

4

Eswl

140

Endoscopy

2834

U.S

1258

M.R.I

189

Contrast

309

تخدير

2794

Panorama

172

Doppler

171

True Cut Biopsy Breast
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105

FNA Biopsy

8

True Cut Biopsy Prostate

15

True Cut Biopsy L.N

1

PRP

33

Urethral Dilatation.

33

 Urethral Dilatationتخدير

32

Tesa

221

True Cut Biopsy Axilla

14,085

اإلجمــــــــالـــــــــي

 .4المختبرات :
تقدم جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية من خالل مختبراتها في مركزها الرئيسي بغزة ومركز صحة المراة بجباليا،
خدمات التحاليل الطبية المتنوعة .حيأ تقدم هذه الخدمة بأسعار مخفضة جدا ً وذلك تماشيا ً مع أهداف الجمعية وسياستها التي
أسست من أجلها وهي رفع المعاناة عن المواطنين من خالل تقديم خدمات مخبرية شامله ومتطورة وبأقل التكاليف .خالل عام
0202م تم استقبال الف المرضى واجراء االف التحاليل الالزمة لهم من خالل هذه المختبرات  ،نوضحها في التالي :
 .2المختبـر العام :
يعمل المختبر بنظام تطبيق معايير الجودة الشاملة ( ،)Quality Controlحيأ يقوم بعمل الفحوصات الروتينية والكيميائية
والسيرولوجي والمزارع البكتيرية وكذلك فحو الهرمونات وفحوصات أخرى تتعلق بوظائف األعضاء الحيوية بالجسم
بأعلى مستوى جودة ودقة للخدمات .باإلضافة الى ما ذكر تم إضافة أنواع أخرى من الفحوصات مثل( :فحصوصات
المتوس  ،وفحوصات

الفيتامينات ،فحوصات داالت األدوية المخدرة في الدم ،وفحو الجينات ،وفحو حمى البحر األبي
أخرى ضرورية لتشخيو األمراض حسم طلم األطباء بالجمعية.
 يقوم مختبرالجمعية بغزة بإجراء ما يقارب (  ) 111نوع فحص مخبري وهذه الفحوصات تشمل:


الفحوصات الروتينية ( فحو الدم الكامل  – C.B.Cنسبة الدم – فحو البول – فحو البراز -فصيلة الدم –
فحو الحمل – التجل  -تخثر الدم – سرعة الترسيم).



الفحوصات الكيميائية (فحو السكر -فحوصات الكلي– فحوصات الكبد– فحوصات الدهون -أنزيمات القلم–
الصوديوم – مخزون السكر– البوتاسيوم – الكالسيوم – الحديد– الفوسفور -الكلوريد -مخزون الحديد -فحوصات
البنكرياس –الماغنيسيوم )



فحوصات الهرمونات الذكرية واألنثوية وهرمونات النمو وهرمونات الغده الدرقية والجار درقيه .
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الفحوصات السيرولوجية والمناعة والفحوصات المسببة ل جهاض عند السيدات الحوامل.



فحوصات الكيمياء الخاصة (فحو البروستاتا– الثد – القولون– الكبد)



فحوصات ) (Tumor Markerوتشمل )(PSA+CEA+CA19-9+CA125+CA15-3



فحوصات االلتهاب الكبد الوبائي ) (HBSAG+HCVوايضا فحو ( )HIV



فحوصات الروماتيزم



فحوصات التسمم الغذائي (الحمى المالطية – التيفوئيد)



فحوصات المزارع البكتيرية



فحو البكتيريا الموجودة في المعدة ()H. PYLORI



فحو الدم في البراز ( )Occult Blood

مخطط توضيحي يوضح اعداد المستفيدين وأعداد الفحوصات المخبرية التي تم إجراؤها خالل العام ( 2121مختبر غزة):

اعداد المستفيدين وأعداد الفحوصات المخبرية
(مختبر غزة)
25000
20000
15000

20380

10000

8447

5000
0

عدد الفحوصات

عدد المستفيدين

ب  -مختبر الباثولوجي :
وهو مختبر حديأ ومتطور ويعتبر األول من نوعه بقطاع غزة ،حيأ يقوم بفحو عينات األنسجة والعينات الخلوية التي تفيد
بالدرجة األولى في الكشف المبكر عن السرطان وتشخيو نوعه ،وتشخيو األمراض األخرى المختلفة وتحديد أسبابها .كما
يعد المختبر الوحيد المتوفر لدى المؤسسات األهلية في القطاع .ومن منطلق التشبيك مع المؤسسات األهلية األخرى تقوم
من تلك المؤسسات بشراء الخدمة من جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية لتقديمها الكبر عدد ممكن من المستفيدين.

بع

إحصائيات اعداد الفحوصات المخبرية التي تم إجراؤها خالل العام :2121


تم فحو عدد ( )55حالة من الثد ( لمشروع مؤسسة الثقافة والفكر الحر) وتم تشخيو عدد ( )32حالة منها
بسرطان الثد .



تم فحو عدد ( )392حالة من الثد (لمستشفى العودة) وتم تشخيو عدد ( )99حالة منها ورم سرطاني.
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تم فحو عدد ( )95حالة لمشروع  OCHAجباليا وتم تشخيو عدد ( )89حالة منها ورم سرطاني.



تم فحو عدد ( )13حالة لمشروع  UNFPAجباليا وتم تشخيو عدد ( )2حالة منها ورم سرطاني.



تم فحو عدد ( )33حالة لمشروع  MAPجباليا وتم تشخيو عدد ( )2حالة منها ورم سرطاني.



تم فحو عدد ( )3حالة لمشروع  SDCجباليا وتم تشخيو عدد ( )3حالة منها ورم سرطاني.

االجمالي :بلغ إجمالي عدد الفحوصات بالمختبر (  )489عينة وتم تشخيص عدد )) 868حاالت منها ورم سرطاني.

مختبر الباثولوجي
168

984
عدد الحاالت

عدد حاالت السرطان المكتشفة

 .5عيادات األسنان :


تقوم الجمعية بتقديم خدمة طم الفم واألسنان من خالل العيادات الموجودة في مركزها بغزة الذ يحتو على عالث
عيادات اسنان حديثه ،متطورة ومريحه من الناحية الفنية والتقنية ،و تعمل خالل الفترتين الصباحية و المسائية .وتوفر
الجمعية الخدمات المساندة للقسم ومنها توفير جهاز لتصوير األسنان والفكين (البانوراما) ،حيأ له فوائد كثيره في عملية
تشخيو أمراض األسنان وكسور الفكين وأمراض أخرى ،باإلضافة الى األجهزة الحديثة االخرى للمساعدة في انجاز
العمل في وقت أقل وبدقة وجودة أعلى .حاولت الجمعية العمل على تكاملية الخدمة المقدمة في عيادات األسنان من خالل
توفير عيادة جراحة الوجه و الفكين و زراعة االسنان و عيادة تقويم االسنان.

 وبالرغم من انتشار جائحة كورونا واصل قسم االسنان عمله على اكمل وجه مع مراعاة االلتزام الكامل
باجراءات الوقاية والسالمة والتباعد الجسد والتعقيم المستمر لمنع انتشار العدوى والحفاظ على سالمة مقدمي
ومتلقي الخدمات ،ونظرا لجائحة كورونا بالقطاع وما تبعها من اغالقات شاملة للقطاع فقد تأعر العمل في قسم
األسنان سلبا ً حيأ انخف

عدد المستفيدين مقارنة بالعام .0221

الخدمات التى يقدمها قسم االسنان :
يقوم قسم االسنان على معالجة كل ما يتعلق باألسنان سواء كانت عالجات اساسية او متخصصة ،وتقدم هذه الخدمات بأسعار
رمزية و مخفضة عن المراكز الخاصة في القطاع الخا

 ،وذلك لتناسم الوضع االقتصاد

لفئات المجتمع ،وتأتى تلك

الخدمات في ظل التخفيف عن المرضى وتوفير منظومة صحية متكاملة في مجال صحة الفم واالسنان في قسم االسنان التابع
لجمعيةعبد الشافي الصحية والمجتمعية.
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العالجات االساسية :

تتمثل بكل من:
 خلع و عالج لتسوس االسنان بالحشوات العادية و التجميلية
 عالج عصم االسنان
 عمل كل انواع التركيبات المتحركة و الثابتة بأجود االنواع


خدمات طب األسنان التخصصية :

يقدم قسم االسنان بجمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية العديد من الخدمات التخصصية وهي:
 عيادة زراعة االسنان وجراحة الوجه والفكين :الطبيم المتخصو د .عماد المجدالو .
 عيادة تقويم الفم واالسنان :الطبيم المتخصو د .إبراهيم اللو .
بلغ إجمالي عدد المستفيدين ( )8460مستفيد/ة خالل العام  2121م تلقوا ( )18424خدمة متنوعة.
الجدول التالي يوضح أعداد المستفيدين/ات من بعض الخدمات التي يقدمها قسم االسنان :
الرقم

الخدمة

عدد المستفيدين/ات

1

كشف

2019

2

تنظيف أسنان

547

3

حشوة عادية

651

4

حشوة تجميلية

2307

5

حشوة عصم أمامي

875

6

حشوة عصم خلفي

954

7

زراعة اسنان

2

8

جراحة فم واسنان

98

9

تقويم اسنان

107

10

قطعة بورسالن

450

11

قطعة فنير

424

12

قطعة زيركون

13

13

طقم اسنان كامل

4

14

نصف طقم

9

االجمالي

8460
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التطوع و التدريب :
من منطلق ايمان الجمعية بمبدأ العمل التطوعي تم منح فر

تطوع لعدد ( )0أطباء أسنان و ممرض واحد خالل العام

0202م.
التنسيق مع المؤسسات االهلية والحكومية :
تقوم ادارة جمعية الهالل االحمر لقطاع غزة على تنسيق األعمال واألنشطة ومتابعتها بين وزارة الصحة والمؤسسات الصحية
األهلية ،و لها الدور األساسي في تعزيز مبدأ الشراكة والتعاون والتكامل ما بين القطاع الصحي الحكومي والقطاع الصحي
ا ألهلي لتحقيق التنمية الصحية المستدامة ونشر التثقيف والتوعية الصحية بمجال الصحة والصحة العامة وصحة الفم
واألسنان.


التعاون مع تنمية القوى البشرية بوزارة الصحة تم استيعاب ( )02طبيم و طبيبة من اطباء االمتياز و يتم امتحانهم
من قبل لجنة من أطباء الجمعية .



تم التعاون مع مركز تطوير المؤسسات األهلية (  ) NDCعلى استيعاب ( )4أطباء أسنان و( )2ممرضين ضمن
برنامج غزة الطار (المال مقابل العمل).



وقد تم التعاون مع عدة جمعيات أهلية (جمعية عائشة ،مركز شؤون المرأة ،المركز الفلسطيني للديموقراطية وحل
النزاعات) الستقبال المرضى الذين تمت احالتهم من طرفهم وعالجهم داخل قسم األسنان بالجمعية .

 .6الصيدلية:
يتوفر في صيدلية الجمعية كل أصناف األدوية التي يحتاجها األطباء لصرفها للمرضى ،وتقدم الجمعية األدوية للفئات
المستفيدة من كافة الخدمات باسعار مخفضة إذا ما قورنت بتلك في الصيدليات الخاصة ،عالوة على أن بع

األصناف

تصرف بشكل شبه مجاني وهي األدوية التي تصلنا على هيئة تبرعات من مؤسسات مانحة مثل مؤسسة (أنيرا).

الجدول التالي يوضح ملخص انجازات البرنامج الصحي و الخدمات الصحية التي قدمتها الجمعية وأعدادهافي عامي 2119م
و2121م:
مع الت كيد أن االنخفاض في أعداد الخدمات المقدمة في العام 5555م عن العام 5553م بسبب اإلغالقات وتقليص مواعيد العمل
لفترات
طويلة وصلت لحد االغالقا الشامل بسبب جائحة كوفيد  53وانتشار فايروس كورونا:
الرقم

االسم

خدمات العام 2119

خدمات العام 2121

5

المستوصف والعيادات التخصصية (عيادات تخصصية-

25325

63360

صيدلية  -االستشارات الهاتفية  -ارشاد صحي)
5

النساء

6378

2355

3

الحوامل

5383

7383
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4

تنظيم األسرة

5548

5428

5

المختبر

55334

55385

2

مختبر الباثولوجي

977

944

5

األسنان

55355

58454

8

األشعة

3338

14085

3

الدورات والندوات

623

125

55

التثقيف الصحي

8382

3545

55

االستشارات النفسية

235

358

143331

137614

المجمـــــــوع

137614
143330

خدمات عام 2019

خدمات عام 2020

 .5الفعاليات واالنجازات في برنامج حماية وتمكين المرأة:
يشمل برنامج حماية وتمكين المرأة تقديم الخدمات المتكاملة والمنسقة للنساء والفتيات األكثر عرضة و الناجيات من العنف
المبنى على النوع االجتماعي وكافة أشكال العنف األخرى من خالل (مركز نجاة -غزة ) و(مركز صحة المرأة –جباليا)،
حيأ يتم تقديم الخدمات التالية:


خدمات الدعم النفسي الجماعي والفرد



خدمات الدعم االجتماعي



خدمات عالج الصدمة النفسية والعالج النفسي المتخصو



خدمات االستشارات الجماعية والفردية



خدمات الدعم القانوني والتمثيل القضائي في المحاكم



خدمة االستشارات القانونية



ارشاد نفسي اجتماعي للرجال والفتيان



خدمة االرشاد النفسي ولقاءات األزواج



خدمات الصحة االنجابية وتشمل (رعاية ما قبل الحمل ،متابعة الحمل ،امراض النساء ،وتنظيم األسرة)
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كما يشمل تنفيذ العديد من االنشطة ذات العالقة بتعزيز الذات واالستشفاء الذاتي من خالل تنفيذ العديد من
الرحالت الترفيهية



خدمة تقديم انشطة ذات عالقة بتعزيز
الصمود وتمكين السيدات وتشمل تقديم
العديد من حقائم الكرامة ،والتدريبات
المهنية المتنوعة ،وتدريبات متخصصة في
كيفية إدارة المشاريع الصغيرة



تقديم

المساعدات

النقدية

المشروطة

للسيدات إلنشاء مشروع جديد أو تطوير
مشروع قائم


تقديم المساعدات النقدية غير المشروطة
للسيدات لتحسين الوضع المعيشي لهن



كما يشمل البرنامج العديد من انشطة التوعية الخاصة بالنساء والفتيات حول العنف المبنى على النوع
االجتماعي والزواج المبكر واليات الحماية



وكذلك أنشطة التوعية الخاصة بالرجال والفتيان حول حقوق النساء والجندر واالعار السلبية للعنف القائم
على النوع االجتماعي ،كما يهدف البرنامج الى بناء قدرات طاقم العمل من خالل تدريبات متخصصة
دورية يتم تنفيذها من قبل الجمعية او تتم الدعوة لها من خالل مؤسسات اخرى

أخرى:


يهدف البرنامج الى التشبيك وبناء شراكات جديدة مع مؤسسات المجتمع المدني على مستوى قطاع غزة
الجل الوصول لشرائح المجتمع المختلفة في كل مناطق قطاع غزة تحديدا المناطق الحدودية والهشة.



وتعمل الجمعية على بناء قدرات المؤسسات المحلية على مستوى طاقم العمل من حيأ التدريبات
المشتركة وعلى المستوى الماد وتعزيز صمود المؤسسات من خالل الشراكة وتوفير ايجار لقاعات تنفيذ
انشطة المشاريع المختلفة الخاصة ببرنامج تمكين المراة.



كما يشارك برنامج المرأة ومنذ سنوات في تحديأ أدلة العمل بقضايا النساء وخاصة العنف.

المساحة اآلمنة للفتيات والنساء (غزة ،جباليا):
هو حيز مخصو للنساء والفتيات يشعرن فيده باألمدان الجسدد والنفسدي ويتمدتعن بحريدة التعبيدر عدن أنفسدهن دون
خوف من األذى أو التحيز ضدهن واتاحة الفرصة امامهن دون تمييز او عنف
أهداف المساحة
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االختالط بالمجتمع وإعادة بناء الشبكات االجتماعية.



الحصول على الدعم الصحي واالجتماعي والنفسي والقانوني.



اكتساب المهارات العلمية واليدوية وحسم الرغبة (تطريز ،كروشيه ،صوف ،حرف وفنون ،حياكة ،تصنيع مواد
نظافة ،اعادة تدوير النفايات المنزلية ،مهارات حياتية)



الوصول إلى الخدمات اآلمنة والمختصة باالستجابة لحاالت العنف القائم على النوع االجتماعي .



الوصول الى معلومات بشأن المسائل المتعلقة بحقوق المرأة والصحة والخدمات

مركز البيلسان
أنشئ مركز البيلسان لتمكين الفتيات ذوات اإلعاقة الذهنية عام  3113ويركز البرنامج على قضايا (الصحة – التعليم –
الحقوق)
األهداف الرئيسية


تمكين الفتيات ذوات االعاقة الذهنية من الحصول على حقهم في التعليم



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



المساهمة في رفع الوعي لدى مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي حول حقوق األشخا

ذوى اإلعاقة

واحتياجاتهم


أنشطة مركز البيلسان



مهارات مهنية
يتم تزويد الفتيات بمهارات خاصة بالعمل والتدريم المهني ومعرفة أسماء األدوات المستخدمة في التدريم ودمجهم
للعمل ضمن فريق ليتم نقلهم إلى ورش العمل الحقا بعد تخرجهم من المركز بهدف التدريم والتمكين االقتصاد
وخاصة الفتيات ذوات االعاقة البسيطة والمتوسطة أكبر من  13عام حال توفر قدرتهم على التدريم.



العالج الوظيفي:
هو برنامج خا

بتدريم الفتيات على مهارات حياتية يومية وتشمل العناية الذاتية والنظافة الشخصية واألعمال

المنزلية البسيطة للوصول بالفتيات ألعلى درجة من االستقاللية في االداء الوظيفي وتقليل االعتماد على االخرين.


المهارات التعليمية:
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يمكن للفتيات ذوات اإلعاقة العقلية الذهنية تعلم مهارات أكاديمية أساسية كما يمكن لفئات اإلعاقة العقلية البسيطة
تعلم مهارات المرحلة االبتدائية إذا توفرت اإلمكانيات الالزمة وأساليم التدريم المناسبة ويبقي األمر هنا نسبيا ً أو
تقريبيا ً وليد في جميع المواد الدراسية .من المهارات التي يمكن تعلمها:
 مهارات حسابيه مثل عد األرقام.
 مهارات كتابيه مثل كتابة االسم والتعرف على الحروف.
 مهارات معرفية مثل الفهم والتمييز واالستيعاب وحل المشكالت.
 مهارات النطق واألصوات مثل تعلم مخارج الحروف الصحيحة والرب الصحيح بين التمييز السمعي
والبصر
 مهارات العلوم العامة مثل تمييز أنواع الطعام والتعرف على الحيوانات المألوفة .


االرشاد النفسي:



وهو برنامج خا

يهدف إلى تقديم الدعم النفسي واإلرشادات النفسية للفتيات ذوات اإلعاقة من تدريم على فهم

الذات والتعبير عن الذات وتعزيز الثقة بالنفد .كما يهدف البرنامج إلى تقديم اإلرشاد النفسي الفرد

والجمعي

ألهالي وتدريبهم على طرق حل المشاكل السلوكية والتربوية عند أبنائهم الذين يعانون من إعاقات مختلفة وتقديم
الدعم والتفري االنفعالي واأليام الترفيهية والرحالت لهم من أجل تعزيز صمودهم وإدارة لضغوطهم النفسية.
كما يقدم المركز خدمات اإلرشاد القانوني واالجتماعي بما يخدم مصلحة األشخا

ذو اإلعاقة من خالل زيادة

الوعي بالقوانين المحلية والدولية والمشاركة في حمالت الضغ والمناصرة.
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اإلرشاد والتثقيف الصحي :
يهدف إلى تعزيز الوعي الصحي بين افراد المجتمع عامة وأهالي األشخا

ذوى اإلعاقة خاصة حول اإلعاقة ،

أسبابها ،أنواعها ،تصنيفها ،األمراض األكثر شيوعا  ،والوقاية وأيضا يتم عمل فحوصات طبية للفئات المستهدفة من
البرنامج لتحسين الوضع الصحي للفتيات


سيتم تشكيل مجموعة دعم ذاتية مساندة من أهالي الفتيات ذوات اإلعاقة الذهنية للعمل على حمالت الضغ
والمناصرة لتحقيق واقع أفضل لذوى اإلعاقة.



عضوية الجمعية:
الجمعية عضو في االئتالف والتحالفات المختلفة التالية:


شبكة المنظمات األهلية من خالل جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية



عضو ائتالف وصال لمناهضة العنف ويرعاه جمعية الثقافة والفكر الحر



عضو تحالف أمل لمناهضة العنف والمستضيف مركز شئون المرأة



عضو ائتالف الناشطين لقضايا اإلعاقة ويرعاه االغاعة الطبية



عضو اللجنة الوطنية للتثقيف الصحي وترعاها وزارة الصحة



عضو اللجنة الوطنية لتنظيم األسرة وترعاها وزارة الصحة



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



MHPSS Group



LTF Group

خالل عام 2121م:
كان العالم اجمع وتحديدأ منطقة الشرق األوس على أمل يكون عام  3131عا ًما من المعالم البارزة للمرأة والصحة والمساواة
بين الجنسين و عاما ً مهما ً للتفكير وااللتزام والعمل لتحقيق العدالة االجتماعية والتنمية المستدامة وااليفاء بالوعد للنساء
والفتيات ،وذلك بعد مرور  5سنوات من أهداف التنمية المستدامة ) (SDGsو  31عا ًما على قرار مجلد األمن التاريخي
بشأن المرأة والسالم واألمن  ،و  35عا ًما على إعالن منهاج عمل بكين .ولكن شهد عام  3131جملة تغيرات وتحديات على
المستوى العالمي والفلسطيني وظلدت جائحة فيروس كورونا المتواصلة تهيمن على الوضع اإلنساني في األرض الفلسطينية
والتي افرزت احتياجات إنسانية عالية و تركت اعارا سيئة على المجتمع الفلسطيني عامة والنساء والفتيات خاصة .حيأ
سجل العنف مستويات عالية بالجائحة من حيأ الوتيرة والحدة  ،وزادت الفجوة بين الجنسين من حيأ تصميم البرامج
اإلنسانية وتلبية احتياجات النساء والفتيات في الحجر الصحي والمنزلي بمن فيهم ذوات اإلعاقة والحوامل وبعد الوالدة
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وكبيرات السن والناجيات من السرطان .باإلضافة إلى ذلك ،تفاقمت الفجوات في الحماية القانونية للمرأة في ظل معاناة المرأة
الفلسطينية المركبة بين ممارسات االحتالل وانتهاكاته وبين الحصار وتداعياته واالنقسام الغاشم وتبعاته في عدم إقرار قوانين
اكثر حماية للمرأة تتوافق مع القوانين والقرارات الدولية لتعزيز حالة حقوق النساء والفتيات.
عالوة على ذلك ،كشف مسح العنف االسر لعام  3119عن تعرض امرأة من بين كل عالث نساء ( )%33لواحد من أشكال
العنف على يد الزوج.
وبنا ًء على تقييم أجراه صندوق األمم المتحدة للسكان ،أفضت أزمة فيروس كورونا وحالة الطوار التي أُعلنت في يوم 5
ذار/مارس  3131وما تالها من فرض اإلغالق إلى استشراء حاالت الضعف في أوساط النساء واألطفال ،مما زاد من
خطر تعرضهم لمختلف أشكال العنف.
وتزيد المخاوف الناجمة عن الفيروس والضائقة االقتصادية وتدابير الحجر من التوتر داخل األسر ،مما يتسبم في تفاقم العنف
األسر وأشار التقرير االحصائي لحاالت العنف المبني على النوع االجتماعي للفترة (  1كانون الثاني – 21نيسان من العام
 ) 3131الصادر عن وزارة التنمية االجتماعية الى ارتفاع نسبة العنف داخل االسرة حيأ كشف التقرير عن تعرض ما
نسبته  %81من النساء للعنف النفسي ،و %23تعرضن للعنف الجسد  ،في حين عانت أخريات أشكاالً أخرى من العنف
( كحجز الحرية والتحرش الجنسي ،والعنف االقتصاد  ،واالغتصاب ،والخطورة العالية على الحياة ،والعنف االلكتروني،
واإلجبار على الزواج.
كما كان متوقعا ً أن تؤعر هذه األزمة بشكل خطير على سبل العيش المتاحة للنساء ،وخاصةً أولئك اللواتي يعملن في قطاع
العمل غير المنظم ،حيأ ال يحظين بالحماية في العمل وال التعوي

عن دخلهن.

تعتبر النساء والفتيات اكثر افراد المجتمع فقرا ( )%91ونسبة المعيالت ألسرهن من النساء  %12واقل تمتعا بالمشاركة
السياسية واالجتماعية او في مواقع صنع القرار إضافة الى محدودية تواجدهن في سوق العمل بعيدا عن العادات والثقافة التي
تقوض حرية النساء وتمكينهن.
وتحت وطأة انتشار جائحة كوفيد 19-والتي أعرت وما زالت على جميع مناحي الحياة بما في ذلك زيادة نسم البطالة والفقر
فقد تسبدبت هذه القيود في تفاقم الظروف المعيشية المتردية وتأعر الصحة العقلية مثلما يتضح ذلك في الزيادة التي شهدتها
معدالت االنتحار ،وقتل النساء الغير مبرر  ،والهجرة وزيادة معدالت المشاكل األسرية واالجتماعية .
أصبح االحتياج عال جدا واالستجاب ة متدنية إلى ابعد الحدود في ظل المعطيات السابقة وظل االعتمادية على التمويل الخارجي
وغياب خط الطوار والمخاطر وازدواجية الخدمات
رغم التحديات استمرت الجمعية في تقديم خدمات متعددة القطاعات ومتكاملة ذات جودة عالية للنساء والفتيات من كافة
األعمار ايمانا منها بأهمية تقوية النساء واالستثمار بقدراتهن وانطالقا من تطبيق خطتها االستراتيجية ()3132 – 3119
ورسالتها بتوفير خدمات رعاية صحية واجت ماعية متكاملة تركز على الناس ،من خالل برامج تنمية القدرات لجمعية عبد
الشافي الصحية والمجتمعية .تلتزم الجمعية خالل تحقيق رؤيتها ورسالتها بمباد حقوق اإلنسان التي تشمل العدالة والمساواة
والمساءلة وسيادة القانون ،والشفافية ،والتسامح ،واالحترام وعدم التمييز ،والمشاركة والتمكين للفئات المهمشة.
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وانطالقا من الهدف االستراتيجي الثالأ :المساهمة في حماية وتمكين النساء والفتيات الناجيات من العنف في المناطق
المهمشة في قطاع غزة ،استمرت الجمعية في تقديم خدمات شاملة متعددة القطاعات ومتكاملة ذات جودة عالية للنساء
والفتيات الناجيات من العنف وذوات اإلعاقة وسرطان الثد  .حيأ عملت الجمعية خالل العام  0202على توسيع نطاق
الخدمات المقدمة فقامت بافتتا مركز جديد لحماية وتمكين المرأة وهو مركز (نجاة) بالمركز الرئيسي للجمعية ليساهم في
تحسين أحوال المرأة الفلسطينية وكذلك للعمل على مناهضة العنف ضد المرأة .وكذلك قامت الجمعية بإضافة مبنى جديد
بتمويل من صندوق االمم المتحدة للسكان ( )UNFPAتم تخصيصه للمساحات األمنه للسيدات والفتيات المعنفات؛ ليشمل تقديم
خدمات الدعم النفسي الجمعي والفرد

وخدمات الصحة النفسية واالستشارات القانونية والتمثيل في المحاكم وهذا بجانم

التوعية حول العنف المبنى على النوع االجتماعي.
إضافة إلى ذلك استمرت الجمعية في تقديم الخدمات من خالل فرع الجمعية في جباليا حيأ نفذت نفد الخدمات المذكورة
سابقا ً إضافة إلى توزيع الطرود الصحية المختلفة ،والخدمات الصحية بما فيها خدمات الصحة االنجابية ،االرشاد النفسي
لألزواج الشابة ،والتدريم وتقديم منح إلنشاء وتطوير مشاريع صغيرة مدرة للدخل ومتابعتها من قبل الجمعية ،جيأ كانت
سبم أساسي في وجود الكثير من قصو النجا .
هذه الخدمات للنساء والفتيات تم تقديمها من خالل المشاريع التالية الممولة من الجهات الدولية المختلفة وكذلك بعض
المبادرات المجتمعية:
اوالً :المشاريع:
 .2مشروع حماية النساء والفتيات المهمشات الناجيات من
العنف في محافظات غزة من خالل الخدمات المتعددة
القطاعات الممول من الصندوق االنساني لألراضي
الفلسطينية المحتلة  /مكتم االمم المتحدة لتنسيق الشئون
اإلنسانية ) (OCHAجهة التمويل االمم المتحدة بقيمة
 32,50دوالر.
 .0مشروع تعزيز اجراءات الوقاية والحماية للنساء والفتيات
المهمشات الناجيات من العنف في محافظة شمال قطاع
غزة الممول من مؤسسة العون الطبي للفلسطينيين  MAPجهة التمويل بريطانيا بقيمة اجمالية  300,000دوالر لمدة
عالث سنوات  0202 – 0221وقيمة المبل المخصو للعام 0202م قدره  100,000دوالر.
 .0مشروع حماية ودعم النساء والفتيات ذوات االعاقة والناجيات من سرطان الثد المعرضات للعنف المبني على النوع
االجتماعي من خالل استجابات متعددة القطاعات مستجيبة للنوع االجتماعي الممول من الصندوق اإلنساني لألراضي
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الفلسطينية المحتلة  /مكتم األمم المتحدة لتنسيق الشئون اإلنسانية ) (OCHAجهة التمويل األمم المتحدة بقيمة 97,520
دوالر.
 .4مشروع االستجابة للعنف المبني على النوع االجتماعي في المناطق االكثر هشاشة والمتضررة من الوضع االنساني
بالشراكة مع صندوق األمم المتحدة للسكان ) (UNFPAجهة التمويل كندا ،اسبانيا والدنمارك بقيمة  189,471دوالر.
 .5مشروع تمكين الفتيات ذوات اإلعاقة الذهنية (البيلسان) بتمويل من المؤسسة السويدية ل غاعة الفردية ) (IMجهة التمويل
السويد بقيمة  22,687دوالر.
 .2مشروع حماية النساء والفتيات االكثر عرضه والناجيات من العنف خالل جائحة كوفيد  21في قطاع غزة بالشراكة مع
مؤسسة ادوار للتغيير المجتمعي و هيئة األمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ) (UNWOMENوبتمويل
من الحكومة البيانية بقيمة  82,950دوالر.
 .7مشروع تعزيز خدمات حماية النساء والفتيات المهمشات
وناجيات العنف المبني على النوع االجتماعي من ذوات
االعاقة واألمراض المزمنة وسرطان الثد

من خالل

االستجابة متعددة القطاعات الممول من الصندوق االنساني
لألراضي الفلسطينية المحتلة  /مكتم األمم المتحدة لتنسيق
الشئون اإلنسانية ) (OCHAجهة التمويل األمم المتحدة بقيمة
 71,500دوالر.
 .0مشروع احترام وحماية حقوق النساء والفتيات ذوات
اإلعاقة المهمشات والناجيات من العنف المبني على النوع
االجتماعي بالشراكة مع مركز شئون المرأة وبتمويل من االتحاد األوروبي مدة المشروع عالث سنوات
 0200 –0202ميزانية العام 0202م تقدر بمل  120,697دوالر.
ثانياً :المبادرات المجتمعية:
 .2مبادرة تحدى الكورونا ضمن مشروع /تحسين جودة خدمات الصحة اإلنجابية والوالدة اآلمنة وما بعد الوالدة في
المناطق المهمشة في فلسطين تحت شعار أنت الحياة ( بقيمة  0725دوالر ) بالشراكة مع مؤسسة جذور ل نماء الصحي
واالجتماعي.
 .0مبادرة الفن من أجل الصحة وسرطان الثدي بالشراكة مع اإلغاعة الطبية واتحاد لجان العمل الصحي.

 .0نشاط دعم نفسي متمثل في مجموعتين لمقدمي الرعاية ،ومجموعتين للتدخل الصديق الصغير وهي عبارة عن جلسات
من خالل تطبيق الواتس اب لالهالي للتخفيف من حدة الضغوط النفسية والضيق النفسي ال ُملقى على االهالي واالطفال
في ظل جائحة كوورنا واكسابهم مهارات تعزز من صالدتهم النفسية ( تم التنفيذ خالل شهر نوفمبر وديسمبر 0202
بموازنة  4022شيكل بدعم من مؤسسة طفل الحرب هولندا.
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ثالثاً :احياء أيام عالمية


يوم المرأة العالمي (الثامن من مارس )0202



يوم الصحة العالمي ( السابع من ابريل )0202



يوم االعاقة العالمي (الثالأ من ديسمبر )0202



حملة التوعية بسرطان الثد (أكتوبر الورد ) (اكتوبر )0202



حملة  22يوم لمناهضة العنف (تبدأ يوم الخامد والعشرين من نوفمبر  0202وحتى العاشر من ديسمبر )0202

 األنشطة ذات القيمة المضافة لعام 2121م وتستحق تسليط الضوء:
 .2خط المساعدة المجاني :أنشأت جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية خ
المجاني  1811181161والذ

المساعدة والمساندة الهاتفي

يُتيح للجمهور من النساء والفتيات وذوات االعاقة طلم المساعدة و

االستشارات النفسية والقانونية والصحية عبر الهاتف ،السيما أصبح الوصول الجسد والوجاهي لمراكز تقديم
الخدمات محدود في ظل جائحة كورونا.
 .0إنشاء مساحة آمنة في مقر غزة  :أنشأت الجمعية مساحة منة جديدة للنساء والفتيات وذوات اإلعاقة في مقرها
الرئيسي في مدينة غزة والتي ستشعر النساء فيها باألمان والخصوصية وستكون قادرة على الحصول على
احتياجاتهن من الخدمات المتعددة القطاعات (النفسية واالجتماعية والصحية والقانونية والتدريبات المهنية
المختلفة) وستتيح فرصة أمامهن للتمكين االقتصادى وبناء الذات وتطوير المهارات الحياتية.

 .0منح التمكين االقتصادي :خالل عام  0202تم دعم  220سيدة من الناجيات من العنف المبني على النوع
االجتماعي وذوات االعاقة والناجيات من مرض السرطان( مساعدة مالية  -مساعدة نقدية غير مشروطة)
لبدء او تطوير مشروع صغير ،وذلك لمساعدتهن في تمكين ذواتهن اقتصاديا ً ومساعدتهن وأسرهن في
الخروج من دائرة العنف والوصول للصالدة النفسية واالقتصادية ،وكذلك كاستجابة للضرر الذ أُلحق
بمشاريعهن االقتصادية خالل جائحة كورونا ليقمن باعادة بناء المشاريع وإعادة تمكين أنفسهن وأسرهن.
 .4استكمال العمل وتشغيل جزئئ للطابق الثاني في مركز صحة المرأة جباليا :بتمويل من برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي .
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 .5تطوير نسخة دليل إجراءات العمل الموحدة للعنف المبني على النوع االجتماعي :أطلقت جمعية الهالل
النسخة المحدعة من دليل إجراءات العمل الموحدة للعنف المبني على النوع االجتماعي  ،يركز الدليل على
توحيد جهود كل العاملين بقطاع العنف تحت إطار تكاملي وتنسيقي بين مختلف الخدمات متعددة القطاعات
المقدمة للناجيات  /للناجين من العنف ،ويعزز حق النساء والفتيات والناجيات من العنف في الوصول لمختلف
الخدمات متعددة القطاعات ال سيما في ظل ازدياد وتيرة العنف في ظل جائحة كورونا .حيأ يأتي تحديت هذا
الدليل ليساعد جميع مقدمي الخدمات في االستجابة الحتياجات الفئات ضمن منظومة موحدة.

 .2توزيع الطرود الصحية والنفسية وحقائب الكرامة ، :وزعت جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية عدد
( )524طرد صحي ونفسي على النساء والفتيات وذوات االعاقة ،كاستجابة الحتياجات النساء والفتيات ودعم
صمودهن وتحقيق االمن الصحي والنفسي لهن للحفاظ على سالمتهن وسالمة عائالتهن.

 .7قدمت جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية بالشراكة مع جمعية الثقافة والفكر الحر بتوزيع قسائم شرائية
بقيمة  151دوالر امريكي لعدد  311سيدة من النساء المهمشات والناجيات من العنف والناجيات من السرطان
وذوات االعاقة بهدف تعزيز األمن الغذائي للفئات المهمشة وتعزيز صمودهم في مواجهة الفقر الذ

ازداد

بسبم جائحة كورونا.

.0

توزيع معينات سمعية ووسائل مساعدة للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة استفاد منها  55سيدة وفتاة للمساهمة
في دمجهن بالمجتمع وتطوير قدراتهم وتعزيز دورهن المجتمعي.

 .1استهداف وافادة عدد  91سيدة من حقائب طبية ومواد حماية شخصية ووسائل تعويضية كالباروكة والثدى
الصناعي وذلك لتعزيز صمود الناجيات من سرطان الثد وتقديم خدمات متعددة (صحية ،نفسية ،اجتماعية،
تأهيليه).

 .22دعم بيوت األمان في ظل الجائحة حفاظا على استمرار تقديم خدمات بجودة عالية للناجيات من العنف.
 الشراكات التي ُ
طورت خالل عام  2121من المؤسسات الشريكة :
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مؤسسات أممية ودولية غير حكومية ( صندوق األمم المتحدة للسكان – هيئة االمم المتحدة لتمكين المرأة
والمساواة بين الجنسين – أطفال الحرب هولندا – برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  -مؤسسة العون الطبي
للفلسطينيين (ماب) – JVC CARE INTERNATIONAL



مؤسسات محلية ( الهالل األحمر القطر – مؤسسة جذور ل نماء الصحي واالجتماعي -مركز شئون المرأة
– مؤسسة وفاق لرعاية المرأة والطفل – مؤسسة عايشة لحماية المرأة والطفل – مركز الدراسات واألبحاث
واالستشارات القانونية – مركز حماية لحماية النساء والعائالت – جمعية الثقافة والفكر الحر – مركز صحة
المرأة البريج – جمعية أرض االنسان والعديد من المؤسسات المحلية األخرى).



مؤسسات القاعدية ( تطوير األسرة بيت حانون – هيئة المستقبل للتنمية – مؤسسة الحياة واألمل – جمعية
فرسان الغد – جمعية الساحل -جمعية تطوير االسرة -جمعية هيئة المستقبل للتنمية – الجمعية الفلسطينية
ل غاعة والتنمية – جمعية جباليا للتأهيل -هيئة دار الشباب للثقافة – جمعية رؤية شبابية ).

 المناطق التي تم استهدافها خالل عام :2121


تم الوصول لمناطق حدودية ومهمشة في محافظة شمال غزة متمثلة في منطقة بيت حانون وبيت الهيا
والقرية البدوية والعطاطرة وحي السالطين والسيفا وعزبة عبد ربه.



تم استهداف مناطق متعددة في محافظات قطاع غزة ( حي الدرج – مخيم المغاز – منطقة خزاعة –
مخيم رفح )



ُ
حيأ أنهم شاركوا مشاركة حقيقة في مختلف
تم الوصول لعدد كبير من النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ،
ُ
حيأ أن مشاركتهم قاربت  %52-42من الحضور
أنشطة المشاريع التي نفذها برنامج المرأة في الجمعية،
الفعلي في األنشطة والفعاليات والجلسات والورش التثقيفية وغيرها.

 الممارسات الفضلى
 مشاركة الجمعية في خطة االستجابة اإلنسانية لكوفيد  19الذ أعدها مكتم تنسيق الشئون اإلنسانية.
 اعداد خطة جهوزية واستجابة للعنف المبني على النوع االجتماعي خالل أزمة كوفيد
 مراعاة العوامل الخارجية التي قدد تدؤعر علدى تحقيدق مخرجدات المشدروع ونتائجده حدافا علدى التواصدل الفعدال مدع
المجتمعات المحلية واستمرار تقديم الخدمات عن بعد وبشكل وجاهي .
 المساءلة االجتماعية واللقاءات المجتمعية وتفعيل نظام الشكاوى.
 تحسدين وصدول النسداء للخددمات مدن خدالل المسداهمة بالمواصددالت لده تدأعير كبيدر علدى زيدادة عددد المشداركين فددي
األنشطة وتسهيل وصول المستفيدين إلى المركز.
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 إقبال عدد كبير من النساء على طلم خدمات نفسية وتحدويلهن داخليدا إلدى طبيدم نفسدي داخدل الجمعيدة ،نظدرا لكدون
الجمعيددة ذات طددابع صددحي مجتمعددي ،ممددا يقلددل مددن خددوف المددرأة مددن وصددمة عددار المجتمددع لتلقيهددا خدددمات نفسددية.
الخدمات حيأ يتلقون خدمات متعددة القطاعات بكرامة ومهنية وسرية
 تعتبر الخدمات الصحية (التشخيو والعالج) أساسية في االستجابة للعنف القائم على النوع االجتمداعي ومظلدة مندة
لتقديم الخدمات .
 التنسيق مع الجهات الفاعلة المعنية بالعنف القائم على النوع االجتمداعي فدي المواقدع المسدتهدفة لتجندم أ تدداخل أو

ازدواجية في تقديم الخدمات.

قصة جناح من خالل اهلاتف اجملاين
أ  .ل سيدة تبلغ من العمر  23عام ،متزوجة و لديها  5اطفال  ،تعيي
مركز صحة ارترأة-جباليا  ،و
اجخصائياع

ارتركز.

وعيم مياسي سييا جيدا ،ي مين ارتيدسساع علي

سيدة انجية من العنف ارتبين عل النيع اججتمياع تتياعم مين خيالل ملفياع اساحلة ا الية ميم

ظل جائحة كعفيد  91تعرعت خالل فدة اجغالق الشامل لإلصياعة عفيوو كيعحلوان ي وووجهيا

معا سون أطفاهلما اخلمسة ،ومت حجر ا

احد مراكيز ا جير الصيح شيديدة اججيراتاع ،حيين اع ايم اجتصيال عينهيا وعي

ووجها وكذلك ج تتمكن مين حلييية اطفاهليا وحلعيايتهل وتلبيية احتيياجهل فجمييعهل اطفيال أكيا ل ج يتجياوو العاشيرة مين العمير،
وخيضععن اجن لظروف ا جر ارتنزيل ال اسية،كاعت األم تعاين حالة من اخلعف وال لق عل صحتها من انحية وعل اعنائها
ال ي يذين مي ييا واليييعا متعاجيييدين وحي ييد ل

ارتني ييزل .قاميييت ا.ل اجتصيييال عيييا جهي يياو ا م ييعل اخلي ييا

ييا عل ي ي الي ييرقل اجملي يياين

 9111911981جلمعيية عبيد الشييا الصيحية واجملتمعيية وتعاصييلت ميم اجخصييائياع الليعاب قمين عييدوحل ن

ادئية حلوعهييا

وخعفها ومساعها واعاائها فرصة للتفريغ النفس والتعبو عن خماوفها واحتياجااا ،فيميا ععيد مت التعاصيل ميم عائلية الزوجية مين
اجييل احتضييان اجطفييال وحلعييايتهل ،والفعييل تعجهييت اجلييدة رتنييزل اجطفييال وتعاجييدع معهييل طيليية فييدة ا جيير الصييح لييالم،
عيالوة علي كليك مت احالية األطفيال اخلمسية اا األخصييائي النفسيي لألطفيال

مؤسسية اطفيال ا يره عجعيدا ومؤسسيية

اتمر من اجل حتس وععهل النفس  ،كل كلك تزامن مم استمراحل ت دمي اجحلشاس النفس والدعل لالم واأله من خالل خدمة
اجستشاحلاع اهلاتفية اجملاعية اخلاصة اجلمعية.
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وععد اعتهات مدة ا جر الصح وارتنزيل مت است بال السيدة ساخل ارتركزجبباليا ،وت دمي الرعاية النفسية والصيحية هليا و ي اجن
عععم صح وعفس افضل.

اجمالي انجاز برنامج حماية وتمكين المراة:
وصل عدد المستفيدين/ات خالل العام  3131عدد  53,893مستفيد/ة وتلقو /ين  65,722خدمة.

مخطط بياني لتوزيع اعداد المستفيدين والخدمات
ن
متلقي الخدمات
عدد

عدد المستفيدين

53,893
53,893

65,722

o

عدد المستفيدين

عدد الخدمات المقدمة
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الجدول التالي يوضح الخدمات المقدمة ضمن برنامج حماية وتمكين المرأة وأعدادها:
العيادة /الخدمة

خدمات العام 9184

خدمات العام 9191

العيادة العامة (حوامل – نساء – تنظيم أسرة – الصيدلية -

15338

31318

ارشاد هاتفي)
عالج طبيعي ورياضة

5321

3918

عيادة األسنان

859

988

عيادة العيون

393

85

مختبر جباليا

2131

8193

إرشاد اجتماعي

3389

1899

معالجه وإرشاد نفسي

8111

5331

إرشاد قانوني – ارشاد هاتفي

1513

3113

إرشاد نفسي اجتماعي للرجل

1598

912

إرشاد صحي (برنامج زيارات ميدانية)

11193

9381

توعية مجتمعية وبناء قدرات

31293

13193

66816

66799

المجمـــــــوع

مخطط إنسيابي يوضع مجموع عدد
الخدمات لعامي  2019و2020

65805

65722

65820
65800
65780
65760
65740
65720
65700
65680

خدمات عام  2019خدمات عام 2020
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 .6الفعاليات واالنجازات في البرنامج التعليمي والثقافي:
رغددددم التحددددديات اسددددتمرت الجمعيددددة فددددي تقددددديم خدددددماتها الثقافيددددة والتعليميددددة مددددن خددددالل المركددددز الثفددددافي بمقرهددددا
الرئيسدددددي بمديندددددة غدددددزة .و ايماندددددا منهدددددا بأهميدددددة تعزيدددددز الثقافدددددة لبنددددداء المجتمدددددع  ،وانطالقدددددا مدددددن تطبيدددددق خطتهدددددا
االسددددددددتراتيجية ( )0200 – 0221وتحقيقددددددددا ً لهدددددددددفها االسددددددددتراتيجي الرابددددددددع (المسدددددددداهمة فددددددددي تعزيددددددددز الهويددددددددة
الفلسدددددطينية والثقافدددددة المجتمعيدددددة فدددددي قطددددداع غدددددزة) فقدددددد اسدددددتمرت الجمعيدددددة فدددددي تقدددددديم خددددددماتها الثقافيدددددة خدددددالل
الثلددددددأ االول لعددددددام  0202م  ،قبددددددل ظهددددددور فيددددددروس كورونددددددا وجملددددددة االجددددددراءات الخاصددددددة بالحمايددددددة والوقايددددددة
واالغالق الشامل وتقييد الحركة خاصة لكبار السن وذو االحتياجات الخاصة من النساء واالطفال .
خالل فترة عمل المركز الثقافي (من يناير  2121وحتى  5مارس :)2121
شدددددهدت هدددددذه الفتدددددرة محاولدددددة لتطدددددوير األداء مدددددن خدددددالل زيدددددادة عددددددد األنشدددددطة والخددددددمات الثقافيدددددة وتنويعهدددددا
واالهتمدددددام بدددددالتثقيف الصدددددحي للفئدددددات المسدددددتفيدة والعمدددددل علدددددى التشدددددبيك مدددددع بدددددرامج الجمعيدددددة االخدددددرى ورفدددددع
معددددددل التشدددددبيك مدددددع مؤسسدددددات المجتمدددددع المددددددني والوصدددددول إلدددددى تلدددددك الفئدددددات فدددددي أمددددداكن تواجددددددها كالمددددددارس
والجامعدددددات وغيرهدددددا ممدددددا انعكدددددد بشدددددكل ايجدددددابي خدددددالل المرحلدددددة األولدددددى مدددددن العدددددام  0202م حتدددددى ظهددددددور
جائحدددددة كوروندددددا والتدددددي أدت إلدددددى اتخددددداذ قدددددرار بدددددإغالق المركدددددز الثقدددددافي بشدددددكل كامدددددل التزامدددددا ً بقدددددرارات وزارة
الداخليددددة وذلددددك اعتبددددارا ً مددددن تدددداري 0202/0 /5م ،عددددم إعددددادة فتحددددة مددددرة أخددددرى وسددددريعا ً مددددا تددددم اغالقدددده حتددددى
نهايددددة العددددام بسددددبم جائحددددة فددددايروس كورونددددا ممددددا أعددددر سددددلبا ً علددددى أداء المركددددز فددددي تلددددك الفتددددرة علمددددا ً بأندددده تددددم
العمل من خالل مواقع التواصل االجتماعي
الهدف العام للمركز  :خدمات ثقافية نوعية ذات بعد تنموي :
 .1المكتبة العامة
المكتبددددددددة هددددددددي مدرسددددددددة الشددددددددعم وهددددددددي مؤسسددددددددة عقافيددددددددة
وتثقيفيددددة  ،يحفدددددا فيهدددددا اإلنتددددداج الفكدددددر الدددددذ يمثدددددل التدددددراث
اإلنسدددددداني والحضددددددار  ،وتعمددددددل علددددددى تنميددددددة جيددددددل مثقددددددف
واعٍ قددددادر علددددى تحمددددل المسددددئولية مددددن خددددالل انسددددجام الفددددرد
فددددددي اإلطددددددار الثقددددددافي العددددددام انسددددددجاما يددددددؤد إلددددددى تكيفدددددده
وحسدددددددن قيامددددددده فدددددددي نشددددددداطاته المختلفدددددددة  .وتعدددددددد مكتبدددددددة
الجمعيددددددة إحدددددددى المكتبددددددات العامددددددة فددددددي قطدددددداع غددددددزة التددددددي
تقدددددددم خدددددددماتها مجانددددددا ً لجميددددددع الفئددددددات وجميددددددع األعمددددددار ،
وتعمل على توعية ونشر الفكر الثقافي.

40 | P a g e

2020

جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية

ويبلدددددد عدددددددد الكتددددددم داخددددددل قاعددددددة المكتبددددددة حددددددوالي  17925كتابددددددا ً باللغددددددة العربيددددددة واإلنجليزيددددددة وكتددددددم أطفددددددال
(قصو )  ،وتحتو على العديد من رسائل الماجستير وبع

الدوريات والصحف اليومية .

وللعدددددداملين فددددددي المكتبددددددة دور فعددددددال فددددددي نشددددددر الددددددوعي الثقددددددافي داخددددددل المكتبددددددة مددددددن خددددددالل عمليددددددة تصددددددنيف
وفهرسددددددة المددددددواد العلميددددددة ع وإدخددددددال البيانددددددات علددددددى برنددددددامج

 winisisوحوسددددددبة هددددددذه المددددددواد وذلددددددك

لتسهيل عملية وصول المعلومات للباحثين بأسرع وقت وأقل جهد .
وتهددددددتم إدارة المكتبددددددة بعقددددددد الندددددددوات والدددددددورات و النشدددددداطات وذلددددددك لنشددددددر الددددددوعي الثقددددددافي داخددددددل المجتمددددددع
لتشددددددجيع الددددددرواد ل قبددددددال علددددددى المكتبددددددة والمشدددددداركة فددددددي النشدددددداطات التددددددي تقددددددام بهددددددا .كمددددددا تددددددم تنفيددددددذ خمددددددد
ندواتمختلفدددددة منهدددددا الثقافيدددددة والعلميدددددة والصدددددحية والسيا سدددددية  ،وكدددددذلك تدددددم تنفيدددددذ معدددددرض فندددددي تراعدددددي لعددددددد مدددددن
الفنانين .
محتويات المكتبة من الكتب:
المحتوي

العدد

الكتم المسجلة في السجل العام للغة العربية

 15398كتاب

كتم اللغة االنجليزية المسجلة بالسجل

 1464كتاب

كتم أطفال ( قصو )

 1175قصة

المجموع العام

 17925كتاب وقصة

األعضاء المسجلين في المركز -:
المحتوي

العدد

عدد األعضاء الكلي حتى نهاية 0202

 4241عضوا ً

أعضاء ُجدد خالل سنة 0202

 20عضوا ً

األعضاء

 4149عضو

ب -مكتبة األطفال
إن الكشددددف عددددن األطفددددال المبدددددعين ورعددددايتهم لدددديد بدددداألمر السددددهل ،بددددل يحتدددداج إلددددى تخطددددي تربددددو وحشددددد
هائدددددل للطاقدددددات الماديدددددة والبشدددددرية .وإيماندددددا مندددددا بقددددددرات وإبدددددداعات أطفالندددددا األعدددددزاء فلقدددددد حاولندددددا تدددددوفير بيئدددددة
داعمددددددة لشخصددددددية أطفالنددددددا وتددددددوفير األمددددددن النفسددددددي الددددددذ يسددددددتطيع الطفددددددل مددددددن خاللدددددده أن يعبددددددر عددددددن أفكدددددداره
بحرية من خالل أعماله الفنية واإلبداعية والنشاطات الترفيهية.
ومدددددددن أ مثلدددددددة هدددددددذه النشددددددداطات المقدمدددددددة لألطفدددددددال األعدددددددزاء الرسدددددددم ،التلدددددددوين ،قدددددددراءة القصدددددددو ،مناقشدددددددة
القصو ،صناعة دمى(أنيميشن) ،قو ولصق وألعاب ترفيهية متعددة.
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النشددددداطات تدددددتم بالمشددددداركة مدددددع

حيدددددأ يدددددتم تنفيدددددذها مدددددع األطفدددددال بإشدددددراف العددددداملين فدددددي المكتبدددددة وهنددددداك بعددددد

مؤسسددددددة تددددددامر مثددددددل حملددددددة أبددددددي أقددددددرأ لددددددي ،وأسددددددبوع القددددددراءة الددددددوطني ،ونقدددددداش قصددددددة ،حملددددددة أنددددددا تبرعددددددت
بكتدددددداب ،حيدددددددأ يتلقدددددددى العدددددداملين فدددددددي المكتبدددددددة بعدددددد

التددددددددريبات المناسدددددددبة ألداء عملهددددددم مدددددددع األطفدددددددال مدددددددع

مؤسسات مختلفة وكذلك مؤسسة تامر عم يتم تطبيقها مع األطفال.
وال يقتصددددددددر تقددددددددديم هددددددددذه الخدددددددددمات لألطفددددددددال فقدددددددد بددددددددل
تتعددددددددداها لتقدددددددددم لدارسددددددددات محددددددددو األميددددددددة وذلددددددددك لألخددددددددذ
بأيديهن في طريق العلم والمعرفة.

أنشطة المكتبة ومكتبة األطفال خالل العام 2020
األنشطة

العدد

األنشطة الشتوية

7

اعرف مكتبتك

5

الباحأ الصغير

5

الكتابة االبداعية

5

ناد القراءة لألمهات

0

أنشطة متنوعة

5

نشاطات بالتشبيك مع مؤسسة ومدارس داخلي

2

المجموع

 35نشاط
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ج -مختبر الحاسوب
أنشدددددئ مركدددددز الحاسدددددوب التدددددابع لمركدددددز الشدددددي أحمدددددد زكدددددي
اليمدددددداني الثقددددددافي فددددددي جمعيددددددة عبددددددد الشددددددافي الصددددددحية
والمجتمعيددددددة سددددددنة  2003م  ،حيددددددأ يخدددددددم شددددددريحة واسددددددعة
مدددددن طدددددالب وطالبدددددات المددددددارس ويقددددددم لهدددددم دورات مبتدئدددددة
فددددي علددددم الحاسددددوب فصددددلية مجانيددددة ممددددا يسدددداعدهم فددددي مددددادة
التكنولوجيددددددا والحاسددددددوب دعمددددددا ً للمددددددنهج الدراسددددددي لهددددددم فددددددي
المدرسة .
أهداف المختبر


تمكين األطفال من التعرف على الحاسوب واستخدام التقنيات الجديدة.



تنميددددددة الددددددوعي الحاسددددددوبي لدددددددى األطفددددددال وتقددددددديرهم ألهميتدددددده ودور هددددددذه التقنيددددددة فددددددي شددددددتى
مجددددددداالت الحيددددددداة ،وأعرهدددددددا فدددددددي زيدددددددادة اإلنتددددددداج وتحقيقددددددده لمزيدددددددد مدددددددن الخددددددددمات ل نسدددددددان
ورفاهيته.



تحقيدددددق حدددددد أدندددددى مدددددن الثقافدددددة الحاسدددددوبية لددددددى األطفدددددال تمكدددددنهم مدددددن التعامدددددل الدددددواعي مدددددع
معطيات العصر ومتطلباته.



تقدددددديم برمجيدددددات حاسدددددوبية متطدددددورة تسدددددتخدم الوسدددددائ المتعدددددددة فيتفاعدددددل الطفدددددل معهدددددا ممدددددا
يساعد على تنمية قدراته العقلية المختلفة.



تكامدددددل الحاسدددددوب مدددددع الخبدددددرات األخدددددرى التدددددي تقددددددم للطفدددددل بمدددددا تحققددددده مدددددن أهدددددداف علميدددددة
وتربوية بكافة أبعادها وتشجيعه على استخدامه في المراحل األعلى.

باإلضافة إلى تدريب شريحة واسعة من دارسات تعليم الكبار وربات بيوت ومن المجتمع المحلى.
الجدول التالي يوضح سير العمل في مركز الحاسوب خالل سنة  2020م .
الدورة

الفئة المستهدفة

عدد الدورات

 2دورة مفصلة كالتالي

Microsoft word

طالب

0

طالبات

0

 Windowsالرسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددام –
الطباعة
المجموع

العدد

المدة

لم تكتمل الدورة

 16مستفيد
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وعليددددددده وصدددددددلت فدددددددي العدددددددام  0202أعدددددددداد المسدددددددتفيدين/ات مدددددددن البرندددددددامج الثقدددددددافي  3,491مسدددددددتفيد/ة تلقدددددددوا
 5,806خدمة.

مخخط بياني يوضح عدد المستفيدين/ات والخدمات المقدمة

5,806
3,491

6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

2,491مستفيد ومستفيدة

 5,806خدمة
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الجدول التالي يوضح الخدمات المقدمة ضمن البرنامج التعليمي والثقافي:
عدد

خدمات العام

عدد

خدمات العام

األ نشطة

2119

األ نشطة

2121

2

مشاركة التثقيف الصحي

11

527

02

401

0

الحملة العالمية للتعليم

3

221

2

272

0

اجتماع أولياء أمور

12

450

0

205

4

ورشة عمل (التعليم باللعم)

0

2

2

22

7

دورة إعداد معلم

1

22

2

2

1

رحالت دارسات

5

045

0

222

دورات مهنية في مراكز

27

2220

0

202

رقم

22

اسم النشاط

ورش عمل ومحاضرات وندوات مختلفة (صحية
22

 -دينية -علمية -اجتماعية  -قانونية  -سياسية -

044

1002

01

2252

زيارات منزلية)
20

يوم مفتو

22

472

0

272

20

طلبة برنامج تعليم الكبار

2

002

2

072

24

مساعدات إنسانية للدارسات

7

200

2

2

25

اإلعارة الخارجية واإلعارة الداخلية

2

0252

2

2222

22

أعضاء جدد

2

51

2

0

27

دورات حاسوب

2

711

0

220

20

انشطة تربوية ترفيهيه

21

425

00

2007

21

الناجحون مع وزارة التربية والتعليم

2

72

2

70

02

حمالت (أسبوع القراءة الوطني  +حملة أبي اقرأ

0

204

0

زوم

لي)
02

ناد القراءة لألمهات (زها)

20

220

0

02

00

االحتفال باليوم العربي والعالمي و كبار السن

0

2275

0

407

مشاركات (ورش عمل – لقاءات – تدريم)

2

2

20

زوم

461

25374

المجموع

5816
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 .7أهــم االنجـازات اإلداريـة لعام :2121


تطوير خطة الطوار الخاصة بالجمعية.



اسدددددددتمرار العمدددددددل فدددددددي مرافدددددددق الجمعيدددددددة بكامدددددددل طواقمهدددددددا بجميدددددددع الفروعواألقسدددددددام فدددددددي
حاالت الطوار المختلفة وخاصة في ظل جائحة كورونا.



زيدددددددادة عددددددددد وموازندددددددة المشددددددداريع المنفدددددددذة فدددددددي الجمعيدددددددة خدددددددالل العدددددددام 0202م رغدددددددم كدددددددل
الصدددددددددعوبات والتحدددددددددديات حيدددددددددأ وصدددددددددل اجمدددددددددالي تمويدددددددددل المشددددددددداريع الدددددددددى 1,744,967
دوالر علما ً أنها كانت في العام 0221م باجمالي مبل وقدره  1,059,449دوالر.



وصددددددددلت إيددددددددرادات الجمعيددددددددة خددددددددالل العددددددددام 0202م مبلدددددددد وقدددددددددره  1,059449دوالر رغددددددددم
اإلغالقددددددات التددددددي اسددددددتمرت لمدددددددة  02يددددددوم متتاليددددددة وكددددددذلك اإلغددددددالق يددددددوم السددددددبت مددددددن كددددددل
أسبوع.



تدددددددددوفير المسدددددددددتلزمات الالزمدددددددددة للوقايدددددددددة والتعقددددددددديم بمبلددددددددد اجمدددددددددالي قددددددددددره  20,000دوالر
بتمويل من مؤسسة التعاون عن طريق اتحاد لجان العمل الصحي.



بندددددداء طددددددابق اضددددددافي جديددددددد لفددددددرع الجمعيددددددة فددددددي جباليددددددا بتمويددددددل مددددددن المؤسسددددددة االلمانيددددددة
 KFWعن طريق ) )UNDPوبمبل اجمالي قدره  150,000دوالر.



توفير اعاث للطابق االضافي الجديد بفرع الجمعية بجباليا من ميزانية الجمعية.



انشدددددداء مختبددددددر للحاسددددددوب مجهددددددز بعدددددددد  20الب تددددددوب مددددددن الجيددددددل العاشددددددر وكددددددذلك تجهيددددددز
المكدددددددان باألعددددددداث المكتبدددددددي المطلدددددددوب وذلدددددددك بتمويدددددددل مدددددددن المؤسسدددددددة االلمانيدددددددة  KFWعدددددددن
طريق  UNDBوبمبل اجمالي قدره  18,660دوالر.



تشغيل مركز (نجاة لحماية وتمكين المرأة) بالمركز الرئيسي بغزة.



بنددددداء مسددددداحات منددددده بدددددالمركز الرئيسدددددي بغدددددزة بتمويدددددل مدددددن صدددددندوق األمدددددم المتحددددددة للسدددددكان
( )UNFPAوبمبل اجمالي قدره  16,500دوالر.



توقيددددددددع اتفاقيددددددددة مددددددددع وكالددددددددة غددددددددوث وتشددددددددغيل الالجئددددددددين –  - UNRWAلتقددددددددديم خدددددددددمات
الجمعيددددددة فددددددي قسددددددمي األ شددددددعة التشخيصددددددية ومختبددددددر تحليددددددل االنسددددددجة لمدددددددة عددددددامين 0202
–  0202قابلة للتجديد لمدة عام اضافي بمبل اجمالي قدره  450,000دوالر.



مشددددددروع (حمايددددددة واحتددددددرام حقددددددوق النسدددددداء ذوات االعاقددددددة وغيددددددر المعاقددددددات الناجيددددددات مددددددن
العنددددددف القددددددائم علددددددى النددددددوع االجتمدددددداعي فددددددي قطدددددداع غددددددزة) بتمويددددددل مددددددن االتحدددددداد األوروبددددددي
 EUلمدة عالعة سنوات  0200 – 0202بمبل اجمالي قدره  007,427دوالر.
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اسددددددتمرار اتفاقيددددددات مددددددع وكالددددددة الغددددددوث لتشددددددغيل الالجئددددددين األونددددددروا خاصددددددة بتقددددددديم خدمددددددة
تصددددددوير الثددددددد ) )Mammogramخددددددالل العددددددام 0202

مددددددع إمكانيددددددة التجديددددددد لعددددددام عالددددددأ

بقيمة اجمالية قدرها  22,000دوالر.


اسدددددددتمرار مشدددددددروع (تحسدددددددين وصدددددددول جميدددددددع المدددددددواطنين إ لدددددددى خددددددددمات الرعايدددددددة الصدددددددحية
المتكاملدددددة مدددددن خدددددالل المدددددال مقابدددددل العمدددددل للخدددددريجين الشدددددباب) عدددددن طريدددددق مركدددددز تطدددددوير
غزة بتمويل من  NDCبمبل اجمالي قدره  007,202دوالر.



اسددددددددتمرار مشددددددددروع ( تعزيددددددددز اجددددددددراءات الوقايددددددددة والحمايددددددددة للنسدددددددداء والفتيددددددددات المهمشددددددددات
الناجيدددددددات مدددددددن العندددددددف فدددددددي شدددددددمال قطددددددداع غدددددددزة) بتمويدددددددل مدددددددن مؤسسدددددددة العدددددددون الطبدددددددي
للفلسددددددددددطينيين  MAPجهددددددددددة التمويددددددددددل بريطانيددددددددددة لمدددددددددددة عددددددددددالث سددددددددددنوات 0202 – 0221
لتنفيذ بمبل اجمالي قدره  022,222دوالر.



الحصددددددول علددددددى تمويددددددل مددددددن الصددددددندوق االنسدددددداني لألراضددددددي الفلسددددددطينية المحتلددددددة  /مكتددددددم
االمدددددم المتحدددددددة لتنسددددديق الشددددددئون اإلنسدددددانية

)(OCHA

مدددددن خددددددالل تنفيدددددذ أربددددددع مشدددددداريع

مختلفددددددة مددددددن خددددددالل بددددددرامج الجمعيددددددة (الصددددددحي – حمايددددددة وتمكددددددين المددددددرأة) بمبددددددال اجماليددددددة
قدرها  252,403دوالر.


الحصدددددول علدددددى تمويدددددل مدددددن صدددددندوق األمدددددم المتحددددددة للسدددددكان

UNFPA

لتنفيدددددذ مشدددددروع

االسددددددددتجابة للعنددددددددف المبنددددددددي علددددددددى النددددددددوع االجتمدددددددداعي فددددددددي المندددددددداطق األكثددددددددر هشاشددددددددة
والمتضررة من الوضع اإلنساني بمبال اجمالية قدرها  189,471دوالر.


الحصددددددددول علددددددددى تمويددددددددل المؤسسددددددددة السددددددددويدية ل غاعددددددددة الفرديددددددددة –  IMلتنفيددددددددذ مشددددددددروع
تمكين الفتيات ذوات اإلعاقة الذهنية بمبل اجمالي قدره  22,687دوالر.



توفير تمويل كامل لشراء وتجهيز عيادة متنقلة من المؤسسة الكندية وعن طريق مؤسسة النداء الفلسطيني
الموحد  UPAوذلك بمبل اجمالي قدره 70,000دوالر.



توقيددددددع اتفاقيددددددات شددددددراكة مددددددع مركددددددز شددددددئون المددددددرأة خاصددددددة بتقددددددديم خدددددددمات طبيددددددة بمبددددددال
اجمالية قدرها  02,000شيكل.



توقيدددددع اتفاقيدددددة تفددددداهم مدددددع جمعيدددددة الثقافدددددة والفكدددددر الحدددددر خاصدددددة بتقدددددديم خددددددمات طبيدددددة بمبلددددد
اجمالي قدره  33,740شيكل.



توقيدددددع اتفاقيدددددة تفددددداهم مدددددع مؤسسدددددة اطبددددداء بدددددال حددددددود خاصدددددة بتقدددددديم خددددددمات طبيدددددة بمبلددددد
اجمالي قدره  2300شيكل.



ابدددددرام اتفاقيددددددات تقدددددديم خدددددددمات صدددددحية مددددددع جمعيددددددة عايشددددده لحمايددددددة المدددددرأة والطفددددددل لتقددددددديم
الخدمات الطبية المتنوعة بمبل اجمالي قدره  0200شيكل.
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ابددددددددرام اتفاقيددددددددة تقددددددددديم خدددددددددمات صددددددددحية مددددددددع المركددددددددز الفلسددددددددطيني للديموقراطيددددددددة وحددددددددل
النزاعددددددات لتقددددددديم خدددددددمات طبيددددددة متنوعددددددة ويسددددددتفيد منهددددددا الفئددددددات المهمشددددددة بمبلدددددد اجمددددددالي
قدره  1270شيكل.



ابدددددرام اتفاقيدددددات مدددددع جمعيدددددة الثقافدددددة والفكدددددر الحدددددر إلجدددددراء فحوصدددددات للكشدددددف المبكدددددر عدددددن
سدددددددددرطان الثدددددددددد مدددددددددن خدددددددددالل التصدددددددددوير باألشدددددددددعة السدددددددددينية ( )Mamoوكدددددددددذلك سدددددددددحم
العيندددددددات وفحصدددددددها فدددددددي مختبدددددددر البددددددداعولوجي باإلضدددددددافة لتقدددددددديم خددددددددمات صدددددددحية اخدددددددرى
 00112شيكل.



اسددددددددتمرار االتفاقيددددددددة مددددددددع اتحدددددددداد لجددددددددان العمددددددددل الصددددددددحي  -مستشددددددددفى العددددددددودة  -إلجددددددددراء
الفحوصدددددددات الخاصدددددددة بتحليدددددددل األنسدددددددجة فدددددددي مختبدددددددر البددددددداعولوجي بمبلددددددد اجمدددددددالي قددددددددره
 07242شيكل.



ابددددددرام اتفاقيددددددة مددددددع شددددددبكة وصددددددال بتقددددددديم خدددددددمات صددددددحية مختلفددددددة بمبلدددددد اجمددددددالي قدددددددره
 4752شيكل.



ابدددددرام اتفاقيدددددة مدددددع شدددددركة ندددددات هيلدددددأ بتقدددددديم خددددددمات صدددددحية مختلفدددددة بمبلددددد اجمدددددالي قددددددره
 55700شيكل.



ابددددددرام اتفاقيددددددة مددددددع مستشددددددفى الحيدددددداة بتقددددددديم خدددددددما ت صددددددحية مختلفددددددة بمبلدددددد اجمددددددالي قدددددددره
 2002شيكل.



ابددددددرام اتفاقيددددددة مددددددع شددددددركة ضددددددبان بتقددددددديم خدددددددمات صددددددحية مختلفددددددة بمبلدددددد اجمددددددالي قدددددددره
 5022شيكل جرد وتقيم أصول وممتلكات الجمعية.



هددددددذا بجانددددددم تطددددددوير عدددددددد مددددددن البددددددرامج واألنظمددددددة و كددددددذلك الكوادرالبشددددددرية لتنفيددددددذ أنشددددددطة

في مجاالت مختلفة من بينها:


إعداد خطة طوار خاصة بالجمعية.



تطددددددوير العمددددددل بالنظددددددام المحوسددددددم ( )MISبمسدددددداهمة مددددددن صددددددندوق األمددددددم المتحدددددددة للسددددددكان
في كافة البرامج.



تطدددددددوير النظدددددددام الخدددددددا

بالشدددددددكاوى واالقتراحدددددددات لمدددددددوظفي الجمعيدددددددة والفئدددددددات المسدددددددتفيدة

مدددددددن خدددددددالل صددددددددناديق معددددددددة لهددددددددذا الغدددددددرض وتوزيدددددددع نمدددددددداذج متخصصدددددددة وتنفيددددددددذ ورش
توعيدددددة بهدددددذا الخصدددددو

 ،وكدددددذلك وضدددددع الفتدددددات توضدددددح طدددددرق التواصدددددل المختلفدددددة لتقدددددديم

الشدددددددكاوى عبدددددددر المسدددددددارات المختلفدددددددة وكدددددددذلك تشدددددددكيل لجندددددددة لدراسدددددددة الشدددددددكاوى والدددددددرد
عليها ومتابعتها.
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إعدددددددداد وتجهيدددددددز التقدددددددارير اإلداريدددددددة والماليدددددددة
الشهرية والسنوية في مواعيدها.



إعددددددددداد وإقددددددددرار الموازنددددددددة التقديريددددددددة لسددددددددنة
0202م.



انعقددددداد الجمعيدددددة العموميدددددة فدددددي الموعدددددد المحددددددد
النعقادها حسم القانون.



انتدددددداب مدددددوظفي الجمعيدددددة مدددددن جميدددددع البدددددرامج
للمشدددددداركة فددددددي دورات وورشددددددات فددددددي الددددددداخل
والخدددددددارج إضدددددددافة إلدددددددى انتدددددددداب مدددددددوظفين للددددددددوام فدددددددي المؤسسدددددددات الحكوميدددددددة ومؤسسدددددددات
المجتمع المدني لتبادل الخبرات.



استمرار تطوير البرامج الخاصة بشئون الموظفين.



تددددددريم عددددددد كبيدددددر مدددددن طلبدددددة وخريجدددددي الجامعدددددات اضدددددافة لقبدددددول تطدددددوع مجموعدددددة أخدددددرى
من الخريجين في التخصصات المختلفة وصلت الى  42متطوع/ة.



تطدددددددددوير و تحدددددددددديأ شدددددددددبكات االنترندددددددددت والشدددددددددبكات الداخليدددددددددة لدددددددددرب بدددددددددرامج الجمعيدددددددددة
واستخدام أحدث طرق الرقابة االلكترونية والمرتبطة بطبيعة اإلدارة الحديثة.

المشاريــع وتجنيــد األمــوال:
اسدددددتمرت ادارة الجمعيدددددة رغدددددم جائحدددددة كوروندددددا و تدددددأعر كافدددددة ندددددواحي الحيددددداة سدددددلبا ً فدددددي التوسدددددع فدددددي تجنيدددددد
االمدددددددوال و الحصدددددددول علدددددددى تمويدددددددل ل مشددددددداريع تسددددددداعدها علدددددددى تحقيدددددددق اهددددددددافها خدددددددالل العدددددددام 3131م علدددددددى
النحدددددو الموضدددددح فدددددي الخطدددددة االسدددددتراتيجية اضدددددافة للحفددددداظ علدددددى مدددددا تدددددم تحقيقددددده مدددددن انجدددددازات خدددددالل العدددددام
 .3131وبالفعددددددل بعددددددد التواصددددددل مددددددع بعدددددد

الجهددددددات الدوليددددددة الممولددددددة فددددددي قطدددددداع غددددددزة خددددددالل العددددددام 3131

نجحدددددت الجمعيدددددة ومدددددن خدددددالل التشدددددبيك ايضدددددا مدددددع مؤسسدددددات المجتمدددددع المددددددني فدددددي التوقيدددددع علدددددى جملدددددة مدددددن
المشدددددددددداريع االضددددددددددافية والتددددددددددي سدددددددددديتم تنفيددددددددددذها فددددددددددي العددددددددددام  3132 - 3131بمبلدددددددددد اجمددددددددددالي قدددددددددددره

1,186,110دوالر .وهي على النحو التالي:


اسدددددددددتمرار مشدددددددددروع (حمايدددددددددة واحتدددددددددرام حقدددددددددوق النسددددددددداء ذوات االعاقدددددددددة و غيدددددددددر المعاقدددددددددات
الناجيددددددات مددددددن العنددددددف القددددددائم علددددددى النددددددوع االجتمدددددداعي فددددددي قطدددددداع غددددددزة) بتمويددددددل مددددددن االتحدددددداد
االوروبددددددددددي  EUلمدددددددددددة عالعددددددددددة سددددددددددنوات  3133 – 3131بمبلدددددددددد اجمددددددددددالي قدددددددددددره 105,510
دوالر.
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اسدددددددددتمرار مشدددددددددروع (تعزيدددددددددز اجدددددددددراءات الوقايددددددددد ة والحمايدددددددددة للنسددددددددداء والفتيدددددددددات المهمشدددددددددات
الناجيددددددات مددددددن العنددددددف فددددددي شددددددمال قطدددددداع غددددددزة) للعددددددام  2021الممددددددول مددددددن مؤسسددددددة العددددددون
الطبي للفلسطينيين  MAPبمبل اجمالي قدره  100,000دوالر.



اسددددددددتمرار المشدددددددداريع الممولددددددددة مددددددددن الصددددددددندوق االنسدددددددداني لألراضددددددددي الفلسددددددددطينية المحتلددددددددة /
مكتددددددم االمددددددم المتحدددددددة لتنسدددددديق الشددددددئون اإلنسددددددانية

)(OCHA

خددددددالل العددددددام  3131بمبلدددددد

اجمالي قدره 99,673دوالر.


اسددددددددتمرار المشدددددددداريع الممولددددددددة مددددددددن صددددددددندوق األمددددددددم المتحدددددددددة للسددددددددكان  UNFPAلمشدددددددداريع
حماية وتمكين المرأة بمبل اجمالي قدره  259,282دوالر.



مشدددددددروع (تحسدددددددين وصدددددددول النسددددددداء والفتيدددددددات الناجيدددددددات مدددددددن العندددددددف المبندددددددي علدددددددى الندددددددوع
االجتمدددددددداعي وذوات اإلعاقددددددددة ومريضددددددددات السددددددددرطان وذوات االمددددددددراض المددددددددزمن) بتمويددددددددل مددددددددن
مؤسسددددددة ارض االنسددددددان سويسددددددرا  TDHلمدددددددة عالعددددددة أعددددددوام 3132 – 3131

بمبلدددددد اجمددددددالي

قدره  330,000دوالر.


اسددددددتمرار مشددددددروع (حمايددددددة النسدددددداء والفتيددددددات االكثددددددر عرضددددددة والناجيددددددات مددددددن العنددددددف خددددددالل
جائحددددددة كوفيددددددد  19فددددددي قطدددددداع غددددددزة) بالشددددددراكة مددددددع women

 UNوبتمويددددددل مددددددن الحكومددددددة

اليابانية وبمبل قدره  51,645دوالر.


مشددددددددروع تطددددددددوير قسددددددددم األشددددددددعة التشخيصددددددددية بالشددددددددراكة مددددددددع مؤسسددددددددة التعدددددددداون و بتمويددددددددل
الصندوق العربي االنمائي لشراء جهاز  C.Tبمبل اجمالي قدره  200,000دوالر.



مشدددددددروع تدددددددوفير عيدددددددادة متنقلدددددددة ومجهدددددددزة بالشدددددددراكة مدددددددع مؤسسدددددددة الندددددددداء الفلسدددددددطيني الموحدددددددد
وبتمويل من المؤسسة الكندية بمبل اجمالي قدره  70,000دوالر

 .8التنسيق والتشبيك مع المؤسسات األهلية والحكومية وتشمل اآلتي:


تعزيز التنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة شؤون المرأة.



تعزيز التنسيق مع وكالة غوث وتشغيل الالجئين (.)UNRWA



تعزيز التنسيق والتشبيك مع شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية ،وشبكة وصال ،وتحالف أمل ،وائتالف
الناشطين لقضايا اإلعاقة.



التنسيق والتشبيك مع مركز شئون المرأة.



التنسيق والتشيك مع جمعية عايشه لحماية المرأة والطفل.
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التنسيق والتشبيك مع المركز الفلسطيني للديموقراطية وحل النزاعات.



التنسيق والتشبيك مع اتحاد لجان العمل الصحي.



التنسيق والتشبيك مع جمعية االغاعة الطبية.



التنسيق والتشبيك مع مؤسسة الثقافة والفكر الحر.



التنسيق والتشبيك مع جمعية أرض اإلنسان.



التنسيق والتشبيك مع مجموعة مستشفى سان جون للعيون.



التنسيق والتشبيك مع جمعية وفاق.



التنسيق والتشبيك مع الهالل األحمر القطر .



التنسيق والتشبيك مع مؤسسة جذور ل نماء الصحي واالجتماعي.



التنسيق والتشبيك مع جمعية اتحاد الكنائد.



التنسيق والتشبيك مع انقاذ المستقبل الشبابي.



التنسيق والتشبيك مع االرشاد التربو .



التنسيق والتشبيك مع مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي.



التنسيق والتشبيك مع مركز ابداع المعلم.

إحياء العديد من المناسبات والحمالت المختلفة وفقا ً لمجاالت عمل الجمعية:


يوم السكر العالمي.



يوم المرأة العالمي في الثامن من ذار.



يوم الصحة العالمي.



اكتوبر الورد .



حملة  22يوم لمناهضة العنف المبني على النوع االجتماعي.



يوم اإلعاقة الدولي.



حملة أبي اقرأ لي.
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 .9التبرعــات العينيـة:
#

نوع التبرع

اسم المتبرع

1

مؤسسة أنيرا

أدوية ومستلزمات طبية

3

بنك القدس

طرود غذائية

2

أطفال الحرب

طرود صحية وقرطاسية

8

جذور ل نماء الصحي

طرود قرطاسية ومعقمات

5

UNDP

بناء طابق

8

مركز شؤون المرأة

أدوية

3

UNFPA

أدوية ومستلزمات طبية

9

جمعية اإلغاعة الطبية

أدوية ومستلزمات طبية

9

وزارة الصحة

ماسكات طبية

 11مستشفى الخدمة العامة

مستلزمات طبية

 11جمعية الثقافة والفكر الحر

طرود صحية

 13مؤسسة التعاون

مستلزمات طبية

 12مؤسسة تامر التعليمية

قرطاسية

 18مؤسسة GVC

خاليا شمسية

52 | P a g e

2020

جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية

 .11المسؤولية المجتمعية (اإلغاثية واالنسانية):
استمرت الجمعية خالل العام 0202م في تقديم المساعدات النقدية والعينية والخدماتية وذلك بمبل اجمالي قدره 1,550,460

شيكل على النحو التالي:

عدد
المستفيدين

قيمة المساعدات
بالشيكل

1

اطفال  -بتمويل من المؤسسة الكندية

235

663757.39

2

مساعدات نقدية

132

192995.98

3

تخفيضات خدمات صحية

410

53624.35

9

اعفاءات خدمات صحية

3298

133311.18

6

رسوم ايجار قاعة مجاني لعدد من المؤسسات

3

1750.00

6

تبرعات عينية لجهات مختلفة (أدوية ومستلزمات)

4200

369302.91

7

طرود صحية

328

88893.53

8

أدوات مساعدة

125

59821.11

7724

1550460.22

الفئة المستفيدة

#

االجمالي
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 .11التحديات التي تمت مواجهتها خالل العام 2020م:


جائحة فايروس كورونا التي أعرت سلبا ً على كافة مناحي الحياة.



استمرار اإلغالق والحصار المفروض على القطاع منذ العام 3113م من قبل االحتالل اإلسرائيلي و عاره
السلبية على عمل الجمعية ،مما أدى إلى عرقلة وصول األجهزة وقطع الغيار الالزمة لصيانه البع
أدى إلى توقف بع

منها مما

الخدمات الطبية مثل تفتيت الحصى والتصوير بالرنين المغناطيسي ووحدة تنظير القولون

لفترات طويلة.



استمرار تهالك العديد من األجهزة الطبية حيأ أصبح ال يتوفر لها قطع غيار بسبم القدم مثل أجهزة التصوير
باألشعة المقطعية (  ) C.Tوجهاز تصوير بالموجات فوق الصوتية (  )u/sوجهاز تصوير الثد
)  ) Mammographyاضافة لجهاز الفلور وسكوبي.



ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية ومعدلها من  25,000شيكل حتى  30,000شيكل مما يمثل عمء مالي
كبير على الجمعية.



استمرار التراجع غير العاد في امكانيات وخدمات وزارة الصحة مما زاد العمء على المؤسسات األهلية
بالنسبة للمرضى الفقراء والغير قادرين على شراء الخدمات الصحية.



استمرار اجراءات البنوك الدولية التي تعيق في بع
بتحويلها جهات مانحه لبع



التمويل المشروط لبع

األحيان تحويل مبال مالية مستحقه للجمعية تقوم

المشاريع.

الممولين الذ يعوق التعاقد معهم بسبم هذه الشروط التي ال تتناسم مع سياسة الكثير

من الجمعيات والمؤسسات ومن ضمنها جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية.



تواصل ترد

الوضع االقتصاد

بالقطاع وخصوصا ً بعد الخصم من الرواتم ووقف مخصصات وزارة

التنمية االجتماعية لمئات األسر وتأعيره على تقديم الخدمات المتطورة.
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 .89االستدامــة:
 89.8االستدامة المؤسسية
استمرت الجمعية في اتباع أسد الحكم الرشيد لضمان االستدامة المؤسسية من خالل العمل على إعداد وتنفيذ خطة
استراتيجية حديثة لمدة خمد سنوات ( )3132 – 3119تتبنى منهجيات تعزيز الحق في الصحة ونظرية التغيير ودمج النوع
االجتماعي و ليات حماية المرأة من العنف وتعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية من خالل برامج تطويرية وإعادة هيكلة الجمعية
واختيار أفضل الكوادر البشرية العاملة في المجاالت الخاصة بالمؤسسة لضمان استمرار خدمة راقية.
 89.9االستدامة المالية:
في العام  3119ساهمت المشاريع بمبل اجمالي قدره  630,210دوالر و االيرادات بمبل اجمالي قدره
 916,009دوالر أما في العام  3119فقد ارتفعت نسبة مساهمة المشاريع بشكل ملحوظ حيأ وصلت مبل اجمالي
قدره  1,059,449دوالر وكذلك االيرادات وصلت مبل اجمالي قدره  1,088,835دوالر ،أما في العام 3131م
قد وصل اجمالي المشاريع المنفذة مبل و قدره  1,744,967دوالر إضافة إلى اجمالي اإليرادات قد وصل إلى مبل
اجمالي قدره  1,081,011دوالر ،وسبم انخفاض االيرادات بمبل  7,824دوالر يفسره إغالق مقرات الجمعية
مدة  31يوما ً و كذل ك تقليو مدة العمل لمدة شهر خر مع االلتزام بقرار إغالق المقر ات التابعة للجمعية يوم السبت
من كل أسبوع علما ً بأن مصروفات الجمعية التشغيلية قد انخفضت بنسبة  %.18من اجمالي المصروفات عن العام
الماضي بسبم اتباع سياسات ترشيد االنفاق.

 .83الدروس المستفادة من العام :9191
• العمل على التوسع في تعزيز التشبيك والشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية غير الحكومية من خالل
برامج الجمعية لتسهيل التقديم لمقترحات المشاريع وطلبات التمويل التي تتطلم شراكة.


عدم االعتماد على موارد التمويل من مصادر محدودة والتوجه نحو تعدد وتنويع مصادر التمويل وعدم
االعتماد على مصدر واحد لضمان استمرارية عمل برامج وأنشطة الجمعية.



العمل على نظام أرشفة إلكترونية وورقية متقدمة مرجع إلنجازات وأنشطة الجمعية كمصادر يسهل الرجوع
إليها بشكل سريع يد اعد في سرعة االستجابة أل

متطلبات تساعد في تحسين جودة البرامج ومتطلبات

المانحين.


زيادة اجراءات رب عمل البرنامج الثقافي بالبرنامج الصحي وبرنامج حماية وتمكين المرأة لتوصيل رسائل
صحية واجتماعية لفئات المجتمع المختلفة حيأ ساهم ذلك في تكاملية وشمولية تقديم الخدمات وزيادة عدد
الفئات المستهدفة.
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 .89توصيات عامة تساهم في خدمة تطوير الجمعية:


التركيز على تطوير دائرة المشاريع نظرا ً ألهميتها في تجنيد األموال .



التوسع في الدائرة المالية من خالل مواكبة احتياجات الممولين والسياسات واألنظمة المالية المتطورة محليا ً
وعالميا ً.



االستمرار في تنمية قدرات الجمعية من حيأ بناء قدرات الموارد البشرية للعاملين وتطوير السياسات
واألنظمة واألدلة الداخلية والترتيبات واإلجراءات والهياكل التنظيمية.



تطوير واستخدام نظم المعلومات اإلدارية في اإلدارة االستراتيجية والتشغيلية لجمعية عبد الشافي الصحية
والمجتمعية.



تطوير دائرة المتابعة والتقييم والمساءلة والتعلم  MEALوتوفير كادر متخصو ذو خبرة عالية يساعد في
تحسين جودة الخدمات وإدارة البرامج بجودة عالية وإحداث أعر للتغير والمساءلة والكفاءة واالستجابة
الحتياجات الفئات المستهدفة ،من خالل تحديد األولويات من خالل إجراء بحوث معمقة ومركزة واستطالعات
الرأ العام ورضا المستفيد للحصول على فهم أفضل بشأن القضايا واالحتياجات الصحية والثقافية والنفسية
واالجتماعية والخدمات األخرى.



تطبيق نظرية التغيير والنهج القائم على حقوق اإلنسان في تقديم الخدمات من خالل االتفاقيات والسياسات
والبرتوكوالت المحلية والدولية وإدماج ذلك في األنشطة والبرامج والخدمات المقدمة وتكيفها بناء على ذلك.



زيادة الوعي المجتمعي بالقضايا الصحية والمجتمعية من خالل حمالت التوعية والمناصرة والمبادرات
المجتمعية والتوعوية ،وتشكيل أو تطوير الشبكات واللجان المجتمعية التي تشارك وتساهم في هذا السياق
المجتمعي.



العمل على االعتماد على العمل القائم على النتائج ذو التخطي

قصير وطويل المدى يضمن المرونة في

التطبيق للوصول للجودة من خالل مسح راء العاملين والفئات المستهدفة والتطوير بناء على النهج القائم على
التغير اإليجابي في تصميم البرامج من خالل تحليل النتائج وإدارة المخاطر واالستفادة من الفر

المتاحة.
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 .86شركاؤنـا خــالل العــام 9191م:
تتقدم جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية بالشكر والعرفان لكل من ساهم في استمرار عمل الجمعية من خالل المساهمة
سواء كان نقديا أو عينيا ً وهم على النحو التالي:

الممولة

الجهة

باللغة

االختصار

الجهة الممولة باللغة العربية الشعار

االنجليزية
The World Bank

WB

البنك الدولي

NGO Development

NDC

مركز تطوير المؤسسات
األهلية الفلسطينية

Center

Medical Aid for

MAP

للفلسطينيين

Palestinians

)United Nations Office

مؤسسة العون الطبي

OCHA

مكتم األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية

for the Coordination of
(Humanitarian Affairs

OPT HF OPT Humanitarian

الفلسطينية المحتلة

Fund

United Nations

الصندوق اإلنساني لألراضي

UNFPA

صندوق االمم المتحدة للسكان

Population Fund
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مجموعة المتطوعين المدنيين

GVC

–إيطاليا
المنظمة السويدية ل غاعة

Gruppo di Volontariato
Civile

IM

الفردية

The Swedish
Organization for
Individual Relief

بنك االئتمان إلعادة التنمية

KFW

Kreditanstalt für
Wiederaufbau

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

United Nations
UNDP

Development
Programme)

The Canadian
المؤسسة الكندية الفلسطينية

CPFQ

Palestinian foundation
of Quebec

االتحاد األوروبي

EU

مؤسسة التعاون

Taawon

European Union

Welfare AssociationTaawon
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