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 شكر وتقدير
 

 

 
 
 
 

ٙع تتقٖم  ٙع جمعيغ اعماٙ للتنميغ ڣالت]هيل إا ڣجميع عامليها بالشكٚ ممثلغ بالسإع اعضا╋ مجل٠ اإا

ٙيع ڣأنشطغ  ڣالتقٖيٚ لكل من ساهږ في تمڤيل ڣتطڤيٚ  ٚامٌ ڣمشا سالتها ڣص الجمعيغ ب ٚ[يتها ٙڣ ڤا تحقيقا ل

٩ ڣاانساڗت ٙ  جميع ام〉سساػڣنخ٨ بال٘كٚ  لتحقيڄ شعاٙ تمعا نبن畦 اٙا ٛ في امانحغ ڣالت畦 كاڗ لها الٖٙڣ البا

ٙتقا╋ بالخٖماػ امقٖمغ أبنا╋ الشعظ الفلسطين畦 ڣخاصغ محافظغ خاڗ يڤن٠ ، سائليڗ امڤلګ عٜ ڣجل اڗ  اا

 يڤفقنا ڣاياهږ ما فيڢ الصالح العامب

ٙع الجمعيغ  إا

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 تقديم
٘ الفلسطين畦، انطلقـ مسيڇع ه٘ه الجمعيغ منانطاقا歌 من مسئڤلياتها الڤطنيغ ڣاإنسانيغ تجاه أبنا╋ شعبنا 

ٚع الحاجغ املحغ متةة2نڤفمبڇ  ، لتعمل في مجاڋ التنميغ ڣالت]هيل امجتمعي في محافظغ خانيڤن٠، مستشع

ٛالـ تعاني من ڣياػ ااحتاڋ ڣالحصاٙ ڣاأ   ٛماػ امتاحقغبله٘ا امجتمع، الت畦 ا 

ٝ له٘ ٙ للتنميغ ڣالت]هيل عملنا طيلغ عام كامل من أجل 〈نجاٛ ٧ 畦╋ ملمڤ فٚ ڤ تيالشعظ، بما  ا〈ننا في جمعيغ اعما

ٚغږ الكثيڇ من العقباػ الت畦 تم٠ عمل  لٖينا من ڣسائل متاحغ، ڣڣفڄ 〈مكانياتنا ال٘اتيغ الت畦 ا تنكسٚ ب

 الجمعياػ عمڤما歌 كڤنها جٜ╋ا歌 من ه٘ا الشعظ العظيږب  

ٚين لكل من ب٘ڋ جهٖا歌 أڣ قٖم مساعٖع،  ٜا歌 عن عمل الجمعيغ  خاڋ العام ، شاك ٚني أڗ نقٖم بيڗ يٖيكږ مڤج يس

ٙع كل河 باسمڢ ڣصفتڢ ڣ ه٘ا العمل ڣنخ٨ بال٘كٚ إنجاٍ  الت畦 مڤلـ ه٘ا  امانحغ الجهاػأعضا╋ مجل٠ اإٕا

ٚكيڈع اأساسيغ الت畦 قامـ بتنفي٘ ه٘ا العمل كما ا كافغ العمل ، ڣك٘لڊ العامليڗ في الجمعيغ ال٘ين يمثلڤڗ ال

ٙك تڢ ا歌 لهږ ه٘ا اإنجاٛ الكبيڇ ال٘ڬ صنعيفڤتن畦 أڗ أتقٖم بالشكٚ ڣالتقٖيٚ 〈لګ أعضا╋ الجمعيغ العمڤميغ ، مبا

ٜيمغ ا تنضظ هږ بنيغ مخلصغ ڣع ٜا╋ ڣأڗ يجعل تضافٚ جهٕڤ ٜينا ڣ〈ياكږ خيڇ الج ، سائليڗ امڤلګ عٜ ڣجل أڗ يج

 ٗلڊ في ميڈاڗ حسناتكږ يڤم القيامغب
 
 

 معد التقرير
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 كلمة رئيس جلس اإدارة 
 歌ٜٕهٚ النما╋، ڣيعلڤ  عاما بعٖ عام، يتڤاصل تٖفڄ نهٚ العطا╋، ڣي

ٚغږ  -شامخا歌 البنا╋، بيٖ أڗ الحاجاػ أكبڇ من اإمكاناػ، ڣالجهٕڤ  ب

لڊ في ظل حصاٙ  -عظمها تقصٚ عن تلبيغ امتطلباػ ڣسٖ الفجڤاػ، ٗڣ

ٚاف، فتستمٚ امعاناع، ڣيستمٚ العمل  ڣتضييڄ متعٖٕ الجڤانظ ڣاأط

ڋ خٖماػ متنڤعغ ڣمتميڈع، تحاڣڋ أڗ تام٠ لتخفيفها، من خا

 ااحتياجاػ، ڣتتلم٠ اإجاباػ امكافئغ للتحٖياػ الجسيمغ الت畦 نڤاجههاب

ٚاكغ الفاعلغ بيڗ  ڣ ٗلڊ تبٖڣ الحاجغ ماسغ للتكامل ڣالش

لڊ لتخفيڀ العظ╋ امًڇاكږ  ڣليغ، ٗڣ ٚاف كافغ، محليغ ڣ〈قليميغ ٕڣ اأط

ٚائح امجتم  ع الفلسطين畦 جميعهابللضغڤ٭ امتعاظمغ علګ ش

ٚكائها جميعهږ لتحقيڄ  ٚاكغ ڣالتعاڣڗ ڣالتنسيڄ مع ش ٙ للتنميغ ڣالت]هيل بالش ـ جمعيغ 〈عما ڣلقٖ عمل

ٛا╋ ما  ٛاػ مهمغ علګ ه٘ا الصعيٖ، ڣلكنها تظل متڤاضعغ 〈 ه٘ه الغايغ اإنسانيغ الساميغ، ڣلقٖ حققـ 〈نجا

عايغ ڣاهتمام، اأمٚ ال٘ڬ  ٙتقا╋ يستحقڢ امجتمع من ٕعږ ٙڣ ٜيٖ من الجهٕڤ للتطڤيٚ، ڣاا يحثنا ڣيٖفعنا نحڤ ام

 بمستڤڥ العمل ڣالخٖمغب

ه٘ا  الحإبيڗ  علګ امجتمع الفلسطين畦، ڣفي في 〈طاٙ متكامل من العمل امشًڇڅ ڣالتعاڣڗ البنا╋ مع كل
ٚفاڗ لكل الجهاػ امانحغ ما قٖمتڢ ڣتقٖمڢ إغاثغ ڣخٖمغ  ٚ ڣالع يثما كانڤا، الفلسطينييڗ حالسياځ نتقٖم بالشك

ٙافعيڗ  ٙتقا╋ بالخٖماػ امقٖمغ  ٚ ڣقفتهږ ڣمسانٖتهږ لتخفيڀ امعاناع ڣاا ٜع، ′مليڗ أڗ تستم ڣباأخ٨ في قطاع غ
٩ ڣاانساڗتب  جميعا شعاٙ تمعا نبن畦 اٙا

 رئيس جلس اإدارة
 د.أنور العبادسة

 

 

 

 

 
 



 

 

:れالمحتويا るائم 

 جدول احتويات
 2 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب شكٚ ڣتقٖيٚ

 3 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب تقٖيږ

 5 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب قائمغ امحتڤياػ:

 ث ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب الجمعيغنب٘ع عن 

 ٙ  ث ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب جمعيغ 〈عماٙ في سطڤ

ٙڬ لجمعيغ اعماٙ للتنميغ ڣالت]هيل  9 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب الهيكل اإٕا

ٚڣع الجمعيغ خاڋ العام :   ةت ....................................................................................................................................................... ف

ٚيغ للجمعيغ  ٕٙ البش  تت ............................................................................................................................................................. امڤا

 2ت ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب -مقٖمغ :

 3ت بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب البڇامٌ

ٚنامٌ الخٖماػ ال劇حيغ ڣالت]هيل امجتمعي  5ت ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب أڣا : ب

ٚڬ  ٜع للتشخي٨ ڣالعاه البص ٚكٜ غ  23 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ٙابعا歌 : م

ٕٙ ٚنامٌ تنميغ امڤا  25 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ثانيا歌 : ب

ٕٙ امإيغ  ت2 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببأڣا : تنميغ امڤا

ٚيغ ٕٙ البش : تنميغ امڤا 歌ت2 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ثانيا 

ٚنامٌ الٖعږ امجتمعي  28 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ثانيا歌 : ب

 ة3 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب قسږ الحٖ من الفقٚ -1

ٙيع اإغاثيغ التنمڤيغ: تبت  ة3 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب امشا

ٙيع اإغاثيغ امڤسميغ: 2بت  32 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب امشا

ٙئغ: 3بت ٙيع اإغاثيغ الطا  33 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب امشا

ٚأع ڣالطفل : -2  ت3 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب -قسږ ٕعږ ام

ٚحلغ القإمغ:  ث3 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب امعڤقاػ ڣكيفيغ التغلظ عليها خاڋ ام

 ث3 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب التڤصياػ :

 ث3 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب الخاتمغ :

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فهرس اجداول :
ٚامٌ الجمعيغ من  تٙقږ )  جٖڣڋ  ٙيع ڣب  2ت بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب مب4تة2م حت渓 ثةة2( يڤ戟ح أعٖإ امستفيٖين من أنشطغ ڣمشا

ٙقږ ٙيع الجمعيغ للعام 2 ) جٖڣڋ  ٚامٌ ڣمشا  2ت بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب( يڤ戟ح أعٖإ امستفيٖين من ب

ٙقږ )  ٙيع امنف٘ع من خالها ڣاممڤليڗب( يڤضع البڇامٌ  3جٖڣڋ   4ت بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب اأساسيغ للجمعيغ ڣامشا

ٙقږ )  ٚكٜ 4جٖڣڋ   ثت بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ( يڤ戟ح البڇامٌ ڣخٖماػ ام

ٙقږ )  ٚكٜ اأمل  5جٖڣڋ  ٚامٌ م ٙنغ باأعڤام السابقغ: للعام( يڤ戟ح أعٖإ امستفيٖين من ب  8ت ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب مقا

ٙقږ ) ٚكٜ  بسمغ ت جٖڣڋ   ة2 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ( يڤ戟ح البڇامٌ ڣخٖماػ م

ٙقږ ٚكٜ : ث)  جٖڣڋ   24 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ( يڤ戟ح خٖماػ ام

ٙقږ ) ٙاػ ل 8الجٖڣڋ  ٚنامٌ تنميغ القٖ ٛاػ في ب  ث2 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب2013لعام ( يڤ戟ح أهږ اإنجا

ٙقږ )  ٚنامٌ الٖعږ امجتمعي 9جٖڣڋ  ٙيع ب  29 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ( يڤ戟ح مشا

ٙقږ ) ٙيع ڣاأنشطغ اإغاثيغ امڤسميغ خاڋ العام ةتالجٖڣڋ   33 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب  ( يڤ戟ح امشا

ٙقږ )    34 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب -:4تة2-3تة2شطغ الت畦 تږ تنفي٘ها بعٖ امنخف٬ الجڤڬ اأخيڇ ( يڤ戟ح اأن تتجٖڣڋ 

ٙقږ ) ٚب 2تجٖڣڋ  ٙيع الت畦 تږ تنفي٘ها خاڋ الح  35 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ڣعٖٕ امستفيٖين:4تة2(يڤ戟ح امشا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نبذة عن اجمعية  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 معية إعمار ي سطور 
ٙبحيغ أنش]ػ عام  ٙع الٖاخليغ ڣفقا تةة2جمعيغ 〈عماٙ للتنميغ ڣالت]هيل م〉سسغ أهليغ غيڇ  ا , م経جلغ لٖڥ ٛڣ

ٚقږ ) ٙع الش〉ڣڗ 35ثثأحكام قانڤڗ الجمعياػ اأهليغ ب ا ٙقږ)(، ڣمن ٛڣ ( , ڣتتمتع تةة9ااجتماعيغ تحـ 
مغ ماليغ مستقلغ بهاب ٙيغ ٗڣ  الجمعيغ بشخصيغ اعتبا

 الغاية :
ٜعب في قطاعڣ الت]هيل امجتمعي  التنميغ مجاڋ في ڣ امتميڈع اأڣلګ الجمعيغ  غ

 الــرســالة : 
ٜع،  في للمڤاطن أفضل حياع تسعګ الجمعيغ للمساهمغ في تحقيڄ  ڣتطڤيٚ تنميغ امساهمغ في خاڋ من قطاع غ

ٙتقا╋ الخٖماػ،  ع الحياع الشاملغ عبڇ ،الڤعي بمستڤڥ  ڣاا ٚامٌ ڣصڤا歌 〈لګ جٕڤ  التنميغ ڣ الت]هيل امجتمعيب  ب

 ڣاانساڗ(ب اٙأ٩ نبن畦 )معا شعاٙ تحـ
 اهدف العام :

ٙتقا╋ بالخٖماػ امقٖمغ في  劇حغ مجااػ التعليږ ڣالامساهمغ في تنميغ ڣتطڤيٚ امجتمع امحلي من خاڋ اا
 ب الګ الت]هيل امجتمعي باإضافغ ڣالعمل اإغاثي ڣالتنمڤڬ 

 اأهداف الـخاصة : 
ٚاكٜ ال劇حيغ  بت ٙيع الخيڇيغ امتعٖٕع مثل ام امساهمغ في تنميغ ڣتطڤيٚ امجتمع امحلي من خاڋ 〈قامغ امشا

ٙڣ العبإع ڣحفٚ ا يا٩ اأطفاڋ ڣالحٖائڄ ڣاأنٖيغ ٕڣ ٙيع البنيغ التحتيغبڣامٖاٝٙ ٙڣ  آباٙ ڣمشا

ٚٙين ڣامنكڤبيڗ  ب2  امساهمغ في 〈غاثغ امتض

ٚڣمغبتحسيڗ مستڤڥ امعيشغ ڣت]ميڗ ام]ڣڥ  ب3 ع ڣامح  امناسظ لأسٚ امعٛڤ

ٙيع الخيڇيغب  ب4  اإسهام في تهيئغ ف٥ٚ العمل للعاطليڗ من خاڋ 〈قامغ امشا

ٚإا歌 ڣهيئاػ، ڣتبإڋ  ب5 تڤثيڄ الصاػ ڣتنسيڄ الجهٕڤ مع العامليڗ في مختلڀ مجااػ العمل الخيڇڬ أف
ٙيع تام٠الخبڇاػ ڣامعلڤماػ ڣتشجيع الجهٕڤ التطڤعيغ تنظيما歌 ڣعطاَ╋ من خاڋ 〈قامغ  اجاػ احتي مشا

سالغ الجمعيغب ٚ[يغ ٙڣ  امڤاطنيڗ ڣفقا歌 ل

ٙيع تحسيڗ ڣتطڤيٚ البيئغ ڣ  بت ٙيع تنمڤيغ ڣ 〈قامغ مشا ٕٙبمشا  تطڤيٚ امڤا

ٚاكٜ صحيغ متميڈع خاصغ في مجاڋ  بث العمل علګ 〈عإع ت]هيل ٗڣڬ ااحتياجاػ الخاصغ من خاڋ 〈قامغ م
ٙشإ ڣالتڤجيڢ النف٦ 畦ب   السمعياػ ڣالتخاطظ ڣاإ

 اامكانيات امتاحة:
ٙيغ ٗاػ تخصصاػ مختلفغ ڣخبڇاػ متعٖٕعب -ت ٙع مميڈ من 継خصياػ اعتبا  مجل٠ إا

ٙيع ڣفقا  -2 ٚامٌ ڣمشا  حتياجاػ الحقيقيغ للمجتمعبلا ب

ٙڬ ڣفن畦  مكڤڗ من  -3 هږ ڣتقٖيږ الخٖمغب ةثڣجٕڤ كإٙ إا ٛمغ إٔا╋ ٕٙڣ  مڤظفا歌 لٖيهږ الكفاياػ الا

ٚ ٕائږڣجٕڤ  -4 ٚاكٜ التابعغ  ة85طڤابڄ علګ مساحغ  تمكڤڗ من  مق ٚئي٦ 畦 ڣبع٬ ام ٚبع يضږ امقٚ ال مًڇ م
 للجمعيغب

ٙڬ ڣمالي  -5 ٚتقي بالخٖمغ امقٖمغبنظام إا ٚا╋اػ امتبعغ بما ينظږ سيڇ العمل ڣي  معتمٖ ڣفقا للقڤانيڗ ڣااج

ٚاكاػ الفاعلغب -ت ٚسميغ ڣ امانحغ نجږ عن ٗلڊ العٖيٖ من الش  شبكغ ڣاسعغ من العاقاػ مع الجهاػ ال



  

 

 جمعية اعمار للتنمية والتأهيل دار اهيكل اإ
 
 
  

るس إدارة الجمعيヤمج 

 

 るالجمعي ュゅمدير ع 

 مدقق مゅلي 

るريゅسكرت 

 ュوااعا るمゅالع れゅالعاق ュقس 

 るمゅالع れゅالعاق るشعب 

 ュاإعا るشعب 

 دائرة الخدمれゅ الصحيる والتأهيل المجتمعي  المركزيる اإدارة دائرة

 るالشئون اإداري ュقس 

 شعبる شئون الموظヘين

れゅزن والمستودعゅالمخ るشعب 

 شعبる اأرشيف االكتروني 

れゅالخدم るشعب 

るسبゅالمح るشعب 

れゅالمشتري るشعب 

 شعبる الدعュ الヘني

 قسュ المشゅريع

 ュالدع ュسيقسヘوالتأهيل الن 
 ) مركز اأمل (  

 ゆطゅوالتخ れゅتأهيل السمعي ュقس 
  ) るبسم るمدرس ،るمركز بسم ( 

 قسュ التأهيل البصري 
 ) مركز غزة لヤعاج البصري(  

 تنميる الموارددائرة 

るليゅالموارد الم るتنمي ュقس 

れءاゅوحدة اانش るشعب 

 شعبる المخبز

るطゅمصنع الخي るشعب 

るالموارد البشري るتنمي ュقس 

ゆتدريヤمركز اامل ل るشعب 

 قسュ الحد من الヘقر 

 شعبる القرض الحسن

 شعبる صندوベ التكゅفل ااجتمゅعي 

るثيゅريع ااغゅالمش るشعب 

 ュقسュيヤالتع ュدع 

 دائرة الدعュ المجتمعي 

 قسュ دعュ المرأة والطヘل

1 2 3 4

るليゅالشئون الم ュقس 

 شعبる ااعداد وكتゅبる المشゅريع

 شعبる التسويق

 شعبる تنヘيذ المشゅريع

 شعبる البحث ااجتمゅعي



  

 

 :فروع اجمعية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚع مب ٙئ التڇخي٨ جهغ التڇخي٨ اسږ الف عٖٕ  العنواڗ ٙقږ التڇخي٨ تا
 العامليڗ

 اسږ مس〉ڣڋ ٙقږ الهاتڀ

ٚعايغ  ت ٜ اأمل لل ٚك م
ٙاػ النفسيغ  ڣااستشا

ٙع الصحغ ا  عبٖ ه الخطيظ 8ة28تة2 ةت حي اأمل-خانيون٠ 3تة2ةت 2تة2ة9ةةتة ٛڣ

ٜ بسمغ للسمعياػ  2 ٚك م
 ڣالتخاطظ

ٙع التڇبيغ ڣالتعليږ ا  ٛڣ

ٙع الصحغ ا  ٛڣ
 ةتة2
 2تة2

 ث93
 2تة2ة5

 ٙائٖع أبو حمٖ 8ة28تة2 ةت حي اأمل-خانيون٠
ٚطي  موس 渓 الخ

ٙسغ بسمغ الخاصغ 3 ٙع التڇبيغ  مٖ ا ٛڣ
 ڣالتعليږ

 نٖڣع عبٖ العاڋ 8ة28تة2 ت حي اأمل-خانيون٠ 4ةثت3234 4تة2ة9ةةتة

ٜع  4 ٚياػ غ ٜ بص ٚك م
لتقييږ ڣعاه امشاكل 

ٚيغ  البص

ٙع الصحغ ا  ٕعا╋ العبإسغ 8ة28تة2 2 حي اأمل-خانيون٠ 3تة2ةث 3تة2ة8ةة22 ٛڣ

ٙيظ  5 ٜ اأمل للتٖ ٚك م
ٚيغڣالتنميغ   البش

ٙع التڇبيغ  ا ٛڣ
 ڣالتعليږ

 أنٙو أبو موس 渓 ة252تة2 5 حي اأمل-خانيون٠ 232ت 2تة2ة9ةةتة

ٚيږ الصوص - 3 الشافعي-امعسكٚ ثة5 3تة2 بلٖيغ خانيون٠ مخبڈ الشافعي ت  ك



 

 

 

 اموارد البشرية للجمعية 

 :بيانات اجمعية العمومية 

عٖٕ طلباػ 
اانتساب الجٖٕ 

 خاڋ العام

 畦عٖٕ الطلباػ الت
تنطبڄ عليها كل 

ٚڣ٭  الش

طلباػ اانتساب 
 الجٖيٖع اموافڄ عليها

ٙغږ  ٚفوضغ  ام
ٚڣ٭  انطباځ الش

 عليها

〈جمالي أعضا╋ 
الجمعيغ 
 العموميغ

عٖٕ اأعضا╋ 
 امسٖٕين

ٚ اجتماع عإڬ ٙئ ′خ ٙ  تا  نسبغ الحضو

 %ةث 5تة2ة5ةة4ت ث3 ث3 ة ت ت ت
 :بيانات جلس اإدارة 

ٚ انتخاباػ العٖٕ ٙئ ′خ ٙئ ااعتمإ تا ٙئ اانتها╋ تا ٚئي٠ تا  الجواڋ اسږ ال
ٜ العبإسغ ثتة2ة3ةة8ة 4تة2ة3ةةتت 4تة2ة3ةة8ة تت ٜي  تت5994545ة ٕبأنٙو عبٖ الع

 اجمعية ومشاريع امقرات كافة ي العاملن بيانات: 

 اإجمالي أهليغبطالغ  بطالغ حكوميغ تطوع يومي عقٖ م〉قـ مثبـ)ٕائږ( البياڗ
 92 ة ة 2 25 3ت 2 عٖٕ اموظفيڗ الفنييڗ
ٙييڗ  38 ة ة 8 ة ت2 9 عٖٕ اموظفيڗ اإٕا

 ة3ت ة ة ةت 25 84 تت اإجمالي
 اائتافات أو الشبكات أو ااحادات ي اجمعية عضوية: 

–النوع)محلي  اسږ ااتحإةالشبكغةاائتاف مب
畦ٕڣلي( -اقليم 

ٙسميغ(نوع  ٚفيغة ٙئ  عنواڗ ااتحإةالشبكغةاائتاف العضويغ)ش  اانضمامتا

 9ةة2 حي اأمل –خانيون٠  ٙسميغ محلي ڣصاڋ شبكغ  ائتاف ت
ٚ ام〉سساػ 2 ٜ تطوي ٚك ٜع  ٙسميغ محلي (NDC)م ٙع الهيثږ -امينا╋ –غ  2تة2ةتةة8ة عما
   ٙسميغ محلي شبكغ حمايغ الطفولغ 3
4 HANDYCAPP ٜع   ٕڣلي ٙ  –غ   ثتٕڣا
5 EDUCATION CLUSTER ٜع  ٙسميغ محلي ائتاف  5تة2ة3ةة5ت النصٚ -غ

 البنكية احسابات بيانات: 

ٚعي ٙقږ الحساب اسږ البنڊ مب ٚڣع ٙئيس 畦ةف  اسږ امش
ٚبي ت  عام ٙئيس 畦 ت-ةة8ت42ت البنڊ اإسامي الع

ٚعي ت-ةة8ت42ت  تبت ٚڬ  ف  التأهيل البص

ٚعي 5-ةة8ت42ت  2بت  الق٩ٚ الحسن ف

ٚعي 2-ةة8ت42ت  3بت ٙيع ف  ٕعږ مشا

ٚعي 3-ةة8ت42ت  4بت ٜ اأمل ف ٚك  م

ٚعي  4-ةة8ت42ت  5بت ٚي٬ ف  صنٖڣځ ام

2 畦ة-ةتتت5ة4 البنڊ اإسامي الفلسطين 畦 عام ٙئيس 
ٚعي 3-ةتت5ة4  تب2  مصنع الخياطغ ف
ٚعي 2-ةتت5ة4  2ب2  امخبڈ الشافعي ف
ٚعي ت-ةتت5ة4  3ب2  اإنشا╋اػڣحٖع  ف
ٚعي 5ة4-ةتت5ة4  4ب2  مستحقاػ عامليڗ ف
ٚعي 4-ةتت5ة4  5ب2 ٜ بسمغ ف ٚك  م
 عام ٙئيس 畦 ةة3ةةت البنڊ الوطن畦 اإسامي 3
ٚعي تة3ةةت  تب3  الق٩ٚ الحسن ف



 

 

 -: مقدمة
ٚامٌ جمعيغ 〈عماٙ للتنميغ ڣالت]هيل  ٙيع ڣب ٚف علګ أنشطغ ڣمشا ٚجعا歌 أساسيا歌 للتع ٚيٚ م غ من خاڋ العام حين يڤ戟ح سلسليعتبڇ ه٘ا التق

ٜع بشكل عام ڣمحافظغ اإنجا ٙتقا╋ بالخٖماػ امقٖمغ ڣفڄ ما يحتاجڢ امجتمع امحلي في قطاع غ ـ في اا ـ خاڋ العام ڣالت畦 ساهم ٛاػ الت畦 تم
 خانيڤن٠ بشكل خا٥ب

ٚع علګ إٔا╋ جمعيغ اعماٙ للتنميغ ڣالت]هيل خاڋ اأعڤام السبعغ اماضيغ ڣمن٘ نش]تها في  يجٖ امتطلع 〈لګ الجمعيغ  تةة2 نڤفمبڇعنٖ 〈لقا╋ نظ
ٚامٌ فعالغ ڣمتميڈع، امسـ احتياجاػ امڤاطن خاصغ في  أنها في تطٙڤ مستمٚ، نتيجغ للعمل امثابٚ ڣالٖ[ڣب ڣامميڈ من خاڋ تقٖيږ  ب

ٚٛ الجمعياػ اأهليغ الفاعلغ في محافظغ خانيڤن٠بق  طاعاػ التعليږ ڣال劇حغ ڣاإغاثغ، اأمٚ ال٘ڬ ساهږ في أڗ تكڤڗ الجمعيغ هي من أب
 

 ( ュل رقヱجدヱ من るبرامج الجمعيヱ ريعゅمشヱ るضح أعداد المستفيدين من أنشطヱي )ヲヰヰΑ حتى ュ2015.ュ 
 أعٖإ امستفيٖين العامة ميإڬ

 5ثة4 ثةة2
 82ة5 8ةة2
 25ةت 9ةة2
 تت5ث ةتة2
 تتتت2 تتة2
 ت93ة3 2تة2
 5ت3ت5 3تة2
 9ث585 4تة2
 4ةة3ث 2015

 38ث2ت2 اإجمالي
ٙتقا╋歌 بخٖماتها امقٖمغ للمڤاطن الفلسطين畦 في قطاع  سالتها ڣأهٖافها الساميغ ڣا ٙ[يتها ٙڣ ٙع تحقيڄ  ٚڣ ٙع الجمعيغ علګ ض ٚصا歌 من 〈ٕا ٜع غڣح

ا歌 كبيڇا歌 ڣمهما歌 من ڣتحٖيٖا歌 محافظغ  ٚاكٜ مجتمعيغ تلعظ ٕٙڣ خانيڤن٠ فقٖ اعتمٖػ العٖيٖ من البڇامٌ الحيڤيغ ڣالفعالغ 〈ضافغ 〈لګ فتح م
ٚائح مهمشغ في امجتمع اسيما ٗڣڬ ااحتياجاػ الخاصغ ب ٚفيهيغ شبڢ مجانيغ لش  خاڋ تقٖيږ خٖماػ تعليميغ ڣت]هيليغ ڣت

 
  ( ュل رقヱجدヲ  るريع الجمعيゅمشヱ ضح أعداد المستفيدين من برامجヱي )ュゅذا العヰ2015 ل ュ 

 النسبغ امئويغ اعٖإ امستفيٖين اسږ البڇنامج
ٚنامٌ الخٖماػ ال劇حيغ ڣالت]هيل امجتمعي  % ث8 9ثت3ت ب

ٚيغ ٕٙ)البش ٚنامٌ تنميغ امڤا  % 3ب2 3ثتت امإيغ( -ب
ٚنامٌ الٖعږ امجتمعي  % 5بةت 52تث ب

  4ةة3ث اإجمالي
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 وامشاريع لرامجا
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 مهيد : 
ٙتقا╋ بالخٖماػ امقٖمغ في مجاڋ التنميغ ڣالت]هيل امجتمعي بما يساهږ بتقٖيږ أفضل الخٖماػ للمڤاطن في  تحقيقا أهٖاف الجمعيغ باا

ٙع الجمعيغ  ٚامٌ 4امحافظغ اعتمٖػ إا   أساسيغ ب
( ュل رقヱجدン ضعヱي ).لينヱالممヱ ゅヰريع المنفذة من خالゅالمشヱ るجمعيヤل るسيゅالبرامج اأس 

ٚڣع القسږ الٖڣائٚةالبڇامج ٙيع الف  جهغ التمويل امشا
ٚنامج  أڣا : ب
الخٖماػ 
الصحيغ 
ڣالتأهيل 
 امجتمعي

قسږ الت]هيل ڣالٖعږ  
畦 النف٦ 

  ٚعايغ ٚكٜ اأمل لل م
ٙاػ النفسيغ  ڣااستشا

 ٚكٜ اأمل ٚڣع م  ماليڈياميڇس 畦  مش
 ماليڈيا العيإع النفسيغ اإجتماعيغ امتنقلغ في امناطڄ امهمشغ 畦 ميڇس 
 ٖٙع العمانيغ حملغ معا من أجل جيل ڣاع  امبإ

قسږ ت]هيل السمعياػ 
 ڣالتخاطظ

  ٚكٜ بسمغ للسمعياػ ڣ م
 التخاطظ

 ٚكٜ بسمغ للسمعياػ ڣالتخاطظ  مساهماػ مجتمعيغ م
 畦ٚكٜ مسلږ كيڇ الطب  ماليڈيا –م〉سسغ مسلږ كيڇ  م
 ٚڣا فح٨ السمع في مٖاٝٙ الڤكالغ  اأڣن

 ٚكٜ بسمغ للسمعياػ ڣالتخاطظ -هيئغ اإغاثغ اإساميغ تطڤيٚ ڣتنميغ خٖماػ م
يغ  السعٕڤ

 ٚكٜ بسمغ للسمعياػ ڣالتخاطظ ٚبي تطڤيٚ خٖماػ م  الصنٖڣځ الع

 ٙسغ بسمغ الخاصغ ٙسغ بسمغ الخاصغ  مٖ  مجتمعيغمساهماػ    مٖ
 ٙسغ بسمغ  ميڇس 畦 ماليڈيا  تشغيل مٖ
 ٙسغ بسمغ ٚيطانيا–العڤڗ التعليم畦  ٕعږ مٖ  ب
 ٕعږ تعليږ ٗڣ اإحتياجاػ الخاصغ  畦ٚيطانيا–العڤڗ التعليم  ب
 ٚكغ اإتصااػ ڣحٖع العلڤم ال٘كيغ  ش

ٚڬ  ٜع   قسږ الت]هيل البص ٚياػ غ ٚكٜ بص  تمڤيل ٗاتي - م
ٚنامج  ثانيًا : ب
ٕٙ  تنميغ اموا

 

 ٕٙ قسږ تنميغ امڤا
 اماليغ

 تمڤيل ٗاتي - ڣحٖع اإنشا╋اػ 
 امخبڈ اماليڈڬ الشافعي   ٚغيڀ الخيڇڬ  مسلږ كيڇ ال

ٚيغ ٕٙ البش ٙيظ ڣالتنميغ  - قسږ امڤا ٚكٜ اأمل للتٖ م
ٚيغ  البش

 خا٥ ٗڣڬ اإعاقغ継تحٖيٖ احتياجاػ اأ 

  ٙيبيغ اػ تٖ  ٕٙڣ
 مساهماػ مجتمعيغ

ٚنامج ثالثا :  ب
الٖعږ 

 اامجتمعي

  قسږ الحٖ من
 الفقٚ

 ٙيع تنمڤيغ ٚڣع الق٩ٚ الحسن   مشا ٚعايغ اإنسانيغ مش  ال

 ٙيع الصغيڇع  مسلږ كيڇ تمڤيل امشا

 ٙع العمانيغ نحڤ شاطئ ′من  امبإ

  ٛڋ ٚميږ امنا ٙع العمانيغ ت  امبإ

 ماليڈيا محطغ التحليغ 畦 ميڇس 

 ٚڣع صنٖڣځ التكافل  مساهماػ مجتمعيغ مش

 ٚي٬ الفقيڇ ٚيقيا -العڤڗ الصحي عڤڗ ام  جنڤب أف

 畦مساهماػ مجتمعيغ اليڤم الطب 

 ٙئغ ٙيع الطا  ميڇس 畦 ماليڈيا تڤفيڇ امساكن امتنقلغ  امشا

  ٚب ٚٙڬ الح  ميڇس 畦 ماليڈيا اإغاثغ العاجلغ متض
  ٚٙڬ امنخف٬ الجڤڬ  مسلږ كيڇ  5تة2اإغاثغ العاجلغ متض

 ٙيع امڤسميغ ٙمضاڗ   امشا ٙيع  ٚائيغ -افطاٙ صائږ) مشا كسڤع  -قسائږ ش
ٚيغ–ٙغيڀ خيڇڬ  -العيٖ ٙاػ العم ٜيا  (اأسڤٕاڗ -ال

 مسلږ كيڇ

 )ٚغيڀ الخيڇڬ )امخبڈ اماليڈڬ  مسلږ كيڇ ال
  ٙمضاڗ ٙيع   هيئغ اأعماڋ الخيڇيغ ٛكاع الفطٚ( -) كسڤع عيٖ ڣافطاٙ صائږمشا
  ٙمضاڗ  قطٚ الخيڇيغ (5تة2〈فطاٙ صائږ )
  ٚڣٕ الغ٘ائيغ يع الط ٚعايغ اإنسانيغ (5تة2ٙمضاڗ–تٛڤ  ال
 يع لحڤم اأضاےي  شكنا فلسطيڗ-مسلږ كيڇ  تٛڤ
 يع لحڤم اأضاےي  فاعل خيڇ تٛڤ

ٚأع ڣالطفل ٙعي القڤقعغ  قسږ ٕعږ ام ٛا ٜاليا كفالغ اأطفاڋ   م〉سسغ ج
  ٚكٜ بسمغتڤفيڇ ڣجباػ أطفاڋ ٚنامٌ  الغ٘ا╋ العالم畦 م  ب



 

 

 والتأهيل اجتمعي أوا : برنامج اخدمات الصحية
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

ٚعا ت]س٠ ٚكٜ اامل لل ٙاػ النفسيغ عام م ٙع ال劇حغ تحـ 9ةة2يغ ڣااستشا ا ، بًڇخي٨ من ٛڣ
ٚڣع 3تة2ةتٙقږ) ٚا للنجاٍ الباهٚ ال٘ڬ حققڢ في مجاڋ الٖعږ  تمن  أكٌڇ(،حين تږ تجٖيٖ امش أعڤام نظ

畦 ٙشإ ڣالعاه النف٦   بڣاا

  ٜ ٚك ٜع  :الهٖف من تأسي٠ ام ٚائيلي ااڣڋ علګ قطاع غ الحاجغ امجتمعيغ املحغ خاصغ بعٖ العٖڣاڗ ااس
ٚڣف الضاغطغ، عبڇ يحين  9ةة2في عام  سعګ  لتقٖيږ خٖمغ نفسيغ متميڈع متكاملغ تخفڀ ′ثاٙ الظ

تقٖيږ الخٖمغ العاجيغ ڣالڤقائيغ ڣاإنمائيغ، بما يسهږ في تحصيڗ امجتمع من احتماڋ اإصابغ 
ٚاب   النف٦ 畦 ڣالسلڤكيببااضط

 : ماليڈيا الجهغ امانحغ 畦 م〉سسغ ميڇس 

 :تت428 عٖٕ امستفيٖين       

  : ٘محافظغ خانيڤن٠ مكاڗ التنفي 

 
ヱ.  ٚاباػتقٖيږ خٖمغ عاجيغ  ػ السلڤكيغبالنفسيغ ڣالعقليغ ڣااجتماعيغ ڣامشكا  لاضط
ヲ.  ٛ ٚيغ بما يعٜ ٙاػ النفسيغ ڣالًڇبڤيغ ڣاأس  البنا╋ النف٦ 畦 ڣااجتماعيب تقٖيږ ااستشا
ン.  ╋ڣقياٝ ال٘كا 畦 تقٖيږ خٖماػ القياٝ النف٦(IQ) ٚيغب  مختلڀ الفئاػ العم

ヴ. حغ ڣالصابغ النفسيغب تڤعيغ ڣ劇ال ٜٛ  تثقيڀ امجتمع بما يع

ヵ. تقٖيږ الخٖماػ اميٖانيغ من خاڋ العيإع امتنقلغخٖمغ العاه باللعظ لأطفاڋب 

  ٚيڄ عمل ٚبغ ڣاسعغ في الت]هيل ڣالعاه النف٦ 畦، يتكڤڗ من أخصائييڗ ڣأطبا╋ نفسييڗبف  مميڈ صاحظ خبڇع ڣتج
 ٜع ڣامعٖاػ ڣ ٚكٜ مجهٜ ب]حٖف اأجه  التقنياػب يڤجٖ مقٚ ٕائږ للم

 العيإع النفسيغ اإجتناعيغ امتنقلغب 

ٚڣع العيإع النفسيغ اإجتماعيغ امتنقلغ تمويل م〉سسغ ميڇس 畦 ماليڈيا -ت  مش

ٚڣع علګ امساهمغ في تحسيڗ ٚع امش ٚإ في امناطڄ امهمشغ خاصغ امناطڄ الجنڤبيغ  مستڤڥ  تقڤم فك ال劇حغ النفسيغ ڣاإجتماعيغ لأف
ٚيڄ تجهيڈ ڣت]ثين أڣڋ عيإع نفسيغ متنقلغ تقٖم خٖماتها  ٚڣع 〈لګ الڤصڤڋ 〈لګ الفئاػ امستهٖفغ عن ط ٜع، حين هٖف امش من قطاع غ

ٙب من  اػ النفسيغ باإضافغ 〈لګ اأنشطغ الًڇفيهيغ امتنڤعغ خٖڣالت تنفي٘ مجمڤعغ من البڇامٌ العاجيغ 継خ٨ حين تږ ةةةةتما يقا
ٚڣع 〈مكانيغ تقٖيږ العاه ما  ٙب يڣالت畦 كاڗ لها الٖٙڣ الكبيڇ في تنميغ ڣت]هيل امجتمع خاصغ امناطڄ ڣالفئاػ امستهٖفغ، ڣقٖ أتاٍ امش قا

 継خ٨ في أماكنهږب 2ت3تمن 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ٚع فلسطيڗحملغ معا من أجل جيل ڣاعٖ تمويل ام -2 ٙع العمانيغ اأهليغ مناص  بإ

ٚڣع معا من أجل جيل ڣاعٖ حملغ  ))ا لإٕماڗ علګ الًڇامإڣڋ ((هٖف  ٚع تعاطي  مش بشكل أساس 畦 〈لګ امساهمغ في الحٖ من ظاه
ٜع بشكل عام ڣفي امحافظاػ الجنڤبيغ بشكل خا٥، حين أڗ  ٚعالًڇامإڣڋ في قطاع غ ٚػ بشكل ڣاستعاطي الًڇامإڣڋ  ظاه ع بيڗ انتش

ٜع عام  ٚب اأڣلګ علګ قطاع غ ا╋ خاڋ ااشهٚ 8ةة2فئغ الشباب خاصغ بعٖ الح م تاها انقطاع حبڤب الًڇامإڣڋ من السڤځ السٕڤ
 استهٖفـ الحملغ بشكل خا٥ فئغ الشباب  ، له٘ا العقاٙ كشڀ حقيقغ 〈ٕماڗ ااف الشباب ب]عٖإ كبيڇعإٔڥ 〈لګ ،كل ه٘ا اماضيغ 
ٚڣع  أنشطغتنفي٘  ڣاستمٚ ٙ امش ٙاٝ ڣالجامعاػ ڣالصيٖلياػ ثاثغ شهڤ ، اشتملـ علګ أنشطغ اعاميغ ڣعاجيغ تږ تنفي٘ها في امٖ

ٚڣع خاصغ في 〈طاٙ  ٙٛ في تنفي٘ امش ٚكٜ اأمل الٖٙڣ البا ڣامستشفياػ ڣصالڤناػ الحاقغ 〈ضافغ 〈لګ امڤقڤفڤڗ في ال経جڤڗ، ڣقٖ كاڗ م
ٙب من القا╋ النٖڣاػ التقيفيغ ڣ  ٚكٜ، حين استقبل ما يقا ملڀ منها ڣتماثل للشفا╋  ة5تحالغ تږ فتح  ةة5تقٖيږ خٖماػ العاه ٕاخل ام

ٙب من  %ة9بنسبغ  ٙاس 畦 بعنڤاڗ  ةثمايقا ٚڣع تږ عقٖ يڤم ٕ ، ڣقٖ بلغ "التڇامإڣڋ جهٕو ڣمخاطٚ"حالغ كانـ مٖمنغ، ڣفي ختام امش
ٚڣع   مستفيٖب ت53ث3عٖٕ امستفيٖين من امش

 

 

( ュل رقヱجدヴالمركز れゅخدمヱ ضح البرامجヱي )  ュゅخال عヲヰヱヵ 

 عٖٕ امستفيٖين ڣصڀ الخٖمغ ة البڇنامج الخٖمغ البڇنامج
ٚنامٌ العاه  ب
ٚكٜ  ٕاخل ام

ٙاػ ٗكا╋ ڣالتٖخل  ٙشإ ڣالعاه النف٦ 畦 ڣاختبا الٖعږ ڣاإ
ٛماػ ٚڣب ڣاأ  ڣقـ الح

ٙشإيغ ڣعاجيغ ك٘لڊ تقٖيږ خٖمغ القياٝ  جلساػ ا
ٙاػ ال٘كا╋ ٙاػ الشخصيغ -النف٦ 畦 )اختبا ٙاػ -اختبا  اختبا

ٙاػ ڣ اميڤڋ(  القٖ

672 

ٚنامٌ الٖعږ  ب
ٚڬ   اأس

عږ نف٦ 畦 ڣاجتماعي  ٚفيهيغ ٕڣ نٖڣاػ تثقيفيغ ڣأيام ت
 لجميع فئاػ امجتمع

ٚيح  ٕعږ نف٦ 畦 في مجاڋ ال劇حغ النفسيغ لأم ڣالطفل ڣالج
ٚي٬ ڣاليتيږ بببب〈لخ  ڣام

1754 

ٙڅ ٚنامٌ مستشا  ب
畦 النف٦ 

ٙشإيغ ڣ حص٨ تڤجيڢ جمعي، ڣنشا٭ بنڊ  جلساػ ا
ٚفيهيغ ڣ نٖڣاػ تثقيفيغ باإضافغ 〈لګ  النقا٭ ڣأنشطغ ت

 أنشطغ متنڤعغ

يتږ تنفي٘ عٖٕ من اأنشطغ امتنڤعغ في امٖاٝٙ ڣقـ 
يغ في امٖاٝٙ تستهٖف طلبغ  ٚامٌ ٕٙڣ ٚڣب 〈ضافغ 〈لګ ب الح

ٙسغ  امٖ

1487 

النفسيغ العيإع 
اإجتماعيغ 

 امتنقلغ

تږ تقٖيږ خٖماػ الٖعږ النف٦ 畦 في امناطڄ امهمشغ 
 ڣالنائيغ

ٙاػ ميٖانيغ  يا ٚياضغ ٛڣ تږ تقٖيږ خٖماػ الٖعږ النف٦ 畦 بال
ڣفح٨ سمعي في اأحيا╋ السكنيغ باستخٖام العيإع 

النفسيغ امتنقلغ شملـ محافظاػ الڤسطى ڣجنڤب قطاع 
ٜع  غ

 2ت3ت

حملغ من أجل 
 جيل ڣاعٖ

ڣتثقيفيغ ڣجلساػ عاجيغ بهٖف الحٖ  خٖماػ اعاميغ
ٚع اإٕماڗ علګ الًڇامإڣڋ   من ظاه

تږ تنفي٘ نٖڣاػ تقيفيغ في الجامعاػ )الكليغ الجامعيغ 
 畦ڣالجامعغ اإساميغ ( ڣتږ استهٖاف الصيٖلياػ في محافظت

فح ڣك٘لڊ صالڤناػ الحاقغ ڣامٖاٝٙ  خانيڤن٠ ٙڣ
 ڣالعيإاػ ڣامستشفياػ

 ت53ث3

ٚكٜاجمالي عٖٕ   مستفيٖ تت428 امستفيٖين من ام
 

 



 

 

 

 

 

 
( ュل رقヱجدヵ ضح أعداد المستفيدين منヱي ) عヱمشر:るبقゅالس ュاヱأعゅب るرنゅمركز اأمل  مق 

 
 
 
 

ٚكٜ عام  ٙقږ ) ةتة2تږ ت]سي٠  ام ٙع ال劇حغ تحـ  ا ٙقږ 2تة2ة5بًڇخي٨ من ٛڣ ٙع الًڇبيغ ڣالتعليږ  ا ( ڣمن ٛڣ
 ( ث93)

 : ٜ ٚك ٚ عن  مشاكل السمع  الهٖف من تأسي٠ ام تقٖيږ خٖمغ الفحڤصاػ السمعيغ الشاملغ ڣالكشڀ امبك
ٚاباػ النطڄ، لٖڥ ٗڣڬ ااعاقاػ السمعي بجانظ خٖم ٙعي القڤقعغ، ڣااطفاڋ ع ڣعاه مشاكل ڣاض ا غ ٛڣ

  ااسڤيا╋ سمعيا علګ حٖ سڤا╋ب

 : ماليڈيا  الجهغ امانحغ 畦 ڣمساهماػ مجتمعيغ –م〉سسغ ميڇس 

  :4ة89تعٖٕ امستفيٖين         

  : ٘امحافظاػ الجنڤبيغ مكاڗ التنفي 

ヱ.  ٚبيغبت]هيل ڣعاه اأطفاڋ ٗڣڬ اإعاقغ باستخٖام أحٖف البڇامٌ الت]هيليغ  العاميغ ڣالع

ヲ. عاه مشاكل النطڄ ڣالكامب 

ン. ٜع الطبيغب ٙاػ السمعيغ ب]حٖف اأجه ٚا╋ الفحڤصاػ ڣااختبا  〈ج

ヴ. ٙعي القڤقعغب ٛا  ت]هيل أطفاڋ 

ヵ. تشخي٨ ڣت]هيل أطفاڋ التڤحٖب 

ヶ. شاػ عمل ڣلقا╋اػ تثقيفيغ تستهٖف ٗڣڬ اإعاقاػ ڣاأسڤيا╋ب  〈قامغ ٙڣ

Α.  ٚا╋ التقييماػ الشاملغ لأطفاڋ ٗڣڬ  ااحتياجاػ الخاصغب〈ج

 في مجاڋ السمعياػ ڣالتخاطظ ٗڣ خبڇع ڣتميڈ في اإٔا╋ب 畦ٙڬ ڣفن  طاقږ استشا

 التنڤع في التخصصاػ ڣالخٖماػ امقٖمغب 

 ٜع الطبيغ ڣامعٖاػ ڣالتقنياػ الحٖيثغ في مجاڋ الت]هيل  ڣالفحڤصاػ الطبيغب استخٖام اأجه

العام  اسږ البڇنامج
 اأڣڋ 

العام 
 الثاني

العام 
 الثالن

العام 
ٚابع  ال

العام 
 الخام٠

العام 
 السإٝ

ٚكٜ  5تث 28ت 545 485 350 170 العاه ٕاخل ام

畦 ٙڅ النفس ٚنامج مستشا  89تتت ثت3ت 98ةت 3609 1235 0 ب

ٚڬ  ٚنامج الٖعږ اأس  9925 ة325 2تت2 1464 1872 1140 ب

 ة ة ة ة ة ة العيإع النفسيغ

 ت53ث3 ة ة ة ة ة حملغ التڇمإڣڋ 

 5ت594 245ةت 5ة93 5558 3457 1310 اإجمالي



 

 

ٙيع تږ تنفي٘ها  ٜ  خاڋمن مشا ٚك  : بسمغ للسمعياػ ڣالتخاطظم
ٚڣع ٚڣع اسږ امش أعٖإ  نب٘ع عن امش

 امستفيٖين
 امموڋ 

畦مسلږ كيڇ الطب ٜ ٚك ٙاػ ٗڣڬ ااعاقغ  م ٚكٜ مسلږ كيڇ لت]هيل ڣتنميغ قٖ ٚڣع تم ئغ امساهمغ في تڤفيڇ بيهٖف مش
ٜع عاجيغ، ت]هيليغ ڣتعليميغ صحيغ ڣتفاعليغ أطفاڋ ٗڣڬ ااعاقغ في محافظاػ الجنڤبيغب  غ

ٚكٜ متخص٨ في امحافظاػ الجنڤبيغ يقٖم خٖمغ متكاملغ  ٚيڄ ت]سي٠ أڣڋ م عن ط
)عاجيغ, ت]هيليغ, تعليميغ( لأطفاڋ ال٘ين يعانڤڗ من مختلڀ ااعاقاػ, من اجل التخفيڀ 
ٚاباػ الت畦 تصيبهږ ڣتحسيڗ نڤعيغ  ٚتبطغ بااضط من مظاهٚ العجٜ ڣالسلڤكياػ الشاٗع ام

ٚحلغ الٖمٌ ااجتماعي ڣالتمكيڗ حياع ه〉ا╋  اأطفاڋ بااستقاڋ الڤظيفي لهږ ڣصڤا م
نا╋ ږ بڣقٖ تعتمإها حسظ احتياجاػ كل طفلب ااقتصإڬ بنا╋ علګ خطط عاجيغ يتږ ا

ٜع ڣالتقنياػ ڣالڤسائل الحٖيثغ في مجاڋ  ٚكٜ تمسلږ كيڇت ڣتجهيڈه ب]حٖف اأجه ڣتشطيظ م
ٚٛها ڣحٖع التكامل الح٦ 畦 ڣڣحٖع العاه الطبيعيب   الت]هيل للفئغ امستهٖفغ ڣلعل من أب

ٚڣع ڣقٖ استهٖف   ڣمن خٖماػ الت]هيل ڣ طفل  ةة5طفل من ٗڣڬ ااعاقغ ڣ ة45امش
 مڤظفيڗب 4خٖماػ الفح٨ ڣالتشخي٨، باإضافغ لتڤفيڇ ڣظائڀ عمل لعٖٕ 

م〉سسغ مسلږ  954
 ماليڈيا –كيڇ 

في مٖاٝٙ  السمع فح٨
ٚڣا  اأڣن

ٙع ڣطلبغ الجٖٕ للطلبغ السمع فح٨  الغڤف غڣكال مٖاٝٙ في الخاصغ اإحتياجاػ ٗڣڬ  اأطفاڋ مبإ
ٚڣا الاجئيڗ ڣتشغيل ٜع قطاع محافظاػ في اأڣن ٚا╋ تږحين  غ  أڣڋ ا الصڀ لطلبغ سمع فح٨ 〈ج
ٚڣا مٖاٝٙ في الخاصغ اإحتياجاػ ٗڣڬ  ڣطلبغ اإبتٖائي  ڤسطىال ڣ خانيڤن٠ محافظت畦 علګ ااڣن

ٜع باستخٖام ع السمع فح٨ أجه  ع٬ڣب السمع ڣفقٖ مشاكل عن امبكٚ الكشڀ بقصٖ امتطٙڤ
ٚاباػ ٚڥ  اإضط  اأخ

ٚڣا 3822ت  اأڣن

 ٜ ٚك ٚ ڣتنميغ خٖماػ م تطوي
 بسمغ للسمعياػ ڣالتخاطظ

ٚڣع 〈لګ  ٙعي القڤقعغ ڣضعاف السمع يهٖف امش ٛا امساهمغ في تطڤيٚ خٖماػ الت]هيل لأطفاڋ 
 ستفيٖع، ڣتعتبڇ الفئغ امٕمجهږ في امجتمع بشكل سليږ ڣبنا╋في اعإع ڣاطفاڋ التڤحٖ بما يساهږ 

ٜع، ٜڣيحين سيتږ  من أكٌڇ الفئاػ امهمشغ في امجتمع الفلسطين畦 خاصغ في قطاع غ ٜع ت ٖه ب]جه
ٚيڄ العمل،  ٙاػ ڣطاقاػ ف ح 経كما سيتږ عمل مڣمعٖاػ ڣتقنياػ حٖيثغ، باإضافغ الګ تنميغ قٖ

ٙيا٩ لطلبغ الصڀ اأڣڋ ااساس 畦 ڣعٖٕ من  مٖاٝٙ الحكڤميغفي اطفل  ةةة8لعٖٕ  يٖاني م
ٙتقا╋ بالخٖماػ امقٖمغ لتلڊ  اأطفاڋ للكشڀ امبكٚ عن مشاكل السمع ڣالنطڄ ڣالتڤحٖ بهٖف اا

ٚكٜ خاڋ ااعڤام السابقغ فانڢ  الفئغ، ڣبنا╋ علګ احصائياػ ااعٖإ الت畦 استفإػ من خٖماػ ام
ٚكٜ بشكل مباشٚ اكٌڇ من من امتڤقع اڗ يستفيٖ م  طفل من الفئغ امستهٖفغ  ةةة2ن خٖماػ ام

 من خاڋ تقٖيږ خٖمغ الجلساػ الت]هيليغ ڣالعاجيغب

هيئغ اإغاثغ  ةةة2
-اإساميغ
 السعڤٕيغ

 ٜ ٚك ٚ خٖماػ م  تطوي
ٙسغ  بسمغ للسمعياػ ڣمٖ

 ڣالتخاطظ

ٚكٜ بسمغ للسمعياػ  ٚڣع علګ تطڤيٚ خٖماػ م ٚع امش ٚفغ ا╋نشڣالتخاطظ حين سيتږ اتقڤم فك  غ
ٚا٩ متعٖٕع  هي حسيغ ٚفغغ تجهيڈ 〈لګ باإضافغ امستهٖفغ للفئغ الامنهجيغ اأنشطغ لتقٖيږ اإغ

ٜع قطاع مستڤڥ  علګ اأڣلګ ما سيتږ ك ،ڣفقا للمعاييڇ ڣامڤاصفاػ الٖڣليغ لخٖمغ أطفاڋ التڤحٖ  غ
ٙسغ بسمغ الخاصغ ڣتجهيڈ مختبڇ للحاسڤب  ٙسغ ت]ثين مٖ ٙتقا╋ بالخٖماػ امقٖمغ ڣجعل امٖ لا

ٚكغ الفئغ امستهٖفغب   هي اأڣلګ ڣالنمڤٗجيغ علګ مستڤڥ القطاع 〈ضافغ 〈لګ تڤفيڇ مصعٖ لتسهيل ح

الصنٖڣځ  ة2تت
ٚبي لإنما╋  الع

اإقتصإڬ 
 ڣاإجتماعي

 

 
 
 



 

 

( ュل رقヱجدヶ ضحヱي )るمركز  بسم れゅخدمヱ برامج ゆطゅالتخヱ れゅسمعيヤل 

 العٖٕ الفئغ امستهٖفغ الخٖماػ البڇنامج
ٚنامج السمعياػ ٜع الطبيغاستخٖام فح٨ السمع ب ب ٚكٜ   اأجه  تةت الحااػ امتڤافٖع علګ ام
ٚنامج التخاطظ ٙاػيشتمل البڇنامٌ علګ  ب  الفنيغ ڣالتقييږ ڣم経ح ااستشا

يغ باإضافغ  ميٖاني مشاكل التخاطظ ڣجلساػ عاجيغ ٕٙڣ
ٙسغ بسمغ  〈لګ جلساػ تخاطظ ڣتعٖيل نطڄ لطلبغ مٖ

يا٩  -ٗڣڬ مشاكل النطڄ ڣالكام ڣطلبغ امٖاٝٙ ٙڣ
ٚكٜ –اأطفاڋ  ٚكٜ حين تابع في ام حااػ امتابعغ في ام

 جلسغ عاجيغ ة334حالغ نف٘ من خالها  ة2ت

 ةت5

ٚنامج التأهيل ڣ الت]هيل  الًڇبيغ الخاصغ من خاڋ عقٖ جلساػ ت]هيل ب
ٙعي القڤقعغ ا ڣت]هيل ٗڣڬ  السمعي لضعاف السمع ٛڣ

畦 ٙاس  صعڤباػ التعلږ ڣالت]خٚ الٖ

جلسغ  42ثتاأطفاڋ ضعاف السمع حيڄ تږ عقٖ 
 حالغ،  ة5جلسغ ڋ ة98ت، ڣ  5تلصالح

 5ت

خاڋ عقٖ جلساػ ت]هيل ٗاػ طابع  ت]هيل اأطفاڋ من تأهيل أطفاڋ التوحٖ
ٕٚيغ  متخص٨ في مجاڋ ت]هيل التڤحٖ جلساػ جماعيغ ڣف

طفل حين تږ عقٖ  38أطفاڋ التڤحٖ ڣطيڀ التڤحٖ ڋ
 جلسغ لهږ ة9تت

38 

ٚامج التٖخل امبكٚ ٚنامٌ التٖخل امبكٚ  ب ٙعي القڤقعغ Portageڣ  SKI HIب ا  4ت ، جلسغ 28ت اأطفاڋ ضعاف السمع ٛڣ
ٚنامج  ٚيڄ العمل عقٖ نٖڣاػ تثقيفيغ ڣتڤعڤيغ التوعيغ امجتمعيغب ٙيبيغ لف اػ تٖ ٙڣ ٙ ڣأمهاػ الطلبغ ڣاأطفاڋ ٕڣ  5ة2 ٚكٜڣالعامليڗ في ام أڣليا╋ اأمڤ

ٙسغ بسمغ الخاصغ ٙسغ مٖ ٙسغ  عاه مشاكل النطڄ لطلبغ امٖ  ة2 جلسغ 3ة3تږ عقٖ طلبغ امٖ
ٜ خاڋ العام   ٚك  مستفيٖ 8ةةت 〈جمالي امستفيٖين من خٖماػ ام

 جلسغ ة938 〈جمالي عٖٕ الجلساػ الت畦 تږ تنفي٘ها
ٚكٜ ٙيع ڣخٖماػ ام  مستفيٖ 4ة89ت 〈جمالي عٖٕ امستفيٖين من امشا



 

 

ٙقږ ڣطن畦 4تة2ت]سسـ عام  ٙع الًڇبيغ ڣالتعليږ العالي تحـ  ا ٚخي٨ من ٛڣ  ، 5ةثت3234، ڣحاصلغ علګ ت
 : ٙسغ ٙعي القڤقعغ ڣضعاف السمع،  الهٖف من تأسي٠ امٖ ٛا تقٖيږ خٖمغ متكاملغ لأطفاڋ 

 畦ٙسغ ااڣلګ في القطاع الت ڣأطفاڋ صعڤباػ التعلږ، باإضافغ الګ اطفاڋ التڤحٖ حين أنها تعتبڇ امٖ

  ه الفئاػبتهتږ به٘

  ٚبي  –الجهغ امانحغ   ميڇس 畦 ماليڈيا–الصنٖڣځ الع

 :مستفيٖ تت2ت أعٖإ امستفيٖين  

 : ٘محافظغ خانيڤن٠ مكاڗ التنفي 

ٙعي القڤقعغ -ت ٛا  اأطفاڋ 

 مشاكل النطڄ ڣالتخاطظ -2

 ضعاف السمع -3

 ٗڣڬ صعڤباػ التعلږ -4

ٚاباػ التڤحٖ ، -5 ٛمغ ٕاڣڗ  اشط  متا

ٚكيغب -ت  〈عاقاػ ح

 سنغ 4تسنڤاػ 〈لګ  5العمٚ من  -ث

ヱ. قغب 稼ب]ساليظ تعليميغ مميڈع ڣشي 畦تقٖيږ تعليږ أكإيم 

ヲ. تقٖيږ جلساػ ت]هيل ڣعاه للمشاكل السلڤكيغ ڣالنفسيغب 

ン. ٙسغب  تنفي٘ جلساػ لعاه مشاكل النطڄ ڣالتخاطظ لٖڥ طلبغ امٖ

ヴ.  ٜٛ ٙاڅ ڣتنفي٘ أنشطغ ا صفيغ تع فهږ الطلبغ بشكل عملي  〈ٕ
 ڣعلم畦ب

 

  ،ٚيڄ عمل مميڈ من امعلماػ ڣاأخصائييڗ  ف

 ٙسيغ ′منغ ڣممتعغب  بيئغ مٖ

 مقٚ ٕائږ بحسظ امڤاصفاػ العاميغب  

 ٚبڤڬ متميڈب ٚاف ت   〈ش

  ٙع الًڇبيغ ا ٙاػ اأطفاڋ معتمٖ من ٛڣ ٙڬ مائږ لقٖ ا ٙس 畦 ٛڣ منهاه مٖ
 ڣالتعليږب

 

 



 

 

ヲヰヱヵヲヰヱヶ

畦 594 24 اأڣڋ اأساس 
畦 ة8ت 22 الثاني اأساس 
畦 ثت5 4ت الثالن اأساس 
畦 ٚابع اأساس  5ت4 ت ال

畦 5ت5 3 الخام٠ اأساس 
ٙسغ ٚحلغ ماقبل امٖ  43ث3 ة5 م

  9تت اإجمالي

ٚڣع ٚڣع اسږ امش  اسږ اممڤڋ  أعٖإ امستفيٖين نب٘ع عن امش
ٙسغ بسمغ ٙسغ مٖع عام ڣبالتلي  تشغيل مٖ ٙساػ في امٖ ٙييڗ ڣامٖ ٙڣاتظ لإٕا ٚڣع علګ تڤفيڇ  يعمل امش

ٙسغ  ٚاٙ عمل امٖ ڣتقٖيږ خٖماػ تعليميغ أفضل لأطفاڋ ٗڣڬ يساهږ في استم
 اإحتياجاػ الخاصغ

 ميڇس 畦 ماليڈيا 8تت

ٜع تتضمن ڣحٖع  ڣحٖع العلڤم ال٘كيغ ٚڣع تجهيڈ أڣڋ ڣحٖع علڤم ٗكيغ في قطاع غ تږ من خاڋ امش
ٙف ٙاػ ڣمعا  طفل  ةة3ع٩ٚ سينمائي ڣمختبڇ علڤم، تنميغ قٖ

أخصائي سمعياػ  5تٖٝٙ ڣم 2تمن ٗڣڬ اإحتياجاػ الخاصغ، تطڤيٚ كفا╋اػ 
ٚيڄ التعليږ اإلكًڇڣني ٜيٜ التعليږ بط  ڣتخاطظ ، تع

ٚكغ ااتصااػ  ةة3 ش
 الفلسطينيغ

ٗڣڬ طاب تعليږ ٕعږ 
 اإحتياجاػ الخاصغ

ٜماػ  ٕمٌ اأطفاڋ ٗڣڬ اإحتياجاػ الخاصغ في امجتمع بشكل بنا╋ ڣتڤفيڇ امستل
 الخاصغ لكل طفل 

العوڗ التعليم畦  22ت
 畦ٚيطانيالفلسطين  اب

ٙسغ بسمغ ٙسغ بسمغ  هٖف ٕعږ مٖ ٚڣع 〈لګ امساهمغ في تحسيڗ البيئغ التعلميغ لطاب مٖ امش
ڣڬ امشاكل النمائيغ ڣالتڤحٖ،  ٙعي القڤقعغ ڣضعاف السمع ٗڣ ٛا الخاصغ من 
ٚحلغ ااستقاڋ ااجتماعي  بهٖف ضماڗ حڄ التعليږ له٘ه الفئغ ڣصڤا بهږ 〈لګ م

ٚميږ  حين تږڣااقتصإڬ،  ٙسغامت ٖ  

52  畦العوڗ التعليم
ٚيطانيا  الفلسطين畦 ب



 

 

ٚكٜ عام ت]س٠  ٚخ٨، ڣ  2تة2ام ٙقږ ) م ٙع ال劇حغ تحـ  ا  ( 3تة2ةثمن ٛڣ

 : ٜ ٚك ٚض 渓 امتقٖيږ   الهٖف من تأسي٠ ام غ في شاكل الڤظيفيالخٖماػ التشخيصيغ ڣالعاجيغ م
ٚځ  العيڗ خاصغ ٚيٖ في فلسطيڗ ڣالسإٝ علګ منطقغ الش ٚكٜ اأڣڋ ڣالف فئغ اأطفاڋ، حين يعتبڇ ام

ٜتڢ التخصصيغ في ه٘ا امجاڋ حين أڗ امجتمع الفلسطين畦 بقطاع  ااڣسط  من نڤعڢ من حين أجه
ٚكٜ 〈لګ تقٖيمهاب ٚيغ ڣ الت畦 يهٖف ام ٜع يفتقٖ بشٖع الګ ه٘ا النڤع من الخٖماػ البص  غ

  ٕٖمستفيٖ   53ث ن :امستفيٖيع 

 : ٘خانيڤن٠ مكاڗ التنفي 

ヱ. ٚيغب ع اإبصاٙ مختلڀ الفئاػ العم 稼ٖ 禾فح٨ ح  

ヲ. تقييږ ڣتشخي٨ ڣعاه حااػ الكسل الڤظيفيب 

ン. ٚيغب ٙين البص  تقييږ ڣتشخي٨ جميع أنڤاع الحڤڋ ڣعاه بعضها بالتما
ヴ. ٙاػ الطبيغ أڣ العٖساػ الاصقغب ٚڬ سڤا╋ النظا  ڣصڀ ام劇حح البص
ヵ. ٚيغ ڣالڤظيفيغ للعيڗ ڣڣضع الخطغ العاجيغب  تنفي٘ الفحڤصاػ الخاصغ بتقييږ الحالغ البص

  ٚياػ ٗڣڬ كفا╋ع عاليغ ڣخبڇعبعٖٕ من   أخصائي بص

 ٜع النڤعيغ ڣالتشخيصيغب  أحٖف اأجه

 مقٚ ٕائږ بحسظ امڤاصفاػ العاميغب 

 ٜع ٜع علګ عٖٕ من اأجه ٚياػ غ ٚكٜ بص  ، ڣمنها:التشخيصيغ ڣالعاجيغ النڤعيغ يحتڤڬ م
ٚ[يغ امڤحٖع  Synaptophore + Amblyomaze ڣيستخٖم في تقييږ ڣتشخي٨ ڣتنشيط ال

ٚڬ  ٙسڤماػ ڣإٔڣاػ تستخٖم إلغا╋ الخمٕڤ البص ٙع عن    Anti-suppression Drawing & Tools ڣهي عبا
ٜع الت畦 تستخٖم في  ٙيڣهي ڣحٖع متكاملغ ڣمًڇابطغ من اأجه ٙ ڣالقڤع اانكسا ٖ حٖع اإبصا غ تشخي٨ ڣتحٖي

ٙع أڣ عٖساػ( ٚڬ )نظا ٚيغ، ڣك٘لڊ لتحٖيٖ مقاٝ ام劇حح البص  للعيڗ لجميع الفئاػ العم
Phoropter Unit 

ٙيغ للعيڗ، ڣتستخٖم خاصغ لأطفاڋ  Retinoscope ڣيستخٖم لفح٨ القڤع اانكسا
ٜئيبڣتستخٖم لتحٖيٖ العضلغ امشلڤلغ امسببغ للحڤڋ،   Hess Screen ڣتحٖيٖ ما 〈ٗا كاڗ الشلل كامل أڣ ج

  عيإع اأطفاڋ ڣالحڤڋPediatric& Squint Clinic 

  ٙعيإع فح٨ حٖع اإبصاVisual Acuity Clinic  

  العيإع التشخيصيغDiagnostic Clinic  

  ٚڬ  Vision Therapy Clinicعيإع العاه البص

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 خدمれゅ المركز :أعداد المستفيدين من ( يヱضح Αدヱل رقュ )ج
 

 عٖٕ امستفيٖين الخٖمغ مب
 232 تقييږ ڣحااػ جٖيٖع ت
ٙاػ 2  95 استشا
 ت8ت حااػ متابعغ 3
ٚڬ مجاني 4  ة24 امستفيٖين من اليوم الطب畦)فح٨ بص
ٚاجعيڗ 5  248 ام

 53ث امستفيٖينأعٖإ اجمالي 
ٚنامج العاه  ٚڬ)العيإاػ(جلساػ ب  جلسغ 8ت54 البص

ٚاجعيڗ  تقييږ 248 تقييږ ام
ٜع امختلفغ  فح٨ 4ة3ت الفحوصاػ علګ ااجه

ٚيجها  حالغ ت4 الحااػ الت畦 تږ تخ
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اموارد تنمية برنامج ثانيًا :
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ٕٙ امإيغ  ٚڣعيڗ يتبع قسږ تنميغ امڤا ٙيمش ٜيٜ الخٖماػ امقٖمغ للمجتمع امحلي ڣهي : يڗاستثما  -بهٖف امساهمغ في نهڤ٩ ام〉سسغ ڣتع

ヱ  

 :٘مستمٚ  - 2تة2ة4ةةتة فتڇع التنفي 

 :مساهماػ مجتمعيغ الجهغ اممولغ 

 :عامل ة5  عٖٕ امستفيٖين  

 :٘محافظغ خاڗ يڤن٠ مكاڗ التنفي 

ٚيل  ٕٙ امإيغ تږ ت]سيسها في 〈ب ٚنامٌ تنميغ امڤا ٙيع التنمڤيغ ضمن ب ٚٛ امشا من قبل الجمعيغ،  2تة2تعتبڇ ڣحٖع اإنشا╋اػ من أب
ٜها: ڇع من خاڋ لفقيلأسٚ ا ااقتصإڬامساهمغ في التمكيڗ  ڣمن٘ تلڊ الفًڇع استطاعـ الڤحٖع أڗ تحقڄ العٖيٖ من اأهٖاف ڣالت畦 من أب

 بالسنڤاػ اماضيغ خاڋ عامل ڣفن畦، ڣامساهمغ في تڤفيڇ ٕخل للجمعيغ ة5طليڗ عن العمل فيها حين تږ تشغيل أكٌڇ من خلڄ ف٥ٚ عمل للعا
 منها :قامـ الڤحٖع بتنفي٘ العٖيٖ من اأعماڋ  العامخاڋ ڣ 
 مٖينغ حمٖفي  〈نشا╋ ڣحٖاػ سكنيغ  -ت

 انشا╋ محطغ التحليغ -2

ٛڋ  -3 ٚميږ امنا ٚڣع ت  مش

ڬ  -4  ب3الحي السعٕڤ

ヲ  

 :٘مستمٚ – 2تة2ة2ةةتة فتڇع التنفي 

 :ماليڈيا –مسلږ كيڇ  الجهغ اممولغ 

 :مستفيٖ ةةةت عٖٕ امستفيٖين 

 :٘محافظغ خاڗ يڤن٠ مكاڗ التنفي 

ٙع جمعيغ 〈عماٙ للتنميغ ڣالت]هيل بشكل ٕائږ 〈لګ تقٖيږ مساعٖاػ 〈غاثيغ ٕائمغ للمڤاطنيڗ ڣ 〈يجإ مصإٙ تمڤيل خاصغ  تسعګ 〈ٕا
ٚع افتتاٍ امخبڈ للمساهمغ في  بها من أجل امحافظغ علګ ٕيمڤمغ الخٖماػ امقٖمغ للمڤاطن الفلسطين畦 في شت渓 امجااػ ، ڣعليڢ جا╋ػ فك

ع العاليغ لأسٚ الفقيڇع ڣامحتاجغ ڣب]سعاٙ مناسبغ، عاڣع علګ 〈يجإ هام٤ من ا ٙغيڀ العي٤ ٗڣ الجٕڤ ٚبح للجمعيغ ، 〈ضافغ 〈لګ تڤفيڇ  ل
ٚصغ عمل لخمسغ أ継خا٥ عاطليڗ عن العمل ڣلٖيهږ أسٚ تحتاه 〈لګ 〈عالغ، كما أڗ الجمعيغ تح٥ٚ ڣمن خاڋ  ٗلڊ امساهمغ في  خلڄ ف

ٚغيڀ الخيڇڬ  ع، عمل امخبڈ تڤفيڇ ال يعڢ مجانا歌 علګ اأسٚ الفقيڇع ڣاميسٙڤ ٙب  امخبڈ استفإ منڣقٖ ڣتٛڤ ٚعب ةةةتمن ما يقا  أس

ٙاػ ڣااتجاهاػ  ٚيڄ عمل ڣمتطڤعي الجمعيغ العٖيٖ من امها ٚاميغ 〈لګ 〈كساب ف ها ال ضمن جهٕڤ
ٙع الجمعيغ   ٙف قامـ 〈ٕا ٚكٜ اأمل ڣامعا ٚيغبت]سي٠ م ٙيظ ڣالتنميغ البش ٙع ڣامعتمٖ من ڣ  للتٖ ٛا

 畦ٙيب ٚنامٌ تٖ اػ  الًڇبيغ ڣالتعليږ، حين استطاعـ من خاڋ ب معتمٖ من تنفي٘ العٖيٖ من الٖٙڣ
ٚاػ ڣنٖڣاػ  ١ عمل ڣم〉تم ٙكغ في ٙڣ ٙيبيغ امتخصصغ ڣامشا ٙيع  التٖ اهمـ س〈ضافغ 〈لګ تنفي٘ مشا

ٙاػ البشبشكل كبيڇ في تحقيڄ هٖف تنميغ ا   غٚيغ للفئاػ امستهٖفلقٖ



 

 

ٙيع علګ النحڤ التالي : ٙيظ بتنفي٘ عٖع أنشطغ ڣمشا ٚكٜ اأمل للٖ  -ڣقٖ قامـ الجمعيغ من خاڋ م

( ュل رقヱالجدΒれالقدرا るمج تنميゅفي برن れزاゅاإنج ュضح أهヱي ) 

ٚڣع ٚع اسږ النشا٭ة امش  أعٖإ امستفيٖين نب٘ع مختص
ٙيع ع كتابغ مقتڇحاػ مشا ع بحضٙڤ تږ تنفي٘  ٕٙڣ ٚػ  5تالٖٙڣ ٚيجيڗ ڣقٖ استم ٙب من الخ متٖ

ع  ٙيب 24الٖٙڣ  يغ ساعغ تٖ
 5ت

畦 ع 〈عٖإ أخصائي نفس ٙيبيغ بمعٖڋ  4تږ تنفي٘ الٖٙڣ علګ مٖاٙ  ٕٙڣ ٙيبيغ  24أيام تٖ ساعغ تٖ
畦 ٙشإ النف٦ ٚيۑي اا  استهٖفـ خ

 2ت

١ عملسلسلغ   في أساليظ التڇبيغ ٙڣ
 畦الفلسطين ٜ ٚك السليمغ بالتعاڣڗ مع ام

 لحل النڈاعاػ

ٙباػ البيڤػ لتتحٖف عن أساليظ الًڇبيغ   ١ استهٖفـ ه٘ه الٙڤ
 السليمغ لأطفاڋ منعمٚ يڤم ڣاحٖ

 5ت

ٚيغ عمل  شغ عمل بالتعاڣڗ مع مٖي ٙڣ
 خانيون٠

ٚيغ عمل خانيڤن٠ ضمن  شغ عمل بالتعاڣڗ مع مٖي تږ تنفي٘ ٙڣ
ٚيإع ڣالتشغيل في كانـ بعنڤاڗ ااسبڤع الڤطن畦 للتشغيل ضڤ╋  ال

 تحٖياػ سڤځ العمل ت

 ت3

ٚڣع تحٖيٖ احتياجاػ اأشخاص  مش
 ٗڣڬ اإعاقغ

ٚڣع تتعلڄ اأ継خا٥ ٗڣڬ  ثتږ عقٖ  ١ عمل في إاٙ امش ٙڣ
اإعاقغ ، حين تږ عقٖ ڣشغ بعڤناڗ ڣاقع اإعاقغ في محافظغ 

ٚيغ ڣا 5خانيڤن٠، ڣ إعاقغ ١ٙ عمل استهٖفـ ٗڣڬ اإعاقغ البص
ٚاباػ  ٚكيغ ڣاإعاقغ السمعيغ ڣاڋ|〈عاقغ العقليغ ڣاإضط الح
شغ عمل تقييږ الخطغ اإستيڇاتيجيغ  النمائيغ 〈ضافغ 〈لګ ٙڣ

 لأ継خا٥ ٗڣڬ اإعاقغ

 ة53

 ٚ شغ عمل حوڋ التوعيغ من مخاط ٙڣ
ٚبيغ القابلغ لإنفجاٙ  امخلفاػ الح

شغ عمل بالتعاڣڗ مع جمعيغ بيتنا للتڤعيغ من  تږ تنفي٘ ٙڣ
ٚبيغ القابلغ لإنفجاٙمخاطٚ  استهٖفـ  مخاطٚ امخلفاػ الح

باػ البيڤػب  اأمهاػ ٙڣ

 5ت

 مستفيٖ 23ت 〈جمالي امستفيٖين
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

 

 

 ثانيًا : برنامج الدعم اجتمعي
  

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 مهيد : 

 تعمل جمعيغ 〈عماٙ للتنميغ ڣالت]هيل علګ تقٖيږ ما هڤ اأفضل للمڤاطن ڣفي 〈طاٙ سعيها الحثين في امساهمغ في الٖعږ امجتمعي امتڤاصل
ٙيع ڣاأنشطغ ڣلعل من  ٚأع ڣالطفل  تنف٘ الجمعيغ عٖٕ من امشا عږ ام عږ التعليږ ٕڣ ٚٛها ما تږ تنفي٘ه خمن خاڋ الحٖ من الفقٚ  ٕڣ اڋ أب

 -العام:

 ( ュل رقヱجدΓ  ريعゅضح مشヱي ) るأنشط ヱالمجتمعي ュمج الدعゅبرن 

 

طبيعة  جヰة التمويل اسم المشرヱع/ النشاط  
 التمويل

عدد 
 المستفيدين

ٙيع  امشا
 التنمويغ

ٙيع الق٩ٚ الحسن ٚڣع الق٩ٚ الحسن  مشا ٚعايغ اإنسانيغ مش  49 نقٖڬ ال
  ٚڣع ٕعږ ٚڣعاػ الصغيڇعمش  ت4 نقٖڬ مسلږ كيڇ امش

ٙيع  تحسيڗ الڤضع مشا
 امعيش 畦 ڣالصحي

 ٚميږ ٛڋ  ت ٜع قطاع محافظاػ في امحتاجغ اأسٚ منا ٙع العمانيغ اأهليغ غ  ة5 نقٖڬ امبإ

 ماليڈيا اشا╋ محطغ التحليغ 畦 ة5ث نقٖڬ ميڇس 

ٙيع التشغيل ام〉قـ ٙع العمانيغ  نحڤ شاطئ ′من  مشا  28 نقٖڬ اأهليغامبإ

ٚعايغ ال劇حيغ  ٙيع  ال مشا
 ڣامجتمعيغ

 ٚڣع صنٖڣځ التكافل  5ت4 نقٖڬ غساهماػ مجتمعيم مش

 ٚي٬ الفقيڇ ٚيقيا -العڤڗ الصحي عڤڗ ام  4تت نقٖڬ جنڤب أف
 امجاني 畦مساهماػ مجتمعيغ اليڤم الطب 畦ة28ت عين 

ٙيع اإغاثيغ  امشا
ٙئغ  الطا

ٙئغ ٙيع اغاثيغ طا  82 نقٖڬ ميڇس 畦 ماليڈيا (shelterامساكن امتنقلغ )تڤفيڇ   مشا
  ٚب ٚٙڬ الح  ةث3 نقٖڬ ميڇس 畦 ماليڈيا اإغاثغ العاجلغ متض
  ٚٙڬ امنخف٬ الجڤڬ اإ  ة25 نقٖڬ مسلږ كيڇ  5تة2غاثغ العاجلغ متض

ٙيع امڤسميغ ٙمضاڗ )   امشا ٙيع  ٚائيغ -افطاٙ صائږمشا كسڤع  -قسائږ ش
ٚيغ–ٙغيڀ خيڇڬ  -العيٖ ٙاػ العم ٜيا  (اأسڤٕاڗ -ال

 539ت نقٖڬ مسلږ كيڇ

 ٙمضاڗ ) كسڤع عيٖ ڣافطاٙ صائږ ٙيع  ٛكاع  -مشا
 الفطٚ(

نقٖڬ  هيئغ اأعماڋ الخيڇيغ
畦ڣعين 

 ثث

  ٙمضاڗ  93 عين畦 قطٚ الخيڇيغ (5تة2〈فطاٙ صائږ )
 ٚڣٕ ال يع الط ٚعايغ اإنسانيغ (5تة2ٙمضاڗ–٘ائيغ غتٛڤ  9ةتت عين畦 ال
  ٚڣع  ة8 نقٖڬ مسلږ كيڇ اأضاےيمش
 يع لحڤم اأضاےي  ة4 نقٖڬ شكنا فلسطيڗ تٛڤ
 يع لحڤم اأضاےي  ث9 نقٖڬ فاعل خيڇ تٛڤ
 )ٚغيڀ الخيڇڬ )امخبڈ اماليڈڬ  433 نقٖڬ مسلږ كيڇ ال

ٚأع ڣالطفل ٙيع ٕعږ ام ٙعي القڤقعغ  مشا ٛا ٜاليا كفالغ اأطفاڋ   ة5 نقٖڬ م〉سسغ ج
  ٚكٜ بسمغتڤفيڇ ڣجباػ أطفاڋ ٚنامٌ  الغ٘ا╋ العالم畦 م  ة5ت عين畦 ب

 52تث   〈جمالي امستفيٖين 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

ヱ  

ٚ ڣهي: ٙئيسيغ لقسږ الحٖ من الفق ٙع الجمعيغ ثاثغ محاٙڣ   اعتمٖػ إا
 ٙيع ااغاثيغ التنمويغ  امشا
 ٙيع  اموسميغ اإغاثيغ امشا
 ٙيع ٙئ اإغاثيغ امشا  غالطا

な.な 

من خاڋ   عاطليڗ عن العملالأسٚ ٕ من اأسٚ الفقيڇع ڣامحتاجغ ڣ لعٖ 畦جمعيغ 〈عماٙ للتنميغ ڣالت]هيل علګ تحسيڗ الڤضع امعيش  تسعګ
 عٖع جڤانظ ڣهي :عمل علګ  ال

ٚع  مصٖٙ تڤفيڇ  -ت ٙيع الق٩ٚ الحسنٕخل ثابـ لأس  من خاڋ تنفي٘ مشا

ٛڋ ڣمحطاػ التحليغ بتحسيڗ البيئغ امعيشيغ  -2 ٚميږ امنا ٙيع ت  ڣتڤفيڇ بيئغ صحيغ من خاڋ تنفي٘ مشا

ٙيع التشغيل ام〉قـب -3  مشا

 ريعゅالحسن القرض مش : 

畦تهٖف 〈لګ: ڣالت 

ٚعيغ امبإئ نشٚ في امساهمغ بت ٚڣ٩ الش ٙع الق ٚيقغ إٕا ٜعب في السمحغ اإساميغ بالط  قطاع غ
ٙيع لٖعږ امناسظ التمڤيل ايجإ ب2  . امستهٖفغ ثابـ للفئغ ٕخل ڣتڤفيڇ عمل ف٥ٚ لخلڄ التنمڤيغ الصغيڇع امشا

  

 

  :ٚع فقيڇع 49اجمالي عٖٕ امستفيٖين   أس

  :٘مستمٚ  - تتة2ة9ةةةتمٖع التنفي 
 مكاڗ التنفي٘: محافظغ خاڗ يڤن٠ 

  ٚعايغ اإنسانيغ  ماليڈيا -الجهغ اممڤلغ: ال
 

 

  

 

  :ٚع فقيڇع ت4اجمالي عٖٕ امستفيٖين    أس

  :٘مستمٚ  - 3تة2ةثةةتةمٖع التنفي 

 مكاڗ التنفي٘: محافظغ خاڗ يڤن٠ 

  ماليڈيا  -الجهغ اممڤلغ: مسلږ كيڇ 

 
 
 
 
 



 

 

 

  

   امساهمغ في 〈يجإ بيئغ معيشيغ سليمغ لأسٚ الفقيڇع -ت

 امقڤماػ ال劇حيغ في امناطڄ امهمشغبتڤفيڇ  -2

 العمل علګ تحسيڗ الڤضع البيئ畦 في الحاجياػ اأساسيغ قٖٙ اإمكاڗ -3

ٚ امحتاجغ  -أ ٛڋ اأس ٚميږ منا ٚڣع ت  مش

تهٖف 〈لګ توفيڇ مسكن ′من صالح للسكن ڣمتوفٚ فيڢ جميع مقوماػ 
 الحياع اآمنغ

  مستفيٖب  ة5اجمالي عٖٕ امستفيٖين: 

  5تة2ة2تةة3حت渓  5تة2ة3ةةتةمٖع التنفي٘: 
 مكاڗ التنفي٘: محافظغ خاڗ يڤن٠

ٚع فلسطيڗ الجهغ اممڤلغ:  ٙع العملنيغ اأهليغ مناص  امبإ

ٚڣع 〈نشا╋ محطغ تحليغ -ب  مش

ٚبي ٚ الغ ٚب في منطقغ السط ٚڣع 〈لګ توفيڇ مياه صالحغ للش  يهٖف امش

  مستفيٖ ة5ثاجمالي عٖٕ امستفيٖين: 

  5تة2ة2تةة3حت渓    5تة2ةتةةتةمٖع التنفي٘: 
 مكاڗ التنفي٘: محافظغ خاڗ يڤن٠

  ميڇس 畦 ماليڈياالجهغ اممڤلغ: 

  

ٚيجيڗ ڣالعاطليڗ عن العمل مٖع محٖٕع ٚصغ عمل للخ   تهٖف 〈لګ توفيڇ ف

ٚڣع نحو شاطئ ′من  -أ  مش

ٚ خانيون٠ ڣالتقليل  ٚڣع 〈لګ توفيڇ بيئغ ′منغ علګ شاطئ بح ڣ أيهٖف امش

ٚځ من خاڋ التعاقٖ مع عٖٕ من امنق٘ين  الحٖ من حواف الغ

ٚييڗ  البح

  مستفيٖ 28اجمالي عٖٕ امستفيٖين: 

  5تة2ة9ةةة3حت渓    5تة2ةتةةتةمٖع التنفي٘: 
 مكاڗ التنفي٘: محافظغ خاڗ يڤن٠

ٚع فلسطيڗالجهغ اممڤلغ:  ٙع العملنيغ اأهليغ مناص  امبإ
 
 



 

 

  

ٚڣعة النشا٭ مب ٚع اسږ امش  أعٖإ امستفيٖين امموڋ  نب٘ع مختص
ٚڣع صنٖڣځ التكافل ت ٚض 渓 ڣالطاب ڣاأسٚ  مش تږ من خالڢ تقٖيږ مساعٖاػ نقٖيغ للم

 الفقيڇ علګ مٖاٙ العام لأسٚ امحتاجغ في محافظغ خانيڤن٠
 5ت4 غساهماػ مجتمعيم

ٚي٬ الفقيڇ 2 ڣڬ اإحتياجاػ الخاصغتږ قٖيږ  عوڗ ام ٚض 渓 ٗڣ جنڤب  -العڤڗ الصحي مساعٖاػ نقٖيغ للم
ٚيقيا  أف

 4تت

تږ  عقٖ يڤم طب畦 مجاني لكافغ التخصصاػ الطبيغ ڣبحضٙڤ  ليوم الطب畦 امجانيا 3
نخبغ من اأطبا╋ باإضافغ 〈لګ تڤفيڇ إٔڣيغ ڣحليظ ڣتقٖيږ 

 فححڤصاػ البصٚ

 ة28ت مساهماػ مجتمعيغ

 مستفيٖ 859ت 〈جمالي امستفيٖين

な.に
ٙمضاڗ ڣاأعيإ ڣعلګ ه٘ا اأثٚ تږ تنفي٘ عٖٕ منها خاڋ العام  ٙيع ڣالفعالياػ امڤسميغ في شهٚ   تنف٘ جمعيغ اعماٙ بع٬ اأنشطغ ڣامشا

ٚڣ٩ من العام  ٜع ثةة2من أجل امساهمغ في التخفيڀ عن كاهل امڤاطن في ظل الحصاٙ امف ٚٛ أهٖاف تلڊ  ڣلعل من  علګ قطاع غ أب
ٙيع هو :   امشا

ٜع خاصغ في ظل ما يعانيڢ من حصاٙ ڣأڣضاع اقتصإيغ صعبغب -ت ٙفع امعاناع عن أبنا╋ قطاع غ  امساهمغ في 
ٚڣميڗ ب -2 ٚا╋ ڣامح  ٙسږ البسمغ علګ شفاه الفق

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

( ュل رقヱجدヱヰ ュゅخال الع るسميヱالم るثيゅاإغ るاأنشطヱ ريعゅضح المشヱي ) 
ٚڣعة النشا٭ مب  جهغ التمويل مكاڗ التنفي٘ مٖع التنفي٘ عٖٕ امستفيٖين الخٖمغ امقٖمغ امش
ٙمضاڗ )  ت ٙيع   قسائږ -افطاٙ صائږمشا

ٚائيغ –ٙغيڀ خيڇڬ  -كسڤع العيٖ -ش
ٚيغ ٙاػ العم ٜيا  (اأسڤٕاڗ -ال

ٚائيغ -افطاٙ صائږ  -كسڤع العيٖ -قسائږ ش
ٚيغ–ٙغيڀ خيڇڬ  ٙاػ العم ٜيا  اأسڤٕاڗ -ال

 مسلږ كيڇ محافظغ خانيڤن٠ شهٚ 539ت

ٙمضاڗ  2 جاه (5تة2〈فطاٙ صائږ ) ٙٛ ٕڣ  قطٚ الخيڇيغ محافظغ خانيڤن٠ شهٚ 93 ڣجباػ 

ٙمضاڗ   ٙيع  كاع  5تة2مشا يع كسڤع عيٖ ڣافطاٙ صائږ ٛڣ تٛڤ
 الفطٚ

هيئغ اأعماڋ  محافظغ خانيڤن٠ شهٚ ثث
 الخيڇيغ

ٚڣٕ ال 3 يع الط –٘ائيغ غتٛڤ
 (5تة2ٙمضاڗ

ٕٚ غ٘ائي مكڤڗ من عٖٕ من امڤإ  ط
ٛيـ ٚڣنغ-جبنغ -فڤڋ  -سكٚ-الغ٘ائيغ) -مك

 شاڬ(-عصيڇ

ٚعايغ اإنسانيغ محافظغ خانيڤن٠ شهٚ 9ةتت  ال

ٚڣع اأضاےي 3 يع لحڤم أضاےي علګ ااسٚ امحتاجغ في  مش تٛڤ
 اأضحګ بقيمغ اكيلڤ لحمغعيٖ 

 مسلږ كيڇ محافظغ خانيڤن٠ شهٚ ة8

يع لحڤم اأضاےي 4 يع لحڤم أضاےي علګ ااسٚ امحتاجغ في  تٛڤ تٛڤ
 عيٖ اأضحګ بقيمغ اكيلڤ لحمغ

 شكنا فلسطيڗ محافظغ خانيڤن٠ شهٚ ة4

يع لحڤم اأضاےي 5 يع لحڤم أضاےي علګ ااسٚ امحتاجغ في  تٛڤ تٛڤ
 اكيلڤ لحمغعيٖ اأضحګ بقيمغ 

 فاعل خيڇ خانيڤن٠ شهٚ ث9

ٚغيڀ الخيڇڬ )امخبڈ اماليڈڬ( ت ٚع الفقيڇع ال ٙبطاػ خبڈ علګ اأس يع   تٛڤ
 بالتعاڣڗ مع امخبڈ اماليڈڬ الشافعي

 مسلږ كيڇ خانيڤن٠ شهٚ 2ت 433

   مستفيٖ 8ت39 〈جمالي عٖٕ امستفيٖين



 

 

 歌ا ٙئ ڣفي ه٘ا السياځ تلعظ الجمعيغ ٕٙڣ ٜع من حصاٙ يساهږ في 〈مكانيغ الت]ثٚ بكل ما هڤ طا  في ظل ما يعيشڢ امجتمع الفلسطين畦 في قطاع غ
ٛماػ هاما歌 ڣفعاا歌 في  ٚڣب ڣقـ اأ ٚٛ ماڣالح ٙيع  ڣلعل من أب  الهٖف منها:قٖمتڢ خاڋ العام عٖٕ كبيڇ من اأنشطغ ڣامشا

ٙفع ام -ت ٙف امفاجئغبامساهمغ في  ٛماػ ڣالكڤا ٜع خاصغ في ظل اأ  عاناع عن أبنا╋ قطاع غ

ٕٚ ب -2 عږ صمٕڤ الف ٛماػ ٕڣ  التخفيڀ من ڣط]ع اأ

لڊ من خاڋ تڤفيڇ بع٬ من متطلباػ الحياع  -3 ٚٙين ڣامنكڤبيڗ ڣالتخفيڀ من معاناتهږ ٗڣ ڬ لحل مشاكل امتض ٚيع ڣالفٙڤ التٖخل الس
 اأساسيغب

ヱ.ヱ.ヱ ヲヰヱヵ 

ع  ٚٙ لعٖٕ من اأسٚ الفقيڇع ڣامستٙڤ ٜع بمنخف٬ جڤڬ سبظ الض ٜع بسبظ تٖاعياػ الحصاٙ ت]ثٚ قطاع غ ٛمغ الخانقغ علګ قطا╋ غ في ظل اأ
ا فعاا歌 لجمعيغ اعماٙ بٖأ من بٖ╋ امنخف٬ في الحاڋ  ٙيع  قٖم 5تة2ڣحت渓   5تة2 ينايٚفكاڗ في ٗلڊ الڤقـ ٕٙڣ خالڢ العٖيٖ من امشا

ٚٛها في   ٚڣع ڣاأنشطغ كاڗ من أب ٚٙڬ امنخف٬ الجڤڬ ڣاممڤڋ من م〉سسغ مسلږ كيڇ ماليڈيا ڣقٖ استفإ من امش  ة25اإغاثغ العاجلغ متض
ٚٙعب ٚع فقيڇع ڣمتض  أس

 
ヱ.ヱ.ヲ ヲヰヱヴ 

ٚائيلي الغاش 5تيعاني الشعظ الفلسطين畦 من٘  ٚڣب عاما من ااحتاڋ اإس ږ ال٘ڬ أٗاځ خالها الشعظ الفلسطين畦 ڣياػ الحصاٙ ڣالح
ٚع، ڣمن٘ من٘ عام  ٚڣب امتتاليغ ڣالت畦 بٖأػ في العام  ثةة2ڣامعاناع امستم ٚب  8ةة2يعاني الحصاٙ ،عاڣع علګ الح ٚب  2تة2تبعها ح ڣالح

ٜايٖػ أضافـ  4تة2في العام اأخيڇع  ٜيٖا من امعاناع علګ ه٘ا الشعظ بل ت ٙف جٖيٖع، فخلڀ م ٚب ف]ضاف كڤا عنجهيغ ااحتاڋ في ه٘ه الح
ٚيح، ،  ةةتتتشهيٖا،  42ت2ٙا╋ه  ڣ  ٚيٖ  ة2تةتج ٙثغ حقيقيغ ةةةةة4بيـ ڣمبن渓 مٖمٚ ڣتش ٍٛ، ه٘ا كلڢ سبظ كا لجميع فئاػ امجتمع،  نا

ٚكـ جمعيغ اعماٙ بشكل فعاڋ علګ جميع اأصعٖع  ٚب ڣمن٘ الساعاػ اأڣلګ تح امحليغ ڣالٖڣليغ ڣالتنفي٘يغ من أجل ڣفي غضڤڗ ه٘ه الح
ٙيع ڣاأنشطغ ڣالت畦 ساهمـ بٖٙڣ كبيڇ في التخفيڀ ٛم لهږ فنف٘ػ عٖٕ من امشا علګ  اناع، فعملـ من امع 〈غاثغ امنكڤبيڗ ڣجلظ التمڤيل الا

ٚٛها:  ٙيع من أب  تنفي٘ عٖع مشا
ٚڣع توفيڇ امساكن ام〉قتغ )  ---( : Shelterمش

 5تة2ة5ةةة3 – 4تة2ةتتةتمن  فتڇع التنفي٘ : -

  ميڇس 畦 ماليڈيا الجهغ امانحغ : -

 محافظغ خانيڤن٠ مكاڗ التنفي٘ : -

 : ٚب اأخيڇع  الفئغ امستهٖفغ ٚع كليا歌 في الح ٛڋ امٖم  مستفيٖ  82عٖٕ امستفيٖين : *                                       4تة2أصحاب امنا

  ٚڣع علګ تڤفيڇ ٚع امش ٚع تتمتع بكامل الخصڤصيغ ڣالحمايغ حين مساكن متنقلغ تقڤم فك  -في : مـساه′منغ ڣصحيغ خاصغ لكل أس

ヱ-   畦ٚا٩ امعٖيغ الت ٚػالتقليل من اأم ٚا٩ الهضميغ ڣغيڇها(ب انتش ٚا٩ الجلٖيغ، ڣاأم ٚاكٜ اايڤا╋ العامغ ڣمنها ) اأم  في م

ヲ- حي 畦ڣالتخل٨ من التڤتٚ العصب 畦 ٚإ للهٖڣ╋ النف٦ عڤامل الخصڤصيغ ڣاأمن ڣاأماڗ، مما يعن畦 تحسيڗ ال劇حغ  تڤفٚن استعإع اأف
 النفسيغ للفئغ امستفيٖعب

ン-  ٚيڄ ڣجٕڤ الشبابيڊ ڣاأبڤاب حين يتږ ڣضع امساكن امتنقلغ حسظ التڤجيڢ تڤفيڇ ااضا╋ع ڣالتهڤيغ الطبيعيغ في امساكن امتنقلغ عن ط
ٙفع مستڤياػ ال劇حغ  ٚافيا ( ڣال٘ڬ يضمن   الجسٖيغ للفئغ امستفيٖع خصڤصا فئغ اأطفاڋباأنسظ ) جغ

ヴ-  ،ٙفع مستڤياػ النظافغ الشخصيغ ٚإ لطبيعغ حياتهږ ڣ  تڤفيڇ حماماػ خاصغ بكل مسكن متنقل مما يساهږ سيعمل في استعإع اأف
  حين أنها متعٖٕع ااستخٖامب

ヵ-  ٙفع مستڤياػ النظافغ سڤا╋ في عمليغ مطبٔ في تڤفيڇ  طهڤ الطعام أڣ استخٖام ااڣاني امطبخيغبكل مسكن متنقل بما يضمن 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
( ュل رقヱجدヱヲ ゆخال الحر ゅتنفيذه ュريع التي تゅضح المشヱي) عدد المستفيدين: 2015ヱ 

ٚڣعة النشا٭ مب ٚڣعةالنشا٭ امش ٙئ التنفي٘ عٖٕ امستفيٖين ڣصڀ امش مكاڗ  تا
 التنفي٘

جهغ 
 التمويل

ٚٙڬ امنخف٬  ت ٚڣع اإغاثغ العاجلغ متض مش
 5تة2الجڤڬ 

ٚڣٕ لأسٚ الفقيڇع  تقٖيږ ط
ٚٙع من امنخف٬  حين تږ ڣامتض

ٚاماػ ٚشاػ ڣح  تقٖيږ ف

ٚين ة25 محافظغ  شه
 خانيڤن٠

 مسلږ كيڇ

يع 2 ٚڣٕ تٛڤ ٙ  علګ العاجلغ اإغاثيغ الط  ڬمتضٚ
ٚب  Food and Non Food 4تة2 الح

ٕٚ تقٖيږ تږ  ٕٚط 〈لګ 〈ضافغ غ٘ائي ط
ٚبائي ڣكشاف مطبٔ إٔڣاػ  سٚلأ  كه

ٚٙع ٚب من امتض  امحافظاػ في الح
 ڣالجنڤبيغ الڤسطى

-خانيڤن٠ 4تة2ةتت ةث3
 -ٙفح

 الڤسطى

 ميڇس 畦 ماليڈيا

يٖ 23 ٚكيظ تٙڤ ٚعا لأسٚ امتنقلغ البيڤػ ڣت  مٖم
ٛلهږ  منا

ٚع ةتڋ متنقلغ بيڤػ تڤفيڇتږ   أس
ٚػ الت畦 اأسٚ من   ٕم

ٛلها ٚب خاڋ منا  ٜعغ علګ اأخيڇع الح
 ٖمامه امنڈڋ  بنا╋ تږ حاڋ ڣفي 4تة2

 جمعيغلل امتنقل البيـ تسليږ يتږ
ٚف ٚٙع أسٚ لصالح بڢ ڣالتص  متض

ٚڥ  فقيڇع أڣ  أخ

 ميڇس 畦 ماليڈيا خانيڤن٠ 4تة2ةتت 82

    مستفيٖ 2ةث 〈جمالي أعٖإ امستفيٖين

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ヲ  

ٚٛها ع ٙيع ڣاأنشطغ كاڗ من أب ٚأع ڣالطفل من٘ نش]تها من خاڋ تنفي٘ عٖٕ من امشا ٙعايغ ام ٚع  ٖ قتتبن渓 جمعيغ اعماٙ للتنميغ ڣالت]هيل فك

ٚڣع ائتاف شبكغ ڣصاڋ ڣال٘ڬ يسعګ 〈لګ نب٘ العنڀ ضٖ النسا╋ ڣ 〈يجإ مستقبل أفضل لهږ،  في 〈طاٙسلسلغ من النٖڣاػ  ما ڣتمـ كمش

ٙكغ في ٙڅ في ه٘ا النشا٭ عٖٕ من ام〉سساػ  امشا ٚبيغ في انتفاضغ القٖٝ حين شا ٚع أبنا╋ ڣنسا╋ الضفغ الغ لګ عتنفي٘ ڣقفغ تضامنيغ نص

ٙيع:ٙاسها جمعيغ اعماٙ للتنميغ ڣالت]هيل،  ٚڥ ڣمن أهږ ه٘ه امشا ٙيع ڣاأنشطغ اأخ  ه٘ا ڣتتبن渓 الجمعيغ عٖٕ من امشا

 ٙع ٛا ٚيغ لكل طفل  ٚڣع علګ تڤفيڇ كفالغ شه ٚع امش ٚكٜ بسمغ ققڤ   تقڤم فك ڣالتخاطظ  للسمعياػ عغ أڣ ضعيڀ سمع يتږ ت]هيلڢ ٕاخل م

 ٚ ٙسغ بسمغ الخاصغ نظ ٙيڀ ت]هيل  حينمثل ه٘ه الكفالغ  اماسغ لحاجغ ه〉ا╋ اأطفاڋ ا歌 ڣمٖ ٚيا 〈لګ مصا أڗ كل طفل يحتاه شه

ٙب من  غياٙڣمڤاصاػ ڣقطع  ٜيٖ من أعبا╋ ٗڣيڢ في ظل  ةة2ڣمتابعغ طبيظ ( تبلغ تكلفتها ما يقا ٚيا مما ي الڤضع ااقتصإڬ ٕڣٙا شه

ٜع  الصعظ  بالحصاٙ امستمٚ علګ قطاع غ

ٛيإع العٖٕ ه٘ا العام ل ة4امساهمغ في تڤفيڇ كفالغ لـ  -ت ٙعي القڤقعغ ڣضعاف السمع )تږ  ٛا  طفل(ب ة5يصل 〈لګ طفل من اأطفاڋ 

ٙعي القڤقعغب -2 ٛا  امساهمغ في التخفيڀ من ااعبا╋ امإيغ عن كاهل عائاػ اأطفاڋ 

ٙعي القڤقعغ ڣضعاف السمع ت]هيا جيٖاب -3 ٛا  امساهمغ في ت]هيل اأطفاڋ 

  ٙعي القوقعغ علګ ٛا يع كفااػ علګ اأطفاڋ  ٚاحل كل  4تږ خاڋ العام  تٛو ٙ لكل طفل  ة8تشهٙو بقيمغ  3م ٚحلغب ٕڣا  في كل م

  ٚڣع علګ تڤفيڇ ٚع امش ٚكٜ بسمغ للسمعياػ ڣالتخاطظ تحتڤڬ تقڤم فك ٙسغ بسمغ الخاصغ ڣم ڣجبغ غ٘ائيغ صحيغ يڤميغ أطفاڋ مٖ

ٜع  ال٘ڬ يحٖ من تڤفيڇ مقڤماػ  في ظل الڤضع ااقتصإڬ الصعظ علګ الخبڈ الصحي ڣالغ٘ا╋ امتكامل  ڣ الحصاٙ امستمٚ علګ قطاع غ

ٛڋ خاصغ لٖڥ اأسٚ الفقيڇع ب  الغ٘ا╋ الصحي في امنا

 :  مستفيٖ يڤميا ة5ت عٖٕ امستفيٖين 

 : بالتعاڣڗ مع الش〉ڣڗ اإجتماعيغ جهغ التمويل 畦منظمغ الغ٘ا╋ العالم 

 

 



 

 

 القادمة: امرحلة خال عليها التغلب وكيفية امعوقات
 كيفيغ التغلظ عليها امعوقاػ

ٙيع ام〉سسغ ٙجي بشكل اساس 畦 لٖعږ مشا  تفعيل ٕٙڣ امساهماػ امجتمعيغ  ااعتمإ علګ التمڤيل الخا
ـ اكٌڇ  ٜ حين بلغ ٚاك ٙاػ الخاصغ بالجمعيغ ڣام ٙيڀ اايجا ٙتفاع مصا ا

 الڀ ٕڣاٙ ة2من 
  ٙع الجمعيغ اانتها╋ من انشا╋ مقٚ ٕائږ يحتڤڬ علګ إا

ٜها ٚاك  ڣم
ٖ مخصصاػ ماليغ للخطط البٖيلغ ا يڤ  ٛمافي الج ٙئغ ڣاا ٚيكغ ڣامساهماػ   ػحااػ الطا تفعيل ٕٙڣ الجهاػ امانحغ الش

ٛماػ  ـ اا ٙع الجمعيغ   باإضافغامجتمعيغ ڣق ٕ إا الګ اعتما
ٙئ  ٜڗ للطڤا  ڣجٕڤ مخ

ٙيڀ ٙيع اانشائيغ   عٖم ڣجڤٕ ٕخل ثابـ للجمعيغ لتغطيغ امصا تفعيل ٕٙڣ ڣحٖع اانشا╋اػ في تنفي٘ امشا
畦تشٚف عليها الجمعيغب الت 

  ٜٚيغ مقابل الخٖماػ امقٖمغ اام ٚم ٚسڤم ال جمع بع٬ ال
ٙيڀ التشغيليغب  ال٘ڬ ساهږ في تغطيغ بع٬ امصا

ٙيظ ٜع للتٖ ٖ ڣفقا للمڤاصفاػ تږ   عٖم ڣجڤٕ قاعاػ مجه ٚ الجٖي ٙيظ في امق تجهيڈ قاعاػ للتٖ
 امتبعغ

ٙيع ڣنشاطاػ الجمعيغ ٚامٌ ڣمشا  انشا╋ مكتظ اعامي للجمعيغتږ   الضعڀ ااعامي في تغطيغ ب

 التوصيات :
ヱ- ڣجٕڤ شبكغ ائتاف من ام〉سساػ الفاعلغ 畦ٛماػب لتقٖيږ الٖعږ امإڬ ڣاللڤجست ٙئ ڣاا  مڤاجهغ حالغ الطڤا

ヲ- من كافغ ام〉سساػ ال 畦 ماػعاملغ في امجاڋ خاصغ في ڣقـ ااٛ تڤحيٖ الجهٕڤ في مجاڋ الٖعږ النف٦ 

ン- تفعيل ٕٙڣ امجتمع امحلي في ٕعږ الجمعياػ ااهليغ 

ヴ- ٚسميغ بما يخٖم امڤاطنب  التشبيڊ ڣالتعاڣڗ ڣالتنسيڄ بيڗ ام〉سساػ ااهليغ ڣال

 :اخامة 
 歌ٜيل لكل من ساهږ في 〈نجاٛ ه٘ا العمل ڣبنا╋ ڣتنميغ ام〉سسغ من ختاما ٕاعميڗ، ڣ مانحيڗ  ا يسعنا 〈ا التقٖم بالشكٚ الج

ٙييڗ  ٚائح امجتمع الٖاعمغ أنشطغ ام〉سسغ، ڣلجميع العامليڗ في الجمعيغ من 〈ٕا ٙسميغ ڣأهليغ، ڣش ٚيكغ  ڣام〉سساػ الش

ٙتقـ معهږ ام〉سسغ ڣنمـ ڣفنييڗ ڣاختصاصييڗ ال٘ين بجهڤٕهږ ڣاسهاماته ٙتقـ الخٖماػ امقٖمغ للمڤاطنيڗ، ڣا ږ ا

  بالشكل ال٘ڬ ڣصلـ 〈ليڢب


