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 السادة أعضاء الجمعية العمومية لجمعية بيت لحم العربية للتأهيل المحترمين

 تحية طيبة،

 

، حيث يتضمن جميع احصاءات خدمات 2015أضع أمامكم نسخة عن التقرير اإلداري السنوي لعام 

العربية بما فيها خدمات أقسام التأهيل المختلفة، والخدمات الطبية والجراحية، فضال عن الجمعية 

 أنشطة ومهام عمل البرامج المجتمعية والمراكز النهارية.

 

 

 مع فائق االحترام والتقدير
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 مقدمة تعريف بالمؤسسة 

، كمؤسسة خيرية تعني بشؤون وخدمة االشخاص ذوي االعاقة، ومن خالل 1960عام  اسست جمعية بيت لحم العربية للتأهيل

تجربتها والتصاقها بقطاع االعاقة الفلسطيني، راكمت جمعية بيت لحم العربية للتأهيل الخبرات والمعارف والقدرات الالزمة 

علم الحتياجات فئاتها المستهدفة وبمشاركتها، وبالتللبناء في هذا القطاع. وقد التزمت الجمعية بمبدأ بناء وتطوير برامجها وفقا 

من التجربة وباالرتكاز على عالقة الجمعية بفئاتها المستهدفة ارتقت الجمعية في هويتها من مؤسسة خيرية تقتصر على تقديم 

ية في اطار رؤيا وطنالخدمات لقطاع االعاقة الى مؤسسة اهلية تنموية تسعى إلحداث التغيرات االيجابية الالزمة على القطاع 

تنطلق من فلسفة التغير ليس فقط على الخدمات وانما ايضا على المفاهيم والمنطلقات اخذة بالحسبان دورها االيجابي في بناء 

المجتمع والدولة الفلسطينية المستقلة، على قاعدة المشاركة واالدماج ومن فلسفة توسيع الخيارات المتاحة لألشخاص ذوي االعاقة 

 ركة الفاعلة في تحديد مستقبلهم وفي بناء المجتمع والدولة المستقلة.للمشا

 

ولقد تدرجت الجمعية في نموها من جمعية خيرية طوعية حتى أصبحت اليوم صرحا للتأهيل، مركزا للجراحة المتخصصة 

ة مس مستقبلها من حاجوالعالج وقوة مؤثرة على السياسات والبرامج الوطنية اضافة لكونها مؤسسة ملتصقة بالجماهير تتل

 ومعاناة المجتمعات المحلية.

 

 رسالة المؤسسة

 حيةصال خدماتال عمل كمركز للمصادر لتمكين االشخاص ذوي االعاقة وبناء قدراتهم، وتوفيرت تنموية وطنية أهلية مؤسسة

 .لشاملةا والتنمية الحقوقي النهج الى استنادا لهم وتوفير الخدمات الصحية المتخصصة للمجتمع الفلسطيني، تأهيليةالو

 رؤية المؤسسة

 ويوفر فرصة المشاركة الفاعلة والحياة الكريمة ألفراده على اختالفهم التنوع مجتمع يعزز المساواة واحترام

 

لرعاية األطفال ذوي  كأحد بيوت ليونارد تيشاتير 1960جمعية بيت لحم العربية للتأهيل هي مؤسسة أهلية وطنية تأسست عام 

جتمع احتياجات الموتلبي لتالئم وتنوعت دمات التي تقدمها الجمعية الماضية تطورت الخ سنة اإلعاقة. وخالل الستة وخمسون

 المحلي. 

 تقسم هذه الخدمات بشكل رئيسي إلى ثالث أقسام رئيسية: 

 .الخدمات التأهيلية أوال:

 . الخدمات الطبية والجراحيةثانياً: 
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  .ثالثاً: الخدمات المجتمعية

 

 خدمات تأهيل متخصصة تشمل جمعية بيت لحم العربية قدم فيما يخص الخدمات التأهيلية فت

 طبيعي العالج ال 

  العالج الوظيفي 

 تماعي وخدمات وعالج وتأهيل نفسي خدمات تدخل نفسي واج 

  عالج نطق ولغة ومشاكل البلع 

 زراعة القوقعة والعمليات السمعية األخرىات وتأهيل ما قبل وبعد خدمات سمعي 

  التأهيل البصري 

  توفير الوسائل واألجهزة المساعدة لمختلف اإلعاقات السمعية والبصرية والحركية والذهنية منها وخدمات اجتماعية

 ولمختلف األعمار.

 

 كما تقدم خدمات طبية وجراحية متخصصة تشمل 

  طب وجراحة العيون 

  العظام طب وجراحة 

 األعصاب وجراحة  طب 

 األنف واألذن والحنجرة وجراحة  طب 

  الجراحة العامة 

  زراعة القوقعة وعمليات عملياتBaha  وعظمة الركاب 

  عيادة وجراحة الترميم والتجميل 

  وهشاشة العظام  المفاصل واإلمراض الروماتيزميةعيادة وجراحة 

  ايين أمراض القلب والشرعيادة 

  أمراض الجهاز الهضمي عيادة 

  :خدمات الطوارئ والعناية المكثفة والفحوص المخبرية والتصوير اإلشعاعي والمقطعي الخدمات الطبية المساندة

 .والرنين المغناطيسي والتنظير
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 تشمل:البرامج والمشاريع المجتمعية و

  األساسيةبرامج التعليم الخاص والتعليم الجامع على مستوى رياض األطفال والصفوف. 

 برنامج التأهيل الميداني للوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة في منازلهم ومجتمعاتهم المحلية وتقديم الدعم الالزم لهم. 

 برنامج التدخل النفسي االجتماعي الميداني. 

  .برنامج التأهيل المجتمعيCBR  

 نموية على مستوى السياسات والممارساتبرامج التوعية المجتمعية والمناصرة إلدراج اإلعاقة في مختلف البرامج الت. 

  برامج التوعية وبناء القدرات وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة وذويهم والتوعية حول حماية الطفولة وحقوق األطفال

 .وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 بناء قدرات الهيئات المحلية والمراكز المجتمعية في مختلف المجاالت المتعلقة باإلعاقة. 

  التدريب المهني لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنيةبرامج. 

 برنامج الدراما والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية لألشخاص ذوي اإلعاقة ودون إعاقة. 

  برنامج التمكين االقتصادي لألشخاص ذوي اإلعاقة الذي يتبنى نهجا شموليا يهدف إلى تحسين الوضع االقتصادي

اقة عن طريق تشييد بيئة متضافرة تشمل مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع من واالجتماعي لألشخاص ذوي اإلع

 خالل التدخالت التالية:

تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بخياراتهم في مجال التعليم والتدريب  -

دريب المهني وتنمية المهارات وتوفير المهني والعمل، وذلك بتسهيل انخراطهم في برامج التوجيه واالرشاد والت

 فرص كسب العيش من خالل التوظيف أو العمل الحر.

زيادة الوعي لدى منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية بكل ما يتعلق بقضايا اإلعاقة من خالل ورش  -

طاع مشغلين من القعمل تدريبية للمسؤولين عن التوظيف في الوزارات المختلفة وديوان الموظفين العام وال

الخاص حول مفهوم التوظيف الشامل وحق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل الالئق والترتيبات التي تسهل 

انخراطهم في سوق العمل، وكذلك تقديم الدعم الفني لهم فيما يتعلق ببيئة العمل المواءمة والترتيبات التيسيرية 

 الالزمة.

لمهني وتنمية المهارات وتدريب العاملين فيها حول حقوق األشخاص ذوي تقديم الدعم الفني لمراكز التدريب ا -

اإلعاقة واحتياجاتهم وأليات تعديل لوازم وأدوات التدريب المهني والبيئة المادية وفقا الحتياجاتهم الخاصة 

 لتسهيل انخراطهم في تلك المراكز.

المادية واألدوات والمواد التدريبية لتلبي  تقييم احتياجات مراكز التدريب المهني ومواءمتها من حيث البيئة -

 احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة ضمن االمكانيات المتاحة.

بناء قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة وذويهم ومناصريهم ومنظماتهم والعاملين معهم حول حق األشخاص ذوي  -

 اإلعاقة في العمل الالئق. 
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القوانين والسياسات الوطنية المتعلقة بالمساواة في الحصول الضغط على صناع القرار من أجل تفعيل وتطبيق   -

على فرص العمل وكسب الرزق لألشخاص ذوي اإلعاقة وتسهيل انخراطهم في سوق العمل، مما يتيح لهم 

 .وألسرهم العيش بكرامة

خصصة مت دعم وزارة التربية والتعليم العالي في ادارة وتنفيذ برنامج التعليم الجامع وتطوير مراكز مصادر -

 .في مجال اإلعاقة البصرية على مستوى المدارس والجامعات

 

جمعية بيت لحم العربية للتأهيل معترف بها على المستوى الوطني بأنها مركز متخصص للخدمات التأهيلية والطبية )مركز 

  .مصادر واستقبال للتحويالت على المستوى الوطني(

الجمعية عضو في المجلس األعلى لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة وعضو في المجلس االستشاري لوزارة الشؤون كما أن 

االجتماعية وعضو في شبكة المؤسسات العاملة في مجال اإلعاقة وعضو في اللجنة الوطنية للتعليم الجامع للطلبة ذوي اإلعاقة 

 الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل. البصرية / وزارة التربية والتعليم العالي وعضو في 

 

لة والنهج تعمل وفق منظور التنمية الشامالخدمات المختلفة وتقديم المنهج الشمولي عند جمعية بيت لحم العربية للتأهيل تتبنى 

وتسخر  ةصمهنية متخص وينفذ البرامج كوادر الالزمة اإلمكانياتوتسخر من أجل ذلك الحقوقي تجاه اإلعاقة وقضاياها المختلفة. 

خدمات نوعية للمواطنين الفلسطينيين على  ودولية. تقدمة من الشراكات االستراتيجية مع مؤسسات محلية من أجل ذلك مجموع

تقوم بدور ريادي في إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة وتعمل جاهدة على تعزيز مشاركتهم في مجمل نواحي  .المستوى الوطني

 .توفر فرص عمل متكافئة لألشخاص ذوي اإلعاقةكما  .رينالحياة على قدم المساواة مع اآلخ

 

 

 :2015ملخص اجمالي خدمات الجمعية خالل العام 

 عدد الجلسات  عدد المستفيدين  القسم 

 44810 6950 خدمات التأهيل 

  46691 خدمات طبية

  3952  العمليات الجراحية 

  23253 البرامج المجتمعية 

 44810 80846 المجموع
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  أقسام لتأهيل

 

مجموع  المرضى الخارجيين المرضى المقيمين أقسام التأهيل 

 المرضى

 مجموع

  الجلسات

   عدد الجلسات  المجموع   إناث  ذكور عدد الجلسات المجموع   إناث  ذكور 

 20341 1083 3939 418 172 246 16402 665 284 381 العالج الطبيعي 

 10800 1224 850 297 72 225 9950 927 631 296 العالج الوظيفي 

 6154 796 1881 546 240 306 4273 250 105 145 عالج النطق واللغة 

 1983 607 441 357 164 193 1542 250 109 141 العالج النفسي 

 2900 2248 1745 1782 925 857 1155 466 185 281 التأهيل البصري 

الخدمات 

 االجتماعية 

        992 2632 

 44810 6950 8856 3400 1573 1827 33322 2558 1314 1244 المجموع 

 

 ( / مختير /عيادات / أشعة )طوارئ األقسام الخارجية

 المجموع  األطفال البالغين القسم

 إناث  ذكور  إناث  ذكور 

 10624 778 1659 3020 5167 طوارئ 

 10392 1143 1266 4387 3596 عيادة العيون 

 6949 386 780 2805 2978 األشعة قسم 

 4904 322 726 1765 2091 عيادة العظام 

 3322 183 238 1508 1393 المختبر 

 1765 279 407 550 529 األنف واألذن والحنجرة عيادة 

 2189 109 81 990 1009 التنظيرعيادة 

 1333 71 120 403 739 الجراحة العامة عيادة 

 978 86 225 140 527 الترميم والتجميل عيادة 

 1704 32 52 921 699 القلب عيادة 

 1206 31 83 464 628 عيادة األعصاب 

 882 175 295 205 207 السمعيات قسم 
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 418 7 65 64 282 المسالك البوليةعيادة 

 243 117 105 6 15 األطفال قسم 

 99 29 38 9 23  التأهيلعيادة 

 102 11 45 16 30 الروماتيزم عيادة 

 133 5 5 56 67 باطني ال

 61 9 4 40 8 التغذية قسم 

 25 3 0 12 10 عيادة األورام 

 5 0 4 0 1 األوعية الدموية عيادة 

 47421 3822 6229 17367 20003 المجموع 

 

 

  العمليات الجراحية

 

 المجموع المرضى المقيمين العملية الجراحية

  األطفال البالغين

 1143 186 957 جراحة العيون

 745 215 530 جراحة العظام

 472 294 178 جراحة أنف أذن حنجرة

 152 15 137 جراحة األعصاب

 736 297 439 جراحة الترميم والتجميل

 579 93 486 الجراحة العامة

 1 0 1 جراحة القلب

 32 0 32 عمليات نسائية

جراحة الكلى والمسالك 

 البولية والعقم

40 30 70 

 22 6 16 جرحة الفم والفكين 

 3952 1136 2816 المجموع 
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  نسبة اإلشغال

بلغت عدد ليلي إقاماتهم  6199وذلك لمرضى مجموعهم  %106بلغت  2015للعام نسبة إشغال األسرة في األقسام الطبية 

 لكل مريض  ليالي 6أي بما معدله  ليلة  36509

  البرامج المجتمعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجموع  اناث  ذكور البرنامج / المشروع 

 5882 2396 3486 برنامج التأهيل المجتمعي

 461 189 272 برنامج التمكين االقتصادي 

 2343   برنامج التأهيل المتنقل

  312 179 133 مركز العبيدية للتأهيل

 7850   مركز غراس 

 15 8 7 مركز حوسان 

 169 64 105 دهيشة للتأهيلالمركز 

 178 85 93 للتأهيلمركز نحالين 

 183 80 103 مركز الخضر للتأهيل

 36 8 28 مركز البسمة للتدريب المهني

 4972   برنامج التدخل النفسي االجتماعي

 852   مكتبات األلعاب

 23253   المجموع 
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  األخيرةأعداد المستفيدين خالل السنوات األربعة مقارنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملخص لخدمات وبرامج 

 الجمعية

2012 2013 2014 2015 

 6950 3491 6269 5456 خدمات التأهيل

 47338 45652 37168 8544 الخدمات الطبية 

 3952 3343 3198 3164 مجموع العمليات الجراحية

 23253 22623 26513 24370 البرامج المجتمعية

 81493 75109 73148 41534 مجموع المنتفعين
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 للخدمات المقدمة في السنوات األربعة الماضيةالمقارنة التفصيلية 

 أقسام العمليات والتأهيل 2012 2013 2014 2015

مجموع الجلسات 

 العالجية

عدد المنتفعين 

 الكلي

مجموع 

الجلسات 

 العالجية

عدد المنتفعين 

 الكلي

مجموع 

الجلسات 

 العالجية

عدد المنتفعين 

 الكلي

مجموع 

الجلسات 

 ةالعالجي

عدد المنتفعين 

 الكلي
 

         

 العالج الطبيعي 717 18578 593 14865 887 16320 1083 20341

 العالج الوظيفي 590 14150 1249 15445 379 14320 1224 10800

 الخدمات االجتماعية 817 1220 828 2542 664 829 992 2632

 عالج النطق واللغة 575 4749 657 5196 864 6010 796 6154

 العالج النفسي 492 1925 592 1983 607 2013 607 1983

 التأهيل البصري 1281 1190 1852 2475 532 2411 2248 2900

 األطراف الصناعية 184  220  250   

 مجموع خدمات التأهيل 5456 43491 6269 44564 3491 41903 6950 44810

         

 عيادة العيون 3947  3563  9053  10392 

 عيادة العظام 1686  3333  5282  4904 

 عيادة األنف األذن الحنجرة 953  2152  1686  1765 

 عيادة األعصاب 351  1197  1252  1206 
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 عيادة جراحة الترميم والتجميل 29  553  665  978 

 عيادة الجراحة العامة 260  815  1369  1333 

 عيادة الباطني والقلب 1431  1105  1721  1704 

 السمعيات 2523 3698 2570 3663 1239  882 

 فحص البصر 37  0  43   

 هشاشة العظام 351  411  215  332 

 والروماتيزمأمراض المفاصل  1279  2142  262  25 

 عيادة التنظير 913  2048  2480  2189 

 عيادة الطب النفسي 95  455  161  315 

 عيادة أمراض المسالك البولية 101  213  300  418 

 الطوارئ 1985  7986  10323  10624 

 المختبر 2375  2685  2990  3322 

 األشعة 3868  5940  6611  6949 

 مجموع الخدمات الطبية  8544  57168  45652  47338 

         

 جراحة العيون 896  1030  994  1143 

 جراحة العظام 973  718  930  745 

 جراحة األنف األذن الحنجرة 341  350  393  472 

 جراحة األعصاب 183  168  151  152 

 جراحة الترميم والتجميل 257  479  65  736 
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 الجراحة العامة 426  305  713  579 

 جراحة القلب 5  11    1 

 طب النساء 16  13  25  32 

 جراحة المسالك البولية 58  103  56  70 

 جراحة الفم والفكين 9  18  15  22 

 جراحة األوعية الدموية   3  1   

 مجموع العمليات الجراحية 3164  3198  3343  3952 

         

 مركز غراس الثقافي 3980  5739  6485  7850 

 مركز العبيدية للتأهيل 1174  582  1416  312 

 مركز دهيشة للتأهيل 2122  2182  890  169 

 مركز نحالين للتأهيل 1772  601  1384  178 

 مركز الخضر للتأهيل 893  1006  1269  183 

 مركز البسمة للتدريب المهني 499  521  389  36 

 مركز حوسان     11  15 

 برنامج التأهيل المجتمعي 6114  2379  3660  5882 

 برنامج التمكين االقتصادي     193  461 

 برنامج التأهيل المتنقل 1575  9046  1330  2343 

 برنامج التدخل النفسي االجتماعي 2465  1719  2090  4972 

 مكتبات األلعاب 3776  2738  3506  852 

 مجموع البرامج المجتمعية 24370  26513  22623  23253 
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 التحديات 

  ضرورة وضع سياسة مساعدات الطوارئ على سلم األولويات عوضاً عن سياسة التنمية المجتمعية بما يشمل استيعاب

 كافة المرضى المصابين والجرحى أثناء العدوان اإلسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة.

  شح الدعم والمساندة من الحكومة الفلسطينية، بما في ذلك تراكم المستحقات المالية على وزارة الصحة والخدمات

 العسكرية.

 .صعوبة تأمين المستحقات المالية المرجوة من شركات التأمين 

 .صعوبة إيجاد الكادر الطبي المتخصص لتغطية أقسام محددة بالجمعية بدل الموظفين المستقيلين 

  زيادة الجهد في تأمين رواتب الموظفين بشكل منظم، خاصة في ظل قلة السيولة المالية، وزيادة نسبة المنتفعين ذوي

 حاالت اجتماعية.

 

  الخطط المستقبلية

 .بناء مستشفى تخصصي لألطفال 

 الخطط المدير العام والزال هذا البند من لم يحدث أي تغيير على هذا الموضوع ولكن كان هنالك محاوالت للمتابعة من قبل

 المستقبلية جزء من خطة األعوام المقبلة.

  بناء طابق رابع فوق أقسام التأهيل واإلدارة لتشمل على غرفة تعقيم وقسم لصيانة األجهزة الطبية ووحدة أرشيف

 ومرافق تأهيل.

المي وحدة بإدارة وزارة الحكم المحلي ومن المتوقع أن يتم تم التأكيد بالموافقة على بناء األربع وحدات بدعم من البنك اإلس

 لبدء التنفيذ. 2016التعاقد مع المقاول في العام بداية العام 

 .زيادة مشاريع الدعم والتمويل للمراكز النهارية وبرامج التأهيل المتنقل في القرى واألرياف 

مات المقدمة للمنتفعين في المراكز النهارية الموجودة في تم الحصول على دعم من مؤسسات بلجيكية وفرنسية لتطوير الخد

 بعض القرى والمجتمعات في منطقة جنوب الضفة الغربية.

 

  فتح مراكز للتدريب والتأهيل المهني في منطقة الجنوب وتطوير مختلف البرامج التأهيلية في هذه المنطقة بالتعاون مع

 الهيئات المحلية والمجتمع المحلي.

 لفتح ثالث مراكز في كل من الظاهرية وجناتا وتقوع. مركز حوسان، كما تم توقيع ثالث اتفاقياتتم افتتاح 

 


