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 مقدمة تعريفية بالمؤسسة: 

 

وهي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية  1960تأسست جمعية بيت لحم العربية للتأهيل في العام 

معترف ، 26/5/1997بتاريخ  149مسجلة رسميا لدى وزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية برقم 

بها على الصعيد الوطني كإحدى المؤسسات الرائدة في مجال تقديم الخدمات الطبية والتأهيلية 

النوعية والشاملة 

للمواطنين الفلسطينيين 

مع التركيز بشكل خاص 

على األشخاص ذوي 

فئات المهمشة االعاقة وال

والضعيفة من جميع 

أنحاء األراضي 

نهج  الفلسطينية، وتتبنى

حقوق اإلنسان والتنمية 

 الشاملة.

من  متخصصة شاملة يةتأهيل وخدمات ةطبية وجراحي تتقدم الجمعية وعلى مستوى عال خدما

وكذلك عالج وتأهيل نفسي وتدريب  واجتماعي،خدمات تدخل نفسي  عالج طبيعي ووظيفي،

 ،التأهيل البصري ،سمع وتأهيل ما بعد زراعة القوقعةال خدمات فحصغة للانطق والعالج  ،مهني

توفير الوسائل واألجهزة المساعدة لمختلف اإلعاقات السمعية والبصرية لخدمات اجتماعية 

في العديد من  والحركية والذهنية ولمختلف األعمار. كما تقدم خدمات طبية وجراحية متخصصة

األنف واألذن  ،األعصاب ،العظام ،زراعة القرنيات ،مل طب وجراحة العيونتش المجاالت.

جراحة الترميم  ،وعظمة الركاب Baha زراعة القوقعة وعمليات ،الجراحة العامة ،والحنجرة

مراض الجهاز أعالج  ،أمراض القلب والشرايينعالج ، عالج وجراحة المفاصل ،والتجميل

الفحوص المخبرية والتصوير االشعاعي والمقطعي  ،المكثفةخدمات الطوارئ والعناية  ،الهضمي

 والتنظير. 

 الضفة الغربية معظمهيلية في أوتشرف على العديد من البرامج المجتمعية الت تنفذ الجمعية يذكر أن

 ساسيةطفال والصفوف األوتشمل برامج التعليم الخاص والتعليم الجامع على مستوى رياض األ

الميداني وبرنامج التدخل النفسي االجتماعي وبرنامج التأهيل المجتمعي في منطقة وبرنامج التأهيل 

. كما يعمل على المناصرة والتمكين ودمج األشخاص ذوي اإلعاقة في مجتمعاتهم المحلية الجنوب
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وبرنامج الدراما والبرامج  برامج التدريب المهني لألشخاص ذوي االعاقة الذهنية الجمعيةتقدم 

 .لألطفال بمن فيهم ذوي االعاقة الترفيهية

سعى تكانت الجمعية وما زالت عاماً 60ومن خالل مسيرة الجمعية الطويلة التي قاربت على 

صت دائماً على توفير خدمات طبية مميزة ألبناء شعبنا بعيدة كل البعد عن ازدواجية العمل وحر

يليق ي لديها بالمستوى الذعلى أن تقدم األفضل من حيث النوع والكم من الخدمات المتوفرة 

يلة يرتها الطونسان وهذا هو جوهر ورسالة الجمعية خالل مسويستحقه المريض الفلسطيني كإ

مل وبنفس القدر مع حقه في التعليم والع توازين لكل إنسان الحق في العالج بالوإيمانها العميق بأ

  من المساواة بين جميع فئات المجتمع دون أي تمييز.
لى إ% منهم ذوي أعاقة، باإلضافة 6,3 ،ظفامو 356 :2018في العام  عدد موظفي الجمعية بلغ

يات سريرا لإلقامة وتقوم بإجراء عمل 117أسرتها وعدد  . طبيب مناوب 13و يطبيب أخصائ 18

 عمليه بالشهر ضمن تخصصاتها المذكورة أعاله. 282جراحيه بمعدل 

 

 

 

 

 

 

  مهمتنا 

دور رائد في تمكين األشخاص ذوي  تلعبغير حكومية للتنمية الوطنية  مؤسسةهي 

 توفر حيث اإلعاقة

المجتمعية من منظور حقوق اإلنسان  لهم خدمات رائدة في مجال الصحة والتأهيل والتنمية 

 والتنمية 

اإلعاقة والخدمات نقل المعرفة والخبرة في مجاالت لكمركز  أيضا تعملحيث الشاملة 

 الصحية 

 .لطبية والعالجية المتخصصةا

 

 

 

 

 

 

 

 

 رؤيتنا
ء مؤسسة أهلية وطنية تنموية تعمل كمركز للمصادر لتمكين االشخاص ذوي االعاقة وبنا

ة للمجتمع قدراتهم، وتوفير الخدمات الصحية والتأهيلية لهم وتوفير الخدمات الصحية المتخصص

 الى النهج الحقوقي والتنمية الشاملة. استناداالفلسطيني، 
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 خدمات جمعية بيت لحم العربية للتأهيل:

 

 تقسم الخدمات إلى ثالث أقسام رئيسية: 

 

 :: الخدمات التأهيليةأوالا 

 

  العالج الطبيعي 

  العالج الوظيفي 

  خدمات تدخل نفسي واجتماعي 

  خدمات عالج وتأهيل نفسي 

  عالج نطق ولغة ومشاكل البلع 

  وتأهيل ما قبل وبعد زراعة القوقعة من فحوصات وعمليات سمعيات الخدمات

 والعمليات السمعية األخرى

  واألجهزة البصرية المساعدةالتأهيل البصري 

 ات منها توفير الوسائل واألجهزة المساعدة لمختلف اإلعاق :خدمات اجتماعية

 السمعية والبصرية والحركية والذهنية ولمختلف األعمار.

 

ا: ال  :خدمات الطبية والجراحيةثانيا

  طب وجراحة العيون 

  طب وجراحة العظام 

  طب وجراحة األعصاب 

  طب وجراحة األنف واألذن والحنجرة 

  الجراحة العامة 

 والقسطرةحة القلب اجر  

  عمليات زراعة القوقعة وعملياتBaha  وعظمة الركاب 

  عيادة وجراحة الترميم والتجميل 

  عيادة وجراحة المفاصل واإلمراض الروماتيزمية وهشاشة العظام 

  عيادة أمراض القلب والشرايين 

  عيادة أمراض الجهاز الهضمي 

  الخدمات الطبية المساندة: خدمات الطوارئ والعناية المكثفة والفحوص

 .والرنين المغناطيسي المخبرية والتصوير اإلشعاعي والمقطعي والتنظير
 

ا:   الخدمات المجتمعية:ثالثا

 برامج التعليم الخاص والتعليم الجامع على مستوى رياض األطفال والصفوف 

 .والثانوية األساسية

  برنامج التأهيل الميداني للوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة في منازلهم

 .ومجتمعاتهم المحلية وتقديم الدعم الالزم لهم

 برنامج التدخل النفسي االجتماعي. 

 يل المجتمعي برنامج التأهCBR  
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  برامج التوعية المجتمعية والمناصرة إلدراج اإلعاقة في مختلف البرامج

 .التنموية على مستوى السياسات والممارسات

 وعية برامج التوعية وبناء القدرات وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة وذويهم والت

 .حول حماية الطفولة وحقوق األطفال وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 متعلقة ء قدرات الهيئات المحلية والمراكز المجتمعية في مختلف المجاالت البنا

 .باإلعاقة

 برامج التدريب المهني لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية. 

  إلعاقةابرنامج الدراما والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية لألشخاص ذوي 

 .وبدون إعاقة أيضا

  برنامج التمكين االقتصادي لألشخاص ً ا شمولي ذوي اإلعاقة الذي يتبنى نهجا

يهدف إلى تحسين الوضع االقتصادي واالجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة عن 

 طريق تشييد بيئة متضافرة تشمل مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع 

 

 جمعية بيت لحم العربية للتأهيل معترف بها على المستوى الوطني بأنها مركز متخصصإن 

  .)مركز مصادر واستقبال للتحويالت على المستوى الوطني( يلية والطبيةللخدمات التأه

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

عاقة االستشاري لوزارة الشؤون االجتماعية وعضو في شبكة المؤسسات العاملة في مجال اإل

ربية والتعليم وعضو في اللجنة الوطنية للتعليم الجامع للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية / وزارة الت

 عضو في الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل. العالي و

 

تتبنى جمعية 

بيت لحم 

العربية 

للتأهيل 

المنهج 

الشمولي عند 

تقديم 

الخدمات 

 ،المختلفة

وتعمل وفق 

وتسخر من أجل ذلك  منظور التنمية الشاملة والنهج الحقوقي تجاه اإلعاقة وقضاياها المختلفة

خر من أجل ذلك مجموعة من س  مهنية متخصصة وت  وينفذ البرامج كوادر الالزمة. اإلمكانيات 

تقدم خدمات نوعية للمواطنين الفلسطينيين  تراتيجية مع مؤسسات محلية ودوليةالشراكات االس
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بدور ريادي في إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة وتعمل جاهدة على  الوطني، وتقومعلى المستوى 

كما توفر فرص عمل  .اواة مع اآلخرينتعزيز مشاركتهم في مجمل نواحي الحياة على قدم المس

 .متكافئة لألشخاص ذوي اإلعاقة

 

 

 



  

8 
 

  :9201لخص إنجازاتم

 

 :2019و 2018ت السنوية المقارنة بين االحصائيا

 
2018المستفيدون  القسم 2019المستفيدون   2018الجلسات   2019الجلسات    

 51867 40354 6144 5662 الخدمات التأهيلية

 3579 3394 3579 3394 العمليات

امج المجتمعية  16630 11077 11452 11077 البر

 72076 54825 21175 20133 المجموع

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 األقسام التأهيلية

  

  

 العيادات الخارجية المرضى المقيمون

مجموع 
المرضى 

2019 

مجموع 
الجلسات 

2019 

 

ى  االطفال ى  االطفال البالغي   البالغي 

 انث   ذكر انث   ذكر انث   ذكر انث   ذكر

 328 328 83 156 35 54 0 0 0 0 عيادة التأهيل

 23389 2156 700 699 56 85 77 154 56 329 العالج الطبيع  

  
 11910 365 8 40 0 0 83 153 31 50 العالج الوظيفى

 8029 489 7 13 69 166 57 98 23 56 عالج النطق واللغة

 1020 1316 0 0 467 741 22 30 25 31 قسم الصحة النفسية

 3652 670 12 14 73 115 96 209 49 102 التأهيل البرصي

 1651 1094 263 282 274 275 0 0 0 0 قسم السمعيات
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 اقسام التأهيل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الخارجية تالعيادا
 

 العيادة

 المستفيدون

2019مجموع المستفيدون   البالغي    األطفال 

 انث   ذكر انث   ذكر

 2288 963 1283 22 20 القلب

 1985 620 604 297 464 انف، اذن، حنجرة

 12085 3416 6238 811 1620 الطوارئ 

 1933 862 901 82 88 التنظب  

 1180 367 675 41 97 الجراحة العامة

 780 447 293 22 18 الباطنية

 1864 855 850 60 99 االعصاب

 5088 1779 2058 563 688 العيون

 4425 1478 2050 262 635 العظام

ميم والتجميل  233 36 111 19 67 جراحة البر

 222 17 14 76 115 النفسية

 328 83 5 35 54 عيادة التأهيل

 408 92 270 2 44 المسالك البولية

 32819 11015 15352 2292 4009 المجموع

 

قسم الخدمات 
 االجتماعية

143 78 332 174 43 30 72 61 933 2184 

 51867 6144 1134 1276 537 739 509 976 262 711 المجموع
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 :الخدمات المساندة

 

 

 

 

 

 

الخدمات الطبية 
 المساندة

ى  األطفال  البالغي 
المجموع 

2019 

المجموع 

2018  

 انث   ذكر انث   ذكر

 11245 12084 3416 6237 811 1620 الطوارئ 

 7431 7543 2937 3548 381 677 االشعة

 4066 4440 2006 1989 180 265 المختبر 

 22742 24067 8359 11774 1372 2562 المجموع
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 :الجراحية تالخدما

 

 نوع الجراحة
ى  األطفال مجموع  البالغي 

2019 

مجموع 

 انث   ذكر انث   ذكر 2018

 553 375 115 163 35 62 جراحة العيون

 628 578 106 324 46 102 جراحة العظام

 150 165 64 80 1 20 جراحة االعصاب

ميم  جراحة البر
 والتجميل

111 30 219 77 437 869 

 28 957 280 676 0 1 جراحة القلب

 589 513 189 236 36 52 الجراحة العامة

 3 2 2 0 0 0 عمليات نسائية

 56 69 7 43 0 19 المسالك البولية 

جراحة الوجه و 
ى   الفكي 

5 0 7 7 19 15 

وجراحة األنف 
 واألذن والحنجرة

179 89 122 74 464 503 

 3394 3579 921 1870 237 551 المجموع
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 :نسبه اشغال المستشفى

 

نسبة اإلشغال 

2018 

عدد أيام 

 اإلشغال

   2018الفعلية

نسبة 

اإلشغال 

2018 

الحد األعلى 

أليام اإلقامة 

2019 

عدد أيام 

 اإلشغال

 الفعلية

عدد 

 األسرة
 القسم

 تأهيل بالغين 31 10704 11315 118% 10320 118%

 العناية اليومية 5 2172 1825 38% 1674 38%

 3)عن  قسم القلب 15 2869 5475 20% 268 20%

 أشهر فقط(
 العناية المكثفة 5 1654 1825 56% 1025 56%

 قسم الباطني 17 5320 6205 71% 4646 71%

 أطفالتأهيل  14 4658 5110 103% 5286 103%

 قسم الجراحة 24 8436 8760 67% 7112 67%

 30331  40515 35813 111 
 المجموع

 :البرامج المجتمعية

نامج  المركز -البر  انث   ذكر  
مجموع 

2019 

مجموع 

2018 

 3158 3334 1365 1969 برنامج التأهيل المجتمع  

 587 505 160 345 برنامج التمكي   االقتصادي

المتنقلبرنامج التأهيل   1377 1068 2445 2354 

 المراكز المجتمعية

 ”معلومات األشخاص ذوي اإلعاقة فقط“

 25 25 14 11 مركز العبيدية للتأهيل

 14 15 6 9 مركز حوسان

 89 89 33 56 مركز الدهيشة للتأهيل

 43 43 11 32 مركز الخض  للتأهيل

  
 23 25 6 19 مركز البسمة للتدريب المهث 

اهريةظمركز ال  13 1 14 14 

 7 7 3 4 مركز جناتا

 11077 11452 6079 5373 المجموع

و يشمل األطفال ذوي اإلعاقة –مركز غراس    

  
 
 4763 4950 3412 1538 مركز غراس الثقاف
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 ة:األخير خمسةخالل السنوات ال من الخدمات الرئيسية مقارنة أعداد المستفيدين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

9201  الخدمة العالجية 2015 2016 2017 2018  

 خدمات التأهيل 6,950 6,343 5,385 5,662  4,926

 العمليات الجراحية 3,952 3,613 3,488 3,394  3,579

 البرامج المجتمعية 4,120 8,366 8,767 11,077  8,511

 المجموع 15,022 18,322 17,640 20,133  17,016
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 : 9201اإلنجازات عام 

 

 اإلنجازات الطبية:

ية تم تطوير قسم طب وجراحة العيون وتجهيزه بأحدث األجهزة إلجراء عمليات الشبك -1

ع والتصوير المقطعي واألشعة الملونة. يقدم القسم خدمات متميزة في مختلف أنوا

والجراحة جراحات العيون مثل جراحة الشبكية وعمليات القرنية وترميم العيون 

 عالج مرض السكر وروماتيزم العين من قبل مجموعة من أطباء كما يتم التجميلية

 العيون.

 

استضاف المعهد مجموعة من األطباء والمتخصصين والفنيين المتطوعين الذين   -2

لسلة سحيث تعاونوا مع الفريق المحلي في إجراء  في لندن، إمبريالجامعة يعملون في 

هربائي إلى التدريب واإلجراءات على تصوير القلب والنظام الك من التدخالت باإلضافة

 للقلب باإلضافة إلى تخدير القلب.

 

 :قسم التأهيل

وقد تم  المدارس،يعملون مباشرة في  خبيرا، 20تم إنشاء فريق وطني يتألف من   -1

ذا هومعلميهم. يأتي ذوي االعاقة البصرية تدريبهم على مدار سنوات لدعم األطفال 

ال "رويبالتعاون مع  ذوي االعاقة البصريةلألشخاص  "جسور"في إطار برنامج  الجهد

 .داتش فيسيو"

 

رى السيدة جديدة تخليداً لذكالحسية الحديقة ال جمعية بيت لحم العربية للتأهيلافتتحت  -2

 . تستهدف الحديقةلمؤسسة ال "أي بي سي دي"جورجينا مورتيمر، المؤسس المشارك 

زة تدعم اإلعاقة وتزودهم بتجربة تعليمية وتأهيلية وترفيهية محفالحسية األطفال ذوي 

 عملية إعادة تأهيلهم.

 

بيت  تم إطالق أول برنامج تدريب إعالمي لذوي اإلعاقة في مركز التدريب المهني في -3

حافظة بيت وم جمعية بيت لحم العربية للتأهيلجاال. تم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون بين 

الرابط  على في بلجيكا. فيديو االفتتاح "ينو"إالفلسطينية ومحافظة  لحم ووزارة العمل

 االتي
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https://www.youtube.com/watch?v=5zEs3DI85VA 

 

 ShonHelfen  ،Shon Klinik Stiftung fur"كجزء من اتفاقية التعاون مع   -4

Gesundheit  ،Bad Aibling"   يلجمعية بيت لحم العربية للتأهألمانيا. قامت في 

 بإرسال اثنين من موظفيها للتدريب على العالج الوظيفي والعالج الطبيعي خاصة

فر عن وأس للفريق،لمدة أسبوعين. كان التدريب مفيدًا للغاية " لالضطرابات العصبية"

 الحياة اليومية غرفة ألنشطةواألخرى  اتمجموعلل اتنشاط احداهاتخصيص غرفتين 

"ADL والتي تتضمن تعليم المرضى االعتماد على أنفسهم لالنتقال من الكرسي ،"

وكذلك تعليمهم  والمراحيض،وإصابات الرأس( للنوم  CVA )مرضىالمتحرك 

 مهارات المطبخ مثل الطهي.

 

 46ول بتسهيل وص بجمعية بيت لحم العربية للتأهيلقام فريق التمكين االقتصادي   -5

وكذلك شخًصا من ذوي اإلعاقة إلى فرص العمل الرسمية في سوق العمل الفلسطيني 

 األشخاص ذوي اإلعاقة إلى فرص التمويل لبدء أعمالهم التجارية الصغيرة من 67

برنامج جهاًزا مساعدًا. كما أنشأ ال 91من األشخاص ذوي اإلعاقة بـ  49وكذلك تزويد 

لمهنية الدعم األشخاص ذوي اإلعاقة في تقديم المشورة  للتقييم المهني "فالبار"وحدة 

وعة من مجم "فالبار"حيث تضم وحدة التقييم المهني في  العمل،في  البدءوالتقييم قبل 

تلفة. وحدات العمل التي تحاكي الوظائف والمهام المختلفة. تختبر كل وحدة مهارة مخ

ركة ونطاق ح العددي،والفرز  الحجم،وتمييز  الدقيقة،وتشمل هذه المهارات الحركية 

يق بين والتنس بالكامل،ونطاق حركة الجسم  المستويات،والفرز متعدد  العليا،األطراف 

 وغيرها والقدم،العين واليد 

 

ة من طالبًا في أقسامنا المختلف 36بتدريب  جمعية بيت لحم العربية للتأهيل تقام  -6

 طالب دوليين من بلجيكا. 7باإلضافة إلى  2019الجامعات المحلية حتى عام 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5zEs3DI85VA
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 :2019ورش العمل واألخبار المنشورة خالل 

 

مس جمعية في المؤتمر الفلسطيني األردني الخالالتابع ل "التأهيل البصري"شارك قسم • 

 رام هللا. -ألمريكية في مقر الجامعة ا -للبصريات 

لية أول عملية قلب مفتوح في بيت لحم تم فيها تغيير أربعة شرايين للمريض في عمعمل • 

 ناجحة.

في عملية مراجعة تقرير  "منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة"تدريب متخصص حول مشاركة • 

 .اإلعاقة ص ذويفلسطين من قبل لجنة األمم المتحدة المعنية باالتفاقية الدولية لحقوق األشخا

ورشة عمل بعنوان "نحو مؤسسات شاملة" تهدف إلى تعزيز فرص األشخاص ذوي اإلعاقة • 

يئات بوخلق  المدني،في التمتع بجميع حقوقهم االقتصادية واالجتماعية في مؤسسات المجتمع 

 عمل شاملة.

معدات طبية بيًا وسريًرا ط 11خالل توفير  في الجمعية منتطوير البنية التحتية لمركز القلب • 

 متطورة لتشغيل الوحدة بكفاءة واحترافية عالية.

الجراحة  دورة تدريبية حول مبادئ "الجراحة اآلمنة" حيث تهدف هذه الدورة إلى مناقشة مبادئ

 طينية.معتمدة من وزارة الصحة الفلس وهي دورةاآلمنة وأهمية العمل الجماعي في تطبيقها. 

فسي البلجيكي حيث استضاف القسم المحلل الن أيام،لقاء لمدة ثالثة  محطات في التحليل النفسي:• 

لعربية ابجمعية بيت لحم لعقد اللقاءات بمشاركة طاقم الصحة النفسية  ر"بيير بدو"الدكتور 

 وعدد من المهنيين من مختلف المؤسسات األخرى. للتأهيل

"، والذي  وإمكانيات المستقبل"حق األشخاص ذوي اإلعاقة في التعليم المهني" تحديات اليوم • 

لف مستوياته يهدف إلى إلقاء الضوء على واقع التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين بمخت

لمهني شخاص ذوي اإلعاقة للوصول والحصول على التدريب الألفيما يتعلق بالحقوق  وأنواعه،

 بطريقة مستقلة وآمنة.

 "Royal Dutch Visio " ومؤسسة حم العربية للتأهيلجمعية بيت لتوقيع اتفاقية شراكة بين • 

 18و 0بخصوص اإلدماج الشامل لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية الذين تتراوح أعمارهم بين 

 .عاًما

عليم وبالشراكة بدعم من وزارة التربية والت الخاصة"،تقييم االحتياجات التعليمية "إطالق دليل • 

والذي يهدف إلى دراسة واقع األشخاص  ،”APEFE"بلفاست وبدعم من  "كوينز"مع جامعة 

 ذوي اإلعاقة في المجتمع الفلسطيني.
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دف سبعة والذي استه أيام،تدريب "المعرفة الذاتية" في قسم الصحة النفسية على مدى ثالثة • 

 التأهيل في جمعية بيت لحم العربية. مشاركين من قسممشاركين من الفريق الطبي و

يام في مقر قرية أورة تدريبية بعنوان "نظرية التعلق والمقابلة اإلرشادية األولية" لمدة ثالثة د• 

ي ف يينالنفس األطباءتستهدف األخصائيين االجتماعيين و لحم،بيت في  – SOS" "األطفال

 ."SOS"منظمة 

يث ح، في جمعية بيت لحم العربية للتأهيلكجزء من التطوير المستمر  ،EEGإطالق خدمة • 

 2019الدماغ" للمرضى بدًءا من عام باء في إجراء "تخطيط كهرالجمعية  تبدأ

 100ورشة عمل متخصصة حول "مفاهيم واتجاهات اإلعاقة" و "التأهيل المجتمعي" استهدفت 

لجنوب مشارك من الفرق الطبية العاملة في وزارة الصحة لجميع المراكز الطبية في منطقة ا

 .خليل( لمدة خمسة أيام)محافظتي بيت لحم وال

 ورشة عمل إلطالق "دراسة مراجعة التشريعات الوطنية التي تحكم حقوق األشخاص ذوي• 

القتصادي برنامج التمكين اب ممثلةوالتي عقدتها جمعية بيت لحم العربية للتأهيل  "،اإلعاقة

 عاقة.لإل واالئتالف الفلسطينيمعهد الحقوق / جامعة بيرزيت  وبالتعاون مع

" بتسليم Take & Giveبالتعاون مع مجموعة " "التأهيل المجتمعي"برنامج قام فريق • 

مل أعلى  اإلعاقة،والتي استهدفت الطالب ذوي  الكهربائية،مجموعة من الكراسي المتحركة 

 تخفيف العبء المالي عن والديهم.

ءت ضمن محاضراتها الدورية التي جامن محاضرة  جمعية بيت لحم العربية للتأهيلنظمت • 

عزيز باإلضافة إلى ت المزمن،أو ما يعرف باالحتقان الرئوي  "أزمة الجهاز التنفسي"حول 

ن والموظفيقدرات الكادر الطبي على إعطاء التنفس االصطناعي بحضور األطباء والتمريض 

 .الجمعيةفي  الفنيين
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  :2020توقعات 

 

 .وليينمع المراكز والمهنيين النفسيين المحليين والدتعزيز التعاون واالتصاالت  •

 .البحث وإمكانية التطوير لتوسيع خدمات الجمعية •

ي المشاركة في الدورات التدريبية وورش العمل المحلية والدولية المتخصصة ف •

 ."العالج النفسي و"العالج قصير األمد

 .تعزيز نماذج التعليم الشامل •

 من حيث مسؤوليتها االجتماعية تجاه اإلعاقة تنمية قدرات السلطات المحلية •

 .واألشخاص ذوي اإلعاقة

 بناء وتعزيز قدرات فرقنا في مختلف المجاالت. •
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 التحديات:

 

تياجات هو عدم وجود السيولة المالية الكافية لتلبي اح 2019عام لمن تحديات الوضع ل .1

  .حديثة طبية مستلزماتوأدوات والجمعية لشراء أجهزة 

 . .التأمينوشركات على وزارة الصحة  المستحقةالمبالغ عدم تسديد  .2

اتب مين روالمالية( هناك صعوبات مادية في تأالمالية )السيولة  بسبب قلة الموارد .3

 مستلزمات طبية. لزم من أدوية ومواد وتأمين ما يواألطباء والموظفين 

ها تقدمالتي  المساعدات االجتماعية منتلبية حاجة المنتفعين  ىانخفاض القدرة عل .4

 . باستمرار الجمعية

ه المواقف لهذوقلة رة المركبات في داخل محيطها بسبب كثتعاني الجمعية من أزمة  .5

وارع في الشام على المدخل األمامي للجمعية وفي محيطها وازدحالى األمر الذي يؤدي 

 المؤدية اليها. 

ث يكلف اه اليها. حييطائلة بسبب قلة وصول المتتكلف الجمعية العربية كل عام مبالغ  .6

ل نأموشيكل لشراء المياه من خالل الصهاريج.  1000 علىالجمعية يوميا ما يقارب 

في ئن ناء للخزان الرئيسي الكابان يكون حل لهذه األزمة عند االنتهاء من أعمال ال

 بجانب مطعم اإلفرست. منطقة الراس في بيت جاال 

اجد االعتداءات المتكررة على الجمعية العربية من قبل ذوي مرضى ، وعدم مقدرة تو .7

 االمن بسبب موقع الجمعية ) منطقة ج( . 

 بسبب الوضع المالي للجمعية العربية.تضرر سمعة الجمعية  .8

 عدم وضوح البيانات المالية المدققة للسنوات الماضية. .9
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 قصص النجاح:

 

  األولى:القصة 

تم حيث عاما من علو متر ونصف خالل عمله،  51من العمر  البالغسقط المريض )ن.ك( 

درية صهناك عانى المريض من أوجاع  شفى محلي إلصابته بالكتف، وخالل عالجهستإدخاله لم

 شفى جمعية بيت لحم العربية للتأهيل. ستتم تحويله لمبناء على ذلك و

وبدأ  من نوبة قلبية حادةعانى  ف قلبه عن الخفقان، حيثعند وصول المريض للجمعية، توق

بية لفتح تاله قسطرة قلدقيقة،  40اإلنعاش القلبي الرئوي لمدة بالطبي على الفور  الفريق

لجانبية للتخثر اآلثار ا بسببالمكثفة الشرايين المسدودة وتم إدخاله إلى وحدة العناية القلبية 

وائل في وفشل كلوي باإلضافة إلى تراكم الس الدم،انخفاض حاد في ضغط  شملتوالتي الحاد، 

 .وتم إعطاؤه أدوية عالجية وتم إجراء غسيل الكلى له باستخدام جهاز خاص الرئتين،

سًرا في مما أظهر خلعًا وك األيسر،وتم تقييم كتفه  حياته،نقذت أ  استقرت حالة المريض و

ال يتماثل والز الطبية االخيرة، تهحال تطور أجيله بسببويحتاج إلى تدخل جراحي تم ت الكتف،

 للشفاء قبيل إجراءات معالجة للكتف.
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 القصة الثانية:

 

 

تمثلت  ضراراً أ بينما كانت غدن في طريقها الى البقالة، تعرضت لحادثة دعس من قبل حافلة مخلفةً 

نتشرة الِمحواريَّةوإصابة  الرضيةالدماغ  إصابةب طرابات اضو الم 

  مست غائبة عن الوعي.أمعرفية وكسور متعددة و

حلي بمدينة الخليل والحقا تم إدخالها مستشفى مالى  إرسالهاتم 

لبرنامج طبي وتمريضي لجمعية بيت لحم العربية للتأهيل لتخضع 

العالج الطبيعي والعالج الوظيفي وعالج  شملت ةوإعادة تأهيل مكثف

بصر والمتابعة من قسم التربية الخاصة إلى جانب للالنطق وتقييم 

 جتماعية.اوجلسات نفسية 

دن الى مستشفى الجمعية العربية للتأهيل، كانت واعية دخال غإِ عند 

جزئيا وغير مدركة لمحيطها وتعاني من مشاكل ادراكية وحركات 

ال ارادية، كانت تستجيب لألصوات وتستطيع تمييز اسمها فقط، 

تستخدم اإلشارات للتعبير عن  وكانت أحيانا

احتياجاتها مع قدرات جزئية لعمل أمور بسيطة 

عانت من شلل نصفي ولكنها لم تكن بثبات، حيث 

في النطق وضعف  اتواضطراب في الجزء األيمن

 .التحكم في توازن الرأس

في نهاية إجراءات التأهيل التي خضعت لها غدن، 

امست قادرة على 

تقوم المشي بمفردها، و

جيدة  بحركات يدوية

وكذلك تمكنت من 

القيام بأنشطتها الحياتية 

بشكل  المعتادة اليومية

  مستقل.
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ن تعويض المواد الدراسية الخاصة بها حتى تتمكن م علىإدارة التربية الخاصة مع غدن  قسم عمل

ر في دون أي تأخي صفمالئها في الملتحقة بز المدرسة وعادت بنجاح إلى المدرسية، اتالغياب

  .الجدول الزمني لمدرستها
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  :2020موازنة العام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الموجودات 

ي الصندوق و لدى البنوك 
 
11,256,503 ₪نقد ف

68,065,453 ₪ذمم مدينة 

957,061 ₪مصاريف مدفوعة مقدما 

9,746,665 ₪المخزون

25,614,069 ₪االت و اثاث ومعدات 

7,490,544 ₪اصل قيد االستخدام 

123,130,295.41 ₪مجموع الموجودات 

ي الموجودات 
 
المطلوبات و صاف

المطلوبات

30,737,360 ₪ذمم دائنة و أخرى 

11,305,878 ₪اصل اجار تمويلي 

ي قرض البنك العرب 

0 ₪إيرادات غير مستحقة 

الصناديق المخصصة 

4,240,244 ₪صندوق االدخار 

11,457,745 ₪مخصص تعويضات نهاية الخدمة 

57,741,227.84 ₪مجموع المطلوبات 

ي الموجودات 
 
صاف

61,914,739 ₪وفر عام 

649,643 ₪وفر مؤقت التخصص - نشاطات 

تعديل سنوات سابقة 

2,824,686 ₪وفر مؤقت موجودات ثابتة 

وفر مؤقت التخصيص

ي الموجودات 
 
65,389,067.57 ₪مجموع صاف

ي الموجودات 
 
123,130,295.41 ₪مجموع المطلوبات و صاف

₪ 0.00
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قائمة األنشطة 

ع  7,298,195 ₪منح مشاري    

الء و الجراحة  45,431,363 ₪رسوم الي  

11,620,319 ₪رسوم العيادات و األقسام 

157,057 ₪إيرادات أخرى 

عات عينية  904,160 ₪تي 

65,411,093.53 ₪مجموع اإليرادات التشغيلية

مصاريف تشغيلية و اإلدارية 

ع  6,559,731 ₪مصاريف المشاري    

47,874 ₪تكلفة البضاعة المباعة 

17,996,278 ₪مصاريف الرواتب ومنافعها 

3,786,934 ₪مصاريف إدارية عمومية 

5,145,111 ₪اتعاب األطباء و الرسوم 

5,928,980 ₪مصاريف األقسام 

10,738,005 ₪االدوية و العالجات 

2,506,340 ₪استهالكات 

االعانات االجتماعية 

2,025,893 ₪مصاريف ديون معدومة 

ي
2,780,116 ₪مصاريف مساعدات اجتماعية - مجاب 

ي فرق العمالت 
 
65,701 ₪الخسارة ف

22,410 ₪-الخسارة من محذوفات األصول 

532,493 ₪مرصوف تمويل اصل - فائدة 

58,091,047.10 ₪مجموع المصاريف 

ي الموجودات خالل السنة 
 
ي صاف

 
7,320,046.43الزيادة ف


