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شكر وتقدير
إيمانا منا فى جمعية أرض اإلنسان الخيرية بأهمية ومدى الدور الذي يقوم به الممولون في
دعم الشعب الفلسطيني عبر مؤسسات المجتمع المدني فإننا تتوجه بأسمى معاني التقدير لكل
الجهات الدولية والعربية والوطنية المانحة التي أسهمت في دعم الجمعية ماليا ً وماديا ً
وباألدوية والتبرعات العينية والكوادر البشرية بمختلف تخصصاتها.
إن هذا الدور من شأنه تعزيز قدرة العمل المجتمعي ويحقق األهداف التي وجد ألجلها كرافعة
تنهض بواقع شعبنا المكافح وتسعي لإلرتقاء به نحو األفضل في كل الميادين.
كما أننا نثمن غاليا إدراك المؤسسات الفلسطينية الوطنية الرسمية والشعبية لدور الجمعية
وبروزه في حصولها على المركز الثانى بجائزة فلسطين الدولية للتميز واإلبداع فئة المؤسسة
المميزة لعام 4108
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أعضاء مجلس االدارة
أ .فتحي محمد نصر

رئيس مجلس االدارة
نائب رئيس مجلس االدارة

أ .سهير عبدهللا جودة
أ .حنين احمد رزق

امين الصندوق

أ .سماح ديب الصفدي

امين السر

أ.مريم محمد قاسم

عضو مجلس إدارة

أ.ريم عامر القزاز

عضو مجلس إدارة

د.عدنان إبراهيم الهندي

عضو مجلس إدارة

د.رفيق محمود مليحة

عضو مجلس إدارة

م .بدر فايق الحسيني

عضو مجلس إدارة

اإلدارة التنفيذية:
د.عدنان عبد العزيز الوحيدي

المدير التنفيذي
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التقرير الفني واإلداري لعام 2018
مقدمة:
جمعية أرض اإلنسان الفلسطينية الخيرية منذ عام  4891تسعى في تقديم خدماتها النوعية ضمن مسيرتها الناجحة وعبر تخصصها الفريد في
مجال صحة ونمو وتغذية الطفل واألسرة.
ً
وقد غدت رائدة المنظومة الصحية المجتمعية بقطاع غزة في هذا المضمار تحديدا منذ إنشائها عام  1984وكانت الجمعية قد استهلت أنشطتها
كمؤسسة أجنبية سويسرية (تيرديزوم -لوزان) بهدف تحسين المستوي الصحي والغذائي للطفل والعائلة الفلسطينية .وفي عام  1997بدأت
إجراءات توطينها إلى أن تم ترخيصها كجمعية أهلية فلسطينية عام  1999من قبل وزارة الداخلية بالسلطة الوطنية الفلسطينية برقم ()6037
ويديرها منذ ذلك الحين مجلس إدارة فلسطيني منتخب.
وتستهدف جمعية أرض اإلنسان في عملها األطفال دون سن الخامسة وتحديداً أولئك الذين يعانون من أمراض الطفولة الشائعة ومشاكل النمو
وسوء التغذية بمضاعفاتها كالنحول وقصر القامة وانتكاس النمو ونقص العناصر الغذائية الدقيقة المسببة لسوء التغذية المزمن وما يجلبه من
مؤثر للنمو واألداء الذهني والصيرورة بالطفل ألسوأ العواقب.
وهدم للبنية الجسدية وتأخير
كبح للنمو
ٍ
ٍ
وتتبع الجمعية منهاجا ً وقائيا ً وعالجيا ً ترتكز جملة تدابيره على استراتجيات وأنشطة متناغمة مع منظمة الصحة العالمية والمعايير الحديثة
المتطورة للمراكز العالمية في نطاق طب وصحة األطفال كمنظومة ضابطة للسياسات واإلجراءات المتبعة في تنفيذ خططها .كما تأخذ
الجمعية بعين االعتبار القوانين والبروتوكوالت التي تتبناها وزارة الصحة الفلسطينية باعتبارها المظلة الشمولية والجهة العليا المشرفة على
عمل المؤسسات الصحية الفلسطينية كافة .وتقوم جمعية أرض اإلنسان اآلن بتنفيذ مشاريعها بنسق البرامج بعيدة المدى وبرؤية استشرافية
منطقية ينتهج فيها المفهوم المؤسساتي التنموي الحديث،والمنظور التطوري المتجدد ،وليس ضمن السياق اإلغاثي المجرد الذي يقود معظم
المؤسسات االهلية .كما دأبت الجمعية على تحقيق مبدأ رفع كفاءة كوادر المجتمع المحلي وتعبئته وتحريكه سلوكيا ً واستقطابه إيجابيا ً صوب
الجوانب المتصلة بتخصصها الصحي التنموي الهادف .وتقوم الجمعية بهذا إيمانا ً منها بأن المجتمع بكافة مكوناته هو الشريك الحقيقي إليجاد
وتفعيل الحلول المجدية ولتخفيف العبء عن الجهات الرسمية.
وتولِ ٍي جمعية أرض اإلنسان اهتماما ً بالغا ً باستنهاض دور المجتمع وترشيد استهالك موارد الوطن وتوظيفها حيث يلزم .وألجل ذلك تقوم
الجمعية باضطراد بتعديل سياساتها وأنشطتها بما يتفق مع االحتياج األساسي للمجتمع الفلسطيني في نطاق الصحة المجتمعية ،وتسعى
الجمعية لتحقيق ذلك ضمن إطار الرعاية الصحية االولية وباعتبار مسبق آلفاق االحتياجات المحتملة لضمان االستعداد الوقائي المبكر
للتعاطي مع مشاكل صحة وتغذية ونمو الطفل المحتمل تناميها في المستقبل المنظورأخذاً بالحسبان العوامل المؤهلة لحدوث ذلك وهي كثيرة
ومتنوعة.
وللجمعية دو ٌر رائ ٌد ها ٌم ومتخصص في تبادل الخبرات العلمية والعملية مع الجهات الشريكة من مقدمي الخدمات ،حيث قامت في الماضي
بتدريب العاملين في وزارة الصحة الفلسطينية وما زالت تؤدي دورها التنموي في تطوير كوادر الجامعات والمؤسسات العلمية سواء كانت
أكاديمية بحتة أو تطبيقية ،وسواء كانت أهلية أو رسمية حكومية ضمن تلك التي تقدم خدمات مشابهة في مواضيع :أمراض الطفولة الشائعة،
الصحة العامة ،نمو وتغذية الطفل واألسرة ،الوقاية ،االكتشاف المبكر وعالج أمراض سوء التغذية ،فقر الدم ونقص العناصر الغذائية
الدقيقة،ولين العظام ،الرضاعة الطبيعية ،الداء الزالقي ،األمن الغذائي ،ترشيد استهالك الغذاء والدواء وبناء قدرات المؤسسات في اطار
صحة ونمو وتغذية الطفل.
عي حثيث بإجراء األبحاث العلمية والدراسات المتعلقة بصحة وتغذية ونمو الطفل ودراسة
كما قامت جمعية أرض اإلنسان ب ٍ
دور رائد وس ٍ
معدالت انتشارأمراض الطفولة ومشاكل سوء التغذية ،والحالة النفسية للطفل واألسرة وارتباطها بالنمو الجسدي والتطوري للطفلوتحليل
أسباب الخطر الكامنة خلفها .وفي السياق ذاته قدمت الجمعية نموذجا فريدا لألبحاث العلمية بمستوى شهادات الماجستير والدكتوراهفي
مواضيع الرضاعة الطبيعية واألغذية التكميلية ،ومرض لين العظام لدى األطفال ،ومرض حساسية جلوتين القمح (الداء الزالقي) لدى
األطفال والبالغين.
ويشارهنا إلى تحقيق مبدأ العمل البحثي العلمي المشترك مع وزارة الصحة والجامعات والمؤسسات العلمية المحلية والعالمية مثل :منظمة
الصحة العالمية -مؤسسة مكافحة الفقر األسبانية -مؤسسة تيرديزوم وسبق ان منحت الجمعية الدعم العلمي لمؤسسة إيبفان (الشبكة العالمية
لتغذية األطفال الرضع) وتعاونت معها على مدى أكثر من خمسة عشر عاما متتالية .وقد ساهمت كل تلك األبحاث والدراسات السابقة في
إيجاد قاعدة بيانات و معلومات هامة على الصعيد الوطني والمؤسساتي .كما أن هذه األبحاث قد أسهمت في تأسيس بني ٍة علمي ٍة تحتي ٍة
استفادت منها على مدى أكثر من عقدين وزارة الصحة الفلسطينية ،والمؤسسات الصحية الفلسطينية والعالمية والجامعات والباحثون العلميون
الفلسطينيونوالدوليون ومؤسساتهم المختلفة وقدمت الجمعية بذلك نموذجا غير مسبوق بشهادة مختلف االطراف.
وأسهمت جمعية أرض اإلنسان عبر تاريخها المهني في وضع الخطط والسياسات الصحية والتغذوية على مستوى الوطن حيث برز دورها
في إعداد "الخطة الوطنية للتغذية" والبروتوكوالت الوطنية لتغذية األم والطفل عام  4001بتمويل من المساعدات األمريكية USAID
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ويستخدم منذ حينذاك لدى وزارة الصحة الفلسطينية وقد تم تحديثه عام  .2010كما قامت الجمعية بالمشاركة وبفعالية في إنجاز الدليل
الوطني للتدابير العالجية ألمراض الطفولة الشائعة IMCIوشاركت في تطبيق التدريب العملي لمحتوياته لمئات األطباء والممرضين بقطاع
غزة.
وقد دأبت جمعية أرض اإلنسان في السنوات األخيرة ومنذ وجودها المركزي على الصعيد الوطني ضمن ائتالف الصحة والتغذية المنبثق من
منظمة الصحة العالمية ( ( Health and Nutrition clusterعلى تقديم التقارير والرؤى الهامة التي تعكس الواقع الصحي لألطفال بقطاع
غزة .ومن خالل هذه المشاركة تقدم جمعية أرضاإلنسان بالتعاون مع وزارة الصحة الوصف النوعي واإلحصاء الكمي للمشاكل الصحية
التي يعاني منها أبناؤنا وخاصة تلك التي يكرس حدوثها ويزيد من عمقها الحصار المفروض على قطاع غزة وغيره من أسباب الخطر
األخرى والتي تتنامى باضطراد .كما تتنامى أنشطة الجمعية في الفعاليات المشتركة مع مؤسسات المجتمع المدني.
وبالتالي فقد ساهمت القدرات الفنية والمهنية التخصصية لجمعية أرض اإلنسان وإنجازاتها وخبراتها على مدى ثالثة عقود متتالية في أن
ى راسخ ٍة نحو العالمية باقتدار.
تكون ضمن طليعة المؤسسات ذائعة الصيت في مجال صحة ونمو وتغذية الطفل محليا وإقليميا ً وتسير بخط ً

المستجدات خالل فترة التقرير
أوال :أوضاع جمعية أرض اإلنسان:
 .4يلخص هذا التقرير السنوي األمور المتعلقة بالجمعية في الفترة ما بين األول من يناير لعام  2018وحتى نهاية ديسمبر من
العام ذاته .وقد اهتمت جمعية أرض اإلنسان في تلك المدة بتعميق األداء نوعيا في مجال تخصصها في صحة وتغذية ونمو
وتطور األطفال .كما أنها كثفت من أدائها وتنويع تأثيراتها بمنهاج التحفيز المجتمعي اإليجابي .وألجل ذلك قامت بتكريس
مزيد من الفعاليات واألنشطة في مناطق االستهداف عبر المشاريع المختلفة .كما قامت الجمعية بالسعي لتطوير االقدرات
الفردية والجماعية للفريق ،وقامت بإجراءات االرتقاء النوعي بالخدمات المقدمة للجمهور الفلسطيني المحاصر في قطاع
غزة .وكذلك فقد استمرت المساعي الناجحة للجمعية في تطوير الذات والفرص المستمرة للتمويل متنوع المصادر .وكان
المثال األبرز لالنجازات في تلك الفترة حصول الجمعية على جائزة التميز واإلبداع بتحقيق المركز الثاني على مستوى دولة
فلسطين ولم يستطع أ ٌ
ي من ممثليها حضور االحتفال الوطني الذي تم في مدينة رام هللا برعاية رئيس الوزراء السيد رامي
الحمدهللا بسبب اجراءات االحتالل بعدم السماح بالسفر لحضور ذلك االنجاز التاريخي لجمعية أرض اإلنسان.
 .4استمرت عملية تطوير المنظومة االلكترونية لالنشطة الطبية بمنهج مهني محترف وأصبحت الخدمات كلها في مركزي غزة
وخانيونس تقدم للجمهور بمستوى متميز من الحرفية والدقة والتحكم الممنهج للبيانات وضبط عناصر الجودة بدرجة عالية
أثارت إعجاب الكثير من المنتفعين و الجهات المانحة والخبراء ذوي االختصاص.
.3ازداد معدل الفقر بقطاع غزة المحاصر مما زاد من األعباء على الجمعية من حيث ضرورة توفير الحد األدنى على األقل لسد
احتياجات المنتفعين والموظفين على حد سواء وبالقدر المتالئم مع التمويل.
.1نجحت الجمعية في إقناع الممولين بقدراتها على التكيف والمرونة في تنفيذ مشاريع ذات عالقة تماسية مع الصحة والتغذية
وليست منحصرة فيهما فقط.
ثانيا :الظروف القائمة بقطاع غزة وتداعياتها على جوانب الحياة المختلفة :
ساهم الحصار المتواصل منذ قرابة عقد ونصف والتشتت السياسي الفلسطيني وحالة االنقسام المؤلم في نسيج المجتمع الفلسطيني
في تكريس حالة الفقر وما تفضي إليه من مضاعفات متنوعة ومؤلمة انعكست على كل أنماط الحياة وتفاصيلها .وقد تالشت آمال
الفلسطينيين في المصالحة الوطنية وتبخرت تاركة خلفها رماداً متفحما ً مصبوغا بلون الفقر والعوز والحاجة .وقد لوحظت الزيادة
في ظاهرتي أطفال الشوارع والتسول بمعدالت ملحوظة .وقد ازداد إلى حد كبير االعتماد على القسائم الشرائية اإلغاثية التي
تقدمها الجهات المانحة ولكنها تعتبر قطرة في بحر االحتياج الكبير للشعب المحاصر بقطاع غزة .وما من شك أن التصعيدا
العسكري المتواصل بين الفينة واألخرى رغم احتوائه بتدخالت مصرية ودولية أحيانا إال أن األمر برمته قد صنع حالة من فقدان
األمل في أي مصداقية مرتبطة بما يشاع من فرص للسالم مع االسرائيليين .وقد برزت في المناخ السياسي ظواهر أخرى حيث
قابل الجيش اإلسرائيلي مسيرات العودة ومخيماتها بفظاعة أدت إلى عشرات حاالت بتر الساقين أو أحدهما وبالتالي أنشأت جيشا
من الشباب المعاقين جسديا ولم تلق حتى مجرد اللوم من المجتمع الدولي الصامت.
ثالثا :الجوانب االقتصادية :
ازدادت معدالت الفقر ومعاناة الشريحة األكبر من السكان بغزة جرَّاء نقص مرتبات الموظفين و انعدام فرص التوظيف وتفشي
البطالة وزيادة االنفاق على الغذاء .وقد اعتمدت الحركة التجارية على االستيراد من خالل المعابر اإلسرائيلية فقط .كما تالشت
فرص االستثمار نتيجة خنق الحركة والضغوط المالية الهادفة لجعل القطاع تابعا السرائيل اقتصاديا بالكلية وليس ضمن اإلطار
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الفلسطيني .كما أن عدم القدرة على الصيد أو الزراعة التي تعاني الكثير من ممارسات االحتالل لتدميرها.
رابعاً :النواحي الصحية والتغذوية:
كرست حالة استمرار الحصار الفقر المتنامي وغذت تراجع األوضاع الصحية والتغذوية وبشدة نتيجة التدهور المستمر في البنى
التحتية وأجهضت كل محاوالت رأب الصدع وتالفي مزيد من االنهيار المتعاقب .كما أن االنخفاض الملحوظ في إحالة المرضى
من غزة للخارج قد أدى إلى مضاعفة األعباء على الطواقم الطبية العاملة ومقدمي الخدمات بدرجة كبيرة تضاف إلى العجز الدائم
لفرص تطوير قدراتهم وتناقص أعداد الخبراء بالتقاعد المبكر أو الهجرة للخارج .ولذا أصرت جمعية أرض اإلنسان على
استدامة العمل المخصص في مجال صحة ونمو وتطور وتغذية الطفل نظرا لالحتياج الكبير وانعدام البديل .وبالتالي بات التحدي
أكبر لمواجهة مثل هذه الحالة غير المسبوقة والتي تعكس هشاشة الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني بقطاع غزة رغم ما يبديه من قدرات
للتحمل أو التكيف اإليجابي بشكل يفوق التصورات .وبالتالي فقد شوهدت الزيادة في أعداد المصابين بسوء التغذية وأمراض القلب والشرايين
والسرطان بدرجة ملحوظة وأكدت ذلك األمم المتحدة عبر مؤسساتها الدولية العاملة بغزة .ورغم السوء في هذه الحالة إال أن تطورا قد برز
في نطاق جراحة عمليات القلب المفتوح وغيرها من أنماط العمل الطبي المتميز .لقد عانى القطاع الصحي خالل ذلك العام من نقص التيار
الكهربائي وتضاعفت مشاكله مع تداعي نظام الصرف الصحي والنقص المخيف في كميات المياه عامة و نقص الوقود الضروري لتشغيل
المولدات الكهربائية برغم تنامي االحتياج لتوفير ظروف أفضل للمرضى والطاقم الطبي أو الصحي.

الفئات المستهدفة بخدمات الجمعية خالل عام  2018وأنواعها:
 األطفال دون سن الخامسة ممن يعانون من سوء التغذية ومضاعفاتها أواألمراض المصاحبة لها (فقر الدم ،لين العظام ،نقص
الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الدقيقة أو متناهية الدقة،وغيرها).
 األطفال الذين يعانون من تأخر التطور الذهني السلوكي والجسدي (ليس المعاقين جسديا أو ذهنيا)
كالفقر
الظروف المعاكس ِة للنمو
 األطفال دون سن الخامسة المصابون بانتكاس النمو الجسدي ج َّراءنقص التغذية وتضاف ِر
ِ
ِ
وتدهور األحوا ِل المعيشية ،ونقص الوعي وسوء الممارسات المتعلقة بالبيئة وتنشئة الطفل.
 األطفال دون سن خمس سنوات ممن يعانون من أمراض الطفولة الشائعة (االلتهابات الحادة بالجهاز التنفسي أو أمراض
اإلسهال بأنماطها المتنوعة).
 األطفال والبالغون الذين يعانون من مرض حساسية جلوتين القمح (الداء الزالقي أو مرض الــسيلياك).
 أمهات وأسر األطفال المستفيدين من خدمات جمعية أرض اإلنسان.
 األمهات واألزواج ممن يتلقون التثقيف الصحى الميداني.
 رياض االطفال بالجانب التغذوي تم عمل فحوصات مخبرية وفحص إكلينيكى وتثقيف صحى (تقديم وجبات غذائية صحية)
 األطفال األيتام الذين تعرضوا لعدوان . 2014
المستفيدون من خدمات وأنشطة الجمعية خالل عام :2018
قدمت جمعية أرض اإلنسان خدماتها عبر كافة برامجها والمشاريع المندرجة ضمن إطارها للمستفيدين خالل عام  2018كما
لمنهاج التخطيط الذي تسير عليه الجمعية قدماً من حيث تعدد أسلوب الخدمات ،بما يالقي التنوع المستمر
برزت المالمح الحقيقية
ِ
في أنماط المستفيدين (إنسجاما مع التخصص) .وقد جاء ذلك لتحقيق المضامين التنموية ذات الطابع النهضوي الذي يجب أن تقوم
به المؤسسات ،وليس تكراراً للمنظومات واجتراراً للسياسات الموروثة بال تجدي ٍد حقيقي مرتب ٍط ببوصلة الوعي بما يدور في عالم
حرصت الجمعية على أن تقدم خدماتِها ليس فقط للفئة المستهدفة ،بل نجحت في تحقيق المنفعة
سريع التطور والتغير .ومن ث َّم ِ
ت أخرى غير مباشر ٍة.
لفئا ٍ
أيام العمل الفعلية بالجمعية خالل عام  486:2018يوما (باعتبار خصم أيام اإلجازات الدينية والوطنية)
إجمالي إيرادات ومصاريف الجمعية لكافة المشاريع واألنشطة والتبرعات خالل عام :2018
 االيرادات$1,180,267 :
 المصاريف$1,191, 923 :
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أهداف الجمعية
أ -األهداف العامة
تتلخص األهداف العامة لجمعية أرض اإلنسان الفلسطينية الخيرية فيما يلي :
 تحسين الوضع الصحي والغذائي والبيئي للطفل والعائلة الفلسطينية.
 استدامة وتطوير البرامج ومواءمتها لتلبية احتياجات الفئة المستهدفة في المجتمع الفلسطيني.
ب -األهداف الخاصة
تشمل األهداف الخاصة للجمعية عدداً من الجوانب التفصيلية ضمن اإلطار الجامع لألهداف العامة كما يلي:
 تحسين الوضع الصحي والغذائي للطفل الفلسطيني وأسرته.
 االرتقاء بمستويات المعرفة والسلوك والممارسة لدى المجتمع الفلسطيني بما يخص األوضاع التالية:الصحة ،التغذية،الوضع
المجتمعي ،جودة الحياة و البيئة الداخلية للمنزل والبيئة المحيطة به.
 تطوير العمل مهنياواستدامة برامج الجمعية.
ً
 دعم المبادئ واإلجراءات المحفزة لممارسة الرضاعة الطبيعية (طبقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية).
 المساهمة في تقليل معدالت نقص العناصر الغذائية الدقيقة كالحديد والفيتامينات والمعادن بين األطفال دون سن خمس سنوات.
 تبني المنهاج المخفض لمعدالت المراضة والممات المتصلة بأمراض الطفولة الشائعة.
 تحفيز منهاجنمط الحياة الصحية للمرضى بالداء الزالقي "حساسية جلوتين القمح" بين األطفال والبالغين.
 تفعيل وتوسيع شبكة العالقات مع الجهات العاملة في نفس المجال محلياً وإقليميا ً وعالميا ً.
 دعم بناء واستدامة برامج تطوير الموارد البشرية والمؤسساتية في القطاعات الوطنية المختلفة.
 تحفيز واحتواء األبحاث والدراسات العلمية في النطاق المؤسساتي والميداني بغية توظيف النتائج لمراجعة وتطوير السياسات
الصحية والغذائية على مستوى المؤسسة والوطن.
الخدمات الرئيسة التي تقدمها جمعية أرض اإلنسان :
 العناية والمتابعة اليومية لألطفال الذين يعانون من سوء التغذية بأنواعها ودرجاتها وأسبابها وصورها المختلفة واإلرشاد الدائم
لألسرة داخل المراكز بهدف السيطرة على المشكالت الصحية والغذائية والوقاية من ومعالجة األمراض المصاحبة لها.
 مسح وتقويم صحي وإكلينيكي وتغذوي لكل الحاالت تلقائية القدوم أو المحالة للجمعية وتصنيفها وتشخيصها ووضع التدابير
العالجية والتغذوية المالئمة طبقا للسياسات والخطط المتكاملة الموجودة في البرامج األساسية لجمعية أرضاإلنسان.
 متابعة الحاالت التي تنطبق عليها معايير الدخول لدى برامج الجمعيةوتوفيرالعالجات واألدوية الخاصة بأمراض الطفولة
الشائعة وسوء التغذية وفقر الدم ولين العظام.
 تقديم أغذية خاصة متنوعة أو وجبات غذائية مالئمة للسن والمشكلة بشكل يومي لألطفال المصابين بسوء التغذية وفق خطة
محددة.
 التوعية الصحية المكثفة من خالل جلسات تقديم النصح والمشورة الصحية والتغذوية العامة والخاصة فيما يخص صحة ونمو
تغذية الطفل واألسرة والبيئة المنزلية السليمة بمنهاج يهدف للوقاية والعالج المبكر ،ويجري ذلك في مراكز الجمعية أو في
المنازل.
ب يراعى فيه تقليل معدالت حدوث األمراض وسوء التغذية
 التركيز على التعبئة المجتمعية الصحية والبيئية والتغذوية بأسلو ٍ
وحماية البيئة من خالل تغيير إيجابي لسلوك األفراد والجماعات واألسر النووية أو الممتدة بما يخدم المجتمع.
هادف
ب تنموي
ٍ
 التركيز على األمن الغذائي من خالل تطوير مستوى المعرفة والممارسات وضبط منظومة السلوك بأسلو ٍ
ومثمر على المدى البعيد بما يقود الستدامة التغيير اإليجابي وتناميه و تعدد أوجهه مستقبالً.
 توفيرومنح المواد الغذائية المخصصة لتغذية األطفال كالبسكويت الغني بالطاقة والعناصر الغذائية الهامة والمصنَّع خصيصا ً
بإرشادات علمية من الجمعية ،إضافة إلى الحصص الغذائية الجافة الستخدامها في المنزل.
بحصص من موا َّد غذائي ٍة خاصة لألطفال
 مساعدة األسر الفقيرة التي يندرج أطفالها في برامج العالج والرعاية بالجمعية
ٍ
اآلخرين أو األمهات المراضع وخاصة اللواتي يعانين سوء التغذية وفقر الدم.
 متابعة األطفال والبالغين المصابين بمشاكل الجهاز الهضمي المرتبطة بسوء التغذية كمرضى الداء الزالقي (حساسية جلوتين
القمح) ،وتوفير الدقيق الخاص لهم (دقي ٌ
ق خا ٍل من مادة الجلوتين) ،وتدريب األهل والمرضى ذاتهم ( ِطبقاً للسن) على إعداد
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الوجبات الغذائية المتنوعة أسوةً بغيرهم من األصحاء ،ولكن ضمن االشتراطات العلمية والصحية السليمة للمكون الغذائي
المالئم للمرض.
دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية الخالصة لمدة ستة شهور من بعد والدة الطفل واالستمرار بها لمدة عامين من عمره ،وذلك
من خالل النصح واإلرشاد والمتابعة بواسطة مرشدات الرضاعة الطبيعية والالتي تم تدريبهن خصيصاً لهذا الغرض حسب
معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف والخبرات التراكمية المتطورة لجمعية أرض اإلنسان.
عالج ومتابعة األطفال الذين يتعرضون ألمراض الطفولة الشائعة (التهابات الجهاز التنفسي الحادة وأمراض اإلسهال
المتنوعة).
تمكين الحاالت الفقيرة من الوصول إلى مراكز وأماكن تقديم الخدمات وصرف بدل مواصالت لها.
تنفيذ أيام تقويم صحي وغذائي ميدانية في المناطق النائية والريفية أو مناطق أخرى مه َّمشة أو متضررة وبحيث يتم تحديد
االحتياجات مسبقاً،وتقديم العالج الالزم وإحالة األطفال المحتاجين للتدخل لمراكز الجمعية وفق ما تقتضيه الضرورة.
زيارات المتابعة المنزلية ونشر الوعي الصحي والغذائي والبيئي على مستوى العائلة والجوار القريب.
عمل دورات تثقيفية تتضمن مواضيع صحية وغذائية وبيئية ويطبقها المختصون من الفريق ويضمنهم األطباء.
تدريب أمهات رائدات في المناطق المستهدفة لنشر الوعي الصحي والتغذوي والبيئي في المنطقة المستهدفة وتحفيز المجتمع
بها.
تشكيل المجموعات الداعمة لنشر المفاهيم العلمية المتطورة والسليمة للتغذية بأساليب سلسة على مستوى األسرة وبهدف
استدامة رسالة صحة وتغذية ونمو األطفال وصحة وتغذية األسرة بِعمومها.
تشكيل لجان األحياء في المناطق المستهدفة لتسهيل مهام مثقفي الصحة المجتمعية في تنفيذ األنشطة الميدانية والتعرف على
احتياجات المنطقة واألسر المحتاجة وتقديم المساعدات الضرورية لهم حسب الموارد المتاحة.
عقد الدورات التدريبية المتخصصة لمقدمي الخدمات تتعلق بصحة الطفل والتغذية في النطاق الصحي المجتمعي والرعاية
الصحية األولية.
إصدار النشرات والكتيبات العلمية الهادفة والرسوم المتحركة وعمل ندوات صحية على موجات األثير عبر المذياع و شاشات
التلفاز
إجراء األبحاث والدراسات العلمية المتخصصة في مجاالت الصحة والتغذية.
تدريب ورفع مستوى كفاءة الكوادر البشرية لكافة المؤسسات ذات الصلة في الوزارات والجامعات والمؤسسات األخرى .

منظومة األداء والتعاون مع المؤسسات األخرى







نظراً لتخصصها الفريد في مجال صحة ونمو وتغذية الطفل واألسرة فإن جمعية أرض اإلنسان تستقبل األطفال المحتاجين من كافة أنحاء
قطاع غزة بدون استثناء ،سواء كانوا تلقائيي الحضور أو محالين من العيادات الخاصة بوزارة الصحة الفلسطينية ،وكالة الغوث الدولية،
المؤسسات المحلية والدولية العاملة بقطاع غزة أو من القطاع الخاصأو غيرها.
تقوم الجمعية منذ أكثر من 17عاما ً متتالية ،بالمشاركة والتنسيق مع وزارة الصحة والمؤسسات الصحية بالمجتمع المحلي بتنفيذ الحمالت
الوطنية الصحية الخاصة مثل :أسبوع دعم الرضاعة الطبيعية  -يوم الصحة العالمي  -يوم الطفل الفلسطيني -اليوم العالمي للطفل  -حملة
مكافحة فقر الدم  -مكافحة لين العظام بين األطفال  -يوم الغذاء العالمي  -يوم البيئة العالمي ...إلخ.
تحفيز المجتمع لاللتزام بالتطعيمات واللقاحات ضد األمراض السارية والمنقولة بين األطفال عندما تطبق الحمالت بواسطة الجهات
الصحية الكبرى كوزارة الصحة والخدمات الصحية بوكالة الغوث الدولية األونروا.
تبادل الخبرات والمعلومات ونشر األبحاث والدراسات التي أجرتها أو اشتركت بها الجمعية لالستفادة منها.
تجنيد الموارد المتاحة لتنفيذ أنشطة وفعاليات مختلفة "صحية و توعوية" بالمناطق المستهدفة.

مشاريع البرامج التي نفذتها جمعية أرض اإلنسان خالل عام 2018
أوال :برنامج الصحة والتغذية بالمراكز:
على الرغم من أن تنفيذ الخدمات الصحية والتغذوية المقدمة لألطفال في جمعية أرض اإلنسان يتم من خالل مشاريع من
وبمنهاج
الناحية التطبيقية ،إال أن ذلك كله يندرج في نطاق استراتيجيات البرامج ،نظرا لكونها تطبق بأسلوب التخصص،
ٍ
متنام رأسيا ً ينأى بذاته عن االبتذال المهني أو اصطناع األداء بما يتالقى مع رغبات الممولين المتبدلة .كما ان أسلوب
راسخ
ٍ
ٍ
ً
البرامج يمثل العقيدة المهنية لما تقوم جمعية أرض اإلنسان بتنفيذه مراعية عدم االزدواجية في المعايير أو تناقض النموذج
التطبيقي لألنشطة باعتبار العمل في نطاق التغذية مرغوبا ً لدى الجهات الممولة ،مما كان مآله اإلخفاق نظراً ألسباب متعددة.
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ولهذا فقد كرست جمعية أرض اإلنسان جل التخطي عند تنفيذ االنشطة بما يالقي االحتياج الحقيقي للمجتمع ،مستلهمةً ذلك من
ت منطقي ٍة مرتكزةً إلى المعلومة ،وهذا ما يمثل نخاع العمل البرامجي رغم تطبيقه بأدوات المشاريع.
إحصاءات واقعية ،ودالال ٍ
ومن ثم انصب االهتمام على إحداث تغيير إيجابي تراكمي تقترن فيه النتائج العملية الواقعية لتحسين صحة ونمو وتغذية الطفل
مع االرتقاء بمستوى المعلومة والتطبيق السليم للممارسات السوية بما يخص صحة وتغذية ونوعية حياة وبيئة األسرة .ويتم
ذلك عبر االداء النوعي والخبرة المتمثلة في مراكز التأهيل الصحي والغذائي لجمعية أرض اإلنسان بقطاع غزة بغزة
وخانيونس منذ ما يربو عن خمسة وثالثين عاما متتالية.
 :1.1تعزيز التطوير المؤسساتى لجمعية ارض االنسان الفلسطينية الخيرية لما يتعلق بصحة الطفل وتغذيته :
Advancing the Organizational Development of Ard EL Insan For Child Health and
Nutrition
Danish Church Aid
 جهـــة التمويـــل :المساعدات الكنائسية الدنمركية والخارجية النرويجية
(DCA)/NCA:
 ميزانية المشروع  70,000 :دوالراً أمريكيا
 مــدة المشروع :من 4يونيو  4049حتى  31يناير 2019
 الفئة المستهدفة :األفراد باإلدارة واألطفال بالعيادات من خالل التطوير المؤسسي في نطاق بناء القدرات والتمويل
والتقييم والمتابعة و توفير أدوية ومستلزمات مختبربة.
 منطقة التنفيذ :اإلدارة والعيادات بغزة وخانيونس.
 :1.2اإلستجابة اإلنسانية فى قطاعى الصحة والدعم النفسى لألطفال وذويهم فى قطاع غزة :
Humanitarian Responses Project – Health/ Nutrition Psychosocial Support for
Vulnerable children and their Caregivers in Gaza strip
 جهة التمويل :الخارجية النرويجية NCA
 الميزانية الكلية للمشروع 113,394.35 :دوالرا أمريكياً
 مدة تنفيذ المشروع4 :يوليو  30– 2017يونيو 2018
 الفئة المستهدفة:
  5675طفال تحت سن الخمس سنوات من كال الجنسين  1000رب أسرة مشورات فردية وجماعية منطقة التنفيذ :منطقتان بقطاع غزة في محافظات الشمال وشرق خانيونيس
 :1.3األطفال المصابون بأمراض سوء التغذية من عمر  5 - 0سنوات فى مناطق الجنوب ومرضى الداء الزالقى في
فئات عمرية أخرى بقطاع غزة
Management Of Malnutrition In children 0-5 years in The Southern Governorate Of Gaza
 جهة التمويل :مؤسسة العون الطبي للفلسطينيين () MAP
 الميزانية الكلية للمشروع 67,8522 :دوالراً أمريكياً
 مدة تنفيذ المشروع 15( :مايو 14–2016مايو )2019
 مكان المشروع :مركز جمعية أرض اإلنسان بخانيونس
 الفئة المستهدفة 4138 :طفالً
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 :0.4تحسين الحالة الصحية التغذوية لألطفال المصابين بسوء التغذية وفقر الدم تحت سن الخامسة بالمنطقة الوسطى في
Improving Nutritional Health Status of Children Under Age 5 in the Middleقطاع غزة
Governorate of the Gaza Strip
 جهة التمويل  :الهيئة الطبية الدولية ( )IMC( )International Medical Corpsالوكالة األمريكية للتنمية
الدولية
 الميزانية الكلية للمشروع$27,472.22 :
 مدة تنفيذ المشروع 4 :شهور من  06/06/2018وحتى 30/09/2018
 الفئة المستهدفة 4000 :طفل
 منطقة تنفيذ المشروع :المحافظة الوسطى (البريج والمغازى)
 : 1.5مشروع توريد طرود غذائية خالية من الجلوتين:
Distribution of Glutin Free Meals For Celiac Patients
 جهة التمويل :جنوب أفريقيا
 الميزانية الكلية للمشروع 18,460 :دوالرأمريكيا
 مدة تنفيذ المشروع 1 :يونيو  31 – 2018ديسمبر 2018



الفئة المستهدفة :مرضى حساسية جلوتين القمح "السيلياك " وعددهم ) )25مستفيدا تم اختيارهم وفق معايير دقيقة
منطقة التنفيذ :جميع مناطق قطاع غزة

0

ثانيا  :برنامج الصحة والتغذية الميداني

تم تطبيق البرامج من خالل مشاريع تم تمويلها من عدة ممولين كما يلي:
 : 2.1التدخالت الضرورية إلنقاذ حياة األطفال واألمهات في غزة
Essential and Life Saving Child and Material Health Intervention in Gaza

جهة التمويل :اليونيسف UNICEF
ميزانية المشروع  101,604 :دوالراً أمريكيا
مدة المشروع 8 :أشهر ( 13ابريل  12 -ديسمبر)2018
مكان المشروع :مراكز الجمعية بغزة وخانيونس وميدانيا في منطقة شمال غزة (بيت حانون )
المستفيدون 7000:طفل وكذلك  4500سيدة
: 2.2مشروع دعم الطفل فى المناطق المهمشة فى غزة:
Support Child Well being In The Valneruble Areas 20180- 2020
جهة التمويل :المركز التطوعي الياباني  JVCوبمشاركة اليونيسيف
ميزانية المشروع 105,000 :دوالراً أمريكيا
مدة المشروع 17 :شهراً 14 ( :سبتمبر وحتى  13فبراير )2020
مكان المشروع :الوسطى (البريج -المغازى – دير البلح – النصيرات )
منطقة التنفيذ  :المنطقة الوسطى ومراكز جمعية ارض االنسان فى غزة وخانيونيس

المستفيدون 3000 :طفل أقل من ثالث سنوات (  4500سيدة و 40متطوعة )
 :2.3مشروع حمالت التوعية الصحية التغذوية:
Nutirtion Awareness Project in the Gaza strip
جهة التمويل :برنامج الغذاء العالمى WFP
ميزانية المشروع 124, 977 :دوالراً امريكيا ً
مدة المشروع الكلية  4( :يناير  30– 4049يونيو )4049
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مكان تنفيذ المشروع :بيت الهيا – جباليا – غزة -دير البلح -خانيونيس  -رفح
المستفيدون 1000 :سيدة  4000-زوج من أزواج المستفيدات –  4000طفل .
 :2.4مشروع حمالت التوعية الصحية التغذوية:

Nutirtion Awareness Project in the Gaza strip
جهة التمويل :برنامج الغذاء العالمى WFP
ميزانية المشروع  132,000. :دوالراً امريكيا ً
مدة المشروع 4( :يوليو  34 – 4049ديسمبر )4049
مكان تنفيذ المشروع :بيت الهيا – جباليا – غزة -دير البلح -خانيونيس  -رفح
الفئة المستهدفة 4111 :سيدة  0111زوج من أزواج المستفيدات و  0511طفل.
 :2.5دعم التغذية والممارسات الصحية السليمة أليتام عدوان  4104وعائالتهم للعام الثالث على التوالي
Support Nutrition and Healthy Practices For Orphans of 2014 Assault on Gaza & their Families
for the third year
جهة التمويل :مؤسسة التعاون (صندوق قطر للتنمية وصندوق هاشم عطا الشوا و بنك فلسطين)
ميزانية المشروع 140,000 :دوالراً امريكيا ً
مدة المشروع49 ( :سبتمير 47– 4047مايو )4049
مكان المشروع :جميع محافظات قطاع غزة
الفئة المستهدفة :استهدف المشروع أيتام عدوان  4041وعائالتهم وعددهم ( )300و عائالتهم لتحسين الوضع الصحي و
التغذوي لعائلة االيتام و تمكين هذه الفئة من الحصول على الرعاية الصحية الالزمة بكفاءة عالية

 :2.6تحسين الوضع الصحي والتغذوي والممارسات الصحية السليمة لأليتام وعائالتهم – السنة الرابعة
Improving the health and nutritional status and good healthy practices of orphans
and their families - the fourth year
جهة التمويل :مؤسسة التعاون (صندوق قطر للتنمية وصندوق هاشم عطا الشوا و بنك فلسطين)
ميزانية المشروع  87,500 :دوالراً امريكيا ً
مدة المشروع  46 ( :أغسطس  40– 4049ابريل )4048
مكان المشروع :جميع محافظات قطاع غزة
الفئة المستهدفة 477 :يتيما من ضحايا عدوان  4041وعائالتهم وذلك من أجل تحسين الوضع الصحي و التغذوي لهم و
تمكين هذه الفئة من الحصول على الرعاية الصحية الالزمة بكفاءة عالية
 : 2.7مشروع جلسات تثقيف عن إستخدامات المياه والممارسات الصحية Wash Education Sessions
جهة التمويل :برنامج الغذاء العالمى  WFPبالتعاون مع اليونيسيف
ميزانية المشروع  45,000دوالراً امريكيا ً
مدة المشروع 4 :يناير 40 – 4049مايو 4049
مكان المشروع وتنفيذه  :جميع محافظات قطاع غزة
الفئة المستهدفة :استهدف المشروع  40000سيدة من كافة محافظات قطاع غزة (سيدات وأمهات)حيث تم تقديم خدمة تثقيفية
وتوعوية حسب العدد الموافق التقسيم الجغرافي للمناط ً
ق.
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 :2.8مشروع تقييم متعدد القطاعات مع التركيز على قطاع التغذية فى قطاع غزة
Wash Education Sessions Nutrion Focused Multi -Sectorial Need Assessment
جهة التمويل :مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية
ميزانية المشروع  16,507دوالراً امريكيا ً
مدة المشروع 1( :أكتوبر  1 – 4049نوفمبر )4049
مكان تنفيذ المشروع :جميع محافظات قطاع غزة
الفئة المستهدفة :استهدف المشروع  4017سيدة من خالل المسح الميدانى للمنازل و 4176طفالً

ثالثا :خدمات تنموية وأكاديمية قدمتها جمعية أرض اإلنسان خالل عام :2018
تأهيل الكوادر الفلسطينية:
استمرت الجمعية في تقديم خبرتها المهنية للمتطوعين والمتدربين عبر منظومة التطوع وإعطاء شهادة الخبرة لمن استوفوا الشروط من
حيث التأهيل وااللتزام المهني والسلوكي واالنضباطي ،ويقدم ذلك لخريجي الجامعات المحلية والمعاهد المتوسطة وحملة شهادة الدبلوم
حيث تم خالل عام  2018تقديم الخدمة النوعية لـ  226كادراً بشريا على النحو التالي:

 -0استيعاب األيدي العاملة
18موظفة من مشاريع خلق فرص عمل (اإلغاثة الكاثوليكية)

 -4تدريب وتأهيل

 160طالبا ً و طالبةً في مرحلة بكالوريوس أو دبلوم التمريض من مختلف التخصصات 110 :بمركز غزة و  50بمركز خانيونس.
 13طالبا ً و طالبةً (من الجامعيين درجة الماجستير

 -1قبول المتطوعين

 25 طالبا ً و طالبةً (من الجامعيين في مختلف التخصصات) ( 16مركز غزة – 9مركز خانيونس)
10 طالب وطالبات من المعاهد المتوسطة والدبلوم ( 6مركز غزة –  4مركز خانيونس)

رابعاً :الموارد البشرية العاملة خالل عام 2018
الموقع



عدد الموظفين
قسم اإلدارة
موظفو المشاريع بالجمعية
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خامسا :الجهات المانحة لجمعية أرض اإلنسان خالل عام 2018
 .4المساعدات الدنمركية  DCAوالخارجية النرويجيةNCA
 .4الهالل االحمر القطرى QRC
 .3مؤسسة إنقاذ الطفل Save the Children
 .1برنامج األغذية العالمي WFP
 .0المركز الياباني للمتطوعين JVC
 .6مؤسسة العون الطبي للفلسطينيين MAP
 .7مؤسسة التعاون (صندوق قطر للتنمية وصندوق هاشم عطا الشوا و بنك فلسطين)
 .9منظمة اليونيسف UNICEF
 .8مكتب جنوب أفريقيا PIMA
 .40المؤسسة الخيرية األرثوذكسية العالمية IOCC
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سادساً :كشف التبرعات العينية خالل عام :2018
الجهة المتبرعة










تبرع سوبر ماركت القيشاوي
تبرع مؤسسة أنيرا
جمعية إغاثة اطفال فلسطين
جمعية لو بطلنا نحلم
تبرع مؤسسة اليونيسيف
وزارة الصحة
مؤسسة IMC/CARE
مؤسسة أنيرا /تبرع أدوية
جمعية المبادرة الشبابية

صنف التبرع
مواد غذائية جافة خاصة بمرضى حساسية القمح
احذية لألطفال
حليب خاص مدعم PKU
كسوة شتاء لالطفال
أدوية ومختبرات
"تبرع عينى أدوية"
أدوية ومختبرات
ادوية
تبرع جلوتين لمرضى حساسية القمح
المجموع االجمالي للتبرعات $ 75175 :

قيمة التبرع
$
$2,344
$827
$26,496
$1,213
$ 8,543
$4,396
$18,148
$12.823
$385

سابعا ً :المخططات المستقبلية واالستشراف لعام
-4
-4
-3
-1
-0

استكمال طابق جديد علوى لمبنى جمعية أرض اإلنسان من خالل البحث عن ممولين إلنجاز المراحل المتبقية
السير قدما في تحقيق الشراكة االستراتيجية مع الممولين الدوليين
تفعيل البناء المؤسسي وتطوير منظومة القوى البشرية
السعي إليجاد قاعدة تمويلية ذات طابع مستدام.
تطوير المستوي االعالمي بما يحقق االنتشار اقليميا ً و عالمياً.

ثامناً :إنجازات وتطوير المؤسسة من خالل تطوير أنظمة وبناء قدرات للموظفين خالل عام 4108
 تحديث الخطة االستراتيجية للفترة من 4141-4108
 الحصول على جائزة التميز واإلبداع (المركز الثاني على مستوى افلسطين)
 تحديث دليل الموارد البشرية
 تحديث الدليل المالي
 تحديث دليل المشتريات
 تحديث نظام المخازن
 عمل دليل خاص بتجنيد األموال والتمويل
 عمل دليل خاص بالمتابعة والتقييم
تاسعا :تدريبات بناء قدرات لموظفين ارض االنسان في مجاالت:
 .4التخطيط االستراتيجي
 .4تنسيق وادارة المشاريع
 .3الموارد البشرية
 .1جلب التمويل
 .0المهارات االدارية والمالية
 .6المشتريات واللوجستيات
 .7المتابعة والتقييم وتبعه جلسات ارشادية من قبل مدربين متخصصين مع طاقم ارض االنسان بمقر ارض
االنسان نتج عنها :
 اعداد دليل التخطيط االستراتيجي
 اعداد دليل الموارد البشرية
 اعداد الدليل المالي واالداري
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عاشراً :مرفقات
 صور ألنشطة المشاريع
 القوائم المالية
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