
An
nu

al
 R

ep
or

t
20

21

Palestine Red Crescent Society Palestine Red Crescent Society



الكتاب السنوي
2021

https://www.palestinercs.org/index.php?langid=2


شكر وتقدير

دولة  رئيس  عباس،  محمود  الرئيس  لسيادة  والتقدير  بالشكر  التنفيذي  والمكتب  الفلسطيني  األحمر  الهالل  جمعية  رئيس  يتقدم 
فلسطين، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، والرئيس الفخري لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني على دعمه المتواصل ورعايته الكريمة 
إلنجازات الجمعية ورسالتها اإلنسانية في الوطن والشتات، وخاصة في لبنان وسوريا. ويسعدنا أن نقدم هذا الكتاب السنوي المتضمن 

إنجازات الجمعية خالل العام 2021.

https://www.facebook.com/adwadesignco
https://www.palestinercs.org/index.php?langid=1
https://twitter.com/palestinercs
https://www.instagram.com/palestineredcrescent/
https://www.facebook.com/PalestineRCS/
https://www.youtube.com/user/PalestineRCS
https://www.palestinercs.org/index.php?langid=2


7 .................................................................... كلمة رئيس الجمعية د. يونس الخطيب 

8 .................................................................................................... مقدمة 

9 .............................................................................................. مبادئنا وقيمنا

الجمعية في أرقام......................................................................................... 10

12 ........................................................... أهـــــــــــــــــــم إنجـــــازات الــجمعية خالل عام 2021

13 .................................................................................. استجابتنا إلنقاذ األرواح

إستجابتنا إلسعاف المصابين وجرحى اإلعتداءات........................................................ 13	 

 	16 ........................................................... إستجابتنا إلسعاف المرضى وحاالت الطوارئ

 	16 .......................................................... إستجابتنا في مواجهة تداعيات الدمار والتدمير

إستجابتنا في مواجهة جائحة »كورونا«................................................................. 17	 

السالمة الصحية وتطوير خدماتنا الصحية على رأس أولوياتنا .............................................. 18	 

21 ........................................................................ تعزيز صمود المجتمعات المحلية 

 	21 ......................................................................... بيئة آمنة لكافة أفراد المجتمع 

 	22 ................................................................... العمل المجتمعي والعيادات المتنقلة 

 	24 ................................................................................. تدريباتنا إلنقاذ الحياة

25 ................................................................................... الحماية والعيش بكرامة

 	25 ........................................................................................... طفولة آمنة

الفهرس



ي
نو

س
 ال

ب
كتا

ال

7

نعرض في هذا العام )2021( الجهود التي بذلتها جمعيتنا للتخفيف من معاناة شعبنا في الوطن والشتات، بسبب تنكيل 
الوطن، واستمرار تداعيات جائحة “كورونا “ باإلضافة إلى تدهور الوضع اإلنساني  بأبناء شعبنا في  االحتالل اإلسرائيلي 
لالجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء وبخاصة في سورية ولبنان. وبالرغم من التحديات المختلفة التي واجهتها الجمعية، 
إال أنه وبفضل كوادرها ومتطوعيها، ودعم شركائها خالل العام)2021( استطعنا الوصول للفئات األكثر احتياجا وتلبية أغلب 

االحتياجات اإلنسانية، من خدمات إغاثة صحية واجتماعية. 
فباإلضافة إلى استمرار تدخالتها المختلفة لمواجهة تداعيات جائحة “كورونا” منذ بداية عام 2021، كان لها استجابة 
والقدس  غزة  قطاع  على  العدوان  فيها  بما  الوطن،  أرجاء  اإلسرائيلية التي عمت كافة  االعتداءات  تداعيات  لمواجهة  واسعة 
والمسجد األقصى في شهر أيار من العام ذاته، كذلك تدمير المباني وقتل للمواطنين وانتهاك للقانون الدولي اإلنساني، األمر 
الذي تطلب من الجمعية “باإلضافة الى تقديم خدماتها اإلغاثية” مناشدة المجتمع الدولي للضغط على سلطة االحتالل 

اإلسرائيلي لتحمل مسؤولياتها.
 لقد كان عام 2021 عاماً صعباً ألقى بثقله على المجتمع الفلسطيني في الوطن، وفي مخيمات الالجئين في سورية ولبنان. 
حيث أصبحت االحتياجات اإلنسانية مختلفة ومتشعبة، تطلبت من جمعيتنا بذل جهود إضافية لتطوير خدماتها الصحية. 
ففي ظل تكرار االعتداءات اإلسرائيلية، واستمرار الحصار على قطاع غزة، عملنا على تنويع وتطوير خدماتنا اإلستشفائية التي 

توجت بافتتاح مبنى مستشفى القدس التخصصي في قطاع غزة، وتوسيع وتأهيل مستشفى األمل في محافظة خان يونس.
لجائحة  الصحية  التداعيات  من  يعانون  الذين  وغيرهما،  والفلسطينيين  السوريين  بالنازحين  المكتظة  لبنان  مخيمات  وفي 
“كورونا”، وتعمق األزمة المالية التي يمر بها لبنان منذ العام 2019، زادت الصعوبة في الحصول على الخدمات الصحية 
إقامة  خالل  من  الخدمات  هذه  توفير  الجمعية  من  تطلب  الذي  األمر  وغيرهم،  الالجئين  من  واسعة  التخصصية لشريحة 
مستشفيات جديدة بأقسامها التخصصية أبرزها مستشفى صفد في شمال لبنان، وتأهيل قسم الطوارئ في مركز جنين في مخيم 
البرج الشمالي القريب من مدينة صور اللبنانية. وبالرغم من المعيقات المختلفة إلعادة بناء وتأهيل مخيم اليرموك في دمشق، إال 
أن الجمعية استطاعت بناء وافتتاح مركزها للخدمات الصحية المجتمعية في المخيم لتقديم خدمات الصحة اإلنجابية ورعاية 
الطفل واألمومة، إضافة إلى إقامتها وتجهيز مراكز تنمية اجتماعية لدعم المرأة، وتمكينها من دعم أسرتها في سورية، مستندة 

على شبكة فروعها وكوادرها ومتطوعيها ودعم شركائها.
الكثير من أبناء شعبنا عانوا من عنف االحتالل وتداعياته النفسية والعزلة االجتماعية، وبخاصة األطفال والشباب وكبار السن 
والمعاقين في الوطن المحتل، ما تطلب من الجمعية توفير خدماتها النفسية االجتماعية والتأهيلية، التي ساهمت في تلبية هذه 
االحتياجات في مختلف ساحاتها في داخل الوطن وخارجه، وتوجت بافتتاح مبنى الخدمات اإلنسانية في محافظة رام الله 

والبيرة ليشمل مدرسة الهالل األحمر للصم في شهر أيلول 2021.
إن ما مر به الشعب الفلسطيني في هذا العام )2021( أبرز الحاجة إلى التطوع الذي تطلب منا تعزيز ثقافة هذا المبدأ 
من مبادئ الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر السبعة، وحشد مواردنا لمواجهة التداعيات الصحية واالجتماعية 
النفسية، بسبب الفقر المتزايد واألزمات المالية واالقتصادية التي تعاني منها مخيماتنا في قطاع غزة وفي لبنان وسورية، ما 

استدعت الحاجة إلى االستمرار في تطوير خدماتنا اإلستشفائية لتلبية احتياجات هذه الفئات وخاصة األطفال والنساء. 
لقد أثبتت الجمعية قدرتها ومرونتها على التكيف مع األولويات واالحتياجات المستجدة، وتسخير إمكاناتها البشرية والمادية 

ونجاحها في االستجابة لحاالت الطوارئ والكوارث، وذلك بفضل الدور المبادر لكوادرها ومتطوعيها في الوطن والشتات.

كلمة رئيس الجمعية د. يونس الخطيب 
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مقدمة

تسعى الجمعية منذ تأسيسها في أواخر العام 1968، لتقديم خدماتها اإلنسانية 
والصحية واالجتماعية للشعب الفلسطيني في الوطن وفي مخيمات اللجوء في 
الجمعية مسيرتها  الشتات. وبالرغم من مواجهتها لتحديات عديدة، واصلت 
مضاعفة  جهود  بذل  منها  تطلب  الذي  األمر   ،2021 العام  في  اإلنسانية 
واالستجابة لتداعيات كوارث مزدوجة، تمثلت في مواجهة جائحة “كورونا” 
التي اجتاحت العالم في أواخر العام 2019، واالستجابة لتداعيات اعتداءات 
االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين على المواطنين في كافة محافظات الوطن، 
في  واإلنسانية  الصحية  األوضاع  وتدهور  غزة،  قطاع  على  العدوان  فيها  بما 
مخيمات اللجوء في سورية ولبنان، كل هذا الدور تميزت به الجمعية في ظل 

تحديات كبيرة تمثلت في جوانب تنظيمية ولوجستية ومالية مختلفة.

إن استجابة الجمعية لتداعيات العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، واستمرار 
التعامل مع جائحة »كورونا« وتداعياتها، تطّلب تسخير إمكانياتها ومواردها 
البشرية واللوجستية لمواجهة تداعيات كليهما على المواطنين في المحافظات 
الشمالية والجنوبية، كما أن ازدياد وتيرة االنتهاكات اإلسرائيلية بحق طواقم 
ولمرافقها  للجمعية  التابعة  اإلسعاف  وسيارات  ضباط  وخاصة  الجمعية 

وفروعها، تطلب منها بذل جهود إضافية لمواجهة هذه االنتهاكات.

لتلبية  التخصصية  االستشفائية  الجمعية  وتنويع خدمات  تطوير  فإن  كذلك 
االحتياجات الصحية لالجئين الفلسطينيين في لبنان وللمواطنين في قطاع غزة 
في ظل تقليص خدمات وكالة الغوث بشكل عام، وتقليص دعمها لخدمات 
الجمعية في لبنان خصوصاً، ضاعف من األعباء الملقاة على كاهل الجمعية، 
كما أن تعّمق األزمة المالية في لبنان في العام 2019 أثر بشكل خاص على 
الالجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان، هذا باإلضافة إلى صعوبة تأمين 
والمتعلقة  سورية  في  الجمعية  لحسابات  األموال  وتحويل  النقدية،  السيولة 
بتمويل المشاريع الالزمة إلعادة تأهيل البنية التحتية لمعظم المراكز الخدماتية 
دمشق،  السورية  العاصمة  من  القريب  اليرموك  مخيم  في  وخاصة  للجمعية، 
شكل تحدياً كبيراً للجمعية في استكمال تنفيذ مشاريعها اإلنسانية والصحية. 

الغيار  الطبية وقطع  العديد من االجهزة  إن حصار قطاع غزة، ومنع دخول 
وعدم فتح ممر إنساني أثناء الكوارث، أدى إلى إعاقة االستجابة اإلنسانية 
للنازحين، هذا باإلضافة إلى أزمة الكهرباء التي تعاني الجمعية من تداعياتها، 
وانعكاسها على عمل الجمعية في مواجهة الكوارث، ما سبب زيادة كبيرة في 
استهالك المحروقات، األمر الذي أدى إلى استنزاف الموارد المالية المحدودة 
للجمعية، مقارنة باالحتياج الفعلي الستمرارية تقديم هذه الخدمات للمواطنين.

قيمنا

مبادئنا 

اإلنسانية 

عدم التحيز 

الحياد 

اإلستقالل 

التطوع 

الوحدة 

العالمية

اإلنسانية: خدمة اإلنسانية وحفظ 
الكرامة واحترام الحقوق 

التمكين والصمود: نبني قدرات األفراد والمجتمعات 
للعمل سويا إليجاد حلول مستدامة 

النزاهة: نعمل وفقا لمبادئنا بطرق شفافة 
وبالشراكة مع مجتمعاتنا المحلية 

الشراكة: وفق نظامنا األساسي نتعاون مع الحكومة 
والمنظمات األخرى بما يتماشى مع مبادئنا 

اإلبتكار: نستمد اإللهام من تاريخنا والبحث بنفس 
الوقت عن حلول مبتكرة ومستدامة للمشاكل التي 
تهدد صحة ورفاهية اإلنسان وكرامته في عالم متغير 
الريادة: نسعى نحو التميز بعملنا والسباقون للفت 

اإلنتباه إلى الحقوق والحاجات ونقاط ضعف 
المجتمعات والعوامل التي تكمن خلفها
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لجنة موظفًا
مجتمعية

مركزًا صحيًا

متطوعًا وأعضاء 
الهيئات العامة

مستودعًا 
للجمعية

مركز تأهيل

فرعًا وشعبة 
للجمعية

مستشفى

مركز اسعاف 
وطوارئ 

ضباط ومتطوعي سيارة اسعاف 
اسعاف

3,987196

33

13,413

1840

39

15

471601,007

1

2 2

23

كلية تنمية 
القدرات

مسرح بيت
ضيافة

معهد 
اإلسعاف 

مدارس 
تعليم الصم

موارد الجمعية
المنتفعون 
المباشرون

المنتفعون غير 
المباشرين

منتفعًا من خدمات 
اإلسعاف والطوارئ

منتفعًا من 
خدمات التأهيل 

منتفعًا من خدمات 
المستشفيات

منتفعًا من إدارة 
مخاطر الكوارث 

متطوعًا منتفعًا من برامج 
الشباب والمتطوعين 

منتفعًا من خدمات 
الصحة النفسية 

منتفعًا من خدمات 
الرعاية األولية / العيادات 

منتفعًا من برامج 
العمل المجتمعي 

2,578,6296,446,722

363,741

16,649

 849,387

491,226

9,98323,622

528,195

295,827

المنتفعون من خدمات الجمعية

المنتفعون من خدمات وبرامج 
الجمعية في العام 2021

الجمعية في أرقام

مـــــــــرافق 
الـجـــمعية 
التعليمية

مـــــــــرافق 
الـجـــمعية 
الثــــقافية
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أهـــــــــــــــــــم 
إنجـــــازات 
الــجمعية 
عام  خالل 
2 0 2 1

افتتاح مركز اليرموك للخدمات الصحية والمجتمعية في 

مخيم اليرموك بإقليم سورية بتاريخ 2021/1/20

افتتاح مستشفى صفد في مخيم البداوي في لبنان 

بسعة 52 سريراً بتاريخ 2021/11/14 ، بما 

فيه قسم غسيل الكلى بسعة 8 محطات

افتتاح مستشفى القدس التخصصي في محافظة غزة بتاريخ 

2021/8/16، ويضم 102 سرير، يشمل 8 غرف عمليات 

بما فيها جراحة القلب والقسطرة، وقسم الجراحة والمناظير، 

العناية المركزة، النساء والوالدة، األطفال الخدج

افتتاح مبنى الخدمات اإلنسانية ومدرسة الهالل األحمر 

الفلسطيني للصم في محافظة رام الله بتاريخ 2021/8/16

افتتاح مركز دعم المراة في ريف دمشق بإقليم 

سورية بتاريخ 2021/1/20

افتتاح مركز جنين الطبي في مخيم البرج الشمالي 

في إقليم لبنان بتاريخ 2021/11/15

تجديد مستشفى األمل واستحداث قسم 

التأهيل الطبي في محافظة خان يونس

افتتاح مستشفى جمعية الهالل االحمر الفلسطيني بمحافظة 

نابلس بتاريخ 2021/1/16، وتسليمه لوزارة الصحة 

الستقبال حاالت، وعالج مرضى »الكورنا«

شهد عام 2021 سلسلة من الكوارث وإعتداءات سلطات 
اإلحتالل، التي خلفت الكثير من الدمار، والمآس����������ي لكثير 
من األف����������راد والعائالت الفلس����������طينية في الوط����������ن وخارجه. 
وحرص����������ت الجمعية على تلبي����������ة احتياجاتهم وفق األولويات 
واإلمكانيات وظروف كل س����������احة، وذلك من خالل تعزيز 
وتدعيم كافة برامجها وخدماته����������ا، وتفعيل غرف عملياتها، 

بناء على ظروف وطبيعة حاالت الطوارئ التي واجهتها.

المصابيـــن  إلســـعاف  إســـتجابتنا 
وجرحى اإلعتداءات 

خ����������الل الع����������ام 2021 إرتفعت وتيرة إعتداءات س����������لطات 
اإلحتالل اإلس����������رائيلي، على أثر االحتجاجات والتظاهرات 
التي عم����������ت كافة محافظات الوطن، والت����������ي كانت بدايتها 
أحداث الشيخ جراح في القدس في شهر نيسان 2021، 
والعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة في شهر أيار 2021، 
والتي عل����������ى أثرهما امت����������دت االحتجاجات لتش����������مل كافة 
المحافظات التالية: نابلس، ورام الله، وبيت لحم، وقلقيليه، 
وطولك����������رم، وأريحا، وجنين، ونتج عنه����������ا إصابات عديدة. 
وقد استجابت الجمعية عبر أس����������طولها اإلسعافي وكوادرها 
م����������ن الضب����������اط والمتطوعين لكاف����������ة المناش����������دات في كافة 

المحافظات.

استجابتنا إلنقاذ األرواح

إنطالقاً من أهداف رســـــــالتنا المتمثلة 
فـــــــي إنقـــــــاذ األرواح والعيش بكرامة، 
في مجتمعات آمنه، عملت الجمعية 
علـــــــى تقديم خدماتهـــــــا داخل الوطن 
اإلحتياجات  مـــــــع  بتكيفها  وخارجه، 
اإلنســـــــانية المختلفة، حيث تتلخص 
لتخفيـــــــف  الســـــــعي  فـــــــي  مهمتنـــــــا 
معانـــــــاة المواطنين الفلســـــــطينيين في 
الوطن والشـــــــتات وحمايتهـــــــم وتلبية 

احتياجاتهم لحياة أفضل.
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استجابتنا اإلسعافية في 
حرب غزة 2021

التدخالت اإلسعافية للجمعية خالل 
شهر رمضان في القدس

إقامة  تدخالتها  شملت  القدس  محافظة  ففي 
مستشفى ميداني في الصوانة، ودعمت أسطولها 
اإلسعافي بكوادر ومتطوعين، ومركبات متنوعة، 
المناطق  إلى  بواسطتها  الوصول  من  مكنها  ما 

والحارات الضيقة في القدس) تراكترون(.

المستشفى الميداني لعالج المصابين في القدس ) حي الصوانة(

المستشفى الميداني الستقبال المصابين في بيتا

منذ بدء المظاه����������رات واالحتجاجات ببلدة بيتا، 
وجبل صبيح في ش����������هر تموز 2020، استمرت 
الجمعية بإقامة مستشفاها الميداني خالل العام 
2021 ف����������ي البلدة، وعمل����������ت أيضاً على تفعيل 
للقي����������ام بزيارات  ش����������بكة متطوعيها المجتمعيين 

منزلية للمصابين، استفاد منها 635 مصابا.

بالرغم من تعرض الطواقم والمتطوعين وسيارات اإلسعاف إلى انتهاكات ومنع متكرر من قبل قوات االحتالل، إال أن متطوعينا 
التماس، تمكنوا من الوصول السريع إلى المصابين إلنقاذ  وطواقمنا االسعافية المنتشرين بين أفراد مجتمعاتهم على خطوط 

أرواحهم.

847
حالة انتهاك

35 اعتداء على 
الطواقم

34 مركبة إسعاف 
تضررت

11 إعاقة وصول 

762 حالة منع وصول 
لموقع الهدف

5 استهدافات 
لمباني الجمعية

إن اتساع رقعة االحتجاج في الضفة الغربية، وتزايد 
عدد المصابين، وفظاعة العدوان اإلسرائيلي على 
قطاع غزة في ش����������هر أي����������ار 2021، تطلب من 
الجمعية إستجابة س����������ريعة ومزدوجة، إضافة إلى 
تفعيل نقاطها الطبي����������ة المتقدمة، برفدها بكوادر 
وتجهيزات طبية للتعامل مع ضحايا االعتداءات 

اإلسرائيلية على الحدود الشرقية لقطاع غزة. 

تعاملت الجمعية 
مع 15,623مصابًا 
في الضفة الغربية 

وقطاع غزة

https://www.youtube.com/watch?v=ia7zESwkA7Q
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طوباس

سلفيت

جنين

اريحا

طولكرم

قلقيلية

بيت لحم

نابلس

رام الله

القدس

9%
5%

64%

4%

7%

1%

1% 1%0%
3%

 محافظة رفح

محافظة خانيونس

المحافظة الوسطي

 محافظة غزة

 محافظة شمال غزة

57%

16%

6%

18%

4%

1,075 إصابة في قطاع غزة 14,358 إصابة في الضفة الغربية بما فيها القدس 

إستجابتنا إلسعاف المرضى وحاالت الطوارئ

عماًل برسالتها في مجال االسعاف والطوارئ، استمرت الجمعية في إسعاف ونقل المرضى، وتلبية كافة المناشدات من خالل 
مركز االتصاالت الرئيسي إلدارة الطوارئ في الجمعية.

إستجابتنا في مواجهة تداعيات الدمار والتدمير

اس����������تجابت الجمعية لتداعيات عمليات هدم عديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة. حيث استهدف االحتالل 
العديد من المناطق الريفية والتجمعات البدوية مثل قريتي الزعيم وبيت إكسا في محافظة القدس ومخماس وعين سامية وطيرة 

الطيبة الواقعة قرب المغير في محافظة رام الله، وكذلك منطقة حمصة الفوقا في محافظة طوباس.

استجابة الجمعية لفيروس كورونا في مخيمات اللجوء بسورية

 المستشفى الميداني في مدينة البيرة

وفي قري����������ة قريوت ف����������ي محافظة نابلس 
وبزيق ف����������ي محافظة طوب����������اس. ووزعت 
الجمعية الم����������واد اإلغاثية للتخفيف عن 

المتضررين الذين فقدوا منازلهم.

طواقم إدارة 
مخاطر الكوارث 
خالل تقييم أحد 
المنازل المتضررة 
في قرى شمال 

غرب القدس

سلة اغاثة تم 
توزيعها 

فردا 

عائلة
المنتفعون من 
خدمات اإلغاثة 

199,982

 431,226

57,766

بصفته����������ا جمعية غوث مس����������اندة للس����������لطة 
الفلس����������طينية ف����������ي الوطن وفي الب����������الد العربية 
المضيف����������ة لالجئي����������ن الفلس����������طينيين، بذلت 
الجمعية جه����������ودا مختلفة لمواجهة تداعيات 
األزمات والكوارث في كل من الضفة الغربية 
بم����������ا فيها الق����������دس وقطاع غ����������زة ومخيمات 

الالجئين في سورية ولبنان. 

واس����������تناداً لمعطيات الوضع الصحي الخاص 
بجائح����������ة »كورونا« بنهاي����������ة العام 2020، 
عملت الجمعية على إقامة وتجهيز المستشفى 
الميدان����������ي في مدين����������ة البيرة وبالتنس����������يق مع 
البلدية ووزارة الصحة الفلس����������طينية. باإلضافة 
إلى إنشاء نقطة فحص فيروس كوفيد- 19 
أمام مدخل مستشفى القدس في قطاع غزة، 
واستكملت الجمعية تجهيز مستشفى صفد 
في إقليم لبنان ليك����������ون مركزا للحجر وعالج 

مصابي »كورونا«. 

إستجابتنا في مواجهة جائحة »كورونا« 

142,028
حالة نقل

453,255
مكالمة واردة
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وفي الوطن واصلت الجمعية زياراتها التفقدية للعائالت المحجورة في الحجر الصحي المنزلي، بهدف تقديم الدعم والمساندة 
الصحية والنفس����������ية للمواطنين، للتخفيف من تداعيات الجائحة، ورفع مس����������توى الوعي لدى األسر في كل من حبلة، وقلقيلية، 
وس����������لفيت، وحلحول، وبيت لحم، وترقوميا، والعيزرية، وعنبتا. وتم تزويد 45 أس����������رة بس����������ماعات طبية لذوي اإلعاقة السمعية، 
و450 رزمة دعم نفسي، ووزعت 20 حقيبة مدرسية لألطفال المحجورين، إضافة إلى طرود مالبس بمناسبة عيد الفطر استفاد 
منها 385 أسرة. وكذلك نظمت الجمعية حمالت التوعية حول أهمية اللقاح في المدارس والمجتمعات المحلية. وفي سورية 
ولبن����������ان اس����������تمرت الجمعية بمواجه����������ة »كوفيد« من خالل حمالتها التوعوي����������ة وتوزيع حقائب الوقاية على الس����������كان في كافة 

المخيمات والتجمعات الفلسطينية.

3,602 زيارة 
تفقدية

طرود غذائية 
وكوبونات شرائية

طرود نظافة 
وتعقيم 

حمالت توعية 
وتثقيف صحي 

مساعدات اجتماعية 
في مواجهة كورونا 

منتفعًامنتفعًامنتفعًامنتفعًامنتفعًا
9,21335,86146,6829,213153,945

جلسة توعوية في المدارس 
حول لقاح كوفيد 19

زيارت تفقدية للعائالت 
المحجورة بسبب كورونا

السالمة الصحية وتطوير خدماتنا الصحية على رأس أولوياتنا 

لالرتقاء بالخدمات العالجية المتخصصة في مستش����������فيات الجمعية في الوطن ومخيمات اللجوء، بدأت الجمعية بالعمل على 
تحسين وتطوير عدد من مستشفياتها ومراكزها. وافتتحت مستشفى القدس التخصصي لتلبية اإلحتياجات الصحية ضمن كافة 
الظروف، وتجهيزه بمس����������تلزمات حديثة إلجراء عمليات تخصصية، يفتقر إليها القطاع، إضافة إلى قاعة تدريب وندوات علمية 

مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية.

بناء وإعادة تأهيل مستشفى القدس التخصصي  مستشفى القدس بغزة بعد تدميره في حرب غزة عام 2008
في غزة عام 2021

وكذل����������ك تم افتتاح مستش����������فى 
نابلس  ف����������ي محافظة  الجمعية 
بالضف����������ة الغربية في كانون ثاني 
2021، وال����������ذي وضع تحت 
تصرف وزارة الصحة الفلسطينية 
الس����������تخدامه في عالج مرضى 

فيروس “كورونا”.

بتطوي����������ر  الجمعي����������ة  وقام����������ت 
قس����������م خاص للعالج التأهيلي 
يونس  بخان  األمل  بمستشفى 
يعن����������ى بالتأهيل الطبي للمرضى 
خالل  والمصابين  والجرح����������ى 

عام 2021. 

منتفعو التأهيل 
الطبي

2021

2020

475 منتفعًا

74 منتفعًا

https://www.facebook.com/PrcsGaza/videos/977870353068861
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وفي إقليم س����������ورية، عملت الجمعية على إنشاء وتجهيز مراكز صحية ومجتمعية عديدة، وتزويد مرافقها القائمة باألجهزة الطبية 
الضرورية، لالس����������تمرار في تقديم الخدمات وتحس����������ينها، تضمن إضافة بناء وتجهيز قس����������م الحاضنات في مجمع ومشفى يافا 
الطبي، وكذلك تم إعادة تأهيل جزئي لكل من مش����������فى يافا الطبي، ومش����������فى بيس����������ان، وإعادة تأهيل جزئي لكل من العيادات 

الواقعة في خان دندون، والالذقية، وحماه، وافتتاح مركز الخدمات الصحية في مخيم اليرموك.

وفي إقليم لبنان تم افتتاح مستشفى صفد في مخيم البداوي 
في مدينة طرابلس وتأهيل قسم الطوارئ والعيادات الخارجية 
في مركز جنين الصحي في مخيم البرج الش����������مالي، وافتتاح 
قس����������م العالج الفيزيائي الذي تمت إعادة تشييده في مدينة 
صيدا، وافتتاح قسم عالج الكوفيد 19. وخالل العام بدأت 
الجمعية بأعمال بناء وتش����������ييد المستشفى التابع للجمعية 
في مخيم البص في مدينة صور، والعمل على إعادة تأهيل 
مستشفى تل الزعتر)بلسم س����������ابقاً( في مخيم الرشيدية في 
مدينة صور. وتأهيل قس����������م الطوارئ في مستشفى الشهيد 
محمود الهمشري في مدينة صيدا. وتأهيل قسم العمليات 

في مستشفى حيفا في مخيم برج البراجنة في بيروت.

33 مركز 
رعاية أولية 

15 مشفى 
849,387 منتفعًا للجمعية

528,195 منتفعًا

افتتاح مركز خدمات صحية في مخيم اليرموك بإقليم سورية

افتتاح مركز العالج الفيزيأيي والتٔاهيل في مستشفى الهمشري في ٕاقليم لبنان

تأهيل قسم الحواضن في مجمع يافا الجراحي في إقليم سورية

تعزيز صمود المجتمعات المحلية 

المهمشة  الفئات  مختلف  قرب  الدائم  تواجدها  على  الجمعية  حرصت 
للعمل  متطوعيها  لجان  عبر شبكة  احتياجاتها  وتلبية  للخطر،  والمعرضة 
إقليمي سورية  اللجوء في  الوطن وفي مخيمات  المنتشرة في  المجتمعي 

ولبنان.

بيئة آمنة لكافة أفراد المجتمع 

لقد كان لجائحة »كورونا« تداعيات رئيس����������ية أدت إلى فقدان الكثير من 
الفئات الضعيفة لمصادر دخلها ورزقها، إضافة إلى تأثر السكان بتداعيات 
الفيضان����������ات الناجمة عن المنخفضات المناخي����������ة لتصبح غير آمنة. وبناء 
على ذلك عملت الجمعية على خلق بيئة صحية آمنة لألسر األكثر تضرراً 

عبر مساهمتها بترميم 7 منازل في الضفة الغربية.

عدد اللجان
196

عدد المتطوعين 
والمتطوعات

4,791

مساهمة متطوعي الجمعية في ترميم أحد المنازل 
ألحد العائالت المستضعفة في منطقة عنبتا

لتداعيات كافة  بموازاة استجابتها 
أنواع الكوارث والطوارئ، واصلت 
القدرات  لتعزيز  الجمعية جهودها 
في  أفرادها  لتمكين  المجتمعية 
الصحية  التحديات  مواجهة كافة 
تدهور  عن  الناتجة  واإلجتماعية 

الوضع اإلنساني. 

https://www.youtube.com/watch?v=7XLTre6L848
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وبالتنس����������يق م����������ع فروع وش����������عب الجمعية ش����������ملت 
تدخ����������الت الجمعية تأهيل مراك����������ز الحضانة ورعاية 
الطفول����������ة بطولك����������رم، تطوير قس����������م الحضانة ومركز 
التأهي����������ل ألطف����������ال ذوي التوحد في جنين، إنش����������اء 
حديقة ومنتزه أطفال في قرية قريوت، وحديقة لذوي 

اإلعاقة الخاصة في عنبتا.

وق����������د لعبت الجمعي����������ة دوراً كبيراً ف����������ي تعزيز قدرات 
الم����������دارس والمجتمعات المحلي����������ة من خالل تنفيذ 
17 مبادرة مجتمعية بعد تحديد احتياجاتهم، عبر 
تنفيذ ورش����������ات تدريبية للمعلمي����������ن والمعلمات على 
كيفي����������ة مواجهة الكوارث، وبخاصة الغاز المس����������يل 
للدموع، والزالزل، وتوزيع حقائب إسعاف عليهم. 

العمل المجتمعي والعيادات المتنقلة 

ش����������كلت ش����������بكة لجان العمل المجتمعي بدعم فني من قبل الجمعية وفروعها حلقة وصل وتواصل بين أفراد المجتمع المحلي 
ومؤسساته، ولعبت دورا فاعال في التشبيك بين كافة المساهمين المجتمعيين لتعزيز تدخالت الجمعية، من خالل انخراطها في 

لجان الطوارىء في الفروع، وتمثيل الجمعية في غرف عمليات الطوارىء على مستوى المحافظات. 

نشاط ترفيهي لألطفال في الحديقة بقلقيلية

توعية في المدارس حول الكوارث

المشاركة في أنشطة لجان الطوارئ وفروع الجمعية 

تقديم الخدمات االسعافية والطارئة والصحية

المشاركة في الخدمات االغاثية

الدعم النفسي االجتماعي

التثقيف الصحي والتوعية المجتمعية

98815

34939

22439

12983

7175

المشاركة في أنشطة لجان الطوارئ وفروع الجمعية 

تقديم الخدمات االسعافية والطارئة والصحية

المشاركة في الخدمات االغاثية

الدعم النفسي االجتماعي

التثقيف الصحي والتوعية المجتمعية

98815

34939

22439

12983

7175

أنشطة العمل المجتمعي 

كذل����������ك طورت الجمعية عم����������ل لجانها المجتمعية في قطاع غزة، لتمثل نقاط تواصل صحي لتعزز التطوع وتحمل المس����������ؤولية 
المجتمعية في مجال التوعية الصحية، وتضمنت أنش����������طة مختلفة، من زيارات منزلية ومتابعات متتالية للفئات الضعيفة واألكثر 
عرض����������ة للخطر في المجتمعات المحلية، إضافة إلى عقد لقاءات طالبي����������ة تناولت أهمية تلقي اللقاح الخاص بوباء »كورونا« 

في 14 مدرسة. 

وع����������ززت من زياراتها التفقدية والمنزلية خاصة لكبار الس����������ن وذوي األمراض المزمن����������ة منهم، لمتابعة وضعهم الصحي، وتزويدهم 
باألدوية الالزمة لهم. إضافة إلى تقييم إحتياجات األطفال ذوي اإلعاقة من عمر4 - 14 سنة. وقد عملت الجمعية أيضاً على 

استقطاب متطوعين جدد وتدريبهم لتعليم األهالي كيفية التعامل مع أطفالهم.

زيارة منزلية 
لكبار السن 

خدمة تدخل 
نفسي مجتمعي 

 3602

13،939منتفعًا9،213 منتفعًا

 2993

295827 منتفعًا من 
العمل المجتمعي

وبسبب اإلعتداءات المتكررة للمستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، في مختلف القرى المحاذية لمواقع اإلحتكاك ومناطق 
التماس، وللتغلب على المس����������احات الشاس����������عة المدمرة في قطاع غزة، ولسرعة اإلستجابة، وللوصول بأقصر وقت للمحتاجين، 
استثمرت الجمعية بشبكة متطوعيها لدعم فرقها اإلغاثية وتسهيل مهامهم في الوصول إلى الفئات المتضررة بسرعة وبسهولة. 

جلسات توعوية في المدارس حول لقاح كوفيد 19

نشاط دعم نفسي لألطفال ما بعد الحرب على قطاع غزة

https://www.youtube.com/watch?v=JPfpdl0-E_I
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العيادات المتنقلة في األغوار

تدريباتنا إلنقاذ الحياة

ضم����������ن فلس����������فتها في بناء قدرات المجتمع المحلي وتمكينه من مواجهة تداعي����������ات أي من الكوارث، اعتمدت الجمعية تعزيز 
مهارات كوادرها من طواقم ومتطوعين في مجال الخدمات اإلس����������عافية، وعهدت إليهم مس����������ؤولية تمليك المجتمعات المحلية 

المعرفة وإكسابهم المهارات الالزمة إلنقاذ الحياة مستهدفة كافة شرائحه وفئاته.

المنتفعون من تدريبات 
االسعاف األولي المجتمعي 

تدريب الطاقم والمتطوعين 
في مجال خدمات االسعاف 

7,921
منتفعًا

3,366
منتفعًا

فردا

منتفعًا من إناث
الطب العام 

المنتفعون من 
العيادة المتنقلة 

منتفعة من 
العيادة النسائية ذكور 

عائلة
 317,221

 4,768
 3,828

 5807 1,979  1,039

37,854
المنتفعون من خدمات 
االغاثة في قطاع غزة

وق����������د حرص����������ت الجمعية على 
تسيير سيارات عيادتها المتنقلة 
لجدار  المحاذي����������ة  للمناط����������ق 
الفصل وتقديم خدمات الطب 
العام وخدمات الرعاية ما قبل 
من  واسعة  لش����������ريحة  الوالدة، 
فئات المجتمع المهمشة التي 
فقدت إمكانية الحصول على 
الخدم����������ات الصحية بس����������بب 

العزلة وصعوبة التنقل.

ضمن إســـــــتراتيجيتها فـــــــي حماية 
فئـــــــات المجتمـــــــع األشـــــــد ضعفا 
واألكثر عرضة للمخاطر، تنوعت 
آليات تدخل الجمعية واتســـــــمت 
وخدماتها  برامجهـــــــا  وتنوع  بتعدد 

التي استهدفت كافة الفئات.

طفولة آمنة

تحت شعار »طفولة آمنه« استطاعت الجمعية إعادة تفعيل أنشطتها، 
والتقليل من حاالت العزلة والتباعد اإلجتماعي الذي فرض على الجميع 
خالل عام 2020. وقد تواج����������دت الجمعية معهم من خالل تنفيذها 
عدة مبادرات وأنشطة في المحافظات الشمالية تضمنت حمالت دعم 
نفسي لطالب المدارس ضمن مبادرة )معاً لنشعر أفضل( لتحفيزهم على 
التعبير عن أنفس����������هم بهدف التخفيف من سلوكيات العنف، إضافة إلى 
إقامة 23 مخيم صيفي تحت عنوان »المس����������عف الصغير« استهدفت 
الفتيان والفتيات من عمر 13-15 سنة، وقد شارك فيها 1,097 فتى 

وفتاة من مناطق مختلفة.

وتحت ش����������عار »توفير بيئة واقية من مظاه����������ر العنف« نفذت الجمعية 
ع����������دة مبادرات في مجال الصحة النفس����������ية اإلجتماعية في قطاع غزة، 
اس����������تهدفت 176 مربياً مدرس����������ياً، وتش����������كيل 16 مجموعة في عشر 

مناطق إلدارة التوتر شملت فئات مهمشة مختلفة.

 المنتفعون من
 خدمات الصحة
 النفسية من
 كافة الفئات
منتفعًا المجتمعية

23,622

نشاط دعم نفسي لألطفال في قطاع غزة

الحماية والعيش بكرامة

https://www.youtube.com/watch?v=-gL45vDjxAY
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اإلدماج اإلجتماعي والتأهيل المجتمعي

أول����������ت الجمعي����������ة اهتماماً خاصاً بفئة ذوي اإلعاقة، الذين واجهوا التحديات البيئي����������ة التي فرضتها جائحة »كورونا«، وحرصت 
على االس����������تجابة لتلبية رغباتهم واحتياجاتهم، ودمجهم بفئاتهم ومجتمعاتهم، من خالل اس����������تمرارها بتقديم خدماتها لمختلف 

اإلعاقات في الوطن وخارجه.

وعملت الجمعية على مواجهة كافة التحديات البيئية والظروف المعيش����������ية لتوفير العملية التعليمية للصم للفئة العمرية )18-3 
عام( في مدرس����������ة جمعية الهالل األحمر للصم في الوطن أس����������وة بأقرانهم من الطلبة في المسيرة التعليمية واستثمار التكنولوجيا 

للتواصل مع األهالي والطالب عن بعد.

أخصائي التأهيل والعالج الطبيعي أثناء جلسة تأهيلية للطفلة شام مدرسة الهالل األحمر الفلسطيني لتأهيل وتعليم الصم في رام الله

أُنقر هنا لمشاهدة 
قصة )نجاح قوة 
وإرادة( للطفلة 

شام

كذل����������ك واجهت الجمعية العدي����������د من التحديات من حيث تزايد عدد اإلعاقات في قطاع غزة، وتعاملت معها من خالل كلية 
تنمية القدرات في خان يونس التي عملت على اس����������تمرارية رفد المجتمع المحلي وبش����������كل دائم بطواقم بشرية مؤهلة في مجال 

التربية والتعليم لذوي اإلعاقة.

كذل����������ك عززت الجمعية خدماتها لذوي اإلعاقات المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة من خالل برامجها وخدماتها للتأهيل 
المجتمعي ضمن مرافقها المختلفة. إضافة إلى 77 طالباً جامعياً استفادوا من التدريبات ذات العالقة. 

قصة نجاح ألحد األطفال المستفدين من روضة التأهيل للتربية الخاصة في قطاع غزة

3 مدارس للصم في 
الضفة الغربية وقطاع غزة 

40 مركزًا ووحدة 
للتأهيل

272 طالبًا وطالبة 
في مدارس الصم

كلية تنمية القدرات

و41 خريجًا126 طالبًا 

أنشطة دمج

أنشطة تفاعل اجتماعي

أنشطة توعية

% 56

% 26% 18

أنشطة التأهيل المجتمعي 

https://www.youtube.com/watch?v=UC6y-5IJLjY&t=38s
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عدد المنتفعين من خدمات التأهيل في الضفة وقطاع غزة 

عدد المنتفعين من 
خدمات التأهيل

المنتفعون من االدوات 
التي تم توزيعها

16,649

263 منتفعًا من 
السماعات

148 منتفعًا من 
االدوات الحركية

إناث ذكور

0 تدريب طلبة اجلامعات

200

400

600

800

1000

1200

تدريب
طلبة

 الجامعات

العالج النطق
 الوظيفي

العالج
 الطبيعي

االعاقة
 الذهنية

االرشاد
والخدمة

 االجتماعية

بس����������بب تدهور الوضع اإلنس����������اني الصحي واإلقتصادي نتيجة لتداعيات »كورونا« من جهة، واإلعتداءات اإلسرائيلية من جهة 
أخرى، ازدادت اإلحتياجات اإلنس����������انية. وللوقوف على الفئات األكثر عرضة وتأثراً بهذه التداعيات، عززت الجمعية ش����������بكة 
متطوعيها وغذتها بعناصر شبابية جديدة مدربة ومتخصصة في مجال خدمات الجمعية. وتجسيداً لمبادىء الجمعية تم إقامة 
مخيم ش����������بابي تحت شعار »ش����������باب أرض الزيتون« شارك فيه 70 شاباً وشابة فلسطينيين من مختلف الجامعات والمنظمات 

الشبابية وذوي اإلعاقة، حيث تم إعدادهم ليصبحوا وكالء تغيير في عالم اليوم. 

هناك شريحة واسعة من ذوي اإلعاقة والمزارعين كبار السن والفئات األكثر ضعفاً، خاصة المقيمين في المناطق المهددة بالضم 
واألراضي المحاذية لجدار الفصل والمناطق التي يتعرض فيها الس����������كان لإلنتهاكات من قبل المس����������توطنين، الذين لم يستطيعوا 
أو يتمكنوا من قطف زيتونهم في األوقات المحددة، ومنعوا من دخول اراضيهم لمحاذاتها لجدار الفصل، وتحت شعار »إيد 
بإيد زيتوننا بيزيد« نظمت الجمعية حملة قطف الزيتون الوطنية في كافة المحافظات الش����������مالية بمش����������اركة 700 متطوع. وقد 

إستفاد من هذه الحمله 95 عائلة.

تعزيز القدرات والصمود المجتمعي 

الحاجة إيمان، مزارعة فلسطينية 
تمُلك إحدى األراضي المحاذية للبؤرة 

اإلستيطانية في » بيت إيل«.

غير مسموح للحاجة إيمان الوصول 
إلى أرضها دون تنسيق مسبق متاح 
في حاالت نادرة، وأوقات محدودة 

جداً، كموسم قطف الزيتون.

رافقها متطوعو الهالل األحمر 
الفلسطيني إلى أرضها، للعام الثاني 
على التوالي لمساعدتها في قطف 

الزيتون على مدار ثالثة أيام 

وعقب التدمير واس����������تمرار التداعيات لألحداث المؤسفة في سورية، عززت الجمعية من امكاناتها هناك، واعتمدت إستراتيجية 
الصح����������ة النفس����������ية واالجتماعية، لتلبية االحتياجات األساس����������ية لكافة األفراد المتضررين، وبخاص����������ة العائالت النازحة. جهزت 
الجمعية مركز زيتونة لخدمات الصحة اإلنجابية في شهر كانون ثاني 2021 في مخيم اليرموك بدمشق. ومركز دعم المرأة في 
محافظة ريف دمش����������ق/ بلدة يلدا في الش����������هر ذاته، للتدريب المهني للفئات األكثر احتياجاً لتعزيز قابلية التوظيف أو استثمار 
مشروع يدر دخاًل، وافتتحت الجمعية مركز دعم وتأهيل الشباب في مخيم الرمل الواقع في مدينة الالذقية في نيسان 2021، 

إضافة إلى تنفيذ برنامج توعية حول العنف وصحة المرأة.

المنتفعون من 
مركز دعم المرأة 
في إقليم سورية 

1,144 منتفعة 
من فئة النساء 

4,178 منتفعًا من فئة 
الشباب واالطفال 

عدد المتطوعين 
في الجمعية

عدد أعضاء الهيئات 
العامة 

عدد المنتفعين من 
أنشطة المتطوعين

858,282 منتفعًا7,318 عضوًا 6,095 متطوعًا

دورة توعوية للنساء 
بعنوان »ال للعنف« 
في مركز الزيتونة 

بإقليم سورية
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@palestineredcrescent

www.palestinercs.org

@palestinercs

@Palestinercs

واصلت الجمعية عبر الوس����������ائل اإلعالمية التقليدية، ووس����������ائل التواصل اإلجتماعي وموقعها اإللكتروني، تعزيز صورتها وهويتها 
ومبادئها باإلضافة إلى التعريف بدورها وخدماتها وتدخالتها اإلنس����������انية في األرض الفلسطينية المحتلة وفي مخيمات الشتات 

وبخاصة في سورية ولبنان.

دورة نشر وتعميم معلومات لمتطوعي الجمعية

ورشة قانون دولي إنساني لطالب كلية الحقوق في جامعة االستقالل

اإلعالم وتعميم المعلومات 
والقانون الدولي اإلنساني

من منطلق دورها الريادي في تعزيز مس����������توى الوعي حول مفهوم القانون الدولي اإلنس����������اني ومبادئه، نفذت الجمعية 49 دورة 
تدريبية استهدفت 730 مستفيدا، وشاركت في حلقات تلفزيونية توعوية ذات عالقة.

وفي حاالت الطوارىء التي مرت فيها البالد خالل العام2021، وخصوصا أثناء العدوان على قطاع غزة في شهر أيار2021، 
كانت الجمعية المصدر الرئيس����������ي للمعلوم����������ة المتعلقة باإلصابات، وقد تعزز تفاعل الجمهور معها بش����������كل ملحوظ وبخاصة 

للحصول على المعلومة الدقيقة في هذا المجال، عبر التواصل اإلجتماعي.

كان للجانب اإلعالمي أيضاً مس����������اهمته في 
التوعية المجتمعية ح����������ول أهمية تلقي اللقاح 
م����������ن جميع فئ����������ات المجتمع، خاص����������ة كبار 
السن، من خالل عدة منشوارت على وسائل 

التواصل االجتماعي الخاص بالجمعية.
PalestineRCS

https://www.youtube.com/watch?v=m0EzU4cKh7Y
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تم انتاج

36 فيلمًا قصيرًا وومضات تلفزيونية:

• 30•فيديو•عن•خدمات•الجمعية•اإلنسانية•	
وتدخالتها•وقصص•نجاح•مصورة.

• 4•ومضات•عن•أهمية•تلقي•لقاح•كورونا،•	
وعن•مساعدة•األشخاص•ذوي•اإلعاقة•في•

ظل•جائحة•كورونا.
• ومضة•عن•مساعدة•األشخاص•ذوي•	

اإلعاقة•في•ظل•جائحة•كورونا
• ومضات••تعريفية•عن•مبادىء•الحركة•	

الدولية•وأخرى•عن•التطوع

3 ومضات اذاعية حول

• خدمات•اإلسعاف•والطوارىء	
• فيروس•كورونا	
• ذكرى•تأسيس•الجمعية	

2 حلقات تلفزيونية حول

• شارات•الحركة•الدولية•للصليب•	
األحمر•والهالل•األحمر،•وقانون•

الشارة•الفلسطيني،•وتعزيز•
أهمية•احترام•وعدم•اساءة•

استعمال•الشارات.

بروشورات وكتيبات حول

• فيروس•كورونا•واللقاح•	
ومبادئ•الجمعية•والدعم•
النفسي•لضباط•االسعاف
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شراكاتنا الدولية 

عق����������ب التحدي����������ات اإلنس����������انية التي ش����������هدها 
العام 2021 عل����������ى المس����������توى الوطني، والتي 
كان أبرزها اس����������تمرار جائح����������ة »كورونا«، وتوتر 
األوضاع في مدينة القدس وامتدادها إلى مناطق 
الضف����������ة الغربية، ومن ثم العدوان على قطاع غزة، 
تضافرت الجهود داخليا وخارجيا من أجل دعم 
تدخالت الجمعية بش����������كل عام، واالس����������تجابة 
الطارئة واإلغاثة بش����������كل خاص. وعليه أطلقت 
الجمعية نداء اس����������تغاثة، حيث اس����������تجابت 25 
مؤسسة من الشركاء والمتبرعين بما نسبته 48% 
من الدعم المطل����������وب لنهاية العام 2021، كما 
وقعت الجمعي����������ة 51 اتفاقية لدع����������م تدخالتها 
في الوطن ومخيمات الالجئين الفلس����������طينين في 

سورية ولبنان.

شراكاتنا والعمل الدولي
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5
على الرغم من استمرار انتشار جائحة “كورونا” ومساهمة الجمعية في االستجابة لالحتياجات الطارئة، 
خاصة العدوان اإلســـــــرائيلي على قطاع غزة في شـــــــهر ايار 2021 ، وما سببه من استنزاف الكثير من 
موارد الجمعية، فقد بذلت الجمعية جهودها كافة في تعميق شراكاتها ضمن مختلف المحافل المحلية 

والدولية واإلقليمية سعيا لتعزيز تدخالتها اإلنسانية على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي. 

تم إرس����������ال 150,000 رس����������الة نصية حول تعزي����������ز أهمية مبدأ 
اإلحترام وعدم إس����������اءة إستخدام الشارات لمختلف المحافظات 
في الوطن، ومتابعة وبحث سبل تطبيق قانون الشارة مع المعنيين 

على المستوى الوطني.

إصدارات الجمعية

توزيع المشاريع حسب الجهات المانحة 2021



ي
نو

س
 ال

ب
كتا

ال

ي
نو

س
 ال

ب
كتا

ال

3435

على مستوى الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر 

م����������ن خالل عضويتها الفاعلة في الحرك����������ة الدولية لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، الممثلة برئيس����������ها دكتور يونس 
الخطيب، ساهمت الجمعية في تعزيز العمل اإلنساني محليا وعالميا ضمن هياكلها المختلفة من خالل:

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر: استمرت الجمعية في مساهماتها برسم سياسات وإستراتيجيات 	 
العمل اإلنساني على المستوى اإلقليمي والعالمي وذلك من خالل مشاركتها في ثالثة اجتماعات دورية، وواحد استثنائي، 
تضمنت أعمالها إقرار خطة حش����������د الموارد الس����������تراتيجية االتحاد الدولي 2030، وتدارس اإلستدامة المالية للجمعيات 
الوطنية، واعتماد سياس����������ة التطوع، وبحث المس����������تجدات بشأن التغطية الصحية الش����������املة وإطار اإلتحاد الدولي للصحة 
والرعاية،كما وقعت الجمعية على ميثاق المناخ والبيئة للمنظمات اإلنس����������انية، والذي يهدف إلى تحفيز العمل الجماعي 

وتوجيهه استجابًة لألزمات المناخية والبيئية.

وفي مايو 2021 تم توقيع إتفاقية بين اإلتحاد الدولي ووزارة الخارجية الفلسطينية تتناول المركز القانوني لإلتحاد الدولي 	 
في فلسطين ودعمه للعمل اإلنساني عبر جمعية الهالل األحمر الفلسطيني.

المنظمة العربية لجمعيات الهالل األحمر والصليب األحمر: كونها عضو فاعل في المنظمة شاركت الجمعية في اجتماع 	 
اللجنة التنفيذية االول للدورة 45 في الرياض والتي ناقش����������ت قضايا إنس����������انية مستجدة في المنطقة العربية، لتعزيز استجابة 

الجمعيات العربية الوطنية وعملها اإلنساني.

رٔييس الهالل التركي د.كريم كينك يزور الهالل األحمر الفلسطيني في 
غزة لتعزيز الشراكة والتعاون بينهما

زيارة رئيس االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل 
األحمر فرانشيسكو روكا لفلسطين

على المستوى المحلي 

على مدار العام 2021 ، برزت قضية حماية الطواقم اإلغاثية واإلسعافية وأفرادها كقضية مهمة من أولويات الجمعية، تمثلت 
في تدخالتها لتعزيز القانون الدولي اإلنس����������اني وحماية الشارة على المس����������تويين السياسي والتوعوي، وذلك من خالل تواصلها 
المكثف مع اللجنة الدولية للصليب األحمر، ووزارتي الخارجية والعدل الفلسطينيين، واللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني، 
والجامع����������ة العربية األمريكية في جنين. وعقدت الجمعية لقاءات واجتماعات مختلفة لبحث االنتهاكات اإلس����������رائيلية لحقوق 
اإلنس����������ان، وحماية الشارة مع ذوي العالقة في اإلدارات اإلسعافية، والشرطة ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية الفلسطينية، وإعداد 
تقاري����������ر دورية حول كاف����������ة االنتهاكات وتقديمها إلى المنظمات المحلية والدولية المعنية، م����������ن ضمنها اللجنة الدولية للصليب 

األحمر. 

مشاركة الجمعية في اجتماع مع اللجنة 
الوطنية للقانون الدولي اإلنساني

اجتماع الجمعية مع الجامعة العربية االمريكية 
بجنين لتعزيز التعاون المشترك بينهما
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وفي مجال الخدمات عززت الجمعية تعاونها مع مختلف المؤسس����������ات والهيئات الوطنية لدعم تدخالتها وخدماتها من خالل 
عدة اتفاقيات مع وزارة الصحة الفلس����������طينية ووزارة التنمية االجتماعية والدفاع المدني والمجلس االعلى إلدارة مخاطر الكوارث 

ولجان الطوارئ.
وتحت شعار »استدامة الخدمات اإلنسانية لكافة فئات المجتمع في قطاع غزة« اعتمدت الجمعية إستراتيجية التطوير الدائم 
لخدماتها التخصصية بمستش����������فى األمل بمحافظة خان يونس، من خالل ش����������راكاتها مع مختلف المس����������اهمين في المجتمع 
المحلي وش����������ملت التعاقد مع وكالة الغوث لش����������راء خدمات تخصصية، والتعاون مع وزارة الصحة لتوفير الفحوصات الس����������ريعة 
لمواجهة ) كوفيد- 19 (، واس����������تقبال قس����������م األورام والدم لمرضى المستش����������فى األوروبي التابع لوزارة الصحة الفلسطينية، كونه 
بمثابة صرح تعليمي لطالب الجامعات الكتس����������اب الخبرة المتاحة في مجاالتهم التخصصية، وقد بلغ عدد المس����������تفيدين من 

خدمات المستشفى4245 مستفيدا في عام 2021 ، مقارنة مع 1,310 مستفيدين في عام 2020.
وفي إقليم لبنان، اس����������تمرت الجمعية في تقديم خدماتها عبر مشافيها ومراكزها المجتمعية المنتشرة في مناطق إنتشار الالجئين 
الفلسطينيين الخمسة في لبنان )بيروت، طرابلس، صور، صيدا والبقاع( حيث تسعى لتقديمها بشكل أساسي عن طريق تعاقدها 
مع وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتش����������غيل الالجئين الفلس����������طينيين )األنروا(، ومن خالل ش����������راكاتها مع مكونات الحركة الدولية 

لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر والعديد من المنظمات الشريكة األخرى.

افتتحت الجمعية عامها بعقد اإلجتماع الدوري للمجلس اإلداري للجمعية قي ش����������هر نيس����������ان 2021 عبر تقنية الزوم، والذي 
تضم����������ن أهم أعماله عرض لتقارير الجمعية على أعضاء المجلس اإلداري ومناقش����������تها والمصادقة عليها، مناقش����������ة إس����������تراتيجة 
الجمعية وآليات عملها لمواجهة تداعيات الكوارث التي تمحورت في استمرار إنتشار جائحة “كوفيد - 19”، واإلعتداءات 
اإلس����������رائيلية على المواطنين. باإلضافة إلى إقرار السياس����������ات واللوائح التي أعتمدت من قبل المكتب التنفيذي، شملت )الئحة 

الفروع والشعب مدونة السلوك، الالئحة الداخلية للمؤتمر العام، حماية البيانات، الوقاية من الفساد(.

ولمتابعة التطورات الميدانية عقدت الجمعية ستة اجتماعات دورية للمكتب التنفيذي، لتقييم انجازاتها وتدخالتها، واستحقاقاتها 
التشريعية عبر إجراء إنتخابات لعدد من فروعها وإنتخاب هيئاتها اإلدارية الجديدة.

التطوير التنظيمي اإلداري

حرصت الجمعية على تعميم ومتابعة تطبيق وتنفيذ لوائحها ضمن مختلف مس����������تويات الجمعية، وعلى أثر التطورات المختلفة 
تم تطوير واعتماد الهيكل التنظيمي للدوائر واإلدارات المركزية من قبل المكتب التنفيذي. 

وضمن إستكمالها تنفيذ مشروع نظام تخطيط الموارد، عملت الجمعية خالل العام على مراجعة وتطوير سلم الرواتب والكادر 

جهود تطويرية خالل العام 2021 زيارة وزيرة الصحة د.مي كيلة برفقة رئيس 
الجمعية د. يونس الخطيب إلى مستشفيات 

الجمعية في قطاع غزة

الهالل األحمر الفلسطيني )بإقليم لبنان( في 
اجتماع شراكة مع مٔوسسة العون الفلسطيني 

في بريطانيا

لقاء الهالل األحمر الفلسطيني والدفاع المدني 
لتعزيز التعاون في مجال التخطيط للطوارىء
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الوظيفي الجديد، وأيضا مراجعة السياس����������ات واإلجراءات بما يخص المالية، والموارد البش����������رية والمش����������تريات والمس����������تودعات 
وتكنولوجيا المعلومات وترجمتها إلى اللغة اإلنجليزية وتعميمها. 

على مر األعوام الماضية حرصت الجمعية على التوازن بين الجنسين والنوع اإلجتماعي وخاصة ضمن المناصب اإلدارية، وفي 
المس����������ح النهائي للعاملين عكس أن %67 منهم مضى على تعيينهم 10-25 س����������نة. وخالل عام 2021 منحت الجمعية 
التدابير الصحية أولوية عالية، من حيث تطبيق بروتوكوالت وإجراءات مواجهة فيروس »كورونا« من خالل إتخاذ تدابير متابعة 
حثيثة، وإجراءات التأمين الصحي للعاملين. ولتلبية احتياج التوسع في الخدمات المقدمة، حرصت الجمعية على تطوير مهارات 
وق����������درات كوادرها في مختلف البرامج والخدمات، وتم إعطاء أولوية للوظائف التخصصية المعتمدة على مهارات متنوعة، مثل 

المدير العام، والمشتريات، والموارد البشرية، وإدارة الكوارث، ومنسق نظام التخطيط والمتابعة والتقييم والتقارير.

مجمل عدد 
التدريبات 

المستفيدون من 
كوادر الجمعية 

 1,144
تدريبًا

 4,639 
مستفيدًا

تدريبات في بناء قدرات كوادر ومتطوعي الجمعية

إقليم 
سورية

رام الله 
والبيرة

إقليم 
لبنان

فرع 
غزة

 رواتب واجور

 المصاريف التشغيلية

دعم الجمعية/ اإلدارة العامة للفروع

 المصاريف االدارية والعمومية

% 42
% 34

% 13

% 11

إيرادات موارد الجمعية

 دعم الصندوق القومي

مجمل مساهمة المنظمات
الدولية من داخل الحركة وخارجها

% 45

% 28

% 27

المؤشرات المالية

تغطي الحسابات السنوية لجمعية الهالل األحمر 
الفلس����������طيني، كونه����������ا منظمة وطني����������ة غير ربحية، 
مجم����������ل المصروفات ومجمل اإلي����������رادات لكافة 
أنش����������طتها خالل العام وتش����������مل اإلدارة العامة في 
الضف����������ة الغربية وقطاع غزة، وإقلي����������م لبنان، وإقليم 

سورية واقليم مصر. 

وتعك����������س البيانات المالية للع����������ام 2021 حجم 
عملياتها وتدخالتها، حيث بلغ مجمل النفقات  
67,996,955 $، وبلغ����������ت مجمل االيرادات  

 .$ 67,255,355

تشير  البيانات المالية  للمصروفات إنعكاسا لتنوع 
تدخالتها اإلنسانية  ضمن سياقات جغرافية وبيئية 
وتبعات   التزامات  من  منها  تطلب  وما  مختلفة، 
أبرزها مواجهة تداعيات اإلعتداءات على  مالية  
المواطنين، وجائحة كورونا، وتطوير خدماتها تلبية 
للواقع اإلنساني المتدهور حيث توزعت مصاريفها 

على النحو التالي: 

في العام 2021 إنعكس����������ت زيادة وتنوع إيرادات 
الجمعي����������ة م����������ن مس����������اهمات الش����������ركاء المختلفة 
للجمعي����������ة والذي بل����������غ 18,735,235 $ إلى 
جانب دعم الصندوق القومي الفلس����������طيني والذي 
بل����������غ 18,343,400$ باإلضاف����������ة إلى إيرادات 
م����������وارد الجمعية المختلفة والت����������ي بلغت ما يقارب 

 .$ 30,176,720

 مجمل المصاريف

 مجمل االيرادات

50%
50%

رواتب وأجور 23,227,835 $	 
 مصاريف  تشغيلية 28,264,813 $	 
مصاريف إدارية وعمومية 7,687,377 $	 
دعم الجمعية/ اإلدارة العامة للفروع 8,816,930 $ 	 
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التكنولوجيا الرقمية 

 لق����������د بذلت الجمعية جهده����������ا لتطوير حلول رقمي����������ة لتعزيز قدراتها 
على تقديم أداء جيد وفعال ش����������مل تكنولوجيا المعلومات، بما فيها 
االتصاالت لضمان معدل اس����������تجابة س����������ريعة ومرتفع����������ة، من خالل 

مضاعفة سرعة خطوط اإلنترنت لمراكز اإلسعاف.

 ولتحس����������ين نوعية الخدمات اإلس����������عافية، تم تطوي����������ر تطبيق محمول 
لزي����������ادة فعالية متابعة الحاالت المنقولة والمحولة إلى المستش����������فيات 
واس����������تكمال معلوماتها وتقاريرها أثناء وج����������ود كوادرها في الميادين. 
وعملت على تكييف أنش����������طتها لتصبح رقمية ولتس����������اهم في تحسين 
أدائها، حيث تم استخدام الهواتف المحمولة لتنفيذ دراسات ميدانية 
حول المش����������اركة والمس����������اءلة المجتمعية، وجمع المعلومات من قبل 
متطوعينا، وتطوير نظ����������م إدارة المعلومات لبعض البرامج والخدمات 
)م����������ن جمع وتحلي����������ل البيانات المعدة من المي����������دان، بما فيها إعداد 
دراس����������ات قياس رضى المس����������تفيدين( تضمنت نظام متابعة حاالت 
الس����������مع والنطق، واس����������تكمال تطوير برنامج إدارة المتطوعين وتعميم 
التطبيق في إقليم س����������ورية بهدف تعزيز س����������رعة التواصل واالنتشار في 

حال الكوارث واألزمات. 

مشاركة الجمعية في اجتماع )عبر تقنية الزوم( 
حول تعزيز القيادة النسائية في الجمعيات 

الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر في 
منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا

تطوير نظام التخطيط والمتابعة والتقييم والتقارير

به����������دف تعزي����������ز التكامل بين عمليات التخطي����������ط المختلفة للبرامج والخدمات، واإلس����������تثمار النوعي للموارد في دعم أنش����������طة 
وتدخالت الجمعية، تم دمج دائرتي التخطيط والمشاريع ضمن هيكلية تنظيمية واحدة. 

قامت الجمعية بتنفيذ عدد من الدراس����������ات النوعية لتطوير التدخالت والبرامج ذات العالقة، بهدف تحس����������ين جودة الخدمات 
المقدمة في المراكز المختلفة، وشملت الدراسات:

دراسة جدوى حول المياه واالصحاح في مستشفى القدس واألمل، إضافة إلى مراكز الرعاية الصحية األولية في قطاع غزة.. 1

دراس����������ة حول جدوى اس����������تخدام الطاقة الشمسية في كافة منشآت الجمعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تعتبر هذه . 2
الدراس����������ة األس����������اس لتنفيذ مشروع سيس����������اهم في الحد من اإلنبعاث الحراري، وتوفير التكلفة خالل استخدام مصدر طاقة 
مستدام وفعال وعالي الجودة، وقد تم البدء بتنفيذ المشروع بداية العام 2021 من خالل تركيب أربع ألواح شمسية ألربع 
عيادات، باإلضافة إلى مستشفى القدس في قطاع غزة، وعدد من مرافق الجمعية في الضفة الغربية والقدس وإقليم سورية.

دراستين تقييميتين حول واقع التربية الخاصة في قطاع غزة، واإلعاقة وعوامل خطر اإلعاقة السمعية بين الطالب.. 3

المخطط التطويري لمستشفى األمل في قطاع غزة 2023-2022

متطوعونا

الجمعية  تتسلم جائزة قالدة مؤسسة محمد بن فهد 
ألفضل أعمال تطوعية للعام 2021

عل����������ى الرغم من تنوع واختالف الس����������ياقات الت����������ي تتواجد فيها 
مجتمعاتنا الفلس����������طينية داخل الوطن ومخيمات الالجئين، إال 
أنه خالل العام 2021، إختبرنا أنفس����������نا ليس فقط في مجال 
ما نس����������تطيع العمل به قبل وأثناء األزمات، بل أيضا القدرة على 
مواجهة أزمات مزدوجة س����������واء كانت مواجهة وباء “كورونا”، 
أو اإلعتداءات االس����������رائيلية، أو ظ����������روف المناخ. ويعود الفضل 
في ذلك لش����������بكة متطوعينا وفروعنا الداعم����������ة لكوادر الجمعية 
المتواجدين في المجتمعات المحلية ومخيمات اللجوء، الذين 
ش����������كلوا جسرا لإلنس����������انية، وس����������اهموا في تعزيز قدرة الجمعية 
للوصول الس����������ريع لمواق����������ع الحدث والمناط����������ق المعزولة وتقديم 
المس����������اعدة والدعم الالزم لكافة األف����������راد المحتاجين للخدمات 

االنسانية أينما تواجدوا.

نتائج  المرونة واإلبداع مكننا من تحقيق  بين  الجيد  المزج  إن 
تكللت باستحقاق جائزة قالدة مؤسسة محمد بن فهد ألفضل 

أعمال تطوعية للعام 2021، وهذا يعني الكثير لنا ولشعبنا.
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الساحة الشمالية
)الضفة الغربية بما فيها القدس(

واصل����������ت الجمعية تدخالتها المختلف����������ة من خالل فروعها 
وش����������عبها في الضف����������ة الغربية والقدس، بم����������ا فيها إقامة عدة 
مش����������افي ميدانية منذ بداية العام 2021 إحداهما في البيرة 
بمحافظة رام الله والبيرة، الستقبال وعالج مرضى وباء فيروس 
»كورونا«، وأخرى تم بنائه����������ا وتفعيلها لمواجهة تداعيات 
اعتداءات االحتالل االسرائيلي ومستوطنيه المتواصلة على 
المواطنين الفلس����������طينيين في المواقع المستهدفة وخصوصا 
ف����������ي بلدة بيتا في نابلس والصوانة في القدس. وبنفس العام 
وتلبية لالحتياجات المتعددة، تم متابعة إس����������تكمال تجهيز 
مبنى الخدمات اإلنس����������انية بكافة االحتياجات اإللكترونية 

مختبر العلوم في مدرسة الصمومكتبة علمية ومختبر للعلوم في مدينة رام الله.

مستشفى األمل 

مستشفى القدس 

165,614 منتفعًا 100 سرير
ومنتفعة 

138 سريرًا+ 50 
سريرًا خدماتيًا 

72,489 منتفعًا 
ومنتفعة 

غرفة عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية في مستشفى القدس التخصصي في غزة

الساحة الجنوبية )قطاع غزة( 

نظراً الستمرار الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة الذي فرض عليه منذ عام 2014، وانهيار الوضع االقتصادي، وتقليص الدعم 
الدولي، ارتكزت اس����������تراتيجية تدخل الجمعية على ثالثة محاور رئيس����������ية، هي:  تطوير قدرتها لالس����������تجابة السريعة في حاالت 
الط����������وارئ والكوارث، تلبية احتياجات جرحى االعتداءات اإلس����������رائيلية والمرضى من ذوي األم����������راض المزمنة، وتلبية احتياجات 

مرضى الكلى والقلب وغيرها. 

قامت الجمعية بتطوير وتوس����������يع مستش����������فى األمل خالل العام ليصبح بسعة 100 سرير موزعين على أقسامه: الجراحة، النساء 
وال����������والدة، التأهيل الطبي، األورام، والطوارئ. كذلك يحتوي المستش����������فى على 3 غرف عملي����������ات، عيادات رعاية أولية وطب 
أسنان، العيادات التخصصية، خدمات مخبرية وفحص كورونا، خدمات األشعة السينية والمقطعية والماموغرام. لقد شهد عام 
2021 أيضا استكمال بناء وافتتاح مستشفى القدس التخصصي في محافظة غزة بسعة 52 سريراً تشمل مختلف التخصصات 

منها القلب والقسطرة، والعناية المركزة، والنسائية، واألطفال الخدج. 

عملية زراعة قوقعة سمعية ألحد األطفال الصم 
الذين يعانون من مشاكل في السمع، في 

مستشفى القدس - غزة

إضاءات على تدخالت 
الجمعية في الساحات
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إقليم سورية

منذ بداية األزمة الس����������ورية ف����������ي آذار 2011 والتي أثرت 
في أوضاع الالجئين الفلس����������طينيين في المخيمات عموماً، 
وفي جمعية الهالل األحمر الفلس����������طيني خصوصاً، الذي 
كان أبرزها التدمير الكامل لمش����������فى فلسطين أثناء خروج 
المسلحين من مخيم اليرموك عام 2018، بذلت الجمعية 
كافة جهودها الس����������تمرار تقديم خدماتها اإلنسانية خارج 
مخيم اليرموك. وبالرغم من التحديات المختلفة التي تعيق 
إع����������ادة تأهيل مخيم اليرموك، إال أن الجمعية اس����������تطاعت 
خالل ع����������ام 2021 بناء وتجهيز مركز اليرموك للخدمات 
الصحية والمجتمعية لتقديم خدماته الصحة اإلنجابية ورعاية 
الطفولة لسكان المخيم، ورافق ذلك تنفيذ توسيعات عدة 
لكافة مرافق الجمعية في إقليم سورية، حيث تم إضافة بناء 
وتجهيز قس����������م الحاضنات في مجمع ومشفى يافا الطبي، 
ومش����������فى بيس����������ان، وإعادة تأهيل جزئي لكل من العيادات 

الواقعة في خان دنون، والالذقية، وحماه.

الصحة المجتمعية

المشافي

العيادات

الشباب والمتطوعون

االستجابة للكوارث / كوفيد 19

 % 49

% 19

% 2

% 0

% 30

تدخالت ساحة سورية 

إقليم لبنان

منذ تأسيسها، تس����������عى جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في إقليم 
لبن����������ان إلى تقديم خدمات صحية واجتماعية ذات نوعية جيدة تليق 
بكرامة الالجئين الفلسطينيين بشكل عام، وخصوصاً الذين يقصدون 
مشافي الجمعية، ومراكزها المجتمعية المنتشرة في مناطق الالجئين 
الفلس����������طينيين الخمس����������ة في لبنان )بي����������روت، طرابلس، صور، صيدا 

والبقاع(.

وف����������ي ضوء الواقع الذي يعاني منه الالجئون منذ بدء جائحة كورونا، 
باإلضافة إلى األزمة المالية الحالية التي يواجهها إقليم لبنان، اعتمدت 
الجمعية تطوير خدماتها االختصاصية وتوسيع البنية التحتية لها لكي 
تستطيع تلبية االحتياجات الصحية المتنامية. حيث قامت الجمعية 
ببناء مستش����������فى صفد في مخيم البداوي في مدينة طرابلس، وتأهيل 
أقسام غسيل الكلى، وقس����������م الطوارئ والعيادات الخارجية في مركز 
جنين الصحي في مخيم برج الشمالي، وافتتاح قسم العالج الفيزيائي 
ال����������ذي تمت إعادة تش����������ييده في مدينة صيدا، وافتتاح قس����������م عالج 

الكوفيد 19. 

 الناصرة

 صفد

 بلسم

 حيفا

 الهمشري

2367

1155

1012

2345

893

المنتفعين من مشافي اقليم لبنان 2021 
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تواجدنا 
جغرافيًا
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Branch شعبة

Sub Branch فرع

1616
مركزمركز

758758
متطوعمتطوع

سوريا

متطوعمتطوعمركزمركز

Lebanon

Volunteers

131315561556
لبنان

44
مركزمركز

128128
متطوعمتطوع

طوباس

88
مركزمركز

484484
متطوعمتطوع

جنين

1515
مركزمركز

14471447
متطوعمتطوع

نابلس

33
مركزمركز

5959
متطوعمتطوع

اريحا

77
مركزمركز

404404
متطوعمتطوع

القدس

33
مركزمركز

572572
متطوعمتطوع

بيت لحم

2929
مركزمركز

25882588
متطوعمتطوع

الخليل

77
مركزمركز

619619
متطوعمتطوع

طولكرم

55
مركزمركز

421421
متطوعمتطوع

قلقيلية

55
مركزمركز

387387
متطوعمتطوع

سلفيت

88
مركزمركز

878878
متطوعمتطوع

رام هللا

1919
مركزمركز

31123112
متطوعمتطوع

قطاع غزة

فلسطين فلسطينمستشفى  مستشفى 

القاهرة

Hospital مستشفى

Syria

Volunteers

Tubas

CenterVolunteers

Volunteers

Bethlehem

Jerusalem

Volunteers

Volunteers

Jericho

Volunteers

Nablus

Hebron

Volunteers

Volunteers

Volunteers

Volunteers

Volunteers

Volunteers

Volunteers

JeninTulkarm

Qalqilya

Salfit

Ramallah

Gaza strip

Cairo

PALESTINE HOSPITALPALESTINE HOSPITAL

Center

Center

Center

Center

فروع وشعب جمعية الهالل االحمر
الفلسطيني

Center

Center

Center

Center

Center

Center Center

Center

CenterPRCS Branches and centers
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2525

304304

276276

122122

132132
222222

132132

255255

community work
committee55 332020

���� ��� 

1616
Volunteers
Committee 111818 3434

ا�س

���ع
658658

��ن

����� ���

Jerusalem

community work
committee7676 1616228228

���� ��� 

294294
Volunteers
Committee 1212299299 593593

ا�

����� ���

Hebron

community work
committee7676 1313200200

���� ��� 

294294
Volunteers
Committee 1212299299 593593

�ع �ة 

����� ���

Gaza Strip

community work
committee2525 669797

���� ��� 

349349
Volunteers
Committee 779595 444444

��

����� ���

Nablus

community work
committee3232 55100100

���� ��� 

135135
Volunteers
Committee 33251251 386386

��س وار�

����� ���

Jericho & Tubas

community work
committee

���� ��� 

Volunteers
Committee

��م

����� ���

Tulkarm

community work
committee

���� ��� 

Volunteers
Committee

����� ���

Jenin

community work
committee

���� ��� 

Volunteers
Committee

��

����� ���

Qalqilya

community work
committee2929 1212193193

���� ��� 

4141
Volunteers
Committee 33108108 149149

�

����� ���

Salfit

community work
committee3232 55100100

���� ��� 

135135
Volunteers
Committee 33251251 386386

�� �

����� ���

Bethlehem

community work
committee2121 1414234234

���� ��� 

270270
Volunteers
Committee 55465465 735735

رام ا�

����� ���

Ramallah

868677 777979

1818 771414 3232

��
81811010 667171

8181 22110110 191191

1361363535 77101101

120120 229494 214214

Volunteers 

Lebanon

���ع
658658

ر

Volunteers 

Lebanon

�ن ا���� وا� ا����

community work &
Volunteers committee
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