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   لمشروع ردم الفجوةاإلداري التقرير 

  

  :المقدمة

  

في الفترة التي تلت توقيع االتفاقية تمت التحضيرات اإلدارية للمـشروع،سواء علـى صـعيد              
التوظيف أو على صعيد تجميع المعلومات والبيانات الخاصة في التجمعـات المـستهدفة فـي               

 تمثلـت بالقيـام بالزيـارات وعقـد         المشروع،ثم انتقلنا للمرحلة التالية من المشروع والتـي       
االجتماعات مع مؤسسات المجتمع المحلي في التجمعات التي يستهدفها المشروع مـن أجـل              

وقد تـال    .اطالعهم على حيثيات المشروع وأهميته بالنسبة لهم والنشاطات المختلفة للمشروع           
قى التواصل معها حتى    المحلية في التجمعات السكانية المختلفة والتي ب      تشكيل لجان   ، التحضير

  . االنتهاء من النشاطات المختلفة
 الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وخـصوصا فـي           واإلنسانية االقتصادية   األوضاع إن

 الحد األدنى من الخدمات ويعيش سكان هذه المناطق         إلىالمناطق النائية والمهمشة والتي تفتقر      
 هؤالء السكان واألخذ بيدهم والعمل على تـوفير          غاية بالصعوبة تتطلب دعم ومساندة     أوضاعا

  . لهذه الشريحة المحرومة األساسيةاالحتياجات 
 أهمية تقديم المساعدات لهذه الشرائح المهمشة والمحرومة تكمن في دعم هـذه الـشريحة               إن

 دعم هذه الفئـات     أن الحياة وكما    أعباءومساندتها واألخذ بيدها حتى تستطيع الصمود في وجه         
  . باإليجاب عليهاس ينعك

 وجه بصعوبات كبيرة بدأ من الحواجز وطبيعة هذه المناطق          األنشطة العمل على تنفيذ هذه      إن 
الصعبة والظروف الصعبة التي يعيشها سكان هذه المناطق من عدم توفر كثير من االحتياجات              

 إلـى حاجـة    الذي عمل على هذا المشروع  بان هذه المناطق ب          مشعورا لطاق  إن مما   األساسية
جهود ومساعدات اكبر من التي يتم تقديمها خلق نوع من العجز عن تقديم المـساعدة الكافيـة                 

 الواقع الصعب والمؤلم لهذه التجمعات النائية والمهمشة فهذه المنـاطق تفتقـر             أنلتلك المواقع   
الخدمات الصحية وفي بعض التجمعات هذه الخدمة شبة معدومة ،وفي تجمعات أخرى ال              إلى

الزينكـو  (وبعض التجمعـات يعيـشوا فـي بيـوت          ،يوجد على اإلطالق أي خدمات صحية       
والبعض اآلخر يعيش في كهوف، ال شوارع وال مرافق،وال خدمات ، الطرق ترابية             )والخيش

 .،بل أنها وعرة جبلية، الحياة هناك بدائية

 األنـشطة  نأ في مـشروع ردم الفجـوة حيـث          واألنشطةلقد تم تنفيذ مجموعة من الفعاليات       
 فقرا والمناطق النائية والمهمشة فقد تم توزيع سالت غذائيـة وعلـب             األكثراستهدفت الفئات   



 2

وتم تنفيذ  أعمال طبية تطوعية وتم طباعة  ستكرز من اجل الصاقها             ،صوبات   ،أولي إسعاف
  .على المساعدات 

  
  وليةآليات االختيار المستفيدين في السالت الغذائية وعلب اإلسعافات األ. 1

انطالقاً من قناعتنا بضرورة إشراك المجتمع المحلي في تحديد األولويات واالحتياجات 
 اختيار األسر ياتآلفقد كانت واستناداً إلى مبدأي الشفافية والنزاهة في العمل األهلي ،

المستفيدة السالت الغذائية من خالل التنسيق والتعاون بين المركز والمؤسسات المحلية في 
البلديات والمجالس القروية ولجان المشاريع ،النوادي والمراكز ( تجمعات السكانيةتلك ال

مندوب المركز في  كان علماً أن الباحث االجتماعي).الشبابية والنسوية، الشخصيات العامة
وستشكل في كل قرية أو تجمع سكاني لجنة من المجتمع المحلي برئاسة الباحث .اللجنة

  : مهام اللجنة التاليوكانت) زمندوب المرك(االجتماعي 
  .بالتعاون مع الباحث االجتماعي. أسماء المستفيدين انسجاماً مع المعاييرراختيا .1
 .التحقق من كل األسماء الواردة .2

 .ضبط أي إشكالية قد تنشأ قبل أو أثناء أو بعد عملية التوزيع .3

 .اختيار مكان التوزيع بالتعاون مع الباحث االجتماعي .4

  .ين بموعد ومكان التوزيع مع الباحث االجتماعيإخبار المستفيد .5
علب اإلسعافات /المعايير المستخدمة الختيار األسر المستفيدة من المستفيدة السالت الغذائية

 األولية

 ) .الترمل،الطالق، الهجران ،الغياب القسري،الزواج من أخرى(األسر التي ترأسها نساء  .1

 .أن تكون األسرة جميعها من البنات .2

 ).ال يعمل( ربة األسرة عاطل عن العمل/ون رب األسرأن يك .3

 .ربة األسرة من عمال أو مزارعين/أن يكون رب األسر .4

 ).عاجز عن العمل(ربة األسرة  مريض /أن يكون رب األسر .5

 .وفاة أحد الوالدين أو كالهما  .6

 .عدد أفراد األسرة كبير .7

 .أن يكون في األسرة من ذوي االحتياجات الخاصة .8

 ).أسرة فقيرة(  من ذوي الدخل المحدود أن تكون أسرة .9

 .اإلقامة في التجمع السكاني  .10
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  :األسماءاالعتراضات على 

تم إخبار المجتمع المحلي عبر اإلعالنات المحلية أن هناك مجـال لإلضـالع علـى أسـماء                 
 شـيء المستفيدين ،وبالسماح باالعتراض على أي اسم وارد مع التدليل على االعتراض بأي             

  .واقعي
  اذيرمح

ألي شـخص موظـف سـواء فـي         .علب اإلسعافات األولية  / السالت الغذائية يمنع تقديم    .1
  .الحكومة أو في القطاع الخاص أو القطاع األهلي أو وكالة الغوث

 إلى المخاتير أو لرؤسـاء وأعـضاء        علب اإلسعافات األولية  /السالت الغذائية يمنع تقديم    .2
 .المجالس البلدية والقروية أو لجان المحلية

إلى أي شخص يملك سيارة عمـومي       .علب اإلسعافات األولية  / السالت الغذائية يمنع تقديم    .3
 .أو سيارة خاصة مهما كان نوعها أو سنة صنعها

 إلى أي شخص يملك محالً تجارياً أو        علب اإلسعافات األولية  ./ السالت الغذائية يمنع تقديم    .4
 .أي مصلحة أخرى تدر عليه دخالً

 إلى  أي عضو اللجنة التي سيشكلها        علب اإلسعافات األولية  ./ غذائيةالسالت ال يمنع تقديم    .5
 .المركز لهذه الغاية

/ أعـزب ( إلى غيـر المتـزوجين   علب اإلسعافات األوليـة  ./ السالت الغذائية يمنع تقديم    .6
  ).عزباء

  مالحظة هامة

 تم الطلب من قبل المجتمع المحلي لالضطالع على القوائم ومراجعتها،وتقديم االعتراض •

  . على أي من األسماء الواردة في القوائم

  

  :األنشطة المنفذة 

  

 :السالت الغذائية  -1
 

لقد تم توزيع السالت الغذائية على عدد من المواقع النائية والمهمشة في الضفة الغربية 
  . سلة غذائية على عائالت فقيرة 2566حيث تم توزيع 

اطنون وانخفـاض مـستوى المعيـشة        التي يعاني منها المو    األزمةلقد كان واضحا مقدار     
بشكل حاد نتاج الظروف االقتصادية الصعبة من بطالة وانخفاض مستوى المعيـشة ففـي              
مناطق كثيرة تم زيارتها والتوزيع فيها وجدت حاالت من الفقر المدقع التي ال يتوفر فيهـا                
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ية مساهمة في    من المواد الغذائية وقد شكل توزيع السالل الغذائ        األدنىلدى العائالت الحد    
لقـد  . لهم وإسناداالتخفيف من  أعباء ومعاناة المواطنين ومساعدة ولو بسيطة شكلت دعما   

الحظ الطاقم الذي عمل على توزيع هذه المساعدات وطاقم المركز بشكل عام ردود فعـل               
  .المواطنين والتي عموما اتسمت بالترحاب بالمساعدات 

  
  ةالقرى التي استلمت المساعدات الغذائي

  

  عدد الحصص  اسم القرية  المحافظة  الرقم

  200  جورة الشمعة  بيت لحم  .1
  198  قيرة  سلفيت  .2
  250  مرده    .3
  14  بديا    .4
  44  كفر الديك    .5
  160  حجة  قلقيلية  .6
  249   عطيةرأس    .7
  55  عزبة الطبيب    .8
  165  بيت أمين    .9

  250  عزون العتمة  .10
  66  عزون  .11
  25  قرية سلمان  .12
  12  قلقيلية  .13
  12  ية اإلنقاذ الخيريةجمع  .14
  30  باقة الحطب  طولكرم.15
  250  فرعون  .16
  63  خربة جبارة  .17
  20  جمعية عنبتا   .18
  50  رامين  .19
  45  العقبة  طوباس.20
  108  زبوبا  جنين.21
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  100  عربونة  .22
  50  اسكانات الطلبة  رام اهللا.23
  14  الجانية  .24
  25  عصيرة الشمالية  نابلس.25
  11  برقة  .26
  100  جات الخاصةذوي االحتيا  متفرقات.27

                                         المجموع  
          

2566

  

  

 : علب اإلسعاف األولي  -2
 

 موقع في الضفة الغربية بحيث تخدم هـذه العلـب           13 على   إسعاف علبة   1554لقد تم توزيع    
ـ      إلىالمواطنين في المناطق المهمشة والتي تفتقر        ل مـساعد    الخدمات الطبية بحيث تكون عام

 المستشفيات لقد كـان     إلى المرضى والجرحى والمصابين لحين التمكن من نقلهم         إسعافعلى  
 الحاالت الطارئة   إسعاف تساعدهم في    أنهالتوزيع هذه العلب األثر الجيد لدى المواطنين حيث         

في ظل نقص المراكز الطبية وصعوبة الوصول للمستشفيات والمراكز الطبية بسبب الحواجز            
 هـذه المراكـز وعلـب       إلىار الذي تمارسه قوات االحتالل مما يحول دون وصولهم          والحص
  .ساهم ولو بجزء بسيط من المساعدة  غير كافية ولكنها تأنها رغم اإلسعاف

  أسماء القرى التي تم تسليمها علب اإلسعاف

  

 األسرمجموع   اسم القرية  المحافظة  نوع المساعدة  الرقم

  المستفيدة

  150  ياسوف  تسلفي  علب إسعاف .1
  150  نحالين  بيت لحم  علب إسعاف .2
  120  اجنيسنيا  نابلس  علب إسعاف .3
  95  نصف جبيل  نابلس  علب إسعاف .4
  199  كفا  طولكرم  علب إسعاف .5
  165  الزبيدات  أريحا  علب إسعاف .6
  45  العقبة  طوباس  علب إسعاف .7
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  150  المغير  رام اهللا  علب إسعاف .8
  150  جبع  القدس  علب إسعاف .9

  175  فقوعة  جنين  عافعلب إس.10
  55  عانين  جنين  علب إسعاف.11
  50  العرقة  جنين  علب إسعاف.12
  50  جلبون  جنين  علب إسعاف.13
  1554  المجموع      

  

  

  

 الصوبات  -3
 

 وقد  أنشطتهاتم توزيع الصوبات على مؤسسات خيرية وجمعيات تخدم المجتمع من  خالل             
 والمعاقين لحاجة هـذه     أليتاماتم التركيز على مجموعة من المؤسسات الخيرية ومؤسسات         

 الماديـة والبـشرية داخـل هـذه المؤسـسات       اإلمكانياتالمؤسسات للدعم نتيجة ضعف     
 توفير هذه الصوبات ساهم بشكل واضـح بـسد          أنوالستهدافها شرائح مهمشة ومحرومة     

احتياج حقيقي داخل هذه الجمعيات حيث أنه ال يتوفر داخل هـذه الجمعيـات أي وسـيلة                 
 سدت احتيـاج    أنها كان تقدير الجمعيات لهذه المساعدة وشكرهم اكبر دليل على           للتدفئة فقد 

  .لديها مع العلم انه ال تتوفر لدى هذه الجمعيات القدرة المالية لشراء هذه الصوبات 
  

  جدول صوبات المساعدات التي تم تسليمها

  

  لمةتالمسعدد الصوبات   المحافظة  نوع المساعدة الرقم
  5  طولكرم الصوبات  1
  5  نابلس الصوبات  2
  3  رام اهللا الصوبات  3
  10  الخليل  الصوبات  4
  7  القدس الصوبات  5
  3  بيت لحم الصوبات  6
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  6  جنين  الصوبات  7
  2  سلفيت الصوبات  8
  4  قلقيلية الصوبات  9
  2  طوباس الصوبات  10
  3  أريحا الصوبات  11
  50  المجموع    

  
  
  

  ؤسسات التي استفادت وأسماء المصوباتبين أعداد الجدول 
   الجهة المستلمة\اسم الجمعية

 
عدد الصوبات 

 المسلمة

 الرقم المحافظة

 جمعية التضامن الخيرية •

الجمعية الخيرية لتنظيم وحماية  •
 األسرة الفلسطينية

 جمعية رعاية الكفيف •

 جمعية قريوت الخيرية •

 جمعية األيدي الصغيرة •

 سرةجمعية الدفاع عن األ •

جمعية الرعاية االجتماعية الخيرية •

.1 نابلس 7

 جمعية كفر أللبد الخيرية •

 جمعية رامين النسائية الخيرية •

جمعية الرعاية االجتماعية الخيرية •
 جمعية الهالل األحمر الفلسطيني •

 اللجنة المحلية لتأهيل المعاقين •

.2 طولكرم 5

جمعية النجدة االجتماعية لتنمية  •
 المرأة الفلسطينية

جمعية البيت اإلنجيلي األهلي  •
 للبنات

.3 رام اهللا 4
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 جمعية إنعاش األسرة •

جمعية ياسمين الخيرية لذوي  •
 االحتياجات الخاصة

 الجمعية الخيرية اإلسالمية •

 الجمعية اإلسالمية لرعاية األيتام •

سالمية لرعاية جمعية دورا اإل •
 األيتام

 جمعية بيت أمر لرعاية األيتام •

جمعية صوريف الخيرية لرعاية  •
 األيتام

 جمعية الشبان المسلمين •

 مركز ابن باز الخيري •

 جمعية األعمال الخيرية •

 جمعية إذنا لرعاية األيتام •

  الجمعية الخيرية لرعاية األيتام •
 

.4 الخليل 10

 سالمية الصناعيةدار األيتام اإل •

 جمعية دار الطفل العربي •

 جمعية المعهد العربي •
 
 جمعية جيل األمل الخيرية •

 جمعية دار األيتام  •

 جمعية لجنة اليتيم العربي •

جمعية بيت القديس نقوالس  •
  الخيرية للمسنين

 

.5 القدس 7

 
 الجمعية العربية الخيرية •

 قرية األطفال •

 جمعية التطوير المجتمعي •

.6 بيت لحم 4
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  جمعية بيت لحم العربية للتأهيل •
 

 جمعية جنين الخيرية •
 

جمعية بيت المسنين والمعوقين  •
 الخيرية

 جمعية سيلة الحارثية الخيرية •

 جمعية قباطية النسائية الخيرية •

 مؤسسة شباب المستقبل •

  جمعية كي ال ننسى النسوية •
 

.7 جنين 6

 اء اسكاكا الخيريةجمعية نس •

  
 

.8 سلفيت 1

 جمعية كفر ثلث الخيرية •
 
  جمعية البر واإلصالح الخيرية  •
 جمعية جيوس الخيرية •

  جمعية اإلنقاذ الخيرية           •

.9 قلقيلية 4

 جمعية طوباس الخيرية •

  جمعية رعاية األيتام والمحتاجين •
.10  طوباس  2

  
 
 
  

 :األعمال الطبية التطوعية  -4
 

 األطبـاء  مواقع حيث تـم التنـسيق مـع مجموعـة مـن              4 الطبية في    األعمالتنفيذ  تم  
حيث تم العمل على      وطاقم ومتطوعي المركز   أصدقاءوالممرضين والصيادلة وبعض من     

 مما ساهم من التخفيف من      األدوية إعطائهافحص وعالج العديد من الحاالت والعمل على        
  .واء بالمجان معاناة المواطنين ووفر لهم العالج والد
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   التطوعية بها وعدد المستفيديناألعمالالمواقع التي تم تنفيذ 

  

ــدد   اسم القرى  اسم المحافظة  الرقم عــ

  السكان

عدد األشخاص الـذي تـم      

  عالجهم

  150  5000  الرماظين والكهوف  الخليل .1
  250  4200  طورا والقرى المحيطة  وجنين .2
ــوار  .3 واألغـــ

  وطوباس

  350  3196  بردلة والقرى المحيطة

  180    كفر ثلث  قلقيلية .4
  930      المجموع .5

  
  

  : الطبية التطوعية بشكل واضح في األعمالساهمت 

  
  .تسليط الضوء على األوضاع الصحية المتردية في مناطق وقرى األغوار المهمشة  -1
  .باألدوية مريض في قرى نائية ومهمشة و تزويدهم 930معالجة  -2

 . المالية للعالج اإلمكاناتن ال تتوفر لديهم التخفيف من معاناة المواطنين الذي -3

  
  وضع القرى والتجمعات السكانية

  
هي من القرى النائية، سكانها من الالجئين المهجرين يعتمدون بشكل أساسـي علـى تربيـة                

وهي متقطعة األوصـال ومعزولـة عـن المنـاطق          . المواشي ووضعهم االقتصادي صعب   
  .المجاورة

التي نفذت بها األعمال الطبية التطوعيـة هـي منـاطق محاطـة             القرى والتجمعات السكانية    
بالمستوطنات وأيضا بعضها يقع في مناطق عسكرية إسرائيلية،وهي أيـضاً محاطـة بجـدار              
الفصل العنصري،كما أن هذه التجمعات تتعرض بشكل دائم إلى اعتداءات المستوطنين ،وأثناء            

  .عتداءات المستوطنين على األهالي تنفيذ العمل الطبي التطوعي شاهدنا بشكل مباشر ا
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بعض المناطق التي نفذت بها األعمال الطبية مثـل منطقـة الكهـوف والتوينـة بمحافظـة                 
الخليل،والمالح بمنطقة األغوار هي مناطق أقرب ما تكون إلى الحياة البدائيـة التـي يعيـشها                

 صـخري ،أمـاكن     هؤالء الناس واألدوات البسيطة التي يستخدمونها، والبيت مكون من كهف         
النوم وأماكن الغسيل والحمام والمطبخ واألدوات الزراعية كلها داخل هذا الكهـف، كهـف ال               
تدخله الشمس على اإلطالق وال توجد تهوية وال أي شباك، كهف رطوبته لم يستطع أي مـن                 

  . دقائق5أفراد الطاقم تحملها أكثر من 
  

 التجمعات السكانية تعاني من المـشاكل       ومن خالل تواجد طاقم المركز في القرى  تبين أن           

  التالية

  الخدمات: أوالً

الخدمات الصحية في بعض التجمعات شبة معدومة ،وفي تجمعات أخرى ال يوجد علـى               .1
 .اإلطالق أي خدمات صحية 

والبعض اآلخر يعيش في كهـوف، ال  )الزينكو والخيش(بعض التجمعات يعيشوا في بيوت     .2
 .الطرق ترابية ،بل أنها وعرة جبلية، الحياة هناك بدائيةشوارع وال مرافق،وال خدمات ، 

 .صعوبة تلبية االحتياجات األساسية  من مواد تموينية وغذائية .3

  .تفتقر إلى الخدمات األساسية الضرورية والى مشاريع البني التحتية مثل الطرق والمياه .4
  .عدم وجود طرق معبدة تؤدي إلى القرية وفي داخل القرية .5
 .اه في القريةعدم وجود مي .6

  .عدم وجود كهرباء .7
  .عدم وجود بيوت مالئمة للسكن حيث أن معظم البيوت مبنية من الطين .8
قلة األراضي التي يمكن ألهل القرية الوصول إليها من اجل مواشيهم بسبب منع االحتالل               .9

 .لهم من التحرك في تلك األراضي بحجة أنها مناطق عسكرية مغلقة

 .عدم وجود المالبس الكافية .10

اعتداءات المستوطنين اليومية والمتكررة مما يؤدي إلى إصابة العديد من أبناء القرية             .11
 .بجروح مختلفة والذين يتعذر الوصول بهم إلى المستشفى إال بعد ساعات طويلة

 .البعض األخر بحاجة إلى تدخالت طبية سريعة مثل الجراحة العامة  .12

األسـرة الـضرورية    ليل المخبرية و  ألشعة و التحا   عدم وجود أجهزة تشخيصية مثل ا      .13
  .لتشخيص بعض الحاالت على وجه الدقة

 
  األمراض والوضع الصحي: ثانياً
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 .هناك إعاقة عند األطفال وهناك تشوهات وأمراض مزمنة .1

 .أمراض جلدية .2

 .فقر دم .3

 .سوء تغذية .4

 .هشاشة العظام .5

 . الجروح والكسور .6

 . أمراض الكلى .7

 .أمراض العيون .8

 .الربو .9

 .الضغط والسكري .10

  
 
  التوعية والتثقيف: ثالثاً

  

الـزواج المبكر،تعـدد    ( سكان  التجمعات بحاجة إلى التوعية والتثقيف في بعض القضايا          •
، تنظيم األسـرة،رعاية الطفولـة،األمراض المنقولـة جنـسياً،الثقافة الجنـسية            تالزوجا

 ) .واإلنجابية

  
  مشاكل أخرى:رابعاً 

  صحي الجهل الكامل من قبل األهالي بوضعهم ال1
   ارتفاع نسبة األمية بين النساء2
   ظاهرة الزواج المبكر المنتشرة بكثرة3
   إهمال األطفال من قبل األهالي4
   انتشار األوساخ وقلة نظافة األطفال5
   عدم وجود أماكن للترفيه أو اللعب6
   انتشار الحشرات الضارة التي تسبب األمراض واألوبئة7
  . أراضي القرية والتي تسبب األمراض الخطرة وجود مياه مجاري المستوطنات في8
  

  التغطية اإلعالمية للنشاطات
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 .اصطحاب طاقم إعالمي لموقع النشاط من وسائل اإلعالم المكتوبة والمرئية والمقروءة .1

 .تصوير النشاطات من خالل الفيديو .2

 . ي الفوتوغرافرتصوير النشاطات  من خالل التصوي .3

  .ات وبثها في وسائل اإلعالمإنتاج تقارير إخبارية عن النشاط .4
 .بث التقرير من خالل التلفزيون الرسمي ومن خالل التلفزيونات المحلية .5

  .نشر األخبار الصحفية في الصحف المحلية عن العمل الطبي التطوعي .6
  

  اإلعالم

  

إن التغطية المتميزة التي حظيت بها األنشطة باإلضافة إلى التقـارير اإلخباريـة التلفزيونيـة               
  . تم تنفيذها بشكل متميز ، كان لها األثر الكبير على المواطنين والتي

إن التقارير في اإلعالم  أعطت صدى جيد على مستوى لعالقات الدنمركية الفلسطينية حيث تم               
االتصال بنا من قبل عدد من رؤساء المجالس المحلية والبلدية مطالبين بضرورة تنفيذ وتقـديم               

 أن كثير من األدوية غير متـوفرة فـي مـستودعات وزارة             المساعدات في مناطقهم وخاصة   
  .الصحة وأن الكثير من األمراض تحتاج إلى تخصصات 

وقد عرض تلفزيون فلسطين على سبيل المثال بعض التقارير الخاصة بالمشروع  في نشراته              
فضائية الرئيسية الثالث وذلك في تمام الساعة السادسة والتاسعة والثانية عشرة على القنوات ال            

  .واألرضية أعطى أثرا ايجابيا ومعززا للعالقات الدنمركية والفلسطينية 
  

 تقارير تلفزيونية وبتها في محطات تلفزيونية 15تم تنفيذ  : التقارير اإلخبارية التلفزيونية .1
   محلية،

 . خبر في الصحف المحلية حول المشروع 20تم نشر : الصحف  .2

ة الفلسطينية في الدنمارك،وحول المساعدات الدنمركية  فلم حول الجاليإنتاج تم :األفالم  .3
  محطة تلفزيون محلية 11وبثه في .  الدنمركية-للفلسطينيين،وحول العالقات الفلسطينية

   فلم تلفزيوني حيث سيسلطإنتاجوبناءا على ما تقدم ونظرا للنجاح الكبير الذي تم تحقيقه تم 
   

  العمل الطبي التطوعي في تقرير و عرضه فيأن مثل هذه الخطوة التي تتمثل في توثيق 
   وسائل اإلعالم من شأنه أن يعزز األهداف اإلنسانية التي قام عليها هذا الحدث من جهة

   ، و أن يخلق مناخا لتعزيز التواصل و التعاون القائم على المبادرات اإلنسانية  بين الناس
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  .من جهة أخرى 
  
  .دث عن المشروع وعن النشاطات تتح) صحيفة(تم إنتاج ملحق :الملحق. 4

  

  :الصعوبات 
عدد من الصعوبات   القيام بتنفيذ أنشطة المشروع في مناطق نائية ومهمشة تطلب مواجهةإن

   :أبرزهاكان 
  
االحتالل وممارساته من حصار واغالقات واجتياحات حيث تعيق الحواجز حركة التنقل  -1

 .ر بشكل سلبي واضح على األنشطة بين المحافظات المختلفة وبين القرى والمدن وتؤث

صعوبة الوصول إلى  بعض التجمعات بسبب عدم وجود طريق معبدة وبعدها عن الشارع               -2
العام مما اضطرنا للسير على األقدام في طرق ترابية وعرة لمسافة طويلة مما أدى إلـى                

  .إعاقة عمل الطاقم،وإصابة السيارات باألضرار
شرين في بعض الطرق والذي سبب حالة من الخـوف          وجود المستوطنين المسلحين المنت    -3

  والذعر للطاقم 
 .تباعد بيوت السكان عن بعضها البعض وانتشارها في الجبال  -4

  
  :قصص النجاح 

  

 المشروع حيث تم تنفيذ المشروع خالل الجدول الزمني ألنشطةااللتزام بالجدول الزمني  -1
 .المحدد

لتي تم استهدافها حيث عبرت هذه الفئات  على الفئات ا واضحةأن تأثيرات المشروع كانت -2
عن ارتياحها للمشروع بشكل عام وإلى محتويات السلة المتنوعة ،حيث قال األهالي أنه 

أيضاً يمكن القول أن دافعية .للمرة األولى تكون السلة حاوية ألصناف جديدة ومفيدة
 كان بالنسبة األطفال في بعض المناطق على بعض محتويات السلة وتعبيرهم عن سعادتهم

هذا إلى جانب مطالبة األهالي بضرورة االهتمام بتجمعاتهم من خالل مشاريع .لنا أهم أثر
أخرى تعود عليهم وعلى أطفاله بالفائدة وينطبق ذلك على األيام الطبية والصوبات 

 .الموزعة 

استقطاب مجموعة من الكفاءات من أطباء وممرضين وصيادلة ومتطوعين للمشاركة في  -3
 . العمل التطوعية مما انعكس إيجابا على هذه األنشطة أيام


