
15:31 الساعة 06/12/2010االثنيـن 

الممثلية االسترالية في رام هللا تقدم منحة لمؤسسة جذور لإلنماء

 " الذي يعنى بصحة االم ويرتبطرام هللا- معا- قدمت الممثلية االسترالية منحة مالية لمؤسسة جذور لدعم برنامج "طوارئ الوالدة

كورنو الممثل االسترالي فيبمستوى مھارة مقدمي الخدمات الصحية. وذلك في اجتماع عقد اليوم وحضره كل من جيني جرانت –

كتورة سلوى النجاب مديرة مؤسسةفلسطين ، وتوفيق رعد مدير برنامج المساعدات في الوكالة االسترالية للتنمية الدولية ، الد

جذور، وستيفاني ھنسل مديرة البرامج في المؤسسة.

ستمر وذلك بالتعاون مع وزارةوتأتي ھذة المنحة بشكل خاص لدعم استراتيجية المؤسسة التى تھتم بمؤسسة التعليم الطبي الم

صحة التي ترتبط ارتباط مباشر برفعالصحة والجامعات والكليات الوطنية مثل القدس وابو ديس. وتنمية القوى البشرية في مجال ال

مستوى الخدمات الصحية .

 على رخصة حصرية من االكاديمية االمريكية لطب االسرة2004وبينت سلوى النجاب مديرة المؤسسة ان المؤسسة حصلت منذ عام 

رات في مجال طوارىء الوالدة.حيث يتموصحة الطفل حديث الوالدة ، وقالت : "يعتمد ھذا البرنامج على التعليم الذاتي وتحسين المھا

 طبيبا ،ممرضا550تى اليوم ھناك تقييم المتدربين من خالل امتحان عملي ونظري معتمد من االكاديمية االمريكية لطب العائلة، وح

 دورة تدريبية" .17وقابلة اجتازوا ھذا البرنامج التدريبي بنجاح من خالل 

 مليون دوالر45ية تقدم كل عام حوالي واوضح توفيق رعد مدير برنامج المساعدات في الوكالة االسترالية للتنمية الدولية ان الممثل

كما غزة  لقطاع  السلطة والبعض  الموظفين في  لرواتب  االكبر منھا  الجزء  يذھب  الفلسطيني  بالقطاعللشعب  كبير  بشكل  تھتم   

الصحى والمرأة وحقوق االنسان .

ن سعداء لتقديم ھذةواضاف: "تعد مؤسسة جذور من اھم المؤسسات التى تعنى بالمجال الصحي والنسوي في فلسطين ونح

المنحة لدعم برامج ومشاريع مؤسسة جذور".

ل لتحسين الصحة وتعزيزھايذكر ان مؤسسة جذور لإلنماء الصحي واإلجتماعي ھي مؤسسة أھلية فلسطينية مركزھا القدس ، تعم

ؤشرات واالحتياجات الوطنيةكحق أساسي من حقوق اإلنسان ،وتسعى لتطوير صحة ورفاه الفرد واألسرة والمجتمع بناًء على الم

معية والجماھيرية لزيادة قدرتھا،وذلك عن طريق بناء القدرات المؤسسية للمنظمات الصحية واالجتماعية وتمتين المنظمات المجت

على التأثير في العوامل االجتماعية المحددة للصحة.
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