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 االستشاري الفريق المؤسسة في  التخطيط فريق

 مسال زيدان محمد. د ورمنص عمي. د
 إسماعيل سعيد حسام. م الخالدي عفاف. أ

 

 وتقدير شكر
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 المجتمعع  الحتياجععات االسععتجاب  بيععدف والمتكاممعع  المسععتدام  التنميعع  تعزيععز إلعع  فمسععطين – الطفععل إنقععا  جمعيعع  تسععع 
 تشعمل والتعي الفمسعطيني المجتمع  احتياجات من مجموع  تعالج فإنيا المؤسس  تنف ىا التي األنشط  خالل فمن. المحمي

 وتحسعين والنسعا  المبكعرة، الطفولع  وتنميع  المؤسساتي، والتطوير الصحي، والصرف والمياه والصح  البيئ  قطاع من كل
 وتنظعععيم المعععؤتمرات وعقعععد والمنشعععورات األبحعععاث إععععداد إلععع  باإلضعععاف . جسعععديا لممععععوقين والمعيشعععي  الصعععحي  األوضعععاع
 .التدريبي  والدورات العمل ورشات
 المؤسسعات مع  الشعراك  خعالل معن والمجتمععات األسعر وتقويع  الطفعل، عمع  التركيعز فعي المؤسسع  عمعل مبعادئ وتتركعز

 والتثقيعف والتوعيع  التقنيع  والمسعاعدة التعدريب مجعال فعي تعمعل حيعث ربحعي غيعر ياىعدف مؤسسع فال. واالسعتدام  الحكومي 
 بشععكل تيعدف مشععاري  ععدة بتنفيعع  قامعت المؤسسع  إن. غععزة قطعاع منععاط  جميع  فعي التعمععيم عمع  تركيزىععا إلع  باإلضعاف 

 واألطفععال لمنسععا  اإلنسععان قععو ح حمايعع  نطععا  لتوسععي  المععدني المجتمعع  ومجموعععات المحميعع  الكععوادر تمكععين إلعع  عععام
 .والشباب

 فععي المؤسسعع  ةنشعع  منعع  تبنييععا تععم طموحعع  رؤيعع  عععن تمخضععت عامعع  أىععداف تمتمعع  فمسععطين – الطفععل إنقععا  جمعيعع إن 
 خطع  بإععداد البعد  نحعو المنطم  ى ا كان المؤسس  رؤي  تبني عم  سنوات عشر من أكثر لمرور ونظرا م 1999 العام

 .الجديدة األلفي  في المتجددة المجتم  حاجيات تواكب فمسطين، – الطفل إنقا  جمعي ل دةجدي خمسيو إستراتيجي 
 رؤيع  بصعياغ  انتيعا  الداعمع  والتوجيعات اإلسعتراتيجي  القضعايا صعياغ  عمميع  بعدأت الواقع  تشخيص عممي  انتيا  فبعد

 التطويريعع  والحاجععات المحمععي لممجتمعع  التنمويعع  الحاجععات ىمععا رئيسععين مرتكععزين عمعع  ارتكععزت لممؤسسعع  وطموحعع  جديععدة
 .لممؤسس 

 تتضعععمن والماليععع ، اإلداريععع  والخطععع  القطاعيععع  الخطععع  قسعععمين إلععع  مجعععزأة الجديعععدة اإلسعععتراتيجي  الخطععع  كانعععت ىنعععا ومعععن
 .المستقبمي  المؤسس  وأىداف سمو  وتضبط تحدد سامي  قيم بعشرة م طرة إستراتيجي ، أىداف ست  بمجموعيا
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 بيععدف فمسععطين – الطفععل إنقععا  جمعيعع  واقعع  لتشععخيص عمييععا الحصععول المععراد والمعمومععات البيانععات طبيععع  مععن انطالقععا
 كونعععو التحميمعععي الوصعععفي المعععنيج اسعععتخدام تعععم فقعععد القادمععع ، الخمسععع  السعععنوات تغطعععي لممؤسسععع  إسعععتراتيجي  خطععع  وضععع 
 دقيقعا وصعفا بوصعفيا وييعتم البحعث محعل ةالظعاىر  دراسع  عمع  المعنيج ىع ا يعتمعد حيث المؤسس  واق  لتشخيص األنسب
 .وكميا كيفيا تعبيرا عنيا ويعبر
 بيعدف العالقع   ات الدراسعات وبععض المؤسس  منشورات من الثانوي  البيانات: لمبيانات مصدريين عم  االعتماد تم وقد

 معن تصعميميا تعم التعي ان االسعتب اسعتخدام تعم فقعد األوليع  البيانعات أمعا. المؤسسع  واقع  لتشعخيص النظعري اإلطار ت صيل
 إدارة مع  تمعت التعي المقعابالت إلع  باإلضعاف  السعابق ، الدراسعات معن العديعد عم  باالعتماد و ل  االستشاري الفري  قبل

 .فمسطين – الطفل إنقا  جمعي 
( 11) إلع  االسعتبان  تقسعيم تعم حيعث المؤسسع ، واقع  لتشعخيص الرئيسعي  األداة تمثعل سعؤاال( 135) االسعتبان  شعممت وقد

 :التالي النحو عم  أجزا 
 المؤسس  في الستراتيجي التخطيط كفا ة بمقياس متعمق  أسئم  الجز  ى ا يضم: األول الجزء
 اإلستراتيجي  الخط  جودة مقياس الجز  ى ا يتناول: الثاني الجزء
 المؤسس  قيادة كفا ة مقياس عم  الجز  ى ا اشتمل: الثالث الجزء
 المؤسس  في التنظيمي الييكل فاعمي  مقياس عم  الجز  ى ا يحتوي: الرا ع الجزء
 المؤسسي التقويم مقياس الجز  ى ا يتناول: الخامس الجزء
 المالي  الموارد جودة مقياس عم  الجز  ى ا اشتمل: السادس الجزء
 المادي  الموارد جودة مقياس عم  الجز  ى ا اشتمل: السا ع الجزء
 البشري  الموارد جودة مقياس عم  جز ال ى ا يحتوي: الثامن الجزء
 المستفيد رضا مقياس الجز  ى ا تناول: التاسع الجزء
 المجتم  خدم  مقياس عم  الجز  ى ا اشتمل: العاشر الجزء
 الخارجي والتعاون العالقات مقياس عم  الجز  ى ا احتوى: عشر الحادي الجزء
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بععدايات القععرن الماضعععي، لعبععت المؤسسععات األىميعع  دورا أساسعععيا فععي النضععال الفمسععطيني معععن أجععل التحععرر والتنميععع .  منعع 
وارتبطععت عمميعع  نمععو المؤسسععات األىميعع  بالبيئعع  االجتماعيعع  والسياسععي  المتغيععرة فععي فمسععطين التععي كانععت بععدورىا مرتبطعع  

 .غاي ميزت بمستوى رائ  من اإلبداع والصمود في ظروف معقدة لمبتطور مفاىيم المجتم  المدني الفمسطيني وقد ت
قطععاع المؤسسععات األىميعع  الفمسععطيني  وفيععر اإلنتععاج خععالل االنتفاضعع  األولعع  ومعع   لعع ، حععدثت تغيععرات ج ريعع  فععي  وكععان

اعي، وبع ل  سير أعمال المؤسسات األىمي  في أعقاب إنشا  السمط  الفمسطيني ، و ل  عمع  المسعتويين السياسعي واالجتمع
المؤسسعععات األىميععع  وفقعععًا لمتطعععورات الجديعععدة، باإلضعععاف  إلععع  العععدور  (mandate)جعععا ت الحاجععع  لتععععديل رؤيععع  وتفعععويض

األساسععي لممؤسسععات األىميعع  فععي التنميعع  االجتماعيعع  واالقتصععادي ، فقععد لعبععت دورا فعةععاال فععي أنشععط  اإلغاثعع  معع  تطععور 
ل متميز في تقديم الخدمات األساسي  في ظل بيئ  معقدة وك ل  قعدرتيا عمع  أثبتت قدرتيا عم  العمل بشك كما .األحداث

 .التكيف بشكل ممحوظ
ىعع ه الظععروف االسععتثنائي ، كانععت المؤسسععات األىميعع  حريصعع  عمعع  تطععوير وتوسععي  نطععا  الخععدمات التععي ليععا تعع ثير  تحععت

ه المؤسسعات ععن أىميع  دورىعا فعي المجتمع  أكبر عم  التنمي  الفمسطيني . ويتجم  ى ا من خالل الوعي الموجعود لعدى ىع 
المحمعععي رغعععم وجعععود تفعععاوت فعععي التوقععععات بعععين مختمعععف المؤسسعععات األىميععع ، إال أنعععو نعععال كتوافععع  فعععي ا را  عمععع  أىميععع  

إن التحععدي الحقيقععي ىعو القععدرة عمعع  المضععي قععدمًا فععي ىعع ه الميمعع  واإلسععيام  .ومركزيع  دورىععا فععي عمميعع  التنميعع  والتحريععر
 في تشكيل المجتم  الفمسطيني.بشكل فعال 

 

 قطاع الوؤسسات األهلية تطىر

 الوؤسسة تاريخ

 الفمسععطيني المجتمعع  لتنميعع  ربحيعع  غيععر محميعع  كمؤسسعع  1999 مععايو فععي رسععميا فمسععطين – الطفععل إنقععا  جمعيعع  ت سسععت
 الشعععباب وتطعععوير االقتصعععادي  والفعععرص البيئيععع  الصعععحي  والتوعيععع  البيئععع  وصعععح  المعععرأة مركعععز وتقويععع  التعمعععيم تعزيعععز بيعععدف
 الضعف  فعي األخعرى الميشعم  والمنعاط  الفمسعطينيين الالجئعين مخيمات في واألطفال النسا  تمكين وك ل . اإلنسان وحقو 
 أن يعنعي وىع ا. الصعحي  والتربيع  واالجتماعيع  االقتصعادي  النعواحي من حياتيم ظروف وتحسين لتطوير غزة وقطاع الغربي 
 .الفمسطيني المجتم  لدى المدى طويم  التنموي  باالحتياجات أساسا تعن  فمسطين – الطفل إنقا  جمعي 
 عععن فضععال الععاممين جميعع  التقععا  ونقطع  البععد  نقطعع  دائمعا وكععان غعزة مدينعع  فععي يقع  الرئيسععي ومكتبيععا المؤسسع  نشعع ة فمنع 
 معن معؤخرا المؤسسع  تمكنعت القطاع من الوسط  المنطق  في تنف  مشاري  عدة وجود إل  نظرا انو بيد. اإلدارة مركز كونيا
 .المغازي بمخيم الوسط  المنطق  في ليا فرعا افتتاح

 



  االستراتيجية الخطة

 

 

 فمسطين -إنقاذ الطفل  جمعية
 

 6 صفحة

 

 مجعععال فعععي العمميععع  الخبعععرة  وي معععن أعضعععا  يضعععمان إدارة ومجمعععس استشعععاري  لجنععع  فمسعععطين – الطفعععل إنقعععا  جمعيععع  يعععدير
 .مماثم  مؤسسات في عاما العشرين تفو  الطرفين لدى الخبرة ومجمل الحكومي  وغير الحكومي  المؤسسات

 :التالية الجغرافية المناطق في المؤسسة ومشاريع أنشطة معظم زوتترك
 (الجديدة التركمان، الشاطئ، التفاح، حي الزيتون، حي) وتشمل غزة منطق  -
 (المحيط  والمناط  البمح ودير والنصيرات والبريج المغازي) وتشمل غزة قطاع وسط منطق  -

 .لالجئين وجباليا رفح مخيمي -

 الخعدمات وقمع  العدخل مستوى في وانخفاض نسبيا مرتفع  سكاني  كثاف  من تعان  المستيدف  ناط الم ى ه معظم حيث
 .المتوفرة

 

 الوقذهة الخذهات وصف

 :رسمي والغير الرسمي المجتمعي التعميمص1
 .المبكرة الطفول  مرحم  في التعميم -
 .القدرات وبنا  واألسر الشباب وتوعي  تنمي  برنامج -
 .الميشم  الفئات تخدم المجتمعي  مراكزلم برامج  -
 :الخا ة االحتياجات ذوي تأ يلص 2
 .المحم  المجتم  عم  المبن  الت ىيل برامج تعزيز -
 :ال يئية وال حة ال حي وال رف المياه موارد تنميةص3

 البنيععع  تحسعععين خعععالل معععن والريفيععع  الحضعععري  المجتمععععات بيئععع  تحسعععين عمععع  فمسعععطين – الطفعععل إنقعععا  جمعيععع  تركعععز
 :التالي النحو عم  الشريك  المؤسسات م  الصحي والتثقيف البيئي  التوعي  برامج وتقديم التحتي 

 الشرب مياه قطاع تحسين -
 الصحي الصرف شبكات بنا  -

 البيئي  التوعي  برامج تقديم خالل من الريفي  و الحضري  المجتمعات بيئ  تحسين
 المرأة حقوق و المنا رةص 4
 المحمي  مؤسساتال بنا  -
 التوعي  و االجتماعي النوع تعزيز -
 تدريبي  مواد تطوير -
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 التنظيوي الهيكل
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، تركعز معظميعا عمعع  الناجحع عامعا ععدد كبيعر معن المشعاري   عشعرونفمسعطين عمع  معدار  –إنقعا  الطفعل  جمعيع  نفع ت
المشععاري  الداعمعع  لقطعاع المععرأة ومصععادر لععوحظ غيعاب  بينمععا ،وقطععاع  وي االحتياجععات الخاصع  صعح الالتعمععيم و قطعاع 
 المياه.
يتعمعع  بالجيععات المانحعع  فقععد تعععددت وتنوعععت المؤسسععات المانحعع  مععا بععين محميعع  ودوليعع  وكععان النصععيب األكبععر  وفيمععا

 .روعمش 16( و ل  من حيث عدد المشاري  الممول  والبالغ  NPAلمساعدات الشعب النرويجي )لمؤسس  التعاون و 
  االحتياجععات المجتمعيعع  بعععد اإلطععالع عمعع  العديععد مععن الدراسععات المحميعع  والدوليعع  و خرىععا تقريععر األمععم تنععاول واقعع تععم

تنعاول تقعدير واقع  قطعاع غعزة فعي كافع   والع ي”?Gaza in 2020 A livable placeالمتحعدة الع ي يحمعل عنعوان  
   الجمعي ت العالق  المباشرة بمجاالت عمل وتم التركيز في ى ا التقرير عم  الجوانب  ا 2020المجاالت بحمول العام 

تواجععو سععكان غععزة بالمسععتقبل كبيععرة،  سععيكون  التععيسععتكون التحععديات  مسععتدام وال فعالعع ال العالجيعع  جععرا اتاإل غيععاب فععي
الرعايعع  الصعحي  الحاليعع  والتعمععيم  مسعتويات سععتتجوو  ،لميععاه الشعرب افعي الوصععول إلع  مصععادر موثعو  بيعع ب ىنعا  صعععو 
بع ل الجيعود الجبعارة معن قبعل  يجعب ، الععيش فييعا يمكعن مكانعاسعيكون   2020اض، لضمان أن غزة في عام إل  االنخف

الفمسعععطينيين والشعععركا  فعععي كافععع  القطاععععات مثعععل الطاقععع  والتعمعععيم والميعععاه والصعععح  والصعععرف الصعععحي، وبالتعععالي نحتعععاج 
 ي  والتي يستحقونيا.األساس اإلنسانيتمت  سكان قطاع غزة بحقو   كيالجيود  تكثيفلتسارع و 

 –الطفععل  إنقععا  جمعيعع ىعع ا اإلطععار االسععتراتيجي، تععم العمععل عمعع  وضعع  خطعع  إسععتراتيجي  لمسععنوات الخمععس القادمعع  ل فععي
لمتعرف عمع  الفعرص المتاحع  والتيديعدات ونقعاط القعوة ونقعاط الضععف  الواق  تشخيص عممي فمسطين. وقد تم البد  في  

 وأىعععداف قضعععاياورسعععال  المؤسسععع  بيعععدف ترجمتيعععا إلععع   رؤيععع  صعععياغ  عمميععع  دأتبعععالتعععي تواجييعععا المؤسسععع ، ومعععن ثعععم 
 التطويريع  والحاجعات المحمعي لممجتمع  التنمويع  الحاجعات: ىمعا رئيسعينعمع  بععدين  تركعزت داعم  وتوجيات إستراتيجي 
 .لممؤسس 

 تتضععمن والماليعع ، اإلداريعع   والخطعع القطاعيعع  الخطعع : قسععمين إلعع  مجععزأة الجديععدة اإلسععتراتيجي  الخطعع  كانععت ىنععا ومععن
 .المستقبمي  المؤسس  وأىداف سمو  وتضبط تحدد سامي  قيم بعشرة م طرة إستراتيجي ، أىداف ست  بمجموعيا

 يتعم  بنتائج تشخيص واق  المؤسس  تم إجمال التحميل اإلستراتيجي في أرب  محاور موضح  بالجداول أدناه:  وفيما
 
 

 الؼام الىاقغ
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قاط
ن

 
قوة
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 ومقترحات بآرا  األخ  عم  المؤسس  قيادة تحرص
 العاممين

قاط
ن

 
عف
لض
ا

 

 الخطط لنتائج الداخمي لمتدقي  نظاما المؤسس  توفر ال
المستمر التحسين أجل من

 يديرىا المالي  الموارد إلدارة موظف المؤسس  توفر
 مختص موظف

 ضمان عم  تعمل تنظيمي  وحدة المؤسس  في يتوفر ال
 ا األد جودة

االنترنت شبك  عم  محدث موق  لممؤسس  يوجد

 .لغةمنبأكثرومعرف

 الزبائن شكاوى الستقبال  ليات المؤسس  توفر ال

 ومسؤوليات لميام وظيفي وصف المؤسس  تمتم 
 الوظيفي الكادر

 كافي  غير سنويا لممؤسس  المتاح  المالي  الموارد
 اإلستراتيجي  وأىدافيا رسالتيا لتحقي 

 المناسب  الدراسي  القاعات المؤسس  في تتوفر ال المحمي المجتم  لدى طيب  بسمع  المؤسس  تتمت 
 (وغيرىا والمساح  واإلضا ة التيوي  حيث من لمتدريب

 التنموي  المشاري  تنفي  في المؤسس  تسيم
 واالجتماعي  االقتصادي 

 خاص  لسيارات المؤسس  تمتم  ال

 الثنائي  االتفاقيات تفعيل عم  المؤسس  تحرص
 المحمي  المؤسسات م  جودتيا وضمان والجماعي 
 والدولي  واإلقميمي  والعربي 

 تقييم طري  عن البشري  مواردىا فاعمي  المؤسس  تقيم ال
 .ومنتظم  دوري  بصورة أدائيم

 
 

 
لفر
ا

 
حة
متا
ال

 

 غعزة قطعاع لواقع  والدوليع  المحمي  الدراسات وفرة
 قبميوالمست الحالي

ات
ديد
لته
ا

 

 الموحد المجتمعي العمل غياب

 الدولي  المؤسسات قبل من التمويل وقف غزة قطاع في العمل حري 
 وأصعععحاب والبمعععديات المؤسسعععات مععع  المصعععداقي 
 المصمح 

 غزة لقطاع اإلسرائيمي والحصار اإلغال  استمرار

 لالحتالل المتزايد الت ثير الفمسطيني  المصالح  تحقي 

 معععععن القادمععععع  والمنافسععععع  المعععععانحين متطمبعععععات تععععع ثير البري رفح معبر عبر السفر سيول 
 الدولي  األىمي  المؤسسات

 وقعععدوم الخعععارجي الععععالم عمععع  غعععزة قطعععاع انفتعععاح
 المساعدات قوافل

 التطوعي بالعمل المجتم  اىتمام في تراج 

 الساح  وفي العربي العالم في التطورات

 الدولي 

 سياسععععي نظععععام وغيععععاب الععععداخمي السياسععععي االنقسععععام
 فعال
 والعالمي  المحمي  المالي  األزم 
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 اإلسرتاتيجي اإلطار
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 :والقوانين المواثيق  اإللتزام .11
  القانون سيادة يضمن بما الفمسطيني  القوانين بجمي  فمسطين الطفل إنقا  جمعي  جمعي  تمتزم
 :التنمية أولويات .12

 الفمسطيني  الوطني  التنمي  أولويات م  منسجم  أنشطتنا تكون ب ن ممتزمون
 :المشاركة .13

 المساىمات تشجي  أجل من والخارجيين الداخميين فيدينالمست جمي  م  والتواصل االتصال عمميات بتفعيل ممتزمون
 .المجتمعي 

 :والتنسيق التش يك .14
 الجمعي  عمل قطاعات كاف  في العالق  أصحاب م  والتعاون والتنسي  بالتشبي  ممتزمون

 :الشفافية .15
  العالق   وي أصحاب إل  الصحيح  المعمومات بإيصال يتعم  فيما المعرف  في الح  بمبدأ نؤمن
 :مساءلةال .16

 .المتنوع  الجمعي  موارد استخدام حول تقارير لتقديم  ليات نمتم 
 :والشمول المساواة .17
 والخارجيين الداخميين المستفيدين لجمي  متكافئ  فرص نقدم
 :الرشيدة اإلدارة .18

 بفعالي  العمل لضمان المؤسس  لموارد صحيح  إدارة
 :والفعالية التأثير .19

 المعمن  أىدافنا لتحقي  وكفؤة عم فا بطريق  مواردنا بتوظيف نمتزم
 النزا ة .22

 معيم ومشاكل خالفات حدوث يمن  بما واألفراد والمجموعات المؤسسات قيم نحترم
 

 المؤسسة قيم

 :والقوانين  المواثيق االلتزام .1
   القانون سيادة يضمن بما الفمسطيني  القوانين بجمي  فمسطين الطفل إنقا  جمعي  تمتزم
 :التنمية أولويات .2

 الفمسطيني  الوطني  التنمي  أولويات م  منسجم  أنشطتنا ونتك ب ن ممتزمون
 :المشاركة .3

 المسععاىمات تشععجي  أجعل مععن والخععارجيين العداخميين المسععتفيدين جميعع  مع  والتواصععل االتصععال عمميعات بتفعيععل ممتزمعون
 .المجتمعي 

 :والتنسيق التش يك .4
 الجمعي  عمل قطاعات كاف  في العالق  أصحاب م  والتعاون والتنسي  بالتشبي  ممتزمون

 :الشفافية .5
   العالق   وي أصحاب إل  الصحيح  المعمومات بإيصال يتعم  فيما المعرف  في الح  بمبدأ نؤمن

 :المساءلة .6
 .المتنوع  الجمعي  موارد استخدام حول تقارير لتقديم  ليات نمتم 

 :والشمول المساواة .7
 جيينوالخار  الداخميين المستفيدين لجمي  متكافئ  فرص نقدم
 :الرشيدة اإلدارة .8

 بفعالي  العمل لضمان المؤسس  لموارد صحيح  إدارة
 :والفعالية التأثير .9

 المعمن  أىدافنا لتحقي  وكفؤة فاعم  بطريق  مواردنا بتوظيف نمتزم
 النزا ة .12

 معيم ومشاكل خالفات حدوث يمن  بما واألفراد والمجموعات المؤسسات قيم نحترم
 

 الوؤسسة قين
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تحسين الوض  التعميمي واالجتماعي والصحي واالقتصادي لمفئات الفمسطيني  الميمش  واألكثر فقرا من خالل تعزيز 
دام  التي تيدف إلي تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين وتمكين المجتمعات المحمي  من أجل إحداث التنمي  المتكامم  والمست
 .تغيرات ايجابي  في حياتو

 الرسالة بياى

 كافع  فييعا تتعوفر الفمسعطيني اإلنسعان لحيعاة جديعدة مععالم رسعم فعي لممسعاىم  الععالم عمع  واالنفتعاح السياسعي  التعقيدات تجاوز
 .االجتماعي التغيير في المساىم  من الشباب فييا يتمكن الدولي ، والمواثي  األسس وف  لحياةا مقومات

 الوستقبلية الرؤية
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 اإلستراتيجي اليدف اإلستراتيجي  القضي 
 مشعععععاري  تمويعععععل مصعععععادر واسعععععتمراري  زيعععععادة عمععععع  الحفععععاظ
 .المؤسس 

 صععالح فععي تصعب ومسععتدام  مالئمعع  تمويعل مصععادر وتنويعع  تطعوير
 .وأنشطتنا  برامجنا تحقي 

 فعي بفعالي  المشارك  من وتمكينو الفمسطيني المواطن صمود تعزيز وانقسام وحصار احتالل من السياسي الوض  تعقيدات
 .واالقتصادي  واالجتماعي  السياسي  الحياة

 المجتمع  ووععي ثقع  وبنعا  المقدمع  الخعدمات وجعودة مستوى
 الفمسطيني

 الحتياجععات االسععتجاب  عمعع  قععادرة عاليعع  جععودة  ات اتخععدم تقععديم
 .المحمي المجتم  ومتطمبات

  ات المؤسسعات مع  والشراك  الخارجي العالم عم  االنفتاح
 .والدولي  المحمي  والخاص  الحكومي  العالق 

  الوطن حدود وخارج داخل والتعاون والتشبي  التواصل دائرة توسي 

 لممعععواطن النظيفععع  والبيئععع  شعععربلم الصعععالح  الميعععاه مسعععتقبل
 الفمسطيني

 والبنعع  لمشععرب الصعالح  الميععاه مصععادر تعوفير فععي المسععاىم  تعزيعز
 . البيئي  تموث من والحد التحتي 

  وي وقطعععععععععاع الرسعععععععععمي غيعععععععععر التعمعععععععععيم قطعععععععععاع مسعععععععععتقبل
 الخاص  االحتياجات

 غيععر التعمععيم مجععاالت فععي المجتمعيعع  التنميعع  بععرامج وتوسععي  تحسععين
 .الخاص  االحتياجات ويو  الرسمي



 اإلستراتيجية واألهذاف القضايا
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 القطاعية اخلطة
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 وانقسام وحصار احتالل من السياسي الوض  تعقيدات اإلستراتيجية القضية

 السياسي  الحياة في بفعالي  ارك المش من وتمكينو الفمسطيني المواطن صمود تعزيز اإلستراتيجي الهدف 1
 .واالقتصادي  واالجتماعي 

 المنف ة التدريب برامج الجمعي ، قبل من الموفرة الوظائف عدد المؤشر
 تدريب برنامج 31 ، وظيف  221 الحالية القيمة

 م در
 المعمومات

 لمجمعي  واإلداري المالي التقرير القياس أداة فمسطين-الطفل إنقا  جمعي 

  ادراتالم
 وت ىيععععععل إعععععععداد
 الشباب وتدريب

 فععععععععععرص خمعععععععععع 
  عمل

 وتثقيف توعي 
 معععععععدرة مشعععععععاري 
 لمدخل

 بعععين معععا التكامعععل
 القطاعات

 المسععععععععععععععععععععاعدات
 الطارئ 

 المشاريع

2
2
1
8

 

(A1118) 

 قدرات تطوير
 الفني  الشباب

 واإلداري 
 لسو  وتمكينيم

 العمل

(A2118) 
 المبعععادرات دععععم

 الشععععععععععععععععععععععععععععععععععبابي 
 لمخعععععععععععععععععععععععععععريجين

 لخمعع  وتمكيععنيم
  عمل فرص

(A3118) 
 التوعيعععععععععععععععععععععععععععععععععععععع 

 حعععععول والتثقيعععععف
 العام  الصح 

(A4118) 
 ودععععععععم تمكعععععععين

 الشعععععععععععععععععععععععععععععععععععباب
 المعععععععععععععععععععععععععععععععتال 

 خاص  مشاري 

 

(A5118) 
 المسععععععععععععععععععععاعدات
 الصعععععععععععععععععععععععععععععععععحي 

 الطارئ 

2
2
1
9

 

(A1119) 
 المجتمعععع  توعيعععع 

 حععععععععول المحمععععععععي
 المشعععععععععععععععععععععععععععععععارك 
 المجتمعيعععععععععععععععععععععععععع 

   لمشباب

(A2119) دععععم 
 لمتطععوع الطمبعع 

 عمععععل فععععي

 المؤسسععععععات

  بالشراك( األىمي 
 الجامععات،   مع 

 سعاعات فعرض و

 مععععن معتمععععدة

 الخدمععععععععععع 

 )المجتمعي 

(A3119) 
 المسععععععععععععععععععععاعدات

 الطارئ  النقدي 
2
2
2
2
 (A1120) 

عععععععداد تمكععععععين  وا 
 الشاب  القيادات

(A2120) 
 النسععععععا  تمكععععععين

 الميمشعععععععععععععععععععععععات
 فعععععععععرص لخمععععععععع 
  عمل

(A3120) 
 المعععدني التثقيعععف
 لمشباب

 

(A4120) 
 المسععععععععععععععععععععاعدات

 لععععععع وي الطارئعععععع 
 االحتياجعععععععععععععععععععات

 اص الخ
  التقديري  الموازن 

 التمويل م ادر
 الشعبي  المساعدات األوروبي، االتحاد المؤسسات، تطوير مركز التعاون، مؤسس  لمتنمي ، األمريكي  الوكال 

 وأخرون الكاثوليكي  اإلغاث  النرويجي ،
 الفمسطيني  الجامعات الثقافي ، المراكز  الشركاء
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 الفمسطيني لممواطن النظيف  والبيئ  لمشرب الصالح  لمياها مستقبل اإلستراتيجي  القضي 

 .البيئي  تموث من والحد التحتي  والبن  لمشرب الصالح  المياه مصادر توفير في المساىم  تعزيز اإلستراتيجي اليدف 2

 المجال نفس في المشاري  عدد المؤشر
 مشاري  8 الحالي  القيم 

 مصدر
 المعمومات

 واإلداري المالي التقرير القياس أداة فمسطين-لالطف إنقا  جمعي 
 لمجمعي 

 ميعععععععاه تحميععععععع  المبادرات
 الشرب

 ترشععععععععععععععععععععععععععععععععيد
 اسععععععععععععععععععععتيال 

 المياه

 ت ىيععععععععععععععععععععععععععععععععل
 وتطععععععععععععععععععععععععوير
 الصعععععععععععععععععععععععرف

 الصحي

 توعيعععععععععععععععععععععععععععععع 
 بيئي وتثقيف

 مععن الععتخمص
 النفايععععععععععععععععععععععات

 الصمب 

 ت ىيععععععععععععععععععععععععععععععععل
 وتطععععععععععععععععععععععععوير
 شععععععععععععععععععععععععععبكات

 المياه

 اسععععععععععععععععععععععتخدام
 الطاقععععععععععععععععععععععععععععع 

   المتجددة

 المشاري 
2
1
1
8

 

A1218) )
 هالميا تحمي 

 في المالح 
 المناط 
 الميمش 

A2218) )
 طالب توعي 

 وطالبات
 المدارس
 بترشيد

 استيال 
 المياه

A3218) )
 تطوير
 شبكات
 الصرف
 في الصحي
 المناط 
 الميشم 

A4218) )
 توعي 

 بيئي وتثقيف
 لطالب
 المدارس

A5218) )
 تزويد

 المناط 
 في الميمش 
 غزة قطاع

 بحاويات
 قمام 

A6218) )
 ت ىيل

 وتطوير
 كاتشب

 في المياه
 المناط 
  الميمش 

A7218) )
 خاليا توفير

 شمسي 
 لممناط 
 الميمش 

2
1
1
9

 
A1219) )

 تزويد
 المدارس
 الحكومي 
 مياه بخزانات
 صالح 
 لمشرب

A2219) )
 توعي 

 المجتم 
 المحمي
 بترشيد

 استيال 
 المياه

 

A3219) )
 توعي 

 بيئي وتثقيف
 لممجتم 
 في المحمي
 المناط 
 الميمش 

A4219) ) 
 عمال تشغيل
 بيئ  لخم 
 نظيف 
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2
1
2
1
 

A1220) )
 البيئات تزويد

 الميمش 
 مياه بخزانات
 صالح 
 لمشرب

  

A2220) )
 بيئ  تطوير
 صحي 
 ونظيف 

   

  التقديري  الموازن 

 وأخرونMANP UK،  UNDPاألوروبي، االتحاد األوروبي ، المفوضي  لمتنمي ، األمريكي  الوكال  التمويل مصادر
  المدني المجتم  مؤسسات المحمي ، البمديات   الشركا
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 الخاص  االحتياجات  وي وقطاع الرسمي غير التعميم قطاع مستقبل اإلستراتيجي  القضي 

 اإلستراتيجي اليدف 3
 االحتياجات و وي الرسمي غير التعميم مجاالت في المجتمعي  التنمي  برامج وتوسي  تحسين
 .الخاص 

 المجال نفس في ي المشار  عدد المؤشر
 مشاري  7 الحالي  القيم 
 لمجمعي  اإلداري التقرير القياس أداة فمسطين-الطفل إنقا  جمعي  المعمومات مصدر

 المبادرات

 دعععععععععععععععععععععععععععععععععم
 وتحسعععععععععععععععين

 ريععاض بيئعع 
 األطفال

 ت ىيعععععععععععععععععععععععععععععععععل
 وتععععععععععععععععععععععععععدريب
 مربيعععععععععععععععععععععععععععات
 ريععععععععععععععععععععععععععععععاض

 األطفال

 التعمععععععيم دعععععععم
 المساند

 الععععدعم بععععرامج
 النفسععععععععععععععععععععععععععععي
 واالجتماعي

 بععععععععععععععععععععععععععععععععععرامج
 وأنشععععععععععععععععععععععععععط 

   رفييي ت

 ت ىيعععععععل دععععععععم
  وي

 االحتياجعععععععععات
 الخاص 

 حقععععععو  دعععععععم
 الطفل

 المشاري 
2
1
1
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A1318))
 تحسععععععععععععععععععععين

 البيئعع  جععودة
 ريعععاض فعععي
  طفععععععععععععععععالاأل

 محافظععععععععات
 غزة

A2318) )
 قعدرات تطوير

 الععععععععععععععععععععععععاممين
 التربعععععععععععععععععععععويين
 واإلداريعععععععععععععععععين

 ريعععععععاض فعععععععي
   األطفال

A3318) )
 مشععععععععععععععععععععععععععععروع
 تحسععععععععععععععععععععععععععععين
 المسععععععععععععععععععععععتوى
 التعميمععععععععععععععععععععععي
لألطفععععال فععععي 
محافظععععععععععععععععات 

 غزة

A4318) )
 النفسععي العدعم

 واالجتمععععععععاعي
لألطفععععال فععععي 
محافظععععععععععععععععات 

 غزة

A5318) )
 خععدمات تقععديم

 منيجيععععععععععععععع  ال
لألطفععععال فععععي 
محافظععععععععععععععععات 

 غزة

A6318) )
 تحسععععععععععععععععععععععععععععين
 الوضعععععععععععععععععععععععععععع 
 المعيشعععععععععععععععععععععي
 لعععععععععععععععععععععععععععععععععععع وي
 االحتياجعععععععععات

 الخاص 

A7318) )
 دعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععم

 معن الشراكات
 حقععععععو  أجععععععل
 الطفل

2
1
1
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A1319) )
 إنشععععععععععععععععععععععععععا 
 ريععععععععععععععععععععععاض

 فععععي أطفععععال
 المنعععععععععععععععاط 

  الميمش 

 

A2319) )
 دروسالعععععععععععععععععععععععع

 العالجيععععععععععععععععععععع 
 لألطفععععععععععععععععععععععععال
 ضععععععععععععععععععععععععععاف

 التحصيل

A3319) )
 التعععععععععععععععععععععععععععععدخل
 النفسععععععععععععععععععععععععععععي

  وي لألطفعععال
 االحتياجعععععععععات

 الخاص 

A4319) )
 أنشعععط  تقعععديم

 ترفيييعععععععععععععععععععععععععععع 
 ألطفعععععععععععععععععععععععععععال

 المدارس

A5319) )
 خععدمات تقععديم

 الععععععععععععععععععععععععععععععالج
 الطبيععععععععععععععععععععععععي

 مخععيم ألىععالي
 المغازي

A6319) )
 حقععععععو  دعععععععم

 الطفععععععععععععععععععععععععععععععععل
 المعا 
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A1320) )
 تزويععععععععععععععععععععععععععد
 ريععععععععععععععععععععععاض
 األطفععععععععععععععععال
 بععععععععععععععععععععععالمواد

   والبرامج

 

A2320) )
 قعدرات تطوير

 المدرسعععععععععععععععععععين
 الفني 

 

A3320) )
 أنشعععط  تقعععديم

 ترفيييعععععععععععععععععععععععععععع 
  وي لألطفعععال

 االحتياجعععععععععات
 الخاص 

A4320) )
 األجيععزة تقععديم

 التعويضععععععععععععععي 
 لممعاقين

A5320) )
 توعيععععععععععععععععععععععععععععععععع 
 المجتمععععععععععععععععععععععع 
 باتفاقيعععععععععععععععععععععععععععع 

   الطفل حقو 

  التقديري  الموازن 

 االتحاد المؤسسات، تطوير مركز التعاون، مؤسس  الدولي ، كير سس مؤ  لمتنمي ، األمريكي  الوكال  التمويل مصادر
 و خرون MANP UK الكاثوليكي ، اإلغاث  اليونيسيف، النرويجي ، الشعبي  المساعدات األوروبي،

 المدني المجتم  مؤسسات  الشركا 
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 واملالية اإلدارية اخلطة
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 .جمعي تمويل مشاري  العم  زيادة واستمراري  مصادر  الحفاظ اإلستراتيجية القضية
 وتنوي  مصادر تمويل مالئم  ومستدام  تصب في صالح تحقي  برامجنا  وأنشطتنا. تطوير اإلستراتيجي الهدف

 مبالغ التمويل السنوي خالل فترة الخط ، وعدد المؤسسات المانح  متوسط المؤشر
 مؤسس  مانح  13 ، $600000 الحالية القيمة
 فمسطين -إنقا  الطفل جمعي  المعمومات م در
 المالي واإلداري لممؤسس  التقرير القياس أداة

 التشغيمية األ داف
 رقم

 المشروع
 العام

 الموازنللللللللللللللللللللللة
 التقديرية

الخط  اإلستراتيجي  لممؤسسعات المانحع  المحميع  والدوليع  ومؤسسعات القطعاع  تسوي 
 الخاص.

A2118))  10000 

ل حسعععاب بنكعععي ينشعععر عبعععر الموقععع  فعععرص التبعععرع لصعععالح الجمعيععع  معععن خععال تععوفير
 اإللكتروني وكاف  مطبوعات الجمعي  

A3218)) 
 1000 

 A2219))  50000 واق  مؤسس  واحدة سنويا ممول  الجديدة لمشاري  الجمعي  بعدد المؤسسات ال زيادة

عم  تمويل مشروع سنوي من خعالل مسعاىم  القطعاع الفمسعطيني الخعاص  الحصول
 ()بنو ، شركات، اتصاالت

A1318)) 
 100000 

 $161000 التقديرية الموازنة

 التمويل م ادر
األمريكي  لمتنمي ، مؤسس  كير الدولي ، مؤسس  التعاون، مركز تطوير المؤسسات، االتحاد  الوكال 

 و خرون MANP UKاألوروبي، المساعدات الشعبي  النرويجي ، اليونيسيف، اإلغاث  الكاثوليكي ، 
 ي  ودولي محم مؤسسات الشركاء
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 وجودة الخدمات المقدم  وبنا  ثق  ووعي المجتم  الفمسطيني مستوى اإلستراتيجية القضية
 ومتطمبات المجتم  المحمي. الحتياجات االستجاب عم   قادرة عالي  جودة  ات خدمات تقديم اإلستراتيجي الهدف

 تقييم المشاري  نتائج المؤشر
 %65سب  بن تحسن الحالية القيمة
 المانح  المؤسسات المعمومات م در
 نياي  المشروع تقرير القياس أداة

 التشغيمية األ داف
 رقم

 المشروع
 العام

 الموازنللللللللللللللللللللللة
 التقديرية

 800  (A4118) وت ىيل أحد موظفي الجمعي  في مجال إدارة الجودة تدريب
 A2119))  1200 بالجمعي  الخاصنظام إدارة الجودة  تفعيلو  تحديث
 A3120))  500 نشرة لتوعي  العاممين ضمن برامج الجمعي  ومشاريعيا بمفاىيم الجودة.  إعداد

 A3219))  700 وتحديث نظام متابع  وتقييم المشاري  المنف ة مراجع 
 A3219))  500 موث  إلدارة الشكاوى واالستفادة منيا نظام تحديث
 A4318))  3000 أنشط  ترفييي  اجتماعي  لموظفي الجمعي  تنفي 
 A6318))  1000 ي دليل إحصائي سنوي لمجمع إعداد

 A7318))  1000 سنوي  لنسب اإلنجاز مقارن  بمؤشرات األدا . مراجع 
 500  (A1120) وتحديث نظام تقييم أدا  األفراد العاممين في الجمعي  والمشاري   مراجع 
 $9200 يةالتقدير  الموازنة

 و خروناألمريكي  لمتنمي ، مؤسس  كير الدولي ، مركز تطوير المؤسسات  الوكال  التمويل م ادر
 يوجد ال الشركاء
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 اإلستراتيجية القضية
عم  العالم الخارجي والشراك  م  المؤسسات  ات العالق  الحكومي  والخاص  المحمي   االنفتاح
 والدولي .

 والتعاون داخل وخارج حدود الوطنالتواصل والتشبي   ةدائر  توسي  اإلستراتيجي الهدف
 اتفاقيات التعاون المحمي  والدولي ، عدد الزيارات، تحديث الموق  اإللكتروني عدد المؤشر

 ريازيارة ، يحدث الموق  دو  25اتفاقي ،  40 الحالية القيمة
 فمسطين-إنقا  الطفل جمعي  تالمعموما م در
 واإلداري لممؤسس  التقرير القياس أداة

 التشغيمية  دافاأل
 رقم

 المشروع
 العام

 الموازنللللللللللللللللللللللة
 التقديرية

 1000  (A3219) النجاحتتضمن قصص  معي وتعميم نشرة إلكتروني  سنوي  عن مشاري  الج إعداد
 A3218))  200 والموق  اإللكتروني لجمعي رسال  ورؤي  الجمعي  داخل مقر ا نشر
 300  (A3219)   والمستفيدين والعاممين لمبادرات الشركا لالستماع سنوي مجتمعي لقا  عقد

 100  (A3120) مصادر “ بواب  عم  إلكتروني صفح   إنشا 
 2000  (A7318) في مؤتمر دولي سنوي المشارك 

 300  (A7318) المؤسسات المحمي  والخارجي . م لجن  تنسيقي    إنشا 
 800  (A2318) والبروتوكول  أحد موظفي الجمعي  عم  مبادئ وميارات العالقات العام تدريب

 $4700 التقديرية الموازنة
 األمريكي  لمتنمي ، مؤسس  كير الدولي ، مركز تطوير المؤسسات و خرون الوكال  التمويل م ادر

 يوجد ال الشركاء
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 التشغيلية املصفوفة
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 ( 8102العام )  مشاريع

 المشروع فكرة المشروع رمز
السنوي   الموازن 

 التقديري 
المرشح   الجي 

 لمتمويل
المرشح   الجي 

 لمتنفي 

A1118 
قدرات الشباب الفني  واإلداريع   تطوير

 وتمكينيم لسو  العمل
  االتحاد األوروبي 100000

A2118 
المبعععععادرات الشعععععبابي  لمخعععععريجين  دععععععم

 وتمكينيم لخم  فرص عمل
150000 

الوكال  األمريكي  
 لمتنمي 

 

A3118 
والتثقيععععععععف حععععععععول الصععععععععح   التوعيعععععععع 

 70000 ام الع
مركز تطوير 
  المؤسسات

A4118 
ودععععععععععم الشعععععععععباب المعععععععععتال   تمكععععععععين

 مشاري  خاص 
70000 

مركز تطوير 
 المؤسسات

 

A5118 مؤسس  أوب  100000 الصحي  الطارئ  المساعدات  

A1218 
الميععععاه المالحعععع  فععععي المنععععاط   تحميعععع 

 الميمش 
  االتحاد األوروبي 120000

A2218 
 ارسالمععععععدطععععععالب وطالبععععععات  توعيعععععع 

  االتحاد األوروبي 50000 بترشيد استيال  المياه

A3218 
وتطعععععععوير شعععععععبكات الصعععععععرف  ت ىيعععععععل

 الصحي في المناط  الميشم 
  االتحاد األوروبي 600000

A4218  50000 وتثقيف بيئي لطالب المدارس توعي 
مركز تطوير 
 المؤسسات

 

A5218 
المناط  الميمش  في قطاع  تزويد

 غزة بحاويات قمام 
  االتحاد األوروبي 100000
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A6218 
وتطوير شبكات المياه في  ت ىيل

 المناط  الميمش  من قطاع غزة
  االتحاد األوروبي 300000

A7218 
خاليا شمسي  لممناط   توفير

 الميمش 
  المفوضي  األوربي  300000

A1318 جععععععودة البيئعععععع  فععععععي ريععععععاض  تحسععععععين
 األطفال في محافظات غزة

  ي المفوضي  األورب 100000

A2318 
قععدرات العععاممين/ات التربععويين  تطععوير

واإلداريعععين فعععي ريعععاض األطفعععال فعععي 
 محافظات غزة

40000 
مركز تطوير 
  المؤسسات

A3318 
لألطفعععال المسعععتوى التعميمعععي  تحسعععين

  مؤسس  التعاون 300000 في محافظات غزة

A4318 
لألطفعععال النفسعععي واالجتمعععاعي  العععدعم

 في محافظات غزة
100000 

 التعاونمؤسس  

 

A5318 
لألطفعال فعي خعدمات المنيجيع   تقديم

 محافظات غزة
100000 

 مؤسس  التعاون

 

A6318 الوضعععععععع  المعيشععععععععي لعععععععع وي  تحسععععععععين
 االحتياجات الخاص 

الوكال  األمريكي   100000
 لمتنمي 

 

A7318 
الشععععععراكات مععععععن أجععععععل حقععععععو   دعععععععم
 70000 الطفل

الوكال  األمريكي  
  لمتنمي 

 2,820000 الكمي المجموع
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 ( 8102العام )  مشاريع

 المشروع فكرة المشروع رمز
السنوي   الموازن 

 التقديري 
المرشح   الجي 

 المرشح  لمتنفي  الجي  لمتمويل

A1119 
 حععععععععول المحمععععععععي المجتمعععععععع  توعيعععععععع 
 لمشباب المجتمعي  المشارك 

60000 MAP UK  

A2119 
 عمعععععل فعععععي التطعععععوعي العمععععل

  مع  راك بالشع( األىميع  المؤسسعات

 الجامعات  / الكميات
50000 UNDP  

A3119 أميات بال حدود كندا 100000 الطارئ  النقدي  المساعدات  

A1219 
 بخزانات الحكومي  المدارس تزويد
 لمشرب صالح  مياه

  المفوضي  األوربي  150000

A2219 
 بترشيد المحمي المجتم  توعي 

 المياه استيال 
70000 MAP UK  

A3219  لممجتم  بيئي وتثقيف عي تو 
 الميمش  المناط  في المحمي

70000 MAP UK  

A4219 
 بيئ  لخم  عمال تشغيل مشروع
  المفوضي  األوربي  200000 نظيف 

A1319 
 المنعععاط  فعععي أطفعععال ريعععاض إنشعععا 

   القطاع من الميمش 
  مؤسس  التعاون 200000

A2319 
 ضععاف لألطفعال العالجيع  العدروس
 التحصيل

150000 
المساعدات الشعبي  

 النرويجي 
 

A3319 
  وي لألطفععععععععععال النفسععععععععععي التععععععععععدخل

 الخاص  االحتياجات
الوكال  األمريكي   70000

 لمتنمي 
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A4319 
 ألطفععععععععال ترفيييعععععععع  أنشععععععععط  تقععععععععديم

 المدارس
100000 

الوكال  األمريكي  
 لمتنمي 

 

A5319 
 الطبيعععععععي العععععععالج خععععععدمات تقععععععديم
 المغازي مخيم ألىالي

30000 
  األمريكي  الوكال

 لمتنمي 
 

A6319 االتحاد األوروبي 40000 المعا  الطفل حقو  دعم  

 1,290000 الكمي  المجموع

 

  (8181العام ) مشاريع

 المشروع فكرة المشروع رمز
السنوي   الموازن 

 التقديري 
المرشح   الجي 

 المرشح  لمتنفي  الجي  لمتمويل

A1120 عداد تمكين   االتحاد األوروبي 70000 لشاب ا القيادات وا 

A2120 
 لخمععععععع  الميمشعععععععات النسعععععععا  تمكعععععععين
 عمل فرص

  القنصمي  األمريكي  60000

A3120 الوكال  األمريكي   50000 لمشباب المدني التثقيف
 لمتنمي 

 

A4115 
 لعععععععععععععععع وي الطارئعععععععععععععععع  المسععععععععععععععععاعدات

 الخاص  االحتياجات
  أوب  100000

A1220 
 تبخزانا الميمش  البيئات تزويد
 لمشرب صالح  مياه

  المفوضي  األوربي  150000

A2220 120000 ونظيف  صحي  بيئ  تطوير MAP UK  

A1320 
 بععععععععالمواد األطفععععععععال ريععععععععاض تزويععععععععد
   التعميمي  والبرامج

120000 
مركز تطوير 
 المؤسسات
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A2320 مؤسس  التعاون 70000 الفني  ات/المدرسين قدرات تطوير  

A3320 
  وي لألطفعععال  ترفيييععع أنشعععط  تقعععديم

 الخاص  االحتياجات
100000 

الوكال  األمريكي  
 لمتنمي 

 

A4320 110000 لممعاقين التعويضي  األجيزة تقديم 
الوكال  األمريكي  

 لمتنمي 
 

A5320 
 حقععععععععو  باتفاقيعععععععع  المجتمعععععععع  توعيعععععععع 
  االتحاد األوروبي 100000   الطفل

 $1050000 الكمي المجموع
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# 
 الهدف

 اإلستراتيجي
 لهدفا

 التشغيمي
 المشروع رمز

 تاريخ
 التنفيذ

 التكمفة
 التقديرية

 الجهة
 المكمفة

 مؤشر
 األداء
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الخطعععععع   تسععععععوي 
اإلسععععععععععععععععععتراتيجي  
لممؤسسععععععععععععععععععععععععات 
المانحعع  المحميعع  
والدوليععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  
ومؤسسعععععععععععععععععععععععععات 
القطععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاع 

 الخاص.

A2118  10000   

 

فعععععععععرص  تعععععععععوفير
التبعععععععرع لصعععععععالح 
الجمعيععععععععع  معععععععععن 
خعععععععالل حسعععععععاب 
بنكي ينشر عبر 
الموقععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  
اإللكترونععععععععععععععععععععععععي 
وكافععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  
مطبوععععععععععععععععععععععععععععات 

 الجمعي  

A3218  1000   

 

عععععععععععععععدد  زيععععععععععععععادة
المؤسسععععععععععععععععععععععععات 
الممولععع  الجديعععدة 
لمشعععععععععععععععععععععععععععععععععععاري  
الجمعيععع  بمواقععع  
مؤسسعععععع  واحععععععدة 

 سنويا 

A2219  50000   

 

عمععععع   الحصعععععول
تمويععععععل مشععععععروع 
سنوي من خالل 

ىم  القطععاع مسععا

A1318  100000   
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الفمسععععععععععععععععععععععععععطيني 
الخععاص )بنععو ، 
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وت ىيعععععل  تعععععدريب
أحععععععععععد مععععععععععوظفي 
الجمعيعععععععععع  فععععععععععي 
مجعععععععععععععععععععععععال إدارة 

 الجودة

A4118  800   

 

وتفعيععععل  تحععععديث
نظعععععععععععععععععععععععععععام إدارة 
 الجعععودة الخعععاص

 بالجمعي 

A2119  1200   

 

نشععععععععععععرة  إعععععععععععععداد
لتوعيععع  الععععاممين 
ضعععععععععمن بعععععععععرامج 
الجمعيععععععععععععععععععععععععععععععععععع  
ومشعععععععععععععععععععععععععاريعيا 
 بمفاىيم الجودة. 

A3121  500   

 

وتحديث  مراجع 
نظعععععععععام متابعععععععععع  
وتقيعععيم المشعععاري  

 المنف ة

A3219  700   

 

نظععععععععام  تحععععععععديث
موثعععععععععععععععععععع  إلدارة 
الشععععععععععععععععععععععععععععععععععكاوى 
 واالستفادة منيا

A3219  500   

 

أنشععععععععععط   تنفيعععععععععع 
ترفيييععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  
اجتماعيعععععععععععععععععععععععععععععع  
لمعععععععععععععععععععععععععععععععععععوظفي 

A4318  3000   
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 الجمعي 

 
دليععععععععععععل  إعععععععععععععداد

إحصععائي سعععنوي 
 لمجمعي 

A6318  1000   

 

سعععععنوي   مراجعععععع 
لنسعععععب اإلنجعععععاز 
مقارن  بمؤشعرات 

 األدا .

A7318  1000   

 

وتحديث  مراجع 
نظعععام تقيعععيم أدا  
األفعععراد الععععاممين 
فععععععععععي الجمعيعععععععععع  

 والمشاري  

A1121  500   
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وتعمعععععععيم  إععععععععداد
نشعععععرة إلكترونيععععع  
سعععععععععععععنوي  ععععععععععععععن 
مشاري  الجمعيع  
تتضعمن قصعص 

 النجاح

A3219  1000   

 

رسععععععععععععال   نشععععععععععععر
ورؤيعععع  الجمعيعععع  
داخعععععععععععععل مقعععععععععععععر 
الجمعي  والموقع  

 اإللكتروني

A3218  200   

 

لقعععععععععععععععععا   عقععععععععععععععععد
مجتمععععي سعععنوي 
لالسععععععععععععععععععععععععععععععتماع 
 لمبععععععععععععععععععععععععععععععععادرات

شععععععععععععععععععععععععععععععععععععركا  ال
والمسععععععععععععععععععععتفيدين 

 والعاممين 

A3219  300   
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صعععععععفح   إنشعععععععا 

إلكترونيععععع  عمععععع  
 بواب    مصادر 

A3121  100   

 
فععععععععي  المشععععععععارك 

معععععععععؤتمر دولعععععععععي 
 سنوي

A7318  2000   

 

لجنععععععععع    إنشعععععععععا 
تنسعععععععععععيقي  مععععععععععع  
المؤسسععععععععععععععععععععععععات 
المحميعععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  

 والخارجي .

A7318  300   

 

أحععععععععععععد  تععععععععععععدريب
موظفي الجمعي  
عمعععععععععع  مبععععععععععادئ 
وميععععععععععععععععععععععععععععععععارات 

لعالقعععععات الععععععام ا
 والبروتوكول 

A2318  800   
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التقديرية املوازنة  
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 األول  السنة

 اإلجمالية $ القيمة اإلستراتيجي الهدف

صمود المواطن الفمسطيني وتمكينو من المشعارك  بفعاليع   تعزيز
 .في الحياة السياسي  واالجتماعي  واالقتصادي 

0002222 لمشعععرب المسعععاىم  فعععي تعععوفير مصعععادر الميعععاه الصعععالح   تعزيعععز
 والبن  التحتي  والحد من تموث البيئي .

وتوسعععي  بعععرامج التنميععع  المجتمعيعع  فعععي مجعععاالت التعمعععيم  تحسععين
 غير الرسمي و وي االحتياجات الخاص .

 الثانية السنة

 اإلجمالية $ القيمة اإلستراتيجي الهدف

صمود المواطن الفمسطيني وتمكينو من المشعارك  بفعاليع   تعزيز
 .ة السياسي  واالجتماعي  واالقتصادي في الحيا

1290000 
المسعععاىم  فعععي تعععوفير مصعععادر الميعععاه الصعععالح  لمشعععرب  تعزيعععز

 والبن  التحتي  والحد من تموث البيئي .
وتوسعععي  بعععرامج التنميععع  المجتمعيعع  فعععي مجعععاالت التعمعععيم  تحسععين

 غير الرسمي و وي االحتياجات الخاص .

 الثالثة السنة

 اإلجمالية $ القيمة تيجياإلسترا الهدف

صمود المواطن الفمسطيني وتمكينو من المشعارك  بفعاليع   تعزيز
 في الحياة السياسي  واالجتماعي  واالقتصادي 

المسعععاىم  فعععي تعععوفير مصعععادر الميعععاه الصعععالح  لمشعععرب  تعزيعععز 1050000
 والبن  التحتي  والحد من تموث البيئي .

تمعيعع  فعععي مجعععاالت التعمعععيم وتوسعععي  بعععرامج التنميععع  المج تحسععين
 غير الرسمي و وي االحتياجات الخاص .

5,160,000 اإلجمالي  )ثالث سنوات( القيم 
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 املتابعة مصفوفة
 والتقييم
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 الحالي  القيم  المؤشر اإلستراتيجي اليدف
 امتداد عم  لممؤشر المنشودة القيم 

 المعمومات مصدر السنوات
2118 2119 2121 

       
       
       
       
       
       

 

 

 

 

 


