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اخلطة الإ�سرتاتيجية 2013-2011

أوالً: مقدمة: 
يف  م�سجلة  ربحية  غري  اأهلية  موؤ�س�سة  هي  التعاون  موؤ�س�سة 

جنيف- �سوي�سرا، قام بتاأ�سي�سها جمموعة من رجال الأعمال 

موؤ�س�سة  وهي   .1983 عام  والعرب  الفل�سطينيني  واملفكرين 

تنموية م�ستقلة عن اأية انتماءات �سيا�سية اأو حزبية اأو طائفية، 

واحلفاظ  الفل�سطيني  الإن�سان  قدرات  تنمية  اإىل  وتهدف 

املجتمع  بناء  ويف  احلية،  ثقافته  ودعم  وهويته  تراثه  على 

املدين، وذلك من خالل التحديد املنهجي لحتياجات ال�سعب 

ال�سليمة  الآليات  اإيجاد  على  والعمل  واأولوياته  الفل�سطيني 

لال�ستفادة الق�سوى من م�سادر التمويل املتاحة. 

املحور الأ�ل: 

وحتليله،  املحيط  للواقع  معمقة  قراءة  على  اخلطة  اإعتمدت   

ترجيحًا،  الأكرث  الإحتمالت  وبناء  الإحتياجات،  وحتديد 

يف  املوؤ�س�سة  طاقة  وتوجيه  الرئي�سية،  العمل  اجتاهات  لتحديد 

ي�سمن  ومبا  واأهدافها،  وروؤيتها  ر�سالتها  تخدم  التي  امل�سارات 

ويحقق  والتحديات،  املتغريات  مع  واملجدي  ال�سريع  التعامل 

الإ�سرتاتيجية  اخلطة  ا�ستناد  جاء  هنا  من  املن�سود.  الأثر 

لالأعوام 2011-2013 على حتليل للبيئة اخلارجية، مبكوناتها 

على  بناًء  والثقافية،  والجتماعية  والقت�سادية،  ال�سيا�سية، 

واقع وظروف وخ�سو�سية كل منطقة من مناطق العمل الأربع 

)ال�سفة الغربية مبا فيها القد�س ال�سرقية، قطاع غزة، مناطق 

1948، التجمعات الفل�سطينية يف لبنان(، مما اأتاح لها تركيز 
التدخالت  وحتديد  وبراجميًا،  وقطاعيًا  مناطقيًا  اجلهد 

الظروف  مع  يتواءم  ومبا  احلاجة،  تتطلب  حيث  ال�سرورية 

والتحديات القائمة اأوالنا�سئة، يف املنطقة والقطاع وذلك �سمن 

املوارد املتاحة واملتوقع اجتذابها للثالث �سنوات القادمة. 

املحور الثاين:

الداخلية  للبيئة  معمق  حتليل  على  الثاين  املحور  تركز 

راكمتها  التي  الفنية  اخلربة  من  لالإ�ستفادة  للموؤ�س�سة 

املوؤ�س�سة، عرب م�سريتها منذ التاأ�سي�س، وقراءة هذه التجربة 

والبناء عليها. فقد اإعتمدت اخلطة الإ�سرتاتيجية لالأعوام 

الذاتية،  املوؤ�س�سة  لإمكانيات  درا�ستها  على   ،2013-2011
ومكوناتها الأ�سا�سية، واخلربة والإمكانات املتاحة من جهة، 

العتبار  بعني  اآخذة  ثانية،  جهة  من  املحتملة  والإمكانات 

تو�سيات اللجان املوؤ�س�ساتية وفرق العمل املنبثقة عن جمل�س 

عمل  فريق  واحلاكمية،  الإ�سرتاتيجية  عمل  )فريق  الأمناء 

الأداء املوؤ�س�سي، فريق عمل الهوية املوؤ�س�ساتية، فريق عمل 

ال�سباب(، وما نتج عنها من تطوير لالأنظمة الإدارية واملالية 

والرباجمية من اأجل الرتقاء بالعمل املوؤ�س�سي. وهو ما منح 

على  والقدرة  املرونة  �سمة  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  برامج 

�سياق  تطراأ يف  قد  التي  وامل�ستجدات  املتغريات  مع  التكيف 

التنفيذ.  

ال�سعاب، وعرب هذه  رغم  لعملها  والناظمة  املوجهة  لتكون  الإ�سرتاتيجية  و�سع خططها  على  التعاون  موؤ�س�سة  داأبت  �سنوات  منذ 

والإغاثية  التنموية  وم�ساريعها  براجمها  طرح  يف  وا�ستمرت  حددتها،  التي  الإ�سرتاتيجية  باأهدافها  املوؤ�س�سة  التزمت  اخلطط 

امل�ستجيبة لحتياجات ال�سعب الفل�سطيني يف ال�سفة الغربية مبا فيها القد�س وقطاع غزة ومناطق 1948 والتجمعات الفل�سطينية يف 

لبنان.  وعلى الرغم من التحديات، ا�ستطاعت املوؤ�س�سة اأن حتقق العديد من النجاحات على مدى ال�سنوات ال�سابقة، فقامت بتمويل 

اآلف الربامج وامل�ساريع بقيمة تقدر بـحوايل 450 مليون دولر اأمريكي يف القطاعات التنموية والإغاثية املتنوعة ملختلف املجالت. 

باإمكانياتها املالية وبكفاءات كوادرها الب�سرية فقط، واإمنا  اأي موؤ�س�سة ل ترتبط  اأهداف  اإن جتارب النجاح والف�سل يف حتقيق 

مبدى القدرة على التحديد الدقيق لأهدافها و�سبل قيا�س خمرجاتها، واملقدرة على امتالك الروؤية ال�سمولية مل�ستلزمات حتقيقها، 

والإدراك ال�سليم لالإمكانات املتاحة، واملعرفة بطرق التوظيف الأمثل لها يف اإطار خطة اإ�سرتاتيجية ر�سيدة وخطة تنفيذية حمكمة. 

الإ�سرتاتيجية لالأعوام )2013-2011(،  املوؤ�س�سة خطتها  اأعدت  واأهدافها،  الروؤية وانطالقًا من ر�سالتها وروؤيتها  و�سمن هذه 

لت�سكل الإطار العام، املوجه والناظم لعملها خالل ال�سنوات الثالث القادمة، والتي اعتمدت يف بنائها على حمورين رئي�سني:

معهد الأمل -غزة
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اإن التحليل املعمق للبيئة اخلارجية والداخلية اأدى اإىل حتديد 

اأدق لنقاط القوة وال�سعف يف عمل املوؤ�س�سة، وقيا�س تاأثريات 

ال�سبل  وو�سع  ونتائجه،  العمل  اآليات  على  املحيط  الواقع 

وتطوير  بتح�سني  الكفيلة  التدخل  واآليات  والإ�سرتاتيجيات 

الأداء، حتى يتحقق تعميق اأثر تدخالت املوؤ�س�سة وتوفري املرونة 

خرج  وقد  الطارئة.  والأحداث  املتغريات  مع  للتعامل  الالزمة 

لتوجيه  )�سيناريوهات(،  رئي�سية  احتمالت  بثالثة  التحليل 

و�سع  ت�سميم  �سوئها  على  ميكن  العمل،  مناطق  يف  الأحداث 

الربامج التنموية والإغاثية التي ت�ستهدف ال�سعب الفل�سطيني، 

على اأر�سه ويف جتمعاته يف لبنان. وخالل النقا�سات الداخلية 

مت ترجيح، ال�سيناريو القائم على: “ا�ستمرار الو�سع الراهن- 

التنمية وال�سمود”.

 ،)2013-2011( الإ�سرتاتيجية  اخلطة  راعت  فقد  وعليه، 

الن�سجام والتواوؤم بني ال�سيا�سات التنموية الوطنية من جهة، 

يف  لدورها  وفهمها  وتطلعاتها  وقدراتها  املوؤ�س�سة  عمل  واإطار 

على  احلفاظ  مع  ثانية،  جهة  من  الفل�سطيني  ال�سعب  اأو�ساط 

ال�سابقة  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  مع  واحليوي  العميق  التوا�سل 

)2008-2010( لت�سكل امتدادًا طبيعيًا وتطويرًا لها وتقييمًا 

لأثرها ولي�س بدياًل اأو انقطاعًا عنها.

لالأعوام  ال�سابقة  للخطة  املتاأنية  القراءة  �سمحت  وقد 

عليها،  والبناء  الإجناز  عنا�سر  وحتليل   ،)2010-2008(

الدرو�س،  من  وال�ستفادة  ال�سعف  ومناطق  الثغرات  وحتليل 

الأمثل  التوظيف  وت�سمن  الأداء  تعزز  التي  الربامج  بو�سع 

وروؤيتها  املوؤ�س�سة  ر�سالة  يخدم  ومبا  املتوفرة،  لالإمكانيات 

التي  ال�سرورية  الواقعية  �سمة  منحها  ما  وهو  واأهدافها، 

�ستنعك�س فاعليتها يف اإطار اخلطة التنفيذية.

قطاعات  اأربعة  اخلطة  هذه  حددت  ذلك،  من  وانطالقًا 

وقطاع  الثقافة،  وقطاع  التعليم،  قطاع  وهي:  للتدخل  اأ�سا�سية 

الإن�سانية.  وامل�ساعدات  الطوارئ  وقطاع  املجتمعية  التنمية 

القطاعية  والحتياجات  ال�سرورات  العتبار  بعني  اآخذة 

واملناطقية وحماور العمل امل�سرتكة بني القطاعات والإمكانات 

يف  الدوائر  بني  والتكامل  التمويل،  لجتذاب  م�ستقباًل  املتاحة 

لدعم  تنفيذية  ا�سرتاتيجيات  وتنفيذ اخلطة عرب و�سع  اإعداد 

والإت�سال  املوارد  تنمية  �سملت  التي  الرباجمية  الإ�سرتاتيجية 

والإعالم والإدارة واملالية. وعليه ر�سمت اخلطة جمموعة من 

والتكامل  ال�سمولية  تتوخى  التي  املحزمة  والربامج  ال�سيا�سات 

اإمكانياتها  وتو�سيع  ا�ستمراريتها  وتزيد من فر�س  بينها،  فيما 

بني  الذي  امللخ�س  �سيعر�سه  ما  وهو  اأثرها،  تعميق  ل�سمان 

اأيدينا ب�سكل موجز.

العام  الإطار  من  تنبع  اخلطة  هذه  اأن  بالذكر  اجلدير  من 

ت�سريعاتها  �سمن  وتعمل  توجهاتها  �سمن  وت�سري  للموؤ�س�سة، 

و�سيا�ساتها ونظام حاكميتها املحددة اأدناه.

ن�ساط �سيفي - غزة
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اخلطة الإ�سرتاتيجية 2013-2011

ثانيًا: اإلطار العام للمؤسسة

لالإحتياجات  ا�ستجابتها  �سمان  بغر�س  وذلك  دوري  ب�سكل  لعملها  العام  الإطار  عنا�سر  مراجعة  على  التعاون  موؤ�س�سة  حتر�س 

مت  التي  للعنا�سر  عر�س  يلي  وفيما  قدراته.  تطوير  وا�ستمرار  الفل�سطيني  الإن�سان  �سمود  لتعزيز  الهادفة  والإغاثية  التنموية 

اعتمادها عام 2010 من قبل اجلمعية العمومية:

1.2. ر�ؤية املوؤ�س�سة
والدميقراطية  واحلرية  بالإ�ستقالل  تنعم  فل�سطني عربية  كمواطنني يف  الفل�سطينيني  �سمود  تعزيز  اإىل  التعاون  موؤ�س�سة  تتطلع 

يتمتعون فيها بالكرامة والرخاء والتقدم ويتمكنون فيها من حتقيق ذاتهم، مع توفري الفر�س املتكافئة لهم يف تفعيل جميع قدراتهم 

بتميز واإبداع. 

2.2. الر�سالة: 

ت�سعى موؤ�س�سة التعاون اأن تكون املوؤ�س�سة الفل�سطينية الأهلية 

قدرات  تطوير  يف  بتميز  ت�ساهم  التي  الرائدة  التنموية 

ودعم  وهويته  تراثه  على  واحلفاظ  الفل�سطيني  الإن�سان 

خالل  من  وذلك  املدين،  املجتمع  بناء  ويف  احلية  ثقافته 

واأولوياته  الفل�سطيني  ال�سعب  التحديد املنهجي لحتياجات 

والعمل على اإيجاد الآليات ال�سليمة لال�ستفادة الق�سوى من 

م�سادر التمويل املتاحة.

3.2. قيم العمل:

اللتزام الوطني، وال�ستقاللية، واملهنية 

4.2. الأ�لويات:

حددت املوؤ�س�سة الأولويات الإ�سرتاتيجية الآتية:

  ا�ستحداث الربامج النوعية وتو�سيع نطاقها وتعميق اأثرها.

  تعزيز الأطر التنظيمية داخل املوؤ�س�سة.

  جذب العاملني الأكفاء وتطويرهم والحتفاظ بهم.

املانحني  ال�سركاء  ومع  داخليًا  والتوا�سل  الت�سال  حت�سني    

وامل�ستفيدين.

  حت�سني ظهور ر�سالة املوؤ�س�سة واأهدافها وبراجمها.

  زيادة املوارد املالية وتنويعها واإدارتها بفاعلية وكفاءة.

جمعية احلق يف احلياة -غزة
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ثالثًا: مكونات الخطة اإلستراتيجية 2013-2011
ي�ستعر�س هذا اجلزء، الهدف العام والأهداف الفرعية للخطة الإ�سرتاتيجية 2011-2013، املبادئ والأ�س�س، واملنهجية املتبعة 

يف اإعدادها، وال�سيناريو املعتمد للخطة الإ�سرتاتيجية 2013-2011.

1.3. الهدف العام للخطة الإ�سرتاتيجية 2013-2011
تعزيز م�ساهمة موؤ�س�سة التعاون يف تلبية الإحتياجات التنموية 

والإغاثية للفل�سطينيني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة ومناطق 

لها  وال�ستجابة  القادمة،  الثالثة  لالأعوام  ولبنان   1948
الرباجمية  العمليات  عنا�سر  فيها  تت�سافر  منهجية  بطريقة 

والبحث والتخطيط وتنمية املوارد والت�سال والإعالم والإدارة 

ومبا  الأثر،  وعميقة  النطاق  وا�سعة  تغريات  لإحداث  واملالية، 

يتواءم مع الأهداف الوطنية، واحتياجات ال�سركاء، والأهداف 

التنموية لالألفية.

1.1.3 الأهداف الفرعية 
  ت�سجيع احلفاظ على الثقافة والهوية الفل�سطينية واإحياء املوروث الثقايف الفل�سطيني.

  تنمية الإن�سان الفل�سطيني وتاأهيله ومتكينه لي�سبح منتجًا ومهنيًا وقادرًا على حتقيق اأهدافه واأحالمه، ولي�سهم يف دفع عجلة 

التغيري القت�سادي والجتماعي.

  متكني املوؤ�س�سات املحلية وم�ساعدتها على تقدمي خدمات مالئمة لحتياجات الفل�سطينيني من خالل تطبيق متطلبات احلكم 

الر�سيد وحتقيق ال�ستدامة.

  ال�ستجابة ال�سريعة والفاعلة لأي طارئ قد يعر�س حياة اأو اأمن اأو �سحة الفل�سطينيني للخطر.

2.3. املبادئ �الأ�س�س:
ت�ستند اخلطة اإىل املبادئ العامة الآتية:

  حتقيق ر�سالة املوؤ�س�سة واأهدافها واأولوياتها وتعزيز قيمها.

  دعم �سمود ال�سعب الفل�سطيني من خالل دعم العمل التنموي والإغاثي واملزاوجة بينهما.

  توخي العدل وعدم التمييز على اأ�سا�س اجلن�س اأو الدين اأو الفئة الجتماعية اأو املنطقة اجلغرافية.

  الإ�ستناد اإىل جتربه املوؤ�س�سة يف العمل التنموي ب�سكل عام، واخلطة الإ�سرتاتيجية ال�سابقة 2008-2010 ب�سكل خا�س والبناء 

على الدرو�س امل�ستخل�سة من تنفيذها، وعلى خربات املوؤ�س�سة يف جمالت التخطيط، ومتابعة التنفيذ وتقييم الأداء.

  تبني اآليات عمل متطورة ور�سيدة يف جمالت الإدارة وتنمية املوارد.

  تنويع املوارد، وبناء التحالفات الإ�سرتاتيجية مع املنظمات الأهلية املحلية والعربية والدولية، وبناء ال�سراكات مع املانحني.

  تكامل العمل مع الوزارات، ووكالة الغوث الدولية واملنظمات الدولية الأخرى، وموؤ�س�سات املجتمع املحلي.
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اخلطة الإ�سرتاتيجية 2013-2011

3.3. منهجية اإعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية
اتبعت هذه اخلطة اخلطوات املنهجية التالية:

  اعتماد اخلطة كامتداد معزز للخطة الإ�سرتاتيجية 2008-2010 مع الأخذ بعني العتبار �سرورة �سد الثغرات، والبناء 

على النجاحات، وا�ستحداث املبادرات التطويرية.

  اعتماد قرارات وتو�سيات اجلهاز املوؤ�س�سي مبا فيها اجلمعية العمومية وجمل�س الأمناء وجلنة الربامج وامل�سروعات وجلنة 

تنمية املوارد والإعالم، واللجان املنبثقة عن جمل�س الأمناء.

  ال�ستنارة بوثيقة تقييم اأداء املوؤ�س�سة يف خطتها التنفيذية املنبثقة عن اخلطة الإ�سرتاتيجية عام 2010-2008.

  مراجعة الأدبيات والبيانات املتعلقة بالبيئة الجتماعية والقت�سادية والثقافية يف مناطق عمل املوؤ�س�سة.

  مراجعة اخلطط وال�سيا�سات التنموية القطاعية الوطنية، والأدبيات والتقارير ال�سادرة عن املوؤ�س�سة وبع�س املوؤ�س�سات 

ال�سريكة.

  تطبيق املنحى الت�ساركي يف تنظيم الور�سات واللقاءات واملجموعات البوؤرية مع ال�سركاء لتحديد الحتياجات التنموية 

وا�ست�سفاف الأولويات و�سيناريوهات العمل. 

  تبني مالحظات اخلرباء وامل�ست�سارين.

4.3. ال�سيناريو املعتمد 
اأ�سا�سها  �سيناريوهات ميكن على  وال�سعف، فقد مت حتديد ثالثة  القوة  نقاط  للبيئة اخلارجية وحتليالت  اإىل ر�سدها  ا�ستنادًا 

ت�سميم برامج تنموية واإغاثية لل�سعب الفل�سطيني على اأر�سه ويف لبنان، مع ترجيح ال�سيناريو الأول، وفيما يلي ال�سيناريوهات 

الثالثة:

ال�سيناريو الأ�ل: ا�ستمرار الو�سع الراهن )التنمية وال�سمود(: والذي يتلخ�س يف توا�سل احل�سار على غزة مرتافقًا مع ت�سعيد 

الغربية، ت�ساعد  ع�سكري، ت�ساعد الهجمة ال�ستيطانية والت�سييق على القد�س وتوا�سل عزلها، ت�سهيالت حمدودة يف ال�سفة 

الهجمة على حقوق فل�سطينيي مناطق 1948، توجه لتح�سني اأو�ساع الفل�سطينيني يف لبنان يف جمايل العمل والتعليم. اأما على 

التحرير  املفاو�سات بني منظمة  وتعرث  الفل�سطينية  امل�ساحلة  توا�سل جولت  ال�سيناريو  الداخلي، فقد رجح  ال�سيا�سي  ال�سعيد 

واحلكومة الإ�سرائيلية.

ال�سيناريو الثاين: حت�سن يف الو�سع الراهن )تو�سيع وتعميق اأثر الربامج التنموية(: والذي يتلخ�س يف حت�سن الو�سع الراهن 

مرتافقًا مع ت�سهيالت ملمو�سة يف ال�سفة الغربية وال�سروع بتطبيق خطة بناء الدولة وجناح احلوار الفل�سطيني وحتقيق امل�ساحلة 

وتخفيف احل�سار عن قطاع غزة.

ال�سيناريو الثالث: تدهور الو�سع الراهن )زيادة يف الربامج الإغاثية على ح�ساب التنموية(: ب�سبب التعنت الإ�سرائيلي وت�سعيد 

املفاو�سات بني  اإعادة انطالق  الدويل يف  القد�س، وا�ستمرار ال�ستيطان وف�سل حماولت املجتمع  التع�سفية خا�سة يف  اإجراءاته 

الفل�سطينيني واحلكومة الإ�سرائيلية احلالية. ومن املتوقع اأن تكون تبعات هذا ال�سيناريو كالتايل: فر�س ح�سار م�سدد على قطاع 

وب�سبب  احلالة  املوؤ�س�ساتية. ويف هذه  الإ�سالحات  وتراجع  امليداين،  الع�سكري  التوتر  وتزايد حدة  الداخلي  الأمن  تراجع  غزة، 

خ�سو�سية الواقع الفل�سطيني، فقد راعت اخلطة الإ�سرتاتيجية املرونة عند ت�سميمها من حيث ال�ستجابة للحالت الطارئة وتلبية 

الحتياجات امللحة لل�سعب الفل�سطيني يف جميع مناطق عمل املوؤ�س�سة. 
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رابعًا:  قطاعات العمل والبرامج 
اأ�سا�سية للتدخل وهي: قطاع التعليم، قطاع الثقافة، قطاع التنمية املجتمعية، قطاع الطوارئ  حتدد هذه اخلطة اأربعة قطاعات 

وامل�ساعدات الإن�سانية، وتتبنى جمموعة من الربامج والتدخالت التنموية والإغاثية التي ت�ستجيب لالإحتياجات املجتمعية ملناطق 

عمل املوؤ�س�سة كافة. تتميز هذه الربامج ب�سموليتها وا�ستدامتها لتو�سيع نطاق الأثر عموديًا واأفقيًا. ويف هذا ال�سياق، ارتاأت اخلطة 

اإعطاء الأولوية يف تدخالتها للربامج املحزمة، بالإ�سافة اإىل عدد من الربامج غري املحزمة التي ترتك ف�سحة لتبني مبادرات 

الإن�سانية، فال ينطبق عليه مبداأ  بالن�سبة لقطاع الطوارئ وامل�ساعدات  اأما  اأو ال�ستجابة لحتياجات مناطقية حمددة.  جديدة 

حتزمي الربامج نتيجة لختالف اآليات التدخل فيه واملبنية على الحتياجات الطارئة وامل�ساعدات الإن�سانية. ويبني اجلدول التايل 

الربامج املعتمدة يف هذه الإ�سرتاتيجية موزعة ح�سب قطاعات العمل وطبيعة الربنامج.

الربامج غري املحزمةالربامج املحزمة )حزمة من امل�ساريع املتكاملة(القطاع

1. رعاية املبدعني واملبادرات املميزة1. الطفولة املبكرة ) برنامج �ُسّكْر(قطاع التعليم

2. التعليم امل�ساند2. اإعادة الب�سمة لأيتام قطاع غزة )برنامج َفِجْر(

) 3. التكنولوجيا يف التعليم )برنامج َتفكرْيْ

يْز( 4. التميز يف التعليم )برنامج مَتَ

1. رعاية املبدعني واملبادرات املميزة1. اإعمار البلدة القدمية يف القد�س )برنامج اإبهاج(   قطاع الثقافة

2. املتحف الفل�سطيني 

3. برنامج الثقافة ) برنامج َتْعبرْي(

قطاع التنمية 

املجتمعية

1. حت�سني اخلدمات املجتمعية مبا 1. تدريب وت�سغيل ال�سباب )برنامج َعَمْل(
ي�سمل البنية التحتية

2. التاأهيل املجتمعي لذوي الحتياجات اخلا�سة )برنامج �َسْم�ْس(

3. الأمن الغذائي )برنامج َح�ساْد(

4. تنمية قدرات املوؤ�س�سات املجتمعية )برنامج اأ�سا�ْس(  

�سباب موؤ�س�سة التعاون )برنامج بذور الَعطاْء(  .5

قطاع الطوارئ 

�امل�ساعدات 

الإن�سانية

1. توفري م�ساعدات اإن�سانية وخدمات 
�سحية

2. ال�ستجابة  لالحتياجات الطارئة 
»التدخل ال�سريع«
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اخلطة الإ�سرتاتيجية 2013-2011

1.4. الوثائق الرباجمية
تق�سم الوثائق الرباجمية اإىل ق�سمني :

1. الوثائق الرباجمية املحزمة: هي وثائق لربامج تقع يف �سلب قطاعات العمل املعتمدة )الواردة اأعاله( وتتكون من حزمة من 
امل�ساريع املتكاملة، ويتوفر فيها عن�سر ال�ستدامة وعمق الأثر، وميتد تنفيذها عرب ثالث �سنوات على الأقل، وتتميز باأن م�سادر 

متويلها متنوعة وم�ستقرة، ويتمتع طاقمها التنفيذي بكفاءة عالية يف الإدارة النوعية ال�ساملة.

2. الوثائق الرباجمية غري املحزمة: التي ت�ستمل على م�ساريع متفرقة ُملّحة اأو قيادية يف املجالت الواردة يف اجلدول اأعاله. 

2.4. الوثائق املناطقية 
اأعدت هذه  املوؤ�س�سة، حيث  تعك�س خ�سو�سيات كل منطقة من مناطق عمل  وثائق مناطقية  الإ�سرتاتيجية على  تت�سمن اخلطة 

الوثائق نتيجة لر�سد الحتياجات والأولويات امللحة مبا يتواكب مع التطورات البيئية يف املناطق التي تعمل بها املوؤ�س�سة )ال�سفة 

الغربية، القد�س، قطاع غزة، مناطق 1948، لبنان(. 

رو�سة القرارة - غزة
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خامسًا: الموازنة البرامجية للخطة اإلستراتيجية
يتطلب تنفيذ اخلطة الرباجمية توفري مبلغ 82 مليون د�لر على الأقل،  �اجلد�ل التايل يو�سح ملخ�س  املوازنة 

الإ�سرتاتيجية

 

املوازنة التقديرية الكلية )3 �سنوات(القطاع

مليون د�لر

الن�سبة املئوية التقديرية للقطاع 

%14.5التعليم  18

%18.8الثقافة  23

%44.5التنمية املجتمعية  54

%4.5الطوارئ وامل�ساعدات الإن�سانية  5

%82.3املوازنة الكلية للقطاعات  100

هذا بالإ�سافة اإىل مبلغ 28 مليون د�لر اأمريكي خم�س�سة اإىل التنمية املجتمعية يف القد�س.

تدريب وت�سغيل ال�سباب - ال�سفة الغربية
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اخلطة الإ�سرتاتيجية 2013-2011

سادسًا: مميزات الخطة اإلستراتيجية
متيزت اخلطة الإ�سرتاتيجية مبا يلي:

  بنيت بطريقة اأكرث ديناميكية وتفاعلية وتكاملية ما بني اجلهاز التنفيذي واجلهاز املوؤ�س�سي عرب �سنتني من العمل الدوؤوب.

  متثل املوؤ�س�سة ولي�س دائرة معينة اأو جهازا معينا )خطط اإ�سرتاتيجية جلميع الدوائر(.

  ت�ستمل على وثائق قطاعية وبراجمية ومناطقية م�سممة لتعميق الأثر.

  حتدد املوازنات قطاعيا وبراجميًا ومناطقيًا. 

  تفرد برناجما خا�سا للمبادرات الإبداعية.

  تركز على حتزمي تدخالت املوؤ�س�سة �سمن برامج �ساملة ومتكاملة.

  ت�ستمل على حتليل املخاطر واآليات اإدارتها. 

  توفر خطة متابعة لالأداء وتقييمه.

  توؤكد على تعميق ال�سراكة مع املانحني وامل�ستفيدين وتوفر قاعدة بالبيانات ذات العالقة. 

رو�سة جمعية بورين - ال�سفة الغربية
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سابعًا: الخالصة التمثيلية للخطة اإلستراتيجية 2013-2011.

Eقطاع التعليم

طبيعة ا�سم الربنامج

الربنامج

املوازنة التقديرية اأهداف الربنامج منطقة العمل

باملليون د�لر  اأمريكي

E1. الطفولة املبكرة 
)برنامج �ُسّكْر(

ال�سفة الغربيةحمزم

قطاع غزة،

مناطق 1948

لبنان

- حت�سني جودة البيئة الرتبوية لريا�س الأطفال.

- تطوير مهارات املعلمني والإداريني يف ريا�س 

الأطفال.

- حتديث البنية التحتية لريا�س الأطفال.

- اإن�ساء ريا�س اأطفال جديدة.

2.2

E2. دعم تكفل
الأطفال املحتاجني 

يف املناطق املهم�سة / 

ريا�س الأطفال 

ال�سفة الغربيةغري حمزم

قطاع غزة 

مناطق 1948

لبنان

- تكفل الأطفال املحتاجني يف املناطق املهم�سة.

- حت�سني البنية التحتية لريا�س الأطفال يف 

املناطق املهم�سة.

- تطوير مهارات املربيات والطواقم الإدارية.

-  تطوير املواد التعليمية والرتفيهية.

1.5

E3. التميز يف التعليم 
يْز( )مَتَ

ال�سفة الغربيةحمزم

قطاع غزة

- توفري فر�س احل�سول على برامج تعليمية نوعية 

للمتميزين يف املناطق املهم�سة والفقرية.

- العمل على �سد الحتياجات الفنية والتقنية 

وتطوير قدرات الكادر الرتبوية والإدارية يف 

املدار�س الرائدة.

1.1

E4. التكنولوجيا يف 
التعليم

) )برنامج َتفكرْيْ

ال�سفة الغربيةحمزم

قطاع غزة

- تطوير مهارات املعلمني يف اإعداد املواد التعليمية 

املرتكزة على التكنولوجيا.

- تطوير مناذج تعليمية متميزة مبنية على التعلم 

الن�سط.

- تطوير البنية التحتية املادية والرباجمية.

3.5

التعليم امل�ساند  .E5ال�سفة الغربيةغري حمزم

قطاع غزة

لبنان

- بناء قدرات املعلمني ال�سباب وحت�سني اأدائهم.

- رفع م�ستوى الوعي لدى اأ�سر الطالب 

امل�ستهدفني.

- توفري فر�س احل�سول على خدمات تعليم 

م�ساند جماين للطلبة املحتاجني.

1.7

E6. رعاية املبدعني 
واملبادرات املميزة

ال�سفة الغربيةغري حمزم

قطاع غزة 

مناطق 1948

لبنان

- تطوير مبادرات تعليمية متميزة.

- تطوير م�ساريع التعليم البديل يف مناطق 

.19481.4

E7. اإعادة الب�سمة 
لأيتام قطاع غزة

)برنامج َفِجْر(

- توفري الحتياجات الأ�سا�سية لالأيتام.توفري قطاع غزةحمزم

فر�س التعليم بجميع مراحله لالأيتام.

-  تزويد الأيتام ال�سباب باملوارد والتعليم 

والكفاءات الالزمة لتمكينهم من العتماد على         

اأنف�سهم وخو�س �سوق العمل.

3.1

14.5املجموع
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اخلطة الإ�سرتاتيجية 2013-2011

Cقطاع الثقافة

طبيعة ا�سم الربنامج

الربنامج

املوازنة التقديرية اأهداف الربنامجمنطقة العمل

باملليون د�لر  اأمريكي

C1. اإعمار البلدة 
القدمية يف القد�س 

 )برنامج اإبهاج(

- احلفاظ على الرتاث الديني والثقايف ال�سفة الغربيةحمزم

للمدن القدمية وتطويع املباين مع احلفاظ 

على طابعها املعماري والتاريخي لإعادة 

ا�ستخدامها.

- تطوير مهارات املعماريني واملقاولني على 

تقنيات الرتميم.

- متكني ال�سكان يف احلفاظ على ممتلكاتهم 

وال�سمود فيها من خالل التوثيق والتوعية.

-  امل�ساهمة يف احلد من م�سكلة ال�سكن لعدد 

من العائالت املقد�سية املحتاجة.

12.0

C2. املتحف 
الفل�سطيني

- اإن�ساء وجتهيز وت�سغيل متحف الذاكرة ال�سفة الغربيةحمزم

12.0الفل�سطينية.

C3. برنامج الثقافة 
 )برنامج َتْعبرْي(

ال�سفة الغربيةحمزم

قطاع غزة

مناطق 1948

لبنان

- ت�سجيع عنا�سر الإنتاج الثقايف الأدبي والفني 

مع الرتكيز على املو�سيقى والكتابة الإبداعية.

- دمج املنجز الثقايف يف العملية الرتبوية.

- متكني الأفراد والفرق واملوؤ�س�سات العاملة يف 

املجال الفني والأدبي.

- امل�ساهمة يف حماية وتطوير املوروث الثقايف 

الفل�سطيني املادي وغري املادي.

3.5

C4. رعاية الإبداع 
الثقايف واملبادرات 

املميزة

ال�سفة الغربيةغري حمزم

قطاع غزة 

مناطق 1948

لبنان

- ت�سجيع املبادرات الثقافية املتميزة.

- امل�ساهمة يف تطوير املهرجانات الثقافية يف 

2.6ال�سفة الغربية والقطاع.

18.8املجموع

مدر�سة ذكور ريا�س كمال- ال�سفة الغربية
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Dقطاع التنمية املجتمعية

طبيعة ا�سم الربنامج

الربنامج

املوازنة اأهداف الربنامجمنطقة العمل

التقديرية 

باملليون د�لر 

اأمريكي

 D1. تدريب 

وت�سغيل ال�سباب

    )برنامج َعَمْل(

ال�سفة الغربيةحمزم

قطاع غزة

لبنان

- زيادة فر�س ال�سباب يف التوظيف عن طريق ا�ستحداث تخ�س�سات 

مهنية وتقنية ت�ستجيب حلاجات ال�سوق.   

- تطوير قيادات اإدارية مهنية حمرتفة.                                   

- تطوير نظام لالإر�ساد والتوجيه املهني.                                           

 - ت�سجيع امل�ساريع ال�سغرية والأعمال الريادية.  

- ت�سغيل ال�سباب يف اأعمال خارج فل�سطني دون اخلروج منها.

8.9

 D2. �سباب 

موؤ�س�سة التعاون

)برنامج بذور 

العطاء(

ال�سفة الغربيةحمزم

قطاع غزة 

مناطق 1948

لبنان

- رفع م�ستوى الوعي واملعرفة لدى ال�سباب الفل�سطيني بدور موؤ�س�سة 

التعاون والربامج التي تدعمها.

- توفري مظلة لل�سباب الفل�سطيني يف اخلارج للم�ساهمة من خاللها يف 

دعم امل�ساريع التنموية.

- رفع م�ستوى جاهزية ال�سباب الفل�سطيني يف اخلارج ليكونوا فاعلني يف 

م�سرية تنمية املجتمع الفل�سطيني يف مناطق عمل موؤ�س�سة التعاون.

0.1

 D3.التاأهيل 

املجتمعي لذوي 

الحتياجات 

اخلا�سة )�َسْم�ْس(

ال�سفة الغربيةحمزم

قطاع غزة

لبنان

- امل�ساهمة يف تطوير اخلدمات التخ�س�سية وخدمات التاأهيل 

املجتمعي لذوي الحتياجات اخلا�سة ب�سكل تكاملي و�سمويل.

- تاأهيل املراكز العاملة يف جمالت تقدمي اخلدمات لذوي 

الحتياجات اخلا�سة.

- تطوير م�ساريع التاأهيل املجتمعي يف لبنان.

4.8

 D4. الأمن 

الغذائي 

)ح�ساد(

ال�سفة الغربيةحمزم

قطاع غزة

- حماية الأرا�سي امل�ستهدفة بامل�سادرة من خالل ا�ست�سالحها. 

- متكني �سمود املزارعني الفل�سطينيني املت�سررين من اإقامة جدار 

الف�سل العن�سري.

- حت�سني امل�ستوى املعي�سي للعائالت الفقرية من خالل اإن�ساء احلدائق 

املنزلية وت�سويق منتجاتها.

- تطوير املمار�سات الزراعية ال�سليمة لدى املزارعني.             

- حت�سني جودة زيت الزيتون الفل�سطيني وزيادة الإنتاجية ورفع درجة 

الت�سويق.

2.2

 D5. تنمية 

قدرات املوؤ�س�سات 

املجتمعية

     )برنامج 

اأ�سا�ْس(

ال�سفة الغربيةحمزم

قطاع غزة 

مناطق 1948

لبنان

- تطوير قدرات الكوادر الب�سرية يف املجالت الإدارية واملالية 

والتخطيط.

- تطوير الأنظمة والقوانني الإدارية واملالية والفنية.

- فتح قنوات لبناء ال�سبكات املتخ�س�سة وتبادل اخلربات بني 

املوؤ�س�سات.

3.0

 D6. حت�سني 

اخلدمات 

املجتمعية مبا 

ي�سمل البنية 

التحتية

غري 

حمزم

ال�سفة الغربية

قطاع غزة

مناطق 1948

لبنان

- امل�ساهمة يف حت�سني اخلدمات ال�سحية يف م�ست�سفيات القد�س.

- امل�ساهمة يف تطوير كليات الطب.

-  توفري الدعم للعيادات ال�سحية.

- تطوير املدار�س وجتهيزها.

25.5

44.5املجموع
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EMقطاع الطوارئ �امل�ساعدات الإن�سانية

طبيعة ا�سم الربنامج

الربنامج

املوازنة التقديرية اأهداف الربنامجمنطقة العمل

باملليون د�لر اأمريكي

EM1. توفري 
م�ساعدات اإن�سانية 

وخدمات �سحية 

ال�سفة الغربيةغري حمزم

قطاع غزة

لبنان

- امل�ساهمة يف حت�سني اخلدمات امل�ساندة 

لل�سحة الأولية.

- امل�ساهمة يف تطوير اخلدمات ال�سحية 

الثانوية.

- تفعيل وتطوير الدعم املقدم من برنامج )من 

اأ�سرة اإىل اأ�سرة(

3.4

EM2. ال�ستجابة  
لالحتياجات الطارئة 

“التدخل ال�سريع”

- توفري اخلدمات الأ�سا�سية للعائالت املت�سررة من ماأكل وم�سرب غري حمزم

1.1وملب�س وماأوى وخدمات �سحية وذلك ح�سب احلاجة.

4.5املجموع 

جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني - ال�سفة الغربية
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