
 



 

 

 رـــــــــر وتقديـــــشك
 

م في عامليها بالشكر والتقدير لكل من ساه افة والتنمية بمجلس ادارتها وجميعتتقدم مجموعة غزة للثق
 تمويل وتطوير عمل الجمعية ونخص بالذكر منهم ما يأتي:  

 

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ومؤسسة التعاون على منحة مشروع الطاقة  -
 الشمسية لآلبار الزراعية.  

سالم ياصغار ومؤسسة التعاون على منحة مشروع حزمة الدفء الشتوية  –مؤسسة القلب الكبير  -
 لألطفال االيتام في غزة.

صندوق قطر للتنمية وصندوق الحاج هاشم الشوا للوقف الخيري ومؤسسة التعاون على منحة  -
 –تعزيز وصول الطالب ضمن برنامج رعاية األيتام مكون وجد للتعليم في مرحلة المدرسة مشروع 

 .السنة الثالثة
على المنحة التي تقدم بها لصالح تنفيذ مشروع التمكين  UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  -

 .DEEPاالقتصادي لألسر المنتجة في قطاع غزة 

 

 سائلين المولى عز وجل أن يجعل جهدهم في ميزان حسناتهم ،،،

 

 مجلس إدارة الجمعية         

 

 

 

 

 



 :كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

 
 غزة للثقافة والتنمية، السيدات والسادة أعضاء الجمعية العمومية لمجموعة

 تحية طيبة وبعد،
 

بدايًة أشكر جهودكم في دعم مسيرة جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية ويمضي العام تلو العام لتجسد 
جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية دورها الريادي في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة الذي 

ليه، باإلضافة إلى المعاناة الناتجة عن االنقسام بين شطري الوطن، يعاني جراء الحصار المفروض ع
 في:تمثلت  والتيأهدافها ورغم هذا كله تشق جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية طريقها في تحقيق 

 العمل على بناء قدرات الجمعية والمؤسسات الشريكة. -1
 المساهمة في دعم الطالب ثقافيا واجتماعيا. -2
 خلق تنمية مستدامة ومكافحة الفقر.المساهمة في  -3
 في تعزيز مفاهيم المجتمع المدني.المساهمة  -4

 وتنفيذ برامجها:
 .االستثمار في التعليم -1
 .برنامج بناء قدرات الجمعية والمؤسسات الشريكة -2
 .برنامج التنمية المجتمعية -3
 .برنامج التثقيف المدني -4

عطائها معتمدة على االستقاللية والشفافية بعيدًا عن كل المناكفات القائمة استمرت الجمعية في 
والمسئولية الكاملة تجاه المجتمع، وإنه ليسعدني هنا أن أضع بين أيديكم تقريرنا السنوي والذي ستجدون 

 .1027التي تم تنفيذها خالل العام واألنشطة  والمشاريعبرامج فيه التوضيح الكامل لل
 الية:  المشاريع الت حيث تم تنفيذ عليمي والثقافيالت نهجها على 1027وتركز عمل الجمعية في العام 

روع نهاية ، تم بدء المشالزراعية وابار مياه تابعة لمؤسسات تعليمية لآلبارمشروع الطاقة الشمسية  -
، على ان يتم التنفيذ الفعلي بالتعاون مع مؤسسة التعاون ووزارة الزراعة، لنتمكن من 1027العام 

 المستهدفة واالبار في المؤسسات التعليمية.  تحديد االبار الزراعية 

 –شروع تعزيز وصول الطالب ضمن برنامج رعاية األيتام مكون وجد للتعليم في مرحلة المدرسة م -
، وفي جميع مناطق قطاع 1022طالب وطالبة أيتام عدوان  2111، حيث استهدف السنة الثالثة



 

تم و  والقرطاسية المناسبين لعمر الطالب الدراسيالزي المدرسي والحقيبة المدرسية غزة، وتم تقديم 
 لى مدارسهم.  مواصالت الطلبة المستهدفين من وإ تغطية

حزمة الدفء الشتوية لألطفال االيتام وامهاتهم بتمويل من مؤسسة القلب الكبير سالم يا مشروع  -
فال االيتام طرد مالبس شتوية واحذية لألط 2211صغار وبإشراف مؤسسة التعاون، حيث تم تقديم 

 طرد مالبس شتوية ألمهات األطفال واالخوات البالغات.   869و

، حيث تم 1026مشروع التمكين االقتصادي لألسر المنتجة في قطاع غزة وهو مستمر منذ العام  -
مشروع صغير موزعين على مناطق غزة من الشمال وحتى الجنوب، المشروع الصغير  29إقامة 
 ، تنوعت حسب الخبرات للموارد البشرية في االسر المستهدفة.  $ 6600الواحدة بقيمة  لألسرة

حملة كلنا  حيث نفذتواستمرت الجمعية في عملها االغاثي ومساندة االسر الفقيرة التي ليس لها معيل 
 لتلك األسر.   اسرة واحدة في رمضان وقدمت المعونات البسيطة

ديد من عالثقافي وهو النهج الرئيسي للجمعية منذ تأسيسها، حيث نفذت اليضًا على النهج وركزت أ
   األنشطة الثقافية للشباب.

حلة/  على نهج مؤسسيها ونخص بالذكر الرا وستبقى مجموعة غزة للثقافة والتنمية مستمرة في عطائها
اقم ومجلس االدارة والط كم أعضاء الجمعية العموميةبجهود راوية الشوا "رحمة هللا الواسعة لها" وأيضاً 

 التنفيذي برغم كل المعيقات.

بعد  اً بها يومبفضل الخبرة التي نكتس أحسنوبإذن هللا نلتقيكم في العام القادم، وقد قدمنا خدماتنا بشكل 
 يوم.

 

 االحترام،وتفضلوا بقبول فائق 

 رئيس مجلس االدارة        

 نجالء الشوا            

 

 



 

 المحتويات ةقائم -

 رقم الصفحة المحتوى 
 1 نبذة عن الجمعية

 1.1 لمحة عن الجمعية
 1.2 الرؤية والرسالة
 1.3 اهداف الجمعية

 2 الهيكل التنظيمي
 3-4 الموارد البشرية للجمعية

 3.1 بيانات الجمعية العمومية 
 3.2 بيانات مجلس اإلدارة

 3.3 بيانات العاملين
 4.3.4 والشبكات واالئتالفاتعضوية الجمعية في االتحادات 

 4.3.4 بيانات الحساب البنكي
 5-7 أنشطة الجمعية

 4.1 الجامعة اإلسالمية –استضافة فريق هالت برايز 
 4.2 استقبال وزير الثقافة 

 4.6.3 الشراكة مع اإلغاثة اإلسالمية 
 4.7.4 عرض فيلم عشر سنين

 8-12 مشاريع الجمعية
 8-9 لآلبار الزراعية واالبار في المؤسسات التعليميةمشروع الطاقة الشمسية 

مشروع تعزيز وصول الطالب ضمن برنامج رعاية األيتام مكون وجد للتعليم في 
 السنة الثالثة  –مرحلة المدرسة 

12-11 

 13-14 مشروع حزمة الدفء الشتوية لألطفال االيتام وامهاتهم
 14-18 مشرع التمكين االقتصادي لألسر المنتجة في قطاع غزة 

 11 الخاتمة
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 نبذة عن اجلمعية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لمحة عن الجمعية:
م بمبادرة من مجموعة من المثقفين 1991جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية تأسست في العام 

البارزين، في محافظة غزة وحصلت على شهادة تسجيل من وزارة الداخلية بتاريخ الفلسطينيين 
   .بهدف رفع الوعي الثقافي لفئات المجتمع وخاصة األطفال والشباب 7288تحت رقم  21/4/2113

وعلى ضوء التطورات التي حدثت في المجتمع الفلسطيني من حصار وإغالق معابر، وما ترتب عليه 
األوضاع االقتصادية واالجتماعية والنفسية لفئات المجتمع الفلسطيني فقد بادرت الجمعية من تدهور في 

الى تنفيذ مشاريع اغاثية تنموية استهدفت األسر الفقيرة والمتضررة من االغالقات بهدف تمكين المجتمع 
تمع جالفلسطيني من الثبات ومواجهة الظروف القاسية، وتعزيز مشاركة هذه االسر في بناء الم

 الفلسطيني.
وتعمل جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية، بالتنسيق والتشبيك مع مؤسسات حكومية واهلية فلسطينية 

ي على تنفيذ مشاريع ريادية تلبي الحاجة األساسية للمجتمع الفلسطين ،تتفق معها في االهداف والبرامج
 .الثقافة والتنميةفي مجال 

لفئات المهمشة نحو المزيد من المشاركة في قضايا المجتمع الفلسطيني وللجمعية دور بارز في تمكين ا
 وذلك من خالل تعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم ووعيهم المجتمعي وكذلك تحسين اوضاعهم االقتصادية.

 الرؤيــــة:
عية متطمح الجمعية الن تلعب دورا رياديا في تثقيف وتنمية مجتمعا مستداما مبنيا على المشاركة المجت

 لألطفال والشباب.
 الرســـالة:

تسعى الجمعية الى المساهمة في تنمية المجتمع ثقافيا ومدنيا من خالل برامجها المختلفة، ومن اجل 
لفئات ا تحقيق رسالتها تلتزم بمبادئ حقوق اإلنسان ومبادئ المساواة والشمولية والتمكين وإدماج

 المستهدفة.
 األهداف العــامة:

 ء قدرات الجمعية والمؤسسات الشريكة.العمل على بنا -1
 المساهمة في دعم الطالب ثقافيا واجتماعيا. -2
 المساهمة في خلق تنمية مستدامة ومكافحة الفقر. -3
 فاهيم المجتمع المدني. المساهمة في تعزيز م -4
 
 

 



 

 الهيكل التنظيمي لمجموعة غزة للثقافة والتنمية



 

 

 الموارد البشرية للجمعية

 
 بيانات الجمعية العمومية:   -

عدد 
طلبات 

االنتساب 
الجدد 
خالل 
 العام

عدد 
الطلبات 
التي 
تنطبق 

عليها كل 
 الشروط

طلبات 
االنتساب 
الجديدة 
الموافق 
 عليها

المرفوضة 
رغم 

انطباق 
الشروط 
 عليها

اجمالي 
أعضاء 
الجمعية 
 العمومية

عدد 
األعضاء 
 المسددين

تاريخ اخر 
 اجتماع عادي

نسبة 
 الحضور

2 2 2 1 18 18 24/4/2117 16 
 

 :  بيانات مجلس اإلدارة -

 
 بيانات العاملين في كافة مقرات ومشاريع الجمعية:  -

مثبت او  البيان
 عقد دائم

عقد 
بطالة  تطوع اعارة مؤقت

 حكومية
بطالة 
 اإلجمالي أهلية

 16 9 1 6 1 1 1 عدد الموظفين الفنيين
 8 1 1 2 1 4 1 ن االداريينالموظفيعدد 

 24 11 1 8 1 6 1 االجمالي
 
 
 

 

تاريخ اخر  العدد
 الجوال اسم الرئيس تاريخ االنتهاء تاريخ االعتماد انتخابات

 149411247 نجالء الشوا 23/14/2121 31/11/2118 31/12/2117 7



 عضوية الجمعية في االتحادات والشبكات واالئتالفات:  -

اسم االتحاد او الشبكة او  م
 االئتالف

نوع االتحاد او 
 الشبكة او االئتالف 
)محلي، إقليمي، 

 دولي(

 نوع العضوية 
 شرفية،)

 رسمية(

عنوان االتحاد او 
الشبكة او 
 االئتالف

تاريخ االنضمام 
الى االتحاد او 

 الشبكة او االئتالف

1 
 شبكة المنظمات االهلية

PNGO 
 9/2119 غزة والضفة رسمية اقليمي

2 
مركز تطوير المؤسسات 

 مصادرشبكة  –االهلية 
 8/2118 غزة والضفة رسمي إقليمي

 

 بيانات الحساب البنكي: -

اسم  م
 اسم المانح اسم المشروع رئيسي / فرعي رقم الحساب البنك

1.  

 فلسطين

 - - رئيسي 122122

الطاقة الشمسية لآلبار  فرعي 17/122122  .2
 الزراعية

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي 
 مؤسسة التعاون  تعزيز وصول الطالب  فرعي 122122/16  .3

حزمة الدفء الشتوية  فرعي 122122/12  .4
 لألطفال االيتام 

 مؤسسة سالم ياصغار

 UNDP التمكين االقتصادي فرعي 122122/4  .4
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ةــــــاجلمعيـة أنشطـــ
  

-  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



والبرامج في عدة مجاالت والتي تعزز بتنفيذ العديد من األنشطة  2117قامت الجمعية خالل العام 
دور مجموعة غزة التنموي والثقافي وأيضا الريادي في دعم فئات المجتمع المختلفة، وكان أهم هذه 

 األنشطة:

 :  Hult Prize – Islamic Universityاستضافة فريق  -1

السالمية الجامعة ا -في مقرها فريق هالت برايز جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية استضافة 
الذين تمكنوا من عقد كافة تدريباتهم ولقاءاتهم الخاصة بهم وفق برنامج متكامل ولفترة ما يقارب ،

العالمية، وكان الشباب والشابات  Hult Prizeليشاركوا في المنافسة ضمن فعاليات مسابقة  الشهر
قد طرحوا مجموعة من األفكار اإلبداعية في مجال الطاقة البديلة للمنافسة على الجائزة، وقد حصل 

 فريق منهم على فرصة المشاركة في الحدث العالمي.

 مخالل النشاط وفرت لهم المؤسسة االشراف على أنشطتهم وجلب المدربين والخبراء لمساعدته
 وإظهار أفكارهم بالطريقة المناسبة.

 

 استقبال وزير الثقافة: -2
استقبلت جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية في مقرها وزير الثقافة د. ايهاب بسيسو، ومجموعة 

رة رئيس ، وسيمن طاقم الوزارة، واستعرض النقاش خالل الجلسة تاريخ المؤسسة منذ تأسيسها
، وعن أهمية وضرورة استمرار الجمعية في راوية الشوا "رحمها هللا"السيـــدة/  ومؤسس المؤسسة 

عملها وخدمة المجتمع الفلسطيني ثقافيا وتنمويا، وتم بحث سبل التعاون والشراكة مع وزارة 
 الثقافة والتنسيق المشترك في تنفيذ األنشطة والبرامج.
 .المثقفين ومجموعة منوحضر اللقاء مجلس ادارة الجمعية والطاقم التنفيذي 

 
 



 

 
 تشغيل وتدريب خريجي التخصصات المهنية بالتعاون مع اإلغاثة االسالمية -3

ة، في تشغيل وتدريب خريجي التخصصات المهنياستمرارا للشراكة المستمرة مع االغاثة االسالمية 
وخريجات التخصصات المهنية وتم  خريجين 11في توفير أماكن تشغيل ل الجمعية ساهمت

استيعابهم في مشاريع التمكين االقتصادي التي أنشأتها مجموعة غزة للثقافة والتنمية على امتداد 
 قطاع غزة، وكان يهدف البرنامج الى:

 تشغيل الخريجين المهنيين الجدد واكسابهم الخبرات العملية الالزمة. -
 لخدمة الخريجين.التشبيك مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص  -
 توفير أماكن مالئمة لتشغيل الخريجين بما يتناسب مع خبراتهم. -

اضافة الى ذلك فقد استضافت مجموعة غزة العديد من اللقاءات لإلغاثة االسالمية في قاعات 
 مجموعة غزة للثقافة والتنمية.

حى خالل عيد األضكما استفادت من برنامج توزيع لحوم األضاحي الذي تنفذه االغاثة االسالمية 
 المبارك وتم توزيع الطرود على األسر المستورة في مدينة غزة.

 
 



 :عرض فيلم عشر سنين -4

، والذي نينس وهي الشركة المنتجة لفيلم عشر كونتينيو برودكشن فيلمزاستضافت الجمعية شركة 
لفيلم ايحكي قصة من قصص النضال الفلسطيني والسعي السترداد حقوقه المشروعة، وتم عرض 

في قاعة سينما السامر القديمة وهي السينما األقدم التي أسسها المرحوم رشاد الشوا، وتم عرض 
 الفيلم بحضور كبير من الفنانين والشخصيات والمؤسسة في قطاع غزة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 الجمعيةع مشـاري
 

 

 

 

 

 

 

 

 



بفقدانها مؤسس ورئيس ورغم الظروف الصعبة التي مرت بها مجموعة غزة  2117خالل العام 
مجلس إدارة مجموعة غزة السيدة/ راوية الشوا رحمها هللا، اال أن المؤسسة استمرت في نهجها 

 مشاريع موضحة على النحو التالي: 4التنموي والثقافي ونفذت 

 :  الطاقة الشمسية مشروع .1

 الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي الجهـــة الممولــة

 مؤسسة التعاون  الجهـــة المشرفة

 $ 244184 قيمـــــة المنحـــــة

 31/11/2119وحتى  11/12/2117شهر من  14 مــــــــــدة التنفيـــذ

 االبار الزراعية للمزارعين.   - الفئة المستهدفة
 االبار في المؤسسات التعليمية.  -

 أهداف المشروع

 .طاقةكال .الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفةالمساهمة في دعم مجاالت توليد  -
أبار زراعية او آبار مياه تابعة لمؤسسات تعليمية من خالل  8تشغيل ما يقارب  -

 غزة. توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في قطاع 
 التغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة. -

نبذة عن 
 المشروع

 
لالستثمار في الطاقة البديلة من أجل تحقيق التنمية المشروع فرصة حقيقية 

 المستدامة وخدمة أهم قطاعين وهما قطاع الزراعة وقطاع التعليم من خالل:
ي المناطق ف توليد الطاقة الكهربائية من خالل الخاليا الشمسية لتشغيل األبار -

الزراعية والتي من شأنها أن تؤدي الى توفير المياه دون التأثر بانقطاع التيار 
الكهربائي ويتشارك في كل بئر مجموعة من المزارعين وبالتالي تغطية مايقارب 

 دونم لكل بئر مستهدف. 111الى  71
يضا أتوليد الطاقة الكهربائية لآلبار في ثالث جامعات أساسية في قطاع غزة و  -

توفير المياه للمختبرات ولألنشطة الزراعية وأيضا لمحطات التحلية التابعة 
 للمؤسسات التعليمية لتتمكن من تقديم خدماتها للطلبة على مدار الساعة.

ولمشروعنا قيمة كبيرة بأن مجموعة غزة تسعى لخلق تنمية مستدامة مع تثقيف ونشر 
 تقودنا لمجتمع متحضر يساهم الجميعالوعي ألهمية هذه المشاريع التنموية التي 

 في بناءه وتعميره.
  

 



 

 



تعزيز وصول الطالب ضمن برنامج رعاية االيتام مكون وجد للتعليم في مرحلة مشروع  .2
 :  المدرسية السنة الثالثة

 صندوق قطر للتنمية وصندوق الحاج هاشم الشوا  الجهـــة الممولــة
 مؤسسة التعاون  الجهــة المشرفة
 $ 214811 قيمـــــة المنحـــــة
 .  11/12/2118وحتى  11/19/2117شهور بدًء من  4 مــــــــــدة التنفيـــذ
 في مرحلة المدرسة.  2114أيتام عدوان  الطالب والطالبات - الفئة المستهدفة

 أهداف المشروع

  تحديث قاعدة بيانات تفصيلية بأسماء األطفال األيتام واحتياجاتهم مدققة
 .2118-2117وكاملة للعام الدراسي 

  طالب وطالبة في المراحل التعليمية المختلفة )أساسية وثانوية(  1244تمكين
 من الوصول الى خدمات تعليم ذات جودة.

 أنشطة المشروع

االتصال والتواصل مع أمهات االيتام المستهدفين في المشروع وتحديث   -
 البيانات الخاصة بهم.

هدفين في جميع المراحل التعليمية وتحديد الجنس وطبيعة فلترة الطالب المست -
 المدرسة التي ينتموا لها.  

 االتفاق على كافة احتياجات الطالب بالتوافق مع مؤسسة التعاون. -
طالب وطالبة في مختلف  1244تقديم زي مدرسي كامل وحقائب مدرسية لـــ -

 المراحل الدراسية والمتواجدين في مدارس الحكومة والوكالة والخاصة.  
 تم تحديد خمس مناطق توزيع في محافظات قطاع غزة. -
 طالب وطالبة.   846لــ  %41تم تغطية مواصالت من والى المدرسة بنسبة  -

 عشرو أثر تنفيذ الم

ان تأثير المشروع كبير بداية على الطلبة من خالل استفادتهم من توفير الزي 
من تكلفة المواصالت  %41والحقيبة المدرسية، والقرطاسية واألحذية وأيضا تسديد 

الخاصة بالذهاب واإلياب من والى المدرسة، وهو أيضا ما ساعد في التخفيف من 
ة الباهظة لتوفير احتياجات الطلبة خاص العبء االقتصادي على أسرهم والتكاليف

عند بدء العام الدراسي.  كما كان ألنشطة الدعم النفسي والترفيهي للطلبة أثر 
واضح من جعل أنشطة المشروع ممتعة أثناء تسليم الطلبة الزي المدرسي 
والقرطاسية وتفاعلهم اإليجابي مع األنشطة الترفيهية، وتعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم 

غراض من أ  ههم بأنهم كباقي زمالئهم بالمدارس يمتلكون كل ما يحتاجونوشعور 
 وأدوات تعليمية لزوم دراستهم.

كما أن الطريقة التي اتبعتها مجموعة غزة بالتعاون مع مؤسسة التعاون في اختيار 
األماكن بعناية وتوفير أشكال عديدة للحقائب والمالبس مع الحفاظ على الجودة 



 

ور إيجابي ألهالي الطلبة بأن الجميع يقدرهم ويعمل على العالية، أعطى شع
 ارضائهم وتوفير سبل الراحة لهم، وسير عملية التسليم بكل سالسة ودون تعقيدات.
وكان للمجتمع المحلي نصيبا من االستفادة عبر تعزيز الروابط المجتمعية بتوجيه 

ل األيتام وضمان حصو األنظار الى هذه الفئة التي تعاني نتيجة فقدان رب األسرة، 
على التعليم المناسب والذي يمهد الطريق لهم بأن يكونوا صناع التنمية والمستقبل 

 وليس عبئ على المجتمع.
إضافة الى أن المشروع ساهم بتوفير فرص عمل لمجموعة من الشباب والشابات، 
إضافة الى خريجين وخريجات أيتام وكانوا بحاجة لفرصة عمل، وكان مساهمة 

 شروع بدعم المنتجات المحلية عالية الجودة.للم
مشروعنا مشروع متكامل من وجهة نظرنا تعاون فيه الجميع من أجل فئة تستحق 

 منا العمل والجهد الكبير.

 مخرجات المشروع

طالب وطالبة تسلموا الزي المدرسي بما يتناسب ويالئم مقاساتهم  1244 -
 ومستواهم الدراسي.

الحقيبة والقرطاسية بما يتناسب ويتالءم مع  طالب وطالبة تسلموا 1244 -
 مستواهم الدراسي.

 683طالب وطالبة في عشر مدارس خاصة، و 163طالب/ة ) 846عدد  -
من بدل مواصالتهم ذهابًا  %41 هطالب وطالبة ألمهاتهم( تم تغطية ما نسبت

 .2118-2117وايابًا من والى المدرسة خالل السنة الدراسية للعام 

 لمشروعا استمرارية

ان مشروعنا وفر فرصة حقيقية للطلبة المستهدفين من اكمال مسيرتهم 
في  دالتعليمية بالشكل الصحيح، وشعورهم باألمان هم وذويهم وهو ما يساع

 وجود جيل متعلم مثقف يسعى لتحقيق التنمية والبناء لمجتمعه.
 كما أن المؤسسة تحاول وتعمل جاهدة لحل أي إشكالية بالسرعة الممكنة
لضمان حصول الطلبة وذويهم على حقوقهم كاملة، وضمان نجاح المشروع 

تنفيذه مرات عديدة والتعاون مع مؤسسة قديرة وعريقة مثل مؤسسة  يما يعن
 التعاون في استهداف فئة تستحق منا كل الدعم والتفاني في العمل.

ي كما أن جمعية مجموعة غزة قادرة على توفير الدعم النفسي واالجتماعي أل
أسرة بحاجة إلرشاد أو نصيحة في كيفية التعامل مع أبناءها وتوفير مختصين 

 لخدمتهم. 
 

 

 

 

 



 



 

 :  حزمة الدفء الشتوية لألطفال االيتام في غزة وأمهاتهم مشروع .3

 -سالم ياصغار –مؤسسة القلب الكبير  الجهـــة الممولــة

 مؤسسة التعاون  الجهـــة المشرفة

 .  $ 91111  المنحـــــةقيمـــــة 

 14/13/2117وحتى  24/11/2116ر بدًء من و شه 8 مــــــــــدة التنفيـــذ

 خت بالغة.  أم وأ 869، وأيضًا طالب وطالبة من االيتام 3311استهدف المشروع  الفئة المستهدفة
 من الخريجين.  6، وتطوع عدد من الطاقم التنفيذي في الجمعية 5وعمل على تنفيذ المشروع 

 أهداف المشروع

المساهمة في توفير احتياجات أساسية من المالبس الشتوية لألطفال األيتام وأمهاتهم ودعمهم  -
 في الحصول على أبسط حقوقهم والعيش بكرامة وسالم.  

دعم األطفال نفسيا حيث تهيئة أجواء الفرح والمرح معهم من خالل توفير مهرج ودمى أطفال  -
 وبالونات. 

 أنشطة المشروع

 -   .تم تحديد احتياجات األطفال وامهاتهم من المالبس الشتوية 
 ( واعتمادها من وزارة  869تم تجهيز قائمة نهائية بأسماء المستفيدين من المشروع )أسرة

 االجتماعية.الشئون 
  تم اعداد العطاءات وطرحها وتقييمها والتوصية الموافقة بالترسية من قبل مؤسسة التعاون. 
 ( أم طفل يتيم او اخت  797طفل وطفلة يتيم/ـة( و ) 2211تم تسليم قسائم مالبس شرائية لــ

 بالغة(.  

أثر تنفيذ 
 المشروع

قبول وحالة ال، وأمهاتهم األطفال االيتامها المست احتياج عائالت مالمساعدة التي تم تقدي -
والرضى لدى الفئة المستهدفة كان أثره واضح حيث ان المساعدة المقدمة كانت كافية لسد 

راء املة لتقيهم من برد الشتاء، وإن ششاحتياج األطفال االيتام بتوفير المالبس الشتوية 
تأثير على دعم االقتصاد  المواد من السوق المحلي ومشاركة الصناعات المحلية كان له

 الوطني. 
مخرجات 
 المشروع

 ( أم طفل يتيم او اخت  797طفل وطفلة يتيم/ـة( و ) 2211تم تسليم قسائم مالبس شرائية لــ
 بالغة(.  

استمرارية 
 المشروع

ساهم في توفير االحتياجات لألطفال االيتام وأمهاتهم واستمرار األثر بوقايتهم من برد 
 هم. لالشتاء إضافة الى استخدام قاعدة البيانات في مشاريع مشابهة ومجاالت أخرى 



 



 

 :Deep-مشروع التمكين االقتصادي لألسر المنتجة في قطاع غزة  .4
 UNDPالبنك اإلسالمي للتنمية بإدارة برنامج األمم المتحدة  ــةة الممولـــالجه
  $ 371111 ـــــةة المنحـــــقيم

 31/14/2117وحتى  11/16/2116 ذمــــــــــدة التنفيـــ

من الطاقم التنفيذي  4أسرة منتجة فقيرة، وعمل على تنفيذ المشروع  48 الفئة المستهدفة
 في الجمعية.

 أهداف المشروع

تحسين الوضع المعيشي لألسر الفقيرة المنتجة وما يندرج تحته )إسكان،  -
 صحة، تعليم(.  

 توفير فرص عمل ألفراد داخل األسرة قادرة على العمل.   -
تحقيق نوع من االستقاللية االقتصادية لألسر المستهدفة، من خالل  -

 مساعدتها على الخروج من الحالة االعتمادية االقتصادية القائمة على
 استقبال المساعدات لتصبح قادرة على توفير الدخل بشكل مستقل.  

دمج وتفعيل األسرة في األنشطة االقتصادية واالجتماعية المختلفة بما  -
يعزز دورها الريادي االجتماعي زيادة ثقة األسرة بنفسها وقدرتها على 

 التميز واالبداع.

 أنشطة المشروع

المشروع بالتعاون مع وزارة  اختيار األسر الفقيرة المستهدفة في -
 الشئون االجتماعية.

 مشروع صغير يتضمن عملية المشتريات والتوريد. 48إنشاء  -
مراقبة وتقييم المشاريع والذي يتضمن الزيارات الميدانية واالستشارات  -

 والتوثيق بالتقارير.

 أثر تنفيذ المشروع
 تحسين الوضع االقتصادي واالجتماعي لألسر المستهدفة.  -
 توفير مصدر دخل ثابت لألسر المستهدفة. -
 توفير فرص عمل دائمة لألفراد داخل األسرة.  -

 مخرجات المشروع

 اسرة منتجة وهي كالتالي:  29مشروع صغير ل  29إقامة  -

  مشاريع.   7مشروع بقالة عدد 

  مشروع. 1مشروع بيع أجهزة الكترونية عدد 

  مشاريع.   6مشروع بيع وتصليح أدوات واجهزة كهربائية عدد 

  مشاريع 2مشروع كوافير عدد 

  مشاريع. 1مشروع بيع مالبس عدد 



  مشاريع. 1مشروع كافي العاب عدد 

  مشروع. 1مشروع سباكة عدد 

  مشروع. 1مشروع منجرة عدد 

  مشروع. 1مشروع خياطة وتفصيل عدد 

 غيار دراجات نارية، حمام  مشروع رسم على الزجاج، مانوف، قطع
زراعي، تأجير معرشات أفراح، عطور، أعالف، صالون حالقة، 
مستلزمات شبكات منزلية، مكتبة، مذبح دجاج، مطبخ معجنات، 
مطبخ شرقي، ورشة المونيوم، بيع اخشاب، تصوير، بيع زيوت 

 وفالتر سيارات عدد مشروع واحد من كل نوع.  

ادي والصحي والنفسي لألسر تحسين الوضع االجتماعي واالقتص -
 المستهدفة.

 استمرارية المشروع

تتلخص االستمرارية في أن المشروع يعمل على وجود أسر فاعلة منتجة 
في المجتمع ويساعد في منح هذه األسر مشروع يساهم في تحسين دخل 
األسرة بما ينتج عنه كثير من المزايا واإليجابيات لألسرة بدايًة من استمرار 

 التمكين لألسرة وقدرتها على اعالة نفسها وابناءها.
كما يمنح األسرة أماًل في غد أفضل يمأله الجد واالجتهاد إلثبات الذات 
والقدرة على النجاح ويعزز ثقتها بنفسها. كما أن مجموعة غزة من خالل 
وحدة التمكين االقتصادي تقوم بالمتابعة المستمرة والدورية والتدخل السريع 

 وجود أي مشكلة. حال 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 ةــــــــــاخلامت
 

يف اخلتام ال يسعنا اال التقدم ابلشكر اجلزيل لكل من ساهم يف اجناز هذا العمل وبناء 

 وتنمية وتطوير اجلمعية من عاملني وماحنني ومتطوعني

زيد من مونؤكد أننا يف حتٍد كبري امام املسئوليات اجلسام اليت وضعنا فيها جمتمعنا لنبذل 

 اجلهد تلك هي مسئوليتنا اليت نتطلع أن يوفقنا هللا ابلقيام هبا.

 


