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11
13 مشروع وفعالية خالل عام 2017م تنوعت بين قطاعات 
والتنمية  اإلغاثة   – االقتصادي  التمكين   - التعليم   - البيئة 

بقيمة إجمالية  1,747,703 $

بين  ما  تنوعت  تنفيذها  تم  للدخل  مدر  مشروع   12
وخدماتية  وزراعية  وإنتاجية  تجارية  مشاريع 

بإجمالي 59,150 $

 11,560 الجمعية  ومشاريع  أنشطة  من  استفاد 
ساعة   650  ،( إناث   % 44 – ذكور   % 56) مستفيد 
تدريبية لتطوير قدرات المستفيدين في العديد من 

المجاالت األكاديمية والحياتية والعملية

01

م.حاتم رفيق حسونه
رئيس مجلـس اإلدارة

نطوف عام 2017
مستمرون نحو التميز واإلبداع
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ا�دارة

م. حاتم رفيق حسونه
رئيس مجلس اإلدارة

م. حسن عودة
نائب رئيس مجلس اإلدارة

م.عبدالعال أبو راس
عضو

م. محمد الجعفراوي
عضو

أ. زينة الشوا
أمين السر

أ. عاطف أبو شعبان
أمين الصندوق

أ.هبة الطيماوي
عضو

مجلس
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معلومات عن
المؤسسة

جمعـيــة نــطــوف 
للبيئة وتنمية المجتمع

7196

29.07.2002

البيئة - 
التنمية المجتمعية

بــدر الــديــن
محاسبون قانونيون
ومستشارون ماليون

عضو في 
شبكة المنظمات 

األهلية الفلسطينية

عضو في 
شبكة المنظمات 

البيئية الفلسطينية 
PENGON

 7
( 5 ذكور ، 2 إناث ) 

18 موظف36 عضوًا

5 متطوعين

اسم
الجمـعية 

أعضاء الجمعية  
العمومية

مدقق 
الحسابات

عدد أعضاء 
مجلس اإلدارة

عضوية 
الجمعية

رقـــم 
التسجـيــل

تاريــخ 
التسجـيــل عـدد

 الموظفين

عدد 
المتطوعين

قــطـــاع
الـعـمــل

م. رامي محمد حسين
المدير التنفيذي
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اجتماع 
الجمعية العمومية

20 مارس 2017مالتاريخ

33 عضو من أصل 36
 عضو مسدد

عدد 
الحضور

أهم 
القرارات

إقرار ومصادقة التقرير اإلداري 2016م.
إقرار ومصادقة التقرير المالي 2016م.

إقرار اختيار مدقق حسابات قانوني جديد.
للدورة  اإلدارة  مجلس  انتخابات  إجراء 

الجديدة 2020-2017م .

اجتماعات مجلس االدارة :

اجتماع الجمعية العمومية
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رؤيتنـــــا

مستوى  تحقيق  في  "الريادة 
التنمية  بين  التكامل  من  متقدم 

البيئية والمجتمعية"

رسالتنـــا
وتطوير  بناء  إلى  نسعى 

وفقًا  ومجتمعية  بيئية  برامج 
المستدامة،  التنمية  لمعايير 
ظروف  توفير  في  للمساهمًة 
قادر  لمجتمع  أفضل  حياتية 

من  االستفادة  على 
إمكاناته وموارده.

نطوف هي جمعية أهلية فلسطينية أنشأت عام 2002 م كجمعية خيرية مرخصة من قبل 
فلسطين  في  المجتمعية  التنمية  لدعم   7196 تسجيل  برقم  الفلسطينية  الداخلية  وزارة 
بشكل عام وقطاع غزة على وجه الخصوص، حيث تهدف الجمعية للمساهمة في توفير 
والتنمية  البيئة  مجال  في  التنمية  عجلة  دفع  خالل  من  سليمة  ومجتمعية  صحية  بيئة 

المجتمعية.
الفلسطيني  المجتمع  في  القائمة  البيئية  للمشاكل  استجابًة  نطوف  جمعية  جاءت  وقد 
المساحات  وتقنين  التحتية  البنى  وضعف  البيئي  الوعي  غياب  بسبب  منها  يعاني  التي 
محاربة  في  المساهمة  خالل  من  المجتمعية  التنمية  عجلة  دفع  إلى  باإلضافة  الخضراء، 

الفقر والبطالة المنتشرة في قطاع غزة.
يتمثل عمل الجمعية من خالل البحث والتقصي حول الحلول البيئية المستدامة والمثلى 
التوعية واألبحاث التي  البيئة والتنمية في قطاع غزة وتشجيع برامج  لمكافحة معوقات 
تساهم في خلق بيئة نظيفة، باإلضافة إلى وضع الخطط واالستراتيجيات الالزمة لتحسين 

واقع المجتمع الفلسطيني البيئي واالجتماعي واالقتصادي.
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قيمنــا

أهدافنــا االستراتيجية 
المساهمة في حل المشكالت البيئية والعمل على 
التغيير  آثار  مع  والتكيف  للتخفيف  حلول  إيجاد 

المناخي.
المساهمة في عالج المشاكل األساسية المتعلقة 
الحلول  وإيجاد  البيئي  التأثير  ذات  التحتية  بالبنية 

المالئمة التي تعمل على التحسين والتطوير.
والوعي  الثقافة  بمستوى  االرتقاء  على  العمل 

البيئي لدى المجتمع. 
المعيشي  المستوى  تحسين  في  المساهمة 
برامج  خالل  من  غزة  قطاع  في  واألسر  للشباب 

التمكين االقتصادي.
على  والحفاظ  مهنية  مؤسسة  بناء  على  العمل 

استدامة التمويل وتنوع مصادره.

حماية البيئة: 
التذوق  نحو  السليم  السلوك  وتعزيز  معها  والتكيف  استغاللها  وحسن  البيئة  على  الحفاظ 

الجمالي لمكونات البيئة. 
المسئولية االجتماعية:

مع  بمسئولية  والتعامل  منها  إلحاحًا  األكثر  والتركيز  المجتمع  احتياجات  مع  بإيجابية  التعامل 
االحتياجات المستجدة والطارئة. 

التجديد واإلبداع:
الحرص على اتباع سياسات تطويرية وتنموية في المجاالت البيئية والفنية واإلدارية والمالية.

المساواة الجندرية :
ترسيخ العدالة بين العاملين من الذكور واإلناث وكذلك األمر بالنسبة للمستفيدين.

العمل الجماعي والمشاركة:
المؤسسة  مستوى  على  وكذلك   ، المؤسسة  مستوى  على  الجماعي  العمل  روح  تجسيد 

والمؤسسات الشريكة المختلفة.
الشفافية والمصداقية والمسائلة:

المتواصلة  والمتابعة  ومعلنة،  وواضحة  مهنية  عمل  وخطط  وبرامج  بآليات  وااللتزام  الوضوح 
وفقًا آلليات مهنية وعملية، والتأكد بشكل مستمر من تحقيق األهداف وفقًا للمعايير المحددة.
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شركاؤنا



نطوف في
مواقع التواصل االجتماعي



6,174 متابع

6,144
305 متابعفيسبوكمعجب

133 منشور�
انستجرام

105 متابع

524 تغريدة
20 مشتركتــويتــر

465
 يوتيوب مشاهدة
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أنشطة وفعاليات
جمعية نطوف

2017



قام وفد من مؤسسة ACTED ممثًال بالمهندس/ أسامة جودة بزيارة 
مقر الجمعية من أجل بحث سبل التعاون والمشاركة حول ا�نشطة 
والمشاريع المستقبلية والتي تتوافق مع ا�هداف االستراتيجية لكل 

منهما. 

زيارة وفد من
ACTED مؤسسة
التاريخ 19 سبتمبر 2017م 

لدراسة  عمل  ورشة  في  المشاركة 
حول  المحلي  السوق  احتياجات 

تخصصات الماجستير
التاريخ 8 نوفمبر 2017م  

في  المجتمع  وتنمية  للبيئة  نطوف  جمعية  شاركت 
حول  المحلي  السوق  دراسة  تستهدف  عمل  ورشة 
أنشطة  من  جزء�  ستكون  التي  الماجستير  تخصصات 
المرحلة   – والتمكين  الدراسية  للمنح  الفاخورة  برنامج 

الثانية.

11



�طفال  الترفيهي  اليوم  فعاليات  في  نطوف  جمعية  شاركت 
مرضى السكري الذي تم تنفيذه بالشراكة مع جمعية حيفا �طفال 
مرضى السكري وبرعاية شركة جوال، وذلك بمناسبة اليوم العالمي 

لمرضى السكري.

 CHF مؤسسة  من  وفد  زيارة 
لمقر الجمعية 

قــــــام وفــــــد مــــن مـــــؤســــســـــة CHF مـــمــثـــــًال
بالسيد/ محمد السبع بزيارة مقر جمعية نطوف حيث 
مناقشة  أجل  من  ا²دارة  مجلس  أعضاء  مع  اجتمع 
الجمعية ومؤسسة  بين  أهمية تحقيق تعاون مشترك 

CHF الدولية.

لألطفال  الترفيهي  الحفل  فعالية 
اليوم  في  السكري  مرضى 

العالمي لمرضى السكري 
التاريخ 14 نوفمبر 2017م 

التاريخ 28 نوفمبر 2017م  

12



برئاســة  غــزة  مكتـب   – أبيــل  هيــومن  مــؤسســة  من  وفــد  قــام 

بزيارة  فلسطين  في  ابيل  هيومن  مكتب  ممثل  شراب  حاتم  السيد/ 

مقر جمعية نطوف، وذلك لبحث سبل تحقيق الشراكة بين الجمعية 

والمؤسسة، وآلية تنفيذ المشاريع ا²غاثية والتنموية في قطاع غزة. 

مؤسسة  من  وفد  زيارة 
لمقر  غزة  مكتب  أبيل  هيومن 

الجمعية 
التاريخ 3 ديسمبر 2017م 
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مسابقة  حفل  في  المجتمع  وتنمية  للبيئة  نطوف  جمعية  ساهمت 
جائزة هالت HULT PRIZE ( جائزة نوبل للطالب) الذي أقيم في فندق 
القاهرة، حيث تعتبر أكبر مسابقة طالبية حول العالم تقام سنوي½ من 
ا�مم  هيئة  مع  بالشراكة  ا�عمال  ²دارة  الدولية  هالت  كلية  قبل 

المتحدة.
أصحاب  الجامعات  طلبة  وإشراك  دعم  المسابقة  هذه  تستهدف   
ا�فكار الريادية في إحداث التغيير ا²يجابي في العالم عن طريق طرح 
دوالر  مليون  بقيمة  جائزة  على  للتنافس  عالمية  مشكلة  أو  سؤال 

أمريكي.

فعاليات  في  المساهمة 
هالت  جائزة  مسابقة  حفل 

  HULT PRIZE
التاريخ 14 ديسمبر 2017م 

14



مشاريع
جمعية نطوف

2017
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برنامج الفاخورة للمنح الدراسية والتمكين هو برنامج ينفذ من قبل برنامج ا�مم المتحدة االنمائي/ 
برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بالشراكة مع جمعية نطوف وقد تم تمويل المرحلة ا�ولى 
ومؤسسة  بجدة  للتنمية  االسالمي  البنك  بين  بالشراكة  عام 2018  وحتى  عام 2009  منذ  للبرنامج 
الفاخورة بقطر ويقدم البرنامج منحة متعددة الخدمات تشمل فرص التعليم الجامعي والتمكين 
لتعزيز  ا�نماط  متعددة  معرفية  أنظمة  البرنامج  ويستخدم  للدعم،  حاجة  ا�كثر  الشباب  للطلبة 

وتطوير قدرات الطلبة الملتحقين في المنحة لتأهيلهم للعمل في ا�سواق المحلية والعالمية.

تخريج عدد 316 طالب وطالية ( 152 ذكور - 188 إناث ) من مختلف محافظات قطاع غزة 

تخريج عدد 306 من طلبة البكالوريوس - عدد 4 طالب في الجامعات ا�جنبية - 30 خريج من 
درجة الماجستير .

تنفيذ 57,410 ساعة تدريبية في المهارات الحياتية والعلمية. 

تنفيذ 40,052 ساعة تطوعية في المجتمع المحلي.

نبذة عن المشروع

مخرجات المشروع

المتعلمين  من  كادر  بناء 
ومهني�   فكريـــ�  والمدربيـــن 

ليكونوا قـــادة في المجتمع 
الوطنـــي  الصعيـــد  علـــي 

والعالمي.
    

قطاع غزة

الهدف
الرئيسي

مكان
التنفيذ

قيمة
المنحة

مدة
المشروع

عدد
المستفيدين

القطاع

الجهة
المانحة 

الفئة
المستهدفة

الجامعـــات  طلبـــة 
ا�كثـــر  الفلســـطينية 

حاجة للدعم

التعليم

 IDB البنك ا¥سالمي للتنمية
 - الفاخـــورة  مؤسســـة   -

UNDP

310 طالب
( 136 طالب – 174 طالبة)

    

 $1,032,555.78 

    

يونيو 2015 - يناير 2018

برنامج الفاخورة للمنح الدراسية والتمكين
المرحلة األولى ( االتفاقية الرابعة)



إلى  يهدف  حيث  االقتصادي،  بالشق  تختص  التي  النوعية  وجد  برنامج  مشاريع  أحد  هو 
تحسين الوضع االقتصادي للشباب أيتام عدوان عام 2014 على غزة، وتوفير حياة كريمة 
لهم  ولذويهم من خالل تعزيز دورهم في المجتمع وبناء قدراتهم وتعزيز وصولهم 

إلى سوق العمل إما بتوفير فرص عمل أو إنشاء مشاريع ريادية صغيرة مدرة للدخل. 

41 من الشباب حصلوا على فرص تدريب على رأس العمل (30 ذكور ، 12 إناث) .

221 من الشباب ا�يتام حصلوا على برامج تدريبية متنوعة.

 12 من الشباب حصلوا على مشاريع مدرة للدخل.

نبذة عن المشروع

مخرجات المشروع

17

تحسين  في  المســـاهمة 
للشـــباب  االقتصادي  الوضع 

فـــرص  وتعزيـــز  ا�يتـــام 
أو  علـــى عمل  حصولهـــم 

مصدر دخل.
    

قطاع غزة

الهدف
الرئيسي

مكان
التنفيذ

قيمة
المنحة

مدة
المشروع

عدد
المستفيدين

القطاع

الجهة
المانحة 

الفئة
المستهدفة

الشـــباب ا�يتام من العدوان 
علـــى غزة عـــام 2014 - الفئة 

العمرية من 18 - 22 عام

التمكين االقتصادي

صنـــدوق قطـــر للتنميـــة - 
صندوق الحاج هاشـــم الشوا 

بنـــك  الخيـــري  للوقـــف 
مؤسســـة   - فلســـطين 

التعاون

    

100

    

 $215,618.23 

    
 30  - 2016م  أكتوبـــر   1

يونيو 2017م 

تحسين الوضع االقتصادي للشباب
أيتام عدوان 2014 على غزة وعائالتهم-السنة الثانية



تلوث  من  الناتج  والصحي  البيئي  ا�ثر  لتقييم  متكاملة  دراسة  بتوفير  المشروع  يقوم 
منطقة وادي غزة، والمساهمة في التقليل من اÈثار المترتبة على تلوث الوادي من خالل 
جملة من ا�نشطة لتقييم تأثير الملوثات على مكونات البيئة المختلفة مثل: التربة، المياه 
هذه  في  القانطين  وصحة  النباتات،  ونمو  الحيوانات،  مساكن  البحر،  مياه   ، الجوفية 

المنطقة.

قيد التنفيذ.

نبذة عن المشروع

مخرجات المشروع
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المســـاهمة في التقليل 
مـــن اºثـــار المترتبة على 

وادي  منطقـــة  تلـــوث 
غزة. 

    

منطقة وادي غزة

الهدف
الرئيسي

مكان
التنفيذ

قيمة
المنحة

مدة
المشروع

عدد
المستفيدين

القطاع

الجهة
المانحة 

الفئة
المستهدفة

سكان منطقة وادي غزة

البيئي

GEF-UNDP

    

1000

    
 $30,000.00 

    
 1  - 2017م  فبرايـــر   15

أبريل 2018م

مشروع تقييم األثر البيئي والصحي
النـاتــح من تلــوث منطقـة وادي غـزة



في  المحتاجة  ا�سر  من   6 لعدد  المعيشي  الوضع   تحسين  على  المشروع  على  يقوم 
مدينة غزة وذلك من خالل تأهيل البيئة المعيشية لها  من خالل تأهيل وصيانة وترميم 
ظل  في  المعيشية  ظروفهم  تحسين  بهدف  ا�دنى  بالحد  مالئمتها  أجل  من  بيوتها 

الظروف االقتصادية واالجتماعية التي يعاني منها سكان قطاع غزة. 

تم صيانة وترميم عدد 6 منازل �سر محتاجة.

تم تحسين البيئة المعيشية لعدد 6 عائالت في محافظة غزة .

نبذة عن المشروع

مخرجات المشروع

19

تحسين  في  المســـاهمة 
البيئـــة المعيشـــية والوضع 

واالجتماعـــي  االقتصـــادي 
ل¾سر المستورة في قطاع 

غزة.
    

قطاع غزة

الهدف
الرئيسي

مكان
التنفيذ

قيمة
المنحة

مدة
المشروع

عدد
المستفيدين

القطاع

الجهة
المانحة 

الفئة
المستهدفة

ا�سر المحتاجة

التمكين ا¥قتصادي

شركة جوال

    

 6 عائالت 

    

 $21,430.00 

    
1 مـــارس 2017 - 1 مايـــو 

2017م

مشروع تحسين الوضع المعيشي 
لألسر المستورة في قطاع غزة



المتميزين  للطالب  التعليمية  الفرص  بتحسين  يعني  وطنية  مبادرة  هو  فلسطين  بريدج  برنامج 
مرموقة  بجامعات  االلتحاق  على  مساعدتهم  أجل  من  الفلسطيني  المجتمع  في  والمبتكرين 
ومشهود بكفاءتها دولي½، حيث يقدم البرنامج بيئة تدريبية متعددة المستويات لبناء قدرات الطالب 
الشخصية وا�كاديمية والالمنهجية بواقع ثالث سنوات ليصبحوا قوة متميزة  قادرة على المنافسة 

في العالم . 

القبول  عملية  وفهم  الجامعية  تخصصاتهم  اختيار  على  طالب/ة   47 مساعدة  تم 
وفق�  مهاراتهم  تطوير  تم  كما  مستقبًال،  المهنية  لحياتهم  تصور  ووضع  ومتطلباتها 
 ، المختلفة  والبدنية  والفنية  وا�دبية  العلمية  المجاالت  في  وهواياتهم  ¥هتماماتهم 

وذلك سعي� لتعزيز فرصهم با¥لتحاق بجامعات مرموقة.

نبذة عن المشروع

مخرجات المشروع

20

المهـــارات  تنميـــة 
وا�كاديميـــة  الشـــخصية 

فلســـطين  بريـــدج  لطـــالب 
التحاقهم  لتعزيـــز فـــرص 

بجامعات مرموقة.
    

قطاع غزة

الهدف
الرئيسي

مكان
التنفيذ

قيمة
المنحة

مدة
المشروع

عدد
المستفيدين

القطاع

الجهة
المانحة 

الفئة
المستهدفة

الحادي  الصـــف  طالب 
عشر

التعليم

مؤسسة التعاون

    
47 طالـــب وطالبـــة ( 23 

ذكور - 23 إناث ) 

    

 $79,716.00 

    
 31  - 2017م  مـــارس   1

أكتوبر 2017م 

مشروع اإلرشاد األكاديمي والتدريب
الموجـه ورعـايــة المـواهـب 2017م
برنامج بريدج فلسطين السنة الثانية



تضمن  قانوني  جسم  لها  تعاونيات  في  الخريجين/ـات  تنظيم  على  المشروع  يقوم 
توفير  خالل  من  العمل  سوق  لدخول  وتأهيلهم  اقتصادي½  وتمكينهم  ا�عضاء  حقوق 
على  قدراتهم  صقل  وأيضا  المشروع  نجاح  يضمن  الذي  والتدريب  والمهارات  ا²مكانيات 

اتخاذ القرار وإدارة ا�زمات وتحديد االحتياجات .

نبذة عن المشروع

21

ا�عضاء  حقوق  لضمان  قانوني  جسم  لها  تعاونيات  في  وخريجة  خريج   50 لعدد  تنظيم 
وتمكينهم اقتصادي� وتأهيلهم لدخول سوق العمل. 

مخرجات المشروع

تمكيـــن الخريجيـــن من كال 
الجنســـين اقتصادي� .. طريق� 

نحـــو الشـــراكة الحقيقـــة 
والتميز وا¥بداع.

    

قطاع غزة

الهدف
الرئيسي

مكان
التنفيذ

قيمة
المنحة

مدة
المشروع

عدد
المستفيدين

القطاع

الجهة
المانحة 

الفئة
المستهدفة

خريجي الجامعات

التمكين ا¥قتصادي

الشـــعبية  ا¥غاثـــة 
الفرنسية

    
 40 خريج وخريجة

    

 $9,039.56 

    
يوليـــو 2017 - ديســـمبر 

2018

المـرافـقـة االقتصـاديــة لألســر
من خــالل إنشـــــاء تعاونـيـــــات



22

البرامج  تقديم  على  والمساعدة  عنهم،  والترويح  ا�طفال  إسعاد  إلى  المخيم  يهدف 
القدرات  وتعزيز  الجماعي،  العمل  روح  وتنمية  لÌطفال،  التثقيفية  وا�نشطة  المتنوعة 
ا²بداعية لديهم، واالطالع على المعالم التراثية والسياحية والترفيهية في البالد با²ضافة 

إلى تعزيز االنتماء إلى البيئة الخضراء والمحافظة عليها.

تم  المشاكل،  هذه  مثل  لحل  المناسبة  الحلول  ووضع  الملوثات  أنواع  على  وتعريفهم  ا�طفال  توعية  تم 
تعريف ا�طفال على أهمية الصحة البيئية وصحة الجسد والنظافة الشخصية، تم تعريف ا�طفال على أنواع 
التربة ( الرملية – الطينية – الطمى ) والتعرف على مميزات وصفات كل منها للزراعة، كما تم التعرف على أنواع 
تم  قلوبهم،  على  والسعادة  الفرح  وإدخال  ا�طفال  عن  الترويح  إلى  با²ضافة  المثمرة،  وغير  المثمرة  النباتات 
عقد ثالث ورش عمل لشعارات إبداعية عن الحق في التعليم، تم التعرف على أهم مشاكل الوضع المائي 
في فلسطين، با²ضافة إلى التوعية بالحق في التعبير وتعزيزه لدى ا�طفال من خالل تنفيذ ا�نشطة الخاصة 

بذلك.

نبذة عن المشروع

مخرجات المشروع

ا�طفـــال  إســـعاد 
نحو  عنهم  والترويـــح 

بيئي  صحـــي  تـــوازن 
نفسي آمن.

    

قطاع غزة

الهدف
الرئيسي

مكان
التنفيذ

قيمة
المنحة

مدة
المشروع

عدد
المستفيدين

القطاع

الجهة
المانحة 

الفئة
المستهدفة

فئة ا�طفال من 8 - 14 
سنة 

تعليمي - بيئي

الشـــعبية  ا¥غاثـــة 
الفرنسية

    
130 طفل

    

 $5,809.44 

    
أكتوبـــر   -  2017 يوليـــو 

2018

مخيم عطالت أصدقاء العالم 2017
لألطفال في غزة-مخيم بيئتي وحقوقي



لعدد  شرائية  قسائم  توزيع  خالل  من  المحتاجة  ا�سر  دعم  إلى  المشروع  هذا  يهدف 
1109 عائلة مستورة ، وتحسين الوضع االقتصادي لهذه العائالت والمساهمة في تخفيف 

انعدام ا�من الغذائي للعائالت المستورة.

تم توزيع قسائم شرائية لعدد 1109 عائلة مستورة لتحسين ا�من الغذائي للعائالت.

ا�عباء  تخفيف  في  والمساهمة  مستورة  عائلة   1109 لعدد  ا¥قتصادي  الوضع  تحسين 
االقتصادية.

نبذة عن المشروع

مخرجات المشروع

23

انعـــدام  التخفيـــف مـــن 
وضمـــان  الغذائـــي  ا�مـــن 

حصول ا�سر المحتاجة على 
غـــذاء كافـــي لمدة شـــهر 

على ا�قل.
    

قطاع غزة

الهدف
الرئيسي

مكان
التنفيذ

قيمة
المنحة

مدة
المشروع

عدد
المستفيدين

القطاع

الجهة
المانحة 

الفئة
المستهدفة

العائالت المستورة

إغاثي

مؤسســـة هيومن أبيل - 
بريطانيا

1,109 عائلة 

    

 GBP 49,697

أكتوبر   - أغسطس 2017 
2017

توفير قسائم شرائية
لمساعدة األسر المحتاجة



إلى  يهدف  حيث  االقتصادي،  بالشق  تختص  التي  النوعية  وجد  برنامج  مشاريع  أحد  هو 
تحسين الوضع االقتصادي للشباب أيتام عدوان عام 2014 على غزة، وتوفير حياة كريمة 
لهم  ولذويهم من خالل تعزيز دورهم في المجتمع وبناء قدراتهم وتعزيز وصولهم 

إلى سوق العمل إما بتوفير فرص عمل أو إنشاء مشاريع ريادية صغيرة مدرة للدخل. 

قيد التنفيذ.

نبذة عن المشروع

مخرجات المشروع

24

تحسين  في  المســـاهمة 
للشـــباب  االقتصادي  الوضع 

فـــرص  وتعزيـــز  ا�يتـــام 
أو  علـــى عمل  حصولهـــم 

مصدر دخل.
    

قطاع غزة

الهدف
الرئيسي

مكان
التنفيذ

قيمة
المنحة

مدة
المشروع

عدد
المستفيدين

القطاع

الجهة
المانحة 

الفئة
المستهدفة

أيتام عدوان 2014م على 
غزة وعائالتهم

التمكين االقتصادي

صنـــدوق قطـــر للتنميـــة - 
صندوق الحاج هاشـــم الشوا 

بنـــك  الخيـــري  للوقـــف 
مؤسســـة   - فلســـطين 

التعاون

    

100

    

$181,775.00

    
 15ســـبتمبر 2017م - 30 

يونيو 2018م

تحسين الوضع االقتصادي للشباب
أيتام عدوان 2014 على غزة وعائالتهم-السنة الثالثة



يهدف المشروع إلى إتاحة الفرصة لفئة الشباب للمشاركة في المخيم الثقافي المعرفي التفاعلي 
النظرية والعملية حول  الناحية  الفئات من  ا�ول في فلسطين، حيث سيتم تعليم وتدريب جميع 
محاور عديدة منها: الوعي الثقافي المختلف، مهارات اللغة ا²نجليزية، الرياضة، السرد القصصي، فن 

الخطابة، الرسم، الكتبة ا²بداعية، ومهارات القيادة والتواصل.
كما يهتم المشروع بتوجيه وعرض مواهب الفئة المستهدفة بشكلها الفردي والجماعي، با²ضافة 
لخدمة  مبادرات  في  المستهدفة  الفئة  ودمج  المجتمعية  الخدمة  ثقافة  زيادة  على  العمل  إلى 

المجتمع.

قيد التنفيذ.

نبذة عن المشروع

مخرجات المشروع

25

إتاحة الفرصة للشـــباب 
بالمشـــاركة فـــي المخيم 

المعرفـــي  الثقافـــي 
فـــي  ا�ول  التفاعلـــي 

فلسطين.
    

مدينة غزة

الهدف
الرئيسي

مكان
التنفيذ

قيمة
المنحة

مدة
المشروع

عدد
المستفيدين

القطاع

الجهة
المانحة 

الفئة
المستهدفة

الشـــباب من سن 15 - 20 
عام

التعليم

 U.S Department of
Stat

    

200

    

$20,736.99 

    
20 ســـبتمبر 2017م - 19 

سبتمبر 2018م

It's My Turn مشروع



برنامج  طالب  من  عدد 36  فرص  وتعزيز  ا�كاديمية  المهارات  تنمية  على  المشروع  يقوم 
المهارات  وبناء  تطوير  إلى  يهدف  كما  الدراسية،  للمنح  قبول  على  للحصول  بريدج 

الشخصية في مجاالت تدريبية متخصصة، وتنمية المهارات ا�كاديمية.

نبذة عن المشروع

26

تعزيـــز  فـــي  المســـاهمة 
وتقويـــة طلبـــات االلتحاق في 
الجامعـــات الدوليـــة وتحضيـــر 
الجامعية  للمرحلـــة  الطلبـــة 

    أكاديمي� ونفسي� واجتماعي�.

قطاع غزة

الهدف
الرئيسي

مكان
التنفيذ

قيمة
المنحة

مدة
المشروع

عدد
المستفيدين

القطاع

الجهة
المانحة 

الفئة
المستهدفة

طـــالب وطالبـــات الصف 
الثالث الثانوي من برنامج 

بريدج فلسطين

التعليم

مؤسسة التعاون

    

36

    

$52,185.00

    
 28  - 2017م  نوفمبـــر   1

فبراير 2018م

36 خريطة أكاديمية نهائية لكل طالب تعكس المستوى ا�كاديمي الذي تم الوصول إليه في 
السنة الثالثة من برنامج بريدج.

مخرجات المشروع

اإلرشاد األكاديمي والتدريب الموجه
ورعايــة المواهـب في قطـــاع غـــزة
2018/2017 - برنامج بريدج فلسطين



27

 ، غزة  قطاع  في  المحتاجة  العائالت  �طفال  الشتاء  كسوة  توفير  إلى  المشروع  يهدف 
ا�سر   أعباء  تقليل  في  والمساهمة   ، بالمالبس  خاصة  قسائم  توزيع  خالل  من  وذلك 

المحتاجة من خالل دعمهم بتوفير كسوة الشتاء �طفالهم.

تم توفير  كسوة الشتاء لعدد 503 طفل وطفلة من أطفال قطاع غزة.

نبذة عن المشروع

مخرجات المشروع

توفير  في  المساهمة 
كســـوة الشـــتاء �طفال 

المحتاجة في  العائـــالت 
    قطاع غزة.

قطاع غزة

الهدف
الرئيسي

مكان
التنفيذ

قيمة
المنحة

مدة
المشروع

عدد
المستفيدين

القطاع

الجهة
المانحة 

الفئة
المستهدفة

من  غزة  قطاع  أطفال 
سن 6 - 12 عام

إغاثي

مؤسسة هيومن أبيل 
- بريطانيا

    
503 طفل وطفلة

    
$26,400.00

    
 31  - 2017م  ديســـمبر   1

ديسمبر 2017م

كسوة الشتاء- المرحلة األولى



28

إسعاد 1000 طفل و أمهاتهم من سكان مدينة غزة ما بين 7-14 سنة.

مخرجات المشروع

يهدف المشروع إلى الترفيه عن 1000 طفل من مدينة غزة، وذلك من خالل مشاركتهم 
النفسي  التفريغ  في  المساهمة  إلى  با²ضافة  الفنية،  والعروض  وا�لعاب  المهرجان  في 

واالنفعالي عن ا�طفال ورفع مستوى ا²بداع واالبتكار لديهم.

نبذة عن المشروع

قيمة المنحة

القطاع
البســـمة علـــى وجوه  رســـم 

أطفـــال مدينــــــة غزة مـــن خالل 
المهرجان  فــــــي  مشــــــاركتهم 

وا�مـــل  الحـــب  ومنحهـــم 
لتحقيق  جديد  عام  باستقبال 

أحالمهم وأمنياتهم .

    

قطاع غزة

الهدف
الرئيسي

مكان
التنفيذ

قيمة
المنحة

مدة
المشروع

عدد
المستفيدين

القطاع

الجهة
المانحة 

الفئة
المستهدفة

من  غزة  قطاع  أطفال 
سن 7 - 14 عام

التعليم

الشـــعبية  ا¥غاثـــة 
الفرنسية

عـــدد 1,000  طفـــل من 
من  غزة  مدينة  ســـكان 

سن (7- 14) سنة

    

$4,623.16

    
ديســـمبر 2017 - مـــارس 

2018

مهرجان الفرح والمرح
ألطفال وأمهات مدينة غزة لعام2017م



قصص نجاح نطوف
2017



للمنح  الفاخورة  برنامج  من  المستفيدين  إحدى  هي  والتنمية  الفقر  في  ماجستير  خريجة  برهوم  ليلى 
الدراسية والتمكين الذي ينفذ من قبل برنامج ا�مم المتحدة ا²نمائي–برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني 

بالشراكة مع جمعية نطوف وبتمويل من البنك ا²سالمي للتنمية بجدة ومؤسسة الفاخورة في قطر.
   أكملت ليلي دراسة الماجستير من معهد دراسات التنمية التابع لجامعة ساسكس في بريطانيا، لتبدأ رحلة 

مليئة بالتحديات في ظل تدهور ا�وضاع االقتصادية التي يمر بها قطاع غزة.
عملت في المنظمات غير الحكومية المحلية ، والجمعية الفلسطينية للتربية وحماية البيئة ، ومن ثم مركز 

المشروعات الصغيرة .
من ثم بدأت ليلى عملها مع اليونيسف ، كمنسقة لمبادرة حشد ضمن مشروع  "االستثمار في التعليم وبناء 

المرونة" ، وهو مشروع ممول مؤسسة التعليم فوق الجميع في قطر- برنامج الفاخورة.
هذا  كسر  الفاخورة  برنامج  محاصرة،   ستكون  أيض½  فخبرتك  محاصر  بلد  في  تكون  عندما   ": برهوم  تقول 
الحصار لدي من خالل منحي فرصة استكمال درجة الماجستير في بريطانيا مما فتح لي آفاق متعددة طورت 
من خاللها مهاراتي العلمية والعملية ، و اكتسبت خبرة مميزة على كافة ا�صعدة العلمية والمهنية وحتي 

الشخصية".
مضيفًة :" برنامج الفاخورة يعمل بشكل دائم على استثمار طاقات وقدرات المستفيدين منه، فهو ساعدني 
على االندماج في العمل في حقل المؤسسات الدولية مثل اليونيسيف والتي مثلت نقلة نوعية في حياتي 
التي  االفتراضية  والمجالس  الشبابية  المبادرات  مثل  البرنامج  يقدمها  التي  ا�نشطة  إلى  با²ضافة  المهنية، 
سهلت علي التواصل مع الطالب في بلدان متعددة من العالم مما جعلني على اطالع كبير بما يجري من 

تطور في العالم ما جعل رؤيتي أوسع حول كيفية مواجهة التعليم للفقر".
في  العمل  في  لالنخراط  الطريق  لها  مهدت  الدولية  الماجستير  درجة  على  حصولها  أن  على  ليلى  وتؤكد 
تطوير  على  العمل  و  المتحدة  المملكة  في  اكتسبتها  التي  الخبرة  الستثمار  والعالمية  الدولية  المؤسسات 

ونهضة الواقع التنموي واالقتصادي في قطاع غزة.
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الفاخورة  فتح لي آفاق  برنامج   "
الدولية  المنظمات  في  عديدة 

والعالمية " .. ليلى برهوم



غزة  مدينة  شمال  الكرامة  حي  سكان  من  عام½،  اليازجي  20  خليل وجدي 
فقد والديه في العدوان ا�خير على غزة مما جعله المعيل الوحيد �سرته لذا 

قرر البدء بالعمل في منجرة والده.
يقول خليل:"  كانت المنجرة بحاجة ماسة لمعدات وماكينات حديثة تتيح لي 
من  يزيد  مما  الزبائن  رغبات  مع  يتالءم  بما  وتزيينها  ا�خشاب  وتشكيل  قص 

قدرتي على ا²بداع في هذا المجال".
وأضاف:" لم أكن أعلم بأن المنجرة ستصبح بهذا االتساع ومجهزة بمثل هذه 
المعدات،  فعندما تم إبالغي من قبل مؤسسة التعاون بقبول فكرة مشروع 

تطوير المنجرة شعرت بسعادة عارمة".
�يتام  االقتصادي  الوضع  تحسين  مشروع  من  المستفيدين  أحد  هو  خليل 
عدوان2014 وعائالتهم_ السنة الثانية / برنامج وجد، بدعم من صندوق قطر 
نطوف  جمعية  وتنفيذ  التعاون  مؤسسة  وإشراف  فلسطين،  وبنك  للتنمية 
للبيئة وتنمية المجتمع، حيث يهدف المشروع إلى تمكين ا�يتام من العيش 
بكرامة والمضي قدم½ لتحقيق طموحاتهم وآمالهم ليصبحوا أفراد� فاعلين 

في مجتمعهم. 

من ركام اليأس تصنع الحياة ..
خليل اليازجي
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أسيل التتري هي احدى الطالب المستفيدين من برنامج بريدج فلسطين الممول من مؤسسة 
التعاون والذي يعني بتحسين الفرص التعليمية للطالب المتميزين والمبتكرين في المجتمع 
الفلسطيني من أجل مساعدتهم على االلتحاق بجامعات مرموقة، حيث يقدم البرنامج بيئة 
بواقع  والالمنهجية  وا�كاديمية  الشخصية  الطالب  قدرات  لبناء  المستويات  متعددة  تدريبية 

ثالث سنوات ليصبحوا قوة متميزة  قادرة على المنافسة في العالم. 
تقول أسيل:" قبل بريدج كان لدي طاقة وطموح ولم أكن أعلم أين سأستثمر  ذلك، ولم أكن 
أعرف كيفية التخطيط لمستقبلي حيث كانت مهاراتي وقدراتي مدفونة وغير مستغلة جيد�، 
برنامج بريدج هو برنامج متكامل بدأ معي بتطوير مهاراتي واكتشاف مواهبي وتأهيلي للحياة، 
ا�كاديمي  والتوجيه  ا²رشاد  المختصين في مجال  من  االستفادة  بريدج فرصة  حيث منحني 

�تمكن من التواصل مع أشهر الجامعات الدولية والحصول على فرصة القبول فيها".
ومضيفًة:" تعلمت من خالل بريدج كيفية تنسيق وإدارة المشاريع، كما فتحت لي المشاركة 
المتحدة في  أول نموذج لمحاكاة ا�مم  الثانوية   أنا وأقراني من طالب  أمثل  أن  البرنامج  في 

غزة".
وتتابع التتري:" بريدج ساعدني على اكتشاف شخصيتي حيث أصبحت أعرف جيد� طريقي وماذا 
إياها  منحني  التي  الفرصة  خالل  ومن  طبيبة  أصبح  أن  أريد  فأنا  المستقبل،  في  أكون  أن  أريد 
 western New برنامج بريدج سأصبح طبيبة حيث تمكنت من الحصول على قبول في جامعة

England University �حقق حلمي وأخدم مجتمعي".

بريدج فلسطين
تحدي.. طموح .. حياة..

أسيل التتري
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سامية ا�سود أرملة و أم لخمسة أطفال تسكن في حي الكرامة بغزة في منزل يفتقر 
�دنى متطلبات الحياة ا²نسانية لتفقد بذلك معني ا²حساس بالحياة الكريمة.

االحتياجات  ذوي  من  لطفلين  أم  كونها  عن  فضًال  صحية  مشاكل  من  سامية  تعاني 
الخاصة الذين يحتاجون الكثير من الرعاية واالهتمام في بيئة صحية ونفسية سليمة.

الفقر وسوء ا�وضاع االقتصادية التي تعاني منها سامية كغيرها من باقي سكان قطاع 
ا�وضاع  بتحسين  تعني  التي  الخيرية  المشاريع  من  المساعدة  لطلب  تلجأ  جعلها  غزة 

المعيشية لÌسر المحتاجة.
تقول سامية :" كان بيتي بال روح وال حياة حيث لم يكن صالح½ للسكن لعدم وجود نوافذ 
للبيت فضًال عن معاناة دخول مياه ا�مطار علينا في فصل الشتاء، با²ضافة إلى مشاكل 

الكهرباء التي كنا نعاني منها بشكل دائم".
تحسين  مشروع  ضمن  نطوف  جمعية  قبل  من  كريمة  مساعدة  على  حصلت  وتابعت:" 
الوضع المعيشي لÌسر المستورة في قطاع غزة، حيث تم ترميم منزلي بالكامل ما جعله 

يصلح للسكن لي و�بنائي".
سامية هي إحدى المستفيدين من مشروع تحسين الوضع المعيشي لÌسر المستورة في 
قطاع غزة الممول من شركة جوال، والذي يعني بتأهيل البيئة المعيشية لÌسر المحتاجة 
تحسين  بهدف  ا�دنى  بالحد  مالءمتها  أجل  من  منازلها  وصيانة  وترميم  تأهيل  خالل  من 
السكان  منها  يعاني  التي  واالجتماعية  االقتصادية  ا�وضاع  ظل  في  المعيشية  ظروفهم 

في قطاع غزة.
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أنا     أعادني  منزلي  ترميم   "
وأبنائي للحياة " ..

سامية األسود



السيدة/ م. هالة عثمان 
UNDP - مدير برنامج الفاخورة للمنح الدراسية والتمكين

السيد / حاتم شراب 
ممثل مكتب هيومن أبيل في فلسطين

التي  الناجحة  وبمشاريعنا  نطوف  مع  بشراكتنا  نعتز 
لذلك  بأفكارها  نطوف  جمعية  تؤمن  حيث  نفذتها، 
وتؤثر  المستقبل  في  تميز�  وستزداد  تميزت 

با²يجاب على حياة الناس في فلسطين.

مجال  في  متميز�  خط½  لها  ترسم  أن  نطوف  استطاعت 
تضع  وأن  قصيرة  فترة  خالل  غزة  بقطاع  ا�هلي  العمل 
بشراكتنا  نسعد  مختلفة،  مجاالت  في  بصمتها 

مع نطوف ونأمل بالمزيد.
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السيد / م.فادي الهندي
مدير مكتب غزة في مؤسسة التعاون

شراكتكم الفاعلة لبرنامج الفاخورة للمنح الدراسية والتمكين منذ عام 2009 
تم  التي  وا�نشطة  للخدمات  نوعية  إضافة  تقديم  في  ا�ثر  أسمى  لها  كان 

تقديمها من خالل البرنامج لجميع الفئات المستهدفة من طلبة وخريجي 
المنحة.

المختلفة  الخدمات  مزودي  من  معكم  تعامل  ممن  العديد 
التي  المعاملة  وحسن  العمل  بجودة  أيضا  أشاد  قد 

تلقاها، والذي هو ليس بغريب عنكم.
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