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	الملخص التنفیذي

            2013في آیار  تبدأ تيال) في مرحلتھ الثانیة DEEP( االقتصاديیھدف ھذا التقریر إلى عرض إنجازات برنامج التمكین 
 على مقدمة تتعرض للخلفیة العامة عن البرنامج وأسباب البدء بتنفیذه ومكوناتھ . ویحتوي ھذا التقریر 2017حزیران ولغایة نھایة 
، باإلضافة الى وصف للبرنامج من حیث األثر والنتیجة والمخرجات المتوخاة منھ ومنھجیة العمل المعتمدة ودور إدارة المختلفة

 البرنامج والشركاء في التنفیذ.

افة باإلض ،االقتصاديلمكون المنح في التمكین  غیر الحكومیة المنفذة مؤسسة ثالثینشملت تمیز البرنامج بحالة شراكة واسعة 
مھني,  , تدریبالمساندة (صحة، تعلیم للخدمات اإلجتماعیة ةمؤسس و اثنین وعشرینالتمویل األصغر  مؤسسات لمكون ستةالى 

شراكة قویة مع القطاع الحكومي ممثالً بشكل  وسكن) ومؤسستین لتقدیم خدمات تطویر األعمال.  كذلك، توجد تشغیل مؤقت
، باإلضافة إلى شراكة مع وزارة الزراعة من خالل مشروع إدارة المصادر الطبیعیة لعملاإلجتماعیة وا میةنالتتي روزاب يرئیس

و المجلس األعلى للریاضة والشباب من خالل مبادرة  بالمشاركة وبتمویل من مؤسسة التمویل الدولیة لتطویر الزراعة (إیفاد)
 تمكین الشباب الفلسطیني.

والتي یمكن  2017حزیران  نھایة و لغایة 2013یار أللفترة الواقعة ما بین ختلفة ویتعرض ھذا التقریر إلنجازات البرنامج الم
 تلخیصھا كالتالي:

على الضفة المشاریع المنفذة مشروعاً، توزعت 1,967تنفیذ  : تمالمرحلة الثانیة – مكون المنح –إلقتصادي التمكین ا .1
 %28النساء سبة المشاریع التي تملكھا وتدیرھا بلغت ن).  %9(الشرقیة ) والقدس %40)، قطاع غزة (%51الغربیة (

   من ھذه المشاریع.
 توزعت مشروعاً، 793التمكین اإلقتصادي للنساء الریادیات (الممول من الوكالة السویدیة للتنمیة الدولیة): تم إنھاء تنفیذ  .2

 . )%13( الشرقیة ) والقدس%21)، قطاع غزة (%66الضفة الغربیة (على  المشاریع المنفذة 
المرحلة الثانیة و تمكین  –المنفذة ضمن برنامجي التمكین اإلقتصادي   ( مكون المنحالمنفذة ضمن وتوزعت المشاریع   .3

على مختلف القطاعات اإلقتصادیة، وكانت أعلى نسبة للمشاریع مشروع صغیر  2,760و البالغ عددھا النساء الریادیات) 
 .%5المشاریع الحرفیة و الصناعیة  , ثم%22 لخدماتیةاالزراعیة والمشاریع  ، تلیھا%51التجاریة 

من أجل إحداث تمكین إقتصادي مستدام یقلص حجم اإلنكشاف الذي یمكن أن تتعرض لھ األسر الفقیرة، إعتمد البرنامج  .4
  ة)/طالب 440(وتدریب مھني  )ة/طالب 1,883أسرة) و التعلیمیة ( 125على تقدیم مجموعة من الخدمات الصحیة (

 أسرة).  117ضافة إلى خدمة اعادة تأھیل المساكن (اإلب
ثقل تفي سیاق دعم األسر الفقیرة التي لدیھا أطفال یعانون من التوحد وھي حالة صحیة نفسیة تكالیف عالجھا عالیة جداً و .5

نى بالخدمات عكاھل األسر الفقیرة، قام البرنامج بدعم جمعیة بلد لتنفیذ مشروع بناء وتأھیل وتطویر قدرات سبعة مراكز ت
 المختصة باطفال التوحد وتعمل في اغلب محافظات الضفة الغربیة.

ماعیة في مجال التمكین اإلقتصادي من خالل تأھیل كوادر میدانیة قادرة تالمساھمة في بناء قدرات وزارة الشؤون اإلج .6
 على تنفیذ العدید من النشاطات والتي تكمل عمل برنامج التمكین اإلقتصادي.  

 ویلالتم مكون في العمل منھجیة حول التدریبات من سلسلة اكمال بعد: األصغر التمویل مكون – اإلقتصادي ینالتمك .7
یع مشار استھداف تم ،الشریكة المؤسسات مع العاملة للفرق اإلسالمي التمویل ألدوات اإلجرائي الدلیل على األصغر
ن برنامج ضم مشروع 769 مشروع اقتصادي منھا  1,493 تمویل انھاء تم ، حیثمختلف محافظات الوطن  ياقتصادیة ف

ضفة والوسطى من ال ةاستھدفت المشاریع اإلقتصادیة في المناطق الریفیة في المحافظات الشمالی ادارة المصادر الطبیعیة
 بلغت التي ةالتجاری مشاریعال تلیھا ،منھا %66 نسبة الممولة النباتي واإلنتاج الحیوانیة الثروة مشاریع شكلَت .الغربیة
 تشكل التصنیع فكانت مشاریع اما من مجموع المشاریع الممولة %6ما نسبتھ  الخدماتو شكلت مشاریع  ,%24 نسبتھا

  .المحفظةمن ھذه  %26 كانت نسبة المشاریع الممولة والتي تملكھا وتدیرھا سیدات .  من المحفظة% 4
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وزیادة فرص عمل ضمن عملیة تشغیل مؤقتة تسھم الى حد ما  خلق إلى تھدف التي المشاریع من بمجموعة البرنامج قام .8
 مؤسساتو الفلسطیني الخاص القطاع شركات وتحفیز دعم خالل من الخریجین، بین وخاصة البطالة، نسبة تخفیضفي 

 مع نفیذهت في البدء تم ما ابرزھا كان لقد. العمل عن المتعطلین بین من فیھا إضافیة أعداد وتدریب لتوظیف األھلي القطاع
ة /خریج 1,221استھدفت ھذه المشاریع . لقد  2016ایة اإلجتماعیة في القطاع في الربع األخیر من والحم التشغیل صندوق
 .2017حزیران ة عن العمل مع نھایة /أو متعطل

 ضمن من عومشر وھو ،المبكر اإلنعاش مشروع بتنفیذ غزة في المنتجة لألسر اإلقتصادي التمكین برنامج ادارة فریق قام .9
 1,095تم تشغیل   حیث ،غزة قطاع على الحرب نھایة مع بتنفیذھا اإلنمائي المتحدة األمم برنامج قام مشاریع رزمة
 في ھذا المشروع.  %19ة و كانت نسبة تشغیل السیدات /عامل

من عام  نیسان شھر بدایة مع مشروع التمكین اإلقتصادي ألسر المزارعین المتضررین من الحرب انشطة تفعیل اعادة تم .10
 اسر مع روعالمش انشطة لتنفیذ شریكة مؤسسات ست مع بالتعاقد اإلقتصادي التمكین برنامج ادارة فریق قام حیث ،2015

 .مشروع  484تم تنفیذ  . اسرة 484المشروع وإستھدف  رة في قطاع غزةالفقی المزارعین
 

نھایة  المرحلة الثانیة و لغایةو اكمیة لكل من المرحلة األولى كما یعرض التقریر اإلنجاز لكافة أنشطة البرنامج بصورة تر
 والذي یمكن اجمالھ بالتالي: ،2017حزیران شھر 

 
 اسرة. 8,677تمكین اقتصادي من خالل مكون المنح   -
 اسرة. 6,190تمكین اقتصادي من خالل مكون التمویل األصغر  -
 اسرة 331خدمات صحیة ل -
 اسرة 201خدمات اصالح و تأھیل مساكن ل -
 اسرة 141اعاشة و منح سلع منزلیة معمرة ل -
 ة \طالب 2,579منح تعلیمیة و دورات تدریب مھني ل -
 ة وعمال.\خریج2,316تشغیل مؤقت ل -
 ة\طالب 6,400حقائب مدرسیة و لباس مدرسي ل  -
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 مقدمة

 خلفیة عامة عن البرنامج
من  تمول ھذه المرحلة . 2013یار أمرحلتھ الثانیة في  "DEEP II"  تجةالمنبرنامج التمكین االقتصادي للعائالت الفلسطینیة بدأ 

قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي / برنامج مساعدة  بعض الصنادیق العربیة االخرى وینفذ منقبل البنك اإلسالمي للتنمیة و
  .وزارة العمل)والتخطیط، المالیة و عیة، وزارةجتماالتنمیة اإلالشعب الفلسطیني بالشراكة مع السلطة الوطنیة الفلسطینیة (وزارة 

بشكل أساسي إلى تمكین العائالت الفلسطینیة التي تعاني من الفقر والفقر المدقع ومساعدتھا على الخروج من ھذا البرنامج یھدف 
یعي ال البشري، والطبوذلك عن طریق إنماء رأس الم ،حالة االعتماد االقتصادي لتصل إلى حالة االستقالل االقتصادي المستدام

ً على تطویر قدرات المؤسسات العاملة في مجال مكافحة الفقر، بحیث  .لھذه العائالت والمالي والفیزیائي یعمل البرنامج أیضا
مستوى ویصب ذلك كلھ في المساھمة بتقلیل نسبة الفقر على ال تحقق أھدافھا بكفاءة وفعالیة أكبر، وتساند الفقراء بطریقة أفضل. 

 ني.الوط

والذي  التمویل األصغرمن مكونین رئیسین من الخدمات الموجھة للفقراء بشكل مباشر؛ المكون األول ھو مكون  البرنامجیتكون 
یذ مشاریع مدرة للدخل من خالل قروض بآلیات التمویل فتن والقریبة منھ عبر تحت خط الفقر المطلقالموجودة  یستھدف األسر

ع مدرة من خالل تنفیذ مشاری قر المدقعفوالذي یستھدف األسر تحت خط الكین االقتصادي منح التمھو ، والمكون الثاني اإلسالمي
 ذ القرار. في التخطیط والتنفیذ وأخ مشاركة مع المستفیدین بشكل كبیرمنھجیة ال البرنامجیعتمد  اكم .للدخل كمنحة ولیس قرض

ة الضمان الفني). تضم اللجان صناع القرار على المستوى (مجلس األمناء، ولجن ویشرف على البرنامج لجان رئیسیة وھي
كما أن البرنامج یعتمد على مؤسسات  الوطني، إضافة إلى ممثلین عن الھیئات والمؤسسات العاملة في ھذا المجال أو ذات العالقة. 

وتشاركي مع  ؤسسات بشكل مباشرلتنفیذ النشاطات والتدخالت المختلفة مع االسر المستھدفة، فتعمل تلك الم حلیة وطنیة شریكةم
 األسر لتصمیم أشكال التداخالت المناسبة، سواء كانت في التمویل األصغر، أو منح التمكین اإلقتصادي.

سات المجتمع مجموعة كبیرة من مؤستم التعاقد مع  المنتجة، في المرحلة الثانیة من برنامج التمكین اإلقتصادي لألسر الفلسطینیةو
كافة انشطة المشروع من استھداف وتحلیل اسر وصوال إلى فكرة مشروع األسرة و من ثم اعداد خطط  یذتنف المدني بھدف

 مشتریات المشروع لكل اسرة.متابعتھم بعد تسلیم بضائع واألعمال وتدریب المستفیدین و



	

6	

	

 وصف البرنامج

 ة النتائجلسلس

 

 األثر
 األسر اةحی على ملموس أثر ترك بھدف المحاور من مجموعة على جةالمنت الفلسطینیة لألسر االقتصادي التمكین برنامج یعمل

 بالطبیعة حاطةاإل إلى یھدف الشاكلة ھذه على األثر صیاغة إن. األسر ھذه عیش سبل مخرجات بتحسن یتمثل المستھدفة الفلسطینیة
ً  لمستھدفةا األسر لتمكین لھادفةا لألنشطة المدى بعیدة كنتیجة األسر عیش سبل مخرجات تحسن یأتي. للفقر األبعاد متعددة . اقتصادیا
 ساسیةح وانخفاض المعیشة مستویات في تحسن إلى الدخل، زیادة إلى إضافة االقتصادي، التمكین یؤدي أن المتوقع من حیث

 من فیدةالمست االسر تقوم حیث الموارد، لقاعدة المستدام االستخدام وزیادة الغذائي، األمن وتحسین االنكشاف، لسیاق التعرض
 طریق عن المستھدفة األسر على األثر ھذا من التحقق الممكن من. المخرجات ھذه تخدم أھداف نحو نفقاتھا بتوجیھ البرنامج
 لمسكنا على حصلت التي التطورات ومراجعة لمشروع المدر للدخلا على حصولھا بعد لھا والتعلیمیة الصحیة المؤشرات دراسة
 دخالتت بتأثیر تحصل التي التغیرات أھم أما. الغذاء توفر مؤشرات إلى إضافة جدیدة معمرة عسل شراء أو الصیانة ناحیة من

 االنكشاف، سیاق یولدھا التي اآلثار السلبیةو الصدمات من والتعافي الصمود على المستفیدة األسر قدرة تعزیز فھي البرنامج
 .مستدام بشكل الموارد ھذه تخداماس وإعادة مواردھا قاعدة في االستثمار على قدرتھا إلى إضافة

 مالیة الةح أنھا على الفقر لحالة المحصور الفھم یتجاوز العیش سبل بمخرجات البرنامج من المتحقق األثر ربط إلى اللجوء إن
 لىع عالوة. األسرة معیشة على الحاصلة التغیرات مجمل مراقبة طریق عن البرنامج أثر یقیس أن یحاول الربط ھذا. فحسب
ً  بعداً  یعطي العیش سبل مخرجات اعتماد فإن ك،ذل  لتيا االنكشاف عوامل اتجاه األسر صمود تعزیز في التدخالت لمساھمة ھاما
 .الفقر حالة إلى تعیدھا قد

 النتیجة
 عیش سبل یاتاستراتیج طورت المستھدفة األسر تكون أن ھي المتوسط المدى على لتحقیقھا البرنامج یسعى التي المباشرة النتیجة
 الموارد على فیھا وتعتمد لمعیشتھا كمصدر األسر تتخذھا التي األنشطة تلك إلى العیش سبل استراتیجیات تشیر. مستدامة إیجابیة
 وتربیة الةالبق كمحال( والتجاریة والصناعیة الزراعیة المشاریع فإن بھذا. إلیھا الوصول تستطیع التي تلك أو لدیھا المتوفرة
 تعتبر معیشتھا في األسر علیھا تعتمد والتي) بھا المرتبطة والخدمات اإلنشائیة كاألعمال( األخرى ألنشطةوا) والحرف المواشي

المخرجات

النتیجة

األثر 		لألسر	العیش	سبل
تحسنت	الفلسطینیة

		طورت	المستھدفة	األسر
		عیش	سبل	استراتیجیات
مستدامة	إيجابیة

		ومنھجیات	آلیات
	مجال	في

		التمكین
		االقتصادي
طورت

		تنمیة	برنامج
	قدرات

		للمؤسسات
	في	العاملة
		الفقراء	خدمة
نفذ

		تمويل	برنامج
		إسالمي

	رةالفقی	لألسر
نفذ

	مدرة	أنشطة
	لألسر	للدخل
أتأنش	الفقیرة
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 حالة من جھاوتخر الطویل، المدى على األسر لھذه المعیشي الوضع تحسین في تساھم أنھا حیث إیجابیة عیش سبل استراتیجیات
 . المالي االستقالل حالة إلى االعتمادیة

 األصول وبیع الدین،ب كاالستھالك معیشتھا متطلبات تلبیة في أخرى استراتیجیات على تعتمد ما عادة الفقیرة األسر فإن بلالمقا في
 لمواردا قاعدة استنفاذ على تعمل أنھا حیث سلبیة أنھا على االستراتیجیات ھذه إلى ینظر. المعونات على المستمر واالعتماد
 لىإ األسر لجوء من الحد على التنمویة التدخالت تعمل. االنكشاف لعوامل للتعرض احساسیتھ من وتزید باألسر الخاصة

 .عیشھا سبل مخرجات على المدى بعید ضرر من االستراتیجیات لھذه لما سلبیة تأقلم استراتیجیات

 شعی سبل مخرجات قتحقی لضمان ضروریة األنشطة ھذه استدامة أن حیث االستدامة بعد فھو النتیجة ھذه من اآلخر البعد أما
 . البعید المدى على إیجابیة

 المخرجات

 الفقیرة لألسر للدخل مدرة أنشطةإنشاء 
 األنشطة ھذه اءإنش یعتمد. للدخل مدرة أنشطة وإنشاء تصمیم في المدقع الفقر خط تحت تقع التي األسر بمساندة المخرج ھذا یتعلق
 ةصیاغ في تساھم للدخل مدرة أنشطة تصمیم على معھا التشاركي عملوال لدیھا المتوفرة والموارد األسر قدرة تحلیل على

 زیارة یقطر عن المخرج ھذا تحقیق على بالعمل الشریكة األھلیة المؤسسات من مجموعة تقوم. إیجابیة عیش سبل استراتیجیات
 تصمیم یتم نأ الممكن من التي والقدرات دالموار تحدید ثم ومن ریللمعای موافقتھا من والتأكد البرنامج من لالستفادة المتقدمة األسر

 متابعةب الشریكة المؤسسات تقوم ذلك إلى إضافة. البرنامج یقدمھا التي المنح خالل من تنفیذھا ثم ومن أساسھا على التدخالت
 .التدخل إدارة في ومساندتھا المستفیدة األسر

  الفقیرة األسر یستھدف صغیر إسالمي تمویل برنامجتنفیذ 
 التمویل إلى الوصول على الفقراء قدرة زیادة أن حیث الفقر، مواجھة في التقلیدیة التدخالت إحدى الصغیر التمویل برامج تعتبر
 اإلسالمي مویلالت منتجات على عملھ في البرنامج یعتمد. إیجابیة عیش سبل استراتیجیات العتماد لھم المتاحة الخیارات من توسع
ً  تختلف والتي  اإلسالمي لتمویلا منتجات تعتمد. الصغیر التمویل برامج في عادة المتبعة التمویلیة األدوات تلك عن كبیراً  اختالفا
 بأن تقتضي التي البرنامج فلسفة مع التشاركیة ھذه وتتماشى. والمستفید للتمویل المقدمة المؤسسة بین التشاركیة من عالٍ  قدر على
 .المستفیدة األسر واقع تحسین في التدخالت ھذه مساھمة یضمن بماو األسر احتیاجات مع یتناسب بما الخدمات تقدم

 قومست التي) إجارة سلم، مزارعة، مصانعة، مضاربة، مرابحة،( اإلسالمي التمویل منتجات من مجموعة تحدید على العمل سیتم
 سماح فترة بعد القرض ھذا تسدیدب تقوم أن على البرنامج یقدمھ قرض من المؤسسات ھذه ستنتفع. للمستفیدین بتقدیمھا المؤسسات

ً عام تبلغ  .رنامجالب من لالستفادة المؤھلین لتحدید المعتمدة االستھداف ومنھجیات البرنامج أدوات على المؤسسات ستعتمد. ا

  الفقراء خدمة في العاملة المؤسسات قدرات تنمیة برنامجتنفیذ 
. المحتلة ینیةالفلسط ضاألر في التنموي العمل في جدیداً  توجھا فیھ المتبعة والمنھجیات البرنامج یطرحھا التي الفلسفة تعتبر
 ستستفید .اإلسالمي التمویل مكون أو المنح مكون في سواء الشریكة المؤسسات قدرات بناء مجال في االستثمار الوضع ھذا یتطلب

 ستدامالم العیش سبل منھجیة الفقیرة، األسر وتحلیل دراسة مجال في القدرات لبناء متكامل برنامج من الشریكة المؤسسات
 ھذا ستھدفی. الصغیرة المشاریع وادارة االقتصادیة الجدوى ودراسة األعمال تطویر إلى باإلضافة الفقر مكافحة في وتطبیقاتھا
 البرنامج یذنفبت العالقة ذات البشریة الكوادر كافة قدرات تنمیة یشمل بما الشریكة المؤسسات في العمل مستویات كافة البرنامج
 .المؤسسات واحتیاجات لقدرات دراسة على مبنیة القدرات تنمیة مجال في المنفذة التدخالت تكون وبحیث



	

8	

	

  االقتصادي التمكین تدخالت على العمل تنظم ومنھجیات آلیات  واستخدام تطویر
 آلیاتو منھجیات بتطویر البرنامج یقومس العمل إجراءات توحید ألھمیة واستجابة البرنامج في المتبعة المنھجیة لحداثة نظراً 

 بمكونات الخاص العمل تسلسل إطار عناصر لكافة واآللیات المنھجیات ستتطرق. البرنامج في األداء نمذجة بھدف وأدوات
 . الضروریة المعلومات وتوثیق العملیة ھذه من عنصر كل على العمل لنمذجة الھادفة الخاصة االدوات وتطویر البرنامج

 العمل في البرنامج  منھجیة
ً لمنھجیة سبل العیش المستدامة المنتجةتم تصمیم برنامج التمكین االقتصادي لألسر الفلسطینیة  ذه المنھجیة أبرز تعتبر ھ. وفقا

على صعید و .األطر التحلیلیة التي تستخدم في مجال دراسة واقع األسر الفقیرة وتحدید التدخالت التي یتم تنفیذھا مع ھذه األسر
آخر تبنت إدارة البرنامج إجراءات خاصة بنظام العمل تتفق مع ھذه المنھجیة من ناحیة اختیار المؤسسات، ودراسة قدراتھا، 
 .وسبل تحدید األسر التي یتم اختیارھا لالستفادة من المشروع سواء في مكون التمكین االقتصادي أو التمویل األصغر اإلسالمي

 .سبل العیش المستدامة صر لمنھجیةا الفصل إلى توضیح مختسیعمد ھذ

 منھجیة سبل العیش المستدامة

 

الذي یحتوي على خمسة موارد رئیسیة ھي " مخمس الموارد"توفر المنھجیة إمكانیة تحلیل قدرات وموارد األسر من خالل 
 واألسر بأفراد وأسر ومؤسسات عالقات األفراد(، االجتماعیة )األفراد القادرین ومستوى تعلیمھم ومھاراتھم وتوجھاتھم(البشریة 

األراضي (، الطبیعیة )أخرى ومدى إمكانیة االعتماد على ھذه العالقات في تطویر استراتیجیات تمكنھا من تحسین واقعھا المعیشي
 . لیة لألسرما، إضافة إلى الموارد ال)كالمباني واآلالت والمعدات(المادیة /الفیزیائیة ،)والموارد المائیة والثروات الطبیعیة األخرى

االعتبار أیضاً المحددات التي تقید األسر والتي قد تساھم في نضوب قاعدة مواردھا المتمثلة بسیاق االنكشاف  بعینتأخذ المنھجیة 
 . التي تنتج عن المؤسسات والعملیات والسیاسات التي تؤثر على الفقراء أو التھدیداتمن جھة والفرص 

على قاعدة الموارد المتاحة للفقراء وعلى سبل  تؤثركافة العوامل التي من الممكن أن  نھ یضم، فإسیاق االنكشافبالنسبة لأما 
إلى  فیضیإن سیاق االنكشاف . عاتاالنزو لصدماتواعیشھم واختیارھم لھا والتي ال یتحكم بھا الناس أنفسھم، مثل الموسمیة 

طار سیاق وینضوي تحت إ. ، أو تدخل غیر الفقراء في حالة الفقرالتنموي العوامل التي من الممكن أن تزید من فقر الفقراء الفكر
االنكشاف كافة الصدمات التي من الممكن أن یمر بھا األفراد والعائالت كالصدمات الصحیة، أو النزاعات والحروب التي من 

ینة التي تعتمد على مواسم مع خصوصاً في سبل العیش(كما یشمل ھذا السیاق الموسمیة . الممكن أن تقوض قاعدة الموارد المتاحة
 ).كالزراعة والسیاحة
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یاسات س المختلفة، یضع وھیاكلھبمؤسساتھ المجتمع أما فیما یخص عنصر السیاسات والعملیات والمؤسسات من المنھجیة، فإن 
د تدھور الموار ھذه السیاسات واإلجراءات یمكن أن تساھم في تحسن أو في .األسر عملیات أو إجراءات ذات عالقة بسبل عیش وأ

 ، كما أنھا تؤثر أیضاً على إستراتیجیات سبل العیشلألسر، كذلك یمكن أن تزید أو أن تقلل من مجال االنكشاف أو التعرض لألسر
 	معینة، حیث تنفذ السیاسات	أو غایات	أھداف	لتحقیق	المصممة	تعرف السیاسات بأنھا سیر األعمالو .التي یمكن لألسر اتباعھا

لتشریعات اوتشمل ھذه السیاسات . والمؤسسات التي تضع األدوات التي تلتزم في تحقیق ھذه السیاسات	المنظمات	اللخ	من	العامة
شاھم تفقد تعمل المؤسسات ضمن سیاسات تمكینیة . التي تضعھا ھذه المؤسسات اإلجراءات والمعاییرالعامة و الخطط والبرامجو

 لمواطنیناتعمل على زیادة الفقر أو زیادة سیاق االنكشاف والتعرض وتحد من قدرات أو سیاسات معوقة، في الحد من الفقر وآثاره 
 .لوصول إلى المواردعلى ا

 الفقر مكافحة تدخالت في المنھجیة
ن الممكن أن م. تساعد منھجیة سبل العیش المستدامة المؤسسات التنمویة على تحدید التدخالت الالزمة للتعامل مع األسر الفقیرة

ه المؤسسات على ثالثة أنماط من التدخالت بعضھا یتم بشكل مباشر مع الفقراء، والبعض اآلخر یستوجب العمل مع تعمل ھذ
 :ھذه األنماط من التدخالت ھي. المؤسسات الرسمیة واألھلیة لخلق بیئة مالئمة لمكافحة الفقر

على تنمیة ھذه الموارد من خالل تعمل المؤسسات : بناء موارد الفقراء وتصمیم إستراتیجیات سبل عیش إیجابیة •
یرافق العمل على بناء قاعدة الموارد لألسر تطویر . مما یمكنھا من الخروج من الفقر ةاالستثمار فیھا لدى األسر الفقیر

إستراتیجیات سبل عیش تمكن ھذه األسر من استخدام الموارد المتوفرة في أنشطة تساھم في تحقیق مخرجات سبل عیش 
	).ین الدخل واألمن الغذائي والوضع الصحي وبناء قاعدة المواردكتحس(إیجابیة 

تسعى المؤسسات إلى التقلیل من أثر العوامل الواقعة تحت سیاق االنكشاف على قدرة األسر على : الحد من االنكشاف •
عوامل عن في ھذا الصدد تقوم المؤسسات بتوفیر الحمایة لألسر من ھذه ال. استغالل مواردھا في الخروج من الفقر

 .طریق توفیر التأمین الصحي أو الزراعي ومساندة األسر في التعافي من الضغوط التي یشكلھا سیاق االنكشاف
من الممكن أن تتدخل المؤسسات في مجال صیاغة سیاسات : خلق سیاسات وعملیات تساھم في سبل عیش مستدامة •

 .ومناصرة لمثل ھذه السیاسات مع المؤسسات الحكومیةتتناسب واحتیاجات األسر الفقیرة عن طریق تنفیذ حمالت ضغط 
كما من الممكن تنفیذ تدخالت تساھم في زیادة الوعي والمعرفة حول السیاسات القائمة والمؤسسات التي من الممكن 

	.االستفادة من وجودھا في خدمة الفقراء

	البرنامج إدارةدور 
 القدرات بناء على المكونین انطالق عند التركیز انصب بحیث حیاتھ، دورة مع نبالتزام البرنامج إدارة بھا تقوم التي المھام تنوعت

 األسر استھداف ةقضی على ذلك بعد التركیز انتقل ثم. التنفیذ وآلیات المتبعة المنھجیات أھمھا عدة مجاالت في الشریكة للمؤسسات
 وكون یا،وطن علیھا المتفق المعاییر على مبني علمي باسلو اتباع تم أنھ خاصة القضیة ھذه في ھامة نجاحات البرنامج حقق وقد
 مع ستمرم تواصل في البرنامج إدارة كانت ذلك بعد. السابقة المشاریع التنمویة في حصلت االستھداف في سابقة أخطاء وجود

	. المھمة المرحلة ھذه في والعقبات القضایا ورصدت للتدخالت تصمیمھا أثناء الشریكة المؤسسات

 إدارة تقوم ثبحی لمشاریعھا، األسر تسلم بدایات في بدأت والتي البرنامج، إدارة عمل صمیم في والمتابعة الجودة ضبط ممھا وتقع
 لتدخالتا مالءمة مدى من للتأكد األسر أوضاع على واالطالع المختلفة، التنفیذ لمواقع وعشوائیة دوریة زیارات بإجراء البرنامج
 نیةالمیدا الزیارات عن راجعة تغذیة توفیر یتم ذلك وبعد. أخرى جھة من علیھا األثر ورصد ھةج من األسر الحتیاجات المنفذة

 اع،والقط التدخالت، مستوى على مواضیع تتناول كانت والتي العمل ورشات أو االجتماعات طریق عن الشریكة للمؤسسات
 . ممكن دخل أكبر قیقلتح التدخالت فعالیة رفع بھدف الجغرافیة والمنطقة الشریكة، والمؤسسة

 



	

10	

	

 ورشاتك أدوات عدة طریق عن وذلك بینھم فیما الخبرات ونقل المؤسسات بین التشبیك في مھما دورا البرنامج إدارة لعبت كما
 العمل إلى ةباالضاف. الشریكة المؤسسات بین المختلفة الخبرات فیھا تعمم التي الدوریة، واإلجتماعات المیدانیة والزیارات العمل
 قھاتطبی یمكن ناجحة لتدخالت بنماذج للخروج الناجحة غیر الحاالت من العبر واستقاء الناجحة القصص نمذجة و منھجة على

 .الفقراء مع وسھولة بمرونة

ومع تراكم الخبرات لدى ادارة البرنامج، أصبح البرنامج یضطلع بمھام تطویر المنھجیات الفنیة واألدوات المستخدمة في التنفیذ 
ر رقي بمستوى وجودة الخدمة المقدمة لألسالویھدف ھذا التطویر الى  ا حسب احتیاجات البرنامج والفئات المستھدفة. وتخصیصھ

 من أجل تعظیم المنفعة لصالحھا وضمان تحقیق نتائج البرنامج التنمویة.

ي الحتیاجات والمتطلبات المختلفة فلبیة اتو مختلفة الممولة من مصادرالمشاریع محفظة من ادارة تقوم ادارة البرنامج بوأخیرا 
خاصة داخل الجدار العازل. الشرقیة كل مناطق الضفة الغربیة وقطاع غزة والقدس
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	 للمرحلة الثانیة من البرنامج: سیر العملقدم ت

في و رداخل الجدا الشرقیة القدس تقدم سیر العمل على األرض رغم التحدیات المیدانیة من ظروف سیاسیة وأمنیة، خاصة فيإن 
الت مبنیة تدختنفیذ م مع الواقع وفھمھ جیدا لتصمیم وعلى قدرة البرنامج على العمل في جمیع الظروف والتأقل لقطاع غزة، یدل

 . الظروف المحیطة بھاعلى موارد األسرة و

من الجوانب التي یفضل على العدید  2016 كانون األول نھایة ولغایة 2013للفترة الممتدة ما بین آیار لقد تضمن نشاط البرنامج 
من أھم ھذه الجوانب: حالة الشراكة مع القطاعات المجتمعیة و تسلیط الضوء علیھا بشكل منفرد لما لھا من قیمة مضافة للبرنامج.

التدخالت التي تم تنفیذھا  متخصصة للمؤسسات الشریكة المنفذة،المختلف وتقدیم خدمة تطویر األعمال من خالل مؤسسة 
 لمختلفة قطاعیاً وجغرافیاً واستھداف النوع اإلجتماعي وفئات المجتمع الھشة األخرى.وتصنیفاتھا ا

تخصیص فصل  كذلك سیتم ،سیتم التعرض للنشاطات اإلضافیة التي تم تنفیذھا بعد الحرب في غزة ونظراً لوجود ظرف استثنائي
 خاص لمدینة القدس لما لھا من خصوصیة.

ب ممولین آخرین , سیتم تخصیص فصل للمشاریع التي مَولت بشكل مشترك مع كٍل من الوكالة ونظراً لنجاح البرنامج في استقطا
 ایفاد.–الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة و سیدا – السویدیة للتنمیة الدولیة

سیتم عرض ھ فإن ،مجمنذ بدایة تنفیذ المرحلة الثانیة للبرناوحیث أن البرنامج أدخل الخدمات اإلجتماعیة المساندة لألسر الفقیرة 
 نتائج ھذه التدخالت.لتحدیث 

 حالة الشراكة في البرنامج

بدأ العمل في المرحلة الثانیة بعد التعاقد مع مجموعة كبیرة من مؤسسات المجتمع المدني المنتشرة في كافة محافظات الوطن، و 
حسب ما ھو مدرج في  مؤسسة ثالث و سبعین) 2017حزیران نھایة  ( یبلغ عدد ھذه المؤسسات لغایة تاریخ اعداد ھذا التقریر

 الجدول الالحق. 

مؤسسة بالتعاون مع مؤسستین مختصتین بتطویر خطط األعمال وتدریب المستفیدین و متابعة مشاریعھم بتنفیذ  ثالثونقامت 
بل ت النقدیة المدار من قالمستفیدة من برنامج المساعدا األسر لكل مناألنشطة المتعلقة بالتمكین اإلقتصادي ( مكون المنح ) 

م خدمات مؤسسات تمویل تقوم بتقدی ستباإلضافة إلى  ،و السیدات الریادیات و فئة الشباب الریادیین اإلجتماعیة التنمیةوزارة 
 التمویل اإلسالمي للمشاریع الصغیرة ( مكون التمویل اإلسالمي).

 و تتعلق بخدمات صحیة و منح دراسیة في الجامعات المحلیة تدخالت داعمة لألسر الفقیرة سةمؤس وعشرون اثنانتقدم وكما  
 . المؤقت وبناء القدرات تشغیلالباإلضافة إلى اعمال ترمیم المسكن و تدریب مھني 

وھو مشروع تشغیل مؤقت ممول من برنامج  ،قامت مجموعة من سبع مؤسسات بتنفیذ مشروع اإلنعاش المبكر في قطاع غزة
. تم تنفیذه بالكامل مع نھایة شھر نیسان  2014على القطاع مع نھایة عام  الحربابة سریعة بعد جاء كاستج االنمائي األمم المتحدة

  .2015عام من 

ست مؤسسات شریكة بتنفیذ مشاریع التمكین اإلقتصادي ألسر المزارعین المتضررین من الحرب في قطاع غزة . وھو نفذت كما 
 .2016من العام  الثانيانشطتھ في الربع  كافة استكمالتم مشروع 
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  التدخالت التي تم تنفیذھا

 مكون المنح. –أوالً: التمكین اإلقتصادي 
قامت فرق المؤسسات  ،تقریبا اسرة 7,140 المنفذة ألنشطة التمكین اإلقتصادي بلغ عدد األسر المستھدفة ضمن عقود المؤسسات

اسرة   2,905 و لتنفیذ مشاریع صغیرة مع قابلیة التمكین األسرة للتحقق منالشریكة بزیارتھا بھدف فحص الفقر و تحلیل موارد 
   فقیرة قابلة للتمكین.

مع افكار مشاریع صغیرة إلى المرحلة التالیة وھي مرحلة اعداد خطط األعمال وتدریب المستفیدین األسر القابلة للتمكین تم تحویل 
 على ادارة المشاریع.

ً مشروع 1,000الغربیة  بلغ عدد المشاریع التي تم تنفیذھا في الضفة  97باإلضافة إلى ذلك بلغت عدد المشاریع تحت التنفیذ  ،ا
 ً ً مشروع 784قطاع غزة بلغ عدد المشاریع التي تم تنفیذھا في  .مشروعا ً مشروع 79بلغت عدد المشاریع تحت التنفیذ و ،ا كما  .ا

ً مشروع 183 الشرقیة بلغ عدد المشاریع التي تم تنفیذھا في القدس 	.ا

	2017 حزيرانة نهايو ل 2013 آيارتم العمل معها من  التي األسر: 1 جدول

 المنطقة الجغرافیة
عدد التدخالت 
 المطلوبة    

عدد التدخالت 
 المنفذة

 عدد التدخالت تحت التنفیذ 

  
مرحلة  
تخطیط 
 األعمال 

مرحلة 
 المشتریات

 المجموع

 97 62 35 1000 1095 الضفة الغربیة
 79 1 78 784 859 قطاع غزة 
 0 0 0 183 179 القدس

 176 63 113 1,967 2,133 المجموع الكلي
 

شھر لنھایة  DEEPIIفي برنامج التمكین اإلقتصادي اجمالي المشاریع المنفذة  من %28بلغت نسبة المشاریع التي تدیرھا النساء 
 .2017 حزیران
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	.من المنفذ %35من قبل السیدات في محفظة الضفة الغربیة  بلغت نسبة المشاریع المدارة -

	من المنفذ. %17بلغت نسبة المشاریع المدارة من قبل السیدات في محفظة قطاع غزة  -

	.من المنفذ %39 القدس بلغت نسبة المشاریع المدارة من قبل السیدات في محفظة -

 2017حزيران و لنهاية 2013ت المنفذة من آيار توزيع النوع اإلجتماعي للتدخال: 2جدول 

 النوع اإلجتماعي عدد التدخالت المنفذة المنطقة الجغرافیة

 رجال نساء    

 648 352 1,000 الضفة الغربیة
 650 134 784 قطاع غزة 
 111 72 183 القدس

 1409 558 1,967 المجموع الكلي
% 100% 28% 72% 

 

28% 

72% 

 النوع حسب المنفذة التدخالت توزيع
 اإلجتماعي
DEEP	II	

نساء

رجال
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إلى  WE	DEEPضمن مشروع التمكین اإلقتصادي للنساء الریادیات مدرة للدخل من مشاریع صغیرة 	اضافة ما تم تنفیذه إن 
المنفذ ضمن المرحلة الثانیة من برنامج التمكین اإلقتصادي لألسر المنتجة سترفع نسبة مشاركة السیدات في محفظة المشاریع 

 صغیر. مشروع 2760معا  للبرنامجینمالي التي یبلغ عددھا اإلجة والفترھذه من المشاریع المنفذة خالل  %49المنفذة لتصبح 

 المناطق الجغرافیة فھي كالتالي:   علىاما نسب المشاریع التي تدیرھا السیدات موزعة 

	من المنفذ. %58بلغت نسبة المشاریع المدارة من قبل السیدات في محفظة الضفة الغربیة  -

	من المنفذ. %32 بلغت نسبة المشاریع المدارة من قبل السیدات في محفظة قطاع غزة -

	من المنفذ. %61بلغت نسبة المشاریع المدارة من قبل السیدات في محفظة القدس  -

	2017 حزيرانو لنهاية  2013توزيع النوع اإلجتماعي للتدخالت المنفذة من آيار : 3جدول 

 المنطقة الجغرافیة
عدد التدخالت 
 المنفذة

 النوع اإلجتماعي

 رجال نساء    
 648 879 1,527 ةالضفة الغربی

 650 299 949 قطاع غزة 
 111 173 284 القدس

 1,409 1,351 2,760 المجموع الكلي
% 100% 49% 51% 

 

	

	

نساء
49%

رجال
51%

 النوع حسب المنفذة التدخالت توزيع
 اإلجتماعي

DEEP	II	&	DEEP	WE

نساء رجال
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على مختلف القطاعات  2017 حزیرانمن بدایة المرحلة ولغایة نھایة  تنوعت توزیعات المشاریع الصغیرة المنفذة لألسر المنتجة 
 ة بنسب ومشاریع الثروة الحیوانیةكل من المشاریع الخدماتیة تلیھا  ،%51ریة بة للمشاریع التجااعلى نس بحیث شكلت ،اإلقتصادیة

الثانیة المنفذة ضمن  من مشاریع المرحلة %5ولم تتجاوز المشاریع الحرفیة والصناعیة  لكل منھما في محفظة المشاریع . 22%
 الفترة.

 

 

من المنفذة في  %54من المنفذة في قطاع غزة  و %58وة في الضفة الغربیة من المشاریع المنفذ %47ومن الجدیر بالذكر أن 
 تجاریة.ھي مشاریع  الشرقیة القدس

 على القطاعات اإلقتصادية  2017 حزيرانو لنهاية  2013توزيع التدخالت المنفذة من آيار : 4جدول 

عدد التدخالت  المنطقة الجغرافیة
 المنفذة

 القطاع اإلقتصادي

 صناعي تجاري خدماتي زراعي    
 57 716 227 527 1,527 الضفة الغربیة

 69 551 256 73 949 قطاع غزة 
 6 154 117 7 284 القدس

 132 1,421 600 607 2,760 المجموع الكلي
	

22% 

22% 
51% 

5% 

  اديةاإلقتص القطاعات على المنفذة التدخالت توزيع
DEEP	II	&	DEEP	WE

زراعي خدماتي تجاري صناعي
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ً حقق البرنامج استھداف ً واسع ا من  اً مستفید الشرقیة، والقدس لكافة محافظات الوطن في كل من الضفة الغربیة وقطاع غزة  ا
في  جتماعیةاإل تمركز مكاتب الشركاء المنفذین في مختلف المحافظات و توفر كوادر فریق التمكین اإلقتصادي لوزارة الشؤون

 المحافظات.ھذه مكاتب مدیریات الوزارة في 

 

 

	على محافظات قطاع غزة 2017 حزيرانو لنهاية  2013توزيع التدخالت المنفذة من آيار : 5جدول 

عدد التدخالت  غرافیةالمنطقة الج
 المنفذة

 محافظات القطاع

 غزة رفح خانیونس وسطى شمال  
 330 110 170 148 191 949 قطاع غزة
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DEEP	II	&	DEEP	WE
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 على محافظات الضفة الغربية 2017 حزيرانو لنهاية  2013: توزيع التدخالت المنفذة من آيار 6جدول 

المنطقة 
 الجغرافیة

عدد 
التدخالت 
 ةالمنفذ

 محافظات الضفة الغربیة

 نابلس سلفیت طوباس طولكرم جنین ةقلقیلی
رام هللا و 
 البیرة

بیت 
 الخلیل لحم

محافظة 
 اریحا القدس

 80 150 229 146 151 265 83 76 123 106 118  1,527  الضفة الغربیة
                          

 

		WE	–	DEEPیاتالریاد نساءالتمكین اإلقتصادي للمشروع ثانیاً : 
) SIDAیة (للتنمالدولیة في سیاق إستقطاب البرنامج لممولین آخرین وكدلیل على جاذبیة ھذا البرنامج، قامت الوكالة السویدیة 

ملیون  دوالر  9.48وبلغت قیمة المشروع ویل مشروع للتمكین اإلقتصادي للنساء وبالشراكة مع البنك اإلسالمي للتنمیة، مبت

ف ھذا المشروع  النساء الریادیات المنتمیات إلى األسر ذات الدخل المنخفض من قطاع غزة ومناطق ج من ویستھد امریكي.

الضفة الغربیة (المناطق التي تخضع للسیطرة االسرائیلیة األمنیة والمدنیة) والقدس الشرقیة من خالل تزویدھن بالموارد المالیة 

	على منھجیة سبل العیش المستدام.ة الالزمة لبدء مشاریعھن، وباإلعتماد الفنیو 

نفس  واتبعت نتجةالم لألسر الفلسطینیةعلى سلسلة النتائج التي سبق اعتمادھا في برنامج التمكین االقتصادي  المشروعیستند 

ة في یباإلضافة إلى كونھا منھجیة تشاركالستھداف ل ةشاملمتینة و ونھا منھجیةكمنھجیة التنفیذ في برنامج التمكین اإلقتصادي 

ضمن وت، بھدف تحسین ظروف المعیشة لھا ویطورھا تصمیم التدخالت المدرة للدخل الذي یبني على مراكز القوة لدى األسرة

استدامة ما یضمن م للمشاریع تھنملكی تحققضمن تالنساء المستھدفات في عملیة التصمیم والتنفیذ، وبالتالي  مشاركةمشروع لل

 التدخل.

ادیة اقتصمن الفقر من خالل اقامة مشاریع  للخروج الدخل المنخفض وأسرھم ذوات  الریادیات ة النساءمساعد المشروع إلىھدف ی

اعداد خطط على ادارة المشاریع و تتمثل بالتدریب داعمةنشطة ھذه المشاریع بأ تزویدالدخل. وسیعمل المشروع على  مدرة

األعمال  تطویروذوي الخبرة، ومقدمي خدمات  ةومیة المؤھلالمنظمات غیر الحك الشراكة مع من خالل وتم ذلك األعمال لھا

 التجاریة، ومؤسسات التمویل األصغر.

 %50من مشاریعھن في السنة األولى و  %30انجاز بحیث یتم  ،امرأة 793للنساء الریادیات برنامج التمكین اإلقتصادي  إستھدف

  في السنة الثالثة. %20في السنة الثانیة و 

مشروع في قطاع غزة  165في الضفة الغربیة و منھا مشروع 527نفذ  ،2015مع نھایة عام  شروع صغیرم 793تم انجاز 

 مشروع اقتصادي صغیر. 101 الشرقیة وبلغ عدد المشاریع المنفذة في القدس

 ا النساء.ھإن جمیع المشاریع التي نفذت وستنفذ ضمن مشروع التمكین اإلقتصادي للنساء الریادیات ھي مشاریع تملكھا وتدیر
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	WE	DEEPالتوزيع الجغرافي للمشاريع المنفذة ضمن برنامج تمكين السيدات الرياديات  : 7جدول

 عدد التدخالت المنفذة عدد تدخالت المطلوبة المنطقة الجغرافیة

      

 527 522 الضفة الغربیة
 165 150 قطاع غزة 
 101 100 القدس

 793 772 المجموع الكلي
 

 

 .مكون التمویل األصغر -: التمكین اإلقتصادي اً ثالث
بالتحضیرات الرئیسة لمكون التمویل األصغر، حیث تم إعداد الدلیل اإلجرائي للتمویل  2014و 2013لقد إتسمت الفترة في عامي 

وتم  الشرقیة، األصغر العاملة في الضفة الغربیة وقطاع غزة والقدس األصغر وتم إدخال ھذا المكون لعدد من مؤسسات التمویل
، و بدأت عملیة استھداف المستفیدین بعد 2014ألصغر مع نھایة عام  توقیع مجموعة من اتفاقیات التمویل مع مؤسسات التمویل

 تنفیذ سلسلة من التدریبات الالزمة للفرق العاملة في مؤسسات التمویل الشریكة, تناولت المواضیع التالیة:

 أسس التمویل اإلسالمي.  -
ت التنفیذیة ألدوات التمویل اإلسالمي ( المرابحة و المضاربة و اإلستصناع والمشاركة المنتھیة بالتملك و اإلجراءا -

 اإلیجارة المنتھیة بالتملك).
 .أسس دراسة المشاریع ( دراسة الجدوى اإلقتصادیة) -

ن تساھم ي والجماعي والتي من شأنھا أفضالً عن المرافقة المیدانیة لضباط التمویل في المؤسسات الشریكة وجلسات التوجیھ الفرد
 الصغیر. مكون التمویل –في تطویر كل من األداء والمھارات الالزمة لتحقیق النتائج المرجوة للبرنامج ضمن التمكین اإلقتصادي 

طق اكما تم عقد اربع ورشات متعددة في المحافظات الشمالیة و الوسطى تستھدف المزارعین و المعنیین بالتمویل في المن
الریفیة ضمن المحافظات الشمالیة و الوسطى من الضفة الغربیة و بمشاركة وزارة الزراعة و مؤسسات التمویل الشریكة،  

 بھدف التعریف على المنتجات التمویلیة المنفذة ضمن البرنامج. 

 من الضفة الغربیة وقطاع تم التعاقد مع مجموعة من مؤسسات التمویل األصغر الشریكة لتنفیذ مجموعة من المشاریع في كل
 غزة, یمكن اجمالھا بالجدول التالي: 
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 2017 حزيرانو لنهاية  2013التمويل اإلسالمي من آيار عقود تطوير :  8 جدول

 

من حجم محفظة التمویل اإلسالمي لدى المؤسسات الشریكة  %26بلغت نسبة المشاریع الممولة و التي تملكھا وتدیرھا النساء 
 .2017لغایة نھایة حزیران 

اسم المؤسسة الشریكة 
 المنفذة

 تمویل ایفاد    قیمة العقد اإلجمالیة 

تمویل البنك 
اإلسالمي 
للتنمیة و 
الصندوق 
 الدوار

مشاركة 
ؤسسة في الم

 التمویل 

قیمة التمویل 
 اإلجمالیة

عدد 
المشاریع 
 المستھدفة 

عدد 
المشاریع 
المنجزة 
لنھایة 

حزیران 
2017  

 153 319 1,787,760 259,760 1,301,600 226,400 1,528,000 مؤسسة الریف للتمویل

 507 471 3,217,500 467,500 1,750,000 1,000,000 2,750,000 مؤسسة فاتن للتمویل

المركز العربي للتطویر 
 الزراعي

700,000 439,600 260,400 119,000 819,000 120 109 

المركز العربي للتطویر 
 الزراعي

1,000,000   1,000,000 200,000 1,200,000 175 194 

 99 125 600,000 100,000 500,000  500,000 مؤسسة اإلبداع 

 0 75 250,000   250,000   250,000 بكدار  -صندوق المرأة 

مؤسسة وافا الدولیة للتنمیة 
 وبناء القدرات 

1,000,000  1,000,000  1,000,000 140 36 

 138 200 1,000,000   1,000,000   1,000,000 مؤسسة فاتن للتمویل

 29 100 1,000,000  1,000,000  1,000,000 مؤسسة الریف للتمویل

 1265 1,725  10,874,260$  1,146,260$  8,062,000$  1,666,000$  9,728,000$ المجموع -الضفة الغربیة  

 80 71 300,000   300,000 0 300,000 مؤسسة الریف للتمویل

 97 100 500,000  500,000 0 500,000 مؤسسة فاتن للتمویل

المركز العربي للتطویر 
 الزراعي

200,000 0 200,000   200,000 50 51 

 228 221  1,000,000$    -                 1,000,000$  0$  1,000,000$ المجموع -قطاع غزة  

 0 35 500,000   500,000 0 500,000 مؤسسة فاتن للتمویل

 0 35  500,000$    -                 500,000$  0$  500,000$ المجموع -القدس الشرقیة 

 1,493 1,981 12,374,260$ 1,146,260$ 9,562,000$ 1,666,000$ 11,228,000$ المجموع الكلي
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وفر حظا حیث بلغت نسبة توزعت المشاریع اإلقتصادیة حسب الشكل التالي , فكانت المشاریع الزراعیة ھي المشاریع األ
و یعاذ ذلك لكون المحفظة تشمل المشاریع الممولة ضمن برنامج المصادر الطبیعیة و الممول  %66المشاریع الممولة ضمنھا 

والمختصة بالمشاریع الزراعیة وفي المناطق الریفیة. یلي مشاریع الزراعیة,  المشاریع التجاریة و قد  IFADبالشراكة مع 
 .%4والمشاریع الصناعیة  %6یلیھا مشاریع الخدمات  %24مشاریع الممولة ضمنھا  بلغت نسبة ال

 

26% 

74% 

عياإلجتما النوع حسب الممولة المشاريع توزيع

نساء   رجال

زراعي
66%

خدماتي
6%

تجاري
24%

صناعي
4%

 القطاع حسب الممولة المشاريع توزيع
اإلقتصادي

زراعي خدماتي تجاري صناعي
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التمویل اإلسالمي على مختلف محافظات الوطن و قد  -توزعت المشاریع اإلقتصادیة الممولة من مكون التمكین اإلقتصادي 
	: شملت قطاع غزة والقدس الشرقیة حسب الشكل التالي

 

 

 :عفیف مشروع
سسة برنامج عفیف والممول من قبل مؤامج بتوقیع إتفاقیة مع مؤسسة المركز العربي للتطویر الزراعي بھدف تنفیذ قام البرن

 	1,052,000بلغت قیمة العقود , وقد ینفذ المشروع في محافظات شمال الضفة الغربیة. األصمخ لألعمال الخیریة في دولة قطر
 175دوالر امریكي لتمویل تطویر  1,000,000ي لبناء القدرات و دوالر امریك 52,000دوالر امریكي ، خصص منھا 

ً مشروع  .ا

   تدیرھا سیدات. منھا لمشاریع تملكھا و %20مشروعاً جدید لغایة تاریخ اعداد التقریر،  194تم تمویل 

 التمویل مكون - الطبیعیة المصادر ادارة برنامج
یستھدف ھذا المشروع في سیاق التمویل األصغر التمكین اإلقتصادي لصغار المزارعین حیث تم توقیع ثالثة عقود مع مؤسسات 
التمویل الصغیر واألصغر بھدف تمویل تطویر المشاریع الصغیرة في المناطق الریفیة في المحافظات الشمالیة و الوسط من 

	.IFADوق الدولي للتنمیة الزراعیة الضفة الغربیة و ذلك بالتعاون مع الصند

0 50 100 150 200 250 300 350 400

غزة
طوباس
والبیرة هللا رام
  جنین

نابلس
  قلقیلیة

سلفیت
  طولكرم

اريحا
  الخلیل

لحم بیت
القدس

غزة طوباس  هللا رام
والبیرة نابلس  جنین سلفیت  ةقلقیلی اريحا  طولكرم لحم بیت  الخلیل القدس

Series1 228 150 114 242 376 81 16 198 19 49 7 13

الفلسطینیة المحافظات على الممولة المشاريع توزيع
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في حین   ،دوالر امریكي منھا 1,666,000دوالر امریكي , ساھمت ایفاد بتمویل  4,978,000ة بلغت القیمة التعاقدیة اإلجمالی
ت . كما ساھمدوالر 3,312,000 ساھم برنامج التمكین اإلقتصادي من خالل الصندوق الدوار و البنك اإلسالمي للتنمیة بتمویل

 من العقود المبرمة معھا ضمن ھذا البرنامج.    دوالر امریكي ) 846,260 (%17 نسبتھ بمامؤسسات التمویل األصغر 

ً مشروع 602یستھدف ھذا البرنامج باإلجمال تمویل  من خالل استخدام ادوات التمویل اإلسالمي، وسیتم اإلنتھاء من تنفیذه مع  ا
	.2016من عام  اذارنھایة شھر 

شكلَت مشاریع الثروة الحیوانیة الممولة ضمن ھذا البرنامج نسبة  مشروع. 769تم تمویل  ،2016ة شھر كانون الثاني مع نھای
، وكانت نسبة مشاریع التصنیع الزراعي في %29من المشاریع الممولة، تلیھا مشاریع اإلنتاج النباتي التي بلغت نسبتھا  60%

  .%6ة فكانت تشكل اما مشاریع التجارة الزراعی، %5المحفظة 

 

سبة الن جنینبلغت نسبة المشاریع المنفذة في  مشروع ) على كافة محافظات الشمال و الوسط.  769توزعت المشاریع المنفذة (
 %17نابلس . كما بلغت نسبة المشاریع الممولة في محافظة %19 طوباسثم  ،%20 ة طولكرمتلیھا مباشرة محافظ %25األعلى 

. یوضح الجدول التالي توزیع المشاریع الممولة على  %7في حین كانت في قلقیلیة  %12هللا والبیرة  ,و في محافظة رام
 المحافظات المستھدفة :

 رانحزيالمحافظات و لنهاية توزيع المشاريع الممولة من برنامج ادارة المصادر الطبيعية  حسب : 9جدول                              
2017 

 المجموع أریحا طولكرم سلفیت  قلقیلیة نابلس جنین   رام هللا سطوبا المحافظة
عدد المشاریع 

 الممولة
145 90 189 128 51 11 150 5 769 

 

 خدمات تطویر األعمال لمكون التمویل األصغر
ادارة برنامج  لمدة سنة لتقدیم خدمات تطویر األعمال لمستفیدي 6/2015تم توقیع اتفاقیة مع مركز المؤسسات الصغیرة في شھر 

ـ مكون التمویل ( ایفاد)  –المصادر الطبیعیة  مستفید/ة  400. ویھدف المشروع لتقدیم خدمات االستشارة والمتابعة الفنیة واإلداریة ل

 عالتصنی مشاريع
الزراعي

5%

 التجارة مشاريع
الزراعیة

6%

 اإلنتاج مشاريع
النباتي

 الثروة مشاريع29%
الحیوانیة

60%

علىالممولةالمشاريعتوزيع
اإلقتصاديةالقطاعات
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مستفید/ة على مواضیع إدارة المشاریع الصغیرة ومسك الدفاتر والتسویق واإلنتاج وتطویر المشاریع. یستھدف  200وتدریب 
 افظات الوسط والشمال في الضفة الغربیة (رام هللا، طوباس، نابلس، سلفیت، طولكرم، قلقیلیة، جنین).المشروع مح

 منذ بدء المشروع وحتى اآلن تم تنفیذ اآلتي: 

 10 توظیف تم التقییم وبعد المستشارین وتدریب المدربین تدریب مجاالت في زراعي ة/مھندس 15 قدرات بناء تم -
 .إیفاد مشروع من للمستفیدین) وتدریب ومرافقة استشارات( األعمال تطویر خدمات ملتقدی زراعیین مھندسین

 .یرةالصغ المؤسسات مركز قبل من المقدمة الخدمات وطبیعة بالمشروع التعریف بھدف ة/مستفید 200 مع التواصل تم -
 .الالزمة تشاراتاالس وتقدیم المشاریع حالة تشخیص بھدف زراعي مشروع 141 لـ میدانیة زیارات تنفیذ تم -
 . المشاریع وتشخیص االستشارات مواضیع في الزراعة وزارة موظفي من 10 لـ تدریبي برنامج تنفیذ تم -

 

 ً  لألسر الفقیرة  الداعمة اإلجتماعیة الخدمات: رابعا
وع المدر المشرد إنشاء مكن أن تتعرض لھ األسر الفقیرة بعی دي مستدام یقلص حجم اإلنكشاف الذيمن أجل إحداث تمكین إقتصا

للدخل، إعتمد البرنامج على تقدیم مجموعة من الخدمات الصحیة و التعلیمیة باإلضافة إلى خدمة اعادة تأھیل المساكن لألسر 
 ، لھ من التأثیر الكبیر على حیاة األسرة ومن شأنھم الموارد المالیة القلیلة نسبیاالفقیرة.  إن تقدیم ھذه الخدمات و بالرغم من حج

طار قام في ھذا اإلاھم في توفیر احتیاجات األسرة األساسیة التي تدعم استمراریة مشاریع األسر اإلقتصادیة الصغیرة .أن یس
 البرنامج بتنفیذ بعض ھذه الخدمات على النحو التالي:

الضفة الغربیة  يتوفیر منح تعلیمیة ألبناء ولبنات من األسر الفقیرة لفصلین دراسیین متتالیین في الجامعات الفلسطینیة ف -
  طالب وطالبة. 170وقد بلغ عدد الطالب و الطالبات المستفیدین من البرنامج 

   .اسرة 75توفیر الخدمات الصحیة لألمراض المزمنة و الطارئة ألفراد األسر الفقیرة وقد خصصت موارد مالیة لدعم  -

مكن لمساكن بحیث یتم تأھیل ما ی ،الضفة الغربیة تقدیم خدمات تأھیل المساكن لألسر الفقیرة في المحافظات الجنوبیة من -
 اسرة فقیرة.  57

 توزیع حقائب مدرسیة و لباس مدرسي لطالب و طالبات األسر الفقیرة في محافظة القدس و محافظات الضفة الغربیة -
 .و قطاع غزة

 2015 شباطاية و لنه 2013آيار  : من( الرزمة األولى)  الخدمات اإلجتماعية الداعمة المنفذة: 10	جدول

اسم المؤسسة الشریكة  وع الخدمة اإلجتماعیة الداعمةن
 المنفذة

 عدد األسر المستفیدة المنطقة الجغرافیة 

 جمعیة الشبان المسیحیة منح دراسیة 
 

 170 محافظات الضفة الغربیة 

 75 محافظات الضفة الغربیة  لجان العمل الصحي خدمات صحیة

 1,000 اع غزةقط  مؤسسة افق حقائب مدرسیة

 3,500 محافظات الضفة الغربیة  مؤسسة افق  

 1,900 محافظة القدس مركز شعفاط النسوي حقائب مدرسیة و لباس مدرسي

 57 و بیت لحم محافظة الخلیل الجمعیة الخیریة اإلسالمیة تأھیل و اصالح مساكن
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إلجتماعیة الداعمة لألسر الفقیرة في كافة محافظات جدیدة لبعض الخدمات ا اجراء مجموعة تعاقدیة 2015تم خالل عام كما 
 على النحو التالي:  2017حزیران  –  2015آذار الفترة الواقعة ما بین  تنفیذھا جرىالضفة الغربیة, 

منح تعلیمیة ألبناء ولبنات من األسر الفقیرة لفصلین دراسیین متتالیین في الجامعات الفلسطینیة في الضفة الغربیة وقد  -
في الضفة الغربیة وتم تنفیذ مشروع تحریر   طالب وطالبة 213عدد الطالب و الطالبات المستفیدین من البرنامج بلغ 

  ة.زة من الجامعة اإلسالمیة غ./طالب 2220الشھادات الجامعیة ل

  اسرة. 50توفیر الخدمات الصحیة لألمراض المزمنة والطارئة ألفراد األسر الفقیرة و قد خصصت موارد مالیة لدعم  -

اسرة  60بحیث یتم تأھیل ما یمكن لمساكن  ،تقدیم خدمات تأھیل المساكن لألسر الفقیرة في محافظات الضفة الغربیة -
 فقیرة. 

 2017حزيران  -2015 الفترة: آذارخالل ( الرزمة الثانية ) تنفيذها  تمالخدمات اإلجتماعية الداعمة : 11جدول 

 نوع الخدمة اإلجتماعیة الداعمة
المؤسسة الشریكة اسم 

 المنفذة
 عدد األسر المستفیدة

 منح دراسیة 

 للتطویر العربي المركز
 الزراعي

 
 الجامعة اإلسالمیة غزة  

213 
 
 

2,220 
 

 50 لجان العمل الصحي خدمات صحیة

 60 الجمعیة الخیریة اإلسالمیة تأھیل و اصالح مساكن

 مشروع توظیف المتعطلین عن العمل اً: خامس
خلق وزیادة فرص عمل ضمن عملیة تشغیل مؤقتة تسھم الى حد ما في إلى  تھدف مجموعة من المشاریع التيبتنفیذ  نامجقام البر

تخفیض نسبة البطالة، وخاصة بین الخریجین، من خالل دعم وتحفیز شركات القطاع الخاص الفلسطیني ومؤسسات القطاع 
  .عن العمل تعطلینالماألھلي لتوظیف وتدریب أعداد إضافیة فیھا من بین 

خاصة من فئة و الباحثین و المتعطلین عن العمل بھدف تكوین الخبرة لدى  تدریب و تشغیلتوفیر فرص  فياریع المش تساھم ھذه
من كال الجنسین، عبر تأمین تمویل جزئي لمؤسسات القطاع الخاص وبالتعاون مع إتحاد الغرف التجاریة الصناعیة و الخریجین

ة المھندسین الفلسطینیین، والقطاع األھلي كذلك عبر التعاون مع جمعیات التوفیر والتسلیف والجمعیات التعاونیة الزراعیة، ونقاب
النسویة. وقد كان الھدف من ذلك ھو استیعاب أعداد إضافیة من الخریجین الجدد من بین المتعطلین عن العمل بشكل عام، 

كل خاص، واالستفادة منھم سواء في سد النقص القائم أو لزیادة في اإلنتاج أو وخصوصا لفائدة القطاعات النسویة والتعاونیة بش
 تطویر بیئة العمل اإلداري والفني، ثم العمل على تثبیتھم في مواقع عملھم، بالتعاون والتنسیق مع الشركاء المشار الیھم أعاله.

صندوق الفلسطیني للتشغیل و الحمایة اإلجتماعیة للعمال, بالتعاون مع ال 2014عام وقد كانت اول مبادرات التوظیف ما تم تنفیذه 
) ممن ینتمون الى فئة كافة التخصصات من خریجي البكالوریوس بشكل عام، في حین 42شمل (ة . لقد /خریج 92الذي استھدف 

ات التوفیر لعام لجمعی) من المستفیدین كانوا من خریجي كلیات الھندسة بتخصصاتھا المختلفة، بینما كانت حصة اإلتحاد ا30أن (
 .%85ومستفیدة، وقد شكلت نسبة اإلناث  اً ) مستفید20والتسلیف والمجتمع األھلي بشكل عام ھي (
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اإلجتماعیة في قطاع غزة بالتعاون مع وزارة العمل. بتمویل سخي من صندوق التشغیل والحمایة  مع البدء بتنفیذ مرحلة ثانیة مت
ھ خمسة مالیین دوالر امریكي. یستھدف المشروع الخریجین والخریجات المتعطلین عن العمل البنك اإلسالمي للتنمیة بلغت قیمت

من الشباب  عتین األولى والثانیةتوظیف المجمو 2017حزیران في القطاع , كما سیتم تنفیذ انشطة التوظیف خالل سنتین . تم لغایة 
لعاملین ابعد تقییم الحاجة للتوظیف لدیھا. بلغ عدد ع المدني رات الوطنیة, القطاع الخاص ومؤسسات المجتموالشابات في الوزا

ة  /خریج 135و بلغ عدد العاملین ضمن المجموعة الثانیة أشھر  8 -5توظیفھم  بمعدل  ة تم/خریج 432ضمن المجموعة األولى 
 :  كالتالي على الوزاراتالتوزیع النھائي للخریجین  كانوقد أشھر   4-3تم توظیفھم بمعدل 

 ة)/خریج 197ارة العمل ( وز -
 ) ة/خریج 99(  والتعلیم التربیة وزارة -
 ) ة/خریج 61( وزارة الصحة  -
 ) ة/خریج 66( وزارة اإلقتصاد  -
 ) ة/خریج 35 ( وزارة األشغال -
 ) ة/خریج 33(  الفلسطینیة االراضي سلطة -
 ) ة/خریج 45( القطاع الخاص -
 ) ة/خریج 31( المدني المجتمع مؤسسات -

للتوظیف المؤقت , احداھما في غزة تحت شعار توفیر صیف امن على شواطىء القطاع  ثالث مبادرات جدیدة طالق تم اكما, وقد 
فظات الضفة الغربیة من خالل التعاون مع المجلس األعلى للریاضة اشملت مح أخرىتنفذه النقابة العامة لعمال الصید البحري و 

 فرصة عمل لقطاع الشباب لمدة احدى عشر شھر. 125تم من خاللھا توفیر والشباب و بتنفیذ مركز أبحاث األراضي , التي 

لین عن العمل, والمتعط الشباب والخریجین فئات انیستھدف ،العام المنصرم  للتوظیف المؤقتمشروعین بتمویل  البرنامج قاملقد 
 رولیجیین الفلسطینیین و مؤسسة أفق.حافظة بیت لحم من خالل مجموعة الھیدم والثانيمحافظات قطاع غزة  یشمل كافةا ماحدھ

 نوع الخدمة المقدمة و المؤسسة الشریكة المنفذة.  ،اإلستفادة من حیث فترة ،ھذه المبادراتالجدول التالي یلخص تفاصیل 

 2017 حزيرانلغاية نهاية شهر و التدريب المهني مبادرات التوظيف المؤقت :  12جدول 

 اسم المؤسسة الشریكة المنفذة
قة الجغرافیة المنط

 المستھدفة
 فترة اإلستفادة عدد المستفیدین الخدمة المقدمة

الصندوق الفلسطیني للتشغیل و الحمایة 
 اإلجتماعیة للعمال

 اشھر 6 -3 92 توظیف تدریبي الضفة الغربیة 

 قطاع غزة  مجموعة الھیدرولوجیین الفلسطینیین
تشغیل عمال و منقذین على 

 اشھر   3 180 شواطىء غزة

 بیت لحم  )1(مؤسسة أفق 
 تدریب مھني 

42 
 اشھر 6

 اشھر  7 توظیف 

 )2(مؤسسة أفق 
, رام هللا, سلفیت 
 الخلیل

 اشھر 6 75 تدریب مھني 
 اشھر 6 60 توظیف 

برنامج التدریب  -اإلتحاد العالمي اللوثري 
 المھني

 سنتین 150 تدریب مھني  القدس الشرقیة 

 اشھر 9 23 تدریب مھني  القدس الشرقیة  قنیةكلیة وجدي ابوغربیة الت

مركز ابحاث (مشروع تمكین الشباب 
 سنة 125 توظیف الضفة الغربیة ) األراضي
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 قطاع غزة  النقابة العامة لعمال الصید البحري 
تشغیل عمال و منقذین على 

 اشھر   3 120 شواطىء غزة

 أشھر 5-3 35 شغیل مؤقتت القدس الشرقیة  الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني

تطویر القدرات في التسویق  قطاع غزة اعمل بال حدود
 اإللكتروني

150   

 تشغیل مؤقت قطاع غزة        صندوق التشغیل والحمایة اإلجتماعیة

المجموعة 
 432األولى 

 أشھر         8-5

المجموعة  
 اشھر 4 -3 135الثانیة  

ً ساد  التوحد دعم ومناصرة اطفالمشروع : سا
في سیاق دعم األسر الفقیرة التي لدیھا أطفال یعانون من التوحد وھي حالة صحیة نفسیة تكالیف عالجھا عالیة جداً وثقل كاھل 

حافظات تعمل في اغلب م مراكزاألسر الفقیرة، قام البرنامج بدعم جمعیة بلد لتنفیذ مشروع بناء وتأھیل وتطویر قدرات سبعة 
تعنى بالخدمات المختصة باطفال التوحد.  وتم ذلك من خالل تمویل انشاء غرفة حسیة في كل مركز تساعد  الضفة الغربیة، والتي

 على تأھیل اطفال التوحد بھدف دمجھم مع اسرھم ومع المجتمع.

األطفال.   دلقد تم تدریب الطواقم العاملة المختصة في ھذه المراكز على كیفیة التعامل مع اطفال التوحد وطرق تشخیص التوحد عن
ولتحقیق ذلك تم استقدام اطباء مختصین لتنفیذ ھذا النشاط حیث تم تنظیم ثالثة ایام عمل تشخیصیة (ورش عمل) بھدف نقل 

  .المعرفة و الخبرات من االختصاصیین الى الطواقم العاملة في المراكز السبعة

	بناء قدرات وزارة الشؤون اإلجتماعیةمشروع اً: سابع
خدمة التمكین اإلقنصادي في القطاع الحكومي، تم عقد اتفاقیة بناء قدرات وزارة الشؤون اإلجتماعیة .  حیث من أجل مأسسة 

تتضمن ھذه االتفاقیة بناء قدرات كوادر عاملة في دائرة التمكین اإلقتصادي في وزارة الشؤون بمختلف المدیریات في الضفة 
 رة الشؤون بتوفیر الخدمات التالیة للبرنامج:الغربیة.  ویقوم فریق التمكین اإلقتصادي في وزا

 تزوید ادارة البرنامج بقوائم األسر الفقیرة المرشحة لإلستفادة من برنامج التمكین اإلقتصادي لألسر المنتجة. -

 زیارة األسر الفقیرة مع فرق المؤسسات الشریكة المنفذة ألنشطة البرنامج الزیارة التعریفیة . -

 واإلشراف على تسلیم المشاریع. , أي الحضور ،لموجودات الثابتة لألسرحضور تسلیم البضائع و ا -

ى بھدف التعرف على مدى التحسن في مستو ،والوقوف على تقییم وضعھا المعیشي متابعة األسر بعد استالم مشاریعھا -
  الدخل المادي لألسرة بعد استالم المشروع.

اریع جتماعیة وبالتعاون مع فریق ادارة البرنامج بعملیة تقییم لكافة المشیقوم فریق التمكین اإلقتصادي في مدیریات الشؤون اإل
الصغیرة المنفذة مع األسر الفقیرة المنتجة لتقییم األثر اإلقتصادي و اإلجتماعي للمشاریع على األسرة و للوقوف عند وضع 

 ھذه المشاریع وتقییم قابلیتھا لإلستمرار والتطویر كوحدات اقتصادیة صغیرة.

 . اإلنعاش المبكر في قطاع غزة مشروع اً:منثا
رزمة  , وھو مشروع من ضمن،نعاش المبكرقام فریق ادارة برنامج التمكین اإلقتصادي لألسر المنتجة في غزة بتنفیذ مشروع اإل

 على قطاع غزة. الحربتنفیذھا مع نھایة بمشاریع قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
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لتشغیل الطارئ للعاطلین عن العمل في كافة القطاعات اإلقتصادیة وفي مختلف المؤسسات الحكومیة ا تعتمد انشطة المشروع على
 الثة اشھر للفرد.وثو غیر الحكومیة. غطى المشروع كافة محافظات قطاع غزة و تراوحت فترة التشغیل بین شھر 

 .%19 النساء فیھ شغیلمستفید , بلغت نسبة ت 1,095وظف المشروع 

 قام بتنفیذه سبع مؤسسات شریكة بتكلفة اجمالیة بلغت ،ھاء من تنفیذ ھذا المشروع مع نھایة شھر نیسان من العام الحاليتم اإلنت
 ملیون دوالر امریكي.  

 

 . اً: مشروع التمكین اإلقتصادي ألسر المزارعین المتضررین من الحرب في قطاع غزةتاسع
ا لقد واجھ تنفیذ ھذة وبالتنسیق مع وزارة الزراعة. یتم تنفیذه في قطاع غز ،وھو مشروع ممول من البنك اإلسالمي للتنمیة

المشروع الكثیر من التحدیات التي اخَرت تنفیذه بصورة كبیرة. اھم التحدیات كانت معیقات استیراد سالالت محسنة من اغنام 
و توقف العمل في المشروع اثناء  ،الحرب لاسرة قب 105  وبكمیات كبیرة للمزارعین في قطاع غزة. إال أنھ تم افادة وابقار

 الحرب على القطاع.

بأن قام فریق ادارة برنامج التمكین اإلقتصادي بالتعاقد مع ست مؤسسات  ،تفعیل انشطة المشروع مع بدایة شھر نیسان تم اعادة
 شریكة لتنفیذ انشطة المشروع مع اسر المزارعین المتضررین من الحرب على قطاع غزة.

ھج المتبع في البرنامج للتمكین اإلقتصادي من حیث اإلستھداف ( استھداف الفقراء) و تحلیل موارد مشروع في تنفیذه المنیتبع ال
 األسرة لضمان استمراریة المشاریع بعد التنفیذ.

 .2016اسرة , تم تنفیذھا بالكامل مع نھایة الربع الثاني من العام  484ف المشروع یستھد

 

19% 

81% 

قطاعفيالمبكراإلنعاشمشروع
غزة

نساء

رجال
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 من الحرب على قطاع غزة  التدخالت المنفذة للمزارعين المتضررين :  13دولج 

 

   

 

 

 

 الشرقیة القدسفي برنامج نشاطات ال
لسطینیة ي للعائالت الفبرنامج التمكین االقتصاد ر بھ من ظروف اقتصادیة صعبة، ركزوما تم الشرقیة نظراً لخصوصیة القدس

تمكین العائالت المقدسیة الفلسطینیة التي تعاني من الفقر ومساعدتھا على الخروج من ھذه الحالة ومن  علىبشكل أساسي  نتجةالم
 لقدسوتم العمل في ا تفاء اقتصادي ذاتي كامل ومستدام. لتصل إلى حالة اك على المعونات والصدقات حالة االعتماد االقتصادي

 بطریقة مختلفة كماً وحجماً عما یتم القیام بھ من نشاطات في بقیة المناطق الفلسطینیة. الشرقیة

من أھم التدخالت التي یمكن من خاللھا تمكین األسر المقدسیة من  الشرقیة تعتبر المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا في القدس
وتكتسب المنشآت الصغیرة والمتوسطة الحجم في محافظة  القدس أھمیة كبیرة  الل توفیر دخل لھذه األسر وتشغیل أفرادھا. خ

كما أن ھذه المشاریع توائم إمكانیات واحتیاجات األسر الفلسطینیة المقدسیة من  لمساھمتھا في الحفاظ على ثبات المقدسیین فیھا. 
  فرة لھذه األسر.حیث  الخبرة والقدرات المتو

 الشرقیة القدس في العمل خصوصیة
وضواحیھا على تذلیل العقبات والتحدیات للمباشرة في العمل لمراعاة خصوصیة  الشرقیة عمل البرنامج منذ البدایة في القدس

 العمل داخل الجدار وذلك عبر ما یلي:
ة ألسر من القضایا التي شكلت تحدیا في البدایموضوع االستھداف واختیار ا االستھداف واختیار المستفیدین: حیث إن -1

وذلك بسبب عدم توفر معلومات عن الوضع االقتصادي االجتماعي, واختالف السیاق العام لألسر المقدسیة لتطویر أداة 
لالستھداف كالتي تم استخدامھا في كل من قطاع غزة والضفة الغربیة (كرت الفقر). تم إتباع منھجیة مختلفة وذلك عن 

یق استخدام مؤسسات قاعدیة تعمل في المجتمع منذ عشرات السنین مثل لجان الزكاة والمؤسسات الصحیة والرعایة طر
واألندیة الریاضیة ولجان األحیاء. حیث تم ترشیح األسر من قبل تلك المؤسسات القاعدیة للبرنامج من قاعدة معلومات 

 المستفیدین الخاصة بتلك المؤسسات.
امج إلى ، ارتأت ادارة البرنالشرقیة بسبب غالء المعیشة وارتفاع تكالیف انشاء المشاریع في القدس رفع معدل المنحة: -2

 رفع التخصیص المالي المقدم لألسرة أو للمشروع الواحد عن ما ھي علیھ في الضفة الغربیة و قطاع غزة.
لجدیدة وذلك من أجل حمایة وتأمین تقدیم االس����تش����ارات القانونیة: فیما یخص متطلبات واجراءات انش����اء المش����اریع ا -3

 مصالح األسر و المشاریع المستفیدة وتوعیتھا بالمتطلبات القانونیة التي تفرضھا سلطات اإلحتالل اإلسرائیلي.
سبین متخصصین في األمور الضریبیة -4 شارات الضریبیة: وذلك عبر محا ضر ،تقدیم االست شاء ملفات  یبیة من أجل ان

 وذلك لحمایة المشاریع من االجراءات االسرائیلیة التعسفیة. في الحاالت الضروریة فقط 
 

ومن الجدیر ذكره أن طاقم المش��روع یعمل بص��ورة مس��تمرة على بناء و تطویر آلیھ العمل و تحس��ینھا لض��مان حس��ن التنفیذ من 
بل و على آلیة اإلس��تھداف ق لذلك تم تدریب ھذه الطواقم جیدا الش��رقیة، المنفذة  التي تعمل في القدس الش��ریكةخالل المؤس��س��ات 

 .الشرقیة ي القدسفبعد اعداد دلیل شامل للعمل 

 المنطقة الجغرافیة
 عدد التدخالت المنفذة عدد التدخالت المطلوبة    

  

     
 484 484 قطاع غزة 

     
 484 484 المجموع الكلي
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تم اجراء و ،بعد تنفیذ مجموعة من المشاریع الصغیرة لألسر المقدسیة الفقیرة  الشرقیة، لقد تم تطویر دلیل العمل في القدس
كة للبرنامج. بشكل عام تناول دلیل العمل تعدیل وتطویر علیھ بعد التغذیة الراجعة من الفرق المنفذة في المؤسسات الشری

یمكن تقسیمھا كالتالي:  الشرقیة المحاور والمراحل األساسیة  للعمل في القدس  

 مرحلة اختیار القیادات المجتمعیة و تشكیل لجان ترشیح األسر  §

ول على قوائم ألسر مرشحة یتم اختیار قیادات مجتمعیة في مناطق العمل و من ثم تشكیل لجان تضم ھذه القیادات بھدف الحص
 لإلستفادة من المشروع . تھدف ھذه المرحلة إلى ما یلي :

 خلق قیادات مجتمعیة بحیث تكون وحدة العمل ھي المجتمع.  -
 تطویر معاییر ومواصفات الفقراء بالشراكة مع المؤسسات الموجودة في المنطقة المستھدفة. -
مسؤولیة مع المؤسسة لتحدید الفقراء والمستحقین ویوفر بیئة حامیة ایجاد قادة محلیین معروفین یساعدون في تحمل ال -

 للمؤسسة العاملة ویخفف الضغط النفسي عن الطاقم المیداني.
 زیادة الكفاءة والفعالیة في العمل وتقلیل الوقت المستنفذ في مرحلة االستھداف. -

 

 طق المستھدفةمرحلة ترشیح قوائم األسر من قبل لجان القیادات المجتمعیة في المنا §

 یتم خالل ھذه المرحلة ترشیح األسر التي یمكن أن تستفید من المشروع من قبل اللجنة , تھدف ھذه المرحلة إلى ما یلي :

 تحدید األسر الفقیرة  والقابلة للتمكین اإلقتصادي في المنطقة المستھدفة. -
دراسة وضع واحتیاجات األسر من قبل اعضاء  الوصول إلى قائمة نھائیة لألسر المرشحة لإلستفادة من المشروع  بعد -

 اللجنة.
تزوید المؤسسة الشریكة المنفذة بأفضل قائمة من األسر المرشحة لإلستفادة من المشروع ضمن المنطقة المستھدفة,  -

 لكي یتم استھدافھا و تحلیل مواردھا.  
 ضمان النزاھة في اجراءات االستھداف والترشیح وبتكلفة ووقت أقل. -

 
 تحلیل األسر المرشحة لإلستفادة من المشروعمرحلة  §

یتم خالل مرحلة التحلیل القیام بزیارات منزلیة لألسر المرشحة من قبل العاملین المیدانین في المؤسسة الشریكة. و من الجدیر 
لمشروع وزرع بالذكر أن الزیارة األولى لألسرة المرشحة تكون بصحبة فرد من افراد لجنة القیادات المجتمعیة للتعریف با

 الطمأنینة لدى افراد األسرة  بھدف تسھیل عملیة التواصل بین فریق المؤسسة الشریكة وافراد االسرة المرشحة.

 یقوم الباحث المیداني خالل ھذه المرحلة بتحلیل موارد األسرة وقیاس الفقر من خالل:

في سن العمل, مصادر الدخل تقدیر الدخل (مع االخذ بعین االعتبار عمر رب االسرة, افراد األسرة  •
 من غیر العمل  ...) 

تقدیر االنفاق بناء على اإلحتیاجات األساسیة لكل اسرة في القدس ( من مأكل، مشرب، مسكن،  •
 تعلیم...)

 قیاس مقدار الحرمان من المشاركة في االنشطة اإلجتماعیة و الترفیھیة. •
األسرة بتسییل المشروع اإلقتصادي تلبیة  الوضع العام لمسكن األسرة , بھدف تقدیر احتماالت قیام •

 الحتیاجات ترمیم المسكن فیما بعد.
 تحلیل سبل العیش بھدف قیاس قابلیة األسرة للتمكین اإلقتصادي حسب شروط البرنامج. •
 مساعدة األسرة في ایجاد فكرة مشروع اقتصادي مدر للدخل یالئم الموارد المتاحة لألسرة. •
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 لعمل للمشاریع اإلقتصادیةمرحلة تصمیم وتحضیر خطة ا §

یتم خالل ھذه المرحلة بلورة فكرة المشروع و اجراء دراسة جدوى اقتصادیة لھ لضمان عوامل نجاح المشروع بعد 
 التنفیذ. كما یتم اعداد خطة عمل المشروع بالمشاركة مع األسرة لضمان انخراطھا و تھیئتھا للعمل في المشروع الحقا.

تعتمد علیھا منھجیة العمل ھي اشراك المورد البشري في عملیة اعداد خطة العمل و دراسة إن اھم نقاط القوة التي 
 الجدوى اإلقتصادیة. 

تعتبر قائمة المشتریات الخاصة بالمشروع احد األجزاء الھامة في خطة األعمال التي ستستخدمھا المؤسسة الحقا عند 
 ة و المتداولة.تشراء موجودات المشروع  الثاب

 دریب المستفیدین مرحلة ت §
تشمل ھذه  ،ن وعائالتھم خالل ھذه المرحلة حزمة من التدریبات الالزمة و الخاصة بادارة المشروعودییتلقى المستف

التدریبات مسك الدفاتر المحاسبیة والتسویق واإلدارة العامة. إن ھذه التدریبات تتبعھا زیارات المتابعة واالرشاد لتعزیز 
 . لنجاح الداخلیة للمشروع واستمراریتھالتعلم ولضمان عوامل ا

 
 مرحلة المشتریات الخاصة بالمشاریع اإلقتصادیة §

بعد تحضیر خطة العمل، تقوم المؤسسات الشریكة بشراء المعدات واألجھزة واالثاث الذي یحتاجھ المشروع. وتتم  
ما فرزتھ خطة اعمال المشروع في عملیة الشراء حسب سیاسات وإجراءات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واستنادا ل

 مرحلة تحضیر خطة العمل للمشروع.
 

 المتابعة واإلرشاد §
ني والمالي الذین یقومون باإلرشاد الف ،تقوم المؤسسات الشریكة بمتابعة المشاریع اإلقتصادیة من خالل باحثیھا المیدانیین

 الحیاة العملیة اثناء ادارة مشاریعھم. دین في التعامل مع مختلف القضایا التي تواجھھم فيیلمساعدة المستف
و تكون بمثابة حاضنة ودعم لألسر  ،تعتبر مرحلة المتابعة واإلرشاد من المراحل المھمة خصوصا مع بدایات المشاریع 

  بما یعزز فرص اإلستمراریة والتطویر مستقبال.
 الشرقیة القدس نتجة فيضمن برنامج التمكین اإلقتصادي لألسر الم شكل یلخص مراحل العمل مع األسر

 

 

تصمیم و تحضیر 
خطط األعمال 

للمشاریع 
	اإلقتصادیة

تدریب 
	المستفیدین

	
مرحلة 
	المشتریات

مرحلة المتابعة و 
	درشااإل

تحلیل األسر 
المرشحة 
	لإلستفادة

ترشیح قوائم 
األسر من قبل 
	اللجان المجتمعیة

 تشكیل اللجان
المجتمعیة ضمن 

المناطق 
	المستھدفة

اختیار القیادات 
المجتمعیة في 

المناطق 
	المستھدفة
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 على غزة الحرب حصر اضرار
مت المؤسسات الشریكة المنفذة ألنشطة التمكین اإلقتصادي و بالتعاون مع فریق ادارة البرنامج و وزارة الشؤون اإلجتماعیة قا

ب  على عد توقف الحربحصر األضرار الكاملة و الجزئیة لمشاریع مستفیدي المرحلة الثانیة من برنامج التمكین اإلقتصادي ب
 قرابة شھرین متتالیین. تاستمر والتيغزة 

 تمت عملیة مسح شامل للخسائر و األضرار المادیة على المشاریع خالل شھر ایلول و الذي نجم عنھ الملخص التالي:

ً مشروع 265مشروع صغیر من اصل  81بلغت نسبة المشاریع المتضررة  - من مشاریع  %30اي ما نسبتھ  اً،منفذ ا
وذلك قبل قیام العدوان اإلسرائیلي على غزة في  ،في قطاع غزة المنفذة منذ بدایة المرحلة الثانیة	التمكین اإلقتصادي

	.2014تموز 

من راس المال المستثمر  %20و ھي تشكل ما نسبتھ  ،دوالر امریكي  		102,237بمبلغقدرت قیمة و تكلفة ھذه الخسائر  -
	في ھذه المشاریع.

	دوالر امریكي. 	27,369مقدرة للمشاریع المتضررة بالكامل بلغت القیمة ال -

	دوالر امریكي. 	74,868بلغت القیمة المقدرة للمشاریع المتضررة جزئیا  -

خطة عمل  وتنفیذفریق ادارة البرنامج وبالتعاون مع الفرق العاملة في المؤسسات الشریكة المنفذة النشطة البرنامج باعداد  قام
 :بعد توقف الحرب على قطاع غزة یة التال األنشطةشاملة 

استكمال تنفیذ مشتریات البضائع و الموجودات الثابتة وتوریدھا لمشاریع األسر التي تم اعداد خطط اعمال لھا ابان  -
	على القطاع. الحرب

لحالي ا اتمام تنفیذ المتبقي من المشاریع المخطط تنفیذھا مع األسر والتي توقف العمل خالل الربع الثالث من العام -
	السباب الحرب على غزة.

	لیتسنى لھا المباشرة بالعمل باسرع وقت ممكن. الحرب العمل على تعویض المشاریع المتضررة اثناء  -

 البرنامج التسویقیةنشاطات  عاشراً:
ازات التي جقام طاقم البرنامج بالعدید من النشاطات التي تھدف الى تعزیز حضور البرنامج على عدة مستویات بما یلیق باإلن

الى جانب برامجي وتنفیذي، ویمكن  2015حققھا البرنامج منذ إنشائھ، وبعض ھذه النشاطات واإلتصاالت سیترجم في عام 
 كالتالي: النشاطاتتلخیص أھم ھذه 

, ضمن فعالیات اإلجتماعات السنویة المشتركة للھیئات 2015نیسان  7شاركة في معرض الزیتونة في تونس یوم الم .1
 فھومم تقدیم إلى المشاركة ھدفتالمالیة الداعمة لبرنامج التمكین اإلقتصادي لالسر الفلسطینیة المنتجة. العربیة 

 ادياالقتص التمكین برنامج وتقدیم األصغر، اإلسالمي والتمویل األعمال تنمیة أدوات عبر»  االقتصادي التمكین «
 لنموذجا خیارات توسیع على القرار وصناع قتصادییناال الفاعلین مساعدة جانب إلى. المنتجة الفلسطینیة لألسر
	.التقلیدي االقتراض خدمات تتجاوز ببدائل األصغر، التمویل آلیات من التونسي

عاماً على تأسیسھ من خالل مشاركة العدید من األسر  40المشاركة في إحتفالیة البنك اإلسالمي للتنمیة بمناسبة مرور  .2
	إلقتصادي بعرض منتجاتھا.المستفیدة من برنامج التمكین ا
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حضور قوي للبرنامج في جمیع فعالیات ھذا ھناك المشاركة في إسبوع الریادة الذي نظمتھ وزارة العمل حیث كان   .3
	.11/2014االسبوع سواء كان على مستوى المعرض أو المؤتمر الذي تم عقده في شھر 

مكین تفاقیات تھدف للتا من أجل عقد المحتلة فلسطینیةالتواصل مع العدید من المؤسسات الدولیة العاملة في األرض ال .4
اإلقتصادي للفقراء حیث ستشارك ھذه المؤسسات في عملیات تمویل مشتركة مع البرنامج تھدف الى تعظیم األثر 

 .2015وستظھر نتیجة ھذه اإلتصاالت في عام 
 في المقام ثانيال الفلسطینیة الصناعات عرضم في المنتجة لألسر اإلقتصادي التمكین برنامج لمشاریع الواسعة المشاركة .5

 .2015 نیسان 11 – 8 بین ما الواقعة الفترة خالل الكویت مدینة
 الوحدة دورة( اإلسالمي القمة لمؤتمر عشرة الثالثة الدورة في الفلسطیني للشعب االقتصادي التمكین برنامج فریق شارك .6

 توثیقیة أفالم عرض تمفي العاصمة التركیة اسطنبول.  2016یسان والمنعقدة في ن )والسالم العدالة أجل من والتضامن
 التي المناطقو والفئات العمل تقدم مدى عن لعرض باالضافة السابقة السنوات في استھدافھم تم الذین المستفیدین لبعض
 .استھدافھا تم

 نالزیتو خشب مشغوالت ثلم استھدافھا تم التي األسر لمشاریع متنوعة منتجات على البرنامج زاویة شملت وقد
 التعریف تم حیث. المستفیدة لألسر األرباح وإعادة المؤتمر في للمشاركین منھا جزء تسویق وتم الفلسطیني، والتطریز
 .المستویات كافة على للبرنامج الترویج في الكبیر األثر لھ كان مما الجناح لزوار بالبرنامج

 العالمي قمةال مؤتمر في الحالي العام من آیار شھر خالل الفلسطیني للشعب االقتصادي التمكین برنامج فریق شارككما  .7
 تمكینال مشروع مستفیدات من مستفیدتین اصطحاب تم في مدینة اسطنبول. األولى للمرة المنعقد االنساني للعمل

 تمت یثح الدولیة، میةللتن السویدیة والوكالة اإلسالمي التنمیة بنك من بشراكة الممول الریادیات للنساء االقتصادي
 من بیرك جزء لترویج باالضافة مشاریعھن لتطویر أفكار على واالطالع آخرین بمشاركین لاللتقاء الفرصة إعطائھن
	.جدد شركاء مع المستقبلي التعاون إمكانیات وفحص دیب ببرنامج التعریف تم أیضا. منتجاتھن

 في المنعقد نمیةللت اإلسالمي للبنك السنوي المؤتمر فعالیات في  الفلسطیني للشعب اإلقتصادي التمكین برنامج شارك .8
 البرنامج من استفادت التي األسر من مجموعة منتجات یضم بمعرض 2016 آیار شھر في جاكرتا األندونسیة العاصمة
 من مجموعةل نجاح قصص توثق و الفلسطیني للشعب اإلقتصادي التمكین آلیات عن تشرح اعالمیة مواد الى باإلضافة
 التمكین ءخبرا من مجموعة البرنامج عن شارك قدو .واإلجتماعي المالي وضعھم تغیر و إقتصادیا حلقوا الذین المستفیدین
 وقد ة, العلمی والورشات العروض من مجموعة المؤتمر تخلل كما. البرنامج من المستفیدین من إثنین كذلك و اإلقتصادي

 نكالب في األعضاء الدول من مجموعة في للتنمیة اإلسالمي البنك یرعاھا تيال المبادرات من مجموعة على التعرف تم
  .األعضاء وغیر
 الى دفتھ التي األصغر اإلسالمي التمویل خبراء منصة في البرنامج شارك الرسمیة المؤتمر فعالیات تبدأ أن لقبو

 خلق و اإلسالمي األصغر التمویل لممارسة األصغر التمویل مؤسسات تمكین شأنھا من شاملة أدوات مجموعة تطویر
 عن ضبعر البرنامج  شارك و  الخبرات تبادل و اإلطالع خالل من األصغر اإلسالمي للتمویل التحتیة والبنیة األدوات
 .بھ المتبعة التمویل طرق و األصغر اإلسالمي التمویل في العمل آلیات

 
 اإلسالمي لبنكل واألربعین الثاني السنوي المؤتمر یاتفعال في الفلسطیني للشعب اإلقتصادي التمكین برنامج شارك .9

وكانت المشاركة في ثالث محاور .  البنك طلب على بناء وذلك 18/5/2017-13 الفترة في جدة في والمنعقد للتنمیة
	:رئیسة

تفیدة ر المسالمشاركة في المعرض المنظم على ھامش اإلجتماع لعرض مشاریع البنك، حیث تم عرض منتجات بعض األس: األول
وقد القت ھذه المشاركة إستحسان المشاركین في المؤتمر .  من البرنامج باإلضافة إلى توزیع منشورات ومواد تعریفیة بالبرنامج

 .وعلى رأسھم رئیس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة الذي زار المعرض
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ادي تم من خاللھ عرض تجربة برنامج التمكین اإلقتصمشاركة فریق من البرنامج في التحضیر للكتاب األبیض والذي سی: الثاني
للشعب الفلسطیني في مجال التمویل األصغر وذلك ضمن رؤیة رئیس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة بتصدیر نموذج برنامج 

 .التمكین اإلقتصادي للشعب الفلسطیني لدول منظمة التعاون اإلسالمي

العالقة بأھداف البرنامج مثل نمذجة التمكین اإلقتصادي للشباب في فلسطین، آلیات المشاركة في الجلسات الفنیة ذات : لثالث
 .التمویل األصغر ومجاالت تطبیقھا
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  2017حزیران لغایة نھایة انجازات برنامج التمكین اإلقتصادي لألسر المنتجة للمرحلتین األولى و الثانیة 
شمل المرحلتین األولى و ی ماب 2017حزیران  نھایة و لغایة 2007ھا البرنامج منذ بدایاتھ في عام إن اجمال النشاطات التي قام ب

 شملت التمكین اإلقتصادي بمكونیھ : المنح والتمویل سیعطي النظرة الشمولیة إلنجازات ،الثانیة ( لغایة تاریخ اعداد التقریر )
حصیلة  إن المقدمة لألسر الفقیرة والتي ساھمت في دعم األسر المستفیدة.األصغر باإلضافة إلى الخدمات اإلجتماعیة المساندة 

لفریق  ة باإلضافشریكة منفذة  من ممولیین ووزارات فلسطینیة ومؤسسات المعنیة بالبرنامج العمل الدؤوب بین جمیع األطراف
 ادارة البرنامج تتلخص فیما یلي:

 اسرة. 8,677تمكین اقتصادي من خالل مكون المنح   -
 اسرة. 6,190تمكین اقتصادي من خالل مكون التمویل األصغر  -
 اسرة 331خدمات صحیة ل -
 اسرة 201خدمات اصالح و تأھیل مساكن ل -
 اسرة 141اعاشة و منح سلع منزلیة معمرة ل -
  ة\طالب 2,579ل مھني منح تعلیمیة و دورات تدریب -
 وعمال.ة \خریج2,316تشغیل مؤقت ل -
 ة\طالب 6,400حقائب مدرسیة و لباس مدرسي ل  -

	 2017حزيران  لنهاية انجازات برنامج التمكين اإلقتصادي لألسر المنتجة :  14جدول 

 المكون 

 2017اإلنجاز خالل المرحلة األولى و الثانیة لغایة نھایة حزیران 

 المجموع المرحلة الثانیة المرحلة األولى

  DEEP II &WE 
مشاریع 
 اخرى

  

 14,867 484 4,253 10,130 التمكین اإلقتصادي
 8,677 484 2,760 5,433 مكون المنح 
 6,190 0 1,493 4,697 مكون التمویل األصغر 

 11,968 1,095 10,186 687 الخدمات اإلجتماعیة المساندة

          125 206 الصحة
-    

331 

          117 84 اصالح مساكن
-    

201 

          2323 256 التعلیم و التدریب المھني
-    

2,579 

             -               141 اإلعاشة و السلع المعمرة
-    

141 

          6,400    -             الحقائب و اللباس المدرسي
-    

6,400 

 2,316 1,095 1221 0 التشغیل المؤقت
 26,835 1,579 14,439 10,817 المجموع الكلي
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	المالحق:

	في تنفیذ أنشطة البرنامج المختلفة 	الوطنیة  الشریكة	المؤسسات 1ملحق التقریر 

 المؤسسات الشریكة في المرحلة الثانیة من برنامج التمكین اإلقتصادي لألسر المنتجة

 المنح : -المؤسسات الشریكة المنفذة ألنشطة مكون التمكین اإلقتصادي  #
 اإلغاثة الزراعیة 1
 یة)جمعیة النجدة ( الضفة الغرب 2
 اتحاد الشباب الفلسطیني 3
 جمعیة مدرسة األمھات 4
 مؤسسة قادر للتنمیة المجتمعیة 5
 جمعیة الشبان المسیحیة 6
 قطر الخیریة -جمعیة الشبان المسیحیة  7
 المركز العربي للتطویر الزراعي 8
 الخلیل -الجمعیة الخیریة اإلسالمیة  9

 دیة و اإلجتماعیة المركز الفلسطیني للتنمیة اإلقتصا 10
 مركز ابحاث األراضي 11
 مؤسسة القیادات 12
 منتدى شارك الشبابي 13
 جھود للتنمیة المجتمیعیة والریفیة 14
 لجان العمل الزراعي 15
 مجموعة الھیدرولوجیین الفلسطینیین 16
 أصالة -الجمعیة الفلسطینیة لصاحبات األعمال  17
 مركز العمل التنموي معا  18
 بادر -الجمعیة الفلسطینیة للتطویر و اعادة اإلعمار  19
 برنامج خلق فرص عمل 20
 جمعیة مجموعة غزة للثقافة والتنمیة 21
 الجامعة اإلسالمیة -برنامج ارادة 22
 غزة - االجتماعیةجمعیة النجدة  23
 جمعیة الدراسات العربیة -دائرة تنمیة الشباب  24
 مركز شعفاط النسوي 25
 جمعیة رعایة اسر المعاقین 26
 الجامعة االسالمیة -حاضنة األعمال والتكنولوجیا  27
 غزة -اتحاد الصناعات الفلسطینیة  28
 جامعة البولیتكنك ( حاضنة اعمال)  مشروع جدارة	29

30 
 تكنو بارك
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 المؤسسات الشریكة المنفذة ألنشطة خدمات تطویر األعمال : 	
 یرةمركز المؤسسات الصغ 31
 المعھد األوروبي للتعاون و التنمیة 32
 )   :UNDPالمؤسسات الشریكة المنفذة ألنشطة مشروع اإلنعاش المبكر في غزة ( 	
 اإلغاثة الزراعیة 33
 لجان العمل الزراعي 34
 الجامعة اإلسالمیة -برنامج ارادة 35
 غزة - االجتماعیةجمعیة النجدة  36
 اعیة بیت حانونالجمعیة التعاونیة الزر 37
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 المؤسسات الشریكة، عدد المشاریع المطلوبة ونسب اإلنجاز. 2ملحق التقریر 

 

 2017حزيران و لنهاية  2013من آيار اسماء المؤسسات الشريكة المنفذة , عدد المشاريع المطلوبة و المنجزة :  15 جدول

 سسة الشریكة المنفذةإسم المؤ #
عدد  

المشاریع 
 المطلوبة

عدد 
األسر 
التي 

استلمت 
 مشاریع 

نسبة 
 اإلنجاز

عدد األسر 
التي تم 

استالمھا من 
وزارة الشؤون 

اإلجتماعیة 
 للعمل معھا

عدد 
األسر 
التي تم 
 استھدافھا

المجموع 
تحت 
 التنفیذ

		      الضفة الغربیة		
		     II	DEEPالمنتجة  برنامج التمكین اإلقتصادي لألسر		

														242	255	%100	35	35 اإلغاثة الزراعیة	1
-				

														60	60	%100	22	22 جمعیة النجدة ( الضفة الغربیة)	2
-				

														41	41	%100	20	20 اتحاد الشباب الفلسطیني	3
-				

														56	38	%106	34	32 جمعیة مدرسة األمھات	4
-				

	21	154	125	%70	48	69 مؤسسة قادر للتنمیة المجتمعیة	5

														161	161	%100	82	82 جمعیة الشبان المسیحیة	6
-				

														78	83	%100	32	32 قطر الخیریة -جمعیة الشبان المسیحیة 	7
-				

	9	336	370	%93	111	120 المركز العربي للتطویر الزراعي	8

														336	336	%100	60	60 الخلیل -الجمعیة الخیریة اإلسالمیة 	9
-				

														155	155	%100	39	39 المركز الفلسطیني للتنمیة اإلقتصادیة و اإلجتماعیة 	10
-				

														138	138	%100	55	55 مركز ابحاث األراضي	11
-				

														50	50	%100	27	27 مؤسسة القیادات	12
-				

														140	216	%100	35	35 منتدى شارك الشبابي	13
-				

														45	54	%100	25	25 جھود للتنمیة المجتمیعیة والریفیة	14
-				

	32	1,235	1,235	%88	241	273 لجان العمل الزراعي	15
	0	463	463	%100	134	134 مجموعة الھیدرولوجیین الفلسطینیین	16

														15 مؤسسة افق لتنمیة الشباب	17
-				0%																									

-				
																
-				15	

														15 حاضنة اعمال  -جامعة البولیتكنیك 	18
-				0%																									

-				
																
-				15	
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														5 تكنو بارد	19
-				0%		 5	

 WE	DEEPبرنامج التمكین اإلقتصادي للنساء الریادیات  		
    

													
-				

														157	157	%100	55	55 أصالة -الجمعیة الفلسطینیة لصاحبات األعمال 	20
-				

														647	647	%103	164	160 مركز العمل التنموي معا 	21
-				

														190	190	%101	106	105 لتنمیة المجتمعیةمؤسسة قادر ل	22
-				

														144	144	%100	34	34 جمعیة النجدة ( الضفة الغربیة)	23
-				

														140	140	%100	33	33 اتحاد الشباب الفلسطیني	24
-				

														62	62	%100	24	24 جمعیة مدرسة األمھات	25
-				

														48	48	%100	25	25 ود للتنمیة المجتمیعیة والریفیةجھ	26
-				

														170	170	%100	86	86 المركز العربي للتطویر الزراعي	27
-				

	97	5,248	5,338	24	1,527	1,617 المجموع		
		      قطاع غزة		
		     II	DEEPبرنامج التمكین اإلقتصادي لألسر المنتجة 		

														112	112	%100	86	86 بادر -الجمعیة الفلسطینیة للتطویر و اعادة اإلعمار 	1
-				

														61	69	%100	32	32 برنامج خلق فرص عمل	2
-				

														162	164	%100	137	137 جمعیة مجموعة غزة للثقافة والتنمیة	3
-				

														18	18	%100	10	10 الجامعة اإلسالمیة -برنامج ارادة	4
-				

														85	84	%101	85	84 غزة - االجتماعیةجمعیة النجدة 	5
-				

														103	113	%100	86	86 جمعیة الشبان المسیحیة	6
-				

	1	211	200	%99	133	134 اإلغاثة الزراعیة 	7
	48	107	107	%64	86	134 لجان العمل الزراعي	8

														25	25	%100	11	11 عیة رعایة اسر المعاقین جم	9
-				

																									%107	16	15 1سیید -حاضنة تكنولوجیا األعمال 	10
-				

																
-				

													
-				

																									%0	0	15 2سیید -حاضنة تكنولوجیا األعمال 	11
-				

																
-				15	

																									%107	16	15 1اتحاد الصناعات الفلسطینیة 	12
-				

																
-				

													
-				

	15 		%0	0	15 2اتحاد الصناعات الفلسطینیة 	13
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														90	103	%101	86	85 مجموعة الھیدرولوجیین الفلسطینیین	14
-				

		     WE	DEEPتمكین اإلقتصادي للنساء الریادیات  برنامج ال		

														26	30	%106	18	17 جمعیة مجموعة غزة للثقافة والتنمیة	15
-				

														53	60	%100	28	28 برنامج خلق فرص عمل	16
-				

														27	28	%160	40	25 غزة - االجتماعیةجمعیة النجدة 	17
-				

														117	117	%100	80	80 أصالة -عیة الفلسطینیة لصاحبات األعمال الجم	18
-				

	79	1,197	1,230	%94	950	1,009 المجموع		

		      القدس		
		     II	DEEPبرنامج التمكین اإلقتصادي لألسر المنتجة 		
																								%100	70	70 جمعیة الدراسات العربیة -دائرة تنمیة الشباب 	1

-				200														
-				

																								%108	54	50 مركز العمل التنموي معا 	2
-				150														

-				

														59		%100	35	35 مركز ابحاث األراضي	3
-				

																								%100	24	24 مركز شعفاط النسوي	4
-				100														

-				

 WE	DEEPبرنامج التمكین اإلقتصادي للنساء الریادیات  		
 

 
  

													
-				

														186	100	%101	101	100 اإلغاثة الزراعیة	5
-				

	0	695	100	%102	284	279 المجموع		
	176	7,140	6,668	%95	2,761	2,905 المجموع النھائي		
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 3ملحق التقریر 
 

 اركة البرنامج في معرض الصناعات الفلسطینیة الثاني في مدینة الكویت مش
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 صور من مشاركة البرنامج في قمة منظمة التعاون اإلسالمي في اسطنبول 

 

 صور من مشاركة البرنامج في مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني في اسطنبول 
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 في جاكرتا للتنمیة نك اإلسالميصور من مشاركة البرنامج في المؤتمر السنوي للب

 

 صور من مشاركة البرنامج في المؤتمر السنوي للبنك اإلسالمي للتنمیة في جدة

 

	

	


