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 شكر وتقدير
 

الثالث األخيرة من   السنوات  نهاية هذه  العتيدة  ع  في  جمعية ارض االنسان "مر جمعيتنا 

الخيرية بالعطاء  والتي    "الفلسطينية  فيها  والتميزازدهرت  كذلك والبناء  َحفلت  قد  فإنها   ،

بالجهد الدؤوب والمنجزات المتالحقة وبرزت فيها معالم رفعة الجمعية وارتقائها وتحقيق 

جدت الجمعية من أجلها. األهداف السام  ية التي و 

وتفانيهم    -وعلى كافة المستويات  –لوال جهود العاملين فيها  هذه اإلنجازات لم تكن لتتحقق   

استطعنا تحقيق هذه األهداف وخدمة أطفال فلسطين في قطاعنا المكلوم    ذا فقدفي عملهم ل

 المحاصر. 

تنفيذية    وإدارة  عاملين  من  الجمعية  هذه  منتسبي  لجميع  واالحترام  والتقدير  الشكر  كل 

 ومجلس إدارة وجمعية عمومية. 

والتقدير لجميع مؤسساتنا االهلية والوطنية والعربية والدولية التي تشرفنا بالعمل   وافر الثناء

 . ناٍم ومتالحقمتمعها والتي أسهمت بشكل كبير فيما وصلت اليه الجمعية من تطور 

 وفقنا هللا جميعاً في أداء رسالتنا اإلنسانية النبيلة. 

 

 

 دوام عطاؤكم و دمتم  

 

 فتحي نصر                                                                                 

 رئيس مجلس اإلدارة                                                                                       
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 الفلسطينية الخيرية   إدارة جمعية أرض اإلنسانأعضاء مجلس 

 

 رئيس مجلس االدارة      فتحي محمد عبد هللا نصر . أ

 

 نائب رئيس مجلس االدارة    سهير عبد هللا عبد الرحمن جودة. أ

  

 الصندوق أمين     سماح ديب شكري الصفدي . أ

 

 أمين السر     ريم عامر حسين رضوانأ. 

 

 عضو مجلس إدارة    بدر فايق عبد الحي فهمي الحسيني  . م

 

 عضو مجلس إدارة      مريم محمد شحادة قاسمأ. 

  

 عضو مجلس إدارة      رفيق محمود ديب مليحةد. 

 

 عضو مجلس إدارة     محمد أحمد مصطفى الوزير م. 

 

 د. 
 
ى ق  عضو مجلس إدارة      زعاطجمال نمر حسي 

 

 

 اإلدارة التنفيذية 

 

 المدير التنفيذي                        الوحيديعبد الكريم  د. عدنان عبد العزيز
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20 12    لعام والمالي اإلداريالتقرير   
 

 مقدمة:  

ف منذ نشأتها عام   ي المحير
ية تقدم النموذج المهن  وذلك من خالل    1984مازالت جمعية أرض اإلنسان الفلسطينية الخير

ي  
نطاق صحة ونمو وتطور وتغذية الطفل واألرسة والمجتمع.  كما أنها رسخت أقدامها محافظتها عىل هويتها وتخصصها ف 

ي الهيكل الصحي ا
ي وأثبتت جدارتها باستحقاق كامل ف 

ستقر منه المعلومات    أضحت   قد و   ،لفلسطين 
ُ
عىل الصعيد  مصدرا ت

  . ي والعالمي
 أساسيا وموثوقا  الجمعية    ضحتأ  وقد   الوطن 

ً
بالبيانات الدقيقة عن  ذات الصلة  العلمية  جهات  يزود كافة الرافدا

التقنيات ضمن نظام محبقطاع غزة وبمنهج متطور  واألرس  الوضع الصحي لألطفال   ابطتستخدم فيه أحدث    وسب مير

ي ت وموثوق
ي أكير من سياق من حيث التنظيم اإلداري وتنوع .  يضاف لما تقدم قدرة المؤسسة النر

تناىم بشكل مضطرد ف 

افق ذلك    مصادر التمويل  ي نطاق العالقات والتواصل الدؤوب مع الجهات الممولة عربيا و عالميا.  يير
والتوسع الملحوظ ف 

ها بالجمعية  للكوادر العاملةالتطوير المتالحق مع   المتنوعة. والجهات من المؤسسات  وغير

ديزوم السويرسية رغم تحولها لجمعية أهلية عام  ي الحفاظ   1999وقد نجحت هذه المؤسسة العريقة سليلة مؤسسة تير
ف 

خيص رقم   ي تخصصها الفريد من نوعه.  وبير
ة داخلية السلطة الفلسطينية وبقيادة  من وزار   6037عىل زخم العطاء المتمير  ف 

إدارة   ي  مجلس 
األمام    ،منتخبفلسطين  نحو  الجمعية   بقوة  خطت 

 
والمالية    مدفوعة واإلدارية  التنفيذية  إدارتها  اف  باحير

اتيجياتها الناجحة.     والفنية وبرؤيتها   بأمور    الثاقبة، ورسالتها الواضحة، واسير
ً
ا ألداء  تنوع اكما أولت الجمعية اهتماما كبير

ل  والممارسات    مستوى  رفعالهادف  السلوك  وتعديل  ي الوعي 
الحياتر األطفال    والنهج  وكبار  األمهات  ي لدى 

وف    والمراهقير  

ها من المراكز والمدارس األطفال  ورياض حضانات   . الممثلة للمجتمع برمته  وغير

ي تمكير  دور وإدراكا ألهمية الدور المجتمعي  
باقتدار،    "توظيف الموارد المحدودة لألرسة موضوع "تم إيالء  فقد    ،ه وإمعانا ف 

ارتفاعُ  الملحوظ  المستوى  ي وباستثمار 
ف  المرأة   ه   تعليم 

ُ
النهج ذلك  أسهم  وقد  ي    .  

وتقليلف  للحلول  المشاكل    التمهيد 

    والمعوقات التنموية الناجمة عن الفقر والبطالة. 

ا  واستمر  صنع  ي 
ف  للجمعية  المبارسر  التفاعىلي  عىل  الدور  المجتمعية  والصحة  والتغذية  بالصحة  العالقة  ذات  لسياسات 

ك بطبيعة عملها   2021مستوى الوطن. كما شاركت الجمعية خالل عام   ي أكير اللقاءات وورش العمل ذات االهتمام المشير
ف 

ي الساحة    كعنرص أساسي 
ي المنظومة الصحية ف 

: منظمة الصحة العالمية    والعالمية الفلسطينية ف  ي
من خالل دورها المركزي ف 

ها   ومجموعةبفلسطير    ي اليونيسيف وغير
ي     . دعم التغذية ف 

ولكن  منذ سنير   وقد نأت الجمعية بنفسها عن العمل اإلغاتر

ات  تقوم أحيانا بتقديم المساعدات الغذائية لمن ينطبق عليهم االستحقاق من خالل التعاون الوثيق والمنظم مع المؤسس

( الشعبية  القاعدية  المؤسسات  أو  ِلير  
الُمموِّ كاء  الرسر من  النطاق سواء كانت  هذا  ي 

ف  السياق    .(CBOsالمختصة  هذا  ي 
 
وف

 لالزدواجية وخلط  
ً
ي مع المؤسسات اإلغاثية تفاديا

ف تعتمد الجمعية مبدأ التعاون والتشبيك المنطقر معتمدة    األوراقالمحير

 .   ق بالمساعدة وفقا لألولوياتعىل منظومة محوسبة لتأكيد االستحقا

والدراسات   أوراق الحقائق واألبحاث إجراء ب تقوم الجمعية منذ سنوات  ، متعدد األوجهوالتطويري دورها التنموي وتأكيدا ل 

ك بعض  سواء منفردة أو مع  والتغذوية  العلمية الصحية   وذلك عمال    الجهات ذات االختصاص واالهتمام المماثل والمشير

اهير  واألدلة الموثقةضبط  و واستثمارها للمنجزات البحثية  لبيانات  كي   ابقاعدة    . النموذج التخطيطي والتنفيذي المستند للير
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 التحديات و التمويل 

ي هذا النطاق التمويل  صعوبة الحصول عىل    رغم 
ي ف 
ي  ف  ، ومعاناة معظم مؤسسات المجتمع المدت 

قد نجحت الجمعية ف 

كاء الممولير  بتنوع مشهود.    ي التمويل  زيادة عدد الرسر
كما أن الجمعية طورت نظم التواصل مع كل جهة يمكن أن تساهم ف 

ة األجل.  المستقبىلي  امج الممتدة بدال من المشاري    ع قصير  وتسع معهم للحصول عىل التمويل بنظام الير

 خدماتالوالمستفيدة من  الفئات المستهدفة

األمراض المصاحبة لها )فقر الدم، لير  العظام،    األطفال دون سن الخامسة ممن يعانون من سوء التغذية ومضاعفاتها أو  •
ها(    . نقص الفيتامينات والمعادن والعنارص الغذائية الدقيقة أو متناهية الدقة، وغير

ي السلوكي والجسدياألطفال الذين يعانون من تأخر التطور  •
 .الذهن 

اَء نقص التغذية •  . األطفال دون سن الخامسة المصابون بانتكاس النمو الجسدي جرَّ

 .األطفال دون سن خمس سنوات ممن يعانون من أمراض الطفولة الشائعة  •

ي المعروف "األطفال والبالغون الذين يعانون من مرض حساسية جلوتير  القمح )داء  •
الفر  . ("مرض ال  سيلياكالزُّ

 . أمهات وأرس األطفال المستفيدين من خدمات جمعية أرض اإلنسان •

ي  األزواج ممن يتلقون التثقيف الصحي األمهات و  •
 . الميدات 

ية وفحص إكلينيكي   جته وعملمن خالل تقييم الوضع التغذوي ومعالرياض األطفال   • وتثقيف صحي    فحوصات مخير
 . وجبات غذائية صحية وتقديم

 .2014األطفال األيتام الذين تعرضوا لعدوان  •
 

 أيام العمل الفعلية  

 )ب  242 •
ً
 . ( غزةعىل   األخير  والعدوان كورونا غالق بسبب جائحة  واإل خصم أيام اإلجازات الدينية والوطنية   عد يوما

 

 أهداف الجمعية  

 األهداف العامة  -أ 
 :  تتلخص األهداف العامة لجمعية أرض اإلنسان الفلسطينية فيما يلي

ي و  •
ي للطفل والعائلة الفلسطينية التطوري و تحسير  الوضع الصحي والغذات 

 البين 

ي  •
ي المجتمع الفلسطين 

امج ومواءمتها لتلبية احتياجات الفئة المستهدفة ف   استدامة وتطوير الير
 

 األهداف الخاصة   -ب
 : ا من الجوانب التفصيلية ضمن اإلطار الجامع لألهداف العامة كما يىلي

ً
 تشمل األهداف الخاصة للجمعية عدد

ي وأرستهالنهوض با •
ي للطفل الفلسطين 

 لوضع الصحي والغذات 

ي   •
ما يخص األوضاع التالية: الصحة، التغذية، فياالرتقاء بمستويات المعرفة والسلوك والممارسة لدى المجتمع الفلسطين 

ل والبيئة المحيطة تطوير العمل مهنيا واستدامة برامج الجمعية  ، جودة الحياة والبيئة الداخلية للمي    الوضع المجتمعي

ا لتعليمات منظمة الصحة العالمية( دعم المبادئ واإلجراءات المحفزة لممارسة  •
ً
 الرضاعة الطبيعية )طبق

بير  األطفال دون سن  • الدقيقة كالحديد والفيتامينات والمعادن  الغذائية  العنارص  ي تقليل معدالت نقص 
المساهمة ف 

 . خمس سنوات

ي المنهاج المخفض لمعدالت  •
بن ِّ
َ
 . المتصلة بأمراض الطفولة الشائعة  والمراضةاإلصحاح ت

ي )مرض السيلياك( بير  األطفال والبالغير  البطن منهاج نمط الحياة الصحية للمرض  بداء تحفير     •
 . الزالفر

ي نفس المجال محلًيا وإقليمًيا وعالمًيا  •
 . تفعيل وتوسيع شبكة العالقات مع الجهات العاملة ف 

ي القطاعات الوطنية المخ •
ية والمؤسساتية ف   . تلفةدعم بناء واستدامة برامج تطوير الموارد البرسر

المؤسسي  • النطاق  ي 
ف  العلمية  والدراسات  األبحاث  واحتواء  وتطوير   تحفير   لمراجعة  النتائج  توظيف   

َ
بغية ي 

والميدات 
 . السياسات الصحية والغذائية عىل مستوى المؤسسة والوطن
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ي 
امج الت     ها ذ ينفتم ت البر

 

ي المركزين برنامج الصحة والتغذية  •
ى
 ف

ي جمعية أرض اإلنسان يتم من خالل مشاري    ع من  
عىل الرغم من أن تنفيذ الخدمات الصحية والتغذوية المقدمة لألطفال ف 

امج، نظرا لكونها تطبق بأسلوب التخصص، وبمنهاٍج   اتيجيات الير ي نطاق اسير
الناحية التطبيقية، إال أن ذلك كله يندرج ف 

  
ً
ي أو اصطناع األداء بما يتالفر مع رغبات الممولير  المتبدلة.  كما أن أسلوب بذاته عن االبتذ  ىينأراسٍخ متناٍم رأسيا

ال المهن 

ي المعايير أو تناقض النموذج 
 عدم االزدواجية ف 

 
امج يمثل العقيدة المهنية لما تقوم جمعية أرض اإلنسان بتنفيذه مراعية الير

ي نطاق التغذية مرغوًبا لد
ي لألنشطة باعتبار أن العمل ف 

اإلنسان  ى الجهات الممولة.  ولهذا فقد كرست جمعية أرض  التطبيقر

 ذلك من إحصاءات واقعية، ودالالٍت جل التخطيط عند تنفيذ األ 
 
ي للمجتمع، مستلهمة

ي االحتياج الحقيقر
نشطة بما يالفر

 إىل المعلومة
 
ي رغم تطبيقه بأدوات المشاري    عالتجربة و  منطقيٍة مرتكزة امحر .  ومن ثم انصب  ، وهذا ما يمثل نخاع العمل الير

ن فيه النتائج العملية الواقعية لتحسير  صحة ونمو وتغذية وتطور الطفل مع  
ي تراكمي تقير االهتمام عىل إحداث تغيير إيجاتر

ما يخص صحة وتغذية ونوعية حياة وبيئة األرسة.  ويتم  فياالرتقاء بمستوى المعلومة والتطبيق السليم للممارسات السوية  

ي لجمعية أرض اإلنسان بقطاع غزة بغزة وخانيونس  ذلك عير األداء النو 
ي مراكز التأهيل الصحي والغذات 

ة المتمثلة ف  عي والخير

 وثالثير  عاما متتالية.  ستة منذ ما يربو عن 
 

ي قطاع غزة1.1
ى
  IOCC: دعم صحة وتغذية أطفال ما قبل المدرسة ومقدمي الرعاية لهم ف

Health and Nutrition Support for Vulnerable Pre-school Children in the Gaza Strip (15/02/2021-15/09/2021) 
 

 

ي : 1.2
ى
 UNICEFغزة تعزيز نمو وتطور وحماية الطفل ف

Enhancement of Child Growth, Protection, and Development in Gaza (01/07/2020-30/06/2021) 
 

ي غزة واالستجابة الطارئة الحتياجات األطفال أثناء جائحة كورونا:  1.3
ى
 UNICEF تعزيز نمو وتطور وحماية الطفل ف

Enhancement of Child Growth, protection, and Development in Gaza and responding to 
needs of children during COVID emergency (01/10/2021-30/09/2022) 

  
 

ي :  1.4
سيت  األطفال  حياة  وجودة  التغذوية  الصحية  الحالة  ى  ب  تحسي  والمرضى  )مرض  التغذية  ي 

 
الف

ُّ
الز البطن  داء 

 MUSLIM AID السيلياك(  

Improving Nutritional Health Status and Quality of Life of Both Malnourished Children and 
Celiac Patients ( 15/09/2021 – 15-03/2023)    

 

ي التغذية والمرضى ب51.
ى الحالة الصحية التغذوية وجودة حياة األطفال سيت  ي )مرض  :  تحسي 

 
الف

ُّ
داء البطن الز

 MUSLIM AID السيلياك(  

Improving Nutritional Health Status and Quality of Life of Both Malnourished Children and 
Celiac Patients ( 16/12/2019 – 15/06/2021) 

وع: 1.6 ي سن  مشر
ى
ى بسوء التغذية ف ي المحافظات الجنوبية لغزة  5-0معالجة األطفال المصابي 

ى
  MAPسنوات ف

Management of Malnutrition in Children Aged 0-5 Years Old in the Southern Governorates 
of Gaza (01/07/2019 – 30/06/2022) 
 

 جمعية أرض اإلنسان الفلسطينية علي تقديم خدمات تغذوية نوعية متكاملة ألطفال سوء التغذية تعزيز قدرة :  71 .

 ))إنقاذ الطفل

Enhance AEI capacity to provide quality and complimentary nutrition services for additional 

children (15/01/2021 – 28/02/2021) 
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ى الظروف الصحية و التغذوية لألطفال وارسهم الطائرة بالعدوان عل غز التدخل الطارئ     : 81 .   2021ةلتحسي 

Emergency intervention to improve the health and nutritional conditions of children and 
their families flying in the aggression on Gaza 2021(01/08/2021 – 30/11/2021) 

ى القمح لمرضى  : 1.9 ي )مرض السيلياك( توزي    ع طرود غذائية عاجلة خالية من جلوتي 
 
النداء    –داء البطن الزالف

ي الموحد  
 UPAالفلسطيتى

Distributing Food Parcels for poor families to contribute to improving food security of poor 
families in Ramadan in Gaza City (09/04/2021 – 25/05/2021) 

ي )مرض السيلياك( تنفيذ جلسات طبخ وتدريب لمرضى  : 1.10
 
ي داء البطن الزالف

ى
ي   –قطاع غزة ف

النداء الفلسطيتى
 UPAالموحد  

Implementation of cooking and training sessions for celiac patients in the Gaza Strip 
(01/07/2021-30/09/2021) 

ى بسوء التغذي: 1.11      Middle East Children Alliance (MECA)ة    دعم األطفال المصابي 

Supporting malnourished children (01/06/2021-30/09/2021) 

   HFPإدارة المرض شديد التغذية )الهزال(واألطفال الذين يعانون من فقر الدم  : 1.12

Management of Sick Moderately Severely Nourished (wasted) (01/08/2021-31/01/2022) 

 برنامج الصحة والتغذية الميداني  •

نامج عىل يركز   ي مناطق االستهداف من خالل مشاري    ع    الير
ي وإدراج المكونات المجتمعية المتنوعة ف 

ممولة  العمل الميدات 

فيما يتعلق بالمشاكل الصحية والتغذية السائدة وتؤكد عىل التعبئة المجتمعية    المجتمعية   الصحيةالنوعي للتوعية    كالتطوير 

ضاعة ال ي بما يخص الرَّ طبيعية، صحة وتغذية الطفل، النمو، العناية الشخصية، النظافة وإحداث التغيير السلوكي اإليجاتر

لية المنتظمة وتنفيذ    وكذلك حماية البيئة.   نامج الزيارات المي   ي األماكن    العديد من ويشمل الير
األنشطة المجتمعية الهادفة ف 

ة.  كما وتوىل جمعية أرض االنسان الفلسطينية اهتمامها البالغ باستنها  خالل ترشيد    المجتمع من ض دور  المهمشة والفقير

للشعب   األساسية  االحتياجات  مع  يتفق  بما  وأنشطتها  سياساتها  ومواءمة  العامة  للمصلحة  وتوظيفها  موارده  استهالك 

ي الفلسط
 ضمن نطاق تخصصاتها واختصاصها.  ين 

 المثمُر مع مختلف مستويات ذوي المصلحة، كما يقوم
ُ
نامج التشبيك ب   فريق العمل   ويمير  هذا الير رَّ

َ
ي الُمد

بإنجاز    الميدات 

ي تشمل اكتشاف الحاالت وإحالتها لمختلف مناطق العالج المالئمة
ورية النر ويتم الحصول باستمرار   .  كافة اإلجراءات الرص 

ِهمة
ْ
نامج عىل العديد من قصص النجاح الُمل بعيدة المدى وبرؤية    مراىمي وتقوم بتنفيذ مشاريعها وفق    ، من خالل هذا الير

افية  ي خذ الطابع المنط تأاسترسر
ي المُ  قر

 
ي  نتهج ف

 التنموي.  المفهوم المؤسساتر
 

ي قطاع غزة: 2.1
ى
ي المجتمعات األكبر ضعفا ف

ى
وع توفب  خدمات التغذية المتكاملة للرضع وصغار األطفال ف   SCمشر

Provide integrated nutrition services for infant and young children in vulnerable 
communities in the Gaza strip(01/09/2020 – 30/04/2023) 

 
وع دعم: 2.2 ي  رفاهية مشر

ى
ي المناطق المهمشة ف

ى
  JVCغزة الطفل ف

Supporting Child Well-being in Marginalized Areas in Gaza (19/07/2020 - 31/03/2021)    
 

وع دعم: 3.2 ي غزة مشر
ى
ي المناطق المهمشة ف

ى
 JVC رفاهية الطفل ف

Supporting Child Well-being in Marginalized Areas in Gaza (01/04/2021 - 30/06/2021) 
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وع  دعم : 2.4 ي غزة مشر
ى
ي المناطق المهمشة ف

ى
  JVC رفاهية الطفل ف

Supporting Child Well-being in Marginalized Areas in Gaza (01/07/2021 - 31/03/2022) 
 

ي غزة : 2.5
ى
رين جراء العدوان األخب  ف     JVC 2021مساعدات إنسانية طارئة للمتضى

Emergency Humanitarian Assistance for the affected people by air strike in Gaza,2021 
     COVID-19  IMCمعالجة سوء التغذية وفقر الدم خالل : 2.6

Addressing Malnutrition and Anemia During COVID-19 (04/04/2021 – 30/11/2021) 
   IMC االجتماعية واالقتصادية  COVID-19برنامج التواصل المجتمعي لدعم الفقراء واألكبر عرضة آلثار :        2.7

Community Outreach Program to support the poor and most vulnerable to COVID-19 socio-
economic implications (01/11/2021 – 28/02/2022) 

ي منطقة خانيونس والعدوانبجائحة كورونا  المتأثرينتلبية االحتياجات الصحية والغذائية لدى األطفال   : 2.8        
ى
 MAP األخب  ف

Addressing health and nutritional needs among young children impacted by COVID-19 and 
recent offensive in khan Younis , Gaza ( 01/10/2021 – 31/01-2023) 
. 

ى الوضع الصحي لأليتام وعائالتهم وتأهيل ذوي اإلعاقة منهم  : 2.9         )السنة السادسة( –وجد  – تحسي 

Improving the health status of orphans and their families and rehabilitating the ones with 
disabilities – WAJD- (6th, year) (08/11/2020 – 07/07/2021) 
 
   

 

ى : 2.10 وع تحسي  ي    مشر
ى
الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية والتغذوية لألطفال دون سن الخامسة والنساء ف

ي قطاع غزة. 
ى
  MECA المناطق المهمشة ف

Improving access to adequate health and nutritional care services for children under five 
and women in Access restricted areas of Gaza Strip (01/11/2021 – 30/04/2022) 

 

 كاديمية  األ تنموية و ال خدمات ال •

نامج عىل تحسير  االتصال والتواصل وأداء العاملير  من خالل تطوير القدرات اإلدارية   وتطوير نظام  لهم  والفنية  يعمل الير

، وتعزيز المعرفة المجتمعية حول القضايا واالحتياجات المتعلقة باألطفال  واالجتماعي   اإلداري والماىلي والصحي   المعلومات

يكة من مقدىمي  
ات العلمية والعملية مع الجهات الرسر واألرس واألمهات وتحسير  موارد الجمعية.  كما تتبادل الجمعية الخير

 الخدمات عير تدريب الكوادر من جهات متعددة وفق اختصاصها.    

، توىلي الجمعية اهتماما بالغا ب   إىلالبيانات المستندة    وإيمانا منها بأهمية
اهير  جراء األبحاث العلمية  تقديم فرص إاألدلة والير

  ، ي البكالوريوس والدراسات العليا )الماجستير
ي يتقدم لها الباحثون من خارج أو داخل  نطاق الصحة والتغذية    ، الدبلوم( ف 

النر

ي هذا السياق منذ عام  
وقد شملت تلك األبحاث معظم  .   1985المؤسسة.  وقد سبقت الجمعية معظم المؤسسات ف 

الصحة والتغذية   الحياة  مشاكل  النفسية ونمط  األطفال والحالة  ي    وأسهمت والمراهقير  واألمهات    بير  
 تطوير نتائجها ف 

. ملموس للمؤسسة و  ي
وقد قدمت المؤسسة من خالل     االرتقاء بعالقاتها ألعىل المستويات المهنية عىل الصعيد الوطن 

وتوكوالت الوطنية لتغذية األم والطفل.  ي صنع و تطوير الير
ي المؤثر ف 

ائها الدعم الفن   خير
   

 تأهيل الكوادر الفلسطينية 

تها المهنية للمتطوعير    ي تقديم خير
ة لمن استوفوا  استمرت الجمعية ف  والمتدربير  عير منظومة التطوع وإعطاء شهادة الخير

والمعاهد  المحلية  الجامعات  ي  ويقدم ذلك لخريحر  ، واالنضباطي والسلوكي  ي 
المهن  ام  وااللير  التأهيل  وط من حيث  الرسر

   292تقديم الخدمة النوعية ل   2021المتوسطة وحملة شهادة الدبلوم حيث تم خالل عام 
ً
ًيا  كادًرا :  برسر  عىل النحو التاىلي

   9عدد  استيعاب األيدي العاملة -1
 مؤسسة اتحاد الكنائس  1 ➢
 مركز شؤون المرأة  1  ➢
➢ 6  

ً
 مؤسسة معا

 مؤسسة أطفالنا للصم   1 ➢
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 تدريب وتأهيل  -2

• 246  
ً
ي مرحلةو  طالبا

 ف 
 
 أو دبلوم التمريض من مختلف التخصصات:  الماجستير وبكالوريوس  طالبة
 بمركز غزة  153 ➢
 بمركز خانيونس  91  ➢
(  وطالبات  طالب 2 ➢  )من الجامعيير  بدرجة الماجستير

ى  -3 بول المتطوعي 
َ
 بمراكز الجمعية ق
ي مختلف التخصصات   35 

 من الجامعيير  ف 
 
 وطالبة

ً
 طالبا

 غزة بمركز 26 •

 بمركز خانيونس  9 •
 المعاهد المتوسطة والدبلوم طالب وطالبات من  2

   بمركز خانيونس     2 •
 

 

 

ية العاملة    القوى البشر

 

ى      الموقع     عدد الموظفي 

  8      قسم اإلدارة

 69    موظفو المشاري    ع بالجمعية

 

 

 الجهات المانحة 

ي للفلسطينيير    .1  MAPمؤسسة العون الطنر
 UNICEFمنظمة األمم المتحدة للطفولة  .2
 SCIالدولية  مؤسسة إنقاذ الطفل  .3
 الدوىلي  .4

ي للمتطوعير 
 JVCالمركز اليابات 

ية األرثوذكسية العالمية  .5  IOCCالمؤسسة الخير
  Muslim Aid - UK بريطانيا  –العون اإلسالىمي   .6
 IMCالهيئة الطبية الدولية  .7
 مؤسسة التعاون   .8
ي الموحد  .9

 UPAالنداء الفلسطين 
ق األوسط  .10  MECAتحالف أطفال الرسر
 HFPاإلنسانية من اجل فلسطير   .11
 

عات العينية    كشف التبر

عة   الجهة المتبر
 

ع   صنف التبر
 ) ي
ع عيتى  )تبر

 
ع $  قيمة التبر  

 

 79,607 " بية ي تدر  ومواد تعقيم   ومواد جهزة حاسوب أ" • UNICEFمم المتحدة للطفولة األ  صندوق •

ا  • ع مؤسسة أنير 61 " أدوية"  • تير ,359 

ي للفلسطينيير   •  4,462 "   نظافةأدوية ومواد  " • ماب  – العون الطنر

كات خاصة وافراد  •     من المجتمع المحىلي رسر

لمرض  داء   " من الجلوتير   خاٍل  أدوية ودقيق " •
ي )مرض السيلياك(

 7,209 البطن الزالفر
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ية الهاشمية  • 813,60 " من الجلوتير    خاٍل  دقيق "  • األردنيةالهيئة الخير  

 27,767 "  نظافة أدوية ومواد  " • IMCالطبية الدولية الهيئة  •

ي   من الجلوتير   خاٍل  دقيق و حليب " •   الهالل األحمر القطري •
PKU " 667,84لمرض   

ي  •
ي لمركز غزة واثاث وأجهزة طبية " • UNDP برنامج األمم المتحدة اإلنمات 

115,138 "بناء الطابق الثات   
 

 
 
 $  418,999 :العينيةعات بر  إجماىلي الت

 
 

  إضافيةإنجازات 

 

ي مركز الجمعية بشارع خليل الوزير   •
ي   تمويل من ي( ب )اللبابيد إنشاء وتشغيل دور كامل ف 

  برنامج األمم المتحدة اإلنمات 
UNDP  ي مارس
 2021ف 

القديم   • المبن   من  اإلدارية  الهيئة  االج  واخالئهانتقال  المالك حسب  من طرف  الستالمه   
ً
تمهيدا اءات ر بالكامل 

  القانونية
ً
 الجارية حاليا

ي المبن  الج •
ي ف 

 من أكتوبر  تأهيل الدور األرض 
ً
 2021ديد وتشغيله للخدمات اإلدارية الكاملة بدءا

 تطوير مختير مركز خانيونس  •

يات المحوسب •  إدخال نظام المشير

ية  •  المحوسب إدخال نظام الموارد البرسر

 MEAL Officerالرقابة والتقييم والمساءلة والتعلم ل ئو تعيير  مس •

اتيجية لعام  •  2024 –  2021إعداد الخطة االسير
 

 

 التطوير وبناء القدرات وتنمية المصادر 

 

  UNICEFوصندوق األمم المتحدة للطفولة    IMCالدولية  تدريب فرق غزة وخانيونس من خالل مؤسسة الهيئة الطبية   •

 المواضيع التالية:    أوكسفام عىل  ومنظمة

 ة لحماية من االستغالل واإلساءة الجنسيا ◄

 المنارصة والتواصل  ◄

ي المنظمات االهلية  ◄
 تطوير وإدارة نظام الشكاوى ف 

ي للفلسطينيير   والجودةتدريب عن اإلعاقة  •  MAPمن خالل مؤسسة العون الطنر

كة االستشارية   • ي موضوع "حمالت المنارصة الفعالة"    TASK Consultingتعاقدت الجمعية مع الرسر
وقد  إلجراء تدريب ف 

ي ارض االنسان مع  ةهدفت الدورة التدريبية إىل تمكير  وبناء قدرات ثالث
من األمهات الرياديات مقسمير  عىل   ١٦من موظق 

 : وقد شمل التدريب  – ساعة تدريبية لكل مجموعة ١٢مجموعتير  بواقع 

ي تسع إىل تحقيق التغيير المجتمعي   ◄
 تصميم وتنفيذ حمالت المنارصة النر

ات قياس اإلنجازات وتأثير ما تم تنفيذه ض   ◄  تمن الحمال وضع أهداف واضحة ونتائج ومؤرسر

وذلك  ر تحديد    ◄ التوعية  مواضيع:  سائل  ي 
السن  ف  وصغار  الرضع  األطفال  ضمان   -تغذية  عىل  العمل     كيفية 

ي الفئاتالممارسات الصحيحة للنظافة  
 المستهدفة والمجتمعات ف 
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ي واجهتها الجمعية
 2021خالل عام  المشاكل الت 

ي المت بقطاع غزة ب  -1
ر العنيف     2021جراء عدوان مايو    هملكاالظروف الصعبة النر أصاب كافة مفاصل  الذي  و الترص 

 . الحياة 
وس كورونا  -2 ڨير جائحة  والفريق  تداعيات  المنتفعير   بحماية  المتصلة  األوجه  جميع  حضورهم    من  وتنسيق 

 متابعتهم . و 
 . المسبوقةظروف الطوارئ غير  رغم الناجز األداء اذ اإلجراءات البديلة والتعويضية حفاظا عىل خات  -3
ي البطن داء           تسليم مستحقات المرض  ب  -4

 لعجزهم عن الوصول للجمعية بسبب االغالق. )مرض السيلياك(  الزالفر
لدرجة تؤثر عىل أعداد المرض  المرتبطير  بجداول زمنية للمراجعة    عدم كفاية التمويل لألنشطة والمشاري    ع القائمة -5

 أو الحاالت الجديدة منهم. 
كاءعدم   -6 والرسر الممولون  بها  األهمية ويطالب  بالغة  لوظائف  مرتبات  توفير  لوجود    القدرة عىل  عنارص  واالفتقار 

ية  ي الجمعيةبرسر
   . هامة ف 

  المشاكل الصحية والتغذوية لألطفال تضاعف أعداد األطفال الجدد الذين يقعون ضمن اختصاص الجمعية مثل   -7
أفراد األرسة   ا  واألمهات وبقية  اء  سبسبب  المجتمعي   الفقر ترسر الصحة والتغذية والنسيج  نتيجة    وتداعياته عىل 

 . للعدوان المتكرر و الحصار الممتد واستمرار جائحة كورونا و متحوراتها 
 بداية تقادم مركز خانيونس وتهالك بعض المناطق فيه بما يوجب ترميمها.  -8

 
 

ي اتبعت لحل المشاكل 
 اآلليات الت 

والحضور   -1 األداء  وس كورونا تكييف  بڨير اإلصابة  من  والمنتفعير   الموظفير   لحماية  الوقائية  التدابير    واتخاذ 
 . اتهومتحور 

ي  البطن  متطوعير  لتوصيل العالجات واألغذية لألطفال والغذاء الخاص بداء    إيجاد آليات و  -2
)مرض السيلياك(  الزالفر

مناطق سكنهم  لمنازل  مغادرة  القادرين عىل  الت  المنتفعير  غير  ازيةبسبب  االحير واإلجراءات  الوقائية  أو    عليمات 
 . الظروف األخرى المعاكسة

ي مالئم للظروف االستث -3 اتيحر  . ية والطوارئنائ االعتماد قدر المستطاع عىل المنتجات الوطنية وتوفير مخزون اسير
ي لوتقديمها للفقراء من القادرين رسوم رمزية واستيفاء خدمات بعض التوفير   -4

  تكلفة المواصالت دفع  مساعدتهم ف 
 . عن مواعيد المتابعة المنتظمة المرض  وعدم تغيبهم لضمان متابعة أبنائهم 

 (. MEAL Officerتعلم )تعيير  مسؤول التقييم والمتابعة والمساءلة وال -5
لمؤسسات الوطنية والمصادر المحلية القادرة عىل تقديم  إىل ايه المنتفعير  الفقراء وفقا لالتفاقات المسبقة  توج  -6

ي مايو  دين ي لمستفهؤالء االمساعدات النقدية والعينية المالئمة ل
 
رين من العدوان األخير ف   2021و خاصة المترص 

وس كوفيد  . ومتحوراته 19وتداعيات فير
ي إىل جهات متخصصة مثل حاالت مشاكل القلب  إحالة األطفال   -7 الذين ثبت تشخيصهم طبيا من قبل الفريق الطنر

ة ومشاكل ال  ي المتعير
ي جوالكليتير  والهرمونات و أمراض االستقالب الكيميات  ها.  المعقده هاز العصنر  وغير

ك ذات االهتمام العالمية  كير عدد من جهات التمويل واصل مع  ا الت -8 الُمجدية بكافة أشكالها   بغية المساعدة  المشير
 وأنواعها ومقاديرها. 

 

 المخططات المستقبلية  

 . الفنية واالجرائيةالسياسات تطوير  •

   . نظام الشكاوي القائمتحديث مستمر ل •

كمتطلب رسمي أوصت به الجهات  بارسر  العمل عىل تعيير  مدقق حسابات داخىلي يتبع لمجلس اإلدارة بشكل م •
 الرسمية والممولون. 

اتيجيةإضفاء  •    . مزيد من التطوير والضبط للهيكل التنظيمي والمرتبات بما يوافق الخطة االسير

 . UNDPترميم مركز خانيونس وإضافة طابق كامل للخدمات بتمويل من   •

 العمل عىل توفير مصعدين كهربائيير  بمركزي غزة وخانيونس لتسهيل الخدمات.  •
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 مرفقات 

 صور ألنشطة المشاري    ع •

   2021 مشاري    ع المنفذة خالل عامال  تفاصيل •

 2021تقرير الماىلي ال  •
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 2021عام مشاريع البرامج التي نفذتها جمعية أرض اإلنسان خالل 

 

 أوال: برنامج الصحة والتغذية بالمراكز: 
 

 : دعم صحة وتغذية أطفال ما قبل المدرسة ومقدمي الرعاية لهم في قطاع غزة 1.1

Health and Nutrition Support for Vulnerable Pre-school Children in the Gaza Strip  

 

 تفاصيل المشروع: 

 

 أهداف المشروع: 

المدرسة   • قبل  ما  في سن  االطفال  التقييم    وأقرانهمضمان حصول  المحلي على خدمة  المجتمع  أطفال  الصحي  من 

 أفضل لألطفال.  صحيالالزم للحصول على مستوى  والتثقيف  والمتابعة الصحية

 

 األنشطة الرئيسة للمشروع:  

 . تدريب موظفي المشروع على إدارة سوء التغذية •

 رياض االطفال.   ألطفال واالكلينيكيالتقييم الصحي  •

 ألخوة أطفال الرياض.  واالكلينيكيالتقييم الصحي  •

 ألطفال المجتمع المحلي. واالكلينيكيالتقييم الصحي  •

 .خانيونس  –الذين يحتاجون للمتابعة لمركز جمعية أرض االنسان  االطفالتحويل  •

 في المركز.  متابعة عملية إدخال األطفال المصابين بسوء التغذية •

 الزمة لألطفال. ال  الفحوصات المخبريةعمل جميع  •

 الطفولة الشائعة.  وأمراضتقديم العالجات الالزمة فيما يتعلق بأمراض سوء التغذية  •

التمويل    اسم جهة IOCC الدولية األرثوذكسية الخيرية المؤسسة

 المباشر

اسم جهة التمويل   ( PWJمؤسسة رياح السالم )

 األصلية 

 المشروع ميزانية  أمريكي دوالر 39,804

 إجمالي المصروف   أمريكي دوالر 39,804

 مدة المشروع  2021ستمبر 15  –2021فبراير15  

 الموقع  بخانيونس الجمعية فرع في والتنفيذ غزة قطاع من والوسطى  الجنوبية المحافظات

 أطفال الرياض الذين يعانون من سوء التغذية في عمر ما قبل المدرسة  •

 يعانون من سوء التغذية في عمر ما قبل المدرسة )أخوة أطفالاالطفال الذين  •

 الرياض( 

 أطفال المجتمع المحلي الذين يعانون من سوء التغذية في عمر ما قبل المدرسة  •

 الفئة المستهدفة 
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 .البسكويت المدعم بالحديد توزيع   •

 تقديم المشورة الفردية لذوي االطفال.   •

 تقديم جداول غذائية صحية لألطفال.  •

 المشروع.  المنتفعة من حاالتالتوزيع المواصالت على جميع  •

انتشار وباء كوفيد • فترة  لتقييم االطفال في  المحافظات وعدم قد19- تنفيذ زيارات منزلية  بسبب فصل  ة االطفال  ر، 

 للحضور في مواعيدهم. 

 إنجازات المشروع: 

 2021/  15/09 - 2021/  15/02 فترة تنفيذ األنشطة 

 1561  وتغذويًاتقويمهم صحيًا فحصهم و تشخيصهم وأطفال تم 

 1001 خانيونس كز عالجهم ومتابعتهم بشكل كامل بمر أطفال تم

 1561 أمهات تلقين التثقيف الصحي والمشورة الهادفة  

 

 المشروع:  تأثير

لضمان استدامة الوضع الصحي األطفال  ذلك  و  كل زيارةفي  الحفاظ على صحة االطفال بعد أن تم تثقيف االمهات بشكل جيد  

رفع الوعي  باإلضافة الى    ائية للمحافظة عليهم من فقر الدماعطائهم جرعات وقالوضع الصحي لألطفال تم  متابعة    ضمانلو

 . لدى مقدمي الرعاية في المناطق المستهدفة السلوكتحسين و

 

 

 جائحة كورونا     تعزيز نمو وتطور وحماية الطفل في غزة واالستجابة الطارئة الحتياجات األطفال أثناء  :2.1

Enhancement of Child Growth, protection, and Development in Gaza and responding to 

needs of children during COVID emergency   

   تفاصيل المشروع:

 

التمويل    اسم جهة

 المباشر

  (UNICEF) منظمة األمم المتحدة للطفولة

اسم جهة التمويل  

 األصلية 

 منظمة األمم المتحدة للطفولة 

 دوالًرا أمريكيًا123,853  ميزانية المشروع 

 

 دوالًرا أمريكيًا123,853  إجمالي المصروف

 

 2021 يونيو 30  – 2020يوليو  01 مدة المشروع 

 

 الموقع 

 

 محافظة غزة وشمال غزة وخانيونس  - غزة   قطاع 

 لفئة المستهدفة المباشرة:   ا الفئة المستهدفة 

 طفل( واسرهم   3245سنوات )  5- 0طفال من عمر األ •

 ( طفل يتلقون خدمات التدخل المبكر 156) •
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أسرة فقيرة من أسر األطفال المستهدفين للمشروع يتلقون مواد تغذوية ومواد   970 •

 نظافة  

 من األمهات أو راعي األطفال سيتلقون خدمات االرشاد عبر الخط المجاني     2423 •

من العاملين الصحيين سيتلقون تدريب نظري وعملي حول تنمية الطفولة   200 •

 المبكرة 

 لفئة المستهدفة غير المباشرة: ا

من خدمات تدريب أولياء األمور حول تنمية الطفولة  ستستفيدمؤسسات قاعدية  8 •

 المبكرة  

 سنوات سيتم تقييم تطورهم داخل المؤسسات القاعدية.   5-1طفل في العمر  50 •

من أعضاء المجتمع ذوي التأثير من خالل ورش الدعم والمناصرة حول الطفولة   200 •

 المبكرة. 

 

 أهداف المشروع:  

 الهدف العام:  •

 تعزيز نمو تطور وحماية الطفل في غزة 

 الهدف الفرعي:  •

سنوات    5- 1لفئة العمرية من  ل  والعالجية لألطفال والتنموية الوقائيةتوفير وصول أفضل الى الخدمات الصحية والتغذوية 

 خاصة أثناء جائحة كورونا.  

 

 األنشطة الرئيسة للمشروع:  

  مقاييس خاصة معتمدة من اليونيسف سنوات وذلك بتطبيق    5  - 0طفل/ة في االعمار من    3245  ــتقييم نمو وتطور ل •

 وتقديم الخدمات الطبية والتوعوية لهم، وذلك في مركزي غزة وخان يونس. 

طفل داخل عيادات مركزي غزة وخانيونس )فحوصات دم، عالجات، فحوصات طبية إكلينيكية،   3245فحص وتقييم   •

 .. الخ ارشاد(

األ • العالمية تزويد  الصحة  منظمة  لبروتوكول  طبقا  الدقيقة  والمغذيات  بالعالج  تغذية  سوء  من  يعانون  الذين  طفال 

 واليونيسف. 

ي التدخل المبكر في ث التطور او إعاقة أيضا داخل وحدي   طفل ممن لديهم تأخر في  156تقديم خدمات لتدخل المبكر ل    •

 غزة وخان يونس 

من أولياء األمور داخل الجمعيات   800- 750ونمو وتطور الطفل لحوالي  عقد دورات تثقيفية حول صحة وتغذية   •

 لقاءات لكل مشارك. 3يتم عقد دورة تدريبية مكونة من ة لقطاع غزالقاعدية في 

المبكرة نظريا وعمليا ل   • العاملين الصحيين في وزارة الصحة    120عقد خمس دورات تدريبية حول الطفولة  من 

 هلية  ووكالة الغوث والجمعيات األ

 ورش عمل للحشد والمناصرة حول تنمية الطفولة المبكرة  4عقد  •

أسرة فقيرة من اسر األطفال المستفيدين من خدمات المشروع ب مواد تغذوية لتحضير الطعام التكميلي   853تزويد   •

 ألطفالهم 

  -أسرة فقيرة من اسر األطفال المستفيدين من خدمات المشروع ب مواد نظافة للحماية من اإلصابة بكوفيد  970تزويد   •

19 

وكذلك حول صحة وتغذية ونمو وتطور الطفل عبر   19  - ارشادية حول الحماية من اإلصابة بكوفيد  اتتقديم خدم •

 الخط المجاني الذي سيتم تركيبه من خالل المشروع.  

 ع: إنجازات المشرو

مقاييس - سنوات وذلك بتطبيق  5 - 0تقييم نمو وتطور األطفال في االعمار من 

 خاصة معتمدة من اليونيسف 

            3245   

 

   156 عدد األطفال الذين تلقوا خدمات التدخل المبكر  

 سنوات    5تقديم خدمات الفحص الطبي لألطفال اقل من 

 عدد األطفال  
3245 
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عدد األطفال الذين يعانون من سوء تغذية وتلقوا العالج والمغذيات الدقيقة طبقا  

 لبروتوكول منظمة الصحة العالمية واليونيسف. 

3245 

 دورة   30 تدريب الوالدين حول صحة وتغذية ونمو وتطور الطفل  

 تدريب العاملين والمهنيين حول تنمية الطفولة المبكرة /  

 التدريب النظري والعملي  
 مشارك  120

 853 عدد األسر الذي استلمت السلة الغائية 

 970 النظافة   طرود عدد األسر التي استلمت  

 2423 عدد األمهات واالباء الذين تلقوا خدمات ارشادية عبر الخط المجاني  

تنفيذ ورش عمل للدعم والمناصرة حول المشروع تستهدف صناع القرار 

 والمهتمين بموضوع تنمية الطفولة المبكرة وذوي العالقة باألطفال.  

4  

 

 المشروع:  تأثير

 الذين لديهم تأخر في النمو والتطوراالكتشاف والتدخل المبكرين لألطفال  •

 الكساح )لين العظام( االكتشاف والتدخل المبكرين لألطفال الذين يعانون من سوء التغذية، فقر الدم،  •

 تقليل معدالت اإلعاقة بين األطفال   •

 تحقيق نمو وتطور أفضل لألطفال خاصة في السنوات الثالث األولى من العمر  •

 ل في نموه وتطوره وتعليمه وصحته. الوعي حول أهمية حماية الطف  •

 

 جائحة كورونا     تعزيز نمو وتطور وحماية الطفل في غزة واالستجابة الطارئة الحتياجات األطفال أثناء  :3.1

Enhancement of Child Growth, protection, and Development in Gaza and responding to 

needs of children during COVID emergency   

 

   تفاصيل المشروع:

التمويل    اسم جهة

 المباشر

  (UNICEF) منظمة األمم المتحدة للطفولة

اسم جهة التمويل  

 األصلية 

 منظمة األمم المتحدة للطفولة 

 دوالًرا أمريكيًا221,999  ميزانية المشروع 

 

 دوالًرا أمريكيًا 44,795   إجمالي المصروف

 

 2022 رسبتمب  30 – 2021اكتوبر  01 مدة المشروع 

 

 الموقع 

 

 محافظة غزة وشمال غزة وخانيونس  - قطاع غزة   

 الفئة المستهدفة المباشرة  الفئة المستهدفة 
 ( تنمية الطفولة المبكرةوأسرهم سيخضعون للتقييم )مقاييس دون سن الخامسة  ( طفل5000)
 سيتلقون خدمات التدخل المبكر  دون سن الخامسة ( طفل200)
 ( أسرة فقيرة من أسر األطفال المستهدفين للمشروع سيتلقون مواد غذائية ومواد نظافة.760)
 ( من األمهات أو ذوي األطفال سيتلقون خدمات االرشاد عبر الخط المجاني 3000)
 لة المبكرة.( من معلمي رياض األطفال سيتلقون تدريبات نظرية وعملية حول تنمية الطفو 90)
( من آباء األطفال الذين يعانون من مشاكل في النمو والتطور سيتلقون جلسات توعية 400)

 حول مراحل النمو والتطور. 
 الفئة المستهدفة غير المباشرة 

 األمور حول تنمية الطفولة المبكرة.  ء( مؤسسات قاعدية ستستفيد من خدمات تدريب أوليا4)
 المجتمع ذوي التأثير من خالل ورش الدعم والمناصرة حول الطفولة المبكرة. ( من أعضاء 80)
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 أهداف المشروع:  

 الهدف العام: 

 تعزيز نمو تطور وحماية الطفل في غزة 

 

 الهدف الفرعي: 

 . تقديم خدمات الصحة والتغذية وتنمية الطفولة المبكرة بشمولية وجودة عالية  علىزيادة قدرة مقدمي الخدمات الصحية   •
 في ظل جائحة كورونا.  تحسين وصول األطفال دون سن الخامسة إلى خدمات تنمية الطفولة المبكرة •
 .تحسين وصول األطفال متأخري النمو والتطور إلى خدمات التدخل المبكر •
بما يخص مراحل تطور    المعلومات والممارسات الصحية والتغذويةتجاه  ع  المساهمة في رفع وعي األهل والمجتم •

 الطفل. 

 األنشطة الرئيسة للمشروع:  

 تأهيل وحدة تنمية الطفولة الموجودة في مركز خانيونس •
وذلك بتطبيق مقاييس خاصة معتمدة من اليونيسيف باإلضافة  دون سن الخامسة    ( طفل5000)ل  تقييم نمو وتطور   •

 خدمات الطبية والتوعوية لهم وذلك في مركزي غزة وخانيونس.إلى تقديم ال
طفل داخل عيادات مركزي غزة وخانيونس )فحوصات دم/ عالجات/ فحوصات طبية اكلينيكية/   5000فحص وتقييم   •

 ارشاد صحي( 
ممن لديهم تأخر في التطور أو إعاقة داخل وحدتي   دون سن الخامسة  طفل  200تقديم خدمات تدخل مبكر لعدد   •

 التدخل المبكر في غزة وخانيونس.

من أولياء األمور داخل الجمعيات القاعدية   400عقد دورات تثقيفية حول صحة وتغذية ونمو وتطور الطفل لعدد   •
 لكل مشارك. لقاءات 3 في قطاع غزة حيث يتم عقد دورة تدريبية مكونة من

 من معلمي رياض األطفال. 90رية وعملية حول تنمية الطفولة المبكرة لعدد عقد تدريبات نظ •
 تنمية الطفولة المبكرة.  ومناصرة حولحشد  ورش 4عقد  •
 ( أسرة فقيرة من أسر األطفال المستهدفين للمشروع بمواد غذائية لتحضير الطعام التكميلي ألطفالهم.760تزويد )  •
 . 19  -ل المستهدفين للمشروع بمواد نظافة للحماية من اإلصابة بكوفيد( أسرة فقيرة من أسر األطفا760تزويد )  •
وكذلك  19  -من اإلصابة بكوفيد    ( من األمهات أو ذوي األطفال حول الحماية3000تقديم خدمات ارشادية لعدد ) •

 حول صحة وتغذية ونمو وتطور الطفل عبر الخط المجاني. 
من أهالي األطفال )األطفال الذين يعانون من تأخر    200( لعدد منECI)تنفيذ جلسات ارشادية حول التدخل المبكر   •

 في النمو والتطور السلوكي.
طفل من حاالت تأخر النمو والذين لم يلتزموا بمواعيد المتابعة حيث سيتم تطبيق بروتوكوالت  200 زيارات منزلية لعدد  •

 تقييم التطور السلوكي والتدخل المبكر.
من آباء األطفال الذين يعانون من مشاكل في النمو    400( لعدد  ECD)جلسات توعية حول مراحل النمو والتطور   •

 والتطور.
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 إنجازات المشروع: 

تم تأهيل الوحدة   تأهيل وحدة تنمية الطفولة الموجودة في مركز خانيونس
)دهان/سباكة/إضاءة/ تأثيث( وتوفير  

 فيها كل موارد العمل 

وذلك بتطبيق دون سن الخامسة  ( طفل5000نمو وتطور ل)تقييم  
 مقاييس خاصة معتمدة من اليونيسيف

 طفل 1576لعدد تقييم مهارات 

 ( غزة     (731( خانيونس/   (845

تقييم صحي وغذائي في عيادات   طفل داخل عيادات الجمعية  5000فحص وتقييم 
 طفل    1576الجمعية لعدد 

 ( غزة  (731خانيونس/    (845)

ممن  دون سن الخامسة طفل 200تقديم خدمات تدخل مبكر لعدد 
 لديهم تأخر في التطور أو إعاقة 

( طفل في وحدة التدخل  (47استقبال 

المبكر والبدء في خطط التقييم  
 والتدخل 

 غزة (  (19( خانيونس/  (28

عقد دورات تثقيفية حول صحة وتغذية ونمو وتطور الطفل لعدد  
 من أولياء األمور داخل الجمعيات القاعدية 400

 سيدة    80

 جمعية هيئة المستقبل/ بيت الهيا

من  90عقد تدريبات نظرية وعملية حول تنمية الطفولة المبكرة لعدد 
 معلمي رياض األطفال.

 مربية ومشرفة رياض أطفال     (53)

( في مركز االعالم  1عدد ) ورش حشد ومناصرة حول تنمية الطفولة المبكرة.  4 عقد 

 المجتمعي/ غزة 

 ( شخص  (27الحضور  

من األمهات أو ذوي األطفال  ( 3000تقديم خدمات ارشادية لعدد )
 عبر الخط المجاني.

مكالمة استشارة /   645)   1032

 استفسارات/إحالة/شكاوي....(  387

من   200( لعدد منECIتنفيذ جلسات ارشادية حول التدخل المبكر)
 أهالي األطفال الذين يعانون من تأخر في النمو والتطور السلوكي.

جلسات  من أهالي األطفال تلقوا  (25)
 ارشادية حول التدخل المبكر

( مجموعات/ كل مجموعة تشمل  (5

( أشخاص/ كل مجموعة تلقت   (5

   4كورس تدريبي يتكون من 
 محاضرات توعوية. 

من   400( لعدد ECD)جلسات توعية حول مراحل النمو والتطور 
 . آباء األطفال الذين يعانون من مشاكل في النمو والتطور

استفادوا من   آباء األطفال  ( من(28

جلسات توعية حول مراحل النمو  
 ( ECD)والتطور 

 

 المشروع:  تأثير

 االكتشاف والتدخل المبكرين لألطفال الذين لديهم تأخر في النمو والتطور •

 العظام( الكساح )لين  االكتشاف والتدخل المبكرين لألطفال الذين يعانون من سوء التغذية، فقر الدم، •

 تقليل معدالت اإلعاقة بين األطفال   •

 تحقيق نمو وتطور أفضل لألطفال خاصة في السنوات الثالث األولى من العمر  •

 الوعي حول أهمية حماية الطفل في نموه وتطوره وتعليمه وصحته.  •
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 القي :  تحسين الحالة الصحية التغذوية وجودة حياة األطفال سيئي التغذية والمرضى بالداء الز41.

Improving Nutritional Health Status and Quality of Life of Both Malnourished Children 

and Celiac Patients 

 تفاصيل المشروع: 

اسم جهة التمويل  
 المباشر

 بريطانيا –العون اإلسالمي 

اسم جهة التمويل  
 األصلية 

 بريطانيا – اإلسالمي العون

 المشروع  ميزانية
  

 أمريكيًا دوالًرا 58,732 

 دوالًرا أمريكيًا 58,732  المصروف  إجمالي

 المشروع  مدة
 

 2021يونيو 15الي  2019ديسمبر  16 

 : المباشرون المستفيدون  المستهدفة الفئة

  36- 6)الكساح )لين العظام( من سوء التغذية وفقر الدم و االطفال الذين يعانون 1530 -

 شهراً( 

 شهور(.    6- 0من المواليد الذين يعانون من مشاكل الرضاعة الطبيعية )420 -

 (السيلياك) القمح حساسية  الزالقي الداء مرضى 784 -

 والرضع.  لألطفال الرعاية ومقدمات األمهات من 1950 -

 

 أهداف المشروع: 

 العام   الهدف

  باالضطرابات   والمرضى  شهرا  36- 0  بين   أعمارهم  تتراوح  الذين  لألطفال  والغذائية  الصحية  الحالة  تحسين  في  المساهمة

 الهضمية

 خاصة  أهداف

العظام(  و  والشديد  المعتدل  الدم  وفقر  النمو،  وتعثر  ،نحولال  انتشار  تقليل • )لين   تتراوح   الذين  األطفال  بين  الكساح 

 أشهر 36 -  6 بين أعمارهم

 التغذوية وحالتهم األطفال صحة لصالح األسرة مستوى على الجيدة الصحية التغذية ممارسات اعتماد تعزيز •

 غزة  في أرض اإلنسان مركز في  أشهر 6 إلى 0 عمر من الرضع بين الطبيعية الرضاعة ظروف تحسين •

 (السيلياك) القمح حساسية الزالقي الداء من يعانون الذين للمرضى الصحية الحياة نوعية تعزيز •

 

 األنشطة الرئيسة للمشروع: 

من  الكساح )لين العظام(  الحالة الصحية التغذوية لألطفال وقبول األطفال المصابين بسوء التغذية وفقر الدم وتقييم   •

 شهر.  36- 6عمر 

 شهور.   6- 0قبول الحاالت التي تعاني من مشاكل الرضاعة الطبيعية للمواليد من عمر  •

 متابعة األطفال المصابين المقبولين. •

 .عمل فحوصات مخبرية حسب التشخيص •

 عالج نقص المغذيات الدقيقة وأمراض الطفولة الشائعة لدى األطفال المصابين بسوء التغذية. •

 تزويد الحاالت بالمكمالت الغذائية والعالجات والبسكويت المدعم حسب تصنيف الحالة.  •

 توفير تكاليف المواصالت لبعض الحاالت التي تعاني من سوء وضع معيشي. •

 مقبولين.تثقيف صحي ألمهات األطفال ال •

 توزيع مواد تثقيفية لألمهات. •

 عقد جلسات مشورة فردية لألمهات األطفال المصابين بسوء التغذية والرضاعة الطبيعية. •

 عقد جلسات طبخ تعليمية ألمهات أطفال حاالت سوء التغذية وتوزيع حصة غذائية لكل حالة.  •
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والمشورة الصحية والتحاليل والعالج  (  السيلياك)  القمح  حساسية  الزالقي  الداء  تقديم دقيق خالي من الجلوتين لمرضى •

 الالزم. 

 . وذويهمجلسات مشورة فردية للمرضى بحساسية القمح  عقد •

 

 إنجازات المشروع: 

 

   15/6/2021 –  16/12/2019  المنفذة األنشطةالفئة المستهدفة ونوع       

الذين  ) النحول و نقص الوزن( عدد االطفال المصابين بسوء التغذية  
 تم اكتشافهم وادخالهم ومتابعتهم في العيادة.

587 

المتوسطة الى شديدة المقبولين و   فقر الدمعدد االطفال المصابين ب 
 الخاضعين لبرنامج المتايعة في العيادة. 

692 

 329 بالكساح )لين العظام( المقبولين. عدد االطفال دون السنتين المصابين 

  6عدد االطفال الذين يعانون من مشاكل في الرضاعة الطبيعية دون 
 شهور. 

344 

حساسية القمح )السيلياك( المتابعين    مرضى الداء الزالقي عدد حاالت
الخالي من الجلوتين   وتوفير الدقيقو المستفيدين من الرعاية الصحية 

 بشكل شهري للحاالت. 

 مريض  731

توزيع البسكويت المدعم بعناصر غذائية غنية لجميع حاالت سوء  
 . ( العظام لين) الكساح التغذية و فقر الدم  و 

 كجم  12,746

تسديد بدل المواصالت لبعض الحاالت األكثر فقرا من حاالت سوء  
 التغذية و حساسية القمح. 

 تذكرة   3,786

 تنفيذ انشطة توعوية لألمهات، وتشمل: 

 جماعي )جلسات تثقيف صحي جماعي لألمهات(. تثقيف صحي  

 أم 648
 

تثقيف صحي فردي ألمهات األطفال و توزيع كتيب تعليمي حول  
 التغذية السليمة وامراض الطفولة الشائعة

 كتيب 1952  1952أم 

دبس( و تسليم طرد   - فستق -عقد جلسات طبخ تعليمية )وجبة سميد
 وجبة الطبخ. غذائي جاف و توزيع نشرة ارشادية عن 

 طرد غذائي جاف  استلم  مستفيد 582

 مريض  631 عقد جلسات مشورة فردية للمرضى بحساسية القمح و ذويهم

 15,374 توزيع العالجات والمغذيات و المكمالت الغذائية للحاالت المدخلة 

 تحليل  4242 فحص كيميائي( - تحاليل طبية مخبرية للحاالت )فحص دم كامل

 كجم  25,528 خال من الجلوتين لحاالت حساسية القمح. توزيع دقيق  

تسديد بدل المواصالت لبعض الحاالت األكثر فقرا من حاالت سوء  
 التغذية وحساسية القمح. 

 تذكرة   3,786

 

 تأثير المشروع: 

والخبرة في اكتشاف وادارة حاالت سوء التغذية لدى    المهارةوجود فريق صحي تغذوي مدرب وعلى درجة عالية من   •

 االطفال. 

 وجود أمهات مثقفات صحيا وتغذويا على درجة جيدة من الوعي وتحمل المسئولية لالهتمام بصحة وتغذية جيل بأكمله.  •

لأل • كمرجع  تعتبر  والتي  التغذوية  الصحية  والمواضيع  بالمواد  غنية  األمهات  أيدي  بين  إرشادية  كتيبات  مهات  وجود 

 وللعائالت إلدارة أي مشاكل مستقبلية تخصها أو تخص صحة وتغذية األطفال. 

السمعة والدعاية الجيدة عن الجمعية وأهدافها ورسالتها بين أفراد المجتمع بما يعزز ثقة المواطن والمسؤولين في خدمات   •

 وأهداف الجمعية واستقطاب الممولين.
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 التغذوية وجودة حياة األطفال سيئي التغذية والمرضى بالداء الزالقي :  تحسين الحالة الصحية 51.

Improving Nutritional Health Status and Quality of Life of Both Malnourished Children 

and Celiac Patients 

 تفاصيل المشروع: 

اسم جهة التمويل  
 المباشر

 بريطانيا –العون اإلسالمي 

التمويل  اسم جهة 
 األصلية 

 بريطانيا – اإلسالمي العون

 المشروع  ميزانية
  

 أمريكيًا دوالًرا 339,841 

 دوالًرا أمريكيًا 97,383  المصروف  إجمالي

 المشروع  مدة
 

 2023 مارس 15 – 2021ر سبتمب  15 

  كل قطاع غزة الموقع 

 :المباشرون المستفيدون  المستهدفة الفئة

  36- 6التغذوي ) الكساح )لين العظام( و  وفقر الدماالطفال الذين يعانون من سوء التغذية  1700

 شهراً(. 

 شهور(.    6- 0من المواليد الذين يعانون من مشاكل الرضاعة الطبيعية ) 250

 (السيلياك) القمح حساسية  الزالقي الداء مرضى 750

 والرضع.  لألطفال الرعاية ومقدمات األمهات من 1950

 

 أهداف المشروع: 

 العام   الهدف

  باالضطرابات   والمرضى  شهرا  36- 0  بين   أعمارهم  تتراوح  الذين  لألطفال  والغذائية  الصحية  الحالة  تحسين  في  المساهمة

 . الهضمية

 

 خاصة  أهداف

ال  • انتشار  والشديد    نحولتقليل  المعتدل  الدم  وفقر  النمو،  العظام(  ووتعثر  )لين  تتراوح   الكساح  الذين  األطفال  بين 

 أشهر 36 -  6أعمارهم بين 

 تعزيز اعتماد ممارسات التغذية الصحية الجيدة على مستوى األسرة لصالح صحة األطفال وحالتهم التغذوية •

 أرض اإلنسان في غزة  أشهر في مركز 6 إلى 0تحسين ظروف الرضاعة الطبيعية بين الرضع من عمر  •

 (السيلياك) القمح حساسية الزالقي الداء من يعانون الذين للمرضى الصحية الحياة نوعيةتعزيز  •

 

 األنشطة الرئيسة للمشروع: 

-6من عمر    الكساح )لين العظام(  تقييم الحالة الصحية التغذوية لألطفال وقبول األطفال المصابين بسوء التغذية وفقر الدم و •

 شهر.  36

 شهور.   6- 0قبول الحاالت التي تعاني من مشاكل الرضاعة الطبيعية للمواليد من عمر  •

 متابعة األطفال المصابين المقبولين. •

 عمل فحوصات مخبرية حسب التشخيص. •

 التغذية.عالج نقص المغذيات الدقيقة وأمراض الطفولة الشائعة لدى األطفال المصابين بسوء  •

 تزويد الحاالت بالمكمالت الغذائية والعالجات والبسكويت المدعم حسب تصنيف الحالة.  •

 توفير تكاليف المواصالت لبعض الحاالت التي تعاني من سوء وضع معيشي. •

 تثقيف صحي ألمهات األطفال المقبولين. •

 توزيع مواد تثقيفية لألمهات. •

 األطفال المصابين بسوء التغذية والرضاعة الطبيعية.عقد جلسات مشورة فردية لألمهات   •

 عقد جلسات طبخ تعليمية ألمهات أطفال حاالت سوء التغذية وتوزيع حصة غذائية لكل حالة.  •
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والمشورة الصحية والتحاليل والعالج الالزم  ( السيلياك) القمح حساسية الزالقي الداءتقديم دقيق خال من الجلوتين لمرضى  •

 للضرورة الطبية. لهم وفقا 

 

 إنجازات المشروع: 

 

 31/12/2021- 2021/  15/09  المنفذة األنشطةالفئة المستهدفة ونوع       

ل االطفال المصابين بسوء التغذية ) النحول ونقص  فحص وتسجي 

 لذين تم تشخيصهم وادخالهم ومتابعتهم في العيادة. الوزن( ال

183 

الدم المتوسط و الشديد  فحص و تسجيل االطفال المصابين بفقر 

 المقبولين و الخاضعين لبرنامج المتابعة في العيادة. 

336 

  لكساح )لين العظام( باعدد االطفال دون السنتين المصابين 

 التغذوي المسجلين والخاضعين للعالج و المتابعة الشهرية. 

90 

  6االطفال الذين يعانون من مشاكل في الرضاعة الطبيعية دون 

 شهور. 

31 

تثقيف صحي فردي لألمهات وتوزيع كتيب تعليمي حول التغذية 

   السليمة وأمراض الطفولة الشائعة

 ام  640

 تنفيذ انشطة توعوية لألمهات، وتشمل: 

 تثقيف صحي جماعي )جلسات تثقيف صحي جماعي لألمهات(. 

 أم   186

 

دبس( و تسليم طرد   - فستق - عقد جلسات طبخ تعليمية )وجبة سميد

 جاف و توزيع نشرة ارشادية عن وجبة الطبخ.غذائي 

استلمت طرد غذائي   مستفيد 94
 جاف 

توزيع طرد صحي ونظافة لألمهات في جلسات التثقيف الصحي و  

 البيئي. 
 طرد صحي.   35

توزيع كتيب تعليمي حول التغذية السليمة وأمراض الطفولة المبكرة  

 الشائعة. 
 كتيب  640

المتابعين  ( السيلياك)  القمح حساسية الزالقي  الداءحاالت 

الخالي   قوتوفير الدقي والمستفيدين من الرعاية الصحية التغذوية 

 من الجلوتين والعالجات الالزمة بشكل شهري للحاالت. 

 مريض 789

  القمح حساسية الزالقي الداءتوزيع دقيق خال من الجلوتين لحاالت 

 (السيلياك)
 كجم  2130

  القمح حساسية الزالقي الداءب عقد جلسات مشورة فردية للمرضى  

 وذويهم  ( السيلياك)
 مريض  570

تسديد بدل المواصالت لبعض الحاالت األكثر فقرا من حاالت سوء  

 التغذية وحساسية القمح.
 مستفيد 292

توزيع المكمالت الغذائية والمغذيات الدقيقة والعالجات للحاالت  

 المستهدفة. 
2100 

 

 1190 فحص كيميائي( - )فحص دم كاملتحاليل طبية مخبرية للحاالت 

 

 تأثير المشروع: 

 وجود فريق طبي مدرب وعلى درجة عالية من الخبرة في اكتشاف وادارة حاالت سوء التغذية لدى االطفال  •

 على درجة من الوعي وتحمل المسئولية لالهتمام بصحة وتغذية جيل بأكمله.  وتغذوياوجود أمهات تم تثقيفهن صحيا  •

إلدارة اي مشاكل    وللعائالت بالمواد العلمية والتي تعتبر كمرجع لألمهات    غنيةوجود كتيبات إرشادية بين أيدي األمهات   •

 مستقبلية تخصها او تخص صحة وتغذية أطفالها. 

في خدمات    نوالمسؤولي بين أفراد المجتمع بما يعزز ثقة المواطن    ورسالتهاهدافها  الجيدة عن الجمعية وأ  والدعايةالسمعة   •

 الممولين. واستقطابالجمعية  وأهداف
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 سنوات في المحافظات الجنوبية لغزة  5-0معالجة األطفال المصابين بسوء التغذية في سن  مشروع: 1.6

Management of Malnutrition in Children Aged 0-5 Years Old in the Southern 

Governorates of Gaza 

 تفاصيل المشروع: 

 سنوات في المحافظات الجنوبية لغزة.  5- 0معالجة األطفال المصابين بسوء التغذية في سن  اسم المشروع 

التمويل    اسم جهة

 المباشر

  ماب - العون الطبي للفلسطينيين 

اسم جهة التمويل  

 )الجذر(  األصلية

 ماب –للفلسطينيين  الطبيالعون 

 متبرعين من المملكة المتحدة

 دوالًرا أمريكيًا 591,073 المشروع  وازنةم

 دوالًرا أمريكيًا 457,082  إجمالي المصروف

 2022يونيو  30 – 2019 يوليو 1 مدة المشروع 

 المحافظات الجنوبية لقطاع غزة والتنفيذ في فرع الجمعية بخانيونس  الموقع 

 ا شهرً  36  – 6من عمر حاالت الدخول  تركيزاألطفال دون سن خمس سنوات مع  الفئة المستهدفة  

 

 أهداف المشروع: 

 ل حدوث سوء التغذية الحادة والمزمنة بين الفئة المستهدفة دتقليل مع •

 نتكاس بين حاالت الخروج من الفئة المستهدفة خالل فترة ستة شهور  تقليل معدل اال •

الحياة والوضع الصحي لمرضى   • نوعية  المتابعين في جمعية  (  السيلياك)  القمح  حساسية  الزالقي  الداء تحسين جودة 

 نسانأرض اإل

 

 األنشطة الرئيسة للمشروع: 

  الشائعة  الطفولة   أمراض  مع  والتعامل  البيانات  وقاعدة   الكمبيوتر  ومهارات   المشروع  مكونات   على  الموظفين  تدريب •

 ومضاعفاته ( السيلياك) القمح حساسية  الزالقي الداء ومرضى

 والتقييم للمتابعة والالزمة المختبر ومحاليل األدوية شراء •

 لألطفال  التغذوية الصحة تقييم •

 والتمريض الطبيب قبل من الحاالت متابعة •

  تقييمهم تم الذين لألطفال العالج تقديم •

 لألطفال  الالزمة الغذائية المكمالت تقديم •

 األطفال  على الطاقة عالي البسكويت توزيع •

 تسجيلها تم  التي للحاالت منزلية بزيارات القيام •

   المشروع في تسجيلها  تم التي للحاالت المواصالت توفير  •

  المخبري  التحليل   عمل   في  السيئ  االقتصادي   الوضع  ذات (  السيلياك)  القمح  حساسية  الزالقي  الداء  حاالت  مساعدة •

 مجانا لهم التشخيصي

 المستفيدين  على توعوية صحية نشرات توزيع •

  المتابعين األطفال ألمهات والجماعية  الفردية التغذوية الصحية التوعية •

 التغذية سوء  ألطفال عملية بطريقة الوجبات تحضير كيفية على األمهات توعية •

 البيت   في  األطفال  غذاء  لتأمين  غذائية  وحصص  بالفيتامينات  مدعم  بسكويت  من  التغذوية  الطفل  مخصصات  توزيع •

 ألسرهم  تغذوية  حصة توفير وكذلك
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  تحضير   كيفية  وتعليمهم  (  السيلياك)  القمح  حساسية   الزالقي  الداء  حاالت  على  الجلوتين  من  الخالي  الطحين  توزيع  •

 بهم الخاصة الوجبات

 المشروع  على والمقيمين والجدد المتابعين  لألطفال شاملة مخبرية تحاليل عمل •

 األطفال  ألمهات توعوية صحية نشرات توزيع  •

  مستفيد 700  حوالي وهم الطبي العون مشروع في  الدخول معايير عليهم تنطبق ألطفال تغذوية مخصصات توزيع •

 

 إنجازات المشروع: 

 31/12/2021 - 01/01/2021 األنشطة فترة تنفيذ  

 3819 أطفال تم تقويمهم صحياً وتغذويا وتشخيصهم 

 823 أطفال تم عالجهم ومتابعتهم بشكل كامل بمراكز الجمعية  

 1444 أمهات تلقين التثقيف الصحي والمشورة الهادفة )بمراكز الجمعية( 

ل   جلسة تثقيف صحي جماعي92 جلسات إرشاد صحي وتغذوي )فردي وجمعي( بالمراكز 
جلسة ارشاد فردي    3999مشارك و560

 مشاركة.  884لعدد 

 709 نشرات صحية تم توزيعها 

 709 ُكتيبات توعية صحية وتغذوية تم توزيعها

 902  أغذية أو وجبات تم تقديمها في المركز

أغذية أو وجبات تم صرفها لالستخدام المنزلي )بسكويت غني  

 بالمغذيات(
حصة طفل    3196طفل استلموا   823

  حصة أسرة.   3196وكذلك 

 

كيلوجرام  12896استلموا    طفل   823 كمية البسكويت المغذي وعدد األطفال المستفيدين منه

 من البسكويت المدعم.      

 كجم  38208 الجلوتين من المشروع  الطحين الخالي منكمية 

 كجم  21194 األردني الجلوتين من التبرع الطحين الخالي منكمية 

 كجم  16837 العون اإلسالمي  الجلوتين من التبرع الطحين الخالي منكمية 

خالل  المتابعة  قيد( السيلياك)  القمح حساسية الزالقي  الداءحاالت 

 الفترة

796 

 102 الجديدة خالل الفترة ( السيلياك)  القمح حساسية الزالقي  الداءحاالت 

  الزالقي الداءالجلسات التثقيفية الفردية والجماعية لمرضى 

 ( السيلياك)  القمح حساسية
تلقت استشارات فردية   مستفيد 796

 جلسة تثقيفية. 1766عدد

  القمح حساسية  الزالقي الداء الوجبات المجهزة والمقدمة لمرضى 

 (السيلياك)
 وجبة.   619

 

 تأثير المشروع: 

 م خالل فترة تنفيذ المشروع رهالغذائي لألطفال وأسسيتم تأمين األمن  •

 تحسن الوضع الصحي والتغذوي لحاالت الدخول   •

 تحسن المستوى المعرفي والتطبيقي ألمهات لألطفال الذين تحسنوا   •

سوف تتغير مهارات المعرفة والمهارات لدى األمهات بشكل إيجابي من المستويات األدنى إلى المستويات األعلى   •

 كس على الطفل السليم. التي تنع
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 تعزيز قدرة جمعية أرض اإلنسان الفلسطينية علي تقديم خدمات تغذوية نوعية متكاملة ألطفال سوء التغذية : 1.7

  Enhance AEI capacity to provide a quality and complimentary nutrition services for 

additional children 

 تفاصيل المشروع: 

التمويل  اسم جهة  

 المباشر

 SCIبالشراكة مع مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية 

اسم جهة التمويل  

 األصلية 
 عزيز  حسين

 دوالًرا أمريكيًا 13,152 ميزانية المشروع 

 
  دوالًرا أمريكيًا 13,152   إجمالي المصروف

 2021 فبراير 28 –2021 يناير 15 مدة المشروع 

 غزة وشمال غزة  الموقع 

 الفئة المستهدفة  

 

 طفل  320

 

 

 أهداف المشروع: 

 شهًرا  59و 6النتائج الصحية والتغذوية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  منتحسين  •

 تعزيز قدرة أرض اإلنسان بتقديم خدمات صحية وتغذوية بكفاءة وفعالية أكبر •

 

 األنشطة الرئيسة للمشروع: 

 المصابين بسوء التغذية والذين تم تسجيلهم بأرض اإلنسان للمتابعةاألطفال على مكمالت غذائية توزيع 

 1280 الحديد   مكمالت شراب

 1088 آ و د نفط فيتامين

 1280 )آ وب و ج و د وه (  يحتوي على فيتامين  لألطفالشراب فيتامين 

 

 المشروع:  تأثير

 التغذية. الذين يعانون من سوء  ألطفال تغذوية وعمل خططتلبية االحتياجات الصحية 

  

 2021بالعدوان على غزة  متأثرةالتدخل الطارئ لتحسين الظروف الصحية و التغذوية لألطفال واسرهم ال مشروع: 1.8

Emergency intervention to improve the health and nutritional conditions of children and 

their families flying in the aggression on Gaza 2021 

 تفاصيل المشروع: 

بالعدوان   المتأثرة لألطفال واسرهم  والتغذويةالتدخل الطارئ لتحسين الظروف الصحية   اسم المشروع 

 2021على غزة 

  مؤسسة التعاون التمويل المباشر   اسم جهة

  اسم جهة التمويل األصلية

 )الجذر( 

 مؤسسة التعاون

 أمريكيا دوالرا   68,746  المشروع  وازنةم
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 دوالرا  أمريكيا 68,746   إجمالي المصروف

 2021 نوفمبر 30 – 2021 اغسطس 1 مدة المشروع 

 قطاع غزة   الموقع 

 طفل  370 الفئة المستهدفة  

 

 أهداف المشروع: 

 تقييم الوضع الصحي لألطفال وتحديد المشكالت الصحية والتدخالت العالجية المقترحة.  •

 . النحولولمساهمة في تحسين الحالة الصحية لألطفال الذين يعانون من فقر الدم وسوء التغذية  ا •

 توزيع الطرود الصحية والتغذوية لألطفال واسرهم.  •

 

 األنشطة الرئيسة للمشروع: 

   الذين تمت متابعتهم في المشروع من االطفال 370لعدد  والتغذوي تحسين الوضع الصحي  •

 والتقييم للمتابعة الالزمة  األدوية شراء •

 طرد   370توفير الطرود الصحية والتغذوية والمكمالت الغذائية لألطفال عدد   •

   المشروع في تسجيلها تم التي للحاالت المواصالت توفير •

  المتابعين األطفال ألمهات والجماعية  الفردية التغذوية الصحية التوعية •

 

 إنجازات المشروع: 

 30/11/2021 -  01/08/2021 فترة تنفيذ األنشطة 

 370 أطفال تم تقويمهم صحياً وتغذويا وتشخيصهم 

 370 الجمعية    أطفال تم عالجهم ومتابعتهم بشكل كامل بمراكز 

 370 أمهات تلقين التثقيف الصحي والمشورة الهادفة )بمراكز الجمعية( 

 370 صحي. توزيع طرد 

 740 .طرد لكل طفل ٢بواقع   لألسرةتوزيع  طرد تغذوي 

 1480 طرود لكل طفل.   4توزيع طرد تغذوي لألطفال بواقع  

 370 وامهاتهم.  لألطفالتثقيف تغذوي وصحي 

 

 تأثير المشروع: 

 م خالل فترة تنفيذ المشروع رهسيتم تأمين األمن الغذائي لألطفال وأس •

 تحسن الوضع الصحي والتغذوي لحاالت الدخول   •

سوف تتغير مهارات المعرفة والمهارات لدى األمهات بشكل إيجابي من المستويات األدنى إلى المستويات األعلى   •

 التي تنعكس على الطفل السليم. 
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 القمح توزيع طرود غذائية عاجلة خالية من الجلوتين القمح لمرضى حساسية جلوتين : 1.9

Distributing Food Parcels for poor families to contribute to improving food security of 

poor families in Ramadan in Gaza City   

 تفاصيل المشروع:  

اسم جهة التمويل    UPAالنداء الفلسطيني الموحد

 المباشر

اسم جهة التمويل    UPAالنداء الفلسطيني الموحد

 األصلية 

 ميزانية المشروع  دوالًرا أمريكيًا 4,950

 إجمالي المصروف  دوالًرا أمريكيًا 4,950

 مدة المشروع     2021مايو  25  -   2021ابريل   09

 الموقع   قطاع غزة كافة 

األكثر  /من كافة االعمار  - ( السيلياك) القمح حساسية الزالقي الداءمريض/ة من مرضى  42

 األوضاع االقتصادية الصعبة جدا احتياجاً من ذوي 
 الفئة المستهدفة  

 

 أهداف المشروع: 

 غزة. في قطاع الداء الزالقي حساسية القمح )السيلياك( مريض من مرضى  42ل عددتوزيع طرود غذائية خالية من الغلوتين 

 

 األنشطة الرئيسة للمشروع: 

ً مساعدة المرضى المحتاجين    - 1 الذين ال يستطيعون شراء  الداء الزالقي حساسية القمح )السيلياك(  المصابين    األكثر احتياجا

 . االساسية موادهم الغذائية

 السيلياك(. ) القمح حساسية  الزالقي  الداءالمساعدة في التخفيف من المعاناة اليومية لمرضى  - 2

 

 إنجازات المشروع: 

  خالل   من  لحياتهم  اليومية   المعاناة  من  لتخفيفوا  المحتاجين  (السيلياك)  القمح  حساسية   الزالقي  الداء  مرضى  مساعدة  في   النجاح

 الغذائية  بالطرود تزويدهم

  

 تأثير المشروع: 

  الناحية   من  غزة  قطاع  في   المحتاجين  ( السيلياك)  القمح  حساسية   الزالقي  الداء  مرضى  يعيشها  التي  الصعبة   األوضاع   من  التخفيف

 . والتغذوية  الصحية

 

 

 في قطاع غزة  حساسية القمح )السيلياك(  الداء الزالقي تنفيذ جلسات طبخ وتدريب لمرضى : 1.10

Implementation of cooking and training sessions for celiac patients in the Gaza Strip 

 تفاصيل المشروع:  

اسم جهة التمويل    UPAالنداء الفلسطيني الموحد

 المباشر

اسم جهة التمويل    UPAالفلسطيني الموحدالنداء 

 األصلية 
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 ميزانية المشروع  دوالًرا أمريكيًا 4,995

 إجمالي المصروف  دوالًرا أمريكيًا 4,995

 مدة المشروع     2021اغسطس  31 –  2021  يوليو 01

 الموقع   قطاع غزة كافة 

 الفئة المستهدفة   (السيلياك) القمح حساسية  الزالقي الداءمن مرضى  60

 

 أهداف المشروع: 

 ( السيلياك) القمح  حساسية الزالقي الداء من مرضى ا 60توزيع طرود غذائية لعدد  •

الجدد  (  السيلياك)  القمح  حساسية  الزالقي   الداءوصفات خالية من الجلوتين لمرضى    6دريبية لعدد  الت جلسات    6تنفيذ   •

 المتابعين لدى الجمعية. 

 

 الرئيسة للمشروع: ألنشطة ا

كيفية تحضير طعامهم من خالل جلسات توضيحية تدريبية للطبخ وتوزيع (  السيلياك)  القمح  حساسية   الزالقي  الداءتعليم   •

 أغذية خالية من الغلوتين على المستفيدين من مرض االضطرابات الهضمية حسب احتياجاتهم.

من  (  السيلياك)  القمح  حساسية   الزالقي  الداءمريض من مرضى    60توزيع طرود غذائية خالية من الجلوتين لعدد    •

 ادية الصعبة جدا. صذوي األوضاع االقت 

 إنجازات المشروع: 

اليومية لحياتهم من  المحتاجين الجدد للتخفيف من المعاناة  (  السيلياك)  القمح  حساسية  الزالقي  الداءالنجاح في مساعدة مرضى  

  خالل تعليمهم وصفات جديدة وتزويدهم بطرود غذائية خالية من الجلوتين

 

 تأثير المشروع: 

المحتاجين في قطاع غزة من الناحية  (  السيلياك)  القمح  حساسية   الزالقي  الداءالتخفيف من األوضاع الصعبة التي يعيشها مرضى  

 تسهل عليهم تحضير وجباتهم اليومية. وصفات طبخ جديدة وتعليمهمالصحية والتغذوية 

 

 دعم األطفال المصابين بسوء التغذية:  1.11

 Supporting malnourished children 

 تفاصيل المشروع:  

اسم جهة التمويل   تحالف أطفال الشرق األوسط 

 المباشر

اسم جهة التمويل   تحالف أطفال الشرق األوسط 

 األصلية 

 ميزانية المشروع  دوالًرا أمريكيًا 60,287

 إجمالي المصروف  دوالًرا أمريكيًا 60,287

 مدة المشروع     2021سبتمبر 30 -   2021يونيو  01
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 الموقع   قطاع غزة كافة 

 الفئة المستهدفة   فقر الدم ب  المصابون بدرجة نحول شديدة أو متوسطة او المصابوناألطفال طفل من     1200

 

 المشروع: أهداف  

لوصول إلى نموهم  على اأكثر قدرة    ليصبحواعلى نظام صحي وغذائي شامل عالي الجودة    مهمشينضمان حصول األطفال ال

 . على قيد الحياة والبقاء األمثل

 

 األنشطة الرئيسة للمشروع: 

  خالل   من  المطلوب  العالجو  الدقيقة  المغذياتب   تزويدهم  سيتم  حيث   ،   طفل  1200  لـ  والعالج   الصحية   الرعاية  توفير •

 :   التالية الخطوات

 التغذية فحص تنفيذ •

 اإللكتروني الجمعية نظام خالل  من التسجيل •

 المستخدمة:  التغذية تقييم أدوات استخدام  خالل من األطفال فحص •

  كما  البراز  تحليل   البول،  تحليل  الكامل،  الدم  تحليل  المختبري:  )الفحص  البيوكيميائي  التقييم- األنثروبومترى  ملتقيي   (

 .  )طبيب قبل من الطبي التاريخ وأخذ السريري التقييمو- مطلوب( هو

 ةكمي   عن  معلومات  يوفر  التغذية.  تقييم  من  أساسيًا  جزًءا  والسوائل  الطعام  تناول  تقييم  يعتبر  الغذائي:  النظام  تقييم •

 . الغذائية والحساسية الشهية، في والتغيرات الغذائي، النظام ونوعية

 وتسجيلهم  األطفال   استقبال  سيتم  حيث  االنسان  ارض  جمعية  مراكز  خالل   من  سيتم  التي  لألطفال   العالجية  الخدمة  تقديم •

 جيدة.  بصحة تخرجهم يتم حتى منتظم بشكل ومتابعتهم

 إنجازات المشروع: 

 لها.  الحاجة بأمس هم التي األساسية الصحية للخدمات للوصول المحتاجين المرضى األطفال مساعدة في النجاح

 

 تأثير المشروع: 

ً  واألكثر المحتاجين لألطفال األساسية  االحتياجات تلبية  . األساسية والتغذوية الصحية خدماتال توفير خالل من تهميشا

 

 الدم. مشروع معالجة األطفال المصابين بسوء التغذية وفقر : 1.12

 Management of Sick Moderately Severely nourished (wasted) and Anemic 

Children 6-59 old children 

 تفاصيل المشروع:  

اسم جهة التمويل   االنسانية من اجل فلسطين 

 المباشر

التمويل  اسم جهة   االنسانية من اجل فلسطين 

 األصلية 

 ميزانية المشروع  دوالًرا أمريكيًا 10,000

 إجمالي المصروف  دوالًرا أمريكيًا 8,200

 مدة المشروع     2022يناير 31  – 2021أغسطس  01

 الموقع  و الشمال  غزة
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   المستفيدون المباشرون:

 سنوات( مصابين بسوء التغذية وفقر الدم أو كليهما.   5أشهر إلى  6طفل ) 40

 : المستفيدون غير المباشرين 

 أسرة لألطفال المصابين بسوء التغذية وفقر الدم.  40 

 الفئة المستهدفة  

 

 أهداف المشروع: 

 شهور.  6لهم لمدة طفل بما يشمل توفير الخدمات الصحية والتغذوية المالئمة  40تحسين الحالة الصحية لـ  •

المستفيدين من خالل   • القدرات الصحية في مجاالت التغذية ألمهات وأسر األطفال  تدريب ومشورة    تنفيذ جلساتبناء 

 جماعية، وتنفيذ جلسة مشورة فردية لكل أسرة من أسر المستفيدين على األقل خالل فترة تنفيذ المشروع. 

 األنشطة الرئيسة للمشروع: 

 شهور.  6طفل بما يشمل توفير الخدمات الصحية والتغذوية المالئمة لهم لمدة  40تحسين الحالة الصحية لـ  •

طفل، بما يشمل متابعة مقاييس الصحة والنمو والتغذية بجانب التحاليل المخبرية    40تمر لـ  تنفيذ فحوصات طبية وتقييم مس •

 شهور(.  6بشكل دوري طوال فترة تنفيذ المشروع )

جلسات مع الطبيب لكل طفل من المستفيدين   4تقديم خدمات تشخيص الحالة والعرض على طبيب متخصص من خالل   •

 شهور(.   6خالل فترة تنفيذ المشروع )

جلسات تدريب ومشورة    5بناء القدرات الصحية في مجاالت التغذية ألمهات وأسر األطفال المستفيدين من خالل تنفيذ   •

 جماعية، وتنفيذ جلسة مشورة فردية لكل أسرة من أسر المستفيدين على األقل خالل فترة تنفيذ المشروع. 

سب، خالل فترة تنفيذ المشروع لتشكل قاعدة بيانات  تسجيل وتدوين تقارير متابعة الحاالت على نظام المؤسسة المحو  •

 مرجعية لمتابعة الحاالت الحقا  وألهداف البحث العلمي والتطوير. 

 وجبة غذائية طازجة وتقديمها لألطفال المستفيدين خالل فترة تنفيذ المشروع.   400تجهيز  •

 قدم لهم في المنزل. طرد غذائي ألسر المستفيدين، لتحسين نوعية الغذاء الم  80توريد وتقديم  •

 إنجازات المشروع: 

 مستفيد وفق معايير المشروع المحددة مسبقا .  40اختيار  •

 مستفيد من خالل طبيب العيادة.  40فحص طبي لـ  120تنفيذ  •

 مستفيد من خالل طاقم التمريض في العيادة.  40فحص طبي لـ  352 تنفيذ •

جمعية  إضافة الى صرف ادوية أخرى من    HFPأصناف خاصة بالمشروع    3وصفة عالجية تتضمن    151صرف   •

 مستفيدا. 40ارض االنسان، لـ 

 تقييم لمقاييس التطور السلوكي في وحدة تنمية الطفولة المبكرة،  40تنفيذ  •

 من تأخر في مقاييس التطور السلوكي.  عانيي  مستفيد 14تنفيذ إعادة تقييم ل  •

 %(  85.25مستفيد. )بنسبة  40وجبة غذائية، لـ  341تقديم  •

 مستفيد.  40طرد غذائي منزلي ألسر   40تقديم  •

 جلسة مشورة فردية.  40تنفيذ  •

 جلسات تدريب ومشورة جماعية. )جلسات توعوية لألمهات(.  5تنفيذ  •

ولة المبكرة الشائعة  توزيع كتيبات تعليمية الخاصة بجمعية ارض االنسان حول التغذية الصحية السليمة وأمراض الطف •

 المبكرة. ومرحلة الطفولة 
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 ثانيا: برنامج الصحة والتغذية الميداني 

 مشروع توفير خدمات التغذية المتكاملة للرضع وصغار األطفال في المجتمعات األكثر ضعفا في قطاع غزة : 2.1

Provide integrated nutrition services for infant and young children in vulnerable communities 

in the Gaza strip 

 تفاصيل المشروع: 

 

 التمويل    اسم جهة

 المباشر

 مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية 

اسم جهة التمويل  

 األصلية 
 للتعاون االقتصادي والتنمية األلمانية  الوزارة االتحادية

 

 والر أمريكي د  342,203 ميزانية المشروع 

 

 المصروف إجمالي 

 

 دوالر أمريكي  550,201

 ( 2023ابريل  30  -  2020سبتمبر  01شهًرا )  32 مدة المشروع 

 

 كافة قطاع غزة  الموقع 

 

 مستفيد من قطاع غزة  2935عدد المستهدفين مباشرة من المشروع هو   • الفئة المستهدفة 

  1735من الخدمات الصحية للمشروع هو  سيستفيدونعدد الذكور واالناث الذين  •
 مستفيد 

صحية لتحسين ودعم   جلسات توعيةعدد الرجال واالناث الذين سيستفيدون من  •

 مستفيد    1200الصغار هو  واالطفالمباشرة لمواضيع تهتم تغذية الرضع 

 

 

 أهداف المشروع: 

 والتغذوية المتكاملة لهم تقليل عدد حاالت سوء التغذية وتوفير الخدمات الصحية  •

 شهراً   59و 6الذين تتراوح أعمارهم بين  لألطفالالصحية والتغذوية  من النتائجتحسين  •

 ألطفالهم     تحسين المعرفة لدى اآلباء واألمهات العتماد أفضل الممارسات الغذائية •

 األنشطة الرئيسة للمشروع: 

 على الوضع االجتماعي واالقتصادي. وضع معايير اختيار المستفيدين من المشروع بناء  •

الذين يعانون من سوء التغذية واحالتهم لمراكز   لألطفالالمبدئي    ضمان الفحصإجراء زيارات منزلية للتحقق من   •

 ارض االنسان للمتابعة واستكمال العالج

حسب الوضع   نيفهموتصالطبية للمرضى الذين تم قبولهم في جمعية ارض االنسان    توالتقييماالقيام بعمل الفحوصات   •

 الصحي لهم وتوفير الرعاية والعالج االزم عن طريق ادارة الحالة الصحية لهم.

 تدريب لرفع كفاءات الموظفين اعداد  •

ارض االنسان حول طرق تحضير األطعمة المغذية   جمعيةعقد جلسات استشارية فردية وجماعية لمتلقي الخدمات من   •

 من مصادر رخيصة متوفرة وبأسعار معقولة مناسبة لدخل األسرة. 

 إنجازات المشروع:  

االستشارة الفردية المطلوبة المتعلقة بوضعهم الصحي قبل اإلحالة    تقديملصحة األطفال و  طفالً   3000تقييًم لعدد  إجراء   •

 والمتابعة. بناًء على نتائج التقييم  مركز لمزيد من التقييم الإلى 

 العالج والمتابعة. الجمعية لتلقيمن فقر الدم ومشاكل سوء التغذية إلى  طفالً يعانون762إدخال  •

استمارات تغذية الرضع واألطفال الصغار لـ    ارض االنسانمألت    ذلك،استشارة فردية باإلضافة إلى    3000تقديم    •

 عامينأطفال أقل من  االتي لديهنمن األمهات  619

 جاف لألطفال المقبولين.  حصة طعام 654 ام ووزعت 598 لـجلسة طهي  46 عقد  •
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 يجتمعن  اللواتي  النساء  من  مجموعات  وهم  الرياديات  األمهات  قبل  من  األم  إلى  األم  من  دعم  مجموعات  خمس  إنشاء •

  األطفال.  وصغار  الرضع تغذية بممارسات المتعلقة القضايا ومناقشة على للتعرف

  ساعات  10  بواقع  تدريبين  يومين  لمدة  رياديات  امهات  ٨  مجموعة  لك  مجموعتين  لىع  مقسمين  ةريادي   ام  ١٦  تدريب  •

 '  الميداني العمل على للرياديات الثقة وبناء  قدرات لرفع تدريبية

 قدراتهم  رقع   بهدف   ساعات  10  بواقع  متدربة  19  لعدد  تدريبين  يومين  بعدد  والرياديات  الصحيات  المثقفات  تدريب •

  العمل ومجموعات الطبيعية بالرضاعة تتعلق لمواضيع لديهم المعرفة وزيادة

  المشورة   وتقديم  للمتابعة  منزلية  زيارات   عمل  مع  بهم  الخاصة  التغذوية  بالعناية  شهور   6  من  اقل  طفل  17  دعم  تم •

 الالزمة. 

  لدى   القياس  ادوات  لتحسين  كمساهمة  ٣  عدد  والطول  الوزن  لقياس  انثروبومترية  بأجهزة  خانيونس  مركز  تزويد  تم •

  في   الدم  لقياس  اخرين  وجهازين  الطول  لقياس الميداني  العمل  لفريق  واحد  جهاز الى  باإلضافة االطفال  لتقييم  المركز

 .الميدان

 

 تأثير المشروع: 

وال سيما األكثر ضعفًا الذين يستطيعون الوصول إلى الخدمات    الفلسطينيين،يزداد عدد األطفال واألمهات    ،2023بحلول عام  

 الصحية والغذائية العادلة والجيدة التي تدعم األطفال من أجل البقاء والوصول إلى نموهم األمثل. 

 

 غزة  يالمناطق المهمشة ف يالطفل ف  : مشروع دعم رفاهية2.2

Supporting Child Well-being in Marginalized Areas in Gaza  

 

 تفاصيل المشروع: 

 

  JVC الدوليالمركز الياباني للمتطوعين  التمويل المباشر   اسم جهة

 JVC الدوليالمركز الياباني للمتطوعين  اسم جهة التمويل األصلية 

 دوالر أمريكي 16,069  ميزانية المشروع 

 

 المصروف إجمالي 

 
 دوالر أمريكي 16,069

 

 ( 2021مارس  31 – 2020يوليو  19)  ورشه 9 مدة المشروع 

 

  ات(النصير –دير البلح  - المغازي   - الوسطى )البريج  الموقع 

 

 المنطقة الوسطى ومراكز جمعية أرض اإلنسان في غزة وخانيونس  مكان التنفيذ 

 

 أسرهم   وأفراددون الخامسة من العمر  طفل 1450 الفئة المستهدفة 

 

 أهداف المشروع: 

 على المناطق الهشة   الوسطى بالتركيزالطفل في المنطقة  وتطور تغذية،و ،دعم تحسن صحة

 

 األنشطة الرئيسة للمشروع: 

لتقييم    1000تنفيذ   • منزلية  عمر    1450زيارات  من  اقل  من  5طفل  بمشاركة    سنوات  والتطور  التغذوية  الناحية 

 بالمشروع. المنشطات المتطوعات 

 أو نحول. الكساح )لين العظام( عمل زيارات منزلية مرتين لكل طفل تم تقييمه ووجد انه يعاني من فقر دو أو  •

أو نحول درجة ثانية الى عيادة جمعية ارض  الكساح )لين العظام(  طفل يعانون من مشكالت فقر دم أو   175تحويل   •

 للعالج.االنسان 

 وجبة تعليمية  34تنفيذ  •

 ندوة تعليمية  35تنفيذ  •
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 إنجازات المشروع: 

 بالمشروع والتطور بمشاركة المنشطات المتطوعات  الناحية التغذويةعمل تقييم من عدد األطفال الذين تم ( 1450) •

 عدد حاالت االطفال الذين يحتاجون الى متابعة ميدانية بسبب مشكالت سوء التغذية البسيطة  ( 175) •

   في ندوات جماعية توعويةعدد المشاركين  ( 408) •

 مشورة فردية لألهالي في المؤسسات المحلية   ( 170) •

 

 تأثير المشروع: 

وال سيما األكثر ضعفًا الذين يستطيعون الوصول إلى الخدمات    الفلسطينيين،يزداد عدد األطفال واألمهات    ،2022بحلول عام  

 الصحية والغذائية العادلة والجيدة التي تدعم األطفال من أجل البقاء والوصول إلى نموهم األمثل. 

 

 

 غزة  يالمناطق المهمشة ف يالطفل ف  رفاهية مشروع دعم: 2.3

Supporting Child Well-being in Marginalized Areas in Gaza 

 

 تفاصيل المشروع: 

 

 التمويل    اسم جهة

 المباشر

  JVC الدوليالمركز الياباني للمتطوعين 

اسم جهة التمويل  

 األصلية 

 JVC الدوليالمركز الياباني للمتطوعين 

 دوالر أمريكي 809,8  ميزانية المشروع 

 

 المصروف إجمالي 

 

 أمريكي دوالر8,809 

 

 2021 يونيو 30 -   2021ابريل  01 مدة المشروع 
 

 والشمال  ات(النصير –دير البلح  - المغازي   - الوسطى )البريج  الموقع 

 

 طفل  150  الفئة المستهدفة 

 

 

 أهداف المشروع: 

ومتابعة الوعي الصحي في منطقة    على المناطق الهشة  الوسطى بالتركيزالطفل في المنطقة    وتطور  تغذية،و  ،دعم تحسن صحة

 الشمال 

 

 األنشطة الرئيسة للمشروع: 

 طفل.   150متابعة وتقييم األطفال في المنطقة الوسطى  •

 109بحضور  جماعية، محاضرة توعوية 12محاضرات تثقيف صحي  •

مج • الشمالماستبيانات  منطقة  في  بؤرية  )  وعات  اسرة  40لعدد  الحالة  (  التطور  عن  ومهارات  والتغذوية  الصحية 

وتنشيط   السابقات  المتطوعات  بمعرفة  وتقييم  الشمال  منطقة  في  السابق  المشروع  ومتابعة  أطفالهم  لدى  السلوكي 

   .معرفتهم وتبادل الخبرات بين متطوعات الشمال ومتطوعات المنطقة الوسطى 

 

 إنجازات المشروع: 

   بسبب سوء التغذية  احالتهم للعياداتعدد األطفال الذين تم ( 150) •

   في ندوات جماعية توعويةعدد المشاركين  ( 109) •

المنطقة   • ومتطوعات  الشمال  متطوعات  بين  الخبرات  وتبادل  معرفتهم  وتنشيط  السابقات  المتطوعات  معرفة  تقييم 

   .الوسطى
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 األطفال في منطقة الشمال. ( استبانة مع اسر 40)عدد تعبئة استبيانات  •

 

 تأثير المشروع: 

 تدعم األطفال من أجل البقاء والوصول إلى نموهم األمثل.  األساسية التيوالغذائية  تلبية االحتياجات الصحية •

 سنوات  5التعرف على احتياجات منطقة الشمال ونسبة الوعي الصحي لدى أسر األطفال األقل من  •

 غزة  يالمناطق المهمشة ف يالطفل ف  رفاهية مشروع دعم: 2.4

Supporting Child Well-being in Marginalized Areas in Gaza  

 

 تفاصيل المشروع: 

 

 التمويل    اسم جهة

 المباشر

  JVC الدوليالمركز الياباني للمتطوعين 

اسم جهة التمويل  

 األصلية 

 JVC الدوليالمركز الياباني للمتطوعين 

 دوالر أمريكي 49,582  المشروع ميزانية 

 

 إجمالي المصروف 

 

 دوالر أمريكي 32,585  

 ( 2022مارس  31  – 2021يوليو  01 مدة المشروع 

 المنطقة الوسطى ومراكز جمعية أرض اإلنسان في غزة وخانيونس  مكان التنفيذ 

 

 أسرهم   وأفراددون الخامسة من العمر  طفل 1200 الفئة المستهدفة 

 

 

 المشروع: أهداف  

دعم األطفال واألمهات في المحافظة الوسطى من قطاع غزة خصوصا في المناطق المهمشة للوصول لخدمات صحية  

األمثل   وتطورهم  لنموهم  والوصول  الحياة  قيد  على  للبقاء  أطفالهم  لدعم  الجودة  وعالية  متكافئة  األطفال  وتغذوية  دعم 

ا في المناطق المهمشة للوصول لخدمات صحية وتغذوية متكافئة واألمهات في المحافظة الوسطى من قطاع غزة خصوص

 األمثل. هم روعالية الجودة لدعم أطفالهم للبقاء على قيد الحياة والوصول لنموهم وتطو

 

 األنشطة الرئيسة للمشروع: 

لتقييم    1000تنفيذ   • منزلية  عمر    1200زيارات  من  اقل  من  5طفل  بمشاركة    سنوات  والتطور  التغذوية  الناحية 

 بالمشروع. المنشطات المتطوعات 

 أو نحول.   الكساح )لين العظام( او عمل زيارات منزلية مرتين لكل طفل تم تقييمه ووجد انه يعاني من فقر دو  •

أو نحول درجة ثانية الى عيادة جمعية ارض  الكساح )لين العظام(  طفل يعانون من مشكالت فقر دم أو   100تحويل   •

 طرد غذائي(.  100مع إعطائهم طرود غذائية لألطفال المحولين ) للعالجاالنسان 

 وجبة تعليمية  20تنفيذ  •

 ندوة تعليمية  6تنفيذ  •

 إنجازات المشروع: 

   بسبب سوء التغذية  احالتهم للعياداتعدد األطفال الذين تم ( 70) •

 عدد حاالت االطفال الذين يحتاجون الى متابعة ميدانية بسبب مشكالت سوء التغذية البسيطة  ( 200) •

 الطبيعية  الرضاعة  وأهمية  السلوكي  التطور  ومراحل  التغذية  وسوء  الدم  فقر  موضوع  عن  توعوية  محاضرات  (25)  •

   التكميلية واألغذية الرضع وصغار األطفال   وتغذية

   (  توزيع طرود غذائية 100)  •

   في ندوات جماعية توعويةعدد المشاركين  ( 170) •

 ( توزيع المقويات على األطفال  160) •

  ألعاب تصنيع جلسات(   5) •
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 تأثير المشروع: 

وال سيما األكثر ضعفًا الذين يستطيعون الوصول إلى الخدمات    الفلسطينيين،يزداد عدد األطفال واألمهات    ،2022بحلول عام  

 الصحية والغذائية العادلة والجيدة التي تدعم األطفال من أجل البقاء والوصول إلى نموهم األمثل. 

 

    2021إنسانية طارئة للمتضررين جراء الغارة الجوية في غزة  مشروع مساعدات: 2.5

Emergency Humanitarian Assistance for the affected people by air strike in Gaza,2021 

 تفاصيل المشروع: 

 

 التمويل    اسم جهة

 المباشر

  JVC الدوليالمركز الياباني للمتطوعين 

اسم جهة التمويل  

 األصلية 

 JVC الدوليالمركز الياباني للمتطوعين 

 دوالر أمريكي 9,351  ميزانية المشروع 

 

 إجمالي المصروف 

 

 دوالر أمريكي 9,351

 2021سبتمبر30 – 2021 يونيو 27 مدة المشروع 

 

  ات(النصير –دير البلح  - المغازي   - الوسطى )البريج  الموقع 

 

 جمعية أرض اإلنسان في غزة وخانيونس المنطقة الوسطى ومراكز   مكان التنفيذ 

 

   رةأس 188 الفئة المستهدفة 

 

 أهداف المشروع: 

يهدف إلى المساعدة في التعافي السريع من التأثير على الظروف المعيشية واألضرار النفسية الناجمة عن القصف الجوي لقطاع  

سنوات والذين تم تقييمهم في إطار مشروع " دعم رفاهية    5غزة ومنع تدهور صحة األطفال الذين يعانون من سوء التغذية تحت  

 الطفل في المناطق المهمشة في قطاع غزة.

 

 األنشطة الرئيسة للمشروع: 

 في المنطقة المستهدفة.  االفراد  احتياجات ومعرفة  بحث •

 أسرة.  188 نظافة( توزيع طرود غذائية ومستلزمات النظافة ) طرود  •

لمو • األولي  النفسي  اإلسعاف  وتدريب  المشروع  المنطقة    40ظفي  من  المتطوعات  الصحيات  المثقفات  من 

 الوسطى. 

 إنجازات المشروع: 

 أسرة.  188 نظافة( توزيع طرود غذائية ومستلزمات النظافة ) طرود  •

 من المثقفات الصحيات المتطوعات من المنطقة الوسطى.  40تدريب اإلسعاف النفسي األولي لموظفي المشروع و •

 

 المشروع: تأثير 

 .ل تقديم الخدمات والرعاية الصحيةفي غزة من خال  19  - تقليل وتخفيف انتشار وتأثير كوفيد
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 COVID-19معالجة سوء التغذية وفقر الدم خالل مشروع : 2.6

Addressing Malnutrition and Anemia During COVID-19   

 

 تفاصيل المشروع: 

 

 التمويل    اسم جهة

 المباشر

 الهيئة الطبية الدولية 

اسم جهة التمويل  

 األصلية 

 الهيئة الطبية الدولية 

 دوالر أمريكي  50,000  ميزانية المشروع 

 

 إجمالي المصروف 

 

 دوالر أمريكي 000,50

 2021نوفمبر  30 – 2021ابريل04 مدة المشروع 

 

 )شرق جباليا(محافظة غزة )الشجاعية، الشعف، التفاح( ومحافظة شمال غزة  الموقع 

 شهرا  59من عمر ستة شهور لغاية  طفل 2500 الفئة المستهدفة 

  شهرا 59سيدة من أمهات األطفال من عمر ستة أشهر لغاية  1000

 

 أهداف المشروع: 

شهرا المعرضين لسوء    59-6توفير خدمات الفحص المجتمعي ورعاية المرضى لمن األطفال الذين تتراوح فترة   •

 أربعة مجتمعات مهمشة في محافظة غزة ومحافظة شمال قطاع غزة 4الدم في التغذية وفقر 

والحوامل والمرضعات حول التغذية السليمة وممارسات التغذية لمنع سوء التغذية   رفع مستوى الوعي لدى األمهات •

 . . ونقص المغذيات الدقيقة في أطفالهن، باإلضافة إلى لخدمات الدعم النفسي حسب الحاجة

 األنشطة الرئيسة للمشروع: 

ء التغذية ونقص المغذيات تثقيف األمهات والحوامل والمرضعات حول التغذية السليمة وممارسات التغذية لمنع سو •

 . الدقيقة في أطفالهن، باإلضافة إلى لخدمات الدعم النفسي حسب الحاجة

تنفيذ مسح ميداني لألطفال من عمر ستة شهور لغاية تسع وخمسون شهرا من الناحية التغذوية والتطور بمشاركة   •

 المنشطات المتطوعات بالمشروع 

 .الت فقر دم أو نحول درجة ثانية الى عيادة جمعية ارض االنسان للعالجواحالة األطفال الذين يعانون من مشك تقييم •

 إنجازات المشروع: 

 30/11/2021 - 04/04/2021 فترة تنفيذ األنشطة 

تقييمهم  عدد األطفال الذين تم   طفل   2774 

عدد األطفال الذي تم احالتهم وأداخلهم لمركز غزة 

 للمتابعة ممن يعانون من سوء التغذية وفقر الدم  

 طفل  412

 سيدة 1245 عدد المشاركين في ندوات جماعية توعوية  

  210فيتامينات )أ ، د( نقط   و  210توزيع المقويات على األطفال  

 شراب  فيتامينات  210شراب الحديد و

 طفل  210

 

 تأثير المشروع: 

تغيير السلوك اإليجابي الذي تبنته األمهات أثناء مشاركتهم حلقات وندوات التثقيف الصحي والنفسي وكيفية ادارتهن الجيدة   •

كورونا، وكيفية تجنب العدوى، وكيفية اعداد  بجائحة    لسلوك اطفالهن، فيما يخص النظافة وااللتزام بالتعليمات الخاصة 

 ازنة لألطفال حسب الفئة العمرية احتياجات كل فئة بما يتناسب مع اإلمكانيات المتاحة لكل أسرة.  الوجبات الصحية المتو
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يعتبر كمرجع لألمهات إلدارة اي مشاكل مستقبلية  • العلمية والذي  بالمواد  أيدي االمهات غنى  بين  توعوي  وجود كتيب 

 تخصها او تخص صحة وتغذية أطفالها.

 االجتماعية واالقتصادية  COVID-19برنامج التواصل المجتمعي لدعم الفقراء واألكثر عرضة آلثار مشروع : 2.7

Community Outreach Program to support the poor and most vulnerable to COVID-19 

socio-economic implications  

 تفاصيل المشروع: 

 

 التمويل    اسم جهة

 المباشر

 الطبية الدولية الهيئة 

اسم جهة التمويل  

 األصلية 
 الهيئة الطبية الدولية 

 دوالر أمريكي  35,000  ميزانية المشروع 

 

 إجمالي المصروف 

 

 دوالر أمريكي 877,11

  2022فبراير  28 –  2021نوفمبر 01 مدة المشروع 

 

 ومحافظة شمال غزة )شرق جباليا(  والزيتون( محافظة غزة )الشجاعية، الشعف، التفاح الموقع 

 سنوات  5اقل من  طفل 1800 الفئة المستهدفة 

 

 أهداف المشروع: 

تلبية االحتياجات الصحية والتغذوية األساسية لألطفال الضعفاء في خمس مناطق معرضة للخطر في محافظات غزة وشمال  

العاملين في الخطوط االمامية والسكان المتضررين   غزة من خالل توفير خدمات طبية مجانية عالية الجودة مع ضمان سالمة

 . 19 -اثناء جائحة كوفيد

 

 األنشطة الرئيسة للمشروع: 

  في  الشائعة الطفولة  بأمراض المصابين الخامسة سن  دون لألطفال زيارة  كل في طبيا  فحصا 30 الى ليص  ما اجراء •

  60  بمعدل  زيارة  20  الشهر  في  الزيارات  د عد  للخطر.  المعرضة   المناطق  في  المختارة  المحلي   المجتمع  منظمات

 أشهر.  ثالثة في زيارة

   أشهر ثالثة خالل  زيارة 60 في طفل   0018 ليعاد بما الشهر في سنوات خمس من اقل طفل  600 فحص •

 أشهر.  ثالثة خالل مستفيد 480 يعادل بما الشهر/ لألطفال الرعاية مقدمي من 160 ل  توعية جلسات عقد •

  خالل   مستفيد  600  ليعاد  بما  الشهر  /  لألطفال  رعاية  مقدم200   ل  وتغذيته  الطفل  صحة  حول  فردية  استشارات  اجراء •

 أشهر. ثالثة

  الى  المعقدة  التغذية   سوء  حالة   بسبب  تخصصا   أكثر   خدمات  على  للحصول   متابعة  الى   يحتاجون  الذين  األطفال  إحالة  •

 االنسان.  ألرض الخارجية العيادة

 .الثانوية الخدمات مقدمي الى الخطر عالمات عليهم تظهر الذين األطفال تحويل •

 إنجازات المشروع: 

 31/12/2021 - 01/11/2021 ة تنفيذ األنشطفترة 

فحص اطفال  اقل من خمس  سنوات  مصابي ن بأمراض  

 الطفولة الشائعة  

600 

 160 عقد جلسات توعية  جماعية لمقدمي الرعاية لألطفال 

  مقدميل وتغذيته الطفل صحة حول  فردية  استشارات اجراء 

    لألطفال  الرعاية

200 
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 تأثير المشروع: 

ً  واألكثر للعالج المحتاجين لألطفال األساسية االحتياجات تلبية •   في  والعالج  الصحية خدماتال  توفير خالل من  تهميشا

 الصحية.  الرعاية مرافق

  الطبية   باإلمدادات  الشريكة   الصحية  الرعاية  مرافق  دعم  خالل   من  غزة  في  19  -كوفيد   وتأثير  انتشار  وتخفيف   تقليل •

 الالزمة 

 في منطقة خانيونس  والعدوان األخيربجائحة كورونا    المتأثرينتلبية االحتياجات الصحية والغذائية لدى األطفال  مشروع   :2.8

Addressing health and nutritional needs among young children impacted by COVID-19 and 

recent offensive in khanyounis, Gaza a 

 تفاصيل المشروع: 

 

 التمويل    اسم جهة

 المباشر

 مؤسسة العون الطبي للفلسطينيين

اسم جهة التمويل  

 األصلية 

 مؤسسة العون الطبي للفلسطينيين

 

 دوالر أمريكي  326,074  ميزانية المشروع 

 

 إجمالي المصروف 

 

 دوالر أمريكي 19,575

  2023يناير  31 – 2021اكتوبر 01 مدة المشروع 

 

 خانيونس  محافظة الموقع 

   طفل 9000 الفئة المستهدفة 

 

 أهداف المشروع: 

 غزة.  خانيونس،تحديد انتشار جميع أشكال سوء التغذية ونقص المغذيات الدقيقة بين األطفال الصغار في محافظة  •

بين األطفال الصغار في محافظة    والحادةمعالجة الحاالت الجديدة التي تعاني من سوء التغذية من الدرجة المتوسطة   •

 غزة. خانيونس،

بين األطفال الصغار في محافظة    والحادةمعالجة الحاالت الجديدة التي تعاني من قصر القامة من الدرجة المتوسطة   •

 غزة. خانيونس،

 غزة.  خانيونس،يدة التي تعاني من نقص المغذيات الدقيقة بين األطفال الصغار في محافظة معالجة الحاالت الجد •

األسر   • محافظة    ومقدميتوعية  في  الدقيقة  المغذيات  ونقص  التغذية  سوء  أشكال  بجميع  الصغار  لألطفال  الرعاية 

 غزة لمنع االنتكاس. خانيونس،

ا يتعلق بتحديد وإدارة العوامل النفسية واالجتماعية التي تساهم بناء قدرات طاقم عمل فريق ارض االنسان ال سيما فيم •

 في الحرمان الغذائي. 

 األنشطة الرئيسة للمشروع: 

 طفل في رياض االطفال في محافظة خانيونس  9000تقييم  •

جميع التحاليل المخبرية   وتنفيذطفل للمتابعة في مركز خانيونس بما يتضمن عمل القياسات الجسمانية    1800احالة   •

 الالزمة. 

 معالجة جميع العدوى بين االطفال بما فيها عدوى الديدان. •

 المتابعين حسب االحتياج لألطفال والعالجيةتوفير المكمالت الغذائية  •

 ي البرنامج عند تحقيقهم لمعايير النمو المناسبة. ف المتابعينتخريج االطفال  •

 المتابعين حسب تصنيف الدخول.  لألطفالالغذائية  والحصص المدعم بالحديدتوزيع البسكويت  •

 المتابعين لرفع الوعي لديهم. لألطفال الرعاية  ومقدميتنفيذ ورشات طبخ عملية ألهالي  •

معايير النظافة للحد من انتشار  وستتضمنالرعاية لهم  ومقدمي ال ألهالي االطف والجماعية تقديم االستشارات الفردية  •

 . 19- فايروس كوفيد
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 الرعاية. ومقدميتعليمية على االهالي  وموادتوزيع كتيبات  •

تختص   ومواضيع موظف من الطاقم على مواضيع العنف المبني على النوع االجتماعي    17سيتم اجراء تدريب ل   •

 . باإلعاقة

 إنجازات المشروع: 

 31/12/2021- 2021 /01/10 فترة تنفيذ األنشطة 

تم تقييم أطفالهمالتي  رياض االطفال عدد   األطفال رياض  5 

األطفال ميدانيا في رياض  همتقييمعدد األطفال الذي تم   طفل  341 

 طفل   72 عدد األطفال تم تحويلهم للمتابع في مركز خانيونس 

 341 ألهالي و مقدمي الرعاية لألطفال استشارة فردية تم تقديمها ميدانيا 

 حصة  54 توزيع حصص غذائية لألطفال المحالين للمركز

 تأثير المشروع: 

 لألطفال المشاركين وأسرهم من خالل الوعي المكتسب خالل فترة المشروع  تحسين الوضع الصحي التغذوي 

 

 السنة السادسة  – وجد – اإلعاقة منهم تحسين الوضع الصحي لأليتام وعائالتهم وتأهيل ذوي  :2.9

Improving the health status of orphans and their families and rehabilitating them with 

disabilities – WAJD – (6th year) 

 تفاصيل المشروع: 

 

اسم جهة التمويل  

 المباشر

 التعاون مؤسسة

اسم جهة التمويل  

 األصلية 

 فلسطين وبنك  الشوا عطا هاشم  وصندوق للتنمية قطر  صندوق

 أمريكيًا دوالًرا 166,203 ميزانية المشروع 

 أمريكيًا دوالًرا 166,203 إجمالي المصروف 

 2021يوليو  07 –  2020نوفمبر 08 مدة المشروع 

 (الشمال  -   غزة -  الوسطى  -  خانيونس  -   رفح)  غزة قطاع محافظات جميع الموقع 

 المستهدفة الفئة 

 

 وعائالتهم  2014عدوان يتيما من ضحايا  470

 

 أهداف المشروع: 

تعزيز فرص الحصول على الرعاية الصحية والمناسبة وتأهيل ذوي االعاقة األيتام كل من مكوني وجد و مستقبلي المساهمة في  

األمهات والفتيات من سرطان الثدي بنشر التوعية و  ضمن برنامج رعاية األيتام، وحمايتهم من األمراض، باإلضافة الى حماية  

 الفحص المبكر.

 

 األنشطة الرئيسة للمشروع: 

 المرحلة التحضيرية  •

 التقييم األولي وتصنيف األيتام حسب الحالة الصحية  •

 التعاقد مع أحد المستشفيات لتنفيذ المتابعة العالجية للحاالت وإجراءات العمليات الجراحية  •

 المراكز الخاصة بتنفيذ جلسات الليزر لحاالت الحروق الشديدةالتعاقد مع أحد  •

 االيتام ذوي اإلعاقة ببرامج التأهيل  وتزويدالتعاقد مع أحد المراكز لتقييم  •

 الماموجرام  –توعية السيدات بمرض سرطان الثدي والفحص المبكر  •

 التعامل مع أبنائهم. وكيفيةتنفيذ جلسات تثقيفية لألمهات  •
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 المشروع: إنجازات 

 املجموع  التفاصيل 

 طفال  170 تقويم صحي و تغذوي وتشخيص 

 طفال  50 سيتم عالج ومتابعه بشكل كامل بمراكز الجمعية 

 أم 33 التثقيف الصحي والمشورة الهادفة )بمراكز الجمعية( 

 كجم  720 أغذية أو وجبات تم صرفها لالستخدام المنزلي )بسكويت غني بالمغذيات(

 طفال  38 البسكويت الغني بالمغذيات فيد من سيت 

 حقيبة  450 حقيبة صحية تدعم األمن والسالمة سيتم توزيع 

 طردا   450 سيتم توزيع طرود غذائية للعائالت األكثر احتياجا

 طفل  20 إجراء عمليات جراحية متنوعة سيتم 

 أطفال  prp 13وسيتم إجراء جلسات ليزر  

 طفال  120 متابعة في مستشفى العودة سيتم 

 أطفال  8 سيتم متابعة قصر القامة الهرموني 

 طفل  100 تقييم االطفال من ذوي اإلعاقة وتحديد خطة التدخل لكل حالة حسب اجتياحها.

 طفل  39 تقديم خدمات العالج الطبيعي 

 طفل  39 تقديم خدمات العالج الوظيفي

 طفل  80 تقديم خدمات عالج النطق 

تعويضية للمحتاجين من االطفال االيتام )نظارات، حذاء طبي، حفاظات  سيتم توزيع أجهزة 

 صحية( 
 طفل  60

 سيدة  200 اكلينيكي   وفحصجلسات نشر التوعية ألمهات األيتام/الفتيات حول سرطان الثدي 

 سيدة  200 إجراء الفحص المبكر )الماموجرام( ألمهات األيتام/ الفتيات.

 نشرة  300 لسرطان الثدي على األمهات/الفتيات. توزيع نشرات خاصة بالفحص الذاتي 

 

 المشروع:  تأثير

 تحسن الوعي المعرفي والعادات الغذائية لدى األيتام وعائالتهم وتطوير مفاهيم وسلوكيات التغذية السليمة   •

 لألمهات بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي  والوعيتحسن الدراية  •

فرص اندماج االيتام من ذوي االعاقة في المجتمع بعد خضوعهم لبرامج تأهيل عالجي ووظيفي وعالج    تحسن وتعزيز •

 نطق 

 دعم األمن الغذائي لعائالت األيتام األكثر احتياجا •

 اقة تحسن المستوى الثقافي والنفسي واالجتماعي ألسر األيتام ذوي اإلع •

 

 قطاع غزة  -سنوات في منطقة الوسطى    5تحسين الحالة الصحية والتغذوية لألطفال تحت سن : 2.10

Improving nutritional health status of children under age 5 in the middle areas of the Gaza 

Strip 

 تفاصيل المشروع:  

اسم جهة التمويل   تحالف أطفال الشرق األوسط 

 المباشر

اسم جهة التمويل   تحالف أطفال الشرق األوسط 

 األصلية 

 ميزانية المشروع  دوالًرا أمريكيًا 139,221

 إجمالي المصروف  دوالًرا أمريكيًا 13,175

 مدة المشروع     2022ابريل  30  -  2021نوفمبر  01

 الموقع  جمعية آفاق جديدة  - المنطقة الوسطي

 الفئة المستهدفة   سنوات  5شهور حتى   6من عمر  طفل   1000ا
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 أهداف المشروع: 

 الهدف العام 

 المنطقة الوسطي بقطاع غزة.   في شهر  59شهور حتى    6تحسين الوضع الصحي التغذوي لألطفال من سن   في المساهمة  

 

 الفرعية ألهداف ا

تقليل معدل انتشار أمراض سوء التغذية من حاالت النحول ومشاكل النمو ومرض فقر الدم المتوسط    فيالمساهمة   •

ا في المناطق الوسطى من قطاع غزة.    59-6والشديد بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين   شهر 

 ت الغذائية لدى أطفالهن.تثقيف األمهات حول ممارسات التغذية والتغذية السليمة لمنع سوء التغذية ونقص المكمال •

انخفاض معدل انتشار أمراض سوء التغذية من حاالت النحول ومشاكل النمو ومرض فقر الدم المتوسط    في المساهمة   •

ا في رياض األطفال   59-6والشديد بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين   شهر 

 

 األنشطة الرئيسة للمشروع:  

 وتغذوي( لألطفال وإحالة المصابين منهم بسوء التغذية أو فقر الدم  سريري تقييم صحي )  •

الميدان على األطفال الذين يعانون من سوء تغذية البسيطة أو فقر دم درجة    فيتوزيع األدوية والمكمالت الغذائية   •

 .أولي أو األطفال الذين يعانون من أمراض االسهال المعدية والتهابات الجهاز التنفسي الحادة

الحاالت   • الميدان وعمل متابعة شهرية تستمر ل    التي استقبال  قياسات طول ووزن    4تم إحالتها من  زيارات من 

 وفحوصات مخبرية وتوزيع أدوية ومكمالت غذائية.  

للحاالت    • السن  تغذية األطفال الرضع وصغار  بشأن  المشورة  الفردية وخدمة  يتم   التي تقديم خدمة االستشارة  لن 

 يدان خالل فترة تنفيذ المشروع إحالتها من الم

تمت أحالتهم من رياض األطفال واجراء متابعة شهرية تستمر    ناستقبال األطفال الذي   - تقديم جلسات توعية جماعية    •

 زيارات من قياسات طول ووزن وفحوصات مخبرية وتوزيع أدوية ومكمالت غذائية.  4ل  

 سواء من الميدان أو من رياض األطفال وذلك طوال فترة المتابعةتم إحالتهم للعيادة    التيتوفير المواصالت للحاالت    •

طرود(    3طرد لحاالت رياض األطفال )لكل طفل    98طرد للحاالت الميدان,    600توفير طرود غذائية مصنفة    •

 .طرود( 23طرد لحاالت اإلحالة من الميدان )لكل طفل    1200و

 إنجازات المشروع: 

 2021-12- 30 حتى  2021- 12-1فترة االنجازات من 

 .  الديكجحر  النصيرات،  الوسطى:  فيذكور من المناطق التالية   316وإناث    352طفل   668تم تقييم  •

 %( إلى عيادة جمعية أرض اإلنسان غزة 17طفل )   116تم إحالة  •

 أم من االستشارات الفردية   462استفادت   •

 %  14حيث كانت زيادة نسبة المعرفة   جلسات توعية خالل الشهر  6أم من جلسات التوعية بواقع   85استفادت   •

% من األطفال الذين لم يتم إحالتهم ويعانون من فقر دم درجة أولي أو أمراض  71تم توفير أدوية بشكل مجاني ل    •

طفل    124طفل دواء مضاد للفطريات ,    48االسهال المعدية أو التهابات الجهاز التنفسي الحادة. حيث توفر ل  

 .طفل مضاد للطفيليات  86و طفل مضاد حيوي   70  , دوطفل فيتامين أ   66خافض للحرارة ,  

 تأثير المشروع: 

 شهر.   59شهور حتى  6تحسين الوضع الصحي والتغذوي لفئة األطفال من سن   •

التغذوية مما سيقلل من انتشار حاالت سوء    الممارسات   في لدي األمهات    والمعرفيزيادة نسبة المستوى التوعوي   •

 .مالتغذية وفقر الد
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 جمعية أرض االنسان الفلسطينية الخيرية تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة أعضاء مجلس إدارة  

 

 

 الرأي 

جمعية أرض االنسان الفلسطينية مركز المالي لللفي رأينـا، أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية  

وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ    2021كانون األول    31"( كما في  جمعية)فيما يلي "ال  الخيرية

 المالية الدولية. وفقاً لمعايير التقارير

 

 نطاق التدقيق 

 

 ما يلي: جمعيةتشتمل البيانات المالية لل

 

 .2021كانون األول  31بيان المركز المالي كما في  •

 للسنة المنتهية بذلك التاريخ.  و التغيرات في صافي الموجودات بيان األداء المالي •

 بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ.  •

 . ومعلومات توضيحية أخرى. إيضاحات حول البيانات المالية والتي تشمل ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة •

 

 أساس الرأي

"مسؤوليات المدقق فيما  لقد قمنا بعملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير مبينة في فقرة  

 من هذا التقرير. يخص تدقيق البيانات المالية"

 

 نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا.

 

 االستقاللية

  )والتي تشمل معايير االستقاللية الدولية(  للمحاسبين المهنيين  الدولي  إننا مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد السلوك األخالقي

 . الصادرة عن مجلس معايير السلوك األخالقي الدولي للمحاسبين، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لتلك القواعد

 

 ت اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية مسؤوليا

إن اإلدارة مسؤولـة عن إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية، إضافة إلى توفير  

الج بيانات مالية تخلو من األخطاء  لغرض إعداد  وهرية، سواء كانت ناتجة عن  نظام رقابة داخلي تراه اإلدارة ضرورياً 

 احتيال أو خطأ.

 

على االستمرار كمنشأة مستمرة واإلفصاح، حيثما   جمعيةعند إعداد البيانات المالية، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة ال

للمنشأة المستمرة إال إذا كانت ا المتعلقة باالستمرارية واستخدام األساس المحاسبي  إلدارة تنوي  تطلب األمر، عن األمور 

 ، أو ليس لديها بديل واقعي سوى القيام بذلك.ا أو وقف عملياته جمعيةتصفية ال
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 )يتبع(  جمعية أرض االنسان الفلسطينية الخيريةتقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة أعضاء مجلس إدارة  

 

 مسؤوليات اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية )يتبع( 
 

 .جمعيةإن أولئك المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية لل
 

 مسؤوليات المدقق فيما يخص تدقيق البيانات المالية
 

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية ككل تخلو من األخطاء الجوهرية، سواء كانت  

ستوى عالي من التأكيد، لكنه  ناتجة عن احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير المدقق الذي يتضمن رأينا. يعتبر التأكيد المعقول هو م

ال يضمن أن تكشف عملية التدقيق، التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، دائماً عن األخطاء الجوهرية عند وجودها. يمكن 

القرارات  على  معقول  بشكل  تؤثر  مجتمعة  أو  منفردة  كانت  إذا  جوهرية  وتعتبر  خطأ،  أو  احتيال  عن  األخطاء  تنشأ  أن 

 التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه البيانات المالية.االقتصادية 

 

كجزء من عملية التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، نقوم بممارسة االجتهاد المهني والحفاظ على الشك المهني في 

 جميع مراحل التدقيق. كذلك فإننا نقوم بما يلي:

ف • الجوهرية  المالية، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ، وتصميم وتنفيذ تحديد وتقييم مخاطر األخطاء  البيانات  ي 

إجراءات تدقيق تتناسب مع تلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا. يعتبر خطر عدم 

طوي االحتيال على تواطؤ أو  اكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة عن احتيال أعلى من ذلك الناتجة عن خطأ، حيث قد ين

 تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز للرقابة الداخلية. 

لل • الداخلية  للرقابة  فهم  على  مناسبة حسب    جمعيةالحصول  تدقيق  إجراءات  تصميم  بهدف  التدقيق  بعملية  الصلة  ذات 

 . جمعيةالظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخليـّة لل 

دى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها تقييم م •

 اإلدارة.

التوصل إلى استنتاج حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لألساس المحاسبي للمنشأة المستمرة، وفي ما إذا كانت هناك  •

 جمعيةالتدقيق التي تم الحصول عليها، متعلقة بأحداث أو ظروف قد تشكك في قدرة الشكوك جوهرية، بناًء على أدلة  

على االستمرار كمنشأة مستمرة. إذا استنتجنا وجود شكوك جوهرية، فيتوجب علينا لفت االنتباه في تقرير المدقق إلى 

فصاحات غير كافية. تستند استنتاجاتنا إلى  اإلفصاحات ذات العالقة في البيانات المالية، أو تعديل رأينا إذا كانت تلك اإل

 جمعيةأدلة التدقيق التي حصلنا عليها لغاية تاريخ تقرير المدقق. ولكن يمكن ألحداث أو ظروف مستقبلية أن تؤدي بال

 كمنشأة مستمرة. اإلى وقف أعماله

ا إذا كانت البيانات المالية تعكس  تقييم العرض الشامل للبيانات المالية وبنيتها ومحتواها، بما في ذلك اإلفصاحات، وم •

 المعامالت واألحداث بطريقة تحقق عرضاً عادالً.

إننا نتواصل مع أولئك المكلفين بالحوكمة حول عدة أمور، من بينها نطاق وتوقيت التدقيق المخطط لهما ومالحظات التدقيق  

 دها خالل عملية التدقيق.الهامة، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية نقوم بتحدي

 

 

 برايس ووتر هاوس كوبرز فلسطين

 

 

 

 هللا، فلسطينرام 

2021 شباط -- 
  





 جمعية أرض االنسان الفلسطينية الخيرية
 2021كانون األول  31البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 ما لم يذكر خالف ذلك(  بالدوالر األمريكي)جميع المبالغ معروضة 

 

4 

 و التغيرات في صافي الموجودات   بيان األداء المالي
 كانون األول   31في  للسنة المنتهية في 

 

 2020 2021 إيضاح  

    
    مساهمات وإيرادات أخرى

  72,899  136,570 )15( تبرعات غير مقيدة 
  21,631  33,364 )16( ايرادات انشطة محلية 

  684,523  818,292 )14( مساهمات  تشغيلية محررة من القيود 
  405,926  715,357 )12( مساهمات "تتعلق بالموجودات الثابتة و المخزون" محررة من القيود 

  1,184,979  1,703,583   مجموع المساهمات واإليرادات األخرى

    
    المصاريف 

 (882,252) (1,311,221) )17( مصاريف مشاريع 
 (257,907) (311,254) )18( مصاريف عمومية وإدارية 

 (43,884) (53,845) )6( مصاريف االستهالك 
  10,320 (3,904)   ربح من ترجمة العمالت األجنبية  )خسارة(

 (1,173,723) (1,680,224)   مجموع المصروفات 

     

  11,256  23,359  صافي الفائض للسنة 

     
  67,209  78,465  صافي الموجودات في بداية السنة 

  78,465  101,824  صافي الموجودات في نهاية السنة  

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.   28إلى  6تشكل اإليضاحات المرفقة على الصفحات من  −  
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 بيان التدفقات النقدية 
 كانون األول  31في  للسنة المنتهية في 

 
 2020 2021 إيضاح  

    
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

  11,256  23,359  صافي الفائض للسنة 
     

     التعديالت 
  43,884  53,845 )6( مصاريف استهالك 

  30,504  34,456 )11( مخصص مكافآت الموظفين 
 (684,523) (818,292) )14( مساهمات تشغيلية محررة من القيود 

 (405,926) (715,357) )12( بالموجودات الثابتة و المخزون" محررة من القيود مساهمات "تتعلق  

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل المساهمات المقبوضة ودفع مكافآت 
 (1,004,805) (1,421,989)   الموظفين والتغيرات في رأس المال العامل 

    
 (13,374) (19,852) )11( مكافآت الموظفين المدفوعة 

    
    التغيرات في رأس المال العامل: 
 (66,682) (180,701)  مخزون مستلزمات و مواد طبية 

 (1,396) (10,913)  ذمم مدينة وموجودات متداولة أخرى 
  177,375 (133,341)  مساهمات مدينة 

  713,501  894,415  تشغيلية مؤجلة     مساهمات
  676,422  1,039,046  تتعلق بالموجودات الثابتة و المخزونمساهمات مؤجلة 

  10,086  31,511  ذمم دائنة ومستحقات أخرى 

  1,495,932  1,620,165  األنشطة التشغيلية ناتج منصافي النقد ال

    
    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (247,697) (196,834) )6( شراء ممتلكات ومعدات 

 (247,697) (196,834)  الستثمارية األنشطة   مستخدم فيصافي النقد ال 

    
  243,430  1,342  صافي التغيرات في النقد و النقد المعادل 

  194,811  438,241 )10( النقد والنقد المعادل في بداية السنة 

  438,241  439,583 )10( النقد والنقد المعادل في نهاية السنة 

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.   28إلى  6تشكل اإليضاحات المرفقة على الصفحات من  −
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 عــام .1
 

 Terre– للمؤسسة السويسرية ) تير دي زوم  كفرع    1984قطاع غزة سنة    في  جمعية أرض االنسان الفلسطينية الخيريةتم تأسيس  

de Hommes  )     ( لسنة 1حسب قانون الجمعيات رقم )    وزارة الداخلية  لدىم  1999كمؤسسة أهلية فلسطينية عام  و تم تسجيلها

 .6037وتحمل الترخيص رقم  2000

 
المستوى الصحي و   تقديم خدمات صحية و غذائية و اجتماعية لالطفال و االمهات و االسر الفقيرة و ذلك لتحسين  تهدف الجمعية الى 

طق المعرضة للخطر في قطاع غزة عن  او الغذائي لالطفال الذين تتراوح اعمارهم من سن يوم واحد الى خمس سنوات في المن  المعيشي
. تم اعتماد البيانات المالية من قبل مجلس ادارة الجمعية بتاريخ   طريق منهجية المشاركة المجتمعية من خالل مشاريع و برامج الجمعية 

 . 2022كانون الثاني  29
 

 مبدأ االستمرارية  .2
 

لدى   يوفر قناعة دوالر امريكي( و الذي من شانه ان  78,465: 2020دوالر امريكي ) 101,824لدى الجمعية صافي موجودات بقيمة 
مما    2022الجمعية فيما يخص قدرتها على االستمرارية . و تؤكد ادارة الجمعية بانها وقعت العديد من العقود مع عدة ممولين خالل سنة  

ان  بعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه االخرين و تنفيذ االنشطة دون المساس بسير العمل في الجمعية. ادارة الجمعية مقتنعة  دي
ء عليه اعدت  لديها النقد الكافي لسداد التزاماتها المالية في المستقبل المنظور و لفترة ال تقل عن سنة من تاريخ اعتماد البيانات المالية. و بنا

 هذه البيانات المالية على اساس مبدأ االستمرارية.  
 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  .3
 

في إعداد هذه البيانات المالية. يتم تطبيق هذه السياسات بشكل منتظم على جميع    جمعيةال فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة من قبل  
 السنوات المعروضة، ما لم يذكر خالف ذلك. 

 
 أساس اإلعداد  3-1

 
لمبدأ الكلفة   المعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الصادرة عن لجنة  لقد تم إعداد البيانات المالية المرفقة وفقاً  التاريخية بموجب 

  تفسيرات التقارير المالية الدولية التي تنطبق على الشركات التي تطبق المعايير الدولية للتقارير المالية.
 

ي استخدام تقديرات محاسبية أساسية محددة، كما يقتضي من  إن إعداد البيانات المالية بالتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية يقتض
أي  اإلدارة إبداء رأيها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للجمعية. يتم اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي على درجة عالية من إبداء الر

 . 5مالية في اإليضاح رقم  أو التعقيد أو المجاالت التي تعد فيها االفتراضات والتقديرات هامة للبيانات ال
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية  3-2
 

 : هالسياسات المحاسبية المتبعة متوافقة مع تلك الخاصة بالسنة المالية السابقة ، باستثناء تطبيق معايير جديدة ومعدلة كما هو مبين أدنا 
 

 :2021في السنة المالية التي تبدأ في أول كانون الثاني  جمعيةوالتي صدرت وتم تطبيقها من قبل الالمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة 
 

  :2021كانون الثاني  1بتطبيق المعايير والتعديالت التالية للمرة األولى لفترة التقرير السنوية التي تبدأ في   جمعيةقامت ال 
 

يعيد هذا التعديل تعريف النشاط التجاري. وفقاً للتعليقات التي تلقاها مجلس    -(  3التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) •
المؤهلة للتصنيف  معايير المحاسبة الدول  يُعتقد أن تطبيق اإلرشادات الحالية معقد للغاية ويؤدي إلى عدد كبير جداً من المعامالت  ية، 

 كاندماجات أعمال. 
 

هذه التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي    - (  8( والمعيار المحاسبي الدولي رقم )1التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ) •
( )1رقم  رقم  الدولي  المحاسبي  والمعيار  المالية"  القوائم  "عرض  المحاسبية  8(،  التقديرات  في  والتغيرات  المحاسبية  "السياسات   ،)

 واألخطاء"، والتعديالت الالحقة على المعايير الدولية للتقارير المالية األخرى: 
 

فاً ثابتاً لألهمية النسبية في جميع المعايير الدولية للتقارير المالية وإطار المفاهيم للتقارير المالية،  ( تستخدم تعري1  
( توضح تفسير تعريف األهمية النسبية2  
حول المعلومات غير الهامة.  1( تدرج بعض التوجيهات في المعيار المحاسبي الدولي رقم 3  

 

(، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  39(، والمعيار المحاسبي الدولي رقم )9التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) •
توفر هذه التعديالت بعض اإلعفاءات فيما يتعلق بإصالح معدل الفائدة المعياري. وتتعلق هذه    -(، "إصالح معدل الفائدة المعياري"  7)

إنهاء  اإلعفاء )إيبور( والذي ال يجب أن يتسبب بشكل عام في  البنوك  بين  الفائدة  تأثير على إصالح سعر  التحوط ولها  ات بمحاسبة 
محاسبة التحوط. ومع ذلك، يجب أن يستمر تسجيل أي تحوط غير فعال في قائمة الدخل الشامل. وبالنظر إلى الطبيعة الواسعة للتحوطات  

 في جميع الصناعات.  و المؤسسات على سعر إيبور، فإن اإلعفاءات ستؤثر على الشركاتالتي تنطوي على عقود قائمة 
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 )يتبع(  2021في السنة المالية التي تبدأ في أول كانون الثاني  جمعيةوالتي صدرت وتم تطبيقها من قبل الالمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة 

 

المفاهيمي   • سيتم استخدامه في قرارات وضع    - التعديالت على اإلطار  معدالً  مفاهيمياً  إطاراً  الدولية  المحاسبة  أصدر مجلس معايير 
 المعايير بأثر فوري. وتشمل التغييرات الرئيسية: 

 
 زيادة أهمية الرقابة في سياق الهدف من التقارير المالية.  -

 الحياد.  إعادة إرساء االحتراز كعنصر من عناصر -

 تحديد الكيان المقدم للتقارير، والذي قد يكون كياناً قانونياً أو جزءاً من كيان ما.  -

 مراجعة تعريفات األصل وااللتزام.  -

 إزالة عتبة االحتماالت لالعتراف وإضافة توجيهات حول إلغاء االعتراف.  -

 إضافة توجيهات حول أسس القياس المختلفة.  -

الربح أو الخسارة هو مؤشر األداء الرئيسي وأنه، من حيث المبدأ، ينبغي إعادة تدوير اإليرادات والمصاريف  اإلشارة إلى أن عنصر   -

 في الدخل الشامل اآلخر عندما يعزز ذلك من الدقة أو التمثيل العادل للقوائم المالية. 

 
  بعد معايير وتعديالت على المعايير وتفسيرات جديدة صادرة ولكنها ليست سارية المفعول

 
  2021  كانون األول  31المنتهية في    بياناتلقد تم نشر بعض المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة التي ليست إلزامية للبيانات المالية عن فترات ال

بحيث تأخذ في االعتبار أي أثر في فترات التقرير    جمعية طبق هذه المعايير والتفسيرات مبكرا. إن هذه المعايير قيد التقييم من قبل إدارة التلكن لم  
 ة. الحالية أو المستقبلية والمعامالت المستقبلية المتوقع

 
 ومعدات  ممتلكات 3-3

 
والمعدات بسعر الكلفة التاريخية بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر التدني، إن وجدت. يحتسب االستهالك باستخدام    الممتلكاتدرج ات

 طريقة القسط الثابت على مدار األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات وفقاً ألعمارها االنتاجية المتوقعة، كما يلي: 
 

 المتوقع العمر اإلنتاجي  فئة الموجودات 

  

 50 مباني و انشاءات 

 6.67-5 معدات طبية 

 5 و طابعات  جهزة الحاسوبأ

 10 ثاث أ

 10 االت و معدات 

 6.67 سيارات 

 
والمعدات جميع النفقات التي تنسب مباشرة القتناء البنود. ال يتم إدراج التكاليف الالحقة بالقيمة الدفترية لألصل أو    لممتلكاتتشمل تكلفة ا

فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة    جمعية االعتراف بها كأصل منفصل، حسبما يكون مالئماً، إال عندما يكون من المرّجح أن تتدفق إلى ال
قياس تكلفة البند بشكٍل موثوق به. يتم إيقاف تسجيل القيمة الدفترية ألي عنصر محتسب كأصل منفصل عند استبداله.    بالبند ويكون باإلمكان 

 خالل فترة التقرير التي يتم تكبدها فيها.  بيان األداء الماليويتم تحميل كافة مصاريف أعمال التصليح والصيانة األخرى على 
 

 مستلزمات و مواد طبية  مخزون 3-4
 

يصرف    والً أيظهر مخزون المستلزمات و المواد الطبية بالتكلفة او صافي القيمة المتحققة ايهما اقل و يتم تحديد التكلفة على اساس الوارد  
التخزين المطلوبة.    . تشمل التكلفة قيمة الشراء و النقل و اية مصاريف اخرى الزمة للحصول على المخزون في مكان التخزين و حالةوالً أ

 عادية مطروحا منه مصاريف البيع. صافي القيمة المتحققة تقدر بسعر البيع في الظروف ال
 
 التدني في قيمة الموجودات غير المالية  3-5

 
الظروف إلى أن  تتم مراجعة الموجودات التي تخضع لالستهالك أو اإلطفاء لتحري التدني في القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في 

 القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. 
 

لالسترداد    تُحتسب خسارة التدني في القيمة على أساس المبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد. إن القيمة القابلة
 يع الموجودات  هي القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو القيمة قيد االستخدام، أيهما أعلى. وألغراض تقييم التدني في القيمة، يتم تجم
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 )تابع(   التدني في قيمة الموجودات غير المالية 3-5
 

  لدى أدنى المستويات التي تتوفر لها تدفقات نقدية يمكن تحديدها بشكٍل منفصل )وحدات توليد النقد(. تتم مراجعة الموجودات غير المالية
 القيمة بتاريخ كل تقرير. التي تعرضت لتدني في قيمتها لتحري احتمال عكس التدني في 

 
 األدوات المالية 

 

 طرفاً في األحكام التعاقدية لهذه األدوات.  جمعيةصبح التالمالي للمركز عندما  يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية في بيان المركز

 
 الموجودات المالية  3-6

 
 التصنيف  (أ)
 
من المساهمات المدينة،    جمعيةتتكون الموجودات المالية لل   ( 9)موجوداته المالية وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم    جمعيةصنف الت

 والذمم المدينة والنقد والنقد المعادل. يستند التصنيف الى الغرض الذي تم اقتناء الموجودات المالية من اجله. 
 

 كموجودات مالية بالتكلفة المطفأة.   جمعيةالمالية بتاريخ االعتراف المبدئي. تصنف الموجودات المالية للتحدد االدارة تصنيفاتها لموجوداتها  
 

 مساهمات مدينة 
كل  يتم بيان المساهمات المدينة بالمبلغ األصلي للتعهد المشروط ناقصاً المبالغ الُمستلمة وأي تعهدات غير قابلة للتحصيل. وهي مستحقة بش

   غضون عاٍم أو أقل، فبالتالي يتم تصنيفها كموجودات متداولة. وإن لم يكن كذلك، يتم تصنيفها كغير متداولة. عام من تسويات في
 

 الذمم المدينة 
تقديم الخدمات خالل مسار العمل االعتيادي. هي   الذمم المدينة هي مبالغ مستحقة من العمالء والجهات ذات العالقة نظير بيع السلع أو 

عام من تسويات في غضون عاٍم أو أقل، فبالتالي يتم تصنيفها كموجودات متداولة. وإن لم يكن كذلك، يتم تصنيفها كموجودات  مستحقة بشكل  
 غير متداولة. 

 
 النقد والنقد المعادل 

 يشتمل النقد والنقد المعادل على النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك. 
 

 االعتراف والقياس  (ب)
 

ً يتم االعتراف   بالتكلفة المطفأة مبدئيا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. إذا    بالموجودات المالية  بالقيمة العادلة وتُدرج الحقاً 
نقص مبلغ خسارة التدني في القيمة في أي فترة الحقة، وكان باإلمكان ربط هذا النقص موضوعياً بحدٍث يحصل بعد أن تم احتساب خسارة  

 ي القيمة مثل تحّسن التقييم االئتماني للمدين، فإن عكس خسارة التدني في القيمة المحتسبة سابقاً يتم إدراجه في بيان المركز المالي.التدني ف
 

 التدني في قيمة الموجودات المالية )ج(          
 

 المساهمات والذمم المدينة  •
 

من أجل قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، وهو يستخدم مخصص الخسارة    9منهجاً مبسطاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم    جمعيةيطبق ال
 المتوقعة على مدار عمر جميع المساهمات والذمم المدينة. 

 
مخاطر االئتمان المشتركة وعدد أيام التعثر.  ولقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، تم تصنيف المساهمات والذمم المدينة بناء على خصائص  

يتم شطب المساهمات والذمم المدينة عندما ال يوجد توقعات معقولة للتحصيل. وتتضمن المؤشرات التي تشير إلى عدم وجود توقعات معقولة  
عات تعاقدية بحسب كل حالة على  ، والفشل في أداء دفجمعيةللتحصيل، من بين أمور أخرى، فشل المدين في االتفاق على خطة سداد مع ال 

 حدة. 
 

 النقد والنقد المعادل  •
 

 . 9يخضع النقد والنقد المعادل ايضاً لمتطلبات تدني القيمة وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم  
 

 إلغاء االعتراف د( )         
 

مجموعة من الموجودات المالية المماثلة( في أي من الحاالت  يُلغى االعتراف باألصل المالي )أو، إن أمكن، جزء من األصل المالي أو  
 التالية: 

 
 عندما تنقضي الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل.   -
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 ( تابع)  الموجودات المالية 3-6
 )تابع( إلغاء االعتراف)د( 

 
في استالم التدفقات النقدية من األصل أو أن تتحمل التزامات بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل   ابتحويل حقوقه جمعيةقوم التأن   -

كافة المخاطر    ت قد حّول   جمعيةكون التدون أي تأخير ملموس تجاه أي جهة أخرى في ضوء ترتيبات "تمرير المدفوعات" وإما )أ( أن  
كون  ت  اقم بتحويل كافة المخاطر والمزايا المرتبطة باألصل بشكٍل كامل، ولكنهت( لم  والمزايا والمرتبطة باألصل بشكٍل كامل أو )ب

 حق السيطرة على الموجودات.  ت قد حول
 

 المطلوبات المالية  3-7
 

تسجيلها الحقًا  تشتمل المطلوبات المالية أساًسا على الذمم الدائنة والمستحقات األخرى. يتم قياس المطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة ويتم  
لل  المالية  المطلوبات  تصنيف  تم  الفعلية.  الفائدة  طريقة  باستخدام  المطفأة  عرض    جمعيةبالتكلفة  ويتم  المطفأة.  بالتكلفة  مالية  كمطلوبات 

 شهرا بعد فترة التقرير.  12المطلوبات المالية ضمن المطلوبات المتداولة إال إذا كان السداد مستحقا خالل  
 

 الالحق القياس  
 

 يعتمد قياس المطلوبات المالية على تصنيفها بالنحو التالي: 
 
 مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة  (أ)

 
الفعلي. ويتم تسج المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة  الذمم الدائنة والمستحقات األخرى الحقا بالتكلفة  يل  بعد االعتراف األولي، تقاس 

 عند إلغاء تسجيل المطلوبات وكذلك من خالل عملية اإلطفاء.  المالي  األداءاألرباح والخسائر في بيان  
 
 إلغاء االعتراف  (ب)

 
بآخر من    يُـلغى االعتراف بااللتزام المالي عند الوفاء بااللتزام المتعلق به أو إلغائه أو انقضاء أجله. عندما يتم استبدال التزام مالي حالي 

ملة  نفس الُمقرض بناًء على شروط جديدة مختلفة عن السابقة بشكٍل جوهري أو عندما يتم تعديل شروط االلتزام الحالي بشكٍل كامل، تتم معا
ي والجديد  هذا االستبدال أو التعديل بمثابة إلغاء تسجيل لاللتزام األصلي وتسجيل التزام جديد، ويدرج الفرق بين القيم الدفترية لاللتزام األصل

 . األداء الماليفي بيان  
 

 األدوات المالية  تقاص)ج( 
 

الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في بيان المركز المالي في حالة واحدة فقط وهي أن يتوفر حق قانوني حالي   يتم تقاص
 واجب النفاذ بمقاصة المبالغ المحتسبة ويكون هناك نية للتسوية على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.

 
 

 مساهمات مؤجلة  3-8
 

 يتم تسجيل هذه المساهمات عندما يتوفر تأكيد معقول على استالم المساهمات واالمتثال لكافة الشروط المرفقة بها. 
 

عندما تتعلق المساهمات بأي بند من المصاريف، يتم تسجيلها كإيرادات على مدار الفترة الالزمة لمطابقة المساهمات على أساس منتظم مع  
 تقابل هذه المساهمات. وإذا لم تتطابق المساهمات مع المصروفات خالل السنة، فإنه يتم تسجيلها كإيرادات مؤجلة. التكاليف التي يتوقع أن  

 
ر  عندما تتعلق المساهمات بموجودات، فإنه يتم تسجيلها كإيرادات مؤجلة ثم يتم تحويلها إلى حساب اإليرادات بمبالغ متساوية على مدى العم

 ات المتعلقة بها.اإلنتاجي المتوقع للموجود
 
 

 مخصص مكافآت الموظفين  3-9
 

للموظفين في نهاية فترة خدمتهم ويتم تقديمه وفقًا لإلرشادات   الخدمة  يتم دفع مخصص تعويض نهاية  الخدمة:  مخصص تعويض نهاية 
 المنصوص عليها في قوانين العمل المحلية. يتم احتساب المخصص ورصده بناًء على راتب آخر شهر لكل موظف. 

 
لم يتم إجراء تقييم اكتواري لمخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين حيث ال تتوقع اإلدارة أن يكون صافي تأثير معدل الخصم والرواتب  

 المستقبلية ومستوى التعويضات على القيمة الحالية اللتزامات التعويضات جوهرياً.
 

 المخصصات  3-10
 

التزام )قانوني أو ضمني( نتيجة لحدٍث سابق ويكون من الُمرّجح ومن الممكن قياس تكاليف    جمعيةتُسجل المخصصات عندما يترتب على ال
 تسوية االلتزام بشكٍل موثوق به. 
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 )يتبع( المخصصات 3-10
 

الزمنية للمال  تقاس المخصصات بالقيمة الحالية للنفقات المتوقع طلبها لتسوية االلتزام باستخدام معدل يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة  
 والمخاطر المصاحبة لاللتزام. تُسجل الزيادة في المخصص نتيجة لمرور الوقت كمصروف فائدة. 

 
 تحويل العمالت األجنبية  3-11

 
البيانات المالية المرفقة مقومة بالدوالر األمريكي. يتم تحويل المعامالت بعمالت أخرى إلى الدوالر األمريكي باستخدام أسعار الصرف  

عار  السائدة في تاريخ كل معاملة. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية إلى الدوالر األمريكي باستخدام أس
. وتبلغ أسعار  األداء الماليرف السائدة في تاريخ التقرير. تُسجل أرباح أو خسائر الصرف الناتجة عن تسوية تلك المعامالت في بيان  الص

 ما يلي:  2020و 2021كانون األول   31الصرف للعمالت االخرى مقابل الدوالر األمريكي كما في 
 
 2021 2020 

 0.3144 0.3220 الشيكل اإلسرائيلي الجديد
 1.2169 1.1324 اليورو

 
 

 ،" اإليراد من العقود مع العمالء" 15معيار التقارير المالية الدولي رقم  
 

 إيرادات أخرى 
 

وتوفر إمكانية قياس مبالغ اإليرادات بموثوقية وتسجيلها    جمعيةيتم إثبات اإليرادات عندما يصبح من المرجح تدفق المنافع االقتصادية على ال 
 كإيرادات مؤجلة. 

 
 ايرادات األنشطة المحلية 

 
 و عندما يكون االيراد قابل للقياس.  أيرادات االنشطة المحلية يتم االعتراف بها عندما يكون من المتوقع الحصول على منافع اقتصادية

 
 تسجيل المصاريف  3-12

 
 . بالمصاريف عند تكبدها بناًء على أساس االستحقاق المحاسبييتم االعتراف 

 
 ضريبة الدخل  3-13

 
 خضع لضريبة الدخل. ت ال  يمنظمة غير ربحية، وبالتالي فه يه  جمعيةال

 

 إدارة المخاطر  .4
 

بإدارة المخاطر المتنوعة من خالل استراتيجية تحدد المخاطر وسبل مواجهتها وتخفيفها وذلك من خالل تطبيق أنظمة التقارير    جمعية قوم الت
لفة  التي تهدف لمراجعة وتبني اإلجراءات المناسبة لمواجهة تلك المخاطر والعمل على تخفيفها والحد منها. إضافة إلى ان كافة االقسام المخت 

يد المخاطر المتعلقة بأنشطتها وتطبيق ومراقبة اإلجراءات الرقابية المناسبة. إن المسؤولية العامة إلدارة ومراقبة المخاطر  مسؤولة عن تحد
 تقع على عاتق مجلس اإلدارة. 

 
 قياس المخاطر وأنظمة التقارير

 
وحالة السوق.    جمعيةكس الحدود استراتيجية اليتم تحديد إدارة المخاطر من خالل مراقبة الحدود المطبقة لكل نوع من أنواع المخاطر. تع

على    جمعيةتشرف إدارة ال  يتم جمع المعلومات من كل قسم وتحليلها لتحديد المخاطر المتوقعة، يتم تقديم وتحليل المعلومات لمجلس اإلدارة.
لة  للموجودات والمطلوبات. وتشمل هذه المخاطر مخاطر السوق ومخاطر السيو  المخاطر وتراقبها وتضمن التوزيع االستراتيجي واألمثل

 ومخاطر االئتمان. 
 
 مخاطر السوق  4-1

 
  مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق. تتضمن مخاطر 

 السوق نوعان من المخاطر: مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت األجنبية. 
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 )يتبع( المخاطر إدارة  .4
 )يتبع(   مخاطر السوق 4-1
 

 مخاطر أسعار الفائدة  (1)
 

الفائدة السوقية ليس لها تأثير مباشر وكبير على   والمطلوبات المالية ال تحمل سعر فائدة كبير، فإن التغيرات في أسعار  الموجوداتأن    بما
 . جمعيةنتائج ال

 
 مخاطر العملة االجنبية  (2)
 

رات في  مخاطر العمالت االجنبية هي المخاطر التي تؤدي إلى تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغي
  ,32010قدره    ربحدوالر أمريكي و   3,904  اقدره   خسارةأدت هذه التقلبات في أسعار الصرف إلى  صرف العمالت األجنبية.    أسعار

   على التوالي. 2020و 2021كانون األول  31دوالر للسنة المنتهية في 
 

 مخاطر السيولة  4-2
 

المرتبطة بالمطلوبات المالية عند استحقاقها. للحد من هذه المخاطر،    اعلى الوفاء بالتزاماته  جمعيةمخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة ال
بناًء على المدفوعات    جمعيةتقوم اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات. يلخص الجدول أدناه بيان استحقاق األدوات المالية لل

 التعاقدية غير المخصومة: 
 

 

  12شهور الى    6من 
 المجموع  سنوات   5من سنة الى  أشهر 

    
    2021كانون االول  31

 186 ,123 - 123,186 ذمم دائنة ومستحقات أخرى 
    

    2020كانون االول  31
 91,675 - 91,675 ذمم دائنة ومستحقات أخرى 

 
 مخاطر االئتمان  4-3

 

  مخاطر االئتمان هي المخاطر التي يعجز فيها إحدى جهتي االداة المالية في تسديد التزام ويتسبب في خسارة مالية للجهة األخرى. بالنسبة 
، فإن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان هو القيمة الدفترية كما هو موضح في  جمعيةحتفظ بها التلجميع فئات الموجودات المالية التي  

على األموال فقط من المانحين ذوي السمعة الجيدة ووفقًا لالتفاقيات الموقعة،    جمعية حصل الت المركز المالي. للحد من هذه المخاطر،    بيان
وهناك مخاطر ضئيلة مرتبطة بتسوية هذه األموال. كما أنهم يحتفظون بالنقد لدى بنوك ذات سمعة حسنة وال توجد قيود على استخدام هذه  

 المبالغ. 
 
 

 األحكام والمصادر الرئيسية المتعلقة بالتقديرات والشكوك  .5
 

ي  يتم تقييم التقديرات واالجتهادات بشكل مستمر، والذي يستند إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى بما في ذلك توقعات األحداث المرتقبة الت
 يعتقد أنها معقولة استناداً الى الظروف الراهنة. 

 
بإعداد تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. ومن النادر أن تتوافق التقديرات المحاسبية الناتجة، بحكم طبيعتها، مع النتائج    جمعيةقوم الت

الفعلية ذات الصلة. إن التقديرات واالفتراضات التي لها مخاطر كبيرة في التسبب بإحداث تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات  
 ضون السنة المالية القادمة هي: والمطلوبات في غ
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 )يتبع(  األحكام والمصادر الرئيسية المتعلقة بالتقديرات والشكوك .5
 

 األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية  1.5
 

 المستقبلي المحتمل والقيمة من االستبعاد: يتم تقييم األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للموجودات باستخدام المؤشرات التالية للوصول إلى االستخدام 
 

 حالة األصل بناء على تقييم اإلدارة.  • 
 طبيعة األصل وقابليته للتأثر وقدرته على التكيف مع التغييرات التقنية وتلك المتعلقة بالعمليات.  • 
 طبيعة العمليات التي يُستخدم فيها األصل. • 
 توفر التمويل الالزم الستبدال األصل.  • 
 التغييرات السوقية المتعلقة باألصل.  • 

 

 
 تدني قيمة المساهمات والذمم المدينة  2.5

 
ية  يعكس مخصص تدني القيمة تقديرات الخسائر الناشئة عن إخفاق الجهات المعنية أو عدم قدرتها على أداء الدفعات المطلوبة أو القيمة الزمن

االئتمان   إلى خسائر  المخصص  يستند  االئتمان  للمال.  إلى خصائص مخاطر  استناًدا  معًا  تجميعها  تم  التي  المالية  والموجودات  المتوقعة 
مر المشتركة وايام التأخر في السداد والى عمر حسابات الجهات والجدارة االئتمانية للجهة والتجربة السابقة في الشطب. يمكن أن يقتضي األ

 يمة عند تحّسن الوضع المالي للعمالء أو تراجعه. إحداث تغييرات على المخصص المقدر للتدني في الق
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 ومعدات  ممتلكات .6

 معدات طبية  و انشاءات  مباني 
أجهزة الحاسوب و  

 المجموع  سيارات  االت و معدات  أثاث طابعات 

        التكلفة 
 1,424,569 45,000 147,930 75,455 145,501 369,425 641,258 2020كانون الثاني  1في 

 247,697  - 120,621 19,694 6,050 7,166 94166 إضافات خالل السنة 

 1,672,266 45,000 268,551 95,149 151,551 376,591 735,424 2020كانون األول   31في 

 
        االستهالك المتراكم 

 823,807 33,750 126,058 70,669 130,575 344,595 118,160 2020كانون الثاني  1في 
 43,884 6,750 8,797 2,218 6,651 5,691 13,777 المحمل للسنة 

 867,691 40,500 134,855 72,887 137,226 350,286 131,937 2020كانون األول   31في 

 804,575 4,500 133,696 22,262 14,325 26,305 603,487 2020كانون األول    31صافي القيمة الدفترية كما في 

 
 

 طبية معدات  و انشاءات  مباني 
و  أجهزة الحاسوب  

 المجموع  سيارات  االت و معدات  أثاث طابعات 

        التكلفة  
  1,672,266  45,000  268,551  95,149  151,551  376,591  735,424 2021كانون الثاني  1في 

  196,834  -  1,018  16,128  7,411  50,066  122,211 إضافات خالل السنة 
 (12,600)  - (1,631) (3,443) (1,696) (5,830)   استبعادات خالل السنة 

  1,856,500  45,000  267,938  107,834  157,266  420,827  857,635 2021كانون األول   31في 

 
        االستهالك المتراكم 

  867,691  40,500  134,855  72,887  137,226  350,286  131,937 2021كانون الثاني  1في 
  53,845  4,500  17,542  3,063  5,206  6,789  16,745 المحمل للسنة 

 (12,600)  - (1,631) (3,443) (1,696) (5,830)   استبعادات خالل السنة 

  908,936  45,000  150,766  72,507  140,736  351,245  148,682 2021كانون األول   31في 

  947,564  -  117,172  35,327  16,530  69,582  708,953 2021كانون األول    31صافي القيمة الدفترية كما في 

 
 
و اقيمت هذه المباني     (2020و    2021كانون األول    31دوالر امريكي كما في    603,487و     دوالر أمريكي  708,953)صافي القيمة الدفترية  مباني و انشاءات للجمعية في مقري غزة و خانيونس  والمعدات    بند ممتلكاتشمل  ي

 . متر مربع في خانيونس 500متر مربع في غزة و  769على اراضي مستاجرة بمساحة  
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 مخزون مستلزمات و أدوات طبية  .7
 

 2021  2020 

 86,049  297,363 أدوات طبية 
 55,070  31,302 الجلوتيندقيق خالي من 

 5,978  2,597 أطعمة جافة 
 12,291  13,471 بسكويت عالي الطاقة 

 30,183  25,391 أدوات مختبر 
 442   590 وقود

 370,714   190,013 
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 مساهمات مدينة  .8
 

 :2021كانون األول    31كما في  
 الرصيد الختامي  فروق العملة  الشطب  النقد المستلم  إضافات خالل السنة  الرصيد االفتتاحي  الجهة المانحة 

 - - - (24,620)  7,620  17,000 المركز الياباني للمتطوعين الدولي
 - - (575) (8,566)  9,141 - المركز الياباني للمتطوعين الدولي
 - - - (9,930)  9,930 - المركز الياباني للمتطوعين الدولي
  906 -  575 (49,251)  49,582 - المركز الياباني للمتطوعين الدولي

  13,455 - - - -  13,455 قطر الخيرية 
  82,001 - - - -  82,001 مؤسسة عرفان

  165,817 - - (56,183)  222,000 - منظمة األمم المتحده للطفولة  
 - -  5,682 (120,618)  28,825  86,111 منظمة األمم المتحده للطفولة  

  - - - (13,152)  13,152 - مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية  
  135,008 - - (141,961) -  276,969 مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية  

  258,135 - - (331,800)  203,800  386,135 مؤسسة العون الطبي للفلسطينين
  226,074 - - (100,000)  326,074 - مؤسسة العون الطبي للفلسطينين

  239,506 - - (100,336)  339,842 - بريطانيا-العون اإلسالمي
 - (452) (1,153) (58,424)  300  59,729 بريطانيا-العون اإلسالمي

 - - - (4,950)  4,950 - النداء الفلسطيني الموحد 
 - - - (4,995)  4,995 - النداء الفلسطيني الموحد 

 - - - (10,000)  10,000 - االنسانية من اجل فلسطين
  5,746 - (1,254) (63,000)  70,000 - مؤسسة التعاون 

 - - (34,498) (72,409) -  106,907 مؤسسة التعاون )صندوق قطر للتنمية وصندوق هاشم عطا الشوا وبنك فلسطين ( 
 - - - (39,804)  39,804 - المؤسسة الخيرية اآلرثوذكسية العالمية

 - - - (50,000)  50,000 - الهيئة الطبية الدولية 
  35,000 - - -  35,000 - الهيئة الطبية الدولية 

 - - - (60,293)  60,293 - تحالف أطفال الشرق األوسط 
 - - - (139,221)  139,221 - األوسط تحالف أطفال الشرق  

 1,028,307  1,624,529  (1,459,513) (31,223) (452) 1,161,648  

       

 (82,001)     (82,001) : مخصص مساهمات مشكوك في تحصيلها حيطر

 946,306     1,079,647 
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 )تابع(  المساهمات المدينة .8
 

 :2020كانون األول    31كما في 
 الرصيد الختامي  فروق العملة  الشطب  النقد المستلم  إضافات خالل السنة  الرصيد االفتتاحي  الجهة المانحة 

 -  -  - (22,006)  -  22,006 المركز الياباني للمتطوعين الدولي
 -  - (575) (13,700)  14,275  - المركز الياباني للمتطوعين الدولي
  17,000  -  - (17,093)  34,093  - المركز الياباني للمتطوعين الدولي

  13,455  -  -  -  -  13,455 قطر الخيرية 
  82,001  -  -  -  -  82,001 مؤسسة عرفان

 -  18  - (30,318)  -  30,300 منظمة األمم المتحده للطفولة  
  86,111  -  - (99,488)  185,599  - منظمة األمم المتحده للطفولة  

 - - (8,655) (58,145)  22,146  44,654 مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية  
  276,969  -  - (94,822)  371,791  - مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية  

  386,135  - (4,900) (274,546)  -  665,581 مؤسسة العون الطبي للفلسطينين
 - (104)  - (9,878)  -  9,982 فريق العون الصحي الدولي 

 -  - (2,636) (27,292)  -  29,928 برنامج الغذاء العالمي
  59,729  -  - (248,046)  -  307,775 بريطانيا-العون اإلسالمي

 -  -  - (5,000)  5,000  - النداء الفلسطيني الموحد 
 - - (2,322) (57,425)  59,747  - االغاثة الطبية الفلسطينيةجمعية 

 -  - (82,159) (128,761)  210,920  - مؤسسة التعاون )صندوق قطر للتنمية( 
  106,907  -  - (106,906)  213,813  - مؤسسة التعاون )صندوق قطر للتنمية( 
 -  - - (34,605)  34,605  - المؤسسة الخيرية اآلرثوذكسية العالمية

 1,205,682  1,151,989  (1,228,031) (101,247) (86) 1,028,307  

       

 (82,001)     (82,001) : مخصص مساهمات مشكوك في تحصيلها حيطر

 1,123,681     946,306 
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 ذمم مدينة وموجودات متداولة أخرى .9
 

 2021 2020 

 27,450 30,239 موظفين سلف 
 ً  7,806 15,930 أيجارات مدفوعة مقدما

 2,747 2,747 ذمم مدينة أخرى 

 48,916 38,003 

 

 نقد وأرصدة لدى البنوك   .10
 

 2021 2020 

 772 660 نقد في الصندوق 

 437,469 438,923 نقد لدى البنوك 

 439,583 438,241 

 

 مخصص مكافآت الموظفين .11
 

 2021 2020 

  103,037  120,167 كانون الثاني   1كما في 
  30,504  34,456 أضافات خالل السنة 

 (13,374) (19,852) مدفوعات خالل السنة 

  120,167  134,771 كانون األول  31كما في 

 
و ابرمت عقود جديدة و بدأت منذ ذلك الوقت بدفع مستحقات نهاية الخدمة    2011قامت الجمعية بدفع منافع نهاية الخدمة للموظفين في نهاية سنة  

العمل    2014للموظفين بشكل شهري كجزء من رواتبهم. منذ بداية سنة   لنهاية الخدمة حسب قانون  بدأت الجمعية باحتساب و عمل مخصص 
 تظهر ضمن الذمم غير المتداولة.  نهاية الخدمة  االحتفاظ بها كمستحقاته في فلسطين و استقطاع مخصصات نهاية الخدمة بشكل شهري و  المعمول ب

 

 تتعلق بالموجودات الثابتة و المخزون  مساهمات مؤجلة  .12
 

 المجموع  المخزون  الموجودات الثابتة  

  724,093  123,331  600,762 2020كانون الثاني  1كما في 
  676,422  428,725  247,697 اضافات 

 (405,926) (362,042) (43,884) مساهمات تم تحريرها من قيود االستخدام  

  994,589  190,014  804,575 2020كانون األول  31كما في 

 
 2021كانون الثاني  1كما في 

804,575  190,014  994,589  

  1,039,046  842,212  196,834 اضافات 
 (715,357) (661,512) (53,845) مساهمات تم تم تحريرها من قيود االستخدام 

  1,318,278  370,714  947,564 2021كانون األول  31كما في 

 
 

 ذمم دائنة ومستحقات أخرى  .13
 

 2021 2020 

 47,605 57,126 مصاريف ايجارات مستحقة * 
 23,377 23,377 مخصصات قانونية 
 11,314 11,314 رسوم بلدية مستحقة 

 4,292 4,176 أتغاب مهنية 
 3,420 3,420 فرنسا  –مستحق لالغاثة االسالمية 

 1,667 23,773 ذمم موردين

 123,186 91,675 

 
  دوالر أمريكي.   9,521( بواقع ايجار سنوي قدره  2021-2016سنوات )  6*مصاريف ايجارات مستحقة تتعلق بايجار المبنى الرئيسي عن فترة  

كانون األول    19حسب ادارة الجمعية  فانهم حاولوا االتصال مع المالك لدفع االيجار و لكن لم يستطيعوا التواصل معه النه مقيم خارج البلد. في  
 قامت الجمعية باعالن في جريدة محلية و اعلنت نيتها في عدم تجديد عقد االيجارو ذلك كاجراء قانوني قبل اخالء المبنى.  2020
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 مساهمات تشغيلية مؤجلة  .14
 

 2021كانون األول  31كما في 
 

 الرصيد االفتتاحي  الجهة المانحة 

إضافات خالل السنة  
)تشمل الموجودات  
 الثابتة و المخزون( 

مساهمات تشغيلية  
حررة من  مؤجلة م

 القيود 

مساهمات مؤجلة  
تتعلق بالموجودات  

 الثابتة 
مساهمات مؤجلة  
 الرصيد الختامي  فروق العملة  الشطب  تتعلق بالمخزون 

  - (578)  -  -  - (16,068)  7,620  9,026 المركز الياباني للمتطوعين الدولي
  - (331)  -  -  - (8,810)  9,141 - المركز الياباني للمتطوعين الدولي
  579  -  -  -  - (9,351)  9,930 - المركز الياباني للمتطوعين الدولي
  17,906  909  - (3,438)  - (29,147)  49,582  - المركز الياباني للمتطوعين الدولي

  36,518  -  -  -  -  -  -  36,518 مؤسسة عرفان
  177,205  -  -  -  - (44,795)  222,000 - منظمة األمم المتحده للطفولة  
  -  -  5,462 (20,747)  - (103,106)  28,825  89,566 منظمة األمم المتحده للطفولة  

  -  -  - (13,152)  -  -  13,152 - مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية  
  141,161  -  - (109,223) (413) (91,406)  -  342,203 مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية  

  133,991  -  - (322,066) (30,296) (104,720)  203,800  387,273 للفلسطينينمؤسسة العون الطبي  
  306,499  -  - (470) (1,985) (17,120)  326,074  - مؤسسة العون الطبي للفلسطينين

  242,459  -  - (59,650) (967) (36,766)  339,842  - بريطانيا-العون اإلسالمي
  1,078  -  -  -  -  -  -  1,078 فلسطين -االسالميةاالغاثة 

  -  - (1,155)  -  - (58,432)  300  59,287 بريطانيا-العون اإلسالمي
  - (18)  - (4,183)  - (749)  4,950 - النداء الفلسطيني الموحد 
  - (7)  -  -  - (4,988)  4,995 - النداء الفلسطيني الموحد 

  -  10  - (2,536) (1,897) (45,577)  50,000 - الطبية الدولية الهيئة 
  23,123  -  -  -  - (11,877)  35,000 - الهيئة الطبية الدولية 

  1,800  -  - (1,998)  - (6,202)  10,000 - االنسانية من اجل فلسطين
  - (7)  - (59,004)  - (1,282)  60,293 - تحالف أطفال الشرق األوسط 
  126,046  -  -  - (3,315) (9,860)  139,221  - تحالف أطفال الشرق األوسط 

  -  - (1,254) (53,908)  - (14,838)  70,000  - مؤسسة التعاون 
مؤسسة التعاون )صندوق قطر للتنمية وصندوق هاشم عطا الشوا  

 وبنك فلسطين ( 
207,291  -  (165,483) -  (720) (41,088) -  -  

  -  -  - (2,089)  - (37,715)  39,804 - المؤسسة الخيرية اآلرثوذكسية العالمية

 1,132,242  1,624,529  (818,292) (38,873) (653,184) (38,035) (22) 1,208,365  

   يضاف: مبالغ صرفت من مصادر غير المشاريع 
 
 

(157,961) (189,028) 
   

    (842,212) (196,834)    ( 12ايضاح رقم )المبالغ كما هي معروضة في  
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 )يتبع(  مساهمات تشغيلية مؤجلة  -14
 

 2020كانون األول  31كما في 

 الرصيد االفتتاحي  الجهة المانحة 

إضافات خالل السنة  
)تشمل الموجودات  
 الثابتة و المخزون( 

مساهمات تشغيلية  
 مؤجلة مسجلة كأيراد 

مساهمات مؤجلة  
بالموجودات  تتعلق 
 الثابتة 

مساهمات مؤجلة  
 الرصيد الختامي  فروق العملة  الشطب  تتعلق بالمخزون 

  - (11) (575)  -  - (13,581)  -  14,167 المركز الياباني للمتطوعين الدولي
 - (120) - (1,000)  - (13,155)  14,275  - المركز الياباني للمتطوعين الدولي

  9,026  -  - (2,170)  - (22,897)  34,093  - للمتطوعين الدوليالمركز الياباني 

  -  -  -  -  -  -  -  - قطر الخيرية 

  36,518  -  -  -  -  -  -  36,518 مؤسسة عرفان

 - (5,460)  -  -  - (32,438)  -  37,898 منظمة األمم المتحده للطفولة  
  89,566  -  - (24,406) (554) (71,073)  185,599  - منظمة األمم المتحده للطفولة  

 -  - (8,655) (5,743)  - (45,112)  22,146  37,364 مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية  

  342,203  -  - (8,530) (1,132) (19,926)  371,791  - مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية  

  387,273  - (4,900) (143,871) (450) (106,743)  -  643,237 الطبي للفلسطينينمؤسسة العون 

  -  -  -  -  -  -  -  - فريق العون الصحي الدولي 

  -  - (2,636)  -  - (26,453)  -  29,089 برنامج الغذاء العالمي
  1,078  -  -  -  -  -  -  1,078 فلسطين -االغاثة االسالمية
  59,287  -  - (124,975)  - (119,651)  -  303,913 بريطانيا-العون اإلسالمي

 - (20)  -  -  - (4,980)  5,000  - النداء الفلسطيني الموحد 

  -  - (2,322) (1,005)  - (56,420)  59,747  - جمعية االغاثة الطبية الفلسطينية

  -  - (82,159) (17,794)  - (110,967)  210,920  - مؤسسة التعاون )صندوق قطر للتنمية( 

  207,291  -  -  -  - (6,522)  213,813  - مؤسسة التعاون )صندوق قطر للتنمية( 
 -  - -  -  - (34,605)  34,605  - المؤسسة الخيرية اآلرثوذكسية العالمية

 1,103,264  1,151,989  (684,523) (2,136) (329,494) (101,247) (5,611) 1,132,242  

 يضاف: مبالغ صرفت من مصادر غير المشاريع 
  

 
 (245,561) (99,231) 

  
 

    (428,725) (247,697)    ( 12المبالغ كما هي معروضة في ايضاح رقم )
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 تبرعات غير مقيدة .15
 

 2021 2020 

 46,975 76,335 تبرعات عينية 
 - 12599 تبرعات من مؤسسة التعاون 

 25,924 47,636 أخرى

 136,570 72,899 

 
 

 نشطة محلية ايرادات ا .16
 

 2021 2020 

 15,082 20,649 ايرادات العيادات 
 3,849 9,473 رسوم مناقصات و عطاءات 

 2,401 2,899 ايجارات 
 299 343 رسوم اشتراكات 

 33,364 21,631 
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 مشاريعمصاريف  .17
 

 2021كانون اول  31للسنة المنتهية في         
 

 

 
المركز الياباني  

 للمتطوعين الدولي 
المركز الياباني  

 للمتطوعين الدولي 

المركز الياباني  
  -للمتطوعين الدولي

 الطوارئ
المركز الياباني  

 للمتطوعين الدولي 

منظمة األمم  
المتحده  
 للطفولة  

منظمة األمم  
 المتحده للطفولة  

مؤسسة إنقاذ  
 الطفل الدولية  

مؤسسة إنقاذ الطفل  
 المجموع  الدولية  

          
 112,178 - 27,625 20,809 46,894 8,450 - 4,200 4,200 الرواتب و ملحقاتها 

 90,944 13,151 75,429 - - 2,364 - - - أدوات مخبرية وطبية 

 49,671 - 33,781 - 8,740 1,325 5,825 - - أغذية 

 10,264 - 5,954 1,836 95 1,693 - - 686 صحة وتغذية تعليمية  

 9,392 - 5,034 2,980 1,055 323 - - - قرطاسية ومطبوعات 

 9,420 - 2,910 708 4,631 664 - 301 206 اتصاالت 

 4,161 - 778 3,166 217 - - - - اتعاب مهنية 

 - - - - - - - - - ايجار 

 1,775 - 1,775 - - - - - - كهرباء ومياه 

 13,759 - 7,897 1,173 3,983 323 - 187 196 مواصالت 

 - - - - - - - - - لوزام مكتبية 

 4,217 - 1,570 517 866 660 304 - 300 ضيافة 

 1,936 - - 1,936 - - - - - صيانة 

 275 - 275 - - - - - - عموالت بنكية 

 2,188 - 127 - 2,061 - - - - تدريب 

 26,757 - 1,198 322 24,651 288 - - 298 نظافة 

 - - - - - - - - - تدخالت جراعية وطبية متعددة ومتنوعة 

 - - - - - - - - - اشراف وتقييم 

 - - - - - - - - - مصاريف أخرى 

 9,053 - - - - 2,000 3,053 - 4,000 مصاريف للمستفدين 

 12,007 - - - 12,007 - - - - 19تدخالت تتعلق بكوفيد 

 357,997 13,151 164,353 33,447 105,200 18,090 9,182 4,688 9,886 المجموع الفرعي 
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 )يتبع(   مشاريعمصاريف  .17
 

 )يتبع( 2021كانون اول  31للسنة المنتهية في 
 

 

 
مؤسسة العون الطبي  

 للفلسطينين
مؤسسة العون  

 الطبي للفلسطينين
-العون اإلسالمي

 بريطانيا
-العون اإلسالمي

 بريطانيا

النداء  
الفلسطيني  

 الموحد 
النداء الفلسطيني 

 الموحد 
الهيئة الطبية  

 المجموع  الهيئة الطبية الدولية  الدولية 

 357,997            السابقة الصفحة -األرصدة 
 113,821 4,050 21,556 100 - 16,842 23,741 7,720 39,812 ملحقاتها الرواتب و 

 260,573 - 4,996 - - 39,373 - 470 215,734 أدوات مخبرية وطبية

 127,937 - - 4,252 4,183 15,929 - - 103,573 أغذية 

 4,682 1,500 - - - 211 379 - 2,592 صحة وتغذية تعليمية  

 5,798 352 1,312 - - 468 900 444 2,322 قرطاسية ومطبوعات
 5,648 143 807 - - 473 864 313 3,048 اتصاالت

 2,020 - - - - 500 824 - 696 اتعاب مهنية
 868 - - - - - - - 868 ايجار 

 7,565 - - 300 - 625 1,348 - 5,292 كهرباء ومياه

 13,790 - 4,065 - - 647 3,696 - 5,382 مواصالت

 265 - - - - - - - 265 لوزام مكتبية
 1,566 195 97 - - - - - 1,274 ضيافة 
 4,218 - - - - 441 942 - 2,835 صيانة 

 189 - 73 - - 76 40 - - عموالت بنكية

 326 326 - - - - - - - تدريب

 2,244 - - - - 307 607 258 1,072 نظافة

 2,111 2,050 - - - - - - 61 تدخالت جراعية وطبية متعددة ومتنوعة 
 - - - - - - - - - اشراف وتقييم

 - - - - - - - - - مصاريف أخرى 

 - - - - - - - - - مصاريف للمستفدين
 4,349 - - - - 4,349 - - - 19تدخالت تتعلق بكوفيد 

 915,967 8,616 32,906 4,652 4,183 80,241 33,341 9,205 384,826 المجموع الفرعي 
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 )يتبع(   مشاريعمصاريف  .17
 

 )يتبع( 2021كانون اول  31للسنة المنتهية في 
 

 االنسانية من اجل فلسطين 
تحالف أطفال الشرق  

 األوسط 
تحالف أطفال الشرق  

 األوسط 

مؤسسة التعاون  
)صندوق قطر للتنمية  
وصندوق هاشم عطا  
 مؤسسة التعاون   الشوا وبنك فلسطين (

المؤسسة الخيرية  
 المجموع  أرض االانسان  اآلرثوذكسية العالمية 

 915,967        السابقة الصفحة -األرصدة 

 24589 6626 9676 1546 - 3711 1080 1950 الرواتب و ملحقاتها 

 97499 3607 - 32891 - - 59004 1997 أدوات مخبرية وطبية
 46218 - - 21016 24764 - - 438 أغذية 

 - - - - - - - - صحة وتغذية تعليمية  
 21196 16372 905 - 2142 954 - 823 قرطاسية ومطبوعات

 2677 1639 772 - - 266 - - اتصاالت

 1920 - - 1920 - - - - اتعاب مهنية

 976 976 - - - - - - ايجار 
 2097 - 2097 - - - - - كهرباء ومياه

 15941 - 12949 - 1894 410 - 688 مواصالت

 1943 - 1336 409 - - 198 - لوزام مكتبية

 770 - 670 - - 100 - - ضيافة 

 - - - - - - - - صيانة 

 8 - - - - - 4 4 عموالت بنكية
 2253 - 1334 - - 919 - - تدريب
 1011 - 662 - - 149 - 200 نظافة

 140144 46466 - - 92138 1540 - - تدخالت جراعية وطبية متعددة ومتنوعة 

 - - - - - - - - اشراف وتقييم

 1796 1796 - - - - - - مصاريف أخرى 
 4349 - - - 4349 - - - مصاريف للمستفدين

 29867 15519 - 6698 7650 - - - 19تدخالت تتعلق بكوفيد 

 395,254 93001 30401 64480 132937 8049 60286 6100 المجموع الفرعي 

 1,311,221        المجموع الكلي 
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 )يتبع(   مشاريعمصاريف  .17
 

 2020كانون اول  31للسنة المنتهية في       
 

 

 
المركز الياباني  

 للمتطوعين الدولي 
المركز الياباني  

 للمتطوعين الدولي 
المركز الياباني  

 للمتطوعين الدولي 
منظمة األمم المتحده  

 للطفولة  

منظمة األمم  
المتحده  
 للطفولة  

مؤسسة إنقاذ الطفل  
 الدولية  

مؤسسة إنقاذ  
 الطفل الدولية  

مؤسسة العون الطبي  
 المجموع  للفلسطينين

          
 135,005 39,841 6,650 8,595 43,650 21,731 7,587 4,923 2,028 الرواتب و ملحقاتها 

 59,647 45,294 7,434 5,268 - - 652 999 - أدوات مخبرية وطبية 
 110,851 97,808 - - 11,525 - 1,518 - - أغذية 

 9,370 3,485 524 607 1,711 646 115 521 1,761 صحة وتغذية تعليمية  
 3,918 1,502 1,145 - 717 - 280 28 246 قرطاسية ومطبوعات 

 7,220 2,210 503 1,111 2,029 376 604 249 138 اتصاالت 
 700 - - 700 - - - - - اتعاب مهنية 

 5,186 1,200 - 3,986 - - - - - ايجار 
 7,390 6,677 376 337 - - - - - كهرباء ومياه 

 8,762 3,696 216 438 887 489 21 - 3,015 مواصالت 
 1,802 1,227 300 - - 30 - 245 - ضيافة 
 2,962 2,801 - - - 161 - - - صيانة 
 137 - 121 16 - - - - - متنوعة 
 3,649 - 1,385 - 2,264 - - - - تدريب 

 3,420 2,362 264 - 400 - 394 - - مواد نظافة و تعقيم 
 5,932 - 282 - 300 - 2,000 1,350 2,000 مصاريف للمستفدين 

 35,848 - - 20,033 14,880 - 935 - - 19تدخالت تتعلق بكوفيد 

 401,799 208,103 19,200 41,091 78,363 23,433 14,106 8,315 9,188 المجموع الفرعي 
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 )يتبع(   مشاريعمصاريف  .17
 

 )يتبع( 2020كانون اول  31للسنة المنتهية في 
 

 

 برنامج الغذاء العالمي  
-العون اإلسالمي

 بريطانيا
النداء الفلسطيني 

 الموحد 
جمعية االغاثة الطبية  

 الفلسطينية 

مؤسسة  
التعاون  

)صندوق قطر  
 للتنمية( 

مؤسسة التعاون  
)صندوق قطر  

 للتنمية( 

المؤسسة  
الخيرية  

اآلرثوذكسية  
 المجموع  ارض االنسان  العالمية 

 401,799         السابقة الصفحة -األرصدة 

 111,688 1,325 9,032 - 7,734 32,908 - 52,763 7,926 الرواتب و ملحقاتها 
 92,117 30,372 - - - - - 61,745 - أدوات مخبرية وطبية 

 62,332 910 - - - - - 61,422 - أغذية 
 31,029 - - - 18,592 2,823 4,980 724 3,910 صحة وتغذية تعليمية  

 28,650 20,042 931 727 2,964 - - 1,805 2,181 قرطاسية ومطبوعات 
 5,218 1,866 618 - - 602 - 1,832 300 اتصاالت 

 4,285 - - - - 2,500 - - 1,785 اتعاب مهنية 
 3,760 3,760 - - - - - - - ايجار 

 12,418 6,590 747 - - 1,005 - 4,076 - كهرباء ومياه 
 18,462 599 8,645 214 1,368 3,646 - 3,990 - مواصالت 

 4,084 864 1,624 - - - - - 1,596 لوزام مكتبية 
 959 - - - - - - - 959 ضيافة 
 6,942 4,644 - - - - - 2,298 - صيانة 
 167 - - - - - - 167 - متنوعة 
 2,346 - 1,478 - - 868 - - - تدريب 

 2,556 1,025 337 - - - - 1,194 - مواد نظافة و تعقيم 
 63,846 - - 200 63,646 - - - - تدخالت جراحية وطبية متعددة 

 21,278 21,278 - - - - - - - مصاريف للمستفدين 
 8,316 5,655 - - 2,661 - - - - 19تدخالت تتعلق بكوفيد 

 480,453 98,930 23,412 1,141 96,965 44,352 4,980 192,016 18,657 الفرعي  المجموع

 882,252         المجموع الكلي 
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 دارية امصاريف عمومية و  .18
 

 2021كانون اول  31للسنة المنتهية في 
 

 
 

 
المركز الياباني  

 للمتطوعين الدولي 
الياباني  المركز 

 للمتطوعين الدولي 

المركز الياباني  
للمتطوعين  

 الدولي 

المركز الياباني  
للمتطوعين  

 الدولي 

منظمة األمم  
المتحده 
 للطفولة  

منظمة األمم  
المتحده 
 للطفولة  

مؤسسة  
إنقاذ الطفل 

 الدولية  

مؤسسة  
العون الطبي 

 للفلسطينين
مؤسسة العون  

 الطبي للفلسطينين
- العون اإلسالمي

 يابريطان 
- العون اإلسالمي

 المجموع  بريطانيا

             
  155,096  15,222  22,395  7,085  40,353  25,165  10,239  15,954  10,658  -  3,525  4,500 الرواتب و ملحقاتها 

  27,761  953  2,696  1,300  1,607  11,112  1,109  2,699  3,837  169  597  1,682 مواصالت 

  182,857  16,175  25,091  8,385  41,960  36,277  11,348  18,653  14,495  169  4,122  6,182 المجموع الفرعي 

 

 

النداء 
الفلسطيني 

 الموحد

النداء 
الفلسطيني 

 الموحد
الهيئة الطبية  

 الدولية 
الهيئة الطبية  

 الدولية 
االنسانية من اجل  

 فلسطين 
تحالف أطفال 

 الشرق األوسط
تحالف أطفال 

 الشرق األوسط

مؤسسة التعاون  
)صندوق قطر 

للتنمية وصندوق 
هاشم عطا الشوا  

 مؤسسة التعاون   وبنك فلسطين ( 

المؤسسة  
الخيرية  

اآلرثوذكسية 
 المجموع أرض االانسان  العالمية

  182,857            السابق الجدول –األرصدة  
  83,548  18,062  9,403  4,266  30,952 -  1,400  2,100  2,487  13,878  300  700 الرواتب و ملحقاتها 

  870  870 - - - - - - - - - - قرطاسية ومطبوعات 
  632  632 - - - - - - - - - - اتصاالت 

  4,956  4,956 - - - - - - - - - - اتعاب مهنية 
  9,521  9,521 - - - - - - - - - - ايجار 

  6,002  6,002 - - - - - - - - - - كهرباء ومياه 
  6,209  1,296 - -  2,314 -  411 -  774  1,329  36  49 مواصالت 

  2,328  2,328 - - - - - - - - - - لوزام مكتبية 
  996  996 - - - - - - - - - - ضيافة 
  8,996  8,996 - - - - - - - - - - صيانة 

  695  695 - - - - - - - - - - عموالت بنكية 
  262  262 - - - - - - - - - - نظافة 

  3,382  3,382 - - - - - - - - - - مصاريف أخرى 

  128,397  57,998  9,403  4,266  33,266  -  1,811  2,100  3,261  15,207  336  749 الفرعي  المجموع

 311,254            المجموع الكلي 

 
 
 
 



 جمعية أرض االنسان الفلسطينية الخيرية
 2021كانون األول  31البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 ما لم يذكر خالف ذلك(  بالدوالر األمريكي)جميع المبالغ معروضة 

 الماليةاإليضاحات المتممة للبيانات  
 

27 

 ادارية )يتبع( مصاريف عمومية و  .18
 

 2020كانون اول  31للسنة المنتهية في 
 

 
 

 
المركز الياباني  

 للمتطوعين الدولي 
المركز الياباني  

 للمتطوعين الدولي 
المركز الياباني  

 للمتطوعين الدولي 
منظمة األمم المتحده  

 للطفولة  

منظمة األمم  
المتحده  
 للطفولة  

مؤسسة إنقاذ الطفل  
 الدولية  

مؤسسة إنقاذ  
 الطفل الدولية  

مؤسسة العون الطبي  
 المجموع  للفلسطينين

          
 94,685 40,680 7,180 9,252 14,850 7,650 8,129 4,044 2,900 الرواتب و ملحقاتها 

 14,162 1,832 2,077 512 2,265 1,354 2,832 1,797 1,493 مواصالت 

 108,847 42,512 9,257 9,764 17,115 9,004 10,961 5,841 4,393 الفرعي المجموع 

 

 

 

 برنامج الغذاء العالمي 
-العون اإلسالمي

 بريطانيا
جمعية االغاثة الطبية  

 الفلسطينية 

مؤسسة  
التعاون  

)صندوق قطر  
 للتنمية( 

مؤسسة التعاون )صندوق  
قطر للتنمية وصندوق هاشم  

 عطا الشوا وبنك فلسطين (
المؤسسة الخيرية  

 المجموع  ارض االنسان  اآلرثوذكسية العالمية 

 108,847         السابق الجدول –األرصدة  
 122,843 11,069 11,192 4,943 28,976 11,907 49,008 5,748  الرواتب و ملحقاتها 

 904 904 - - - - - -  قرطاسية ومطبوعات 

 700 700 - - - - - -  أتعاب مهنية

 9,521 9,521 - - - - - -  ايجار 
 10,071 - - 437 2,819 1,165 3,603 2,047  مواصالت 

 2,652 2,652 - - - - - -  لوزام مكتبية 
 494 494 - - - - - -  ضيافة 
 841 841 - - - - - -  متنوعة 
 1034 1034 - - - - - -  اخرى

 149,060 27,215 11,192 5,380 31,795 13,072 52,611 7,795  الفرعي  المجموع

 257,907         المجموع الكلي 
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 جهات ذات عالقة  .19
 

يمثل هذا البند المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة؛ أي أعضاء مجلس األمناء )اإلدارة( والمنظمات التي تسيطر هذه الجهات  
 عليها. 

 
 إن المعامالت مع الجهات ذات العالقة كما يلي:  (أ)

 

 2021 2020 

   
 80,956 91,469 والمكافآت ذات الصلة لإلدارة العليا الرواتب 

   
 5 5 عدد موظفي اإلدارة العليا 

 
 فيما يلي األرصدة مع الجهات ذات العالقة:  (ب)

 
 2021 2020 

   
 21,517 28,535 دفع تعويض نهاية الخدمة لموظفي اإلدارة العليا 

 

 األدوات المالية بحسب الفئة  .20
 

 2020 2021 موجودات مالية 

   
 946,306 1,079,647 مساهمات مدينة 

 38,003 48,916 ذمم مدينة وموجودات متداولة أخرى 
 438,255 439,583 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 1,568,146 1,422,564 

   
   المطلوبات المالية 

 91,675 123,186 ذمم دائنة ومستحقات أخرى 

 

 قضايا مرفوعة  .21
 

، فإن  جمعية إستناداً لرأي المستشار القانوني للدوالر امريكي   58,273 بقيمة جمعيةالبيانات المالية هناك قضايا مرفوعة ضد ال كما بتاريخ 
 .دوالر أمريكي 19,349  التزامات لقاء هذه القضايا بقيمة  جمعيةجيد وسوف يترتب على ال جمعيةموقف ال

 

  Covid-19 كورونا فيروس تأثير         -22
 

بتطورت   المتعلقة  عام   COVID-19 جائحةاألحداث  في  االصابات،    2021بسرعة  من  كبير  عدد  التي  وحصدت  اإلجراءات  أثرت   .
-COVID وتخفيف آثار  مراقبةعدة تدابير ل  جمعيةت ال اتخذتها مختلف الحكومات الحتواء الفيروس على النشاط االقتصادي ولكن اتخذ

  جمعية ال  )مثل اإلبتعاد االجتماعي والعمل من المنزل(. حتى الوقت الراهن، كان التأثير على أعمال ونتائج  وقاية، مثل تدابير السالمة وال 19
ساسية.  األ  من الخدمات   تعتبر   جمعيةالخدمات التي تقدمها ال ، حيث أن  خدمات الجمعية. فلم يكن هناك تأثير كبير لفيروس كورونا على  الً يضئ
  أعمالها ا لمواصلة  هقصارى جهد  جمعيةتبذل اللسياسات واالجراءات الحكومية المختلفة ، وفي نفس الوقت ،  في اتباع ا  جمعيةال  ستمرست

بتقييم تأثير تفشي فيروس    جمعيةبالنسبة لألصول غير المالية ، قامت ال   بأفضل طريقة ممكنة وأكثرها أمانًا دون تعريض صحة شعبنا للخطر.
. حتى تاريخ هذا التقرير ، لم يكن  2020مقارنة بعام  وثابتة  كون النفقات الرأسمالية مستقرة  (. من المتوقع أن تCOVID-19كورونا )

مراقبة الوضع عن كثب ، بما في ذلك التأثيرات المحتملة    جمعية. ومع ذلك، ستواصل الجمعية لتفشي المرض تأثير جوهري على أداء ال
 على األداء. 

 

 المتوقعة االئتمانية الخسائر على التأثير
 

المتعلق بفيروس  جمعيةلقد درست ال  على العوامل النوعية والكمية عند تحديد الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان   COVID-19 التأثير 

االئتمانية    وتقييم مؤشرات انخفاض قيمة التعرض في القطاعات التي يحتمل تأثرها. بالنظر إلى جميع العوامل ذات الصلة في تطبيق الخسائر

 . للبيانات المالية  9المتوقعة ، فقد نتج عنها مخصص إضافي كما هو موضح في ايضاح 

 األرقام المقارنة  .23
 

أّن طريقة   الحالية. تعتقد اإلدارة  للسنة  المالية  البيانات  المقارنة ، عند الضرورة، حتى تتوافق مع عرض  تم إعادة تصنيف بعض أرقام 
 توفر معلومات أكثر قيمة لقّراء البيانات المالية. العرض للفترة الحالية 

 




