
م�ستقبلي
 من �أجل

�أطفال غزة





من العمل
الإغاثي اإىل التنمية  

خّلف عدو�ن 2009/2008 على غزة 1804 يتيم، 
ُجلهم من �لأطفال و�ليافعني و�ل�سباب. وبالنظر لعظم 

�ملاأ�ساة، �أطلقت جمم�عة �أبر�ج وم�ؤ�س�سة �لتعاون برنامج 
م�ستقبلي، �لذي يهدف �إىل ت�فري م�ستقبل و�عد له�ؤلء 

�لأيتام. ُيعدُّ برنامج م�ستقبلي �لأول من ن�عه، ك�نه 
يتبنى منهجية �سم�لية لرعاية �لأطفال �لأيتام من خالل 

�ل�ستجابة لالحتياجات �ملتن�عة لهذه �لفئة �ملهم�سة.

يتبّنى برنامج م�ستقبلي نهجًا متكاماًل يرتكز على معايري 
و�أ�س�س ق�ية، ناهيك �أنه م�سمم لال�ستجابة، وب�سكل 

مبا�سر، لحتياجات �أفر�د �لعائالت �لفل�سطينية �لذين 
طرو� للنزوح من منازلهم  فقدو� معيلهم �لأ�سا�سي، و��سُ

وجمتمعاتهم، وتعر�س�� للقمع �ل�سيا�سي و�لعنف. ول 
تقت�سر �ملاأ�ساة �لي�مية �لتي يعي�سها ه�ؤلء �لأطفال على 

ك�نهم يعي�س�ن يف �أكرث مناطق �لعامل كثافة بال�سكان، بل 
�لطفل عبد �لعزيز �أثناء م�ساركته يف �أن�سطة �لتعليم �مل�ساندة لطالب �ملد�ر�س



�إّنهم يعان�ن �أي�سا من �آثار م�ستمرة ود�ئمة للعدو�ن 
�لذي كان�� �سحيته. 

يتابع برنامج م�ستقبلي تط�ر كل طفل عامًا بعد عام. 
وي�ستجيب، ب�سكل م�ستمر، لالحتياجات �لتعليمية 

و�لنف�سية و�لجتماعية و�ل�سحية و�ملهنية منذ مرحلة 
ريا�س �لأطفال حتى عمر 22 عامًا. 

ُيعنى �لربنامج برعاية ه�ؤلء �لأطفال و�لبالغني 
للحفاظ على كر�متهم حتى ي�سبح�� �أفر�دً� فاعلني 
و�إيجابيني لعائالتهم وجمتمعاتهم �ملحلية وبلدهم. 

�لطفلة ملك �أثناء م�ساركتها يف حفل �ختتام �أحد �أن�سطة “م�ستقبلي” �ل�سيفية �لتي ت�ساعد على تنمية م��هب �لأيتام



�لروؤية
متكني �لأطفال و�ل�سباب، �لذين يتم�� نتيجة �حلرب 

من �لعي�س حياة كرمية، و�ل�سعي قدما لتحقيق 
تطلعاتهم و�آمالهم، لي�ساهم�� يف �لتنمية ط�يلة �لأمد 

لقطاع غزة.

�أهد�ف �لربنامج 
�لعمل على منح �لأطفال �لأيتام حق�قهم �مل�سروعة من 
حيث �ل�سحة، و�لتعليم، و�خلدمات، و�لرتفيه، وت�فري 

�حلماية لهم من �س�ء �ملعاملة و�ل�ستغالل.
تزويد �سباب �لربنامج بامل��رد و�لتعليم و�ملهار�ت  

�لالزمة لتمكينهم من �لعتماد على �أنف�سهم وخ��س 
�س�ق �لعمل.

 من العمل
الإغاثي للتنمية

مبادرة جمتمعية لتجميل ميناء غزة �لبحري �سمن �أحد �أن�سطة برنامج م�ستقبلي �لال�سفّية



�لتدريب �ملهني على �سيانة ميكانيكا �ل�سيار�ت �سمن برنامج م�ستقبلي يف �لكلية �جلامعية للعل�م �لتطبيقية يف غزة



نرمني وروؤى، خالل جل�سة تعليمية يف مادة �للغة �لعربية �سمن �أن�سطة �لتعليم �مل�ساند لطلبة برنامج م�ستقبلي



 جمال عمل 
م�ستقبلي

لتحقيق اأهداف الربنامج، مت حتديد ثالثة  
تدخالت ا�سرتاتيجية 

اخلدمات التعليمية
يتيح برنامج م�ستقبلي فر�س �لتعليم بجميع مر�حله، 

بدء� بالتعليم يف ريا�س �لأطفال و�لتعليم �ملدر�سي 
حتى �جلامعي و�ملهني. وت�سمل هذه �خلدمات:

تعزيز و�س�ل �لأطفال للتعليم )ريا�س �لأطفال، 
و�ملد�ر�س، و�لكليات، و�جلامعات( عرب ت�فري 

�ملتطلبات �لالزمة من ر�س�م وزي مدر�سي وكتب 
وقرطا�سية وم���سالت عند �حلاجة. 

ت�فري �لتعليم �مل�ساند و�لد�عم لطالب مرحلة 
�ملدر�سة من �ل�سف �لأول حتى �ل�سف �لثاين ع�سر، 

لتح�سني �لتح�سيل �لعلمي لالأطفال �لأيتام. 
ت�فري �لأن�سطة �لال�سفّية لالأيتام بهدف تعزيز 

ثقافتهم وتط�ير م��هبهم.
تقدمي تدريبات خا�سة لل�سباب لبناء قدر�تهم 

وتاأهيلهم لدخ�ل �س�ق �لعمل بعد �لتخرج.
جمم�عة طالبات من برنامج م�ستقبلي �أثناء رحلة ��ستك�سافية ملناطق تاريخية يف قطاع غزة



التمكني القت�سادي والتطوير املهني والوظيفي
ي�سعى �لربنامج �إىل ت�فري فر�س �لتدريب �ملهني 

و�لتدريب على ر�أ�س �لعمل، وم�ساريع �سغرية مدّرة 
للدخل لالأيتام و�أمهاتهم. 

 خدمات الرعاية ال�سحية
حت�سني �ل�سحة �جل�سدية من خالل �لفح��سات 

�لطبية و�لعالج و�لعمليات �جلر�حية للمر�سى من 
�لأيتام وخدمات �لتاأهيل لذوي �لإعاقة، كما ت�سمل 

حت�سني �ل��سع �لتغذوي لأطفال �لربنامج من خالل 
تزويدهم بالت�عية و�لأغذية �ل�سحية، وتقدمي خدمات 

�لدعم �لنف�سي و�لجتماعي. 

�أخ�سائية ت�ساعد طفلة م�ستفيدة من برنامج م�ستقبلي على �لنطق �ل�سحيح لالأحرف و�لكلمات



 اإجنازات الربنامج 
  �ملتتالية حتى
�لعام �لثامن

 طفاًل �لتحق 
 بريا�س �لأطفال

طفاًل �لتحق
مبرحلة �لتعليم �ملدر�سي

�سابًا يتيمًا
تخرج من �جلامعة

  طالبًا وطالبة
�لتحق باجلامعات

خريجًا �أكادمييًا
تلقى تدريبًا مهنيًا

ح��يل



من اخلريجني 
 املهنيني والأكادمييني 

 والأمهات  

مالئمة حلاالتهم مثل الفحو�ص 
الطبية، واالأدوية والعالجات، واخل�ضوع 

للعمليات اجلراحية الالزمة للتعايف

 ح�سل�� على فر�س �لتدريب 
 على ر�أ�س �لعمل

م�سروعًا �سغريً�
تاأ�س�س و�ساهم

بدعم عائالت الأيتام 

ت�فري خدمات �لتاأهيل
 �جل�سدي و�لنف�سي و�لأدو�ت �مل�ساعدة حل��يل

 طفاًل يتيمًا يعان�ن من �إعاقات متن�عة
ي�شمل هذا العدد 10 اأيتام من ذوي الإعاقة 
العقلية واجل�شدية الذين مت اإحلاقهم �شمن 

برامج التعليم اخلا�ص بهدف دجمهم يف 
جمتمعاتهم وتنمية قدراتهم العلمية

خدمات �لدعم �لنف�سي

�أكرث من 

عائلة  ت�سّم 1,500 يتيم ��ستفادت من  طفل و طفلة  ممن يعان�ن من م�ساكل �سحية خمتلفة 

تلقى �أكرث من 

 �سحيةخدمات
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طالب برنامج م�ستقبلي �أثناء زيارتهم لكلية طب �لأ�سنان بغزة �سمن �لرحالت �لتعليمية �لتي ينفذها �لربنامج



ن�ر، �حدى م�ستفيد�ت برنامج م�ستقبلي، ��سرتكت 
باأن�سطة �لربنامج منذ �سبع �سن��ت، ومل تدرك، يف 

�لبد�ية، �أن لديها م�هبة �لر�سم. �ساعدها �لربنامج 
على تط�ير مهار�تها. �ساركت ن�ر، �لعام �ملا�سي، 
مبعر�س للر�سم مبدينة غزة مقدمة عدة ر�س�مات 

ر�ئعة.
هذ� �لعام، جنحت ن�ر بالثان�ية �لعامة-�لت�جيهي، 

ودخلت �جلامعة لتدر�س �لهند�سة �ملعمارية. وعن 
جتربتها مع “م�ستقبلي” تق�ل: “ل ي�جد عندي كالم 

كاف لأعرب عن �متناين لربنامج م�ستقبلي �لذي 
دعمني �أنا و�أخ�تي خالل رحلتنا يف �لتعليم �ملدر�سي، 
و��ستمر معي ملرحلة �جلامعة. �سكل �لربنامج ه�يتي 

و�سخ�سيتي ومهار�تي ول ميكن �أن �أن�سى حت�سن 
م�هبتي. �أمتنى �أن �أوظف ما تعلمته يف �لت�سميم 

�ملعماري، و�أن �أك�ن معمارية مثل �مللهمة زها حديد.”

نور، 18 �سنة

اقتبا�سات



بع�س �لأ�سياء يف هذ� �لعامل، بالرغم من �سغرها، 
متنحنا �لكثري. برنامج م�ستقبلي �أعطى حممًد� م�ساحة 

من �لتميز، وقّدم له دعًما مت���سًعا، ��ستفاد منه حممد. 
لذ�، فاإّننا ن�ؤمن �أّن حممًد� �سيك�ن �إن�ساًنا ذكيًّا ومتاأّلًقا يف 

�مل�ستقبل �لقريب
بد�أت رحلة حممد مع برنامج م�ستقبلي وعمره ل يتجاوز 

�لعامني، حيث بد�أ �لهتمام به من �لناحية �ل�سحية 
وتزويده باحلليب �ملدعم، بالإ�سافة �إىل تثقيف �لأم 

باجل��نب �ل�سحية و�لدعم �لنف�سي. يف �سن �خلام�سة، 
مت �حلاقه بريا�س �لأطفال، وه� �لآن يف �ل�سف �لر�بع 
�لبتد�ئي ويقدم له �لربنامج �لدعم �لالزم يف �لتعليم 

و�ل�سحة. مل يكن من �ل�سهل �أن يندمج حممد مع �لأطفال 
�لآخرين و�ملعلمني، لكن �لربنامج �سجعه على �للعب و�سط 

جمم�عات ومن خالل جل�سات تفاعلية هادفة، و�إبر�زه 
كطالب جنيب ومتف�ق خالل جل�سات �لتعليم �مل�ساند 

و�لأن�سطة �لال�سفية. 
تق�ل و�لدته: “تط�رت مهار�ت حممد �ل�سخ�سية وكذلك 

حت�سيله �لدر��سي، فه� يحاول �لتميز، وهذ� ما ح�سل 
عليه فعال بف�سل �لدعم �مل�ستمر من م�ستقبلي. �أ�سعر 

بفرح لتف�قه ه� و�إخ�ته، و�أمتنى �أن ي�ستمر �لربنامج حتى 
ينه�� تعليمهم �جلامعي!”

حممد، 9 �سنوات





برنامج م�ستقبلي
www.mustaqbali.org
Facebook.com/Mustaqbali
twitter.com/Mustaqbali

التعاون
www.taawon.org
Facebook.com/TaawonPalestine
twitter.com/TaawonPalestine
Youtube.com/TaawonPalestine

لدعم برنامج م�ستقبلي
+970 2 241 5130 x301 Palestine
+962 6 585 0600 x21 Jordan
rdcteam@taawon.org


