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 نبذة عن جمعية غزي دستك

النشأة والتطور

الرؤية

 بناًء على توصيات الملتقى الدولي لدعم قطــاع غـــزة عقب العدوان اإلسرائيلي في صيف العـام
2014م، وكنتيجة الستمرار معاناة 2 مليون فلسطيني يعيشون تحت الحصـــار منذ العام 2006
 م، توافقت مجموعة من الخبراء والعاملين في العمل اإلنســـاني في تركـــيا إلى تأسيس جمعية
 غزي دستك           في إسطنبول تحت ترخيص رقم 183-209-34  لدعم وتنسيق الجهود كافة
 والمساهمة الفـــاعلة في تلبية االحتيــاجات اإلنسانية والتنموية لقطاع غزة، وخـالل فترة عملها
 عقدت العديد من المؤتمرات والشراكــــات الدولية مع المؤسسات المانحة وخدمت مئات اآلالف

من المستفيدين

جمعية إنســـانية رائدة تعمل على تحسين جودة حيـــاة اإلنسان في قطاع غــزة

الرسالة
 جمعية غزي دستك           هي جمعية تـركية تسعى إلى المســـاهمة بفاعلية في تلبية االحتياجات
 اإلنسانية والتنموية للمجتمع الفلسطيني في قطـاع غـزة على أسس علمية من خالل تدخل إنساني
 تشــاركي منسق مرتكز إلى أهداف التنمية المستدامة العالمية ومعايير النزاهة والشفافية ومبادئ

 العمل اإلنساني والقوانين المحلية ذات الصلة

GDD

GDD
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القيم

التمكين
 تمكين اإلنسان بما يعزز
 قدرته على االعتماد على
 نفسه في إدارة شئــــون

حياته

العدالة
 اعتمـاد معــايير عادلة في
 مســاعدة اإلنسـان بغض
 النظر عن لونه أو عرقه أو

معتقده أو انتمائه
الشراكة

 العمــل المشــترك يعزز
 التنسيق والتكـامل بين
م أثر  األطـــــــراف وُيعظِّ

الموارد على المجتمع

االحترافية
 اعتمــاد المهنية واإلبداع
 كأساس لكافة أعمالنا بما
م من أثر خدمـــــاتنا  ُيعظِّ

على المجتمع
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األهداف

 المســاهمة الفــاعلة
 في توفير االحتياجات
 اإلنسـانية والتنموية
لقطــــــاع غــــــــزة

 المســـــــاهمة فـــي
 تنسيق وتكــــــــامل
 الجهـــود اإلنســانية
والتنموية لقطاع غزة

 تطوير أداء المؤسسات
 اإلنســانية تشاركيًا في
م  قطاع غـــزة بما ُيعظِّ
من أثر التمــــــــــويل

 المساهمة في تحقيق
 أهـــــداف التنمـــــية
المسـتدامة العـالمية



مقــدمـــة

 ال يخفى على أحد الدور الذي تلعبه الجمعيات الخيرية في إغاثة وتنمية المجتمعات، والمتتبع لواقع 
 جمعية غزي دستك، يدرك الدور البارز الذي لعبته الجمعية في تلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني
 خاصة في قطاع غزة، حيث نفذت العديد من البرامج والمشـاريع ذات العالقة بمنظومة األولويات،

وتنوعت في شتى المجاالت، وشملت في خدماتها آالف المستفيدين
 وانطالقًا من رسالة الجمعية في تعظيم القيمة المجتمعية لبرامجها؛ فقد دأبت على إعداد دراسات
 قياس العائد االجتماعي على االستثمار، والذي يسـاعد على فهم واقع البرامج من منطلقات رقمية،
 ومن مقاربات تعتمد على المقـــارنة المنطقية بين التكــــاليف وفهم المنافع؛ حيث تعتمد منهجية
 العائد على تحليل المخرجات والنتائج وصوًال لألثر، ثم تقدير القيمة المالية للنتائج واألثر وتقرير ما
إذا حقق المشـروع جدواه من عدمها وفق المنظور االجتماعي، ضمن معايير المصداقية والشفافية
 من خالل هذا التقرير نستعرض دراسة العائد االجتمـــاعي على االستثمار لغالبية برامج ومشــاريع
 الجمعية، في مجاالت التمكين االقتصادي والتعليم والطاقة النظيفة والميـــاه العذبة وخدمــــــات
 الحماية، والتي تم تنفيذها خالل عام 2019م، وقد كان المتوسط العــــام للعائد االجتماعي على

االستثمار للبرامج التي تم إجراء التطبيق عليها %1.7
 وفي هذا الصدد، تتقدم إدارة الجمعية بالشكر الخـالص لفريق الجودة لما بذله من مجهودات في
 إعداد هذه الدراسة وكذلك فرق المتطوعين الفاعلة لدى الجمعية وكل من ساهم في إنجاز وانجاح

هذا العمل بشكل مباشٍر أو غير مباشر
 ختامًا، نسأل اهللا أن نكون قد وفقنا في إصدار التقرير األول للعائد االجتماعي على االستثمار لبرامج

ومشاريع الجمعية، وما من توفيٍق فمن اهللا وحده
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منهجية التقرير

 يعتمد تطبيق العائد االجتماعي على االستثمار على التواصل الفعــال مع أصحــاب المصلحة الذين 
 أثروا أو تأثروا في أنشطة المشروع، وانطالقًا من أهمية ذلك؛ قامت جمعية غزي دستك بإعداد هذه
 الدراسة كتطبيق تقييمي لألثر االجتماعي على غالبية المشاريع المنفذة؛ من خالل عقد ورشة عمل
 قبل بداية المشـــــروع من قبل فريق الجودة المكلف، وقد هدفت هذه الورشة إلى تحديد أصحاب

المصلحة، واالفتراضات الخاصة بالمتغيرات المتوقعة التي قد تطرأ نتيجة أنشطة المشروع
 كما قام الفريق بتصميم وتطوير االستبانات وفق نظام االستبيان المغلق المفتوح لتعزيز المشاركة
 الفعالة ألصحاب المصلحة لتحديد القيــــمة المجتمعية المنعكسة من أثر المشـــــروع، عالوة على
 تصميم وتطوير استبانات خاصة للمراكز الصحية والتأهيل النفسي واألسري والمستشفيات وغيرها؛
 وجمع اإلحصاءات من مصادرها الرسمية؛ بهدف الحصول على المعلومات ذات العالقة بالمقاربات

المالية
 وقد قام فريق المتطوعين كطــــرف ثالث مستقل لدى الجمعية بتعبئة االستبــــانات عبر التواصل 
 المباشر مع أصحاب المصلحة المستهدفين؛ لضمان الشفافية والمصداقية؛ وذلك من خالل الزيارات
 الميدانية، واالتصاالت الهاتفية، والبريد االلكتروني، وقد تم تحليل نتائج االستبانات بعد استالمها

مباشرة، وإعداد تقرير بذلك بإشراف فريق الجودة
 وبهدف التحقق من تحقيق المشروع ألهدافه المنشودة؛ قام فريق الجودة بعقد ورشة عمل أخرى
 بعد االنتهاء من تنفيذ المشــــروع، بمشـــاركة فريق العمل التنفيذي للمشروع، وتقييم المشروع

كامًال
 وكنتاج لجهود مستمرة دأب عليها فريق الجودة في جمعية غزي دستك؛ فإننا نضع بين أيديكم هذا
 التقرير الختامي الموجز لبرامج الجمعية كافة خالل عام 2019، والخــاص بقياس العائد االجتماعي

على االستثمار

5
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 المصطلحات والمفاهيم

األثر االجتماعي  

6

هــو التغييــر الــذي يحدثــه البرنامــج/المشروع في المجتمــع والذي يظهر نتيجة لتدخل جهة ما

مدى األثر الذي تتركه أنشطة لمشروع ما على أفراد المجتمعالقيمة المجتمعية  

هو كل عمل محدد قصير بتكلفة مالية صغيرة وفي إطار زماني ومكاني محدد النشاط  

مجموعة من األنشطة المترابطة التي تنفذ من أجل تحقيق هدف المشروعالمشروع  

قياس األثر االجتماعي  
 هو قيــاس التغييــر(الُمخرج) الذي ظهر نتيجة للخدمات أو المشاريع الذي ُنفذت من منظمة ما،

والتي ال يحددها المستفيد  بقيمة اقتصادية

التغييرات/ النتائج  
 هي التغيرات الناتجة عن تدخل بنشاط ما والتي قد تكون مقصودة وغير مقصودة ويتم تحديدها

من قبل أصحاب المصلحة

النتائج المقصودة/المتوقعة  
 هي النتائج التي يحددها أصحاب المصلحة نتيجة لتدخل ما والتي يتم تحديدها قبل البدء بعملية

التقييم

النتائج غير المقصودة/غير المتوقعة  
 هي النتائج التي تظهر نتيجة لتدخل ما بشكل غير مباشر والتي لم تكن محددة مسبقًا، ويمكن أن

تكون نتائج إيجابية أو سلبية

منهجية  
 هي منهجية عالمية ذات انتشار واسع تستخدم لقياس األثر االجتماعي آخذه بعين االعتبار العوامل

االقتصادية واالجتماعية التي تحيط بالمشروع

  SROI

  SROI

Social Return on Investment العائد االجتماعي على االستثمار

البرنامج  
عبارة عن مجموعة من المشاريع يتم تنفيذها بشكل متتابع أو بالتوازي لتحقيق هدف معين
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هي القيمة المالية لتكلفة تحقيق نفس نتيجة التدخلالمقاربة المالية  

فرضية الحصول  
قياس لحجم النتيجة التي كانت ستحدث لو لم يتم القيام بالنشاط من المنظمة 

المساهمة التكميلية  
تقييم لمعرفة نسبة النتيجة المتأتية من مساهمة منظمات أخرى أو أشخاص آخرين

االنخفاض المحتمل  
هي نسبة مئوية تقديرية تمثل تناقص النتيجة المتوقعة مع مرور الوقت 

معدل العائد االجتماعي على االستثمار  
إجمالي القيمة الحالية لألثر مقسومة على إجمالي االستثمار" المدخالت المالية

النطاق  
 هو عبارة عن اإلطار العام للمشروع والذي ُيحدد األنشطة، اإلطار الزمني، نوع تحليل العائد

االجتماعي على االستثمار، من سيقوم بإجراء قياس األثر....وغيرها

خريطة التأثير  
 جدول يعرض كيف ُيحدث نشاط ما فرًقا، وكيف تستخدم الموارد لتقديم أنشطة تؤدي الحقًا إلى

نتائج معينة لمختلف أصحاب المصلحة

أصحاب المصلحة  
أفراد أو منظمات أو كيانات تتأثر أو تؤثر بنشاط ما

المدخالت  
المساهمات المقدمة من كل صاحب مصلحة والتي تعتبر ضرورية للنشاط الذي يحدث

المخرجات  
طريقة لوصف نتائج النشاط فيما يتعلق بمدخالت كل صاحب مصلحة باستخدام مصطلحات كمية 
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 ما هو العائد االجتماعي على االستثمار؟

 عادًة ما تهدف األنشطة إلى خلق قيم جديدة والتأثير على أخرى؛ حيث تغّير مالمح العالم من حولنا،
 وعلى الرغم من ذلك نجد أن بعض القيم االجتماعية التي نوجدها تتخطى نطاق ما يمكن شــرحه
 بواسطة المصطلحات المالية، ففي أغلب األحيان يتم أخذ القيمة المــالية فقط بعين االعتبار أثناء
 التقييم دونما النظر إلى القيم االجتماعية واالقتصـــادية والبيئية، ونتيجة لذلك تأخذ األمــور التي
 يمكن شراؤها وبيعها أهمية أكبر، بينما يتم إهمال الكثير من األمور األخرى ذات األهمية، وبالتالي
 فإن القرارات التي يتم اتخاذها بهذه الطريقة قد ال تكون جيدة بالقدر الكــــافي كونها تستند إلى

معلومات منقوصة عن التأثيرات الكاملة
 يعتبر العائد االجتماعي على االستثمار               إطـــارًا لقيـاس هذا المفهـــوم األشمـــــــل للقيم
 والمحاسبة، حيث يقيس التغيير بطرق ذات صلة باألشخاص أو المنظمات التي اختبرته أو ساهمت
 فيه من خالل ست مراحل متتالية(انظر شكل 2)، حيث أنه يروي كيف يتم إحداث تغيير عبر قياس
 النتائج االجتماعية والبيئية واالقتصادية، كما يستخدم قيمًا نقدية لتمثيل تلك النتائج، ويسمح هذا

األمر باحتساب نسبة الفوائد/المنفعة إلى التكاليف(القيمة االجتماعية المملكة المتحدة ، 2015
 من هنا، فإن العائد االجتماعي على االستثمار يقوم على القيمة بدًال من المال. فالمال هو ببساطة
 وحدة مشتركة، وعلى هذا النحو هو وسيلة مفيدة ومقبولة على نطاق واسع لنقل القيمة*.  كما

ويسهم تحليل            فيما يلي

8

إدارة األنشطة واتخاذ القرارات بطرق أكثر فعالية
التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة

 استدامة الجمعية عبر إنشاء عالقات قوية مع المانحين ُتستمد من
الثقة والشفافية ووضوح األثر

 تحديد مدى مالئمة المشاريع لحاجة المجتمع الحقيقية عبر إبراز األثر
الحقيقي للمشاريع

فهم القيمة االجتماعية التي يولدها نشاط ما وتحقيق أقصى قيمة منها
 تحديد أرضية مشتركة بين ما تريد الجمعية إنجازه وبين ما يريد أصحاب

المصلحة تحقيقه، ما يساعد على تحقيق أقصى قدر من القيمة المجتمعية

المصدر/ دليل العائد االجتماعي على االستثمار -نسخة 2012

(SROI)

. (

.

SROI:



مبادئ العائد االجتماعي على االستثمار

-1

-2
-3
-4

-5
-6

-7
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 إشراك أصحاب المصلحة: يمثل هذا المبدأ أهمية كبيرة ويعتبر الركيزة األساسية لتحليل العائد
 االجتماعي على االستثمار، حيث يتم تحديد أصحاب المصلحة بدقة كبيرة ومن ثم تحديد اآلليات التي

سيتم اتخاذها إلشراكهم مثل التواصل الهاتفي، اللقاءات المباشرة، ورش العمل وغيرها

 فهم التغييرات: تفسير كيف يتم إحداث تغيير وتقييم ذلك من خالل األدلة التي تم جمعها

تقييم األمور المهمة: استخدم مقاربات مالية بهدف االعتراف بقيمة النتائج

 تضمين األمور المادية فقط: تحديد ما هي المعلومات واألدلة التي يجب تضمينها في الحسابات
 لعكس صورة حقيقية ومنصفة، مما يسمح ألصحاب المصلحة باستخالص استنتاجات معقولة حول

األثر

عدم التضخيم والمبالغة في تقدير األشياء: إظهار القيم والنتائج التي ظهرت نتيجة تدخل المنظمة

 اعتماد الشفافية: عرض األساس الذي يسمح باعتبار التحليل دقيقًا وصادقًا، وتبيان أنه سيتم اإلبالغ عنه
ومناقشته مع أصحاب المصلحة

التحقق من النتيجة: توفير توثيق مستقل مناسب

فهم التغير

 تقييم األمور
المهمة

 عدم المبالغة
في التقدير

 تضمين األمور
المادية فقط

الشفافية

 التحقق من
النتائج

 إشراك أصحاب
المصلحة

.

.

.

.

.

.

.

شكل رقم (1)
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مراحل قياس العائد االجتماعي على االستثمار

 تحديد نطاق
أصحاب المصلحة

 التثبت من تحديد النتائج
 النتائج وإعطاؤها

قيمة

 قياس العائدتحديد األثر
 االجتماعي على

االستثمار

التقارير

123456

أصحاب المصلحة

 تحديد النطاق بناء على المبادئ
 اإلنسانية وأهداف التنمية المستدامة

2030 والخطة الوطنية
 تحديد أصحاب المصلحة

 تحديد آلية اشراك أصحاب 
المصلحة .

.

.

.

.

تحديد النطاق

تحديد النتائج

1.13.1

تطوير مؤشرات النتائج  التثبت من النتائج
وإعطاؤها قيمة

1.3
جمع بيانات النتائج 2.3

التوقع في المستقبل  قياس العائد
 االجتماعي على

 االستثمار

1.5
.احتساب صافي القيمة الحالية 2.5

تحليل األهمية المالية 4.5
فترة االسترداد 5.5

 احتساب نسبة العائد االجتماعي
على االستثمار

3.5

تحديد فترة استمرار النتائج 3.3
وضع قيمة للنتيجة 4.3

2.1

خريطة التأثير 1.2
تحديد المدخالت 2.2

فرضية الحصولتحديد األثر 1.4
المساهمة التكميلية 2.4

رفع التقارير ألصحاب المصلحةالتقارير التوثيق1.6 3.6
استخدام النتائج 2.6

االنخفاض المحتمل 3.4
حساب األثر العائد للمشروع 4.4

تقييم المدخالت 3.2
توضيح المخرجات 4.2

شكل رقم (2)



ملخص لمعدل العائد االجتماعي على االستثمار للبرامج والمشاريع

أصحاب المصلحة

 توفير نظام الطاقة النظيفة
للمستشفيات

 توفير نظام الطاقة النظيفة
لمنازل المرضى الفقراء

 حفر بئر مياه وتركيب محطة
تحلية

 حفر بئر مياه وتركيب محطة
 مياه مع توفير سيارة لتوزيع

المياه العذبة

 حفر بئر مياه وتركيب
 محطة تحلية تعمل بالطاقة

الشمسية

293,240641,869

24,780 15,800

185,905

39,940

241,836

375,940

93,537

475,212

2.2مستشفى

1.6

2.0

2.3

2.0

.

.

.

.

.

 الطاقة
النظيفة

 اسم
البرنامج

المستفيدوناسم المشروع المدخالت
$

 القيمة المالية التقديرية
 للعائد االجتماعي على

$االستثمار

 معدل
 العائد على
االستثمار

م

1

 المياه
العذبة

2

2 

دعم الطلبة

537,405 كفالة تعليمية

95,418

864,040 1.6 طالب 

158,2511.7

حقي
أتعلم 

11,730 

560,2501,234,895ترميم البيوت 2.2أسرة السكن
الالئق 

1252 

21,81441,263اإليواء "ايجار 1.9أسرة 23

10مرضى

مستشفى 3

 التدريب والتشغيل المؤقت
للخريجين

265,052484,6111.7  العمل
الالئق

 1,354خريج2

71,322106,2441.5الدعم النفسي لذوي اإلعاقة  برامج
الحماية

 من ذوي2
اإلعاقة

60

18,09727,8881.7فكاك الغارمين

1.7

غارم 138

 تمكين األسر الفقيرة من
 خالل مشاريع صغيرة ٌمدرة

للدخل

المتوسط العام للعائد االجتماعي على االستثمار للبرامج والمشاريع

3,371,2975,362,3821.8  1,338أسرة

14,52825,1661.7الدونم المثمر أسرة 11

مدرسة 2
مسجد 1

بلديات 7

بلديات 7

جامعة 1
بلدية  1

وطالبة

 3,000 طالب 
وطالبة

"

11

كفالة تعليمية
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 مشروع توفير نظام
 الطاقة النظيفة لمنازل

المرضى الفقراء

 مشروع توفير نظام
 الطاقة النظيفة
للمستشفيات

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

$

$

$

$ 1.6$

$

$

$ نسبة العائد االجتماعي على االستثمار2.2$

ملخص دراسة العائد االجتماعي على االستثمار لبرنامج الطاقة النظيفة

 يوضح الشكل رقم(3) أن معدل العائد االجتماعي على االستثمار الخاص بمشروع توفير طاقة
 نظيفة لمنازل المرضى الفقراء ومشروع الطاقة النظيفة للمستشفيات، والتي سيتم توضيحها

 الحقًا خالل التقرير، قد كانت نتائجها كالتالي

 القيمة المالية التقديرية للعائد االجتماعي على االستثمار لمشروع توفير نظام الطاقة
 النظيفة للمستشفيات تساوي 641,869 دوالر أي حوالي 2.2 دوالر أمريكي لكل 1دوالر

تم استثماره

:

.

 القيمة المالية التقديرية للعائد االجتماعي على االستثمار لمشروع توفير نظام الطاقة
 النظيفة لمنازل المرضى الفقراء تساوي 24,780 دوالر أي حوالي1.6 دوالر أمريكي لكل

1دوالر تم استثماره

 شكل رقم (3): يوضح معدل العائد االجتماعي على االستثمار لمشاريع برنامج الطاقة النظيفة 

.
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المرجعية اإلنسانية والدولية لبرنامج الطاقة النظيفة

 السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية: يتوجب أن تتم ممارسة حق الشعوب واألمم
 في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية وفقًا لمصلحة تنميتها القومية

ورفاة شعب الدولة المعنية

مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان

 الهدف (2.8) : طاقة مؤمنة للمستهلك بكميات كافية وبأسعار معقولة وبمواصفات
فنية وبيئية تحقق المعايير الدولية

أولوية البرنامج في أهداف التنمية الوطنية

 الهدف (7) : ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة
الموثوقة والمستدامة

أولوية البرنامج في أهداف التنمية المستدامة العالمية والمنظمات الدولية ذات العالقة

.

.

.
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برنامج الطاقة النظيفة

 أوًال/ دراسة العائد االجتماعي على االستثمار               لمشروع توريد نظام الطاقة الشمسية
للمستشفيات

 تتسبب مشكلة انقطاع التيار الكهرباء لفترات طويلة بشلل العديد من قطاعات الحياة في قطاع غزة
 تصل لمعدل 17.4 ساعة يوميًا وتفوق نسبة العجز في الكهرباء 70%، ويعتبر القطاع الصحي األكثر
 تضررًا، لذا فقد توجهت الجمعية بتوفير حلول مستدامة وصديقة للبيئة حيث تم تركيب نظام الطاقة
 الشمسية لعدد من المستشفيات بما يساهم في حماية أرواح المرضى ومنع تدهور حالتهم الصحية،

إضافة إلى الحد من انبعاث الغازات الضارة بالبيئة

 (SROI) 

غزي دستكالمرضى وأسرهم"المستفيدون "المستشفيات

المتطوعونالمانحون

الموردون

المستشفيات بما يخدم ما يقارب من 106,791 مريض

تحسن في مستوى الخدمات الطبية المقدمة

تخفيض النفقات التشغيلية

 عدد (2) مستشفى

المستفيدون
"المستشفيات"

288,740 

وزارة الصحة

الجهة االستشارية .

.

.

أصحاب المصلحة

المستفيدون المباشرون

عدد المستفيدين

4.3

التكلفة المالية للمشروع

 التغييرات الناتجة عن
أنشطة المشروع

تحسن في الخدمات المقدمة

تحسن الوضع الصحي للمرضى
المستفيدون

المرضى

تحسن الرضا الداخلي وتعزيز التكافل المجتمعي

تطور القدرات والمهارات الالزمة لتنفيذ المشاريع
تحقق الرضا الداخلي واالمتنان

المتطوعون

المانحون

تحقيق هدف المشروع

 زيادة الوالء واالنتماء للموظفين
غزي دستك

خفض النفقات التشغيلية المالية للمستشفى الخاصة بالمحروقات

خفض التكاليف المالية عن أعطال األجهزة الطبية وزارة الصحة

تحقق الهدف من خدمة المجتمع واستمرار تقديم الخدمات الصحية
تحسن الصورة الذهنية

أمان وظيفي أعلى للموظفين
 الجهة

االستشارية
تحسن الصورة الذهنية

أمان وظيفي أعلى للموظفين
موردي النظام

دوالر أمريكي

.
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األثر الناتج عن أنشطة المشروع فيما يتعلق بالمستفيدين المباشرين

 بناء على المشاركات التي تم الحصول عليها من خالل استطالع الرأي للمستفيدين عبر استبيان هاتفي
 من خالل مشاركة طرف ثالث مستقل "المتطوعون" وذلك لضمان النزاهة والشفافية في الحصول على
 اآلراء والتعليقات، حيث تم مشاركة ذوي العالقة بالمشروع من الطاقم اإلداري للمستشفيات عدد(2)،

: وعدد من المرضى تم اختيارهم عشوائيًا عدد (150)، وقد كانت النتائج كما يلي

 نسبة األشخاص ذوي العالقة من المستشفيات المستفيدة الذين أفادوا بتحسن الخدمات
المقدمة واستمرار إجراء العمليات الجراحية %100

 نسبة األشخاص ذوي العالقة من المستشفيات المستفيدة الذين أفادوا باستمرار عقد
الدورات التدريبية التوعوية والتثقيفية %90

 نسبة المرضى المستفيدين من الخدمات التي تقدمها المستشفيات الذين أفادوا بتحسن
الخدمات المقدمة %96

 نسبة المرضى المستفيدين من الخدمات التي تقدمها المستشفيات الذين أفادوا باستقرار
الحالة الصحية نتيجة لسرعة إجراء العمليات الجراحية وتقليل مدة االنتظار %91

  معدل العائد على االستثمار االجتماعي     
"إجمالي القيمة الحالية لألثر  ÷إجمالي قيمة المدخالت"االستثمار

 وقد أسفرت الدراسة أن القيمة المالية التقديرية للعائد االجتماعي على االستثمار تساوي
641,869 دوالر أي حوالي 2.2 دوالر أمريكي لكل 1دوالر تم استثماره في البرنامج

 المدخالت: عبارة عن المساهمات المقدمة من جميع أصحاب المصلحة،  والتي تشمل التكلفة المالية للمشروع، وأي
.مساهمات أخري كوقت المتطوعين والتي يتم مقاربتها ماليًا، حيث أن المدخالت تمثل قيمة مالية فقط

$ 2.2 = $ 293,240  ÷ $ 641,869  = 

المدخالت
$293,240 $641,869

 
$2.2

القيمة الماليةالمستفيدون
التقديرية 

معدل العائد االجتماعي
على االستثمار 

مستشفى 2

.

.

.

.

.

.
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برنامج الطاقة النظيفة

 ثانيًا/ دراسة العائد االجتماعي على االستثمار                لمشروع توريد نظام الطاقة الشمسية
 للمرضى

 يأتي مشروع توفير نظـــام طاقة شمسية للمرضى الفقــــراء الذين يعانون من أمراض مزمنة ممن
 يعتمدون على توفر التيار الكهرباء بشكل مستمر لضمان استقرار حالتهم الصحية، وكنتيجة لألوضاع
 االقتصادية الصعبة للمجتمع الفلسطيني وفي ظل عدم مقدرة المرضى على توفير احتياجاتهم، ومع
 انقطاع التيار الكهرباء بمعدل 17.4 ساعة يوميًا ووصول نسبة العجز إلى أكثر من 70%، تمثلت فكرة

المشروع بتوفير طاقة شمسية للمرضى صديقة للبيئة ومستمرة

 (SROI) 

غزي دستكأسر المرضى المرضى

المتطوعونالمانحون

الموردون

تحسن الوضع الصحي
تخفيف األعباء المالية (شراء أدوية، البنزين والمولدات

تقليل زيارات المستشفى

المرضى عدد (10) من ذوي األمراض المزمنة

المستفيدون
"المرضى"

12,000

وزارة الصحة

الجهة االستشارية

.

.

أصحاب المصلحة

عدد المستفيدين

التكلفة المالية للمشروع

 التغييرات الناتجة عن
أنشطة المشروع

استقرار أسري أعلى

تخفيف األعباء المالية
أسر

أمان نفسي أعلىالمرضى

استقرار أسري أعلى
تحسن الرضا الداخلي وتعزيز التكافل المجتمعي المتطوعون

المانحون
تطور القدرات والمهارات الالزمة لتنفيذ المشاريع

تحقق الرضا الداخلي واالمتنان
تحقيق هدف المشروعغزي دستك

 زيادة الوالء واالنتماء للموظفين
وزارة الصحة

 الجهة
االستشارية

تحقق الهدف من خدمة المجتمع واستمرار الخدمات الصحية
تحسن الصورة الذهنية

أمان وظيفي أعلى للموظفين
تحسن الصورة الذهنية

أمان وظيفي أعلى للموظفين
موردي النظام

دوالر أمريكي

(

.
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األثر الناتج عن أنشطة المشروع فيما يتعلق بالمستفيدين المباشرين

 بناء على المشاركات التي تم الحصول عليها من خالل استطالع الرأي للمستفيدين عبر استبيان
 هاتفي من خالل مشاركة طرف ثالث مستقل "المتطوعون" وذلك لضمان النزاهة والشفافية في
 الحصول على اآلراء والتعليقات، حيث تم مشاركة عدد من المرضى عدد (10) مريض، وقد كانت

: النتائج كما يلي

 نسبة المرضى الذين أفادوا بخفض األعباء المالية نتيجة تقليل شراء األدوية والمحروقات
الالزمة للمولدات الكهربائية %100

 نسبة المرضى الذين أفادوا بخفض عدد زيارات األطباء أو المستشفيات نتيجة لتحسن
الحالة الصحية لديهم %80

 نسبة المرضى الذين أفادوا بتحسن الحاالت الصحية لهم نتيجة االستقرار النفسي وتوفر
التيار الكهربائي %80

نسبة المرضى الذين أفادوا بزيادة االستقرار األسري %70

معدل العائد على االستثمار االجتماعي
إجمالي القيمة الحالية لألثر  ÷إجمالي قيمة المدخالت"االستثمار

 وقد أسفرت الدراسة أن القيمة المالية التقديرية للعائد االجتماعي على االستثمار تساوي
24,780 دوالر أي حوالي 1.6 دوالر أمريكي لكل 1 دوالر تم استثماره في البرنامج

 المدخالت: عبارة عن المساهمات المقدمة من جميع أصحاب المصلحة،  والتي تشمل التكلفة المالية للمشروع، وأي
مساهمات أخري كوقت المتطوعين والتي يتم مقاربتها ماليًا، حيث أن المدخالت تمثل قيمة مالية فقط

$ 1.6= $ 15,800÷$ 24,780= 

المدخالت
$15,800

 
$24,780 

 
$1.6

القيمة الماليةالمستفيدون
التقديرية 

معدل العائد االجتماعي
على االستثمار 

10

"

.

.

.

.

.

.
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 حفر بئر مياه وتركيب
 محطة تحلية تعمل
بالطاقة الشمسية

 حفر بئر مياه وتركيب
 محطة تحلية مع

 توفير سيارة لتوزيع
المياة العذبة

 حفر بئر مياه
 وتركيب محطة

تحلية

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

2.20

$

$

$

$

$

$ 2.00$

2.30$

1.97$

$

2.40$

نسبة العائد االجتماعي على االستثمار

 يوضح الشكل رقم(4) أن معدل العائد االجتماعي على االستثمار الخاص في مشاريع حفر بئر مياه
 وتركيب محطة تحلية، حفر بئر مياه وتركيب محطة تحلية تعمل بالطاقة الشمسية، حفر بئر مياه

وتركيب محطة مياه مع توفير سيارة لتوزيع المياه العذبة، قد كانت نتائجها كالتالي

شكل رقم (4): يوضح معدل العائد االجتماعي على االستثمار لمشاريع برنامج المياه العذبة

 القيمة المالية التقديرية للعائد االجتماعي على االستثمار لمشروع حفر بئر مياه وتركيب
محطة تحلية تساوي 375,940 دوالر أي حوالي 2.0 دوالر أمريكي لكل 1دوالر تم استثماره

:

 القيمة المالية التقديرية للعائد االجتماعي على االستثمار لمشروع حفر بئر مياه وتركيب
 محطة تحلية تعمل بالطاقة الشمسية تساوي 93,537دوالر أي حوالي 2.3 دوالر أمريكي

لكل 1دوالر تم استثماره

 القيمة المالية التقديرية للعائد االجتماعي على االستثمار لمشروع حفر بئر مياه وتركيب
 محطة مياه مع توفير سيارة لتوزيع المياه العذبة 475,212 دوالر أي حوالي 2.0دوالر

أمريكي لكل 1دوالر تم استثماره

:

.

.

.

 ملخص دراسة العائد االجتماعي على االستثمار لبرنامج المياه العذبة
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المرجعية اإلنسانية والدولية لبرنامج المياه العذبة

 تتخذ الدول األطراف تدابير مناسبة إلتاحة سبل الحصول على مياه الشرب والصرف
الصحي ولحماية الموارد المائية المستخدمة كمصادر لمياه الشرب من التلوث

البروتوكول المتعلق بالمياه والصحة التفاقية أوروبا لعام 1992

 هدف (8.3): قطاع مياه وصرف صحي فلسطيني أكثر تنظيمًا ومقدرة على تأمين
الحقوق المائية للمواطنين، وتحقق التوزيع العادل لكافة االستخدامات

أهداف التنمية الوطنية

 هدف التنمية المستدام العالمي (6): ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي
للجميع

أهداف التنمية المستدامة العالمية والمنظمات الدولية ذات العالقة

.

.

.
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برنامج المياه العذبة

دراسة العائد االجتماعي على االستثمار               لمشروع حفر بئر مياه وتركيب محطة تحلية

 يهدف مشروع المياه العذبة إلى تزويد الجامعات والبلديات والمستشفيات بالمياه العذبة، عبر حفر
 اآلبار وتزويدها بمحطة تحليه للمياه، للمساهمة في إيجاد حلول مستدامة لمشكلة النقص الحاد في
 المياه العذبة وتلوث المياه في قطاع غزة التي وصلت لنسبة 97% والعجز المائي في الخزان الجوفي

التي وصلت نسبته 67.2%، والحد من انتشار األمراض واألوبئة

 (SROI) 

مستشفيات 
بلديات

(3)

مسجد (1)

(7)
(2) المرضى في المستشفيات

رواد وزوار المسجد

غزي دستكالمانحون

مدرسة 

الطاقم اإلداري والطلبة

شركة التوريد والتركيب

 انخفاض األعباء المالية الناتجة عن شراء مياه، خفض الحاجة لتشغيل
المولدات لتوفير المياه في حاالت انقطاع الكهرباء

االستثمار األمثل للموارد المائيةتحسن الخدمات الصحية والبيئية
انخفاض مستوى األمراض وانتشار األوبئة استدامة خدمات المستشفيات

مستشفى

161,855 

سكان المناطق المستهدفة
المتطوعون

.

أصحاب المصلحة

التكلفة المالية للمشروع

 التغييرات الناتجة عن
أنشطة المشروع

تحسن الخدمات الصحية والبيئية

انخفاض مستوى األمراض وانتشار األوبئة
 المرضى في
المستشفيات

 انخفاض األعباء المالية الناتجة عن شراء المياه، خفض الحاجة
لتشغيل المولدات لتوفير المياه في حاالت انقطاع الكهرباء

انخفاض مستوى األمراض وانتشار األوبئةتحسن الخدمات الصحية والبيئية

مدرسة

تحسن الخدمات الصحية والنظافة

 تحسن الخدمات المقدمة للمصلين وزوار المسجد

انخفاض مستوى األمراض وانتشار األوبئة
 انخفاض األعباء المالية الناتجة عن شراء المياه، خفض الحاجة لتشغيل

المولدات لتوفير المياه في حاالت انقطاع الكهرباء

المدرسين والطلبة

 المصلين وزوار
المساجد

مسجد

تحسن الخدمات الصحية والبيئية

دوالر أمريكي

.

.
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تحسن المستوى الصحي تقليل أمراض الفشل الكلوي والحصى
 تخفيف األعباء المالية

تحسن الخدمات وانخفاض أزمة المياه

 سكان المناطق
.المستهدفة

 التغييرات الناتجة عن
أنشطة المشروع

أمان وظيفي أعلى للموظفينتحقق الرضا وزيادة السمعة  شركة التوريد
والتركيب

تحقق الرضا الداخلي
 غزي دستك

المانحون

 زيادة الوالء واالنتماء للموظفينتحقق هدف المشروع

تعلم مهارات العمل وتنفيذ المشاريعتحسن الرضا الداخليالمتطوعون

 انخفاض األعباء المالية خفض الحاجة لتشغيل المولدات لتوفير المياه في
حاالت انقطاع الكهرباء

تحسن خدمات توفير المياه لسكان المناطق المستهدفة

انخفاض مستوى األمراض وانتشار األوبئة

بلديات

االستثمار األمثل للموارد المائية
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األثر الناتج عن أنشطة المشروع فيما يتعلق بالمستفيدين المباشرين

 بناء على المشاركات التي تم الحصول عليها من خالل استطالع الرأي للمستفيدين عبر استبيان
 خالل الزيارات الميدانية واالتصاالت الهاتفية، وذلك بمشاركة طرف ثالث مستقل "المتطوعون"
:وذلك لضمان النزاهة والشفافية في الحصول على اآلراء والتعليقات، وقد كانت النتائج كما يلي

 نسبة ذوي العالقة الذين أفادوا بخفض األعباء المالية نتيجة لتوفر المياه وخفض الحاجة
 إلى شراء المياه، المولدات الكهربائية والمحروقات، إضافة إلى خفض األعباء نتيجة لحفر
 بئر المياه وتوريد وتركيب محطة التحلية، في المستشفيات 100%، في المساجد %100،

في البلديات 100%، وفي المدارس كانت النسبة %100

 نسبة ذوي العالقة الذين أفادوا بتحسن آلية االستثمار األمثل للموارد المائية نتيجة للقدرة
 على جدولة المواعيد لتشغيل المحطات بما يتناسب مع نسب االستهالك، في المستشفيات

95%، البلديات 97%، في المساجد 94%، وفي المدارس كانت النسبة %93

  معدل العائد على االستثمار االجتماعي     
إجمالي القيمة الحالية لألثر  ÷إجمالي قيمة المدخالت"االستثمار

 وقد أسفرت الدراسة أن القيمة المالية التقديرية للعائد االجتماعي على االستثمار تساوي
375,940 دوالر أمريكي أي حوالي 2.0دوالر أمريكي لكل 1 دوالر تم استثماره

 المدخالت:عبارة عن المساهمات المقدمة من جميع أصحاب المصلحة،  والتي تشمل التكلفة المالية للمشروع، وأي
مساهمات أخري كوقت المتطوعين والتي يتم مقاربتها ماليًا، حيث أن المدخالت تمثل قيمة مالية فقط

$ 2.0 = $ 185,905  ÷$ 375,940 = 

المدخالت

$185,905$375,940
 

$2.0

المستفيدون
القيمة المالية

التقديرية 
معدل العائد االجتماعي

على االستثمار 

مستشفيات 3

7بلديات
مدرسة -1مسجد2

"

.

.

.

.



23

 ثانيًا/ دراسة العائد االجتماعي على االستثمار              لمشروع حفر بئر مياه وتركيب محطة تحلية
تعمل بالطاقة الشمسية

 يهدف مشروع المياه العذبة إلى تزويد الجامعات والبلديات بالمياه العذبة، عبر حفر اآلبار وتزويدها
 بمحطة تحليه للمياه مزودة بنظام الطاقة الشمسية، للمساهمة في إيجاد حلول مستدامة لمشكلة
 النقص الحاد في المياه العذبة وتلوث المياه في قطاع غزة  التي وصلت لنسبة 97% والعجز المائي

في الخزان الجوفي التي وصلت نسبته 67.2%، والحد من انتشار األمراض واألوبئة

 (SROI) 

جامعة
المتطوعون

(1)(1) الطاقم اإلداري والطلبة

غزي دستك

بلديات

سكان المناطق المستهدفة

المانحون

 انخفاض األعباء المالية الناتجة عن توفير مياه، تشغيل المولدات
 لتوفير المياه، شراء المحروقات الالزمة لتشغيل المولدات، صيانة

المولدات
تحسن الخدمات الصحية والبيئية

انخفاض مستوى األمراض وانتشار األوبئة

جامعة

39,140 

شركة التوريد والتركيب

.

أصحاب المصلحة

التكلفة المالية للمشروع

 التغييرات الناتجة عن
تحسن الخدمات الصحية والنظافةأنشطة المشروع

انخفاض مستوى األمراض وانتشار األوبئة
 الطاقم اإلداري

والطلبة

 انخفاض األعباء المالية الناتجة توفير المحروقات الالزمة لتشغيل
المولدات، صيانة المولدات

تحسن خدمات توفير المياه لسكان المناطق المستهدفة بلديات

انخفاض مستوى األمراض وانتشار األوبئة
االستثمار األمثل للموارد المائية

تخفيف األعباء المالية الناتجة عن شراء المياه
تحسن المستوى الصحي تقليل أمراض الفشل الكلوي والحصى

تحسن الخدمات وانخفاض أزمة المياه

 سكان المناطق
المستهدفة

تحقق الرضا وزيادة السمعة
أمان وظيفي أعلى للموظفين

تحقق الرضا الداخلي

تحقق هدف المشروع

تحسن الرضا الداخلي

تعلم مهارات العمل وتنفيذ المشاريع

 زيادة الوالء واالنتماء للموظفين

 شركة التوريد
والتركيب

المانحون

 غزي دستك

المتطوعون

دوالر أمريكي

.
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األثر الناتج عن أنشطة المشروع فيما يتعلق بالمستفيدين المباشرين

 بناء على المشاركات التي تم الحصول عليها من خالل استطالع الرأي للمستفيدين عبر استبيان
 خالل الزيارات الميدانية واالتصاالت الهاتفية، وذلك بمشاركة طرف ثالث مستقل "المتطوعون"
: وذلك لضمان النزاهة والشفافية في الحصول على اآلراء والتعليقات، وقد كانت النتائج كما يلي

 نسبة ذوي العالقة الذين أفادوا بخفض األعباء المالية نتيجة لتوفر المياه وخفض الحاجة
 إلى المولدات الكهربائية والمحروقات، إضافة إلى خفض األعباء نتيجة لحفر بئر المياه

 وتوريد وتركيب محطة التحلية، في البلديات 100%، أما في المدارس فقد كانت النسبة
%100

  معدل العائد على االستثمار االجتماعي     
إجمالي القيمة الحالية لألثر  ÷إجمالي قيمة المدخالت"االستثمار

 وقد أسفرت الدراسة أن القيمة المالية التقديرية للعائد االجتماعي على االستثمار المقاربة
تساوي 93,537 دوالر أمريكي أي حوالي  2.3دوالر أمريكي لكل 1 دوالر تم استثماره

 المدخالت:عبارة عن المساهمات المقدمة من جميع أصحاب المصلحة،  والتي تشمل التكلفة المالية للمشروع، وأي
مساهمات أخري كوقت المتطوعين والتي يتم مقاربتها ماليًا، حيث أن المدخالت تمثل قيمة مالية فقط

$ 2.3 = $ 39,940 ÷$ 93,537 = 

المدخالت

$39,940$93,537

 

$ 2.3

المستفيدون
القيمة المالية

التقديرية 
معدل العائد االجتماعي

على االستثمار 

بلدية 1
  يحدم ما يقارب من
1جامعة -

"

شحص 10,000

.

.

.
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 ثالثًا/ دراسة العائد االجتماعي على االستثمار               لمشروع حفر بئر مياه وتركيب محطة تحلية
تعمل بالطاقة الشمسية وسيارة توزيع مياه

البلديات بالمياه العذبة عبر حفر اآلبار وتزويدها بمحطة  يهدف مشروع المياه العذبة إلى تزويد 
 تحليه للمياه مزودة بنظام الطاقة الشمسية إضافة إلى توفير سيارة لتوزيع المياه مجانًا، للمساهمة
 في إيجاد حلول مستدامة لمشكلة النقص الحاد في المياه العذبة وتلوث المياه في قطاع غزة التي
 وصلت لنسبة 97% والعجز المائي في الخزان الجوفي التي وصلت نسبته 67.2%، والحد من انتشار

األمراض واألوبئة

 (SROI) 

بلديات
المانحون

المتطوعون سكان المناطق(7)

شركة التوريد والتركيب

 انخفاض األعباء المالية الناتجة توفير المحروقات الالزمة لتشغيل
المولدات، صيانة المولدات

تحسن خدمات توفير المياه لسكان المناطق المستهدفة

انخفاض مستوى األمراض وانتشار األوبئة

بلديات

234,836 
غزي دستك

.

أصحاب المصلحة

التكلفة المالية للمشروع

 التغييرات الناتجة عن
أنشطة المشروع

 تخفيف األعباء المالية الناتجة عن شراء المياه، تشغيل المولدات في
حاالت انقطاع الكهرباء لضخ المياه

تحسن المستوى الصحي تقليل أمراض الفشل الكلوي والحصى  سكان المناطق
المستهدفة

 شركة التوريد
والتركيب

تحسن الخدمات وانخفاض أزمة المياه

تحقق الرضا وزيادة السمعة

أمان وظيفي أعلى للموظفين

تحقق الرضا الداخلي

تحسن الرضا الداخلي

تعلم مهارات العمل وتنفيذ المشاريع

المانحون

تحقق هدف المشروع

 زيادة الوالء واالنتماء للموظفين
 غزي دستك

المتطوعون

دوالر أمريكي

.

.
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األثر الناتج عن أنشطة المشروع فيما يتعلق بالمستفيدين المباشرين

استبيان عبر  للمستفيدين  الرأي  استطالع  عليها من خالل  الحصول  تم  التي  المشاركات  على   بناء 
"المتطوعون" مستقل  ثالث  طرف  بمشاركة  وذلك  الهاتفية،  واالتصاالت  الميدانية  الزيارات   خالل 

:وذلك لضمان النزاهة والشفافية في الحصول على اآلراء والتعليقات، وقد كانت النتائج كما يلي

 نسبة ذوي العالقة الذين أفادوا بخفض األعباء المالية نتيجة لتوفر المياه وخفض الحاجة
 إلى المولدات الكهربائية والمحروقات، إضافة إلى خفض األعباء نتيجة لحفر بئر المياه
 وتوريد وتركيب محطة التحلية، في البلديات 100%، وفي المدارس فقد كانت النسبة

%100

  معدل العائد على االستثمار االجتماعي     
إجمالي القيمة الحالية لألثر  ÷إجمالي قيمة المدخالت"االستثمار

 وقد أسفرت الدراسة أن القيمة المالية التقديرية للعائد االجتماعي على االستثمار تساوي
475,212 دوالر أمريكي أي حوالي 2.0دوالر أمريكي لكل 1 دوالر تم استثماره

 المدخالت:عبارة عن المساهمات المقدمة من جميع أصحاب المصلحة،  والتي تشمل التكلفة المالية للمشروع، وأي
مساهمات أخري كوقت المتطوعين والتي يتم مقاربتها ماليًا، حيث أن المدخالت تمثل قيمة مالية فقط

$ 2.0 = $ 241,836 ÷$ 475,212 = 

المدخالت
$241,836$475,212

 

$ 2.0
القيمة الماليةالمستفيدون

التقديرية 
معدل العائد االجتماعي

على االستثمار 

بلديات 7

"

.

.

.



27

 ملخص دراسة العائد االجتماعي على االستثمار لبرنامج حقي أتعلم

 يوضح الشكل رقم(5) أن معدل العائد االجتماعي على االستثمار الخاص بمشاريع كفالة تعليمية
ودعم الطلبة، والتي سيتم توضيحها الحقًا خالل التقرير، قد كانت نتائجها كالتالي

 القيمة المالية التقديرية للعائد االجتماعي على االستثمار لمشروع كفالة تعليمية تساوي
864,040 دوالر أمريكي أي حوالي 1.6 دوالر أمريكي لكل 1دوالر تم استثماره

:

 القيمة المالية التقديرية للعائد االجتماعي على االستثمار لمشروع دعم الطلبة تساوي
158,251 دوالر أي حوالي1.7 دوالر أمريكي لكل 1دوالر تم استثماره

شكل رقم (5): يوضح معدل العائد االجتماعي على االستثمار لمشاريع برنامج حقي أتعلم

كفالة تعليميةدعم الطلبة
1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

$

$

$

$

$

$

$ 1.6$

1.7$ 1.7$

نسبة العائد االجتماعي على االستثمار
:

.

.
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المرجعية اإلنسانية الدولية لبرنامج حقي أتعلم

والتعليم، التربية  في  فرد  كل  بحق  العهد  هذا  في  األطراف  الدول  (13):تقر   المادة 
للشخصية الكامل  اإلنماء  إلى  والتعليم  التربية  توجيه  وجوب  على  متفقة   وهي 

اإلنسانية....تمكين كل شخص من اإلسهام في دور نافع في مجتمع حر

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 الهدف (2.7): نظام تعليمي تربوي، وتعليم عاٍل مهني وتقني يضمن تعليمًا ذا
 جودة عالية للجميع دون تمييز، مرتبط مع احتياجات السوق والمجتمع ومواكب

للتطور العلمي والمعرفي العالمي

أهداف التنمية الوطنية

 هدف (4):ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى
الحياة للجميع

أهداف التنمية المستدامة العالمية والمنظمات الدولية ذات العالقة

.

.

.
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برنامج حقي أتعلم

أوًال/ دراسة العائد االجتماعي على االستثمار               لمشروع كفالة تعليمة

الجامعية، المختلفة)  التعليمية  المراحل  ذمن  للطلبة  المالي  الدعم  تقديم  إلى  المشروع   يهدف 
لتراكم نتيجة  المحجوزة  الشهادات  تحرير  عبر  الجامعية  األقساط  سداد  خالل  من   المدرسية(، 
األسر من  المختلفة  الدراسية  للمراحل  للطلبة  نقدية  مالية  وتقديم مساعدات  الجامعية،   األقساط 
 الفقيرة، وكفاالت للطلبة األيتام، حيث وصل عدد طلبة الجامعات الفقراء إلى 64,308 طالب إضافة
المالية، كما يساهم في استمرار حياتهم  إلى 2,498 طالب يتيم، األمر يساهم في تخفيف األعباء 
 التعليمية، إضافة إلى رفع نسبة الحصول على العمل للطلبة الجامعيين بعد التخرج مما يضمن لهم

حياة كريمة ويجعل منهم أفرادًا منتجين

 (SROI) 

المستفيدون
المتطوعون

غزي دستكعائالت المستفيدين

المانحون

طالب وطالبة

طلبة الجامعات، طلبة المدارس، الطلبة األيتام

خفض احتماالت االنحراف والضياع
زيادة فرصة الحصول على العمل بعد التخرج

خفض األعباء االقتصادية
أمان نفسي أعلى  المستفيدين

المباشرين

535,805

1730

وزارة التربية والتعليم

.

أصحاب المصلحة

التكلفة المالية للمشروع

عدد المستفيدين

 المستفيدون

 التغييرات الناتجة عن
أنشطة المشروع

خفض األعباء االقتصادية

استقرار أسري أعلى
 عائالت

المستفيدين

تحسن الرضا الداخلي وتعزيز التكافل المجتمعي

تطور القدرات والمهارات الالزمة لتنفيذ المشاريع
تحقق الرضا الداخلي واالمتنان

تحقيق هدف المشروع

 زيادة الوالء واالنتماء للموظفين
 تحقق أهداف الوزارة في تعزيز التحاق الطلبة بالتعليم

خفض نسبة التسرب من المدارس

المتطوعون

المانحون

 وزارة التربية
والتعليم

غزي دستك

دوالر أمريكي

.
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األثر الناتج عن أنشطة المشروع فيما يتعلق بالمستفيدين المباشرين

استبيان عبر  للمستفيدين  الرأي  استطالع  عليها من خالل  الحصول  تم  التي  المشاركات  على   بناء 
 هاتفي  عبر مشاركة طرف ثالث مستقل "المتطوعون" وذلك لضمان النزاهة والشفافية في الحصول
 على اآلراء والتعليقات، حيث تم اختيار عينة عشوائية من الطلبة المستفيدين من المشروع مكونة

:من (400) طالب وطالبة من إجمالي المستفيدين، وقد كانت النتائج كما يلي

عدد المستفيدين الذين أفادوا بخفض األعباء المالية   %89
عدد المستفيدين الذين أفادوا بزيادة الشعور باألمان النفسي %78

عدد المستفيدين الذين أفادوا باحتمالية أقل لالنحراف والضياع   %90
عدد المستفيدين الذين أفادوا بزيادة الفرصة للحصول على العمل %75

  معدل العائد على االستثمار االجتماعي     
إجمالي القيمة الحالية لألثر  ÷إجمالي قيمة المدخالت"االستثمار

 وقد أسفرت الدراسة أن القيمة المالية التقديرية للعائد االجتماعي على االستثمار  تساوي
864,040 دوالر أمريكي أي حوالي 1.6 دوالر أمريكي لكل 1 دوالر تم استثماره في البرنامج

 المدخالت:عبارة عن المساهمات المقدمة من جميع أصحاب المصلحة،  والتي تشمل التكلفة المالية للمشروع، وأي
مساهمات أخري كوقت المتطوعين والتي يتم مقاربتها ماليًا، حيث أن المدخالت تمثل قيمة مالية فقط

$ 1.6 = $ 537,405 ÷$ 864,040 = 

المدخالت
$537,405$864,040 

 

$ 1.6
القيمة الماليةالمستفيدون

التقديرية 
معدل العائد االجتماعي

على االستثمار 

1,730

"

.

.

.

.

.

.
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ثانيًا/ دراسة العائد االجتماعي على االستثمار              لمشروع دعم الطلبة

 يهدف المشروع إلى توفير المستلزمات األساسية الخاصة بالقرطاسية والزي المدرسي وغيرها للطلبة
 من األسر الفقيرة  مما يساهم في التخفيف من األعباء االقتصادية لألسر، إضافة إلى خفض نسب

التهرب المدرسي واستمرار حياتهم التعليمية

 (SROI) 

المستفيدون
المتطوعون

غزي دستكعائالت المستفيدين

المانحون

الموردون

طالب وطالبة

طلبة المدارس من المراحل التعليمية المختلفة

خفض األعباء االقتصادية
استقرار أسري أعلى

أمان نفسي أعلى
خفض نسبة التهرب المدرسي

 المستفيدين
المباشرين

93,318

3,000 

وزارة التربية والتعليم

.

أصحاب المصلحة

توفير مستلزمات أساسية للطلبة في المراحل التعليمية المختلفةنطاق المشروع

التكلفة المالية للمشروع

عدد المستفيدين

 المستفيدون

 التغييرات الناتجة عن
أنشطة المشروع

أمان نفسي أعلى

 عائالت
المستفيدين

تحسن الرضا الداخلي وتعزيز التكافل المجتمعي

تطور القدرات والمهارات الالزمة لتنفيذ المشاريع

تحقق الرضا الداخلي واالمتنان
تحقيق هدف المشروع

 زيادة الوالء واالنتماء للموظفين

تحسن الصورة الذهنية

أمان وظيفي أعلى للموظفين

 تحقق أهداف الوزارة في تعزيز التحاق الطلبة بالتعليم وخفض نسبة
التسرب من المدارس

المتطوعون

المانحون

 وزارة التربية
والتعليم

الموردون

غزي دستك

دوالر أمريكي

.



32

األثر الناتج عن أنشطة المشروع فيما يتعلق بالمستفيدين المباشرين

استبيان عبر  للمستفيدين  الرأي  استطالع  عليها من خالل  الحصول  تم  التي  المشاركات  على   بناء 
 هاتفي  عبر مشاركة طرف ثالث مستقل "المتطوعون" وذلك لضمان النزاهة والشفافية في الحصول
 على اآلراء والتعليقات، حيث تم اختيار عينة عشوائية من الطلبة المستفيدين من المشروع مكونة

: من (400) طالب وطالبة من إجمالي المستفيدين، وقد كانت النتائج كما يلي

عدد المستفيدين الذين أفادوا بخفض األعباء المالية   %89
عدد المستفيدين الذين أفادوا بزيادة الشعور باألمان النفسي %78

عدد المستفيدين الذين أفادوا باحتمالية أقل لالنحراف والضياع   %90
عدد المستفيدين الذين أفادوا بزيادة الفرصة للحصول على العمل %75

  معدل العائد على االستثمار االجتماعي     
إجمالي القيمة الحالية لألثر  ÷إجمالي قيمة المدخالت"االستثمار

 وقد أسفرت الدراسة أن القيمة المالية التقديرية للعائد االجتماعي على االستثمار  تساوي
158,251 دوالر أمريكي أي حوالي 1.7دوالر أمريكي لكل 1 دوالر تم استثماره في البرنامج

 المدخالت:عبارة عن المساهمات المقدمة من جميع أصحاب المصلحة،  والتي تشمل التكلفة المالية للمشروع، وأي
مساهمات أخري كوقت المتطوعين والتي يتم مقاربتها ماليًا، حيث أن المدخالت تمثل قيمة مالية فقط

$ 1.7 = $ 95,418 ÷$ 158,251  = 

المدخالت
$95,418$158,251

 

 

$ 1.7
القيمة الماليةالمستفيدون

التقديرية 
معدل العائد االجتماعي

على االستثمار 

3,000

"

.

.

.

.
.

.
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 ملخص دراسة العائد االجتماعي على االستثمار لبرنامج العمل الالق

 يوضح الشكل رقم(6) أن معدل العائد االجتماعي على االستثمار الخاص بمشاريع التدريب
 والتشغيل المؤقت، تمكين األسر الفقيرة، الدونم المثمر، والتي سيتم توضيحها الحقًا خالل

التقرير، قد كانت نتائجها كالتالي

 القيمة المالية التقديرية للعائد االجتماعي على االستثمار لمشروع التدريب والتشغيل
 المؤقت للخريجين تساوي 461,915 دوالر أي حوالي 1.8 دوالر أمريكي لكل 1دوالر تم

استثماره

:

 القيمة المالية التقديرية للعائد االجتماعي على االستثمار لمشروع تمكين األسر الفقيرة
 من خالل مشاريع صغيرة ٌمدرة للدخل تساوي5,362,382 دوالر أي حوالي1.7 دوالر

أمريكي لكل 1دوالر تم استثماره

القيمة المالية التقديرية للعائد االجتماعي على االستثمار لمشروع الدونم المثمر تساوي 
25,166 دوالر أي حوالي1.7 دوالر أمريكي لكل 1دوالر تم استثماره

شكل رقم (6): يوضح معدل العائد االجتماعي على االستثمار لمشاريع برنامج العمل الالئق

تمكين األسر الفقيرة  التدريب والتشغيلالدونم المثمر
المؤقت للخريجين

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

$

$

$

$

$

$

$

1.70$ 1.70$ 1.70$
1.80$ 1.80$

نسبة العائد االجتماعي على االستثمار

.

.

.
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المرجعية اإلنسانية والدولية برنامج  العمل االئق

 المادة(7): لكل شخص الحق في العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط عادلة
ومرضية من العمل والحماية من البطالة

 المادة (6): ... ويجب أن تشمل التدابير الحق في توفير برامج التوجيه والتدريب التقني
والمهني

 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 الهدف رقم (5): تأسيس قواعد أكثر متانة القتصاد وطني مستقل وعادل يحقق
تنمية مستدامة، يوفر فرص عمل الئقة للمواطنين ويحسن من إنتاجيتهم

أولوية المشروع في أهداف التنمية الوطنية

 هدف التنمية المستدام العالمي (8): تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع
والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع

أهداف التنمية المستدامة العالمية والمنظمات الدولية ذات العالقة

.

.

.

.
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برنامج العمل الالئق

 أوًال/ دراسة العائد االجتماعي على االستثمار               لمشروع التدريب والتشغيل الموقت للخريجين

 يعتبر مشروع التدريب والتشغيل المؤقت للخريجين من البرامج ذات األولوية لدى جمعية غزى دستك،
 كونه يساهم في تنمية قدرات الخريجين الجامعين من خالل تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية
 لصقل المهارات المعرفية للخريجين، ومن ثم تدريبهم ضمن عدد من المؤسسات والجمعيات، ويمثل
 هذا المشروع أهمية لما له من أثر إيجابي في تنمية الموارد البشرية والمالية على حد سواء، ويساهم
 بشكل فعال في تخفيف األعباء المالية على الخريجين بشكل مباشر وأسرهم بشكل غير مباشر حيث

وصلت نسبة البطالة بين الشباب إلى %71

 (SROI) 

المستفيدون
المتطوعون

غزي دستكعائالت المستفيدين

المانحون

خريج

خريجي الجامعات الفلسطينية

أمان نفسي أعلى
زيادة فرصة الحصول على عمل

تحسن مهارات ومعارف الخريجين
تحسن المستوى المعيشي  المستفيدين

المباشرين

258,152 

1,354 

وزارة التربية والتعليم

.

أصحاب المصلحة

المراكز التدريبية المدربونالمؤسسات المستضيفة

النقابات المهنية

التكلفة المالية للمشروع

عدد المستفيدين

 المستفيدون

 التغييرات الناتجة عن
أنشطة المشروع

تحسن مستوى المعيشي

أمان نفسي أعلى
 عائالت

المستفيدين

استقرار أسري أعلى

تحسن مستوى المعيشي
أمان نفسي أعلى

استقرار أسري أعلى

تحسن الرضا الداخلي وتعزيز التكافل المجتمعي
تطور القدرات والمهارات الالزمة لتنفيذ المشاريع

تحقق الرضا الداخلي واالمتنان

المدربون

المتطوعون

المانحون

دوالر أمريكي

.
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تحقق أهداف الوزارة في خدمة المجتمع وتشغيل الخريجين
تحسن الصورة الذهنية

تحقيق هدف المشروع
 زيادة الوالء واالنتماء للموظفين

غزي دستك

.  التغييرات الناتجة عن
أنشطة المشروع

أمان وظيفي أعلى للموظفين

تحسن الصورة الذهنية

 وزارة العمل
 المراكز

التدريبية
 المؤسسات
أمان وظيفي أعلى للموظفينالمستضيفة
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األثر الناتج عن أنشطة المشروع فيما يتعلق بالمستفيدين المباشرين

  بناء على المشاركات التي تم الحصول عليها من خالل استطالع الرأي للمستفيدين عبر استبيان هاتفي
 عبر مشاركة طرف ثالث مستقل "المتطوعون" وذلك لضمان النزاهة والشفافية في الحصول على اآلراء
 والتعليقات، حيث تم اختيار عينة عشوائية من الخريجين الجامعين المستفيدين من المشروع مكونة

: من (350) خريج من إجمالي المستفيدين، وقد كانت النتائج كما يلي

عدد الخريجين الذين أفادوا بتحسن المهارات العملية والمعارف   لديهم %86
عدد الخريجين الذين أفادوا بتحسن المستوى المعيشي لهم %71

عدد الخريجين الذين افادوا بزيادة األمان النفسي %85
عدد الخريجين الذين افادوا بزيادة الفرصة للحصول على العمل %79

  معدل العائد على االستثمار االجتماعي     
إجمالي القيمة الحالية لألثر  ÷إجمالي قيمة المدخالت"االستثمار

 وقد أسفرت الدراسة أن القيمة المالية التقديرية للعائد االجتماعي على االستثمار  المقاربة
تساوي 484,611 دوالر أي حوالي 1.8 دوالر أمريكي لكل 1دوالر تم استثماره في المشروع

 المدخالت:عبارة عن المساهمات المقدمة من جميع أصحاب المصلحة،  والتي تشمل التكلفة المالية للمشروع، وأي
مساهمات أخري كوقت المتطوعين والتي يتم مقاربتها ماليًا، حيث أن المدخالت تمثل قيمة مالية فقط

$ 1.8 = $ 265,052 ÷$ 484,611  = 

المدخالت
$265,052$484,611

 

 

$ 1.8
القيمة الماليةالمستفيدون

التقديرية 
معدل العائد االجتماعي

على االستثمار 

1,354

"

.

.
.
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.
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 ثانيًا/ دراسة العائد االجتماعي على االستثمار              لمشروع تمكين األسر الفقيرة -المشاريع
 الُمدرة للدخل

التي الصعبة  االقتصادية  للظروف  حلول مستدامة  إيجاد  إلى  الفقيرة  األسر  تمكين   يهدف مشروع 
 يعيشها قطاع غزة، وذلك من خالل إنشاء مشاريع صغرى ومتوسطة ُمدرة للدخل لألسر األكثر فقرًا
 موزعين على محافظات قطاع غزة حيث وصلت نسبة البطالة إلى %52، مما يحقق االستقرار األسري

ويمكنهم من عيش حياة كريمة

 (SROI) 

المستفيدون
المتطوعون

غزي دستكعائالت المستفيدين

المانحون

أسرة

األسر األكثر فقرًا في قطاع غزة

أمان نفسي أعلى
استقرار أسري أعلى

تحسن مهارات الحرفية
تحسن المستوى المعيشي  المستفيدين

المباشرين

3,367,097

1,338 

وزارة العمل الفلسطيني

.

أصحاب المصلحة

الجهة االستشارية وزارة الشئون االجتماعية

التكلفة المالية للمشروع

عدد المستفيدين

 المستفيدون

 التغييرات الناتجة عن
أنشطة المشروع

تحسن المستوى المعيشي

أمان نفسي أعلى
 عائالت

المستفيدين

استقرار أسري أعلى

تحسن الرضا الداخلي وتعزيز التكافل المجتمعي
تطور القدرات والمهارات الالزمة لتنفيذ المشاريع

تحقق الرضا الداخلي واالمتنان

تحقق هدف المشروع في تنفيذ 1,338 مشروع للفئات المستفيدة
 زيادة الوالء واالنتماء للموظفين

 تحقق أهداف الوزارة في خدمة المجتمع وإيجاد فرص عمل

المتطوعون

المانحون

غزي دستك

تحسن الصورة الذهنية
أمان وظيفي أعلى للموظفين

 الجهة
االستشارية

 تحقق أهداف الوزارة في خدمة المجتمع من خالل إعادة توجيه
الخدمات لفئات أكثر احتياجًا

 وزارة الشئون
االجتماعية

 وزارة العمل

دوالر أمريكي

.
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األثر الناتج عن أنشطة المشروع فيما يتعلق بالمستفيدين المباشرين

  بناء على المشاركات التي تم الحصول عليها من خالل استطالع الرأي للمستفيدين عبر استبيان هاتفي
 عبر مشاركة طرف ثالث مستقل "المتطوعون" وذلك لضمان النزاهة والشفافية في الحصول على اآلراء
 والتعليقات، حيث تم اختيار عينة عشوائية من المستفيدين من المشروع مكونة من (550) مستفيد

: من إجمالي المستفيدين، وقد كانت النتائج كما يلي

 عدد المستفيدون الذين أفادوا بتحسن المهارات العملية والحرفية لديهم وتساهم في
إدارتهم للمشروع الصغير الخاص بهم %89

 عدد المستفيدين الذين أفادوا بتحسن المستوى المعيشي لهم وتوفر مصدر دخل ثابت
يوفر لهم حياة كريمة %91

عدد المستفيدين الذين أفادوا بزيادة الشعور باألمان النفسي %88.5

  معدل العائد على االستثمار االجتماعي     
إجمالي القيمة الحالية لألثر  ÷إجمالي قيمة المدخالت"االستثمار

 وقد أسفرت الدراسة أن القيمة المالية التقديرية للعائد االجتماعي على االستثمار تساوي
5,362,382 دوالر أي حوالي1.7 دوالر أمريكي لكل 1دوالر تم استثماره في المشروع

 المدخالت:عبارة عن المساهمات المقدمة من جميع أصحاب المصلحة،  والتي تشمل التكلفة المالية للمشروع، وأي
مساهمات أخري كوقت المتطوعين والتي يتم مقاربتها ماليًا، حيث أن المدخالت تمثل قيمة مالية فقط

$ 1.7 = $ 3,371,297  ÷$ 5,362,382  = 

المدخالت
$3,371,297$ 5,362,382

 

 

$ 1.7
القيمة الماليةالمستفيدون

التقديرية 
معدل العائد االجتماعي

على االستثمار 

1,338

"

.

.

.

.
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ثالثًا/ دراسة العائد االجتماعي على االستثمار                لمشروع تمكين األسر الفقيرة -الُدونم الُمثمر

 يهدف مشروع "الدونم المثمر لتمكين المزارعين "إلى المساهمة في إيجاد حلول مستدامة للظروف
 االقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة وتوفير مصدر دخل ثابت حيث وصلت نسبة الفقر إلى
 %53 ونسبة البطالة إلى %52، وذلك من خالل استصالح وتأهيل أراضي زراعية بأشجار مثمرة في
 قطاع غزة، تمثل مثل هذه المشاريع حاجة حقيقية لسد حاجة القطاع من المنتجات الزراعية في ظل

ما يشهده من حصار ومنع الكثير من أنواع الخضار والفاكهة

 (SROI) 

المزارعون
المتطوعون

غزي دستكعائالت المزارعين

المانحون

أسرة

المزارعون من األسر األكثر فقرًا في قطاع غزة

تحسن مستوى المعيشي
أمان نفسي أعلى

تحسن المستوى المعيشي
أمان نفسي أعلى

المزارعون

 عائالت
المزارعين

13,100

11

وزارة الزراعة

.

أصحاب المصلحة

وزارة الشئون االجتماعية

التكلفة المالية للمشروع

عدد المستفيدين

 المستفيدون

 التغييرات الناتجة عن
أنشطة المشروع

استقرار أسري أعلى

تحسن الرضا الداخلي وتعزيز التكافل المجتمعي
تطور القدرات والمهارات الالزمة لتنفيذ المشاريع

تحقق الرضا الداخلي واالمتنان
 تحقيق هدف المشروع

 زيادة الوالء واالنتماء للموظفين

تحقق أهداف الوزارة في خدمة المجتمع وإيجاد فرص عمل للمزارعين

 تحقق أهداف الوزارة في خدمة المجتمع من خالل إعادة توجيه
.الخدمات لفئات أكثر احتياجًا

المتطوعون

المانحون

غزي دستك

 وزارة الشئون
االجتماعية

 وزارة الزراعة

دوالر أمريكي

.
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األثر الناتج عن أنشطة المشروع فيما يتعلق بالمستفيدين المباشرين

  بناء على المشاركات التي تم الحصول عليها من خالل استطالع الرأي للمستفيدين عبر استبيان هاتفي
 عبر مشاركة طرف ثالث مستقل "المتطوعون" وذلك لضمان النزاهة والشفافية في الحصول على اآلراء
 والتعليقات، حيث تم اختيار عينة عشوائية من المستفيدين من المشروع مكونة من (11) مستفيد من

:إجمالي المستفيدين، وقد كانت النتائج كما يلي

 عدد المستفيدين الذين أفادوا بتحسن المستوى المعيشي وتوفر مصدر دخل ثابت يوفر
لهم حياة كريمة 100%

عدد المستفيدين الذين أفادوا بزيادة الشعور باألمان النفسي 80%

 عدد المستفيدين الذين أفادوا بزيادة الشعور باألمان باالستقرار األسري نتيجة القدرة على
.تلبية احتياجاتهم وأسرهم 90%

 %90  أفادوا بأن المشاريع التي تستهدف المزارعين قليلة جدا وأنه يوجد العديد من االحتياجات 
التي ما تزال قائمة  

  معدل العائد على االستثمار االجتماعي     
إجمالي القيمة الحالية لألثر  ÷إجمالي قيمة المدخالت"االستثمار

 وقد أسفرت الدراسة أن القيمة المالية التقديرية للعائد االجتماعي على االستثمار تساوي
25,166 دوالر أمريكي أي حوالي 1.7 دوالر أمريكي لكل 1دوالر تم استثماره في المشروع

 المدخالت:عبارة عن المساهمات المقدمة من جميع أصحاب المصلحة،  والتي تشمل التكلفة المالية للمشروع، وأي
مساهمات أخري كوقت المتطوعين والتي يتم مقاربتها ماليًا، حيث أن المدخالت تمثل قيمة مالية فقط

$ 1.7 = $ 14,528  ÷$ 25,166   = 

المدخالت
$14,528$ 25,166

 

 

$ 1.7
القيمة الماليةالمستفيدون

التقديرية 
معدل العائد االجتماعي

على االستثمار 

11

"
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   ملخص دراسة العائد االجتماعي على االستثمار لبرنامج السكن الالئق

 يوضح الشكل رقم(7) أن معدل العائد االجتماعي على االستثمار الخاص بمشاريع التدريب
 والتشغيل المؤقت، تمكين األسر الفقيرة، الدونم المثمر، والتي سيتم توضيحها الحقًا خالل

التقرير، قد كانت نتائجها كالتالي

 القيمة المالية التقديرية للعائد االجتماعي على االستثمار لمشروع السكن الالئق-ترميم
البيوت تساوي 1,234,895  دوالر أي حوالي 2.2 دوالر أمريكي لكل 1دوالر تم استثماره

:

   القيمة المالية التقديرية للعائد االجتماعي على االستثمار لمشروع اإليواء "ايجار" تساوي
41,263 دوالر أي حوالي 1.9دوالر أمريكي لكل 1دوالر تم استثماره

شكل رقم (7): يوضح معدل العائد االجتماعي على االستثمار لمشاريع برنامج السكن الالئق

االيواءالسكن االئق
1.75

1.80

1.85

1.90

1.95

2.00

2.05

$

$

$

$

$

$

1.90$

2.20$

$

2.10$

2.15$
2.20$

نسبة العائد االجتماعي على االستثمار

.

.
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المرجعية اإلنسانية والدولية لبرنامج السكن الالئق

 المادة (2-2):  حق األفراد وكذلك األسر، الحصول على مسكن مالئم بغض النظر عن
 السن أو الوضع االقتصادي أو االنتماء إلى جماعة أو غيرها أو المركز االجتماعي وعوامل

أخرى من هذا القبيل
المادة (8): حق جميع الناس في الحصول على مكان آمن يعيشون فيه بسالم وكرامة

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 هدف (5.8) : قطاع إسكاني يلبي أمن الحيازة القانونية، ومالئم، ويمكن تحمل
 تكاليفه، ويتيح االستفادة من الخدمات العانة ويلبي احتياجات المواطنين بكفاءة

وفعالية أعلى..... وبشكل خاص لألسر الفقيرة المهمشة

أهداف التنمية الوطنية

 الهدف (11) : جعل المدن والتجمعات السكانية البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة
 على الصمود ومستدامة: ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية مالئمة

وآمنة وميسورة التكلفة، ورفع مستوى األحياء الفقيرة

أهداف التنمية المستدامة العالمية والمنظمات الدولية ذات العالقة

.
.

.

.
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برنامج السكن الالئق

 أوًال/ دراسة العائد االجتماعي على االستثمار               لمشروع السكن الالئق- ترميم وتأهيل بيوت
األسر الفقيرة

 يهدف هذا المشروع إلى تأهيل وترميم عدد من البيوت لألسر الفقيرة من مختلف محافظات قطاع
االستقرار على  إيجابي  بشكل  ينعكس  الذي  األمر  المعيشية  الظروف  تحسين  في  للمساهمة   غزة 
لبناء مجتمع سليم ومتكافل، حيث ال يزال 5,018 مسكن مهدم اللبنة األساسية   األسري الذي هو 

كليًا، 52,404 مهدم جزئيًا، 15,000 انسان ال زالوا مهجرين و4,572 بيت فقير غير الئق للسكن

 (SROI) 

األسر الفقيرة
الجهة االستشارية

غزي دستكالمانحـون

المتطوعون

أسرة

األسر الفقيرة من جميع محافظات قطاع غزة

تخفيف األعباء المالية
أمان نفسي أعلى

تحسن البيئة السكنية الموائمة
تحسن مستوى الصحي المستفيدون

األسر الفقيرة

557,562

252

شركات المقاوالت

.

أصحاب المصلحة

وزارة األشغال العامة واإلسكان وزارة الصحة

التكلفة المالية للمشروع

عدد المستفيدين

 المستفيدون

 التغييرات الناتجة عن
أنشطة المشروع

استقرار أسري أعلى

تحسن الرضا الداخلي وتعزيز التكافل المجتمعي
تطور القدرات والمهارات الالزمة لتنفيذ المشاريع

تحقق الرضا الداخلي واالمتنان
 تحقيق هدف المشروع

 زيادة الوالء واالنتماء للموظفين

تحقق الرضا وزيادة السمعة
أمان وظيفي أعلى للموظفين

المتطوعون

زيادة السمعة وتحقيق المسئولية المجتمعية
أمان وظيفي أعلى للموظفين

 تحقق أهداف الوزارة في خدمة المجتمع

 تحقق أهداف الوزارة في خدمة المجتمع من خالل إعادة توجيه
الخدمات لفئات أكثر احتياجًا

المانحون

غزي دستك

 الجهة
االستشارية

 شركات
المقاوالت

 وزارة الصحة
 وزارة األشغال

العامة واإلسكان

دوالر أمريكي

.

.
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األثر الناتج عن أنشطة المشروع فيما يتعلق بالمستفيدين المباشرين
 بناء على المشاركات التي تم الحصول عليها من خالل استطالع الرأي لجميع المستفيدين أثناء الزيارات
 الميدانية التقيمية النهائية الستالم المشروع لعدد (252) مستفيد، وذلك من خالل استبيان من خالل
 مشاركة طرف ثالث مستقل "المتطوعون" وذلك لضمان النزاهة والشفافية في الحصول على اآلراء

: والتعليقات، وقد كانت النتائج كما يلي

 نسبة المستفيدين الذين أفادوا بتحسن البيئة السكنية وبأنها أصبحت مالئمة للحياة
الكريمة 100%

 نسبة المستفيدين الذين أفادوا بزيارات أقل لألطباء والمستشفيات 80%، وقد كانت نسبة
90% منها من األسر التي لديها أطفال دون سن 8 سنوات

 نسبة المستفيدين الذين أفادوا بتخفيف األعباء المالية الشهرية المتعلقة بالترميم
والصيانة %78

نسبة المستفيدين الذين أفادوا بزيادة الشعور باألمان النفسي %77
نسبة المستفيدين الذين أفادوا بزيادة االستقرار األسري %81

 أفاد عدد 204 بما نسبته 80.9% بأنهم سعوا للحصول على ترميم البيوت عن طريق
جمعية غزي دستك

  معدل العائد على االستثمار االجتماعي     
إجمالي القيمة الحالية لألثر  ÷إجمالي قيمة المدخالت"االستثمار

 وقد أسفرت الدراسة أن القيمة المالية التقديرية للعائد االجتماعي على االستثمار  1,234,895
دوالر أمريكي أي حوالي 2.2 دوالر أمريكي لكل 1 دوالر تم استثماره في البرنامج

 المدخالت:عبارة عن المساهمات المقدمة من جميع أصحاب المصلحة،  والتي تشمل التكلفة المالية للمشروع، وأي
مساهمات أخري كوقت المتطوعين والتي يتم مقاربتها ماليًا، حيث أن المدخالت تمثل قيمة مالية فقط

$ 2.2 = $ 560,250   ÷$ 1,234,895   = 

المدخالت
$  560,250 $ 1,234,895 

 

 

$ 2.2
القيمة الماليةالمستفيدون

التقديرية 
معدل العائد االجتماعي

على االستثمار 

252

"

.

.

.
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.
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ثانيًا/ دراسة العائد االجتماعي على االستثمار              لمشروع السكن الالئق- االيواء

 يعتبر مشروع االيواء لألسر الفقيرة من البرامج التي تمثل معالجة سريعة وعاجلة لألسر التي ال مأوى
 لها أو تلك التي تعيش في بيوت ال تقيها من حر الصيف أو برد الشتاء وال تصلح للحياة، وحيث أن هذه
 األسر ليس لديها المقدرة المالية لالستئجار نتيجة للظروف االقتصادية الصعبة التي يعيشها المجتمع
 الفلسطيني، فقد توجهت الجمعية للمساهمة في الجزئية في إيجاد حلول من خالل استئجار بيوت،
حيث ال يزال 5,018 مسكن مهدم كليًا، 52,404 مهدم جزئيًا، 15,000 انسان ال زالوا مهجرين و

4,572 بيت فقير غير الئق للسكن

 (SROI) 

األسر الفقيرة
المتطوعون

المانحــــــونالمؤجرون

غزي دستك

أسرة

األسر الفقيرة من جميع محافظات قطاع غزة

تخفيف األعباء المالية
أمان نفسي أعلى

تحسن البيئة السكنية الموائمة
تحسن مستوى الصحي المستفيدون

األسر الفقيرة

20,614

23

وزارة الشئون االجتماعية

.

أصحاب المصلحة

التكلفة المالية للمشروع

عدد المستفيدين

 المستفيدون

 التغييرات الناتجة عن
أنشطة المشروع

استقرار أسري أعلى

استقرار أسري أعلى
تحسن المستوى المعيشي

تحسن الرضا الداخلي وتعزيز التكافل المجتمعي
تطور القدرات والمهارات الالزمة لتنفيذ المشاريع

تحقق الرضا الداخلي واالمتنان

 تحقق هدف المشروع
 زيادة الوالء واالنتماء للموظفين

المؤجرون

 تحقق أهداف الوزارة في خدمة المجتمع من خالل إعادة توجيه الخدمات
لفئات أكثر احتياجًا

المتطوعون

المانحون

غزي دستك

 وزارة الشئون
االجتماعية

دوالر أمريكي

.
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األثر الناتج عن أنشطة المشروع فيما يتعلق بالمستفيدين المباشرين
 بناء على المشاركات التي تم الحصول عليها من خالل استطالع الرأي لجميع المستفيدين أثناء الزيارات
 الميدانية التقيمية النهائية لعدد (23) مستفيد، وذلك من خالل استبيان من خالل مشاركة طرف ثالث
 مستقل "المتطوعون" وذلك لضمان النزاهة والشفافية في الحصول على اآلراء والتعليقات، وقد كانت

: النتائج كما يلي

نسبة المستفيدين الذين أفادوا بتحسن البيئة السكنية وأنها أصبحت أكثر مالءمة %100

نسبة المستفيدين الذين أفادوا بتخفيف األعباء المالية الشهرية المتعلقة باإليجار %100

 نسبة المستفيدين الذين أفادوا بزيارات أقل لألطباء والمستشفيات 86%، وقد كانت نسبة
83% منها من األسر التي لديها أطفال دون سن 8 سنوات

نسبة المستفيدين الذين أفادوا بزيادة الشعور باألمان النفسي %85
نسبة المستفيدين الذين أفادوا بزيادة االستقرار األسري %83

  معدل العائد على االستثمار االجتماعي     
إجمالي القيمة الحالية لألثر  ÷إجمالي قيمة المدخالت"االستثمار

 وقد أسفرت الدراسة أن القيمة المالية التقديرية للعائد االجتماعي على االستثمار تساوي
41,263 دوالر أمريكي أي حوالي 1.9 دوالر أمريكي لكل 1دوالر تم استثماره في البرنامج

 المدخالت:عبارة عن المساهمات المقدمة من جميع أصحاب المصلحة،  والتي تشمل التكلفة المالية للمشروع، وأي
مساهمات أخري كوقت المتطوعين والتي يتم مقاربتها ماليًا، حيث أن المدخالت تمثل قيمة مالية فقط

$ 1.9 = $ 21,814    ÷$ 41,263    = 

المدخالت
$  21,814

 
$  41,263 

 

 

 

$ 1.9
القيمة الماليةالمستفيدون

التقديرية 
معدل العائد االجتماعي

على االستثمار 

23
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  ملخص دراسة العائد االجتماعي على االستثمار لبرنامج خدمات الحماية

 يوضح الشكل رقم(8) أن معدل العائد االجتماعي على االستثمار الخاص بمشاريع الدعم النفسي
 لذوي اإلعاقة، فكاك الغارمين، كفالة األسر الفقيرة، والتي سيتم توضيحها الحقًا خالل التقرير، قد

كانت نتائجها كالتالي

 القيمة المالية التقديرية للعائد االجتماعي على االستثمار لمشروع الدعم النفسي لذوي
اإلعاقة تساوي 106,244 دوالر أي حوالي 1.5 دوالر أمريكي لكل 1دوالر تم استثماره

:

 القيمة المالية التقديرية للعائد االجتماعي على االستثمار لمشروع فكاك الغارمين تساوي
27,888 دوالر أي حوالي1.7 دوالر أمريكي لكل 1دوالر تم استثماره

شكل رقم (8): يوضح معدل العائد االجتماعي على االستثمار لمشاريع برنامج خدمات الحماية 

 الدعم النفسيفكاك الغارمين
لذوي اإلعاقة

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

$

$

$

$

$

$ 1.5$

$

1.7$ 1.7$

نسبة العائد االجتماعي على االستثمار

.

.
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المرجعية اإلنسانية لبرنامج خدمات الحماية

 المادة ( 10): وجوب منح األسرة، التي تشكل الوحدة االجتماعية الطبيعية واألساسية
 في المجتمع، أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، خصوصًا لتكوين هذه األسرة

واستمرار نهوضها بمسئولية تعهد وتربية األوالد الذين تعليمهم

 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 هدف (1.7) : نظام وطني للحماية االجتماعية مبني على الحقوق، ومراع للنوع
 االجتماعي، أكثر شمولية وتكامًال واستدامة للحد من الفقر والتهميش واالقصاء

االجتماعي

أهداف التنمية الوطنية

 هدف(2.10): تمكين وتعزيز االندماج المجتمعي واالقتصادي والسياسي للجميع، بغض
 النظر عن العمر أو الجنس أو اإلعاقة أو العنصر أو العرق أو الدين أو الوضع االقتصادي

أو غيرها

أهداف التنمية المستدامة العالمية والمنظمات الدولية ذات العالقة

.

.

.
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برنامج خدمات الحماية

أوًال/ دراسة العائد االجتماعي على االستثمار              لمشروع الدعم النفسي لذوي اإلعاقة

 يهدف مشروع الدعم النفسي لذوي اإلعاقة على إعادة التأهيل النفسي والدمج المجتمعي مما يساهم
 في فهمهم لذواتهم واحتياجاتهم وينعكس ايجابًا على حياتهم، حيث بلغت نسبة اإلعاقة 2.6%، لذا
 فقد قامت جمعية غزي دستك بتنفيذ سلسلة من الدورات المتخصصة في االرشاد النفسي واألسري،
 إضافة إلى تأدية فريضة الحج لعدد من ذوي اإلعاقة، مما ساهم في جعلهم أفراد أكثر تصالحًا مع
نتيجة النخراطهم أفردًا منتجين  أن يصبحوا  المحيط بهم، كما قد يساهم في  والمجتمع   ذواتهم 

بالمجتمع

 (SROI) 

المستفيدون
المتطوعون

غزي دستكأسر المستفيدون

المانحون

ذوي اإلعاقة عدد 60 فرد من جميع مناطق قطاع غزة

استقرار أسري أعلى
زيادة الوعي وتقدير الذات والقدرة على حل مشكالتهم

القدرة على إعادة االندماج بالمجتمع
أمان نفسي أعلى  المستفيدين

المباشرين

66,722 

شركات الحج والعمرة

.

أصحاب المصلحة

الُمدربون

التكلفة المالية للمشروع

 المستفيدون

 التغييرات الناتجة عن
أنشطة المشروع

خفض األعباء المالية

استقرار أسري أعلى
 أسر

المستفيدون

 تحقق هدف المشروع

 زيادة الوالء واالنتماء للموظفين

 تحقق هدف المشروع

 زيادة الوالء واالنتماء للموظفين

تحسن في المستوى المعيشي

أمان نفسي أعلى
استقرار أسري أعلى

تحسن الرضا الداخلي وتعزيز التكافل المجتمعي

تطور القدرات والمهارات الالزمة لتنفيذ المشاريع
تحقق الرضا الداخلي واالمتنان

المدربون

المتطوعون

غزي دستك

 شركة الحج
والعمرة

المانحون

دوالر أمريكي

.
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األثر الناتج عن أنشطة المشروع فيما يتعلق بالمستفيدين المباشرين

 بناء على المشاركات التي تم الحصول عليها من خالل استطالع الرأي لجميع المستفيدين أثناء الزيارات
 الميدانية التقيمية النهائية المشروع لعدد (60) مستفيد، وذلك من خالل استبيان من خالل مشاركة
 طرف ثالث مستقل "المتطوعون" وذلك لضمان النزاهة والشفافية في الحصول على اآلراء والتعليقات،

:وقد كانت النتائج كما يلي

 نسبة المستفيدين الذين أفادوا بزيادة قدرتهم على تلبية احتياجاتهم بأنفسهم والقدرة
على إعادة االندماج بالمجتمع %82

 عدد المستفيدين الذين أفادوا بتخفيف األعباء المالية ألسرهم بسبب توفر التغطية المالية
لدورات التأهيل المجتمعي وتكلفة تأدية فريضة الحج %82

نسبة المستفيدين الذين أفادوا بزيادة الشعور باألمان النفسي %85
نسبة المستفيدين الذين أفادوا بزيادة االستقرار األسري %83

زيادة الوعي وتقدير الذات والقدرة على حل مشكالتهم %87

  معدل العائد على االستثمار االجتماعي     
إجمالي القيمة الحالية لألثر  ÷إجمالي قيمة المدخالت"االستثمار

 وقد أسفرت الدراسة أن القيمة المالية التقديرية للعائد االجتماعي على االستثمار تساوي
106,244 دوالر أي حوالي1.5 دوالر أمريكي لكل 1دوالر تم استثماره في المشروع

 المدخالت:عبارة عن المساهمات المقدمة من جميع أصحاب المصلحة،  والتي تشمل التكلفة المالية للمشروع، وأي
مساهمات أخري كوقت المتطوعين والتي يتم مقاربتها ماليًا، حيث أن المدخالت تمثل قيمة مالية فقط

$ 1.5 = $ 71,322  ÷$ 106,244  = 

المدخالت
$71,322$106,244

 

 

$ 1.5
القيمة الماليةالمستفيدون

التقديرية 
معدل العائد االجتماعي

على االستثمار 

60
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أوًال/ دراسة العائد االجتماعي على االستثمار               لمشروع فكاك الغارمين

 يهدف مشروع فكاك الغارمين لألسر الفقيرة للمساهمة في إعادة االستقرار األسري والمجتمعي، من
 خالل سداد الديون لألرباب األسر الفقيرة التي أوقعها العجز والحاجة إلى السقوط في قبضة الديون
 بسبب الظروف االقتصادية والسياسية المتردية التي يعيشها المجتمع الفلسطيني، حيث بلغت نسبة
 الفقر 53% ونسبة البطالة 52%، لذا فقد توجهت الجمعية لحل هذه المشكلة كخطوة أولى لعدد 138
 فرد من الغارمين أصحاب المبالغ المالية الصغيرة، ومن ثم إيجاد حلول جذرية من خالل استفادتهم

من المشاريع المستدامة الخاصة بالجمعية

 (SROI) 

المستفيدون
غزي دستك

الدائنونأسر المستفيدون

المانحون

138

خفض نسبة الجريمة والمشاجرات
استقرار أسري أعلى

أمان نفسي أعلى
تحسن الوضع االقتصادي-العودة للعمل  المستفيدين

المباشرين

15,097 

المتطوعون

.

أصحاب المصلحة

وزارة الداخلية

التكلفة المالية للمشروع

 المستفيدون

 التغييرات الناتجة عن
أنشطة المشروع

خفض األعباء المالية

أمان نفسي أعلى
 أسر

المستفيدون

قلة عدد الشكاوى والمشاجرات

تحسن الرضا الداخلي وتعزيز التكافل المجتمعي

تطور القدرات والمهارات الالزمة لتنفيذ المشاريع
تحقق الرضا الداخلي واالمتنان

استقرار أسري أعلى

خفض األعباء المالية
أمان نفسي أعلى

استقرار أسري أعلى

خفض نسبة الجريمة والمشاجرات
زيادة التكافل المجتمعي

الدائنون

المتطوعون

 تحقق هدف المشروع

 زيادة الوالء واالنتماء للموظفين
غزي دستك

المانحون

وزارة الداخلية

دوالر أمريكي

غارم

.
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األثر الناتج عن أنشطة المشروع فيما يتعلق بالمستفيدين المباشرين

 بناء على المشاركات التي تم الحصول عليها من خالل استطالع الرأي لجميع المستفيدين أثناء
 الزيارات الميدانية لعدد (100) مستفيد، وذلك من خالل استبيان من خالل مشاركة طرف ثالث
 مستقل "المتطوعون" وذلك لضمان النزاهة والشفافية في الحصول على اآلراء والتعليقات، وقد

: كانت النتائج كما يلي

نسبة المستفيدين الذين أفادوا بزيادة الشعور باألمان النفسي %81
نسبة المستفيدين الذين أفادوا بزيادة االستقرار األسري %76

 نسبة المستفيدين الذين أفادوا بتخفيف األعباء المالية ألسرهم بسبب إمكانية العودة
للعمل وكسب الرزق %92

نسبة المستفيدين الذين أفادوا بخفض المشاجرات والشكاوى مع الدائنين %89

  معدل العائد على االستثمار االجتماعي     
إجمالي القيمة الحالية لألثر  ÷إجمالي قيمة المدخالت"االستثمار

 وقد أسفرت الدراسة أن القيمة المالية التقديرية للعائد االجتماعي على االستثمار تساوي
27,888 دوالر أمريكي أي حوالي 1.6 دوالر أمريكي لكل 1دوالر تم استثماره في المشروع

 المدخالت:عبارة عن المساهمات المقدمة من جميع أصحاب المصلحة،  والتي تشمل التكلفة المالية للمشروع، وأي
مساهمات أخري كوقت المتطوعين والتي يتم مقاربتها ماليًا، حيث أن المدخالت تمثل قيمة مالية فقط

$ 1.6 = $ 18,097  ÷$ 27,888  = 

المدخالت
$ 18,097$27,888

 

 

$ 1.6
القيمة الماليةالمستفيدون

التقديرية 
معدل العائد االجتماعي

على االستثمار 
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