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  مقدمة

ات التحد   خمس سنوات ملیئة 
ة العام  ة الزمالء العاملی ،2014في بدا من  ناثنی إلى إضافة ،ن في مؤسسة عبد المحسن القطاناجتمع غالب

ة لألعوام ر خطتهم االستراتیج حث وتطو حضر و  ،2018 – 2014 أعضاء مجلس أمنائها في مدینة أرحا ل
ام، معظم  ثالثة اللقاءات، التي دامت ة الواس  ونفرنس.الزمالء من قطاع غزة عبر الفیدیو أ عة هذه العمل

م الحوار ما بین مجموعة من خمس ة فذة ةالنطاق لتنظ قدرات تحلیل  ،وتسعین من األفراد الطموحین والمتمیزن 
ة االت غن ة مثیرة ،وخ ات والنقاشات الحادة (ونفا ،وطاقة جدل عض الصعو عض ف لصبرا دلم تمر دون  ي 

ان!) انا  إال، األح رة والوضوح الناتج عنها  ة للمؤسفي أنني أعتقد أن ثمارها الف ة النضج واألهم  ،سةغا
ة الخمس سنواتاللكي یتسنى لها أن تبني مشارع  ع ،القادمة على ترة خص ة وتخدم جم الفئات  وأسس صل
ل أفضل ش   .المستفیدة من عملها 

  
ل عصب  نقاشاتنا ألم ُندخل خالل  م الجوهرة التي تش انا ورسالتنا وال على الق الت جوهرة على رؤ تعد

ة. رة واألخالق ة الف ة   عملنا من الناح ، ةاألسوأ واألصعب من جه إلىولكن نظرًا لتطور األوضاع الخارج
لمن جهة أخر  األخیرة وتوسع نطاق عملها الخمس سنواتالولنمو المؤسسة في  یل، ت أمامنا، عند التحل، تش

ة نقا اشر  سوف تؤثر ،التي تمخضت عنها سلسلة من الفرص والتهدیدات ،القوة ونقا الضعف التال ل م ش
ة   .على خططنا المستقبل

  
ة   تحلیل البیئة الداخل

  
  نقاط القوة

 رة ة والف ة المال  .االستقالل
 استدامة المشارع. 
 ة ة والشفاف  .الثقة والمصداق
 ة ة والبرامج ل  .الشراكات التمو
 برامج قائمة على حاجات المجتمع. 
 شرة المؤهلة والمصادر  .الموارد ال
 مجلس األمناء والروح الداعمة منه. 
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 "یز مجاالت العمل "برامج محددة تتطور بناء على التجرة والمعرفة  .تر
 اني  .الم
 في  .األمن الوظ
 نظام مالي واضح. 
  زة في ةالالمر ل  .اله
 ة ة عر ة فلسطین ا ثقاف ة المؤسسة ورؤ  .تقدم
  ة، طفولة"ع برامج المؤسسة في حقول عملها "تنو  .ثقافة، تر
 ة المؤسسة  .اتساع جغراف
 وجود نماذج ملهمة. 
 الحضور العالمي والدولي للمؤسسة. 
 في  .التطور الوظ
  فها في التأمل والنقد للعمل ة وتوظ رهثقافة المراجعة التأمل  .وتطو
 ة البرامج  .تفرد المؤسسة في تكامل رؤ
 وجود قاعدة فاعلة من المستفیدین في أماكن مختلفة من الوطن. 

  
  نقاط الضعف

 ضعف االتصال وأدواته. 
  ،في اسة واضحة للتطور الوظ اب س اف ،الحوافزو غ م األداء العادل ،تآوالم  .وتقی
 اب الفهم المشترك لرسالة المؤسسة  .غ
 اس ة ق  .األثر صعو
 اسة حشد ومناصرة اب س  .غ
 ة واضحة موجهة للمجتمع المحلي والعالمي ة برامج  .عدم وجود خطة إعالم
 عدم استغالل رأس المال والمخزون المعرفي من المواد لد المؤسسة. 
 اب نظام إدارة المعلومات  .غ
 ة واضحة  .عدم وجود خطة تدرب
 ة من عدم الرضا لد الموظفین  .نس
  اب خطة ة العمل فیهاغ  .مبرمجة الستدامة البرامج وتطورها ونوع
 ة واضحة  .)Succession Planning( عدم وجود خطط إنا
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 عض المشارع عض المستفیدین في   .عدم استغالل العالقة مع 
  ّعض القراراتالتأخر في ات  .خاذ 

  
ة   تحلیل البیئة الخارج

  
  الفرص
  ة من فنانین ومعملین ا المؤسسة ومشروعها اً جزء تأضحتوفر مجموعات مجتمع  .من رؤ
  ضرورة التغییر وثقتها واعترافها بدور المؤسسة في هذا المجال م  ة والتعل اقتناع الوزارات مثل التر

ه  .وطل
 ل عام ش ل برامج المؤسسة  ل خا وعلى البرامج واألنشطة ،تزاید الطلب االجتماعي على   ص.ش
  ة للعمل في مناط ق طین فرصة حق الداخل الفلسطیني، مثل وجود مؤسسات وأفراد اجتماعیین مرت

 .المؤسسة
 ع تأثیر المؤسسة اإلعالمي  توفر الفرص لتوس
 ل مستمر ش  .توفیر العدید من الشراكات والمؤسسات 
 العمل من خالل عدم االرتكاز على الشراكات لة و ،عدم االسترخاء  خاصة أنها غیر ثابتة أو طو

 .األمد
 ال المتزاید علیها لمعرفة مخرجات الثقافةالمواز  قاعات ة فحسب ،ك واإلق س الفلسطین ة  ،ل وٕانما العر

ضاً   .من حضورنا العالمي اً التي تمثل جزء ،أ
 ل المشترك ة للتمو ة ومحل  استعداد مؤسسات دول
 ة للمساهمة في مجاالت عمل المؤسسة فاءات وخبرات دول ة المتزایدة من   .الرغ
 ا ة في فلسطینازد  .د عدد المؤسسات الثقاف

  
 التهدیدات

 استمرار االنقسام. 
 ة منقوصة  .معاهدة سلم
 ة المحافظة ان الثقافة المجتمع  .طغ
 هجرة الخبرات. 
 ة م  .ضعف مخرجات المؤسسات األكاد
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 ة المؤسسة والوزارات  .بیروقراط
  عض المستفیدین للمؤسسة اد على وزادة العبء االقتصتدني الوضع االقتصاد یؤثر على وصول 

 .الموظفین
 ة وم اسات في المؤسسات الح س الس  .تسی
 اسي على المستو الوطني واالجتماعي والثقافي اب المشروع الس  غ
 ل الخارجي  .تناقص مستو التمو
 الوضع البیئي في غزة. 
 اد األزمات والصراعات في العالم العري  .ازد
 ة الفقر   .تزاید نس

  
ةالتوجهات    االستراتیج

 الحد األقصى فها    .البناء على تراكم الخبرات والمصادر والموارد وتوظ
 لیتها ر ثقافة المؤسسة، وأنظمتها، وه   .تطو
  ًا رًا وعمل ة في عمل المؤسسة والبرامج ف   .تحقی التكامل
 ا، والمعرفة، والتوجهات ر نوعي في الرؤ   .امجهار لتعزز أثر عمل المؤسسة و  ،والممارسات ،تطو
 رامجها المختلفة ا الحدیثة في مجاالت عمل المؤسسة و   .توظیف التكنولوج
 ة والملهمة ضمن الموارد المتاحة ،االستمرار في التوسع واالنتشار   .من خالل النماذج النوع
 تعزز روح العطاء والتشارك لد المستفیدین وروح التطوع لد فئات المجتمع المختلفة.  
 ةزادة إشراك الم ة والمعنو  .جتمع المحلي والعري والدولي في تعزز موارد المؤسسة الماد

  
ا  الرؤ

نتجها، وذو حضور  قدر العلم والفن واألدب و تبنى الحوار، و العدل والحرة والتسامح، و مجتمع معرفي یتسم 
  عالمي وفاعل.

  
 الرسالة

ما األطفالمؤسسة مستقلة تعمل في مجال المعرفة واإلبداع على أسس  ة متنوعة، الس ة مع فئات مجتمع  تكامل
ل  ي طو أف إنساني تشار ة،  ة حیو ة وعر اب؛ من أجل إنسان حر، وثقافة فلسطین والفنانین والمعلمین الش
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ة  العطاء والشفاف ل نماذَج ملهمًة تتمیز  حث واإلبداع وٕانتاج المعرفة، وتش ، عبر برامج تحّفز التساؤل وال المد
ادل.واإل  تقان والت

م   الق
 رامته   تقدیر اإلنسان والّدفاع عن حقوقه و

انطالقًا من التراث اإلنساني، وانسجامًا مع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، الذ ینص على أن 
عضهم "الناس یولدون  عامل  ن في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقًال وضمیرًا، وعلیهم أن  أحرارًا متساو

ًة التوازن "بروح اإلخاءعضًا  ، فإن المؤسسة تعمل على تكامل التطور الذاتي وخدمة اآلخرن، مراع
عة  م خدمات عامة واسعة النطاق ورف یز على تقد ة واالهتمامات العامة، والتر بین االهتمامات الفرد

 .المستو 

 ة، والحوار، وٕانتاج المعرفة ة، والتعدد  الحر
ل فرد  ح  یر والمعتقد، وحرة التعبیر عن ذلك، وتتبنى هذه الحقوق تؤمن المؤسسة  في حرة التف

ة في الحوار  ة، وتعتمد مبدأ المشار ة، وفي ممارستها في حقلي الثقافة والتر في ثقافتها الداخل
سهم في إنتاج المعرفة ما  .والممارسة، 

 مة العمل بروح الزمالة وتثمین اإلنتاج  تقدیر ق
عتمد على  متتدرك المؤسسة أن تحقی رسالتها وأهدافها العامة  ه، وق ة العمل الذ تقوم  ه، فاعل

ة للفئات التي تعمل معها، وتسعى إلى أن یتم ضمن روح الزمالة والشراكة بین المؤسسة  النس ومعناه 
تفیدین.یرهم من المسوغ ،والعاملین فیها والفئات التي یتم العمل معها من أطفال، ومبدعین، ومعلمین

 الح  الجرأة 
ًا نصرًة  ، ورفع الصوت عال الح تدرك المؤسسة أن التطور والسالم والعدالة المستدامة، تتطلب الجرأة 

ة العادلة. ا اإلنسان للقضا
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ة ة للفنون األدائ ف ین مجموعة المدرسة الص ي دورات PASSدعم وتم وجود فضاء تجربي وٕانتاجي واحد تقوده مجموعة من مشار
ر برنامج غزة للفنون المعاصرة قوده فنانون وأفراد من غزةتطو م بدیل للفنون المعاصرة في غزة   وجود برنامج لتعل

ة مدرة للدخل ة وفن ة في دعم وٕانتاج مشارع ثقاف اً المشار ة المدرة للدخل سنو ة والفن ة الثقاف عدد المشارع اإلنتاج

ة المغاز للتأهیل المجتمعي ز الطفل في جمع ین مر ز دعم استدامة وتم ین للمر رامجه، وخطة تم ز المغاز في تنفیذ أنشطته و استمرار مر

ز الطفل الثقافي في جنین ة في إنشاء مر ز الطفل في جنین خالل سنتینالمشار م وتشغیل مر ترم

ز جنین  انات المؤسسةاإلشراف على تشغیل مر خطة عمل لإلشراف ضمن إم

مي في قطاع غزة ام بدراسة إلنشاء فضاء ثقافي تعل لالق تملة مع خطة تمو دراسة م

ز المعلمین - نعلین ین مر ر وتم ز نعلینتطو ین لمر ز نعلین یتمتع ببرنامج منتظم یدیره فر مؤهل، وخطة تم مر

ة دراسة شاملة ومقرةإعداد دراسة مشروع المدرسة النموذج

م في الضفة وغزة ة والتعل الشراكة مع وزارة التر ر برامج/مشروعات  متطو ة والتغل عدد البرامج/المشروعات مع وزارة التر

ر الشراكة مع الجامعات في الضفة وغزة ة تطو عدد الشراكات مع الجامعات الفلسطین

ة مطورة مع بنك فلسطینتعزز برامج الشراكات القائمة شراكة استراتیج

ة الجدیدة المطورة مع القطاع الخاصإنشاء شراكات جدیدة عدد الشراكات االستراتیج

ر  نظامي التطوع والمجاورة (internship) وٕادارتهما نظاما التطوع والتدرب مقرانتطو
قودها األطفال واألهالي ادرات التي  عدد الم

شارك فیها مستفیدون من منح البرنامج قدمها/ ة التي  ة واألدائ ق عدد العروض الموس

نفذون نشاطات تطوعًا في  ن الترو الذین ینظمون و عدد المستفیدین من برامج التكو

ار السن قودها األطفال واالهالي و ة التي  ادرات التطوع ارهم وف نظامي التطوع والتدربتعزز الم عدد المتطوعین والمتدرین الذین تم اخت

ة) الهدف العام (الغا
الهدف 

االستراتیجي
ادرات/البرامج الم

ة مبدعة ة وفن ة ثقاف ة وجماع ادرات فرد ین م دعم وتم

المساهمة في دعم 
المجتمع في االعتماد 
على ذاته في حقلي 
ة والثقافة التر

(internship) ر وتفعیل برنامج تطوع وتدرب تطو

م  ع ق تشج
العطاء والعمل 

التطوعي 
ادرات  والم
ة المجتمع

ناء شراكات جدیدة ر الشراكة مع القطاع الخاص و تطو

ر  بناء وتطو
الشراكات 
ك  والتشب
واالستخدام 

الكفء للموارد 
المتوفرة

ة العاملة  ر الشراكات مع المؤسسات العامة واألهل تطو
ة والثقافة والطفولة في مجاالت التر

ا الدولي،  ة (قلند ة ووطن ة محل ات ثقاف م  مهرجانات وفعال ة في تنظ المشار
ة  ة، فعال ف ة للمسرح، المدرسة الص مهرجان سین، رام هللا دوك، ورشة الكتا

ة، ... إلخ)  ام العلوم واألفالم العلم التراث، استضافة وعروض أفالم، مهرجان أ
ة ة المشتر ة واألدب رامج اإلقامات الفن و

ع/األنشطة المؤشراتالمشار

ة،  ة/األدب ة الفن ة، عدد اإلنتاجات المشتر ة المشتر ات الفن عدد المهرجانات والفعال
ة ة المشتر ة واألدب ة، وعدد برامج اإلقامات الفن عدد برامج بناء القدرات المشتر

ة للفئات  ة وترو ات ثقاف ناء مراكز ومنتد ر و تطو
المستهدفة في عمل المؤسسة

خل نماذج 
ملهمة ومستدامة 
حتذ بها  

شارك فیها مستفیدو البرامج في أعمال المؤسسة  م وتنفیذ نشاطات  تنظ
ومؤسسات أخر 
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ة) الهدف العام (الغا
الهدف 

االستراتیجي
ادرات/البرامج ع/األنشطةالم المؤشراتالمشار

لة المد (التعلم عبر  ة وطو ة تخصص م وتنفیذ برامج  وورش تدرب تصم
ة  ة، برنامج غزة للفنون المعاصرة، ورشة الكتا ف المشروع، المدرسة الص

رة، التكون  اءة الخبیر، التكون المهني في الطفولة الم ا، ع ا للمسرح، ال
اء الدمى، الثقافة  المهني لمعلمي العلوم، التدرب واإلنتاج في مجال إح

تبیین) ة في المدارس، تدرب م السینمائ

اً  ة سنو عدد المستفیدین في البرامج والورش التخصص

ین في برامج التدرب المتخصصة عدد األطفال المشار

ة من نتاج عمل االطفال ة والفن ات الثقاف عدد الفغال

تشغیل مبنى المؤسسة الحالي وفضاءات المبنى الجدید (جالیر ومسارح 
ة) ومساحات تجرب

اً  ام إشغال فضاءات المبنى الحالي والجدید للمؤسسة سنو عدد أ

ة م ة إلى فضاءات تعل ات ر وتوظیف حدائ ن ة في هذه الفضاءاتالمساهمة في تطو عدد البرامج الترو

ز العلوم التفاعلي ز العلوم التفاعلي مقرةإنجاز دراسة مر دراسة وخطة إنشاء مر

ز العلوم التفاعلي ل لمر ر وتنفیذ خطة تمو ل المتحققةتطو ة التمو نس

توفیر دعم إضافي للعمل الثقافي والترو في غزة
عدد المستفیدین من قطاع غزة من برامج ومنح المؤسسة من فنانین ومبدعین ومعلمین 

اب وش

اب في غزة اب في غزةإنشاء فضاء للفنانین والمبدعین والمعلمین الش وجود فضاء للفنانین والمبدعین والمعلمین الش

ة في أرحا ر دور للمؤسسة في مشروع اإلقامات الفن ل الكامل لمرحلة اإلنشاءتطو  وجود خطة متكاملة لإلنشاء والتشغیل والتمو

ة في المؤسسة تب ر الخدمات الم اً إغناء  وتطو ة سنو ت تب وأفالم ودورات التي یتم توفیرها للم عدد المصادر من 

ر بنك معدات صناعة األفالم واستخداماتها ر في بنك صناعة األفالمتطو ة التطو نس

ر معارف ومهارات وقدرات العاملین في الحقل  تطو
الثقافي  والترو والطفولة

ة ة والفن ة والتقن ر الموارد المعرف تعزز وتطو

 

بناء قدرات 
المستهدفین من 
العاملین في 
ة،  مجال التر

والثقافة، والفنون، 
والطفولة

ة ة وتدرب توفیر فضاءات/مختبرات تجرب

ة القدرات  ة ضمن خطط عمل البرامج لتنم ة ومهن م ة أكاد توفیر منح دراس
ات عمل المؤسسة ة متطل لتلب

 

ة  المساهمة في عمل
ن  التكون والتكو

منحى تكاملي نوعي 
إبداعي

توفیر فرص تثر وتصقل مهارات األطفال وخبراتهم

اً  ة سنو ة والمهن م ة األكاد عدد المنح الدراس

صفحة 2 من 5



 
الخطة االستراتیجیة الخمسیة

2018‐2014

ة) الهدف العام (الغا
الهدف 

االستراتیجي
ادرات/البرامج ع/األنشطةالم المؤشراتالمشار

ر وتحدیث قاعدة المعلومات عن المستفیدین من عمل المؤسسة وجود قواعد معلومات محدثة عن المستفیدین من  المؤسسةإنشاء وتطو

ات)  ك ما بین المستفیدین من عمل المؤسسة (أفراد، مؤسسات، منتد التشب
وتفعیلهم

شارك بها هؤالء ات التي  عدد الفعال

 Shared ،أنالیند ،PAN، AFF) ات وتعزز دورها لعب دور فعال في الش
(Spaces

ًا ومستقلة ة مسجلة قانون ة فنون أدائ ش

(ECSITE, NAMES, ASTC) ات جدیدة ات الجدیدة التي یتم االنضمام إلیهااالنضمام لش عدد الش
ة فیها م حمالت الحشد والمناصرة والمشار مهاتنظ عدد حمالت الدعم والمناصرة التي یتم تنظ
ة فعالة ومتواصلة ج إعالم ر خطط ترو المؤسسةتطو ة الزادة في عدد الزوار لمواقع التواصل االجتماعي الخاصة  نس

ة في مجال العلوم ة ال منهج ف ر برامج تثق عدد البرامجتطو
ة ة ذات جودة عال اً دعم برامج إنتاجات فن عدد منح اإلنتاج المقدمة سنو

م مؤتمر ترو دولي دور  ات المؤتمر الدولي الترو تنظ ین في فعال عدد المشار

حث والتعبیر لد األطفال ة للتعلم الذاتي والقراءة وال ر وتنفیذ برامج تكامل تطو
اً  عدد البرامج سنو

ة لألهالي واألطفال ر وتنفیذ البرامج المشتر اً تطو ة لألهالي واألطفال سنو عدد البرامج المشتر
ره استمرار الشراكة القائمة وتایجاد شراكات جدیدة في مشروع صالت في لبناناالستمرار في مشروع صالت في لبنان وتطو

ع نطاق الشراكات في مجال عمل المؤسسة في األردن دراسة مقرةتوس
ك في لندن ر عمل قاعات الموزای ات في لندن وخارجهاتطو الزادة في عدد الرواد والفعال

اً  ًا ودول ر برنامج اإلقامات في مجاالت عمل المؤسسة محل عدد الفنانین والمهنیین والمعلمین الملتحقین بإقامات في الخارج وفي المؤسسةتطو
ة المدعومة من برامج المؤسسة  ة والدول ات المحل ات والمشار عدد المهرجانات والفعال

ا سنو
ة ة دول ة وفن ین في محافل ثقاف عدد المشار

ادل المعلمین ر برنامج ت ادل المعلمینتطو ین في برنامج ت عدد المعلمین المشار
ة األفراد (المعلمین، الفنانین والمبدعین) في مهرجانات أو منابر  دعم مشار

ة ة ودول ة وعر ة محل ة وترو ثقاف
ة ین في المؤتمرات الترو عدد المعلمین المشار

ة في مجال الثقافة  رنامج استقطاب واستضافة لخبرات عالم ر نظام و تطو
ة والطفولة والتر

ة التي تتم استضافتها وف نظام  عدد الخبرات العالم
االستقطاب واالستضافة المقر في المؤسسة

ع دائرة الشراكات في العمل الثقافي والترو  توس
ومستو تأثیرها

المساهمة في 
اسات  تحسین الس
ة ة والثقاف الترو

ز تقدیر  تعز
المجتمع للثقافة 

ة والتر

ز  ع وتعز تشج
ادل الثقافي  الت
والترو بین 
فلسطین والعالم

 
ة ة والدول ات المحل ة في الفعال تعزز المشار

ز حضور  تعز
برامج المؤسسة 

اً  ًا ودول عر

تعمی الحوار والفعل 
االجتماعي في 
ة الثقافة والتر

 

ز وتحسین  تعز
حضور فلسطین 
الثقافي والترو 
اً  ًا وعالم عر

ة ة والدول ة والعر ات المحل دعم المهرجانات والفعال

ر التوسع الجغرافي خطة شاملة لتطو

 زادة مستو التفاعل المجتمعي مع برامج ونشاطات 
المؤسسة، وتلك التي تدعمها
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الخطة االستراتیجیة الخمسیة

2018‐2014

ة) الهدف العام (الغا
الهدف 

االستراتیجي
ادرات/البرامج ع/األنشطةالم المؤشراتالمشار

ر نظام التوثی واألرشفة تطو
ل شمولي  ش ات التوثی واألرشفة واإلعالم والنشر  اجات عمل دراسة احت

رة ووضع خطة تطو
ر وتطبی نظام توثی وأرشفة عصر  ادر مؤهل لتطو وجود 

ما في  ة،  إعادة النظر في إصدارات المؤسسة من أجل إصدارات أكثر تكامل
ة ة والفن حاث والترجمات والمنشورات األدب ة والدراسات واأل ذلك رؤ ترو

قة اسة نشر مقرة ومط س

ة للمؤسسة ق ة من المواد التوث ة ثقاف عدد المواد المنتجة واستخدامهاانتاج مواد ترو

قة اسة إعالم مقرة ومط س
ة واسعة لعمل المؤسسة ة إعالم تغط

ة ة المؤسسات ر واعتماد دلیل الهو ة مقر ومطبتطو ة المؤسسات دلیل الهو

ة حث ة ال قي والكتا حث التطب ر ال ة النشرتطو ة لعمل إصدار الكتاب السنو إصدار الكتاب السنو ضمن النظرة الشمول

ر نظام صندوق منح أبناء الموظفین تطو

م والحوافز اسة وٕاجراءات التقی ر س تطو

موظفي المؤسسة إعداد واعتماد نظام صندوق التوفیر الخاص 

ك قاعات الموزای ر سلم رواتب خاص  مراجعة سلم الرواتب الحالي وتطو

ك،  ة (IT، اإلعالم والنشر، قاعات الموزای ة المؤسسات ل ر اله مراجعة وتطو
ة  ة والشرو المرجع ر خطط اإلنا ا) وتطو حث في غزة، الملتمید ز ال مر

لهیئة المدیرن.
ة جدیدة ومقرة ة مؤسسات ل ه

ما في ذلك الخطط الخاصة ر الطاقم،  ر وتنفیذ خطط تدرب وتطو تطو
رة الالزمة لتشغیل المبنى الجدید ة والتطو اجات التدرب االحت اً   ة لكل موظف سنو ام التدرب معدل عدد األ

اً  ًا مرحًا وٕابداع ل جو عمل تفاعل ش ما  في لد طاقم العملمالءمة مراف العمل واألثاث  ة مستو الرضى الوظ نس

اً تعزز قنوات االتصال والتواصل داخل المؤسسة عدد االجتماعات العامة للطاقم سنو

م ومراجعة عمل البرامج  ز القطان للطفلتقی م خارجي لمر متقی ملف التقی

ة ة وتفاعل توفیر بیئة عمل محفزة جذا

تحسین الكفاءة 
ة ة والتشغیل اإلدار
 في المؤسسة

 

ر البیئة  تطو
ة المؤسس

تحسین جودة 
اإلنتاج في 

التوثی والنشر 
واإلعالم

ر نظام شامل لإلعالم تطو
اسات العمل في اإلعالم والنشر ر س تطو

شرة مطور ومقر نظام موارد 

رها شرة وتطو تعزز الموارد ال

اً )  ًا وٕالكترون ه (ورق ة النشر ومستواه وأسالی ر نوع تطو
ومد توزعه
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ة) الهدف العام (الغا
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ادرات/البرامج ع/األنشطةالم المؤشراتالمشار

ة والعالقة مع اإلدارة العامة ر العضو شمل تدو ما  ر دلیل مجلس األمناء  دلیل مجلس األمناءتطو

ة لها ر الشرو المرجع یل لجان مختصة منبثقة عن مجلس األمناء وتطو  لجان مختصة من مجلس األمناءتش

ة مجلس األمناء عدد أعضاء مجلس األمناءتعزز عضو
اسات وٕاجراءات العمل في المؤسسة ر مستمر لس اسات وٕاجراءات عمل مطورةمراجعة وتطو س

ة تقارر التدقی الخارجي والداخليالمراجعة الدورة لمستو االمتثال للنظم واإلجراءات اإلدارة والمال
ة علیها الت المناس ًا وعمل التعد ة سنو مد االمتثال للخطةمراجعة مد تطبی الخطة االستراتیج

ة واالتصال والتواصل ادئ الشفاف تعزز م
اسات التوظیف ومعاییر  ة المدققة وس ة والقوائم المال إعداد ونشر التقارر السنو

المنح
اسات المؤسسة ة وس انتظام نشر التقارر والقوائم المال

ما في ذلك تحدیث الخوادم (السیرفرات) ات  ة للش ة التحت ر البن ة، معلومات حدیثةتطو ة تقن بن
ة المعلومات اسات وٕاجراءات عمل وحدة تقن ر نظام وس اسة IT محدث ومطب وموحدتطو نظام وس

ة المعلومات  ر دلیل المستخدم الخاصة بتقن عد تحدیثهتطو  IT درجة رضى المستخدمین عن نظام
رها ة لعمل المؤسسة وتطو أتمتة النظم الداخل

share point انات برنامج الرواتب لتعمل بتواف مع تحدیث قاعدة ب
اً  ونات (Modules) النظام تدرج ر وتطبی وحدات وم تطو

عة تنفیذ أعمال بناء وتشطیب المبنى الجدید متا
ر وتنفیذ خطة تجهیز وتأثیث المبنى والمراف المختلفة تطو

ج واالفتتاح للمبنى ر وتنفیذ خطة الترو تطو
ة للمبنى الجدید في رام هللا اتب الحال ر وتنفیذ خطة االنتقال من الم المبنى الجدید جاهز للتشغیلتطو

ر خطة إشغال للمبنى الحالي وجود خطة إشغالتطو
ر مدونة السلوك ودلیل االستخدام لمراف المؤسسة مدونة سلوك جاهزة وموزعة تطو

ة ةبناء الوقف ة الوقف ةإعداد خطة تنم ة وف األنظمة القانون ة بناء الوقف نس
اء الحالیین والمحتملین انات للشر انات بناء قاعدة ب قاعدة ب
ر العالقات مع الممولین الحالیین حد أقصىتعزز وتطو ة  ة من الموازنة التشغیل ل من مصادر خارج ة تجنید التمو نس

ج مقترحات المشروعات لد الممولین الحالیین والمحتملین ر وترو عدد المشروعات المقرةتطو
ادرات مدرة للدخل اعتمادًا على موارد المؤسسة ر م ادراتتطو عدد الم

ج وافتتاح للمبنى الجدید وجود خطة ترو

ة المؤتمته ة النظم الداخل نس

ل الخارجي المشارك غیر المشرو تجنید التمو

ة  ر البن تطو
ة  التحت

ة والتكنولوج

تحقی االستدامة 
ة  واالستقالل

ة للمؤسسة المال

ر  ز وتطو تعز
م  ادئ الح م

الرشید

ات عمل مجلس األمناء ر آل تطو

قاتها ة المعلومات وتطب ة لتقن ة حیو ة تحت توفیر بن

انات بناء نظام شامل وموحد إلدارة المعلومات وقواعد الب

عة خطة اإلنجاز واالنتقال واإلشغال للمبنى الجدید متا

اسات على مستو اإلدارة  ات العمل والس ر آل تطو
العامة

ة  والبرامج
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