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  شكر وامتنان

  
إال أن  لجمعیة منتدى التواصلال یسعنا ونحن نقدم الخطة اإلستراتیجیة 
 من الجمعیة وكذلك فریق العملنتقدم بالشكر والتقدیر ألعضاء فریق العمل 

على ما   مكتب فلسطین–اإلغاثة اإلسالمیة عبر العالم   منواالستشاري
ه من جهد كبیر في المساهمة والتعاون إلنجاز هذا العمل، والذي یعتبر بذلو

كذلك ،  الممنهجة على صعید العمل االستراتیجيالجمعیةمن خطوات 
على الجهد المبذول لتطویر أداء عمل لإلغاثة اإلسالمیة الشكر موصول 

المؤسسات األهلیة على أسس الشفافیة والنزاهة بما یكفل تحسین الخدمات 
 مقدمة للفئات المستهدفة ویساهم في عملیة التنمیة المستدیمة في فلسطینال

  . ً وذلك تماشیا مع األهداف األلفیة اإلنمائیةوالتخفیف من حدة الفقر
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  قائمة احملتويات

  
  2                    شكر وامتنان

  
  3                    قائمة المحتویات

  
  4                  تنفیذي الملخص ال-ًأوال 

  
  6                منهجیة وخطوات العمل -ًثانیا 

  
  7                     الرؤیة–ًثالثا 

  
  7                    الرسالة –ًرابعا 

  
  8                 التحلیل اإلستراتیجي-ًخامسا 

  8            الضعف والفرص والتهدیدات تحلیل نقاط القوة و-5-1
  9              لمستفیدون الرئیسیون واحتیاجاتهم ا-5-2
  10              اجاتهم المستفیدون الثانویون واحتی-5-3

 
  12                 قیم وفلسفة المؤسسة-ًسادسا 

  
  13                 القضایا اإلستراتیجیة-ًسابعا 

  
  14               اإلطار العام للخطة اإلستراتیجیة- ًثامنا

 15            لمنطقي العام للخطة اإلستراتیجیة اإلطار ا-8-1

 20            طقي التفصیلي للخطة اإلستراتیجیة اإلطار المن-8-2

  49                                                    2017 اإلطار المنطقي للخطة التشغیلیة للعام 8-3
  87             المعوقات والمخاطر المتوقعة وسبل مواجهتها-ًتاسعا 

  
  87                                                         2017 للعام الموازنة المالیة -ًعاشرا 

  
  88                                                       ٕ توصیات وارشادات عامة–إحدى عشر 
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  جلمعية منتدى التواصلاخلطة اإلسرتاتيجية 
  )م2019  – 2017(

  

  :تنفیذيالملخص  ال-ًأوال 
  مـسجلة لـدى وزارة، مؤسسة تطوعیة، غیر حكومیة ال تسعي للـربح المـاديمنتدى التواصل جمعیة 

ًنظـرا الحتیـاج المخـیم  م1993 ، أنـشئت عـام 7536الداخلیة الفلسطینیة وتحمل شهادة تـسجیل رقـم 
للخدمات التأهیلیة وبرامج أخرى خاصة بـالمرأة والطفـل وذلـك مـن أجـل إحـداث تغییـرات إیجابیـة فـي 

بیـة سـنة مـن خـالل إیجـاد بیئـة تربویـة سـلیمة وهادفـة لتل) 18-4(حیاة األطفال المحرومین من سـن 
مـان احتیاجات المجتمع المحلي، والتي تتمثـل بحقـوق الطفـل، ممـا یعـزز لدیـه الـشعور باالنتمـاء واأل

والثقــة بــالنفس، وتعزیــز القــدرة علــى اتخــاذ القــرار الــسلیم المتكامــل مــن خــالل بــرامج عدیــدة ومتنوعــة 
ح االنتمـــاء تـــساعد األطفـــال علـــى النمـــو الجـــسمي والنفـــسي والفكـــري الـــسلیم المتكامـــل، وتعمیـــق رو

الوطني لـدى الـشباب واألطفـال وتنمیـة روح العمـل الجمـاعي، دعـم القیـادات الواعـدة والمبـدعین مـن 
ٕالناشــئین وابــراز مــواهبهم وابــداعاتهم كثــروة وطنیــة ینبغـــي رعایتهــا،  العمــل علــى دمــج المعــاق فـــي وٕ

  .المجتمع المحلي
راد المجتمـع المحلـي وزیـادة درجـة  إحدى المؤسسات التطوعیة التي تعمل على تفعیل  دور أفـيوه 

  . والمجتمعیة الحقوقیةالوعي تجاه القضایا 
 علــى مواضــیع تتعلــق بالخــدمات االجتماعیــة والثقافیــة وبــرامج المــرأة والطفولــة اوتتمحــور اهتماماتهــ

  .الشبابوفئات 
  

مـسألة   مكتـب فلـسطین–اإلغاثة اإلسـالمیة عبـر العـالم وتبنت الجمعیة وباالعتماد على تمویل من 
 خطة إستراتیجیة شاملة للثالث سنوات القادمة، وذلك لتتمكن مـن القیـام بـدورها الطلیعـي فـي تطویر

  .المجتمع ومواجهة العدید من التحدیات الكامنة في السنوات القلیلة القادمة
  

 مكتـــب –اإلغاثــة اإلســـالمیة عبــر العــالم استــشاري وقــد تــم إنجــاز هـــذه الخطــة بالتعــاون التـــام بــین 
 وبـــین الجمعیـــة ممثلـــة بفریـــق عمـــل مكـــون مـــن بعـــض أعـــضاء مجلـــس اإلدارة واألعـــضاء سطینفلـــ

 لقـاء مـع الفئـات ، وقـد صـاحب إنجـاز الخطـة  )لجنة التطویر في المؤسـسة( الناشطین في الجمعیة
 المــستهدفة والمــوظفین لتحدیــد اإلحتیاجــات واشــراكهم فــي وضــع األهــداف التنمویــة للجمعیــة بجانــب 

 ، إذ تـم عمـل عـدة لقـاءات بغـرض توعیـة المـشاركین بـالخطوات المختلفـة مـن الرئیسي  فریق العمل
  . عملیة التخطیط اإلستراتیجي والتي تم تنفیذها وتطبیقها
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  : إستراتیجیة للجمعیة تشملةوكان الهدف العام للبرنامج هو تطویر خط
 .تطویر رؤیة ورسالة وأهداف الجمعیة .1

  .دفة والموظفینتحدید احتیاجات الفئات المسته .2
 .تحدید القیم والمبادئ .3

  .تحلیل البیئة الداخلیة والخارجیة .4
  .تحدید األولویات البرامجیة واالستراتیجیات المطلوبة لتحقیق تلك البرامج .5
  .تبني خطة عمل إستراتیجیة .6
 .تطویر موازنة تقدیریة لتنفیذ الخطة اإلستراتیجیة .7

  
ا تــــدریب فریــــق العمــــل علــــى مهــــارات التخطــــیط واالســــتفادة تكمــــن فــــي العدیــــد مــــن الجوانــــب، أولهــــ

ـــاني أخـــذ الجمعیـــة كحالـــة تطبـــق علیهـــا كافـــة التطبیقـــات العملیـــة التـــي تـــضمنها  اإلســـتراتیجي، والث
التدریب وبه تم الخروج بخطة إستراتیجیة للجمعیة، أما الثالث فهو جلـوس هـذا العـدد مـن األعـضاء 

ویوثقــوا مــشاكل الجمعیــة وأوضــاعها وتوجهاتهــا، بـشكل جمــاعي وممــنهج لیناقــشوا ویحللــوا ویتدارســوا 
ویتبــــادلوا كــــم كبیــــر مــــن المعلومــــات فیمــــا بیــــنهم ممــــا ســــاعدهم علــــى تكــــوین فهــــم أشــــمل للجمعیــــة 

  .   وتفاصیلها ومجاالت عملها، باإلضافة إلى العمل كفریق وهي أحد الثمار الهامة لهذا العمل
  

        مـــن اإلغاثـــة اإلســـالمیة عبـــر العـــالملعلمـــيافـــواز . االستـــشاري موقـــد قـــام الفریـــق بتوجیهـــات مـــن 
 بــصیاغة رؤیــة الجمعیــة، وكــذلك رســالتها، ثــم تــم تحدیــد القــضایا اإلســتراتیجیة،  مكتــب فلــسطین –

كمـــا تـــم عمـــل تحلیـــل إســـتراتیجي للبیئـــة الخارجیـــة والمتمثلـــة فـــي الفـــرص والتهدیـــدات وكـــذلك البیئـــة 
بعــــدها تــــم تحدیــــد الغایــــات واإلســــتراتیجیات الداخلیــــة والمتمثلــــة فــــي نقــــاط القــــوة ونقــــاط الــــضعف، و

واألهداف التفصیلیة للـسنوات القادمـة، باإلضـافة إلـى تحدیـد مؤشـرات األداء وأدوات التقیـیم، وكـذلك 
  .وضع موازنة تقدیریة للخطة

  
ومــا تــم الخــروج بــه هــو إســتراتیجیة شــاملة للجمعیــة یجــب العمــل علــى تطویرهــا فــي المــستقبل مــن 

ل مــع مجموعــة مــن األهــداف قــصیرة األجــل یــتم مراجعتهــا وتجدیــدها كــل خــالل وضــع خطــط تتعامــ
ســنة، بغــرض الوصــول إلــى خطـــة تفــصیلیة، وكــذلك بغــرض ترســـیخ آلیــة مراجعــة وتطــویر للخطـــة 

  .  باستمرار، والغرض األهم هو وضع الخطة اإلستراتیجیة الشاملة موضع التنفیذ
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  :منهجیة وخطوات العمل -ًثانیا 
 العمل في تقدیم المفاهیم العامة لفریق العمل ومن ثم التركیـز علـى مـنهج االستـشارة  منهجیةتتبلور

والتي تم من خاللها توجیه المشاركین في المجال المحدد مـع أخـذ المؤسـسة التـي یعملـون ) التدخل(
بها كنموذج للتطبیق، وذلك لیتمكن المشاركین من الخروج بمضمون عملـي یالئـم مجـاالت عملهـم، 

همت هـــذه المنهجیـــة بنقـــل المعرفـــة والمهـــارات الالزمـــة لفریـــق عمـــل الجمعیـــة  لتمكـــنهم مـــن لقـــد ســـا
االســــتمرار بتطــــویر الخطــــة اإلســــتراتیجیة بعــــد انتهــــاء المــــشروع وضــــمان تنفیــــذ الخطــــة مــــن خــــالل 

  . تسویقها
  

 مـن خـالل االجتماعـات المتعـددة التـي قـام بهـا فریـق التـدخلإن حصیلة هذا العمل بنیت علـى مبـدأ 
الفئـــات المـــستهدفة والمؤســـسات المـــشابهة لـــضمان تقـــدیم الخـــدمات ذات و  لجنـــة التطـــویرالعمــل مـــع

العالقــة واألولویــة الحتیاجــات الفئــات المــستهدفة ولمنــع االزدواجیــة مــع المؤســسات الــشبیهة، إن مــا 
ــــك عوضــــا عــــن أن یقــــوم  ــــة والكفــــاءة وذل ــــادة الفاعلی ــــى زی ــــه العمــــل بــــروح الفریــــق عمــــل عل ًتمیــــز ب

تــشاري بإعــداد الخطــة اإلســتراتیجیة وتــسلیمها للمؤســسة بــشكل جــاهز، وبهــذه الطریقــة اســتفادت االس
المؤســـسة مـــن الحـــصول علـــى الخطـــة اإلســـتراتیجیة المطلوبـــة، كمـــا اســـتفادت مـــن الحـــصول علـــى 
التــدریب الــالزم إلعــداد عــدد مــن العــاملین یكونــون قــادرین فــي المــستقبل علــى ممارســة هــذا النــشاط 

 قیـــام ةاد علــى المـــساعدة الخارجیــة بــنفس الدرجـــة علــى األقــل وسیـــساهم فــي اســتمراریبــدون االعتمــ
  .المؤسسة في السنوات القادمة بإعادة هذا التمرین بشكل ذاتي

  

  :هم التالیة أسماؤهم)لجنة التطویر المؤسساتي ( وكان فریق العمل المكلف من قبل المؤسسة 
 صالح الشافعي. د .1

 ماهر الطالع. أ .2

 انرامي صو. م .3

 سماهر درویش. أ .4

 محمد أبو شاویش. أ .5

 .دائرة المشاریع والدائرة المالیة .6

  .فواز العلمي من شركة سبیكترم لالستشارات والتدریب. االستشاري م .7
  

ًوبناء علیه تم عقد مجموعة من اللقاءات والورش ساعدت على إنجاز المراحل المختلفـة مـن عملیـة 
ى النتـائج النهائیـة مـن خـالل الحـرص علـى الوصـول إلـى التخطیط اإلستراتیجي، وقد تم الوصول إلـ
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مفهوم الشراكة التامة في التنفیذ وبناء القدرات الذاتیة للمؤسسة للوصول إلى إمكانیـة تنفیـذ مثـل هـذه 
   .ًاألنشطة مستقبال باالعتماد على اإلمكانیات الذاتیة

  
  :الرؤیة -ًثالثا 

ئــدة فـــي خدمـــة المجتمـــع الفلـــسطیني وخاصـــة  ألن تكـــون مؤســـسة راجمعیـــة منتـــدى التواصـــلتتطلــع 
كمــا تــسعى لتقــدیم خــدماتها فــي كافــة أمــاكن تواجــدهم وفــي ، ،والنــساء وكبــار الــسنالــشباب والطفــل 

كافــة المجــاالت التنمویــة التــي تجعــل فئاتهــا المــستهدفة فــي مركــز اهتمــام الجمعیــة وبرامجهــا، وذلــك 
  :یمكن التعبیر عنه من خالل الرؤیة التالیة

ة منتدى التواصل تتطلع لتكون مؤسسة رائدة يف تفعيل دور الشباب والنساء واألطفال يف إطار جمتمع مجعي" 
  "دميقراطي يتبين العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص وحتقيق التنمية املستدامة

  
  :الرسالة -ًرابعا 

  

 يف جمتمعاهتم من خالل برامج حنن مجعية تعمل على تفعيل دور النساء والشباب واألطفال وكبار السن ودجمهم"
 ".تنموية يف كافة ااالت التنموية، وتأهيلهم ليكونوا قوة فاعلة ومستدامة يف اتمع الفلسطيين

 و تـــشمل؛ المــــشاركة المجتمعیــــة تعلــــم علیهـــا الجمعیــــة مــــن خـــالل التوجهــــات اإلســـتراتیجیة التــــي وذلـــك
ادي للــــشباب ، تنمیــــة وتطــــویر قــــدرات شــــرائح والــــسیاسیة وحریــــة التعبیــــر عــــن الــــرأي والتمكــــین االقتــــص

تعزیـــز مبـــادئ الدیمقراطیـــة و ،  المجتمـــع المختلفـــة للمـــساهمة فـــي تحقیـــق التنمیـــة البـــشریة والمجتمعیـــة 
ًحقوق اإلنسان والنزاهـة، التـدریب وبنـاء القـدرات، تمكـین النـساء المهمـشات اقتـصادیا واجتماعیـا وحقوقیـا  ً ً

تخفیــف حــدة الفقــر ، بــار الــسن مــن خــالل تعزیــز مــشاركتهم المجتمعیــة اســتثمار الخبــرات والقــدرات لك، 
  .المناصرة مع األطراف ذوي العالقةللعائالت الفقیرة والتشبیك و
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  : التحلیل اإلستراتیجي-ًخامسا 
  : تحلیل نقاط القوة والضعف والفرص والتهدیدات-5-1

تحدیــد تواصــل بتحلیــل إســتراتیجي لقــام فریــق العمــل مــع لجنــة التطــویر المؤســسي بجمعیــة منتــدى ال
  :الفرص والتهدیدات وكانت النتائج على النحو التاليوالضعف ووتحلیل نقاط القوة 

 
  تحلیل البیئة الداخلیة

  نقاط الضعف  نقاط القوة
 تتمتع الجمعیة بسمعة طیبة و ثقة المجتمع المحلي بالجمعیة 

 وذو خبرة وكفاءةوجود مجلس إدارة فاعل . 

 و  الكــوادر التنفیذیــة فــي إطــار أنظمــة الجمعیــةاختیـار أفــضل 
 احترام إنسانیة العاملین

  وجـود كــادر تنفیــذي یمتــاز بالمهنیــة، ومــؤمن برســالة وأهــداف
 .الجمعیة

 في قطاع غزة ولدیها مقـر فرعـي وجود الجمعیة في مقر دائم 
 .في رام اهللا

  ــــــد الواضــــــح ــــــى التخطــــــیط المــــــسبق والتحدی ــــــائم عل العمــــــل ق
 .لألهداف

 نظمة إداریة ومالیة متكاملة ویـتم العمـل علـى تحـدیثها وجود أ
 .باستمرار

 ًالشفافیة في العمل والدیمقراطیة في القرار بعیدا عن الفئویة. 

 تناسق وتناغم العالقة بین الهیئة اإلداریة واإلدارة التنفیذیة.  
 في قطاع غزة والضفة الغربیةتوفر متطوعین . 

 یةمجال العمل متاح على أسس مهنیة وعلم 

  القــــدرة علــــى تحدیــــد احتیاجــــات الفئــــات المــــستهدفة وســــهولة
 .التواصل معها

  القدرة على التواصل مع وسائل اإلعالم 

  ــــاح للعمــــل علــــى الخطــــة اإلســــتراتیجیة واألنظمــــة المجــــال مت
 .اإلداریة والمالیة

 وأجهزة مكتبیةوجود معدات لوجستیة .  

  وجود المشاریع الممولة. 

   ومحلیة وجود شبكة عالقات دولیة. 

  وجود شركاء  محلین. 
  وجود قاعدة للمشاریع. 
 

  عدم توفر واستمراریة الموارد المالیة 

 ضعف حجم التمویل وعدم تطوره 

  عدم وجود میزانیة. 

  وجود مشاریع غیر ممولة. 

  عـــــدم االســـــتقرار فـــــي الكـــــادر البــــــشري
 .الناتج عن عدم استقرار التمویل

  ضــعف االهتمــام بعملیــة التقیــیم المعمــق
ألثــر البــرامج واألنــشطة بــسبب صــعوبة 
  إجراء ذلك وعدم توفر اإلمكانیات لذلك

  عـــــــــدم شـــــــــعور العـــــــــاملین باالســـــــــتقرار
الـــــــوظیفي بـــــــسبب عـــــــدم التأكـــــــد مـــــــن 

  استمراریة التمویل
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  تحلیل البیئة الخارجیة
  التهدیدات  الفرص

 وجود عالقات جیدة مع بعض الممولین الخارجیین 

  الواسعحجم وانتشار الفئة المستهدفة  
 وجود احتیاجات كثیرة في منطقة تواجد الجمعیة . 

    دراسة الخطط الوطنیة والقطاعیة وتحلیل  األولویات
 .واالحتیاجات 

 تنوع مصادر التمویل. 

  عضویة المؤسسة في مجموعة من التجمعات المؤسساتیة
 .المحلیة واإلقلیمیة

 المؤسساتیة المهنیة المختصة في مجاالت العمل 

  مع في مصداقیة الجمعیةثقة المجت 

 ثقة الممولین في مصداقیة وشفافیة الجمعیة 

  إقبال العدید من الممولین على تمویل العدید من األنشطة
ذات العالقة بمجاالت عمل الجمعیة في التنمیة المجتمعیة 

  التمویل الدولي في القطاع

 

  األوضـــــــاع الـــــــسیاسیة واألمنیـــــــة غیـــــــر
 المستقرة

 ــــة توســــعة قاعــــدة  فــــرص ضــــعف إمكانی
 التمویل من ممولین جدد

  ضــعف التــشبیك والتعــاون مــع الممــولین
 المحلیین

 ندرة  الدعم المالي للمؤسسات أهلیة . 

 التشریعات والقوانین التي شرعت أخیرا. 

 عدم وجود موارد ومصادر مالیة ثابتة. 
  عــــــــدم االســــــــتقرار الــــــــسیاسي واألمنــــــــي

 .واالقتصادي

  اهتمامـــات المجتمـــع المحلـــي بالخـــدمات
  اثیة أكبر من المجاالت األخرىاالغ

 

  
  : المستفیدون الرئیسیون واحتیاجاتهم-5-2
  

  احتیاجات المستفید الرئیسي  المستفید الرئیسي
  األطفال

 
 تعلیم وترفیه وبیئة صحیة سلیمة. 

 وتوجیهٕتوعیة وارشاد . 

 دعم نفسي واجتماعي. 

  تنمیة قدرات. 

 ةتعزیز مفاهیم وسلوكیات اجتماعیة وتربوی. 

  الطفولة المبكرةبرامج. 

 العمل على دعم االحتیاجات االغاثیة لألطفال. 

 خلق فرص عمل    والفتیانالشباب

 بناء قدرات الشباب 

 التوعیة والتثقیف 
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 تبني أفكار الشباب اإلبداعیة 

 والمدنیة المجتمعیة والسیاسیة تعزیز المشاركة  . 

 حریة التعبیر عن الرأي. 

 حمایة حقوق الشباب. 

 لهم المختلفة االهتمام بمشاك.  
 .تنمیة قدرات   المرأة

  فرص عمل. 

  تعزیز المشاركة. 

  دعم قانوني . 

  ــــــــي المجــــــــاالت االجتماعیــــــــة ــــــــف وتوعیــــــــة ف  تثقی
 .والصحیة واألسریة 

  سبل العیش والتمكین االقتصاديدعم. 

  1325حمایة الحقوق حسب القرار الدولي. 

 التمكین االجتماعي.  
 .لفة االهتمام بمشاكلهم المخت   كبار السن

 المطالبة بحقوقهم. 

  التواصل والدمج االجتماعي . 

 ومساحات أمنة ترفیه  . 

  االستفادة من خبراتهم . 

 دعم اقتصادي . 

 توفیر االحتیاجات الصحیة. 

 المساعدات اإلنسانیة.  
 .باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ٕوارشادتوعیة    اإلنسان والمناصرةحقوق 

 یاسیة والمدنیـــــة  بحقـــــوقهم الـــــسنتوعیـــــة الفلـــــسطینیی
ــــة  حــــسب العهــــد واالجتماعیــــة واالقتــــصادیة والثقافی

 .الدولي

 حشد جماهیري رقابي على دور صناع القرار. 

 حمالت ضغط ومناصرة.  
  

  : واحتیاجاتهمالثانویینالمستفیدون  -5-3
  

  االحتیاجات  المستفید الثانوي
  المجتمع المحلي

  
  

 المساهمة في تطویر القدرات 

 لمشكالت المساهمة في حل ا 

 المساهمة في التطویر والتنمیة 
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   تعزیز وحمایة قیم المجتمع 

 الدفاع عن الحیاة المدنیة وتعزیزها 

 ٕتوعیة وارشاد. 

 تلبیة احتیاجات باتجاهات مختلفة 

 المشاركة في تنفیذ بعض األنشطة 

 تحسین األوضاع االقتصادیة والمعیشیة  
  المؤسسات الرسمیة

  
  

 االلتزام بالقوانین ذات الصلة 

 التقاریر والوثائق 

 التعاون 

 الشفافیة وعدم هدر الموارد 

 التنسیق في تنفیذ األنشطة 

 تغطیة بعض جوانب القصور في الخدمات الالزمة للمجتمع 

 تعزیز وتنمیة دور المواطن في المجتمع  
  المؤسسات الشریكة

  
 اكتساب خبرات ومعلومات جدیدة 

 استعمال موارد الجمعیة وأرشیفها 

 مشتركةالعمل في مشاریع  

 التعاون في تنفیذ األنشطة 

 تبادل الخبرات 

 تقدیم المساعدة والدعم  
  الممولون

  
 في التعاملالوضوح والشفافیة والمهنیة  
 تنفیذ المشاریع بطریقة علمیة وسلیمة 

 والوثائقرالتقاری  

 دراسة أثر المشاریع على الفئات المستهدفة 

 أفكار مالئمة وبناءة 

  الخطط التنفیذیة للمشاریعالتزام بتنفیذ األنشطة حسب 

 الوصول لنتائج واضحة 

 ٕتقاریر مالیة واداریة صحیحة وبدون تأخیر  
  الموظفون

  
 أنظمة ولوائح مهنیة 

 العدالة 

 تنمیة قدرات 

 االستقرار المالي 

 تعزیز الخبرة وتطویرها  
  المتطوعون

  
  
  

 ًاالحترام والتقدیر سواء أثناء العمل أو قبله أو بعده 

 تأهیلتوفیر فرص تدریب و 

 إعطائهم األولویة في العمل والتوظیف عند توفر الفرص 

 استفادة على مستوى الخبرة 

 مساعدات وتسهیالت لتنفیذ العمل  
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  :قیم وفلسفة المؤسسة - سادسا
المؤسسة تتركز حول الكیفیة التي من خاللها یمكن تنمیة المجتمع من خالل االلتزام بالقیم فلسفة 

  :لمجموعتین التالیتیناإلستراتیجیة المتمثلة با
 الـــشفافیة، المــصداقیة، الجـــودة، خـــصوصیة الفئـــات المـــستهدفة،  : القــیم المهنیـــة وتـــشمل

 .عدم التمییز والعدالة في تقدیم الخدمة، تكافؤ الفرص، المهنیة، االنضباط وااللتزام

 یة  مراعاة قیم المجتمـع وعاداتـه، المـسئول،عدم التحزب والفئویة: القیم األخالقیة وتشمل
  .  ، التعاوناالجتماعیة
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  : القضایا اإلستراتیجیة- سابعا
  :ذه القضایا موضح في الشكل التاليتم تحدید القضایا اإلستراتیجیة ذات األولویة للمؤسسة وأهم ه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  
 .ودعم سبل العیشحدة الفقر من تخفیف ال العمل على

 

ًتمكـــــین الـــــشباب اقتـــــصادیا وتعزیـــــز مـــــشاركتهم المجتمعیـــــة 
ــــر عــــن الــــرأي  ومناصــــرة والــــسیاسیة والمدنیــــة وحریــــة التعبی

  .قضایاهم
 

  
  

  .بناء قدرات الجمعیة والعاملین والمتطوعین فیها
 . 

ــة مــن خــالل  ــدرات شــرائح المجتمــع المختلف ــة وتطــویر ق تنمی
البرامج التعلیمیـة والریاضـیة والـصحیة والنفـسیة واالجتماعیـة 

ـــرة ـــة المبك ـــة وبـــرامج الطفول ـــق  واالغاثی للمـــساهمة فـــي تحقی
  .المستدامةالتنمیة 

 

  

  
  

للمرأة  التمكین االجتماعيالعمل على 
  .حقوقهاوحمایة 

 

المــــــــساهمة فــــــــي تعزیــــــــز مبــــــــادئ 
الدیمقراطیـة وحقــوق اإلنـسان والحكــم 
الرشـــــید وتعزیـــــز النزاهـــــة ومكافحـــــة 
الفــــساد لترســـــیخ مفــــاهیم المجتمـــــع 
ــــــدولي  ــــــانون ال المــــــدني حــــــسب الق

  .اإلنساني
 

  
  

القضایا 
 اإلستراتیجیة
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  :اإلطار العام للخطة اإلستراتیجیة - ثامنا
  :ٕة حقیقة قامت المؤسسة بتصمیم وانجاز ما یليوبدورها لتصبح الرؤیة والرسال

ـــــــام للخطــــــــة اإلســــــــتراتیجیة ویتــــــــضمن بــــــــشكل أساســــــــي الغایــــــــات  .1 اإلطــــــــار المنطقــــــــي العـ
 .واإلستراتیجیات

اإلطــــار المنطقــــي التفــــصیلي للخطــــة اإلســــتراتیجیة ویتــــضمن تحدیــــد األهــــداف التفــــصیلیة  .2
 .والمخرجات ومؤشرات قیاسها

م ویتـضمن األهـداف التفـصیلیة والمخرجـات 2017للعـام اإلطار المنطقي للخطة التـشغیلیة  .3
ـــــاس ومـــــصادر التحقـــــق  ـــــسیة، كـــــذلك المـــــدخالت والتكلفـــــة ومؤشـــــرات القی ـــــشطة الرئی واألن

 .والمسئولیات
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  : للخطة اإلستراتیجیة العاماإلطار المنطقي -8-1
 

 یسیةاالفتراضات الرئ أدوات القیاس مؤشرات األداء اإلستراتیجیات G1 الغایة األولى

تمكـــــــــین الـــــــــشباب . 1
ًاقتــــــــــــصادیا وتعزیــــــــــــز 
مــــــشاركتهم المجتمعیــــــة 
والــــــــسیاسیة والمدنیــــــــة 
وحریة التعبیر عن الـرأي 

  .ومناصرة قضایاهم
 

العمل على مشاركة أوسع للشباب في تنمیة المجتمـع  1.1
 ومناصرة قضایاهم من خـالل حمـالت ضـغط المحلي

 .ومناصرة واالستخدام الفاعل لإلعالم المجتمعي

زیـادة  ولى تمكین الـشباب للعـب دور سیاسـيالعمل ع 1.2
ــل الــشباب فــي مواقــع صــنع القــرار فــي المجتمــع  تمثی

  .الفلسطیني
 المهنیـة ، وتعزیـز القـدرات  برامج التـدریبالعمل على 1.3

  .للشباب الفنیة، التقنیة

 فـــي المـــساهمةالتمكـــین االقتـــصادي للـــشباب ویـــشمل  1.4
تـدریب شـباب ریـادي  -  للخـریجینتوفیر فـرص عمـل

تمویــــل مــــشاریع  - ماهیــــة المــــشاریع الــــصغیرةحــــول 
ب نحــو ســوق شباالـتوجیــه  -  للـشبابصـغیرة ریادیــة

 .العمل المهني والخدمات

 حجم وعدد األنشطة 

 والتغیر في السلوكمستوى الوعي   
 مستوى المشاركة المجتمعیة 

 مستوى تمكین الشباب 

 عدد فرص العمل. 

 برامج التدریب 

 المشاریع الصغیرة 
 بابمستوى توجیه الش 

 حمالت الضغط والمناصرة 

 برامج التوعیة والتثقیف 

 الحمالت اإلعالمیة 

 المبادرات الشبابیة 

  

  السجالت 

 مجموعات بؤریة 

 مقابالت واستبانات 

 الزیارات المیدانیة 

  الدراسات المسحیة 

 استطالعات الرأي 

  شــــــــــــــــهادات المــــــــــــــــستفیدین
 .)قصص النجاح(

 األخبار اإلعالمیة 

 العطاءات 

 التقییم 

 مویل واإلمكانیات توفر الت
 المادیة

 تعاون وتجاوب المجتمع 

  التشجیع من األسرة
 والمجتمع المحلي 

 ثقة المجتمع بالمؤسسة 

  

 االفتراضات الرئیسیة أدوات القیاس مؤشرات األداء اإلستراتیجیات G2 الغایة الثانیة

العمل علـى التخفیـف . 2
مـــن حـــدة الفقـــر ودعـــم 

 .سبل العیش
 

 في أوقات  للمتضررینثیةم مساعدات إغاتقدی 2.1
، أدوات مطبخ ، میاه ، مواد غذائیة ، ملبس  ( الكوارث

 و إعداد خطة لمواجهة )فرشات وحرامات، مواد صحیة 

  حجم المساعدات المقدمة 

 عدد المشاریع المنفذة 

 دد فرص العمل ع 

 عدد المساعدات 

 السجالت 

  الزیارات المیدانیة 

  تمویل 

 متطوعین 

  دعم مجتمعي 
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لمیثاق اإلنساني والمعاییر الدنیا حسب االكوارث والطوارئ 
 وتدریب )The Sphere Project(للعمل في الطوارئ 

  .المتطوعین

  . لألسر الفقیرةریع مدرة للدخلالعمل على تنفیذ مشا 2.2
 للفئات المستحقة مثل اإلنسانیةتقدیم المساعدات  2.3

 مساعدات و المساعدات الرمضانیة والطرود الغذائیة

الخ، من أجل ...  والمساعدات الدراسیة عینیة مالیة
 .المساهمة في تحسین األوضاع المعیشیة

 لألسرمستوى االقتصادي ال 

 عدد المساعدات 

 خطة الطوارئ. 

 خطة مالیة بدیلة. 

  مستوى تحسن الوضع المعیشي
  .لألسر

  اللقاءات 

 التقاریر 

 التوثیق والتصویر 

 المواصفات الفنیة 

 التقییم 

   

 االفتراضات الرئیسیة أدوات القیاس مؤشرات األداء اإلستراتیجیات G3 الثةالثالغایة 

المـساهمة فـي تعزیــز . 3
ـــــــــة  ـــــــــادئ الدیمقراطی مب
وحقــوق اإلنــسان والحكــم 
الرشـــید وتعزیـــز النزاهـــة 
ومكافحة الفـساد لترسـیخ 
مفــاهیم المجتمــع المــدني 
حـــسب القـــانون الـــدولي 

 .اإلنساني
 

ـــــى توثیـــــق الدراســـــات و3.1  األبحـــــاث المتعلقـــــة العمـــــل عل
  داخـــل المخیمـــات فـــي غـــزة والــــضفةنالفلـــسطینییبحقـــوق 

  .حسب العهد الدولي الخاص بالحقوق
بنــــاء قــــدرات الــــشباب و تعزیــــز ثقافـــــة العمــــل علــــى  3.2

ــــــشبیك   داخــــــل الفلــــــسطینيتجــــــاه حقــــــوق التحالفــــــات و الت
 .المخیمات في غزة والضفة الغربیة

ــــــــى  3.3 ــــــــوالعمــــــــل عل ــــــــة بحق ــــــــي التوعی ــــــــساهمة ف ق الم
 ومـن أهمهـا مخیمات غزة والـضفة الغربیـةفي  نالفلسطینیی

ـــــصح ـــــة وال ـــــةیالحقـــــوق التعلیمی ـــــصادیة ة واالجتماعی  واالقت
والبیئیة لالجئین داخـل المخیمـات حـسب اإلعـالن العـالمي 

 والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنیــة لحقــوق اإلنــسان

 حجم وعدد األنشطة 

 مستوى المشاركة المجتمعیة 

 والتغیر في السلوكمستوى الوعي   
 مستوى تمكین الشباب 

 برامج التدریب 

 ت الضغط والمناصرةحمال 

 برامج التوعیة والتثقیف 

 الحمالت اإلعالمیة 
 المبادرات الشبابیة 

  

 السجالت 

 الصور 

 التقاریر 

 التقییم 

 األخبار اإلعالمیة 

 العطاءات 

 نماذج المبادرة 

  توفر التمویل واإلمكانیات
 المادیة

 ثقة المجتمع بالمؤسسة 
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 والسیاسیة

لدى  تحویل حالة الوعي و التشبیكالمساهمة في  3.4
   . الي فعل على ارض الواقعالشباب

 والحكم المساهمة في تعزیز مبادئ الدیمقراطیة 3.5
 من خالل برامج التوعیة الرشید ومكافحة الفساد

 .المجتمعیة واإلعالم

  االفتراضات الرئیسیة وات القیاسأد مؤشرات األداء اإلستراتیجیات 4G ةالرابعالغایة 
ــى التمكــین . 4 العمــل عل

االجتماعي للمرأة وحمایة 
  .حقوقها
 

تفعیـل بــرامج التوعیــة وتنمیـة القــدرات لتعزیــز مــشاركة  4.1
 .المرأة في التنمیة المجتمعیة

ـــــى  4.2 ـــــة العمـــــل عل ـــــسیاسیة والمدنی ـــــز المـــــشاركة ال تعزی
 .واالجتماعیة للمرأة

ساء ضحایا العنف مـن المساهمة في تقدیم الرعایة للن 4.3
ــــدعم النفــــسي واالجتمــــاعي والقــــانوني  خــــالل تقــــدیم ال

 . والصحي  واألسريوالتثقیفي

 حـسب القـرار العمل على مناهضة العنف ضـد المـرأة 4.4
 .1325الدولي 

  سلوك وأداء الشباب 
  المؤتمرات وورش العمل 

  عدد دورات التدریب 

  الحلقات اإلذاعیة 

 المنشورات والمطبوعات 

 الحوار عدد جلسات  

 حجم وعدد األنشطة 

 مستوى المشاركة المجتمعیة 

 والتغیر في السلوكمستوى الوعي   
 برامج التدریب 
 حمالت الضغط والمناصرة 

 برامج التوعیة والتثقیف 

 المبادرات الشبابیة  

  سجالت الحضور 
  قصص نجاح 

  توثیق 

  عقود المدربین 

  نسخة من المنشورات 

  وقائع الجلسات 

 التقییم 

 إلعالمیةاألخبار ا 

 العطاءات 
 

  المرأةفرص تمویل قضایا. 
  كادر مؤهل 

  دعم مجتمعي 

  عالقات المؤسسة القویة  
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  االفتراضات الرئیسیة أدوات القیاس مؤشرات األداء اإلستراتیجیات 5G الخامسةالغایة 
تنمیة وتطویر قدرات  . 5

شرائح المجتمع المختلفة 
مـــــــن خـــــــالل البـــــــرامج 
ـــــــة والریاضـــــــیة  التعلیمی

حیة والنفـــــــــسیة والـــــــــص
واالجتماعیــــة واالغاثیــــة 
وبــرامج الطفولــة المبكــرة 
للمــــساهمة فــــي تحقیــــق 

  .المستدامةالتنمیة 
 

 .حسین التحصیل العلمي لدى األطفالالعمل على ت 5.1 

العمل على رعایة األطفال المعرضین لخطر فقدان  5.2
الدعم النفسي واالجتماعي لألطفال  (الدعم األسري

 .لطفل لتنشأة ار بیئة صحیة مالئمة توفیو ) ت/والفتیان

العمـــل علــــى إنـــشاء مركــــز التواصـــل التربــــوي وذلــــك  5.3
ـــة بهـــدف  ـــة  مهـــارات األطفـــال الفنی تطـــویر  وتعزیـــز وتنمی

ـــــة ـــــة  والریاضـــــیة    والقیادی ـــــة والثقافی تحـــــسین  ، والتعلیمی
ـــد الحالـــة ـــسیة عن ـــى األطفـــال و النف ـــة المجتمـــع المحل  توعی

  . ألطفالابقضایا واحتیاجات وحقوق 
 اإلعاقـةالمساهمة في تأهیـل ودمـج األشـخاص ذوي   5.4 

 .في المجتمع

ن خـــالل اســـتثمار الخبـــرات والقـــدرات لكبـــار الـــسن مـــ 5.5 
 وتــوفیر المــساعدات الغذائیــة تعزیــز مــشاركتهم المجتمعیــة

 .والغیر غذائیة لهم

 . المساهمة في تطویر المجتمعات المحلیة 5.6 

 یةالمنشورات والمطبوعات التوعو 

  اإلعالم 

 عدد الرحالت الترفیهیة والبریة 

 المسرح 

 مشاركة األهالي 

 مركز التواصل التربوي 

 نادي كبار السن 
 التعلیم المساند 

  التعلیم الالمنهجي 

 مركز التواصل التربوي 

 مستوى الوعي 

  حجم المساعدات المقدمة 

 عدد المشاریع المنفذة 

  عدد فرص العمل 

 المستوى االقتصادي لألسر 
 لمساعداتعدد ا 

  مستوى تحسن الوضع المعیشي
 .لألسر

  

 سجالت الحضور 

 نسخة المطبوعات 

 توثیق 

 التعاقد 

 نموذج موافقة أولیاء األمور 

  كشف العالمات 

 شهادات الشكر والتقدیر 
 قصص نجاح 

 التقاریر 

 التوثیق والتصویر 

 المواصفات الفنیة 

 التقییم 

  مقترحات تمویل مهنیة 

  كادر مؤهل 

  دعم مجتمعي 

  تحتیة مالئمة بنیة 

 عالقات المؤسسة القویة 

 استقرار سیاسي 
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  االفتراضات الرئیسیة أدوات القیاس مؤشرات األداء اإلستراتیجیات 6Gة السادسالغایة 
ـــــى . 6 ـــــل عل بنـــــاء العم

قدرات الجمعیة والعاملین 
  .والمتطوعین فیها 

 

ـــى  6.1  مـــن خـــالل ًإظهـــار المؤســـسة مجتمعیـــاالعمـــل عل
  .القات العامة واإلعالمتفعیل أنشطة الع

ـــــــــى تطـــــــــویر وتحـــــــــسین أداء العـــــــــاملین 6.2 ـــــــــل عل  العم
 .والمتطوعین

 وتطـویر العمل على تحسین البنیـة الداخلیـة للمؤسـسة 6.3
 .قدراتها

 على رفع مستوى التشبیك مع مؤسساتالعمل  6.4
ـــا ـــة داخلی ـــًمجتمعی ـــات مـــع الجهـــات ًا  وخارجی ـــادة العالق وزی

  .المانحة
الذاتیــة للجمعیـــة مــن خــالل المـــشاریع عزیــز المــوارد ت 6.5

   . التشغیلیة واإلنتاجیة
  
  
 

 مستوى أداء المؤسسة والعاملین 

 أداء المؤسسة 

 صورة الجمعیة 

 حجم وعدد المشاریع 

 حجم التمویل 

 عدد الممولین 

 بناء القدرات  

  السجالت والتقاریر
واإلحصائیات الخاصة 

 بالجمعیة

 نظام تقییم األداء 

 نظام تقییم المؤسسة 

 لتمویلاتفاقیات ا 

 استطالعات الرأي 

  توفر التمویل واإلمكانیات
 المادیة

 ثقة الممولین بالمؤسسة 

 كادر مهني ومتخصص 

 استقرار سیاسي 

 مقترحات تمویل مهنیة  
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  الغایة  2019  2018  2017
  مؤشر القیاس  المخرج  الهدف  القیاسمؤشر   المخرج  الهدف  مؤشر القیاس  المخرجات  الهدف

G1:   
ــــــــــــین   تمك

الــــــــــــشباب 
ًاقتـــــــــصادیا 
وتعزیـــــــــــــز 
مــــــشاركتهم 
المجتمعیـــــة 
والــــسیاسیة 
ــــــــــة  والمدنی
وحریـــــــــــــــة 
التعبیر عـن 
ــــــــــــــــــرأي  ال
ومناصـــــــــرة 

  .قضایاهم
 

العمــــــــــــل علــــــــــــى  1.1
مشاركة أوسع للشباب 
ــــــة المجتمــــــع  فــــــي تنمی
ـــــــــــي ومناصـــــــــــرة  المحل
قــــضایاهم مــــن خـــــالل 
حمــــــــــــــــالت ضــــــــــــــــغط 

م ومناصــــرة واالســــتخدا
الفاعـــــــــــــــل لإلعـــــــــــــــالم 

 .المجتمعي

  

ورشـــــة عمـــــل حـــــول ) 10 (1.1.1
ـــــــشباب  ـــــــز ثقافـــــــة قـــــــضایا ال وتعزی

ــــــــة الحــــــــوار  والمــــــــشاركة المجتمعی
  .أنجزت
 حــول جلــسات حواریــة) 5( 1.1.2

والمـــــــــــــشاركة قـــــــــــــضایا الـــــــــــــشباب 
  .ت أنجزالمجتمعیة

ضـــــــــــــغط حمـــــــــــــالت  ) 3 (1.1.3
ومناصــرة حــول المــشاركة للــشباب 

  .أنجزت 
صـــــناع لقـــــاءات مـــــع ) 5 (1.1.4

  .القرار أنجزت
  .حلقة إذاعیة بثت) 3 ( 1.1.5
مــــــــــــداخالت علـــــــــــــى ) 3 ( 1.1.6

  .المحطات الفضائیة تمت للشباب
مبادرات شبابیة لنادي ) 3 (1.1.7

منتــــــــدى التواصــــــــل الــــــــشبابي تــــــــم 
  .تنفیذها

  عدد اللقاءات 

  مستوى الوعي
  والتغیر في السلوك

  مستوى
 المشاركة المجتمعیة

  العالقات
 سریةاالجتماعیة واأل

 عدد الحمالت 

 عدد الجلسات 

 عدد الحلقات 

 عدد الورش 

  عدد
 المداخالت

 نادي شبابي 

  مبادرات
  شبابیة

العمــــــــل علــــــــى  1.1
مـــــــــــــشاركة أوســـــــــــــع 
للــــشباب فــــي تنمیـــــة 
ــــــــي  المجتمــــــــع المحل
ومناصـــرة قـــضایاهم 
مـــن خـــالل حمـــالت 
ضـــــــــغط ومناصـــــــــرة 
واالســــتخدام الفاعــــل 

 .لإلعالم المجتمعي

  

ورشـــــــة عمــــــــل حــــــــول ) 15 (1.1.1
وتعزیز ثقافـة الحـوار ا الشباب قضای

  .والمشاركة المجتمعیة أنجزت
 حـول قـضایا الـشباب مـؤتمر 1.1.2

  .أنجز والبطالة
ضـــــــــــــــــغط حمـــــــــــــــــالت  ) 3 (1.1.3

  . أنجزت ومناصرة حول المشاركة
ــــــــاءات مــــــــع صــــــــناع ) 5 (1.1.4 لق

  .القرار أنجزت
  .حلقة إذاعیة بثت) 5 ( 1.1.5
 عــــــن التنمیــــــة مقــــــاالت) 7( 1.1.6

 فــــــــي مجلـــــــــة لـــــــــشبابالمجتمعیــــــــة ل
  .  نشرتالجمعیة
نــــــــــــدوات فــــــــــــي الیــــــــــــوم ) 3 (1.1.7

العـــالمي للـــشباب المـــصادف الثـــاني 
  عشر من أغسطس أنجزت

مبـــادرات شـــبابیة لنـــادي ) 5 (1.1.8
  .منتدى التواصل الشبابي تم تنفیذها

 عدد اللقاءات 

  مستوى الوعي
  والتغیر في السلوك

  مستوى المشاركة
 المجتمعیة

  العالقات
االجتماعیة 

  واألسریة

 عدد الحمالت 

 عدد الجلسات 

  عدد حلقات
 الرادیو

 عدد المقاالت 

 عدد اللقاءات 

 نادي شبابي 

 مبادرات شبابیة  

العمــــــــــــــــــل  1.1
علـــــى مـــــشاركة 
أوســــع للــــشباب 
فــــــــــــــي تنمیــــــــــــــة 
المجتمــــــــــــــــــــــــــــــع 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــي  المحل
ومناصـــــــــــــــــــــــــــرة 
قـــــضایاهم مـــــن 
خـــالل حمـــالت 
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغط 
ومناصـــــــــــــــــــــــــــرة 
واالســـــــــــــــــــتخدام 
الفاعل لإلعالم 

 .المجتمعي

  

عمــل حــول ورشــة ) 20 (1.1.1
ـــــشباب  وتعزیـــــز ثقافـــــة قـــــضایا ال

والمـــــشاركة المجتمعیـــــة الحـــــوار 
  .أنجزت
التنمیـــــــة  حـــــــول مـــــــؤتمر 1.1.2

  .المجتمعیة للشباب أنجز
ضـــــــــغط حمـــــــــالت  ) 5 (1.1.3

  .ومناصرة حول حقوق الشباب
لقاءات مع صناع ) 10 (1.1.4

  .القرار أنجزت
  .حلقة إذاعیة بثت) 6 (1.1.5
 عن التنمیـة مقاالت) 5( 1.1.6

 فــــي مجلـــــة المجتمعیــــة للــــشباب
  .  نشرتالجمعیة
لقـاء فیـدیو كـونفرس ) 2 (1.1.7

بین الشباب غزة والضفة الغربیة 
  .عن قضایا الشباب نفذ

ــــــدوات فــــــي الیــــــوم ) 3 (1.1.8 ن
 12العـالمي للـشباب المــصادف 

  .من أغسطس أنجزت

  عدد
 للقاءاتا

  مستوى
الوعي والتغیر في 

  السلوك
  مستوى

المشاركة 
 المجتمعیة

  عدد
 الحمالت

 عدد الجلسات 

  عدد حلقات
 الرادیو

  عدد
 اللقاءات

 نادي شبابي 

  مبادرات
 شبابیة
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  الغایة  2019  2018  2017
  مؤشر القیاس  المخرج  الهدف  القیاسمؤشر   المخرج  الهدف  مؤشر القیاس  المخرجات  الهدف

مبـــــــــادرات شــــــــــبابیة ) 7 (1.1.9
لنــادي منتــدى التواصــل الــشبابي 

  .تم تنفیذها
العمــــــــــــل علــــــــــــى  1.2

تمكـــین الـــشباب للعـــب 
زیـــــــادة دور سیاســـــــي و

ـــــــشباب فـــــــي  ـــــــل ال تمثی
مواقع صنع القرار في 

  .المجتمع الفلسطیني

ورش عمــــــــــل عــــــــــن ) 10 (1.2.1
مـــــشاركة الـــــشباب فـــــي المجـــــالس 
البلدیة والبلدیات والهیئات اإلداریة 

  . للمؤسسات نفذت
حلقـــات نقـــاش حـــول ) 6  (1.2.2

  قانون الشباب الفلسطیني نفذت 
نــسخة مـــن دلیـــل ) 1000 (1.2.3

قــانون الــشباب الفلــسطیني طبعــت 
  ووزعت 
ــــــاس ) 1000 (1.2.4 اســــــتبانه لقی

اسیة عنـــد مـــستوى المـــشاركة الـــسی
  الشباب أنجزت

حملة توقیعات علـى وثیقـة  1.2.5
الـــشرف مـــن قبـــل رؤســـاء مجـــالس 

  علــــــى مــــــشاركة إدارة الجمعیـــــات
  .الشباب
شخـــــــصیة شـــــــبابیة ) 15  (1.2.6

  .قیادیة أعدت 

  مستوى
 المشاركة 

  عدد اللقاءات 

  عدد
 تاالستبیانا

 حملة التواقیع 

 عدد القیادات  

العمــــــــل علــــــــى  1.2
تمكــــــــــــین الـــــــــــــشباب 

ور سیاســــي للعــــب د
زیــــــــــــــــادة تمثیـــــــــــــــــل و

الــــشباب فــــي مواقــــع 
صــــــنع القــــــرار فـــــــي 
المجتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 

  .الفلسطیني

  حلقات إذاعیة أذیعت ) 6 (1.2.1
اســـــــــــــتبانه لقیــــــــــــــاس ) 500 (1.2.2

مـــــستوى المـــــشاركة الـــــسیاسیة عنـــــد 
  الشباب أنجزت

ورشــة عــن مــشاركة  ) 15 ( 1.2.3
ـــــــــة  الـــــــــشباب فـــــــــي المجـــــــــالس البلدی
ـــــــــــــة  ـــــــــــــات اإلداری والبلـــــــــــــدیات والهیئ

  .ات نفذت للمؤسس
أفـــــالم عـــــن المـــــشاركة )  6 (1.2.4

السیاسیة للشباب في مجالس الطلبة 
بجامعـــــــات الـــــــضفة الغربیـــــــة وغـــــــزة 

  .أنجز
دلیــــــــل نـــــــسخة مــــــــن ) 500 (1.2.5

المــــــــشاركة المجتمعیـــــــــة  و آلیـــــــــات 
إدماج النوع االجتماعي ضمن عمل 

  . وزعالمؤسسات األهلیة
شخـــــــــــصیة شـــــــــــبابیة ) 20  (1.2.6

  .قیادیة أعدت 
  

 عیة عدد ونو
 المقترحات 

  عدد الحلقات 

 مستوى المشاركة 

 عدد األفالم 

 عدد الورش 

 الدلیل 

 عدد الحلقات  

العمــــــــــــــــــل  1.2
ــــــــى تمكــــــــین  عل
الــــشباب للعــــب 
دور سیاســــــــــــــي 

زیــــــادة تمثیـــــــل و
ـــــــــشباب فـــــــــي  ال
مواقــــــــع صــــــــنع 
القــــــــــــرار فـــــــــــــي 
المجتمــــــــــــــــــــــــــــــع 

  .الفلسطیني

ورشــــة عمــــل عــــن ) 20 (1.2.1
مـــشاركة الـــشباب فـــي المجـــالس 

لهیئــــــــــات البلدیـــــــــة والبلـــــــــدیات وا
  اإلداریة للمؤسسات نفذت 

ورش عمـــل حــــول ) 10 (1.2.2
  إدارة الحمالت االنتخابیة

لقـــــــاءات صــــــــحافیة ) 6 (1.2.3
  مع الشباب أنجزت 

 مـــــؤتمر حـــــول فعالیــــــات 1.2.4
  .الشباب السیاسیة عقد

اســـــتبانه لقیـــــاس ) 500 (1.2.5
مستوى المـشاركة الـسیاسیة عنـد 

  . الشباب أنجزت
للـشباب  مدونة الكترونیة 1.2.6
  .أعدت
شخـــصیة شـــبابیة ) 15  (1.2.7

  .قیادیة أعدت 
  

  عدد
 اللقاءات  

  عدد
 الحلقات 

  عدد
 المطبوعات

  مستوى
 المشاركة

 عدد الحلقات  
 عدد القیادات 

  مدون
  .الكترونیة
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 العمــــــــــــل علــــــــــــى 1.3
وتعزیز  برامج التدریب

القــــــــــدرات المهنیــــــــــة ، 
الفنیـــــــــــــــــــة ، التقنیـــــــــــــــــــة

 . للشباب

  

ـــــــة ) 3 (1.3.1 عـــــــن دورات تدریبی
مهـــــارات الحـــــصول علـــــى وظیفـــــة 

  .نفذت
ورش عمــــــــل عــــــــن ) 10 ( 1.3.2

  .التطوع لدى الشباب أنجزت
دورات تدریبیة لتعزیز ) 3 (1.3.3

القــــدرات المهنیــــة والتقنیــــة والفنیــــة 
  .للشباب نفذت

  .عقود تطوع أنجزت) 8 (1.3.4
  .مدربین تم إعدادهم) 5 (1.3.5
تنـــسیق لـــدورات مـــع ) 40 (1.3.6

  .ذمؤسسات شریكة نف
لقــاءات حواریــة بــین ) 10 (1.3.7

الـــــــــشباب وصـــــــــناع القـــــــــرار فـــــــــي 
  .موضوع التشغیل نفذ

  

 عدد الدورات 

 عدد الورش 

 عدد العقود 

  عدد
 التنسیقات

 عدد المدربین 

  مستوى
 المشاركة

 عدد اللقاءات 

  

 العمــــــــل علــــــــى 1.3
 بـــــــــــــرامج التـــــــــــــدریب
 والتــــــــدریب المهنــــــــي
ــــــــــز القــــــــــدرات  وتعزی
، المهنیــــــة ، التقنیـــــــة

  .للشبابالفنیة 
 

ـــــــــــة عـــــــــــن ) 6 (1.3.1 دورات تدریبی
مهـــــــارات الحـــــــصول علـــــــى وظیفـــــــة 

  .نفذت
ورشــــــــة عمــــــــل عــــــــن ) 15 ( 1.3.2

  أهمیة التطوع لدى الشباب أنجزت
ـــــز ) 3 (1.3.3 دورات تدریبیـــــة لتعزی

ــــــة والفنیــــــة  القــــــدرات المهنیــــــة والتقنی
  .للشباب نفذت

  .تنسیق لدورات نفذ) 60 (1.3.4
  عقود تطوع أنجزت) 12 (1.3.5
  . مدربین تم إعدادهم)8 (1.3.6
دراسة أجریت عن ) 1 (1.3.8

  .أهمیة التدریب المهني 
لقاء حواري بین ) 20 (1.3.9

الشباب وصناع القرار في موضوع 
  .التشغیل نفذ

  

 عدد الدورات 

 عدد الورش 

 عدد البرامج 

 عدد التنسیقات 

 عدد المدربین 

 عدد العقود 

 عدد الدراسات 

 عدد اللقاءات 

  

العمــــــــــــــــــل  1.3
 بـــــــــرامج علـــــــــى

 التــــــــــــــــــــــــــــــــدریب
والتــــــــــــــــــــــــــــدریب 

 وتعزیـز المهني
القدرات المهنیة 

الفنیة ، ، التقنیة
 . للشباب

 

دورات تدریبیـــــــــــــــــة ) 10 (1.3.1
عـــــن مهـــــارات الحـــــصول علـــــى 

  .وظیفة نفذت
ورشــة عمــل عــن ) 20 ( 1.3.2

أهمیــــــة التطــــــوع لــــــدى الــــــشباب 
  أنجزت
تنـــــــــسیق لـــــــــدورات ) 80 (1.3.4

  .نفذ
عقـــــــــــــــود تطـــــــــــــــوع ) 15 (1.3.5
  .أنجزت
دربین تـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــ) 10 (1.3.7

  .إعدادهم
دورات تدریبیــــــــــــــــــــــــة ) 3 (1.3.8

لتعزیــز القــدرات المهنیــة والتقنیــة 
  .والفنیة للشباب نفذت

لقاء حواري بین ) 20 (1.3.9
اع القرار في الشباب وصن

  .موضوع التشغیل نفذ

  عدد
 الدورات

 عدد الورش 

 عدد البرامج 

  عدد
 التنسیقات

  عدد
 المدربین

 عدد العقود 

  عدد
 اللقاءات

  

لتمكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــین ا 1.4
  .االقتصادي للشباب 

فرصة عمل ) 20 (1.4.1
  .للخریجین وفرت

تدریبات شباب ریادي ) 3 (1.4.2
حول ماهیة المشاریع الصغیرة 

  عدد فرص
 العمل

 عدد الورش 

 عدد اللقاءات 

التمكـــــــــــــــــــــــــــــــین  1.4
االقتــصادي للــشباب 

.  

فرصة عمل ) 30 (1.4.1
  .للخریجین وفرت

تدریبات شباب ریادي ) 5 (1.4.2
حول ماهیة المشاریع الصغیرة 

  عدد فرص
 العمل

 عدد الورش 

 عدد اللقاءات 

التمكـــــــــــین  1.4
االقتــــــــــــــــــصادي 

  .للشباب 

فرصة عمل ) 40 (1.4.1
  .للخریجین وفرت

تدریبات شباب ) 8 (1.4.2
حول ماهیة المشاریع ریادي 

  عدد فرص
 العمل

 عدد الورش 

  عدد
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  .أعدت
مشاریع صغیرة ) 5 (1.4.3

  .ریادیة مولت
ة سددت /طالب) 20 (1.4.4

رسومهم الجامعیة لفتح أفق 
  .لحصولهم على فرص عمل

فرصة عمل لمن ) 20 (1.4.5
  .ا تأهیل مهني وفرتتلقو

 فتح قنوات اتصال مع 1.4.6
فرص ) 10(شركات عربیة لتوفیر 

عمل للطلبة المتمیزین ضمن فكرة 
  .العمل عن بعد

شاب من غیر ) 20 (1.4.7
الخریجین تلقى تدریب مهني 

ورش عمل عن ) 10 (1.4.8
توجیه الشباب نحو سوق العمل 

  .المهني

 عدد الطالب 

 50 % من
 .قیمة الرسوم

  عدد الشركات
 العربیة

 عدد الدورات 

  مستوى
 المشاركة

  

  .أعدت
مشاریع صغیرة ریادیة ) 8 (1.4.3
  .مولت

ة سددت /البط) 40 (1.4.4
رسومهم الجامعیة لفتح أفق 

  .لحصولهم على فرص عمل
فرصة عمل لمن تلقوا ) 30 (1.4.5

  .تأهیل مهني وفرت
 فتح قنوات اتصال مع 1.4.6

فرص ) 15(شركات عربیة لتوفیر 
عمل للطلبة المتمیزین ضمن فكرة 

  .العمل عن بعد
شاب من غیر ) 20 (1.4.7

  الخریجین تلقى تدریب مهني
ورش عمل عن ) 20 (1.4.8 

توجیه الشباب نحو سوق العمل 
  .المهني

 عدد الطالب 

 50 % من قیمة
 .الرسوم

  عدد الشركات
 العربیة

 عدد الدورات 

 عدد الورش 

  

  .الصغیرة أعدت
مشاریع صغیرة ) 12 (1.4.3

  .ریادیة مولت
ة سددت /طالب) 50 (1.4.4

رسومهم الجامعیة لفتح أفق 
  .لحصولهم على فرص عمل

فرصة عمل لمن ) 40 (1.4.5
  .تلقوا تأهیل مهني وفرت

 فتح قنوات اتصال مع 1.4.6
) 20(شركات عربیة لتوفیر 

زین فرص عمل للطلبة المتمی
  .ضمن فكرة العمل عن بعد

شاب من غیر ) 20 (1.4.7
الخریجین تلقى تدریب مهني 

ورش عمل عن ) 30 (1.4.8
توجیه الشباب نحو سوق العمل 

  .المهني

 اللقاءات

  عدد
 الطالب

 50 % من
قیمة 

 .الرسوم

  عدد
الشركات 

 العربیة

  عدد
 الدورات

 عدد الورش 

  

G2   
 العمـل علـى

التخفیـــــــــف 
ـــــن حـــــدة  م
الفقر ودعم 

تقـــدیم مـــساعدات  2.1
 للمتضررین في إغاثیة

 حـسب أوقات الكوارث
ــــــــــــساني ا لمیثــــــــــــاق اإلن

والمعاییر الدنیا للعمـل 

  طرد غذائي وزع) 1000 (2.1.1
  . وزع وفرشةحرام) 500 (2.1.2
  .طرد صحي وزع) 500 (2.1.3
)  متر مربع2000 ( 2.1.4

  .نایلون وزع في فصل الشتاء

 عدد الطرود 

  الحراماتعدد 

  مستوى
 المشاركة

  عدد

تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیم  2.1
 مـــــــساعدات إغاثیـــــــة
ــــــــــضررین فــــــــــي  للمت
 أوقـــــــــــات الكـــــــــــوارث

ـــــــــــــاق حـــــــــــــسب ا لمیث

  طرد غذائي وزع) 2000 (2.1.1
  .وزع  وفرشةحرام) 1000 (2.1.2
  .طرد صحي وزع) 800 (2.1.3
نایلون )  متر مربع4000 ( 2.1.4

  .وزع في فصل الشتاء

 عدد الطرود 

 عدد الحرامات 

  مستوى
 المشاركة

  عدد

تقـــــــــــــــــــــــدیم  2.1
مـــــــــــــــــــــــساعدات 
 إغاثیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
للمتضررین في 
 أوقات الكـوارث

طرد غذائي ) 3000 (2.1.1
  وزع

  وفرشةحرام) 1500 (2.1.2
 .وزع

 طرد أدوات مطبخ 500 2.1.3

 عدد الطرود 

  عدد
 الحرامات

  مستوى
 المشاركة



  

   صـلمجــعية منتـدى التـوا

 
  

Al Tawasol Forum Society  

 

2490                                              )                                     2019 – 2017(الخطة اإلستراتیجیة لجمعیة منتدى التواصل  

 

  الغایة  2019  2018  2017
  مؤشر القیاس  المخرج  الهدف  القیاسمؤشر   المخرج  الهدف  مؤشر القیاس  المخرجات  الهدف

ســـــــــــــــــــبل 
 .العیش

 

 The(فــي الطــوارئ 

Sphere Project.(  
 بیسكورس طن 10 2.1.5

للشوارع الترابیة داخل المخیم 
  .للتسهیل حركة المرور فردت

  . شنبر وزع500 2.1.6
طرد كسوة الشتاء ) 600 ( 2.1.7

  .لألطفال وزع
برمیل میاه صحیة  ) 200 (2.1.8

  .وزع
 شاب لجنة إدارة أزمة 75 2.1.9

وعین شكلت من الشباب المتط
  .وتلقت تدریبات

 خطة لمواجهة الطوارئ 2.1.10
  .والكوارث طورت

شبكة أناره أمنة ) 500 (2.1.11
  .وزعت

حقیبة إسعافات ) 500 (2.1.12
حقیبة عدة ) 500(أولیة و 

  .وزعت
طرد أدوات ) 300 ( 2.1.13

مطبخ منزلیة وغاز وجرة غاز 
  .وزع

  .صندوق میاه وزع)500(2.1.14

 المستفیدین

 خطة الطوارئ 

 المتطوعین 

 عدد الحقائب 
 
 
  

اإلنـــساني والمعـــاییر 
الــــــدنیا للعمــــــل فـــــــي 

 The(الطــــوارئ 
Sphere 
Project.(  

 بیسكورس للشوارع طن 15 2.1.5
الترابیة داخل المخیم للتسهیل حركة 

  .المرور فردت
  . شنبر وزع800 2.1.6
طرد كسوة الشتاء ) 1000 ( 2.1.7

  .لألطفال وزع
برمیل میاه صحیة  ) 200 (2.1.8

  .وزع
 خطة مالیة بدیلة في حالة 2.1.9

  .الطوارئ أعدت
 نظام القسائم الشرائیة 2.1.10

  .الكترونیة تم إعداده
شبكة أناره أمنة ) 800 (2.1.11
  .وزعت

حقیبة إسعافات ) 700 (2.1.12
  .حقیبة عدة وزعت) 700(أولیة و 
طرد أدوات ) 500 ( 2.1.13

  .مطبخ منزلیة وغاز وجرة غاز وزع
ق میاه صندو ) 1000 ( 2.1.14
  .كبیر وزع

  
  

 المستفیدین

 خطة الطوارئ 

 المتطوعین 

 خطة مالیة 

  نظام القسائم
 الشرائیة

 
  

لمیثـــاق حـــسب ا
ــــــــــــــــــــــــــــساني  اإلن
والمعاییر الدنیا 
للعمــــــــــــل فــــــــــــي 

 The(الطوارئ 
Sphere 
Project(.  

  .وزع
)  متر مربع6000 ( 2.1.4

  .نایلون وزع في فصل الشتاء
 بیسكورس طن 25 2.1.5

للشوارع الترابیة داخل المخیم 
  .للتسهیل حركة المرور فردت

  . شنبر وزع1000 2.1.6
طرد كسوة ) 1500 ( 2.1.7

  .الشتاء لألطفال وزع
برمیل میاه ) 200 (2.1.8

  .صحیة  وزع
حقیبة ) 1000 (2.1.9

  .إسعافات وزعت
حقیبة ) 1000 (2.1.10

  .طوارئ وزعت
شبكة أناره ) 1000 (2.1.11

  .أمنة وزعت
حقیبة ) 1000 (2.1.12

) 1000(إسعافات أولیة و 
  .حقیبة عدة وزعت

طرد أدوات ) 800 (2.1.13
رة غاز مطبخ منزلیة وغاز وج

  عدد
 المستفیدین

  خطة
 الطوارئ

 المتطوعین 

  عدد
 الحقائب
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  .وزع
صندوق  ) 2000 ( 2.1.14

  .میاه كبیر وزع
  

العمل على  2.2  
تنفیذ مشاریع مدرة 

 . لألسر الفقیرةللدخل

  

جلسة تحدید ) 20 (2.2.1
  .احتیاجات ودراسة جدوى نفذت

 تدریبات أنجزت عن )5 ( 2.2.2
  .المشاریع الصغیرة

مشاریع صغیرة ) 10 (2.2.3
  مدرة للدخل نفذت

دلیل إلدارة ) 1000 (2.2.4
  .المشاریع الصغیرة وزع

  

 عدد الجلسات 

 عدد التدریبات 

  دراسات
 الجدوى

 عدد المشاریع 

  عدد
 التنسیقات

  عدد
 تاالستبیانا

  مستوى
 المشاركة

  عدد
 المطبوعات

  دلیل المشاریع
 ةالصغیر

 
  

العمل على  2.2
تنفیذ مشاریع مدرة 

 لألسر للدخل
 .الفقیرة

 

جلسة تحدید ) 20 (2.2.1
  .احتیاجات ودراسة جدوى نفذت

تدریبات أنجزت عن ) 10 (2.2.2
  .المشاریع الصغیرة

مشروع صغیر مدر ) 20 (2.2.3
  للدخل نفذ

دلیل إلدارة ) 1000 (2.2.4
  .المشاریع الصغیرة وزع

  

 عدد الجلسات 

 دریباتعدد الت 

  دراسات
 الجدوى

 عدد المشاریع 

 عدد التنسیقات 

  عدد
 تاالستبیانا

  مستوى
 المشاركة

  عدد
 المطبوعات

  دلیل المشاریع
 الصغیرة

  

العمل  2.2
على تنفیذ 
مشاریع مدرة 

 لألسر للدخل
 .الفقیرة

 

جلسة تحدید ) 20 (2.2.1
  .احتیاجات ودراسة جدوى نفذت

تدریب عن ) 20 (2.2.2
  .أنجزالمشاریع الصغیرة 

مشروع مدر ) 30 (2.2.3
  .للدخل نفذ

دلیل إلدارة ) 1000 (2.2.4
  .المشاریع الصغیرة وزع

 

  عدد
 الجلسات

  عدد
 التدریبات

  دراسات
 الجدوى

  عدد
 المشاریع

  عدد
 التنسیقات

  عدد
 تاالستبیانا

  مستوى
 المشاركة

  عدد
 المطبوعات

  دلیل
  المشاریع 
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تقدیم المساعدات  2.3 
 للفئات اإلنسانیة

 تحقةالمس

طرد غذائي ) 1000 (2.3.1
  .وزع

  . وزعكیلو لحمة) 500 (2.3.2
 سلة خضار) 500 (2.3.3

  .توزع
طفل استفادوا من ) 500 (2.3.4

  .كسوة العید
طالب استفادوا ) 500 (2.3.5

من الزي المدرسي والحقیبة 
  .المدرسیة والقرطاسیة

استفادوا من ) 500 ( 2.3.6
 150مساعدات مالیة عینیة بقیمة 

  .لكل أسرة$ 
أسر وفرت لهم ) 10 (2.3.7

الصیانة الالزمة لمنازلهم من 
، أبواب دورات میاه ، شبابیك 

الخ  وكذلك األثاث ... مطبخ
 –غاز ( المنزلي األساسي     

  ).  جرة غاز -غسالة 

 عدد الطرود 

  عدد
 المستفیدین

 الخضار 

 كسوة العید 

 عدد الطالب 

  عدد
 المساعدات

  

تقدیم  2.3
المساعدات 

 للفئات نسانیةاإل
 المستحقة

  .طرد غذائي وزع) 1000 (2.3.1
  . وزعكیلو لحمة) 500 (2.3.2
  .ت وزعسلة خضار) 500 (2.3.3
طفل استفادوا من ) 500 (2.3.4

  .كسوة العید
طالب استفادوا من ) 500 (2.3.5

الزي المدرسي والحقیبة المدرسیة 
  .والقرطاسیة

استفادوا من ) 500 (2.3.6
 150عینیة بقیمة مساعدات مالیة 

  .لكل أسرة$ 
أسر وفرت لهم ) 20 (2.3.7

الصیانة الالزمة لمنازلهم من 
، أبواب دورات میاه ، شبابیك 

الخ  وكذلك األثاث ... مطبخ
 –غاز ( المنزلي األساسي     

  ).  جرة غاز -غسالة
  
  

 عدد الطرود 

  عدد
 المستفیدین

 الخضار 

 كسوة العید 

 عدد الطالب 

  عدد
 المساعدات

  

تقدیم  2.3
المساعدات 

 اإلنسانیة
للفئات 

 المستحقة

طرد غذائي ) 1000 (2.3.1
  .وزع

  . وزعكیلو لحمة) 500 (2.3.2
 سلة خضار) 500 (2.3.3

  .توزع
طفل استفادوا ) 500 (2.3.4

  .من كسوة العید
طالب استفادوا ) 500 (2.3.5

من الزي المدرسي والحقیبة 
  .المدرسیة والقرطاسیة

وا من استفاد) 500 ( 2.3.6
مساعدات مالیة عینیة بقیمة 

  .لكل أسرة $ 150
أسر وفرت لهم ) 30 (2.3.7

الصیانة الالزمة لمنازلهم من 
، أبواب دورات میاه ، شبابیك 

الخ  وكذلك األثاث ... مطبخ
 –غاز ( المنزلي األساسي     

  ).  جرة غاز -غسالة 

 عدد الطرود 

  عدد
 المستفیدین

 الخضار 

 كسوة العید 

  عدد
 الطالب

  عدد
 المساعدات

  

G3   
المــــــساهمة 
فـــي تعزیــــز 

العمــــــــــــل علــــــــــــى  3.1
الدراســــــــــــــات توثیــــــــــــــق 

واألبحـــــــــاث المتعلقـــــــــة 

األوضــاع دراســة عــن ) 1 (3.1.1
 فـــــــــــــي للفلـــــــــــــسطینیینالمعیـــــــــــــشیة 

  . أعدتمخیماتال

  الدراساتعدد 

 عدد األبحاث 

 عدد المقاالت 

عمــــــــل علــــــــى ال 3.1
الدراســــــــــات توثیــــــــــق 

واألبحــــاث المتعلقـــــة 

األوضـــــاع دراســــة عـــــن ) 2 (3.1.1
 مخیماتالفي  نللفلسطینییالمعیشیة 

  .أعدت

  الدراساتعدد 

 عدد األبحاث 

 عدد المقاالت 

العمــــــــــــــــــل  3.1
علـــــــــى توثیـــــــــق 
الدراســــــــــــــــــــــــــات 

دراســــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــن ) 3 (3.1.1
 نللفلـسطینییاألوضاع المعیـشیة 

  . أعدتمخیماتالفي 

  عدد
 الدراسات

  عدد
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ـــــــسطینیی  نبحقـــــــوق الفل
فـــــــــي غـــــــــزة والـــــــــضفة 

ــــدولي حــــسب  العهــــد ال
 .الخاص بالحقوق

  

أبحــــــــــــاث متعلقــــــــــــة  ) 3(  3.1.2
بحقـــوق الفلـــسطیني داخـــل المخـــیم 
حــــسب العهــــد الــــدولي مــــن خــــالل 

  .مسابقة بحثیة نشرت
مقالــــــة عــــــن حقــــــوق  ) 2 (3.1.3

  .اإلنسان داخل المخیم نشرت
دار مــــــن مجلــــــة إصــــــ) 1( 3.1.4

 داخـل نترصـد أوضـاع الفلـسطینیی
، المخــیم مــن عــدة نــواحي صــحیة 

  الخ...تعلیمیة خدماتیة
كتـاب عــن الحقــوق ) 15 ( 3.1.5

للفلـــــسطیني داخــــــل المخـــــیم نــــــشر 
  . للجمعیةةعلى المكتبة االلكترونی

ورقـــة عمـــل عـــن دور ) 1 (3.1.6
وكالــــة ( المؤســــسات الدولیــــة      

فــــــــي جــــــــودة الخــــــــدمات ) الغــــــــوث
  .وعیتها المقدمة للسكانون

إقامـــة شـــبكة مـــن عالقـــات  3.1.7
التعـــاون، مـــع المؤســـسات األهلیـــة 
ــــــة العاملــــــة فــــــي مجــــــال  والحكومی

  .نالفلسطینییدراسات وحقوق 

 المجلة 

 عدد الكتب 

 أوراق العمل 

 شبكة عالقات  
  مستوى

 المشاركة المجتمعیة

  عدد
 المطبوعات

  

 نبحقــوق الفلــسطینیی
فــــــي غــــــزة والــــــضفة 
حسب العهد الـدولي 

 .الخاص بالحقوق

  

أبحاث متعلقة بحقوق  ) 3(  3.1.2
الفلــــــسطیني داخــــــل المخــــــیم حــــــسب 
 العهــــد الــــدولي مـــــن خــــالل مـــــسابقة

  .بحثیة نشرت
مقــــــاالت عــــــن حقــــــوق  ) 5 (3.1.3

  .اإلنسان داخل المخیم نشرت
ـــــــــة ) 1( 3.1.4 إصـــــــــدار مـــــــــن مجل

 داخـــل نترصـــد أوضـــاع الفلـــسطینیی
، المخـــیم مـــن عـــدة نـــواحي صــــحیة 

  الخ...تعلیمیة خدماتیة
كتــــاب عــــن الحقــــوق ) 20 ( 3.1.5

للفلـسطیني داخـل المخــیم نـشر علــى 
  . للجمعیةةالمكتبة االلكترونی

 االنـــــضمام إلـــــى التجمعـــــات 3.1.6
الدولیـــــــة التـــــــي تعمـــــــل فـــــــي مجـــــــال 

  .دراسات حقوق اإلنسان

 المجلة 

 عدد الكتب 

 أوراق العمل 

 شبكة عالقات  
  مستوى

 المشاركة المجتمعیة

  عدد
 المطبوعات

  

واألبحــــــــــــــــــــــــــاث 
المتعلقة بحقوق 

 نالفلــــــــــــــــسطینیی
ي غـــــــــــــــــزة فـــــــــــــــــ

والــضفة حــسب 
العهــــــد الــــــدولي 
الخــــــــــــــــــــــــــــــــاص 

 .بالحقوق

  

أبحــــــــاث متعلقــــــــة  ) 3(  3.1.2
بحقوق الفلسطیني داخـل المخـیم 
حــسب العهــد الــدولي مــن خــالل 

  .مسابقة بحثیة نشرت
مقالة عـن حقـوق  ) 65 (3.1.3

  .شرتاإلنسان داخل المخیم ن
إصـــدار مــــن مجلــــة ) 1( 3.1.4

 نترصــــــــد أوضــــــــاع الفلــــــــسطینیی
داخـــل المخـــیم مـــن عـــدة نـــواحي 

  الخ...تعلیمیة خدماتیة، صحیة 
ـــــــــــــــاب عـــــــــــــــن ) 30 ( 3.1.5 كت

الحقوق للفلسطیني داخل المخیم 
 ةنـــشر علـــى المكتبـــة االلكترونیـــ

  .للجمعیة
المـــشاركة فـــي اللقـــاءات  3.1.6

العربیــة والخارجیــة وتقــدیم أوراق 
حقــــــوق راســــــات حــــــول عمــــــل ود

  .الفلسطیني داخل المخیمات
  
  

 األبحاث

  عدد
 المقاالت

 المجلة 

 عدد الكتب 

 أوراق العمل 

  شبكة
  عالقات

  مستوى
المشاركة 
 المجتمعیة

  عدد
 المطبوعات

  
  
  
  

ـــــــــــــــادئ  مب
الدیمقراطیــة 
ــــــــــــوق  وحق
اإلنـــــــــــسان 
ــــــــــــــم  والحك
الرشــــــــــــــید 
وتعزیـــــــــــــز 
النزاهــــــــــــــة 
ومكافحـــــــــة 
الفـــــــــــــــساد 
لترســــــــــــیخ 
مفــــــــــــــاهیم 
المجتمــــــــــع 
المــــــــــــــدني 
حــــــــــــــــسب 
القــــــــــــانون 
الــــــــــــــدولي 

 .اإلنساني

  
ـــــاء ) 4 (3.2.1بنــاء العمــل علــى  3.2 ـــــة لبن ـــــــــاء ) 4 (3.2.1العمــــــــل علــــــــى  3.2 الدوراتعدد  دورات تدریبی ـــــــــة لبن عدد  دورات تدریبیة لبناء ) 4 (3.2.1العمــــــــــــــــــل  3.2 الدوراتعدد  دورات تدریبی
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قــــــــــــدرات الــــــــــــشباب و 
تعزیز ثقافة التحالفـات 

تجاه حقوق و التشبیك 
 الفلــــــــــــسطیني داخــــــــــــل
المخیمــــــات فــــــي غــــــزة 

  .والضفة الغربیة

  أنجزتالقدرات للشباب 
مجموعـــــــــات شـــــــــبابیة ) 4 (3.2.2

  .شكلت داخل كل مخیم
 عــــــــــــــن ورش عمـــــــــــــل) 5 (3.2.3

ــــــــــــشبی ــــــــــــات والت ــــــــــــز التحالف  كتعزی
  .أنجزت
نـــدوات عـــن حقـــوق ) 10 ( 3.2.4

  .اإلنسان أنجزت
 ةتثقیفیــــــــلقــــــــاءات  ) 10 ( 3.2.5
ي للتعریف عن المجموعات لألهال

  .الشبابیة نفذت
زیـــــــــارات میدانیــــــــــة ) 10 ( 3.2.6

لـــــــصناع القــــــــرار للتعریــــــــف عــــــــن 
  .المجموعات الشبابیة نفذت

  تشكیل لجنة استشاریة 3.2.7

   عدد
المجموعات 

 الشبابیة

 عدد الورش 

 عدد الندوات 

  مستوى
 المشاركة

  لجنة
 .استشاریة

  

لــشباب بنــاء قــدرات ا
و تعزیـــــــــــــز ثقافـــــــــــــة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــات و  التحالف

تجاه حقـوق التشبیك 
الفلــــــــسطیني داخــــــــل 
المخیمـــات فـــي غـــزة 

  .والضفة الغربیة

  أنجزتالقدرات للشباب 
مجموعـــــــــــــات شـــــــــــــبابیة ) 4 (3.2.2

  .شكلت داخل كل مخیم
 عــن تعزیــز ورش عمــل) 5 (3.2.3

  . أنجزتكالتحالفات والتشبی
 نــــــــدوة عــــــــن حقــــــــوق )15 ( 3.2.4

  .اإلنسان أنجزت
 ةتثقیفیــــــــــــلقــــــــــــاءات  ) 10 ( 3.2.5

لألهــالي للتعریــف عــن المجموعــات 
  .الشبابیة نفذت

زیـــــــــــــارات میدانیــــــــــــــة ) 10 ( 3.2.6
لـــــــــصناع القــــــــــرار للتعریــــــــــف عــــــــــن 

  .المجموعات الشبابیة نفذت
  

   عدد
المجموعات 

 الشبابیة

 عدد الورش 

 عدد الندوات 

  مستوى
 المشاركة

  

ـــــــــــــى  ـــــــــــــاء عل بن
قـــدرات الـــشباب 
و تعزیـــز ثقافـــة 
ــــــــــــــات و  التحالف

تجـــــاه التـــــشبیك 
حقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق 
الفلـــــــــــــــــــــسطیني 
داخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
المخیمـــات فــــي 
غـــــــزة والـــــــضفة 

  .الغربیة

  أنجزتالقدرات للشباب 
مجموعـــــات شـــــبابیة ) 4 (3.2.2

  شكلت داخل كل مخیم
 عـــــــــن ورش عمـــــــــل) 5 (3.2.3

ـــــــــز التحالفـــــــــات والتـــــــــشب  كیتعزی
  .أنجزت
نـــدوة عـــن حقـــوق ) 20 ( 3.2.4

  .اإلنسان أنجزت
 ةتثقیفیــــلقــــاءات  ) 10 ( 3.2.5

لألهـــــــــــــــالي للتعریـــــــــــــــف عــــــــــــــــن 
  .المجموعات الشبابیة نفذت

ــــــــــة ) 20 ( 3.2.6 زیــــــــــارة میدانی
لـــــصناع القــــــرار للتعریـــــف عــــــن 

  .المجموعات الشبابیة نفذت

 الدورات

   عدد
المجموعات 

 الشبابیة

 عدد الورش 

 عدد الندوات 

 ستوى م
 المشاركة

  

العمــــــــــــل علــــــــــــى  3.3
المـساهمة فــي التوعیــة 

ـــــــسطینییبحقـــــــوق   نالفل
مخیمــــــــات غــــــــزة فــــــــي 

 ومـــن والـــضفة الغربیـــة
ــــــــــــــــــوق  أهمهــــــــــــــــــا الحق

ــــــــصح ــــــــة وال ة یالتعلیمی

 عــــــــن ورشــــــــة عمــــــــل) 15(3.3.1
العهــــد الــــدولي الخــــاص بــــالحقوق 
الــــــسیاسیة والمدنیــــــة واالجتماعیــــــة 
واالقتـــــصادیة واإلعـــــالن العـــــالمي 

  .لحقوق اإلنسان أنجزت
لقـــــــــــــــــــاء تثقیفـــــــــــــــــــي ) 30( 3.3.2

 فــــــــي مخیمـــــــات غــــــــزة بالمـــــــدارس

  الورشعدد 

  عدد اللقاءات 

  عدد
 المطبوعات

 عدد الجلسات 

 عدد الحلقات 

 المسیرة 

العمــــــــل علــــــــى  3.3
المــــــــــــــساهمة فــــــــــــــي 
ــــــــــــوق  التوعیــــــــــــة بحق

 فــــــــــي نالفلــــــــــسطینیی
مخیمـــــــــــــــات غـــــــــــــــزة 
 والــــــــــضفة الغربیـــــــــــة

ن أهمهـا الحقــوق ومـ

 عـن العهــد ورشـة عمـل) 25(3.3.1
الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق الـــسیاسیة 

ماعیــــة واالقتــــصادیة والمدنیـــة واالجت
واإلعـــالن العـــالمي لحقـــوق اإلنـــسان 

  .أنجزت
 لقاء تثقیفـي بالمـدارس) 40( 3.3.2

 .في مخیمات غزة والضفة نفذ

  الورشعدد 

  عدد اللقاءات 

  عدد
 المطبوعات

 المؤتمر 

 المسرحیة 

  مستوى

العمــــــــــــــــــل  3.3
المـساهمة على 

فـــــــــي التوعیــــــــــة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق  بحق

 نالفلــــــــــــــــسطینیی
مخیمـــــــات فــــــي 

غـــــــزة والـــــــضفة 

حملـة مـن بیـت إلـى ) 1( 3.3.1
بیـــت للتعریـــف بحقـــوق المـــواطن 

 .الفلسطیني

 عـــــن ورشـــــة عمـــــل) 30(3.3.1
العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق 

جتماعیـــة الـــسیاسیة والمدنیـــة واال
واالقتــصادیة واإلعــالن العـــالمي 

  الورشعدد 

  عدد
 المطبوعات

 المسیرة 

  عدد
 الحمالت

  مستوى
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  مؤشر القیاس  المخرج  الهدف  القیاسمؤشر   المخرج  الهدف  مؤشر القیاس  المخرجات  الهدف

 واالجتماعیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
واالقتـــــصادیة والبیئیـــــة 

 داخــــــــــــل للفلــــــــــــسطیني
المخیمــــــــــــات حــــــــــــسب 
اإلعــــــــــــالن العــــــــــــالمي 

والعهد  لحقوق اإلنسان
الـــــــــــــــدولي الخـــــــــــــــاص 

ــــــــــــــة بــــــــــــــالحقوق المد نی
والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسیاسیة 

  .واالجتماعیة

 .والضفة نفذ

 بوستر وزع) 2000(3.3.3

یفیـــــــــــة نـــــــــــشرة تعر) 2000(3.3.4
 وزعت

 مــــع جلــــسات حواریــــة) 5(3.3.5 
 .مختصین نفذت

  حلقات إذاعیة بثت) 10( 3.3.6
رســـــــالة عـــــــن ) 100000( 3.3.7

العهـــد الـــدولي واإلعـــالن العـــالمي 
  .لحقوق اإلنسان أرسلت

  .جداریات علقت) 5 (3.3.8
  .ملصق وزع) 2000( 3.3.9

حملــة مــن بیــت إلــى ) 1 (3.3.10
بیـــــت للتعریـــــف بحقـــــوق المـــــواطن 

  .سطینيالفل
ـــــــــــة ) 1 (3.3.11 حملـــــــــــة الكترونی

 .للتعریف بحقوق الفلسطیني

  

  مستوى
 المشاركة

  عدد
 الملصقات

  حملة
 الكترونیة

  

ة یالتعلیمیـــة والـــصح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــة  واالجتماعی
واالقتصادیة والبیئیة 

 داخــــــــل للفلــــــــسطیني
المخیمـــــــات حـــــــسب 
اإلعـــــــالن العـــــــالمي 
 لحقـــــــــــوق اإلنـــــــــــسان
والعهــــــــــــــد الــــــــــــــدولي 
الخـــــــاص بـــــــالحقوق 
ــــــسیاسیة  ــــــة وال المدنی

  .واالجتماعیة

جــــــــــــــداریات طبعـــــــــــــــت ) 10(3.3.3
 .وعلقت

  وزعتملصق) 4000(3.3.4

ــــــة) 10(3.3.5  مــــــع جلــــــسات حواری
 .مختصین نفذت

  .بثتفضائیة حلقات ) 5( 3.3.6
 رســـــــــــالة عـــــــــــن) 100000( 3.3.7

العهـــــد الـــــدولي واإلعـــــالن العـــــالمي 
  .لحقوق اإلنسان أرسلت

  .جداریات علقت) 10 (3.3.8
 .بوستر وزع) 4000(3.3.10 

ــــــــــة ) 4000(3.3.11  ــــــــــشرة تعریفی ن
 وزعت

حملــــة مــــن بیــــت إلــــى ) 1 (3.3.10
ـــــــف بحقـــــــوق المـــــــواطن  بیـــــــت للتعری

 .الفلسطیني

اسطوانة مسموعة مـن ) 1 (3.3.11
ة خالل شركة االتـصاالت الفلـسطینی

  .للتعریف بحقوق الفلسطیني

 المشاركة

  عدد
 المطبوعات

  

ـــــــة  ومـــــــن الغربی
أهمهـــا الحقـــوق 
التعلیمیـــــــــــــــــــــــــــــة 

ة یوالــــــــــــــــــــــــــصح
ــــــــــــــة  واالجتماعی
ــــــــــــــصادیة  واالقت

یئیــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والب
 للفلـــــــــــــــــــــسطیني
داخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
المخیمـــــــــــــــــــــــات 
حسب اإلعـالن 
العالمي لحقوق 

والعهـد  اإلنسان
الدولي الخاص 
بـــــــــــــــــــــــــــــــالحقوق 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  المدنی
والــــــــــــــــــــــــسیاسیة 

  .واالجتماعیة

  .لحقوق اإلنسان أنجزت
 جداریة علقت) 20(3.3.3

نـــــــــــسخة مـــــــــــن ) 1000 (3.3.4
  . وزعحقوق اإلنسانكتیب 
جلـسة حواریـة مـن ) 15 (3.3.5

  .مختصین نفذت
حلقـــــــات إذاعیـــــــة ) 10 ( 3.3.6

  .وفضائیة أنجزت
مـــؤتمر عـــن حقـــوق ) 1 (3.3.7

  .اإلنسان نفذ
ســـالة عـــن ر) 100000( 3.3.8

  .حقوق الالجئ أرسلت
ـــــــــــــي ) 40(  3.3.9 ـــــــــــــاء تثقیف لق

 فـــــي مخیمـــــات غــــــزة بالمـــــدارس
  .والضفة نفذ

 بوستر وزع) 6000( 3.3.10

نــشرة تعریفیــة ) 6000(3.3.11 
 وزعت

 ملـــــــــــــــــــــــــــصق) 6000(3.3.12 
  وزعت

 المشاركة

  عدد
 الحلقات

  عدد
 الرسائل

  عدد
 تقاءاالل

  
  
  
  
  
  

المــــــــساهمة فــــــــي  3.4
تحویـل حالــة الــوعي و 

مبـــادرات شـــبابیة عـــن ) 6 (3.4.1
  .حقوق المواطن الفلسطیني نفذت

  المبادراتعدد 

  عدد اللجان 

المـــساهمة فـــي  3.4
تحویــل حالــة الــوعي 

مبـــــادرات شــــــبابیة عــــــن ) 8 (3.4.1
  .حقوق المواطن الفلسطیني نفذت

  المبادراتعدد 

  عدد اللجان 

المـــساهمة  3.4
تحویـــــــــــل فـــــــــــي 

ــــــادرات شــــــبابیة ) 10 (3.4.1 مب
عــن حقــوق المــواطن الفلــسطیني 

  عدد
 المبادرات
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  لــدى الـــشبابالتــشبیك
الـــي فعـــل علـــى ارض 

   .الواقع

ــــــــة مــــــــن ) 4 (3.4.2 لجــــــــان محلی
المؤسسات واللجان ، متخصصین 

ــــــــشباب واالتحــــــــادات  ــــــــشعبیة وال ال
لجنـــــــة لكـــــــل (والمخـــــــاتیر شـــــــكلت 

لمتابعـــــة حقـــــوق المـــــواطن ) ممخـــــی
  .داخل المخیم ودور صناع القرار

لقاءات جماهیریة مـع ) 5 (3.4.3
  .صناع القرار أنجزت

ــــــــــــــــــــة ضــــــــــــــــــــغط ) 1 (3.4.4 حمل
ومناصـــــرة عــــــن حقـــــوق المــــــواطن 

  .الفلسطیني نفذت
نــــادي صــــحفي شــــكل ) 4 (2.4.5

ـــــــــــة  ـــــــــــواحي االجتماعی إلبـــــــــــراز الن
لإلنــسان الفلــسطیني داخــل المخــیم 

وحـــدة ( صیرة مـــن خـــالل أفـــالم قـــ
  )التصویر والمونتاج

لقـــاءات مـــع صـــناع ) 10 (3.4.6
القـــــــرار نفـــــــذت لعـــــــرض مـــــــشاكل 
  المواطن الفلسطیني داخل المخیم

صــــــفحة فــــــیس بـــــــوك ) 4 (3.4.7
لكــــــــل مخـــــــــیم لمتابعـــــــــة أوضـــــــــاع 
المـواطن الفلـسطیني داخـل المخــیم 

 عدد اللقاءات 

   عدد
 الحمالت

  مستوى
 المشاركة

  تقاریر
 تلفزیونیة

  صفحات
 الفیس بوك

  منتدى
 .الكتروني

  وحدة دعم
 قانوني

  

ـــــــــــدى و التـــــــــــشبیك  ل
ـــــشباب  فعـــــل إلـــــي ال

   .على ارض الواقع

لجـــــــــان محلیـــــــــة مـــــــــن ) 8  (3.4.2
المؤســـسات واللجـــان ، متخصـــصین 

الـــــــــــشعبیة والـــــــــــشباب واالتحـــــــــــادات 
) لجنـة لكـل مخـیم(والمخاتیر شكلت 

لمتابعـــــــة حقــــــــوق المـــــــواطن داخــــــــل 
  .المخیم ودور صناع القرار

لقــــاءات جماهیریــــة مــــع ) 8 (3.4.3
  .لقرار أنجزتصناع ا
حملــة ضــغط ومناصــرة ) 2 (3.4.4

  .عن حقوق الالجئ نفذت
نــــــادي صــــــحفي شـــــــكل ) 4 (3.4.5

إلبراز النواحي االجتماعیـة لإلنـسان 
الفلـسطیني داخــل المخــیم مــن خــالل 

ــــــــصویر ( أفــــــــالم قــــــــصیرة وحــــــــدة الت
  )والمونتاج

منـــاظرات شـــبابیة بـــین ) 4  (3.4.6
مخیمـــات غــــزة والــــضفة نفــــذت عــــن 

  .اخل المخیماتمشاكل الشباب د
لقاء مع صناع القـرار ) 20 (3.4.7

نفــــــذت لعـــــــرض مـــــــشاكل المـــــــواطن 
  .الفلسطیني داخل المخیم

صــفحة فــیس بــوك لكــل ) 4 (3.4.8

 عدد اللقاءات 

  تعدد الحمال 

  مستوى
 المشاركة

 تقاریر تلفزیونیة 

  صفحات الفیس
 بوك

  وحدة دعم
 قانوني

  

حالـــة الـــوعي و 
ــــــشبیك ــــــدى الت  ل
ــــــــشباب ــــــــي ال  ال

فعـــــــــــــل علـــــــــــــى 
   .ارض الواقع

  .نفذت
لجـان محلیــة مــن ) 10  (3.4.2

المؤســــــــــــــسات ، متخصـــــــــــــصین 
 الــــــــــشعبیة والـــــــــــشباب واللجــــــــــان

واالتحـــــادات والمخـــــاتیر شـــــكلت 
لمتابعة حقوق ) لجنة لكل مخیم(

المـــــــــواطن الفلـــــــــسطیني داخــــــــــل 
  .المخیم ودور صناع القرار

لقــاءات جماهیریــة ) 10 (3.4.3
  .مع صناع القرار أنجزت

حملــــــــــــــــة ضــــــــــــــــغط ) 4 (3.4.4
ومناصـــرة عـــن حقـــوق المــــواطن 

  .الفلسطیني نفذت
نادي صحفي شـكل ) 4 (3.4.5
ــــــــر ــــــــواحي االجتماعیــــــــة إلب از الن

ــــــــــسطیني داخــــــــــل  لإلنــــــــــسان الفل
( المخیم مـن خـالل أفـالم قـصیرة

  )وحدة التصویر والمونتاج
منــــــــاظرات شــــــــبابیة ) 4 (3.4.6

بین مخیمات غزة والضفة نفذت 
ـــــــشباب داخـــــــل  عـــــــن مـــــــشاكل ال

  .المخیمات

   عدد
 اللجان

  عدد
 اللقاءات

   عدد
 الحمالت

  مستوى
 المشاركة

  تقاریر
 تلفزیونیة

  صفحات
 الفیس بوك

  وحدة دعم
 قانوني
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  .والخدمات المقدمة أطلقت
ــــــــــــي ) 1 (3.4.8 منتــــــــــــدى الكترون

ین فــــي لخبـــراء وناشــــطین مجتمعیــــ
قــــــد تـــــــم حقــــــوق اإلنــــــسان مجــــــال 
  .تأسیسه
تقاریر تلفزیونیـة عـن ) 4 ( 3.4.9

المخیمــــــــــات ونوعیــــــــــة الخــــــــــدمات 
ـــــي یعـــــاني  المقدمـــــة والمـــــشاكل الت
منهــا المــواطن الفلــسطیني وحقــوق 
اإلنسان ورأي المختصین فـي حـل 

  .تلك المشاكل
وحــــدة دعــــم قــــانوني ) 1 (3.4.10

مــن خبــراء قـــانونیین أنــشئت لـــدعم 
ــــــــــــوق اإلنــــــــــــ سان الفلــــــــــــسطیني حق

والتعریـــــف بهـــــا وصـــــیاغة رســـــائل 
  .الضغط

مخــــــیم لمتابعـــــــة أوضــــــاع اإلنـــــــسان 
الفلــسطیني داخــل المخــیم والخــدمات 

  .المقدمة أطلقت
تقــــاریر تلفزیونیــــة عــــن ) 4 ( 3.4.9

المخیمات ونوعیة الخدمات المقدمة 
المشاكل التي یعـاني منهـا اإلنـسان و

الفلسطیني وحقوقه ورأي المختصین 
  .في حل تلك المشاكل

 تطــویر وتفعیــل وحــدة دعــم 3.4.10
قــانوني مـــن خبـــراء قـــانونیین أنـــشئت 
ـــــدعم حقـــــوق اإلنـــــسان الفلـــــسطیني  ل
والتعریـــــــف بهـــــــا وصـــــــیاغة رســـــــائل 

  .الضغط
  
  
  

لقــــاء مـــــع صـــــناع ) 30 (3.4.7
القـــــرار نفـــــذت لعـــــرض مـــــشاكل 
ــــــــــسطیني داخــــــــــل  ــــــــــسان الفل اإلن

  .المخیم
صـفحة فـیس بـوك ) 4 ( 3.4.8

لكــــــل مخـــــــیم لمتابعــــــة أوضـــــــاع 
المـــــــــواطن الفلـــــــــسطیني داخــــــــــل 
المخـــــــــیم والخـــــــــدمات المقدمــــــــــة 

  .أطلقت
ـــــــة ) 4 ( 3.4.9 تقـــــــاریر تلفزیونی

عن المخیمات ونوعیة الخدمات 
المقدمـــة والمـــشاكل التـــي یعـــاني 
منها اإلنسان الفلسطیني وحقوقه 
ورأي المختـــصین فـــي حـــل تلـــك 

  .المشاكل
تطــــویر وتفعیــــل وحــــدة  3.4.10

دعـم قـانوني مـن خبـراء قــانونیین 
أنـــــشئت لـــــدعم حقـــــوق اإلنـــــسان 
الفلـــــــــــسطیني والتعریـــــــــــف بهـــــــــــا 

  .وصیاغة رسائل الضغط
المــــــــساهمة فــــــــي  3.5 

ــــــــــــــــــــادئ تعزیــــــــــــــــــــ ز مب
لقـاء تثقیفـي مدرسـي ) 50 (3.5.1

عــــن مبــــادئ الدیمقراطیــــة والحكــــم 
 دد اللقاءاتع 

  المقاالت
المـــساهمة فـــي  3.5

ـــــــــــــــز مبـــــــــــــــادئ  تعزی
اء تثقیفــــي مدرســــي لقــــ) 75 (3.5.1

ــــــة والحكــــــم  عــــــن مبــــــادئ الدیمقراطی
 عدد اللقاءات 

  المقاالت
المـــساهمة  3.5

فــــــــــــي تعزیــــــــــــز 
لقــــــــــــاء تثقیفــــــــــــي ) 100 (3.5.1

عـن مبـادئ الدیمقراطیـة مدرسـي 
  عدد

 اللقاءات
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 والحكــــــــم الدیمقراطیــــــــة
الرشــــــــــــــید ومكافحــــــــــــــة 

 مــــــــن خــــــــالل الفــــــــساد
بـــــــــــــــــــرامج التوعیـــــــــــــــــــة 

  .المجتمعیة واإلعالم
  

  .الرشید ومكافحة الفساد نفذ
الدیمقراطیة مقالة عن ) 3 (3.5.2

   . أنجزتوالحكم الرشید
  .حلقات رادیو نفذت) 3 ( 3.5.3
ورش عمــــــــــــــــــــــــــــــل  ) 10 ( 3.5.4
  .نفذت

لقـــاءات حواریـــة مــــع ) 5 ( 3.5.5
صـناع القـرار عــن مكافحـة الفــساد 

  .والنزاهة نفذت
ـــــل تعریفـــــي  ) 1000 ( 3.5.6 دلی

  .عن الدیمقراطیة والحكم الرشید
حملــــــــــــــــــة ضــــــــــــــــــغط ) 1 ( 3.5.7

ومناصرة لتعزیز النزاهـة ومكافحـة 
  الفساد 
ـــــز 3.5.8  مدونـــــة الكترونیـــــة لتعزی
  .النزاهة

  ةالمنشور

  مدونة
 .الكترونیة

 عدد الحلقات 

 عدد الورش 

  مستوى
 المشاركة

 عدد الحمالت 

  عدد
 المطبوعات

  

 والحكـــم الدیمقراطیـــة
الرشـــــــــید ومكافحـــــــــة 

 مـــــن خـــــالل الفـــــساد
ــــــــــــــة  ــــــــــــــرامج التوعی ب
المجتمعیة والمنـاهج 

  .التعلیمیة واإلعالم
  

  .الرشید ومكافحة الفساد نفذ
الدیمقراطیـــة مقالـــة عـــن ) 5 (3.5.2

   . أنجزتوالحكم الرشید
  .حلقات رادیو نفذت) 6 ( 3.5.3
  .ورش عمل نفذت ) 10 ( 3.5.4
لقــــاءات حواریــــة مــــع ) 10 ( 3.5.5

صـــناع القـــرار عـــن مكافحـــة الفـــساد 
  .والنزاهة نفذت

ـــــــــل تعریفـــــــــي  ) 1000 ( 3.5.6 دلی
  .عن الدیمقراطیة والحكم الرشید

حملة ضغط ومناصـرة ) 1 ( 3.5.7
  لتعزیز النزاهة ومكافحة الفساد 

 مدونـــــــة الكترونیـــــــة لتعزیــــــــز 3.5.8
  .النزاهة

  

  ةالمنشور

  مدونة
 .الكترونیة

 عدد الحلقات 

 عدد الورش 

  مستوى
 المشاركة

 عدد الحمالت 

  عدد
 مطبوعاتال

  

مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادئ 
 الدیمقراطیــــــــــــــــــة
والحكـــم الرشـــید 
ومكافحــــــــــــــــــــــــــــة 

ـــــــــــساد  مـــــــــــن الف
خـــــــالل بـــــــرامج 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  التوعی
ــــــــــــــــــــــة  المجتمعی
والمنــــــــــــــــــــــــــــاهج 
التعلیمیـــــــــــــــــــــــــــــة 

  .واإلعالم
  

والحكــم الرشــید ومكافحــة الفــساد 
  .نفذ

مقالـــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــن ) 7 (3.5.2
ـــــــــة   والحكـــــــــم الرشـــــــــیدالدیمقراطی

   .أنجزت
ـــــــــــــات رادیـــــــــــــو ) 9 ( 3.5.3 حلق
  .نفذت

ورش عمــــــــــــــــــــــل  ) 10 ( 3.5.4
  .نفذت

لقـــاء حـــواري مـــع ) 15 ( 3.5.5
صـــــــناع القـــــــرار عـــــــن مكافحـــــــة 

  .الفساد والنزاهة نفذت
دلیل تعریفـي  ) 1000 ( 3.5.6

  .عن الدیمقراطیة والحكم الرشید
حملــــــــــــــة ضــــــــــــــغط ) 1 ( 3.5.7

ــــــــــــز النزاهــــــــــــة  ومناصــــــــــــرة لتعزی
  الفساد ومكافحة 

 مدونــة الكترونیــة لتعزیــز 3.5.8
  .النزاهة

  المقاالت
  ةالمنشور

  مدونة
 .الكترونیة

  عدد
 الحلقات

 عدد الورش 

  مستوى
 المشاركة

  عدد
 الحمالت

  عدد
 المطبوعات

  

G4  
العمــل علــى 
التمكـــــــــــین 

ـــــــــــرامج  4.1 تفعیـــــــــــل ب
ـــــــــــــــــة وتنمیـــــــــــــــــة  التوعی

ــــــــــــــــز القــــــــــــــــدرات لت عزی

ورش عمــــــــل حــــــــول ) 10 (4.1.1
 والمشاركة المجتمعیة المرأةقضایا 
  .أنجزت

  عدد اللقاءات 

  مستوى الوعي
  والتغیر في السلوك

ــــــل بــــــرامج  4.1 تفعی
التوعیــــــــــــة وتنمیـــــــــــــة 
ـــــــــــدرات لتعزیـــــــــــز  الق

 عمــــــــل حــــــــول ةورشـــــــ) 20 (4.1.1
 والمــشاركة المجتمعیــة المــرأةقــضایا 
  .أنجزت

  عدد اللقاءات 

  مستوى الوعي
  والتغیر في السلوك

تفعیـــــــــــــــــــل  4.1
بــــرامج التوعیــــة 
وتنمیــة القــدرات 

 عمــل حــول ةورشــ) 30 (4.1.1
اركة  والمـــــــــــــشالمــــــــــــرأةقــــــــــــضایا 

  .المجتمعیة أنجزت

  عدد
 اللقاءات 

  مستوى
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مــــــشاركة المــــــرأة فـــــــي 
 .التنمیة المجتمعیة

 

 حــول جلــسات حواریــة) 3( 4.1.2
المـــــــــــرأة فـــــــــــي التنمیـــــــــــة قـــــــــــضایا 

 المجتمعیـــــــة مـــــــع صـــــــناع القـــــــرار
  .تأنجز

مبـادرات شـبابیة عــن  ) 3 (4.1.3
  . أنجزت التنمیة المجتمعیة للمرأة

  .حلقة إذاعیة بثت) 3(  4.1.4
بوستر طبع ) 1000 (4.1.5
  .ووزع

مــــــــــــداخالت علـــــــــــــى ) 3 ( 4.1.6
  .المحطات الفضائیة تمت للشباب

 عــــن التنمیــــة مقــــاالت) 5( 4.1.7
 فــــــــي مجلـــــــــة المجتمعیــــــــة للمــــــــرأة

  .  نشرتالجمعیة

  مستوى
 المشاركة المجتمعیة

 عدد الحمالت 

  الجلساتعدد 

 عدد الحلقات 

 عدد الورش 

  عدد
  المطبوعات

مـــشاركة المـــرأة فـــي 
 .التنمیة المجتمعیة

  

 حــــول جلــــسات حواریــــة) 5( 4.1.2
المـرأة فـي التنمیـة المجتمعیـة قضایا 
  .ت أنجزناع القرارمع ص
مبــــادرات شــــبابیة عــــن  ) 5 (4.1.3

  . أنجزت التنمیة المجتمعیة للمرأة
  .حلقة إذاعیة بثت) 5 ( 4.1.4
  .بوستر طبع ووزع) 1000 (4.1.5
مــــــــــــــــداخالت علـــــــــــــــــى ) 5 ( 4.1.6

  .المحطات الفضائیة تمت للشباب
 عــــــن التنمیــــــة مقــــــاالت) 7( 4.1.7

  الجمعیـة في مجلـة المجتمعیة للمرأة
  .نشرت

  

  مستوى
 المشاركة المجتمعیة

 عدد الحمالت 

 عدد الجلسات 

 عدد الحلقات 

 عدد الورش 

  عدد
  المطبوعات

لتعزیز مشاركة 
المـــــــــــــرأة فـــــــــــــي 
التنمیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 .المجتمعیة

  

ــــــــــة) 7( 4.1.2 ــــــــــسات حواری  جل
المـــرأة فـــي التنمیـــة حــول قـــضایا 

 المجتمعیـــــة مـــــع صـــــناع القـــــرار
  .تأنجز

مبـــــــادرات شـــــــبابیة  ) 7 (4.1.3
 عــــن التنمیــــة المجتمعیــــة للمــــرأة

  .أنجزت 
  .حلقة إذاعیة بثت) 8 ( 4.1.4
بوستر طبع ) 1000 (4.1.5
  .ووزع

مــــــــداخالت علــــــــى ) 8 ( 4.1.6
لفــــــــــضائیة تمــــــــــت المحطــــــــــات ا

  .للشباب
 عـــــــــــــن مقـــــــــــــاالت) 10( 4.1.7

ـــــة للمـــــرأة  فـــــي التنمیـــــة المجتمعی
  .  نشرتالجمعیةمجلة 

الوعي والتغیر في 
  السلوك
  مستوى

المشاركة 
 المجتمعیة

  عدد
 الحمالت

  عدد
 الجلسات

  عدد
 الحلقات

 عدد الورش 

  عدد
  المطبوعات

االجتمــــاعي 
للمـــــــــــــــــرأة 
وحمایــــــــــــة 

  .حقوقها
  

العمــــــــــــل علــــــــــــى  4.2
تعزیــــــــــــــز المــــــــــــــشاركة 

ة والمدنیـــــــــــة الـــــــــــسیاسی
 .واالجتماعیة للمرأة

  

ورش عمـــــــــــــل عــــــــــــــن ) 5 (4.2.1
مـــــــشاركة المـــــــرأة فـــــــي المجـــــــالس 
البلدیة والبلدیات والهیئات اإلداریة 

  . للمؤسسات نفذت
حلقـــات نقـــاش حـــول ) 3  (4.2.2

  . قانون الشباب الفلسطیني نفذت

  مستوى
 المشاركة 

  عدد اللقاءات 

  عدد
 تاالستبیانا

 حملة التواقیع 

العمــــــــل علــــــــى  4.2
ـــــــــز المـــــــــشاركة  تعزی
ــــــة  ــــــسیاسیة والمدنی ال

 .واالجتماعیة للمرأة

  

ورش عمــــــــــــــل عــــــــــــــن ) 10 (4.2.1
لبلدیـة مـشاركة المـرأة فـي المجـالس ا

ـــــــــــــة  ـــــــــــــات اإلداری والبلـــــــــــــدیات والهیئ
  . للمؤسسات نفذت

حلقــــــات نقــــــاش حــــــول ) 5  (4.2.2
  . قانون الشباب الفلسطیني نفذت

  عدد ونوعیة
 المقترحات 

  عدد الحلقات 

 مستوى المشاركة 

 عدد األفالم 

 عدد الورش 

العمــــــــــــــــــل  4.2
ـــــــــز  علـــــــــى تعزی
المــــــــــــــــــــــــــشاركة 
الــــــــــــــــــــــــــــسیاسیة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــة  والمدنی
ــــــــــــــة  واالجتماعی

ورش عمــــــل عــــــن ) 10 (4.2.1
مـــــشاركة المـــــرأة فـــــي المجـــــالس 

والهیئــــــــــات البلدیـــــــــة والبلـــــــــدیات 
  . اإلداریة للمؤسسات نفذت

حلقات نقاش حول ) 5  (4.2.2
  . قانون الشباب الفلسطیني نفذت

  عدد
 اللقاءات  

  عدد
 الحلقات 

  عدد
 المطبوعات
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اســـــــــتبانه لقیــــــــــاس ) 500 (4.2.3
مـــستوى المـــشاركة الـــسیاسیة عنـــد 

  المرأة أنجزت
حملة توقیعات علـى وثیقـة  2.2.4

الـــشرف مـــن قبـــل رؤســـاء مجـــالس 
  علــــــى مــــــشاركة إدارة الجمعیـــــات

  .المرأة نفذت
ــــــــسویةشخــــــــصیة ) 15  (4.2.5  ن

  قیادیة أعدت
   .حلقات اذعیة أعدت) 5 (4.2.6
ورش عمــــــــل حــــــــول ) 10 (4.2.7

إدارة الحمالت االنتخابیـة مـن قبـل 
  .المرأة نفذت

لقــاءات صــحافیة مـــع ) 3 (4.2.8
ة عـــــن المـــــشاركة الـــــسیاسیة المـــــرأ

  .والمدنیة أنجزت 
  

 عدد القیادات 

 عدد الحمالت 

 عدد اللقاءات 

  

ــــــــــاس ) 1000 (4.2.3 اســــــــــتبانه لقی
مـــــستوى المـــــشاركة الـــــسیاسیة عنـــــد 

  المرأة أنجزت
حملـــة توقیعـــات علـــى وثیقـــة  4.2.4

الــــشرف مــــن قبــــل رؤســــاء مجــــالس 
المرأة   على مشاركة إدارة الجمعیات

  .نفذت
ــــــــــــسویةشخــــــــــــصیة ) 20  (4.2.5  ن

  قیادیة أعدت
   .حلقات اذعیة أعدت) 7 (4.2.6
أفـــــالم عـــــن المـــــشاركة )  3 (4.2.5

السیاسیة للشباب في مجالس الطلبة 
بجامعـــــــات الـــــــضفة الغربیـــــــة وغـــــــزة 

  .أنجز
دلیـــــل نـــــسخة مـــــن ) 1000 (4.2.6

  و الــــــــسیاسیة والمدنیــــــــةالمـــــــشاركة 
آلیــــــات إدمـــــــاج النـــــــوع االجتمـــــــاعي 
 ضـــــمن عمـــــل المؤســـــسات األهلیـــــة

  .وزع
  

 الدلیل 

 عدد الحلقات 

  

 .للمرأة

  
اســتبانه لقیــاس ) 1000 (4.2.3

مستوى المـشاركة الـسیاسیة عنـد 
  المرأة أنجزت

ـــــــى  4.2.4 حملـــــــة توقیعـــــــات عل
وثیقـــة الـــشرف مـــن قبـــل رؤســـاء 

  علـــى مجـــالس إدارة الجمعیـــات
  .مشاركة المرأة نفذت

 نــــسویةشخــــصیة ) 25  (4.2.5
  قیادیة أعدت

حلقــــــــــات اذعیــــــــــة ) 10 (4.2.6
   .أعدت
أفــــــــــــــــــــالم عــــــــــــــــــــن )  5 (4.2.5

المــشاركة الــسیاسیة للــشباب فــي 
مجالس الطلبة بجامعات الضفة 

  .الغربیة وغزة أنجز
نـــــــــــسخة مـــــــــــن ) 1000 (4.2.6

ــــــــــــسیاسیة دلیــــــــــــل المــــــــــــشاركة  ال
  و آلیــات إدمــاج النــوع والمدنیــة

االجتمــــــــــــاعي ضــــــــــــمن عمــــــــــــل 
   وزع األهلیةالمؤسسات

  مستوى
 المشاركة

 عدد الحلقات  
 عدد القیادات 

 عدد األفالم 

  

المــــــــساهمة فــــــــي  4.3
تقــــدیم الرعایــــة للنــــساء 

انونیـــــة استـــــشارة ق) 100 ( 4.3.1
  .للفقراء والنساء المهمشات

  عدد
 االستشارات

المـــساهمة فـــي  4.3
تقدیم الرعایة للنساء 

استـــــــــشارة قانونیـــــــــة ) 200 ( 4.3.1
  .للفقراء والنساء المهمشات

  عدد
 االستشارات

المـــساهمة  4.3
فــــــــــــــي تقــــــــــــــدیم 

استشارة قانونیة ) 200 ( 4.3.1
  . والنساء المهمشاتللفقراء

  عدد
 االستشارات
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ضــــــحایا العنــــــف مــــــن 
ـــــــدعم  ـــــــدیم ال خـــــــالل تق
النفـــــسي واالجتمــــــاعي 
 والقــــــــانوني والتثقیفـــــــــي

  .والصحي  واألسري

حالــــة تمثیــــل أمـــــام ) 40 ( 4.3.2
المحـــــاكم لقـــــضایا تخـــــص النـــــساء 

  .األرامل والمطلقات والمهجورات
 عیــادة قانونیــة متخصـــصة 4.3.3

لتمكــــــــــین الفئــــــــــات الهــــــــــشة فــــــــــي 
  .المحافظة الوسطى تأسست

جلــــسة دعـــــم نفـــــسي ) 50 (4.3.4
ــــــــساء المهمــــــــشات  واجتمــــــــاعي للن

  .نفذت
رحالت ترفهیه للنساء ) 3 (4.3.5

  .واألطفال نفذت
لقــــــــاءات تثقیفیــــــــة  ) 10 ( 4.3.6

عــــــن الــــــصحة العامــــــة والـــــــصحة 
  .اإلنجابیة للنساء نفذت

ندوات عن العالقات ) 5 ( 4.3.7
األســــــــریة وكیفیــــــــة التعامــــــــل مــــــــع 

  .األطفال نفذت
  .حلقات رادیو نفذت) 3 (4.3.8
نــسخة عــن دلیــل ) 1000 (4.3.9

  .ء وزعالرعایة االجتماعیة للنسا
تنــــــــــسیق لمراكــــــــــز ) 20 (4.3.10

  .صحیة متخصصة للسناء تمت

  عدد حاالت
 .التمثیل

 عیادة قانونیة. 

  عدد
 المطبوعات

 عدد الحلقات 

 عدد اللقاءات 

 عدد الورش 

 عدد الندوات 

  مستوى
 شاركةالم

 األدویة 

  عدد
 التحویالت

 
  

ضـــحایا العنـــف مـــن 
ــــدعم  خــــالل تقــــدیم ال
النفسي واالجتماعي 
والقـــــانوني والمهنـــــي 

 والــــصحي  والتثقیفـــي
  .واألسري

ـــــــل أمـــــــام ) 60 ( 4.3.2 ـــــــة تمثی حال
ایا تخـــــــص النـــــــساء المحـــــــاكم لقـــــــض

  .األرامل والمطلقات والمهجورات
ــــــــة 4.3.3 ــــــــادة القانونی  تطــــــــویر العی

المتخصــصة لتمكــین الفئــات الهــشة 
  .في المحافظة الوسطى 

ـــــــسة دعـــــــم نفـــــــسي ) 70 (4.3.4 جل
  .واجتماعي للنساء المهمشات نفذت

رحـــالت ترفهیـــه للنـــساء ) 7 (4.3.5
  .واألطفال نفذت

لقــــــاء تثقیفــــــي عـــــــن  ) 15 ( 4.3.6
صحة العامـــة والـــصحة اإلنجابیـــة الـــ

  .للنساء نفذت
نـــدوات عـــن العالقـــات ) 7 ( 4.3.7

األسریة وكیفیة التعامل مع األطفال 
  .نفذت

  .حلقات رادیو نفذت) 5 (4.3.8
دراســة مــسحیة میدانیــة ) 1 ( 4.3.9

للمنـــاطق المهمـــشة فـــي قطـــاع غـــزة 
عــن أكثــر المواضــیع القانونیــة التــي 

  .تفتقر لها تلك المناطق
ورش عمــل للمهنیــین ) 5 ( 4.3.10

  عدد حاالت
 .التمثیل

 عیادة قانونیة. 

  عدد
 المطبوعات

 اتعدد الحلق 

 عدد اللقاءات 

 عدد الورش 

 عدد الندوات 

  مستوى
 المشاركة

 دراسة مسحیة 

 عدد التحویالت 

 األدویة 

  

الرعایـــة للنـــساء 
ضــحایا العنـــف 
مــــــــــــن خــــــــــــالل 
ـــــــــدعم  ـــــــــدیم ال تق
النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــسي 
واالجتمــــــــــــــاعي 
والقـــــــــــــــــــــــــــانوني 
والمهنـــــــــــــــــــــــــــــــي 
 والتثقیفـــــــــــــــــــــــــــــي

والـــــــــــــــــــــــــــصحي  
  .واألسري

حالــة تمثیــل أمــام ) 60 ( 4.3.2
المحــاكم لقـــضایا تخـــص النـــساء 
  .األرامل والمطلقات والمهجورات

 تطــویر العیـــادة القانونیـــة 4.3.3
ـــــــات  المتخصـــــــصة لتمكـــــــین الفئ

  .الهشة في المحافظة الوسطى 
جلــسة دعــم نفــسي ) 70 (4.3.4

واجتمـــــاعي للنـــــساء المهمـــــشات 
  .نفذت

رفهیـــــــــــه رحـــــــــــالت ت) 7 (4.3.5
  .للنساء واألطفال نفذت

لقاء تثقیفي عـن  ) 20 ( 4.3.6
ــــــــــــصحة  ــــــــــــصحة العامــــــــــــة وال ال

  .اإلنجابیة للنساء نفذت
نــــــــــــــدوات عــــــــــــــن ) 10 ( 4.3.7

ـــــــــــة  العالقـــــــــــات األســـــــــــریة وكیفی
  .التعامل مع األطفال نفذت

  .حلقات رادیو نفذت) 7 (4.3.8
ورش عمــــــــــــــــــــــــــل ) 10 ( 4.3.9

ـــــــــین ورجـــــــــال اإلصـــــــــالح  للمهنی
ســـــــــــــاطة الووالمخــــــــــــاتیر عـــــــــــــن 

  .والتحكیم واإلجراءات الجزائیة

  عدد حاالت
 .التمثیل

  عیادة
 .قانونیة

  عدد
 المطبوعات

  عدد
 الحلقات

  عدد
 اللقاءات

 عدد الورش 

 عدد الندوات 

  مستوى
 المشاركة

 د عد
 التحویالت

 األدویة 
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خـــط التحـــویالت تـــم ) 1 (4.3.11
  .انجازه

ـــــة 4.3.12  أدویـــــة ألمـــــراض مزمن
  . تم توفیرها20عدد 

  

ورجـــــال اإلصـــــالح والمخـــــاتیر عـــــن 
الوســـــــــاطة والتحكـــــــــیم واإلجـــــــــراءات 

  .الجزائیة
ــــــــــــــسیق لمراكــــــــــــــز ) 30 (4.3.11 تن

  .صحیة متخصصة للسناء تمت
 أدویة ألمراض مزمنة عدد 4.3.12

  . تم توفیرها30

تنــــــسیق لمراكــــــز ) 30 (4.3.10
  .صحیة متخصصة للسناء تمت

 أدویة ألمراض مزمنة 4.3.11
  . تم توفیرها40عدد 

 العمــــــــــــل علــــــــــــى 4.4
مناهــضة العنــف ضــد 
المـــــرأة حـــــسب القـــــرار 

  .1325الدولي 

لقــــــــاءات تثقیفیــــــــة  ) 10 ( 4.4.1
عــن مناهــضة العنــف ضــد المـــرأة 

  .نفذت
لقـــاءات حواریـــة مــــع ) 5 ( 4.4.2

صناع القرار عن مناهضة العنف 
  . ضد المرأة نفذت

  .حلقات رادیو نفذت) 3 (4.4.3
بوستر لمناهضة ) 1000 (4.4.4

  .العنف وزع
حمالت ضغط ) 3 ( 4.4.5

ومناصرة عن مناهضة العنف 
  .ضد المرأة نفذت

  .برشور وزع) 1000 ( 4.4.6
  .جداریة نفذت) 3 (4.4.7
 االحتفال بالیوم العالمي 4.4.8

  عدد
 المطبوعات

 عدد الحلقات 

 عدد اللقاءات 

 عدد الورش 

 عدد الندوات 

  مستوى
 المشاركة

 حمالتعدد ال 

  

 العمــــــــل علــــــــى 4.4
مناهـــــــــضة العنـــــــــف 
ضــــد المــــرأة حــــسب 
ـــــــــــــــدولي  ـــــــــــــــرار ال الق

1325.  

لقــــــاء تثقیفــــــي عـــــــن  ) 20 ( 4.4.1
  .مناهضة العنف ضد المرأة نفذت

ــــــة مــــــع ) 7 ( 4.4.2 لقــــــاءات حواری
صــناع القــرار عــن مناهــضة العنــف 

  . ضد المرأة نفذت
  .حلقات رادیو نفذت) 7 (4.4.3
بوستر عن ) 1000 (4.4.4

  .لعنف ضد المرأة وزعمناهضة ا
حمالت ضغط ) 5 ( 4.4.5

ومناصرة عن مناهضة العنف ضد 
  .المرأة نفذت

  .ورش عمل نفذت) 20 ( 4.4.6
  .برشور وزع) 1000 ( 4.4.7
  .جداریة نفذت) 5 (4.4.8
 االحتفال بالیوم العالمي 4.4.9

  عدد
 المطبوعات

 عدد الحلقات 

 عدد اللقاءات 

 عدد الورش 

  الندواتعدد 

  مستوى
 المشاركة

 عدد الحمالت 

  

 العمــــــــــــــــــل 4.4
علـــى مناهـــضة 
العنـــــــــف ضـــــــــد 
المـــــــرأة حـــــــسب 
ـــــدولي  القـــــرار ال

1325.  

لقاء تثقیفي عـن  ) 25 ( 4.4.1
مناهـــــضة العنــــــف ضــــــد المــــــرأة 

  .نفذت
لقـــــاءات حواریــــــة ) 10 ( 4.4.2

مـع صـناع القـرار عـن مناهــضة 
  . العنف ضد المرأة نفذت

ــــــــــــو ) 10 (4.4.3 حلقــــــــــــات رادی
  .نفذت

بوستر عن ) 1000 (4.4.4
مناهضة العنف ضد المرأة 

  .وزع
حمالت ضغط ) 7 ( 4.4.5

ومناصرة عن مناهضة العنف 
  .ضد المرأة نفذت

ورشة عمل ) 25 ( 4.4.6

  عدد
 المطبوعات

  عدد
 الحلقات

  عدد
 للقاءاتا

 عدد الورش 

 عدد الندوات 

  مستوى
 المشاركة

  عدد
 الحمالت
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  .نفذت  . مارس8للمرأة في   .للمرأة
  .برشور وزع) 1000 ( 4.4.7
  .جداریة نفذت) 7 (4.4.8
 االحتفال بالیوم العالمي 4.4.9
  .للمرأة

العمــــــــــــل علــــــــــــى  5.1
تحـــــــــــسین التحـــــــــــصیل 

   العلمي لدى األطفال
   

برامج للتعلیم المساند ) 3 (5.1.1
والتعلیم الالمنهجي للطالب نفذت 

.  
مجموعات حل ) 8 (5.1.2

  .الواجب نفذت
ة وفرت /طالب ) 500 ( 5.1.3

 سیهوقرطالهم حقائب مدرسیة 
  .مدرسیة وزي مدرسي 

ورش عمل ألولیاء ) 10 (5.1.4
األمور حول طرق التعلیم الحدیث 

  ..وأدوارهم فیه نفذت

 البرامجعدد  

  عدد
 المجموعات

 عدد اللقاءات  

 عدد اللجان 

 عدد الحقائب 

 عدد الطرود 

 عدد الدورات 

 عدد الورش 

  مستوى
 المشاركة

  

العمــــــــل علــــــــى  5.1
تحــــــسین التحــــــصیل 
العلمـــــــــــــــــي لــــــــــــــــــدى 

   الاألطف

  برامج للتعلیم المساند) 3 (5.1.1
برامج التعلیم ) 3 (5.1.2

  الالمنهجي
مجموعات حل الواجب ) 8 (5.1.3
  .شكلت
  .لقاءات محلیة نفذت) 20 (5.1.4
  .لجان محلیة شكلت) 4 ( 5.1.5
ة وفرت /طالب ) 1000 ( 5.1.6

 وقرطاسیهلهم حقائب مدرسیة 
  .مدرسیة وزي مدرسي 

ة للعاملین دورات تدریبی) 4 (5.1.7
  .في المدارس

ورش عمل ألولیاء ) 10 (5.1.8
األمور حول طرق التعلیم الحدیث 

  وأدوارهم فیه

 البرامجعدد  

  عدد
 المجموعات

 عدد اللقاءات  

 عدد اللجان 

 عدد الحقائب 

 عدد الطرود 

 عدد الدورات 

 عدد الورش 

  مستوى
 المشاركة

  

العمــــــــــــــــــل  5.1
علــــــى تحـــــــسین 
التحـــــــــــــــــــــــــصیل 
العلمـــــــي لــــــــدى 

   األطفال

برامج للتعلیم ) 4(5.1.1 
  المساند
برامج التعلیم ) 4 (5.1.2

  الالمنهجي
مجموعات حل ) 10 (5.1.3
  الواجب
لقاءات محلیة ) 30 (5.1.4
  .نفذت

ة /طالب ) 1000 ( 5.1.5
وفرت لهم حقائب مدرسیة 

 مدرسیة وزي وقرطاسیه
  .مدرسي
دورات تدریبیة ) 5 (5.1.6

  .للعاملین في المدارس
 ورش عمل) 20 (5.1.7

ألولیاء األمور حول طرق 
  التعلیم الحدیث وأدوارهم فیه

 عدد الورش 
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5 G 
تنمیــــــــــــــة  

وتطــــــــــــویر 
قـــــــــــــــــدرات 
شـــــــــــــــرائح 
المجتمــــــــــع 
المختلفـــــــــة 
مــــن خــــالل 
ـــــــــــــرامج  الب
ــــــــة  التعلیمی
والریاضـــــیة 
والــــــــصحیة 
والنفـــــــــسیة 
واالجتمـــاعی

ة واالغاثیــة 
وبــــــــــــــرامج 
الطفولـــــــــــة 
المبكــــــــــــــرة 
للمــــــساهمة 

على العمل  5.2
رعایة األطفال 
المعرضین لخطر 
فقدان الدعم األسري 

الدعم النفسي (
واالجتماعي لألطفال 

توفیر   و )ت/والفتیان
بیئة صحیة مالئمة 

 .لطفل لتنشأة ا
 
 

ورش عمل عن  ) 10 ( 5.2.1
 االجتماعیة ورعایة الطفل  التنشئة

  .وعن سوء التغذیة للمعیل نفذت
 –جلسة دعم نفسي ) 25 (5.2.2
اعي لألطفال والمعیلین اجتم
  .نفذت

طفل تلقوا الدعم ) 100 ( 5.2.3
الصحي الغیر موجود في عیادات 
الوكالة والحكومة عبر توفیر 
أدویة وتحویالت إلى أطباء 

  .ونظارات طبیة
طفل تلقوا المواد ) 100 ( 5.2.4

  .األساسیة للغذاء
طفل أخرجت لهم ) 30 ( 5.2.5

الوثائق الرسمیة من شهادات 
  .وهویاتمیالد 
طفل وفرت لهم ) 20 ( 5.2.6

المواصالت المدرسیة إلى 
المدارس لحصولهم على فرصة 

  .التعلیم الرسمي
أسر وفرت لهم ) 10 (5.2.7

الصیانة الالزمة لمنازلهم من 

 عدد الورش 

 عدد الجلسات 

 األدویة الطبیة 

 عدد النظارات 

 المواد الغذائیة 

  الوثائق
 الرسمیة

  االستشارات
 القانونیة

  المواصالت
 المدرسیة

 عدد المنازل 

 عدد الحقائب 

  عدد طرود
 القرطاسیة

 عدد الطالب 

  نسبة التحسن
 في التعلیم

  مستوى
 المشاركة

  عدد
 الفحوصات

العمل على  5.2
رعایة األطفال 
المعرضین لخطر 
فقدان الدعم األسري 

الدعم النفسي (
الجتماعي وا

لألطفال 
  و )ت/والفتیان

توفیر بیئة صحیة 
 لتنشئةمالئمة 

 .لطفل ا
 

ورش عمل عن  ) 20 ( 5.2.1
 االجتماعیة ورعایة الطفل  التنشئة

  .وعن سوء التغذیة للمعیل نفذت
 –جلسة دعم نفسي ) 50 (5.2.2

  .اجتماعي لألطفال والمعیلین نفذت
طفل تلقوا الدعم ) 150 (5.2.3

موجود في عیادات الصحي الغیر 
الوكالة والحكومة عبر توفیر أدویة 
وتحویالت إلى أطباء ونظارات 

  .طبیة
طفل تلقوا المواد ) 150 (5.2.4

  .األساسیة للغذاء
طفل أخرجت لهم ) 50 (5.2.5

الوثائق الرسمیة من شهادات میالد 
  .وهویات
طفل وفرت لهم ) 40 (5.2.6

المواصالت المدرسیة إلى المدارس 
على فرصة التعلیم لحصولهم 

  .الرسمي
أسر وفرت لهم ) 10 (5.2.7

الصیانة الالزمة لمنازلهم من 
، أبواب دورات میاه ، شبابیك 

 عدد الورش 

 عدد الجلسات 

 األدویة الطبیة 

 عدد النظارات 

 المواد الغذائیة 

  الوثائق
 الرسمیة

  االستشارات
 القانونیة

  المواصالت
 المدرسیة

 عدد المنازل 

 عدد الحقائب 

 عدد طرود 
 القرطاسیة

 عدد الطالب 

  نسبة التحسن
 في التعلیم

  مستوى
 المشاركة

  عدد
 الفحوصات

العمل  5.2
على رعایة 

األطفال 
المعرضین 

لخطر فقدان 
الدعم األسري 

الدعم النفسي (
واالجتماعي 

لألطفال 
  و )ت/والفتیان

توفیر بیئة 
صحیة مالئمة 

 .لطفل لتنشأة ا
 

ورش عمل عن  ) 30 ( 5.2.1
 االجتماعیة ورعایة التنشئة

الطفل  وعن سوء التغذیة 
  .للمعیل نفذت

جلسة دعم نفسي ) 75 (5.2.2
 اجتماعي لألطفال والمعیلین –

  .نفذت
طفل تلقوا الدعم ) 200 (5.2.3

الصحي الغیر موجود في 
عیادات الوكالة والحكومة عبر 
توفیر أدویة وتحویالت إلى 

  .ات طبیةأطباء ونظار
طفل تلقوا المواد ) 200 (5.2.4

  .األساسیة للغذاء
طفل أخرجت لهم ) 70 (5.2.5

الوثائق الرسمیة من شهادات 
  .میالد وهویات

طفل وفرت لهم ) 60 ( 5.2.6
المواصالت المدرسیة إلى 
المدارس لحصولهم على فرصة 

  .التعلیم الرسمي
أسر وفرت لهم ) 10 (5.2.7

  عدد
 الجلسات
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فــي تحقیــق 
ـــــــــــــة  التنمی

  .المستدامة
 

، أبواب دورات میاه ، شبابیك 
الخ  وكذلك األثاث ... مطبخ

 –غاز ( المنزلي األساسي     
  ).  جرة غاز -غسالة

  
طالب ثانویة عامة  ) 20 (5.2.8

تلقوا دروس خصوصیة عند 
مدرسین ذوي كفاءة في المواد 

  .األساسیة
فحوصات للنظر ) 4 (5.2.9

والسمع والنطق والدم من خالل 
تنسیقات مع مؤسسات ذات صلة 

 .لألطفال أجریت

  عدد ورش
 العمل

  مستوى تقدم
 الطالب

  

الخ  وكذلك األثاث ... مطبخ
 –غاز ( المنزلي األساسي     

  ).  جرة غاز -غسالة
طالب ثانویة عامة  ) 30 (5.2.8

تلقوا دروس خصوصیة عند 
مدرسین ذوي كفاءة في المواد 

  .األساسیة
فحوصات للنظر ) 4 (5.2.9

والسمع والنطق والدم من خالل 
تنسیقات مع مؤسسات ذات صلة 

 .لألطفال أجریت

  عدد ورش
 العمل

  مستوى تقدم
 الطالب

  

م من الصیانة الالزمة لمنازله
، أبواب دورات میاه ، شبابیك 

الخ  وكذلك األثاث ... مطبخ
 –غاز ( المنزلي األساسي     

  ).  جرة غاز -غسالة
طالب ثانویة ) 40 (5.2.8

عامة  تلقوا دروس خصوصیة 
عند مدرسین ذوي كفاءة في 

  .المواد األساسیة
فحوصات للنظر ) 4 (5.2.9

والسمع والنطق والدم من خالل 
مؤسسات ذات تنسیقات مع 

 .صلة لألطفال أجریت
 تنمیـــــة  مهــــــارات 5.3 

األطفــــــــــــــــــال الفنیــــــــــــــــــة 
والتعلیمیـــــــــة والثقافیـــــــــة  
 والریاضیة    والقیادیة

 الحالــــــــــــــة وتعزیـــــــــــــز، 
  األطفـــالالنفـــسیة عنـــد 

 توعیـــــــــــة المجتمـــــــــــع و
ـــــــــــــــى بقـــــــــــــــضایا  المحل
واحتیاجــــــــات وحقــــــــوق 

وتزویدها   مكتبة الطفل5.3.1
 12-6(طفال بكتب خاصة لأل

  .فعلت) ًعاما
 مختبر كمبیوتر لألطفال 5.3.2

  . تم توریده
  

 لفن التشكیلي  وحدة ل5.3.3
   .أنجزت
قسم التوثیق والوسائط  5.3.4

 عدد الكتب 

 مكتبة الطفل 

  مختبر
 كمبیوتر

  وحدة الفن
 التشكیلي

 قسم التوثیق 

 قسم األلعاب 

  قسم الفن

 تنمیة  مهارات 5.3
ـــــــــــــة  ـــــــــــــال الفنی األطف
والتعلیمیــــة والثقافیــــة  

والریاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیة    
 وتعزیـــــز ، والقیادیــــة

 النفــسیة عنــد الحالــة
ـــــة   واألطفـــــال  توعی

ــــــــى  المجتمــــــــع المحل
بقـــضایا واحتیاجـــات 

ة شاركوا في /طفل ) 300 ( 5.3.1
  .أعیاد الطفولة

مهرجان ثقافي تم ) 2 (5.3.2
  .نفیذهت

طفل من ذوي ) 50 ( 5.3.3
االحتیاجات الخاصة و ذوي 
المهارات استفادوا من قسم الفن 

  .التشكیلي
 ملتقى التواصل التربوي تم 5.3.4

 عدد األطفال 

  عدد
 المهرجانات

  مستوى
 المشاركة

 عدد الدورات 

 عدد المخیمات 

  عدد
 اتالمهرجان

 تنمیـــــــــــــــــــــة  5.3
مهـــــــــــــــــــــــــــــــــارات 
األطفـــال الفنیـــة 
والتعلیمیـــــــــــــــــــــــــة 
والثقافیــــــــــــــــــــــــــــــــة  

والریاضــــــــــــــــــــــیة    
ــــــــــــــــــــــة  ، والقیادی

 الحالـــة وتعزیـــز
ــــــــد  ــــــــسیة عن النف

ة شاركوا /طفل ) 500 ( 5.3.1
  .في أعیاد الطفولة

مهرجان ثقافي تم ) 4( 5.3.2
  .تنفیذه

طفل من ذوي ) 100 ( 5.3.3
االحتیاجات الخاصة و ذوي 
المهارات استفادوا من قسم الفن 

  .التشكیلي
 ملتقى التواصل الحواري 5.3.4

  عدد
 األطفال

  عدد
 المهرجانات

  مستوى
 المشاركة

  عدد
 تالدورا

  ملتقى
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  . األطفال
 

   . نفذالمتعددة
الداخلیة قسم األلعاب  5.3.5 

  .أنجز

 قسم للفن الشعبي 5.3.6 
والمسرح والدراما والتنشیط 

 .المجتمعي تم تأسیسه

بروشور حول ) 3000 (5.3.7
زیادة مفهوم الوعي المجتمعي عن 

  .الطفل وحقوق الطفل وزع
طفل تلقوا جلسات ) 40 (5.3.8

  .برنامج حساب الذكاء العقلي
  . فریق كرة قدم شكل 5.3.9

  
  

 الشعبي

 قسم المسرح 

 یط التنش
  المجتمعي

  . األطفالوحقوق 
  

  .تشكیله وتفعیله
ة تطورت /طفل  ) 200 ( 5.3.5

مهارات القراءة لدیهم من خالل 
  .المكتبة
طفل استفادوا من ) 100 ( 5.3.6

تر دورات استخدام الكمبیو
  .واالنترنت

ة شاركوا في /طالب) 50 ( 5.3.7
  .الدراما من خالل المسرح

برنامج من طفل إلى ) 2 ( 5.3.8
  .طفل نفذ
مخیمات صیفیة ) 4 ( 5.3.9

  .وشتویة تمت
مهرجان األلعاب ) 1 ( 5.3.10

  .الشعبیة أنجز
فعالیة رمضانیة ) 2 ( 5.3.11

  .لألطفال نفذت
فعالیات لألطفال في ) 5 ( 5.3.12

  .اسبات وطنیة أنجزمن
مدونة خاصة ) 1 ( 5.3.13
  .باألطفال
دورات لألطفال على ) 3 (5.3.14

 عدد الحمالت 

 مدونة 

 عدد الدورات  

ـــــــــــــــــال    واألطف
توعیـة المجتمـع 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــى  المحل
بقـــــــــــــــــــــــــــــــــــضایا 
واحتیاجـــــــــــــــــــات 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق  وحق

  . األطفال
  

  .تم تشكیله وتفعیله
ة /طفل  ) 400 ( 5.3.5

تطورت مهارات القراءة لدیهم 
  .من خالل المكتبة

طفل استفادوا ) 200 ( 5.3.6
 دورات استخدام الكمبیوتر من

  .واالنترنت
ة شاركوا /طالب) 100 ( 5.3.7

  .في الدراما من خالل المسرح
برنامج من طفل ) 2 ( 5.3.8

  .إلى طفل نفذ
مخیمات صیفیة ) 8 (5.3.9

  .وشتویة تمت
مهرجان األلعاب ) 2 ( 5.3.10

  .الشعبیة أنجز
فعالیة رمضانیة ) 3 ( 5.3.11

  .لألطفال نفذت
فعالیات ) 10 ( 5.3.12

لألطفال في مناسبات وطنیة 
  .أنجز

نادي الصحفي ) 1 ( 5.3.13
  .الصغیر شكل

 حواري

  عدد
 المخیمات

  عدد
 المهرجانات

  عدد
 الحمالت

  نادي
 صحفي

  عدد
  التدریبات
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  الغایة  2019  2018  2017
  مؤشر القیاس  المخرج  الهدف  القیاسمؤشر   المخرج  الهدف  مؤشر القیاس  المخرجات  الهدف

  .فن التصویر نفذت
طفل تلقوا جلسات ) 60 (5.3.15

  .برنامج حساب الذكاء العقلي
  فریق طائرة ید شكل5.3.16

تدریبات على ) 3 (5.3.14
  .كتابة الخبر الصحفي نفذت

طفل تلقوا ) 80 (5.3.15
جلسات برنامج حساب الذكاء 

  .العقلي
  فریق كرة سلة شكل5.3.16

المــــــــساهمة فــــــــي  5.4 
تأهیــــــــــــــــــــــل ودمــــــــــــــــــــــج 
األشــــــــــــــــــــــــــــخاص ذوي 

 . في المجتمعاإلعاقة

  

تـــدریبات للفتیـــة ذوي ) 3 ( 5.4.1
بهــــــــــدف االحتیاجـــــــــات الخاصـــــــــة 

تحــسین قـــدراتهم علــى التواصـــل و 
االنــدماج فــي المجتمــع المحلــي و 

ــــــل  دورهــــــم مــــــن خــــــالل رفــــــع تفعی
ــــدفاع و عــــیهم بحقــــوقهم و ســــبل  ال

عنهــــا مــــن خــــالل كیفیــــة تـــــصمیم 
  .حمالت الضغط والمناصرة نفذت

ورش عمـــــــــل توعیـــــــــة ) 5 (5.4.2
 عـــن كیفیـــة التعامـــل مـــع لألهـــالي

ذوي اإلعاقــــــــــــة ومتطلبــــــــــــات ذوي 
  . نفذتاإلعاقة وحقوقهم

منتــدى الــدعم النفــسي ) 1 (5.4.3
واالجتمـاعي یعتمـد علـى الریاضــة 
فـــي التفریـــغ وجلـــسات دعـــم نفـــسي 

 عدد الدورات 

 عدد الورش 

 عدد الزیارات 

 المنتدى 

  األدوات
 ساعدةالم

 عدد المنازل 

 عدد الحمالت  

المـــساهمة فـــي  5.4
ـــــــــــــــــل ودمـــــــــــــــــج  تأهی
األشـــــــــــــــــــخاص ذوي 

 فـــــــــــــــــــي اإلعاقـــــــــــــــــــة
 .المجتمع

  

ـــــدریبات للفتیـــــة ذوي ) 5  ( 5.4.1 ت
بهـدف تحـسین االحتیاجات الخاصة 

قـــدراتهم علـــى التواصـــل و االنـــدماج 
في المجتمع المحلي و تفعیل دورهم 

عـــیهم بحقـــوقهم و مـــن خـــالل رفـــع و
ا مـن خـالل كیفیـة سبل  الـدفاع عنهـ

تـصمیم حمـالت الـضغط والمناصــرة 
  .نفذت

ورش عمــــــــــل توعیــــــــــة ) 10 (5.4.2
 عن كیفیة التعامل مع ذوي لألهالي

اإلعاقــــــة ومتطلبـــــــات ذوي اإلعاقـــــــة 
  . نفذتوحقوقهم

منتــــدى الـــــدعم النفـــــسي ) 1 (5.4.3
واالجتمـــاعي یعتمـــد علـــى الریاضــــة 
فــــي التفریــــغ وجلــــسات دعــــم نفــــسي 

 عدد الدورات 

 عدد الورش 

 عدد الزیارات 

 المنتدى 

  األدوات
 المساعدة

 عدد المنازل 

 عدد الحمالت 

  مستوى
  المشاركة

المـــساهمة  5.4
فــــــــــــي تأهیـــــــــــــل 
ودمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج 
األشــــــــــــــــــــخاص 

 اإلعاقــــــــــــةذوي 
 .في المجتمع

  

تـدریبات للفتیـة ذوي ) 3 (5.4.1
بهـــــــدف االحتیاجـــــــات الخاصـــــــة 

تحسین قدراتهم على التواصل و 
االندماج في المجتمع المحلي و 
تفعیــــل دورهــــم مــــن خــــالل رفـــــع 

عــیهم بحقــوقهم و ســبل  الــدفاع و
عنهـــا مـــن خـــالل كیفیـــة تـــصمیم 

لمناصــــــــرة حمـــــــالت الـــــــضغط وا
  .نفذت

ـــــة ) 5 (5.4.2 ورش عمـــــل توعی
 عــن كیفیــة التعامــل مــع لألهـالي

ــــــــات ذوي  ذوي اإلعاقــــــــة ومتطلب
  . نفذتاإلعاقة وحقوقهم

ـــــــــــــــدعم ) 1 (5.4.3 ـــــــــــــــدى ال منت
النفسي واالجتماعي یعتمد علـى 

  عدد
 الدورات

 عدد الورش 

  عدد
 الزیارات

 المنتدى 

  األدوات
 المساعدة

 عدد المنازل 

  عدد
  الحمالت
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  .فردي وزیارات منزلیة أنجز
شخص استفادوا من ) 40(5.4.4 

  .األدوات المساعدة لذوي اإلعاقة
معـــــــاق تـــــــم تأهیـــــــل ) 20 (5.4.5

  .المنازل الخاصة بهم
حمـــــــــــــــالت ضـــــــــــــــغط ) 3 (5.4.6

  .ومناصرة للمطالبة بحقوقهم

  .فذفردي وزیارات منزلیة ن
شـــخص اســـتفادوا مـــن ) 60(5.4.4 

  .األدوات المساعدة لذوي اإلعاقة
ــــــــــل ) 30 (5.4.5 ــــــــــم تأهی معــــــــــاق ت

  .المنازل الخاصة بهم
حمـــــــــــــــــــالت ضـــــــــــــــــــغط ) 4 (5.4.6

  .ومناصرة للمطالبة بحقوقهم

الریاضـــة فــــي التفریـــغ وجلــــسات 
دعـــــــم نفـــــــسي فـــــــردي وزیـــــــارات 

  .منزلیة نفذ
شـــــــخص اســـــــتفادوا ) 80(5.4.4

 المــــــساعدة لــــــذوي مــــــن األدوات
  .اإلعاقة
معــــاق تـــــم تأهیـــــل ) 40 (5.4.5

  .المنازل الخاصة بهم
حمـــــــــــالت ضـــــــــــغط ) 5 (5.4.6

  .ومناصرة للمطالبة بحقوقهم
استثمار الخبرات  5.5 

والقــدرات لكبـــار الـــسن 
مـــــــــن خـــــــــالل تعزیـــــــــز 

 شاركتهم المجتمعیــــةمـــ
وتـــــــوفیر المــــــــساعدات 
الغذائیة والغیر غذائیة 

 .لهم

  

 نادي لكبار السن في 5.5.1
المحافظة الوسطى لتنفیذ جلسات 

 دورات محو أمیة –عالج طبیعي 
وأحكام التجوید وبرنامج دعم 
نفسي واجتماعي وأیام مفتوحة تم 

  .تأسیسه
 خط تحویالت لكبار السن 5.5.2

  .تم إعالنه
أدوات مساعدة  ) 200(  5.5.3

غیر غذائیة لكبار السن تشمل 
 تحویله 20،  سماعة طیبة 20

،  لمركز تركیب أسنان متخصص 

  نادي كبار
 السن

  خط
 التحویالت

  عدد
 السماعات

  عدد
 التحویالت

 عدد اللقاءات 

  عدد
 المساعدات

 عدد الجلسات 

اســـــــــــــــــــــــــــــتثمار  5.5
ــــــرات والقــــــدرات  الخب
لكبـــــــار الـــــــسن مـــــــن 

ـــــــــــــــــز خـــــــــــــــــال ل تعزی
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشاركتهم 

 وتـــــوفیر المجتمعیـــــة
المساعدات الغذائیة 

 .والغیر غذائیة لهم

  

 نادي لكبار السن في 5.5.1
المحافظة الوسطى لتنفیذ جلسات 

 دورات محو أمیة –عالج طبیعي 
وأحكام التجوید وبرنامج دعم نفسي 

  .واجتماعي وأیام مفتوحة تم تأسیسه
 خط تحویالت لكبار السن 5.5.2
  .نهتم إعال
أدوات مساعدة  ) 200 ( 5.5.3

 20غیر غذائیة لكبار السن تشمل 
 لمركز تحویله 20، سماعة طیبة 

) 20(،  تركیب أسنان متخصص 
 جهاز لفحص 20، نظارة طبیة 

  نادي كبار
 السن

 خط التحویالت 

 عدد السماعات 

 عدد التحویالت 

 عدد اللقاءات 

  عدد
 المساعدات

 عدد الجلسات 

  مستوى
 المشاركة

 عدد الحمالت 

اســـــــــتثمار  5.5
ـــــــــــــــــــــــــــــــرات  الخب
والقـدرات لكبــار 
الـــــــــــــسن مـــــــــــــن 
ـــــــز  خـــــــالل تعزی
مــــــــــــــــــــــــشاركتهم 
ــــــــــــــــــــــة  المجتمعی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفیر  وت
المـــــــــــــــــساعدات 
الغذائیـة والغیــر 

 .غذائیة لهم

  

 نادي لكبار السن في 5.5.1
المحافظة الوسطى لتنفیذ 

 دورات –جلسات عالج طبیعي 
محو أمیة وأحكام التجوید 
وبرنامج دعم نفسي واجتماعي 

  . تأسیسهوأیام مفتوحة تم
 خط تحویالت لكبار 5.5.2

  .السن تم إعالنه
أدوات  ) 200 ( 5.5.3

مساعدة غیر غذائیة لكبار 
،  سماعة طیبة 20السن تشمل 

 لمركز تركیب أسنان تحویله 20

  نادي كبار
 السن

  خط
 التحویالت

  عدد
 السماعات

  عدد
 التحویالت

  عدد
 اللقاءات

  عدد
 المساعدات
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 جهاز 20، نظارة طبیة ) 20(
 جهاز 20، لفحص الضغط 

 باكیت 100لفحص السكر و 
  .بامبرز تم توفیرها

لقاءات مع الشباب ) 10 (5.5.4
  .بهدف نقل التجربة

م العالمي  االحتفال بالیو5.5.5
  .لكبار السن

جلسات توعیة ) 10 (5.5.6
اجتماعیة وحقوق ، صحیة 

  .اإلنسان
  

  مستوى
 المشاركة

 عدد الدورات 

 عدد الزیارات  

 جهاز لفحص السكر 20، الضغط 
  . باكیت بامبرز تم توفیرها100و 

لقاءات مع الشباب ) 10 (5.5.4
  .بهدف نقل التجربة

 االحتفال بالیوم العالمي 5.5.5
  .لكبار السن

جلسات توعیة صحیة ) 10 (5.5.6
  .اجتماعیة وحقوق اإلنسان، 
  

 عدد الدورات 

 عدد الزیارات 

 عدد األجهزة  

نظارة طبیة ) 20(،  متخصص 
،  جهاز لفحص الضغط 20، 

 جهاز لفحص السكر و 20
  . باكیت بامبرز تم توفیرها100

قاءات مع ل) 10 (5.5.4
  .الشباب بهدف نقل التجربة

 االحتفال بالیوم العالمي 5.5.5
  .لكبار السن

جلسات توعیة ) 10 (5.5.6
اجتماعیة وحقوق ، صحیة 
  .اإلنسان

  

  عدد
 الجلسات

  مستوى
 المشاركة

  عدد
 الحمالت

  اللجانعدد 

  عدد
 الزیارات

  عدد
 الدورات

 عدد األجهزة  
 المــــــــساهمة فــــــــي 5.6 

تطــــــــویر المجتمعــــــــات 
 .المحلیة 

  

تدریبات للجان ) 3 (5.6.1
  .األحیاء نفذت

لقاءات حواریة مع ) 3 (5.6.2
  .صناع القرار نفذت

حمالت تطوعیة ) 3 (5.6.3
  .نفذت

ط خطوط میاه .  م500 5.6.4
  .تم إنشاؤه

 ط خطوط. م500  5.6.5
  .صرف صحي تم تركیبها

  مستوى
 المشاركة

 عدد الدورات 

 عدد اللقاءات 

 عدد الحمالت 

 الكمیات 

  

 المـــساهمة فـــي 5.6
تطـــویر المجتمعـــات 

 .المحلیة 

  

تدریبات للجان األحیاء ) 3 (5.6.1
  .نفذت

لقاءات حواریة مع ) 3 (5.6.2
  .صناع القرار نفذت

  .حمالت تطوعیة نفذت) 5 (5.6.3
ط خطوط میاه تم . م500 5.6.4
  .إنشاؤه
ط خطوط صرف . م600 5.6.5

  .صحي تم تركیبها
 متر مربع أسفلت 800 5.6.6

  مستوى
 المشاركة

 عدد الدورات 

 عدد اللقاءات 

 عدد الحمالت 

 كمیات 

  

 المـــساهمة 5.6
فـــــــــــي تطـــــــــــویر 
المجتمعـــــــــــــــــات 

 .المحلیة 

  

تدریبات للجان ) 3 (5.6.1
  .األحیاء نفذت

لقاءات حواریة مع ) 3 (5.6.2
  .صناع القرار نفذت

حمالت تطوعیة ) 7 (5.6.3
  .نفذت

ط خطوط  . م700  5.6.4
  .میاه تم إنشاؤه

ط خطوط .  م800 5.6.5
  .صرف صحي تم تركیبها

  مستوى
 المشاركة

  عدد
 الدورات

  عدد
 اللقاءات

  عدد
 الحمالت

 كمیات 
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  مؤشر القیاس  المخرج  الهدف  القیاسمؤشر   المخرج  الهدف  مؤشر القیاس  المخرجات  الهدف

  متر مربع أسفلت 500 5.6.6
  .وبالط تم االنتهاء منه

  متر مربع 1000 5.6.6  .وبالط تم االنتهاء منه
  .أسفلت وبالط تم االنتهاء منه

G6 
العمــل علــى 
بنــاء قــدرات 
الجمعیــــــــــة 
ـــــــاملین  والع
والمتطوعین 

  .فیها 
 

العمل على  6.1
إظهار المؤسسة 
ًمجتمعیا من خالل 
تفعیل أنشطة 
العالقات العامة 

  .واإلعالم
  

  حلقات إذاعیة أنجزت) 5 (6.1.1
  .حملة تطوعیة نفذت) 2 (6.1.2
  .ة مرئیة بثتحلق) 1 (6.1.3
  برشور وزع) 1500 ( 6.1.4
خبر إعالمي نشر ) 200 ( 6.15

  عبر الموقع االلكتروني
 متـــــــابع لـــــــصفحات 1000 6.1.6

  .الفیس بوك للجمعیة أضیف
ـــــــــــل ضـــــــــــمن ) 1500 (6.1.7 إمی

شـــبكة منتـــدى التواصـــل للـــصحافة 
  .أضیف
 رقــم جــوال أضــیف 2000 6.1.8

ضــــمن برنــــامج الرســــائل الخــــاص 
  .بالجمعیة

رســــــــــــــالة تــــــــــــــم ) 50000 (6.1.9
  .توریدها

 موقـــــع الكترونـــــي باللغـــــة 6.1.10
  العربیة واالنجلیزیة فعال

  
ــــم وثــــائقي عــــن بــــرامج 6.1.11  فل

  الحلقاتعدد 

   عدد
 الحمالت

  عدد
 المطبوعات

 عدد االمیالت 

 عدد األرقام 

 عدد المتابعین 

 مقر فرعي 

  موقع
 الكتروني

 فلم 

  خدمة
 االنترنت

  وحدة التصویر
  والمونتاج

  

العمل على  6.1
إظهار المؤسسة 
ًمجتمعیا من خالل 
تفعیل أنشطة 
العالقات العامة 

  .واإلعالم
  

  حلقات إذاعیة أنجزت) 10 (6.1.1
  .حملة تطوعیة نفذت) 5 (6.1.2
  .حلقة مرئیة بثت) 1 (6.1.3
بروشـــــــــــــور عـــــــــــــن ) 2000 (6.1.4

  الجمعیة وزع
  لقاءات تعریفیة أنجزت) 5 (6.1.5
  .ملصق وزع) 1000 ( 6.1.6
  .خبر إعالمي نشر) 500 (6.1.7
 متـــــــــــابع لـــــــــــصفحات 2000 6.1.8

  .الفیس بوك للجمعیة أضیف
إمیـل ضـمن شــبكة ) 3000( 6.1.9

  .منتدى التواصل للصحافة أضیف
 رقـــم جـــوال أضـــیف 2500 6.1.10

ــــــامج الرســــــائل الخــــــاص  ضــــــمن برن
  .بالجمعیة
رســــــــــــــالة تـــــــــــــــم ) 80000 (6.1.11
  .توریدها

تــــشكیل مجلــــس استــــشاري  6.1.12
ـــــــــاء فخـــــــــري مـــــــــن األعیـــــــــان  أو أمن

  .وقیادات المجتمع المدني 

  الحلقاتعدد 

  عدد الحمالت 

  عدد
 المطبوعات

 عدد اللقاءات 

 عدد االمیالت 

 عدد األرقام 

 عدد المتابعین 

 قر فرعي م
 للجمعیة فعال

 فلم 

  وحدة التصویر
 والمونتاج

  مجلس
  استشاري

  فلم

العمل  6.1
على إظهار 

المؤسسة 
ًمجتمعیا من 
خالل تفعیل 

أنشطة 
العالقات 

العامة 
  .واإلعالم

  

ـــــــــة ) 15 (6.1.1 حلقـــــــــات إذاعی
  أنجزت
ـــــــــــــة ) 8 (6.1.2 ـــــــــــــة تطوعی حمل
  أنجزت
  .حلقة مرئیة بثت) 2 (6.1.3
بروشـــــور عـــــن ) 3000 (6.1.4

  الجمعیة وزع
لقــــــــاءات توعیــــــــة ) 10 ( 6.1.5
  أنجزت
  .ملصق وزع) 1200 ( 6.1.6
ـــــر  إعالمـــــي ) 800 (6.1.7 خب

  .نشر
 متــابع لـــصفحات 3000 6.1.8

  .الفیس بوك للجمعیة أضیف
إمیـــــــل ضـــــــمن ) 5000 (6.1.9

شبكة منتدى التواصل للـصحافة 
  .أضیف

رقــــــم جــــــوال )  5000 (6.1.10
أضــیف ضــمن برنــامج الرســـائل 

  .جمعیةالخاص بال

  عدد
 الحلقات

  د عد
 الحمالت

  عدد
 المطبوعات

  عدد
 اللقاءات

  عدد
 االمیالت

 عدد األرقام 

  عدد
 المتابعین

  مقر فرعي
 للجمعیة

 فلم وثائقي 

  وحدة
التصویر 
 والمونتاج
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  .الجمعیة نشر
ـــــة 6.1.12  مكتـــــب فرعـــــي للجمعی

فــــــي الـــــــضفة الغربیــــــة تـــــــم فتحـــــــه 
  .وتأثیثه

 وحدة التصویر والمونتاج 6.1.13
 دور لتعزیــــــزالخاصــــــة بالجمعیــــــة 

ة رؤیـــة اإلعـــالم فـــي دعـــم ومـــساند
 .ة طورتورسالة الجمعی

  

ــــــرامج 6.1.13 ــــــائقي عــــــن ب ــــــم وث  فل
  .رالجمعیة نش

 مكتــب فرعــي للجمعیــة فــي 6.1.14
  .الضفة الغربیة تم تطویره

ــــــــصویر 6.1.15 ــــــــل وحــــــــدة الت  تفعی
 لتعزیـزوالمونتاج الخاصة بالجمعیة 

دور اإلعالم في دعم ومساندة رؤیة 
 .ةورسالة الجمعی

  

رســـالة تـــم ) 100000 (6.1.11
  .توریدها

 فلــم وثــائقي عــن بــرامج 6.1.12
  .الجمعیة نشر

 مكتــب فرعــي للجمعیــة 6.1.13
  .في الضفة الغربیة تم تطویره

 تفعیــل وحـــدة التـــصویر 6.1.14
ــــــة  والمونتــــــاج الخاصــــــة بالجمعی

 دور اإلعــــالم فــــي دعــــم لتعزیــــز
 .ةومساندة رؤیة ورسالة الجمعی

  
  
  
  
  

العمل على  6.2 
تطویر وتحسین أداء 

 . والمتطوعینالعاملین

  

دورات تدریبیة في ) 5 ( 6.2.1
المجاالت اإلداریة وتجنید األموال 

 العمل اإلنساني التنموي معاییر
ونظام أسفیر والتخطیط واإلسعاف 

  .األولي نفذت
ورش عمـــــــــــل عـــــــــــن ) 3 ( 6.2.2

  حقوق العاملین أنجزت
تقیـــیم للطـــاقم العمــــل ) 2 ( 6.2.3
  أنجز

  لقاء مفتوح أنجز) 3  (6.2.4
ــــــدریب كــــــادر الجمعیــــــة   6.2.5 ت

 .علـــــى مهــــــارات البحـــــث العلمــــــي

  الدوراتعدد 

 عدد الورش 

 عدد اللقاءات 

  عدد
 تاالستبیانا

  

العمل على  6.2
تطویر وتحسین 
 أداء العاملین

 .والمتطوعین

  

ــــــــــة فــــــــــي ) 5 ( 6.2.1 دورات تدریبی
المجـــاالت اإلداریـــة وتجنیـــد األمـــوال 

  .واإلدارة المالیة نفذت
ورش عمـل عـن قـانون ) 5 ( 6.2.2

  العمل الفلسطیني أنجزت
 تطـــــــــــویر األدلـــــــــــة المالیـــــــــــة 6.2.3

  .واإلداریة أنجز
  لقاء مفتوح أنجز) 3 (6.2.4
  .تقییم لطاقم أنجز) 3 (6.2.5
دورات تربویة للمربیات ) 4 (6.2.6

ومعلمات مركز التواصل التعلیمي 
 -الطفل تربیة -صف إدارة(عن 

  الدوراتعدد 

 عدد الورش 

 عدد اللقاءات 

  عدد
 تاالستبیانا

 عدد األدلة 

  

العمل  6.2
على تطویر 
وتحسین أداء 

 العاملین
 .طوعینوالمت

  
  
  
  

دورات تدریبیــة فــي ) 5 ( 6.2.1
المجـــــــــاالت اإلداریــــــــــة وتجنیــــــــــد 
األموال والطفولة المبكرة والـدعم 

  .النفسي نفذت
ورش عمـــــــــــــــــــــــــــــــــل ) 8 ( 6.2.2
  .أنجزت
تقییم للطاقم العمل ) 4 ( 6.2.3
  .أنجز

ــــــــــاءات مفتوحــــــــــة ) 5 (6.2.4 لق
  .أنجزت
 مع العاملین تدریب 6.2.5

 مع التعامل على األطفال

  عدد
 الدورات

 عدد الورش 

  عدد
 اللقاءات

  عدد
 تاالستبیانا
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  .عقد
ــــــــي عــــــــن ) 2 (6.2.6 لقــــــــاء تعریف
ف الخطــــــــة اإلســــــــتراتجیة و  أهــــــــدا

لقــــــاء تعریفــــــي عــــــن دلیــــــل تجنیــــــد 
  .األموال أنجز

 تدریبال و)التدریس  وطرق مهارات
 وتفریغ دعم (نفسیة دورات على
 المشكالت مع التعامل فن -نفسي

 إعداد على تدریب و ال)السلوكیة
 على التدریب و تعلیمیة وسائل

 . نفذتواإلشراف المتابعة

 . عقدالطارئة الحاالت
 

العمل على  6.3 
تحسین البنیة الداخلیة 

 وتطویر للمؤسسة
 .قدراتها

  
  
  
  
  
  
  

 برنامج األرشفة  6.3.1
  . للجمعیة أنجزيااللكترون

  .برامج إداریة أنجزت) 4 (6.3.2
 تورید أثاث مكتبي 6.3.3

  .للجمعیة ورد
 تصویر ةماكینورید  ت6.3.4

  .للروضة أنجز
المعلومات إدارة  نظم  6.3.5

 تم  في الجمعیةااللكتروني
  .إعداده
 وحدة لتجنید األموال تم 6.3.6

  . تأسیسها
 مكتبة الجمعیة تم 6.3.7

  .تطویرها
 نظام تقییم المشاریع 6.3.8

  .للجمعیة أنجز

 البرامج 

 األثاث 

  نظام إدارة
المعلومات 
 االلكتروني

  وحدة تجنید
 األموال

 المكتبة 

 تقییم المشاریع 

  جهاز ماسح
 ضوئي

  الموقع
 االلكتروني

  

العمل على  6.3
تحسین البنیة 
 الداخلیة للمؤسسة

 .وتطویر قدراتها

  

  . بناء طابق أنجز 6.3.1
   تطویر قاعة التدریب أنجز6.3.2
  .جز تطویر غرفة األلعاب أن6.3.3
تــــم .  أثــــاث مكتبــــي للروضــــة6.3.4
  .توریده

 صــــــــیانة برنــــــــامج األصــــــــیل 6.3.5
  .أنجز

مكتبــة وســائط متعــددة قــد تــم  6.3.6
  .تطویرها وزاد عدد روادها

 دائــــــــــرة شــــــــــؤون المــــــــــوظفین 6.3.7
 .طورت

دلیل خاص للمستفید یوضح  6.3.8
ــــى الخدمــــة  تــــم آلیــــات الحــــصول عل

  .إعداده
بكة االتصال الداخلیة بین  ش6.3.9

أجهـــــــــزة الحاســـــــــوب فـــــــــي الـــــــــدوائر 

 البناء 

 قاعة التدریب 

 غرفة األلعاب 

 األثاث 

 األصیلجبرنام  

 مكتبة وسائط 

  دائرة شؤون
 الموظفین

 دلیل الخدمة 

  شبكة اتصال
 داخلیة

  بوابة
 .الكترونیة

 
  

العمل  6.3
على تحسین 
البنیة الداخلیة 

 للمؤسسة
وتطویر 

 .قدراتها

  

 تطویر الـشبكة الداخلیـة  6.3.1
  .أنجز

 إنــــــــشاء مــــــــسرح للطفــــــــل 6.3.2
  .الفلسطیني أنجز

 إنــــشاء مختبــــر كمبیــــوتر 6.3.3
  .أنجز

ـــــــــــــــــــــصویر 6.3.4  وحـــــــــــــــــــــدة الت
  .والمونتاج طورت

ــــــــــــــــــة 6.3.5  المنــــــــــــــــــاهج التربوی
الخاصــة بطــالب الروضــة طبــع 

  .ووزع
الطاقـة / مـصدر للطاقـة  6.3.6

  .تم تركیبه للجمعیة  الشمسیة
 خارجیة للروضة   العاب6.3.7
  .وردت

ة بیانــــــات محدثــــــة دقاعــــــ 6.3.8

 الشبكة 

 المسرح 

 المختبر 

  وحدة
التصویر 
 والمونتاج

  المنهاج
 التربوي

  الطاقة
 الشمسیة

  ألعاب
 خارجیة

  قاعدة
 بیانات

  نظام أرشفة
 البرید
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 المواقع االلكترونیة 6.3.9
  .الخاص بالجمعیة طورت

 وفقا مقصف للروضة 6.3.10
 . تم إنشاؤهالصحیة لالشتراطات

 عن بدیلة طاقة درمص 6.3.11
 )UPS شاحن ( للروضةالكهرباء
  .تم توفیره
 لریاض موحد منهاج 6.3.12
 وتحدیثه المساندة والمواد األطفال
 وتوفیر المواد باستمرار

والمستلزمات والوسائل التي تدعم 
 .تحقیق المنهاج تم تنفیذه

 
  

  . طورتواألقسام
 مكاتـــب لمربیـــات الروضـــة 6.3.10

  .وخزانات ملفات خشبیة تم توریده
 بوابـــــة الكترونیـــــة لخـــــدمات 6.3.11

  .الجمعیة للمستفیدین طورت
 األغـــــراض متعـــــددة غرفـــــة 6.3.12

 مــــــع االجتماعـــــات لعقـــــد وتجهیزهـــــا
 واألنــشطة والمربیــات األمــور أولیــاء
  . تأسستمعیةالمجت الثقافیة

للروضة  الخارجیة األلعاب 6.3.13
  .تم صیانتها

  . وللموظفین طورتللمستفیدین
نظـــام الكترونـــي ألرشـــفة  6.3.9

الوثـــــــــــــائق والبریـــــــــــــد الـــــــــــــداخلي 
  . أنجزوالخارجي
 وحــدة للمتابعــة والتقیــیم 6.3.10

  .تم تأسیسها
 حاســـوب مختبـــر غرفــة 6.3.11

 تـــــم حاســـــوب بـــــأجهزة وتزویــــدها
  .توریده

ــــــــاء 6.3.12 ، ألبــــــــاریزا، الكهرب
 الصحي والصرف المیاه شبكات

  .تم عقد صیانة

  وحدة متابعة
 وتقییم

  
  
  
  

العمل على رفـع  6.4  
مــــستوى التــــشبیك مــــع 

و مؤســسات مجتمعیــة 
وزیـادة  ًخارجیا وًداخلیا

العالقـات مـع الجهــات 
  .المانحة

 
  

  مذكرة تفاهم وقعت) 25 (6.4.1
  تنسیق أنجز) 50 (6.4.2
اجتماعـــات ونـــدوات ) 10 (6.4.3
  أنجزت

زیــــــــــــــارة میدانیــــــــــــــة ) 50 (4.4..6
  .أنجزت
 عــــــــــــضویة فــــــــــــي شــــــــــــبكة 6.4.5

  . القاهرة–المنظمات األهلیة 
ـــــــــــــسخة عـــــــــــــن  ) 500 ( 6.4.6 ن

 عدد المذكرات 

  عدد
 التنسیقات

  عدد
 االجتماعات

 عدد الزیارات 

  عضویة
 الشبكة

  عدد

ــــــى  6.4  العمــــــل عل
رفع مستوى التشبیك 
مـــــــــــــــع مؤســـــــــــــــسات 

 ًداخلیـــــاو مجتمعیــــة 
ـــــــــــا وزیـــــــــــادة  ًوخارجی

العالقــــــــــــــــات مــــــــــــــــع 
  .الجهات المانحة

 
  

  مذكرة تفاهم وقعت) 40 (6.4.1
  تنسیق أنجز) 80 (6.4.2
  جتماع وندوة أنجزا) 15 (6.4.3
  .زیارة میدانیة أنجزت) 80 (6.4.4
  .مؤتمر للمؤسسات نفذ) 1 (6.4.5
تطـــــــویر العالقـــــــات العامـــــــة  6.4.6

  ).خطة إستراتجیة ( واإلعالم
نسخة عن التقریـر  ) 500 ( 6.4.7

  .السنوي طبعت ووزعت

 عدد المذكرات 

 عدد التنسیقات 

 عدد 
 االجتماعات

 عدد الزیارات 

 عدد المؤتمرات 

  عدد
 .المطبوعات

  

العمــــــــــــــل  6.4 
علـــــــــــــى رفــــــــــــــع 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــستوى 
التــــــــشبیك مــــــــع 
مؤســــــــــــــــــــــــــسات 

و مجتمعیــــــــــــــــــة 
 ً وخارجیـاًداخلیا

وزیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 
العالقــــــات مــــــع 

مـــــــــــــذكرة تفـــــــــــــاهم ) 60 (6.4.1
  وقعت

  تنسیق أنجز) 100 (6.4.2
اجتمــــــــــاع ونــــــــــدوة ) 20 (6.4.3
  أنجز

یـــــــارة میدانیـــــــة ز) 100 (4.4..6
  .أنجزت
مــــــــــؤتمر للتنــــــــــسیق ) 2 (6.4.5

  .عقد

  عدد
 المذكرات

  عدد
 التنسیقات

  عدد
 االجتماعات

  عدد
 الزیارات

  عدد
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  .التقریر السنوي طبعت ووزعت
  

 .المطبوعات

  
زیــــــــــارات لمؤســـــــــــسات ) 5 ( 6.4.8

  .عربیة دولیة تمت
الجهــــــــــــــــــــــــــــــــات 

  .المانحة
 
  

ـــــــــسخة عـــــــــن  ) 500 ( 6.4.6 ن
  .التقریر السنوي طبعت ووزعت

ــــــــــس استــــــــــشاري أو  6.4.7 مجل
أمنــــــــاء فخــــــــري مــــــــن األعیــــــــان 

  . شكلوقیادات المجتمع المدني

 المؤتمرات

  عدد
 .المطبوعات

  

عزیز الموارد ت 6.5 
الذاتیة للجمعیة من 
خالل المشاریع 

 . والتشغیلیةاإلنتاجیة

 مركـــز التواصـــل التعلیمـــي 6.5.1
  .تم تطویره

 روضـــة مـــرح لألطفـــال تـــم 6.5.2
  .تطویرها
 دراسة جدوى لمركـز تعلـیم 6.5.3

  .لغة انجلیزیة أنجزت
 مركـــــــــــــز تعلـــــــــــــیم اللغـــــــــــــة 6.5.4

  .االنجلیزیة تم افتتاحه
 عـالج  دراسة جدوى لوحدة6.5.5

  .النطق واستدیو التواصل أعدت
دراســـــــــة جـــــــــدوى لملعـــــــــب 6.5.6 

  .معشب أعدت
 دراســـــــــة جـــــــــدوى لمخبـــــــــز 6.5.7
  .أعدت

  
  
 

  تطویر مركز
التواصل 
 التعلیمي

  تطویر روضة
 مرح

 عدد الطالب 

  مركز اللغة
 .االنجلیزیة

 دراسات جدوى  

عزیز الموارد ت 6.5
الذاتیة للجمعیة من 
خالل المشاریع 

 اإلنتاجیة
 .والتشغیلیة

  . استدیو التواصل تم افتتاحه6.5.1
 وحـــــــدة عـــــــالج للنطـــــــق تــــــــم 6.5.2

  .افتتاحها
 دراسـة جــدوى لمركــز تــدریب 6.5.3

تقنــي و قنــاة إذاعیــة علــى االنترنــت 
  .أعدت
 دراســــــة تــــــسویقیة وتـــــــشغیلیة 6.5.4

  .لوحدة التصویر والمونتاج أعدت
  . ملعب معشب تم افتتاحه6.5.5
ـــــــــــز أوتومـــــــــــاتیك6.5.6  تـــــــــــم ي مخب
  .افتتاحه
 دراســــة جــــدوى لقاعــــة فیــــدیو 6.5.7

  .كونفرس أعدت
  . قاعة فیدیو كونفرس جهزت6.5.8
 دراســـة جـــدوى لمركـــز لیاقــــة 6.5.8

  .بدینة للنساء أعدت

  استدیو
 التواصل

 عدد الطالب 

  وحدة عالج
 نطق

 دراسات جدوى 

 ملعب معشب 

 مخبز 

 فیدیو كونفرس  

عزیز ت 6.5
الموارد الذاتیة 
للجمعیة من 
خالل المشاریع 

 اإلنتاجیة
 .والتشغیلیة

  مركـــــــز تــــــــدریب تقنــــــــي 6.5.1
  .للطالب تم افتتاحه

ــــــــــاة إذاعیــــــــــة علــــــــــى 6.5.2   قن
  .االنترنت تم افتتاحها

 دراســـــة جــــــدوى لمحطــــــة 6.5.3
  .تحلیة میاه أعدت

 محطــــة تحلیــــة میــــاه تـــــم 6.5.4
  .افتتاحها
 مركز لیاقة بدنیة للنـساء 6.5.5
 .تم فتحه

  مركز
 تدریب

  عدد
 الطالب

 قناة إذاعیة 

  محطة
 تحلیة

  لیاقة مركز
  بدنیة
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  :م2017اإلطار المنطقي للخطة التشغیلیة للعام  -8-3
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G1   

ــــشباب  تمكــــین ال
ًاقتـصادیا وتعزیـز 
مــــــــــــــــــــشاركتهم 
المجتمعیـــــــــــــــــــة 
والــــــــــــــــــسیاسیة 
والمدنیـــة وحریـــة 
التعبیر عن الرأي 
ومناصـــــــــــــــــــــــرة 

  .قضایاهم
 

ل علـــــى مـــــشاركة العمــــ 1.1
أوســـــع للــــــشباب فـــــي تنمیــــــة 
المجتمـــع المحلـــي ومناصـــرة 
قضایاهم من خالل حمـالت 
ضغط ومناصرة واالسـتخدام 

 .الفاعل لإلعالم المجتمعي

  

ورش عمــــــــــــل حــــــــــــول ) 10 (1.1.1
  وتعزیز ثقافـة الحـوارقضایا الشباب

  .والمشاركة المجتمعیة أنجزت
  
  
  
  

 حـــــول جلــــسات حواریــــة) 5( 1.1.2
المشاركة المجتمعیة وقضایا الشباب 
  .ت أنجزوالمدنیة للشباب

  
ضـــــــــــــــــغط حمـــــــــــــــــالت  ) 3 (1.1.3

ــــشباب  ومناصــــرة حــــول المــــشاركة لل
  .أنجزت 

  
ــــــــاءات مــــــــع صــــــــناع ) 5 (1.1.4 لق

  .القرار أنجزت
  
  
  
  

  .حلقة إذاعیة بثت) 3 ( 1.1.5

ورش عمـــــــل حـــــــول  )10( عقـــــــد 1.1.1.1
مفهوم العمل المجتمعي، : المواضیع التالیة

أســالیب التــدخل المجتمعــي،  دور الــشباب  
وتعزیـز ثقافـة ، في تنمیة المجتمع المحلي 

الحـــــوار علــــــى أن یكــــــون عــــــدد الحــــــضور 
  . مشارك من كال الجنسین) 250(
  

جلـــسات حواریـــة حـــول ) 5( عقـــد 1.1.2.1
والمشاركة على أن یكون ، قضایا الشباب 
  ). 200(عدد الحضور 

  
ضــــــــــغط حمــــــــــالت  ) 3( تنفیـــــــــذ 1.1.3.1

  .ومناصرة حول المشاركة للشباب
  
  

ـــــة مـــــع ) 5( عقـــــد 1.1.4.1 لقـــــاءات حواری
صــــناع القــــرار حــــول المــــشاركة الــــسیاسیة 
والمدنیــة للـــشباب وهجـــرة الـــشباب والبطالـــة 

  ). 100( الحضور على أن یكون عدد
  
  

 حلقـات إذاعیـة بمـشاركة 3 تنفیـذ 1.1.5.1

  عدد اللقاءات 

  مستوى الوعي
  والتغیر في السلوك

  مستوى
 المشاركة المجتمعیة

  العالقات
االجتماعیة 

 واألسریة

 عدد الحمالت 

 عدد الجلسات 

 عدد الحلقات 

 عدد الورش 

  عدد
 المداخالت

 نادي شبابي 

  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد
  المبادرات 

 قائمة الحضور  
  العقود  
  صور الحضور  
 دات الفواتیر والسن 

 خطة العمل 

 محاضر االجتماعات 

 التقاریر 

 المادة العلمیة 

 المطبوعات 

 التوثیق والتصویر 

 كشوفات الحضور 

 األخبار اإلعالمیة 

 الحمالت  

  مــــدیر برنــــامج
 الشباب 

  منسق مشاریع
 الشباب

 مساعد إداري  

  
2500  
  
  
  
  
  
  

1200  
  
  
  

3000  
  
  
  
  

1400  
  
  
  
  
800  
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مـــــــــــــــــداخالت علـــــــــــــــــى ) 3 ( 1.1.6
  .المحطات الفضائیة تمت للشباب

  
دي مبـادرات شـبابیة لنـا) 3 ( 1.1.7

  .منتدى التواصل الشبابي تم تنفیذها

  .الشباب عن التنمیة المجتمعیة
  

ـــــــى ) 3 (1.1.6.1 ـــــــشباب عل مـــــــداخالت لل
  .المحطات الفضائیة عن المشاركة

  
 مبــــــادرات شــــــبابیة فــــــي 3 تنفیــــــذ 1.1.7.1

قطـــــــاع غـــــــزة عــــــــن المـــــــشاركة الــــــــسیاسیة 
والمجتمعیة والمدنیة من قبل أعضاء نادي 

  ) شاب50( لتواصل الشبابي منتدى ا

  
  
500  
  
  
  

3500  
  
  

العمـــــــل علـــــــى تمكـــــــین  1.2
شباب للعـــب دور سیاســـي الـــ
زیــــادة تمثیــــل الــــشباب فــــي و

مواقـــــــع صـــــــنع القـــــــرار فـــــــي 
  .المجتمع الفلسطیني

ورش عمــــــــــــــل عــــــــــــــن ) 10 (1.2.1
مشاركة الشباب في المجالس البلدیة 
ـــــــــــــة  ـــــــــــــات اإلداری ـــــــــــــدیات والهیئ والبل

  . للمؤسسات نفذت
  

حلقــــــات نقــــــاش حــــــول ) 6  (1.2.2
  قانون الشباب الفلسطیني نفذت 

  
مـــــن دلیـــــل نـــــسخة ) 1000 (1.2.3

قــــانون الــــشباب الفلــــسطیني طبعــــت 
  ووزعت 
اســــــــــتبانه لقیــــــــــاس ) 1000 (1.2.4

مـــــستوى المـــــشاركة الـــــسیاسیة عنــــــد 
  الشباب أنجزت

ورش عمل عن ) 10( تنفیذ 1.2.1.1
مشاركة الشباب في المجالس البلدیة 

  ). شاب2500( والجمعیات 
  
  

حلقات نقاش عن ) 6( تنفیذ 1.2.2.1
  .قانون الشباب

  
نسخه من دلیل قانون ) 1000 (1.2.3.1
  .الشباب

  
 استبانه على 1000 توزیع 1.2.4.1

الشباب لقیاس مستوى المشاركة السیاسیة 
نتائج من قبل ٕلهم واعداد تقریر مسحي بال

  مستوى
 المشاركة 

  اللقاءات عدد 

  عدد
 تاالستبیانا

 حملة التواقیع 

  عدد القیادات 
  
  

 عقود المدربین 

 قائمة الحضور 

 المادة التدریبیة 

 الفواتیر والسندات 

 التصویر والتوثیق 

 تتحلیل االستبیانا 

 التقاریر 

 خطط العمل 

 األخبار اإلعالمیة 

 العطاءات 

 دلیل 

 كشوفات الحضور 

 تقریر مسحي  

  مــــدیر برنــــامج
 الشباب 

 شاریع منسق م
 الشباب

 مساعد إداري  

  
2700  
  
  
  
  

1800  
  
  

5500  
  
  

3000  
  
  



  

   صـلمجــعية منتـدى التـوا

 
  

Al Tawasol Forum Society  

 

5190                                              )                                     2019 – 2017(الخطة اإلستراتیجیة لجمعیة منتدى التواصل  

 

  $التكلفة   المسئولیة  مصادر التحقق   القیاسمؤشر  النشاط  المخرج  الهدف  الغایة
  

حملـــة توقیعـــات علـــى وثیقـــة  1.2.5
الــــشرف مــــن قبــــل رؤســــاء مجـــــالس 

  علــــــــى مــــــــشاركة إدارة الجمعیــــــــات
  .الشباب

  
شخـــــــــــصیة شـــــــــــبابیة ) 15  (1.2.6

  .قیادیة أعدت 

  .مركز متخصص
 إعداد وثیقة شرف من قبل 1.2.5.1

الهیئات اإلداریة في الجمعیات األهلیة 
تتضمن الحفاظ على مشاركة الشباب في 
مجالس اإلدارة واإلعالن عن ذلك بمؤتمر 

  .صحفي
ساعة  ) 30( تنفیذ دورة تدریبیة 1.2.6.1

  . شاب15عن مهارات القیادة ل 

  
  

1500  
  
  
  

3000  

 بــــــــرامج العمـــــــل علــــــــى 1.3
ــــــدریب وتعزیــــــز القــــــدرات  الت

ـــــــة ، التقنیـــــــة الفنیـــــــة ، المهنی
 . للشباب

  

ـــــــــــة عـــــــــــن ) 3 (1.3.1 دورات تدریبی
مهـــــــارات الحـــــــصول علـــــــى وظیفـــــــة 

  .نفذت
  
  

ورش عمــــــــــــل عــــــــــــن ) 10 ( 1.3.2
  .ب أنجزتمفهوم التطوع لدى الشبا

  
ـــــز ) 3 (1.3.3 ـــــة لتعزی دورات تدریبی

القــــــدرات المهنیــــــة والتقنیــــــة والفنیــــــة 
  .للشباب نفذت

  
  

  .عقود تطوع أنجزت) 8 (1.3.4
  

دورات تدریبیة بواقع ) 3( تنفیذ 1.3.1.1
 ساعة تدریبیة لكل مجموعة على 21

 شاب 75( مهارات الحصول على وظیفة 
  ).من كال الجنسین

  
ورش عمل عن ) 10( تنفیذ 1.3.2.1

  ). شاب200( مفهوم التطوع لدى الشباب 
  

دورات تدریبیة بواقع ) 3(تنفیذ  (1.3.3.1
ة لكل مجموعة على  ساعة تدریبی42

 شاب 75( مهارات الحصول على وظیفة 
  ).من كال الجنسین

  
 عقود مع متطوعین 8 توقیع 1.3.4.1

للعمل ضمن برامج الجمعیة بحیث یتم 

 عدد الدورات 

 عدد الورش 

 عدد العقود 

  عدد
 التنسیقات

 عدد المدربین 

  مستوى
 المشاركة

 عدد اللقاءات 

  

 عقود المدربین 

 قائمة الحضور 

 المادة التدریبیة 

 الفواتیر والسندات 

 التصویر والتوثیق 

 تتحلیل االستبیانا 

 التقاریر 

 خطط العمل 

 األخبار اإلعالمیة 

 المسهلین 

 اءاتالعط 

 عقود المتطوعین 

 كشوفات الحضور 
 
  

  مــــدیر برنــــامج
 الشباب 

  منسق مشاریع
 الشباب

 مساعد إداري  

  
6600  
  
  
  
  

2000  
  
  

12600  
  
  
  
  

4000  
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  .مدربین تم إعدادهم) 20 (1.3.5
  
  
  

ــــــدورات مــــــع ) 40 (1.3.6 ــــــسیق ل تن
  .مؤسسات شریكة نفذ

  
  
  

لقـــــاءات حواریـــــة بـــــین ) 10 (1.3.7
وع الشباب وصـناع القـرار فـي موضـ

  .التشغیل نفذ

 5عن $ 500صرف مكافئه لكل متطوع 
  .شهور فترة عمل

  
 تنفیذ دورة إعداد مدربین بواقع 1.3.5.1

 خریج 20 استفاد منها ة ساعة تدریبی30
  . كال الجنسینمن
  

 خریج من 40 توفیر تدریب ل 1.3.6.1
كال الجنسین مع مؤسسات شریكة بحیث 

تقوم الجمعیة بتوفیر مواصالت للخریج   
  ).للدورة الواحدة لكل خریج$ 50( 
  

لقاءات حواریة بین ) 10( تنفیذ 1.3.7.1
الشباب وصناع القرار في موضوع 
التشغیل على أن ال یقل عدد الحضور 

  .ة في كل لقاء/مشارك 20عن 

  
  
  
  

2200  
  
  
  

2000  
  
  
  
  
  

4000  

التمكـــــــین االقتـــــــصادي  1.4
  .للشباب 

فرصة عمل ) 20 (1.4.1
  .للخریجین وفرت

  
  
  

تدریبات شباب ریادي ) 3 (1.4.2
 المشاریع الصغیرة حول ماهیة

ــــــــــــــوفیر 1.4.1.1  فرصــــــــــــــة عمــــــــــــــل 20 ت
للخــریجین فــي مؤســسات المجتمــع المــدني 

ـــــى مـــــدار   شـــــهور 5والقطـــــاع الخـــــاص عل
  .في الشهر لزیادة خبراتهم$ 300براتب 

  
دورات تدریبیــــة حــــول ) 3( تنفیــــذ 1.4.2.1

 ساعة 21ما هیة المشاریع الصغیرة بواقع 

  عدد فرص
 العمل

 عدد الورش 

 عدد اللقاءات 

 عدد الطالب 

 50 % من
 .قیمة الرسوم

 قائمة الحضور 

 الفواتیر والسندات 

 التوثیق 

 العقود 

 كشوفات الحضور 

 التصویر 

 المجموعات 

  مــــدیر برنــــامج
 الشباب 

  منسق مشاریع
 الشباب

 مساعد إداري  

  
32400  

  
  
  
  

4000  
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  .أعدت

  
مشاریع صغیرة ریادیة ) 5 (1.4.3
  .مولت

  
  
  

ة سددت /طالب) 20 (1.4.4
رسومهم الجامعیة لفتح أفق 

  .لحصولهم على فرص عمل
  
  

فرصة عمل لمن تلقوا ) 20 (1.4.5
  .تأهیل مهني وفرت

  
  

 فتح قنوات اتصال مع 1.4.6
فرص ) 10(شركات عربیة لتوفیر 

ن ضمن فكرة عمل للطلبة المتمیزی
  .العمل عن بعد

شاب من غیر ) 20 (1.4.7
  .الخریجین تلقى تدریب مهني 

  

  . شاب90تدریبیة لكل دورة ویستفید منها 
  

 مـشاریع صـغیرة ریادیـة 5 تمویل 1.4.3.1
للــــشباب اللــــذین تلقــــوا التــــدریب بنــــاء علــــى 
دراسـة جـدوى للمـشاریع بحیـث تكـون تكلفـة 

  . $3000المشروع ال تزید عن 
  

 500(  تــسدید الرســوم الجامعیــة 1.4.4.1
ة الســـتخراج / طالـــب20ل ) بالمتوســـط $ 

شـهاداتهم الجامعیـة علـى أن ال یقـل معــدل 
  %.75الخریج عن 

  
 فرصــــــة عمـــــل لمــــــن 20 تـــــوفیر 1.4.5.1

نجـاره ( تلقى تأهیل مهني في ورش مهنیة 
) الـــــخ...  كهربـــــائي ســـــیارات – حـــــداده –

  . شهور5لمدة $ 200بحیث یكون الراتب 
 العمــل علــى فــتح قنــوات اتــصال 1.4.6.1

مع شركات عربیة لتوفیر فرص عمل لعدد 
 طــــالب متمیــــزین ضــــمن العمــــل عــــن 10
  .بعد

 دورات تـــدریب مهنـــي ل 4 تنفیـــذ 1.4.7.1
 شـــــاب فـــــي مراكـــــز التـــــدریب المهنـــــي 25

  .الخاصة

  عدد الشركات
 العربیة

 عدد الدورات 

  مستوى
 المشاركة

  

 محاضر االجتماعات 

 التقاریر 

 المیةاألخبار اإلع 

 المشاریع الصغیرة 

 دراسات الجدوى 

 المادة التدریبیة 

 فرص العمل 

 الرسوم الجامعیة 

 مذكرات التفاهم 
 
  

  
  
  

15600  
  
  
  
  

10000  
  
  
  
  

20000  
  
  
  
  

1000  
  
  
  

14000  
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ورش عمل عن توجیه ) 10 (1.4.8

  .الشباب نحو سوق العمل المهني
 ورش عمل عـن توجیـه 10 تنفیذ 1.4.8.1

عـــدد ( الـــشباب نحـــو ســـوق العمـــل المهنـــي
  ). شاب من كال الجنسین200المستفیدین 

  
2000  
  

  162800  إجمالي الغایة األولى
G2   

لعمــــــــل علــــــــى ا
ــــــف مــــــن  التخفی
حدة الفقـر ودعـم 

 .سبل العیش
 

 تقدیم مساعدات إغاثیة 2.1
للمتــــــــضررین فـــــــــي أوقـــــــــات 

لمیثــــــــاق  حــــــــسب االكــــــــوارث
ـــــساني والمعـــــاییر الـــــدنیا  اإلن
   للعمـــــــــــــل فـــــــــــــي الطــــــــــــــوارئ 

)The Sphere 

Project.(  

  طرد غذائي وزع) 1000 (2.1.1
  
  
  

  . وزع وفرشةحرام) 500 (2.1.2
  
  
  

  .صحي وزعطرد ) 500 (2.1.3
  
  

نایلون )  متر مربع1000 ( 2.1.4
  .وزع في فصل الشتاء

  
  
  
  
  

 كوب بیسكورس للشوارع 10 2.1.5

ــــــــــد وتوزیــــــــــع 2.1.1.1  طــــــــــرد 1000 توری
غذائي لألسر المتضررة بحیث تكون قیمـة 

  .$50الطرد 
  

 حـــرام وفرشـــة علـــى 500 توزیـــع 2.1.2.1
ــــــث تكــــــون القیمــــــة  األســــــر المتــــــضررة بحی

30$.  
  

 طــرد صـحي للنــساء 500توزیـع  2.1.3.1
والفتیــات المتـــضررات بحیــث ال تقـــل قیمـــة 

  .$60لطرد عن ا
 متــر مربــع نــایلون 2000 توزیــع 2.1.4.1

ـــــازل األســـــر المتـــــضررة مـــــن الكـــــوارث  لمن
الطبیعیـــة بحیـــث یكـــون نـــصیب الفـــرد فـــي 

 متـر مربـع 3.5األسرة حـسب نظـام أسـفیر 
  ).$2سعر المتر المربع من النایلون ( 
  
  

 طـــن بیـــسكورس 10 توریـــد وفـــرد 2.1.5.1

 عدد الدورات 

 عدد الطرود 

  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد
 المستفیدین

  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد
 المساعدات

 عدد الطرود 

  عدد
 الحرامات

  مستوى
 المشاركة

  عدد
 المستفیدین

  خطة
 طوارئال

 المتطوعین 

 عدد الحقائب 

  

 العقود 

 العطاءات 

 كشوفات المستفیدین 

 التوثیق 

 الفواتیر والسندات 

 خطة العمل 

 محاضر االجتماعات 

 التوریدات 

 تقاریر المتابعة 

 األخبار اإلعالمیة 

 التوثیق والتصویر 

  

  مــــدیر برنــــامج
ــــــــــــــــــــة و  اإلغاث

 الطوارئ

  منسق مشاریع
اإلغاثــــــــــــــــــــــــــــــة 

 والطوارئ

 مساعد إداري  

  
50000  

  
  
  

15000  
  
  
  

30000  
  
  
  

4000  
  
  
  
  
  
  

2250  
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الترابیة داخل المخیم للتسهیل حركة 

  .المرور فردت
  
  

  . شنبر وزع500 2.1.6
  

طرد كسوة الشتاء ) 600 (2.1.7
  .لألطفال وزع

  
  

برمیل میاه صحیة  ) 200 (2.1.8
  .وزع
  
  

لجنة إدارة أزمة  شاب 75 2.1.9
من الشباب المتطوعین شكلت 

  .وتلقت تدریبات
  
  
  

 خطة لمواجهة الطوارئ 2.1.10
  .والكوارث طورت

  

ام لتــسویة الــشوارع التربیــة وفــتح الطــرق أمــ
( المـــواطنین فـــي حالـــة الكـــوارث الطبیعیـــة 

شـــــــامل التـــــــسویة $ 250= ســـــــعر للطـــــــن 
  ).والعمال

ـــــى 500 توزیـــــع 2.1.6.1  شـــــنبر غـــــاز عل
  ).$65سعر الشنبر ( األسر المتضررة 

 طـــــرد كـــــسوة شـــــتاء 600 توزیـــــع 2.1.7.1
علــــى األطفــــال المتــــضررین بحیــــث تكــــون 

  .$50= قیمة الطرد للطفل الواحد 
  

 برمیـــــل میــــاه ســـــعة 200 توزیــــع 2.1.8.1
ســـعر (  لتــر علــى األســـر المتــضررة 500

  ).$70= البرمیل 
  

دورات تدریبیــــة إلدارة ) 3( تنفیــــذ 2.1.9.1
األزمــــة والعمـــــل وقـــــت الطـــــوارئ ومعـــــاییر 

 شـاب 75( العمـل اإلنـساني ونظـام أسـفیر 
ومصاریف إداریة للجنة ) من كال الجنسین

  .للعمل خالل أوقات الطوارئ 
  
  
  
  

  
  
  
  

32500  
  
  

30000  
  
  
  

14000  
  
  
  

14900  
  
  
  
  
  
0.0  
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شبكة أناره أمنة ) 500 (2.1.11
  .وزعت

  
  

حقیبة إسعافات ) 500 (2.1.12
  .حقیبة عدة وزعت) 500(أولیة و 

  
  
  

طرد أدوات ) 300 ( 2.1.13
  .مطبخ منزلیة وغاز وجرة غاز وزع

  
  
  

صندوق میاه  ) 500 ( 2.1.14
  .كبیر وزع

ه ر شـبكة انــا500یـد وتوزیـع  تور2.1.11.1
أمنه على األسـر المتـضررة وقـت الكـوارث 

  )$60= سعر وحدة اإلنارة ( 
  

 حقیبــــــــة 500 توریــــــــد وتوزیــــــــع 2.1.12.1
ـــــــة (إســـــــعافات   500و) $30ســـــــعر الحقیب

ســعر ( حقیبــة عــدة علــى األســر المتــضررة
  ).$25الحقیبة 

  
 طرد مكـون 300 تورید وتوزیع 2.1.13.1

 كجـــم وفـــرش 12مـــن أدوات منزلیـــة وغـــاز 
سـعر الطـرد ( غاز على األسر المتـضررة 

150$.(  
  

ـــــع 2.1.14.1 ـــــد وتوزی  صـــــندوق 500 توری
میـــاه حجـــم كبیــــر علـــى األســـر المتــــضررة    

  ).$4= سعر الصندوق ( 

30000  
  
  
  

27500  
  
  
  
  
  

45000  
  
  
  
  

2000  

العمل على تنفیذ  2.2 
 لألسر مشاریع مدرة للدخل

 .الفقیرة

  

جلسة تحدید ) 20 (2.2.1
احتیاجات ودراسة جدوى وتدریب 

  .محو أمیة مالیة نفذت
  

تدریبات أنجزت عن ) 5  (2.2.2
  .المشاریع الصغیرة

جلسة تحدید ) 20( تنفیذ 2.2.1.1
ٕاحتیاجات لألسر الفقیرة واعداد دراسات 

  الجدوى من قبل استشاري متخصص 
  

دریبیة بواقع دورات ت) 5( تنفیذ 2.2.2.1
 ساعة تدریبیة لكل دورة عن إدارة 21

 عدد الجلسات 

  عدد
 التدریبات

  دراسات
 الجدوى

 عدد المشاریع 

 العقود 

 الفواتیر والسندات 

 التدقیق الخارجي 

 قائمة الحضور 

 دراسات الجدوى 

 تقاریر المتابعة 

  مــــدیر برنــــامج
ــــــــــــــــــــة و  اإلغاث

 الطوارئ

  منسق مشاریع
اإلغاثــــــــــــــــــــــــــــــة 

 والطوارئ

  
5000  
  
  
  

9000  
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مشاریع صغیرة مدرة ) 10 (2.2.4
  .للدخل نفذت

  
  

دلیل إلدارة ) 1000 (2.2.5
  .المشاریع الصغیرة وزع

  

لمشاریع الصغیرة ومحو األمیة المالیة    
 شخص من كال 100عدد المستفیدین ( 

  ).الجنسین
  
  

 مشاریع صغیرة مدرة 10 تنفیذ 2.2.4.1
للدخل لألسر المهمشة بحیث تكون قیمة 

  $،5000المشروع 
  

  إعداد دلیل لتنفیذ و إدارة وتقییم2.2.4.1
المشاریع الصغیرة من قبل استشاري 

 نسخة من 1000متخصص وطباعة 
  .الدلیل

  عدد
 التنسیقات

  عدد
 تاالستبیانا

  مستوى
 المشاركة

  عدد
 المطبوعات

  دلیل
المشاریع 
 الصغیرة

  

 التوثیق 

 التصویر 

 خطة العمل 

 األخبار اإلعالمیة 

 التقاریر 

  

  مساعد إداري    
  
  
  
  

50000  
  
  
  

9000  
  

  

تقدیم المساعدات  2.3
  للفئات المستحقةاإلنسانیة

  . غذائي وزعطرد) 1000 (2.3.1
  
  
  

  . وزعكیلو لحمة) 500 (2.3.2
  
  
  

  .ت وزعسلة خضار) 500 (2.3.3
  
  

ــــــــــد وتوزیــــــــــع 2.3.1.1  طــــــــــرد 1000 توری
غذائي لألسر المتضررة بحیث تكون قیمـة 

  .$50الطرد 
  

 كیلو لحمة 500  تورید وتوزیع2.3.2.1
= سعر الكیلو ( على األسر المحتاجة 

10$.(  
  

 سلة خضار  500 تورید وتوزیع 2.3.3.1
  .لكل طرد$ 80بقیمة 

  

 عدد الطرود 

  عدد
 المستفیدین

 الخضار 

 ة العیدكسو 

 عدد الطالب 

  عدد
 المساعدات

  

 التوثیق والتصویر 

 العقود 

 تالمطبوعا 

 قائمة الحضور 

 الفواتیر والسندات 

 كشوفات المستفیدین 

 خطة العمل 

 األخبار اإلعالمیة 

 التقاریر 
 
  

  مــــدیر برنــــامج
ــــــــــــــــــــة و  اإلغاث

 الطوارئ

  منسق مشاریع
اإلغاثــــــــــــــــــــــــــــــة 

 والطوارئ

 مساعد إداري  

  
50000  

  
  
  

5000  
  
  
  

40000  
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طفل استفادوا من ) 500 (2.3.4

  .كسوة العید
  

طالب استفادوا من ) 500 (2.3.5
الزي المدرسي والحقیبة المدرسیة 

  .والقرطاسیة
عائلة استفادوا من ) 500 ( 2.3.6

 150مساعدات مالیة عینیة بقیمة 
  .رةلكل أس$ 

أسر وفرت لهم ) 10 (2.3.7
الصیانة الالزمة لمنازلهم من 

، أبواب دورات میاه ، شبابیك 
الخ  وكذلك األثاث ... مطبخ

 –غاز ( المنزلي األساسي     
  ).  جرة غاز -غسالة 

 500 تورید وتوزیع كسوة عید ل 2.3.4.1
$ 30طفل من األسر المحتاجه بقیمة 

  .للطفل
 تورید وتوزیع زي مدرسي وحقیبة 2.3.5.1

ة ة بقیم/ طالب500مدرسیة وقرطاسیة ل 
  .لكل طالب$ 70

 عائلة 500ل  $ 150 توزیع 2.3.6.1
  .ًمحتاجة وفق معاییر موضوعه مسبقا

 
 منازل 10 إجراء صیانة ل 2.3.7.1

، أبواب دورات میاه ، لألسر من شبابیك 
وكذلك األثاث المنزلي . الخ... مطبخ

  ). جرة غاز - غسالة –غاز ( األساسي 
  

  
  
  
  
  

  
15000  

  
  

35000  
  

  
75000  

  
  
  

30000  
  

  323000  ). $297150مترجم بخطة للطوارئ والكوارث بموازنة تبغ  ( 2.1ثانیة غیر شامل الهدف إجمالي الغایة ال
G3 

ـــــي  ـــــساهمة ف الم
ــــــز مبــــــادئ  تعزی
ــــــــــــــــة  الدیمقراطی
وحقــوق اإلنــسان 
والحكـــــم الرشـــــید 

العمـــــــل علــــــــى توثیــــــــق  3.1
الدراسات واألبحاث المتعلقة 

 فـي غـزة نبحقوق الفلسطینیی
والضفة حسب العهد الدولي 

 .الخاص بالحقوق

  

األوضـــــاع دراســـــة عـــــن ) 1 (3.1.1
 مخیماتال في للفلسطینیینالمعیشیة 

  .أعدت
أبحاث متعلقة بحقوق  ) 3(  3.1.2

 داخــــــل المخــــــیم حــــــسب الفلــــــسطیني
العهــــد الـــــدولي مــــن خـــــالل مـــــسابقة 

  .بحثیة نشرت

األوضـــــاع دراســـــة عـــــن  إعـــــداد  3.1.1.1
 مـــن مخیمــاتال فــي للفلــسطینیینالمعیــشیة 

  .خالل استشاري متخصص
 ) 3( عقد مسابقة بحثیة الختیار 3.1.2.1

أبحـــاث متعلقــــة بحقـــوق الفلــــسطیني داخــــل 
  .المخیم حسب العهد الدولي 

  

  عدد
 الدراسات

 عدد األبحاث 

 عدد المقاالت 

 المجلة 

 عدد الكتب 

 أوراق العمل 

 العقود 

 الفواتیر والسندات 

 محاضر االجتماعات 

 خطة العمل 

 التقاریر 

 التوثیق والتصویر 

 األبحاث 

  مــــدیر برنــــامج
حقــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق 

 اإلنسان 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــسق من
 المشاریع

  المــــــــــــــــــــــــــساعد
  اإلداري

  
5000  
  
  

8000  
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  $التكلفة   المسئولیة  مصادر التحقق   القیاسمؤشر  النشاط  المخرج  الهدف  الغایة
ـــــــــة عـــــــــن حقـــــــــوق  ) 2 (3.1.3 مقال

  .اإلنسان داخل المخیم نشرت
  

إصـــــــــدار مـــــــــن مجلـــــــــة ) 1( 3.1.4
 داخــــل نترصـــد أوضـــاع الفلـــسطینیی

، المخـــیم مـــن عــــدة نـــواحي صــــحیة 
  .الخ...تعلیمیة خدماتیة

  
  
  

كتــــاب عــــن الحقــــوق ) 15 ( 3.1.5
المخـیم نــشر علــى للفلـسطیني داخــل 
  . للجمعیةةالمكتبة االلكترونی

  
ورقــــــة عمــــــل عــــــن دور ) 1 (3.1.6

وكالـــــــة ( المؤســــــسات الدولیــــــة      
فــــــــــي جــــــــــودة الخــــــــــدمات ) الغــــــــــوث

  .ونوعیتها المقدمة للسكان
إقامـــــة شـــــبكة مـــــن عالقـــــات  3.1.7

ـــــة  التعـــــاون، مـــــع المؤســـــسات األهلی
والحكومیــــــــة العاملــــــــة فــــــــي مجــــــــال 

  .نالفلسطینییدراسات وحقوق 

ــــة عــــن  ) 2(إعــــداد وكتابــــة  3.1.3.1 مقال
ي حقــوق اإلنــسان داخــل المخــیم ونــشرها فــ

  .الجرائد الرسمیة
إصــــدار مــــن ) 1(إعــــداد ونــــشر  3.1.4.1

 داخـــل نمجلـــة ترصـــد أوضـــاع الفلـــسطینیی
تعلیمیــة ، المخــیم مــن عــدة نــواحي صــحیة 

ـــــــة ـــــــى موقـــــــع الجمعیـــــــة ...خدماتی الـــــــخ عل
 ونشرها من خالل شبكة منتدى يااللكترون

  .التواصل للصحافة
  

كتــاب عــن ) 15(  أرشــفة ونــشر 3.1.5.1
اخـــــل المخـــــیم علـــــى الحقــــوق للفلـــــسطیني د

  . للجمعیةةالمكتبة االلكترونی
  

  إعـــداد وكتابـــة ورقـــة عمـــل عـــن 3.1.6.1
ـــــــــة ( دور المؤســـــــــسات الدولیـــــــــة       وكال

فـــــي جــــــودة الخـــــدمات ونوعیتهــــــا ) الغـــــوث
  .المقدمة للسكان من خالل متخصص

إقامة شبكة من عالقات  3.1.7.1
التعاون، مع المؤسسات األهلیة والحكومیة 

ال دراسات وحقوق العاملة في مج
  .نالفلسطینیی

  شبكة
  عالقات

  مستوى
المشاركة 
 المجتمعیة

  عدد
 المطبوعات

  األخبـــــــــــــــــــــــــــار
 اإلعالمیة 

  

 جالتالم 

 المقاالت 

 عدد الكتب 

 أرشفة الكترونیة 

 األخبار اإلعالمیة 

 االستشاري 

 العطاءات. 

 الموقع االلكتروني 
 
  

  
1000  
  
  
500  
  
  
  
  
  
  

2500  
  
  
  
  

1200  
  
  
  
500  

ــــز النزاهــــة  وتعزی
ومكافحــة الفــساد 
لترســـیخ مفـــاهیم 

 المــدني المجتمــع
حــــسب القــــانون 
الــــــــــــــــــــــــــــدولي 

 .اإلنساني
 

ـــــــــة لبنـــــــــاء ) 4 (3.2.1بناء قدرات العمل على  3.2   مــــدیر برنــــامج   العقود  الدوراتعدد  دورات تدریبیـــــة لبنـــــاء ) 4(عقـــــد  3.2.1.1دورات تدریبی
8400  
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  $التكلفة   المسئولیة  مصادر التحقق   القیاسمؤشر  النشاط  المخرج  الهدف  الغایة
ـــــــــز ثقافـــــــــة ـــــــــشباب و تعزی  ال

تجــــاه التحالفـــات و التــــشبیك 
حقـــــــوق الفلـــــــسطیني داخـــــــل 
المخیمــات فــي غــزة والــضفة 

  .الغربیة

  .أنجزتالقدرات للشباب 
  
  
  

مجموعـــــــــــــات شـــــــــــــبابیة ) 4 (3.2.2
  .شكلت داخل كل مخیم

  
 عــن تعزیـــز ورش عمــل) 5 (3.2.3

  . أنجزتكالتحالفات والتشبی
  

ق نـــــدوات عـــــن حقــــــو) 10 ( 3.2.4
  .اإلنسان أنجزت

  
 ةلقــــــــــــاءات تثقیفیـــــــــــــ ) 10 ( 3.2.5

لألهــالي للتعریــف عــن المجموعـــات 
  .الشبابیة نفذت

  
زیــــــــــــــارات میدانیــــــــــــــة ) 10 ( 3.2.6

لــــــــــصناع القــــــــــرار للتعریــــــــــف عــــــــــن 
  .المجموعات الشبابیة نفذت

  تشكیل لجنة استشاریة 3.2.7

عة تدریبیـــة  ســـا21القــدرات للـــشباب بواقــع 
 شـاب مـن كـال 100لكـل دورة یـستفید مهـم 

الدیمقراطیـة ، الجنسین عن حقوق اإلنسان 
  .والتحالفات والتشبیك

مجموعــــات شــــبابیة  ) 4(تــــشكیل  3.2.2.1
داخــــل كــــل مخــــیم لتعزیــــز مفــــاهیم حقــــوق 

  .اإلنسان
 عـن تعزیـز ورش عمـل) 5(عقد  3.2.3.1

عـــــدد المــــــستفیدین  ( كالتحالفـــــات والتــــــشبی
  ).ة/رك مشا100

نـــــدوات عــــن حقـــــوق ) 10( عقــــد 3.2.4.1
عــــــدد الحــــــضور ال یقــــــل عــــــن ( اإلنــــــسان 

  ).شخص150
 ةلقــــــــــاءات تثقیفیــــــــــ) 10( عقــــــــــد 3.2.5.1

لألهالي للتعریف عن المجموعات الشبابیة 
  .وعن حقوق الفلسطیني داخل المخیمات

  
زیــــــــــارات میدانیــــــــــة ) 10( عقــــــــــد 3.2.6.1

لــصناع القـــرار للتعریـــف عـــن المجموعـــات 
  .ة ودورهم داخل المخیماتالشبابی

 تشكیل لجنة استشاریة داخل 3.2.7.1
  .المخیمات

   عدد
المجموعات 

 الشبابیة

 عدد الورش 

 عدد الندوات 

  مستوى
 المشاركة

  لجنة
 .استشاریة

  

 الفواتیر والسندات 

 قائمة الحضور 

 المادة التدریبیة 

 التقاریر 

 خطة العمل 

 التوثیق والتصویر 

 رعروض السع 

 األخبار اإلعالمیة 

 كشوفات الفئة. 

  

حقــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق 
 اإلنسان 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــسق من
 المشاریع

  المــــــــــــــــــــــــــساعد
  اإلداري

  
  
  
  

2000  
  
  

1250  
  
  
  

1500  
  
  

1000  
  
  
  
500  
  
  
800  
  

  مــــدیر برنــــامج   العقود  الورشعدد   عــــــن ورشــــــة عمــــــل) 15( تنفیـــــذ 3.3.1.1 عن العهد ورشة عمل) 15(3.3.1 المــساهمة العمــل علــى  3.3
3000  
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  $التكلفة   المسئولیة  مصادر التحقق   القیاسمؤشر  النشاط  المخرج  الهدف  الغایة
ــــــــــــــوق  ــــــــــــــة بحق فــــــــــــــي التوعی

مخیمـــــات  فـــــي نالفلـــــسطینیی
 ومــــن غـــزة والــــضفة الغربیــــة

ـــــــة  أهمهـــــــا الحقـــــــوق التعلیمی
ـــــــــــــص  ة واالجتماعیـــــــــــــةیحوال

ــــــــــــــــــة  واالقتــــــــــــــــــصادیة والبیئی
 داخـل المخیمــات للفلـسطیني

حـــــــسب اإلعـــــــالن العـــــــالمي 
والعهـــــــــد  لحقــــــــوق اإلنـــــــــسان

ــــــالحقوق  ــــــدولي الخــــــاص ب ال
ـــــــــــــــــــــــة والـــــــــــــــــــــــسیاسیة  المدنی

  .واالجتماعیة

الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق الـــسیاسیة 
والمدنیــــة واالجتماعیــــة واالقتــــصادیة 

لعـــالمي لحقـــوق اإلنـــسان واإلعـــالن ا
  .أنجزت

  
 لقاء تثقیفـي بالمـدارس) 30( 3.3.2

  .في مخیمات غزة والضفة نفذ
  
 

  .بوستر وزع) 2000(3.3.3
  
 

  نشرة تعریفیة وزعت) 2000(3.3.4
  
  
 

ـــــــة) 5(3.3.5  ـــــــسات حواری  مـــــــع جل
  .مختصین نفذت

  
  

  .حلقات إذاعیة بثت) 10( 3.3.6
  
  

رســـــــــــالة عـــــــــــن ) 100000( 3.3.7

العهــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق الـــسیاسیة 
ـــــــــــــصادیة  ـــــــــــــة واالقت والمدنیـــــــــــــة واالجتماعی

عــدد ( واإلعــالن العــالمي لحقــوق اإلنــسان 
  ).ة/ مشارك300المشاركین 

  
ــــــــــــــي ) 30( تنفیــــــــــــــذ 3.3.2.1 ــــــــــــــاء تثقیف لق
 فــي مخیمــات غــزة والــضفة عــن بالمــدارس

  .لياإلعالن العالمي والعهد الدو
 

ـــــــــــــصمیم وطباعـــــــــــــة وتوزیـــــــــــــع 3.3.3.1  ت
بوســـــتر عـــــن اإلعـــــالن العـــــالمي ) 2000(

 .لحقوق اإلنسان والعهد الدولي

ـــــــــــــصمیم وطباعـــــــــــــة وتوزیـــــــــــــع 3.3.4.1  ت
نــــــــشرة تعریفیــــــــة عــــــــن اإلعــــــــالن ) 2000(

 .العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي
 

 مـــــع جلـــــسات حواریـــــة) 5(عقـــــد 3.3.5.1 
مختـــــصین عـــــن العهـــــد الـــــدولي واإلعـــــالن 

  .لعالمي لحقوق اإلنسانا
 

حلقات إذاعیة ) 10( إعداد وبث 3.3.6.1
حـــــول العهـــــد الـــــدولي واإلعـــــالن العـــــالمي 

  .لحقوق اإلنسان على المحطات األرضیة
رســـالة عـــن ) 100000(إرســـال  3.3.7.1

   عدد
 اللقاءات

  عدد
 المطبوعات

 عدد الجلسات 

 عدد الحلقات 

 المسیرة 

  مستوى
 المشاركة

  عدد
 الملصقات

  حملة
 الكترونیة

  

 الفواتیر والسندات 

 قائمة الحضور 

 المادة التدریبیة 

 التقاریر 

 خطة العمل 

 التوثیق والتصویر 

 برنامج الرسائل 

 ار اإلعالمیةاألخب 

  

حقــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق 
 اإلنسان 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــسق من
 المشاریع

  المــــــــــــــــــــــــــساعد
  اإلداري

  
  
  
  
  

1500  
  
  
  

1800  
  
  
  

1200  
  
  
  

1000  
  
  
  

2100  
  
  

2800  
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واإلعـــــالن العـــــالمي العهـــــد الـــــدولي 

  .لحقوق اإلنسان أرسلت
  

جــــداریات حـــــول العهـــــد ) 5 (3.3.8
ــــدولي واإلعــــالن العــــالمي لحقــــوق  ال

  .اإلنسان علقت
  

  .ملصق وزع) 2000(3.3.9
  
  

ــــى ) 1 (3.3.10 حملــــة مــــن بیــــت إل
ـــــــف بحقـــــــوق المـــــــواطن  ـــــــت للتعری بی

  .الفلسطیني
ـــــــــــــــة ) 1 (3.3.11 ـــــــــــــــة الكترونی حمل

ــــــــــــــــف بحقــــــــــــــــوق المــــــــــــــــواطن  للتعری
  .يالفلسطین

العهـــد الــــدولي واإلعــــالن العــــالمي لحقــــوق 
  .اإلنسان

  
ــــــصمیم وطباعــــــة وتعلیــــــق 3.3.8.1 ) 5( ت

ن العامـة حـول العهـد جداریات  في األمـاك
  .الدولي واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

  
ـــــــــــــصمیم وطباعـــــــــــــة وتوزیـــــــــــــع 3.3.9.1  ت

ملــــــــصق عـــــــــن العهـــــــــد الـــــــــدولي ) 2000(
  .واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

حملة من بیت إلى ) 1( إطالق 3.3.10.1
  .بیت للتعریف بحقوق المواطن الفلسطیني

  
حملـــــة الكترونیـــــة ) 1( إطـــــالق 3.3.11.1

  .تعریف بحقوق المواطن الفلسطینيلل

  
  
  

1800  
  
  
  
  
900  
  
  

1500  
  
  

2000  
  

تحویــــل المــــساهمة فــــي  3.4
 لـدى حالة الوعي و التشبیك

ـــــــى الـــــــشباب ـــــــي فعـــــــل عل  ال
   .ارض الواقع

بابیة عــــــن مبــــــادرات شــــــ) 6 (3.4.1
  .حقوق المواطن الفلسطیني نفذت

  
  

ـــــــــــة مـــــــــــن ) 4 (3.4.2 لجـــــــــــان محلی
المؤســـسات واللجـــان ، متخصـــصین 

ـــــــــــشباب واالتحـــــــــــادات  الـــــــــــشعبیة وال

مبـــادرات شـــبابیة عـــن ) 6( تنفیـــذ 3.4.1.1
فلسطیني حـسب المواثیـق حقوق المواطن ال

 125عــــــدد المبــــــادرین ال یقــــــل ( الدولیــــــة 
  ).شخص

لجـــــان محلیـــــة مـــــن ) 4( تـــــشكیل 3.4.2.1
المؤسسات واللجان الشعبیة ، متخصصین 

لجنـة لكـل (والشباب واالتحادات والمخاتیر 

  عدد
 المبادرات

  عدد اللجان 

 عدد اللقاءات 

   عدد
 حمالتال

  مستوى

 العقود 

 مذكرات التفاهم 

 قائمة الحضور 

 كشف للمؤسسات 

 التقاریر 

 محاضر االجتماعات 

 الرسائل 

  مــــدیر برنــــامج
 حقــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق

 اإلنسان 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــسق من
 المشاریع

  المــــــــــــــــــــــــــساعد
  اإلداري

  
6000  
  
  
  

3000  
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) لجنـة لكـل مخـیم(والمخاتیر شكلت 

لمتابعـــــــة حقــــــــوق المــــــــواطن داخــــــــل 
  .المخیم ودور صناع القرار

  
لقــــاءات جماهیریــــة مــــع ) 5 (3.4.3

  .صناع القرار أنجزت
  
  
  

حملــة ضــغط ومناصـــرة ) 1 (3.4.4
عــــــن حقــــــوق المــــــواطن الفلــــــسطیني 

  .نفذت
  

نــــــادي صـــــــحفي شـــــــكل ) 4 (2.4.5
إلبراز النواحي االجتماعیـة لإلنـسان 
الفلــسطیني داخــل المخــیم مــن خــالل 

ـــــــصویر ( أفـــــــالم قـــــــصیرة  وحـــــــدة الت
  )والمونتاج

  
لقــــــاءات مــــــع صــــــناع ) 10 (3.4.6

القـــــــــرار نفـــــــــذت لعـــــــــرض مـــــــــشاكل 
  .لمخیمالمواطن الفلسطیني داخل ا

  

لمتابعــــــة حقــــــوق المــــــواطن داخــــــل ) مخــــــیم
  .المخیم ودور صناع القرار

  
  

یــة مــع لقــاءات جماهیر) 5( عقــد 3.4.3.1
صــــــــــــناع القـــــــــــــرار حــــــــــــول االحتیاجـــــــــــــات 

عدد . ( االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة
  ).ة/ مشارك120الحضور ال یقل عن 

  
حملة ضغط ومناصرة ) 1( تنفیذ 3.4.4.1

عـــــن حقـــــوق المـــــواطن الفلـــــسطیني حـــــسب 
  .اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

  
 أندیـة صـحفیة 4 تأسیس وتفعیـل 2.4.5.1

ـــــــواحي اال ـــــــراز الن ـــــــة لإلنـــــــسان لإلب جتماعی
الفلــسطیني داخــل المخــیم مــن خــالل أفــالم 

  ).وحدة التصویر والمونتاج( قصیرة 
  
  

لقــــاءات مــــع صــــناع ) 10( عقــــد 3.4.6.1
القـــــرار نفـــــذت لعـــــرض مـــــشاكل المــــــواطن 
ـــــسطیني داخـــــل المخـــــیم حـــــسب العهـــــد  الفل

 250ال یقل عدد المشاركین عن ( الدولي 

 المشاركة

  تقاریر
 تلفزیونیة

  صفحات
 الفیس بوك

  منتدى
 .الكتروني

  وحدة دعم
 قانوني

  

 الفواتیر والسندات 

 التوثیق 

 نموذج المبادرات 

 خطط العمل 

 األخبار اإلعالمیة 

  

  
  
  
  
  

1000  
  
  
  
  

3000  
  
  
  
  

5000  
  
  
  
  
  

1000  
  
  



  

   صـلمجــعية منتـدى التـوا

 
  

Al Tawasol Forum Society  

 

6490                                              )                                     2019 – 2017(الخطة اإلستراتیجیة لجمعیة منتدى التواصل  

 

  $التكلفة   المسئولیة  مصادر التحقق   القیاسمؤشر  النشاط  المخرج  الهدف  الغایة
  

صــفحة فــیس بــوك لكــل ) 4 (3.4.7
مخــــــیم لمتابعــــــة أوضــــــاع المــــــواطن 
الفلــسطیني داخــل المخــیم والخــدمات 

  .المقدمة أطلقت
  

منتدى الكتروني لخبراء ) 1 (3.4.8
وناشــــــطین مجتمعیــــــین فــــــي مجــــــال 

  .قد تم تأسیسهحقوق اإلنسان 
  

تقــــاریر تلفزیونیــــة عــــن ) 4 ( 3.4.9
ة المخیمات ونوعیة الخدمات المقدم

والمشاكل التي یعاني منها المـواطن 
الفلـــــسطیني وحقـــــوق اإلنـــــسان ورأي 

  .المختصین في حل تلك المشاكل
  

وحدة دعم قانوني مـن ) 1 (3.4.10
خبــراء قــانونیین أنــشئت لــدعم حقــوق 
اإلنــــسان الفلــــسطیني والتعریــــف بهــــا 

  .وصیاغة رسائل الضغط

  ).ة/مشارك
بـــوك صـــفحة فـــیس ) 4( إطـــالق 3.4.7.1

لكــــــل مخــــــیم لمتابعـــــــة أوضــــــاع المـــــــواطن 
الفلـــــــــسطیني داخـــــــــل المخـــــــــیم والخـــــــــدمات 

  .المقدمة 
  

منتــــــــــــــدى  تأســــــــــــــیس وتفعیــــــــــــــل  3.4.8.1
الكترونــي لخبــراء وناشــطین مجتمعیــین فــي 

  .حقوق اإلنسان مجال 
  

تقاریر تلفزیونیـة ) 4( إعداد وبث 3.4.9.1
عــن المخیمــات ونوعیــة الخــدمات المقدمــة 

منهــــــا المــــــواطن والمــــــشاكل التــــــي یعــــــاني 
الفلــــــــــــــسطیني وحقـــــــــــــــوق اإلنـــــــــــــــسان ورأي 
المختــصین فــي حــل تلــك المــشاكل حــسب 

  .العهد الدولي
 إطالق وتفعیل وحدة دعم 3.4.10.1

قانوني من خبراء قانونیین أنشئت لدعم 
حقوق اإلنسان الفلسطیني والتعریف بها 

  .وصیاغة رسائل الضغط

  
  
600  
  
  
  
  

2500  
  
  
  

4500  
  
  
  
  
  
  

5000  
  

  
المــــساهمة فــــي تعزیــــز  3.5

 والحكــــم مبـــادئ الدیمقراطیـــة
 مــن الرشــید ومكافحــة الفــساد

 لقــــاء تثقیفــــي مدرســــي )50 (3.5.1
عــــــن مبــــــادئ الدیمقراطیــــــة والحكــــــم 

  .الرشید ومكافحة الفساد نفذ

لقــاء تثقیفــي مدرســي ) 50(تنفیــذ  3.5.1.1
عــــن مبـــــادئ الدیمقراطیــــة والحكـــــم الرشـــــید 

شاركین عـــــــــدد المــــــــــ( ومكافحـــــــــة الفــــــــــساد 

 عدد اللقاءات 

  المقاالت
  ةالمنشور

 العقود 

 مذكرات التفاهم 

 قائمة الحضور 

  مــــدیر برنــــامج
حقــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق 

 اإلنسان 

  
5000  
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ــــــــــــة  ــــــــــــرامج التوعی خــــــــــــالل ب

  .المجتمعیة واإلعالم
  

  
الدیمقراطیـــة مقالـــة عـــن ) 3 (3.5.2

   . أنجزتوالحكم الرشید
  

  .حلقات رادیو نفذت) 3 ( 3.5.3
  
  

  .ورش عمل نفذت ) 10 ( 3.5.4
  
  

لقــــــاءات حواریــــــة مــــــع ) 5 ( 3.5.5
صـــناع القـــرار عـــن مكافحـــة الفـــساد 

  .فذتوالنزاهة ن
دلیـــــــــل تعریفـــــــــي  ) 1000 ( 3.5.6

  .عن الدیمقراطیة والحكم الرشید
  
  

حملة ضغط ومناصـرة ) 1 ( 3.5.7
  لتعزیز النزاهة ومكافحة الفساد 

 مدونـــــــة الكترونیــــــــة لتعزیــــــــز 3.5.8
  النزاهة

1000.(  
 عــــــــــــــن تمقــــــــــــــاال) 3(إعـــــــــــــداد  3.5.2.1

الدیمقراطیــة والحكــم الرشـــید  ونــشرها عبـــر 
  .شبكة منتدى التواصل للصحافة والنشر

حلقــــات رادیــــو ) 3( إعــــداد وبــــث 3.5.3.1
عــن الدیمقراطیـــة والحكــم الرشـــید ومكافحـــة 

  .الفساد
ورش عمــــــــل عــــــــن ) 10( تنفیــــــــذ 3.5.4.1

ة الفساد الدیمقراطیة والحكم الرشید ومكافح
  ).ة/ مشارك200( 

لقــــاءات حواریــــة مـــــع ) 5( تنفیــــذ 3.5.5.1
صناع القـرار عـن مكافحـة الفـساد والنزاهـة 

  ).ة/ مشارك100( 
ـــــــــــــصمیم وطباعـــــــــــــة وتوزیـــــــــــــع         3.5.6.1  ت

دلیــل تعریفــي عــن الدیمقراطیـــة  ) 1000( 
  .والحكم الرشید والنزاهة

  
حملة ضغط ومناصرة ) 1( تنفیذ 3.5.7.1
  .زاهة ومكافحة الفساد لتعزیز الن
 إطالق مدونة الكترونیة لتعزیز 3.5.8.1

  .النزاهة
  

  مدونة
 .الكترونیة

 عدد الحلقات 

 عدد الورش 

  مستوى
 المشاركة

 عدد الحمالت 

  عدد
 المطبوعات

   

 كشف للمؤسسات 

 التقاریر 

 محاضر االجتماعات 

 لرسائلا 

 الفواتیر والسندات 

 التوثیق 

 المقاالت 

 األخبار اإلعالمیة 

 حلقات الرادیو 

 المادة العلمیة 

 المدونة 

 حمالت الضغط والمناصرة 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــسق من
 المشاریع

  المــــــــــــــــــــــــــساعد
  اإلداري

  
900  
  
  
  

1200  
  
  
  

2500  
  
  

1200  
  
  

8000  
  
  

5000  
  

2000  
  

  111150  ثالثةإجمالي الغایة ال
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G4 

العمـــــــــل علـــــــــى 
التمكـــــــــــــــــــــــــین 
االجتماعي للمرأة 

  .وحمایة حقوقها
 

تفعیــــل بــــرامج التوعیـــــة  4.1
ـــــــــز  ـــــــــدرات لتعزی وتنمیـــــــــة الق
مـــشاركة المـــرأة فـــي التنمیـــة 

 .المجتمعیة
 

ورش عمــــــــــــل حــــــــــــول ) 10 (4.1.1
 والمــشاركة المجتمعیــة المــرأةقــضایا 
  .أنجزت
 حـــــول جلــــسات حواریــــة) 3( 4.1.2
یـة المجتمعیـة المـرأة فـي التنمقـضایا 

  .ت أنجزمع صناع القرار
  

مبــــادرات شــــبابیة عــــن  ) 3 (4.1.3
  . أنجزت التنمیة المجتمعیة للمرأة

  
  .حلقة إذاعیة بثت) 3 ( 4.1.4

  
  
  

  .بوستر طبع ووزع) 1000 (4.1.5
  
  

مـــــــــــــــــداخالت علـــــــــــــــــى ) 3 ( 4.1.6
  .المحطات الفضائیة تمت للشباب

  
 عــــــن التنمیـــــــة مقــــــاالت) 5( 4.1.7

  الجمعیـة في مجلـة أةالمجتمعیة للمر
  .نشرت

ــــــذ  4.1.1.1 ورش عمــــــل حــــــول ) 10(تنفی
ـــــــــة المـــــــــرأةقـــــــــضایا          والمـــــــــشاركة المجتمعی

  ). مشاركة250عدد المشاركین (
 حـــول جلـــسات حواریـــة) 3(عقـــد  4.1.2.1
المـــرأة فـــي التنمیـــة المجتمعیـــة مـــع قـــضایا 

 60عــــــــدد المــــــــشاركین ( صــــــــناع القــــــــرار 
  ).ة/مشارك

ادرات شـــبابیة عـــن مبـــ) 3(تنفیـــذ  4.1.3.1
  ). مشاركة75( التنمیة المجتمعیة للمرأة 

  
حلقــــة إذاعیــــة ) 3( إعــــداد وبــــث 4.1.4.1

عـن مــشاركة المــرأة فـي التنمیــة المجتمعیــة 
ــــــضفة  علــــــى المحطــــــات األرضــــــیة فــــــي ال

  .الغربیة
 تصمیم وطباعة وتوزیع 4.1.5.1

بوستر عن المشاركة المجتمعیة ) 1000(
  .للمرأة

الت علـــــــــــــى مــــــــــــداخ) 3( بــــــــــــث 4.1.6.1
المحطــات الفــضائیة للــشباب عــن مــشاركة 

  .المرأة المجتمعیة
 عن مقاالت) 5( إعداد ونشر 4.1.7.1

الجمعیة   في مجلة التنمیة المجتمعیة للمرأة
  .على الموقع االلكتروني

  عدد اللقاءات 

  مستوى الوعي
  والتغیر في السلوك

  مستوى
 المشاركة المجتمعیة

 عدد الحمالت 

 عدد الجلسات 

 لحلقاتعدد ا 

  عدد
 المطبوعات

 عدد الورش  
  

 العقود 

 قائمة الحضور 

 الفواتیر والسندات 

 مذكرات التفاهم 

 التقاریر 

 خطة العمل 

 المقاالت 

 األخبار اإلعالمیة 

 العطاءات 

 نموذج المبادرات 

 تصامیم المطبوعات 
 
  

  مــــدیرة برنــــامج
 المرأة

 منسق مشاریع 

 مساعد إداري  

  
2000  
  
  
750  
  
  
  

4500  
  
  
  

1200  
  
  
  

1000  
  
  
650  
  
  

1000  
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العمـــــــل علـــــــى تعزیـــــــز  4.2

المـشاركة الـسیاسیة والمدنیــة 
 .واالجتماعیة للمرأة

  

ورش عمــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــن ) 5 (4.2.1
مـشاركة المـرأة فـي المجـالس البلدیــة 
ـــــــــــــة  ـــــــــــــات اإلداری ـــــــــــــدیات والهیئ والبل

  . للمؤسسات نفذت
  

حلقــــــات نقــــــاش حــــــول ) 3  (4.2.2
  . قانون الشباب الفلسطیني نفذت

  
بانه لقیــــــــــــــاس اســــــــــــــت) 500 (4.2.3

مـــــستوى المـــــشاركة الـــــسیاسیة عنــــــد 
  .المرأة أنجزت

  
حملـــة توقیعـــات علـــى وثیقـــة  2.2.4

الــــشرف مــــن قبــــل رؤســــاء مجـــــالس 
  علــــــــى مــــــــشاركة إدارة الجمعیــــــــات

  .المرأة
  

 نــــــــــــسویهشخــــــــــــصیة ) 15  (4.2.5
  .قیادیة أعدت

  
   .حلقات اذعیة أعدت) 5 (4.2.6

  
  

ورش عمـــــــــــل عـــــــــــن ) 5( عقـــــــــــد 4.2.1.1
ـــــــة  مـــــــشاركة المـــــــرأة فـــــــي المجـــــــالس البلدی
( والبلــدیات والهیئــات اإلداریــة للمؤســسات 

  ). ة/ مشارك100عدد المشاركین 
  

ش حـــول حلقـــات نقـــا) 3(  تنفیـــذ 4.2.2.1
  ) ة/ مشارك60( قانون الشباب الفلسطیني 

  
اســــتبانه لقیــــاس مــــستوى ) 500 (4.2.3.1

ـــــد المـــــرأة واعـــــداد  ـــــسیاسیة عن ٕالمـــــشاركة ال
  .دراسة مسحیة من خالل استشاري 

  
حملــــــة توقیعــــــات علــــــى  إطــــــالق 2.2.4.1

وثیقة الشرف من قبل رؤساء مجالس إدارة 
% 50(   علـــى مـــشاركة المـــرأة الجمعیـــات
  ).سات الفاعلة في قطاع غزةمن المؤس

  
ــــــسویة شخــــــصیة ) 15(اعــــــدد   4.2.5.1 ن

 ســــــاعة 42( قیادیـــــة مــــــن خــــــالل تــــــدریب 
  .على مهارات القیادة) تدریب

ـــــذ 4.2.6.1 ـــــة عـــــن ) 5( تنفی حلقـــــات اذعی
المــشاركة الــسیاسیة والمدنیــة للمــرأة حــسب 

   .العهد الدولي

  مستوى
 المشاركة 

  عدد اللقاءات 

  عدد
 تاالستبیانا

 حملة التواقیع 

 عدد القیادات 

 عدد الحمالت 

 عدد اللقاءات 

  

 العقود 

 الفواتیر والسندات 

 قائمة الحضور 

 المادة العلمیة 

 التوثیق 

 مذكرات التفاهم 

 خطة العمل 

 المسهلین 

 األخبار اإلعالمیة 

 العطاءات 

 الحمالت 

 المادة التدریبیة 

  

  مــــدیرة برنــــامج
 المرأة

 منسق مشاریع 

 مساعد إداري  

  
1000  
  
  
  
  
650  
  
  

5000  
  
  
  
  

4000  
  
  
  
  

3200  
  
  

1250  
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ورش عمل حول إدارة ) 10 (4.2.7

ابیــة مــن قبــل المــرأة الحمــالت االنتخ
  . نفذت

  
لقـــــاءات صـــــحافیة مـــــع ) 3 (4.2.8

المـــــــرأة عـــــــن المـــــــشاركة الـــــــسیاسیة 
  .والمدنیة أنجزت 

ــــــذ 4.2.7.1 ورش عمــــــل حــــــول ) 10( تنفی
( ة مـن قبـل المـرأة إدارة الحمالت االنتخابی

  ). مشاركة200
  

لقـــاءات صـــحافیة مـــع ) 3( عقـــد 4.2.8.1
  المرأة عن المشاركة السیاسیة والمدنیة 

 

  
2000  
  
  
  
900 

المــــــساهمة فــــــي تقــــــدیم  4.3
ـــــــــساء ضـــــــــحایا  الرعایـــــــــة للن

ل تقــــــدیم العنــــــف مــــــن خــــــال
الـــدعم النفـــسي واالجتمـــاعي 

 والصحي  والقانوني والتثقیفي
  .واألسري

ـــــــــة ) 100 ( 4.3.1 استـــــــــشارة قانونی
  .للفقراء والنساء المهمشات

ـــــــة تمثیـــــــل أمـــــــام ) 40 ( 4.3.2 حال
ـــــــساء  المحـــــــاكم لقـــــــضایا تخـــــــص الن

  .األرامل والمطلقات والمهجورات
ـــــادة قانونیـــــة متخصـــــصة 4.3.3  عی

فـي المحافظـة لتمكین الفئات الهـشة 
  .الوسطى تأسست

  
جلـــــــسة دعـــــــم نفـــــــسي ) 50 (4.3.4

  .واجتماعي للنساء المهمشات نفذت
  

رحـــالت ترفهیـــه للنـــساء ) 3 (4.3.5
  .واألطفال نفذت

لقــاءات تثقیفیــة عــن  ) 10 ( 4.3.6
الـــصحة العامـــة والـــصحة اإلنجابیـــة 

ـــــشارة قانونیـــــة ا) 100( تقـــــدیم 4.3.1.1 ست
  .للفقراء والنساء المهمشات

ــــة تمثیــــل أمــــام ) 40( تمثیــــل 4.3.2.1 حال
المحــــاكم لقــــضایا تخــــص النــــساء األرامــــل 

  .والمطلقات والمهجورات
ٕ تأســـیس واطــــالق عیـــادة قانونیــــة 4.3.3.1

متخصـــــصة لتمكـــــین الفئـــــات الهـــــشة فــــــي 
أثــاث مكتبــي ( المحافظــة الوســطى تــشمل 

  ). دعم نفسي– دعم قانوني –
جلــــسة دعــــم نفــــسي ) 50( تنفیــــذ 4.3.4.1

واجتمــــــــاعي للنـــــــــساء المهمــــــــشات فـــــــــردي 
  ). سیدة500( وجماعي 
رحــالت ترفهیــه للنــساء ) 3( عقــد 4.3.5.1
  ) شخص300عدد المشاركین ( واألطفال 
لقـاءات تثقیفیـة عـن  ) 10( تنفیـذ 4.3.6.1

الــصحة العامــة والــصحة اإلنجابیــة للنــساء   

  عدد
 االستشارات

  عدد حاالت
 .التمثیل

  عیادة
 .قانونیة

  عدد
 المطبوعات

 عدد الحلقات 

 عدد اللقاءات 

 عدد الورش 

 عدد الندوات 

 توى مس
 المشاركة

 األدویة 

  عدد

 العقود 

 المادة التدریبیة 

 التوثیق 

 الفواتیر والسندات 

 الرسائل 

 عقود المتطوعین 

 قائمة الحضور 

 الجدول الزمني وخطة العمل 

 المادة العلمیة 

 األخبار اإلعالمیة 

 الرحالت 

 العطاءات 

 مذكرات التفاهم 

 دلیل الرعایة االجتماعیة 

 المسهلین 

 األخصائیین 

  مــــدیرة برنــــامج
 المرأة

 منسق مشاریع 

 مساعد إداري  

5000  
  
  

12000  
  
  

20000  
  
  
  

5000  
  
  
  

1500  
  

2000  
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  .للنساء نفذت

نـــدوات عـــن العالقــــات ) 5 ( 4.3.7
ع األطفال األسریة وكیفیة التعامل م

  .نفذت
  .حلقات رادیو نفذت) 3 (4.3.8

  
  

ـــــل ) 1000 (4.3.9 نـــــسخة عـــــن دلی
  .الرعایة االجتماعیة للنساء وزع

  
ــــــــــــــسیق لمراكــــــــــــــز ) 20 (4.3.10 تن

  .صحیة متخصصة للسناء تمت
  

خــــــط التحــــــویالت تــــــم ) 1 (4.3.11
  .انجازه

  
 أدویة ألمراض مزمنة عدد 4.3.12

  . تم توفیرها20

  ). سیدة وفتاه250( 
نــدوات عــن العالقــات ) 5( تنفیــذ 4.3.7.1

( األســــریة وكیفیــــة التعامــــل مــــع األطفــــال 
  ). مشارك100

حلقــــات رادیــــو ) 3( إعــــداد وبــــث 4.3.8.1
 الــصحي والقـــانوني واألســـري فعــن التثقیـــ

  .للنساء
ـــــــــــــصمیم وطباعـــــــــــــة وتوزیـــــــــــــع 4.3.9.1  ت

نــــــــــسخة عــــــــــن دلیــــــــــل الرعایـــــــــــة ) 1000(
  .االجتماعیة للنساء 

مراكـــــــــز تنــــــــسیق ل) 20( عقــــــــد 4.3.10.1
صــحیة متخصــصة للــسناء لتــوفیر الرعایــة 

  .الصحیة
 إطالق  خط التحویالت للعیادة 4.3.11.1

  .القانونیة
  

 تـــوفیر أدویـــة ألمـــراض مزمنــــة 4.3.12.1
  . حالة20عدد 

 التحویالت
 
  

 خط التحویالت 

 األدویة 

  
 
 
  

  
  
800  
  
  
750  
  
  

5000  
  
  
  
600  
  

1800  
  
  
  

6500 

 العمـــل علـــى مناهـــضة 4.4
العنــــف ضــــد المــــرأة حــــسب 

  .1325القرار الدولي 

لقــاءات تثقیفیــة عــن  ) 10 ( 4.4.1
  .لعنف ضد المرأة نفذتمناهضة ا

لقــــــاءات حواریــــــة مــــــع ) 5 ( 4.4.2
صــناع القــرار عــن مناهــضة العنــف 

  . ضد المرأة نفذت

لقــاءات تثقیفیــة عـــن ) 10( تنفیــذ 4.4.1.1
 250( مناهــــــــضة العنــــــــف ضــــــــد المــــــــرأة 

  ).ة/مشارك
ـــــة مـــــع ) 5( عقـــــد 4.4.2.1 لقـــــاءات حواری

صـــناع القـــرار عـــن مناهـــضة العنـــف ضـــد 

  عدد
 المطبوعات

 عدد الحلقات 

 عدد اللقاءات 

 عدد الورش 

 العقود 

 الفواتیر والسندات 

 التوثیق 

 قائمة الحضور 

 المراسالت 

  مــــدیرة برنــــامج
 المرأة

 منسق مشاریع 

 مساعد إداري  

  
1500  
  
  
750  
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  .حلقات رادیو نفذت) 3 (4.4.3
بوستر لمناهضة ) 1000 (4.4.4

  .العنف وزع
حمالت ضغط ) 3 ( 4.4.5

ومناصرة عن مناهضة العنف ضد 
  .المرأة نفذت

  
  .برشور وزع) 1000 ( 4.4.6

  
  .جداریة نفذت) 3 (4.4.7

  
 االحتفال بالیوم العالمي 4.4.8
  .للمرأة

  ). ة/ مشارك100( المرأة 
حلقــــات رادیــــو ) 3( إعــــداد وبــــث 4.4.3.1

  .ناهضة العنف ضد النساءعن م
 تصمیم وطباعة وتوزیع 4.4.4.1

  .بوستر لمناهضة العنف ) 1000(
حمالت ضغط ) 3( تنفیذ 4.4.5.1

  ومناصرة عن مناهضة العنف ضد المرأة 
 تصمیم وطباعة وتوزیع 4.4.6.1

  .برشور عن العنف) 1000(
) 3( تصمیم وطباعة وتعلیق 4.4.7.1

  .رأةجداریات عن مناهضة العنف ضد الم
 . االحتفال بالیوم العالمي للمرأة4.4.8.1

 عدد الندوات 

  مستوى
 المشاركة

 عدد الحمالت 

  

 خطة العمل 

 المادة العلمیة 

 المطبوعات 

 األخبار اإلعالمیة 

 المطبوعات 

 حتفالاال 

  

  
  
800  
  

1000  
  

3000  
  
  
800  
  
900  
  

3000  
 

  101800  إجمالي الغایة الرابعة
G5 

تنمیـــــة وتطـــــویر 
قــــــدرات شــــــرائح 
المجتمــــــــــــــــــــــــع 
المختلفــــــة مــــــن 
ــــــرامج  خــــــالل الب
ــــــــــــــــــــــة  التعلیمی
والریاضـــــــــــــــــــیة 

العمــــــل علــــــى تحــــــسین  5.1
ـــــــــدى  التحـــــــــصیل العلمـــــــــي ل

   األطفال
   

برامج للتعلیم المساند ) 3 (5.1.1
  .والتعلیم الالمنهجي للطالب نفذت 

  
  
  
  
  

مجموعات حل الواجب ) 8 (5.1.2
  .نفذت

برامج للتعلیم المساند ) 3( تنفیذ 5.1.1.1
برنامج خاص بأطفال الروضة وبرنامج ، 

خاص بطالب المرحلة االبتدائیة في 
اللغة ، المواد األساسیة اللغة العربیة

على أن یكون ، ة والریاضیاتاالنجلیزی
) 600(عدد المستفیدین من البرنامج 

  .ة/طفل
 تنفیذ برنامج حل الواجب لثمانیة 5.1.2.1

مجموعات من طالب المرحلة اإلعدادیة 

 البرامجعدد  

  عدد
 المجموعات

 عدد اللقاءات  

 عدد اللجان 

 عدد الحقائب 

 عدد الطرود 

 عدد الدورات 

 عدد الورش 

 العقود 

 الوصف الوظیفي 

 قائمة الحضور 

 الفواتیر والسندات 

 قصص نجاح 

 ستوى تقدم الطالبم 

 عدد الحصص 

 عدد الطالب 

 عدد الحقائب 

  مدیر برنامج 

 منسق مشاریع 

 مساعد إداري  

  
45000  

  
  
  
  
  
  

6000  
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ة وفرت /طالب ) 500 ( 5.1.3
رطاسیة لهم حقائب مدرسیة وق

  .مدرسیة وزي مدرسي 
  

ورش عمل ألولیاء ) 10 (5.1.4
األمور حول طرق التعلیم الحدیث 

  .وأدوارهم فیه نفذت

  .في المواد األساسیة
  

 حقیبة مدرسیة وزي 500 توزیع 5.1.3.1
  .مدرسي وقرطاسیة على الطالب

  
  

 ورش عمل ألولیاء 10 عقد 5.1.4.1
ألمور حول طرق التعلیم الحدیث وأدوارهم ا

 250عدد المستفیدین ال یقل عن ( فیه 
  ).مستفید

  مستوى
 المشاركة

  

 األخبار اإلعالمیة 

 العطاءات 

 خطط العمل 
 
  

  
  
  

20000  
  
  
  

2000  

والــــــــــــــــــــــصحیة 
والنفـــــــــــــــــــــــسیة 
ــــــــــــــة  واالجتماعی

ج واالغاثیة وبـرام
ـــرة  ـــة المبك الطفول
ـــــي  للمـــــساهمة ف
ــــة  ــــق التنمی تحقی

  .المستدامة
 

العمل على رعایة  5.2
األطفال المعرضین لخطر 

الدعم (فقدان الدعم األسري 
النفسي واالجتماعي 

  و )ت/ل والفتیانلألطفا
توفیر بیئة صحیة مالئمة 

 .لطفل لتنشأة ا
 

ورش عمل عن  ) 10 ( 5.2.1
التنشاة االجتماعیة ورعایة الطفل  

  .وعن سوء التغذیة للمعیل نفذت
  
  

 –جلسة دعم نفسي ) 25 (5.2.2
  .اجتماعي لألطفال والمعیلین نفذت

  
  

طفل تلقوا الدعم ) 100 (5.2.3
ادات الصحي الغیر موجود في عی

الوكالة والحكومة عبر توفیر أدویة 
وتحویالت إلى أطباء ونظارات 

 ورش عمل للمعیلین 10 تنفیذ 5.2.1.1
عن التنشاة االجتماعیة ورعایة الطفل  

عدد ( وعن سوء التغذیة للطفل وفقر الدم 
  ). معیل250المشاركین 

  
 جلسة دعم نفسي 25 تنفیذ 5.2.2.1

عدد ( عي لألطفال والمعیلین واجتما
  ). معیل20 طفل و 40المستفیدین 

  
طفل تلقوا الدعم ) 100 (5.2.3.1

الصحي الغیر موجود في عیادات الوكالة 
والحكومة عبر توفیر أدویة وتحویالت إلى 

  .أطباء ونظارات طبیة

 عدد الورش 

 عدد الجلسات 

  األدویة
 الطبیة

 عدد النظارات 

 د الموا
 الغذائیة

  الوثائق
 الرسمیة

  االستشارات
 القانونیة

  المواصالت
 المدرسیة

 العقود 

 التوثیق 

 قائمة الحضور 

  الفواتیر 

 رةالرسائل الصاد 

 فریق العمل 

 العطاءات 

 فریق العمل 

 مذكرات التفاهم 

 الوثائق الرسمیة 

 المواصفات الفنیة 

 األدویة 

 األخبار اإلعالمیة 

  مدیر برنامج 

 منسق مشاریع 

 مساعد إداري  

  
2000  
  
  
  
  

5000  
  
  
  

8000  
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  .طبیة

طفل تلقوا المواد ) 100 (5.2.4
  .األساسیة للغذاء

  
طفل أخرجت لهم ) 30 (5.2.5

الوثائق الرسمیة من شهادات میالد 
  .وهویات

  
طفل وفرت لهم ) 20 (5.2.6

المواصالت المدرسیة إلى المدارس 
التعلیم لحصولهم على فرصة 

  .الرسمي
أسر وفرت لهم ) 10 (5.2.7

الصیانة الالزمة لمنازلهم من 
، أبواب دورات میاه ، شبابیك 

الخ  وكذلك األثاث ... مطبخ
 غسالة –غاز ( المنزلي األساسي 

  ).جرة غاز 
طالب ثانویة عامة  ) 10 ( 5.2.8

تلقوا دروس خصوصیة عند 
مدرسین ذوي كفاءة في المواد 

  .األساسیة
  

  
 –لحمة (  توزیع مواد غذائیة 5.2.4.1
  . طفل100على )  مواد تموینیة–خضار 

  
 استخراج الوثائق الرسمیة من 5.2.5.1

 30شهادات میالد وبطاقات شخصیة ل 
  .طفل

  
 توفیر المواصالت المدرسیة ل 5.2.6.1

.  طالب للوصول إلى مدارسهم20
  .لحصولهم على فرص التعلیم

  
 منازل 10 إجراء صیانة ل 5.2.7.1

، أبواب دورات میاه ، لألسر من شبابیك 
نزلي وكذلك األثاث الم. الخ... مطبخ

  ). غسالة جرة غاز –غاز ( األساسي 
  
  

 طالب 20 تسدید الرسوم ل 5.2.8.1
ثانویة عامة في المواد األساسیة عند 

  .مدرسین ذو كفاءة
  
  

 عدد المنازل 

 عدد الحقائب 

  عدد طرود
 القرطاسیة

 عدد الطالب 

  نسبة التحسن
 في التعلیم

  مستوى
 المشاركة

  عدد
 الفحوصات

  عدد ورش
 العمل

  مستوى تقدم
 الطالب

  

 الوثائق الرسمیة 

 المواصفات الهندسیة 

  

  
15000  

  
  
  
300  
  
  
  

3000  
  
  
  

30000  
  
  
  
  
  
  

8000  
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فحوصات للنظر ) 4 (5.2.9

والسمع والنطق والدم من خالل 
تنسیقات مع مؤسسات ذات صلة 

 .لألطفال أجریت

 التنسیق مع مؤسسات ذات صلة 5.2.9.1
نطق و دم ل ، وسمع ، لعقد فحص نظر 

  . طفل100

200  

ــــــــــــــــــة  مهــــــــــــــــــارات 5.3  تنمی
األطفـــــال الفنیــــــة والتعلیمیــــــة 

والثقافیــــــــــــــــــة  والریاضــــــــــــــــــیة    
ـــــة وتعزیـــــز ، والقیادیـــــة  الحال

   واألطفــــــالالنفــــــسیة عنــــــد 
توعیـــــــة المجتمــــــــع المحلــــــــى 
بقـــضایا واحتیاجـــات وحقـــوق 

  . األطفال
 

وتزویدها بكتب   مكتبة الطفل5.3.1
) ً عاما12-6(خاصة لألطفال 

  .فعلت
  
  

یوتر لألطفال تم  مختبر كمب5.3.2
  . توریده

  
  
  

 لفن التشكیلي  وحدة ل5.3.3
   .أنجزت

  
   

قسم التوثیق والوسائط  5.3.4
   . نفذالمتعددة

  
  
  .الداخلیة أنجزقسم األلعاب  5.3.5 

وتزویدها   تطویر مكتبة الطفل5.3.1.1
 12-6( كتب خاصة لألطفال 200ب

وأثاث خشبي وستائر وقرطاسیة ) ًعاما
  .وهدایا لألطفال

  
 –بیوتر  جهاز كم15 تورید 5.3.2.1

 سجاد – سیرفیر – طابعة –أثاث خشبي 
وستائر إلنشاء مختبر كمبیوتر لألطفال 

  .لتعلیم الدورات المختلفة وطباعة األبحاث
  

 تأسیس وحدة للفن التشكیلي في 5.3.3.1
  .الجمعیة لألطفال

  
  

 تأسیس قسم للتوثیق والوسائط 5.3.4.1
المتعددة لألطفال بالجمعیة ضمن مركز 

  .بويالتواصل التر
  

 تأسیس وتأثیث قسم األلعاب 5.3.5.1

 عدد الكتب 

 مكتبة الطفل 

  مختبر
 كمبیوتر

  وحدة الفن
 التشكیلي

 التوثیققسم  

 قسم األلعاب 

  قسم الفن
 الشعبي

 قسم المسرح 

  التنشیط
  المجتمعي

 العقود 

 التوثیق 

 قائمة المستفیدین 

 الفواتیر والسندات 

 المراسالت 

 اإلرسالیات 

 الطلبیات 

 الكتب 

 األخبار اإلعالمیة 

 مختبر كمبیوتر 

 مركز التواصل التربوي 

 العطاءات 

 التقییم 

 طاقم العمل 

 برنامج الذكاء العقلي 

 ق كرة القدمفری 

  
  

  مدیر برنامج 

 منسق مشاریع 

 مساعد إداري  

  
4500  
  
  
  
  

12000  
  
  
  
  

5000  
  
  
  

6000  
  
  
  
  

5000  
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 قسم للفن الشعبي والمسرح 5.3.6 

والدراما والتنشیط المجتمعي تم 
 .تأسیسه

  
  

بروشور حول ) 3000 (5.3.7
 المجتمعي عن زیادة مفهوم الوعي

  .الطفل وحقوق الطفل وزع
  

طفل تلقوا جلسات ) 40 (5.3.8
  .برنامج حساب الذكاء العقلي

  
  . فریق كرة قدم شكل 5.3.9

  

  .الداخلیة لألطفال ضمن المركز
  

 تأسیس وتأثیث قسم للفن 5.3.6.1
الشعبي والمسرح والدراما والتنشیط 

  .المجتمعي ضمن مركز التواصل التربوي
  

) 3000( تصمیم وتوزیع 5.3.7.1
بروشور حول زیادة مفهوم الوعي 

  .وحقوق الطفل. المجتمعي عن الطفل
  

 تنفیذ برنامج لحساب الذكاء 5.3.8.1
  . طفل40العقلي یستفید منه 

  
 20( تشكیل فریق كرة قدم 5.3.9.1
باسم الجمعیة للمشاركة في ) شخص

البطوالت وتوفیر جمیع االحتیاجات للفریق 
 – تدریبات – أحذیة –من زي 
  .مواصالت

  
  

8000  
  
  
  
  

1500  
  
  
  
500  
  
  
  

5600  

المــــساهمة فـــــي تأهیـــــل  5.4
ودمـــــــــــــج األشـــــــــــــخاص ذوي 

 . في المجتمعاإلعاقة

  

تـــــــدریبات للفتیــــــــة ذوي ) 3 ( 5.4.1
بهـدف تحـسین االحتیاجات الخاصة 

 التواصـــل و االنـــدماج قـــدراتهم علـــى
في المجتمع المحلي و تفعیل دورهم 

عـــیهم بحقــــوقهم و مـــن خـــالل رفـــع و

 21 دورات تدریبیة بواقع 3 تنفیذ 5.4.1.1
ساعة تدریبیة لكل دورة للفتیة ذوي 

بهدف تحسین االحتیاجات الخاصة 
قدراتهم على التواصل و االندماج في 
المجتمع المحلي و تفعیل دورهم من خالل 

 عدد الدورات 

 عدد الورش 

 عدد الزیارات 

 المنتدى 

  األدوات

 العقود 

 التوثیق 

 دینقائمة المستفی 

 الفواتیر والسندات 

 المادة التدریبیة 

  مدیر برنامج 

 منسق مشاریع 

 مساعد إداري  

  
  

6300  
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سـبل  الـدفاع عنهـا مـن خـالل كیفیـة 
تـصمیم حمــالت الـضغط والمناصــرة 

  .نفذت

ورش عمـــــــــــــل توعیـــــــــــــة ) 5 (5.4.2
 عن كیفیة التعامل مـع ذوي لألهالي

اإلعاقـــــــة ومتطلبـــــــات ذوي اإلعاقـــــــة 
  . نفذتوحقوقهم

  

نتـــــدى الـــــدعم النفـــــسي م) 1 (5.4.3
واالجتمـــاعي یعتمــــد علـــى الریاضــــة 
فــــي التفریــــغ وجلــــسات دعــــم نفـــــسي 

  .فردي وزیارات منزلیة أنجز
  
  

شــــخص اســــتفادوا مـــــن ) 40(5.4.4
  .األدوات المساعدة لذوي اإلعاقة

  
ــــــــــم تأهیــــــــــل ) 20 (5.4.5 معــــــــــاق ت

  .المنازل الخاصة بهم
  
  

عیهم بحقوقهم و سبل  الدفاع عنها رفع و
من خالل كیفیة تصمیم حمالت الضغط 

  .والمناصرة
  

 ورش عمل توعویة 5 تنفیذ 5.4.2.1
لألهالي عن كیفیة التعامل مع ذوي 

اإلعاقة ومتطلبات ذوي اإلعاقة وحقوقهم   
 شخص من 100= عدد المستفیدین ( 

  ).كال الجنسین
  

 تأسیس منتدى دعم نفسي 5.4.3.1
واجتماعي لذوي اإلعاقة یعتمد على 
الریاضة في التفریغ وجلسات دعم نفسي 

 من ذوي 100 لعدد فردي وزیارات منزلیة
  .اإلعاقة الحركیة

  
 أداة مساعدة  40 تورید وتوزیع 5.4.4.1

  )$500( لذوي اإلعاقة 
  

 تأهیل مدخل والحمام وغرفة 5.4.5.1
 مستفید 20النوم الخاصة بذوي اإلعاقة ل 

من خالل ) للمستفید الواحد $ 2000( 
التشبیك مع مؤسسات دولیة والجمعیة 

  .تكون مشرفة على التنفیذ

 المساعدة

 عدد المنازل 

 عدد الحمالت 

  مستوى
  المشاركة

 التقییم 

 المراسالت 

 اإلرسالیات 

 الطلبیات 

 العطاءات 

 األدوات المساعدة 

 المواصفات الهندسیة 

 األخبار اإلعالمیة 

 منتدى دعم نفسي 

  األدوات المـــــــــــــساعدة لـــــــــــــذوي
  .اإلعاقة

  
  
  
  
  

1200  
  
  
  
  
  

8000  
  
  
  
  
  

20000  
  
  
  
0.0  
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حمـــــــــــــــــــالت ضـــــــــــــــــــغط ) 3 (5.4.6

  .ومناصرة للمطالبة بحقوقهم
 حمالت ضغط ومناصر 3 تنفیذ 5.4.6.1

من قبل ذوي اإلعاقة والشباب للمطالبة 
بحقوقهم المدنیة واالجتماعیة والسیاسیة   

  ).لكل حملة $ 2000( 

  
6000  

اســـــــــــــتثمار الخبـــــــــــــرات  5.5
ــــسن مــــن  والقــــدرات لكبــــار ال
ــــــــز مــــــــشاركتهم  خــــــــالل تعزی

 وتـــــــــــــــــــــــوفیر المجتمعیــــــــــــــــــــــة
المــساعدات الغذائیــة والغیــر 

 .غذائیة لهم

  

 نادي لكبار السن في 5.5.1
المحافظة الوسطى لتنفیذ جلسات 

 دورات محو أمیة –عالج طبیعي 
ي وأحكام التجوید وبرنامج دعم نفس
  .واجتماعي وأیام مفتوحة تم تأسیسه

  
  
  
  
  

 خط تحویالت لكبار السن 5.5.2
  .تم إعالنه

  
  

أدوات مساعدة  ) 200 ( 5.5.3
 20غیر غذائیة لكبار السن تشمل 

 تحویلة لمركز 20، سماعة طیبة 
) 20(،  تركیب أسنان متخصص 

 جهاز لفحص 20، نظارة طبیة 

 تأسیس نادي لكبار السن في 5.5.1.1
 –استئجار شقة ( المحافظة الوسطى 

 غرفة –  غرفة عالج طبیعي–أثاث 
لتنفیذ ) الخ...  مكتبة –أدوات ریاضیة 

جلسة عالج طبیعي ووظیفي لكبار ) 50(
 100و، السن ودورات في محو األمیة 

جلسة دعم نفسي واجتماعي فردي و 
 أیام 3جلسة إرشاد جماعي و ) 10(

 مسن من 50مفتوحة وزیارات منزلیة ل 
  .كال الجنسین

  تركیب خط تحویالت 5.5.2.1
لكبار السن واإلعالن عنه للتحویالت 

  .بالجمعیة
  

أدوات  ) 200(  تورید وتوزیع 5.5.3.1
مساعدة غیر غذائیة لكبار السن تشمل 

 تحویلة لمركز 20،  سماعة طیبة 20
نظارة ) 20(،  تركیب أسنان متخصص 

 20،  جهاز لفحص الضغط 20، طبیة 

  نادي كبار
 السن

  خط
 التحویالت

  عدد
 السماعات

  عدد
 التحویالت

 عدد اللقاءات 

  عدد
 المساعدات

 عدد الجلسات 

  مستوى
 المشاركة

 عدد الدورات 

 عدد الزیارات  

 العقود 

 التوثیق 

 قائمة المستفیدین 

 الفواتیر والسندات 

 المراسالت 

 اإلرسالیات 

 الطلبیات 

 التقییم 

 العطاءات 

 خط تلفون 

 أدوات مساعدة 

 خبار اإلعالمیةاأل 

 نادي كبار السن 

 المسهلین 

  

  مدیر برنامج 

 منسق مشاریع 

 مساعد إداري  

  
20000  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

4500  
  
  

  
40000  
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 جهاز لفحص السكر 20، الضغط 

  .ت بامبرز تم توفیرها باكی100و 
  

لقاءات مع الشباب ) 10 (5.5.4
  .بهدف نقل التجربة

  
  
  

 االحتفال بالیوم العالمي 5.5.5
  .لكبار السن

  
جلسات توعیة صحیة ) 10 (5.5.6

  .اجتماعیة وحقوق اإلنسان، 
  

جهاز لفحص السكر وتدریبهم علیه و 
  . باكیت بامبرز100

  
 لقاءات نقاش مع 10 عقد 5.5.4.1

الشباب بهدف نقل التجربة بینهم وبین 
عدد الحضور . ( كبار السن واالستفادة 

  ) مشارك200
  

 تنفیذ احتفال بالیوم العالمي 5.5.5.1
  . أكتوبر 1لكبار السن في 

  
 جلسات توعیة صحیة 10 تنفیذ 5.5.6.1

 200واجتماعیة وعن حقوق اإلنسان ل 
  .مشارك من كبار السن

  
  
  
  

1000  
  
  

  
  

2500  
  
  

1500  

 المـــساهمة فـــي تطــــویر 5.6
 .المجتمعات المحلیة 

  

تدریبات للجان األحیاء ) 3 (5.6.1
  .نفذت

  
  
  
  
  
  
  

دورات تدریبیة للجان ) 3( تنفیذ 5.6.1.1
 21األحیاء في مخیم النصیرات بواقع 

یبیة لكل دورة بهدف تطویر ساعة تدر
قدراتهم للمطالبة بحقوق المواطنین بشكل 
حضاري وبوسائل مقنعه ومؤثرة على 

 60عدد المستفیدین ( صناع القرار 
  ).مشارك

  
  

  مستوى
 المشاركة

 عدد الدورات 

 عدد اللقاءات 

 عدد الحمالت 

 الكمیات 

 المخططات 

  عدد
  المستفیدین

 العقود 

 ممذكرات التفاه 

 التوثیق 

 قائمة المستفیدین 

 الفواتیر والسندات 

 المراسالت 

 العطاءات 

 المخططات الهندسیة. 

 المادة التدریبیة 

  مدیر برنامج 

 منسق مشاریع 

 مساعد إداري  

  
4500  
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لقاءات حواریة مع ) 3 (5.6.2

  .ع القرار نفذتصنا
  
  
  
  
  
  

  .حمالت تطوعیة نفذت) 3 (5.6.3
  
  
  

ط خطوط میاه تم . م500 5.6.4
  .إنشاؤه

  
  

ط خط صرف . م500 5.6.5
  .صحي تم تركیبه

  
  

 متر مربع أسفلت 500 5.6.6
  .وبالط تم االنتهاء منه

لقاءات حواریة بین ) 3( تنفیذ 5.6.2.1
صناع القرار وأعضاء لجان األحیاء 
والمجتمع المحلي لعرض المشاكل 

لعمل على واالحتیاجات وذلك بهدف ا
 70عدد المشاركین ال یقل . ( تلبیتها
  ).مشارك

  
  

 حمالت تطوعیة من 3 تنفیذ 5.6.3.1
الشباب والمتطوعین لتطویر المجتمعات 

  .المحلیة في المناطق المهمشة
  

ط . م500 تورید و تركیب 5.6.4.1
خطوط للمیاه في المناطق المهمشة حسب 

= ط .سعر م( المواصفات الهندسیة 
ل التنسیق مع المؤسسات من خال) 70$

الدولیة والجمعیة جهة مشرفة على 
  .المشروع

ط . م500 تورید و تركیب 5.6.5.1
خطوط للمیاه في المناطق المهمشة حسب 

= ط .سعر م( المواصفات الهندسیة 
من خالل التنسیق مع ). 200$

المؤسسات الدولیة والجمعیة جهة مشرفة 

 قائمة الحضور 

 مواسیر المیاه 

 مواسیر الصرف الصحي 

 المواصفات الفنیة. 

 األخبار اإلعالمیة 

  

600  
  
  
  
  

  
  

  
  

1500  
  
  
  
0.0  
  
  
  
  
  
0.0  
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  .على المشروع

  
داء  لشوارع  تورید زفتة سو5.6.6.1

 متر مربع حسب 500بمساحة 
سعر المتر المربع ( المواصفات الهندسیة 

من خالل التنسیق مع ). 200$= 
المؤسسات الدولیة والجمعیة جهة مشرفة 

  .على المشروع
  

  
  
  
0.0  

  310200  إجمالي الغایة الخامسة
G6 

بنــاء العمـل علــى 
ــــة  ــــدرات الجمعی ق
ـــــــــــــــــــــاملین  والع
والمتطوعین فیها 

.  
  

العمل على إظهار  6.1
ًالمؤسسة مجتمعیا من 
خالل تفعیل أنشطة 

  .العالقات العامة واإلعالم
  

  .حلقات إذاعیة أنجزت) 5 (6.1.1
  

  .حملة تطوعیة نفذت) 2 (6.1.2
  

  .حلقة مرئیة بثت) 1 (6.1.3
  
  

  .برشور وزع) 1500 ( 6.1.4
  

خبـــر إعالمـــي نـــشر ) 200 ( 6.15
  .عبر الموقع االلكتروني

  
  

حلقات إذاعیة تعریفیة ) 5( تنفیذ 6.1.1.1
  .عن أنشطة وبرامج الجمعیة

 حملة تطوعیة تستهدف 2 تنفیذ 6.1.2.1
  .عائلة للتعریف بأنشطة الجمعیة) 1000(

 تنفیذ حلقة مرئیة تستضیف 6.1.3.1
یة ثالثة أعضاء مجلس إدارة للجمع

  .للتعریف بأنشطة الجمعیة
) 1500( طباعة وتوزیع 6.1.4.1

  .بروشور عن الجمعیة وأنشطتها
 خبر إعالمي عن 200 نشر 6.1.5.1

أنشطة المشاریع والبرامج للجمعیة للمجتمع 
المحلي ووكاالت األنباء وعلى الموقع 

  .االلكتروني الخاص بالجمعیة

  الحلقاتعدد 

   عدد
 مالتالح

  عدد
 المطبوعات

  عدد
 االمیالت

 عدد األرقام 

  عدد
 المتابعین

 مقر فرعي 

  موقع
 الكتروني

 العقود 

 الفواتیر والسندات 

 قائمة الحضور 

 التوثیق 

 الحلقات اإلذاعیة والفضائیة 

 برنامج الرسائل 

 الموقع االلكتروني 

 العطاءات 

 خطة العمل 

  اإلعالمیةاألخبار 

 المطبوعات 

 صفحة الفیس بوك 

  شـــــــــــبكة منتــــــــــــدى التواصــــــــــــل

  المــــــــــــــــــــــــــــــــــدیر
 التنفیذي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــسق من
 المشاریع

 مساعد إداري  

  
840  
  

1350  
  

1300  
  
  

1450  
  
  
500  
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ـــــــــــصفحات 1000 6.1.6  متـــــــــــابع ل

  .الفیس بوك للجمعیة أضیف
  

إمیـل ضــمن شــبكة ) 1500 (6.1.7
  .منتدى التواصل للصحافة أضیف

  
 رقـــــم جـــــوال أضـــــیف 2000 6.1.8

ــــــامج الرســــــائل  الخــــــاص ضــــــمن برن
  .بالجمعیة

  
  

ــــــــــــــــــم ) 50000 (6.1.9 رســــــــــــــــــالة ت
  .توریدها

  
  

 موقـــــــع الكترونــــــــي باللغــــــــة 6.1.10
  .العربیة واالنجلیزیة فعال

ــــــم وثــــــائقي عــــــن بــــــرامج 6.1.11  فل
  .الجمعیة نشر

  
 مكتــب فرعــي للجمعیــة فــي 6.1.12

  .الضفة الغربیة تم فتحه وتأثیثه
  

 زیادة عدد المتابعین لصفحات 6.1.6.1
بوك التابعة للجمعیة عبر إعالن الفیس 
  .مدفوع

 إمیل فعال ضمن 1500 إضافة 6.1.7.1
شبكة منتدى التواصل للصحافة والنشر 

  .لمؤسسات إعالمیة 
  

 رقم 2000 العمل على إضافة 6.1.8.1
جوال للمجتمع المحلي ضمن قاعدة 

  .بیانات برنامج الرسائل التابع للجمعیة
  

  رسالة قصیرة50000 تورید 6.1.9.1
لبرنامج الرسائل القصیرة التابع للجمعیة 
بهدف إرسال رسائل للمجتمع المحلي عن 

  .ٕأنشطة واعالنات الجمعیة
 تطویر واستضافة للموقع 6.1.1.10

  .االلكتروني التابع للجمعیة
 إنتاج فلم وثائقي یوضح 6.1.11.1

أنشطة الجمعیة بهدف نشره على المواقع 
  .والتعریف عن الجمعیة

ح مقر فرعي للجمعیة في  فت6.1.12.1
 رام اهللا لتنفیذ أنشطة –الضفة الغربیة 

وبرامج الجمعیة وزیادة التعریف عن 

 فلم 

  خدمة
 االنترنت

  وحدة
التصویر 
  والمونتاج

  

 للصحافة والنشر

 برنامج الرسائل 

  مقـــر فرعـــي للجمعیـــة فـــي رام
 اهللا

 وحدة التصویر والمونتاج 

  

  
200  
  
  
200  
  
  
  
100  
  
  
  

1500  
  
  
  
  
400  
  

1000  
  
  
  

11520  
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 وحـــدة التـــصویر والمونتـــاج 6.1.13
 دور تعزیـــــــــزلالخاصــــــــة بالجمعیــــــــة 

ـــــة  اإلعـــــالم فـــــي دعـــــم ومـــــساندة رؤی
 .ة طورتورسالة الجمعی

  

  .الجمعیة وأنشطتها
 تطویر وحدة التصویر 6.1.13.1

والمونتاج من حیث الطاقم واللوجیستیات  
 كامیرات فیدیو – اسطوانات –أفالم ( 

  .للقیام بمهامها) حدیثة 

  
  

3000  

العمل على تطویر  6.2
 وتحسین أداء العاملین

 .والمتطوعین

  

دورات تدریبیة في ) 5 ( 6.2.1
المجاالت اإلداریة وتجنید األموال 
معاییر العمل اإلنساني التنموي 
ونظام أسفیر والتخطیط واإلسعاف 

  .األولي نفذت
  
  
  
  

ورش عمل عن حقـوق ) 3 ( 6.2.2
  .العاملین أنجزت

  
  

ــــــیم للطــــــاقم العمــــــل ) 2 ( 6.2.3 تقی
  .أنجز

  
  

دورات تدریبیة بواقع ) 5( تنفیذ 6.2.1.1
ساعة لكل دورة تدریبیة في ) 30(

، كتابة التقاریر.مهارات القیادة: مواضیع
، التنسیق والتشبیك ، االتصال والتواصل 

، تجنید األموال ، األمور اإلداریة والمالیة 
معاییر العمل اإلنساني ، التخطیط 

  .التنموي ونظام أسفیر واإلسعاف األولي
  ). مشارك100عدد المستفیدین ( 
  

ورش عمل عن ) 3(ذ  تنفی6.2.2.1
مواضیع قانون العمل الفلسطیني على أن 

  ).70(یكون عدد الحضور 
  

 2  عقد تقییم لفریق العمل عدد 6.2.3.1
لتحسین المهارات وفعالیة العمل من قبل 

  .مراكز تدریب ومتخصصین
  

  الدوراتعدد 

 عدد الورش 

 عدد اللقاءات 

  عدد
 تاالستبیانا

  

 العقود 

 واتیر والسنداتالف 

 قائمة الحضور 

 التوثیق 

 خطط العمل 

 المادة التدریبیة 

 المادة العلمیة 

 األخبار اإلعالمیة 

 المسهلین 

 التقییم 

 العطاءات 
 
  

  المــــــــــــــــــــــــــــــــــدیر
 التنفیذي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــسق من
 المشاریع

 مساعد إداري  

  
5600  
  
  
  
  
  
  
  

1200  
  
  
  
  

1200  
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  .لقاء مفتوح أنجز) 3  (6.2.4

  
  

الجمعیـة علـى تدریب كادر   6.2.5
  . عقدمهارات البحث العلمي

  
  
  

لقـــــــــــاء تعریفـــــــــــي عـــــــــــن ) 2 (6.2.6
أهــداف الخطــة اإلســتراتجیة و  لقــاء 
تعریفــــي عــــن دلیــــل تجنیــــد األمـــــوال 

  .أنجز

لقاءات مفتوحة بین ) 3( تنفیذ 6.2.4.1
  .مجلس اإلدارة والعاملین

  
 ساعة 42یة  عقد دورة تدریب3.2.5.1

تدریب لفریق العمل والمتطوعین لتطویر 
عدد المشاركین ( مهارات البحث العلمي 

  ). شخص من كال الجنسین30
 

 لقاءات تعریفیة عن 3 عقد 6.2.6.1
الخطة اإلستراتجیة وعن دلیل تجنید 

  ). مشارك60( األموال 

150  
  
  
  

5040  
  
  
  
  
200  

العمل على تحسین  6.3
 مؤسسةالبنیة الداخلیة لل

 .وتطویر قدراتها

  
  
  
  
  
  
  

 ي برنامج األرشفة االلكترون6.3.1
  .للجمعیة أنجز

  
  

  .برامج إداریة أنجزت) 4 (6.3.2
  
  
  
  
  
  

 تورید برنامج أرشفة الكتروني 6.3.1.1
للجمعیة لحفظ السجالت یشمل على 

  .PDFالب توب و برنامج ، ساكنر 
  

 برامج إداریة للجمعیة 4 برمجة 6.3.2.1
تشمل برنامج للصادر والوراد وبرنامج 
للحاالت االجتماعیة وبرنامج لمتابعة 
البرامج واألنشطة وبرنامج للموظفین 

  .وتدریب العاملین على البرامج
  
  

 البرامج 

 األثاث 

  نظام إدارة
معلومات ال

 االلكتروني

  وحدة تجنید
 األموال

 المكتبة 

  تقییم
 المشاریع

  جهاز ماسح

 العقود 

 البرامج 

 العطاءات 

  التوثیق 

 الفواتیر والسندات 

 األثاث المكتبي 

 األخبار اإلعالمیة 

 األثاث المكتبي 

 ماكنة التصویر 

 وحدة تجنید األموال 

 برنامج فهرسة الكتب 

  المــــــــــــــــــــــــــــــــــدیر
 التنفیذي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــسق من
 المشاریع

 مساعد إداري  

  
2500  
  
  
  

6000  
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 تورید أثاث مكتبي للجمعیة 6.3.3

  .ورد
  
  
  

 تورید ماكنة تصویر 6.3.4
  .للروضة أنجز

  
المعلومات إدارة  نظم  6.3.5

  . تم إعداده في الجمعیةااللكتروني
  
  

 وحدة لتجنید األموال تم 6.3.6
  . تأسیسها

  
  . مكتبة الجمعیة تم تطویرها6.3.7

  
  
  
  

 نظام تقییم المشاریع 6.3.8
  .للجمعیة أنجز

  

 تورید أثاث مكتبي للجمعیة 3.3.2.1
 خزانات – 2ویشمل مكتب سكرتاریة عدد 

 مكتب موظف – 3 عدد ملفات خشبیة
  ). لوحة شرف – 3عدد 

  
 تورید ماكنة تصویر لروضة 6.3.4.1

  .مرح التابعة للجمعیة
  

 إعداد برنامج نظم إدارة 6.3.5.1
ًالمعلومات الكترونیا وتدریب الموظفین 

  .على البرنامج
  

 تطویر وتأسیس وحدة لتجنید 6.3.6.1
  . خبیر تجنید األموال–األموال 

  
لتصنیف وفهرس كتب  برنامج 6.3.7.1
كتب وقصص ، ستائر ، سجاد ، المكتبة 

كراسي ، قرطاسیة  ، 500متنوعة عدد 
  ).30عدد 

  
 تطویر نظام تقییم للمشاریع 6.3.8.1

  .بالجمعیة وتدریب العاملین 
  

 ضوئي

  الموقع
 االلكتروني

  

 ضةمنهاج الرو 

 مصدر طاقة 

  

4500  
  
  
  
  
  

5000  
  
  

12000  
  
  
  

15000  
  
  
  

6500  
  
  
  
  

3000  
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 المواقع االلكترونیة الخاص 6.3.9

  .بالجمعیة طورت
  
  

 وفقا  مقصف للروضة6.3.10
  . تم انشاؤهالصحیة لالشتراطات

  
  
 

 عن بدیلة طاقة درمص 6.3.11
 )UPS شاحن (وضة للرالكهرباء
  .تم توفیره

  
 لریاض موحد منهاج 6.3.12
 وتحدیثه المساندة والمواد األطفال
 وتوفیر المواد والمستلزمات باستمرار

والوسائل التي تدعم تحقیق المنهاج 
  .تم تنفیذه

  

 تطویر المواقع االلكترونیة الخاصة 6.3.9
 وتسدید رسوم 2بالجمعیة عدد 

  .االستضافة
  

ة مرح  إنشاء مقصف لروض6.3.10
  .التابعة للجمعیة وفق الشروط الصحیة

  
  

 توفیر مصدر للطاقة امن لروضة 6.3.11
  .UBSمرح نظام 

  
  
  

 لریاض موحد منهاج إعداد 6.3.12
 باستمرار وتحدیثه المساندة والمواد األطفال

وتوفیر المواد والمستلزمات والوسائل التي 
 .تدعم تحقیق المنهاج

 

800  
  
  
  
  

5000  
  
  
  

4000  
  
  

  
  
  

12000  

ـــــــــى رفـــــــــع  6.4  العمـــــــــل عل
مـــــــــــــستوى التـــــــــــــشبیك مـــــــــــــع 

 ًداخلیاو مؤسسات مجتمعیة 
ـــــا وزیـــــادة العالقـــــات  ًوخارجی

  . المانحةمع الجهات

  .مذكرة تفاهم وقعت) 25 (6.4.1
  
  

  .تنسیق أنجز) 50 (6.4.2
  

 مذكرة تفاهم مع )25( توقیع 6.4.1.1
مؤسسات محلیة ودولیة لتنفیذ مشاریع 

  .وأنشطة
تنسیق بالطرق ) 50( تنفیذ 3.4.1.2
  .تلفون وجوال، إمیل: التالیة  

  عدد
 المذكرات

  عدد
 التنسیقات

  عدد

 العقود 

 الفواتیر والسندات 

 المراسالت 

 قائمة الحضور 

 كشف المستفیدین 

  المــــــــــــــــــــــــــــــــــدیر
 التنفیذي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــسق من
 المشاریع

 مساعد إداري  

  
350  
  
  

1750  
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  $التكلفة   المسئولیة  مصادر التحقق   القیاسمؤشر  النشاط  المخرج  الهدف  الغایة
 
  

  
اجتماعـــــــات ونــــــــدوات ) 10 (6.4.3
  .أنجزت

  
  .زیارة میدانیة أنجزت) 50 (4.4..6

  
  
  

 عـــــــــــــــضویة فـــــــــــــــي شـــــــــــــــبكة 6.4.5
  . القاهرة–المنظمات األهلیة 

  
نسخة عن التقریـر  ) 500 ( 6.4.6

  .السنوي طبعت ووزعت
  

  
اجتماعات وندوات ) 10( تنفیذ 6.4.3.1

بخصوص التشبیك مع المؤسسات داخل 
  .وخارج الجمعیة

 زیارة لمؤسسات دولیة 50 تنفیذ 6.4.4.1
ف تجنید أموال وعربیة ومحلیة بهد
  .والتعریف عن الجمعیة

  
 تسدید رسوم عضویة في الشبكة 6.4.4.1

 .العربیة للمنظمات األهلیة بالقاهرة

  
 نسخة من التقریر 500 طباعة 6.4.6.1

 وتوزیعه على 2016السنوي لعام 
 .المؤسسات والمجتمع المحلي

 االجتماعات

 عدد الزیارات 

 عضویة 
 الشبكة

  عدد
 .المطبوعات

  

 التوثیق 

 عضویة 

 قائمة بالمؤسسات 

 المطبوعات 

 األخبار اإلعالمیة 

 العطاءات 

  

  
  

1500  
  

  
1000  
  
  
  
100  
  
  

4000  

عزیز الموارد الذاتیة ت 6.5 
للجمعیة من خالل المشاریع 

 . والتشغیلیةاإلنتاجیة

 مركـز التواصـل التعلیمـي تــم 6.5.1
  .تطویره

  
  
  

 روضـــــة مـــــرح لألطفـــــال تـــــم 6.5.2
  .تطویرها

  
  

 تطویر مركز التواصل التعلیمي 6.5.1.1
 30من خالل تورید كراسي للطالب عدد 

إنشاء صفحة مموله على الفیس ، كرسي 
برشور عن ، بوك للتعریف بالمركز 

  .قرطاسیة، المركز 
وضة مرح النموذجیة  تطویر ر6.5.2.1

من خالل إنشاء صفحة مموله على الفیس 
برشور عن ، بوك للتعریف بالروضة 

  .قرطاسیة، المركز 

  تطویر مركز
التواصل 
 التعلیمي

  تطویر
 روضة مرح

 د الطالبعد 

  مركز اللغة
 .االنجلیزیة

  دراســــــــــــــــــــــــــات

 العقود 

 الفواتیر والسندات 

 المراسالت 

 قائمة الحضور 

 كشف المستفیدین 

 التوثیق 

 دراسات الجدوى 

 االستشاري 

 األخبار اإلعالمیة 

  المــــــــــــــــــــــــــــــــــدیر
 التنفیذي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــسق من
 المشاریع

 مساعد إداري  

  
2500  
  
  
  
  

1500  
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  $التكلفة   المسئولیة  مصادر التحقق   القیاسمؤشر  النشاط  المخرج  الهدف  الغایة
 دراســـة جـــدوى لمركـــز تعلـــیم 6.5.3

  .لغة انجلیزیة أنجزت
  

 مركز تعلیم اللغة االنجلیزیـة 6.5.4
  .تم افتتاحه

  
 دراســـة جـــدوى لوحـــدة عـــالج 6.5.5
  . واستدیو التواصل أعدتالنطق

  
 دراسة جدوى لملعب معـشب 6.5.6
  .أعدت

  
 . دراسة جدوى لمخبز أعدت6.5.7

 إعداد دراسة جدوى لمركز تعلیم 6.5.31
اللغة االنجلیزیة من قبل استشاري 

  .متخصص
 تأسیس مركز تعلیم اللغة 6.5.4.1 

 قرطاسیة –المدربین ( االنجلیزیة ویشمل 
  ).اإلعالن عن الدورات – أثاث –

 إعداد دراسة جدوى لوحدة عالج 6.5.5.1
نطق واستدیو التواصل من قبل استشاري 

  .متخصص
 إعداد دراسة جدوى لملعب 6.5.6.1

  .معشب من قبل استشاري متخصص
  

 إعداد دراسة جدوى لمخبز من 6.5.7.1
 .قبل استشاري متخصص

  1500  مركز تعلیم اللغة االنجلیزیة   جدوى
  

  
  

5000  
  
  

2000  
  

  
2500  

  
  
  

3500  

  140250  إجمالي الغایة السادسة
    المجموع النهائي
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  : المعوقات والمخاطر المتوقعة وسبل مواجهتها- ًتاسعا
  

فیمــا یلــي عــرض ألهــم المعوقــات والمخــاطر التــي مــن الممكــن أن یــتم مواجهتهــا أثنــاء العمــل علــى تنفیــذ الخطــة 
یاق طرح تصور لبعض االحتماالت المحتمـل حـدوثها للتعامـل معهـا بغـرض الحـد اإلستراتیجیة، وقد تم في هذا الس

  :من تأثیراتها غیر المرغوبة وذلك لتحقیق أهداف الخطة
 سبل مواجهة المعوقات والمخاطر المتوقعة المعوقات والمخاطر المتوقعة  الرقم
 وخطة لتسویقها تیجیةاإسترإعداد خطة   ضعف الموارد المالیة واالعتماد على المشاریع  1

 إعداد خطة لتجنید األموال. 
 تقویة قدرات المؤسسة، تشبیكها   عدم توفر التمویل المطلوب  2

 تقویة القدرة على تجنید األموال 

  فـــتح قنـــوات اتـــصال وشـــراكات مـــع مؤســــسات
  .دولیة

 استغالل اإلمكانات المحلیة المتاحة   ٕ واغالق المعابراستمرار الحصار  3

  المحلیة والدولیةالتشبیك مع المؤسسات.  
  

  :2017 للعام الموازنة المالیة - ًعاشرا
  :الموازنة الالزمة لتنفیذ الخطة اإلستراتیجیة بالكامل موضحة بالجداول التالیة

  )$ (المبلغ  الغایة
ًتمكین الشباب اقتصادیا وتعزیز مشاركتهم المجتمعیة والسیاسیة  :األولى

  .رة قضایاهمومناصوالمدنیة وحریة التعبیر عن الرأي 
162800 

 323000  . العمل على التخفیف من حدة الفقر ودعم سبل العیش:الثانیة

المساهمة في تعزیز مبادئ الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان والحكم الرشید : الثالثة
وتعزیز النزاهة ومكافحة الفساد لترسیخ مفاهیم المجتمع المدني حسب القانون 

  .الدولي اإلنساني
111150 

 101800  . العمل على التمكین االجتماعي للمرأة وحمایة حقوقها:ابعةالر

تنمیــة وتطــویر قــدرات شــرائح المجتمـع المختلفــة مــن خــالل البــرامج  :الخامـسة
التعلیمیة والریاضیة والصحیة والنفسیة واالجتماعیة واالغاثیة وبرامج الطفولـة 

  .المستدامةالمبكرة للمساهمة في تحقیق التنمیة 
31200 

 140250  .بناء قدرات الجمعیة والعاملین والمتطوعین فیها :السادسة

  870200  المجموع
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  :ٕارشادات عامة توصیات و–إحدى عشر 
عملیة التخطیط اإلستراتیجي یجـب أن تبقـى عملیـة مـستمرة ومتواصـلة، لهـذا الـسبب یعتبـر  .1

جي، حیــث أهــم مــا إتمــام هــذه الخطــوة مجــرد الخطــوة األولــى فــي عملیــة التخطــیط اإلســتراتی
تـــم هنـــا هـــو تحدیـــد االتجـــاه اإلســـتراتیجي المـــستقبلي، وعلیـــه یجـــب أن تبـــدأ المؤســـسة فـــي 

م 2017ًتــصمیم خطــة ثالثیــة تتــضمن ثــالث خطــط ســنویة، وذلــك ابتــداء مــن العــام القــادم 
م 2017لما یلـزم عملـه فـي العـام ) م2016في نهایة العام (حیث یتم وضع خطة تفصیلیة 

م وقبـل 2017م، وفـي نهایـة عـام 2019م و2018لزم عمله فـي األعـوام وخطة عامة لما ی
م 2019م وخطــة عامــة لألعــوام 2018م یــتم وضــع خطــة تفــصیلیة للعــام 2018بــدء عــام 

م وهكــــذا یــــتم وضــــع خطــــط ســــنویة لتجدیــــد الخطــــة الثالثیــــة وهكــــذا حتــــى تقــــرر 20120و
لـــشكل التــالي یوضـــح المؤســسة تغییــر منهجهـــا فــي التعامــل مـــع التخطــیط اإلســتراتیجي، وا

  :الفكرة
  وهكذا  2027  2026  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017

    الخطة الثالثیة األولى
  الخطة الثالثیة الثانیة

  

  الخطة الثالثیة الثالثة
  

  الخطة الثالثیة الرابعة

  

  الخطة الثالثیة الخامسة

  

  الخطة الثالثیة السادسة

  

  الخطة الثالثیة السابعة

  

  الخطة الثالثیة الثامنة

  

  الخطة الثالثیة التاسعة

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  ثیة العاشرةالالخطة الث  

  
كما یمكن أن تغطـي فتـرة التخطـیط أكثـر مـن ثـالث سـنوات فـي حالـة كانـت الرؤیـة أوضـح  .2

ًأن تكـون علـى فتـرة خمـسة سـنوات وربمـا أكثـر، عمومـا الغـرض مـن واإلمكانیات متـوفرة، كـ
الفكـرة المطروحـة هــو الحفـاظ علــى عملیـة التخطـیط كآلیــة یـتم االعتمــاد علیهـا واســتخدامها 

  .بشكل متواصل من قبل المؤسسة
لتــسهیل عملیــة الحــصول علــى التمویــل یمكــن العمــل علــى تجمیــع األجــزاء المتــشابهة مــن  .3

علـــى ســـبیل المثـــال تجمیـــع أنـــشطة بنـــاء (مویـــل للـــثالث ســـنوات الخطـــة للحـــصول علـــى ت
، كـــذلك األمـــر الحقوقیـــةالقـــدرات فـــي مقتـــرح تمویـــل واحـــد، كـــذلك األمـــر بالنـــسبة لألنـــشطة 
 ).وهكذا... بالنسبة لألنشطة ذات العالقة بالتشبیك وتفعیل الموقع والمنتدیات 
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تخطـــیط اإلســـتراتیجي مـــن  بموضـــوع اللألمـــامًضـــرورة العمـــل مـــستقبال علـــى التقـــدم خطـــوة  .4
 لألنــــشطة (Line Strategies)خــــالل العمــــل علــــى تــــصمیم االســــتراتیجیات الفرعیــــة 

  .الرئیسیة للمؤسسة
 أشـهر وتـصدر تقریـر 6تشكیل لجنة لتقییم الخطة اإلستراتیجیة تعقد اجتماعات عملها كـل  .5

عمــل علـــى لمجلــس اإلدارة للوقــوف علـــى مــستوى التقـــدم فــي تنفیـــذ الخطــة اإلســـتراتیجیة وال
 .عالج أي مشاكل تعیق التنفیذ
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  :المالحق

  : أعضاء مجلس اإلدارة–الملحق األول 
  

 أعـــضاء 7مجلـــس إدارة  متطـــوع مكـــون مـــن ،  بالنـــصیرات التواصـــــــل منتـــدى  جمعیـــةیـــشرف علـــى

  -:قومون بمتابعة األنشطة المختلفة وهم ی

  

  صالح سالمه صباح الشافعي
 

 اإلدارةرئیس مجلس 

  هیم محمد درویشسماهر إبرا
            

 نائـب الرئیـس

  محمد عمران عبد السالم أبو شاویش
 

 أمـین السـر

  ماهر محـمود سلیمان الطــالع
 

 أمین الصندوق

  رغید جالل محمد النجدي
 

 عضــو

  أمل زیاد یوسف انشاصي
 

 عضــو

  سحر عثمان محمد السراج
 

 عضــو

  

  


