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 مقــــــدمة

 

ب لعديزززدماززززًمت جليززززاتةم لزززطمتلظزززز خشمتلكبظززززو ألاوماذزززسةميؼزززز  م  يززززام لزززطم  كزززز  مت ع ؼزززز شمم2016تميزززام زززز  م

مازززززززًمخ لزززززززشمتطزززززززجمس  تزمالاهقظززززززز  م لزززززززطمتلظززززززز خشم الاججم   زززززززشم تلىكظززززززز شم تلطاب غزززززززشمءًززززززز  امتوززززززز  م زززززززص  متبجزززززززدت  

تلكبظو ألاوم تلحسبم لطمتو  م ص م ا ميىجمم نه ماًمتج ذب ةمالقخمبظالله متلظ ئشم لطمتليظ جمالاججمز يام

 تطزززجمستزمخ لزززشمتلحـزززز زمت ؼزززد مإزززامتوزززز  م زززص م املؤززز  متلعديززززدمازززًمتلزززد  م ت  طظزززز ةمت  هدزززشم زززًمتقززززديمم

  م لطمخ   مت  تهىينمإامتو  م ص .تلد ممت   ام تىك رماؼ زيعمتىم غشمام متوعكعمطب 

 اشت مًززززرتمتل كززززعمت ضطزززز    م كززززعتمخس ززززشمت عزززز بسمتلجج زغززززشم تلالـزززز شم  ززززد م جزززز  مطزززز  م مزززز ملبعمزززز  م

%مإزززام80بجم ززعماجززز , همم م  جزز  ما زززدت م  يزززا ماززًمتللزززسغجينمت جعوبززينم متزتكعزززخموظززز شمتل و لززشملججعزززد م

ت ججمعامهح جشم د متطجقستزم  كز  مت دب زشمامز مدهزد متو  م ص  م رلكمتطجمسةمخ لشمتلعىتمتلظ  س وم  

 تلظبمم ًلا.

إززام ززز مًززرتمتل تتزززعم مبززخمجمع زززشماىجززد متلج تؿززز م لززطمتقزززديممةززدا  ه مإزززامتلؤ تهزز متلىكظززز شم الاججم   زززشم

 تلطاب غزززززشماززززززًمةزززززال ماوؼززززززوشمبزػززززز  م تلجدق ززززززتم تلجزززززدزغ م ت ج يعززززززشمتلكس يزززززشم تلؤم   ززززززشم تىك زززززرم وؼززززززوشم

ش م طزز ًمخمبستاجهزز مت ةجبكززشمإززامتلجع ازز ماززعمائزز ةم هكزز  م تلؼزز  بم ت ززسا م  طززس متلكبظززو ي شمإززامتلو زئزز

تةك زززتمتللزززل نم ت ع هززز  م زززًمت ززز تهىين م تزززدمتطزززجمسم  زمتلؤمع زززشمتلستئزززدمإزززامتةك زززتمخ لزززشمالاخجقززز نمإززززام

تلكع ل ززززز ةمتلؼزززززع  شممت ججمزززززعمتلكبظزززززو ألاوم ثعصغزززززصمذق ازززززشمتلحظززززز اذم ا ززززز   متل خزززززد مازززززًمةزززززال مت ؼززززز ز شمإزززززا

  تلؤم ًيايشم ت  طظ ت شملجدق قمتلجم طكمت ججمعام تلظبمم ًلا.

 تدم تجهخمجمع شماىجد متلج تؿ متلعديدماًمتلعق  ةم تلـع ب ةمإامتىك رمتللوشمتلظى غشمهح جزشمخ لزشم

ةجبكزشم تزدمنز نم د مالاطجقستزم تلحـ زم شحماـز  زمتلجم غز  ما,مانمتلؤمع زشم تؿزبخمبستاجهز م اوؼزو ه مت 

لبم طظزز ةمتلـززديقشم تلؼززسغكشم ت  طظزز ةمت  هدززشمتلكلزز متلك يززامإززام  ززمم اظزز هد متلؤمع ززشمإززامالاطززجمستزم

بحىك زززرماوؼزززو ه م تدمززز مماظزززئ ل   ه متجززز  مػزززعةه م تلكئززز ةمت ةجبكزززشمتلمزززومثعمززز ماعهززز  م  ب ززز مثلجزززىممجمع زززشم

 تلزدت مينمتلزريًمطز ًم تمإزام  زممتلؤمع زش مماىجد متلج تؿ متلكسؿشملجقديممتلؼكسم تلعسا نمل ز متلؼزسن  

 .م2016 تلجقسغسمتلج  اميظجعسقماًمماهج شتةمتلؤمع شمةال م   م

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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 :الزؤٍة

تجوبززززززززززعمجمع ززززززززززشماىجززززززززززد متلج تؿزززززززززز مءنمت زززززززززز نما طظززززززززززشمزتئززززززززززد مإززززززززززامةداززززززززززشمت ججمززززززززززعمتلكبظززززززززززو ألاوم ة ؿززززززززززشم

  م مززززززز مثظززززززززعطملجقزززززززديممةزززززززدا  ه مإززززززززامن ازززززززشماازززززززز  ًمت تجزززززززدًمم إززززززززام   ززززززز زمتلظززززززززً تليظزززززززز  متلؼززززززز  بم تلوكززززززز م

ن اززززززززززشمت جزززززززززز ,ةمتلجىم غززززززززززشمتلمززززززززززومتجعزززززززززز مائ  هزززززززززز مت ظزززززززززز هداشمإززززززززززاماس ززززززززززصمتًجمزززززززززز  متلؤمع ززززززززززشم بستاجهزززززززززز  م ذلززززززززززكم

 يمكًمتلجع يام ى ماًمةال متلسؤغشمتلج ل ش:

بم تليظززززززززز  م  هكززززززززز  م"مجمع زززززززززشماىجزززززززززد متلج تؿززززززززز متجوبزززززززززعملج ززززززززز نما طظزززززززززشمزتئزززززززززد مإزززززززززامتكع ززززززززز م  زمتلؼززززززززز  

 إاماه زماججمعم يمقستهيميح ألاومتلعدتلشمالاججم   شم ت  ا متلكسؾم تدق قمتلجىم شمت ظجدتاش"

 

 الزسالة:

 

"هدزززززززززززززززًمجمع زززززززززززززززشمثعمززززززززززززززز م لزززززززززززززززطمتكع ززززززززززززززز م  زمتليظززززززززززززززز  م تلؼززززززززززززززز  بم  هكززززززززززززززز  م   ززززززززززززززز زمتلظزززززززززززززززًم  اجهزززززززززززززززممإزززززززززززززززام

بهممل   هززززززززززز تمتززززززززززز  ما  بززززززززززززشماججمعززززززززززز  هممازززززززززززًمةزززززززززززال مبزززززززززززستاجمتىم غززززززززززززشمإزززززززززززامن ازززززززززززشمت جززززززززززز ,ةمتلجىم غززززززززززززش م تزززززززززززضً 

  اظجدتاشمإامت ججمعمتلكبظو ألاو".

 ذلزززززززززززززكمازززززززززززززًمةزززززززززززززال متلج جهززززززززززززز ةمبطزززززززززززززطاتت ج شمتلمزززززززززززززومثعبزززززززززززززمم ب هززززززززززززز متلؤمع زززززززززززززشم مثؼزززززززززززززم  مت ؼززززززززززززز ز شمت ججمع زززززززززززززشم

 تلظ  طززززززززززز شم خسغزززززززززززشمتلجع يززززززززززززام زززززززززززًمتلززززززززززززسا م تلجمكزززززززززززينمالاتجـززززززززززز   ملبؼزززززززززززز  بم متىم زززززززززززشم توزززززززززززز غسمتزززززززززززدزتةمػززززززززززززستئذم

تدق ززززززززززززقمتلجىم ززززززززززززشمتل ؼززززززززززززسغشم ت ججمع ززززززززززززشم ممثعصغززززززززززززصما زززززززززززز   متلديمقسته ززززززززززززشم مت ججمززززززززززززعمت ةجبكززززززززززززشملبمظزززززززززززز ًمشمإززززززززززززام

م
 
م تججم   ززززززززززززز 

 
خقززززززززززززز  مبوظززززززززززززز نم تلااتًزززززززززززززش متلجزززززززززززززدزغ م بىززززززززززززز  متلقزززززززززززززدزتة متمكزززززززززززززينمتليظززززززززززززز  مت همؼززززززززززززز ةمتتجـززززززززززززز  ي 

م متطزززززززززززحدم زمتلللزززززززززززاتةم تلقزززززززززززدزتةملك زززززززززز زمتلظزززززززززززًمازززززززززززًمةزززززززززززال مثعصغززززززززززصماؼززززززززززز ز  هممت ججمع زززززززززززشم متةك زززززززززززتم
 
 خق ت زززززززززز 

 ةمتلكقيا م تلحؼ  كم ت ى ؿس ماعم هستفمذ  متلعالتش.خد متلكقسملبع ئال 
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 هـحن جمـعُة ....

 

 قُم وفلسفة املؤسسة:

ابظززززززززززكشمت  طظززززززززززشمتطا ززززززززززصمخزززززززززز  متلك ك ززززززززززشمتلمززززززززززوماززززززززززًمةاللهزززززززززز ميمكززززززززززًمتىم ززززززززززشمت ججمززززززززززعماززززززززززًمةززززززززززال مالالطززززززززززات م

 ب لق ممبططاتت ج شمت جمدبشمب  جم  جينمتلج ل جين:

 مت ـززززززززززدتت ش متلؤززززززززز    مةـ ؿززززززززز شمتلكئززززززززز ةمت ظزززززززززز هداش ممتلقززززززززز ممت هى زززززززززشم ثؼزززززززززم :متلؼزززززززززك ا ش 

  د متلجم يام تلعدتلشمإامتقديممتللداش مت  ا متلكسؾ مت هى ش مالاهل  نم الالطات .

 تلقززززززززززززز مم ةالت ززززززززززززززشم ثؼزززززززززززززم :م ززززززززززززززد متلجدزززززززززززززصبم تلكئ غززززززززززززززش ماست ززززززززززززز  متزززززززززززززز ممت ججمزززززززززززززعم    تتزززززززززززززز  م

 ت ظئ ل شمالاججم   ش متلجع  ن.مم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غير حكومية
  

نسعى لتنمية 
  المجتمع

تركز عمى الطفل 
والمرأة والشباب
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 الشباب

 

 

 المرأة

 

 

 األطـفال

 القضاًا إلاستراثُجُة:
 

 ر متلقل ي ما ضحمإامتلؼ  متلج  ا:تممتدديدمتلقل ي مبططاتت ج شمذتةم  ل غشملبم طظشم اًممً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفئة املستهدفة: ـ

 تق  مجمع شماىجد متلج تؿ مبجقديممةدا  ه مل  اشمػستئذم ائ ةمت ججمعمت دلاماًم:ممم

 سمتلوك متلكبظو ألاوم  تتعمت سا . هك  ماًمتلؤيظينم تليظ  ماًمن اشم  م زماًماج متو غ 

 .مم  تلؼ  بماًمتلؤيظينماًمةال مت ألاوم وؼوشمت ةجبكشمت  جهشما امتلؼ  بم ثعلام ًم جهشمهظًس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ودعم سبل العيش.حدة الفقر من تخفيف ال العمل عمى

 

تمكــــين الشـــــباب اوتعـــــاديات وتعزيـــــز مشـــــاركت م المجتمعيـــــة 
ومناعــــرة والسياســــية والمدنيــــة وحريــــة التعبيــــر عــــن الــــرأ  

 وضاياهم.
 

 
 

 بناء ودرات الجمعية والعاممين والمتطوعين في ا.
 . 

ــدرات شــرا    ــة مــن خــ ل تنميــة وتطــوير و المجتمــع المختمف
البرامج التعميمية والرياضية والعـحية والنفسـية واتجتماعيـة 

لممســـاهمة فـــق تحقيـــق  واتغاثيـــة وبـــرامج الطفولـــة المبكـــرة
 .المستدامةالتنمية 

 

 

 
 

التمكــــين اتجتمـــــاعق العمــــل عمـــــى 
 حقوو ا.وحماية لممرأة 

 

ـــــــاد   ـــــــز مب ـــــــق تعزي المســـــــاهمة ف
ان والحكـم الديمقراطية وحقوق اإلنسـ

الرشــــيد وتعزيــــز النزاهــــة ومكافحــــة 
ــــع  الفســــاد لترســــي  مفــــاهيم المجتم
المــــــدنق حســــــب القــــــانون الــــــدولق 

 اإلنسانق.
 

 
 

القضايا 
 اإلستراتيجية
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 املسحفُدون الزئِسُىن واححُاجاتهم:

 اححُاجات املسحفُد الزئِس ي املسحفُد الزئِس ي

  هك  

 

 .ثعب مم تسا  م ب ئشمصح شمطب مش 

    شم ازػ  م ت ج  .ت 

 .ممهكس وم تججم يا   

 .تىم شمتدزتةم 

 .ثعصغصماك ً مم طب    ةمتججم   شم تسب غش 

 . بستاجمتلوك لشمت  كس 

 .  تلعم م لطم  ممالاخج  ج ةمالا  ذ شملألهك 

 ةبقماسؾم م   تلؼ  بم تلكج  ن

 بى  متدزتةمتلؼ  ب 

 تلج   شم تلجدق ت 

 ت ألاوماا  زمتلؼ  بمببدت  ش 

 ؼ ز شمت ججمع شم تلظ  ط شم ت ده شم.ثعصغصمتم  

 . خسغشمتلجع يام ًمتلسا 

 .خم يشمخق  متلؼ  ب 

 الاًجم  مبمؼ نبهممت ةجبكش.م 

 تىم شمتدزتة.  ت سا 

 .اسؾم م م 

 .ثعصغصمت ؼ ز شم 

 ممت ه ويم.م   

 تدق تم ت   شمإامت ج ,ةمالاججم   شم تلصح شم  طسغشم.م 

 ـ   .  ممط  متلع ؽم تلجمكينمالاتج 

 1325خم يشمتلحق  مخظ متلقستزمتلد  ام. 

 .تلجمكينمالاججم يا 

 الاًجم  مبمؼ نبهممت ةجبكشم.     زمتلظً

 .ت و ل شمبدق تهم 

 تلج تؿ م تلداجمالاججم يام.م 

 تسا  م اظ خ ةمااىشم.م 

 الاطجك   ماًمةلات همم.م 
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 اححُاجات املسحفُد الزئِس ي املسحفُد الزئِس ي

 ممتتجـ   .م   

 .ت ايامالاخج  ج ةمتلصح ش 

 .ت ظ  دتةمبوظ ه ش 

 ت   شم ازػ  مب إل النمتلع لموملحق  مبوظ ن.  ق  مبوظ نم ت ى ؿس خ

 ت   زززشمتلكبظزززو ي ينمبدقززز تهممتلظ  طززز شم ت ده زززشم الاججم   زززشم

  الاتجـ  يشم تلدق ا شمخظ متلعهدمتلد  ا.

 .خؼدمجم ًيا مزت بيم لطم  زمؿى  متلقستز 

 . خمالةمكلىم اى ؿس 

 

ين واححُاجاتهم:  املسحفُدون الثاهٍى

 الاححُاجات املسحفُد الثاهىي 

 ت ججمعمت دلا

 

 

 

 ت ظ ًمشمإامتو غسمتلقدزتة 

 ت ظ ًمشمإامخ مت ؼكالةم 

 ت ظ ًمشمإامتلجو غسم تلجىم ش 

 ثعصغصم خم يشمت ممت ججمع 

  تلدا  م ًمتلح   مت ده شم ثعصغًص 

 .  ت   شم ازػ 

 تب  شمتخج  ج ةمب تج ً ةماةجبكش 

  وؼوشت ؼ ز شمإامتىك رميعمم 

 تدظينم  ك  مالاتجـ  يشم ت ع ؼ ش 

 ت  طظ ةمتلسطم ش

 

 

 الالطات مب لق تهينمذتةمتلـبش 

 تلجق زغسم تل ذ ئق 

  تلجع  ن 

  تلؼك ا شم  د مًدزمت  تز 

 تلجيظ قمإامتىك رم وؼوش 

 ثلو شميعممج ته متلقـ زمإامتللدا ةمتلالشاشملبمججمع 

 ثعصغصم تىم شم  زمت  تهًمإامت ججمع 

  طظ ةمتلؼسغكشت 

 

  ت حظ بمةلاتةم اعب ا ةمجديد 

  تطجعم  ما تز متلؤمع شم ازػ كه 
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 تلعم مإاماؼ زيعماؼطا ش 

 تلجع  نمإامتىك رم وؼوش 

 ت    متلللاتة 

 تقديممت ظ  د م تلد م 

 ت م ل ن 

 

  تل ك حم تلؼك ا شم ت هى شمإامتلجع ا 

 تىك رمت ؼ زيعمبوسغقشم بم شم طب مش 

 ئقتلجق زغسم تل ذ  

 زتطشماذسمت ؼ زيعم لطمتلكئ ةمت ظ هداش  

    اا  زماالئمشم بى 

 تلطات مبحىك رم وؼوشمخظ متللوىمتلجىك ريشملبمؼ زيع 

 تل ؿ  ملىج ئجم تضحش 

 تق زغسما ل شم ا تزغشمصح دشم بد نمتضةيا 

 ت   ك ن 

 

 اهظمشم ل تئذماهى ش 

 تلعدتلش 

 تىم شمتدزتة 

 الاطجقستزمت   ا 

 و غًس ثعصغصمتلللا م ت 

 ت جو   ن 

 

 

 

  ماذى  متلعم ما مت ب ما ميعد  الاخطات م تلجقديسمط ت  

   ًت اياماسؾمتدزغ م تض 

 ا و ئهمم  ل غشمإامتلعم م تلج   تم ىدمت اسمتلكسؾ 

  تطجك   م لطماظج  متلللا 

  اظ  دتةم ثظه الةملجىك رمتلعم 

 
 الجمعُة:أدلة 

 الخطة إلاستراثُجُة. -

 الخطة إلاعالمُة. -

 ُل إجزاءات مجلس إلادارة.دل -

 الدلُل إلاداري. -

ة. -  دلُل املىارد البشٍز

 دلُل الحىرٍدات. -
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 هىالك أدلة إرشادًة أخزي:

 

 الدلُل إلارشادي حىل الاثفاقُة الدولُة للقضاء علي جمُع أشكال الحمُيز العىطزي. -

 الدلُل إلارشادي حىل اثفاقُة الطفل. -

 بالحقىق الاقحطادًة والاجحماعُة والثقافُة.الدلُل إلارشادي حىل العهد الدولي الخاص  -

 الدلُل إلارشادي حىل العهد الدولي الخاص بالحقىق املدهُة والسُاسُة. -

 الدلُل إلارشادي حىل الاثفاقُة الدولُة للقضاء علي الحمُيز ضد املزأة. -

 الدلُل إلارشادي حىل الاثفاقُة الدولُة الخاضة بىضع الالجئين. -

 قاهىن العمل الفلسطُني.الدلُل إلارشادي حىل  -

ة والهُئات املحلُة. -  الدلُل إلارشادي حىل قاهىن الجمعُات الخيًر

ات املؤسسة ألاهلُة. -  الدلُل إلارشادي حىل الحىمُة الاقحطادًة والاجحماعُة وأولٍى

 الدلُل إلارشادي حىل املشاركة. -

 الدلُل إلارشادي حىل املزاقبة والحقُُم باملشاركة. -

 

 العام للخطة إلاستراثُجُة:إلاطار املىطقي 

 

 الافتراضات الزئِسُة إلاستراثُجُات G1 الغاًة ألاولى

ـــبا  0 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــين الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ . ثمكــ

ــــــــــــــــــــــــــــــش   وجعٍش
 
اقحطــــــــــــــــــــــــــــــادًا

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ُـ ــاركتهم املجحمع ــ ــ ــ ــ ــ مشــ

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُـ ــُة واملده ــ ــ ــ ــ ــ ــ والسُاســ

ــــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــر عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة الحعبيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٍـ وحز

ــــزة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــزأي ومىاضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الــــــــ

 قضاًاهم.

 

تلعمزززززززز م لززززززززطماؼززززززززز ز شما طززززززززعملبؼززززززززز  بمإززززززززامتىم زززززززززشم 1.1

 ًمماززززززززًمةزززززززززال مت ججمززززززززعمت دلزززززززززام اى ؿززززززززس متلززززززززز ي

خمزززززززززالةمكزززززززززلىم اى ؿززززززززززس م الاطزززززززززجةدت متلك  زززززززززز م

 لإل ال مت ججمعا.

تلعمززززززز م لزززززززطمتمكزززززززينمتلؼززززززز  بملبعززززززز م  زمط  سززززززز وم 1.2

 شغزززززززز   متمد ززززززززز متلؼززززززززز  بمإزززززززززاما تتزززززززززعمؿزززززززززىعمتلقزززززززززستزم

 إامت ججمعمتلكبظو ألاو.

تلعمززززززززززز م لزززززززززززطمبزززززززززززستاجمتلجزززززززززززدزغ م ثعصغزززززززززززصمتلقززززززززززززدزتةم 1.3

 ت هى شم متلجقى ش متلكى شملبؼ  ب.م

 تزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز اسمتلجم غزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز م

  با  ه  ةمت   يش

 ثع  نم تج  بمت ججمع 

 تلحاززززززززززززززززززززؤ عمازززززززززززززززززززززًم طزززززززززززززززززززززس م

 جمعمت دلام ت ج

 ذقشمت ججمعمب   طظش 
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 ملبؼززززززززززززززززززززززززززز  بم يؼززززززززززززززززززززززززززززم متلجمكزززززززززززززززززززززززززززينمالاتجـزززززززززززززززززززززززززززز   1.4

م-ت ظزززززززززززز ًمشمإززززززززززززامتزززززززززززز اياماززززززززززززسؾم مزززززززززززز مل لززززززززززززسغجينم

تزززززززززززززدزغ مػززززززززززززز  بمزغززززززززززززز   مخززززززززززززز  ما ً زززززززززززززشمت ؼززززززززززززز زيعم

تم غزززززززززززززززززز ماؼزززززززززززززززززز زيعمؿززززززززززززززززززليا مزغ  يززززززززززززززززززشمم-تلـززززززززززززززززززليا م

ت ج زززز متلؼززززز  بمهدزززز مطززززز  متلعمززززز م - لبؼزززز  ب

 .ت نهوم تللدا ة

 الافتراضات الزئِسُة إلاستراثُجُات G2 الغاًة الثاهُة

ــــى 6 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل علــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ . العمـ

ــــدة  ــ ــ ــ ــ ــــن حـ ــ ــ ــ ــــ  مــ ــ ــ ــ الحخفُــ

ـــبل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــم ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــز ودعـ ــ ــ ــ ــ ــ الفقــ

 العِش.

 

تقززززززززززززززززززديمماظزززززززززززززززززز  دتةما  ذ ززززززززززززززززززشملبمجلززززززززززززززززززسزغًمإززززززززززززززززززامم2.1

ا تززززززززززز ةمتل ززززززززززز تزدم مابززززززززززز عم ماززززززززززز ت م رتئ زززززززززززشم ما زززززززززززز  م م

ازززززززززززز ة ما  تةماوززززززززززز يم ماززززززززززز ت مصزززززززززززح شم ماسػززززززززززز ةم خست

 ما زززززززززدت مةوززززززززززشم  تجهززززززززززشمتل ززززززززز تزدم تلوزززززززززز تز مخظزززززززززز م

ت  دززززززززززززززززززز  مبوظززززززززززززززززززز ويم ت عزززززززززززززززززززز ييامتلزززززززززززززززززززده  ملبعمززززززززززززززززززز مإززززززززززززززززززززام

 م تزززززززززززدزغ مThe Sphere Projectتلوززززززززززز تز م 

 ت جو  ين.م

تلعمززززززز م لزززززززطمتىك زززززززرماؼززززززز زيعمازززززززدز ملبزززززززدة ملألطزززززززسمم2.2

 تلكقيا .

تقزززززززززززززززززززززززززززززديممت ظززززززززززززززززززززززززززززز  دتةمبوظززززززززززززززززززززززززززززز ه شملبكئززززززززززززززززززززززززززززز ةمم2.3

ه شم تلوززززززززززززززس  مت ظززززززززززززززجدقشمادزززززززززززززز مت ظزززززززززززززز  دتةمتلسالزززززززززززززز 

  ي زززززشم ت ظززززز  دتةم ا ل زززززش تللرتئ زززززشم ماظززززز  دتة

تلدزتطزززززززززز شم...متلزززززززززز  ماززززززززززًماجزززززززززز مت ظزززززززززز ًمشمإززززززززززامتدظززززززززززينم

 .  ك  مت ع ؼ ش

 تم غ م 

 اجو  ين 

 مماججمعام   

  

 الافتراضات الزئِسُة إلاستراثُجُات G3 الغاًة الثالثة

ــــش 3 ــ ــ ــي جعٍش ــ ــ ــــاهمة  ــ ــ . املســ

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُـ ــاد  الدًمقزاط ــ ــ ــ ــ ــ مبـــ

وحقــــــــــــــــــــــــــــــىق إلاوســــــــــــــــــــــــــــــان 

ـــُد  والحكـــــــــــــــــــــــــــــــــم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الزشــ

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــش ال زاهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وجعٍش

ــاد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة الفســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومكافحـ

ـــاهُم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــُ  مفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لترسـ

ــــدوي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع املــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املجحمــ

تلعمززززززززززززززززززززز م لزززززززززززززززززززززطمت ذ زززززززززززززززززززززقمتلدزتطززززززززززززززززززززز ةم  بدززززززززززززززززززززز دم3.1 

ت جعبقززززززززشمبدقزززززززز  متلكبظززززززززو ي ينم تةزززززززز مت ة مزززززززز ةمإززززززززام

 ززززززززززززززززززص م تللززززززززززززززززززكشمخظزززززززززززززززززز متلعهززززززززززززززززززدمتلززززززززززززززززززد  امتللزززززززززززززززززز ؾم

 ب لحق  .

ثعصغززززززززززززززززصمتلعمزززززززززززززززز م لززززززززززززززززطمبىزززززززززززززززز  متززززززززززززززززدزتةمتلؼزززززززززززززززز  بم مم3.2

ذق اززززززززززززززززززززززشمتلجد لكززززززززززززززززززززززز ةم متلحؼززززززززززززززززززززززز  كمتجززززززززززززززززززززززز  مخقززززززززززززززززززززززز  م

تلكبظزززززززززززززززو ألاوم تةززززززززززززززز مت ة مزززززززززززززززز ةمإزززززززززززززززام زززززززززززززززص م تللززززززززززززززززكشم

 تللسب ش.

 تزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز اسمتلجم غزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز م

  با  ه  ةمت   يش

 ذقشمت ججمعمب   طظش 
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حســــــــــــــــــــــــــــــــــــ  القــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهىن 

 الدولي إلاوساوي.

 

تلعمزززززززززززززز م لززززززززززززززطمت ظززززززززززززززز ًمشمإززززززززززززززامتلج   ززززززززززززززشمبدقززززززززززززززز  مم3.3

تلكبظزززززززززززو ي ينمإززززززززززززاماة مزززززززززززز ةم زززززززززززص م تللززززززززززززكشمتللسب ززززززززززززشم

 ازززززززززززززززززززززززززًماًمهززززززززززززززززززززززززز متلحقززززززززززززززززززززززززز  متلجعب م زززززززززززززززززززززززززشم تلصزززززززززززززززززززززززززح شم

 الاججم   ززززززززززشم الاتجـزززززززززز  يشم تل    ززززززززززشملالجئززززززززززينم تةزززززززززز م

مزززززززز ةمخظزززززززز مب ززززززززالنمتلعزززززززز لموملحقزززززززز  مبوظزززززززز نمت ة 

 تلعهززززززززززززززززززززززززززدمتلززززززززززززززززززززززززززد  امتللزززززززززززززززززززززززززز ؾمبزززززززززززززززززززززززززز لحق  مت ده ززززززززززززززززززززززززززشم

  تلظ  ط ش

ت ظززززززززززز ًمشمإزززززززززززامتد غززززززززززز مخ لزززززززززززشمتلززززززززززز يام متلحؼززززززززززز  كمم3.4

 لد متلؼ  بمت اماع م لطمتزقمتل تتع.مز

ت ظزززززززززززززززززززز ًمشمإززززززززززززززززززززامثعصغززززززززززززززززززززصما زززززززززززززززززززز   متلديمقسته ززززززززززززززززززززشمم3.5

 تلحكزززززززززززززززممتلسػزززززززززززززززز دم ا  ادززززززززززززززززشمتلكظززززززززززززززز  ماززززززززززززززززًمةززززززززززززززززال م

 ججمع شم ب ال .بستاجمتلج   شمت 

 الافتراضات الزئِسُة إلاستراثُجُات 4Gالغاًة الزابعة 

ــــى 4 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل علــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ . العمــ

ــا ي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــين الاجحمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الحمكـ

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــزأة وحماًــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ للمـ

 حقىقها.

 

تكع زززززززز مبززززززززستاجمتلج   ززززززززشم تىم ززززززززشمتلقززززززززدزتةملجعصغززززززززصم 4.1

 ش.اؼ ز شمت سا مإامتلجىم شمت ججمع 

تلعمززززززز م لزززززززطمثعصغزززززززصمت ؼززززززز ز شمتلظ  طززززززز شم ت ده زززززززشم 4.2

  الاججم   شملبمسا .

ت ظززززززززززز ًمشمإزززززززززززامتقززززززززززززديممتلس  يزززززززززززشملبيظززززززززززز  مضززززززززززززح ي م 4.3

تلعىززززززززززززززتمازززززززززززززززًمةزززززززززززززززال متقزززززززززززززززديممتلزززززززززززززززد ممتلىكسززززززززززززززز وم

 الاججمزززززززززززززززززززز يام تلقزززززززززززززززززززز ه ويم تلجدق كززززززززززززززززززززيم تلـزززززززززززززززززززز امم

   طس .

تلعمزززززززززززززززز م لزززززززززززززززززطماى ًلزززززززززززززززززشمتلعىزززززززززززززززززتمكزززززززززززززززززدمت زززززززززززززززززسا م 4.4

 .1325خظ متلقستزمتلد  ام

  ي مازززززززززززززززززززززسؾمتم غززززززززززززززززززززز متلززززززززززززززززززززز

 ت سا .

 ن  زماً  م 

 مماججمعام   

 التزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز ةمت  طظززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززشم 

 تلق غشم

 الافتراضات الزئِسُة إلاستراثُجُات 5Gالغاًة الخامسة 

ز  5 ـــٍى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة وثطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ . ثىمُــ

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرات شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزائ  

ــــن  ــ ـــة مــ ــ ــــع املخحلفـــ ــ املجحمــ

ــــرام   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالل ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خـــــ

ــُة  ــ ــ ــ ــ ــ اضـ ـــة والٍز ــ ــ ــ ــ ُـ الحعلُم

ــُة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحُة والىفسـ ــ ــ ــ ــ ــ والصـ

تلعمزززززززززززز م لززززززززززززطمتدظززززززززززززينمتلجدـزززززززززززز  متلعبمززززززززززززوملززززززززززززد مم5.1 -

  هك  .

تلعمزززززززززززز م لززززززززززززطمز  يززززززززززززشم هكزززززززززززز  مت عسكززززززززززززينمللوززززززززززززسمم5.2

اقزززززززززززززززززززززززززززدتنمتلزززززززززززززززززززززززززززد مم طزززززززززززززززززززززززززززس م تلزززززززززززززززززززززززززززد ممتلىكسزززززززززززززززززززززززززززز وم

 الاججمززززززززززززززز ياملألهكززززززززززززززز  م تلكج ززززززززززززززز ن/ة م متززززززززززززززز ايامب ئزززززززززززززززشم

 صح شماالئمشملجيؼض متلوك م.

 اقطاخ ةمتم غ ماهى شمز 

 ن  زماً  م 

 مماججمعام   

 بي شمتدج شماالئمشم 

 التزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز ةمت  طظززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززشم 

 تلق غش
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ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والاجحماعُــ

ــــزام   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة و ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُـ والاغاث

ــــزة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة املبكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الطفىلـ

ــــ  ل ــ ــي ثحقُــ ــ ــ ــــاهمة  ــ ــ لمســ

 الحىمُة املسحدامة.

 

تلج تؿزززززززززززززز متلطابزززززززززززززز  متلعمزززززززززززززز م لززززززززززززززطماوؼزززززززززززززز  ماس ززززززززززززززصمم5.3

 ذلزززززززززززززززززكمزهزززززززززززززززززدفمتوززززززززززززززززز غسمم ثعصغزززززززززززززززززصم تىم زززززززززززززززززشمماهززززززززززززززززز زتةم

 هكزززززززززززز  متلكى ززززززززززززشم تلجعب م ززززززززززززشم تلدق ا ززززززززززززشمم تلسغ كزززززززززززز شمممم

 تلق   يززززززززشم متدظززززززززينمتلح لززززززززشمتلىكظزززززززز شم ىززززززززدم هكزززززززز  م

 مت   زززززززززززززززززززشمت ججمززززززززززززززززززززعمت دلزززززززززززززززززززطمبقلزززززززززززززززززززز ي م تخج  جزززززززززززززززززززز ةم

 .  خق  م هك  

ت ظزززززززززززززز ًمشمإززززززززززززززامتضً زززززززززززززز م  اززززززززززززززجم شزززززززززززززززل ؾمذ  ممم5.4 -

 ت ججمع.مب  تشمإا

تطزززززززززززحدم زمتلللزززززززززززاتةم تلقزززززززززززدزتةملك ززززززززززز زمتلظزززززززززززًمازززززززززززًمم5.5 -

ةزززززززززززززززززززززززززال مثعصغزززززززززززززززززززززززززصماؼزززززززززززززززززززززززززز ز  هممت ججمع زززززززززززززززززززززززززشم تزززززززززززززززززززززززززز ايام

 ت ظ  دتةمتللرتئ شم تلليام رتئ شملهم.

 ت ظ ًمشمإامتو غسمت ججمع ةمت دب شم.م5.6 -

 طجقستزمط  س وت 

 

 

 

 

 الافتراضات الزئِسُة إلاستراثُجُات 6Gالغاًة السادسة 

ــاء 6 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى بىـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل علـ ــ ــ ــ ــ . العمــ

قـــــــــــــــــــــــــــــــدرات الجمعُـــــــــــــــــــــــــــــــة 

ــاملين  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والعــ

 واملحطىعين فيها .

 

مازززززززززززززززًمم6.1
 
تلعمزززززززززززززز م لزززززززززززززززطما هززززززززززززززز زمت  طظزززززززززززززززشماججمع ززززززززززززززز 

 ةال متكع  ماوؼوشمتلعالت ةمتلع اشم ب ال .

تلعمزززززززززززززززز م لززززززززززززززززطمتوزززززززززززززززز غسم تدظززززززززززززززززينما ت متلعزززززززززززززززز ابينمم6.2

  ت جو  ين.

تلعمززززززززززززززززززززززززز م لزززززززززززززززززززززززززطمتدظزززززززززززززززززززززززززينمتل ي زززززززززززززززززززززززززشمتلدتةب زززززززززززززززززززززززززشمم6.3

 لبم طظشم تو غسمتدزت ه .

تلعمززززززززززززززززززز م لزززززززززززززززززززطمزازززززززززززززززززززعماظزززززززززززززززززززج  متلحؼززززززززززززززززززز  كمازززززززززززززززززززعمم6.4

 ا طظ ة

م شغزززززززززززز   متلعالتزززززززززززز ةماززززززززززززعم
 
م ة زج زززززززززززز 

 
اججمع ززززززززززززشم تةب زززززززززززز 

 تلؤه ةمت  هدش.

ثعصغزززززززززززززززصمت ززززززززززززززز تز متلرتت ززززززززززززززززشمل ؤمع زززززززززززززززشمازززززززززززززززًمةززززززززززززززززال مم6.5

 ت ؼ زيعمبهج ج شم تلحؼل ب شم.م

 

  تلجم غزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز ممتزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز اس

  با  ه  ةمت   يش

 ذقشمت م لينمب   طظش 

 ن  زمانهوم اجةـف 

 تطجقستزمط  س و 

 اقطاخ ةمتم غ ماهى ش 
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 املخزجات الهدف الغاًة

G1 : 

ــين   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ثمكـ

ـــبا   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الشــ

 
 
اقحطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادًا

ــــش  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وجعٍش

ــاركتهم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مشــ

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُـ املجحمع

ــُة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والسُاسـ

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ واملدهُــ

ــــر  ــ ـــة الحعبيـ ــ ــ وحٍز

ــــزأي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن الـ ــ ــ ــ عـــــــــــــ

ــــزة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومىاضـ

 قضاًاهم.

 

تلعمززززززززززززززززززززززز م لزززززززززززززززززززززززطماؼززززززززززززززززززززززز ز شمم1.1

ا طزززززززززززززززززززعملبؼززززززززززززززززززز  بمإزززززززززززززززززززامتىم زززززززززززززززززززشم

ت ججمزززززززززززززززززززززززعمت دلزززززززززززززززززززززززام اى ؿزززززززززززززززززززززززس م

تلزززززززززز ي ًمماززززززززززًمةززززززززززال مخمززززززززززالةم

كززززززززززلىم اى ؿززززززززززس م الاطززززززززززجةدت م

 تلك   ملإل ال مت ججمعا.

 

 م زغم مززززززززززز مخزززززززززززز  متلزززززززززززز ي متلؼززززززززززز  بم ثعصغززززززززززززصمذق اززززززززززززشم5 م1.1.1

 تلح تزم ت ؼ ز شمت ججمع شماهجصة.

غزززززززززشمخززززززززز  متلززززززززز ي متلؼززززززززز  بم ت ؼززززززززز ز شم مجبظززززززززز ةمخ تز 3 م1.1.2

 ت ججمع شماهجصة.

 مخمزززززززززززززززززززززززالةمكزززززززززززززززززززززززلىم اى ؿزززززززززززززززززززززززس مخززززززززززززززززززززززز  مت ؼززززززززززززززززززززززز ز شمم3 م1.1.3

 لبؼ  بماهجصةم.

  ملق  تةماعمؿى  متلقستزماهجصة.5 م1.1.4

  مخبقشماذت  شمبثخ.1 مم1.1.5

 ماززززززززززززززززززززززدتةالةم لزززززززززززززززززززززززطمت دوززززززززززززززززززززززز ةمتلكلززززززززززززززززززززززز ئ شمتمزززززززززززززززززززززززخم3 مم1.1.6

 لبؼ  ب.

جزززززززززززززززززززززززد متلج تؿزززززززززززززززززززززززز م ما ززززززززززززززززززززززز  زتةمػززززززززززززززززززززززز  ب شملىززززززززززززززززززززززز   ماى3 م1.1.7

 تلؼ  بيمتممتىك رً .

تلعمززززززززززززززززززززززززززز م لزززززززززززززززززززززززززززطمتمكززززززززززززززززززززززززززززينمم1.2

تلؼززززززززززززززز  بملبعززززززززززززززز م  زمط  سزززززززززززززززز وم

 شغزززززززززززززززز   متمد زززززززززززززززز متلؼزززززززززززززززز  بمإززززززززززززززززام

ا تتززززززعمؿززززززىعمتلقززززززستزمإززززززامت ججمززززززعم

 تلكبظو ألاو.

 م زغم مززززززززززز م ززززززززززززًماؼززززززززززز ز شمتلؼزززززززززززز  بمإزززززززززززامت جزززززززززززز لعم10 م1.2.1

 تل بديشم تل بدي ةم تله ئ ةمب تزغشملبم طظ ةمهكرة.م

 مخبقززززززززز ةمهقززززززززز غمخززززززززز  متززززززززز ه نمتلؼززززززززز  بمتلكبظزززززززززو ألاوم6 مم1.2.2

 هكرةم

 متطزززززززززززززززززززززززززززززززززح  ه ملق ززززززززززززززززززززززززززززززززز ضماظزززززززززززززززززززززززززززززززززج  مت ؼززززززززززززززززززززززززززززززززز ز شم1000 م1.2.3

 .تلظ  ط شم ىدمتلؼ  بماهجصة

خمبززززززززشمت ت عزززززززز ةم لززززززززطم ذ قززززززززشمتلؼززززززززسفماززززززززًمت زززززززز مزؤطززززززززز  مم1.2.4

 اج لعما تز متلؤمع  ةمم لطماؼ ز شمتلؼ  ب.

  مشلـ شمػ  ب شمت   يشما دةم.15 مم1.2.5

تلعمززززززززززززززززززززززززززززز م لزززززززززززززززززززززززززززززطمبززززززززززززززززززززززززززززززستاجمم1.3

تلجززززززززززززززززززززززدزغ م ثعصغززززززززززززززززززززززصمتلقززززززززززززززززززززززدزتةم

ت هى ززززززززززززززززززززززشم متلجقى ززززززززززززززززززززززش متلكى زززززززززززززززززززززززشم

 لبؼ  ب.م

 

 م  زتةمتدزغ  زززززززززززززززززززززشم زززززززززززززززززززززًماهززززززززززززززززززززز زتةمتلحـززززززززززززززززززززز  م لزززززززززززززززززززززطم3 م1.3.1

    كشمهكرة.

  م زغم م م ًمتلجو  ملد متلؼ  بماهجصة.5 مم1.3.2

 م  زتةمتدزغ  ززززززززززززشملجعصغززززززززززززصمتلقززززززززززززدزتةمت هى ززززززززززززشم تلجقى ززززززززززززشم3 م1.3.3

 . تلكى شملبؼ  بمهكرة

  م ق  متو  ماهجصة.8 م1.3.4
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  مادزبينمتمما دت ًم.5 م1.3.5

  متيظ قملد زتةماعما طظ ةمػسغكشمهكر.40 م1.3.6

 ملقززززززززززز  تةمخ تزغزززززززززززشمبزززززززززززينمتلؼززززززززززز  بم ؿزززززززززززى  متلقزززززززززززستزمإززززززززززززام5 م1.3.7

 ا ك  متلحؼل  مهكر.

تلجمكززززززززززززززززززززززززززززززززينمالاتجـزززززززززززززززززززززززززززززززز   مم1.4

 لبؼ  بم.

  ماسؿشم م مل لسغجينم اسة.20 م1.4.1

 ةمػززززززززززززززز  بمزغزززززززززززززززز   مخززززززززززززززز  ما ً زززززززززززززززشمت ؼزززززززززززززززز زيعم متزززززززززززززززدزغ 3 م1.4.2

 تلـليا ما دة.

  ماؼ زيعمؿليا مزغ  يشما لخ.5 م1.4.3

G2  

ــى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ العمـ

ــــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الحخفُــ

ــــدة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن حـ ــ ــ ــ ــ ــ مـــــــــــــ

ــــم  ــ ــ ــ ــ ــــز ودعــ ــ ــ ــ ــ الفقـ

 سبل العِش.

 

تقزززززززززديمماظززززززززز  دتةما  ذ ززززززززززشمم2.1

لبمجلزززززززززززززززززززززززززززززسزغًمإززززززززززززززززززززززززززززززاما تزززززززززززززززززززززززززززززز ةم

تل زززززززززززززززززززززززززز تزدمخظززززززززززززززززززززززززززز مت  دززززززززززززززززززززززززززز  م

بوظزززززززززززززززززززززززز ويم ت عزززززززززززززززززززززززز ييامتلززززززززززززززززززززززززده  م

 Theلبعمزززززززز مإزززززززززامتلوزززززززز تز م 

Sphere Project.  

  مهس م رتئيم ش 500 م2.1.1

 اطاماسبع مه يب نم ش مإاماـ متلؼج  .م500 مم2.1.2

  مهس م ظ  متلؼج  ملألهك  م ش .861 مم2.1.3

  مبسا  ما   مصح شمم ش .200 م2.1.4

ػزززززززززززز بملؤىزززززززززززززشما تز ماشازززززززززززززشمازززززززززززززًمتلؼززززززززززززز  بمت جوززززززززززززز  ينمم75م2.1.5

 ػ بخم تبقخمتدزغ  ة.

 ل  تزدمه زة.ةوشم  تجهشمتلو تز م تم2.1.6

تلعمززززززززززززززززززززززززززز م لزززززززززززززززززززززززززززطمتىك ززززززززززززززززززززززززززززرمم2.2 

اؼززززززززززز زيعمازززززززززززدز ملبزززززززززززدة ملألطززززززززززززسم

 تلكقيا .

 مجبظزززززززززززززززززززشمتدديززززززززززززززززززززدمتخج  جزززززززززززززززززززز ةم  زتطززززززززززززززززززززشمجززززززززززززززززززززد  م20 م2.2.1

 هكرة.

 غ  ةماهجصةم ًمت ؼ زيعمتلـليا . متدز 3 مم2.2.2

تقززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززديممت ظزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز  دتةمم2.3

 بوظ ه شملبكئ ةمت ظجدقش

  م  ب ملحمشم ش .300 م2.3.2

 طجك   تماًم ظ  متلع د. مهك مت120 م2.3.4

 مه لزززززززززز متطززززززززززجك   تماززززززززززًمتلززززززززززص مت دزسزززززززززز وم تلحق  ززززززززززشم150 م2.3.5

 ت دزط شم تلقسه ط ش.

 متطزززززززززززززززززززجك   تمازززززززززززززززززززًماظززززززززززززززززززز  دتةما ل زززززززززززززززززززشم  ي زززززززززززززززززززشم1720 مم2.3.6

 $مل  ماطس .م150بق مشم

 ماطزززززززززززسم ازززززززززززسةملهزززززززززززممتلـززززززززززز  هشمتلالشازززززززززززشم ىززززززززززز شلهممازززززززززززًم10 م2.3.7

  ززززززززززززززززززرلكمػززززززززززززززززز  ب كم مابزززززززززززززززززز تبم  زتةما زززززززززززززززززز  م ماوززززززززززززززززز ي...متلزززززززززززززززززز مم

 جس م  شم .مم- ظ لشمم– ذ دمت اا ام ط س ومم م  شم

تلعمززززززززززز م لزززززززززززطمبىززززززززززز  متزززززززززززدزتةمم3.1

تلؼزززززززززززززززززززززززززززز  بم مثعصغززززززززززززززززززززززززززززصمذق اززززززززززززززززززززززززززززشم

 تدزغ  شمل ى  متلقدزتةملبؼ  بماهجصةم  ز م3.1.1

 بخم تة من ماة م. ماجم   ةمػ  ب شمػ 4 م3.1.2
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 املخزجات الهدف الغاًة

تلجد لكزززززززززززززز ةم متلحؼزززززززززززززز  كمتجزززززززززززززز  م

خقزززززززززززززززززززز  متلكبظززززززززززززززززززززو ألاوم تةزززززززززززززززززززز م

ت ة مزززززززززززززز ةمإزززززززززززززززام ززززززززززززززص م تللزززززززززززززززكشم

 تللسب ش.

 م زغم مزززززززززززززززززز م ززززززززززززززززززًمثعصغززززززززززززززززززصمتلجد لكزززززززززززززززززز ةم تلحؼزززززززززززززززززز  كم3 م3.1.3

 اهجصة.

  مهد تةم ًمخق  مبوظ نماهجصة.10 مم3.1.4

 م

تلعمززززززززز م لزززززززززطمت ظززززززززز ًمشمإزززززززززامم3.2

تلج   ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززشمبدقززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز  م

تلكبظزززززززززززززززززززو ي ينمإزززززززززززززززززززاماة مززززززززززززززززززز ةم

 ززززززززززززززص م تللززززززززززززززكشمتللسب ززززززززززززززشم اززززززززززززززًم

اًمهززززززززززززززززززززز متلحقززززززززززززززززززززز  متلجعب م زززززززززززززززززززززشم

 تلصززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززح شم الاججم   ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززشم

تل    ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززشم الاتجـزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز  يشم  

لبكبظزززززززززززززو ألاوم تةززززززززززززز مت ة مززززززززززززز ةم

خظزززززززززززززززززززززززززز مب ززززززززززززززززززززززززززالنمتلعززززززززززززززززززززززززززز لموم

لحقززززززززززززززززززززززز  مبوظزززززززززززززززززززززززز نم تلعهززززززززززززززززززززززززدم

تلززززززززززززززززززززززد  امتللزززززززززززززززززززززز ؾمبزززززززززززززززززززززز لحق  م

ت ده ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززشم تلظ  طزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز شم

  الاججم   ش.

 م زغم مززززززززززز م ززززززززززززًمتلعهززززززززززززدمتلزززززززززززد  امتللزززززززززززز ؾمبزززززززززززز لحق  م5 3.2.1

تلظ  طززززززززززززززززز شم ت ده زززززززززززززززززشم الاججم   زززززززززززززززززشم الاتجـززززززززززززززززز  يشم ب زززززززززززززززززالنم

 تلع لموملحق  مبوظ نماهجصة.

 ملقززززززززززززززززززز  متدق كزززززززززززززززززززيمب  ززززززززززززززززززززدتزضمإزززززززززززززززززززاماة مززززززززززززززززززز ةم ززززززززززززززززززززص م15 م3.2.2

  تللكشمهكر.

  مب ططام ش 1000 3.2.3

  مخبق ةماذت  شمبثخ3 م3.2.4

 مزطزززززززززززززززززززززز لشم ززززززززززززززززززززززًمتلعهززززززززززززززززززززززدمتلززززززززززززززززززززززد  ام ب ززززززززززززززززززززززالنم100000 م3.2.5

 تلع لموملحق  مبوظ نمازطبخ.

  مابـقم ش .2000 م3.2.6

 

ت ظززززززززززززززززززززززززززز ًمشمإزززززززززززززززززززززززززززامثعصغزززززززززززززززززززززززززززصمم3.3 

ا زززززززززززز   متلديمقسته ززززززززززززشم تلحكززززززززززززمم

دم ا  ادزززززززشمتلكظززززززز  مازززززززًمتلسػززززززز 

ةززززززززززززززززززززززززززززززززال مبزززززززززززززززززززززززززززززززززستاجمتلج   زززززززززززززززززززززززززززززززززشم

 ت ججمع شم ب ال .

 

 ملقزززززززززز  متدق كزززززززززززيمادزسززززززززززز وم زززززززززززًما ززززززززززز   متلديمقسته زززززززززززشم14 م3.3.1

  تلحكممتلسػ دم ا  ادشمتلكظ  مهكر.

  م زغم م مهكرة.م5 مم3.3.2

 ملقزززززززززز  تةمخ تزغزززززززززززشمازززززززززززعمؿززززززززززى  متلقزززززززززززستزم زززززززززززًما  ادزززززززززززشم5 مم3.3.3

 تلكظ  م تلااتًشمهكرة.

 

G4 

ــى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل علــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  العمـ

ــين  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الحمكــ

ــا ي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الاجحمـ

ــــزأة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ للمــ

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ًـ وحما

تكع زززززززززززززززززز مبزززززززززززززززززززستاجمتلج   زززززززززززززززززززشمم4.1

 تىم ززززززززززززززززززززززززززشمتلقززززززززززززززززززززززززززدزتةملجعصغزززززززززززززززززززززززززززصم

اؼزززززززززززززززز ز شمت زززززززززززززززززسا مإزززززززززززززززززامتلجىم زززززززززززززززززشم

 ت ججمع ش.

 

 م زغم مززززززززززززززززززززززز مخزززززززززززززززززززززززز  متلززززززززززززززززززززززز ي مت ززززززززززززززززززززززززسا م ت ؼزززززززززززززززززززززززز ز شم3 م4.1.1

 ت ججمع شماهجصة.

 مجبظززززززززززز ةمخ تزغزززززززززززشمخززززززززززز  متلززززززززززز ي مت زززززززززززسا مإزززززززززززامتلجىم زززززززززززشم3 م4.1.2

 تلقستزماهجصة.مت ججمع شماعمؿى  

 ماقزززززززززز ,ةم ززززززززززًمتلجىم ززززززززززشمت ججمع ززززززززززشملبمززززززززززسا مإززززززززززاماجبززززززززززشم3 م4.1.3

 تلؤمع شمموؼسة.
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 املخزجات الهدف الغاًة

 حقىقها.

  

تلعمزززززززززززززززززززززززززززززز م لززززززززززززززززززززززززززززززطمثعصغزززززززززززززززززززززززززززززززصمم4.2

ت ؼززززززززززززز ز شمتلظ  طززززززززززززز شم ت ده زززززززززززززشم

  الاججم   شملبمسا .

 

 م زغم مززززززززززززززززز م ززززززززززززززززززًماؼززززززززززززززززز ز شمت ززززززززززززززززززسا مإزززززززززززززززززامت جزززززززززززززززززز لعم3 م4.2.1

 تل بديشم تل بدي ةم تله ئ ةمب تزغشملبم طظ ةمهكرة.م

متلعمززززززززززز متلكبظزززززززززززو ألاو مخبقززززززززززز ةمهقززززززززززز غمخززززززززززز  متززززززززززز ه نم3 مم4.2.2

 هكرة.م

 مزززززززززز مخزززززززززز  ما تز متلحمززززززززززالةمالاهجة ب ززززززززززشماززززززززززًممش م زػزززززززززز2 م4.2.3

 ت  مت سا مهكرة.

ت ظزززززززززززززززززززززززز ًمشمإززززززززززززززززززززززززامتقززززززززززززززززززززززززديممم4.3

تلس  يزززززززززززززززززززززززززززشملبيظززززززززززززززززززززززززززز  مضزززززززززززززززززززززززززززح ي م

تلعىزززززززززززززززززتمازززززززززززززززززًمةزززززززززززززززززال متقزززززززززززززززززديمم

تلززززززززززززززززد ممتلىكسزززززززززززززززز وم الاججمزززززززززززززززز يام

 تلقزززززززززز ه ويم تلجدق كززززززززززيم تلـزززززززززز امم

   طس .

 تطحؼ ز مت ه ه شملبكقست م تليظ  مت همؼ ة. م30 مم4.3.1

 مخ لززززززززززززززززززشمتمد زززززززززززززززززز ماازززززززززززززززززز  مت دزززززززززززززززززز  مملقلزززززززززززززززززز ي متةززززززززززززززززززفم5 مم4.3.2

 تليظ  م زتا م ت وبق ةم ت هؤ زتة.

 مجبظززززززززززززززززززززززززززشم  ززززززززززززززززززززززززززممهكسززززززززززززززززززززززززززز وم تججمزززززززززززززززززززززززززز ياملبيظززززززززززززززززززززززززززز  م15 م4.3.3

 ت همؼ ةمهكرة.

  مزخالةمتساه  ملبيظ  م  هك  مهكرة.3 م4.3.4

تلصزززززززززززززززززززززززززحشمتلع ازززززززززززززززززززززززززشمم ملقززززززززززززززززززززززززز  تةمتدق ك زززززززززززززززززززززززززشم زززززززززززززززززززززززززًم10 مم4.3.5

  تلصحشمبهج ب شملبيظ  مهكرة.

 مهزززززززززززد تةم زززززززززززًمتلعالتززززززززززز ةم طزززززززززززسغشم   ك زززززززززززشمتلجع اززززززززززز م5 مم4.3.6

 اعم هك  مهكرة.

  متيظ قم ست صمصح شماجةــشملبظى  متمخ.8 م4.3.7

 تممت ايًا .م7ا  غشمءاستقماصاىشم د مم4.3.8

تلعمززززززززززززززززززززز م لزززززززززززززززززززززطماى ًلززززززززززززززززززززززشمم4.4 

تلعىززززززززززززززززتمكززززززززززززززززدمت ززززززززززززززززسا مخظزززززززززززززززز م

 .1325  امتلقستزمتلد

 ملقزززززززززززززز  تةمتدق ك ززززززززززززززشم زززززززززززززززًماى ًلززززززززززززززشمتلعىززززززززززززززتمكزززززززززززززززدمم3 مم4.4.1

 ت سا مهكرة.

 الاخجك  مب ل   متلع لموملبمسا .م4.4.2

5 G 

ـــة   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ثىمُــ

ز  ـــٍى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وثطـ

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرات 

ــــزائ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شـــــــ

ــــع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املجحمــ

ــــن  ــ ــ ــ ـــة مــ ــ ــ ــ ــ املخحلفـ

تلعمزززززززززززززززززززززززز م لززززززززززززززززززززززززطمتدظززززززززززززززززززززززززينمم5.1

تلجدـززززززززززززززززززززززززززز  متلعبمزززززززززززززززززززززززززززوملزززززززززززززززززززززززززززد م

  هك  م

-  

 مبزززززززززززززززززززززستاجملبجعبزززززززززززززززززززززز ممت ظززززززززززززززززززززز هدم تلجعبزززززززززززززززززززززز ممتلالانه ززززززززززززززززززززززام2 م5.1.1

 لبوالبمهكرةم.

  ماجم   ةمخ متل تج مهكرة.8 م5.1.2

 مه لزززززززززززززززززززززز / م اززززززززززززززززززززززسةملهززززززززززززززززززززززممخق ئزززززززززززززززززززززز مادزطزززززززززززززززززززززز شمم150 مم5.1.3

  تسه ط  مادزط شم ش مادزس وم.

 م زغم مزززززززززززززز مء ل زززززززززززززز  م ازززززززززززززز زمخزززززززززززززز  مهززززززززززززززس متلجعبزززززززززززززز مم3 م5.1.4

مما  مهكرة..  تلحديثم ا  تًز
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ــــرام   ــ خـــــــــالل ال ـــ

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُـ الحعلُم

ــُة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اضـ والٍز

ــــحُة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والصــ

ــُة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والىفســ

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والاجحماعُــ

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والاغاثُــ

ــــزام   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و ـــــــــ

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الطفىلــ

ــــزة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املبكـ

ــــاهمة للم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســ

ــــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُـ ــي ثحق ــ  ـــــــــــــــــــ

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الحىمُــ

 املسحدامة.

 

تلعمززززززززززززززززززززززززززززز م لززززززززززززززززززززززززززززززطمز  يززززززززززززززززززززززززززززززشمم5.2

 هكزززززززززززززززززززززز  مت عسكززززززززززززززززززززززينمللوززززززززززززززززززززززسم

اقززززززززززززززززززززززززززززدتنمتلزززززززززززززززززززززززززززززد مم طزززززززززززززززززززززززززززززس م

 تلزززززززززززززد ممتلىكسزززززززززززززز وم الاججمزززززززززززززز يام

 مم لألهكزززززززززز  م تلكج زززززززززز ن/ة 

تزززززززززززززززز ايامب ئززززززززززززززززشمصززززززززززززززززح شماالئمززززززززززززززززشم

 لجيؼئشمتلوك م.

 

الاججم   زززززززززززززشم ز  يزززززززززززززشم م زغم مززززززززززززز م زززززززززززززًمتلجيؼزززززززززززززئشمم10 مم5.2.1

 تلوك مم  ًمط  متلجلريشملبمع  مهكرة.

تججمزززززززززززززززززززززز ياملألهكزززززززززززززززززززززز  مم– مجبظزززززززززززززززززززززشم  ززززززززززززززززززززززممهكسززززززززززززززززززززز وم50 م5.2.2

  ت ع بينمهكرة.

 مهكزززززززززززز متبقززززززززززززز تمتلزززززززززززززد ممتلـززززززززززززز امتلليزززززززززززززاما جززززززززززززز  مإزززززززززززززام60 م5.2.3

  ززززززززز  تةمتل ن لززززززززززشم تلح  ازززززززززشم لززززززززززامتزززززززززز اياما  غزززززززززشم تدزززززززززز غالةما ززززززززززطم

 اه   م هظ زتةمه  ش.

 ت  ت م ط ط شملبلرت . مهك متبق تم150 م5.2.4

 مهكزززززززززززززززززز ماةسجززززززززززززززززززخملهززززززززززززززززززممتل ذزززززززززززززززززز ئقمتلسطززززززززززززززززززم شماززززززززززززززززززًم20 م5.2.5

 ػه  تةما ال مً  غ ة.

 مهكززززززززززززززززز م اززززززززززززززززززسةملهززززززززززززززززززممت  تؿزززززززززززززززززالةمت دزطزززززززززززززززززز شما ززززززززززززززززززطم20 م5.2.6

 ت دتزضملحـ لهمم لطماسؿشمتلجعب ممتلسطمو.

 ماطزززززززززززسم ازززززززززززسةملهزززززززززززممتلـززززززززززز  هشمتلالشازززززززززززشم ىززززززززززز شلهممازززززززززززًم10 م5.2.7

اوززززززززززززززززز ي...متلزززززززززززززززززز مم  ززززززززززززززززززرلكممػززززززززززززززززز  ب كم مابزززززززززززززززززز تبم  زتةما زززززززززززززززززز  م 

 جس م  شم .مم- ظ لشم– ذ دمت اا ام ط س وممممم م  شم

 مه لززززززززززززززززز مذ ه غزززززززززززززززززشم  ازززززززززززززززززشممتبقززززززززززززززززز تم ز ضمةـ ؿززززززززززززززززز شم5 م5.2.8

  ىدمادزطينمذ  م ك   مإامت  ت م ط ط ش.

 ماد ؿزززززززززززززز ةملبىظزززززززززززززززسم تلظززززززززززززززمعم تلىوزززززززززززززززقم تلززززززززززززززد مازززززززززززززززًم4 م5.2.9

 ةال متيظ ق ةماعما طظ ةمذتةمؿبشملألهك  ماجسغخ.

تىم ززززززززززززززشمماهززززززززززززززز زتةم هكززززززززززززززز  مم5.3

تلكى زززززززززززززشم تلجعب م زززززززززززززشم تلدق ا زززززززززززززشمم

 تلسغ كزززززززززززززززززززززززززززززززز شمممم تلق   يززززززززززززززززززززززززززززززززشم م

 ثعصغززززززززززصمتلح لززززززززززشمتلىكظزززززززززز شم ىززززززززززدم

 هكززززززززززززززززززز  مم مت   زززززززززززززززززززشمت ججمزززززززززززززززززززعم

ت دلزززززززززززززززززطمبقلززززززززززززززززز ي م تخج  جززززززززززززززززز ةم

 .  خق  م هك  

 

-6اكج زززززززززززشمتلوكززززززززززز م تص غزززززززززززدً مبكجززززززززززز مة ؿزززززززززززشملألهكززززززززززز  م م5.3.1

 ماعبخ.م12
 
   ا 

 تةب شماهجص.متظمم لع بمتلدم5.3.2 .1

تظززززززززززززززمملبكزززززززززززززززًمتلؼزززززززززززززززع وم ت ظززززززززززززززسحم تلزززززززززززززززدزتا م تلجيؼززززززززززززززز ىمم5.3.6 .2

 ت ججمعامتممتضط ظ .

 مبس ػززززززززززز زمخزززززززززززز  مشغززززززززززز   ماكهزززززززززززز  متلززززززززززز يامت ججمعززززززززززززام500 م5.3.7

  ًمتلوك م خق  متلوك م ش .

 مهكززززززززززززززز متبقززززززززززززززز تمجبظززززززززززززززز ةمبسهززززززززززززززز اجمخظززززززززززززززز بمتلزززززززززززززززرن  م40 م5.3.8

 تلعقلا.



 

                 مجــعية منتـدى التـواصـل

 

 

Al Tawasol Forum Society 

 

ز إلاداري للعام   68من  08ضفحة                                                                                                                6106الحقٍز
 

 املخزجات الهدف الغاًة

G6 

ــى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل علــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ العمـ

بىـــــــــــــــــاء قـــــــــــــــــدرات 

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُـ الجمع

ــاملين  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والعـ

ـــىعين وا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ملحطــ

 فيها .

 

تلعمزززززززززززززززززززززززززززززز م لززززززززززززززززززززززززززززززطما هزززززززززززززززززززززززززززززز زمم6.1

ماززززززززًمةززززززززال م
 
ت  طظززززززززشماججمع زززززززز 

تكع زززززززززززززززززززززز ماوؼززززززززززززززززززززززوشمتلعالتزززززززززززززززززززززز ةم

 تلع اشم ب ال .

 

  مخبق ةماذت  شماهجصة5 م6.1.1

  مخمبشمتو   شمهكرة.2 م6.1.2

  مخبقشماسئ شمبثخ.1 م6.1.3

  مبسػ زم ش 500 م6.1.4

  مةلاما الايموؼسم لامت  تعمالالكطا وي200 مم6.15

اجزززززززززززززززززززززز يعملـززززززززززززززززززززززكد ةمتلكزززززززززززززززززززززز عمبزززززززززززززززززززززز  مل ؤمع ززززززززززززززززززززززشمم1000م6.1.6

 اك ت.

 ماا ززززززززززززززززززززززز مكززززززززززززززززززززززززمًمػززززززززززززززززززززززز كشماىجززززززززززززززززززززززززد متلج تؿزززززززززززززززززززززززز م1500 م6.1.7

 لبصح اشماك ت.

زتززززززززززززززممجززززززززززززززز ت ماكززززززززززززززز تمكزززززززززززززززمًمبسهززززززززززززززز اجمتلسطززززززززززززززز ئ مم2000م6.1.8

 تلل ؾمب لؤمع ش.

  مزط لشمتممت زغدً .50000 م6.1.9

 ا تعمتلكطا ويمب لبلشمتلعسب شماع  م6.1.10

 بستاجمتلؤمع شموؼس.ابمم ذ ئقيم ًمم6.1.11

اكجززززززز ماسيززززززززامل ؤمع ززززززززشمإززززززززامتللزززززززكشمتللسب ززززززززشمتززززززززمماجدزززززززز مم6.1.12

  تضذ د .

 خزززززززززد متلجـززززززززز غسم ت  هجززززززززز  متلل ؿزززززززززشمب لؤمع زززززززززشملجعصغزززززززززصمم6.1.13

  زمب زززززززززززززززال مإزززززززززززززززام  زززززززززززززززمم اظززززززززززززززز هد مزؤغزززززززززززززززشم زطززززززززززززززز لشمتلؤمع زززززززززززززززشم

 ه زة.

تلعمزززززززززززززززززززززززززززز م لززززززززززززززززززززززززززززطمتوززززززززززززززززززززززززززززز غسمم6.2

 تدظززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززينما ت متلعزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز ابينم

  ت جو  ين.

 

تدزغ  زززززززززززززززززشمإزززززززززززززززززامت جززززززززززززززززز ,ةمب تزغزززززززززززززززززشم تجى زززززززززززززززززدمم م  زتة5 مم6.2.1

 ازززززززززززززز ت ماعزززززززززززززز ييامتلعمزززززززززززززز مبوظزززززززززززززز ويمتلجىمزززززززززززززز  م هظزززززززززززززز  ماطززززززززززززززكيام

  تلجةو ىم بطع فم   امهكرة.

  م م ًمخق  متلع ابينماهجصةمش م زػ2 مم6.2.2

  متق  مملبو تممتلعم ماهجص2 مم6.2.3

  ملق  ماكج حماهجص2 مم6.2.4

لوزززززززززززشمبطززززززززززززطاتتج شم مم ملقززززززززززز  مثعسغكزززززززززززيم ززززززززززززًماًزززززززززززدتفمتل2 م6.2.5

 لق  مثعسغكيم ًم ل  متجى دم ا ت ماهجص.
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تلعمزززززززززززززززززززززززز م لززززززززززززززززززززززززطمتدظززززززززززززززززززززززززينمم6.3

تل ي زززززززززززززززززشمتلدتةب زززززززززززززززززشملبم طظزززززززززززززززززشم

  تو غسمتدزت ه .

 

 

 

 

 

 

 

 بسه اجم زػكشمالالكطا ويمل ؤمع شماهجص.م 6.3.1

  مبستاجما تزغشماهجصة.4 م6.3.2

 ت زغدماذ دماكج ومل ؤمع شم ز .م6.3.3

 مع شمتممتو غًس .اكج شمتلؤم6.3.4

 هظ  متق  ممت ؼ زيعمل ؤمع شماهجص.م6.3.5

لبس كززززززززززشم اقززززززززززز ملالػززززززززززطاته ةمتلصزززززززززززح شمتزززززززززززمممابطززززززززززاما ززززززززززز  م6.3.10

 تس    .

اـزززززززززدزمه تزززززززززشمبديبزززززززززشم ززززززززززًمتلكهسبززززززززز  ملبس كزززززززززشم ػزززززززززز خًمم6.3.11

UPS. متممت ايا  

انهزززززززززززززززز  ما خززززززززززززززززدملسغزززززززززززززززز قم هكزززززززززززززززز  م ت زززززززززززززززز ت مت ظزززززززززززززززز هد مم6.3.12

ت م ت ظززززززززززززززجبصا ةم تل طززززززززززززززز ئ م تدديدزززززززززززززز مب طزززززززززززززززجمستزم تزززززززززززززز ايامت ززززززززززززززز  

 تلمومتد ممتدق قمت نه  متممتىك ر .

تلعمزززززززز م لززززززززطمزاززززززززعماظززززززززج  مم6.4 

تلحؼززززززززززززززززززززززززز  كمازززززززززززززززززززززززززعما طظزززززززززززززززززززززززززز ةم

م
 
م ة زج زززززززززززززز 

 
اججمع زززززززززززززشم م تةب زززززززززززززز 

 شغززززززززز   متلعالتززززززززز ةمازززززززززعمتلؤهززززززززز ةم

 ت  هدش.

  مار س متك ًمم تعخ25 م6.4.1

  متيظ قماهجص50 م6.4.2

  متججم   ةم هد تةماهجصة10 م6.4.3

  مشغ ز ما دته شماهجصة.50 م4.4..6

 تلق ًس .م– ل غشمإامػ كشمت ىظم ةم ًب شمم6.4.5

ثعصغززززززززززززززززززززززصمت زززززززززززززززززززززز تز متلرتت ززززززززززززززززززززززشمم6.5

ل ؤمع ززززززززززشماززززززززززًمةززززززززززال مت ؼزززززززززز زيعم

 بهج ج شم تلحؼل ب ش.

 اس صمتلج تؿ متلجعب مومتممتو غس .م6.5.1

 ز كشماسحملألهك  متممتو غًس .م6.5.2

 تطزززززززززززززززززززززجدي مم زتطززززززززززززززززززززشمجزززززززززززززززززززززد  مل خززززززززززززززززززززد م زززززززززززززززززززززال متلىوززززززززززززززززززززقم6.5.3

 تلج تؿ ما دة.

  زتطشمجد  م بع ماعؼ ما دة.6.5.4 

  زتطشمجد  م ةلاما دة.م6.5.5
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 املعىقات واملخاطز املحىقعة وسبل مىاجهتها:

 

ا مززز ميلزززام زززسقمءًزززممت ع تززز ةم ت ةززز هسمتلمزززومازززًمت مكزززًمانميزززجمما تجه هززز ماذىززز  متلعمززز م لزززطمتىك زززرمتللوزززشم

رتمتلظزز   مهززسحمتـزز زملزز عممالاخجمزز ,ةمت دجمزز مخززد هه ملبجع ازز ماعهزز ميلززسقمبطزطاتت ج ش م تززدمتززممإززامًزز

 تلحدماًمتضذيات ه م يامت س  بشم ذلكملجدق قماًدتفمتللوش:

 سبل مىاجهة املعىقات واملخاطز املحىقعة املعىقات واملخاطز املحىقعة الزقم

  ةوشملحظ غقه مت ج شاططاتا دت مةوشم  كعتمت  تز مت  ل شم الا جم  م لطمت ؼ زيع 0

 . ا دت مةوشملججى دم ا ت 

 تق غشمتدزتةمت  طظش مثؼ  كه    د مت اسمتلجم غ مت وب ب 6

  تق غشمتلقدز م لطمتجى دم ا ت 

 اززجذمتىزز تةمتتـزز  م ػززستن ةماززعما طظزز ةم

   ل ش.

 تطجلال مبا  ه ةمت دب شمت ج خش  تطجمستزمتلحـ زم ا ال مت ع بس 3

  طظ ةمت دب شم تلد ل ش.تلحؼ  كماعمت  
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 اسم املشزوع -1
 للعهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقىق 

 
ـــش حـــ  الشـــبا   ـــي الحجمـــع الســـلمي وفقـــا مشــــزوع جعٍش

 املدهُة والسُاسُة

 ػهس.م12 اد مت ؼس  

 ن اشمائ ةمت ججمعمت دلا. تلكئشمت ظجك د 

 3040  د مت ظجك ديً

 NPAا غج ش_ت ظ  دتةمتلؼع  شمتلا تلؤهشمت م لش

 تللكشمتللسب ش. ا  نمتلجىك ر

  ت يشم هزك  ماًمتلحؼزس . تطممت ؼس  م2-

 ػزهس.م 12 اد مت ؼس  

  هكز  . تلكئشمت ظجك د 

 اطس .م40هك ماًم المتلؤيظينم&مم204  د مت ظجك ديً

 .SOS–ب خملحممم-اس صمًياا نمجم ياا تلؤهشمت م لش

 اتة.اة ممتلىـي ا  نمتلجىك ر

 اؼس  مت شيعماظ  دتةمهقديشم لطم طسمتلكقيا مإامتو  م ص  تطممت ؼس  م-3

 ػهسغً اد مت ؼس  

 تلكقست  تلكئشمت ظجك د 

 اطس م1280  د مت ظجك ديً

 ا طظشمتلجع  ن  تلؤهشمت م لش

 تو  م ص . ا  نمتلجىك ر

  متلجةك تماًمخد متلكقسمإامتو  م ص .اؼس  مثعصغصم  زما طظ ةمت ججمعمت دويمهد تطممت ؼس  م-4

 ػه ز م10 اد مت ؼس  

ـــــج ـــ ـــدول ًىضــ ــ ـــ ـــ ع الجمعُة  ي قطاع غشة خالل العام ـ  6106  مشاَر
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 ه تممت  طظش تلكئشمت ظجك د 

 اظجك د/ م35  د مت ظجك ديً

 ب  ذشمبطالا ش تلؤهشمت م لش

 اة ممتلىـياتة ا  نمتلجىك ر

 تلؼست شماًماج متلجىم ش تطممت ؼس  م-5

 ػه ز م12 اد مت ؼس  

   بتلؼ تلكئشمت ظجك د 

 250  د مت ظجك ديً

 م–اس صمتلعم متلجىم  م تلؤهشمت م لش
 
 اع 

 تو  م ص  ا  نمتلجىك ر
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ثحقـــدم إدارة جمـــعُة مىحـــدي الحىاضـــل للمؤسســات والهُئــات علــى املســحىي  املحلــى والعز ــي والــدولي علــى 

ع الجمعُة وثزسـُ  مبـاد  الشـزاكة والحعـاو  ن املؤسسـاجي مـن اجـل دورهم الفاعل  ي دعم أوشطة ومشاَر

خدمــــة املجحمــــع الفلســــطُني وثىاضــــلهم مــــع الجمعُــــات  ــــي الءــــزوف الطــــعبة ال ــــي ًحُاهــــا أبىــــاء الشـــــع  

 الفلسطُني وهخظ بالذكز :

 

 NPAاملسـاعدات الشـعبُة ال روٍجـُة _ 

 إلاغاثة إلاسالمُة 

 مؤسسة الحعاون 

 (SOSمزكش هيرمان جماً ز _ بِت لحم )

 معا - مزكش العمل الحىمىي 

 مؤسسة أهيرا

 

 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكـــر وتـــقديــر
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 أعضـــاء ًقىمـــىن  7ٌشـــزف علـــى جمعُـــة مىحـــدي الحىاضـــــــل بالىطـــيرات ع مجلـــس إدارة  محطـــىع مكـــىن مـــن 

 بمحابعة ألاوشطة املخحلفة وهم :

 

 ضالح سالمه ضباح الشافعيد. 

 

 إلادارةرئِس مجلس 

 سماهز إبزاهُم محمد دروَش

            

 هائـ  الزئِـس

ش  محمد عمزان عبد السالم أبى شاَو

 

 أمـين السـز

 ماهز محـمىد سلُمان الطــالع

 

 أمين الطىدوق 

 رغُد جالل محمد الىجدي

 

 عضــى

اد ًىس  اوشاص ي  أمل ٍس

 

 عضــى

 سحز عثمان محمد السزاج

 

 عضــى

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تز ززز  ماجبززعمب زززززززززززا ل

 



 

                 مجــعية منتـدى التـواصـل

 

 

Al Tawasol Forum Society 

 

ز إلاداري للعام   68من  65ضفحة                                                                                                                6106الحقٍز
 

 

 

 

 ألبوم الصور والمطبوعات للجمعية
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