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ــــدمة  مقــ

  

ـــــية   208  تم عام ـــ ــ شــــ ــــاع املع ـــ ــ ل كب ع األوضـــــ ـــ ــ ــــ ـــ شــ ــــطي أثرت  ـــ ـــ ــ ـــــاحة الفلســ ــ ــــ ات ع الســـ بالعديد من املتغ

ا قطاع غزة، ابتداًء من حالة اســـتمرار االنقســـام ع الســـاحة الف ة أل بو لســـطي واالجتماعية والنفســـية وال

سيج االجتما واستمرار حالة  ئة ع ال ا الس ا من تجاذبات ألقت بظالل رب ع قطاع غزة وما ينجم ع وا

ـــات املانحة عن تقديم الدعم املا وتنفيذ  ــــ ــســ ـــ ـــ ام العديد من الدول واملؤسـ ـــدد  قطاع غزة و ـــ ـــار املشـــ ـــ صـــ ا

ن  قط عكس سلبا ع حياة املواطن ة مما ا ع تنمو   اع غزة.مشار

صـــية وعدم وجود ســـوق عمل للعمال بجميع  ـــ ة وال ذا الوضـــع املأســـاوي، وضـــعف حركة املعابر التجار زاء  و

ـــــبة البطالة لتتعدى  ـــ ــ ســــ ن ، ارتفعت  ن املتعطل ج ر ة من ا م ، ووجود أعداد كب %  قطاع غزة، 80مجاال

يجة عدم استقرار تم ن . كذلك استمرت حالة العنف السيا وا دد السلم األ لية مما    األوضاع ا

ـــيــة واالجتمــاعيـــة  ـــ ـــ ــ وانــب النفســـ ــا  ا ــــــل ع تقــديم خــدمــا ـــ ـــ ــذا الواقع عملــت جمعيــة منتــدى التواصـــ  ظــل 

شــــطة الطارئة،  ماعية وتنفيذ األ عة الفردية وا ب واملتا شــــطة اإلرشــــاد والتثقيف والتدر ة من خالل أ بو وال

تلفة ا ا مت برامج ـــا ــ ـــ ــ ية  تخفيف  وســــ ــــطي ـــ ـــ ـــــرة الفلســــ ـــ ــ ــباب واملرأة واألســــ ــ ــ ــــ  التعامل مع فئات األطفال والشــــ

تمع  ــة االحتقــــان  ا ــالــ معيــــة الرائــــد  تخفيف حــ ــــتمر دور ا ــ ــــ ــد اســــ ن، وقــ ــانــــاة عن املواطن ـــــغوط واملعــ ـــ ـــ الضـــ

ما ـــعبية وا ـــ ـــ ـــــاركة  الفعاليات الشـــ ـــ ـــ ـــامح ومبادئ الوحدة من خالل املشـ ـــ ـــ ــ سـ ز ثقافة ال عز ــــطي و ـــ ـــ ية الفلســ

. تم والسلم األ   واملؤسساتية لتحقيق التماسك ا

يجة حالة  ة ن ــنو ــ ــ طة الســــ ات  تنفيذ ا ـــعو ــــ ــــــل العديد من العقبات والصـــ ـــ ت جمعية منتدى التواصـ وقد واج

ان  تلفة وقد  ا ا ـــط شـ ا وأ ـــلت برامج معية واصـ ل، إال أن ا ـــادر التمو ــ مصـ ــ صــــار و عدم االســــتقرار وا

معية  االســــتمرار  ــاندة ا ــات املانحة الفضــــل الكب  دعم ومســ ــســ كة واملؤســ ـــر ـــديقة والشـ ــات الصـ ــســ للمؤســ

غتنم جمعية منتدى  ا، وعليه  عمل مع تلفة ال  ا والفئات ا ا تجاه شـــع ا وتحمل  مســـئوليا شـــط نفيذ أ ب

ن الذ اء والداعم ل الشــــر ر التواصــــل الفرصــــة لتقديم الشــــكر والعرفان ل معية، والتقر موا  دعم ا ين ســــا

معية خالل عام م إنجازات ا ستعرض أ   . 2018  التا 
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ة  :الرؤ

ــة  ـــ ـــ ــ ـــطي وخاصـــ ــــ ـــ ـــع الفلســـ ــــ ـــ تمـــ ـــــة ا ـــ ـــ ـــ خدمــ ــ ــــ ــــ ــدة  ــ ـــ ـــ ــــــة رائـــ ـــ ــ ـــون مؤسســ ـــ ـــ ــ ــ ــل ألن ت ــ ــ ـــ ــ ــــــدى التواصــ ـــ ــ ــــة منتــ ـــ ـــ ـــــع جمعيـــ ــــ تتطلـــ

ـــل  ــ ـــباب والطفــ ـــ ـــار الشـ ـــ ــاء وكبـ ـــ ســ ـــن، وال ـــــة الســــ افــ ــ  ـــــ م و ــد ــ ـــاكن تواجـــ ـــ ـــة أمـ افــــ ـــ  ـــ ـ ا  ــــدما ــ لتقـــــــديم خـــ ســـــ ـــا  كمــــ

ـــــن ا ــ ـــ ــــك يمكـ ــ ــــ ـــا، وذلـ ــ ــــ ــ رامج ــــة و ـــ ــ معيــ ــام ا ــ ـــ ـــ تمـ ـــــز ا ـــ ــ ــــــ مركـ ـــ ــ دفة  ـــ ـــ ـــ ـــا املســ ـــ ـــ ــ ــــــل فئا ـــ ـــ تجعــ ـــ ـــ ــ ـــة ال ــ ـــ ــ ـ ـــاالت التنمو ـــ ــ ـــ

ة التالية:   التعب عنه من خالل الرؤ

ـــ  ــ ـــ ــال  ــ ــــــاء واألطفــــ ســ ـــباب وال ـــ ــــل دور الشــ ـــ ـــ تفعيـ ـــ ــ ــــدة  ــــة رائــــ ــــون مؤسســــ ــ ــ ـــع لت ــ ـــــل تتطلـــ ـــدى التواصـــ ـــ ــة منتــ ــ ــ " جمعيــ

ا ب العدالة االجتماعية وت   فؤ الفرص وتحقيق التنمية املستدامة"إطار مجتمع ديمقراطي ي

  

 الرسالة:

  

ـــ  ــ ــــ ـــ ــــ ـــم  ــــ ـــ ــ ـــ ـــن ودمج ـــ ــ ــــ ـــار الســـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــال وكبـ ـــ ـــ ــ ــباب واألطفــــ ــ ــ ــــ ـــ ـــاء والشــ ـــ ــ ــــ ســـ ـــل دور ال ــ ـــ ـــ ــ ـــ تفعيــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــــل ع ــ ــــ ـــ عمـ ـــــة  ـــ ـــ ـــ ــن جمعيـ ــ ـــ ـــ ـــ "نحــ

ــــــة  ـــ ــ ــــوة فاعلـ ـــ ـــ ــوا قــ ــ ـــ ــــ ونـ م لي يل ـــأ ـــ ـــ ـــة، وتـــ ــــ ـــ ــ ـــــاالت التنمو ـــ ــ ــ ـــــة ا ــ افـــــ ـــ  ـــ ـــ ــ ـ ـــة  ـــ ــ ــــ ــرامج تنمو ـــ ـــ ـــ ــــالل بـ ــ ــ ـــ ــن خـ ــ ـــ ـــ م مــ ـــا ـــ ــ مجتمعــــ

." تمع الفلسطي  ومستدامة  ا

ـــــة  ـــ ــ ــ ــ تمعيـ ــــــاركة ا ـــ ـــ ــ ــمل؛ املشـ ــ ــــ ـــ ــ شــ ـــــة و  ـــ ــ ــــ معيـ ـــا ا ــــ ـــ ـــ ــ ـــم عل ـــ ـــ ــ علــــ ـــ  ــ ــــ ـــ ـــ اتيجية ال ـــ ـــ ـــ ــ ـــات اإلســــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ـــالل التوج ـــ ــ ــــ ــن خـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــك مــ ــ ــــ ـــ وذلـ

ن  ـــ ـــ ــ ــــ ــــرأي والتمكــ ــ ــــ ـــن الـــ ــــ ـــ ـــ عــــ ـــ ــ ــــ ـ ــــــة التعب ـــ ــ ـــ ـــــية وحر ــ ــــ ــــرائح والسياســ ـــ ــ ـــــدرات شـــــ ــ ــــ ر قــ ــــــو ـــ ـــ ــــة وتطــ ـــ ــ ـــباب ، تنميــــ ـــ ـــ ــ ــادي للشـــ ــ ــ ـــ ــ االقتصــ

ـــــة و  ـــ ـــ ــادئ الديمقراطيـــ ــ ــ ــــ ـــ ــز مبـ ـــ ـــ ـــ ــ ـ عز ــة ،   ــ ــ ـــ ــــ تمعيـ ة وا ـــر ـــ ــــ ـــ شـ ـــــة ال ـــ ـــ ـــق التنميـــ ـــ ــــ ــ ـــ تحقيــ ـــ ـــ ــ ـــ مة  ـــا ــ ــــ ـــ ــــة للمســ ــ ــــ ـــ تلفـ ــع ا ـــ ـــ ـــ ــ تمـ ا

 
ً
ـــا ــــ ـــ ـــ ــ  واجتماعيـ

ً
ــــاديا ـــ ــ ــــ ـــــات اقتصـــ ـــ ـــ ـــ مشــ ــــاء امل ـــ ـــ ـــ ســـ ن ال ـــ ـــ ـــ ــ ـــــدرات، تمكـــــ ـــ ـــ ـــ ــــاء القــ ـــ ـــ ــ نــــ ب و ـــــدر ـــ ـــ ــ ـــة، التـــ ــ ــــ ـــ ــــ ا ـــــان وال ـــ ــ ــــ ســ ــــوق اإل ـــ ـــ ـــ حقـــ

ـــــد ات والقــــ ــــــ ــ ثمار ا ـــ ـــ  ، اســ
ً
ـــا ـــ ــــدة وحقوقيــ ـــ ـــــــف حــ ـــة ، تخفيـ ـــ تمعيــ م ا ــــارك ـــ ــــــز مشــ ــ عز ــــالل  ــ ـــــن خــ ـــن مــــ ــــ ـــــار السـ رات لكبـــ

يك واملناصرة مع األطراف ذوي العالقة. ش ة وال   الفقر للعائالت الفق

 نـحن جمـعية ....
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  قيم وفلسفة املؤسسة:

ـــــالقيم  ام بـــ ـــ ـــ ــ ـــالل االل ــ ـــن خـــ ــ ــــع مـــ ـــ تمـ ــة ا ــ ـــن تنميــــ ـــ ــا يمكــ ــ ــ ــ ـــــن خالل ـــ مـــ ـــ ــ ـــــة ال ـــول الكيفيـــ ـــ ـــز حــ كـــــ ــة ت ـــ ــفة املؤسســـ ــ فلســــ

اتيجية ن: االس ن التاليت موعت   املتمثلة با

   ،دفة ـــ ــ ــــ ـــــات املســـ ــ ـــية الفئـــــ ــ ــــ ــودة، خصوصــ ــ ــــ ــــ ـــداقية، ا ـــ ـــ ــــــفافية، املصـــ ـــ ـــــمل: الشــ ـــ ــ شــ ــــة و ـــ ـــ نيــ ــيم امل ــ ـــ ــ القــ

افؤ ا دمة، ت ام.عدم التمي والعدالة  تقديم ا نية، االنضباط واالل  لفرص، امل

  ،ــه ــ ــ ــــ ـــ ــــع وعاداتـــ ـــ ــ ـــ تمــــ ــيم ا ــ ــــ ـــ ـــ ــاة قــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــة، مراعـــ ــ ــــ ـــ ــ ـــ ـــــزب والفئو ــ ــــ ـــ ــــدم التحــ ـــ ـــ ــ ــمل: عــــ ـــ ـــ ـــ ــ شـــ ــــة و ـــ ـــ ــ ـــيم األخالقيــــ ــ ــــ ـــ ــ القــ

  املسئولية االجتماعية، التعاون.  

  

اتيجيةالقضايا    :االس

  

اتيجيةتم تحديد القضايا  م  االس ة للمؤسسة وأ ل ذات األولو :ذه القضايا مو  الش   التا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دفة:    الفئة املس

تمع ا من :    افة شرائح وفئات ا ا ل   تقوم جمعية منتدى التواصل بتقديم خدما

 .ر الطفل الفلسطي وواقع املرأة افة األعمار من أجل تطو ساء من  ن وال س   األطفال من ا

  ة ع عن وج ة إ الشباب و تلفة املوج شطة ا ن من خالل تب األ س م .الشباب من ا  نظر

  

 
ل على ف ال الع ة الفق م ف .ح ل الع  ودع س

 

ة  ع ه ال ـــــــــار ًا وتع م ـــــــــاد اب اق ـــــــــ ت ال
أ  ع ع ال ة ال ة وح ن ة وال اســــــــ ــــــــ ة وال اصــــــــ وم

. اه ا  ق
 

 
 

ها. ع ف ة والعامل وال ع رات ال اء ق  ب
 . 

ائح  رات شـــــــــ ــة وت قــ لفــة م خالل ت ع ال ال
ة  اع ة واالج ــ ف ة وال ــ ة وال اضــ ة وال عل امج ال ال

ة لــة ال ف امج ال ــة و ق  واالغــاث ــة في ت ـــــــــــاه لل
ة  امةال  .ال

 

 

 
 

ل على  اعي الع أة ال االج لل
ة  ا قها.وح  حق

 

ـــــادئ  ـــــة في تع م ــــــــــــــاه ال
ــــان وال  ق اإلن ة وحق ا ق ال
ــة  ــاف اهــة وم ــ وتع ال شـــــــــ ال
ع  خ مفاه ال ســــــــ ــــــــاد ل الف
ولي  ـــ ن ال ـــان ــــــــــــ الق ني ح ـــ ال

اني.  اإلن
 

 
 

ا  ا الق
ة ات  االس
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م: سيون واحتياجا   املستفيدون الرئ

  احتياجات املستفيد الرئ  املستفيد الرئ

  

  

  

ــاألطف ـــــ   الــ

 

 .ية سليمة ئة   عليم وترفيه و

 .رشاد وتوجيه  توعية و

 .  دعم نف واجتما

  ب قدرات التنمية  .واملوا

  يم وسلوكيات اجتماعية ز مفا ة.عز و  وتر

 .برامج الطفولة املبكرة 

 .العمل ع دعم االحتياجات االغاثية لألطفال 

  

  

  

  الشباب والفتيان

 خلق فرص عمل 

 بناء قدرات الشباب 

 التوعية والتثقيف 

 ار الشباب اإلبداعية  تب أف

  . تمعية والسياسية واملدنية ز املشاركة ا  عز

 .ة التعب عن الرأي  حر

  الشباب.حماية حقوق 

  .تلفة م ا ل تمام بمشا   اال

اب ال

أة ال

ـفال األ
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  احتياجات املستفيد الرئ  املستفيد الرئ

  

  

  

ــــامل ـــ ــ ـ ــ ـ   رأةــ

 .تنمية قدرات 

 . فرص عمل 

 . ز املشاركة  عز

  . ي  دعم قانو

  . ة ية واألسر االت االجتماعية وال  تثقيف وتوعية  ا

 .ن االقتصادي ش والتمك  دعم سبل الع

  قوق حسب القرار الدو  .1325حماية ا

 . ن االجتما   التمك

  

  

  

  كبار السن

 . تلفة م ا ل تمام بمشا  اال

 .م  املطالبة بحقوق

  . التواصل والدمج االجتما 

  . ترفيه ومساحات أمنة 

  . م ا  االستفادة من خ

  .دعم اقتصادي 

 .ية  توف االحتياجات ال

 .سانية   املساعدات اإل

  

  

سان واملناصرة   حقوق اإل

  سان.توعية قوق اإل رشاد باإلعالن العاملي   و

  م الســــياســــية واملدنية واالجتماعية ن بحقوق ي توعية الفلســــطي

. د الدو  واالقتصادية والثقافية حسب الع

 .ي ع دور صناع القرار ي رقا  حشد جما

 .حمالت ضغط ومناصرة  

  

م: ن واحتياجا   املستفيدون الثانو

  االحتياجات  املستفيد الثانوي 

  

  

تمع ا   ا

  

  

  

 ر القدرات مة  تطو  املسا

  مة  حل املشكالت  املسا

 ر والتنمية مة  التطو  املسا

 تمع ز وحماية قيم ا  عز

 ا ز عز ياة املدنية و  الدفاع عن ا

 .رشاد  توعية و
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  االحتياجات  املستفيد الثانوي 

 ات مختلفة  تلبية احتياجات باتجا

 شطة عض األ  املشاركة  تنفيذ 

  ن شيةتحس   األوضاع االقتصادية واملع

  

  

  

  املؤسسات الرسمية

  

  

 ن ذات الصلة ام بالقوان  االل

 ر والوثائق  التقار

  التعاون 

 در املوارد  الشفافية وعدم 

 شطة سيق  تنفيذ األ  الت

 دمات الالزمة للمجتمع عض جوانب القصور  ا  غطية 

 تمع ز وتنمية دور املواطن  ا   عز

  

  
  

كة   املؤسسات الشر

  

 ات ومعلومات جديدة ساب خ  اك

 ا معية وأرشيف  استعمال موارد ا

 كة ع مش  العمل  مشار

 شطة  التعاون  تنفيذ األ

 ات  تبادل ا

 تقديم املساعدة والدعم  

  

  

  

  املمولون 

  

 نية  التعامل  الوضوح والشفافية وامل

 قة علمية وسليمة ع بطر  تنفيذ املشار

 ر والوثائق  التقار

 دفة ع ع الفئات املس  دراسة أثر املشار

 ناءة ار مالئمة و  أف

 ع طط التنفيذية للمشار شطة حسب ا نفيذ األ ام ب  ال

 ة  الوصول لنتائج وا

 دون تأخ يحة و ة  دار ر مالية و   تقار

  

  

  املوظفون 

  

 نية  أنظمة ولوائح م

 العدالة 

 تنمية قدرات 

 االستقرار املا 

 ا ر ة وتطو ز ا   عز

  

  

  املتطوعون 

  

  

 عده ام والتقدير سواًء أثناء العمل أو قبله أو   االح

 يل ب وتأ  توف فرص تدر

 ة  العمل والتوظيف عند توفر الفرص م األولو  إعطا

 ة  استفادة ع مستوى ا

 يالت لتنفيذ العمل س   مساعدات و
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معية:أدلة    ا

طة  -  اتيجيةا  .االس

  .خطة االستجابة للطوارئ  - 

ن. -    نظام شؤون املوظف

  اإلداري. لنظاما - 

  .النظام املا - 

ع -   .دليل إدارة املشار

عة والتقييم. -   دليل املتا

 دليل تجنيد األموال. - 

 دليل الضغط و املناصرة. - 

ن. -   دل تجنيد املتطوع

  نالك أدلة إرشادية أخري:

  

ال التمي العنصري. -    الدليل اإلرشادي حول االتفاقية الدولية للقضاء ع جميع أش

  الدليل اإلرشادي حول اتفاقية الطفل. - 

قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. -  اص با د الدو ا   الدليل اإلرشادي حول الع

قوق املدنية والسياسي -  اص با د الدو ا   ة.الدليل اإلرشادي حول الع

  الدليل اإلرشادي حول االتفاقية الدولية للقضاء ع التمي ضد املرأة. - 

ن. -  اصة بوضع الالجئ   الدليل اإلرشادي حول االتفاقية الدولية ا

 - .   الدليل اإلرشادي حول قانون العمل الفلسطي

لية. -  يئات ا ية وال معيات ا   الدليل اإلرشادي حول قانون ا

لية.الدليل اإلرشادي حول ا -  ات املؤسسة األ   لتنمية االقتصادية واالجتماعية وأولو

  الدليل اإلرشادي حول املشاركة. - 

اقبة والتقييم باملشاركة. -   الدليل اإلرشادي حول املر
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طة  اتيجيةاإلطار املنطقي العام ل   :االس

 

اتيجيات G1 الغاية األو سية االس اضات الرئ  االف

ـــــباب 1 ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــ ن الشـــ ـــ ــ ــــ ـــ ــــ ــ ــــ ـــ . تمكــ

ــــز  ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــ ـــ ــ ــــ عز  و
ً
ـــــاديا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــ اقتصــــ

ــة  ــ ــــ ـــ ـــ تمعيـ م ا ــــارك ــ ــــ ــــ مشـ

ــة  ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــية واملدنيـ ـــ ــ ــ ـــ والسياســـ

ــــن  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ عــ ـــ ــ ــــ ــــ ــ ـــة التعب ـــ ـــ ــ ــــ ـــ وحر

ــــرة  ــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــــــرأي ومناصــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــ الــ

م.   قضايا

 

ــة  1.1 ــ ــــ ـــ تنميـــــ ـــــ ــــ ـــباب  ــــ ــــع للشـــــ ــــ ـــــاركة أوســـــ ــــ ــــــ مشـــ ــــ ــ ـــــل ع ــــ العمـــ

ـــالل  ــــ ــــ ــــــن خــ ــــ م مـــ ـــايا ــــ ــــ ـــــرة قضــ ــــ ــــــ ومناصــــ ــــ ـــ ـــــــع ا ــــ تمـ ا

ـــــل  ــــ ــــ ـــــتخدام الفاعـ ــــ ــــ ــــــرة واالسـ ــــ ــــغط ومناصــــ ـــــ ــــ ـــــــالت ضـ ــــ حمـــ

. تم  لإلعالم ا

ـــــب د 1.2 ــــ ــــباب للعـــ ــــ ن الشــــ ـــــ ـــــ ـــــ تمكــ ــــ ـــ ـــــل ع ــــ ـــــ العمـــ ــــ ـــ ور سيا

ـــــ  ـــ ـــــرار  ـــــنع القـــ ــــع صـــ ـــــ مواقــــ ـــ ــــباب  ـــل الشــــ ــــ ــــــــادة تمثيـ وز

. تمع الفلسطي   ا

ـــــدرات  1.3 ـــــ ــــ ــــــز القـ ــــ ــــ ـ عز ب و ــــــدر ــــ ــــ ـــــرامج التـ ــــ ــــ ـــ بــ ــــ ــــ ــــ ــل ع ــ ــــ ــــ العمـــ

نية ، التقنية، الفنية للشباب.   امل

مة  1.4 ــــــــا ــــــمل املســـ ــــ شـ ــــــباب و ــــ ــادي للشـ ــ ــــ ن االقتصـــ ـــ ــــ التمكــــ

ن  ج ـــر ــــ ــ ـــل ل ــــ ـــرص عمــ ــــ ــــــوف فــ ــ تـــ ـــــ ــباب  - ــ ــ ــــ ب شـ ــــدر تـــــ

ع  ــار ـــ ــــ ـــــــة املشــــ ــــ يــ ــــــول ما ــــ ـــــادي حـــ ــــ ــــ ة ر ــغ ــــ ــــ ـــــل  - الصـــ ــــ ــــ تمو

اديــــة للشــــباب ة ر ع صــــغ ــار توجيــــه الشــــباب  - مشــ

دمات  .نحو سوق العمل امل وا

  ـــل ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــوفر التمو ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــ تــ

انيات املادية  واإلم

 تمع  عاون وتجاوب ا

  ــرة ــ ـــــ ــــ ــــــن األســـــ ــــ ــــ يع مـــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ال

تمع ا   وا

 تمع باملؤسسة  ثقة ا

  

اتيجيات G2 الغاية الثانية اضات  اإلس سيةاالف  الرئ

ـــ 2 ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـ ــــــل ع ـــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــ . العمـ

ـــــدة  ـــ ــ ـــن حــــ ــ ــ ــــ ـــف مـــ ــ ــــ ــــ التخفيـ

ـــبل  ـــ ـــ ـــ ــ ــــــم ســـــ ـــ ــ ــ ــ ــر ودعـــ ــ ــ ــــ ــــ ـــ الفقـ

ش.  الع

 

ـــات  2.1 ــــ ــــ أوقــــ ــــ ــ ن  ـــــــرر ــــة للمتضــــ ــــ ـــــاعدات إغاثيــ ــــ ــــــديم مســ تقــــ

س ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــوارث ( ملـــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــاه ، أدوات  ال ــ ـــ ــــ ــــ ــة ، ميـــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــواد غذائيــ ــــ ــــ ــــ ــــ ، مـ

ــــــداد  ــ ـــ ـــــات) و إعـ ــــ ـــــات وحرامـــ ــــ ية ، فرشـــ ـــــــ ــــ ـ ــواد  ــ ـــــ ــــبخ ، مـــ ــــ مطــــ

ــــــاق  ــــ ــــ ــــب امليثـ ــــ ــــ ــــــوارئ حســـ ــــ ــــ ــــوارث والطـ ــ ــــ ـــــ ــــــــة ال ــــ ـــ ــــة ملواج ــــ ــــ خطـــ

ــــوارئ ( ـــــ الطـــ ــ ـــدنيا للعمــــــــل  ــاي الــــ ـــ ي واملعــ ــــــا سـ  Theاإل

Sphere Project .ن ب املتطوع  ) وتدر

ـــر  2.2 ــــ ــ ـــدخل لألســ ــــ ـــــدرة للــــ ع مــــــ ــار ـــ ــــ ــــذ مشــ ــــ ــ تنفيـــ ــــ ـــــ ـــــــل ع ــ العمــ

ة.   الفق

ـــد 2.3 ــــ ــــتحقة تقـــــ ــــ ــــات املســــ ــ ــــ ـــانية للفئــ ــــ ــــ سـ ـــــاعدات اإل ــــ يم املســـ

ـــــة و  ــ ــ ـــــ ـــــــرود الغذائيــــ ــــ ــــ ــــــانية والطــ ــــ ـــ ـــــــاعدات الرمضـــــ ــــ ــــ ــــــل املســ ـــ ـــــ ــ مثـ

ــاعدات ــ ـــة مســ ــــاعدات الدراســــــية ...  ماليـــ ــة واملســ ـــ يـ عي

ــــاع  ــــ ــــ ــــ ن األوضــ ـــــ ــــ ــــ ــــــ تحســـــ ــــ ــــ ــــ مة  ــــا ـــــ ــــ ـــل املســـــ ــ ــ ــــ ــــ ـــن أجـــ ـــــ ــــ ــــ ، مــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــ ا

شية  .املع

  ل  تمو

 ن  متطوع

  دعم مجتم 

   



  

   مجــعية منتـدى التـواصـل

 
  

Al Tawasol Forum Society  

 

ر اإلداري للعام    28من  10صفحة                                                                                                                                         2018التقر
 

اتيجيات G3 الغاية الثالثة اضات  اإلس سيةاالف  الرئ

ــــز 3 ـــ ـــ عز ـــ  ـــ ـــ ـ مة  ــــا ـــ . املســـ

ــة  ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــــادئ الديمقراطيـ ـــ ــــ ـــ مبـ

ــــان  ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــ ــــ سـ ــــــــوق اإل ـــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ وحقــ

ـــيد  ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــم الرشــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــــ ــــ ـــ كــ وا

ــة  ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــ ـــ ــ ا ـــز ال ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ــــ ـ عز و

ــــــاد  ـــ ــــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــة الفســ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ افحـ وم

يم  ــا ــ ـــ ــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ـــيخ مفـ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ سـ ل

ي حســــــــب  ـــــد ــــع املـــ تمــــ ا

ــــــدو  ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــ ــانون الـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ القــ

ي. سا  اإل

 

ــة 3.1  ــ ــــ ـــــاث املتعلقـــ ــــ ــــــات واألبحــ ــــــق الدراســـــ ــ توثيـــــ ــــ ـــــ ـــــــل ع ــ العمــ

ــــــزة  ــــ ــــ ـــ غــــ ــــ ـــــ ــــ ــ ـــــات  ــــ ــــ ــــ يمـ ــــل ا ــــ ــــ ــــ ن داخــ ي ــــــطي ــــ ــــ ــــوق الفلســــ ــــ ــــ ــــ بحقــ

قوق. اص با د الدو ا   والضفة حسب الع

ــة  3.2 ــ ــــ ـــــــز ثقافــ ـــ عز ــــــباب و  ـــدرات الشــــ ــــ ــاء قـــ ـــ ــــ ـــــ بنـ ــــ ـ ــــــل ع ـــ العمـ

ـــطي  ــــ ـــــ ــــ ــــوق الفلســـ ــــ ــــ ـــــ ـــــــاه حقــ ــــ ــــ يك تجــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ شــ ــــــات و ال ـــ ـــــ ــ التحالفـــ

ية. يمات  غزة والضفة الغر  داخل ا

ــــــوق  3.3 ــــ ـــــ ــة بحقــــ ــــ ــــ ــــ ـــ التوعيـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ مة  ـــــا ــــ ــــ ــــ ــ املســ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــل ع ــ ــ ــــ العمــــ

ــــن  ــة ومــــ ــ يــــ ـــــــفة الغر ـــزة والضـ ــــ ــــات غـ ـــــ مخيمــــ ـــ ن  ي ـــــطي الفلســـ

ــــا ا ــــ ـــــ ــــ م ــة أ ــ ــــ ــــ ــــ ية واالجتماعيـ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــة وال ــ ــــ ــــ ـــــــوق التعليميـــــ ــــ ــــ قــ

ـــات  ــ ــ ــــ ــــ يمـــــ ــل ا ــ ــــ ــــ ــــ ن داخــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــة لالجئـــ ــــ ــــ ـــ ـــــ يــ ـــــــادية والبي ــــ ــــ واالقتصــــ

ــــــد  ــــ ـــــ ــ ــــان والع ــــ ــــ ســـــ ـــــوق اإل ـــــ ــ ــ قـــ ـــــاملي  ـــــ ــــ ـــــالن العـــ ــــ ــــ ـــــــب اإلعــــ ــ ــ ــــ حسـ

قوق املدنية والسياسية اص با  الدو ا

ـــدى  3.4 ــــ يك لـ ــــــ شــ ـــــــو و ال ـــــة الـ ــــل حالـــ ــ ــ ــ تحو ــــ ــ مة  ــــــا املســ

  الشباب ا فعل ع ارض الواقع. 

ـــ 3.5 ــــ ـــ عز ــــــ  ــــ مة  ــــا ــــ ــــــم املســ كــــ ـــــة وا ــــ ــادئ الديمقراطيـ ــ ــــ ز مبــ

ــة  ــ ــــ ـــرامج التوعيــ ــــ ــــالل بـــ ــــ ــــــن خــ ـــاد مــــ ــــ ـــة الفســـ ـــــ افحــ ـــــيد وم الرشـــــ

تمعية واإلعالم.  ا

  ـــل ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــوفر التمو ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــ تــ

انيات املادية  واإلم

 تمع باملؤسسة  ثقة ا

  

عة  اتيجيات 4Gالغاية الرا سية اإلس اضات الرئ   االف

ـــ 4 ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــل ع ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ . العمــ

ــا  ــ ـــ ـــ ــــ ــ ــــ ن االجتمـــ ـــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ التمكــ

ــة  ــ ــــ ـــ ــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــ ـــ ــــرأة وحمايـ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ للمـ

ا.   حقوق

 

ــــز  4.1 ـ ـــ ــــــ ـــ ــــــدرات لتعز ــ ـ ـــ ــــة القــــ ــ ــــ ـ ــــ ـــــــــــة وتنميـ ـــ ـــــــــــــــرامج التوعيــ ــــل بـ ــــــ ــ ــ تفعيــ

تمعية.  مشاركة املرأة  التنمية ا

ــــة  4.2 ــ ــ ـــــــــــية واملدنيــــــــ ــ ـــاركة السياســ ــ ــ ــــ ـ ــز املشـــ ــــــ ــ ـ ـــ ــ عز ــ  ـــ ــ ــــــــ ــــل ع ــ ــــ ـ ـــ العمـ

 واالجتماعية للمرأة.

ايا العنــــــــــف  4.3 ــ ــــــ ــ ـــاء  ـــ ــ سـ ـــــة لل ـــديم الرعايـــــ ــ ـــ ــــــــــ تقـ مة  ــا ــــ ـ املســ

ــا  ـــ ـــــــ ــ ـــ واالجتمــــ ــ ــ ـــ ــــــ ــ ـــدعم النف ــــ ــــــ ــ ـــديم الـــ ــــ ــــــ ـــ ــــــالل تقــ ـ ـــ ــــن خــــــــ ــ ــ ـــ مـــــــ

ي والتثقيفي والص  واألسري.  والقانو

ـــــــب  4.4 ـــ ــــــــــرأة حســــ ــ ـــد املــ ــــ ـــــف ضـــــــ ــــ ـ ـــ ــة العنـ ـــــ ضـــــــ ـــ منا ــ ــ ـــــــ ــــل ع ــ ــ ــــ العمــ

 .1325القرار الدو 

  ــايا ـــــ ــــ ــــ ــــــل قضــــ ـــ ــ ــــ ــــ ــــرص تمو ـــ ــــ ــــ فــــ

 املرأة.

  ل  ادر مؤ

  دعم مجتم 

  ــــــة ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــات املؤسســــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ عالقـ

ة    القو

اتيجيات 5Gامسة الغاية ا سية اإلس اضات الرئ   االف

ر  5 ـــــو ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــــة وتطـــــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــــ ــــ . تنميـــ

ــرائح  ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــــ ــــــدرات شــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ قـــ

ن  5.1  نية   التحصيل العل لدى األطفال.العمل ع تحس ل م حات تمو  مق

  ل  ادر مؤ
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ــــن  ـــ ــة مـــ ــ ــ تلفــــ ــع ا ـــ تمـــــ ا

امج  ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــــ ــــالل ال ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ــــ خـــ

ـــية  ــ ــــ ـــ اضـــ ـــــة والر ـــ ــ التعليميـــــ

ـــية  ــ ــــ ـــ ــــ ية والنفسـ ـــ ــ ــــ ـــ ــــ ـ وال

ــــة  ــــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ واالجتماعيــ

ـــــرامج  ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ـــة و ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ــــ واالغاثيـــ

ــــرة  ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــة املبكـ ــــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ الطفولــــ

ـــــــق  ــــــ تحقيـــ ــــ مة  ـــــا ـــ للمســ

  التنمية املستدامة.

 

ـــر  5.2 ــــ ــــ ــــ طـ ن  ــــــ ـــــ ــــ ــــال املعرضـ ــــ ــــ ـــــــة األطفــــ ــــ ــــ رعايـــــ ــــ ـــــ ـــ ــــل ع ــــ ــــ العمــــ

ــــا  ــــ ـــ واالجتمــــ ـــــ ــــ ــــدعم النف ـــــ ـــــري (الـــ ــــ ـــــدعم األســـ ـــــ ـــدان الــ ــــ فقـــــ

ــة  ــ ــــ ية مالئمــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــــة  ئـــــ ـــــوف ب ـــــ ـــــان/ت) و تــ ـــــ ــال والفتيــ ــــ ــــ لألطفــ

شأة الطفل .  لت

ــــك  5.3 ــــوي وذلـــــ ــــ بـ ــل ال ــ ــز التواصـــــ ــ ــــ ـــاء مركـ ــ شــــ ــ إ ـــــ ــ ـــــل ع العمــــ

ـــــز ـــ عز ر  و ـــــــو ــــدف تطـ ـــ ــة  ـ ــ ــــال الفنيــــ ــــــارات األطفــــ ــ ــة  م ــــ وتنميــ

ـــة ،  ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــية    والقياديـ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ اضـــ ــة  والر ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــة والثقافيـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ والتعليميـــ

ــة  ــ ــــ ــــ ـــال و توعيـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــد األطفـ ــــ ــــ ــــ ـــية عنـ ــــ ــــ ـــ ــــــة النفســـ ـــــ ــــ الــ ن ا ــــــ ــــ ــــ تحســـ

تمع ا بقضايا واحتياجات وحقوق األطفال    ا

اص ذوي   5.4  ـــــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــــج األ ــــ ــــ ـــــ ـــــل ودمــ ــــ ــــ ــــ يـــ ــ تأ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ مة  ــــــا ـــــ ــــ ــــ املسـ

تمع.  اإلعاقة  ا

ـــــدرات ل 5.5  ــــ ــــ ات والقــ ــــ ــــ ــــ ـــ ثمار ا ـــ ــــ ــــ ــــن اســـ ــ ــ ـــــ ـــــــن مــ ــــ ـــــار الســــ ــــ ــــ كبـ

ـــــاعدات  ــــوف املســــ ــــ ــــــة وتـ تمعيـــ م ا ـــارك ـــــز مشــــــ ــــ عز ـــــــالل  خــ

م.  الغذائية والغ غذائية ل

لية . 5.6  تمعات ا ر ا مة  تطو  املسا

  دعم مجتم 

  ية تحتية مالئمة  ب

  ــــــة ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــات املؤسســــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ عالقـ

ة  القو

 استقرار سيا 

  

  

  

  

اتيجيات 6Gالغاية السادسة  سية اإلس اضات الرئ   االف

ـــاء 6 ـــ ــ ــــ ـــ ـــ بنــ ـــ ــ ــــ ــــ ـ ــــــل ع ــ ــــ ــــ . العمـ

ــة  ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ معيــــ ـــدرات ا ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ــــ قــــ

ن  ــامل ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ والعــــ

ا . ن ف   واملتطوع

 

ـــالل  6.1 ــــ ـــــن خــ  مــــ
ً
ــــا ـــــة مجتمعيـــــ ــار املؤسســــ ـــ ــــ ـــ إظ ــــ ــ ـــــل ع العمــــ

شطة العالقات العامة واإلعالم.   تفعيل أ

ن  6.2 ــــــامل ــــ ــــ ــــ ن أداء العــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ر وتحســــ ـــــو ــــ ــــ ـــــ ـــ تطـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــل ع ــــ ـــــ ـــ العمــــ

ن.  واملتطوع

ن  6.3 ــــ ــــ ـــ تحســـ ــــ ــــ ـــــــل ع ــ ـــة العمــ ــــ ـــــة للمؤسســــ ــــ ـــــــة الداخليــ يــــ الب

ا. ر قدرا  وتطو

يك مع مؤسسات 6.4 ش  العمل ع رفع مستوى ال

ــع  ــ ــــ ــــ ـــــــات مـــــ ــــ ــــ ــادة العالقـ ــ ــــ ــــ ـــــ  وز
ً
ـــا ــــ ــــ ــــ  وخارجيـ

ً
ــا ـــ ــــ ـــــ ــــة داخليـــ ــــ ــــ مجتمعيــــ

ات املانحة.   ا

ـــــــالل  6.5 ــــ ــــ ــــن خــــ ــــ ــــ ــــ ـــــة مـــ ــــ ــــ ــــ معيــ ــة ل ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــوارد الذاتيـ ــــ ـــ ـــــ ــز املــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــ عز

شغيلية .  ع اإلنتاجية وال  املشار

  ـــل ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــوفر التمو ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــ تــ

انيات املادية  واإلم

  ن باملؤسسةثقة  املمول

 ادر م ومتخصص 

 استقرار سيا 

 نية ل م حات تمو   مق
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شطة املنفذة   :األ

 

دف  الغاية رجات  ال   ا

G1 :  

ن   ـــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــ تمكــ

ــباب  ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــــ الشـــ

 
ً
ــــــاديا ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ اقتصـ

ــز  ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ــــ ـ عز و

م  ــارك ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــــ مشـ

ـــــة  ـــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ تمعيـــــ ا

ــــــية  ـــ ـــ ــ ــــ ـــ ــــ ــ ــــ والسياســــ

ـــــة  ـــ ــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــ واملدنيـــ

ــــــ  ـــ ــة التعب ـــ ــــ وحر

ـــــرأي  ــ ــــ ــــ ـــ ــ ــن الـــــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــ عــــ

ـــــــرة  ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ومناصـ

م.   قضايا

 

ــع  1.1 ــــ ــــاركة أوســ ـــــ مشــــ ـــ ـــــل ع العمـــ

ــع  ــــ ـــــ ــــ تمـ ـــة ا ـــ ــــ ــــ ــ تنميــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــــباب  ــــ ــــ للشــ

ـــن  ــــ م مـ ــايا ــ ـــرة قضــــ ـــــ ومناصـــــ ـــ ا

ــــــــغط  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــالت ضـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــالل حمـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ خـ

ــــل  ــــ ــــتخدام الفاعــ ــــ ـــــرة واالســ ــــ ومناصـ

. تم  لإلعالم ا

  

ـــــ15( 1.1.1 ــــ ــــــة  ة) ورشـ ــــــز ثقافــــ ــــ عز ـــباب و ــــ ـــايا الشـــ ــــ ـــــول قضـــ ــــ ــــل حـ ــــ عمــ

تمعية أنجزت. وار واملشاركة ا   ا

ـــات 6( 1.1.2 ـــــ ــــائلة ) جلســــ ــــ ــــاركة مســــ ــــ ـــــــباب واملشــــ ـــــايا الشـــــ ــــ ــــــول قضـــ ــــ حــ

تمعية أنجزت.   ا

ـــــــباب  4( 1.1.3 ــــــاركة للشــــ ــــ ــــــول املشـ ــــ ــــرة حـ ــــ ـــــغط ومناصـــ ـــــ ـــالت ضـ ــــ ) حمــــ

  أنجزت .

  ) لقاءات مع صناع القرار أنجزت.10( 1.1.4

ت.) 4(  1.1.5   حلقة إذاعية ب

طات الفضائية تمت للشباب.3(  1.1.6   ) مداخالت ع ا

ن  1.2 ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ تمكــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــل ع ــ ــ ــــ ــــ ـــــ ــــ العمــ

ــــ  ــــ ــــ ـــــ ـ ــــــب دور سيا ـــ ــــــ ـــباب للعـــ ــــ ـــــ ـــ الشـــ

ــــ  ــــ ـــــ ــــ ـ ــــــباب  ــــ ـــــ ـــل الشـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــــادة تمثيــ ــــ ـــــ ــ ـ وز

ــع  ــــ تمـ ــــ ا ـــ ـــــرار  ــــــنع القــ ــــــع صـ مواقـ

.   الفلسطي

ـــــــالس 3( 1.2.1 ــــ ــــ ــ ـــــ ا ــــ ــــ ــــ ــــباب  ــــ ــــ ـــاركة الشـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــن مشــ ــــ ــــ ــــل عـــ ـــــ ــــ ) ورش عمــــ

ة للمؤسسات نفذت.  يئات اإلدار   البلدية والبلديات وال

ــــــطي 3( 1.2.2 ــــ ــــــباب الفلســـ ــــ ــانون الشـــ ــــ ــــ ـــــول قـــ ــــ ــــــاش حــــ ــــ ــــــات نقـــ ــــ ) حلقـــ

  نفذت 

بانة) 1500( 1.2.3 ـــ ــــ ــــ ـــــية  اســ ــ ــــ ــــاركة السياســ ــ ــ ــــ ـــــتوى املشـ ــــ ـــاس مســــ ــــ ــــ لقيــ

  .عند الشباب أنجزت

صية شبابية قيادية أعدت .12(  1.2.4  (  

ــــــرامج  1.3 ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ بـ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ـــــل ع ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــ العمــ

ـــــدرات  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــز القــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـ عز ب و ــــــدر ـــــ ــــ ــــ التــــ

ــة، ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ نيـ ـــة، امل ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــة  التقنيــ ــــ ــــ ــــ ـــــ الفنيــ

 للشباب. 

  

ــــــة 3( 1.3.1 ـــ وظيفـــــ ــــ ــــ ــــول ع ـــ صــــ ــــارات ا ــــ ـــ ــــــن م ـــ ـــــة عــ ــــ يــ ) دورات تدر

  نفذت.

  ) ورش عمل عن التطوع لدى الشباب أنجزت.5(  1.3.2

ــــــة 3( 1.3.3 ــــ ــــــة والتقنيـــــ ــــ نيـــــ ــــــدرات امل ــــ ـــــــز القـــــ ــــ ــــ ــــة لتعز ـــــ ــ ــ يــ ) دورات تدر

  والفنية للشباب نفذت.

  ) عقود تطوع أنجزت.8( 1.3.4

م.5( 1.3.5 ن تم إعداد   ) مدر

كة نفذ.40( 1.3.6 سيق لدورات مع مؤسسات شر   ) ت

ــــ 5( 1.3.7 ــــ ــــ ــ ــرار  ــــ ــــ ــــــناع القــــ ــــ ـــباب وصــــ ـــــ ــــ ن الشــ ـــ ــــ ــــ ــــــة بـــ ــــ ــــ ـــــاءات حوار ــــ ) لقـــــ

شغيل نفذ.   موضوع ال



  

   مجــعية منتـدى التـواصـل

 
  

Al Tawasol Forum Society  

 

ر اإلداري للعام    28من  13صفحة                                                                                                                                         2018التقر
 

دف  الغاية رجات  ال   ا

ن 1.4 ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــادي  التمكـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ االقتصــــ

  للشباب.

ن وفرت.25( 1.4.1 ج ر   ) فرصة عمل ل

ع 3( 1.4.2 ــار ــ ــــ ــــ ــــ ــــة املشـــ ــــ ـــــ ــــ يـ ــــــول ما ــ ــ ــــ ــادي حــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــباب ر ـــ ــــ ــــ بات شـــ ـــــــدر ــــ ــــ ) تـــ

ة أعدت.   الصغ

G2   

ـــ  ـــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــــــل ع ـــ ـــ ــ ــ العمــ

ــــن  ــ ـــــف مـ التخفيــ

ــر  ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــدة الفقـــ ـــ ــ ــــ حـــــ

ـــــبل  ـــ ـــ ــــ ـــــم ســ ــــ ـــ ـــ ودعــ

ش.  الع

 

ـــــــة  2.1 ــــ ــــــاعدات إغاثيـ ــــ ـــــديم مســ ـــ تقــــ

ــات  ـــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ أوقـ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ن  ـــــرر ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ للمتضــ

ـــــاق  ــ ــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــب امليثــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــوارث حســـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـ ال

ي  ـــا ــــ ــــ ـــــ ــــ ســـــ ـــــــدنيا اإل ــــ ــــ ــــ ــــ ــــاي الــ ــــ ــــ ــــ ــــ واملعـــــ

ـــــوارئ ( ــ ــــ الطـــ ــــــ ــل  ــ ــــ  Theللعمــ

Sphere Project.(  

ي وزع500( 2.1.1   .) طرد غذا

ع) نايلون وزع  فصل الشتاء. 500(  2.1.2   م مر

  ) طرد كسوة الشتاء لألطفال وزع.125(  2.1.3

ية  وزع.200( 2.1.4   ) برميل مياه 

ن  25 2.1.5 ـــــوع ــــ ــــ ـــباب املتطـــ ــــ ــــ ـــــن الشـــــ ــــ ــــ ــة مـــ ــــ ــــ ــــ ــــــة إدارة أزمــ ــــ ــــ نــ ــــاب  ــــ ــــ شــــ

بات. لت وتلقت تدر   ش

وارث طورت. 2.1.6 ة الطوارئ وال   خطة ملواج

معية  مجال الطوارئ. 2.1.7 ب متخصص لطاقم ا   تدر

ـــــذ  2.2  ـــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ تنفيــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــل ع ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــــ العمــ

ـــر  ــــ ــ ــ ـــــدخل لألسـ ــ ــ ــــــدرة للـــ ــــ ع مــ ــار ــ ــــ مشــــ

ة.   الفق

  نفذت.) جلسة تحديد احتياجات ودراسة جدوى 15( 2.2.1

ة.) تدر 3(  2.2.2 ع الصغ   بات أنجزت عن املشار

ـــــاعدات  2.3 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــديم املســـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ تقــــ

سانية للفئات املستحقة  اإل

مة وزع.520( 2.3.2   ) كيلو 

ــــــة) 511( 2.3.4 ــــ ـــــ ــــ ــاعدات الغذائيــ ــ ــــ ــــ ـــــ ـــــن املســــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــــــتفادوا مــ ــــ ــــ ــــ ــــــــرة اســـ ــــ ــــ ــــ  أسـ

  .والغ غذائية

ـــــ وادي ) 50( 2.3.5 ـــــ ــــ ــ ــــــة  ــــ ــــ مشــ ــــــر امل ــــ ــــ ــ األســ ــــ ــــ ــــ ــ ـــ وزع ع ــــ ــــ ــــ ـــرد صـ ــــ ــــ طـــــ

افظة الوسطى.السلقة    وا

ــــــة ) 73(  2.3.6 افظـــ ــ ا ــــ ــ ـــــال  ــــــاض األطفـــ ــ ــــ ر ــــ ـــــ وزع ع ــرد صـــ ــ طــــ

س.   الوسطى ومحافظة رفح وخانيو

ــــر 12( 2.3.7 ــــ ـــن  ة) أســـــ ــــ ــــ م مــ ـــــــازل ــــ ــــة ملنــ ــــ ــــــيانة الالزمـــــ ــــ ــــــم الصـــ ــــ ـــ ـــرت ل ــــ ــــ وفــ

ــاث  ــ ــ ــــذلك األثــــ ــــ ــ  وكــ ــــ ــــ ــــبخ... ا ــــ ــــــاه ، مطــ ــ ــــــواب دورات ميــ ــبابيك ، أبــــ ــ ـــــ شـ

  جرة غاز ).  - غسالة  –امل األسا  ( غاز 

 طرد ص وزع ع األطفال  قطاع غزة.  10585   2.3.8

ـــــدرات  3.1 ــــ ــــاء قــــ ــــ ــــ ــــ بنـ ـــــ ــــ ـــــــل ع ــ ــ العمــ

ـــة  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــز ثقافــــــ ـــــ ـــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ عز ـــــباب و  ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ الشــ

ـــاه  ــــ ــــ يك تجـــــ ــــ ــــ ــــ شــــ ــــات و ال ــــ ـــ التحالفــــ

ــل  ــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــطي داخـ ــــ ــــ ــــ ـــــــوق الفلســــ ـــــ ــــ ــــ حقــ

ية لبناء القدرات للشباب أنجزت دورة 3.1.1   تدر

ـــــز 3 3.1.2 ــــ ــــ ـــــ ــــ عز ـــن  ــــ ــــ ــــ ــــ ــل عـــ ــ ــــ ــــ ــــ ـــــ يك ) ورش عمـ ـــــ ــــ ـــــ ــــ شــــ ـــــات وال ـــ ــ ــــ ــ ــ التحالفــــ

  أنجزت.

سان أنجزت.3(   3.1.3   ) ندوات عن حقوق اإل



  

   مجــعية منتـدى التـواصـل

 
  

Al Tawasol Forum Society  

 

ر اإلداري للعام    28من  14صفحة                                                                                                                                         2018التقر
 

دف  الغاية رجات  ال   ا

ــــفة  ــــ ـــــ ـــــزة والضـــ ــــ ــــ ــــ غـــ ــــ ــــ ــــ ـــات  ـــــ ــــ يمــــ ا

ية.   الغر

  

ــــ  3.2 ــــ ــــ مة  ـــــا ــــ ـــــ املســـ ـــــ ــ ـــــل ع ــــ العمـــ

ــــوق  ـــــ ــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــة بحقــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ التوعيـــ

ــــــات  ــــ ـــــ ــــ ـــ مخيمــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـ ن  ي ـــــــطي ــــ ــــ ــــ الفلســ

ـــن  ــــ ــــ ــــ ـــة ومـ ـــــ ــــ يــــ ــفة الغر ــ ــــ ــــ ــــزة والضــــ ـــــ ــــ غـــ

ـــــــة  ــــ ـــــ ــــ ــــــــوق التعليميـــ ــــ ـــ ـــــ قـــ ـــا ا ـــ ــــــ ــ ــ ــــ ـــ م أ

ـــــــة  ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ية واالجتماعيــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ وال

ـــــــة  ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ يـــ ــادية والبي ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ واالقتصـــ

ــــــات  ــــ يمـــــ ــل ا ــ ــــ ــــ ـــــطي داخـــ ــــ ــــ للفلســ

ـــــوق  قـــ ــــــاملي  ــــــالن العــ ــــب اإلعــ حســــ

ــــــدو  ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــد الـ ـــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــان والع ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ســـــ اإل

ـــــــة  ــــ ــــ ــــ قوق املدنيــــ ـــــا ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاص بــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـ ا

  ماعية.والسياسية واالجت

قوق 5(3.2.1 ـــــا ــــ ــــ ـــــاص بــ ــــ ــــ ــ ـــــــدو ا ــــ ـــــد الـــ ــــ ــــ ــ ــــــن الع ــــ ـــل عـــــ ــــ ــــ ) ورش عمـــ

ـــالن  ــــ ـــــ ــــ ـــادية واإلعــــ ــــ ـــــ ــــ ــة واالقتصــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــة واالجتماعيـ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــــية واملدنيـــ ــــ ــــ ــــ السياســــ

سان أنجزت. قوق اإل   العاملي 

ــفة 25( 3.2.2 ــ ــ ــ ـــزة والضــ ــــ ـــات غــ ــــ ـــ مخيمـــ ــــ ــ ــــــدارس  ـــي باملــــ ــ ــاء تثقيفــــ ــ ــــ ) لقـ

 نفذ.

 ) بوس وزع2000(3.2.3

ت3( 3.2.4   ) حلقات إذاعية ب

ـــاملي 50000( 3.2.5 ــــ ــــ ـــــالن العـــ ــــ ــــ ــــدو واإلعـ ــــ ـــــ ـــــــد الـ ــــ ـــ ـــــن الع ــــ ــــ ـــــالة عـ ــــ ــــ ) رسـ

سان أرسلت.   قوق اإل

  ) ملصق وزع.4000( 3.2.6

  

ـــــــادئ  3.3  ــــز مبـ ـــ ـ عز ـــ  ـــــ مة  ــا ــ املســــ

ــــــيد  ــــ ــــــم الرشـ كـــــ ــة وا ـــ ـــ الديمقراطيـــ

ــــــالل  ــــ ـــــن خـــ ـــــ ــــاد مـــ ــــ ــــــة الفســـــ ـــــ افحـ وم

ـــة  ــــ ــــ ــــ ــــ تمعيــــ ـــة ا ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــرامج التوعيـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــ بـــ

  واإلعالم.

  

ــــــة 12( 3.3.1 ــــ ــادئ الديمقراطيــــ ـــ ـــــ ـــــن مبــــ ـــ ـــ عــــــ ــــ ــــ ـــ ـــــي مدر ــــ ــــاء تثقيفـــــ ــــ ــــ ) لقــ

افحة الفساد نفذ. كم الرشيد وم   وا

  ) ورش عمل نفذت. 6(  3.3.2

ـــــــناع 6(  3.3.3 ــــ ـــــع صــ ــ ــ ــــة مــــ ــــ ـــــ ـــاءات حوار ـــــ ــ ــــــة ) لقـــ ـــــ افحــ ــــــن م ــــ ـــــــرار عـــ ــــ القــ

ة نفذت. ا   الفساد وال

  

G4  

ـــ  ـــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــل ع ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ العمـ

ن  ـــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ التمكــ

ــا  ــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــ ـــ ــ ــــ االجتمـــ

ـــــرأة  ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ للمــ

ـــــة  ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ وحمايــ

ا.   حقوق

  

ـــة  4.1 ــــ ــــ ــــ ــــ ـــرامج التوعيــ ــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــل بـ ــــ ـــــ ـــ ـــــ تفعيـ

ــز  ــــ ـــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــدرات لتعز ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــة القـ ــــ ــــ ــــ ــــ وتنميــــ

ـــة  ــــ ــــ ــــ ــــ التنميــــ ــــ ـــــ ــــ ــ ـــــــرأة  ــــ ــــ ــاركة املــــ ـــ ـــــ ــــ مشــــ

تمعية.  ا

 

ـــ12( 4.1.1 ــــ ــــ ــــ ــــاركة  ة) ورشـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــرأة واملشـــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــايا املـــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــــول قضـــ ــــ ــــ ــــ ـــل حــ ــــ ــــ ــــ ــــ عمـ

تمعية أنجزت.   ا

ــــــة 3( 4.1.2 ـــــ ــــ التنميـــ ــــ ــــــ ــرأة  ــ ــــ ــــ ــايا املــ ــ ــ ــــ ــ ـــــول قضــ ـــــ ـــة حــــ ــــ ــــ ـــ ـــــات حوار ــــ ) جلســـــ

تمعية مع صناع القرار أنجزت.   ا

ـــز  4.2 ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ عز ــــ  ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ـــــل ع ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــ العمــ

ـــــــة  ــــ ــــية واملدنيــــ ــــ ــــ ـــاركة السياســـ ــــ ــــ املشــــ

 واالجتماعية للمرأة.

  

ـــــــة 3( 4.2.1 ــالس البلديــ ــ ــــ ـ ــــــ ا ـــ ــرأة  ـــ ـــــاركة املــــ ــــن مشــــ ــــ ـــــل عـ ) ورش عمــــ

ة للمؤسسات نفذت.  يئات اإلدار   والبلديات وال

ـــانون 3(  4.2.2 ـــــ ـــ ـــــول قــــ ـــ ــــــاش حــــــ ــ ــ ــــات نقـــــ ــــ ــــ ــــــطي) حلقــ ــــ ــــــل الفلســـــ ــــ  العمــــ

  نفذت. 



  

   مجــعية منتـدى التـواصـل

 
  

Al Tawasol Forum Society  

 

ر اإلداري للعام    28من  15صفحة                                                                                                                                         2018التقر
 

دف  الغاية رجات  ال   ا

ـــديم  4.3 ــــ ــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ تقـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ مة  ــــــا ــــ ــــ ــــ ـــــ املســــ

ــــف  ايا العنــــ ـــــ ـــ ــــــاء  ســ ــة لل ــ الرعايــــ

ـــــدعم  ــــ ـــــ ــــ ــــديم الــ ــــ ــــ ــــ ـــــالل تقــــ ـــ ــ ــــ ــــ ــــــن خــ ــــ ــــ ــــ مــ

ي  ـــــــانو ــا والقــــ ـــــ ــــ واالجتمــــ ــــ ـــ النف

  .لص واألسري واوالتثقيفي 

مشات.15(  4.3.1 ساء امل شارة قانونية للفقراء وال   ) اس

ــــــاء 3(  4.3.2 ســــ ـــص ال ــ ــ ـــايا تخـــ ــــ ــاكم لقضـــ ــ ــــ ــ ـــــام ا ــــ ــــــل أمـ ـــة تمثيــــ ــــ ) حالـــ

ورات.   األرامل واملطلقات وامل

ــاء 400( 4.3.3 ـــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ســــ ــا لل ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ واجتمــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـ ـــم نف ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــة دعـــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ) جلسـ

مشات نفذت.   امل

ساء واألطفال نفذت.3( 4.3.4 يه لل   ) رحالت ترف

ة  120(  4.3.5 ـــ ــــ ـــ ــة وال ــ ــ ــ ة العامــ ــــــ ــــ ــــن ال ــــ ــة عــ ــ ــــ ــــاءات تثقيفيــ ــــ ) لقــ

ساء نفذت.   اإلنجابية لل

ــــــع 6(  4.3.6 ـــل مـــ ــــ ـــة التعامـ ــــ ة وكيفيــ ــــر ـــــات األســــ ــــن العالقــــ ـــــدوات عــــ ) نـــ

  األطفال نفذت.

ية متخصصة للسناء تمت.8( 4.3.7 سيق ملراكز    ) ت

ة ألمراض مزمنة  4.3.8 ا. 10عدد أدو   تم توف

ـــــــة  4.4  ــــ ــــ ــــ ضـــــ ـــــ منا ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ـــــل ع ــــ ــــ ــــ ـــــ العمــ

ـــب  ـــــ ــــ ــــ ـــــرأة حســ ــــ ـــــ ــــــد املــــ ــــ ــــ ــــف ضــــ ــــ ــــ العنــــــ

  .1325القرار الدو 

ـــــد  10(  4.4.1 ــــ ــــ ـــــف ضـــ ــــ ــــ ـــــة العنـــ ـــ ــــــ ضــ ــــــن منا ــــ ــــ ــــة عــ ــــ ـــــ ــاءات تثقيفيـــ ــ ـــ ــــ ــــ ) لقـ

  املرأة نفذت.

  االحتفال باليوم العاملي للمرأة. 4.4.2

5 G 

ر   ـــــو ـــــة وتطـــ تنميـــ

ــــــدرات  ـــ ـــ ــ ــــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ قـــ

ـــــرائح  ــــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ــــ شـ

ــــع  ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ تمــ ا

ــــن  ــ ــــ ـــة مـــ ــــ ـــ ــ تلفـ ا

امج  ـــ ـــ ــ ــ ــــــــالل ال خــ

ــة  ـــ ـــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ التعليميــ

ـــــية  ـــ ــ ــــ ـــ ــــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــ اضـــ والر

ية  ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــــ وال

ــــــية  ـــ ـــ ــ ــــ ـــ ــــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــ والنفســـــ

ـــــة  ـــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ واالجتماعيــ

ـــــة  ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــ واالغاثيــــ

ـــــرامج  ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــــ ــــ ــ و

ن  5.1 ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ تحســــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــل ع ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ العمــ

ـــدى  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ لـ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــيل العل ــــ ـــــ ـــ ـــــ ــ ــ التحصــ

  األطفال 

   

ــــــــالب 2( 5.1.1 ــ للطــ ــــ ــــ ـــــــيم الالم ـــــاند والتعلـــ ــــ ــيم املسـ ــ ــــ ـــرامج للتعلــ ــــ ) بـــ

  نفذت .

  ) مجموعات حل الواجب نفذت.8( 5.1.2

ــــية  55(  5.1.3 ـــ ــ ــ ـــــ ــــ ــــ ــــــب مدرســــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــم حقائـ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ـــــ ـ ـــــــرت ل ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــب/ة وفــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ) طالــــ

  وقرطاسيه مدرسية وزي مدر .

ـــــيم 5( 5.1.4 ــــ ـــــ ـــــــرق التعلـــ ــ ــ ــــ ــــــول طــ ــــ ــــ ــور حـــ ــ ــــ ــــ ــــ ـــاء األمـ ـــــ ــ ــ ــــ ـــــل ألوليـ ــــ ــــ ) ورش عمــــ

م فيه نفذت.. ديث وأدوار   ا

ــــــ رعا 5.2 ــ ـــــل ع ــــــال العمـــ ـــــة األطفــ يـــ

ــــــدان  ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــر فقــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ طــ ن  ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ املعرضـــ

ـــــدعم  ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــري (الـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــدعم األســـ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ الـــ

ــــــال  ــ ــ ــا لألطفــــ ــ ــــ ـــــ ــــــ واالجتمـ ـــــ ـــ النف

ـــــان/ت) ـــــــة   والفتيـــ ئـ ـــــوف ب و تـــ

ــل  ــ ــــــئة الطفــــ شــ ـــــــة لت ية مالئمـ ـــــــ ـ

. 

ـــــــة  10(  5.2.1 ــــ ــــ ــــــة ورعايــ ـــــ ــــ ــــئة االجتماعيــ ــــ ــــ ــــ شـ ـــن الت ــــ ــــ ــــ ـــــل عــ ــــ ــــ ) ورش عمــــ

  الطفل  وعن سوء التغذية للمعيل نفذت.

ـــ 50( 5.2.2 ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـ ــــم نف ــــ ــــ ــــ ـــــ ــة دعــــ ــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ــ ــــــال  –) جلســـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــا لألطفـــ ــــ ــــ ـــــ ـــ اجتمــــ

ن نفذت.   واملعيل

ــــ 60( 5.2.3 ــــ ــــ ـــ ــود  ــ ــــ ــــ ــــــ موجـــ ــــ ـــــ ــ الغ ــــ ــــ ــــ ــــدعم الصـ ــــ ــــ ـــــــوا الـــ ــــ ـــــل تلقــــ ــــ ــــ ) طفــ

ــــ  ــــ ـــ الت إ ــــــو ــــ ــــة وتحـ ـــــ ــ ـــــوف أدو ـــــ ـــ تـ ـــــ ـــ ــة ع ــــ ــ ــ ومـ ــــــة وا ــــ الـ ــــادات الو ــــ عيـــ

  أطباء ونظارات طبية.



  

   مجــعية منتـدى التـواصـل

 
  

Al Tawasol Forum Society  

 

ر اإلداري للعام    28من  16صفحة                                                                                                                                         2018التقر
 

دف  الغاية رجات  ال   ا

ـــــة  ـــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــ ـــ ــ الطفولـــــ

ـــــرة  ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــــ املبكــ

ـــ  ـــ ـــ ــ مة  ـــــا ـــ للمســ

ـــق  ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــ تحقيــ

ـــــة  ـــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ التنميـ

  املستدامة.

 

  ) طفل تلقوا املواد األساسية للغذاء.150( 5.2.4 

ـــن 20( 5.2.5 ــــ ــــ ــــ ــــ ــمية مــ ــ ــ ـــ ــــ ــــ ــــــائق الرســــ ــ ــ ـــــ ــــ ــــــم الوثــ ــ ـــ ــــ ــــ ــ ــــــت ل ــــ ــــ ـــــ ــــــل أخرجــ ـــــ ــــ ــــ ) طفــ

ات. و ادات ميالد و   ش

ــــ 20( 5.2.6 ــــ ــــ ــــ ــــ ــية إ ــ ــــ ــــ ــــ ـــــــالت املدرســــ ــــ ــــ ــــ ـــــــم املواصـ ــــ ــــ ـــــ ــــرت ل ــــ ــــ ـــــ ــــــل وفـــ ــ ــ ــــ ــــ ) طفــ

. م ع فرصة التعليم الرس صول   املدارس 

ـــن 10( 5.2.7 ــــ ــــ م مـــ ــــــازل ــــ ـــة ملنـــ ــــ ــــ ــيانة الالزمـــ ــ ــــ ــ ــ ـــم الصـ ــــ ــــ ـــ ــــــرت ل ـــــ ـــــر وفــ ــ ــ ) أســــ

ــــبابي ـــــ ــاث شـ ــ ــ ــــذلك األثــــ ــــ ــ  وكــ ــــ ــــ ــــبخ... ا ــــ ــــــاه ، مطــ ــ ــــــواب دورات ميــ ك ، أبــــ

  جرة غاز ).  - غسالة –امل األسا     ( غاز 

ـــــد 5( 5.2.8 ــــ ـــــية عنـــ ــــ ــــــــوا دروس خصوصـــ ـــة  تلقــــ ــــ ــة عامـــــ ــــ ــــ ــ ــــب ثانو ــــ ) طالـــ

ن ذوي كفاءة  املواد األساسية.   مدرس

ـــن 4( 5.2.9 ــــ ــــ ــــ ــــــدم مــ ــــ ــــ ـــق والـــ ـــــ ــــ ــــ ــــمع والنطـ ـــــ ــــ ــر والســــ ـــ ــــ ــــ ــــــــات للنظــــ ــ ــ ــــ ) فحوصـ

سيقات مع  ت.خالل ت   مؤسسات ذات صلة لألطفال أجر

ـــدارس 4( 5.2.10 ــــ ــ ــ ـــــ ـــــ املـــ ــــ ــــ ـــــ ـ ــا  ــــ ـــــ ــــ ـــــ اجتمــــ ــــ ــــ ــــ ــ ـــــــم نف ـــــ ــــ ــــدات دعـــ ــــ ــــ ــــ ) وحـــ

شأت. افظة الوسطى أ ومية  ا   ا

ــــــاض 10000( 5.2.11 ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ر ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  ــــ ــــ ـــــ ــــف صــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــــــوا تثقيـ ــــ ــــ ــــ ــــل تقـــ ــــ ــــ ـــــ ) طفــــ

  األطفال.

شائه. 5.2.12   مركز رسل تم ا

ــارات 5.3 ـــ ــــ ـــــ ــــ ـ ــة م ــــ ـــــ ــــ ـــــــال  تنميــــ ــــ ــــ األطفـــــ

ـــة   ــــ ــــ ــــــة والثقافيــــ ــــ ــــ ــــة والتعليميـ ــــ ــــ الفنيـــ

ـــة ،  ــــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــــ ــــ ــــ ـــــية    والقياديــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ اضــــ والر

ـــــد  ـــــ ــــــية عنـ ــــ ـــــــة النفسـ الــــ ـــــــز ا ــــ عز و

ــع  ــــ ـــــ ــــ ــــ تمــ ـــة ا ــ ــــ ــ ـــ ــــ ــال  و توعيـــ ـــ ــــ ــــ ــــ األطفــــ

ــــــات  ــــ ـــــ ــايا واحتياجــــ ـــــ ــ ــ ـــــ ــــ بقضـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ا

  . وحقوق األطفال

 

ــــــال ( 5.3.1 ــة لألطفــــ ــ ــــ ـــب خاصــ ــ ــــ ا بكتـ ــــــد ــــ ــــل وتزو ــــ ـــة الطفــ ــ ــ  12- 6مكتبـــ

) فعلت.
ً
  عاما

 . طور قسم األلعاب الداخلية  5.3.2 

ـــــــيط  5.3.6  ــــ ــــ شــ ــــدراما والت ــــ ــــ ــــ ـــــــرح والـ ــــ ــــ ــــع واملســ ــــ ــــ ــــ ــــن الشـ ــــ ـــــ ــم للفــــ ـــ ــــ ــــ قســــ

تم تم  رها  .تطو

ــــ 700( 5.3.7 ــــ ــــ ـــ تم ـــــو ا ــــ ـــوم الــــــ ــــ ــــ ــــ ــــادة مف ــــ ـــ ــــ ـــول ز ــــ ـــــ ــــور حـــ ــــ ــــ ) بروشــ

  عن الطفل وحقوق الطفل وزع.

اء 75( 5.3.8 ـــذ ــــ ــــ ــــ ـــــــاب الـــ ـــ ـــــ ــــــامج حســـ ــــ ــــ ــات برنــــ ــــ ــــ ــــ ــوا جلســــ ــ ــــ ــــ ـــل تلقــــــ ــــ ــــ ـــــ ) طفــ

.   العق
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G6 

ـــ  ـــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــل ع ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ العمـ

ــــــدرات  ـــ ـــ ــ ـــــاء قـــــ ــ ــــ ــــ بنـــ

ــة  ـــ ـــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ معيــــ ا

ن  ــامل ـــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــــ والعـــــ

ن  ــــــوع ـــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــــ واملتطــ

ا .   ف

 

ــــــار  6.1 ــ ــ ــــ ــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ـــ إظ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــل ع ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ العمــ

ــــــالل  ــــن خــــ ــــ  مــ
ً
ـــا ــــ ـــة مجتمعيـــ ــــ املؤسســـ

ــــــات  ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــطة العالقـ ـــــ ــــ ــــ ــــ شــــ ـــــــل أ ــــ ــــ ــــ ــــ تفعيـ

  العامة واإلعالم.

  

  ) حلقات إذاعية أنجزت5( 6.1.1

  ) حملة تطوعية نفذت.2( 6.1.2

ت.1( 6.1.3   ) حلقة مرئية ب

  ) برشور وزع500( 6.1.4

ي65(  6.15 و شر ع املوقع االلك   ) خ إعالمي 

معية أضيف. 2000 6.1.6 س بوك ل ع لصفحات الف   متا

ـــل 2500( 6.1.7 ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــدى التواصـــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ـــــ ــــبكة منتــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــمن شــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــل ضـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ) إميـــــ

افة أضيف.   لل

ــائل  2000 6.1.8 ــ ــــ ــــ ــــ ـــــــامج الرســ ــــ ــــ ـــــمن برنــ ــــ ـــــ ـــــيف ضـــ ــــ ــــ ــــــــوال أضــــ ــــ ــــ ــم جـ ــ ــــ ــــ ـــ رقــ

معية. اص با   ا

ا.50000( 6.1.9 د   ) رسالة تم تور

ي 6.1.10 و ية فعال موقع الك   باللغة العر

ـــــــه  6.1.11 ــــم فتحـــ ـــــ ـــــــة تـ يـــ ـــــفة الغر ـــ ــ الضــ ـــــ ـــ ـــــة  ــــ معيـ ـــ ل ــــ ـــ ـــــــب فر مكتـــ

ثه.   وتأث

ــز  6.1.12 ــــ ــــ ـ ـــــــة لتعز معيــــ ــة با ــــ اصـــــ ـــــاج ا ر واملونتــــــ ـــو ـــــ ـــــدة التصـــ وحــــــ

معية طورت. ة ورسالة ا   دور اإلعالم  دعم ومساندة رؤ

ر  6.2 ـــــــو ــ ــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ تطــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــل ع ــ ــ ــــ ــــ ــــ ـــــ العمــ

ن  ــامل ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ن أداء العـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ وتحســ

ن.  واملتطوع

  

ـــــد 5(  6.2.1 ــــ ــــ ــــ ـــة وتجنيــــ ـــــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــاالت اإلدار ــــ ـــــ ــــ ــــ ــ ا ـــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــــة  ــــ ـــــ ــــ يـ ) دورات تدر

ـــف  ـــــ ــــ ــــــام أســــ ــــ ــــ ــــــوي ونظـ ــــ ي التنمـــــ ـــــــا ــــ ســـــ ـــــل اإل ــــ ــــ ــاي العمــ ــــ ــــ ــــ ــــــوال معـ ـــــ األمــــ

  والتخطيط واإلسعاف األو نفذت.

ن أنجزت ة) ورش2(  6.2.2   عمل عن حقوق العامل

  ) تقييم للطاقم العمل أنجز2(  6.2.3

  ) لقاء مفتوح أنجز2(  6.2.4

ــــــن أ2( 6.2.5 ــــــ ــي عـ ــ ــــ ــــ فـ عر ــــاء  ــــ ــــ ــة ) لقـ ــ ـــــ طــــ ـــداف ا ــــ ــــ اتيجيــ ــــ ــــ و   ةاالســـــ

في عن دليل تجنيد األموال أنجز. عر   لقاء 

ـــــــة  6.3 يـ ن الب ــــ ــــــ تحســــ ــ ــــــل ع العمــ

ر  ـــو ــــ ــــ ـــــة وتطــــ ـــــ ــــة للمؤسســــ ــــ ـــــ الداخليـ

ا.  قدرا

  

  

معية أنجز.  6.3.1 ي ل و   برنامج األرشفة االلك

ة أنجزت.4( 6.3.2   ) برامج إدار

د  6.3.3 يةتور زة مكت معية ورد أج   .تل

ا. 6.3.4 ر معية تم تطو   مكتبة ا

معية أنجز. 6.3.5 ع ل   نظام تقييم املشار
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ــاه 6.3.10 ــ ــــ ـــــ ميــــ ـــــ ــ ــــة فل ــــ معيــــ ــــم  ل ــــ ية تــــ ــــــ ــــ ــ اطات ال ـــــ ـــــ ــــــا لالشــ ــــ وفقــ

 تركيبه.

ا.وحدة دعم نف اجتما تم  6.3.11 ر   تطو

ــــاندة  6.3.12 ــــ ـــــ ــــ ــــــواد املســ ــــ ــــ ـــــــال واملـــــ ــــ ــــ ــــــاض األطفــــ ــ ــ ــــ ــــ ـ ــــد لر ــــ ــــ ــــ ــاج موحـــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــ م

ــــــو  ـــــــتمرار وتــ ــه باســ ــ ــ ــــ وتحديثــ ـــــ ــــــائل ال ــــــتلزمات والوســـ ـــــــواد واملســ ف املــ

اج تم تنفيذه.   تدعم تحقيق امل

ــــــتوى  6.4  ـــع مســـــ ــــ ـــ رفــــ ـــــ ـــ ــل ع ــ ـــــ العمــ

ــات  ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــع مؤسســــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ يك مــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ شــــ ال

 
ً
ـــا ـــــ ــــ  وخارجيـــ

ً
ـــا ــــ ــــ ــــة و داخليــــ ـــ ـــــ ــ مجتمعيـ

ــات  ــ ــ ــــ ـ ـــــــع ا ــــات مــــ ــــ ـــــــادة العالقـــ ــ ــ وز

  املانحة.

م وقعت25( 6.4.1   ) مذكرة تفا

سيق أنجز50( 6.4.2   ) ت

  ) اجتماعات وندوات أنجزت10( 6.4.3

ارة ميدانية أنجزت.70( 4.4..6   ) ز

ــة  6.4.5 ـــ ــــ ــــ ـــــ ليــ ــات األ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــبكة املنظمــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ شـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ة  ــــو ــــ ــــ ـــــ رة –عضـــ ـــــــا ــــ ـــــ  القــــ

ة شبكة وطن .   وعضو

ـــــــة  6.5 ــــ ــــ ــــ ــــــوارد الذاتيـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــز املـــــ ــ ــ ـــــ ــــ ـــــ عز

ع  ــار ــ ـــــ ـــــــالل املشـــ ـــــــن خـــــ ــــ ـــة مـ ــــ معيـــــ ل

شغيلية.  اإلنتاجية وال

ره. 6.5.1   مركز التواصل التعلي تم تطو

ا.روضة  6.5.2 ر   مرح لألطفال تم تطو

ـــل  6.5.3 ـــــ ــــــتديو التواصـ ــ ـــــق واسـ ـــــــالج النطــــ ــــــدة عــ ــ ـــــدوى لوحـ ــــة جــــ دراســـــ

  أعدت.

  دراسة جدوى مللعب معشب أعدت.6.5.4 

 دراسة جدوى  أعدت. 6.5.5

7 G 

ـــ  ـــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــل ع ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ العمـ

ــــــدرات  ـــ ـــ ــ ـــــاء قـــــ ــ ــــ ــــ بنـــ

  الروضة 

 

  طفل/ة  340عدد األطفال  الروضة   روضة مرح النموذجية

يات واالبداع.التنوع  أساليب  س لدى املر   التدر

ة للعمل  الروضة ر ة وخطة ش   وضع خطة سنو

ــع  ــــ ــــ ــــــ ــر وتوز ـــ ــ ــ ـــــ ـــــادس عشـ ــ ــ ــــ ــــوج الســـ ــــ ــــ ج الفـــ ــــر ــــ ــــ ي لتخــــ ــــــا ــــ ـــــ ـــــال ال ــــ ــــ االحتفــ

دايا ادات و  م الش   عل

ة  ية وخلو   اخذ األطفال لرحالت ترف

بية والتعليم املشاركة  البحث ي مع ال   االجرا

ـــــــات الب ــــ ــــ ــــــد ورش للمجموعــ ــــ ـــــ عقــ ــــــاركة  ــــ ــــ ــع املشـــ ــــ ــــ ـــــ ــاون مــ ـــ ــــ ــــ ــــــة بالتعــــ ــــ ــــ ـــ ؤر

بية والتعليم   واإلغاثة اإلسالمية وزارة ال

  فحص ط شامل لألطفال

  فحص ط لألسنان بالتعاون مع املركز العاملي لألسنان
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دف  الغاية رجات  ال   ا

روف لألطفال   فحص النطق ومخارج ا

شر الو ات و    عدة مواضيع. عمل ورش لألم

ية لألطفال   تنفيذ أيام ترف

م  كسوة  شتاء   أطفال 8املة لألطفال األيتام وعدد

ميع أطفال الروضة ع جاكيتات    توز

ـــــتاء ل ــ ـــــــوة شـ ـــــع كسـ ـــ ــاون  12توز ـــ ـــــــة بالتعـــ ــــ الروضـ ــــ ــــتورة  ـــــرة مســــ أســـ

ية   مع جمعية نور املعرفة ا

دايا وحوافز لألطفال ع    عمل مسابقات و توز

يات  الروضة   تقييم أداء املر

دمات ا ا عن ا متقييم مدى رضا األ   ملقدمة ألطفال

  

  

  

  

 

ا: اطر املتوقعة وسبل مواج   املعوقات وا

ـــــة  طـ ــــــا أثنــــــاء العمــــــل ع تنفيــــــذ ا ــاطر ال من املمكن أن يتم مواج ــــ ــات وا ــ م املعوقــ ــا ي عرض أل فيمــــ

غرض  ا  ا للتعامل مع تمل حدو ذا السياق طرح تصور لبعض االحتماالت ا اتيجية، وقد تم   د اإلس ا

طة: داف ا ة وذلك لتحقيق أ ا غ املرغو ا   من تأث

اطر املتوقعة  الرقم اطر املتوقعة املعوقات وا ة املعوقات وا  سبل مواج

ع  1 اتيجيةإعداد خطة   ضعف املوارد املالية واالعتماد ع املشار ا اس ق سو  وخطة ل

 .إعداد خطة لتجنيد األموال 

ل املطلوبعدم توفر   2 ا   التمو يك ش ة قدرات املؤسسة،   تقو

 ة القدرة ع تجنيد األموال  تقو

  ات مع مؤســـســـات فتح قنوات اتصــال وشــرا

  دولية.

غالق املعابر  3 صار و لية املتاحة   استمرار ا انات ا  استغالل اإلم

 .لية والدولية يك مع املؤسسات ا ش   ال
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 اسم املشروع -1
قوق املدنية  اص با د الدو ا  للع

ً
ز حق الشـــباب  التجمع الســـل وفقا عز ـــــروع  ــ ــــ ـــــــ مشــ

 والسياسية

ر. 12 مدة املشروع  ش

. الفئة املستفيدة تمع ا  افة فئات ا

 3040 عدد املستفيدين

ة املمولة جية_ ا و  NPAاملساعدات الشعبية ال

ان التنفيذ ية.قطاع غزة +  م  الضفة الغر

ن األسري  اسم املشروع 2-  .SOSالتمك

ر.  12 مدة املشروع  شـ

 األطفـال. الفئة املستفيدة

ن &  204 عدد املستفيدين س  أسرة. 40طفل من كال ا

ة املمولة  العاملية.قرى األطفال  ا

ان التنفيذ ات. م  مخيم النص

ن  اسم املشروع -3 تاج ن ا بيوت ا   مشروع من صغار املناح

ر رمضان  مدة املشروع   ش

  الفقراء  الفئة املستفيدة

  أسرة 511  عدد املستفيدين

ة املمولة  مؤسسة التعاون   ا

ان التنفيذ   قطاع غزة.  م

  اسم املشروع -4
ن  مشـــة مشـــروع تحســـ ية وممارســـات النظافة للطلبة  املناطق امل ـــ فرص الوصـــول للمياه ال

   قطاع غزة

ور  9  مدة املشروع   ش

  طاقم املؤسسة  الفئة املستفيدة

  10000  عدد املستفيدين

ة املمولة   اإلغاثة اإلسالمية  ا

ان التنفيذ   قطاع غزة  م

  واالجتما ألطفال قطاع غزةالدعم النف   اسم املشروع -5

  رش 12  مدة املشروع

ــــــــج ــــدول يوضــ ــ ـــــ معية  قطاع غزة خالل العام ـ ع ا  2018ح مشار
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  األسرة  الفئة املستفيدة

  أم. 500طفل و 500  عدد املستفيدين

ة املمولة   اإلغاثة االسالمية  ا

ان التنفيذ   الوسطى  م

  ارشاد االسري  -الدعم النف واالجتما ألطفال قطاع غزة  اسم املشروع -6

ر 11  مدة املشروع   ش

  األسرة  الفئة املستفيدة

  أسرة 100  عدد املستفيدين

ة املمولة   اإلغاثة االسالمية  ا

ان التنفيذ   الوسطى  م

ن األطفال نحو مستقبل افضل (   اسم املشروع -7   )OVCمشروع تمك

  شعور  4  مدة املشروع

ن  الفئة املستفيدة و   األطفال املو

  طفل. 50  عدد املستفيدين

ة    اإلغاثة االسالمية  املمولةا

ان التنفيذ   الوسطى  م

  مشروع رفع الو بالعنف املب ع النوع االجتما (االونروا)  اسم املشروع -8

ور  4  مدة املشروع   ش

مشات  الفئة املستفيدة   السيدات امل

  100  عدد املستفيدين

ة املمولة  UNRWA  ا

ان التنفيذ افظة ا لوسطى  م   ا

  روضة مرح النموذجية  اسم املشروع - 9

  دائم  مدة املشروع

  األطفال  الفئة املستفيدة

  340  عدد املستفيدين

ة املمولة ي  ا   ذا

ان التنفيذ ات  م   النص
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ي والدو ع  يئات ع املستوى  ا والعر ــــل للمؤسسات وال ـــ ــ ـــــدى التواصــــ ـــ ـــ ـــــــعية منتــ ـــ ــ ــــدم إدارة جمـ ــ ــــ ــ تتقـ

ي من اجل  ــا معية وترســـــيخ مبادئ الشـــــراكة والتعاون املؤســـــســـ ع ا شـــــطة ومشـــــار م الفاعل  دعم أ دور

ــا  ــــعبــة ال يحيــا ـــ ـــ ــ معيــات  الظروف الصــ م مع ا ـــل ــ ــــ ـــ ــــطي وتواصــ ـــ ـــ تمع الفلســــ ــــــعــب خــدمــة ا ــــ ــ أبنــاء الشــ

  الفلسطي ونخص بالذكر :

  

جـية _  و  NPAاملسـاعدات الشـعبية ال

ن اإلغاثة اإلسالمية   مكتب فلسط

 مؤسسة التعاون 

 )SOS(قرى األطفال العاملية

UNRWA 

اثوليكية  خدمات اإلغاثة ال

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــقديــر  شكـــر وتـ
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ـــل  ات،شرف ع جمعية منتدى التواصـ عة  أعضاء يقومون  7مكون من  إدارة متطوعمجلس  بالنص بمتا

تلفة  شطة ا م:األ   و

  

  صا سالمه صباح الشافد. 

 

س مجلس   اإلدارةرئ

ش يم محمد درو ر إبرا   سما

            

ـس  نائـب الرئ

ش   محمد عمران عبد السالم أبو شاو

 

ن السـر  أمـ

ر محـمود سليمان الطــالع   ما

 

ن الصندوق   أم

  رغيد جالل محمد النجدي

 

 عضــو

شا اد يوسف ا   أمل ز

 

 عضــو

  ر عثمان محمد السراج

 

 عضــو

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــــأعض ــ ــ  ـــاء مجلــس اإلدارةــ
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 البوم الصور 
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