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 مقدمة 

مؤسسة   فلسطینمستقلة   أهل�ة"التعاون"  في  �فرع  عام     مسجلة  والفكر�ة   1983تأسست  االقتصاد�ة  الشخص�ات  من  مجموعة  �م�ادرة 

في فلسطین وفي مخ�مات الشتات الفلسطین�ة في لبنان. تنفذ   ،اجتماع�ًا واقتصاد�اً   نسان الفلسطینيوالعر��ة بهدف تمكین اإلالفلسطین�ة  

أر�عة برامج رئ�س�ة: التعل�م، والثقافة، والتنم�ة المجتمع�ة �ما �شمل تمكین الش�اب ودعم األیتام،  "التعاون" مشار�عها التنمو�ة واإلغاث�ة ضمن  

 البلدات التار�خ�ة.  و�عمار

 رؤ�ة المؤسسة
والحر�ة والد�مقراط�ة یتمتعون فیها �الكرامة   �االستقاللإلى تعز�ز صمود الفلسطینیین �مواطنین في فلسطین عر��ة تنعم    "التعاون "تتطلع  

  والرخاء والتقدم و�تمكنون فیها من تحقیق ذاتهم، مع توفیر الفرص المتكافئة لهم في تفعیل جم�ع قدراتهم بتمیز و�بداع.

 رسالة المؤسسة 
ز في تطو�ر قدرات اإلنسان الفلسطیني والحفاظ  أن تكون المؤسسة الفلسطین�ة األهل�ة التنمو�ة الرائدة التي تساهم بتمیإلى  "التعاون "تسعى 

الشعب الفلسطیني وأولو�اته  تالحت�اجا على تراثه وهو�ته ودعم ثقافته الح�ة وفي بناء المجتمع المدني، وذلك من خالل التحدید المنهجي 
 والعمل على إ�جاد اآلل�ات السل�مة لالستفادة القصوى من مصادر التمو�ل المتاحة.

 المؤسس�ة    العمل ق�م 
  .والمهن�ة واالستقالل�ةالوطني  االلتزام

  الهدف العام 
 اجتماع�ًا واقتصاد�ًا.  ومؤسسات المجتمع المدني تمكین االنسان الفلسطیني 

 برامجنا 
 برامج رئ�س�ة وهي:  أر�عةفي تنم�ة اإلنسان والمجتمع الفلسطیني ضمن   "التعاون "تندرج مساهمات 

 
المساهمة في توفیر تعل�م نوعي ینمي المعارف و�طور �فا�ات ومهارات الطل�ة والمعلمین و�عزز الق�م والسلو��ات  :  التعل�م .1

 التمكین االقتصادي واالجتماعي. اإل�جاب�ة و�عزز 

ّون وتعز�ز الهو�ة الفرد�ة والجماع�ة والتأكید على دور الثقافة �مك  : الحفاظ على الموروث الثقافي الفلسطیني الحيالثقافة .2

وموجه لعمل�ة التنم�ة المستدامة وعلى شراكة المنجز الفلسطیني في الحوار الثقافي اإلنساني وتعز�ز دور التمكین االقتصادي  

 واالجتماعي في استدامة القطاع. 

دعم الع�ش الكر�م للفلسطینیین، و�ناء اقتصادات محل�ة تحقق التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة والصح�ة    التنم�ة المجتمع�ة: .3

وتعزز من قدرتهم من الصمود على أرضهم، وذلك من خ  الل االستمرار في العمل في  العادلة والمستدامة للفلسطینیین، 

مكونات البرنامج المختلفة، والمتمثلة �الصحة، وتطو�ر أداء عمل المؤسسات، والزراعة، والبن�ة التحت�ة، وتقد�م المساعدات 

 اإلنسان�ة واإلغاث�ة في حاالت الطوارئ، �اإلضافة إلى رعا�ة األیتام والتمكین االقتصادي. 

قاف�ة للمدن والبلدات المساهمة في الحفاظ على التراث المعماري والتار�خي والهو�ة الثالقدس إلعمار البلدات القد�مة:    برنامج .4

 التار�خ�ة في فلسطین، والمساهمة في التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة لقطاعات الح�اة في البلدات التار�خ�ة. 

http://www.welfareassociation.org/ar/what-we-do/programs/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1
http://www.welfareassociation.org/ar/what-we-do/programs/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://www.welfareassociation.org/ar/what-we-do/programs/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://www.welfareassociation.org/ar/what-we-do/programs/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://www.welfareassociation.org/ar/what-we-do/programs/%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
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 التعاون  جوائزخلف�ة عن  
إنجاز و�بداع الشعب الفلسطیني،  للتمیز والعطاء وذلك إ�مانًا من المؤسسة �أهم�ة تقدیر وتكر�م    2003انطلقت جوائز "التعاون" منذ بدا�ة عام  

زة وللحفاظ على العراقة واألصالة والجذور وخلق الروح التنافس�ة المبن�ة على اإلنجاز والتمیز. وقد �انت عائلة الشخشیر أول من تبنى جائ
وم نع�م عبد الهادي. تبنت عائلة عبد الهادي الجائزة، وسمیت �اسم المرح   2016). وفي العام  2015-2007االنجاز لمدة تسع سنوات (

. أما 2012كما أطلقت "التعاون" جائزة منیر الكالوتي للش�اب الر�ادي وجائزة المرحوم راغب الكالوتي للتنم�ة المجتمع�ة في القدس عام  
شوا للمؤسسات أما جائزة فلك وعبد الكر�م �امل ال  .ولمدة خمس سنوات فقط  2014جائزة نبیل القدومي للتمیز في التعل�م تم اطالقها عام  

جائزة "التعاون" للتمیز �القطاع  هي  أطلقت التعاون ثالث جوائز جدیدة،    2017وفي العام   .2014المجتمع�ة في غزة فقد تم اطالقها عام  
القدومي بدعم من السید منیر الكالوتي ومؤسسة هاني    ة/المتمیز  ة/جائزة التعاون للمعلمو   ،جائزة "المرحوم الحاج أحمد أبو غزالة"  -الصحي  

 استمرت جائزة المعلم/ة المتمیز/ة بدعم من السید منیر الكالوتي. هذا �اإلضافة إلطالق  2018فقط، وفي العام   2017لعام    للمنح الدراس�ة
 ولعام واحد فقط.  2017جائزة "التعاون" للتطب�قات التكنولوج�ة المبتكرة عام 

الذین ُ�ظهرون تمیزًا في المساهمة في التنم�ة المستدامة لفلسطین، �ما أنها تحث   تم تصم�م الجوائز لتقدیر وتشج�ع رواد المجتمع المدني
والصحي، الذي یؤدي بدوره لتحقیق التمیز. و�تم تقی�م المتقدمین للجوائز من قبل لجان تحك�م مستقلة   النز�هعلى توافر الشعور التنافسي  

 س الجائزة في التعاون. وذلك لضمان ح�اد�ة االخت�ار، و�شرف على هذه الجوائز مجل

 2020 لعام  "التعاون "جوائز   

 :وفق الفئات التال�ة دور�ة جوائز ستهذا العام " التعاون "منح تَ 
منح للمؤسسات  تُ   " للقدس نعمل":  جائزة المرحوم راغب الكالوتي للتنم�ة المجتمع�ة في القدس  -للقدس  "التعاون "جائزة   .1

 التي قدمت خدمات مجتمع�ة متمیزة للفلسطینیین المقدسیین. و  العاملة في محافظة القدساالهل�ة المجتمع�ة 
الر�ادي  -للش�اب   "التعاون "جائزة   .2 الفلسطیني  الكالوتي للش�اب  منیر  ... نبدع":  جائزة  أفضل  الفلسطیني  تُ   "لغٍد  للش�اب  منح 

االجتماع�ة الر�اد�ة، وذلك لتشج�ع الش�اب نحو االبداع واالبتكار. والتي تستهدف   والم�ادراتاألعمال الر�اد�ة    م�ادراتأصحاب  
 ومخ�مات الالجئین في لبنان.  1948الش�اب في مناطق عمل المؤسسة في الضفة الغر��ة وقطاع غزة ومناطق 

منح للمؤسسات االهل�ة المجتمع�ة  تُ "ألجل غزة":    جائزة فلك وعبد الكر�م �امل الشوا للمؤسسات المجتمع�ة  -لغزة  "التعاون "جائزة   .3
 في قطاع غزة التي قدمت خدمات متمیزة للفلسطینیین في القطاع. 

للمؤسسات األهل�ة  منح : تُ سنكون یومًا ما نر�د"" جائزة المرحوم نع�م عبد الهادي -للتمیز �القطاع الثقافي "التعاون "جائزة  .4
 .ومخ�مات الالجئین في لبنان 1948الضفة الغر��ة وقطاع غزة ومناطق  المجتمع�ة المتمیزة والعاملة في

 یتّ�ع الذي الفلسطیني لمعلمُتمنح ل... نهضة وطن":  ة/"ابداع معلمجائزة منیر الكالوتي  -ة/المتمیز ة/جائزة "التعاون" للمعلم .5
  والقدس الضفة الغر��ةو�عمل في احدى المدارس الفلسطین�ة في  جدیدة وفَعالة في عمل�ة التدر�سطرق وآل�ات وأسالیب 

 . ومخ�مات الالجئین في لبنان 1948وقطاع غزة ومناطق 
  ُتمنح "لخدمات صح�ة فلسطین�ة متمیزة" أبو غزالةجائزة المرحوم الحاج أحمد  -قطاع الصحي تمیز �اللل  "التعاون "جائزة  .6

ومخ�مات الالجئین  1948في الضفة الغر��ة وقطاع غزة ومناطق   متمیزة للفلسطینیینصح�ة التي قدمت خدمات  للمؤسسات 
 .في لبنان
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ساهمت عبر السنین في تمكین المؤسسة من تحقیق أهدافها    للمؤسسات التي  جائزة العطاءوالتي منها    غیر دور�ةخاصة    جوائزهذا �جانب  
  .لألفراد المتمیزین عالمیاً  وجائزة التمیز، ورسالتها ومواصلة مسیرتها 

 
 جائزة التعاون لغزة والفائز�ن في األعوام السا�قة �مكنكم الدخول على الرا�ط التالي:  لغزةلمز�د من المعلومات حول جائزة التعاون 

 

 جوائز التعاون  نا االلكترون�ة على الرا�ط التالي: متا�عة صفحت یرجى  "التعاون   لمز�د من المعلومات عن جوائز"
 
 

   "م �امل الشوا للمؤسسات المجتمع�ةجائزة فلك وعبد الكر�"لغزة  "التعاون "جائزة 
 " ألجل غزة"

سنو�ة  جوائزبتأس�س  مؤسسة  الهل�ة الفلسطین�ة، قامت  تحققه المؤسسات األالذي بداع واال اإلنجاز والتمیز�أهم�ة تقدیر  "التعاون "من  ا�مانًا  
�جاب�ة  ة ومبدعة وتمیزت �إحداث تغییرات إنجازات ممیز إ   واحقق  الذین  أو األفراد  هل�ةاألمؤسسات  لمنح ل تُ و   ،والتمیز واالبداع  نجازتهتم �اإل

 أو �سعون لتحقیق إنجازات من خالل مشار�ع وم�ادرات مبدعة. .مورسالته ممستدامة في مجال عمله
 

التي یتعرض لها أهلنا في  وحجم    ألهم�ة  اً ونظر  المؤسسات األهل�ة   ،قطاع غزةالمعاناة  واعترافًا �الدور األساسي والجوهري الذي تؤد�ه 
 المرحومین  و�تمو�ل سخي من أبناء 2014منذ العام التعاون ، �ادرت مؤسسة 1000عن عددها یز�د والتي  القطاعالفلسطین�ة العاملة في 

الخدمة ، ُتكّرم من خاللها المؤسسات األهل�ة الرائدة في مجال  �التنم�ة المجتمع�ة�امل الشوا إلى تأس�س جائزة سنو�ة ُتعنى  عبد الكر�م  فلك و 
من  في قطاع غزة  وتمكین األهالي    في تحسین الظروف المع�ش�ةالمجتمع�ة الممیزة، والبرامج التنمو�ة الفّعالة والتي تساهم من خاللها  

و�ذلك ستفتح   ."م �امل الشوا للمؤسسات المجتمع�ةوعبد الكر�فلك "جائزة طلق علیها وقد أُ  الحصول على االحت�اجات الح�ات�ة والتنمو�ة.
 . في برامجها وم�ادراتها  للتنافس ف�ما بینها نحو التمیز واالبداع  في قطاع غزة تشج�ع المؤسساتالجائزة المجال نحو 

 
 فلك وعبد الكر�م �امل الشوا في سطور 

سنة   تزوجا  غزة،  موالید  الشوا ولحقت    1954من  رشدي  فلك 
في دائرة   1949ح�اته العمل�ة في الكو�ت سنة  بزوجها الذي بدأ  

وأسس الحقًا عدة شر�ات    ؤون النفط ثم عمل في وزارة النفطش
الفلسطیني وعمید في القطاع الخاص.  �ان من أعمدة المجتمع 

ر نفسه �كل إخالص لمساعدة و�عالة الكثیر�ن من عائلته، سخّ 
مؤسسة   مؤسسي  من  وهو  وخارجها،  الكو�ت  في  جالیته  أبناء 

یناهز    1991سنة    توفي  .1983التعاون سنة    64عن عمر 
 عام. 
الخیر�ة   أما  المؤسسات  دعم  في  جاهدة  عملت  فقد  فلك 

استمرت في جهودها الدؤو�ة في العمل الخیري طوال مسیرة ح�اتها في الكو�ت، و�انت من إحدى مؤسسات واالجتماع�ة في غزة ومن ثم 
 عن عمر یناهز األر�عین.   1972غزة عام  توفیت في جمع�ة السیدات الفلسطین�ات في مدینة األحمدي في الكو�ت.

تهما امتدادا والدينا، باسم الجائزة هذە قدمنا"  لمس�ي
ي  الط��لة

 الفلسطين�ة األهل�ة المؤسسات و�شجيع دعم �ف
ي  والعاملة المتواجدة

ي  غزة قطاع �ف
ف  تعمل واليت ّ  لرفع بتَم�ي

ي  األداء مستوى
ي  المقدمة المجتمع�ة الخدمات �ف

 القطاع �ف
 لتع��ز الجهود من الم��د إ� ماّسة بحاجة زال ما والذي

ف  صمودە  ". أفضل ومستقبل ح�اة نحو أبناءە وتمكني
 

 الشوا كامل ال���م وعبد فلك أبناء

http://www.taawon.org/ar/awards/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%84%D9%83-%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://www.taawon.org/ar/awards
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أبناؤهما نورة، عمر، جودت    عطائهما قام، واستكماًال لمسیرة  عمومًا وألهل فلسطین خاصة  حفاظًا على ذ�راهما وتفانیهما في عمل الخیر
 وه�ا �إنشاء هذه الجائزة �اسمیهما لدعم المؤسسات المجتمع�ة في قطاع غزة. 

 
 فلسفة الجائزة 

ساس�ة والمساهمة في تقد�م الخدمات األ  التنم�ة المستدامةفي تحقیق  في قطاع غزة    المؤسسات األهل�ةجائزة حول دور  ال تتمحور فلسفة  
اال�جابي بین المؤسسات و�التالي فتح �اب التنافس    الفلسطیني،  النس�ج االجتماعي  وحما�ة  تعز�زو   لصمودهم  دعماً   في القطاع  للمواطنین
 .للتمیز واالبداع في مختلف المجاالت المجتمع�ة في القطاع

 جائزة  الأهداف 
المجتمع�ة داء في الخدمات ة في قطاع غزة لرفع مستوى األوالعامل  المتواجدةهل�ة الفلسطین�ة األع المؤسسات �شجت تهدف الجائزة الى

 هداف الفرع�ة للجائزة ما یلي: ومن األللشعب الفلسطیني.  المقدمة
 دعمها.  المجتمع، والعمل على ضرورةسطین�ة في تنم�ة وتطو�ر هل�ة الفللوعي المجتمعي ألهم�ة المؤسسات األخلق ا -

 رفع مستوى الوعي لدى الجمهور الفلسطیني ألهم�ة التنم�ة المجتمع�ة. -

 . قطاع غزةبداع في خدمة وحما�ة وتنم�ة المجتمع الفلسطیني في تعز�ز وتحفیز التمیز واال -

 . في قطاع غزة هل�ة الفلسطین�ة الرائدةالمؤسسات األ االعتراف �الدور المجتمعي الذي تقوم �ه -
 .هل�ة لتعم�مها التي حققتها المؤسسات األ متمیزةالنجازات الابراز إ -

   المجاالت المجتمع�ة التي تشجعها الجائزة
والعاملة في مختلف القطاعات الرئ�س�ة مثل ،  قطاع غزةالتنم�ة في  في مجال    سات األهل�ة الفلسطین�ة العاملةالمؤستستهدف الجائزة  
  . نسان�ة الش�اب، الطوارئ والمساعدات اإل  ،الضغط والمناصرةجتماع�ة،  ، الصناعة، الخدمات اال الغذائيمن  الزراعة واألالتعل�م، الصحة،  
 ق�مة الجائزة 

وتصرف ق�مة الجائزة للمؤسسة .  التعاون �حمل اسم المؤسسة الفائزة وشعار    درع تكر�ميإضافة الى    لف دوالر أمر�كيأ  50ق�مة الجائزة  
 . سنو�اً فقط  لمؤسسة واحدة  الجائزة ُتمنحو .خالل آل�ات محددةالفائزة بهدف تطو�رها من 

 الجائزة  دور�ة
من خالل وسائل اإلعالن وذلك    التالي  العام  من  آذار  في شهر  تـُمنحو عام   من �ل  ن�سانخالل شهر    عن بدئها   جائزة سنو�ة ُ�علن 

 .آباال أن هذا العام و�سبب الظروف الطارئة تم اطالق الجائزة في شهر  المختلفة التي تتبناها المؤسسة.
 للترشح العامة    الشروط
فلسطین�ة   .1 تكون مؤسسة  أن  المتقدمة  األهل�ة  المؤسسة  �منظمة  على  ر�ح�ةأهل�ة  غیر حكوم�ة مسجلة    �القضا�اوتعمل   أو شر�ة غیر 

لهذه الجائزة من قبل  و  .ةالمجتمع� والشر�ات   المؤسسات العامة أو الخاصة �الجامعات والكل�ات والمستشف�اتال �حق التقدم 
 .الر�ح�ة

 . للمؤسسة موجود في قطاع غزة المقر الرئ�سي�حیث �كون  في قطاع غزةوعاملة  المتقدمة متواجدةالمؤسسة تكون أن  .2
ولدیها حساب بنكي فعال في أحد البنوك المعتمدة رسم�ا   على األقل  عامین  منذ  مسجلةتكون  على المؤسسة األهل�ة المتقدمة أن   .3

 من قبل سلطة النقد الفلسطین�ة حسب األصول. 

وااللتزام �إرفاق �ل الوثائق    لجائزةل   اإلعالن عن فتح �اب التقدم  عند  االلكتروني  ترشحبتعبئة طلب ال  ةالمتقدمالمؤسسة    قومتأن   .4
 والمصدقة.  المطلو�ة
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 .في السنوات السا�قة  فوزها �الجائزة علىسنوات  ثالث مرور الفائزة التقدم لنفس الجائزة مرة أخرى، فقط �عد�حق للمؤسسة  .5
 في حال انط�قت شروط الجائزة على المؤسسة.   "التعاون "من جوائز  ائز "التعاون" التقدم لجائزة أخرى  �حق للمؤسسة الفائزة �أحد جو  .6

 �التواصل معها ودعوتها للتقدم �طلب للجائزة.   "التعاون "ة، لتقوم �حق لمؤسسة أو أفراد ترش�ح مؤسسة معین .7
(أنشطته منته�ة    و�ظهر أثره على المجتمع  ومنتهي  فعل�اتم تنفیذه  أن �كون المشروع أو البرنامج المقدم للمنافسة على الجائزة قد   .8

مر على  قد    كون �أن  �جب    سنوات)  3(أكثر من    طو�لة  وفي حال �انت مدة المشروع  .)أثر مستدام  للمشروع ونتائجهولكن  
 . و�ظهر أثره  المشروع أكثر من نصف مدة المشروع

للتنافس على الجائزة على أن �كون المشروع المقدم للتنافس    التقدم   التعاون   مؤسسة  من  تمو�ل  على  الحاصلة  للمؤسسات  �حق .9
 . التعاون من قبل   غیر ممول

 
 الطلب  است�عاد سیتم ،المذ�ورة أعاله الشروط والمعاییراذا تم مخالفة أي من 

 
 شراف على الجائزة اإل

 �شرف على إجراءات الجائزة: 
وممثل لكل برنامج وسكرتار�ا المجلس. و�تولى المجلس تنفیذ اجراءات الجائزة    فلسطین  /عمل�ات  مدیرمكون من    مجلس الجائزة: •

 واالشراف علیها، ومتا�عة أعمال لجنة التحك�م الخارج�ة 
محایدة وتطوع�ة تقوم بتقی�م الطل�ات المتقدمة وتقد�م التوص�ة  و مستقلة  متخصصة و والتي هي لجنة    لجنة التحك�م الخارج�ة: •

 معاییر وأسس محددة.  �اخت�ار الفائز�ن وفق
 للموافقة. المدیر العام ومنه إلى ممول الجائزة �قوم رئ�س مجلس الجائزة برفع توص�ات لجنة التحك�م الخارج�ة إلى  •
 لالعتماد والمصادقة.   إلى مجلس االدارة في المؤسسة برفع التوص�ات المدیر العام �قوم  •

 مراحل تنفیذ الجائزة
 التحضیر واالعالن .1

) تعلن التعاون عن جائزة قطاع غزة  اال اذا حصل طارئ لتغییر الموعد  من �ل عام  ن�سان خالل شهر  بدا�ة �ل دورة سنو�ة للجائزة (في  
بتنفیذ ورشة تعر�ف�ة �الجائزة وأهدافها، والمعاییر المعتمدة وآل�ة التقی�م واإلطار    ح�ان تقومالمختلفة، وفي �عض األعبر وسائل اإلعالم  

 الزمني وفوائد المشار�ة بها، �اإلضافة الى التوع�ة حول أهم�ة االنجاز والتمیز في العمل المؤسسي.
 

 الطلبات  استقبال .2
  غزة   لجائزة  االلكتروني  الطلب(  لكترون�ا إنموذج االشتراك  بتعبئة    غزةجائزة  في المنافسة على  �االشتراك  المؤسسات الراغ�ة    تقوم •

مع توفیر جم�ع الملفات المطلو�ة، و�صل جم�ع المؤسسات المتقدمة م�اشرة اشعار یوضح استالم طل�اتهم. وتقّر جم�ع   )2020
المؤسسة إلنجاح عمل�ة   المؤسسات المتقدمة للجائزة، �أنها ُتصّرح �شكل مبدئي "للتعاون" �الق�ام �ما تراه ضرور�ا �التنسیق مع

 التقی�م. 
 . واالجا�ة عن أي استفسارات حول الجائزة و��ف�ة تعبئة الطلب "التعاون " قبل فر�ق  تقد�م النصح واالرشاد من •

 
 ولي األ الفحص  مرحلة .3
 وذلك للتأكد من مطا�قة الطل�ات للشروط األساس�ة للترشح والوثائق المطلو�ة.   "التعاون"تشكیل لجنة فحص أول�ة داخل�ة من   •

 .شروط أعاله)ال(حسب 

https://www.smartsurvey.co.uk/s/WT7O52/
https://www.smartsurvey.co.uk/s/WT7O52/
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 لجنة التحك�م الخارج�ة. إلى الطل�ات التي استوفت الشروط قائمة و التقی�م األول�ة   نتائجرفع تُ  •
 

 الخارجي  التقی�م .4
لة من خبراء مختصین مشهود لهم محایدة مشكّ   تطوع�ة  بتبني مبدأ الشفاف�ة في العمل، تتولى لجنة تحك�م خارج�ة  "التعاون "ترس�خًا لنهج  

 و�تضمن التقی�م التالي: �الكفاءة والمهن�ة، تقی�م الطل�ات المستوف�ة للشروط، وتتم عمل�ة التقی�م �سر�ة تامة. 
التي   تقوم اللجنة �عرض التقار�ر المال�ة للمؤسسات ،الحاجةوعند  .مطولةتقوم اللجنة بتقی�م فني للطل�ات والوصول إلى قائمة  •

 .تأهلت لهذه المرحلة على خبیر مالي لفحص الوضع المالي للمؤسسات

وسیتم التواصل مع القائمة  .مؤسسات على األقل 3قائمة مصغرة من �  للخروج بتقی�م القائمة المطولة مرة أخرى تقوم اللجنة  •

 لمؤسسات التي لم �حالفها الحظ هذا العام. أو ارسال أي اشعار ل المصغرة فقط للز�ارة والمتا�عة. هذا ولن یتم التواصل

 . للقائمة المصغرة توصل تيال للمؤسساتز�ارات میدان�ة من لجنة التحك�م، �عقد  عضوان على األقل�قوم  •

 عززات أخرى �عد الز�ارة.�حق للجنة التحك�م طلب أي م •

   تناقش اللجنة نتائج الز�ارات المیدان�ة وتوصي �منح الجائزة لمؤسسة واحدة فقط المیدان�ة  �عد الز�ارة •

   .في حال عدم اقتناعها �الطل�ات المقدمة أو أي أس�اب أخرى التوص�ة �حجب الجائزةالتحك�م  �حق للجنة   •

 توص�اتها إلى مجلس الجائزة.  ةترفع لجنة التحك�م الخارج� •
دارة في المؤسسة لالعتماد  المدیر العام ومنه لمجلس اإل برفع توص�ات لجنة التحك�م الخارج�ة إلى�قوم رئ�س مجلس الجائزة  •

 والمصادقة. 
 

 الخارج�ة على:   التحك�متستند تقی�مات لجنة 
  وانما �حلل نظام الحو�مة. والحكم الرشید والذي ال یرت�ط �حجم المؤسسة. الحو�مةتقی�م التزام المؤسسة �معاییر  .1
، حقق انجازات وتمیز �اإلبداع واألثر على المستهدفین، تتنافس المؤسسة �ه  فعل�ًا على أرض الواقع تم تنفیذهمشروع أو برنامج  .2

 على الجائزة. 
 . المؤسسةحجم المشروع أو البرنامج مقابل خبرة و�مكان�ات  .3

 لجنة التحك�م في تقی�مها وهي:  إلیها التي تستند  المعاییر ألهم تفصیلوف�ما یلي 
 نقطة ):   25الحو�مة والحكم الرشید في المجاالت التال�ة ( )أ

التمیز على المستوى االداري (تمیز االجراءات المال�ة واالدار�ة والشفاف�ة، االنتخا�ات، دور المرأة في المؤسسة، دور ذوي   •

االلتزام �مدونة سلوك المؤسسات األهل�ة الفلسطین�ة،  ، صون البیئة والمحافظة علیها، التر�یز على حقوق االنسان،االعاقة

 . الطلب مع إرفاقها  الرجاء السا�قة سنوات الثالث خاللراسة تقی�م�ة للمؤسسة حال توفر د  في .......)وغیرها 

التمیز على مستوى البرامج والنشاطات المطروحة وأثرها على المجتمع (لدیها برامج وفعال�ات مؤثرة على المجتمع/ البیئة   •

  السا�قة سنوات الثالث خالل المؤسسة تدخالت من ألي تقی�م�ة دراسة توفرحال  في .المح�طة في المؤسسة �شكل عام)

 .الطلب مع إرفاقها  الرجاء



Page 9 of 14                           جائزة فلك وعبد الكر�م �امل الشوا للمؤسسات المجتمع�ة"  -2020 ن لغزةجائزة التعاو"    
 

من   Outreachاالتاحة   • أوسع  قطاع  إلى  ذلك،  إلى  وما  المنافع،  أو  الخدمات،  نطاق  توس�ع  بها  المقصود  االتاحة: 

 المستفیدین. 

 عناصر االستدامة في المؤسسة ونشاطاتها. •

 

منفذ فعل�ا من قبل المؤسسة مقدمة    مشروع/ برنامجالمتمیز الذي تر�د المؤسسة التنافس عل�ه وهو  المشروع أو البرنامج )ب 
 طة): نق 60الطلب (

 والهدف منه والفئة المستهدفة. المشروع/ البرنامجطب�عة  •

( الفكرة وتطو�رها، واقعیتها، االحت�اج لها، امكان�ة تطو�رها وتوس�عها  المشروع/ البرنامجالتمیز واالبداع في طب�عة  •

 وتكرارها واستدامتها). 

المستخدمة في تطب�قها، االل�ات، دینام�ك�ة ومرونة العمل، اشراك  (طب�عة االدوات المشروع/ البرنامج ل�ات وأدوات تنفیذ آ •

 المجتمع المحلي، اشراك الفئة المستهدفة،.....).

(األثر الم�اشر وغیر الم�اشر على المستفیدین، وعلى عائلة   األثر اال�جابي على المستفیدین من المشروع/ البرنامج •

 المستفیدین) 

(ما عائد المشروع/ البرنامج على المجتمع، وعلى البیئة المح�طة �اختالف   ليالمح لمجتمعاال�جابي على ا األثر •

 مكوناتها، ما هو التغییر الفردي أو المجتمعي الذي أحدثه هذا المشروع/ البرنامج ، وما إمكان�ة تعم�مه).

 المادي والمعنوي على المؤسسة). المشروع/ البرنامج(ما عائد  المؤسسة  علىاال�جابي   األثر •

(ما مدى اعتماد المشروع أو البرنامج على التمو�ل الستمرار�ة تنفیذه، وما مدى توفر   أو البرنامج تدامة المشروعاس •

 مصادر التمو�ل).  

 

 نقطة)   15( حجم المشروع أو البرنامج �المقارنة مع امكان�ات المؤسسة وخبرتها )ج
 البرنامج.المشروع أو  خبرة المؤسسة �السنوات مقابل فكرة وحجم وأثر •

 .  المشروع/ البرنامجقدرة المؤسسة المال�ة �المقارنة مع عدد المستفیدین من  •

 الز�ارات المیدان�ة 
على األقل   عضوانبناًء على المعاییر السا�قة توصي لجنة التحك�م �قائمة قصیرة مكونة من ثالث مؤسسات للز�ارة المیدان�ة، حیث �قوم 

بز�ارة المؤسسات الثالث لتقی�مها ت�عًا لمعاییر تقی�م الز�ارة المیدان�ة، و�تم   في جم�ع الز�ارات)(عضو واحد مشترك  من لجنة التحك�م
 عالمة على العالمة النهائ�ة بناًء على نتائج الز�ارات المیدان�ة.  50إضافة 

 
 عن المؤسسة الفائزة االعالن .5
ومن  �اإلعالن عن النتائج خالل شهر آذار عبر وسائل التواصل االجتماعي، �س�قه حملة إعالم�ة للجوائز والقوائم القصیرة التعاون تقوم 

 .ثم یتم دعوة الفائز�ن ولجان التحك�م للتكر�م. أو �حسب آل�ة اإلعالن التي تراها التعاون مناس�ة
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 مرفقات طلب التقدم للجائزة
 المرفقات أدناه: ُ�طلب توفیر  

 (في حال لم تتوفر یتم استثناء الطلب) اج�ار�ة رفقات م
 الطلب اإللكتروني للجائزة.  -
 نسخة عن تسجیل المؤسسة الرسمي.  -
 . 2019نسخة مصدقة عن الب�انات المال�ة المدققة للمؤسسة للعام  -
 قائمة �أسماء أعضاء مجلس اإلدارة.   -

 مرفقات أخرى إلثراء الطلب
 أو الرا�ط االلكتروني له. 2019تقر�ر المؤسسة السنوي للعام  -
 الخطة االسترات�ج�ة ان وجدت -
 �جودة عال�ة  )Logoشعار المؤسسة ( -
 �جودة عال�ة صور ألنشطة المؤسسة وأنشطة المشروع المنافس 5 -
استمرار�ة لمشروع سابق  دراسات تقی�م�ة للمؤسسة و/أو تدخالتها، وفي حالة المشروع المقدم هو  -

 سیتم تطو�ره من خالل الجائزة، �جب تقد�م دراسة تقی�م�ة للمشروع حتى تار�خه. 
 ملفات وفیدیوهات وروا�ط الكترون�ة تدعم هذا  البرنامج/المشروع إن وجد -

 
 خطوات تقد�م طلب الجائزة  

،  /http://www.dropbox.com  ،https://archive.orgالتحمیل المجاني مثل تحمیل الملفات المطلو�ة أعاله على أحد مواقع  .1

https://www.mediafire.com/ ،Google Drive وذلك لوضع الرا�ط داخل الطلب االلكتروني ، وغیرھا)( . 

 2020 غزة لجائزة  االلكتروني الطلب :إلكترون�ًا على الرا�ط التاليتعبئة طلب الجائزة  .2

 . االست�انةانهاء الضغط على  .3
 ستظهر لك جملة .4

 
 
 

 
 2415130(2)970+في حال لم تظهر هذه الجملة �جب مراجعة "التعاون" على هاتف رقم:  •
 . عصراً  4في تمام الساعة  8/11/2020 الموافقاألحد یوم أقصاه �جب تقد�م الطلب في موعد  •

 
مراسلتنا على البر�د اإللكتروني  أو  2415130(2)970+یرجى مراجعة مجلس الجائزة، السیدة رشا مصلح، على هاتف رقم    لالستفسار:

 Gazaaward@taawon.orgللجائزة 
 

 جوائز التعاون �مكنكم الدخول على الرا�ط التالي:  "التعاون "لمز�د من المعلومات حول جوائز 

 انتهت األسئلة مع تمن�اتنا لكم �التوفیق 
 2021خالل شهر آذار  وسیتم اعالن النتائج   متم استالم طل�ك 

 شكرا لكم  

 

http://www.dropbox.com/
https://archive.org/
https://archive.org/
https://archive.org/
https://www.mediafire.com/
https://www.mediafire.com/
https://www.mediafire.com/
https://www.drive.google.com/
https://www.smartsurvey.co.uk/s/WT7O52/
https://www.smartsurvey.co.uk/s/WT7O52/
mailto:Gazaaward@taawon.org
http://www.welfareassociation.org/ar/awards
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 : نموذج عن طلب الجائزة االلكتروني 1ملحق رقم 
 

 
 

 
 " ""ألجل غزةجائزة فلك وعبد الكر�م �امل الشوا للمؤسسات المجتمع�ة  -2020لغزة  "التعاون "جائزة 

 )یرجى االطالع على دلیل إرشادات الجائزة قبل تعبئة الطلب( نموذج طلب التقدم   
  : اسم المؤسسة المتقدمة �العر��ة

  : �اإلنجلیز�ة اسم المؤسسة المتقدمة 
    :اسم مدیر/ة المؤسسة

  ة المؤسسة: /اإللكتروني لمدیر البر�د 
  اسم الشخص المخّول �المتا�عة  

  تا�عة: للشخص المخول �الم  يالبر�د اإللكترون
  : في قطاع غزة لمؤسسة الكاملالمقر الرئ�سي ل عنوان 

 :الجوال الفاكس:  الهاتف:                                                                  
 الموقع اإللكتروني للمؤسسة: البر�د اإللكتروني: 

  مواقع التواصل االجتماعي للمؤسسة: 
 

 

 الحو�مة والحكم الرشید   .1
 التسجیل والحاكم�ة . أ

   :المؤسسین عدد  :وتسجیل المؤسسة  تار�خ التأس�س
 

 : وأسماؤهم  عدد أعضاء الهیئة اإلدار�ة عدد أعضاء الجمع�ة العموم�ة: 
  ذ�ر 
  أنثى

  مدة دورة الهیئة اإلدار�ة:  آخر انتخا�ات للهیئة اإلدار�ة: 
 2020عدد الموظفین بدوام جزئي عام   ذ�ر  2020 عدد الموظفین المتفرغین عام        

 
 

  ذ�ر 
  أنثى  أنثى

  حتى اآلن :  2019عدد الموظفین المستقیلین أو الذین أنهیت خدماتهم خالل عام 
 : االعاقةعدد المتطوعین و/ أو العاملین من ذوي  : 2020عدد المتطوعین عام 
 :  �الدوالر الكل�ة المیزان�ة  :   عدد المشار�ع الجار�ة

          ثقافة         ان  حقوق انس          زراعة           صحة          تعل�م    مجاالت عمل المؤسسة الرئ�س�ة:   
                       (�مكن اخت�ار أكثر من قطاع) ........................................... ...............................مجتمع�ة       غیرها، حدد تنم�ة 

ل  ولن یتم قبو ، 2020الطلب االلكتروني لجائزة غزة �جب تعبئة هذا الطلب الكترون�ًا فقط  من خالل الرا�ط التالي: 
 . قدم من خالل البر�د االلكتروني وتم وضع الطلب هنا لالطالع فقطأي طلب �

 

https://www.smartsurvey.co.uk/s/WT7O52/
https://www.smartsurvey.co.uk/s/WT7O52/
https://www.smartsurvey.co.uk/s/WT7O52/
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مع السنة  نعم ، اذا نعم یرجى ذ�رها  ال                 سا�قة  نوات الخالل الثالث س هل حصلت المؤسسة على جوائز 
 ................................................................................ ..................................................... 

�لمة) مع اضافة را�ط الموقع االلكتروني للمؤسسة 200(ال تز�د عن  نبذة صغیرة عن المؤسسة   
 ............................................................................................................................. .............................................  

 

 على مستوى االدارة والمال�ة التمیز  ) أ
 �لمة) 150(ال یز�د عن  والمال�ة في مؤسستكم �ةاإلدار األنظمة ي ما الذي �میز /صف .1

  ، صون البیئة والمحافظة علیهانظمة داخل�ة محدثة ومعتمدة وانتخا�ات دور�ةأتقار�ر مال�ة مدققة ونظ�فة سنو�ا،    - على سبیل المثال ال الحصر  
التر�یز على والمبنى مناسب لهم،    اإلعاقة، دور المرأة المقدس�ة في المؤسسة، دور ذوي  (الس�اسة البیئ�ة في المؤسسة ،الورق، التدخین،.....)

 .....الخ).  ، حقوق العاملینمدى مساهمة الموظفین في تعدیل الس�اسات الداخل�ة ومساهمتهم في صنع القرار  حقوق االنسان،
............. .......................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 

 . �حد اقصى مثالنخرى ضمن برامجكم؟ اذا �انت االجا�ة نعم، اعط هل هناك تنسیق وتشب�ك مع مؤسسات أ .2
 السنة مجال التشب�ك  واسم المشروع المشترك  المؤسسة التي تم التشب�ك معها 

   
   

 

 ال نعم البند 
نظام مالي   توفر     
   دلیل لإلجراءات المال�ةتوفر 
   دلیل إلدارة الموارد ال�شر�ة توفر 
خارجي حسا�ات  مدقق وجود    
   والمشتر�ات  للتور�دات  دلیل توفر 

 التي تنفذها المؤسسة   والنشاطاتالبرامج تمیز  )ج 
 هل تتوفر خطة استرات�ج�ة للمؤسسة ؟  .1

 
 ال          نعم                               

 
 البرامج؟  لهذه المانحین ذ�ر مع مؤسستكم في اً حال�  أو مشروعین برنامجین أهم  ما .2

 المانح  ق�مة المنحة الفترة  الهدف الرئ�سي  البرنامج/المشروع #
1      
2      

(ال  . الفئات المختلفة مثل االطفال، ��ار السن، النساء، الفت�ات والفت�ان... الخ إلىوانتشار برامجكم  وصولصف/ي االتاحة:  .3
 . �لمة) 150یز�د عن 

............................................................................................................................. ... 
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 االستدامة المؤسس�ة   )د
 �لمة)  100ال تز�د عن الستدامة في المؤسسة ونشاطاتها (صف/ي عناصر ورؤ�ة ا

............................................................................................................................. ... 

 المشروع/ البرنامج المنافس على الجائزة  .2
�ما هو   البرنامج  /المشروعاخت�ار هذا  مع ذ�ر المنافس على الجائزة ......) خدمة مقدمةالمشروع، الأو  البرنامج،صف/ي (

 : موضح أدناه
 

 ... .................................................................................اسم المشروع أو البرنامج:  -

 تار�خ بدا�ة تنفیذ المشروع/ البرنامج:..........................................................................  -

 ................ ): ..................�لمة 150 لماذا تم اخت�ار هذا المشروع للمنافسة على الجائزة (ال تز�د عن -
 .............................. �لمة): ................... 300ملخص �صف المشروع/ البرنامج: (ال یز�د عن  -

 ال                                        نعم :          ةالمشروع/ البرنامج منته�أنشطة هل  -

  نعماذا �انت االجا�ة  -
o  :متى �ان تار�خ انتهاء المشروع ........................................................... 

 اذا �انت اإلجا�ة ال:  -
 .................................................................................. متى ینتهي المشروع: 

 . :........................................................................ البرنامج  العام للمشروع/ الهدف -
 ............. الفئة المستهدفة (الم�اشرة وغیر الم�اشرة):  ................................................. -

 .. ...........................منطقة التنفیذ: ............................................................ -

 ..... .........آل�ات التنفیذ: ........................................................................... -

 �لمة): 300أثر المشروع أو البرنامج ، مع توض�ح المؤشرات لذلك: (ال یز�د عن  -

 ................................. .........................األثر على المستفیدین:........................... -

 ........................ األثر على المجتمع المحلي:........................................................ -

 . المؤسسة:......................................................................................األثر على  -
 ........ ك�ف �ان هذا المشروع صد�قا للبیئة؟ ........................................................................  -

  150منتهي أو مستمر)(ال یز�د عن  البرنامج /؟ (سواء المشروعما مدى استدامة األثر على المستفیدین الم�اشر�ن -
 ...................................................................................... ):.....كلمة

  300ما الذي �جعل هذا المشروع/ البرنامج متمیزًا من حیث تطو�ر الفكرة وواقعیتها واستدامتها (ال یز�د عن   -
 .................................................................................. ..........كلمة)

 
 

 أهم�ة الجائزة .1
 �لمة)  200لماذا في رأ�كم �جب أن تحصلوا على الجائزة؟ (ال یز�د عن  •
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.................................................................................................... ............................ 
 �لمة)  200(ال یز�د عن  في حال تم حصولكم على الجائزة ��ف سیتم استخدام ق�مة الجائزة؟ •

............................................................................................................................. ... 

 

 مرفقات إلثراء الطلب .2
  الرا�ط:.........................................  :االلكتروني للمرفقات التال�ة الرا�طالرجاء وضع  •

 اج�ار�ة (في حال لم تتوفر یتم استثناء الطلب) رفقات م
 الطلب االلكتروني للجائزة.  .1

 نسخة عن تسجیل المؤسسة الرسمي.  .2

 . 2019نسخة مصدقة عن الب�انات المال�ة المدققة للمؤسسة للعام  .3

 قائمة �أسماء أعضاء مجلس اإلدارة..   .4

 أخرى إلثراء الطلبرفقات م
 أو الرا�ط االلكتروني له.  2019تقر�ر المؤسسة السنوي للعام  .1
 الخطة االسترات�ج�ة ان وجدت .2
 �جودة عال�ة  )Logoشعار المؤسسة ( .3
 .�جودة عال�ة المؤسسة وأنشطة المشروع المنافسصور ألنشطة  5 .4
 المشروع المقدم للمنافسة.  أو/و تدخالتها،أو /و للمؤسسة تقی�م�ة دراسات .5
 .البرنامج/ إن وجد /المشروعملفات وفیدیوهات وروا�ط الكترون�ة تدعم هذا  .6

 
،   http://www.dropbox.comالتحمیل المجاني مثل  مالحظة: �مكن تحمیل الملفات المطلو�ة أعاله على أحد مواقع 

https://archive.org/ ،https://www.mediafire.com/ ،Google Driveوذلك لوضع الرا�ط داخل   ، وغیرھا)
 . )الطلب االلكتروني

 
 لتعاون �الق�ام �ما تراه ضرور�ا �التنسیق مع المؤسسة إلنجاح عمل�ة التقی�م. ل أصّرح  

 

 انتهت األسئلة
 مع تمن�اتنا لكم �التوفیق  

.............................................................................................................. 

 

http://www.dropbox.com/
https://archive.org/
https://archive.org/
https://archive.org/
https://www.mediafire.com/
https://www.mediafire.com/
https://www.mediafire.com/
https://www.drive.google.com/
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