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 مقدمة 

الشخص�ات االقتصاد�ة    1983تأسست عام     مستقلة مسجلة �فرع في فلسطین.أهل�ة  "التعاون" مؤسسة   والفكر�ة �م�ادرة مجموعة من 
في فلسطین وفي مخ�مات الشتات الفلسطین�ة في لبنان. تنفذ   الفلسطین�ة والعر��ة بهدف تمكین اإلنسان الفلسطیني اجتماع�ًا واقتصاد�ًا،

الش�اب، ودعم األیتام، وال المجتمع�ة، وتمكین  التعل�م، والتنم�ة  التنمو�ة واإلغاث�ة ضمن س�عة برامج رئ�س�ة:  ثقافة،  "التعاون" مشار�عها 
 و�عمار البلدات التار�خ�ة. 

 

 رؤ�ة المؤسسة 
إلى تعز�ز صمود الفلسطینیین �مواطنین في فلسطین عر��ة تنعم �االستقالل والحر�ة والد�مقراط�ة یتمتعون فیها �الكرامة   "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 
أن تكون المؤسسة الفلسطین�ة األهل�ة التنمو�ة الرائدة التي تساهم بتمیز في تطو�ر قدرات اإلنسان الفلسطیني والحفاظ على    "التعاون "تسعى  

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

 

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

 

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

 

 برامجنا
 برامج رئ�س�ة وهي:ار�عة ضمن   2022-2020 لألعوام في تنم�ة اإلنسان والمجتمع الفلسطیني  "التعاون "تندرج مساهمات 

توفیر فرص التعل�م المتكافئة لجم�ع الفلسطینیین لتطو�ر قدراتهم االبداع�ة نحو التمیز، وذلك من خالل دعم برامج   :التعل�م .1
 .  الناقد وحل المشكالت واالبداع والتكامل وتوظ�ف التكنولوج�اتر�ز على التفكیر 

حي من خالل اح�اء التراث الثقافي الفلسطیني الغني وتطو�ره ونشره بین الحفاظ على الموروث الثقافي الفلسطیني وال : الثقافة .2
 .  األج�ال المختلفة

تمكین المجتمعات والمؤسسات المحل�ة من خالل جهود تنمو�ة شاملة تعتمد على المشار�ة في مجاالت  :التنم�ة المجتمع�ة .3
و�شمل هذا البرنامج تمكن الش�اب والنساء ورعا�ة  . الزراعة والصحة و�ناء القدرات، وتطو�ر البن�ة التحت�ة �ما فیها التجهیزات

 االیتام. 
قد�مة، وخاصة في القدس،  الحفاظ على التراث المعماري والتار�خي في البلدات ال :القدس إلعمار البلدات القد�مة برنامج .4

 .  وتحسین الظروف الح�ات�ة للسكان فیها من خالل ترم�م وتأهیل األبن�ة التار�خ�ة وخلق فرص العمل وتشغیل الحرفیین
  

http://www.welfareassociation.org/ar/what-we-do/programs/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
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%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%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%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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 خلف�ة عن جوائز التعاون 

وتكر�م إنجاز و�بداع الشعب الفلسطیني، للتمیز والعطاء وذلك إ�مانًا من المؤسسة �أهم�ة تقدیر    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

م المرحوم نع�م عبد الهادي. تبنت عائلة عبد الهادي الجائزة، وسمیت �اس  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  

عام األخیر للجائزة.  ولمدة خمس سنوات فقط، حیث �ان العام الماضي هو ال 2014جائزة نبیل القدومي للتمیز في التعل�م تم اطالقها عام 
أطلقت التعاون ثالث   2017وفي العام  .2014أما جائزة فلك وعبد الكر�م �امل الشوا للمؤسسات المجتمع�ة في غزة فقد تم اطالقها عام 

ة المتمیز/ة بدعم  وجائزة التعاون للمعلم/  ،جائزة "المرحوم الحاج أحمد أبو غزالة"  ،جوائز جدیدة، هي جائزة "التعاون" للتمیز �القطاع الصحي
استمرت جائزة المعلم/ة المتمیز/ة بدعم    2018فقط، وفي العام    2017من السید منیر الكالوتي ومؤسسة هاني القدومي للمنح الدراس�ة لعام  

 .ولعام واحد فقط 2017من السید منیر الكالوتي. هذا �اإلضافة إلطالق جائزة "التعاون" للتطب�قات التكنولوج�ة المبتكرة عام 

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

 ."التعاون "ذلك لضمان ح�اد�ة االخت�ار، و�شرف على هذه الجوائز مجلس الجائزة في و 

 
 1220 جوائز "التعاون"

 جوائز دور�ة وفق الفئات التال�ة:  خمس هذه العام َتمنح "التعاون 
ُتمنح للمؤسسات   " للقدس نعمل":  جائزة المرحوم راغب الكالوتي للتنم�ة المجتمع�ة في القدس  -جائزة "التعاون" للقدس .1

 قدمت خدمات مجتمع�ة متمیزة للفلسطینیین المقدسیین.العاملة في محافظة القدس والتي االهل�ة المجتمع�ة 
للش�اب .2 "التعاون"  الفلسطیني    -جائزة  للش�اب  الكالوتي  منیر  نبدع":  الر�اديجائزة   ... أفضل  الفلسطیني    "لغٍد  للش�اب  ُتمنح 

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

وهذا العام سُتمنح :  " سنكون یومًا ما نر�د"جائزة المرحوم نع�م عبد الهادي    -القطاع الثقافيفي  للتمیز  جائزة "التعاون"   .3

ومخّ�مات الالجئین   1948الضفة الغر��ة وقطاع غزة ومناطق   في  والمتواجدینلألفراد الفنانین والعاملین في الحقل الثقافي  

 .في لبنان

طرق وآل�ات  ُتمنح للمعلم الفلسطیني الذي یّت�ع "ابداع معلم ... نهضة وطن": جائزة منیر الكالوتي  -جائزة "التعاون" للمعلم المتمیز 

  1948و�عمل في احدى المدارس الفلسطین�ة في الضفة الغر��ة والقدس وقطاع غزة ومناطق   وأسالیب جدیدة وفَعالة في عمل�ة التدر�س

 ین في لبنان. ومخ�مات الالجئ 

  ُتمنح" لخدمات صح�ة فلسطین�ة متمیزة"جائزة المرحوم الحاج أحمد أبو غزالة  -القطاع الصحي في جائزة "التعاون" للتمیز   .4
ومخ�مات الالجئین  1948للمؤسسات التي قدمت خدمات صح�ة متمیزة للفلسطینیین في الضفة الغر��ة وقطاع غزة ومناطق 

 .في لبنان
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للمؤسسات التي ساهمت عبر السنین في تمكین المؤسسة من تحقیق أهدافها    جائزة العطاءهذا �جانب جوائز خاصة غیر دور�ة والتي منها  
 لألفراد المتمیز�ن عالم�ًا.  وجائزة التمیزورسالتها ومواصلة مسیرتها، 

 
جائزة التعاون والفائز�ن في األعوام السا�قة �مكنكم الدخول على الرا�ط التالي:  عاقة اإلفي مجال  لمز�د من المعلومات حول جائزة التعاون  

 . لقطاع الصحيللتمیز في ا
 

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

  

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%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
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%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
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%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
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%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
http://www.taawon.org/ar/awards
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 أحمد أبو غزالة" الحاج "جائزة المرحوم- لقطاع الصحيافي  للتمیز  التعاون جائزة 

 لم�ادرات صح�ة متمیزة" "
سنو�ة ا�مانًا من "التعاون" �أهم�ة تقدیر اإلنجاز والتمیز واالبداع الذي تحققه المؤسسات األهل�ة الفلسطین�ة، قامت المؤسسة بتأس�س جوائز  

ت ممیزة ومبدعة وتمیزت �إحداث تغییرات إ�جاب�ة تهتم �اإلنجاز والتمیز واالبداع، وُتمنح للمؤسسات األهل�ة أو األفراد الذین حققوا إنجازا
 مستدامة في مجال عملهم ورسالتهم. أو �سعون لتحقیق إنجازات من خالل مشار�ع وم�ادرات مبدعة.

 

. هذا وقد ر�زت  رؤ�تها في تنم�ة قدرات االنسان الفلسطیني وتمكینهانطالقًا من    الصحة اهتماما خاصا لقطاع    "التعاون "منذ نشأتها، أولت  
وخصوصَا على مستوى   في العدید من التخصصاتالمؤسسات الصح�ة والكوادر الطب�ة  التعاون على تدخالت تهدف الى بناء ورفع قدرات  

ق في  ح من منطلق تعر�ف الصحة الشمولي والدور الرعا�ة الصح�ة    �أهم�ة وا�مانا    وفي جم�ع مناطق عملها.  الرعا�ة الصح�ة الثالث�ة
وخصوصا    لكل الناس على حد سواء،  تقد�م الخدمات الالزمة  و   حد من ارتفاع معدالت االعاقة في المجتمع الفلسطینيهم�ة الأ الصحة و 

اإلعاقة  مجال  في    الخدمات�ةو   التأهیل�ةو   تنمو�ةالالمجتمع المدني    مؤسسات  تلعب،  ادراج ودمج االشخاص ذوي االعاقة في الح�اة العامة
توفیر الخدمات التأهیل�ة المختلفة التمكین،  دورا ملموسا في دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع الفلسطیني، سواء اكان ذلك من خالل  

الموجهة لعمل�ة الدمج، او من خالل تحسین الدعم والتقبل المجتمعي لدمج األشخاص ذوي اإلعاقة او توفیر البیئة الماد�ة والمجتمع�ة 
لما ما تمثله عمل�ة الدمج من إضافة نوع�ة على الموارد ال�شر�ة الالزمة لعمل�ة التنم�ة، وما تعن�ه من   ،النفس�ة المناس�ة لعمل�ة الدمجو 

مناهضة لعمل�ة التمییز االقصائ�ة التي عانى منها األشخاص ذوي اإلعاقة وذو�هم لفترات طو�لة. حیث �مثل انخراط الشخاص ذوي اإلعاقة  
المنتج للمجتمع  ال�شري  �تهم مدخال لتضیق الفجوة التار�خ�ة التي احدثتها عمل�ة التمییز الموروثة تار�خ�ا واضافة نوع�ة على المكون  ومشار 

 الفلسطیني.
 

 المرحوم الحاج أحمد أبو غزاله في سطور
. ولد وترعرع فیها وعمل مع والده في  1916المرحوم الحاج أحمد محمد أبو غزاله من موالید القدس عام 

. و�عد احتالل فلسطین انتقل للعمل وأسس 1948تجارة الحبوب والشاي والمواد الغذائ�ة حتى عام النك�ة 
�م. ومن ثم انتقل الى  حین صدور قرارات التأم  1954أعماله من القاهرة حیث ازدهرت و�برت إلى عام  

الكو�ت وأسس إحدى أكبر الشر�ات في المنطقة في مجال المواد الغذائ�ة والخضار والفواكه. وحتى وفاته،  
رحمه هللا، �انت الشر�ة التي أسسها و�مساعدة أوالده قد ازدهرت وتوسعت لتمتلك شر�ات أخرى وانتشرت  

 منتجاتها في �افة أنحاء العالم لیومنا هذا. 
 

 

 
 

  

 ومن مي� أ�مل مي� لك يشء"   ، من مي� الصّ�ة مي� أ�مل " 
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شكل مجالوقد  في  المقدمة  الخدمات  فلسطین  االعاقة  ت  اهتمام    في  تأس�سها  "لتعاون "لمصدر  تو   ،منذ  على  التي  تحسین صحة  عمل 
القطاع حفز  لت  المذ�ور أعاله  5ضمن المجال رقم هذا العام   الجائزةتأتي  حیث    الفلسطینیین على أرضهم وفي مخ�مات اللجوء في لبنان

 بداع. التمیز واإلمز�د من ل االهلي العامل في مجال االعاقة  
 
 

 فلسفة الجائزة 

في  مجال ادماج األشخاص ذوي اإلعاقة وتفعیل دورهم في الح�اة العامة    دعم االبداع والتمیز فيحول  لهذا العام تتمحور فلسفة الجائزة  
التي تستهدف والمشار�ع التنمو�ة في اطار منظمات أهل�ة فلسطین�ة  الم�ادرات  تشج�ع    من خاللفلسطین ومخ�مات اللجوء في لبنان  

فعالة أسالیب وآل�ات إبداع�ة  من خالل  ح�اة �ر�مة نشطة    وع�شتوس�ع فرص مشار�ة األشخاص ذوي اإلعاقة في �افة نواحي الح�اة  
 . التأهیل و�ناء القدرات، التقبل المجتمعي، والبیئة الصد�قة الدامجةحدیثة ومتطورة في 

 

 ومجاالت عملها  أهداف الجائزة

ذوي    لألشخاص تحسین جودة ونوع�ة الح�اة  الهادفة لالُفضلى  التنمو�ة  الممارسات وتشج�ع وتعم�م  الى تعز�ر  هذا العام  تهدف الجائزة  
الجائزة �افة و   .التمكین والتقبل والبیئة الصد�قةمتطورة في مجاالت  الالتنمو�ة    الم�ادرات والمشار�عمكافأة  من خالل    االعاقة تشمل 

 ومن ضمنها: األثر المستدام على ح�اة األشخاص ذوي اإلعاقة وذو�همالتدخالت التنمو�ة ذات 
 . تمكین و�ناء قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة والموجهة نحو تحسین فرصهم في االندماج في الح�اة العامةبرامج وتدخالت  .1
 .والمقدرات المع�ش�ة الع�شلخدمات سبل في الوصول األشخاص ذوي اإلعاقة التدخالت التنمو�ة الموجهة لتوس�ع خ�ارات  .2
 (livelihood entitlements)  بناء    و�ما على  بناء    الرأسمال�شمل  تدر�ب،  (تعل�م،  لدیهم  للخدمات   ،مهارات)ال�شري  الوصول 

  الرأسمال الوصول لمصادر التمو�ل (  ،اجتماعي)، ش�كات دعم  االجتماع�ة (تنظ�م، تشب�ك  لخدمات سبل الع�ش  الوصول  الصح�ة،
 . الوصول للموارد الطب�ع�ة، والسوق  ،المالي)

 : �شكل عام مجاالت الجائزة
 المساهمة في تحسین شمول�ة وجودة الخدمات النوع�ة لمرضى األمراض غیر السار�ة المزمنة وغیر المعد�ة.  .1
  االطفال.العمل على تقد�م خدمات عالج�ة ووقائ�ة متخصصة وشاملة لرعا�ة  .2
 ز�ادة وعي الجمهور الفلسطیني حول قضا�ا الرعا�ة الصح�ة.   .3

 المساهمة في تخف�ض نس�ة األمراض الناتجة عن سوء التغذ�ة لدى األطفال والنساء. .4
 . المساهمة في تحسین مشار�ة االشخاص ذوي االعاقة في التنم�ة المجتمع�ة  .5
 للفلسطینیین األكثر ُعرضة لألزمات. المساهمة في تقد�م خدمات الدعم النفسي  .6

 



  

Page 8 of 20                             1202  قطاع الصحيتمیز في الللجائزة التعاون                    
   

 .للفئات المستهدفة والحیز المتاح البرامج الموجهة لرفع مستوى التقبل والدعم المجتمعي .3
 . )، والنفس�ةالفیز�ائ�ةالبرامج والتدخالت الموجهة لموائمة البیئة المح�طة �كافة جوانبها (القانون�ة، االجتماع�ة  .4
 . والمستقبل�ة لألشخاص ذوي اإلعاقةاآلن�ة الخدمات والتدخالت الموجهة لتلب�ة االحت�اجات  .5

 
 

لعام    اإلعاقة:التر�یز على  لماذا   اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لحما�ة حقوق و�رامة  المتحدة  األمم  �اتفاق�ة  فلسطین  و�سعى    . 2006تلتزم 
طاقاتهم اطالق  المعنیون في قطاع اإلعاقة إلى تجم�ع جهودهم وتنس�قها في إطار توجه وطني عام لمساندة األشخاص ذوي اإلعاقة في  

 تمع الفلسطیني وتحرره من االحتالل.وتوس�ع فرص مشار�تهم في عمل�ة بناء وتنم�ة المج
 

ل2006ُتَعرَّف اإلعاقة وفقا لما جاء في دی�اجة اتفاق�ة األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة كما   یزال ال  مفهوما ، على أنها تشكِّ
 والبیئات المواقف في جزالذین لدیهم إصا�ات أو صعو�ات، مع الحوا األشخاص، بین التفاعل �سبب تحدث اإلعاقة التطور وأن قید

 اآلخر�ن.  المساواة مع قدم  على في مجتمعهم فعالة كاملة مشار�ة دون مشار�تهم تحول التي المح�طة
 أو بدن�ة األجل لدیهم صعو�ات أو إصا�ات طو�لة من (الغرض)، �ل   1: جاَء في المادة  �ما  “اإلعاقةاألشخاص ذوي   ”مصطلح و�شمل
 المساواة  قدم على المجتمع في وفعالة �صورة �املة المشار�ة من الحواجز مختلف مع التعامل لدى تمنعهمقد   حس�ة، أو ذهن�ة أو عقل�ة

 اآلخر�ن. مع
 

  التر�یز على النموذج الحقوقي التنموي 
وهي غیر قابلة    ،أهم ما یؤ�د عل�ه النموذج التنموي الحقوقي هو أن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ال تختلف �أي حال عن حقوق اإلنسان

ر  للفصل أو التجزئة، �ما ال �فصل قض�ة اإلعاقة عن �افة القضا�ا المتنوعة األخرى. و�عتبر مفهوم اإلعاقة �أنه مفهومًا قابل للتطور وغی
زمة على  ثابت على اإلطالق، و�ؤ�د على أن األشخاص ذوي اإلعاقة هم المحرك األساسي لح�اتهم والمرجع�ة الوحیدة إلقرار التدخالت الال

قضا�اهم على مستوى الس�اسات والتشر�عات واالسترات�ج�ات والتدخالت المتعلقة بهم في مختلف القطاعات، آخذًا �االعت�ار لدى إقرار  
 . 1الفروقات الفرد�ة والنوع االجتماعي والعمر و�افة م�ادین الح�اة ،التدابیر الالزمة والترتی�ات الت�سیر�ة

 دور�ة الجائزة 

من العام التالي وذلك من خالل وسائل اإلعالن المختلفة التي تتبناها   ن�سانعام وتـُمنح في شهر   جائزة سنو�ة ُ�علن عن بدئها �ل 
 المؤسسة.  

  مناطق تنفیذ الجائزة 

، والمخ�مات  1948ق  في الضفة الغر��ة �ما فیها القدس، وقطاع غزة، ومناط  مجال االعاقةتستهدف الجائزة المؤسسات األهل�ة العاملة في  
 متقدمین.   الفلسطین�ة في لبنان، حیث تأخذ �عین االعت�ار خصوص�ة �ل منطقة واالمكان�ات المتوفرة لل

 ق�مة الجائزة 

 . سنو�اً  ُتمنح لمؤسسة واحدة فقطألف دوالر أمر�كي مع درع تكر�مي �حمل اسم الفائز وشعار "التعاون".  50ق�مة الجائزة 
 

  2006، الدی�اجة، الم�ادئ العامة، األشخاص ذوي اإلعاقة اتفاق�ة األمم المتحدة لحقوق  1
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 للترشح للجائزة الشروط العامة 

 على الراغبین �الترشح للجائزة أن تتوفر فیهم المعاییر التال�ة:
 . قطاع االعاقةوغیر ر�ح�ة عاملة ومتخصصة في  فلسطین�ة او مؤسسة قاعد�ة   مؤسسة مجتمع مدنيأن تكون  .1
، أو مخ�مات الالجئین 1948عاملة في الضفة الغر��ة �ما فیها القدس، أو غزة، أو مناطق فلسطین�ة و   أن تكون المؤسسة .2

  3مضى على تسجیلها أكثر من قد وأن �كون ، حسب األصول لدى جهات االختصاص الفلسطینیین في لبنان وأن تكون مسجلة
 سنوات.

 أن تقوم المؤسسة المتقدمة بتعبئة طلب الترشح االلكتروني وااللتزام �إرفاق �ل الوثائق المطلو�ة.  .3
 سنوات من موعد فوزها �الجائزة.  خمس�حق للمؤسسة الفائزة التقدم لنفس الجائزة مرة أخرى، فقط �عد  .4
 یها. جائزة في حال انط�قت شروط الجائزة علل�حق للمؤسسة الفائزة �أحد جوائز التعاون التقدم ل .5
 .والمستفیدین أثره على المجتمع و�ظهر تنفیذهقد تم و م�ادرة أ مشروع أو برنامجالن تتقدم للجائزة �أ المتقدمة  على المؤسسة .6
على المؤسسة المتقدمة للترشح للجائزة ان تتمتع �ح�اة د�موقراط�ة في اجتماع هیئتها العامة وانتخاب مجلس ادارتها وفقا للنظام   .7

 وضاعها القانون�ة مستوفاة الشروط.أ ن تكون ا، و الداخلي المعمول �ه
 

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

 

 االشراف على الجائزة وتحك�مها 

 �شرف على إجراءات الجائزة:
وممثل لكل برنامج وسكرتار�ا المجلس. یتولى المجلس تنفیذ اجراءات الجائزة   عمل�ات فلسطین  مكون من مدیر  مجلس الجائزة: •

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

 ُأسس محددة. الفائز�ن وفق معاییر و 
 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 المؤسسةبرفع التوص�ات المدیر العام �قوم  •

 مراحل تنفیذ الجائزة 

 تمر الجائزة �عدة مراحل لتنفیذها �ما یلي: 
 مرحلة التحضیر واالعالن: .1

عبر وسائل اإلعالم المختلفة، وفي �عض االح�ان  هذا العام في بدا�ة �ل دورة سنو�ة للجائزة ُتعلن "التعاون" عن جائزة  •

وا التقی�م  وآل�ة  المعتمدة  والمعاییر  وأهدافها،  �الجائزة  تعر�ف�ة  ورشة  بتنفیذ  بها،  تقوم   المشار�ة  وفوائد  الزمني  إلطار 

 �اإلضافة الى التوع�ة حول أهم�ة االنجاز والتمیز في العمل المؤسسي.
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 مرحلة الترشح للجائزة  .2
(الطلب االلكتروني  بتعبئة نموذج االشتراك إلكترون�ا  هذا العام  المؤسسات الراغ�ة �االشتراك في المنافسة على جائزة    تقوم •

  مع توفیر جم�ع الملفات المطلو�ة، و�صل جم�ع المؤسسات المتقدمة   2021لجائزة التعاون للتمیز �القطاع الصحي  
�أنها ُتصرّ   م�اشرة ح �شكل مبدئي "للتعاون" اشعار یوضح استالم طل�اتهم. وتقّر جم�ع المؤسسات المتقدمة للجائزة، 

 �الق�ام �ما تراه ضرور�ا �التنسیق مع المؤسسة إلنجاح عمل�ة التقی�م.
 . واالجا�ة عن أي استفسارات حول الجائزة و��ف�ة تعبئة الطلب "التعاون "تقد�م النصح واالرشاد من قبل فر�ق  •

 
 مرحلة الفحص األولي للطل�ات:  .3

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

 ُترفع نتائج التقی�م األول�ة وقائمة الطل�ات التي استوفت الشروط إلى لجنة التحك�م الخارج�ة. •
 

 مرحلة الفحص النهائي للطل�ات:  .4
محایدة مشكلة من خبراء مختصین مشهود لهم تطوع�ة  ترس�خًا لنهج "التعاون" بتبني مبدأ الشفاف�ة في العمل، تتولى لجنة تحك�م خارج�ة  

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

 تأهلت لهذه المرحلة على خبیر مالي لفحص الوضع المالي للمؤسسات.

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

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

 من لجنة التحك�م، �عقد ز�ارات میدان�ة للمؤسسات التي وصلت للقائمة المصغرة.  �قوم عضوان على األقل  •

 د الز�ارة. �حق للجنة التحك�م طلب أي معززات أخرى �ع •

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

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

 ة.ترفع لجنة التحك�م الخارج�ة توص�اتها إلى مجلس الجائز  •
�قوم رئ�س مجلس الجائزة برفع توص�ات لجنة التحك�م الخارج�ة إلى المدیر العام ومنه إلى مجلس اإلدارة في المؤسسة لالعتماد   •

 والمصادقة.  
  

https://www.smartsurvey.co.uk/s/LT4TQK/
https://www.smartsurvey.co.uk/s/LT4TQK/
https://www.smartsurvey.co.uk/s/LT4TQK/
https://www.smartsurvey.co.uk/s/LT4TQK/
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 على:  تقی�مهاالخارج�ة في  التحك�متستند تقی�مات لجنة 

 .الحاكم�ةوانما �حلل نظام  یرت�ط �حجم المؤسسة،شید والذي ال تقی�م التزام المؤسسة �معاییر الحو�مة والحكم الر  .1
، حقق انجازات وتمیز �اإلبداع واألثر على المستهدفین، تتنافس فعل�ًا على أرض الواقع  ة/منفذاو م�ادرة  مشروع أو برنامج   .2

 المؤسسة �ه على الجائزة.
 حجم المشروع أو البرنامج مقابل خبرة و�مكان�ات المؤسسة. .3

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

 ، التمیز على مستوى الحو�مة: نظام أساسي واضح، مرجع�ات حاكم�ة واضحة المعالم (جمع�ة عموم�ة ومجلس ادارة) •

 . لمعاقینوا ضح للنساءاانتظام اجتماعات الهیئات المرجع�ة، ح�اة د�موقراط�ة نشطة، دور�ة االنتخا�ات مع تمثیل و 

والشفاف�ة،   • واالدار�ة  المال�ة  االجراءات  (تمیز  االداري  المستوى  على  دور  ل   حضورالتمیز  المؤسسة،  في  ملموس لمرأة 

األهلي  العمل  ذوي االعاقة، صون البیئة والمحافظة علیها، التر�یز على حقوق االنسان، االلتزام �مدونة سلوك  لألشخاص  

 الفلسطیني، وغیرها......). 

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

 �شكل عام) المح�طة في المؤسسة

المنافع،  )Outreach(االتاحة   • أو  الخدمات،  نطاق  توس�ع  بها  المقصود  االعاقة :  ذوي  األشخاص  لحراك  ،  توفیر حیز 

 . ل مع المجموعات المستهدفة دون تمییزمالتعا

 عناصر االستدامة في المؤسسة ونشاطاتها. •

 
أو برنامج أو خدمة منفذ فعل�ا من  مشروعوهو  ،أو الخدمة المتمیزة الذي تر�د المؤسسة التنافس عل�ه المشروع أو البرنامج )ب

 نقطة): 60قبل المؤسسة مقدمة الطلب (
 
 .لفئة المستهدفةلن تكون خدمات المؤسسة المرشحة متوفرة أ .1

المطلو�ة (�غض النظر عن سن المستفید،  اذا ما �انت الخدمات متوافرة للجم�ع وتستجیب لتنوع الخدمات  .أ

 الجنس، نوع العجز/االعاقة) 

 ، حیث أمكن. ن تساهم في توز�ع جغرافي متوازن للخدماتأ .ب

 ل�ة لالستدامة آن تطور أ .ت

 لمستوى الطلب علیها والحاجة الیها. وتتجاوب ن تمتثلأ .ث
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 المرشحة. خدمات المؤسسة �كون �مقدور األشخاص ذوي اإلعاقة الوصول لن أ .2

 �مكن اعت�ار ان الخدمة مستوف�ة لمع�ار امكان�ة الوصول اذا: 
 . كان الجم�ع یتمتعون ببیئة ماد�ة وانظمة معلومات مستوف�ة لمع�ار امكان�ة الوصول .أ

 كانت هذه الخدمة ال تمیز على اساس الوضع: اشخاص ذوي اعاقة، مصابون، مواطنون او الجئون الخ..  .ب

 �االستناد الى النوع االجتماعي والدین والعرق.كانت هذه الخدمة ال تمیز  .ت

كانت وسائل النقل مؤمنة في اوقات معقولة من المنزل الى مكان توفر الخدمات او الخدمات التي تقدم في   .ث

 المنازل.

 
 ن تكون الكلفة الخاصة �خدمات المؤسسة المرشحة معقولة.أ .3

 �مكن اعت�ار ان الخدمة معقولة الكلفة اذا: 

 .مجان�ة او قدمت مقابل دفع رسم رمزي كانت  .أ

فرض الرسم الواجب دفعه لقاء الحصول على الخدمة استنادا الى سلم �حدد مستوى مع�شة المستفیدین جم�عا مع   .ب

 مع�ار متحرك �ضمن تقس�م الدفعات و�شكل واقعي.

 ل�ات التمو�ل على المدى ال�عید.آكانت تضمن  .ت

 ات او المسكن. كانت تحسب حساب تكال�ف النقل، او الوج� .ث

 
 ن تتمتع المؤسسة بدرجة قبول لدى المستفیدین/ات: أ .4

 �مكن اعت�ار ان الخدمة مقبولة اذا:

 . كانت مقبولة ومعقولة الكلفة على المستوى االجتماعي �النس�ة للجم�ع .أ

ة  قل�ات، فضال عن ثقافي تحترم ثقافة االفراد واألأكانت تراعي االخالق�ات وتتناسب مع الثقافة السائدة  .ب

ن تراعي االعت�ارات الجنس�ة ومتطل�ات دورة الح�اة، �ما ین�غي أاالشخاص والمجتمعات المحل�ة الى ذلك ین�غي 

 السر�ة والخصوص�ة.  أنه احترام مبدأن تصمم �ما من شأ

 
 ن تتمتع المؤسسة �الشفاف�ة وحر�ة االخت�ار وتعزز مبدأ اشراك المستفیدین من الخدماتأ .5

الخدمة خاضعة للمساءلة وان المستفیدین منها ینعمون �حر�ة االخت�ار و�تم اشراكهم في عمل�ة  �مكن اعت�ار ان 
 توفیرها اذا:
 . كان المستفیدون وعائالتهم فاعلین في تطو�ر الخدمات وتوفیرها وادارتها ورصدها .أ

 .تضمن الشفاف�ة المال�ة والتنظ�م�ةآل�ة وضعت  .ب

 .ت�ار وتحدید طلبهم الخاص على الخدماتتمتع االشخاص ذوي االعاقة �الحق في االخ .ت
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 ن تتمتع خدمات المؤسسات المرشحة �الجودة أ .6
 �مكن اعت�ار ان الخدمة جیدة النوع�ة اذا: 

 . كانت متمحورة حول الفرد .أ

 .فراد وفرص دمجهم في المجتمعتعزز حقوق األ .ب

 .كانت موجهة نحو النتائج/المخرجات .ت

 .استندت الى شراكات جیدة مع المجتمع المحلي .ث

 ما �عد المشروع المقدم. وضع نظام �ضمن االستمرار�ة في توفیر الخدمات (قبل و�عد توفیر الخدمة)  .ج

 . كانت الموارد ال�شر�ة قادرة على التك�ف مع احت�اجات المستفیدین وتلبیتها .ح

 .للمراق�ةآل�ات توافرت  .خ

 الخدمة معاییر وس�اسات واجراءات وتماشت معها. طورت  .د

 
 التدخالت:أمثلة على أنواع 

 . التنظ�م و�ناء القدرات المؤسسات�ة لمنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة القاعد�ة •
 .التعل�م اإلبداعي، التدر�ب، بناء القدرات والمعارف •
 . التشغیل و�تاحة فرص العمل •
 .التمكین االقتصادي •
 .هیل�ةأالخدمات الصح�ة العالج�ة والت •
 . التأهیل النفسي والمجتمعي •
   .البن�ة التحت�ةموائمة  •
 . موائمة القوانین واألنظمة واإلجراءات والس�اسات •
 .تطو�ر نظم المعلومات والوصول الیها •
 . لحیز المتاح لحراك األشخاص ذوي اإلعاقةاتوس�ع  •
ت�ات والفت�ان...  وصول وانتشار البرامج / الم�ادرات المرشحة للفوز �الجائزة إلى الفئات المختلفة مثل االطفال، ��ار السن، النساء، الف •

 الخ. 
 آل�ات المتا�عة: واضحة، مط�قة، وموثقة. •

 
 نقطة)  15حجم المشروع أو البرنامج �المقارنة مع امكان�ات المؤسسة وخبرتها ( )ج

 المشروع أو البرنامج.  خبرة المؤسسة �السنوات مقابل فكرة وحجم وأثر •

 قدرة المؤسسة المال�ة �المقارنة مع عدد المستفیدین من المشروع.   •
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 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  (عضو واحد مشترك في جم�ع الز�ارات) من لجنة التحك�م
 عالمة على العالمة النهائ�ة بناًء على نتائج الز�ارات المیدان�ة.  50إضافة 
 مرحلة االعالن عن المؤسسة الفائزة:  .5

عبر وسائل التواصل االجتماعي، �س�قه حملة إعالم�ة للجوائز والقوائم القصیرة  ن�سانتقوم التعاون �اإلعالن عن النتائج خالل شهر 
 ك�م للتكر�م. أو �حسب آل�ة اإلعالن التي تراها التعاون مناس�ة.ومن ثم یتم دعوة الفائز�ن ولجان التح

 مرفقات طلب التقدم للجائزة 
 ُ�طلب توفیر المرفقات أدناه، �شرط للتأهل للقائمة المصغرة: 

 مرفقات اج�ار�ة (في حال لم تتوفر یتم استثناء الطلب)
 الطلب اإللكتروني للجائزة. -
 الرسمي.نسخة عن تسجیل المؤسسة  -
 2020م  نسخة مصدقة عن الب�انات المال�ة المدققة للمؤسسة للعا -
 قائمة �أسماء أعضاء مجلس اإلدارة.  -

 �عض الملفات التي تثري طلب التقدم
 إلثراء الطلب أخرى مرفقات 

 أو الرا�ط االلكتروني له.  2020تقر�ر المؤسسة السنوي للعام  -
 . الخطة االسترات�ج�ة ان وجدت -
 . �جودة عال�ة )Logoشعار المؤسسة ( -
 . ألنشطة المؤسسة وأنشطة المشروع المنافسممیزة وذات جودة صور  5 -
 . إن وجد  الخدمة / ملفات وفیدیوهات وروا�ط الكترون�ة تدعم هذا / البرنامج/المشروع -

 خطوات تقد�م طلب الجائزة  
  )1202القطاع الصحي في الطلب االلكتروني لجائزة التعاون للتمیز (: التالي إلكترون�ًا على الرا�طتعبئة طلب الجائزة  .1

 ارفاق جم�ع المرفقات المطلو�ة داخل الطلب االلكتروني. .2

 . انهاء االستب�انالضغط على  .3
 اشعار �التالي:ستظهر لك  .4

 
 
 

 
 2415130(2)970+في حال لم تظهر هذه الجملة �جب مراجعة "التعاون" على هاتف رقم:  •

 �التوفیق انتهت األسئلة مع تمن�اتنا لكم 
 2022 ن�سان شهرخالل وسیتم اعالن النتائج  متم استالم طل�ك

 شكرا لكم
 

https://www.smartsurvey.co.uk/s/LT4TQK/
https://www.smartsurvey.co.uk/s/LT4TQK/
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 .عصراً  4في تمام الساعة  17/10/2120الموافق  األحدیوم 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:  

 healthaward@taawon.orgللجائزة 
 

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

mailto:healthaward@taawon.org
http://www.welfareassociation.org/ar/awards
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 ملحق رقم 1: نموذج عن طلب الجائزة االلكتروني 

 
 
 

 
 "لم�ادرات صح�ة متمیزة"أحمد أبو غزالة  الحاج جائزة المرحوم -2021 لعام للتمیز �القطاع الصحي "التعاون "جائزة 

 
 (یرجى االطالع على دلیل إرشادات الجائزة قبل تعبئة الطلب) نموذج طلب التقدم                                      

  :اسم المؤسسة المتقدمة �العر��ة
  االنجلیز�ة: المتقدمة �اللغةاسم المؤسسة  

  اسم مدیر/ة المؤسسة: 
  البر�د االلكتروني لمدیر/ة المؤسسة: 

  اسم الشخص المخّول �المتا�عة
  البر�د االلكتروني للشخص المخول للمتا�عة:

  عنوان المؤسسة الكامل:
 الجوال:   الفاكس: الهاتف:                                                                  

 الموقع اإللكتروني للمؤسسة:  البر�د اإللكتروني:
عنواین وسائل التواصل االجتماعي للمؤسسة إن  

 وجدت
 

 
 %)25الحو�مة والحكم الرشید ( .1

 التسجیل والحاكم�ة )أ
 المؤسسین: عدد وتسجیل المؤسسة:تار�خ التأس�س 

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

  مدة دورة الهیئة اإلدار�ة: آخر انتخا�ات للهیئة اإلدار�ة:
عام    ذ�ر 2021عدد الموظفین المتفرغین عام          جزئي  بدوام  الموظفین  عدد 

2021 
   ذ�ر

   أنثى  أنثى
  اآلن:  حتى 2020عام عدد الموظفین المستقیلین أو الذین أنهیت خدماتهم خالل 

 : االعاقةعدد المتطوعین و/ أو العاملین من ذوي  : 2021عدد المتطوعین عام 
 المیزان�ة الكل�ة �الدوالر:   عدد المشار�ع الجار�ة: 

 ولن ، )2120 الصحي �القطاع للتمیز التعاون  لجائزة االلكتروني الطلب: (�جب تعبئة هذا الطلب الكترون�ًا فقط من خالل الرا�ط التالي
 . قدم من خالل البر�د االلكتروني وتم وضع الطلب هنا لالطالع فقطیتم قبول أي طلب � 

 

https://www.smartsurvey.co.uk/s/LT4TQK/
https://www.smartsurvey.co.uk/s/LT4TQK/
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           تنم�ة مجتمع�ة    تعل�م         حقوق انسان              ثقافة      صحة   مجاالت عمل المؤسسة الرئ�س�ة:  
 .....................................................................(�مكن اخت�ار أكثر من قطاع)        غیرها، حدد       زراعة. 

   نعم ، اذا نعم یرجى ذ�رها مع ذ�ر السنة   ال                  هل حصلت المؤسسة على جوائز سا�قة خالل الثالث سنوات السا�قة  
 .................................................... 

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

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

 

 على مستوى االدارة والمال�ة )ب

 �لمة).   300صف/ي ما الذي �میز األنظمة اإلدار�ة والمال�ة في مؤسستكم (ال تز�د عن  .1
تقار�ر مال�ة مدققة ونظ�فة سنو�ا، انظمة داخل�ة محدثة ومعتمدة وانتخا�ات دور�ة، صون البیئة والمحافظة    :على سبیل المثال ال الحصر

والمبنى مناسب لهم، مدى  االعاقة،  ..)، دور المرأة في المؤسسة، دور ذوي  علیها (الس�اسة البیئ�ة في المؤسسة ،الورق، التدخین،... 
   .العاملینمساهمة الموظفین في تعدیل الس�اسات الداخل�ة ومساهمتهم في صنع القرار، والتر�یز على حقوق 

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

 ال نعم  البند
   توفر نظام مالي   

   توفر دلیل لإلجراءات المال�ة 
   توفر دلیل إلدارة الموارد ال�شر�ة

   وجود مدقق حسا�ات خارجي
   توفر دلیل للتور�دات والمشتر�ات 

   الس�اسة البیئ�ة
س�اسات الحما�ة المجتمع�ة للفئات المهمشة 

 واألطفال والنساء وذوي اإلعاقة 
  

 
 

 �حد اقصى.مثالن  خرى ضمن برامجكم؟ اذا �انت االجا�ة نعم، اعط ب�ك مع مؤسسات أهل هناك تنسیق وتش .2
 السنة مجال التشب�ك  واسم المشروع المشترك  المؤسسة التي تم التشب�ك معها

1.   
2.    

 البرامج والنشاطات التي تنفذها المؤسسة   )ت
 هل تتوفر خطة استرات�ج�ة للمؤسسة؟   .1
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 ال نعم                                      
 

 في مؤسستكم مع ذ�ر المانحین لهذه البرامج؟  أو مشروعین برنامجینما أهم  .2
 المانح ق�مة المنحة الفترة  الهدف الرئ�سي  البرنامج/المشروع #
1      
2      

مدى وصول خدمات المؤسسة للفئات المختلفة مثل االطفال، كبار السن، النساء، الفتیات  االتاحة:  
 والفتیان... الخ. 

............................................................................................................................. ...... 
ذوي االعاقة مثل االطفال، كبار السن، النساء، الفتیات والفتیان...   لالشخاص  . مدى انتشار الخدمات 2

 الخ. 
 

............................................................................................................................. ... 
 االستدامة المؤسس�ة  )ث

 �لمة) 200صف/ي عناصر ورؤ�ة االستدامة في المؤسسة ونشاطاتها ( ال تز�د عن 
.................................................................................................... ............................ 

 المنافس على الجائزة  / الخدمة المقدمة/ البرنامج   المشروع/ البرنامج .2

 كما هو موضح أدناه  للمنافسة على الجائزة،  التدخلة سبب اخت�ار هذا /مبینالمشروع/ البرنامج / الخدمة المقدمة صف/ي 
 

 ........................................................................ ..:المشروع/ البرنامج / الخدمة المقدمة اسم  •
 تار�خ بدا�ة تنفیذ المشروع:...................................................  •
 ...... ............�لمة):............ 150لماذا تم اخت�ار هذا المشروع/ البرنامج للمنافسة على الجائزة (ال تز�د عن  •
   ...... ....................�لمة).......................................... 300ملخص �صف المشروع: (ال یز�د عن •
 ال                                        نعم هل أنشطة المشروع/ البرنامج منته�ة:           •

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

 اذا �انت اإلجا�ة ال:  •
o .................................................................................. :متى ینتهي المشروع ... 

 .................... ............................................................... العام للمشروع/ البرنامج: الهدف •
 ... ....................................................................  الفئة المستهدفة (الم�اشرة وغیر الم�اشرة): •
 ........................................................... .......................................... منطقة التنفیذ: •
 ............................. ......................................................................... آل�ات التنفیذ: •
 دور �ل من التال�ة في المشروع/ البرنامج:  •
  فر�ق عمل المشروع  ................(  ).................................................................. . ........ 
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  (تمكین وتوج�ه):.....................................................االشخاص ذوي االعاقة ....................... 
  (اللجنة االستشار�ة، صانعي القرار، المجتمع المحلي، الجهات ذات العالقة) األطراف األخرى: ....................... . 
 : �لمة) 300لذلك: (ال یز�د عن  لمدخالت، المخرجات، والنتائجأثر المشروع أو البرنامج، مع توض�ح ا •
  المستفیدین:..................................................................................األثر على. . 
  المحلي:............................................................................... األثر على المجتمع 
 ...............................................................................:األثر على المؤسسة ....... 
  150برنامج منتهي أو مستمر) (ال یز�د عن ال /ما مدى استدامة األثر على المستفیدین الم�اشر�ن؟ (سواء المشروع •

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

اهم�ة التر�یز على اإلشراك والتشب�ك والتشاور مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة والسلطات المحل�ة والمنظمات الخاصة  
 .................................................. .......�اإلعاقة ومزودي خدمات اإلعاقة في جم�ع مراحل المشروع

 ......................... بتحسین وصول االشخاص ذوي االعاقة للخدمات المطلو�ة؟ك�ف ساهم المشروع/ البرنامج  •
 ................................................ ما هو دور االشخاص ذوي االعاقة بتطو�ر فكرة المشروع/البرنامج؟ •
 ................................ .. ما هو دور االشخاص ذوي االعاقة في توج�ه ومتا�عة انشطة المشروع/البرنامج؟  •

 

 

 أهم�ة الجائزة   .3
 �لمة)  200لماذا في رأ�كم �جب أن تحصلوا على الجائزة؟ (ال تز�د عن  •

................................................................................................................................. 
الجائزة؟ • ق�مة  الجائزة ��ف سیتم استخدام  تم حصولكم على  والتأثیر    توض�ح  في حال  الجائزة،  �ق�مة  التصرف  لك�ف�ة 

 �لمة)  200(ال تز�د عن تمرار�ة، وتأثیر المؤسسة المتوقع على خدمات، واس
.................................................................................................................... ........... 

 
 

 مرفقات إلثراء الطلب .4
 مرفقات اج�ار�ة (في حال لم تتوفر یتم استثناء الطلب)

 الطلب اإللكتروني للجائزة.  .1
 المؤسسة الرسمي.نسخة عن تسجیل  .2
 2020 نسخة مصدقة عن الب�انات المال�ة المدققة للمؤسسة للعام .3
 قائمة �أسماء أعضاء مجلس اإلدارة. (�مكن ذ�رها في الطلب االلكتروني).   .4

 مرفقات أخرى إلثراء الطلب
 أو الرا�ط االلكتروني له.  2020تقر�ر المؤسسة السنوي للعام  .5
 الخطة االسترات�ج�ة ان وجدت  .6
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 . �جودة عال�ة )Logoشعار المؤسسة ( .7
 .صور ممیزة وذات جودة ألنشطة المؤسسة وأنشطة المشروع المنافس 5 .8
 ملفات وفیدیوهات وروا�ط الكترون�ة تدعم هذا المشروع/ البرنامج إن وجد.  .9

 

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

 
 

 
 انتهت األسئلة 

 مع تمن�اتنا لكم �التوفیق  
 ----------------------- 


	مقدمة
	رؤية المؤسسة
	رسالة المؤسسة
	قيم العمل المؤسسية
	الهدف العام
	برامجنا

	خلفية عن جوائز التعاون
	جوائز "التعاون" 2021

	جائزة التعاون للتميز في القطاع الصحي -"جائزة المرحوم الحاج أحمد أبو غزالة"
	"لمبادرات صحية متميزة"
	فلسفة الجائزة
	أهداف الجائزة ومجالات عملها
	دورية الجائزة
	مناطق تنفيذ الجائزة
	قيمة الجائزة
	الشروط العامة للترشح للجائزة
	الاشراف على الجائزة وتحكيمها
	مراحل تنفيذ الجائزة
	مرفقات طلب التقدم للجائزة
	خطوات تقديم طلب الجائزة


