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 2022للقدس "التعاون" جائزة ل  �س�ةملخص البنود الرئ 

 

المقدم   وع  الم�ش فكرة 
 للمنافسة ع� الجائزة 

نامج المقدم للمنافسة ع� الجائزة  أن وع أو ال�ب  ع�قد تم تنف�ذە �كون الم�ش
�
ا  كب�ي

�
 وترك أثرا

نامج  . المستف�دين وع أو ال�ب اف مؤسسة التعاون. بدعم ع� أن ال �كون الم�ش  أو تحت ا�ش
 

الف دوالر أم���ي إضافة إ� درع تك���ي �حمل اسم المؤسسة الفائزة وشعار "التعاون".    50ق�مة الجائزة   ق�مة الجائزة
 و 

�
منح الجائزة لمؤسسة واحدة فقط سن��ا

ُ
  . ت

وط    للتقدم  العامةال�ش
 

ع� المؤسسة األهل�ة المتقدمة أن تكون مؤسسة أهل�ة فلسطين�ة غ�ي حكوم�ة وغ�ي ر�ح�ة، وال �حق   .1
 للمستشف�ات والجامعات التقدم للجائزة.  

ي نطاق محافظة القدس، بح�ث �كون المقر الرئ��ي   .2
أن تكون المؤسسة مقدس�ة، أي موجودة وعاملة �ف

ي محافظة القدس. محافظة القد
،  للمؤسسة موجود �ف س �شمل كافة المدن والبلدات والقرى والضوا�ي

 . ي  لتع��ف الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيئف
�
 تبعا

ف ع� األقل.  .3  ع� المؤسسة األهل�ة المتقدمة أن تكون مسجلة منذ عامني
شح .4 ام ب�رفاق كل  أن تقوم المؤسسة المتقدمة بتعبئة طلب ال�ت ف المتوفر ع� موقع الجائزة واالل�ت

 الوثائق المطل��ة. 
، فقط بعد خمس سنوات ع� مبادرة أخرى �حق للمؤسسة الفائزة التقدم لنفس الجائزة مرة أخرى  .5

 . المرة األو� من موعد فوزها بالجائزة
ي حال انطبقت  .6

�حق للمؤسسة الفائزة بأحد جوائز التعاون التقدم لجائزة أخرى من جوائز التعاون �ف
وط الجائزة   عليها.  �ش

نامج المقدم للمنافسة ع� الجائزة  �كون أن .7 وع أو ال�ب  ع�  قد تم تنف�ذە الم�ش
�
ا  كب�ي

�
وترك أثرا

اف مؤسسة التعاون.  . المستف�دين نامج �دعم أو تحت ا�ش وع أو ال�ب  ع� اال �كون الم�ش
شح للجائزة ان تُ  .8 هيئتها ل ات دو�ةاجتماعيتضمن  دار �شكل د�موقرا�ي ع� المؤسسة المتقدمة لل�ت

وضاعها القانون�ة  أن تكون أالعامة وانتخاب مجلس ادارتها وفقا للنظام الداخ�ي المعمول به، و 
وط.   مستوفاة ال�ش
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 مقدمة 
مؤسسة   تأسستأهل�ة  "التعاون"   . ف فلسطني ي 

�ف مسجلة كف�ع  جن�ف  مستقلة  ي 
الشخص�ات   1983عام    �ف من  مجموعة  بمبادرة 

،االقتصاد�ة والفك��ة  
�
 واقتصاد�ا

�
ي اجتماع�ا ف اإل�سان الفلسطيئف ي مخ�مات الشتات    الفلسطين�ة والع���ة بهدف تمكني

ف و�ف ي فلسطني
�ف

ي لبنان. تنفذ "التعاون" مشار�عها التنم��ة 
القدس إلعمار  و�رنامج واإلغاث�ة ضمن أر�عة برامج رئ�س�ة: التعل�م، والثقافة، الفلسطين�ة �ف

ف الشباب ودعم األيتامالتنم�رنامج و البلدت القد�مة،   . �ة المجتمع�ة بما �شمل تمكني

 رؤ�ة المؤسسة
تنعم    إ�  "التعاون"تتطلع   ف ع���ة  ي فلسطني

�ف ف  ف كمواطنني الفلسطينيني فيها    باالستقاللتع��ز صمود  يتمتعون  والح��ة والد�مقراط�ة 
ف و�بداع.  ي تفع�ل جميع قدراتهم بتم�ي

  بال�رامة والرخاء والتقدم و�تمكنون فيها من تحقيق ذاتهم، مع توف�ي الفرص المتكافئة لهم �ف
 

 رسالة المؤسسة 
ي والحفاظ    "التعاون"�س�   ي تط��ر قدرات اإل�سان الفلسطيئف

ف �ف ي �ساهم بتم�ي أن تكون المؤسسة الفلسطين�ة األهل�ة التنم��ة الرائدة الئت
ي   الفلسطيئف الشعب  ي الحت�اجات  المنه�ب التحد�د  ، وذلك من خالل  ي

المديف المجتمع  بناء  ي 
ثقافته الح�ة و�ف تراثه وه��ته ودعم  ع� 

 ل�ات السل�مة لالستفادة القصوى من مصادر التم��ل المتاحة. وأول��اته والعمل ع� إ�جاد اآل 
 

 ق�م العمل المؤسس�ة  
ام ف ي  االل�ت   . والمهن�ة  واالستقالل�ةالوطئف

 

 الهدف العام 
ي   ف اال�سان الفلسطيئف ي  تمكني

.  ومؤسسات المجتمع المديف
�
 واقتصاد�ا

�
 اجتماع�ا

 

 برامجنا 
ي تنم�ة 

: تندرج مساهمات "التعاون" �ف ي ضمن أر�عة برامج رئ�س�ة و�ي  اإل�سان والمجتمع الفلسطيئف
ف و�عزز الق�م والسلوك�ات التعل�م .1 ي توف�ي تعل�م نو�ي ين�ي المعارف و�طور كفا�ات ومهارات الطلبة والمعلمني

: المساهمة �ف
 . ف االقتصادي واالجتما�ي  اإل�جاب�ة و�عزز التمكني

الثقافة كمكالثقافة .2 ي ال�ي وتع��ز اله��ة الفرد�ة والجماع�ة والتأ��د ع� دور  ي الفلسطيئف
الثقا�ف ّون  : الحفاظ ع� الموروث 

ف االقتصادي   ي وتع��ز دور التمكني
ي اإل�سايف

ي الحوار الثقا�ف
ي �ف ا�ة المنجز الفلسطيئف وموجه لعمل�ة التنم�ة المستدامة وع� �ش

ي استدامة القطاع. 
 واالجتما�ي �ف

المجتمع�ة:  .3 واالجتماع�ة   التنم�ة  االقتصاد�ة  التنم�ة  تحقق  محل�ة  اقتصادات  و�ناء   ، ف للفلسطينيني ال���م  الع�ش  دعم 
، وتعزز من قدرتهم من الصمود ع� أرضهم، وذلك من خ ف ي العمل  والصح�ة العادلة والمستدامة للفلسطينيني

الل االستمرار �ف
وتقد�م   التحت�ة،  والبن�ة  والزراعة،  المؤسسات،  عمل  أداء  وتط��ر  بالصحة،  والمتمثلة  المختلفة،  نامج  ال�ب مكونات  ي 

�ف
ف االقتصادي.  ي حاالت الطوارئ، باإلضافة إ� رعا�ة األيتام والتمكني

 المساعدات اإل�سان�ة واإلغاث�ة �ف
القد�مة:    برنامج .4 البلدات  إلعمار  الثالقدس  واله��ة  ي 

والتار��ف المعماري  اث  ال�ت ع�  الحفاظ  ي 
�ف للمدن  المساهمة  قاف�ة 

ي البلدات التار�خ�ة.  
ي التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة لقطاعات الح�اة �ف

، والمساهمة �ف ف ي فلسطني
 والبلدات التار�خ�ة �ف

 

 "التعاون " جوائز خلف�ة عن 
 من المؤسسة بأهم�ة تقدير وتك��م إنجاز و�بداع الشعب    2003انطلقت جوائز "التعاون" منذ بدا�ة عام  

�
ف والعطاء وذلك إ�مانا للتم�ي

. وقد كانت عائلة الشخش�ي أول   ف ، وللحفاظ ع� العراقة واألصالة والجذور وخلق الروح التنافس�ة المبن�ة ع� اإلنجاز والتم�ي ي الفلسطيئف
ي العام  2015-2007زة االنجاز لمدة �سع سنوات (من تبئف جائ

للمؤسسات    وخصصتتبنت عائلة عبد الهادي الجائزة    2016). و�ف
ي 
ي القطاع الثقا�ف

ي العام    ،العاملة �ف
، وسم�ت باسم المرحوم نع�م عبد الهادي. كما    2020و�ف ي

ي القطاع الثقا�ف
ف �ف خصصت لألفراد العاملني

ي 
ي القدس عام  أطلقت "التعاون" جائزة من�ي ال�الويت

ي للتنم�ة المجتمع�ة �ف
. أما 2012 للشباب ال��ادي وجائزة المرحوم راغب ال�الويت

ي التعل�م
ف �ف جائزة فلك وعبد ال���م كامل   واستمرت ولمدة خمس سنوات فقط.    2014تم اطالقها عام    ، فقد جائزة نب�ل القدو�ي للتم�ي

ي غزة  
ي العام   .2019م  وحئت عا  2014عام  من  الشوا للمؤسسات المجتمع�ة �ف

أطلقت التعاون ثالث جوائز جد�دة، �ي جائزة    2017و�ف
القطاع الص�ي   ي 

ف �ف للتم�ي أبو غزالة"  -"التعاون"  الحاج أحمد  التعاون للمعلم/ة  2021واستمرت حئت عام    جائزة "المرحوم  ، وجائزة 

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%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


  
 

Page 5 of 15             ي  راغب  المرحوم جائزة -2202التعاون للقدس  جائزة
ي   المجتمع�ة للتنم�ة ال�الويت

نعمل للقدس -القدس  �ف    
 

ل ي القدو�ي للمنح الدراس�ة 
ي ومؤسسة هايف

/ة بدعم من الس�د من�ي ال�الويت ف ي العام    2017عام  المتم�ي
استمرت جائزة    2018فقط، و�ف

. هذا باإلضافة إلطالق جائزة "التعاون" للتطب�قات التكنولوج�ة المبتكرة عام  ي
/ة بدعم من الس�د من�ي ال�الويت ف   2017المعلم/ة المتم�ي

 ولعام واحد فقط. 
ي  

ي  تم تصم�م الجوائز لتقدير و�شجيع رواد المجتمع المديف ي التنم�ة المستدامة ، كما أنها    الذين ُ�ظهرونالفلسطيئف
ي المساهمة �ف

ا� �ف ف تم�ي
ف للجوائز من قبل لجان تحك�م   . وتم تقي�م المتقدمني ف ، الذي يؤدي بدورە لتحقيق التم�ي �ه والص�ي ف تحث ع� توافر الشعور التناف�ي ال�ف

ي "التعاون"
ف ع� هذە الجوائز مجلس الجائزة �ف  . مستقلة وذلك لضمان ح�اد�ة االخت�ار، و��ش

 2202 "التعاون"جوائز 
 جوائز دور�ة وفق الفئات التال�ة:   أر�ــعهذا العام  "التعاون"َتمنح 

ي القدس  - للقدس  "التعاون"جائزة   .1
ي للتنم�ة المجتمع�ة �ف

منح للمؤسسات تُ   " للقدس نعمل":   جائزة المرحوم راغب ال�الوئت
المجتمع�ة   ي المتواجدة و االهل�ة 

ي  القدس و   محافظة  العاملة �ف ف  تقدم  الئت للفلسطينيني ة  ف ي محافظة  خدمات مجتمع�ة متم�ي
�ف

 . القدس
ال��ادي   - للشباب  " التعاون"جائزة   .2 ي 

الفلسطيئف للشباب  ي 
ال�الوئت ي  تُ   .. نبدع": . "لغٍد أفضل  جائزة من�ي  الفلسطيئف للشباب  منح 

ي �ستهدف   والمبادراتاألعمال ال��اد�ة    مبادراتأصحاب   االجتماع�ة ال��اد�ة، وذلك لتشجيع الشباب نحو االبداع واالبتكار. والئت
ي الضفة الغ���ة وقطاع غزة ومناطق 

ي مناطق عمل المؤسسة �ف
ي لبنان.   1948الشباب �ف

ف �ف  ومخ�مات الالجئني
ف جائزة "التعاون"   .3 ي للتم�ي

ي �ف
 ما ن��د": " جائزة المرحوم نع�م عبد الهادي -القطاع الثقا�ف

�
هذا العام سُتمنح لألفراد وسنكون يوما

ي 
ي والمتواجدين �ف

ي الحقل الثقا�ف
ف �ف ف والعاملني ي لبنان 1948الضفة الغ���ة وقطاع غزة ومناطق  الفنانني

ف �ف  .ومخّ�مات الالجئني
ف   ة/ للمعلم  "التعاون"جائزة   .4 ي    -ة/ المتم�ي

ي الذي يتّ .. نهضة وطن":  . ة/ "ابداع معلمجائزة من�ي ال�الوئت طرق بع  ُتمنح للمعلم الفلسطيئف
ي عمل�ة التدر�س

ي الضفة الغ���ة والقدس وقطاع غزة ومناطق    وآل�ات وأسال�ب جد�دة وفَعالة �ف
ي احدى المدارس الفلسطين�ة �ف

و�عمل �ف
ي لبنان.   1948

ف �ف  ومخ�مات الالجئني
 

:  الفائ��لم��د من المعلومات حول جائزة التعاون للقدس و  ي األعوام السابقة �مكنكم الدخول ع� الرابط التا�ي
 جائزة التعاون للقدسن �ف

ون�ة "التعاون لم��د من المعلومات عن جوائز" :  ير�ب متابعة صفحتنا االل��ت  جوائز التعاون ع� الرابط التا�ي
 

ي القدس "للقدس نعمل"   -جائزة "التعاون" للقدس
ي للتنم�ة المجتمع�ة �ف

 جائزة المرحوم راغب ال�الوئت
الذي تحققه   ف واالبداع  تقدير اإلنجاز والتم�ي بأهم�ة   من "التعاون" 

�
بتأس�س ا�مانا المؤسسة  الفلسطين�ة، قامت  المؤسسات األهل�ة 

ت ب�حداث ف ة ومبدعة وتم�ي ف ف واالبداع، وُتمنح للمؤسسات األهل�ة أو األفراد الذين حققوا إنجازات مم�ي  جوائز سن��ة تهتم باإلنجاز والتم�ي
ي مجال عملهم ورسالتهم. أو �سعون لتحقيق إنجازات من خالل م

ات إ�جاب�ة مستدامة �ف  شار�ــــع ومبادرات مبدعة. تغي�ي
 

ي تتعرض لها المدينة وأهلها،  القدس  ألهم�ة  ونظرا�  ي المرحوم راغب  جائزة  جاءت    وحجم الهجمة الئت
ي للتنم�ة المجتمع�ة �ف

ال�الوئت
ي مواجهة مخططات االحتالل    ،القدس

ي تتخذ أشكاال وأدوات ووسائل متعددة تهدف جم�عها لتف��ــــغ المدينة من  لتساهم �ف   ، سكانها الئت
ي المدينة المقدسة بما فيها التعل�م   ،وتفك�ك مكونات ه��تها الع���ة

، والس�طرة ع� جميع منا�ي الح�اة �ف ي
والقضاء ع� طابعها التار��ف

،  واإلسكان و  ي
المديف المجتمع  ي ح�ث تلعب  االقتصاد و�ن�ة 

المديف المجتمع  ي    مؤسسات 
يتجاوز عددها    القدسمحافظة  �ف ي    200والئت

  ،
ً
ي   وأساس�ا  دورا حي��ا مؤسسة

ي المدينة ودعم صمود أهلها الن   تع��ز  �ف
ي �ف من  تخف�ف من معاناتهم  ، وذلك بالسيج االجتما�ي الفلسطيئف

ائح االجتماع�ة.   خالل تقد�م الخدمات التنم��ة والطارئة   لمختلف الفئات وال�ش
  

 بالدور األسا�ي والجوهري الذ
�
افا ي األ  ي تؤد�ه المؤسساتواع�ت

ي مواجهة المخطط    هل�ة الفلسطين�ة العاملة �ف
نطاق محافظة القدس �ف

ي    2012منذ العام    "التعاون"، بادرت  اإل�ائ��ي 
ي من الس�د من�ي ال�الويت

 بالتنم�ة المجتمع�ةتأس�س جائزة سن��ة ُتعئف    إ� و�تم��ل س�ف
ي القدس

ي مجال  ، ُت�رّ �ف
ةم من خاللها المؤسسات األهل�ة الرائدة �ف ف ي �س   ،الخدمة المجتمع�ة المم�ي امج التنم��ة الفّعالة والئت هم من اوال�ب

المع�ش�ةخاللها   الظروف  ف  ي تحسني
األ و   �ف ف  الح�ات�ة والتنم��ةتمكني المحافظة ع�  او�س   ،ها�ي من الحصول ع� االحت�اجات  ي 

هم �ف
ف اله��ة الوطن�ة وتع��ز  ي القدس مقوماتها، ودعم صمود الفلسطينيني

   ع� أرضهم.  �ف

التعاون بالذكر أن جائزة  ي األعوام  اتخذت شكال جد�دا  للقدس   من الجدير 
ع� شكل منحة   تم منح الجائزة ح�ث  .  2021-  2019�ف

ي محافظة القدس ليتم تنف�ذە من خالل الجائزة. 
 �حا�ي الواقع �ف

�
 جد�دا� إبداع�ا

�
وعا  لتنف�ذ م�ش

وع تم أو يتم تنف�ذە من قبل المؤسسة مقدمة الطلب وترك الجائزة لهذا العام   تقدمس ك  / لم�ش  ع� المستف�ديني�ت
�
ا  كب�ي

�
 .أثرا

http://www.taawon.org/ar/content/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-0
http://www.taawon.org/ar/awards
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ي 
 المرحوم راغب ال�الوئت

�ف عام   ي السادسة من عمرە و 1910من موال�د القدس ال�ش
حفظ القرآن وهو �دأ ب، عرف اليتم وهو �ف

ح�ث تحمل مسؤول�ة إعالة أخ��ه منذ طفولته، ثم    نموذجا لإل�سان العصا�ي المكافح ابن الثامنة. كان  
ف سور�ا والعراق ثم  ي سن المراهقة، متنقال بني

ي    إ�اتجه للتجارة وهو �ف
ترك�ا، وقد تركزت تجارته األو� �ف

 األغنام والمواد الغذائ�ة والسّجاد. 
 

ي القدس و 
ف �ف ي غرفة تجارة القدس،  أصبح من أوائل رجال األعمال الناجحني

، ح�ث كان عضوا� �ف ف فلسطني
ي شارع الزهراء العام  

ي القدس �ف
بعد النكبة    1952و�عت�ب المرحوم أول من أقام بناء متعدد الطوابق �ف

ە.  ي تهنئة المرحوم جمال عبد النا� بثورة    مبا�ش
  يوليو.   23كان من ضمن الوفد الذي مثل أهل القدس �ف

ي القدس. كان له العد�د من المساهمات  
ي أعمال الخ�ي وترم�م المساجد �ف

توفاە هللا بعمان عام    وقد   �ف
ي عام بعد أ 1984

 . 1967ن غادر القدس �ف
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 فلسفة الجائزة
امج التنم��ة    تقدير تك��م و تتمحور فلسفة جائزة القدس حول   ة، وال�ب ف ي مجال الخدمة المجتمع�ة المم�ي

المؤسسات األهل�ة الرائدة �ف
ف األها�ي من الحصول ع� االحت�اجات الح�ات�ة والتنم��ة، و�ساهم  ف الظروف المع�ش�ة وتمكني ي تحسني

ي �ساهم من خاللها �ف الفّعالة والئت
ف ع� أرضهم ي المحافظة ع� اله��ة الوطن�ة وتع��ز مقوماتها، ودعم صمود الفلسطينيني

 . �ف
 

  للقدس " التعاون" أهداف جائزة 
ي محافظة القدس تهدف الجائزة إ� �شجيع المؤسسات األهل�ة الفلسطين�ة  

ي    المقدس�ة المتواجدة والعاملة �ف
لرفع مستوى األداء �ف

.  الخدمات المجتمع�ة ي : المقدمة للشعب الفلسطيئف  ومن األهداف الفرع�ة للجائزة ما ��ي
ورة  خلق الو�ي المجتم�ي ألهم�ة المؤسسات األهل�ة الفلسطين�ة المقدس� - ي تنم�ة وتط��ر المجتمع، والعمل ع� �ف

ة �ف
 دعمها. 

ي ألهم�ة التنم�ة المجتمع�ة.  -  رفع مستوى الو�ي لدى الجمهور الفلسطيئف
ي القدس.   -

ي �ف ي خدمة وحما�ة وتنم�ة المجتمع الفلسطيئف
ف واإلبداع �ف ف التم�ي  تع��ز وتحف�ي

اف بالدور المجتم�ي الذي تقوم به المؤسسات األهل�ة الفلسطين�ة المقدس�ة الرائدة.  -  االع�ت
ي حققتها المؤسسات األ - ة الئت ف  هل�ة المقدس�ة لتعم�مها. ابراز االنجازات المتم�ي

 
ي �شجعها الجائزة المجاالت المجتمع�ة

   الئت
ي مجال  المتواجدة و سات األهل�ة الفلسطين�ة  المؤس�ستهدف الجائزة  

ي محافظة القدس، وع�ب العاملة �ف
  التنم�ة المجتمع�ة �ف

الس�احة، الصحة،  التعل�م،  مثل  الرئ�س�ة  اال   الثقافة،  القطاعات  الخدمات  اإل الصناعة،  الصالح وحقوق  الحكم   ،�سانجتماع�ة، 
القانون�ة ومبادرات الشباب.  ف والمساعدة  كما تو� األهم�ة الستخدام موارد طب�ع�ة متوفرة سهلة المنال،   محار�ة الفقر، التمكني

   . و�شجيع استخدام التكنولوج�ا  قل�لة التكلفة وصد�قة للبيئة

ف  نرى أن "نحب  تم�ي
�
ي  الحيوي ودورها المقدس�ة، المؤسسات دائما

 المقدسة المدينة ع� الحفاظ �ف
ي  وطابعها

ي  التار��ف
ي  الجائزة،  هذە أطلقنا وقد. والسكائف

ي  راغب المرحوم والدي  باسم سم�ت والئت
 ،ال�الوئت

 
�
 و�شج�عا

�
   القدس" أجل من والبناء للعمل دعما

ي 
 من�ي ال�الوئت
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ي  و�شجع الجائزة مساهمات المؤسسات

 :  �ف
ات االجتماع�ة  وحمايتها   ،اله��ة والثقافة الوطن�ة  تع��ز   - السلب�ة الناتجة عن س�اسات االحتالل اإل�ائ��ي الممنهجة    من التأث�ي

ي  لمقد�ي ببعد�هالمجتمع ا تفك�ك مكونات إ� والهادفة  ي والوطئف  . الديئف
اإل  - ف  تمكني ي 

�ف ي  المساهمة 
�ف ي  الفلسطيئف �شط  محافظة�سان  مبادرا،  ل�كون  التنم�ةاجتماع  ا القدس  عمل�ة  ي 

�ف ومشاركا    له   �ا 
   . مجتمعهولمح�طه و 

ف الفئات المهمشة - ، من الحصول عواالستهداف من االحتالل اإل   والمعرضة للفقر والحرمان والعزلة االجتماع�ة  تمكني �  �ائ��ي
ي ا  االحت�اجات الرئ�س�ة ومساعدتها 

  . لحصول ع� الع�ش ال���م �ف
ات هادفة   ال�تسابشباب�ة تدر�ب الفئات ال - ف فرص العمل ومحار�ة البطالةلمهارات وخ�ب ي تحسني

   . لمساهمة �ف
ف  - ي محافظة القدسورعا�ة و�شجيع الشباب    تمكني

وتع��ز   ،لقدرات ال�امنةق اطالإ  إ�نف�ذ مبادرات مجتمع�ة هادفة  ت ب  للق�ام  �ف
     . لديهم الةالمواطنة الصالحة والفعّ  ق�م

اك المجتومستدامة و�  منهج�ة شمول�ة تنف�ذ مبادرات مجتمع�ة ذات   - ف نوع�ة الح�اة، و   إ�تهدف    ، ع المح�ي م�ش �ناء  تحسني
ي المجتمع بح�ث �كونوا قادر�ن ع�  قدرات األ

ي �مل�ونها بناء مستقبل أفراد �ف    . فضل من خالل استغالل الفرص والموارد الئت
المواطن  تنف�ذ مبادرات و�شاطات ه - ي محافظة  ادفة لمساعدة 

القانون�ة    وتوف�ي   القدس�ف المساعدة االجتماع�ة والمساندة 
ي الع�ش ال���م وتع��ز صمودە  للحصول ع� الحقوق الرئ�س�ة

  . رضه� أع �ف
ي  تنف�ذ مبادرات خاصة بمكافحة المخدرات ومحار�تها   -

 . محافظة القدس�ف
 

 ق�مة الجائزة: 
منحو .  "التعاون"�حمل اسم المؤسسة الفائزة وشعار    تك���ي درع    إ�إضافة    لف دوالر أم���ي أ  50ق�مة الجائزة  

ُ
لمؤسسة   الجائزة  ت

  واحدة فقط
�
وع  ع� العام هذا لُتمنح  والجائزة  . سن��ا   وتركتم تنف�ذە  قد أو برنامج  م�ش

�
   أثرا

�
ا  . المستف�دين ع� كب�ي

 

 دور�ة الجائزة 
ي شهر جائزة سن��ة 

 كل عام. من   أ�ار تُ�منح �ف
 

وط  العامة للتأهل  ال�ش
ع� المؤسسة األهل�ة المتقدمة أن تكون مؤسسة أهل�ة فلسطين�ة غ�ي حكوم�ة وغ�ي ر�ح�ة، وال �حق للمستشف�ات والجامعات  .1

 التقدم للجائزة.  
ي   .2

للمؤسسة موجود �ف الرئ��ي  المقر  القدس، بح�ث �كون  ي نطاق محافظة 
المؤسسة مقدس�ة، أي موجودة وعاملة �ف أن تكون 

لإلحصاء   المركزي  الجهاز  لتع��ف   
�
تبعا  ، والضوا�ي والقرى  والبلدات  المدن  �شمل كافة  القدس  محافظة  القدس.  محافظة 

 . ي  الفلسطيئف
ف ع� األقل.  .3  ع� المؤسسة األهل�ة المتقدمة أن تكون مسجلة منذ عامني
شح .4 ام ب�رفاق كل الوثائق المطل��ة. المتوفر ع� موقع الجائزة  أن تقوم المؤسسة المتقدمة بتعبئة طلب ال�ت ف  واالل�ت
 سنوات من موعد فوزها بالجائزة.  خمس�حق للمؤسسة الفائزة التقدم لنفس الجائزة مرة أخرى، فقط بعد  .5
وط الجائزة ع�   .6 ي حال انطبقت �ش

�حق للمؤسسة الفائزة بأحد جوائز التعاون التقدم لجائزة أخرى من جوائز التعاون �ف
 المؤسسة. 

نامج المقدم للمنافسة ع� الجائزة �كون الم أن .7 وع أو ال�ب  ع� المستف�دينقد تم تنف�ذە �ش
�
ا  كب�ي

�
وع  اال ع�  . وترك أثرا �كون الم�ش

اف مؤسسة التعاون.  نامج �دعم أو تحت ا�ش  أو ال�ب
وانتخاب مجلس ادارتها وفقا للنظام  على المؤسسة المتقدمة للترشح للجائزة ان تتمتع �ح�اة د�موقراط�ة في اجتماع هیئتها العامة  .8

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

 
 

وط والمعاي�ي اذا تم مخالفة أي من   المذكورة أعالە، سيتم استبعاد الطلب  ال�ش
 

اف ع� الجائزةاإل   �ش
ف ع� إجراءات الجائزة:   ��ش
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امجمن مدير  مكون    مجلس الجائزة:  • ف عن    ال�ب ي المؤسسة  كل برنامجوممثلني
وسكرتار�ا المجلس. و�تو� المجلس تنف�ذ    �ف

اف عليها، ومتابعة أعمال لجنة التحك�م الخارج�ة  . اجراءات الجائزة واال�ش
ي �ي لجنة    لجنة التحك�م الخارج�ة:  • محا�دة وتطوع�ة تقوم بتقي�م الطلبات المتقدمة وتقد�م  و مستقلة  متخصصة و والئت

 التوص�ة باخت�ار الفائ��ن وفق معاي�ي وأسس محددة.  
 للموافقة. المدير العام ومنه إ� ممول الجائزة  �قوم رئ�س مجلس الجائزة برفع توص�ات لجنة التحك�م الخارج�ة إ�  •
ي المؤسسةإ� مجلس برفع التوص�ات المدير العام �قوم  •

 لالعتماد والمصادقة.  االدارة �ف
 

 مراحل تنف�ذ الجائزة

 التحض�ي واالعالن المرحلة األو�: 
تُ  ي بدا�ة كل دورة سن��ة للجائزة (كل عام) 

ي بعض األح�ان تقوم    عن جائزة القدس  "التعاون"لن  ع�ف
ع�ب وسائل اإلعالم المختلفة، و�ف

ي وفوائد المشاركة بها، باإلضافة ا� التوع�ة حول  بتنف�ذ ورشة تع��ف�ة بالجائزة   وأهدافها، والمعاي�ي المعتمدة وآل�ة التقي�م واإلطار الزمئف
 . ي العمل المؤس�ي

ف �ف  أهم�ة اإلنجاز والتم�ي
 

 استقبال الطلباتالمرحلة الثان�ة:  
المنافسة ع� جائزة   • ي 

�ف اك  باالش�ت الراغبة  المؤسسات  ون�ا   القدستقوم  إل��ت اك  االش�ت نموذج  القدس  (  بتعبئة  طلب جائزة 
ة    المتقدمة  �صل جميع المؤسساتو   ،مع توف�ي جميع الملفات المطل��ة  )2022   تقرّ و وضح استالم طلباتهم.  اشعار يمبا�ش

ي  جميع المؤسسات المتقدمة للجائزة، بأنها تُ 
ور�ا بالتنسيق مع المؤسسة إلنجاح   "لتعاون"لّ�ح �شكل مبديئ   بالق�ام بما تراە �ف

 عمل�ة التقي�م. 
 .الطلبجابة عن أي استفسارات حول الجائزة وك�ف�ة تعبئة التعاون واإل تقد�م النصح واالرشاد من قبل ف��ق  •

 
   و�ي مرحلة الفحص األالمرحلة الثالثة: 

من   • داخل�ة  أول�ة  فحص  لجنة  والوثائق    "التعاون"�شك�ل  شح  لل�ت األساس�ة  وط  لل�ش الطلبات  مطابقة  من  للتأ�د  وذلك 
ي بند   المطل��ة

وط العامة للتأهل أعالە وكما جاء �ف  . ال�ش
وط وقائمة التقي�م األول�ة  نتائجرفع  تُ  • ي استوفت ال�ش  لجنة التحك�م الخارج�ة.  إ�الطلبات الئت

 
ي المرحلة الرابعة:   التقي�م الخار�ب

 لنهج  ترس
�
ي   "التعاون"�خا ي العمل، تتو� لجنة تحك�م خارج�ة  بتبئف

   تطوع�ة  مبدأ الشفاف�ة �ف
�
ف محا�دة مشك اء مختصني مشهود    لة من خ�ب

وط،  بال�فاءة والمهن�ة،  لهم : وتتم عمل�ة التقي�م ���ة تامة.   تقي�م الطلبات المستوف�ة لل�ش  و�تضمن التقي�م التا�ي
ي حال الحاجة تقوم اللجنة بعرض التقار�ر المال�ة للمؤسسات  •

ي للطلبات والوصول إ� قائمة مطولة. و�ف تقوم اللجنة بتقي�م فئف
ي تأهلت لهذە المرحلة ع� خب�ي ما�ي    لفحص الوضع الما�ي للمؤسسات. الئت

من   • قائمة مصغرة  إ�  للوصول  المطولة  القائمة  بتقي�م  أخرى  مرة  اللجنة  القائمة    3تقوم  مع  التواصل  مؤسسات. وسيتم 
ي لم �حالفها الحظ هذا العام. المصغرة فقط لل��ارة والمتابعة. 

 هذا ولن يتم التواصل أو إرسال أي اشعار للمؤسسات الئت
ي حال تعذر أعضاء اللجنة الوصول إ� المؤسسة)  عضاء لجنة التحك�م ع� األقلمن أ  2�قوم   •

، بعقد (أو من ينوب عنهم �ف
ي وصلت للقائمة المصغرة للتعرف ع� المؤسسة وتقي�م الحا�م�ة والحكم الرش�د والتعرف   ز�ارات م�دان�ة للمؤسسات الئت

وع أ��� ع�   من خالل تقد�م عرض تفص��ي    من تنف�ذە وأثرە ع� الفئة المستهدفة للمنافسة ع� الجائزة والتأ�د    المقدم  الم�ش
 وعمل مقابالت مع جميع األطراف.  من المؤسسة. 

 �حق للجنة التحك�م طلب أي معززات أخرى بعد ال��ارة.  •
 . لمؤسسة واحدة فقطبعد ال��ارة الم�دان�ة تناقش اللجنة نتائج ال��ارات الم�دان�ة وتو�ي بمنح الجائزة  •
ي حال عدم اقتناعها بالطلبات المقدمة أو أي أسباب أخرى التوص�ة بحجب الجائزة.  •

 �حق للجنة التحك�م �ف
 ترفع لجنة التحك�م الخارج�ة توص�اتها إ� مجلس الجائزة.  •

https://www.smartsurvey.co.uk/s/CPKNBS/
https://www.smartsurvey.co.uk/s/CPKNBS/
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ي  ممول الجائزة و العام ومنه إ�  مجلس الجائزة برفع توص�ات لجنة التحك�م الخارج�ة إ� المدير �قوم رئ�س  •
مجلس اإلدارة �ف

 المؤسسة لالعتماد والمصادقة.  
 

 :  الخارج�ة ع� التحك�م جنة �ستند تقي�مات ل
 

ام المؤسسة بمعاي�ي الحوكمة والحكم الرش�د والذي ال يرتبط بحجم  • ف  . نظام الحوكمةبتحل�ل ، وانما  المؤسسةتقي�م ال�ت
 ع� أرض الواقع  •

�
نامج المقدم للمنافسة ع� الجائزة والمنفذ فعل�ا وع أو ال�ب ف باإلبداع واألثر ع�  تقي�م الم�ش ، وحقق انجازات وتم�ي

 . ف  المستهدفني

ة و�مكان�ات المؤسسة • نامج مقابل خ�ب وع أو ال�ب  . حجم الم�ش

ي �ستند  تفص�لوف�ما ��ي  ي  التحك�م لجنة  إليها ألهم المعاي�ي الئت
:  تقي�مها �ف  و�ي

ي المجاالت التال�ة (الحوكمة والحكم الرش�د  )أ 
 : )نقطة 25�ف

ي المؤسسة، دور ذوي   •
ف االجراءات المال�ة واالدار�ة والشفاف�ة، االنتخابات، دور المرأة �ف ف ع� المستوى االداري (تم�ي التم�ي

ع�    ،اإلعاقة الحفاظ  اال�سانال�ت   ،البيئةممارسات  حقوق  ع�  ف  األهل�ة    ،ك�ي المؤسسات  سلوك  بمدونة  ام  ف االل�ت
هاالفلسطين�ة،  ي حال توفر دراسة تقي )وغ�ي

 �م�ة للمؤسسة خالل الثالث سنوات السابقة الرجاء إرفاقها مع الطلب. �ف
المجتمع/   • المطروحة وأثرها ع� المجتمع (لديها برامج وفعال�ات مؤثرة ع�  امج والنشاطات  ال�ب ف ع� مستوى  التم�ي

ي المؤسسة �شكل عام)
ي حال توفر دراسة تقي�م�ة ألي من تدخالت المؤسسة خالل الثالث سنوات    البيئة المح�طة �ف

�ف
 السابقة الرجاء إرفاقها مع الطلب. 

من    Outreachاالتاحة   • أوسع  قطاع  إ�  ذلك،  إ�  وما  المنافع،  أو  الخدمات،  نطاق  توسيع  بها  المقصود  االتاحة: 
 ، إضافة إ� إمكان�ة العمل عن ُبعد. المستف�دين

االست • و�شاطاتها عنا�  المؤسسة  ي 
�ف األخذ    دامة  ف مع  بها    بعني تمر  ي  الئت والس�اس�ة  االقتصاد�ة  الضغوطات  اإلعتبار 

 المؤسسات المقدس�ة. 
 

  )ب
�
وع/ برنامج منفذ فعل�ا ف الذي ت��د المؤسسة التنافس عل�ه وهو م�ش نامج المتم�ي وع/ ال�ب من قبل المؤسسة    الم�ش

نامج  مقدمة الطلب  وع أو ال�ب اف مؤسسة التعاون. بدعم ع� أن ال �كون الم�ش  ): نقطة  60(  أو تحت إ�ش
 

نامج والهدف منه والفئة المستهدفة.  • وع/ ال�ب  طب�عة الم�ش
نامج • وع/ ال�ب ي طب�عة الم�ش

ف واالبداع �ف وتكرارها  (الفكرة وتط��رها، واقعيتها، االحت�اج لها، إمكان�ة تط��رها وتوس�عها    التم�ي
 واستدامتها). 

ي تطب�قها، اآلل�ات، دينام�ك�ة ومرونة العمل،   •
نامج (طب�عة األدوات المستخدمة �ف وع/ ال�ب آل�ات وأدوات تنف�ذ الم�ش

ها).  اك الفئة المستهدفة وغ�ي ، إ�ش اك المجتمع المح�ي  إ�ش
نامج (األثر المبا�ش وغ�ي الم • وع/ ال�ب ي ع� المستف�دين من الم�ش  تهم).  با�ش ع� المستف�دين، وع� عائال األثر اال�جايب
نامج ع� المجتمع، وع� البيئة المح�طة باختالف مكوناتها،   • وع/ ال�ب ي ع� المجتمع المح�ي (ما عائد الم�ش األثر اال�جايب

 ما هو التغي�ي الفردي أو المجتم�ي الذي أحدثه هذا النشاط، وما إمكان�ة تعم�مه). 
ي ع� المؤسسة (م • نامج المادي والمعنوي ع� المؤسسة). هو ا  األثر اال�جايب وع/ ال�ب  عائد الم�ش
نامج • وع أو ال�ب نامج ع� التم��ل الستمرار�ة تنف�ذە، وما مدى توفر مصادر    استدامة الم�ش وع أو ال�ب (ما مدى اعتماد الم�ش

 التم��ل). 

وع وأثرە ع� المست��ات  من الممكن  مالحظة:   الثقاف�ة واالجتماع�ة واالقتصاد�ة و/أو شهادات من  توف�ي دراسة تقي�م�ة للم�ش
�ن �كة بالتنف�ذ أو التم��ل ومستف�دين مبا�ش  . ان توفر  مؤسسات �ش
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تها ( )ج نامج بالمقارنة مع امكان�ات المؤسسة وخ�ب وع أو ال�ب  نقطة) 15حجم الم�ش
ة المؤسسة بالسنوات مقابل فكرة وحجم وأثر • نامج.  خ�ب وع أو ال�ب  الم�ش
نامج.  قدرة المؤس • وع أو ال�ب  سة المال�ة بالمقارنة مع عدد المستف�دين من الم�ش

 
 ال��ارات الم�دان�ة 

ة مكونة من ثالث مؤسسات لل��ارة الم�دان�ة، ح�ث �قوم   من أعضاء   3بناًء ع� المعاي�ي السابقة تو�ي لجنة التحك�م بقائمة قص�ي
ك  �ن(عض�   لجنة التحك�م ع� األقل ف مش�ت ي جميع ال��ارات)  ني

وعو ب��ارة المؤسسات الثالث لتقي�م المؤسسة   �ف نامج/ الم�ش   ، المنفذ   ال�ب
المؤسسات   تقوم  بتقد�م  ح�ث  تفص��ي  المرشحة  وععرض  والم�ش المؤسسة  النموذج    ،عن  وفق  الم�دان�ة  ال��ارات  تقي�م  و�تم 

ە     عالمة.  100المخصص والذي �ساوي معاي�ي
 

 عالن عن المؤسسة الفائزة اإل المرحلة الخامسة: 
ي تراها مؤسسة ع�ب  أ�ار النتائج خالل شهر تقوم المؤسسة باإلعالن عن  •  التعاون مناسبة. الوس�لة الئت
 

 �سل�م الجائزة للمؤسسة الفائزة المرحلة السادسة: 
 الستالم الجائزة. يتم توقيع اتفاق�ة مع المؤسسة الفائزة  •

 
 مرفقات طلب التقدم للجائزة

 طلب توف�ي المرفقات أدناە: �ُ 
ي حال لم تتوفر يتم استثناء الطلب(اجبار�ة مرفقات 

 ) �ف
. تعبئة طلب الجائزة  - ي

ويف  اإلل��ت
-  .  �سخة عن �سج�ل المؤسسة الرس�ي
 . 2021�سخة مصدقة عن الب�انات المال�ة المدققة للمؤسسة للعام  -
   قائمة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة.  -

   الطلب إلثراء أخرىمرفقات 
ي له.  2021تق��ر المؤسسة السنوي للعام  -

ويف  أو الرابط االل��ت
ات�ج�ة  -  ن وجدت إالخطة االس�ت
 )عال�ة(بجودة  )Logoشعار المؤسسة ( -
وع 5 - نامج صور أل�شطة المؤسسة وأ�شطة الم�ش  (بجودة عال�ة). ع� الجائزة المنافس أو ال�ب
ون�ة تدعم هذا  - وعملفات وف�ديوهات وروابط ال��ت نامج إن وجد  / الم�ش  ال�ب
وع وأثرە ع�   - �كة  دراسة تقي�م�ة للم�ش الثقاف�ة واالجتماع�ة واالقتصاد�ة و/أو شهادات من مؤسسات �ش المست��ات 

�ن  . ان توفرت بالتنف�ذ أو التم��ل ومستف�دين مبا�ش
 

 
  



  
 

Page 11 of 15              ي  راغب المرحوم جائزة -2202التعاون للقدس  جائزة
ي   المجتمع�ة للتنم�ة ال�الويت

نعمل للقدس -القدس �ف    
 

 
 

   خطوات تقد�م طلب الجائزة
 ع� الرابطتعبئة طلب الجائزة  .1

�
ون�ا  2202طلب جائزة القدس : التا�ي  إل��ت

2.  . ي
ويف  ارفاق جميع المرفقات المطل��ة داخل الطلب االل��ت

 . انهاء االستب�انالضغط ع�  .3
: ظهر لك �س .4  اشعار كالتا�ي

 
 
 
 
 
 
 
 

ي حال لم  •
 2415130(2)970+ع� هاتف رقم:  "التعاون"�جب مراجعة  أعالە �ظهر االشعار �ف

ي موعد  •
ي تمام الساعة   2202/ 9/ 20الموافق  الثالثاءيوم أقصاە �جب تقد�م الطلب �ف

  4�ف
�
 . ع�ا

 
 

ي  أو  2415130(2)970+ير�ب مراجعة مجلس الجائزة، الس�دة رشا مصلح، ع� هاتف رقم لالستفسار: 
ويف �د اإلل��ت مراسلتنا ع� ال�ب

 jerusalemaward@taawon.orgللجائزة 
 
 
 
 
  

 انتهت األسئلة مع تمن�اتنا لكم �التوفیق 
 2023 أ�ارخالل شهر وسیتم اعالن النتائج  متم استالم طل�ك 

 شكرا لكم 

 

https://www.smartsurvey.co.uk/s/CPKNBS/
https://www.smartsurvey.co.uk/s/CPKNBS/
mailto:jerusalemaward@taawon.org
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ي  طلب نموذج عن : 1ملحق رقم 

وئف  الجائزة االل��ت
 
 

 
 

لعام    "التعاون"جائزة   القدس جائزة-2022للقدس  ي 
�ف المجتمع�ة  للتنم�ة  ي 

ال�الوئت للقدس   "  المرحوم راغب 
 " نعمل

 (ير�ب االطالع ع� دل�ل إرشادات الجائزة قبل تعبئة الطلب)  نموذج طلب التقدم                  
  : اسم المؤسسة المتقدمة بالع���ة 

�ةبا اسم المؤسسة المتقدمة  ف   : للغة االنجل�ي
  : اسم مدير/ة المؤسسة 

ي لمدير/ة المؤسسة: 
ويف �د االل��ت   ال�ب

  : اسم الشخص المخّول بالمتابعة
ي للشخص المخول بالمتابعة:  

ويف �د االل��ت   ال�ب
  عنوان المؤسسة ال�امل: 

 جوال:  الفا�س:                                    الهاتف: 
 : ي

ويف �د اإلل��ت ي للمؤسسة:  ال�ب
ويف  الموقع اإلل��ت

  مواقع التواصل االجتما�ي للمؤسسة: 
 

 الحوكمة والحكم الرش�د  .1
 التسج�ل والحا�م�ة  )أ 

ف  عدد تار�ــــخ التأس�س و�سج�ل المؤسسة:   : وأسماؤهم إن وجدت المؤسسني

  وأسماؤهم:   عدد أعضاء الهيئة اإلدار�ة الجمع�ة العموم�ة: عدد أعضاء 
  ذكر
  أنئ� 

  مدة دورة الهيئة اإلدار�ة:  آخر انتخابات للهيئة اإلدار�ة: 
عام          ف  المتفرغني ف  الموظفني عدد 

2022 
عام   ذكر ي 

جزيئ بدوام  ف  الموظفني عدد 
2022 

   ذكر
   أنئ�   أنئ� 

ف أو الذين أنه�ت خدماتهم خالل عام  ف المستق�لني   : حئت اآلنو  2021عدد الموظفني
ف عام  ف و  : 2022عدد المتطوعني ف من ذوي أو  / عدد المتطوعني  : اإلعاقةالعاملني

ان�ة ال�ل�ة بالدوالر  عدد المشار�ــــع الجار�ة :  ف    : الم�ي
     تنم�ة مجتمع�ة        ثقافة         حقوق ا�سان        زراعة        صحة        تعل�م     مجاالت عمل المؤسسة الرئ�س�ة: 

ها، حدد         ................ (�مكن اخت�ار أ��� من قطاع)...................... .... ................................ غ�ي
جوائز  ع�  المؤسسة  حصلت  ذكرها    ،نعم             ال     سابقةال  سنوات الخمس  خالل    هل  ير�ب  نعم  مع  اذا 

 ............................. .................................... ................................................... . السنة
ة عن المؤسسة    كلمة)  300(ال ي��د عن نبذة صغ�ي

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

  

  الطلب هذا  تعبئة �جب
�
ون�ا : خالل الرابط   من فقط ال��ت بول أي طلب �قدم من ق يتم ولن ، 2202 القدس جائزة طلب التا�ي

ي 
وئف �د االل��ت  . فقط لالطالع  هنا   الطلب وضع وتمخالل ال�ب

https://www.smartsurvey.co.uk/s/CPKNBS/
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ف  )ب  ع� مستوى االدارة والمال�ة التم�ي
ف  .1 ي مؤسستكم  األنظمة اإلدار�ةصف/ي ما الذي �م�ي

 كلمة) 200(ال ي��د عن والمال�ة �ف
نظمة داخل�ة محدثة ومعتمدة وانتخابات دور�ة، صون البيئة والمحافظة عليها أ تقار�ر مال�ة مدققة ونظ�فة سن��ا،    - ع� سب�ل المثال ال الح�  

ي المؤسسة
،.....)،(الس�اسة البيئ�ة �ف ف ي المؤسسة، دور ذوي  المقدس�ة    ، دور المرأةالورق، التدخني

ف ع� حقوق والمبئف مناسب لهم،    اإلعاقة �ف ك�ي ال�ت
ي صنع القرار  اال�سان،

ي تعد�ل الس�اسات الداخل�ة ومساهمتهم �ف
ف �ف ف مدى مساهمة الموظفني  . .....الخ)، حقوق العاملني

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

مع   و�شب�ك  تنسيق  هناك   .2 هل 
ي محافظة القدس برامجكمخرى ضمن مؤسسات أ

 . ق�أكحد   مثالن؟ اذا كانت االجابة نعم، اعط  �ف
ي تم التشب�ك معها

ك  مجال التشب�ك  المؤسسة الئت وع المش�ت  السنة واسم الم�ش
   
    

 ال نعم  البند 
    توفر نظام ما�ي 

   توفر دل�ل لإلجراءات المال�ة 
�ة     توفر دل�ل إلدارة الموارد الب�ش

ي     وجود مدقق حسابات خار�ب
�ات     توفر دل�ل للتور�دات والمش�ت

   �اسة البيئ�ة الس

ف  )ج ي تنفذها المؤسسة  تم�ي
امج والنشاطات الئت  ال�ب

ات�ج�ة للمؤسسة ؟   .1 ي حال توفرها نرجو ارفاقها مع المرفقات المطل��ة) هل تتوفر خطة اس�ت
 (�ف

 
 ال                 نعم       

 
 

ف  أهم ما  .2 ف  برنامجني وعني ي محافظة يتم تنف�ذهما  أو م�ش
  القدس �ف

�
امج؟  حال�ا ف لهذە ال�ب ي مؤسستكم مع ذكر المانحني

 �ف
وع  # نامج/الم�ش ة الهدف الرئ��ي  ال�ب  المانح  ق�مة المنحة الف�ت
1      
2      

ي القدس    ي وصول وانتشار برامجكم إ� الفئات المختلفة/ صفاالتاحة:   .1
طفال، كبار السن، النساء، الفت�ات مثل األ وخاصة �ف

 كلمة).   150(ال ي��د عن  مع ذكر إمكان�ة العمل عن ُبعد  والفت�ان... الخ. 
............................................................................. ...................................................... 

 االستدامة المؤسس�ة  )د 
ي المؤسسة و�شاطاتها ( صف/ي عنا� ورؤ�ة ا

 كلمة)   200ال ت��د عن الستدامة �ف
............................................................................................................................. ...... 

وع .2 نامج / الم�ش  الجائزة  ع� المنافس المنفذ  ال�ب
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وع، الخدمة المقدمة نامج، أو الم�ش نامج كما  .....) المنافس ع� الجائزة مع . صف/ي (ال�ب وع/ ال�ب ذكر سبب اخت�ار هذا الم�ش

وع منفذ من قبل المؤسسة هو موضح أدناە:  وع)  مالحظة: الم�ش  (ول�س فكرة م�ش
 

وع  - نامج  اسم الم�ش  .................................................................. . : باللغة الع���ة أو ال�ب
نامج  - وع أو ال�ب �ة اسم الم�ش ف  :................................................................... باللغة االنجل�ي
نامج:...........................................  - وع/ ال�ب  ................ تار�ــــخ بدا�ة تنف�ذ الم�ش
نامج للمنافسة ع� الجائزة (ال ت��د عن  - وع/ ال�ب  كلمة):.....................................   150لماذا تم اخت�ار هذا الم�ش
نامج: (ال ي��د عن  - وع/ ال�ب    ............................................................. . كلمة):   300ملخص �صف الم�ش
وعهل  - :  الم�ش نامج منت�ي          ال                نعم        أو ال�ب
   نعماذا كانت االجابة  -
نامج:  - وع/ ال�ب  .......................................................... . مئت كان تار�ــــخ انتهاء الم�ش
نامج ؟ - وع/ ال�ب  .................................................................... . لماذا انت� الم�ش
نامج؟ - وع أو ال�ب  .................................................................  . من �ي جهات تم��ل الم�ش
وع:...........................................................  - ان�ة الم�ش ف  م�ي
نامج:...............................................................................  الهدف - وع/ ال�ب  العام للم�ش
ة):  - ة وغ�ي المبا�ش  .................................................................. . الفئة المستهدفة (المبا�ش
 .................................................................... ............................ . منطقة التنف�ذ:  -
 ................................................................................................ . آل�ات التنف�ذ:  -
وع:  -  .................................................................................... . النتائج الرئ�س�ة للم�ش
نامج، مع توضيح المدخالت، المخرجات، والنتائج لذلك: (ال ي��د عن  - وع أو ال�ب  : كلمة)  300أثر الم�ش

  ..........................................................:األثر ع� المستف�دين .......................... 
  ...............................................................................:  األثر ع� المجتمع المح�ي
  ......................................................................................:األثر ع� المؤسسة 

نامج منت�ي أو مستمر) (ال ي��د عن ما مدى استدامة األث - وع/ ال�ب �ن؟ (سواء الم�ش   150ر ع� المستف�دين المبا�ش
 كلمة):....................................................................................................... 

 
وع  -  .................................................... صد�قا للبيئة؟............................ ك�ف كان هذا الم�ش
-  

�
وع وك�ف تم التغل ي واجهت الم�ش  ................................  . : عليها  ب التحد�ات الئت

ا� من ح�ث تط��ر الفكرة وواقعيتها واستدامتها (ال ي��د عن  - ف نامج متم�ي وع/ ال�ب   300ما الذي �جعل هذا الم�ش
 كلمة):.......... 

 
 
 
  
 

 أهم�ة الجائزة  .3
ي رأ�كم �جب أن تحصلوا ع� الجائزة؟ (ال ي��د عن  •

 كلمة)   200لماذا �ف
............................................................................................................................. ... 

ي حال تم حصول�م ع� الجائزة ك�ف سيتم استخدام   •
ل��ف�ة الت�ف بق�مة الجائزة، والتأث�ي المتوقع    توضيح الجائزة؟  ق�مة�ف

 كلمة)   200المؤسسة (ال ت��د عن  ع� خدمات، واستمرار�ة
............................................................................................................................. ... 
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نعمل للقدس -القدس �ف    
 

 مرفقات إلثراء الطلب  .4
: الرجاء  .1 ي

ويف   إرفاق المرفقات التال�ة داخل الطلب االل��ت
ي حال لم تتوفر يتم استثناء الطلب) 

 مرفقات إجبار�ة (�ف
o  ي تعبئة طلب الجائزة

ويف  2202طلب جائزة القدس    اإلل��ت
o   .  �سخة عن �سج�ل المؤسسة الرس�ي
o  2021�سخة مصدقة عن الب�انات المال�ة المدققة للمؤسسة للعام . 
o  .قائمة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة 

 
 مرفقات أخرى إلثراء الطلب

ي له.  2021تق��ر المؤسسة السنوي للعام  .2
ويف  أو الرابط االل��ت

ات�ج�ة  .3  ن وجدت إالخطة االس�ت
 جودة عال�ة)(ب ). Logoشعار المؤسسة ( .4
وع 5 .5 نامج المنفذ والمنافس ع� الجائزة  صور أل�شطة المؤسسة وأ�شطة الم�ش  . (بجودة عال�ة)أو ال�ب
ون�ة تظهر عمل المؤسسة .6  . ملفات وف�ديوهات وروابط ال��ت
من مؤسسات   .7 شهادات  و/أو  واالقتصاد�ة  واالجتماع�ة  الثقاف�ة  المست��ات  ع�  وأثرە  وع  للم�ش تقي�م�ة  أو  دراسة  بالتنف�ذ  �كة  �ش

�ن  . ان توفرت التم��ل ومستف�دين مبا�ش

 
ور�ا بالتنسيق مع المؤسسة إلنجاح عمل�ة التقي�م. ل أّ�ح    لتعاون بالق�ام بما تراە �ف

 انتهت األسئلة 
 مع تمن�اتنا ل�م بالتوفيق

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

https://www.smartsurvey.co.uk/s/CPKNBS/
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