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في عامه الثاني عشـــر يســـتمر المنتدى االجتماعي وفريقه بالعمل بشـــكل أكثر إصرارًا 
تجـــاه تحقيـــق رســـالته وتعزيز مقومات المســـاواة والوصـــول الجيد للخدمـــات لكافة 
القطاعات المجتمعية وال ســـيما الفئات األكثر هشاشـــة، انطالقًا من شـــعار مجتمع 
يتســـع للجميع على مبدأ المواطنـــة الفاعلة وتعزيز منظومة الحقوق اإلنســـانية التي 

تشـــكل قاعدة ارتكاز أساســـية في تقديم الخدمات وتطوير البرامج والمشـــاريع.
عـــام جديـــد ومـــا زلنـــا مســـتمرين في بنـــاء مؤسســـة أهليـــة أكثر قـــوة وإبداعـــًا تطل 
علـــى المجتمع بعيون الشـــباب إيمانًا بقدرتهـــم على إحداث تغييـــر حقيقي على كافة 
المســـتويات. لقد شـــكل العام 2018 نقطة هامة في تفعيـــل أدوات عمل المنتدى، 
عـــام جديـــد يضـــاف إلى رصيـــد إنجازاتنـــا قدمنا مـــن خاللـــه مجموعة مـــن المبادرات 
الشـــبابية لتحســـين الخدمـــات األساســـية، وتحســـين فـــرص التمكيـــن االقتصـــادي 
لألشـــخاص ذوي اإلعاقة، فرص أكثـــر تركيزًا  لدعم الدور الريادي والقيادي للشـــباب، 
إضافـــة لتطويـــر كبيـــر لـــدور األدوات الرقميـــة فـــي عمليـــة التغييـــر ونشـــر المعارف 

وتطويـــر القدرات.
العـــام 2018 بالفعـــل عام االنطالقـــات الجديدة، فقد شـــهد إطـــالق مجموعة كبيرة 
مـــن المشـــاريع الريادية التي يقودها الشـــباب، إضافـــة إلى نقلة نوعية فـــي احترافية 
طاقـــم العمـــل وتوســـيع لدائرة الشـــراكة والعمل المشـــترك، ســـتتعرفون عليها أكثر 
مـــن خـــالل اســـتعراض إنجازاتنـــا خـــالل التقريـــر إضافة إلطالق مشـــاريع ستســـتمر 
لعاميـــن قادميـــن فـــي قطاع الشـــباب والعمل مـــع ذوي اإلعاقـــة، يحكمهـــا االلتزام 

بالنهج الشـــمولي فـــي العمل.
عـــام جديـــد وتقريـــر جديـــد نقدمـــه لكم من خـــالل هـــذه الصفحـــات آمليـــن أن ُيقدم 
بشـــكل واضـــح، عملنا خـــالل عـــام وتطلعاتنا للســـنوات القادمة؛ ألننا نحـــرص دومًا 
على العمل في ســـياق عمل منســـجم يؤســـس دومًا الســـتمرارية وشـــراكة واضحة 

مع مســـتفيدينا وباقـــي المكونـــات المجتمعية.

محمود الزنط  - المدير التنفيذي

في عام جديد
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أغسطس 2018

يال جولة
مساحات آمنة للشباب
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الشباب وتعزيز  2018،  بهدف تعزيز إدماج  العالمي للشباب  باليوم  يال جولة هي مبادرة في إطار االحتفال 
قيم المشاركة واألمان والكرامة إضافة لتعزيز معرفة الشباب بالمواقع األثرية في قطاع غزة وزيادة ارتباطهم 

بالميراث الثقافي.

الجولة نفذت بالشراكة مع منظمة األمم المتحدة للتربية 	 
الشباب  شبكات  مشروع  ضمن  يونسكو   – والثقافة  والعلم 
المتوسطي– نت ميد، وذلك في إطار العمل المشترك في 

قطاع الشباب.

الفئة 	  من  الشباب  من  ة  مشارك/   60 الجولة  في  شارك 
العمرية )18 إلى 20 عامًا( من محافظات قطاع غزة الخمس. 

تضمنت الجولة زيارة ثالثة مواقع أثرية في قطاع غزة هي:  	 

الجولة 	  األثرية ضمن  المواقع  بتاريخ  المشاركين  تعريف  تم 
والجهود واإلنجازات للحفاظ على تلك األماكن مثل تدخالت 
تنفيذ  في  الجولة  المشاركون خالل  كما وساهم  اليونسكو، 
غزة،  مدينة  وسط  عامر  أم  تل  موقع  في  تنظيف  حملة 
وتعميق  الشباب  لدى  والتطوع  الجماعي  العمل  قيم  لتعزيز 

المسؤولية تجاه المشاركة المجتمعية بين الشباب.

جلسة نقاش حول الرسائل الرئيسية لقرار مجلس األمن 	 
التابع لألمم المتحدة رقم 2250 الخاص بالشباب والسالم 

واألمن كانت آخر محطة ضمن الجولة، حيث ناقش 
المشاركون محاور عدة منها: المشاركة، وصنع القرار، وحق 

الشباب في المشاركة المدنية. 

مشاركة  لتعزيز  تهدف  الجولة  هذه 
تأثير  وإضافة  المجتمعية،  الشباب 
خالل  من  المجتمع  في  إيجابي 
تشجيع العمل التطوعي المجتمعي، 
حيث قام الشباب في منطقة تل أم 
للمكان  تنظيف  حملة  بعمل  عامر، 
كجزء من دورهم الشبابي والوطني 

تجاه الحفاظ على المواقع األثرية.

ناريمان حويحي
منسقة الجولة في المنتدى

 Yalla Tour أنا شاركت في مبادرة
األثرية  األماكن  على  أتعرف  حتى 
في قطاع غزة، إلي بزورها سياح من 
مختلف العالم، ولكن أنا كروان شابة 
فلسطينية من قطاع غزة، عمري ما 
زرت هادي األماكن وكنت أشعر إني 
من  آثارنا  على  أكثر  للتعرف  بحاجة 
والتعرف  األماكن  هذه  زياره  خالل 

عليها وعلى تاريخها. 

روان المجدالوي
مشاركة في الجولة 

الكنيسة البيزنطية
شمال غزة

تل أم عامر
)دير القديس هيالريون(

المنطقة الوسطى

مقام الخضر
المنطقة الوسطى
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يونيو – أغسطس 2018 

يال تحدي
Yalla Challenge

الحق في الحصول على المعلومة
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التحدي هو مسابقة تنافسية بين مجموعة من الفرق الشبابية في قطاع غزة تنفذ بشكل دوري 

لتقديم  الفرصة  المتنافسة  للفرق  المسابقة  وُتتيح  تركيز.  وتحمل كل جولة قضية محددة كمحور 

محتوى إبداعي باستخدام التقنيات والمنصات الرقمية.

الوصول  في  الحق  عنوان  حمل  وقد   2018 العالمي  الشباب  يوم  هامش  على  العام  لهذا  التحدي  أطلق 

للمعلومة.

70 مشارك يمثلون 9 فرق شبابية من النشطاء الشباب في مجال اإلعالم الجديد والفاعلين في المجتمع 

المدني وممثلي فرق ومجموعات شبابية شاركوا بهذه الجولة من التحدي. 

ساهم التحدي بشكل رئيسي بتعزيز معارف ومهارات نشطاء شبكات التواصل االجتماعي في قطاع غزة حول 

مفاهيم النزاهة والمساءلة، وجعلهم أكثر قربًا من جهود مكافحة الفساد ودعم الحق في الوصول للمعلومات 

في فلسطين.

حمالت تحدي الوصول للمعلومة: 
توتير  المصغر  التدوين  شبكة  عبر  حمالت  ثماني  إطالق  تم 
الوصول  في  الحق  موضوع  تناولت  فيسبوك،  وشبكة 

للمعلومة من جوانب مختلفة وكانت بالشكل التالي: 

  ضريبتنا وين بتروح:

حملة سلطت الضوء على واقع الوصول للمعلومات الخاصة 
بالضرائب المحلية وأوجه صرفها. 

  التحويالت الطبية: 

التحويالت  إصدار  ومعايير  آليات  على  الضوء  سلطت  حملة 
الطبية لمرضى قطاع غزة.

يال تحدي هو أحد أدواتنا لتعزيز دور 
الشباب في مساندة ودعم قضاياه 
خالل  من  المجتمعية  والقضايا 
األدوات الرقمية وتأتي هذه الجولة 
مع  إستراتيجية  شراكة  إطار  في 
الشباب  دور  لتحسين  أمان  ائتالف 
وتعزيز  الفساد  محاربة  جهود  في 
الشفافية في المجتمع الفلسطيني.

محمود الزنط
المدير التنفيذي للمنتدى

  الــمــعـــــبــر لـلـكـــــل:

حملة سلطـــت الضوء على غـيـاب الرقابة على قـضــيــة التنسيقات على مـعـبـر رفح ومعايير التسجــيــل للـسـفـــر.

  بــدون اســتــثــنـــــاء:

حملة اهتمت بتسليط الضوء على آليات توزيع الميزانيات على مستشفيات قطاع غزة. 
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  وزعـــوهـــا صـــــــــــح:

حملة خاصة بآليات توزيع أموال لجان الزكاة على المستفيدين وآليات نشر المعلومات حولها. 

  ويــــن الـــمـــنـــــــــــح:

حملة سلطت الضوء على آليات توزيع المنح الدراسية في الداخل والخارج، ومعالجة الغموض في آليات اختيار 
الطلبة المستفيدين. 

  مـيـن الـمـســـــؤول:

حملة تناولت آلية تحديد معدالت ومفاتيح القبول بالجامعات الفلسطينية. 

  حـقـي أشــتــغــــــــل:

حملة تناولت آلية اختيار المستفيدين من برامج التشغيل للخريجين. 

ماذا حققت الحمالت؟ 



التقرير السنوي 102018

أكتوبر– ديسمبر 2018 

المساءلة
المجتمعية في جولة

كيف شايفها   2    3



11 التقرير السنوي 2018

للعـام الثانـي علـى التوالـي يسـتمر المنتـدى بتنفيذ جوالت كيف شـايفها؟ بالشـراكة مـع االئتالف من 

أجل النزاهة والمسـائلة-أمان لتعزيز دور الشـباب في المسـاءلة المجتمعية وتحسـين واقع وصولهم 

للمعلومـات وتسـتهدف بشـكل رئيسـي نشـطاء اإلعـالم الجديـد والنشـطاء المجتمعييـن المدونـون 

وطـالب الجامعات.

وقد تم تنفيذ جولتان خالل العام 2018.

من هم المشاركون في كيف شايفها؟

80 مشارك/ة من الفئة العمرية )18-28 عام( من كافة محافظات قطاع غزة من طالب جامعيين ونشطاء 	 

مواقع التواصل االجتماعي ومدونين ومعدي فيديو وصحفيين ومصورين.

38 مشــــارك/ة )22 شاب – 16 شابة( بأعــمـــــار تتراوح بين 18-25 عــــام.	 

لماذا جوالت كيف شايفها؟

جعل النشطاء الشباب أكثر معرفة بمعايير نشر المعلومات المتعلقة بالقطاع العام وآليات الوصول إليها. 	 

تعزيز دور الشباب في المساءلة المجتمعية وجهود مكافحة الفساد. 	 

تعريف الشباب بآليات وواقع تقديم الشكاوى والمقترحات في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية. 	 

استثمار شبكات التواصل والمحتوى الرقمي في تعزيز المساءلة ومحاربة الفساد. 	 
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مسار كيف شايفها )2( 

مخرجات المشاركين:

جولـــة كيـــف شـــايفها هـــي تجربـــة مميـــزة 
بالنســـبة لنا كشـــباب، وبمعرفتنـــا بحقوقنا 
وحرياتنـــا بشـــكل دقيـــق، ومعرفـــة دورنـــا 
وتأثيـــره علـــى صنع القـــرار السياســـي وغير 
أكثـــر  ومـــن  فلســـطين،  فـــي  السياســـي 
األمـــور المميـــزة كانت وعي الشـــباب في 
طرح األســـئلة على المسؤولين وعلى من 
يقع العاتق فيها، وتعرفنا على مســـؤولية 
وحمايـــة  نشـــر  فـــي  اإلعالمـــي  المكتـــب 
تـــداول المعلومات باإلضافة للتســـهيالت 
التـــي تقـــدم لإلعالميـــن والنشـــطاء علـــى 

مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي.
ناريمان أبو دقة

مشاركة
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لنـــا  بالنســـبة  مميـــزة  تجربـــة  الجولـــة 
كشـــباب للتعرف على الوزارات، حيث 
جديـــدة  معلومـــات  علـــى  حصلـــت 
ومهمة عـــن الصندوق الفلســـطيني 
للتشـــغيل، وكانـــت المعرفـــة األولـــى 
الرياديـــة  والمشـــاريع  العمـــل  بآليـــة 
فيهـــا، وآلية التحـــاق الخريجيـــن بهذه 
فيهـــا،  التســـجيل  وآليـــة  البرامـــج، 
مـــع  التنســـيق  آليـــة  علـــى  وتعرفـــت 
مـــن  الشـــباب  لخدمـــة  العمـــل  وزارة 

المناطـــق. كافـــة 

غازي الخالدي
مشارك

مسار كيف شايفها )3( 

مخرجات المشاركين:
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ديسمبر 2018

المبادرات الطالبية
لمكافحة الفساد 
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خطـــوة تجاه تعزيـــز دور المؤسســـات التعليمية ودورها في جهود مكافحة الفســـاد وقيـــم النزاهة، 

تم تنفيذ تدريب متقدم لتطوير المبادرات المدرســـية لمكافحة الفســـاد اســـتهدفت 30 مشـــارك/ة 

من معلمي ومشـــرفي المدارس األساســـية العليا مـــن مديريات التعليم فـــي محافظات قطاع غزة 

بالشـــراكة مع وزارة التربية والتعليم.

تم تنفيذ التدريب بواقع )12( ســـاعة تدريبية بهدف تعزيز وتعميق قيم النزاهة والشـــفافية ومكافحة الفســـاد 

لـــدى المشـــرفين والمعلميـــن والطلبـــة ورفـــع قـــدرات المشـــرفين والمعلميـــن حـــول إدارة المبـــادرات الطالبية 

وتعزيـــز قيم المســـؤولية المجتمعية لدى المشـــاركين.  

محاور البرنامج التدريبي:

مفهوم الدور المجتمعي من أجل محاربة الفساد.	 

مواطن الفساد ما بين الخدمات والممتلكات العامة.	 

مفهوم المبادرات المجتمعية وتصميمها. 	 

تصميم مبادرات طالبية تعزز مهارات البحث واالستقصاء العلمي والنزاهة والشفافية والمساءلة.	 

تنمية مهارات التفكير اإليجابي والنقدي.	 

زيادة الوعي واإلحساس بالمسؤولية المجتمعية لدى الطلبة.	 

تنمية مهارات العرض والتعبير بطريقة منهجية.	 
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يونيو– ديسمبر 2019

حملة توعية رقمية 
قيم الشفافية، المساءلة، الحق في الوصول للخدمات 

األساسية والمعلومات 

وتهدف الحملة لتحقيق مجموعة من الغايات: 
زيادة وعي مستخدمي منصات التواصل االجتماعي حول الحق في الوصول إلى المعلومة.. 1
تسليط الضوء حول واقع الخدمات األساسية المقدمة للمواطنين في قطاع غزة.. 2
رفع الوعي المحلي لدى الشباب حول مفاهيم الفساد وقيم النزاهة والمساءلة.. 3
إتاحـــة الفرصـــة أمـــام جمهـــور عريـــض للتفاعل مـــع المحتوى المقدم بشـــكل بســـيط ومباشـــر، إضافـــة لكونه . 4

يحقـــق وصـــول يجتـــاز آالف من اســـتخدام اإلعـــالم التقليدي.

حققت الحملة مجموعة من النتائج: 

صفحــــة الحملـة تصــــل ألكثر من 100 ألــــف مستخــــدم في فلسطين. 

إنتاج 10 جرافيك حول الحق في الحصول على المعلومات والخدمات.

إنتاج 3 فيديـو تــــوعــــوي حــــول الحــــق في الوصــــول إلى المعلومــــة. 

وصول المشاهدات على الفيديوهات إلى أكثر من 36 ألف مشاهـدة.

إنتاج خمسة تقارير صحفية حول قضايا مختلفة وهي:
أزمة األونروا وفصل الموظفين  . 1
مفاتيح القبول في الجامعات الفلسطينية . 2
تنسيقات السفر عبر معبر رفح البري . 3
قانون الحق في الوصول إلى المعلومة . 4
عمل الصندوق الفلسطيني للتشغيل . 5
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صفحــــة الحملـة تصــــل ألكثر من 100 ألــــف مستخــــدم في فلسطين. 

إنتاج 10 جرافيك حول الحق في الحصول على المعلومات والخدمات.

إنتاج 3 فيديـو تــــوعــــوي حــــول الحــــق في الوصــــول إلى المعلومــــة. 

وصول المشاهدات على الفيديوهات إلى أكثر من 36 ألف مشاهـدة.

إنتاج خمسة تقارير صحفية حول قضايا مختلفة وهي:
أزمة األونروا وفصل الموظفين  . 1
مفاتيح القبول في الجامعات الفلسطينية . 2
تنسيقات السفر عبر معبر رفح البري . 3
قانون الحق في الوصول إلى المعلومة . 4
عمل الصندوق الفلسطيني للتشغيل . 5

أكتوبر 2017–  أغسطس 2018 

خطوة نحو المستقبل: 
مشروع دعم جهود األشخاص ذوي اإلعاقة

للمساهمة في التمكين االجتماعي
واالقتصادي اإليجابي

في قطاع غزة

17التقرير السنوي 2018
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 .)MEPI( المشروع  بتمويل من مبادرة الشراكة األمريكية الشرق أوسطية

ســـاهم المشـــروع بمســـاندة األشـــخاص ذوي اإلعاقة للمســـاهمة في التمكيـــن االجتماعـــي واالقتصادي في 

قطـــاع غزة علـــى أكثر من مســـتوى بالشـــكل التالي: 

المســـتوى األول: بنـــاء عالقة قوية مـــع مقدمي الخدمـــات المالية المحليين 

للقيـــام بـــدور فـــي تقديـــم خدماتهـــم على أســـاس نهج شـــامل يضمـــن وصول 

جميـــع فئـــات المجتمع إلـــى الخدمات المقدمـــة وخاصة الفئـــات الضعيفة مثل 

األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة الذيـــن قد يصبحون عمـــالء مهمين. 

المســـتوى الثاني: رفع مســـتوى الوعي لدى األشـــخاص ذوي اإلعاقة حول 

الخدمـــات الماليـــة وتضييـــق الفجـــوة بينهم وبيـــن البرامج الماليـــة الخاصة وبناء 

قدراتهـــم فـــي المهـــارات اإلدارية والمالية ليكونوا قادرين على إنشـــاء مشـــاريع 

صغيـــرة يمكـــن أن تحســـن معيشـــتهم وواقع عائالتهـــم وتســـتطيع فتح بعض 

الفـــرص الجديدة أمامهم لالســـتفادة مـــن الموارد الماليـــة المتاحة.

المســـتوى الثالـــث: بنـــاء القـــدرات االقتصادية لـــذوي اإلعاقـــة وتوفير فرص 

تمويـــل لمشـــاريع مبـــادرات اقتصادية صغيرة لمســـاهمة في تحســـين واقعهم 

االقتصادي. 
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أطلق المنتدى خالل المشروع "دليل الممارسات الفضلى 
اإلعاقـة"، وهـو  المالـي لألشـخاص ذوي  الشـمول  لتعزيـز 
الماليـة والمصرفيـة فـي  دليـل موجـه لمـزودي الخدمـات 

فلسـطين علـى المسـتوى الرسـمي وغيـر الرسـمي.
لتبنـي  يأتـي فـي سـياق تنظيـم الجهـود المبذولـة  الدليـل 

اإلعاقـة.  األشـخاص ذوي  العمـل مـع  وبرامـج  آليـات 
يقدم الدليل إطار تفاهم منظم يسـاهم في تحقيق نتائج 
أكثـر شـمواًل تدعـم تحقيـق التنمية المجتمعية المسـتدامة 

وإقامة مجتمع شـامل ومتاح للجميع.
الفضلـى  الممارسـات  يحتـوي علـى مجموعـة مـن  الدليـل 
تسـهل عمليـة الدمـج والشـمول المالـي لألشـخاص ذوي 
اإلعاقـة، وهـي سـهلة وقابلـة للتطبيق وتنسـجم مع كافة 

األدبيـات والقوانيـن ذات الصلـة. 

الشمول المالي في دليل

داخل  مكتوبة  سياسة  أي  يوجد  ال 
المؤسسات سواء األهلية أو الخاصة 
تنص على التمييز بين المواطنين في 
الوصول للخدمات، وغالبًا اإلشكالية 
تكون في الممارسة وتغير االتجاهات 
استجابة  أكثر  لتصبح  والمواءمة 

لذوي اإلعاقة وغيرهم.

محمود الزنط
المدير التنفيذي للمنتدى

الدليـل هـو جـزء مـن أنشـطة المناصـرة لحقـوق ذوي اإلعاقـة وإثـراء للمحتـوى والمصـادر المتخصصـة لتحقيـق 
الشـمول فـي المنطقـة العربيـة. 

تـم إطـالق الدليـل فـي مؤتمـر صحفـي تـم عقـده فـي ديسـمبر 2018 فـي مدينـة غـزة، وتـم توزيعـه لمجموعـة 
كبيـرة مـن المؤسسـات األهليـة والحكوميـة والخاصـة ذات الصلـة واالهتمـام. 

يمكـن الحصـول على ومطالعة الدليل ضمـن قسـم الموارد في موقـع المنتدى اإللكـتروني: 

 www.sdf-pal.org
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كيف تصبح ريادي أعمال ناجح؟ 
ندوتيـن بعنـوان "كيـف تصبـح ريـادي أعمـال ناجـح؟"  تـم تنفيذهمـا فـي كل مـن مدينـة غـزة ومدينـة خانيونـس 

جنـوب قطـاع غـزة. 

سـعيد جـدًا بمشـاركتي بهـذه النـدوة 
للتعـرف  لـي  جيـدة  فرصـة  وهـي 
أنهـا  وخصوصـًا  االعمـال  عالـم  علـى 
اإلعاقـة  ذوي  باألشـخاص  اهتمـت 
النـوع  هـذا  مثـل  يحتاجـون  الذيـن 
لزيـادة قـوة دورهـم  ممـن األنشـطة 

كتهم. ر ومشـا

أسامة أبو صفر
من ذوي اإلعاقة الحركية

بندوة مدينة خانيونس

والمهـارات  المفاهيـم  مـن  مجموعـة  النـدوات  قدمـت 

واسـتعراض  الصغيـرة  والمشـاريع  األعمـال  ريـادة  حـول:  

دليل الشـمول المالي ومصادر التمويل والخدمات المالية 

فضـاًل عـن اسـتعراض دليـل الممارسـات الفضلـي للشـمول 

اإلعاقـة.  ذوي  لألشـخاص  المالـي 

113 مشارك/ة من ذوي اإلعاقة  وأقرانهم من محافظات 

القطـاع مـن المهتميـن بريـادة االعمـال وأصحاب المشـاريع 

الصغيـرة  شـاركوا فـي الندوتيـن بجانـب عـدد مـن ممثلـي 

المنظمـات األهليـة المحلية واإلعالميين. 
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بناء قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة في المهارات المالية واإلدارية
تـم تصميـم وتنفيـذ برنامـج تدريبـي متخصـص حـول: المهـارات اإلداريـة والماليـة لمجموعتيـن مـن الشـباب ذوي 

اإلعاقة من كال الجنسين لتطوير قدراتهم الفنية في إدارة وتطوير المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، والذين تم 

اختيارهـم مـن خـالل عمليـة مركبـة تـم خاللهـا تقييـم تجاربهم ومهاراتهم الشـخصية، التواصل والعـرض والتقديم، 

والقـدرة علـى عرض األفـكار الريادية.

المجموعة األولى – البداية في عالم المشاريع الخاصة 
فـي هـذه المجموعـة تـم اسـتهداف 51 مشـارك/ة مـن ذوي اإلعاقـة تتـراوح أعمارهـم بيـن 18 و35 عـام مـن 

كافـة محافظـات قطـاع غـزة ممـن لديهـم الرغبـة والدافعيـة إلطـالق مشـاريع صغيـرة خاصـة بهـم.

وقـدرات  مهـارات  رفـع  فـي  سـاهم  حيـث  تدريبيـة،  سـاعة   72 بواقـع  التدريبـي  البرنامـج  تنفيـذ  تـم 

أبرزهـا:  مـن  المجـاالت  مـن  مجموعـة  فـي  المشـاركين/ات 
تصميم المشاريع الصغيرة.  -

-  المهارات الحياتية.
-  المهارات االدارية والمالية.

دراسة السوق.  -
-  إدارة المبيعات والتسويق.
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المجموعة التدريبية الثانية – خطوات أكثر ثباتًا في تطوير المشاريع 
شـارك فـي هـذه المجموعـة التدريبيـة 50 مشـاركة مـن النسـاء ذوات اإلعاقـة الالتـي يمتلكـن مشـاريع صغيـرة 

قائمـة أو بحاجـة إلـى تطويـر وذلـك مـن أجـل تعزيـز مهاراتهـن الرياديـة وتحسـين الوصـول إلـى مـزودي الخدمـات 

الماليـة وزيـادة فـرص الحصـول علـى مصـادر التمويـل المتوفـرة ليشـاركوا فـي برنامـج تدريبـي بواقـع 72 سـاعة 

تدريبيـة متخصصـة فـي تطويـر المشـروعات الصغيـرة حيـث سـاهم التدريـب فـي تمكينهـن ورفـع مهاراتهـن فـي 

مجموعـة مـن الموضوعـات، مـن أبرزهـا: 

-  إعـــــداد ومتابعة الخطط الفنية والمالية.

-  تطوير جودة المنتجات والخدمات المقدمة. 

-  التسويق من خالل الشبكات االجتماعية.

-  الترويج والتسويق اإللكتروني.

-  تحليل السوق.
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خطوة نحو المستقبل 
خطـوة نحـو اإلنطـالق إلـى السـوق المحلـي حيـث تـم اختيـار مجموعـة مـن المشـاركين فـي البرامـج 
المعـارف والمهـارات  الفنيـة واكتسـاب مجموعـة مـن  القـدرات  بنـاء  التدريبيـة لالنتقـال مـن مرحلـة 
اإلداريـة والماليـة إلـى العمـل ضمـن فـرق جماعيـة علـى تطويـر خطـط المشـاريع الربحيـة مـن خـالل 
توجيهـات مجموعـة مـن المرشـدين المختصيـن فـي ريـادة األعمـال والمشـاريع الصغيـرة وعـدد مـن 
العروض في مهارات العرض والتقديم وبناء األفكار الريادية واسـتخدام شـبكات التواصل االجتماعي 

فـي التسـويق للخدمـات والمنتجـات.

اسـتفدت بشـكل كبيـر مـن التدريبـات 
التـي حصلـت عليهـا خـالل المشـروع، 
والتشـجيع  الدعـم  بمثابـة  وكانـت 
الحقيقـي السـتمراري واصـراري علـى 
االنطـالق بمشـروعي بعـد أن حصلت 

التمويـل. علـى 

سهام أبو عويضة
مشاركة

مجموعـة  ذكـور(   9  - إنـاث   42( وفتـاة  شـاب   51 شـّكل 

مـن الفـرق الشـبابية التـي شـاركت فـي مخيـم خطـوة نحـو 

المسـتقبل التدريبـي علـى مـدار ثـالث أيـام فـي مدينـة غـزة، 

لجنـة  أمـام  الصغيـرة  مشـاريعهم  خطـط  اسـتعرضوا  حيـث 

الخطـط  مجموعـة  تقييـم  علـى  وبنـاءًا  متخصصـة  تحكيـم 

بيـن  مـا  13 مشـروع صغيـر  اختيـار  تـم  الجـدوى  ودراسـات 

موزعـة  قائمـة  مشـاريع  وتطويـر  جديـدة  مشـاريع  إطـالق 

علـى محافظـات قطـاع غـزة الخمـس إضافة إلى تنوع على 

. المقدمـة  والمنتجـات  الخدمـات  مسـتوى 
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ظروف معيشية أفضل لألشخاص ذوي اإلعاقة:
13 مشـروع صغيـر يقـوده 19 شـخص مـن ذوي اإلعاقـة مـن كال الجنسـين تـم إطالقهـا أو تطويرهـا فـي 	 

التوجيـه  المشـاريع  وبرنامـج مـن  مختلـف محافظـات قطـاع غـزة، وذلـك بعـد توفيـر منـح ماليـة لدعـم هـذه 
الصغيـرة والتسـويق اإللكترونـي. المشـاريع  إدارة  الفنـي والمالـي مـن قبـل فريـق مختـص فـي  واإلرشـاد 

40.000 دوالر هـي قيمـة المنـح الماليـة التـي تـم تقديمهـا إلنجـاح إطـالق وتطويـر المشـاريع الصغيرة المدرة 	 
للدخل.

130 سـاعة إرشـاد وتوجيـه تـم تنفيذهـا مـن خـالل استشـاريين متخصصيـن فـي تطويـر المنتجـات والمهـارات 	 
اإلداريـة والماليـة والتسـويق الرقمـي.

تنوعـت المشـاريع بيـن مشـروعات تعتمـد علـى التصنيـع الغذائـي كالكعـك والمعجنـات، وصناعـة جميـع أنـواع 	 
المنظفـات، وصناعـة اإلكسسـوارات والخـرز والمطـرزات باإلضافـة إلى مشـروعات تربيـة الدواجن وأخرى خدماتية 
كريـاض األطفـال، وقـد شـكلت المشـاريع الصغيـرة محطـات تحـول إيجابـي فـي حيـاة الكثيـر مـن أصحابهـا، حيـث 
وفـرت لهـم الحـد األدنـى لألمـن االقتصـادي وعـززت مـن اسـتقاللهم المـادي وثقتهـم بأنفسـهم وبمـن حولهـم 

وعـززت مـن صمـود عائالتهـم فـي ظـل الظـروف المعيشـية الصعبـة.
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قائمة المشاريع الجديدة التي تم إطالقها: 

القيمة المالية )بالدوالر(الموقعالمشروع#

4.000شمال غزةالشام لمستلزمات األفراح1

4.000خانيونس فرن األمل للخبز البلدي2

4.000وسط غزة عبود فون لألجهزة الخلوية3

2.725مدينة غزة العمارين للذهب الصيني واإلكسسوار4

4.000شمال غزةالوفا لمواد التنظيف5

2.824مدينة غزةخيوط ملونة للمشغوالت اليدوية6

القيمة المالية )بالدوالر(الموقعالمشروع#

2.601 وسط غزةمنجرة تشطيب المطرزات الخشبية1

2.820 مدينة غزة نبيلة للمطرزات2

1.170 وسط غزة سهام للمشغوالت اليدوية3

3.500 وسط غزة روضة نبع اإليمان4

3.150 شمال غزة الشيماء للكعك والمعمول5

1.211رفحكول وكّيف- حمام الهنا6

4.000 رفح ستديو غدير7

قائمة المشاريع التي تم تطويرها: 



التقرير السنوي 262018

يونيو 2018 – أبريل 2019 

تعزيز دور الشباب
كقادة للتغيير في مجتمعات غزة

يال نغّير 
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الموســـم الثانـــي مـــن برنامج يـــال نغّير الشـــبابي انطلق فـــي منتصف عـــام 2018، ضمن 
مشـــروع تعزيز قدرات الشـــباب كقادة للتغيير في مجتمعات غزة، بتمويل من القنصلية 

البريطانيـــة في القدس.

الفئـة  البرنامـج مـن  الثانـي مـن  الموسـم  100 شـاب وشـابة، طـالب وخريجيـن مـن قطـاع غـزة هـم مشـاركي 

العمريـة 18-24 عامـًا بهـدف تمكينهـم مـن العمـل كمواطنيـن مسـؤولين قادريـن علـى إحـداث تغييـر إيجابي في 

مجتمعاتهـم مـن خـالل تنميـة معارفهـم فـي قضايـا حقـوق اإلنسـان والمناصـرة والمواطنـة الفاعلـة.

27التقرير السنوي 2018
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بناء قدرات الشباب 
المهارات الحياتية والمناصرة 

108 سـاعة تدريبيـة تـم تنفيذهـا بمشـاركة 66 مشـارك ومشـاركة مـن مسـتفيدي البرنامـج لهـذا الموسـم ركـزت 
بشـكل رئيسـي علـى تطويـر المهـارات الحياتيـة التفاعليـة ورفـع القـدرات فـي المناصـرة لتحسـين تنـاول القضايـا 

الشـبابية والمجتمعيـة. 

تضمن التدريب مجموعة من الموضوعات هي: 

ركــز البرنامــج التدريبــي علــى بنــاء مهــارات الشــباب الحياتيــة باعتبارهــا مدخــاًل مهمــًا لتعزيــز دور الشــباب 
المجتمعــي والتمكيــن الشــخصي وشــمل البرنامــج مجموعــة مــن الموضوعــات مــن أبرزها: 
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المناصرة الرقمية أداة عصرية ومهارة شبابية 
المناصـرة الرقميـة كانـت أيضـًا واحـدة مـن محطـات البرنامـج التدريبـي، حيـث تـم تطويـر مهـارات المشـاركين فـي 

تصميـم وإطـالق الحمـالت الرقميـة واألدوات والشـبكات واألدوار والتطبيقـات العمليـة الخاصة بإنتاج المحتوى 

الرقمـي المؤثر. 

24 ساعة تدريبية
ساهمت في رفع قدرات المشاركين في مجموعات من المهارات، من أبرزها: 
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نوفمبر 2018

الشباب في الحدث
 Yalla Challenge تحدي

المبادرات  
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مخيم "تحدي المبادرات" تم إطالقه ضمن أنشطة برنامج يال نغير للموسم 2018 - 2019 في قطاع غزة 
بهدف تطوير أفكار مبادرات ذات أثر إيجابي على المجتمع المحلي بشكل تفاعلي من قبل المشاركين. 

تدريبات  نغّير خاضوا  يال  لبرنامج  )60 شابة و40 شاب(   والثاني  األول  الموسم  100 مشارك ومشاركة من 
مكثفة حول استنباط األفكار وتصميم المبادرات ومقترحاتها ووضع خطط مدروسة ضمن استراتيجية واضحة. 

3 أيام بواقع 24 ساعة تدريبية استمر فيها العمل بمنهجية تشاركية وتفاعلية بين فريق العمل والمشاركين. 
15 مقترح مبادرة شبابية مجتمعية تم تطويرها خالل المخيم تنوعت بين القطاع الخدماتي والفني والثقافي 

والعمل التطوعي.

تضمنت   2019 العام  من  األول  الجزء  إطالقها في  التي سيتم  المبادرات  من  تطوير مجموعة  تم 
مجموعة اتجاهات وموضوعات وكانت بالشكل التالي:

 القضية اسم المبادرات#

 إحياء دور السينما في تعزيز مجموعة من القيم المجتمعية والوطنية وقيم حقوقيال سينما1
االنسان للشباب في قطاع غزة

توفير بيئة تعليمية فعالة لممارسة األنشطة الالمنهجية داخل قطاع غزةالضاحية2

المساهمة في خلق بيئة صحية نظيفة في المناطق األكثر تهميشًا في قطاع غزةيا زينة كل الحارات3

 تحسين الوضع النفسي والبيئي للمرضى في المستشفيات المحلية من خاللقوتكم معنا4
المساهمة في خلق بيئة صحية مناسبة في المؤسسات الصحية

تحسين السلوك المجتمعي حول ثقافة احترام االنسان والثقافة العامةالثقافة واإلنسان5

.تعزيز ثقافة القراءة والحوار البناء في المجتمع الفلسطينييال نقرأ6

 توفر بيئة نفسية صحية وآمنة داخل جمعية الربيع تساهم في تأهيل األطفالمنا وفينا7

8X Changeتمكين فئة الشباب بمفاهيم العمل المجتمعي ونقل الخبرات المكتسبة من 
 البرامج التدريبية الشبابية

 تسليط الضوء على التراث الفلسطيني واألماكن األثرية والمناسبات واألكالتاحكيلي عن بلدي9
 الشعبية عبر طريقة التأريخ الشفوي

10GO xتسليط الضوء على واقع األشخاص ذوي اإلعاقة والممارسات اإليجابية المتعلقة 
بقضاياهم

 دمج النساء المهمشات في سوق العمل من خالل تطبيق عرض المنتجاتهي11
واألعمال

 جداريات من أجل المشاركة12
تعزيز دور الشباب في مواقع صنع القرارالسياسية

تعزيز دور الفن في توحيد الفلسطينيين والتعبير عن تنوعهم واختالفاتهملحني لحقك13

تطوير بيئة تعليمية مناسبة للطالب من خالل تحسين البيئة الجمالية للمدرسة براعم14

 استثمار دور الرياضة في دعم السلم األهلي والمصالحة المجتمعيةمارثون فلسطين للجميع15

رفع وعي المجموعات الشبابية بمفاهيم المشاركة المدنية والهوية الفلسطينية  مسابقة 10×1610
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منصة أثر

نحن هنا لنضع في حياتك أثرًا

بادر  العربي،  والعالم  فلسطين  في  للشباب  المعرفة  وصناعة  تصدير  فرص  ودعم  تعزيز  أهمية  من  انطالقًا 

المساقات  إلكترونية عربية تقدم مجموعة متنوعة من  نغّير لتصميم منصة تعلم  برنامج يال  المنتدى ضمن 

والموضوعات التدريبية في المهارات الحياتية، والقضايا المدنية والتقنية. تأتي منصة أثر لتقدم محتوى معرفي 

ومهاري من خالل مجموعة مميزة من المدربين واالستشاريين وأصحاب التجارب الملهمة ولخلق نموذج عربي 

شبابي جديد مواكب لكافة التطورات. 

وتم في الربع األخير من العام 2018 تطوير الشق التقني والبرمجي للمنصة بشكل يتالءم مع تطلعات العمل 

بها من قبل المنتدى والمجتمع. 

التقرير السنوي 322018
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سبتمبر -ديسمبر 2018

تعزيز دور الشباب
كقادة تغيير في مجتمعاتهم 

)Yalla Lead(
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يتطلع المشروع لتحقيق دور أكبر للشباب ليكونوا قادرين على المساهمة في التغيير اإليجابي في المجتمع 
الفلسطيني، وتحسين مشاركتهم االجتماعية والسياسية.

ويستهدف المشروع الشباب من الفئة العمرية )25-18( من كال الجنسين بشكل رئيسي ممن لديهم اهتمام 
بالعمل التطوعي وقضايا المناصرة والنشطاء والفاعلين على شبكات التواصل االجتماعي.

بناء قدرات الشباب
في المشاركة المدنية الفاعلة والمناصرة:

المدنية  المشاركة  حول  تدريبات  وشابة  شاب   )31( تلقى 

الفاعلة والمناصرة لبناء وتطوير قدراتهم في كيفية التخطيط 

لحمالت المناصرة، ورفع وعيهم بالنهج القائم على مبادئ 

حقوق اإلنسان بشكل عام، وكيفية تضمين هذه المفاهيم 

في الحمالت اإلعالمية، إلى جانب رفع قدراتهم باالستخدام 

األمثل ألدوات ووسائل التواصل االجتماعي وكيفية قيادة 

حمالت مناصرة فاعلة على الشبكات االجتماعية. وجاء هذا 

التدريب بواقع 60 ساعة على مدار 10 أيام. 

وصقــل  ببنــاء  التدريــب  ســاهم 
معلومــات  لــي  وقــدم  شــخصيتي، 
موجــودة  تكــن  لــم  موســع  بشــكل 
فــي صندوقــي مــن المعرفــة، إضافــة 
إلــى تقديــم رؤيــة واضحــة عن حمالت 
الشــبكات  عبــر  والمناصــرة  الضغــط 
االجتماعيــة والتــي بدورهــا ســتكون 
اإليجابــي  التغييــر  وتحــدث  داعمــة 
عنــد كل شــخص مشــارك فــي هــذا 

التدريــب.
نور حجاج 

أحد المشاركين في البرنامج
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شو بدهم الشباب؟
توسعها،  من  والحد  معالجتها  ويجب  لمستقبلهم  مهددة  غزة  قطاع  في  الشباب  يراها  مختلفة  تحديات 
مجموعة من األولويات تم حصرها من خالل مجموعة من أنشطة التحليل والنقاش مع مجموعات شبابية 

ضمت ما يقارب 70 شاب من كال الجنسين في قطاع غزة. 

وصلنا في النهاية لحصر مجموعة األولويات بعيون الشباب في قطاع غزة والضفة الغربية وتجدها 
موضحة في الشكل التالي: 
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الشباب يتحرك لألمام 
حملة شباب تعليم وعمل:

حملة أطلقها مشاركو برنامج يال ليد لتسليط الضوء على واقع خدمات التعليم وفرص العمل الالئق إضافة 
الى  ارتفاع نسب البطالة في قطاع الشباب وخاصة لدى الخريجين الجامعيين لنسب غير مسبوقة وقلة فرص 

التدريب وتطوير قدرات الخرجين الجامعيين وضعف جودة خدمات التعليم العالي بالقطاع.

أبرز أنشطة الحملة كانت على النحو التالي:
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حملة بدنا انتخابات
دفع التراجع الكبير في المشاركة السياسية الفاعلة لقطاع الشباب في المجتمع الفلسطيني وحرمان آالف 
التي  انتخابات  بدنا  حملة  إطالق  إلى  الشباب   2005 العام  منذ  والترشح  االنتخاب  في  حقهم  من  الشباب 

صممت لزيادة نسبة الوعي لدى الشباب بشكل رئيسي حول حقوقهم السياسية والمشاركة الفاعلة. 

ضمت الحملة أيضًا إطالق مسابقة رقمية تعبر عن رسائل الحملة، حيث تضمنت المسابقة فئة أفضل فيلم 
قصير وأفضل ستاند أب حول حق الشباب في المشاركة السياسية الفاعلة, تم اإلعالن عن المسابقة بشكل 

مكثف عبر منصات التواصل االجتماعي وتم اإلعالن عن الفائزين في اليوم الدراسي الختامي لبرنامج يال ليد.

الحملة في أرقام:
استثمرت الحملة عدد من األدوات الرقمية ومنصات التواصل االجتماعي للحشد والمناصرة لقضية المشاركة 

السياسية للشباب وجاءت أبرز األنشطة كالتالي: 
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حملة سشولها صح:
لزيادة  نظرًا  انطلقت  االجتماعي  التواصل  منصات  في  اإليجابية  الممارسات  لتعزيز  إلكترونية  مناصرة  حملة 
حدة الخطاب السلبي والحزبي والتعصبي على مواقع التواصل االجتماعي وقلة المحتوى الشبابي اإليجابي 
رسائلها من  لتوصيل  االجتماعي  التواصل  الرقمية ومنصات  األدوات  الحملة عدد من  واستثمرت  والهادف, 

أهمها: 



39 التقرير السنوي 2018

 ديسمبر 2018
يوم دراسي حول دور شبكات التواصل االجتماعي في دعم مشاركة الشباب 

تجربة لصناعة المستقبل:

عقد المنتدى في 27 ديسمبر يوم دراسي حول دور شبكات التواصل االجتماعي في دعم مشاركة الشباب، 

وجاء هذا اليوم الدراسي اختتامًا ألنشطة برنامج يال نقود لتعزيز دور الشباب كقادة للتغيير في مجتمعاتهم 

وتضمنت أنشطة اليوم الدراسي عدد من المداخالت لمختصين وعاملين في قطاع الشباب والمناصرة أبرزها 

أهمية وسائل التواصل االجتماعي في دعم قطاع الشباب والممارسات المثلى على هذه المنصات. 

جاءت مداخالت اليوم الدراسي على النحو التالي: 

دور الشباب في قيادة حمالت المناصرة والتغيير المجتمعي	 

أهمية شبكات التواصل االجتماعي في دعم قطاع الشباب   	 

تحسين ممارسات نشطاء اإلعالم الجديد عبر الشبكات االجتماعية.	 

تم أيضًا في نهاية اليوم الدراسي اإلعالن عن نتائج مسابقة أفضل فيلم قصير وستاند وعرض جميع المنتجات 

الرقمية الخاصة بالحمالت. 
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إطالق الشبكة التنسيقية للمجموعات الشبابية النشطة عبر شبكات التواصل 
االجتماعي

وتناول اليوم الدراسي الشبكة التنسيقية للمجموعات الشبابية النشطة عبر شبكات التواصل االجتماعي، وهي 
إطار تنسيقي فلسطيني يضم المجموعات الشبابية الفاعلة والمؤسسات المهتمة بمجال اإلعالم االجتماعي 
في قطاع غزة تم إنشاؤها خالل الفترة ما بين أكتوبر ونوفمبر من العام 2018  كنتاج توصية في إطار ورشة 
والتحديات  االجتماعي في فلسطين  التواصل  الجلسات واقع وسائل  وتناولت  نقود  يال  برنامج  عمل ضمن 
اقتراح  إلى  باإلضافة  التواصل االجتماعي  الشباب على شبكات  تواجهها مجموعات  التي  الداخلية والخارجية 

مساحات لتحسين التنسيق بين تلك المجموعات. 

وتهدف اللجنة التنسيقية إلى تحقيق التالي: 
رفع مستوى التنسيق والعمل المشترك بين النشطاء ومجموعات التواصل االجتماعي في فلسطين.. 1
تحسين التواصل والتنسيق بين المجموعات الشبابية والمؤسسات الناشطة بمجال اإلعالم االجتماعي.. 2
دعم الجهود لتحسين استثمار األدوات الرقمية في العملية التنموية في المجتمع الفلسطيني.. 3
تبني سياسات وإستراتيجيات لتطوير عمل المجموعات الشبابّية الناشطة في اإلعالم الرقمي.. 4
إنشاء حاضنة معلومات ودراسات متعلقة باإلعالم االجتماعي ونشاطه في فلسطين.. 5
دعم الحماية الحقوقية لنشطاء اإلعالم الجديد وتوثيق االنتهاكات التي يتعرضون لها.. 6
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التشبيك والشراكات 

تضمن العام 2018 تطورا ملحوظا على مستوى التشبيك وتطوير الشراكات المحلية، حيث استمر العمل على 

تطوير الشراكات والعمل مع الجميع، وسنستعرض في هذا القسم مجموعة شركاء المنتدى من ممولين وشركاء 

محلين إضافة إلى الشبكات المحلية والدولية التي نحرص على تطويرها تحسين عملنا من خاللها.

المنتدى االجتماعي التنموي عضو في مجموعة من الشبكات من أبرزها:

شبكة أنا ليند للحوار بين الثقافات

قطاعي التأهيل والشباب
لشبكة المنظمات األهلية الفلسطينية

شبكة منظمات أهلية ضد الفساد

شبكة الشباب المتوسطي – نت ميد

شبكة التحويالت المحلية
لمؤسسات تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة

التحالف المدني للرقابة على إعادة اإلعمار

المنتدى االجتماعي التنموي أطلق:

   الشبكة التنسيقية لنشطاء شبكات التواصل االجتماعي في فلسطين.
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الشركاء والممولين: 
ِاْنضــم إلــى قائمــة ممولــي وشــركاء المنتــدى قائمــة جديــدة مــن المنظمــات، كجــزء مــن تطــور العمــل واألداء خــالل 

هــذا العــام.

أبرز الشركاء الدوليين والممولين: 

القنصلية البريطانية العامة – القدس

جمعية فني رغمًا عني – تونس

منظمة األمم المتحدة للثقافة والعلوم
)اليونسكو(

جمعية العون الطبي للفلسطينيين
)MAP(

مبادرة الشراكة األمريكية الشرق أوسطية
)MEPI(

االتحاد األوروبي

مؤسسة األديوكيد اإليطالية

NPA - المساعدات الشعبية النرويجية

اتحاد اإلعاقة الدولي

برنامج الثقافة واإلعالم/مجتمعات ممارسة
CV القيم العامة للثقافة في جنوب المتوسط

سكرتاريا حقوق اإلنسان والقانون الدولي

التعاون اإليطالي
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شبكة الشركاء المحليين:

االئتالف من أجل النزاهة والمسائلة – أمان 

االتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين 

جمعية أطفالنا للصم

جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل 

الهالل األحمر الفلسطيني  

بوابة الشباب اإلعالمية

نادي اإلعالم االجتماعي 

جمعية بيتنا للتطوير المجتمعي 

جمعية رؤية شبابية

نادي البسمة للمعاقين 

جمعية األمل تأهيل المعاقين - رفح

الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين

مقهى الثريا االجتماعي

بلدية غزة 

االتحاد العام للكتاب واألدباء الفلسطينيين 

مجموعة سفن صول الشبابية 

جمعية األصدقاء للذوي االحتياجات الخاصة 

جمعية جباليا للتأهيل

جيش السوشيال ميديا 

مقهى اإلعالم االجتماعي

نادي السالم الرياضي 

جمعية الحياة واألمل 

الجمعية الوطنية لمرضى للتوحد 

إذاعة فرسان اإلرادة

رابطة الخريجين المعاقين بصريًا

يمتلــك المنتــدى شــبكة واســعة وحيويــة مــن الشــركاء المحلييــن؛ تعزيــزًا لفعاليــة تدخالتــه وتطويــر شــراكات حقيقيــة 

وفاعلــة، حيــث يعمــل المنتــدى مــع أكثــر مــن 25 شــريك محلــي موزعيــن قطاعيــًا وجغرافيــًا ويمثلــون القطــاع 

األهلــي والمجموعــات والمبــادرات المحليــة ومــن أبرزهــا: 




