


Name of Training
Provider:

General Consulting and Training (GCT) Company.
Trainers:
 Mr. Hisham Abdallah - WB;
 Mr. Abdelakrim Samara- WB;
 Mr. Adel Zaanoun- GS.

Name of Training Program: Publication & Dissemination of Information

Number of days: 4 programs (2 days per each)

Date(s) and Location(s):  1st program: 13-14/04/2016- Gaza Chamber of Commerce
and Industry – Gaza Strip;

 2ndprogram:16-17/05/2015- Nablus Chamber of
Commerce and Industry – Nablus;

 3rd program: 23-24/05/2016- Federation of Palestinian
Chambers of Commerce, Industry and Agriculture
(FPCCIA)- Ramallah;

 4th program: 31/05-01/06/2016- Chamber of Commerce
and Industry of Hebron- Hebron.

Number of participants: 35 Participants

Number of participants: Male: 19 Female: 16

Objectives of Program:
The overall objective of the program was to contribute at enhancing and development the
capacities, knowledge and skills of participants on “Publications and Dissemination of
Information” practices and tools, how to share the right information in a proper way with the right
audience, in addition to guide and coach them on how these practices can be considered as one of
the major services that to be provided from BSOs to their members.

More specifically, the program aimed to:

 Increase knowledge of participants and know how on using information;

 Increase the awareness of the use of information, and the multi-level use of information;

 Help participants building more trust in self-capability;

 Help participants in understanding the need to cope with development and new means of
publication and dissemination of information.

Training methodology

 Lectures full of discussion, practical examples, and case studies from participants’ actual work
environment- (interactive method by combining lecturing based on discussion with exercises and
reflecting on both the trainers and participant’s experience);

 Power point presentation;

 Group works using modern methods;



 Training aids, flipchart and LCD screen.

Topics and tasks accomplished in Day 1:

 What is information? The importance of dissemination, disclosure and publishing of
information.

 Functions of publishing and disseminating information (Data- Information- Reporting-
Decision making).

 How to establish successful Public Relations Departments in the Chambers of commerce in
West Bank? What means should be used to attract customers? how to recruit new members for
the Chambers?

 Lead discussion with in class exercises that reflected on participants work and trainers own
experience.

 Presented published examples from local publications and used for discussion and as example
on the covered topics.

Topics and tasks accomplished in Day 2:

 Levels of disseminating, communication and types of publications.

 Types of publications and the preparation of attractive and rich contents (Press Release,
Interviews, Success Stories, Reports, etc).

 How to write press releases? how to summarize news? how to follow up with the press? and how
to approach new potential members for the chamber?

 Ways and effective tools of information dissemination and publication.

 Media and social media’s role in the work of Public Relations Departments and media officers
at the Chambers of Commerce.

 Means and rules of communications/information dissemination, how to put a strategy for
communications/information dissemination, problems faced and how to solve them?

 The internal hierarchy of respective staff and how to convince the officials with the new means
of communications.

 Opened interactive discussion, engaged participants in question and answer session using
published local examples of news and publications.

 Wrapping up and submission of training completion certificates.

?

Concerns or area of improvement from the training provider’s perspective:



 Participants were very happy, cooperative and enthusiastic all though the hours of training
program because they felt that they were provided with a new knowledge and practices by using
modern methods and techniques.

 Trainers believe that the participants were generally satisfied with all material, case studies,
training sessions, which trainers introduced during the training. The participants also felt that
those methods were directed towards achieving the main objectives of the program.

 The participants contributed effectively and efficiently in the program through their positive
discussions and presenting the problems they usually face in the field of training. While the
trainers gave more exercises derived from their daily work environment.

 The program was an important opportunity for participants to exchange ideas and opinions
concerning the different topics of training.

 Concerning the training venue, it would have been better to conduct the training outside the
premises of Chambers of Commerce, in order to change the environment which would help in
making the training more energetic.

Recommendation for PSDCP-Training management department to improve or
to follow up the trainee’s performance:

 It is suggested to increase the duration of similar future programs in order to have enough time
to give more practical exercises and to cover the topics in more comprehensive manner.

 It is recommend to target the PR staff and focusing on PR issues based on the actual training
needs, including the PR staff from the members of BSOs in order to exchange the experience
and ensure the useful diversity in the interactive/practical training.

 It is recommended to follow up the participants after a period of time at their work
environment to make sure that what was given during the training as concepts and practices, as
well as the developed follow up plan are applied in their daily works and a real change occurred
in their behaviors and attitudes.

 It is recommended to conduct number of supplementary training programs for the participants
on 1) How to launch a successful PR strategy and how to convince the officials with such a plan
and how to implement it, 2) How to deal with the media (writing news, press releases, organizing
events, press conferences, conducting interviews, etc) in more comprehensive ways, 3) Using
Social Media more efficiently, 4) Media and information management.

 It is recommended to organize a workshop for BSOs management and officials in West Bank
about the importance of establishment a specialized Public Relations and Media Department –
similar to the existing department at Gaza Chamber of Commerce and Industry – with special
focus on providing tailored training programs for building the capacities of these departments.

 A special focus should be given to the planning and development a strategy for Publication &
Dissemination of Information, in order to be able to move to the next level of affecting the
decisions making process.





Annexes:

 Annex No.1: Follow – Up Plan for information publication and dissemination activities.

 Annex No.2: Program Training Outline.

 Annex No.3: Trainers’ CVs.

 Annex No.4: Training Material and Exercises (on CD).



 Annex No.1: Follow – Up Plan for information publication and dissemination activities.

Type of publication/
Information to be
disseminated

Target
audience/Group

Reasons /Expected
results

Recourses & Tools
to be used

Responsibilities Timeframe &
Frequency

 News bulletin:
(Three to four words
announcing an event,
breaking news)

Members of BSOs,
can be the high
ranking only or all
member’s

Alert to stay prepared
ahead of any reaction,
prepare for events and
decisions

Twitter, face book
and SMS

Information officer
, or can be decided
accordingly

As appropriate

 News:
(From one paragraph to
three or four: to promote
decisions, upcoming
activities and announcing
new decided plans, etc).

All members, general
business sectors plus
general audience

To inform of activities
and to promote

Face book, main
web sites, and news
outlets

Information
department

As appropriate

 Feature stories:
(News story of around 500
words based on particular
events: conference- local or
abroad, general meetings,
show and exhibitions).

Members and general
audience

To promote success and
accomplishments and
stay connected

All sort of social
media, news and
media

Information
department

As appropriate

 Profiles:
(Color story featuring a
personality, a firm or an
institution of success).

Members and general
audience

To promote success and
accomplishments and
stay connected

All sort of social
media, news and
media

Information
department

As appropriate



 Annex No.2: Program Training Outline.



Course’s Name:

Publication & Dissemination of Information
 An Introduction to publication and dissemination of information

o What is dissemination and publication?
o Bases of  information dissemination & publication
o Benefits and importance of information publication and

dissemination.

 BSOs and information dissemination
o BSOs current practices and strategy in information dissemination
o BSOs policy and work procedures
o Existing functions at BSOs related to information dissemination
o Existing types of publications and tools used for dissemination

 Mission of information dissemination
o Information as a tool for decision-making

o Information as a tool for priority setting
o Information as a promotional and  reporting tool
o Motivation to work ability and productivity

 Levels and types of information at BSOs
 Analysis of the information needs of the members from BSOs
 Types of publications and the preparation of attractive and rich

contents
o How to prepare press releases, edit and draft news?
o How to conduct interviews with the business community?
o How to write success stories?
o How to write documentation reports?
o What are the other applicable types of publications at BSOs’

environment?

 Ways and effective tools of information dissemination &
publication
o Printings (brochures, reports, factsheets, promotional papers, etc )
o Web pages
o Social media
o Mailing lists
o Radio & TV Broadcasting
o Awareness Campaigns or Informative Workshops

Course’s
Contents:



 Developing and organizing the information dissemination and
publication
o Networking
o Resources : (Personnel, Equipment, Facilities.etc)

 Development of strategy and follow-up plan for information
dissemination and publication
o Information dissemination as an important service to be provided

by BSOs to the members
o Who are the audience / target group?
o What to disseminate? When to disseminate?
o What are the most effective ways of disseminating?
o How do prepare a strategy for information dissemination and

publication?
o How to turn the strategy into an action plan?
o How to prepare budget for dissemination and publication activities?
o How to know that these activities have been successful?

Training
Methodology:

30%30%40%

Practical ExercisesCase StudyTrainer Exposition



 Annex No.3: Trainers’ CVs.



 Annex No.4: Training Material and Exercises (on CD).



برنامج
املعلومات عميم و شر

اص ا القطاع ر تطو العنقودية-مشروع التجمعات
ب التدر و شارات لالس ل ج شركة
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نشاط جماعي
نامج؟‡ 

والقواعد تفاق نقاط



نقاط االتفاق الجتیاز البرنامج التدریبي

0,
. االنصات الراء الزمالء ,1
العمل الجماعي الجاد في ورشات العمل,2
االلتزام بوقت البرنامج,3
4,
6,
6,



املعلومات عميم و شر ا مدخل

 عميمشر .لإلفصاحمرادفكمصطاملعلوماتو

وم :فصاحمف
)يةمالوغمالية(معلوماتعنالكشفعمليةأنھعفصاحعّرف"

نافةم تم نامل ةبصورةإماوتتم،واملعني ةفبصورةأو دور عندور
ميعالوقتبنفساملعلوماتتوفر لضمانوذلك،املعلومةحدوث ل
هقبلاصأحداستفادةوعدم ."املعلومةذهمنغ

عميمشر عت الشفافيةلتحقيقواملؤشر )فصاح(املعلوماتو
ااختالفعاملؤسساتداخل اتانحيث.انواع قاستالشفافيةمستو

اتلدرجةوفقاً  عميمشر ومستو .املعلوماتو
u1



Slide 6

u1 تم تغير كلمة المنظمات
user, 4/9/2016



ع املعلومات/ تا عميم و شر ا مدخل

نماعكسيةعالقةناك منظبناءاصبحلذلك،والشفافيةالفسادب
ااملعلوماتعنلإلفصاحوخطط شر اً أمراً و منالعديدلدىم

.املؤسسات

ةعدالفّعالفصاحوخططنظام معمجتمعيةشراكةلبناءضرور
ن دماتعاملواطنرقابةوتحقيقاملواطن .اليھتقدمالا

ئةعت شر القانونيةالب ناملعلوماتل عقاصرة،فلسط لعدمذلكودو
يإلزاموجود شر قانو باملعلوماتب ةقانون وجودعدمس ل الوصو حر

.للمعلومات



ع املعلومات/ تا عميم و شر ا مدخل

ةقانون مشروعمازال إقرارهحالو،الدراسةقيدللمعلوماتالوصول حر
ةنوعيةنقلةسيحدث .للمعلوماتالوصول حر

ناك ةعالقةو نقو :املجتمعيةاملشاركةو فصاحسياساتب
ةفصاحعاملجتمعيةاملشاركةعتمدحيث• للمعلوماتالوصول وحر

دفة،املؤسسات ااملس دو للتطبيقةقابلغاملشاركةأدواتغالبيةتصبحو
ااملجتمعيةاملشاركةو • ن،:أطرافثالثةل ي،مجتمعمواطن ،عالمإووسائلمد

تعطلاملجتمعيةاملشاركةعمليةمجملأنعوذلك ر توفعدمحالس
شر فصاحخطط املعلوماتو

ذا• امةسبابأحديفسر و الةالسلبيوحالةاملجتمعيةاملشاركةلضعفال
ي اشت ميعم ا



ع املعلومات/ تا عميم و شر ا مدخل

مية شر فصاحسياساتوجودا عميمو :املعلوماتو

oوالتأكدواالعضاء،التجاریةوالغرفاإلتحادبینوالفّعالالمنّسقالتواصلضمان
.العالقةذاتالمختلفةللمعلوماتإلحتیاجاتھمالتجاوبمن

oلھاوعمالتجاریةوالغرفاالتحادسیاساتیخصفیماإطالععلىاالعضاءإبقاء،
.المشتركةالعملوأنشطةخططیخصفیمامعھموالتشاور

oتقدیمھایمكنالتيالمختلفةالخدماتتصمیمفياالعضاءمعالتشاور.
oواءس(االخرىالمحلیةوالمؤسساتالمؤسساتمعالقویةالشراكاتوتطویربناء

.)االھلیة،الخاصة،العامة
oطةأنشفيواالنخراطللمشاركةالمحليالمجتمعأماممفتوحاً المجالعلىالحفاظ

.واالعضاءالتجاریةوالغرفاالتحادوبرامج



ع املعلومات/ تا عميم و شر ا مدخل

داف شر فصاحسياساتوفوائدأ عميمو :املعلوماتو
oاواعضائھاالعماللمجتمع)التجاریةكالغرف(الداعمةالمؤسساتبینالعالقةتحسین

.الخدماتتحسینوھومشتركھدفعلىااللتقاءخاللمن)الخدماتومتلقيمقدمي(
oتالمؤسساقبلمنالمقدمةبالخدماتالوعيرفعخاللمنجدداعضاءوتجنیداستقطاب

االعماللمجتمعالداعمة

oاالعماللمجتمعالداعمةالمؤسساتقبلمنالمقدمةالخدماتجودةعلىالرقابةزیادة،
.المواردإدارةوآلیات

oودولیاً وإقلیمیاً محلیاً العالقةذاتالدائرةواألحداثالقضایامنالمواقفتحدید.

oواالتجاھاتالمواقفوبیانووالتوجیھاإلرشاد.

oللتعبیرومنبرالعامالرأيتشكیل.

oالقضایامنغیرھااوالنجاحكقصص(المعرفةوتشاركنقلوالتثقیف(.



شر فصاحوأسسقواعد عميمو :املعلوماتو

oشراملتأخر املناسب،إختيارالوقت انياتشر مثللھقيمةال عادةيكون فال ملؤسساتام
ة شر الالسنو ور عدت ا،منسنواتأو ش شطةعنمعلوماتشر او صدور ا
اءهعدمشروع ةان .معقولةبف

oافةاملعلوماتتتاحأن اتل إعالناتشر منفائدةال فمثالً ،الوقتذاتا
نعدتصدر الالتوظيف .واملعارفقاربعي

oةاملعلوماتتكون أن أو ةشفافالغأو الغامضةللمعلوماتقيمةفال ،ومشروحةوا
ناتحتاجالتلك اعالمستوى عمتخصص م .لف

ع املعلومات/ تا عميم و شر ا مدخل



oائرةدعلىتقتصرالوأنالمؤسسھ،فيوالمفاصلالمستویاتكافةتشملأن
.خاللھامنالمقدمةوالخدماتالعملجوانبمختلفتشملوأنأخرى،دون

oوخططسیاساتشكلعلىاالعضاءاو/والمواطنینأمامالتزاممنتنبعأن
حیث.بأشخاصمرتبطةمزاجیةموسمیةمسلكیاتولیستملزمةوإستراتیجیات

نشرعملیةإستدامةلتحقیقالھامةالقواعداحدیعداإللتزاموخلقبناءأن
.المعلوماتوتعمیم



سيةاملعيقات شر لإلفصاحالرئ عميمو نفلساملعلوماتو :ط

oالمسؤولیننظرفياألخطاءتصّیدبمفھومالمعلوماتنشرمفھومإرتباط
.الصورةتلكعززتالتيالتراكمیةوالممارساتالسلبیةللثقافةنتیجةوالمجتمع

oامامتمعیقاشكلالذياالمراآلخر،تقبلفيوالقصورالمرتفعةالنقدحساسیة
.وفّعالةسلیمةإفصاحوخططسیاساتبناءنحوالتوجھات

oمتدنیةاإلفصاحوسیاساتأدواتتطبیقلقبولالمؤسساتحافزیة.

oصاحبالقانونوھوفلسطینفيللمعلوماتالوصوللحریةقانونوجودعدم
.السحريالمفعول

oالمتاحةالمواردوقلةالخبراتضعف.



oتحقیقلخالّقةآلیاتبناءكیفیةفيأساساً یتمثلالحقیقيوالتحديالصعوبة
.اإلفصاحوأدواتوخططسیاساتلتطبیقالذاتیةاالستمراریة

oالعدیدلدىلھاوالحافزیةالمعلوماتوتعمیمونشراإلفصاحبأھمیةالوعيمستوى
.المطلوبالمستوىدونزالماالمؤسساتمن



عةعامةونظرةمالحظات شر فصاحواقععسر املعلوماتو
اصالقطاعمحلياالداعمةاملؤسسات :الفلسطيا

oللمعلوماتونشراتصاللخطةحقیقيوجودال

oالحاجةحسبنشاطاتعنواعالنإفصاحخطةشبھیوجد

oومناصرةترویجخطةاولسیاسةفعليوجودال

oراجعةتغذیةعلىللحصولآلیاتوجودعلىدلیلیوجدال

oةالمؤسسداخل(البینيالتشبیكوكذلكمحدودالمؤساتبینالتشبیك
.ضعیف)الواحده

إستراتیجیة وسیاسة نشروتعمیم المعلومات 
الحالیة  



oخبارأنشرعلىیعتمدالحالیةالمعلوماتوتعمیملإلفصاحسیاسةیوجدال
عامةإلجتماعاتنشاطاتعن

oلعصرامتطلباتوالتخدمكافیةغیروطباعتھاتوزیعھایتمالتيالمنشورات
المعلوماتتدفقسرعةوالحالي

oاتالمعلومتعمیماساسلخدمةكافیةوغیرتقلیدیةالمطبوعةالمنشورات

oالتواصلوصفحاتالصحفواخبارالمطبوعاتفيمحصورالنشر
االجتماعي

oمستمربشكلتحدیثھایتمالالمواقععلىالمنشورةالمعلومات

إستراتیجیة وسیاسة نشروتعمیم المعلومات 
الحالیة  



oمثلاالخرىوالتواصلالنشروسائلوتوظیفاستخدامفيضعفھناك:
)غیرھاوالقصیرةالرسائلاالجتماعي،التواصلوسائلااللكتروني،البرید(

oعلوماتالمونشرعلىللحصولالضروریةالرئیسیةالقواعدالستخدامغیاب

إستراتیجیة وسیاسة نشروتعمیم المعلومات 
الحالیة  



وظائف اإلفصاح ونشر وتعمیم المعلومات

عميمشر خاللمنفصاحيقوم مالوظائفمنبمجموعةاملعلوماتو ةامل
مومن.املحيطاملجتمععوكذلكداخلياً املؤسساتعبالفائدةعودال ا

ئةتتعلقالالوظائفذه :يمااملؤسساتالداخليةبالب

oالقراراتواتخاذلصنعكأداةالمعلومات

oاألولویاتوتحدیدلترتیبكأداةالمعلومات

oوترویجیةتقریریةكأداةالمعلومات

oواإلنتاجالعمللزیادةتحفیزیةكأداةالمعلومات



القراراتواتخاذلصنعكأداةاملعلومات:والوظيفة
oھذهمقدرةمدىعلىاساسيبشكلیعتمدالقراراتلصنعكأداةالمعلوماتقوة

.القراراتوإتخاذصنعمتطلباتتلبیةعلىالمعلومات

oیمكنالتيوالقرارمتخذالحتیاجاتالكاملةاالستجابةعلىالقادرةالمعلومات
نظامخاللمنتتحققالتيتلكھي،القرارصناعةعملیةفيعلیھااالعتماد

.مستمربشكلتحدیثھویجريعلمیةأسسعلىمبنيدقیقمعلوماتي

oمنظمةةمعلوماتیآلیةوتطویرالمؤسساتداخلذاتھاالمعلوماتیةبواقعاالرتقاء
الصحیحالوقتفيالقرارلصّناعوالدقیقةالواضحةالمعلوماتبتوفیرتقوم

خاذوإتصنعوأسالیببطرقلإلرتقاءضروريمتطلبیعد،دوريوبشكل
.القرارات

لوماتوظائف اإلفصاح ونشر وتعمیم المع/ تابع



oوماوراتالتطمختلفمتابعةمنیمكنھالقرارصانعإلىالمعلوماتتدفقإنتظام
:اكتشافعلىقادراً ویجعلھومنظمتھ،عملھمجالنطاقفيیجري

تحدثقدانحرافاتأیة)1
القرارعندھااتخاذعلیھیتعینالتيالمناسبةاللحظةإدراك)2

oصنعفيالستخدامھاالمعلوماتفيتوفرھایجبالتيالخصائصاھممن
:یليماالقرارات

ودوافعومسبباتخلفیاتمنبالموضوعیرتبطمالكلوالشمولیةالوضوح
اعالتوتفتأثیراتمنمعھیتداخلوماالموضوعلمكوناتالدقیقالتحلیل

متبادلة

لوماتوظائف اإلفصاح ونشر وتعمیم المع/ تابع



راراتالقاتخاذودواعيمتطلباتوتوضیحوالتصورات،اإلستخالصاتتقدیم
بةالمناسالقراراتإتخاذعدماوإتخاذعلىوالمترتبةالمحتملةاآلثارتحدید
مكنیالتيالقراراتحدودفيوالالزمةوالمطلوبةالمتوفرةاإلمكانیاتتحدید

إتخاذھا
oصحةعدمولیستوقیتھادقةعدمالقراراتبعضضعفأسباباھممن

صنعلكاداةالمعلوماتلنجاحاساسيعاملالوقتعنصریعدلذلك،محتویاتھا
.القراراتوإتخاذ

oفيمنھاواالستفادةاآلخرینوتجاربخبراتعلىاالطالعایضاً المھمومن
لتعرضاتجنبوبالتاليالقراراتصنععملیةفيوتوظیفھاالمنظمةعملنطاق

.اآلخرینأخطاءلتكرار

لوماتوظائف اإلفصاح ونشر وتعمیم المع/ تابع



املعلومات استخدام لكيفية نموذج ي وفيما
القرارات إلتخاذ كأداة

لوماتوظائف اإلفصاح ونشر وتعمیم المع/ تابع





ع املعلوما/ تا عميم و شر و فصاح توظائف

بكأداةاملعلومات:الثانيةالوظيفة ت اتوتحديدل ولو

oدراكیةإعملیةخاللمناألولیاتترتیبفيمھماً دوراً المعلوماتتلعب
."الوصولإمكانیة"علیھایطلق

o"وسائلاتغطیھالتيالقضایاوبروزتكرارأنتعني،"الوصولإمكانیة
صولللوقابلیةأكثرتصبحانواعھا،اختالفعلىوالمنشوراتاالعالم
.المواطنینذاكرةفيواالقامة

oقلیلعددأورسالةاستقبالنتیجةیحدثالاالولویاتترتیبالتأثیرعلى
كلحیثبالرسائل،منجداكبیرعددتراكمنتیجةیكونبلالرسائل،من

.ةاألساسیالقضیةنفسمعتتعامللكنھامختلفمحتوىلھارسالة



ع املعلوما/ تا عميم و شر و فصاح توظائف

oالتيلالمشاكأھمعنفیھاسئلالتيالدراساتإحدىفيالمثال،سبیلفعلى
یكونماعادةوالذيللذاكرة،وصوالاألكثرللخبراألجوبةكانتالبالدتواجھھا
بشكلالمختلفةوالمشوراتوالكتباإلعالموسائلعلیھاتركزالتيالقضیة

.كبیر

oعلیھاوالتركیزالقضایامنلمجموعةوالمنشوراتاالعالموسائلتغطیة،
البیئةفيقائمھوماالىاألفرادأفكارتوجیھفيقويتأثیرإحداثفيیساھم

.عملھمونطاقمجالفيوتحدیداً ،اآلخرونبھیفكروماالمحیطة

oماوتحدیداً ،القضایاھذهإلىاألھمیةمنالمزیدتخصیصالىیدفعھموھذا
بمایبھترتوإعادةاالولویاتسلمضمنإدراجھوبالتالي،عملھممجالفيیرتبط
.القضایاھذهاستیعابیناسب





اتوظائف اإلفصاح ونشر وتعمیم المعلوم/ تابع

ةكأداةاملعلومات:الثالثةالوظيفة ر جيةتقر وترو

oوماتومعلبیاناتالىالمؤسساتفياإلداریةالمستویاتجمیعتحتاج
فيالقراراتوصنعوالرقابةالتخطیطفيأغراضھالخدمةمتنوعة
.المحیطةالبیئةوبینبینھاوللربطالوظیفیةالمجاالتمختلف

oإدارة(یةاإلدارللمستویاتطبقاً والمعلوماتالبیاناتالىالحاجةتختلف
.)عملیاتإدارةـتنفیذیةإدارةـعلیا

oالىاجةالحتزدادالتنظیمفيالعلیااإلداریةالمستویاتإلىاتجھناكلما
إلدارةاتتمكنحتىتقاریر،شكلفيوملخصةمركزةومعلوماتبیانات

.كنةممسرعةبأقصىالمناسبةوالقراراتالتصرفاتواتخاذتفھمھامن



oیاتالمستوإلىاتجھناكلماالمعلوماتفيالتفصیلدرجةتزدادبینما
.الدنیااإلداریة

oطرقاھممنتعدوالتيالتقاریرلكتابةاساسيعنصرالمعلوماتتعتبر
.معلوماتإلىتحویلھابعدالبیاناتعرض

یظھر الشكل التالي عالقة المعلومات بالتقاریر واتخاذ القرارات

اتخاذ القراراتتقاریرمعلوماتالبیانات
یتم على ضوئھایتم عرضھا فيتتحول إلى



وظائف اإلفصاح ونشر وتعمیم المعلومات/ تابع

الىاالمراحتاجكلما،وموضوعیاً وشكلیاً فنیاً ومفیداً صالحاً كافیاً تقریراً أردتوكلما•
يفعرضھاثمصحیحةبطریقةمعلوماتالىلتحویلھاالبیاناتمنقدرأكبرجمع
.مناسبشكل

:فيالتقاریرإلعدادالرئیسیةالمراحلوتتمثل•
.البیاناتجمع1.
.)معلوماتإلىتحویلھا(وتبویبھاالبیاناتتفریغ2.
.المعلوماتتحلیل3.
.والتوصیاتالنتائجاستخراج4.
.ونشرهومراجعتھالتقریركتابة5.



وظائف اإلفصاح ونشر وتعمیم المعلومات/ تابع

جيةكأداةاملعلومات ترو

oامھممنظمةاليعنھاالغنىالتياإلعالمیةاألنشطةأحدالترویجیعد
.نوعھاكان

oوإنجازاتھامجھوداتھاعناإلعالنفيالمؤسساتیساعدفالترویج
يفالدعمعلىوالالمجتمعيالدعمعلىتحصللنوبدونھ،وأنشطتھا

لرسالتھاوأدائھاعملھافيالستمرارھاالالزمةالموارد

oللمجتمعحدثیالذيوالتقنيالفنيللتطورمصاحببشكلیتطورالترویج
.المعلوماتواستخدامالمعلوماتي



وظائف اإلفصاح ونشر وتعمیم المعلومات/ تابع

oصھاتلخییمكنوالتيللمنظماتالمھمةاالھدافمنمجموعةالترویجیحقق
:التالیةالنقاطفي

خرآلوقتمنالمنظمةوتطرحھاتقدمھاالتيواالنشطةبالخدماتالتعریف

الفوائدأوبالمنافعالترویجیةاالنشطةمنالمستھدفةالفئاتإقناعمحاولة
.المنظمةبھاتقومالتيواالنشطةالخدماتتؤدیھاالتي

واالنشطةالخدماتھذهعنوشاملةمتنوعةمعلوماتتقدیم.

وواقفھمموتعزیز،المستھدفةللفئاتاإلیجابیةالحالیةالمواقفتعمیق
.وتأییدھمدعمھموكسب،المنظمةتجاهاالیجابیةآرائھم





وظائف اإلفصاح ونشر وتعمیم المعلومات/ تابع

عةالوظيفة يةكأداةاملعلومات:الرا ادةتحف نتاجالعمللز و

oحسینوتالعملعلىالدافعیةتعزیزوالتحفیزفيرئیسیاً دوراالمعلوماتتلعب
:خاللمناالنتاجیة

رعةبسودقةاكثربطریقةالعالقةذاتالضروریةالمعلوماتمناكبركمیةتوصیل
مطلوبةالاالھدافلتحقیقالمناسبالوقتفيمنھااالستفادةإمكانیةوبالتاليأكبر،

مع،واسعنطاقعلىونشرھادوريبشكلواالنجازاالداءعنالمعلوماتتوفیر
فيقدماً یرللسالتحفیزفيومعنويایجابيبشكلیساھمالعالقةذاتباالطرافاإلشادة

التنمویةواالھدافالخططووضعتنفیذ

مرات مثل شكر وتقدیر الموظفین القائمین على مشروع معین ، او المشاركین في مؤت
خارحیة 



وظائف اإلفصاح ونشر وتعمیم المعلومات/ تابع

ضعفالجوانبتحدیدفيیساعدوغیرھاالتقاریرخاللمنالمعلوماتتوفیر
ایصالھاو،الفنیةووالتنظیمیةاالداریةالجوانببعضفيالموجودةوالقصور

راراتالقالتخاذ)اإلنتاجیةبتحسینالمعنییناالفراد(المسؤولةالجھاتالى
حسینتاجلمنالمجھرتحتوضعھاوبالتاليمعھا،والتعامللمعالجتھاالمناسبة

.واالنجازاالداء

مجالفيالحاصلةالتطوراتوآخروالشركاءالمنافسینعنالمعلوماتتوفیر
فتحلسبودراسةفيالبحثعلىالمسؤولةالجھاتتحفیزفيیساعد،العمل
واءس،جدیدةاستثماریةفرصالىانتباھھاتوجیھاو،للتعاونجدیدةآفاق

.دولیةاواقلیمیةاومحلیة



سؤال للنقاش  

ة والدافعیة كیف تساھم المعلومات ایضاً برأیك في تعزیز الحافزی
للعمل واالنتاج في بیئة عملك ؟؟

أذكر تجارب وامثلة واقعیة عایشتھا سابقاً 



مستویات اإلفصاح ونشر المعلومات

 شر فصاحلعمليةاملنظمةالعملواجراءاتواللوائحالتعليماتمستوى و
:املعلومات

ادلالتحالداخلیةوالنظمواللوائحالعملواجراءاتتعلیماتمواءمةیجب•
عیةنوعناإلفصاحواھمیةإلزامیةعلىتنصبحیث،التجاریةوالغرف
لجمیعمتساووبشكل،مستقرةوبوتیرةمحددةاوقاتوفيمعینةمعلومات
تعلیماتمنذلكمعیتعارضماكافةوتعدیلإلغاءیتموأناالعضاء

.سابقة



مستویات اإلفصاح ونشر المعلومات/ تابع

 اتمستوى شر فصاحعناملسؤولةا :املعلوماتو

أوموظفین(المؤسسةداخلمحددةجھةھناكیكونانالضروريمن•
المعلوماتوتعمیمنشروظیفةبھایناط)مراكزاواقساماودوائر

لجھاتااواالخرىاألقسامكافةمنلدیھاالمعلوماتتتجمعبحیثلألعضاء
.العالقةذات
منالمزیدلطلباالعضاءإلیھیلجأعنوانایضاً ستكونالجھةوھذه

العالقاتيلموظفمثالً الوظیفیةاالوصافتعدیلذلكیتطلبوقد،المعلومات
.المعلوماتونشراإلفصاحمھاملتتضمینالعامة



مستویات اإلفصاح ونشر المعلومات/ تابع

 انياتمعتتالءمالدواتاستخداممستوى :املتاحةواملواردم

المؤسسةعتستطیالتيالمعلوماتونشراإلفصاحأدواتاختیارذلكیتطلب•
مادیااعبئتشكلالبحیث،مستدامبشكلالمتاحةمواردھاوفقتطبیقھا

ى،اخرالىغرفةمنیختلفبالطبعوھذا.استخدامھایسھلحتىعلیھا
لىعجغرافيموقعاو/سكانيمكونكلخصوصیةفھمإطارفيویندرج

.أدواتمنیناسبھماوطبیعةحدى



مستویات اإلفصاح ونشر المعلومات/ تابع

 افصاحيتمالالبياناتنوعيةمستوى اع شر :و

عملیةونتكوأالبالمؤسسة،المتعلقةالمعلوماتانواعمختلفذلكیشملأنیجب•
.آخرجانبوحجبالمعلوماتمنجانباأوآخردونقسماتشملانتقائیة

.قائقللحوتغییرتالعبدونالحقیقيالواقعالبیاناتتعكسأنوالبدكما•



مستویات اإلفصاح ونشر المعلومات/ تابع

 ةمستوى اعالنيتمالالبياناتمعا اع شر :و

منلمجتمعافئاتلكافةالفھمسھلةتكونبحیثالمعلوماتصیاغةإعادةیتمأنیجب•
.ھاقیمتمنكبیراجزاءفقدتوإالاإلخراج،وجاذبیةالعرضوطریقةاللغةحیث

إلىافةإض،الدولةفيالدارجةاالماللغةاستخداماالحیانمنكثیرفيویفضلكما•
نممعینةلفئةسوىمفھومةغیرمتخصصةمصطلحاتواستخدامالتصنععدم

.الناس

.الئمةماالكثرمعالجتھاطریقةتحدیدفيكبیردورالمعلوماتاستخداموالغراض•
استخدامفضلیحینفياالنجلیزیة،اللغةاستخدامیفضلالممولینمخاطبةعنفمثالُ 
.المحليالمجتمعمخاطبةعندالعربیةاللغة



سؤال للنقاش

ما ھي طبیعة ونوعیة المعلومات التي یحتاجھا
االعضاء من مؤسساتھم الداعمھ؟ 
وما ھي حاجتھم لھذه المعلومات ؟



والتواصل تصال

وم :تصالمف
يشاطو  سا و اليوميةحياتھفردليمارسھا .ياةاطبيعةمنجزءو

تصال ومو شاطاتافةاشمف ايتمالوالوسائلال قلنبموج
ار املعلومات ف ةمناو الخر صمنو .الخرى ج

 تصالعناصر:
oص:املرسل ار او معلومةيمتلكالذيال دأف اير ناإرسال .خر
oار املعلومات:الرسالة ف تقلالو ةالوسيلعاخر إصمنت

طلقكما.تصالية )اتتجا(مصطتصالوقضاياموضوعاتعو



الرسالةينقلالذيالوسيط:الوسيلة•

ص:املستقبل• نوالعالقات.الوسيلةعالرسالةيتلقىالذيال اصب

ن ايطلق)واملستقبلاملرسل(باالتصالالقائم "تفاعالت"مصطعل

ش• شو تصاليةالعمليةسعتؤثر الاملؤثرات:الضوضاءاو ال

الرسالةعاملستقبلفعلردة:الراجعةالتغذية•

ع والتواصل/ تا تصال



اراتمنتصالعمليةعت عنإفصاحعمليةأيساسيةامل
اراتإتقانألناملعلومات، رسلاملمنالرسالةوصول عالفعالتصالم
.العكسأو للمستقبل

ايكون انيجباتصالعمليةأي خاللمنتتمو،محدددفل
ةالرسالةإليصالاكاو وسيلةاستخدام تموال،املطلو اتوضس يح

ا دوتناول .التاليةجزاءالتفصيلمنبمز

ع والتواصل/ تا تصال



ع والتواصل/ تا تصال

تصالانواع:

و :واحدباتجاهتصال و اعضاءباتجاهالغرفةمنمثال يكون وقدو
ؤسسراجعةغذيةيحققال ولكنھبالعكس، نمتوازنةلعالقةو ب
ن .الطرف

نتصال و :اتجا نتفاعلعيقومالذيتصالو معالطرف
دثأو القضية تمكنا تواصالنخر الرأيمعرفةمنالطرفانو و

ل .مختلفةأدواتوفقمباشر ش



 ًفيا:اوال ال

oاالعالمووسائلالمطبوعاتفيانتشاراً الصحفیةااللواناكثرمن.

oمنتظمةومتابعةالجاریةاالحداثعنالجدیدةالمعلومةنقل"باختصارتعریفھیمكن
انعلىالناسمنواسعقطاعاھتمامتثیربحیثوتدوینھاالملموسةالمادیةللوقائع
."والفائدةواآلنیةواالھمیةوالموضوعیةبالصدقالمعلومةتتصف

اعداد وكيفية ، شورات امل أنواع م أ
وجذابة غنية ات محتو



خباركتابةنتعلمانعليناملاذا

ا• للتغيوأداةللتعبوسيلةال

شكيلأداة• العامالرأيل

العاموالشارعالناسمومواستكشافملعرفةأداة•

حولنايدور ملاللتعبوسيلة•

ا• لترتبطال ياتيةاليوميةاعمالناب وا

ع في/ تا ال ا



سماملقدمة:امكونات اتمةوا .وا

اانواع:
سيطخ–
ةاخبار مجموعة:مركبخ– ةمعلومةحول تدور سيطة/قص .واحدةمركز

فياشروط :ومواصفاتھال

يجازالدقة-الصدق– و
والفائدةالتوقع-والغرابةثارة–

ق- شو واملالئمةال

ع في/ تا ال ا



رمنموذج :املقلوبال

ع في/ تا ال ا



فياأجزاء :ال

oدثاو الفعل:ماذا اسيغطيھالذيا

oدثصاحب:من ن/الفعلاو ا الواقعةالقائم

oدوث،زمن:م و ا املصداقيةاجلمنضروري و

oان:اين دثم جبالفعل،او ا لالتحديديكون أنو لومفصّ دقيقش

oدثشرح:ملاذا دف/الفعلاو ا دثمنوالغرضال دف،ا ذاو
زء ةفكرةلتوصيلا ور دقيقةوا م لالصورةونقلل لامش

oدثالفعلتفس:كيف ى خر والتفاصيلباالسبابوتدعيمھاوا

ع في/ تا ال ا



فيانصأقسام فياكتابةكيفية(ال :)ال

oو :العنوان زءو فّي؛انصما ور،ايجذبالعنوانألّن ال م
ث ّبعليقومواالفضول و اية،حابت العنوانيكون أال مراعاةمعال

ل؛ .اقّوةمنيقللألّنھطو

oة:املقدمة زءللموضوعالواج نالذيوا ّمّيةمدىيب دياملوضوعأ ةوا
شرحوسلسةمختصرةاملقّدمةتكون أنيجبلذلكطرحھ، مةالعاالفكرةو

.اطرحمنوالفائدة

ع في/ تا ال ا



oزءذا:املوضوع ،سرديتما يةاملصداقمراعاةيتمأنيجبحيثا
ية ،موضوعسرداملتنا بالكتابةقواعدومراعاةا ت وي اللغوال

بتعادوالفكري، قةبنفسوالسردلفاظتكرار عنو جعليأ-اململةالطر
.ومشوق مثالوقتبنفسلكنمتماسكا

oبمثلاملوضوع،أجزاءلبعضوالتفصيلفيھالشرحيتّم :اخلفية س
دث،وقوع عدقبلحصلالذيوماا ،حدوثو النقاطعضوتوضيحا

ماال ايحدثر ور لبعضالتباسف م .ا

ع في/ تا ال ا



oاتمة اتبع:ا اتمةيختار أنال ،تقديرهوفقاملناسبةا انتواءسل
تمغلقةخاتمة ساؤالتوت دمّمابال ور لدىالتفكيز م أو ثارة،وا
الصةخاتمة اوالا يصيتمف لات عش .معلوماتللومشبعسر

ن س: تمر الرئ قسام و جزاء تحديد حاول ، التا ا لھنموذج ية
سابقاً  مناقشتھ تم ملا وفقًا

ع في/ تا ال ا



ع في/ تا ال ا



 خبارمصادر:

افيةالبيانات• اتأو الرسميةاملؤسساتمنتلكسواء،ال ر أو ا
.حزاب

وميةغاملؤسسات• .ا
.الدوليةاملؤسسات•
اء• .واملختصون ا
منوالشرطة،بحاثمراكز • .و
اتاملجالت• .املتخصصةوالدور
.املناسبات•
عةواملراقبةاملالحظة• .واملتا

ع في/ تا ال ا



التاليةبالعوامليتعلقماعادةاليھالوصول كيفيةو اقيمة:

املوضوعإختيار •
املوضوعتطور •
املعرفةدائرة•
التوقيت•
دفةالفئة• ور /املس م ا

ع في/ تا ال ا



خباركتابةاثناءمالحظات:
ار تركيبعمليةاأنواعلماملوضوعفكر :التخطيط• سولأف

شاء إ
ون أنيجب:الوضوح• ةافكرةت وا
مةمعلوماتتقدمال :التفس• م
التفاصيلعنابتعد•
حيةلغةاستخدم•
املبالغةعدم•
الصدق•
املتوازنةالكتابة•

ع في/ تا ال ا



خباركتابةالثغراتعض:
دثعاصإبراز • واملعلومةا
رقامحصاءاتغياب• امةو ال
مضمون بدون شاءععتماد•
ةخطاء• اللغو
الطباعيةخطاء•
للنصاملراجعةعدم•
صور ارفاقعدم•
بالعاميةالكتابة•

ع في/ تا ال ا



ةمالحظة ر تحر

لماتعضناك مال اتبعوالواجبامل اانال اعلم طبق تابةكأثناءو
طلماتوا نالر ملب اال،و ا طتتمثلوظيف نمالر املقدمةاب

ن نأو اوم افقراتماب
أضاف( مثل ، أكد ، صرح ، أو ، قال ، ا) أفاد وغ

ع في/ تا ال ا



التالية العناصر من خ :اكتب

ليلمحافظةوصناعةتجارةغرفة• نامس/ا عاون اتفاقية/ثن

ليلمحافظبحضور /يطاليةوالصناعةالتجارةغرفةمع اقاتف/ا

ةعثاتع كةاللقاءاتمواصلة/تجاري وتبادلتجار باركةم/املش

الوطقتصادوزارة

ن تمر





 ًاملقابالت:ثانيا

ذاتھبحدمستقلاونوعاوليةمادةعد.

عمالمجتمعاطرافمعمقابلةإلجراءالتحض:

oصتحديد تمالذيال مقابلتھس

oصعنستعالم تمالذياملوضوعوعنال ھأجلمناملقابلةإجراءس

oةأسئلةوضع للمقابلةساسيةاملفاصلغطيمحور

اعداد وكيفية ، شورات امل أنواع م أ
وجذابة غنية ات محتو



ةمقابالتوإجراءلتنفيذامةنصائج :املضمون وغنيةنا

o ار حضر سيةف اسوفالالرئ ااملقابلةخاللتناقش ورت

oدقيقاً كن!!

oلفاظمخارجو الصوتوضوحمنالتأكد

o لماتاختيار يو ال املناسبةاملعا

oيالتنوع ديثاثناءالصو ا

oتمامأصغ جيداً مستعماكن...با

ع املقابالت/ تا



oصفعلردةتوقع ز و امامكالذيال نفسكج

oنوالراحةالثقةمننوعاعطياللقاءبدايةالعمومياتعض رافاطب
املقابلة

oعة ةمتا باهجو اجديدةأسئلةلطرحبان ضو

ع املقابالت/ تا



 ر :املقابالتتحر

oااملقابلةدف م قةيؤثرانو اطر ر .تحر

oقتانناك تانطر س ر رئ ماللتحر :و

ر - جواب–سؤال:املباشرالتحر

ر - ،إأشار قال،أضاف،غرار عأفعالاستخدام:املباشرغالتحر
عادوإعطاء لألقوالأ

ع املقابالت/ تا



 ًفيةالقصة:ثالثا النجاحوقصصال

فيةالقصة يابداذانتاج:ال يفعلاعقابيأ ءواجراميدا
نمعمقابالت اتبحواسجميعتوظيفععتمادمع،مختص ھوابداعال

ا .الورقعجذابةجميلةبلغةصياغ

 فيةالقصةعناصر :ال
oدة املشا
oنطباعات
oاصةاملعرفة ا
oات ا



فيةالقصةأجزاء :ال

oالرئالعنوان

oاملقدمة
ساؤل( قتباسية،ال نطباعية، )يةالصادمة،املتناقضة،الوصفية،

oسم ا

oاتمة ا

فية لقصة نموذج ي وفيما

ع النجاح/ تا وقصص فية ال القصة



ع النجاح/ تا وقصص فية ال القصة



النجاحقصة:

oدال الذياملوجز السرديالوصف تضعوالذي،لمة)500(عنيز
د .شوداملالتغيلتحقيقالتخطيطتمكيفوتوثققصةوتروياملش

oار عادةتكتب نعملقيمةإلظ اتحقيتمالنجازاتعنفضالً مع .ق

oنامج/املؤسسة/املنظمةتحدثھالذيالفرق تو ياةحاملشروع/ال
شطةباألحداثقائمةمجردمنأكف.فراد .أو

oيالتغيتصف مكيفوتويجا مساعدةالتغيذاسا
.املجتمعو املستفيدين

ع النج/ تا وقصص فية ال احالقصة



 النجاحقصصدور:

يدةالنجاحقصةتكّمل ر املقدمةاملعلوماتا خبار التقار وسعوتو
ا عيدنطاق قةو اطر حةإتصلبحيثصياغ مامناكشر .ا

تمثل يدةالنجاحقصصكتابةالسر و لعالقدرةا ملعلوماتاتحو
اتمالالنتائجعأدلةتوفر ال تمامةمثصيةقصةإتحقيق .لال

ع النجا/ تا وقصص فية ال حالقصة



النجاحقصصايجاد:

يقد ار النجاحاتتأ ف يدةو ذا،وقتأيللقصصا املفيدمنل
ا احالتدو حتفاظحدو ذاتخاعندالحقاإليھالرجوعيمكنبملفو
.النجاحقصصبكتابةالقرار 

 النجاحلقصصساسيةالعناصر:

oالتحدي؟: املوقف أو املوضوع أو لة املش ما
oالفعل أو ل: الرد مش بحل ص ال أو نامج ال أو املنظمة قامت ةكيف

أثر؟ وتحقيق

ع النجاح/ تا وقصص فية ال القصة



oيجة ومن: الن الفعل؟ أو الرد وراء من ا تحقيق تم ال املخرجات مما
املستفيدين؟

oالن: دلة أو الكمية املعلومات باستخدام طرأت ال ات التغي وعية؟ما

ال ا ا م يتكون ال الستة ساسية سئلة عن تجيب ا ا فياي
وملاذا؟( كيف أين، ، م ماذا، )من،

ع النج/ تا وقصص فية ال احالقصة



ومؤثرةغنيةلكتابة(النجاحقصصكتابةاثناءونصائحمالحظات(:

oومباشرة ة قص جمل استخدام

oومألوفة سيطة لمات اختيار

oالناس ة ملص تم الذي ن والتحس ر التطو ع ك ال

oبوضوح سبة املك الفوائد حول قائق با ف التعر

o املسرو قائق ا وراء للناس صورة ترسم ال العاطفية الروابط شاء دةإ

ع النجا/ تا وقصص فية ال حالقصة



oابتجنب ديثس ملا لة،وا اتواستخدامالطو املصط
ختصارات و

oحاتتجنب لماتالفضفاضةالتصر تدمر أنيمكنالالرنانةوال
القصةمصداقية

oاصوصور عباراتاستخدامألن:والصور قتباساتاستخدام
االقصة عاعط شدصياطا القارئ و

oالوصف عدقبلا دثو التدخل/الفعل/ا

ع النجا/ تا وقصص فية ال حالقصة



ع النجاح/ تا وقصص فية ال القصة

oمالعدم عغالباتركز القصصذهأنمنفبالرغم:البياناتاستخدامإ
مالعدميجبلكنفراد،منمجموعةأو فرد الشملالصورةإ

ا اعطيف،البياناتتو سانياوج دلةعنإ
oاصوالتقدير الشكر تقديم العالقةذوي لال

oنتوف نالفرصةإتاحةاجلمن:لإلتصالعناو نلآلخر تم قصةبالامل
ا ع صول ملتا دعوا املعلوماتمناملز

oج و اللقصةال شر حةاكالتصلواسعنطاقعو ةممكنشر

نجاح لقصة نموذج ي وفيما





 ًعا ر:را التقار
ف رعر :التقر

o أو اقتصاديأو اجتماملوقفتصور و، تمثقا حبتوضيعادةو
و .باملوقفاملتعلقةوالسلبياتيجابيات منلومجايمارسشاطو

ةلعرضالتفكمجاالت ار نظر وج نفرديةواف .لآلخر

oنعمالمنظماتالفّعالتصالوسائلمنوسيلة اتاملستب و
ة ناملختلفة،دار شاطوحداتو .اختصاصھمجاللال



oقائقمنملجموعةمكتوبعرض اصةا نبموضوعا لةأو مع مش
تضمنمعينة، احاتتحليلو .حليلالتنتائجمعتتماوتوصياتواق

oلةخاصةحقائق قةتحليلياً عرضاً عرضمعينة،بمش سبطر معطة،م
احاتذكر  اإلالتوصلتمالالنتائجمعتتماأنيجبالق

.والتحليلبالبحث

oاصةوالنتائجاملعلوماتوإعطاءنقلادفوثيقة وعموضبدراسةا
ن ار تقديماجلمنمع .والتوصياتف

oمور منبأمر كتابياً الغإعالم

التقریر / تابع



oناك ر عرفمنو ناكموسعخانھعالتقر باختالفعتقدمنو
ر  الفاختو شابھنقاطناكأنعليھاملتفقمنانھ.اعنالتقر

ن ر منلب .واالتقر

oشابھنقاطفمن :مثالال
ر اشتمال- وموملاذاوكيفومنماذا(الستةلألسئلةإجاباتعالتقر

)وأين
ر تضمن- يةالناحيةمنخباري للعنصر التقر التعب
ر ملادةيمكن- لأنالتقر اً ش خ

التقریر / تابع



داف رأ :التقر

دف1. ر لكتابةساال شر نقلوالتقار ضعو،املعلوماتو
االت احاتاو توصياتلتقديمكوسيلةستخدما اق

اأداءدارةمعاونة2. املختلفةوظائف

يلالتوثيق3. وال

املعلوماتتبادل4.

مرجعيةمعلومات5.

التقریر / تابع



شر نقل1. :خاللمناملعلوماتو

مور منبأمر الغإعالم•

ك• نسلوكتحر قعنخر مطر نءإقناع ةأو مع نظر بوج
محددة

نملوضوعدراسةأو بحثنتائجعرض• لةأو مع مةمش ستفيدم منل
ر ذاقراءة عليھاّطلعمنلالتقر

التقریر / تابع



اأداءدارةمعاونة2. :يفيماوتحديدااملختلفة،وظائف

السابقةنجازاتعنتقدمالاملعلوماتخاللمن:التخطيط•
انيات م اتاملتاحة،و نوتوصياتنظر ووج ھشطعالقائم

ةوعلميموضوعيةخططإصدار عساعدمما،املنظمةاملختلفة
اتتوفر و للتنفيذوقابلھ .النجاحمقوماتل

طةضوءالفعنجاز مقارنةخاللمن:الرقابة• املوضوعةا
ااملتفقداءمعايوحسب عل

التقریر / تابع



شرافالتوجيھ• وأيالعملسعنتقدمالاملعلوماتخاللمن:و
ر معوقاتأو مشكالت .التنفيذأثناءتظ

عة• عةخاللمن:التقييمو املتا فرادداءأوتقييماملختلفةشطةمتا
ة،والوحدات ختالال املوضوعةدافتحقيقمدىوتحديددار تو

اتحليال وتقدموقعتال اوكيفيةألسبا .مستقبالً تالق

التقریر / تابع



يلالتوثيق3. وال

ر عت يل،للتوثيقوسيلةالتقار نجازاتواشاطعنعفوال
ا،التوصلتمونتائجتمتوأعمال تومشكالتإل وأساليبالعملواج

ا .معا
ر مجموعةعتمثالً فنجد ال ماليةسنةلايةتصدر الالتقار

شاط ةذهخاللاملنظمةل و عماللنتائجتحليال تتضمنو الزمنية،الف
االواملعوقاتداءملستوى تقييم .ايضاً املنظمةواج

التقریر / تابع



:املعلوماتتبادل4.
ناملعلوماتلتبادلوسيلةعتف داخلفةاملختلشطةو الوحداتب

حقيقتيكفلبماالوحداتذهبرامجو خططعالتأثبالتاو املنظمة
داف .املنظمةأ

:مرجعيةمعلومات5.
ر عضناك اللرجوعدائمانحتاجمعلوماتتتضمنالالتقار مثال،إل

جراءاتالعملسخطواتتوالداءتقييمذلك املختلفةو
ا،الواجب بمرجعيةعداملعلوماتذهومثلإتباع نتدر املوظف

دد .ايضاً ا

التقریر / تابع



ر  اعناتصاليةوسيلھالتقار ق الاملعلوماتاملسؤولون يتلقىطر
اعتمدون  ططووضعالسياسات،رسمعل عملالأسلوبواختيار ا
مداخلاملناسب مستخدمكما،منظما اليفإلعالم ،نتاجبت

قسامالدوائر مختلفداءومستوى ومشكالتھ، و

التقریر / تابع



مية رأ :التقر
oر عت االرجوعيمكنللمعلوماتدائمامصدراً التقار وقتأيإل
oر ساعد معالتقار يعابف قائقاملعلوماتواس اغمنأكوا

خرى تصالوسائلمن
oر عت اعلبناءالقراراتتتخذالساسيةالقاعدةالتقار
oر تتم اباالعتدالالتقار تصالوسائلببعضقورنتماإذاإعداد

خرى 

ر عتولذلك ةالتقار ممناملكتو عمالمنظماتتصالوسائلأ

التقریر / تابع



التقریر / تابع

رانواع :التقار
oاحسب اموضوعا :وم

ر • ةالتقار خبار
ر • ر أو التحليليةالتقار والفحصالبحثتقار
ر • ةالتقار السنو
ر • املاليةالتقار
ر • ةتقار اشرافيةدور
ر • كميةاحصائيھصورةبياناتوتضمناحصائيةتقار
ر • ةتقار ةمشكالتومناقشةعرضوتتعلقإدار معينةإدار



التقریر / تابع

oادرجةحسب لي :رسميةغأو رسميةش
ر • رسميةتقار
ر • رسميةغتقار

oاتخرجالالصورةحسب اعل :وم
ر • يةتقار شف
ر • ةتقار مكتو



التقریر / تابع

oةحسب االصادرةا :إل
ر • داخليةتقار
ر • خارجيةتقار

oالزمنحسب:
ر • ةتقار دور
ر • ةغتقار دور



ر خصائص يدالتقر :ا

oرغرضأو دف ر ل:التقر بناكيكون أنيجبجيدتقر تھلكتابس

oر انلما:يجاز يكون انيجبحيث.أفضلانلماموجزاالتقر
والكمالالشمول حسابعيجاز يكون وأال مباشرًا،مختصرًا،

oايكون أنيجب:الوضوح وماوا غامضةغبلغھو ومف
oر يكون أنيجب:التوثيق انقدر موثقاالتقر بمعطياتومدعماً م

نو ذلكمنوالغرضموضوعية، متحغقرار اتخاذمنالقارئ تمك

التقریر / تابع



oخ ر يكو أنيجب:التار خ،للتقر ةتحددوانتار االالزمنيةالف غط
ر التقر

oر تتضمنأنيجب:اتخاذهالواجبجراء عملةيجببماتوصيھالتقار
يجة االواردمعطياتكن رذكر التقر

oر فأنولذلك"لمةألفمنأفضلالصورة"يقال:التوضيحات ذيالالتقر
ر منأفضلتوضيحيةبيانيةورسومخرائطيتضمن منيتضالذيالتقر

لماتمجرد

التقریر / تابع



ر مواصفات يدالتقر :ا
oيالبعد الزما
oرتباطالشمولية باملوضوعو
oةالدقة البياناتو
oممناسبة ا
oقناععالقدرة
oالعرضأسلوب
oاملوضوعية

التقریر / تابع



ارات رلكتابةساسيةامل :التقار

oاملنطقيالتفكعالقدرة

oتاجعالقدرة طست نوالر مور ب

oسيطالتفسعالقدرة اروت ف

oاتلفاظواختيار والصياغةالتعبعالقدرة بةاملناسوالتعب

التقریر / تابع



ل ي رالعامال :للتقر

التقریر / تابع



روكتابةإعدادمراحل :التقار

oاملعلوماتوتنظيمجمع:عدادمرحلة

oيكالبناءو التنظيممرحلة ار تحديد:ال سيةف الرئ

oاواعادةواملسودةكتابة:الكتابةمرحلة اخرى مرةكتاب

oللقراءةقابليتھقياسو التدقيق:املراجعةمرحلة

oخراجالطباعةمرحلة العامو

التقریر / تابع



ركليكون نصائحعشرة :وجذاباً فعاالَ تقر

التقریر / تابع



 وشور صفحةمناكمنتتكون اعالنيةشرةعنعبارةو :ال
ختلف،A4واملعتادوقياسھالواحدالتصميم قدبأنھالبوسعنو

نبرنامجاو منظمةعنمفصلشرحعيحتوي  امالستخدباالضافةمع
الالصور  ش .املختلفةو

يثبح،البيانيةالرسومو النصوصشململصقعنعبارةو :البوس
ايتم قللنستخدمماوعادة.النظرولفتاملعلوماتلتوصيلتصميم

سيطةالرسائل معال نبا لماتب ةوالصور ال .املع

أنواع أخرى من المنشورات



oمننواعذهاخراجنفوجرافيكفناستخداميتمماوعادة
شورات لح،امل اس م افةللناسف مب ا .مستو

oعرف قةعن:انھعالفنذاو رقامالبياناتلعرضمبتكرةطر و و
لحصائيات نومثجديدش ايتمبحيث،القاريءلع يئةعرض

نتجذبوصور رسوم دع .املشا

oامدةالبياناتعضعكسععتمدالنھوذلك لعا رسوماتش
لةتكون حشابھماأو بيانية م،س االف ط .املجتمعبقضاياور

o و وعالمجديدأسلوبمنمستونمطو .البياناتافةو

أنواع أخرى من المنشورات/تابع



oنفوجرافيكفناستخدامعامثلةعدالتاليةوالنماذج:

أنواع أخرى من المنشورات/ تابع



املطبوعات:أوال
oالوتأخذ اتمالاملختلفةش ر،(مثلسابقاً تناول التقار

بات وشورات،الكت فية،ال شراتالتعر جيةال و فخبار ،ال ال
ا،املطبوعة .)وغ

o التا-تقرأال شعوبألننا-داةذهاستخداممنكثار يفضلال يصبحو
.مجديطائلدون للموارددر ناك

oاحالو ااستخدام خراجمراعاةيجبفصاحخطةضمنوإدارج
يد لماتتقليلمعللقراءةجذابةتكون بحيثا كال حتوى املعوال

يداملختصر  .ا

ادوات وطرق اإلفصاح ونشر 
المعلومات 



املطبوعات:أوال

oالوتأخذ اتمالاملختلفةش ر،(مثلسابقاً تناول التقار
بات وشورات،الكت فية،ال شراتالتعر جيةال و فخبار ،ال ال

ا،املطبوعة .)وغ

o التا-تقرأال شعوبألننا-داةذهإستخداممنكثار يفضلال يصبحو
.مجديطائلدون للموارددر ناك

oاحالو ااستخدام خراجمراعاةيجبفصاحخطةضمنوإدارج
يد لماتتقليلمعللقراءةجذابةتكون بحيثا كال حتوى املعوال

يداملختصر  .نفوجرافيكفناستخدامجانبا،ا

ادوات وطرق اإلفصاح ونشر / تابع
المعلومات 



 ًياملوقع:ثانيا و لك

oلتصميمھتمقديكون أنيجب لش ّ غذيةالتوأخذاملعلوماتتبادلس
االراجعة نعضاءقبلمنعل .سواءكحدواملواطن

oداةذهإلستخدامالتخطيطعندامةنصائح:
ونيةالصفحةعوجودهيجبملاخطةوضع لك
ب نتدر لموظف نليكونوامتخصصش لةالصفحتحديثعناملسؤول ش

تممستمر  مالتخاطبو لمع ايتعلقءايمباشر ش

ادوات وطرق اإلفصاح ونشر / تابع
المعلومات 



شورةاملوادتكون أن مةامل افةومالئمةم طرافومختلفاملجتمعفئاتل
دفة العالقةوذاتاملس

 معضاءنجاحاتإبراز ا كةةاملحليقتصاديةالتنميةتحقيقومشار ،املش
ماتجانبا نمسا يجابيةاملواطن

 ايتمالخبار يجاز مكنتوالالعالقةذاتالروابطاستخداممعشر
ن تم ابالرجوعامل دال التفاصيلمنملز

املةلالخبار روابطمعالناطقةالصور استخدام ال

الموقع اإللكتروني/ تابع



 ًجتماالتواصلوسائل:ثالثا

oاتالصور ععتمدالالوسائلتلك لماتقليلةوالتعب .ال

oذه ميةأكاليوماصبحتالوسائلو ونيةاملواقعمنأ منةالرسميلك
عةحيث تماماملتا .و

oمومن اتا :يماالوسائلذهمم
ديثةالتكنولوجياععتماد لفةذاتعدلذلك،ا .منخفضةت

ادوات وطرق اإلفصاح ونشر / تابع
المعلومات 



وعالميالتنافسدائرةتوسيعو الدول حدودتخطي وال

اتالثقافاتعدد نوالتوج تصاليةالعمليةأطرافب

املحتوى وشمول تنوع

ة ولةحر املعلومةإالنفاذوس

صول تفاعليةخدماتععتماد التاالراجعة،التغذيةعوا زو عز
نذو املباشر تصال تجا

وسائل التواصل اإلجتماعي/ تابع



oر من :يماجتماالتواصلوسائلاش

س :Facebookبوكف
بموقعو  ،للتواصلو س"شركةوتديرهجتما ئوليةاملسمحدودة"بوكف

اخاصةكملكية يليمكن،ل ر 28تأسس,مجانابھال 2003عاممنأكتو
يارفاردجامعةالطلبةمنمجموعةبواسطة .مر

توموقع)Twitter(:
اتمواقعضمنموقعو  خدمةليقدمم،2006عامتأسسجتماعية،الشب

ن معنTweetsتحديثاتبإرسالملستخدميھسمحوالمصغر تدو بحدحال
.الواحدةللرسالةحرف140أق

وسائل التواصل اإلجتماعي/ تابع



اليوتيوب)YouTube(:
بموقع ة،شعبيةذو و حيثالفيديو،بتقاسمسمحكب

ةالفيديو أشرطةتحميلصأليسمح للعرضالقص
وحصلت2005عاماملوقعذاتأسسوقدعامة،أو خاصة

.2006عامغوغلعليھ

وسائل التواصل اإلجتماعي/ تابع



oسيةنصائح شلإلفصاحجتماالتواصلوسائلاستخدامحول رئ ر و
:املعلومات

دافخطةوضع ةوأ شر للمحتوى وا لوال وسائلمنوسيلةل
ايتمالجتماالتواصل اصةالشروطمراعاةمع،استخدام لبا

ا م

يلفع( دال أنيجب:املثالس سموقعععالنالنصيز عنبوكف
ور توصيلھمنلتتمكنالصورةممن20% م .)املمول عالنعل

جيةدافمعتتطابقأنيجبداف و دافال العالقاتدائرةوأ
ةوالغرفتحادالعامة اوال،التجار معتتطابقأنيجببدور

ا داف العامةأ

وسائل التواصل اإلجتماعي/ تابع



لخاصمحتوى صياغة املعلوماتشر وعدمالوسائل،ذهمنوسيلةل
خبار  والتواصلعالموسائلافةكماو

ر وضع ور معوالتفاعلللردودسياسةوتطو م الوسائلذهعا

لاملستمر التحديث شوراتوالتمو ور منمحددةولفئاتمل جم
ن دف املس

وانبمختلفعالوسائلذهاستخدامأثر قياس ،السمعةمثلا
شار  دمات،ن اا يمكنقياسھيمكنمال(مبدأمنإنطالقاوغ
ره )تطو

وسائل التواصل اإلجتماعي/ تابع



 ًعا شرات:را يديةال ونيةال لك

oةوالغرفتحادحول معلوماتإرسالداةذهوتتضمن لقوائمالتجار
دية ةبر معضاءمنالعددكب معاملجتمنالعالقةذاتطرافمنوغ

الدواو املح

oمعاملجتواطرافعضاءنخبةمعالتواصلالوسيلةذهاستخداممندف
شطائھوالدواملح و

ادوات وطرق اإلفصاح ونشر / تابع
المعلومات 



oداةذهاستخدامحول امةنصائح:
يديةالقائمةوإعدادبناء Email(ال List(

غ يديةالقائمةتفر Excelبرنامجباستخدامال

مثلمتخصصةمواقعاستخدام)(Mail chimpالرسائلتصميمأجلمنوذلك
يدية اال هأو وإرسال ةاملواقعمنغ الشب

ناء،املواقعذهمثلعحسابتصميم يديةالقائمةو اال عل

طواتإتباع عبسبالرسالةنموذجالختيار وصوال املواقعذهداخلا تھو
اثمومن إرسال

دماتمنستفادة االخرى ا ز املواقعذهتوفر داةذهفعاليةلتعز

النشرات البریدیة اإللكترونیة/ تابع



 ًواملتلفزذاالبث:خامسا

oساليبالطرق منمتنوعةمجموعةخاللمنداةذهاستخداميمكن و
قةوإختيار دراسةعالعمليتوجب،ولذلك مةمالئكسلوب/الطر
العملوموقعومجاللطبيعة

oمومن ساليبالطرق ذها :يماو
ةاللقاءات وار واملرئيةاملسموعةا
املسموعةعالنات
بورتاجات واملسموعةاملرئيةالر

ادوات وطرق اإلفصاح ونشر / تابع
المعلومات 



ةاللقاءات وار :واملرئيةاملسموعةا

ونيةبرامج معمعينةات/موضوعمناقشةادفخاصة،إذاعيةأو تلفز
نامج،مقدم ناصمنمجموعةمعأو ال وقد.املوضوعذااملختص
ور،ضور مجالناكيكون  م .اتفيامتصاليتمقدأو ل

نيحضر اللقاءات،ذهمثل ةوالغرفتحادعنممثل افظاتاملحالتجار
نعضاءمنواملداخالتستفساراتالستقبالاملعنية اواملواطن ن ا أو ض

اتفيةتصاالت جابةال او .عل
دأنتحبمجتمعناالناس بكثأقلتقرأو ،أقلبدرجةسمعو ،شا

البث اإلذاعي والمتلفز/ تابع



دفيتمثل قةذهاستخداممنساال معلللتواصالفرصبتوفالطر
ور  نجم ناملواطن دف دماتمنواملس ايتمالا نمانھحيث،تقديم
ا :يتمخالل

مالاملشكالتأو القضايااستماع• تواج

ور املجالتوف• نم دف موإلبراز لالتصالاملس اجيھوالتو مشكال ل

القضاياتلكحول إضافيةمعلوماتو توصياتلتقديمالفرصتوف•
متدور والاملطروحة ا أذ

البث اإلذاعي والمتلفز/ تابع



ادةامةنصائح قةذهاستخدامفاعليةلز :الطر

نامجلعملمحليةمحطةمعالتعاقد• اأو ال فاعلللتدوريبرنامجإيجادعح

نامجمدةعاعتماداً للنقاشات/موضوعتحديد• ميةال و

نامجساسيةالنقاشمحاور تحض• واري ال ا

نامجعنعالن• ف،املسموعة،أو املرئيةالوسائلال نوال ن ت،و
دتھتتميعالناتولوحات ،نحو علھستماعأو مشا مندوالتأككب

حةاملعلوماتوصول  اوسعلشر

البث اإلذاعي والمتلفز/ تابع



ر تحض• ةمقابالتأو تقار احصر نامجخالللعرض ال

حتفاظاللقاءاتذهتوثيق• او

ونيةالصفحاتعاللقاءاتذهلنتائجإعالميةغطيةعمل• مناوغلك
املتاحةخرى الوسائل

املسموعةعالنات:

لرسالتكتصلح باهيتمانيجبالراديو اعالناتعوواسليمش ن
:التاليةالعناصر ا

البث اإلذاعي والمتلفز/ تابع



ي–دراما:عالننوع• ت–غنا ر ج–مجّردصوت–أو السابقمنمز

شروقت• رًا،صباحًا،:)للمستمعيصلأنتحّبذم(ال قاتأو مساءًا،ظ
مواسمإجازات،عمل،

ا،تفّضلإذاعةأيع:املفّضلةذاعة• ا،مومنشر ومدىمستمع
ا، اعالناتضوابطوماغطي .لد

الغنائ عالنات أو نثوي الصوت تفّضل ال ذاعات عض ناك يةفمثال

البث اإلذاعي والمتلفز/ تابع



بورتاجات :املسموعةو املرئيةالر

 فيةالكتابةفنون منفنو دفال معاملعلومةوإعطاءخبار إو
يبأسلوبو الوصفععتماد متمأد

 ر أشبھو و فيھادمجيتمحيثمسموعًا،أو مرئياً انسواءاً بالتقر
اماتواملعرفة،بالوثائق و ،باالستف ر وأصعبأرو الفنون وأم

افية، دوضعيقتألنھال دثارةمنقا منقا
قيقة، دوإثباتا ةالتفاصيلمنقا اثباتدون منالصغ

لھلزومال واحدتفصيل

البث اإلذاعي والمتلفز/ تابع



عالموسائلمعالتعاملآللياتنصائح:

نبأسماءقائمةتوف• نوعناو نعالمي في اتوال الفاعلةعالميةوا

نمعالوجااملباشر تصال• في ال

ندعوة• في شطةال ةوالغرفتحادأل التجار

م• نتكر مالبعضأو عالمي ممناسباتم تخص

نمعالتضامن• محالةعالمي أذىأو ملضايقاتعرض

عة• عدوخاللقبلشطةفعالياتغطيةمتا شاطو ال

البث اإلذاعي والمتلفز/ تابع



 ًمالت:سادسا ةاللقاءات/ا فيةو التوعو املعلوماتيةالتعر

oلداةذهدف صةمتخصمعلوماتوقضايابحثاأساش
،تأثإحداثاجلمنمحددةلفئة أشبھتكون ماعادةوأك

العامةباللقاءات

oمكما سا ز و نعز نوالتواصلتصالوتحس غرفوالتحادب
ة عضاءالتجار م،ناحيةمنو ي نو قةالعالذاتخرى طرافو

م د معلوماتمنيحتاجونھبماوتزو

ادوات وطرق اإلفصاح ونشر / تابع
المعلومات 



داةذهأستخدامعندامةنصائح:
oايرادالاملعلوماتتحديد مالتذهخاللمنإيصال اللقاءات/ا

ااملنوي واملوضوعاتوالقضايا مناقش

oدفةالفئاتدعوة يدمثلعدةوسائلخاللمناملس ي،ال و لك
ف، اواملرئية،املسموعةعالناتال وغ

oبتج انوترت شراتاملوادوتحضاللقاءم عاملنوي وال عاتوز
ضور، انوتجا الالزمةباملعيناتامل

اللقاءات التوعویة و /الحمالت / تابع
التعریفیة المعلوماتیة 



ةالنصيةالرسائل اتفورسائلالقص لةال :امل
وءيمكن• اال تمإل إرسالخاللمنذلكاملناسبات،و

اتفرسائلعأخبار أو إعالنات النقالال

مكماجدا،ومختصرةمبتكرةفكرةو• سل دمنالكثتوفو واملالا

اكما• ثحي(،فرادالبيةمعلتوافرهنظراصالوصول حيثمنالطرق أفضلمنوا
دماإملكيتھسبةتصل نمن92%عنيز و ،)البالغ ممتوافر و معظممع

وقات

ا• اتمعالتعاقدستلزموألستخدام واتفشر تصاالتالنقالةال تحضجانباو
دفةالفئةتحديدو حرف70مناقلتكون بحيثالرسالة ااملس املناسبوالوقتم
ا الرسال

أدوات وطرق أخرى لإلفصاح ونشر 
المعلومات 



ونيةالعاديةعالناتلوحات لك :و

ةاللوحاتاستخدامخاللمنذلكو • مكب املدنمعظمداخلاملوجودةا
شر واملحافظات مةمعلوماتل ةوالغرفباالتحادتتعلقم منطقتھكالً ،التجار

العامةماكنعادةواملتواجدة

ا،أككمياتواملعلوماتتجديدحيثمنمرنةوسيلةعدو• اولكم
اللوحاتذهععالنأجرةودفعاملعنيةالبلدياتمعاتفاقاتحتاج

أدوات وطرق أخرى لإلفصاح / تابع
ونشر المعلومات 



نيةاملواقع :املتخصصةامل
تم• او يصاستخدام عنكالفنيةاملعلوماتلت

اكمنتمكينكجانبا،عملكعنو  نيةباملجموعاتش اصةامل نطاقا
خاصتكالعملومجال

ونيةاملواقع ارةعاليةلك ور قبلمنالز م :ا

جب• جانبا.بارزاً ليكون عنايةاملواقعذهععالنموقعاختيار يتمانناو
طھ يباملوقعر و املختصرةاملعلوماتو الالفتةلواناستخداممعلك

أدوات وطرق أخرى لإلفصاح / تابع
ونشر المعلومات 



ر عد عةخطةتطو شطةمتا شر فصاحأل لعمليةترجمةاملعلوماتو مال
سابقاً تناولھتم

سيةسبابومن سلوباعتمادخطة،ايةلنجاحالرئ

ي شار اال اإعداد ر وتطو

تطویر خطة متابعة لإلفصاح ونشر 
المعلومات 



شر فصاحاالنظر يجب عضاءاتقدماساسيةكــــــــــــــــــــــــخدمةاملعلوماتو
مومنالداعمة،املؤسسات تبةالفوائدا :ذلكعامل

oر تحقيق نذو واملستمر الفّعالتصالوتطو نتجا الداعمةاتاملؤسسب
عضاء و

oامأساسعتوازن خلق كةم نمش دمةمقدمب والغرفتحاد:مثال(ا
ة ن)التجار او )عضاء(متلق

oنواسعةمشاركةتحقيق ودوتركالعالقةذاتطرافمختلفب عا
ر  دماتداءتطو لاملقدمةوا يش شار

o ز نالشفافيةعز دماتومتلقيمقدميب ا

تطویرخطة متابعة لإلفصاح ونشر / تابع
المعلومات 



سيةسس اتقومالالعامةالرئ عةخطةعل شلإلفصاحاملتا ر و
:املعلومات

oاءالسليمةالرسائلتوصيل دفةللفئاتبذ او ،املس املتعددةلبالوسائجذ
املنظمةتجاهقوي انتماءلبناء

oدافخدمة لاملنظمةأ فّعالش

oةوالصياغةالذكيةالتقنياتباستخادمالتأث القو

oيانطباعترك نيةوصورةايجا امنوال،ايجابيةذ تمخالل قتحقيس
ولةاملوضوعةداف س

تطویرخطة متابعة لإلفصاح ونشر / تابع
المعلومات 



oعالنيةعالميةالوسائلمنالعديداستخدام شادائرةلتوسيعو ر ن
غرافيةوالتغطية ا

oك صائصعال تمالبالقضايااملتعلقةواملواصفاتا فالس اتعر
ا ج ناسببماوترو دافمعي ئةو ا املنظمةعملومجالب

o لسلوباختيار سيطالس ال

oاالوقتأخذ يةلتحليلال تمالاملعلوماتونوعيةما معاشاركس
معضاء اتمنوغ العالقةذاتا

oااملستمر التدعيم ح و

تطویرخطة متابعة لإلفصاح ونشر / تابع
المعلومات 



 سيةالعناصر شر فصاحطةالرئ :املعلوماتو

ااملراداملعلوماتونوعطبيعة1. شر

شر مستوى 2. دفةالفئات/املطلوبال املس

شرفصاحمنالغاية3. املتوقعةوالنتائجسباب/وال

ةاملوارد4. اماليةومواردادواتمناملطلو وغ

ةواملوارداملسؤوليات5. شر ال

التكرارو نتظام/الزمطار 6.

التقييم/التحققومصادر وسائل7.

تطویرخطة متابعة لإلفصاح ونشر / تابع
المعلومات 



فصاح و تصال خطة ر تطو نموذج

Type of
publication/

Information to
be disseminated

Target
audience/Group

Reasons
/Expected

results

Recourses &
Tools to be

used

Responsibilities Timeframe &
Frequency



تطویرخطة متابعة لإلفصاح ونشر/ تابع
المعلومات 

التجار  والغرف تحاد قبل من ا شر املراد املعلومات أنواع ةما

عضاء مع ا شارك ؟؟و
ا شر املراد والفعاليات سة الرئ العمل مجاالت تحديد يجب نا

ا ع فصاح و ا شارك و



تطویرخطة متابعة لإلفصاح ونشر/ تابع
المعلومات 

املعلومات ذه من دفة املس الفئات ذه؟من ايصال د نر ملن

؟املعلومات
سابقاً  املحددة املعلومات من نوع ل من دفة املس الفئات تحديد

ا( وغ ، مؤسسات قطاعات، ، )أفراد



تطویرخطة متابعة لإلفصاح ونشر/ تابع
المعلومات 

املعلومات ذه شر من الغاية والنتائج؟ما سباب ما

؟املتوقعة

والنتائج ، دفة املس للفئة املحددة املعلومات مية أ املصا/تفس
املعلومات ذه توفر خالل من الفئة ذه ا تحقق أن يمكن ال

الوقت



تطویرخطة متابعة لإلفصاح ونشر/ تابع
المعلومات 

ا استخدام تم س ال دوات املطل؟ما املالية املوارد ةوما ؟و

اختيار  مع املحددة املعلومات توصيل تم س كيف تحديد يجب نا
دفة املس للفئة ا لتوصيل مالئمة ك دوات و جانبا. الطرق

الفئة ذه ل انية لس وا، والتعليمية الثقافية صائص ا مراعاة
ذا الالزمة والتقنية املالية انيات م تحديد عن طارفضًال



تطویرخطة متابعة لإلفصاح ونشر/ تابع
المعلومات 

املعلومات ذه شر عن املسؤولة طراف ؟من

ص ال عة/ تحديد ومتا وتنفيذ إدارة عن ن املسؤول ذهاص
الوظيفية م مسميا تحديد مع ، دوري ل ش طة ا



تطویرخطة متابعة لإلفصاح ونشر/ تابع
المعلومات 

املعلومات ذه شر واوقات مواعيد دوا؟ما ناك ل و

؟للتكرار

اليوم خ تار اي ، ايتھ و شاط ال تنفيذ خ تار الذيسبو / تحديد ع
دفة املس للفئات املعلومات وتوصيل شر فيھ تم س

و  املعلومات لتج الالزمة جراءات و شطة تحليل يجب نا و
الدقيق التوقيت تحديد ثم ومن ا ع فصاح قبل ا تحض



تطویرخطة متابعة لإلفصاح ونشر/ تابع
المعلومات 

التح مصادر وما طة ا تنفيذ لتقييم املناسبة دوات ؟ققما
تنفي تم فصاح خطة أن ا خالل من تأكد س ال دوات اتحديد ذ

مثًال ا وم طة ا حددتھ ما ية“وفق املكت ارة”،“املراجعة الز
صية“امليدانية ال املقابلة يدية“، ال املراسالت فحص ،  “

ملف ي، و لك يد ال حساب ، ر التقار تكون فقد املصادر اتأما
واللقاءات، جتماعات محاضر مالية، كشوفات والوارد، الصادر

ا وغ موقعة اتفاقيات



مي  املراجعة والتق



مك شكرًا الصغا



 



یجذب الشباب : الضفة الغربیة: نزل في رام هللا
الغربي

دو ال سو، شابة فرنسیة قررت استخدام أول بیت للشباب في رام هللا بالضفة الغربیة. النزل أو بیت كلمنتین
الشباب یعد تجربة رائدة داخل األراضي الفلسطینیة لتنشیط السیاحة. مراسلنا في رام هللا یلقي الضوء على 

.ھذه التجربة

مرت بھا عبر الجدار المحیط بالقدس، وبعد دقائق وجدت انطلقت من باب العامود في القدس واستقلت حافلة عمومیة
نفسھا في "ھوستل إن رام هللا" في موقع مطل على المدینة ومشھد مكنھا في ساعات الغروب من رؤیة البحر المتوسط. 

.خططت لإلقامة یومین وامتد بھا األمر شھراً 
دو ال سو مع أول نزل شبابي في الضفة الغربیة، وھو فندق صغیر یستوعب حتى ھذه حكایة الشابة الفرنسیة كلمنتین

أربعین نزیالً، معظمھم من الشباب الذین اعتادوا على اإلقامة في فنادق مماثلة في معظم انحاء العالم وخاصة الغربي 
قافات جدیدة. یوحي لك منھ، والمخصص لذوي الدخل المحدود من الشباب الراغب في السفر والتعرف على بلدان وث

المكان بانھ في كندا او المانیا او الوالیات المتحدة، فالنزالء كلھم اجانب ومنھم من یسترخي على اریكة في الشرفة 
المطلة على المدینة الصغیرة، یقرأ كتابا، ومنھم من یرسم في غرفة االنشطة، واخر یشاھد فیلما على التلفاز، واخرون 

طبخ الصغیر. فیما تشھد غرفة االستقبال نقاشا بین شبان وشابات، تبدو لكنتھم امیركیة، حول یعدون الطعام في الم
.القضیة الفلسطینیة

حكایة نزل
مؤید ومھاب العلمي، اخوان من القدس، یدیران فندقا صغیرا في القدس، صمد، بعكس مثیالتھ في البلدة القدیمة خالل 

فر مؤید الى كندا واقام ھناك في نزل، فتبنى فكرة اقامة مشروع كھذا في رام هللا، االنتفاضة الثانیة وانقطاع السیاحة. سا
التي یؤمھا االجانب ، سیاحا وموظفین في منظمات غیر حكومیة، ومتطوعین یرغبون في مساعدة الفلسطینیین. بحث 

و جامعات. واستأجر شقة في المدینة عن مكان مناسب، واھتدى الى بنایة یقطن معظمھا اجانب یعملون في سفارات ا
كبیرة قام بتأثیثھا بما یتناسب مع الفكرة. وقبل االنتھاء نشر في مواقع السیاحة العالمیة الخاصة بسیاحة الشباب عن 

.افتتاح النزل



ین في احا وموظفمؤید العلمي سافرالى كندا واقام ھناك في نزل، فواتتھ فكرة اقامة مشروع كھذا في رام هللا، التي یؤمھا االجانب ، سی
منظمات غیر حكومیة، ومتطوعین یرغبون في مساعدة الفلسطینیین

مھاب العلمي: مشروع تجاري وثقافي
مھاب الذي یدیر واخوه االكبر مؤید، نزل رام هللا، یقول ان اربعة مالیین سائح یزورون اسرائیل سنویا، قسم كبیر منھم 

دون للنوم في اسرائیل، اال المقتدرین منھم یبیتون في فنادق مرتفعة یزورون الضفة الغربیة، ویمضون النھار ثم یعو
السعر. " فكان دافعنا ھو جذب الشباب الراغبین في التعرف على الفلسطینیین، قضیة وثقافة لالقامة في الضفة الغربیة، 

االكترونیة على المواقعباسعار في متناولھم، والتعرف على كل نواحي الحیاة الفلسطینیة. ". سبق ذلك بالطبع تعریف
بالمكان وما یوفره للطلبة والمتطوعین والجوالین. انھ یخاطب العقلیة الغربیة، فالنزل یوفر االقامة، ثم ینطلق السائح 
للتعرف وحده على المنطقة." نحن ال نقوم باي دعایة، فقد نرد على استفسارات المقیمین بعد ان یتجولوا في الضفة 

شرقیة ویلتقون الناس ویعبرون الحواجز العسكریة..."، یضیف العلميالغربیة والقدس ال

یوفر النزل أو بیت الشباب جدول انشطة یومیة مثل تنظیم مسار مشي في مدینة رام هللا للتعرف علیھا وعلى ثقافتھا ، ورحالت في 
حافالت خاصة الى القرى والمدن األخرى في الضفة الغربیة

كافیةخدمات بسیطة لكنھا 
مربى ، خبز، زبدة، شاي واحیانا حمص..)، وخدمة انترنت مجانیة، وصالونات یوفر النزل، المبیت واالفطار البسیط،(

استراحة مزودة بتلفزیون وفیدیو. كل ذلك بما یوازي عشرة یورو في اللیلة، اال لمن یربد غرفة خاصة فالسعر یرتفع 
مزود بكل فیھ في المطبخ الالى ما بین خمسة وعشرین واربعین یورو. ویتیح النزل للمقیمین اعداد الطعام الذي یرغبون

ما یحتاجونھ من ادوات، كما یقترح جدول انشطة یومیة مثل تنظیم مسار مشي في المدینة للتعرف علیھا وعلى ثقافتھا 
، ورحالت في حافالت خاصة الى القرى والمدن األخرى في الضفة الغربیة . وینظم لیلة فلسطینیة یتعلم خاللھا المقیمون 

طینیة والتطریز وغیرھا، وفي لیلة الفیلم، یعرض فیلم من انتاج فلسطیني یتناول نمط الحیاة، وخالل فنون الطبخ الفلس



اسبوعیا الى مدینة اریحا في مسار معروف دولیا یمر بادیرة تاریخیة (hiking)الربیع والصیف ینظم یوم للمشي
، تین دو ال سو الفرنسیة" انھ مكان الیف وحمیميوصوال الى اقدم مدینة في التاریخ. عن سر الجذب في النزل تقول كلمن

عائلة صغیرة اقضي معھا وقتا رائعا وبخدمات ممتازة وبسعر رخیص جدا . لقد تغیرت نظرتي للفلسطینیین وبت اؤید 
."..استقاللھم الى جانب دولة اسرائیل

الذي اكتب فیھ كتابا عن التحوالت اما رومینغھ دول االلماني ابن السابعة واالربعین فیقول :" انھ المكان االمثل
االجتماعیة في الشرق االوسط، اجواء مریحة والیفة، ومدینة صدیقة ووفرة في الخضار والفواكھ التي اكثر منھا، 
ومعرفة متعمقة بمادة اھتمامي وھو التحول االجتماعي...". وبالمناسبة فان االلمان ھم االكثر ارتیادا للنزل، یلیھم 

م بقیة االوربیین واالمیركیین. وال غرابة ان العدید من النزالء یعودون بعد ان یغادروا الضفة الغربیة الدنماركیون ث
الشھر، یعودون لالقامة في النزل لفترات اطول، بعضھم ممن اعجبتھ االقامة، یبحث عن عمل في الجامعات المحلیة 

لمنظمات االوروبیة واالمیركیة التي تقدم مساعدات او منظمات حقوقیة او تمویلیة او في منظمات االمم المتحدة وا
.للشعب الفلسطیني



بدویات فلسطینیات یحلمن بكسر التقالید المحافظة
شجع نجاح البدویة الفلسطینیة، نادیا ملیحات في إنشاء وإدارة منتجع سیاحي في منطقة أریحا، مئات 
البدویات على محاولة خرق التقالید المحافظة واقتحام مجاالت العمل بمبادرات وأفكار تحسن أوضاعھن. 

فإلى أین وصلن حتى اآلن؟

خالل رعیھا لألغنام أو تصنیعھا الجبن أو إعداد الطعام في خیمة من الصفیح، تحلم الفتاة البدویة في أن "یفتح هللا علیھا" 
وتغادر حیاة الشقاء وتصبح مثل "نادیا " التي باتت تدیر منتجعا سیاحیا قرب أریحا بالضفة الغربیة حیث یعمل تحت 

وربما االالف من البدویات یتابعن تجربة رائدة لواحدة كانت تعیش مثلھن إمرتھا عشرون رجال وامرأة . المئات، 
وبینھن، حیاة أقل من متواضعة وأكثر من بائسة، ویتخیلن أنھن قادرات على تجاوز الحدود وخرق التقالید والتحول إلى 

.""نساء أعمال
الساعة السابعة فأكنس الحظیرة ثم أصحو في الخامسة صباحا ألحلب النعاج وأسخن الحلیب وأصنع الجبن فإذا ھي"

اعد إفطارا إلخوتي الصغار قبل توجھھم الى المدرسة ولوالدي ووالدتي المریضة وجدي ولي طبعا، ثم اقود القطیع الى 
العشاء –المرعى حتى الواحدة فأعود ألسقى األغنام واستریح قلیال. البدأ بعد راحة بسیطة،في اإلعداد للوجبة الرئیسیة 

ئلة لنسھر بعدھا مع أقارب أو جیران فنشاھد مسلسال تلفزیونیا قبل أن أنام مبكرا واصحو كما في الیوم السابق". للعا–
ھذا ملخص الحیاة الیومیة لنجود العشي إبنة الثالثة والعشرین عاما التي تعیش في منطقة األغوار قرب مدینة اریحا في 

.ثمئة وعشرین فرداالمضارب التي أقامتھا العشیرة المكونة من ثال

البدویة الفلسطینیة نادیا ملیحات نجحت في إنشاء وإدارة منتجع سیاحي في منطقة أریحا
خیم من الصفیح أو القماش المقوى، بال كھرباء أو ماء جاري، اذ یشتري البدو الماء في صھاریج كبیرة لالستخدام 

تعمل بالوقود لإلضاءة وتشغیل بعض األجھزة المنزلي ولسقي القطعان في حین یشغل المیسور منھم محركات
.الكھربائیة



ال یختلف حال بقیة عشائر البدو الفلسطینیین عن حال عشیرة العشي، خاصة بعد أن ضاقت بھم األحوال نتیجة لتقلیص 
مساحات الرعي بقرارات عسكریة اسرائیلیة . ورغم أن بعض األسر البدویة ھجرت المضارب وانتقلت للعیش في 

نة أریحا أو مدن أخرى وبلدات وقرى، وتحول نمط حیاتھا، فإن سائر البدو ما زالوا یعیشون نمطا تقلیدیا ومصدر مدی
رزقھم األساسي ھو الثروة الحیوانیة، فیما یقتصرعمل النساء على العنایة باألغنام وباألسرة. وإن دفعت تكالیف الحیاة 

ب بالعمل في البلدات والقرى والمدن القریبة فإن التقالید لم تتغیر شباب البدو إلى البحث عن مصدر رزق خارج المضار
كثیرا عن السابق فیما یخص المرأة التي ظلت تابعا وعالة على الرجل رغم أنھا تقوم بأعمال قد تفوق عمل الرجال 

.مشقة
"تعلیم "فك الحرف

ض العشائر البدویةمدارس خصصت برعایة من منظمات إنسانیة دولیة ومنظمات غیر حكومیة لبع
بعض العشائر كانت محظوطة برعایة منظمات دولیة انسانیة ومنظمات غیر حكومیة فقامت بتجھیز بعض الخیام وبیوت 
الصفیح لتصبح مدارس شبھ بدائیة وھو ما دفع االھالي إلى السماح ألطفالھم بااللتحاق بھذه المدارس والبعض تحمس 

ن للمراحل األولى." تعلمت حتى الصف الخامس االبتدائي، حیث رفض والدي وأرسل بناتھ للتعلم في المدارس ولك
ارسالي الى المدرسة بعد ذلك ألن ھذا یتطلب السفر الى اریحا یومیا "، تقول فاطمة الحسان مضیفة "مع انني كنت اتعلم 

لنساء التي اراھن في واساعد في اعمال البیت والرعي وغیر ذلك ومن حینھ وانا اندب حظي حین ، واقارن حالي با
المسلسالت والبرامج التلفزیونیة واین وصلن فمنھن من تقود السیارة ومنھن من تقود الطائرة وھناك نادیا ملیحات التي 
تدیر منتجعا سیاحیا". لكن فاطمة تؤكد انھا لن تیأس فھي تمكنت بعد جھود كبیرة من اقناع والدھا بالسماح لھا بالعمل 

ي بلدة أبو دیس، القریبة من القدس ، كعاملة تنظیف. " عملت سنة ونصف ثم قرر والدي أن في إحدى المؤسسات ف
اتوقف بحجة انھ سمع ان فتاة تعرضت لتحرش واعتداء من قبل ثالثة شبان وھي عائدة إلى منزلھا، وانا لم افقد االمل 

العائلة في مواجھة الظروف االقتصادیة في اقناع والدي مجددا بالعودة الى العمل ،فھو یعرف انني ساھمت في مصاریف
."الصعبة والتي تزداد ضیقا وبؤسا

البدویات ھدف تنموي
اضافة لما سبق من امثلة تدفع البدویات للنضال من أجل حق االنطالق ودخول مجال العمل، انتعشت آمالھن مع انشاء 

ض البدو في الحیاة االجتماعیة. وكذلك في عمل بعمؤسسة " ادوار " التي تنفذ مشاریع لتعزیز مشاركة الشابات والشبان 
المؤسسات على تشكیل جمعیات للنساء البدویات لتعلم مھن وحرف. حیث التحقت عشرات الفتیات بدورات التأھیل 
وتعلمن الحیاكة والتطریز وبتن ینتجن مطرزات لالستخدام التجاري كحقائب الید، ومحافظ النقود وأغطیة المساند 

.غیرھاوالطاوالت و



برامج بنكیة لتوعیة الفلسطینیات بقدراتھن في إدارة 
األعمال

تساھم برامج بنك فلسطین ومؤسسات محلیة ودولیة أخرى في مساعدة آالف النساء الفلسطینیات وإدماجھن 
في الدورة االقتصادیة من خالل تقدیم قروض واستثمارات وتدریبات حتى یصبحن صاحبات مشاریع 

.تجاریة مربحة

تفید احصائیات رسمیة فلسطینیة ان نسبة النساء في القوة 
بالمائة، أي ثلث عدد النساء 17العاملة المشتغلة ال تزید على 

الفلسطینیات. وتسعى مؤسسات تعنى بالمرأة الفلسطینیة إلى 
تدارك ھذا الخلل، ومن بینھا الجمعیات النسائیة. لكن من 

الوضع، بحسب البرامج التي یعول علیھا في تغییر ھذا 
المحلل االقتصادي سمیر العلي، ھو برنامج بنك فلسطین 

. 2007الموجھ للمرأة والذي شھد تطورا منذ انطالقھ عام 
البرنامج بني بعد دراسة شاملة عن المؤسسات النسویة وما تقوم بھ من حمالت توعیة. البنك نفسھ بدأ بفتح باب المساواة 

حملة توعیة تحت شعار: " اعرفي بنكك للتوعیة المصرفیة" بدعم من مؤسسة بداخلھ على كل المستویات. ثم اطلق
التمویل الدولیة ( اي سي اف) التي وفرت التدریب، والمدربین من الخارج ممن نقلوا خبرتھم الى موظفي البنك، فقام 

وائد وكل القروض والفھؤالء بتدریب خمسمائة سیدة اصبحن على وعي تام بالعملیة المصرفیة وحقوق الزبائن، وانواع
.ما یتعلق بعمل البنوك

وتقول رایة سبیتاني، رئیسة دائرة تطویر البرامج والمنتجات في بنك فلسطین، ان نسبة النساء بین زبائن البنوك في 
ص رفلسطین ال تتعدى العشرین بالمائة، وتوجد معظم حساباتھم في بند التوفیر، الذي ال یفتح آفاقا كثیرة للتطویر او لف

القروض واالستثمارات. "التدریب الذي وفرناه للنساء الخمسمائة، دفعھن العادة النظر في التعامل مع البنوك، كبدایة 
طاقاتھم االستثماریة، ولتنفیذ افكار حالت االوضاع المادیة واالجتماعیة دون تحویلھا الى مشاریع عملیة مدرة إلطالق

."للدخل

مبادرات استثماریة للمرأة من خالل مساھمات لمؤسسة التمویل 
الدولیة ( اي سي اف)



مشاركة150خمس فائزات من بین 
تعاونا مع منتدى سیدات االعمال في تشجیع النساء الریادیات أنھ " بعد ھذه التدریبات ،DWوتضیف رایة في لقاء مع

في انشاء مشاریع استثماریة. وقبل تدخل البنك، ساھمت مؤسسة ھولندیة في رعایة عملیة اختیار المرأة الریادیة، بعد 
نطلق مبادرات تذلك اصبح البنك ھو الذي یمول العملیة . وقد تم تعمیم المشاركة على الضفة الغربیة وقطاع غزة." ال

من افكار لمشاریع قابلة للتطبیق من طرف المشاركات. وقد شاركت مائة وخمسون امرأة في تقدیم افكار في شھر 
اذار الفائت، حیث تم فرز الطلبات وتم اختیار ثمانین منھا. –تشرین ثاني العام الماضي وفي شھر مارس –نوفمبر 

لتطویر خطة العمل، ثم اختیر منھا ثالثة وعشرون مشروعا .واخیرا وخضعت صاحبات ھذه االفكار لتدریبات مكثفة
رسى الفوز على خمس نساء. حصلت صاحبات ھذه المشاریع على فرص للتشبیك مع مشاریع مشابھة في الدول العربیة 

.والعالم في حین تبنى البنك مشروعا لمھندستین حدیثتي التخرج النتاج مصعد لذوي االحتیاجات الخاصة

كیب مصعد في البنكتر
شاركنا في " :DWالخریجتان روان تمراز ونادیا الریس، طورتا فكرتھما كمشروع تخرج ، كما تحكیروان ل

المسابقة، وحظیت فكرتنا باالستحسان والترحیب ووعدنا البنك بتمویل كامل لمشروعنا. وسیتم تركیب اول مصعد من 
".نیة حول تطویر خطة العمل ونأمل في نجاح المشروع عند اطالقھ بالكاملانتاجنا في البنك نفسھ. تلقینا تدریبات مجا

تؤكد رایة سبیتاني، ان البنك فتح امام المرأة الفلسطینیة بوابة االستثمار والحصول على قروض ضمن برامجھ المختلفة، 
ماجستیر مصغر في ادارة اال أنھ أطلق حدیثا برنامجا جدیدا لدعم مشاریع قائمة منذ أكثر من عامین، وھو برنامج

وسیتم اختیار عشرین سیدة من الضفة ومثلھن من غزة، لیتم تدریبھن لعدة اشھر في ورشات (mini mba)االعمال
تتناول تطویر خطط العمل وتطویر القدرات وخدمة الزبائن وكل ما یتعلق بالعمل االستثماري وادارة المشاریع. وسیتم 

ارب استثماریة لتبادل الخبرات. كما سیتم عرض تجارب وقصص نجاحھن في الداخل استضافة نساء مغتربات، ذات تج
.والخارج

)2014تساھم ألمانیا في عدد من المبادرات اإلنمائیة في فلسطین ( صورة ارشیف لزیارة وزیر الخارجیة شتاینمایر لرام هللا عام 

قصة نجاح–منال رزق 
أن مشاریع البنك تتیح للمرأة تطویر قدراتھا االقتصادیة والمالیة واالستثماریة وتشجعھا على االستخالصیمكن 

الحصول على قروض متفاوتة الحجم، بتسھیالت ائتمانیة معقولة. الفرصة متاحة لن لدیھا فكرة مشروع، ولمن لدیھا 
ء ومن بینھن منال رزق من نابلس التي مشروع قائم وتسعى الى تطویره. وقد استفادت من ھذه الفرصة عشرات النسا

تزوجت قبل اكمال تعلیمھا، وكانت ترغب في اكمال تعلیمھا إلى جانب رعایة أطفالھا الثالثة، وبعزمھا نجحت في فتح 
"مدرسة لتعلیم السواقة، حیث حصلت على قرض من بنك فلسطین الكمال تجھیز مدرستھا وتأھیلھا
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