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وع الحد من ضعف الفتيات والمراهقات الالجئات ف  لبنان:"البيت مشر
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3 

وع الرعاية الصحية للنساء الحوامل "شعاع جديد للحياة "    3 مشر

بوي    4 القسم التر

ي "فرح" > نلعب ونكت  لمستقبل افضل < 
 5 نادي الطفل الفلسطين 

وع "انت تفعل" -برنامج "بذور االستقالل"    6 مشر

ي للنساء 
 7 نادي يافا الرياض 

ي    7 العلي مكتبة ناج 

ي المناطق( 
 8 فروع جمعية نواة )المراكز ف 

 8 مركز مخيم نهر البارد  
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 المقدمة 

ي لبنان ابتداء من شهر شباط 
ليعّمق األزمة اللبنانية ذات األبعاد   2020جاء انتشار جائحة كورونا ف 

  
ً
ا
ّ
ي وقت لم يكن النظام الصّجي مستعد

 صحًيا وانسانًيا، ف 
ً
االقتصادية واالجتماعية والسياسية ويزيد بعدا

ي من 
لمواجهتها، وال مؤسسات الدولة وسياساتها مؤهلة للتعامل مع آثارها. فالمستشفيات الحكومية تعان 

ية، وهناك قيود مفروضة عل التعامالت المالية واحتجاز إهمال مزمن وتفتقد إىل المعد ات والكوادر البشر
د 
ّ
 شديدة الصعوبة تهد

ً
ي الالجئون الفلسطينيون والسوريون ظروفا

، كما يعان  وع لودائع اللبنانيير  غتر مشر
ي كثيف. أما آليات الحماية االجتماعية فهي عبارة عن 

ة واكتظاظ سكان 
ّ
 بانتشار واسع ضمن تجمعات هش

أنظمة مساعدات مرتبكة وجزئية، وال يوجد هياكل وال آليات قائمة ذات صالحية لمثل هذا الوضع يمكن 
 االستناد إليها كنقطة انطالق لمعالجة تداعيات األزمة االجتماعية. 

ين األول 17ثورة ما سمي "كما جاء انتشار الجائحة بعد أشهر من اندالع   واضًحا   "تشر
ً
ا لت تعبتر

ّ
ي شك

النر
م مجموعة  من ا

ّ
ت إىل تحك

ّ
ي أد

ي البلد، والخيارات النر
بعة ف 

ّ
ي عن عدم قبوله بالسياسات المت

لشعب اللبنان 
ي أكتر من نصف  

ي حير  يعان 
من السياسيير  ورجال األعمال المقرّبير  بمفاصل الدولة والحكم واالقتصاد، ف 

ف إىل الحماية اال  السكانبالمئة من  50من الفقر، ويفتقد حواىلي  سكان لبنان
ّ
% من 55جتماعية، وتصن

. وتصل هذه النسب كلها إىل حواىلي  ي المدن واألحياء  75القوى العاملة ضمن العمل غتر المحمي
% ف 

ا 
ً
ي لبنان. وخاصة مخيمات الالجئير  والقرى األكتر فقًرا وتهميش

 ف 

ب ان ما تقدم اثر بشكل مباشر عل مجمل عملنا كمؤسسات وفرض علينا العمل ضمن بيئة صارمة تغل
وط صحية معقدة اثرت عل نوعية نشاطاتنا ونوعية الفئة المستهدفة   عليها التحرك والعمل ضمن شر
لها ومدى االستجابة لخططنا ضمن تلك الظروف. وفرضت علينا تحديات جديدة لم نكن مستعدين 

ي 
تعتت  من خارج سمات عمل المؤسسات،  بشكل جيد وخاصة تلك المتعلقة ب "العمل عن بعد" النر

، ولكن عل الرغم من ذلك ث ان عملنا يتطلب التواصل المباشر مع المستهدفير  من جميع الفئاتحي
كز عل المؤامة بير  العمل 

استطعنا التعامل مع الواقع الجديد واستطعنا ابتداع اساليب عمل جديدة تتر
مباشر مع  حيث كنا نعمل بشكلالمباشر والعمل عن بعد، حيث قمنا بتقسيم المستهدفير  اىل قسمير  

وط الصحية  النصف وغتر مباشر مع النصف االخر وهكذا امنا التباعد المطلوب باالضافة اىل فرض الشر
 . االشخاص, من وضع الكمامة بشكل دائم والتعقيم المتواصل للمراكز

ي تنفيذ االنشطة والم كما اننا 
افتتاح شاري    ع ضمن الرؤية المرسومة، واستطعنا استطعنا االستمرار بفاعلية ف 

وع " البيت  ي مخيم نهر البارد حيث يتم تنفيذ مشر
اجنة وكذلك فرع اخر ف  ي مخيم برج الت 

فرع جديد ف 
ة المتواضعة للعاملير  والمتطوع " بشكل جيد رغم التجربة الجديدة والخت  ي ي نهر البارد. البنفسج 

 ير  ف 
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 :
ً
  لبنان: اوال

 
وع الحد من ضعف الفتيات والمراهقات الالجئات ف  ". البيت البنفسجر  "مشر

ي لبنان ، بما 
ي حماية حقوق الفتيات والمراهقات الالجئات ف 

وع هو: المساهمة ف  ان الهدف العام للمشر

 المساواة بير  الجنسير  وتمكير  النساء والفتيات". "تحقيق  5يتماشر مع أهداف التنمية المستدامة رقم 

ي بداية شباط 
وع ف   ويتضمن االنشطة التالية:  2021ويستمر حنر نهاية اذار  2020وقد بدأ هذا المشر

.  90توفتر دروس تقوية ل   - ي عشر
 فتاة ومراهقة مسجلير  بير  الصف الثامن والصف الثان 

 ومراهقة متشبات من المدارس.  توفتر التعليم األساشي غتر الرسمي لستير  فتاة -

ي الحد من نقاط ضعف الفتيات   100منح حصص غذائية شهرية ل  -
أشة مهمشة للمساهمة ف 

وع   والمراهقات من المستفيدات من المشر

 فتاة ومراهقة.  20توفتر دورة قيادة ل   -

 فتاة ومراهقة من المتشبات من المدرسة.  40تعليم دورات الكمبيوتر وشبكات إىل  -

ي  50ق التحا -
ي رياض 

ي مركز نسان 
 فتاة ومراهقة ف 

ي  50التحاق  -
نت نسان  ي مكتبة ومركز إنتر

 فتاة ومراهقة ف 

 جلسات جماعية للدعم النفسي  3تنفيذ  -

ي الحاالت الحرجة المحددة للمستفيدات  -
 تقديم الدعم النفسي الفردي ف 

 أنشطة ترفيهية بمشاركة امهات الفتيات والمرهقات  3اقامت  -

وي    ج اال  - وع حملة للتر  عالمي للمشر

 إنتاج وتروي    ج فيدهات توعوية  -

ي المخيمات  -
ية مع بعض الجهات االجتماعية والسياسية الفاعلة ف   اجتماعات توعوية وتأثتر

 

وع الرعاية الصحية للنساء الحوامل "شعاع جديد للحياة "  : مشر
ً
 ثانيا

 

ي العام 
ي ف 
ين الثان  ي الوالدة تحت 2005منذ تشر

وع للنساء الحوامل ولالطفال حدينر ، يتم تنفيذ هذا المشر

ي 
 وبتمويل من مؤسسات اسبانية مسم "شعاع جديد للحياة"  بالتعاون مع مستشف  النداء االنسان 

 

ي الحمل،
ي لديهم مخاطر ف 

ي للنساء النر
نامج يتضمن المعاينة والتصوير الصونر كما يغطي الوالدة  الت 

ي العناية المركزة الخاصة باالطفال دون 
ي الوالدة ف 

الطبيعية والوالدة القيرصية ومتابعة لالطفال حدينر

، مع إعطاء األولوية ألولئك الذين ال يحق له ي  نتفضيل أو تميتر 
االستفادة من الخدمات المجانية النر

ي أورا تقدمها األونروا 
ي لديهن أي مشاكل ف 

 . قهن الثبوتية وخاصة النازحات من سوريا  أو اللوانر

افق توفتر الدعم الصجي ، إطالق حملة توعية صحية لمكافحة 
ي المنازل لتجنب وفيات يتر

التوليد ف 

األمهات واألطفال ولمنع اصابة االطفال بامراض مزمنة بعد الوالدة. باالضافة اىلي تعزيز الصحة والتثقيف  

ي المخيم. وذلك
ات للمستفيدات والمجتمع ككل حول الحمل  الجنسي للشابات ف  من خالل توفتر محاض 

ي يحتاجون إليها بمعدل جلسة كل شهر . 
باالضافة اىلي نشر  والمخاطر اثناء الحمل وتقديم الرعاية النر

ات الصحية والنفسية والتغذية للمرأة الحامل بهدف التثقيف والتوعية  ونيا ً للعديد من البوستر إلكتر

 واإلرشاد . 
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ي العام  من
وع ف   : 2020انجازات هذا المشر

 امرأة  136عدد المستفيدات :  -

   خدمة 234عدد الخدمات الطبية المقدمة:  -

 والدات قيرصية  9والدة منها  43عدد الوالدات :  -

ات:  -  )صحة، تغذية، تربوية(  12عدد المحاض 

 

بوي : القسم البر
ً
 ثالثا

 

وع تربوي يهدف " المدرسة البديلة" والذي مسم تحت ،  1998منذ العام  هيتم تنفيذ  ممول وهو مشر

تمكينهم تعليميا ً ونفسيا ً سنة بهدف  14-6اعادة تأهيل االطفال المتشبير  من المدارس من عمر اىلي 

او الحاقهم بمعاهد مهنية لتعليمهم مهنة يستطيعون من خاللها ايجاد  هماعادتهم اىل مدارسمحاولة و 

ي   عيش بكرامةحقهم الطبيعي بال االستقاللية المالية وتضمن لهم لهم  ؤمنتعمل فرصة 
ي األفراد ف 

كبافر

ي مدارس األنروا ، والرسمية وحنر . كما المجتمع
وع الدعم الدراشي للطالب المسجلير  ف  ويوفر المشر

ون األكتر عرضة للتشب من مدارسهم الخاصة  ي تحصيلهم الدراشي ويعتت 
،  الذين يعانون صعوبات ف 

ي العملية التعليمية وتحقيق نتائج أفضل . لالضمان استمرار 
  تحاقهم ف 

وع لالطفال الدعم النفسي واالجتماعي والت بوي من خالل تنفيذ أنشطة  ثويضمن المشر قيف الصجي والتر

ات توعوية لالهل ،  بشكل منظم وممنهجوالطالب وذلك   ترفيهية تعليمية، وأنشطة مكتبية، محاض 

ي .  باالضافة لتنفيذ 
ي الوسط الفلسطين 

اكة مع مؤسسات اخرى عاملة ف   دورات تدريبية تمكينية لهم بالشر

ين  ي بداية شهر تشر
وع من الجهة الداعمة بدون اسباب واضحة، ولكن   2020ول اال ف  توقف تمويل المشر

ي تستمر الجمعية بتوفتر هذه الخدمات لألطفال عل الرغم من ذلك 
دل بمع بحده االدن  ايو بتمويل ذانر

ير  فقط من أصل 
ّ
سابقا ً، احدهما للطالب المتشبير  من المدارس، واآلخر لطالب الدعم  بما  6صف

 طالب لكل صف كحد أقىص .  30يساوي 

 النشاط 
تاري    خ تنفيذ 
 النشاط 

عدد 
 المستفيدين

 عناوين واعداد االنشطة 

  84 2020خالل العام  توفتر التعليم البديل  

 التعليم الداعم  
 الصف االول اىلي الخامس 

    100 2020خالل العام 

ات توعوية   13تم اقامة  محاض 
ة توعوية  محاض 

شارك فيها  
 شخص   541

تناولت مواضيع اجتماعية، تربوية، 
 صحية واهمية الزراعة

االنشطة الصيفية )عت   
ونية(  التطبيقات االلكتر

 

ثالثة اسابيع  
وحنر    8/ 10)

30 /8 ) 

 متوسط المشاهدات  2896 125

لقاءات   6 العالقة مع االهل 
واجتماعات او 

ات خالل   محاض 
 العام

 
 شخص  184

ودعمهم  كيفية تعامل االهل مع اطفالهم 
 لتحسير  اداؤهم وتحصيلهم العلمي 

حملة حول مخاطر الزواج المبكر 
وذلك ضمن   وعمالة األطفال

، اب  ز خالل تمو 
 وايلول 
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ي اطلقتها 
شبكة حماية الطفل النر

 النجدة االجتماعيةجمعية 

 العالقة مع المؤسسات المحيطة
 

  لقاء  23
 
 
 

لقاءات وحورات مع مختلف المؤسسات 
ي لها عالقة بالتدعيم 

وخاصة تللك النر
 المدرشي والتشب

 

 تدريب الموظفير  
 

تموز    16,   14
2020 

 
 
  يلول أ 11و   10

2020 

7 
 
 
 
18 

المشاكل السلوكية والنفسية لدى االطفال 
ي  
نا ديب العاملة النفسية ف  نفذتها متر

 جمعية نواة  
 

الصعوبات التعلمية وذلك بالتعاقد مع  
IABC 

فيهية الهادفة   األنشطة التر
)حضوريا وعت  التطبيقات 

ونية(  االلكتر

ولغاية  2020/ 1/ 3
13/3/2020 
 

   2020ايار 
 

178 
 
 

 ةمشاهد 6629
  

 انشطة  9 
 
 

انشطة ترفيهية هادفة تم تصويرها  
 وعرضها عل وسائل التواصل االجتماعي 

Library activities:  

 

تم اقامت ستة  
 انشطة

 

تدريب االطفال عل ترتيب الجمل  طفل 112
واالفكار ، الرواية القصصية وتقديم  

 عروض باستخدام الدم 

  2020شباط  تمكير  االطفال 
ولغاية 

21/4/2020 

اكة مع جمعية الوان    7 35  جلسات بالشر
 ادارة الوقت -
 التفكتر االبداعي وحل المشكالت-

تم اقامة ستة   العالقة مع مدارس االنروا  
 لقاءات

 

زيارة مديري المدارس وبرنامج الدعم  
ي المنطقة للوقوف حول  

ومدير التعليم ف 
وضع الطلبة والتعاون لتحسير  اداؤهم  

   التعليمي 

 8776 2020حزيران ايار و  اصدار فيدوهات تعليمية  
 

 فيديوهات   7
 

وع  ع من    24 خالل عيد الفطر   انشطة خارج المشر تم توزي    ع مالبس لالطفال بتت 
 اشخاص

 

  "فرح" > نلعب ونكبر لمستقبل افضل <
: نادي الطفل الفلسطين 

ً
 رابعا

ي النادي منذ بداية كانون االول من العام 
ي وبجهود  ي 2016بدأنا العمل ف 

وع بتمويل ذانر ستمر المشر

 متطوعي جمعيتنا. 

ي بيئة صحية ونفسية مالئمة  
"فرح" هو برنامج تربوي ترفيهي يهدف اىل مساعدة االطفال عل العيش ف 

م بالمخيم موطن اللجوء والقضية لحاجاتهم، واستثمار اوقات فراغهم بأنشطة مفيدة، ويعزز ارتباطه

 الفلسطينية 

نامج عل تنشئة جيل جديد من الشباب المفكر والسليم والمنفتح، وذلك من خالل  يعمل هذا الت 

تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى االطفال، وتعزيز مفاهيم الوحدة والتنوع والعدالة والمساواة، وزيادة 

 ديهم، واهمها المتعلقة بالقضية الفلسطينية.  حجم مخزون المعلومات الصحية والثقافية ل

 سنة  14و 5بير   طفل 406شارك فيه  2020نشاط خالل العام  53حيث تم اقامت 
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وع "انت تفعل"  -: برنامج "بذور االستقالل" خامسا   مشر

وع ممول من قبل مؤسسة سويدية بدأنا العمل في ي نهاية العام  2018من ايار  ههو مشر
وانهينا تنفيذه ف 

ي تطوير عمل الجمعية اداريا 2020
ي تتعلق ف 

ي خططنا لها وخاصة النر
، حيث حققنا جميع االهداف النر

ي نفذتها الجمعية خالل العام 
من خالل هذا  2020وماليا، وتجدونادناه جدول يتم عرض اهم االنشطة النر

وع:   المشر

 المستفيدينعدد 
تاري    خ تنفيذ 

 النشاط 
اكة مع   بالتعاون /   األنشطة  االنشطة الفرعية الشر

 13 
 ذكر(  1اننر /   12) 

 
"BRETEAU 

FOUNDATUION 
: Docs, Google apps and drive

slides, sheets  

 

  
ي ر  ف 
ي
ت العامل

بناء قدرا
جمعية 

ال
 

23  
 ذكر(  4اننر /  19)

 و  5/ 16و  5/ 9
2 /6 /2020 

ي عل النوع االجتماعي   مواساة جمعية 
 العنف المبن 

7   
 ذكر(  1اننر /   6)

 24/9/2020من 
 26/10/2020ولغاية 

ي   مركز المعلومات العرن 
 "للفنون الشعبية " الجن  

ي جنانا  ادارة  
الملتفر الصيف 

 الضغوطات  المرونة والمسؤولية  
 بودكاست  الدعم النفسي االجتماعي 

ي 
صناعة فيلم  ، التواصل الالعنف 

 بالموبايل  

فتاة من    30
 المتطوعات 

 2020ايلول   8
 تدريب عل عملية المناضة والضغط  

  14/11/2020 شخص   100
مسابقة ثقافية لمناسبة يوم التضامن  

ي شوارع 
ي ف 
مع الشعب الفلسطين 

 المخيم  

طة العامة 
ش
الن
ا

 

   
ي مخيم  

تصوير مقابلة مع كبار السن ف 
نهر البارد لمناسبة يوم التضامن مع 

ي  
 الشعب الفلسطين 

 
28/2/2020 
5 /3 /2020 

اكة مع منظمة الشبية   بالشر
ي عير  الحلوة  الفلسطينية 
 ف 

فلسطير  كما نعرفها " توزي    ع خريطة  
 فلسطير  التاريخية "  

  84668حصل عل  
  مشاهدة

20/3/2020  
تصوير فيديو داخل المخيم عن قرار  
التعبئة العامة وتأثتر ذلك عل الواقع 

 االجتماعي واالقتصادي لالجئير   

  50624حصل عل  
 مشاهدة 

 
21/3/2020 

 
ير تعليق   مقابلة مع رجل دين لتت 
اض   ي الجوامع بعد اعتر

الصلوات ف 
ين عل هذه الخطوة    الكثتر

 خالل شهر نيسان   200
اكة مع منظمة الشبيبة   بالشر

ي عير  الحلوة الفلسطينية 
 ف 

 hygiene kits   200توزي    ع   

  24731حصل عل  
 مشاهدة  

23/4/2020  
معايدة المسلمير  بمناسبة حلول شهر 

 رمضان ) فيديو( 

  42822حصل عل  
 مشاهدة  

26/4/2020  
ي ظل انتشار فايروس كورونا  

رمضان ف 
ي احياء 

 المخيم ( ) فيديو ف 

 

28/4/2020 
5/5/2020 

12/5/2020 
20/5/2020 

 

تنفيذ اربعة ورشات توعوية اون الين  
عن التغذية السليمة والعادات  

ي يتوجب عل  
الصحية الصحيحة النر

 الصائمير  اتباعها خالل شهر رمضان

 

 2020 ايار
ها عل   بينما تم نشر
الفيس بوك بدءا من  

28/7/2020 
ي  
وانته ف 

29/12/2020   

تم طباعتها عل فلكس  
رع الرئيسي  ا ووضعها عل الش

ي المخيم 
  عير  الحلوةف 

  بوستر   30)  باالضافة اىلي نشر 
(عل صفحة نواة عل الفيس  

 احياء لذكرى النكبة بوك 
  

   "فلسطير  كما نعرفها حملة "
لشعراء  نشر ملخص عن حياة ا 

والكتاب والمأثرين الفلسطينير   
ي دعم  

تهم المهنية ودورهم ف  ومستر
 القضية الفلسطينية  
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عل مدار العام  

2020 
 

قصص لالطفال فديوهات ل  9تصوير
 باستخدام الدم  

  12531حصل عل  
 مشاهدة 

 
8 /8 /2020  

رين   ي مع ضحايا والمترص 
فيديو تضامن 

وت   من انفجار مرفأ بتر
 
  

 
2 /11/2020 
 

 

ن الثدي  احياء اليوم العالمي لشطا 
بنشاط توعوي عل الشارع ،  

ي  1000باالضافة اىلي توزي    ع 
 
بروشور ف
اجنة  مخيمات عير  الحلوة /برج الت 

 ونهر البارد 

  13856حصل عل  
 مشاهدة 

 

ين   خالل شهر تشر
 االول

 
ات حول شطان الثدي   6نشر   بوستر

 واهمية الكشف المبكر عنه  

  2096حصل عل  
 مشاهدة 

7 /12/2020 
 

 
ي  
رفض التطبيع مع الكيان الصهون 

 ( )فديو تمثيلي 

  3455حصل عل  
 مشاهدة 

13/12 /2020 
 

 
اضية حول االعتقال االداري   ورشة افتر

بعنوان االعتقال االداري بير  خيار  
 الحرية والشهادة  

  2570حصل عل  
 مشاهدة 

 

25/12 /2020 
 

 
اضية حول االوراق الثبوتية   ورشة افتر
كتر  عل الفئة الثالثة  

لالجئير  ومع التر
 فاقدي االوراق الثبوتية 

  9079حصل عل  
 مشاهدة 

 

ي  
بدأت الحملة ف 

15 /5 /2020  
واستمرت حنر نهاية  

 العام 

 
عل صفحات التواصل  مادة    55نشر  

 االجتماعي 

حملة  
بعنوان  

حق عودة  "
 " الالجئير  

شات  ر للو   82
 العادية  

للورشات   401و 
اضبة كمتوسط   االفتر

 عدد 

عل مدار العام  
2020   

جلسات بالتنسيق مع   3
ي  
ي اللبنان 

التجمع النسان 
 الديمقراطي  

منها ورشات   3شات )  ر و  7الجندرة   
اضية  ( افتر

ت توعية 
ورشا

 

115 
عل مدار العام  

2020 

جلسة بالتنسيق مع قسم  
ي   ويج  ي المجلس التر

ي ف 
 القانون 

  جلسات مع اطباء بال حدود 
اجنة   ي فرع برج الت 

 ف 

 ورشات   8
 توعوية حول الحقوق المدنية 

 

كة مع القضية  الغربية بوستر عن القضية الصحراوية  13خالل شهر ديسمت  تم نشر  ونقاط المشتر

 الصحراوي Equip mediaة المعلومات من قبل فريق جعالفلسطينية ، وذلك بعد مرا 

ي ل وشة صحية بالتعاون مع جمعية الند 12
 فتاة 47اء االنسان 

 

  للنساء دسا سا
 : نادي يافا الرياض 

هو صالة مجهزة باالالت واالدوات الرياضية االساسية لممارسة الرياضة المتعلقة باللياقة البدنية  

ي نهاية والخاصة بالنساء، 
لجميع  ويعتت  ملتفر واالن يستفيد منه عدة مشاري    ع  ،2018تم افتتاحه ف 

ي ممارسة الرياضة
ي العام  النسوة من من يرغبون ف 

 نساء 609، بلغ عدد المستفيدات 2020وف 
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ً
 مكتبة ناجر  العل  : سابعا

ات وورش موعة من الكتب المتنوعة والهادفة، مكتبة مجهزة بمج وهي  وبالوسائل الحديثة النجاز المحاض 

ي نهاية العام ا افتتاحهتم ، العمل 
ي ككل و  ا يستفيد منه،  2018 ف 

المستفيدين من المجتمع الفلسطين 

ي تنفيذها 
 الجمعية المشاري    ع النر

  المناطق(: ثامنا 
 
 فروع جمعية نواة )المراكز ف

 مركز مخيم نهر البارد  -

ي بداية العام 
ي مجال االطفال والشباب 2020هو احد فروع الجمعية الذي تم افتتاحه ف 

، ويعمل ف 

ي مجال التدعيم 
كز عمله ف  فيهة النشطة اىل اال  باالضافةطفال ال الدراشي لواالنشطة الثقافية حيث يتر تر

   . هادفة لالطفالال

" الممول من مؤسسة قررت الجمعية  ، 2020منذ شباط و  ي وع "البيت البنفسج  تنفيذ جزء من مشر

 ) اسبانية 
ً
ي مخيم نهر البارد 33تقريبا

  . %( مما ساعد المركز عل االنطالق بقوة واصبح معروفا بشكل جيد ف 

ي 
المركز لجنة ثقافية اسست لمكتبة متواضعة داخل المركز وانجزت العديد من االنشطة كما يوجد ف 

 الثقافية من مسابقات ورسومات. 
 

 مواضيع النشاط  عدد المستفيدين االنشطة

وع البيت  تنفيذ جزء من مشر

ي   البنفسج 

شابة متشبة من   20

ي  شابة  36وحواىلي  المدرسة
ف 

 اهاىلي  التدعيم المدرشي و 

 

تدعيم مدرشي من الصف االول  

 حنر السابع

  طفل 196

تم اقامة مكتبة متواضعة داخل المركز وتم انجاز  طفل 122 االنشطة المكتبية

 عدد من االنشطة والمسابقات الثقافية

نشاطات ترفيهية واحياء مناسبات كم تم تدريبهم   طفل 60حواىلي   تنشيط االطفال

جيل  عل امور قياديه و سلوكيه  النشاء

 للمستقبل

دورات تدريبية مع مدربير   

 معتمدين

يه  شاب  30 ة الذاتية –تنمية بشر مهارات  -كتابة الستر

 قيادية

 اتخاذ القرار -االتصال والتواصل-) التعاون طفل واهاليهم  20 جلسات توعية لالطفال واالهاىلي 

 طفل وطفلة 15لدينا فريق كرة قدم يشارك فيه   طفل 15 الرياضة

ي حيث تم تقديم  عائلة يومية 120 االنشطة االجتماعية
  2500تم انشاء المطبخ الرمضان 
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وتم   عائلة بشكل يومي  120وجبة ساخنة ل 

 تمويل المطبخ بالكامل من فاعلي ختر 

 
 

اجنة  -  مركز مخيم برج البر

اجنة منذ بداية العام  ي مركز برج الت 
التوأمة بير  احد البلديات مساعدة من لجنة بو  2020بدا العمل ف 

ي دروس التقوية المدرسية لالطفال من عمر 
كما يتم  سنة، 12اىل  6الفرنسية والمخيم، حيث بدأ العمل ف 

 تنفيذ انشطة ترفيهية هادفة لجميع االطفال 

ي العديد من الحمالت االجتماعية داخل المخيم لمساعدة المحتاجير  ولتأمير  بيئة صحية 
شارك المركز ف 

 المنازل والمخيم بشكل عامداخل 
 

   مركز مخيم الجليل -

ي بداية العام 
ي يعمل كان ، و 2018هو احد فروع الجمعية الذي تم افتتاحه ف 

مجال االطفال والشباب ف 

انشطة توعوية للشباب لمعرفة حقوقهم وتفعيل دورهم  اقامبانشطة ترفيهة هادفة لالطفال و  قامحيث 

ي م
  خيم الجليل ومحيطه. الريادي اتجاه مختلف القضايا ف 

ي نهاية  ووبناء عليه قررت الجمعية  ،قمنا بتقيم عمل مركز الجليل اداريا وماليا  2019مع نهاية العام 
ف 

ي 
ي المركز لحير  مؤاتية ظروف العمل المناسبة وخاصة فيما يتعلق ، 2020كانون الثان 

تجميد العمل ف 

ي قادر عل اعطاء
ي للجمعية ولديه القدرة الكافية عل القيادة   الوقت والجهد  بايجاد كادر مؤسسانر

الكاف 

   بشكل فعال ضمن ظروف العمل الصعبة واالمكانيات الضئيلة. 
 

  مركز مخيم البدواي -

ي بداية العام 
ي طور التأسيس والمتوقع افتتاحه ف 

 2021ما زال ف 

 

 االستخالصات 

ي  –سعت جمعية نواة  .1
ة، اىلمركز التضامن اإلجتماعي ف  تعزيز قدراتها  السنوات  الثالث االختر

اتيجية ورؤيتها بشكل واضح وبما يتوائم  المؤسساتية وذاك من خالل اعادة برمجة  أهدافها االستر

، والعمل عل رفع كفاءة الموظفير  والمتطوعير  تمع المتطلبات الجديد لمج معات الالجئير 

ي تقدمه
ي . العاملير  فيها لتحسير  مستوى الخدمات النر

 ا الجمعية وتوسيعها الكمي والجغراف 
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ية ورسم السياسات المتعلقة به، باالضافة اىلي إنشاء   .2
تمكنت الجمعية من إنشاء قسم الموارد البشر

ي وسياساته المالية لتعزيز شفافيه الجمعية أمام   قسم للمحاسبة المالية للجمعية بنظامه المحاسن 

 والجهات المانحة .  هدفةالمست اتالفئ

ي االنتشار محليا ً وخارجيا ً وكان لوسائل التواصل  .3
ة شعة ف  ي السنوات األختر

حققت جمعية نواة ف 

ونية  ي خاص بها باالضافة  االلكتر
ون  ي ذلك وحيث تمكنت نواة من انشاء موقع الكتر

اً  ف  دورا ً كبتر

و  50اىلي ارتفاع بمعدل  ي أعداد المتابعير  بصفحتها االكتر
نية عل الفيس بوك مقارنة بالعام % ف 

ي تعتت  محط يعود اىل .ولعل األسباب وراء ذلك  2018
ي تنفذها الجمعية والنر

نوعية المشاري    ع النر

ي  
إهتمام مجتمعي باالضافة اىلي تكثيف الجمعية لمنشوراتها عل وسائل التواصل االجتماعي والنر

ي اطلقتها الجمع
ي لبنان او تلك كان من اسبابها الحمالت المتنوعة النر

ية لمناضة قضايا الالجئير  ف 

الحمالت التوعوية الهادفة اىلي تثقيف المجتمع وتعزيز الوعي لدى االجيال القادمة هذا ونتيجة  

" واضطرار الجمعية اىلي تحويل عدد كبتر من انشطتها اىلي  19ألزمة الصحية الحالية " كوفيد 

ي 
نت ساهم ف  اضية توزع عن طريق االنتر   تحقيق هذا النجاح. أنشطة إفتر

ي لبنان وكان من   .4
ي العاملة ف 

وسعت نواة دائرة تشاركها وتعاونها مع المؤسسات المجتمع المدن 

ي  NRCاهمها: مكتب خدمات التوظيف " األنروا " ، 
، جمعية مواساة ، التجمع النسان 

 ، ي
ها   Breatu Foundationالديمقراطي اللبنان   .......... وغتر

 

احات   االقتر

ورية بما يتناسب مع االوضاع المر  • اجعة الدورية لسياسات الجمعية وذلك الجراء التعديالت الرص 

 الحالية ولتطويرها المستمر لتكون أكتر فعالية . 

ي الجمعية ) جميع األفرع ( ، والعمل عل  •
ي عملية التمكير  لكامل للموظفير  العاملير  ف 

اإلستمرار ف 

ات العملية بير  جميع األفرع للمسا ي ضمان مستوى تطّور متقارب بير  أفرع الجمعية  الخت 
همة ف 

ي مختلف المناطق . 
 ف 

تطوير آليات المتابعة والمراقبة لضمان استيفاء الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة بوجودة  •

 . ظهار مهارات الموظفير  إل عالية و 

اكات المحلية مع مؤسسا وسيعت  • ي أما دائرة الشر
ي العاملة ف 

كن تواجد مقرات  ت المجتمع المدن 

اجنة ( .  –عير  الحلوة  –البداوي  –للجمعية ) نهر البارد   وبرج الت 

وع  موحد للجمعية يشمل كافة المراكز بهدف توسيع دائرة  • العمل عل تنسيق نشاط / مشر

ات بشكل عملي .   المستفيدين بشكل مضاعف ولمشاركة الخت 

 


