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غ�شان ك�شابرة

مدير املركز

زاهي خوري

رئي�س جمل�س الإدارة 

خالل العام املا�سي، واجه جمتمعنا الفل�سطيني الكثري؛ بدءا باحلرب الإ�سرائيلية على قطاع غزة، 

والعائالت  لالأرا�سي  وجتزئة  عزل  من  اليوم  نعي�سه  ما  اإىل  وو�سول  العاملية،  املالية  بالأزمة  مرورا 

من  املواطنون  يعاين  حيث  القد�س،  يف  الإ�سرائيلية  القب�سة  حتت  الواقعة  تلك  �سيما  ل  الفل�سطينية، 

م�سادرة بيوتهم وهدمها ب�سكل يومي.

م�ستحيل،  �سبه  اأمرا  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  العمل  من  الإقت�سادية  والعقوبات  القيود  جعلت  وقد 

وخا�سة يف قطاع غزة، ولكن رغم  ذلك فقد ا�ستطاع طاقم مركز تطوير يف غزة اأن يحقق اأداًء رائعًا 

خالل هذا العام، متجاوزا �سعوبات التنقل خالل الزيارات امليدانية للم�ساريع التي �سّببها �سح الوقود، 

وم�ستمرا يف اإجناز  مهامه على الرغم من النقطاع املفاجئ والطويل للتيار الكهربائي.

وعلما منه باأن تقدمي يد العون للفقراء واملهم�سني لي�س بالأمر ال�سهل دائما، اإذ ينبغي معرفة مكان 

خطته  تطوير  على  العمل   2009 عام  خالل  تطوير  مركز  بداأ  فقد  امل�ساعدة،  تقدمي  وطريقة  التدخل 

الإ�سرتاتيجية، لتحديد دوره امل�ستقبلي يف دعم القطاع الأهلي. 

العنوان  فهو  الفعلي؛  التغيري  حتقيق  على  قادرة  متميزة  كموؤ�س�سة  تطوير  مركز  اإىل  اليوم  وُينظر 

الرئي�شي لتقدمي اخلدمات االأف�شل للفقراء واملحتاجني، ويتمتع بالتزامه باالن�شباط وال�شفافية واملعايري 

الدولية.

 ومع ا�ستمرار الظروف الراهنة، يلتزم مركز تطوير بر�سالته؛ م�ساعدا النا�س على م�ساعدة اأنف�سهم، 

حيث ا�ستطاع املركز يف عام 2009 اأن يحافظ على ا�ستمرارية العديد من امل�ساريع التنموية التي ميولها، 

ومنها تطوير خدمات بع�ض العيادات الطبية، واإن�شاء اأنظمة للري، ومراكز لتقدمي اخلدمات االجتماعية 

تطوير  مركز  ينقل  الأهلية  املوؤ�س�سات  مع  �سراكته  خالل  ومن  والبعيدة.  املهم�سة  املناطق  يف  خا�سة 

املهارات واخلربات الفنية الالزمة لهذه املوؤ�ش�شات يف هذه املرحلة املهمة من حياة �شعبنا؛ وهي مرحلة 

التاأ�سي�س مل�ستقبل اأف�سل يف ظل دولة فل�سطينية م�ستقلة.

 وبدورهم، يوؤمن ممولو مركز تطوير باأن الو�سول اإىل اجنازات دائمة ونتائج مثمرة يحتاج اإىل وقت 

طويل وجهد دائم، مما يوفر دعما للمركز يف اجناز اأهدافه التنموية بعيدة املدى. ويف ذات الوقت تتم 

لها بطريقة  املخطط  النتائج  ب�سفافية عالية ومبا يحقق  تطوير  العامة يف مركز  الأموال  اإنفاق  عملية 

قابلة للقيا�س. 

ويتابع جمل�س اإدارة تطوير عمله بفاعلية على مدار العام، بل ويتميز املجل�س باأع�سائه ال�سليعني يف 

عمل القطاع الأهلي، والقادمني من م�سارب متنوعة وخربات خمتلفة تعزز الروؤية امل�ستقبلية للمركز.

   يقولون اإن الفر�س تولد من رحم الأزمات، وهي كذلك فعال بالن�سبة اإىل طاقم عمل تطوير، فهذا 

الطاقم اأثبت قدرته على الجناز يف وقت املحن والإبداع يف زمن التحديات. ومن جانبه يفخر مركز 

تطوير بقدرته على اأداء مهامه خالل هذه الأوقات احلرجة والأجواء غري امل�ستقرة �سيا�سيا واقت�ساديا، 

بل ويوؤكد املركز ب�سكل دائم على التزامه وعطائه متحديا كل العقبات.

كلمة م�شرتكة لرئي�س جمل�س الإدارة ومدير املركز
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 عن مركز تطوير

الروؤية 

قطاع اأهلي فل�سطيني فعال ي�ساهم يف بناء جمتمع مدين.

الر�شالة 

اأن�سئت ا�ستجابة للحاجة اإىل وجود  اأهلية غري ربحيه،  مركز تطوير املوؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية، موؤ�س�سة 

اآلية ثابتة تعمل لتوفري الدعم للقطاع الأهلي الفل�سطيني. يعمل املركز على تطوير قدرات املوؤ�س�سات الأهلية 

ذاتها  على  اعتمادها  وتعزيز  واملهم�شة،  الفقرية  للفئات  وخا�شة  النوعية  اخلدمات  تقدمي  يف  الفل�شطينية 

ي�ساهم املركز   الوقت  والفني. ويف ذات  الدعم املايل  ا�ستدامتها، وذلك من خالل توفري  ومتكينها من دعم 

يف تطوير القطاع االأهلي ككل من خالل ت�شجيع تبادل اخلربات واملعلومات، ومن خالل دعم االأبحاث وتطوير 

ال�سيا�سات وتعزيز العالقة مع �سركاء التنمية.

الأهداف

متكني املوؤ�س�سات الأهلية لتقدمي خدمات نوعية ت�ستجيب لأولويات املجتمع الفل�سطيني.. 1

اأن يكون القطاع االأهلي اأكرث فعالية وقادرا على التاأثري يف بلورة ال�شيا�شات واخلطط التنموية.. 2

اأن يكون املركز عنوانًا رئي�سيًا لدعم القطاع الأهلي وموؤ�س�ساته وتطويرهما.. 3

اأن يتمتع املركز بكفاءة ت�ستجيب لالحتياجات املجتمعية املختلفة.. 4

اأن تتوفر لدى املركز عنا�سر ال�ستدامة املالية والإدارية.. 5

قيم مركز تطوير

يوؤمن مركز تطوير مببادئ الدميقراطية؛ واحرتام الكرامة واحلقوق الإن�سانية وحمايتها، وتقدير التنوع، والنتماء 

املجتمع،  خدمة  يف  املحاباة  وعدم  واملو�سوعية  الفل�سطينية،  التنمية  باأولويات  واللتزام  الوطنية  التطلعات  اإىل 

والتميز والإبداع يف العمل، واحلاكمية الر�سيدة، والنزاهة، وال�سفافية وامل�ساءلة، وروح التطوع وامل�ساركة، والتعاون 

وبناء ال�سراكات.



الفل�سطينية  املوؤ�س�سة  هو  تطوير  مركز  متميز: 

املهنية الأوىل من نوعها التي متد يد العون لدعم 

املوؤ�س�سات الأهلية يف تقدميها للخدمات املجتمعية 

داخل  وامل�ساحلة  التعاون  قيم  وت�سجيع  النوعية، 

املجتمع.

قادر على ال�شتجابة ال�شريعة: اأثبت مركز تطوير 

مبرونة  املتغرية  الأو�ساع  مع  التكيف  على  قدرته 

وقوة، موازيا بني اأهدافه التنموية والطارئة. 

كموؤ�س�سة  نف�سه  تطوير  مركز  بنى  بالثقة:  جدير 

ثقة  على  بذلك  حائزا  بالثقة،  جديرة  مهنية 

اجلهات الداعمة وال�سركاء املحليني.

مركز  اإدارة  جمل�س  ي�سم  الحرتام:  ي�شتحق 

تطوير اأع�شاء ذوي خربات ملفتة يف العمل املدين، 

واأكادمييني، وممثلني عن القطاع اخلا�ض، وهم يف 

جمملهم ي�شيفون الكثري من اخلربات اإىل املركز.

ذو فعالية عالية: منذ عام 2006، و�ّسع مركز تطوير 

غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  واأن�سطته  م�ساريعه 

لت�سل اإىل عدد اكرب من املحتاجني، وقد قّدم املركز 

يد العون لالآلف من خالل منحه املتنوعة وبرامج 

خلق فر�س العمل.

باأموال  بالت�سرف  تطوير  مركز  يلتزم  ملتزم: 

وم�سوؤولة.  فعالة  بطريقة  يجندها  التي  الدعم 

وي�سعر طاقمه عايل الكفاءة، باللتزام بقيم املركز 

ومبادئه، واحتياجات املجتمع الفل�سطيني.

موؤ�شرات على جناح  مركز تطوير
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من اأهم اجنازات مركز تطوير يف عام 2009:

براجمه . 1 عرب  دولر  مليون   14 قيمته  ما  تطوير  مركز  قّدم   

للفقراء  والجتماعية  القت�سادية  الظروف  لتح�سني  املختلفة 

واملهم�سني، وتطوير القطاع الأهلي.

م�سروع . 2 خالل  من  عمل  يوم   165.000 تطوير  مركز  وفّر 

للتنمية عرب  الفرن�سية  الوكالة  من  املمول  فر�س عمل  خلق 

دعمه لـ 51 موؤ�س�سة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة.

3 . 7 تقدمها  التي  الطبية  اخلدمات  من  تطوير  مركز  ح�ّشن 

م�ست�سفيات رئي�سية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، من خالل 

من  متكنها  جديدة  اأق�سام  واإ�سافة  طبية  مبعدات  تزويدها 

تقدمي خدمات متخ�س�سة للمر�سى.

�سلوك . 4 على“مدونة  املوقعة  الأهلية  املوؤ�س�سات  عدد  بلغ 

وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينية”  الأهلية  املوؤ�س�سات 

غزة 520 موؤ�س�سة.

�شلوك . 5 مبدونة  اخلا�شة  امل�شادر  حقيبة  تطوير  مركز  اأ�شدر 

تطبيق  على  الأهلية  املوؤ�س�سات  لت�ساعد  الأهلية  املوؤ�س�سات 

مبادئ املدونة يف عملها اليومي، كما درب املركز 65 موؤ�س�سة 

على مبادئ احلكم ال�سالح و امل�ساءلة وال�سفافية.

6 . 40 و  الغربية،  ال�سفة  يف  م�ساريع   107 تطوير  مركز  اأنهى 

م�سروعا يف قطاع غزة، �سمن براجمه املختلفة.

قدم مركز تطوير دعما مركزيا ل 24 موؤ�س�سة عاملة يف جمال . 7

حقوق الإن�سان واحلكم ال�سالح، كما دعم 16 مبادرة يف هذا 

املجال ا�ستجابة لالأو�ساع الطارئة.

الدعم . 8 “متابعة  عنوان  حتت  درا�سة  تطوير  مركز  اأ�سدر 

الغربية  ال�شفة  يف  الفل�شطينية  االأهلية  للموؤ�ش�شات  اخلارجي 

وقطاع غزة يف الفرتة 1999- 2008”.

2009 في سطور
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الزراعة
 الصحة
التعليم

خدمات الرعاية االجتماعية
الثقافة
حقوق االنسان

البيئة
توليد الدخل

7,310,810
6,208,072

4,393,958
3,562,269

1,522,351
634,455 360,000 225,000

2009 في سطور

قطاع غزة

القدس

الغربية الضفة 

توزيع امل�شاريع جغرافياً

توزيع التمويل ح�شب القطاع )بالدولر الأمريكي(

4299

70
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23 موؤ�ش�شة جديدة تتلقى منحا من مركز تطوير 

القطاعاملوقعقيمة  املنحة بالدولر الأمريكيا�شم املوؤ�ش�شة

ثقافة وريا�سة وفنونالقد�س57.754جمعية �سباب البلدة القدمية - القد�س

ثقافة وريا�سة وفنونالقد�س93.800جمعية حامالت الطيب الأرثوذك�سية

ثقافة وريا�سة وفنونالقد�س39.262جمعية اجلالية الإفريقية

تعليمالقد�س85.090جمعية برج اللقلق املجتمعية

تعليمالقد�س89.780جمعية �سيدة الب�سارة - رعاية الأمومة والطفولة

زراعةغزة201.000جمعية املهند�سني الزراعيني مبحافظات غزة

حقوق اإن�سانغزة44.500مركز امليزان حلقوق الإن�سان

حقوق اإن�سانالقد�س50.000م�سلك - مركز للدفاع عن حرية احلركة

حقوق اإن�سانالقد�س50.000مركز عنوان للعامل

حقوق اإن�ساننابل�س45.000مركز �سوؤون املراأة والأ�سرة

حقوق اإن�سانالقد�س46.000يوجد قانون – متطوعون من اجل حقوق املواطن

حقوق اإن�سانالقد�س38.000مركز �سوا

حقوق اإن�ساننابل�س35.276مركز اليوني�سكو حلقوق الإن�سان والدميقراطية  يف جامعة النجاح الوطنية

حقوق اإن�سانالقد�س50.000موؤ�ش�شة حقوق االإن�شان يف ا�شرائيل - اكري

حقوق اإن�سانالقد�س41.250ك�سر ال�سمت

حقوق اإن�سانالقد�س36.300املركز الن�شوي - خميم �شعفاط

حقوق اإن�سانالبرية42.500مركز الدفاع عن احلريات واحلقوق املدنية “حريات”

حقوق اإن�سانالقد�س25.000عدالة – املركز القانوين حلقوق الأقلية العربية يف اإ�سرائيل

حقوق اإن�سانبيت حلم19.500مركز اإن�سان للدميقراطية وحقوق الإن�سان

حقوق اإن�سانالقد�س14.940مبكوم – خمططون من اجل حقوق التخطيط

زراعةغزة263.000احتاد جلان العمل الزراعي

زراعةغزة263.000مركز العمل التنموي/ معا

زراعةغزة264.000جمموعة الهيدرولوجيني الفل�سطينيني لتطوير م�سادر املياه والبيئة

1.894.952جمموع املنح

2009 في سطور



2009 في سطور

15 موؤ�ش�شة جديدة حت�شل على م�شاعدات فنية لتطبيق مدونة �شلوك 

املوؤ�ش�شات الأهلية 

القطاع املوقع ا�شم املوؤ�ش�شة

حقوق اإن�سان، ثقافة، ريا�سة وفنون القد�س موؤ�س�سة املقد�سي لتنمية وتطوير املجتمع

احلكم ال�سالح رام اهلل موؤ�س�سة م�ساواة

�سباب وثقافة رام اهلل احتاد اجلمعيات ال�سبابية

�سباب القد�س موؤ�س�سة الروؤية الفل�سطينية

زراعة اخلليل جمعية ال�سيميا التعاونية الزراعية

اإعالم، امراأة، �سباب بيت حلم جمعية تنمية واإعالم املراأة

زراعة اخلليل جمعية ال�سموع التعاونية الزراعية

زراعة جنني جمعية مزارعي حمافظة جنني

تنمية جمتمعية نابل�س جمعية اللد اخلريية

تنمية قدرات املراأة نابل�س جمعية ن�ساء من اجل احلياة

ثقافة وفنون غزة جمعية فكرة للفنون الرتبوية

زراعة غزة جمعية مركز خزاعة للزراعة امل�ستمرة

البيئة رفح جمعية اأ�سدقاء البيئة

زراعة دير البلح اجلمعية الأهلية لتطوير النخيل

�سحة غزة اإحتاد جلان العمل ال�سحي –غزة
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برامج مركز تطوير
يقدم مركز تطوير الدعم للموؤ�س�سات الأهلية مل�ساعدتها على ال�ستجابة لالحتياجات املجتمعية، ورفع م�ستوى 

التاأثري االيجابي  الذي حتدثه من خالل تدخالتها وم�شاريعها املختلفة، وبالتايل تعزيز قدرة القطاع االأهلي ككل. 

ومن خالل براجمه املختلفة يوفر مركز تطوير جمموعة متنوعة من املنح املبا�سرة للموؤ�س�سات الأهلية وي�ساعدها 

على بناء قدراتها، حتى تتمكن بدورها من حت�شني نوعية خدماتها والو�شول اإىل الفئات االأكرث احتياجا وفقرا.

م�ساندا  عملها،  وجمالت  قدراتها  تنوع  مع  الأهلية  املوؤ�س�سات  لدعم  متعددة  و�سائل  تطوير  مركز  وي�ستخدم 

املوؤ�س�سات الأهلية التي تقدم خدمات ذات فائدة نوعية يف خمتلف القطاعات واملجالت.

وحاليا يدير املركز عددا من الربامج لتطوير اخلدمات االجتماعية املقدمة للفل�شطينيني املتاأثرين باالأو�شاع 

االقت�شادية واالجتماعية ال�شعبة، ويدير يف ذات الوقت برامج خللق فر�ض العمل، وتعزيز حماية ومراقبة تطبيق 

حقوق االإن�شان واحلكم ال�شالح يف االأرا�شي الفل�شطينية. وي�شتهدف املركز عرب براجمه اأكرث من 200 موؤ�س�سة 

اأهلية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة.
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برنامج المنح

  مركز تطوير اآلية فعالة لتقدمي الدعم املايل والفني للموؤ�ش�شات الأهلية

الثالث الفل�شطينية  املوؤ�ش�شات الأهلية  1. م�شروع 

 94 اإىل  الو�سول  مت  فقد  العام،  هذا  خالل  الدويل  البنك  من  املمول  امل�سروع  هذا  تطبيق  على  العمل  ا�ستمر 

موؤ�س�سة اأهلية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة. ومع نهاية العام مت �سرف ثلثي املنح املخ�س�سة لتطبيق هذا امل�سروع 

مبا يتوافق مع االحتياجات املجتمعية، بحيث �شكل الفقراء واملحتاجني اأكرث من 80% من امل�ستفيدين املبا�سرين 

من هذه املنح. 

وتعرف اإحدى هذه املنح مبنح التمكني، وقد ح�سلت من خاللها 28 موؤ�س�سة اأهلية يف ال�سفة الغربية وقطاع 

غزة على دعم من مركز تطوير لتمكينها من تقدمي خدمات اجتماعية، و�سممت امل�ساريع املمولة من خالل هذه 

املنح بحيث ت�ستجيب لالحتياجات املجتمعية الناجمة عن الأو�ساع احلالية، بالرتكيز على جمالت حمددة اأهمها؛ 

ال�شحة وال�شباب والطفولة املبكرة، وال�شحة العقلية، وذوو االحتياجات اخلا�شة، وكبار ال�شن وخدمات احلماية 

الجتماعية.

ومن خالل دعمه لـ 8 موؤ�س�سات اأهلية تعمل بدورها مع 45 موؤ�س�سة اأخرى، قدم مركز تطوير منح ال�سراكة التي 

اإىل تلك الأقل  اإىل نقل املعرفة املتخ�س�سة املتوفرة لدى املوؤ�س�سات الكربى العاملة على م�ستوى الوطن  تهدف 

احتياجاتها مما  يالئم  فني  مع دعم  ترافق  ملوؤ�س�سات حملية  منحًا  ال�سريكة  املوؤ�س�سات  قدمت  وبدورها  خربة، 

�ساعد على تطوير قدرات هذه املوؤ�س�سات من ناحية التخطيط واإدارة العقود، وامل�سرتيات، وتطوير القدرات املالية 

وكتابة التقارير. وقد جنح مركز تطوير يف اإنهاء 5 م�ساريع �سمن منح ال�سراكة، بحيث كان 75% من منتفعيها من 

فئة كبار ال�شن وال�شباب واملزارعني والن�شاء واالأطفال وذوي االحتياجات اخلا�شة.

ومن جهة اأخرى، تابعت 7 موؤ�س�سات اأهلية تطبيق م�ساريعها التي تندرج �سمن منح ال�سحة التخ�س�سية على 

احلاالت  عدد  من  والتقليل  املحلية  ال�شحية  اخلدمات  لتح�شني  املنح  هذه  تاأتي  وبالفعل  التحديات،  من  الرغم 

التنقل واالإغالقات املفرو�شة على قطاع غزة فقد اقت�شر تطبيق  اإىل اخلارج. ونظرا ملحددات  الطبية املحولة 

امل�سروع خالل هذا العام على 4 م�ست�سفيات رئي�سية يف ال�سفة الغربية من خالل اإن�ساء وحدات �سحية وتطوير 

تلك املوجودة؛ مثل وحدات �سور الأ�سعة، وجراحة الأع�ساب، وت�سخي�س وعالج حالت القلب لالأطفال. وبهذا 

تنفرد هذه امل�شت�شفيات بتوفري تلك اخلدمات املتخ�ش�شة للمر�شى يف ال�شفة الغربية.

وخالل هذا العام، ُطبقت 6 �سراكات بني موؤ�س�سات اأهلية وبلديات من خالل منح ال�سراكة بني املوؤ�س�سات الأهلية 

والبلديات، بهدف زيادة التعاون والتن�شيق والتخطيط بني القطاعني، وحت�شني نوعية اخلدمات االجتماعية املقدمة. 

الحتياجات  حتديد  على  البلديات  واإقرا�س  تنمية  و�سندوق  تطوير  مركز  بني  املوقعة  التفاهم  مذكرة  و�ساعدت 

الرئي�سية والأولويات مل�ساريع ال�سراكة بني املوؤ�س�سات الأهلية والبلديات يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة.

يهدف هذا امل�شروع 

اإىل تقدمي خدمات 

اجتماعية لفئة الفقراء 

واملهم�شني واملتاأثرين 

بالأو�شاع القت�شادية 

والجتماعية 

ال�شعبة يف الأرا�شي 

الفل�شطينية 
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2. م�شروع خلق فر�س عمل املمول من الوكالة الفرن�شية للتنمية

الغربية  ال�سفة  الفل�سطينيني يف  املرتدية على  القت�سادية  الأو�ساع  التخفيف من وطاأة  اإىل  يف خطوة تهدف 

وقطاع غزة؛ �شواء اأولئك الذين يعانون من تبعات بناء جدار الف�شل العن�شري اأو املتاأثرين باالأو�شاع االقت�شادية 

وال�سيا�سية احلالية، وا�سل مركز تطوير  تطبيق برنامج خلق فر�س عمل بتمويل من الوكالة الفرن�سية للتنمية.

للموؤ�س�سات  التابعة  املرافق  تاأهيل  اإعادة  الوقت  نف�س  ويف  موؤقتة،  عمل  فر�س  خلق  اإىل  امل�سروع  هذا  ويهدف 

الأهلية لأغرا�س ال�ستخدام العام.

ومن املتوقع اأن توفر منحة هذا امل�سروع البالغة 6 ماليني يورو 140.000 يوم عمل من خالل اإعادة ترميم وبناء 

اأق�سام جديدة وبنية حتتية مل�ساريع تابعة ل 51 موؤ�ش�شة يف ال�شفة الغربية والقد�ض وغزة. وقد �شاهمت االأيدي 

العاملة يف هذا امل�سروع ب�سكل بارز يف ترميم اأرا�س زراعية مدمرة، واإعادة تاأهيل مراكز مهنية لل�سباب، وحفر 

اآبار وغريها من امل�ساريع. ومع نهاية العام مت توفري 165.000 يوم عمل يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، ومت اإنهاء 

ثلثي هذه امل�شاريع بنجاح، اأي ما يعادل 35 م�سروعا من ا�سل 50.

3. م�شاريع زراعية بدعم من البنك الإ�شالمي للتنمية 

للتنمية من خالل  الإ�سالمي  البنك  من  اأمريكي  دولر  مقداره 950.000  دعم  تطوير يف جتنيد  مركز  جنح 

الغربية وقطاع غزة. وذلك  ال�شفة  تعاون، كم�شاعدة عاجلة خللق فر�ض عمل عرب م�شاريع زراعية يف  موؤ�ش�شة 

لدعم القطاع الزراعي الفل�سطيني ب�سورة عامة. 

ونظرا لن م�ساحات كبرية من الأرا�سي الزراعية يف ال�سفة الغربية تظل يف كثري من الأحيان بعيدة عن عيون 

الداعمني؛ مثل اأرا�سي منطقة قلقيلية وطولكرم فقد ارتاأى مركز تطوير ومبوافقة جمل�س اإدارته اأن يطبق م�ساريع 

ل�ست�سالح اأرا�س يف هذه املناطق بالإ�سافة اإىل قطاع غزة.

وبعد دعوته املوؤ�س�سات الأهلية اإىل تقدمي مقرتحات امل�ساريع يف �سهر متوز 2009، وافق املركز على دعم ع�سرة 

م�ساريع. ومن املتوقع اأن تنهي املوؤ�س�سات املنتفعة من هذا امل�سروع ترميم الأرا�سي الزراعية مع نهاية �سهر كانون 

الأول 2010.

4. �شكرتاريا حقوق الإن�شان واحلكم ال�شالح

الدمنارك،  �سملت  الداعمة  الدول  من  جمموعة  خالل  من  الربنامج  هذا  من  الأوىل  املرحلة  متويل  مت  لقد 

وال�سويد، و�سوي�سرا وهولندا بدعم قيمته 6 ماليني دولر اأمريكي، وانتهت هذه املرحلة يف كانون الأول 2009.

ومن خالل هذه املنح ا�ستطاع مركز تطوير اأن يقدم دعما مركزيا ل 24 موؤ�س�سة اأهلية تعمل يف قطاع حقوق 

التخفيف من 

ال�شعوبات  حدة 

الجتماعية عن 

طريق توفري 

العمل فر�س 



لتوجيه  اآلية 

اجلماعي  التمويل 

املبادرات  وت�شجيع 

املن�شقة  اجلماعية 

الإن�سان واحلكم ال�سالح، منها موؤ�س�سات اأهلية تن�سط يف توثيق انتهاكات حقوق الإن�سان، لإثبات ا�ستخدام اأ�سلحة 

غري م�سروعة خالل احلرب الأخرية على قطاع غزة. ومت عرب هذا الربنامج تدريب املوؤ�س�سات القاعدية املجتمعية 

العاملة يف جمال حماية حقوق الطفل. 

ومن جهة اأخرى، مت توفري 16 منحة �سغرية �سمن هذا الربنامج، لدعم موؤ�س�سات قطاع حقوق الإن�سان واحلكم 

ال�سالح يف تغطية احتياجاتها الطارئة وامللحة. 

وقد اأدى النجاح يف تطبيق هذا امل�سروع اإىل فتح الآفاق اأمام بدء املرحلة الثانية من هذا الربنامج التي �ستمتد 

لأربع �سنوات.

مركز  اأن�شاأ  القطاع،  هذا  يف  العاملة  االأهلية  املوؤ�ش�شات  بني  والت�شبيك  اخلربات  تبادل  لتعزيز  منه  جهد  ويف 

تطوير موقعا الكرتونيا �سيتم اإطالقه خالل عام 2010؛ مل�ساعدة الباحثني والطالب والإعالميني والنا�سطني على 

الإطالع على اآخر املعلومات والأخبار املتعلقة يف جمال حقوق الإن�سان واحلكم ال�سالح.
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مركز تطوير قناة دعم رئي�سية لنقل امل�ساعدات الدولية من املانحني اإىل قطاع غزة:

كلها   ... الفل�سطينية  املياه  و�سلطة  الأهلية،  املوؤ�س�سات  تطوير  البلديات، مركز  واإقرا�س  تنمية  »�سندوق 

ال�سفافية  من  جيدة  و�سجالت  املوظفني،  من  املهنية  عالية  وفرقا  الجناز،  على  قدرة  متتلك  موؤ�س�سات 

وامل�ساءلة«.

 ،2009 الدويل، �شباط  للبنك  االإداري  الدكتور خوان دبوب، املدير 

املوؤمتر الدويل لدعم القت�ساد الفل�سطيني لإعادة اإعمار غزة.
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ت�شجيع احلكم الدميقراطي لدى املوؤ�ش�شات الأهلية: مدونة �شلوك املوؤ�ش�شات الأهلية

مدونة �شلوك 

املوؤ�ش�شات الأهلية 

هي الأوىل من 

نوعها يف فل�شطني

برنامج تطوير القطاع األهلي الفلسطيني

 يعترب النجاح الذي حققته مدونة �شلوك املوؤ�ش�شات 

مركز  تاريخ  يف  فارقة  عالمة  الفل�سطينية  الأهلية 

تطوير منذ الأيام الأوىل لإعدادها، وعزز جناح هذه 

الو�سول  يف  جهود  من  تطوير  مركز  بذله  ما  املدونة 

اإىل اجلهات املعنية وخا�سة قطاع املوؤ�س�سات الأهلية، 

منذ  فيه  وامل�ساهمة  ال�سلوك  مدونة  م�سروع  ملناق�سة 

بدايته.

جنح  والت�سبيك،  امل�ساركة  ملنهج  تبنيه  وبف�سل 

الرئي�سية  ال�سبكات  ممثلي  ت�سجيع  يف  تطوير  مركز 

على امل�ساهمة والبدء يف اإعداد املدونة حتت اإ�سراف 

املجموعة  هذه  عن  انبثق  وقد  تطوير.  مركز  وقيادة 

على  الذي عمل  ال�شلوك  مدونة  ائتالف  يعرف ب  ما 

بها.  املدونة وحقيبة امل�شادر اخلا�شة  اإعداد كل من 

مدار  على  توا�سلت  التي  الطويلة  اجلهود  هذه  واأدت 

عامني اإىل ما ن�سهده اليوم من جناح يف تطبيق مبادئ 

املدونة.

ذاتها،  بحد  جناحا  ال�سلوك  مدونة  مبادئ  وتعترب 

للموؤ�س�سات  واملهنية  الأخالقية  املعايري  اأر�ست  فقد 

والتنظيمية،  الإدارية  النظم  متابعة  يف  الأهلية 

والإجراءات والأدوات امل�ستخدمة يف هذه املوؤ�س�سات.

هذه  على  املوؤ�س�سات  فيها  توقع  التي  اللحظة  ومنذ 

املدونة ت�سبح ملتزمة بتطبيق مبادئها البالغ عددها 

اثني ع�سر. 

مل�ساعدة  للم�سادر  بحقيبة  املدونة  اإرفاق  مت  وقد 

وحتتوي  عملية.  ب�شورة  تطبيقها  على  املوؤ�ش�شات 

حقيبة امل�سادر على �ستة اأدلة و12 دلياًل اإر�ساديًا.

اعتمدت مبادرة 

املجتمع املدين التابعة 

جلامعة الدول 

العربية مدونة �شلوك 

املوؤ�ش�شات الأهلية 

الفل�شطينية منوذجا 

ملدونات ال�شلوك يف 

العامل العربي.
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مدونة ال�سلوك يف مراحل:

من  عام  وبعد   ،2009 �شباط  �شهر  يف   •
حقيبة  توزيع  مت  ال�سلوك،  مدونة  اإطالق 

امل�شادر اخلا�شة باملدونة يف حفل جماهريي، 

تزامن مع حملة اإعالمية للتعريف باملدونة.

• ومع نهاية عام 2009 وقعت اأكرث من 500 
الغربية  وال�سفة  غزة  قطاع  يف  اأهلية  موؤ�س�سة 

من  املرتفع  العدد  هذا  ويعك�س  املدونة.  على 

اإميان  املدونة  على  املوقعة  الأهلية  املوؤ�س�سات 

املدونة  مبادئ  تطبيق  باأهمية  الأهلي  القطاع 

التي �ساهم يف اإعدادها.

من  اأع�ساءها  الأهلية  املوؤ�س�سات  �سبكات  �سجعت   •
املوؤ�س�سات على توقيع املدونة واللتزام بها.

يف  وال�سفافية  املهنية  اأ�س�س  على  تدريبات  عقدت   •
العمل الأهلي ملا يزيد عن 100 موؤ�س�سة اأهلية بهدف حت�سني 

قدراتها على تطبيق مبادئ املدونة.

جل�سات  عدة  تطوير  مركز  عقد   ،2009 عام  خالل   •
الأخرى  واجلهات  الأهلي  القطاع  موؤ�س�سات  مع  اإر�سادية 

املعنية لإعداد اآليات ت�سمن تطبيق موؤ�س�سات القطاع ملبادئ 

مدونة سلوك المؤسسات األهليةاملدونة.
 الفلسطينية

≤∞∞∏

مدونة سلوك المؤسسات األهلية
 الفلسطينية

≤∞∞∏
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الفنية: امل�شاعدات 

�سمن جهوده يف تعزيز احلكم ال�سالح لدى القطاع الأهلي، ومن خالل اتفاقية وقعها مركز تطوير مع الحتاد 

ال�سالح  احلكم  “تقوية  عنوان  حتت  الأوروبي 

�سمن قطاع املوؤ�س�سات الأهلية”، قدم مركز تطوير 

م�ساعدات فنية وتدريبات للموؤ�س�سات الأهلية حول 

معايري  مع  يتوافق  مبا  اأنظمتها  حتديث  و�سائل 

مدونة ال�سلوك.

على  تطوير  مركز  عمل  امل�سروع  هذا  و�سمن 

الأهلية  املوؤ�س�سات  يف  املتبعة  الإجراءات  تقييم 

بالرجوع اإىل معايري املدونة كمرجعية، وبا�ستخدام 

اأدوات تقييم القدرات التنظيمية. وتبع هذا التقييم 

املطلوبة  والتدخالت  التطويرية  للخطط  حت�سري 

لكل موؤ�س�سة على حدة. ومت لهذا الغر�س ا�ستخدام 

التابعة  واالأدلة  باملدونة  اخلا�شة  امل�شادر  حقيبة 

لها.

الحتاد  من  املقدمة  املنحة  �ساهمت  وبهذا 

الأوروبي لهذا امل�سروع يف اإثبات اأهمية توحيد جهود 

املمولني يف دعم اأن�سطة مكملة لبع�سها البع�س، كما 

للحوار  الأهلية  للموؤ�س�سات  متميزة  م�ساحة  وفرت 

وتبادل اخلربات.

وجود  والنهائي  الن�شفي  التقييم  اأثبت 

املمار�شات  من  العديد  يف  ملحوظ  حت�شن 

لدى املوؤ�ش�شات  الإهلية  امل�شاركة:

	 من  70% من  اأكرث 

دعما  تلقت  التي  املوؤ�س�سات 

الغربية،  ال�سفة  يف  فنيا 

املالية على  تقاريرها  ن�سرت 

وموقع  اللكرتونية  مواقعها 

م�سادر

	 تقدما املوؤ�سرات  اأظهرت 

ال�سفافية  معايري  تطبيق  يف 

ال�سالح،  واحلكم  وامل�ساءلة 

قيا�س  موؤ�سر  ارتفع  بحيث 

اإىل   6% من  املعايري  هذه 

 25%

قدم مركز تطوير م�شاعدات فنية �شاملة ل 65 

موؤ�ش�شة اأهلية يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة



التن�شيق وتبادل املعلومات يف 

الأهلي القطاع 

1. الت�شبيك

املظالتية  الأهلية  املنظمات  �سبكات  تعترب 

الأهلي، وعلى  القطاع  واملخت�سة جزءا مهما من 

الأعوام  مدار  على  عانت  فقد  هذا  من  الرغم 

و�سعف  والقدرات،  امل�سادر  يف  �سح  من  املا�سية 

يف التن�سيق والت�سال مع اأع�سائها من املوؤ�س�سات 

بتوجيه اجلهود  تطوير  قام مركز  ولهذا  الأهلية، 

عامة  ب�سورة  الأهلي  القطاع  اأداء  لتح�سني 

وزيادة  ال�سبكات،  هذه  اأدوار  حتديد  خالل  من 

وتعزيز  فيها،  الأع�ساء  املوؤ�س�سات  لدى  امل�ساءلة 

واأع�سائها.  ال�سبكات  بني  ما  والتوا�سل  الت�سبيك 

هذه  لتطوير  تدخالت  عدة  خالل  من  العمل  ومت 

ال�سبكات، منها:

يف  الأع�ساء  املوؤ�س�سات  قدرات  بناء  برامج   -

وقواعد  اللكرتونية  املواقع  وتطوير  ال�سبكات، 

تبادل  على  قدرتها  لزيادة  بها  اخلا�شة  البيانات 

املوؤ�س�سات  ر�سا  ن�سبة  ارتفعت  وقد  املعلومات، 

الأع�ساء من اأداء ال�سبكات املخت�سة من 45% اإىل 

املظالتية  ال�سبكات  اأداء  عن  الر�سا  وزاد   ،%76

من 59% اإىل %65.

واخلطط  اال�شترياتيجية  اخلطط  تطوير   -

اظهر  وقد  ا�ستمراريتها،  لتعزيز  لل�سبكات  املالية 

اإىل  ال�ستمرارية تقدما ملحوظا من %44  موؤ�سر 

69% لدى ال�سبكات املخت�سة، وتغيريا طفيفا لدى 

ال�سبكات املظالتية.
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2. م�شادر:البوابة الفل�شطينية للموؤ�ش�شات الأهلية

اأن�ساأ مركز تطوير البوابة اللكرتونية للموؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية؛ م�سادر، كم�سروع قائم بحد ذاته يهدف 

اإىل خدمة وتقوية القطاع الأهلي عرب م�ساعدة املوؤ�س�سات الأهلية على جتاوز احلدود اجلغرافية، ومنحها فر�سة 

التوا�سل بني بع�سها البع�س ومع اجلهات الأخرى املعنية. وعرب “م�سادر” ت�ستطيع املوؤ�س�سات الأع�ساء يف املوقع 

اأن�سطتها )من م�ساريع، ودرا�سات، ومقرتحات، وتقارير مالية واإدارية( وتتبادل الآراء  اأن تن�سر معلومات حول 

واخلربات.

البناء بني  اإىل م�سدر مميز للمعلومات وحيز للحوار  اإىل حتويل هذا املوقع اللكرتوين  وي�سعى مركز تطوير 

موؤ�س�سات القطاع الأهلي. ولهذا ال�سبب ي�سهد موقع م�سادر حت�سينات دائمة، وت�ساف اإليه خدمات جديدة ب�سكل 

م�ستمر.

وبهدف الو�سول اإىل اأع�ساء جدد، فقد اأعيد ت�سميم البوابة مبا يتنا�سب مع دورها الرائد، حيث اأ�سيف دليل 

البوابة  وت�شم  الراأي.  وزاوية ال�شتطالعات  الكرتونية،  ومكتبة  االأهلية،  باملوؤ�ش�شات  ودليل  للم�شتخدمني اجلدد، 

اليوم 600 ع�سو، وخالل عام 2009 تلقى املوقع 20.000 زيارة.

وخالل �سهر رم�سان الكرمي، مت اإطالق اأول م�سابقة حول قطاع املوؤ�س�سات الأهلية على املوقع، مب�ساركة ما يزيد 

عن 300 ع�سو يف الإجابة عن الأ�سئلة اليومية.

 www.masader.ps:وميكن زيارة “م�سادر” عرب املوقع التايل 

ومن جهة اأخرى، عمل مركز تطوير على اإ�سافة قاعدة بيانات للموؤ�س�سات الفاعلة يف جمال حقوق الإن�سان 

واحلـــــكـــــم الـــ�ـــســـالـــح يف 

اإىل  الفل�سطينية  الأرا�سي 

هذه  و�سمت  البوابة،  موقع 

ــيــال بــاأ�ــســمــاء  ــاعــدة دل ــق ال

امل���وؤ����ش�������ش���ات واخل������رباء 

املــجــال،  هــذا  يف  العاملني 

وا�ــســتــمــلــت عــلــى املــواثــيــق 

الدولية وعدد من املدونات.

قاعدة  زيارة  وميكن 

البيانات عرب:

www.humanrights.ps
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الدراسات واألبحاث

تعزيز التكامل يف الأدوار بني القطاع الأهلي و�شركاء التنمية

عن�شرا  الفل�شطينية  االأهلية  للموؤ�ش�شات  املقدم  اخلارجي  الدعم  حتليل  يعترب 

مهما يف فهم �سريورة العملية التنموية يف فل�سطني، ونظرا لدور املوؤ�س�سات الأهلية 

مركز  اأنهى  فقد  الفل�سطيني،  للمجتمع  اأ�سا�سية  خدمات  تقدمي  يف  واملهم  الفاعل 

العاملة  االأهلية  للموؤ�ش�شات  اخلارجي  الدعم  “متابعة  عنوان  حتت  درا�سة  تطوير 

يف قطاع غزة وال�سفة الغربية يف الفرتة ما بني 1999-2008” بتمويل من البنك 

الدويل، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإدارية. 

خالل  من  الدرا�سة  ونفذ معهد الأبحاث وال�سيا�سات القت�سادية “ما�س” هذه 

بحيث   ،2008-1999 الفرتة  خالل  اخلارجي  التمويل  لدرا�شة  م�شحني  اإجراء 

ا�ستهدف امل�سح الأول املوؤ�س�سات الأهلية والثاين املوؤ�س�سات الداعمة. ومتت مقارنة 

نتائج هذين امل�سحني مع املعلومات املتوفرة يف النظام الفل�سطيني ملراقبة الدعم 

التابع لوزارة التخطيط والتنمية الإدارية.

وتوفر هذه الدرا�شة مراجعة �شاملة للدعم اخلارجي املوجه لالأرا�شي الفل�شطينية، 

كما  الفل�سطينية.  واملوؤ�س�سات  الداعمة  اجلهات  بني  ما  العالقة  ل�سكل  وتو�سيحا 

املختلفة،  القطاعات  اخلارجي ح�شب  الدعم  توزيع  معلومات حول طريقة  حتتوي 

واملناطق اجلغرافية، واملحافظات يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة. وتهدف الدرا�سة 

اإىل م�شاعدة �شركاء التنمية املختلفني يف عملية التخطيط التنموي. باالإ�شافة اإىل 

ت�سجيع اآليات التعاون بني القطاعني الأهلي واحلكومي واجلهات املانحة.

“تعزيز  عنوان  حتت  درا�سة  اإنهاء  على  تطوير  مركز  يعمل  اأخرى  ناحية  ومن 

التعاون والتن�سيق بني املوؤ�س�سات الأهلية والقطاع الأهلي”،  وتهدف هذه الدرا�سة 

�سلوك  ودرا�سة  القطاعني،  هذين  بني  املمكنة  التعاون  لنماذج  ت�سور  اإيجاد  اإىل 

االجتماعية  امل�شوؤولية  قيم  بتطبيق  يتعلق  فيما  االأهلية  واملنظمات  القطاع اخلا�ض 

تطوير  اأمل  على  للتنفيذ،  امل�شرتكة  املبادرات  وطرح  اخلريي،  والعمل  والتنمية 

عليها  وامل�سادقة  فل�سطني،  يف  الجتماعية  امل�سوؤولية  لتعزيز  �ساملة  ا�سترياتيجية 

والبدء بتطبيقها.

امل�سوؤولية  مفهوم  يف  تدريجيًا  حتوًل  للدرا�سة  الأولية  النتائج  اأظهرت  وبدورها   

خريية  معونات  تقدمي  جمرد  من  حتول  فقد  اخلا�ض،  القطاع  لدى  االجتماعية 

بدوافع دينية اأو اأخالقية اإىل عمل اأكرث تنظيما و�شفافية. 

2009

Tracking External Donor Funding
to Palestinian Non-Governmental Organizations

In the West Bank and Gaza 1999-2008
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االستجابة السريعة للظروف الطارئة 
في قطاع غزة

نداء غزة

ل ريب اأن عملية “الر�سا�س امل�سبوب” الع�سكرية على قطاع غزة والتي 

بداأت يف �سهر كانون الأول 2008، وا�ستمرت حتى منت�سف كانون الثاين 

من عام 2009 تركت اآثارًا مدمرة على ال�سكان والأرا�سي يف القطاع. وقد 

اأحلقت هذه العملية خ�سائر اإن�سانية فادحة خا�سة بني �سفوف الأطفال، 

وم�ساجد  خريية  موؤ�س�سات  من  العامة؛  املرافق  من  العديد  ودمرت 

اإ�سرار باملناطق الزراعية  اإىل ما �سببته من  اإ�سافة  وموؤ�س�سات تعليمية، 

والأ�سجار والطرق والآبار.

وبدوره ا�ستجاب مركز تطوير لالحتياجات املرتتبة على هذا العتداء 

الع�شكري الذي دام 22 يوما ب�سورة فورية وعاجلة، حيث بادر اإىل اإعداد 

القطاع  يف  عاملة  موؤ�س�سة  خم�سني  مب�ساعدة  القطاع  لحتياجات  تقييم 

القطاع.  احتياجات  حتديد  يف  �ساهمت  والتعليمي،  وال�سحي  الزراعي 

وُن�سرت نتائج هذا التقييم باللغتني العربية والجنليزية على موقع املركز 

على  املختلفة  اجلهات  مل�ساعدة   2009 اآذار  �سهر  بداية  يف  الإلكرتوين 

�سبيل  تقدميه يف  وما ميكن  للقطاع،  ال�سرورية  الحتياجات  اأهم  معرفة 

مد يد العون.

جلميع  مرجعية  يومني،  ا�ستمرت  التي  الور�سة  هذه  نتائج  وتعترب 

الور�سة  هذه  الناجتة عن  الدرا�سة  �ساعدت  وقد  تبعتها،  التي  التدخالت 

ب�سورة كبرية يف حتديد امل�ساريع الالزمة لإعادة الإعمار وترتيبها ح�سب 

الطارئة  الحتياجات  “تقييم  عنوان  حتت  الدار�سة  وجاءت  الأولوية، 

على  الإ�سرائيلي  الهجوم  لتداعيات  ا�ستجابة  الأهلية  املوؤ�س�سات  لقطاع 

قطاع غزة”، ومت ن�سرها يف اآذار 2009 وتوزيعها على املوؤ�س�سات ال�سريكة 

وا�ستخدمت كم�سدر للمعلومات.

ومن اجلدير ذكره اأن مركز تطوير ا�ستطاع عرب هذا النداء اأن ي�سل 

اإىل العديد من اجلهات الداعمة يف حماولة للتخفيف من اآثار هذه العملية 

الع�سكرية على القطاع.
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اإعادة تاأهيل الآبار الزراعية املدمرة

ا�شتكماال خلطواته ال�شابقة يف م�شاعدة قطاع غزة، توجه مركز تطوير اإىل الوكالة ال�شوي�شرية للتنمية والتعاون لدعم 

م�ساريع يف القطاع الزراعي. ومن خالل منحة قيمتها 900.000 دولر اأمريكي، مت اإعداد خطة لإعادة تاأهيل واحد واأربعني 

بئراً مدمرةً  يف قطاع غزة بعد اختيار ثالث موؤ�ش�شات اأهلية لتطبيق امل�شروع؛ وهي مركز العمل التنموي/ معا، وجمموعة 

الهيدرولوجيني الفل�سطينيني، واحتاد جلان العمل الزراع وعملت هذه املوؤ�س�سات بدورها على اإجراء م�سح لختيار الآبار.

التمويل الإ�شايف من البنك الدويل لأجل غزة 

اخلطوة  هذه  وتاأتي  غزة،  قطاع  مل�شاعدة  كاملة  ب�شورة  الدويل  البنك  من  املقدم  االإ�شايف  دعمه  تطوير  مركز  وجه 

ا�ستجابة لالحتياجات املتزايدة يف القطاع يف ظل النخفا�س احلاد يف كميات الوقود وحجم امل�ساعدات الإن�سانية، الأمر 

الذي يعترب انتهاكا �شريحا التفاقية حرية التنقل والعبور لعام 2005.

ويف ظل هذه الظروف، قام البنك الدويل �سمن جهوده بامل�ساهمة يف اإعادة اإعمار قطاع غزة، بدرا�سة اتفاقية التمويل 

الإ�سايف، ثم امل�سادقة عليها بقيمة تبلغ 3 ماليني دولر اأمريكي.

املثابرة يف خدمة فل�سطني وموؤ�س�ساتها  وتعترب قيمة هذا الدعم اجنازا كبريا ملركز تطوير، حققه من خالل جهوده 

الأهلية، و�سيتم �سرف هذا املبلغ ب�سورة �سريعة وفعالة من خالل 13 موؤ�س�سة اأهلية، وخ�سو�سًا تلك العاملة يف قطاعات 

ال�سحة والزراعة، والإر�ساد النف�سي الجتماعي. 

هو عدد الآبار التي مت اإعادة تاأهيلها يف املناطق الأكرث ت�شررا يف      41

القطاع، وي�شتفيد من هذه الآبار 245 مزارعاً.  

ها عرب هذه الآبار . هو عدد الدومنات التي يتم ريُّ  2.451

هو عدد امل�شتفيدين من اإعادة تاأهيل هذه البار.     245



أحداث 2009

• �شباط 2009: عقد مركز تطوير موؤمترا لتوزيع حقيبة امل�شادر اخلا�شة مبدونة ال�شلوك على 180 	

موؤ�س�سة اأهلية موقعة على املدونة يف ال�سفة الغربية.

• 2009: زار الدكتور خوان دبوب، املدير االإداري للبنك الدويل مكتب مركز تطوير يف قطاع 	 �شباط 

غزة.

• اآذار 2009: عقد طاقم مركز تطوير ور�سة تخطيط ا�سرتاتيجي ملدة يومني يف اأريحا، بهدف اإعداد 	

خطة لعمل املركز يف ال�شنوات اخلم�ض القادمة.

• �سارك مدير مركز تطوير ال�سيد غ�سان ك�سابرة يف ندوة لالأمم املتحدة حول م�ساعدة 	 اآذار 2009: 

ال�سعب الفل�سطيني عقدت يف القاهرة، ويف كلمته قدم ال�سيد ك�سابرة عر�سا للو�سع يف قطاع غزة، 

مو�سحا دور املوؤ�س�سات الأهلية يف جهود اإعادة الإعمار.

• اأيار 2009: عقد مركز تطوير اجتماعا لهيئته العمومية للم�سادقة على تقارير املركز املختلفة وخطة 	

العمل للعام 2009
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• اأيار 2009: وقع مركز تطوير اتفاقية مع الوكالة ال�سوي�سرية للتنمية والتعاون بقيمة 900.000 دولر 	

اأمريكي، لإعادة تاأهيل الآبار الزراعية املدمرة يف قطاع غزة.

• اأيار 2009: وقع مركز تطوير اتفاقية ل�ست�سالح الأرا�سي الزراعية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة 	

واالجتماعي،  االقت�شادي  لالإمناء  العربي  ال�شندوق  بتمويل من  اأمريكي،  دوالر  بقيمة 950،000 

وباإدارة البنك الإ�سالمي للتنمية، وباإ�سراف موؤ�س�سة التعاون.

 اآب 2009: اأطلق مركز تطوير امل�سابقة الأوىل حول القطاع الأهلي الفل�سطيني عرب موقع م�سادر، • 

وقد �سارك بامل�سابقة ما يزيد عن 300 �سخ�س اأجابوا على الأ�سئلة اليومية.

• اآب 2009: افتتح رئي�س الوزراء الدكتور �سالم فيا�س مركز تنمية املراأة والطفل يف جنني، اإحدى 	

املوؤ�س�سات امل�ستفيدة من مركز تطوير.

• جمال 	 يف  العاملة  الأهلية  املوؤ�س�سات  لدعم  خرييا  ع�ساء  تطوير  مركز  نظم   :2009 الأول  كانون 

ال�سحة النف�سية والجتماعية لالأطفال املت�سررين من احلرب الأخرية على قطاع غزة.
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تقرير مدققي احل�شابات

البيانات المالية المدققة للعام 2009
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بيان املركز املايل
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بيان الن�شاطات والتغري يف �شايف املوجودات



موارد 2009

اأهم املعطيات املالية

1. جدول املوازنة مقابل ال�سرف لل�سنة املنتهية يف 2009/12/31 )بالدولر الأمريكي(

الفرق في املوازنة الصرف املوازنة املمول

(574.475) 3.465.906 4.040.381 وكالة التنمية الدولية

955.180 4.903.407 3.948.227 الوكالة الفرنسية للتنمية

17.569 137.569 120.000 مؤسسة التعاون

(116.077) 4.629.919 4.745.996
ممولو برنامج حقوق اإلنسان واحلكم 

الصالح

(72.844) 35.320 108.164 االحتاد األوروبي

- 18.720 18.720
مؤسسة التعاون اإلمنائي األملاني 

الفلسطيني

(534.933) 15.000 549.933 البنك اإلسالمي للتنمية

(131.4149) 768.586 900.000 الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون

(456.994) 13.974.427 14.431.421 املبالغ اإلجمالية

الداعمون

وي
سن

 ال
ير

قر
لت

ا

مركز تطوير المؤسسات

29

2009

            2. جدول ال�شرف ال�شنوي )بالدوالر االأمريكي(

16,000,000

13,974,427

6,813,462

2,842,969
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1( امل�شاريع املمولة من البنك الدويل

 اأ. منح التمكني

جمعية امللجاأ اخلريي االأرثوذك�شي العربي للمر�شى واملقعدين- القد�ض  . 1

مركز �سبافورد ال�سحي لالأطفال - القد�س. 2

  مركز ال�شرايا خلدمة املجتمع - القد�ض. 3

 جمعية �شيلة احلارثية اخلريية - جنني. 4

احتاد اجلمعيات اخلريية ملحافظات �شمال ال�شفة الغربية - نابل�ض. 5

جمعية رعاية الطفل اخلريية / اخل�شر - بيت حلم. 6

اللجنة الإقليمية للتاأهيل / و�سط ال�سفة الغربية - رام اهلل. 7

جمعية بيت امل�شنني واملعوقني اخلريية - جنني. 8

املوؤ�س�سة الفل�سطينية للتبادل الثقايف - رام اهلل. 9

 جمعية  ترقوميا اخلريية  - اخلليل   . 10

معهد ادوارد �سعيد الوطني للمو�سيقى-القد�س. 11

جمعية املراأة العاملة الفل�سطينية للتنمية - رام اهلل. 12

جمعية امللتقى الفكري  العربي - القد�ض . 13

الهيئة الفل�سطينية لالإعالم وتفعيل دور ال�سباب - بيالرا - رام اهلل. 14

مركز تفوح للثقافة والفنون - تفوح. 15

جمعية االإ�شالح اخلريية - اريحا. 16

جمعية املزارعني الفل�سطينيني - غزة. 17

ب�سمة للثقافة والفنون - غزة. 18

جمعية موؤ�س�سة البيت ال�سامد - غزة. 19

جمعية الأمل لتاأهيل املعاقني / رفح - غزة. 20

جمعية اأ�سدقاء البيئة الفل�سطينية - غزة. 21

جمعية فكرة للفنون الرتبوية - غزة. 22

جمعية النخيل الفل�سطينية للتنمية والتطوير - غزة. 23

جمعية املوا�سي التعاونية الزراعية / رفح - غزة. 24

جمعية رابطي اخلريجني املعاقني - غزة. 25

جمعية ار�ض االإن�شان اخلريية - غزة. 26

منتدى العلماء ال�سغار - غزة. 27

جمعية املهند�سني الزراعيني - غزة. 28

ب. منح ال�شحة التخ�ش�شية

جمعية املقا�شد اخلريية اال�شالمية  - القد�ض . 1

امل�ست�سفى الجنيلي العربي  - نابل�س . 2

جمعية اأ�شدقاء املري�ض اخلريية / م�شت�شفى االأمل - جنني. 3

م�ست�سفى كاريتا�س لالطفال - غزة. 4

جمعية اخلدمة العامة - غزة. 5

م�ست�سفى الوفاء للتاأهيل الطبي - غزة . 6

 احتاد جلان العمل ال�سحي - غزة. 7

قائمة الشركاء   
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ت. منح �شراكة املوؤ�ش�شات الأهلية والبلديات

جمعية احلياة الربية يف فل�سطني  - بيت حلم. 1

مركز ن�شوي جناتا - بيت حلم. 2

نادي �شباب ال�شموع الريا�شي - اخلليل. 3

جمعية �شوريف اخلريية لرعاية االيتام - اخلليل. 4

جمعية بيت عوا اخلريية - بيت عوا. 5

جلنة زكاة اخلليل املركزية / ال�شيوخ - اخلليل. 6

 جمعية امل�ستقبل -غزة . 7

ث. منح ال�شراكة

الفل�شطينية-اخلليل 1. جلان الغاثة الطبية   

جمعية �شيدات حلحول اخلريية-اخلليل. 1

جمعية بيت اأمر اخلريية-اخلليل. 2

جمعية خارا�ض اخلريية-بيت حلم. 3

جمعية �شعري اخلريية-اخلليل. 4

جمعية اجلنوب لتاأهيل ورعاية املعاقني-اخلليل. 5

2. جلان الغاثة الزراعية الفل�شطينية-اخلليل  

جمعية الريحية اخلريية للتطوير الزراعي-اخلليل. 1

جمعية ال�شموع الزراعية التعاونية-اخلليل. 2

جمعية بقار التعاونية للت�شليف والتوفري غري حمدودة امل�شوؤولية -اخلليل. 3

اجلمعية التعاونية المناء الرثوة احليوانية-اخلليل. 4

جمعية املنطار المناء الرثوة احليوانية- اخلليل. 5

جمعية ال�شموع التعاونية لتنمية الرثوة احليوانية - اخلليل. 6

جمعية بني نعيم التعاونية ملربي االأغنام-اخلليل. 7

3. جمموعة الهيدرولوجني الفل�شطينيني-رام اهلل  

نادي �شباب اجلانية-رام اهلل. 1

جمعية الطرية اخلريية-رام اهلل. 2

جمعية قبيا الن�سوية التعاونية للتنمية الريفية - القد�س. 3

نادي �شباب كوبر-رام اهلل. 4

مركز النبي �سالح للثقافة -رام اهلل. 5

4. مركز العمل التنموي / معـــاً-رام اهلل  

احتاد ال�سباب - رام اهلل. 1

جمعية نعلني لتطوير وتنمية العمل املجتمعي -رام اهلل. 2

جمعية تنمية ال�سباب-القد�س. 3

مركز ن�ساء وفتيات بيت �سريا-رام اهلل. 4

نادي اأطفال رنتي�ض-رام اهلل. 5

نادي بدر�ض الريا�شي-رام اهلل. 6

مركز حنظلة الثقايف-رام اهلل. 7
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الفل�شطيني-القد�س 5. مركز الر�شاد   

نادي �شباب ابو دي�ض -القد�ض. 1

نادي القد�ض-القد�ض. 2

نادي �شباب عناتا-القد�ض. 3

جمعية تنمية ال�سباب-القد�س. 4

جمعية نور العني للمكفوفني واملعاقني-القد�س. 5

6. جمعية الدرا�شات العربية / دائرة تنمية ال�شباب-القد�س  

جمعية اجلالية الإفريقية - القد�س. 1

جمعية بيت دقو للتنمية والتطوير - القد�س. 2

جمعية مركز برج اللقلق املجتمعي - القد�س. 3

جمعية اإيليا لل�سباب - القد�س. 4

جمعية بوابة القد�ض اخلريية - القد�ض. 5

7. موؤ�ش�شة انقاذ الطفل - فل�شطني - غزه  

جمعية تاأهيل وتطوير البيت الفل�سطيني - غزه. 1

جمعية رعاية الطالب الفل�سطيني - غزه. 2

جمعية دير البلح للتنمية املجتمعية والطفولة - غزه. 3

مركز املغازي الثقايف - غزه. 4

جمعية نور املعرفة اخلريية - غزه. 5

8. جمعية الثقافة والفكر احلر - غزه  

جمعية ان�سار البيئة الفل�سطينية - غزه. 1

جمعية وطن للرتاث  والتنمية الأ�سرية - غزه. 2

جمعية ملتقى �سباب بال حدود- غزه. 3

جمعية رعاية اأ�سر املعاقني - غزه. 4

جمعية الفخاري للتنمية والثقافة - غزه. 5

نادي خدمات رفح - غزه. 6

2( امل�شاريع املمولة من الوكالة ال�شوي�شرية للتنمية والتعاون

     منح تاأهيل الآبار الزراعية

مركز العمل التنموي/ معا - غزة. 1

وجمموعة الهيدرولوجيني الفل�سطينيني - غزة. 2

واحتاد جلان العمل الزراعي - غزة. 3

3( امل�شاريع املمولة من الوكالة الفرن�شية للتنمية

     منح خلق فر�س عمل 

جمعية الظاهرية للتطوير و التنمية الريفية - اخلليل. 1

اجلمعية التعاونية للت�شنيع و الت�شويق الزراعي - اخلليل. 2

جمعية ال�شيميا التعاونية الزراعية - اخلليل. 3

مركز اخلدمات الزراعية - اخلليل . 4

نادي �شباب ال�شيوخ الريا�شي/ال�شيوخ - اخلليل. 5
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جمعية بني نعيم اخلريية - اخلليل. 6

جمعية ال�سبان امل�سيحية-القد�س  . 7

جمعية تنمية ال�سباب - رام اهلل . 8

جمعية ال�سابات امل�سيحية - القد�س . 9

�سرية رام اهلل الوىل - رام اهلل . 10

نادي الطفل الفل�شطيني كفر نعمة - رام اهلل. 11

مركز املراأة الر�ساد القانوين والجتماعي - رام اهلل . 12

املركز العربي للتطوير الزراعي - رام اهلل . 13

النادي االورثودك�شي / رام اهلل - رام اهلل. 14

جمعية مدر�سة الأمهات - نابل�س . 15

م�ست�سفى جمعية الأحتاد الن�سائي العربي -  نابل�س . 16

جمعية الزبابدة اخلريية - جنني. 17

جمعية االمل اخلريية لل�شم - قلقيلية. 18

جمعية كفر �شور اخلريية - جنني. 19

جمعية مثلث ال�شهداء اخلريية  - جنني. 20

جمعية تاأهيل ورعاية الكفيف اخلريية - جنني . 21

جمعية النجدة الجتماعية لتنمية املراأة الفل�سطينية - رام اهلل  . 22

جمعية كفر راعي للتنمية والثقافة اخلريية - جنني. 23

جهود للتنمية املجتمعية والريفية - رام اهلل . 24

مركز امل�سادر للطفولة املبكرة - القد�س . 25

جمموعة مهند�سي ال�سرف ال�سحي الفل�سطينية - رام اهلل . 26

جمعية تنمية املراأة الريفية - رام اهلل. 27

مركز التطوير املائي و البيئي - بيت حلم . 28

احتاد جلان العمل الزراعي - غزه . 29

اجلمعية التعاونية الزراعية  / بيت حانون - غزه. 30

جمعية �سباب البلدة القدمية - القد�س. 31

جمعية  حامالت الطيب الأرثوذك�سية - القد�س. 32

جمعية اجلالية الإفريقية - القد�س. 33

جمعية برج اللقلق املجتمعي - القد�س. 34

جمعية �سيدة الب�سارة لرعاية الأمومة والطفولة - القد�س. 35

جمعية التوعية والإر�ساد الزراعية - غزة. 36

اجلمعية الريفية للتطوير الزراعي  - غزة. 37

جمعية مزارعي البيوت البال�ستيكية - غزة. 38

املركز العربي للتطوير الزراعي  - غزة. 39

اجلمعية الأهلية لتطوير النخيل والتمور - غزة. 40

مركز العمل التنموي / معا - غزة. 41

جمعية املزارعني الفل�سطينيني - غزة . 42

جمعية املهند�سني الزراعيني مبحافظات غزة  . 43

جمعية التنمية الزراعية )الإغاثة الزراعية( - غزة. 44

جمعية املوا�سي التعاونيــة الزراعية - رفـح  . 45

جمعية تطوير بيت لهيا - غزة. 46

جمعية الفخاري للتنمية والثقافة - غزة . 47

اجلمعية الأهلية حلماية �سجرة الزيتون - غزة. 48

جمعية مركز خزاعة للزراعة امل�ستمرة - غزة. 49

جمعية اأهايل املوا�شي اخلريية -  غزة. 50

جمعية منتجي الزراعة الآمنة - غزة. 51
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4( منح حقوق الإن�شان واحلكم ال�شالح

اأ. املنح املركزية

اأطباء حلقوق الإن�سان / ا�سرائيل - القد�س . 1

اللجنة العامة ملناه�سة التعذيب يف ا�سرائيل - القد�س . 2

مركز املراأة لالإر�ساد القانوين و الجتماعي - القد�س . 3

حموكيد -  مكتب ال�شكاوي - مركز الدفاع عن الفرد - القد�ض . 4

مركز القد�س للن�ساء - القد�س . 5

مبكوم خمططون من اجل حقوق التخطيط - القد�س . 6

امللتقى الفكري العربي - القد�ض . 7

بت�سيلم - مركز املعلومات الإ�سرائيلي حلقوق الإن�سان يف الأرا�سي املحتلة - القد�س . 8

احلركة الإ�سرائيلية �سد هدم البيوت - القد�س . 9

موؤ�س�سة ال�سمري حلقوق الإن�سان - غزة . 10

مركز امليزان حلقوق الإن�سان - غزة . 11

املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان - غزة . 12

مركز �سوؤون املراأة - غزة . 13

�سبكة املنظمات الأهلية الفل�سطينية . 14

احلق . 15

احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال – رام اهلل . 16

مركز رام اهلل لدرا�سات حقوق الإن�سان– رام اهلل . 17

اهلل . 18 م�ساواة – املركز الفل�سطيني ل�ستقالل املحاماة و الق�ساء– رام 

مركز القد�س للم�ساعدة القانونية و حقوق الإن�سان )م�ساعدة( – رام اهلل . 19

طاقم �سوؤون املراأة– رام اهلل . 20

موؤ�س�سة ال�سمري لرعاية الأ�سري و حقوق الإن�سان– رام اهلل . 21

جمعية ن�ساء من اجل احلياة - �سلفيت. 22

بديل - املركز الفل�سطيني مل�سادر حقوق املواطنة والالجئني – بيت حلم . 23

جمعية املراأة العاملة الفل�سطينية للتنمية – رام اهلل. 24

ب. املنح �شغرية

مركز حقوق الإن�سان و امل�ساركة الدميقراطية / �سم�س - رام اهلل . 1

مركز الإر�ساد الفل�سطيني - القد�س . 2

مركز امليزان حلقوق الإن�سان - غزة . 3

م�سلك / مركز للدفاع عن حرية احلركة - القد�س . 4

عنوان للعامل - القد�س . 5

جمعية مركز �سوؤون املراأة والأ�سرة - نابل�س . 6

ي�س دين- متطوعون من اأجل حقوق الإن�سان- القد�س . 7

�سوا - القد�س . 8

جامعة النجاح - نابل�س . 9

اكري - القد�ض . 10

ك�سر ال�سمت - القد�س . 11

مركز ن�شوي خميم �شعفاط - القد�ض . 12

حريات - رام اهلل . 13

عدالة املركز القانوين حلقوق الأقلية العربية يف اإ�سرائيل - حيفا  . 14

مركز اإن�سان للدميقراطية وحقوق الإن�سان - بيت حلم . 15

مبكوم خمططون من اجل حقوق التخطيط - القد�س . 16



وي
سن

 ال
ير

قر
لت

ا

مركز تطوير المؤسسات

35

2009

5( املوؤ�ش�شات الهلية التي تلقت دعما فنيا يف عام 2009

املركز الفل�شطيني لالت�شال اجلماهريي - اخلليل. 1

اجلمعية التعاونية للت�سويق الزراعي - جنني. 2

جمعية مركز اإبداع الطفل - �سلفيت. 3

جمعية االأمل اخلريية لل�شم - قلقيلية. 4

جمعية املراأة العاملة الفل�سطينية للتنمية - رام اهلل. 5

جمعية امل�ستقبل الفل�سطينية للتنمية والدميقراطية - نابل�س. 6

جمعية بيت دقو للتنمية للتطوير - القد�س. 7

توا�سل - رام اهلل. 8

جمعية رعاية الطفل - طولكرم. 9

جمعية مدر�سة الأمهات - نابل�س. 10

جمعية مركة اخلريية - جنني. 11

جمعية نابل�س للتنمية والتطوير املجتمعي - نابل�س. 12

جهود للتنمية املجتمعية والريفية - رام اهلل. 13

مركز الدفاع عن احلريات واحلقوق املدنية “حريات” - رام اهلل. 14

مركز اإبداع املعلم - رام اهلل. 15

مركز  تلفيت الن�شوي - جنني. 16

اإبداع لتنمية قدرات الطفل والتبادل الثقايف الدويل - بيت حلم. 17

الهيئة الفل�شطينية للدرا�شات الدوائية - اخلليل. 18

جمعية مركز برج اللقلق املجتمعي - القد�س. 19

جمعية االإح�شان اخلريية للمعاقني وامل�شنني واالأيتام - اخلليل. 20

جمعية ال�سيدات لرعاية الطفل - بيت حلم. 21

جمعية الظاهرية للتطوير والتنمية الريفية - اخلليل. 22

جمعية القد�ض للتاأهيل والرتبية اخلا�شة - القد�ض. 23

جمعية بني نعيم اخلريية - اخلليل. 24

اجلمعية العمالية للدرا�سات والتنمية )�سراع( - بيت حلم. 25

جمعية تفوح اخلريية - اخلليل. 26

جمعية اإيليا لل�سباب - القد�س. 27

معهد ادوارد �سعيد الوطني للمو�سيقى - القد�س. 28

نادي ن�شوي دورا - اخلليل. 29

جمعية اإبراهيم اخلليل - اخلليل. 30

جمعية ب�سمة للثقافة والفنون-  غزة. 31

مركز معلومات واإعالم املراأة الفل�سطينية - غزة. 32

جمعية الأمل لتاأهيل املعاقني - رفح. 33

جمعية الوفا لتنمية قدرات املراأة والطفل وال�سباب - خان يون�س. 34

جمعية حواء امل�ستقبل - رفح. 35

جمعية املتحدين الثقافية الجتماعية - رفح. 36

جمعية غزة ها�شم اخلريية - غزة. 37

جمعية املهند�سني الزراعيني - غزة. 38

جمعية اخلدمة العامة حلي كندا - رفح. 39

الهيئة الفل�سطينية حلماية حقوق الالجئني - غزة. 40

جمعية النجدة الجتماعية - غزة. 41

اجلمعية الوطنية للتطوير والتنمية - �سمال غزة. 42

جمعية نطوف للبيئة وتنمية املجتمع - غزة. 43

جمعية احتاد املزارعني اخلريية - �شمال غزة. 44

جمعية الوادي االأخ�شر الزراعية - غزة. 45

جمعية العطاء اخلريية - غزة. 46

جمعية اخلدمة العامة - غزة. 47

جمعية و�سال للتنمية ال�سحية واملجتمعية - غزة. 48

جمعية القد�س لتطوير املوا�سي - غزة. 49

جمعية جمموعة تطوير غزة الثقافية - غزة. 50
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حاكمية مركز 
تطوير

جمل�س الإدارة

ميثل جمل�س الإدارة الهيئة العليا يف مركز تطوير، 

القطاعات؛  خمتلف  ميثلون  ع�سوا   13 من  ويتكون 

الأهلي، وممثلون عن  القطاع  بينهم خرباء يف  من 

ال�سبكات والحتادات الأهلية، وممثلون عن موؤ�س�سة 

اأكادمييني وممثلني عن  املجل�س  وي�سم  كما  تعاون. 

القطاع اخلا�ض. ويتم انتخابه كل عامني. وفيما يلي 

اأ�سماء الأع�ساء:

ال�شيد زاهي خوري، رئي�ض املجل�ض• 

ال�سيد عبد الكرمي عا�سور، نائب الرئي�س• 

ال�شيد �شليمان اخلليل، اأمني ال�شر• 

الدكتور حممد �سديد، اأمني ال�سندوق• 

الدكتور عالم جرار• 

ال�سيد فهمي ال�ساللدة• 

ال�سيد حممد منذر الري�س• 

ال�سيد عطا اهلل كتاب• 

ال�سيد �سفيان م�سع�سع• 

ال�سيد ه�سام قدومي• 

ال�سيدة رواية ال�سوا• 

ال�شيد دروي�ض اأبو �شرخ• 

ال�سيدة نهلة الع�سلي• 

       

القانوين: امل�شت�شار 

مازن قبطي  

تدقيق مايل:

معلومات االتصال:




