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أ .تمهيد
إن ما تشهده األراضي الفلسطينية من تدهور في األوضاع االقتصادية
واالجتماعية ،ومن زيادة في حالة التشرذم والفرقة ،إضاف ًة إلى القيود
املفروضة على حرية التنقل واحلركة ،في ظل غياب الدولة الكامة
لحة إلى االستمرار بتوفير اخلدمات االجتماعية،
السيادة؛ يُظهر احلاجة امل ُ ّ
من خالل املؤسسات األهلية الفلسطينية.
تاريخيا حيويتها ومرونتها ،وقدرتها العالية
لقد أثبتت هذه املؤسسات
ً
على التكيف مع التغيرات االجتماعية والسياسية .كما أظهرت
تنوعًا ،من حيث تغطيتها القطاعية ،ومن حيث استهدافها للمناطق
عاما في اآلراء،
ثمة توافقً ا ًّ
اجلغرافية والفئات االجتماعية .واحلق ّ أ ّن ّ
املهم الذي تلعبه املؤسسات األهلية في تلبية االحتياجات
حول الدور
ّ
األساسية للفئات االجتماعية األكثر ضعفً ا .وعلى الرغم من ذلك ،ال
تزال قضايا املنافسة ،واالزدواجية في العمل وتشتت اجلهود قائمة داخل
القطاع األهلي .وفي حني أن هناك غيابًا للرؤية املوحدة بني املؤسسات
الصغرى تعاني من
األهلية الكبيرة ،فإن العديد من املؤسسات األهلية ُ
ضعف في هياكلها وقدراتها الداخلية.
وفي هذا السياق ،يأتي إعداد هذه اإلستراتيجية ملركز تطوير ،التي تستند
إلى الدروس املستفادة واإلجنازات التي حققتها اخلطة اإلستراتيجية
السابقة للمركز التي غطت األعوام  .2010-2014كما أنها تعتمد
أيضا على ما قام مركز تطوير مبأسسته ،في مجال دعم الفئات
ً
ً
وتهميشا في مجتمعنا الفلسطيني ،وذلك
االجتماعية األكثر ضعفً ا
عبر بناء قدرات املؤسسات األهلية ،وتعزيز الشفافية واملساءلة على
مستوى القطاع األهلي ،فضلاً عن تشجيعه الدائم جلهود التنسيق
واملشاركة في املمارسات املثلى .إن التحدي احلقيقي الذي نواجهه هو
دما في هذه املهمة ،واملساهمة بفاعلية في حترّر
ضي ق ُ ً
القدرة على امل ُ ّ
اجملتمع الفلسطيني.
نود هنا اإلشارة إلى أننا قد شهدنا على مدار السنوات األربع املاضية
تقدما ملحوظً ا في مسارات برامجنا .كما تطلّب منا تركيزنا على
ً
التكاملية في العمل مع السلطة الفلسطينية لتحسني نوعية
اخلدمات االجتماعية ونطاقها في كثير من األحيان؛ إعادة النظر في
النهج الواجب اتّباعه بهدف الوصول بشكل شمولي إلى املناطق
اجلغرافية التي توجد قيود مشددة في الوصول إليها.
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وسنواصل من خالل اخلطة اإلستراجتية ملركز تطوير التي تغطي األعوام  2014-2018القيام بدورنا ،في الوصول إلى
ً
كاف ،وذلك بالتزامن مع
الفلسطينيني األكثر ضعفً ا
وتهميشا في املناطق احملرومة أو التي ال تصل إليها اخلدمات بشكل ٍ
العمل على التجاوب مع االحتياجات املتغيرة من حولنا .وفي حني يبقي تقدمي املنح وتطوير القطاع األهلي هما جوهر عملنا؛
فقد قمنا مبراجعة رؤية مركز تطوير ورسالته وأهدافه؛ لتحديد توجهه املستبقلي وتوضيحه ،في سبيل حتقيق مكاسب
اجتماعية واقتصادية مستدامة وراسخة.
تشاركيا في إعدادنا لهذه اخلطة اإلستراتيجية لتعزيز اإلعالم املتبادل وروح امللكية ،بني
نهجا
اعتمدنا في مركز تطوير
ً
ً
مختلف األطراف ذات الصلة ،مبا في ذلك الفئات املستفيدة ،ومجلس إدارة مركز تطوير وطاقم موظفيه ،واجلهات املانحة،
وممثلو القطاع احلكومي ذوو الصلة .وبدورنا ،فنحن في مركز تطوير ملتزمون بتحمل املسؤولية ،ومتابعة التقدم نحو حتقيق
األهداف اإلستراجتية املنصوص عليها ،معتمدين في حتقيق ذلك على خبراتنا املهنية الراسخة ،وقوتنا التنظيمية وعالقتنا
القوية بالشركاء التنمويّني.
وفي سبيل إعادة تقدمي أنفسنا ،وتعزيز صلتنا وفاعليتنا ،ضمن السياق التنموي الفلسطيني ،سنركز من خالل هذه اخلطة
اإلستراتيجية على تعزيز فرص الوصول إلى اخلدمات املالئمة ذات اجلودة التي توفرها املؤسسات األهلية للتجمعات
الفلسطينية املهمشة ،والسيما في قطاع غزة والقدس الشرقية واملنطقة املصنفة (ج) .إ ّن هدفنا يتمثل في تعزيز
الكفاءة والتنسيق واالستدامة لدى املؤسسات األهلية الصغيرة واملتوسطة احلجم؛ لتمكينها من تقدمي خدمات أكثر
شمولية ،مع اسمترارنا في ذات الوقت بالعمل على تعزيز التعاون وتبادل املعلومات ،وتوفير التوجيه اإلستراتيجي ،وكذلك
تسهيل عمليات إعداد وتقييم وإصدار شهادات االلتزام مبعايير اجلودة للمؤسسات األهلية .ونأمل عبر القيام بهذه املهام أن
نُسهم في بناء مجتمع فلسطيني يتسم باالستقاللية ،تصان فيه الكرامة اإلنسانية وتسوده العدالة االجتماعية ،في ظل
مشاركة فاعلة ونشطة ملؤسسات اجملتمع املدني

“يسعى مركز تطوير من خالل خطته
اإلستراتيجية  2018-2014لتقدمي الدعم
املتكامل للقطاع األهلي الفلسطيني ،وتعزيز
العدالة االجتماعية واملساءلة والشفافية.
سيساهم مركز تطوير نحو إيجاد مجتمع
مدني فلسطيني حيوي وفعال وقادر على
حتقيق تنمية مستدامة في فلسطني بالرغم
من التحديات”

صفاء أبو عصب

رئيسة مجلس اإلدارة

“تلعب املؤسسات األهلية دورا ً مركزيا ً وبالغ
األهمية في شتى مناحي احلياة اإلجتماعية
واإلقتصادية للفلسطينيني .وتشكل هذه
اإلستراتيجية قاعدةً صلبة لنا لإلبداع
والتعاون مع األطراف ذات الصلة .كما تعزز
مبادئ الشفافية واملساءلة في خدمة الفئات
اإلجتماعية األكثر تهميشا ً في مجتمعنا
الفلسطيني”

غسان كسابرة

مدير مركز تطوير
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ب .الرؤية والرسالة والقيم
الرؤية
الرؤية الداخلية

مركز تطوير مؤسسة رائدة ،حاضنة للعمل التنموي ،وموفر للدعم املتكامل للقطاع األهلي الفلسطيني.

الرؤية الخارجية

فلسطني حرة تُصان فيها كرامة اإلنسان ،وتتحقق فيها العدالة االجتماعية ،مبشاركة فاعلية وحيوية للمجتمع
املدني.

الرسالة
مركز تطوير مؤسسة أهلية فلسطينية غير هادفة للربح ،تعمل في مجال تطوير وتنمية قطاع املؤسسات األهلية
وأطره التمثيلية لتكون أكثر قدرة واستجابة الحتياجات أكثر الفئات تهميشاً ،من خالل تقدمي الدعم
الفلسطينية ُ
املالي والفني ،وتطوير منظومة القيم التي تعزز مبادئ العدالة االجتماعية والنزاهة والشفافية ،واملساهمة في
حتقيق األولويات التنموية؛ وصولاً إلى مجتمع مدني فاعل في دولة فلسطني.

األهداف بعيدة األمد املقترحة
1.1تعزيز قدرات املؤسسات األهلية الفلسطينية على توفير اخلدمات الالزمة ،وعلى أن تصبح أكثر قدرة على
االستدامة واملساهمة في التطور االجتماعي واالقتصادي ،من خالل:
•توفير دعم مالي وفني للمؤسسات األهلية الفلسطينية ،وأجسامها وشبكاتها.
•بناء مشاريع منوذجية تنموية.
2.2املساهمة في تطوير قطاع املؤسسات األهلية الفلسطينية؛ ليصبح أكثر قدرة على االستجابة ،وأكثر
شفافية ومساءلة ،من خالل:
•تطوير معايير جودة وتقييم املؤسسات حسب هذه املعايير ،وإعطاء الشهادات بتحقيق املعايير.
•تعزيز تبادل املعرفة والتعاون ضمن القطاع.
•دعم البحث والتخطيط السياساتي اإلستراتيجي.

القيم
•اإلبداع والتميز.
• اتصال مفتوح.
• احليادية.
التحيز.
• عدم
ّ
• تبادل املعرفة.
• العدالة االجتماعية.

•التعاون.
•النزاهة.
•خدمات الفئات واملناطق املهمشة.
• املساواة.
• الشفافية.
• املساءلة.

•روح التطوع واملشاركة.
•احترام الكرامة وحماية احلقوق
اإلنسانية.
• بناءالشراكات.
•االنتماء إلى التطلعات الوطنية وااللتزام
بأولويات التنمية الفلسطينية.
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ت .التاريخ والوصف املؤس�سي
يع ُّد مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية أكبر مؤسسة فلسطينية من نوعها ،حيث يعمل ي ًدا بيد
مع املؤسسات األهلية الفلسطينية ،ومؤسسات التنمية اجملتمعية ،من أجل تعزيز قدراتها على تقدمي اخلدمات
املهمشة ،وبناء مجتمع مدني فلسطيني يكون أكثر قدرةً واستجابة .متكن برامج مركز
للفئات االجتماعية
ّ
بعضا ،عبر توفيرها للمهارات واألدوات ،والتمويل الالزم ،للمؤسسات
تطوير الفلسطينيني من مساعدة بعضهم
ً
األهلية؛ لتلبية االحتياجات اجملتمعية ،وتعزيز اعتماد هذه املؤسسات على ذاتها في مواجهة الفقر ،وحتفيزها على
تبني مبادئ الشفافية واملساءلة ،واملعايير املهنية في املمارسات املالية واإلدارية .كما يساهم عبر برامجه ،ومن
ضمنها البوابة الفلسطينية للمؤسسات األهلية (مصادر) ومدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية،
في تعزيز التنسيق القطاعي وتبادل اخلبرات .يستمد مركز تطوير تفويضه من دعم شبكات واحتادات املؤسسات
األهلية الفلسطينية الرئيسة األربع ،ومن عالقته القوية بالشركاء اإلستراتيجيني (السلطة الوطنية ،واجلهات
املانحة ،واملؤسسات األهلية ،واملستفيدين ،والقطاعني العام واخلاص) .إن التزام مركز تطوير نحو تطوير القطاع
األهلي ككل ،ومؤسساته بشكل فردي ،يُظهر شمولية النهج الذي نتبعه نحو حتقيق التنمية املستدامة ،في
حني تُظهر آليات التمويل املتبعة فهمنا للعملية التنموية بوصفها عملية تكاملية.
امللحة
أصبح مركز تطوير فاعلاً في شهر تشرين الثاني من العام  ،2006حيث جاء تأسيسه استجاب ًة للحاجة
ّ
لوجود آلية فلسطينية مستدامة ،تعمل على توفر الدعم للقطاع األهلي .وعبر شراكته مع املؤسسات األهلية
والشبكات واالحتادات األهلية الرئيسية األربع ،يحشد مركز تطوير متويل اجلهات املانحة؛ لتوفير مزيج فريد من تقدمي
املنح املباشرة وبرامج بناء القدرات التي تعزز من فاعلية املؤسسات األهلية الفلسطينية واستدامتها واعتمادها
على الذات .ويستند مركز تطوير في عمله إلى إجنازات املرحلتني األولى والثانية من مشروع املؤسسات األهلية
الفلسطينية ،املموَّل من البنك الدولي ،وبإدارة جتمع مؤسسة التعاون .إن النجاح الكبير لهاتني املرحلتني ،إضاف ًة
إلى ازدياد الطلب الفلسطيني لتوفير خدمات اجتماعية مستدامة وموثوقة؛ أظهر احلاجة إلى وجود مؤسسة
أهلية تستمر في العمل على دعم القطاع األهلي ،بعد االنتهاء من مشروع املؤسسات األهلية الذي أداره جتمع
مؤسسة التعاون .ونتيج ًة لذلك ،مت تسجيل مركز تطوير املؤسسات األهلية في شهر آذار  2006مؤسس ًة أهلية
فلسطينية مستقلة .وقام البنك الدولي في شهر آب  2006بتمويل دراسة اجلدوى والتقييمات األخرى الالزمة
إلنشاء مركز تطوير ،في إطار مرحلة ثالثة من مشروع املؤسسات األهلية الفلسطينية .وفي هذا السياق ،مت حل
رسميا في  31تشرين األول  ،2006ليبدأ مركز تطوير عمله في األول من تشرين الثاني
جتمع مؤسسة التجمع
ً
 ،2006مستن ًدا في ذلك إلى ما يقارب عشر سنوات من اخلبرة واملعرفة بالقطاع األهلي الفلسطيني.
ومنذ تأسيسه ،جنح مركز تطوير في حشد وإدارة متويل جاوز مجموعه أكثر من  55مليون دوالر أمريكي ،من عدة
مانحني ،من ضمنهم البنك الدولي ،والوكالة الفرنسية للتنمية ،واالحتاد األوروبي ،والبنك اإلسالمي للتنمية ،ودول
السويد ،وسويسرا ،والدمنارك ،وهولندا ،وبلجيكا .كما يواصل مركز تطوير دوره كحاضنة للمبادرات اإلبداعية ،عبر
برامجه املتكاملة ،في تقدمي املنح وبناء القدرات للقطاع األهلي ككل؛ مما ميكنه من املشاركة بفاعلية في عمليات
التنمية االجتماعية واالقتصادية.
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الفلسفة
ندرك في مركز تطوير احلاجة إلى توفير اخلدمات االجتماعية ،بالتزامن مع االستمرار في دعم التطوير املؤسسي
للقطاع األهلي ،وااللتزام نحو قضايا العدالة االجتماعية واحلاكمية والشفافية ،إن ما نقدمه من برامج للتطوير
القطاعي تتكامل ،وتدعم بشكل أساسي برامج تقدمي املنح .كما أن شهادة السلطة الفلسطينية بالدور
املهم ملركز تطوير هو تأكيد لنجاحنا في الدمج بني تقدمي اخلدمات واستدامة القطاع األهلي ،والتزامه باملساءلة
االجتماعية.

الحاكمية
يحتكم مركز تطوير في عمله إلى مجلس إدارته الذي يوفر له التوجيه والرقابة .ويضم مجلس اإلدارة احلالي
عضوا ،ميثلون شريح ًة واسع ًة من اخلبراء االقتصاديني واألكادمييني ،وخبراء في عمل اجملتمع املدني .ويتم
أحد عشر
ً
انتخاب مجلس إدارة جديد مرة كل ثالث سنوات من قبل اجلمعية العمومية ملركز تطويرالتي تضم أعضاء من
شبكات واحتادات املؤسسات األهلية الفلسطينية الرئيسة األربع في فلسطني ،وهي :الهيئة الوطنية للمؤسسات
األهلية الفلسطينية ،واالحتاد العام الفلسطيني للجمعيات اخليرية ،وشبكة املنظمات األهلية الفلسطينية،
واالحتاد الفلسطيني العام للمنظمات غير احلكومية في قطاع غزة .كما تضم اجلمعية العمومية أعضاء من
القطاع األكادميي ،والقطاع اخلاص ،وخبراء في قطاع العمل األهلي.

خدمات املركز وبرامجه
يحتل مركز تطوير مكانًا فري ًدا ميكنه من لعب دور جسم إداري للهيئات التي تسعى إلى تنفيذ برامج مع قطاع
عاما في مجال
املؤسسات األهلية في الضفة الغربية وقطاع غزة .ملركز تطوير خبرة متراكمة يزيد عمرها على ً 14
إدارة التمويل ومتابعته ،وتنفيذ البرامج واملشاريع ،سوية مع بناء قدرات املؤسسات الشريكة .ومن خالل برامج املنح
اخملتلفة ،يشكل مركز تطوير الية لتخصيص املنح وصرفها لقطاع املؤسسات األهلية ،كما أنه موفر لبناء القدرات
الفنية واإلدارية للمؤسسات األهلية ،وميسر للتنمية القطاعية.
يوفر مركز تطوير ثالثة برامج رئيسة وهي:
1.1برنامج املنح
2.2برنامج بناء القدرات
3.3برنامج التطوير القطاعي
إضافة إلى ما سبق ،يوفر مركز تطوير الدعم للمؤسسات األهلية العاملة في قطاعات حقوق اإلنسان واحلكم
الرشيد ،والصحة التخصصية ،وخلق فرص العمل والتنمية االقتصادية ،والزراعة ،والثقافة ،واخلدمات االجتماعية
(تعليم ،صحة ،رعاية املسنني.)... ،

 8الخطة اإلستراتيجية 2018 - 2014
برنامج املنح:
من خالل برامج املنح للمؤسسات األهلية لتقدمي خدمات اجتماعية وإنتاجية ،يعمل مركز تطوير على توفير
أربعة أنواع من املنح إلى املؤسسات األهلية التي تقدم اخلدمات االجتماعية في أي قطاع من القطاعات مع
إعطاء ألفضلية للبرامج التي تستهدف التجمعات السكانية احملرومة واملهددة.
•منح التمكني.
•منح الشراكة.
•منح االبتكار.
• منح الطوارئ.

برنامج بناء القدرات:
وعملياتها ومصادرها؛
يهدف برنامج بناء القدرات إلى تقوية املؤسسات األهلية وتطويرها في مهاراتها وقدراتها
ّ
من أجل حتسني أدائها وجودة خدماتها .وتشمل إستراتيجية املركز اخلاصة ببناء القدرات على تطوير املصادر
البشرية ،والبناء املؤسسي ،إضافة إلى تطوير اإلطار املؤسسي والقانوني.

برنامج التطويرالقطاعي:
بنيت برامج تطوير قطاع املؤسسات األهلية الفلسطينية على املعلومات والبحث املشترك ،من أجل رفع مستوى
مهنية املؤسسات األهلية الفلسطينية وتعزيز القيم فيها .تهدف أنشطة البرنامج إلى متكني قطاع املؤسسات
األهلية ككل؛ ليصبح سريع االستجابة حلاجات اجملتمع ,وأكثر شفافية ومساءلة جتاه اجملتمع الفلسطيني،
وذلك من خالل وضع املعايير والتشجيع على التنسيق ،ومن خالل وضع إستراجتيات للبحث والتخطيط.
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ث .التحليل البيئي
•وصف اإلطار
تطويرقطاع املؤسسات األهلية
أساسيا ً في النضال الفلسطيني من أجل التحرر والتنمية .وارتبطت
منذ بدايات القرن املاضي ،أدت املؤسسات األهلية دورا
ّ
عملية منو املؤسسات األهلية بالبيئـة االجتماعية والسياسـية املتغيرة في فلسطني التي كانت -بدورها -مرتبطة بتطور
مفاهيم اجملتمع املدني الفلسطيني .وقد متيزت مبستوى رائع من اإلبداع والصمود في ظروف معقدة للغاية.
وكان قطاع املؤسسات األهلية الفلسطينية وفير اإلنتـاج خالل االنتفاضة األولى عام  .1987ومع ذلك حدثت تغيرات جذرية
في سير أعمال املؤسسات األهلية في أعقاب إنشاء السلطة الفلسطينية ،وذلك على املستويَني السياسي واالجتماعي؛
ولذلك اقتضت احلاجة تعديل رؤية املؤسسات األهلية وتفويضها ( ،)mandateوفقا ً للتطورات اجلديدة.
إضافة إلى الدور األساسي للمؤسسات األهلية في التنمية االجتماعية واالقتصادية ،فقد أدت دورا ً فعاال ً في أنشطة اإلغاثة
مع تطور األحداث .كما أثبتت قدرتها على العمل بشكل متميز في تقدمي اخلدمات األساسية ،في ظل بيئة معقدة ،وكذلك
قدرتها على التكيف بشكل ملحوظ.
حتت هذه الظروف االستثنائية ،كانت املؤسسات األهلية حريصـة على تطوير نطاق اخلدمات التي لها تأثير أكبر على
التنمية الفلسطينية وتوسيعها .ويتجلى هذا من خالل الوعي املوجود لدى هذه املؤسسات عن أهمية دورها في اجملتمع
احمللي.
على الرغم من وجود تفاوت في التوقعات بني مختلف املؤسسات األهلية ،فإن هناك توافقا ً في اآلراء على أهمية دورها
ومركزيته ،في عمليـة التنمية والتحرير.
فعال في تشكيل اجملتمع الفلسطيني.
إن التحدي احلقيقي هو القدرة على املضي قدما ً في هذه املهمة ،واإلسهام بشكل ّ

نقاط القوة والضعف للمؤسسات األهلية
نقاط القوة
•قدرات املؤسسات األهلية واستقالليتها

أظهر تاريخ قطاع املؤسسات األهلية أن لديها خبرة وحيوية ومرونة ،وأنها قادرة على التأقلم مع التغيرات
االجتماعية والسياسية .كما أنها تتمتع بالتنوع من الناحية اجلغرافية ،وفيما يتعلق بالفئات املستهدفة،
وبالتغطية القطاعية ،فإن إحدى مجاالت اختصاصها هي قدرتها على التقاط احتياجات اجملتمع احمللي،
وتطوير مناذج ناجحة ملعاجلة هذه االحتياجات على أرض الواقع .وفي السنوات األخيرة حصل حتسن نسبي في
قدرتها على صياغة رؤى وخطط ُمشتركة.
إن قطاع املؤسسات األهلية يتمتع باملهنية واالستقاللية عن القطاع العام ،كما يتميز باستعداده املستمر
نسبياً ،وبخاصة
وبرغبته في حتسني إجراءاته املالية واإلدارية .وقد أظهرت املؤسسات األهلية أنها فعالة
ّ
عند األخذ باحلسبان محدودية املوارد املالية املتاحة .وميكن أن تسهم االنتخابات (السنوية) للمؤسسات
األهلية ،التي يتوجب إجراؤها كمتطلب قانوني ،في ظهور قيادة جديدة للقطاع األهلي.
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•الدور املهم للمؤسسات األهلية

على مر السنني ،كان الدور الرئيس للمؤسسات األهلية هو ضمان توافر اخلدمات األساسية وسهولتها،
وبخاصة في قطاع غزة والقدس واملنطقة (ج) .باالضافة إلى ذلك ،تؤدي املؤسسات األهلية دورا ً
مهما ً في
ّ
مقاومة االحتالل ،وتعزيز الصمود لدى الشعب الفلسطيني .وقد كانت املؤسسات األهلية نشطة في تعزيز
الوحدة الوطنية والسيادة واحلوار.
وقد أدت املؤسسات األهلية دورا ً
مهما ً في حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها .كما أنها كانت نشطة في تعزيز
ّ
األجندة الوطنية جتاه اجملتمع الدولي ،وفي التواصل مع وسائل اإلعالم احمللية واإلقليمية والدولية.

•عالقة املؤسسات األهلية بالحكومة وأصحاب العالقة اآلخرين

أقامت املؤسسات األهلية عالقات قوية مع غيرها من قطاعات اجملتمع خالل عملها الدؤوب .ويعتقد بعضهم
أن هناك حتسنا ً
نسبيا ً في مستوى التنسيق مع احلكومة ،الذي من شأنه أن يدفع نحو أجواء تعاون أفضل
ّ
فيما بينها ،على الرغم من أن هذه العالقات بحاجة إلى التقومي وإلى إضافة طابع مؤسسي عليها ،كما حتتاج
إلى تنظيم أعلى .ويتمتع قطاع املؤسسات األهلية أيضا بروابط قوية مع اجملتمعات احمللية ،ومع اجلماعات
املستهدفة من املستفيدين.
وقد كان للعمل التطوعي الذي قامت به قطاعات اجملتمع اخملتلفة في عمل املؤسسات األهلية أثر محفز
لكثير مما أجنزته هذه املؤسسات حتى اليوم .وهنالك مبادرات متزايدة من قبل املؤسسات األهلية ،إلقامة
عالقات مع الفلسطينيني في الداخل وفي الشتات.

نقاط الضعف

•قضايا الحوكمة واالستدامة
على الرغم من اعتماد مدونة سلوك املؤسسات األهلية ،فما زال هناك قلق حول وجود ضعف في ممارسات
احلكم الصالح ،وفي اإلجراءات لدى املؤسسات األهلية .وفضال ً عن ذلك هناك أيضا ضعف في املراقبة ،وضبط
جودة العمل من طرف مؤسسات أهلية كثيرة.
إن أكبر نقطة ضعف لدى املؤسسات األهلية هي النقص في االستدامة املالية ،واالعتمادُ على التمويل األجنبي؛
مما يجعلها عرضة ألولويات اجلهات املانحة وسياسات متويلها .وهنالك أيضا مخاوف من أ ّن ما سبق يجعل هذه
املؤسسات األهلية تتجه أكثر فأكثر لتكون مو ّجهة نحو املشاريع ،ومعتمدة عليها ،بدلاً من التركيز على
البرامج في عملها.
كما أن هناك جدالاً حول الفكرة التي تقول بأن االنتخابات الدورية ال تؤدي -بالضرورة -لقيادات جديدة للمؤسسات
األهلية ،بسبب ضيق قاعدة بعض املؤسسات األهلية ،ووجود بعض احملاباة واحملسوبية في بعضها اآلخر.

•نقص في وحدة القطاع

ما زالت مشكالت املنافسة ،واالزدواجية في العمل ،وتشتيت اجلهود موجودة داخل قطاع املؤسسات األهلية .وباإلضافة
إلى ذلك ،هناك تكامل ضعيف بني املؤسسات األهلية الكبرى واملؤسسات القاعدية (،)grassroots institutions
وبخاصة في املناطق الريفية .وهناك تراجع نسبي في العالقة مع اجملتمع ،ونقص في الوحدة بني املؤسسات
األهلية في متابعة توجه إستراتيجي مشترك .كما أن الصبغة السياسية لبعض املؤسسات األهلية ميس
مبوضوعية القطاع األهلي ،ويعطي انطباعا ً لدى بعض القطاعات األخرى أن املؤسسات األهلية هي أدوات لألحزاب
السياسية .وهناك أيضا ً اختالف في الرأي لدى املؤسسات األهلية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،حول عالقة
احلكومة مع املؤسسات األهلية.
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•تأثيرضعيف على السياسة وعلى التنمية االقتصادية
ركزت املؤسسات األهلية أكثر من الالزم على تقدمي اخلدمات األساسية ،بينما كان لها تأثير محدود على
تشريع السياسات وصياغتها ،وعلى سياسات التمويل .كما أن هذه املؤسسات ال متلك القدرة واجلهود
الكافية لتعزيز التنمية االقتصادية ،ومعاجلة االختالالت االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن تشوهات
السوق (.)market distortions

•تهميش املؤسسات األهلية في القدس
هناك عالقة ضعيفة بني املؤسسات األهلية املقدسية والقطاع العام الفلسطيني ،الذي يبدو وكأنه ال
يعطيهـا ما تستحقه من اهتمـام .في الوقت نفسه ال توجد لدى املؤسسات األهلية الكبرى رؤية موحدة
جتاه املؤسسات األهلية في القدس.

•اإلطاراإلستراتيجي لتطويرقطاع املؤسسات األهلية
الفلسطينية ()2017 – 2013

ثمة قضايا ذات أولوية ينبغي أن يعاجلها قطاع املؤسسات األهلية في السنوات اخلمس املقبلة ،لتصبح أكثر
ّ
فعالية ،وذات صلة ملواجهة التحديات املتزايدة من فلسطني خالل هذه املرحلة .وأهم هذه القضايا:

1 .1التحرر الوطني ،والديمقراطية ،ووحدة الشعب الفلسطيني

ال ميكن ألي قدر من اجلهد أن ينجح في تطوير فلسطني إذا ما استمر االحتالل .وبالتالي ،يجب على املؤسسات
األهلية أن تقوم بدور رئيس في التصدي لهذه املشكلة املزمنة بطرق مختلفة .وهذا يشمل تعزيز دور
املؤسسات األهلية في مقاومة االحتالل ،والوقوف ضد انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني ،وتعزيز الصمود
فعال ودميقراطي.
الفلسطيني ،وبخاصة في القدس واملنطقة (ج) ،وإقامة نظام سياسي ّ

2 .2العالقات مع الشركاء في التنمية ،والقطاع العام والقطاع الخاص ،وغيرها من مكونات
املجتمع املدني
متتلك املؤسسات األهلية القدرة على القيام بدور مهم في التصدي للمشكالت االجتماعية ،لكنها بحاجة
إلى تعزيز روابطها مع القطاعات األخرى ،ويشمل هذا الدور :احلد من التوتر بني املؤسسات األهلية والقطاع
العام ،وإضفاء الطابع املؤسسي على عالقة العمل مع احلكومة ،واملشاركة والتأثير في صياغة السياسات
العامة والتشريعات ،واملشاركة النشطة في التخطيط الوطني والقطاعي ،وزيادة التكامل واحلد من املنافسة
السلبية بني قطاع املؤسسات األهلية والقطاعات األخرى ،وجتنب االزدواجية وتشتيت اجلهود ،والفصائلية بني
املؤسسات األهلية ،ومعاجلة تدني الثقة بني اجملتمع واملؤسسات األهلية.

 3 .3تنمية املوارد البشرية واالستدامة املالية

إن نقص االستدامة املالية هو مبنزلة (كعب أخيل) لدى املؤسسات األهلية .وحتتاج هذه املشكلة إلى معاجلة
عاجلة من خالل :حتسني العالقة مع اجلهات املانحة واملؤسسات األهلية الدولية ،وزيادة تأثير املؤسسات
األهلية على سياسات التمويل واألولويات ،والبحث عن إستراتيجيات متويل بديلة؛ لتحقيق االستدامة املالية
للمؤسسات األهلية.
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 4 .4تمكين قطاع املؤسسات األهلية وتعزيزقدرتها

لكي تتمكن املؤسسات األهلية من أداء دور أكبر في التنمية ،فإنها حتتاج إلى معاجلة نقاط ضعفها
كمؤسسات وكقطاع .وهذا يستلزم ما يأتي :إنشاء آليات فعالة للحكم الصالح وللمساءلة ،وزيادة املساءلة
من أجل حتسني عالقتها مع اجملتمع ،وتعزيز املشاركة والعمل التطوعي بني مختلف شرائح اجملتمع ،وحتسني
جودة عملها وكفاءته وفاعليته ،وزيادة القدرات التقنية واإلدارية من أجل تعزيز البحوث املوجهة نحو التنمية
محلياً ،وفي املنطقة
والبحوث العلمية والتطبيقية ،وتعزيز التواصل والتنسيق والتعاون وبناء الشراكات
ّ
العربية ،وعلى الصعيد الدولي.

5 .5الحق في الوصول والحصول على الخدمات الكافية والنوعية

على املؤسسات األهلية تعزيز الكفاءات األساسية في تقدمي اخلدمات األساسية .وينطوي ذلك على :تعزيز
واملهمشة (السيما في اجملال االقتصادي)،
الصلة بني اإلغاثة والتنمية ،والسعي وراء متكني الفئات احملرومة
ّ
واتباع طرق أكثر فعالية لتخفيف وطأة الفقر ،وتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها ،وتعزيز دور املؤسسات األهلية
في توفير اخلدمات.
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التحليل اإلستراتيجي
القوى الداخلية
نقاط القوة

•مصادر بشرية وكادر ملتزم ومؤهل.
•قدرة عالية على إدارة التمويل.
•توفير أول بوابة إلكترونية (مصادر) في فلسطني.
•سمعة جيدة ج ّدا ً (نظرة اجملتمع)
•أنظمة وأدلة واضحة ومحدثة باستمرار.
•هيكلية مؤسسية واضحة.
•حاكمية داعمة وذات توجهات إستراتيجية.
•برامج وخدمات منوعة ونوعية وإبداعية.
•عالقات جيدة مع املمولني والشركاء واحلكومة.
•متثيل لكل الشبكات في حاكمية املؤسسة.
•جلنة مخصصة لتجنيد التمويل مؤلفة من
أعضاء مجلس اإلدارة واجلمعية العمومية ومدير
مركز تطوير بهدف جتنيد التمويل وحشد املوارد.
•قيادة ملتزمة وذات رؤى واضحة.

القوى الخارجية
الفرص

•األعداد الكبيرة من املقتدرين الفلسطينيني في
الشتات توفر فرصا ً متويلية للمركز.
•فرص متويلية عربية ممكن االستفادة منها.
•في ظل التوجهات اجلديد لالحتاد األوروبي ،وجود
مركز تطوير كآلية مظلية تعمل في القدس توفر
فرصا ً متويلية جديدة للمركز.
•املسؤولية من قبل الدولة الثالثة توفر فرصا ً
للمركز للعمل في مجال املناصرة.
•توجه السلطة إلى شراء اخلدمات االجتماعية توفر
فرصة للمركز للقيام بدور مهم في تيسير عملية
اختيار اخلدمات ورصد موفريها من مؤسسات
العمل األهلي.
•التطورات التكنولوجية السريعة توفر فرصا ً
للمركز إلظهار نفسه وعمله ،لزيادة الوصول
لبرامجه ،وللمناصرة ،ولتجنيد األموال.
•وجود قاعدة قوية للمركز في قطاع غزة.
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القوى الداخلية

القوى الخارجية

•مصادر مالية محدودة ،وغير منوعة ،ومتناقصة،
يغيب فيها التمويل احمللي.

•مصادر متويلية محدودة ومتناقصة؛ نظرا ً للوضع
السياسي القائم ،والوضع االقتصادي العاملي،
والوضع في العالم العربي.

نقاط الضعف

•ال يوجد تفعيل كاف للحاكمية في متثيل املركز
وفي جتنيد األموال.
•وجود الشبكات في احلاكمية ميكن أن يشكل /
يعطي انطباع بوجود تعارض مصالح.
كاف للمركز ،مقارنة بأعماله
•إظهار إعالمي غير ٍ
وإجنازاته.
•فرص غير كافية للعمل املشترك واالتصال
والتفاعل ما بني اإلدارات  /البرامج اخملتلفة.
•البرامج املوفرة ال تل ّبي االحتياجات الكبيرة.
•عدم توفر موظفني أساسيني بدوام كامل للعب
أداور إستراتيجية (جتنيد األموال على سبيل املثال).

التهديدات

•احتمال كبير لتعرض الشعب الفلسطيني
لضغوطات متويلية إضافية مرتبطة بالعملية
السياسية.
•زيادة الضغوطات على املؤسسات األهلية وعلى
مركز تطوير؛ نتيجة للحصار اخلانق ومحاوالت
تهويد القدس وتهجير سكان ما يسمى باملنطقة
(ج) ،والتوسع االستيطاني ،وعزل قطاع غزة
وحصاره.
•االنفصال والقطيعة ما بني الضفة الغربية وقطاع
غزة يؤثر على اجملتمع الفلسطيني برمته ،ويشكل
صعوبة لعمل املؤسسات األهلية؛ نظرا ً الختالف
القوانني واألنظمة ،والصراع على السلطة.
•زيادة نسب الفقر والبطالة ،وتأثير ذلك على
اجملتمعات ،وبخاصة املهمشة منها ،والضغط
الناجم عن هذا على مركز تطوير.
•التزايد السكاني ،وبخاصة في قطاع غزة ،يضع
ضغوطات إضافية لتزويد اخلدمات األساسية.
•االستعمال املتزايد وغير املضبوط للتكنولوجيا
يؤثر سلبا ً من ناحية اجتماعية على السكان
والسيما الشباب.
ّ
•االنحباس احلراري يؤدي إلى قحط وفيضانات تؤثر
على القطاع الزراعي.
•عدم إجراء انتخابات تشريعية ،والتضييق على
املؤسسات األهلية في الضفة والقطاع ،وعلى
حرية التعبير تضع ضغوطا ً جمة على اجملتمع
املدني ومؤسساته.
للممولني.
•التغيير املستمر في األولويات التنموية
ّ
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ج .القضايا الحرجة
حاليا ،ومن املتوقع استمرار وجودها في املستقبل املنظور ،ومن
هنالك عدة قضايا برامجية وإدارية موجودة
ًّ
الضروري ملركز تطوير أن يتعامل معها كأولوية؛ من أجل حتديد أهداف املركز اإلستراتيجية وحتقيقها ،وهي:

القضايا البرامجية:
القضية الحرجة ( :)1تنمية املوارد واالستدامة املالية

إن نقص االستدامة املالية هو مبنزلة (كعب أخيل) لدى املؤسســات األهلية .كيف ميكن ملركز تطوير أن يدعم هذه
املؤسسات في تنويع مصادر متويلها ،وفي زيادة استدامتها املالية؟

القضية الحرجة ( :)2تمكين قطاع املؤسسات األهلية وتعزيزقدرتها

كيف ميكن ملركز تطوير أن يعزز املساءلة والكفاءة والفعالية لدى املؤسسات األهلية؟

القضية الحرجة ( :)3بناء قدرات املؤسسات األهلية على توفيرخدمات أساسية نوعية

كيف ميكن ملركز تطوير أن يدعم املؤسسات األهلية ويعزز قدراتها على توفير اخلدمات األساسية النوعية؟

القضية الحرجة ( :)4دعم التحرر الوطني والديمقراطية ووحدة الشعب الفلسطيني

كيف ميكن ملركز تطوير أن يقوي دور املؤسسات األهلية في مقاومة االحتالل ،وفي الوقوف في وجه االعتداءات على احلقوق
والسيما في القدس واملناطق املسماة (ج) ،وفي بناء نظام سياسي فعال
الفلسطينية ،وفي تعزيز صمود الفلسطينيني،
ّ
ودميقراطي؟

القضية الحرجة ( :)5بناء العالقات مع الشركاء في التنمية ،والقطاع العام والقطاع الخاص،
وغيرها من مكونات املجتمع املدني

متتلك املؤسسات األهلية القدرة على القيام بدور مهم في التصدي للمشكالت االجتماعية ،لكنها بحاجة إلى تعزيز
روابطها مع القطاعات األخرى .ويشمل هذا الدور :احل ّد من التوتر بني املؤسسات األهلية والقطاع العام ،وإضفاء الطابع
املؤسسي على عالقة العمل مع احلكومة ،واملشاركة والتأثير في صياغة السياسات العامة والتشريعات ،واملشاركة
النشطة في التخطيط الوطني والقطاعي ،وزيادة التكامل ،واحل ّد من املنافسة السلبية بني قطاع املؤسسات األهلية
والقطاعات األخرى ،وجتنّب االزدواجية وتشتيت اجلهود ،والفصائلية بني املؤسسات األهلية ،ومعاجلة تدنـّي الثقة بني
اجملتمع واملؤسسات األهلية .كيف ميكن ملركز تطوير أن يدعم هذا؟
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القضايا اإلدارية:
القضية الحرجة ( :)6االستدامة املالية

ما الذي يتوجب على مركز تطوير فعله من أجل تعزيز استدامته املالية؟ ماذا ميكن فعله من خالل جتنيد التمويل؟ هل
ميكن ملركز تطوير أن يخفف من النفقات وأن يعمل بكفاءة أعلى؟ ماذا يتوجب فعله من ناحية اإلظهار؛ من أجل
استقطاب عدد أكبر من الداعمني واملمولني؟

القضية الحرجة ( :)7الهوية ،واملصادر ،والهيكليات ،واألنظمة

كيف ميكن ملركز تطوير بناء إجماع بني كادره وحاكميته واألطراف األخرى ذات املصلحة ،حول هويته وتوجهاته
اإلستراتيجية؟ ما الذي يتوجب عمله من أجل تعميم املركز وإظهار هويته وبرامجه؟ ما الذي يتوجب عمله من أجل
استقطاب الكادر البشري واحلفاظ عليه وتطويره ؟ ما املطلوب من ناحية البنية التحتية واملادية والهيكليات واألنظمة؟
ما الواجب عمله من أجل تعزيز فعالية حاكمية املؤسسة؟
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ح .الغايات واألهداف
في ظل الفرص والتحديات اخلارجية املتوقعة ،ومع األخذ بعني االعتبار نقاط القوة والضعف لدى مركز تطوير،
سيسعى املركز على مدى السنوات اخلمس املقبلة إلى:
التطوير ،والتوسع االنتقائي ،والتنويع في بعض البرامج واخلدمات ،بشكل يجعلها أكثر ارتباطا وتلبية
لالحتياجات ،وأكثر شمولية ،وأكثر أهمية لقطاع املؤسسات األهلية املؤسسات األهلية واألجسام املشكلة
واملمثلة لهذا القطاع من ناحية ،كما يجعل هذه البرامج واخلدمات أكثر تكاملية وتعزيزًا لدور وعمل الشبكات
واحلكومة واملمولني واألطراف األخرى ذات العالقة من ناحية أخرى.
إضافة إلى ما سبق ،سيركز مركز تطوير على:
ً
وتهميشا ،مع إمكانية التوسع في
•جغرافيا ً :القدس ،واملناطق املسماة ب (ج) ،وقطاع غزة ،وأش ّد املناطق فقرًا
نقل اخلبرات ،وبناء مشاريع منوذجية تنموية ،على نطاق العالم العربي وغيره.
•الفئات املستهدفة :أكثر الفئات تهميشا ً وأش ّدها احتياجا ً للخدمة.

•املؤسسات املستهدفة :املؤسسات األهلية الصغيرة واملتوسطة احلجم ،واملؤسسات القاعدية.

•القطاعات :لن يتم التركيز على قطاعات محددة ،بل سيتم التركيز على القطاعات ذات االحتياج األكبر.
وبشكل محدد ،سيعمل مركز تطوير خالل السنوات اخلمس ( )2018-2014على حتقيق الغايات واألهداف اآلتية:

الغايات واألهداف البرامجية:
الغاية ( :)1زيادة وصول اجملتمعات املهمشة خلدمات نوعية ومرتبطة باالحتياجات ،مقدمة من قبل املؤسسات
األهلية
•الهدف ( :)1-1زيادة عدد املنح املوفرة للمؤسسات األهلية ،التي تدعم اإلبداع واالستعمال لطرق ومنهجيات
غير تقليدية ،تعزز من إمكانيات النجاح والتأثير.
•الهدف ( :)2-1زيادة عدد املنح املوفرة للمؤسسات األهلية ذات اخلبرة؛ من أجل متكينها من توفير خدمات
اجتماعية إبداعية للفقراء واجملتمعات املهمشة ،ومن أجل متكني هذه اجملتمعات.
•الهدف ( :)3-1االستجابة بشكل إبداعي الحتياجات معقدة ومركبة في مناطق جغرافية جديدة ،من خالل
استعمال آليات ومنهجيات التدخل املتعددة القطاعات (.)multi-sectoral, multi-stakeholder
•الهدف ( :)4-1إعداد خطة طوارئ تشمل تأسيس صندوق لالستجابة لالحتياجات الطارئة املستحدثة للمركز
وللعمل األهلي ومؤسساته ،بحيث يعمل هذا الصندوق على أسس معيارية ودولية.
•الهدف ( :)5-1تأسيس آلية وتشغيلها لتوفير املنح الصغيرة للمؤسسات القاعدية ،مع التركيز على دعم
املؤسسات التي تعنى باألسر الفقيرة ،وعلى دعم املبادرات اجملتمعية.
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الغاية ( :)2تعزيز الكفاءة والفعالية واالرتباط واالستدامة في املؤسسات األهلية وبرامجها ومشاريعها التنموية
•الهدف ( :)1-2زيادة عدد املؤسسات األهلية الشريكة املتلقّ ية للمنح التي تتلقى خدمات بناء القدرات (على شكل
تدريب مرافق ( )coachingبشكل رئيس).
•الهدف ( :)2-2زيادة عدد املؤسسات األهلية التي يتم تدريبها للحصول على شهادة تأهيل حتقق معايير مدونة
السلوك ،ومعايير معتمدة أخرى.
•الهدف ( :)3-2زيادة عدد املؤسسات األهلية املتلقّ ية خلدمات استشارية في مجال البناء املؤسسي ،من خالل تدخالت
املرافقة والدعم الفني.
•الهدف ( :)4-2توفير برامج بناء قدرات منهجية وتطويرها ،بشكل دوري للمنظمات املهتمة.
الغاية ( :)3تعزيز إنتاج املعرفة وتبادلها ،والبحث والتخطيط السياساتي اإلستراتيجي ،والتعاون ضمن قطاع
املؤسسات األهلية
•الهدف ( :)1-3إيجاد منبر للنقاش والنقد وتبادل املعرفة.
•الهدف ( :)2-3تعزيز الوصول إلى البوابة الفلسطينية للمؤسسات األهلية (مصادر) واستعمالها.
•الهدف ( :)3-3إجراء أو تكليف إجراء أبحاث ذات قيمة عالية ،حول مجاالت مختلفة متعلقة بقطاع املؤسسات
األهلية.
•الهدف ( :)4-3متكني تشكيل وعمل جلان تنسيقية قطاعية من املؤسسات األهلية؛ من أجل االنخراط الفاعل في
عملية التخطيط القطاعي الوطني.
•الهدف ( :)5-3متكني الشبكات في مجال رفع الوعي اجملتمعي حول دور اجملتمع األهلي وأهميته.
•الهدف ( :)6-3النشر بشكل دوري أخبار قطاع املؤسسات األهلية ونتائج األبحاث السياساتية ،من خالل إصدار
تقرير سنوي حول وضع قطاع املؤسسات األهلية.
الغاية ( :)4متكني تأسيس معايير وطنية للجودة خاصة بقطاع املؤسسات األهلية ،وتقييم االلتزام بهذه املعايير،
وتوفير الشهادات بخصوصها
•الهدف ( :)1-4تطوير معايير نوعية لتوفير اخلدمات االجتماعية ،ومتكني املؤسسات األهلية لتحقيق هذه املعايير.
•الهدف ( :)2-4زيادة القبول وااللتزام مبدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية.
•الهدف ( :)3-4منح شهادات للمؤسسات األهلية امللتزمة مبعايير مدونة السلوك.
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الغايات واألهداف اإلدارية
الغاية ( :)5تعزيز االستدامة املالية ملركز تطوير
•الهدف ( :)1-5تنويع القاعدة التمويلية وتطويرها.
•الهدف ( :)2-5زيادة كفاءة العمليات.
•الهدف ( :)3-5تعزيز الظهور اإلعالمي ملركز تطوير (خطة تواصل ،خطة إعالم)... ،
الغاية ( :)6تعزيز الهوية واملصادر والهيكليات واألنظمة ملركز تطوير
•الهدف ( :)1-6نقاش هوية مركز تطوير وتعزيزها وتطويرها وتعميمها.
•الهدف ( :)2-6استقطاب املصادر البشرية في مركز تطوير واحلفاظ عليها وتطويرها.
•الهدف ( :)3-6تطوير املصادر املالية ملركز تطوير.
•الهدف ( :)4-6تطوير الهيكليات ومأسسة األنظمة اخلاصة مبركز تطوير.
•الهدف ( :)5-6تقوية حاكمية مركز تطوير (اللجان ،العالقة مع الشبكات واجمللس التنسيقي ومؤسسة التعاون،
الصالحيات واألدلة ،العالقات مع الطاقم التنفيذي.)... ،

إستراتيجيات عبرقطاعية
املهمني املؤثرين في قطاع املؤسسات األهلية .وبنا ًء عليه ،سيعمل املركز بشكل
ميثل مركز تطوير أحد الالعبني
ّ
نشط على التعاون والشراكة مع اآلخرين لتعزيز األثر وتضخيمه .باإلضافة إلى هذا ،سيقوم املركز بإعطاء األولوية
خلدمة الفقراء واملهمشني ،مع األخذ بعني االعتبار األبعاد اجلندرية والبيئية.
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املالحق
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ملحق ( :)1مقدمو املعلومات الرئيسيين للخطة اإلستراتيجية
االسم

املنصب/املؤسسة

تيري بُلاّ طة

الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون

خليل جنم

إستشاري -وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية

داود الديك

وزارة الشؤون اإلجتماعية

زاهي خوري

عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة سابق في مركز تطوير

زياد عبد اهلل

خدمات اإلغاثة الكاثوليكية

سماح أبو عون

مؤسسة مجموعة االتصاالت الفلسطينية

عبد الكرمي عاشور

عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة سابق في مركز تطوير

عبد اجمليد السويطي

عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة سابق في مركز تطوير

محمد فهمي شاللده

عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة سابق في مركز تطوير

محمد فهمي شاللده

عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة سابق في مركز تطوير

منذر الريس

عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة سابق في مركز تطوير

هاني طحان

الوكالة الفرنسية للتنمية

ياسر شلبي

منسق املساعدات احمللية
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ملحق ( )2فريق إعداد الخطة اإلستراتيجية
أعضاء مجلس إدارة مركزتطوير
صفاء أبو عصب ،رئيسة اجمللس
صالح السقا
درويش أبو شرخ
سهيل القيشاوي
عرسان إبراهيم ،أمني السر
عصام حلس
عصام عاروري ،أمني الصندوق
فارسني آغابيكان
فهمي صيام
قسطنطني الدباغ
نصفت اخلفش

طاقم مركزتطوير
إيفان نيكوليك
أزهار بسيسو
جميلة ساحلية
حسن حمارشة
ردينة أبو عرفة
رزق طه
روان عبد ربه
سائد قزمار
سماني سليمي-تاري
سهاد مخلوف
عالء غالييني
غسان كسابرة ،مدير املركز
ليلى شويكي
مهند بيرقدار
نادية غطاس
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