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كلمة مشتركة

لقد مضى عام آخر بسرعة البرق. بينما نتطلع قدما إلى الوصول إلى املجتمع املدني بجميع أطيافه، 
وإلى أكبر عدد ممكن من الفقراء واملهمشني من املجتمع، أثبت مركز تطوير املؤسسات األهلية مرة أخرى 
جدارته في كونه النموذج األنسب لتسيير التمويل للمؤسسات األهلية احمللية ومساعدتها على االعتماد 
على ذاتها واالستمرار. لقد اختار البنك الدولي وللمرة الثالثة على التوالي هذه البنية إلدارة مشروع 
املؤسسات األهلية الثالث. لعل البعض يعتبر هذه املرحلة مجرد استكمال للمرحلة السابقة، أال أن هذه 
املرحلة فريدة من نوعها: ستحاول أن حتّسن وصول خدمات إلى الشرائح املهمشة ذات جودة تقدمها 
املؤسسات األهلية، وذلك من خالل أنواع مختلفة من املنح. كما حتاول هذه املرحلة متكني القطاع 

األهلي بشكل عام، من خالل احلكم الصالح مبا فيه االلتزام مببادئ الشفافية، واحملاسبة واملساءلة.

ليس هناك شك في أن العام 2008 يشكل حتديا لنا جميعا. إن السعي إلى مّد يد املساعدة للفئات 
وجزرا  مد  بني  والسياسية  االجتماعية  الظروف  تتخبط  عندما  خاصة  بالسهل،  ليس  أمر  احملتاجة 
لتغرق الهدف الرئيس لألمة، أال وهو حتقيق احلرية واالستقالل. من جنني في أقصى الشمال، إلى 
رفح في أقصى اجلنوب، نرى بكل وضوح حاجزا فاصال يحول دون أي تواصل جغرافي بني بقاع 

وطننا، ونحن في املركز نعمل في هذه الظروف الصعبة.

إن فريق العمل في املركز فخور بعمله وفخور مبساهمته في التخفيف من األلم اإلنساني. وإن من 
نعمل على  بينما  الواقع،  أرض  ملموسة ومحسوسة على  نتائج  نرى  أن  مهماتنا وأسعدها  أصعب 
إستراتيجية طويلة األمد من البناء املؤسسي في دولة دميقراطية. نحن نعمل فعال على اإلغاثة والتنمية 

في آن واحد، وهنا يكمن التحدي.

نحن نقبل هذا التحدي، ويسرنا أن نشارككم أهم إجنازاتنا للعام 2007. خالل هذا العام احلافل، قمنا 
بتخصيص ما يزيد عن ستة ماليني دوالر ألكثر من تسعني مؤسسة أهلية، ونتطلع قدما إلى تخصيص 
املزيد. كما نعمل على توقيع وثيقة مدّونة السلوك، حيث ستقوم املؤسسات األهلية بااللتزام مبعايير عاملية 

من األداء في اإلدارة الرشيدة. وهذا يرفع فلسطني والقطاع األهلي فيها إلى مستوى أعلى من األداء.

نقدم شكرنا اخلاص لألطراف املعنية. وإن املبدأ األساسي للثقة التي أوالها املانحون لنا هو إجراءاتنا 
على  الشديد  قلقهم  هو  احلالي  إدارتنا  مجلس  ألعضاء  الرئيس  الهم  أن  كما  الواضحة.  وعملياتنا 
اإلنسان الفلسطيني. وأخيرا، فإن جوهر أي مشروع ناجح أو مؤسسة يكمن في مهنيتها والطاقة التي 

يبذلها الطاقم التنفيذي، ونشكر لهم جهودهم أيضا.

ميكن اعتبار مركز تطوير معلما من معالم التنمية في فلسطني، ونأمل أن يكثف عمله في هذا املجال. 
وبدعمكم، ميكن لنا أن نساهم في بناء مجتمع مدني دميقراطي متني، في فلسطني حرة دميقراطية.

كلمة م�شرتكة لرئي�س جمل�س الإدارة ومدير املركز

زاهي خوري
رئيس مجلس اإلدارة

زاهي خوري  رئيس مجلس اإلدارة

غسان كسابرة  مدير املركز

غسان كسابرة
مدير املركز
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من نحن؟

إن مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية من أكبر املؤسسات الفلسطينية من نوعها، نعمل 
مع املؤسسات األهلية الفلسطينية، والتعاونيات احمللية، واملؤسسات املجتمعية لتعزيز خدماتها 
ولبناء مجتمع فلسطيني أكثر استجابة لالحتياجات. إن برامج املركز ومنحه تساعد الفلسطينيني 
األهلية،  للمؤسسات  ومتويل  وأدوات  مهارات  تقدمي  خالل  من  بعضا  بعضهم  مساعدة  على 
مبا تقتضيه احلاجة لتلبية االحتياجات االجتماعية وتشجيع اعتمادها على الذات. يشجع مركز 
إدارية ومالية مهنية، ويعمل على  تبني إجراءات  الشفافية واحملاسبية عن طريق  مبادئ  تطوير 

التنسيق القطاعي وتبادل خبراته في العمل.

على الرغم من كون املركز حديث النشأة )مارس/آذار 2006 ( فقد شكل آلية رئيسة في تقدمي 
الدعم للقطاع األهلي الفلسطيني على مدى العشر السنوات األخيرة. قبل العام 2006 عمل 
املركز من خالل املرحلتني األولى والثانية من مشروع املؤسسات األهلية الفلسطينية املمول بشكل 
رئيس من البنك الدولي ومن صناديق أخرى، بإدارة جتمع مؤسسة التعاون، وجنح في استثمار 
والطلب  السابقتني،  للمرحلتني  الهائل  النجاح  إن  القطاع.  في  دوالر  مليون   50 عن  يزيد  ما 
املتزايد على اخلدمات املستمرة واجليدة، أثبتا أن هناك حاجة آللية دائمة متأسس الدعم للقطاع 

األهلي الفلسطيني حتى بعد انتهاء املرحلة الثانية من املشروع.

ونتيجة لذلك، مت تسجيل مركز املؤسسات األهلية الفلسطينية لدى وزارة الداخلية الفلسطينية 
الذي  التعاون  مؤسسة  جتمع  صالحية  وانتهت  مستقلة.  أهلية  كهيئة   2006 مارس/آذار  في 
املوجودات،  جميع  نقل  ومت  املشروع،  إدارة  هيئة  خالل  من  السابقتني،  املرحلتني  بتنفيذ  قام 
عشر  ُيراكم  الذي  األمر  اجلديد،  املركز  إلى  التعاون  مؤسسة  من  الثابتة  واألصول  واألنظمة، 

سنوات من اخلبرة واملعرفة في هذه املؤسسة الفلسطينية الدائمة.
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روؤية املركز

رائدة  مؤسسة  كوننا  على  الداخلية  الرؤية  تتمحور 
املجتمع  مؤسسات  تطوير  في  ومنوذجية  متخصصة 
اخلارجية،  رؤيتنا  أما  ومتكينها،  الفلسطيني  املدني 
فهي أن نرى شعبنا وقد حقق كامل أهدافه الوطنية.

ر�شالة املركز

األهلية  املؤسسات  قدرات  تطوير  إلى  املركز  يسعى 
استدامتها،  ودعم  ذاتها  على  اعتمادها  وتعزيز 
وتعزيز وتطوير مستويات وآليات التنسيق والتعاون 
العمل  واحتادات  وشبكات  املؤسسات  بني  املشترك 
األهلي. كما تسهم في توفير املعلومات والدراسات 
القطاع  حول  للجميع  واملتاحة  والشاملة  الدقيقة 

األهلي وبرامجه وأنشطته.

اأهداف املركز

ميكن استعراض أهداف املركز فيما يلي:

وتعزيز  األهلية  املؤسسات  قدرات  1.تطوير 
اعتمادها على ذاتها واستمراريتها.

2.تطوير قدرة املؤسسات األهلية واستعدادها لتلبية 
احتياجات الفقراء واملهشمني.

3.تعزيز وتطوير مستويات وآليات التنسيق والتعاون 
وشبكات  األهلية،  املؤسسات  بني  املشترك 
واحتادات العمل األهلي، والعمل على استكمال 

العالقة مع القطاعني العام واخلاص.

فلسطيني  مدني  مجتمع  بناء  في  4.اإلسهام 
السياسية،  التعددية  على  قائم  ودميقراطي 

واحترام حقوق اإلنسان، وسيادة القانون.

والشاملة  الدقيقة  والدراسات  املعلومات  توفير   .5
متاحة  تصبح  بحيث  األهلي  القطاع  حول 

للجميع.

املتعلقة  التنموية  السياسات  تطوير  في  6.اإلسهام 
بالعمل األهلي.

القطاع  لدعم  التأييد  وحشد  والتأثير  7.التعبئة 
األهلي ومؤسساته.
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قيم املركز الرئي�شة

تأدية  من  ومتكينها  املدني  املجتمع  مؤسسات  تطوير  إن 
نحو  التحول  نقطة  هو  ومسؤولياتها،  الرائدة  أدوراها 
الفلسطيني  املجتمع  وتطوير  االستقرار،  في  االستمرار 

وإثرائه.

ملن نقدم امل�شاعدة

لقد قمنا بتقدمي املساعدة للمستشفى اإلجنيلي في نابلس، 
أهلية  ملؤسسات  تابعة  أخرى  مستشفيات   6 إلى  إضافة 
في الضفة الغربية وقطاع غزة، عن طريق تزويد التمويل 
اخلدمات  لتحسني  الالزم  املؤسسي  والبناء  الضروري 
في  واالستمرار  املتوافرة،  غير  التخصصية  الصحية 

تزويدها.

للتبادل  الفلسطينية  للمؤسسة  العون  يد  املركز  قدم 
الثقافي، وملعهد إدوارد سعيد للموسيقا، و 22 مؤسسة 
خدمات  تقدمي  في  لالستمرار  خبرة  ذات  أخرى  أهلية 

مجتمعية.

وجنوبه،  غزة  قطاع  وسط  في  أطفال  روضة   32 مّولنا 
لتحسني الظروف الصحية في هذه الرياض.

لقد قدمنا املساعدة في املاضي، ونقدمها حاليا، وسنستمر 
في تقدميها مبعونة الله.

عمل املركز

واألدوات  باملهارات  األهلية  املؤسسات  املركز  يزّود 
من  املدني  املجتمع  مؤسسات  لتمكني  الالزم  والتمويل 
الذات،  على  واعتمادا  وجناعة  استمرارا  أكثر  تكون  أن 
في تقدمي اخلدمات احليوية للشعب الفلسطيني في الضفة 
اإلجراءات  اتباع  املركز  يشجع  كما  غزة.  وقطاع  الغربية 
اإلدارية واملالية الشفافة مع املؤسسات األهلية والشبكات 

واالحتادات لتسهيل تبادل اخلبرات والتنسيق فيما بينها.
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حملة عن أنشطة العام املنصرم

الرئيس محمود  السيد  توقيع رسمي جرى في 2 شباط/فبراير 2007 ، وبرعاية  خالل حفل 
لويس  خان  والسيد  التعاون،  مؤسسة  مدير  كّتاب،  عطاالله  د.  السيد  من  كل  وقع  عباس، 
األهلية  املؤسسات  مشروع  من  الثالثة  املرحلة  تنفيذ  تطوير  مركز  تخّول  اتفاقية  الدعبوب، 
مليون   18,7 تخصيص  على  املشروع  هذه  سيعمل  التعاون.  مؤسسة  عن  نيابة  الفلسطينية 
دوالر )10 ماليني بتمويل من البنك الدولي و 6 ماليني يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية على 
فعالية  حتسني  إلى  تهدف  مؤسسي  وبناء  منح  شكل  على  األهلي  للقطاع  سنوات(  ثالث  مدى 
التعاون،  مؤسسة  من  متويل  على  املركز  حصل  كما  األهلي.  القطاع  واستمرارية  واستقاللية 
املؤسسة األم، للمساهمة في املصاريف اجلارية، عالوة على منحة من الوكالة السويسرية للتنمية 

مببلغ 280,000 دوالر.

لذا، شهد فريق العمل سنة مفعمة بالنشاط والتحدي. لقد جنح الفريق في إنهاء اإلعداد لطلب 
ومت  احمللية،  الصحف  في  املنح  عن  وأعلن  املختلفة،  املنح  لبرامج  واإلرشادات  املقترحات، 
تقييم املقترحات الواردة، وإجراء زيارات ميدانية للتأكد من صحة املعلومات، وتوقيع اتفاقيات 
تنفيذ املنحة. قام املركز في العام املنصرم بتخصيص ما يزيد عن ستة ماليني دوالر من التمويل 
ملنح الصحة التخصصية، ومنح التمكني ومنح الشراكة. عالوة على ذلك، بذل املركز جهودا 
حثيثة في بناء قدرات املؤسسات املستفيدة من منحتي الصحة والتمكني في مجال التوريدات. 
ومت تنظيم ورش عمل حول هذا املوضوع في شهر تشرين ثان 2007 في الضفة الغربية وقطاع 
ومساعدة  وإرشاداته  التوريدات  إجراءات  على  وتدريبها  املستفيدة  املؤسسات  إلعالم  غزة، 

املؤسسات على تطوير خطة توريد خاصة لكل مؤسسة.

وتتمثل برامج املنح التي ينفذها املركز فيما يلي:

1. منح اخلدمات الصحية التخصصية

2. منح التمكني

3. منح الشراكة

4. منح الشراكة بني البلديات واملؤسسات األهلية

5. منح الطوارئ

متكني الفل�شطينيني من م�شاعدة بع�شهم بع�شا
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الصحة والعالج
منح اخلدمات ال�شحية التخ�ش�شية

املتوافرة  أو  املتوافرة حاليا،  التخصصية، غير  الصحية  املؤسسات األهلية دورا أساسيا في تقدمي اخلدمات  تلعب 
جزئيا من قبل القطاع الصحي العام. تتركز هذه اخلدمات في معاجلة حاالت مستعصية لدى األطفال، كاإلصابات 
في الدماغ أو العمود الفقري. يسهم التمويل املتاح في حتسني هذه اخلدمات الصحية التخصصية التي تفتقر إليها 
هذه الشريحة املتضررة واستمرارها، حيث قام املركز بتخصيص 1,440,000 دوالر لـــ 7 مستشفيات محلية تابعة 

ملؤسسات أهلية )4 في الضفة الغربية، و 3 في غزة(.

من خالل هذا البرنامج، سيساعد املركز كال من:

 مستشفى جمعية املقاصد اإلسالمية اخليرية في تطوير قسم جراحة األعصاب في القدس عن طريق توفير متويل 
لتأهيل وتطوير املختبرات في القسم، ومعدات العناية املركزة، وغرفة عمليات، وتأهيل الكادر الطبي في القسم 

عن طريق استقبال جراحي أعصاب مختصني.

القلب من األطفال وعالجها، عن طريق  – لتشخيص حاالت مرضى  مستشفى كاريتاس لألطفال في بيت حلم 
شراء جهاز تخطيط القلب وتزويد الطاقم باملساعدة الفنية والتدريب.

للذين  املتقدمة  العيون  بإجراء جراحة  القيام  املؤسسة األهلية على  العامة في غزة على تطوير قدرة  جمعية اخلدمة 
يعانون من أمراض في العيون، وذلك باستقبال ثالثة خبراء في علم البصريات من أسبانيا وملدة تسعة شهور.

فيما يلي الئحة باملؤسسات األهلية املستفيدة من هذه املنح:

قطاع غزة:
1. جمعية اخلدمة العامة: تقدمي خدمات صحية مميزة في جراحة العيون املتقدمة.

2. مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي: تأسيس العيادة التخصصية لعالج اإلصابات الدماغية وإصابات احلبل الشوكي.
3. احتاد جلان العمل الصحي: بناء قدرات وتأهيل خدمات اجلراحة التخصصية.

الضفة الغربية:
1. مستشفى جمعية املقاصد اخليرية اإلسالمية: مشروع تطوير قسم جراحة األعصاب.

2.جمعية أصدقاء املريض اخليرية – مستشفى األمل: تطوير وحتديث قسم األشعة وتأهيل الكادر الطبي.
3.كاريتاس بيت حلم- مستشفى األطفال: تشخيص وعالج حاالت مرضى القلب من األطفال.

4.املستشفى اإلجنيلي العربي: تطوير قسم جراحة األعصاب والدماغ والعمود الفقري.
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مت تصميم منح التمكني لدعم املؤسسات األهلية ذات اخلبرة في تقدمي خدمات اجتماعية فريدة. صممت هذه البرامج 
بناء على االحتياجات املجتمعية، حيث سيقدم املركز املساعدة املالية لتطوير حرف يدوية فلسطينية تقليدية وترويجها، 
خاصة تلك التي تصنع في املناطق الريفية من محافظة رام الله. سيتم إدخال مهارات وتصاميم جديدة، عالوة على 
خلق أسواق لها وترويجها على املستوى احمللي واإلقليمي والعاملي. ستتمكن الفئات املستفيدة التي تعمل على املشروع 

من حتسني مهاراتها وفرص عملها للخروج من دائرة الفقر، والتمكن من حتسني دخلها.

إن »جمعية بسمة للثقافة والفنون « هي مؤسسة أخرى مستفيدة من منح التمكني. يدعم املركز هذه املؤسسة في جهودها 
لتقدمي الدعم الثقافي، والنفسي، والترفيهي ألطفال غزة عن طريق دعم متويل مبادرة مسرح لألطفال مت إنشاؤه ومتويله 
من خالل جتمع مؤسسة التعاون. ستنظم هذه اجلمعية ما يزيد عن 120 عرضا مسرحيا لألطفال في املدارس، وفي 
األندية الرياضية، واملؤسسات األهلية على مدى السنتني القادمتني. وبالتزامن مع هذه العروض، ستنظم ورش عمل 
مع األطفال حول العرض املسرحي. كما سيدعم املركز تنظيم ورش عمل مسرحية لألطفال تستمر خمسة أيام يتبعها 
أداء مسرحي من قبل األطفال لزمالئهم، ومن املتوقع أن يتم تنظيم حوالي ستني ورشة على مدى السنتني القادمتني. 
من خالل ذلك، ستشجع اجلمعية ثقافة املسرح في املجتمع الفلسطيني وتعمل على تشجيع الفكر والتعبير عن الذات، 

واألهم من ذلك، ستقوم اجلمعية برسم الفرحة على وجوه األطفال الغارقني في الكآبة.

البناء املجتمعي
منح التمكني

ال�شفة الغربية

1.جمعية امللجأ األرثوذكسي العربي للمرضى واملقعدين – القدس
2.مركز سبافورد لألطفال – البلدة القدمية من القدس

3.مركز السرايا للخدمات املجتمعية – القدس
4.جمعية سيلة احلارثية اخليرية – جنني

5.احتاد اجلمعيات اخليرية حملافظات شمال الضفة الغربية-نابلس
6.جمعية اخلضر اخليرية لرعاية الطفل – بيت حلم

7.اللجنة اإلقليمية للتأهيل/وسط الضفة الغربية-رام الله
8.جمعية بيت املسنني واملعاقني اخليرية – جنني

9.املؤسسة الفلسطينية للتبادل الثقافي – رام الله
10.جمعية ترقوميا اخليرية – اخلليل

11.معهد ادوارد سعيد الوطني املوسيقا – رام الله 
12.جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية – رام الله

13.امللتقى الفكري العربي – القدس
14.بياالرا )الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب( رام الله

15.مركز تفوح للثقافة والفنون – اخلليل
16.جمعية اإلصالح اخليرية – أريحا

قطاع غزة

1.جمعية املزارعني الفلسطينيني – وسط وجنوب غزة
2.جمعية بسمة للثقافة والفنون – غزة

3.جمعية مؤسسة البيت الصامد – غزة 
4.جمعية األمل لتأهيل املعاقني – رفح 

5.جمعية أصدقاء البيئة الفلسطينية – رفح
6.جمعية فكرة للفنون التربوية – غزة

7.جمعية النخيل الفلسطينية للتنمية والتطوير – رفح وخان يونس
8.جمعية املواصي التعاونية الزراعية – رفح

9.جمعية رابطة اخلريجني املعاقني – غزة 
10 .جمعية أرض اإلنسان الفلسطينية اخليرية – خان يونس 

11 .منتدى العلماء الصغار – خانيونس
12 .جمعية املهندسني الزراعيني – غزة
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فيما يلي الئحة باملؤسسات األهلية املستفيدة من هذه املنح:

مت تخصيص 1,375,000 دوالر لـ 16 مؤسسة أهلية في الضفة الغربية، و 1,250,500 دوالر لـ 12 مؤسسة أهلية 
في قطاع غزة، اختيرت بناء على خبرتها التي ال تقل عن خمس أعوام، وعلى سجل جناحاتها في القطاع التي تعمل 
البرامج حاليا مع املؤسسات  بناء على عملية تقييم دقيقة وشاملة، ويعمل مسؤولو  فيه. وقد تأهلت هذه املؤسسات 

املستفيدة يد بيدا لضمان التنفيذ السليم للمشروعات.



منح الشراكة

التعلم من ذوي اخلربة
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املركز  قام  الصغيرة واألقل خبرة.لذا  املؤسسات األهلية  فعالية  لتحسني  آلية ممتازة  التعلم من خالل األمثلة تشكل 
أقل مع  مناطق االحتياجات وذات خبرة  القريبة من  املجتمعية  املؤسسات  الشراكة إلنشاء شراكة بني  بتصميم منح 
التعلم  طريق  عن  وفعاليتها  خدماتها  جودة  حتسني  من  املجتمعية  املؤسسات  هذه  ستتمكن  خبرة.  ذات  مؤسسات 
من املؤسسة األكثر خبرة في مجاالت مختلفة كإدارة املشروعات. إن الفائدة من هذا النوع من املنح هو نقل املعرفة 
تطوير  مركز  وسيقوم  البرنامج  هذا  من  هيدرولوجية  مؤسسة  ستستفيد  وتداخالتها.  خبرتها  مجال  في  واملهارة 
مبساعدة املبادرة التي اتخذتها هذه املؤسسة في حتسني الظروف الصحية واملائية في مختلف قرى الضفة الغربية عن 

طريق تفعيل قدراتها على تقدمي اخلدمات.

وافق مركز تطوير بعد احلصول على عدم املمانعة من البنك الدولي على ست منح في الضفة الغربية واثنتني في قطاع 
غزة، مبا مجموعه 2,173,000 دوالر إلدارة منح الشراكة.

الضفة الغربية

جلان اإلغاثة الزراعية الفلسطينية - اخلليل:
1.جمعية سيدات حلحول اخليرية

2.جمعية بيت أمر اخليرية
3.جمعية خاراس اخليرية

4.جمعية سعير اخليرية
5.جمعية اجلنوب لتأهيل ورعاية املعاقني

جمعية التنمية الزراعية )اإلغاثة الزراعية(– اخلليل:
1.جمعية الريحية اخليرية للتطوير الزراعي

2.جمعية السموع الزراعية التعاونية
3.جمعية بقار التعاونية للتسليف والتوفير غير محدودة املسؤولية

4.جمعية املنطار إلمناء الثروة احليوانية
5.جمعية السموع التعاونية لتنمية الثروة احليوانية

6.جمعية بني نعيم التعاونية ملربي األغنام
7. اجلمعية التعاونية إلمناء الثروة احليوانية

جمعية الهيدرولوجيني الفلسطينيني - رام الله :
1.نادي شباب اجلانية

2.جمعية الطيرة اخليرية
3.جمعية قبيا النسوية التعاونية للتنمية الريفية

4.نادي شباب كوبر
5.مركز تنمية املرأة الريفية

مركز العمل التنموي – معا رام الله:
1.جمعية نعلني لتطوير وتنمية العمل املجتمعي

2.جمعية تنمية الشباب
3.مركز نساء وفتيات بيت سيرا

4.نادي أطفال رنتيس
5.احتاد الشباب الفلسطيني

6.نادي بدرس الرياضي
7.مركز حنظلة الثقافي

مركز اإلرشاد الفلسطيني – القدس:
1.نادي شباب أبو ديس

2.نادي القدس
3.نادي شباب عناتا

4.جمعية تنمية الشباب
5.جمعية نور العني للمكفوفني واملعاقني

جمعية الدراسات العربية – دائرة تنمية الشباب - القدس:
1.جمعية اجلالية اإلفريقية

2.جمعية بيت دقو للتنمية والتطوير
3.جمعية مركز برج اللقلق املجتمعي

4.جمعية إيليا للشباب
5.جمعية بوابة القدس اخليرية

قطاع غزة
مؤسسة إنقاذ الطفل - فلسطني - غزة:

1.جمعية تأهيل وتطوير البيت الفلسطيني
2.جمعية رعاية الطالب الفلسطيني

3.جمعية دير البلح للتنمية املجتمعية والطفولة
4.مركز املغازي الثقافي

5.نور املعرفة اخليرية

جمعية الثقافة والفكر احلر - خانيونس:
1.جمعية أنصار البيئة الفلسطينية

2.جمعية وطن للتراث والتنمية األسرية
3.جمعية ملتقى شباب بال حدود

4.جمعية رعاية أسر املعاقني
5.جمعية الفخاري للتنمية والثقافة

6.نادي خدمات رفح

فيما يلي الئحة باملؤسسات األهلية املستفيدة من هذه املنح:



منح الشراكة بني البلديات واملؤسسات األهلية
اإنخراط املجال�س املحلية

البلديات واملؤسسات األهلية  البلديات واملؤسسات األهلية برنامج ريادي يشجع الشراكات بني  إن منح الشراكة بني 
في تلبية األولويات املجتمعية في أفقر احملافظات في مجاالت تتراوح بني التعليم املبكر، وتعليم الكبار، وإنشاء نظم 
ري مائية. ستعود هذه الشراكات باملنفعة املزدوجة، حيث ستخدم النشاطات املشتركة للتخفيف من األعباء املجتمعية، 
ودعم األنشطة البرامجية التي تنفذها املؤسسات األهلية. هدفت املبادرة التي قامت بها جمعية احلياة البرية في فلسطني 
على سبيل املثال إلى إنشاء مركز للحفاظ على البيئة في بيت ساحور. يتمحور دور املؤسسة األهلية في تطوير خطة 
بيت  بلدية  أما  بيئية وصحية عامة.  الوعي حول قضايا  رفع مستوى  للمركز، عالوة على  تّدخل  وآليات  إستراتيجية 
والفنية  اإلدارية  النظم  وتطوير  برامجه،  على  واإلشراف  وبنائه،  ملركز  تأهيل  مسؤولية  عاتقها  على  فستقع  ساحور، 
بالتنسيق مع املؤسسة األهلية. تشمل مبادرات أخرى إنشاء مكتبة عامة في املناطق البعيدة من محافظة اخلليل، ومركز 

نسوي في التجمعات األكثر تهميشا في غزة، وسينشئ هذان البرنامجان مكانا لتزويد السكان بخدمات أكثر سهولة.

قام مركز تطوير بالشراكة مع صندوق البلديات باالنتهاء من مرحلة التقييم وتخصيص مليون دوالر )0.3 مليون دوالر 
مخصصة من املركز، و 0,7 مليون دوالر من صندوق إقراض البلديات( لست مؤسسات أهلية في الضفة الغربية وأربع 

مؤسسات في قطاع غزة. وقد وقعت اتفاقيات تنفيذ املنحة في أواسط يناير/كانون ثان 2008 .

الضفة الغربية

1.جمعية احلياة البرية في فلسطني - بيت ساحور: مركز حفظ البيئة
2.مركز نسوي جناتا - جناتا : مركز خدماتي مجتمعي

3.نادي شباب السموع الرياضي - السموع: تأهيل ملعب نادي شباب السموع الرياضي
4.جمعية صوريف اخليرية لرعاية األيتام - صوريف: بناء وتشطيب وتشغيل مكتبة عامة

5.جلنة زكاة وصدقات الشيوخ - الشيوخ: عدادات مسبقة الدفع
6.جمعية بيت عوا اخليرية - بيت عوا: مركز بيت عوا للتأهيل احلرفي ومحو األمية النسوي

قطاع غزة

7.نادي الزهراء الرياضي - الزهراء: إنشاء مقر نادي الزهراء الرياضي
8.مركز القرارة للتنمية املجتمعية - القرارة: إنشاء مركز مجتمعي للنساء

9.جمعية بيت املستقبل - خزاعة: جتهيز قاعة متعددة األغراض وكمبيوتر وأنشطة تعليمية لألطفال
10 .جمعية املركز الفلسطيني للزراعة احليوية - الشوكة: حديقة الشوكة البيئية املثمرة
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فيما يلي الئحة باملؤسسات األهلية املستفيدة من هذه املنح:



شهد العام املنصرم أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية مع ازدياد ملحوظ في نسب الفقر والبطالة. ومن أجل التخفيف 
من العبء املادي على العائالت الفقيرة واملهمشة في الضفة الغربية وقطاع غزة، صمم مركز تطوير منح الطوارئ 
للمؤسسات األهلية )املمولة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية(. ستدعم منح الطوارئ مشروعات توفر فرص عمل 
مؤقتة من خالل تطوير مبان عامة تديرها مؤسسات أهلية. وقعت االتفاقية بني مؤسسة التعاون ومركز تطوير في 
أيار/مايو 2007 ، ومن املتوقع أن يتم دعم حوالي خمسني مؤسسة أهلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتوفير 

حوالي 140.000 يوم عمل مؤقت.

تاأهيل ريا�س اأطفال

اإن�شاء بيئة �شحية واآمنة

خالل  ومت  دوالر،   280.000 بقيمة  للتنمية  السويسرية  الوكالة  قدمتها  سخية  إضافية  منحة  من  املركز  استفاد 
العام املنصرم متويل 21 مؤسسة أهلية لتحسني الظروف الصحية والبيئية ل 31 روضة أطفال في وسط قطاع غزة 

وجنوبه. ويعمل املركز على االنتهاء من تنفيذ هذه املشروعات.

فعلى سبيل املثال، كانت ظروف »جمعية األمل واحملبة « صعبة وغير صحية، حيث إن مقّرها مبنى قدمي ليس فيه 
شبكة صرف صحي. أما اليوم، فتم تأهيل الروضة بشكل كامل وبناء مراحيض جديدة، وشراء ألعاب خارجية. 
الحقا لهذا التدخل، تبني أّن نسبة الزيادة في استقبال األطفال بلغت 20 % وهو احلد األقصى املمكن. تسهم هذه 

املشروعات في خلق فرص عمل مؤقتة لعمال البناء العاطلني عن العمل.

منح الطوارئ

توفري فر�س عمل وحت�شني املباين العامة التي تديرها املوؤ�ش�شات الأهلية

املساعدة الطارئة
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1.جمعية العودة - غزة
2.جمعية الفخاري للتنمية الثقافية - خان يونس

3.جمعية النجدة - رفح
4.جمعية أهالي املواصي اخليرية - غزة

5.االحتاد العام للمرأة اخليرية - دير البلح
6.جمعية األمل واحملبة - مخيم املغازي

7.جمعية بناة املستقبل - رفح
8.نادي خدمات دير البلح - دير البلح

9.جمعية الشابات املسلمات - رفح
10 .جمعية تطوير املرأة الفلسطينية – البريج

11 .جمعية تنمية قدرات الريف - غزة

12 .برامج الطفولة املبكرة - رفح
13 .جمعية األم احلنون اخليرية لرعاية األمومة والطفولة - رفح

14 .اجلمعية الفلسطينية لرعاية األمومة والطفولة - رفح
15 .احتاد جلان املرأة للعمل االجتماعي - رفح

16 .جمعية التكافل للتنمية املجتمعية - رفح
17 .االحتاد النسائي- خان يونس

18 .جمعية أحباء الطفل الفلسطيني - عبسان الكبيرة
19 .جمعية املبرة اخليرية - غزة

20 .جمعية شموع األمل لتنمية وثقافة الطفل - غزة
21 .جمعية املغازي للتأهيل املجتمعي - غزة

فيما يلي الئحة باملؤسسات األهلية املستفيدة من هذه املنح:



املبالغ املخصصة
بالدوالر املبالغ املرصودة بالدوالر البند

2.625.500 2.625.500 منح التمكني

2.238.000 2.238.000 منح الشراكة

286.000 286.000 منح الشراكة مع البلديات

1.440.000 1.440.000 منح الصحة

 ----- 7.476.000 منح الطوارئ

6.589.500 14.065.500 املجموع

النسبة املئويةاملبالغ املخصصة بالدوالرعدد املنحاملوقع

17 %161.121.000القدس
47 %503.095.000الضفة الغربية

36 %322.373.500قطاع غزة
100 %986.589.500املجموع

املبالغ املخصصة للمنح
املبالغ املخ�ش�شة ح�شب املنح واملر�شودة للعام 2007

املنح املخ�ش�شة جغرافيا

1.121.000

3.095.000

2.373.500
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Apollo Images
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احلكم الصالح

مدونة �شلوك املوؤ�ش�شات الأهلية الفل�شطينية

شهد املركز عاما حافال خاصة فيما يتعلق بتطوير مدّونة السلوك انطالًقا من ميثاق الشرف الذي 
سبق ومت تطويره بالتشاور مع شريحة واسعة من املؤسسات األهلية الفلسطينية من خالل املرحلة 
ألخالقيات  معيار  هي  السلوك  مدونة  إن  الفلسطينية.  األهلية  املؤسسات  مشروع  من  الثانية 
وسلوكيات العمل في إطار عمل املؤسسات األهلية حتدد ملجالس إدارتها وللموظفني مجموعة 

السلوكيات والقيم الواجب مراعاتها أثناء أدائهم ملهامهم.

للقطاع  السلوك  مدّونة  حول  الفلسطينية  األهلية  املؤسسات  بني  اتفاق  إلى  الوصول  أجل  من 
األهلي، سّهل مركز تطوير عملية إنشاء االئتالف األهلي ملدونة السلوك الذي  يتكون من أربع 
شبكات واحتادات رئيسة في فلسطني وهي شبكة املنظمات األهلية الفلسطينية، والهيئة الوطنية 
واالحتاد  اخليرية،  للجمعيات  الفلسطيني  العام  واالحتاد  الفلسطينية،  األهلية  للمؤسسات 
الفلسطيني العام للمنظمات غير احلكومية في غزة. وفي شهر أيلول/سبتمبر 2007 مت االتفاق 
حول دور االئتالف ومسؤولياته، وبعد تشكيله، عمل كل عضو على التشاور مع املؤسسات 
املنضوية حتت تلك الشبكة أو االحتاد والتي بلغت أكثر من 200 مؤسسة أهلية ومت التوصل إلى 
مسودة نهائية للمدونة. ولضمان التزام املدونة املقترحة مبعايير الشفافية واملساءلة، مت التعاقد مع 
االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان( ملراجعة املسودة النهائية منها، والتي تعكس معايير 
عاملية من احلكم الصالح مبا فيها الشفافية واملساءلة. هذا، وسينظم مركز تطوير حفال لعرض 
مّدونة السلوك بشكلها الرسمي، وإقرارها وتوقيعها رسميا من قبل املؤسسات األهلية املشاركة 

)من اجلدير بالذكر أن االلتزام باملدونة هو أمر اختياري يعود لقرار كل مؤسسة أهلية(. 

كما سيجري مركز تطوير عملية تقييم جلميع املؤسسات التي وقعت على الوثيقة وتقدمت بطلب 
للمساعدة الفنية التي من شأنها أن تساعد املؤسسة على االلتزام باملدونة وتطبيق مبادئها وذلك 

الختيار خمسني مؤسسة تكون بحاجة ماسة إلى املساعدة الفنية. 

حت�شني اأداء �شبكات املنظمات الأهلية الفل�شطينية

بهدف مساعدة شبكات املؤسسات األهلية الفلسطينية على زيادة فعاليتها، سيقدم مركز تطوير 
أو  قطاع  ضمن  املتخصصة  للشبكات  أولهما  الفلسطينية:  األهلية  للشبكات  املنح  من  نوعني 
باملظالتية، وهي  لها  الرئيسية والتي يشار  موضوع معني، والثاني يخصص للشبكات األهلية 
التي متت اإلشارة إليها أعاله. وفيما يخص الشبكات املتخصصة، عمل مركز تطوير على تأهيل 
عدد منها لدعوتها لتقدمي مقترحات مشاريع بهدف تعزيز فعالية هذه الشبكات. هذا وقد متت 

هذه العملية عبر حتديد عدد من املعايير التي مت اإلعالن عنها عبر الصحف احمللية.

�شمان املهنية واأخالقيات املهنة
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وفي شهر أكتوبر/تشرين أول 2007، نظم املركز ورش عمل في الضفة وغزة هدفت إلى مناقشة معايير أداء الشبكات. 
وهدفت الورش إلى إنشاء منبر ملناقشة القضايا املختلفة، وضعهم احلالي ودورهم في املجتمع الفلسطيني، إضافة إلى 
صياغة منظور فلسطيني موحد حول تطوير معايير األداء. إن نتائج هذه الورش أتاحت تصميم آلية لتقييم وتعزيز فعالية 
الشبكات بحيث عمل مركز تطوير على تطوير أداة لتقييم فعالية الشبكات وأدرجها كجزء ومتطلب أساسي ضمن طلب 

املنحة اخلاصة بالشبكات )والتي مت اإلعالن عنها(. 

تاأمني �شحي للموؤ�ش�شات الأهلية

برنامج املّوحد - اليونيفايد

شأنه  من  الذي  فلسطني  في  نوعه  من  األول  البرنامج  تطوير  مركز  يقدم 
بدون  وعائالتهم،  األهلي  القطاع  في  للعاملني  صحية  خدمات  تزويد 
التأمني،  بوالص  لتصميم  ثالث  طرف  وحدة  املركز  أنشأ  لقد  استثناء. 
وتطويرها، واإلشراف عليها وتقييمها. ويتوقع املركز أن يتم اختيار مزود 
لتوقعات  العام 2008 ليستجيب بشكل أفضل  خدماتي جديد في مطلع 
حالًيا،  البرنامج  في  املشتركني  عدد  أما  األهلية.  واملؤسسات  املوظفني 
مختلفة  أهلية  مؤسسة   73 من  وعائالتهم  موظف/ة   21000 فيتجاوز 

منضوون في البرنامج. 

البوابة اللكرتونية م�شادر

بهدف تسهيل تبادل املعلومات بني مؤسسات املجتمع املدني، أنشأ مركز 
تطوير »مصادر« البوابة اإللكترونية التي تقدم دليال للمؤسسات األهلية، 
عن  املعلومات،  لتبادل  وفرصة  للتشبيك،  وفرصا  تعليمية،  ومصادر 
االلكترونية  الصفحة  ملطالعة  عضو  لكل  سري  ورقم  اسم  منح  طريق 
وجلب املعلومات. لقد وصل عدد املشتركني منذ يوم إنشائه حتى يومنا 
هذا 297 مؤسسة أهلية، في الضفة الغربية والقطاع. يعمل املركز حاليا 

على حتسني هذا املنبر وميكنكم زيارة املوقع على

تبادل املعلومات

www.masader.ps
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لل�شنة املنتهية يف 31 / 12 / 2007

بيان الدخل وامل�رصوفات

املبلغ بالدوالر اإليرادات

1,500,000 البنك الدولي
141,298 الوكالة الفرنسية للتنمية
774,987 الوكالة السويسرية للتنمية من 1/ 2006/7
111,036 برنامج التأمني الصحي املّوحد واملصادر

49,812 إيرادات الفوائد
2،577,133 مجموع اإليرادات

املصرفات
923,983 البنك الدولي

43,234 الوكالة الفرنسية للتنمية
1،422,505 الوكالة السويسرية للتنمية من 1/ 2006/7

119,765 برنامج التأمني الصحي املّوحد واملصادر
2،509,487 مجموع املصروفات

67,646 مجموع الفائض للسنة

جدول ال�رصف لل�شنة املنتهية يف 31 / 12 / 2007 بالدولر الأمريكي

الوكالة الفرنسيةالبنك الدوليالبند
للتنمية

الوكالة السويسرية للتنمية من 
2006 / 7/1

برنامج التأمني الصحي 
املّوحد واملصادر

املجموع

1,632,763----1,324,768----307,995املنح
األعمال 

34,369------------34,369واخلدمات

املصاريف
581,61943,23497,737119,765842,355اجلارية

923,98343,2341,422,505119,7652,509,487املجموع
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عالوة على الدعم املقّدم من مؤسسة التعاون وهي املؤسسة األم، هناك ثالثة مانحني رئيسيني وهم البنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية 
والوكالة السويسرية للتنمية.

الفلسطينية  األهلية  املؤسسات  مشروع  من  والثانية  األولى  للمرحلتني  تنفيذه  خالل  التعاون  مؤسسة  جتمع  على  التعاون  مؤسسة  أشرفت 
املدعوم من البنك الدولي، وستستمر املؤسسة في دعم القطاع األهلي عن طريق املساهمة في تغطية جزء من املصاريف اإلدارية للمركز. 
كما خصصت املؤسسة عائدات الوقفية البالغة قيمتها مليون دوالر لتغطية النفقات اجلارية للثالث سنوات القادمة. كما ستستخدم مؤسسة 

التعاون خدمات املركز لصرف التمويل املستقبلي الذي قد حتصل عليه لبرامج تقوم على تنفيذها مؤسسات أهلية.

الثالثة، اتفاقية تنفيذ املشروع مببلغ 10 ماليني دوالر،  انخرط البنك الدولي مع مركز تطوير منذ شباط/فبراير 2007 عندما وقع، للمرة 
لتنفيذ املرحلة الثالثة من مشروع املؤسسات األهلية الفلسطينية على مدى ثالث سنوات.

انخرطت الوكالة الفرنسية للتنمية مع مركز تطوير منذ كانون أول 2006 حيث قدمت منحة ثانية مبقدار ستة ماليني يورو لتنفيذ مشروع توفير 
فرص عمل مؤقتة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

انخرطت الوكالة السويسرية للتنمية مع املركز منذ تشرين ثان/نوفمبر 2005 لتنفيذ مشروع خلق فرص عمل في قطاع غزة بعد اجتياح القطاع 
في شهر مايو/أيار 2005 . بلغت املساهمة األولى للوكالة الفرنسية 1,6 مليون دوالر وحاليا، وفرت دعما إضافيا لتأهيل 32 روضة أطفال 

في وسط وجنوب قطاع غزة مبجموع 280,000 دوالر.

املانحون للعام 2007

باملشورة واإلرشاد،  العليا في مركز تطوير ويزوده  الهيئة  ميثل مجلس اإلدارة 
املدني  واملجتمع  القطاعات،  مختلف  ميثلون  عضوا  عشر  ثالثة  من  ويتكون 
ومستقلني، ويجلس ممثل عن البنك الدولي كمراقب فقط. وفيما يلي أسماء 

األعضاء:

 زاهي خوري، رئيس املجلس، عن القطاع اخلاص

 عبد الكرمي عاشور، نائب الرئيس، عن املجتمع املدني

 سليمان اخلليل، أمني السّر، عن املجتمع املدني

 محمد شديد، أمني الصندوق، عن املجتمع املدني

 عالم جرار، عن شبكة املنظمات األهلية الفلسطينية

 فهمي الشاللدة، عن االحتاد العام للجمعيات اخليرية

 محمد منذر الريس، عن االحتاد الفلسطيني العام للمنظمات غير احلكومية 

 عطاالله كتاب، عن مؤسسة التعاون

 سفيان مشعشع، عن مؤسسة التعاون

 هشام قدومي، عن مؤسسة التعاون

 راوية الشوا، عن املجتمع املدني

 درويش أبو شرخ، عن املجتمع املدني

 نهلة العسلي، عن املجتمع املدني

جمل�س الإدارة

الإدارة

غسان كسابرة، مدير املركز
ناديا غطاس، مساعدة إدارية

إيلونة قسيسية، شؤون املجلس

دائرة املنح

خالد اخلطيب، مدير الدائرة
ردينة أبو عرفة، مساعدة إدارية

ملك مصري، منسقة البرامج
ناصر الشيخ علي، منسق البرامج

محمد الطرشان، منسق البرامج
رجا التوتنجي، منسق البرامج

دائرة الدعم القطاعي

سهى الصايغ، مديرة الدائرة
كارول مكركر، مساعدة إدارية

حسن حمارشة، منسق محتوى البوابة
رشا صالح الدين، منسقة البناء املؤسسي

رشا مصلح، مسؤولة خدمة الزبائن
رامي صالح، منسق البرنامج

دائرة جتنيد الأموال والإعالم

مي فرسخ، مديرة الدائرة
روال الصراص، مسؤولة اإلعالم

الدائرة املالية والإدارية

شادي قرع، مدير الدائرة
نادرة اخلطيب، محاسبة رئيسية

بشير جبر، اختصاصي التوريدات
علي اخلطيب، اختصاصي نظم املعلومات

قدري شيحا، دعم إداري
رزق طه، سائق

مكتب غزة

عالء الغالييني، مدير البرنامج
رندة مكي، مساعدة إدارية

منذر عبد الهادي، مسؤول برامج
عالء الشرفا، مسؤول برامج

طاقم املوظفني

مكتب ال�شفة الغربية
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