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رسالة مدير المركز

يف هذه ال�سنة ،يبد�أ مركز تطوير امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية عامه اخلام�س يف دعم
وتطوير العمل الأهلي الفل�سطيني ،وي�سري بفاعلية م�ضاعفة ور�ؤية وا�ضحة نحو
حتقيق �أهدافه التي بلورها يف خطته اال�سترياتيجية للأعوام اخلم�سة القادمة.
وها هو املركز ي�ضع ن�صب عينيه ر�ؤيته لقطاع �أهلي فل�سطيني فعال ي�ساهم يف بناء
ً
جمتمع مدين ،من خالل حتقيق �أهدافه ب�أن ي�صبح ً
رئي�سيا لدعم وتطوير
عنوانا
القطاع الأهلي وم�ؤ�س�ساته ،م�ستجيبا للإحتياجات املجتمعية املختلفة ،ومقدما
خلدمات نوعية تتوائم و�أولويات املجتمع الفل�سطيني ،وداعما للقطاع الأهلي ليكون
م�ؤثرا وم�شاركا يف بلورة ال�سيا�سات واخلطط التنموية ،وتنفيذها ومراقبتها.
ن�ضع بني �أيديكم هذه الن�شرة التي تعك�س اجنازات مركز تطوير خالل الأ�شهر
القليلة املا�ضية ،والتي تركز ب�شكل خا�ص على دور املركز املميز يف دعم امل�ؤ�س�سات
الأهلية يف قطاع غزة ،م�ساهمة يف جهود اعادة اعمار وتنمية القطاع ،وا�ستجابة
لالحتياجات املتزايدة من خدمات �صحية متخ�ص�صة ،وزراعية ونف�سية واجتماعية،
واعادة الت�أهيل لذوي االحتياجات اخلا�صة وغريها من اخلدمات واالن�شطة .وذلك
تكامال مع دور امل�ؤ�س�سات الأهلية يف غزة ،الفاعلة يف توثيق االنتهاكات واملنا�صرة
من اجل حماية ودعم مبادىء حقوق االن�سان ،والدفاع عن حقوق الن�ساء واالطفال،
وتعزيز م�شاركة ال�شباب يف احلياة العامة وتزويدهم مبنابر التعبري عن الذات.
و�ضمن دوره يف تطوير عمل القطاع الأهلي ،يزود مركز تطوير امل�ؤ�س�سات االهلية
بامل�ساعدات الفنية الالزمة والدرا�سات واالبحاث ،ليمكن القطاع الأهلي باتخاذ
الدور الفاعل وامل�ؤثر يف املجتمع الفل�سطيني ،ومن هنا جاءت درا�سة “تتبع الدعم
اخلارجي للمظمات الفل�سطينية غري احلكومية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة يف
الفرتة ما بني  ”2008-1999لتلقي ال�ضوء على هذا اجلانب ،حيث يعتمد هذا
القطاع وب�شكل متزايد على الدعم اخلارجي ،مما يهدد ب�شكل كبري ا�ستدامة عمل
املنظمات غري احلكومية وتعزيز دورها املجتمعي احليوي.
يتمنى مركز تطوير ان ت�أخذ الأو�ضاع الراهنة �سيا�سية كانت او اقت�صادية
منحى ايجابيا ي�ساهم يف ا�ستمرار دوره الن�شيط يف خدمة القطاع الأهلي،
وامل�ساهمة يف حتقيق �أهدافه التنموية .و�أن يكون عمل مركز تطوير يف الأ�شهر
القادمة ا�ستمرارا جلهود جمل�س ادارة املركز وموظفيه وامل�ؤ�س�سات امل�ستفيدة
واملانحة يف خدمة املجتمع الفل�سطيني.

في هذا العدد ...
• تخصيص  3مليون دوالر لقطاع غزة ضمن منح
التمويل اإلضافي
• مركز تطوير يصدر نتائج دراسة حول متابعة الدعم
الخارجي للمنظمات األهلية الفلسطينية في
الضفة الغربية وقطاع غزة خالل الفترة 2008-1999
• مركز تطوير يمد يد العون إلى مرضى قطاع غزة
• منحة تأسيس العيادة التخصصية لعالج اإلصابات
الدماغية في قطاع غزة تسطر نجاحا باهرا
• إنهاء إعادة تأهيل واحد وأربعين بئرا في غزة
• حفل عشاء خيري تحت اسم «من أجل أطفالنا»
• مركز تطوير يعقد ورشة عمل حول طرق
وإمكانيات استخدام بوابة مصادر
•  950ألف دوالر أمريكي لمشاريع استصالح أراضي
زراعية وتأهيلها

 %43من موازنته تذهب لصالح قطاع غزة
مركز تطوير
يستمر في
دعمه لمؤسسات
القطاع بتوقيع
منح التمويل
اإلضافي
2

جانب من حفل التوقيع.

يلعب مركز تطوير امل�ؤ�س�سات دورا رياديا يف دعمه لقطاع
امل�ؤ�س�سات الأهلية يف غزة ،وتعزيز م�ساهمتها يف جهود �إعادة
الإعمار يف القطاع ،وتنعك�س ر�ؤية املركز يف دعمه الدائم واحليوي
مل�ؤ�س�سات القطاع .ولهذا الغر�ض وقع املركز �إتفاقيات تنفيذ املنح
مع امل�ؤ�س�سة �ضمن منحة التمويل الإ�ضايف البالغة قيمتها 3مليون
دوالر �أمريكي ،واملقدمة من البنك الدويل ،مل�شروع امل�ؤ�س�سات
الأهلية الفل�سطينية الثالث.
�أما امل�شاريع التي �سيتم تنفيذها فت�أتي ثمانية منها �ضمن منح
التمكني ،والتي تدعم امل�ؤ�س�سات الأهلية ذات اخلربة يف تقدمي
خدمات اجتماعية نوعية وخمتلفة للفئات الأكرث فقرا وتهمي�شا
مل�ساعدتهم على جتاوز الظروف ال�سيئة التي يعي�شها ال�شعب
الفل�سطيني .وت�ساعد هذه املنح �أي�ضا على بناء قدرات امل�ؤ�س�سات
الأهلية ومتكينها عن طريق �إ�شراكها يف عملية حتديد االحتياجات
وتنفيذ امل�شروعات .وامل�ؤ�س�سات امل�ستفيدة من هذه املنح هي:
جمعية �أ�صدقاء البيئة الفل�سطينية ،وجمعية ب�سمة للثقافة والفنون،
وجمعية النخيل الفل�سطينية للتنمية والتطوير ،وجمعية املزارعني
الفل�سطينني ،وجمعية املهند�سني الزراعيني ،وجمعية املوا�صي
التعاونية الزراعية  ،وجمعية �أر�ض الإن�سان اخلريي ،وجمعية
�أطفالنا ال�صم.
وتندرج اثنتان من االتقاقيات املوقعة �ضمن منح ال�شراكة ،والتي
ُ�صممت لإن�شاء �شراكات ما بني امل�ؤ�س�سات الأهلية ال�صغرية ذات
اخلربة املتوا�ضعة مع م�ؤ�س�سات �أهلية لها خربة طويلة يف العمل على

م�ستوى الوطن ،لتمكن هذه املنح امل�ؤ�س�سات ال�شريكة من حت�سني نوعية
اخلدمات وفعاليتها ،وحت�سني فر�ص التمويل لدى امل�ؤ�س�سات ال�شريكة
واكت�ساب اخلربة من امل�ؤ�س�سة الرائدة يف جماالت خمتلفة ك�إدارة
امل�شاريع وت�صميم الربامج .وامل�ؤ�س�سات امل�ستفيدة من هذه املنح هي
�أوال :جمعية انقاذ الطفل  -فل�سطني ،بال�شراكة مع جمعية ت�أهيل
وتطوير البيت الفل�سطيني ،جمعية رعاية الطالب الفل�سطيني ،وجمعية
دير البلح للتنمية املجتمعية والطفولة ،ومركز املغازي الثقايف ،وجمعية
نور املعرفة اخلريية .وثانيا :جمعية الثقافة والفكر احلر ،بال�شراكة مع
جمعية �أن�صار البيئة ،وجمعية �شباب بال حدود ،وجمعية رعاية �أ�سر
املعاقني ،وجمعية الفخاري للثقافة والتنمية ،وجمعية نادي خدمات رفح.
وامل�شاريع الأخرى ت�أتي �ضمن منح اخلدمات ال�صحية ،والتي
ت�ساهم يف دعم امل�ست�شفيات التابعة للم�ؤ�س�سات الأهلية
الفل�سطينية لتتمكن من تزويد خدمات رعاية �صحية متميزة
مكملة لتلك املتوفرة يف النظام ال�صحي احلكومي .وتتلقى هذه
املنح كل من جمعية اخلدمة العامة ،وامل�ست�شفى الأهلي العربي.
وقد جرى حفل التوقيع على هذه االتفاقيات بح�ضور ممثلني عن
امل�ؤ�س�سات االهلية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،ومدير مركز تطوير
ال�سيد غ�سان ك�سابرة ،ومديرة برامج املنح ال�سيدة جميلة �ساحلية،
واملدير املايل والإداري ال�سيد �شادي قرع ،ومدير برنامج غزة ،ال�سيد
عالء غالييني .وجرى يف  30كانون ثاين  ،2010يف مقر مركز تطوير
يف الرام وبالربط عرب تقنية “الفيديوكونفرن�س” مع مكتبه يف قطاع
غزة.

مركز تطوير يصدر نتائج دراسة حول
متابعة الدعم الخارجي للمنظمات األهلية الفلسطينية
في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل الفترة 2008-1999
انطالقا من دوره الأ�سا�سي يف تطوير القطاع الأهلي الفل�سطيني،
ويف خطوة تعترب الأوىل من نوعها يف هذا احلجم ،قام مركز تطوير
باجراء حتليل معمق حول التمويل املوجه �إىل املنظمات غري احلكومية
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،م�ستعر�ضا الأدبيات املتوفرة حول حجم
هذا التمويل ،ليجد املركز فجوة كبرية يف املعلومات املتاحة حول حجم
الدعم و�آليات التمويل و�أنواعه وم�صادره ،ونق�صا يف املعلومات حول
توزيع هذا التمويل جغرافيا وقطاعيا.
الأمر الذي ا�سرتعى اهتمام املركز لي�أخذ زمام املبادرة يف اجراء
درا�سة �شاملة ملتابعة الدعم اخلارجي للمنظمات الأهلية خالل الفرتة
 ،2008-1999بالتن�سيق مع وزارة التخطيط والتنمية الإدارية ،نفذها
معهد الأبحاث وال�سيا�سات االقت�صادية «ما�س» .ومت خاللها اجراء
م�سحني مل�صادر التمويل وجماالت االنفاق� ،أحدهما من جهة املمولني،
والآخر من جهة املنظمات الأهلية املتلقية للدعم.
و�إىل جانب املعلومات املثرية للإهتمام التي خل�صت اليها الدرا�سة ،فهي
تعطي ا�شارات غاية يف الأهمية حول واقع الدعم املتاح للم�ؤ�س�سات الأهلية
والذي مل يتجاوز  %10من اجمايل امل�ساعدات اخلارجية على مدار ال�سنوات
الع�شر املا�ضية ،يوفر االحتاد االوروبي  %70منها ،حيث يعترب املمول الأكرب
لل�سلطة الفل�سطينية ،ولقطاع املنظمات غري احلكومية.
ومع العلم ان امل�ساعدات اخلارجية ت�شكل ما ن�سبته  %60من الدخل
القومي الفل�سطيني ،اال ان اعتمادية املنظمات غري احلكومية على
هذه امل�ساعدات تعترب اكرب حجما حيث ت�شكل  %78من ايراداتها ،وقد
تواكبت هذه االعتمادية مع تناق�ص التمويل املحلي للمنظمات غري
احلكومية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
وو�ضحت الدرا�سة العالقة الرتابطية بني الواقع ال�سيا�سية

المتحدثون خالل المؤتمر.

والقطاعات التي تتلقى الدعم ،حيث تتلقى املنظمات غري احلكومية
امل�شاركة يف ان�شطة قائمة على حقوق الإن�سان مثال احل�صة الأكرب من
امل�ساعدات اخلارجية ثم تتبعها بقية القطاعات.
وبدوره قام مركز تطوير باطالع امل�ؤ�س�سات الأهلية ،وقطاع املمولني،
والقطاع احلكومي على هذه الدرا�سة ،ومناق�شة ما ميكن �أن تقوم به
وزارة التخطيط والتنمية يف �ضوء هذه النتائج ،اذ عقد م�ؤمترا لهذا
الغر�ض يف تاريخ .2010/2/15
وعقد امل�ؤمتر يف قاعات الهالل الأحمر يف رام اهلل وغزة بح�ضور ما
يزيد عن مئة �شخ�ص من خمتلف امل�ؤ�س�سات واجلهات املانحة والوزارات.
و�أ�شار مدير مركز تطوير ال�سيد غ�سان ك�سابرة خالل امل�ؤمتر �إىل
اعتماد قطاع امل�ؤ�س�سات الأهلية الكبري على التمويل اخلارجي على
الرغم من الدور املهم الذي يلعبه هذا القطاع يف رفد امل�سرية التنموية
الفل�سطينية يف خمتلف القطاعات.
وبدوره �أكد الدكتور �ستيفان �سالمة ،امل�ست�شار اخلا�ص للوزير بوزارة
التخطيط والتنمية الإدارية ،على �أهمية ا�ستخدام �أموال الدول املانحة
بالطرق الفاعلة وال�سليمة لتحقيق �أهداف التنمية م�شريا �إىل �أهمية
الرقابة على هذه الأموال يف �ضوء نق�ص املعلومات لدى وزارة التخطيط
والتنمية الإدارية حول جميع م�صادر التمويل اخلارجية وكيفية �صرف
الأموال ،م�ؤكدا على �ضرورة العمل التكاملي ما بني احلكومة وامل�ؤ�س�سات
الأهلية يف هذا املجال مع الأخذ بعني االعتبار ا�ستقاللية القطاع الأهلي.
ومت يف امل�ؤمتر عر�ض لأهم نتائج وتو�صيات الدرا�سة من قبل ال�سيد
�أندرو هنرت ،الباحث يف معهد الأبحاث وال�سيا�سات االقت�صادية «ما�س».
للح�صول على ن�سخة الكرتونية من الدرا�سة ميكن مراجعة موقع
مركز تطوير االلكرتوينwww.ndc.ps :

السيد غسان كسابرة يلقي كلمته امام الحضور.
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مركز تطوير يمد يد العون الى مرضى قطاع غزة
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مل يعلم فريد وهو ي�شعر ب�أوجاع يومية يف كلتا يديه �أن ال�شلل قد يكون
م�صريه ،ومع الوقت حتولت هاتان اليدان اللتان حتمالن الرحمة للمر�ضى
الذين ينقلهم معه يف �سيارة الإ�سعاف ،اىل �سبب دائ��م ل�شكواه و�أمل��ه
ال�شخ�صي .فريد ال�شاعر �سائق �سيارة الإ�سعاف توجه كمري�ض هذه املرة
اىل طبيبه ب�س�ؤال ب�سيط حول �سبب هذه الأوج��اع ومن ذاك اليوم بد�أت
الإجابات بالتطور.
وكغريه من �سكان قطاع غزة ،يعلم فريد �أن احل��االت اخلا�صة ال عالج
لها داخل حدود القطاع ،وهنا كانت املفاج�أة غري ال�سعيدة ،فمع مرور 57
يوم تدهورت حالته ،فطلب اخت�صا�صي املخ والأع�صاب منه اجراء �صورة
رنني مغناطي�سي ،و�أظهرت ال�صورة وجود �ضغط �شديد على النخاع ال�شوكي
يف منطقة الرقبة ،قد ت�ؤدي به اىل حالة �شلل �شبه م�ؤكدة ت�ستدعي تدخال
جراحيا غري متوفر يف م�ست�شفيات القطاع.
ف�أ�صبح ا�سم فريد �ضمن قائمة التحويالت الطبية اىل اخلارج بني مئات
الأ�سماء الأخرى ،وبات يف انتظار فتح معرب رفح ،وخماوف الإ�صابة بال�شلل
الكامل تهيمن عليه وعلى عائلته يف ظل احل�صار.
ويف هذا الوقت كان م�شروع تطوير خدمات جراحة املخ والأع�صاب جاريا
يف م�ست�شفى ال��وف��اء ،بتمويل من البنك ال��دويل ،من خ�لال مركز تطوير
امل�ؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية ،وا�ستطاع الدكتور جمال غو�شة اخت�صا�صي
املخ واالع�صاب دخول قطاع غزة ،للم�ساهمة يف امل�شروع من خالل حت�سني
قدرات الت�شخي�ص الطبي والتدخل اجلراحي داخل امل�ست�شفى ،وكانت بارقة
الأمل التي مل يتوقعها فريد ب�أن �أجرى له الدكتور غو�شة �أول عملية جراحية
من نوعها يف قطاع غزة ،جاءت بعد م�ساهمة البنك الدويل يف ت�سهيل و�صول

د .جمال غوشة مع فريد الشاعر بعد العملية.

بع�ض امل�ع��دات ال�لازم��ة لتنفيذ العملية ،وخ�لال ف�ترة وجيزة مت التدخل
جراحي ًا و�إزالة ال�ضغط املوجود على النخاع ال�شوكي عرب �إزالة الغ�ضاريف
ال�ضاغطة عليه ،وزراعة غ�ضاريف ا�صطناعية يف منطقة الغ�ضاريف املزالة
ليعود العمود الفقري يف منطقة الرقبة اىل التحرك يف كافة الإجتاهات
وب�شكل طبيعي .وبعد �إجراء العملية متكن فريد من حتريك جميع �أع�ضاء
ج�سمه ،وعاد اىل حياته الطبيعية.
وحالة فريد لي�ست احلالة الوحيدة ،فقد قام الدكتور غو�شة بفح�ص �أكرث
من  80حالة مخ و�أع�صاب خالل زيارته ،وق��ام باجراء  3عمليات جراحية
وتدريب الطاقم املحلي لتمكينهم من �إجراء عمليات م�شابهة يف امل�ستقبل.

منحة تأسيس العيادة التخصصية لعالج اإلصابات
الدماغية في قطاع غزة تسطر نجاحا باهرا
�أزالت منحة ت�أ�سي�س العيادة التخ�ص�صية لعالج الإ�صابات الدماغية
و�إ�صابات احلبل ال�شوكي وقيمتها � 148ألف دوالر �أمريكي عبئا كبريا عن
م�ست�شفى الوفاء يف قطاع غزة ،وقدمت اجنازات هذه املنحة دليال على
جناح القطاع الأهلي يف امل�ساهمة يف حت�سني خدمات القطاع ال�صحي
يف �أكرث املناطق حاجة وت�ضررا من الظروف ال�سيا�سية واالقت�صادية يف
فل�سطني .ولعب مركز تطوير من خالل تقدمي هذه املنحة دورا هاما يف
توريد �أجهزة ومعدات طبية لغرفة العناية املكثفة ،وتوريد �أجهزة ومعدات
لغرفة جراحة العظام ،وا�ستقدام الدكتور جمال غو�شة اخت�صا�صي املخ
واالع�صاب ،لتقدمي خدمات بناء القدرات للطاقم املحلي من خالل تقدمي
حما�ضرات علمية متخ�ص�صة و�إجراء عمليات جراحية نوعية.
وي�ساهم امل�شروع يف متكني الطواقم املحلية من خالل برنامج بناء القدرات
النظري والعملي ،وحت�سني ق��درات الت�شخي�ص الطبي والتدخل اجلراحي
الالحق ،كما ي�ساهم كذلك يف التخفيف من قائمة التحويالت اخلارجية
الطويلة للمر�ضى يف وزارة ال�صحة ،والتي لها تبعات مالية �ضخمة ،كما
يخفف عن احلاالت املحولة عبء ال�سفر وطول االنتظار والعناء على املعابر.
وقد اقت�ضى الرتتيب لدخول الدكتور غو�شة ،اىل قطاع غزة تدخال

مبا�شرا من مركز تطوير والبنك ال��دويل ل��دى اجلهات املخت�صة
لت�سهيل عملية احل�صول على الت�صاريح الالزمة ،بل وت�سهيل عملية
و�صول بع�ض الأدوات اجلراحية ال�ضرورية ب�شكل طارئ مما �ساهم يف
ت�سهيل تنفيذ الأن�شطة ذات ال�صلة مبهمته.
وق��د ق��ام الدكتور غو�شة خ�لال زيارته بجرد وتقييم لكل ما له �صلة
بجراحة املخ والأع�صاب وجراحة النخاع ال�شوكي يف م�ست�شفى الوفاء ،و�أعد
قائمة باالحتياجات ال�ضرورية لهذه الأق�سام واملعدات املوجودة ،وقائمة
بخربات الطاقم الفني املوجود ،واالحتياجات التدريبية ،ودرا�سة مدى
مالئمة امل�ساحات والتجهيزات .وقد عقد عدد من املحا�ضرات كان �أهمها:
حما�ضرة ح��ول جراحة ال�صرع بح�ضور �أك�ثر من  40ج��راح مخ
و�أع�صاب من خمتلف مناطق غزة.
حما�ضرة حول اجلراحة وجراحة �إ�صابات الدماغ بح�ضور �أكرث من
 70طالب من كلية الطب بجامعة الأزهر.
حما�ضرات بناء قدرات يف ق�سم اجلراحة حول رعاية ما قبل وما
بعد التدخل اجلراحي مب�ست�شفى الوفاء للت�أهيل الطبي �شارك فيها
 10من �أع�ضاء الطاقم الفني والتمري�ض مب�ست�شفى الوفاء.

ضمن جهوده مركز تطوير المؤسسات
في دعم ينهي اعادة تأهيل واحد
القطاع الزراعي وأربعين بئرا في غزة
بعد جهود ا�ستمرت ت�سعة �أ�شهر ،وبهدف دعم القطاع الزراعي� ،أنهى
مركز تطوير م�شروعا لإع��ادة ت�أهيل  41بئرا مدمرا يف قطاع غزة يف
كانون الثاين  ،2010وجاء هذا امل�شروع بتمويل من الوكالة ال�سوي�سرية
للتنمية والتعاون مببلغ  900.000دوالر �أمريكي.
وتكمن �أهمية هذا امل�شروع يف عائده املهم على املزارع الفل�سطيني،
حيث تعود ملكية هذه الآبار اىل  245مزارعا ،يت�شاركون يف ا�ستعمالها،
ويبلغ عدد امل�ستفيدين املبا�شرين من هذه الآبار � 1715شخ�صا ،وتروي
ما يقارب  2451دومنا بناء على �شهادة ت�سجيل الآب��ار التي ا�صدرتها
م�صلحة املياه الفل�سطينية.
وك��ان مركز تطوير قد عمل على اع��ادة ه��ذه االب��ار اىل احلياة يف
حماولة ال�صالح ما ميكن ا�صالحه من اثار احلرب على القطاع الزراعي
يف غزة ،وقد اختار ثالثة م�ؤ�س�سات �شريكة لتطبيق امل�شروع يف القطاع؛
وهي جمموعة الهيدرولوجيني ،ومركز العمل التنموي /معا ،واحتاد
جلان العمل الزراعي .وبعد اجراء درا�سة لالحتياجات ،مت اختيار واحد
و�أربعني بئرا للعمل على اعادة ت�أهيلها يف مدينة غزة و�شمال القطاع.
وقد �شملت عملية اع��ادة الت�أهيل ازال��ة �أج��زاء الآب��ار املدمرة؛ من
م�ضخات وركام ،وحفر الأرا�ضي يف املناطق التي دمرت فيها االبار ب�شكل
كامل ،وتركيب �أنابيب معدنية ،وتركيب م�ضخات مياه جديدة ولوحات
كهربائية ،وبناء غرف و�أغطية حلماية الآبار ،ويف النهاية اختبار هذه
الآبار وت�سليمها للمزارعني على �أمل ان حت�سن من �أو�ضاعهم املعي�شية.
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أحد اآلبار اثناء إعادة التأهيل.

مركز تطوير يعقد ورشة عمل حول

طــرق اسـتـخــدام بـوابـــة مـصـادر
بعد ان�شاء املوقع االلكرتوين للبوابة الفل�سطينية للم�ؤ�س�سات
الأهلية “م�صادر” ،د�أب مركز تطوير على تعريف امل�ؤ�س�سات
االهلية بهذا الربنامج الذي ي�شكل منربا لتبادل املعلومات واحلوار
يف قطاع امل�ؤ�س�سات الأهلية.
و�ضمن ج�ه��وده لتفعيل دور ال�ب��واب��ة لتكون م�صدرا �أ�سا�سيا
للمعلومات حول قطاع العمل الأهلي يف فل�سطني ،يقوم مركز تطوير
اليوم بتدريب امل�ؤ�س�سات االهلية على كيفية الإ�ستفادة من خدمات
“م�صادر” ،من خالل ور�شات عمل كان �آخرها ور�شة عقدها املركز
ملا يقارب �أربعة ع�شر م�ؤ�س�سة من خمتلف مناطق ال�ضفة الغربية،
مل�ساعدة امل�ؤ�س�سات ،خا�صة تلك التي ال متتلك مواقعا الكرتونية على
ن�شر معلومات حول عملها على موقع م�صادر ،لزيادة وعي املجتمع

بالدور الذي تقوم به ،وت�شتمل هذه املعلومات على ر�سالة ور�ؤية هذه
امل�ؤ�س�سات ،وتقاريرها ال�سنوية ،وامل�ستجدات حول م�شاريعها.
وتلقى امل�شاركني يف هذه الور�شة التي عقدت يف  15من �شهر
�شباط  ،2010تدريبا تقنيا حول ا�ستخدام موقع “م�صادر”
من خالل عر�ض تقدميي قدمه من�سق البوابة يف مركز تطوير
ح�سن حمار�شة� ،شرح خالله اخلدمات املتوفرة على املوقع ،تبعه
تدريب عملي للم�شاركني على كيفية حتديث املعلومات داخل
�أق�سام البوابة املختلفة ،وان�شاء ح�ساب جديد للم�ستخدمني،
وطريقة الت�سجيل باملوقع .وعقدت الور�شة يف مركز جامعة
بريزيت للتعليم امل�ستمر يف رام اهلل ،بالتن�سيق مع �شركة ال�سهل
لال�ست�شارات والتدريب.

تحت اسم «من أجل أطفالنا»

مركز تطوير ينظم حفل عشاء خيري
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حتت ا�سم «من �أجل �أطفالنا» مركز تطوير ينظم حفل ع�شاء خريي
«من �أجل �أطفالنا» ،ولأنهم �أغال ما منلك ،جاءت مبادرة مركز تطوير
امل�ؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية ب�إقامة حفل ع�شاء خريي يخ�ص�ص ريعه لدعم
م�ؤ�س�سات القطاع الأهلي التي تقدم خدمات نف�سية و�إجتماعية للأطفال،
خا�صة املت�ضررين من العدوان الإ�سرائيلي الأخري على غزة.
وكعادته يف كل ع��ام يقيم مركز تطوير حدثا خرييا لي�ساهم يف جمع
تربعات مالية خلدمة القطاع الأهلي الفل�سطيني ودعم خدماته املجتمعية،
وي�ؤمن مركز تطوير بتعزيز مفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية الفاعلة لدى القطاع
اخلا�ص ورفع م�ستوى الت�شبيك بينه وبني القطاع الأهلي .وتعترب هذه املرة
الثانية التي يبادر فيها املركز اىل تنظيم ن�شاط خريي ،حيث كانت املرة
الأوىل ب�إقامة م�أدبة �إفطار خريية حتت عنوان “وجبة الأمل” ،خالل �شهر
رم�ضان من العام  ،2008والتي ج��اءت يف خ�ضم جهود املركز مل�ساعدة
مئات الأطفال املهم�شني والفقراء يف قطاع غزة ،حيث ُخ�ص�ص ريعه ل�شراء
الأجهزة واملعدات ال�ضرورية لريا�ض الأطفال التي مت تطويرها �ضمن �إحدى
برامج مركز تطوير التنموية املن ّفذة يف قطاع غزة ،و�ساهم ريعه يف حت�سني
نوعية وجودة التعليم املبكر.
وج��اء ه��ذا الع�شاء اخل�يري بتمويل م��ن م�ؤ�س�سة الإت���ص��االت للتنمية
املجتمعية يف �إطار م�شاريع “�صندوق �أمل غزة” الذي �أطلقته امل�ؤ�س�سة دعم ًا
لأطفال القطاع ،وبتنظيم من مركز تطوير يف فندق اجلراند بارك مبدينة
رام اهلل يف الثالث ع�شر من كانون الأول .2009
وبح�ضور ر�سمي و�أهلي �شارك يف حفل الع�شاء اخل�يري نيابة عن دولة
رئي�س ال��وزراء الدكتور �سالم فيا�ض ،وزي��رة ال�ش�ؤون االجتماعية معايل
الوزيرة ماجدة امل�صري ،وال�سيد زاهي خوري رئي�س جمل�س �إدارة مركز
تطوير ،وعدد من �أع�ضاء جمل�س ادارته ،وال�سيد كمال �أبو خديجة القائم

ب�أعمال الرئي�س التنفيذي ملجموعة االت�صاالت ،وال�سيد غ�سان ك�سابرة ،مدير
مركز تطوير ،وال�سيدة �سماح �أبو عون حمد ،املدير العام مل�ؤ�س�سة جمموعة
االت�صاالت للتنمية املجتمعية ،وعدد من امل�س�ؤولني وممثلي امل�ؤ�س�سات الأهلية
والدولية العاملة يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،وعدد من القنا�صل وال�شخ�صيات
االعتبارية.
“مبادرة مركز تطوير لهذه الفعالية هي جت�سيد لل�شراكة التي ن�سعى لبنائها
وتكري�سها نهج ًا يف �إدارة �ش�ؤوننا الوطنية والإجتماعية ،وهي تن�سجم متام ًا
مع توجهات احلكومة وقراراتها بتكري�س ال�شراكة مع كل القطاعات وخا�صة
يف جمال اخلدمات االجتماعية” هكذا عربت وزيرة ال�ش�ؤون الإجتماعية،
معايل الوزيرة ماجدة امل�صري عن امتنانها لهذه املبادرة ،معلنة عن تربع
دولة رئي�س ال��وزراء د� .سالم فيا�ض واحلكومة الفل�سطينية مببلغ 50,000
دوالر �أمريكي ل�صالح �أطفال قطاع غزة املت�ضرين من العدوان ،و�أكدت �أن
ال�شراكة بني احلكومة وم�ؤ�س�سات العمل الأهلي والقطاع اخلا�ص هي مك�سب
ل�شعبنا وبراجمه الوطنية.
وقد ح�ضر هذا احلفل ما يزيد عن � 120شخ�ص ،وا�شتمل على فقرات
مو�سيقية قدمها طلبة و�أ�ساتذة معهد �إدوارد �سعيد الوطني للمو�سيقى .وتقدم
احل�ضور م�شكورين بتقدمي دعم مايل للمبادرة ،و�أعلنت جمموعة االت�صاالت
عن تربعها ملركز تطوير مببلغ ع�شرة �آالف دوالر �أمريكي �ستخ�ص�ص ل�صالح
�أطفال غزة� ،إ�ضافة �إىل متويل امل�ؤ�س�سة حلفل الع�شاء.
ويف نهاية احلفل مت ت�سليم جوائز امل�سابقة الأوىل حول قطاع العمل الأهلي
الفل�سطيني على الفائزين والتي عقدها مركز تطوير خالل �شهر رم�ضان
عرب موقع م�صادر ،وتوزيع الهدايا الرمزية على طلبة املعهد الذين �شاركوا
يف تقدمي الفقرات املو�سيقية خالل الع�شاء ،قدمها مركز تطوير ممث ًال
برئي�س جمل�س �إدارته ،ال�سيد زاهي خوري ،ومديره ال�سيد غ�سان ك�سابرة.

جانب من حفل التوقيع.

مركز تطوير يقدم  950ألف دوالر أمريكي
لمشاريع استصالح وتأهيل أراضي زراعية
ولت�سهيل عمل امل�ؤ�س�سات امل�ستفيدة من امل�شاريع ،عقد مركز تطوير ،يف  20كانون
ثاين  ،2010ور�شة عمل ا�ستهدفت ع�شرة م�ؤ�س�سات م�ستفيدة.
ومت خالل الور�شة التي �أ�شرف عليها م�س�ؤول الربامج يف املركز ،املهند�س حممد
طر�شان ،ا�ستعرا�ض دليل �إج��راءات العمل اخلا�ص باملنحة ،وال��ذي ي�شمل دليل
�أنظمة التوريدات ،والأدوار الأ�سا�سية للمعنيني لتنفيذ مكونات الربنامج ،وتعليمات
للمحافظة على البئية وال�سالمة العامة ،وجمموعة من النماذج والأدوات .كما قدم
املدير املايل والإداري يف مركز تطوير ،ال�سيد �شادي قرع� ،شرح ًا حول الإجراءات
املالية املتبعة لإدارة املنحة.
وكانت الور�شة قد عقدت يف مقر املركز بالرام ،وبالربط مع مكتبه يف غزة
عرب تقنية “الفيديو كونفرن�س” ،وح�ضرها ممثلون عن امل�ؤ�س�سات الأهلية الع�شرة
امل�ستفيدة يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .،كما ح�ضرها ال�سيد حممد �أبو
خاطر  ،ممث ًال عن م�ؤ�س�سة التعاون ،اجلهة امل�شرفة على هذه املنحة.

ي�ؤمن مركز تطوير ب�أهمية حت�سني الو�ضع الإقت�صادي واملعي�شي للمزارعني
الفل�سطينيني ،ويعمل من خالل م�شاريعه على توفري فر�ص عمل يف قطاع الزراعة،
وتوفري م�صادر مياه للأغرا�ض الزراعية ،بالإ�ضافة �إىل زيادة م�ساحة الأرا�ضي
الزراعية املنتجة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
وحتقيقا لر�ؤيته يف دعم م�ؤ�س�سات القطاع الأهلي العاملة يف القطاع الزراعي وقع
املركز اتفاقيات تنفيذ م�شاريع �إ�ست�صالح وت�أهيل �أرا�ضي زراعية يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة ،بتمويل من ال�صندوق العربي للإمناء الإقت�صادي والإجتماعي ،و�ضمن
الربنامج العاجل لدعم ال�شعب الفل�سطيني -املرحلة اخلام�سة ،والذي يديره البنك
الإ�سالمي للتنمية وت�شرف عليه م�ؤ�س�سة التعاون ،وينفذه مركز تطوير ،حيث تبلغ
القيمة الإجمالية لهذه املنحة � 950ألف دوالر �أمريكي ،و�سيتم تنفيذ هذه امل�شاريع
خالل مدة � 18شهر ًا.
وت�ستفيد من هذه املنحة ع�شرة م�ؤ�س�سات ،ثمان يف ال�ضفة الغربية موزعة على
حمافظات �سلفيت وقلقيلية وطولكرم ،وه��ي :جمعية ال�شبان امل�سيحية ،وجمعية
التنمية الزراعية/الإغاثة الزراعية ،واملركز العربي للتطوير الزراعي ،وجمعية امل�ؤ�س�سات امل�ستفيدة من هذه املنحة:
ا�سم امل�ؤ�س�سة
مزارعي حمافظة قلقيلية ،وجمعية املزارعني الفل�سطينيني ،وجمعية جهود للتنمية
جمعية ال�شبان امل�سيحية
املجتمعية والريفية ،وجمعية كفر ثلث اخلريية ،واجلمعية التعاونية لتنمية الرثوة
جمعية الإغاثة الزراعية
احليوانية ،وم�ؤ�س�ستني يف قطاع غ��زة ،وهما جمعية التطوير ال��زراع��ي والبيئي،
املركز العربي للتطوير الزراعي
وجمعية املركز الفل�سطيني للزراعة احليوية.
جمعية مزارعي حمافظة قلقيلية
وجاء احتفال التوقيع يف  11كانون ثاين  ،2010يف مقر مركز تطوير امل�ؤ�س�سات
جمعية املزارعني الفل�سطينيني
جمعية جهود للتنمية املجتمعية والريفية
الأهلية الفل�سطينية يف الرام ،وبالربط عرب تقنية “الفيديو كونفرن�س” مع مكتبه يف
جمعية كفر ثلث اخلريية
قطاع غزة .ووقع على �إتفاقيات تنفيذ امل�شروعات مدير مركز تطوير ال�سيد غ�سان
اجلمعية التعاونية لتنمية الرثوة احليوانية
ك�سابرة ،وممثلون عن امل�ؤ�س�سات الأهلية امل�ستفيدة .كما ح�ضر احلفل نياب ًة عن البنك
جمعية التطوير الزراعي والبيئي
الإ�سالمي للتنمية وم�ؤ�س�سة التعاون كل من ال�سيد فايز داود ،وال�سيد حممد ابو خاطر.
جمعية املركز الفل�سطيني للزراعة احليوية

املوقع
�سلفيت
طولكرم
طولكرم
قلقيلية
طولكرم
طولكرم
قلقيلية
قلقيلية
غزة
خان يون�س

قيمة املنحة بالدوالر
91,000
97,630
92,213
97,500
84,900
94,835
82,922
89,000
75،000
75،000
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 18اذار  - 2010مركز تطوير يجتمع مع مجموعة من الممولين لمناقشة
سبل التعاون.

18 March 2010- NDC meets with a group of representatives from
donor countries and agencies to discuss ways of cooperation.
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 18اذار -2010اطفال كفر نعمة يزورون مركز تطوير للتعبير عن شكرهم
لدعم المركز لنادي الطفل الفلسطيني.

18 March 2010 -Children from Kufr Naama visit NDC to extend
their gratitude for its support to Kufr Naama children’s club.

زيارة بعثة البنك الدولي للمؤسسات المستفيدة من المرحلة الثالثة من مشروع المؤسسات االهلية الفلسطينية.

خالل زيارة البعثة للمستشفى االنجيلي العربي.

Visit to St. Lukas Hospital in Nablus

 17آذار  :2010السيد غسان كسابرة وعطوفة محافظ قلقيلية السيد ربحي
الخندقجي يفتتحان اقساما جديدة في جمعية األمل للصم.

17 March 2010: Qalqilia Governor Mr. Ribhi Khandakji & Mr. Ghassan Kasabreh
inaugurating new facilities at Al Amal Society for the Deaf in Qalqelia.

خالل زيارة البعثة التحاد الجمعيات الخيرية في نابل

 10شباط  :2010مركز تطوير يعيد تأهيل قسم التاهيل في الملجأ الخيري
األرذوكسي العربي في العيزرية.

10 Fabruary 2010:NDC rehabilitates the rehabilitation section in
the Four Homes of Mercy in Al Azaryieh.

«For our Children» Charitable dinner.

.معالي وزيرة الشؤون االجتماعية ماجدة المصري مع السيد زاهي خوري

Her Excellency Majida Al Masri, Minister of Social Affairs and
Mr. Zahi Khouri, Chairperson of NDC’s Board of Directors.
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»جانب من العشاء الخيري «من اجل اطفالنا

السيد زاه��ي خ��وري والسيد غسان كسابرة يكرمان معهد ادوارد
.سعيد للموسيقى

Mr. Zahi Khouri and Mr. Ghassan Kasabreh award the Edward Said
Conservatorium at the Charitable Dinner «For our Children»

World Bank visit to the organizations benefitting from the phase three of the Palestinian NGOs project

Visit to the Edward Said
Conservatorium in Nablus

خ�ل�ال زي����ارة ال��ب��ع��ث��ة لمعهد ادوارد
.سعيد في نابلس

.خالل زيارة اتحاد الشباب في قرية عابود

Visit to the Union of Youth in the village of Aboud

Visit to the Union of Charitable
Socities in Nablus..

 جانب من ورشة العمل التعريفية لبرنامج حقوق االنسان- 2010  اذار16
والحكم الصالح في رام اهلل

16 March 2010 - A workshop in Ramallah for NDC’s human rights
and good governance project

.لس

