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نحو �آلية رئي�سية لتوجيه الدعم للقطاع الأهلي

خلوة ا�سرتاتيجية ملوظفي املركز يف منطقة البحر امليت/الأردن

على الرغم من االو�ضاع ال�صعبة التي ت�شهدها الأرا�ضي الفل�سطينية يف
القد�س و ال�ضفة الغربية وقطاع غزة  ،يبا�شر مركز تطوير امل�ؤ�س�سات الأهلية
الفل�سطينية عمله يف املرحلة الرابعة من م�شروع امل�ؤ�س�سات االهلية الفل�سطينية
لدعم العمل الأهلي يف فل�سطني وتطويره،
للمزيد طالع �ص 2

�شاركت �إدارة املركز وطاقم موظفيه
بخلوة ا�سرتاتيجية عقدت ما بني 11-8
�آذار على �شاطىء البحر امليت/الأردن.

اتفاقية متويل بني املركز والوكالة الفرن�سية للتنمية
بقيمة  5ماليني يورو لدعم امل�ؤ�س�سات الأهلية

تكللت جهود مركز تطوير بنجاح حال توقيع اتفاقية متويل بقيمة  5ماليني
يورو مع الوكالة الفرن�سية للتنمية،

للمزيد طالع �ص 3

حفل افتتاح مبنى ومتنزه اخلوا�ص يف قرى بني زيد الغربية

�شارك مركز تطوير امل�ؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية يف �شباط  2011يف حفل
افتتاح م�شروع مبنى ومنتزه اخلوا�ص يف قرية بني زيد الغربية ،حيث مت �إن�شىء
هذا امل�شروع خلدمة  6قرى يف بني زيد الغربية ،

للمزيد طالع �ص 6

ندوة حول واقع حقوق املر�أة الفل�سطينية ملنا�سبة يوم املر�أة العاملي

بادرت �سكرتاريا حقوق االن�سان واحلكم ال�صالح التي يديرها مركز تطوير امل�ؤ�س�سات االهلية الفل�سطينية،
�إىل عقد ندوة ملنا�سبة اليوم العاملي للمر�أة الذي �صادف يوم الثامن من �آذار .جاءت هذه الندوة حتت عنوان
«�إ�ضاءات على واقع حقوق املر�أة الفل�سطينية يف االر�ض الفل�سطينية املحتلة» ،و�ضمت متحدثني من مركز
تطوير وم�ؤ�س�سات حقوق االن�سان وامل�ؤ�س�سات الن�سوية واالهلية يف فل�سطني واجلهات املمولة ،باال�ضافة اىل
احل�ضور الالفت لنا�شطي حقوق االن�سان وامل�ؤ�س�سات الن�سوية.
للمزيد طالع �ص 3

�سكرتاريا حقوق االن�سان واحلكم ال�صالح :

للمزيد طالع �ص 4

افتتاح �أق�سام جديدة يف مركز الت�أهيل املهني لل�صم يف النبي
اليا�س مب�شاركة رئي�س الوزراء �سالم فيا�ض

افتتح رئي�س الوزراء د� .سالم فيا�ض بتاريخ � 3آذار  ،2011يف قرية النبي
اليا�س يف حمافظة قلقيلية� ،أق�سام ًا جديدة من مركز الت�أهيل املهني لل�صم
التابع جلمعية الأمل اخلريية وذلك بح�ضور القن�صل الفرن�سي العام،
للمزيد طالع �ص 5

ان�ضمام احلكومة الدمناركية وتوقيع اتفاقية متويل بقيمة  ٤٫٦ماليني دوالر امريكي

خلوة ا�سرتاتيجية الع�ضاء جمل�س �إدارة مركز تطوير

ان�ضمت احلكومة الدمناركية اىل
�سكرتاريا حقوق االن�سان واحلكم
ال�صالح التي يديرها مركز تطوير
امل�ؤ�س�سات االهلية الفل�سطينية بتوقيعها
اتفاقية متويل مع مركز تطوير بقيمة
 ٤٫٦ماليني دوالر،

عقد جمل�س �إدارة مركز تطوير خلوة �إ�سرتاتيجية لأع�ضاء جمل�س �إدارته يف القاهرة
�شارك فيها على مدار يومني �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن كل من ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة بالإ�ضافة �إىل موظفي الطاقم التنفيذي للمركز .
للمزيد طالع �ص 6

 95م�ؤ�س�سة �أهلية ت�ستفيد من برنامج امل�ساعدة الفنية ملدونة ال�سلوك

�أنهى املركز جميع الأن�شطة املخططة واملتعلقة مبدونة ال�سلوك من خالل متويل
البنك الدويل مل�شروع امل�ؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية الثالث.

للمزيد طالع �ص 7

من ق�ص�ص النجاح :م�شروع تطوير الأنظمة املكتبية للمكفوفني

للمزيد طالع �ص 4

متكنت جمعية رابطة اخلريجني املعاقني ب�صريا يف غزة من تطوير املكتبة الناطقة
املوجودة لديهم حاليا بف�ضل منحة قدمت من البنك الدويل بلغت قيمتها . $93500

املكتب الرئي�سي:

الرام ،عمارة جماهد
هاتف 970+ 2 4-2347771 :فاك�س970+ 2 2347776 :

مكتب غزة:

الرمال ،عمارة الهيثم
هاتف 970+ 8 2828999 :فاك�س970+ 8 2849921 :
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نحو �آلية رئي�سية لتوجيه الدعم للقطاع الأهلي
على الرغم من االو�ضاع ال�صعبة التي ت�شهدها الأرا�ضي امل�ساعدة الفنية �ضمن برنامج مدونة ال�سلوك ،حيث
�أ�صبح عدد امل�ؤ�س�سات املوقعة طوعا على مدونة ال�سلوك
الفل�سطينية يف القد�س و ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
يزيد عن  570م�ؤ�س�سة اهلية .كما بلغ عدد امل�ؤ�س�سات
 ،يبا�شر مركز تطوير امل�ؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية
عمله يف املرحلة الرابعة من م�شروع امل�ؤ�س�سات االهلية امل�سجلة يف م�صادر ،البوابة الفل�سطينية للم�ؤ�س�سات
الفل�سطينية لدعم العمل الأهلي يف فل�سطني وتطويره ،االهلية 700 ،م�ؤ�س�سة ،حيث توفر البوابة فر�صة
للم�ؤ�س�سات االهلية للتوا�صل وتبادل املعلومات واخلربات
ويتقدم بفاعلية م�ضاعفة ور�ؤية وا�ضحة ،نحو حتقيق
فيما بينها.
�أهدافه التي حددها يف خطته اال�سرتاتيجية للأعوام
القادمة.
و�ضمن دوره يف تطوير عمل القطاع الأهلي ،يزود مركز

يوا�صل املركز عمله مل�ساعدة الفئات الفقرية واملهم�شة
من املجتمع الفل�سطيني ،والو�صول اىل اكرب عدد ممكن
منهم وخا�صة يف قطاع غزة .كما يوا�صل املركز جتنيد
التمويل وتوجيهه بال�شكل ال�سليم ،حيث �شهد للمركز
العديد من املانحني على كونه �آلية مالئمة لتوجيه
الدعم للم�ؤ�س�سات االهلية .ففي اال�شهر االخرية وقع
املركز مرحلة جديدة من م�شروع امل�ؤ�س�سات االهلية
الفل�سطينية ،مرحلة رابعة ي�شرف على تنفيذها على
مدى الأعوام  2013 - 2010والتي تتميز بتمويل م�شرتك
ما بني البنك الدويل والوكالة الفرن�سية للتنمية بقيمة
اجمالية بلغت نحو  8ماليني دوالر.
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وقع مركز تطوير اتفاقية متويل م�شرتكة مع اربع دول
اوروبية� ،سوي�سرا والدمنارك وهولندا وال�سويد ،الدارة
�سكرتاريا حقوق االن�سان واحلكم ال�صالح �ضمن
املرحلة الثانية بقيمة اجمالية بلغت  ١٦٫٢مليون
دوالر .ومنذ توقيع االتفاقية قام مركز تطوير بتوجيه
التمويل الرباجمي �إىل  28م�ؤ�س�سة اهلية تعمل يف هذا
القطاع بقيمة  7.7ماليني دوالر ون�صف مليون دوالر
�إىل  13م�ؤ�س�سة اخرى يف نف�س القطاع �ضمن �آلية املنح
ال�صغرية.
و�ست�ستفيد حوايل  30م�ؤ�س�سة �أهلية جديدة من برنامج

تطوير امل�ؤ�س�سات الأهلية بامل�ساعدة الفنية والدرا�سات
والأبحاث الالزمة  ،ليمكن القطاع الأهلي من القيام
بالدور الفاعل وامل�ؤثر يف املجتمع الفل�سطيني .فقد انتهى
املركز من �إجناز درا�سة بحثية حول �سبل التعاون بني
قطاع امل�ؤ�س�سات الأهلية والقطاع اخلا�ص لتلقي ال�ضوء
على م�ستوى ال�شراكة ما بني هذين القطاعني الهامني يف
تنمية املجتمع.
ن�ضع بني �أيديكم هذه الن�شرة التي تعك�س �إجنازات 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 الأرا�ضي الفل�سطينية.
ي�أمل مركز تطوير ويتمنى ان ي�سود التعاون وال�شراكة
جميع قطاعات املجتمع الفل�سطيني لنتمكن من بناء دولة
امل�ؤ�س�سات على �أ�س�س اقت�صادية واجتماعية و�سيا�سية
متينة ،وان ي�صب عمله يف خدمة م�ؤ�س�ساتنا القديرة نحو
بناء وطننا العزيز.

غ�سان ك�سابرة
مدير املركز

اتفاقية متويل بني املركز والوكالة الفرن�سية للتنمية بقيمة  5ماليني
يورو لدعم امل�ؤ�س�سات الأهلية
تكللت جهود مركز تطوير بنجاح حال توقيع اتفاقية متويل
بقيمة  5ماليني يورو مع الوكالة الفرن�سية للتنمية ،وت�أتي
هذه االتفاقية بعد بذل جهود حثيثة وم�شرتكة من قبل كل
من الوكالة الفرن�سية للتنمية والبنك الدويل يف �سبيل توفري
الدعم الرباجمي للم�ؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية من خالل
مركز تطوير وبتن�سيق وثيق مع ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
و�سي�ستمر تنفيذ هذا امل�شروع ملدة �أربع �سنوات .وت�أتي هذه
اجلهود بهدف تن�سيق دعم املانحني للم�ؤ�س�سات االهلية،
االجراءت الكفيلة بتعزيز كفاءة ونوعية الدعم املقدم
و�ضمان التكامل بني تدخالت هذه امل�ؤ�س�سات وم�شروعاتها
للم�ؤ�س�سات الأهلية وامل�ستفيدين املبا�شرين.
وبني دور ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية التنموي ،واتخاذ

ندوة حول واقع حقوق املر�أة
الفل�سطينية ملنا�سبة يوم املر�أة العاملي
«�إ�ضاءات على واقع حقوق املر�أة الفل�سطينية يف
االر�ض الفل�سطينية املحتلة»

تعاين الن�ساء الفل�سطينيات من ممار�سات االحتالل
املت�صاعدة والتي ت�شكل انتهاكا �صارخا جلميع املواثيق
واالتفاقات الدولية اخلا�صة بحقوق االن�سان والقانون الدويل
االن�ساين .وت�شكل الن�ساء الفل�سطينيات ال�ضحية االوىل
ملمار�سات االحتالل يف مدينة القد�س املحتلة واملتمثلة يف هدم
البيوت وم�صادرتها ومنع االزواج الفل�سطينيني من العي�ش معا
وترحيلهم خلف اجلدار غري االن�ساين ،بحجة �أن ال ّ
حق لهم
باالقامة يف املدينة كونهم ال يحملون بطاقة هوية مقد�سية.

وقد عقدت الندوة على جل�ستني ،االوىل بعنوان «ا�ضاءات على
واقع املر�أة الفل�سطينية يف االر�ض الفل�سطينية» ،حول املر�أة
وانتهاكات القانون الدويل االن�ساين يف االر�ض الفل�سطينية
املحتلة .واجلل�سة الثانية جاءت بعنوان «ا�ضاءات على حقوق
املر�أة الفل�سطينية يف القد�س ،وحول �أثر اجلدار على حقوق
املر�أة ،ودور املر�أة يف الن�ضال من اجل حقوق االن�سان.
و�شهادات حية حول املر�أة الفل�سطينية وهدم املنازل يف
القد�س.
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بادرت �سكرتاريا حقوق االن�سان واحلكم ال�صالح التي يديرها
مركز تطوير امل�ؤ�س�سات االهلية الفل�سطينية� ،إىل عقد ندوة
ملنا�سبة اليوم العاملي للمر�أة الذي �صادف يوم الثامن من �آذار.
جاءت هذه الندوة حتت عنوان «�إ�ضاءات على واقع حقوق املر�أة
الفل�سطينية يف االر�ض الفل�سطينية املحتلة» ،و�ضمت متحدثني
من مركز تطوير وم�ؤ�س�سات حقوق االن�سان وامل�ؤ�س�سات
الن�سوية واالهلية يف فل�سطني واجلهات املمولة ،باال�ضافة اىل
احل�ضور الالفت لنا�شطي حقوق االن�سان وامل�ؤ�س�سات الن�سوية.

ومن ال�ضروري توفري احلماية الكاملة للن�ساء الفل�سطينيات
�ضد االنتهاكات التي متار�س �ضدهن من قبل االحتالل .كما �أن
بينهن ن�ساء منا�ضالت قابعات يف �سجون االحتالل ،وامهات
ال�شهداء واجلرحى واملعتقلني .و ت�شارك املر�أة الفل�سطينية
الرجل يف حتمل اعباء االحتالل ال�سيا�سية واالجتماعية
واالقت�صادية ،اال انها هي االكرث خ�سارة اقت�صاديا و�صحيا
وتعليميا ،حيث ان ازدياد الفقر يف فل�سطني يلقي بحمله الثقيل
على املر�أة ويزيد من اعبائها.

�سكرتاريا حقوق االن�سان واحلكم ال�صالح :
ان�ضمام احلكومة الدمناركية وتوقيع اتفاقية
متويل بقيمة  ٤٫٦ماليني دوالر امريكي
ان�ضمت احلكومة الدمناركية اىل �سكرتاريا حقوق االن�سان
واحلكم ال�صالح التي يديرها مركز تطوير امل�ؤ�س�سات االهلية
الفل�سطينية بتوقيعها اتفاقية متويل مع مركز تطوير بقيمة
 ٤٫٦ماليني دوالر ،وبتوقيع هذه االتفاقية ي�صبح جمموع
الدعم للمرحلة الثانية ل�سكرتاريا حقوق االن�سان واحلكم
ال�صالح  ١٦٫٢مليون دوالر ،والتي ت�ستمر حتى �شهر حزيران
من العام  .٢٠١٣والدمنارك هي ع�ضو م�ؤ�س�س لل�سكرتاريا يف
املرحلة االوىل من الربنامج الذي بد�أ يف العام . ٢٠٠٨
كما ي�أتي هذا التمويل �ضمن املرحلة الثانية من برنامج
�سكرتاريا حقوق الإن�سان واحلكم ال�صالح الذي يديره مركز
تطوير بدعم م�شرتك من الوكالة ال�سويدية للتنمية ،والوكالة
ال�سوي�سرية للتنمية والتعاون ،وكل من املمثلية الهولندية
و الدمنركية يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،وذلك بهدف
حماية وتعزيز حالة حقوق االن�سان واحلكم ال�صالح ودعم
امل�ؤ�س�سات العاملة يف قطاع حقوق الإن�سان واحلكم ال�صالح
يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة.
يهدف الربنامج �إىل حت�سني وتطوير قطاعي حقوق الإن�سان

واحلكم ال�صالح يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،وذلك من خالل
ثالث �آليات ،وهي توجيه التمويل ،والتطوير اال�سرتاتيجي،
وتفعيل احلوار حول ال�سيا�سات اخلا�صة بهذين القطاعني.

حفل افتتاح مبنى ومتنزه اخلوا�ص يف قرى بني
زيد الغربية
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�شارك مركز تطوير امل�ؤ�س�سات الأهلية م�ؤ�س�سات دولية� ،إ�ضافة �إىل القطاع
الفل�سطينية يف �شباط  2011يف حفل
اخلا�ص ،وهو يظهر مدى التكامل
افتتاح م�شروع مبنى ومنتزه اخلوا�ص يف يف النهو�ض بامل�س�ؤولية وامل�شاركة
قرية بني زيد الغربية ،حيث مت �إن�شىء املجتمعية ،وي�ساهم يف خدمة �أهايل
هذا امل�شروع خلدمة  6قرى يف بني زيد املنطقة بتوفري قاعة عامة للمنا�سبات
الغربية  ،وهي دير غ�سانة  ،وبيت رميا االجتماعية واجلماهريية املختلفة،
 ،وكفر عني ،وقراوة بني زيد  ،والنبي
ومنتزه وحديقة للأطفال وا�سرتاحات
�صالح وكفر الديك.
وجل�سات ترفيهية عائلية ومقام �أثري
وما مييز هذا احلدث �أنه مت من خالل ليكون م�صلى للزوار .كما �ست�ستفيد
�شراكة جمتمعية مميزة ،انخرط فيها منه �أي�ضا جمعية ن�ساء دير غ�سانة
املواطنون وم�ؤ�س�سات حملية و�أهلية مع لعقد اجتماعاتها وور�شات عملها

املختلفة .ومت تنفيذه من خالل املركز
العربي للتطوير الزراعي با�شراف
مركز تطوير  ،وبدعم من الوكالة
الفرن�سية للتنمية.

افتتاح �أق�سام جديدة يف مركز الت�أهيل املهني لل�صم يف النبي اليا�س
مب�شاركة رئي�س الوزراء
افتتح رئي�س الوزراء د� .سالم فيا�ض بتاريخ 3
�آذار  ،2011يف قرية النبي اليا�س يف حمافظة
قلقيلية� ،أق�سام ًا جديدة من مركز الت�أهيل املهني
لل�صم التابع جلمعية الأمل اخلريية وذلك بح�ضور
القن�صل الفرن�سي العام ،ومدير مركز تطوير
امل�ؤ�س�سات االهلية الفل�سطينية وممثلني عن احتاد
ال�صم الرنويجي ،وممثلي امل�ؤ�س�سات الر�سمية
والأهلية.
يندرج هذا امل�شروع يف اطار اجلهود املبذولة من
قبل امل�ؤ�س�سات الأهلية وال�سلطة الوطنية يف ايجاد
م�شاريع ت�ساهم ب�شكل ف ّعال يف تقدمي خدمات حيوية
للأطفال وال�شباب ذوي االحتياجات اخلا�صة،
وتلبية احتياجاتهم والعمل على ت�أهيل كوادر مهنية
�ضمن هذه الفئة من جمتمعنا الفل�سطيني .ويتما�شى
هذا امل�شروع .املنفذ من قبل جمعية الأمل لل�صم
مع املبادرات املختلفة التي ت�شرف عليها ال�سلطة
الوطنية لتمكن هذه الفئة املهم�شة من االنخراط
يف املجتمع ،مثل برامج الت�أهيل والتدريب ،وتوفري
و�سائل االت�صال مع املجتمع وت�أمني ا�ستخدام لغة
الإ�شارة.
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�إن مركز الت�أهيل املهني لل�صم ،وهو املركز الوحيد
يف فل�سطني اخلا�ص بالفئة العمرية  20 - 15عام ًا،
عمل جاهدا خالل ال�سنوات الأخرية على ت�أهيل
وتنمية قدرات ال�شباب ذوي االحتياجات اخلا�صة،
وقدم خدمات نوعية تعك�س املبادئ التي يقوم
عليها املركز والتي ُتربز القيم ال�سامية للمجتمع
الفل�سطيني ب�شكل عام .وت�شمل الأق�سام اجلديدة
يف مركز الت�أهيل املهني لل�صم والتي �سي�ستفيد منها
حوايل  50طالبا وطالبة ،خمترب ًا للحا�سوب وق�سم ًا
للحدادة �إ�ضافة �إىل ت�شطيب املركز ،وذلك بف�ضل
منحة مقدمة من قبل الوكالة الفرن�سية للتنمية
بقيمة  85,400يورو.

خلوة ا�سرتاتيجية الع�ضاء جمل�س �إدارة مركز تطوير

عقد جمل�س �إدارة مركز تطوير خلوة �إ�سرتاتيجية لأع�ضاء
ونقا�ش خطة العام  2011وموازنتها بالإ�ضافة �إىل العالقة
جمل�س �إدارته يف القاهرة �شارك فيها على مدار يومني
مع ال�شركاء ال �سي ّما ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية وال�شبكات
�أع�ضاء جمل�س الإدارة عن كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة وقطاع العمل الأهلي .واتخذت خالل اخللوة �أي�ض ًا جملة من
بالإ�ضافة �إىل موظفي الطاقم التنفيذي للمركز وذلك يومي التو�صيات والقرارات �أهمها :التطوير الإعالمي للمركز،
 12و  13يناير .2011
الرتكيز على مو�ضوع القد�س من خالل املنح املتوقعة ،تنويع
طرح خالل اخللوة ونوق�ش العديد من الق�ضايا املحورية متثلت وتو�سيع التمويل ،تو�سيع وزيادة �أع�ضاء اجلمعية العمومية
�أهمها مبراجعة �إ�سرتاتيجية املركز للأعوام  2014 – 2010بالإ�ضافة �إىل قرارات داخلية.

خلوة ا�سرتاتيجية ملوظفي املركز يف منطقة البحر امليت/الأردن
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�شاركت �إدارة املركز وطاقم موظفيه بخلوة ا�سرتاتيجية عقدت لالعوام  2014-2010وجل�سات حول الأدوار امل�ستقبلية للمركز،
ما بني � 11-8آذار على �شاطىء البحر امليت/الأردن.
والقيمة التي ي�ضيفها للقطاع الأهلي ،وما مييزه واالدوات
الالزمة لقيا�س �أدائه .كما �شكلت هذه اخللوة اال�سرتاتيجية
ُطرح خالل هذه اخللوة اال�سرتاتيجية ونوق�ش العديد من
فر�صة للم�شاركة يف ن�شاطات تعزز روح العمل اجلماعي.
الق�ضايا الهامة ،ومن �ضمنها اخلطة اال�سرتاتيجية للمركز

 95م�ؤ�س�سة �أهلية ت�ستفيد من برنامج امل�ساعدة الفنية ملدونة ال�سلوك
�أنهى املركز جميع الأن�شطة املخططة
واملتعلقة مبدونة ال�سلوك من خالل
متويل البنك الدويل مل�شروع امل�ؤ�س�سات
الأهلية الفل�سطينية الثالث.

و قد �شمل ذلك برنامج امل�ساعدة الفنية املو�سع والذي
ا�ستهدف  50م�ؤ�س�سة �أهلية و �شمل تنفيذ اخلطة الإعالمية
للمدونة ،تطوير و توزيع حقيبة م�صادر ،و �أجراء و توثيق
امل�شاورات حول �آليات تطبيق املدونة ،التدقيق و منح
ال�شهادات .و قد �أ�شارت النتائج النهائية لتقييم امل�ؤ�س�سات
امل�ستفيدة من برنامج امل�ساعدة الفنية يف ال�ضفة الغربية و
قطاع غزة �إىل حت�سن ملحوظ من ناحية االلتزام مببادئ
املدونة حيث ارتفع م�ؤ�شر االلتزام مببد�أ ال�شفافية من %6
قبل التنفيذ �إىل  %54يف التقييم النهائي ،و مبد�أ امل�ساءلة
من � %8إىل  %50و مبد�أ الإدارة الر�شيدة من � %4إىل .%31
وقام املركز كذلك ب�شراء اجهزة حا�سوب وبرامج حما�سبة
للم�ؤ�س�سات امل�ستفيدة.
�أما فيما يخ�ص م�شروع االحتاد الأوروبي والذي عمل املركز
من خالله على تقدمي امل�ساعدة الفنية خلم�س ع�شرة م�ؤ�س�سة
�أهلية �إ�ضافية ،فقد مت ا�ستكمال جميع الن�شاطات يف ال�ضفة
الغربية و غزة  .كما عمل املركز على توزيع ثمانية �أجهزة
كمبيوتر و خم�سة ع�شر برنامج حما�سبة على امل�ؤ�س�سات التي
تفتقر لهذه الإمكانيات التي تعزز من �أثر امل�ساعدة الفنية و
حتديدا يف جمال الإدارة املالية.

تت�ضمن مدونة ال�سلوك �أهداف امل�ؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية،
ومدى �سعيها لتحقيق هذه الأهداف املرتبطة بقيم ومبادئ
احلكم ال�صالح ،وغاياتها ودورها يف �إحداث التنمية
املجتمعية ،وم�ساهمتها يف حتقيق� آمال ال�شعب الفل�سطيني
يف احلرية واال�ستقالل .هذه املدونة قائمة على مبد�أ التنوع
يف املجتمع الفل�سطيني والتعددية ومبادئ الدميقراطية
وامل�شاركة واحلق املكفول يف ت�أ�سي�س امل�ؤ�س�سات ،وتنطلق من
مبد�أ �أن امل�ؤ�س�سات الأهلية هي دعامة رئي�سية يف �إحقاق حقوق
املجتمع .وقد مت �إعداد هذه الوثيقة من قبل  االئتالف االهلي
ملدونة ال�سلوك و الذي ي�ضم يف ع�ضويته الهيئات املظالتية
للم�ؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية وذلك من خالل عملية
ت�شاورية مع �أكرث من  200جمعية �أهلية فل�سطينية يف ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة ،وقد قامت حوايل 570م�ؤ�س�سة �أهلية
بالتوقيع على هذه املدونة.
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ويف �سياق م�شروع امل�ؤ�س�سات الأهلية الرابع و�ضمن برنامج
امل�ساعدة الفنية  ،وقع املركز اتفاقيات �إ�ضافية لربنامج
امل�ساعدة الفنية مع  30م�ؤ�س�سة اهلية يف جميع انحاء ال�ضفة

الغربية مبا يف ذلك القد�س وقطاع غزة وذلك يف �شباط
 ،2011حيث �سيتم تنفيذ الربنامج على مرحلتني �أ�سا�سيتني:
الأوىل ومدتها �شهران من تاريخ توقيع االتفاقية وتخت�ص
بتحديد احتياجات اجلهة امل�ستفيدة و�إعداد اخلطة التطويرية،
والثانية تغطي فرتة تنفيذ اخلطة التطويرية (�أي التقدمي
الفعلي للم�ساعدة الفنية وتنفيذ التقييمني املرحلي والنهائي)
وت�ستغرق بني � 18-12شهرا.

من ق�ص�ص النجاح
م�شروع تطوير الأنظمة املكتبية للمكفوفني
متكنت جمعية رابطة اخلريجني املعاقني ب�صريا يف غزة من تطوير املكتبة الناطقة املوجودة لديهم حاليا بف�ضل
منحة قدمت من البنك الدويل بلغت قيمتها  ، $93500و�ساهمت يف توفري الكتب الالزمة للطالب الذين يعانون من
�إعاقات ب�صرية ،كما �ساهم يف ت�سجيل وحتميل ما ال يقل عن  3000كتاب منهجي وال منهجي على املوقع الألكرتوين.
كما ا�ستفاد حوايل  40فردا من هذه الفئة امله�شمة من تدريب على احلا�سوب واالنرتنت وا�ستخدام املوقع االلكرتوين
با�ستخدام برامج ناطقة ،مما �أدى �إىل دجمهم يف املجتمع املحلي.

دالل حممد التاجي
ولدت يف لبنان يف العام ،1974
كفيفة كليا ،و�أنهت درا�ستها الثانوية
يف مدر�سة النور والأمل للفتيات
الكفيفات بالقاهرة عام  ،1995ولدى
عودتها لأر�ض الوطن التحقت بكلية
الآداب ق�سم اللغة الإجنليزية يف
جامعة الأزهر.
التحقت بالعمل يف جمعية الهالل
الأحمر الفل�سطيني كمرتجمة ملدة
�أربع �سنوات .ومن ثم ح�صلت على
منحة لدرا�سة املاج�ستري يف العلوم
االجتماعية من جامعة �إدينربا يف
بريطانيا .بعد املاج�ستري ،عادت
لتلتحق بالعمل كرئي�سة لق�سم التعليم
امل�ستمر يف كلية تنمية القدرات
التابعة جلمعية الهالل الأحمر
الفل�سطيني.
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عانت دالل من �صعوبة يف ا�ستخدام
احلا�سوب لعدم وجود برامج
�صوتية ،وكانت قد �سمعت �أن رابطة
اخلريجني املعاقني ب�صري ًا تعطي
دورات حا�سوب من خالل برامج
ناطقة فالتحقت بتلك الدورات،

مما فتح لها الأبواب ومكنها من
�أداء عملها كغريها من املب�صرين.
كما قامت امل�ؤ�س�سة بت�سجيل العديد
من الكتب التي كانت دالل حتتاجها
لر�سالة املاج�ستري حتى متكنت من
ا�ستكمال درا�ستها وكتابة �أبحاثها
وطباعتها بنف�سها .وبا�ستخدام
الربامج الناطقة متكنت من التعرف
على الكثري من �أ�سرار احلا�سوب
وتثبيت الربامج بنف�سها.
تقول دالل�« :أود ا�ستغالل هذه

الفر�صة ل�شكر القائمني على هذا
امل�شروع العظيم بخ�صو�ص املكتبة
االلكرتونية املحملة على املوقع
االلكرتوين وتدريب احلا�سوب وعلى
تطوير هذه الربامج لي�ستفيد منها
�أكرب عدد من ذوي الإعاقة الب�صرية
مما يفتح للجميع �أبواب ًا كثرية».

