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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
تميــزت المؤسســات األهليــة الفلســطينية بوفــرة إنتاجهــا وبمســتوى
رائــع مــن اإلبــداع والصمــود برغــم الظــروف المعقــدة واالســتثنائية
التــي تشــهدها فلســطين والمنطقــة العربيــة خــال الســنوات األخيــرة.
وبقيــت هــذه المؤسســات حريصــة علــى تطويــر نطــاق الخدمــات التــي
لهــا تأثيــر أكبــر علــى التنميــة الفلســطينية وتوســيعها .ويتج َّلــى هــذا
مــن خــال الوعــي المتزايــد لــدى هــذه المؤسســات عــن أهميــة دورهــا
فــي خدمــة المجتمــع المحلــي.
وإضافـ ً
ـة إلــى دورهــا األساســي فــي التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة،
فعــاال فــي أنشــطة اإلغاثــة فــي
فقــد أدت هــذه المؤسســات دورًا ّ
الســنوات األخيــرة .كمــا أثبتــت قدرتهــا علــى العمــل بشــكل متميــز
فــي تقديــم الخدمــات األساســية فــي ظــل بيئــة معقــدة ،وكذلــك
قدرتهــا علــى التكيــف بشــكل ملحــوظ .كمــا أنهــا تتمتــع بالتنــوع مــن
الناحيــة الجغرافيــة والخدماتيــة ،وفيمــا يتعلــق بالفئــات المســتهدفة
وبالتغطيــة القطاعيــة ،فــإن إحــدى مجــاالت اختصاصهــا هــي قدرتهــا
علــى التقــاط احتياجــات المجتمــع المحلــي ،وتطويــر نمــاذج ناجحــة
لمعالجــة هــذه االحتياجــات علــى أرض الواقــع .وفــي الســنوات األخيــرة
حصــل تحســن كبيــر فــي قدرتهــا علــى صياغــة رؤى وخطــط ُمشــتركة
علــى مســتوى القطــاع األهلــي ،والمشــاركة فــي صياغــة السياســات
الوطنيــة مــع القطــاع العــام.

رئيس مجلس إدارة مركز تطوير

زاهي خوري

كمــا تميــزت هــذه المؤسســات باســتعدادها المســتمر وبرغبتهــا فــي
تحســين أدائهــا إجراءاتهــا الماليــة واإلداريــة ،وأثبتــت أنهــا قــادرة علــى
االســتدامة خاصــة عنــد األخــذ بالحســبان محدوديــة المــوارد الماليــة
المتاحــة .وذلــك بفضــل مــا تتمتــع بــه مــن الخبــرة والحيويــة والمرونــة
والقــدرة علــى التأقلــم مــع التغيــرات االجتماعيــة والسياســية،
واالســتمرار فــي القيــام بدورهــا األساســي فــي النضــال مــن أجــل التحــرر
والتنميــة.
وكمؤسســة داعمــة لقطــاع العمــل األهلــي الفلســطيني ،اســتمر
مركــز تطويــر خــال العــام  2017فــي النمــو والتقــدم مــع ســعيه الدائــم
للحفــاظ علــى نهــج متــوازن فيمــا يتعلــق بالتزامــه المبدئــي تجــاه تنميــة
وتطويــر القطــاع األهلــي ككل .وبفضــل هــذه الجهــود والعمــل
الــدؤوب ،عــزز مركــز تطويــر مــن مكانتــه كعنــوان رئيســي لدعــم وبنــاء
قــدرات القطــاع األهلــي الفلســطيني.
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كلمة مدير مركز تطوير
بينمــا يواجــه القطــاع األهلــي الفلســطيني تحديــات كبيــرة بفعــل الظــروف
السياســية التــي تشــهدها األراضــي الفلســطينية واســتمرار النزاعــات فــي
منطقتنــا ،وفــي ظــل الحاجــة الملحــة للخدمــات التــي تقدمها المؤسســات
األهليــة ودورهــا التكاملــي فــي هــذا المجــال مــع مؤسســات القطــاع
الحكومــي ،وعلــى الرغــم مــن شــح المــوارد الماليــة المتاحــة لمؤسســات
العمــل األهلــي ،إال أن مركــز تطويــر بــذل جهــودًا مضاعفــة لتجــاوز هــذه
الصعوبــات والتحديــات واســتمر فــي تأديــة رســالته عبــر تلبيتــه الحتياجــات
الفئــات المهمشــة فــي المجتمــع الفلســطيني ،واســتطاع المركــز أن
يوفــر الدعــم المالــي مــن عــدة جهــات لضمــان اســتمرار قيــام مؤسســات
العمــل األهلــي بتأديــة دورهــا الرئيســي فــي عمليــة التنميــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة ،إضافـ ً
ـة إلــى تعزيــز التنســيق معهــا إليجــاد مســتوى أعلــى مــن
التخطيــط والتعــاون والفهــم المشــترك والتقاســم الواضــح لــأدوار.

مدير مركز تطوير

غسان كسابرة

وعلــى مســتوى البرامــج ،شــكل دعم وتعزيــز القطــاع الثقافي الفلســطيني
محــورًا رئيســيًا فــي عمــل مركــز تطويــر خــال العــام  ،2017وذلــك عبــر
مشــروع «دعــم المؤسســات الثقافيــة فــي القــدس» الممــول مــن قبــل
القنصليــة الســويدية العامــة عبــر الوكالــة الســويدية للتنميــة الدوليــة.
ولــم تقتصــر نشــاطات هــذا المشــروع علــى توفيــر الدعــم البرامجــي
للمؤسســات الشــريكة ،بــل تجــاوزت ذلــك إلــى تنفيــذ سلســة مــن نشــاطات
بنــاء القــدرات لتعزيــز اســتدامة هــذه المؤسســات .كمــا جــاء تأســيس شــفق
«شــبكة فنــون القــدس» خــال العــام  2017إنجــازًا رئيســيًا لهــذا المشــروع.
هــذه الشــبكة الوليــدة التــي تطمــح إلــى تعميــق التعــاون بيــن المراكــز
والمؤسســات الثقافيــة فــي القــدس ســعيًا نحــو تحقيــق األهــداف الفرديــة
الخاصــة والمؤسســية العامــة بمــا ينســجم مــع االســتراتيجية الثقافيــة
العامــة لمدينــة القــدس.
نجــح مركــز تطويــر خــال العــام 2017فــي تحقيــق إنجــازات مميــزة على مســتوى مشــاريع المنح وبرامــج بنــاء القدرات،
وتمكــن المركــز مــن كســب ثقــة الشــركاء مــن الجهــات المانحــة وتعزيــز الشــراكة معهــم ،ويظهــر ذلــك بشــكل
ج ّلــي مــن خــال شــراكتنا للمــرة الثانيــة مــع هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة ( ،)UN Womenو ببنــاء شــراكة جديــدة
مــع هيئــة األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية ( )UN OCHAعبــر تنفيــذ مشــروعين فــي قطــاع غــزة.
كمــا اســتكملنا فــي العــام  2017نشــاطات مشــروع «رجــال ونســاء مــن أجــل المســاواة بيــن الجنســين :نحــو تغييــر
إيجابــي» الممــول مــن قبــل هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة .هــذا المشــروع بمكوناتــه المتعــددة جــاء انســجامًا
مــع رســالتنا فــي مركــز تطويــر والمتمثلــة بتنميــة قطــاع المؤسســات األهليــة الفلســطينية ليكــون أكثــر قــدرة
واســتجابة الحتياجــات الفئــات األكثــر تهميشــً .حيــث شــمل هــذا المشــروع فــي مرحلتــه األولــى إجــراء مســح
ميدانــي للمؤسســات األهليــة الناشــئة والمجموعــات الشــبابية ،تبعــه إعــداد خطــط بنــاء قــدرات لعــدد منهــا،
وتوفيــر المســاعدة الفنيــة لهــا عبــر اللقــاءات التدريبيــة والتوجيــه المباشــر خــال العمــل .ونتيجـ ً
ـة لإلنجــاز المميــز
خــال هــذا المشــروع ،تــم تجديــد الشــراكة مــع هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة عبــر مشــروع برنامــج المنــح الصغيــرة
للمؤسســات األهليــة الناشــئة والمجموعــات الشــبابية.
ويســرنا مــن خــال هــذا التقريــر مشــاركتكم إنجــازات مركــز تطويــر وشــركائنا مــن المؤسســات األهليــة خــال
العــام الماضــي ،ونــود هنــا أن نعبــر عــن شــكرنا وامتنانــا لداعمينــا ولشــركائنا فــي القطــاع األهلــي مــن مؤسســات
وشــبكات واتحــادات ولمجلــس إدارة مركــز تطويــر علــى دعمــه ومســاندته وألعضــاء طاقمنــا لعملهــم الــدؤوب
والتزامهــم برؤيــة ورســالة المركــز.

5
التقرير السنوي 2017

حول مركز تطوير
يســعى مركــز تطويــر المؤسســات األهليــة الفلســطينية إلــى تزويــد قطــاع المؤسســات األهليــة بالدعــم
واألدوات الضروريــة لبنــاء قطــاع حيــوي وأساســي يكــون قــادرًا علــى تزويــد الشــعب الفلســطيني بخدمات
ضروريــة تمتــاز بالجــودة.
ويعتبــر مركــز تطويــر أحــد األطــراف الرئيســية فــي تطويــر قطــاع المؤسســات األهليــة الفلســطينية .إن
عالقــة المركــز مــع الشــبكات واالتحــادات األهليــة المظالتيــة األربعــة فــي فلســطين وعالقتــه التشــاركية
الشــاملة مــع الشــركاء االســتراتيجيين (الســلطة الفلســطينية ،والمانحيــن الدولييــن والمؤسســات
األهليــة الفلســطينية) ومــع المســتفيدين تســاهم جميعهــا فــي تحقيــق التفويــض الخــاص بالمركــز .إن
التــزام مركــز تطويــر بتنميــة وتطويــر قطــاع المؤسســات األهليــة وبالدعــم الفــردي للمؤسســات األهليــة
يعكــس مقاربتــه الشــاملة للتنميــة المســتدامة كمــا أن مــوارد التمويــل التكامليــة لمركــز تطويــر هــي
خيــر دليــل علــى فهمــه للتنميــة كعمليــة شــاملة متكاملــة (بــدءًا مــن تقديــم خدمــات وصــو ً
ال للحقــوق
والحوكمــة).

الرؤية
الرؤية الخارجية
فلســطين حــرة تصــان فيهــا كرامــة اإلنســان وتتحقــق فيهــا العدالــة االجتماعيــة بمشــاركة فاعلــة
وحيويــة للمجتمــع المدنــي.

الرؤية الداخلية
مركــز تطويــر مؤسســة رائــدة حاضنــة للعمــل التنمــوي وموفــر للدعــم المتكامــل للقطــاع األهلــي
الفلســطيني.

الرسالة
مركــز تطويــر مؤسســة أهليــة فلســطينية غيــر هادفــة للربــح .تعمــل فــي مجــال تطويــر وتنميــة قطــاع
المؤسســات األهليــة الفلســطينية وأطــره التمثيليــة لتكــون أكثــر قــدرة واســتجابة الحتياجــات أكثــر الفئات
تهميشــً مــن خــال تقديــم الدعــم المالــي والفنــي وتطويــر منظومــة القيــم التــي تعــزز مبــادئ العدالــة
االجتماعيــة والنزاهــة والشــفافية والمســاهمة فــي تحقيــق األولويــات التنمويــة وصــو ً
ال إلــى مجتمــع
مدنــي أكثــر فاعليــة واســتدامة فــي دولــة فلســطين.

األهداف
 .1تعزيــز قــدرات المؤسســات األهليــة الفلســطينية علــى توفيــر الخدمــات الالزمــة وعلــى أن تصبــح أكثــر قــدرة
علــى االســتدامة والمســاهمة فــي التطــور االجتماعــي واالقتصــادي مــن خــال:
⬗ ⬗ توفير دعم مالي وفني للمؤسسات األهلية الفلسطينية وأجسامها وشبكاتها.
⬗ ⬗ بناء مشاريع نموذجية تنموية.
 .2المســاهمة فــي تطويــر قطــاع المؤسســات األهليــة الفلســطينية ليصبــح أكثــر قــدرة علــى االســتجابة
وأكثــر شــفافية ومســاءلة مــن خــال:
⬗ ⬗ تطويــر معاييــر جــودة وتقييــم المؤسســات حســب هــذه المعاييــر وإعطــاء الشــهادات بتحقيــق
المعايير.
⬗ ⬗ تعزيز تبادل المعرفة والتعاون ضمن القطاع.
⬗ ⬗ دعم البحث والتخطيط السياساتي االستراتيجي.
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القيم
اإلبداع والتميز

روح التطوع والمشاركة

التعاون

اتصال مفتوح

المساواة

النزاهة

الحيادية

الشفافية

احترام الكرامة وحماية الحقوق اإلنسانية

عدم التحيز

المساءلة

بناء الشراكات

تبادل المعرفة

خدمة الفئات والمناطق المهمشة

االنتماء إلى التطلعات الوطنية وااللتزام
بأولويات التنمية الفلسطينية

العدالة االجتماعية
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عضوية مركز تطوير في الشبكات واالتحادات محليًا
وعربيًا ودوليًا

الفريق األهلي لدعم شفافية
الموازنة العامة

شبكة المساءلة االجتماعية في
العالم العربي

ملتقى المؤسسات العربي
الداعمة

التجمع العالمي للمنظمات
ّ
غير الحكومية

المانحون لمركز تطوير في العام 2017

مدير المركز :غسان كسابرة
المستشار القانوني :راسم كمال
تدقيق الحسابات الخارجي :كيه بي إم جي
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استعراض ألهم اإلنجازات في العام 2017
مشروع رجال ونساء من أجل المساواة بين الجنسين :نحو تغيير إيجابي :
⬗ ⬗عمــل مركــز تطويــر خــال النصــف األول مــن عــام  2017مــع  12مؤسســات أهليــة ناشــئة
ومجموعــة شــبابية فــي كل مــن الضفــة وقطــاع غــزة ،وتمكينهــم مــن إعــداد خطــط تطويريــة
وخطــط اســتراتيجية وأدلــة إداريــة وأخــرى خاصــة بمجلــس اإلدارة والمناصــرة وتجنيــد األمــوال
اســتجابة لألولويــات التــي حددتهــا هــذه المؤسســات.
⬗ ⬗عقــد مركــز تطويــر بتاريــخ  24أيار/مايو لقــاء ختامي للمؤسســات األهلية الناشــئة والمجموعات
الشــبابية التي شــاركت في المشــروع
⬗ ⬗فــي  1حزيران/يونيــو وقــع مركــز تطويــر اتفاقيــة مشــروع “دعــم رجــال ونســاء مــن اجــل
المســاواة بيــن الجنســين فــي منــح مجتمعيــة صغيرة”بقيمــة اجماليــة تبلــغ 740ألــف شــيكل حيــث
يتــم تنفيــذ هــذا المشــروع بالشــراكة مــع طاقــم شــؤون المــرأة.

مشاريع مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية:
⬗ ⬗ نفــذ مركــز تطويــر فــي الفتــرة مــن حزيــران /يونيــو وحتــى كانــون األول /ديســمبر مشــروع
«تحســين دخــل المزارعيــن مــن النســاء والرجــال الضعفــاء والفقــراء فــي المناطــق األكثــر تضــررًا مــن
قطــاع غــزة» بدعــم مــن مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية والــذي يهــدف إلــى
تعزيــز األوضــاع االقتصاديــة ُ
لألســر المحرومــة فــي منطقــة عبســان الواقعــة بالجــزء الشــرقي مــن
قطــاع غــزة.
⬗ ⬗حصــل مركــز تطويــر فــي شــهر آب/أغســطس علــى تمويــل مــن مكتــب األمــم المتحــدة
لتنســيق الشــؤون اإلنســانية لمشــروع «اســتخدام الطاقــة الشمســية /الضوئيــة لتشــغيل آبــار الميــاه
وأنظمــة الضــخ الزراعيــة)) وهــو اســتكمال للمشــروع األول.

مشروع مؤسسة إنقاذ الطفل:
⬗ ⬗وفــر مركــز تطويــر المســاعدة الفنيــة والتدريــب لســبع مؤسســات أهليــة ( 5فــي الضفــة و2
فــي قطــاع غــزة) شــريكة لمؤسســة إنقــاذ الطفــل  Save The Childrenواســتمر هــذا المشــروع
علــى مــدى ثالثــة شــهور ابتــداء مــن أيلــول  2017وحتــى كانــون األول .2017
⬗ ⬗تــم تقييــم مــدى التــزام المؤسســات الســبع بمبــادئ مدونــة ســلوك المؤسســات األهليــة
الفلســطينية ومنــح شــهادات لخمــس منهــا

البوابة الفلسطينية للمؤسسات األهلية:
⬗ ⬗بلــغ عــدد المؤسســات األهليــة األعضــاء فــي البوابــة الفلســطينية «مصــادر»  1,504مؤسســة،
وزاد عــدد الزيــارات للبوابــة عــن  80ألــف زيــارة خــال العــام.
⬗ ⬗تم نشر  82فرصة تمويلية خالل العام  2017وما يزيد عن  500مادة إعالمية عبر البوابة.

مشروع دعم المؤسسات الثقافية في القدس
⬗ ⬗اســتمر مركــز تطويــر بالعمــل علــى مشــروع دعــم المؤسســات الثقافية فــي القدس الشــرقية
بتمويــل مــن الوكالــة الســويدية للتنمية Sida
⬗ ⬗خــال شــهر تموز/يوليــو تــم االنتهــاء مــن إعــداد دليــل العمليــات ( )Operations Manualالخاصــة
بهذا المشــروع.
⬗ ⬗تــم إعــداد خطــط بنــاء القــدرات لــكل مؤسســة مــن المؤسســات الخمــس الشــريكة وإعــداد
الخطــط االســتراتيجية الخاصــة بهــا وبشــبكة فنــون القــدس.
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ـم االنتهــاء خــال شــهر كانــون األول/ديســمبر مــن إعــداد وطباعــة دليــل إرشــادي حــول النهــج
⬗ ⬗تـ ّ
المبنــي علــى الحقــوق فــي التنميــة.
ـم البــدء خــال شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر بإعــداد دراســة األســاس « »baseline studyلهــذا
⬗ ⬗تـ ّ
المشــروع.
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«رجال ونساء من أجل المساواة بين الجنسين :نحو تغيير إيجابي»
استمر مركز تطوير خالل النصف األول من العام 2017
بتنفيذ نشاطات مشروع “ رجال ونساء من أجل
المساواة بين الجنسين :نحو تغيير إيجابي” الذي ينفذه
بالشراكة مع هيئة األمم المتحــــدة للمــــرأة وبدعم
من الوكالة السويدية للتنمية (سيدا).
هذا المشروع هو جزء من برنامج “رجال ونساء من أجل
المساواة بين الجنسين” وهو برنامج إقليمي تنفذه هيئة
األمم المتحدة للمرأة في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا على مدى ثالث سنوات في أربع دول عربية هي
فلســطين والمغــرب ومصــر ولبنــان بهــدف فهــم األســباب الجذريــة لعــدم المســاواة بيــن الجنســين،
وتعزيــز قــدرات مؤسســات المجتمــع المدنــي وشــبكاتها فــي مجــال النــوع االجتماعــي وتمكيــن المــرأة،
وتطويــر حلــول مجتمعيــة تهــدف إلــى اشــراك الرجــال والصبيــان لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين.
تــم العمــل فــي هــذا المشــروع مــع  14مؤسســة أهليــة و 9مجموعــات شــبابية مــن الضفــة الغربيــة بمــا
فيهــا القــدس وغــزة .وشــمل المشــروع فــي مرحلتــه األولــى إجــراء مســح ميدانــي تبعــه إعــداد وتنفيــذ
خطــط بنــاء قــدرات للمؤسســات والمجموعــات.
وشــملت اللقــاءات التدريبــة ،التــي اســتمرت حتــى شــهر نيســان/أبريل المواضيــع التاليــة :الحشــد
المجتمعــي ،التواصــل والمناصــرة ،النــوع االجتماعــي ،والمشــاركة السياســية والتمكيــن االقتصــادي
للمــرأة ،وإدارة المــوارد البشــرية ،وحشــد المــوارد ،وإدارة المشــاريع ،واإلدارة الماليــة ،وتميــزت هــذه اللقــاءات
بنســبة مشــاركة عاليــة للنســاء بلغــت  ،54%بواقــع  58%فــي الضفــة الغربيــة و 49%فــي قطــاع غــزة.
وتــم إجــراء
كمــا اســتكمل مركــز تطويــر مكــون بنــاء القــدرات للمؤسســات والمجموعــات الشــبابية،
ّ
زيــارات ميدانيــة ألربــع عشــرة مؤسســة أهليــة فــي كل مــن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة مــن أجــل تقديم
ـم تطويرهــا لــكل مؤسســة فــي المرحلــة الســابقة
ـاء علــى خطــة بنــاء القــدرات التــي تـ ّ
تدخــل ميدانــي بنـ ً
وذلــك بمعــدل زيــارة إلــى زيارتيــن شــهرية لــكل مؤسســة خــال الفتــرة الواقعــة بيــن شــهر كانــون الثانــي/
ينايــر إلــى آذار/مارس.
وشــملت هــذه المرحلــة تنفيــذ مســح ميدانــي بالمؤسســات األهليــة والمجموعــات الشــبابية ،تبعــه تطوير
خطــط بنــاء قــدرات للمؤسســات األهليــة ،واجــراء تدخــات شــملت تطويــر خطــط اســتراتيجية وأدلــة إدارية
وأخــرى خاصــة بمجلــس اإلدارة والمناصــرة وتجنيــد األمــوال وإدارة المشــاريع وإدارة المتطوعيــن.
كمــا شــمل هــذا المشــروع إعــداد خطــط تطويريــة لالســتجابة لألولويــات التــي حددتهــا المؤسســات
األهليــة ،حيــث تــم توجيــه وارشــاد هــذه المؤسســات إلعــداد خطــط اســتراتيجية وأدلــة إداريــة وأخــرى
خاصــة بمجلــس اإلدارة والمناصــرة وتجنيــد األمــوال.

“أهلتنــا (هــذه اللقــاءات التدريبيــة) كمجموعــة شــبابية للعمــل بنهــج تشــاركي وزودتنــا بــاألدوات الالزمــة
لذلــك مــن األلــف إلــى اليــاء” أحمــد البداريــن ،مجموعــة الشــباب الريادييــن فــي الســموع

“ هــذه اللقــاءات ســاهمت فــي بنــاء قــدرات الجمعيــة علــى صعيــد المســاواة بيــن الجنســين ومكنــت
الجمعيــة مــن بنــاء قدراتهــا بمــا يســهم فــي خدمــة أفضــل للمجتمــع المحلــي فــي محافظــة جنيــن”.
منــال أبــو علــي ،جمعيــة المــرأة الفلســطينية للريــادة واإلبــداع “بيكــو”
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مركــز تطويــر يعقــد لقــاء ختامــي لمشــروع « رجــال ونســاء مــن أجــل
المســاواة بيــن الجنســين :نحــو تغييــر إيجابــي»
عقــد مركــز تطويــر بتاريــخ  24و 25أيــار  2017فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة لقــاء ختامــي
للمشــروع وذلــك بهــدف تعزيــز التشــبيك بيــن المؤسســات األهليــة الناشــئة والمجموعــات الشــبابية التــي
شــاركت فــي مشــروع “رجــال ونســاء مــن أجــل المســاواة بيــن الجنســين :نحــو تغييــر إيجابــي” ،وحضــر
اللقــاء فــي الضفــة الغربيــة الممثلــة الخاصــة الســابقة لهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة فــي فلســطين،
ســابين ماخيــل ،ومديــر مركــز تطويــر ،غســان كســابرة ،وممثلــون عــن أربــع عشــرة مؤسســة أهليــة وتســع
مجموعــات شــبابية شــاركت فــي هــذا المشــروع .وقــد أتــاح هــذا اللقــاء الفرصــة للمؤسســات األهليــة
والمجموعــات الشــبابية للتعريــف بنفســها وبنشــاطاتها عبــر عــروض تقديميــة وتخصيــص زاويــة لهــا،
كمــا تــم فــي نهايــة اللقــاء توزيــع شــهادات للمشــاركين والمشــاركات فــي اللقــاءات التدريبيــة.
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منــح مجتمعيــة صغيــرة للمؤسســات الناشــئة ضمــن مشــروع «رجــال
ونســاء مــن اجــل المســاواة بيــن الجنســين»
قــدم مركــز تطويــر بالشــراكة مــع طاقــم شــؤون المــرأة خــال شــهر نيســان/أبريل مقتــرح مشــروع لهيئة
األمــم المتحــدة للمــرأة بعنــوان “دعــم المؤسســات الثقافيــة فــي القــدس” بقيمــة إجماليــة تبلــغ 740,00
ألــف شــيكل .حيــث وافقــت هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة علــى المقتــرح وتــم توقيــع اتفاقيــة التنفيــذ
فــي األول مــن حزيران/يونيــو.
يهــدف هــذا المشــروع إلــى تمكيــن المؤسســات الناشــئة التــي شــاركت فــي المرحلــة األولــى مــن هــذا
المشــروع مــن تنفيــذ مبــادرات ومشــاريع صغيــرة لتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين بحيــث تتنــاول موضــوع
الذكوريــة وإدمــاج الرجــال والصبيــان لتحقيــق المســاواة وتركــز علــى مناهضــة العنــف ضــد المــرأة ،وتعزيــز
دور األبويــة فــي تقديــم الرعايــة والمشــاركة باألعمــال المنزليــة والحــد مــن ظاهــرة التزويــج المبكــر وتعزيز
المســاواة خاصــة فــي المشــاركة السياســية والميــراث
هــذا وعمــل مركــز تطويــر خــال شــهر آب/أغســطس بالشــراكة مــع طاقــم شــؤون المــرأة علــى إعــداد
الدعــوة الخاصــة بتقديــم مقترحــات المشــاريع باإلضافــة إلــى نمــوذج مقتــرح المشــروع ودليــل اإلرشــادات
ـم إرســال هــذه الدعــوة للمؤسســات القاعديــة الناشــئة وعددهــا  12مؤسســة .تبــع
الخــاص بــه ،حيــث تـ ّ
ذلــك عقــد ورشــتين تعريفيتيــن فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة لتوضيــح كافــة التفاصيــل
المتعلقــة بالمنحــة .وشــكل مركــز تطويــر لجنــة لمراجعــة المشــاريع تضــم أعضــاء مــن مركــز تطويــر
وطاقــم شــؤون المــرأة وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة ،حيــث قامــت اللجنــة بمراجعــة مقترحــات ثمانيــة
مشــاريع تــم اســتالمها بشــكل أولــي.
تبــع ذلــك عقــد ورشــة توضيحيــة فــي كل مــن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة بمشــاركة هيئــة األمــم
المتحــدة للمــرأة وبحضــور المديــرة العامــة لمكتــب هيئــة األمــم للمــرأة ،الســيدة أولــزي جمــزران،
لتوجيههــم حــول كيفيــة تعديــل مقترحــات المشــاريع بشــكل يتوافــق مــع األولويــات المعلــن عنهــا
ومــن ضمــن هــذه التوجيهــات اعتمــاد األنشــطة الجديــدة المبتكــرة واعتمــاد منهجيــة األقــران وسياســة
التغييــر اإليجابــي علــى الرجــل.
تــم توقيــع ثمــان اتفاقيــات شــراكة مــع تســع مؤسســات
وفــي بدايــة شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر ّ
أهليــة وعقــد ورشــة عمــل خاصــة باإلجــراءات الماليــة وإعــداد التقاريــر المتبعــة بمركــز تطويــر وتــم تحويــل
الدفعــة الماليــة األولــى للمؤسســات للشــروع فــي تنفيــذ النشــاطات .وتجــدر اإلشــارة هنــا أن تنفيــذ هــذه
المشــاريع سيســتمر علــى مــدى  12شــهرًا،
وفــي ســياق متابعــة التنفيــذ قــام مركــز
تطويــر وطاقــم شــؤون المــرأة فــي غــزة
بعقــد اجتمــاع مــع منســقي المشــاريع
لمناقشــة منهجيــات العمــل وفحــص
مــدى معرفتهــم بموضــوع الجنــدر
والذكوريــة .حيــث تــم عقــد يــوم تدريبــي
متخصــص حــول موضــوع الجنــدر
والذكوريــة للمنســقين والعامليــن فــي
المشــروع .مركــز تطويــر المؤسســات
وطاقــم شــؤون المــرأة بتنفيــذ تدريــب
متخصــص لمنســقي المشــاريع حــول
موضــوع الجنــدر والذكوريــة.
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مشروع «دعم المؤسسات الثقافية في القدس»

الهــدف العــام مــن هــذا المشــروع فهــو دعــم صمــود المجتمــع الفلســطيني فــي
بـمدنــي العاملــة فــي القطــاع الثقافــي فــي القــدس وتمكينهــا لخدمــة وتمثيــل
المســتفيدين مــن برامجهــا بشــكل أكبــر

بــدأ مركــز تطويــر منــذ شــهر كانــون الثاني/ينايــر مــن العــام  2017مرحلــة تنفيــذ نشــاطات مشــروع “دعــم
المؤسســات الثقافيــة فــي القــدس” والممــول مــن القنصليــة الســويدية العامــة عبــر الوكالــة الســويدية
للتنميــة الدوليــة ،حيــث تبلــغ قيمــة هــذا المشــروع  42مليــون كرونــة ســويدية .وتســتفيد منــه خمــس
مؤسســات أهليــة تعمــل فــي القطــاع الثقافــي فــي القــدس ،وهــذه المؤسســات هــي :معهــد إدوارد
ســعيد الوطنــي للموســيقى؛ والمســرح الوطنــي الفلســطيني؛ ومركــز يبــوس الثقافــي؛ ومؤسســة
المعمــل للفــن المعاصــر؛ وحــوش الفــن الفلســطيني .ويســتمر هــذا المشــروع لمــدة أربــع ســنوات.
ومــن خــال هــذا المشــروع يتــم تقديــم منــح للمؤسســات األهليــة الشــريكة مــن أجــل أو ً
ال :انشــاء شــبكة
لمؤسســات المجتمــع المدنــي الثقافيــة فــي القــدس ،شــبكة فنــون القــدس “شــفق” .وثانيــً :دعــم
برامجــي يهــدف إلــى توفيــر الدعــم المالــي للمؤسســات الشــريكة علــى المــدى الطويــل (أربــع ســنوات)
وذلــك مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية.
كمــا يتــم العمــل علــى تقديــم المســاعدة الفنيــة وبنــاء القــدرات للمؤسســات الشــريكة :ويشــمل ذلــك
تقديــم المســاعدة الفنيــة المؤسســية وتنفيــذ خطــط بنــاء قــدرات لــكل مؤسســة شــريكة ،وإجــراء
تقييــم مــرة كل عاميــن لفاعليــة شــبكة فنــون القــدس “شــفق” وتصميــم خطــة لبنــاء قدراتهــا.
وخــال شــهر كانــون الثانــي تــم تحويــل الدفعــة األولــى للمؤسســات الشــريكة ،وعقــد سلســة مــن
ورشــات العمــل لغــرض مناقشــة اإلجــراءات الخاصــة بالمشــروع وعــرض خطــط العمــل الســنوية ،وإعــداد
خطــط بنــاء القــدرات للمؤسســات والتــي يشــرف علــى تنفيذهــا مركــز تطويــر .بــدوره ،قــام مركــز تطويــر
بإعــداد دليــل العمليــات ( )Operations Manualالخــاص بالمشــروع.
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خطط بناء القدرات للمؤسسات الشريكة:
أعــد مركــز تطويــر خطــط لبنــاء القــدرات للســنوات األربــع لــكل مؤسســة مــن المؤسســات الخمــس
الشــريكة ،وفــي العــام  2017تركــز العمــل علــى تحديــث الخطــط االســتراتيجية للمؤسســات وكذلــك
إعــداد الخطــة االســتراتيجية األولــى لشــبكة فنــون القــدس “شــفق”.
كمــا أتــم مركــز تطويــر إعــداد وطباعــة دليــل إرشــادي لمؤسســات المجتمــع المدنــي حــول النهــج المبنــي
علــى الحقــوق فــي التنميــة ،وذلــك بالتعــاون مــع االستشــارية ،رنــدة هــال وتطويــر أدوات التقييــم ذات
الصلــة .وفــي هــذا الســياق ،تــم عقــد ورشــة عمــل للمؤسســات الشــريكة خــال الفتــرة مــن  26-28أيلــول/
ســبتمبر للتعريــف بالنهــج المبنــي علــى الحقــوق ،وأهميتــه ودوره فــي التنميــة وعالقتــه مع آليــات الحقوق
واألهــداف االنمائيــة المســتدامة .كمــا تــم اســتعراض كيفيــة تحليــل القــدرات والكفــاءات اســتنادًا إلــى
هــذا النهــج وكيفيــة إدمــاج قضايــا النــوع االجتماعــي فــي عمليــة التحليــل .وتــم خــال الورشــة مراجعــة
الخطــط االســتراتيجية للمؤسســات الشــريكة وشــرح كيفيــة وضــع األهــداف والنتائــج المرتبطــة بهــذا
النهــج إضافــة إلــى وضــع المؤشــرات وأنظمــة المتابعــة والتقييــم الخاصــة بــه.
كمــا بــدأ مركــز تطويــر إعــداد دراســة األســاس “ ”baseline studyلهــذا المشــروع خــال شــهر تشــرين
األول/أكتوبــر.

المؤسسات األهلية الشريكة

معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى

المسرح الوطني الفلسطيني

مركز يبوس الثقافي

مؤسسة المعمل للفن المعاصر

حوش الفن الفلسطيني
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مشروع «تعزيز األوضاع االقتصادية ُ
لألسر المحرومة»
بدأ مركز تطوير خالل شهر حزيران/يونيو تنفيذ مشروع
“تعزيز األوضاع االقتصادية ُ
لألسر المحرومة في منطقة
عبسان ،الجزء الشرقي من قطاع غزة” بقيمة إجمالية
 249,808دوالر أمريكي ،وذلك بدعم من مكتب األمم
المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية  ، UN OCHAويتم
تنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع المركز العربي للتطوير
الزراعي في قطاع غزة .وتبلغ مدة تنفيذ المشروع هي  7شهور.
وخــال المرحلــة األولــى عقــد مركــز تطويــر اجتماعــات تنســيقية مــع وزارة الزراعــة بمشــاركة طاقــم
ـم تشــكيل لجــان محليــة فــي المناطــق المســتهدفة بالتعــاون مــع المركــز العربــي.
المركــز العربــي .وتـ ّ
كمــا تــم االعــان عــن المشــروع فــي المناطــق المســتهدفة (بيــت الهيــا ،بيــت حانــون ،ومنطقــة أبــو
ـم دراســة الطلبــات مــن قبــل المركــز العربــي واللجــان المحليــة وتنفيــذ
صفيــة) واســتقبال  225طلــب وتـ ّ
زيــارات ميدانيــة للتأكــد مــن المعلومــات وإرســال القوائــم المرشــحة لــوزارة الزراعــة لالعتمــاد والموافقــة.
ـاء علــى
بدورهــا رشــحت وزارة الزراعــة خمســة آبــار ميــاه فــي المناطــق المســتهدفة الختيــار إثنيــن منهــا بنـ ً
المعاييــر المحــددة ســلفًا.
وبالمثــل ،طبقــت ذات العمليــة علــى مجموعــة مختــارة مــن المســتفيدين مــن خطــوط الميــاه والتــي
تقــوم بنقــل الميــاه الميــاه مــن  3آبــار ميــاه زراعيــة (اثنــان فــي بيــت حانــون واآلخــر فــي بيــت الهيــا).
واســتنادا إلــى احتياجــات المزارعيــن المســتفيدين ،تــم تحضيــر وإعــداد وثائــق عــروض األســعار الخاصــة
بأعمــال الحراثــة وتوريــد شــبكات الــري والســماد العضــوي واألشــتال والبــذور وأعمــال تأهيــل اآلبــار ومــد
ـم أيضــً ،اســتقبال العــروض مــن المورديــن والمقاوليــن وتقييــم العــروض ولترســيه
الخطــوط الناقلــة .وتـ ّ
وتوقيــع العقــود مــع المورديــن اللذيــن اســتجابوا لشــروط العــروض ومقدمــي أقــل األســعار.
وخــال شــهر أيلول/ســبتمبر تــم عقــد جلســة تقييــم مجتمعــي فــي كل مــن منطقــة بيــت الهيــا بحضور
( )27مســتفيد وأخــرى فــي منطقــة بيــت حانون بحضــور (  )25مســتفيد.
وتمــت المباشــرة بتنفيــذ أعمــال الحراثــة فــي المناطــق المســتهدفة وكذلــك تركيــب شــبكات الــري ونشــر
ـم ايضــً ،االنتهــاء مــن اســتصالح  56دونــم لعــدد 28
الســماد العضــوي وزراعــة بــذور الســبانخ والبطاطــا .وتـ ّ
مســتفيد مــن أصــل  220دونــم لعــدد  110مســتفيد.

مشــروع «اســتخدام الطاقــة الشمســية /الضوئيــة لتشــغيل آبــار الميــاه
وأنظمــة الضــخ الزراعيــة»
حصــل مركــز تطويــر خــال شــهر آب/أغســطس علــى
موافقــة هيئــة األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون
اإلنســانية  UN OCHAعلــى مقتــرح المشــروع الثانــي الــذي
ـدم بــه ويحمــل عنــوان “ اســتخدام الطاقــة الشمســية/
تقـ ّ
الضوئيــة لتشــغيل آبــار الميــاه وأنظمــة الضــخ الزراعيــة””
بقيمــة تبلــغ  510,159.42دوالر أمريكــي .ويســتمر هــذا
المشــروع الــذي ينفــذ بالشــراكة مــع جمعيــة النخيــل
ـم
الفلســطينية للتنميــة والتطويــر لمــدة ســبعة شــهور ،تـ ّ
عقــد اجتماعــات تنســيقية مــع وزارة الزراعــة بمشــاركة
طاقــم جمعيــة النخيــل الفلســطينية للتنميــة والتطويــر.
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التدريب والمساعدة الفنية لشركاء مؤسسة إنقاذ الطفل
بــدأ مركــز تطويــر فــي شــهر أيلول/ســبتمبر تقديــم خدمــات برنامــج المســاعدة الفنيــة والتدريــب إلــى
مجموعــة مــن المؤسســات األهليــة الشــريكة لمؤسســة إنقــاذ الطفــل  Save the Childrenفــي الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة ضمــن إطــار نظــام االلتــزام بمبادئ مدونــة ســلوك المؤسســات األهلية الفلســطينية
حيــث بلغــت القيمــة اإلجماليــة لهــذا المشــروع  15,950دوالر أمريكــي واســتمر علــى مــدى ثالثــة شــهور.
ومــن خــال هــذا المشــروع وفــر مركــز تطويــر خدمــات برنامــج المســاعدة الفنيــة والتدريــب إلــى مجموعة
مــن المؤسســات األهليــة الشــريكة لمؤسســة إنقــاذ الطفــل فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
حيــث تــم توكيــل مؤسســة قــادر للتنميــة المجتمعيــة بالتوقيــع علــى االتفاقيــة نيابــة عــن المؤسســات
المســتهدفة والبالــغ عددهــا  7مؤسســات ( 5فــي الضفــة و 2فــي قطــاع غــزة).
شــكل مركــز تطويــر فريقيــن للتحقــق ،واحــد فــي الضفــة الغربيــة ،ضــم مستشــار بنــاء القــدرات فــي
مركــز تطويــر ،نضــال جباريــن ،والمديــر المالــي ،حــازم قنيبــي ،وفــي قطــاع غــزة ،مديــر برامــج غــزة ،عــاء
غاليينــي ،واالستشــاري أســامة النباهيــن وتــم تقييــم الجوانــب اإلداريــة والماليــة لهــذه المؤسســات.
ـم إجــراء زيــارات للمؤسســات
ـم تطويــر خطــط تطويريــة بأهــم التدخــات لــكل مؤسســة وتـ ّ
والحقــً تـ ّ
لعــرض ومناقشــة هــذه الخطــط ونتائــج التقييــم والحصــول علــى موافقــة هــذه المؤسســات علــى
النتائــج وإجــراء التعديــات إن تطلــب األمــر.
وبعــد اســتكمال التقييــم الذاتــي والتحقــق الخارجــي ،رفــع مركــز تطويــر توصياتــه لمجلــس المصادقــة
لمدونــة الســلوك لمنــح عــدد مــن المؤسســات شــهادات االلتــزام بمبــادئ المدونــة.

البوابة الفلسطينية للمؤسسات األهلية «مصادر»:
البوابــة الفلســطينية للمؤسســات األهليــة “مصــادر”
هــي بوابــة إلكترونيــة مخصصــة لخدمــة القطــاع األهلــي
وتقويتــه ،ومــن خاللهــا يمكــن لــكل مؤسســة أهليــة نشــر
معلومــات حــول إنجازاتهــا ،وما تنفذه من مشــاريع وبرامج،
ومــا يصــدر عنهــا مــن دراســات ،وأبحــاث ،وتقاريــر ســنوية،
لتوفــر بذلــك ثــروة معلوماتيــة ،وقاعــدة بيانــات أساســية
حــول القطــاع األهلــي الفلســطيني ،إضافــة إلــى توفيرهــا
لمنبــر حــر ومفتــوح للحوار حــول مختلف القضايــا التنموية.
www.masader.ps
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اســتمر مركــز تطويــر بالعمــل خــال العــام  2017علــى تطويــر البوابــة الفلســطينية للمؤسســات األهليــة
(مصــادر) وتوســيع عضويتهــا حيــث بلــغ عــدد المؤسســات األهليــة األعضــاء  1,504مؤسســة ،وزاد عــدد
الزيــارات للبوابــة عــن  85ألــف زيــارة خــال العــام .كمــا تــم نشــر العديــد مــن فــرص التمويــل والتدريــب
والشــواغر الوظيفيــة والدراســات والتقاريــر واألبحــاث ،حيــث تــم نشــر  82فرصــة تمويليــة خــال العــام ومــا
يزيــد عــن  500مــادة إعالميــة عبــر البوابــة .كمــا تــم توزيــع رســالة إخباريــة تتضمــن أهــم التحديثــات علــى
البوابــة شــهريًا علــى المؤسســات األهليــة األعضــاء .وبــادرت  30مؤسســة أهليــة لنشــر بياناتهــا الماليــة عبــر
البوابــة.

قصص نجاح
محمد المصري :من االعتماد على المساعدات إلى االعتماد على الذات
لــم يكــن للســيد محمــد احمــد المصــري وابنائــه مــن
بيــت حانــون فــي شــمال قطــاع غــزة أي مصــدر دخــل
ســوى أرضــه الزراعيــة البالغــة مســاحتها دونميــن ،والتــي
تضــررت بشــكل كبيــر بســبب الحــرب اإلســرائيلية علــى
قطــاع غــزة عــام  2014نظــرًا لوقوعهــا فــي المنطقــة
الحدوديــة .وقــد حــاول المصــري زراعتهــا بالدخــان
لتوفيــر احتياجــات أســرته المتزايــدة نظــرًا لكــون أبنائــه
المتزوجيــن يعيشــون معــه فــي نفــس المنــزل ،حيــث
يزيــد عــدد أفــراد األســرة عــن  35شــخص .لكــن لــم
يحقــق ذلــك أي جــدوى اقتصاديــة ،وتركــت األرض غيــر
مزروعــة لفتــرة طويلــة بســبب عــدم وجــود مصــدر ميــاه
وعــدم وجــود القــدرة الماليــة لزراعتهــا وإعــادة تأهيلهــا.
كانــت أســرة المصــري وأبنائــه يعيشــون فــي ظــروف إنســانية قاســية بفعــل ســوء الظــروف االقتصاديــة
واالغــاق المفــروض علــى قطــاع غــزة وتفشــي ظاهــرة البطالــة فــي المجتمــع ولــم يكــن بمقــدور
المصــري توفيــر كل احتياجــات األســرة وبالــكاد يســتطيع هــو وأبنائــه توفيــر الحــد األدنــى مــن هــذه
االحتياجــات فعــدد أفــراد األســرة كبيــر واألحــوال االقتصاديــة ســيئة للغايــة ومــوارد الدخــل محــدودة .تــم
التعــرف علــى الوضــع األســري عــن كثــب بواســطة البحــث االجتماعــي األمــر الــذي ســاعد علــى الكشــف
عــن مــدى احتيــاج األســرة ومــدى اســتعدادها ورغبتهــا فــي إعــادة تأهيــل األرض وزراعتهــا مــن جديــد.
يقــول المصــري“ :علمــت بمشــروع “ تحســين دخــل المزارعيــن والمزارعــات فــي شــمال قطــاع غــزة” عبــر
اإلعــان الــذي تــم توزيعــه بالمنطقــة والمعاييــر التــي كانــت واضحــة باإلعــان وتوجهــت للتســجيل
وبعــد دراســة طلبــي والموافقــة عليــه ،قــام طاقــم المشــروع بزيــارة أرضــي والتأكــد مــن مــدى
احتياجــي للمشــروع ومطابقــة الطلــب للمعاييــر المطلوبــة وتــم إبالغــي بــأن اســمي مــدرج ضمــن أســماء
المســتفيدين”.
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بيكو :تحقيق االستدامة عبر مشروع مدر للدخل
تلقــت جمعيــة المــرأة الفلســطينية للريــادة واالبــداع (بيكــو) الدعــم والمســاعدة الفنيــة لبنــاء قــدرات
طاقمهــا مــن قبــل مركــز تطويــر فــي ســنة  2016كونهــا احــدى المؤسســات األهليــة الشــريكة ضمــن
مشــروع “رجــال ونســاء مــن أجــل المســاواة بيــن الجنســين :نحــو تغييــر إيجابــي” .وتــم تطويــر أدلــة ماليــة
وإداريــة للجمعيــة ،إضافـ ً
ـة إلــى خطــة بنــاء قــدرات وتــم العمــل مــن قبــل طاقــم الجمعيــة مــع مركــز
تطويــر علــى إعــداد خطــة اســتراتيجية واضحــه تضمنــت فكــرة انشــاء دراي كليــن تابــع للجمعيــة فــي
الســنة الثانيــة مــن الخطــة والتــي هــي عبــارة عــن ثــاث ســنوات وبالوقــت ذاتــه تــم العمــل مــع طاقــم
الجمعيــة علــى تلقــي مجموعــة مــن التدريبــات منهــا كتابــة مشــاريع ومتابعتهــا وخطــة تجنيــد امــوال
وفــي نهايــة ســنة  2017قامــت الجمعيــة بتحقيــق الهــدف وهــو الحصــول علــى مشــروع متجــر لتنظيــف
المالبــس ( )Dry Cleanدراي كليــن خيــري حيــث اســتطاعت الجمعيــة التواصــل مــع مموليــن و الحصــول
علــى تمويــل مــن قبــل مؤسســة We Effect
وبفضــل هــذا المشــروع ،أصبــح للجمعيــة مصــدر ثابــت لتوليــد الدخــل ،إضافــة إلــى تشــغيل ثــاث نســاء،
وتســعى الجمعيــة للبنــاء علــى نجــاح هــذا المشــروع ،حيــث أنهــا تعمــل حاليــً علــى إنشــاء معــرض مالبــس
تابــع للــدراي كليــن.
وتقــول مديــرة الجمعيــة ،منــال أبــو علــي ،حــول فكــرة متجــر تنظيــف المالبــس“ :هــو أول دراي كليــن
خيــري فــي فلســطين يعمــل علــى جمــع مالبــس واحذيــة وحقائــب واثــاث مــن كامــل فلســطين ويتــم
اعــادة تنظيفهــا وتعقيمهــا وتغليفهــا ويتــم بيعهــا بأســعار رمزيــة ويتــم توزيــع الريــع للنســاء المعيــات
للعائــات الفقيــرة وااليتــام إضافــة إلــى ذلــك تقــدم الــدراي كليــن خدمــة مالبــس للزبائــن”.
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المؤسسات األهلية الشريكة
مشــروع“ :منــح مجتمعيــة صغيــرة للمؤسســات الناشــئة ضمــن مشــروع “رجــال ونســاء مــن أجــل
المســاواة بيــن الجنســين”

اسم المؤسسة

اسم المشروع

اسماء الشركاء

قيمة المنحة
شيكل

 .1معًا وسويًا من أجل الحد من
ظاهرة الزواج المبكر

جمعية ضياء الغد

45,000

تحسين مفهوم الذكورية والرعاية
.2
األبوية في المجتمع المحلي

مركز شباب فلسطين التطوعي

45,000

مشروع إشراك أرباب األسر في األعمال
 .3المنزلية في المنطقة الجنوبي

جمعية الوليد الخيرية

معًا من أجل المساواة بين
 .4الجنسين في حقوق الميراث

مركز بناء الشبابي

نادي االعالم االجتماعي

45,000
45,000
180,000

المجموع -منح قطاع غزة
الضفة الغربية  -4مشاريع
 .1رجال نشطاء من اجل نساء
قياديات

المؤسسة الفلسطينية للتمكين
والتنمية المحلية

45,000

مشروع تعزيز المساواة بين
 .2الجنسين في القدس الشرقية

مؤسسة شباب من أجل القدس
للثقافة والفنون

45,000

الشباب وكالء نحو المساواة بين
 .3الجنسين

جمعية المرأة الفلسطينية
"للريادة واإلبداع "بيكو

مجموعة الشباب الرياديين /
السموع

45,000

 .4صورة واحدة

مؤسسة األفق للتنمية الشبابية

مؤسسة "سواعد شباب
الغد"ساعد" ومجموعة فينا
الخير

90,000

المجموع -منح الضفة الغربية

225,000

المجموع الكلي

405,000

مشروع “دعم المؤسسات الثقافية في القدس
المنطقة

)قيمة المنحة بالكرونة السويدية(

المؤسسة الشريكة
.1

معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى

القدس

11،291،330

.2

مركز يبوس الثقافي

القدس

7,527,560

.3

مؤسسة المعمل للفن المعاصر

القدس

3,763,780

.4

المسرح الوطني الفلسطيني

القدس

3,763,780

.5

حوش الفن الفلسطيني

القدس

3,763,780
30,110,230
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قائمة المؤسسات األهلية الشريكة مع مؤسسة إنقاذ الطفل في كل من الضفة وغزة
الرقم

اسم المؤسسة

المنطقة

العنوان

الشهادة
الممنوحة
بالسنوات

.1

جذور لإلنماء الصحي واالجتماعي

الضفة الغربية

رام اهلل

سنة واحدة

.2

مركز اإلرشاد الفلسطيني

الضفة الغربية

رام اهلل

ثالث سنوات

.3

الحركة العالمية للدفاع عن األطفال

الضفة الغربية

رام اهلل

سنة واحدة

.4

جمعية شبكة معا التلفزيونية

الضفة الغربية

بيت لحم

.5

مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية

الضفة الغربية

بيت لحم

.6

المركز الفلسطيني للديموقراطية وحل
النزاعات

قطاع غزة

غزة

.7

جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل

قطاع غزة

غزة

سنة واحدة

سنتين

مشروع “تعزيز األوضاع االقتصادية ُ
لألسر المحرومة”
الرقم

اسم المؤسسة

المنطقة

مبلغ المنحة
بالدوالر

.1

المركز العربي للتطوير الزراعي

قطاع غزة

28,010

مشروع “استخدام الطاقة الشمسية /الضوئية لتشغيل آبار المياه وأنظمة الضخ الزراعية”
الرقم

اسم المؤسسة

المنطقة

مبلغ المنحة
بالدوالر

.1

جمعية النخيل الفلسطينية للتنمية والتطوير

قطاع غزة

22,900
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الجمعية العمومية ومجلس إدارة مركز تطوير
يحتكــم مركــز تطويــر فــي عملــه إلــى الجمعيــة العموميــة التــي تضــم  26عضــوًا مــن القطــاع العــام
والخــاص والمجتمــع المدنــي وشــرائح فلســطينية متنوعــة .تضــم الجمعيــة العموميــة ممثليــن عــن
شــبكات واتحــادات المؤسســات األهليــة الفلســطينية الرئيســية األربعــة فــي فلســطين وتنتخــب مجلــس
إدارة جديــد مــرة كل ثــاث ســنوات.
االسم

االسم
1

عصام العاروري

14

د .سليمان الخليل

2

محمد حساسنة

15

فهمي صيام

3

د .عائد محمود مصطفى ياغي

16

صفاء أبو عصب

4

رامي ناصر الدين

17

صالح السقا

5

نصفت الخفش

18

عبد الكريم عاشور

6

خالد جبر

19

زاهي خوري

7

فهمي الشاللدة

20

نهلة العسلي

8

عرسان إبراهيم

21

د .إسماعيل الزابري

9

محمد يحيى حمزة

22

هاشم هاني الشوا

10

محمد منذر الريس

23

فارسين شاهين

11

عصام حلس

24

قسطنطين الدباغ

12

نورا أبو شاويش

25

د .سهيل القيشاوي

13

د .ممدوح العكر

26

هشام قدومي

أعضاء مجلس اإلدارة:
المنصب ضمن المجلس

االسم
زاهي خوري

رئيس مجلس اإلدارة

عبد الكريم عاشور

نائب الرئيس

د .فارسين شاهين

أمينة الصندوق

عرسان النجار

أمين السر

د .سليمان الخليل

عضو

نصفت الخفش

عضو

عصام حلس

عضو

د .سهيل القيشاوي

عضو

د .عائد ياغي

عضو
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المالية واإلنفاق
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المكتب الرئيسي

مكتب غزة

عمارة أبو صبيح-الرام

عمارة الهيثم3 ،

ص.ب2173 .

شارع الرشيد

رام اهلل -فلسطين

الرمال -غزة

تلفون02 -2347771-5 :

تلفون08 -2828999 :

فاكس02 -2347776 :

فاكس08 -2849921 :

