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عشر سنوات من العمل التنموي

مــع نهايــة العــام 2016 يكــون قــد مــر علــى تأســيس مركــز تطويــر عشــر ســنوات، تمكــن خالهــا مــن احتــال مكانته 
كآليــة فلســطينية رئيســية ومســتدامة لدعــم القطــاع األهلــي الفلســطيني ماليــًا، عبــر المنــح الماليــة المباشــرة، 
وفنيــًا، عبــر برامــج بنــاء القــدرات وإجــراء البحــوث والدراســات ذات الصلــة بالعمــل األهلــي. وقــد نجــح مركــز تطويــر 
خــال هــذه الســنوات بتوجيــه مــا يزيــد عــن 65 مليــون دوالر أمريكــي لصالــح القطــاع األهلــي الفلســطيني، 
وذلــك بالشــراكة مــع عــدد كبيــر مــن المانحيــن وأكثــر مــن ثاثمائــة مؤسســة أهليــة فلســطينية، وقــد تمكنــا مــن 
خدمــة مــا يزيــد عــن نصــف مليــون مواطــن/ة، كانــت غالبيتهــم مــن الفئــات األكثــر فقــرًا واألقــل حظــًا بالحصــول 

علــى الخدمــات فــي مختلــف المناطــق الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس وفــي قطــاع غــزة.

وأدار المركــز علــى مــدى العشــر ســنوات الماضيــة العديــد مــن البرامــج وبتمويــل مــن عــدة جهــات مانحــة، منهــا-
علــى ســبيل المثــال ال الحصر-مشــروع المؤسســات األهليــة الفلســطينية الثالــث والرابــع والتمويــل اإلضافــي 
لهمــا بتمويــل مــن البنــك الدولــي والوكالة الفرنســية للتنمية وســكرتاريا حقوق اإلنســان والحكــم الصالح بالنيابة 
عــن أربــع دول أوروبيــة مانحــة – سويســرا وهولنــدا والســويد والدنمــارك -ومشــروع »تعزيــز قــدرات المجتمــع 
المدنــي ومشــاركتها الفاعلــة فــي صنــع السياســات والعمليــة الديمقراطيــة« والممــول مــن االتحــاد األوروبــي. 
كمــا ســاهم المركــز بجهــود إعــادة إعمــار غــزة وبتمويــل مــن البنــك الدولــي والوكالــة السويســرية للتنميــة. 
وعمــل المركــز علــى تطويــر البوابــة الفلســطينية )مصــادر( بدعــم مــن الوكالــة البلجيكيــة للتنميــة باإلضافــة إلــى 
العديــد مــن المبــادرات اإلبداعيــة، كان أبرزهــا مدونــة ســلوك المؤسســات األهليــة الفلســطينية والعديــد مــن 

الدراســات والبحــوث لصالــح العمــل األهلــي.

اســتمر مركــز تطويــر  فــي الســعي إلــى إحــداث نقــات نوعيــة فــي العمــل األهلــي الفلســطيني عبــر إعــداد 
مدونــة ســلوك المؤسســات األهليــة الفلســطينية، األولــى مــن نوعهــا فلســطينيًا وعربيــًا، حيــث عملنــا مــع 
شــركائنا فــي االتحــادات والشــبكات األهليــة المظاتيــة علــى المضــي قدمــًا بتعزيــز االلتــزام بهــذه المدونــة عبــر 
توفيــر المســاعدة الفنيــة والتدريــب  والمرافقــة للمؤسســات األهليــة وإعــداد حقيبــة مصــادر التــي تضــم أدلــة 
وكتيبــات إرشــادية تغطــي كافــة الجوانــب التنظيميــة والبرامجيــة، وتوجــت الجهــود فــي هــذا المضمــار بتشــكيل 
ــة الســلوك، وهــو مجلــس وطنــي يتولــى مهمــة اإلشــراف  ــادئ مدون ــزام بمب مجلــس المصادقــة لنظــام االلت
علــى عمليــة التقييــم وإصــدار شــهادات االلتــزام إضافــًة إلــى رفــع الوعــي حــول مدونــة الســلوك والترويــج لهــا. 
وفــي شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر مــن العــام 2016 احتفلنــا بتســليم شــهادات االلتــزام بمبــادئ مدونــة ســلوك 

المؤسســات األهليــة الفلســطينية لثــاث وعشــرين مؤسســة أهليــة إضافيــة. 

زاهي خوري
رئيس مجلس اإلدارة

أبدينــا فــي مركــز تطويــر اهتمامــًا خاصــًا بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص، فعملنــا علــى 
إعــداد دراســة حــول »المؤسســات الفلســطينية غيــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص: فــرص 
التعــاون والمشــاركة«، ونفذنــا بالشــراكة مــع مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية للتنميــة 
مبــادرة الحاســوب الســنوية علــى مــدى عاميــن متتاليــن. كمــا ســعينا إلــى تعزيــز الشــراكة 
بيــن القطــاع األهلــي والقطــاع العــام، فأعــد المركــز دراســة حــول مشــاركة المؤسســات 
األهليــة الفلســطينية فــي عمليــات التخطيــط القطاعــي والوطنــي. كمــا وعــزز المركــز 
التنســيق مــع القطــاع العــام ليعمــل علــى اختيــار المشــاريع والخدمــات التــي تتوافــق مــع 
ــًا لازدواجيــة فــي التمويــل بحيــث تكــون الخدمــات  الخطــط الوطنيــة والقطاعيــة تفادي

التــي يقدمهــا العمــل األهلــي مكملــًة لجهــود القطــاع العــام مناطقيــًا وقطاعيــًا.
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ومنــذ التأســيس، أجرينــا عــددًا مــن البحــوث والدراســات الهادفــة إلــى النهــوض بالقطــاع األهلــي وتوحيــد جهوده 
وتعزيــز مكانتــه كشــريك رئيــس  للقطاعيــن العــام والخــاص فــي عمليــة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، وكان 
علــى رأســها إعــداد اإلطــار االســتراتيجي لتطويــر قطــاع المؤسســات األهليــة الفلســطينية )2013- 2017( والــذي 
هــدف إلــى إعطــاء هــذه المؤسســات، ومــن ضمــن مجــاالت اختصاصهــا، توجهــًا اســتراتيجيًا فــي معالجــة القضايــا 
األساســية التــي تواجــه المجتمــع الفلســطيني علــى مــدى خمــس ســنوات، وتشــجيعها علــى موائمــة برامجهــا 
ومشــاريعها فــي ســبيل تحقيــق الهــدف العــام: » قطــاع مؤسســات أهليــة أكثــر قــدرة علــى البقــاء ومســتقل 
ومشــارك بفعاليــة أكثــر فــي دفــع عجلــة الصمــود والتحــرر، والتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي فلســطين، 

وفــي تمكيــن الشــعب الفلســطيني«.

وبشــكل عــام، جــاءت برامجنــا ونشــاطاتنا فــي العــام 2016 اســتمرارًا لهــذه الجهــود والتوجهــات، حيــث تميــز 
هــذا العــام بكونــه عــام بنــاء شــراكات جديــدة، والتــي ركــزت فــي معظمهــا علــى بنــاء قــدرات المؤسســات 
األهليــة، فنفدنــا عــدة مشــاريع جديــدة مــن ضمنهــا مشــروع بنــاء قــدرات المؤسســات القاعديــة فــي المخيمــات 
بالشــراكة مــع وكالــة األمــم المتحــدة لغــوث وتشــغيل الاجئيــن فــي الشــرق األدنى)األونــروا(، ومشــروع »رجــال 
ونســاء مــن أجــل المســاواة بيــن الجنســين« بالشــراكة مــع هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة. وامتــدت الشــراكات إلــى 
مســتوى الوطــن العربــي حيــث أنهــى المركــز دراســة إقليمية بعنوان »خطــط تعزيز المســاءلة االجتماعية بالعالم 
العربــي« لصالــح شــبكة أنســا – شــبكة المســاءلة االجتماعيــة بالعالــم العربــي. هــذه الدراســة التــي اســتهدفت 
ــة فــي  ــة مــن أجــل تضميــن ونشــر مفهــوم المســاءلة االجتماعي ــة فــي ســبع دول عربي ســبعين مؤسســة أهلي

اطرهــا المؤسســاتية. 

ووقــع المركــز نهايــة العــام 2016 اتفاقيــة تمويــل مــع القنصليــة الســويدية العامــة لدعــم المؤسســات الثقافيــة 
وقطــاع الثقافــة فــي القــدس تســتمر علــى مــدى أربــع ســنوات بقيمــة تقريبيــة تبلــغ 4.5 مليــون دوالر امريكــي.

وفيمــا يســرنا أن نســتعرض إنجازاتنــا لهــذا العــام بمزيــد مــن التفصيــل مــن خــال هــذا التقريــر، نود أيضــًا أن نعبر عن 
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.

وبادرنــا فــي مركــز تطويــر إلــى إيجــاد وتطويــر منهجيــات جديــدة للعمــل التنمــوي، فجــاء 
لمشــروع  اإلضافــي  التمويــل  ضمــن  القطاعــات  متعــددة  المنســقة  المنــح  تصميــم 
المؤسســات األهليــة الفلســطينية الرابــع الممــول مــن البنــك الدولــي مســتجيبًا وبشــكل 
شــمولي لاحتياجــات المجتمعيــة فــي المناطــق الفقيــرة والنائيــة خصوصــًا تلــك المصنفــة 
»ج«. حيــث ســبق ذلــك اختبــار لهــذه المنهجيــة عبــر مشــروع ريــادي تجريبي نفذناه بالشــراكة 
مــع المؤسســات األهليــة والســلطة الوطنيــة فــي قريــة بيــت ســكاريا بمحافظــة بيــت لحــم 
بدعــم مــن الوكالــة الفرنســية للتنميــة.  إضافــًة إلــى برنامــج منــح اإلبــداع الــذي هدفنــا مــن 
خالــه إلــى دعــم نشــاطات إبداعيــة غيــر تقليديــة انطــوت علــى قبــول المخاطــر، ولكنهــا 

ــر ملمــوس.    أظهــرت فــي الوقــت ذاتــه فــرص عاليــة للنجــاح والتكــرار وتحقيــق أث غسان كسابرة
مدير مركز تطوير
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حول مركز تطوير 
بالدعــم  األهليــة  المؤسســات  تزويــد قطــاع  إلــى  الفلســطينية  األهليــة  المؤسســات  يســعى مركــز تطويــر 
واألدوات الضروريــة لبنــاء قطــاع حيــوي وأساســي يكــون قــادرًا علــى تزويــد الشــعب الفلســطيني بخدمــات 

ضروريــة تمتــاز بالجــودة.  

ويعتبــر مركــز تطويــر أحــد األطــراف الرئيســية فــي تطويــر قطــاع المؤسســات األهليــة الفلســطينية. إن عاقــة 
ــه التشــاركية الشــاملة  ــة األربعــة فــي فلســطين وعاقت ــة المظاتي المركــز مــع الشــبكات واالتحــادات األهلي
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 وصــواًل للحقــوق والحوكمــة(.

الرؤية

ــة بمشــاركة  ــة االجتماعي ــة: فلســطين حــرة تصــان فيهــا كرامــة اإلنســان وتتحقــق فيهــا العدال ــة الخارجي الرؤي
فاعلــة وحيويــة للمجتمــع المدنــي.

الرؤيــة الداخليــة: مركــز تطويــر مؤسســة رائــدة حاضنــة للعمــل التنمــوي وموفــر للدعــم المتكامــل للقطــاع 
الفلســطيني.  األهلــي 

الرسالة 
مركــز تطويــر مؤسســة أهليــة فلســطينية غيــر هادفــة للربــح. تعمل فــي مجال تطوير وتنمية قطاع المؤسســات 
األهليــة الفلســطينية وأطــره التمثيليــة لتكــون أكثــر قــدرة واســتجابة الحتياجــات أكثــر الفئــات تهميشــًا مــن 
خــال تقديــم الدعــم المالــي والفنــي وتطويــر منظومــة القيــم التــي تعــزز مبــادئ العدالــة االجتماعيــة والنزاهــة 
والشــفافية والمســاهمة فــي تحقيــق األولويــات التنمويــة وصــواًل إلــى مجتمــع مدنــي أكثــر فاعليــة واســتدامة 

فــي دولــة فلســطين. 

األهداف 

القيم

1.تعزيز قدرات المؤسسات األهلية الفلسطينية على توفير الخدمات الازمة وعلى أن تصبح أكثر قدرة
   على االستدامة والمساهمة في التطور االجتماعي واالقتصادي من خال: 
         توفير دعم مالي وفني للمؤسسات األهلية الفلسطينية وأجسامها وشبكاتها.

        بناء مشاريع نموذجية تنموية. 
2. المساهمة في تطوير قطاع المؤسسات األهلية الفلسطينية ليصبح أكثر قدرة على االستجابة وأكثر    

        تطوير معايير جودة وتقييم المؤسسات حسب هذه المعايير وإعطاء الشهادات بتحقيق المعايير.
        تعزيز تبادل المعرفة والتعاون ضمن القطاع.

        دعم البحث والتخطيط السياساتي االستراتيجي.

شفافية ومساءلة من خال:
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تم اســتكمال جميع المشــروعات الممولة ضمن برنامج المنح لمشــروع المؤسســات األهلية الفلســطينية
الرابــع –التمويــل اإلضافــي )PNGO IV-AF( الممــول مــن البنــك الدولــي، وعددهــا 26 مشــروعًا بقيمــة 3.3 

مليــون دوالر أمريكــي.

اســتكمل مركــز تطويــر فــي شــهر كانــون الثاني/ينايــر مهمــة إقليميــة لصالــح مؤسســة كير-مصــر فــي إطــار 
عمــل شــبكة المســاءلة االجتماعيــة فــي العالــم العربــي »أنســا« لتحديــد التغيــرات المطلوبــة على المســتوى 

المؤسســاتي لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي ســبع دول عربيــة تعمــل فيهــا الشــبكة. 

تــم عقــد خلــوة التخطيــط االســتراتيجي ألعضــاء مجلــس إدارة مركــز تطويــر بتاريــخ 19 آذار/مــارس وتــّم خالهــا 
إجــراء المراجعــة النصفيــة للخطــة االســتراتيجية لألعــوام 2014 – 2018.

وقــع مركــز تطويــر بتاريــخ 14 حزيران/يونيــو مذكــرة تعــاون مــع شــبكة المســاءلة االجتماعيــة بالعالــم العربــي 
»أنســا« تــم مــن خالهــا تفويــض المركــز بالعمــل كســكرتاريا للشــبكة.

وقــع مركــز تطويــر ووكالــة األمــم المتحــدة لغــوث وتشــغيل الاجئيــن فــي الشــرق األدنى)األونــروا( فــي 20 
حزيران/يونيــو اتفاقيــة لتنفيــذ برنامــج تدريبــي فــي مجــال الحكــم الصالــح علــى مــدى ســبعة شــهور إلحــدى 

عشــر مؤسســة أهليــة قاعديــة فــي مخيــم عايــدة ببيــت لحــم،  ومخيــم شــعفاط بالقــدس.

تــم انتخــاب مجلــس إدارة جديــد لمركــز تطويــر فــي الحــادي عشــر مــن تموز/يوليــو ويضــم تســعة أعضــاء 
برئاســة الســيد زاهــي خــوري.

اســتمر مركــز تطويــر بالعمــل علــى مشــروع »رجــال ونســاء مــن أجل المســاواة بين الجنســين: نحو تغيير اســتمر 

استعراض ألهم اإلنجازات في العام 2016
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مركــز التطويــر بالعمــل علــى مشــروع »رجــال ونســاء مــن أجــل المســاواه بينــن الجنســين:نحو تغييــر إيجابــي« 
بالشــراكة مــع هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة، حيــث تــم إعــداد مســح بالمؤسســات النســوية والمجموعــات 

الشــبابية وعقــد ســتة لقــاءات تدريبيــة لعــدد منهــا بــدءًا مــن شــهر تموز/يوليــو.

بمبــادئ مدونــة  االلتــزام  بتســليم شــهادات  الثاني/نوفمبــر  تشــرين  فــي 28  المصادقــة  احتفــل مجلــس 
أهليــة. لثــاث وعشــرين مؤسســة  الســلوك 

وقــع مركــز تطويــر فــي 17 تشــرين الثاني/نوفمبــر اتفاقيــة مشــروع »دعــم المؤسســات الثقافيــة فــي 
ــى  ــة ســويدية حيــث ســينفذ هــذا المشــروع عل ــون كرون ــة الســويدية بقيمــة 42 ملي القــدس« مــع القنصلي

مــدى أربــع ســنوات.

بلــغ عــدد المؤسســات األهليــة األعضــاء فــي بوابــة مصــادر 1,445 مؤسســة وزاد عــدد الزيــارات لموقــع 
البوابــة عــن 80 ألــف زيــارة خــال العــام 2016.

تــم إعــداد فيلــم لتوثيــق تجربــة مركــز تطويــر والمؤسســات الشــريكة ضمــن مشــروع »تنميــة قريــة الديــر 
الصامــدة فــي وجــه الجــدار« الــذي تــم تنفيــذه ضمــن منــح التمكيــن المنســقة متعــددة القطاعــات ومشــروع 

»معــًا لنبــدأ مــن جديــد« المنفــذ ضمــن منــح التمكيــن الفرديــة فــي قطــاع غــزة.
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قــدم البنــك الدولــي لمركــز تطويــر تمويــًا إضافيــًا بقيمــة خمســة ماييــن دوالر أمريكــي لتوســيع أنشــطة 
مشــروع المؤسســات األهليــة الفلســطينية الرابــع لمــدة ثــاث ســنوات إضافيــة بــدأت فــي العــام 2013 وتنتهــي 
فــي العــام 2016. وجــاء ذلــك فــي ضــوء النجــاح الكبيــر الــذي حققــه هــذا المشــروع رغــم مــا مــرت بــه األراضــي 

الفلســطينية مــن تدهــور فــي األوضــاع االجتماعيــة- االقتصاديــة.

أجــل تقديــم  التمويــل اإلضافــي مــن  الرابــع –  الفلســطينية  المؤسســات األهليــة  وجــرى تصميــم مشــروع 
الخدمــات االجتماعيــة الرئيســية مــن خــال المؤسســات األهليــة إلــى الفئــات الفلســطينية الفقيــرة والمهــددة 
فــي المناطــق الجغرافيــة التــي ال يوجــد بهــا خدمــات أو ذات الخدمــات المحــدودة  والتــي تواجــه الســلطة 

الفلســطينية صعوبــات فــي العمــل بهــا.

ــز قدراتــه علــى  ــر المؤسســي لقطــاع المؤسســات األهليــة مــن خــال تعزي كمــا ســاهم المشــروع فــي التطوي
إدارة القضايــا واألمــور المتعلقــة بتنفيــذ المشــروع مثــل الحكــم الرشــيد والمســاءلة والشــفافية، مــع االســتجابة 
فــي نفــس الوقــت الحتياجــات الفلســطينيين، خصوصــًا الفقــراء والمهدديــن واألقــل حظــًا عــن طريــق ضمــان 
حصولهــم علــى الخدمــات االجتماعيــة األساســية بشــكٍل متســاٍو.  وتضمــن مشــروع المؤسســات األهليــة 
الفلســطينية الرابــع – التمويــل اإلضافــي ثاثــة عناصــر رئيســية هــي: )أ( تقديــم المنــح للمؤسســات األهليــة 
ــة؛ و)ج( إدارة المشــروع،  ــز قــدرات قطــاع المؤسســات األهلي ــة؛ و)ب( تعزي ــم خدمــات اجتماعي مــن أجــل تقدي

ــم والمتابعــة. والتقيي

برنامج منح التمكين المنسقة متعددة القطاعات

تــم خــال هــذا العــام االنتهــاء مــن تنفيــذ جميــع المشــاريع ضمــن هذا
البرنامج  وعددها خمســة مشــاريع شــاركت في تنفيذها ثاث عشــرة
مؤسســة أهليــة )11 فــي الضفــة الغربيــة و2 فــي قطاع غزة( وهدفت
هــذه المنــح إلــى توجيــه التمويل للمؤسســات األهليــة التي تعمل في
مختلف قطاعات الخدمات االجتماعية من أجل تقديم خدمات نوعية
للفلســطينيين الفقــراء والمهمشــين الذيــن يعيشــون فــي المناطــق

الهدف من مشروع المؤسسات األهلية الفلسطينية الرابع-التمويل اإلضافي: » تقديم 
الخدمات االجتماعية للفقراء والمهددين والمهمشين من خالل المؤسسات األهلية وتعزيز 

القدرات المؤسساتية لها«.

نسبة االنفاق

اختتام مشروع المؤسسات األهلية الفلسطينية الرابع –التمويل اإلضافي  
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التــي تتوفــر فيهــا خدمــات  محــدودة والتــي تواجــه الســلطة  التــي ال تتوفــر فيهــا خدمــات أو  الجغرافيــة 
الفلســطينية صعوبــات فــي العمــل بهــا فــي الضفــة الغربيــة )مثــل المنطقــة »ج«، ومناطق التمــاس، والمناطق 

ــرة بالمســتوطنات والبنيــة التحتيــة المتعلقــة بهــا( والقــدس وقطــاع غــزة .  المتأث

برنامج منح التمكين الفردية

تّم االنتهاء من تنفيذ 21 مشروعًا ضمن برنامج منح التمكين 
الفردية، حيث تم تنفيذ ثمانية مشاريع في الضفة الغربية
وثاثة عشر مشروعًا في قطاع غزة. وهدف هذا البرنامج
إلــى تمويــل المؤسســات األهليــة التي تعمل فــي مختلف
قطاعــات الخدمــات االجتماعيــة مــن أجــل تقديــم خدمــات
نوعيــة للفلســطينيين الفقــراء والمهمشــين فــي المناطــق
الجغرافيــة فــي الضفــة الغربية التــي ال تتوفر فيها خدمات 
أو التي تتوفر فيها خدمات محدودة والتي تواجه السلطة

الفلسطينية صعوبات في العمل بها. 

التوزيع الجغرافي ونسبة اإلنفاق ضمن برنامج منح التمكين

نسبة االنفاق
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إنجازات رئيسية ضمن مشروع المؤسسات األهلية الفلسطينية الرابع-التمويل اإلضافي
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نظام االلتزام بمبادئ مدونة سلوك المؤسسات األهلية الفلسطينية

اســتمر مركــز تطويــر خــال العــام 2016 بجهــوده لتعزيــز االلتــزام بمبــادئ مدونــة ســلوك المؤسســات 
ــاء  ــة الســلوك وبن ــزام بمدون ــك مــن خــال مجلــس المصادقــة لنظــام االلت ــة الفلســطينية، وذل األهلي
قــدرات المؤسســات األهليــة الفلســطينية والــذي يضــم فــي عضويتــه ثاثــة عشــر عضــوًا يمثلــون 
الشــبكات واالتحــادات األهليــة المظاتيــة األربــع وهــي االتحــاد العــام الفلســطيني للجمعيــات الخيريــة؛ 
الفلســطينية؛  األهليــة  للمؤسســات  الوطنيــة  والهيئــة  الفلســطينية؛  األهليــة  المنظمــات  وشــبكة 

ــر. ــى مركــز تطوي ــر الحكومية-غــزة، إضافــًة إل واالتحــاد الفلســطيني العــام للمنظمــات غي

 

حفل توزيع شهادات االلتزام لثالث وعشرين مؤسسة أهلية

فــي الثامــن والعشــرين مــن تشــرين الثاني/نوفمبــر احتفــل مجلــس المصادقــة بتســليم شــهادات االلتزام 
بمبــادئ مدونــة الســلوك لثــاث وعشــرين مؤسســة أهليــة شــاركت فــي عمليــة التقييــم وحصلــت علــى 

نتائــج أهلّتهــا للحصــول علــى شــهادات التــزام تتــراوح مدتهــا مــن ســنة إلــى ثــاث ســنوات.

جــاء تأســيس هــذا المجلــس بهــدف تعزيــز قــدرة القطــاع األهلــي ليتمتــع بقــدر أعلــى مــن 
الفاعليــة والمســاءلة والشــفافية وتشــجيع مؤسســاته علــى معالجــة أوجــه الضعــف لديهــا 
والتــي تعيــق نموهــا واســتمرار فعاليتهــا. إضافــة إلــى تعزيــز قــدرة المؤسســات األهليــة علــى 

ــة عملهــا. ــادة فعالي ــدة، والتشــبيك فيمــا بينهــا لزي ــح واإلدارة الجي ممارســة الحكــم الصال

مجلس المصادقة لنظام االلتزام بمدونة السلوك وبناء قدرات المؤسسات األهلية الفلسطينية 

شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية: 
 • عصام عاروري

 • د. محمد العبوشي
 • د. يوسف عوض الله

 يضم مجلس المصادقة ثالثة عشر عضوًا هم:

االتحاد الفلسطيني العام للمنظمات غير الحكومية في قطاع غزة:  
 • محمد منذر الريس

 • عصام حلس
 • عماد الدين عابد

مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية:
 • غسان كسابرة

الهيئة الوطنية للمؤسسات األهلية: 
• نصفت الخفش

 • معتصم زايد
 • خالد جبر

االتحاد العام الفلسطيني للجمعيات الخيرية: 
 • عرسان إبراهيم

 • محمد فهمي الشالدة
 • فؤاد األطرش
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حيــث عقــد الحفــل فــي قاعــات جمعيــة الهــال األحمــر الفلســطيني فــي كل مــن البيــرة ومدينــة غــزة 
بمشــاركة ممثليــن عــن القطــاع األهلــي والحكومــي والمؤسســات الدوليــة المانحــة. 

وفــي حيــن كان عــدد المؤسســات األهليــة التــي قامــت طواعيــة بعمليــة التقييــم الذاتــي هــو 291 
مؤسســة أهليــة، فقــد تقدمــت 90 مؤسســة بطلبــات للتحقــق مــن نتائــج التقييــم حيــث تحقــق مركــز 

ــج 79 منهــا. ــر مــن نتائ تطوي

بينــت نتائــج التقييــم أهليــة 23 مؤسســة منهــا للحصــول علــى شــهادات االلتــزام، حيــث حصلــت10 
مؤسســات أهليــة علــى شــهادة التــزام لمــدة ســنة واحــدة، و12 مؤسســة علــى شــهادة التــزام لمــدة 
ســنتين، فــي حيــن حصلــت مؤسســة واحــدة - جمعيــة االغاثــة الطبيــة الفلســطينية - علــى شــهادة 

التــزام لمــدة ثــاث ســنوات.



13
التقرير السنوي  2016

اسماء المؤسسات األهلية الحاصلة على شهادات االلتزام

المساعدة الفنية

ــب اإلدارة  ــة فــي جوان ــة للمؤسســات األهلي ــم المســاعدة الفني ــر خــال العــام 2016 بتقدي اســتمر مركــز تطوي
الماليــة واإلدارة والحوكمــة، وقــد اســتفادت 30 مؤسســة أهليــة مــن التدريبــات الخاصــة بهــذا البرنامــج، إضافــًة 
إلــى مســاعدتها بتطويــر أدلــة لمجالــس اإلدارة والهيئــات العامــة وخطــط اســتراتيجية، وأدلــة إلدارة المــوارد 

البشــرية.  
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المنح للشبكات واالتحادات األهلية المظالتية

تابــع مركــز تطويــر خــال العــام 2016 العمــل مــع الشــبكات واالتحــادات األهليــة المظاتيــة األربــع )الهيئــة 
وشــبكة  الخيريــة  للجمعيــات  الفلســطيني  العــام  واالتحــاد  الفلســطينية  األهليــة  للمؤسســات  الوطنيــة 
المنظمــات األهليــة الفلســطينية، واالتحــاد الفلســطيني العــام للمنظمــات غيــر الحكومية-غــزة( ضمــن مشــروع 
مدونــة الســلوك حيــث تــم تقديــم منــح لهــذه الشــبكات لتعزيــز الوعــي لــدى أعضائهــا بمبــادئ مدونــة الســلوك 
ونظــام االلتــزام الخــاص بهــا، وتضمــن ذلــك عقــد ورشــات عمــل وتقديــم الدعــم الفنــي للمؤسســات األعضــاء 

فــي هــذه الشــبكات. 
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اســتمر مركــز تطويــر بالعمــل خــال العــام 2016 علــى تطويــر البوابــة الفلســطينية للمؤسســات األهليــة )مصــادر( 
وتوســيع عضويتهــا حيــث بلــغ عــدد المؤسســات األهليــة األعضــاء 1,445 مؤسســة، وزاد عــدد الزيــارات للبوابــة 
عــن 80 ألــف زيــارة خــال العــام. كمــا تــم نشــر العديــد مــن فــرص التمويــل والتدريــب والشــواغر الوظيفيــة 

والدراســات والتقاريــر واألبحــاث، وبــادرت 30 مؤسســة أهليــة لنشــر بياناتهــا الماليــة عبــر البوابــة. 

وعمــل مركــز تطويــر علــى توحيــد ودمــج نمــاذج تســجيل المؤسســات األهليــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة 
فــي نمــوذج واحــد. وإجــراء تعديــات وتحســينات علــى الصفحــة الرئيســية. وانتهــى المركــز أيضــًا مــن إضافــة 
اإلحداثيــات الجغرافيــة لجميــع المؤسســات األهليــة األعضــاء علــى نظــام الخرائــط الجغرافــي )GIS(، وإجــراء 
ــادئ  ــزام بمب ــد لنظــام االلت تحســينات علــى خاصيــة البحــث ضمــن هــذا النظــام.  كمــا تــم تخصيــص قســم جدي
مدونــة الســلوك، حيــث يشــمل هــذا القســم تعريــف بهــذا النظــام وأعضــاء مجلــس المصادقة وقائمــة باألدوات 

الازمــة لعمليــة التقييــم الذاتــي.

البوابــة الفلســطينية للمؤسســات األهليــة »مصــادر« هــي بوابــة إلكترونيــة مخصصــة لخدمــة القطــاع األهلــي 
وتقويتــه، ومــن خاللهــا يمكــن لــكل مؤسســة أهليــة نشــر معلومــات حــول إنجازاتهــا، ومــا تنفــذه مــن مشــاريع 
وبرامــج، ومــا يصــدر عنهــا مــن دراســات، وأبحاث، وتقارير ســنوية، لتوفر بذلك ثــروة معلوماتية، وقاعدة بيانات 

أساســية حول القطاع األهلي الفلســطيني، إضافة إلى توفيرها لمنبر حر ومفتوح للحوار حول مختلف القضايا 
التنموية.

www.masader.ps

البوابة الفلسطينية للمؤسسات األهلية »مصادر«  
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شراكات جديدة

التدريب في مجال الحكم الصالح لــِ 11 مؤسسة قاعدية في المخيمات  

نفــذ مركــز تطويــر مشــروع تدريبــي فــي مجــال الحكــم الصالــح إلحــدى عشــرة مؤسســة أهليــة قاعديــة فــي 
ــة  ــر مــع وكال مخيــم عايــدة ببيــت لحــم، ومخيــم شــعفاط بالقــدس، وذلــك ضمــن اتفاقيــة وقعهــا مركــز تطوي
األمــم المتحــدة لغــوث وتشــغيل الاجئيــن فــي الشــرق األدنى)األونــروا( فــي 20 حزيران/يونيــو وبلغــت قيمتهــا 

29,095 دوالر أمريكــي.  

وشــمل هــذا المشــروع الــذي اســتمر مــدة ســبعة أشــهر تطويــر أدلــة فــي مجــال الحكــم الصالــح للمؤسســات 
وتوفيــر تدريبــات فــي ثاثــة مجــاالت وهــي مدونة ســلوك المؤسســات األهلية الفلســطينية، ومهــارات القيادة 

واالتصــال لمجالــس اإلدارة، وحــوار السياســات والتشــبيك.

مؤسسة ستارز: التقييم المؤسسي لست مؤسسات أهلية  

أجــرى مركــز تطويــر عمليــة تقييــم مؤسســي لســت مؤسســات أهليــة تــم اختيارهــا مســبقًا مــن قبــل مؤسســة 
ســتارز ”Stars Foundation” )3 مؤسســات فــي الضفــة و3 مؤسســات فــي قطــاع غــزة(.  وجــاء ذلــك بنــاًء علــى 

االتفاقيــة التــي وقعهــا مركــز تطويــر مــع مؤسســة ســتارز ”Stars Foundation” خــال شــهر تموز/يوليــو.

وجاء هذا التقييم لمساعدة مؤسسة ستارز ”Stars Foundation” على اختيار المؤسسات األهلية المرشحة 
للحصــول علــى جائــزة األثــر الدوليــة ”Impact Award” فــي كل مــن العــراق واألردن والمغــرب وفلســطين حيــث 
أن المؤسســات الفائــزة ســتحصل علــى تمويــل أساســي بقيمــة 50 ألــف دوالر أمريكــي، إضافــًة إلــى مشــاركتها 
فــي ورشــات عمــل إقليميــة بــاألردن. هــذا وفــازت الحقــًا ثــاث مــن المؤسســات التــي قيمهــا مركــز تطويــر، مــن 
ــة  ــة األمــل الخيري ــزة وهــذه المؤسســات هــي: جمعي أصــل ســت مؤسســات عمــل علــى تقييمهــا، بهــذه الجائ

للصــم فــي قلقيليــة، ومركــز اإلرشــاد الفلســطيني فــي القــدس، وجمعيــة األمــل لتأهيــل المعاقيــن فــي رفــح. 
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”رجال ونساء من أجل المساواة بين الجنسين”

اســتمر مركــز تطويــر خــال العــام 2016 بالعمــل علــى تنفيــذ أنشــطة مشــروع » رجــال ونســاء مــن أجــل المســاواة 
بيــن الجنســين« الــذي ينفــذه بالشــراكة مــع هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة وبدعــم مــن الوكالــة الســويدية 
للتنميــة الدوليــة. وهــذا المشــروع هــو جــزء مــن مشــروع إقليمــي تنفــذه الهيئــة فــي منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا مــع التركيــز علــى دول المغــرب ولبنــان ومصــر وفلســطين، بهــدف فهــم األســباب الجذريــة 
لعــدم المســاواة بيــن الجنســين، وتعزيــز قــدرات مؤسســات المجتمــع المدنــي وشــبكاتها فــي مجــال النــوع 

االجتماعــي والتمكيــن.

المسح الميداني للمؤسسات األهلية والمجموعات الشبابية:

ــة  ــة القاعدي ــة المســح الميدانــي للمؤسســات األهلي ــر عملي ــدأ مركــز تطوي ــع األول مــن العــام 2016 ب فــي الرب
الجديــدة والناشــئة والمجموعــات الشــبابية التــي تركــز فــي عملهــا علــى المقاربــات المبتكرة لموضوع المســاواة 

علــى أســاس النــوع االجتماعــي وتشــرك الرجــال والفتيــان فــي نشــاطاتها وتعمــل مــع الشــباب. 

ــًا مــن مجموعــات  ــة و52 طلب ــًا مــن مؤسســات أهلي ــًا للمشــاركة )71 طلب ــر 139 طلب حيــث اســتقبل مركــز تطوي
شــبابية( وتــم تشــكيل لجنــة توجيهيــة لإلشــراف علــى عمليــة اختيــار المؤسســات والمجموعــات المســتفيدة، 
ــًا مــن  ــًا موزعــة كالتالــي: 22طلب ــر التــي حددتهــا هــذه اللجنــة علــى 37 طلب ــاًء علــى المعايي وتمــت الموافقــة بن
ــًا مــن مجموعــات  مؤسســات أهليــة )8 فــي الضفــة الغربيــة، و3 فــي القــدس، و11 فــي قطــاع غــزة( و15 طلب
شــبابية )6 فــي الضفــة الغربيــة، و2 فــي القــدس، و7 فــي قطــاع غــزة(. واســتنادًا إلــى نتائــج التقييــم خــال 
الزيــارات الميدانيــة تــم تحديــد 23 مؤسســة أهليــة قاعديــة ومجموعــة شــبابية لاســتفادة مــن مكــون بنــاء 

القــدرات الخــاص بهــذا المشــروع.

شراكة مركز تطوير مع هيئة األمم المتحدة للمرأة
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مكون بناء القدرات: 

يشــمل برنامــج بنــاء القــدرات الخــاص بهــذا المشــروع دورات تدريبيــة وتوجيــه مباشــر خــال العمــل. حيــث قــام 
مركــز تطويــر خــال شــهر حزيران/يونيــو بإعــداد خطــط لبنــاء القــدرات للمؤسســات والمجموعــات، ومناقشــتها 
معهــا بشــكل فــردي ومــن ثــم اعتمادهــا، كمــا تــم االتفــاق معهــا علــى عقــد لقــاءات تدريبيــة فــي المواضيــع 
التاليــة: 1( الحشــد المجتمعــي؛ 2( التواصــل والمناصــرة؛ 3( الجنــدر والمشــاركة السياســية؛ 4( إدارة المــوارد 
البشــرية؛ 5( النــوع االجتماعــي »الجنــدر« والذكوريــة؛ 6( حشــد المــوارد؛ 7( وإدارة المشــاريع؛ 8( واإلدارة الماليــة.

وبــدءًا مــن شــهر تموز/يوليــو، تــم عقــد سلســلة مــن اللقــاءات التدريبيــة علــى مــدى ثاثــة إلــى أربعــة أيــام شــهريًا. 
وحتــى نهايــة العــام 2016 أتــم مركــز تطويــر عقــد عشــر لقــاءات تدريبيــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. إضافــًة 
إلــى مشــاركة عــدد مــن المؤسســات األهليــة الشــريكة فــي الورشــة التدريبيــة » اشــراك الرجــال والفتيــان فــي 
تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين« والتــي تــم تنظيمهــا مــن األردن مــن قبــل مؤسســة أبعــاد، وهــي شــريك 

تدريبــي لهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة ومقرهــا فــي لبنــان. 

تميــزت هــذه اللقــاءات بنســبة مشــاركة عاليــة للنســاء والتــي بلغــت نســبة مشــاركتهن 54%، حيــث كانــت النســبة 
فــي الضفــة الغربيــة 58% وفــي قطــاع غــزة %49.

التوجيه والتدريب:

بنــاًء علــى مراجعــة األولويــات فــي مجــال بنــاء القــدرات لــكل واحــدة مــن األربــع عشــرة مؤسســةمنها )9 فــي 
الضفــة الغربيــة، و5 فــي قطــاع غــزة( ، أعــد مركــز تطويــر خطــط تطويريــة لاســتجابة لهــذه األولويــات  والتــي 
تتــراوح مــا بيــن إعــداد خطــط اســتراتيجية وأدلــة إداريــة وأخــرى خاصــة بمجلــس اإلدارة والمناصــرة وتجنيــد 

األمــوال.

وبــدأ مركــز تطويــر بتوجيــه وإرشــاد المؤسســات القاعديــة إلعــداد األدلــة مــن خــال الزيــارات الميدانيــة الشــهرية 
وباتبــاع نهــج تشــاركي بهــدف تعزيــز قــدرات الطاقــم ومجلــس اإلدارة والمتطوعيــن فــي هــذه المؤسســات.

مــن خــال المســاعدة الفنيــة والتوجيــه المباشــرة التــي يوفرهــا مركــز تطويــر بالشــراكة مــع  هيئة األمــم المتحدة 
ــة والمجموعــات الشــبابية مــن وضــع قضيــة المســاواة بيــن الجنســين  للمــرأة، ســتتمكن المؤسســات القاعدي

علــى األجنــدة الوطنيــة، إضافــًة إلــى تعزيــز قدراتهــا فــي مجــال مناهضــة العنــف ضــد المــرأة.
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دعم القطاع الثقافي في القدس الشرقية 

وقــع مركــز تطويــر فــي الســابع عشــر مــن تشــرين الثاني/نوفمبــر مــع القنصليــة الســويدية العامــة فــي القــدس 
اتفاقيــة تمويــل بقيمــة 42 مليــون كرونــة ســويدية ســتخصص لدعــم المؤسســات األهليــة التــي تعمــل فــي 
القطــاع الثقافــي بالقــدس علــى مــدى أربــع ســنوات. حيــث وقــع االتفاقيــة كل مــن مديــر مركــز تطويــر، الســيد 

غســان كســابرة، ومديــر التعــاون لــدى القنصليــة الســويدية، الدكتــور يوهــان تشــار.

ومن خال هذا المشروع سيتم تقديم منح للمؤسسات األهلية
الشريكة من أجل أواًل: انشاء شبكة لمؤسسات المجتمع المدني
الثقافية في القدس، شبكة فنون القدس »شفق«. وثانيًا: دعم 

برامجي يهدف إلى توفير الدعم المالي للمؤسسات الشريكة على
المدى الطويل )أربع سنوات( وذلك من أجل تحقيق أهدافها

االستراتيجية. 

كمــا ســيتم 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، إضافــًة إلــى إعــداد وطباعــة 

دليــل إرشــادي لمؤسســات المجتمــع المدنــي حــول النهــج القائــم علــى حقــوق اإلنســان.

األهداف االستراتيجية للمشروع:
  1. تحســين التشــبيك والتنســيق بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي المتخصصــة فــي المجــال الثقافــي فــي      

  2. تمكيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي الثقافيــة مــن تمثيــل المســتفيدين مــن برامجهــا بشــكل أكبــر.

 
المؤسسات األهلية المستفيدة

الهــدف العــام مــن هــذا المشــروع فهــو دعــم صمود المجتمــع الفلســطيني في القدس عبــر تعزيز الحقوق 
الثقافيــة مــن خــالل تحســين التشــبيك والتنســيق بيــن مؤسســات المجتمــع المدني العاملــة في القطاع 

الثقافــي فــي القــدس وتمكينهــا لخدمــة وتمثيــل المســتفيدين مــن برامجها بشــكل أكبر. 

القدس وانشاء شبكة فنون القدس »شفق«. 
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قصص نجاح

نظام االلتزام بمدونة السلوك يعزز البناء المؤسسي:

ــرواد للثقافــة والفنــون فــي مخيــم عايــدة بدايــة العــام 2016 عمليــة التقييــم الذاتــي الخاصــة  أجــرت جمعيــة ال
بنظــام االلتــزام بمبــادئ مدونــة ســلوك المؤسســات األهليــة الفلســطينية، وتبــع ذلــك التحقــق مــن نتائــج هــذا 

التقييــم مــن قبــل الفريــق المختــص فــي مركــز تطويــر.
وبنــاًء علــى ذلــك تــم تزويــد الجمعيــة بخطــة لبنــاء القــدرات وعــدد مــن التوصيــات. بــدوره، اعتمــد مجلــس إدارة 

جمعيــة الــرواد هــذه الخطــة بعــد مناقشــتها، وتــم البــدء بالعمــل علــى تنفيــذ بعــض بنودهــا. 
كانــت جمعيــة الــرواد إحــدى المؤسســات الشــريكة لمركــز تطويــر ضمــن مشــروع »بنــاء قــدرات المؤسســات 
ــل ــم اختيارهــا مــن قب ــى كونهــا واحــدة مــن ســت مؤسســات ت ــة فــي المخيمــات«، إضافــًة إل ــة القاعدي األهلي

مؤسســة ســتارز )Stars Foundation( للترشــح لنيــل جائــزة األثــر الدوليــة والتــي تقدمهــا المؤسســة، وشــمل 
ذلــك إجــراء تقييــم لكافــة مجــاالت العمــل المؤسســي للجمعيــة. وقــد أظهــرت النتائــج أن جمعيــة الــرواد 

تســتوفي كافــة المتطلبــات ومؤهلــة للحصــول علــى الجائــزة.
وفــي هــذا الســياق يقــول المديــر التنفيــذي لجمعيــة الــرواد، رئبــال الكــردي: » بفضــل التقييــم الخــاص بمدونــة 
الســلوك والخطــة المقدمــة مــن قبــل مركــز تطويــر رصدنــا الكثيــر مــن احتياجــات مؤسســتنا فــي مجــال بنــاء 

ــر«.  ــا للتطوي ــاء المؤسســي ومــا هــو مطلــوب من ــا فــي البن ــا مســتوى قدراتن القــدرات وعرفن
ويكمــل الكــردي: »عندمــا زارنــا المقيــم الخارجــي مــن قبــل مؤسســة ســتارز وجدنــا أن الكثيــر مــن القضايــا التــي 
أراد التحقــق منهــا كانــت جــزء مــن األمــور التــي عملنــا عليهــا ضمــن خطــة بنــاء القــدرات ... ســاهمت مدونــة 
الســلوك ونظــام االلتــزام الخــاص بهــا فــي رفــع مســتوى قدراتنــا وبنائنــا المؤسســي والتزامنــا بمبــادئ العمــل 

التــي تحســن تقديمنــا للخدمــات للمســتفيدين وتعــزز األثــر المرجــو مــن برامجنــا التنمويــة«.
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عيدة الشاللفة: مثابرة وإصرار

تقطــن المواطنــة عيــدة الشــالفة، البالغــة مــن العمــر 39 عامــًا، وعائلتهــا فــي منطقــة المغراقــة وســط قطــاع 
غــزة. تعانــي عيــدة وثاثــة مــن أطفالهــا الســبعة مــن فقــد ســمعي. حيــث واجهــت وعائلتهــا لكثيــر مــن الوقــت 
أوضاعــًا اجتماعيــًة صعبــة، فزوجهــا مريــض وغيــر قــادر علــى الخــروج مــن المنــزل والحصــول علــى فرصــة عمــل، 
وقــد أدى ذلــك إلــى عــدم وجــود مصــدر دخــل لألســرة. ممــا وضــع مســؤولية األســرة بأكملهــا علــى عاتــق عيــدة، 

والتــي كانــت تبحــث عــن أي فرصــة تمكنهــا مــن تأميــن احتياجــات أســرتها مــن مــأكل وملبــس وعنايــة صحيــة. 

ســعت عيــدة بــكل قوتهــا لتوفيــر حيــاة كريمــة ألســرتها، فالتحقــت بعــدة دورات مهنيــة فــي جمعيــة أطفالنــا 
للصــم فــي مجــال التطريــز ضمــن مشــروع » تحســين جــودة حيــاة األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي قطــاع غــزة مــن 
خــال التمكيــن االقتصــادي والضمــان االجتماعــي« والممــول مــن قبــل مركــز تطوير ضمن مشــروع المؤسســات 

األهليــة الفلســطينية الرابع-التمويــل اإلضافــي.
ومــن خــال هــذه الــدورات المهنيــة أثبتــت عيــدة جدارتهــا، والتحقــت ببرنامــج العمــل مــن داخــل المنــزل في مجال 
التطريــز. ولــم تقــف عنــد هــذا الحــد، فعندمــا علمــت بفــرص إلنشــاء مشــاريع صغيــرة، أبــدت رغبتهــا لاســتفادة 
وكانــت فكــرة مشــروعها إنشــاء بقالــة صغيــرة. وبعــد الموافقــة علــى مشــروعها، تحمســت عيــدة وبــدأت بتجهيــز 
غرفــة فــي منزلهــا تطــل علــى الشــارع مــن أجــل تنفيــذ مشــروعها وســعت بــكل جهدهــا مــن أجــل توســيع وتطويــر 

البقالــة، فاشــترت بالتقســيط ثاجــة للبقالــة، وبــدأت بتأســيس مخــزن للبضائــع.
 

لمســت عيــدة وأســرتها تغيــر إيجابــي كبيــر علــى المســتوى المعيشــي، هــذا التغيــر وصفتــه بقولهــا: »هــذا 
المشــروع كان فرصــة نجاتــي بأســرتي نحــو حيــاة أفضــل، سأســعى جاهــدة إلنجاحــه واســتمراره. اآلن باســتطاعتي 

تلبيــة احتياجــات األســرة وبإمــكان أبنائــي التمتــع بحيــاة كريمــة.«
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التؤام نرمين ونفين: نحو غد أفضل!

كان مــن الصعــب جــدًا التفرقــة بيــن الطفلتيــن التــوأم نرميــن ونيفيــن طوطــح ذوات العشــرة أعــوام، حيــث 
لجــأت والدتهــن إلــى تســجيلهن فــي برنامــج نحــو غــد أفضــل والــذي نفذتــه جمعيــة شــرق غــزة إلنمــاء األســرة 
ضمــن مشــروع المؤسســات األهليــة الفلســطينية  الرابع-التمويــل اإلضافــي. حيــث قالــت الوالــدة فــي حينــه 
أنهــا تعانــي مــن عــدم قدرتهــا علــى الفصــل بيــن التــوأم، وإلــى اعتمادهــن الكبيــر الواحــدة علــى األخــرى، ممــا 
يعــزز لديهــن )إحســاس التــوأم(، والــذي شــكل خطــرًا علــى نمــو الشــخصية المنفــردة لــكل منهمــا، حيــث كانتــا 

ــران وال يوجــد لديهــن صديقــات. منقطعتيــن عــن العالــم الخارجــي وعــن األهــل والجي

بعد تسجيل نرمين ونفين ضمن برنامج نحو غد أفضل تم فصلهن في كافة األنشطة واأللعاب التي تقسم إلى 
مجموعات وخال الحلقات االفتتاحية والختامية كان يتم ابعاد الطفلتين وترك مســافة بينهما وتشــجعيهما 
علــى تكويــن عاقــات جديــدة مــع زمائهــن بالمركــز ودعم ثقتهن بأنفســهن. كما نفذ المرشــدون فــي جمعية 
شــرق غــزة زيــارة منزليــة لعائلــة نرميــن ونفيــن لتوجيه إرشــادات ونصائح لوالدتهن وكذلك زيارة مدرســة التؤام 
والطلب من إدارة المدرسة بالفصل بين الطفلتين في الصف الدراسي، حيث تم نقل إحداهن إلى صف جديد. 
وحــول ذلــك قالــت إحــدى المعلمــات: »البنــات صــار عندهــم تفاعل أكتر فــي الحصة ومع زمياتهن بيشــاركوا 
وبيتكلمــوا ... نقــل نيفيــن إلــى صــف جديــد كان شــيء إيجابــي«. وفــي لقــاء أوليــاء االمور األخيــر، قالت والدة 
التؤام نيفين ونرمين: »انتوا ســاعدتوني بحل مشــكلة بناتي التؤام... صار عند كل وحدة فيهم حياة مســتقلة 
وتخلصوا من االلتصاق المزعج إلى كانوا عايشين فيه...  كان ممكن المشكلة تكبر معهم وتزيد لوال تدخلكم “. 
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الطفلة رغد تستعيد ابتسامتها 

الطفلــة رغــد أبــو دان، تبلــغ مــن العمــر خمســة أعــوام، تعيــش فــي عائلــة متوســطة مكونــة مــن خمســة أفــراد 
يقطنــون بيــت متواضــع فــي مشــروع بيــت الهيــا، ويواجهــون ظروفــًا معيشــية صعبــة.

ومنــذ انطــاق مشــروع الوقايــة مــن اإلعاقــة الســمعية فــي شــمال غــزة، الــذي نفذتــه جمعيــة جباليــا للتأهيــل 
بالشــراكة مــع مركــز تطويــر ضمــن مشــروع المؤسســات األهليــة الفلســطينية الرابع-التمويــل اإلضافــي، تــم 
اســتهدف العديــد مــن ريــاض األطفــال فــي شــمال غــزة إلجــراء عمليــة المســح الســمعي لألطفــال، وفــي روضــة 
ــز تــم التنســيق إلجــراء الفحــص االولــي للســمع، وتبيــن وجــود العديــد مــن األطفــال يعانــون  الملــك عبــد العزي
مــن مشــاكل فــي األذن الوســطى، أمــا الطفلــة رغــد فقــد تبيــن أنهــا تعانــي مــن صعوبــة كبيــرة فــي الســمع فــي 

األذن اليســرى. 

وقــام طاقــم جمعيــة جباليــا للتأهيــل بالتواصــل مــع أســرة الطفلــة رغــد وتوفيــر ســماعة طبية لها، حيث ارتســمت 
الفرحــة علــى وجــه الطفلــة التــي أصبحــت أكثــر تفاعــًا مع األطفــال األخرين.
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سعد البزور: االعتماد على النفس واالنخراط في المجتمع

بابتســامة عريضــة يجلــس ســعد البــزور علــى كرســيه المتحــرك أمــام بقالتــه فــي بلــدة رابــا جنــوب مدينــة جنيــن  
مفعمــًا بالحيويــة واألمــل وهــو يبيــع الزبائــن ويجــري الحســابات ويدخــر النقــود أمــا فــي مســتقبل أفضــل. ســعد 
كان أحــد المســتفيدين ضمــن مشــروع »تعزيــز التمكيــن االقتصــادي للشــباب ذوي اإلعاقــة فــي المناطــق 
المهمشــة« الــذي نفذتــه الهيئــة االستشــارية الفلســطينيةلتطوير المؤسســات غيــر الحكوميــة بمحافظــة جنيــن 
بتمويــل مــن مركــز تطويــر ضمــن منــح التمكيــن الفرديــة.  وبفضــل هــذا المشــروع، تمكــن ســعد مــن ايجــاد 

مشــروعه الخــاص وهــو عبارةعــن بقالــة فــي غرفــة صغيــرة مطلــة علــى الشــارع مــن منــزل عائلتــه.

يشير سعد إلى التحوالت اإليجابية في حياته وهو يمارس عمله المحبب في البيع والشراء قائًا: »فرق كبير 
بين أن ينظر الناس إليك عالة تحتاج لمساعدتهم وبين أن تتحول إلى إنسان منتج يبني نفسه بنفسه.«

ويؤكد ســعد وهو يرد الســام على المارة أن نافذة أمل فتحت له عبر مشــروعه الصغير، فقد أصبح أكثر ثقة 
بنفسه واستطاع بناء عاقات اجتماعية جيدة واختلفت نظرته للحياة.

ويحافــظ ســعد علــى مشــروعه ويســعى لتطويــره، فهــو يســجل مــا يبيعه ويحســب أرباحه اليوميــة ويضع جانبًا 
الدفعات المستحقة للتجار ويؤكد أن الحفاظ على المصداقية مع التجار والزبائن هو رأس ماله الحقيقي.
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المانحون لمركز تطوير في العام 2016  

عضوية مركز تطوير في الشبكات واالتحادات محليًا وعربيًا

الفريق األهلي لدعم شفافية الموازنة العامة                                 شبكة المساءلة االجتماعية في العالم العربي                            ملتقى المؤسسات العربية الداعمة

رئيس مجلس اإلدارة : زاهي خوري

مدير المركز : غسان كسابرة    

المستشار القانوني : راسم كمال

تدقيق الحسابات الخارجي : برايس ووترهاوس كوبرز 

تدقيق الحسابات الداخلي : شركة الوفاء لالستشارات المالية والخدمات المحاسبية
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الجمعية العمومية ومجلس إدارة مركز تطوير 

ــة التــي تضــم 29 عضــوًا مــن القطــاع العــام والخــاص  ــة العمومي ــى الجمعي ــه إل ــر فــي عمل يحتكــم مركــز تطوي
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. 
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تــم انتخــاب مجلــس اإلدارة الحالــي فــي الحــادي عشــر مــن تمــوز 2016 ويضــم تســعة أعضــاء وفيمــا يلــي نبــذة 
عنهــم:

الهندســة مــن جامعــة Technische Hochschule Stuttgart فــي ألمانيــا عــام 1962، وحصــل الحقــًا علــى درجــة الماجســتير فــي 
إدارة األعمــال مــن المعهــد األوروبــي إلدارة األعمــال )INSEAD(، وقــد أنهــى دراســته الثانويــة فــي بيــروت.

ــد مــن المواقــع منهــا أســتاذة فــي اإلدارة فــي جامعــة القــدس  ــور فارســين شــاهين فــي العدي ــت الدكت عمل
ومديــرة لمشــروع المراجعــة القطاعيــة والخطــة االســتراتيجية للقــدس الشــرقية ومديــرة للخطــة الوطنيــة 
لتنميــة المــوارد البشــرية والتعليــم فــي الصحــة ومديــرة تنفيذيــة لمكتــب القــدس عاصمــة الثقافــة العربيــة. 
تحمــل د. شــاهين  درجــة الدكتــوراه فــي اإلدارة والسياســات فــي التعليــم ودرجــة الماجســتير فــي إدارة التمريــض 

ولهــا العديــد مــن الكتابــات فــي قضايــا التعليــم والصحــة والمــرأة.

الســيد عرســان النجــار هــو رئيــس اتحــاد الجمعيــات الخيريــة لمحافظــات شــمال الضفــة الغربيــة، كمــا يشــغل 
عــدة مناصــب منهــا رئيــس اللجنــة المركزيــة لتأهيــل المعاقيــن – القــدس، وأميــن الصنــدوق لاتحــاد العــام 
الفلســطيني للجمعيــات الخيريــة وأميــن ســر جمعيــة التضامــن الخيريــة ورئيــس اللجنــة التربويــة للجمعيــة. حصــل 
الســيد النجــار علــى دبلــوم التأهيــل التربــوي مــن دار المعلميــن وعمــل مدرســًا خــال الفتــرة 1952 وحتــى نهايــة 

عــام 1994 ومــن ثــم مديــرًا ألكثــر مــن مدرســة اعداديــة وثانويــة فــي محافظــة نابلــس.

د. فارسين شاهين 
أمينة الصندوق

عرسان النجار 
أمين السر

هــو مؤســس شــركة المشــروبات الوطنيــة )كوكاكوال/كابــي( فــي فلســطين، وحاليــًا يشــغل منصــب رئيــس 
مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي للشــركة.  يشــغل الســيد خــوري العديــد مــن المناصــب التنفيذية وعضوية 
مجالــس إدارات العديــد مــن المؤسســات االقتصاديــة، مثــل: شــركة القــدس لإلعمــار واالســتثمار )جيديكــو(، 
عضــو مجلــس إدارة بوابــة أريحــا، رئيــس مجلــس إدارة شــركة القــدس لاســتثمار الســياحي )JIT(. وعــاوة 
علــى ذلــك، كان الســيد خــوري عضــوًا تنفيذيــًا فــي مجلــس إدارة مجموعــة العليــان، والرئيــس التنفيــذي 
لشــركة العليــان الســعودية القابضــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والواليــات المتحــدة األمريكيــة ألكثــر 
مــن 20 عامــًا. وقــد شــغل الســيد خــوري منصــب رئيــس اللجنــة التنفيذيــة لشــركة االتصــاالت الفلســطينية 
– بالتــل فــي الفتــرة الواقعــة مــا بيــن 2001/1 إلــى 2004/5، كمــا كان رئيــس مجلــس إدارة شــركة جــوال منــذ 
تاريــخ 2001/5/23 حتــى 2005/3/9. يجــدر بالذكــر أن الســيد خــوري عضــو نشــط فــي العديــد مــن المؤسســات 
المدنيــة المحليــة والدوليــة، حيــث يــرأس رئيــس مجلــس إدارة مركــز تطويــر، كمــا أنــه عضــو مجلــس رســملة 
لاســتثمار فــي دبــي، وهــو أيضــًا مؤســس لصنــدوق االبتــكار فــي فلســطين. ُمنــح الســيد خــوري جائــزة العمــل 
مــن أجــل الســام عــام 2015 فــي اوســلو – النرويــج. الســيد خــوري حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي

الســيد عبــد الكريــم عاشــور يحمــل شــهادة البكالوريــوس فــي االقتصــاد مــن جامعــة حلــوان فــي مصــر. 
ويشــغل حاليــًا منصــب مستشــار شــركة ريــف للتمويــل حيــث شــغل ســابقا منصــب نائــب المديــر العــام التحــاد 
لجــان اإلغاثــة الزراعيــة الفلســطينية، حيــث عمــل بهــا منــذ عــام 1982 وهــو مســؤول عــن جميــع المشــاريع 
والبرامــج التــي نفــذت فــي قطــاع غــزة فــي حينــه. والســيد عاشــور عضــو فــي العديــد مــن الهيئــات اإلداريــة 
للمؤسســات االهليــة الفلســطينية مثــل الملتقــى الفكــري العربــي، والمؤسســة الفلســطينية لإلقــراض 
)فاتــن( ومجلــس التصديــر الفلســطيني. وهــو أيضــًا عضــو هيئــة إداريــة فــي اللجنــة االستشــارية لتطويــر 
المــوارد البشــرية، وعضــو فــي الفريــق الفلســطيني لمكافحــة الفقــر. تكمــن كفــاءة الســيد عاشــور فــي 

ــاء القــدرات والتشــبيك ضمــن قطــاع المؤسســات االهليــة الفلســطينية. ــة، وبن ــه القيادي مهارات

زاهي خوري
رئيس المجلس

عبد الكريم عاشور
نائب الرئيس
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د. سليمان الخليل

عصام حلس

الدكتــور عائــد ياغــي هــو مديــر جمعيــة اإلغاثــة الطبيــة الفلســطينية في قطاع غزة، وهــو عضو في العديد
مــن المؤسســات األهليــة واللجــان الوطنيــة، ومنهــا مجلــس إدارة شــبكة المنظمات األهلية الفلســطينية
ومنســق القطــاع الصحــي فيهــا، وعضــو اللجنــة الوطنيــة للسياســات الصحيــة.  إضافــًة إلــى عضويتــه فــي
عــدد مــن المنتديــات االقليميــة والدوليــة، فهــو عضــو ناشــط فــي تجمــع صحــة الشــعوب.  تخــرج د. ياغــي
كطبيب عام من جامعة أذربيجان في العام 1992، وتخصص في جراحة المسالك البولية في العام 1996،
كما حصل على درجة الماجستير في الصحة العامة واإلدارة الصحية من جامعة القدس في العام 2008.

الدكتــور ســليمان الخليــل يشــغل حاليــًا منصــب عميــد كليــة الزراعــة والطــب البيطــري، وهــو أســتاذ مشــارك فــي 
جامعــة النجــاح الوطنيــة، وهــو رئيــس جمعيــة أصدقــاء خضــوري ونائــب رئيــس بلديــة طولكــرم المنتخــب. يتمتــع 
د. الخليــل بخبــرة كبيــرة فــي مجــاالت العاقــات العامــة، وتجنيــد األمــوال، واالتصــاالت. وهــو حاصــل علــى درجــة 
الدكتــوراه فــي الكيميــاء الطبيــة. ولــه عــدد مــن األبحــاث فــي ذات المجــال. وهــو ناشــط مجتمعــي ســاهم 
فــي تأســيس عــدد مــن المؤسســات األهليــة الفلســطينية وعلــى رأســها الهيئــة الوطنيــة للمؤسســات األهليــة 

الفلســطينية وجمعيــة أصدقــاء المريــض وجمعيــة أصدقــاء خضــوري. 

الســيد نصفــت الخفــش هــو رئيــس الهيئــة الوطنيــة للمؤسســات األهليــة الفلســطينية، كمــا شــارك فــي 
تأســيس العديــد مــن المؤسســات والشــبكات األهليــة فــي فلســطين، وقــد شــغل العديــد مــن المناصــب فهــو 
عضــو مجلــس إدارة شــبكة الشــباب للمواطنــة واالصــاح، ورئيــس مجلــس إدارة جمعيــة مــردة الخيريــة للتنميــة، 
ورئيــس اتحــاد جمعيــات ســلفيت الخيريــة، وهــو أيضــًا عضــو فــي مجلــس إدارة االتحــاد العــام الفلســطيني 
اســرائيل  لمقاطعــة  الوطنيــة  اللجنــة  فــي ســكرتاريا  هــو عضــو  الخفــش  الســيد  أيضــًا  الخيريــة.  للجمعيــات 
وســحب االســتثمارات منهــا )BDS( وعضــو فــي المجلــس االستشــاري لمحافظــة ســلفيت. كمــا أنــه عضــو 
للهيئــات العامــة للعديــد مــن المؤسســات األهليــة الفاعلــة والعاملــة علــى مســتوى الوطــن وهــو أيضــًا، عضــو 
مؤســس ومنســق المجلــس التنســيقي للعمــل األهلــي الفلســطيني. وعضــو مجلــس إدارة مؤسســة الضمــان 

االجتماعــي. الســيد الخفــش حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس تخصــص تنميــة مجتمــع.
نصفت الخفش

الســيد عصــام حلــس هــو رئيــس جمعيــة الفنانيــن التشــكيليين الفلســطينيين فــرع المحافظــات الجنوبيــة 
وعضــو األمانــة العامــة لاتحــاد العــام للفنانيــن التشــكيليين، لــه خبــرة واســعة فــي العمــل األهلــي، حيــث 
قــاد العديــد مــن الــدورات التدريبيــة وورش العمــل لمؤسســات العمــل األهلــي، كمــا أنــه عضــو فــي الهيئــات 
اإلداريــة ألكثــر مــن مؤسســة منهــا الهيئــة العامــة لاتحــاد الفلســطيني العــام للمنظمــات غيــر الحكوميــة 
بغــزة. الســيد حلــس حاصــل علــى دبلــوم الدراســات العليــا ودرجــة البكالوريــوس فــي التربيــة الفنيــة مــن جامعــة 
حلــوان بالقاهــرة، وعمــل مدرســًا  للتربيــة الفنيــة بمــدارس وكالــة الغــوث بقطــاع غــزة ويعمــل حاليــًا خبيــرًا عامــًا 
للتربيــة الفنيــة ومنســق وحــدة ضمــان الجــودة بمــدارس وكالــة األمــم المتحــدة لغــوث وتشــغيل الاجئيــن فــي 
الشــرق األدنى)األونــروا( بقطــاع غــزة ، كمــا لــه العديــد مــن المعــارض الفنيــة والمشــاركات التشــكيلية العربيــة 

والعالميــة ولــه أيضــًا العديــد مــن التعيينــات الدراســية  واالبحــاث والكتــب الفنيــة.

الدكتور ســهيل القيشــاوي شــغل منصب مدير مستشــفى الباطنة في مجمع الشــفاء الطبي حتى تقاعده 
في العام2010ـ ويعمل حاليًا كمحاضر في كلية الطب البشري وطب األسنان في جامعة األزهر، وهو رئيس 

الجمعية الفلسطينية ألمراض السكري والغدد سابقًا. 

د. سهيل القيشاوي

د. عائد ياغي
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المالية واإلنفاق 
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