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مجال  في  تعمل  للربح،  هادفة  غير  فلسطينية  أهلية  مؤسسة  تطوير  مركز 
ره التمثيلية لتكون  تطوير وتنمية قطاع المؤسسات األهلية الفلسطينية وأطُ
أكثر قدرة واستجابة الحتياجات الفئات األكثر تهميشاً، من خالل تقديم الدعم 
في  والمساهمة  والشفافية  والنزاهة  االجتماعية  العدالة  مبادئ  تعزز  التي  القيم  منظومة  وتطوير  والفني  المالي 

ً لمجتمع مدني فاعل في دولة فلسطين. تحقيق األولويات التنموية وصوال

التفو�ض
ً بيد مع المؤسسات  يعد مركز تطوير المؤسسات األهلية (NDC) من أكبر المؤسسات الفلسطينية من نوعه، حيث يعمل يدا
األهلية الفلسطينية ومؤسسات التنمية المجتمعية لتحسين نوعية الخدمات في المناطق المهمشة والفقيرة والتي تعاني من 
نقص أو غياب لتلك الخدمات. كما يعمل مركز تطوير على بناء قدرات وكفاءة القطاع األهلي الفلسطيني ليكون أكثر استجابة 
وفاعلية. لقد مكنت برامج ومنح مركز تطوير الفلسطينيين منذ العام ٢٠٠٦ من مد يد العون لبعضهم البعض وذلك عبر توفير 
المهارات واألدوات والدعم المالي والفني الالزم لتلبية االحتياجات االجتماعية، وتعزيز قدرات االعتماد على الذات في مواجهة الفقر.

ويعتبر مركز تطوير من أكبر الراعين والمناصرين لمبادئ الشفافية والمساءلة ومن أكبر الداعمين لتبني وتطبيق وممارسة أنظمة 
مالية وإدارية مهنية.  نعمل في مركز تطوير على تعزيز التنسيق القطاعي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات من خالل برامجنا 
المختلفة، ومن خالل مدونة سلوك المؤسسات األهلية الفلسطينية، وعبر بوابة مصادر"www.masader.ps".  ويستمد مركز 
تطوير تفويضه من دعم الشبكات واالتحادات األهلية األربع، ومن العالقة المهنية والتكاملية مع شركائنا االستراتيجيين؛ السلطة 
خدماتنا  من  والمستفيدين  الخاص،  والقطاع  الفلسطينية،  األهلية  والمؤسسات  الدولية،  المانحة  والجهات  الفلسطينية، 
المالي  الدعم  ومجتمعة، وتوفير  ومؤسساته، منفردة  األهلي ككل  القطاع  بتنمية  التزامنا  يكون  الفلسطيني. وقد  والمجتمع 

المكمل مؤشر لنهجنا وتعريفنا للتنمية المستدامة بمفهومها الواسع والشامل.

الرؤ�ة�ا��ارجية: فلسطين حرة تُصان فيها كرامة اإلنسان وتتحقق فيها العدالة االجتماعية بمشاركة فاعلة 
وحيوية للمجتمع المدني.

الرؤ�ة�الداخلية: مركز تطوير مؤسسة رائدة، حاضنة للعمل التنموي، وموفر للدعم المتكامل للقطاع األهلي 
الفلسطيني.

رسالتنا

رؤ�تـــــــــــــــــــــنا

االستدامة  على  قدرة  أكثر  تصبح  أن  وعلى  الالزمة،  الخدمات  توفير  على  الفلسطينية  األهلية  المؤسسات  قدرات  تعزيز 
والمساهمة في التطور االجتماعي واالقتصادي من خالل:

المساهمة في تطوير قطاع المؤسسات األهلية الفلسطينية ليصبح أكثر قدرة على االستجابة، وأكثر شفافية ومسائلة 
من خالل:

توفير دعم مالي وفني  للمؤسسات األهلية الفلسطينية وأجسامها وشبكاتها.
بناء مشاريع نموذجية تنموية.

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

دعم البحث والتخطيط السياساتي االستراتيجي.

أهدافنــــــــــــــــا
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يتركز اهتمام مركز تطوير على دعم الخدمات االجتماعية التي تقدمها المؤسسات األهلية، والمكملة  لما 
إعادة  وخدمات  والزراعة،  التخصصية،  الصحة  خدمات  وتشمل:  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  توفره 
التأهيل، والتعليم غير الرسمي، وتنمية قطاع الطفولة المبكرة، وخدمات الحماية االجتماعية، والخدمات 

النفسية.

الفقيرة والمهمشة، كالنساء، واألطفال، والشباب، وذوي  الفئات االجتماعية  يستهدف مركز تطوير في عمله 
ً بالمناطق الفقيرة والنائية والمهمشة، بما في ذلك قطاع غزة والقدس الشرقية  ً خاصا اإلعاقة، ويولي اهتماما
ومناطق  (ج)، والمناطق المعزولة بسبب "جدار الفصل العنصري".  في الوقت ذاته يسعى مركز تطوير إلى تعزيز 
الشفافية والمساءلة لدى قطاع المؤسسات األهلية الفلسطينية. وبنفس القدر وبشكل متكافئ،  يوفر مركز 

تطوير الدعم للمؤسسات األهلية التي تعمل في مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحكم الصالح.

محور�اهتمامنا

بـرامجنــــا

٤

خدماتناطاقمنا

تقديم�املنح 

ا��اكمية
متراكمة  بخبرة  تطوير  مركز  يتمتع 
القطاع  خدمة  في  عاما   ١٥ عن  تزيد 
تنسيق  عبر  الفلسطيني،  األهلي 
احتياجات  إلى  لإلستجابة  الجهود 
الفلسطينيين األكثر ضعفا وتهميشا 
في المناطق التي تعاني من نقص في 
الخدمات  تكاد  التي  وتلك  الخدمات 
فيها تكون معدومة، خاصة مع القيود 
التي  والتنقل  الحركة  المفروضة على 
تمنع أو تحد من وصول تلك الخدمات. 
مركز  يقوم  المختلفة،  برامجه  وعبر  
المنح  لتقديم  كآلية  بدوره  تطوير 
النوعية  االضافة  مع  األهلي،  للقطاع 
وفي  القدرات،  وتطوير  بناء  برامج  في 
التشبيك والتواصل وتنسيق المبادرات 
وأفضل  الخبرات  وتبادل  األساسية 

الممارسات.

المنح  من  مجموعة  تطوير  مركز  يوفر 
لمساعدتها  األهلية،  للمؤسسات  المباشرة 
على تحسين أدائها وجودة خدماتها، مع تعزيز 
للفئات  الخدمات  تلك  وصول  فرص 
برامج  وتركز   .ً احتياجا األكثر  االجتماعية 
ومنح  التمكين  (منح  المختلفة  المنح 
على  الطوارئ)  ومنح  اإلبداع  ومنح  الشراكة 
وتتميز  تتخصص  التي  والقطاعات  الخدمات 
والمؤسسات  األهلية  المؤسسات  بها 
تستهدف  والتي  المجتمعية،  القاعدية 
ً بما في  ً واقتصاديا الفئات المهمشة اجتماعيا
ذلك النساء والشباب واأليتام والمسنين وذوي 

اإلعاقة.

بناء القدرات
إلى تنمية  وتعزيز  تهدف برامج بناء القدرات 
مهارات المؤسسات األهلية وقدراتها من أجل 
التي  الخدمات  ونوعية  أدائها،  تحسين 

تقدمها.

مجال  في  تطوير  مركز  استراتيجية  وتشمل 
بناء القدرات؛ تنمية الموارد البشرية، والتطوير 
إطار  تطوير  إلى  إضافةً  والتنظيمي،  اإلداري 

العمل المؤسسي والقانوني.

تطو�ر�قطاع�املؤسسات�األهلية
قطاع  تطوير  إلى  البرنامج  هذا  يهدف 
أكثر  ليصبح  ككل،  األهلية  المؤسسات 
المجتمع  أمام  استجابةً وشفافيةً ومساءلة 
من  وذلك  المانحة،  والجهات  الفلسطيني 
وتعزيز  لعمله  المنظمة  المعايير  وضع  خالل 
اجراء  وعبر  األهلي،  القطاع  داخل  التعاون 
االستراتيجية  السياسات  حول  البحوث 

والتخطيط القطاعي.
أما المكونات الرئيسة لهذا البرنامج فهي:

• مدونة ســـلوك للمؤســســات األهلية 
   الفلسطينية.

المعلومات. •  التنسيق القطاعي وتبادل 
•  السياسات والبحوث.

أربع دوائر رئيسية  يضم مركز تطوير 
ودائرة  المنح،  برامج  دائرة  هي؛ 
والمالية،  واالدارة  القطاعي،  التطوير 
ودائرة االتصال وتجنيد األموال. ويضم 
طاقم مركز تطوير  موظفين من ذوي 
والكفاءة،  واالختصاص  الخبرة 
باالضافة إلى عدد من االستشاريين. 

الرئيسي لمركز تطوير   المكتب  يقع 
ببلدة الرام في الضفة الغربية، ولديه 
ويقوم  غزة.  بمدينة  فرعي  مكتب 
بتنسيق  غزة  قطاع  في  الطاقم 
البرامج  تنفيذ  عملية  وتسهيل 
من   ً بدءا وجه،  أتم  على  المختلفة 
التطوير  إلى   ً وصوال المنح  تقديم 

القطاعي وتوفير المساعدة الفنية.

إلى  عمله  في  تطوير  مركز  يمتثل 
التوجيه  له  يقدم  إدارة  مجلس 
مرة  انتخابه  ويتم  العام،  واالشراف 
الجمعية  قبل  من  سنوات  ثالث  كل 
العمومية، والتي تضم بدورها أعضاء 
المظالتية  األهلية  الشبكات  من 
األهلية  المنظمات  شبكة  األربع: 
الوطنية  والهيئة  الفلسطينية 
الفلسطينية،  األهلية  للمؤسسات 
واالتحاد العام الفلسطيني للجمعيات 
العام  الفلسطيني  واالتحاد  الخيرية 
الحكومية-غزة.  غير  للمنظمات 
ويتمتع أعضاء مجلس اإلدارة والجمعية 
العمومية بكفاءات وخلفيات اقتصادية 
العمل  قطاع  في  وخبرات  وأكاديمية 

األهلي والمدني.
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ً قائماًعلى أساس االستحقاق والشفافية في اختيار المؤسسات األهلية المستفيدة. ً دقيقا يعتمد مركز تطوير نظاما
وتتم عملية االختيار من خالل اتباع المراحل التالية:

١.  الدعوة�لتقديم�املق��حات :  
بعد االنتهاء من تحضير رزمة المقترحات الكاملة، والتي تتضمن دليال إرشاديا ونموذج طلب المنحة، يقوم مركز تطوير بنشر 

تطوير.  لمركز  اإللكتروني  الموقع  المحلية  وعبر  الصحف  مقترحات مشاريع" في  لتقديم  األهلية  المؤسسات  إعالن "دعوة 

وتشمل الدعوة معايير االستحقاق للمؤسسات األهلية، ومعايير تقييم المشاريع. وتمنح المؤسسات األهلية فترة شهر واحد 

من أجل تحضير طلبات التمويل الخاصة بها، وتقديم رزمة المقترح كاملة.

٢.  تقييم�املق��حات :
األولي  بالتقييم  المشاريع في مركز تطوير  المشاريع. ويقوم مسؤولي  واختيار  المعايير في مراجعة  اعتماد مجموعة من  يتم 

للتحقق من اكتمالها، وبعد ذلك يقدموا  توصياتهم لمدير برامج المنح لمراجعتها. بعد الموافقة على التوصيات، يقوم مسؤولي 

زيارات ميدانية، إذا ما تطلب األمر،  المقدمة وعمل  الوثائق  الكلي بحيث تتم مراجعة  التقييم  البرامج و/أو استشاريين بعمل 

للتحقق من المعلومات الواردة في وثائق المشروع المقدمة. ومن خاللها يتم تقييم فاعلية وكفاءة المؤسسة المتقدمة، وقدرتها 

االدارية، يتبعها توصية حول قيمة المنحة. ترفع التوصيات وملخص عن كل مشروع للجنة التقييم الفنية للمراجعة النهائية.

تقوم لجنة التقييم الفنية في مركز تطوير بمراجعة  تقارير التقييم، وتقر بناء على ذلك إما موافقتها أو رفضها للمشروع أو 

التوصيات. 

٣. الت�سيق�واملوافقة :
مع  المقدمة  المشاريع  مقترحات  انسجام  أ)  من:  للتأكد  اإلدارية  والتنمية  التخطيط  وزارة  مع  بالتنسيق  تطوير  مركز  يقوم 

األولويات التي تحددها السلطة الوطنية الفلسطينية، وتماشيها مع الخطط الوطنية؛  ب) أن ال تشمل المقترحات ازدواجية في 

تقديم خدمات في أي من المجاالت التي يغطيها القطاع العام أو ممولون آخرون وتنقل بعدها توصيات لجنة التقييم الفنية إلى 

مجلس إدارة مركز تطوير التخاذ القرار المناسب.

يقوم مجلس إدارة مركز تطوير بمراجعة توصيات لجنة التقييم الفنية، ويتخذ القرار باالغلبية سواءً بالموافقة أو الرفض. وتقع 

على عاتق مجلس اإلدارة مسؤولية القيام بعملية المراجعة النهائية، والتأكد من أن عملية التقييم قد تمت بشكل واضح  ودون 

تحيز أو تمييز، أو أي اعتبار آخر غير مقبول، . ويتم دعوة الجهة المانحة  للمشاركة في اجتماعات المجلس بصفة مراقب.

يقوم مركز تطوير بتزويد الممول بنسخة عن محضر اجتماع مجلس اإلدارة، يتضمن قائمة المشاريع التي تمت الموافقة عليها 

أو تم رفضها. وبدورها، تقوم الجهة المانحة إما بطلب بعض التوضيحات حول بعض المشاريع، أو اصدار قرار  "عدم ممانعة"  

بتمويل المشاريع المقترحة، ويعتبر هذا بمثابة الموافقة النهائية.

٤.  إشعار�املؤسسات�األهلية�ب�تائج�التقييم : 
بعد اصدار قرار "عدم الممانعة" من الجهة المانحة، يقوم مركز تطوير بارسال موافقة خطية للمؤسسات التي تم اختيارها، بما 

في ذلك أية شروط أو بنود خاصة بالمشروع على المؤسسة التقيد وااللتزام بها. كما ترسل رسائل اعتذار  لمن لم يحالفهم 

الحظ، تتضمن نتائج التقييم وأسباب الرفض.

٥

الشفافية����عملية�اختيار�املؤسسات�االهلية�املستفيدة
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٦

مراحل�تقديم�طلبات�مق��حات�املشروعات�واختيار�املؤسسات�املستفيدة

املرحلة�األو��:
الدعوة�لتقديم

املق��حات

املرحلة�الثانية:
تقييم�املق��حات

املرحلة�الثالثة:
الت�سيق�واملوافقة

املرحلة�الرا�عة:
إشعار�املؤسسة�األهلية

ب�تائج�التقييم 

�عز�ز�قدرات�مؤسسات�ا��تمع�املد�ي�ومشارك��ا�الفاعلة����صنع 
السياسات�والعملية�الديمقراطيةالف��ة:

الفترة:  ٢٠١٣ - ٢٠١٥
األوروبي الجهة المانحة:  االتحاد 

الموقع:  الضفة الغربية وقطاع غزة
الميزانية:  ٤٠٠,٠٠٠ يورو

لمحة موجزة: بتمويل من االتحاد األوروبي تم إطالق مشروع ينفذه مركز 
تطوير بهدف تعزيز قدرة  الشبكات األهلية المظالتية األربع، وأعضائها من 
صنع  في  أكبر  بفاعلية  المشاركة  على  المدني،  المجتمع  مؤسسات 
بين  والشراكة  التكامل  وتعزيز  الديمقراطية  والعمليات  السياسات 
مبادئ  إلى  الدمج  هذا  ويستند  الحكومية.  وغير  الحكومية  الجهات 
الديمقراطية والعدالة االجتماعية وسيادة القانون وإحترام حقوق اإلنسان.

التمو�ل�اإلضا���ملشروع�املؤسسات�األهلية�الفلسطي�ية�الرا�ع:

الفترة:  ٢٠١٣ - ٢٠١٦
الجهة المانحة: البنك الدولي

الموقع: الضفة الغربية وقطاع غزة
الميزانية: ٥ مليون دوالر أمريكي

لمحة موجزة: إن نجاح مشروع المؤسسات األهلية الفلسطينية الرابع، 
بالتزامن مع تدهور وتراجع الظروف االجتماعية واالقتصادية في الضفة 
الخدمات  لتوفير  الحاجة  استمرار  على  يدل  غزة،  وقطاع  الغربية 
الدولي  البنك  قام  وعليه،  األهلية.  المؤسسات  خالل  من  االجتماعية 
بمخرجات  واالرتقاء  األنشطة  لتوسيع  اضافية  مالية  منحة  بتقديم 
قطاع  قدرة  وتعزيز  وتمكين  منح  توفير  خالل  من  وفاعليته،  المشروع 

المؤسسات األهلية الفلسطينية.

اإلعالن والدعوة لتقديم المقترحات  
"اعالن  بنشر  األهلية  المؤسسات  تطوير  مركز  يقوم 
لتقديم مقترحات" للحصول على المنح  في الصحف 

المحلية وعبرالمواقع اإللكترونية لمركز تطوير.
يتم عقد ورشات  عمل تعريفية من قبل مركز تطوير

تقديم المقترحات من قبل المؤسسات األهلية 
يتم منح المؤسسات األهلية فترة اربعة أسابيع من 
وتقديم  بها  الخاصة  التمويل  طلبات  تحضير  أجل 

رزمة المقترح الكاملة.

تقييم أولي من قبل 
مسؤولي البرنامج لدى 

مركز تطوير

التنسيق مع وزارة 
التخطيط والتنمية اإلدارية

بالتنسيق  التخطيط  (وزارة 
مع الوزارات ذات الصلة)

مراجعة وتقييم 
وتوصيات لجنة التقييم 
الفنية لدى مركز تطوير 

 تقييم كامل من قبل 
مسؤولي البرنامج لدى 

مركز تطوير 

موافقة مجلس ادارة 
مركز تطوير 

عدم ممانعة الجهة المانحة

يرسل مركز تطوير خطابات اشعار 
للمؤسسات التي تم الموافقة عليها او 

رفضها على حد سواء 
التفاوض والتوقيع على اتفاقية تنفيذ المنحة 

توصيات ترفع لمجلس اإلدارة 

مشار�عنا.. ���سطور

مصادر: البوابة�الفلسطي�ية�للمؤسسات�األهلية

عبر تأسيسه ألول بوابة الكترونية للتواصل والتشبيك بين المؤسسات األهلية الفلسطينية، يسعى مركز تطوير لتعزيز  التفاعل 
والتشارك داخل القطاع األهلي. وتختص البوابة الفلسطينية للمؤسسات األهلية (مصادر) بخدمة القطاع األهلي الفلسطيني 
ً للمعلومات حول  ً رئيسيا ومؤسساته وبتوفير الفرص للتواصل ولتبادل الخبرات والمعلومات واآلراء. كما تعتبر هذه البوابة مصدرا

ً للحوار  البناء وللتنسيق والتواصل. القطاع األهلي، ومنبرا

www.masader.ps
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مشروع�املؤسسات�األهلية�الفلسطي�ية�الرا�ع:

الفترة: ٢٠١٠ - ٢٠١٣
الجهة المانحة:  البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية

الموقع:  الضفة الغربية وقطاع غزة
٨ مليون دوالر أمريكي الميزانية: 

لمحة موجزة: خالل تنفيذه لمشروع المؤسسات األهلية الفلسطينية 
الرابع، استطاع مركز تطوير تجنيد ٨ ماليين دوالر أمريكي لدعم قطاع 
بهدف  وذلك  قدراتها،  وبناء  لها  المنح  تقديم  عبر  األهلية  المؤسسات 
الفقيرة  للمجتمعات  واالقتصادية  االجتماعية  الظروف  تحسين 
والمهمشة، من خالل الخدمات االجتماعية واالنتاجية التي تقدمها هذه 

المؤسسات، وتعزيز البناء المؤسسي للقطاع األهلي.

سكرتار�ا�حقوق�اإل�سان�وا��كم�الصا�� - املرحلة�الثانية:

الفترة:  ٢٠١٠ - ٢٠١٤
الجهات المانحة: سويسرا والسويد والدنمارك وهولندا

الغربية وقطاع غزة. الموقع: الضفة 
الميزانية:  ١٦٫٢ مليون دوالر أمريكي.

مشروع  من  الثانية  المرحلة  بإدارة  تطوير  مركز  قام  موجزة:  لمحة 
العمل  توليه مسؤولية  الصالح، عبر  والحكم  اإلنسان  سكرتاريا حقوق 
قدرات  بناء  إلى  الهادفة  والمبادرات  التنسيق  قنوات  تعزيز  على 
المؤسسات األهلية العاملة في مجال حقوق اإلنسان والحكم الصالح 
في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشجيع الحوار على مستوى السياسات 

وايصال الدعم المشترك المقدم من الجهات المانحة إليها.

األهلية  املؤسسات� قطاع� داخل� الصا��� ا��كم� و�عز�ز� تقو�ة�
الفلسطي�ية:

الفترة:  ٢٠٠٨ - ٢٠١٠
الجهه المانحة:  االتحاد األوروبي.

الغربية وقطاع غزة. الموقع:  الضفة 
الميزانية:  ٢٥٢,٠٠٠ دوالر أمريكي.

لمحة موجزة: قدم مركز تطوير من خالل هذا المشروع المساعدة الفنية 
للمؤسسات األهلية من أجل تحسين أنظمتها وفق مبادئ مدونة السلوك، 
الغربية  الضفة  في  أهلية  مؤسسة   ٣٠ تطوير  مركز  استهدف  حيث، 

وقطاع غزة، وزودها بالتدريب الشامل، والمساعدة الفنية.

التمو�ل�اإلضا���ملشروع�املؤسسات�األهلية�الفلسطي�ية�الثالث 
(قطاع�غزة):

الفترة: ٢٠٠٩ - ٢٠١١
الجهة المانحة: البنك الدولي.

الموقع: قطاع غزة.
الميزانية:  ٣ مليون دوالر أمريكي.

لمحة موجزة: شارك مركز تطوير، عبر توفير تمويل إضافي لمشروع المؤسسات 
األهلية الفلسطينية الثالث، في الجهود الرامية للمساعدة في اإلنعاش المبكر، 
وإعادة اإلعمار في غزة بعد حرب ٢٠٠٨. حيث عمل مركز تطوير بالشراكة مع أربع 
عشرة مؤسسة أهلية من أجل االستجابة الفورية الحتياجات المجتمع المحلي، 

وتوفير الخدمات األساسية.

مشروع�املؤسسات�األهلية�الفلسطي�ية�الثالث:

الفترة:  ٢٠٠٧ - ٢٠١١
الجهة المانحة: البنك الدولي

الموقع: الضفة الغربية وقطاع غزة
الميزانية: ١٠ مليون دوالر امريكي.

لمحة موجزة: حصل مركز تطوير من خالل هذا المشروع على ١٠ مليون دوالر 
أمريكي من البنك الدولي لدعم قطاع المؤسسات األهلية وتمكينها، عبر تقديم 
وضمان  المدني،  المجتمع  فعالية  تحسين  أجل  من  المؤسسي،  والبناء  المنح 

استقالليته  واستمراريته.  
لتوفير  األهلية  للمؤسسات  منح  تقديم  التالية:  العناصر  المشروع  هذا  وتضمن 
الخدمات االجتماعية: وتمكين قطاع المؤسسات األهلية، والبناء المؤسسي لمركز 
تطوير. وقد ركز عنصر تمكين قطاع المؤسسات األهلية على قضايا مثل: الحكم 
إلحتياجات  وإستجابته  األهلي  القطاع  عمل  في  والشفافية  والمساءلة  الصالح 

المجتمع الفلسطيني، وال سيما الفئات االجتماعية الفقيرة والمهمشة.

مشروع�خلق�فرص�عمل����الضفة�الغر�ية�وقطاع�غزة:

الفترة: ٢٠٠٧ - ٢٠١١
الفرنسية للتنمية الجهة المانحة:  الوكالة 

الموقع: الضفة الغربية وقطاع غزة
يورو. الميزانية:  ٦ مليون 

لمحة موجزة: هدف هذا المشروع إلى تخفيف األعباء المالية عن بعض 
األسر الفقيرة والمهمشة، عن طريق تمويل فرص عمل مؤقتة لمشاريع  
صغيرة في أعمال البنية التحتية، وتحسين المباني العامة التي تديرها 
المؤسسات األهلية . حيث تمكن مركز تطوير من خالل هذا المشروع من 
دعم أكثر من ٥٠ مؤسسة أهلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وساهم 

في إيجاد حوالي ١٤٣,٠٠٠ يوم عمل.

إعادة�تأهيل�آبار�املياه:

الفترة:  ٢٠٠٩
الجهة المانحة: الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

الموقع: قطاع غزة.
الميزانية:  ٩٠٠,٠٠٠ دوالر أمريكي.

لمحة موجزة: عمل مركز تطوير من خالل هذا المشروع، وبالشراكة مع  
التنموي-معا،  العمل  ومركز  الفلسطينيين،  الهيدرولوجيين  مجموعة 
واتحاد لجان العمل الزارعي، على إعادة تأهيل ١٤ بئر ماء متضرر في قطاع 

غزة.

مدونة�سلوك�املؤسسات�األهلية�الفلسطي�ية :

الفترة:  ٢٠٠٨ - ٢٠١٠
الجهة المانحة: البنك الدولي.

الموقع: الضفة الغربية وقطاع غزة
الميزانية :  ٦٠٠,٠٠٠ دوالر أمريكي

واالتحادات  والشبكات  لمحة موجزة: في عام ٢٠٠٨ أطلق مركز تطوير 
وهي  الفلسطينية  األهلية  المؤسسات  سلوك  مدونة  األربع  الرئيسة  األهلية 
مبادرة ريادية في التنظيم الذاتي، تطمح إلى اإللتزام طواعية بمبادئ تلك المدونة 
التي تستند إلى الشفافية والمساءلة والحكم الصالح. وتقدم مدونة السلوك 
مبادئ أخالقية للمؤسسات األهلية التباعها، وإدراجها ضمن أنظمتها واجراءاتها 
االدارية بما في ذلك أدوات الدعم والتوجيه واالشراف التي تقدمها للمؤسسات 
األهلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ومن المرجو أن يؤدي االلتزام بمبادئ مدونة 
مع  مصداقيتها  ورفع  األهلية  بالمؤسسات  المجتمع  ثقة  تعزيز  إلى  السلوك 
الشركاء والمستفدين، وإتاحة المساحة لها لتبادل المعرفة. وقعت، حتى اآلن، 
تدريبا  مؤسسة   ١٣٠ عن  يزيد  ما  وتلقى  المدونة،  هذه  على  مؤسسة   ٦٢٠
الذاتي في  للتنظيم  مبادرة  أول  تعد  التي  المدونة  مبادئ  تقنية حول  ومساعدة 

العالم العربي.
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