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ــتوى  ــا وبمس ــرة إنتاجه ــطينية بوف ــة الفلس ــات األهلي ــزت المؤسس تمي
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 
ــذا  ــى ه ــيعها. ويتجلَّ ــطينية وتوس ــة الفلس ــى التنمي ــر عل ــر أكب ــا تأثي له
مــن خــال الوعــي المتزايــد لــدى هــذه المؤسســات عــن أهميــة دورهــا 

فــي خدمــة المجتمــع المحلــي. 

وإضافــًة إلــى دورهــا األساســي فــي التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة، 
فقــد أدت هــذه المؤسســات دورًا فّعــاال فــي أنشــطة اإلغاثــة فــي 
الســنوات األخيــرة. كمــا أثبتــت قدرتهــا علــى العمــل بشــكل متميــز 
ــك  ــدة، وكذل ــة معق ــل بيئ ــي ظ ــية ف ــات األساس ــم الخدم ــي تقدي ف
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 

ــة  ــاذج ناجح ــر نم ــي، وتطوي ــع المحل ــات المجتم ــاط احتياج ــى التق عل
لمعالجــة هــذه االحتياجــات علــى أرض الواقــع. وفــي الســنوات األخيــرة 
حصــل تحســن كبيــر فــي قدرتهــا علــى صياغــة رؤى وخطــط ُمشــتركة 
ــات  ــة السياس ــي صياغ ــاركة ف ــي، والمش ــاع األهل ــتوى القط ــى مس عل

الوطنيــة مــع القطــاع العــام. 

كمــا تميــزت هــذه المؤسســات باســتعدادها المســتمر وبرغبتهــا فــي 
ــى  ــادرة عل ــا ق ــت أنه ــة، وأثبت ــة واإلداري ــا المالي ــا إجراءاته ــين أدائه تحس
ــة  ــوارد المالي ــة الم ــبان محدودي ــذ بالحس ــد األخ ــة عن ــتدامة خاص االس
المتاحــة. وذلــك بفضــل مــا تتمتــع بــه مــن الخبــرة والحيويــة والمرونــة 
والسياســية،  االجتماعيــة  التغيــرات  مــع  التأقلــم  علــى  والقــدرة 
واالســتمرار فــي القيــام بدورهــا األساســي فــي النضــال مــن أجــل التحــرر 

ــة.   والتنمي

اســتمر  الفلســطيني،  األهلــي  العمــل  وكمؤسســة داعمــة لقطــاع 
مركــز تطويــر خــال العــام 2017 فــي النمــو والتقــدم مــع ســعيه الدائــم 
للحفــاظ علــى نهــج متــوازن فيمــا يتعلــق بالتزامــه المبدئــي تجــاه تنميــة 
والعمــل  الجهــود  هــذه  وبفضــل  ككل.   األهلــي  القطــاع  وتطويــر 
الــدؤوب، عــزز مركــز تطويــر مــن مكانتــه كعنــوان رئيســي لدعــم وبنــاء 

ــطيني. ــي الفلس ــاع األهل ــدرات القط ق

رئيس مجلس إدارة مركز تطوير
زاهي خوري

كلمة رئيس مجلس اإلدارة 
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بينمــا يواجــه القطــاع األهلــي الفلســطيني تحديــات كبيــرة  بفعــل الظــروف 
ــي  ــات ف ــتمرار النزاع ــطينية واس ــي الفلس ــهدها األراض ــي تش ــية الت السياس
منطقتنــا، وفــي ظــل الحاجــة الملحــة للخدمــات التــي تقدمها المؤسســات 
األهليــة ودورهــا التكاملــي فــي هــذا المجــال مــع مؤسســات القطــاع 
ــات  ــة لمؤسس ــة المتاح ــوارد المالي ــح الم ــن ش ــم م ــى الرغ ــي، وعل الحكوم
ــذه  ــاوز ه ــة لتج ــودًا مضاعف ــذل جه ــر ب ــز تطوي ــي، إال أن مرك ــل األهل العم
ــات  ــه الحتياج ــر تلبيت ــالته عب ــة رس ــي تأدي ــتمر ف ــات واس ــات والتحدي الصعوب
أن  المركــز  واســتطاع  الفلســطيني،  المجتمــع  فــي  المهمشــة  الفئــات 
يوفــر الدعــم المالــي مــن عــدة جهــات لضمــان اســتمرار قيــام مؤسســات 
العمــل األهلــي بتأديــة دورهــا الرئيســي فــي عمليــة التنميــة االقتصاديــة 
واالجتماعيــة، إضافــًة إلــى تعزيــز التنســيق معهــا إليجــاد مســتوى أعلــى مــن 

ــألدوار.  ــح ل ــم الواض ــترك والتقاس ــم المش ــاون والفه ــط والتع التخطي

وعلــى مســتوى البرامــج، شــكل دعم وتعزيــز القطــاع الثقافي الفلســطيني 
العــام 2017، وذلــك عبــر  رئيســيًا فــي عمــل مركــز تطويــر خــال  محــورًا 
مشــروع »دعــم المؤسســات الثقافيــة فــي القــدس« الممــول مــن قبــل 
الدوليــة.  القنصليــة الســويدية العامــة عبــر الوكالــة الســويدية للتنميــة 
البرامجــي  الدعــم  توفيــر  علــى  المشــروع  هــذا  نشــاطات  تقتصــر  ولــم 
للمؤسســات الشــريكة، بــل تجــاوزت ذلــك إلــى تنفيــذ سلســة مــن نشــاطات 
بنــاء القــدرات لتعزيــز اســتدامة هــذه المؤسســات. كمــا جــاء تأســيس شــفق 
ــروع.  ــذا المش ــيًا له ــازًا رئيس ــام 2017 إنج ــال الع ــدس« خ ــون الق ــبكة فن »ش
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 

ــدس. ــة الق ــة لمدين العام

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 
جّلــي مــن خــال شــراكتنا للمــرة الثانيــة مــع هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة )UN Women(، و ببنــاء شــراكة جديــدة 

مــع هيئــة األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية )UN OCHA( عبــر تنفيــذ مشــروعين فــي قطــاع غــزة. 

 كمــا اســتكملنا فــي العــام 2017 نشــاطات مشــروع »رجــال ونســاء مــن أجــل المســاواة بيــن الجنســين: نحــو تغييــر 
ــجامًا  ــاء انس ــددة ج ــه المتع ــروع بمكونات ــذا المش ــرأة. ه ــدة للم ــم المتح ــة األم ــل هيئ ــن قب ــول م ــي« المم إيجاب
ــدرة  ــر ق ــون أكث ــطينية ليك ــة الفلس ــات األهلي ــاع المؤسس ــة قط ــة بتنمي ــر والمتمثل ــز تطوي ــي مرك ــالتنا ف ــع رس م
ــح  ــراء مس ــى إج ــه األول ــي مرحلت ــروع ف ــذا المش ــمل ه ــث ش ــًا. حي ــر تهميش ــات األكث ــات الفئ ــتجابة الحتياج واس
ميدانــي للمؤسســات األهليــة الناشــئة والمجموعــات الشــبابية، تبعــه إعــداد خطــط بنــاء قــدرات لعــدد منهــا، 
ــز  ــاز الممي ــًة لإلنج ــل. ونتيج ــال العم ــر خ ــه المباش ــة والتوجي ــاءات التدريبي ــر اللق ــا عب ــة له ــاعدة الفني ــر المس وتوفي
خــال هــذا المشــروع، تــم تجديــد الشــراكة مــع هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة عبــر مشــروع برنامــج المنــح الصغيــرة 

ــبابية. ــات الش ــئة والمجموع ــة الناش ــات األهلي للمؤسس
ــال  ــة خ ــات األهلي ــن المؤسس ــركائنا م ــر وش ــز تطوي ــازات مرك ــاركتكم إنج ــر مش ــذا التقري ــال ه ــن خ ــرنا م ويس
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.

مدير مركز تطوير 
غسان كسابرة

كلمة مدير مركز تطوير 
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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 
عاقــة المركــز مــع الشــبكات واالتحــادات األهليــة المظاتيــة األربعــة فــي فلســطين وعاقتــه التشــاركية 
والمؤسســات  الدولييــن  والمانحيــن  الفلســطينية،  )الســلطة  االســتراتيجيين  الشــركاء  مــع  الشــاملة 
األهليــة الفلســطينية( ومــع المســتفيدين تســاهم جميعهــا فــي تحقيــق التفويــض الخــاص بالمركــز. إن 
التــزام مركــز تطويــر بتنميــة وتطويــر قطــاع المؤسســات األهليــة وبالدعــم الفــردي للمؤسســات األهليــة 
ــي  ــر ه ــز تطوي ــة لمرك ــل التكاملي ــوارد التموي ــا أن م ــتدامة كم ــة المس ــاملة للتنمي ــه الش ــس مقاربت يعك
خيــر دليــل علــى فهمــه للتنميــة كعمليــة شــاملة متكاملــة )بــدءًا مــن تقديــم خدمــات وصــواًل للحقــوق 

ــة(.  والحوكم

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 
تهميشــًا مــن خــال تقديــم الدعــم المالــي والفنــي وتطويــر منظومــة القيــم التــي تعــزز مبــادئ العدالــة 
ــع  ــى مجتم ــواًل إل ــة وص ــات التنموي ــق األولوي ــي تحقي ــاهمة ف ــفافية والمس ــة والش ــة والنزاه االجتماعي

مدنــي أكثــر فاعليــة واســتدامة فــي دولــة فلســطين. 

األهداف
تعزيــز قــدرات المؤسســات األهليــة الفلســطينية علــى توفيــر الخدمــات الازمــة 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.  ⬗
ــتجابة  ــى االس ــدرة عل ــر ق ــح أكث ــطينية ليصب ــة الفلس ــات األهلي ــاع المؤسس ــر قط ــي تطوي ــاهمة ف المس

ــال: ــن خ ــاءلة م ــفافية ومس ــر ش وأكث

 تطويــر معاييــر جــودة وتقييــم المؤسســات حســب هــذه المعاييــر وإعطــاء الشــهادات بتحقيــق  ⬗

المعايير.

 تعزيز تبادل المعرفة والتعاون ضمن القطاع. ⬗

 دعم البحث والتخطيط السياساتي االستراتيجي. ⬗

.1

.2
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القيم

التعاون روح التطوع والمشاركة  اإلبداع والتميز

المساواة النزاهة  اتصال مفتوح

احترام الكرامة وحماية الحقوق اإلنسانية  الحيادية الشفافية

بناء الشراكات  عدم التحيز المساءلة

 االنتماء إلى التطلعات الوطنية وااللتزام
بأولويات التنمية الفلسطينية تبادل المعرفة خدمة الفئات والمناطق المهمشة

 العدالة االجتماعية
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شبكة المساءلة االجتماعية في
العالم العربي

الفريق األهلي لدعم شفافية
الموازنة العامة

التجّمع العالمي للمنظمات
غير الحكومية

ملتقى المؤسسات العربي
الداعمة 

عضوية مركز تطوير في الشبكات واالتحادات محليًا 
وعربيًا ودوليًا

مدير المركز: غسان كسابرة

المستشار القانوني: راسم كمال

تدقيق الحسابات الخارجي: كيه بي إم جي

المانحون لمركز تطوير في العام 2017
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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 2017 مــع 12 مؤسســات 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 24 أيار/مايو  لقــاء ختامي للمؤسســات األهلية الناشــئة والمجموعات  ⬗

الشــبابية التي شــاركت في المشــروع
فــي 1 حزيران/يونيــو وقــع مركــز تطويــر اتفاقيــة مشــروع “دعــم رجــال ونســاء مــن اجــل  ⬗

المســاواة بيــن الجنســين فــي منــح مجتمعيــة صغيرة”بقيمــة اجماليــة تبلــغ740 ألــف شــيكل حيــث 
ــرأة. ــؤون الم ــم ش ــع طاق ــراكة م ــروع بالش ــذا المش ــذ ه ــم تنفي يت

مشاريع مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية:

ــروع  ⬗ ــمبر مش ــون األول/ ديس ــى كان ــو وحت ــران /يوني ــن حزي ــرة م ــي الفت ــر  ف ــز تطوي ــذ مرك  نف
»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 لأُلســر 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 
ــروع األول. ــتكمال للمش ــو اس ــة(( وه ــخ الزراعي ــة الض وأنظم

مشروع مؤسسة إنقاذ الطفل:

ــة و2  ⬗ ــي الضف ــة )5 ف ــات أهلي ــبع مؤسس ــب لس ــة والتدري ــاعدة الفني ــر المس ــز تطوي ــر مرك وف
ــروع  ــذا المش ــتمر ه ــل Save The Children واس ــاذ الطف ــة إنق ــريكة لمؤسس ــزة( ش ــاع غ ــي قط ف

ــون األول 2017. ــى كان ــول 2017 وحت ــن أيل ــداء م ــهور ابت ــة ش ــدى ثاث ــى م عل
ــة  ⬗ ــات األهلي ــلوك المؤسس ــة س ــادئ مدون ــبع بمب ــات الس ــزام المؤسس ــدى الت ــم م ــم تقيي ت

الفلســطينية ومنــح شــهادات لخمــس منهــا

البوابة الفلسطينية للمؤسسات األهلية:

ــة،  ⬗ ــادر« 1,504 مؤسس ــطينية »مص ــة الفلس ــي البواب ــاء ف ــة األعض ــات األهلي ــدد المؤسس ــغ ع بل
وزاد عــدد الزيــارات للبوابــة عــن 80 ألــف زيــارة خــال العــام. 

تم نشر 82 فرصة تمويلية خال العام 2017 وما يزيد عن 500 مادة إعامية عبر البوابة. ⬗

مشروع دعم المؤسسات الثقافية في القدس

اســتمر مركــز تطويــر بالعمــل علــى مشــروع دعــم المؤسســات الثقافية فــي القدس الشــرقية  ⬗
Sida بتمويــل مــن الوكالــة الســويدية للتنمية

خــال شــهر تموز/يوليــو تــم االنتهــاء مــن إعــداد دليــل العمليــات )Operations Manual( الخاصــة  ⬗
ــروع.  بهذا المش

تــم إعــداد خطــط بنــاء القــدرات لــكل مؤسســة مــن المؤسســات الخمــس الشــريكة وإعــداد  ⬗
الخطــط االســتراتيجية الخاصــة بهــا وبشــبكة فنــون القــدس. 
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تــّم االنتهــاء خــال شــهر كانــون األول/ديســمبر مــن إعــداد وطباعــة دليــل إرشــادي حــول النهــج  ⬗
المبنــي علــى الحقــوق فــي التنميــة. 

تــّم البــدء خــال شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر بإعــداد دراســة األســاس »baseline study« لهــذا  ⬗
المشــروع.
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»رجال ونساء من أجل المساواة بين الجنسين: نحو تغيير إيجابي«

استمر مركز تطوير خال 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 ثاث سنوات في أربع دول عربية هي 

ــين،  ــن الجنس ــاواة بي ــدم المس ــة لع ــباب الجذري ــم األس ــدف فه ــان به ــر ولبن ــرب ومص ــطين والمغ فلس
وتعزيــز قــدرات مؤسســات المجتمــع المدنــي وشــبكاتها فــي مجــال النــوع االجتماعــي وتمكيــن المــرأة، 

ــاواة بيــن الجنســين.  ــق المس ــان لتحقي ــر حلــول مجتمعيــة تهــدف إلــى اشــراك الرجــال والصبي وتطوي

تــم العمــل فــي هــذا المشــروع مــع 14 مؤسســة أهليــة و9 مجموعــات شــبابية مــن الضفــة الغربيــة بمــا 
فيهــا القــدس وغــزة.  وشــمل المشــروع فــي مرحلتــه األولــى إجــراء مســح ميدانــي تبعــه إعــداد وتنفيــذ 

خطــط بنــاء قــدرات للمؤسســات والمجموعــات. 

الحشــد  التاليــة:  المواضيــع  نيســان/أبريل  شــهر  حتــى  اســتمرت  التــي  التدريبــة،  اللقــاءات  وشــملت   
النــوع االجتماعــي، والمشــاركة السياســية والتمكيــن االقتصــادي  التواصــل والمناصــرة،  المجتمعــي، 
للمــرأة، وإدارة المــوارد البشــرية، وحشــد المــوارد، وإدارة المشــاريع، واإلدارة الماليــة، وتميــزت هــذه اللقــاءات 
ــزة. ــاع غ ــي قط ــة و%49 ف ــة الغربي ــي الضف ــع %58 ف ــت %54، بواق ــاء بلغ ــة للنس ــاركة عالي ــبة مش بنس

ــراء  ــّم إج ــبابية، وت ــات الش ــات والمجموع ــدرات للمؤسس ــاء الق ــون بن ــر مك ــز تطوي ــتكمل مرك ــا اس كم
زيــارات ميدانيــة ألربــع عشــرة مؤسســة أهليــة فــي كل مــن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة مــن أجــل تقديم 
تدخــل ميدانــي بنــاًء علــى خطــة بنــاء القــدرات التــي تــّم تطويرهــا لــكل مؤسســة فــي المرحلــة الســابقة 
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.
ــات  ــا المؤسس ــي حددته ــات الت ــتجابة لألولوي ــة لاس ــط تطويري ــداد خط ــروع إع ــذا المش ــمل ه ــا ش كم
ــرى  ــة وأخ ــة إداري ــتراتيجية وأدل ــط اس ــداد خط ــات إلع ــذه المؤسس ــاد ه ــه وارش ــم توجي ــث ت ــة، حي األهلي

ــوال. ــد األم ــرة وتجني ــس اإلدارة والمناص ــة بمجل خاص

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

ــت  ــين ومكن ــن الجنس ــاواة بي ــد المس ــى صعي ــة عل ــدرات الجمعي ــاء ق ــي بن ــاهمت ف ــاءات س ــذه اللق “ ه
الجمعيــة مــن بنــاء قدراتهــا بمــا يســهم فــي خدمــة أفضــل للمجتمــع المحلــي فــي محافظــة جنيــن”. 

ــداع “بيكــو”  ــادة واإلب ــو علــي، جمعيــة المــرأة الفلســطينية للري ــال أب من
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مركــز تطويــر يعقــد لقــاء ختامــي لمشــروع » رجــال ونســاء مــن أجــل 
المســاواة بيــن الجنســين: نحــو تغييــر إيجابــي«

عقــد مركــز تطويــر بتاريــخ 24 و25 أيــار 2017 فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة لقــاء ختامــي 
للمشــروع وذلــك بهــدف تعزيــز التشــبيك بيــن المؤسســات األهليــة الناشــئة والمجموعــات الشــبابية التــي 
ــر  ــي”، وحض ــر إيجاب ــو تغيي ــين: نح ــن الجنس ــاواة بي ــل المس ــن أج ــاء م ــال ونس ــروع “رج ــي مش ــاركت ف ش
ــطين،  ــي فلس ــرأة ف ــدة للم ــم المتح ــة األم ــابقة لهيئ ــة الس ــة الخاص ــة الممثل ــة الغربي ــي الضف ــاء ف اللق
ســابين ماخيــل، ومديــر مركــز تطويــر، غســان كســابرة، وممثلــون عــن أربــع عشــرة مؤسســة أهليــة وتســع 
ــة  ــات األهلي ــة للمؤسس ــاء الفرص ــذا اللق ــاح ه ــد أت ــروع.  وق ــذا المش ــي ه ــاركت ف ــبابية ش ــات ش مجموع
ــا،  ــة له ــص زاوي ــة وتخصي ــروض تقديمي ــر ع ــاطاتها عب ــها وبنش ــف بنفس ــبابية للتعري ــات الش والمجموع

ــة.  ــاءات التدريبي ــي اللق ــاركات ف ــاركين والمش ــهادات للمش ــع ش ــاء توزي ــة اللق ــي نهاي ــم ف ــا ت كم
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منــح مجتمعيــة صغيــرة للمؤسســات الناشــئة ضمــن مشــروع »رجــال 
ــين« ــن الجنس ــاواة بي ــل المس ــن اج ــاء م ونس

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 
الخــاص بــه، حيــث تــّم إرســال هــذه الدعــوة للمؤسســات القاعديــة الناشــئة وعددهــا 12 مؤسســة. تبــع 
ــل  ــة التفاصي ــح كاف ــزة لتوضي ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــن الضف ــي كل م ــن ف ــتين تعريفيتي ــد ورش ــك عق ذل
ــر  ــز تطوي ــن مرك ــاء م ــم أعض ــاريع تض ــة المش ــة لمراجع ــر لجن ــز تطوي ــكل مرك ــة. وش ــة بالمنح المتعلق
وطاقــم شــؤون المــرأة وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة، حيــث قامــت اللجنــة بمراجعــة مقترحــات ثمانيــة 

مشــاريع تــم اســتامها بشــكل أولــي. 

ــم  ــة األم ــاركة هيئ ــة بمش ــة الغربي ــزة والضف ــاع غ ــن قط ــي كل م ــة ف ــة توضيحي ــد ورش ــك عق ــع ذل تب
أولــزي جمــزران،  الســيدة  للمــرأة،  األمــم  العامــة لمكتــب هيئــة  المديــرة  للمــرأة وبحضــور  المتحــدة 
ــا  ــن عنه ــات المعل ــع األولوي ــق م ــكل يتواف ــاريع بش ــات المش ــل مقترح ــة تعدي ــول كيفي ــم ح لتوجيهه
ومــن ضمــن هــذه التوجيهــات اعتمــاد األنشــطة الجديــدة المبتكــرة واعتمــاد منهجيــة األقــران وسياســة 

ــل.  ــى الرج ــي عل ــر اإليجاب التغيي

ــات  ــع مؤسس ــع تس ــراكة م ــات ش ــان اتفاقي ــع ثم ــّم توقي ــر ت ــرين الثاني/نوفمب ــهر تش ــة ش ــي بداي وف
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 12 شــهرًا،

 وفــي ســياق متابعــة التنفيــذ قــام مركــز 
تطويــر وطاقــم شــؤون المــرأة فــي غــزة 
ــاريع  ــقي المش ــع منس ــاع م ــد اجتم بعق
وفحــص  العمــل  منهجيــات  لمناقشــة 
الجنــدر  بموضــوع  معرفتهــم  مــدى 
والذكوريــة. حيــث تــم عقــد يــوم تدريبــي 
الجنــدر  موضــوع  حــول  متخصــص 
والذكوريــة للمنســقين والعامليــن فــي 
المؤسســات  تطويــر  مركــز  المشــروع. 
وطاقــم شــؤون المــرأة بتنفيــذ تدريــب 
حــول  المشــاريع  لمنســقي  متخصــص 

والذكوريــة.  الجنــدر  موضــوع 
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بــدأ مركــز تطويــر منــذ شــهر كانــون الثاني/ينايــر مــن العــام 2017 مرحلــة تنفيــذ نشــاطات مشــروع “دعــم 
المؤسســات الثقافيــة فــي القــدس” والممــول مــن القنصليــة الســويدية العامــة عبــر الوكالــة الســويدية 
ــس  ــه خم ــتفيد من ــويدية. وتس ــة س ــون كرون ــروع 42 ملي ــذا المش ــة ه ــغ قيم ــث تبل ــة، حي ــة الدولي للتنمي
ــد إدوارد  ــي: معه ــات ه ــذه المؤسس ــدس، وه ــي الق ــي ف ــاع الثقاف ــي القط ــل ف ــة تعم ــات أهلي مؤسس
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 أواًل: انشــاء شــبكة 
لمؤسســات المجتمــع المدنــي الثقافيــة فــي القــدس، شــبكة فنــون القــدس “شــفق”. وثانيــًا: 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 

ــا. ــاء قدراته ــة لبن ــم خط ــفق” وتصمي ــدس “ش ــون الق ــبكة فن ــة ش ــن لفاعلي ــرة كل عامي ــم م تقيي
ــن  ــة م ــد سلس ــريكة، وعق ــات الش ــى للمؤسس ــة األول ــل الدفع ــم تحوي ــي ت ــون الثان ــهر كان ــال ش  وخ
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 

ــروع.  ــاص بالمش ــات )Operations Manual( الخ ــل العملي ــداد دلي بإع

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
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المؤسسات األهلية الشريكة

خطط بناء القدرات للمؤسسات الشريكة:

ــس  ــات الخم ــن المؤسس ــة م ــكل مؤسس ــع ل ــنوات األرب ــدرات للس ــاء الق ــط لبن ــر خط ــز تطوي ــد مرك أع
ــك  ــات وكذل ــتراتيجية للمؤسس ــط االس ــث الخط ــى تحدي ــل عل ــز العم ــام 2017 ترك ــي الع ــريكة، وف الش

ــفق”.    ــدس “ش ــون الق ــبكة فن ــى لش ــتراتيجية األول ــة االس ــداد الخط إع

كمــا أتــم مركــز تطويــر إعــداد وطباعــة دليــل إرشــادي لمؤسســات المجتمــع المدنــي حــول النهــج المبنــي 
ــم ذات  ــر أدوات التقيي ــال وتطوي ــدة ه ــارية، رن ــع االستش ــاون م ــك بالتع ــة، وذل ــي التنمي ــوق ف ــى الحق عل
الصلــة.  وفــي هــذا الســياق، تــم عقــد ورشــة عمــل للمؤسســات الشــريكة خــال الفتــرة مــن 28-26 أيلــول/

ســبتمبر للتعريــف بالنهــج المبنــي علــى الحقــوق، وأهميتــه ودوره فــي التنميــة وعاقتــه 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 
ــذا  ــة به ــج المرتبط ــداف والنتائ ــع األه ــة وض ــرح كيفي ــريكة وش ــات الش ــتراتيجية للمؤسس ــط االس الخط

النهــج إضافــة إلــى وضــع المؤشــرات وأنظمــة المتابعــة والتقييــم الخاصــة بــه.
ــرين  ــهر تش ــال ش ــروع خ ــذا المش ــاس “baseline study” له ــة األس ــداد دراس ــر إع ــز تطوي ــدأ مرك ــا ب كم

األول/أكتوبــر.

المسرح الوطني الفلسطينيمعهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى

مؤسسة المعمل للفن المعاصرمركز يبوس الثقافي

حوش الفن الفلسطيني
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مشروع »تعزيز األوضاع االقتصادية لأُلسر المحرومة«

بدأ مركز تطوير خال شهر حزيران/يونيو تنفيذ مشروع 
“تعزيز األوضاع االقتصادية لأُلسر المحرومة في منطقة 

عبسان، الجزء الشرقي من قطاع غزة” بقيمة إجمالية
  249,808 دوالر أمريكي، وذلك بدعم من مكتب األمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية UN OCHA ، ويتم 

تنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع المركز العربي للتطوير 
الزراعي في قطاع غزة.  وتبلغ مدة تنفيذ المشروع هي 7 شهور. 

ــم  ــاركة طاق ــة بمش ــع وزارة الزراع ــيقية م ــات تنس ــر اجتماع ــز تطوي ــد مرك ــى عق ــة األول ــال المرحل وخ
المركــز العربــي. وتــّم تشــكيل لجــان محليــة فــي المناطــق المســتهدفة بالتعــاون مــع المركــز العربــي.  
ــو  ــة أب ــون، ومنطق ــت حان ــا، بي ــت الهي ــتهدفة )بي ــق المس ــي المناط ــروع ف ــن المش ــان ع ــم االع ــا ت كم
صفيــة( واســتقبال 225 طلــب وتــّم دراســة الطلبــات مــن قبــل المركــز العربــي واللجــان المحليــة وتنفيــذ 
زيــارات ميدانيــة للتأكــد مــن المعلومــات وإرســال القوائــم المرشــحة لــوزارة الزراعــة لاعتمــاد والموافقــة. 
بدورهــا رشــحت وزارة الزراعــة خمســة آبــار ميــاه فــي المناطــق المســتهدفة الختيــار إثنيــن منهــا بنــاًء علــى 

المعاييــر المحــددة ســلفًا.

ــي  ــاه والت ــوط المي ــن خط ــتفيدين م ــن المس ــارة م ــة مخت ــى مجموع ــة عل ــت ذات العملي ــل، طبق وبالمث
ــا(. ــت الهي ــي بي ــر ف ــون واآلخ ــت حان ــي بي ــان ف ــة )اثن ــاه زراعي ــار مي ــن 3 آب ــاه م ــاه المي ــل المي ــوم بنق تق

ــة  ــعار الخاص ــروض األس ــق ع ــداد وثائ ــر وإع ــم تحضي ــتفيدين، ت ــن المس ــات المزارعي ــى احتياج ــتنادا إل واس
ــد  ــار وم ــل اآلب ــال تأهي ــذور وأعم ــتال والب ــوي واألش ــماد العض ــري والس ــبكات ال ــد ش ــة وتوري ــال الحراث بأعم
الخطــوط الناقلــة. وتــّم أيضــًا، اســتقبال العــروض مــن المورديــن والمقاوليــن وتقييــم العــروض ولترســيه 

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 
)27( مســتفيد وأخــرى فــي منطقــة بيــت حانون بحضــور ) 25( مســتفيد.

وتمــت المباشــرة بتنفيــذ أعمــال الحراثــة فــي المناطــق المســتهدفة وكذلــك تركيــب شــبكات الــري ونشــر 
الســماد العضــوي وزراعــة بــذور الســبانخ والبطاطــا. وتــّم ايضــًا، االنتهــاء مــن اســتصاح 56 دونــم لعــدد 28 

مســتفيد مــن أصــل 220 دونــم لعــدد 110 مســتفيد.

مشــروع »اســتخدام الطاقــة الشمســية/ الضوئيــة لتشــغيل آبــار الميــاه 
وأنظمــة الضــخ الزراعيــة«

حصــل مركــز تطويــر خــال شــهر آب/أغســطس علــى 
الشــؤون  لتنســيق  المتحــدة  األمــم  هيئــة  موافقــة 
اإلنســانية UN OCHA علــى مقتــرح المشــروع الثانــي الــذي 
تقــّدم بــه ويحمــل عنــوان “ اســتخدام الطاقــة الشمســية/ 
الضوئيــة لتشــغيل آبــار الميــاه وأنظمــة الضــخ الزراعيــة”” 
دوالر أمريكــي.  ويســتمر هــذا   510,159.42 بقيمــة تبلــغ 
الــذي ينفــذ بالشــراكة مــع جمعيــة النخيــل  المشــروع 
الفلســطينية للتنميــة والتطويــر لمــدة ســبعة شــهور، تــّم 
عقــد اجتماعــات تنســيقية مــع وزارة الزراعــة بمشــاركة 
طاقــم جمعيــة النخيــل الفلســطينية للتنميــة والتطويــر.
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التدريب والمساعدة الفنية لشركاء مؤسسة إنقاذ الطفل

ــى  ــب إل ــة والتدري ــاعدة الفني ــج المس ــات برنام ــم خدم ــبتمبر تقدي ــهر أيلول/س ــي ش ــر ف ــز تطوي ــدأ مرك ب
مجموعــة مــن المؤسســات األهليــة الشــريكة لمؤسســة إنقــاذ الطفــل Save the Children فــي الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة ضمــن إطــار نظــام االلتــزام بمبادئ مدونــة ســلوك المؤسســات األهلية الفلســطينية 
حيــث بلغــت القيمــة اإلجماليــة لهــذا المشــروع 15,950  دوالر أمريكــي واســتمر علــى مــدى ثاثــة 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 7 مؤسســات )5 فــي الضفــة و2 فــي قطــاع غــزة(. 
ــي  ــدرات ف ــاء الق ــار بن ــم مستش ــة، ض ــة الغربي ــي الضف ــد ف ــق، واح ــن للتحق ــر فريقي ــز تطوي ــكل مرك ش
مركــز تطويــر، نضــال جباريــن، والمديــر المالــي، حــازم قنيبــي، وفــي قطــاع غــزة، مديــر برامــج غــزة، عــاء 

ــات.  ــذه المؤسس ــة له ــة والمالي ــب اإلداري ــم الجوان ــم تقيي ــن وت ــامة النباهي ــاري أس ــي، واالستش غايين
ــات  ــارات للمؤسس ــراء زي ــّم إج ــة وت ــكل مؤسس ــات ل ــم التدخ ــة بأه ــط تطويري ــر خط ــّم تطوي ــًا ت والحق
ــى  ــات عل ــذه المؤسس ــة ه ــى موافق ــول عل ــم والحص ــج التقيي ــط ونتائ ــذه الخط ــة ه ــرض ومناقش لع

ــر. ــب األم ــات إن تطل ــراء التعدي ــج وإج النتائ
وبعــد اســتكمال التقييــم الذاتــي والتحقــق الخارجــي، رفــع مركــز تطويــر توصياتــه لمجلــس المصادقــة 

لمدونــة الســلوك لمنــح عــدد مــن المؤسســات شــهادات االلتــزام بمبــادئ المدونــة.

“مصــادر”  األهليــة  للمؤسســات  الفلســطينية  البوابــة 
هــي بوابــة إلكترونيــة مخصصــة لخدمــة القطــاع األهلــي 
وتقويتــه، ومــن خاللهــا يمكــن لــكل مؤسســة أهليــة نشــر 
معلومــات حــول إنجازاتهــا، وما تنفذه من مشــاريع وبرامج، 
ــر ســنوية،  ومــا يصــدر عنهــا مــن دراســات، وأبحــاث، وتقاري
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

البوابة الفلسطينية للمؤسسات األهلية »مصادر«: 
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قصص نجاح

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 

ــد. ــاج األســرة ومــدى اســتعدادها ورغبتهــا فــي إعــادة تأهيــل األرض وزراعتهــا مــن جدي عــن مــدى احتي
ــر  ــزة” عب ــاع غ ــمال قط ــي ش ــات ف ــن والمزارع ــل المزارعي ــين دخ ــروع “ تحس ــت بمش ــري: “علم ــول المص يق
اإلعــان الــذي تــم توزيعــه بالمنطقــة والمعاييــر التــي كانــت واضحــة باإلعــان وتوجهــت للتســجيل 
مــدى  مــن  والتأكــد  أرضــي  بزيــارة  المشــروع  طاقــم  قــام  عليــه،  والموافقــة  طلبــي  دراســة  وبعــد 
احتياجــي للمشــروع ومطابقــة الطلــب للمعاييــر المطلوبــة وتــم إباغــي بــأن اســمي مــدرج ضمــن أســماء 

المســتفيدين”.

ــن  ــه م ــري وابنائ ــد المص ــد احم ــيد محم ــن للس ــم يك  ل
بيــت حانــون فــي شــمال قطــاع غــزة أي مصــدر دخــل 
ســوى أرضــه الزراعيــة البالغــة مســاحتها دونميــن، والتــي 
تضــررت بشــكل كبيــر بســبب الحــرب اإلســرائيلية علــى 
ــة  ــي المنطق ــا ف ــرًا لوقوعه ــام 2014 نظ ــزة ع ــاع غ قط
بالدخــان  زراعتهــا  المصــري  حــاول  وقــد  الحدوديــة. 
ــه  ــون أبنائ ــرًا لك ــدة نظ ــرته المتزاي ــات أس ــر احتياج لتوفي
المتزوجيــن يعيشــون معــه فــي نفــس المنــزل، حيــث 
لــم  35 شــخص.  لكــن  يزيــد عــدد أفــراد األســرة عــن 
يحقــق ذلــك أي جــدوى اقتصاديــة، وتركــت األرض غيــر 
مزروعــة لفتــرة طويلــة بســبب عــدم وجــود مصــدر ميــاه 
وعــدم وجــود القــدرة الماليــة لزراعتهــا وإعــادة تأهيلهــا. 

محمد المصري: من االعتماد على المساعدات إلى االعتماد على الذات

اســتمر مركــز تطويــر بالعمــل خــال العــام 2017 علــى تطويــر البوابــة الفلســطينية للمؤسســات األهليــة 
)مصــادر( وتوســيع عضويتهــا حيــث بلــغ عــدد المؤسســات األهليــة األعضــاء 1,504 مؤسســة، وزاد عــدد 
ــب  ــل والتدري ــرص التموي ــن ف ــد م ــر العدي ــم نش ــا ت ــام. كم ــال الع ــارة خ ــف زي ــن 85 أل ــة ع ــارات للبواب الزي
والشــواغر الوظيفيــة والدراســات والتقاريــر واألبحــاث، حيــث تــم نشــر 82 فرصــة تمويليــة خــال العــام ومــا 
يزيــد عــن 500 مــادة إعاميــة عبــر البوابــة. كمــا تــم توزيــع رســالة إخباريــة تتضمــن أهــم التحديثــات علــى 
البوابــة شــهريًا علــى المؤسســات األهليــة األعضــاء.  وبــادرت 30 مؤسســة أهليــة لنشــر بياناتهــا الماليــة عبــر 

البوابــة.



التقرير السنوي 2017
19

بيكو: تحقيق االستدامة عبر مشروع مدر للدخل

ــدرات  ــاء ق ــة لبن ــاعدة الفني ــم والمس ــو( الدع ــداع )بيك ــادة واالب ــطينية للري ــرأة الفلس ــة الم ــت جمعي تلق
ــر فــي ســنة 2016 كونهــا احــدى المؤسســات األهليــة الشــريكة ضمــن  طاقمهــا مــن قبــل مركــز تطوي
مشــروع “رجــال ونســاء مــن أجــل المســاواة بيــن الجنســين: نحــو تغييــر إيجابــي”. وتــم تطويــر أدلــة ماليــة 
وإداريــة للجمعيــة، إضافــًة إلــى خطــة بنــاء قــدرات وتــم العمــل مــن قبــل طاقــم الجمعيــة مــع مركــز 
ــر علــى إعــداد خطــة اســتراتيجية واضحــه تضمنــت فكــرة  انشــاء دراي كليــن تابــع للجمعيــة فــي  تطوي
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 2017 قامــت الجمعيــة بتحقيــق الهــدف وهــو الحصــول علــى  مشــروع متجــر لتنظيــف 
المابــس )Dry Clean( دراي كليــن خيــري حيــث اســتطاعت الجمعيــة التواصــل مــع مموليــن و الحصــول 

We Effect  علــى تمويــل مــن قبــل مؤسســة

وبفضــل هــذا المشــروع، أصبــح للجمعيــة مصــدر ثابــت لتوليــد الدخــل، إضافــة إلــى تشــغيل ثــاث نســاء، 
وتســعى الجمعيــة للبنــاء علــى نجــاح هــذا المشــروع، حيــث أنهــا تعمــل حاليــًا علــى إنشــاء معــرض مابــس 

تابــع للــدراي كليــن. 

ــن  ــو أول دراي كلي ــس: “ه ــف الماب ــر تنظي ــرة متج ــول فك ــي، ح ــو عل ــال أب ــة، من ــرة الجمعي ــول مدي وتق
خيــري فــي فلســطين يعمــل علــى جمــع مابــس 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 مابــس للزبائــن”.



20
التقرير السنوي 2017

المؤسسات األهلية الشريكة
مشــروع: “منــح مجتمعيــة صغيــرة للمؤسســات الناشــئة ضمــن مشــروع “رجــال ونســاء مــن أجــل 

المســاواة بيــن الجنســين”

 قيمة المنحةاسماء الشركاءاسم المؤسسةاسم المشروع
شيكل

45,000جمعية ضياء الغد1.

45,000مركز شباب فلسطين التطوعي2.     

45,000نادي االعام االجتماعي جمعية الوليد الخيرية3.     

45,000مركز بناء الشبابي4.     

180,000المجموع -منح قطاع غزة

الضفة الغربية 4- مشاريع

 المؤسسة الفلسطينية للتمكين1.    
45,000    والتنمية المحلية

 مؤسسة شباب من أجل القدس2.     
45,000 للثقافة والفنون

 جمعية المرأة الفلسطينية3.    
"للريادة واإلبداع "بيكو

 مجموعة الشباب الرياديين /
45,000السموع

  مؤسسة األفق للتنمية الشبابية4.  صورة واحدة
 مؤسسة "سواعد شباب

 الغد"ساعد" ومجموعة فينا
 الخير

90,000

 225,000المجموع -منح الضفة الغربية

405,000المجموع الكلي

مشروع “دعم المؤسسات الثقافية في القدس

(قيمة المنحة بالكرونة السويدية)المنطقةالمؤسسة الشريكة

 11،291،330القدس1.     معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى

7,527,560القدس2.     مركز يبوس الثقافي 

3,763,780القدس3.     مؤسسة المعمل للفن المعاصر

3,763,780القدس4.     المسرح الوطني الفلسطيني

3,763,780القدس5.      حوش الفن الفلسطيني

30,110,230

معًا وسويًا من أجل الحد من        
ظاهرة الزواج المبكر

معًا من أجل المساواة بين 
الجنسين في حقوق الميراث

 رجال نشطاء من اجل نساء 
قياديات

مشروع تعزيز المساواة بين 
الجنسين في القدس الشرقية

 الشباب وكاء نحو  المساواة بين 
الجنسين

تحسين مفهوم الذكورية والرعاية 
األبوية في المجتمع المحلي

مشروع إشراك أرباب األسر في األعمال 
المنزلية في المنطقة الجنوبي
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قائمة المؤسسات األهلية الشريكة مع مؤسسة إنقاذ الطفل في كل من الضفة وغزة

العنوانالمنطقةاسم المؤسسةالرقم
 الشهادة
 الممنوحة
بالسنوات

سنة واحدةرام اهللالضفة الغربيةجذور لإلنماء الصحي واالجتماعي1.

ثاث سنواترام اهللالضفة الغربيةمركز اإلرشاد الفلسطيني2.

سنة واحدة رام اهللالضفة الغربيةالحركة العالمية للدفاع عن األطفال3.

بيت لحمالضفة الغربيةجمعية شبكة معا التلفزيونية4.

سنة واحدةبيت لحمالضفة الغربيةمؤسسة قادر للتنمية المجتمعية5.

 المركز الفلسطيني للديموقراطية وحل6.
غزةقطاع غزةالنزاعات

سنتينغزةقطاع غزةجمعية عايشة لحماية المرأة والطفل7.

 مبلغ المنحةالمنطقةاسم المؤسسةالرقم
بالدوالر

28,010قطاع غزةالمركز العربي للتطوير الزراعي1.

 مبلغ المنحةالمنطقةاسم المؤسسةالرقم
بالدوالر

22,900قطاع غزةجمعية النخيل الفلسطينية للتنمية والتطوير1.

مشروع “تعزيز األوضاع االقتصادية لأُلسر المحرومة”

مشروع “استخدام الطاقة الشمسية/ الضوئية لتشغيل آبار المياه وأنظمة الضخ الزراعية”
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الجمعية العمومية ومجلس إدارة مركز تطوير 
يحتكــم مركــز تطويــر فــي عملــه إلــى الجمعيــة العموميــة التــي تضــم 26 عضــوًا مــن القطــاع العــام 
ــن  ــن ع ــة ممثلي ــة العمومي ــم الجمعي ــة. تض ــطينية متنوع ــرائح فلس ــي وش ــع المدن ــاص والمجتم والخ
شــبكات واتحــادات المؤسســات األهليــة الفلســطينية الرئيســية األربعــة فــي فلســطين وتنتخــب مجلــس 

إدارة جديــد مــرة كل ثــاث ســنوات. 

 االسم االسم

د. سليمان الخليل14عصام العاروري1

فهمي صيام15محمد حساسنة2

صفاء أبو عصب16د. عائد محمود مصطفى ياغي3

صاح السقا17رامي ناصر الدين4

عبد الكريم عاشور18نصفت الخفش5

زاهي خوري19خالد جبر6

نهلة العسلي20فهمي الشالدة7

د. إسماعيل الزابري21عرسان إبراهيم8

هاشم هاني الشوا22محمد يحيى حمزة9

فارسين شاهين23محمد منذر الريس10

قسطنطين الدباغ24عصام حلس11

د. سهيل القيشاوي25نورا أبو شاويش12

هشام قدومي26د. ممدوح العكر13

أعضاء مجلس اإلدارة:

المنصب ضمن المجلس   االسم

رئيس مجلس اإلدارةزاهي خوري

نائب الرئيسعبد الكريم عاشور

أمينة الصندوق د. فارسين شاهين

أمين السرعرسان النجار

عضود. سليمان الخليل

عضونصفت الخفش

عضوعصام حلس

عضود. سهيل القيشاوي

عضود. عائد ياغي
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المالية واإلنفاق
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