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رسالة رئيس مجلس اإلدارة
تتميــز فلســطين بحيويــة وديناميكيــة القطــاع األهلــي ،حيــث يضطلــع هــذا القطــاع بمســؤوليات
عديــدة فــي مجــال التنميــة والثقافــة وتقديــم خدمــات أساســية فــي الصحــة والتعليــم .لــذا كان
مــن الضــروري البنــاء علــى هــذه الخصوصيــة وتأطيــر العمــل التنمــوي وتأهيــل القــدرات ورفــع
مســتوى األداء لتحقيــق األثــر المجتمعــي والتنمــوي.

زاهي وديع خوري
تميـز العـام المنصـرم باإلصـرار
ّ
المسـؤولية
وتحمـل
والريـادة
ّ
والشـراكة التـي
نعتـز بهـا ألنهـا
ّ
البوصلـة التـي
توجهنـا فـي عملنـا،
ّ
وتمكنـا فـي مركـز تطوير مـن تمكين
ّ
القطـاع األهلـي مـن تحقيـق تنميـة
توحـد الجهـود نحو
شـاملة ُ
ومسـتدامة ّ
ذات الهـدف.

ولقــد ســعى مركــز تطويــر المؤسســات األهليــة الفلســطينية ( )NDCمنــذ والدتــه قبــل ثالثــة
ـة للعمــل التنمــوي فــي فلســطين .وطيلــة الســنوات الماضيــة
عشــر عامــاً ،لكــي يكــون حاضنـ ً
لعــب مركــز تطويــر دوراً ريادي ـًا فعــا ً
ال فــي عمليــة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وذلــك
مــن خــال توفيــر المــوارد الالزمــة للقطــاع األهلــي الفلســطيني ،فــي مســعى منــه للنهــوض
بالمؤسســات األهليــة الفلســطينية ،حتــى تصبــح قــادرة علــى بنــاء مجتمــع مدنــي أكثــر فاعليــة
واســتدامة.
ـة فــي العمــل علــى تطويــر
ـة رئيسـ ً
ولقــد شــكل مركــز تطويــر طــوال الســنوات الماضيــة رافعـ ً
قطــاع المؤسســات األهليــة الفلســطيني فــي إطــار عالقتــه التشــاركية الشــاملة مــع الشــبكات
واالتحــادات األهليــة المظالتيــة األربــع فــي فلســطين ،وشــركائه االســتراتيجيين مــن الســلطة
الوطنيــة الفلســطينية ،والمانحيــن الدولييــن ،والمؤسســات األهلية الفلســطينية ،ومع المســتفيدين،
للمســاهمة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة ،وهــذا يعكــس مقاربتــه الشــاملة للتنميــة المســتدامة
ومــوارد التمويــل التكامليــة التــي هــي خيــر دليــل علــى فهمــه للتنميــة ،كعمليــة شــاملة متكاملة
بــدءاً مــن تقديــم الخدمــات وصــو ً
والحوكمــة.
ال للحقــوق
ْ
واســتطاع مركــز تطويــر أن يحقــق العديــد مــن اإلنجــازات الهامــة علــى صعيــد المشــاريع
الحيويــة والهامــة التــي نفذهــا مــع كافــة الشــركاء لدعــم المؤسســات األهليــة الفلســطينية،
والتــي عــادت بالفائــدة علــى أبنــاء شــعبنا ،كمــا نجــح المركــز فــي الحصــول علــى دعــم
البنــك الدولــي لتنفيــذ مشــروع غــزة الطارئ-المــال مقابــل العمــل ،ودعــم العمــل الحــر ،والــذي
يســتهدف فئــة الشــباب العاطليــن عــن العمــل مــن خــال توفيــر دخــل مالــي مؤقــت ،وزيــادة
فــرص العمــل الذاتــي مــن خــال االنترنــت ،فــي ظــل تراجــع الدعــم المالــي للســلطة الوطنيــة
الفلســطينية مــن قبــل المانحيــن الدولييــن ،وارتفــاع معــدالت البطالــة والفقــر.
ومــع انقضــاء العــام  2018نكــون قــد أنجزنــا العديــد مــن المشــاريع الحيويــة والهامــة ،والتــي
بمجملهــا إلــى تمكيــن المؤسســات األهليــة الفلســطينية ،وتوفيــر كافــة ســبل الدعــم لهــا
هدفــت ُ
للقيــام بدورهــا وواجبهــا تجــاه المجتمــع الفلســطيني ،هــذا إلــى جانــب تعزيــز إمكانياتهــا حتــى
تصبــح قــادرة علــى االســتدامة والمســاهمة فــي عمليــة التطــور االجتماعــي واالقتصــادي.
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رسالة مدير مركز تطوير
يســرني أن أشــارككم أهــم اإلنجــازات التــي حققهــا مركــز تطويــر المؤسســات األهليــة
الفلســطينية ( )NDCخــال العــام  ،2018عبــر التقريــر الســنوي الــذي نســتعرض مــن خاللــه
العديــد مــن المشــاريع الهادفــة والحيويــة التــي نفذهــا المركــز ،والتــي أســهمت إلــى حــد بعيــد
فــي مســاندة وتمكيــن القطــاع األهلــي مــن مؤسســات ،وشــبكات ،واتحــادات ،رغــم مــا شــهده العــام
المنصــرم مــن تحديــات جســام علــى المســتويين السياســي واالقتصــادي.

غسان كسابرة
لعـــب مركـــز تطويـــر المؤسســـات
األهليـــة الفلســـطينية دوراً رياديـــًا
فعـــا ً
ال فـــي عمليـــة التنميـــة االقتصاديـــة
واالجتماعيـــة ،وذلـــك مـــن خـــال
توفيـــر المـــوارد الالزمـــة للقطـــاع
األهل ــي الفلس ــطيني م ــن أج ــل النه ــوض
بالمؤسســـات األهليـــة الفلســـطينية
وتمكينهـــا مـــن بنـــاء مجتمـــع مدنـــي
أكثـــر فاعليـــة واســـتدامة.

ـم تنفيــذ هــذه المشــاريع مــع المؤسســات الشــريكة انســجامًا مــع الخطــط االســتراتيجية
وقــد تـ ّ
التــي وضعهــا مجلــس إدارة مركــز تطويــر نصــب عينيــه ،والتــي لــم تكــن لتتحقــق لــوال دعــم
مجلــس اإلدارة ألعضــاء طاقمنــا الذيــن عملــوا بشــكل دؤوب ،إيمانــًا منهــم برؤيــة ورســالة
المركــز نحــو مواصلــة دعــم وتنميــة المؤسســات األهليــة ،وتطويــر آدائهــا ،حتــى تتمكــن
مــن تقديــم خدماتهــا المختلفــة والنوعيــة بمــا يلبــي احتياجــات شــعبنا فــي مختلــف المناطــق،
وخصوصــًا المهمشــة منهــا.
ـز
ولقــد تميــز العــام المنصــرم باإلصــرار والريــادة
وتحمــل المســؤولية والشــراكة التــي نعتـ ّ
ّ
وتمكنــا فــي مركــز تطويــر مــن تمكيــن القطــاع
توجهنــا فــي عملنــا،
ّ
بهــا ألنهــا البوصلــة التــي ّ
وتوحــد الجهــود
ومســتدامة تجمــع القــدرات وال تشــتتها،
األهلــي مــن تحقيــق تنميــة شــاملة ُ
ّ
نحــو ذات الهــدف.
مكونــات المجتمــع
وقــد تركــت المشــاريع التــي ينفذهــا مركــز تطويــر أثــراً كبيــراً علــى ّ
الفلســطيني بمختلــف شــرائحه ومؤسســاته ،وحــازت علــى ثقــة تقديــر الشــركاء محليــًا
ودوليــاً .وكان مــن أبــرز إنجــازات العــام  2018توقيــع اتفاقيــة مشــروع غــزة الطارئ-المــال
مقابــل العمــل ،ودعــم العمــل الحــر ،الــذي ينســجم مــع أجنــدة السياســات الوطنيــة الفلســطينية
 2022-2017والتــي تشــجع علــى النمــو الشــامل ،وتقليــص الفقــر .ويتمثــل الهــدف اإلنمائــي
للمشــروع فــي تقديــم المســاندة للشــباب المســتهدف فــي قطــاع غــزة لتوفيــر الدخــل علــى
المــدى المتوســط ،وزيــادة ســبل الوصــول إلــى فــرص العمــل الحــر المدعومــة بشــبكة اإلنترنــت.
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حول مركز تطوير
يعــد مركــز تطويــر المؤسســات األهليــة ( )NDCمــن أكبــر المؤسســات الفلســطينية ،التــي تعمــل يــداً بيــد مــع المؤسســات األهليــة
الفلســطينية ،ومؤسســات التنميــة المجتمعيــة ،لتحســين نوعيــة الخدمــات فــي المناطــق المهمشــة والفقيــرة ،والتــي تعانــي مــن نقــص أو غيــاب
لتلــك الخدمــات هــذا باإلضافــة إلــى بنــاء قــدرات وكفــاءة القطــاع األهلــي الفلســطيني ليكــون أكثــر اســتجابة وفاعليــة .ولقــد مكنــت برامــج
ومنــح مركــز تطويــر منــذ العــام  2006الفلســطينيين مــن مــد يــد العــون لبعضهــم البعــض ،وذلــك عبــر توفيــر المهــارات واألدوات والدعــم
المالــي والفنــي الــازم لتلبيــة االحتياجــات االجتماعيــة ،وتعزيــز قــدرات االعتمــاد علــى الــذات فــي مواجهــة الفقــر.
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رؤيتنـــــــا
الرؤيا الداخلية :
فلسطين حرة تصان فيها كرامة اإلنسان وتتحقق فيها العدالة االجتماعية بمشاركة فاعلة وحيوية للمجتمع المدني.
الرؤية الداخلية :
مركز تطوير مؤسسة رائدة حاضنة للعمل التنموي وموفر للدعم المتكامل للقطاع األهلي الفلسطيني.

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

اهدافنا
1 .1تعزيــز قــدرات المؤسســات األهليــة الفلســطينية فــي توفيــر الخدمــات الالزمــة ولتصبــح أكثر قــدرة على االســتدامة والمســاهمة
فــي التطــور االجتماعــي واالقتصــادي مــن خالل:
 توفير دعم مالي وفني للمؤسسات األهلية وأجسامها وشبكاتها. بناء مشاريع نموذجية تنموية. .2المســاهمة فــي تطويــر قطــاع المؤسســات األهليــة الفلســطينية ليصبــح أكثــر قــدرة علــى االســتجابة وأكثــر شــفافية ومســاءلة
من خــال:
تطوير معايير جودة وتقييم المؤسسات حسب هذه المعايير وإعطاء الشهادات بتحقيق المعايير. تعزيز تبادل المعرفة والتعاون ضمن القطاع. -دعم البحث والتخطيط السياساتي االستراتيجي.
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قيمنــــا
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الجمعية العمومية لمركز تطوير
يحتكـم مركـز تطويـر فـي عملـه إلـى الجمعيـة العموميـة التـي تضم 26عضـواً مـن القطاعيـن العـام والخـاص والمجتمع
المدنـي وممثلين عن شـبكات واتحادات المؤسسـات األهلية الفلسـطينية الرئيسـية األربعة في فلسـطين وينتخـب مجلس إدارة
جديد مـرة كل ثالث سـنوات
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أعضاء الجمعية العمومية

1414هشام القدومي
1515د .سليمان الخليل
1616فهمي صيام
1717صفاء ابو عصب
1818صالح السقا
1919عبد الكريم عاشور
2020زاهي خوري
2121نهلة العسلي
2222د .اسماعيل الزابري
2323هشام هاني الشوا
2424فارسين شاهين
2525قسطنطين الدباغ
2626د .سهيل قيشاوي

1 .1عصام العاروري
2 .2محمد حساسنة
3 .3د .عائد محمود مصطفى ياغي
4 .4رامي ناصر الدين
5 .5نصفت الخفش
6 .6خالد جبر
7 .7فهمي شاللدة
8 .8عرسان ابراهيم
9 .9محمد يحيى حمزة
1010محمد منذر الريس
1111عصام حلس
1212نوار ابو شاويش
1313د .ممدوح العكر

أعضاء مجلس اإلدارة
زاهي وديع خوري
رئيس مجلس إدارة

عبد الكريم عاشور
نائب الرئيس

د .سليمان الخليل نصفت خفش
عضــــــو

عضــــــو

د .فارسين شاهين
امين صندوق

عرسان النجار
امين سر

عصام حلس

د .سهيل قيشاوي

د .عائد ياغي

عضــــــو

عضــــــو

عضــــــو
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إنجازات متواصلة على األرض
التحقـق مـن االلتـزام بمبادئ مدونة السـلوك لــ  7مؤسسـات أهلية شـريكة لمؤسسـة إنقاذ
 أجـرى مركـز تطويـر عمليـةُّ
الطفـل ،ونالـت  5مؤسسـات منهـا خالل شـهر شـباط/فبراير شـهادات االلتزام
 اسـتفادت  10مؤسسـات أهليـة ناشـئة ومجموعة شـبابية واحدة من المنـح المجتمعية الصغيرة ضمن مشـروع "رجال ونسـاءمـن أجـل المسـاواة بين الجنسـين" الـذي تم تنفيـذه بالشـراكة مع هيئـة األمـم المتحـدة للمـرأة ( )UN Womenوالذي تم
اإلحتفـال بإختتامه خالل شـهر تشـرين الثاني/نوفمبر
 اسـتمر مركـز تطويـر خلال العـام  2018بالعمل على مشـروع دعم المؤسسـات الثقافية فـي القدس بتمويل مـن القنصليةالسـويدية العامـة عبـر الوكالـة السـويدية للتنميـة الدوليـة (  ،) SIDAحيـث تـم إعـداد دراسـة األسـاس ()Baseline Study
للمشـروع ،وأنهـت المؤسسـات الشـريكة وشـبكة فنون القدس-شـفق إعـداد اسـتراتيجيات التواصـل الخاصة بهـا (Outreach
)Strategies
 اسـتفاد  110مزارعيـن من مشـروع "تحسـين دخـل المزارعين من النسـاء والرجـال الضعفـاء والفقراء فـي المناطق األكثرتضـرراً مـن قطـاع غـزة" والـذي هدف إلـى تعزيـز األوضـاع االقتصاديـة ل ُ
ألسـر المحرومة فـي قطاع غـزة بدعم مـن هيئة
األمـم المتحـدة لتنسـيق الشـؤون اإلنسـانية ( )UN OCHAوتم من خالله اسـتصالح قرابـة  220دونمًا من األراضـي الزراعية
 تـم تشـغيل  14بئـراً زراعيًا من خالل مشـروع "اسـتخدام الطاقة الشمسـية لتشـغيل آبار الميـاه وأنظمة الضـخ الزراعية" فيقطـاع غزة بدعـم من هيئة األمم المتحدة لتنسـيق الشـؤون اإلنسـانية () UN OCHA
 وقـع مركـز تطوير خالل شـهر آب/أغسـطس مـع البنك الدولـي اتفاقية تنفيذ مشـروع غزة الطـارئ "المـال مقابل العملودعـم العمـل الحـر" بقيمـة إجمالية  17مليـون دوالر أمريكـي لفترة تنفيذيـة مدتها ثالث سـنوات .ويهدف هذا المشـروع إلى
تزويـد الشـباب العاطليـن عـن العمل فـي قطاع غـزة بدخل مالـي مؤقت وزيادة فـرص العمـل الذاتي من خلال االنترنت
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 ارتفـع عـدد األعضـاء فـي البوابة الفلسـطينية للمؤسسـات األهلية "مصـادر" إلـى  1,510مؤسسـة ،وزاد عدد الزيـارات للبوابةعـن  122ألف زيـارة خالل العـام 2018
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مشاريع في دائرة الضوء

 17مليون
دوالر امريكي

مشروع غزة الطارئ  -المال مقابل العمل ودعم العمل الحر

شــكل مشــروع غــزة الطــارئ المــال مقابــل العمــل ودعــم العمــل الحــر بــذرة أمــل لدعــم قطــاع الشــباب فــي قطــاع غــزة فــي ظــل
ارتفــاع معــدالت البطالــة ونســب الفقــر ،حيــث يهــدف هــذا المشــروع الممــول مــن البنــك الدولــي بقيمــة  17مليــون دوالر أمريكــي
إلــى تزويــد الشــباب المســتهدفين فــي قطــاع غــزة بدخــل مالــي مؤقــت وزيــادة فــرص العمــل الذاتــي مــن خــال اإلنترنــت ،وذلــك
اســتجابة لألوضــاع االقتصاديــة المتدهــورة فــي قطــاع غــزة ،والتــي تشــهد حالــة مــن الشــلل فــي كافــة القطاعــات ،فــي ظــل ارتفــاع
نســب الفقــر والبطالــة.

مكونات المشروع :يتضمن المشروع المكونات الثالثة التالية:
المكون االول :المال مقابل العمل ( 12.5مليون دوالر)
يدعــم هــذا المكــون تمويــل فــرص المــال مقابــل العمــل للشــباب المســتهدف مــن خــال الخدمــات التــي تقدمهــا المؤسســات األهليــة للمجتمعات
المهمشــة والفقيــرة والتــي تشــمل الخدمــات االجتماعيــة مثــل (الصحــة والتعليــم ،دعــم المعوقيــن والمســنين والدعــم النفســي واالجتماعــي)
وخدمــات دعــم وتحســين ســبل العيــش االقتصاديــة مثــل :تحســينات علــى األنشــطة الزراعيــة وصيــد األســماك.
الحــد األدنــى لعــدد الشــباب المســتهدفين فــي كل مشــروع فرعــي هــو  100شــاب وشــابة ( 50شــاب وشــابة لــكل  6أشــهر) .حيــث مــن المتوقــع
أن يســتفيد مــن هــذا المكــون حوالــي  4400شــاب وشــابة.
دوالرا أمريك ًيــا كمــا ســيتم الســماح لمســتفيد واحــد فقــط
وســيعمل كل مســتفيد لمــدة  6أشــهر ويتقاضــى مكافــأة ماليــة شــهرية تعــادل 380
ً
لــكل أســرة باالســتفادة مــن فــرص المــال مقابــل العمــل وذلــك لنشــر فوائــد المــال مقابــل العمــل عبــر األســر قــدر المســتطاع.
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33.8%

من سكان قطاع غزة يعيشون في فقر مدقع

46.6%

نسبة البطالة في العام 2017

المكون الثاني :دعم العمل الحر ( 3مليون دوالر)
يقــوم هــذا المكــون بتقديــم الدعــم للشــباب المســتهدف ليمارســوا أعمــاال الكترونيــة ومســتقلة مــن خــال اإلنترنــت؛ ويشــمل هــذا
النــوع مــن العمــل اإللكترونــي والــذي ســيدعمه المشــروع مهــام معقــدة مثــل :تطويــر البرمجيــات وتصميــم الجرافيــك واإلنتــاج
اإلعالمــي وتطويــر المحتــوى وتصميــم مواقــع الويــب والرســوم المتحركــة والتســويق اإللكترونــي والترجمــة) ،باإلضافــة إلــى
بعــض المهــام البســيطة.
وتشمل رزمة الدعم:
1 .1تدريبات على مهارات العمل الحر والمستقل (لمدة شهرين تقريبا)
2 .2تقديم الدعم والمساعدة أثناء العمل لمدة  6أشهر أخرى.

وســتقوم المؤسســات المختــارة بتحديــد الشــباب المســتهدفين المهتميــن ممــن لديــه المهــارات التقنيــة المناســبة للبرنامــج ،ويتــم
تقييــم المؤسســات والمقترحــات علــى أســاس المعاييــر التــي حددهــا المشــروع اخذيــن باالعتبــار معيــاري الجــودة والتكلفــة.
ســيقتصر الدعــم علــى شاب/شــابة واحــد/ة لــكل أســرة .ومــن المتوقــع أن يســتفيد حوالــي  750مســتفيد (منهــم  375امــرأة) مــن
مكــون دعــم العمــل الحــر.
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المكون الثالث:
إدارة المشاريع والمراقبة والتقييم ( 1.5مليون دوالر)
يدعــم هــذا المكــون قــدرات مركــز تطويــر المؤسســات األهليــة الفلســطينية إلدارة المشــروع ورصــده وتقييمــه مــن خــال تمويــل
التجهيــزات المكتبيــة وخدمــات االستشــاريين ،بمــا فــي ذلــك تكاليــف التدقيــق والتدريــب والتشــغيل اإلضافية.كمــا يشــمل هــذا
المكــون توفيــر مســاعدة فنيــة لصنــدوق التشــغيل والحمايــة االجتماعيــة.
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مشـروع رجـال ونسـاء مـن أجـل المسـاواة بيـن
الجنسـين :مكـون منـح مجتمعيـة صغيـرة
فـي العام  2018اسـتمر مركز تطويـر بالعمل على مكون
منـح مجتمعية صغيرة للمؤسسـات الناشـئة ضمن مشـروع
"رجـال ونسـاء من أجـل المسـاواة بيـن الجنسـين" والذي
نفـذ بالشـراكة مـع طاقـم شـؤون المـرأة وهيئـة األمـم
المتحـدة للمـرأة ( )UN Womenبقيمـة إجماليـة بلغت
 740ألـف شـيكل والـذي بـدأ تنفيـذه فـي شـهر حزيران/
يونيو .2017
ويهـدف هذا المشـروع إلى تعزيز المسـاواة بين الجنسـين
فـي مواضيـع الذكوريـة وإدمـاج الرجـال والصبيـان
لتحقيـق المسـاواة كمـا تركـز علـى مناهضـة العنـف
ضـد المـرأة ،وتعزيـز دور األبويـة فـي تقديـم الرعايـة

 740الف
شيكل

والمشـاركة باألعمـال المنزلية والحـد من ظاهرة الـزواج المبكر
وتعزيـز المسـاواة ،خاصـة فـي المشـاركة السياسـية والميـراث.
وترسـيخًا لمبـدأ الشـراكة فـي التطويـر ،بـدأ مركـز تطويـر
بالعمـل على هذا المشـروع مع  10مؤسسـات قاعدية ناشـئة ،كانت
قـد اسـتفادت سـابقًا مـن مكـون بنـاء قـدرات المؤسسـات الناشـئة
والمجموعـات الشـبابية ،والذي نفـذه المركز بالشـراكة مع هيئة
األمـم المتحدة للمـرأة طاقم شـؤون المرأة وبتمويل مـن الوكالة
السـويدية للتنمية الدوليـة(.)Sida
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مشروع دعم المؤسسات الثقافية في القدس

 4.54مليون
دوالر أمريكي

تعزيـزاً للـدور الثقافـي والحضـاري فـي مدينة القـدس ودعمـًا للمؤسسـات الثقافية فيها ،قـدم مركز تطويـر منح للمؤسسـات األهلية
الشـريكة فـي هـذا المشـروع مـن أجل إنشـاء شـبكة لمؤسسـات المجتمـع المدني الثقافيـة في المدينة المقدسـة (شـبكة فنـون القدس
"شـفق") ،إضافـة إلـى تقديـم دعم برامجـي لتوفيـر الدعم المالي للمؤسسـات الشـريكة على المـدى الطويـل (أربع سـنوات) ،وذلك من
أجل تحقيـق أهدافها االسـتراتيجية.
ويسـعى المركـز مـن خلال هـذا المشـروع إلـى دعم صمـود المجتمـع المقدسـي فـي مدينة القـدس ،عبـر تعزيـز الحقـوق الثقافية
والتنسـيق والتشـبيك مـا بيـن مؤسسـات المجتمـع المدنـي العاملـة فـي القطـاع الثقافـي فـي المدينـة المقدسـة ،وتمكينهـا لخدمـة
المسـتفيدين مـن برامجهـا ،وتقديـم المسـاعدة الفنيـة لبناء قدرات المؤسسـات الشـريكة ،إضافـة إلى إجـراء تقييم لفاعلية شـبكة فنون
القـدس "شـفق" وتصميـم خطـة لبنـاء قدراتها.
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ويسـتفيد مـن هـذا المشـروع الـذي بلغـت قيمتـه  42مليـون كرونـة سـويدية (مـا يعـادل  4.54مليـون دوالر أمريكـي) بتمويـل من
القنصليـة السـويدية العامـة فـي القـدس عبـر الوكالة السـويدية للتنميـة الدوليـة ( )Sidaخمـس مؤسسـات ثقافية هي :معهـد إدوارد
سـعيد الوطنـي للموسـيقى؛ والمسـرح الوطنـي الفلسـطيني؛ ومركـز يبـوس الثقافي؛ ومؤسسـة المعمل للفـن المعاصر؛ وحـوش الفن
ا لفلسطيني .

املوسسات األهلية الشريكة:

املسرح الوطني الفلسطيني

حوش الفن الفلسطيني

مركز يبوس الثقافي

مؤسسة املعمل للفن املعاصر

معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى
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مشروع تعزيز األوضاع االقتصادية ُ
لألسر المحرومة

249,808
دوالر أمريكي

انطلـق مشـروع تعزيـز األوضـاع االقتصادية ل ُ
ألسـر
المحرومـة فـي عام  2017واسـتمر حتى العـام ،2018
بتمويـل مـن هيئـة األمـم المتحدة لتنسـيق الشـؤون
اإلنسـانية  ،UN OCHAوتـم تنفيـذه بالشـراكة مـع
المركـز العربـي للتطوير الزراعـي (أكاد) في قطاع
غـزة بقيمـة إجماليـة وصلـت إلـى  249,808دوالر
أمريكـي ،وذلك بهـدف "تعزيـز األوضـاع االقتصادية
لُ
ألسـر المحرومـة" فـي قطـاع غـزة ،حيث سـاهم هذا
المشـروع فـي تأهيل واسـتصالح األراضـي ،وتركيب
خطـوط ناقلـة للمياه ،إلى جانـب إنشـاء وتأهيل اآلبار
الزراعية.

تــرك هــذا المشــروع أثــراً كبيــراً علــى حيــاة المســتفيدين ،خصوص ـًا أنهــم كانــوا يعانــون أوضاع ـًا اقتصاديــة صعبــة
ـم خــال هــذا المشــروع تأهيــل
فــي ظــل التدهــور االقتصــادي وانعــدام أفــق التنميــة االقتصاديــة فــي قطــاع غــزة؛ وتـ ّ
قرابــة  220دونمـًا مــن األراضــي الزراعيــة بإجمالــي  110مســتفيد فــي مناطــق بيــت الهيــا وبيــت حانــون وأبــو صفيــة،
إضافــة إلــى تمديــد وتركيــب خطــوط ناقلــة للمســتفيدين أصحــاب األراضــي البــور أو فــي ال يتوفــر فيهــا الميــاه العذبــة
فــي المناطــق المذكــورة .هــذا باإلضافــة إلــى إنشــاء وتأهيــل اآلبــار الزراعيــة فــي كل مــن منطقــة بيــت الهيــا وبيــت
حانــون.
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مشـروع الطاقة الشمسية لتشـغيل آبار المياه
وأنظمـة الضخ الزراعية

510,159
دوالر أمريكي

مســاهمة منــه بتعزيــز ونشــر ثقافــة الطاقــة
ً
الشمســية ،لمــا لهــا مــن أهميــة فــي تغييــر حيــاة
المواطنيــن ،الســيما المزارعيــن؛ نفــذ مركــز
تطويــر مشــروع "اســتخدام الطاقــة الشمســية/
الضوئيــة لتشــغيل آبــار الميــاه وأنظمــة الضــخ
الزراعيــة" بتمويــل مــن هيئــة األمــم المتحــدة
لتنســيق الشــؤون االنســانية ( )UN OCHAبقيمــة
إجماليــة وصلــت إلــى  510,159دوالر أمريكــي.

وواصــل مركــز تطويــر خــال الربــع األول مــن العــام  2018بالعمــل علــى مشــروع "اســتخدام الطاقــة الشمســية/
الضوئيــة لتشــغيل آبــار الميــاه وأنظمــة الضــخ الزراعيــة" ،الممــول مــن قبــل هيئــة األمــم المتحــدة لتنســيق
الشــؤون اإلنســانية ،بالشــراكة مــع جمعيــة النخيــل الفلســطينية للتنميــة والتطويــر ،حيــث تــم خــال المشــروع
حفــر  14بئــر اً للميــاه بالتنســيق مــع اللجــان المحليــة ووزارة الزراعــة.
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مشـروع تقديـم خدمـات برنامج المسـاعدة الفنيـة والتدريب
لشـركاء مؤسسـة إنقاذ الطفل

15,950
دوالر أمريكي

وفـر مركـز تطويـر برنامج المسـاعدة الفنيـة والتدريب إلى سـبع من المؤسسـات األهلية الشـريكة لمؤسسـة إنقـاذ الطفل
فـي كل مـن الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة ،وذلـك ضمـن إطار نظـام االلتـزام بمبـادئ مدونـة سـلوك المؤسسـات األهلية
الفلسـطينية ـ حيـث بلغـت القيمـة اإلجماليـة لهـذا البرنامـج  15,950دوالر أمريكي.
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البوابة الفلسطينية للمؤسسات األهلية «مصادر»
البوابة الفلسطينية للمؤسسات األهلية "مصادر" هي بوابة إلكترونية مخصصة لخدمة القطاع األهلي وتقويته ،ومن
خاللها يمكن لكل مؤسسة أهلية نشر معلومات حول إنجازاتها ،وما تنفذه من مشاريع وبرامج ،وما يصدر عنها
من دراسات ،وأبحاث ،وتقارير سنوية ،لتوفر بذلك ثروة معلوماتية ،وقاعدة بيانات أساسية حول القطاع األهلي
الفلسطيني ،إضافة إلى توفيرها لمنبر حر ومفتوح للحوار حول مختلف القضايا التنموية.

www.masader.ps
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قصص نجاح
مهرجان ليالي القدس :تعزيز الحياة الثقافية والفنية
أطلقــت شــبكة فنــون القدس-شــفق مهرجــان ليالــي القــدس كاحتفاليــة فنيــة ســاهمت فــي تعزيــز الحيــاة الثقافيــة
والفنيــة فــي مركــز المدينــة المقدســة ،وكان هــذا المهرجــان مــن أبــرز االحــداث التــي تمــت تغطيتهــا اعالميـًا والحديــث
عنهــا والتفاعــل معهــا .كمــا أن نجــاح االحتفاليــة لــم يقتصــر علــى الفعاليــات الفنيــة والمشــاركة الحاشــدة للجمهــور
الفلســطيني فــي الفعاليــات واحيــاء ليالــي القــدس ،فهــذه االحتفاليــة هــي أيضـًا تتويــج لجهــد جماعــي إلنتــاج برنامــج فنــي
مشــترك بيــن المؤسســات األهليــة الفنيــة فــي القــدس ومختلــف المؤسســات والقطاعــات الفاعلــة فــي المدينــة.
الشــراكة فــي تنظيــم البرنامــج الفنــي كانــت الخطــوات االولــى حيــث تــم العمــل علــى بنــاء برنامــج فنــي مــن مجموعــة
مــن الفعاليــات بمســتوى عالــي مــن الجــودة والمهنيــة ،لتشــكل برنامــج متكامــل ال يشــمل اي تعــارض أو تضــارب فــي
المواعيــد أو االماكــن ،مــع ضمــان ســهولة الحصــول علــى المعلومــات والمشــاركة فــي جميــع الفعاليــات.
ولــم يقتصــر التنســيق علــى النشــاطات والمؤسســات الفنيــة ،بــل تعــدى البرنامــج ذلــك حيــث تــم التنســيق والتعــاون مــع
مختلــف القطاعــات ،مثــل قطــاع الســياحة واصحــاب المحــات التجاريــة وبشــكل خــاص فــي البلــدة القديمــة وشــارعي
صــاح الديــن وشــارع الزهــراء ،التــي تشــكل مركــز المدينــة التجــاري والمحيــط للمراكــز الفنيــة ،وذلــك بهــدف
حشــد أكبــر عــدد ممكــن مــن الجمهــور للتواجــد فــي مركــز المدينــة واحياءهــا فــي ســاعات المســاء ،وتشــجيع اصحــاب
المحــات التجاريــة علــى فتــح ابــواب محالتهــم التجاريــة لســاعات اضافيــة فــي المســاء.
ا ومهمـاً ،لكــن
ويشــير مديــر شــفق ،داود الغــول ،أنــه علــى الرغــم مــن ان الحديــث عــن الشــراكة والتعــاون يبــدوا جميـ ً
تحقيقــه واجــه العديــد مــن التحديــات مــن أبرزهــا غيــاب ثقافــة العمــل الجماعــي والعمــل الفــردي بشــكل عــام ،باإلضافــة
الــى التهميــش والضغوطــات المختلفــة التــي تشــهدها الحيــاة اليوميــة للمقدســين والمؤسســات والمحــات التجاريــة فــي
القــدس.
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ويضيــف الغــول " :بــدأ التعــاون ينمــو تدريجي ـًا وبنــا ًء علــى التجربــة ،فمــن المالحــظ زيــادة المشــاركة والتعــاون مــن
اصحــاب المحــات التجاريــة فــي كل موســم مــن مواســم ليالــي القــدس ،وبــدأ التعــاون مــن فتــح المحــات التجاريــة
لســاعات اضافيــة وصــو ً
ال إلــى تقديــم جوائــز للمشــاركين فــي الفعاليــات وتنظيــم حمــات تخفيــض األســعار مــن قبــل
هــذه المحــات خــال فــي فتــرة فعاليــات ليالــي القــدس ...ويبــدوا جليـًا أن التعــاون مــع القطاعــات المختلفــة فــي المدينــة
المقدســة ســاهم فــي تعزيــز الحيــاة والحيويــة فــي المدينــة".
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قصص نجاح
المزارع قزعاط يعود لزراعة أرضه بفضل مشروع الخاليا الشمسية

يمتلــك المــزارع جــال قزعــاط واخوانــه الســتة ارضــا زراعيــة تبلــغ مســاحتها  110دونمــا فــي منطقــة جحــر الديــك
بمحافظــة غــزة ،وهــي مصــدر الدخــل الوحيــد لهــم ،وبهــا بئــر زراعــي يعمــل علــى التيــار الكهربائــي .وجــزء مــن هــذه
األرض مــزروع بأشــجار الزيتــون والجــزء األخــر مخصــص لزراعــة الخضــروات الموســمية .كمــا يســتفيد مــن البئــر
خمســة مزارعيــن آخريــن يعملــون فــي األرض بنظــام المزارعــة ،وهــم أربــاب ألســر يصــل العــدد اإلجمالــي ألفرادهــا 23
فــرداً.
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وتســببت ازمــة الكهربــاء فــي قطــاع غــزة وانقطــاع التيــار الكهربائــي ألكثــر مــن  18ســاعة يومي ـُا فــي تكبــد المــزارع
قزعــاط خســائر فــي بعــض المحاصيــل الزراعيــة لعــدم قدرتــه علــى توفيــر ميــاه كافيــة للمزروعــات ،حيــث توقــف عــن
زراعــة أكثــر مــن خمســين دونمـاً ،أي نصــف األرض تقريبـاً .وليتمكــن مــن ري المســاحة المتبقيــة كان عليــه أن ينتظــر
قــدوم الكهربــاء حتــى منتصــف الليــل ،وأحيان ـًا يضطــر الســتئجار ماتــور كهربائــي بقيمــة  500شــيكل لليــوم الواحــد
كــي يقــوم بــري ارضــه لتفــادي الخســائر الكبيــرة ،باإلضافــة أنــه أصبــح يــزرع القمــح والشــعير فــي فصــل الشــتاء فقــط
بســبب ازمــة الميــاه.
علــم المــزارع قزعــاط بمشــروع "اســتخدام الخاليــا الشمســية فــي تشــغيل ابــار الميــاه الزراعيــة ونظــام ضــخ الميــاه" الذي
ينفــذه مركــز تطويــر بالشــراكة مــع جمعيــة النخيــل الفلســطينية للتنميــة والتطويــر وذلــك مــن خــال أصدقائــه
الذيــن شــاهدوا االعــان عــن المشــروع علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي ،ومــن أحــد إخوتــه الــذي قــرأ اإلعــان علــى
لوحــة اإلعالنــات فــي أحــد المســاجد .قــام قزعــاط بتجهيــز األوراق المطلوبــة وقــدم طلــب اســتفادة مــن المشــروع ،حيــث
كان طلبــه مســتوفي للشــروط والمعاييــر وتــم تنفيــذ زيــارة ميدانيــة للتأكــد مــن صحــة البيانــات والمعلومــات الــواردة
فــي طلبــه مــن قبــل لجنــة مشــكلة مــن مركــز تطويــر وجمعيــة النخيــل وعضــو لجنــة محليــة .تبــع ذلــك زيــارة اخــرى
لالستشــاري الفنــي للمشــروع لتحديــد زاويــا الشــمس وجــدول الكميــات المطلــوب لتركيــب النظــام الشمســي.
وخــال اجتمــاع مركــز تطويــر وجمعيــة النخيــل مــع وزرارة الزراعــة لمراجعــة القوائــم المرشــحة مــن قبــل الــوزارة،
تــم اخــذ الموافقــة علــى طلــب المــزارع قزعــاط .مــن جانبــه ،ابــدى قزعــاط تعاونــًا كبيــراً حيــث شــارك فــي حفــر
األماكــن الالزمــة لقواعــد الخاليــا الشمســية عنــد بدايــة تركيــب نظــام الطاقــة الشمســية للبئــر مــن قبــل المقــاول
ويعمــل هــذا النظــام مــن الســاعة التاســعة صباح ـًا حتــى الخامســة عصــراً.
ـة لذلــك ،قــرر المــزارع قزعــاط واخوتــه إعــادة زراعــة أرضهــم كاملــة وإعــادة توزيــع الفائــض مــن الميــاه
نتيجـ ً
للمزارعيــن وللبيــوت المجــاورة لهــم للتخفيــف مــن حــدة نقــص الميــاه بســب انقطــاع التيــار الكهربائــي .كمــا انعكــس
ذلــك إيجابيــا علــى الوضــع االقتصــادي للمــزارع قزعــاط وإخوتــه ،حيــث تمكنــوا مــن توفيــر ثمــن فاتــورة الكهربــاء التــي
كانــت تقــدر شــهريًا بمتوســط  1500شــيكل باإلضافــة إلــى اســتمرارهم فــي زراعــة األرض دون أي مشــاكل فــي ظــل
ازمــة الكهربــاء بقطــاع غــزة.
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شباب من أجل القدس:
السعي إلحداث تغيير إيجابي في المجتمع

أحمد أبو رموز ،صور من مؤسسة شباب
من أجل القدس

لم يكن أحمد مهتمًا بالموضوع لكونه يعيش في بيئة ذكورية .ال تلتفت الى حقوق المرأة في المجتمع وفي
العائلة
شـارك أحمـد أبـو رمـوز 15 ،عامـاً ،ويقطـن في بيـت حنينا بالقـدس في مشـروع "تعزيز المسـاواة بين الجنسـين فـي القدس
الشـرقية" الـذي تنفـذه مؤسسـة شـباب من أجل القـدس للثقافـة والفنـون دون أن يكون لديه معلومات مسـبقة حـول موضوع
الذكوريـة ،المسـاواة والمشـاركة فـي األعمال المنزليـة .في األيام األولـى ،لم يكن أحمـد مهتمًا بالموضـوع لكونه يعيش في
بيئـة ذكوريـة ال تلتفـت الـى حقوق المـرأة في المجتمـع وفي العائلـة .كان على قناعـة أن األعمـال المنزليـة مقتصرة على
النسـاء (األم واألخـوات) أمـا عمـل الرجال فهـو خارج المنـزل وأي عمل يقـوم به داخله سـيقلل من شـأنه ومكانته.
خلال أربـع شـهور ،شـارك أحمـد فـي أربع ورشـات عمـل حـول النـوع االجتماعـي والذكوريـة ،بما فـي ذلك من ورشـات
تفاعليـة لكسـر الحواجز ،وورشـة عمل حول تأثيـر النوع االجتماعـي والذكورية على المجتمـع واليافعين وأهمية المسـاواة
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بيـن الرجـال والنسـاء .كان ظاهراً التـزام أحمد بحضور هذه الورشـات وتزايـد اهتمامه بموضوع المسـاواة .كمـا حدث تغير
إيجابـي فـي بعـض المفاهيم الخاطئة لديـه .في نهاية المطـاف ،أصبح أحمـد مؤمنًا أن المشـاركة في األعمـال المنزلية واجب
عليـه وال يقلـل مـن شـأنه ،وأن الخطأ هـو االعتماد علـى اآلخرين فـي القيام باألعمـال المنزليـة المتعلقة به.
كمـا أدرك أحمـد أن عمـل الرجـل داخـل المنزل هو بـذات األهمية كعملـه خارجه ،وأن األعمـال المنزلية غيـر مقتصرة على
النسـاء وأن باسـتطاعته القيـام باألعمـال المنزليـة دون خـوف أو خجـل .بـدأ أحمـد في تطبيـق المفاهيـم التي اكتسـبها من
خلال المشـروع في حياتـه اليوميـة وفي تعاملـه مع أفراد أسـرته.
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شركاؤنا
مشروع « دعم المؤسسات الثقافية في القدس »

الفترة2020-2017 :

الموقع  :القدس

الجهة المانحة  :القنصلية السويدية
العامة عبر الوكالة السويدية للتنمية
الدولية

املنطقة

املؤسسة الشريكة

امليزانية  42 :مليون كرونة سويدية
( 4.54مليون دوالر أمريكي)

قيمة املنحة بالدوالر
األمريكي

معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى

القدس

مركز يبوس الثقافي

القدس

814,600

مؤسسة املعمل للفن املعاصر

القدس

407,300

املسرح الوطني الفلسطيني

القدس

407,300

حوش الفن الفلسطيني

القدس

407,300

شبكة فنون القدس-شفق

القدس

449,480

1,221,900

3,707,880
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المؤسسـات األهليـة الشـريكة لمؤسسـة إنقـاذ الطفـل والمسـتفيدة مـن المسـاعدة الفنيـة والتحقـق للحصول
علـى شـهادة التـزام بمدونة السـلوك

الفترة2018-2017 :

امليزانية  15,950( :دوالر
أمريكي)

الجهة المانحة :مؤسسة إنقاذ
الطفل

الضفة الغربية
وقطاع غزة

المؤسسات المستفيدة من المساعدة الفنية
املدينة

املؤسسة

املنطقة

جذور لإلمناء الصحي واالجتماعي

الضفة الغربية

رام الله

مركز اإلرشاد الفلسطيني

الضفة الغربية

رام الله

احلركة العاملية للدفاع عن األطفال

الضفة الغربية

رام الله

جمعية شبكة معا التلفزيونية

الضفة الغربية

بيت حلم

مؤسسة قادر للتنمية اجملتمعية

الضفة الغربية

بيت حلم

املركز الفلسطيني للدميوقراطية وحل النزاعات

قطاع غزة

غزة

جمعية عايشة حلماية املرأة والطفل

قطاع غزة

غزة

المؤسسات األهلية الحاصلة على شهادة التزام بمدونة السلوك
املؤسسة

املنطقة

املدينة

الشهادة بالسنوات

جذور لإلمناء الصحي واالجتماعي

الضفة الغربية

رام الله

سنة واحدة

مركز اإلرشاد الفلسطيني

الضفة الغربية

رام الله

ثالث سنوات

احلركة العاملية للدفاع عن األطفال

الضفة الغربية

رام الله

سنة واحدة

مؤسسة قادر للتنمية اجملتمعية

الضفة الغربية

بيت حلم

سنة واحدة

جمعية عايشة حلماية املرأة والطفل

قطاع غزة

غزة

سنتني

مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية 31

المشاريع الممولة من هيئة األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية UN OCHA

مشروع «تعزيز األوضاع االقتصادية ُ
لألسر احملرومة»

مشــروع «اســتخدام الطاقة الشمســية /الضوئية لتشغيل
آبــار امليــاه وأنظمة الضخ الزراعية»

قيمة املنحة  249.808( :دوالر أمريكي)

قيمة املنحة  510.159( :دوالر أمريكي)

الفترة2018-2017 :

الرقم

32

قطاع غزة

اسم املشروع

1

مشروع «تعزيز األوضاع االقتصادية ُ
لألسر احملرومة»

2

مشروع «استخدام الطاقة الشمسية /الضوئية
لتشغيل آبار املياه وأنظمة الضخ الزراعية»
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الجهة املانحة :هيئة األمم املتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية UN
OCHA

اسم املؤسسة الشريكة

املنطقة

مبلغ املنحة بالدوالر

املركز العربي للتطوير الزراعي

غزة

28,010

جمعية النخيل الفلسطينية للتنمية
والتطوير

قطاع غزة

22,900

منـح مجتمعيـة صغيـرة للمؤسسـات الناشـئة ضمـن مشـروع « رجـال ونسـاء مـن أجـل المسـاواة بيـن
الجنسـين »

الموقع  :الضفة الغربية
وقطاع غزة

الفترة2018-2017 :

الجهة المانحة  :هيئة األمم المتحدة
للمرأة UN Women

اسم املؤسسة

اسم املشروع

امليزانية  740 :الف شيكل

اسماء الشركاء

قيمة املنحة
شيكل

قطاع غزة ( 4مشاريع)
معـ ًا وســوي ًا مــن أجــل احلــد مــن ظاهرة الــزواج املبكر
حتســن مفهــوم الذكوريــة والرعايــة األبويــة فــي اجملتمــع
ا حمللي
مشــروع إشــراك أربــاب األســر فــي األعمــال املنزلية في
املنطقــة اجلنوبيــة
معـ ًا مــن أجــل املســاواة بــن اجلنســن في حقــوق امليراث

جمعية ضياء الغد

45,000

مركز شباب فلسطني التطوعي

45,000

جمعية الوليد اخليرية

45,000

مركز بناء الشبابي

45,000
180,000

اجملمــوع (منــح قطــاع غزة)

الضفة الغربية ( 4مشاريع)
رجال نشطاء من اجل نساء قياديات

مشروع تعزيز املساواة بني اجلنسني في القدس الشرقية

الشباب وكالء نحو املساواة بني اجلنسني

صورة وحدة

اجملموع (منح الضفة الغربية)
اجملموع الكلي

املؤسسة الفلسطينية للتمكني

45,000

والتنمية احمللية
مؤسسة شباب من أجل القدس للثقافة

45,000

والفنون
جمعية املرأة الفلسطينية للريادة
»واإلبداع «بيكو
مؤسسة األفق للتنمية الشبابية

مجموعة الشباب الرياديني  /السموع

45,000

مؤسسة «سواعد شباب الغد»ساعد»
ومجموعة فينا اخلير

90,000

225,000
405,000

مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية 33

المانحون والشركاء خالل عام 2018
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البيانات المالية واإلنفاق
جدول الصرف للسنة المنتهية  31-12-2018بالدوالر األمريكي “حسب المانح”
الصرف الفعلي

املمول

النسبة

الوكالــة الســويدية للتنميــة الدوليــة ()Sida

1,155,852

57%

هيئــة األمم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية ()UN OCHA

561,656

28%

هيئــة األمم املتحــدة للمــرأة ()UN Women

128,436

6%

البنــك الدولي

109,461

5%

مصادر ذاتية  -مركز تطوير

68,672

3%

إجمالي الصرف

2,024,077

100%

الصرف السنوي الفعلي والمتوقع لمركز تطوير (بالمليون دوالر)
ا ﻟ ﺻ رف ا ﻟ ﺳ ﻧ و ي ا ﻟ ﻔ ﻌ ﻠ ﻲ و ا ﻟ ﻣ ﺗ و ﻗ ﻊ ﻟ ﻣ رﻛ ز ﺗ ط و ﯾ ر ) ﺑ ﺎ ﻟ ﻣ ﻠ ﯾ و ن د و ﻻ ر(
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عضوية مركز تطوير في الشبكات واالتحادات محليًا وعربيًا ودوليًا خالل عام 2018

الفريق األهلي لدعم شفافية

شبكة املساءلة االجتماعية في

ملتقى املؤسسات العربية

املوازنة العامة

العالم العربي

الداعمة

التجمع العاملي للمنظمات غير
ّ
احلكومية

مدير املركز :غسان كسابرة

املستشار القانوني :راسم كمال
تدقيق احلسابات اخلارجي :كيه بي إم جي

مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية
المكتب الرئيسي /عمارة أبو صبيح-الرام
ص.ب / 2173 .رام اهلل -فلسطين
تلفون -02 52347771 :فاكس02 2347776 :
مكتب غزة
عمارة الهيثم 3 ،شارع الرشيد الرمال -غزة
تلفون 08 2828999 :فاكس08 2849921 :
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www.ndc.ps

Email: info@ndc.ps

www.masader.ps

Facebook: NGO Development Center NDC

