
يف هذه ال�سنة، يبداأ مركز تط�ير امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية عامه اخلام�س يف دعم 

نح�  وا�سحة  وروؤية  م�ساعفة  بفاعلية  وي�سري  الفل�سطيني،  الأهلي  العمل  وتط�ير 

القادمة.  للأع�ام اخلم�سة  ال�سترياتيجية  بل�رها يف خطته  التي  اأهدافه  حتقيق 

وها ه� املركز ي�سع ن�سب عينيه روؤيته لقطاع اأهلي فل�سطيني فعال ي�ساهم يف بناء 

جمتمع مدين، من خلل حتقيق اأهدافه باأن ي�سبح عن�انًا رئي�سيًا لدعم وتط�ير 

ومقدما  املختلفة،  املجتمعية  للإحتياجات  م�ستجيبا  وم�ؤ�س�ساته،  الأهلي  القطاع 

خلدمات ن�عية تت�ائم واأول�يات املجتمع الفل�سطيني، وداعما للقطاع الأهلي ليك�ن 

م�ؤثرا وم�ساركا يف بل�رة ال�سيا�سات واخلطط التنم�ية، وتنفيذها ومراقبتها.

ن�سع بني اأيديكم هذه الن�سرة التي تعك�س اجنازات مركز تط�ير خلل الأ�سهر 

القليلة املا�سية، والتي تركز ب�سكل خا�س على دور املركز املميز يف دعم امل�ؤ�س�سات 

الأهلية يف قطاع غزة، م�ساهمة يف جه�د اعادة اعمار وتنمية القطاع، وا�ستجابة 

للحتياجات املتزايدة من خدمات �سحية متخ�س�سة، وزراعية ونف�سية واجتماعية، 

واعادة التاأهيل لذوي الحتياجات اخلا�سة وغريها من اخلدمات والن�سطة. وذلك 

تكامل مع دور امل�ؤ�س�سات الأهلية يف غزة، الفاعلة يف ت�ثيق النتهاكات واملنا�سرة 

من اجل حماية ودعم مبادىء حق�ق الن�سان، والدفاع عن حق�ق الن�ساء والطفال، 

وتعزيز م�ساركة ال�سباب يف احلياة العامة وتزويدهم مبنابر التعبري عن الذات.

و�سمن دوره يف تط�ير عمل القطاع الأهلي، يزود مركز تط�ير امل�ؤ�س�سات الهلية 

باتخاذ  الأهلي  القطاع  ليمكن  والبحاث،  والدرا�سات  اللزمة  الفنية  بامل�ساعدات 

الدور الفاعل وامل�ؤثر يف املجتمع الفل�سطيني، ومن هنا جاءت درا�سة “تتبع الدعم 

الغربية وقطاع غزة يف  ال�سفة  الفل�سطينية غري احلك�مية يف  للمظمات  اخلارجي 

هذا  يعتمد  حيث  اجلانب،  هذا  على  ال�س�ء  لتلقي   ”2008-1999 بني  ما  الفرتة 

القطاع وب�سكل متزايد على الدعم اخلارجي، مما يهدد ب�سكل كبري ا�ستدامة عمل 

املنظمات غري احلك�مية وتعزيز دورها املجتمعي احلي�ي.

اقت�سادية  او  �سيا�سية كانت  الراهنة  الأو�ساع  تاأخذ  ان  يتمنى مركز تط�ير 

الأهلي،  القطاع  خدمة  يف  الن�سيط  دوره  ا�ستمرار  يف  ي�ساهم  ايجابيا  منحى 

وامل�ساهمة يف حتقيق اأهدافه التنم�ية. واأن يك�ن عمل مركز تط�ير يف الأ�سهر 

امل�ستفيدة  وامل�ؤ�س�سات  املركز وم�ظفيه  ادارة  ا�ستمرارا جله�د جمل�س  القادمة 

واملانحة يف خدمة املجتمع الفل�سطيني. 

رسالة مدير المركز

في هذا العدد ...
منح  ضمن  غزة  لقطاع  دوالر  مليون   3 تخصيص   •

التمويل اإلضافي
• مركز تطوير يصدر نتائج دراسة حول متابعة الدعم 
في  الفلسطينية  األهلية  للمنظمات  الخارجي 

الضفة الغربية وقطاع غزة خالل الفترة 2008-1999

• مركز تطوير يمد يد العون إلى مرضى قطاع غزة
• منحة تأسيس العيادة التخصصية لعالج اإلصابات 

الدماغية في قطاع غزة تسطر نجاحا باهرا

• إنهاء إعادة تأهيل واحد وأربعين بئرا في غزة
• حفل عشاء خيري تحت اسم »من أجل أطفالنا«

طرق  حول  عمل  ورشة  يعقد  تطوير  مركز   •
وإمكانيات استخدام بوابة مصادر

• 950 ألف دوالر أمريكي لمشاريع استصالح أراضي 
زراعية وتأهيلها
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لقطاع  دعمه  يف  رياديا  دورا  امل�ؤ�س�سات  تط�ير  مركز  يلعب 

اإعادة  جه�د  يف  م�ساهمتها  وتعزيز  غزة،  يف  الأهلية  امل�ؤ�س�سات 

الإعمار يف القطاع، وتنعك�س روؤية املركز يف دعمه الدائم واحلي�ي 

املنح  تنفيذ  اإتفاقيات  املركز  الغر�س وقع  القطاع. ولهذا  مل�ؤ�س�سات 

البالغة قيمتها  3ملي�ن  التم�يل الإ�سايف  امل�ؤ�س�سة �سمن منحة  مع 

امل�ؤ�س�سات  مل�سروع  الدويل،  البنك  من  واملقدمة  اأمريكي،  دولر 

الأهلية الفل�سطينية الثالث.

منح  منها �سمن  ثمانية  فتاأتي  تنفيذها  �سيتم  التي  امل�ساريع  اأما 

تقدمي  يف  اخلربة  ذات  الأهلية  امل�ؤ�س�سات  تدعم  التمكني، والتي 

وتهمي�سا  فقرا  الأكرث  وخمتلفة للفئات  ن�عية  اجتماعية  خدمات 

ال�سعب  يعي�سها  التي  ال�سيئة  الظروف  جتاوز  على  مل�ساعدتهم 

امل�ؤ�س�سات  بناء قدرات  اأي�سا على  املنح  وت�ساعد هذه  الفل�سطيني. 

الأهلية ومتكينها عن طريق اإ�سراكها يف عملية حتديد الحتياجات 

هي:  املنح  هذه  من  امل�ستفيدة  وامل�ؤ�س�سات  امل�سروعات.  وتنفيذ 

جمعية اأ�سدقاء البيئة الفل�سطينية، وجمعية ب�سمة للثقافة والفن�ن، 

وجمعية املزارعني  والتط�ير،  للتنمية  الفل�سطينية  النخيل  وجمعية 

امل�ا�سي  وجمعية  الزراعيني،  املهند�سني  وجمعية  الفل�سطينني، 

وجمعية  اخلريي،  الإن�سان  اأر�س  وجمعية   ، التعاونية الزراعية 

اأطفالنا ال�سم.

وتندرج اثنتان من التقاقيات امل�قعة �سمن منح ال�سراكة، والتي 

ذات  ال�سغرية  الأهلية  امل�ؤ�س�سات  بني  ما  �سراكات  لإن�ساء  ممت  �سُ

اخلربة املت�ا�سعة مع م�ؤ�س�سات اأهلية لها خربة ط�يلة يف العمل على 

م�ست�ى ال�طن، لتمكن هذه املنح امل�ؤ�س�سات ال�سريكة من حت�سني ن�عية 

اخلدمات وفعاليتها، وحت�سني فر�س التم�يل لدى امل�ؤ�س�سات ال�سريكة 

كاإدارة  خمتلفة  جمالت  يف  الرائدة  امل�ؤ�س�سة  من  اخلربة  واكت�ساب 

امل�ساريع وت�سميم الربامج. وامل�ؤ�س�سات امل�ستفيدة من هذه املنح هي 

تاأهيل  جمعية  مع  بال�سراكة  فل�سطني،   - الطفل  انقاذ  جمعية  اأول: 

وتط�ير البيت الفل�سطيني، جمعية رعاية الطالب الفل�سطيني، وجمعية 

دير البلح للتنمية املجتمعية والطف�لة، ومركز املغازي الثقايف، وجمعية 

ن�ر املعرفة اخلريية. وثانيا: جمعية الثقافة والفكر احلر، بال�سراكة مع 

اأ�سر  جمعية اأن�سار البيئة، وجمعية �سباب بل حدود، وجمعية رعاية 

 املعاقني، وجمعية الفخاري للثقافة والتنمية، وجمعية نادي خدمات رفح.

والتي  ال�سحية،  اخلدمات  منح  �سمن  تاأتي  الأخرى  وامل�ساريع 

الأهلية  للم�ؤ�س�سات  التابعة  امل�ست�سفيات  دعم  يف  ت�ساهم 

متميزة  �سحية  رعاية  خدمات  تزويد  من  لتتمكن  الفل�سطينية 

هذه  وتتلقى  احلك�مي.  ال�سحي  النظام  يف  املت�فرة  لتلك  مكملة 

العربي. الأهلي  وامل�ست�سفى  العامة،  اخلدمة  جمعية  من  كل   املنح 

عن  ممثلني  بح�س�ر  التفاقيات  هذه  على  الت�قيع  حفل  جرى  وقد 

امل�ؤ�س�سات الهلية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، ومدير مركز تط�ير 

�ساحلية،  ال�سيدة جميلة  املنح  برامج  ومديرة  ك�سابرة،  غ�سان  ال�سيد 

واملدير املايل والإداري ال�سيد �سادي قرع، ومدير برنامج غزة، ال�سيد 

علء غلييني. وجرى يف 30 كان�ن ثاين 2010، يف مقر مركز تط�ير 

يف الرام وبالربط عرب تقنية “الفيدي�ك�نفرن�س” مع مكتبه يف قطاع 

غزة.

مركز تطوير 
يستمر في 

دعمه لمؤسسات 
القطاع بتوقيع 

منح التمويل 
اإلضافي

43% من موازنته تذهب لصالح قطاع غزة

جانب من حفل التوقيع.
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مركز تطوير يصدر نتائج دراسة حول
متابعة الدعم الخارجي للمنظمات األهلية الفلسطينية 

في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل الفترة 2008-1999

السيد غسان كسابرة يلقي كلمته امام الحضور.المتحدثون خالل المؤتمر.

الفل�سطيني،  الأهلي  القطاع  تط�ير  يف  الأ�سا�سي  دوره  من  انطلقا 

تط�ير  قام مركز  ن�عها يف هذا احلجم،  الأوىل من  تعترب  ويف خط�ة 

باجراء حتليل معمق ح�ل التم�يل امل�جه اإىل املنظمات غري احلك�مية 

يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، م�ستعر�سا الأدبيات املت�فرة ح�ل حجم 

هذا التم�يل، ليجد املركز فج�ة كبرية يف املعل�مات املتاحة ح�ل حجم 

ح�ل  املعل�مات  يف  ونق�سا  وم�سادره،  واأن�اعه  التم�يل  واآليات  الدعم 

ت�زيع هذا التم�يل جغرافيا وقطاعيا. 

اجراء  املبادرة يف  زمام  لياأخذ  املركز  اهتمام  ا�سرتعى  الذي  الأمر 

درا�سة �ساملة ملتابعة الدعم اخلارجي للمنظمات الأهلية خلل الفرتة 

1999-2008، بالتن�سيق مع وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، نفذها 

اجراء  خللها  ومت  »ما�س«.  القت�سادية  وال�سيا�سات  الأبحاث  معهد 

م�سحني مل�سادر التم�يل وجمالت النفاق، اأحدهما من جهة املم�لني، 

والآخر من جهة املنظمات الأهلية املتلقية للدعم. 

واإىل جانب املعل�مات املثرية للإهتمام التي خل�ست اليها الدرا�سة، فهي 

تعطي ا�سارات غاية يف الأهمية ح�ل واقع الدعم املتاح للم�ؤ�س�سات الأهلية 

والذي مل  يتجاوز 10% من اجمايل امل�ساعدات اخلارجية على مدار ال�سن�ات 

الع�سر املا�سية، ي�فر الحتاد الوروبي 70% منها، حيث يعترب املم�ل الأكرب 

لل�سلطة الفل�سطينية، ولقطاع املنظمات غري احلك�مية.

ومع العلم ان امل�ساعدات اخلارجية ت�سكل ما ن�سبته 60% من الدخل 

على  احلك�مية  غري  املنظمات  اعتمادية  ان  ال  الفل�سطيني،  الق�مي 

هذه امل�ساعدات تعترب اكرب حجما حيث ت�سكل 78% من ايراداتها، وقد 

غري  للمنظمات  املحلي  التم�يل  تناق�س  مع  العتمادية  هذه  ت�اكبت 

احلك�مية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة.

ال�سيا�سية  ال�اقع  بني  الرتابطية  العلقة  الدرا�سة  وو�سحت   

احلك�مية  غري  املنظمات  تتلقى  حيث  الدعم،  تتلقى  التي  والقطاعات 

امل�ساركة يف ان�سطة قائمة على حق�ق الإن�سان مثل احل�سة الأكرب من 

امل�ساعدات اخلارجية ثم تتبعها بقية القطاعات.

وبدوره قام مركز تط�ير باطلع امل�ؤ�س�سات الأهلية، وقطاع املم�لني، 

به  تق�م  اأن  ما ميكن  ومناق�سة  الدرا�سة،  على هذه  والقطاع احلك�مي 

لهذا  م�ؤمترا  اذ عقد  النتائج،  والتنمية يف �س�ء هذه  التخطيط  وزارة 

الغر�س يف تاريخ 2010/2/15.

ما  بح�س�ر  وغزة  اهلل  رام  يف  الأحمر  الهلل  قاعات  يف  امل�ؤمتر  وعقد 

يزيد عن مئة �سخ�س من خمتلف امل�ؤ�س�سات واجلهات املانحة وال�زارات.

اإىل  امل�ؤمتر  خلل  ك�سابرة  غ�سان  ال�سيد  تط�ير  مركز  مدير  واأ�سار 

على  اخلارجي  التم�يل  على  الكبري  الأهلية  امل�ؤ�س�سات  قطاع  اعتماد 

الرغم من الدور املهم الذي يلعبه هذا القطاع يف رفد امل�سرية التنم�ية 

الفل�سطينية يف خمتلف القطاعات.

وبدوره اأكد الدكت�ر �ستيفان �سلمة، امل�ست�سار اخلا�س لل�زير ب�زارة 

التخطيط والتنمية الإدارية، على اأهمية ا�ستخدام اأم�ال الدول املانحة 

اأهمية  اإىل  م�سريا  التنمية  اأهداف  لتحقيق  وال�سليمة  الفاعلة  بالطرق 

الرقابة على هذه الأم�ال يف �س�ء نق�س املعل�مات لدى وزارة التخطيط 

والتنمية الإدارية ح�ل جميع م�سادر التم�يل اخلارجية وكيفية �سرف 

الأم�ال، م�ؤكدا على �سرورة العمل التكاملي ما بني احلك�مة وامل�ؤ�س�سات 

الأهلية يف هذا املجال مع الأخذ بعني العتبار ا�ستقللية القطاع الأهلي.

ال�سيد  قبل  من  الدرا�سة  وت��سيات  نتائج  لأهم  عر�س  امل�ؤمتر  يف  ومت 

اأندرو هنرت، الباحث يف معهد الأبحاث وال�سيا�سات القت�سادية »ما�س«.

م�قع  مراجعة  ميكن  الدرا�سة  من  الكرتونية  ن�سخة  على  للح�س�ل 

www.ndc.ps :مركز تط�ير اللكرتوين
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مل يعلم فريد وه� ي�سعر باأوجاع ي�مية يف كلتا يديه اأن ال�سلل قد يك�ن 

م�سريه، ومع ال�قت حت�لت هاتان اليدان اللتان حتملن الرحمة للمر�سى 

واأمل��ه  ل�سك�اه  دائ��م  �سبب  اىل  الإ�سعاف،  �سيارة  يف  معه  ينقلهم  الذين 

ال�سخ�سي. فريد ال�ساعر �سائق �سيارة الإ�سعاف ت�جه كمري�س هذه املرة 

بداأت  الي�م  الأوج��اع ومن ذاك  ب�سيط ح�ل �سبب هذه  ب�س�ؤال  اىل طبيبه 

الإجابات بالتط�ر.

ل علج  اخلا�سة  احل��الت  اأن  فريد  يعلم  قطاع غزة،  �سكان  من  وكغريه 

ال�سعيدة، فمع مرور 57  املفاجاأة غري  القطاع، وهنا كانت  لها داخل حدود 

�س�رة  اجراء  منه  والأع�ساب  املخ  اخت�سا�سي  فطلب  حالته،  تده�رت  ي�م 

رنني مغناطي�سي، واأظهرت ال�س�رة وج�د �سغط �سديد على النخاع ال�س�كي 

ت�ؤدي به اىل حالة �سلل �سبه م�ؤكدة ت�ستدعي تدخل  يف منطقة الرقبة، قد 

جراحيا غري مت�فر يف م�ست�سفيات القطاع.

فاأ�سبح ا�سم فريد �سمن قائمة التح�يلت الطبية اىل اخلارج بني مئات 

الأ�سماء الأخرى، وبات يف انتظار فتح معرب رفح، وخماوف الإ�سابة بال�سلل 

الكامل تهيمن عليه وعلى عائلته يف ظل احل�سار. 

ويف هذا ال�قت كان م�سروع تط�ير خدمات جراحة املخ والأع�ساب جاريا 

تط�ير  مركز  خ��لل  من  ال��دويل،  البنك  من  بتم�يل  ال���ف��اء،  م�ست�سفى  يف 

امل�ؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية، وا�ستطاع الدكت�ر جمال غ��سة اخت�سا�سي 

املخ والع�ساب دخ�ل قطاع غزة، للم�ساهمة يف امل�سروع من خلل حت�سني 

قدرات الت�سخي�س الطبي والتدخل اجلراحي داخل امل�ست�سفى، وكانت بارقة 

الأمل التي مل يت�قعها فريد باأن اأجرى له الدكت�ر غ��سة اأول عملية جراحية 

من ن�عها يف قطاع غزة، جاءت بعد م�ساهمة البنك الدويل يف ت�سهيل و�س�ل 

مركز تطوير يمد يد العون الى مرضى قطاع غزة

د. جمال غوشة مع فريد الشاعر بعد العملية. 

التدخل  مت  وجيزة  ف��رتة  وخ��لل  العملية،  لتنفيذ  ال��لزم��ة  امل��ع��دات  بع�س 

اإزالة الغ�ساريف  جراحيًا واإزالة ال�سغط امل�ج�د على النخاع ال�س�كي عرب 

ال�ساغطة عليه، وزراعة غ�ساريف ا�سطناعية يف منطقة الغ�ساريف املزالة 

الإجتاهات  كافة  يف  التحرك  اىل  الرقبة  منطقة  يف  الفقري  العم�د  ليع�د 

اأع�ساء  العملية متكن فريد من حتريك جميع  اإجراء  وب�سكل طبيعي. وبعد 

ج�سمه، وعاد اىل حياته الطبيعية. 

اأكرث  الدكت�ر غ��سة بفح�س  ال�حيدة، فقد قام  لي�ست احلالة  وحالة فريد 

جراحية  عمليات   3 باجراء  وق��ام  زيارته،  خلل  واأع�ساب  مخ  حالة   80 من 

وتدريب الطاقم املحلي لتمكينهم من اإجراء عمليات م�سابهة يف امل�ستقبل.

الدماغية  الإ�سابات  لعلج  التخ�س�سية  العيادة  تاأ�سي�س  منحة   اأزالت 

واإ�سابات احلبل ال�س�كي وقيمتها 148 األف دولر اأمريكي عبئا كبريا عن 

على  دليل  املنحة  وقدمت اجنازات هذه  ال�فاء يف قطاع غزة،  م�ست�سفى 

ال�سحي  القطاع  خدمات  حت�سني  يف  امل�ساهمة  يف  الأهلي  القطاع  جناح 

يف  والقت�سادية  ال�سيا�سية  الظروف  من  وت�سررا  حاجة  املناطق  اأكرث  يف 

هاما يف  دورا  املنحة  هذه  تقدمي  تط�ير من خلل  مركز  ولعب  فل�سطني. 

ت�ريد اأجهزة ومعدات طبية لغرفة العناية املكثفة، وت�ريد اأجهزة ومعدات 

املخ  اخت�سا�سي  غ��سة  جمال  الدكت�ر  وا�ستقدام  العظام،  جراحة  لغرفة 

والع�ساب، لتقدمي خدمات بناء القدرات للطاقم املحلي من خلل تقدمي 

حما�سرات علمية متخ�س�سة واإجراء عمليات جراحية ن�عية.

وي�ساهم امل�سروع يف متكني الط�اقم املحلية من خلل برنامج بناء القدرات 

اجلراحي  والتدخل  الطبي  الت�سخي�س  ق��درات  وحت�سني  والعملي،  النظري 

اخلارجية  التح�يلت  قائمة  من  التخفيف  يف  كذلك  ي�ساهم  كما  اللحق، 

كما  �سخمة،  مالية  تبعات  لها  والتي  ال�سحة،  وزارة  يف  للمر�سى  الط�يلة 

يخفف عن احلالت املح�لة عبء ال�سفر وط�ل النتظار والعناء على املعابر. 

تدخل  غزة  قطاع  اىل  غ��سة،  الدكت�ر  لدخ�ل  الرتتيب  اقت�سى  وقد 

املخت�سة  اجلهات  ل��دى  ال��دويل  والبنك  تط�ير  مركز  من  مبا�سرا 

وت�سهيل عملية  بل  اللزمة،  الت�ساريح  لت�سهيل عملية احل�س�ل على 

و�س�ل بع�س الأدوات اجلراحية ال�سرورية ب�سكل طارئ مما �ساهم يف 

ت�سهيل تنفيذ الأن�سطة ذات ال�سلة مبهمته.

�سلة  له  ما  لكل  وتقييم  بجرد  زيارته  خ��لل  غ��سة  الدكت�ر  ق��ام  وق��د 

بجراحة املخ والأع�ساب وجراحة النخاع ال�س�كي يف م�ست�سفى ال�فاء، واأعد 

وقائمة  امل�ج�دة،  واملعدات  الأق�سام  لهذه  ال�سرورية  بالحتياجات  قائمة 

مدى  ودرا�سة  التدريبية،  والحتياجات  امل�ج�د،  الفني  الطاقم  بخربات 

ملئمة امل�ساحات والتجهيزات. وقد عقد عدد من املحا�سرات كان اأهمها: 

مخ  ج��راح   40 من  اأك��رث  بح�س�ر  ال�سرع  جراحة  ح���ل  حما�سرة 

واأع�ساب من خمتلف مناطق غزة.

حما�سرة ح�ل اجلراحة وجراحة اإ�سابات الدماغ بح�س�ر اأكرث من 

70 طالب من كلية الطب بجامعة الأزهر. 

حما�سرات بناء قدرات يف ق�سم اجلراحة ح�ل رعاية ما قبل وما 

فيها  �سارك  الطبي  للتاأهيل  ال�فاء  التدخل اجلراحي مب�ست�سفى  بعد 

10 من اأع�ساء الطاقم الفني والتمري�س مب�ست�سفى ال�فاء.

منحة تأسيس العيادة التخصصية لعالج اإلصابات 
الدماغية في قطاع غزة تسطر نجاحا باهرا
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بعد جه�د ا�ستمرت ت�سعة اأ�سهر، وبهدف دعم القطاع الزراعي، اأنهى 

بئرا مدمرا يف قطاع غزة يف  تاأهيل 41  لإع��ادة  مركز تط�ير م�سروعا 

كان�ن الثاين 2010، وجاء هذا امل�سروع بتم�يل من ال�كالة ال�س�ي�سرية 

للتنمية والتعاون مببلغ 900.000 دولر اأمريكي.

اأهمية هذا امل�سروع يف عائده املهم على املزارع الفل�سطيني،  وتكمن 

حيث تع�د ملكية هذه الآبار اىل 245 مزارعا، يت�سارك�ن يف ا�ستعمالها، 

ويبلغ عدد امل�ستفيدين املبا�سرين من هذه الآبار 1715 �سخ�سا، وتروي 

ا�سدرتها  التي  الآب��ار  ت�سجيل  �سهادة  على  بناء  دومنا   2451 يقارب  ما 

م�سلحة املياه الفل�سطينية.

اىل احلياة يف  الب��ار  ه��ذه  اع��ادة  على  قد عمل  تط�ير  وك��ان مركز 

حماولة ل�سلح ما ميكن ا�سلحه من اثار احلرب على القطاع الزراعي 

يف غزة، وقد اختار ثلثة م�ؤ�س�سات �سريكة لتطبيق امل�سروع يف القطاع؛ 

واحتاد  معا،  التنم�ي/  العمل  ومركز  الهيدرول�جيني،  جمم�عة  وهي 

جلان العمل الزراعي. وبعد اجراء درا�سة للحتياجات، مت اختيار واحد 

واأربعني بئرا للعمل على اعادة تاأهيلها يف مدينة غزة و�سمال القطاع.

من  املدمرة؛  الآب��ار  اأج��زاء  ازال��ة  التاأهيل  اع��ادة  عملية  �سملت  وقد 

م�سخات وركام، وحفر الأرا�سي يف املناطق التي دمرت فيها البار ب�سكل 

اأنابيب معدنية، وتركيب م�سخات مياه جديدة ول�حات  كامل، وتركيب 

كهربائية، وبناء غرف واأغطية حلماية الآبار، ويف النهاية اختبار هذه 

الآبار وت�سليمها للمزارعني على اأمل ان حت�سن من اأو�ساعهم املعي�سية.

مركز تطوير المؤسسات 
ينهي اعادة تأهيل واحد 

وأربعين بئرا في غزة

ضمن جهوده 
في دعم 
القطاع الزراعي

للم�ؤ�س�سات  الفل�سطينية  للب�ابة  اللكرتوين  امل�قع  ان�ساء  بعد 

امل�ؤ�س�سات  تعريف  على  تط�ير  مركز  داأب  “م�سادر”،  الأهلية 

الهلية بهذا الربنامج الذي ي�سكل منربا لتبادل املعل�مات واحل�ار 

يف قطاع امل�ؤ�س�سات الأهلية.

اأ�سا�سيا  م�سدرا  لتك�ن  ال��ب���اب��ة  دور  لتفعيل  ج��ه���ده  و�سمن 

للمعل�مات ح�ل قطاع العمل الأهلي يف فل�سطني، يق�م مركز تط�ير 

الي�م بتدريب امل�ؤ�س�سات الهلية على كيفية الإ�ستفادة من خدمات 

“م�سادر”، من خلل ور�سات عمل كان اآخرها ور�سة عقدها املركز 
ملا يقارب اأربعة ع�سر م�ؤ�س�سة من خمتلف مناطق ال�سفة الغربية، 

مل�ساعدة امل�ؤ�س�سات، خا�سة تلك التي ل متتلك م�اقعا الكرتونية على 

ن�سر معل�مات ح�ل عملها على م�قع م�سادر، لزيادة وعي املجتمع 

بالدور الذي تق�م به، وت�ستمل هذه املعل�مات على ر�سالة وروؤية هذه 

امل�ؤ�س�سات، وتقاريرها ال�سن�ية، وامل�ستجدات ح�ل م�ساريعها.

وتلقى امل�ساركني يف هذه ال�ر�سة التي عقدت يف 15 من �سهر 

“م�سادر”  م�قع  ا�ستخدام  ح�ل  تقنيا  تدريبا   ،2010 �شباط 

من خلل عر�س تقدميي قدمه من�سق الب�ابة يف مركز تط�ير 

ح�سن حمار�سة، �سرح خلله اخلدمات املت�فرة على امل�قع، تبعه 

داخل  املعل�مات  حتديث  كيفية  على  للم�ساركني  عملي  تدريب 

للم�ستخدمني،  جديد  ح�ساب  وان�ساء  املختلفة،  الب�ابة  اأق�سام 

جامعة  مركز  يف  ال�ر�سة  وعقدت  بامل�قع.  الت�سجيل  وطريقة 

بريزيت للتعليم امل�ستمر يف رام اهلل، بالتن�سيق مع �سركة ال�سهل 

لل�ست�سارات والتدريب.   

مركز تطوير يعقد ورشة عمل حول
طــرق اسـتـخــدام بـوابـــة مـصـادر

أحد اآلبار اثناء إعادة التأهيل.
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حتت ا�سم »من اأجل اأطفالنا«  مركز تط�ير ينظم حفل ع�ساء خريي

تط�ير  مركز  مبادرة  جاءت  منلك،  ما  اأغل  ولأنهم  اأطفالنا«،  اأجل  »من 

امل�ؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية باإقامة حفل ع�ساء خريي يخ�س�س ريعه لدعم 

للأطفال،  واإجتماعية  نف�سية  خدمات  تقدم  التي  الأهلي  القطاع  م�ؤ�س�سات 

خا�سة املت�سررين من العدوان الإ�سرائيلي الأخري على غزة. 

جمع  يف  لي�ساهم  خرييا  حدثا  تط�ير  مركز  يقيم  ع��ام  كل  يف  وكعادته 

تربعات مالية خلدمة القطاع الأهلي الفل�سطيني ودعم خدماته املجتمعية، 

وي�ؤمن مركز تط�ير بتعزيز مفه�م امل�س�ؤولية الجتماعية الفاعلة لدى القطاع 

املرة  الأهلي. وتعترب هذه  القطاع  بينه وبني  الت�سبيك  اخلا�س ورفع م�ست�ى 

املرة  كانت  حيث  خريي،  ن�شاط  تنظيم  اىل  املركز  فيها  يبادر  التي  الثانية 

الأوىل باإقامة ماأدبة اإفطار خريية حتت عن�ان “وجبة الأمل”، خلل �سهر 

مل�ساعدة  املركز  جه�د  خ�سم  يف  ج��اءت  والتي   ،2008 العام  من  رم�سان 

مئات الأطفال املهم�سني والفقراء يف قطاع غزة، حيث ُخ�س�س ريعه ل�سراء 

الأجهزة واملعدات ال�سرورية لريا�س الأطفال التي مت تط�يرها �سمن اإحدى 

برامج مركز تط�ير التنم�ية املنّفذة يف قطاع غزة، و�ساهم ريعه يف حت�سني 

ن�عية وج�دة التعليم املبكر. 

للتنمية  الإت�����س��الت  م�ؤ�س�سة  م��ن  بتم�يل  اخل��ريي  الع�ساء  ه��ذا  وج��اء 

املجتمعية يف اإطار م�ساريع “�سندوق اأمل غزة” الذي اأطلقته امل�ؤ�س�سة دعمًا 

لأطفال القطاع، وبتنظيم من مركز تط�ير يف فندق اجلراند بارك مبدينة 

رام اهلل يف الثالث ع�سر من كان�ن الأول 2009. 

دولة  عن  نيابة  اخل��ريي  الع�ساء  حفل  يف  �سارك  واأهلي  ر�سمي  وبح�س�ر 

معايل  الجتماعية  ال�س�ؤون  وزي��رة  فيا�س،  �سلم  الدكت�ر  ال����زراء  رئي�س 

مركز  اإدارة  جمل�س  رئي�س  خ�ري  زاهي  وال�سيد  امل�سري،  ماجدة  ال�زيرة 

القائم  اأب� خديجة  كمال  وال�سيد  ادارته،  اأع�ساء جمل�س  من  وعدد  تط�ير، 

تحت اسم »من أجل أطفالنا« 
مركز تطوير ينظم حفل عشاء خيري

باأعمال الرئي�س التنفيذي ملجم�عة الت�سالت، وال�سيد غ�سان ك�سابرة، مدير 

اأب� ع�ن حمد، املدير العام مل�ؤ�س�سة جمم�عة  مركز تط�ير، وال�سيدة �سماح 

الت�سالت للتنمية املجتمعية، وعدد من امل�س�ؤولني وممثلي امل�ؤ�س�سات الأهلية 

والدولية العاملة يف الأرا�سي الفل�سطينية، وعدد من القنا�سل وال�سخ�سيات 

العتبارية. 

“مبادرة مركز تط�ير لهذه الفعالية هي جت�سيد لل�سراكة التي ن�سعى لبنائها 
وتكري�سها نهجًا يف اإدارة �س�ؤوننا ال�طنية والإجتماعية، وهي تن�سجم متامًا 

مع ت�جهات احلك�مة وقراراتها بتكري�س ال�سراكة مع كل القطاعات وخا�سة 

الإجتماعية،  ال�س�ؤون  وزيرة  عربت  الجتماعية” هكذا  اخلدمات  جمال  يف 

معايل ال�زيرة ماجدة امل�سري عن امتنانها لهذه املبادرة، معلنة عن تربع 

الفل�سطينية مببلغ 50،000  واحلك�مة  فيا�س  �سلم  د.  ال���زراء  رئي�س  دولة 

اأن  اأطفال قطاع غزة املت�سرين من العدوان، واأكدت  اأمريكي ل�سالح  دولر 

ال�سراكة بني احلك�مة وم�ؤ�س�سات العمل الأهلي والقطاع اخلا�س هي مك�سب 

ل�سعبنا وبراجمه ال�طنية.

فقرات  على  وا�ستمل  �سخ�س،   120 عن  يزيد  ما  احلفل  هذا  ح�سر  وقد 

م��سيقية قدمها طلبة واأ�ساتذة معهد اإدوارد �سعيد ال�طني للم��سيقى. وتقدم 

احل�س�ر م�سك�رين بتقدمي دعم مايل للمبادرة، واأعلنت جمم�عة الت�سالت 

عن تربعها ملركز تط�ير مببلغ ع�سرة اآلف دولر اأمريكي �ستخ�س�س ل�سالح 

اأطفال غزة، اإ�سافة اإىل مت�يل امل�ؤ�س�سة حلفل الع�ساء.

ويف نهاية احلفل مت ت�سليم ج�ائز امل�سابقة الأوىل ح�ل قطاع العمل الأهلي 

رم�سان  �سهر  خلل  تط�ير  مركز  عقدها  والتي  الفائزين  على  الفل�سطيني 

عرب م�قع م�سادر، وت�زيع الهدايا الرمزية على طلبة املعهد الذين �سارك�ا 

ممثًل  تط�ير  مركز  قدمها  الع�ساء،  خلل  امل��سيقية  الفقرات  تقدمي  يف 

برئي�س جمل�س اإدارته، ال�سيد زاهي خ�ري، ومديره ال�سيد غ�سان ك�سابرة.
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للمزارعني  واملعي�سي  الإقت�سادي  ال��سع  حت�سني  باأهمية  تط�ير  مركز  ي�ؤمن 

الفل�سطينيني، ويعمل من خلل م�ساريعه على ت�فري فر�س عمل يف قطاع الزراعة، 

الأرا�سي  م�ساحة  زيادة  اإىل  بالإ�سافة  الزراعية،  للأغرا�س  مياه  م�سادر  وت�فري 

الزراعية املنتجة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة. 

وحتقيقا لروؤيته يف دعم م�ؤ�س�سات القطاع الأهلي العاملة يف القطاع الزراعي وقع 

املركز اتفاقيات تنفيذ م�ساريع اإ�ست�سلح وتاأهيل اأرا�سي زراعية يف ال�سفة الغربية 

وقطاع غزة، بتم�يل من ال�سندوق العربي للإمناء الإقت�سادي والإجتماعي، و�سمن 

الربنامج العاجل لدعم ال�سعب الفل�سطيني- املرحلة اخلام�سة، والذي يديره البنك 

تبلغ  تط�ير، حيث  وينفذه مركز  التعاون،  م�ؤ�س�سة  عليه  وت�سرف  للتنمية  الإ�سلمي 

اأمريكي، و�سيتم تنفيذ هذه امل�ساريع  األف دولر  القيمة الإجمالية لهذه املنحة 950 

خلل مدة 18 �سهرًا. 

وت�ستفيد من هذه املنحة ع�سرة م�ؤ�س�سات، ثمان يف ال�سفة الغربية م�زعة على 

وجمعية  امل�سيحية،  ال�سبان  جمعية  وه��ي:  وط�لكرم،  وقلقيلية  �سلفيت  حمافظات 

وجمعية  الزراعي،  للتط�ير  العربي  واملركز  الزراعية،  الزراعية/الإغاثة  التنمية 

مزارعي حمافظة قلقيلية، وجمعية املزارعني الفل�سطينيني، وجمعية جه�د للتنمية 

الرثوة  لتنمية  التعاونية  واجلمعية  اخلريية،  ثلث  كفر  وجمعية  والريفية،  املجتمعية 

والبيئي،  ال��زراع��ي  التط�ير  جمعية  وهما  غ��زة،  قطاع  يف  وم�ؤ�س�ستني  احلي�انية، 

وجمعية املركز الفل�سطيني للزراعة احلي�ية.

امل�ؤ�س�سات  تط�ير  مركز  مقر  يف   ،2010 ثاين  كان�ن   11 يف  الت�قيع  احتفال  وجاء 

الأهلية الفل�سطينية  يف الرام، وبالربط عرب تقنية “الفيدي� ك�نفرن�س” مع مكتبه يف 

غ�سان  ال�سيد  تط�ير  مركز  مدير  امل�سروعات  تنفيذ  اإتفاقيات  على  ووقع  قطاع غزة. 

ك�سابرة، وممثل�ن عن امل�ؤ�س�سات الأهلية امل�ستفيدة. كما ح�سر احلفل نيابًة عن البنك 

الإ�سلمي للتنمية وم�ؤ�س�سة التعاون كل من ال�سيد فايز داود، وال�سيد حممد اب� خاطر. 

مركز تطوير يقدم 950 ألف دوالر أمريكي
لمشاريع استصالح وتأهيل أراضي زراعية

جانب من حفل التوقيع.

امل�ؤ�س�سات امل�ستفيدة من هذه املنحة:

قيمة املنحة بالدوالرامل�قعا�سم امل�ؤ�س�سة 

91،000�سلفيتجمعية ال�سبان امل�سيحية

97،630ط�لكرمجمعية الإغاثة الزراعية

92،213ط�لكرماملركز العربي للتط�ير الزراعي

97،500قلقيليةجمعية مزارعي حمافظة قلقيلية

84،900ط�لكرمجمعية املزارعني الفل�سطينيني

94،835ط�لكرمجمعية جه�د للتنمية املجتمعية والريفية

82،922قلقيليةجمعية كفر ثلث اخلريية

89،000قلقيليةاجلمعية التعاونية لتنمية الرثوة احلي�انية

75،000غزةجمعية التط�ير الزراعي والبيئي

75،000خان ي�ن�سجمعية املركز الفل�سطيني للزراعة احلي�ية

ولت�سهيل عمل امل�ؤ�س�سات امل�ستفيدة من امل�ساريع، عقد مركز تط�ير، يف 20 كان�ن 

ثاين 2010، ور�سة عمل ا�ستهدفت ع�سرة م�ؤ�س�سات م�ستفيدة.

ومت خلل ال�ر�سة التي اأ�سرف عليها م�س�ؤول الربامج يف املركز، املهند�س حممد 

دليل  ي�سمل  وال��ذي  باملنحة،  اخلا�س  العمل  اإج���راءات  دليل  ا�ستعرا�س  طر�سان، 

اأنظمة الت�ريدات، والأدوار الأ�سا�سية للمعنيني لتنفيذ مك�نات الربنامج، وتعليمات 

للمحافظة على البئية وال�سلمة العامة، وجمم�عة من النماذج والأدوات. كما قدم 

املدير املايل والإداري يف مركز تط�ير، ال�سيد �سادي قرع، �سرحًا ح�ل الإجراءات 

املالية املتبعة لإدارة املنحة. 

غزة  يف  مكتبه  مع  وبالربط  بالرام،  املركز  مقر  يف  عقدت  قد  ال�ر�سة  وكانت 

“الفيدي� ك�نفرن�س”، وح�سرها ممثل�ن عن امل�ؤ�س�سات الأهلية الع�سرة  عرب تقنية 

اأب�  ال�سيد حممد  كما ح�سرها  وقطاع غزة،.  الغربية  ال�سفة  كل من  امل�ستفيدة يف 

خاطر ، ممثًل عن م�ؤ�س�سة التعاون، اجلهة امل�سرفة على هذه املنحة. 
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خالل زيارة البعثة للمستشفى االنجيلي العربي.

18 اذار 2010 - مركز تطوير يجتمع مع مجموعة من الممولين لمناقشة 
سبل التعاون.

17 آذار 2010: السيد غسان كسابرة وعطوفة محافظ قلقيلية السيد ربحي 
الخندقجي يفتتحان اقساما جديدة في جمعية األمل للصم.

خالل زيارة البعثة التحاد الجمعيات الخيرية في نابلس.

زيارة بعثة البنك الدولي للمؤسسات المستفيدة من المرحلة الثالثة من مشروع المؤسسات االهلية الفلسطينية.

10 شباط 2010: مركز تطوير يعيد تأهيل قسم التاهيل في الملجأ الخيري 
األرذوكسي العربي في العيزرية.

18 March 2010- NDC meets with a group of representatives from 
donor countries and agencies to discuss ways of cooperation.

Visit to St. Lukas Hospital in NablusVisit to the Union of Charitable
Socities in Nablus..

18 اذار 2010-اطفال كفر نعمة يزورون مركز تطوير للتعبير عن شكرهم 
لدعم المركز لنادي الطفل الفلسطيني.

18 March 2010 -Children from Kufr Naama visit NDC to extend 
their gratitude for its support to Kufr Naama children’s club.

10 Fabruary 2010:NDC rehabilitates the rehabilitation section in 
the Four Homes of Mercy in Al Azaryieh.

17 March 2010: Qalqilia Governor Mr. Ribhi Khandakji & Mr. Ghassan Kasabreh 
inaugurating new facilities at Al Amal Society for the Deaf in Qalqelia. 



ادوارد  معهد  يكرمان  كسابرة   غسان  والسيد  خ��وري  زاه��ي  السيد 
سعيد للموسيقى.

معالي وزيرة الشؤون االجتماعية ماجدة المصري مع السيد زاهي خوري.

ادوارد  لمعهد  ال��ب��ع��ث��ة  زي����ارة  خ���الل 
سعيد في نابلس.

خالل زيارة اتحاد الشباب في قرية عابود.

خالل زيارة البعثة التحاد الجمعيات الخيرية في نابلس.

زيارة بعثة البنك الدولي للمؤسسات المستفيدة من المرحلة الثالثة من مشروع المؤسسات االهلية الفلسطينية.

جانب من العشاء الخيري »من اجل اطفالنا«

16 اذار 2010 - جانب من ورشة العمل التعريفية لبرنامج حقوق االنسان 
والحكم الصالح في رام اهلل

16 March 2010 - A workshop in Ramallah for NDC’s human rights 
and good governance project

World Bank visit to the organizations benefitting from the phase three of the Palestinian NGOs project

Visit to the Union of Charitable
Socities in Nablus..

Visit to the Edward Said 
Conservatorium in Nablus

 Mr. Zahi Khouri and Mr. Ghassan Kasabreh award the Edward Said 
Conservatorium at the Charitable Dinner  «For our Children»

«For our Children» Charitable dinner.

Her Excellency Majida Al Masri, Minister of Social Affairs and 

Mr. Zahi Khouri, Chairperson of NDC’s Board of Directors. 

Visit to the Union of Youth in the village of Aboud
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