
رسالة مدير المركز
لقد شهد الوضع السياسي واالقتصادي في قطاع غزة تراجعًا حاَدًا خالل العامني املنصرمني، خاصة بعد تولي 

حركة حماس زمام السلطة في القطاع في أواسط العام 2007. ونتيجة لذلك، عمدت السلطات اإلسرائيلية إلى 

فرض حصار مشَدد على القطاع أدى إلى إغالق محكم وشامل جلميع املعابر من وإلى قطاع غزة، ناهيك عن 

الهجمات اإلسرائيلية الشرسة التي شنتها آلة احلرب اإلسرائيلية على القطاع منذ السابع والعشرين من كانون 

أول/ديسمبر عام 2008 وملدة اثنني وعشرين يومًا. وقد جنم عن هذه الهجمات دمار شامل إلى جانب استشهاد 

ما يزيد عن 1.285 فلسطينيًا كان من بينهم مئات األطفال والنساء. عالوة على ذلك، فقد خَلفت التفجيرات 

اإلسرائيلية خرابًا هائاًل للمساكن والبنية التحتية وتشريد وتشتيت آالف األسر هناك. 

واستجابة لهذا الوضع، أطلق مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية مناشدة في محاولة منه للمساهمة 

باحلَد من أثر العمليات العسكرية املستمرة. وقد متثلت مبادرة املركز تلك في وضع تصميم لتدخل رباعي احملاور 

يتم من خالله التركيز على تقدمي اخلدمات اإلغاثية الطارئة، وإيجاد سبل للخروج من تلك احلالة الفوضوية 

فور انحسار غبار احلرب وفوضاها. ومن اجلدير ذكره أن عددًا من وكاالت التمويل الدولية قد استجابت ملبادرة 

غزة تلك التي أطلقها املركز الذي يسعى إلى التوقيع على عدد من اتفاقيات التمويل مع مجموعة من اجلهات 

املانحة ومناقشة سبل التعاون املشترك مع ممولني آخرين.  

لقد شهدت فترة ما بعد احلرب اإلسرائيلية على غزة  مبادرة عدد من املؤسسات املختلفة بإجراء دراسات تقييم 

سريعة للخروج بتقييم أولي حلجم الدمار وطبيعة احلاجات امللَحة في القطاع. وقد كان مركز تطوير إحدى 

تلك املؤسسات التي بادرت إلى إجراء تقييم للدمار الذي أصاب قطاع املؤسسات األهلية من خالل تنفيذ ورش 

عمل لتحديد احتياجات املؤسسات األهلية الفلسطينية، خاصة تلك العاملة في قطاعات الصحة والتأهيل، 

احتياجات لتحديد  يجرى  الذي  األول  التدخل  ذلك  كان  وقد  والتعليم.  االجتماعية  واخلدمات  والزراعة، 

املؤسسات األهلية الفلسطينية احمللية من قبل مؤسسة أهلية فلسطينية محلية.  كما شارك املركز في حلقة 

بذل  في  املساهمة  إلى  هدفت  والتي  الفلسطيني،  الشعب  إلى  املساعدة  تقدمي  بشان  الدراسية  املتحدة  األمم 

مجهودات أكبر على الصعيد الدولي من أجل دعم عملية إعادة إعمار قطاع غزة. 

املركز أثر عمل  وأن  العام 1997،  إلى  أن وجود مركز تطوير في قطاع غزة يعود  إلى  بَد من اإلشارة  وأخيرًا، ال 

قد جتسد في الظروف املعيشية احملسنة آلالف الفلسطينيني املعوزين. إن تدخل املركز في غزة لم يكن ممكنًا 

لوال اجلهود اجلبارة والتفاني الذي مييز طاقمنا املهني. 
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مركز تطوير يشارك في جهود إعادة اإلعمار
والتنمية في قطاع غزة

مركز تطوير يشارك في حلقة األمم المتحدة الدراسية بشأن 
تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني

عقب االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة، عمل مركز تطوير 

على تقييم أدوار واحتياجات املؤسسات األهلية في قطاع غزة، وفي 

ذات السياق، عقد مركز تطوير يومي الثالث والرابع من شهر آذار 

القطاعات  ورشتي عمل شاركت فيها 47 مؤسسة أهلية تعمل في 

االجتماعية،  واخلدمات  والزراعة،  والتأهيل،  الصحة  التالية: 

والتعليم، وذلك بهدف حتديد احتياجات ودور املؤسسات األهلية 

وجاهزيتها  الفلسطيني  للمجتمع  النوعية  اخلدمات  تقدمي  في 

متويل  استيعاب  على  وقدرتها  الراهن،  الوضع  ظل  في  للعمل 

إضافي وتنفيذ برامج إضافية. وهي املرة األولى التي يطرح فيها 

هذا املوضوع من قبل مؤسسة أهلية ومن اجل تعزيز عمل قطاع 

املؤسسات األهلية الفلسطينية منذ بدا العدوان اإلسرائيلي على 

في  متثلت  املوضوع  هذا  أهمية   .2008/12/27 بتاريخ  غزة  قطاع 

التعاون الكبير واحلماس الذي أبدته املؤسسات املشاركة وتاكيدها 

على اهمية هاتني الورشتني التني تهدفان الى حتديد االحتياجات 

مت  التي  اآللية  وركزت  غزة.  في  الفلسطيني  للشعب  الطارئة 

العمل اجلماعي لكل قطاع، وكذلك على حتديد  تطبيقها على 

األولويات حسب احلاجة إلى تدخالت سريعة،  أو متوسطة املدة، 

وعلى إمكانية البدء الفوري في تقدمي املساعدات، وكذلك أوجه 

التعاون والتنسيق بني املؤسسات األهلية، واألطراف األخرة. 

األهلي  العمل  قطاع  أن  على  االحتياجات  حتديد  نتائج   وتدل 

االعتداءات  نتيجة  معيقات جديدة  يواجه  غزة  في  الفلسطيني 

يوما.  وعشرين  لواحد  استمرت  التي  اإلسرائيلية  العسكرية 

أن  املشاركة على  املؤسسات األهلية  الكبرى من  وأشارت األغلبية 

الوضع السياسي الغير مستقر، واالحتالل اإلسرائيلي وتابعياته 

ممثلني  وأشار  أعمالهم.  لسير  الرئيسي  املعيق  يشكلون  هم 

حشد  مبادرات  في  االستمرار  ضرورة  إلى  املشاركة  املؤسسات 

االحتالل  إنهاء  اجل  اجلهات من  على جميع  واملناصرة  التأييد 

اإلسرائيلي. وأكد املشاركون على ضرورة العمل توحيد الفصائل 

الفلسطينية املختلفة، وتنسيق اجلهود ما بني األطراف الفاعلة، 

االحتياجات  على  والعمل  خروج  استراتيجيات  إيجاد  وضرورة 

الطارئة والتنمية طويلة املدى. إضافة إلى االحتياجات الطارئة 

ومتوسطة املدى التي جنمت عن االعتداءات اإلسرائيلية األخيرة 

واملشروعات  البرامج  تنفيذ  في  االستمرار  الضروري  من  كان 

القائمة.

السيد غسان كسابرة، مدير مركز تطوير، في حلقة األمم  شارك 

إلى الشعب الفلسطيني  الدراسية بشأن تقدمي املساعدة  املتحدة 

وال���ت���ي ُع���ق���دت ع��ل��ى م����دار ي��وم��ني ف���ي ال��ق��اه��رة ب��ت��اري��خ 10 – 

زي��ادة اجلهود  في  املساهمة  إلى  2009/3/11. هذه احللقة هدفت 

الدولية املبذولة والهادفة إلى دعم عمليات اإلغاثة وإعادة اإلعمار 

إلى  وكذلك  احلالية،  األوض���اع  إل��ى  تطرقت  كما  غ��زة.  قطاع  في 

التعريف باالحتياجات الطارئة في املجاالت اإلنسانية، والتنموية 

وإعادة اإلعمار، ومن ضمنها قطاعات املرأة والطفولة، كونها األكثر 

الدراسية على  ركزت احللقة  األخ��رى. كما  القطاعات  تضررًا بني 

سبل تنسيق جهود اإلغاثة الدولية وإعادة اإلعمار. 

  

إن مشاركة مركز تطوير في مثل هذا احلدث الدولي يعد جناحًا 

املركز  يؤديه  الذي  أهمية  العمل  املشاركة تظهر  ذات��ه، فهذه  بحد 

والدور الذي يقوم به في عملية التنمية في فلسطني. كان من بني 

املدعويني إلى هذه احللقة وزارء، وممثلني دوليني، ومسؤولني في 

االفتتاحية  اجللسة  الدوليني.  اخلبراء  من  وعدد  املتحدة،  األمم 

وزير  مساعد  ص��الح،  الرحمن  عبد  السيد  سعادة  خاللها  حت��دث 

والسيدة  املضيفة،  احلكومة  وممثل  العربية  للشؤون  اخلارجية 

ك��اري��ن أب��و زي���د، امل��ف��وض��ة ال��ع��ام��ة ل��وك��ال��ة األمم امل��ت��ح��دة إلغاثة 

وممثلة  األدن����ى  ال��ش��رق  ف��ي  الفلسطينيني  ال��الج��ئ��ني  وتشغيل 

ب��ادج��ي، رئيس  ب��ول  السيد  املتحدة، وس��ع��ادة  ل��أمم  العام  األم��ني 

اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيني حلقوقه غير القابلة 

التنفيذية  اللجنة  عضو  اآلغ��ا،  ذكريا  السيد  للتصرف،  وسعادة 

ملنظمة التحرير الفلسطينية، باإلضافة إلى متحدثني آخرين.

 

وخالل الثاني  ال��ي��وم  ف��ي  كسابرة  غ��س��ان  السيد  مداخلة  ج���اءت 

اجللسة العامة الثانية حللقة األمم املتحدة والتي حملت عنوان 

املجال  في  إحلاحًا  االحتياجات  أشد  حتديد  القادمة:  “اخلطوة 

اإلنساني ومجالي إعادة اإلعمار والتنمية”. في مداخلته،  استعرض 

قطاع ودور  غ��زة،  قطاع  في  األوض���اع  إليه  آل��ت  ما  كسابرة  السيد 

العمل األهلي في عمليات إعادة اإلعمار والتعافي من األزمة،  كما 

أطلع احلضور على نتائج التقييم األولي الذي أجراه مركز تطوير 

قطاع  م��ن  فلسطينية  أهلية  مؤسسات  ع��دة  ب��ه  وش��ارك��ت  م��ؤخ��رًا 

غزة.  مؤكدًا على أن املؤسسات األهلية الفلسطينية ال زالت لديها 

القوة إليجاد االستقرار في املجتمع، وأن كافة عمليات التخطيط 

آليات  أن  إلى  أش��ار  كما  املؤسسات.  هذه  تشمل  أن  يجب  واجلهود 

التنسيق، بجانب دراسة حتديد االحتياجات الطارئة يجب أن تقلل 

من حجم االعتماد على تقدمي املساعدات اإلنسانية، وتركز بصورة 

أكبر على إيجاد مؤسسات للعمل في مجاالت التنمية املستدامة. 

االلكتروني زي���ارة  املوقع  ال��رج��اء  ك��ام��اًل،  التقرير  على  ل��الط��الع 

ملركز تطوير عبرالرابط التالي:
 http://www.ndc.ps/view_news.php?id=20

إحدى جلسات تقييم االحتياجات السريع - غزة
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المساعدة  برنامج  بتطبيق  والبدء  المصادر  حقيبة  توزيع 
الفنية مع 20 مؤسسة أهلية فلسطينية

تجنيد األموال 
لمساعدة أطفال غزة

إن رعاية األطفال وتوفير العيش الكرمي لهم هما من إحدى أولويات مركز تطوير. 

وبهدف حتسني برامج التعليم املبكر ملئات األطفال الفقراء واملهمشني في غزة، أقام 

مركز تطوير مأدبة إفطار خيرية حتت شعار “وجبة األمل”. وستتم هذه املساعدة 

عن طريق تخصيص ريع هذا اإلفطار لشراء األجهزة واملعدات الضرورية لرياض 

األطفال التي مت ترميمها حديثًا ضمن أحد برامج مركز تطوير التنموية املنّفذة 

في قطاع غزة. وحضر مأدبة اإلفطار هذه حوالي 100 شخص ميثلون مؤسسات 

اخلاص.  والقطاع  واملانحة،  األهلية  املؤسسات  قطاع  منها  مختلفة،  وقطاعات 

في شراء مستلزمات  دوالر   12.000 من  أكثر  بلغ  الذي  اإلفطار  هذا  ريع  وساهم 

وأجهزة لتسع من رياض األطفال شملت ألعابًا داخلية وخارجية، باإلضافة إلى 

أجهزة عرض الكترونية، وماسحات ضوئية.

احتاد جلان املرأة للعمل االجتماعي في مخيم املغازي هو إحدى املؤسسات التي 

لشراء  دوالرًا   1.750 مبلغ  استلمت  حيث  اخليري،  اإلفطار  ريع  من  استفادت 

جهاز عرض الكتروني والعاب خارجية، وتعليمية، وترفيهية، ومستلزمات مكتبية 

االحتاد،  مجلس  رئيسة  قالت  حديثها  وفي  املغازي.  في  احلنان  أطفال  لروضة 

أطفال  منها  عانى  التي  النفسية  األزمة  بسبب  “انه  كويك،  أبو  نارميان  السيدة 

غزة، هناك حاجة ماسة إليجاد طرق عديدة للتخفيف من الرعب واخلوف الذي 

عاشه األطفال في قطاع غزة. وعلى الرغم من ثمنه 

االلكتروني  العرض  كان جلهاز  دوالر(   300( الزهيد 

اثر هام في حتسني احلالة الذهنية لدى األطفال،” 

وعقبت قائلة “انه خلق جوًا من املرح والترفيه راسما 

البسمة على وجوه األطفال.” ساهمت هذه األساليب 

التعليمية والترفيهية منها، والتي تتضمن األلعاب 

اخلارجية والداخلية في حتسني الوضع االجتماعي 

وخيالهم  أفكارهم  وحتويل  األطفال  لدى  النفسي 

من أجواء العنف واإلحباط إلى أجواء من الضحك 

والسعادة. 

السبت  يوم  الفلسطينية  األهلية  املؤسسات  تطوير  مركز  أقام 

املوافق 2009/2/7 حفاًل للتعريف بحقيبة املصادر اخلاصة مبدونة 

السلوك وتوزيعها على املؤسسات األهلية الفلسطينية التي وقعت 

على مدونة السلوك مسبقا )ووقع عليها أكثر من 300 مؤسسة أهلية 

من الضفة الغربية، و200 مؤسسة من قطاع غزة(. ونظرًا للظروف 

السياسية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة، فقد عقد احلفل في 

الضفة الغربية فقط. وقد أصر مركز تطوير على حتدي املعيقات 

شحنها.  طريق  عن  وذلك  غزة،  ملؤسسات  املصادر  حقيبة  وتوفير 

وقد استلمت مؤسسات القطاع 122 نسخة من حقيبة املصادر من 

مجموع 250 نسخة كان قد مت شحنها على مراحل وذلك بسبب 

القيود التي تضعها إسرائيل على حجم الواردات إلى قطاع غزة.

بداء مركز تطوير بتطبيق برنامج املساعدة الفنية ل 25 مؤسسة 

املؤسسات  احتياجات هذه  أهلية في قطاع غزة. حيث مت حتديد 

املصادر  حقيبة  وتعتبر  منها.  واحدة  لكل  عمل  خطط  وتطوير 

أداة تكميلية وضرورية لبرنامج املساعدة الفنية الذي يهدف إلى 

السلوك  مدونة  مببادئ  االلتزام  على  األهلية  املؤسسات  حتفيز 

األدلة  من  عدد  على  املصادر  حقيبة  وحتتوي  املثلى.  واملمارسات 

التي تشمل أدلة مالية وإدارية، وتخطيط استراتيجي، وتوريدات، 

وموارد بشرية، واحلاكمية، إضافة إلى إرشادات تهدف إلى حتسني 

قدرات املؤسسات األهلية. 

روضة أطفال احلنان في املغازي

إحدى جلسات برنامج املساعدة الفنية - غزةحقيبة مصادر املؤسسات األهلية الفلسطينية
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التخفيف من معاناة أطفال غزة
وإعادة دمجهم في المجتمع

جمعية فكرة للفنون التربوية هي جمعية أهلية تأسست في العام 

املسرح،  مثل  الفني  املجال  في  للعمل  متخصصة  كجمعية   2002

األطفال  قدرات  تطوير  اجل  من  وذلك  الكرتون  أفالم  وصناعة 

والشباب الفنية. واملؤسسة هي إحدى املستفيدين من برنامج منح 

املنحة  من خالل  اجلمعية  وستعمل  تطوير.  مركز  لدى  التطوير 

على تنفيذ 80 ورشة عمل في مدينة غزة وشمالها لصناعة الرسوم 

املتحركة. وتنفذ جمعية فكرة املشروع بالتنسيق مع وزارة التربية 

والتعليم العالي، ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني، 

حيث مت اختيار 8 مدارس من مدينة غزة وشمالها لتنفيذ ورشات 

ووكالة األمم  الوزارة  توصيات  وبناءا على  املتحركة.  الرسوم  عمل 

املتحدة طلب من كل مدرسة اختيار 80 طالبًا للمشاركة في ورشات 

العمل. ومت تقسيم األطفال املختارين إلى 4 مجموعات من قبل 

جمعية فكرة وُدربت كل مجموعة على ِحدة وملدة ثالثة أيام. وقام 

إلشراكهم  األربع  املجموعات  من  أطفال  باختيار  اجلمعية  طاقم 

تعكس  التي  الكرتون  أفالم  وإخراج  صناعة  حول  تدريبات  في 

مشاعرهم، واحتياجاتهم، ومشاعرهم. وفي نهاية املشروع ستقوم 

األطفال.  عمل  الستعراض  مركزي  معرض  بإقامة  فكرة  جمعية 

باإلضافة إلى ذلك، سيتم التخطيط لعقد مهرجان أفالم كرتون 

مركزي في غزة لعرض األفالم التي مت إنتاجها من قبل األطفال 

في 16 مدرسة.

 قصة من الواقع
حني انسحبت الدبابات اإلسرائيلية من حي تل الهوا، وتوقف إطالق 

“اجلد”  فؤاد  كان  ونهارًا،  لياًل  متواصلة  أسابيع  ثالثة  بعد  النار 

الصواريخ  تركتهم  الذين  الشهداء  بني  من  “اخلال”  ومحمد 

كذكريات في عقل الطفلة شروق. وثم أدركت الحقا أن ابنة خالها 

رقمًا آخر ضمن 420  أيضا لتصبح  العام ونصف، استشهدت  ذات 

عن  شروق  سمعت  لقد  اسابيع.  ثالثة  خالل  استشهدوا  طفاًل 

خبر استشهاد أقربائها من خالل وكاالت األنباء، ومنذئٍذ ال تزال 

الطائرات احلربية  اللحظة حاضرة بقوة في ذهنها حني قصفت 

اإلسرائيلية بيوت أقاربها وقتلتهم. تشعر شروق بالذنب الكبير لعدم استطاعتها مساعدتهم فتختنُق بهذا الشعور وتبكي إلى أن تنام من 

التعب، هكذا وصفت شروق شعورها.

لقد مت اختيار شروق من قبل معلمتها للمشاركة في ورشات عمل فكرة لصناعة وإخراج أفالم الكرتون، حيث اختارتها معلمتها ألنها 

الحظت تأثر شروق السلبي باألوضاع الصعبة التي عاشها القطاع، لقد كانت شروق حزينة ووحيدة، عازلة نفسها عن اللعب والضحك 

مع األطفال اآلخرين.

بدأت ورشة العمل برواية القصص وإفساح املجال لكل طفل لرواية قصته، ومن ثم الحظت شروق بان قصص زميالتها غير بعيدة عن 

قصتها سوى في بعض التفاصيل، فأدركت شروق أن كثيرات يشاركنها مصيبتها، فبدأت والدموع تغلبها برواية قصتها. ومع نهاية الورشة 

قالت شروق “ لقد استمعت إلى قصص زميالتي، بعضها كان محزننا والبعض اآلخر كان مضحكا، وهذا جعلنني أحتمس لرواية قصتي”. 

مشاركة شروق في ورشة العمل ساعدتها على املشاركة في ورشات عمل إخراج أفالم الكرتون التي استمرت اثني عشر يوما وساهمت في 

دمجها مع أصدقائها ومشاركتها في فعاليات ونشاطات هذه الورشات التي شجعتها على اللعب ورسم البسمة على وجهها مجددا كأي 

طفل آخر له احلق في احلياة والتمتع بها.

شروق احللو بني زميالتها - غزة
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الفعاليات واألنشطة الداخلية 
مركز تطوير يعقد جلسة تخطيط استراتيجي لموظفيه

في  ملوظفيه  استراتيجي  تخطيط  جلستي  تطوير  مركز  عقد 
اريحا بني يومي 25 – 26 /2009/3. وكان هدف هاتني اجللستني 
مركز  وأهداف،  واستراتيجيات،  ورسالة،  رؤية،  وحتديث  مراجعة 
تطوير وتدخالته البرامجية من اجل اخلروج بخطة إستراتيجية 
لعمل املركز للسنوات ثالث القادمة. حيث تعاقد املركز مع مستشار 
بطريقة  النقاش  وإدارة  اجللستني  تيسير  اجل  من  متخصص 
ايجابية وبناءة. ومت تطبيق نشاطات اجللستني باستخدام منهج 
اخلطة  تطوير  في  جميعا  املوظفني  إشراك  لضمان  املشاركة 

اإلستراتيجية. 

وتضمن وفي اليوم األول من التخطيط االستراتيجي إجراء حتليل 
خارجي للوضع السياسي، واالقتصادي، واالجتماعي باإلضافة إلى 
 .)SWOT Analysis( إجراء تقييم داخلي وخارجي لعمل املركز
أما اليوم الثاني فقد تضمن نقاشًا مكثفًا حول املواضيع التي مت 
ذكرها سابقا من خالل مجموعات عمل صغيرة وكبيرة. وفي نهاية 
اجللستني استطاع طاقم مركز تطوير مبساعدة املستشار التوصل 

إلى خالصة حول دور املركز بناًء على نتائج التحليلني الداخلي 
واخلارجي باإلضافة إلى تعديل االستراتيجيات العامة لكي تتوافق 
مع مجال عمل املركز. وتبع اجللستني يوم اجتماع في مكتب املركز 
ملناقشة التدخالت املستقبلية للمركز، وبرامجه ونشاطاته متاشيا 
اجللستني  نتائج  عرض  الحقا  وسيتم  املقترحة.  اخلطط  مع 
ومناقشتها مع مجلس اإلدارة ملراجعتها واعتمادها. وبعد االنتهاء 
واملوافقة عليها سيقوم  التخطيط االستراتيجي  نتائج  بلورة  من 

مركز تطوير بتحضير خططه وبرامجه للثالث سنوات القادمة.

البنك الدولي يجري مراجعة نصفية لعمل مشروع المؤسسات األهلية الفلسطينية الثالث
املؤسسات  مشروع  لعمل  نصفية  مراجعة  الدولي  البنك  أجرى 
 ،2008 الثاني  تشرين  شهر  خالل  الثالث  الفلسطينية  األهلية 
بهدف تقييم فاعلية وأداء املركز، باإلضافة إلى تقييم سير العمل 
واالجنازات بناءا على مؤشرات األداء املتفق عليها. وترأست فريق 
عمل  فريق  قائدة  براهن،  ميسكي  اآلنسة  الدولي  البنك  عمل 
تضمن  والذي  الثالث،  الفلسطينية  األهلية  املؤسسات  مشروع 
والتطوير  املنح،  منها  عدة  مواضيع  في  ومستشارين  خبراء 
واملراقبة  والتوريدات،  املالية،  واإلدارة  املؤسسي،  والبناء  القطاعي، 

والتقييم، والصحة. وقابل الفريق ممثلني عن مجلس إدارة املركز، 
وموظفيه وإدارته، باإلضافة إلى ممثلني عن قطاع العمل األهلي، 
الفلسطينية. ومت  السلطة  املجتمع احمللي، ومسؤولني من  وقادة 
اخلروج بتقرير عن نتائج وتوصيات البعثة في مطلع العام 2009،  
التي على  املهمات  لقائمة من  زمني  اقتراح جدول  إلى  باإلضافة 
هذه  على  وبناءا  أدائه.  حتسني  اجل  من  تنفيذها  تطوير  مركز 
املخرجات أوصت البعثة بتمديد فترة تنفيذ املشروع لسنة إضافية 

من اجل إنهاء نشاطاته بفاعلية. 

جلسة التخطيط االستراتيجي - فندق االنتركونتننتال - أريحا


