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رسالة رئيس مجلس اإلدارة

ــي للمؤسســات  ــايل والفن ــم الدعــم امل ــام 2019 يف ســعيه نحــو النمــو والتقــدم وتقدي ــر خــال الع ــز تطوي اســتمر مرك
ــر القطــاع األهــي ككل.  ــة وتطوي ــوازن يف تنمي ــه للحفــاظ عــى منهــج مت ــة الفلســطينية، وســعى يف الوقــت ذات األهلي
ــم  ــان والحك ــوق اإلنس ــة وحق ــات الثقاف ــمل قطاع ــيعها لتش ــة وتوس ــه القامئ ــى برامج ــاظ ع ــن الحف ــز م ــن املرك ومتك
الصالــح والحاميــة والصحــة والتعليــم والتشــغيل وتقديــم الخدمــات االجتامعيــة يف كل مــن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة 

مبــا فيهــا القــدس.

إن االنجــازات التــي حققهــا مركــز تطويــر خــال العــام 2019 عــر برامجــه املختلفــة تــأيت نتيجــة إللتزامنــا بتبنــي أفضــل 
ــا عــى االســتجابة لهــا. وتعكــس  ــا وقدرتن ــا الحتياجــات مجتمعاتن املامرســات التــي تتوافــق مــع املعايــر الدوليــة وفهمن
رشاكات املركــز مــع الجهــات املانحــة املختلفــة مصداقيتــه العاليــة حيــث أولتــه ثقتهــا مــراراً وتكــراراً بفضــل مــا أثبتــه مــن 

جــدارة يف إدارة الرامــج املختلفــة بنزاهــة وشــفافية وفاعليــة عاليــة تجعــل منــه اآلليــة األنســب لتوجيــه الدعــم املــايل والفنــي للمؤسســات األهليــة الفلســطينية.

وجــاء االنطــاق بالتنفيــذ الفعــي ملــروع غــزة الطارئ “املــال مقابل العمل ودعــم العمل الحر” خال الشــهر الثاين من العام 2019 اســتجابًة للوضــع االقتصادي 
 واالجتامعــي املــردي يف قطــاع غــزة، وهــو األســوأ فلســطينياً، حيــث متكــن املركــز مــن خــال هــذا املــروع، والــذي يــأيت يف إطار منحــة مــن البنك الــدويل بقيمة
17 مليــون دوالر، املســاهمة يف تقديــم إغاثــة مؤقتــة مــن خــال توظيــف قرابــة 5,000 مــن الخريجــن والخريجــات العاطلــن عــن العمــل يف قطــاع غــزة )70% 
منهــم نســاء( يف عمــل املنظــامت غــر الحكوميــة يف مجــاالت متــس الحاجــة إليهــا مثــل التعليــم والصحــة واملســاندة للمعاقــن مــام حقــق األثــر املضاعــف 
بحصــول الشــباب وارسهــم عــى دخــل مــع توفــر الخدمــات االجتامعيــة الرضوريــة، وتقديــم التدريــب عــى املهــارات ومســاندة الوظائــف املعتمــدة عــى 

اإلنرنــت لعــدد إضــايف يزيــد عــن 1,000 شــابة وشــاب ليامرســوا العمــل الحــر. 

ويعتــر مــروع غــزة الطــارىء منوذجــاً للتعــاون والتكامــل بــن العمــل األهــي والقطــاع العــام حيــث يتــم تنفيــذ املــروع بتنســيق وتعــاون كبريــن مــع 
مؤسســات الحكومــة الفلســطينية. وتضــم اللجنــة التوجيهيــة للمــروع كل مــن وزارة العمــل ووزارة املاليــة ووزارة التنميــة االجتامعيــة والصنــدوق الفلســطيني 
للتشــغيل والحاميــة االجتامعيــة للعــامل. ويتســق مــروع غــزة الطــارئ مــع أجنــدة السياســات الوطنيــة الفلســطينية للســنوات 2017-2022، ويســاند الركيــزة 
الثالثــة مــن األجنــدة، وهــي “التنميــة املســتدامة”، التــي تشــمل األولويــات الوطنيــة بشــأن تعزيــز االســتقال االقتصــادي مــن خــال خلــق فــرص العمــل وبنــاء 

مجتمعــات محليــة قــادرة عــى التكيــف مــن خــال تلبيــة احتياجاتهــا األساســية . 

وميتثــل مركــز تطويــر يف عملــه ويســتمد تفويضــه مــن مجلــس إدارتــه الــذي يقــدم لــه التوجيــه واالرشاف العــام، ويتــم انتخابــه مــرة كل ثــاث ســنوات مــن قبــل 
الجمعيــة العموميــة التــي تضــم يف عضويتهــا ممثلــن مــن القطــاع األهــي والخــاص واألكادميــي وممثلــن مــن الشــبكات األهليــة املظاتيــة األربــع يف فلســطن: 
شــبكة املنظــامت األهليــة الفلســطينية والهيئــة الوطنيــة للمؤسســات األهليــة الفلســطينية، واالتحــاد العــام الفلســطيني للجمعيــات الخريــة واالتحــاد الفلســطيني 

العــام للمنظــامت غــر الحكوميــة- غــزة. وهــذا يؤكــد عــى وجــود متثيــل واســع ملختلــف القطاعــات مبــا فيهــا للقطــاع األهــي يف حاكميــة مركــز تطويــر.

ونقــدم شــكرنا الخــاص للجهــات املانحــة ملركــز  تطويــر خــال العــام 2019 ونخــص بالذكــر هنــا البنــك الــدويل، والوكالــة الســويدية للتنميــة الدوليــة )ســيدا( 
ممثلــًة بالقنصليــة الســويدية العامــة يف القــدس، وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، مقدريــن ثقتهــم العاليــة مبصداقيــة مركــز تطويــر وبدعمهــم املتواصــل لشــعبنا 
الفلســطيني. كــام نتوجــه بجزيــل الشــكر والعرفــان للمؤسســات األهليــة الريكــة ضمــن برامــج مركــز تطويــر  للعمــل الرائــع واملثابــر واملتفــاين الــذي تقــوم بــه. 

رئيس مجلس إدارة مركز تطوي�ر
زاهي خوري
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رسالة مدير مركز تطوي�ر 

ــي  ــاع األه ــدرات القط ــز ق ــعى لتعزي ــطينية تس ــة فلس ــة أهلي ــا كمؤسس ــرة واجهتن ــات كب ــام 2019 تحدي ــهد الع ش

الفلســطيني يف تقديــم الخدمــات االجتامعيــة وتعزيــز اســتدامته ومســاهمته يف التطــور االجتامعــي واالقتصــادي، هــذه 

التحديــات فرضتهــا الظــروف السياســية التــي تشــهدها األرايض الفلســطينية مــع اســتمرار وتوســع النزاعــات يف منطقتنــا، 

ــة ودورهــا التكامــي يف هــذا املجــال مــع  ــدى املجتمــع للخدمــات التــي تقدمهــا املؤسســات األهلي والحاجــة امللحــة ل

مؤسســات القطــاع العــام ويف ظــل تراجــع كبــر يف املــوارد املاليــة املتاحــة ملؤسســات العمــل األهــي الفلســطيني. 

بذلنــا يف مركــز تطويــر جهــوداً مضاعفــة لنتمكــن مــن تجــاوز هــذه التحديــات واالســتمرار يف تأديــة رســالتنا، وبفضــل 

رشاكتنــا وتجربتنــا املميــزة مــع البنــك الــدويل عــر إدارة مراحــل عديــدة مــن مــروع املؤسســات األهليــة الفلســطينية 

متتــد منــذ العــام 1997، تــم اختيــار مركــز تطويــر كجهــة تنفيذيــة ملــروع غــزة الطــارئ “املــال مقابــل العمــل ودعــم 

العمــل الحــر” بقيمــة 17 مليــون دوالر أمريــي، حيــث تــم إطــاق املــروع بشــكل رســمي خــال شــهر شــباط/فراير 2019 بهــدف تزويد الشــباب املســتهدفن 

يف قطــاع غــزة بدخــل مــايل مؤقــت وزيــادة فــرص العمــل الــذايت مــن خــال االنرنــت.

تــم اختيــار مركــز تطويــر مــن قبــل البنــك الــدويل باعتبــاره الجهــة األكــر مامئــة لتنفيــذ هــذا املــروع حيــث يتمتــع املركــز بخــرة طويلــة وناجحــة يف إدارة 

املشــاريع التنمويــة، ولديــه ســجل إنجــازات حافــل يف تنســيق وتعزيــز حوكمــة قطــاع املؤسســات األهليــة يف فلســطن، كــام يعــد مركــز تطويــر آليــة رئيســية يف 

تقديــم املنــح للمؤسســات األليــة عــى نحــو يتســم بالشــفافية واملســاءلة العاليــة، حيــث يتبنــى أســاليب ماليــة وإداريــة ذات مهنيــة وكفــاءة عاليــة، باإلضافــة 

إىل تشــجيعه للتنســيق القطاعــي وتبــادل املعلومــات.

كــام متيــز العــام 2019 باســتكامل العمــل عــى الــراكات التــي بدأهــا املركــز يف األعــوام الســابقة حيــث بــدأ مركــز تطويــر يف تنفيــذ مرحلــة ثانيــة مــن برنامــج 

“رجــال ونســاء مــن أجــل املســاواة بــن الجنســن” بالراكــة مــع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة وطاقــم شــؤون املــرأة. واســتمر كذلــك املركــز يف تنفيــذ االتفاقيــة 

التمويليــة التــي وقعهــا بنهايــة العــام 2016 مــع القنصليــة الســويدية العامــة لدعــم املؤسســات الثقافيــة وقطــاع الثقافــة يف القــدس والتــي ستســتمر عــى مدى 

أربــع ســنوات وبقيمــة تعــادل قرابــة 4.5 مليــون دوالر أمريــي.  

وقــام املركــز أيضــاً خــال هــذا العــام بتوقيــع اتفاقيــة تنفيــذ مــروع دعــم مؤسســات حقــوق اإلنســان املمــول مــن الوكالــة الســويدية للتنميــة الدولية )ســيدا( 

عــر القنصليــة الســويدية العامــة يف القــدس بقيمــة تعــادل قرابــة 8 مليــون دوالر أمريــي تغطــي الفــرة لألعــوام 2018 – 2020 ومــن خالــه يتــم تقديــم 

التمويــل لـــ مثــان مؤسســات حقــوق إنســان تــم اختيارهــا مســبقاً. 

ويرسنــا مــن خــال هــذا التقريــر مشــاركتكم إنجــازات مركــز تطويــر ورشكائنــا مــن املؤسســات األهليــة خــال العــام املــايض، ونــود هنــا أن نعــر عــن شــكرنا 

وامتنانــا لداعمينــا ولركائنــا يف القطــاع األهــي مــن مؤسســات وشــبكات واتحــادات وملجلــس إدارة مركــز تطويــر عــى دعمــه ومســاندته وألعضــاء طاقمنــا 

لعملهــم الــدؤوب والتزامهــم برؤيــة ورســالة املركــز.

مدير مركز تطوي�ر
غسان كسابرة
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حول مركز تطوي�ر

ــة  ــة، ومؤسســات التنمي ــد مــع املؤسســات األهلي ــداً بي ــي تعمــل ي ــة )NDC( مــن أكــر املؤسســات الفلســطينية، الت ــر املؤسســات األهلي يعــد مركــز تطوي

املجتمعيــة، لتحســن نوعيــة الخدمــات يف املناطــق املهمشــة والفقــرة، إضافــًة إىل تطويــر قــدرات وكفــاءات القطــاع األهــي الفلســطيني ليكــون أكــر اســتجابة 

وفاعليــة. لقــد مكنــت برامــج ومنــح مركــز تطويــر منــذ العــام 2006 الفلســطينين مــن مــد يــد العــون بعضهــم لبعــض، وذلــك عــر توفــر املهــارات واألدوات 

والدعــم املــايل والفنــي الــازم لتلبيــة االحتياجــات االجتامعيــة، وتعزيــز قــدرات االعتــامد عــى الــذات يف مواجهــة الفقــر.

رؤيتنا

فلســطن حــرة تُصــان فيهــا كرامــة اإلنســان وتُتحقــق فيهــا العدالــة 

االجتامعيــة مبشــاركة فاعلــة وحيويــة للمجتمــع املــدين.

أهدافنا

ــور . 1 ــاهمة يف التط ــتدامة واملس ــى االس ــدرة ع ــر ق ــح أك ــى أن تصب ــة وع ــات الازم ــر الخدم ــى توف ــطينية ع ــة الفلس ــات األهلي ــدرات املؤسس ــز ق تعزي

ــال:  ــن خ ــادي م ــي واالقتص االجتامع

توفر دعم مايل وفني للمؤسسات األهلية وأجسامها وشبكاتها.	 

بناء مشاريع منوذجية تنموية. 	 

املساهمة يف تطوير قطاع املؤسسات األهلية الفلسطينية ليصبح أكر قدرة عى االستجابة وأكر شفافية ومساءلة من خال:. 2

تطوير معاير جودة وتقييم املؤسسات حسب هذه املعاير وإعطاء الشهادات بتحقيق املعاير.	 

تعزيز تبادل املعرفة والتعاون ضمن القطاع.	 

دعم البحث والتخطيط السياسايت االسراتيجي.	 

رسالتنا

مركــز تطويــر هــو مؤسســة أهليــة فلســطينية غــر هادفــة للربــح، تعمــل يف مجــال تطويــر وتنميــة قطــاع املؤسســات األهليــة الفلســطينية وأطــره التمثيليــة 

ــادئ  ــم التــي تعــزز مب ــر منظومــة القي ــم الدعــم املــايل والفنــي، وتطوي ــات تهميشــاً، مــن خــال تقدي لتكــون أكــر قــدرة واســتجابة الحتياجــات أكــر الفئ

العدالــة االجتامعيــة، والنزاهــة والشــفافية، واملســاهمة يف تحقيــق األولويــات التنمويــة، وصــوالً إىل مجتمــع مــدين فاعــل يف دولــة فلســطن.

ــة للعمــل التنمــوي وموفــر للدعــم  ــدة حاضن ــر؛ مؤسســة رائ مركــز تطوي

ــل للقطــاع األهــي الفلســطيني. املتكام

الرؤية الداخلية الرؤية الخارجية 
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ِقيُمنا

العدالة تبادل المعرفةعدم التحيزاإلبداع والتميز 
اإلجتماعية الحيادية اتصال مفتوح 

الُمساءلة الشفافية المساواةالنزاهةالتعاون
خدمة الفئات 

والمناطق 
المهمشة 

روح التطوع 
والمشاركة 

احرتام الكرامة 
وحماية الحقوق 

اإلنسانية
بناء الشراكات

االنتماء إلى 
التطلعات الوطنية 
وااللتزام بأولويات 

التنمية الفلسطينية 

حاكمية مركز تطوي�ر

ــ�ر فــي عملــه إلــى الجمعيــة العموميــة التــي تضــم 25 عضــوًا مــن  يحت�كــم مركــز تطوي

واتحــادات  شــبكات  عــن  وممثلــني  المدنــي  والمجتمــع  والخــاص  العــام  القطاعــني 

المؤسســات األهليــة الفلســطينية الرئيســية األربــع فــي فلســطني، وتنتخــب مجلــس 

إدارة جديــد مــرة كل ثــالث ســنوات.
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الجمعية العمومية

اسماء أعضاء الجمعية العمومية

المنصباالسمالمنصباالسم

مجلس إدارة مركز تطوي�ر
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اإلنجازات الرئيسية خالل العام 2019

مشروع دعم المؤسسات الثقافية في القدس

استمرار املؤسسات الخمس الريكة يف تقديم الرامج والنشاطات الثقافية وتوسيعها يف القدس.	 

توسيع العضوية يف شبكة فنون القدس »شفق« وقبول عضوية خمس مؤسسات جديدة كعضو رشيك.	 

استكامل العمل عى تطوير أنظمة املتابعة والتقييم ألربع من املؤسسات الريكة. 	 

إعداد خطة التواصل وخطة تجنيد األموال ونظام املتابعة والتقييم لشبكة فنون القدس »شفق« وخطط تجنيد األموال للمؤسسات الريكة. 	 

129,543 مشارك عى األقل تم الوصول لهم من خال نشاطات برامج املؤسسات الريكة خال العام )43% من النساء(.	 

600 نشاط فني وثقايف تم تنفيذها يف مدينة القدس من قبل املؤسسات الريكة.	 

مشروع غزة الطارئ »المال مقابل العمل ودعم العمل الحر«

شباط/فرباير: 
االعان عن اطاق املروع والبدء بالتنفيذ بقيمة 17 مليون دوالر أمريي لفرة مدتها ثاث سنوات 2019 – 2021.

شباط/فرباير: 
التوقيــع عــى مذكــرة تفاهــم مــا بــن مركــز تطويــر ومؤسســات الحكومــة الفلســطينية »وزارة املاليــة والتخطيــط، ووزارة العمــل، وزارة التنميــة االجتامعية 

والصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل والحاميــة االجتامعيــة للعــامل« حيــث جــاءت هــذه املذكــرة كنــوع مــن التنســيق لتنفيــذ املروع.

أيار/مايو:
توقيــع مركــز تطويــر والصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل والحاميــة االجتامعيــة للعــامل عــى مذكــرة مســاعدة فنيــة »بنــاء قــدرات « بقيمــة 100,000 

ــح الصنــدوق. دوالر أمريــي لصال

تموز/يوليو:
ــة بلغــت 12,500,000 دوالر  ــة فلســطينية بقيمــة إجاملي ــل العمــل« مــع 23 مؤسســة أهلي ــذ املنــح ضمــن مكــون »ا ملــال مقاب ــات تنفي ــع اتفاقي توقي

أمريــي تســتهدف توفــر فــرص عمــل مؤقتــة لـــ 4,894 عاطــل عــن العمــل »تشــكل نســبة النســاء %70«.

تشري�ن الثاني/نوفمرب: 
توقيــع اتفاقيــات تنفيــذ املنــح ضمــن مكــون العمــل الحــر مــع 3 مؤسســات بقيمــة إجامليــة بلغــت 3 مليــون دوالر أمريــي حيــث يســتفيد مــن هــذا 

املكــون مــا مجموعــه 1,042 عاطــل عــن العمــل مــن ضمنهــم 521 شــابة بهــدف زيــادة ســبل الوصــول اىل فــرص العمــل الحــر املدعومــة بشــبكة اإلنرنــت. 
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مشروع غزة الطارئ »المال مقابل العمل ودعم العمل الحر«

فرتة التنفيذ: 2019-2021الممول: البنك الدولي 

مشاريع في دائرة الضوء

تــم إطــاق مــروع غــزة الطــارئ »املــال مقابــل العمــل ودعــم العمــل الحــر« رســمياً بتاريــخ 4 شــباط/فراير 2019 ويهــدف هــذا املــروع املمــول مــن البنــك 

الــدويل بقيمــة 17 مليــون دوالر أمريــي إىل تزويــد الشــباب املســتهدفن يف قطــاع غــزة بدخــل مــايل مؤقــت، وزيــادة فــرص العمــل الــذايت مــن خــال اإلنرنــت، 

وذلــك اســتجابة لألوضــاع االقتصاديــة املتدهــورة وارتفــاع نســب الفقــر والبطالــة يف قطــاع غــزة.

الموقع: قطاع غزةالميزانية: 17 مليون دوالر أمريكي

برنامج حقوق اإلنسان 

 نيســان/أبري�ل: توقيــع اتفاقيــة املنحــة مــع القنصليــة الســويدية العامــة يف القــدس نيابــًة عــن الوكالــة الســويدية للتنميــة الدوليــة )ســيدا( 	 

بقيمة 8.083 مليون دوالر أمريي لألعوام 2018 – 2020 

تموز/يوليو: توقيع اتفاقيات املنح مع مثان مؤسسات حقوقية تم اختيارها من قبل املمول مسبقاً. 	 

برنامج »رجال ونساء من أجل المساواة بني الجنسني-المرحلة الثانية«

حزي�ران/يونيــو: توقيــع اتفاقيــة رشاكــة مــا بــن مركــز تطويــر وطاقــم شــؤون املــرأة مــع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة بقيمــة إجامليــة تبلــغ 1.53 مليــون 	 

شــيكل )مــا يعــادل 425,000 دوالر أمريــي( وملــدة عامــن.

حزي�ران/يونيو: توقيع اتفاقيات رشاكة مع خمس مؤسسات أهلية يف كل من الضفة الغربية وغزة.	 

البوابة الفلسطينية للمؤسسات األهلية

بلغ عدد املؤسسات األهلية األعضاء يف البوابة الفلسطينية »مصادر« 1,518 مؤسسة، وزاد عدد الزيارات للبوابة عن 95 ألف زيارة خال العام. 

حاكمية المركز

حزي�ران/يونيو: عقد اجتامع الجمعية العمومية السنوي العادي للعام 2019، تم خاله انتخاب مجلس إدارة للمركز لثاث سنوات 2019 – 2021.	 

اإلنفاق

بلغ حجم الرصف الرامجي خال العام 2019 ما مجموعه 10.754 مليون دوالر أمريي.
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العمل الحرالمال مقابل العمل

الشباب المستهدف: 	 

المستفيدون غري المباشري�ن: 	 

سلسلة النتائج

اإلنفاق:

مــع نهايــة العــام 2019 بلغــت قيمــة اإلنفــاق عــى املــروع 7.78 مليــون دوال أمريــي مــن قيمــة املنحــة البالغــة 17 مليــون دوالر أمريــي. تشــكل هــذه 

القيمــة مــا نســبته 46% مــن القيمــة الكليــة للمنحــة. 

الفئة املستفيدة:

الفئــة املســتفيدة مــن املــروع هــم الشــباب الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن 18 إىل 34 ســنة العاطلــون عــن العمــل )منــذ ســنة واحــدة عــى األقــل(. يف حالــة 

املســتفيدين املبارشيــن مــن مكــون املــال مقابــل العمــل تــم التحقــق مــن وضعيــة البطالــة لديهــم مقابــل قاعــدة بيانــات وزارة العمــل، وحصــل الشــباب الذين 

هــم إمــا عــى قامئــة انتظــار فــرص العمــل لــدى برنامــج األمــم املتحــدة لغــوث وتشــغيل الاجئــن )األونــروا( ، أو الذيــن يســتفيدون مــن برنامــج التحويــات 

النقديــة لــدى وزارة التنميــة اإلجتامعيــة، عــى معاملــة تفضيليــة للوصــول إىل فــرص التوظيــف.

المكون األول: المال مقابل العمل )12.5 مليون دوالر(

ــة للمجتمعــات املهمشــة  ــل العمــل للشــباب املســتهدف مــن خــال الخدمــات التــي تقدمهــا املؤسســات األهلي ــل فــرص املــال مقاب يدعــم هــذا املكــون متوي

والفقــرة والتــي تشــمل الخدمــات االجتامعيــة مثــل الصحــة والتعليــم ودعــم املعوقــن واملســنن والدعــم النفــي واالجتامعــي باإلضافــة إىل ذلــك، ميكــن هــذا 

املكــون املؤسســات األهليــة مــن اإلســتمرار يف تقديــم خدماتهــا اإلجتامعيــة وســد الفجــوات وإكــامل تلــك التــي تقدمهــا املؤسســات العامــة.

إنجازات رئيسية خالل عام 2019:

توقيــع املؤسســات األهليــة الريكــة للعقــود مــع املســتفيدين مــن الوظائــف خــال شــهر تريــن األول/ أكتوبــر 2019، حيــث بلــغ عــدد املســتفيدين 	 

4,894 تشــكل النســاء قرابــة 70% منهــم.



التقري�ر السنوي 122019

المؤسسات األهلية الشريكة ضمن مكون المال مقابل العمل

قيمة المنحة بالدوالراسم المشروع اسم المؤسسة# 

دعم الخدمات الصحية المقدمة من المؤسسات االهلية للمجتمعات الفقرية جمعية اإلغاثة الطبية1
415,451والمهمشة

648,407تشغيل من أجل التمكنيجمعية الخري�جات الجامعيات بقطاع غزة2

ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والت�أهيلية 520 طفل من ذوي متالزمة جمعية الحق في الحياة3
513,500داون والتوحد في قطاع من خالل تزويد 200 خري�ج بفرصة عمل مؤقته

839,368المال من أجل العملاتحاد لجان العمل الصحي4

734,925مشروع افاق لتشغيل الشباب في قطاع غزةمركز الديمقراطية وحقوق العاملني في فلسطني5

706,772مشروع غزة الطارئ )المال مقابل العمل ودعم العمل الحر(مركز العمل التنموي/معًا6

نحو بيئة مدرسية امنة من خالل التشغيل المؤقت لخري�جي االرشاد الرتبوي في مدارس فارس العرب للتنمية واالعمال الخريية7
356,308الحكومة  في محافظة غزة

871,092تشغيل خري�جني لتحسني جودة التعليم "تعليمي ... مستقبلي"مؤسسة انقاذ الطفل - فلسطني8

تعزي�ز التعليم الجامعي للطلبة ذوي اإلعاقة في المدارس التابعة لوزارة الرتب�ية جمعية أطفالنا للصم9
839,576والتعليم العالي في قطاع غزة

286,424تحسني الوضع النفسي االجتماعي والصحة السلوكية لألطفالجمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل10

تحسني العملية التعليمية للمرحلة األساسية في مدارس محافظة خانيونس من خالل جمعية بيادر للبيئة والتنمية )بيادر(  11
978,520نشاط المال مقابل العمل.

402,520فضاءات للفناالتحاد العام للمراكز الثقافية12

348,312تمكني طاقات شبابيةجمعية انقاذ المستقبل الشبابي13

تحسني الوضع النفسي واالجتماعي والصحة السلوكية للنساء والرجال من خالل المال طاقم شؤون المرأة14
291,647مقابل العمل للخري�جني/ات من الشباب والشابات في قطاع غزة

991,906 نحو بيئة تعليمية - تعلمية آمنه ، سليمة وصحية لطالب المرحلة االساسية في شمال غزةجمعية تطوي�ر بيت الهيا15

501,060التشغيل اإلبداعي للشباب في قطاع غزةمؤسسة إنجاز فلسطني16

مشروع تحسني المستوى التعليمي والنفسي االجتماعي والعاطفي لألطفال مركز ابداع المعلم17
279,666المهمشني في مناطق شرق مدينة غزة 

مشروع تحسني الممارسات الصحية والبيئية وحالة الحماية ألسر ذوي األيتام في جمعية منتدى التواصل18
391,773المحافظة الوسطى 

 تحسني وصول جميع المواطنني الى خدمات الرعاية الصحية المت�كاملة من خالل المال جمعية الهالل األحمر لقطاع غزة19
285,038مقابل العمل للخري�جني الشباب

 المساهمة في تحسني التعليم األساسي من خالل خلق فرص عمل الئقة للشباب جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية 20
540,714والشابات في غزة

295,704مشروع الخدمة المت�كاملةالهيئة الفلسطينية للتنمية21

مؤسسة فلسطني المستقبل للطفولة – مركز 22
الشلل الدماغي 

تحسني الوصول للخدمات الت�أهيلية المت�كاملة لألطفال ذوي اإلعاقة الحركية في 
276,891محافظات قطاع غزة

704,426مشروع تعزي�ز وتمكني الشباب في قطاع الت�كنولوجيا الصحية في غزة "سند"جامعة االزهر - غزة23

12,500,000المجموع الكلي بالدوالر األمريكي 
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المكون الثاني: دعم العمل الحر – العمل اإللكرتوني ) 3 مليون دوالر (

يوفــر هــذا املكــون الدعــم والتدريــب واملتابعــة للشــباب املســتهدف ليحققــوا دخــل مــادي مــن خــال االنرنــت ويســتهدف 1,042 مســتفيد 

ــة  ــب ملــدة شــهرين ومرحل ــة التدري ــن: مرحل ــن. تتكــون كل دورة مــن مرحلت ــاث ويشــمل هــذا املكــون دورت ــن اإلن ــل م ــم عــى األق نصفه

االســتضافة واالرشــاد ملــدة ســتة أشــهر. تحتــوي مرحلــة التدريــب عــى ثاثــة أنــواع مختلفــة مــن التدريــب هــي: تدريــب املهــارات الحياتيــة 

والتدريــب التقنــي وتدريــب العمــل الحــر مــن خــال املنصــات ومواقــع التواصــل االجتامعــي.

ســيدعم هــذا املكــون التدريــب يف مجــاالت متخصصــة مثــل تطويــر تطبيقــات الهواتــف املحمولــة بلغــات مختلفــة، وبنــاء وبرمجــة مواقــع االنرنــت بلغــات 

ــي والتســويق  ــم الجرافي ــق الصــويت والتصمي ــل التعلي ــر بســاطة مث ــام أك ــة إىل مه ــات املســتخدم. باإلضاف ــم واجه ــة املتخصصــة، وتصمي ــة، والرجم مختلف

االلكــروين واملســاعد االفــرايض

وســيوفر مكــون دعــم العمــل الحــر يف مرحلــة االســتضافة واالرشــاد أماكــن عمــل مجهــزة للمســتفيدين للعمــل مــن خــال االنرنــت عــى منصــات العمــل الحــر 

مــع وجــود منســق خــاص لتســهيل الحصــول عــى أعــامل وانجازهــا برسعــة ودقــة.

إنجازات رئيسية خالل عام 2019

اختيــار 	  تــم  مشــاريع، حيــث  تقدمــت مبقرحــات  10 مؤسســات  بــن  مــن  الحــر  العمــل  مكــون  ثــاث مؤسســات رشيكــة ضمــن   اختيــار 

 املؤسســات التاليــة: جــي جيتــواي لتعهــدات تكنولوجيــا املعلومــات، وحاضنــة االعــامل واملشــاريع يف الجامعــة االســامية، وحاضنــة االعــامل واملشــاريع

يف الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.

االتفاق عى استهداف 1,042 مستفيد عاطل عن العمل نصفهم عى األقل من اإلناث.	 
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قصص نجاح

الشركاء ضمن مكون دعم العمل الحر

قيمة المنحة بالدوالراسم المشروعاسم المؤسسة# 

ــو ال يحمــي  ــن الزينك ــت م ــا يســكن يف بي ــي 32 عام حــازم عصــام الرنتي

صيفــا وال شــتاءا يف خانيونــس، لديــه عائلــة مكونــة مــن زوجــة و4 أطفــال 

يعانــون مــن أمــراض جلديــة، ومل يقتــرص املوضــوع عــى ذلــك فحــازم يعــاين 

ــام  ــم م ــكل دائ ــة بش ــرض للغيبوب ــث يتع ــكري حي ــرض الس ــن م ــا م أيض

جعــل فرصتــه للعمــل شــبه معدومــة.

ــه عــى فرصــة عمــل ضمــن  ــل حصول ــه قب ــذا كان حــال حــازم وعائلت هك

ــب  ــى عق ــا ع ــه رأس ــرت حيات ــد تغ ــل« فق ــل العم ــال مقاب ــروع »امل م

فاســتطاع ان يســد بعــض الديــون املراكمــة عليــه وجدولــة بعضهــا اآلخــر، 

كــام أتاحــت لــه الوظيفــة فرصــة مامرســة تخصصــه بالدعــم النفــي 

ــعر  ــه يش ــا جعل ــذا م ــرات وه ــن الخ ــد م ــاب العدي ــي، واكتس واالجتامع

بالســعادة والــرسور والرضــا عــام أصبــح عليــه وضعــه ووضــع عائلتــه اآلن 

ــه لألفضــل . ــاة عائلت ــه وحي ــر حيات فقــد ســاعده هــذا املــروع عــى تغي

قصص نجاح

المؤسسة الشريكة: مؤسسة إنقاذ الطفل - فلسطنيإسم المشروع: تشغيل خري�جني لتحسني جودة التعليم “تعليمي ... مستقبلي”

قصة نجاح بطلها اإلصرار 
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قصص نجاحقصص نجاح

آالء صقــر 29 عامــا، زوجــة وأم لثاثــة أطفــال مــن خانيونــس درســت وثابــرت لتكــون األوىل عــى دفعتهــا عــام 2012 وهــذا كان الســبب الرئيــي يف حصولهــا 

عــى فرصــة عمــل مؤقتــة كمعلمــة بدعــم مــن وكالــة الغــوث ملــدة ســنة و5 شــهور ومنــذ ذلــك الوقــت وهــي تعمــل جاهــدة عــى إيجــاد فرصــة عمــل أخــرى 

متــارس فيهــا مهنتهــا وتصقــل مهاراتهــا وأيضــا تســاعد عائلتهــا يف تأمــن متطلبــات املعيشــة األساســية، لكــن لألســف كل محاوالتهــا بائــت بالفشــل.

منشــور عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي غــر حيــاة أالء حيــث قامــت بالتقديــم عــى وظيفــة ضمــن مــروع غــزة الطــارئ بحيــث أكملــت مســرتها املهنيــة 

يف مجــال التعليــم بعــد انقطــاع دام 8 ســنوات.

بذلــت أالء مجهــود كبــر لتوفــر أفضــل أســاليب التعليــم الحديثــة لكــن املدرســة كانــت تفتقــر إىل مختــر وقامــت بعمــل املســتحيل إلنشــاء مختــر مبســاعدة 

أوليــاء األمــور بالتكاليــف الازمــة.

بهــذه األجــواء الحامســية تقــود آالء حصصهــا الدراســية، فقــد كان انشــاء املختــر الخطــوة األوىل لتعزيــز روح الفريــق لــدى الطالبــات وكان لــه دور يف تعزيــز 

ثقتهــن بنفســهن وكــرس حاجــز الخجــل واالنطوائيــة.

وتدعيــام لفكرتهــا قامــت آالء بإنشــاء صفحــة عــى الفيســبوك خاصــة مببــادرة املختــر املتنقــل ليتــم توثيــق التجــارب العلميــة كجــزء مــن أنشــطة املدرســة يف 

النهايــة كان هــذا املــروع ســبب أســايس يف تغيــر حيــاة أالء ومســاعدتها عــى تطويــر مســرتها املهنيــة وتحســن مســتوى حياتهــا املعيشــية .

منزل صغري وطموح كبري

المؤسسة الشريكة: جمعية بيادر للبيئة والتنميةإسم المشروع: تحسني العملية التعليمية للمرحلة األساسية في محافظة خانيونس
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فقر شديد، وفقدان األبناء

قصص نجاح

يف أحد البيوت القدمية يف مخيم خانيونس تعيش وفاء جامل حسن أبو مر ذات الثاثن عاماً مع ابنها وزوجها وعائلته املكونة من 22 شخصا.

عانــت وفــاء مــن صعوبــات عديــدة يف حياتهــا، فقــد كانــت تعــاين مــن حالــة صحيــة تســبب زيــادة يف تخــر الــدم عنــد فــرة حملهــا األمــر الــذي يســتدعي 

عاجــا مبخففــات الــدم طــوال فــرة الحمــل لكــن نظــرا للحالــة املاديــة الصعبــة التــي الزمــت األرسة مل تكــن وفــاء قــادرة عــى تحمــل مصاريــف العــاج وهــذا 

كان ســبب يف فقدهــا لثاثــة أجنــة عــى التــوايل.

أمــا طفلهــا محمــود فقــد ولــد حامــاً ملــرض الثاســيميا مــا يفــرض عليــه نظامــا غذائيــاً متوازنــاً ومتنوعــاً وأيضــا يلزمــه متابعــة شــهرية عنــد الطبيــب كــام يحتــاج 

اىل مكمــات غذائيــة مثــل أقــراص الحديــد والفيتامينــات وكانــت وفــاء يف معظــم األحيــان ال تقــدر عــى توفــر ولــو الجــزء القليــل مــن متطلبــات طفلهــا.

فرصــة عمــل يف مــروع غــزة الطــارئ كانــت الســبب األســايس لتغيــر حيــاة وفــاء فقــد وقعــت عقــد عــام 2019 ضمــن هــذا املــروع وكانــت الفرحــة تغمرهــا 

وجــل مــا يشــغل تفكرهــا انهــا ســتتمكن مــن توفــر احتياجــات طفلهــا وأنهــا ستســتطيع تحمــل تكاليــف عاجــه.

يف أول يــوم مــن عملهــا قامــت وفــاء باقــراض مبلــغ مــن املــال مــن إخوتهــا لــراء ثاجــة صغــرة وغــاز وبعــض األمــور الرضوريــة وذلــك لتحقــق ألرستهــا نــوع 

مــن االســتقالية كــام كانــت تحلــم.

المؤسسة الشريكة: جمعية بيادر للبيئة والتنميةإسم المشروع: تحسني العملية التعليمية للمرحلة األساسية في محافظة خانيونس
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برنامج دعم مؤسسات 
حقوق اإلنسان 

يهــدف هــذا الرنامــج بشــكل عــام للمســاهمة يف االلتــزام الفاعــل مببــادئ حقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل يف فلســطن والتأثــر يف ســلوك متحمــي املســؤولية 

تجــاه حقــوق اإلنســان عــى املســتوى املحــي وكذلــك التأثــر يف ســلوك املؤثريــن عــى مســتوى املجتمــع الــدويل.

وينبثــق مــن ذلــك الهــدف الرئيــي للرنامــج واملتمثــل يف توفــر الدعــم الرامجــي للمؤسســات الحقوقيــة التــي تتمتــع بالكفــاءة والقــدرة عــى املســاهمة يف 

تحقيــق الهــدف العــام للرنامــج. 

يتضمــن الرنامــج مكــون حــوار السياســات والــذي يوفــر للمؤسســات الحقوقيــة الريكــة املســاحة للقــاء والتفاعــل ومناقشــة القضايــا ذات االهتــامم املشــرك. 

ويقــوم مركــز تطويــر بــدور امليــرس لهــذا الحــوار مــا بــن املؤسســات الحقوقيــة الريكــة والقنصليــة الســويدية. 

اإلنجازات الرئيسية خالل العام 2019

وقع مركز تطوير اتفاقيات املنح مع الـمؤسسات األهلية بحضور ممثلن عنها يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بتاريخ 2 متوز/يوليو2019.

برنامج حقوق اإلنسان 

الممول: القنصلية السويدية العامة في القدس 
فرتة التنفيذ: 2018-2020نيابًة عن الوكالة السويدية للتنمية الدولية )سيدا(  الميزانية: 75 مليون كرونة سويدية 

)ما يعادل8,083 مليون دوالر أمريكي(
الموقع: الضفة الغرب�ية 

وقطاع غزة
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قيمة المنحة بالدوالراسم المؤسسةالرقم

المؤسسات األهلية الشريكة ضمن برنامج حقوق اإلنسان

يــأيت برنامــج »رجــال ونســاء مــن أجــل املســاواة بــن الجنســن-املرحلة الثانيــة« اســتكامالً ملــا نفــذه مركــز تطويــر خــال الســنوات املاضيــة، حيــث يعمــل 

الرنامــج عــى مراكمــة البنــاء عــى إنجــازات املرحلــة األوىل، والتــي نفذهــا مركــز تطويــر وطاقــم شــؤون املــرأة بالراكــة مــع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة 

ــل مــن الســويد.  )UN Women( وبتموي

تهــدف هــذه املنــح إىل متكــن املؤسســات الناشــئة مــن تنفيــذ مشــاريعها ومبادراتهــا، وتشــمل دعــم ومنــارصة وتعزيــز املامرســات والســلوكيات التــي تعــزز املســاواة 

بــن الجنســن يف موضــوع الذكوريــة وارشاك الرجــال والفتيــان يف أعــامل الرعايــة واألبــوة مــن منظــور املســاواة بــن الجنســن، ومنــع العنــف ضــد النســاء والفتيــات 

ويرتكــز هــذا الرنامــج عــى نهــج اإلنحــراف اإليجــايب.

برنامج رجال ونساء من أجل المساواة بني الجنسني-المرحلة الثانية

االنحراف اإليجابي

يســتند برنامــج “رجــال ونســاء مــن أجــل المســاواة بــن الجنســن” إلــى مبــدأ االنحــراف االيجابــي وهــو نهــج للتغيــ�ي 
الســلوكي واالجتماعــي القائــم علــى المالحظــة الن فــي أي مجتمــع يوجــد أِشــخاص ســلوكهم غــي شــائع ولكنــه 
ناجــح أو لديهــم طــرق تمكنهــم مــن إي�جــاد حلــول للمشــكلة أفضــل مــن غيهــم، علــى الرغــم مــن مواجهــة نفــس 
التحديــات وعــدم توافــر مــوارد أو معرفــة إضافيــة عــن غيهــم. هــؤالء االفــراد هــم مــن نلقبهــم بالمنحرفــن إي�جابيــًا.

 الممول: هيئة األمم المتحدة للمرأة 
 )UN Women(2021-2019 :فرتة التنفيذ الموقع: الضفة الغرب�ية وقطاع غزةالميزانية: 425,000 دوالر أمريكي
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اإلنجازات الرئيسية خالل عام 2019

اُختــر مركــز تطويــر بالراكــة مــع طاقــم شــؤون املــرأة لتنفيــذ املــروع ووقــع 	 

اتفاقيــة املنحــة مــع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة بتاريــخ 1 حزيران/يونيــو 2019، 

بقيمــة إجامليــة بلغــت 425,000 دوالر أمريــي.

ــات 	  ــا املؤسس ــة قدمته ــل مثاني ــن أص ــاريع م ــة مش ــل خمس ــى متوي ــة ع املوافق

القاعديــة. وبلغــت القيمــة اإلجامليــة247,527 دوالر أمريــي، واالعــان عــن قامئة 

ــارة خــال حفــل أقيــم بتاريــخ 8 تريــن األول/أكتوبــر2019.  املشــاريع املُخت

عقــد ورشــة عمــل بعنــوان »مفاهيــم النــوع االجتامعــي والذكورية«، اســتهدفت 	 

»الضغــط  حــول  أخــرى  تدريبيــة  ودورة  الريكــة،  القاعديــة  املؤسســات 

ــمر 2019. ــون األول/ ديس ــهر كان ــال ش ــارصة« خ واملن

وافقــت مجالــس اإلدارة يف أربــع مــن املؤسســات الريكــة )مؤسســتن يف الضفــة الغربيــة ومؤسســتن يف قطــاع غــزة( عــى رفــع عــدد أيــام إجــازة األبــوة 	 

وأقرتهــا يف أنظمتهــا الداخليــة.

المخرجات المتوقعة للربنامج

لدى التجمعات املستهدفة سلوكيات تعزز املساواة بن الجنسن.. 1

تنفيذ تدخات للحد من التأثر السلبي للسلوكيات واألعراف االجتامعية عى املساواة بن الجنسن وتعزيز هذه التدخات وتكرارها .. 2

املساهمة يف صياغة ومراجعة و/أو اقرار قوانن وسياسات واسراتيجيات تعزز املساواة بن الجنسن .. 3

كــام يشــمل الرنامــج بنــاء قــدرات للمؤسســات الخمــس الريكــة يف مجــال إدارة حمــات الضغــط واملنــارصة يف مجــال تعزيــز املســاواة ويشــمل ذلــك رفــع 

عــدد أيــام إجــازة األبــوة لــدى املؤسســات الريكــة.

المؤسسات الشريكة ضمن برنامج رجال ونساء  من أجل المساواة بني الجنسني - المرحلة الثانية
قيمة المنحة )بالدوالر(اسم المشروعاسم المؤسسة#
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ــة للمؤسســات  ــر مــن خــال هــذا املــروع ِمنحــاً برامجي ــز تطوي ــدم مرك يق

األهليــة الريكــة ودعــامً مــن أجــل إنشــاء شــبكة للمؤسســات واملراكــز 

الثقافيــة يف املدينــة املقدســة تحــت مســمى شــبكة فنــون القــدس »شــفق«. 

ويســعى مركــز تطويــر إىل دعــم صمــود املجتمــع املقــديس يف املدينــة، عــر تعزيــز 

ــدين  ــع امل ــات املجتم ــن مؤسس ــا ب ــبيك م ــيق والتش ــة والتنس ــوق الثقافي الحق

العاملــة يف القطــاع الثقــايف، ومتكينهــا مــن خدمــة املســتفيدين مــن برامجهــا. 

ويســتفيد مــن هــذا املــروع الــذي بلغــت قيمتــه 42 مليــون كرونــة ســويدية 

ــويدية  ــة الس ــن القنصلي ــل م ــي( بتموي ــون دوالر أمري ــادل 4.54 ملي ــا يع )م

ــيدا(  ــة )س ــة الدولي ــويدية للتنمي ــة الس ــن الوكال ــة ع ــدس نياب ــة يف الق العام

ــي للموســيقى؛  ــد إدوارد ســعيد الوطن ــة، هــي: معه خمــس مؤسســات ثقافي

املــرسح الوطنــي الفلســطيني؛ مركــز يبــوس الثقــايف؛ مؤسســة املعمــل للفــن املعــارص وحــوش الفــن الفلســطيني. ويشــمل املــروع تقديــم املســاعدة الفنيــة 

ــاء قدراتهــا.  ــاء قــدرات املؤسســات الريكــة، إضافــة إىل إجــراء تقييــم لفاعليــة شــبكة فنــون القــدس »شــفق« وتصميــم خطــة لبن لبن

كما بينت تقاري�ر المؤسسات الشريكة للعام 2019 ما يلي: 

129,543 مشارك عى األقل تم الوصول لهم من خال نشاطات برامج املؤسسات الريكة خال العام )49% من النساء(.	 

600 نشاط فني وثقايف تم تنفيذها يف مدينة القدس من قبل املؤسسات الريكة.	 

1,716 فنان فلسطيني وفرت لهم االمكانية والدعم من قبل الركاء لتنفيذ عروض عى املستوين املحي والدويل )47% من النساء(.	 

نتائج التقي�يم النصفي للمشروع

خــالل شــهر ترشيــن األول/أكتوبــر 2019 تــم عــرض نتائــج التقييــم النصفــي للمــرشوع عــى املؤسســات الرشيكــة والتــي أظهــرت نتائــج االســتطالع الــذي 

شــمله مــا يــي: 

94% عى األقل من الجمهور عروا عن حس عايل بالهوية واالنتامء نتيجًة ملشاركتهم يف أنشطة املؤسسات الريكة.	 

93% من الجمهور عروا عن رضا عال من نشاطات الرامج التي نفذتها املؤسسات الريكة.	 

98% من الفنانن الفلسطينين عروا عن رضاهم من أنشطة املؤسسات الريكة.	 

مشروع دعم المؤسسات الثقافية في القدس

الممول: القنصلية السويدية العامة في القدس 
فرتة التنفيذ: 2017-2020نيابًة عن الوكالة السويدية للتنمية الدولية )سيدا(   الميزانية: 42 مليون كرونة سويدية 

الموقع: القدس)ما يعادل  4.742مليون دوالر أمريكي(
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مشروع دعم المؤسسات 
الثقافية في القدس 

مشروع دعم المؤسسات 
الثقافية في القدس 

المؤسسات األهلية الشريكة ضمن مشروع دعم المؤسسات الثقافية في القدس

قيمة المنحة بالدوالر المؤسسة الشريكةالرقم
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مشروع دعم المؤسسات 
الثقافية في القدس 

مشروع دعم المؤسسات 
الثقافية في القدس 

مشروع دعم المؤسسات 
الثقافية في القدس 

البوابــة الفلســطينية للمؤسســات األهليــة »مصــادر« هــي بوابــة إلكرتونيــة مخصصــة لخدمــة القطــاع األهلــي 
وتقويتــه، ومــن خاللهــا يمكــن لــكل مؤسســة أهليــة نشــر معلومــات حــول إنجازاتهــا، ومــا تنفــذه مــن مشــاريع 
وبرامــج، ومــا يصــدر عنهــا مــن دراســات، وأبحــاث، وتقاريــ�ر ســنوية، لتوفــر بذلــك ثــروة معلوماتيــة، وقاعــدة بيانــات 
أساســية حــول القطــاع األهلــي الفلســطيني، إضافــة إلــى توفريهــا لمنــر حــر ومفتــوح للحــوار حــول مختلــف 

القضايــا التنمويــة.
www.masader.ps

اســتمر مركــز تطويــ�ر بالعمــل خــالل العــام 2019 علــى تطويــ�ر البوابــة الفلســطينية للمؤسســات األهليــة )مصــادر( 
وتوســيع عضويتهــا حيــث بلــغ عــدد المؤسســات األهليــة األعضــاء 1,518 مؤسســة أهليــة فلســطينية، وتجــاوز 
عــدد الزيــارات للبوابــة  95 ألــف زيــارة خــالل العــام. كمــا تــم نشــر العديــد مــن فــرص التمويــ�ل والتدريــب والشــواغر 
ــة خــالل العــام 2019، مــن ضمنهــا الدعــوات  ــ�ر واألبحــاث، بنشــر 27 فرصــة تمويلي ــة والدراســات والتقاري الوظيفي
لتقــدم بمقرتحــات مشــاريع ضمــن مشــروع غــزة الطــارئ.  إضافــة نشــر مــا يزيــد عــن 250 مــادة إعالميــة عــر البوابة. 

البوابة الفلسطينية للمؤسسات األهلية »مصادر«
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البيانات المالية واإلنفاق



25 مركز تطوي�ر المؤسسات األهلية الفلسطينية
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27 مركز تطوي�ر المؤسسات األهلية الفلسطينية



التقري�ر السنوي 282019

الصرف السنوي اسم المشروعالجهة المانحة
بالدوالر

نسبة 
الصرف

الصرف السنوي )بالمليون دوالر(

الصرف السنوي الفعلي والمتوقع لمركز التطوي�ر ) بالمليون دوالر (

جدول الصرف للسنة المنتهية 2019/12/31 بالدوالر األمريكي »حسب المانح«

متوقـــــــــــع



 www.ndc.ps
www.masader.ps

Email: info@ndc.ps
Facebook: NGO Development Center NDC

المكتب الرئيسي

عمارة أبو صبيح-الرام
ص.ب. 2173

رام اهلل -فلسطني
تلفون: 2347771-5 - 02

فاكس: 2347776 - 02

مكتب غزة

عمارة الهيثم، 3
شارع الرشيد
الرمال -غزة

تلفون: 2849921 - 08
فاكس: 2828999 - 08


