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اإلنجازات الرئيسية خالل العام 2020

 13,465,927 دوالر أمرييك
تم إنفاقها خالل العام 2020 – األعىل منذ 

تأسيس مركز تطوير

95%

من إجاميل إيرادات مركز تطوير ذهبت تكاليف 
مبارشة للمشاريع

92,317

مستفيد/ة مبارش/ة خالل العام 2020

45

مؤسسة أهلية تم دعمها من قبل 
مركز تطوير 

63,769

زيارة للبوابة الفلسطينية للمؤسسات 
األهلية-مصادر

قطاع املؤسسات األهلية الفلسطيني
من أجل تحقيق رسالتنا، نعمل عىل تعزيز قدرة 

املؤسسات األهلية عىل تقديم خدمات أكرث استدامة

التجمعات        الفلسطينية 
 االلتزام باالستجابة الحتياجات       الفئات األكرث حرمانًا

يف املجتمع الفلسطيني       يقع يف يف صميم عملنا 
4



 املانحون والرشكاء خالل العام 2020 الذين
جعلوا من تحقيق إنجازاتنا ممكناً

الشبكات واالتحادات الفلسطينية 
ندعم يف مركز تطوير عمل الشبكات واالتحادات الفلسطينية 

للمساهمة يف إيجاد قطاع مؤسسات أهلية أكرث استدامة من خالل 
الرشاكات املنسقة واملبادرات املشرتكة

التجمعات        الفلسطينية 
 االلتزام باالستجابة الحتياجات       الفئات األكرث حرمانًا

يف املجتمع الفلسطيني       يقع يف يف صميم عملنا 
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نشاطات بناء القدرات
177,873$

(%47.9+ from 2019)

 املنح املتوفرة حتى نهاية
العام 2019

13،824،502 $

حجم إنفاقنا للمؤسسات الرشيكة ارتفع بنسبة %25 عن العام 2019

اإلنفاق السنوي ملركز تطوير (باملليون دوالر أمرييك)

يك
مري

الر أ
دو

ون 
ملي

اإلنفاق باملليون دوالر أمرييك

املالية واإلنفاق خالل العام 2020

التكاليف املبارشة للمرشوع
12,642,657$

(%94)

الزيادة يف حجم اإلنفاق
عن العام 2019 

(%25)
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نسبة اإلنفاق حسب املانح

البنك الدويل

62.05%

27.5%

الوكالة السويدية للتنمية 
الدولية (سيدا)-حقوق 

اإلنسان

0.15%

 الوكالة الفرنسية
للتنمية

8.3%

1.91%

هيئة األمم املتحدة 
للمرأة

 أثناء الفرتة التي شهدت انخفاضاً يف النشاطات نتيجة النتشار وباء
 كوفيد-19، عملت الوكالة الفرنسية للتنمية ومركز تطوير بشكل مشرتك

 عىل مرشوع جديد والذي ستبدأ املؤسسات األهلية الرشيكة ضمنه بتنفيذ
نشاطاتها خالل العام 2021

الوكالة السويدية
للتنمية الدولية
(سيدا)-الثقافة
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رسالة من رئيس مجلس اإلدارة
اتصــف العــام 2020 بكونــه عاًمــا مل يســبق لــه مثيــل مبــا حملــه يف طياتــه مــن تحديــات 
يقابلهــا فــرٌص للتقــدم واالزدهــار. ويف حــني أدى انتشــار وبــاء كوفيــد19- إىل توقــف شــبه 
تــام للنشــاط عامليًــا، إال أن قطــاع املؤسســات األهليــة الفلســطيني، الــذي يعــد طرفًــا 
رئيســيًا يف تقديــم الخدمــات األساســية للمجتمــع الفلســطيني، حافــظ عــىل أدائــه املهنــي 
واملعايــر العاليــة التــي ُعرفــت عنــه. وعــىل الرغــم مــن فــرتات اإلغــالق الطويلــة والقيــود 
املفروضــة عــىل الحركــة والضغــط االقتصــادي الكبــر وتزايــد االنتهــاكات لحقــوق اإلنســان مــن 
عــدة أطــراف، متكنــا يف مركــز تطويــر ورشكائنــا مــن التكيــف مــع الظــروف املحيطــة وابتــكار 
األســاليب الجديــدة وتكثيــف الجهــود ملواصلــة تلبيــة االحتياجــات األكــرث إلحاًحــا يف املجتمــع 
الفلســطيني، ويف الوقــت نفســه اتبعنــا يف مركــز تطويــر نهــج تطلّعــي يضمــن اســتمرارية 

الربامــج والخدمــات مــا بعــد الجائحــة.

دعمــت برامجنــا يف مركــز تطويــر قطــاع املؤسســات األهليــة الفلســطيني يف الدفــاع 
عــن حقــوق اإلنســان واملســاواة، وترســيخ التاريــخ الثقــايف والفنــي الفلســطيني والهويــة 
املقدســية، إضافــة اىل النهــوض بالفئــات األكــرث ضعًفــا يف قطــاع غــزة، وتعزيــز مســاواة املــرأة، وتطويــر قــدرات املؤسســات 
األهليــة الفلســطينية، مــع املحافظــة طــوال الوقــت عــىل ضــامن تحقيــق التكامليــة يف الخدمــات مــع الجهــات الحكوميــة والهيئــات 

امللحيــة، وتجنــب االزدواجيــة. 

ــا يف  ــا أمــام الجهــات املانحــة واملجتمــع املــدين الفلســطيني، كــام التزمن ــا يف تحقيــق أهدافن ــر نجاحن ــا يف مركــز تطوي وأثبتن
عملنــا بالحياديــة سياســيًا وبالرتكيــز عــىل االلتــزام باملعايــر التــي ينــص عليهــا القانــون الــدويل اإلنســاين وحقــوق اإلنســان. 
ويف ظــل القيــود املتزايــدة عــىل التمويــل، يواجــه قطــاع املؤسســات االهليــة الفلســطينية تحديــات إضافيــة، مــام يتطلــب منــا 
يف مركــز تطويــر أن نتوخــى اليقظــة واملرونــة يف دعمنــا لقطــاع املؤسســات األهليــة الفلســطيني، مبــا يف ذلــك الشــبكات 

واالتحــادات األهليــة. 
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أثبتنــا يف مركــز تطويــر نجاحنــا يف تحقيــق أهدافنــا أمــام 
الجهــات املانحــة واملجتمــع املــدين الفلســطيني... كــام 
التزمنــا يف عملنــا باملعايــر التــي ينــص عليهــا القانــون 

الــدويل اإلنســاين وحقــوق اإلنســان

يتكــون مجلــس إدارتنــا مــن ممثلــني عــن املؤسســات األهليــة والقطــاع الخــاص واألكادميــي واالتحــادات والشــبكات الفلســطينية 
الرئيســية األربعــة التــي تجمــع املؤسســات األهليــة تحــت مظلتهــا؛ وهــذا مــا يضمــن اتصالنــا الدائــم وعالقتنــا القويــة مــع مجموعــة 
واســعة مــن األطــراف الفاعلــة التنمويــة يف فلســطني. نحــن فخــورون بالتعدديــة املتمثلــة يف أعضــاء مجلــس إدارة مركــز تطويــر 
وبخرباتهــم الواســعة واملتنوعــة، ومبــا أظهــروه طــوال فــرتة الجائحــة مــن التــزام كبــر باملحافظــة عــىل هيكليــة الحوكمــة لــدى مركــز 
ــا أساســيًا يف عملنــا لدعــم قطــاع املؤسســات األهليــة، وعــىل هــذا النحــو  تطويــر ومصداقيتهــا. وتعتــرب الحوكمــة الرشــيدة ركًن
فــإن مجلــس إدارتنــا هــو خــر مثــال لتجســيد املعايــر التــي نقدمهــا لرشكائنــا، إذ تتمثــل رســالتنا يف التمســك باملعايــر املهنيــة 

العاليــة ودعــم املؤسســات األهليــة للقيــام بــذات األمــر، ونتيجــة لذلــك، نســتمر يف تحقيــق النجــاح يف عملنــا.

ومــع حلــول العــام 2021 بــدأ العــامل اســتعادة نشــاطه وفتــح أبوابــه، كــام اقرتبــت عــدد مــن برامجنــا مــن الوصــول ملراحلهــا النهائيــة، 
مــام يتطلــب منــا مواصلــة البحــث عــن فــرص جديــدة للدعــم وللنهــوض بقطــاع املؤسســات األهليــة يف فلســطني. ويف ضــوء 
مــا شــهدناه خــالل العــام 2020 مــن اهتــامم محــي ودويل كبــر بربامجنــا وبالخدمــات التــي نقدمهــا، ســنواصل تطويــر وتوســيع 

نطــاق عملنــا للوصــول إىل املجتمعــات األكــرث ضعًفــا والتــي يصعــب الوصــول إليهــا يف فلســطني.
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رسالة من مدير مركز تطوير
بعالقاتهــا  تتميــز  مؤسســة  هــو  الفلســطينية  األهليــة  املؤسســات  تطويــر  مركــز  إن 
وارتباطاتهــا املتعــددة، فنحــن جــزٌء مــن كل أكــرب، نعمــل ســويًة للنهــوض بالقطــاع األهــي 
الفلســطيني نحــو تحقيــق العدالــة واالســتدامة واالزدهــار. وهــذا العمــل ال ميكــن إنجــازه 
بشــكل منفــرد، لــذا ارتأينــا أن يكــون محــور تقريرينــا الســنوي لعــام 2020 هــو “مًعا قــادرون”. 
وقــد شــهد هــذا العــام تعزيــزًا فعليًــا لعالقتنــا املتبادلــة مــع القطــاع األهــي الفلســطيني 
واملانحــني عــىل املســتوى الــدويل. ويف ظــل التحديــات غــر املســبوقة الناشــئة عــن 
انتشــار وبــاء كوفيــد19- فــإن القطــاع األهــي الفلســطيني يحتــاج إىل دعــم إضــايف لتلبيــة 

ــدة للمجتمــع الفلســطيني برسعــة وكفــاءة. االحتياجــات املتزاي

ــا الدائــم باالنفتــاح  ــا العاليــة والراســخة والتزامن ومتكنــا يف مركــز تطويــر بفضــل مصداقيتن
ــال أمــام رشكائنــا لرتكيــز جهودهــم  والشــفافية واملهنيــة مــن التحــرك رسيعــاً وإتاحــة املج
عــىل دعــم أفــراد املجتمــع خــالل انتشــار وبــاء كوفيــد19-. وقــد حظــي عملنــا الجامعــي خــالل 

العــام 2020 باهتــامم محــي ودويل بفضــل مــا حققتــه مشــاريعنا مــن أثــر إيجــايب عــىل املجتمعــات التــي نخدمهــا.

ويبــدوا جليــاً مــن خــالل هــذا التقريــر أن مــا نتطلــع إليــه مــن خــالل برامجنــا هــو الفــرص التــي مُتّكــن مــن الوصــول إىل املجتمعــات 
التــي تعــاين مــن نقــص يف الخدمــات والتــي يصعــب الوصــول إليهــا، والتعــاون مــع مجموعــة كبــرة مــن الــرشكاء لتحقيــق األهــداف 
املشــرتكة، واملســاهمة يف التنميــة املســتدامة يف فلســطني، وإحــداث تغيــر منهجــي مــن خــالل جهــود املنــارصة ورفــع 
الوعــي، والتنســيق مــع الــرشكاء والجهــات الحكوميــة واملانحــة، ودعــم النهــوض بالقطــاع األهــي الفلســطيني مــن خــالل مجموعــة 

متنوعــة مــن آليــات الدعــم.

ويف حــني شــّكل العــام 2020 تحديـًـا لنــا جميًعــا لتكييــف األســاليب التــي نقــدم بهــا الخدمــات لرشكائنــا ومجتمعاتنــا، فقــد اســتطاع 
مركــز تطويــر اســتثامر الوقــت لتصميــم مــرشوع جديــد يهــدف إىل ترســيخ الوجــود الفلســطيني يف القــدس الرشقيــة وتعزيــز 
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صمــوده مــن خــالل دعــم مشــاريع البنيــة التحتيــة، وتقديــم الخدمــات. إضافــة إىل ذلــك، مّكــن متويلنــا لثالثــة مــن مقدمــي الخدمــات 
ضمــن مــرشوع غــزة الطــارئ “املــال مقابــل العمــل ودعــم العمــل الحــر” أكــرث مــن 340 شــابًا مــن كال الجنســني مــن تحقيــق أربــاح 
تجــاوزت 300,000 دوالر أمريــيك مــن خــالل مكــون العمــل الحــر ومــا شــمله مــن تدريــب وتوجيــه. ويعــد هــذا مســاهمَة كبــرة يف 
التخفيــف مــن حــدة الفقــر يف قطــاع غــزة عــرب توفــر فــرص العمــل والعمــل الحــر للشــباب الذيــن يواجهــون تحديــات إضافيــة بســبب 

القيــود املفروضــة عــىل الحركــة مــن وإىل قطــاع غــزة.

مــن خــالل عملنــا املشــرتك يف العــام 2020، دعمنــا 45 مؤسســة أهليــة رشيكــة للوصــول إىل مئــات اآلالف مــن املســتفيدين 
عــرب تنفيذهــا العديــد مــن التدخــالت. وتجــدر اإلشــارة هنــا بشــكل خــاص إىل األثــر اإليجــايب الــذي حققتــه مشــاريعنا يف تقليــص 
ــل العمــل” قــد تجــاوز عــدد  ــني الجنســني، ال ســيام يف قطــاع غــزة، فعــدد املســتفيدات ضمــن أنشــطة “املــال مقاب الفجــوة ب
الذكــور. وقــد لفــت التأثــر الجمعــي لعملنــا انتبــاه قــادة العمــل التنمــوي عــىل املســتوى الــدويل. وبالطبــع، مــا كّنــا لنتمكــن مــن 

تحقيــق كل ذلــك مبفردنــا.

وختامــاً، نأمــل أن يجلــب العــام 2021 معــه فرًصــا جديــدة لدعــم الــرشكاء يف تعزيــز وترســيخ حضورهــم ودورهــم التنمــوي ضمــن 
بيئــة يواجهــون فيهــا تحديــات عديــدة، وتوفــر الدعــم للمشــاريع التــي تخــدم الفئــات األكــرث ضعًفــا يف املجتمــع وتوســيع نطاقهــا، 

والدعــم واملنــارصة نحــو تعزيــز دور ومكانــة املــرأة يف املجتمــع املــدين الفلســطيني. 

باهتــامم   2020 العــام  خــالل  الجامعــي  عملنــا  حظــي 
أثــر  مــن  مشــاريعنا  حققتــه  مــا  بفضــل  ودويل  محــي 

نخدمهــا. التــي  املجتمعــات  عــىل  إيجــايب 
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حول مركز تطوير
ــداً بيــد مــع املؤسســات  ــر املؤسســات األهليــة مــن أكــرب املؤسســات الفلســطينية مــن نوعــه، حيــث يعمــل ي يعــد مركــز تطوي
األهليــة الفلســطينية ومؤسســات التنميــة املجتمعيــة لتحســني نوعيــة الخدمات يف املناطق املهمشــة والفقــرة والتي تعاين 
مــن نقــص أو غيــاب لتلــك الخدمــات. كــام يعمــل مركــز تطويــر عــىل بنــاء قــدرات وكفــاءة القطــاع األهــي الفلســطيني ليكــون أكــرث 
اســتجابة وفاعليــة. لقــد مكنــت برامــج ومنــح مركــز تطويــر الفلســطينيني منــذ العــام 2006 مــن مــد يــد العــون لبعضهــم البعــض 
وذلــك عــرب توفــر املهــارات واألدوات والدعــم املــايل والفنــي الــالزم لتلبيــة االحتياجــات االجتامعيــة، وتعزيــز قــدرات االعتــامد عــىل 

الــذات يف مواجهــة الفقــر.

يرتكــز اهتــامم مركــز تطويــر عــىل دعــم الخدمــات االجتامعيــة التــي تقدمهــا املؤسســات األهليــة، واملكملــة ملــا توفــره الحكومــة 
الفلســطينية، وتشــمل: خدمــات الصحــة التخصصيــة، والزراعــة، وخدمــات إعــادة التأهيــل، والتعليــم غــر الرســمي، وتنميــة قطــاع 

الطفولــة املبكــرة، وخدمــات الحاميــة االجتامعيــة، والخدمــات النفســية.

يســتهدف مركــز تطويــر يف عملــه الفئــات االجتامعيــة الفقرة واملهمشــة، كالنســاء، واألطفــال، والشــباب، وذوي اإلعاقة، ويويل 
ــة ومناطــق (ج)، واملناطــق  ــك قطــاع غــزة والقــدس الرشقي ــة واملهمشــة، مبــا يف ذل اهتاممــا خاصــا باملناطــق الفقــرة والنائي
املعزولــة بســبب الجــدار.  يف الوقــت ذاتــه يســعى مركــز تطويــر إىل تعزيــز الشــفافية واملســاءلة لــدى قطــاع املؤسســات 
األهليــة الفلســطينية. وبنفــس القــدر وبشــكل متكافــئ، يوفــر مركــز تطويــر الدعــم للمؤسســات األهليــة التــي تعمــل يف مجــال 

تعزيــز وحاميــة حقــوق اإلنســان والحكــم الصالــح.
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اتصال مفتوح 

 االنتامء إىل التطلعات 
الوطنية وااللتزام 
بأولويات التنمية 

الفلسطينية 

عدم التحيز
املساواة

الحيادية

النزاهة

التعاون

بناء الرشاكات

الشفافية

تبادل املعرفة 

خدمة الفئات 
واملناطق املهمشة 

روح التطوع 
واملشاركة

احرتام الكرامة وحامية 
الحقوق اإلنسانية

املساءلة

قيم مركز تطوير
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و فلسطني حرة تصان فيها كرامة 
اإلنسان وتتحقق فيها العدالة 

االجتامعية مبشاركة فاعلة وحيوية 
للمجتمع املدين.

مركز تطوير مؤسسة رائدة 
حاضنة للعمل التنموي وموفر 

للدعم املتكامل للقطاع األهي 
الفلسطيني.

الرؤية الخارجية 

الرؤية الداخلية  

الرؤية
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مركــز تطويــر مؤسســة أهليــة فلســطينية غــر هادفــة للربــح. تعمــل يف مجــال تطويــر وتنميــة قطــاع املؤسســات األهلية و
ــات تهميشــا مــن خــالل تقديــم الدعــم  ــة لتكــون أكــرث قــدرة واســتجابة الحتياجــات أكــرث الفئ الفلســطينية وأطــره التمثيلي
املــايل والفنــي وتطويــر منظومــة القيــم التــي تعــزز مبــادئ العدالــة االجتامعيــة والنزاهــة والشــفافية واملســاهمة يف 

تحقيــق األولويــات التنمويــة وصــوالً إىل مجتمــع مــدين أكــرث فاعليــة واســتدامة يف دولــة فلســطني. 

الرسالة
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 األهداف
1.  تعزيز قدرات املؤسسات األهلية الفلسطينية عىل توفر الخدمات الالزمة وعىل أن تصبح أكرث قدرة عىل االستدامة 

واملساهمة يف التطور االجتامعي واالقتصادي من خالل: 

توفر دعم مايل وفني للمؤسسات األهلية الفلسطينية وأجسامها وشبكاتها.	 
بناء مشاريع منوذجية تنموية. 	 

2.  املساهمة يف تطوير قطاع املؤسسات األهلية الفلسطينية ليصبح أكرث قدرة عىل االستجابة وأكرث شفافية ومساءلة 
من خالل:

تطوير معاير جودة وتقييم املؤسسات حسب هذه املعاير وإعطاء الشهادات بتحقيق املعاير.	 
تعزيز تبادل املعرفة والتعاون ضمن القطاع	 
دعم البحث والتخطيط السياسايت االسرتاتيجي	 
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الجمعية العمومية

يحتكم مركز تطوير يف عمله إىل الجمعية العمومية التي تضم 25 عضواً من القطاع العام والخاص واملجتمع املدين ورشائح 
فلسطينية متنوعة. تضم الجمعية العمومية ممثلني عن شبكات واتحادات املؤسسات األهلية الفلسطينية الرئيسية األربعة 

يف فلسطني وتنتخب مجلس إدارة جديد مرة كل ثالث سنوات. 

1 2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
1314

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
25

زاهي وديع خوري
هبة طنطش عبد الكريم عاشور

محمد فهمي الشاللدةد. سليامن الخليل

محمد الريسمحمد حساسنة

سائد الغولفهمي صيام

د. عائد محمود ياغيعصام العاروري

رمزي عودةمعتصم زايد

فاطمة أبو كتةعرسان ابراهيم

نورا أبو شاويشعامد عابد

هشام قدوميد. ممدوح العكر

صالح السقاصفاء ابو عصب
د. فارسني شاهنيد. اسامعيل الزابري

د. سهيل قيشاويقسطنطني الدباغ
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زاهي وديع خوري -رئيس مجلس اإلدارة
يشــغل الســيد زاهــي وديــع خــوري العديــد مــن املناصــب التنفيذيــة وعضويــات مجالــس إدارة رشكات مــن ضمنهــا رشكــة 
 Palestine and Intram Investment) االتصــاالت الفلســطينية – بالتــل يف فلســطني، ورشكــة إنــرتام لالســتثامر
Company) يف فلوريــدا، الواليــات املتحــدة األمريكيــة، كــام يشــغل الســيد خــوري منصــب رئيــس مجلــس أمنــاء كليــة 

دار الكلمــة الجامعيــة للفنــون والثقافــة يف بيــت لحــم. 

محمد حساسنة -أمني الصندوق
يشــغل الســيد محمــد حساســنة منصــب أمــني صنــدوق مجلــس إدارة مركــز تطويــر املؤسســات األهليــة الفلســطينية. 
األهليــة  املنظــامت  شــبكة  يف  عضــو  أنــه  كــام  املســتدامة،  التنميــة  يف  املاجســتر  درجــة  عــىل  حاصــل  وهــو 

الفلســطينية. 

محمد فهمي الشاللدة -عضو
الســيد محمــد فهمــي الشــاللدة حاصــل عــىل شــهادة البكالوريــوس يف القانــون، ويــرأس املجلــس التنفيذي 
لالتحــاد الفلســطيني العــام للجمعيــات الخريــة الــذي يضــم عــىل األقــل 300 مؤسســة اهليــة يف فلســطني. 
اتحــاد املــاء  رئيــس بلديــة ســعر، هــذا باإلضافــة اىل مســاهمته يف تأســيس  والســيد الشــاللدة حاليــاً 

والكهربــاء يف الخليــل.

محمد الريس -عضو
الســيد محمــد الريــس حاصــل عــىل درجــة البكالوريــوس يف الهندســة الزراعيــة مــن جامعــة القاهــرة، مــر. 
وهــو عضــو مجلــس وطنــي فلســطيني ويشــغل منصــب رئيــس جمعيــة املهندســني الزراعيــني، واألمــني 

العــام لالتحــاد الفلســطيني العــام للمنظــامت غــر الحكومية-غــزة (رئيــس االتحــاد).

مجلس اإلدارة
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سائد الغول -عضو
ــة  ــة الفلســطينية، وجمعي ــة للمؤسســات األهلي ــة الوطني يشــغل الســيد ســائد الغــول منصــب رئيــس الهيئ

ــاء جامعــة غــزة ومعهــد السياســات. ــة، وهــو عضــو يف مجلــس أمن ــة املجتمعي ــان للتنمي بني

عبد الكريم عاشور -نائب الرئيس
الســيد عبــد الكريــم عاشــور حاصــل عــىل درجــة يف االقتصــاد وإدارة األعــامل، وهــو مؤســس وعضــو يف 

مجالــس إدارة عــدد مــن مؤسســات إقــراض املشــاريع الصغــرة والتمويــل الصغــر.

د. سليامن الخليل -أمني الرس
د. ســليامن الخليــل هــو عضــو مؤســس ملركــز تطويــر املؤسســات األهليــة الفلســطينية، والهيئــة الوطنيــة 

للمؤسســات األهليــة الفلســطينية. وهــو أســتاذ يف كليــة الطــب بجامعــة النجــاح الوطنيــة.

هبة طنطش -عضوة
الســيدة هبــة طنطــش حاصلــة عــىل درجــة البكالوريــوس يف املحاســبة، وتشــغل حاليــاً منصــب رئيســة دائــرة 
املســؤولية االجتامعيــة يف بنــك فلســطني. وهــي عضــوة يف اللجــان التوجيهيــة لعــدد مــن املشــاريع يف 

مجــاالت متنوعــة.

فهمي صيام -عضو
الســيد فهمــي صيــام حاصــل عــىل درجــة البكالوريــوس يف الخدمــة االجتامعيــة مــن جامعــة القاهــرة، ويعمــل 
االخصائيــني  نقابــة  بتأســيس  الســيد صيــام  قــام  بغــزة.  االجتامعيــة  الشــؤون  وزارة  الحــني يف  ذلــك  منــذ 

االجتامعيــني، وهــو عضــو يف عــدد مــن اللجــان ومجالــس اإلدارة.
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عىل املساهمة يف تحقيق التنمية املستدامة
مًعا قادرون 

برامج ومشاريع مركز تطوير
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يهــدف هــذا املــرشوع لدعــم قــدرة وصمــود املواطنــني املقدســيني وتعزيــز الهويــة الثقافيــة الفلســطينية، واملســاهمة عموًمــا يف إيجــاد 
حــراك ثقــايف يســاهم يف ترســيخ الهويــة الوطنيــة والتضامــن داخــل القــدس.

ومــن خــالل هــذا املــرشوع حصلــت خمــس مؤسســات ثقافيــة يف القــدس عــىل متويــل برامجــي مــن الســويد، وهــذه املؤسســات هــي: 
املــرسح الوطنــي الفلســطيني-الحكوايت؛ ومعهــد إدوارد ســعيد الوطنــي للموســيقى؛ ومؤسســة املعمــل للفــن املعــارص؛ وحــوش 
الفــن الفلســطيني؛ ومركــز يبــوس الثقــايف. واتفقــت هــذه املؤسســات فيــام بينهــا عــىل تأســيس شــبكة ثقافيــة (شــبكة فنــون القــدس 
»شــفق«(، ووضــع مجموعــة مــن األهــداف املشــرتكة التــي مــن شــأنها تعزيــز مســتوى التعــاون بــني املراكــز الثقافيــة العاملــة يف القــدس 
بغــرض زيــادة تأثرهــا عــىل املجتمــع املقــديس، وبنــاء التحالفــات مــع األطــراف املختلفــة لوضــع الثقافــة والفنــون ضمــن أولوياتهــم، مبــا يف 

ذلــك املجتمــع الفلســطيني ووســائل اإلعــالم والجهــات املانحــة محليًــا ودوليًــا.

اســتمر هــذا الربنامــج عــىل مــدى الفــرتة مــن 1 كانــون الثــاين 2017 وحتــى 31 كانــون األول 2020 بتمويــل مــن الســويد وبــإدارة مركــز تطويــر 
لفائــدة املؤسســات الثقافيــة املقدســية الخمــس.

دعم املؤسسات الثقافية يف القدس

»دعم صمـود املجتمع الفلسطيني فـي القـدس الرشقية
عبـر تعزيـز الحقـوق الثقافية« 
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1

2

3

مكونات املرشوع

 املنـح
ــات الثقافيــة الخمــس، إضافــة  يف إطــار هــذا املكــون مــن املــرشوع، تــم توفــر متويــل برامجــي للمؤسسـ

إىل متويــل إنشــاء شــبكة فنــون القــدس »شــفق« وتشــغيلها. 

إدارة املرشوع
تــم تخصيــص هــذا املكــون بشــكل رئيــيس إلدارة املــرشوع ومتابعتــه، وتــم مــن خاللــه تغطيــة بنــاء القــدرات 

واملســاعدة الفنيــة، وإدارة املنــح املقدمــة للمؤسســات الرشيكــة واإلرشاف عليهــا. 

من نتائج التقييم النصفي للمرشوع
»أتــاح وجــود مركــز تطويــر كجهــة إداريــة للمــرشوع الفرصــة لشــبكة فنــون القــدس »شــفق« ومؤسســاتها األعضــاء لرتكيــز جهودهــا 
عــىل تنفيــذ خططهــا االســرتاتيجية، وتنفيــذ األنشــطة الثقافيــة والفنيــة دون االنشــغال باألعبــاء اإلداريــة وغرهــا مــن األعبــاء املتعلقــة 
باملعامــالت املاليــة واللوجســتية. وقــد أثنــت املؤسســات الرشيكــة عــىل الــدور الــذي قــام بــه مركــز تطويــر ودعــت إىل اســتمرار قيامــه 

بهــذا الــدور يف هــذا املــرشوع أو أي تدخــالت مســتقبلية«.

بناء القـدرات واملسـاعدة الفنيـة 
يهــدف مكــون بنــاء القــدرات واملســاعدة الفنيــة إىل تعزيــز قــدرات املؤسســات األهليــة الرشيكــة عــرب بنــاء 
قدراتهــا املؤسســية بشــكل عــام، وتوفــر املســاعدة الفنيــة املتخصصــة التــي تُلبــي االحتياجــات الخاصــة 
والفريــدة لــكل مؤسســة، ولشــبكة فنــون القــدس »شــفق«. وتضمنــت األنشــطة التــي نُفــذت طــوال فــرتة 
املــرشوع التخطيــط االســرتاتيجي، وتطبيــق النهــج القائــم عــىل حقــوق اإلنســان يف كافــة األنشــطة، إضافــًة 
إىل تطويــر برنامــج حجــز تذاكــر إلكــرتوين مخصــص والتدريــب عــىل اســتخدامه لواحــدة مــن املؤسســات 

الرشيكــة. 
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عــزز مركــز تطويــر بشــكل كبــر اســتدامة املؤسســات األهليــة الرشيكــة مــن خــالل تدخالتــه يف مجــال بنــاء القــدرات، وهــذا يعــد مــن 
الركائــز الرئيســية للمــرشوع، والتــي ستســتمر مــا بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذه. إن بنــاء قــدرات املؤسســات ميكنهــا مــن الوصــول لفــرص 
التمويــل، واالحتفــاظ بهيــاكل حوكمــة قويــة، وتبنــي نهــج قائــم عــىل حقــوق االنســان يف جميــع جوانــب عملهــا، وتلبيــة االحتياجــات 

الخاصــة بعمــل كل مؤسســة رشيكــة.

57,091
 مجموع املستفيدين بشكل 

مبارش يف عام 2020

11
تدخاًل يف مجال بناء 

القدرات

715
فنان أتيحت لهم الفرصة 

لتقديم عروض فنية

382

ورشة عمل ونشاط 
وفعالية

اإلنجازات الرئيسية 
خالل العام 2020
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ــاء كوفيــد19- ومــا نتــج عنــه مــن إغالقــات، وبالرغــم مــن  شــكل العــام 2020 العــام األخــر للمــرشوع، وشــهد عــدة تحديــات منهــا انتشــار وب
ذلــك، متكنــت املؤسســات الرشيكــة مــن تعزيــز تواصلهــا اإللكــرتوين وإيجــاد طــرق إبداعيــة إلرشاك قطــاع الفنــون والثقافــة طــوال العــام. 
ــة مــن  كــام نجــح عــدد مــن املؤسســات الرشيكــة يف اســتضافة عــروض عــرب اإلنرتنــت أبقــت الفنانــني واملهتمــني مبجــال الفنــون يف حال

النشــاط عــىل مــدار العــام.

تحقيق االستدامة

نشاطات املؤسسات الرشيكة يف العام 2020

املقــدم  الربامجــي  التمويــل  بفضــل 

للمؤسســات الثقافيــة يف القــدس الرشقيــة، فقــد أتيحــت 

لهــا الفرصــة لتحقيــق قــدر أكــرب مــن االســتدامة يف عملهــا. وعــىل وجــه 

خــاص، اعتمــد حــوش الفــن الفلســطيني يف بدايــة املــرشوع بشــكل كبــر 

عــىل التمويــل املقــدم مــن الســويد (%67 مــن ميزانيتــه الكليــة). لكــن بفضــل 

بنــاء  الســنوات املقــدم إلدارة املؤسســة، وتدخــالت  الدعــم املــايل متعــدد 

القــدرات يف مجــاالت تجنيــد األمــوال والتخطيــط االســرتاتيجي، فقــد متكنــت 

املؤسســة مــن تأمــني التمويــل مــن مصــادر أخــرى. شــكل التمويــل مــن الســويد 

مــا نســبته %40 مــن التمويــل الــكي لحــوش الفــن الفلســطيني يف الســنة 

األخرة من املرشوع، أي أّن هناك انخفاًضا يف االعتامدية بنســبة 27%. 

ويــدل ذلــك عــىل الفرصــة التــي يوفرهــا التمويــل متعــدد الســنوات 

ــة األمــد  للمؤسســات. ــز  االســتدامة طويل لتعزي
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 املؤسسات األهلية الرشيكة

املنطقةاملؤسسة الرشيكة#
قيمة املنحة بالدوالر األمرييك 

 )2020-2017(

1,234,932القدسمعهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى1

823,289القدسمركز يبوس الثقايف 2

411,645القدسمؤسسة املعمل للفن املعارص3

411,645القدساملرسح الوطني الفلسطيني4

411,645القدسحوش الفن الفلسطيني5

454,274القدسشبكة فنون القدس-شفق6
3,747,430
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عىل التعاون مع رشكائنا لتحقيق األهداف املشرتكة
مًعا قادرون 
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مرشوع غزة الطارئ
“املال مقابل العمل ودعم العمل الحر”

»تزويد الشباب املستهدف يف قطاع غزة بدخل مايل مؤقت، وزيادة فرص 
العمل الحر من خالل اإلنرتنت«

1

2

3

مكونات املرشوع

املال مقابل العمل
تزويد الشباب بدخل مايل مؤقت وبالخربات املهنية

إدارة املرشوع، واملتابعة والتقييم
توفر الدعم واإلرشاف، والتنسيق مع الرشكاء والجهات الحكومية واملانحة.

العمل الحر من خالل اإلنرتنت
تزويد الشباب بالتدريب والخربة يف مجال العمل اإللكرتوين وتوفر فرص عمل دامئة لهم
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 5,442
مجموع املستفيدين

 يف عام 2020 

 26
مؤسسة أهلية ومزود خدمة 

تم تقديم الدعم لهم

84.3%
من مستفيدي العمل 

اإللكرتوين تم توظيفهم
املستفيدون من العمل 

اإللكرتوين

اإلنجازات الرئيسية 
خالل العام 2020

305,934 دوالر أمرييك 
قيمة األرباح التي حققها

 التنسيق والتعاون
ينســق مركــز تطويــر بشــكل وثيــق مــع الحكومــة لتقديــم الخدمــات. وتأكيــًدا ألهميــة التنســيق والتعــاون ضمــن هــذا املــرشوع، تــم 
تشــكيل لجنــة استشــارية، والتــي ســاهمت يف التنســيق واملشــاركة مــع الجهــات الحكوميــة ذات الصلــة والتأكــد مــن التوافــق مــع 

واســرتاتيجياتها. أولوياتهــا 
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رشكاء املرشوع

اللجنة التوجيهية
جهة اإلرشاف عىل املرشوع: 

تضم اللجنة ممثلني عن 
وزارة املالية (رئيس اللجنة) 

ووزارة التنمية االجتامعية 
ووزارة العمل والصندوق 
الفلسطيني للتشغيل 

والحامية االجتامعية؛ وتعمل 
اللجنة عىل املوافقة 

عىل اختيار املؤسسات 
األهلية، وضامن التوافق 
مع اسرتاتيجيات السلطة 

الفلسطينية، وتيسر 
التنسيق والرشاكات من 

خالل مذكرات التفاهم.

مركز تطوير 
املؤسسات األهلية 

الفلسطينية 
الجهة املنفذة: تقديم 
التمويل للمؤسسات 

األهلية املختارة، 
وإدارة املرشوع 

والرتويج له، والتواصل، 
واملتابعة والتقييم، 

وبناء القدرات.

املستفيدون 
املبارشون

اكتساب املهارات 
وفرص العمل: زيادة 

الوصول لفرص العمل 
املؤقتة وتوليد الدخل، 

والخدمات االجتامعية. 
تشّكل النساء أكرث من 
70% من املستفيدين 
املبارشين من مكّون 

املال مقابل العمل.

املؤسسات األهلية 
الفلسطينية 

استضافة املستفيدين 
املبارشين: سواًء من 

خالل مكّون األول: املال 
مقابل العمل أو املكّون 
الثاين: دعم العمل الحر 

(23 مؤسسة أهلية رشيكة 
ضمن املكّون األول وثالثة 

مزودي خدمات ضمن 
املكّون الثاين).  

البنك الدويل
 الجهة املانحة: مُيّول 

 البنك الدويل هذا
 املرشوع عرب اتفاقية

 متويل مع مركز
 تطوير املؤسسات

.األهلية الفلسطينية
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تســبب انتشــار وبــاء كوفيــد19- بإعــالن حالــة الطــوارئ يف قطــاع غــزة، ونتيجــًة لذلــك تــم االتفــاق بشــكل مشــرتك مــا بــني اللجنــة االستشــارية 
والبنــك الــدويل ومركــز تطويــر املؤسســات الرشيكــة عــىل خطــة عمــل أثنــاء انتشــار الوبــاء؛ وذلــك لتعويــض املؤسســات الرشيكــة 
واملســتفيدين (إمــا جزئيًــا أو كليًــا) يف حــاالت اإلغــالق، إال أن عــدًدا مــن املؤسســات الرشيكــة كانــت تنفــذ مشــاريع صحيــة ظلــت عاملــة ألنهــا 
تعتــرب خدمــة أساســية. تقــدم آخــرون بطلــب لتمديــد التكلفــة وخفضــوا أو أجلــوا مشــاريعهم. مــع ذلــك، تــم وضــع مكــون العمــل الحــر بشــكل 

مناســب للعمــل كربنامــج تدريــب عــرب اإلنرتنــت، وبالتــايل واجــه القليــل مــن االضطــراب نتيجــة للوبــاء.

ماذا بعد؟
متيز مرشوع غزة الطارئ "املال مقابل العمل ودعم العمل الحر" مبا حققه من آثر كبر ونتائج عىل عدة مستويات.

عىل مستوى املؤسسات األهلية الرشيكة:

تم توفر الدعم للمؤسسات األهلية الرشيكة للعمل بطاقات أكرب ضمن مواردها البرشية.	 
تم اتاحة الفرصة للمؤسسات الرشيكة لالستفادة من دعم اخصائيني مؤهلني لها يف عملها.	 
مّكــن هــذا املــرشوع املؤسســات األهليــة، يف بعــض الحــاالت، مــن االســتمرار يف عملهــا حيــث كانــت تواجــه مخاطــر باإلغــالق الكامــل 	 

أو االضطــرار إىل تقليــص حجمهــا ونشــاطها كنتيجــة للنقــص يف مصــادر التمويــل.
عىل املستفيدين املبارشين:

إعانة اقتصادية فورية.	 
تنمية املهارات والخربات العملية.	 
املساعدة يف تقليل الفجوة بني الجنسني وضامن الوصول الشامل إىل الخدمات مع تحقيق نتائج ملموسة.	 

ومــام مييــز مــرشوع غــزة الطــارئ "املــال مقابــل العمــل ودعــم العمــل الحــر" أيضــاً هــو قابليتــه للتطويــر وكونــه منوذجــاً يســهل تكــراره ضمــن 
ســياقات ومناطــق أخــرى.

نشاطات املؤسسات الرشيكة يف العام 2020
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كان مــن ضمــن النتائــج املتوقعــة لهــذا املــرشوع هــو أن تشــكل النســاء مــا نســبته %50 مــن املســتفيدين ضمــن املكــون األول “املــال 
مقابــل العمــل” وضمــن املكــون الثــاين “ العمــل الحــر مــن خــالل اإلنرتنــت”. لكــن النتائــج الفعليــة رســمت صــورة مغايــرة متامــاً، حيــت شــكلت 

نســبة النســاء أكــرث مــن ثلثــي املســتفيدين ضمــن املكــون األول، ومــا يزيــد عــن %50 ضمــن املكــون الثــاين.   

إن مــا تعكســه هــذه النتائــج أمــر بالــغ األهميــة، حيــث يــدل عــىل وجــود قبــول لــدى أرس املســتفيدين نحــو عمــل املــرأة، كــام يظهــر أيًضــا تحــواًل 
عاًمــا يف املفاهيــم حــول مشــاركة املــرأة يف القــوى العاملــة يف قطــاع غــزة (يتضــح هــذا يف العــدد الكبــر مــن الطلبــات املقدمــة مــن 
قبــل النســاء). كــام أتــاح هــذا املــرشوع الفرصــة للنســاء األمهــات و/أو التــي تــرأس أرسة للحصــول عــىل دخــل مــن خــالل العمــل مــن املنــزل، 

وأظهــر حصــول تقــدم نحــو تقليــل الفجــوة بــني الجنســني.

نتائج استثنائية

69%

عدد املستفيدات املخطط له مقابل العدد الفعي

فعي مخطط
عدد املستفيدات 
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شهادات من مزودي الخدمات

“ مــن أنجــح مشــاريع خلــق فــرص العمــل... يوفــر 
ظروفهــم  وتحســني  الشــباب  لتمكــني  حقيقيــة  فــرص 

واالقتصاديــة”. واالجتامعيــة  النفســية 

القامئــة  للرشاكــة  مثــايل  منــوذج    “
مــن  عاليــة  ودرجــة  واملهنيــة  الشــفافية  عــىل 

املرونــة والتواصــل الفعــال واالحــرتام املتبــادل لــأدوار، 
مــام انعكــس إيجابــاً عــىل قدرتنــا عــىل العمــل وســاهم 

املــرشوع”. نجــاح  تحقيــق  يف 

وظيفة مؤقتة ... تحولت إىل مسار مهني
ــا متــزوج ولديــه طفــالن. وبالرغــم مــن امتــالك فــادي للعديــد  نشــأ فــادي حســني، 28 عاًمــا، يف مخيــم رفــح لالجئــني بقطــاع غــزة، وهــو حاليً
مــن األحــالم والتطلعــات، إال أنهــا اصطدمــت بالواقــع املريــر الــذي يشــهده قطــاع غــزة نتيجــة لتدهــور األوضــاع االقتصاديــة االجتامعيــة وارتفــاع 

معــدالت البطالــة، خاصــًة بــني الخريجــني الشــباب. 
»مــا دفعنــي للتقــدم بطلــب ضمــن هــذا املــرشوع هــو رغبتــي الشــديدة يف الحصــول عــىل وظيفــة، حتــى لــو بعقــد عمــل مؤقــت، يف 
مجــال تخصــي، ألمتكــن مــن توفــر مصــدر دخــل وتحســني ظــرويف املعيشــية وتطويــر قــدرايت 

ومهــارايت يف املجــال املهنــي«. 
تقــدم فــادي بطلبــه لجمعيــة وفــاق لرعايــة املــرأة والطفــل، وهــي إحــدى املؤسســات الرشيكــة يف 
الخريــة  الســاحل  نفــيس يف جمعيــة  دعــم  كأخصــايئ  بتوظيفــه  بدورهــا  قامــت  والتــي  املــرشوع، 

املســتضيفة. املؤسســات  إحــدى  بصفتهــا 
»كانــت هــذه املــرة األوىل يف حيــايت التــي أشــعر فيهــا بالتقديــر عــىل الصعيــد املهنــي. نظــريت للحياة 
تغــرت، كــام تغــر أســلوب حيــايت معهــا«. خــالل فــرتة توظيفــه عــىل مــدار ســتة أشــهر، أظهــر فــادي 

أخالقيــات عمــل عاليــة.
كــام متكــن فــادي مــن جنــي مثــار تفانيــه يف عملــه، فهــو يشــغل اآلن منصــب املديــر التنفيــذي لجمعيــة 
ــا وعــدد كبــر مــن الشــباب، ومكننــي مــن  الســاحل يف رفــح. »ســاهم املــرشوع يف حــل املشــكلة الرئيســية التــي كنــت أعــاين منهــا أن

التغلــب عــىل العقبــات التــي واجهتنــي مــن خــالل إعطــايئ فرصــة للعمــل وإثبــات الــذات بعــد أن كــدت أفقــد األمــل يف الحيــاة«.
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العمل الحر عرب اإلنرتنت: قصة نجاح

الرشكاء ضمن مكون العمل الحر من خالل اإلنرتنت 

أمــاين هــي أم لطفلــني وتحمــل درجــة الدبلــوم يف اإلدارة املكتبيــة، وبعــد مشــاهدة احــدى اعالنــات العمــل الحــر  ضمــن مــرشوع غــزة 
الطــارئ، قــررت التقــدم بطلــب للمشــاركة وتــم قبولهــا يف الــدورات التدريبيــة للتعليــق الصــويت. وبعــد النجــاح الــذي حققتــه يف العمــل الحــر 
يف مجــال التعليــق الصــويت، قــررت  أمــاين انشــاء ســتوديو يف منزلهــا، حيــث كلفهــا ذلــك مبلــغ 2,000 دوالر أمريــيك، لكنهــا متكنــت مــع 
نهايــة العــام 2020 مــن تحقيــق أربــاح تجــاوزت هــذه التكلفــة، كــام حصلــت عــىل عقــود عمــل طويلــة األجــل مــع قنــوات كبــرة عــىل اليوتيــوب. 

وبفضــل جــودة صوتهــا، حظيــت أمــاين بســمعة مهنيــة جيــدة وبشــعور بالثقــة واالســتعداد ملواصلــة عملهــا يف هــذا املجــال. 

قيمة املنحة بالدوالر األمرييك الرشكاء ضمن مكون العمل الحر من خالل اإلنرتنت#
1,091,200جي جايت واي لتعهدات تكنولوجيا املعلومات - رشكة ريادية مجتمعية1
1,011,800حاضنة االعامل واملشاريع - الجامعة اإلسالمية 2
897,000حاضنة االعامل واملشاريع بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية3

3,000,000
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املؤسسات األهلية الرشيكة ضمن مكون املال مقابل العمل
قيمة املنحة بالدوالر األمرييك اسم املؤسسة# 
415,451جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية1
648,407جمعية الخريجات الجامعيات بقطاع غزة2
513,500جمعية الحق يف الحياة3
839,368اتحاد لجان العمل الصحي4
734,925مركز الدميقراطية وحقوق العاملني يف فلسطني5
706,772مركز العمل التنموي/معا6ً
356,308فارس العرب للتنمية واالعامل الخرية7
871,092مؤسسة انقاذ الطفل - فلسطني8
839,576جمعية أطفالنا للصم9
286,424جمعية وفاق لرعاية املرأة والطفل10
978,520جمعية بيادر للبيئة والتنمية (بيادر)  11
402,520االتحاد العام للمراكز الثقافية12
348,312جمعية انقاذ املستقبل الشبايب13
291,647طاقم شؤون املرأة14
991,906جمعية تطوير بيت الهيا15
501,060مؤسسة إنجاز فلسطني16
279,666مركز ابداع املعلم17
391,773جمعية منتدى التواصل18
285,038جمعية الهالل األحمر لقطاع غزة19
540,714جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية 20
295,704الهيئة الفلسطينية للتنمية21
276,891مؤسسة فلسطني املستقبل للطفولة – مركز الشلل الدماغي 22
704,426جامعة االزهر - غزة23

12,500,000 34
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عىل الوصول إىل املجتمعات التي يصعب الوصول إليها وتقديم الخدمات لها
مًعا قادرون 
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العمل من أجل دعم هوية القدس وصمودها

دعم صمود الفلسطينيني يف القدس الرشقية من خالل:
I. تحسني التعليم والخدمات الثقافية املقدمة للشباب 

I I. دعم الفئات املهمشة من املقدسيني
I I I. تعزيز دور املجتمع املدين وتحسني قدراته

يهــدف مــرشوع “العمــل مــن أجــل دعــم هويــة القــدس وصمودهــا” (AJIR) إىل تعزيــز التامســك االجتامعــي بــني املقدســيني واملناطــق 
مــن خــالل دعــم الشــباب واملجتمعــات املهمشــة. ويف إطــار اســرتاتيجية الضعــف والصمــود يف مواجهــة األزمــات، يســعى هــذا املــرشوع 
ــار النــزاع. واســتناًدا اللتزامــات فرنســا خــالل القمــة العامليــة للعمــل اإلنســاين يف إســطنبول، فــإن  إىل منــع، أو عــىل األقــل الحــد مــن آث
تعزيــز قــدرات املجتمــع املــدين تشــكل جــزًءا مــن أولويــة فرنســا نحــو دعــم الجهــات الفاعلــة غــر الســيادية إليجــاد منــاذج حكــم أكــرث انفتاًحــا 
وتشــاركية. ومــن خــالل إرشاك جميــع الجهــات الفاعلــة يف املجتمــع، يســعى هــذا املــرشوع أيًضــا إىل املســاهمة يف تحقيــق أهــداف 

التنميــة املســتدامة. 

يتــوىل مركــز تطويــر مســؤولية تنفيــذ املــرشوع ككل باعتبــاره الجهــة اإلداريــة للمــرشوع. ومــن خــالل الرشاكــة الوثيقــة مــع الوكالــة الفرنســية 
للتنميــة، يســاهم مركــز تطويــر يف تعزيــز صمــود الفلســطينيني مــن خــالل تلبيــة احتياجــات املؤسســات األهليــة الفلســطينية يف القدس 
الرشقيــة، وتعزيــز دور وقــدرة املجتمــع املــدين الفلســطيني ككل. وســيقوم مركــز تطويــر بذلــك مــن خــالل نــرش وإدارة دعــوات تقديــم 
ــة  ــم املســاعدة الفني ــذ، وتقدي ــات املــرشوع، ومتابعــة وتقييــم ســر العمــل خــالل مراحــل التنفي مشــاريع يف إطــار كل مكــون مــن مكون
للمؤسســات األهليــة الرشيكــة حســب مــا تقتــي الحاجــة. كــام يتمتــع مركــز تطويــر مبكانــة فريــدة متكنــه مــن دعــم املجتمعــات التــي 

يصعــب الوصــول إليهــا نظــرًا لإلجــراءات البروقراطيــة، ســواًء يف القــدس الرشقيــة واملناطــق املصنفــة (ج) وقطــاع غــزة.

ــة التــي تأهلــت للحصــول عــىل منــح ضمــن املكــون  ــة للمــرشوع، وســتبدأ املؤسســات األهلي ــة التحضري ــة املرحل كان العــام 2020 مبثاب
األول بتنفيــذ مشــاريعها يف صيــف عــام 2021. وســتتم أيًضــا الدعــوة لتقديــم مقرتحــات مشــاريع ضمــن املكــون الثــاين يف عــام 2021.
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مكونات املرشوع

املكون
III 

املكون
II 

املكون
I

املساعدة 
الفنية

 100,000يورو

مشاريع خدماتية
2 مليون يورو
)20% -/+)

متويل استثامرات كبرة 
يف قطاَعي التعليم 

والثقافة 
5 مليون يورو 
)20% -/+)
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االستفادة من الظروف الصعبة:
يف حــني تراجــع النشــاط إىل حــد كبــر نتيجــة النتشــار وبــاء كوفيــد-19، نجــح مركــز تطويــر ورشيكــه مــن الجانــب الفرنــيس، الوكالــة 
الفرنســية للتنميــة، مــن اســتثامر الوقــت لتصميــم وتنفيــذ مــرشوع جديــد لدعــم املجتمــع املــدين ضمــن جهــود تعزيــز الصمــود يف 

القــدس الرشقيــة.

16
مؤسسة تقدمت مبقرتحات مشاريع 

ضمن املكون األول

الدعوة األوىل لتقديم 
املقرتحات يف  

ترشين الثاين

 42
مؤسسة شاركت يف الجلسة

 التعريفية الخاصة باملكون األول

اإلنجازات الرئيسية 
خالل العام 2020
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عىل إحداث تغير بّناء
مًعا قادرون 
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نساء وفتيات يتمتعن بحياة خالية من كافة أشكال العنف

رجال ونساء من أجل املساواة بني الجنسني-املرحلة الثانية

يتــم تنفيــذ هــذا املــرشوع يف إطــار الربنامــج اإلقليمــي لهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة “رجــال ونســاء مــن أجــل املســاواة بــني الجنســني” 
بتمويــل مــن الســويد ويهــدف إىل معالجــة قضايــا عــدم املســاواة بــني الجنســني. مــن خــالل تبنــي نهــج شــامل، يعتمــد هــذا الربنامــج عــىل 
اســرتاتيجية تدّخــالت تصاعديــة تدعــم املجتمعــات والحــركات الشــعبية ومؤسســات املجتمــع املــدين ليكــون لهــا تأثــر عــىل تحســني وضــع 

حقــوق املــرأة يف املنطقــة العربيــة.

ــر هــذا املــرشوع يف قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة بالرشاكــة مــع طاقــم شــؤون املــرأة (WATC) وهيئــة األمــم املتحــدة  ينفــذ مركــز تطوي
للمــرأة (UN Women)، حيــث تــم توفــر منــح لخمــس مؤسســات أهليــة لتنفيــذ أنشــطة الدعــوة املوجهــة لإلصــالح القانوين/املؤســيس، 
والعمــل مــع األطفــال والشــباب ملعالجــة الصــور النمطيــة الجندريــة، وتعزيــز مشــاركة الذكــور، وإرشاك املجتمــع مــن خــالل وســائل مختلفــة 

لتعزيــز املســاواة بــني الجنســني والذكوريــة اإليجابيــة.

41



تبّنى املجتمعات املستهدفة 
مواقف وسلوكيات تعزز 

املساواة بني الجنسني عرب ثالثة 
مخرجات:

تنفيذ تدخالت تتحدى األعراف االجتامعية وتُعزز املساواة
 بني الجنسني وتكرارها

أن تتمتع مؤسسات املجتمع املدين بقدرة أكرب عىل الدعوة إىل إحداث تغير 
يف القانون والسياسات بناء عىل نتائج الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال 

واملساواة بني الجنسني-فلسطني

تعزيز التواصل والتعلم املتبادل ومشاركة املعرفة بني املؤسسات املجتمعية 
الخمس الرشيكة

1

2

3

النتيجة

املؤسسات األهلية الرشيكة

ملتقى سواعد شباب
 الغد – ساعد

$51,576

املؤسسة الفلسطينية 
للتمكني والتنمية املحلية    

$41,261

مؤسسة األفق 
للتنمية الشبابية  

$51,576
جمعية ضياء الغد

$51,576
مركز بناء الشبايب

$51,576
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 نهج االنحراف اإليجايب

يعــزز نهــج االنحــراف اإليجــايب التغيــر االجتامعــي بنــاًء عــىل املالحظــة، فاألشــخاص »املنحرفــني إيجابيــا« لديهــم ســلوكيات مميــزة وغــر 
شــائعة مقارنــًة باألعــراف االجتامعيــة، ولكنهــا ناجحــة وتشــكل منوذجــاً لأخريــن لتعلــم ســلوكيات جديــدة يف مواجهة التحديات املشــرتكة.  

 6
مؤسسات أهلية اعتمدت 

رسميًا سياسات إجازة
 األبوة

1,000,000+
مشاهدة عرب اإلنرتنت

للمواد اإلعالمية الخاصة 
باملرشوع

 410
ورشة عمل وزيارة 

منزلية
 533

جلسة بني األقران

 5,454
مجموع املستفيدين 

 %46 رجال

اإلنجازات الرئيسية 
خالل العام 2020
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ما هي العوامل التي ساهمت يف إنجاح هذا املرشوع؟

ف اإليجايب
 النهج املجتمعي االنحرا

 اإلعالم

 املنارصة

تم 
اختيار املؤسسات املجتمعية 

الرشيكة استناداً ملدى ارتباطها باملجتمع 

وثقته فيها، حيث أن هذا عنر أسايس لقدرة 

املرشوع عىل الدخول إىل منازل الناس 
وحياتهم.

يبحث نهج االنحراف 
اإليجايب، وهو األول من نوعه 

يف فلسطني، عن أفراد يف املجتمع 
ميثلون منوذجاً يف األبوة  اإليجابية 

واملشاركة يف املسؤوليات املنزلية 
لتدريب أقرانهم وتعليمهم كيفية 

التغير.

ساهمت 
املشاركة الفاعلة عرب 

عدة منصات إعالمية  وعرب تجنيد 

عدد من املؤثرين يف إيصال الرسالة 

للمجتمع عرب أشخاص موثوق بهم، كام ساعدت  

األفالم القصرة التي تستعرض قصص 

النجاح يف إظهار ما ميكن تحقيقه. 

ساهمت 
جهود املنارصة فيام 

بني املؤسسات املجتمعية 
يف صياغة وتبني سياسات إجازة األبوة 

يف 25  مؤسسة مجتمعية، وهذا العدد آخذ 
يف االزدياد. كام أظهرت جهود املؤسسات 
املجتمعية للعمل مع الجهات الحكومية عىل 

صياغة هذه السياسة يف قانون العمل 
بوادر نجاح أيضاً.

تســبب انتشــار وبــاء كوفيــد19- يف تأخــر تنفيــذ بعــض األنشــطة املخطــط لهــا مبــا يف ذلــك االجتامعــات والتدريبــات وورشــات العمــل. 
وبالرغــم مــن ذلــك، متكنــت املؤسســات األهليــة الرشيكــة، بالتعــاون مــع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة ومركــز تطويــر وطاقــم شــؤون 

املــرأة، مــن إيجــاد خطــط عمــل بديلــة، حيــث تــم تنفيــذ العديــد مــن ورشــات العمــل واألنشــطة التدريبيــة عــرب اإلنرتنــت.
عقد مركز تطوير يف العام 2020 جلسات تدريبية لبناء قدرات املؤسسات األهلية الرشيكة يف مجالني هام:

املنارصة من أجل املساواة بني الجنسني. 1
املنارصة الرقمية. 2

ُعقدت الجلسات التدريبية يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وحرضها 56 شخًصا.
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يونــس،  خــان  يف  أطفــال  لثالثــة  أب  وهــو  عاًمــا،   33 عاشــور،  أرشف  يعيــش 
وتعكــس قصتــه األثــر اإليجــايب للمشــاركة األرسية يف األعامل واملســؤوليات 

املنزليــة. 

مل يســبق ألرشف رؤيــة والــده يقــوم مبســاعدة والدتــه مــن قبــل يف األعــامل 
املنزليــة، فهــو منشــغل دامئــاً يف عملــه، ووالدتــه وحدهــا هــي التــي تعتنــي 

بــاألرسة وتقــوم باألعــامل املنزليــة. لذلــك، عندمــا تــزوج أرشف، مل يكــن يشــارك 
عائلتــه يف املســؤوليات املنزليــة. “عشــت كرجــل أعــزب رغــم زواجــي” هــذا مــا قالــه 

أرشف، أمــا زوجتــه شــيامء فأشــارت: “كنــت أقــوم بــدور األب واألم ألطفالنــا، خاصــة أنــه 
لدينــا طفــل مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة ويحتــاج إىل رعايــة خاصــة”.

متكــن ســامي أبــو عمــرة الــذي ميثــل منوذجــاً يف االنحــراف اإليجــايب مــن خــالل مشــاركته لزوجتــه نرسيــن مســؤوليات األعــامل املنزليــة 
مــن اقنــاع أرشف باالقتــداء بــه. 

قــام ســامي بعــدة زيــارات ألرشف يف منزلــه وســاعده يف تنظيــم وقتــه بشــكل أفضــل. بدأ أرشف بــدوره تحمل املزيد من املســؤولية 
داخــل األرسة واملشــاركة يف األعــامل املنزليــة مــع زوجتــه كإعــداد وجبــات الطعــام، والغســيل، واللعــب مــع أطفالــه، ومســاعدتهم يف 
االســتحامم، ومرافقــة طفلــه مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة إىل املركــز الصحــي، ومــا إىل ذلــك. ومــع مــرور الوقــت شــعر أرشف بفــارق 
كبــر يف حياتــه حيــث وصــف ذلــك بقولــه: “لقــد تغــرت حًقــا”. كــام شــعرت زوجتــه شــيامء بارتيــاح كبــر لهــذا التغيــر حيــث قالــت: “لــدي 
اآلن وقــت لنفــيس. ميكننــي زيــارة عائلتــي ورؤيــة أصدقــايئ “. كــام بينــت إن أطفالهــا أصبحــوا أكــرث ســعادة، خاصــة طفلهــا مــن ذوي 
االحتياجــات الخاصــة، ألن والــده يرافقــه بانتظــام إىل مواعيــد املراجعــة الطبيــة. ويشــجع أرشف جميــع الرجــال عــىل مشــاركة مســؤوليات 

األعــامل املنزليــة مــع زوجاتهــم حتــى يتمكنــوا مــن االســتمتاع بــزواج وحيــاة أرسيــة أكــرث ســعادة.

حصــل التغيــر لــدى أرشف بعــد مشــاركته يف املــرشوع الــذي تنفــذه جمعيــة ضيــاء الغــد، والــذي يســتند إىل نهــج االنحــراف اإليجايب يف 
نشــاطاته وتدخالتــه مع املشــاركني.

 قصة نجاح
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عىل جمع أطراف عدة لتحقيق أهداف مشرتكة
مًعا قادرون 
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إن الهــدف العــام للربنامــج هــو املســاهمة يف التحقيــق الفعــي لاللتــزام مببــادئ حقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين يف 
فلســطني والتأثــر عــىل ســلوك الجهــات املســؤولة املعنيــة عــىل الصعيــد املحــي، مبــا يف ذلــك إرسائيــل والســلطة الفلســطينية 
ــم إنشــاء صنــدوق  ــة، ت ــر كذلــك عــىل ســلوك الجهــات الفاعلــة يف املجتمــع الــدويل. ولهــذه الغاي وحكومــة حركــة حــامس يف غــزة، والتأث
حقــوق اإلنســان ليتــم مــن خاللــه توفــر الدعــم املــايل ملؤسســات املجتمــع املــدين التــي تعمــل عــىل تحقيــق الهــدف العــام للربنامــج. 

ــم الدعــم الربامجــي للمؤسســات التــي متتلــك الكفــاءة والقــدرة عــىل املســاهمة يف إحــداث تغيــر  ويهــدف هــذا الصنــدوق إىل تقدي
حقيقــي ومســتدام نحــو تحقيــق الهــدف العــام للربنامــج. ومــن املتوقــع أن تطبــق هــذه املؤسســات مناهــج قامئــة عــىل حقــوق اإلنســان 
والقانــون الــدويل اإلنســاين يف عملهــا، وذلــك يف إطــار مهــام واختصاصــات واضحــة واســرتاتيجية طويلــة األمــد ونتائــج مرتبطــة بأهــداف 

ذات صلــة وواقعيــة وقابلــة للقيــاس.

برنامج حقوق اإلنسان

تعزيز الدميقراطية واملساواة بني الجنسني
واحرتام حقوق اإلنسان
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اإلنجازات الرئيسية خالل العام 2020 

أسامء مؤسسات املجتمع املدين الرشيكة

قرار األمم املتحدة 31/36
من خالل الجهود املبذولة يف مجال املنارصة، 

قررت األمم املتحدة أخرًا تنفيذ التزامها بإطالق 
قاعدة بيانات بالرشكات العاملة يف املستوطنات 

اإلرسائيلية غر الرشعية يف الضفة الغربية

 التواصل
عىل الرغم من الوباء ، ازدادت 

أنشطة التوعية والتوعية العامة 
يف عام 2020

653
اجتامًعا تم عقدها مع 

مجموعات ومؤسسات محلية 
ودولية

474
حملة منارصة إعالمية وتقارير ومقاطع 

فيديو تسلط الضوء عىل قضايا 
محددة تم نرشها

839

املحارضات والجلسات اإلعالمية والجوالت وورشات 
العمل التي تم عقدها للدبلوماسيني وأصحاب 

الحقوق واملدافعني عن حقوق اإلنسان

اإلفراج عن األطفال األرسى
طالبت الحركة العاملية للدفاع عن األطفال-فلسطني، 
نتيجًة النتشار وباء كوفيد19-، السلطات اإلرسائيلية 

باإلفراج الفوري عن جميع األطفال املحتجزين يف 
السجون اإلرسائيلية الذين انهوا أكرث من نصف مدة 

احتجازهم. ونتيجة لذلك، تم إطالق رساح
58 طفاًل من أصل 87.

قيمة املنحة بالدوالر األمرييك اسم املؤسسة
)2020-2018(

605,895مركز امليزان لحقوق اإلنسان
1,470,068مؤسسة الحق 

858,235الحركة العاملية للدفاع عن األطفال/ فرع فلسطني 
306,182بديل – املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني

1,682,937بتسيلم -مركز املعلومات اإلرسائيي لحقوق اإلنسان يف األرايض املحتلّة
822,849مسلك – مركز الدفاع عن حرية الحركة 

855,536مؤسسة كرس الصمت
843,609ييش دين – منظمة متطوعني لحقوق اإلنسان 

7,445,311
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امليض قدًما
أعلنــت الســويد يف العــام 2020 قرارهــا بتمديــد فــرتة الربنامــج وتخصيــص متويــل إضــايف لــه حتــى عــام 2022، وهــو مــا القــى ترحيبًــا كبــرًا 
مــن قبــل املؤسســات الرشيكــة. فعــىل الرغــم مــن األهميــة االســرتاتيجية لعمــل هــذه املؤسســات نحــو حاميــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان، 
ومــا تتمتــع بــه مــن مصداقيــة وســمعة حســنة، إال أنهــا تواجــه صعوبــات نتيجــة عــدم وجــود اســتقرار مــايل، خاصــة يف أعقــاب انتشــار وبــاء 

كوفيــد-19.

واصــل مركــز تطويــر يف العــام 2020 إدارة الدعــم املــايل لربنامــج حقــوق اإلنســان، والعمــل بشــكل مبــارش مــع مؤسســات املجتمــع املــدين 
ــة للربنامــج، مســؤولية املتابعــة والتقييــم، واملســاعدة  ــه الجهــة اإلداري ــر، بصفت ــق الهــدف العــام للربنامــج. ويتحمــل مركــز تطوي نحــو تحقي
الفنيــة، واملروفــات املاليــة، فضــاًل عــن تنســيق اجتامعــات الحــوار بشــأن السياســات ربــع الســنوية وتوفــر الدعــم للــرشكاء حســب مــا 

تقتــي الحاجــة.

2,894 
حالة دعم قانوين

17,085 
املستفيدين الذين تم 
توثيقهم خالل األنشطة

4,546
حالة موثقة النتهاكات 

حقوق اإلنسان

اإلنجازات الرئيسية 
خالل العام 2020
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تعزيز 
التواصل أثناء انتشار وباء كوفيد-19 

املؤسســات  عمــل  عــىل  عبئًــا   19 كوفيــد-  وبــاء  انتشــار  شــكل 
عقــد  عــن  والتوقــف  امليــداين،  العمــل  إعاقــة  يف  تســبب  حيــث  الرشيكــة 

الفعاليــات واملشــاركة فيهــا، وفــرض القيــود عــىل الســفر، إضافــًة إىل عــدم التيّقــن مــن 
التمويــل.

وبالرغــم مــن ذلــك، متكــن الــرشكاء مــن القيــام بجهــود هائلــة يف مجــال الدعــوة باســتخدام التقنيــات االفرتاضيــة 
عــىل املســتويني اإلقليمــي والــدويل، واملشــاركة بشــكل فاعــل يف منتديــات الدعــوة، ويشــمل ذلــك األمــم 

املتحــدة وهيئاتهــا، واالتحــاد األورويب، والواليــات املتحــدة األمريكيــة، واململكــة املتحــدة، ومجلــس أوروبــا، واملحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة، مــن بــني آخريــن.

هــذا ومتكــن الــرشكاء مــن التأثــر بشــكل إيجــايب عــىل عــدد مــن القــرارات واإلعالنــات، وتوســيع نطــاق وصولهــم الــدويل 
مــن خــالل وســائل اإلعــالم واملنصــات االلكرتونيــة، وعــرض شــهادات مــن عملهــم.

ــز حقــوق اإلنســان ومتكــني  ــه املؤسســات الرشيكــة مــن عمــل لتعزي ويف هــذا الســياق، فــإن مــا قامــت ب
املســاءلة، بشــكل جامعــي وتراكمــي، حقــق نجاحــات هامــة، مثــل تقــدم وضع فلســطني يف املحكمة 

الجنائيــة الدوليــة (ICC)، ونــرش قاعــدة بيانــات األمــم املتحــدة عــن الــرشكات العاملــة يف 
املســتوطنات اإلرسائيليــة وفًقــا لقــرار مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لأمــم 

املتحــدة 31/36 
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عىل دعم تقدم املجتمع املدين
مًعا قادرون 
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أطلــق مركــز تطويــر البوابــَة الفلســطينيَة للمؤسســات األهليــة (مصــادر) يف العــام 2006 كأول بوابــة مــن نوعهــا يف فلســطني. تتخصــص 
مصــادر يف خدمــة ومتكــني قطــاع املؤسســات األهليــة مــن خــالل مســاعدتها يف تخطــي القيــود الجغرافيــة، وتزويدهــا بفــرص للتواصــل 
فيــام بينهــا ومــع األطــراف األخــرى ذات الصلــة. مــن خــالل هــذه البوابــة، ميكــن للمؤسســات األهليــة األعضــاء نــرش وتبــادل املعلومــات 
حــول إنجازاتهــا (مــن مشــاريع ودراســات وأبحــاث وعــروض وتقاريــر إداريــة وماليــة، إلــخ). تخــدم البوابــة بشــكل أســايس املؤسســات األهليــة 
الفلســطينية، وميكــن للجهــات األخــرى الوصــول إىل البوابــة واملشــاركة واملســاهمة فيهــا، ويشــمل ذلــك الجهــات املانحــة ووكاالت التنميــة 
واملنظــامت غــر الحكوميــة الدوليــة واملؤسســات األكادمييــة والقطاعــني العــام والخــاص يف فلســطني وشــبكات واتحــادات املؤسســات 

األهليــة األخــرى. 

األهداف الرئيسية للبوابة هي:
التنسيق واملشاركة وتبادل املعلومات داخل قطاع املؤسسات األهلية يف كافة املناطق ومع القطاعات األخرى.	 
إنشاء قاعدة بيانات إلكرتونية تتضمن معلومات شاملة ومحدثة وأساسية عن قطاع املؤسسات األهلية.	 
تقديم التكنولوجيا بلغة سهلة تضمن استخدامها بالشكل األمثل من قبل املؤسسات األهلية، دون الحاجة للتدريب التقني.	 
تعزيز تطبيق القيم اإليجابية وأفضل املامرسات يف قطاع املؤسسات األهلية.	 
توفــر منــرب حــر ومفتــوح للحــوار البنــاء حــول قضايــا تتعلــق بقطــاع املؤسســات األهليــة مبــا يف ذلــك سياســاته الداخليــة والسياســات 	 

التنمويــة.

مصادر-البوابة الفلسطينية للمؤسسات األهلية

خدمة وتعزيز قطاع املؤسسات األهلية
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26 
فرصة متويل تم نرشها عرب 

البوابة

1,537
املؤسسات األهلية
 األعضاء يف البوابة

اإلنجازات الرئيسية 
خالل العام 2020

63,769
زيارة للبوابة يف العام 

2020

 امليض قدماً
يســتمر مركــز تطويــر يف الحفــاظ عــىل مكانتــه كجهــة توفــر الدعــم الفنــي للقطــاع األهــي الفلســطيني. ومــن خــالل البوابــة، يعمــل 
مركــز تطويــر عــىل مشــاركة املــوارد وفــرص الدعــم والتمويــل مــع املؤسســات األعضــاء. وللمــي قدمــاً، يجــري مركــز تطويــر تحديــث 

تقنــي للبوابــة لتكــون أكــرث اســتجابة الحتياجــات املؤسســات األهليــة األعضــاء وأكــرث ســهولة يف االســتخدام.
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البيانات املالية املدققة للعام 2020
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