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شهد عام 2013، مجموعًة من االجنازات والتي تأتي تتويجاً جلهودنا والتزامنا في مركز تطوير  على العديد من األصعدة.  وفي 
الوقت الذي ما زال فيه برنامجي املنح والتطوير القطاعي هما جوهر عملنا، إال أن هناك مجموعة من االجنازات واجلوانب التي 
نود أن نولي  لها اهتماما خاصا في هذا التقرير.  كان عام 2013 محطة هامة ملركز تطوير، حيث شهد هذا العام االنتهاء من 
مجموعة من املشاريع ومت االيفاء بجميع التزاماتنا واجناز معظم مكونات مشروع املؤسسات األهلية الفلسطينية الرابع كما 

كان مخطط لها. 

لرفع  الدولي  البنك  اضافية قدمها  تطوير على منحة  نعلن عن حصول مركز  أن  ويسرنا  لنا،  االجنازات مدعاة فخر  تلك  كانت 
ما  استفاد منه  والذي  الرابع  الفلسطينية  األهلية  املؤسسات  اجنازه خالل مشروع  مت  مبا  واالستثمار  واخلدمات  العمل  مستوى 
يزيد عن 41,775 فلسطيني وفلسطينية من الذين يقطنون في املناطق املهمشة في قطاع غزة، والضفة الغربية، مبا في ذلك 
املنطقة )ج(، و املناطق املتضررة بشكل مباشر من اجلدار  والقدس الشرقية، والتي قام على تنفيذها 60 مؤسسة أهلية بكفاءة 

وجودة عالية. 

من  الثانية  املرحلة  تنفيذ  هو   2013 عام  اجنازات  في  الفارقة  العالمات  إحدى  تكون  قد 
املشروع الريادي في منطقة )ج(. ومع اصرار مركز تطوير بالوصول الى الفئات األكثر ضعفا 
اجلهود مع شركائنا  تنسيق  القطاعات من خالل  تبنى نهجا متعدد  املركز  فإن  وتهميشا، 
احملليني.  وألننا نرى أن دور مركز تطوير هو دور تكميلي لدور السلطة الفلسطينية، في تطوير 
وحتسني نوعية اخلدمات االجتماعية، تطلب ذلك منا اعادة صياغة توجهنا للوصول ما أمكن 
وبشكل شمولي إلى املناطق املهمشة واملهملة. وفي قرية »بيت سكاريا« استطعنا من 
خالل تدخلنا هناك ربط مجتمع »بيت سكاريا« مبؤسسات اجملتمع احمللي لتحقيق مكاسب 

اقتصادية-اجتماعية مستدامة.

أداء  وحتسني  تطوير  على  العمل  نحو  ذلك  تعدى  بل  املشاريع،  تنفيذ  على  األمر  يقتصر  لم 
كان من  األهلية.   املؤسسات  املركز  في تطوير قطاع  رؤية ومبدأ  األهلية ضمن  املؤسسات 
رئيسا  دورا  لعب  قد  عملنا،  أركان  أهم  أحد  وهو  القطاعي«،  »التطوير  برنامج  أن  املالحظ 
ونشطا في اطالق نظام االلتزام »مبدونة السلوك« اخلاص باملؤسسات األهلية، والذي يستند 
الى الشفافية، واملساءلة واحلكم الرشيد. ولالرتقاء واالنتقال بهذا النظام الى مرحلة أفضل، 
مت دراسة وتقييم االلتزام بنظام »مدونة السلوك« خلمس وعشرين مؤسسة أهلية، آملني أن 
يتم اعتماد هذا النظام على املستوى الوطني، وأن نتمكن من نقله الى دول أخرى في املنطقة.

ويؤمن مركز تطوير بأن من شأن االلتزام  بهذا النظام، تعزيز ثقة اجملتمع بعمل املؤسسات 
األهلية، وتعزيز مصداقيتها مع مختلف الشركاء واملستفيدين، وترك مساحة هامة أمام 

تلك املؤسسات  لتبادل اخلبرات وأفضل التطبيقات واملمارسات في احلكم الرشيد.

وقد يكون اطالق املركز  لإلطار االستراتيجي  لتطوير قطاع املؤسسات األهلية الفلسطينية 
)2013-2017( في أيار 2013 هو انعكاس هام للجهود التي بذلت واستثمرت في »التطوير 
القطاعي«.  ونحن على ثقة بأن هذا اإلطار االستراتيجي، وبادارة مشتركة بني مركز تطوير 
والشبكات واالحتادات األهلية املظالتية األربع سيمكن املؤسسات األهلية من التعامل مبزيد 

من الفاعلية مع القضايا الرئيسية التي يواجهها اجملتمع الفلسطيني..  

عن  لنعرب  الفرصة  هذه  ننتهز  أن  نود  التقرير،  هذا  في  اجنازاتنا  مشاركتكم  يسرنا  بينما 
تقديرنا إلى جميع مانحينا، ومن ضمنهم احلكومة البلجيكية واالحتاد األوروبي، لدعمهم جلهودنا في عام 2013. كما نود أن نعبر 
عن امتناننا الصادق الى املؤسسات األهلية الشريكة وطاقم املركز على دعمهم املستمر وااللتزام والعمل اجلاد لتعزيز قطاع 

أهلي يتمتع بالشفافية واملساءلة.  

بجهودنا املشتركة، بإمكاننا بناء مجتمع فلسطيني أكثر كفاءة واستدامة واستقاللية.

كلمة ترحيبية...

غسان كسابرة

املدير العام

صفاء أبو عصب

رئيسة مجلس اإلدارة
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الرؤيـــة 

اخلارجية:��
وحيوية  فاعلة  مبشاركة  االجتماعية  العدالة  فيها  وتتحقق  اإلنسان  كرامة  فيها  تُصان  حرة  فلسطني 

للمجتمع املدني.

الداخلية:��
مركز تطوير مؤسسة رائدة، حاضنة للعمل التنموي، وموفر للدعم املتكامل للقطاع األهلي الفلسطيني.

الرسالة
املؤسسات  قطاع  وتنمية  تطوير  مجال  في  تعمل  للربح،  هادفة  غير  فلسطينية  أهلية  تطوير مؤسسة  مركز 
األهلية الفلسطينية وأُطره التمثيلية لتكون أكثر قدرة واستجابة الحتياجات الفئات األكثر تهميشاً، من خالل 
والشفافية  والنزاهة  االجتماعية  العدالة  مبادئ  تعزز  التي  القيم  منظومة  وتطوير  والفني  املالي  الدعم  تقدمي 

واملساهمة في حتقيق األولويات التنموية وصوالً جملتمع مدني فاعل في دولة فلسطني.

األهداف 
أن تصبح أكثر قدرة . 1 الالزمة، وعلى  تعزيز قدرات املؤسسات األهلية الفلسطينية على توفير اخلدمات 

على االستدامة واملساهمة في التطور االجتماعي واالقتصادي من خالل:

توفير دعم مالي وفني  للمؤسسات األهلية الفلسطينية وأجسامها وشبكاتها.��

بناء مشاريع منوذجية تنموية.��

املساهمة في تطوير قطاع املؤسسات األهلية الفلسطينية ليصبح أكثر قدرة على االستجابة، وأكثر . 2
شفافية ومسائلة من خالل:

تطوير معايير جودة وتقومي املؤسسات حسب هذه املعايير، واعطاء الشهادات بتحقيق املعايير.��

تعزيز تبادل املعرفة والتعاون ضمن القطاع.��

دعم البحث والتخطيط السياساتي االستراتيجي.��

الحاكمية
يحتكم مركز تطوير املؤسسات األهلية في عمله إلى مجلس إدارته الذي يوفر له التوجيه والرقابة. ويضم مجلس 

اإلدارة احلالي أحد عشر عضواً ميثلون شريحة واسعة من اخلبراء االقتصاديني واألكادمييني، وخبراء في عمل اجملتمع 

املدني. ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد مرة كل ثالث سنوات من قبل اجلمعية العمومية التي تضم 30 عضواً 

الفلسطينية،  األهلية  املنظمات  شبكة  وهي:  فلسطني،  األربع في  الرئيسية  املظالتية  األهلية  الشبكات  من 

واالحتاد  الفلسطينية،  األهلية  للمؤسسات  الوطنية  والهيئة  اخليرية،  للجمعيات  الفلسطيني  العام  واالحتاد 

الفلسطيني العام للمنظمات غير احلكومية في قطاع غزة.

مجلس اإلدارة
مت عقد اجتماع للجمعية العمومية في 6 متوز/يوليو 2013 في مقر مركز تطوير بالرام وغزة، ومت خالله انتخاب 
مجلس إدارة جديد وفقاً للنظام الداخلي للمركز. وتستمر والية اجمللس اجلديد الذي يتكون من 11 عضواً  ملدة 

ثالث سنوات.

صفاء أبو عصب- رئيسة اجمللس.��

قسطنطني الدباغ- نائب الرئيس.��

عصام عاروري- أمني الصندوق.��

عرسان إبراهيم- أمني السر.��

عصام حلس.��

نصفت اخلفش.��

فارسني أغابكيان.��

فهمي صيام.��

سهيل القيشاوي.��

درويش أبو شرخ.��

صالح السقا.��

مدير املركز: غسان كسابرة  �

املستشار القانوني: راسم كمال �

 تدقيق احلسابات اخلارجي: ارنست اند يوجن  �

تدقيق احلسابات الداخلي: شركة الوفاء لالستشارات املالية واخلدمات احملاسبية  �

2013التقرير السنوي
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مجلس اإلدارة
مت عقد اجتماع للجمعية العمومية في 6 متوز/يوليو 2013 في مقر مركز تطوير بالرام وغزة، ومت خالله انتخاب 
مجلس إدارة جديد وفقاً للنظام الداخلي للمركز. وتستمر والية اجمللس اجلديد الذي يتكون من 11 عضواً  ملدة 

ثالث سنوات.

صفاء أبو عصب- رئيسة اجمللس.��

قسطنطني الدباغ- نائب الرئيس.��

عصام عاروري- أمني الصندوق.��

عرسان إبراهيم- أمني السر.��

عصام حلس.��

نصفت اخلفش.��

فارسني أغابكيان.��

فهمي صيام.��

سهيل القيشاوي.��

درويش أبو شرخ.��

صالح السقا.��

مدير املركز: غسان كسابرة  �

املستشار القانوني: راسم كمال �

 تدقيق احلسابات اخلارجي: ارنست اند يوجن  �

تدقيق احلسابات الداخلي: شركة الوفاء لالستشارات املالية واخلدمات احملاسبية  �

2013التقرير السنوي
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ملخص ألبرز إنجازات سنة 2013
 مت بنجاح استكمال جميع مكونات املنح ضمن مشروع ��

)PNGO IV(  املؤسسات األهلية الفلسطينية الرابع

للتنمية،  الفرنسية  والوكالة  الدولي  البنك  املمول من 

لتكون سنة 2013 هي السنة اخلتامية لهذا املشروع.  

األهلية �� املؤسسات  مشروع  ضمن  املنح  وفرت 

ملا مجموعه   االجتماعية  اخلدمات  الرابع  الفلسطينية 

41,775 فلسطينياً وفلسطينية، حيث شكلت النساء 

من   %74 أن  حني  في  املستفيدين،  مجموع  من   %60

اجملموع يسكنون في مناطق متضررة بشكل مباشر من 

اجلدار، مبا في ذلك املنطقة )ج( والقدس الشرقية.

التجريبي �� املشروع  من  الثانية  املرحلة  تنفيذ  شهد 

استثنائياً،  تقدماً  سكاريا  بيت  في  القطاعات  املتعدد 

واملدرسة  املنازل  من  عدد  تأهيل  إعادة  شمل  حيث 

النفسي  الدعم  جانب  إلى  الزراعية،  واألراضي 

واالجتماعي واملبادرات االقتصادية التي تستهدف النساء.

استكمل برنامج التطوير القطاعي تقدمي املساعدة الفنية والتدريب املباشر لصالح 29 مؤسسة أهلية مستفيدة: 19 ��

في الضفة الغربية، 10 في قطاع غزة.

مت اختبار نظام االلتزام مبدونة السلوك من خالل إجراء تقومي جتريبي شمل 25 مؤسسة أهلية، وأثبتت سبع مؤسسات منها ��

أهليتها لنيل شهادة االلتزام.

مت في أيار/مايو 2013 اطالق اإلطار االستراتيجي لتطوير قطاع املؤسسات األهلية الفلسطينية  )2013-2017(بحضور ��

عدد كبير من املشاركني من اجملتمع املدني واملسؤولني احلكوميني واملانحني. يهدف اإلطار إلى تقدمي التوجيه االستراتيجي 

للمؤسسات األهلية في مجال عملها للتصدي للقضايا الرئيسية التي تواجه اجملتمع الفلسطيني في السنوات اخلمس 

املقبلة.

جرى في أيلول/سبتمبر 2013 تدشني مرحلة املتابعة والتقومي لإلطار االستراتيجي بحضور حوالي 80 مؤسسة أهلية من ��

الضفة الغربية وقطاع غزة.

حصلت 105 مؤسسات مجتمعية قاعدية نسوية وعبر متويل من احلكومة البلجيكية على تدريب في مجاالت تكنولوجيا ��

املعلومات واستخدام البوابة الفلسطينية للمؤسسات األهلية )مصادر(.

استكمل العمل على نظام اخلرائط اجلغرافية في البوابة ومت تطوير طبقات جديدة بناًء على بيانات أطلس الفقر الصادر عن ��

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني وبيانات برنامج التحويالت النقدية التابع لوزارة الشؤون االجتماعية.

ارتفع عدد املؤسسات األهلية املسجلة في البوابة من 978 إلى 1,100، فيما ارتفع عدد املستخدمني املسجلني كأفراد من ��

12,540 إلى 19,300 وبلغ عدد الزيارات للبوابة في سنة 2013 لوحدها  136,888 زيارة.
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�� )2( والوطني،  القطاعي  التخطيط  الفلسطينية في عمليات  دراستني وهما: )1( مشاركة املؤسسات األهلية  إجناز  مت 

واخلطة التنموية/االستثمارية ملنطقة املشاريق.

أطلق مركز تطوير وبتمويل من االحتاد األوروبي مشروعاً جديداً يهدف إلى  تعزيز قدرات الشبكات األهلية املظالتية األربع ��

ومؤسساتها األعضاء للمشاركة بنشاط أكبر في صنع السياسات والعمليات الدميقراطية.

تلقى مركز تطوير متويالً إضافياً بقيمة خمسة ماليني دوالر أمريكي من البنك الدولي لتوسيع أنشطة مشروع املؤسسات ��

األهلية الفلسطينية الرابع لفترة ثالث سنوات أخرى.

أعلن مركز تطوير في تشرين الثاني/نوفمبر عن الدعوة للمؤسسات األهلية لتقدمي طلبات احلصول على منح التمكني ��

املنسقة متعددة القطاعات )بقيمة 2,000,000 دوالر أمريكي(.

حصلت 27 مؤسسة أهلية من مؤسسات حقوق اإلنسان واحلكم الصالح على دورة جديدة من التمويل البرامجي.��

مت إجناز ثالثة تقوميات لألثر بهدف التعرف على اراء املستفيدين وحتديد أثر العمليات التنموية ملشروع املؤسسات األهلية ��

الفلسطينية الرابع، و سكرتاريا حقوق اإلنسان واحلكم الصالح، وبرنامج بناء قدرات حقوق اإلنسان واحلكم الصالح.

انضم مركز تطوير إلى ملتقى املؤسسات العربية الداعمة كعضو منتسب.��

مت انتخاب مجلس إدارة جديد في اجتماع اجلمعية العمومية املنعقد في 6 متوز/يوليو 2013.��

بلغ مجموع إنفاق مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية لسنة 2013 ما يعادل 5,169,991 دوالراً أمريكياً.��
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)PNGO IV( مشروع المؤسسات األهلية الفلسطينية الرابع
الهدف العام للمشروع: “تقدمي اخلدمات االجتماعية للفقراء واملّهددين واملهمشني من خالل املؤسسات األهلية وتعزيز 

القدرات املؤسساتية لها”. 

املشروع  هذا  بنجاح.  تنفيذه  مت  الذي  الرابع  الفلسطينية  األهلية  املؤسسات  ملشروع  اخلتامية  السنة  هي   2013 سنة  كانت 
إلى مشاريع املؤسسات األهلية  املمول بشكل مشترك من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية مت بنائه بنجاح استناداً 
الفلسطينية السابقة والهادفة إلى تقدمي اخلدمات االجتماعية الرئيسية للتجمعات السكانية الفلسطينية املعرضة للخطر، 
مع املساهمة في الوقت ذاته في التطوير املؤسسي للقطاع األهلي، حيث ركز املشروع على قضايا مثل احلكم الصالح واملساءلة 

والشفافية من أجل دعم القطاع األهلي في االستجابة الحتياجات الفلسطينيني – وال سيما الفقراء واملهددين.

برنامج المنح... التمكين والشراكة واإلبداع �
أهلية عبر  مؤسسة  نوافذ للحصول على منح استفادت منها 60  الرابع ثالث  الفلسطينية  األهلية  املؤسسات  أتاح مشروع 

الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، حيث بلغ  إجمالي قيمتها  5,227,776 دوالراً أمريكياً.

منح التمكني: بلغ إجمالي قيمتها 2,950,500 دوالراً ومت توزيعها على 23 مؤسسة أهلية لتحسني جودة اخلدمات وسهولة 
غطت هذه املنح قطاعات  وقطاع غزة.  )ج(  وصولها للفقراء واملهددين في املناطق املهمشة مثل القدس الشرقية واملنطقة 
متنوعة، تشمل التعليم والزراعة واخلدمات االجتماعية والصحة والفنون. ومن ضمن املؤشرات االيجابية أن غالبية املؤسسات 
املستفيدة أكدت أن مشاريعها ستحافظ على استدامتها بعد نهاية اتفاقية املنح، فيما حتسنت جودة اإلدارة املالية وكتابة 
مقترحات املشاريع والتقارير لدى املؤسسات األهلية الشريكة بقدر ملموس. على سبيل املثال، جنحت جمعية رعاية املعوقني 
بقطاع غزة في مضاعفة عدد املستفيدين من 60 إلى 120 طفالً، وأشارت إلى أن منحة التمكني واملساعدة الفنية التي تلقتها 
من مركز تطوير قد شجعت مانحني آخرين، مثل الصندوق العربي وصندوق األوبيك والوكالة اليابانية للتنمية الدولية، على متويل 
مشاريع للجمعية. وفي الوقت ذاته، أفادت إحدى املستفيدات من مركز السرايا خلدمة اجملتمع بأن التدريب املهني قد أتاح ألغلب 
املشاركني واملشاركات فرص عمل في صالونات جتميل وأعمال جتارية خاصة ومكّن مشاركتني من افتتاح صالونني خاصني بهما.

منح الشراكة: ركزت على بناء شراكة بني مؤسسات مجتمعية صغيرة احلجم ومؤسسات أهلية ذات خبرة من أجل اتاحة 
اخلدمات  وحتسني  والتشبيك  املعرفة  لتبادل  الفرصة 
أهلية  مؤسسات  أربع  حصلت  املقدمة.  االجتماعية 
وقامت  دوالراً،   1,757,000 بقيمة  شراكة  منح  على 
هذه املؤسسات بدروها بدعم 30 مؤسسة مجتمعية 
مختلفة  قطاعات  على  املشروعات  اشتملت  قاعدية. 
والترفيهية  األنشطة االجتماعية-الثقافية  تتراوح من 
الغذائي  األمن  إلى  الشباب  نحو  املوجهة  والتمكينية 
آلية  متكنت  وقد  والزراعة.  املياه  جتميع  وأنشطة 
مستفيد   9,506 إلى  الوصول  من  لوحدها  هذه  املنح 
مباشر،حيث شكلت النساء أكثر من نصف هذا العدد .
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منح اإلبداع: كانت هذه املنح من املكونات اجلديدة والناجحة في مشروع املؤسسات األهلية الرابع وأثبتت االلتزام باملبادرات 
بقيمة  البرنامج  هذا  ضمن  منح  على  أهلية  مؤسسات  ثالث  حصلت  مجالها.  في  سابقة  تشكل  والتي  اإلبداعية  التنموية 
إجمالية بلغت 135,480 دوالراً أمريكياً. وقد مت حتديد املبادرات اإلبداعية بالتشاور الوثيق مع مختلف األطراف، مبا فيها السلطة 
الفلسطينية، واملؤسسات األهلية، والشبكات األهلية املظالتية األربع والقطاع اخلاص. قامت مؤسسة إيليا للشباب بتنفيذ 
أنشطة للترويج لقطاع السياحة في القدس، مبا يشمل تقدمي التدريب للشباب في مجاالت اإلعالم والتسويق، ومت إنتاج 20 فيلماً 
تصور 100 متجراً في القدس، إضافًة إلى تصميم وتسويق مجلة تتضمن منتجات 210 متجراً، وإنتاج ثالثة أفالم توثق خبرة وعمل 
الذين  التلطيفية للمرضى  الرعاية  بدورها، قدمت جمعية السديل  التي حصلت على منح اإلبداع.  الثالث  املؤسسات األهلية 
يعانون من أمراض مزمنة، ومت تنفيذ 32 نشاطاً مجتمعياً في قرى مختلفة استفاد منها حوالي 1500 طفل وامرأة ورجل، إلى 
جانب تنفيذ أنشطة شهرية ملرضى السرطان وأسرهم استفاد منها حوالي 2,778 شخصاً. وفي الوقت ذاته، جنحت جمعية املالذ 
بإقامة وتأثيث غرفة سنوزلن )بيئة متعددة احلواس متحكم بها( واستخدامها إلجراء 420 جلسة للعالج الوظيفي لألشخاص 
ذوي اإلعاقة. ومت تدريب 17 معاجلاً وظيفياً من مؤسسات أهلية مختلفة عبر الضفة الغربية على املعاجلة احلسية باستخدام 
غرفة سنوزلن من أجل إتاحة اجملال لتكرار  املبادرة من خالل نقل املعرفة إلى مؤسسات أهلية متخصصة أخرى. ومت تقدمي تدريب 

إضافي إلى 30 طالباً في مجال العالج الطبيعي و30 طالباً في مجال العالج الوظيفي.

ساهمت املنح جميعها بتزويد 41,775 فلسطينياً وفلسطينية باخلدمات االجتماعية، حيث شكلت النساء 60% من مجموع 
املستفيدين، وكان 74% من اجملموع يعيشون في مناطق متضررة مباشرة من اجلدار، مبا في ذلك منطقة )ج( والقدس الشرقية.

منح التمكني والشراكة واإلبداع 

مشروع  املؤسسات األهلية الفلسطينية الرابع:

التوزيع اجلغرافي

الضفة الغربية

القدس

قطاع غزة

58 %

27 %

15 %
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توليد الدخل
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المشروع التجريبي في المنطقة ج

الزراعة،الثروة الحيوانية والسمكية

الثقافة،الرياضة والفنون

التعليم
خدمات الرعاية االجتماعية
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منح التمكين
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Designed and Created By
www.arttech.ps
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المشروع التجريبي في منطقة )ج(: نهج شمولي متعدد القطاعات
نهجاً  تطوير  مركز  تبنى  الفلسطيني،  اجملتمع  في  وتهميشاً  ضعفاً  األكثر  الفئات  إلى  الوصول  هدف  حتقيق  نحو  منه  سعياً 
املؤسسات  جهود  تنسيق  عبر  )ج(  منطقة  في  الفلسطينية  السكانية  التجمعات  الستهداف  القطاعات  متعدد  تشاركياً 

األهلية احمللية الشريكة. 

أدركنا في مركز تطوير أهمية إعادة التفكير في كيفية دعم وتنمية 
العمل  خالل  ومن  إليها،  الوصول  في  صعوبات  تواجه  التي  املناطق 
حتقيق  في  جنحنا  عديدة،  فاعلة  بأطراف  وربطه  احمللي  اجملتمع  مع 
مكتسبات اجتماعية أكبر حجماً وتوطيد اإلجنازات املستدامة، إذ أننا 
ال نعمل على تلبية احتياج واحد فحسب، بل نسعى بشكل شمولي 

لتلبية االحتياجات االجتماعية-االقتصادية للمجتمع احمللي.

سكاريا  بيت  قرية  في  جتريبي  مشروع  بتطبيق  تطوير  مركز  بدأ 
مبحافظة بيت حلم سنة 2011. إن املوقع اجلغرافي لهذه القرية التي 
يقطنها حوالي 600 فلسطيني يجعلها عرضة للعديد من العوائق 
األساسية،  اخلدمات  إلى  الوصول  محدودية  تشمل  والتي  والقيود، 
والقيود على احلركة وعمليات التخطيط الهيكلي واحلصول على التصاريح، وهي في ذلك كمثيالتها من التجمعات السكانية 
استكمال املرحلة األولى للمشروع بنجاح، مت في سنة 2013 إحراز  وفيما شهدت سنة 2012  )ج(.  الفلسطينية في منطقة 

تقدم ملموس في تنفيذ مرحلته الثانية.

جنح مركز املعمار الشعبي – رواق في استكمال عملية جتديد 18 منزالً وتأهيل املدرسة الوحيدة في القرية. وأنشأت جمعية الشبان 
املسيحية أول جمعية نسوية في القرية، وأعادت تأهيل 85 دومناً من األراضي بالتعاون مع مزارعي القرية، ورممت 8 خزانات للمياه، 
مواضيع  أربعة  في  املهني  التدريب  الزراعي  للتطوير  العربي  املركز  وقدم  االستنادية.  اجلدران  من  مربع  متر   3,000 بناء  جانب  إلى 
مختلفة، وساهم في تشكيل وتسجيل التعاونية األولى والتي تعمل اآلن على افتتاح أول متجر تعاوني في القرية. وفي متوز/يوليو 
2013، مت توقيع اتفاقية لتنفيذ منحة تركز على اجلانب النفسي-اإلجتماعي مع املركز الفلسطيني لإلرشاد. ومت توفير االستشارات 
النفسية-االجتماعية الفردية واجلمعية لثالث مجموعات، تضم كٌل منها 10 نساء، إلى جانب تنظيم خمسة أيام مفتوحة من 
األنشطة الترفيهية لألطفال. عالوة على ذلك، بدأ العمل على جتهيز ساحة لعب لألطفال ومت عقد عدة اجتماعات مع وزارة التربية 
والتعليم جلذب اهتمامها لالحتياجات التعليمية والتشغيلية للمدرسة الوحيدة في القرية. كما مت عقد اجتماعات مبشاركة عدة 
مؤسسات أهلية أخرى بالتنسيق مع مركز تطوير ، أفضت إلى إصدار دراسة تقومي شاملة لالحتياجات في القرية ميكن أن يستفيد 
منها اجمللس احمللي في حشد التمويل. وفي آب/أغسطس 2013، مت توقيع اتفاقية منحة مع املركز العربي للتطوير الزراعي لدعم 
اجلانب االجتماعي واالقتصادي. حيث تضمنت األنشطة تدريب الرجال والنساء في القرية على برنامج للتسليف واالدخار وكيفية 
إدارة أنشطة املشاريع الصغيرة. ومت إرسال 15 مستفيداً من الشباب إلى مراكز تدريبية مختصة واماكن عمل  جرى اختيارها سلفاً 
تقوميي يغطي  تقرير  تقدمي  مت  وختاماً،  املستقبل.  بهم في  أعمال خاصة  بدء مشاريع  املهنية ومتكينهم من  املهارات  إلكسابهم 
املرحلة األولى للمشروع، ويقّيم مدى مالءمة التدخل وفاعليته وأثره واستدامته. كما ألقى التقرير الضوء على الدروس املستفادة 

وطرح توصيات لتعميم املشروع وتكراره في جتمعات سكانية أخرى في منطقة )ج(.

على الرغم من الصعوبات، متكن مركز تطوير من رفع مستوى األداء عند مواجهة التحديات واملصاعب التي تعترض عملية 
التنمية في فلسطني. ومت حتقيق تغيير إيجابي ملموس من خالل تنسيق جهود الشركاء احملليني بشكل شمولي.



تطوير قطاع المؤسسات األهلية...
إنجازات جوهرية
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تطوير قطاع المؤسسات األهلية...إنجازات جوهرية
استمر مركز تطوير عبر برنامج التطوير القطاعي في سعيه نحو تعزيز املمارسات الرشيدة والتشارك باملعرفة والتعاون داخل 

قطاع املؤسسات األهلية الفلسطيني.

وشهدت سنة 2013 تفعيل وتعزيز نظام االلتزام مبدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية، وهو ميثل مبادرة رائدة للتنظيم 
الذاتي بهدف تعزيز التزام املؤسسات األهلية طواعية مببادئ مدونة السلوك القائمة على الشفافية واملساءلة واحلكم الصالح. 
األطراف  لدى مختلف  وتعزيز مصداقيتها  األهلية  باملؤسسات  العامة  ثقة  تقوية  في  باملدونة  االلتزام  يساعد  أن  املتوقع  ومن 

املعنية، إلى جانب توفير متسع للتشارك باملعارف واملمارسات الرشيدة. 

 مت اطالق مدونة السلوك في سنة 2008 لتقوية قطاع املؤسسات األهلية الفلسطيني. ومنذ ذلك احلني، وقعت 
620 مؤسسة أهلية عليها وحصلت أكثر من 100 مؤسسة على التدريب  املباشر واملساعدة الفنية لتطبيق ما 

يعتبر أول مبادرة للتنظيم الذاتي في العالم العربي.

قام االئتالف األهلي للمدونة واملكون من الشبكات األهلية املظالتية بتشكيل »مجلس املصادقة« الذي مت إنشاؤه بعد االستفادة 
االلتزام مبدونة سلوك املؤسسات  األولى لنظام  وإقرار املسودة  حيث قام هذا اجمللس مبباشرة مهامه  الفيليبينية.  التجربة  من 
األهلية حيث يتضمن النظام عملية منح شهادات للمؤسسات األهلية وفق تصنيف معني يتراوح بني سنة و ثالث سنوات بناًء 
على مؤشرات محددة ترتكز إلى مبادئ املدونة األثني عشر من خالل أداة تصنيف مت اقرارها من قبل اجمللس وصممت خصيصا 
لتقومي قدرات كل من املؤسسات األهلية الكبيرة واملتوسطة احلجم. كذلك قام اجمللس بإقرار أداة  خاصة لتصنيف وتقومي قدرات 

املؤسسات اجملتمعية القاعدية األصغر حجماً.

جرى تقومي 25 مؤسسة أهلية عبر الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل جتريبي. وأظهرت النتائج أن ست مؤسسات من هذه ميكن 
أن حتصل على شهادة لسنة واحدة، فيما كانت مؤسسة أهلية واحدة في قطاع غزة مؤهلة للحصول على شهادة ملدة سنتني. 

ومت جمع الدروس املستفادة والتوصيات من هذه العملية في وثيقة يستفاد منها كأداة ترويجية لنظام االلتزام باملدونة.

2013التقرير السنوي
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استراتيجية  من  محورياً  املنح جزءاً  برامج  املستفيدة من  األهلية  للمؤسسات  الفنية  املساعدة  وتقدمي  املباشر  التدريب  يظل 
مركز تطوير من أجل تقوية املمارسات الرشيدة داخل قطاع املؤسسات األهلية الفلسطيني. وفي سنة 2013، استكمل العمل 
على تقدمي التدريب واملساعدة الفنية إلى 29 مؤسسة أهلية )19 في الضفة الغربية، 10 في قطاع غزة(. ومت استالم ومراجعة 
التقارير النهائية للتدريب املباشر واملساعدة الفنية، والتي تعكس مدى التزام املؤسسات األهلية بالقوانني وأفضل املمارسات 
التي تنص عليها مدونة السلوك. تشير هذه التقارير إلى أن 62% من املؤسسات األهلية التي تلقت التدريب واملساعدة الفنية 
تعمل اآلن على تنفيذ معايير احلكم الصالح على النحو الوارد في املدونة، فيما بلغ مستوى االلتزام اإلجمالي 75%. يثبت هذا 
األمر حتقيق زيادة ملموسة باملقارنة مع خط األساس 0% للسنة األولى ونسبة 13% للسنة الثانية، حيث أن املؤسسات األهلية 

مطالبة بااللتزام الكامل بجميع املؤشرات قبل أن يتم اعتبار أنها تلبي معايير احلكم الصالح.

كما واصل مركز تطوير العمل على تطوير نظام اخلرائط اجلغرافية عبر إضافة طبقات جديدة بناًء على بيانات أطلس الفقر الصادر 
عن اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني وبيانات برنامج التحويالت النقدية التابع لوزارة الشؤون االجتماعية. تغطي الطبقات 
اجلديدة املستوطنات، واجلدار، وتصنيفات األراضي )املنطقة أ، ب، ج(، وشبكات الطرق، واملناطق املأهولة، وميكن االطالع على نظام 

اخلرائط اجلغرافي عبر البوابة الفلسطينية للمؤسسات األهلية )مصادر(.

املعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  تدريب  على  نسوية  قاعدية  مجتمعية  مؤسسات   105 حصلت  القدرات،  بناء  مكون  وضمن 
وكيفية استعمال البوابة. وباإلضافة إلى اكتساب معلومات عامة ومهارات في تكنولوجيا املعلومات، أتاح هذا املشروع املمول 
من احلكومة البلجيكية للمؤسسات املشاركة إمكانية الوصول بسهولة إلى مصادر التمويل، والتعريف بعملها أمام املؤسسات 

األخرى محلياً ودولياً، إلى جانب اكتساب املعرفة حول أفضل املمارسات حسب ما تنص عليه مدونة السلوك.

»مشاركة  هما:  دراستني،  إجناز  مت  حيث   ،2013 سنة  في  املعلومات  وتبادل  القطاعي  التنسيق  على  تطوير  مركز  عمل  تواصل 
مشاركة  تعزيز  أجل  من  إعدادها  مت  والتي  والوطني«  القطاعي  التخطيط  عمليات  في  الفلسطينية  األهلية  املؤسسات 
املؤسسات األهلية الفلسطينية في عمليات تطوير السياسات، وثانياً »اخلطة التنموية/االستثمارية للتجمعات السكانية في 
منطقة املشاريق« والتي تهدف إلى حتديد الفجوات في اخلدمات االجتماعية املقدمة بهدف تعزيز قدرات الصمود لدى التجمعات 

السكانية الفلسطينية املهمشة واملعرضة للخطر. ويخطط مركز تطوير إلطالق الدراستني وتعميمها خالل عام 2014.

كما جرى تدشني مشروع جديد بتمويل من االحتاد األوروبي لتعزيز قدرات الشبكات األهلية املظالتية األربع ومؤسساتها األعضاء 
للمشاركة بنشاط أكبر في صنع السياسات والعمليات الدميقراطية، وتعزيز التكامل والشراكة بني األطراف الفاعلة احلكومية 
وغير احلكومية. سيرتكز هذا اجلهد التطويري إلى مبادئ الدميقراطية والعدالة االجتماعية وسيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان.

غزة الضفة الغربية
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المؤسسات األهلية
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اإلطار االستراتيجي لتطوير قطاع المؤسسات األهلية
 في شهر مايو/اّيار من العام 2013، أطلق مركز تطوير اإلطار االستراتيجي لتطوير قطاع املؤسسات األهلية الفلسطيني )2013-
2017( وذلك بالتنسيق مع الشبكات األهلية املظالتية األربع، وهي: شبكة املؤسسات األهلية الفلسطينية، والهيئة الوطنية 
للمؤسسات األهلية الفلسطينية، واالحتاد العام الفلسطيني للجمعيات اخليرية، واالحتاد الفلسطيني العام للمنظمات غير 
احلكومية في قطاع غزة.  حيث مت ذلك في حفل مشترك بني كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وبحضور الفت ضم حوالي 350 

شخصاً من ممثلي اجملتمع املدني مبختلف أطيافه من القطاع العام واملانحني واألطراف املعنية األخرى.  

وبالتعاون مع الشبكات املظالتية األربع، بدأت مرحلة متابعة تنفيذ اإلطار االستراتيجي  وذلك في شهر أيلول/سبتمبر من نفس 
العام حيث مت تشكيل خمس جلان فرعية لقيادة عملية متابعة مدى حتقق األهداف االستراتيجية اخلمسة املقرة في اإلطار، ومت 
تنفيذ العديد من ورش العمل مبشاركة حوالي 80 مؤسسة أهلية إضافًة إلى أعضاء اللجان الفرعية اخلمس، مبا يشمل احلضور 
من غزة. عالوة على ذلك، مت إعداد خطة عمل وحتديد األولويات وإطار العمل للجان الفرعية اخلمس، وبناء نظام للمراقبة والتقومي. 
بفاعلية  التصدي  في  الفلسطينية  األهلية  للمؤسسات  االستراتيجي  التوجيه  سيوفر  اإلطار  بأن  ثقة  على  تطوير  مركز  إن 

للقضايا الرئيسية التي تواجه اجملتمع.

سيصبح قطاع املؤسسات األهلية الفلسطيني، من خالل اجلهود املشتركة، أكثر كفاءة واستدامة واستقاللية .

األهداف االستراتيجية

الهدف األول
زيادة فاعلية مشاركة املؤسسات األهلية في عملية التحرر الوطني والبناء الدميقراطي بناًء على 

اإلطار القانوني املعترف به دولياً.

بناء عالقات مبسطة وفعالة بني قطاع املؤسسات األهلية وشركاء التنمية الفلسطينيني.الهدف الثاني

الهدف الثالث
حتسني الوصول إلى اخلدمات ذات اجلودة التي تقدمها احلكومة واملؤسسات األهلية استجابة 

الحتياجات اجملتمع احمللي.

زيادة فاعلية املؤسسات األهلية وخضوعها للمساءلة وشفافيتها.الهدف الرابع

تأمني موارد مالية كافية للمؤسسات األهلية.الهدف اخلامس
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مشروع المؤسسات األهلية الفلسطينية الرابع – التمويل اإلضافي

األهلية  املؤسسات  مشروع  أنشطة  لتوسيع  أمريكي  دوالر  ماليني   5 بقيمة  إضافياً  متويالً  تطوير  ملركز  الدولي  البنك  قدم 
الفلسطينية الرابع ملدة ثالث سنوات إضافية. إن النجاح الكبير الذي حققه املشروع الرابع، رغم تدهور األوضاع االجتماعية-

االقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، يثبت استمرار احلاجة لتقدمي اخلدمات االجتماعية من خالل املؤسسات األهلية. 
احلركة  الراهنة على  القيود  أن  االجتماعية، وال سيما  الفجوة في تقدمي اخلدمات  األهلية في سد  املؤسسات  حيث تساهم 
والوصول جتعل من الصعب على السلطة الفلسطينية أن تقدم مثل هذه اخلدمات. وفي الوقت ذاته، توجد حاجة لبناء قدرات 
ممارسات وضع  واملساءلة وحتسني  الشفافية  تعزيز  أجل  القاعدية من  اجملتمعية  واملؤسسات  األهلية  املؤسسات  العديد من 
امليزانيات وإعداد التقارير. لذلك سيتم توجيه التمويل اإلضافي ملشروع املؤسسات األهلية الفلسطينية الرابع للتوسع في 
تنفيذ األنشطة وتعزيز نتائج املشروع وفعاليته من خالل تقدمي املنح حسب احلاجة، مع السعي لتعزيز قدرات قطاع املؤسسات 

األهلية الفلسطيني. 

أربعة اجتماعات تعريفية في بيت حلم  آب/أغسطس 2013، وتبع ذلك عقد  الدولي في 26  البنك  املنحة مع  اتفاقية  مت توقيع 
التي مت خاللها  االجتماعات  مؤسسة في هذه  شاركت 272  املشروع.  لهذا  األهلية  املؤسسات  لتهيئة  وغزة  ورام اهلل  ونابلس 
التعريف بأهداف املشروع واجملاالت ذات األولوية والفئات املستهدفة، وكذلك بامليزانية اخملصصة للمنح في املشروع. وفي أيلول/

سبتمبر، مت اإلعالن عن بدء سريان اتفاقية املنحة. كما عقدت أربعة اجتماعات تعريفية إضافية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 
في املواقع ذاتها للتعريف مبنح التمكني املنسقة متعددة القطاعات، حيث حضر االجتماعات أكثر من 400 مؤسسة أهلية. في 
أعقاب ذلك، استلم املركز 122 ورقة مفاهيمية في شهر كانون األول/ديسمبر )65 من الضفة الغربية، مبا في ذلك 8 من القدس، 
و57 من قطاع غزة(. وسيعطي مركز تطوير األولوية ملقترحات املشاريع التي تنسجم مع أولويات السلطة الفلسطينية وتتسم 

بروابط مع اخلطط االستراتيجية القطاعية للوزارات واخلطط التنموية ذات العالقة.

ومن خالل هذا املشروع، يتطلع مركز تطوير قُدماً إلى املساهمة بشكل كبير في حتسني جودة ونطاق اخلدمات االجتماعية التي 
تقدمها املؤسسات األهلية، مع العمل في الوقت ذاته على تعزيز قدرات القطاع األهلي الفلسطيني.
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حقوق اإلنسان والحكم الصالح
تقدماً  والسويد(  والدمنرك  وهولندا  بدعم من سويسرا  تأسيسها  مت  )التي  الصالح  واحلكم  اإلنسان  شهدت سكرتاريا حقوق 
ففي شباط/فبراير، قرر املانحون متديد التمويل البرامجي للمؤسسات األهلية  ملموساً في حتقيق أهدافها خالل سنة 2013. 
لفترة 12 شهراً إضافياً تستمر حتى حزيران/يونيو 2014. وجرى تشجيع املؤسسات األهلية الشريكة على تقدمي طلب احلصول 
على منح إضافية من التمويل البرامجي، حيث استلم مركز تطوير 28 طلباً في شباط/فبراير. وفي أعقاب ما أجري من تقوميات، 
وافق املانحون في نيسان/إبريل على متويل 27 مؤسسة أهلية مببلغ 2,900,000 دوالر أمريكي. يعتبر هذا التمويل استمراراً لدعم 
تقدميه عبر  يجري  والذي  احملتلة،  الفلسطينية  األراضي  الصالح في  واحلكم  اإلنسان  واحترام حقوق  تعزيز  إلى  الهادف  املانحني 

سكرتاريا حقوق اإلنسان واحلكم الصالح والتي يديرها مركز تطوير منذ سنة 2008.

واصل مركز تطوير عبر السكرتاريا متابعته لتنفيذ املنح وتوثيق اإلجنازات، إلى جانب تقدميه الدعم الفني واملالي للمؤسسات 
األهلية الشريكة. وفي سنة 2013، بلغ مجموع إنفاق املركز من خالل سكرتاريا حقوق اإلنسان واحلكم الصالح )املنح املقدمة 

للمؤسسات األهلية ومكون بناء القدرات( 3,054,024 دوالراً أمريكياً.

اإلجنازات في حقوق اإلنسان واحلكم الصالح:

مت تقدمي االستشارات القانونية والدعم القانوني إلى 4,286 مستفيداً ومستفيدة في القدس الشرقية، وإلى 15,036 
مستفيداً ومستفيدة في الضفة الغربية مع حتقيق نتيجة إيجابية في 7,925 حالة، ومت تقدمي 5,110 استشارة قانونية في 

غزة واستفاد أكثر من 8,000 شخص من سكان قطاع غزة من املساعدة القانونية اجملانية.

مت متثيل ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان أمام السلطات اإلسرائيلية وفي الضفة الغربية وقطاع غزة في 3,058 مرة، مع 
حتقيق نتيجة إيجابية في 2,070 حالة.

اشتملت جهود املناصرة املستمرة على الساحة الدولية على تقدمي 81 مذكرة خطية إلى جانب 107 مذكرات شفوية إلى 
هيئات دولية وبرملانات أجنبية، مبا في ذلك األمم املتحدة، واالحتاد األوروبي، والواليات املتحدة، واململكة املتحدة.

واستمر الشركاء في حتضير وتوزيع مذكرات موجزة واقتراح التغييرات في السياسات الدولية، إلى جانب تقدمي تقارير الظل 
إلى األمم املتحدة.

نفذ الشركاء كذلك أنشطة توعية  استهدفت  الدبلوماسيني األجانب والوفود الدولية، حيث مت تقدمي أكثر من 367 مذكرة 
موجزة حول القضايا املتعلقة بالقيود على الوصول، وهدم املنازل، واإلخالء القسري، واحلرب على غزة.

تقويمات األثر
مت تصميم وإجراء ثالثة تقوميات لألثر في سنة 2013، وذلك سعياً للتعرف على أثر برامج مركز تطوير وللحصول على فكرة عن 
تصورات املستفيدين، بحيث شملت: مشروع املؤسسات األهلية الفلسطينية الرابع، وسكرتاريا حقوق اإلنسان واحلكم الصالح، 

وبرنامج بناء قدرات اخلاص بها.

تقويم األثر على المستفيدين من مشروع المؤسسات األهلية الفلسطينية الرابع �
الفلسطينية  األهلية  املؤسسات  مشروع  من  املستفيدين  على  األثر  تقومي  واملعلوماتية  لألبحاث  العاملية  ألفا  شركة  أجرت 
واملساءلة. وكان  األهلية قد ساهمت في تعزيز ممارسات احلكم  بأن منح املشروع للمؤسسات  النتائج اخلتامية  الرابع. وأفادت 
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واملؤسسات  األهلية  للمؤسسات  املالية  واملمارسات  الداخلية  اإلدارة  حتسني  في  جلياً  ذلك 
الفنية في ترسيخ وحتسني  واملساعدة  التدريب  وساهم مكون  للمنح.  املتلقية  اجملتمعية 
اخملرجات الرئيسية للمؤسسات املتلقية للمنح، مبا يشمل اخلطط االستراتيجية، والتدقيق 

الداخلي، ونظم املتابعة  والتقوييم، إلى جانب زيادة الوعي مبدونة السلوك.

إذ  تطوير،  ملركز  اإليجابية  الصورة  عن  املستفيدين  على  األثر  تقومي  كشف  باإلجمال، 
واإلشراف  للمنح  املتلقية  املؤسسات  تدخالت  تنسيق  في  املهم  لدوره  إدراك  يوجد 
العمل مع مركز تطوير قد  أن  واتفقت املؤسسات األهلية وشبكاتها على  عليها. 
ساعد في تدعيم قدراتها الفنية ونظمها املالية، إلى جانب تعزيز احلكم الصالح 
نتيجة االلتزام مبدونة السلوك. وكان املستفيدون النهائيون راضني بقدر كبير عن 

اخلدمات التي تلقوها، مبا في ذلك من حيث اجلودة واملالءمة. وأفادت أغلبية عظمى بنسبة %93 
االجتماعية  واخلدمات  التعليم  باألساس على  ركزت  التي  اخلدمات  نوع  بالرضا عن  بالشعور 
لبت  اخلدمات  أن   %33.6 قال  فيما  توقعاتهم،  فاقت  اخلدمات  أن   %62.3 وأشار  والزراعة. 
التوقعات، وارتأى 4% فقط أن اخلدمات لم ترق إلى مستوى توقعاتهم. في الوقت ذاته، أفاد 
إيجابياً طويل  تأثيراً  تلقوها ستترك  التي  اخلدمات  بأن  النهائيني  املستفيدين  من   %73.5

األجل على حياتهم.

واإلقليميني  الدوليني  املانحني  تعريف  على  العمل  ضرورة  تثبت  التقومي  نتائج  إن 
تقدمي  في  الفلسطينية  األهلية  املؤسسات  تلعبه  الذي  والتكاملي  املهم  بالدور 
اخلدمات االجتماعية األساسية. لذا يوصى باستمرار مشاريع املؤسسات األهلية 
الفلسطينية بالنظر إلى أن املكونات اخملتلفة التي مت تنفيذها حتى اآلن قد رفعت 
من مستوى قدرات املؤسسات األهلية املتلقية للمنح، وأوصلت اخلدمات ذات اجلودة 

إلى التجمعات السكانية األكثر تهميشاً وعرضة للخطر.

تقويم أثر سكرتاريا حقوق اإلنسان والحكم الصالح �
 )MDF Training and Consultancy( أجرت شركة دولية للتدريب واالستشارات

الثانية لبرنامج سكرتاريا حقوق اإلنسان واحلكم الصالح، بهدف  األثر للمرحلة  تقومي 
حقوق  واحترام  تعزيز  في  املانحني،  من  املمولة  السكرتاريا،  مساهمة  مدى  تقومي 
أن  النتائج  وأظهرت  احملتلة.  الفلسطينية  األراضي  في  الصالح  واحلكم  اإلنسان 
السكرتاريا كانت فعالة في توجيهها ملصادر التمويل إلى مؤسسات حقوق اإلنسان 

الفلسطينية واإلسرائيلية. وقد ضمت قائمة اجلهات املتلقية للمنح مجموعة 
واسعة من املؤسسات، تتراوح من مؤسسات راسخة وكبيرة احلجم إلى مؤسسات 

وقد مت حتقيق األهداف  مجتمعية أصغر حجماً تغطي منطقة جغرافية واسعة. 
الفورية املتعلقة بتخفيض تكاليف املعامالت وزيادة مستوى الشفافية واحلد من االزدواجية. 

جتارب  من  املستفادة  الدروس  من  التعلم  على  والقدرة  االستعداد  السكرتاريا  وأظهر طاقم 
اجلهات  وأشارت غالبية  واملانحني، وكذلك من عملهم.  للمنح  املتلقية  اجلهات  العمل مع 
املتلقية للمنح إلى أن التمويل يعد مهماً لعملهم في األراضي الفلسطينية احملتلة ويتيح 

لهم أن يضعوا خططاً أبعد مدىً من منظور استراتيجي.

قد  األجل،  طويل  التمويل  لتوفير  موثوقة  آلية  باعتبارها  السكرتاريا  إن  باإلجمال، 
على  العمل  طريق  عن  الصالح  واحلكم  اإلنسان  حقوق  قطاع  تعزيز  في  ساهمت 
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حتسني الوضع في األراضي الفلسطينية احملتلة. إن البيئة املتغيرة واملتقلبة على الدوام تتطلب أحياناً احلياد عن اخلطط األولية، 
وميكن أن تؤخر تنفيذ العمل. وعلى الرغم من ذلك، أتاح التمويل البرامجي املرونة الالزمة لالستجابة إلى االحتياجات واألولويات 
التوعية  أنشطة  خالل  ومن  السياسات  في  التأثير  خالل  من  بالغة  تأثيرات  للمنح  املتلقية  املؤسسات  لعمل  وكان  الناشئة. 
والبحوث والتوثيق، إلى جانب تقدمي اخلدمات للتجمعات السكانية النائية واملهمشة، وبالتالي فقد أحدثت أثراً مباشراً على حياة 

أصحاب احلقوق.

برنامج بناء القدرات الخاص بسكرتاريا حقوق اإلنسان والحكم الصالح �

أجرت شركة جنرل لالستشارات والتدريب تقومياً بعدياً لبرنامج بناء القدرات في سكرتاريا حقوق اإلنسان واحلكم الصالح بهدف 
تقومي اإلجنازات واخملرجات واألهداف، إلى جانب فحص فاعلية نهج البرنامج ومنهجيته. مت تصميم البرنامج بحيث يزود املؤسسات 
األهلية املتلقية ملنح حقوق اإلنسان واحلكم الصالح باملساعدة الفنية والدعم لتقوية مهاراتهم املؤسسية وكفاءاتهم وقدرتهم 
على حتقيق مخرجات أفضل وبلوغ األهداف واملرامي بفاعلية أكبر. تبنّى البرنامج نهجاً متعدد القطاعات واستخدم مزيجاً من 
األساليب في حتديد احتياجات املؤسسات املتلقية للمنح ومضاعفة الفوائد التي توفرها اخلدمات، وشمل ذلك: )أ( املساعدة 
الفنية واالستشارة التنظيمية، )ب( والتدريبات املتخصصة، )ج( والدعم التنظيمي املعتمد على اإلنترنت. باإلجمال، حصلت 

48 مؤسسة أهلية على مساعدة فنية مصممة باالستناد إلى االحتياجات التي مت حتديدها لكل منها.

باإلجمال، أظهر برنامج بناء القدرات حلقوق اإلنسان واحلكم الصالح تأثيراً مباشراً إيجابياً على أداء موظفي املؤسسات األهلية، 
وأكد املشاركون أنهم شرعوا في تطبيق املهارات واملعرفة املكتسبة في حقول  من خالل تزويدهم باملعرفة واملهارات الالزمة. 
عملهم. وأفادت غالبية املؤسسات األهلية بأن بناء القدرات ساعدهم في حتقيق األهداف واخملرجات وفقاً خلطط عملهم، ووافق 
اجلميع تقريباً على أن املساعدة الفنية والتدريبات املكيفة كانت مالءمة لطبيعة عملهم ومبنية على احتياجاتهم. فضالً عن 
ذلك، عّبر املشاركون عن رأيهم بأن تنويع أساليب التدريب والتركيز على النهج التشاركي كانا مفيدين جداً باملقارنة مع أساليب 

التدريب التقليدية. وقد أفادت جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية مبا يلي:

إن األهداف التي مت حتديدها للتدخل قد حتققت بأكبر قدر ممكن. وساهم التدخل في تطوير أدائنا في مجال وسائط 
االتصال االجتماعي ومناصرة حقوق اإلنسان. كما ساعد في تطوير مؤهالت طاقمنا، وزيادة قدرات املؤسسة للوصول 

إلى فئات مستهدفة جديدة، وتطوير قدرة املؤسسة على قياس األثر.

واملشاركات  املشاركني  إثراء فهم  في  أنها ساهمت  إذ  البرنامج،  في  املتميزة  العناصر  من  املالية  في  العامة  التدريبات  وكانت 
لعمليات اإلدارة املالية وساعدت في تغيير املمارسات السابقة غير الصحيحة. كما أنها مكنت املشاركني واملشاركات من فهم 

متطلبات املانحني بشكل أفضل، وزودتهم بالفرصة لتبادل املعرفة واملعلومات مع مؤسسات أهلية أخرى.
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قصص نجاح
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سكرتاريا حقوق اإلنسان والحكم الصالح
“تجربة رائدة”

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

شددت جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية على أهمية دور املرأة في إحداث التغيير اجملتمعي عن طريق إقامة مجالس 
الظل – وهي فكرة قائمة على إدماج النساء في هياكل وهيئات مراقبة السياسات وممارسات امليزانية. تتمثل الغاية في إدراج 
واالجتماعية. وقد  السياسية  احلياة  النساء في  وزيادة مشاركة  احمللية  اجملالس  وبرامج  واحتياجاتهن في خطط  النساء  حقوق 
أثمر العمل في سنة 2013 عن تكوين 15 مجلس ظل يضم كل منها ما بني خمسة إلى تسعة أعضاء، وذلك في 15 موقعاً في 
الضفة الغربية. تتكون مجالس الظل من ناشطات وقائدات مجتمعيات وتعمل بدور نظم مساندة للنساء املنتخبات حديثاً 
في عضوية اجملالس احمللية. وقد جنحت هذه اجملالس، في مختلف املواقع، في الضغط من أجل دمج النساء في مشاريع التشغيل 
الطارئ وبرامج العمل االعتيادية، وأثّرت على اجملالس احمللية لكي توفر املكان جملالس الظل حيث ميكنها أن تعقد اجتماعاتها. أدى 
حتقيق هذه اخلطوات إلى تشجيع مشاركة النساء في عمليات صنع القرار وأتاح للنساء الوصول إلى الفضاء العام الذي كان 

يهيمن عليه الرجال سابقاً.
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 – الرابع  الفلسطينية  األهلية  المؤسسات  مشروع 
منح اإلبداع

“نهج مبادر”

جمعية السديل للرعاية التلطيفية

تعمل إميان ممرضة في مختبر بقرية بيت جاال. ومت تشخيص إصابتها بسرطان العقد اللمفية في عمر 27 سنة. وقد أدى هذا 
اخلبر الصادم، إلى جانب معاملة الناس لها وكأنها مشرفة على املوت، إلى شعور إميان باإلحباط ومنعها من السعي اللتماس 
العالج. وحلسن احلظ، تواصلت إميان مع جمعية السديل للرعاية التلطيفية ملرضى السرطان وقام مختص بالرعاية التلطيفية 
بزيارتها. حيث زودت اجلمعية إميان وجميع أفراد أسرتها بالدعم االجتماعي والنفسي. ووفرت لها من يرافقها إلى جلسات العالج 
الكيماوي والعالج باالشعة، وأتاحت لها املشاركة في جلسات عالج نفسي وأنشطة ترفيهية، شملت اليوغا واحللقات الصحية 
والتثقيفية. وعرفت إميان أنه ليس من الضرورة أن يكون السرطان قاتالً، على عكس ما يقوله أغلب الناس. وبعد أن حصلت على 
وعندما سئلت عن السبب،  العالج، كتبت إميان رسالة شكر وتقدير إلى جمعية السديل وقررت أن تتطوع ملساعدة اجلمعية. 

أجابت:

واالجتماعي حتى  والبدني  النفسي  الدعم  نواحي  أنا وأسرتي بجميع  تزويدي  في  جداً  كبير  بدور  قامت  السديل  جمعية  »ألن 
استطعت أن أتغلب على السرطان«.
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بناء القدرات:
“آفاق للتعاون وتبادل المعرفة”

مشروع تمكين المؤسسات النسوية 
في مجاالت استخدام تكنولوجيا المعلومات 

توفر هذه  )مصادر(.  األهلية  الفلسطينية للمؤسسات  البوابة  بإدارة  األهلية، منذ سنة 2006،  يقوم مركز تطوير املؤسسات 
البوابة االلكترونية الفرصة للمؤسسات األهلية الفلسطينية للتشارك باملعارف واإلجنازات والدروس املستفادة في ظل البيئة 

اجلغرافية املقسمة التي تعمل فيها.

نسوية  قاعدية  مجتمعية  مؤسسات   105 استكملت  للتنمية،  البلجيكية  الوكالة  عبر  البلجيكية  احلكومة  من  وبتمويل 
ركز التدريب على تزويد  من الضفة الغربية وغزة بنجاح برنامج تدريب لبناء القدرات نفذه مركز تطوير في أواخر سنة 2013. 
للمؤسسات  الفلسطينية  البوابة  استعمال  وكيفية  واملعلومات  االتصاالت  تكنولوجيا  في  األساسية  باملهارات  املشاركات 
األهلية »مصادر«. كما مت تعريف املؤسسات املشاركة مبدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية، والتي تعد أول مبادرة 

للتنظيم الذاتي في العالم العربي.

أتاح هذا املشروع للمؤسسات اجملتمعية القاعدية النسوية الوصول مبزيد من السهولة إلى مصادر التمويل عن طريق التعريف بعملها 
ما هو منصوص عليه في مدونة  املمارسات حسب  أفضل  املعرفة حول  اكتساب  إلى جانب  ودولياً،  األخرى محلياً  املؤسسات  أمام 

السلوك. كما عززت اللقاءات التدريبية مستويات التفاعل والتعاون بني املؤسسات املشاركة من مختلف املناطق الفلسطينية. 
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جمعية مجموعة غزة 
للثقافة والتنمية

أدى احلصار املفروض على قطاع غزة إلى تردي األوضاع 
املعيشية بشكل كبير ،وقد أضر ذلك باألطفال بشكل 
خاص، حيث يعتبر قطاع غزة أحد أكثر مناطق العالم 
اكتظاظاً بالسكان، ويعاني من نقص شديد في املرافق 
األطفال  يستطيع  التي  اآلمنة  واألماكن  املدرسية 
فيها اللعب والتعلم. بدورها، قامت جمعية مجموعة 
غزة للثقافة والتنمية، من خالل منحة التمكني التي 

إليجاد  سعياً   .2013 إلى   2011 سنة  من  الفترة  في  النطاق  واسع  تعليمي  مشروع  بتنفيذ  تطوير،  مركز  من  عليها  حصلت 
مساحات حتفز األطفال على التعلم، جنحت اجلمعية في جتديد وتطوير املكتبات في ست مدارس حكومية في مدينة غزة.

أحدث  هذا املشروع أثراً مباشراً على 10,697 طالباً وطالبة من خالل تزويدهم بعدد كبير من املراجع، وإتاحة وصولهم إلى أجهزة 
احلاسوب واإلنترنت، وهو ما كانوا يفتقدونه في السابق. كما مت تدريب 18 أمني مكتبة على أغراض اإلدارة والتنظيم والصيانة. 

انتهى املشروع بنجاح في أوائل سنة 2013.

هادية خالد الصيقلي، طالبة في الصف العاشر في مدرسة ابن خلدون للبنات، تؤكد على أن املكتبة اجلديدة قد غيرت الطريقة 
التي تتعامل فيها هي وزميالتها في الصف مع التعليم، حيث أشارت »أن بيئة املكتبة اجلديدة ومواردها التي ازداد حجمها قد 

أتاحت لنا مناخاً أكثر مالءمة وحتفيزاً للدراسة«.

ويفيد عبد الرحمن اقطيفان من مدرسة السلطان سليمان للبنني بأن املشروع ساهم في حتسني حتصيله التعليمي: »ال يوجد 
لدي حاسوب في البيت وال أستطيع الوصول إلى اإلنترنت، مما يجعل من الصعب علّي أن أجري األبحاث. ومنذ أن مت جتهيز املكتبة 

بأجهزة احلاسوب، إلى جانب املوارد األخرى، أصبحت اآلن قادراً على إجناز واجباتي املدرسية على أعلى املستويات«.

كما ازداد كذلك حب الطلبة للقراءة والكتابة، حسب تعبير طالبة الصف الرابع روان عبده في مدرسة الزيتون األساسية للبنات: 
»كانت املكتبة ]سابقاً[ متعبة بالنسبة لنا وكنت أنتظر بصبر إلى أن تنتهي حصة املكتبة، أما اآلن فأشعر بالسعادة من القراءة 

لساعات دون أن أحس بامللل... اآلن أنا أزور املكتبة بشكل يومي وأمتنى أن توجد حصتان للمكتبة كل يوم!«

إن رغبة هؤالء الطلبة اليافعني بالتعلم تقف شاهداً على أثر املشروع. ففي بيئة من احلصار االقتصادي واملادي، يكتسب حتفيز 
التعليم أهمية حيوية بالنسبة لنماء األطفال ورفاههم. وتكفل هذه املكتبات في املدارس احلكومية أن يتمكن األطفال األكثر 
عرضة للخطر، والذين يعيشون في أوضاع مقّيدة حلركتهم ومنائهم، من الوصول إلى املوارد التعليمية واملساحات اآلمنة للعب 

والتعبير عن أنفسهم.

مشروع المؤسسات األهلية الرابع – منح التمكين
تطوير المكتبات في المدارس الحكومية في قطاع غزة



مكتب املمثلية الدمناركية لدى السلطة الفلسطينية 

الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون 
الوكالة السويدية للتنمية الدولية )سيدا(

مكتب املمثلية الهولندية لدى السلطة الفلسطينية

االحتاد األوروربي

الجهات الداعمة
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الوكالة الفرنسية للتنمية

البنك الدولي احلكومة البلجيكية عبر الوكالة البلجيكية للتنمية



المالية واإلنفاق

تاريخ االنتهاءتاريخ البدءاملبلغاجلهة املانحة

18,060,0002010/5/12014/6/30*برنامج حقوق اإلنسان / احلكم الصالح – 4 مانحني
2,000,0002010/8/22013/12/31البنك الدولي – مشروع املؤسسات األهلية الفلسطينية الرابع

5,000,0002013/8/262016/9/30البنك الدولي – مشروع املؤسسات األهلية الفلسطينية الرابع – التمويل اإلضافي

6,500,0002010/7/72014/6/30الوكالة الفرنسية للتنمية – 5 مليون يورو
500,0002013/2/12015/1/31االحتاد األوروبي – 400,000 يورو

16,7712013/4/82013/12/6احلكومة البلجيكية عبر الوكالة البلجيكية للتنمية – 12,400 يورو
32,076,771مجموع املنح

اتفاقيات المنح بالدوالر األمريكي
للسنة المنتهية في 2013/12/31

المدفوعات الفعلية بالدوالر األمريكي
للسنة المنتهية في 2013/12/31

اإلنفاق السنوي

النسبة املدفوعات اجلهة املانحة

65.85% 3,404,234 *برنامج حقوق اإلنسان / احلكم الصالح – 4 مانحني
5.93% 306,774 البنك الدولي

27.71% 1,432,655 الوكالة الفرنسية للتنمية

0.32% 16,771 احلكومة البلجيكية عبر الوكالة البلجيكية للتنمية – 12,400 يورو

0.19% 9,556 آخرون

100.00% 5,169,990 مجموع اإلنفاق الكلي

* قائمة المانحين األربعة
الوكالة السويسرية للتنمية

الوكالة السويدية للتعاون الدولي
مكتب املمثلية الهولندية لدى السلطة الفلسطينية
مكتب املمثلية الدمناركية لدى السلطة الفلسطينية

دوالر أمريكي

السنة
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مبلغ املنحة بالدوالر األمريكياسم املؤسسة  األهلية

100,000جمعية الشبان املسيحية - القدس

72,000مركز املعمار الشعبي - رواق

33,630املركز العربي للتطوير الزراعي

40,500املركز الفلسطيني لإلرشاد

246,130اجملموع

اتفاقيات المنح الموقعة لعام 2013
المشروع التجريبي في منطقة )ج(: تحسين الظروف المعيشية في قرية بيت سكاريا

سكرتاريا حقوق اإلنسان والحكم الصالح-المرحلة الثانية
التمويل البرامجي

مبلغ املنحة بالدوالر األمريكي املوقع اسم املؤسسة  األهلية

70,000 األرض الفلسطينية احملتلة جمعية حقوق املواطن

19,000 األرض الفلسطينية احملتلة عدالة - املركز القانوني حلقوق األقلية العربية في اسرائيل

102,000 القدس مبكوم - مخططون من أجل حقوق التخطيط

169,000 القدس بتسيلم - مركز املعلومات اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان في األراضي احملتلة

169,000 القدس هموكيد - مركز الدفاع عن الفرد

24,000 األرض الفلسطينية احملتلة جمعية عنوان العامل

103,000 القدس اللجنة العامة ملناهضة التعذيب في اسرائيل

102,000 األرض الفلسطينية احملتلة  أطباء حلقوق اإلنسان
119,000 الضفة الغربية مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان

169,000 الضفة الغربية مؤسسة احلق

161,000 الضفة الغربية بديل - املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني

169,000 الضفة الغربية احلركة العاملية للدفاع عن األطفال - فرع فلسطني

32,000 القدس املبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية - مفتاح

110,000 الضفة الغربية املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة«

32,000 الضفة الغربية املركز الفلسطيني لقضايا السالم والدميقراطية

101,000 الضفة الغربية جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

108,000 الضفة الغربية مركز رام اهلل لدراسات حقوق اإلنسان

130,000 الضفة الغربية طاقم شؤون املرأة - رام اهلل

169,000 الضفة الغربية مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي

50,000 الضفة الغربية جمعية نساء من أجل احلياة

76,000 القدس امللتقى الفكري العربي

48,000 الضفة الغربية مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان

76,000 القدس مركز الدراسات النسوية

85,000 غزة مؤسسة الضمير حلقوق اإلنسان - غزة

169,000 غزة مركز امليزان حلقوق اإلنسان

169,000 غزة املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان

169,000 غزة مركز شؤون املرأة

2,900,000اجملموع
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غــزة

مركز تطوير املؤسسات األهلية

غزة

الرمال، عمارة الهيثم

هاتف: 2828999 -8 970+

فاكس: 2849921 -8 970+

الضفة الغربية

مركز تطوير املؤسسات األهلية

ص.ب 2173، رام اهلل

الرام، عمارة مجاهد، الطابق الثالث

هاتف: 2347771 -2 970+

فاكس: 2347776 -2 970+

www.ndc.ps / info@ndc.ps / www.humanrights.ps / www.masader.ps 

 FB/Markaz.Tatweer إنضموالصفحتنا على الفيسبوك

لإلتصال

تصميم وطباعة:

تلفاكس: 2957541 2 972+ 






