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ر�سالة مدير املركز
على  االجن���ازات  من  العديد  حققنا  وق��د   2009 العام  ا�ستقبلنا 
الرغم من التحديات االقت�سادية وال�سيا�سية التي �سادت مناطق 
ال�سفة الغربية وقطاع غزة خالل الفرتة املا�سية.  حيث اأن طبيعة 
العقبات، كان  التنمية واجهت عديدًا من  املتمثلة يف  املركز  عمل 
اأ�سدها احل�سار املفرو�ض على قطاع غزة، واحلواجز الع�سكرية 
باالإ�سافة  الغربية،  ال�سفة  اأرجاء  جميع  يف  املنت�سرة  االإ�سرائيلية 
املحتلة.  القد�ض  االأرا�سي يف  البيوت وم�سادرة  �سيا�سة هدم  اإىل 
جتنيد  من  الفرتة  هذه  خالل  املركز  متكن  العقبات،  هذه  ورغم 
التي  الربامج  وتاأثري  فاعلية  زي��ادة  وكذلك  االأم��وال،  من  الكثري 
ينفذها مرتكزًا على املهارات العالية التي يتمتع بها طاقم املركز، 

واإىل الثقة الكبرية التي يتمتع بها املركز من عديد املانحني وال�سركاء الدوليني واملحليني. 

عملنا اجلاد والدوؤوب ولد الكثري من النجاحات و�سكل دافعا لتحقيق املزيد منها، وجت�سيد روؤية املركز التي نتطلع اإىل حتقيقها، 
والعمل اأي�سا على تطوير الربامج وامل�سروعات التي ينفذها. ويف �سبيل ذلك، �سيقوم مركز تطوير يف مطلع العام 2009 على اإعداد 
خطة اإ�سرتاتيجية ثانية ملدة ثالثة اأعوام، التي من �ساأنها اأن ت�ساعد املركز على التكيف مع التطورات التي ت�سهدها ال�سفة الغربية 

وقطاع غزة، ومن �سمنها تدهور االأو�ساع االإن�سانية يف قطاع غزة، و�سيا�سة احلكومة االإ�سرائيلية جتاه القد�ض.
 

املجتمع  تنمية  به جتاه  املنوط  بالدور  والقيام  التكيف  على  قدرته  الفل�سطيني  االأهلي  العمل  قطاع  يثبت  الظروف،   هذه  �سمن 
الفل�سطيني. نحن يف مركز تطوير نعمل مع موؤ�س�سات املجتمع املحلي يف العديد من املناطق الفل�سطينية التي تعترب االأكرث فقرًا 
وتهمي�سًا، حيث اأننا نوؤمن ب�سرورة متكني هذه املوؤ�س�سات عرب بناء قدراتها، وت�سهيل و�سول امل�ساعدات الدولية لها. وباعتبارها 

موؤ�س�سات فاعلة تقع �سمن نطاق املجتمع املحلي، فهي االأكرث معرفة وقدرة على م�ساعدته.

خالل العام 2008،عمل مركز تطوير مع ما يزيد عن 180 موؤ�س�سة اأهلية حملية تن�سط يف تقدمي اخلدمات للمجتمع الفل�سطيني. 
كذلك، �ساهم املركز يف اإعداد مدونة �سلوك املوؤ�س�سات االأهلية الفل�سطينية، والتي وقعت عليها حتى االآن اأكرث من 500 موؤ�س�سة 

اأهلية فل�سطينية. حيث اأُعدت هذه املدونة بهدف تعزيز مبادئ ال�سفافية وامل�ساءلة واحلاكمية اخلا�سة بعمل القطاع االأهلي.

يتقدم مركز تطوير بجزيل ال�سكر والعرفان لداعميه و�سركائه على ما اأولوه له من ثقة وما اأبدوه من تعاون بهدف متكني قطاع 
العمل االأهلي الفل�سطيني. كما يتقدم املركز بال�سكر اخلا�ض ملجل�ض اإدارته، وطاقمه يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة على تفانيهم 

بالعمل يف ظل الظروف ال�سعبة التي ع�سفت مبجتمعنا الفل�سطيني.

غ�سان ك�سابرة 
مدير املركز
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الر�ؤية
  

الر�ؤية الداخلية: ن�سعى اأن نكون املوؤ�س�سة االأوىل املتخ�س�سة والرائدة والنموذجية يف تطوير ومتكني املوؤ�س�سات والقطاع االأهلي 
يف فل�سطني. الر�ؤية اخلارجية: اأن نرى �سعبنا وقد حقق كامل اأهدافه.

الر�سالة
ي�سعى املركز اإىل تطوير قدرات املوؤ�س�سات االأهلية وتعزيز اعتمادها على ذاتها ودعم ا�ستدامتها، وتعزيز وتطوير م�ستويات واآليات 
التن�سيق والتعاون امل�سرتكة بني املوؤ�س�سات و�سبكات واحتادات العمل االأهلي. كما ت�سهم يف توفري املعلومات والدرا�سات الدقيقة 

وال�ساملة واملتاحة للجميع حول القطاع االأهلي وبراجمه واأن�سطته. 

اأهداف مركز تطوير 
تطوير م�ستويات التن�سيق والتعاون وامل�ساركة بني املنظمات االأهلية وال�سبكات واالحتادات، وتطوير م�ستوى التعاون والتكامل 

مع القطاعات االأخرى مبا فيها العام واخلا�ض.

تطوير قدرات املوؤ�س�سات االأهلية وتعزيز ا�ستدامتها، واعتمادها على الذات.

حتديد جمموعة من املعايري ملوؤ�س�سات العمل االأهلي، واالإ�سهام يف تطوير ال�سيا�سات العامة املتعلقة بالعمل االأهلي بالتعاون مع 
الهيئات واالحتادات وال�سبكات االأهلية الفل�سطينية.

التعبئة وك�سب التاأييد لدعم عمل القطاع االأهلي يف فل�سطني.

جمع وتوثيق معلومات واأبحاث دقيقة و�ساملة حول العمل االأهلي وموؤ�س�ساته وتوفريها للجميع.

واملحتاجني  الفقراء  واحتياجات  املجتمع  تطوير  لغايات  ا�ستجابة  اأكرث  لت�سبح  االأهلية  املوؤ�س�سات  قدرات  تعزيز  الإ�سهام يف 
واملهم�سني.

امل�ساهمة يف بناء وتطوير جمتمع فل�سطيني مدين ودميقراطي ي�ستند اإىل التعددية ال�سيا�سية و�سيادة القانون واحرتام حقوق 
االإن�سان.
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ال�سفة الغربية �قطاع غزة: معلومات اأ�سا�سية
106)وكالة االأمم املتحدة، 2006(موؤ�سر التنمية الب�سرية

0.731 )وكالة االأمم املتحدة، 2006(قيمة موؤ�سر التنمية الب�سرية
3.9 مليون )اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني(ال�سكان

3.3% )اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني(معدل النمو ال�سكاين

امل�ساحة
حدود  يف  مربعة  اأميال   2.305( مربعًا  م��رتًا  كيلو   5.970
مربعًا(  مياًل  مربعا )141  كيلو مرتًا  و365  الغربية(  ال�سفة 

لقطاع غزة
73 �سنة )االأمم املتحدة(العمر املتوقع عند الوالدة

92.4% ) االأمم املتحدة (معدل معرفة القراءة والكتابة
20 ) االأمم املتحدة (معدل وفيات الر�سع )لكل 1000(

1% املتوقع خالل العام IMF ( 2008 ( اإجمايل الناجت املحلي

ال�سفة الغربية 56% 58% ) االأمم املتحدة (معدل الفقر )2007(
غزة %70

املركزي معدل البطالة اجل��ه��از   (  %33.4
لالإح�ساء الفل�سطيني (

ال�سفة الغربية: %19.8 
غزة %44.8
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اأهم االجنازات خالل العام 2008
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نوعية  اجتماعية  خدمات  تقدمي  يف  خربة  ذات  اأهلية  موؤ�س�سة   28 متكني 
اخلا�سة  االحتياجات  ذوي  لالأطفال  دمج  برامج  مثل  للمجتمع،  وخمتلفة 
للن�ساء  القانونية  واالإر�سادات  امل�ساعدات  وتقدمي  االأ�سحاء،  اأترابهم  مع 

املت�سررات ب�سبب الظروف االجتماعية واالقت�سادية.

دعم 7 موؤ�س�سات اأهلية لتقدمي خدمات رعاية �سحية تخ�س�سية مل�ست�سفيات 
فل�سطينية غري متوفرة يف النظام ال�سحي احلكومي.

التن�سيق  اأجل حت�سني  وبلديات من  اأهلية  موؤ�س�سات   7 ال�سراكات بني  بناء 
والتخطيط فيما بينها بهدف تقدمي اخلدمات للمجتمع.

دعم 8 موؤ�س�سات اأهلية �سريكة وذات خربة من اأجل امل�ساعدة يف حت�سني 
نوعية اخلدمات االجتماعية التي تقدمها 45 موؤ�س�سة اهلية جمتمعية. 

موؤ�س�سات  لعمل  وال�سفافية  وامل�ساءلة  ال�سالح،  احلكم  ملبادئ  الرتويج 
الفل�سطينية،  االأهلية  املوؤ�س�سات  �سلوك  مدونة  اإعداد  عرب  االأهلي  القطاع 

والتي وقعت عليها اأكرث من 500 موؤ�س�سة اأهلية.

دعم التن�سيق وتبادل املعلومات داخل قطاع العمل االأهلي من خالل دعم 4 
�سبكات واحتادات اأهلية مظالتية وخمت�سة. 

دعم 25 موؤ�س�سة تعمل يف جمال حقوق االإن�سان واحلكم ال�سالح من اأجل 
الفل�سطينية  املناطق  يف  ال�سالح  واحلكم  االإن�سان  حقوق  مبادئ  تعزيز 

املحتلة.

الفل�سطينية  البوابة  تقدمها  التي  النوعية  اخل��دم��ات  وتو�سيع  حت�سني 
“م�سادر” للموؤ�س�سات االأهلية التي زاد عدد اأع�سائها عن 450 موؤ�س�سة. 

وهم  املمولني  م��ن  جمموعة  لي�سمل  تطوير  ملركز  التمويل  اآف���اق  تو�سيع 
)�سوي�سرا، والدامنرك، وال�سويد وهولندا(، باالإ�سافة اإىل مكتب املفو�سية 

االوروبية للم�ساعدات التقنية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة. 
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منذ تاأ�سي�سه، عمل مركز تطوير على تو�سيع نطاق عمله وتدخالته الربناجمية ليدير اأربعة برامج رئي�سية وهي: م�سروع املوؤ�س�سات 
االأهلية الفل�سطينية الثالث، وم�سروع خلق فر�ض عمل، وبرنامج حقوق االإن�سان واحلكم ال�سالح، والبوابة الفل�سطينية “م�سادر”، 
وذلك مببلغ اإجمايل يتجاوز 23 مليون دوالر. ترتاوح اأهداف هذه الربامج بني توفري الدعم الطارئ والتطوير القطاعي مل�ساعدة 
املوؤ�س�سات االأهلية على حتقيق اأهدافها وتطويرها. وت�ساعد برامج املركز اأي�سًا على تطوير موؤ�س�سات قطاع العمل االأهلي وجعلها 
اأكرث ا�ستجابة لالحتياجات املجتمعية عرب حت�سني اأدائها وحتقيق النتائج املرجوة من براجمها، باالإ�سافة اإىل توفري اخلدمات 
النوعية للفئات الفل�سطينية االأكرث فقرًا وتهمي�سًا. يعمل مركز تطوير على ثالثة حماور تنموية رئي�سية هي: تقدمي املنح، والتطوير 
اأكرث قدرة على اال�ستدامة  االأهلية، وجعلها  املوؤ�س�سات  اإىل تعزيز ورفع كفاءة  القدرات، والتي تهدف مبجملها  القطاعي، وبناء 

واالعتماد على الذات.

منهج املركز التنموي
التنمية متعددة ال�جه
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برامج املنح

اأنواع خمتلفة من املنح لتمويل املوؤ�س�سات االأهلية بهدف حت�سني وتطوير اخلدمات االجتماعية املقدمة  يقدم مركز تطوير �ستة 
لفئات خمتلفة من املجتمع. وميكن للموؤ�س�سات املحلية الفل�سطينية اأن حت�سل على هذه املنح من خالل طرق فعالة جتمع ما بني 
تقييم احلاجات امللحة املحلية، تطوير امل�ساريع وتقييم العمليات، باال�سافة اىل تقدمي امل�ساعدة الفنية والتقنية واإر�ساد املوؤ�س�سات 

االأهلية.

1. منح التمكني
تقدمي  االأهلية ذوات اخلربة يف  املوؤ�س�سات  املنح  تدعم هذه 
خدمات اجتماعية نوعية وخمتلفة للفئات االأكرث فقرًا وتهمي�سَا 
مل�ساعدتهم على جتاوز الظروف ال�سيئة التي يعي�سونها. كما 
االأهلية  املوؤ�س�سات  ق��درات  بناء  يف  اأي�سًا  املنح  هذه  ت�ساعد 
وت�سميم  االحتياجات  حتديد  يف  اإ�سراكها  عرب  ومتكينها 

وتنفيذ امل�ساريع.

2. منح ال�سراكة
ممت هذه املنح الإن�ساء �سراكات ما بني املوؤ�س�سات االأهلية  �سُ
لها  التي  املوؤ�س�سات  مع  املتوا�سعة  اخل��ربة  ذات  ال�سغرية 
خربة طويلة وتعمل على م�ستوى الوطن. وهدف هذه املنح هو 
متكني املوؤ�س�سات ال�سريكة من خالل حت�سني نوعية اخلدمات 
املوؤ�س�سات  لدى  التمويل  فر�ض  وحت�سني  وفعاليتها،  املقدمة 
ال�سريكة واكت�ساب اخلربة من املوؤ�س�سة الرائدة يف جماالت 

خمتلفة كاإدارة امل�ساريع وت�سميم الربامج. 

3. منح ال�سحة التخ�س�سية
ت�ساهم هذه املنح يف دعم امل�ست�سفيات واملراكز الطبية التابعة 
ملوؤ�س�سات اأهلية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة والتي اأبرمت 
عقودًا مع وزارة ال�سحة الفل�سطينية لتقدمي خدمات رعاية 
�سحية تخ�س�سية غري متوفرة يف النظام ال�سحي احلكومي 
االأمرا�ض  وع��الج  العيون،  وجراحة  الطبيعي،  العالج  مثل 

ال�سرطانية، وجراحة االأع�ساب ... الخ.

4. منح �سراكة املوؤ�س�سات االأهلية والبلديات
ال�سفة  يف  ف��ق��رًا  االأك���رث  املحافظات  املنح  ه��ذه  ت�ستهدف 
الغربية وقطاع غزة، وت�سجع على ال�سراكة ما بني البلديات 
الن�ساطات  وتنفيذ  اخلدمات  لتح�سني  االأهلية  واملوؤ�س�سات 
امل�سرتكة التي تلبي االحتياجات املجتمعية يف جماالت خمتلفة 

مثل تنمية الطفولة املبكرة، وتعليم الكبار.

5. منح خلق فر�ض عمل
تدعم هذه املنح م�ساريع خلق فر�ض عمل يف ال�سفة الغربية 
عرب  الطارئة  احلاجات  اإىل  اال�ستجابة  بهدف  غزة  وقطاع 
فل�سطني،  يف  فقرًا  االأك��رث  للمجتمعات  امل��ادي  الدعم  توفري 

وذلك عن طريق خلق فر�ض عمل موؤقتة لل�سكان.

6. منح حقوق االإن�سان واحلكم ال�سالح
واحلكم  االإن�سان  حقوق  برنامج  يف  املنح  عن�سر  ي�ستهدف 
واإ�سرائيلية،  فل�سطينية  حملية،  اأهلية  موؤ�س�سات  ال�سالح 
وحتمي  وت��دع��م،  وت�سجع،  امل��ذك��وري��ن،  امل��ج��ال��ني  يف  تعمل 
يف  ال�سالح  واحل��ك��م  االإن�����س��ان  حقوق  مم��ار���س��ات  وت��راق��ب 

املناطق الفل�سطينية املحتلة.
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تط�ير قطاع العمل الأهلي

املوؤ�س�سات  مهنية  م�ستوى  رفع  بهدف  اأُجريت  التي  امل�سرتكة  واالأبحاث  املعلومات  اإىل  ا�ستنادًا  القطاعي  التطوير  برنامج  �سمم 
االأهلية الفل�سطينية وتعزيز منظومتها القيمية. وتعمل اأن�سطة الربنامج على متكني قطاع املوؤ�س�سات االأهلية ككل لكي ت�سبح اأكرث 
ا�ستجابة و�سفافية وم�ساءلة جتاه املجتمع وذلك عرب تبني املبادئ واملعايري املثلى، وتعزيز التن�سيق القطاعي، واإجراء الدرا�سات 

واخلطط االإ�سرتاتيجية.

مدونة �سلوك املوؤ�س�سات االأهلية الفل�سطينية: مت تطوير مدونة ال�سلوك كاآلية توجيه لعمل موؤ�س�سات القطاع االأهلي الفل�سطيني 
وتعزيز مبادئ ال�سفافية وامل�ساءلة واحلكم ال�سالح لديها. و ت�سع املدونة املعايري واالإر�سادات املهنية واالأخالقية واالإدارية 
التي جت�سد القيم واملبادئ التي متثل اأ�سا�ض املجتمع املدين الفل�سطيني. وقد وقع عليها طوعيا اأكرث من 500 موؤ�س�سة اأهلية 

منها 100 موؤ�س�سة تلقت امل�ساعدة الفنية لتعزيز قدراتها من اجل االلتزام مببادئ املدونة.

التن�سيق وتبادل املعلومات �سمن قطاع املوؤ�س�سات االأهلية: ت�سمل هذه اجلزئية الن�ساطات الرئي�سية التالية:

•دعم ال�سبكات املظالتية: يقدم مركز تطوير الدعم لل�سبكات املظالتية االربع والتي متثل ما يزيد عن األف موؤ�س�سة اهلية من  	
اجل تعزيز تبادل اخلربات، والتعاون، والتن�سيق فيما بني ال�سبكات واع�سائها.

•دعم ال�سبكات االهلية املخت�سة: يوفر مركز تطوير الدعم الربع �سبكات خمت�س�سة متثل قطاعات ال�سباب، والرثوة احليوانية،  	
والبيئة، والثقافة. 

ال�سيا�سات والبحوث: خالل العام 2008 حدد مركز تطوير بحثني رئي�سني للعمل عليهما، وقد متت املبا�سرة يف تنفيذهما خالل 
الربع االأخري من العام 2008. وهذان البحثان هما:

•م�سح للتمويل اخلارجي للموؤ�س�سات االأهلية الفل�سطينية: �سريكز هذا البحث على فر�ض التمويل املتوفرة لقطاع العمل االأهلي  	
التخطيط  يف  ت�ساعدهم  اأداة  القرار  و�سناع  لل�سيا�سيني  و�سيوفر  القطاع.  هذا  ومتطلبات  باالحتياجات  مقارنة  الفل�سطيني 

ب�سكل اف�سل الإ�سراك قطاع العمل االأهلي يف عملية بلورة اال�سرتاتيجيات، واخلطط، والتدخالت امل�ستقبلية.
•ت�سجيع التعاون بني املوؤ�س�سات االأهلية والقطاع اخلا�ض عن طريق بحث ال�سيا�سات: ويهدف هذا البحث اإىل ت�سجيع وتفعيل  	

مبداأ امل�سوؤولية االجتماعية.  

بناء القدرات

 تهدف برامج بناء القدرات اإىل تطوير وتقوية املهارات، والقدرات، واالإجراءات، وموارد املوؤ�س�سات من اجل حت�سني اأدائها ونوعية 
اخلدمات التي تقدمها للمجتمع. وت�سمل اإ�سرتاتيجية بناء القدرات لدى مركز تطوير العنا�سر التالية: املوارد الب�سرية، والتطوير 

املوؤ�س�سي والقانوين. 
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التخفيف من ال�سع�بات الجتماعية لدى املجتمعات الأكرث فقراً �تهمي�سا
م�سروع خلق فر�ض عمل يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة ممول من الوكالة الفرن�سية للتنمية

قدمت الوكالة الفرن�سية للتنمية منحة بقيمة 6 ماليني يورو )7.6 مليون دوالر( للم�ساهمة يف حتديد االحتياجات الطارئة 
وحت�سني االأو�ساع االقت�سادية للمجتمعات االأكرث فقرًا يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة. وذلك عن طريق خلق فر�ض عمل يف 

املناطق التي ٌتعاين من اإرتفاع يف معدل البطالة.

ُي�سري تقرير الفقر الذي اأ�سدره برنامج االأمم املتحدة االإمنائي عام 2007 اإىل اأن معدل الفقر يف املناطق املحتلة و�سل 
اإىل 58% من �سمنها 30% من االأ�سر التي تعي�ض فقرًا مدقعًا. �سي�ساهم هذا الربنامج يف التخفيف من االأعباء االقت�سادية 
للعائالت الفل�سطينية االأكرث فقرًا وتهمي�سًا عن طريق توفري فر�ض عمل لهم من خالل تنفيذ م�ساريع بنية حتتية وبناء 

مرافق جمتمعية حملية تابعة ملوؤ�س�سات اأهلية، مثل ريا�ض اأطفال ومرافق ريا�سية.

يوم   140.000 يقارب  ما  وتوفري  اأهلية،  موؤ�س�سة   50 حلوايل  امل�ساعدة  الربنامج  هذا  خالل  من  تطوير  مركز  �سيقدم 
عمل. 

تاأهيل اآبار قدمية يف املناطق اجلن�بية من فل�سطني
رمم مركز تطوير بال�سراكة مع جمعية ال�سبان امل�سيحية 46 بئرًا زراعية قدمية يرجع تاريخها اإىل اأكرث من 1000�سنة. 
تقع هذه االآبار يف القرى واملناطق التي يقطنها البدو �سرقي مدينة بيت حلم، حيث تعاين هذه املناطق نق�سًا حادًا يف املياه 

خا�سة يف ف�سل ال�سيف.

تاأهيل  واإع���ادة  وترميها  االآب���ار  ه��ذه  تنظيف  مت  لقد 
لتنقية  خا�سة  ط��رق  اإيجاد  اإىل  باالإ�سافة  جماريها 

مياهها.

عائلة حمدة حمد التي ت�سم اأحد ع�سر فردًا يعي�سون 
التي  االأ���س��ر  اإح��دى  كانت  واح��دة  خيمة  يف  جميعهم 
ا�ستفادت من هذا امل�سروع. تقول حمدة : “قبل ترميم 
ال�سري  اإىل  ن�سطر   كنا  املوجودة يف منطقتنا،  االآب��ار 
على  احل�سول  اأج��ل  م��ن  املا�سية  بقطعان  �ساعتني 
املياه، االآن ومع توفر املياه مل نعد من�ِسي هذه امل�سافات 

الطويلة.”

امل�سر�عات االأكرث جناحًا خالل العام 2008
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م�ساعدة املزارعني يف منطقة الظاهرية 

جمعية الظاهرية للتطوير والتنمية الريفية كانت من �سمن املوؤ�س�سات التي ا�ستفادت من منحة الوكالة الفرن�سية للتنمية 
ريفية يف جنوب  الظاهرية، منطقة  زراعيًا يف منطقة  م�سروعًا  نفذت اجلمعية  م�ساريع خلق فر�ض عمل، حيث  لتنفيذ 
اأرا�سيهم الزراعية، وحفر االآبار  ال�سفة الغربية. امل�سروع هدف اإىل حت�سني الظروف املعي�سية للمزارعني عرب حت�سني 

اجلوفية و�سق الطرق الزراعية لت�سهيل الو�سول والتنقل �سمن هذه املنطقة.

عانت منطقة الظاهرية خالل ال�سنوات القليلة املا�سية ندرة يف �سقوط االأمطار، مما اأدى اإىل ترك م�ساحات وا�سعة من 
اأجل تعزيز  االأرا�سي من  اأن املزارعني يف تلك املنطقة بحاجة ما�سة لزراعة هذه  االأرا�سي اخل�سبة دون زراعة. علمًا 

ملكيتهم لها يف وجه خمططات االحتالل االإ�سرائيلي الهادفة اإىل م�سادرة هذه االأرا�سي من اأجل بناء امل�ستوطنات. 

�سق طريق زراعي يف منطقة )عناب الكبري( كان من الن�ساطات الرئي�سية لهذا امل�سروع، فهذا الطريق مّكن عددًا كبريًا 
بال�سكان. هكذا  قريتني مكتظتني  ما بني  الربط  الطريق يف  �ساهم هذا  كما  اأرا�سيهم.  اإىل  الو�سول  املزارعني من  من 
وللمرة االأوىل، اأ�سبح باإمكان �سكان قرية )عناب الكبري( التي يقطنها حوايل 6000 ن�سمة، الو�سول ب�سهولة اإىل )قرية 

عرب الرما�سني(، التي يقطنها حوايل 5000 ن�سمة.

اإ�سافة اإىل ذلك، فقد �سجع �سق هذا الطريق �سركة الكهرباء على متديد �سبكة حديثة قادرة على تزويد عدد اأكرب من 
ال�سكان بالكهرباء. باالإ�سافة اإىل م�ساعدة الكثري من املزارعني على العودة اإىل زراعة اأرا�سيهم نتيجة لتح�سن الظروف 

املحيطة والتي اأدت اإىل زيادة الفائدة من الزراعة. 

الريفية،  والتنمية  للتطوير  الظاهرية  جمعية  رئي�ض 
من  قلل  الطريق  هذا  "�سق  قال:  الطل،  خليل  ال�سيد 
كان  الذين  الطلبة  خ�سو�سًا  ال�سكان،  معاناة  حجم 
مدار�سهم  اإىل  للو�سول  طويلة  ل�ساعات  ال�سري  عليهم 
كل يوم. كما اأن هذا الطريق حل م�سكلة و�سول �سيارات 
االحتالل  ق��وات  اأغلقت   حال  يف  قرية  اإىل  االإ�سعاف 

االإ�سرائيلي الطريق الرئي�سي املوؤدي اإليها".
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زيادة م�ارد الدخل من زراعة التم�ر �النخيل 

 اجلمعية االأهلية لتطوير النخيل والتمور هي اإحدى املوؤ�س�سات االأهلية امل�ستفيدة من منحة الوكالة الفرن�سية للتنمية خللق 
فر�ض عمل يف قطاع غزة.  ح�سلت اجلمعية على منحة بقيمة 150.000 يورو ) 200.000 دوالر( لتطوير واإعادة تاأهيل 
يتجاوز معدل  وو�سط قطاع غزة، حيث  الفقرية جنوب  املناطق  للم�ساهمة يف خلق فر�ض عمل يف  النخيل  زراعة  قطاع 
البطالة هناك 45% ) اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني(. �سملت العنا�سر الرئي�سية لهذا امل�سروع اإعادة ا�ست�سالح 
العمل  وور�ض  التدريب  وتوفري  النخيل،  ف�سائل  �سراء  2.250 من  وكذلك   املدمرة،  الزراعية  االأرا�سي  دومنًا من   150
وا�ستخدامها الإنتاج االأعالف وتوزيعها على  النخيل  اإىل جتميع خملفات  باالإ�سافة  الزراعية،  التقنيات  للمزارعني حول 

املزارعني الذين هم بحاجة اإليها. 

عبد احلميد اأبو اأ�سعد، خم�سون عامًا، اأحد املزارعني امل�ستفيدين من هذا امل�سروع، كان يعمل �سابقًا داخل اإ�سرائيل، ولكن 
خالل ال�سنوات الثماين املا�سية مت منع �سكان غزة من الدخول اإىل اإ�سرائيل. يقول عبد احلميد: “العمل الوحيد الذي 
اجلمعية  اأج��رت  للزراعة”.  العودة  هو  اأمامنا  تبقى 
االأهلية تقييمًا لالحتياجات يف منطقة امل�ساعل، حيث 
ال�سغرية  النخيل  اأوراق  من  العديد  هناك  اأن  تبني 
اإذا  للمزارعني،  ميكن  والتي  االأر���ض،  على  املتناثرة 
ف�سائل  الإنتاج  ا�ستخدامها  املالئم،  التدريب  تلقوا 
متقدمًا يف جمال  تدريبًا  تلقى  احلميد  عبد  النخيل. 
اإنتاج  على  ق��ادرًا  كان  وبالتايل  الزراعية،  التقنيات 
150 ف�سيلة نخيل العام املا�سي، حيث متكن من بيعها 
ثابت  م�سدر  تاأمني  وبالتايل  دوالر،   4.500 مببلغ 

للدخل الأ�سرته.

الزراعة يف فل�سطني
9%امل�ساهمة يف الناجت القومي االإجمايل )وزارة الزراعة(

17%الزيادة االإنتاجية. من 1993 وحتى 2003 )وزارة الزراعة(

ن�سبة القوة العاملة )مركز االإح�ساء الفل�سطيني(
ال�سفة الغربية %16.3 

غزة %7.1

ن�سبة االأرا�سي املزروعة اأ�سجار فاكهة )مركز االإح�ساء الفل�سطيني(
ال�سفة الغربية %7.4

غزة %69
62.2%ن�سبة االأرا�سي املزروعة اأ�سجار فاكهة )مركز االإح�ساء الفل�سطيني(

112.000االأ�سر التي يعتمد دخلها على الزراعة يف غزة )االأمم املتحدة(
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العمل على تط�ير قدرات م�ؤ�س�سات قطاع العمل الأهلي �دمي�مة خدماته ال�سر�رية
م�سروع املوؤ�س�سات االأهلية الفل�سطينية الثالث ممول من البنك الدويل

م�سروع املوؤ�س�سات االأهلية الفل�سطينية الثالث، جاء بتمويل من البنك الدويل بقيمة 10 ماليني دوالر لدعم ومتكني قطاع املوؤ�س�سات 
االأهلية من تقدمي املنح والبناء املوؤ�س�سي لتح�سني فعالية قطاع العمل االأهلي، وا�ستقالليته، وا�ستمراريته، وذلك على مدار ثالث 

�سنوات )2007 – 2009(.

املراأة الفل�سطينية
87.4% )اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني، 2006(معدل معرفة القراءة والكتابة

15% )اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني، 2006(امل�ساركة يف �سوق العمل
18.7 )وزارة ال�سحة(معدل �سن الزواج

73.8 )وزارة ال�سحة(معدل العمر
3.89 )وزارة ال�سحة(معدل اخل�سوبة

66.5% )وزارة ال�سحة(االأمهات احلا�سالت على �سهادات مدر�سية 
11.5% )وزارة ال�سحة(االأمهات احلا�سالت على درجات تعليمية

متكني املراأة الفل�سطينية يف املناطق الريفية 

منح ال�سراكة تهدف اإىل متكني موؤ�س�سات املجتمع املحلي عرب نقل املعرفة واخلربات من املوؤ�س�سات االأهلية الكبرية ذات 
اخلربة الوا�سعة والرا�سخة اإىل املوؤ�س�سات ال�سغرية.  

جلان االإغاثة الزراعية الفل�سطينية هي اإحدى املوؤ�س�سات ال�سريكة، حيث ح�سلت على منحة بقيمة 330.000 دوالر  من 
اأجل حت�سني القدرات يف جمال تربية احليوانات عرب ال�سراكة مع 7 موؤ�س�سات اأهلية حملية يف مناطق خمتلفة مبحافظة 
اخلليل. اإ�ستهدف هذا امل�سروع ب�سكل اأ�سا�سي االأ�سر التي تعيلها ن�ساء، حيث ا�ستفادت منه حوايل 100 امراأة، و�ساهم يف 

زيادة دخلهن وتعزيز دورهن يف املجتمع املحلي.

اللواتي  الن�ساء  اإحدى  كانت  اخلليل  جنوبي  الريحية  قرية  من  حممد  اأم 
ا�ستفدن من هذا امل�سروع. اإ�ستلمت اأم حممد 3 روؤو�ض من االأغنام اإ�سافة 
اإىل علف ملدة �ستة �سهور، وتلقت اأم حممد تدريبًا على كيفية اإدارة املزارع 
اإنتاج  يف  مهاراتها  لتطوير  الفر�سة  لها  اأتيحت  كما  االأغ��ذي��ة.  وت�سنيع 
خمتلف م�ستقات االألبان املنزلية التقليدية. تقول اأم حممد:" با�ستطاعتي 
االآن توفري بع�ض الدخل الأ�سرتي. زوجي الذي كان العائل الوحيد لالأ�سرة، 
عاطل عن العمل منذ ثالث �سنوات". اأم حممد  حاليًا تبيع منتجات االألبان 

مثل اجلنب والزبدة جلريانها الإعالة اأ�سرتها.
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دعم طالب مدار�س القد�س

مركز ال�سرايا خلدمة املجتمع يف القد�ض كان واحدًا من �سمن املوؤ�س�سات العديدة التي ا�ستفادت من منح التمكني التي 
قدمها مركز تطوير خالل العام 2008. فقد ح�سل مركز ال�سرايا على منحة لعامني بقيمة 90.000 دوالر لتنفيذ وتطوير 
اإىل  اإ�سافة  املركز وخمترب احلا�سوب،  تاأثيث مكتبة  وي�سمل ذلك  بناء قدراته.  املركز، وكذلك  التي يقدمها  الن�ساطات 

ت�سميم برامج م�ساندة لتعليم طلبة املدار�ض بعد انتهاء الدوام املدر�سي.

الهدف الرئي�سي لهذا الربنامج هو تطوير القدرات على ا�ستخدام احلا�سوب حلوايل 200 طالب/ة من خم�ض مدار�ض يف 
املدينة، هذه املدار�ض وبناًء على معلومات وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية تعاين من اأعلى ن�سبة ت�سرب مدر�سي 
يف املناطق الفل�سطينية املحتلة. كما اأن هذا الربنامج ي�ساهم يف تطوير القدرات االإبداعية والثقافية لدى الطلبة، وي�ساعد 

يف تطوير اأدائهم املدر�سي.

مركز  ن�ساطات  �ساركن يف  اللواتي  الطالبات  اإحدى  كانت  الالجئة،  الفتاة  مدر�سة  طالبة يف  �سنة،   14 الطحان،  �سلوى 
مهاراتها  تطور  اإىل  اأدى  مما  تطبيقاته،  وخمتلف  احلا�سوب  ا�ستخدام  على  تدريبًا  تلقت  كزميالتها،  �سلوى،  ال�سرايا. 
با�ستخدام برنامج احلا�سوب  القد�ض  اإنتاج فيلم وثائقي عن  ا�ستخداماته املختلفة، وهذه املهارات مكنت �سلوى من  يف 

ل�سناعة االأفالم.

االأطفال الفل�سطينيون )امل�سدر: وكاالت االأمم املتحدة(
99%ال�سباب )15 – 24 �سنة( معدل معرفة القراءة والكتابة، 2000 - 2006

88.5%ن�سبة االلتحاق بالدرا�سة االبتدائية 2000 – 2006
34.7%عدد الطالب يف ال�سف الواحد )2003(

13.3%االأطفال الذين ي�ستخدمون االنرتنت عرب احلا�سوب )2005(
7%االأطفال الذين ي�ستخدمون االنرتنت

10%االأطفال الذين يعانون من مر�ض التقزم حتت �سن اخلام�سة )2000 – 2006(
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اإطالق مد�نة �سل�ك امل�ؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية 

�ساهم مركز تطوير يف اإعداد مدونة �سلوك املوؤ�س�سات االأهلية الفل�سطينية التي كانت االأوىل من نوعها يف فل�سطني والعامل العربي. 
واأهداف املدونة هي حت�سني مبادئ امل�ساءلة، وال�سفافية، واحلكم ال�سالح �سمن قطاع العمل االأهلي حيث متت امل�سادقة عليها من 
قبل عدد كبري من املوؤ�س�سات االأهلية الفل�سطينية. اأعدت هذه املدونة لكي تكون املرجعية الرئي�سية للممار�سات املهنية واالأخالقية 

التي حتكم نطاق العمل االأهلي الفل�سطيني.

كما �ساهم املركز يف ت�سكيل ائتالف ملدونة ال�سلوك، وهو ي�سم يف ع�سويته ال�سبكات واالحتادات املظالتية التالية:  �سبكة املنظمات 
الفل�سطيني  واالحتاد  اخلريية،  للجمعيات  العام  الفل�سطيني  االحتاد  االأهلية،  للموؤ�س�سات  الوطنية  الهيئة  الفل�سطينية،  االأهلية 

للمنظمات غري احلكومية يف قطاع غزة. ويقوم مركز تطوير بدور ال�سكرتارية لهذا االئتالف.

نظم مركز تطوير حفاًل لتوقيع مدونة ال�سلوك خالل �سهر �سباط، ح�سره حوايل 500 موؤ�س�سة اأهلية متثل خمتلف قطاعات العمل 
االأهلي، حيث بادرت هذه املوؤ�س�سات بالتوقيع طوعًا على املدونة.

يعمل مركز تطوير على توفري امل�ساعدة الفنية حلوايل 100 موؤ�س�سة اأهلية من �سمن املوؤ�س�سات التي وقعت على املدونة مل�ساعدتها 
مع  بالتعاون  وذلك  وامل�ساءلة  ال�سفافية  مبادئ  على  تدريبية  جل�سات  خم�ض  عقدت   2008 العام  خالل  مببادئها.  االلتزام  على 
االئتالف االأهلي من اأجل النزاهة وامل�ساءلة )اأمان(. اأطلق مركز تطوير اأي�سًا برنامج امل�ساعدة الفنية الذي يركز على تدريب 
وتوجيه 50 موؤ�س�سة اأهلية على مبادئ احلكم ال�سالح. حيث اأن هناك 15 موؤ�س�سة اأهلية جديدة �سي�سملها هذا الربنامج وذلك 

بتمويل من االحتاد االأوروبي.
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تط�ير �بناء قدرات اخلدمات اجلراحية التخ�س�سية لدى م�ست�سفى الع�دة يف 
جباليا، قطاع غزة

التي  اإىل دعم اخلدمات اجلراحية التخ�س�سية  يهدف هذا امل�سروع 
وقد  ال�سحي،  العمل  جلان  الحت��اد  التابع  العودة  م�ست�سفى  يقدمها 
ا�ستفاد من منح اخلدمات ال�سحية التخ�س�سية التي يقدمها مركز 
الباطن  تنظري  خدمات  وحت�سني  دعم  اإىل  امل�سروع  تطوير.ويهدف 
على امل�ستوى الت�سخي�سي والعالجي، واجلراحة الطبية باالإ�سافة اإىل 
تقدمي خدمات جراحة املناظري املتقدمة. لدى امل�سروع ثالثة عنا�سر 

رئي�سية هي:
توظيف طاقم للم�سروع 1 .

�سراء املعدات الطبية واالأثاث الالزم لالأق�سام املختلفة. 2 .
بناء قدرات الطاقم وتدريبهم عن طريق اإح�سار بعثات طبية تخ�س�سية 3 .

ويهدف امل�سروع اإىل اال�ستمرار يف التقليل من اأعداد املر�سى الذين يتوجهون اإىل اخلارج من اجل العالج الطبي غري املتوفر 
حمليا، باالإ�سافة اإىل حت�سني خدمات م�ست�سفى العودة خا�سة يف بع�ض اخلدمات اجلراحية الطبية عن طريق اإح�سار 
جراحيني خمت�سني من اخلارج للعمل يف امل�ست�سفى. و�سي�ستفيد من هذه البعثات اخلارجية املر�سى، وعائالتهم باالإ�سافة 
اإىل مراجعة وتقييم التدريب واخلدمات لدى طاقم امل�ست�سفى واأع�سائه من وزارة ال�سحة الفل�سطينية واملوؤ�س�سات االهلية 

املحلية.

تدخالت امل�سروع:
 • 	Endoscopic Retrograde( البنكريا�سي  امل���راري  ال��ُرُج��وع��ي  باملنظار  الت�سوير  على  التدريب  عقد 
اخلدمات  باعتبارها  والعالجية  الت�سخي�سية  الناحية  من   )Cholangiopancreatography ERCP
ال�سحة  وزارة  مع  التخ�س�سية  ال�سحية  اخلدمات  بعقد  مدعومة  غزة  قطاع  يف  املتوفرة  الوحيدة  التخ�س�سية 
الفل�سطينية. وتقوم وكالة االأمم املتحدة لت�سغيل الالجئني با�سرتجاع ما ن�سبته 75% من قيمة كلفة اخلدمات ال�سحية 

هذه للمر�سى الالجئني.
•�ساهمت خدمات الت�سوير باملنظار الُرُجوعي املراري البنكريا�سي يف حت�سني الو�سول اإىل اخلدمات التخ�س�سية  	
املالية عن  االأعباء  والتخفيف من  للمر�سى وعائالتهم،  النف�سية  املراجعة، وحت�سني احلالة  والت�سهيل من معيقات 

طريق جتنب حتويل املر�سى اإىل اخلارج. وحاليا ا�ستطاع م�ست�سفى العودة بنجاح معاجلة 73 حالة مر�سية.
• حالة.  مت تقدمي هذه  اإجراء عمليات جراحية تخ�س�سية للتخفيف من الت�سوهات اخللقية وعمليات التجميل ل 40	

اخلدمات من قبل البعثة الطبية اال�سرتالية، ومثل هذه احلاالت بحاجة اإىل عالج ا�سافى وحتويلها اإىل اخلارج.
•عقد ندوة طبية ملدة ثالث �ساعات من قبل الدكتور بادي ديوان حول بعثته الطبية يف قطاع غزة م�ستعر�سا �سورا لعدد  	
من العمليات اجلراحية التي اأجراها. وح�سر الندوة اأكرث من 60 ممثال عن القطاع االأهلي الفل�سطيني وجراحون من 

وزارة ال�سحة الفل�سطينية.
•حت�سني قدرات امل�ست�سفى وجاهزيته لتاأ�سي�ض وحدة جراحة وتزويدها باملعدات وامل�ستلزمات الطبية املتخ�س�سة. 	
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تعزيز حق�ق الإن�سان �احلكم ال�سالح يف املناطق الفل�سطينية املحتلة 
برنامج حقوق االإن�سان واحلكم ال�سالح ممول من اأربعة ممولني اأوروبيني

 مت اختيار مركز تطوير املوؤ�س�سات االأهلية من قبل الوكالة ال�سوي�سرية للتنمية والتعاون )نيابة عن دولة �سوي�سرا ا�سافة اىل دول 
كل من الدامنرك، وال�سويد وهولندا( الإن�ساء �سكرتاريا حلقوق االإن�سان واحلكم ال�سالح واإدارتها، وذلك يف ال�سفة الغربية وقطاع 

غزة. 

ي�سكل املركز وحدة الإدارة الربنامج امل�سوؤولة عن توزيع التمويل من اجلهات املانحة، ودعم املبادرات املن�سقة وامل�سرتكة، وتفعيل 
احلوار على م�ستوى ال�سيا�سات للموؤ�س�سات االأهلية التي تعمل على ت�سجيع حقوق االإن�سان واحلكم ال�سالح وحمايتها يف ال�سفة 
الغربية وقطاع غزة. حيث مت تخ�سي�ض 6 ماليني دوالر لهذا الربنامج ولفرتة 18 �سهرًا )متوز 2008 – كانون اأول 2009( كمرحلة 

اأوىل. 

املناطق  يف  القطاعني  هذين  وتطوير  حت�سني  هو  ال�سالح  واحلكم  االإن�سان  حقوق  برنامج  تنفيذ  وراء  العام  التنموي  والهدف 
الفل�سطينية املحتلة، وذلك من خالل اإتباع اآليات ثالث، هي:

توجيه التمويل 1 .
تطوير قطاعي ا�سرتاتيجي 2 .

حوار ال�سيا�سات  3 .

ان  كما  االأ�سا�سية.  براجمها  تطوير  اأجل  من  وقطاع غزة  الغربية  ال�سفة  اأهلية يف  موؤ�س�سة   25 الربنامج  منح هذا  ت�ستفيد من 
ال�سكرتاريا وفرت كذلك متوياًل للموؤ�س�سات عرب برنامج املنح ال�سغرية الذي ميكن املوؤ�س�سات االأهلية العاملة يف جمال حقوق 

االإن�سان واحلكم ال�سالح من احل�سول عل التمويل الذي ي�ساعدها يف التعامل مع حاالت الطوارئ. 
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منرب حر لتبادل اخلربات �املعل�مات 
البوابة الفل�سطينية للموؤ�س�سات االأهلية “م�سادر” 

طور مركز تطوير املوؤ�س�سات االأهلية الفل�سطينية يف العام 2005 البوابة الفل�سطينية للموؤ�س�سات االأهلية “م�سادر” لتكون 
املوؤ�س�سات  ت�ساعد  االأهلي وتقويته، حيث  القطاع  العربي، وهي خم�س�سة خلدمة  والعامل  االأوىل من نوعها يف فل�سطني 
االأهلية على جتاوز احلدود اجلغرافية وتتيح الفر�سة لها للتوا�سل فيما بينها ومع االأطراف االأخرى ذات العالقة املبا�سرة 
وغري املبا�سرة. ومن خالل هذه البوابة الفل�سطينية االلكرتونية يتاح لكل موؤ�س�سة ن�سر اجنازاتها من م�سروعات ودرا�سات 
اأو موؤ�س�سات، باملعلومات الالزمة  اأفرادًا  اأنها تزود املمولني �سواًء كانوا  اإدارية ومالية. كما  واأبحاث ومقرتحات وتقارير 
التخاذ قرارات تتعلق بالتمويل، وتوفر للموؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة، والتعليمية واالإعالمية ثروة معلوماتية ت�ساعدها 

على العمل ب�سورة اأكرث دقة وفعالية.

اأعدته   تقييم  نتائج  اإىل  اإ�ستنادًا  “م�سادر” وذلك  التحديثات على  العديد من  اأدخل  مركز تطوير  العام 2008  خالل 
و�ساركت فيه املوؤ�س�سات االأع�ساء يف البوابة، حيث قام املركز باإعادة ت�سميم البوابة با�ستخدام لغات برجميات حديثة 
وكذلك حتديث قاعدة البيانات. نتيجة لهذه اجلهود، اإرتفع عدد املوؤ�س�سات االأع�ساء اإىل 420 موؤ�س�سة اأهلية خالل هذا 
العام، مقابل 150 موؤ�س�سة خالل العام 2005، اأما عدد الزيارات فقد ارتفع من 1000 زيارة خالل العام 2005 اإىل اأكرث 

من  44.000 زيارة خالل العام 2008. 

www.masader.ps  :البوابة الفل�سطينية للموؤ�س�سات االأهلية متوفرة عرب الرابط

رماء يون�ض،  مديرة االحتاد العام الفل�سطيني للجمعيات 
اخلريية، الذي ي�سم يف ع�سويته قرابة 450 موؤ�س�سة اأهلية، 
اأ�سارت اإىل اأن االحتاد العام قد وقع اتفاقية تعاون مع مركز 
تطوير بهدف �سم جميع اأع�ساء االحتاد للبوابة، حيث كما 
اأ�سارت رماء اإىل اأن “م�سادر” �ست�ساعد اأع�ساء االحتاد 
اأكرث فاعلية مع بع�سهم البع�ض ومع  على التوا�سل ب�سكل 
والتمكن من  املعلومات  تبادل  االأخ��رى، وكذلك  االأط��راف 
قاعدة  وجود  �سرورة  اإىل  رماء  ونوهت  قدراتهم،  تطوير 
بيانات متخ�س�سة حول قطاع العمل االأهلي ظهرت ب�سكل 

خالل  العام  االحت��اد  به  ق��ام  ال��ذي  التقييم  نتائج  يف  جلي 
العام، حيث تبني وجود نق�ض لدى االحتاد يف املعلومات والبيانات عن فروعه ون�ساطاته واحتياجات موؤ�س�ساته.

اأكدت رماء على اأن “م�سادر”  �ست�ساعد املوؤ�س�سات االأهلية وجميع اجلهات االأخرى على حتديد االأولويات والتدخالت 
املالئمة، مما �سيوؤدي اإىل جناح العمل االجتماعي اخلريي الفل�سطيني ل�سالح الفئات االأكرث فقرًا وتهمي�سًا.
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قائمة باأ�سماء ال�سركاء املحليني
عمل مركز تطوير خالل العام 2008 مع 180 موؤ�س�سة اأهلية حملية من اأجل تقدمي امل�ساعدة للعديد من املجتمعات يف فل�سطني.

منح التمكني
جمعية امللجاأ اخلريي االأرثوذك�سي العربي 

للمر�سى واملقعدين
مركز �سبافورد ال�سحي لالأطفال

جمعية م�سروع الرعاية املوؤ�س�سة االأم ملركز  
ال�سرايا خلدمة املجتمع

جمعية �سيلة احلارثية اخلريية
احتاد اجلمعيات اخلريية ملحافظات �سمال 

ال�سفة الغربية
جمعية رعاية الطفل اخلريية / اخل�سر

اللجنة االإقليمية للتاأهيل / و�سط ال�سفة 
الغربية

جمعية بيت امل�سنني واملعوقني اخلريية
املوؤ�س�سة الفل�سطينية للتبادل الثقايف / 

رام اهلل
جمعية  ترقوميا اخلريية

معهد ادوارد �سعيد الوطني للمو�سيقى
جمعية املراأة العاملة  الفل�سطينية للتنمية

جمعية امللتقى الفكري  العربي
الهيئة الفل�سطينية لالإعالم وتفعيل دور 

ال�سباب - بياالرا
مركز تفوح للثقافة والفنون

جمعية االإ�سالح اخلريية – اأريحا
جمعية املزارعني الفل�سطينيني

ب�سمة للثقافة والفنون
جمعية موؤ�س�سة البيت ال�سامد

جمعية االأمل لتاأهيل املعاقني – رفح
جمعية اأ�سدقاء البيئة الفل�سطينية

جمعية فكرة للفنون الرتبوية
جمعية النخيل الفل�سطينية للتنمية 

والتطوير
جمعية املوا�سي التعاونية الزراعية - رفح

جمعية رابطة اخلريجني املعاقني
جمعية ار�ض االإن�سان اخلريية

منتدى العلماء ال�سغار
جمعية املهند�سني الزراعيني

منح اخلدمات ال�سحية التخ�س�سية
جمعية املقا�سد اخلريية االإ�سالمية  

امل�ست�سفى االإجنيلي العربي  
جمعية اأ�سدقاء املري�ض اخلريية - 

م�ست�سفى االأمل - جنني
م�ست�سفى كاريتا�ض لالأطفال 

جمعية اخلدمة العامة
م�ست�سفى الوفاء للتاأهيل الطبي

احتاد جلان العمل ال�سحي
منح �سراكة املوؤ�س�سات االأهلية والبلديات 

جمعية احلياة الربية يف فل�سطني  
مركز ن�سوي جناتا

نادي �سباب ال�سموع الريا�سي
جمعية �سوريف اخلريية لرعاية االأيتام 

جمعية بيت عوا اخلريية 
جلنة زكاة اخلليل املركزية / ال�سيوخ

جمعية امل�ستقبل 
منح ال�سراكة

جلان االإغاثة الطبية الفل�سطينية
جلان االإغاثة الزراعية الفل�سطينية

جمموعة الهيدرولوجيني الفل�سطينيني
مركز العمل التنموي / مع���ًا
املركز الفل�سطيني لالإر�ساد

جمعية الدرا�سات العربية – دائرة تنمية 
ال�سباب

موؤ�س�سة اإنقاذ الطفل - فل�سطني
جمعية الثقافة والفكر احلر

جمعية �سيدات حلحول اخلريية
جمعية بيت اأمر اخلريية
جمعية خارا�ض اخلريية

جمعية �سعري اخلريية
جمعية اجلنوب لتاأهيل ورعاية املعاقني

جمعية الريحية اخلريية للتطوير الزراعي
جمعية ال�سموع الزراعية التعاونية

جمعية بقار التعاونية للت�سليف والتوفري 
غري حمدودة امل�سوؤولية

اجلمعية التعاونية الإمناء الرثوة احليوانية
جمعية املنطار الإمناء الرثوة احليوانية
جمعية ال�سموع التعاونية لتنمية الرثوة 

احليوانية
جمعية بني نعيم التعاونية ملربي االأغنام

نادي �سباب اجلانية
جمعية الطرية اخلريية

جمعية قبيا الن�سوية التعاونية للتنمية 
الريفية

نادي �سباب كوبر
مركز النبي �سالح للثقافة 

نادي بيت عور التحتا
جمعية نعلني لتطوير وتنمية العمل املجتمعي 

جمعية تنمية ال�سباب
مركز ن�ساء وفتيات بيت �سريا

نادي اأطفال رنتي�ض
نادي بدر�ض الريا�سي
مركز حنظلة الثقايف
نادي �سباب اأبو دي�ض 

نادي القد�ض
نادي �سباب عناتا

جمعية تنمية ال�سباب
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جمعية نور العني للمكفوفني واملعاقني
جمعية اجلالية االإفريقية

جمعية بيت دقو للتنمية والتطوير
جمعية مركز برج اللقلق املجتمعي

جمعية اإيليا لل�سباب
جمعية بوابة القد�ض اخلريية

جمعية تاأهيل وتطوير البيت الفل�سطيني
جمعية رعاية الطالب الفل�سطيني

جمعية دير البلح للتنمية املجتمعية 
والطفولة

مركز املغازي الثقايف
جمعية نور املعرفة اخلريية

جمعية اأن�سار البيئة الفل�سطينية
جمعية وطن للرتاث  والتنمية االأ�سرية

جمعية ملتقى �سباب بال حدود
جمعية رعاية اأ�سر املعاقني

جمعية الفخاري للتنمية والثقافة
نادي خدمات رفح

منح خلق فر�ض عمل طارئة
جمعية الظاهرية للتطوير و التنمية الريفية

اجلمعية التعاونية للت�سنيع و الت�سويق 
الزراعي يف اخلليل

جمعية ال�سيميا التعاونية الزراعية
مركز اخلدمات الزراعية

نادي �سباب ال�سيوخ الريا�سي
جمعية بني نعيم اخلريية

جمعية ال�سبان امل�سيحية-القد�ض
جمعية تنمية ال�سباب

جمعية ال�سابات امل�سيحية
�سرية رام اهلل االأوىل

نادي الطفل الفل�سطيني كفر نعمة
مركز املراأة االإر�ساد القانوين واالجتماعي

املركز العربي للتطوير الزراعي
النادي االأرثوذك�سي رام اهلل

جمعية مدر�سة االأمهات

م�ست�سفى جمعية االإحتاد الن�سائي العربي 
نابل�ض

جمعية الزبابدة اخلريية
جمعية االأمل اخلريية لل�سم

جمعية كفر �سور اخلريية
جمعية مثلث ال�سهداء اخلريية

جمعية تاأهيل ورعاية الكفيف اخلريية
جمعية النجدة االجتماعية لتنمية املراأة 

الفل�سطينية
جمعية كفر راعي للتنمية والثقافة اخلريية

جهود للتنمية املجتمعية والريفية
مركز امل�سادر للطفولة املبكرة

جمموعة مهند�سي ال�سرف ال�سحي 
الفل�سطينية

جمعية تنمية املراأة الريفية
مركز التطوير املائي و البيئي

احتاد جلان العمل الزراعي
اجلمعية التعاونية الزراعية – بيت حانون

جمعية التوعية واالإر�ساد الزراعية
اجلمعية الريفية للتطوير الزراعي 

جمعية مزارعي البيوت البال�ستيكية .
املركز العربي للتطوير الزراعي 

اجلمعية االأهلية لتطوير النخيل والتمور
مركز العمل التنموي- معا

جمعية املزارعني الفل�سطينيني
جمعية املهند�سني الزراعيني مبحافظات 

غزة
جمعية التنمية الزراعية )االإغاثة 

الزراعية(
جمعية املوا�سي التعاوني��ة الزراعية – رف�ح

جمعية تطوير بيت الهيا
جمعية الفخاري للتنمية والثقافة

اجلمعية االأهلية حلماية �سجرة الزيتون
جمعية مركز خزاعة للزراعة امل�ستمرة

جمعية اأهايل املوا�سي اخلريية.

منح حقوق االإن�سان واحلكم ال�سالح
اأطباء حلقوق االإن�سان – اإ�سرائيل

اللجنة العامة ملناه�سة التعذيب يف 
اإ�سرائيل

مركز املراأة لالإر�ساد القانوين و االجتماعي
هموكيد -  مكتب ال�سكاوي - مركز الدفاع 

عن الفرد
مركز القد�ض للن�ساء

مبكوم خمططون من اجل حقوق التخطيط
امللتقى الفكري العربي

االإ�سرائيلي  امل��ع��ل��وم��ات  م��رك��ز   - بت�سيلم 
حلقوق االإن�سان يف االأرا�سي املحتلة

احلركة االإ�سرائيلية �سد هدم البيوت
موؤ�س�سة ال�سمري حلقوق االإن�سان

مركز امليزان حلقوق االإن�سان
املركز الفل�سطيني  حلقوق االإن�سان

مركز �سوؤون املراأة
�سبكة املنظمات االأهلية الفل�سطينية

احلق
احلركة العاملية للدفاع عن االأطفال

مركز رام اهلل لدرا�سات حقوق االإن�سان
ال�ستقالل  الفل�سطيني  امل��رك��ز   – م�ساواة 

املحاماة و الق�ساء
و حقوق  القانونية  للم�ساعدة  القد�ض  مركز 

االإن�سان )م�ساعدة(
طاقم �سوؤون املراأة

وحقوق  االأ���س��ري  لرعاية  ال�سمري  موؤ�س�سة 
االإن�سان

جمعية ن�ساء من اجل احلياة
حقوق  مل�سادر  الفل�سطيني  املركز   - بديل  

املواطنة و الالجئني
جمعية املراأة العاملة الفل�سطينية للتنمية

مركز حقوق االإن�سان وامل�ساركة الدميقراطية 
- �سم�ض

مركز االإر�ساد الفل�سطيني
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 اأهم املعطيات املالية خالل العام 2008
م�سادر الدخل املالية ح�سب ال�سنة

بيان الن�ساطات لل�سنة املنتهية يف 2008/12/31 بالد�لر الأمريكي
الفرقال�سرفالتمويل امل�ستلمالبند

3.631.5423.385.824245.718 البنك الدويل
3.727.3382.497.7561.229.582الوكالة الفرن�سية للتنمية

206.00054.520151.480موؤ�س�سة التعاون
113.90087.29426.606برنامج م�سادر والتامني ال�سحي

واحلكم  االإن�سان  حقوق  برنامج 
2.165.998766.6711.399.327ال�سالح

179.327179.327االحتاد االأوروبي
45.57621.39724.179م�سادر اأخرى

10.069.6816.813.4623.256.219املجموع
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الوكالة ال�سوي�سرية للتنمية والتعاون

مكتب املمثلية الدمناركية يف مناطق 
ال�سلطة الفل�سطينية

مكتب املفو�سية االوروبية للم�ساعدات 
التقنية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة. 

مكتب املمثلية الهولندية يف مناطق ال�سلطة 
الفل�سطينية

البنك الدويل

الوكالة ال�سويدية للتنمية الدولية

املوؤ�س�سة االأملانية للتنمية

 الوكالة الفرن�سية للتنمية

الداعمون خالل 2008

جد�ل ال�سرف لل�سنة املنتهية يف 2008/12/31 بالد�لر الأمريكي

املجموعامل�ساريف اجلاريةاالأعمال واخلدماتاملنحالبند
2.423.477299.373662.9743.385.824البنك الدويل

2.271.395226.3612.497.756الوكالة الفرن�سية للتنمية
677.00089.671766.671برنامج حقوق االإن�سان واحلكم ال�سالح

برنامج التامني ال�سحي "املوحد" 
87.29487.294والبوابة االلكرتونية "م�سادر"

54.52054.520موؤ�س�سة التعاون
21.39721.397م�سادر اأخرى

5.371.872299.3731.142.2176.813.462املجموع
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حاكمية املركز
ع�سوًا   23 م��ن  تطوير  مل��رك��ز  العمومية  اجلمعية  ت��ت��األ��ف 
ميثلون القطاع االأكادميي واالأهلي واخلا�ض. ويتمثل القطاع 
االأهلية  املوؤ�س�سات  واحت��ادات  �سبكات  عن  مبمثلني  االأهلي 
للجمعيات اخلريية  العام  االأربعة وهي: االحتاد  الفل�سطينية 
والهيئة  الفل�سطينية،  االأهلية  املنظمات  و�سبكة  الفل�سطينية، 
العام  واالحت��اد  الفل�سطينية،  االأهلية  للموؤ�س�سات  الوطنية 
الفل�سطيني للمنظمات غري احلكومية – غزة. ولدى موؤ�س�سة 
اجلمعية  وتعقد  العمومية.  اجلمعية  يف  م�ساٍو  متثيل  التعاون 
م�سوؤوليات  وتت�سمن  ال�سنة.  يف  م��رة  اجتماعها  العمومية 
اجلمعية العمومية تعيني مدقق احل�سابات للمركز، ومناق�سة 
التقارير  على  والتوقيع  للمركز،  ال�سنوية  اخلطة  وموافقة 

املالية املدققة.

املجتمع  ميثلون  ع�سوًا،   13 من  املركز  اإدارة  جمل�ض  يتاألف 
املدين، والقطاع االأهلي واخلا�ض ، و�سبكات واحتادات قطاع 
املوؤ�س�سات االأهلية، و القطاع االأكادميي وممثلني عن موؤ�س�سة 

التعاون. ويتم انتخاب جمل�ض االإدارة كل �سنتني.

قائمة باأ�سماء االأع�ساء

ال�سيد زاهي خوري، رئي�ض جمل�ض االإدارة
ال�سيد عبد الكرمي عا�سور، نائب رئي�ض املجل�ض

الدكتور حممد �سديد، اأمني ال�سندوق
الدكتور �سليمان اخلليل، اأمني ال�سر

الدكتور عالم جرار، ع�سو
ال�سيد فهمي ال�ساللدة، ع�سو

ال�سيد منذر الري�ض، ع�سو
الدكتور عطا اهلل كتاب، ع�سو
ال�سيد �سفيان م�سع�سع، ع�سو

ال�سيد ه�سام قدومي، ع�سو
ال�سيدة نهلة الع�سلي، ع�سو
ال�سيدة راوية ال�سوا، ع�سو

ال�سيد دروي�ض اأبو �سرخ، ع�سو

موظفو املركز
مكتب ال�سفة الغربية

االإدارة
غ�سان ك�سابرة، املدير

ناديا غطا�ض، م�سوؤولة اإدارية
اإلونة ق�سي�سية، م�سوؤولة احلاكمية وال�سيا�سات

وحدة االإدارة واملالية
�سادي قرع، مدير الدائرة

روان عبد ربه، حما�سبة
�سري قفعيتي، حما�سب

ب�سري جرب، م�سوؤول التوريدات
علي اخلطيب، م�سوؤول نظام اإدارة املعلومات

رزق طه، م�سوؤول اللوج�ستيات
قدري �سيحة، دعم مكتبي

وحدة برامج املنح
جميلة �ساحلية، مدير الوحدة

ردينه اأبو عرفة، م�ساعدة برامج
حممد طر�سان، م�سوؤول برامج

رجا توتنجي، م�سوؤول برامج
عالء طر�سان ، م�سوؤول برامج
ملك امل�سري، م�سوؤولة برامج

نا�سر ال�سيخ علي، م�سوؤول برامج

وحدة برنامج الدعم القطاعي
�سها ال�سايغ، مدير الوحدة

كارول مكركر، م�ساعدة برامج
ر�سا �سالح الدين، من�سقة برنامج بناء القدرات

ح�سن حمار�سة، من�سق حمتوى البوابة الفل�سطينية “م�سادر”
با�سمة ب�سري، من�سقة االأبحاث

ر�سا م�سلح، م�سوؤولة �سوؤون الزبائن
رامي �سالح، من�سق برنامج التامني ال�سحي “يونيفايد” 

وحدة جتنيد االأموال واالت�سال
روال ال�سرا�ض، م�سوؤولة االإعالم واالت�سال

مي فر�سخ، من�سقة جتنيد االأموال

مكتب غزة
عالء غالييني، مدير الربنامج

رندة مكي، م�ساعدة برامج
منذر عبد الهادي، م�سوؤول برامج

عالء ال�سرفا، م�سوؤول برامج
با�سم اأبو الندى، دعم مكتبي
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االإرث )تاريخ املركز(
التاأ�سي�س على اجنازات م�سر�عات امل�ؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية

بداأ مركز تطوير عمليا يف �سهر ت�سرين الثاين من العام 2006. وي�ستند هذا ال�سرح اجلديد اإىل النجاحات التي حققها قطاع 
 PNGO( الفل�سطينية  االأهلية  املوؤ�س�سات  م�سروع  من  والثانية  االأوىل  املرحلتني  تنفيذ  خالل  الفل�سطينية  االأهلية  املوؤ�س�سات 
I&II(. حيث اأدار ذلك امل�سروع جتمع موؤ�س�سة التعاون املكون من: موؤ�س�سة التعاون ك�سريك رئي�سي، واملركز الثقايف الربيطاين، 
وCharities Aid Foundation املمول من البنك الدويل، مقدمًا بنجاح امل�ساعدات الفنية، وم�ستثمرًا ما يزيد عن 50 مليون 

دوالر يف قطاع املوؤ�س�سات االأهلية الفل�سطينية.

يف العام 2006، وعلى �سوء النجاح الكبري الذي حققه م�سروع PNGOI/II وزيادة الطلب من قبل املجتمع الفل�سطيني على تقدمي 
خدمات ذات ثقة وا�ستمرارية، اقت�ست احلاجة اإقامة موؤ�س�سة اأهلية دائمة لدعم قطاع املوؤ�س�سات االأهلية الفل�سطينية اإىل ما بعد 

انتهاء مدة م�سروع املوؤ�س�سات االأهلية الفل�سطينية.

  2006 اآذار  �سهر  يف  ر�سميا  وت�سجيله  تطوير"  "مركز  الفل�سطينية  االأهلية  املوؤ�س�سات  تطوير  مركز  تاأ�سي�ض  مَت  لذلك،  نتيجًة 
كموؤ�س�سة اأهلية فل�سطينية م�ستقلة، واأوكلت اإليه من قبل موؤ�س�سة التعاون مهمة تنفيذ املرحلة الثالثة من م�سروع املوؤ�س�سات االأهلية 

الفل�سطينية املمول من البنك الدويل.

وقد مت حل جتمع موؤ�س�سة التعاون ر�سميًا يف 31 ت�سرين االأول 2006، ومن ثم انطلق "مركز تطوير" عمليًا يف االأول من ت�سرين 
القيمة  واملعلومات  لالإفادة من اخلربة  تطوير" وذلك  "مركز  اإىل  التجمع  واأ�سول  وموظفي  اأنظمة  ونقلت جميع   .2006 الثاين 

املرتاكمة على مدى ع�سر �سنوات وا�ستثمارها يف "مركز تطوير" الدائم اجلديد.
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املكتب الرئي�سي 
عمارة جماهد - �سارع رام اهلل القد�ض، الرام

�سندوق بريد: 2173، رام اهلل - فل�سطني

هاتف   7771-5 234 2 972
فاك�ض 7776 234 2 972 

info@ndc.ps  : الربيد االإلكرتوين
www.ndc.ps : املوقع االإلكرتوين

مكتب غزة
عمارة الهيثم 3- �سارع الر�سيد - غزة

الرمال - غزة

هاتف  8999 282 8 972 
فاك�ض 9921 284 8 972 


