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مــن  وهــو  كينيــث جينســبيرغ،  د.  وضــع 
المعروفيــن  البشــرية  التنميــة  خبــراء 
لتحديــد  كأداة  الســبعة"  المبــادئ  "نهــج 
ــاعدة  ــود وللمس ــية للصم ــادئ األساس المب
فــي التعامــل مــع الضغــوط ورفــع مســتوى 
ــل  ــبعة تتداخ ــادئ الس ــذه المب ــة. ه المرون
وهــي:  البعــض  بعضهــا  مــع  وتترابــط 
ــخصية،  ــل، والش ــة، والتواص ــاءة، والثق الكف

والرقابــة. والتأقلــم،  والمســاهمة، 

كبيــر  بشــكل  التحديــات  ازديــاد  رغــم 
إال أن مركــز تطويــر   2021 العــام  خــال 
ومــن  الفلســطينية  األهليــة  المؤسســات 
خــال عملــه مــع شــركائه مــن المؤسســات 
األهليــة أظهــر بشــكل جلــي قــدرة اإلنســان 
ونظــرًا  "الصمــود".  علــى  الفلســطيني 
لمكانــة وأهميــة "الصمــود" فــي الســياق 
الفلســطيني اخترنــاه ليكــون محــور تقريرنــا 

.2021 للعــام 

الصمود
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الكفــاءة: القــدرة علــى معرفــة كيفيــة التعامــل مــع المواقــف الصعبــة بفاعليــة. 
وتســتوجب امتــاك المهــارات لمجابهــة التحديــات والقــدرة علــى االســتمرار بفضــل 

هــذه المهــارات.
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ملخص التقرير السنوي للعام 2021

مركــز تطوير المؤسســات األهلية الفلســطينية هو مؤسســة فلســطينية 
المجتمعيــة  لاحتياجــات  االســتجابة  مــن  الشــركاء  تمكــن  كفــؤة 
ومواجهــة التحديــات حيثمــا ظهــرت. يعمــل مركــز تطويــر يــدًا بيــد مــع 
المؤسســات األهليــة الفلســطينية لتحســين وصــول الخدمــات وإيجــاد 
مجتمــع مدنــي أكثــر فاعليــة واســتجابة فــي فلســطين. ولمركــز تطويــر 

مكانتــه فــي تعزيــز "صمــود" المجتمــع الفلســطيني.

ــال  ــر خ ــز تطوي ــازات مرك ــى إنج ــوء عل ــنوي الض ــر الس ــلط التقري يس
العــام 2021. وللحصــول علــى المزيــد مــن المعلومــات حــول برامجنــا 

www.ndc.ps :ــي ــا اإللكترون ــارة موقعن ــم زي ــروعاتنا، يمكنك ومش

مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية 
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$7,330,288   
  دوالر أمريكي أنفقها مركز تطوير

خال العام 2021

$13,757,126   
 دوالر أمريكي هي قيمة المنح

المتوفرة حتى نهاية العام 2022

88,704  
نقطة وصول عبر بوابة مصادر

لمحة عن العام 2021 

 80,000 + 
مستفيد مباشر من برامج

ومشروعات مركز تطوير 

55  
  مؤسسة أهلية حصلت على

دعم مباشر من قبل مركز تطوير
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اإليرادات حسب المانح في العام 2021 - بالدوالر األمريكي

النفقات )مليون دوالر أمريكي(

 سيدا-دعم المؤسسات
 الثقافية في القدس
$24,549

البنك الدولي
$2,103,350

سيدا-برنامج حقوق اإلنسان
$3,540,457 هيئة األمم المتحدة للمرأة-

المرحلة الثانية
$61,347

  الوكالة الفرنسية للتنمية
$1,553,605

التعاون اإلسباني
$1,235

اإليرادات والنفقات للعام 2021

مليون

حجم اإلنفاق السنوي لمركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية
السنة
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واجــه القطــاع األهلــي الفلســطيني خــال 
ــًة  ــة نتيج ــات إضافي ــام 2021 تحدي الع
ــي  ــا، والت ــة وتداعياته ــة العالمي للجائح
االســتجابة  علــى  قدرتــه  مــن  حــدت 
المتزايــدة  المجتمعيــة  لاحتياجــات 
وللطــارئ منهــا. وفــي ســبيل مواجهــة 
هــذه التحديــات، بــذل مركــز تطويــر 
الفلســطينية  األهليــة  المؤسســات 
اســتمرار  لضمــان  مضاعفــًة  جهــودًا 
المؤسســات  فــي  للشــركاء  دعمــه 
األهليــة، ولتعزيــز قدرتــه علــى تلبيــة 
بأســلوب  المجتمعيــة  االحتياجــات 
والفاعليــة  بالشــفافية  يمتــاز 

واالبتــكار. 

وأثمــرت هــذه الجهــود عــن انطــاق 
مركــز تطويــر فــي تنفيــذ إثنيــن مــن 
ــدة فــي العــام 2021:  البرامــج الجدي
األول هــو برنامــج " العمــل مــن أجــل 
دعــم هويــة القــدس وصمودهــا" الممــول مــن الوكالــة الفرنســية للتنميــة والــذي يدمــج 
مــا بيــن مشــروعات تقديــم الخدمــات االجتماعيــة ومشــروعات البنيــة التحتيــة الكبيــرة، 
أمــا الثانــي فهــو مشــروع ممــول مــن وكالــة التعــاون اإلســباني، والتــي بــادرت مــن خــال 
دعمهــا لهــذا المشــروع باالســتجابة لألزمــات التــي شــهدها قطــاع غــزة مــن خــال دعــم 

وتمكيــن المزارعيــن وتحســين ظروفهــم المعيشــية فــي منطقــة شــمال قطــاع غــزة.

رسالة رئيس مجلس اإلدارة 
زاهي خوري
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ــة  ــه الطويل ــر عاقت ــن أواص ــر م ــز تطوي ــخ مرك ــام 2021، رس ــة الع ــراب نهاي ــع اقت وم
واالســتراتيجية بالبنــك الدولــي عبــر البــدء بالعمــل علــى تصميــم مشــروع مشــترك جديــد 
ــي نجمــت عــن الظــروف  ــزة، والت ــي قطــاع غ ــة ف يهــدف لاســتجابة لاحتياجــات الطارئ
االســتثنائية التــي شــهدها خــال العــام 2021. وفــي ذات الوقــت، يســاهم هــذا المشــروع 
فــي تحقيــق األهــداف التنمويــة علــى المــدى المتوســط ومــن ضمنهــا: تحســين الخدمــات 
النفســية واالجتماعيــة، وتعزيــز الشــمول االقتصــادي، وتوفيــر خدمــات ذات جــودة، خاصــًة 

فــي مجــال الصحــة العقليــة والدعــم النفســي واالجتماعــي، وتطويــر القطــاع الخــاص.

ــروع  ــذ مش ــي تنفي ــر ف ــز تطوي ــح لمرك ــى األداء الناج ــد إل ــروع الجدي ــذا المش ــتند ه ويس
غــزة الطــارئ "المــال مقابــل العمــل ودعــم العمــل الحــر" والــذي شــارف علــى االنتهــاء بعــد 
تحقيقــه لنتائــج اســتثنائية وآثــار كبيــرة علــى مســتويات عــدة، شــملت تمكيــن النســاء فــي 

قطــاع غــزة عبــر تعزيــز قدراتهــن المهنيــة.

يعــود الفضــل فــي النجاحــات المتكــررة التــي يحققهــا مركــز تطويــر لعوامــل عــدة 
تتســاوى مــن حيــث أهميتهــا، وعلــى رأســها وجــود تمثيــل واســع علــى مســتوى مجلــس 
إدارة مركــز تطويــر، فهــو يضــم خبــراء فــي مجــاالت مختلفــة، إضافــًة إلــى وجــود تمثيــل 
دائــم للشــبكات واالتحــادات األهليــة المظاتيــة وللقطاعيــن الخــاص واألكاديمــي. هــذا 
التنــوع يضمــن لنــا فــي مركــز تطويــر تنــوع الخبــرات والمعــارف واإلجــراءات فــي إدارتنــا 
ــات  ــا بمؤسس ــخ بعاقتن ــم والراس ــا الدائ ــا أن التزامن ــات. كم ــج والخدم ــا للبرام وتقديمن
ــا. إن  ــي معه ــكل تكامل ــل بش ــا العم ــن لن ــطينية يضم ــة الفلس ــلطة الوطني ووزارات الس
ــتراتيجيات  ــع االس ــروعاتنا م ــا ومش ــا لبرامجن ــة ومواءمتن ــات الحكومي ــع الجه ــيقنا م تنس
ــى  ــول عل ــا الحص ــح لن ــي ويتي ــا التكامل ــد لدورن ــو تأكي ــة ه ــة والقطاعي ــة الوطني التنموي

ــًا. ــطيني عموم ــي الفلس ــع المدن ــن المجتم ــة وم ــة ذات العاق ــات الحكومي ــم الجه دع
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ــة  ــر الدولي ــه بالمعايي ــي عمل ــر ف ــزم مركــز تطوي ــي ســياق المســاءلة والشــفافية، يلت وف
ــل  ــن قب ــة م ــنوات متتالي ــليمة لس ــي س ــق مال ــر تدقي ــى تقاري ــا عل ــك حصلن ــل ذل وبفض
شــركات تدقيــق مالــي تعــد مــن ضمــن "األربــع الكبــار" المعروفــة علــى المســتوى الدولــي 
كــرواد فــي التدقيــق المالــي المعتمــد والموثــوق. ولدينــا فــي مركــز تطويــر التــزام راســخ 

بتبنــي الممارســات المثلــى فــي إدارتنــا لكافــة معاماتنــا الماليــة.

وكنتــاج لهــذه العوامــل مجتمعــة، حظينــا بمكانتنا فــي مركز تطوير كمؤسســة فلســطينية 
ــم  ــة لتقدي ــة والشــفافية، وبســمعتنا كجهــة موثوق ــة والفعالي ــة والثق ــع بالمصداقي تتمت
المشــورة واإلرشــاد فــي التصميــم والتنفيــذ المباشــر للمشــروعات والبرامــج المنســجمة 
مــع التوجهــات االســتراتيجية للجهــات المانحــة والحكوميــة، مــع ضماننــا دائمــًا بتحقيــق 

األثــر اإليجابــي المطلــوب علــى القطــاع األهلــي الفلســطيني. 

ــات  ــة احتياج ــية لتلبي ــة رئيس ــا كآلي ــى مكانتن ــة عل ــر للمحافظ ــز تطوي ــي مرك ــعى ف نس
المجتمــع المدنــي الفلســطيني، وفــي ســبيل ذلــك عملنــا خــال العــام 2021 علــى تحديــث 
ــات  ــا وتوجه ــا وإجراءاتن ــة أن هيكليتن ــى ثق ــن عل ــتراتيجية. ونح ــا االس ــامل لتوجهاتن ش
ــا  ــق مهمتن ــو تحقي ــاف نح ــة المط ــي نهاي ــتقودنا ف ــدة، س ــتراتيجية الجدي ــا االس خطتن
المتمثلــة بدعــم القطــاع األهلــي الفلســطيني مــن خــال توفيــر الدعــم المالــي والفنــي له. 
وســنواصل العمــل علــى تعزيــز كفاءتنــا وشــفافيتنا وقدرتنــا علــى االســتجابة الحتياجــات 
ــا  المجتمــع المدنــي الفلســطيني ككل واســتنهاضه. نحــن فخــورون بالعمــل المنــوط بن
وبمــا نبذلــه مــن جهــود كمؤسســة ونتطلــع إلــى االســتمرار فــي تحقيــق النجــاح لمســاعينا 

خــال األعــوام المقبلــة.

وأود أن أتوجــه بالشــكر لزمائــي فــي مجلــس اإلدارة علــى التزامهــم الكبيــر وتكريســهم 
للجهــد والوقــت لدعــم مركــز تطويــر، ولشــركائنا ومانحينــا الذيــن لــوال دعمهــم 
ومســاندتهم لمــا كان مــن الممكــن القيــام بعملنــا، وللطاقــم التنفيــذي فــي مركــز تطوير 

الــذي يعمــل بــا كلــل نحــو جعــل رؤيتنــا ورســالتنا واقعــًا.
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اســتمر مركــز تطويــر فــي العــام 
والدعــم  المــوارد  بتوفيــر   2021
األهليــة  للمؤسســات  الــازم 
الفلســطينية مــن أجــل النهــوض 
مجتمــع  لبنــاء  وتمكينهــا  بهــا 
فاعليــة واســتدامة،  أكثــر  مدنــي 
ــتجابة  ــا لاس ــتوى أدائه ــع مس ورف
لاحتياجــات والتحديــات المتزايــدة 
التنمــوي  األثــر  وتحقيــق 

. لمجتمعــي ا و

العديــد   2021 العــام  وشــهد 
بــذل  وتطلــب  التحديــات  مــن 
الكثيــر مــن الجهــود للتعافــي 
مــن آثــار الجائحــة العالميــة مــن 
التــي  التداعيــات  ومــن  جهــة، 
خلفتهــا االضطرابــات المتزايــدة 
شــهدتها  التــي  والمواجهــات 
المدينــة المقدســة مــن جهــة 
ثانيــة، والتــي امتــدت إلــى كافــة 
أرجــاء الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والداخــل الفلســطيني، وجذبــت االنتبــاه إليهــا علــى 
المســتويين المحلــي والدولــي. وفاقمــت فــي نهايــة المطــاف مــن تــردي األوضاع ال ســيما 
ــان  ــوق اإلنس ــات حق ــن مؤسس ــركاؤنا م ــت، تعــرض ش ــي ذات الوق ــزة. وف ــاع غ ــي قط ف
لتحديــات اســتثنائية، زادت مــن المخاطــر التــي تعترضهــم وهــددت قدرتهــم علــى الدفــاع 
ــزام األطــراف المختلفــة بالتقيــد باألعــراف والقوانيــن الدوليــة.  عــن حقــوق اإلنســان وإل

رسالة مدير مركز تطوير 
غسان كسابرة
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ــى  ــا القــدرة عل ــر وأثبتن ــر بالصب ــا فــي مركــز تطوي وفــي مواجهــة هــذه التحديــات تحلين
التحمــل وتمكنــا مــن تجنيــد المــوارد الازمــة لاســتجابة لاحتياجــات الطارئــة فــي العــام 
2021 وبشــكل خــاص فــي قطــاع غــزة، فمــا حققنــاه مــن نتائــج ونجاحــات ضمــن مشــروع 
ــر  ــدء بتحضي ــى الب ــا إل ــر" قادن ــل الح ــم العم ــل ودع ــل العم ــال مقاب ــي "الم ــك الدول البن
ــر  ــات األكث ــم الخدمــات للفئ ــة لتقدي ــد يســتهدف دعــم المؤسســات األهلي مشــروع جدي
ــبانية  ــة اإلس ــن الوكال ــل م ــى تموي ــا عل ــا حصلن ــزة. كم ــاع غ ــي قط ــًة ف ــًا وهشاش ضعف
للتعــاون اإلنمائــي الدولــي لمشــروع يهــدف إلــى دعــم المزارعيــن فــي شــمال قطــاع غــزة، 
وذلــك مســاهمًة فــي جهــود إعــادة اإلعمــار بعــد التصعيــد الــذي شــهده القطــاع خــال 
شــهر أيار/مايــو 2021. وإلــى جانــب ذلــك، تــم تمديــد برنامــج حقــوق اإلنســان الممــول 
ــز  ــا المتمي ــى أدائن ــك إل ــي ذل ــل ف ــود الفض ــن. ويع ــن إضافيي ــدة عامي ــويد لم ــن الس م

ــل والبرامــج.  ــي إدارة التموي ــى الممارســات ف ــا بفضل ــا والتزامن ومصداقيتن

وفــي ســبيل تعزيــز قدرتنــا علــى االســتجابة للتحديــات حــال حدوثها ولضمــان اســتمراريتنا 
فــي دعــم القطــاع األهلــي الفلســطيني، عملنــا خــال العــام 2021 علــى تحديــث توجهاتنــا 

وخطتنا االســتراتيجية لألعــوام 2022 - 2026. 

ــجه  ــم نس ــد ت ــطيني، فق ــياق الفلس ــي الس ــة ف ــة ومكان ــه رمزي ــود" ل ــوم "الصم إن مفه
وتشــكيله عبــر التاريــخ والخطــاب الفلســطيني. وفــي العــام 2021 أثبــت القطــاع األهلــي 
الفلســطيني قدرتــه علــى "الصمــود" مــن خــال مواجهتــه المباشــرة للتحديات واســتجابته 
لاحتياجــات المجتمعيــة، وتمكنــه مــن التأثيــر علــى األطــراف ذات العاقــة عبــر مــا يبذلــه 

مــن جهــود فــي مجالــي الضغــط والمناصــرة.

ــر مشــاركتكم أهــم اإلنجــازات التــي حققناهــا فــي مركــز  يســرني مــن خــال هــذا التقري
مــع شــريحة واســعة ومتنوعــة مــن  2021 بفضــل شــراكاتنا  العــام  تطويــر خــال 
ــروا  ــن أظه ــا الذي ــزة بمانحين ــراكاتنا المتمي ــر ش ــطينية، وعب ــة الفلس ــات األهلي المؤسس
اهتمامهــم الكبيــر بعملنــا وبــادروا لتوفيــر الدعــم والتمويــل. أتقــدم بالشــكر واالمتنــان 
ــة وقطــاع  ــة الغربي ــي الضف ــه ف ــم موظفي ــر وطاق ــس إدارة مركــز تطوي لشــركائنا ولمجل

ــر.  ــز تطوي ــالة مرك ــة ورس ــق برؤي ــم العمي ــدؤوب وإيمانه ــم ال ــزة لعمله غ
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بفضــل الدعــم الســخي الــذي قدمــه لنــا شــركاؤنا من الجهــات المانحــة تعــززت قدرتنا على 
دعــم صمــود المجتمــع الفلســطيني واالســتجابة الحتياجاتــه، والمســاهمة فــي اســتدامة 
القطــاع األهلــي الفلســطيني عبــر تعزيــز قدراتــه. وفــي عملنــا مــع الجهــات المانحة، ســعينا 
ــركائنا  ــن ش ــم وبي ــوار بينه ــير الح ــي تيس ــاهمنا ف ــة، وس ــة ومتجاوب ــة منفتح ــاء عاق لبن
ــة كشــركاء  ــا الجماعي ــز قدرتن ــرًا بتعزي ــًا كبي ــا اهتمام ــة. وأظهرن مــن المؤسســات األهلي
فــي مركــز تطويــر وفــي المؤسســات األهليــة والجهــات المانحــة فــي االســتجابة بفاعليــة 
ــي نســجناها  ــة الت ــات المهني ــاءة الحتياجــات المجتمــع الفلســطيني. وبفضــل العاق وكف
معهــم والثقــة التــي بنيناهــا، أصبــح بمقدورنــا إثبــات كفاءتنــا فــي االســتجابة للتغيــرات 

المتســارعة فــي المشــهد التنمــوي الفلســطيني.

كلمة شكر للجهات المانحة
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ــوام  ــدة لألع ــتراتيجية الجدي ــه االس ــداد خطت ــام 2021 إع ــي الع ــر ف ــز تطوي ــى مرك أنه
2022 - 2026، حيــث تــم إعــداد هــذه الخطــة عبــر عمليــة تشــاركية أشــرف عليهــا 
مستشــار خارجــي، شــملت عقــد سلســلة مــن ورشــات العمــل لطاقــم المركــز ولمجلــس 
إدارتــه، وتــم تتويجهــا بعقــد خلــوة التخطيــط االســتراتيجي لمجلــس اإلدارة نهايــة شــهر 
أيلول/ســبتمبر 2021 فــي القاهــرة والتــي تــم خالهــا اعتمــاد الخطــة بصيغتهــا النهائيــة. 

شــملت الخطــة االســتراتيجية مراجعــة رؤيــة ورســالة مركــز تطويــر انســجامًا مــع منظومــة 
ــه  ــه وتقييم ــنوات عمل ــر س ــا عب ــي راكمه ــارب الت ــى التج ــتنادًا إل ــه، واس ــه ومعتقدات قيم

للظــروف الداخليــة والخارجيــة المؤثــرة.

ــع  ــل م ــى التعام ــادر عل ــل، وق ــوي فاع ــتقل حي ــطيني مس ــي فلس ــاع أهل ــة: قط الرؤي
المســتجدة. التحديــات 

الرســالة: مركــز تطويــر هــو مؤسســة فلســطينية أهليــة غيــر ربحيــة يعمــل علــى تطوير 
القطــاع األهلــي ومؤسســاته فــي فلســطين مــن خــال توفيــر الدعــم المالــي والفنــي لها.

األهداف:
مركــز تطويــر آليــة رئيســية كفــؤة وفعالــة لدعــم وتطويــر المؤسســات األهليــة . 1

ومتكاملــة معهــا.
المؤسسات األهلية أكثر قدرة على القيام بمهامها بفعالية.. 2
ــين أداء . 	 ــي تحس ــاهم ف ــي تس ــة الت ــى والماءم ــل المثل ــات العم ــادر وآلي ــر المص توف

ــي. عمــل القطــاع األهل

الخطة االستراتيجية لمركز تطوير 2022 – 2026

منظومة قيم مركز تطوير:
االلتزام بمبادئ حقوق اإلنسان.	 
االنتماء إلى التطلعات الوطنية.	 
االلتزام بأولويات التنمية الفلسطينية.	 
المساواة والعدالة االجتماعية.	 

اإلبداع والتميز.	 
المشاركة.	 
النزاهة والشفافية.	 
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ــي تضــم 25 عضــوًا مــن  ــة الت ــة العمومي ــى الجمعي ــه إل ــي عمل ــر ف يحتكــم مركــز تطوي
القطــاع العــام والخــاص والمجتمــع المدنــي وشــرائح فلســطينية متنوعــة. تضــم الجمعيــة 
العموميــة ممثليــن عــن شــبكات واتحــادات المؤسســات األهليــة الفلســطينية الرئيســية 

األربعــة فــي فلســطين وتنتخــب مجلــس إدارة جديــد مــرة كل ثــاث ســنوات

زاهي خوري - رئيس مجلس اإلدارة. 1
عبد الكريم عاشور - نائب الرئيس. 2
محمد حساسنة - أمين الصندوق. 	
د. سليمان الخليل - أمين السر. 	
فهمي صيام – عضو. 	
د. سائد الغول - عضو. 6
محمد فهمي الشاللدة - عضو. 	
هبة طنطش – عضو. 	
محمد منذر الريس - عضو. 	

زاهي خوري. 1
عبد الكريم عاشور. 2
محمد حساسنة. 	
د. سليمان الخليل. 	

مجلس اإلدارة:

الجمعية العمومية:

مجلس اإلدارة 
والجمعية العمومية لمركز تطوير



التقرير السنوي 2021

18

فهمي صيام . 	
د. سائد الغول. 6
محمد فهمي الشاللدة. 	
هبة طنطش. 	
محمد منذر الريس  . 	

عماد عابد. 10
نورا أبو شاويش. 11
د. ممدوح العكر. 12
هشام قدومي. 	1
د. رمزي عودة . 	1
معتصم زايد . 	1
د. صفاء ابو عصب . 16
صالح السقا . 	1
د. عائد ياغي . 	1
عصام العاروري . 	1
د. اسماعيل الزابري . 20
عرسان ابراهيم . 21
د. فارسين شاهين . 22
قسطنطين الدباغ . 	2
د. سهيل قيشاوي . 	2
فاطمة أبو كتة . 	2
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تهــدف البوابــة الفلســطينية للمؤسســات األهليــة )مصــادر( 
إلــى خدمــة وتمكيــن القطــاع األهلــي الفلســطيني عبــر مشــاركة 
المعلومــات ومســاعدته علــى تجــاوز القيــود الجغرافيــة وتوفيــر 
المعلومــات المتعلقــة بالقطــاع األهلــي الفلســطيني والتشــبيك 
والمعلومــات  بالفــرص  األهليــة وربطهــا  المؤسســات  بيــن 
ــي  ــي ف ــاع األهل ــدى القط ــاءة ل ــز الكف ــي تعزي ــراد، وبالتال واألف

ــطين. فلس

ــر  ــم نش ــام 2021 وت ــي الع ــة ف ــة أهلي ــة 1,547 مؤسس ــي البواب ــاء ف ــدد األعض ــغ ع بل
ــارة فــي حيــن وصــل عــدد  ــارات للبوابــة 4,627	 زي ــغ عــدد الزي 11 فرصــة تمويــل، وبل
الصفحــات التــي تــم عرضهــا مــن خــال البوابــة 88,709 صفحــة. إلــى جانــب ذلــك، قــام 
ــن  ــال” م ــام “دروب ــن نظ ــة م ــي البواب ــوى ف ــام إدارة المحت ــث نظ ــر بتحدي ــز تطوي مرك
نســخته الســابعة إلــى التاســعة بهــدف تحســين أدائهــا فــي تلبيــة احتياجــات المؤسســات 

ــتخدمين. ــة والمس األهلي

البوابة الفلسطينية للمؤسسات األهلية )مصادر(
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الثقــة: هــي اإليمــان بالقــدرات الذاتيــة وهــي متجــذرة بالكفــاءة، فالثقــة 
تتعــزز عنــد إثبــات الكفــاءة فــي المواقــف العمليــة.
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نساء وفتيات يتمتعن بحياة خالية 
من كافة أشكال العنف

مشروع رجال ونساء من أجل 
المساواة بين الجنسين

-المرحلة الثانية

نفــذ مركــز تطويــر بالشــراكة مــع طاقــم شــؤون المــرأة وهيئــة األمــم 
ــن  ــاء م ــال ونس ــروع “رج ــن مش ــة م ــة الثاني ــرأة المرحل ــدة للم المتح
أجــل المســاواة بيــن الجنســين” فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة. تــم 
مــن خالــه تقديــم المنــح لخمــس مؤسســات مجتمعيــة قاعديــة لدعــم 
أنشــطة المناصــرة نحــو اإلصــاح القانونــي والمؤسســي، والعمــل 
ــوع  ــة بالن ــة المتعلق ــورة النمطي ــة الص ــباب لمعالج ــال والش ــع األطف م
االجتماعــي، واشــراك المجتمــع ككل مــن خــال اســتخدام عــدة وســائل 

ــة ــن الجنســين والذكــورة اإليجابي ــز المســاواة بي لتعزي
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22  
 مؤسسة أهلية اعتمدت إجازة األبوة

رسميًا في العام 2021

630 زيارة منزلية تم تنفيذها  

أكثر من مليون مشاهدة لمقاطع فيديو 
ووسائط متعددة تم إنشاؤها من خال المشروع 

في العام 2021
)4	2,686,4 مشاهدة خال العامين

)2020-2021 

إنجازات العام 2021

 2831  مستفيد/ة
 تشكل نسبة الرجال منهم 60.8%

(1724 رجل , 1,107 امرأة)

115 ورشة عمل تم عقدها

  117 جلسة بين األقران تم عقدها 
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يبلــغ هيثــم ريــاض أبــو طير مــن العمــر 		 عامًا 
وهــو مــن ســكان خانيونــس ويعمــل كمنســق 
فــي جمعيــة ضيــاء الغــد. فيمــا مضــي لــم يكــن 
بمقــدور هيثــم الحصــول علــى إجــازة مــن عملــه 
أن  علمــًا  جديــد  بمولــود  يــرزق  كان  عندمــا 
لديــه حاليــًا ســتة أطفــال، ابنتيــن وأربعــة أبنــاء، 
ونتيجــة لذلــك لــم يتمكــن هيثــم مــن مســاعدة 
زوجتــه فــي فتــرة مــا بعــد الــوالدة، وفــي حينــه 
كانــت كل مــن والدتــه ووالــدة زوجتــه تتوليــان 

رعايتهــا فــي فتــرة مــا بعــد الــوالدة.

ــي  ــد تبن ــاء الغ ــة ضي ــرار جمعي ــًة لق ــن نتيج لك
ــا  ــم بعدم ــن هيث ــوة، تمك ــازة األب ــية إج سياس
ــى  ــول عل ــن الحص ــة م ــه السادس رزق بمولودت
إجــازة لمســاعدة زوجتــه واالهتمــام برعايــة 
مولودتهــم الجديــدة. وبفضــل ذلــك عــزز هيثــم 
عبــر ممارســته مهــارات  بنفســه  ثقتــه  مــن 
المنزليــة  األعمــال  فــي  والمشــاركة  األبــوة 
ــه  ممــا منحــه شــعورًا بالســعادة والفخــر بعائلت

وبنفســه.

قصة نجاح
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$51,576
ملتقى سواعد شباب الغد – ساعد

$51,576
  مؤسسة األفق للتنمية الشبابية

$41,261
    المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية

$51, 576
جمعية ضياء الغد

$51, 576
مركز بناء الشبابي

الشركاء
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الحلفــاء والشــركاء والفئــات  التواصــل مــع  الحفــاظ علــى  التواصــل: 
المجتمعيــة يوفــر شــعورًا قويــًا باألمــن واالنتمــاء.
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اإلنســان حقــوق  برنامــج  بــإدارة  تطويــر  مركــز  تكليــف   تــم 
2018 - 2022 الــذي أنشــأته الســويد ليتــم مــن خالــه تقديــم الدعــم 
ــرائيلية ذات  ــطينية واإلس ــان الفلس ــوق اإلنس ــات حق ــي لمؤسس المال
التوجهــات االســتراتيجية والتــي يتركــز اهتمامهــا علــى االنتهــاكات فــي 

المناطــق الفلســطينية.  

المؤسســات  لهــذه  البرامجــي  التمويــل  لتقديــم  البرنامــج  يهــدف 
ــان  ــوق اإلنس ــادئ حق ــزام بمب ــي لالت ــق الفعل ــي التحقي ــاهمة ف للمس
والقانــون الدولــي اإلنســاني فــي فلســطين، وفــي التأثيــر علــى ســلوك 
ــى ســلوك الجهــات  ــي، وعل ــد المحل ــى الصعي ــي المســؤولية عل متحمل

ــي. ــع الدول ــد المجتم ــى صعي ــرة عل المؤث

برنامج حقوق اإلنسان
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فــي حيــن كانــت مؤسســات حقــوق االنســان الشــريكة منشــغلة بالتحــرك علــى المســتوى 
ــي  ــون الدول ــق القان ــم تطبي ــى دع ــة عل ــات األجنبي ــات والهيئ ــجيع الحكوم ــي لتش الدول
ــة  ــا لهجم ــدد منه ــرض ع ــطينية، تع ــي الفلس ــي األراض ــان ف ــوق اإلنس ــاني وحق اإلنس
ممنهجــة والدعــاءات ال صحــة لهــا حــول شــرعيتها ومســاءلتها كمؤسســات مجتمــع مدني، 
ممــا أدى إلــى تزايــد الضغــوط وتضييــق الخنــاق عليهــا، وأثــر بالتالــي علــى تنفيــذ هــذه 
المؤسســات ألعمالهــا وخلــق حالــة مــن عــدم اليقيــن لآلثــار المترتبــة علــى هــذه الهجمــة.

ولكــن علــى النقيــض مــن ذلــك، ظهــرت نتيجــة إيجابيــة لهــذه الهجمــة تمثلــت بتضامــن 
ــى  ــا عل ــع نظيراته ــرائيلية م ــان اإلس ــوق اإلنس ــات حق ــي مؤسس ــركاء ف ــن الش ــح م واض
الجانــب الفلســطيني، وفــي حيــن تتمثــل هــذه الشــراكة عــادًة فــي عمــل هــذه المؤسســات 
والمنشــورات  وبالبحــوث  المتحــدة،  لألمــم  تقديمهــا  يتــم  التــي  البيانــات،  بإصــدار 
والمؤتمــرات العامــة والصحفيــة المشــتركة، إال أنهــا هــذه المــرة أظهــرت تضامــن هــذه 

المؤسســات بشــكل جلــي علــى المســتوى الدولــي.

حقوق اإلنسان في العام 2021
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أثمرت جهود الشركاء في مجال الضغط والمناصرة في العام 2021 عما يلي:

تسهيل القيود المفروضة على حركة البضائع واألفراد من وإلى قطاع غزة.	 

تقليل عدد السلع مقيدة الدخول لقطاع غزة.	 

زيادة امكانية المشاركة الديمقراطية للفلسطينيين.	 

مساعدة األفراد في الحصول على الدعم والتمثيل القانوني.	 

تغيير السياسات واالجراءات العسكرية خال مداهمة المنازل.	 

اســتخدامها ضــد 	  يتــم  إلكترونيــة  تقنيــات تجســس  الخطــر حــول  ناقــوس  دق 
. لفلســطينيين ا

تشــكيل الروايــة والخطــاب المســتخدم لوصــف األوضــاع فــي األراضــي الفلســطينية 	 
علــى المســتوى الدولــي.

مساءلة متحملي المسؤولية حول تعاملهم مع األسرى ومع السياسات والقوانين.	 

التأثيــر علــى الحكومــات األجنبيــة لتقديــم قــرارات بهــدف الدفــاع عــن حقوق اإلنســان 	 
ــطين. في فلس

تشكيل لجنة تحقيق في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة.	 

دعم تحقيق محكمة الجنايات الدولية حول األوضاع في فلسطين.	 

إنجازات العام 2021
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استفاد أكثر من 33,000 من أصحاب 

الحقوق من الخدمات التي تقدمها المؤسسات 

الشريكة في البرنامج

شارك أكثر من 40,000 من متحملي 

المسؤولية وناشطين دوليين بشكل مباشر في 

النشاطات التوعوية التي نظمتها المؤسسات 

الشريكة

يشمل ذلك أنشطة تثقيفية تهدف إلى رفع 

الوعي بحقوقهم وبالتمثيل القانوني في 

المحاكم وأنشطة أخرى من هذا القبيل

يشمل هذا دبلوماسيين وسياسيين وناشطين 

دوليين وآخرين ممن شاركوا في المحاضرات 

والجوالت والندوات

تــم االستشــهاد بالبحــوث وبالعديــد مــن االدوات اإلعاميــة للمؤسســات الشــريكة مــن 
قبــل وســائل إعاميــة معروفــة علــى المســتوى الدولــي. كمــا ســاهمت هــذه األدوات فــي 
ــق باألمــن اإللكترونــي وببرامــج تجســس تســتخدم  ــا تتعل الكشــف المســتقل عــن قضاي
ــو  ــرة ومقاطــع الفيدي ــة واألفــام القصي ــات الصحفي ــت البيان ضــد الفلســطينيين. وحصل
ــاهدات  ــن المش ــى مايي ــريكة عل ــات الش ــرتها المؤسس ــي نش ــواد الت ــن الم ــا م وغيره

ــام 2021. ــال الع خ

أعداد المستفيدين 
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إن تعزيــز الوعــي العــام لــه دور أساســي فــي تغييــر المعتقــدات وتحفيــز النقــاش 
المجتمعــي حــول قضايــا حقــوق اإلنســان. وبشــكل جماعــي، لــدى المؤسســات الشــريكة 
ضمــن برنامــج حقــوق اإلنســان حضــور واســع علــى منصــات التواصــل االجتماعــي وعــدد 

ــن ــن المتابعي ــر م كبي

53,798 متابع455,562 متابع

355,672 متابع

$ 1,187,374
مركز الميزان لحقوق اإلنسان

$ 3,136,518
بتسيلم -مركز المعلومات اإلسرائيلي 
لحقوق اإلنسان في األراضي المحتّلة 

$ 1,733,539
ييش دين – منظمة متطوعين لحقوق اإلنسان 

$ 2,557,962
مؤسسة الحق 

$ 1,700,222
 مسلك – مركز الدفاع 

عن حرية الحركة

$ 1,540,486
الحركة العالمية للدفاع عن األطفال/ 

فرع فلسطين 

$ 1,820, 045
مؤسسة كسر الصمت

حضور الشركاء على مواقع التواصل االجتماعي

المؤسسات الشريكة
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ــذات  ــر ال ــة وتنمــي اإلحســاس بتقدي الشــخصية: الشــعور القــوي بالهوي
والثقــة داخــل المجتمــع.
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ــا”  ــدس وصموده ــة الق ــم هوي ــل دع ــن أج ــل م ــج “العم ــدف برنام يه
)AJIR( إلــى تعزيــز التماســك االجتماعــي بيــن المواطنيــن المقدســيين 
ومناطــق ســكنهم مــن خــال دعــم الشــباب والمجتمعــات المهمشــة. 
ويتمثــل الهــدف الرئيســي للبرنامــج فــي دعــم صمــود المقدســيين عبــر 

أنشــطة تنــدرج ضمــن مكونــات ثاثــة:

ــي  ــي قطاع ــرة ف ــتثمارات كبي ــل اس ــال تموي ــن خ ــباب م ــم الش 1. دع
ــة. ــم والثقاف التعلي

ــًا مــن خــال  ــر ضعف ــات الســكانية األكث 2. االســتجابة الحتياجــات الفئ
ــًا. ــة محلي ــات االجتماعي ــى الخدم ــادل والمتســاوي إل الوصــول الع

	.بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني. 

برنامج العمل من أجل دعم هوية 
القدس وصمودها
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منــذ البــدء بتنفيــذ برنامــج “العمــل مــن أجــل دعــم هويــة القــدس وصمودهــا” نشــر مركــز 
تطويــر ثــاث دعــوات منفصلــة للمؤسســات األهليــة للتقــدم بمقترحــات مشــروعات. وفــي 
الفتــرة الممتــدة مــن تشــرين الثاني/نوفمبــر 2020 وحتــى كانــون األول/ديســمبر 2021 

تلقــى مركــز تطويــر 	8 مقترحــًا بمبلــغ إجمالــي 226,964,	2 يــورو. 

ــي  ــًا ف ــا 4	 مقترح ــث وعدده ــان الثال ــات اإلع ــت مقترح ــام 2021، ال زال ــة الع ــع نهاي م
ــا 49،  ــي، وعدده ــن األول والثان ــات اإلعاني ــق بمقترح ــا يتعل ــا فيم ــم. أم ــة التقيي مرحل
ــورو،  ــة بلغــت 9,756	5,7 ي ــل 16 منهــا بقيمــة إجمالي ــى تموي ــر عل وافــق مركــز تطوي

ــدء بتنفيذهــا. ــم الب وت

ــرح  ــال مقت ــن خ ــدس م ــة بالق ــدة القديم ــي البل ــة ف ــنطا الثانوي ــة تراس ــت مدرس تمكن
ــدة  ــوار البل ــل أس ــباحة داخ ــة س ــاء أول برك ــازم لبن ــل ال ــن التموي ــن تأمي ــروعها م مش
القديمــة، وتوفيــر مســاحة دائمــة ومفتوحــة للمقدســيين لانخــراط فــي النشــاطات 
المجتمعيــة والرياضيــة والترفيهيــة، علمــًا أن إيجــاد مثــل هــذه المســاحات داخــل البلــدة 
القديمــة هــو أمــر شــاق محفــوف بالمخاطــر والتحديــات فــي مــكان تتعــرض فيــه الهويــة 

ــا. ــر محوه ــطينية لمخاط الفلس

ــم  ــة كان يض ــع المدرس ــن أن موق ــروع، تبي ــن المش ــات ضم ــال الحفري ــرة أعم ــع مباش م
كنيســة مــن العصــر البيزنطــي، ممــا تطلــب إجــراء تعديــات كبيرة علــى مخططــات العمل 
ــى الجوانــب  ــه عل ــح للمدرســة إنشــاء البركــة مــع المحافظــة فــي الوقــت ذات بشــكل يتي
التاريخيــة واألثريــة للموقــع. هــذا المشــروع يرســخ الطابــع الفلســطيني للبلــدة القديمــة 

تاريخــًا وحاضــرًا ويضمــن اســتمراره ألجيــال قادمــة.

إنجازات العام 2021

“حجارة حية”
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الشركاء

قيمة المنحة عنوان المشروعاسم المؤسسة
)يورو(

المكون األول - استثمارات البنية التحتية في قطاعي التعليم والثقافة

مدارس تراسنطا 
القدس - حراسة 

األراضي المقدسة 

أعمال تشطيب المجمع الرياضي 
 والبركة في مدرسة تراسنطا الثانوية

- القدس
1,481,666

1,135,040ترميم حاضنة األعمال في القدسجامعة القدس

مؤسسة األميرة بسمة 
بالقدس

ترميم وإضافة غرف صفية ومرافق 
عامة لمدرسة األميرة بسمة الثانوية 

الجامعة
650,915

مؤسسة المعمل للفن 
المعاصر

تطوير وتوسيع مرافق المعمل 
590,254التعليمية

مدرسة الفرير الثانوية 
القدس - الباب الجديد 

وبيت حنينا

ترميم مدرسة الفرير الثانوية القدس-
526,856الباب الجديد وبيت حنينا

مدرسة دار الطفل 
العربي 

تحسين البيئة المدرسية في روضة 
502,500ومدرسة دار الطفل العربي بالقدس

4,887,231المجموع: 6 مشروعات
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قيمة المنحة عنوان المشروعاسم المؤسسة
)يورو(

المكون الثاني - مشروعات خدماتية صغيرة

نادي االتحاد 
األرثوذكسي العربي 

بالقدس

أعمال ترميم لقاعة النادي المتعددة 
70,300االستخدام

جمعية الشابات 
المسيحية - القدس

نحو مبنى جمعية الشابات المسيحية 
في القدس صديق للبيئة وقابل 

لاستدامة
100,000

 المركز النسوي 
– مخيم شعفاط

تحسين وصول الفئات المهمشة من 
النساء، الشباب واألطفال إلى الخدمات 

االجتماعية والثقافية في مخيم 
شعفاط والمناطق المجاورة

85,000

تنمية وتطوير البرامج االجتماعية نادي دالسال - القدس
58,550والرياضية

جمعية شباب البلدة 
59,000اعرف حقك وهويتك الثقافيةالقديمة - القدس

مؤسسة الرؤيا 
الفلسطينية

بناء الصمود لدى األطفال والشباب 
99,975في القدس الشرقية )سند(

المسرح الوطني 
100,000المشاركة الثقافية: حق ال رفاهيةالفلسطيني )الحكواتي(
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قيمة المنحة عنوان المشروعاسم المؤسسة
)يورو(

ملتقى الشباب التراثي 
المقدسي

سلوان تبدع )تمكين وتطوير مدرسة 
100,000الفنون في سلوان(

تأهيل البنية التحتية لمقر حوش الفن حوش الفن الفلسطيني
99,100الفلسطيني

الجمعية العربية 
 لألشخاص مع إعاقة

- القدس

تعزيز صمود األشخاص مع اإلعاقة في 
80,000القدس الشرقية - قادرون

852,525المجموع: 10 مشروعات 

5,739,756المجموع ل )16( مشروعًا
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المســاهمة: المســاهمة الفعالــة فــي المجتمــع تعــزز تقديــر الــذات وتزيــد 
الرغبــة فــي اتخــاذ اجــراءات وخيــارات مــن شــأنها تحســين العالــم مــن حولنــا.
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تزويد الشباب المستهدف في قطاع 
غزة بدخل مالي مؤقت، وزيادة فرص 

العمل الحر من خالل اإلنترنت

مكونات المشروع

المال مقابل العمل. 1
تزويد الشباب بدخل مالي مؤقت وبالخبرات المهنية.

العمل الحر من خالل اإلنترنت. 2
تزويــد الشــباب بالتدريــب والخبــرة فــي مجــال العمــل اإللكترونــي 

وتوفيــر فــرص عمــل دائمــة لهــم.
إدارة المشروع، والمتابعة والتقييم. 	

والجهــات  الشــركاء  مــع  والتنســيق  واإلشــراف،  الدعــم  توفيــر 
والمانحــة. الحكوميــة 

مشروع المال مقابل العمل ودعم 
العمل الحر
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المستفيدون من مكون “المال مقابل العمل” 

بيانات العمل الحر وعائدات المستفيدين

المستفيدون من مكون “العمل الحر” 

 1,517

 540

3,535

625

تمكــن 1,165 مســتفيد مــن مكــون العمــل الحــر مــع نهايــة العــام 2021 مــن الحصــول 
ــدات بقيمــة  ــق عائ ــع تحقي ــة م ــود مؤقت ــد عــن 9,904 فرصــة عمــل / عق ــا يزي ــى م عل
ــة  ــى والثاني ــدورة األول ــي ال ــن ف ــن المتدربي ــي. 78.6 % م 85	,78	,1 دوالر أمريك

تمكنــوا مــن الحصــول علــى عقــود عمــل مؤقتــة

المشروع في دائرة الضوء

المجموع 5,052 

المجموع 1,165 
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كافــح مؤمــن الداعــور بعــد تخرجــه مــن جامعــة األزهــر 
وطــرق  اإلنجليزيــة  اللغــة  فــي  البكالوريــوس  بدرجــة 
تدريســها للحصــول علــى وظيفــة فــي مجــال تخصصــه دون 
ــج  ــي البرنام ــن ف ــول مؤم ــم قب ــن ت ــظ. لك ــه الح أن يحالف
ــات  ــا المعلوم ــال وتكنولوجي ــة األعم ــدى حاضن ــي ل التدريب
ــات  ــن المؤسس ــدة م ــي واح ــامية، وه ــة اإلس ــي الجامع ف
ــاث الشــريكة ضمــن مكــون العمــل الحــر فــي مشــروع  الث
ــز  ــذه مرك ــي وينف ــك الدول ــن البن ــول م ــارئ المم ــزة الط غ

ــر. تطوي

شــعر مؤمــن بالثقــة خــال التدريــب التقنــي الــذي شــارك بــه ويعــود الفضــل فــي ذلــك 
ــاع  لوجــود مرشــدين مؤهليــن ويمتلكــون المهــارة ضمــن هــذا المشــروع، كمــا تــم اتب
التدريــب باإلرشــاد والدعــم المســتمر للبــدء بممارســة العمــل الحــر. تحــول شــعور مؤمــن 
مــن اليــأس إلــى األمــل وازدهــرت الفــرص أمامــه حيــث أصبــح بإمكانــه العمــل مع شــركات 

وعمــاء أجانــب، ولــم يعــد عملــه مقتصــرًا داخــل قطــاع غــزة.

وتمكــن مؤمــن مــن الفــوز بمســابقة “المواهــب الصاعــدة” كأفضــل متــدرب مــن حيــث 
الحصــول علــى أعلــى عائــدات وعــدد مشــروعات ضمــن مجموعتــه. وبفضــل هــذا النجــاح، 

يتطلــع مؤمــن قدمــًا ليكــون مؤثــرًا ومرشــدًا لألخريــن.

ــدورة  ــن ال ــًا ضم ــن حالي ــوع مؤم ــا، يتط ــل عليه ــي حص ــل الت ــود العم ــى عق ــة إل إضاف
الثالثــة مــن مشــروع حاضنــة األعمــال وتكنولوجيــا المعلومــات كمرشــد إلحــدى مجموعــات 
الترجمــة، ويأمــل مــن خــال ذلــك لــرد بعــض مــن الجميــل لمجتمعــه وأن يســاهم 

ــزة. ــاع غ ــي قط ــية ف ــروف المعيش ــين الظ بتحس

ــي نحــو  ــي ســبيل نجــاح خطوات “صنعــتُ األمــل مــن ضــوء الشــمس، وكافحــت ف
ــي.” ــول لغايت الوص

مؤمن

مؤمن الداعور: مشاركة خبراته التعليمية 
لمساعدة اآلخرين
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المؤسسات األهلية الشريكة ضمن مكون "المال مقابل العمل"

قيمة المنحة اسم المشروعاسم المؤسسة
بالدوالر األمريكي 

جمعية اإلغاثة الطبية 
الفلسطينية

دعم الخدمات الصحية المقدمة 
من المؤسسات االهلية للمجتمعات 

الفقيرة والمهمشة
415,451

جمعية الخريجات 
645,233تشغيل من أجل التمكينالجامعيات بقطاع غزة

جمعية الحق في الحياة

ضمان استمرار تقديم الخدمات 
الصحية والتعليمية والتأهيلية 

520 طفل من ذوي متازمة داون 
والتوحد في قطاع من خال تزويد 

200 خريج بفرصة عمل مؤقته

577,821

اتحاد لجان العمل 
839,368المال من أجل العملالصحي

مركز الديمقراطية 
وحقوق العاملين في 

فلسطين

مشروع آفاق لتشغيل الشباب في 
733,701قطاع غزة

 مركز العمل التنموي 
- معًا

مشروع غزة الطارئ )المال مقابل 
704,098العمل ودعم العمل الحر(

فارس العرب للتنمية 
واالعمال الخيرية

نحو بيئة مدرسية امنة من خال 
التشغيل المؤقت لخريجي االرشاد 
التربوي في مدارس الحكومة في 

محافظة غزة

353,786
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قيمة المنحة اسم المشروعاسم المؤسسة
بالدوالر األمريكي 

 مؤسسة إنقاذ الطفل 
- فلسطين

تشغيل خريجين لتحسين جودة 
868,687التعليم "تعليمي ... مستقبلي"

جمعية أطفالنا للصم

تعزيز التعليم الجامع للطلبة ذوي 
اإلعاقة في المدارس التابعة لوزارة 

التربية والتعليم العالي في قطاع 
غزة

834,612

جمعية وفاق لرعاية 
المرأة والطفل

تحسين الوضع النفسي االجتماعي 
والصحة السلوكية لألطفال والنساء 

والرجال من خال المال مقابل 
العمل للخريجين الشباب جنوبي 

قطاع غزة

286,313

جمعية بيادر للبيئة 
والتنمية 

تحسين العملية التعليمية للمرحلة 
األساسية في مدارس محافظة 

خانيونس من خال نشاط المال 
مقابل العمل

978,016

االتحاد العام للمراكز 
401,516فضاءات للفنالثقافية

جمعية انقاذ المستقبل 
346,559تمكين طاقات شبابيةالشبابي

طاقم شؤون المرأة

تحسين الوضع النفسي واالجتماعي 
والصحة السلوكية للنساء والرجال 

من خال المال مقابل العمل 
للخريجين/ات من الشباب والشابات 

في قطاع غزة

278,119
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قيمة المنحة اسم المشروعاسم المؤسسة
بالدوالر األمريكي 

جمعية تطوير بيت الهيا
نحو بيئة تعليمية - تعلمية آمنة، 

سليمة وصحية لطاب المرحلة 
االساسية في شمال غزة

987,950

التشغيل اإلبداعي للشباب في قطاع مؤسسة إنجاز فلسطين
501,060غزة

مركز ابداع المعلم

مشروع تحسين المستوى التعليمي 
والنفسي-االجتماعي والعاطفي 
لألطفال المهمشين في مناطق 

شرق مدينة غزة

275,508

جمعية منتدى التواصل
مشروع تحسين الممارسات الصحية 

والبيئية وحالة الحماية ألسر ذوي 
األيتام في المحافظة الوسطى

386,639

جمعية الهال األحمر 
لقطاع غزة

تحسين وصول جميع المواطنين 
الى خدمات الرعاية الصحية 

المتكاملة من خال المال مقابل 
العمل للخريجين الشباب

278,119

جمعية مجموعة غزة 
للثقافة والتنمية 

المساهمة في تحسين التعليم 
األساسي من خال خلق فرص عمل 

الئقة للشباب والشابات في غزة
537,693

الهيئة الفلسطينية 
293,621مشروع الخدمة المتكاملةللتنمية

مؤسسة فلسطين 
 المستقبل للطفولة 

- مركز الشلل الدماغي 

تحسين الوصول للخدمات التأهيلية 
المتكاملة لألطفال ذوي اإلعاقة 
الحركية في محافظات قطاع غزة

274,381
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قيمة المنحة اسم المشروعاسم المؤسسة
بالدوالر األمريكي 

جامعة االزهر - غزة
 مشروع تعزيز وتمكين الشباب في 
قطاع التكنولوجيا الصحية في غزة 

"سند"
696,363

12,500,000المجموع )	2 مشروعًا(

الشركاء ضمن مكون "العمل الحر" من خالل اإلنترنت

قيمة المنحة اسم المشروعاسم المؤسسة
بالدوالر األمريكي 

جي جايت واي لتعهدات 
 تكنولوجيا المعلومات 

- شركة ريادية مجتمعية

العمل عن بعد، جسر غزة من 
1,091,200االعتمادية الى االنتاج

حاضنة االعمال 
والمشاريع - الجامعة 

اإلسامية 

تعزيز فرص التوظيف الذاتي عبر 
اإلنترنت لدى الخريجين في قطاع 

غزة  
1,011,800

حاضنة االعمال 
والمشاريع بالكلية 

الجامعية للعلوم 
التطبيقية

897,000بال النسر 

3,000,000المجموع )	 مشروعات(
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ــات  ــتجابة لألزم ــة لاس ــوارد الازم ــم والم ــارات التأقل ــاك مه ــم: امت التأقل
ــة. ــات الطارئ ــاوز التحدي ــتعدادًا لتج ــر اس ــات أكث ــل المجتمع تجع
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اســتجاب مركــز تطويــر لاحتياجــات الطارئــة التــي نشــأت نتيجــة 
ــال  ــن خ ــو 2021 م ــي أيار/ماي ــزة ف ــاع غ ــهده قط ــذي ش ــد ال للتصعي
تحقيــق  فــي  ويســاهم  الناجمــة  األضــرار  يعالــج  مشــروع  تصميــم 
االســتقرار طويــل األمــد علــى مســتوى الظــروف المعيشــية للمتضرريــن.

ــاون  ــو 2021 وبالتع ــهر أيار/ماي ــد ش ــد تصعي ــر بع ــز تطوي ــرى مرك أج
مــع شــركائه تقييمــًا ســريعًا لاحتياجــات عبــر عقــده مجموعــات نقــاش 

مشروع تحسين دخل المزارعين 
والمزارعات في شمال قطاع غزة
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ــرار  ــة األض ــل مناقش ــن أج ــزة م ــاع غ ــمال قط ــي ش ــن ف ــع المزارعي ــة م ــات فردي ومقاب
والخســائر التــي لحقــت بهــم، وتحديــد االحتياجــات ذات األولويــة والتي إن تمــت معالجتها 

يمكــن المســاهمة فــي تحســين ظروفهــم المعيشــية.

ــز  ــع مرك ــراكة م ــي )AECID( للش ــي الدول ــاون اإلنمائ ــبانية للتع ــة اإلس ــادرت الوكال ب
تطويــر بنــاًء علــى مقتــرح مشــروعه إلعــادة تأهيــل األراضــي والدفيئــات الزراعيــة المنشــور 
 .)OCHA( عبــر الموقــع اإللكترونــي لمكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية
ومــن خــال تقديــم الوكالــة اإلســبانية للدعــم المالــي، ســيعمل مركــز تطويــر علــى تنفيــذ 

هــذا المشــروع بالشــراكة مــع جمعيــة تطويــر بيــت الهيــا.
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ــى  ــزة” إل ــاع غ ــمال قط ــي ش ــات ف ــن والمزارع ــل المزارعي ــين دخ ــروع “تحس ــدف مش يه
ــزة،  ــاع غ ــن قط ــمالية م ــة الش ــي المنطق ــن ف ــن المتضرري ــاعدة للمزارعي ــم المس تقدي
ــر وســيلتين مختلفتيــن: المســاعدة  ــك عب ــا وبيــت حانــون، وذل ــدًا فــي بيــت الهي وتحدي
العاجلــة قصيــرة األجــل للمزارعيــن العامليــن فــي األراضــي المفتوحــة والدفيئــات الزراعيــة 
الطاقــة  واســتخدام   ،2021 أيار/مايــو  فــي  العســكرية  للهجمــات  نتيجــًة  المتضــررة 
ــري لضمــان اســتمرارها حــال حــدوث أي أزمــات  الشمســية/الكهروضوئية فــي أنظمــة ال
فــي المســتقبل. مــن المتوقــع أن يســاهم هــذا المشــروع الــذي ســينّفذ فــي عــام 2022 
بإعــادة تأهيــل 100 دونــم مــن األراضــي الزراعيــة المفتوحــة يســتفيد منهــا 50 مزارعــًا، 
ــل  ــاه تعم ــر مي ــل 16 بئ ــًا، وتحوي ــًا إضافي ــا 50 مزارع ــتفيد منه ــة يس ــة زراعي و50 دفيئ

ــية/الكهروضوئية. ــة الشمس ــى الطاق ــود إل بالوق

ملخص المشروع
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بالمســاءلة  وااللتــزام  واألفعــال  القــرارات  اتخــاذ  علــى  الرقابــة  الرقابــة: 
والشــفافية تجاههــا يزيــد مــن الكفــاءة واالســتجابة للتحديــات غيــر المتوقعــة.
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ــر التزامــه بأفضــل ممارســات الشــفافية والنزاهــة  يجســد مركــز تطوي
مــن خــال:

االلتزام بالمعايير الدولية	 

يلتــزم مركــز تطويــر بالسياســات الماليــة المعتمــدة 	 
ــاطاته. ــة نش ــذه لكاف ــي تنفي ــًا ف دولي

يســتخدم مركــز تطويــر ثاثــة مســتويات متميــزة مــن 	 
المراجعــة والرقابــة الماليــة.

يجســد مركــز تطويــر التزامــه بأفضــل ممارســات الشــفافية واالســتجابة 
مــن خــال:

ــة وســريعة وســهلة الوصــول إليهــا لتلقــى 	  ــات آمن إيجــاد آلي
ــوري. وحــل الشــكاوى بشــكل ف

تمتــاز آليــة الشــكاوى اإللكترونيــة الخاصــة بـــمركز 	 
ــن  ــن م ــة تمك ــفافة وذات مصداقي ــا ش ــر بكونه تطوي

الوصــول لنتائــج عادلــة وفعالــة ودائمــة.

ــاون 	  ــة والتع ــاء الثق ــي بن ــًا ف ــة أيض ــذه اآللي ــاهم ه تس
مــع  التشــاور  عمليــات  مــن  يتجــزأ  ال  جــزء  كونهمــا 
ــة المســتفيدة، وتســهل مــن إجــراء  الشــرائح المجتمعي

التغييــرات.

المساءلة لدى مركز تطوير
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وبفضل هذه الممارسات، تمكن مركز تطوير منذ العام 2006 من: 

تجنيد أكثر من 110 مليون دوالر 
أمريكي لصالح القطاع األهلي 

الفلسطيني

تقديم أكثر من 475 منحة 
للمؤسسات األهلية الفلسطينية
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البيانات المالية للعام 2021
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اختتــم مركــز تطويــر فــي العــام 2021 تنفيــذه 
وهــو مشــروع  الرئيســية  ألحــد مشــروعاته 
“رجــال والنســاء مــن أجــل المســاواة بيــن 
الجنســين” فــي مرحلتــه الثانيــة الــذي تــم 
تنفيــذه بالشــراكة مــع هيئــة األمــم المتحــدة 
للمــرأة، والتــي نتقــدم لهــا بشــكرنا وامتناننــا 
فــي  نجــح  الــذي  المشــروع  لهــذا  لدعمهــا 
الفجــوة بيــن  أثــر كبيــر بتقليــص  تحقيــق 
الجنســين بفضــل اســتخدامه ألســاليب مبتكرة 
عالجــت االحتياجــات للمجتمعــات المســتهدفة 

بخصوصياتهــا. 

وفــي مضينــا نحــو العــام 2022، نواصــل فــي 
ــز  ــم وتعزي ــروع “دع ــذ مش ــر تنفي ــز تطوي مرك
ــروع  ــك مش ــا” وكذل ــدس وصموده ــة الق هوي
التعــاون اإلســباني فــي قطاع غــزة، كمــا وصلنا 
ــروع  ــر “مش ــي تحضي ــة ف ــل متقدم ــى مراح إل
المســاندة الطارئــة للخدمــات االجتماعيــة فــي 
قطــاع غــزة” والتخطيــط لمشــروعات متوقعــة 
للمجتمعــات  الوصــول  إلــى  تهــدف  أخــرى 
المحليــة فــي المناطــق النائيــة والمهمشــة 

ــا.  ــتجابة الحتياجاته واالس

حــول  إضافيــة  معلومــات  علــى  للحصــول 
برامجنــا ومشــروعاتنا يمكنكــم متابعــة الموقع 
اإللكترونــي لمركــز تطويــر ومــن خــال البوابة 
ــادر(. ــة )مص ــات األهلي ــطينية للمؤسس الفلس

نظرة على عام 2022
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