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تمهيد
ً
ـواطا هامــة خــال العــام  2014نحــو تمكيــن الفلســطينيين بأيــدي وخبــرات فلســطينية حيــث تــم توســيع نطــاق كل مــن
قطــع مركــز تطويــر المؤسســات األهليــة الفلســطينية أشـ
برنامــج المنــح وبرنامــج التطويــر القطاعــي لإلســتجابة الحتياجــات قطــاع المؤسســات األهليــة بطــرق مبتكــرة وفعالــة .ومــا زال مركــز تطويــر المؤسســات األهليــة الفلســطينية
 ،مسـ ً
ـتندا إلــى النجاحــات واإلنجــازات التــي يحققهــا ،يعتبــر أحــد المؤسســات الرائــدة فــي القطــاع األهلــي الفلســطيني.
خــال العــام  2014اختتــم مركــز تطويــر المؤسســات األهليــة المرحلــة الثانيــة مــن برنامــج حقــوق اإلنســان/الحكم الصالــح والــذي قــدم علــى مــدى ســت ســنوات دعمـ ًـا حيويـ ًـا
وضروريـ ًـا للمؤسســات األهليــة العاملــة فــي مجالــي حقــوق اإلنســان والحكــم الصالــح علــى المســتويين المالــي والفنــي.
كمــا تــم خــال العــام ذاتــه اســتكمال العمــل علــى مشــروع المؤسســات األهليــة الفلســطينية الرابــع ( )PNGO IVالممــول مــن قبــل البنــك الدولــي والــذي نجــح المركــز مــن
خالــه فــي توفيــر خدمــات أساســية لقطاعــات متعــددة مــن المجتمــع الفلســطيني .وقــد مكــن التمويــل اإلضافــي الــذي أقــره البنــك الدولــي بقيمــة خمســة ماييــن دوالر
مركــز تطويــر المؤسســات األهليــة مــن البنــاء علــى النجاحــات التــي تحققــت مــن خــال مشــروع المؤسســات األهليــة الرابــع إلســتهداف التجمعــات الفقيــرة والمهمشــة حيــث
يهــدف فــي نهايــة المطــاف إلــى الوصــول وتقديــم خدمــات ألكثــر مــن  30,000فلســطيني.
ويواصــل المركــز نشــاطاته مــن اجــل توســيع نطــاق المشــروع التجريبــي الريــادي الناجــح الــذي تــم تنفيــذه فــي بيــت ســكاريا حيــث يضــع المركــز هــدف الوصــول وتقديــم الخدمــات
إلــى اكثــر التجمعــات الفلســطينية فقــرا وتهميشــا فــي المناطــق المصنفــة «ج» فــي اعلــى ســلم اولوياتــه  .وقــد نجحنــا مــن خــال المقاربــة المبتكــرة التــي تــم اعتمادهــا
ضمــن مكــون منــح التمكيــن المنســقة متعــددة القطاعــات مــن اطــاق خمســة مشــاريع تعمــل علــى تنفيذهــا ثــاث عشــرة مؤسســة اهليــة شــريكة بشــكل جماعــي .وتهــدف
المشــاريع إلــى االســتجابة الحتياجــات مجتمعيــة متعــددة بشــكل متــواز وهــو األمــر الــذي يمنــح التدخــات المختلفــة توجهــا شــموليا ومتكامــا.
امــا بالنســبة لمشــروع «تعزيــز قــدرات المجتمــع المدنــي ومشــاركتهاالفاعلة فــي صنــع السياســات والعمليــة الديموقراطيــة والممــول مــن قبــل االتحــاد األوروبــي فقــد شــهد
زخمــا تمثلــت ذروتــه فــي تنفيــذ سلســلة مــن التدريبــات المختلفــة لصالــح الشــبكات واالتحــادات المظاتيــة األربعــة للمؤسســات األهليــة.
اســتمر المركــز كذلــك خــال العــام  2014بتوســيع نطــاق برنامــج التطويــر القطاعــي وذلــك مــن خــال تأســيس نظــام االلتــزام وجســم المصادقــة الخــاص بمدونــة الســلوك
للمؤسســات األهليــة والــذي يعتبــر مبــادرة هــي األولــى مــن نوعهــا فــي هــذا الســياق حيــث ان مدونــة الســلوك تظــل مكونــا مركزيــا واساســيا ضمــن إطــار الجهــود المبذولــة
لتطويــر القطــاع األهلــي فــي فلســطين .ويمكــن نظــام االلتــزام بمدونــة الســلوك مركــز تطويــر المؤسســات األهليــة مــن تعزيــز جهــوده فــي ســبيل الترويــج والتشــجيع علــى
تبنــي مدونــة ســلوك المؤسســات االهليــة الفلســطينية وااللتــزام بمعاييــر متقدمــة ومتطــورة فــي دور قطــاع المؤسســات األهليــة.
انخــرط مركــز تطويــر المؤسســات األهليــة خــال العــام  2014بعمليــة تخطيــط اســتراتيجي لألعــوام  .2018-2014وقــد تــم إعــداد االســتراتيجية بشــكل تشــاركي وبمشــاركة
كافــة األطــراف والجهــات ذات الصلــة فــي عمليــة التخطيــط هــذه .ترتكــز االســتراتيجية وتراكــم علــى اإلنجــازات والــدروس المســتفادة مــن التنفيــذ الناجــح لاســتراتيجية الســابقة
لألعــوام .2014-2010
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ـا حــول عملنــا خــال العــام  .2014ونــود أن ننتهــز هــذه الفرصــة للتعبيــر عــن شــكرنا للمانحيــن الذيــن
نضــع بيــن أيديكــم هــذا التقريــر الــذي نأمــل أن يعطيكــم معلومــات أكثــر تفصيـ ً
يواصلــون تقديــم الدعــم لمركــز تطويــر المؤسســات األهليــة حتــى يتمكــن مــن اإلســتمرار فــي أداء عملــه الحيــوي والهــام .كمــا نــود أن نعبــر عــن إمتنانــا لشــركائنا وموظفــي مركــز
تطويــر علــى تفانيهــم والتزامهــم وعملهــم الــدؤوب لتعزيــز قطــاع المؤسســات األهليــة خدمــة لمجتمعنــا الفلســطيني وتلبيــة إلحتياجاتــه.

“واصــل مركــز تطويــر خــال العــام  2014العمــل نحــو تحقيــق أهدافــه اإلســتراتيجية العامــة مــن
حيــث دعــم قطــاع المؤسســات األهليــة حتــى يصبــح أكثــر إســتقالية وقابليــة لإلســتمرار فــي
العمــل وينخــرط بشــكل أكثــر فعاليــة فــي تعزيــز الصمــود والتحــرر والتنميــة المجتمعيــة فــي
فلســطين وفــي تمكيــن الشــعب الفلســطيني”.
صفاء أبو عصب،
رئيسة مجلس اإلدارة
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“يقــوم مركــز تطويــر بــدوره كمؤسســة قياديــة تســعى نحــو تطويــر قطــاع المؤسســات
األهليــة الفلســطينية .حيــث تمكــن المركــز خــال العــام  2014مــن تحقيــق المزيــد فــي
مجــال تطويــر قــدرات المؤسســات الشــريكة فــي خدمــة التجمعــات الفلســطينية وذلــك عبــر
مجموعــة واســعة مــن المبــادرات والنشــاطات مــع إســتمراره فــي العمــل نحــو تعزيــز دور
القطــاع األهلــي”.
غسان كسابرة,
المدير العام

مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية في سطور
يســعى مركــز تطويــر المؤسســات األهليــة الفلســطينية إلــى تزويــد قطــاع المؤسســات األهليــة بالدعــم واألدوات الضروريــة لبنــاء قطــاع متيــن ومســتدام يكــون
قـ ً
ـادرا علــى تزويــد الشــعب الفلســطيني بخدمــات تمتــاز بالجــودة .لقــد حفــل العــام  2014بإنجــازات هامــة ونجــح مركــز تطويــر فــي تحقيــق أثــر ملمــوس فــي إطــار
القطــاع األهلــي الفلســطيني وعلــى مســتوى الحيــاة اليوميــة للمجتمــع الفلســطيني.
يعتبــر مركــز تطويــر أداة لتطويــر القطــاع األهلــي الفلســطيني حيــث يســتمد تفويضــه مــن الدعــم المقــدم مــن قبــل شــبكات وإتحــادات المؤسســات األهليــة ومــن
العاقــة الشــاملة والتشــاركية مــع شــركاء إســتراتيجيين (الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،الجهــات المانحــة الدوليــة ،والمؤسســات الفلســطينية األهليــة) ومــن
المســتفيدين مــن خدماتــه .يعكــس التزامنــا بتطويــر القطــاع األهلــي ككل مقرونــا بالدعــم المقــدم للمؤسســات األهليــة بشــكل منفــرد المقاربــة الشــاملة التــي
ينتهجهــا المركــز حيــال التنميــة المســتدامة .كمــا تعكــس اتجاهــات التمويــل المتكاملــة داخــل مركــز تطويــر تعريفنــا وفهمنــا للتنميــة كعمليــة شــاملة ومتكاملــة مــن حيــث
تقديــم الخدمــات وفــي الوقــت ذاتــه اإلهتمــام بالحقــوق والحوكمــة.
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الرؤية

القيم

الرؤية الخارجية

اإلبداع والتميز

فلســطين حــرة تصــان فيهــا كرامــة اإلنســان وتتحقــق فيهــا العدالــة اإلجتماعيــة بمشــاركة فاعلــة
وحيويــة للمجتمــع المدنــي؟

إتصال مفتوح
الحيادية

الرؤية الداخلية

عدم التحيز

مركــز تطويــر مؤسســة رائــدة حاضنــة للعمــل التنمــوي وموفــر للدعــم المتكامــل للقطــاع األهلــي
الفلسطيني.

تبادل المعرفة

الرسالة
مركــز تطويــر مؤسســة أهليــة فلســطينية غيــر هادفــة للربــح .تعمــل فــي مجــال تطويــر وتنميــة
قطــاع المؤسســات األهليــة الفلســطينية وأطــره التمثيليــة لتكــون اكثــر قــدرة وإســتجابة
إلحتياجــات أكثــر الفئــات تهميشـ ًـا مــن خــال تقديــم الدعــم المالــي والفنــي وتطويــر منظومــة
القيــم التــي تعــزز مبــادئ العدالــة اإلجتماعيــة والنزاهــة والشــفافية والمســاهمة فــي تحقيــق
وصــوال إلــى مجتمــع مدنــي فاعــل فــي دولــة فلســطين.
األولويــات التنمويــة
ً

األهداف
 .1تعزيــز قــدرات المؤسســات األهليــة الفلســطينية علــى توفيــر الخدمــات الازمــة
وعلــى ان تصبــح اكثــر قــدرة علــى اإلســتدامة والمســاهمة فــي التطــور االجتماعي
واإلقتصــادي مــن خــال:
توفير دعم مالي وفني للمؤسسات األهلية الفلسطينية وأجسامها وشبكاتها.
بناء مشاريع نموذجية تنموية.
 .2المســاهمة فــي تطويــر قطــاع المؤسســات األهليــة الفلســطينية ليصبــح أكثــر
قــدرة علــى االســتجابة وأكثــر شــفافية ومســاءلة مــن خــال:
تطويــر معاييــر جــودة وتقييــم المؤسســات حســب هــذه المعاييــر وإعطــاء
الشــهادات بتحقيــق المعاييــر.
تعزيز تبادل المعرفة والتعاون ضمن القطاع.
دعم البحث والتخطيط السياساتي اإلستراتيجي.
6

العدالة اإلجتماعية
التعاون
النزاهة
خدمة الفئات والمناطق المهمشة
المساواة
الشفافية
المساءلة
روح التطوع والمشاركة
احترام الكرامة وحماية الحقوق اإلنسانية
بناء الشراكات
االنتماء إلى التطلعات الوطنية واإللتزام بأولويات التنمية الفلسطينية

الحاكمية
ً
ـخاصا
يحتكــم مركــز تطويــر فــي عملــه إلــى الجمعيــة العموميــة التــي تضــم فــي عضويتهــا أشـ
يمثلــون شــريحة واســعة مــن القطاعــات المجتمعيــة الفلســطينية .تمثــل الجمعيــة العموميــة
شــبكات وإتحــادات المؤسســات األهليــة الفلســطينية الرئيســية األربعــة فــي فلســطين
وتنتخــب مجلــس إدارة جديــد مــرة كل ثــاث ســنوات .تــم إنتخــاب مجلــس اإلدارة الحالــي
فــي الســادس مــن تمــوز  2013ويضــم أحــد عشــر عضـ ً
ـوا يمثلــون قطاعــات متعــددة
ويتمتعــون بخبــرات واســعة فــي مجــاالت مختلفــة .كمــا ان إدارة وكادر موظفــي مركــز
تطويــر هــم مــن األشــخاص المهنييــن الملتزميــن بالعمــل نحــو الهــدف المشــترك
والمتمثــل بتمكيــن الفلســطينيين علــى أيــدي فلســطينية.

مجلس إدارة مركز تطوير
صفاء أبو عصب ،رئيسة مجلس اإلدارة
قنسطنطين الدباغ ،نائب الرئيس
عصام عاروري ،أمين الصندوق
عرسان إبراهيم ،أمين السر
عصام حلس
نصفت الخفش
فارسين أغابيكيان
فهمي صيام
سهيل قيشاوي
درويش ابو شرخ
صاح السقا
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إستعراض ألهم
اإلنجازات في العام 2014
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المنح
عمــد مركــز تطويــر ومــن خــال التمويــل اإلضافــي لمشــروع المؤسســات األهليــة
الفلســطينية الرابــع إلــى توســيع قاعــدة شــراكاته مــع المؤسســات األهلية خــال العام
 .2014وقــد قــام المركــز بتمويــل مشــاريع حيويــة تخــدم الفئــات الفقيــرة والمهمشــة
فــي الضفــة الغربيــة والقــدس وقطــاع غــزة.
تستهدف منح التمكين المنسقة متعددة
القطاعات  5,817مستفيدا من الفقراء
والمهمشين.
تــم إطــاق أربعــة مشــاريع متعــددة القطاعــات فــي العــام  2014وقــام مركــز تطويــر
بتوقيــع إتفاقيــات مــع إحــدى وعشــرين مؤسســة أهليــة ضمــن مكــون منــح التمكيــن
الفردية.
إســتكمل مركــز تطويــر المرحلــة الثانيــة لســكرتاريا حقــوق اإلنســان والحكــم الصالــح
فــي حزيــران  .2014وقــام المركــز ضمــن إطــار هــذه المرحلة بتقديــم  69منحة تمويل
برامجــي لمؤسســات أهليــة عاملــة فــي قطاعــي حقــوق اإلنســان والحكــم الصالــح
باإلضافــة إلــى توفيــر التمويــل لدعــم  28مشــروعا .كمــا إســتفاد مــا مجموعــه 48
مؤسســة أهليــة مــن نشــاطات بنــاء وتطويــر القــدرات.
ضمــن ســعي مركــز تطويــر الحثيــث والمتواصــل لقيــاس أثــر برامــج المنــح التــي
ينفذها ،يقوم المركز بعقد جلسات بطاقات التقييم المجتمعيي مع المستفيدين
مــن هــذه المنــح وذلــك لقيــاس مــدى رضاهــم عــن البرامــج وإحتياجاتهــم والحصــول
علــى التغذيــة الراجعــة حــول الجوانــب التــي يمكــن تحســينها.

يواصــل مركــز تطويــر كذلــك تنفيــذ وتطويــر برنامجــه الخــاص بمدونــة ســلوك
المؤسســات األهليــة الفلســطينية .وقــد تــم تأســيس الجســم الوطنــي األول مــن
نوعــه الــذي يشــرف ويصــادق علــى التــزام المؤسســات األهليــة بمدونــة الســلوك
وذلــك بالتعــاون بيــن مركــز تطويــر والشــبكات واالتحــادات األربعــة الرئيســية
للمؤسســات األهليــة .وقــد وضــع جســم المصادقــة اللمســات األخيــرة علــى
األنظمــة واإلجــراءات الخاصــة بتصنيــف ومنــح شــهادات للمؤسســات األهليــة فيمــا
يتعلــق بالتزامهــا بمدونــة الســلوك .وقــد تــم فــي كانــون األول مــن العــام 2014
عقــد مراســم توزيــع شــهادات االلتــزام لســت مؤسســات أهليــة فلســطينية.
تواصــل البوابــة الفلســطينية للمؤسســات األهليــة مصــادر( )www.masader.ps
إجتــذاب عــدد مطــرد مــن الــزوار باإلضافــة إلــى المؤسســات األعضــاء فيهــا ،حيــث
انضــم إليهــا أكثــر مــن  1300مؤسســة أهليــة منذ تأسيســها .مصادر بوابــة الكترونية
ً
منبــرا للتشــبيك وتبــادل المعلومــات
فلســطينية انشــأها مركــز تطويــر لتكــون
والخبــرات لقطــاع المؤسســات األهليــة.
يقــوم مركــز تطويــر بتوظيــف التقنيــات الحديثــة لتحديــد مواقع المؤسســات األهلية
وبرامجهــا مســتخدما نظــام المعلومــات الجغرافيــة  GISبشــكل يســمح للمؤسســات
األهليــة والجهــات أصحــاب المصالــح الرئيســية مــن الحصــول علــى معلومــات
جغرافيــة حــول برامــج ومشــاريع المؤسســات األهليــة بمــا فــي ذللــك معلومــات
حــول عــدد المســتفيدين منهــا وطبيعــة التدخــات القطاعيــة المختلفــة.

توزيع المنح في  2014حسب المنطقة الجغرافية
القدس
%20

برنامج التطوير القطاعي
بعيــد إنطــاق مشــروع «تعزيــز قــدرات المجتمــع المدنــي ومشــاركتها الفاعلــة
فــي صنــع السياســات والعمليــة الديموقراطيــة» فــي العــام  ،2013واصــل
مركــز تطويــر تنفيــذ النشــاطات ضمــن هــذا المشــروع مــع الشــبكات واإلتحــادات
المظاتيــة للمنظمــات األهليــة .يتمثــل الهــدف العــام للمشــروع فــي تعزيــز ودعــم
موقــع المجتمــع المدنــي فــي النقاشــات حــول القضايــا العامــة وفــي بلــورة
وتنفيــذ إســتراتيجيات تنمويــة بالتكامــل مــع إســتراتيجية وتدخــات الســلطة الوطنيــة
الفلســطينية.

غزة
%36

الضفة الغربية
%44
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األبحاث والدراسات
قــام مركــز تطويــر بتحديــث خطتــه االســتراتيجية لتشــمل األعــوام .2018-2014
وقــد تــم اإلنتهــاء مــن إعــداد الخطــة اإلســتراتيجية بشــكل تشــاركي وتضمنــت
التغذيــة الراجعــة مــن الجهــات أصحــاب المصالــح الرئيســية مــن أجــل الوصــول إلــى
اإلســتراتيجية التــي تحقــق رســالة وأهــداف المركــز اإلســتراتيجية بالشــكل األمثــل.

بعــد إنتهــاء العــدوان اإلســرائيلي علــى غــزة الــذي إمتــد بيــن شــهر تمــوز وحتــى
نهايــة شــهر آب مــن العــام  2014قــام مركــز تطويــر بإعــداد تقريــر تقييــم األضــرار
التــي لحقــت بالمؤسســات األهليــة إســتنادا إلــى معلومــات تــم جمعهــا حــول 73
مؤسســة و 87مرفقـ ًـا.

أطلــق مركــز تطويــر فــي  19حزيــران  2014دراســة بعنــوان «مشــاركة المؤسســات
الفلســطينية غيــر الحكوميــة فــي عمليــات التخطيــط القطاعــي والوطنــي» وذلــك
خــال ورشــة عمــل حضرهــا ممثلــون عــن المؤسســات األهليــة والحكوميــة .وقــد
نجحــت هــذه الدراســة التــي تهــدف إلى تعزيز مشــاركة المؤسســات غيــر الحكومية
فــي عمليــات صنــع السياســات الوطنيــة فــي اســتقطاب اهتمــام المشــاركين
فــي الورشــة حيــث تفاعــل الحضــور بشــكل كبيــر مــع النقاشــات التــي دارت حولهــا.

أطلــق مركــز تطويــر نــداء غــزة الــذي تــم تصميمــه علــى شــكل تدخــات علــى ثاثــة
مســتويات تركــز بشــكل أساســي علــى اإلغاثــة واالنتعــاش المبكــر .تغطــي الخطــة
القطاعــات الثاثــة األكثــر تضـ ً
ـررا مــن العــدوان وهــي  :الصحيــة التخصصيــة وإعــادة
التأهيــل؛ خدمــات تحقيــق اإلنتعــاش المبكــر؛ والزراعــة والثــروة الحيوانيــة والســمكية
وقطــاع الميــاه.

«لم يقم مركز تطوير المؤسسات األهلية بدعم المؤسسات األهلية الفلسطينية حتى
ً
أيضا على مساعدتها لتطوير عملها وأدائها».
يضمن إستدامتها فحسب بل عمل
سيما كنعان
كبيرة خبراء التنمية اإلجتماعية في البنك الدولي
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الخطة اإلستراتيجية لمركز تطوير لألعوام 2018-2014
قــام مركــز تطويــر المؤسســات األهليــة فــي العــام  2014بمراجعــة معمقــة لخطتــه لقــد تــم بلــورة اإلســتراتيجية الجديــدة باالعتمــاد علــى منهجيــة تشــاركية لتبــادل
االســتراتيجية لألعــوام  2014-2010ودالالتهــا وذلــك فــي إطــار ســعيه لتعزيــز فعاليتــه المعلومــات وتوليــد شــعور بالملكيــة لــدى الجهــات أصحــاب المصالــح ذات الصلــة
وتمتيــن صلتــه ومــدى مائمتــه للســياق السياســي واإلقتصــادي الحافــل بالتحديــات
الــذي يعمــل ضمنــه .وقــد أظهــرت األوضــاع اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة المتدهــورة المختلفــة بمــا فــي ذلــك المســتفيدين أنفســهم وموظفــي ومجلــس إدارة مركــز
وحالــة التشــرذم المضطــرد مقترنـ ًـا بالقيــود المفروضــة علــى حريــة الحركــة والوصــول تطويــر والجهــات المانحــة باإلضافــة إلــى األطــراف الحكوميــة ذات الصلــة.
للخدمــات فــي ظــل غيــاب لتجســيد الدولــة علــى أرض الواقــع الحاجــة المســتمرة
ً
لتقديــم الخدمــات اإلجتماعيــة مــن خــال المنظمــات األهليــة.
إنطاقــا مــن الرؤيــة والرســالة التــي تــم مراجعتهــا وتضمينهــا ضمــن اإلســتراتيجية
الحاليــة ســيقوم مركــز تطويــر بالعمــل علــى تحقيــق األهــداف البرامجيــة اإلســتراتيجية
يدعــم مركــز تطويــر عمليــة المشــاركة المعرفيــة
والتعــاون داخــل قطــاع المؤسســات األهليــة وصياغــة
التوجهــات اإلســتراتيجية وتيســير عمليــة التحديــد
والتقييــم والمصادقــة علــى التــزام المؤسســات
األهليــة بمعاييــر الجــودة فــي عملهــا.

العامــة التاليــة:

الهدف العام  :1زيادة وصول التجمعات والفئات المهمشة لخدمات نوعية
وذات صلة تقدمها المؤسسات األهلية.

هنــاك إجمــاع حــول الــدور المحــوري الــذي تلعبــه المؤسســات األهليــة فــي تلبيــة

الهدف العام  :2تعزيز الكفاءة والفاعلية والمائمة واإلستدامة للمؤسسات
األهلية وبرامجها التنموية.

تتلقــى خدمــات أو تتلقــى خدمــات غيــر كافيــة .وقــد تــم تطويــر اإلســتراتيجية الحاليــة

الهدف العام  :3تعزيز انتاج وتبادل المعرفة واألبحاث والتخطيط السياساتي
اإلستراتيجي والتعاون ضمن قطاع المؤسسات األهلية.

اإلحتياجــات األساســية للفئــات اإلجتماعيــة األكثــر عرضــة للضــرر فــي المناطــق التــي ال
( )2018-2014باإلســتناد إلــى الــدروس المســتفادة واإلنجــازات التــي نجــح مركــز تطويــر
المؤسســات األهليــة فــي تحقيقهــا ضمــن إطــار إســتراتيجيته الســابقة .وهــي تبنــى
علــى أســس صلبــة أرســاها مركــز تطويــر فــي دعــم الفئــات األكثــر ضعفـ ًـا وتهميشـ ًـا
داخــل المجتمــع الفلســطيني وتحديـ ً
ـدا فــي قطــاع غــزة والقــدس الشــرقية ومناطــق

الهدف العام  :4تيسير عملية تحديد معايير وطنية للجودة خاصة بقطاع
المؤسسات األهلية وتقييم اإللتزام بهذه المعايير والمصادقة عليه.
الهدف العام  :5تأسيس وتفعيل وحدة المتابعة والتقييم للعماء الخارجيين.

"ج" من خال بناء قدرات المؤسســات األهلية وتشــجيع المســاءلة والشــفافية على
مســتوى القطــاع ككل باإلضافــة إلــى التنســيق والمشــاركة فــي افضــل الممارســات.
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التمويل اإلضافي لمشروع المؤسسات األهلية الفلسطينية الرابع – مضاعفة األثر من خالل منهجية أكثر شمولية

يمتــد برنامــج المنــح ليغطــي قطــاع المؤسســات األهليــة ويهــدف إلــى
خدمــة الفئــات الفقيــرة والمهمشــة فــي المجتمــع الفلســطيني فــي الضفــة
الغربيــة وغــزة والقــدس.

ســاهم النجــاح الكبيــر واألثــر الــذي حققــه مشــروع المؤسســات األهليــة الفلســطينية
الرابــع فــي قيــام البنــك الدولــي بتوفيــر تمويــل إضافــي للمشــروع.
وقــد تــم تصميــم التمويــل اإلضافــي بطريقــة تســمح باإلنتقــال مــن التركيــز علــى
المســاعدات الطارئــة نحــو منهجيــة تنمويــة متكاملــة وأكثــر شــمولية .وباإلســتناد إلــى
الــدروس المســتقاة مــن تجربــة مركــز تطويــر الطويلــة عبــر الســنين ،يوفــر التمويــل
اإلضافــي خدمــات إجتماعيــة ضروريــة للفئــات الفقيــرة والمهمشــة (بمــا فيهــا النســاء
والشــباب) وتحديـ ً
ـدا للمواطنيــن الفلســطينيين الذيــن يعيشــون فــي مناطــق جغرافيــة
ال تتوفــر فيهــا الخدمــات أو إن توفــرت تكــون غيــر كافيــة ،وهــو بذلــك يســد فجــوة
فــي عمليــة تقديــم الخدمــات إلــى جانــب الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ويعــزز قــدرات
المؤسســات األهليــة فــي مجــال الحكــم الصالــح .ويســعى مركــز تطويــر لتحقيــق
ذلــك مــن خــال آليــة تقديــم المنــح المعتمــدة والتــي تمتــاز بالمصداقيــة والشــفافية
والمســاءلة.
يعمــل مركــز تطويــر بشــكل فاعــل مــع المؤسســات المنفــذة الشــريكة خــال كافــة

مراحــل تنفيــذ المشــاريع وذلــك لضمــان توفيــر خدمــات عاليــة الجــودة واالســتهداف
الفاعــل للمســتفيدين .يدعــم مركــز تطويــر المؤسســات التــي تتلقــى المنــح مــن خــال
توفيــر التدريــب والمرافقــة الفرديــة لــكل مؤسســة ويــزود هــذه المؤسســات بــاألدوات
والســبل الضروريــة مــن أجــل التنفيــذ الناجــح للمشــاريع.
وقــد عمــد المركــز إلــى توســيع نطــاق برنامجــه الخــاص بالتطويــر القطاعــي لتعزيــز
الحكــم الصالــح بشــكل أكبــر داخــل قطــاع المؤسســات األهليــة وزيــادة الوعــي بنظــام
اإللتــزام بمدونــة الســلوك.
المخرجــات المتوقعــة للتمويــل اإلضافــي لمشــروع المؤسســات األهليــة
الفلســطينية الرابــع:
تعزيز الحكم الصالح في المؤسسات األهلية .
تقديم الخدمات االجتماعية للفئات الفلسطينية المهمشة بكفاءة وفعالية.
تبلــغ قيمــة التمويــل اإلضافــي خمســة ماييــن دوالر أمريكــي وهــو األمــر الــذي مكــن
مركــز تطويــر مــن توســيع نطــاق برنامــج المنــح الخــاص بــه ،حيــث يقــدم المركــز مــن خــال
هــذا التمويــل نوعيــن مــن المنــح  :منــح التمكيــن المنســقة متعــددة القطاعــات ومنــح
التمكيــن الفرديــة.

منح التمكين المنسقة متعددة القطاعات
تســتند المنهجيــة المتبعــة ضمــن إطــار منــح التمكيــن المنســقة متعــددة القطاعــات
إلــى الجمــع بيــن مؤسســات أهليــة فــي إطــار شــراكة تعاونيــة مــن اجــل تقديــم
الخدمــات االجتماعيــة بشــكل أكثــر كفــاءة وفعاليــة للتجمعــات الســكانية المهمشــة
ً
تركيــزا
التــي تعيــش فــي المناطــق الجغرافيــة ذات األولويــة وذلــك بطريقــة أكثــر
ً
أحــدا وقائمــة علــى أســاس النتائــج .وقــد أظهــر التطبيــق
وشــمولية ال تســتثنى
الفعلــي لهــذه المنهجيــة فــي العمــل ضمــن المشــروع الريــادي التجريبيــة فــي بيــت
ســكاريا النجــاح الــذي يمكــن تحقيقــه مــن خــال التعــاون المســتدام بيــن كافة الشــركاء.
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 %100مــن األفــراد المســتهدفين مــن خــال منــح التمكيــن المنســقة
متعــددة القطاعــات هــم مــن التجمعــات الفقيــرة والمهمشــة.

توزيع منح التمكين المنسقة متعددة القطاعات
المنطقة

عدد المشاريع الممولة

قيمة المنحة (بالدوالر االمريكي)

القدس
الضفة الغربية
غزة
المجموع

1
3
1
5

408,025
1,015,673
259,950
1,683,648

مشروع بيت سكاريا الريادي
تقــع قريــة بيــت ســكاريا فــي منطقــة بيــت لحــم وتتعــرض نتيجــة لموقعهــا الحســاس
إلــى العديــد مــن القيــود والعقبــات الشــائعة فــي القــرى الفلســطينية الواقعــة فــي
المنطقــة المصنفــة «ج» بمــا فيهــا محدوديــة فــرص الحصــول علــى خدمــات التعليــم
والصحــة وعــدم كفايــة البنــى التحتيــة الخاصــة بالخدمــات العامــة وشــح الميــاه والتــي
تعتبــر جــزء بسـ ً
ـيطا مــن تبعــات القيــود والمحــددات المفروضــة علــى عمليــات التخطيــط
والترخيــص والعقبــات الناجمــة عــن اإلغاقــات والقيــود علــى الحركــة المتازمــة مــع
طبيعــة الحيــاة تحــت اإلحتــال .تمتــد القريــة علــى مســاحة  6000دونــم ويقطــن فيهــا
 600نســمة .ويبلــغ مجمــل عــدد المنــازل فــي القريــة  85بيتــا وفيهــا مدرســة إبتدائيــة
واحــدة (حتــى الصــف الســابع) يرتادهــا  36طالبــا.
إســتطاع مركــز تطويــر معالجــة هــذه القضايــا مــن خــال التمويــل المقــدم مــن قبــل
الوكالــة الفرنســية للتنميــة  AFDوبالتماشــي مــع الخطــط الوطنيــة الســابقة والحاليــة
للســلطة الفلســطينية وذلــك مــن خــال الجمــع والتنســيق بيــن جهــود أربــع مؤسســات
أهليــة فلســطينية شــريكة .وقــد تــم تعظيــم األثــر والفائــدة المتأتيــة عــن هــذا المشــروع
مــن خــال منهجيــة التدخــل متعــدد القطاعــات التــي حققــت منافــع طويلــة األمــد تمتــاز
بقــدر أكبــر مــن الشــمولية والتأثيــر.

“هم (مركز تطوير) يجيدون التنسيق مع المؤسسات األهلية األخرى ،وهي
مهمة بحد ذاتها ال يتقنها إال عدد قليل من المؤسسات األهلية “
برونو جويه ،مدير الوكالة الفرنسية للتنمية
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مشاريع منح التمكين المنسقة متعددة القطاعات
اسم المشروع
سفراء القدس

إسم المؤسسة

المجموع
دوالر أمريكي

جمعية مركز برج اللقلق المجتمعي
مؤسسة الرؤيا الفلسطينية

408,025

مركز السرايا لخدمة المجتمع
التمكين اإلقتصادي
واإلجتماعي لألسر
الفقيرة والمهمشة في
قرى جنوب نابلس

تحسين نوعية حياة النساء
األكثر تهميشا وفقرا في
مناطق ج في محافظتي
بيت لحم والخليل

جمعية مدرسة األمهات
جمعية لجان الرعاية الصحية الفلسطينية

البلدة القديمة ،جبل المكبر ،بيت صفافا،
العيسوية
المشاريق :قريوت,قصرة,جالود,

297,110

مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية
مركز إرشاد المرأة اإلجتماعي والنفسي

موقع المشروع

419,558

جمعية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية

جوريش,تلفيت  -نابلس

تجمعات سكانية جنوب يطا (الديرات ،ارفاعية،
زيف ،البويب ،الدوير ،البقعة ،شعيب البطم،
التواني ،ومعين)
قرى وتجمعات بيت فجار (مراح معا ،المعصرة،
واد رحال ،أم سلمونة ،جورة الشمعة ،وواد
النيص)

جمعية مركز أبحاث األراضي
دعم صمود وتطوير قرية
الدير المحاذية للجدار

مركز التعليم البيئي /الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية في
األردن واألراضي المقدسة

299,005

قرية الدير  -الخليل

نادي ثقافي بيت أوال
حياة أفضل لنحو 266
أسرة من أكثر األسر فقرا
فى شرق غزة
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جمعية الخدمة العامه
جمعية سواعد لإلغاثة والتنمية

259,950

الشجاعية ،التفاح ،الشعف ،الدرج

تمثــل منــح التمكيــن المنســقة متعــددة القطاعــات فرصــة فريــدة مــن نوعهــا لتعزيــز
أجــواء التعــاون بيــن المؤسســات األهليــة والــوزارات المختصــة فــي الســلطة
الفلســطينية نحــو الوصــول إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن التجمعــات الفلســطينية
وبالوقــت الــذي تقــوم بــه هــذه المؤسســات بتنســيق تدخاتهــا لتتماشــى بطريقــة
تكاملية مع األولويات القطاعية والوطنية.
ومــن خــال إتبــاع هــذه المقاربــة ،يقــوم مركــز تطويــر بتحقيــق الفائــدة التنمويــة
القصــوى لصالــح الفئــات الفقيــرة ويعالــج جوهــر الطبيعــة متعــددة األبعــاد للفقــر فــي
مناطــق جغرافيــة ال تتلقــى خدمــات أو تتلقــى خدمــات غيــر كافيــة.

يشدد مركز تطوير على أهمية اإللتزام بالشفافية باإلضافة إلى ضرورة
إشراك كافة األطراف أصحاب المصلحة في عمليتي التخطيط والتنفيذ.

توزيع منح التمكين المنسقة متعددة القطاعات في العام  2014حسب المنطقة الجغرافية
القدس
%24

غزة
%16

الضفة الغربية
%60

15

16

17

منح التمكين الفردية
قــام مركــز تطويــر فــي العــام  2014بتوســيع برنامــج المنــح مــن خــال تضمينــه لمكــون
منــح التمكيــن الفرديــة .تهــدف هــذه المنــح إلــى تزويــد المؤسســات األهليــة بالتمويــل
الــذي يغطــي قطاعــات إجتماعيــة متعــددة بشــكل يفضــي إلــى تقديــم خدمــات ذات
جــودة للفئــات الفلســطينية الفقيــرة والمهمشــة فــي مناطق ال تســتفيد من الخدمات
أو تتلقــى خدمــات لكنهــا غيــر كافيــة.
باإلضافــة إلــى مــا تقــدم ،يتــم تصميــم المشــاريع بنــاء علــى الطلــب واإلحتياجــات
الفعليــة التــي يتــم تحديدهــا مــن خــال عمليــة تقييــم إحتياجــات الفئــات الفقيــرة
والمهمشــة التــي تقطــن فــي المناطــق الجغرافيــة المشــار إليهــا أعــاه .أمــا الجانــب
الرئيســي اآلخــر لمنــح التمكيــن الفرديــة فيتمثــل فــي التركيــز والتشــديد علــى ضــرورة
إنشــاء روابــط وصــات مــع أولويــات الســلطة الفلســطينية ووزاراتهــا المختصــة ذات
العاقــة.
ً
ـروعا بعــد إســتكمال عمليــة تقييــم
أقــر مركــز تطويــر دعمـ ًـا ماليـ ًـا لواحــد وعشــرين مشـ
دقيقــة ومعمقــة .تنتشــر هــذه المشــاريع فــي القــدس والضفــة الغربية وغزة وتشــمل
مجموعــة واســعة مــن القطاعــات بمــا فيهــا التعليــم والصحة والمشــاريع المــدرة للدخل
والخدمــات اإلجتماعيــة .مــن المتوقــع أن يســتفيد أكثــر مــن  280000شــخص مــن
المشاريع المنفذة من قبل شركاء مركز تطوير ضمن هذا النوع من المنح.

سيتم تزويد  28,673مستفيدا من الفقراء

والمهمشين %54 ،منهم إناث ،بخدمات ذات
جودة من خال منح التمكين الفردية

مــن بيــن المشــاريع التــي تــم تمويلهــا ضمــن
ً
«يــدا
برنامــج منــح التمكيــن الفرديــة مشــروع
بيــد» المنفــذ مــن قبــل الهيئــة الفلســطينية
لألعــام وتفعيــل دور الشــباب (بيــاالرا).
يســتهدف المشــروع الشــباب واألطفــال
ً
دراســيا مــن أجــل
ويهــدف إلــى مســاعدتهم
تحســين أدائهــم األكاديمــي .وســيتم مــن
خــال المشــروع تزويــد خريجــي الجامعــات
والكليــات الجــدد بفــرص عمــل كمدرســين
خاصيــن لطــاب مــدارس ومســاعدتهم فــي
مــواد الرياضيــات واللغــة اإلنجليزيــة واللغــة
العربيــة مــن خــال جلســات فرديــة.
«تعزيــز األطفــال والشــباب واألهالــي والمعلميــن
والمنظمــات األهليــة القاعديــة فــي غــزة مــن خــال
الدرامــا» يمثــل مبــادرة مبتكــرة اخــرى يقــوم مركــز
تطويــر بتمويلهــا .يعمــل المشــروع علــى دعــم
وتعزيــز اإلنخــراط اإلجتماعــي لألطفــال الذيــن
يعيشــون فــي مناطــق مهمشــة فــي قطــاع
غــزة بالتزامــن مــع تمكينهــم مــن خــال تزويدهــم
بمهــارات حياتيــة وتمكينهــم مــن المشــاركة فــي
نشــاطات ثقافيــة مــن الدرامــا والمســرح .وهــو
يهــدف أيضــا إلــى جســر الهــوة بيــن األطفــال

والمجتمــع ككل مــن خــال مشــاريع الصــور المتحركــة
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توزيع منح التمكين الفردية
المنطقة
القدس
الضفة الغربية
غزة
المجموع

عدد المشاريع الممولة
3
5
13
21

قيمة المنحة (بالدوالر األمريكي)
236,502
417,232
930,638
1,584,372

مشاريع منح التمكين الفردية
اسم المشروع

اسم المؤسسة

المبلغ الموصى به

موقع المشروع

تعزيز الظروف البيئية و الصحية
لألطفال في المدارس ورياض
األطفال في تجمع قبيا

مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينين
لتطوير مصادر المياه و البيئة

89,700

المدية ،دير قديس ،قبيا ،رنتيس ،شقبا

تعزيز التنمية اإلجتماعية
واإلقتصادية للفئات المهمشة
في المجتمع الفلسطيني

جمعية الشبان المسيحية القدس برنامج
التأهيل

87,744

طوباس  ،جنين

الشراكة الشبابية في التنمية
اإلقتصادية

شركاء في التنمية المستدامة

79,922

دير استيا ،حارس ،كفل حارس ،مردا  ،قيرة

تعزيز التمكين اإلقتصادي للشباب
ذوي اإلعاقة في المناطق
المهمشة

الهيئة اإلستشارية الفلسطينية لتطوير
المؤسسات غير الحكومية

96,866

المغير ،جلقموس ،المطلة ،رابا

بناء وحدة للدعم النفسي وتعزيز
نشاطات مركز دنيا لتشخيص أورام
الثدي والنسائية

لجان العمل الصحي

التمكين اإلقتصادي واإلجتماعي
للفئات الفقيرة والمهمشة في قرية
بيت دقو والقرى المحيطة بها «قرى
شمال غرب القدس»

دائرة تنمية الشباب  -جمعية الدراسات
العربية

63,000

بيت ساحور ،حلحول ،البلدة القديمة في الخليل،
رام الله ،البلدة القديمة في نابلس ،طوباس،
الباذان ،قلقيلية ،بتير ،سعير ،المزرعة الشرقية،
كفر نعمة ،سالم ،عورتا ،مردا.

97,050

بيت دقو
19

20

ً
يدا بيد

الهيئة الفلسطينية لإلعام وتفعيل دور
الشباب -بياالرا

86,452

الرام ،جبع

تعزيز دور الشباب والشابات في مجتمعات
مخيم شعفاط ،عناتا ،حزما

المركز النسوي – مخيم شعفاط

53,000

مخيم شعفاط ،عناتا ،حزما

مشروع تحسين الوضع التعليمي والنفسي
لألطفال ضعاف التحصيل في منطقة وادي
السلقا

مؤسسة إنقاذ الطفل  -فلسطين

65,850

وادي السلقا

التمكين اإلقتصادي لألسر الفقيرة التي
تعيلها نساء

مجموعة غزة للثقافة والتنمية

91,100

الشجاعية  ،الزيتون ،المغراقة  ،بيت
الهيا ،بيت حانون

مشروع رواد للتعلم واإلبداع

جمعية الرواد للشباب الفلسطيني

20,000

عبسان –الفراحين

دعم إحتياجات الطاب المعاقين بصريا

ً
بصريا
جمعية أصدقاء تأهيل المعاقين

41,300

معسكر الشاطئ ،مدينة غزة

التدخل المبكر و الوقاية من اإلعاقة السمعية
فى محافظة رفح

جمعية األمل لتأهيل المعاقين – رفح

98,620

رفح

الوقاية من اإلعاقة السمعية في شمال غزة

جمعية جباليا للتأهيل

64,478

بيت حانون  ،بيت الهيا  ،جباليا ،ام
النصر  ،مخيم جباليا

نحو غد أفضل

جمعية شرق غزة إلنماء األسرة

73,740

الشجاعية ،الزيتون

تحسين جودة الحياة لألشخاص ذوي اإلعاقة
في قطاع غزة من خال التمكين اإلقتصادي
والضمان اإلجتماعي

جمعية أطفالنا للصم

63,307

قطاع غزة

تعزيز دور التأهيل المجتمعي في تمكين
األشخاص ذوي اإلعاقة

جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية

99,970

القرارة ومعن وبني سهيا وعبسان
الجديدة وعبسان الكبيرة وخزاعة
والفخاري

تحسين الوضع التعليمي واالجتماعي
لألطفال وأمهاتهم في منطقة شرق
غزة-معا نتعلم

جمعية أجيال لإلبداع
والتطوير

60,000

التفاح  ،الشجاعية  ،الدرج

تمكين األطفال ،الشباب ،األهالي،
المعلمين ومؤسسات المجتمع -
المحلي في غزة من خال الدراما

مؤسسة أيام المسرح

81,512

محافظات غزة الخمس

ً
معا لنبدأ من جديد  -بداية

جمعية عائشة لحماية
المرأة والطفل

70,790

مخيم الشاطئ ،الشجاعية ،الزيتون،
جحر الديك

تحسين سبل العيش المستدام لألسر
الفقيرة والمهمشة في شمال غزة

جمعية تطوير بيت الهيا

99,971

بيت الهيا  ،بيت حانون ،قرية أم
النصر

توزيع منح التمكين الفردية في العام  2014حسب المنطقة الجغرافية

الضفة الغربية
%43
غزة
%37

القدس
%20

21

تطويــر قطــاع المؤسســات األهليــة  -دعــم قطــاع المؤسســات األهليــة ليكــون شــريكا فــي عمليــة بنــاء وتنميــة الدولــة

ا لفلســطينية

يضــع مركــز تطويــر عمليــة تطويــر قطــاع المؤسســات األهليــة في صلــب أولوياته حيث الخيريــة واالتحــاد الفلســطيني العــام للمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي غــزة بهــدف زيــادة
أن نشــاطات التطويــر القطاعــي تعتبــر أساســية فــي كافــة أنــواع المنــح التــي يقدمهــا الوعــي بمدونــة والســلوك ونظــام االلتــزام بهــا لــدى المؤسســات المنضويــة فــي
المركــز .ومنــذ تأسيســه ،ســاعد مركــز تطويــر قطــاع المؤسســات األهليــة ليكــون أكثــر عضويتهــا.
إســتجابة وشــفافية ومســاءلة امــام المجتمــع الفلســطيني مــن خــال وضــع وتحديــد
معاييــر األداء وتشــجيع التعــاون داخــل القطــاع والمبــادرة إلــى إعــداد الخطــط وأبحــاث نظام اإللتزام بمدونة السلوك
إســتراتيجية فــي مجــال السياســات .واصــل مركــز تطويــر خــال العــام  2014عملــه
نحــو مزيــد مــن التطويــر فــي قطــاع المؤسســات األهليــة مــن خــال مجموعــة مــن تمثــل عمليــة تطويــر نظــام اإللتــزام بمدونــة الســلوك إنجــازا مبتكــرا يحتســب لصالــح
مركــز تطويــر .وبموجــب نظــام االلتــزام تــم تأســيس جســم المصادقــة الــذي يقــوم
المبــادرات والشــراكات.
بعمليــة قيــاس متمعنــة ودقيقــة لمســتوى التــزام المؤسســات األهليــة فــي تطبيــق
مبــادئ مدونــة الســلوك .ويتــم تزويــد المؤسســات األهليــة التــي تعبــر عــن رغبتهــا
مدونة السلوك للمؤسسات األهلية
الطوعيــة بااللتــزام بمبــادئ ومعاييــر مدونــة الســلوك بــاألدوات الضروريــة لتمكينهــا
قــام مركــز تطويــر فــي العــام  2008بتيســير عملية إعداد مدونة الســلوك للمؤسســات مــن تقييــم أدائهــا ومســتويات التزامهــا بهــذه المعاييــر.

األهليــة الفلســطينية وذلــك بالتعــاون مــع الشــبكات واإلتحــادات المظاتيــة األربعــة
الرئيســية حيــث تــم إنشــاء االئتــاف الخــاص بمدونــة الســلوك والــذي يتولــى مركــز
تطويــر دور الســكرتاريا الخاصــة بــه .وقــد تــم تطويــر مدونــة الســلوك مــن خــال عمليــة
تشــاركية تــم خالهــا االسترشــاد بــآراء ومقترحــات اكثــر مــن  200مؤسســة مجتمــع
مدنــي فلســطينية فــي الضفــة الغربيــة وغــزة  .وهــدف مركــز تطويــر إلــى تعميــم
وتضميــن مبــادئ مدونــة الســلوك االثنــي عشــر فــي عمــل قطــاع المؤسســات يتألف نظام اإللتزام بمدونة السلوك من ثاث مراحل رئيسية:
األهليــة ككل.
 .1مرحلــة التقييــم الذاتــي التــي تقــوم بهــا المؤسســات األهليــة
الفلســطينية .
ً
ً
طوعيــا للتنظيــم الذاتــي حيــث يســعى إلــى
برنامجــا
يعتبــر برنامــج مدونــة الســلوك
تعزيــز القــدرات المؤسســاتية الداخليــة للمؤسســات األهليــة تزامنــا مــع تضميــن
 .2التحقــق مــن نتائــج التقييــم الذاتــي مــن قبــل مراجعيــن أقــران/
برامجهــا لقيــم الشــفافية والمســاءلة والمشــاركة المجتمعيــة .تعــزز مدونــة الســلوك
مستشــارين /مركــز تطويــر .
دور المؤسســات األهليــة فــي تقديــم خدمــات تمتــاز بالجــودة والكفــاءة وتســتوجب
إحتــرام دور األفــراد والتجمعــات المســتهدفة وتمكينهــم مــن التعبيــر عــن آرائهــم
 .3المصادقــة علــى نتائــج التقييــم ومنــح الشــهادة مــن قبــل جســم
واحتياجاتهــم وأولوياتهــم.
المصادقــة .

تــم فــي العــام  2014اســتكمال البرنامــج التجريبــي األولــي لنظــام اإللتــزام بمدونــة
الســلوك حيث شــارك فيه  25مؤسســة أهلية .وبناء على الدروس والعبر المســتفادة
مــن تنفيــذ البرنامــج التجريبــي ،تــم إدخــال مزيــد مــن التحســينات والتطويــر علــى النظــام
ـا لبنــاء القــدرات ومســتوى االلتــزام.
حتــى يصبــح نظامــا أشــمل وأكثــر تكامـ ً

يقــوم مركــز تطويــر بالتنســيق الفاعــل والنشــط مــع الشــبكات واإلتحــادات المظاتيــة
للمؤسســات األهليــة بغــرض تســليط الضــوء والتعريــف بالــدور الهــام الــذي تلعبــه
مدونــة الســلوك فــي تعزيــز قطــاع المؤسســات األهليــة .قــام المركــز فــي تمــوز مــن
العــام  2014بتوقيــع إتفاقيــات منــح مــع شــبكة المنظمــات األهليــة  PNGOوالهيئــة
الفلســطينية للمؤسســات األهليــة  PNINواالتحــاد العــام الفلســطيني للجمعيــات
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قــام مركــز تطويــر وجســم المصادقــة فــي كانــون اول مــن العام  2014بمنح شــهادات
االلتــزام بالمدونــة لســت مؤسســات أهليــة ،اربعــة فــي غزة ومؤسســتين فــي الضفة
الغربيــة .وقــد تــم منــح هــذه المؤسســات شــهادات االلتــزام بعــد خضوعهــا لعمليــة
تقييــم ذاتــي شــامل والتحقــق مــن نتائجــه مــن قبــل مستشــارين خارجييــن.

المؤسسات التي حصلت على شهادات اإللتزام

الموقع

جمعية مدرسة األمهات

نابلس

مركز بيسان للبحوث واإلنماء

رام الله

مجلس كنائس الشرق األوسط

غزة

اإلتحاد الفلسطيني للتطوير الزراعي (اإلغاثة الزراعية)

غزة

إتحاد لجان العمل الصحي

غزة

جمعية الهال األحمر في قطاع غزة

غزة

التدريب والمساعدة الفنية
يقــع مكــون التدريــب والمســاعدة الفنيــة فــي صلــب برنامــج مدونــة الســلوك فــي مركز
تطويــر .وتــم فــي العــام  2014البــدء فــي تقديــم المســاعدة الفنيــة لســت مؤسســات
أهليــة فــي الضفــة الغربيــة وذلــك لتحســين تصنيفهــا بموجــب نظــام اإللتــزام بمدونــة
الســلوك وبالتالــي تعزيــز قدراتهــا قبــل المباشــرة فــي الجولــة التاليــة مــن عمليــات
التقييــم .وهنــاك أيضــا ثــاث مؤسســات أهليــة فــي غــزة هــي فــي طــور عمليــة تلقي

المســاعدة الفنيــة لتعزيــز تصنيفهــا بموجــب نظــام اإللتــزام .ويهــدف مركــز تطويــر أن
يصــل بحلــول العــام  2016إلــى  250مؤسســة أهلية لتســتكمل مرحلــة التقييم الذاتي
وأن يمنــح المصادقــة والشــهادات لســتين مؤسســة أهليــة مســتهدفة .وســيتم إختيــار
 30مؤسســة أهليــة لتلقــي التدريــب والمســاعدة الفنيــة.
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تعزيز قدرات المجتمع المدني ومشاركتها الفاعلة في صنع السياسات والعملية الديمقراطية
اطلــق مركــز تطويــر وبتمويــل مــن اإلتحــاد األوروبــي مشــروعا بعنــوان "تعزيــز قــدرات
المجتمــع المدنــي ومشــاركتها الفاعلــة في صنع السياســات والعمليــة الديمقراطية".
ويقــوم مركــز تطويــر بتنفيــذ نشــاطات بنــاء قــدرات متعــددة بهــدف تعزيــز دور وقــدرة
الشــبكات المظاتيــة األربعــة والمؤسســات األعضــاء فيهــا علــى المشــاركة بشــكل
أكثــر فاعليــة فــي عمليــات صنــع السياســيات والعمليــات الديمقراطيــة ومــن أجــل
تعزيــز الشــراكات بيــن األطــراف الحكوميــة وغيــر الحكوميــة.

النقاشــات العامــة وفــي تنفيــذ اســتراتيجيات تنمويــة تتماشــى مــع اســتراتيجية
وتدخــات الســلطة الفلســطينية .وباإلضافــة إلــى مــا تقــدم ،يهــدف المشــروع إلــى
تكريــس دور الشــبكات المظاتيــة للمؤسســات األهليــة فــي الدفــع باتجــاه الوحــدة
الوطنيــة والتحــول الديمقراطــي مــن خــال الضغــط وحشــد الــرأي العــام وتســليط
الضــوء علــى القضايــا التــي تهــم المجتمــع وتوظيــف مــوارد المجتمــع المدنــي .ويكــون
ذلــك علــى أســس ومبــادئ الديمقراطيــة والعدالــة اإلجتماعيــة وســيادة القانــون

يتمثــل الهــدف العــام مــن هــذا المشــروع فــي تعزيــز موقــع المجتمــع المدنــي فــي واحترام حقوق اإلنسان.

التدريبات التي تم تقديمها للمؤسسات األهلية
التأثير الفعال لصنع السياسات الوطنية.
آليات التواصل.
مبادئ وتطبيقات الحكم الصالح.
مهارات تجنيد األموال وكتابة مقترحات المشاريع.

الشبكات/االتحادات المظالتية
اإلتحاد العام الفلسطيني للجمعيات الخيرية
شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية
اإلتحاد الفلسطيني العام للمنظمات غير الحكومية /غزة
الهيئة الوطنية للمؤسسات األهلية الفلسطينية
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األثر والنتائج المتوقعة
قدرة الشبكات األهلية على المشاركة في الحوار السياسي والسياساتي قد تحسنت
قدرة الشبكات األهلية على المناصرة من اجل رسالتها وبرامجها قد تعززت
التعاون والتنسيق والتشبيك بين الشبكات المظاتية األربعة قد تكرست وتعززت
اللجان القطاعية المشاركة في التدريبات

التدريبات التي تم تنفيذها في العام 2014

الزراعة

كيفية التخطيط االستراتيجي داخل المؤسسة األهلية
ُ
التأثير الفعال للمؤسسات األهلية على عملية صنع السياسات الوطنية
المتابعة الفاعلة لتنفيذ السياسات وااللتزام مع جهات اصحاب المصالح

التعليم ،الثقافة ،والشباب
العدالة االجتماعية والحريات وحقوق اإلنسان
الحماية االجتماعية

دورة إدارة المشاريع

«لقد سررت كثيرا بالتدريبات التي حصلنا عليها من حيث المحتوى وأسلوب
العرض والتدريب والمدرب .شكرا مركز تطوير على هذه الفرصة العظيمة».
«كانت التدريبات مفيدة وقيمة لكل المؤسسات األهلية المشاركة .اود ان
اعبر عن بالغ امتناني وتقديري لمركز تطوير والمدرب».
مشاركين في التدريبات التي عقدها مركز تطوير
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قصص نجاح
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اإلرشاد المهني
ضمــن مشــروع "ســفراء القــدس" والــذي يتــم تنفيــذه مــن قبــل جمعيــة مركــز بــرج
اللقلــق المجتمعــي ومؤسســة الرؤيــا الفلســطينية ومركــز الســرايا لخدمــة المجتمــع,
تــم عقــد جلســات فرديــة لطــاب مدرســة العيســوية والتــي بنيــت علــى نتائــج تقييــم
مبدئــي .الطالــب محمــد القواســمة البالــغ مــن العمــر  ١٣عامـ ًـا كان يعانــي مــن تدنــي
فــي مســتواه األكاديمــي باالضافــه إلــى ضغــط إجتماعــي ســلبي نتيجــة لكونــه راســب
فــي عــدد مــن المــواد الدراســية ورغبــة األهــل فــي إقناعــه فــي تــرك المدرســة مــع
نهايــة العــام الجــاري وااللتحــاق بســوق العمــل فــي مجــال النجــارة أو الميكانيــكا .وتــم
خــال الجلســة الفرديــة إســتعراض الصفــات الشــخصية الخاصــة به حســب نتائــج التقييم
المبدئــي والتــي تطابــق إلــى حــد كبيــر صفاتــه الشــخصية ،األمــر الــذي زاد مــن ثقــة
ـا فــي الجلســة وهــذا األمــر ســاعد فــي
محمــد فــي التقييــم وبــدا أكثــر إندماجـ ًـا وتفاعـ ً
أن يفهــم العالقــة الموجــودة بيــن الصفــات الشــخصية والمهنــة المناســبة والترابــط

بيــن هذيــن العامليــن مــن خــال شــرح العالقــة وعــرض عــدد مــن األمثلــة ورؤيــة العالقــة
بطريقــة أوضــح وأيســر وال ســيما أن ســوق العمــل المناســب لــه حســب التقييــم تنــدرج
فــي قطاعيــن :قطــاع البيئــة والزراعــة ،والقطــاع االخــر قطــاع البنــاء والهندســة .كمــا أن
مــن هواياتــه تربيــة الحيوانــات واإلعتنــاء بهــا .قــد ً تحــدث أيضـ ًـا عــن تجاربــه فــي مجــال
الميكانيــكا الســيما ميكانيــكا الســيارات حيــث انــه كان يقضــي فتــرة العطلــة وأوقــات
فراغــه فــي ورشــة الميكانيــكا الخاصــة بابــن عمــه وأعــرب عــن شــعوره باإلســتمتاع
عندمــا يكــون فــي الورشــة ومــن هنــا كانــت نقطــة التحــول إلقنــاع محمــد بــأن يســتكمل
دراســته حتــى الصــف العاشــر ومــن ثــم التوجــه ألحــد المــدارس المهنيــة الموجــودة فــي
القــدس حتــي يســتكمل تعليمــه فــي المجــال الصناعــي وتــم اإلتفــاق علــى ذلــك فــي
نهايــة الجلســة ووضــع خطــة مهنيــة ذهنيــة للمســار المهنــي الــذي يتناســب مــع قدراتــه
وإمكانياتــه.
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من البيت إلى المشاركة
كانــت ياســمين البــزور مــن قريــة المطلــة إحــدى المناطــق المســتهدفة من ضمن مشــروع
"تعزيــز التمكيــن االقتصــادي للشــباب ذوي اإلعاقــة فــي المناطــق المهمشــة" حبيســة
بيتهــا وعازفــة عــن المشــاركة فــي أيــة فعاليــات مجتمعيــة ،وخــال اللقــاء األول الــذي
جمعنــا (الهيئــة االستشــارية الفلســطينية لتطويــر المؤسســات الغيــر حكوميــة) بســكان
البلــدة للتعريــف بالمشــروع حضــر والدهــا ،بالنيابــة عــن ابنتــه ياســمين ذات اإلعاقــة التــي
ال تخــرج مــن المنــزل ،وقلنــا لــه أن هــذا غيــر مقبــول ،فأنــت مرحــب بــك ولكــن بصحبــة
ابنتــك وإال فلــن تكــون لهــا فرصــة فــي المشــروع ،فقــال الوالــد " أقنعوهــا وخــذوا مــا
شــئتم  ،هــي ال تحتــك بأحــد وال تخــرج مــن المنــزل"  ،ظنناهــا فــي البدايــة فتــاة أميــة ال
تقــرأ وال تكتــب لنكتشــف الحقــا أنهــا تحمــل شــهادة البكالوريــوس فــي المحاســبة ،ولكــن
إعاقتهــا الحركيــة أصابتهــا بحالــة مــن العزلــة واليــأس واالنطوائيــة ،وســاهم فــي ذلكعــدم
وجــود مؤسســات مجتمعيــة فــي تلــك المنطقــة النائيــة وقصــور تأهيــل األهــل فــي
التعاطــي مــع هــذه الحــاالت ممــا أدى إلــى تفاقــم حالتهــا النفســية الســيئة.

وفعــا
التدريبــي أنــا ســأذهب معــك للبيــت وأريــد أن أشــرب عندكــم فنجــان قهــوة"،
ً
توجهــت وفــاء بمبــادرة ذاتيــة إلــى بيــت ياســمين وجلســت معهــا وحاولــت إقناعهــا
بالحضــور والمشــاركة فــي ورشــة العمــل القادمــة ،فرفضــت ،لــم تيــأس وفــاء بعــد
يوميــن نظمــت لهــا زيــارة أخــرى ولكنهــا رفضــت أيضــا ،ولكــن وفــاء عنــد خروجهــا قالــت
لهــا "أنــا فــي انتظــارك فــي اللقــاء القــادم" ...
وكانــت المفاجــأة أننــا شــاهدناها أول القادميــن فــي اللقــاء  ...طبعــا كان اللقــاء األول
فــي بدايتــه صعبـ ًـا عليهــا ،وكان واضحـ ًـا أنهــا المــرة األولــى التــي تشــارك فيهــا فــي لقــاء
مجتمعــي  ...ولكــن ســرعان مــا تغيــر لديهــا كل شــيء ...وبــدأت الحماســة تــدب فــي
عروقهــا وانكســرت العقــدة لديهــا ..ولــم يعــد مهمــا بالنســبة لهــا وجــود والدهــا كمرافــق
لهــا...

أخبرناهــا أن اإلعاقــة ليســت وصمــة اجتماعيــة وأن اإلعاقــة ال تلغــي الطاقــة  ...وأن
وهنــا قالــت المدربــة وفــاء كميــل" :أيــن بيتــك يــا حــج (والــد ياســمين)  ،أبقــى بعــد اللقــاء اإلنســان يصنــع لنفســه أســاطير مــن التخوفــات غيــر الموجــودة علــى أرض الواقــع.
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المانحون لمركز تطوير للعام 2014

الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي

الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون

الوكالة الفرنسية للتنمية

مكتب الممثلية الهولندية لدى السلطة الفلسطينية

مكتب الممثلية الدنماركية لدى السلطة الفلسطينية
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البنك الدولي

اإلتحاد األوروبي

المالية واإلنفاق
إتفاقيات المنح بالدوالر االمريكي للسنة المنتهية في 2014/12/31
الجهة المانحة

المبلغ

تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

برنامج حقوق االنسان/الحكم الصالح 4-مانحين*
البنك الدولي-مشروع المؤسسات االهلية الفلسطينية الرابع التمويل
االضافي
الوكالة الفرنسية للتنمية 5-مليون يورو

18,060,000

2010/5/1

2014/6/30

5,000,000

2013/8/26

2016/9/30

6,500,000

2010/7/7

2015/12/31

اإلتحاد اإلوروبي 400,000 -يورو

500,000

2013/2/1

2015/10/31

30,060,000

مجموع المنح

المدفوعات الفعلية بالدوالر االمريكي للسنة المنتهية في 2014/12/31
الجهة المانحة

المدفوعات

النسبة

برنامج حقوق االنسان/الحكم الصالح4-
مانحين*

764,296

%36.39

الوكالة الفرنسية للتنمية

547,499
500,045

% 26.07

اإلتحاد اإلوروبي

288,583

% 13.73

مجموع االنفاق الكلي

2,100,423

%100.00

البنك الدولي

% 23.81

قائمة المانحين األربعة
الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون
الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي
مكتب الممثلية الهولندية لدى السلطة
الفلسطينية
مكتب الممثلية الدنماركية لدى السلطة
الفلسطينية
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ﻣﺭﻛﺯ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
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ﻣﺭﻛﺯ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
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۲۱۷۳
۰۲ - ۲۳٤۷۷۷۱
۰۲ - ۲۳٤۷۷۷٦

۳
۰۸ - ۲۸۲۸۹۹۹
۰۸ - ۲۸٤۹۹۲۱

www.ndc.ps www.masader.ps
Email: info@ndc.ps

Facebook: NGO Development Center NDC
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