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كلمة ترحيب
 

2012	-		عام	االبداع 

متيز عام 2012 بإنه عام اإلبداع ملركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية والذي  أطلق خالله املركز آلية »منح اإلبداع«، وهي آليٌة جديدةٌ 

للتمويل،  تدعم املؤسسات األهلية الفلسطينية لتبني أساليب تنموية مبتكرة في تقدمي اخلدمات النوعية إستجابًة الحتياجات الفئات 

الفقيرة واملهمشة. وجرى توقيع ثالث اتفاقيات منح ضمن برنامج »منح اإلبداع« في مجاالت الرعاية الصحية ودعم الشباب والتنمية 

االقتصادية. 

وقد مت خالل العام 2012 العمل بالشراكة مع شبكات املؤسسات األهلية الفلسطينية على إعداد االطار االستراتيجي لتطوير قطاع 

املؤسسات األهلية الفلسطينية )2013-2017( والذي شملت منهجية إعداده مشاورات مستفيضة مع القطاع العام واخلاص واملؤسسات 

وضمن  الفلسطينية،  األهلية  املؤسسات  إعطاء  إلى  األولى  الدرجة  في  االستراتيجي   اإلطار  هذا  يهدف  و  األكادميي.  والوسط  األهلية 

مجاالت اختصاصها، توجهاً استراتيجياً في معاجلة القضايا الرئيسية التي سيواجهها اجملتمع الفلسطيني في السنوات اخلمس املقبلة. 

فهو محاولٌة جادة إليجاد إطار ناظم وموجه للعمل األهلي في فلسطني، وهو غير مسبوق من حيث شموليته، ومن حيث آليات التعاون 

املقترحة ضمنه، ويعكس مستوى نضج املؤسسات األهلية ورغبتها اجلادة في العمل معاً.

بناء  برنامج  بإطالق  بادرنا  العام 2012، فقد  رئيسيًة لعمل مركز تطوير في  الشريكة ميزةً  األهلية  املؤسسات  بناء قدرات  برنامج  كان 

قدرات شامل للمؤسسات األهلية الشريكة ضمن سكرتاريا حقوق اإلنسان واحلكم الصالح، حيث مت توفير املساعدة الفنية املستهدفة 

في مجاالت اإلدارة املالية واحلكم الصالح واإلعالم اجلديد لـ 48 مؤسسة أهلية. كما قدم مركز تطوير التدريب واملساعدة الفنية لـ 29 

مؤسسة أهلية في الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن برنامج املساعدة الفنية اخلاص مبدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية. 

وفي مطلع عام 2012 قام مركز تطوير بتسهيل وتنسيق الشراكة بني عدة أطراف )املانحني، والسلطة الوطنية الفلسطينية، ومركز 

تطوير، واملؤسسات األهلية(، بأسلوٍب فّعال لم يسبق له مثيل، من أجل استهداف اجملتمعات املعرضة للتهديد وغير اخملدومة في املناطق 

املعزولة. وقد مكنت هذه الشراكة من تبني منهجية استهداف متعددة القطاعات لضمان التوصل إلى حل شامل للمشاكل اخملتلفة 

التي تواجه قرية بيت سكاريا مبحافظة بيت حلم، حيث تضمن املشروع ترميم املنازل ومتكني املرأة وإيجاد فرص عمل. وقد القت هذه املبادرة 

جناحاً منقطع النظير، حيث ستشهد املرحلة الثانية منها شراكات واسعة تستهدف قطاعات التنمية الزراعية والتنمية االقتصادية 

واإلرشاد النفسي. 

نعتز بإجنازاتنا في عام 2012 ، ونتطلع لرؤية ما حققته النظم التي ارسيناه من آثارٍ إيجابية على املدى البعيد. ونتوجه بالشكر والعرفان 

ملانحينا على التزامهم املستمر جتاه اجملتمع الفلسطيني، وإلى شركائنا على اخلدمات الرائعة التي قدموها للشعب الفلسطيني. وأخيراً، 

من خالل  ونتطلع  املنشودة.  النتائج  أجل حتقيق  من  كلل  دون  عملوا  الذين  إدارته  وألعضاء مجلس  تطوير  مركز  لفريق  بالشكر  نتوجه 

مساعدة شركائنا ومانحينا وأصدقائنا إلى النجاح في سعينا ليصبح القطاع األهلي الفلسطيني أكثر شفافيًة وتكامالً وجتاوباً. 

زاهي خوري

رئيس	مجلس	اإلدارة

غسان كسابرة

مدير	املركز	



 مركز تطوير المؤسسات
األهلية 2012
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مركز تطوير المؤسسات األهلية 2012 
الرؤية  

»قطاع	أهلي	فعال	يساهم	في	بناء	اجملتمع	املدني	الفلسطيني«

الرسالة 
مركز تطوير املؤسسات األهلية )NDC( هو مؤسسة أهلية غير ربحية، تأسس استجابة للحاجة إلى وجود آلية فلسطينية مستدامة، 

لتوفير الدعم للقطاع األهلي الفلسطيني. يعمل املركز على تطوير قدرات املؤسسات األهلية الفلسطينية في تقدمي اخلدمات النوعية، 

وخاصة للفئات الفقيرة واملهمشة. وتعزيز اعتمادها على ذاتها، ومتكني املؤسسات األهلية الشريكة كي تكون أكثر استدامة، وذلك من 

خالل توفير الدعم املالي والفني لها. كما يساهم مركز تطوير في تطوير القطاع األهلي ككل من خالل تيسير تبادل املعلومات واخلبرات 

ودعم األبحاث ورسم وتطوير السياسات، وتعزيز العالقة بني املؤسسات األهلية وشركاء التنمية. 

األهداف 
أن يكون مركز تطوير آلية رئيسية لدعم وتطوير القطاع األهلي ومؤسساته.   •

دعم املؤسسات األهلية لتقدمي خدمات نوعية تستجيب ألولويات اجملتمع الفلسطيني.   •

أن يكون القطاع األهلي اكثر فعالية وقدرة على التأثير واملساهمة في رسم وصياغة السياسات الوطنية وخطط التنمية   •

أن يتمتع املركز باالستمرارية في تطوير قدراته التنظيمية الداخلية وكفاءته في تلبية مختلف احتياجات اجملتمع احمللي.  •

تعزيز القدرات املالية واإلدارية ملركز تطوير بشكل مستمر.   •

الحاكمية 
والبالغ  احلالي  املركز. وميثل أعضاء اجمللس  واالشراف على عمل  التوجيه  توفير  إدارة مهمته  إلى مجلس  يحتكم مركز تطوير في عمله 

عددهم ثالثة عشر عضواً  كوكبًة من اخلبراء اخملتصني في مجال االقتصاد واجملتمع املدني واجملال االكادميي. ويتم انتخاب اجمللس مرة كل 

ثالث سنوات من قبل اجلمعية العمومية. والتي تشمل واحداً وثالثني عضواً  ميثلون الشبكات األهلية األربع، وهي: شبكة املنظمات األهلية 

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

العام للمنظمات غير احلكومية في قطاع غزة . كما تضم اجلمعية العمومية اعضاء من الوسط االكادميي، ومن القطاع اخلاص، إضافًة 

إلى خبراء في العمل األهلي.

مجلس اإلدارة 
السيد زاهي خوري - رئيس مجلس اإلدارة

السيد عبد الكرمي عاشور - نائب الرئيس

د. محمد شديد - أمني الصندوق

د. سليمان اخلليل - أمني السر

السيد فهمي الشاللدة 

السيد محمد منذر الريس 

السيد سفيان مشعشع 

السيد فهمي صيام 

السيد صالح السقا 

السيد عصام العاروري 

السيد عبد اجمليد سويطي

السيدة صفاء أبو عصب

السيد هاشم الشوا

مدير املركز: السيد غسان كسابرة 

املستشار القانوني: السيد راسم كمال

تدقيق احلسابات الداخلي: شركة الوفاء لالستشارات املالية واخلدمات احملاسبية

تدقيق احلسابات اخلارجي: إرنست و يونغ  
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ملخص أهم االنجازات لعام 2012
البدء بتنفيذ برنامج منح اإلبداع، مع ثالث مؤسسات أهلية تطبق اساليب مبتكرة في عملها التنموي.    •

مت توقيع ثمان منح متويل برامجي جديدة، وتسع منح ضمن آلية املنح اخلاصة للمؤسسات األهلية كجزء من سكرتاريا حقوق اإلنسان   •

واحلكم الصالح. 

بإعداد وصياغة اإلطار االستراتيجي لتطوير قطاع املؤسسات  األربع،  وبالشراكة مع الشبكات األهلية املظالتية  قام مركز تطوير،   •

األهلية الفلسطينية 2017-2013. 

تنفيذ املشروع التجريبي اإلبداعي املتعدد القطاعات في املنطقة »ج« )بيت سكاريا( بنجاح، مبا في ذلك اعادة تأهيل املنازل ودعم   •

مبادرات لتمكني النساء. 

وفرت مبادرة مؤسسة مجموعة االتصاالت الفلسطينية للتنمية »مبادرة احلاسوب السنوية 2012« ما مجموعه 250 حاسوب )مبا   •

في ذلك 23 مختبر حاسوب( إلى 46 مؤسسة أهلية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. 

قيام 97% من املؤسسات األهلية التي كانت تتلقى املساعدات الفنية بتطبيق مقاييس املسائلة واحملاسبة والشفافية كما وردت في   •

مدونة السلوك، كما قامت 90% منها باإلفصاح عن  بياناتها املالية املدققة  للجمهور. 

بلغ عدد املؤسسات األهلية األعضاء في البوابة الفلسطينية للمؤسسات األهلية »مصادر« 978 مؤسسة أهلية و12,540 مستخدم   •

مسجلني كأفراد، مما يعزز دورها كمنبر مهم للتشبيك. 

بلغ إجمالي الصرف لدى مركز تطوير لعام 2012 ما مجموعه 10,517,176 دوالر أمريكي.   •

جرى حتقيق بعض االجنازات البارزة خالل عام 2012 من خالل تقدمي الدعم الفني واملالي للمؤسسات األهلية الشريكة:   •

جتهيز وتشغيل وحدة العناية املكثفة لألطفال حديثي الوالدة في مستشفى األمل بجنني.  -  

عقد ما يزيد عن 700 حصة دراسية في اللغة العربية واإلجنليزية والرياضيات لألمهات الشابات في نابلس.   -  

استصالح حوالي 2,000 دومن من األراضي الزراعية في غزة.   -  

حتسني دخل ما يزيد عن 100 عائلة في محافظة اخلليل من خالل توفير ما يزيد عن 300 رأس غنم، من خالل شراكتنا مع    -  

 .)PARC( جمعية التنمية الزراعية  

جنحت املؤسسات األهلية الشريكة التي تعمل في مجال حقوق اإلنسان في تسهيل القضايا القانونية املتعلقة بلم شمل    -  

366 عائلة فلسطينية في القدس الشرقية وقطاع غزة.  

تطوير 6 مكتبات مدرسية بواسطة امناء مكتبات مدربني في املدارس احلكومية بقطاع غزة، حيث يستفيد منها 10,300 طفل.   -  

حفل توقيع ثالث إتفاقيات ضمن برنامج منح اإلبداع

املكتبات  علم  في  الدروس  كانت  السابق«  »في 

الصبر  بفارغ  االنتظار  املفروض  لنا، وكان من  متعبة 

في املكتبة لغاية انتهاء الدرس، لكن اآلن انا سعيدة  

املريح  واالثاث  اجلميل  بالديكور  والتمتع  باملطالعة 

بشكل  اآلن  أذهُب  بامللل...  شعوري  دون  لساعات 

يومي إلى املكتبة وامتنى لو أن الدرس ال ينتهي. أمتنى 

أن يكون هناك درسني في كل يوم«. 

روان عبده، تلميذة في الصف الرابع مبدرسة الزيتون األساسية / غزة 
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مشروع المؤسسات األهلية الفلسطينية الرابع 
وتعزيز	 وبناء	 الفلسطينية	 األهلية	 املؤسسات	 املهمشني(	من	خالل	 أو	 واملهددين،	 )للفقراء	 االجتماعية	 اخلدمات	 »توفير	

قدرات	هذه	املؤسسات«.	

المنح... الدعم اإلبداعي للتنمية المستدامة 
يوفر مشروع املؤسسات األهلية الفلسطينية الرابع ثالث نوافذ مميزة للتمويل. أوالً، منح التمكني التي تدعم املؤسسات األهلية املتمرسة 

من أجل حتسني وتطوير اخلدمات االجتماعية، وغالباً ما تستهدف هذه املؤسسات الشريكة الفئات املهددة و املناطق اجلغرافية املهمشة 

)خصوصا القدس الشرقية، وغزة، واملنطقة ج(. ثانياً، منح الشراكة والتي تؤكد إلتزام مركز تطوير بالتنمية املستدامة. ومن خاللها، دخلت 

مؤسسات أهلية عريقة في شراكة مع عدد من املؤسسات اجملتمعية الصغيرة بهدف حتسني تقدمي اخلدمات وتوجيه اخلبرات الفنية وتبني 

أفضل املمارسات املهنية.

أما ضمن منح اإلبداع، فقد مت اختيار ثالث مؤسسات أهلية للمرحلة 

مؤسسة  تركز  فلسطني.  في  الرائدة  اخلدمات  بعض  لتقدمي  األولى 

في  املزمنة  واالمراض  السرطان  ملرضى  التلطيفية  للرعاية  السديل 

بيت حلم على تثقيف ودعم املرضى وعائالتهم في مستشفى بيت 

جاال، وتثقيف وتدريب املوظفني، وبرامج توعية اجلمهور. بينما تعمل 

مؤسسة ايليا للشباب ومركزها القدس الشرقية على تنفيذ مشروع 

وذلك من خالل توجيه  القدمية  البلدة  التسويق في  زيادة  إلى  يهدف 

دعاية مكثفة للسكان املقدسيني وتشجعيهم على شراء منتجات 

املدينة ومن خالل تدريب التجار على مهارات التسويق والقيام بترويج 

 وأخيراً، منح اإلبداع والتي تعتبر من املالمح واملزايا اجلديدة 

أنها  إذ  الرابع،  الفلسطينية  األهلية  املؤسسات  ملشروع 

التي  التقليدية  غير  األساليب  تدعم  رائعة  متويل  آلية 

تأثيرات  وحتقيق  للنجاح  عالية  إمكانيات  على  تنطوي 

التنمية  بأن  تطوير  مركز  يؤمن  مسبوقة.  غير  ونتائج 

يجب أن تكون ايجابية ومبدعة في االستجابة للتحديات 

الكبيرة التي تواجه اجملتمع الفلسطيني.  
جتهيز وتشغيل وحدة العناية املكثفة لألطفال حديثي الوالدة في مستشفى 

األمل / جنني 

تطوير طرق التدريس لألطفال ذو االعاقة البصرية في مدرسة 
اجلمعية اخليرية للمكفوفني / اخلليل 

داخلي مستمر على منتجات  واخلارجي مبعنى خلق طلب  الداخلي  الطلب  املنتجات، ومن خالل حتفيز  بأسعار مناسبة وعرض  املنتجات 

وبضائع مدينة القدس مما يساهم بزيادة االرباح. كما وستوفر املؤسسة موقع الكتروني يتيح للتجار اجملال لترويج منتجاتهم مبساعدة 

طاقم املؤسسة. وثالثاً، ستقدم جمعية املالذ اخليرية أول غرفة »سنوزلني« )بيئة متعددة احلواس مسيطر عليها(، حيث سيتم توفير هذه 

املساحة العالجية االبداعية لألطفال والبالغني الذين لديهم إعاقات تعليمية، وكذلك خلدمة املؤسسات األهلية األخرى وللمرضى في 

كافة أنحاء الضفة الغربية. 

بالتزامن مع األساليب املبتكرة التي اتبعها مركز تطوير في تنفيذه لبرامج املنح، يعتبر العام 2012 العام األول الذي ينفذ فيه مركز تطوير 

ومركز  للتنمية،  الفرنسية  والوكالة  الفلسطينية،  )السلطة  مميزة هي:  اطراف  اربعة  املهمش يضم  احمللي  اجملتمع  لدعم  منوذج شراكة 

تطوير، واملؤسسات األهلية: جمعية الشبان املسيحية )YMCA( ومركز املعمار الشعبي-رواق(. حيث تعاني قرية بيت سكاريا في محافظة 

بيت حلم من نقص مزمن في اخلدمات االجتماعية واالستقالل االقتصادي والسكن اآلمن. وجرى خالل املرحلة األولى من هذه الشراكة 

التنموية التي أدارها مركز تطوير، تنفيذ مشروع إعادة تأهيل بعض املنازل )من قبل مركز املعمار الشعبي-رواق( وبرنامج متكني النساء )من 

قبل جمعية الشبان املسيحية( بنجاح. وخالل املرحلة الثانية من هذا املشروع، سيقوم املركز العربي للتطوير الزراعي )ACAD( بتنفيذ 

مبادرة تنموية اقتصادية تركز على التمويل الصغير ومتناهي الصغر. 

يسعى مركز تطوير إلى زيادة فاعلية وتأثير برامج املنح التي يقدمها من خالل تركيزه الدائم على مبادرات التنمية املوجهة لصالح أكثر 

الفئات االجتماعية حرماناً، والتي تدمج خبرات ومهارات األطراف ذات الصلة بالعمل التنموي خلدمة اجملتمع الفلسطيني. 

ضمن منح التمكني، انتهت سبع عشرة مؤسسة أهلية )خمس في الضفة الغربية، واثنتا عشرة في قطاع غزة( ممن تلقني منح التمكني 

في بداية مشروع املؤسسات األهلية الفلسطينية الرابع، من إجناز مشاريعهم. ويتراوح عمل هذه املؤسسات من خدمة املسنني إلى تقدمي 

الدعم الطبي، وتعليم الشباب، والتنمية الزراعية. 
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برنامج التطوير القطاعي... بناء القدرات  لخدمة القطاع األهلي 
مرت خمس سنوات منذ قيام االئتالف األهلي ملدونة السلوك ومركز تطوير بإطالق مدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية، ومنذ 

املمارسات للقطاع  املدونة تشكل منوذجاً ألفضل  املدونة، حيث بقيت هذه  االلتزام مببادئ  التقدم في مجال  الكثير من  ذلك احلني حتقق 

األهلي ليس على مستوى فلسطني فحسب بل على مستوى املنطقة بأسرها. بدوره، استمر االئتالف األهلي ملدونة السلوك )الذي يضم 

الشبكات األهلية الفلسطينية األربع ومركز تطوير( بالترويج ملبادئ املدونة.  كما مت في عام 2012 االنتهاء من برنامج املساعدة الفنية 

لتسع وعشرين مؤسسة أهلية )تسع عشرة مؤسسة في الضفة الغربية، وعشرة في قطاع غزة(. وقد كان مركز تطوير شاهداً على زيادة 

ملموسة من قبل املؤسسات األهلية من حيث االلتزام مببادئ مدونة السلوك، مع استمراره بالشراكة مع شبكات املؤسسات األهلية 

بالعمل على تطوير آلية تركز على تطبيق املدونة بشكل عملي ومحدد. 

كما أمت مركز تطوير العمل على اثنني من املشاريع مع الشبكات األهلية الفلسطينية املتخصصة: شبكة املؤسسات األهلية البيئية 

الفلسطينية-قسم أصدقاء األرض في فلسطني )PENGON(، والشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتناهي الصغر )شراكة(، حيث 

مت االنتهاء من برامج بناء القدرات الهادفة إلى تعزيز دور كل شبكة وصلتها باألعضاء واملستفيدين. وقد احرزت الشبكتان تقدماً جوهرياً 

في مجاالت عملها. فقد ضغطت شبكة املؤسسات األهلية البيئية الفلسطينية نحو سن قانون البيئة في فلسطني، وجرى تشكيل قوة 

خاصة لالمتثال للقانون )شرطة البيئة( من أجل تطبيق هذه التشريعات. كما اطلقت الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتناهي 

الصغر نظام محوسب على شبكة االنترنت للمستفيدين الذين يسعون للحصول على القروض متناهية الصغر، وكذلك مت إعداد أول 

مدونة سلوك ملؤسسات اإلقراض الصغير ومتناهي الصغر. إّن هذه االجنازات تعكس االمكانيات اخلالّقة واملبدعة للشبكات املتخصصة 

في فلسطني. 

وفي سياق التعاون والشراكة مع القطاع اخلاص، قام مركز تطوير وللعام الثاني على التوالي بالشراكة مع مؤسسة مجموعة االتصاالت 

و46 مؤسسة  أهلية على مختبرات حاسوب،  23 مؤسسة  السنوية، حيث حصلت  احلاسوب  مبادرة  تنفيذ  في  للتنمية  الفلسطينية 

البوابة  التدريب على استخدام  األهلية املستفيدة  وفر مركز تطوير للمؤسسات  املبادرة،  حصلت على أجهزة حاسوب. ومن خالل هذه 

الفلسطينية للمؤسسات األهلية )www.masader.ps( لتمكينها من انشاء صفحات الكترونية خاصة بها ضمن البوابة ونشر بياناتها 

عبر شبكة االنترنت. 

يدرك مركز تطوير احلاجة لتبني أساليب متقدمة في عمله لتطوير املؤسسات األهلية والتزامه بوجود قطاع أهلي قادر ومتعاون ومتمرس. 

بناًء عليه، جنح برنامج التطوير القطاعي في إشراك مختلف األطراف ذات العالقة بالقطاع األهلي طيلة عام 2012 من أجل إعداد اإلطار 

اإلستراتيجي لتطوير قطاع املؤسسات األهلية الفلسطينية )2013 – 2017(. كما شكل مركز تطوير جلنة توجيهية )مكونة من الشبكات 

األهلية الفلسطينية األربع، مع مركز تطوير الذي قام مبهام السكرتاريا( لضمان مشاركة األطراف ذات العالقة في كافة أجزاء العملية 

التشاورية وما تضمنته من مناقشات مستفيضة جرت مع ممثلي املؤسسات األهلية، وشبكات املؤسسات األهلية والقطاع العام واخلاص 

في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. 

إّن تطوير قطاع املؤسسات األهلية أمرٌ في منتهى احليوية واألهمية لعملية التنمية في فلسطني. وبدوره، ينظر مركز تطوير إلى تشجيع 

تبني أفضل املمارسات، وبناء قدرات املؤسسات األهلية بشكل منهجي كجزء أساسي في سعيه نحو حتقيق رسالته. توفر مدونة السلوك 

واالطار االستراتيجي للمؤسسات األهلية اخلطوط العريضة للتنمية املتكاملة ضمن القطاع األهلي. ومثل جناح برنامج التطوير القطاعي 

في عام 2012 ضماناً لبقاء الشراكة والتعاون في قلب وصميم هذه املبادرات التنموية »التطويرية«. 

املؤسسات االهلية الفلسطينية تشارك في ورشة عمل عقدها مركز تطوير حول مدونة السلوك 

اللجنة التوجيهية تناقش االطار االستراتيجي لتطوير قطاع املؤسسات األهلية الفلسطينية )2013 – 2017( مع وزارات االختصاص
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سكرتاريا حقوق اإلنسان والحكم الصالح 
وفرت سكرتاريا حقوق اإلنسان واحلكم الصالح )املمولة من قبل سويسرا وهولندا والدمنارك والسويد( منح التمويل البرامجي وآلية املنح 

الصغيرة منذ تأسيسها في عام 2008. تدعم منح التمويل البرامجي القدرات التنظيمية واإلدارية ملؤسسات حقوق اإلنسان، بينما توفر 

آلية املنح الصغيرة الدعم للمؤسسات األهلية التي حتتاج إلى متويل محدد للمبادرات الهادفة إلى تعزيز وحماية حقوق اإلنسان واحلكم 

الصالح في األراضي الفلسطينية احملتلة. كما جرى تقدمي آلية املنح اخلاصة في عام 2012 لتنفيذ برامج محددة لضمان توزيع أقصى قدر 

من متويل املانحني إلى املؤسسات األهلية خالل املرحلة الثانية.  

وقعت السكرتاريا خالل عام 2012 ست عشرة منحًة لدعم املؤسسات األهلية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، حيث 

مت متويل سبع منح ضمن التمويل البرامجي وتسع منح ضمن املنح اخلاصة. وقد أجنزت كل من املؤسسات األهلية املستفيدة من برنامج 

املنح اخلاصة، واملؤسسات السبع املستفيدة من آلية املنح الصغيرة عملها بنجاح  خالل عام 2012. وباجململ، فقد أجنزت املؤسسات األهلية 

الشريكة ضمن السكرتاريا كثير من النجاحات املميزة في مجال حقوق اإلنسان واحلكم الصالح. 

اإلنسان على مدار عام 2012. وقد أجنزت ما مجموعه ثماني  بناء قدرات شامل ملؤسسات حقوق  برنامج  بإعداد  كما قامت السكرتاريا 

وأربعون مؤسسة )ثماني وعشرون في الضفة الغربية، وثماني في غزة وأثنتا عشر في الداخل( برامج التدريب في مجاالت اإلدارة املالية، 

واحلكم الصالح، والتنمية اإلدارية، والتأييد واملناصرة، واإلعالم اجلديد. وقد جرى استخدام ثالث منهجيات من قبل السكرتاريا للتأكد أّن 

املشاركني حققوا أفضل النتائج من هذا البرنامج: وفرت املساعدة الفنية عبر التدريب املصمم خصيصا الحتياجات املؤسسة؛ وأتاحت 

اجللسات التدريبية السبع عشرة للمؤسسات األهلية الفرصة لتبادل خبراتهم وجتاربهم، وتطوير العالقات التنظيمية مبساعدة خبراء 

في القطاع األهلي؛ وأخيراً استفادت خمس من املؤسسات األهلية من التدخالت التدريبية املصممة خصيصاً، والتي حددت االحتياجات 

املفصلة التي لم يتم تناولها بوساطة احملاور الرئيسية الثالثة. باإلضافة إلى هذا البرنامج الشامل، قام إثنان من اخلبراء الدوليني اللذين 

الدولية، واملتابعة والتقييم ألكثر من عشرين من  التأييد واملناصرة  تعاقد معهما مركز تطوير بتقدمي جلسات تدريبية متخصصة في 

املؤسسات املشاركة. 

كافة  في  املهارات  تطوير  أن  التأكد  خالل  ومن  السكرتاريا.  نشاطات  كافة  في  القدرات  وبناء  املنح  بتقدمي  تطوير  مركز  التزام  انعكس 

الصالح  واحلكم  اإلنسان  وتعزيز حقوق  مجال حماية  في  العاملة  املؤسسات  تستمر  ودائمة،  عملية مستمرة  هي  األهلية  املؤسسات 

باالستفادة مما توفره السكرتاريا، والتي تعتبر اآللية الفلسطينية الوحيدة من نوعها.

مؤسسات حقوق االنسان واحلكم الصالح تشارك في ورشة عمل حول 
املتابعة والتقييم

مركز االعالم اجملتمعي ... استخدام التوثيق السمعي - البصري 
إلنتهاكات حقوق الشباب في قطاع غزة

مركز تطوير يشارك في النقاش خالل مؤمتر الدين وحقوق االنسان في 
مسودة الدستور الفلسطيني

مناظرة طالبية حول قضايا حقوق االنسان ضمن برنامج مؤسسة أفكار 
»منتدي احلوار للمدارس« - سلفيت



 التنمية المستهدفة
 للفلسطينيين
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التنمية المستهدفة للفلسطينيين 
مركز تطوير –  إبداع،  وإنجاز وخبرات

يسعى مركز تطوير املؤسسات األهلية منذ بداية عمله إلى خدمة قطاع املؤسسات األهلية الفلسطينية، بهدف الوصول إلى الفئات 

األكثر فقراً وتهميشاً في اجملتمع الفلسطيني. ومع أن هذا هدف رئيسي ملركز تطوير، إال أّن طبيعة تقدمي مشاريع التنمية وتوفير اخلدمات 

املاسة والضرورية في تطور مستمر. بإختصار، يتوجب على املؤسسات األهلية الفلسطينية إعادة التفكير في كيفيه تأمني التمويل الالزم 

ملبادراتها التنموية لضمان احملافظة على االجنازات االجتماعية التي مت حتقيها، واستدامتها، وترسيخها في عمليات التمكني اجملتمعي. 

نموذج بيت سكاريا... التعاون متعدد القطاعات
يظل مزيج التطوير القطاعي واملنح الفردية مبثابة أداة قوية في خدمة اجملتمع الفلسطيني. باإلضافة إلى ذلك، يؤمن مركز تطوير بأهمية 

تطوير مناذج تستخدم العديد من اخلبرات املتوفرة في اجملتمع الفلسطيني. وفي سياق املناخ االقتصادي العاملي الذي شهد تقلصاً في متويل 

مشاريع التنمية الدولية، وزيادة في مستوى التدقيق السلبي على متويل املؤسسات األهلية، يقود مركز تطوير املؤسسات األهلية النقاش 

حول التعاون الدولي واحلاجة إلى ارساء عالقات شمولية مع االطراف الفلسطينية ذات الصلة.

في عام 2012، اختتم مركز تطوير بنجاح  املرحلة األولى من املشروع التجريبي في قرية بيت سكاريا )محافظة بيت حلم(. حيث يشرك هذا 

النموذج اإلبداعي األطراف ذات الصلة من القطاع العام واجملتمع الدولي وقطاع املؤسسات األهلية الفلسطينية بهدف استخدام وتسخير 

اخلبرات املتنوعة والتجارب واملوارد في دعم اجملتمعات احمللية املهددة بشكل كبير. في بيت سكاريا، عمل مركز تطوير بالشراكة مع وزارة 

شوؤن اجلدار واالستيطان والوكالة الفرنسية للتنمية ومركز املعمار الشعبي-رواق وجمعية الشبان املسيحية )YMCA(. وقد حقق هذا 

النموذج جناحاً منقطع النظير، ويدخل املشروع اآلن مرحلته الثانية، مع العديد من املؤسسات األهلية اجلديدة التي انضمت إلى العمل مبا 

في ذلك املركز العربي للتنمية الزراعية )ACAD( من أجل تنفيذ عنصر التنمية االقتصادية، ومع املركز الفلسطيني لإلرشاد )PCC( لتناول 

املكون  إلى املشروع للعمل على   )YMCA( الشبان املسيحية  النفسية واالجتماعية للمجتمع احمللي. وقد انضمت جمعية  االحتياجات 

الزراعي، باإلضافة إلى تناول موضوع إعادة تأهيل األراضي واملياه. ويعتبر هذا مبثابة إقرار كبير مبا حققه املشروع التجريبي في قرية بيت 

سكاريا. فاملشروع لم يدخل مرحلته الثانية مع شركاء جـدد من قطاع املؤسسات األهلية فحسـب، بل قامت مؤسسة أهلية شاركت 

سابقاً، بتوفير الدعم  من ممول خارجي آخر، حيث من املتوقع استمرار جمعية الشبان املسيحية في تقدمي دورات متكني النساء بتمويل من 

وزارة التنمية الدولية في اململكة املتحدة )DFID(. ومن حيث اجلوهر، فإن باستطاعة هذه الشراكات بني مختلف األطراف إيجاد محاور عمل 

تدمج كافة القطاعات التنموية، وتقلل من التركيز  الضيق على مواضيع تنموية محددة. وفي هذا السياق، يتمتع مركز تطوير مبكانٍة 

خاصة ومميزة في تنسيق هذه الشراكات وحتقيق النتائج املرجوة. 

مركز تطوير في عام 2013 
حيث يدخل مشروع املؤسسات األهلية الرابع وسكرتاريا حقوق اإلنسان واحلكم الصالح مبرحلته الثانية عامهما األخير، فإن مركز تطوير 

تواٌق للبدء مبشاريع جديدة يستثمر من خاللها الكفاءة اإلدارية وقدرته على إبتكار مناذج اإلجناز والتمويل. يعتمد جناح مبادرات التنمية على 

قدرة مختلف القطاعات واملؤسسات على جمع املهارات واملوارد التي ال تعد وال حتصى. وعلى اعتبار أن مركز تطوير مبثابة آلية فلسطينية 

رئيسية للمؤسسات األهلية، فإنه يتطلع إلى القيام بدور مركزي في هذه العملية.  

جلسة بطاقات التقييم اجملتمعي ضمن برنامج منح الشراكة في قرية بزاريا - نابلس
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قصص النجاح 
رواق )بيت سكاريا( – تحسين  الظروف المعيشية

عانت نعيمة أحمد سعد من بيت سكاريا في محافظة بيت حلم من 

ظروف معيشية سيئة لسنوات عديدة. وقد أثر الوضع املنهار ملنزلها 

ست  العمر  من  البالغ  ابنها  وصحة  صحتها  على  سلبي  بشكل 

عشرة سنة. كما عانت نعيمة من ضيق التنفس ومشاكل في اجلهاز 

الشعبي-رواق-  املعمار  مركز  أجراه  الذي  التقييم  وأظهر  التنفسي. 

ملنزلها أن جدران املنزل في وضع شديد اخلطورة، حيث تسببت الرطوبة 

في حدوث تآكل شديد. كما أدى عدم توفر التهوية واملرافق األساسية 

إلى جعل بيئة املنزل غير قابلة للعيش، إضافًة إلى انها تشكل خطراً 

على حياة نعيمة وابنها. 

وبكلماتها، وصفت نعيمة الظروف التي تعاني منها لفريق رواق: »ال حاجة ألحدثكم عن معاناتي، فوضع املنزل يحدثكم عن نفسه. لقد 

عدت تواً من مقابلة الطبيب ومعي وصفة طبية، حيث قال لي أن تراجع وضعي الصحي ناجم عن الظروف التي أعيشها. وقال أنه يجب 

علي ترك هذا املكان«. وبسبب سوء التهوية في املنزل، إضطر فريق رواق خالل عملية التقييم الفني إلى مغادرته بعد أقل من نصف ساعة. 

كان منزل نعيمة أول منزل يتم العمل على إعادة تأهيله بعد مرحلة املسح امليداني. وركزت رواق في عملها على حل مشكلة الرطوبة 

والتهوية في املنزل، وتوفير املرافق األساسية وجتهيز احلمام واملطبخ. جرى االنتهاء من هذه التجديدات واإلضافات في صيف عام 2012 

وأحدثت فرقاً هائالً في حياة نعيمة وابنها. 

»لدي منزل حقيقي اآلن، ولم أعد اعاني من ضيق التنفس. لدي اآلن حمامي اخلاص، ومطبخي اخلاص، وفوق كل هذا، فإن اجلو في املنزل 

صحي! ووضعي الشخصي والصحي افضل بكثير – لم أعد اخشى على صحتي وحياتي في املستقبل«. 

لقد ساهم مركز املعمار الشعبيف-رواق ومركز تطوير من خالل هذا املشروع في إحداث تغيير إيجابي في حياة الناس األكثر حرماناً في 

اكثر املناطق عزلًة في فلسطني. 

المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان )غزة( – تمثيل الفئات المهمشة 
في شهر آذار 2012 اتصل جميل كحيل مبكتب املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان )PCHR( في مدينة غزة وهو في حاجة ماسة للمساعدة. 

حيث كان ابنه البالغ من العمر ثماني عشرة سنة يعاني من استسقاء في الدماغ، ومت ادخاله إلى قسم الدماغ واألعصاب مبستشفى 

الشفاء في غزة كحالة صحية حرجة. 

أخبر األطباء جميل أنه ال يوجد في غزة أية مؤسسة مجهزة وقادرة على إنقاذ حياة ابنه الشاب. ببساطة، أصيب جميل بالذهول الشديد. 

إال أن املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان يوفر التمثيل ويقدم املساعدة القانونية ألكثر الناس تهميشاً في فلسطني. كان من الواضح 

أن على جميل وابنه املغادرة للعالج في اخلارج في أول فرصة ممكنة. وكما هو احلال بالنسبة ألغلب املواطنني في غزة، لم يكن لدى جميل 

وعائلته جواز سفر ساري املفعول يستطيعون مبوجبه السفر. بالتالي، قامت وحدة التأييد واملناصرة في املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان 

باالتصال مبستشفى ناصر في مصر، وحصلوا على التمويل الالزم لتغطية تكاليف السفر والعالج. كما جرى االتصال باجلهات احلكومية 

في غزة من أجل املساعدة في اصدار جوازات سفر بشكل مستعجل على اعتبار ان هذا املوضوع يحظى باألولوية املطلقة. كما مت توفير 

الدعم الدبلوماسي من رام اهلل، وإتضح أخيراً انه سيكون بوسع جميل مرافقة ابنه في رحلته لتقلي العالج الطبي. 

إال أنه بسبب القيود املشددة املفروضة على حرية التنقل من قطاع غزة، كان على جميل مواجهة العائق األخير، وهو املرور عبر معبر رفح. 

وبدوره، جنح املركز في تزويد جميل بخطاب مصدق من نائب وزير الداخلية في غزة، يطلب فيه السماح بالعبور السريع لسيارة االسعاف 

التي تقل جميل وابنه إلى مصر. 

بعد هذا التدخل الكبير، ساهم املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان في إنقاذ حياة إنسان، وجنح في منع حدوث صدمة أخرى للعائلة. 

يضطر الكثير من املواطنني في األراضي الفلسطينية احملتلة للعيش بدون الكثير من احلقوق واحلريات التي يتوقع املواطنون في القرن احلادي 

والعشرين التمتع بها. من جانبه، يتجاوب مركز حقوق اإلنسان الفلسطيني ومؤسسات حقوق اإلنسان األخرى العاملة في فلسطني مع 

احتياجات أولئك الذين ليس لديهم صوت. كما يتحدى املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان بشكل منتظم، القيود املفروضة على حرية 

احلركة، والتي تعرض حياة الفلسطينيني للخطر. 
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منتدى الفنانين الصغار )رام اهلل( – نجاح بناء القدرات 
اجملتمع  وتنمية  تطوير  في  املساهمة  أجل  من   2002 عام  تأسست  ربحية،  غير  فلسطينية  أهلية  مؤسسة  الصغار  الفنانني  منتدى 

الفلسطيني من خالل الفنون اجلميلة كطريقة لبناء اطفال وشباب أقوياء وأصحاء. يركز منتدى الفنانني الصغار في عمله على األطفال 

والشباب بني عمر 5 – 25 في الضفة الغربية. وفي عام 2012،  شارك منتدى الفنانني الصغار في برنامج بناء القدرات اخلاص بسكرتاريا 

حقوق اإلنسان واحلكم الصالح الذي يديره مركز تطوير. ومتكن املنتدى من خالل العملية التشاركية في برنامج بناء القدرات من تطوير 

املهارات املطلوبة للفوز مبنح جديدة ذات تنافسية عالية. 

عّلق أحد موظفي منتدى الفنانني الصغار بالقول: »كانت هذه أول مرة نكون فيها واثقني ومطلعني على ما يجب كتابته في اجلزء املتعلق 

ببند املتابعة والتقييم في منوذج طلب املنحة«. 

باملثل أثنى محاسب منتدى الفنانني الصغار على املساعدة التي مت احلصول عليها من خالل برنامج بناء القدرات، في إعداد وتطوير امليزانية 

التي تستوفي كافة شروط املانحني في طلب املنحة. وكان التمرين الذي استفاد منه موظفو املنتدى بشكٍل خاص، هو مراجعة مقترحات 

املنح التي قدمت في السابق ولم يكتب لها النجاح. وطبقا ملا ورد على لسان مدير منتدى الفنانني الصغار: »لم نستطع في املاضي حتديد 

نقاط الضعف اخلطيرة في املقترحات، لغاية الوقت الذي قمنا فيه بهذه املراجعة«. وقد كانت هذه مبثابة فرصة للتفكير في فشل التجارب 

السابقة والتعلم وأخذ العبرة منها بوجود متابعة من اخلبراء بجانبهم. 

كان تعلم كيفية كتابة مقترح جيد وقوي للحصول على منحة مفيد جداً في متكني ومساعدة منتدى الفنانني الصغار للشعور بثقة 

أكبر بخصوص جتنيد األموال الضرورية إلستدامة عمل املنتدى. وقد أكد منسق برامج املنتدى أن القيمة احلقيقية لبرنامج بناء القدرات 

كانت في آلية التدريب داخل املنتدى، والذي كان في غاية األهمية وحقق الفائدة القصوى من حيث التعامل مع القدرات التي يحتاجها 

املنتدى على وجه التحديد. 



 المالية والصرف
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المالية والصرف 
اتفاقيات المنح الموقعة عام 2012 

سكرتاريا	حقوق	اإلنسان	واحلكم	الصالح	

قيمة	املنحة	بالدوالر	املنطقةاسم	املؤسسةالرقم

130,000غزة مؤسسة الضمير حلقوق اإلنسان1

210,000غزة مركز امليزان حلقوق اإلنسان 2

200,000القدس مخططون من أجل حقوق اإلنسان-بيمكوم3

50,000القدس الشرقية مركز القدس للنساء 4

130,000رام اهلل املبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية-مفتاح 5

350,000غزة املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان 6

145,000القدس الشرقية مركز الدراسات النسوية 7

193,000القدس مركز الدفاع عن الفرد-هموكيد8

1,408,000اجملموع 

التمويل	البرامجي
قيمة	املنحة	بالدوالر	املنطقةاسم	املؤسسةالرقم

62,209جنوب اخلليل حاخامات حلقوق اإلنسان 1

77,500جنوب اخلليل كسر الصمت 2

143,960الضفة الغربية مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب3

77,660رام اهلل مركز الدفاع عن احلريات واحلقوق املدنية-حريات4

معهد احلقوق – جامعة بيرزيت 5
الضفة الغربية 

وقطاع غزة 
90,900

الفلسطينية – االسرائيلية 6 اإلذاعة  96,200القدس الشرقية “صوت السالم” محطة 

100,200اخلليل مركز أبحاث األراضي 7

145,100رام اهلل طاقم شؤون املرأة 8

100,000غزة مؤسسة صوت اجملتمع 9

893,729اجملموع 

املنح	اخلاصة	
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قيمة	املنحة	بالدوالر	املنطقةاسم	املؤسسةالرقم

37,960بيت ساحور جمعية املالذ اخليرية 1

43,520بيت حلم جمعية السديل للعناية التلطيفية مبرضى السرطان 2

44,000القدس الشرقية جمعية إيليا للشباب3

125,480اجملموع 

قيمة	املنحة	بالدوالر	اسم	املؤسسةالرقم

30,000جمعية الشبان املسيحية1

100,000مركز املعمار الشعبي-رواق2

130,000اجملموع 

املشروع	التجريبي	في	املنطقة	“ج”/	بيت	سكاريا	

منح	اإلبداع

مشروع المؤسسات األهلية الفلسطينية الرابع 

املنح	املوقعة	2012

سكرتاريا حقوق االنسان

 واحلكم الصالح

مشروع املؤسسات األهلية 

الفلسطينية الرابع

املنح	املوقعة	2012

%76

%52
الضفة الغربية

%24
القدس

%24
قطاع غزة

%24

التوزيع البرامجي

التوزيع الجغرافي



مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية | 3233 | التقرير السنوي 2012

النسبة	املئويةالصرف	الفعلي	بال	دوالراملمول 

%6,732,22164.01 برنامج حقوق اإلنسان واحلكم الصالح–4 ممولني *

%2,953,03528.08 الوكالة الفرنسية للتنمية 

%831,9207.91البنك الدولي 

%10,517,176100.00 مجموع	اإليرادات	

الصرف الفعلي للسنة المنتهية في 2012/12/31
بالدوالر األمريكي

* قائمة باسماء املمولني األربعة: 

)SDC( الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون

)SIDA( الوكالة السويدية للتنمية الدولية

)NRO( مكتب املمثلية الهولندية لدى السلطة الفلسطينية

)DRO( مكتب املمثلية الدمناركية لدى السلطة الفلسطينية

)AFD( الوكالة الفرنسية للتنمية

)NRO( مكتب املمثلية الهولندية لدى السلطة الفلسطينية

مكتب املمثلية الدمناركية لدى السلطة 
)DRO( الفلسطينية

)SIDA( الوكالة السويدية للتنمية الدولية

البنك الدولي 

)SDC( الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون

المانحون لمركز تطوير لعام 2012 
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معلومات اإلتصال

غزة

ص.ب 5018 غزة - فلسطني

غزة - الرمال - شارع الرشيد - مقابل فندق فلسطني

عمارة الهيثم 3 - الطابق األرضي

فاكس: 2849921 8 970 + هاتف: 2828999 8 970 + 

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

NGO Development Center :انضموا لصفحة مركز تطوير على الفيس بوك

الضفة الغربية

ص.ب 2173 رام اهلل - فلسطني

الرام - شارع القدس رام اهلل

عمارة مجاهد ط. 3

فاكس: 2347776 2 970 + هاتف: 2347771 2 970 + 
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