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كلمة مركز تطوير املؤسسات 
األهلية الفلسطينية

ما نطمح إليه هو أن نكون آلية دعم رئيسية للمؤسسات األهلية في فلسطني، ونثق 
بأننا على املسار الصحيح« )زاهي خوري- رئيس مجلس إدارة مركز تطوير املؤسسات 

األهليةالفلسطينية(.

اجلوانب،  كافة  في  االستقرار  فعدم  جسام.  حتديات  املاضي  العام  واجهتنا  »لقد 
التي تتراوح بني القيود على السفر واحلصار املتواصل على قطاع غزة أدى الى خلق 
مصاعب جمة في التخطيط وفي تأمني متطلبات مالئمة ومناسبة لسد احتياجات 
املستفيدين واجملتمعات احمللية. إال أن طاقمنا امللتزم استطاع أن يرتقي إلى مستوى 
تلك التحديات وقام بعمل رائع في مواجهتها.« )غسان كسابرة -  مدير مركز تطوير 

املؤسسات األهلية الفلسطينية(.

غسان كسابرة
مدير املركز

زاهي خوري
رئيس مجلس اإلدارة 
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بالرغم من الوضع السياسي الصعب، يتواصل دعمنا 
ذلك  في  ويشجعنا  األهلية،  واملؤسسات  للمجتمع 
كرم مانحينا بحيث يعطينا كل الثقة ملواصلة جميع 
تأثيرنا،  من  عزز  الذي  األمر  فلسطني.  في  برامجنا 
املؤسسات  قطاع  وتنمية  املنح  تقدمي  في  وخصوصاً 
يشاطروننا  املانحني  هؤالء  أن  نعلم  ونحن  األهلية، 
املؤسسات  تطوير  مركز  بجهود  بالفخر  الشعور 
املركز  يصبح  أن  إلى  الهادفة  تطوير«  »مركز  األهلية 

آلية رئيسية للدعم املقدم للمؤسسات األهلية.

ونلحظ هذا الشعور كذلك في العدد املتزايد للداعمني 
من القطاع اخلاص من خالل مشاركاتهم القيمة في 
السلطة  بدعم  حظينا  ذلك،  على  وعالوة  مبادراتنا. 
الفلسطينية لبرامجنا، مما يتطلب منا أن نكون أكثر 
األهلية   املؤسسات  قطاع  دعم  في  وجناعة  فاعلية 
الشعب  وأولويات  احتياجات  حتديد  خالل  من  ومتكينه 

الفلسطيني واالستفادة من التمويل املتاح.

االجتماعية  اخلدمات  دعم  على  التركيز  وسنواصل 
الفلسطينية  السلطة  تقدمها  التي  لتلك  املكملة 
للخدمات.  متساٍو  وصول  نحو  الفجوات  وجلسر 
وتشمل تلك اخلدمات التي تقدمها املؤسسات األهلية 
اخلدمات املتخصصة في مجال الصحة وإعادة التأهيل 
وتنمية  الال منهجي،  التعليم  إلى  باإلضافة  والزراعة، 
وكذلك  االجتماعية،  واحلماية  املبكرة،  الطفولة 
استهداف  سنواصل  كما  النفسي.  الدعم  خدمات 
املرأة،  ذلك  في  مبا  واملهمشة؛  الفقيرة  اجملموعات 
وإيالء  اخلاصة،  االحتياجات  وذوي  والشباب،  واألطفال، 
واألقل حظاً،  باملناطق املعزولة جغرافياً  اهتمام خاص 
مبا في ذلك قطاع غزة، والقدس الشرقية، ومناطق »ج« 

وكذلك املناطق املعزولة خلف اجلدار.

وقد مت تنظيم بعثة ما قبل التقييم من قبل املانحني 
البعثة  امتدحت  وقد   ،2010 آذار   - شباط  شهري  في 

التي  االستنتاجات  بني  ومن  كبير،  بشكل  عملنا 
توصلت إليها البعثة في مذكرتها: 

 »من بني أعظم نقاط القوة »ملركز تطوير« هو رغبة 
املؤسسة في االستجابة لالحتياجات التي تبرز في 
»مركز  إن  الفلسطينية.  األهلية  املؤسسات  قطاع 
على   تعمل  متميزة  وطنية  مؤسسة  هو  تطوير« 
األهلية  املؤسسات  احتياجات عدد كبير من  توفير 
من خالل برامج متنوعة ... وقد أظهر »مركز تطوير« 
تقوم  تتعلم«،  »مؤسسة  يكون  أن  على  القدرة 
بتنقيح إجراءاتها وتوجهاتها، وتقوم بتدقيق ذاتي، 
وعقد لقاءات مع اجلهات ذات العالقة لضمان بقائها 

على تواصل بجمهورها«.

اجملتمعات،  في  حقيقي  تغيير  بإحداث  التزامنا  إن 
إن  تراجع عنه.  ال  التزام  املهمشة منها، هو  خصوصا 
التقدم الذي حتقق خالل العام املاضي إمنا يشكل نقطة 
التقدم وحتقيق أهداف أكثر طموحاً،  إنطالق ملزيد من 
ونحن واثقون أن إجنازاتنا األكبر ما زالت تنتظرنا، مبا في 
ليصبح  األهلية  املؤسسات  لقطاع  أكبر  متكني  ذلك 
أكثر فاعلية وقدرة على التأثير في صياغة السياسات 
الوطنية، واإلسهام في جهود السلطة الفلسطينية  

وخططها نحو بناء الدولة.

وسيكون »مركز تطوير« آلية رئيسية لدعم املؤسسات 
تنمية قطاع  دور مركزي في  له  األهلية كما سيكون 

املؤسسات األهلية في فلسطني.
الذين  واملؤسسات  واألفراد  وداعمينا،  طاقمنا،  نشكر 

نعمل معهم لتحقيق التغيير.

كما أننا نثق بشعبنا املتطلع للحرية وبطاقمنا، ونحن 
واثقون بأن مهمتنا ستتواصل في االجتاه الصحيح.
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الرؤية، والرسالة واألهداف

أهلية  »قطاع مؤسسات  التالية:  الرؤية  إلى حتقيق  األهلية  املؤسسات  يطمح مركز تطوير 
فاعل يسهم في بناء اجملتمع املدني الفلسطيني«.

الرسالة: إن مركز تطوير املؤسسات األهلية هو مؤسسة غير حكومية وغير ربحية تأسست 
استجابًة للحاجة لوجود آلية فلسطينية مستدامة لتوفير الدعم لقطاع املؤسسات األهلية. 
ومن خالل تقدمي الدعم املالي والفني، يعمل مركز تطوير املؤسسات األهلية على بناء قدرات 
خصوصاً  عالية،  جودة  ذات  خدمات  تقدمي  خالل  من  وذلك  الفلسطينية  األهلية  املؤسسات 
أكثر  لتصبح  األهلية  املؤسسات  الذات؛ ومتكني  اعتمادهم على  يعزز  مبا  واملهمشني؛  للفقراء 
استدامة. وفي ذات الوقت يسهم مركز تطوير املؤسسات األهلية في تنمية قطاع املؤسسات 
األهلية ككل، وذلك من خالل تيسير التشارك وتبادل املعلومات واخلبرات عن طريق دعم البحث 
وتطوير السياسات وكذلك عن طريق تعزيز عالقة قطاع املؤسسات األهلية مع شركاء التنمية.

أهداف مركز تطوير املؤسسات األهلية: 
األهلية . 1 املؤسسات  وتطوير قطاع  لدعم  رئيسي  عنوان  األهلية  املؤسسات  تطوير  مركز 

ومؤسساته.
متكني املؤسسات االهليه من تقدمي خدمات نوعيه تستجيب الولويات اجملتمع الفلسطيني . 2

.
واخلطط . 3 السياسات  بلورة  في  التاثير  على  وقادراً  فعالية  اكتر  االهلي  القطاع  يكون  ان 

التنموية .
يتمتع املركز بكفاءة تستجيب الحتياجات اجملتمعية اخملتلفة.. 4
ان تتوفر لدى املركز عناصر االستدامة املالية واالدارية .. 5
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التوزيع اجلغرافي لتدخالت “مركز تطوير”:

 West Bank           Gaza           Jerusalem

16٪

41٪

43٪

ملخص إجنازات 
عام 2010

عقد “مركز تطوير” لقاًء في شهر كانون 	 
حول  البحث  نتائج  لعرض   2010 الثاني 
“تتبع الدعم اخلارجي للمؤسسات األهلية 
الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع 

غزة خالل الفترة من 1999 - 2008”.

املانحني 	  مع  تطوير”  “مركز  وقع 
حقوق  سكرتاريا  الدارة  جديدة  اتفاقية 
األراضي  في  الصالح  واحلكم  اإلنسان 
مرحلتها  ضمن  احملتلة  الفلسطسنية 
 -  2010( سنوات  لثالث  وتستمر  الثانية، 

.)2012

اتفاقية متويل جديدة 	  “مركز تطوير”  وقع 
للدعم  للتنمية  الفرنسية  الوكالة  مع 
ومع  األهلية،  للمؤسسات  البرامجي 
البنك الدولي لتنفيذ مشروع املؤسسات 

األهلية الفلسطينية الرابع.

املانحون 	  وشركاؤه  تطوير”  “مركز  وقع 
مذكرة تفاهم تهدف إلى خلق آلية لتقدمي 

الدعم البرامجي للمؤسسات األهلية.

مع 	  شراكة  اتفاق  تطوير”  “مركز  وقع 
للتنمية  االتصاالت  مجموعة  مؤسسة 
التي  السنوية  احلاسوب  مبادرة  لتنفيذ 

ثالث  قبل  مرة  ألول  املؤسسة  أطلقتها 
العام  في  املبادرة  هدفت  وقد  سنوات. 
للمؤسسات  حواسيب  توفير  إلى   2010
أياً  متلك  ال  التي  تلك  خصوصاً  األهلية، 
منها أو تلك التي لديها حواسيب قدمية، 
وذلك من خالل منحها حواسيب جديدة 

واتصاالً بشبكة اإلنترنت.

بإعداد 	  ألفا  شركة  تطوير”  “مركز  كلف 
حيث   ، املركز،  تدخالت  تأثير  حول  دراسة 

انتهت من إجنازه في شهر أيار 2010.

“ملركز 	  العمومية  اجلمعية  اجتمعت 
وأجرت   2010 متوز  شهر  في  تطوير” 

انتخابات جمللس إدارٍة جديد.

مع 	  تطوير”  “مركز  عمل  انطالقهِ،  منذ 
أكثر من 349 شريكاً محلياً )في كٍل من 

مجالي املنح والتطوير القطاعي(.

قدم “مركز تطوير”  68 منحة:-	 

o  اإلضافي التمويل  ضمن  منحة   14
األهلية  املؤسسات  ملشروع 
من  بتمويل  الثالث   الفلسطينية 

البنك الدولي.

o  سكرتاريا ضمن  ممولة  منحة   41
حقوق اإلنسان واحلكم الصالح.

o  10 منح من البنك اإلسالمي للتنمية
من خالل مؤسسة التعاون.

o  النداء مؤسسة  من  منح   3
الفلسطيني املوحد. 

بعنوان 	  دراسة  تطوير”  “مركز  أجنز 
الفلسطينية  األهلية  “املؤسسات 
والقطاع اخلاص: آفاق التعاون والشراكة”، 

املسؤولية  الدراسة  تلك  ناقشت  وقد 
في  ودوره  اخلاص  للقطاع  االجتماعية 
املؤسسات  بني  التعاون  وسبل  التنمية 

األهلية والقطاع اخلاص.

شارك 	   ،2010 األول  تشرين  شهر  في 
السنوي  االجتماع  في  تطوير”  “مركز 
والبنك  الدولي  النقد  لصندوق  املشترك 
الصاحلة  احلوكمة  “متكني  بعنوان  الدولي 

لقطاع املؤسسات األهلية”.

وإدارة 	  حتديث  تطوير”  “مركز  يواصل 
للمؤسسات  الفلسطينية  البوابة 
 (www.masader.psمصادر(( األهلية 
لسكرتاريا  اإللكتروني  املوقع  وكذلك 
www.( الصالح  واحلكم  اإلنسان  حقوق 

.)humanrights.ps

جديدة 	  مرحلة  تطوير”  “مركز  أطلق 
برنامج  ضمن  الفنية  املساعدة  من 
األهلية  للمؤسسات  السلوك  مدونة 

الفلسطينية.

“مركز 	  لـ  السنوي  الصرف  مجموع  بلغ 
تطوير” 7,915,873 دوالراً أمريكياً. 

مشروع 	  تطوير”  “مركز  إستكمل 
الغربية  الضفة  في  الطارىء  التشغيل 
وقطاع غزة، املمول من الوكالة الفرنسية 
مؤسسة   51 استهدف  والذي  للتنمية، 

أهلية ووفر 143,300 يوم عمل.

أطلق “مركز تطوير” دورة جديدة من كل 	 
من منح التمكني ومنح الشراكة ضمن 
مشروع املؤسسات األهلية الفلسطينية 

الرابع .
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تقييم األثر

كلف »مركز تطوير« شركة ألفا الدولية لألبحاث واستطالعات الرأي، لألبحاث واملعلوماتية« القيام بإجراء 
تقييم شامل لكل من مشروع املؤسسات األهلية الفلسطينية الثالث، ومشروع التشغيل الطارئ في 

الضفة الغربية وقطاع غزة.

مشروع املؤسسات األهلية الفلسطينية الثالث، هو مشروع بقيمة 10 ماليني دوالر ممول من خالل البنك 
الدولي ويستهدف قطاع املؤسسات األهلية في كٍل من الضفة الغربية وقطاع غزة، سيتم تنفيذها من 
خالل مشاريع منح وبناء قدرات تهدف إلى حتسني فاعلية واستدامة اجملتمع املدني وتعزيز مقدرته على 

االعتماد على الذات خالل الفترة  املمتدة من 2007 - 2011.

أما مشروع التشغيل الطارئ في الضفة الغربية وقطاع غزة، فهو مشروع بقيمة 6 ماليني يورو يهدف إلى 
توفير فرص عمل مؤقتة للفئات املستهدفة من خالل تدخالت املؤسسات األهلية في تنفيذ مشروعاتها. 
في  الطارئة  االحتياجات  مع  التعامل  في   ،2010 حزيران  شهر  في  استكمل  الذي  املشروع  أسهم  وقد 

اجملتمعات األكثر فقراً في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية10



بنينّ تقرير ألفا الذي أجنز وقُدم ملركز تطوير في أيار2010 تقييم  املؤسسات األهلية املستفيدة من التمويل وآثاره اإليجابية على 
املستفيدين. كما أثبت التقرير انسجام تدخالت »مركز تطوير«  مع خطة التنمية الفلسطينية.  واعتبر »بناء القدرات« من 

اخملرجات عالية اإليجابية واألهمية.

»بشكل عام، تشير النتائج إلى أن املؤسسات األهلية قد طورت ثقافة وأدوات ضرورية إلشراك املستفيدين 
في مشاريع تنموية تهدف إلى حتسني ظروفهم املعيشية.«

»ومن اجلدير ذكره أنه كان للمؤسسات األهلية ردود أفعال إيجابية قوية على الدوام حول االستفادة من 
املساعدة الفنية في تنمية القدرات وإمكانية االستدامة ونقل املعرفة.«

التركيز على املؤسسات  الفقيرة واملهمشة من خالل  التركيز على اجملتمعات  التالية: ضرورة  التوصيات  التقرير  كما قدم 
األهلية الصغيرة والناشئة؛ ضرورة إشراك القطاع اخلاص في ترويج مسؤولياته االجتماعية؛ مشاركة أكثر فاعلية للمؤسسات 

األهلية في جهود التنمية وبناء الدولة.

في  إستراتيجيته  كذلك  وسيراجع  الوطني،  املستوى  على  تشاوره  آلية  بتوسيع  تطوير«  »مركز  سيقوم  سبق،  ملا  ونتيجة 
كما أن »مركز تطوير« يتطلع ليكون آلية رئيسية لتوفير  التواصل للمرحلة القادمة، بتركيز على اجملتمعات األقل حظاً. 

الدعم املالي والفني لقطاع املؤسسات األهلية.
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استناداً إلى رسالته وأهدافه، يعمل “مركز تطوير” كجهة 
مختصة في جتنيد األموال من املانحني والقطاع اخلاص 
لتقدمي  آلية  تطوير”  “مركز  ويعتبر  املانحة.  واملؤسسات 
الدعم املالي على شكل منح للمؤسسات األهلية من 
التي  االجتماعية  اخلدمات  ونوعية  جودة  حتسني  أجل 
تقدمي  أيضاً  تدخالت مركز تطوير  تقدمها. كما تشمل 
الدعم الفني للمؤسسات األهلية، وذلك بهدف: 1( بناء 
واعتمادها  فاعليتها،  لتعزيز  األهلية  املؤسسات  قدرات 
الصالح  احلكم  تعزيز   )2 واستمراريتها.  الذات  على 

بشكل ممنهج ضمن قطاع املؤسسات األهلية. 

عملية اختيار
املؤسسات األهلية 
املستفيدة

للمؤسسات  اختياره  “مركز تطوير” في عملية  ويتبنى 
املستفيدة نظاماً دقيقاً قائما على أساس االستحقاق 

والشفافية. وتشمل عملية االختيار املراحل التالية: 

اإلعالن والدعوة لتقدمي املقترحات. 1

بعد حتضير رزمة املقترحات كاملة والتي تتضمن دليالً 
بنشر  تطوير  مركز  يقوم  املنحة،  طلب  ومنوذج  ارشاديا 
مقترحات  لتقدمي  االهلية  املؤسسات  “دعوة  اعالن 
اإللكتروني  املوقع  وعبر  احمللية  الصحف  في   “ مشاريع 
اإلنترنت.  شبكة  على  األهلية  املؤسسات  تطوير  ملركز 
وتشمل الدعوة معايير االستحقاق للمؤسسات األهلية 
وكذلك معايير تقييم املشروعات.  يتم منح املؤسسات 
األهلية فترة شهر واحد من أجل حتضير طلبات التمويل 

اخلاصة بها وتقدمي رزمة املقترح الكاملة.

عملية تقييم املشاريع من قبل مركز تطوير. 2

عملية  في  عنها  املعلن  باملعايير  تطوير  مركز  يلتزم 
املؤسسات  واختيار  املقدمة  املشروعات  تقييم 
مركز  لدى  البرامج  مسؤولو  يقوم  حيث  املستفيدة. 
تطوير بعملية تقييم املشروعات والتأكد من التفاصيل 
على  وبناء  املطلوبة.  املنحة  مقترحات  في  الواردة 
للمقترحات،  أولي  كمسح  جترى  أولية  تقييم  عملية 
يقوم مسؤولو البرامج بصياغة توصياتهم حول رفض 
ويتم  الكلي.  للتقييم  للخضوع  تأهيله  أو  ما  مقترح 
فحص مقترحات املشروعات بحسب قائمة من املعايير 
حال  في  املقترحات  تُستبعد  حيث  االختيار،  مسبقة 
عدم حتقيقها جميع البنود الواردة في تلك القائمة. من 
ثم يقوم مسؤولو البرامج بعملية تقييم كلي. وعادة ما 
يشمل التقييم الكلي عملية تقييم مكتبي، وتقييم 
مؤسسي وزيارة تقييمية ميدانية، إذا اقتضت الضرورة، 
للتأكد من معلومات وردت في مقترح املشروع،  ويقوم 
توصياتهم  برفع  املرحلة  هذه  في  البرامج  مسؤولو 

للجنة الفنية ملراجعتها.

جلنة التقييم الفنية في مركز تطوير املؤسسات . 3
األهلية 

مبراجعة  تطوير  مركز  في  الفنية  التقييم  جلنة  تقوم 
النقاط  ترفض  أو  على  توافق  أن  ولها  التقييم  تقارير 
هذه  في  البرامج.  مسؤولو  وضعها  التي  والتوصيات 
املرحلة يقوم مركز تطوير بالتنسيق مع وزارة التخطيط 
مقترحات  انسجام  أ(  من:  للتأكد  االدارية  والتنمية 
السلطة  حتددها  التي  األولويات  مع  املقدمة  املشاريع 
الوطنية الفلسطينية ومتاشيها مع اخلطط الوطنية.  
تقدمي خدمات  في  ازدواجية  املقترحات  ال تشمل  أن  ب( 
في أي من اجملاالت التي يغطيها القطاع العام أو ممولون 
إلى  الفنية  التقييم  جلنة  توصيات  نقل  ويتم  آخرون.  

مجلس إدارة مركز تطوير إلقرارها واتخاذ القرار.
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موافقة مجلس اإلدارة: . 4

يقوم مجلس إدارة مركز تطوير مبراجعة توصيات 
املناسب،  القرار  ويتخذ  الفنية  التقييم  جلنة 
أو  قبول  اجمللس على  أعضاء  مع موافقة غالبية 
مجلس  عاتق  على  وتقع  التوصيات.  تلك  رفض 
املراجعة  القيام بعملية  مركز تطوير مسؤولية 
النهائية والتأكد من أن عملية التقييم قد متت 
أو أي اعتبار آخر غير مقبول.  بوضوح وعدم حتيز 
كما يقوم مركز تطوير بدعوة املمول للمشاركة 

في اجتماعات اجمللس بصفة مراقب.

موافقة املمول وقرار “عدم املمانعة”: . 5

عن  بنسخة  املمول  بتزويد  تطوير  مركز  يقوم 
محضر اجتماع مجلس اإلدارة ، ويتضمن قائمة 
موجزة  نبذة  مع  للتمويل  املقترحة  باملشروعات 
بقرارات  الى ملخص  باالضافة  عن كل مشروع، 
املوافقة والتوصيات التي أصدرها مجلس مركز 
تطوير. من جانبها، تعمل اجلهة التمويلية على 
إصدار قرار “عدم ممانعة” بتمويل املشروعات أو قد 
تطلب توضيحا بالنسبة إلى مشروعات محددة. 
ويعتبر خطاب املمول بقرار “عدم املمانعة” على 
قائمة املشروعات املوافق عليها واملوازنات احملددة 
مقابل كل منحة فرعية مثابة املوافقة النهائية. 

إشعار املؤسسات األهلية وتقدمي املنحة:. 6

بعد حصوله على قرار اجلهة التمويلية اخلارجية 
املؤسسات  تطوير  مركز  فان  املمانعة”،  “بعدم 
مكتوبة،  إشعار  خطابات  يرسل  األهلية 
أو  عليهم  املوافقة  متت  الذين  للمتقدمني 
على  فيها  يطلعهم   ، سواء  حد  على  رفضهم 
نتائج عملية تقييم املقترحات. وفي حال وجود أي 
أو فقرات مشروطة فيما يخص املقترحات  بنود 
تقدمي  يتم  فإنه  عليها،  واملوافقة  رفعها  مت  التي 
يتم  أخرى،  من جهة  األهلية.  للمؤسسات  ذلك 
لكل  املقدمة  املقترحات  رفض  أسباب  تضمني 

طلب مت رفضه. 
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يقوم مركز تطوير املؤسسات األهلية بنشر »إعالن لتقدمي مقترحات« للحصول على منح في الصحافة احمللية وعبر املوقع اإللكتروني

يتم منح املؤسسات األهلية فترة شهر واحد من أجل حتضير طلبات التمويل اخلاصة بها وتقدمي رزمة املقترح الكاملة.

اتفاقية تنفيذ املنحة

إشعار املؤسسات األهلية وتقدمي املنحة

التقييم املبدئي: يتم إجراء مسح أولي  
للمقترحات من قبل مسؤولي البرامج 

موافقة مجلس مركز تطوير املؤسسات األهلية
ويتم رفع توصيات جلنة التقييم الفنية إلى 

مجلس إدارة مركز تطوير إلقرارها واتخاذ القرار

التقييم الكلي عملية تقييم مكتبي، وتقييم 
مؤسسي وزيارة تقييمية ميدانية إن اقتضت الضرورة، 

للتأكد من معلومات واردة  في مقترح املشروع 

وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية

جلنة التقييم الفنية في مركز تطوير 
املؤسسات األهلية

عملية تقدمي الطلبات

املرحلة األولى: اإلعالن والدعوة لتقدمي املقترحات

املرحلة الثانية: تقدمي املقترحات من قبل املؤسسات األهلية

املرحلة الرابعة: املوافقة وتقدمي املنح 

املرحلة الثالثة: التقييـم واملوافقة

قرار »عدم املمانعة« الصادر عن املمول
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الدعم البرامجي

“مركز تطوير”- آلية رئيسية للمؤسسات األهلية التي تقدم اخلدمات االجتماعية

واالقتصادية،  االجتماعية  التنمية  عملية  في  رئيسياً  دوراً  الفلسطينية  األهلية  املؤسسات  تلعب 
وكذلك تقدم، مع املؤسسات اجملتمعية، خدمات ال تقدمها املؤسسات احلكومية أو اخلاصة. وتتمتع 
إلى  والوصول  مجتمعاتها  مع  وثيق  بشكل  العمل  على  بالقدرة  الفلسطينية  األهلية  املؤسسات 

املناطق الفقيرة واملهمشة، من اجل حتديد أفضل االحتياجات للمجتمع.

املبكرة،  الطفولة  تنمية  رئيسي في مجال  األهلية بشكل  االجتماعية للمؤسسات  وتبرز اخلدمات 
بحيث تشكل خدماتها ما نسبته %90 في هذا اجملال. كما أن هنالك خدمات تغطيها هذه املؤسسات 
بشكل كامل تقريباً كاخلدمات الصحية املتخصصة )عالج السرطان، األعصاب، وطب العيون(. أما 

في مجال اخلدمات الزراعية، فان املؤسسات األهلية تقدم ما ال يقل عن %60 من هذه اخلدمات.

وقد أظهر “مركز تطوير” جناحه في تعزيز قدرة املؤسسات اجملتمعية على تقدمي اخلدمات االجتماعية، 
حسب ما أكدته مذكرة بعثة املانحني املشتركة )في شباط وآذار 2010(:

 »اخلدمات االجتماعية التي تقدم من  خالل املؤسسات األهلية تصل إلى السكان 
من  هم  تطوير«  »مركز  منح  من  املستفيدين  من   88% حظاً:  واألقل  املهمشني 

اجملموعات املهمشة«.

في 27 متوز 2010، وقع “مركز تطوير” وشركاؤه املانحون مذكرة تفاهم، بهدف إيجاد آلية لتقدمي الدعم 
االجتاه  في  مواردهم  جتميع  من  املانحني  اآللية  هذه  ستمكن  حيث  األهلية.  للمؤسسات  البرامجي 
الصحيح، واستكمال آليات متويل قائمة أخرى تستعملها جهات ذات عالقة كالسلطة الفلسطينية. 
وتساعد مذكرة التفاهم هذه املؤسسات األهلية على افضل طرق لتوجيه التمويل بشكل أفضل مما 
يساهم في التوفيق والتنسيق لدعم املانحني. عملياً، سيقوم »مركز تطوير« مع مانحيه الرئيسيني 
عملية  أساس  على  القائمة  التمويل  آليات  بتطوير  الدولي(  والبنك  للتنمية  الفرنسية  )الوكالة 
الوطنية  العالقة، مبا في ذلك مؤسسات السلطة  ذات  املنتظم بني جميع اجلهات  والتنسيق  احلوار 
الفلسطينية. ومن املتوقع أن تشجع عمليات الدعم والتنسيق مانحني آخرين على االنضمام لآللية 

لغرض تعزيز قدرة املؤسسات األهلية.

ومن خالل تطوير املزيد من سياسات التدخل املشروعة واملفصلة،  وبالتوافق مع األولويات التي حتددها 
للمؤسسات  املوجه  للدعم  رئيسية  آلية  أن يصبح  إلى  املسؤولة، يسعى »مركز تطوير«  اجلهات 
األهلية. ومع األخذ باالعتبار البيئة السياسية املتغيرة واألولويات الوطنية، يطمح املركز ومانحوه 

إلى حتسني جودة ومالءمة وجناعة دعمهم املالي والفني للمؤسسات األهلية واملستفيدين.
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الفرنسية  والوكالة  الدولي  البنك  مع  متويليني  اتفاقني  توقيع 
للتنمية

بناًء على إجنازات “مركز تطوير” وجناحه في حتقيق نتائج ملموسة في 
تنفذيذ مشاريع املؤسسات األهلية الفلسطينية األول والثاني والثالث، 
  2010 آب   2 “مركز تطوير” في  اتفاقية متويلية مع  الدولي  البنك  وقع 
كما وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقية أخرى مع املركز في 7 
أيلول 2010. حيث بلغ مجموع قيمة االتفاقيتني حوالي 8 ماليني دوالر 
متتد لفترة ثالث سنوات ونصف السنة. وذلك ضمن مشروع املؤسسات 
اخلدمات  لتعزيز  البرامجي  والدعم  الرابع  الفلسطينية  األهلية 
االجتماعية«... لهؤالء الفقراء واملستضعفني أو املهمشني من خالل 
مؤسسات أهلية ولتعزيز قدرة هذه املؤسسات«  كما ورد في الهدف.

سيركز مشروع املؤسسات األهلية الفلسطينية الرابع على ما يلي:

1. منح املؤسسات األهلية للخدمات االجتماعية واالنتاجية:

أ. منح التمكني: 
حتسني  بهدف  اخلبرة  ذات  األهلية  املؤسسات  املسار  هذا  يستهدف 
)األشخاص  املهمشة  للمجموعات  االجتماعية  للخدمات  تقدميهم 

ذوي االحتياجات اخلاصة، والشباب واأليتام واملرأة ...الخ(.

ب. منح الشراكة: 
يهدف هذا املكون إلى إنشاء شراكة بني مؤسسة مجتمعية صغيرة 
التي  اخلدمات  نوعية  حتسني  بهدف  خبرة  ذات  أهلية  ومؤسسة 
تقدمها املؤسسات الصغيرة والتي تفتقر إلى اخلبرة وذلك من خالل 
تبادل املعرفة والتشبيك مع املؤسسات األهلية واملهنية العاملة على 

املستوى الوطني.

ج. منح اإلبداع: 
تدعم منح اإلبداع نشاطات غير تقليدية أو ذات مخاطر عالية ولكنها 
قابلة للنجاح. حيث سيتم حتديد مواضيع اإلبداع بالتشاور والتنسيق 
مع السلطة الفلسطينية وجهات أخرى كاملؤسسات األهلية واخلبراء 

وغيرهم.

2. تطوير قطاع املؤسسات األهلية:
ضمن هذا املسار مت حتديد ثالثة تدخالت هي: 

أ. تطبيق مدونة سلوك املؤسسات األهلية:
بااللتزام  خاص  حوافز  نظام  خالل  من  السلوك  مدونة  تعزيز  سيتم 
في  الذاتية  قدراته  تعزيز  إلى  تطوير”  “مركز  ويطمح  املدونة.  ببنود 

مجال تقدمي املساعدة الفنية للمؤسسات األهلية.

ب. التنسيق وتبادل املعلومات:
من  واملتخصصة  املظالتية  للشبكات  دعماً  املسار  هذا  يشمل 
البوابة الفلسطينية  ناحية تعزيز قدراتها وفاعلية شبكاتها. ومتثل 
تبادل  ترويج  تعزيز  في  فاعلة  أداة  “مصادر”  األهلية  للمؤسسات 

املعلومات والتعاون ضمن هذا القطاع.

ج. السياسات واألبحاث:
قطاع  استراتيجية  ومراقبة  تنفيذ  تعزيز  إلى  اجلزء  هذا  يهدف 
االجتماعية  اخلدمات  تقدمي  تبيان  بهدف  وذلك  األهلية،  املؤسسات 
حتديد  بهدف  األهلية  واملؤسسات  الفلسطينية  السلطة  قبل  من 
موقف  مع  بالتوافق  هذا  ويأتي  اجلهود.  إزدواجية  وتفادي  الفجوات 
“مركز تطوير” كآلية رئيسية للدعم املقدم للمؤسسات األهلية. كما 

أنه سيعزز من تفعيل مذكرة التفاهم وحتسني آلية التوافق.
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مركز تطوير املؤسسات األهلية 
الفلسطينية - سكرتاريا حقوق 

اإلنسان واحلكم الصالح

تطوير”  “مركز  برامج  اهم  من  الصالح  واحلكم  االنسان  حقوق  سكرتاريا  برنامج  يعتبر 
وادارة  تأسيس  تطوير  مركز  الى  عهد   ،  2008 عام  في  احملتلة.   الفلسطينية  االراضي  في 
“برنامج سكرتاريا حقوق االنسان واحلكم الصالح “ حيث قدم دعم من قبل اربع دول اوروبية 
مانحة )سويسرا، السويد ، الدمنارك وهولندا( .  ويعتبر هذا التمويل املقدم من دول املانحني 
استمرارية لدعم جهود املؤسسات األهلية العاملة في مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسان 
واحلكم الصالح من خالل: 1( حتويل التمويل من املانحني إلى املؤسسات األهلية العاملة في 
مجال حقوق اإلنسان واحلكم الصالح، الذي يتمثل في تقدمي منح برامجية ومنح مشاريع 
العاملة في قطاع حقوق  القطاعي  للمؤسسات  والتطوير  القدرات   بناء  2( دعم  صغيرة. 
3( تيسير احلوار السياساتي بني  اإلنسان واحلكم الصالح في األراضي الفلسطينية احملتلة، 

املؤسسات األهلية الشريكة ومجموعة الدول املانحة.

األهلية  املؤسسات  إلى  املانحني  من  التمويل  بتوجيه  املتعلق  ااألول  اختصاصها  وضمن 
العاملة في مجال حقوق اإلنسان واحلكم الصالح، قامت السكرتاريا بتوزيع املنح البرامجية 
واملنح الصغيرة لهذه املؤسسات. بالنسبة إلى التمويل البرامجي ، وافق املانحون على متويل 
28 مؤسسة أهلية حصلت على ما مجموعه 7.675.000 دوالر. وبالنسبة إلى املنح الصغيرة 

وافق املانحون على متويل 13 مؤسسة أهلية حصلت على ما مجموعه 507.147 دوالر.

متت عملية اختيار املؤسسات األهلية التي تلقت الدعم من خالل املنافسة بناًء على معايير 
اتباع  خالل  من  وكذلك  املانحون،  حددها  إرشادات  ومجموع  عنها  معلن  ومفصلة   واضحة 

عملية دقيقة ومفصلة للمراجعة والتقييم.

الصالح  واحلكم  اإلنسان  حلقوق  الوحيدة  السكرتاريا  هو  تطوير”  “مركز  أن  ذكره  اجلدير  من 
عبر  استراتيجية  من خالل خطط  برامج طويلة وضعت  لتنفيذ  برامجية  منحا  تقدم  التي 

املؤسسات املستفيدة.

وفي مجال اختصاصها الثاني املتعلق ببناء القدرات والتطوير القطاعي ، نفذت السكرتاريا 
تقييماً الحتياجات القطاع في مجال التنمية وبناء القدرات. وضم ذلك مراجعات مستفيضة 
للوثائق التي قدمتها املؤسسات التي قدمت الطلبات، زيارات ميدانية  للمؤسسات الشريكة 
التي تعمل في القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة، وتضمن ذلك أيضاً عقد عدة اجتماعات 

تشاورية مع مجموعات من شركاء السكرتاريا وغير الشركاء كذلك.

الشريكة:  املؤسسات 

احلق، الضمير، ومركز 

القدس للمساعدة 

القانونية وحقوق اإلنسان 

ربحوا قضية في احملكمة 

الفلسطينية،  العليا 

يوم 13 كانون األول 2010، 

باالنتخابات  تتعلق 

الفلسطينية.  احمللية 

وفي قضيتهم طعنت 

املؤسسات في قرار مجلس 

الفلسطيني  الوزراء 

الصادر بتاريخ 10 حزيران 

2010، والقاضي بتأجيل 

االنتخابات احمللية التي كان 

مقرراً إجراؤها يوم 17 متوز 

.2010
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ير قدما نحو تعزيز احلكم الصالح  السنّ

لتعزيز  تطوير”  ملركز  “اكبر  دفعاً  بالتأكيد  فلسطينية   دولة  لبناء  والدولي  الوطني  التوجه  اعطى  لقد 
الدولية  اجلهود  إلى  بالنسبة  أساسياً  املركز  دور  ويبقى  األهلية.  املؤسسات  في  الدميوقراطية  املمارسات 
واحمللية اجلماعية الهادفة إلى بناء قطاع مؤسسات أهلية فاعل وقوي في فلسطني، تتوافق هذه اجلهود 
مع الهدف الوطني لتعزيز احلكم الصالح وثقافة املشاركة في مجتمع يقف اليوم على مفترق طرق في 

سيره  نحو الدولة.

مدونة سلوك املؤسسات األهلية  الفلسطينية: 
 في عام 2008، قام “مركز تطوير”  بإعداد ميثاق  مدونة السلوك الذي تشكل من أربع شبكات مظالتية  
أهلية واحتادات هي: )شبكة املنظمات األهلية الفلسطينية، الهيئة الوطنية للمؤسسات األهلية، االحتاد 
العام الفلسطيني للجمعيات  اخليرية، واالحتاد الفلسطيني العام للمنظمات غير احلكومية  - غزة(، حيث 
أولويات وتعليمات  . وحتدد مدونة سلوك املؤسسات األهلية  لعب “مركز تطوير” دور السكرتاريا لالئتالف 
تشغيلية للمؤسسات األهلية تساعدها في حال االلتزام بها على اكتساب الثقة وتطوير ممارسات حوكمة 
مالئمة. وتتكون املدونة من اثني عشر مبدأً كما حتدد القواعد األساسية التي يجب على إدارات ومجالس 
إدارات وطواقم املؤسسات األهلية االلتزام بها لدى تنفيذها مهامها. كما تعكس املدونة املعايير الدولية 
وأنه خالل سنتني  إال  باملدونة طوعي،  االلتزام  أن  ومع  واملساءلة.  الشفافية  ذلك  مبا في  الصالح  للحكم 
فقط )2008 - 2010( قامت أكثر من 570 مؤسسة أهلية تشكل %38 من املؤسسات األهلية العاملة في 

فلسطني بالتوقيع على مدونة السلوك باعتبارها معياراً لعملها ستلتزم به.

التنظيم الذاتي:
املوافقة على مدونة السلوك هي في حدنّ ذاتها إعالن واضح من املوقعني بقبولهم اخلضوع لفحص مدى 
من  جزءاً  يعتبر  الذاتي  التنظيم  فإن  وبالتالي  هيئة مستقلة.  قبل  من  السلوك  مدونة  مببادئ  التزامهم 
املساعدة الفنية التي يقدمها “مركز تطوير”. ومع ذلك، ومن أجل تعميق تنفيذ املدونة وعمليات التدقيق 
لقياس مدى  ذاتي وحوافز  وتقييم  إنشاء نظام تصنيف  العمل على  بتطوير  “مركز تطوير”  باشر  الذاتي، 
األداة  باستعمال  األهلية  املؤسسات  قبل  من  ذاتي  تقييم  عملية  النظام  ويشمل  املدونة.  ببنود  االلتزام 
التي قام املركز بتطويرها، وهي أداة تقييم القدرات املؤسساتية )OCAT( ، من أجل حتديد مستوى التزامها 
باملبادئ واملعايير الواردة في املدونة. كما يشمل النظام عملية حتديد/إنشاء مؤسسات معتمدة ميكنها ان 
تتحقق من التقييم الذاتي والتصنيف الذي تقوم به املؤسسات األهلية ، ويأتي ذلك مترافقاً مع حمالت 
حتديد  على  تطوير”  “مركز  سيعمل  السياق،  هذا  وفي  الذاتي.  التنظيم  لثقافة  والترويج  الوعي  لزيادة  
مقدمي خدمات ميكنهم مساعدة املؤسسات األهلية على بناء قدراتهم لاللتزام  مبعايير املدونة وبالتالي 

تنفيذ نظام من احلوافز املرتبط بهذا النظام.

النجاح:
تظهر مؤشرات جناح مدونة السلوك أن %74 من املؤسسات األهلية املوقعة )مقارنة مع %14 قبل إطالق 
املدونة( قامت بنشر تقاريرها املالية سواًء من خالل البوابة اإللكترونية للمؤسسات األهلية الفلسطينية 
مدونة  بوضوح  عليها  النقطة  نصت  هذه  اخلاصة.  مواقعها  أو من خالل   )www.masader.ps( “مصادر” 
السلوك فيما يتعلق بنشر املواد وضمان وجود قائمة واضحة من املعلومات األساسية متاحة من خالل 

وسائل اإلعالم اجلماهيرية، ويشمل ذلك:

للمدقق،  اإلدارة  رسالة  ذلك،  املسؤولة عن  اجلهة  التدقيق،  نتائج  األقل:  مالية تشمل على  إدارية  “تقارير 
املدخوالت والنفقات  وأوجه  الصرف، وكذلك محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة، باستثناء املعلومات السرية«

ومن جهة أخرى، وفي شهر تشرين الثاني 2008، تبنت مبادرة اجملتمع املدني جلامعة الدول العربية مدونة 
منوذجية  سلوك  كمدونة  وذلك    ، تطوير”  “مركز  طورها  التي  الفلسطينية  األهلية  املؤسسات  سلوك 

للمؤسسات األهلية في العالم العربي. 
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الدعم الذي يقدمه املركز للمؤسسات األهلية 
لتقدمي خدمات صحية تخصصية

ريالة  أبو  محمد  الوفاء  مستشفى  في  األختصاصي  الطبيب 
طبيب  دخول  تيسير  في  تطوير”  “مركز  تدخل  عن  متحدثاً 

اختصاصي ومعدات طبية إلى غزة:

تكمن أهمية املشروع في حقيقة أنه يتضمن العديد من التدخالت:

توفير املعدات: قام »مركز تطوير«  بتوفير املواد املطلوبة واملعدات . 1
اخلاصة بجراحة الدماغ حسب مواصفات دولية وجودة عالية.

اإلعالن: قام »مركز تطوير«  ومستشفى الوفاء بنشر إعالن في . 2
غزة حول الزيارة املرتقبة الختصاصي األعصاب الدكتور غوشة.

املوارد البشرية: في عام 2010، متكن »مركز تطوير« ، من خالل . 3
البنك الدولي، من احلصول على تصريح الختصاصي للدخول إلى 
قطاع غزة: وقد عالج الدكتور غوشة 120 حالة وأجرى عمليات 

لثالثة وعشرين مريضاً خالل عدد من الزيارات.
تصريحاً . 4 غوشة  الدكتور  تلقى  عندما  املعرفة:  نقل  التدريب/ 

وأختصاصي  الطب  بتدريب طالب  قام  غزة،  إلى قطاع  بالدخول 
غوشة  الدكتور  قام  العمليات  إجراء  وخالل  هناك.  األعصاب 

بدعوة اثنني من أختصاصيي األعصاب لدخول غرفة العمليات.
املتابعة: بعد مغادرته قطاع غزة، قام الدكتور غوشة باملتابعة . 5

عبر الهاتف مع أختصاصي األعصاب واملرضى في قطاع غزة إلى 
حني تلقيه تصريحاً آخر بالدخول مرة أخرى للقطاع.
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اإلبداع في تقدمي اخلدمات حتت احلصار:
تدخل “مركز تطوير” ساهم في استئناف د. سعيد صالح من قطاع غزة حلياته بشكل عادي

في 13 كانون أول 2010 شعر د. سعيد صالح، 57 عاماً، فجأًة بخدر ومننمة في يده اليسرى. 
وكطبيب أطفال ذي خلفية طبية، اعتقد أنها إشارة إلى جلطة، لذا أسرع إلى مستشفى 
لم  أنهم  إال  جلراحة،  للخضوع  بحاجة  أنه  هناك  األعصاب  أختصاصيو  فهم  حيث  الوفاء 

يتمكنوا من إجرائها بأنفسهم الفتقادهم املوارد املهنية الالزمة.

»شعرت بأني مشلول متاماً ولم أعد قادراً على القيام بواجباتي كطبيب أطفال. عقبة أخرى 
متثلت في عدم متكني من السفر للخارج بسبب اإلغالق املفروض على جميع املعابر في قطاع 
غزة. . تطلبت حالتي تدخال جراحيا في العمود الفقري، وهي عملية معقدة ال يستطيع أحد 

إجراءها في قطاع غزة.«

بعد أسبوعني، اتصل مستشفى الوفاء بالدكتور صالح إلعالمه بوجود الدكتور غوشة إلجراء 
الرابعة عصراً.  26 كانون أول في الساعة  اجلراحة. دخل الدكتور صالح غرفة العمليات يوم 

وانتهت العملية بنجاح في منتصف الليل.

»عندما استيقظت في اليوم التالي بعد إجراء العملية، كان األلم قد اختفى ولم أعد أعاني 
منه بعد ذلك .«

»أرغب بكل صدق أن أشكر »مركز تطوير« ، والبنك الدولي والدكتور غوشة على جهودهم 
إلى األبد  لتقدمي مثل هذه اخلدمة للناس في قطاع غزة، ولوال تدخل املركز لبقيت مشلوالً 
ولكنت قد خسرت عملي حيث أن جميع العالج  الذي تلقيته ا لم يكن ناجعاً! وبعد أسبوعني 

مرهقني شعرت أنه لم يعد بإمكاني استئناف عملي.«

الذين  أن يستمر ملساعدة مرضى قطاع غزة  األعصاب يجب  البرنامج لدعم جراحات  »هذا 
ومرهقة  جداً  طويلة  القاهرة  إلى  الطريق  أن  حيث   ، القطاع  مغادرة  في  صعوبة  يواجهون 

لألصحاء واملرضى على حد سواء.«

من مستشفى القديس لوقا االجنيلي، تتحدث سلوى خوري، رئيسة قسم العالقات العامة حول تدخل “مركز تطوير”: 

»عتبر املعدات التي وفرها »مركز تطوير« فريدة وذلك لعدم توفرها في أماكن أخرى من فلسطني، حيث ال ميكننا أن جند مثل هذه املعدات 
الطبية ذات اجلودة العالية في أي من مستشقيات القطاع أو الضفة الغربية أو القدس«

»كما تدخل »مركز تطوير« أيضاً، في تدريب الطاقم الطبي: حيث أن شركة BEAM  املستوردة للمعدات قامت بدعوة طبيب وممرضة من 
مستشفى القديس لوقا حلضور تدريب على فحص  Transcranial Doppler )وهو فحص يقيس قوة تدفق الدم في األوعية الدموية في 

الدماغ( في الواليات املتحدة.«

في عام 2007، تلقى مستشفى القديس لوقا منحة بقيمة 378.000 دوالر من “مركز تطوير” لقسم جراحة األعصاب والعمود الفقري. وقد 
خصصت املنحة للقسم اجلديد ، واملعدات وتطوير الطاقم الطبي. وقد متكن املستشفى من خالل هذه املنحة من أن يصبح مركز الستقبال 
التحويالت اخلاصة بحاالت جراحة األعصاب في فلسطني حيث بلغت النسبة التي حولتها وزارة الصحة %90 من اجمالي هذه احلاالت مقابل 
%10 كانت حاالت خاصة. وقد وصل عدد احلاالت التي متت معاجلتها في هذا القسم حتى نهاية العام 2010، 400 حالة، كان عالج جميعها ناجحاً.

لتطوير خدمات  الدولي،  البنك  من  املمول  تطوير” مشروعه  “مركز  أطلق 
جراحة الدماغ واألعصاب  في مستشفى الوفاء في قطاع غزة وهو نفس 
ل وصول جرنّاح الدماغ واألعصاب الدكتور جمال غوشة  املشروع الذي سهنّ
من القدس إلى قطاع غزة. لقد هدف دخول الدكتور غوشة إلى القطاع 
لتحسني أداء مستشفى الوفاء في مجال التشخيص الطبي والتدخالت 
اجلراحية. وسبق ذلك قيام البنك الدولي بتسهيل دخول العديد من املعدات 

املتعلقة بجراحة األعصاب.
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الشركاء احملليون ملركز تطوير املؤسسات األهلية

منح جديدة قدمت للمؤسسات التالية:

الضفة الغربية جمعية الشباب املسيحي
الضفة الغربية جلان اإلغاثة الزراعية الفلسطينية
الضفة الغربية املركز العربي للتنمية الزراعية
الضفة الغربية جمعية مزارعي قلقيلية
الضفة الغربية جمعية الفالحني الفلسطينني
الضفة الغربية جهود للتنمية اجملتمعية والريفية
الضفة الغربية جمعية كفر ثلث اخليرية
الضفة الغربية اجلمعية التعاونية لتنمية املواشي
الضفة الغربية مركز رام اهلل لدراسات حقوق اإلنسان
الضفة الغربية »مساواة« املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء 
الضفة الغربية املركز الفلسطيني لقضايا السالم والدميوقراطية
الضفة الغربية جمعية نساء من أجل احلياة
الضفة الغربية بديل - املركز الفلسطيني ملصادر حقوق اإلنسان واملواطنة 
الضفة الغربية جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
الضفة الغربية مركز الدراسات النسوية 
الضفة الغربية مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان
الضفة الغربية مؤسسة احلق
الضفة الغربية احلركة العاملية للدفاع عن األطفال / فلسطني
الضفة الغربية حريات: مركز للدفاع عن احلريات واحلقوق املدنية
الضفة الغربية قادر للتنمية اجملتمعية
الضفة الغربية مركز شؤون املرأة والعائلة
الضفة الغربية مركز حقوق اإلنسان والدميقراطية - شمس
الضفة الغربية مركز كير لألبحاث التطبيقية في التعليم
الضفة الغربية منتدى الفنانني الصغار
الضفة الغربية معهد األبحاث التطبيقية - أريج

غزة جمعية أصدقاء البيئة 
غزة جمعية بسمة للثقافة والفنون
غزة اجلمعية األهلية لتطوير النخيل 
غزة جمعية املزارعني الفلسطينيني
غزة جمعية املهندسني الزراعيني
غزة جمعية املواصي الزراعية التعاونية
غزة جمعية أرض اإلنسان الفلسطينية اخليرية
غزة جمعية أطفالنا للصم
غزة جمعية اخلدمة العامة
غزة مستشفى األهلي العربي 
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غزة جمعية الهالل األحمر 
غزة جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية
غزة مؤسسة انقاذ الطفل الفلسطينية
غزة جمعية تنمية وإعادة تأهيل البيت الفلسطيني
غزة جمعية رعاية الطالب الفلسطينية
غزة جمعية دير البلح للطفولة والتنمية اجملتمعية
غزة مركز املغازي الثقافي
غزة مؤسسة نور املعرفة اخليرية
غزة جمعية الثقافة والفكر احلر
غزة جمعية أنصار البيئة الفلسطينية
غزة منتدى شباب بال حدود
غزة جمعية رعاية عائالت املعاقني
غزة جمعية الفخاري للثقافة والتنمية
غزة نادي خدمات رفح
غزة احتاد املرأة الفلسطينية
غزة برامج تربية الطفولة املبكرة الفلسطينية
غزة جمعية النجدة اإلجتماعية
غزة جمعية التنمية البيئية والزراعية
غزة املركز الفلسطيني للزراعة العضوية
غزة مؤسسة الضمير حلقوق اإلنسان 
غزة مركز امليزان حلقوق اإلنسان
غزة مركز شؤون املرأة
غزة املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان
غزة مركز هدف حلقوق اإلنسان
غزة مفوضية شؤون الالجئني الفلسطينية

القدس بتسيلم - مركز املعلومات اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان في األراضي  احملتلة
القدس هموكيد: مركز الدفاع عن الفرد
القدس امللتقى الفكري العربي
القدس مؤسسة مفتاح: املبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية
القدس مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان
القدس اللجنة العامة ملناهضة التعذيب في إسرائيل
القدس مركز املرأة لإلرشاد القانوني واإلجتماعي 
القدس مركز القدس للنساء
القدس مبكوم: مخططون من أجل حق التخطيط 
القدس احلركة اإلسرائيلية ضد هدم البيوت
القدس الكل من أجل السالم - راديو فلسطيني إسرائيلي
القدس مؤسسة املقدسي لتنمية اجملتمع
القدس حاخامات من أجل حقوق اإلنسان
القدس جامعة القدس، عيادة القدس حلقوق اإلنسان
حيفا مؤسسة عدالة: املركز القانوني حلقوق األقلية العربية في إسرائيل

املناطق الفلسطينية احملتلة جمعية حقوق املواطن  في اسرائيل
املناطق الفلسطينية احملتلة مؤسسة عنوان للعامل
املناطق الفلسطينية احملتلة مسلك: مركز الدفاع عن حرية احلركة
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أهم املعطيات املالية

جدول يبني إتفاقيات املنح اجلديدة للعام 2010 بالدوالر األمريكي

تاريخ إنتهاء املنحةاملبلغ بالدوالراملانح

حزيران 30، 16,200,0002013برنامج حقوق االنسان و احلكم الصالح - 4 مانحني*

حزيران 30، 2,000,0002013البنك الدولي

حزيران 30، 6,500,0002013الوكالة الفرنسية للتنمية - 5 مليون يورو

24,700,000اجملموع 

جدول الصرف  للسنة املنتهية في 2010/12/31 بالدوالر األمريكي “حسب املانح”

النسبة %املبلغ بالدوالراملانح

%3,254,96441.12 برنامج حقوق االنسان/ احلكم الصالح - 4 مانحني*

%2,799,08935.36 البنك الدولي

%765,7399.67 مؤسسة التعاون - البنك اإلسالمي للتنمية 

%719,4519.09 الوكالة الفرنسية للتنمية

%226,0282.86 االحتاد األوروبي

%120,6021.52 الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون

%30,0000.38 النداء الفلسطيني املوحد

%7,915,873100.00 مجموع الصرف 

* أسماء املانحني األربعة
الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون

الوكالة السويدية للتنمية الدولية
مكتب املمثلية الهولندية لدى السلطة الفلسطينية
مكتب املمثلية الدمناركية لدى السلطة الفلسطينية

2007

2,842,969

2008

6,813,462

املصروفات السنوية

ي
ك

ري
أم

الر 
دو

السنة
2009

13,974,427

2010

7,915,873

مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية24



مانحو “مركز تطوير”

Swedish International 
Development Cooperation Agency

Europian Commission’s Technical Assistance 
Office for the West Bank & Gaza Strip

Danish Representative office 
to the Palestinian  Authority

مكتب املمثلية الهولندية 
لدى السلطة الفلسطينية

مؤسسة التعاون

السلطة الوطنية الفلسطينية

البنك اإلسالمي للتنمية 

البنك الدولي

الوكالة الفرنسية للتنمية

الوكالة السويدية للتنمية الدولية

االحتاد األوروبي

شبكة االتصاالت الفلسطينية املساهمة العامة

الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون النداء الفلسطيني املوحد

املمثلية الدمناركية لدى 
السلطة الفلسطينية
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التدقيق املالي
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حاكمية مركز تطوير

التوجيه  توفير  مهمته  إدارة  مجلس  تطوير”  “مركز  إدارة  يتولى 
واإلشراف للمركز. يتكون اجمللس احلالي من ثالثة عشر عضواً، ميثلون 
شرائح مختلفة من اجملتمع، من بينهم خبراء إقتصاديون، أكادمييون 
من  سنوات  ثالث  كل  مرة  اجمللس  ينتخب  املدني.  اجملتمع  عن  وممثلون 
عن  أعضاء  العمومية  اجلمعية  وتشمل  العمومية.  اجلمعية  قبل 
األهلية  املنظمات  شبكة  وهي،  األربع  الفلسطينية  الشبكات 
الفلسطينية، االحتاد العام الفلسطيني للجمعيات اخليرية، الهيئة 
الفلسطيني  واالحتاد  الفلسطينية  األهلية  للمؤسسات  الوطنية 
العام للمنظمات غير احلكومية في قطاع غزة. كما تضم اجلمعية 
إلى  باإلضافة  واألكادمييني  اخلاص  القطاع  ميثلون  أعضاء  العمومية 

خبراء في العمل األهلي.

أعضاء مجلس اإلدارة هم:
السيد زاهي خوري، رئيس اجمللس

السيد عبد الكرمي عاشور، نائب الرئيس
د. محمد شديد، أمني الصندوق

د. سليمان اخلليل، أمني السر
ً السيد فهمي الشاللدة، عضوا

ً السيد محمد منذر الريس، عضوا
ً السيد سفيان مشعشع، عضوا

ً السيد فهمي صيام، عضوا
ً السيد صالح السقا، عضوا
ً السيد عصام عاروري، عضوا

ً السيد عبد اجمليد السويطي، عضوا
ً السيدة صفاء أبو عصب، عضوا

ً السيد هاشم الشوا، عضوا

مدير املركز:
السيد غسان كسابرة

املستشار القانوني:
السيد راسم كمال

تدقيق مالي:
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معلومات االتصال

املكتب الرئيسي:

عمارة مجاهد - ط 3، الرام
ص.ب 2173، رام اهلل - فلسطني

هاتف: 0097022347771
فاكس: 0097022347776

مكتب غزة:

عمارة الهيثم، الرمال - غزة
ص.ب 5018، غزة

هاتف: 0097082828999
فاكس: 0097082849921

info@ndc.ps :البريد اإلكتروني

www.ndc.ps
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»مركز تطوير يساهم في إحداث تغيير ويركز على النتائج«


