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  المحتويات

  الصفحة 

  إهداء

   الرؤية والرسالة والبرامج واالستراتيجيات :مركز معا

   باألرقام  2013 عام تلخيص النجازات

   2013عام  إنجازات: البرامج التنموية للمركز

  الغذائي األمن برنامج: أوال

   الشباب والطالئع نميةبرنامج ت: ثانيا

   برنامج تنمية المرأة: ثالثا

   المجتمعية  التنمية برنامج: رابعا

   برنامج اإلعالم التنموي: خامسا

   والمساعدات اإلنسانية مشاريع اإلغاثة الطارئة: سادسا

   التدريب وبناء القدرات         

   مركز المصادر التنموية

   2013عام إصدارات المركز خالل 

   والحمالت الوطنية والدولية عضوية ومشاركة المركز في الشبكات واألجسام

   نشاطات وانجازات أخرى متنوعة

  2013  لعام للمركز الداعمة والجهات الدوليون الشركاء

   2013مؤشرات مالية مختصرة لعام 
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  هداءاإل

  فتج ال كالنبع إلى من صنع من الفكرة حقيقة جعلت لصموده استدامة

  مكتفيًا بكفاف يومه رغم المنغصات.. أرضه إلى من قهر االحتالل وبقي في خيمته، بيته،

  ينضبإلى من عاد والتفت مجددًا ألرضه البور فرعاها وكافأته خيرًا ال 

  المعجزات إلىحتاج توحسن التدبير ال  اإلرادةوصفة من  تحقيق األحالم أنإلى من تحدى نفسه وأثبت 

  إلى كل فلسطيني في الوطن والشتات عّال بنجاحه وتميزه وطنه

  لهم جميعًا نهدي هذا التقرير
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 ؟من نحن
تعمل في التنمية المجتمعية والتطوير المؤسسي على المستوى  ،مؤسسة فلسطينية أهلية تنموية مستقلة وغير هادفة للربح

  .ولديها  فروع في الضفة الغربية وقطاع غزة، 1989عام كانون ثاني تأسست في مدينة القدس في . الوطني
  

 رؤيتنا 
ديمقراطي فاعل مبني مؤسسة رائدة ومتميزة في التنمية المجتمعية والتطوير المؤسسي، تسعى لإلسهام في تطوير مجتمع مدني 

  .سيادة القانون، العدالة واحترام حقوق اإلنسان على التعددية،
  

  رسالتنا
المشاركة والعمل يدا بيد مع المؤسسات األهلية والقاعدية واللجان الشعبية، في المناطق األكثر فقرا وتهميشا، لتعزيز صمود 

قيادة في تنمية مجتمعاتهم، تحسين نوعية حياتهم، واإلسهام في الناس وزيادة اعتمادهم على ذاتهم، وتمكينهم ألخذ زمام ال
 . تحقيق التنمية البشرية المستدامة

  
  :أهدافنا العامة

 :تحقيق األهداف التنموية التالية يسعى المركز إلى اإلسهام في

   .تحسين مستوى األمن الغذائي على المستويين األسري والمجتمعي .1
  .والقاعدية واللجان الشعبيةتطوير قدرات المؤسسات األهلية  .2
 .التنمية المجتمعية والتخفيف من حدة الفقر في الريف والمناطق األكثر حرماناتعزيز  .3
 .ألخذ دورهم في التنمية المجتمعيةتمكين الشباب والنساء  .4
 .حماية وتطوير البيئة الفلسطينية والقطاع الزراعي .5
 . على أساس الحقوق فقرا وتهميشا وخاصة في الريف الفلسطينيتوفير الحاجات اإلنسانية األساسية للفئات األكثر  .6

االقتصادية واالجتماعية والتنموية بأشكالها  تنمية مفاهيم ووعي المجتمع الفلسطيني تجاه الحقوق والحريات العامة .7
 .المختلفة

والدفاع عن حقوق  وحرياته على صعيد المجتمع الفلسطيني اإلنسانالعالمية لحقوق  المبادئتكريس وتجسيد  .8
 اإلنسان الفلسطيني بمختلف الوسائل واألساليب المشروعة بموجب القوانين المحلية والمواثيق الدولية

وفي مقدمتها حق حشد وتكريس التأييد الدولي الحكومي وغير الحكومي لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة  .9
قضايا الفقراء والمهمشين على المستوى فاع عن والسيادة الدائمة على موارده وثرواته والدتقرير المصير 

 .المجتمعي والوطني والدولي
  

  :استراتيجياتنا العامة
 المناصرة والمرافعة وحشد التأييد والدفاع عن الحقوق .1
 التطوير والبناء المؤسسي وتطوير المصادر البشرية .2
 تقديم الخدمات التنموية والطارئة .3
 الفردي والمجتمعيالوعي  وتطويرتعزيز  .4
 والدولية والعربية المحلية المؤسسات التشبيك والتنسيق والتعاون والتشاور مع .5
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 االقتصاديالتمكين  .6
  

  :برامجنا
 األمن الغذائيوتعزيز  يالزراعالتطوير برنامج  .1
  برنامج التنمية المجتمعية .2
 المرأة وتمكين برنامج تنمية .3
 الشباب والطالئعوتمكين برنامج تطوير  .4
 الفلسطينيةبرنامج حماية البيئة  .5
  والطوارئ برنامج اإلغاثة .6

  عتبران مكونان أساسيان ومتداخالن مع جميع البرامج التي ينفذها المركزيإن التطوير المؤسسي والمناصرة 
  

 :شركاؤنا والفئات المستهدفة
  .المؤسسات األهلية والقاعدية، وخاصة الشبابية والنسائية .1
 اللجان الشعبية .2
 والصيادينالمزارعين والمزارعات  .3
 الشباب والطالئع .4
  المرأة الريفية .5
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  باألرقام 2013عام  نجازاتا

  إحصاءات عامة حول المشاريع المنفذة

  توزيع المشاريع المنفذة جغرافيا: أوال

  21 لقطاع، توزعت هذه المشاريع بواقعثيا في الضفة وااتنمويا واغ مشروعا 53 استكمالنجح المركز في تنفيذ أو 
نفذت في الضفة مشتركة مشاريع  7 و ،%)47( مشروعا في الضفة الغربية 25و %) 40( في قطاع غزةمشروعا 
  .%)13( والقطاع

  

  والقطاع الضفة بين المشاريع توزيع يبين بياني رسم

  
الخليل ، ، قلقيليةالشمالية واألغوار في محافظات القدس، رام اهللا، جنين، طولكرم، أريحا واألغوار، طوباسالمركز عمل 
  . ونابلس

  .أما في قطاع غزة فقد تركز العمل على محافظات غزة، المنطقة الوسطى، خان يونس، رفح وبعض المناطق األخرى

 المشاريع المنفذة حسب القطاع : ثانيا

. على تعزيز األمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي 2013من المشاريع التي نفذت في عام % 32 تتركز      
مشروعا، تركزت حول تحسين مستوى األمن الغذائي  17وقد وصل عدد المشاريع التي نفذت في هذا القطاع إلى 
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الزراعي وزيادة  واإلنتاجعلى المستوى األسري والمجتمعي، وتطوير القطاع الزراعي من خالل زيادة الرقعة الزراعية، 
نفذ في الضفة  روعمشو مشاريع  7والضفة  اريعمش 9وقد توزعت المشاريع بين قطاع غزة .  د المائيالحصا
مشاريع تقع  إلى مشاريع،  6، وعددها غاثيوقد نجح المركز في تحويل معظم المشاريع ذات الطابع اإل. والقطاع

هذه المشاريع لتشمل توفير الغذاء وقد تنوعت . في قطاع غزةمنها  5 تركز. ع األمن الغذائي والزراعيضمن قطا
الطازج لألسر الفقيرة، وفي نفس الوقت تعزيز قدرات المزارعين من خالل شراء منتجاتهم الزراعية وتقديمها كطرود 

من عدد % 23مشروعا شكلت  12 إلىتنمية الشباب والطالئع  وجاءت مشاريع. وسالل غذائية للعائالت الفقيرة
أما مشاريع  .المرتبة الثالثة% 15مشاريع بنسبة  8وعددها المجتمعية التنمية يع كما احتلت مشار . المشاريع

أما . مشاريع 6ووصل عددها إلى % 11بنسبة  الرابعةالمرتبة فجاءت في في الريف والطارئة  اإلنسانيةالمساعدات 
مشاريع  ثالثةكما نفذ المركز .  %9بنسبة  مشاريع 5 إلى عددهافوصل الريف  يالمشاريع التي استهدفت النساء ف

ويجدر التنويه إلى أن .% 4شكلت  التطوير والبناء المؤسسيمجال في  مشروعين إلى إضافة ،%6شكلت  بيئية
اشتملت على مكون بارز في مجال تطوير القدرات للفئات المستهدفة فقد ، يةاإلغاثمشاريع الغالبية المشاريع، عدا 

  .الشريكةأو المؤسسات القاعدية 

  2013 عام خالل المنفذةحسب البرامج  لمشاريعلعدد ا المئوي التوزيعيوضح  رسم

  .  

  

  

األمن الغذائي والقطاع 
الزراعي 

32%

تمكين الشباب والطالئع
23%

التنمية المجتمعية
15%

تمكين المرأة
9%

التطوير المؤسسي
4%

االعالم البيئي
6%

المساعدات االنسانية 
والطوارىء

11%

توزيع المشاريع حسب البرامج
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   اإلنفاق على المشاريع حسب البرامج: ثالثا

 ـدوالر مقارنة ب 9,726,577على المشاريع في الضفة والقطاع  2013عام بلغت الميزانية التي صرفت  
  .%14.3وصلت إلى بزيادة ، 2011دوالر عام  8,509,519

أن المركز قد صرف على مشاريع األمن الغذائي والزراعة المستدامة في الضفة الغربية  لنفس العامتشير الميزانية المدققة 
من الحجم الكلي لإلنفاق، تالها مشاريع الشباب  %47شكلت ما نسبته  دوالر 4,539,632 وقطاع غزة ما قيمته 

عليها  اإلنفاقفوصل  المرأة في المرتبة الثالثة وجاءت مشاريع ،%26حوالي ، شكلت دوالر 2,579,531والطالئع 
 وبنسبة 941,559بقيمة  الرابعةالمساعدات اإلنسانية والطارئة بالمرتبة  تالها ،%10ما يعادل دوالر  979,709

البيئة أما مشاريع دعم وتطوير  %.4 ، أي ما نسبته دوالر 371,427إلى  وصلتالتنمية المجتمعية ، و  %9 حوالي
ما يعادل  دوالر 9,213وقد بلغ ما صرف على التطوير المؤسسي . والرد 305,506بقيمة  3%اإلعالم البيئي و 

   .خاص بالتطوير المؤسسي في جميع المشاريع عدا اإلنسانية واالغاثيةوجود مكون  إلى، وال بد من التنويه %1حوالي 
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رسم يوضح أعداد المشاريع وفق البرامج 
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  .  2013 - 2008الماضية  ستالمصاريف وفق القطاعات للسنوات ال ةمقارنوالجدول التالي يبين 

األمن الغذائي   
  والقطاع الزراعي

الشباب تمكين 
  والطالئع

 الطوارئ
ت اوالمساعد
  اإلنسانية

التنمية   المرأةتمكين 
  المجتمعية

التطوير   البيئة
  المؤسسي

  المجموع

2007    3,334,017  

2008  1,957,302  803,270  775,714  377,731  936,702  46,333  247,308  5,144,360  
2009  3,217,642  2,114,792  400,150  194,179  813,102  68,165  46,894  6,854,924  
2010  4,252,269  1,659,090  760,415**  227,938  176,707  69,807  58,842  6,444,653  
2011  3,160,338  1,396,340  369,110  310,108  712,815  105,031  46,374  6,100,116  
2012  3,565,830  2,707,776  1,020,337  220,109  613,407  308,354  73,706  8,509,519  
2013  4,539,632  2,579,531  941,559  979,709  371,427  305,506  9,213  9,726,577  
  46,114,166  482,337  903,196  3,624,160  2,309,774  3,506,870  11,260,799  20,693,013  المجموع

  األمن الغذائي  لبرنامج  يع التي نفذت كانت أقرب بطبيعتهامعظم المشار  **

  

  .2013الرسم التالي يبين أوج اإلنفاق على البرامج للعام 
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2013توزيع االنفاق حسب المشاريع لعام 
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  2013ية ألوجه الصرف على البرامج لعام ئو رسم يوضح النسب الم

  

  

  أيام العمل التي وفرتها المشاريع المنفذة للمجتمع المحلي: رابعا

 61,967من خلق ما مجموعه في الضفة والقطاع تمكن المركز وعبر تنفيذ مشاريعه التنموية واالغاثية 
مل عيوم  20,000ا يقرب من وم يوم ضمن المشاريع الزراعية واألمن الغذائي 41,669 يوم عمل، منها

وفي الضفة ، ميو  31,860 قطاع غزةوقد توزعت بين . التنمية المجتمعية وبقية المشاريع في مشاريع
 850و  في القطاع  716 ممنه وعاملة بشكل مباشر، عامالً  1,566استفاد منها . يوم عمل 30,107

  .في الضفة الغربية

األمن الغذائي والزراعة 
47%

الشباب والطالئع
26%

التنمية 
المجتمعية

4%

الطوارىء والمساعدات 
االنسانية

9%

تمكين المرأة
10%

االعالم البيئي
3%

التطوير 
المؤسسي للمركز

1%

نفاق حسب نوعية المشاريعتوزيع اإل
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  التعليم المساند واألنشطة الالمنهجيةالتدريب و : خامسا

والتثقيف الصحي  والبيئيةالمهارات الحياتية ساعة من   31788حوالي  2013نفذ المركز خالل عام  
) سنة 18-10(  من سن وهذه األنشطة موجهة للطالئع. في مراكز العائلة والمساحات الصديقة للطالئع

 85,942  هذه البرامج التعليمية استفاد من .)في غزة 26في الضفة و 17( ا ومؤسسةمركز  43في 
في قطاع  واليافعات نو شكل اليافع) طليعي في غزة 82,766ي الضفة و فطليعي  3176(يافع ويافعة 

    .من المجموع الكلي من اليافعين واليافعات 96.3% غزة
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رسم يوضح توزيع عدد أيام العمل التي تم خلقھا من المشاريع وعدد العمال الذين 
استفادوا من العمل بالمشاريع موزعة بين الضفة والقطاع
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  التدريب وبناء القدرات: سادسا

  2013عدد ساعات التدريب والدورات المنفذة خالل عام 

  :تشمل القدرات بناء مجال في متكاملة فلسفة المركز يعتمد

 فيها المتطوعين أو المؤسسات في العاملة البشرية المصادر تطوير.  
 المنبثقة واللجان العامة الهيئة وأعضاء اإلدارة مجالس على بالتركيز الرشيدة الحاكمية تطوير 

 صحية عمل بيئة لتطوير المؤسسة، إدارة مع وعالقاتها األجسام تلك ومسؤوليات ودور عنها،
  .والتقدم اإلنتاج على ومشجعة

 وحمالت مشاريع تطوير وحتى البعض، بعضها من والتعلم المؤسسات بين التشبيك تطوير 
  .مشتركة وأنشطة

 االستدامة على المؤسسات لمساعدة والتقييمية والمالية واإلدارية المعلوماتية النظم تطوير 
  .مهنيتها مستوى تحسين وعلى

 تحتاجها التي والمعدات واألجهزة المكتبي األثاث وتوفير للمؤسسات التحتية البنى تطوير 
  .والكفاءة الفاعلية درجات بأقصى العمل من لتتمكن

 مجتمعاتها لصالح تنموية مشاريع تنفيذ من لتمكينها الصغيرة المنح المؤسسات تلك منح 
  .والمنح المشاريع إدارة في تجربة بناء من يمكنها مما تستهدفها، التي والفئات المحلية

  
 ،دورة تدريبية 127من تنفيذ  2013خالل عام  فقد تمكن المركز صعيد تطوير المصادر البشريةأما على 
كما شارك في . من عدد الساعات% 39والقطاع % 61الضفة  بينتوزعت . ساعة تدريبية 3,641 بمجموع
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الضفة القطاع المجموع
مساحات صديقة  3,176 82,766 85,942
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األنشطة في المراكز الصديقة للطالئع ومراكز في اليافعين المشاركين توزيع 
في الضفة والقطاع العائلة
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فيما شكلت  .في الضفة والقطاع من تعداد المتدربين% 61 اإلناث تشكلمتدرب ومتدربة،  5,028هذه الدورات 
  %.30والذكور % 70المتدربات في القطاع 

 الماليةو  اإلداريةالمهارات ، والثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي المجاالت الزراعية :شملت مواضيع التدريب
، الضغط والمناصرةالتخطيط االستراتيجي، الحكم الرشيد، إدارة المشاريع والمقاصف، ، التسويقوالقيادية ومهارات 

  ..الخ ... ، التوعية الصحية،والتفكير النقدي واإلبداعي واستخدام الكومبيوتر مهارات الحياتيةال

  :الجدول التالي يبين ذلك

  

عدد 
 الدورات

 النسبة
% 

 عدد
 الساعات

  النسبة
%  

  المتدربين عدد

  المجموع  % إناث  % ذكور

%77 61 181950 الضفة  147475%  2140 70%  3,614 
%50 39 182250 القطاع  48925%  925 30%  1,414 
%127 100المجموع  3641 100%1963100%  3065 100%  5,028 

  
   

     

 

  

  : كادر المركز: سابعا

فيهم الذين عملوا  نبوظيفة كلية أو جزئية، بم 2013عام  خالل وصل عدد الموظفين الذين عملوا في المركز
 منهم، وموظفة اً موظف 453على المشاريع المختلفة ومن ضمنهم مشروع مساحات صديقة للطالئع ومراكز العائلة 

من جميع % 46ا شكلو  اً موظف 209من العدد الكلي للموظفين وعدد الذكور  %54وظفة، شكلن م  244
الكلي للموظفين الذين عملوا بوظيفة جزئية عدد الأما  .في الضفة 149 مقابل في القطاع 304 تركز.  العاملين
   %.38والذكور % 62تشكل اإلناث . موظفا وموظفة 453ة من أصل /موظف 185 إلىفوصل 

الضفة القطاع المجموع

77 50 127

1819 1822

3641

1474

489

19632140

925

3065

رسم يوضح توزيع الدورات والساعات التدريبية والمتدربين ذكورا واناثا في الضفة 
والقطاع

عدد الدورات عدد الساعات عدد المشاركين عدد المشاركات
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االناث
54%

الذكور
46%

توزيع نسبة العاملين في المركز

الضفة القطاع المجموع

90
119

209

59

185
244

149

304

453

بمن فيھم عدد الموظفين في المركز وفق التوزيع الجغرافي والجنس 
طالئعالعائلة والصديقة لل العاملين في مراكز

ذكور اناث المجموع
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  2013عام إنجازات : البرامج التنموية للمركز
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  :   برنامج األمن الغذائي والزراعة المستدامة: أوال
  

يتمتع البشر كافة في جميع األوقات بفرص الحصول، من الناحيتين المادية واالقتصادية، يتحقق األمن الغذائي عندما 
كي يعيشوا حياة توفر لهم النشاط  ،تلبي حاجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية ،على أغذية كافية وسليمة ومغذية

  .تعريف لجنة األمن الغذائي العالمي. "والصحة
 فيما تعرف الزراعة المستدامة بأنها: 

 "نظام متكامل من الممارسات اإلنتاجية النباتية، والحيوانية التي لها 
 تطبيقات ميدانية خاصة تستمر على مدار فترة طويلة". 

إن تدهور األمن الغذائي الفلسطيني له طبيعة خاصة تميزه عن معظم 
مناطق العالم، حيث انه لم يتولد عن نقص في وفرة الغذاء، ولكنه ناتج 

في  إنسانيةعن كل ما يرتبط باالحتالل من ممارسات ال شرعية أو 
فمن القيود . الفلسطيني في تأمين اكتفائه الغذائي الذاتي اإلنسانحق 

في المراكز  األسواقوالعزل عن  اإلغالقكة البضائع واألشخاص بين القرى والبلدات والمدن، إلى إجراءات على حر 
تسعى   عوامل. وجدار الفصل العنصري األراضيالرئيسية، وٕالى العامل األكثر دراماتيكية وهو االستيطان ومصادرة 

  .تحويل الدولة الفلسطينية الى سوق صغير لكل ما ينتجه االحتالل إلىمن خاللها جاهدة اسرائيل 
 أھداف البرنامج

يهدف البرنامج إلى تثبيت المزارع في أرضه، تعزيز صموده، تحسين مستوى األمن الغذائي على الصعد األسرية 
خالل استخدام والمجتمعية والوطنية، تعزيز االعتماد على الذات وتوفير الغذاء الصحي واآلمن، وذلك من 

تنفيذ البرامج التدريبية واإلرشادية الموجهة للمزارعين والمهندسين والمرشدين : استراتيجيات متنوعة ومتكاملة مثل
الزراعة المستدامة والزراعة العضوية، إعادة تدوير المياه والنفايات، إنتاج الكومبوست، : الزراعيين في مجاالت

نزلية وتوفير األشتال والبذور واألشجار وشبكات الري، تنفيذ المشاريع التنموية فضال عن تصميم وٕانشاء الحدائق الم
تأهيل واستصالح األراضي الزراعية، شق : التي تستهدف تطوير القطاع الزراعي وزيادة الرقعة الزراعية، مثل

عية، إنشاء وترميم الدفيئات الطرق الزراعية، حفر وترميم آبار مياه الجمع المنزلية والزراعية، بناء برك الجمع الزرا
الزراعية، مد شبكات الري وبناء السالسل الحجرية لحماية وصيانة األراضي الزراعية، توفير وحدات من الثروة 
الحيوانية على المستوى المنزلي، إضافة إلى تحسين وتطوير جودة زيت الزيتون ومساعدة المزارعين على تسويق 

ج توفير التدريب واإلرشاد في المجاالت الزراعية المتنوعة ومراقبة وتحسين جودة كما يتضمن هذا البرنام. إنتاجهم
  .إضافة إلى تطوير قدرات التعاونيات اإلنتاجية الزراعية ،اإلنتاج وٕادارة المزارع والمشاريع الزراعية والتسويق

  
من % 32مشروعا في مجال األمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي، شكلت  17ضمن ھذا البرنامج نفذ المركز 

تمكن المركز من تحقيق انجازات رائعة في ھذا المجال بالرغم من صعوبة . عدد المشاريع التي نفذت خالل العام
ريف كما استطعنا إفادة آالف من العائالت في مناطق ال. الظروف والتحديات التي عمل طاقم المركز خاللھا

  . الفلسطيني في الضفة والقطاع
  

مع جاءت جميع أنشطة المركز وتدخالته في ھذا القطاع، منسجمة تماما مع الخطة اإلستراتيجية للقطاع الزراعي و
  .خطة تحسين وتطوير مستوى األمن الغذائي

  

يتصدر برنامج األمن الغذائي 
والزراعة المستدامة برامج 

المركز من حيث طبيعة األنشطة 
والتدخالت والتغطية الجغرافية 

	.والموازنة المخصصة
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ت واالنجازات الھامة انطالقا من أھداف واستراتيجيات ھذا البرنامج، تمكن المركز من تحقيق العديد من النشاطا
  :يمكن تلخيص أھمھا في الجدول التالي

 :جدول يلخص أھم انجازات المركز في مجال األمن الغذائي والزراعة المستدامة
 

 أهم االنجازات 

 المجموع الكلي قطاع غزة الضفة الغربية
عدد 

العائالت 
 المستفيدة

عدد 
 الوحدات

عدد 
العائالت 
 المستفيدة

عدد 
 الوحدات

مجموع  
العائالت 
 المستفيدة

عدد 
 الوحدات

عدد الدونمات المكشوفة التي تم استصالحها 
 312 56 100 29 212 27 وزراعتها أشجار مثمرة

عدد الدونمات المكشوفة التي تم استصالحها 
 )تشمل زراعة متداخلة(وزراعتها خضروات مروية 

    213 583 213 583 

استصالحها عدد الدونمات المكشوفة التي تم 
   وزراعتها محاصيل بعلية

116 450 116 450 

 420 88     420 88 عدد الدونمات التي تم تأهيلها

 185 61     185 61 عدد الدونمات التي تم زراعتها بالمحاصيل البعلية

  
استصالحها وزراعتها مجموع الدونمات التي تم تأهيلها أو  534 1,765 

 72 72 72 72 0 0 2م 63التي تم إنشاؤها بمساحة  الدفيئاتعدد 

 20 20     20 20 2م90التي تم إنشاؤها بمساحة  الدفيئاتعدد 

 32 32 32 32 0 0 2م250التي تم إنشاؤها بمساحة  الدفيئاتعدد 

 144 144 144 144 0 0 2م1000التي تم صيانتها بمساحة  الدفيئاتعدد 

مساحاتهامجموع الدفيئات على اختالف     268 268 

 36 36 36 36     )دواجن+ تشمل خضروات (حديقة منزلية متكاملة 

 28 28 28 28     صيانة برك تجميع مياه أمطار/إنشاء
 14211 112     14211 112 )2م( ةبناء جدران استنادي

 176 18     176 18 )دونم(وحراثة أراضي زراعية تعزيل 

 14640 167 3000 29 11640 138 توزيعها وزراعتهاعدد األشجار التي تم 

 4440 20     4440 20 عدد األشتال التي تم زراعتها
 100 29 100 29 0 0 )دونم(تسييج أراٍض زراعية 

 83 83     83 83 عدد اآلبار التي تم إنشاؤها
 12 12     12 12 عدد اآلبار التي تم إعادة تأهيلها

 500 23     500 23 ) م(صيانة قنوات مياه للري 
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دجاج الحم (عدد وحدات الدواجن التي تم توزيعها
 )دجاج بياضو 

0 0 325 325 325 325 

 339 63     339 63 عدد وحدات النحل التي تم توزيعها
 566 128 246 128 320 0 عدد رؤوس األغنام التي تم توزيعها

 3 0     3 0 إنشاؤهاعدد مزارع األغنام التي تم 

 67 63 63 63 4 0 عدد مزارع األغنام التي تم تأهيلها وصيانتها

 72 0     72 0 )طن(كمية األعالف التي تم توزيعها 

 2.5 0     2.5 0 )طن(تم توزيعه  ذيكمية الحليب الجاف ال

عدد الجمعيات التي حصلت على معدات للتصنيع 
رضاعات، ورزم ثالجات، مكابس جبنة، (الغذائي 
 )بيطرية

0 8     0 8 

 4000 20     4000 20 )كجم(كمية األسمدة الموزعة 
عدد أيام العمل التي توفرت في المشاريع الزراعية 

 والطارئة
850 30107 716 31860 1566 61967 

تم توزيعها على  التيعدد الطرود الغذائية 
 2616 2616 2616 2616 0 0 العائالت الفقيرة

تم توزيعها على  تيالقسائم الشرائية العدد 
 العائالت الفقيرة

0 0 10140 487290 10140 487290 

عدد طرود الخضار الطازجة التي تم توزيعها على 
 العائالت الفقيرة

    505 7575 505 7575 

تعويضات مالية مباشرة للمزارعين 
 )دوالر(المتضررين

    26 74989 26 74989 

تم توزيعها على  التيعدد المساعدات المالية 
 العائالت الفقيرة

0 0 667 1774 667 1774 

عدد قطع الزي المدرسي التي تم توزيعها على 
 طالب المرحلة االبتدائية

0 0 13000 19489 13000 19489 
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  2013رسم يوضح أھم االنجازات التي حققھا المركز في المجال الزراعي خالل عام 
 
  
  
  
  
  
  
  

  

  :بناء براد ثالث لتخزين التمور في األغوار
ضمن شراكته مع جمعية التضامن فرنسا فلسطين، قام المركز ببناء براد ثالث لتخزين التمور في قرية مرج غزال 

وقد كان المركز قد أقام مخزنين مبردين في . مزارعين على تخزين التمور 10طن لمساعدة  64في األغوار بسعة 
 . 2012و  2011العوجا والجفتلك خالل العامين 

  :مزرعة بيت قاد العضوية/ مركز الزراعة المستدامة

انجازات 
المركز  
الزراعية

استصالح 
دونم  1345

ألراضي امن 
زراعية

 420تأھيل 
دونم من 

ألراضي ا
الزراعية 

حفر وتأھيل 
بئر  123

وبركة مياه 
 ةجمع زراعي

إنشاء وصيانة 
دفيئة  268

منزلية 
وزراعية 

تعزيل 
 176وزراعة 

دونم 
بالمحاصيل 

الحقلية 

 36تصميم 
حديقة منزلية 

و متكاملة 
  تزويدھا

بشبكات الري
م 500صيانة 

من القنوات 
الزراعية

توزيع 
وزراعة 
14,640 
شجرة مثمرة

بناء 
14,211  

متر مربع من 
الجدران 
االستنادية

زراعة 
  دونما185

بالمحاصيل 
البعلية

انتاج وتوزيع 
كغم  4,000
من 

الكومبوست

 100تسييج 
دونم من 
االراضي 
الزراعية
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مجال في مزرعة نموذجية متخصصة كمزرعة بيت قاد العضوية / استمر العمل بتطوير مركز الزراعة المستمرة

ويمكن تلخيص أھم . التقنيات الزراعية الحديثة الصديقة للبيئةضوية والزراعة المستدامة انطالقا من مبادئ الزراعة الع

  :االنجازات التي تمت خالل العام بالتالي

  2م180البدء بإنشاء مركز التدريب والمكاتب في المزرعة بمساحة  - 
  .2012لمجموع األشجار التي زرعت عام  شجرة فاكهة إضافية 150زراعة  - 
من القنوات مطار وذلك لتجميع مياه األمتر مكعب،  1000بسعة لتجميع المياه  ثانيةتم إنشاء بركة  - 

ويتم استخدام البركتين الموجودتين حاليا في . في المزرعةليتم استخدامها في ري المزروعات المائية، 
  .في التربية المائية بسيطةتربية األسماك باستخدام تقنيات  من اجل ،المزرعة

الذي يدمج بين تربية األسماك والزراعة باألنابيب بتدوير المياه وٕاضافة بركتين  Aquaponicإنشاء نظام  - 
  .متر مكعب من المياه 10معدنيتين بسعة 

الخالي  %100المزارعين على إنتاج العسل الصافي والطبيعي خلية نحل لتكون نواة لتدريب  45إضافة  - 
 . من المضادات الحيوية والمواد الكيماوية

على أن يتم إعادة الخاليا الى المزرعة مع بداية  ،نحل إلى العوجا إلنتاج عسل السدر خلية 20تحويل  - 
 . 2014شهر آذار 

 .إنشاء مخزن بطابقين حيث يستخدم الطابق األول كمخزن والثاني كغرفة للحارس - 
 .بناء وحدة إلنتاج الكمبوست الستخدامه بتسميد المزرعة - 
زراعة الخضروات المتنوعة داخل وخارج البيت  مصطبة زراعية في الدفيئة الزراعية وتكثيف 12 إقامة - 

البالستيكي، والبدء بتسويقها على موظفي المركز وبعض أعضاء الهيئة العامة ومجلس اإلدارة وأصدقاء 
سويق كل المنتج من تالمركز  وقد تمكن. المركز وموظفي المؤسسات القائمة في البناية التي بها المركز

 .خالل األشهر الماضية بهذه الطريقة
 .في المزرعة ةتنفيذ بعض التجارب الزراعي - 
 .بعض النشرات الزراعية ليتم استخدامها في الورش التدريبية إنتاج - 
، وٕانشاء نظام Swalesحول الزراعة بالمصاطب المرتفعة، واستخدام القنوات الزراعية أفالم قصيرة  3انتاج  - 

  .Aquaponic Systemلمائية الزراعة ا
 . لموظفي المركز واحدة لطلبة الزراعة في النجاح والثانية في الزراعة المائية تنفيذ دورتين تدريبيتين - 
 .الزراعيين من جامعة النجاح الوطنية مهندسينلفي الزراعة المستدامة ل ورشتين تدريبيتين تنفيذ  - 
 .والمزارعاتمزارعين لتدريبية في الزراعة المستدامة ل ورش 4 تنفيذ - 
زيارات ميدانية للعديد من المؤسسات والجمعيات وطالب من جامعة النجاح وجامعة القدس المفتوحة تنظيم  - 

 .للمزرعة
 .في رام اهللا بيئيالمخيم الطالب من  100زيارة  - 

 

  :الغذائي األمن فيأخرى  مساهمات

الغذائي للعديد من األسر الفقيرة، وخاصة تلك العائالت التي ساهم المركز في التخفيف من وطأة الفقر وانعدام األمن 
 :ـب وقد قام المركز خالل العام. ترأسها نساء وكبار في السن
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  قسيمة شرائية على العائالت الفقيرة 487,290توزيع 
  على العائالت التي تم تزويدها بوحدات حيوانية األعالفن من ط 72توزيع.  
  يبمعدات للتصنيع الغذائات زراعية جمعي 8تزويد.  
  الزراعية والبنية التحتية يوم عمل من خالل المشاريع 61,967توفير.  
 عامل من خالل المشاريع 1,404 ـتوفير فرص عمل ل.  
  األغنامطن من الحليب الجاف لمربي  5.2توزيع  
  على العائالت الفقيرة سلة غذائية من الخضروات الطازجة 7575توزيع.  
  طرد غذائي على العائالت الفقيرة 2,616توزيع . 
  ةسيمة شرائية على العائالت الفقير ق 487,290توزيع.  
  مزارع 667صرف تعويضات مالية مباشرة ل.  
  عائلة فقيرة 667توزيع مساعدات مالية على.  
  غنم على مجموعة من األسر الفقيرة رأس 566توزيع.  
  وحدة دجاج  325توزيع 
  خلية نحل 339توزيع  
  أغناممزرعة  70 وٕانشاءصيانة  
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  "بناء قدرات الجمعيات والتعاونيات المنخرطة في اإلنتاج الغذائي"مشروع 
تعاونية وخيرية لتكون بمثابة مراكز لتقديم عدة خدمات  ةجمعي 15إلى تعزيز قدرة " كير"يهدف المشروع المنفذ بالشراكة مع مؤسسة 

تدريب في إدارة  معيات علىحيث حصلت هذه الج. منها اإلرشاد الزراعي، وٕادارة الموارد الطبيعية، والتصنيع والتسويق الجماعي
حصلت المؤسسات على  ،لى التدريباتباإلضافة إ. األغناماألعمال، التخطيط والرقابة، التسويق والتشبيك، واإلدارة المثالية لمزارع 

 :المساعدات العينية التالية لتعزيز قدرتها على خدمة مجتمعها
  

  نوع االستفادة من المركز  مكان المؤسسة  اسم المؤسسة
جمعية برقين التعاونية 

   الزراعية
  توسعة بركس األغنام   جنين -برقين 

  48أغنام عدد  
 300  طن أعالف 7بالة قش و  
  وأظالفمقصات صوف 
  رقم 100آلة ترقيم مع 

انجازات 
المركز 
الزراعية

 72توزيع 
طن من 
االعالف

 8تزويد 
جمعيات 
زراعية 
بمعدات 
للتصنيع 
الغذائي توفير 

يوم  61967
عمل من 

خالل 
المشاريع

توفير فرص 
عمل لـ 

عامل  1404
من خالل 
المشاريع 

 5.2توزيع 
طن من 

الحليب الجاف 
لمربي 
االغنام

 7575توزيع 
سلة غذائية من 

الخضروات 
الطازجة 

توزيع 
طرد  2616

غذائي على 
العائالت 
الفقيرة

توزيع 
487,290 

قسيمة شرائية 
على العائالت 

الفقيرة

صرف 
تعويضات 

مالية مباشرة 
 667لـ 

مزارع

توزيع 
مساعدات 
مالية على 

عائلة  667
فقيرة

 566توزيع 
راس اغنام

 325توزيع 
  وحدة دجاج

 339توزيع 
خلية نحل

صيانة 
 70وانشاء 

مزرعة 
اغنام
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  2رزمة أدوية بيطرية عدد 
 0.5 طن حليب جاف 
  ةمكبس جبنو رضاعة أوتوماتيكية  
 ثالجة وأدوات تصنيع غذائي  

 الجمعية التعاونية للتصنيع الزراعي 
 

  توسعة بركس األغنام   طوباس- طمون 
  48أغنام عدد  
 300 طن أعالف 6.5بالة قش و  
 مقصات صوف وأظالف 
 رقم 100مع  آلة ترقيم 
  3رزمة أدوية بيطرية عدد 
 0.5 طن حليب جاف 
 2عدد  ةرضاعة أوتوماتيكية ومكبس جبن 
 ثالجة وأدوات تصنيع غذائي  

  توسعة بركس األغنام   طمون - عقابا   عقابا الزراعية الخيرية ةجمعي
  48أغنام عدد  
 300 طن أعالف 8بالة قش و  
 مقصات صوف وأظالف 
  رقم 100مع  1آلة ترقيم عدد 
  2رزمة أدوية بيطرية عدد 
 0.2 ةطن حليب جاف ومكبس جبن  
 ثالجة وأدوات تصنيع غذائي  

رابا التعاونية لمربي  ةجمعي
  األغنام

  توسعة بركس األغنام   جنين - رابا 
  48أغنام عدد  
 320  طن أعالف 8بالة قش و  
 مقصات صوف وأظالف 
  رقم 100آلة ترقيم مع 
  2رزمة أدوية بيطرية عدد 
 0.2 ةجاف ومكبس جبن طن حليب  
 ثالجة وأدوات تصنيع غذائي  

جمعية رمانة التعاونية لتمنية الثروة 
  الحيوانية

 

  توسعة بركس األغنام   جنين - رمانة 
  48أغنام عدد  
 300 طن أعالف 6بالة قش و  
 مقصات صوف وأظالف 
  رقم 100آلة ترقيم مع 
  2رزمة أدوية بيطرية عدد 
 0.2 ةطن حليب جاف ومكبس جبن  
  وأدوات تصنيع غذائيثالجة  
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  جمعية كفر راعي التعاونية الزراعية
 

 -كفر راعي 
  جنين

 إنشاء بركس األغنام  
  16أغنام عدد  
 2.5 طن أعالف  
 مقصات صوف وأظالف 
  رقم 100آلة ترقيم مع 
  2رزمة أدوية بيطرية عدد 
 0.5 طن حليب جاف 
 ةرضاعة أوتوماتيكية ومكبس جبن  
 جهاز فحص الحمل 
  تصنيع غذائيثالجة وأدوات  

  إنشاء بركس األغنام   جنين -مركة  جمعية مركة الخيرية
  32أغنام عدد  
 200 طن أعالف 5بالة قش و  
 مقصات صوف وأظالف 
  رقم 100آلة ترقيم مع 
  2رزمة أدوية بيطرية عدد 
 0.2 طن حليب جاف 
 5 ةرضاعات ومكبس جبن  
 ثالجة وأدوات تصنيع غذائي  

سيلية الحارثية   جمعية سيلة الحارثية الخيرية
  جنين - 

 إنشاء بركس األغنام  
  32أغنام عدد  
 200 طن أعالف 5بالة قش و  
 مقصات صوف وأظالف 
  رقم 100مع  1آلة ترقيم عدد 
  2رزمة أدوية بيطرية عدد 
 0.2 طن حليب جاف 
 5  ةمكبس جبنو رضاعات  
 ثالجة وأدوات تصنيع غذائي  

الجمعية الخيرية للمسقط المائي لمرج 
  صانور

 

خلية نحل مع جميع اللوازم من لباس، سكر،   150  جنين -سيريس 
 )الخ...أدوية

 1عدد  ةمكبس جبن 
 أدوات تصنيع غذائي  

الجمعية األهلية لتطوير 
 .النخيل والتمور

  24أغنام عدد    دير البلح
  اعداد حظيرة لألغنام  
  10 طن بالة قش  4طن أعالف و  
 ،وثالجة"الترا ساوند"جهاز  معدات بيطرية ، 
  توكتوك"سيارة نقل زراعية" 
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  كمبيوتر، طابعة(تجهيزات مكتبية(  
الجمعية التعاونية الزراعية 

 .بيت حانون
 خلية نحل  70  بيت حانون

 اجهزة بيطرية 
  توكتوك"سيارة نقل زراعية" 
 مستلزمات إلنتاج العسل  

  24أغنام عدد    بيت الهيا جمعية تطوير بيت الهيا
  اعداد حظيرة لألغنام  
  10 طن بالة قش  4طن أعالف و  
 ،وثالجة"الترا ساوند"جهاز  معدات بيطرية ، 
  توكتوك"سيارة نقل زراعية" 

  )كمبيوتر، طابعة(تجهيزات مكتبية 
جمعية المزارعين الفلسطينيين 

 .خانيونس –
  24أغنام عدد    خانيونس

 عداد حظيرة لألغنام إ  
  10طن بالة قش  4طن أعالف و  
 ،وثالجة"الترا ساوند"جهاز  معدات بيطرية ، 
  توكتوك"سيارة نقل زراعية" 

  )كمبيوتر، طابعة(تجهيزات مكتبية 
جمعية التوعية واإلرشاد 

 .الزراعية
  24أغنام عدد    رفح

  اعداد حظيرة لألغنام  
  10طن بالة قش  4طن أعالف و  
 ،وثالجة"الترا ساوند"جهاز  معدات بيطرية ، 
  توكتوك"سيارة نقل زراعية" 

  )كمبيوتر، طابعة(مكتبية تجهيزات 
جمعية المركز الفلسطيني للزراعة 

.العضوية  
 "كومبوست"وحدة إنتاج    رفح

  تراكتور"جرار زراعي." 
  الكومبوست"مستلزمات إنتاج"  

  

  :أنشطة متنوعة
   يشارك في زيارات تبادلية مع مؤسسات شريكة في محافظتي طوباس وجنين لتبادل الخبرات" معا"مركز 

والدولية بدعم من الحكومة االسترالية، شارك مركز  نفذه مجموعة من المؤسسات المحليةالذي ت" نكايام"ضمن مشروع 
المكون من " نكايام"حيث قام فريق . في زيارة تبادلية لمشاريع منفذة من قبل المشروع في محافظتي طوباس وجنين" معا"

بزيارة مشروع " ركز الفلسطيني للتنمية االقتصادية واالجتماعيةالم"، و"الرؤية العالمية"، "كير"، "معا"من مؤسسات  أعضاء
  .الثروة الحيوانية في محافظة طوباس إنتاجتحسين 

جل تحقيق أالتعاون فيما بينها من و تبادل الخبرات لتعزيز هذه المؤسسات  إستراتيجيةمن  هاماً  وتشكل هذه الزيارة جزءاً 
  .القدرات ءالغذائي من خالل بنا األمن
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 مركز معا يشارك في إحياء يوم األرض بمحافظة طولكرم 
، وبالتعاون مع محافظة طولكرم قرية كفر عبوش  طقة الكفريات، في في إحياء ذكرى يوم األرض في منمركز الشارك 

طولكرم عبر زراعة أشتال الزيتون، بحضور محافظ  األمنية ةعن المؤسسات الحكومية واالجهز  نوممثلي, وبلدية الكفريات
وأعضاء البلدية وممثلين عن مركز معا، والعديد من مدراء    ه،جمال سعيد ورئيس بلدية الكفريات السيد عماد الزبد: السيد

  .المؤسسات الرسمية واألهلية وطلبة المدارس وحشد من أهالي المنطقة
كلمة   عماد الزبده  البلديةقى خالله رئيس وقبل االنطالق لزراعة اشتال الزيتون، نظمت بلدية الكفريات احتفاًال شعبيًا، أل

أشاد فيها بصمود الشعب الفلسطيني فوق أرضه، معلنًا استعداد هذا الشعب للدفاع عن أرضه والتمسك باألهداف والثوابت 
الوطنية، ومشيرًا إلى استغالل هذه المناسبة بتكريس عمق جذورنا باألرض عبر غرس أشتال الزيتون في أراضي كفر 

مشاريعه التنموية التي  ىكما شكر زبده مركز معا عل. وتسليط الضوء حول هذه األراضي المهددة بالمصادرة . عبوش
من صمود المزارع  خاصة، حيث تعزز هذه المشاريع  ةوفي طريق بيت جفا وخربة حماد ةينفذها في منطقة الكفريات عام

  .الفلسطيني في أرضه
  

  محافظة طولكرم –مؤسسات القاعدية في الكفريات مساعدات مالية للمركز معا يوقع منح و 
بناء القدرات الممول من الحكومة االسترالية والمنفذ بالشراكة مع من الغذائي من خالل ضمن مشروع تعزيز األ
 53,750بقيمة في الكفريات وفي قطاع غزة  مؤسسات قاعدية لست اً منح قدم المركزمؤسسة أفيدا االسترالية، 

   :التالي يبين توزيع تلك المنحوالجدول دوالر، 
 :"امينكا"ضمن مشروع  المقدمةوالمساعدات المالية المنح 

مكان   المؤسسة 
  المؤسسة

  نوع االستفادة   $قيمة المنحة 

جمعية مركز خزاعة 
 للزراعة المستمرة

تنفيذ مشروع تشجيع الزراعة العضوية   8750  خزاعة
في الدفيئات المنزلية في منطقة 

  خزاعة
بيت  جمعية

 المستقبل الخيرية
التطريز "تنفيذ مشروع   8750  خزاعة

الفالحي بين الماضي 
الحاضر لنساء محافظات و 

  "قرى خانيونس
الجمعية الريفية 
 للتطوير الزراعي

التوعية حول أضرار   8750  عبسان
استخدام األسمدة الكيماوية 

من خالل نموذج زراعة 
  الكوسا بالشاش

جمعية الوالء 
 الخيرية

منحة لتنفيذ مشروع   8750  عبسان
المحافظة على أشجار "

  "الزيتون
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جمعية الفخاري 
 للتنمية الريفية

إنشاء "فيذ مشروع منحة لتن  8750  الفخاري
منطقة  وحدة بيطرية في

  "الفخاري
زيباد  جمعية كفر

 الخيرية
  "مركز تدريبي إلثراء النساء  10,000  كفر زيباد

   53,750  المجموع

  

 12,000بقيمة  في الكفرياتإلنشاء مشاريع مدرة للدخل متناهية الصغر تقديم مساعدات مالية لمجموعة عائالت 
  :دوالر، والجدول التالي يبين تلك المشاريع

 الرقم نوع المشروع قيمة المساعدة

 1 تطوير مزرعة األغنام 2000

 2 تطوير مزرعة األغنام 2000

 3 تطوير مزرعة غنم للحليب 2000

 4 محل أدوات منزلية 2000

 5 دكان 2000

 6 دكان 2000

  المجموع 12,000

  

 آفة التوتا ابسلوتا في منطقة الكفرياتدوة حول ظاهرة الخنازير البرية و مركز معا يعقد ن

بالتعاون مع وزارة وتا آفة التوتا أبسلدوة حول ظاهرة الخنازير البرية و شباط ن من 25 الـ عقد مركز معا يوم االثنين الموافق
 ارعينالمز شد من المواطنين و حو ، لمؤسسات القاعدية، ابمشاركة بلدية الكفريات ينيةوزارة الصحة الفلسطالزراعة و 

وأشاد السيد ، قوتهم اليوميهم في لقمة عيشهم و تهدد أمن المواطنين وتالحق  والتي باتت ، المتضررين من هذه الظاهرة
على  لقضايا تتعلق بحياة المواطنين وتؤثر بشكل أو بآخر هبطرح معاريات بشمولية مركز عماد الزبدة رئيس بلدية الكف

الندوة وأخذها الدور  هتوصيات تخرج من هذدد على دعم البلدية ألي قرارات و وش .البيئةالمزروعات و الصحة العامة و 
  .المجتمع المحليمركزي لما فيه مصلحة المزارعين و الالفعال و 

الصحة السيد جاد الصالح من وزارة  وقامكما فة التوتا ابسلوتا آوتحدث السيد شريف الجيوسي من وزارة الزراعة عن 



28 
 

وتهدد حياة ، القمحالزراعية خاصة الخضراوات و المحاصيل تدمر الحقول و التي    البرية بالحديث عن ظاهرة الخنازير
  .لمواجهتهاهي ظاهرة مقلقة لجميع األطراف حيث تم طرح هذه القضية على أعلى المستويات السياسية المزارعين و 

  

  :قصص نجاح

  :القصة األولى

  الفلسطينية على موائد تركيا والسويد وكثير من دول العالم Fresh Gate" فرش جيت"تمور 

 من تصدير محدود الى وافر بفضل ثالجة التبريد الضخمة

راٍض واسعة من النخيل، بثالجة أشركة فرش جيت الواقعة في منطقة العوجا دافئة األجواء والمحاطة بمركز معا ل بعد عام من تزويد 
 أتاحتتخزين ضخمة، تضاعفت كمية التصدير من التمور التي تحمل اسم فلسطين لتصل الى موائد اآلالف حول العالم، كما 

  .اإلسرائيليةالعمل في المستوطنات من وتأمينات،  إغراء أكثروبرواتب  عشرات فرص العمل الجديدة للعمال

دولة منتجة للتمور في  20أكثر  ضمن الفلسطينية تعد من األراضي أنأضحت التمور جزءًا من اقتصاد فلسطين الغذائي، حيث  
.العالم وفق منظمة االغذية والزراعة العالمية الفاو  

برودة  هوما ان يعبر باحتها الدافئة حتى تلفح ،مجموعة مزارعين من العوجاالمؤلفة من  أو البوابة الطازجة شركة فرش جيتالزائر ل
. طناً  120تحت الصفر، بسعة  20الطابق األرضي للمصنع، هناك حيث توجد ثالجة ضخمة تحفظ التمور على درجة من قادمة 

تمور . التمور التالفة عن الجيدة لتخزينها في عبوات وتغليفها صلقومون بفن يعملون بال كلل، ييطينش تجد على مقربة منها عماالً 
.فرش جيت بعلبتها األنيقة أصبحت ماركة مسجلة للتمور الطيبة جيدة النوع ليس في فلسطين فقط بل في العالم  

الضميرية راحة بال مغمسآخر له مذاق  بلديالعمل هنا مع أبناء جلدتي ولدعم انتاج : "يبتسم محمد رجل اربعيني يعمل دون ملل
".العمل داخل المستوطنات المقامة على أراضينا بدًال من والنفسية،  

بوابة تمور العوجا نحو العالم: فرش جيت  

:التي يديرها خضر زواهرة الشركة بأعمالزهير رومانين، محاسب وقائم تحدث  فرش جيتمن   

 كثير منهم من وجوداشتكاء  بعدبشركة تخزين وتصدير  من مجموعة مزارعين بعد وجود رغبة ملحة  2010عام  الشركة سستأت"
ولذلك تأسست الشركة ولكن حسب . أو خط تسويق مضمون للعالم عمرهاولكن بال وسائل تخزين تطيل  ،اإلنتاج منكميات وافرة 

.اً طن 70نذاك فقد أمنت ثالجة تتسع لـآقدرتها المالية   
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استئجار ونقل بضائع  أجوراستئجار ثالجات مصانع منافسة ودفع  إلىلثالجة ما حدا بالشركة ولم تتسع ا اإلنتاجولكن فاض 
التوجه الى مركز معا المؤسسة التي يتحدث الكثيرون عن دعمها الكبير  إلىالستيعاب الكمية الفائضة من المزارعين، ما حدا بها 

.وتمت الموافقة المركزطرح فكرة توسعة الثالجة على  تعزز بقاء المزارع في أرضه، فتم أنللمشاريع التي من شأنها   

العاملة  األيديكبيرة من  أعداد وتم استقبال، اإلنتاجكمية ارتفعت كمية التمور المستقبلة من المزارعين، مع زيادة سعة الثالجة، زادت "
شيقل آالف  3 إلى ل واألدنىقآالف شي 7الى على ، برواتب يصل حدها األيوميا وعاملة عامالً  13بمعدل و  المحلية على مدار السنة

.قال رومانين ."صحيةالتأمينات شامل ال  

 الثالجة روح الشركة

، كما نالت العديد النرويجو  بريطانيا ،تركياإلى األردن،  وتصدر ،أيلول الى كانون أولشهر أما بين  إنتاجياتمور فرش جيت تنشط 
.لتميز تمورها من شهادات التقدير من الدول المستوردة  

تمور قبل مواسم االستهالك كشهر رمضان بتوفير كميات  مع مطلب المستوردين التخزين بسعته األكبر يتالءمإن : "يقول رومانين
  ".عند الطلبما يجعلهم يفضلون التمور جاهزة  ضخمة ال يملكون مخازن تبريد- أي المستوردين–أنهم مثًال، حيث 

عامًال يعملون بشكل  120طن من التمور ما يتطلب مضاعفة عدد العمال ليصل الى  400نتاج إلى في ذروة العمل تصل كمية اإل
.دؤوب من السائق الى المدير  

 من عمال فرش جيت يقول رومانين مؤكدًا أن نسبة كبيرة" لقشي 95 بينما هنا شيقل يوميًا، 70 يتلقون مبلغ العمال في المستوطنة"
  .المستوطنات العمل في واترك

". ، وضمنت تخزينًا أفضل وٕانتاجا أوفروفرش جيت مع معًا وصلت بتمورها الفلسطينية إلى مختلف دول العالم" الثالجة روح المصنع"
.ختم رومانين  

 

  * فلسطين - جمعية التضامن فرنسا  الممول مندعم مزارعي األغوار المنحة ضمن مشروع 

  :القصة الثانية

معتمدًا على نبات الزعتر المزارع أبو محمد ينجو من الفقر  

وسط  ةقف الستيني عبد الرازق توبيبهدوئها وطابعها الزراعي،  السبع من كفر جمال التي ال تختلف عن قرى الكفريات
على وجهه خطوط تعب الغربة حيث عمل معلمًا للغة حقله المزروع بالزعتر، يتحسس األوراق متابعًا حجم نموها، 

وبين كلماته حزٌن يحاول إخفاءه على فراق ابنه  ،ربععلى بناته األ في حديثه يبدو قلق مستمرّ  .االنجليزية في السعودية
.الوحيد الذي قضى شابًا قبل سنوات  
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قرر توبة العودة إلى الوطن في مطلع األلفية الثالثة، استلم مهنة معلم في مدرسة القرية وكان في منتصف الخمسينيات، 
، وفي المقابل ورغم عطاء "الستين"يتوقف عن العمل قانونيًا حيث وصل سن التقاعد  وبعد خمس سنوات كان عليه ان

السنين، لم ينل توبة فلسًا من مخصصات التقاعد ألنه عاد الى الوطن متأخرًا ولم يجمع سنوات كافية تؤهله االنتفاع من 
.عم أسر الشهداء والجرحىمن المال لد ميزات التقاعد، مع انه كان يقتطع من راتبه في السعودية جزءاً   

كانت في ذلك الوقت مؤلفة من تسعة أفراد معظمهم يتعلم ما بين الجامعة والمدرسة،  أسرة أماموقف ابو محمد حائرًا، 
وأراض يملكها  في منطقة الحرايق شبه مصادرة حيث أضحت غرب الجدار الفاصل، وأصبح يدخلها بتصاريح ومواسم 

دينار على الدونم سنويًا يزرعها بالزعتر،  100مقابل  أقربائهرر توبة ان يتضمن أرضا من لذلك وإلعالة أسرته ق. معينة
وشاءت األقدار في . لكن مع تكاليف الزراعة من تأهيل األرض وشراء الشتالت ونفقات الماء والكهرباء كان الربح متدنياً 

.أن يرحل ابنه محمد الشاب بمرض عضال" بدايات العمل بحقول الزعتر"  

". الحمدهللا، بال شك فقدان ابني محمد كان قاسيًا علينا جميعًا، لكن ال اعتراض على مشيئة اهللا: "يقول  

، حيث تقدم لمنحة في الكفريات من خالل مجلس الخدمات المشترك" معا"تعرف ابو محمد على مركز العمل التنموي 
ها من أقاربه، وجاءت الموافقة من معا ومعها عاد الستصالح خمسة دونمات تضمن "*أمينكا" ضمن مشروع األمن الغذائي

.األمان المعيشي ألبي محمد وأسرته  

 وقفة أخوية ال تنسى

كمزارع "  أبو محمد"آالف شيكل فيما تابع  5آالف شتلة زعتر بما قيمته  9وتوفير تراب و األرضقام مركز معا بتأهيل 
لتسويق زعتره، ولجودته وصل الى  محليين يفهم المهنة التي ورثها عن أبيه المهمة، وعند جني المحصول، نسق مع تجار

.موائد األردن وسوريا والداخل المحتل  

يقول أبو محمد ومن بعيد تطل ". والصخور، بفضل اهللا ثم مركز معا دّبت فيها الحياة كانت األرض خرابة، مليئة بالباطون
.مدينة إسرائيلية شاهقة المباني يقال ان جنرال االحتالل شاؤول موفاز يسكنها  

 مع التي يمر بها المزارعون في الضفة الغربية، الظروف االقتصادية حيث جاءت وسط أشد ،أخويةوقفة كانت معا  ةوقف"
ابو محمد ويتمنى من "يقول ". أن مشروعي الزراعي يعد بسيطًا، إال أنه وّفر قوت أسرتي للعام الثالث والخير قادم بإذن اهللا

. مركز معا دعمه في استصالح دونمين إضافيين لزيادة األرباح، مع إمكانية حفر بئر لتزويده بمورد مياه  

.أسرتهقل شهريًا تكفي نفقات شي 2000من زراعة الزعتر إلى " توبة"تصل أرباح   

كما " الحج رشدي"ففي كفر جمال الكل أصبح يميز زعتر  "توبه"لم يبالغ ". مذاقهد بيمن يتذوقه يش زعتري جيدًا،أعتني ب"
  ".يلقبه أهالي القرية
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  قدمت المنحة ضمن مشروع أمينكا الممول من الحكومة االسترالية عبر مؤسسة أفيدا*

  :القصة الثالثة

ومركز معا كفر زيباد جمعية  

 تعاون مثمر لعنوان أصبح موضع ثقة القرية

طولكرم، بأناقتها وتنظيم بيوتها مقارنة بالقرى المجاورة، كما للشهادات العليا حصة  شرق تتميز قرية كفر زيباد  جنوب
كفريات، ولكن الفقر صفة كبيرة لدى أهالي القرية رجاًال ونساء، عوامل عززت الوصف القائل بأن تلك القرية هي عروس ال

.تالزم معظم قرى فلسطين ومن بينها كفر زيباد  

يعتبر الزيتون والحمضيات وزراعة الخضار في البيوت المحمية من المحاصيل الرئيسية في القرية، ولكفر زيباد جذور 
األرض البعيدة عن : يعني الكفرفيما ) زيباد(اإلله الكريم "قديمة، ويقال أن سر اسمها يعود  للعهد السامي القديم  ويعني 

.مواطن الرفاة والتعمير  

أمام مقر الجمعية المؤقت، يجلس بعض كبار السن الذين يواظبون الحضور إلى المكان للدردشة وتبادل األحاديث، بعد 
ورئيس  مؤسس" ابو ثابت"يتقدم رجل سبعيني برصانة مرتديًا بذلة انيقة، يدعى .الدكاكين أمامفقط " جمعتهم"أن كانت 

.مدرسة كفر زيباد وٕادارةباألستاذ لتكريسه أهم سنوات عمره في تعليم اللغة العربية  أهالي كفر زيبادالجمعية حاليًا، يناديه   

تم و . عضو 300بنظام داخلي وأعضاء ازدادوا مع الوقت ليصبحوا اليوم   2010في آذار من عام  الجمعية تم تسجيل
.فرياتتوفير المبنى بدعم من بلدية الك  

االستدامة نحو الراسخة  خطوةال...الجمعية ومركز معا  

ذاع صيت الجمعية، وشهد الكثيرون بدورها في تلبية احتياجات القرية ومساندة أهلها، ومن عدة مؤسسات أهلية، كان 
: منها أبو ثابتيذكر *كا ضمن مشروع أمين تنموية مشاريععدة تنفيذ معا، دوٌر بالغ األثر عبر   /لمركز العمل التنموي

خلية  133الى تقديم  إضافةعوائل اكتوت من الفقر،  هبيتًا بالستيكيًا أحيا أراٍض غير مستغلة وأعاد البسمة لوجو  22بناء 
 ةعادجرى إبئرًا ما أضاف موردًا مائيًا جيدًا للمزارعين، و  23آبار وحفر  8تأهيل كما تم ، أنعشت دخل األسر الفقيرة نحل

كما  لعدة بيوت في القرية،" حدائق منزلية" رئة خضراء  12معًا  ،  وقدموثمراً  ضًا صخرية فازدانت خضرةً أر  15الحياة لـ 
 خروفاً  12غراس زيتون  و 17توزيع  وجرى  سهلت على المزارعين الوصول إلى أراضيهم، فتح ثالثة طرق زراعيةتم 

  .إلنعاش دخل أسرتين
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على  ، والموافقةبطلب الدعم ألراضيهميسارعون  من خاللها المزارعون أسسنا لجنة زراعية من ثمانية أعضاء، صار"
  .يقول ابو ثابت مؤكدًا أن الجميع تنبه ألرضه الخراب فقرر ان يحييها ".الالزمةتتم حسب الشروط المشاريع 

عنوانًا للباحثين عن  التي نظمت عشرات الدورات التثقيفية واإلرشادية بشهادة العديد من أهالي القرية فقد أصبحت الجمعية
تزويده بكافة مستلزمات  من خاللفرص عمل عبر توفير مشاريع مدرة للدخل، وتشجيع المزارع على العودة ألرضه 

  .الزراعة

على المركز المهني  لإلشرافتم تأسيس تجمع نسوي من ضمن الجمعية، بإدارة نسائية بحتة برئيسة ونائبة وأمينة سر 
 ،لصوابين العطرية على الطريقة الباردةلتنسيق مع مركز معا بإعداد دراسة حول حاجة السوق النسوي، قامت الجمعية بال

موردين المحليين العبر  إنتاجهنالطبية، وسلطة المخلالت، حيث سيتم تدريب النسوة وتسويق  عشاباأل مع إنتاج
  . لبالد التي يقيمون فيهافي االي القرية أهتربين من غوالم

  نموذجية تزدهي بملعب مجهز من قبل مركز معاروضة أطفال 

لوازم  بأحسنهم عالمات نجاح الجمعية، ومجهزة أطفال نموذجية من أمتار من الجمعية، تم تأسيس روضة أوعلى بعد 
م هووجوه األطفالمنة ومسورة، تقول المديرة وهي تسير بين الصفوف المفعمة بابتسامات آمع ساحة  األطفالرياض 
غير كاملة  لألطفالفضل مركز معا تم تحويل الملعب الغير مؤهل الى آخر آمن ومريح، فالروضة بال متنفس ب" :المتوردة
بكر التي  تدير الروضة بمساعدة ثالث معلمات  أشجانتقول المديرة . "متنفس آمن لهم إضفاءومعًا ساهم في  الهدف

. في تربية الطفل حاصالت على البكالوريوسو مؤهالت   

الخاصة  اإلرشاديتم الحديث عنها في كل دورات  ، حيثالجمعية مثاال يحتذى به زيباد والقرى المحيطة، أصبحتفي كفر 
  رضا الجهات الرسمية ومنها مفتشي وزارة التربية والتعليمالنموذجية الروضة  نالتببناء قدرات الجمعيات، كما 

نصير النساء كما  ختم أبو رشاد".  بالشكر والعرفان لكمنون ، نحن مدياالنطالقة كانت ستكون متعثرة لوال دعم مركز معا"
   .يعرفه الجميع

 

. قدمت المنحة ضمن مشروع أمينكا الممول من الحكومة االسترالية عبر مؤسسة أفيدا*  
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  :القصة الرابعة

  كل قطرة مياه تم توفيرها عادت بالخير على جمال

على الرغم من تراجع مستوى الحياة وانتشار  ،مشهدها العام يدعو للتفاؤل كم من خانيونس، 2تلك البلدة التي تبعد  خزاعة
 ستفادمن هناك ا. الفقر، إال ان امتداد األراضي الزراعية بلونها األخضر يبث األمل في رمادية البيوت المكتظة بالسكان

  .والتي كانت شريان أرضه بركته الزراعية تأهيلعادة إالمزارع جمال صبح من 

وتباعا فقد الكثير  إصالحهالعدم قدرته المادية على  الصيانة التلف بسبب قلةمن  تشكوبركة جمال  كانت قبل المشروع 
مين ألم يكن يستطيع تكما  )ل شهرياً قشي 1400 الـ عادلي ما( لري مزروعاته ما أجبره على دفع ثمٍن باهظ ,مياه بركتهمن 

  .المياه بفعالية لمزروعاته

في موسم ف .إصالح بركته ووقف فاقد الماء منها كن منتم ،معانفذ من قبل مركز الم وبفضل مشروع امينكا اليوم جمال 
في االستهالك  هنفقات مقلالعلى كل قطرة مياه، جمال حافظ و تجمعت مياه األمطار بشكل انسيابي سليم،  ،الشتاء الحالي

  .من المياه كل شهر مترًا مكعباً  50 تم توفيرحيث  ،فقط شيقل 930بتكاليف ري وصلت إلى  الى الثلث، المائي

 التجميع مكنت ئرمن ب ةالمياه المتوفر  اإلنتاج،فزاد مزرعة جمال  إلىمطار وتوفير النقود عاد الخير بين تجميع مياه األ
  ،حاألمالنت خصوبة التربة عبر تقليل ، كما حسّ عاتو زر مالمختلفة من  وأصنافمن زراعة البطيخ والبندورة  جمال

مستفيدًا بشكل أساسي من في الزراعة  بشكل اكبرمن االستثمار جمال  نما مكّ  ،وتوفير المياه جودتهاتحسين وبالتالي 
  .التوفير في استخدام مياه الري

  

  :القصة الخامسة

  من مزارع فقير كاد أن يترك المهنة إلى مزارع تهبه األرض إنتاجا جيداً 

بالغة في  اصابةً  يشكو والذيربيعًا  16 الـ فيالعليل سرته ومن ضمنها ابنه أ قديحاحمد يرعى " خزاعة"من ذات المنطقة 
 ظروف ما زادها مأساة أن األب. ةخر من انفصال الشبكية ما يتطلب نفقات عالج مستمر آ ابنٌ كما يعاني الفقري،  عموده

  .أسرته إلعالةرضه أاحمد ال يجد عمال في غزة  ويعتمد على 

على  لإلنفاقكمحصول موسمي ال يكفي ولكن القمح ن دفيئته البالستيكية مدمرة وال تصلح للزراعة، القمح ألأحمد يزرع  
لكني ال املك من النقود ما يكفي  وأدوية منتظمة،بعالجات  يتطلب مرض ولداي االلتزام": أحمد يقول. طوال العام أسرته
  ."بني المريضإكفاف يومنا فما بالكم ب ،على أسرتي ألنفق
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ة دفيئ بإصالحقام  ،دعائم االستدامة في أي مشروع مقدم للمستفيدين مع تقديميقدم المساعدة لمن يحتاجها  ركز معاوألن م
تمكن بنجاح من زراعة وقد ، على اختالف أنواعها الزراعية ما مكنه من زراعة محاصيل محمية كالخضراوات أحمد

   .وبيعه في السوق البندورة وجني المحصول

 شهرياً  شيكل 190من  يزاد مدخولوقد من البندورة،  اً طن 12ما يزيد عن أصبحت أنتج في العام والحمد هللا : "احمد يقول
  ".أبنائي  على عالج قادراً  صبحتُ أ اآلن ،740الى 

مشاريع ضمن برنامج أفيدا لدعم في العام الرابع  ابتسمت الدنيا ألحمد مجددًا، حين تم قبول مشروع تقدمت به زوجته سعاد
 .مين احتياجات المنزلألت ليكون صالحًا لتربية الدجاج واألغنام ،مزرعتهم البيتيةفي  إسطبل تأهيل ربات البيوت، حيث تم

 انسحب منهابعد أن  الجامعة اآلن إعادة أحد أبنائها إلى سرةاأل تستطيعبواسطة الدخل اإلضافي الذي وفره المشروع، 
  .معيشيال أسرتهنتيجة تدهور وضع  سابقا

ألحمد الفرصة  إتاحةالمعيشي عبر  واالكتفاء الذاتيمن الغذائي المستدام، لضمان األ صمام أمان يعد مشروع معا 
  .النهوض بوضع أسرتهما بما يلبي احتياجات كل فرد فيها قدر المستطاعوبالتالي  في أرضهما،الستثمار ل وزوجته سعاد

 

. الحكومة االسترالية عبر مؤسسة أفيدا قدمت المنحة ضمن مشروع أمينكا الممول من*  

  

  :القصة السادسة

مثال يحتذى به في كل طوباس إلىمن جمعية تغرق بالديون   

المعنى الحقيقي للتخطيط االستراتيجي المستدام...جمعية عقابا التعاونية الزراعية الخيرية   

محافظة طوباس، حيث يتسم الهواء بالبرودة الجبلية، وتكتسي المروج الشفا ل التابعةمن أعلى جبل األقرع في قرية عقابا 
صغيرة للزراعة وتربية األغنام، ليس لهدف االنتفاع  أرضاغورية بخضرة منتصف الشتاء، يتضمن مجموعة من المزارعين 

ى استجداء عطف الشخصي، بل من أجل قريتهم، حيث آلمهم رؤية عائالت تنام جائعة، ال بل يضطر بعٌض منها إل
.التدبير والتخطيط السليمكمن الحل في اآلخرين طلبًا للعون، في الوقت الذي ي  

 "نبيل أبو عرى  قال". األخرى محافظة طوباس مقارنة مع قرىالفقر يستشري في عقابا األكثر تعدادًا من ناحية المواليد، "
.عيةالمزارع دائم االبتسامة الذي يشغل منصب رئيس الجم "أبو رشاد  

قبل سنوات،  "للقضاء على الفقر"الدولية لمؤسسة كير  مزارعو عقابةألن المبادرات صفة األشخاص الفاعلين، اتجه 
دونمات  3مزرعة على أرض ضمان تبلغ مساحتها  إنشاءبمشروع  الخيرية الزراعية عقابا جمعية دعما عارضين عليه
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، فقدمت لهم وحس مسؤولية عالٍ جيد ين يتمتعون بصيت مزارع سر الفقيرة، لم ترفض كير طلبلسد احتياجات األ ونصف
 ضمن، وذلك هملحقاتبركس غنم و وكبش و  ،مواليد 40مع " أمهات" رأس غنم  عساف 20تمثلت بتوفير  2012منحة عام 

. شهور ةخطة تطويرية مدتها ست  

 أول الدرب عثرة ولكن

المزارعين  إيمانلكن مع ، المدخول الكافيلم يؤمن  ليف المتابعة،مقارنة بتكا البسيط مزرعةكانت البداية صعبة، فإنتاج ال 
عن دعمها لجمعيات  سمعوا كثيراً " أهلية مؤسسة إلىتصرفوا من مالهم الخاص، حتى توجهوا  ،بضرورة استمرار الجمعية

.واسعةوقاعدة شعبية المؤسسة التي تتمتع بصيت جيد " معا"وكان الحديث عن مركز العمل التنموي " ومؤسسات قريبة  

، ال بل المركزتوجهنا لألخ وليد جرار من مركز معا، وقدمنا له احتياجات الجمعية لضمان استمرارها، والحمدهللا لم يخذلنا "
قال ابو رشاد ".من األزمة المالية التي مرت بها الجمعية في الستة شهور األولى انقدنا  

 النهوض مجددًا 

الجمعية بـ  المركز بمثابة الدعامة الصلبة، فقد زود معا تنفيذًا، وكير تمويًال، مساعدة مركزت وفق أعضاء الجمعية فقد كان
باالت،  ،أعالفتقديم ثالجة، مكبس جبنة، عالجات، و مترًا،  91رأس غنم وثالثة أكباش، مع توسعة للبركس بمساحة  45
.بنجاحدورات تدريبية الستمرارية المشروع وٕادارته وتنظيم دوات تصنيع، أ  

 

تتألف : "يكمل ابو رشاد وهو يجلس في غرفة صغيرة  هي جزء من بيت تقطنه عائلة تدير المزرعة مقابل راتب شهري
 العنصر النسائييضيف مثمنًا على تواجد ". سيدة 11عضوًا منهم  87باالنتخاب من  أعضائهاالجمعية التي يتم اختيار 

.تواصل مع رجال الجمعيةلدعم سيدات عقابا اللواتي يجدن حرجًا في ال  

بلغت : "شهور األخيرة ةعديدة تدلل على حجم األرباح خالل الست أرقامايمسك أبو رشاد دفتر مخرجات الجمعية مستعرضًا 
الجمعية سنوظفه جيدًا  إنتاجشيكل، ما شكل نقلة كبيرة في مستوى  ألف 32األرباح من بيع الحليب والخراف ما قيمته 

".لتطويرها  

توسعة البركس وضمان مزيد عمليات عدة عائالت فقيرة وتغطية المصاريف و  وٕاعانةفي تطوير المشروع  األرباحتذهب 
.من األرض  

 جمعية عقابا االكثر نشاطاً 
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صيت الجمعية قد وصل كل بيت في عقابا والقرى المحيطة، وهذا يمكن االستدالل عليه من خالل طلب العديد من 
كحد  عمل مشروع مصغر مماثل بخمسة رؤوس غنمو  ،الوفير اإلنتاجعة لالستفادة من خبرات المزارعين التطوع في المزر 

. أدنى  

فالجدار الفاصل من  ،للمزارعين الذين وقفوا حائرين يتأتي أهمية الجمعية وجمعيات شبيهة في أنها توجد البديل الحقيق"
لجذورهم مزارعين يهتمون بأرضهم فتجود عليهم هم، ما يجعلهم يعودون ئواألرض غير المستصلحة من ورا أمامهم

والسماد  ،يقول ابو رشاد مؤكدًا دعم الجمعية للمزارعين عبر تقديم البذار البلدي والشتالت رمزية السعر". بالخيرات
.للجمعية اإلنتاجحصيلة من % 10والمبيدات مجانًا، مقابل رد   

بصناعة البسط من خيطان  تمثلت تتطلب لمساتهن الفنية،وبمهنة  ،اإلنتاجسيدات عقابة بجزء من  إشراكتم في الجمعية 
تقدم لهن الصوف من غنم المزرعة، وتعلمهن حياكته، ومن ثم تجعلهن يأخذن  بدورة تدريبية إشراكهنالصوف حيث تم 

. من إحدى المؤسسات واألنوالتأمين تكاليف الصباغ  إلىوبحاجة  ،األمر ما زال جديدا ولكن ،البسط هدية  

رأس غنم من األمهات، توسعة البركس، تسمين الخراف،  210موح الجمعية كبير يلخصه ابو رشاد بالوصول الى ط
.، زراعة قمح وشعير وبيكيا، وشراء جاروشة لصناعة األعالف، وٕانشاء بئر ارتوازيتحسين ساللة األكباش واألمهات  

".الفلسطينية الجمعية باألنشط في المنطقةهو فخر الجمعية، كما وصفت وزارة الزراعة عنا  األعضاءرضا "  

  

  الحالل زوادة البيت األكثر أمناً 

.الزبابدة الجديدة ومسك ،عقابا ،طوباس ،تياسير ،طمون: لسبع قرى مقصداً  في البذور صبحت الجمعيةأ  

ما ميز فتحلم الجمعية بإعادة العنب الى القرية وتكثيف  اعلى مستوى عقابو  .عنوان أي مزارع يعود ألرضه الجمعية كونتس
".اللوز"القرية على مر السنين   

ابو عّبر  ".المزارع، وهناك اكتفاء وبيت مستور مع الحالل، فوجوده في البيت زوادة لما لذ وطاب إالهناك متعة ال يعرفها "
.ها باللوز والزيتون والبرسيمويزرعدونم  100الذي يعمل مزارعًا في ارض يتضمنها بمساحة رشاد   

 عبر تبادلحيث سنتعاون  ا،كما دعمنا مركز معا من عثرات البدايات، سنمد يد العون لكل فقير في عقاب: "ختم ابو رشاد
".لعائالت الثالثين األكثر فقراً ل األولويةستكون  عائلة، 86مع  اإلنتاجتسويق و  ،الخبرات  

 

بالشراكة مع مؤسسة " بناء قدرات المؤسسات األهلية المنخرطة بدعم إنتاج الغذاء وتسويقه"  كانت المنحة ضمن مشروع
.كير الدولية وبتمويل من الحكومة األلمانية  
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  برنامج تطوير الشباب والطالئع :ثانيا

 الفئة العمريةمن الطالئع والشباب ف. فيه الشباب واألطفال نسبة عاليةيشكل يتميز المجتمع الفلسطيني بكونه مجتمعا فتيا 
سنة  14- 0فيما تشكل الفئة العمرية من المجتمع الفلسطيني، من  %29.9 ما نسبته يشكلون ،92- 15 ما بين 
لمعاناة مضاعفة، إذ تعاني كباقي  وتتعرض فئة الشباب. من المجتمع الفلسطيني هو مجتمع فتي% 70، أي أن 40.1%

، واالقتصادي ل القاسية، فضًال عن معاناتها من مظاهر التهميش السياسي واالجتماعيفئات المجتمع من ظروف االحتال
، رغم هذه الفئةبالمخططون وراسمو السياسات، االهتمام الكافي  لم يولِ حيث . كما تعاني من الفقر والبطالة العالية

وفي  الخطط التنموية الوطنية والقطاعية التطورات التي شهدتها السنوات السابقة على صعيد محاوالت دمج هذه الفئات في
  . مجاالت العمل التطوعي

  .إن الحديث عن تنمية حقيقية ال يشكل الشباب واألطفال محورها لن يكتب لها النجاح

  .االهتمام والتركيز ضمن برنامجه ومشاريعه التنموية) عاما 24- 18و 18-10(لقد أولى المركز هاتين الفئتين 

 :تطوير الشباب والطالئع إلى برنامج يهدف

 ،وفي بناء مجتمع حر وديمقراطي ،في التنمية المجتمعية والحياة العامةتعزيز وتوسيع مشاركة الشباب والطالئع  - 
 .خال من العنف واالضطهاد والتمييز على جميع الصعد االجتماعية والسياسية

 . طالئعلدى الشباب وال تعزيز قيم المواطنة واالنتماء والعمل الطوعي - 
دمج الشباب في برامج تنموية لتعبئة أوقات الفراغ بشكل مفيد وفي تطوير وتوسيع  البرامج اإلسهام في  - 

 . الالمنهجية في التعليم المساند
اإلبداعية وتنمية مواهبهم في شتى المجاالت  متطوير الفرص أمام الشباب والطالئع إلطالق طاقاتهم ومبادراته - 

 .والعمل التطوعي ةمجتمعيعبر المبادرات ال

من المنافسة في سوق العمل  تمكنهم التي بالكفايات وتسليحهم همتطوير قدراتو  اقتصاديا الشباب تمكين - 
 .المحلي

مساحات صديقة وٕايجاد  ،تطوير المراكز الشبابية والرياضية لتتمكن من تقديم خدمات نوعية للشباب والطالئع - 
 .في النوادي الشبابية لهم
 

  الالمنھجية واألنشطةالتعليم المساند 
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دأب حيث . تستهدف تطوير المهارات الحياتية والقيادية للطالئع والشباب الفلسطيني متعددة اتتدريب الشباب برامج قدمت
بين لتعليم المساند للفئة العمرية ما تنفيذ نشاطات تتعلق بالتعليم الالمنهجي واعلى في السنوات القليلة الماضية " معا"مركز 

لوطنية للمخيمات ، اللجنة اوالمجلس األعلى للشباب والرياضة سنة بالشراكة مع كل من وزارة الشباب والرياضة 18- 12
  .اليونيسيف/ وبتمويل من منظمة األمم المتحدة للطفولة" تامر" الصيفية، ومؤسسة

ضمن  ةوالبيئي المهارات الحياتية والرياضةو التعلم النشط و ساعة من التعليم المساند  31,788 ام عالنفذ المركز خالل 
وقد عمل المركز . ) سنة 18-10(  من سن لطالئعا التي تستهدف مشاريع مراكز العائلة والمساحات الصديقة للطالئع

منهم يافع ويافعة  85,942  يةهذه البرامج التعليم استفاد من .)في غزة 26في الضفة و 17( ا ومؤسسةمركز  43في 
من % 96 غزةقطاع  من واليافعات نو ل اليافعشكّ حيث ) طليعي في غزة 82,766ي الضفة و فطليعي  3,176(

   .المجموع الكلي من اليافعين واليافعات

  :مجاالت التدريب

  :على أربعة مجاالت أساسية هي توزعت ساعات التدريب

  المهارات الحياتية. 1
  المساندالتعليم . 2
  األنشطة والتعليم البيئي. 3
  األنشطة الرياضية. 4

  

  

  :توزيع المشاركين على المراكز

6443

12547

9088

3710

31788

النشاط البيئي مھارات حياتية التعليم المساند انشطة رياضية المجموع

توزيع ساعات التدريب والتعليم
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مراكز الصديقة ال على والرياضية والبيئية المهارات الحياتيةو  من الطالئع في التعليم المساند المشاركونع توز 
  :على الشكل التالي مراكز العائلةو  للطالئع

  عدد المشاركين  في الضفة عدد المشاركين  اسم المشروع
  في القطاع 

  إناث  ذكور  إناث  ذكور

ديقة مراكز ص
  للطالئع

1670  1506  12374  11835  

  30387  28170  ---   ---   مراكز العائلة
  42222  40544  1506  1670  المجموع

3,176  82766  
  

  :خالل العام المشاريع التي تم تنفيذها

 :للطالئعمشروع مساحات صديقة : أوال

واالتجاهات السلوكية  المهارات والمعرفةتطوير إلى ، الذي قام المركز بتنفيذه طيلة السنوات السبع الماضية، يهدف المشروع
جل مستقبل أمع مجتمعهم من طالئع للتفاعل اخلق بيئة مالئمة ، واإلسهام بسنة 18 –10 منللطالئع من الفئة العمرية 

تهدف أنشطة المشروع إلى مساعدة الطالئع على التفريغ النفسي للعوامل السلبية المرتبطة بالعمليات كما   .أفضل
  . العسكرية التي تشن باستمرار على قطاع غزة، من خالل تحسين قدرات اليافعين على االندماج والتكيف في مجتمعهم

   .لعاما المشروع على مدار االمتنوعة التي قدمه والبيئية والثقافية والرياضية الحياتيةاستفاد آالف من الطالئع من األنشطة 

 :مساحات صديقةلمشروع بعض التأثيرات االيجابية 
 لطالئعل األكاديمي األداء بتحسين )اللغة العربية واللغة االنجليزية والرياضيات(زوايا التعليم المساند  ساهمت، 

 .التعليمي وعالج نقاط الضعف لديهم من خالل أساليب وطرق المنهجية حيث عملت على تحسين مستواهم
 عبر المراكزفي  األقران تثقيفو  المهارات الحياتية من خالل تدريبر زاوية يفي تسي الطالئع أبدع 

 .في كل نادي ئعطالال إلىالئع نقلوا خبرتهم التي تلقوها ط تدريب
 الذي ظهر من خالله و  األهاليوالمنشطين للتواصل الدائم مع  ينفرصة للمنسق األموراجتماعات أولياء  أتاحت

  .ما يحقق مصلحة الطالئعب بها اقدمو تلمشروع واألخذ باالقتراحات التي اتقييم 
  لطالئع توعية عامة بمواضيع مختلفة ومهمة للحياة اليومية ل هو كما لألهاليقدمت ورشات العمل والتوعية

 .والصحية
 زاوية المهارات  من خالل تعاملهم داخل المدرسة وفي البيت الطالئع وانعكاس ذلك فيتأثير على سلوك ال

 .الحياتية
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  تعزيز إدراك األهالي بأهمية المشروع من خالل زاوية البيئة التي تنفذ في المراكز والتي من خاللها تمكن
الضطالع على الوضع البيئي المحيط بهم وتوعيتهم ألمور عدة من خالل الجوالت البيئية داخل القرية االطالئع 
 .نعكست على سلوكهم في البيتفامن وعي الطالئع عززت أو جوالتهم في مناطق أخرى، التي نفسها 

  من أجمل اللحظات التي عاشها الطالئع والبيئية الرحل التثقيفيةكانت. 
  

  :مراكز العائلة امشروع: ثانيا

". المؤسسة األلمانية للتعاون"و" اليونسف"فذا بالشراكة مع نُ  خدمات اجتماعية ونفسية لليافعين نفذ المركز مشروعين لتقديم
يهدف كل من المشروعين إلى تخفيف حدة التوتر لدى األطفال والطالئع الستعادة تركيزهم من خالل تقديم خدمات الدعم 

  .متخصصةالعائلة المراكز  عبرلهم في قطاع غزة النفسي واالجتماعي 

  :2013في " المؤسسة األلمانية للتعاون"أهم مخرجات مشروع مراكز العائلة المنفذ بالشراكة مع  

  ة/طليع 220ة و /طفل  751جلسة أنشطة تعلمية شارك فيها  1664تنفيذ. 
  إناث 75ذكور ،  40( ة/طليع 115ة و/طفل 600جلسة مهارات حياتية شارك فيها  832تنفيذ.(  
  ة/طفل 765جلسة رياضة ونشاط ترفيهي شارك فيها  832تنفيذ.  
 ة/طفل 121امرأة باإلضافة إلى  772جلسة تثقيف صحي شاركت فيها  686 تنفيذ . 
  سيدة 699ة  و/ طليع 484ة  و/طفل 978 فيها أيام مفتوحة شارك 6تنفيذ.  
  سيدة 979ة و/ طليع 1620و ة/طفل 2293مبادرة شارك في أنشطتها  14تنفيذ.  
  بقيمة ) حرف يدوية 3تجميل،  9تصنيع غذائي،  10(سيدة متميزة من منح صغيرة في مجال التدريب المهني  22استفادة

  .شيقل لكل سيدة 1500
  بالشراكة مع مؤسسات محلية في مناطق مختلفة من قطاع غزة فنية معارض 3تنفيذ.  
  سيدة 281التجميل استفاد منها جلسة تدريبية في زاوية  832تنفيذ. 
  سيدة 248جلسة تدريبية في األعمال الحرفية واليدوية استفاد منها  832تنفيذ.  
  ساعة تدريبية لكل زاوية من  45سيدة تخللها تنفيذ  267جلسة تدريبية في التصنيع الغذائي استفاد منها  832تنفيذ

 .التصنيع الغذائي
  سيدة 95ة و /طليع 177شاكل السلوكية والنفسية واالجتماعية ل استشارة فردية حول الم 272تنفيذ. 
  جلسة إرشاد جماعي للسيدات شارك فيها  144ة و /طفل 2410جلسة إرشاد جماعي لألطفال شارك فيها  144تنفيذ

 .سيدة 1971
  فسيينزيارة ميدانية إلى المدارس والمنازل والمؤسسات من قبل األخصائيين االجتماعيين والن 222تنفيذ. 

  
العائلة القت مراكز ، وثقافية متعددةتربوية و أنشطة فييافع ويافعة خالل مشروعي مراكز العائلة،  68,378 شارك 

  .كذلك أسرهمو إقباال كبيرا من اليافعين واليافعات 

  :توزيع األنشطة التي نفذت في مراكز العائلة
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  :2013في " اليونسف"أھم مخرجات مشروع مراكز العائلة المنفذ بالشراكة مع 

  من اليافعين واألطفال 11895بمشاركة اللغة العربية واالنجليزية والرياضيات بأنشطة تعليمية تنفيذ. 
 ة من مجموعة من األنشطة الرياضية تم تنفيذها، وساعدتهم على تعزيز العمل بروح الفريق /طليعي 4922 استفاد

 .واالنخراط بالمجموعات
 ن أنشطة الفنون العالجية تم تنفيذها وتمكنوا عبرها من تفريغ التوتر من خالل الرسم واللعبة م/طليعي 10349 استفاد. 
 واستمتعوا خاللها بممارسة أنشطة ترفهية بمشاركة مفتوحة وأيام عائلة ال ة من المشاركة في األيام/طليعي 21330 استفاد

 .واليافعين وذويهم فردا من األهالي لتعزيز التفاعل االيجابي ما بين األطفال 2149
 ة من رحالت ترفيهية لتحسين أجوائهم النفسية/طليعي  3560 استفاد. 
 تم تنفيذهاالتي حياتية الالمهارات أنشطة ة من /طليعي 5800 استفاد. 
 بكيفية رعاية مستوى وعي األهل رفع لتم تنفيذها والتي صحي التثقيف الورشات من  من اآلباء واألمهات 4847 استفاد

 .لهمأطفالهم وحمايتهم وتوفير الدعم النفسي 

  نقل المعرفة التي توصلوا إليهامشرفين اجتماعيين ساهموا الحقا في  7 ةشاركبم "آليات حماية الطفولة"تنفيذ تدريب حول 
 .من أهالي األطفال المشاركين 8501 إلى  

 

  :للطالئع في منطقة القدسالدعم النفسي مشروع تحسين خدمات الحماية و : ثالثا

يهدف المشروع إلى تقديم الدعم إلى الطالئع في القدس الشرقية، حيث يواجه المراهقون تحديات كبيرة نتيجة لسياسات 
التمييز سياسة العنف الممنهج التي تتبعها السلطات اإلسرائيلية مثل هدم المنازل وفرض قيود على الحركة، إضافة إلى 

عمل المركز . إضافة إلى التحديات التي يواجهها نظام التعليم في المدينة. المدينة لمواطنيوية العربية طمس الهوالتجهيل و 
:استطاع المشروع تقديم الدعم للطالئع من خاللمع خمس مؤسسات في القدس و   

 .في المدينة مؤسساتخمس المتطوعين في تطوير قدرات المرشدين والموظفين و  .1

5687

22441

4892
6524

10349

5619

12866

انشطة رياضية ايام ترفيھية  مبادرات مھارات حياتية مھارات رسم 
ونحت 

تثقيف صحي 
لالباء 

تعليم مساند

توزيع األنشطة في مراكز العائلة

Total
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وتقويتهم ليوفروا خدمات نفسية واجتماعية وأكاديمية  ،أفراد مجتمع ومعلمينمن اية رعالمن مقدمي  750تدريب  .2
 .وفعاليات وأنشطة ترفيهية للطالئع في مجتمعهم

إلى الجهات عبر نظام تحويلي خاص توجيههم العمل على توفير حماية األطفال المتضررين بالقدس الشرقية و   .3
 .المختصة بمساعدتهم

ة من الوصول والمشاركة بشكل ثابت في الفعاليات شلة في األماكن واألحياء المهمطفطفل و   3,750تمكين  .4
 .واألنشطة النفسية واالجتماعية والترفيهية

 . خلق ارتباط فعال لألطفال مع مجتمعاتهم من خالل المؤسسات القاعدية وتوفير خدمات تطور وتحمي األطفال .5

  : أهم المخرجات التي حققها المشروع خالل العام المنصرم

  ذكور 6إناث و  117(تدريسية أو أفراد عاملين بالمؤسسات القاعدية   اتهيئمن أعضاء  اً فرد  123تدريب   .(  
  ذكور 65و إناث 890 (من مقدمي الرعاية 955تدريب(.   
  ذكور 482إناث و 440(طفل 922باأليام المفتوحة التي استفاد منها  والدةً  133مشاركة.(  
 ذكور 419و  إناث 405(التي نفذت بالمشروع ية للمراهقين و من الورش التوع اً مراهق 824 استفاد.(  
  ذكور 72إناث و 44(يافعا  116استفاد منها شبابية تنفيذ مبادرات .(  
  طفل من ورشات تثقيف األقران 264استفاد )PTP (التي نفذها الطالئع .  
  ذكور 105إناث و 111(شابة من ورش تدريب المدربين و  اً شاب 216استفاد.( 
  ذكور 809إناث و 545(طالبة من الزوايا التعليمية و  اً طالب 1354استفاد قرابة.(  

  

  :مشروع التكيف االيجابي لألطفال: رابعا

م بتعليم نوعي وبيئة تعزيز فرص األطفال الفلسطينيين في التنعّ إلى " إنقاذ الطفل"يهدف المشروع الممول من مؤسسة 
  .تعليمية آمنة وٕالى تعزيز الصحة النفسية لألطفال المقدسيين المشاركين وعائالتهم وتعزيز آليات التكيف االيجابي لديهم

: 2013عام خرجات التي حققها المشروع خالل أهم الم  

سنة في جلسات برنامج التكيف االيجابي لألطفال المقدسيين  15- 11وطفلة من الفئة العمرية  طفالً  800مشاركة  .1
  . جلسة في كل من المدارس العشر المشاركة 12والبالغ عددها 

  .ساعة 720جلسة تكيف ايجابي بواقع  480تنفيذ  .2
  . ورشة عمل لألهل في المدارس العشر المشاركة 20تنفيذ  .3
أيام تدريبية حول مفهوم التكيف االيجابي  8واألخصائيين االجتماعين من كال الجنسين من  من المعلمين 20 استفاد .4

 . والذي يتناول سبل الحد من كافة أشكال العنف" سالمتي سالمتك"ليات العمل من خالل تدريب آو 
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). ين والمعلماتمع المعلم 2مع األهل، و 2مع األطفال،  3(مجموعات بؤرية لتحديد مؤشرات رفاه األطفال  7عقد  .5
وكذلك لقياس اثر  ،هذا النشاط تم كجزء من دراسة مرجعية لتحديد مؤشرات رفاه األطفال في المدارس المشاركة

  . المشروع على األطفال المشاركين في البرنامج
  .أيام 5مخيمات صيفية في العشر مدارس المشاركة حيث كانت مدة كل مخيم  10تنفيذ  .6
  . أيام 3تنفيذ مخيم شتوي واحد مدته  .7
  ).دبكة، رسم، ديكوباج، تصنيع دمى، إكسسوارات، وٕاسعاف أولي(لألطفال حول مواضيع مختلفة  اً تدريب 17تنفيذ  .8
  ". اعرف بلدك"جوالت سياحة ضمن نشاط  9 عقد حوالي .9

 . شيخ سعدمتر للمظلة الواحدة لمدرستي ذكور مخيم شعفاط وذكور ال 300بناء مظلتين بمساحة  .10
  .المشاركة العشر أيام مفتوحة لألطفال في  المدارس 8عقد  .11

   

ضافية هذا العام لالرتقاء بالمستوى إتعليمية تجهيزات مكتبية و على  ،المشاركة في المشروع العشرحصلت المدارس كما 
  :ها بالتاليالتعليمي لهذه المدارس، حيث تم تزويد

 مياه اتثالج. 
 5 ماكنات تصوير. 
 80 منجد للمسرح كرسي. 
  5 أجهزة بروجكتور . 
 10 أجهزة كمبيوتر البتوب. 
 9 أجهزة كمبيوتر مكتبي. 
  

إضافة  ،الجدير ذكره أن المركز قد قدم سنويا وعلى مدار ثالث سنوات مجموعة كبيرة من التجهيزات المدرسية والتعليمية
 .في البنية التحتية تحسيناتإلى 

 

  :التنميةجل أمشروع الشراكة من : خامسا

 من الحياتية  الظروف التغيير المطلوب لتحسين في تحقيق المحلية المجتمعات مساهمة تعزيزيهدف المشروع إلى 
  :البناءة في األنشطة المجتمعية من خاللو  الةالفعّ  المشاركة خالل

 .وواضحة الةفعّ  بطريقة االجتماعي للتغيير رؤية وضعب االشتراكعبر  المحلي المجتمع إثراء دور منظمات .1

 في إحداث التغيير من خالل ممارسة أفضل المحلي المجتمع ومنظمات الشريكة المنظمات تعزيز دور. 2
  .أهدافها إلى يساعدها الوصول هيكليتها بشكل ومساعدتها على تطوير ،الختصاصاتها

  .المحلي المجتمع ومنظمات بين الشركاء الشبكات في والعمل التعاون تطوير. 3
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  .مهامها لتنفيذ الالزمة والمالية المادية مواردها تعبئة المحلي على المجتمع ومنظمات قدرة الشركاء زيادة. 4

  :2013أهم مخرجات المشروع في

  ة/شاب 3,356مبادرة مجتمعية شبابية بمشاركة  18تنفيذ.  
  ة/شاب 20(بمشاركة " ة المبادراتار التغيير االجتماعي وٕاد"تنفيذ تدريب لبناء القدرات بعنوان ( 
  ،يعملون في مجال ) شخص 120(حيث تم عقد إفطار جماعي شعبي شارك فيه االحتفال بيوم المرأة العالمي

 . تقديم خدمات الدعم النفسي واالجتماعي
  ى الشباب حلقات نقاش تناولت موضوعات متنوعة منها قراءة تحليلية في الثورات العربية وانعكاساتها عل 5تنفيذ

 244كما تم تناول مواضيع أخرى مثل التنوع الثقافي وأهميته في إثراء الحالة الشبابية بمشاركة  ،الفلسطيني
 . ة/شاب

 عملها وأهدافهاإطار وتطوير متطوعا في االجتماع التأسيسي  60مشاركة تشكيل لجنة شبابية ب  . 
  ة في وقفة الثالثاء التي تهدف إلى المصالحة الوطنية وٕاحياء يوم العمال العالمي وذكرى /شاب 58مشاركة

 . النكبة
  شابًا وشابة 342تنفيذ فعاليات حملة قاطع احتاللك تمت بمشاركة. 

  

  :مبادرات مجتمعية

  : بين في الجدول التاليهو م اتم تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية الهادفة من خالل المشروع كم 

عدد 
 المشاركين

  اسم المبادرة المحافظة الموقع

 1 يوم تطوعي الخليل سوسيا 40
 2 يوم تطوعي طوباس المالح 55

 3 يوم المرأة غزة جحر الديك 120
 4 يوم االرض نابلس بورين 70

 5 يوم تطوعي رام اهللا بيتللو 170
 6 عيد العمال طولكرم طولكرم 250
 7 مخيم صيفي طولكرم جبال عنبتا  80
 8 يوم تطوعي طوباس مكحول  40
 9 مخيم صيفي غزة منتجع حيفا  50

نابلس- رام اهللا 1100 نابلس - رام اهللا   10 مهرجان التراث 
 11 حلقة مجتمعية  شمال غزة دار الشباب 57
 حلقة مجتمعية رفح مجتمع يابوس 51 12 
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مجموعة شبابية نشطة تمثل طموحات وهموم الشباب على مستوى  ساهمت نشاطات المشروع في العام المنصرم في إنشاء

حماية المستهلك حول أهم الحقائق المتعلقة بحماية المستهلك إضافة إلى فيلمين وثائقيين  مطبوعة تناولت تم إصدار. الوطن
  .ثريةواألماكن األ

وان  المدني، المجتمع لمنظمات اإلدارية اللجان في أعضاءً  يصبحوا نأالمشاركين في المشروع في  الشباب العديد منتمكن 
لنشاطات الشباب في مجموعة من النشاطات " الرؤية الوطنية"وتتجلى . المجالس المحلية في قراهم في يصبحوا أعضاء

  :نذكر منها التي عبرت عن مدى إدراك الشباب لهموم الوطن من خالل العديد من األنشطة التطوعية ،التطوعية

   

المشاركين من عدد   اسم النشاط التطوعي
  اإلناث

  عدد المشاركين 
  من الذكور

  المجموع

  200  120  80  التضامن مع األسرى
 40 22 18 التضامن الوطني في ذكرى النكبة 

 344 123 221 االحتالل حملة مقاطعة بضائع
 280 150 130حملة حماية المواقع األثرية 

 182 112 70 حملة حماية المستھلك 
 1046 527 519  :المجموع

  

 مشروع شباب غور األردن من اجل التغيير: سادسا

من  األغوارة الشباب في معانا للتخفيف من  ،تمكين الشباب الفلسطيني في األغوار اقتصاديا واجتماعيايهدف المشروع إلى 
تغيير الواقع إلى يسعى المشروع . وتهجير سكانه األغوار الهادفة إلى ضماإلسرائيلية المتبعة واإلجراءات القمعية  السياسات

هم من خاللها يمكن التي إلى مراكز التدريب المهني همتوجيهالعناية بالشباب و  خالل المفروض على شباب غور األردن من
   .العمل في المزارع والمستوطنات اإلسرائيلية عن اليبد بل أفضل يمثلصناعة مستق

 حلقة مجتمعية وسط غزة المغازي 55 13 
نابلس- رام اهللا 800 نابلس- رام اهللا  "فاداك"مهرجان    14 
 15  رسوم على الجدران   رام اهللا خربثا بني حارث  50
 16 عيد العمال طولكرم  طولكرم 250
رام اهللا رام اهللا 40  17 حملة المقاطعة 

كفر نعمة، عين عريك، بلعين،   80
 صفا

رام اهللا )للنساء(حملة المقاطعة   18 

  المجموع    3358
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اختيار وكيفية احتياجات سوق العمل الفلسطيني ب الحاليين طالب الجامعات والشباب يسعى المشروع إلى تعريفكما 
مع المؤسسات والشركات التي تعمل في  منهم الخريجين وتشبيكالتخصصات المالئمة ليحصلوا على وظائف بعد التخرج 

   . م تخصصاتهمئتال المنطقة للحصول على وظائف

  : 2013 عام أهم المخرجات التي حققها المشروع في

  وصبية باإلضافة إلى المنسقين على مجموعة من التدريبات المختلفة اً شاب 24تدريب.  
 المؤثرين في المنطقةاألفراد الشباب و  تشكيل لجان شبابية ومساندة لكل نادي ومركز نسوي ممثلة من. 
  في مراكز التدريب المهني فتاةو  اً شاب 28تدريب. 
  مختلفةالمؤسسات اللشركات و شهور في ا 3لمدة فتاة و  اً شاب 18تدريب . 
 جل تمكين الشباب اجتماعيا ونفسياحشد طاقات الكثير من المؤسسات وتوظيفها من ا. 
 ومجموعة من مراكز التدريب المهني في محافظتي أريحا  ،وزارة العملمع  مكتب التشغيل في  التعاون

 . ونابلس
  دعم أبنائهم في اختيار تخصصاتهم المستقبلية بناء على حاجة سوق العمل وليس بالطريقة لتوعية األهل

  .  العشوائية التقليدية
  

  :دعم المؤسسات القاعدية الشريكة في المشروع
 ،انترنتشبكات مراكز الشبابية وتزويدها بأجهزة حاسوب و ال مؤسسات لتمكينها من تأثيثلثماني  اً قدم المركز منح

  :التي استفادت من المنح المؤسساتو  قادرة على تقديم خدمات تلبي طموحات الشباب كونلت
  المحافظة  المؤسسة

  أريحا  نادي هالل اريحا
  أريحا  نادي النويعمة 

  أريحا  مركز نسوي العوجا
   أريحا  مركز نسوي فصايل 

 أريحا  نادي الجفتلك الرياضي
  أريحا  نادي الزبيدات الرياضي 

  طوباس   )العين البيضاء+كردلة+ بردلة(نادي طوباس 
  نابلس   نادي األغوار الوسطى 

   
شابا  626فيها  شارك فقد ،شباب من مختلف الجنسينأما الدورات التدريبية التي شهدت مشاركة فاعلة من ال

  :دورات تدريبية 6في  وشابة

 المجموع ذكور إناث التدريب
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 22 11 11 دورة تدريب مدربين في التطوير الوظيفي

 22 10 12 دورة في مسح سوق العمل 

 168 80 88 دورة في مهارات البحث عن عمل 

 64 33 31 دورة مسح السوق للشباب في المناطق 

 155 67 88 25- 18دورة التطوير الوظيفي من 

 192 138 54  18- 15دورة التطوير الوظيفي من 

  623  339  284  المجموع 

  
لتدريبات المختلفة، فتاة في ا 284 تحيث شارك ،في التدريبات للشابات لواضح من الملفت الحضور ا انكو 

االستفادة من بنك فلسطين بعد في على وظيفة الحصول  فيمن نادي هالل أريحا  الشاباتحدى إوتمكنت 
كما تمكن العديد من الشباب من االلتحاق بالمراكز المهنية وبعضهم . المشاركة في التدريبات ومعرض المهن

  .تمكن من الحصول على وظيفة
  

  :جهود حثيثة لتشبيك الشباب مع سوق العمل وتعريفهم باحتياجاته
وزارة "تم تشكيل لجان شبابية ومساندة في كل من األندية المشاركة في المشروع وتم عمل لقاءات بالتعاون مع 

 على، حيث تم التركيز على فئة الشباب الذين هم "الحركة العالمية للدفاع عن األطفال"و" الشؤون االجتماعية
سبل  هم حولهاليكما جرى عقد ورش توعية أل. ةالشؤون االجتماعي بالتنسيق معبعد دعوتهم  ،خالف مع القانون

اجتماعات مع اللجنة االستشارية للمشروع والتي تتكون من  كما عقدت ثالثة. الشباب في المجتمع دمج هؤالء
رابطة التدريب المهني "في كل من نابلس وطوباس وأريحا، " الغرفة التجارية"، "وزارة التربية والتعليم"، "وزارة العمل"

اتحاد "، و"مؤسسة إنقاذ الطفل"، "اتحاد نقابات العمال"، "مؤسسة التعاون"، " األلمانية للتعاونمؤسسة ال"، "يوالتقن
  . التشبيك معهم آليةالمؤسسات و  لشباب بالخدمات التي تقدمها تلكمن اجل تعريف ا" ناعات الفلسطينيةالص

  : معرض المهن والتشغيل في محافظة أريحا
للتعرف على  ،ألهالي والشبابفرصة ذهبية لبمثابة  معرض المهن والتشغيل الذي عقد في مدينة أريحا كان

األقسام الموجودة في الشركات ومؤسسات القطاع الخاص وأهم احتياجات الشركات والمؤسسات في الفترة 
متدربين من كل  3اك زات التي نتجت عن المعرض إشر ومن أهم االنجا. لتخصصات ونوعيتهاالمستقبلية من ا

من  اثنانتمكن و . ع الخاصشهور في شركات ومؤسسات القطا 3نادي ومركز نسوي شريك بالمشروع لمدة 
ووعدوا توظيف الشباب آخرين اجروا مقابالت  5الشباب من الحصول على وظائف بشكل رسمي، إضافة إلى 

 . بالحصول على الوظيفة
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  :جيالأ/ األطفالمشاركة مشروع التعلم و : سابعا
مجتمعاتهم بحيث يصبح و تمكين الفتيان والفتيات ليؤثروا بشكل إيجابي على عائالتهم يهدف المشروع إلى 

  .الطالئع مشاركين فاعلين ويحظون باالحترام في مجتمعاتهماألطفال و 
ابن خلدون،  بالشراكة مع نادي بسمة الرياضي، مؤسسةعاون مع مؤسسة الرؤيا العالمية و نفذ المشروع بالت
  :2013أهم مخرجات المشروع في .  ومؤسسة أصالة

  يافعا من الفتيان والفتيات ليصبحوا مدربين فاعلين وقادة  21ساعة تدريبية استهدفت تدريب  20تنفيذ
 .نيمجتمعي

  لبناء قدراتهم في التخطيط والعمل ضمن الفريق وتنفيذ المبادرات ة/يافعا  58ـ ساعة تدريبية ل 60تنفيذ. 

 المنشية"مبادرات مجتمعية إلعادة تأهيل حديقة  3تين في منطقة بيت الهيا ويتنفيذ حملتين مجتمع" ،
 . إنشاء مكتبة لألطفال، والتوعية حول الممارسات الصحية السليمة

  زوايا مختلفة 4الطالئع واشتمل على من األطفال و  60تأسيس ناٍد لألطفال ضم. 

 لتحديد مشاكل اليافعين ورفعها إلى صناع القرار طليعياً )  22(أسيس منتدى للشباب ضم ت. 

 إعداد دراسة لتحديد واقع األطفال في منطقة بيت الهيا. 

  
  :مشروع المواطنون الفاعلون: ثامنا

جل تحديد االحتياجات المجتمعية والتمكن من تطوير مشاريع أيهدف المشروع إلى تطوير قدرات األفراد من 
  .المشاكللمعالجة هذه القضايا و 

  :2013أهم مخرجات المشروع في 
  ساعة للدورة 24دورات تدريبية في كل من أريحا، رام اهللا، بيت لحم وخانيونس بواقع  8تنفيذ. 
  مجتمعيةتنموية مبادرات  5تنفيذ.  
  من  3 قامبعد ذلك  تدريبية، أيام 4لمدة  األردندورة تدريبية في في  المركز موظفيمشاركة أربعة من

  .للمشروع في محافظة خانيونس ةدورة تدريب تنفيذبالمشاركين 
 اإلعاقةذوي  من مبادرة لدمج األطفال في منطقة شمال قطاع غزة بشكل مباشر ة/يافعا 280 ةاستفاد 

 .آخر من المبادرة بشكل غير مباشر ة/يافعا 120 واستفاد، األصحاء األطفالمع 
  وتمثلت . عبر رعاية المسنين، والترفيه عنهم االجتماعيتعزيز قيم التكافل  تنفيذ مبادرة تهدف إلى

عقد تم و  ن المسنينم 35استهدفت  )دار المسنين(في جمعية الوفاء من خالل عقد يوم مفتوح المبادرة 
من  110شارك فيها  ترفيهيةرحلة  إلى تنفيذ باإلضافة اً مشارك 121ورشات توعية استفاد منها  4

  .المسنين
  اجتماعات لمجموعة من المشاركين للتخطيط للحملة الوطنية من الضفة وقطاع غزة عبر  3تنفيذ

 ."الفيديو كنفرس"
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  :أنشطة متنوعة
  طولكرم/المدارس في منطقة الكفريات بالتعاون مع المؤسسات القاعدية و مركز معا ينفذ فعالية ثقافية 

الرياضي   لتعاون مع نادي اتحاد كفر زيبادوبا 2013من شهر كانون األول من عام  24في الـ نفذ مركز معًا 
: وكانت المدارس المشاركة كالتالي   ،ا خمس مدارس بمنطقة الكفريات بمحافظة طولكرمفيهمسابقة ثقافية شاركت 

ة الثانوية المختلطة، مدرسمدرسة الراس الثانوية المختلطة، مدرسة كفر صور الثانوية المختلطة، مدرسة كفر عبوش 
الفعالية ضمن مشروع تعزيز األمن  ههذ وتأتي. كفر زيباد الثانوية المختلطة ومدرسة بنات كفر جمال الثانوية

. بتنفيذ مركز معامول من قبل الحكومة االسترالية وبالشراكة مع مؤسسة أفيدا و الغذائي من خالل بناء القدرات الم
 ًا وطالبةطالب   عشرين حيث بلغ عددهم حوالي ،المشاركين تفكير اإلبداعي عند الطالبهدفت الفعالية إلى تفعيل ال
تعزيز فكرة المنافسة الشريفة في   كما وساهمت، ن شخصا من الحضوريثمانوخمسة و   تلفةمن مجموع المدارس المخ

   .تعزيز مفهوم التواصل المجتمعي بين قرى الكفرياتو 

  والمؤسسات الشريكةاليونيسف تكرم مركز معا 

للمؤسسات المنخرطة في تنفيذ مشروع تطوير مساحات صديقة للطالئع في  نظمت منظمة اليونيسف حفال تكريمياً 
مركز معا والمجلس األعلى للشباب والرياضة ومؤسسة عشتار وتامر كل من ضم حفل التكريم . الضفة والقطاع

حول تطور الشراكة مع  شيد مديرة البرامج في المركز عرضاً وقد قدمت ساندرا ر  .والنيزك ودائرة تنمية الشباب
الجدير ذكره أن . اليونيسف واالنجازات التي حققها المركز ضمن هذا المشروع خالل السنوات الثالث الماضية

وقدم الدعم والتطوير المؤسسي لتلك  ،مركزا شبابيا في الضفة والقطاع 120المركز قد عمل خالل فترة المشروع مع 
التجهيزات المكتبية وتطوير المكتبات ومختبرات الكومبيوتر واألثاث المكتبي والقرطاسية  توالتي شمل ،لمراكزا

  .واألدوات الرياضية إضافة إلى البرامج التدريبية الموجهة الى مجالس اإلدارة والكادر العامل في تلك المؤسسات

، اً عام 18 حتى الـو  11 الـ ل مع الطالئع من سنكما شمل المشروع تنفيذ زوايا متعددة نفذت بشكل متواص 
كما نفذ المشروع وعبر الطالئع . تضمنت التدريب الرياضي واللغة العربية والرياضيات والدراما والمهارات الحياتية

ر كما وفّ . من هذا العدد% 55شكلت الفتيات  22,808بشكل مباشر  فيهوقد شارك . مبادرة تنموية 172أنفسهم 
والجدير ذكره أن المشروع ينفذ هذا العام في . ة في المراكز المختلفة/ة ومنشط/منسق 478 ـفرص عمل لالمشروع 

تقديرية  اً وفي نهاية الحفل وزعت اليونيسف دروع. في القطاع 10في الضفة و 17مركزا شبابيا منها  27
   .للمؤسسات الشريكة

  يختتم مشروع تمكين الشباب في األغوار" معا"مركز  

شهرًا، حيث استهدف  18والذي استمر  "األردنمشروع تمكين وتطوير الشباب في منطقة غور " مركز ال ىانه
الفلسطينية وبتمويل من  األهليةبالشراكة مع مركز تطوير المؤسسات  ونّفذسنة  29 - 15المشروع الشباب من سن 

نادي : الشريكة وهي األنديةبمرحلة تأهيل  ابتدأت المشروع بعدة مراحل مختلفة الوكالة الفرنسية للتنمية، وقد مرّ 
الوسطى،  األغوار، نادي الديوك، نادي العوجا، نادي فصايل، نادي الجفتلك، نادي الزبيدات، نادي أريحاهالل 

المختلفة،  واألنشطةتنفيذ البرامج قادرة على  األنديةحتى تكون هذه ) كردلة، بردلة، العين البيضاء( نادي طوباس
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عرض  أجهزةو وطابعات،  كومبيوتر أجهزة :المكتبية مثل الالزمة واألجهزة باألثاث األنديةزود المشروع هذه  وقد
 LCD  ضمت بمكتبات  أندية 4تزويد  إلى إضافة ،رياضيةالفرق للومالبس  ،ومالبس دبكة وكشافة ،تكييف أجهزةو

   .مجموعة كبيرة من الكتب والمراجع المتنوعة
والضغط  التخطيط االستراتيجيمجاالت في  اإلداريةاستهداف الهيئات التدريبية التي عقدت العديد من الدورات كما 

.  مناصرةالضغط و الحمالت ونظم المشروع العديد من ، األنديةلهذه  وٕاداريبناء نظام مالي كما تم . والمناصرة
تهم مثل التطوير الوظيفي، التفكير اهم من تطوير مهار تدريب الشباب على العديد من المهارات التي تمكن إلى إضافة
صغير، تعزيز تمكين المرأة، مهارات قيادية، تدريب مدربين، مبادرات ال روعكمش كيف تبدأ، واإلبداعيالناقد 
الزواج المبكر، حول مخاطر  توعويةبعض ورش العمل  إلى إضافة  تدريب دبكة وكشافة وكرة قدم،  شبابية،

  .والمخدرات

، فمنهم من تركزت خرآل ، وقد تنوعت المبادرات من نادٍ األنديةوقد اختتم المشروع بعمل مبادرات شبابية في هذه  
، تزويد مدرسة بمقاعد ومظالت، شراء حاويات نفايات، تأهيل أطفالمبادرته على عمل مالعب رياضية، حدائق 

  .عينهذه المبادرات من قبل الشباب والمتطو  وقد نفذت، أطفالروضة 

 مركز معا التنموي ينظم أيام مفتوحة لألطفال في قطاع غزة  

النشاط  تهدفسا .لألطفال في مختلف مناطق قطاع غزةأيام مفتوحة  ،ضمن مشروع مراكز العائلةو  نفذ المركز
"  .الوطن العربي يشاركنا الرياضة" مفتوحة تحمل شعار  أيامطفال في مختلف مناطق القطاع خالل أربعة  390
التي تساعد األطفال بمختلف فئاتهم  ،الترفيهيةلى العديد من األنشطة الرياضية و األيام المفتوحة ع اشتملتهذا و 

    .تفريغ الضغوط النفسية المختلفة التي يتعرضون لها و  ،أنفسهمالعمرية في الترويح عن 
 
 ةمساحات صديق يختتم مشروع" معا "مركز  بالشراكة مع اليونيسف وبتمويل من الشعب الياباني 

 :للطالئع في رام اهللا وغزة محفزًا الشباب على التغيير
تطلعات التنمية  مالفلسطيني وخاصة فئة الطالئع الفتية ممن تبنى عليه اإلنسانبضمن رؤيته في االستثمار 

   أشهرمشروع مساحات صديقة للطالئع، الذي استمر لمدة تسعة  مركز معاالمستقبلية والتغيير نحو األفضل، أختتم 
ناديا ومؤسسة مجتمعية  14استهدف المشروع . ولية وبتمويل من الشعب اليابانيبالشراكة مع منظمة اليونيسف الد

باشرة للفائدة الغير م   ة باإلضافة/طليعي ألف 12 من واستفاد منه بشكل مباشر ما يقارب ،في كل من رام اهللا وغزة
  .التي طالت المجتمعات التي تتواجد فيها األندية

المستهدفة في  األنديةتعزيز استقرار واستمرارية تطوير و ب االسهامفي  " مساحات صديقة"مشروع  أهداف تمثلت
مختلفة من خالل عدة  أنشطةالضفة الغربية وقطاع غزة من أجل التأثير االيجابي في مجتمعاتهم، لتتمكن من تقديم 

فنية، ثقافية، باإلضافة إلى المهارات الحياتية والتعليم المساند، مع المبادرات المجتمعية  االت رياضية، ترفيهية، مج
الحوار والتواصل مع المجتمعات و التي تلبي احتياج الطالئع والمجتمعات المحلية وتطوير مهارات اتخاذ القرار، 

 .ليتمكنوا من معرفة احتياجاتهم المجتمعية

   .القدس/ عبوين، دير ابو مشعل، رافات وبيت ريما في منطقة رام اهللا :أندية في الضفة هي 4  د من المشروع استفا
جمعية المستقبل،    جمعية البخاري،   :والمؤسسات التالية وهم األنديةفي غزة فقد استفادت من المشروع كل من  أما
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جمعية   عية رؤيا لتنمية القدرات، نادي النصر العربي، المغازي، جم/ نادي خدمات البريج، مركز البرامج النسائية
  .بيت حانون، الرؤيا الشبابية، مركز الفجر الشبابي/ مركز البرامج النسائية   الساحل،

  بصمات وانجازات المشروع
  :ومنها" مساحات صديقة"ضمن مشروع  األنشطةتنوعت 

واللغة االنجليزية والتي كانت لدعم وتقوية الطالئع حيث  فتح زوايا التعليم المساند مثل اللغة العربية، الرياضيات - 
  .منهجية عملت على تحسين مستواهم التعليمي وعالج نقاط الضعف لديهم من خالل أساليب وطرق ال

والتي من خاللها عملنا على تدريب خمسة طالئع من كل نادي بالمهارات الحياتية، ليتمكنوا  األقرانزاوية تثقيف    - 
  .من الطالئع من خالل زاوية المهارات الحياتية قرانهمأمن تدريب 

بهمة طالئعنا وتمثلت بأفالم كرتونية تحاكي قصص وقضايا ومشاكل  أنتجتزوايا الفنون التعبيرية التي     -
  .اجتماعية مع آلية التفكير بحلها عن طريق محاكاتها بفيلم كرتوني

طليعي وطليعية من  100لية في جبل النجمة، حيث استهدف المخيم الصيفي والذي عقد لمدة خمسة أيام متتا   -
التثقيفية التعليمية، والنشاطات  األلعابسنة تناولنا من خالله المواطنة الفاعلة،  17 – 10الفئة العمرية من 

الترفيهية، حيث نتج عن هذا المخيم شبكة من التواصل بين االربعة اندية في الضفة ليتمكنوا من تبادل الخبرات 
  .والمعرفة

في كل من غزة والضفة والذي شجع الطالئع على " دوري رياضي" 6النشاط الرياضي والذي من خالله تم عقد    -
  .الرياضة بروح المنافسة الطيبة ما بين الطالئع أنواعممارسة 

 األمسياتالرمضانية والتي نفذها الطالئع من خالل البرنامج وشاركوا بها المجتمعات المحلية بأجمل  األمسيات   -
والتي قدموا فيها فقراتهم الفنية الرائعة، والتي  أندية األربعةالمشتركة بين  األمسية إلى إضافةالمنفردة في كل نادي، 

  .بالنشاط أهلهمالفرصة للطالئع مشاركة  أتاحت
الدافعية عند الطالئع للتفكير العلمي والتركيز وحسن التنفيذ وتطوير قدراتهم  أثاروالذي " الفيشر تكنيك" نشاط   -

  .الذهنية والعقلية واإلدارية من خالل ممارسة هذا النشاط بتركيب القطع المختلفة
صحة والنظافة، التسرب بعض المواضيع مثل البهدفت الطالئع واألهالي بتوعيتهم الورشات التوعوية والتي است   -

  .الطفل وواجباته وغيرهامن المدارس، مضار التدخين، حقوق 
، أريحاتوثيق معرفتهم بالتاريخ الخاص بمنطقة  إلى أدتفي الضفة والتي  أنديةالتثقيفية لألربعة  ةالرحلتنظيم    -

  .بعةاألر  األنديةوتوسيع شبكة التواصل ما بين  ،توطيد عالقتهم ما بين بعض إلى إضافة
  .األهاليوالمنشطين بالتواصل الدائم مع  األنديةالفرصة لمنسقي  أتاحتالتي  األمور أولياءاجتماعات مع    -

والمؤسسات المستفيدة من المشروع بالقرطاسية التي تكفي إلتمام  األنديةتزويد : ومن ابرز انجازات المشروع العينية
في الضفة بما يلزم  اضة، وأثاث مكتبي حيث زود كل نادٍ زوايا التعليم المساند، لوازم رياضية إلمكانية فتح زاوية الري

   .ع في النادياكثر من نشاط في نفس اليوم والستيعاب عدد اكبر من الطالئ تنفيذمكتبي ليتمكنوا من  أثاثمن 
، وأجهزة العرض وماكنات التصوير ليتمكنوا من تسهيل عمل زيونزويدهم بالكاميرات وأجهزة التلفت إلىباإلضافة 

وزي  أدواتبالفرق الكشفية من  األنديةكما انه تم تجهيز بعض    .الزوايا وتسهيل استخدام الطالئع لألندية الصديقة
     .تجهيز فرق الدبكة إلى إضافةكشفي 
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  ومبادرات تدريب وورشات عمل
بواقع  لكل نادٍ  األقلزوايا على  3تم تدريب الطالئع من خالل الزوايا المتعددة والمختلفة في كل شهر، حيث تم عقد 

الرمضانية، الفنون التعبيرية، زاوية الفيشر تكنيك، المخيم  األمسيات إلى إضافة. ساعة تدريبية خالل كل شهر 48
  .طليعي وطليعية ألف 12بمشاركة ما يقارب    الصيفي، ورشات التوعية، الرحلة التثقيفية والمبادرات المجتمعية

رياضية لجميع  أوبيئية  أومبادرات شبابية مجتمعية محلية ورعايتها سواء ثقافية ل همميزات المشروع دعم من
، وبمشاركة الطالئع قامت كافة المساهمة المجتمعية إلى إضافة لكل مبادرة المركز موازنة  ، حيث خصصاألندية
  .والمؤسسات بتنفيذ مبادرتين لمراكز الضفة ومبادرة لمراكز غزة األندية

  

  مبادرات الطالئع قادرة على جعل الواقع أجمل
في نادي دير ابو مشعل  أنظفبيئتنا  أهمهاعّبر الطالئع عن احتياجهم المجتمعي عبر مبادرات مختلفة، وكان من 

بتنظيف جميعًا الذين قاموا و  أهاليوالتي شارك في تنفيذها اغلب شرائح المجتمع من مجلس قروي، مدارس، طالب، 
الى رسم اللوحات  إضافة  ،بيوت الطالئع ومدارسهمعلى حواف الطرق التي تصل ما بين  األشجارزراعة و البلدة، 
والتي استهدفت الحضانة في قرية عبوين فقد تم تجهيزها باأللعاب " همتنا بطالئع المستقبل"مبادرة  أما  .الجدارية

    .تحسين وضع الروضة ليتمكن الطالئع من استخدامها بالشكل الصحيح إلى إضافة ،الداخلية الخاصة باألطفال

عمل الطالئع من خاللها على تحسين وضع  فقد" 2013في عام  أجملمعا وسويا لنادي "ما مبادرة نادي رافات أ
تحسين الملعب ليتمكن الطالئع من  إلى إضافةالزراعية على ممرات النادي،  األحواضزراعة  عبرالنادي البيئي 

تزويدهم بالخزائن والطاوالت والكتب  وعمل مكتبة لألطفال داخل النادي من خالل ،استخدامه بطريقه آمنة
    .المناسبة

مبادرة  إلى إضافةللطالئع،  أمانا أكثرمبادرة اتحاد بني زيد فكانت تركيب خزانة للكهرباء ليكون وضع النادي  أما
عمل مقطع و ، عمل ورشات توعوية عن مضار التدخين، "ال للتدخين"والتي تخللها ماراثون يحمل شعار " ال للتدخين"

  ".ال للتدخين"مسرحي يتناول الموضوع، ورفع الشعارات والبوسترات تحمل شعار 
  

  مبادرات غزة ترسم األمل والبسمة رغم الحصار الخانق
جراء الة لصالح محيطهم المستنزف يساعدهم مركز معا في تحويل مبادراتهم الفعّ  الطالئع  أبدعوفي قطاع غزة 

  :من فترة ألخرى، ومنها ةكريالعس اعتداءاتهحصار االحتالل الغاشم و 
تتمحور حول االهتمام بالنظافة العامة، واالبتعاد عن حرق القمامة في الشوارع، حيث قام  :مبادرة جمعية الفخاري  

ع للفتيان والفتيات، تجمّ  أماكنبوسترات في  إلصاق إلىالطالئع بتنفيذ مجموعة من العروض المسرحية، باإلضافة 
  .عقد ورشات عمل في المنطقة إلىباإلضافة 

على  األطفالقامت المبادرة بمناقشة قضية النظافة العامة، ونظافة الشوارع، حيث عمل  :مبادرة جمعية المستقبل
يوم عمل  إلينفد الطالئع ورشات عمل باإلضافة ، كما نظافة واحترام البيئة أهميةعن  أقرانهمتوعية السكان و 

  تطوعي بمشاركة البلدية
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المحافظة على سالمتنا  وأهميةخطر استخدام الدراجات النارية،  إلىتطرقت المبادرة  :ة نادي خدمات البريجمبادر 
لحث وذلك قام الطالئع بعمل ورشات توعية، توزيع ملصقات وجداول مدرسية، حيث استخدام الطريق،  أثناء

  .على عدم سياقة الدراجات النارية وكيفية استخدام الطريق بشكل آمن األطفال
ناقشت المبادرة مشكلة نظافة مخيم المغازي، حيث تم تنفيذ مجموعة من  :المغازي –مبادرة مركز البرامج النسائية 

المغازي، كما قام  التوعوية لألهالي، شملت زيارات ميدانية ويوم عمل تطوعي في المخيم بالشراكة مع بلدية األنشطة
  الطالئع بلقاء رئيس البلدية ومناقشة الموضوع معه بشكل شخصي

 األسنانموضوع النظافة الشخصية مع التركيز على نظافة  إلىتطرقت المبادرة : مبادرة جمعية رؤيا لتنمية القدرات
نظافة  أدواتفايات، توزيع تدوير الن أنشطةمثل  األنشطةبعمل مجموعة من  توالفتيا نقام الفتياكما  .والمالبس

  .على األطفال عرض مسرحيات
ناقشت المبادرة موضوع ترشيد استهالك المياه، ومحاولة ترشيد االستخدام، قام الطالئع  :مبادرة نادي النصر العربي

  .عقد ورشات توعية وزيارات ميدانية للمنازل إلىبعرض مسرحيات في المدارس المحيطة، باإلضافة 
قامت هذه المبادرة بتعليم الفتيان والفتيات استخدام مخلفات البيئة لتصنيع دمى والعاب بدون  :الساحلمبادرة جمعية 

  .تكلفة
ترك  إلى أبناءهمحيث أن اغلب سكان المنطقة نظرًا لضيق الحال يدفعون  ،ناقشت المبادرة موضوع عمل األطفال

  .الدراسة من أجل العمل
تفاعل المجتمع المحلي وتعاونه مع المشروع في كافة  إنجاح المشروعت على العوامل التي ساعدلقد كان من أهم   

  .ألهدافه المشروعفي تحقيق  دوٌر اساسيٌ تنفيذ البرامج مع قطاع الشباب في مركز الخبرة كما كان ل   المناطق،

  "بعيوننا األغوار" :األغوار األغوار تحت عنوان الفوتوغرافية للطالئع في الصور معرض تنظيم 
 نائب وبحضور ،واألغوار أريحا في والتعليم التربية ومديرية الفتياني ماجد السيد واألغوار أريحا محافظ تحت رعاية

 مدير ،الحواش محمد السيد واألغوار أريحا في والتعليم التربية ومدير الرجوب جمال السيد واألغوار أريحا محافظ
 محمد األعمال زبيدات، ورجل سالمة الشركات قطاع ومسؤول ،العال عبد أيمن السيد أريحا في العربي البنك فرع

 مجالس ورؤساء مدارس ومدراء المحلي والحكم العمل ووزارة الصحة وزارة عن ممثلين إلى باإلضافة الجوهري
المركز واألغوار افتتح  أريحا محافظة في األمنية واألجهزة المختلفة والفعاليات اللجان ممثلي من وعدد، محلية
 حيث ،العالمية الرؤية مؤسسة من بتمويل مركزال نفذه والذي". بعيوننا األغوار" الفوتوغرافية الصور معرض

 األغوار منطقة عن تتحدث تصويرهم من فوتوغرافية لوحة مئة من أكثر األغوار من وطفالً  شاباً  12 استعرض
 وما م،همومه والحضور للمسؤولين وشرحوا صورهم المشاركون عرض وقد .فيها الحياة ونواحي تفاصيلها بكافة

 .عيونهمب هم يرونها كما األغوار منطقة في يشاهدونه

  
  

  قصص نجاح
   :القصة األولى

  مريم من كفر زيباد
  يد دافئة تصنع المعجزات
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لوال  واجتماعية إنسانيةالى مأساة  ة مريم من قرية كفر زيبادالصبي ن ليحواليم االجتماعي، كانا كفيلاألقدار والظل
قام باحتضان مريم من خالل مشروع مساحات صديقة للطالئع، حيث وجدت من يستمع  والذي ،تدخل مركز معا

  .لها ويشاركها اللعب والدردشة
وطاقمها وغطائها األخضر  بإمكانياتهاتجلس مريم على مقعد خشبي في ساحة مدرستها التي تعد نموذجية 

الدراما واأللعاب  أتعلم انأ، ...نادي الطالئع أحب انأ" :وبابتسامة ال تفارقها المحيط بالمبنى، تقول بارتياح
  ".لدي صديقات أصبحالمختلفة، كما 

 الطرق أكثران  إال، معاكسة لما يحلمره في اتجاهات دروبًا تسيّ أحيانًا  اإلنسانوبالرغم من ان القدر يفرض على 
المستقبلية، فقالت  أمنيتهائلت عن التي لم تترد حين سُ  ،مع مريمذا كان الحال كقتامة في نهايتها شعاع دافئ، ه

 ايكون فيه درجة ثانيةمن  إعاقة وهونظرًا لمعاناتها من اضطراب مايكروسفلي،  لـ مريمالمستحيلة  األمنية "طبيبة"
تنتج عن وال يعرف سبب هذه الحالة بدقة ولكن يعتقد العلماء أنها قد س صغيرا والجبهة مائلة، أمحيط الر 

اضطرابات جينية أو عن عوامل بيئية كإصابة األم الحامل بالحصبة األلمانية، وتقود هذه الحالة عادة إلى 
تتراوح درجته غالبًا من شديد إلى شديد جدًا، وكثيرًا ما ترتبط بعدة اضطرابات جسمية بسبب   التخلف العقلي الذي

  .الضرر الذي يلحق بالجهاز العصبي
  . صابتها أيضًا بداء السكريإمعين يحتضنها هو  إلىما يزيد من حاجتها و في حالة مريم، 

  
  خذت مريم الى عوالم من البهجة والحبأمساحات صديقة للطالئع 

تم التواصل مع والدة مريم والتي ترعى األسرة بعد وفاة الزوج،  األم  *من خالل مشروع مساحات صديقة للطالئع
ونظرًا لبعض المعتقدات الخاطئة، كانت تسعى لحرمان مريم من المدرسة عبر منعها من الذهاب ألسابيع، وكانت 

على فسي النفي المناسبات االجتماعية، األمر الذي كان له بالغ األثر  إظهارهابالبيت وعدم  إخفاءهاتحاول 
  .مريم

حيث تم الجلوس مع  بمثابة طوق النجاة لمريم،" مساحات صديقة للطالئع"كانت يد مركز معا عبر مشروع 
كما شرحنا لهم طبيعة مرض مريم وأن مستقبلها  مع أبناء جيلها، وتوضيح أهمية اندماج ابنتها االجتماعي تهاوالد

" قيمة"ما يساهم في جعل ، يتحدد بالجانب المهني والحرفي وليس العلمي نظرًا لصعوبات التعلم الشديدة لديها
قيم  .وتنال رزق يومها وترى الحياة بألوان ذات معاٍن عدة )حسب مقدرتها( للحياة في نظر مريم حيث تنتج وتعمل

  .ومستهلكة ال منتجةاذا بقيت وحيدة بالبيت، مريم  بهاشعر ت حياتية لن
والدتها، وبعد محادثات عدة اقتنعت األم  وٕاقناعولتحقيق ذلك وجب معالجة المشكلة من الناحية االجتماعية 

  . النخراط مع أقرانهالمريم إلى المدرسة أوًال  ونادي الطالئع ثانيًا  إرسالووافقت على 
  فيصدح اغاٍن وأناشيد تيه مريم قمقمالكالم يخرج من 

يضج بالحياة  من الداخل وبين الجدران الصامتة في النادي، حيث يتشابه كأي مبنى من الناحية الفيزيائية، لكنه
من الفتيات والشبان، أيامها  اً المشاعر التي من شأنها أن تلون أيام مريم وكثير  ،والضحكات والفعاليات والتعبيرات

عجز عن ألماذا أنا مختلفة، ولماذا أعامل بهذه الطريقة، ولماذا : الحيرة والتوهان واألسئلةالتي كانت مليئة ب
  .التعبير؟؟
السعيدة ملكات التعبير لديها، فنطقت بعد أن  األحاسيسفي النادي عالم مريم، فجرت  والفعاليات األنشطةغمرت 

مدير  مع "مساحات صديقة للطالئع"نادي  من قبل ادارة كان الصمت صديقها، ولضمان نتائج قصوى تم التحدث
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المدرسة والهيئة التدريسية للتعامل مع احتياجاتها، وخاصة أنها مصابة بمرض السكري، وبحاجة للخروج من 
  .الصف أكثر من مرة لقضاء حاجتها

 .أصدقاءمع مجموعات ولها  النادي، مريم تغني وتلعب وتتحدثلم تصدق أم مريم وعماتها ما يرين حين يزرن 
حفز النادي على اعتماد مريم في العديد من األنشطة التي تتناسب وقدراتها، ما كان وسيكون له كبير األمر الذي 

  .األثر على زرع ثقة مريم بنفسها
درجة من الناحية االجتماعية، فمن فتاة خجولة  180مريم وبشهادة معلماتها ومنشطة نادي كفر زيباد، قد تحولت 

ا تلتزم صديقات تتحدث معهن، واالهم انه لهاجتماعية، ، إما قل ودل، الى فتاة مبتسمة إالّ ليوم ال تتحدث في ا
  .  مرات في االسبوع ثالثالدوام في النادي 

في منطقة طولكرم، سنبقى الى جانب مريم، حتى تكون فاعلة ومنتجة في  المشروعمنسق سهمود يقول مهند 
مرة كطليعية ومرة لحالتها الفريدة (  طيلة حياتها، سنمنح مريم اهتمامًا مرتينالمجتمع بدًال من أن تكون اعتمادية 

  .مريم ا، آملين دوام االبتسامة على محي)بين أقرانها الطالئع والطليعيات
  
  مشروع مساحات صديقة للطالئع يمّول بدعم من اليونيسيف وينّفذ من قبل مركز معا*

  
  

  :ة الثانيةقصال

   اإليماندار  جمعية 
وزقزقة العصافير  األطفالات كومقاعد استراحة  تعج بضح وألعابتأهيل حديقة خضراء بأشجار   

قلقيلية الذين وجدوا  أطفالمهما بدت الظروف صعبة، فالحياة ال تخلو من سفراء المحبة،  وهكذا كان الحال مع 
الظروف الى عالم وحيد مجهول  مالحضن الدافئ في الوقت الذي لفظته "األيتام إليواء اإليمانجمعية دار "في 
ليأوي أولئك األطفال ويجعل حياتهم قريبة نوعًا ما من حياة األسر  هل الخيرأفجاء الميتم وبمساعدات ، قاسٍ 

تلون حياتهم وتنثر فيها  وألعاب بأشجاربفضل مربيات حنونات وتجهيزات ووسائل ترفيه وحديقة خضراء  ،العادية
.الدفء  
؟ الجواب من كيف ،اإليمانكان هناك بصمة واستدامة للعمل الخيري في جمعية  "معاً "العمل التنموي لمركز 

".المواطنون الفاعلون"خالل مشروع   
الذي ضم مجموعة من شباب وشابات محافظة قلقيلية، في تعزيز قدرات " المواطنون الفاعلون"ساهم مشروع 

ها أو في محيطهم العام، فيالمدينة التي يقطنون  وأالمتدربين في موضوع تحديد االحتياج المجتمعي في القرية 
من خالل حديقة  وحاجتها للتوسعة الخارجية إليماناعلى جمعية دار  أجمعتن نسبة كبيرة من الشباب أ والمفاجأة
.ولوازمها  
ينجحون بامتياز" المواطنون الفاعلون"شباب   
عامًا تقول  24لعمل المجتمعي منذ أكثر من في امنخرطة مديرة المشروع في مركز معا، تكروري  - قدوميغادة 

هذا  ألضعافن الميتم يحتاج أعلمهم ولدوالر،  2000كانت قيمة الدعم للشباب " عن المبادرة الخاصة بالميتم، 
ن تواصلوا مع البلدية التي بأنشاء حديقة خارجية، إ ةتحقيق مبادر كاملين ل، فقد بذلوا جهدهم خالل شهرين مبلغال
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 وا لمشتل تبرعأثم لج وجعلها مستوية، األرض بتنظيفمع جرافة تبرعت  اتفقواثم  ،األرضتبرعت لهم بقطعة 
 مجانيِ  شركة الكهرباء بخط ازودتهو بمقاعد خشبية،  أحد النجارينتبرع لها كما بجزء كبير من الشتالت،  للجمعية
.الحديقة إلنارة  

عية ال يمكن أن يغفل الحديقة التي أصبحت معلمًا ومكانًا لتنفيذ الفعاليات المختلفة لألطفال من يسأل عن الجم
من قبل المؤسسات المختلفة، ومثل كل الحدائق، تكتسي أرض الحديقة بالنجيل األخضر، وتحيطها األشجار 

راشات، ويتأملون حركة الغيوم ونباتات الزينة، تتردد عليها العصافير والقطط، وعلى مقاعدها يتتبع األطفال الف
.ويستمعون ألصوات العصافير، وفي إحدى زواياها حوض رملي كبير فيه ألعاب مختلفة للهو والتسلية  

شيكل من الف  25جمع مبلغ  "المواطنون الفاعلون"يتمثل في تمكن شباب برنامج كان وفق القدومي، االنجاز 
بل  اه،كل حسب سكن ا مناطقياً كروا تفكيرا ضيقانهم لم يف لواألجم، حتياج الميتمكانت منحة ال آالف 7 أصل

. فائدةو  إنسانية وأكثرفكروا تفكيرًا اكبر   
  

  الحديقة واجهة الميتم وسر بهجته
عام  تأسستعن الجمعية التي  ،األطفال يناديهاخالتو غادة كما  ، أوالسيدة غادة حج حسن مديرة الميتمتتحدث 

يتيمًا  26 احتضان حاول مع طاقمهات ، بحيثواالجتماعييعانون من اليتم الطبيعي  نالذي األطفال إليواء 96
 عمدن الأيزات والفعاليات، مشيرة الى همن حيث العناية والتجقدر المستطاع بأجواء البيت الطبيعية  وٕاشعارهم
. في المجتمع المحليهل الخير أمن مقدم  بشكل عام  

هي . من ارض خراب مليئة بالطمم والنفايات الى حديقة زاهية جذبت بخضرتها الطيور": وعن الحديقة تقول
 واجهة خير للميتم، تالحديقة كان.  ليلهوا ويستنشقوا الهواء العليل خارج الجدران والغرف لألطفالمساحة حرة 

الغربية والداخل  الضفةمن وفود من  ،لألطفالنشطة وحمالت ترفيهية أمن  ت الخارجيةفمعها كثرت الفعاليا
. "الفلسطيني  

المساهمة المجتمعية العالية وروح العمل  هي في وفق القدومي "المواطنون الفاعلون"العبر المستخلصة من مبادرة 
حول  المبادرة وجعلها مثاًال يحتذى به إنجاحب حيث ساهموا، إلى فكر الشباب الفلسطينيالتطوعي العائدة بقوة 

.االستدامة  
المواطنون "شباب جهود القرار في قلقيلية ساهموا في المبادرة من خالل  أصحابأهم ي إلى أن تشير القدوم

من المحافظ ورئيس البلدية ورؤساء المجالس القروية في المحافظة، مدير فرع شركة  الكهرباء في " الفاعلون
.المدينة، كلهم مدوا يد العون  

ختمت القدومي ."بظرف شهرين ةالتطوعي لما رأينا الحديقة خضراء زاهي اإلنسانيالشباب المؤمن بالعمل  لوال"  
 

  برنامج المواطنون الفاعلون ينفذ بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني ومركز معا

  

  :القصة الثالثة
  في قلب أحد األحياء البائسة في القدس

في القدس وأفراديرسم االبتسامة على وجوه عائالت مركز معا   
في الشوارع  األطفالحد األحياء المقدسية على الجهة الشرقية للبلدة القديمة، تكتظ بيوت وتضيق شوارع وتختفي المساحات، وترى أفي 
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 .المكتسية بخضرة الربيع، يلهون معرضين حياتهم للخطر فال بديل لهم من مالعب او متنزهات الحادة على منحدرات تالل المنطقة أو
سر على بعضها تنعدم صفة الخصوصية بين العائالت حيث تنفتح األمحافظة جدًا بالتمسك بعادات وتقاليد  هناك حيث تتسم المنطقة

.ويتسرب األبناء في عمر مبكر األهل، فيما ينخفض مستوى التعليم لدى البعض ضمن نمط العوائل الممتدة  
النفسي  تحسين خدمات الدعممشروع ضمن ا العالم من وسط تلك الظروف الصعبة غير المرحبة بالغريب، اقتحم المرشد النفسي هذ

هل للتعاطي مع قضايا لذي يهدف الى رفع مستوى الوعي لألوا ،*المنفذ من قبل مركز معا القدسوعائالت في واالجتماعي لطالئع 
.في مشاكل اجتماعية ونفسية ال تنتهي ممن تاه منهم وخاصةً للكثير  صديقاً وأصبح مع الوقت  .المجتمع   

يشير االخصائي إلى انتشار مشاكل عديدة في الحي، حيث يحاول بدوره تشخيص المشكالت وتوجيه العائالت واألفراد الى مختصين 
العنف، الحركة الزائدة، العصبية، صعوبات التعلم، تقدير الذات والثقة بالنفس، الوسواس القهري، وضمور : لمعالجة مشاكلهم، ومنها

.وغيرها من الحاالت الصرعو  رك الزائد، التوتركتئاب، التحاالعضالت، ال  
استطاع مشروع تحسين الخدمات الوصول الى قلب العائالت المقدسية واحداث التغيير النفسي واالجتماعي داخل هذه العائالت، عبر 

ا الفردية والحساسة ولكن وقد برز خالل المشروع العديد من القضاي. رفع مستوى وعي االهل في التعاطي مع قضايا الطفولة والمراهقة
.بخبرة المرشدين تمكنوا من كسب ثقة المجتمع المستهدف  

الرغم من التردد في البداية إال ان حب التجربة دفعها وعلى  ،اخوة زوجهاأم لخمسة أبناء، تقيم في شقة ضمن عمارة تضم  .م، ع*
.كمت لدرجة كادت معها ان تختنق من األلمت بداية الحلول لمشاكلها التي ترالدخول عالم االرشاد ومن بعدها كان  

يعود ليًال وبدًال من ان يبدي اشتياقه  طوال النهاربالكآبة، فزوجها الذي يعمل في  تشحةمور جعلت حياتها مأع من عدة . تعاني م
في العالقة  إنسانيةيقوم باالعتداء عليها جنسيًا في الفراش، وال يعرف لغة حوار  ،طفالهماأتتابع شؤون  يومهاوتقديره لزوجته التي قضت 

وتدخل في  تفاقم الوضع أكثر على األميقبل ان األخصائي بًا نفسية كان ال بد من طرحها على  دما سبب لها ن العنف،الحميمة سوى 
.دنيا االكتئاب وبالتالي يصبح مصير األبناء مقلقاً   

 إرشاديةالحي عبر  جلسات  أهاليبعد جهود حثيثة ان يبني روابط ثقة مع  األخيرلم تأت من فراغ، فقد استطاع  خصائيباأل األمثقة 
ولكن مع الوقت الحي،  مام هذا الشاب الغريب الذي يقتحم خصوصياتأ، في البداية كان هناك نوع من التحفظ وأفرادلمجموعات 

.أكثر في طرح المشاكل عليهتم االنفتاح  ،صل وكسب الثقةاالجتماعية في التوا األخصائي مهاراتول  
فكأسي المليء بالهموم بدأ يفّرغ من اما بوجود البرنامج ، ت بناري ولتطاير شرري على أبنائيالحترق لم أجد االستشارة من مركز معالو "

.عرها بفضل جلسات اإلرشادع التي أصبحت ماهرة في التعبير والوصف الدقيق لمشا.تقول م". محتواه رويدًا رويداً   
مشاعرها له  إيصالونصائح  لها لتعتمدها عند وصول زوجها البيت لتحاول  إرشاداتتوجيه  األخصائي ع، فقد حاول. بالنسبة لحالة م

أسّرته على ما  األخير مع الزوج دون ان يتم اطالع األخصائيالعنيف في التعامل معها، وفي ذات الوقت جلس  ألسلوبهورفضها 
.اآلخرين لمراعاة مشاعر واالبتعاد عن العنفللحوار  على طرقٍ  إرشادهوتم  ةالزوج  

خف أ له همومي واسر له بمشاكلي، صار وقع المشكلة عليّ  أشكوارتحت كثيرًا حين وجدت من ": ع.تقول م إرشاديةبعد عدة لقاءات 
."تحسنًا من قبل زوجي في تعامله معي لمستنني أوطأة، كما   

  
  األطفال من خالل األم المتصالحة مع نفسهاإرشاد 

ماكن المناسبة، ويبذل جهده إليجاد الحلول لهم وتوجيههم الى األ أيضا أطفاليعلى اطالع بمشاكل األخصائي  أصبح : "ع.تضيف م
ح على صديقة معلمة مدرسة الطفل واالقترالالى التوجه  باألخصائيفلدى ابني  صعوبات في التعلم تعرقل مسيرته التعليمية، ما حدا 

."كاديميا للحاق بركب زمالئهأبالتفرغ للطالب لدعمه   
كون  ،لى مختص بهذا الشأنإخر الذي يعاني من فرط حركة زائدة في توجيه ولدها اآل األخصائيمن خالل  المشروعكما ساعد 

.الموضوع ليس طبيعيًا كما يعتقد البعض  
من عمرها نوبات هلع اثناء ذهابها  عاماً  14الفتاة وهي ابنة الحي، وانتابت وحين تعرضت ابنتها لمحاوالت تحرش من رجل في 

م لتحاول التقرب من ابنتها ومنحها الثقة لتسر لها كل ما ينتابها من أللبتوجيه نصائح  األخصائيالمدرسة، قام  )الى ومن(وعودتها 
وخاصة أن األخيرة تمر بمراحل التحول  في الحياة الخارجية أقوىمن الحنان واألمان يجعلها  تشعر االبنة بجوٍ ما جعل األم مشاعر، 

.النفسية والبيولوجية المرتبطة بالمراهقة  
استطاع برنامج اإلرشاد النفسي واالجتماعي ومن خالل دورات تتحدث عن قيم العطاء ومساعدة الغير، أن يفّعل مجموعات نسوية للقيام 

جمعية خيرية، عائالت محتاجة  ،مسنين لزيارة دورية إلى بيت بأدوار فاعلة في محيطهن، حيث تبادر كل فترة مجموعة من النسوة 
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.نة لهموتحاول تقديم يد المعو   
.يتحفظ مركز معا عن ذكر مكان القصة بالتحديد، أو اسم المتحدثة حفاظًا على خصوصية األسرة * 

المنفذ من قبل و  ، الممول من قبل اليونيسف،القدسوعائالت في النفسي واالجتماعي لطالئع  اإلرشادالدعم النفسي ضمن مشروع  **
  .امع
  

 
  

  :القصة الرابعة
  في أكثر المخيمات بؤسًا 

 مركز معا يفتح لطلبة مدرسة شعفاط بابًا نحو عوالم أخرى أكثر أمًال وحياة
ازدحام حجري كئيب، وبنية تحتية متردية، وخدمات شحيحة، وجدار يحجب األفق، وضوضاء وتلوث يجعل هذا 

.اإلنسانيالى كارثة على المستوى يتحول  األخيرة،التجمع الذي تضخم  بشكل مرعب في السنوات   
قد يتشابه وضع المخيمات الفلسطينية في البؤس، لكن مخيم شعفاط  تخطى الحدود، نظرًا للكثافة السكانية العالية 

الوجود في القدس لضمان  إلثبات والحاجةنتيجة رخص العقار  ،األخيرة في السنوات العشر إليهالتي نزحت 
فقد  اجتماعية ونفسية، إفرازاتينجم عنه والبيئي ن الوضع الفيزيائي ، وألوالحفاظ على الهوية المقدسية الحقوق

مال والشبان، ما من شأنه ان يؤثر على اآل األطفالتنعكس على  آخذتكان للمخيم ظواهر اجتماعية وسلوكية 
.المرجوة من الجيل المستقبلي لشباب القدس  

، وتوغل 2011صيف ، طرق باب المخيم في *مركز معا وضمن مشروع التكيف االيجابي لألطفال المقدسيين
تم تشخيص المشاكل ومن ثم  ن خالل الطلبة،وم مدرسته األكبر واألقدم التابعة لوكالة الغوث،داخل صفوف 

.المخيم واألخذ بيدهم نحو تحقيق األحالم أطفالوالسعي جاهدًا الحتواء  بأطراف الخيوطاالمساك   
هو تدخل نفسي اجتماعي وقائي يهدف الى تكيف الطلبة  وفق مرشدة المشروع أماني البشيتي التكيف االيجابي

 األطفال،تحسين الحالة النفسية االجتماعية وحماية  وقوانين المدرسة، واألقرانمع البيئة المحيطة مع المعلمين 
تحسين  على التعامل مع الضغط، األطفالالسليم، اطالع  التأقلمالتدريب على  ،بأنفسهملتقوية ثقتهم  معهمالعمل 

تحسين التركيز والمحفزات لحضور المدرسة، ان  ،حل المشكالت بدون عنف األطفال،التعاون والتفاعل بين 
نظمة حماية الطفل، التطرق الى قضايا العنف واالستغالل أوتقوية  تأسيس سعادة، أكثرالمشاركون  األطفاليكون 

.ضمن مجتمعهم األطفالالى  واإلساءة  
 إرشاديةجلسات في  إشراكهمتم عامًا  15-11 ما بين الـ عمارلأل صغيرةموعات تم اختيار مج: "البشيتي تضيف

التعبير عن النفس، حل النزاعات،  التحرش الجنسي، العنف،: تناقش معهم عدم مضامين منها بعد الدوام
.والمبادرات المجتمعيةالفردية المهارات  االتصال والتواصل، حقوق الطفل،  

من االهل الذين يتسمون بالتشدد ويرتبطون في ذات الوقت بمستويات تعليمية متدنية،  تحفظٌ هناك في البداية كان 
، تم باألهل بمشاركة المعلمينحول مناقشة بعض القضايا الحساسة كالتحرش الجنسي، ولكن مع جلسات خاصة  

.واإليمان بأهداف مركز معااالرتياح الى المرشدات   
 أساليبتشويقا وتفردًا مما اعتاد عليه الطلبة، فينتهجون  أكثر درشااإلتسعى مرشدات معا الى جعل حصص 

 ،التعبير الرسم، برامج ومناقشتها، الغناء،الالدراما والرياضة، مشاهدة  التفاعلية، لعابووسائل مختلفة من األ
.تمريرهبينه وبين الموضوع المنوي وغيرها من الوسائل التي تكسر الخوف والرهبة لدى الطالب وتبني جسورًا   
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  أكاديميتسرب وسوء تحصيل 

يمكن اغفال اثر السلوك  الة، عشعفاط،  كبيرة المساحة بملعب وصفوف واس إناثفي جولة سريعة لمدرسة 
 ،تجاه المدرسة غير االيجابية الطلبة الصفوف وما تحويه، ما يعكس مشاعرب من أذى لحقللطلبة  السلبي

 وطاقمها من مرشدين نفسيين "معا" ، ما يجعل المؤسسة االهليةالمدرسةمنهم خارج وبالتالي يتسرب عدد كبير 
.كبير مام تحدٍ أ واجتماعيين  

بشوشة دائمة الضحكة تقول  إنسانةيكشف الحديث معها عن   أربعينيةمديرة المدرسة السيدة جهاد مصطفى سيدة 
بحاجة الى وقت ليظهر على سلوك  مع أن التغيير":  بعض المهام تابعنومن حولها معلمات ي اإلدارةمن غرفة 

انه ال يمكن انكار التحول الذي لمسته المعلمات على طالباتهن ممن استفدن من مشروع التكيف  إالالفرد، 
ومعلماتهن وزميالتهن من  أنفسهنفي تعاملهن مع  لقد أثمر المشروع تغيرًا على سلوك الطالبات  ،االيجابي
تهن بنفسهن، فتح آفاق جديدة لهن بعيدًا عن الصورة النمطية للفتاة المتمثلة ، طريقة تفكيرهن وتعزيز ثقالطالبات

األكاديمي، والقدرة على التعامل مع تحصيلهن من أجل تحسين  أفضلالعمل بشكل ، وتباعًا ةبالزواج في سن مبكر 
".المواقف اليومية التي تتعرض لها الفتاة في المجتمع كالتحرش واالعتداءات الجنسية  

تستشهد معلمة الصف السادس غادة بقصة طالبة، فعلى الرغم من ان األخيرة تملك ذكاًء بشهادة معلماتها، إال 
في حصص التكيف االيجابي والحديث معها  إشراكها، بفضل الشرحاالنتباه الى  أوانها كانت ال تكترث بالدراسة 

 أصبحتمفيدة،  أعمالمن الوقت في  ستفادةوضرورة االعن طرق التعامل مع اآلخر واحترامه واإلصغاء إليه، 
ذلك إيجابًا شرح المعلمات وتتعامل بطريقة ألطف مع زميالتها ومعلماتها، وبالتالي أثر  إلىآية تلتزم باالستماع 

.على تحصيلها األكاديمي بشكل ايجابي  
  

  مركز معا كان مختلفًا عن باقي المؤسسات
والتي تمأل جدرانها  الذي تحدث من داخل غرفته الواسعة وفلمدير مدرسة الذكور السيد سامي نلم يخِف 

في النفسي  اإلرشادمشروع في   تنفيذتريد " معا"انطباعه األول حين سمع عن مؤسسة أهلية  خربشات للطلبة عن
مع مؤسسات أهلية عديدة لم تكن  مدرسةنظرًا لكون تجربة الحيث كان غير مرحٍب في البداية، مدرسة المخيم،  

لكن التجربة مع معا كسرت  وغياب اإلستراتيجية، بالفوضى والتشتتعملهم ، حيث اتسم في السابق مشجعة
.الصورة الرائجة  

معا  ...مركز معا من خالل طاقمه يعمل بمسؤولية وحس عاٍل وأداء مهني تجاه طلبتنا ضمن استراتيجية واضحة"
.المدير نوفل عّبر" ةكسب ثقتنا لسنين قادم  

لألسف يعترف نوفل أن مدرسة شعفاط للذكور على وجه الخصوص في ذيل المدارس من ناحية التحصيل 
االستثمار بأبنائهم جيدًا يدخلوهم مدرسة خاصة أو حكومية، أما القسم  أرادوااألكاديمي، ألن األهالي عمومًا ان 

م في مدرسة شعفاط األساسية معتقدين ان طاقم المعلمين غير اآلخر من غير المعنيين بتعليم أبنائهم فيدخلوه
يعانون بالمجمل من تأخر راكم نوعيات من الطلبة ت والنتيجةمؤهل والمدرسة غير قوية أكاديميًا وهذا خطأ فادح، 

.دراسي  
مضيفًا أن حصص . ملفتصباحي  تأخر ،واضحغياب كبير، تسرب  وفق المدير نوفل تتمثل في انعكاسات ذلك

الفئة األخرى بعضًا من  إكساببعد الدوام دمجت بين شريحتين الملتزمة بالتعليم وغير الملتزمة ليتم  اإلرشاد
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  .ايجابيات الفئة األولى
 ، االستماع لرأي اآلخر،األخر وتقبل تفهم ،حل النزاعاتجديدة كانت معدومة لديهم، مثل مفاهيم اكتسب الطلبة " 

 مخرين ويساعد في تيسير فهمهما يغني الطلبة اآل ،بالحصص نفسي إرشادنه من تلقو الطلبة يربطون ما ي وأصبح
.قال المدير نوفل ."للمادة  

 
 تأثير حصص التكيف االيجابي

كان  ،أحد طلبة الصف الثامن مثًال،" عز الدين: "يروي لنا المدير قصصًا مميزة عن التحوالت االيجابية للطلبة
لكن بعد انخراطه , صفهداخل غرفة  عن الدوام بشكل متواصل وال ينضبطويتغيب  ،العنف ضد اآلخرين يمارس

الشحنات تفريغ  الذي ساعده  كثيرًا فيموهبة فنية تتمثل في الرسم  لديهبالمشروع تغير لألفضل بحيث اكتشفنا ان 
.من الطلبة المبادرين جدا السلبية، وأصبح   

بعد  ،يعاني من خجل وانطواء شديدين في المدرسة وحتى في المنزل ، فقد كانأسامة أحد طلبة الصف الثامنأما 
وعبر فعاليات حصص التكيف اإليجابي، تم لمشروع خالل الفصل الماضي ل انضم, متابعته والجلوس مع ذويه

في  وجهة نظره وٕابداءالسؤال  إلىويبادر  ،حركة وتعبيرا عن رأيه أكثر تغيير في شخصيته فقد أصبح إحداث
.لمواقفمختلف ا   

كما ان  ،مية المهاراتنالنفسي وت اإلرشادي الشأنمركز معا صار مرجعية لألهالي والمدارس، في : "تقول البشيتي
البارز،  مركز معا رّكزت على دور، باحث حول المخيم أعدهاالتي  البحثية الدراسات إحدى جامعة القدس في

.فاعل وايجابي في المخيم كصاحب دور األخير ذكروامن المبحوثين  كثيراً  أنحيث   
 إطارخارج البيت ويتفاعلن بفعاليات خارج  أياماستطاع المركز ان ينظم مخيمًا للطالبات يبتن فيه ثالثة : "وختمت

الصفوف، ما يعد بالنسبة لمجتمع محافظ جدا كمخيم شعفاط انجازًا كبيرًا، األمر المماثل للذكور والذين كان أهلهم 
اكهم في فعاليات خارج نطاق المنطقة، لكن التسجيل  للمخيم عكس ثقة األهل ببرنامج أيضًا يتخوفون من إشر 

".مركز معا  
  .الطفل ومنفذ من قبل مركز معا إنقاذمشروع التكيف االيجابي ممول من برنامج *
  

  :القصة الخامسة
 الوسطى األغوارنادي 

  األغوارحالم شباب أبوابة كبيرة لتحقيق  ...مضمونلفي ا يتوسط سهول النصارية هو جميلمبنى 
الوسطى وهي النصارية، العقربانية، بيت حسن، النواجي،  األغوارقبل النادي، لم يكن في التجمعات السبعة في 

فروش بيت دجن، عين شبلي، أي مكان لالستفادة من وقت الفراغ او الترفيه عن النفس، وربما كان للشباب ارض 
عدة أشهر هي منفسهم الرياضي الوحيد، باإلضافة الى عادة االلتقاء مع األصدقاء في المنازل أو زراعية متاحة 

فالشباب يغرقون في وحدة  إجماالفالصورة محدودة أكثر، لكن  اإلناث أما. تبادل الحديث على أطراف الطرقات
.وروتين قاتل وتهميش كما هي األغوار عموماً   

 أوقاتل يفعّ  أننه أنادي للمنطقة من ش إنشاءلتباحث مبادرة  األغوارشباب  ، اجتمع مجموعة من2004في عام 
نادي، وبعدها  إقامةلحصول على ترخيص ل وزارة الرياضة والشباب إلىالتوجه  وكخطوة أولى تمالشباب والشابات، 

" جايكا"انية تم الحصول على منحة من الممثلية الياب الوسطى، األغوارمن خالل مجلس الخدمات المشترك في و 
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تم اختيار الموقع وكان على ارض . واالجتماعية والرياضيةالتثقيفية لممارسة النشاطات  انلبناء طابقين يخصص
.النصارية الى الشرق من مدينة نابلس  

التأثيث وتوفير " معا"ساهمت مؤسسة جايكا في بناء النادي وعملية التأثيث األولى، فيما كان لمركز العمل التنموي 
 وثقافياً  اجتماعياالنادي  إحياءواالهم كتاب في غرفة المكتبة مع أثاثها،  1000هيزات مختبر الحاسوب وتوفير تج

على صعيد  نقلة نوعية الشبانوالذي نقل  "*جل التغييرأغوار من شباب األ"عبر مشروع  وتمكين الشباب اقتصادياً 
.المستوطناتادماجهم في سوق العمل الفلسطيني وابعادهم عن العمل في   

 نادي تولد بين جدرانه األحالم
تكتشف أن مبناه الجميل يحتضن مضمونًا أجمل،   المصمم بطريقة توحي وكأنك أمام قلعة صغيرة، في زيارة للنادي

نحو شق حدثت وتحدث، كانت للكثيرين طريقًا منيرًا   فعاليات مختلفةتحكي عن نشاطات و  فكل غرفة في النادي 
.التي بدت صعبة وعسيرة على التطبيق في الماضي األحالم  

 األعضاءالستخدام  إنترنتمع  أجهزةيتألف النادي من غرفة واسعة للورشات، وغرفة حاسوب مؤلفة من ثمانية 
 غرفة المكتبة على رفوفن مختلف المواضيع ملف كتاب ف ما يزيد عن األطوتنفيذ الدورات المختلفة، فيما يص

وتقوية العضالت،  األجسامصالة رياضية لبناء  ن العقل السليم بالجسم السليم فـ للشبان، وألابإلغناء ثقافة الشب
.لأللعاب الرياضية الخفيفةوللنساء غرفة   

 واإلناثعضوًا،  250ن، وينتسب اليوم في النادي امن بينهم سيدت أعضاء 9في النادي من  اإلداريةالهيئة تتألف 
.نسبة جيدةيشكلون   
اسم على مسمى " شباب األغوار من أجل التغيير"مشروع   

في البداية "  :الذي يعمل أيضًا مزارعًا في أرضه منسق النادي الشاب ابراهيم شحادةمن غرفة االجتماعات تحدث 
المحرومة والممنوعة من  فئةكونهن ال ،عينناأنصب  اإلناثمشاركة وضعنا والفعاليات،  األنشطةوقبل الغوص في 

". زماعل مع محيطها بالشكل الالالتف  
وخاصًة التأهيل  التثقيفية وجود بناتهن بالدورات بأهمية إلقناعهن األهاليتواصل مع بشكل دائم بال يقوم ابراهيم لذلك
  .كما يخصص سيارته الخاصة لتأمين وصولهن إلى النادي لالستفادة من الدورات المختلفة، يالمهن

المهني  اإلرشادهي دورة ) ضمن مشروع شباب األغوار( أبرز الدورات المنفذة في النادي يشير ابراهيم إلى أن 
لطلبة وخريجي الجامعات،   25- 19طلبة المدارس، ومن  أي عام  18-15من  فئتين عمريتينوالتطوير الوظيفي ل

لى االختيار المناسب، عبر في التوجه ا مومساعدته الشباب والشاباتعند  المهنية حيث يتم من خاللها تلقف الميول
تيسير كتابة السيرة الذاتية ثم  من خالل وتحديد الذات حيث يتم التدريب على مهارات التقدم للوظيفة اإلرشاددورات 
 يتم تنظيم معرض تشغيلي، وفي ختام الورشات فيهاخبرة العمل  الكتساب والمؤسسات شركاتالالشباب في  تدريب

مؤهالتهم  من جهة، وتباعًا يعرضونالشباب من خالله على الشركات والمؤسسات  يتعرفبالتنسيق مع مركز معا 
.التي كتبت بطريقة مهنية بإشراف وتدريب من مركز معا هم الذاتيةعبر تقديم سير  العلمية أو المهنية  

دورات  "شباب األغوار"ف النادي ومن خالل ، كثّ 2013منذ نيسان : "يضيف ابراهيم الشاب المتحمس بشدة للنادي
وهو تقليص  أالوحد أمامه هدفًا أمهني، حيث وضع الو  األكاديمي المسارينتنمية مهارات وقدرات الشباب، عبر 

عمالة الشباب في المستوطنات ومنهم الكثير من الخريجين الجامعيين، عدا عن الحائرين في المنزل والمنتظرين 
.تنتشلهم من بحر البطالة فرصة عمل  
الوسطى  األغوارتصوروا في كل مناطق ": مشتكيًا من انخفاض نسبة المتعلمين في األغوار الوسطى يقول ابراهيم
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ما يضطر المزارعين الى دعوة طبيب بيطري من سلفيت  بيطري، أومهندس زراعي  أي أبنائهاال يوجد من 
.  "القرية الزراعية أمورومهندس زراعي من طمون لمتابعة   

من خالل الدورات، ومن أجل  وتمكينهم جيدا تأهيلهم يجب يلفت ابراهيم، ،المختلفة اتشركاللتفريغ الشباب على 
خالل وذلك يورو تشمل تكاليف المواصالت ومصروف الجيب  300 بقيمة "شد العود" وفر مركز معا منحة ذلك،

.مامهم ويدفعهم بقوة الى واقع الحياة العمليةأفترة التدريب، ما يذلل الصعوبات   
 خشبياً  راهيم من خالل مواقع التواصل االجتماعي كل ما يتعلق بالوظائف الشاغرة، كما يخصص لوحاً يتابع اب
وكذلك مجموعة من النشرات التوعوية في اختيار التخصصات ومعلومات عن مراكز  الصحف إعالناتلتثبيت 

.، يسميه زاوية المصادرالتدريب والمؤسسات  
"شباب األغوار"قصص نجاح مشروع   

عصام : على سبيل المثال ال الحصرثالث قصص نجاح أثمرت عن المشروع  إلىيشير ابراهيم بصورة سريعة 
ولكن طموحه بالعمل وتحدي الظروف، جعله يشارك في الدورات  حركية، إعاقةمن العقربانية يعاني من شاب 

ه تتناسب مع هذه المهنة المتعبة بعد أن اقتنع بأن قدرات اختيار مهنة الخياطة عصام في النادي، يقرر مهنيةال
.المهني في نابلس الشيخ خليفة للتدريب طالب مجتهد  يتعلم في مركز اآلنعصام . والممتعة في آن واحد  

،  من خالل ورش ماذا تصنع أو تتعلم بعده التوجيهي وهي حائرة أنهت فقد  ،ديانا حمدان من بيت حسن شابةال أما
ويصل النادي  تتدرب في المركز الثقافي في نابلس اآلنبمادة التجميل،  وهي  والتوجيه المهني تعلقت اإلرشاد

.مالحظات ايجابية من مركز التدريب عن خفة يد ديانا في العمل  
المشاركة  تحرمهاكانت تعيش بظروف صعبة  فقدعلى المتلقي،   تأثيرا أكثرية اشتية من  بيت حسن آ لكن قصة
والتدريب  اإلرشاد"في ورشات   اقنعناهم بضرورة مشاركتهإ و  زيارة أهل آية النادي إلى، ما دفع أنشطةفي أي 
 ت ان لديها موهبة الرسم، فتوجهت لكلية هشام حجاوي وأخذت تتعلم التصميم الجرافيكيفالدورة اكتش وأثناء ".المهني

.الذي أبدعت فيه بشكل ملحوظ  
 2011عام فمنذ االنطالقة الحقيقية الفعلية بة لنا معا كان بالنس" :يختم ابراهيم من أمام حديقة مبنى النادي

لشبابنا سند يلتجئون إليه، أصبح كما توطنات، العميقة من تقليص عدد العمالة في المس األهدافومشاريعنا تحقق 
".حين تظلم الدنيا أمامهم وتغلق األبواب  

 
الطفل  إنقاذبالشراكة مع مؤسسة " معا"جل التغيير ينفذ من قبل مركز العمل التنموي أمن  األغوارمشروع شباب *
  .األوروبيبتمويل من االتحاد و 
  
 
 

  :القصة السادسة
  

مؤهل  نادٍ  إلىمن بيت طين ...نادي الجفتلك   
ومهنية  وٕارشاديةبلقاءات تثقيفية التسكع بالطرقات والتسلي بأوراق اللعب  الشباب استبدلوا  

نواع المزروعات وتاللها الصخرية أالوسطى بسهولها الخضراء المزروعة بمختلف  األغوارالزائر لقرية الجفتلك في 
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الرغم من طبيعتها ب-المليئة بالكهوف، وبيوتها الطينية القديمة المتباعدة عن بعضها البعض، يشعر انه أمام قرية 
همشة وتفتقر للكثير من الخدمات مثل العديد من قرى مفهي الزمن الحديث،  إطارخارج   - الساحرة وبساطتها

.مناطق جـ في أراضيهااألغوار التي تقع معظم   
لعنة مناطق جـ وفق تصنيفات أوسلو، حرمت سكان العديد من القرى الفلسطينية من التطور استجابًة للكثافة 

تجمع  أليالسكانية واالحتياجات العصرية للحياة الكريمة، وفي ظل تلك الظروف تقل المرافق والخدمات الضرورية 
.بين الشباب "الوقت الضائع" منطقة، فيتنامى لألسفالصعوبة الحياة مع انعدام  وسائل الترفيه في فتتقاطع سكني،   

عوامل دفعت بمؤسسة جايكا اليابانية الى ترميم مبنى قديم كان عبارة عن جامع ليصبح مقَر النادي الجديد، بعد أن 
 دوراً لعبا " معا"وألن جايكا ومركز العمل التنموي . كان النادي عبارة عن بيت طين بائس ال يضم إال غرفة واحدة

ز النادي بعدة حواسيب، وباشر في تنفيذ المشروع يجهتالتأثيث و ما بدأته جايكا من خالل تكامليًا، فقد أكمل معا 
".شباب األغوار من أجل التغيير"بالنسبة للكثيرين ) األمل(  
كما أصبح عنوانًا،  مجتمعية ان تجد كان من الصعب على أي مؤسسة تريد ان تنفذ مشاريعَ  النادي  من دون"

للشباب عنواٌن يقضون فيه أوقات فراغهم ويرسمون معه طريق مستقبلهم، بعد أن كانت أوقاتهم تمضي بالتسكع على 
.يوسف بني عودة رئيس نادي الجفتلك الرياضيقال الشاب الثالثيني ". الطرقات أو التسلي بأوراق اللعب  

 ناٍد بسيط في شكله وٕامكانياته لكنه سند للكثيرين
 ةلدينا غرف" :يشرح بني عودة األخرى، عن تفاصيله من الرابعة عصرًا حتى الثامنة مساءً  الذي يفتح أبوابه يالناد

 لألطفالمخيم كشافة يشرف النادي على ،  و "بنج بونج"تنس  طاولةلتنظيم الورشات المختلفة، وغرفة حاسوب، 
".وأيلوليار أقطعة ارض زراعية تكون صالحة للعب ما بين على مقربة من النادي وفرقة دبكة، و   

الذي يتحدث من مكتبه ومن خلفه مجموعة من الدروع التقديرية النجازات النادي على  الشاب بني عودةال يدعي 
فما زال في طور في الجفتلك،  "مثالي"هو   2011الصعد المجتمعية، أن النادي الذي افتتح بشكله الحديث عام 

.وتنقصه بعض األمور اءاإلنش  
 األرضلتصبح ملعبًا، ألن  وتأهيلهاملعب خاص بهم، ننتظر الحصول على قطعة ارض  إلىالشباب بحاجة "

الزراعية ال تصلح إال ألشهر معدودة، كما ننتظر الدعم للحصول على قاعة حديد ليمارس الشبان هواية بناء 
.يقول بني عودة" األجسام  

المؤسسات  مشاريع العديد من ، يحتضنعضوًا وعلى الرغم من بساطته 154ؤلف من اصبح النادي اليوم  الم
.، لمختلف شرائح المجتمعوتأهيلية وٕارشاديةالمعنية بدعم صمود األغوار، فبين جدرانه تنظم دورات توعوية وتثقيفية   

ذي يحيوه، فعن طريق تلك تسعى تلك الدورات الى تغيير فكرة الشباب السوداوية عن الواقع  ال: "يكمل بني عودة
الفتيات والنساء ممن فرضت  أنجديدة، فضاءات واسعة، كما  آفاقالورشات وخاصة التدريب المهني تتفتح لهم 

عليهن الظروف االجتماعية أدوارًا نمطية محددة في مجتمعهن، يجدن اليوم مع النادي فرصتهن للتعبير عن رأيهن 
."هن تباعاً واقتحام الحياة العملية وتحقيق أحالم  

والبداية من النادي... قصص نجاح  
لكان   - لوال الدعم االرشادي والمهني المقدم من النادي- المهني يأتي الثمر، قصص نجاح  اإلرشادوما بعد ورشات 

: من ضمن تلك القصص التي يخبرنا عنها بني عودة سريعاً . طريق الشباب عسيرًا ومليئًا بالتوهان  
، "جل التغييرأمن  األغوارشباب " مشروعالمهني في نادي الجفتلك ضمن  اإلرشادبير فتاة شاركت في دورات ع

في كلية، ويملؤها اليأس من  اإلدارةحضرت عبير الورشة وهي ضائعة فيما يتعلق بمهنة المستقبل، كانت تتعلم 
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تم مساعدة عبير على التدريب في مستشفى  ،من خالل دورات التأهيل المهني .كيفية الحصول على وظيفة مناسبة
اليوم عبير  .تؤمن لها مواصالتها ومصروف جيبهامقدمة من مركز معًا،  اريحا الحكومي تساعدها منحة صغيرة 

.تأتي للنادي كل مرةٍ  تنقلها للزمالءتعمل في المستشفى وسعادتها بالوظيفة الجديدة   
محمد شاب كان يدرس  :األغوار أهالي إلىنجاحها  أصداءوصلت  أخرى مفتخرًا بنماذج شبابية بني عودةويضيف 

أن يتقدم  لشركة  محمد ، استطاعاإلرشاديةالدورة الهندسة الميكانيكية في الجامعةـ في السنة األخيرة ومن خالل 
ذات  بعد"  نديم"فيما ابدع  شاب آخر . الرفاعي للتبريد والتكييف في نابلس وهو اآلن موظف مشهود له بالحرفية

شيف محترف بالحلويات الشرقية والغربية ويحتل موقعًا جيدًا  حالياً  نديم .في التقدم ألكاديمية صنع الحلويات الدورة
. أريحا أحد فنادقفي   

بدعم  الموجود، حيث ما زال ينتظر المزيد ليكبر وتصبح فائدته اعم،  لكنه أفضلربما نادينا ليس : "بني عودةيختم 
العمل لخدمة الوطن، وفي  أبوابالمهمشة، فالنادي يفتح  األغوارة في ئشمعة مضيأضحى  معا ومؤسسات أخرى

.المستوطنات اخرى تفتحها أبواباالمقابل يوصد   
 

*مشروع شباب األغوار من اجل التغيير ينفذ من قبل مركز العمل التنموي "معا" بالشراكة مع مؤسسة إنقاذ الطفل 
 و بتمويل من االتحاد األوروبي.

 
  :القصة السابعة

  :ماذا يقول الطليعي احمد مؤيد في الصف الثامن في مدرسة دير ابو مشعل 
  "مساحات صديقة"ي فاحمد مؤيد يعيد اهتمامه بالمدرسة بعد المشاركة 

 
بعد انضمامي لمشروع مساحات صديقة للطالئع في لكن و  ،مستوى تحصيلي في المتوسط غالباكانت عالماتي و "

بدأت بلمس تحسن ملحوظ في  وبعد شهر واحد فقط ومشاركتي في جميع فعالياته،من هذا العام  أيلولشهر 
لى الحضور في كل زواياأصبحت أواظب عو بدأت االهتمام بمدرستي حيث  ،الدراسيوتحصيلي مستوى شخصيتي 

 على النتائج  وبعد امتحانات منتصف الفصل األول حصلتالمشروع والمشاركة في نشاطاته ومختلف فعالياته 
احرزت المرتبة األولى في مادة الرياضيات على مستوى و  في تحصيلي العلميتفوقت  حيث وكانت مفاجئة للجميع،

".ذلك بسبب التزامي بزوايا مشروع مساحات صديقة للطالئعو  ،صفي  

  القصة الثامنة

  :ألول مرةبممارسة هوايته المفضلة تمكن من االستمتاع الذي  محمد الجروقصة الشاب  

كرة (ممارسته لرياضته المفضلة  ه وبينتحول بين عاشق كرة السلة محمد الجرو كان يرى في قصر قامته عقدة
 حمد يخجل منمحيث كان  ".صديقة مساحات"في  هذه العقدة من خالل المشاركة تجاوز تمكن محمد من). السلة

من خالل المشاركة في أنشطة المشروع، استطاع محمد . في اللجوء للعالج لتحسين طوله يفكره و قصر قامت
مقابلة  استعاد ثقته بنفسه تدريجيا واستطاع كما . عام 14اإلقالع عن التدخين، حيث كان يدخن منذ ان كان عمره 

	.قم بتشجيعه على ممارسة اللعبة وبعد فترة دخل الفريالذي قاسلة الكرة لفريق كابتن 

  :القصة التاسعة من مشروع مواطنون فاعلون
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، انجاز وأملإبداعتحدي،   
حيث تعاني المحافظة  ،تلخص المبادرة التي قام بها مجموعة من الشباب في محافظة نابلس كلمات أربع
فقط من الشباب % 8خلل في عملية تعزيز وتفعيل دور الشباب وخاصة في العمل التطوعي، وقد تبين ان نسبة من 

عدم توفر المراكز التطوعية الكافية، وقلة الوعي بأهمية المشاركة باألعمال ي بسبب يشاركون في العمل التطوع
إلى إطالق مبادرة " مواطنون فاعلون"هذا الواقع المؤلم دفع مجموعة من الشباب المشاركين في مشروع . التطوعية

.مجتمعهم تنمية وتطويرل
شبابية من ة تم تشكيل مجموع دد من المؤسسات الشبابية الفاعلة، حيثع ةشاركانطلقت هذه المبادرة بم 

وفتح باب الرابطة لكل " رابطة مؤسسات العمل التطوعي"تحت اسم  ةمؤسسة شبابي 15 مثلونالمواطنين الفاعلين ي
.ة والفئويةالمصلحة العامة على المصالح الشخصي تقديممن لديه الرغبة في بناء مجتمعه و   

توالت الفعاليات  ومن ثم .ابطة باستهداف األطفال المرضى واأليتام برسم البسمة على وجوههمبدأ عمل الر 
شخص  1000واألنشطة وأخذت الفكرة تكبر وأعضاء الرابطة يزيدون عددا حتى أصبح عدد األعضاء المتطوعين 

تطوعية  ليشمل أعماالً اط الرابطة توقع ان يتسع نشمومن ال. مؤسسة 25 وعدد المؤسسات الشريكة في الرابطة
.كل محافظة من محافظات الوطنفي خيرية و   

  
  مشروع الشراكة من اجل التنمية: القصة العاشرة

  الشباب يقودون الحراك المجتمعي

 في أنشطة المشروع ولديه وعي سياسي، وجد ضالته قارئفي التاسعة والعشرين من العمر، مثقف شاب  أحمد،
صمم مجال تدخلها ف ،متطوعي المشروع وبادر باقتراح فكرة تأسيس لجنة شبابيةانخرط في العمل التطوعي مع و 

ة /شاب 35أسس الشاب مجموعة على الفيس بوك ضمت ما يقارب وتباعًا . بالتشاور مع بقية أفراد المجموعة
عمقوا التقى أحمد خالل أنشطة المشروع مجموعات كبيرة من الشباب الذين ت. يناقشون فيها خططهم ومقترحاتهم

بدأ أحمد  العنصري،" برافر"اإلعالن عن مشروع  على اثر. في نقاش قضاياهم والقضايا العامة في جلساتهم
عقد العديد من االجتماعات مع مجموعات  أوال ومن خالل الحراك ضد المشروع عبر وسائل التواصل االجتماعي

قفة احتجاجية أمام المجلس التشريعي ة في و /شاب 120خروج  حيث أدى هذا الحراك الشبابي إلى . شبابية
مشاركتي في : "يقول أحمد. ادراتالتضييق األمني على السماح بمثل هذه المبمن رغم بالالفلسطيني ضد المشروع 

 :وأضاف" الشراكة من أجل التنمية منحني القوة لالنتقال من إطار التفكير الى إطار الفعل الهادفبرنامج 
ع دائرة عالقاتي مع الشباب في كافة مناطق القطاع وأفسح لنا المجال في محاولة فرصة لتوسي يالمشروع منحن"

  " الوصول إلى رؤية لقضايانا
يحاول الحصول على دعم للمبادرات من بعض  ،أحمد يعمل اآلن على تصميم بعض المبادرات الشبابية

   .نجاح هذا الجهدإالمركز في  هالمؤسسات الدولية والمحلية ويساعد

  
 :راما تتغلب على وضعها النفسي وتعيد توحيد أسرتها من جديدقصة  :11رقم القصة 

تسكن في محافظة رفح، تعرفت راما على مركز العائلة بنادي خدمات رفح من خالل  اً عام 11راما فتاة تبلغ من العمر
كانت راما قبل انضمامها إلى . جليزيزيارة المنشطين لمدرستها والتعريف بزاويا التعليم المساند لمادتي الرياضيات واالن
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أثر ذلك . مركز العائلة تعاني من مشاكل نفسية بسبب انفصال والديها مما اثر سلبا على مستواها الدراسي، وفقا لمدرسيها
  .الوضع سلبا على صحتها النفسية فكانت تعاني من الكوابيس واألحالم المزعجة وتظهر عليها أعراض االكتئاب

النفسية ولذلك تم وضع إستراتجية للتعامل مع حالة راما من خالل  مر رفضت راما التعامل مع المرشدةفي بداية األ  
، ومن هنا بدأ اعلى التعامل معهمعتادًا و من الطفلة  اً قريب تكان ذيال ، األولمتابعة منشط الرياضيات مع المرشدة النفسية
وأصبحت أكثر قدرة على التعامل مع البيئة المحيطة  ،اسي والنفسي لدى راماالتحسن التدريجي يظهر على المستوى الدر 
  .  ومشاركة زمالئها في العديد من األنشطة

إلى  سي وعادت حالتها الصحية والنفسيةمن خالل االستفادة من نشاطات المشروع تمكنت راما من تحسين معدلها الدرا
كيف ال وقد قرر والديها التراجع عن قرار االنفصال ولم شمل األسرة من جديد، حيث كانت اللقاءات . وضعها السليم

المتكررة لوالدي الطفلة من نشاطات المشروع فرصة لهم إلعادة استبصار مشاكلهم السابقة ومساعدتهم لوضع حلول 
. مناسبة واتخاذ القرار السليم  

   :مين مصاريف العالج لديهاأفتاة من بيت حانون تقرر االعتماد على النفس وتة قص: 12رقم قصة ال

تعرفت . ءفي وضع اقتصادي سي ًا،شخص 32تعيش في بيت حنون في أسرة ممتدة مكونة من  في أوائل العشرين،فتاة 
على مركز العائلة في بيت حانون من صديقاتها واختارت االلتحاق بزاوية التجميل لبناء قدراتها ومهاراتها في هذا  الفتاة

  .حيث ان التجميل هوايتها المفضلة ،المجال

ولم تكمل دراستها الحقًا  ،من مشاكل نفسية وصحية، فهي فتاة انقطعت عن الذهاب إلى المدرسة في سن مبكرة) ر(تعاني 
شيكل  300 حوالي تحتاج الفتاة إلىو مشاكل صحية تعاني الفتاة أيضا من . لظروف الغير آمنة في منطقة سكنهاب ابسب

التي كانت عاجزة في تشعر بأنها عبء على األسرة  )ر(جعل  ءاقتصادي سيتعاني أسرة الفتاة من وضع . شهريا للعالج
  . دفع مستلزمات العالج عن كثير من األحيان

تتعلم فن التجميل وان تصقل ميولها في هذا المجال، وقامت بإنشاء مشروع  أن) ر(بعد التحاقها بمركز العائلة استطاعت 
صغير لتصفيف الشعر، وألنها كانت من المتميزات في الزاوية استطاعت االستفادة من المنحة المقدمة من مشروع مراكز 

ف عالجي وهذا أتمكن اليوم من توفير مصاري" : "ر"عد ثالثة أشهر تقول العائلة فقامت بإنشاء صالون صغير لنفسها وب
هل ستتمكن عائلتي من توفير مصاريف عالجي لهذا  ...في السابق كنت أفكر طوال الشهرف أهم شيء بالنسبة لي،

  " الشهر أم ال؟
فهي اليوم قادرة  ًا،أكثر استقرار هي اليوم لديها مصدر دخل في عمل كانت تطمح له وتستمتع به، وهي في حالة نفسية  وها

كم اشعر " :على االلتزام بمصاريف عالجها وقادرة أيضا على مساعدة أسرتها في أعباء الحياة فقد قالت لفريق العمل
بالسعادة حين أساعد أفراد أسرتي في تلبية احتياجاتهم واشعر بسعادة اكبر عندما أسدد مصاريف عالجي دون طلب 

  ".في الحياة ولي وجودٌ ني شخص ذو قيمة أأنا اليوم اشعر ب"أضافت قائلة و " حدأالمساعدة من 
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  :إبراھيم  يقود برلمان األطفال في المدرسةقصة  :13رقم  قصةال

في بيت الھيا شمال قطاع غزة، شارك إبراھيم  "الشيماء"يافع فلسطيني من سكان منطقة )  عاما 15(إبراھيم أبو درابي 

عية، حيث اكتسب إبراھيم مھارات مبادرات وحمالت مجتمعية وأيام تطو فيفي أنشطة مشروع التعلم ومشاركة األطفال 

  .قادة للمستقبلواد وتعزيز دورھم كررانه وبضرورة الدفاع عن حقوقھم وازداد اھتمامه بقضايا أقوخبرات جديدة و

أخرج حيث كنت ال كل اھتماماتي أن أحصل على أعلى العالمات في المدرسة، كانت ال أھتم بدراستي كثيرا، كنت طف"  

يقول إبراھيم "  جباتي المنزليةمن بيتي كثيرا وليس لي عالقات واسعة مع غيري من األطفال، فقط أركز في دراستي ووا

ھود قليلة صيانة استطعنا بج ،عشرات األطفال واليافعينبعد عامين من العمل في مشروع أجيال مع اليوم و: "يكملو

وسلطنا الضوء على عشرات القضايا والمشاكل الخاصة باألطفال وعملنا على  ،حديقة لألطفال وتوفير مكتبة عامة لھم

صناعة نلعب دوراً مھما في حل مشاكلنا ومع صناع القرار، أصبحت أؤمن بشكل كبير بأننا كأطفال يمكن أن حلھا 

ً  ،ستقبلنام لھذا البرلمان على مستوى  لذا رشحت نفسي كقائد مجتمعي لبرلمان األطفال في المدرسة، ثم أصبحت رئيسا

زلت أحتفظ  ماصانعي القرار والعمل على حلھا وتركز برنامجي االنتخابي على رفع مطالب أقراني إلى . قطاع غزة

  "بتفوقي الدراسي كما كنت في السابق

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  المرأةوتمكين برنامج تنمية : ثالثا
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ال تزال المرأة الفلسطينية تواجه العديد من التحديات االجتماعية واالقتصادية والثقافية، إضافة إلى التحديات السياسية 
لقد شاركت . وتبعات ذلك على وضع المرأة الناتجة عن استمرار االحتالل وممارساته العدوانية تجاه جميع فئات شعبنا

وقد دخل سجون االحتالل أكثر . رأة تاريخيا وبشكل نشط في جميع مراحل النضال الوطني وقدمت الشهيدات والجرحىالم
فان العديد من  ،التضحيات الكبيرة التي قدمتها وال تزال فبالرغم من. شابة وامرأة على مدى سنوات الصراع 15,000من 

تعترض طريق الشابات والنساء الفلسطينيات وفي مقدمتها تزايد حدة المؤشرات التنموية تشير إلى المشاكل الجدية التي 
، كما أن مساهمتها في القوة العاملة ال تزال متدنية جدا .، وخاصة الخريجات الجامعياتوالبطالة بين صفوف النساء ،الفقر

تها وقدر  الفلسطينية األراضي في االقتصادية البيئة بطبيعة مرتبطة العمل سوق في النساء مشاركة تدني وأن أسباب
 بها سميتوالصبغة الذكورية التي  العمل، فرص ومحدودية ،النمو معدل انخفاض، و العاملة أليديا استيعاب المحدودة على

حد التي تعمل مجتمعة على ال والثقافية االجتماعية والعوامل القانونية األطرو  إضافة إلى ظروف العمل . الفلسطيني السوق
   . وفاعليتهاالمرأة من قدرة 

  
إلى تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا عبر إنشاء المشاريع التنموية والريادية، وعبر  المرأةب الخاصمعا  برنامجيهدف 

ومن إدارة  ،توفير البرامج التدريبية التي تحتاجها لتتمكن من تطوير ذاتها وتعزيز مشاركتها في التنمية المجتمعية
مشاريعها والمشاريع التي تشرف عليها المراكز النسوية، وخاصة اإلنتاجية منها في المجال الزراعي والتصنيع 

  . الغذائي والخدماتي
كما يشمل البرنامج التطوير والبناء المؤسسي للمراكز النسوية لتمكينها من تقديم خدمات وبرامج نوعية للنساء، للعب 

  . مجتمعي وتطوير مكانة ودور المرأة في الحياة العامةدور في التغيير ال
  

  :2013انجازات المركز في هذا البرنامج خالل عام 
   

  2013 –المرحلة الثالثة " نساء تدير المقاصف المدرسية"مشروع : المشروع األول
التوالي، بالشراكة مع هيئة األمم استمر المركز بالعمل في مشروع النساء يدرن المقاصف المدرسية للسنة الرابعة على 

يرتكز المشروع على تأهيل المراكز النسوية لتتمكن من استالم المقاصف المدرسية . ووزارة التربية والتعليم المتحدة للمرأة
  . يخلق فرص عمل لمجموعة من النساءالمساهمة وٕادارتها بشكل جيد، و 

  :ألهداف التاليةاترتكز فكرة المشروع على 
 عام صحي لطلبة المدارس وتوفيره للمقاصف المدرسيةإنتاج  ط.  
 يعملن في  خلق فرص عمل للنساء من خالل العمل داخل المقاصف، باإلضافة إلى فرص عمل للنساء اللواتي

 .المراكز النسوية لتصنيع المعجنات واألطعمة األخرى
  وفي مجال التصنيع الغذائي لتزويد تطوير قدرات المراكز النسائية على المستوى اإلداري والمالي والتسويقي

  .المقاصف بالكميات المطلوبة من المعجنات والعصائر والحلويات البيتية
  توفير التجهيزات واألدوات الالزمة إلقامة مطابخ في تلك المراكز النسوية كاألفران والثالجات وغيرها

 .  من المستلزمات
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 األجهزة والمعدات الالزمة لعمل المقاصف مثل تطوير وتأهيل البنية التحتية للمقاصف وتجهيزها ب
 .الثالجات وأجهزة المايكروويف وماكنات البوشار وعصر الفواكه وغيرها من األجهزة

  
  :هي مراكز وجمعيات نسوية 9مع  2013خالل عام  عمل المركز

                                            .جنين–جمعية مركز نسوي يعبد الخيرية  .1
                                 .نابلس- جمعية دير شرف النسوية الخيرية .2
  .جنين - جمعية سيدات جبع الخيرية .3
                                      . سلفيت - جمعية نساء الزاوية الخيرية .4
  . نابلس- جمعية جوريش للتنمية والتطوير .5
                                  .رام اهللا- جمعية سيدات بيتين .6
  .الخليل- جمعية سيدات يطا .7
  .الخليل- جمعية سيدات بني نعيم الخيرية  .8
 .القدس/العيزرية-جمعية الشروق النسوية .9

  
  :أهم انجازات المشروع

 :من حيثتسعة  هاعددو هيز المطابخ المستهدفة بالمشروع تأهيل وتج - 1
  األدوات المنزلية األساسيةتزويدها بكافة.  
  ،نتاج وجبات إلتزويدها بكافة األجهزة والمعدات الكهربائية الالزمة للتصنيع الغذائي إلدارة المشروع بشكل فعال

 .صحية مغذية ومتنوعة وتزويد المقاصف المدرسية المستهدفة بها
  
 مقصفا 45 هاعددو صف المدرسية المستهدفة بالمشروع تأهيل المقا - 2

  وتصليح البنية التحتية للمقاصف المدرسية المستهدفة من شمال ووسط وجنوب الضفة الغربيةترميم. 
  تأهيل المقاصف المدرسية المستهدفة بالمشروع وتزويدها بكل ما يلزم من معدات وأجهزة كهربائية إلدارتها بشكل

  .الفعّ 
  :بعض التأثيرات االيجابية للمشروع

مدرسة من  40في أكثر من تحسن ملحوظ في توجه الطالب لشراء األغذية الصحية من المقاصف المدرسية  -
  .ألغذية الصحيةالشراء أوالدهم ساهم أهالي الطالب في دعم المدارس التي تديرها الجمعيات المستهدفة، حيث 

نعكس ايجابيا معيات مما ألهن في المقاصف والج ن وضع المرأة االقتصادي من خالل توفير فرص عملتحس -
 .على وضع أسرهن المادي

بنفسها واالعتماد أكثر  إعطاء المرأة فرصة ومتنفس لها من خالل الخروج من البيت للعمل وبالتالي زيادة ثقتها -
 .  ذاتهاعلى 

 .ي بناء قدراتهنفثقة النساء بأنفسهن من خالل الدورات التدريبية المختلفة التي ساهمت  ياددز ا -
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، وباتت المراكز النسوية المستهدفة مرئية أكثر للمجتمع المحلي وذلك من خالل المشروع وأنشطته المختلفةباتت  -
 .تقدم خدماتها للمجتمع المحلي خالل األفراح واألتراح

  
  :المستهدفة ةتطوير نموذج موحد للعمل من خالل تقيم احتياجات المراكز النسوية التسع

قام المركز وعبر كادره بإجراء دراسة لتقييم البنية التحتية والكادر البشري واالحتياجات التطويرية على المستويات المالية 
استنادا إلى . المقاصف إدارةواإلدارية والتسويقية للمقاصف المدرسية المستهدفة والجمعيات النسوية والمراكز القائمة على 

وقام . كز بتجهيز هذه المراكز والمقاصف بما يلزمها لتحقيق الغرض المنشود من تلك المقاصفنتائج هذه الدراسة قام المر 
وتم تنفيذ برنامج تدريبي شامل . المركز أيضا بتنفيذ دراسة خاصة ساهمت في تطوير نموذج عمل موحد لهذه المراكز

 :خاللصف المدرسية من التعزيز قدرة الجمعيات المستهدفة على تطوير خدماتها للمق
  دورات تدريبية لعامالت ومشرفات المقاصف المدرسية من شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية حول 3انجاز: 

 )ساعة تدريبية 90(التصنيع الغذائي  - 
 )ساعة 30(اإلدارة المالية  - 
  )ساعة 70(إدارة المقاصف المدرسية  - 

 تنفيذ دورات تدريب مدربات(TOT)  المقاصف المدرسية في التصنيع الغذائي لعامالت ومشرفات ساعة  30بواقع
  .كز التسع المستهدفةاساعة لمشرفات المقاصف المدرسية وأمينات الصندوق في المر  30و 

 اإلدارة "دفة حول موضوع ورشات تدريبية للمراكز النسوية التسع المسته 9تنفيذ ، حيث تم التدريب في مواقع العمل
 . "المالية

 رة الماليةالمشروع حول موضوع اإلدا تنفيذ ورشة تدريبية لمنسقات. 
   مع غيرها  2013زيارات تبادلية للنساء من المراكز التسع المستهدفة بالمرحلة الحالية للمشروع للعام  10تنفيذ

لتبادل التجارب والمعرفة بين النساء من المرحلة المذكورة من المراكز المستهدفة بالمشروع من المراحل السابقة 
 .ابقةوالمراحل الس

  تنفيذ ورشة تدريبية خاصة بمشرفات المقاصف المدرسية والهيئات اإلدارية للمراكز حول مهارات القيادة واالتصال
 .ال وعمل الفريقالفعّ 

  
يس ستة مشاريع صغيرة مدرة بناء قدرات المراكز النسوية في منطقة األغوار من خالل تأس"مشروع : المشروع الثاني

  "للدخل
األمم المتحدة لتنمية المرأة إلى تحسين الظروف المعيشية واالقتصادية للنساء المهمشات  هيئةيهدف المشروع الممول من 

.وتعزيز مشاركتهن في عملية التنمية من خالل إدارتهن لمشاريع صغيرة مدرة للدخل ،والفقيرات في المناطق الريفية النائية  
:أهم انجازات المشروع  

 منطقة األغوار/ بناء مطعم طيني لمركز نساء الديوك والنويعمة . 
حيث تم بناء مطعم كامل لنمط البناء القديم في األغوار،  "إعادة االعتبار"يعتبر المطعم بتصميمه ونمط بنائه 

الكهربائية للمركز النسوي، وتم تجهيزه بكافة األدوات المنزلية الالزمة، واألجهزة والمعدات مع ساحته الخارجية 
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، ليشكل مصدر دخل للمركز النسوي ولخلق فرص عمل لمجموعة من الضرورية إلدارة المطعم بشكل فعال
 .النساء

 لالستفادة منها " مركز نسوي األغوار والمروج"مركز نسوي األغوار الشمالية ول"أكشاك تجارية  ةإقامة أربع
وقد أقدم ).  فواكه، خضار(المنتجات الغذائية  إلىفة موسميًا من خالل بيع منتجات األلبان واألجبان، باإلضا

وال . لمنع النساء من استخدامها بالقرب من الشارع الرئيس في األغوارمصادرة األكشاك األربعة  ىعلاالحتالل 
  .تزال هيئة األمم المتحدة تعمل على استرجاعها

  :في مدينة القدس تمكين العائالت المحرومة اقتصاديا: المشروع الثالث

والذي بدأه " في مدينة القدس األسر المحرومة اقتصاديا تمكين"مشروع تنفيذ المرحلة الثانية من المركز العمل في استمر 
وقد أنهى المركز . ذاتها على االعتماد من األسر تلك تمكن للدخل مدرة مشاريع لتطوير أسرة 35 مساعدةب 2012عام 

   .مشروعا 34، والجدول التالي يضم مشروعا متنوعا بنجاح وتميز 35تطوير خالل المرحلة األولى، 

)دوالر(قيمة المنحة   
 

طبيعة المشروع    موقع المشروع  

 1 بيت حنينا صالون تجميل 14000
كماليات  +مغسلة سيارات 19055  2 سلوان 
 3 الثوري صالون تجميل 11058
 4 سلوان محل بناشر 14237
 5 وادي الجوز وفواكهبيع خضار  14753
 6 صور باهر منجرة 15011
 7 العيسوية مخبز  15011
 8 سلوان دهان سيارات 15050
 9 البلدة القديمة صالون 17586
 10 مول الدار  مركز ثقافي 14646
 11 بيت حنينا شركة تنظيف بيوت وسجاد 14764
 12 سلوان ميكانيك سيارات 13745
 13 وادي الجوز خاصةنقل ذوي احتياجات  14869
 14 البلدة القديمة نقل ذوي احتياجات خاصة 14869
 15 شارع الزهرة معجنات/فرن 14477
 16 البلدة القديمة صيانة متنقلة 14067
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جديدة في البلدة القديمة والطور وسلوان  أسرة 50بدأ المركز التحضيرات وتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي ستشمل 
هذه  إقامةالمرأة األولوية في  إعطاءعلى المشروع  يركز .2014 عام نهايةوسيمتد المشروع حتى  .ووادي الجوز

  . UNDP ـوالمشروع بدعم من بنك التنمية اإلسالمي عبر ال. ألف دوالر 15 إلىقيمة المشروع الواحد تصل . المشاريع

 

 

  :في األغوار ومنطقة ج المحرومة اقتصاديا النساءتمكين : المشروع الرابع

 17 سلوان بيع جملة 15000
 18 راس العامود أطعمة مفرزة جملة 15518
 19 الطور باص نقل طالب 14944
 20 جبل المكبر مواشي 15037
)عطروت( كهربائي سيارات 14920  21 
 22 بيت حنينا مكتب مساحة  14157
 23 العيسوية مخبز 14830
 24 وادي الجوز بقالة 15160
 25 بيت حنينا كراج تصليح 15196
 26 بيت حنينا الجامعةفي كافتيريا  8000
 27 الطور صيانة متنقلة  11000
 28 سلوان بيع مخلالت 18100
 29 سلوان منزلية أدوات 10140
 30 سلوان بيع مواد عزل 15625
 31 بيت حنينا سيارة نقل طرود 14905
 32 وادي الجوز بقالة 15000
 33 جبل المكبر معهد تدريب 13125
 34 البلدة القديمة باص نقل  15190
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 2013بدأ العمل في المشروع الثاني لتمكين النساء الفقيرات في قرى شمال غرب القدس وفي األغوار في تشرين األول 
مشاريع متنوعة قيمة كل منها  105عائالت، أي  105يستهدف المشروع . 2014نهاية تشرين الثاني من عام ويمتد حتى 

  .والمشروع يقتصر على النساء فقط. دوالر 6600

  :قصص نجاح

  :القصة األولى

درن المقاصف تنساء   

جديدبناءها األرز وتبتسم من أقصة نهاد التي استطاعت ان تطعم  ...من الغرق الى النجاة  

، كعادة المناطق شبه البدوية المتشددة، تزوجت السيدة نهاد العمور من يطا جنوبي الخليل،  وهي ما تزال بعمر الصبا
عامًا من العشرة  14يهجرها زوجها  بعد  أنوشاء القدر  أطفال،نهاد من زوجها خمسة  أنجبت. ربيعاً  14حيث كانت ابنة 

.ن ينفق عليها قرشًا واحداً أسرتها لوحدها دون أ، ويتركها تعيل ورعاية األطفال ليتزوج من أخرى وٕانجاب  

نظرًا ألن مجتمع يطا محافظ إلى درجة كبيرة، فلم يكن من المحبذ لدى نهاد ان تطلب الطالق من زوجها، فاضطرت أن 
.تبقى معلقة بال حقوق، مشيرة الى انها لجأت للقاضي لكنه لم ينصفها  

او التجارة بمواد التجميل، لكن الفقر كان  وأشقائهاسرتها أبنائها من خالل دعم أنفقات مرت سنتان ونهاد تحاول تدبر 
من كآبتها ما  زادبنائه أمصاريف تحمل ب من بها، ونكران األيعذّ  أمراً  تالمستحيل تلبيتها كان أبنائهامالصقا لها، وطلبات 

ويحاولون مساعدتها من  ـ نهادشخاص يستمعون لأوجود كان  .متخصصين بالعالج النفسي أطباء إلىالتوجه  إلىدفعها 
.ا بالغ األثر عليهازمة النفسية التي تمر بهاأل  

ما يستلزمه ذلك، من ابنها في سن السبع سنوات بمرض السكري، و  إصابةوما زاد من قسوة الحياة على نهاد اكتشاف  
!!.، ونهاد بال دخٍل أو معيل مستمرالعالج لل حاجة ملحة  

.نهاد من الغرق في أوحال الفقر أنقذتبمثابة القشة التي  *روع  نساء تدرن المقاصفجاء مش  

نفسهن مجتمعيًا، أويسعين الى اثبات  ،فرصة هامة للعديد من النسوة اللواتي يبحثن عن دخل آمن ألسرهن المشروعيعتبر 
.للمشروع 2013نهاد كانت واحدة ممن ابتسم لهن الحظ وانضمت نهاية عام   

 

 

 الخروج من المنزل للعمل صمام أمان أسرة نهاد
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نهاد التزامًا واضحًا وحبا  أظهرت اإلرشاديةفي قبول انضمامها للمشروع، وخالل الدورات  كانت ظروف نهاد القاهرة سبباً 
.وٕادارة الدفاتر المالية واإلشراف على المقصف بشكل عام للتعلم واالستفادة من دورات صناعة الغذاء  

ستفيدات من النسوة ومن ضمنهن نهاد أن المقاصف ليست إلعانتهن فقط، فهناك غايات صحية سامية من أيقنت الم
ورائها تتمثل في تعزيز السلوك الصحي والتغذوي للطلبة، من خالل توفير وجبات صحية مصنعة من قبل المراكز 

والجمعيات النسوية المستهدفة، عبر توفير الدعم الخاص بقيمة الضمانات المتعلقة بالمقاصف المدرسية، بهدف ابعاد 
 الطلبة عن المسليات غير المفيدة والتي تحتوي على نسب عالية من الدهون والزيوت الضارة. 

خر في الجامعة فتدّ  )ذراعها األيمن وسندها الحالي في الحياة(األكبر  ابنها اصبح لنهاد راتب شهري، وهي االن تريد تعليم
 عالجه،ل عنزة لتصنع من حليبها مع النشا غذاءً  بنها مريض السكريبدخل المشروع ان تشتري إللتعليمه، كما استطاعت 

بناءها لم يعودوا يتناولون الخبز والزعتر وأصبحت قادرة أن أ إال ،م من ان وضعها ما زال تحت مستوى خط الفقرغوبالر 
.من األرز ما يسد رمقهم إطعامهمعلى   

ى العمل وعدم االعتماد على مساعدات األخوة، أصبحت تفكر بطريقة عملية وتدرس أضحى المشروع محفزًا لنهاد عل
وجدت ان حينا في يطا بال بقالة توفر حفاظات لألطفال، افكر في اقتطاع جزء من مرتبي : "احتياج منطقتها، حيث تقول

".وف اضافي ولو كان بسيطاً من البيع في المقاصف لشراء حفاظات وبيعها لنساء القرية، ما سيساعدني في تأمين مصر   

بالكاد استطاعت تأمين ثالجة وغسالة تقضي و نهاد تعيش في بيت صغير يكاد يخلو من متطلبات الحياة الحديثة اليوم، 
سأشتري ُفُرشًا جديدة ألبنائي : "تقول: تربي عدة دجاجات وعنزة يؤمنون لها البيض والحليبكما بهما حوائج المنزل، 
".، وسأؤمن ثمن فرن غازتريحهم أثناء النوم  

والثقة  نهاد بشهادة منسقة المشروع فاطمة قديمات وكثير من النسوة قد تغيرت لألفضل، فالنضارة والتصالح مع الحياة
بنها تتمنى نهاد تأمين مصاريف تعليم السواقة إل. على محياها بعد أن غزاه الشحوب سنيَن طويلة نعكستا بالنفس، معالم

درن المقاصف لتفيد الطلبة بغذاء توأخوته في التنقل من القرية بيسر، وتأمل أن يستمر مشروع نساء  الشاب، حتى يعينها
. صحي ومفيد وتستفيد من مدخول شهري يجعلها بغنى من أن تستجدي الرحمة من أحد  

 

 ن قبل مركز معاالمنحة ضمن مشروع نساء تدرن المقاصف الممول من برنامج األمم المتحدة الخاص بالمرأة والمنفذ م*
.بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم  

 

  :القصة الثانية
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  مطعم الديوك، الغذاء التراثي الفلسطيني مع أصالة البناء الطيني 
لخدمة نساء القرية السائد نموذج واعد غرد خارج سرب النمط المعماري  

الشمال الغربي من مدينة أريحا، يأسر الزائر الطابع الذي يوحي بالنمط الصحراوي، لكنه بالحقيقة  إلىفي قرية الديوك، 
.الحبوب والحمضيات والموز والتمور التي ترتوي من مياه ينابيعه الثالثةيحتضن زراعي   

الهدوء والبساطة العمرانية النخيل السماء، ومن خلفها قباب التالل الصخرية، قرية تتسم ب أشجارعلى مدخل القرية تعلو  
.مقارنة بمدينة أريحا اآلخذة بالتوسع واالكتظاظ  

منطقة جذب للزوار، وعلى الرغم من الطبيعة والسكينة  أصبحتدقائق  10مسافة  إال أريحاقرية الديوك والتي ال تبعد عن 
فرص  إيجادالنساء من صعوبة في  فما زالت تفتقر لكثير من مقومات الحياة ويعاني أهلها وخاصةً  ،التي تلف المنطقة

، بمشروع رائد بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة ومرسم شمس أرض "معا"عمل، من هذه المعطيات انطلق مركز 
.، وبالمقابل جذب الزوار لمنطقة الديوك المهمشةألسرهن دخلٍ  وٕادرارالعاملة النسوية  األيديلتشغيل   

وقتها لخدمة القرية، حيث ساهمت في خدمة نساء  ، تعتبر ناشطة نسوية تكرس جلّ ألربعينا أوائلنجاة ارمالية، سيدة في 
للجمعية التعاونية الزراعية، وروضة األطفال ومؤخرًا الجمعية الخيرية والتي بالشراكة مع  إدارتهاقرية الديوك من خالل 

يس جمعية ومطعم الديوك النسوي المستوحى من فكرة سيكون مقرها الرئ *، وبتنفيذ من مركز معاهيئة األمم المتحدة للتنمية
  .منذ آالف السنين أريحاالبيوت الطينية التي كانت رائجة في 

زهيدة،  بأجورنا تعملن بالمستوطنات ئن كثيرًا من نساكان ال بد من تأسيس الجمعية الخيرية النسوية للنويعمة والديوك أل"
  .ريةما يؤخر من مسيرة الديوك والنويعمة التطوي

نها فرصة النساء للعمل من إ": وأضافت إرمالية من أمام المطعم الطيني المتميز بشكله البيضاوي ونوافذه الصغيرة العديدة
ستنظم الجمعية دورات و غنام وخاليا نحل ودجاج بياض، أة للدخل من وألجل القرية، ستوفر الجمعية الخيرية مقومات مدرّ 

سيدات يكسرن روتينهن اليومي  8 - 4لطلبة المدارس، وستشغل في المطعم من  وتنظم دروس تقوية وٕارشاديةمهنية 
  .باحًا تعود بالفائدة عليهن وعلى المطعمأر ويجنين 

  "القديم الجديد"مبنى يتميز بمضمونه الخيري المجتمعي ويبهر في شكله المعماري 

تتألف الجمعية المقامة في البيت الطيني الفريد في تصميمه المعماري، من قاعة لتنفيذ الورشات التثقيفية واإلرشادية 
الوجبات  إلعدادمطبخ و كوالت فلسطينية ومنتجات غذائية، أيدوية وم أشغالالمختلفة، وغرفة لعرض المنتجات النسوية من 

  . اظر الطبيعية اآلسرة لمنطقة الديوكبالشجر والزهور والمن ةوساحة خارجية محاط

اللبن هو أسلوب البناء الذي يستخدم التربة : "دانة مسعدالمهندسة حول البناء الطيني او اللبني تقول مصممة المبنى 
تحت أشعة شمس غور األردن  المحلية المخلوطة بالتبن والمشّكلة بقوالب خشبية بسيطة على شكل طوب بناء يجفف

لعشرة آالف سنة على األقل، واستمرت حتى العقود القليلة  بها أهل غور األردن بيوتهم   الطريقة التي بنىوهي . الحارة
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السابقة، حينما اجتاحت مواد البناء الحديثة وباألخص االسمنت جميع المناطق، وقضت بذلك على معرفة استمرت 
 .".وتطورت عبر آالف السنين

العمارة الطينية  اكتشفوا أهل المدينة التاريخيةبأن تاريخية حول البناء الطيني ضيف مسعد مستندة على المعلومات التو 
فعرفوا أن البناء الطيني هو األكثر تناسبا مع مناخ وطبيعة المنطقة، وفهموا  ،المعروفة باللبن فاستخدموها وقاموا بتطويرها

لطويلة المتوارثة مدى أهمية السعة الحرارية النوعية قدرة الجدران الطينية على العزل الحراري، وعرفوا بالفطرة والخبرة ا
  .العالية التي تتمتع بها الجدران الطينية في توفير بيئة مريحة للمعيشة في صيف أريحا الحارق

في اختيار أهل أريحا الطين كمادة للبناء وتفضيلها على أنواع البناء األخرى التي استخدمت في  ، وفق مسعد،"ال غرابة" 
والتبن، موجودة وبوفرة في منطقة ) الحّور(فالمواد الخام الالزمة إلنتاج طوب اللبن وهي التربة الغنية بالكلس    .فلسطين
   .كما أنه يمكن إعادة استخدامها إذا أصبح هناك حاجة لذلك بنقعها في الماء وصناعة طوب جديد ،األغوار

الشكر الجزيل لمشروع . ارباح المطعم، ستمهد لتأسيس مشاريع جديدة مثل المقاصف المدرسية وٕاعانة األسر الفقيرة وهكذا"
عن كل  المعمارية على جمعيتنا، ما جعلها تتميز شكالً  األصالة أضفىاالمم المتحدة الخاص بالنساء ولمركز معا، الذي 

تختم نجاة التي  ."على نساء القريةفي المضمون  األثرشك سيكون لها اكبر الفلسطينية وبال  األراضيالجمعيات في كل 
  .ال تهدأ نشاطًا لخدمة قرية الديوك

   

  المنحة ضمن مشروع نساء تدرن المقاصف الممول من برنامج األمم المتحدة الخاص بالمرأة والمنفذ من قبل مركز معا

  

 :القصة الثالثة

بقالة أبو رميلة   

وشك مد يد العوز إلى أخرى مستورة الحالمن عائلة على   

الذي فرض عليه البقاء في المنزل، بعد ان و على موعد مع القدر قبل ثالث سنوات،  األربعينيكان األب سميح ابو رميله 
ما  أقصىم يقدّ  اإلصابةبعد أن كان سميح قبل و ال تنتهي في كل أجزاء جسده،  أوجاعابانزالق غضروفي تحول  أصيب

مع بدًال من الغرفة الضيقة التي يكتظ فيها  األسرةالستة، حالمًا ببيٍت واسع يحتضن  وأبناءهطاقة ليعيل زوجته يملك من 
  .شمال شرق القدس العتيقةافراد العائلة في منطقة وادي الجوز 

المنزل، فالح مر الذي ادى الى انقطاع الدخل الوحيد على بدأت معاناة سميح منذ إصابته حيث توقف عن العمل، األ
  .شبح الفقر، وبدأت الحالة تضيق، والزوجة تحاول المساعدة، لكنها ال تجد عمًال مالئمًا لظروفها كأم
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البسيطة من  األشياء، حيث وضعت بسطة امام المنزل لبيع طرق بسيطة لكسب الرزق إلىحنان اللجوء الزوجة قررت  
، من استخدامه كبقالةمخزنًا صغيرًا قرب المنزل  إعطائهاعلى  األقاربسكاكر ونقاريش، كما تمكنت حنان بعد موافقة 

من أجل العيش .. جيرانلل مستلزمات البقالةبإتالف غرفة النوم الخاصة بها،  ثم بدأت ببيع  حنان ولتعد رفوفه قامت
  .الكريم

  مركز معا يأخذ بيد العائلة

مستلزمات الدكان الغذائية والتموينية للعائلة، فأصبحت ، قام بتوفير *من مركز معا بضرورة دعم األسر المحتاجة إيمانا
  .ن كثيرًا من دخل األسرةالبقالة نقطة جذب للجيران وطلبة المدارس ما حسّ 

: مواد: متر مربع لكنها تعج بالبضاعة الموضوعة بشكل مرتب على الرفوف 5تبيع البقالة التي ال تزيد مساحتها عن 
  .مشروباتوال األطفال دخان،  مسلياتالمعلبات،  التموين،  التنظيف،  السمانة،  ال

شيقل شهريا، ما خفف كثيرًا من عبء  2000تربح عائلة أبو رميلة من البقالة المحاطة بالعديد من البيوت، ما يعادل الـ 
 فالأط، تقول حنان وهي تبيع  من مونة غذائية للمنزلمن خالل تزودها بما يلزمها  األسرةالمصاريف اليومية على 

الحمدهللا، أين كنا وأين أصبحنا، البقالة تربح اليوم ونفسية زوجي تحسنت كثيرًا  بوجود مصدر رزق آمن ": الجيران
  ".ومستقر

البحث عن مشاريع صغيرة ومدرة  علىتجربة البقالة الصغيرة، شجعت عائالت أخرى تعيش أوضاعًا معيشية صعبة، 
ئلة أبو رميلة عبر بقاالت صغيرة في بيوتهم، تعينهم على تحمل مشقات للدخل، حيث بدأ الكثيرون بمحاكاة تجربة عا

 .الحياة

، الممول من البنك االسالمي للتنمية وبرنامج األمم DEEPالمنحة ضمن مشروع التمكين االقتصادي لألسر المحرومة *
  .المتحدة االنمائي والمنفذ من قبل مركز معا

    

  :القصة الرابعة

  أخرى منتجة وقادرة على تعليم ابنتها في الجامعةمن سيدة عليلة إلى 

جنوب شرق قطاع غزة، والتي يعمل أهلها بالزراعة، يرجح إنها تعود لقبيلة بني عبس، التي سكنت إلى  قرية عبسان،
  .الشرق من خانيونس قبل مجيء اإلسالم

لهما من األبناء سبعة، و العمل وجها عاطل عن العقدة بدأت من كون ز  .قديح قصة نجاح يحتذى بهافطوم من هناك ل
ٕاعالتهم جميعًا كانت تقع على عاتق األم فطوم، ما يعني عبئًا رهيبًا لن تستطيع تلبية احتياجاتهم ولو و ومن األحفاد ستة، 
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عمل فطوم الدؤوب إلطعام أبنائها جعلها تصاب بآالم المفاصل في يديها وقدميها ما  .كانت تتمتع بكل الصفات الخارقة
  .لفترة في الفراش أقعدها

  فطوم المعيلة الوحيدة تمر بأزمة 

، ان ابني الكبير يحاول إيجاد عملعندما أصبت بمرض المفاصل، ك: تقول فطوم من غرفة واحدة تقطن فيها كل األسرة
  .شيقل، وأحيانا يتعثر وتصبح األسرة بال دخل طوال الشهر 500كان أكثر ما يجنيه في الشهر حين يجد عمًال 

هذه الحاالت المعدمة، كان لمركز معا وقفة مساندة، حيث تم تزويد فطوم بوحدة دواجن، تتضمن قنًا للدجاج، معدات لمثل 
  .رعاية الدجاج بدعم من زوجها فطوم تولت. الصيصان، ودورات حول طرق رعاية الدواجن وٕاكثارها

قدمت كما  ،لديها الستمرار اإلنتاج 20ة دجاجة مبقي 170باض الدجاج وكبرت الكتاكيت، وخالل عام قامت فطوم ببيع 
بل  ألفرادها،عدة دجاجات ألسر محتاجة كمعونة، وبالرغم من ضيق الحال، فاألسرة لم تستطع فقط تأمين بروتين مفيد 

  .سوق عبسان بمنتج محلي يكون أحيانًا عديدة غير متوفٍر بسبب الحصار الظالم على القطاعزودت 

  دخل آمن ومستدام

، حيث مكنتهم من زراعة البندورة بعد استفادتها من مشروع الدفيئة الزراعية شيقل شهرياً  800 بمقدارألسرة دخل ا زاد 
  .األكثر طلبًا في فلسطين، لقضاء حاجة األسرة

تقول  لإلنفاق على أبنائها، ماديًا لألسرة واكتفاًء ذاتيًا، كما وفرت نقوداً  استقراراً أمنت زراعة البندورة وبيعها في السوق، 
مشيرًة إلى أن ابنتها فتاة ممتازة في المدرسة وال ". ابنتي دخول الجامعة يساعدني المشروع من توفير مبلغ مكنّ ": فطوم

  ."ن تخسر فرصتها الذهبية لتحقق ذاتها علميًا ومهنياً أتريدها 

بعد أن أصبحت مريضة بآالم المفاصل وقليلة : "ألسرتها تشرح فطوم عن مصدر ثقتها بنفسها وقوتها بالقول معيلةكامرأة 
صبحت عبئا على عائلتي المعدمة، ولكني اليوم وبفضل أ االعتقاد بأني قدالحركة، لم ترحمني الهموم النفسية أيضًا من 

  ."ومن داخل حدود بيتي من جديد أصبحت سيدة منتجةأشعر بأني  ،مركز معا بعد اهللا سبحانه

من الغذائي لألسر، ن يحقق األأمشاريع الزراعية والذي من شأنه عمل معا من خالل التسلط قصة فطوم الضوء على 
وعلى مختلف مستويات المجتمع، كما يقلل من التعرض للفقر عبر تعزيز الوصول اآلمن والمستقر للغذاء محليًا، وضمان 

المستقر وال يمكن إغفال أهمية هذا المشروع في تعزيز وتقوية دور المرأة كشريك للرجل في الحياة بالسراء الدخل الثابت 
 .والضراء

. قدمت المنحة ضمن مشروع أمينكا الممول من الحكومة االسترالية عبر مؤسسة أفيدا*  
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  :برنامج التنمية المجتمعية: رابعا

وبخاصة الشباب ( مهمشةضة للمعاناة والالفئات الفقيرة والمعرّ  إدماجتتعلق التنمية االجتماعية في جوهرها بتشجيع 
؛ وتقوية التماسك االجتماعي وقدرات العمل الجماعي نحو تحقيق التنمية؛ وتعزيز قدرات المواطنين والجماعات )والنساء

  .المدنية لمحاسبة المؤسسات التي تقوم بخدمتهم
تسعى التنمية المجتمعية لتمكين األفراد والجماعات من الناس من خالل تزويدهم بالمهارات التي يحتاجونها إلحداث 

  . التغيير في مجتمعاتهم المحلية
  

إلى اإلسهام في التنمية المجتمعية وتخفيف حدة الفقر في المناطق الريفية األكثر فقرا وتهميشا في هذا البرنامج يهدف 
غوار االهتمام الكافي لما تتعرض له من مخاطر كبيرة تستهدف السيطرة على ما تبقى من وايالء منطقة األ والقطاعالضفة 

، عبر وتمكين وتعزيز الفئات المهمشة والفقيرة في المجتمعات المحلية وعلى المستوى الوطني ،هذه المنطقة وتهويدها
البنى التحتية  تطويرإضافة إلى  .ب دورا تنمويا في مجتمعاتها المحليةلتلع تطوير المراكز المجتمعية والشبابية والنسوية

كما يشتمل البرنامج على تطوير البنى التحتية للمؤسسات . غير المالئمة على المستوى المجتمعي أو في المرافق العامة
  . المشاريع التي تعتمد على التشغيل المكثف لأليدي العاملةوللمجتمع ككل عبر تنفيذ 

المركز مجموعة من المشاريع الهامة والحيوية لتوفير وتطوير المرافق األساسية في المناطق الريفية المهمشة، ومن أهم  نفذ
 :هذه المشاريع

  
  :بلدة بلعين في الجدار منها انسحب تيإعادة إحياء األراضي ال: أوال

في المشروع على تأهيل األراضي التي تراجع تركز العمل . 2013ستكمل العمل بهذا المشروع الذي انجز مع نهاية عام اُ 
فبعد انسحاب الجدار وتراجعه نحو الغرب قدم المركز بالشراكة . الجدار العنصري بفعل نضاالت شعبنا في بلدة بلعين منها

مشروعا تنمويا متكامال هدف الى تشجيع عودة الناس إلى أراضيهم والعمل على استغاللها وتوفير  UNDPمع مؤسسة 
  .البنية التحتية الالزمة لخلق وتشجيع االستثمار باألرض وٕانعاشها بعد سنوات من التدمير والعزل الذي فرضه الجدار

  :األنشطة التاليةالمشروع  أنجز
 من المزارعين لتمكين الجدار، منها انسحب التي راضياأل إلى قريةال من متر 1,500 بطول مياه خط مد 

 ..الزراعة ومنها متعددة ألغراض استخدامها
 قبل مصادرة كانت التي أراضيهم إلى الوصول من المزارعين لتمكين وتأهيلها الزراعية الطرق من كم 2 شق 

 .الجدار مسار تحويل
  لتوفير الخدمات الضرورية للتنمية المحليةكم  2مد خط كهرباء إلى المنطقة بطول حوالي. 
 األرض وتسييجها وتركيب األلعاب الخارجية المتعددة لخلق بيئة  تأهيلبعد  دونم 1العاب بمساحة  ةحديق إنشاء

 .تلك األراضي وقضاء وقت ممتع مع أبنائهم إلىوتشجيع أهاليهم للقدوم  ،آمنة ونظيفة لألطفال للعب
  في تلك المنطقةبناء كافتيريا لخدمة األهالي وأطفالهم. 
  من األراضي الزراعيةدونم   17.5تأهيل. 
  من األراضي التي انسحب منها الجدار دونم 200استصالح. 
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 االستنادية الجدران من مربع متر 8,000 بناء. 
  وتقاوي شتالأو  للري بشبكاتدونم  17تزويد. 
  يوم عمل 6,800توفير بعض فرص العمل لشباب وعمال المنطقة وخلق. 
  لمزارعي المنطقة ساعة تدريبية 36تنفيذ. 

  
ن في استصالح و تحولت تلك المنطقة إلى بقعة جميلة دبت فيها الحياة وبدأ الناس بالعودة إليها وبعضهم بدأ بالبناء وآخر 

  .تلك األراضي أراضيهم، إضافة إلى إنشاء متنزهات خاصة على بعض

 "األغوار ومواطن: أصوات يجب ان تسمع"مشروع : ثانيا
تعزيز قدرة المواطنين في األغوار على مواجهة التهجير القسري إلى " الممثلية النرويجية"يل من يهدف المشروع المنفذ بتمو 

وتشجيع وتمكين المواطنين من  ،واإلقصاء المنهجي الذي يتعرضون له من خالل تأهيل المساكن الغير صالحة للسكن
حيث قام المشروع بترميم المساكن لعشرات العائالت التي تسكن في بيوت من الصفيح واللبن التي تعاني من . الصمود فيها

  .وقام بتأهيلها لتكون مطابقة للشروط الصحية والسكنية المناسبة ،الدلف شتاًء ومن عدم توفر وحدات صحية ومطابخ
أيضًا و  ،من خالل رحالت المناصرة للناشطين في األغوار هموم المواطنينعلى بتسليط الضوء  وع بشكل موازٍ كما ويقوم المشر 

 .من خالل إصدار نشرات التوعية
  :2013أهم انجازات المشروع في 

ليصبح العدد اإلجمالي للمساكن التي تم تأهيلها " فروش بيت دجن"وحدة سكنية جديدة في  19أنهى المركز تأهيل  -
ويعتبر المركز من . مسكنا تعود لمواطنين في فصايل الفوقا، الجفتلك، وفروش بيت دجن 62من خالل المشروع 

وقد . عوام السابقةوحدة على مدار األ 170المؤسسات األهلية الرائدة في هذا المجال، حيث تم انجاز ما يقرب من 
ب خشبية وحديدية، قصارة داخلية، بناء أو تأهيل شمل التأهيل أسطح الوحدات، مدات أرضية، تركيب شبابيك وأبوا
  .وحدات صحية ومطابخ، وبناء الوحدات بالكامل في بعض األحيان

 مؤسسات واألمم المتحدةال ،الدوليةمناصرة لطالب جامعات، موظفي ونشطاء المناصرة في الهيئات  زيارات 5تنفيذ  -
مع مقارنتها مع  ،ار والظروف الحياتية للناس هناكالى مناطق األغوار وتقديم عروض تفصيلية حول واقع األغو 
 .المستوطنات التي تم بناءها على األراضي المصادرة في األغوار

حيث قام المشروع بحشد . 2013التي قام االحتالل بهدمها في سبتمبر " خربة مكحول"المساهمة في إعادة بناء  -
 . مرتين هالىاأل اءمساكن في القرية المنكوبة إليو  9متطوعا لبناء  50جهود 

حيث حصلت مدرسة الكعابنة على منحة إلنشاء وحدات طاقة . ة في المدارسيتقديم منح لتطوير الخدمات التعليم -
شمسية في المدرسة وحصلت مدرسة فصايل الفوقا على منحة إلضافة صف دراسي جديد، إنشاء وحدات صحية 

 . لطالب الروضة، وٕانشاء مظلة تتيح للطالب الخروج إلى ساحة المدرسة في أوقات الحر الشديد
ئقيين عن األغوار وٕاصدار مطبوعتين تناولتا وضع الزراعة في األغوار وسوق عمالة الشباب في إصدار فيلمين وثا -

  .األغوار
تسكن في بيوت من الصفيح واللبن، يمكن القول أن وقع المشروع وتأثيره على العائالت كبير، حيث كانت تلك العائالت 

الشروط الصحية والسكنية  غياب ومن ،ية ومطابخومن عدم توفر وحدات صح ،عاني من الدلف شتاءً يوالعديد منها 
 .واآلمنة األساسية

  "مساحات صديقة للطالئع في الضفة وغزة" مشروعتطوير المراكز ضمن : ثالثا
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مراكز  6تم تزويد و . شيكل 2500بقرطاسية بقيمة مركزا مشاركا  26بتزويد " سفياليون"قام المشروع المنفذ بالشراكة مع 
  :بالتجهيزات المكتبية التالية 2013في انضمت إلى المشروع 

 أدوات رياضية 
 أجهزة حاسوب 
 كاميرات تصوير 
 تلفزيونات 
  أجهزةDVD  
 شاشات عرض 
 أثاث مكتبي 
 أدوات كشفية 
 زي لفرق الكشافة والدبكة. 
 ماكنات تصوير. 
  

  :لخدمة المجتمع المحلي األنشطة التطوعية: رابعا
  :مساحات صديقة قام الطالئع باألنشطة التطوعية التالية عضمن مشرو 

  
  عدد المشاركين  النشاط التطوعي

  20  )جمعية الرازي( /قطف الزيتون مساعدة العائالت في
  116  )نادي عناتا(مساعدة في جد الزيتون وتنظيف حديقة النادي التنظيف مقبرة بلدة عناتا و 

اإلطارات من البلدة والزراعة فيها والمساعدة في  تنظيف البلد وتزيين حديقة النادي بجمع
  )نادي العيزرية(قطاف الزيتون مع أهالي البلدة 

78  

  40  تنظيف مقبرة بلدة جبع والزراعة حول النادي
  153  )دير أبو مشعل(المساعدة في ترميم العيادة الصحية وروضة األطفال في القرية 

  123  كامل في عبوينمساعدة في جد الزيتون على مدار اسبوع ال
  74  "رافات"تنظيف جدران القرية ورسم الجداريات في قرية 

  60  في بيت ريماالمساعدة في قطف الزيتون 
  يوم مفتوح مع ذوي االحتياجات الخاصة في كفر ثلث

  مساعدة األهالي بقطف الزيتون في كفر ثلث 
109  

  92  "عزون"تنظيف المناطق المحيطة بالنادي في 
تنظيف مدرج المدرسة من األوساخ والباطون القديم العالق (تنظيف مدرسة عورتا  - 

  ). ودهانه بألوان مختلفة ذات طابع جمالي، تنظيف حديقة المدرسة وتجهيزها للزراعة
90  

  123 تنظيم يوم ترفيهي لدار األيتام في طولكرم 
  116  في كفر زيباد) تنظيف وزراعة(تجميل البيئة 

  20 أطفال أسرى في سجون االحتاللبقاء رفض ل" العتقال األطفالال "حملة 
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  "التكيف االيجابي"مشروع ضمن تزويد مدارس القدس باألجهزة والمعدات : خامسا

إنقاذ "مدارس في مدينة القدس بمعدات مكتبية ضمن المشروع الذي ينفذه المركز بالشراكة مع مؤسسة  10تم تزويد 
  :مدارس بمستلزمات مكتبية لتحسين الخدمة التعليمية 10، حيث تم دعم "الطفل

  : المدارس المستفيدة أسماء
 القدس- مدرسة الحسن الثاني .1
 مدرسة ذكور شعفاط .2
 مدرسة بنات الشيخ سعد .3
 مدرسة بنات شعفاط .4
 مدرسة ذكور الشيخ سعد .5
 القدس-مدرسة تراسنطة للبنين .6
 القدس- مدرسة سيدة البيالر .7
 القدس- مدرسة بنات صور باهر .8
 القدس- مدرسة االميرة بسمة .9

 مدرسة بنات القدس .10
    

 :فكانت لمستلزمات التعليمية التي حصلت عليها المدارساأما 
  2ثالجة مياه للشرب عدد  
  5ماكنة تصوير عدد 
  6مقاعد ساحة عدد 
  80كراسي للمسرح منجد عدد  
  5بروجكتر عدد 
  10عدد " سامسونج"الب توب 
 9عدد  "دسكتوب"وتر يكمب 

  
  "المواطن الفاعل"مشروع مبادرات مجتمعية : سادسا

مبادرات مجتمعية في الضفة  6ضمن مشروع المواطن الفاعل المنفذ بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني، تم تنفيذ 
  :وقطاع غزة

عدد المشاركين   اسم المبادرة   الموقع  المحافظة 

 تطوير روضة طيور الجنة العوجا األغوار 19
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 :للمؤسسات القاعديةتوفير منح : سابعا
صغيرة للمؤسسات القاعدية الشبابية والنسائية المنح قدم المركز العديد من الضمن المشاريع التي يقوم المركز بتنفيذها 

بهدف تطوير قدراتها وتمكينها من تنفيذ نشاطاتها وخدمة مجتمعاتها المحلية والفئات التي  ،وللتعاونيات اإلنتاجية الزراعية
ضمن مشروع تعزيز األمن الغذائي من خالل بناء القدرات ف. سيتم التطرق لهذا الجانب في األقسام الالحقة. تخدمها

، اتفاقيات منح 2013ز خالل عام مركاللية، وقع الممول من الحكومة االسترالية والمنفذ بالشراكة مع مؤسسة أفيدا االسترا
  . لخمس مؤسسات قاعدية واتفاقية مساعدة مالية في الكفريات

ستفادت من االتفاقيات كل من جمعية كفر عبوش للتطوير الزراعي، نادي كفر زيباد الرياضي، جمعية التضامن الخيرية أ
ش النسوية، حيث تهدف هذه المنح إلى مساعدة المؤسسات في كفر جمال، جمعية كفر زيباد الخيرية، جمعية كفر عبو 

منطقة في  تعزيز استدامة المؤسسات الماليةلقيام بالمشاريع واألنشطة التي تستهدف النساء والمزارعين وللالقاعدية 
األنشطة لتطوير مشاريع مدرة للدخل بهدف تعزيز االعتماد على الذات وتفعيل مشاركة المرأة في باإلضافة  ظنالكفريات
  .المختلفة

قة البدنية للنساء لتسمين الخراف في كفر عبوش، تربية األغنام في كفر زيباد، إقامة مركز لليا اً مشروع :وقد شملت المنح 
كما قدم . وحدة تصنيع غذائي في كفر عبوش للشباب والطالئع في كفر زيباد، إعالميإنشاء مركز في كفر جمال، 

لنقل المنتجات الزراعية الخاصة  اً طن 15المركز مساعدة مالية لجمعية كفر عبوش للتطوير الزراعي لشراء شاحنة بحمولة 
ومن الجدير بالذكر أن مركز معا قد أنهى أربع سنوات . الف دوالر 59وبلغت قيمة المساعدات والمنح حوالي . بالجمعية

الفخاري في ت منطقة عبسان وخزاعة و الكفريا إلى إضافةن عمر المشروع المستمر لمدة خمس سنوات والذي يستهدف م
  .محافظة خان يونس في قطاع غزة

  
  :أنشطة متنوعة: ثامنا

  ة المجتمعية لءبين المسؤولية االجتماعية والمسامؤسسات المجتمع المحلي ما "مركز معا يعقد ندوة 

مول من قبل الحكومة االسترالية وبالشراكة مع ضمن مشروع تطوير األمن الغذائي من خالل بناء القدرات المو مركز العقد 
وذلك  ،)المجتمعية لةءاالمسية و مؤسسات المجتمع المحلي ما بين المسؤولية االجتماع( بعنوان  ، ندوة مؤسسة أفيدا

 مقهى ثقافي دير أبو مشعل رام اهللا 25

 مبادرة مساحة صديقة عبوين رام اهللا 22

 مبادرة من مواطن الى مواطن طولكرم طولكرم  30

 مبادرة دمج األطفال ذوي اإلعاقة مع المجتمع شمال قطاع غزة غزة  300

 تعزيز التكافل االجتماعي عبر رعاية المسنين غزة غزة  35
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ميسون  العامة في محافظة طولكرم السيدة الشؤونالمؤسسات القاعدية، وبحضور مديرة بالتعاون مع بلدية الكفريات و 
  .أسماء عودة مستشارة القانونيةالو زريقي 

  

 توزيع قرطاسيات ومواد تعليمية على مدارس في األغوار الفلسطينية  
بتوزيع مجموعة كبيرة من القرطاسيات على عدد من مدارس األغوار األكثر حاجة واألقل حظًا من مدارس مركز القام 

  : والمدارس هي. األغوار الفلسطينية

  مدرسة خالد بن الوليد  
 فصايل الفوقا .  
  طةالمختل األساسيةمدرسة بدو الكعابنة .  
 ة مرج نعجة الثانوية المختلطةمدرس .  
  المختلطة اسيةاألسمدرسة مرج غزال .  
 الزبيدات الثانوية المختلطة.   
 مدرسة بنات مرج الغزال الثانوية للبنات .  

الهندسية وأقالم ومحايات اللوح  واألدواتة مثل الطباشير وأوراق التصوير حيث قام المركز بتوزيع أهم االحتياجات الملحّ 
. كمية كبيرة من الدفاتر واألقالم للطلبة المحتاجين إلى فةباإلضا ،واأللوان والوسائل التعليمية والفنية وأحبار الطابعات

واالحتياجات ومتابعة أهم القضايا  يةكز منذ سنوات في توزيع القرطاسويأتي ذلك ضمن العملية المستمرة التي يقوم بها المر 
أهمية التركيز  إلىفي حين يوجه المركز نداءه بشكل دائم . الفلسطينية األغوارالمهمة في الجانب التعليمي في مدارس 

ويأتي ذلك أيضًا في الوقت الذي يعمل . على نوعية التعليم في المدارس الفلسطينية وخاصة في مناطق األغوار المهمشة
للمدارس في األغوار من خالل  فيه مركز معًا وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على توفير الظروف النفسية والمادية

يقوم المركز بعملية تشبيك بين مدارس مختلفة من  آخرومن جانب  ،توفير أكبر قدر ممكن من المواد التعليمية الالزمة
الضفة الغربية ومدارس أخرى في األغوار تشمل المشاركة في النشاطات المجتمعية داخل قرى األغوار والخبرة الجماعية 

وذلك من أجل توسيع دائرة المعرفة لدى الطلبة ونقل التجربة والخبرات في عملية توعية متكاملة تتوفر فيها . ترفيهية  وأيام
   .كافة الظروف الالزمة

  يوم عمل تطوعي في مدرسة فصايل الفوقا 
قامت مجموعة من طالبات . وضمن الحملة التعريفية باألغوار الفلسطينية المستمرة منذ سنوات ،مركزالبتنظيم ورعاية من 

مدرسة  إلىمجموعة من طالب جامعة القدس بزيارة  إلى باإلضافةمدرسة راهبات الوردية الثانوية للبنات من مدينة القدس 
ت بتعريف قدمه مركز معًا عن األغوار الفلسطينية وعن بدأت النشاطا. في قرية فصايل الفوقا في األغوار" خالد بن الوليد"

 إصالح إلى باإلضافة, ثم بدأت النشاطات بتنظيف المرافق العامة للمدرسة. قرية فصايل الفوقا ومدرستها بشكل خاص
في ثم قامت الطالبات بتوزيع الهدايا على األطفال . وتسهيل منطقة الرمل الخاصة باللعب, السياج المحيط بالمدرسة

وبعد يوم طويل من النشاط  .الروضة والمدرسة وكذلك توزيع الحلوى واللعب والرسم والغناء معهم في مجموعات مختلفة
فيها على عمق الرابط الوطني بين القدس  أكدتالمدرسة من الطالبات رسالة  إحدى ، وبعد استراحة الغداء نقلتوالعمل
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تعزيز الروابط االجتماعية بين طالب نحو طريق على الاألولى  نهاإبل  .األخيرة ن تكونوأن هذه الزيارة ل. واألغوار
  .المدرستين

المدارس بين ويأتي هذا النشاط كجزء من مجموعة الفعاليات المشابهة التي ينفذها مركز معًا في األغوار من تشبيك  
الشراكة من أجل تنمية  أوالتوأمة  إطارفي  ،في األغوار أخرىمدارس مع الفلسطينية من الضفة الغربية والقدس المحتلة 

المجتمع الفلسطيني وخلق بيئة تعليمية  أطفالتعزيز العالقات االجتماعية لدى  إلى باإلضافة ،وتطوير المواهب المختلفة
  .مبدعة مبنية على الشراكة العامة وتعميم الخبرات والتجربة

  
  يتركن العمل في المكاتب ويحملن مركز معا  صبايا ،"مؤقتةبطالة : "ببرنامجللعمل ' كسر خجل الرجالل'مبادرة

  :لتنظيف الشوارع' المكانس'

وأنظارها تتجه لألرض ' مكنسة'بـ نكل واحدة منه أمسكت، النساء حتىمن الرجال أو المندهشة لم يأبهن بنظرات المارة 
تشجيع جمع من الرجال على العمل يصب في شوارع المدينة، هدفهن فقط  فيالمتناثرة قاذورات تمشطها إلزاحة التراب وال

  .مختص بتنظيف الشوارع العامة' بطالة مؤقتة'دون خجل، ضمن برنامج 
في خطوة وذلك ، هكذا مهنتقاليد المجتمع الغزي، الذي يحرم المرأة من العمل في مثل  نهن مجموعة من الفتيات كسر 

ترغيب الرجال العاطلين عن العمل والذين يجدون عيبا كبيرا في النزول للشارع للعمل في مهنة إلى هدفن من خاللها 
  ".تشغيل البطالة"النظافة بشكل غير دائم، ضمن برامج 

لها مقبضان عربة ، العربة الخاصة بذلكإلى  هفبعضهن خالل العمل حملن مكنسة، وأخريات نقلن الرمل بعد جمع
قامت إحدى النساء بدفعها متحديًة بذلك نظرة حد، ورغم احتياجها لجهد وقوة كبيرة خالل الدفع، لدفعها، وهي ذات عجل وا

  . المجتمع لها بأنها ضعيفة مقارنة بالرجل

أو في بيوت الحضانة، أو في  العمل في مهنة التعليمفي قطاع غزة يقتصر عمل الفتيات فقط في الدرجة األولى على 
تصرة الشوارع المق تنظيففي مهنة  تعملفتيات  ت أيت، ولم يسجل من قبل أن شوهدالشركات كموظفات غير متجوال

  .فقط على الرجال
 زميالتها العامالت في مركز معا هي وجمع من بادرتأنها  ،تقول صابرين الغرباوي إحدى المشاركات في المهنة الجديدة

بعد أن وجدن أن الرجال الذين يعملون في برنامج البطالة غير متقبلين لهذا النوع من العمل،  الشارع للنزول لتنظيف
  .بسبب الخجل

، وأن 'العمل ليس عيباً 'انها أرادت من خالل مشاركتها أن تؤكد أن ' القدس العربي'وتشير صابرين خالل حديث مع 
  .النساء متساويات مع الرجال

، وكاب يحمل شعار المؤسسة، 'تي شيرت'الرسمي، وهو عبارة عن  لهن يرتدين زي العموتعمل الناشطات المجتمعيات و 
دون أي ملل وال يتوارين للحظة عن العمل بجد، وهناك تجد الرجال ينشطون ' عمر المختار'في شارع مدينة غزة الرئيس 

  .النساء بفضلحاجز الخجل بحمل المكنسة أمام المجتمع  وابشكل أكبر في العمل، بعد أن كسر 
هناك  مازالت، لكن البرنامجالفتيات المرحلة الثانية هناك من  توفي بلدة بيت حانون وهي قرية زراعية شمال القطاع، نفذ

لفتيات يحملن المكانس برفقة الرجال في الشارع، وتقول ل عند رؤيتهمالسكان تحمل نوعا كبيرا من الدهشة، من  نظرة 
ركن المنازل وخرجن لمشاهدتنا، لكن األمر سرعان ما تحول إلى تلقيهن عملية تشجيع إحدى المشاركات أن نساء القرية ت

  .غير متوقعة
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تخرج من الجامعة، ومنهم من كان رب  هم منالتشغيل المؤقت من التحق العديد من الرجال في برنامجوفي قطاع غزة 
بعد أن قلب الحصار ون بحرج كبير ما جعلهم يشعر عشرات العمال،  ضمتو صاحب مصنع أو ورشة عمل كبيرة عمل أ

  .تنظيف الشارعلالمكنسة  فاضطروا لحملموازين القطاع، وألحقهم بجموع البطالة 
وتنشط عدة جهات في قطاع غزة من بينها الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس، ووكالة غوث وتشغيل الالجئين 

، من بينها برامج تنظيف 'تشغيل بطالة مؤقتة'ية على تنفيذ برامج والعديد من المؤسسات المجتمع' األونروا'الفلسطينيين 
شوارع القطاع العامة، وتستهدف هذه المشاريع جموع البطالة المتفاقمة في قطاع غزة، والتي أحدثها حصار إسرائيل 

  .المفروض منذ أكثر من خمس سنوات
القطاع نسب الفقر، أيضا بسبب الحصار، وأكدت ، وترتفع في % 35وتقدر نسب البطالة في قطاع غزة بأكثر من 

  .من سكان القطاع يتلقون مساعدات إعانة خارجية%  80ها جهات دولية أن نحو تدراسة أعد
بأي نوع من  مؤكدًة أن على الرجال عدم الشعورتقبل العمل هذا، لإقناع الرجال كان بهدف وتقول المشاركات أن نزولهم 

  .طالةالخجل، خاصة في ظل تفشي الب
النزول إلى عدة مناطق في القطاع لمساعدة المزارعين ببين الحين واآلخر م يقو في المركز  لمأن طاقم العالجدير ذكره 

  .اع، وغيرهم من أصحاب المهن األخرىوالصنّ 

 مركز معا يعقد ندوة عن حقوق ذوي االحتياجات الخاصة في منطقة الكفريات  

لك بالتعاون مع وذ ،)حقوق ذوي االحتياجات الخاصة في منطقة الكفريات( بعنوان   ندوة  23/3/2013 مركز يومالعقد 
بلغ عدد األشخاص المصنفين حسب احدث اإلحصائيات في منطقة الكفريات ، حيث المؤسسات القاعديةبلدية الكفريات و 

خبراء في هذا المجال نذكر الم استضافة عدد من المتخصصين و تقد و . مائة حالة في مختلف أشكال اإلعاقةالما يقارب 
حيث تحدث عن الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون  ،صباح الشرشير مدير عام الشؤون االجتماعية في طولكرم. منهم د

رب  56ذكر أن هناك و منطقة الكفريات بشكل خاص في مجال ذوي االحتياجات الخاصة، في االجتماعية بشكل عام و 
اإلعاقة  من ذوي أغلبيتهمحيث أن  ،وزارة من قرية كفر جمالنسبة مسجلة في ال وأكثر أسرة من ذوي االحتياجات الخاصة

  .البصرية يليها الحركية

كما تحدث الدكتور حسني عوض المشرف المتفرغ في جامعة القدس المفتوحة عن احتياجات ذوي اإلعاقة بين الواقع 
حيث أن هناك  ،الفعاليات للريف الفلسطينيانتقال األنشطة و ولية وعن ضرورة والمأمول وتحدث بشمولية عن االتفاقيات الد

  .من ذوي اإلعاقة غير مسجلين لدى الجهات المعنية اً كبير  اً عدد
جالل عودة، مدير الصحة أهاليهم كان البد من استضافة السيد جانب النفسي واالجتماعي لذوي اإلعاقة و ونظرا ألهمية ال

تحدث عن دور األهل في مساعدة أبنائهم ، حيث قلقيليةطولكرم و  مر في منطقتيهالل األحاالجتماعية من الالنفسية و 
النفسية الالزمة لهم توفير الرعاية الصحية واألسرية و ك المسؤولية تقع على عاتقهم للحصول على حياة طبيعية ألن

االحتياجات سرة وشعور ذوي ألن ذلك يؤدي إلى تحسين نفسية األ ،الترفيه عنهمومساعدتهم في تلقي تعليمهم، إضافة إلى 
  .الخاصة براحة أكثر وطمأنينة

لخوض رحلة الصمود وتحدي اإلعاقة  رض بعض قصص النجاح من أشخاص تم امتحانهم في حياتهمالندوة ع  وتخلل
السيد مجدي مرعي مدير اتحاد ذوي االحتياجات الخاصة  مثل ،للنضال والتحدي أمام كل المصاعب الحركية ليكونوا مثاالً 

المجتمع ركز على المعاق واألسرة و أهم الفعاليات التي تض فيلم قصير عن ذوي االحتياجات و عر والذي قام ب طولكرم،/
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ورية الطرق الستيعاب احتياجاتهم الضر فير إمكانيات مادية لهذه الفئة وتأهيل المباني و وتابع بالحديث عن ضرورة تو 
فيما خصص لمتابعة الموضوع، تاالتحاد حيث يتواجد في بلدية الكفريات كادر ماالتفاقية الموقعة بين البلدية و وتحدث عن 

عن تجارب وقصص عرضًا اإلغاثة الطبية  –قدمت األخت ردينة أبو جراد منسقة الضغط والمناصرة في برنامج التأهيل 
  . نجاح لشريحة ذوي اإلعاقة

  :قصص نجاح

  :القصة األولى

 الطاقة الشمسية في تجمعات رأس العوجا 

 أنارت ليالي المنطقة المكفهرة، وأسعدت نساء البدو الكادحات باستراحة مسائية على مسلسل هندي

بقدر  الحياة السعيدةالطبيعة ال تعكس فس العوجا اآلخذ بالجفاف، أسرة المحيطة بنبع ر رغم التالل الصخرية الصحراوية اآل
 تعد منالتي  الخدمات ألبسط المفتقرس العوجا المهمش أالبيوت والخيام في تجمع ر  أشباهما نلمس معها القسوة عند رؤية 

بصورة  ،فيما تتحرك الحياة في العالم القريب جدا منهم ،ساسيات الحضارة في العصر الحديث، فالزمن يقف عندهمأ أهم
.مبهر وٕايقاعسريعة   

عن حياتها  أطفالوأم لخمسة  من العمر، 29في الـ انتصار  السيدة ، تحدثتتتألف من غرفتين ومطبخ من خيمة مستطيلة
.في قلب الصحراء  

على الرغم من أن حياتي لم تكن يومًا خارج إطار الشقاء في رأس العوجا، إال أن الزواج ومسؤولياته من دون كهرباء، "
".جعل حياتي أكثر بؤساً   

شاكل المستمرة مع زوجها بسبب غياب الكهرباء، حيث كانت ترجوه دومًا النزوح إلى بلدة العوجا تشير انتصار الى الم
للحياة كالناس الطبيعيين بإمدادات ماء وكهرباء كأقاربها في تلك البلدة، لكن ضيق الحال جعل زوجها يتغاضى عن رجائها 

.لعوجا الى أماكن أكثر تحّضرًا طلبًا لألمان والراحةالمستمر، في الوقت الذي يتوالى فيه رحيل كثير من عائالت رأس ا  

نعمة عرفناها متأخراً ...الكهرباء   

: تضيف انتصار وهي سيدة لم تكمل تعليمها االبتدائي لكن لديها إّطالع كبير على شؤون الحياة كما تتمتع بروح النكتة
سيدعمنا بوحدات " معا"مركز العمل التنموي لكنها كانت سريعة التلف، ولكن حين علمنا أن  مواتيرأحضر زوجي عدة "

". طاقة شمسية وثالجة ومصابيح كهربائية، لم تسعنا الدنيا من الفرحة  
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تستذكر انتصار، قصة النوم المخيفة في الصيف، حيث تضطر العائلة الى النوم على حجارة مرتفعة في العراء، حتى ال 
معرضة للخطر، حين تنبهوا لثعباٍن بعد مواء قطتهم ليًال كان يسير قرب تصلهم الثعابين، ومع ذلك فقد كانت حياة اطفالها 

.مكان نومهم  

ومع  راس غنم، ال يؤمنون لها إال الربح اليسير والسبب غالء الشعير مع احتباس مياه األمطار، 50تملك عائلة انتصار 
اطفالها في مدرسة العوجا من خالل حافلة تأخذهم جفاف نبعة العوجا نهائيًا، يتم شراء المياه من منطقة العوجا، فيما يتعلم 

.وتعيدهم من وٕالى البيت  

أثر الكهرباء لم يكن على ربات البيوت فقط، بل أفاد أبناءهم حيث ان جميعهم يعاونون اهلهم في رعي الغنم، فقد تسنى 
.لهم وقٌت اطول مع اإلنارة الليلية للدراسة وتعويض الوقت الضائع في الرعي  

تصار تنهيدة رضا وهي تتحدث عن فائدة الغسالة العظيمة والتي أراحتها مع توفير الكهرباء، كما ال تخفي فرحتها تتنهد ان 
.من تمكنها مشاهدة المسلسالت وخاصًة الهندية كل مساء  

مع في سياق الحديث تروي انتصار كيف تعاني المرأة البدوية وهي تأخذ طفلها للتطعيم حيث تسلك سيرًا على األقدام 
السياحة  أن إلىالمتطرفين، مشيرة  اإلسرائيليينكم، وأحيانًا تتعرض للمضايقات من مركبات  5رضيعها ما يزيد عن الـ

كانت  إليها، فأكثر مدينة استطاعت عائلة انتصار الوصول "داللًة على قسوة حياتهم"والترفيه عن النفس لم يقّدر لهم 
.أريحا  

المرار ذكريات يشوبها...حياة بال كهرباء  

أردنية من منطقة لتحدثنا عن سنوات مريرة بال كهرباء في رأس العوجا، مع العلم أنها "  أم نايف"تنضم حماة انتصار 
".التي كانت شبه حضرية في السبعينات بتمديدات كهرباء وماء البقعة  

من انعدام الكهرباء في رأس كان االنتقال من منطقة حضرية الى تجمع بدوي، صدمة كبيرة بالنسبة لي،  كنت ابكي "
تقول أم نايف". العوجا  

ثالجة  سنة في حياة ام نايف، كان سبٌع منها بوجود مولد الكهرباء، لكن اليوم وبعد كل مشقات الماضي، تم توفير 34 
نايف  أمظب كما توا لبن فور تركيب وحدات الطاقة الشمسية ما سّهل عليها كثيرًا من األعمال المنزلية، خّالطةوتلفزيون و 

  .على حضور المسلسالت التركية واالستمتاع بمشاهدة األغاني المصورة على طريقة الفيديو كليب

انتصار وأم نايف قصتان عن عائلتين انتفعتا بوحدات طاقة شمسية من مجموع 26 عائلة في تجمع راس العوجا. اتاحت 
 سابقاً  دون انقطاع، االمر الذي يعد مقارنة بالحياة بال كهرباءنارة لعدة ساعات اإلالصديقة للبيئة  وحدات الطاقة الشمسية

.نعيم ال يوصف  
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*المنحة ضمن مشروع "تحسين سبل العيش للتجمعات الرعوية في مناطق "جـ" وبتمويل من مؤسسة "كادوري" في هونغ 
 كونغ وبتنفيذ من مركز معا. 

  :القصة الثانية

الكعابنة بدو الطاقة الشمسية في مدرسة  

الجهاز الذي كان حلمًا صعب المنال...على أمية الحاسوب قضت  

كرفانات متالصقة،  في ساحة صغيرة عند أطراف التالل الصخرية التي تميز مناطق األغوار الجنوبية، أجواء صحراوية 
حارة في منتصف الشتاء، هدوء عام تشوبه بعض الضجة من صدى حديث المعلمين والطلبة المتردد من داخل الغرف 

.مدرسة وسط الصحراء، بدأت بغرفة في الستينيات وتوسعت لتصبح عشرًا في وقتنا الحالي" الكعابنة.  "الصغيرة  

توسعة  المساهمة في بصمات واضحة في دعم حق التعليم للشريحة البدوية في منطقة الكعابنة، وذلك عبر" معا"لمركز 
بناء  صفية، تركيب سياج المدرسة والبوابة الرئيسية، اً نقل وتركيب الكرفانات التي صارت غرف المدرسة وتهيئتها للتعليم عبر
الغرف الصفية، تركيب جبص وتحسين  أماموتركيب المظالت  دهان المدرسة بشكل كامل الوحدات الصحية والحمامات،

مواد قرطاسية في كل فصل  توفير ،في أغلب األوقات مشتعلة يةصف غرفالتي كانت عبارة عن الصفوف ظروف 
.ام مفتوحة وترفيهية للطلبةأيدراسي، تنفيذ   

تشغيل اجهزة الحاسوب في  لتأمين كهرباء تكفيلطاقة الشمسية وحدات ل" الكعابنة"لمدرسة ، وفر مركز معا 2013في عام 
المدرسة، باإلضافة إلى اإلنارة الكاملة للصفوف، كما يمكن استخدام ماكنة التصوير الكبير ة ومراوح التبريد. وذلك بعد أن 

كانت المدرسة تعتمد من قبل على مولد الكهرباء الذي يصدر صوتًا مرتفعًا ومزعجًا ويؤثر على الحصص التدريسية 
واألخطر يلوث البيئة نتيجة احتراق الوقود، كما كان تشغيل المولد مكلفًا للمدرسة ذات الدخل المالي المحدود جداً ، ما كان 

 يضطر المدرسين إلى االقتصاد الشديد في تشغيل المولد، وعدم إتمام كافة الحصص بالشكل المطلوب.

قبل ان تدخل الكهرباء النظيفة من الطاقة الشمسية، كانت مدرسة الكعابنة متأخرة : "يتحدث مدير المدرسة محمود الجرمي
".كانت تشتعل من شدة الحر عشرات السنوات عن المدارس األخرى، كما ان الغرف صيفاً   

يضيف الجرمي بأنه مع الطاقة الشمسية، تغير حال المدرسة لألفضل، واألهم االبتسامة على شفاه طلبتنا وهم  يطلبون  
.من المعلمين أخذهم لحصة الحاسوب  

 تعليم أطفال البادية له معنى آخر

هرع األطفال الى استراحة الفطور، يذهبون ألهلهم في الخيام من أمام الكرفانات،  يمر آذن المدرسة قارعًا جرسًا يدويًا في
.القريبة من المدرسة ويعودون بعد نصف ساعة ليستكملوا تعليمهم حتى الساعة الواحدة ظهراً   
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أجواء التعليم في البادية، مختلفة في الشكل والجوهر عما عهده المعلمون في قراهم ومدنهم البعيدة، ومع ذلك أصروا البقاء 
في المدرسة، ألنهم شعروا ان االنسحاب خيانة مع مثل أولئك الطلبة الذين لم يعرفوا " الشاق والصادم"د يومهم األول بع

. شيئًا أكثر من خيمتهم وماشيتهم ودبابات االحتالل وجنوده، لكنهم في ذات الوقت يملكون قلبًا وعقًال منفتحين لكل جديد  

حين دخلت الصف ألول مرة وخالل ": التي تأتي يوميًا من جنين قاطعة عشرات الكيلومترات ذهابًا وٕايابا تقول المعلمة هالة
جديد أو  إنسانفواه الطلبة، فهم لم يعتادوا على مواجهة أالكلمة من  إخراجواجهت صعوبة بالغة في األسبوعين األولين، 

ن عن التعبير، يحاولون بصعوبة اقتحام عالم المعرفة الذي تهم المحدودة، كانوا يهابون الحديث، يعجزو ئغريب عن بي
".قلوبهم وعقولهم تنفتح على العلم، على المعلم والمعلمة أخذتافتحه لهم، لكن مع الوقت   

 الطاقة الشمسية جعلت التعليم أكثر يسرًا ومتعة

 :شمسية تصف هبة الوضعوحول تزويد المدرسة في منتصف العام الماضي بالكهرباء من خالل وحدات الطاقة ال
الذي كان " الجهاز"، وذلك من خالل الحاسوب التكنولوجيا الطير الذي سيحلقون معه إلى فضاءات بمثابة الكهرباء كانت"

".لسنواٍت عديدة محرمًا على أهل البادية بسبب غياب الكهرباء  

يرسمون أشكاًال ورسومات، وينقرون بأصابعهم ال تتخيلوا فرحتهم حين لمسوا الفأرة وأخذوا : "يضيف مدير المدرسة الجرمي
".على لوحة المفاتيح، لقد سحرتهم الشاشة وشعرنا حينها بأنهم قد ملكوا الدنيا بما فيها  

الطاقة النظيفة التي تزود المدرسة بأكثر من خمس ساعات من الكهرباء، لم تفرح الطلبة فقط، بل أسعدت المعلمين فلم 
ألوراق التدريسية قبل يوم من مناطق سكناهم، كما أصبحوا يعتمدون في الشرح على اجهزة يعودوا مضطرين الى تصوير ا

، كما تسنى لهم أن يبثوا في االستراحة الصباحية النشيد الوطني الفلسطيني LCDالحاسوب، وشاشة العرض المسطحة 
  .وآيات من الذكر الحكيم

تخدام الحواسيب بشكل أكثر كثافة، محدودية الكهرباء، تجعلنا ما زلنا بحاجة للمزيد من وحدات الطاقة حتى نستطيع اس"
يقول الجرمي متمنيًا ايضًا ثالجة ". نقيد عملنا بتصوير األوراق حين نشغل الحواسيب، ونطفئ األنوار داخل الغرف نهارا

  .صغيرة لحفظ الشراب المقدم للطلبة

ن المتكررة من المقيمين في مستوطنة آدم إلى الشرق تهدد المدرسة تبدو للزائر هانئة هادئةـ  لكن اعتداءات المستوطني
استقرار المسيرة التعليمية، ما حدا بإدارة المدرسة إلى إحاطتها بسياج حمى بضعة أشجار مثمرة  تم زراعتها بهدف التمتع 

.بحديقة مدرسية صغيرة  

طالبًا وطالبة  70معلمًا يعلم  14لف من الدوام منتظم مثل باقي المدارس، هناك طاقم معلمين مؤهل مؤ : " يشير الجرمي
".موزعين على صفوفهم التي تتالءم مع أعمارهم،  دون دمج بين أكثر من صف ومرحلة عمرية كما السابق  

  الدخول الى عالم البدوي الصغير مهارة تحتاج الى الكثير من الصبر
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السريعة، كنت أواجه صعوبة في شرح كثير من المواد المتعلقة بالكهرباء  ان التكنولوجيا وٕايقاعاتهعألن عالمهم بعيد "
واألجهزة التقنية، واضطر لشرح بديهيات مثل ما هو مصفف الشعر؟ ما هو مكيف الهواء، ما هي المكواة؟ ومع ذلك فعند 

بة وهي تحاول إقناع طالبات تقول ه". الشرح لهم اكتشف كم قابليتهم للتعلم مرتفعة ال بل تضاهي طلبة المناطق الحضرية
.لحديث عن تجربتهن مع الحاسوباخجوالت   

عامًا، فتاة محجبة ترتدي  13  حال تحدثت الموجودة عند الشريحة البدوية وخاصًة من اإلناث، بصعوبة استقبال الغريب
مت من خالله حيث تعل ، تحدثت باقتضاب عن شغفها باستخدام الحاسوب زيها المدرسي ذي اللون األخضر الزاهي،
  .Word  مهارة الرسم والكتابة على برنامج الوورد

  

  

عامًا في بدو  18ملخصًا عن قصة  لـ معاً أحب أن يسرد  ،في رام اهللا محمد يوسف من المزرعة الغربيةنائب المدير 
ت، حينها أخذت بدأت اعّلم في المدرسة حين كانت غرفة واحدة، وقد بدأت الدرس األول في الرياضيا: "الكعابنة، يقول

لو كان معك شيقل وأخذت من والدك : أعلمهم الجمع والطرح، وكنت استخدم في التعليم عملة الشيقل، على سبيل المثال
شيقل آخر فكم المجموع؟ تفاجأت الحقًا حيث فهمت من الطلبة انهم لم يسمعوا بالشيقل، عندها شعرت أني أمام طالب 

في المنطقة النائية عن قريتي أهم وأعظم من التعليم  في مدرسة على بعد امتار  مختلف كليًا عما عهدت، ورسالتي هنا
". ، المهم، حوّلت درس الحساب من شيقل الى أمور من بيئتهم مثل عنزة وكلب وهكذا...من بيتي  

نفكون مع الطاقة النظيفة وتشغيل الحواسيب، غمرت الطلبة سعادة ال توصف، جعلتهم حتى اللحظة ما ي: "يضيف يوسف
يتحدثون عن عالم الحاسوب بتطبيقاته التعليمية، فماذا سيشعرون حين يتعرفوا على عالم االنترنت المرعب في انفتاحه 

!".على العالم  

االتصال تبدأ من مهارات   يختم الجرمي مؤكدًا أن الحضارة". لمدرستنا كبر انجازكان أمشروع الطاقة الشمسية  "
.، المرتبط بشكل أو بآخر بالطاقة الكهربائيةمع العالم الخارجي والتواصل  

 

*المنحة ضمن مشروع "تحسين سبل العيش للتجمعات الرعوية في مناطق "جـ" وبتمويل من مؤسسة "كادوري" في هونغ 
 كونغ وبتنفيذ من مركز معا. 

 

  :القصة الثالثة
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آخر آمن في فصايل الفوقا إلىمن بيت يذوب مع مياه المطر   

دجاجات وعنزتين، وفي شرفة  شجيرات، مؤلف من غرفتين ومطبخ وحمام، حديقة صغيرة تحوي عدة بيت اسمنتي صغير
على  أبناؤهايجلس  أخرىاسمنتية بسيطة تجلس الحاجة ليقا من فصايل الفوقا تتأمل الحركة الخارجية الهادئة، وفي غرفة 

:التلفاز يشاهدون فيلمًا عربيًا، تقول وهي تستعيد الذكريات الماضية  

تفرغ حيث  قبل سنوات قست الحياة بشدة علي وعلى ابنائي، فقد تزوج زوجي بإمرأة أخرى، وتخلى عن نفقات اسرته"
طيني  كونه بناءٌ  فيزيائياً  يوشك على االنهيار كان وزوجته األولى الذي أبنائهيكترث لبيت ، دون أن الجديدة لعائلته
.متهالك  

المهمشة النائية، ال يدرك الكثيرون كم الحياة في بيوت الطين غير آمنة، ففي نظرًا لكون منطقة الفصايل من المناطق  
الى غرفة أخرى، محاولين االحتماء  وأبناءهام كامًال من غرفة النوم فلجأت األ ليالي الشتاء أذابت األمطار جدارًا  ىحدإ

.الشتاء المجنون اآلتية من قلبمن زمهرير تلك الليلة   

ال أنسى حين كنت أصلي : " األربعين رسمت مشقات الحياة على وجهها خطوطًا عديدةي أواخر تضيف ليقا وهي سيدة ف
بثعبان يتدلى من السقف الذي كان عبارة عن  فإذا ،يومًا ورفعت رأسي لألعلى ألودي التسبيح بين الركوع والسجود

".مجموعة من عيدان القصب والصفائح البالستيكية  

 ره بتفاصيله حيث تخبرنا أنها قطعت صالتها فورًا وذهبت لتصلي في العراء لتشعر باألمانمشهد مخيف ما تزال ليقا تذك
.أكثر  

بيت إسمنتي سند لي وألبنائي: ليقا   

في يوم سمعت ليقا عن مشاريع لدعم األغوار منفذة من قبل مركز معا، تقدمت للمشروع وكانت ظروفها أقوى من أن 
 إلىتحولت حياة ليقا من الكآبة منذ ذلك الحين و   ،2013في منتصف عام لترميم يرفض طلبها، وبالفعل تم البدء في ا

  .واالستقرار الشعور باألمان

شيقل من وزارة الشؤون االجتماعية  800كما تتلقى مبلغ  أسرته،على  - يعمل في مستعمرة مجبراً - ينفق ابن ليقا الكبير 
ي تسمنإحيا في بيت أشكرًا لمركز معا، فلواله لما شفت خيرًا في الدنيا، أما اآلن فأنا : "لحالتها الخاصة، تقول وهي تبتسم

".قربي حين ينوون الزواج مستقبالً  أبنائيأسكن  أنيحتمل التوسعة من أجل   

من استفاد من المشروع فقد رسم معا االبتسامة على وجوه كثير من األسر في مناطق وقف عندها لم تكن ليقا لوحدها م
ساهم في ميم منزلها في فصايل الفوقا، ما من تر األسرة  العديد من حيث استفادت الى الوراء، ساعتها الزمن وعادت عقارب

المفترض ان يحياها وفق المبدأ اإلنساني من خالل جعله ينعم بأبسط الحقوق  ،تعزيز صمود الفلسطيني في أرضه
.والقانوني المتجاهل من قبل االحتالل  
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الممول من الممثلية النرويجية لدى السلطة الفلسطينية والمنفذ من قبل مركز معا " أصوات كي تسمع"المنحة ضمن مشروع   

  

  :القصة الرابعة
بالحماسة والضحكاتيعّج ملعب  إلى كريهمن مكب نفايات ...ملعب مرج نعجة   

الوسطى عن حال الملعب قبل التأهيل من قبل مركز معا، تتغير مالمح  األغوارحين تسأل أهالي قرية مرج نعجة في 
أن الملعب كان مكب نفايات ) قبل وبعد(الحقًا وتدعم ذلك الصور الصادمة  ُيفهم .االشمئزاز إشاراتوجوههم، تظهر 

.كريه، نتن الرائحة، يعج بالحشرات والثعابين والعقارب  

بهذا كـ مرج نعجة  كيف يعقل أن يكون مدخل قرية جميلة ومزدانة بالخضرة : "واألنكى من ذلك كما يتساءل الكثيرون
خمسينيات القرن الماضي  فيالذي بني  ،"الملعب"نفس الشباب واألطفال الوحيد تال بل جاءت المكرهة على م "؟؟السوء

الى معلم سيء تتخطى رائحته  والنعدام المتابعة من المجلس المحلي تحول مع السنينلكنه للترفيه عن أبناء مرج نعجة، 
.يلعبون والكبار يستريحون ويلتقون الزوار لتصل باحات البيوت السكنية، حيث األطفال مئات األمتار  

 روح المبادرة بدأت من الشباب اليافع

 إعادةبالتقدم بفكرة " نعجة مرج"هذا الحال، إن لم يحرك ساكنًا لكبار القرية، فقد دفع بشبابها المبادرين من طلبة مدرسة 
، وفعًال لم يرفض "مركز معا" - ةفتلخم المفي محنه األغوارالتي ما تنفك تساند أهالي - احياء الملعب  من المؤسسة 

.اًء من هذا النوع، وتم تقديم الدعم الالزممشروعًا بنّ  األخير  

، فيما تم كرة القدمل اً ملعباألرض لتحاكي تأهيل  ثم جرى، عاممكب  إلىتم جرف أكوام النفايات ونقلها في غضون أيام، 
. بالرمال وتسييج الحديقة بالشيكها ، وتم فرشلألطفالتجهيز األرض المجاورة بألعاب من منزلقات وأراجيح   

خمسيني مع اسرته وأبنائه، كان يشغل منصب  نائب " ابو وديع"ابو هالل  جهادعلى بعد أمتار من الملعب يقطن السيد 
ة ومنتقدًا ل األزمالرائد في حمركز معا  دور، مثمنًا رينا بالصور حال الملعب قبل وبعدرئيس مجلس كفر نعجة سابقًا،  ي

جباية مبلغ  -أي المجلس– عدم معالجة الظاهرة من بدايتها وعدم قدرته جّراءم الوضع قاالمجلس الذي كان سببًا في تف
.رمزي شهري من السكان لمعالجة مشكلة النفايات  

التغيير نحو  وأمًال بالقدرة على إشراقاوعلى الرغم من أن مشكلة النفايات قد حلت اليوم، وأصبح مدخل القرية أكثر 
في المجلس تستشعر احتياجات قريتها وتسعى لالرتقاء بها نحو أن أبو وديع يرى ضرورًة في ضخ دماء شابة  إالاألفضل، 
.األفضل  
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 من مدخل قرية كريه إلى آخر ملون بالخضرة وبألوان ألعاب األطفال الزاهية

أن األخير استمر مكمًال العمل مندفعًا  إال، منطقة جـ اء الملعب كونه يقع علىوعلى الرغم من تهديد االحتالل بهدم أجز 
. الظروف القاسية التي فرضت عليهم أطفال وشباب األغوار وطأة عنبحماسة حب التغيير والتخفيف   

كان أحفادي ال يغادرون باحة " :ة تقول وهي تنظر الى الملعب المطل من باحة منزلهميأم وديع سيدة أربعينالزوجة 
."ليلعبوا مثلهم مثل باقي األطفال للملعبم صرت آخذهم المنزل، اليو   

لم نكن نستطيع الجلوس في باحة منزلنا من الروائح الكريهة التي تفوح بشكل ال يطاق من المكب، عدا عن روائح الحريق 
تكمل ". درجة 180"مدخل قريتنا، أما اليوم فالحال قد تبدل  يمروا منالبعيدين حين  األكثر فظاعة، كنا نخجل من األقارب

.ام وديع  

بالالعبين والمتفرجين، وتتعالى في  ئيمتلما يثلج صدور أهالي مرج نعجة اليوم، رؤية الملعب في الربيع يزهو بالخضرة، و  
مباريات  تنظم فيهمرج نعجة، حيث مقابل شباب زبيدات  فاعًال مع  ناديتأجوائه هتافات وصرخات المشاركين الحماسية، 

كما أصبح لألطفال مكان آمن يلهون فيه ترافقهم األمهات اللواتي يلتقين مع بعض ويتبادلن  ،قات محددةكرة القدم بأو 
.وشباب مفعمين بالحياة ومؤمنين بقدرتهم على التغييرأجواء مفعمة بالفرح متحدية للواقع  .الدردشات  

والمنفذ من قبل  الوطنية الفلسطينية لطةالممول من الممثلية النرويجية لدى الس" أصوات كي تسمع"المنحة ضمن مشروع 
  .مركز معا

 
 
 

  :القصة الخامسة
  بناء بيوت طينية في فروش بيت دجن

  الهجرة المعاكسة وأعاد أهل القرية الذين تركوها مكرهين أوقف
ال تختلف فروش بيت دجن القرية صاحبة األراضي السهلية الخصبة الخضراء عن أي منطقة أخرى في األغوار 

وش بيت ر المستهدفة من قبل االحتالل يقع تباعًا على ف "األغوار" فما يقع على أي منطقة في الحدود الشرقية ،الفلسطينية
مناطق محميات طبيعية أو  األراضي بحجة أن فيهايحرم البناء  وحيثعلى أراضي جـ،  لوقوع القرية ممنوع لبناءفادجن، 

  .تقام بلمح البصر مستوطنات سكنية وزراعية ترى مكانها  عسكرية،

 3 على الف دونم مبقياً  11 - سميت بفروش النبساطها كالفراش والتي- فروش بيت دجن  أراضيصادر االحتالل من 
  .مقومات الحياة ألبسطدونم، تفتقر  آالف
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مثلها مثل باقي مناطق  أريحاوفق رئيس المجلس القروي عازم الحج محمد فقد تم استهداف الفروش شرقي نابلس وغربي 
ضخمة لصالح  آبارٍ  جراء بناءتجفيف ينابيع القرية  من خالل ،االراضي الزراعية عبر تدمير نسبة كبيرة من األغوار

 رشجاأوجميع " البرتقال الغوري"شهر ما كانت تتميز به فروش بيت دجن أمر الذي قضى على األ ،مستوطنات االحتالل
  .الحمضيات لقلة المياه

 األسبوعلوال لجان العمل الصحي التي تزور القرية مرة في و  ،دةحوعلى الصعيد الصحي فالوضع أكثر قتامة، فال عيادة وا
القرية  أهاليمن  األطفال لوفيات منيقول الحج محمد مستشهدًا بقصص عديدة  .لما وجد اهالي القرية من يرأف بحالهم

لعدم وجود مرضى قلب فارقوا الحياة  وأيضا ،على الحواجزن اجهض ثعابين وعقارب، وكذلك حواملمن بسبب لدغات 
مراكز طبية تفي بالمهمة أوًال، وثانيًا لوجود حواجز االحتالل التي تعيق الوصول السريع الى مستشفيي اريحا او نابلس 

  .اللذان يبعدان ما يزيد عن الثالثين كم

  من حافلة صدئة الى بيت كريم له ولعائلته

ال يمكن التصديق ان تلك الحافلة الصغيرة الصدئة التي ال يكاد هيكلها يغطي ريبة من مدرسة الفروش، على أرض ق 
فحين تزوج ابو جيش الذي يعمل . األربعة وأبنائهأوي عائلة من ستة أفراد هم األب رافع ابو جيش وزوجته ت تنصفها كان

  . 67نع بناء أي بيت جديد بعد عام الـ ذنا في مدرسة القرية لم يجد سوى الحافلة ليقيم فيها مع مآ

ام الشتاء الماطرة، عدا االهتزازات المتتالية أيكان الباص كالمركب يكاد يغرق في : "يذكر لنا ابو جيش جزءًا من المعاناة
تى ال يقوم بنينا بيتا من الطين حبأيام و  ،دخل الى الحافلة فقررنا تركها كلما هبت ريح شديدة، في يوم وجدنا ثعبانا مخيفاً 

  !!.، ولكم ان تتخيلوا كيف هو حال بيت الطين شتاًء هبهدم باإلخطاراالحتالل 

دالًء عديدة  األسرةوتضع ، بالثقوب تتسلل عبره مياه المطر ءربما رأى كل واحد فينا مشهدًا تلفزيونيا او سينمائيا لبيت ملي"
ما  حتى ال يغرق البيت، تلك الصورة هي تماماً ) لخيزرانا(من سقف مكون من قصب البامبو  قطرات الماء المنهمرةلتلقف 

  .كان يحدث مع عائلة ابو جيش

من ان تتنفس الصعداء وتنعم بحياة كريمة نوعًا ما،  2013بتنفيذ من مركز معا، تمكنت عائلة ابو جيش في أيار من عام 
فيما تحول مع سور خارجي،  تفتح وتغلق،ونوافذ بيت من االسمنت، بمطبخ وغرفتين نوم،  إلىفقد تم تحويل بيت الطين 

  .مخزن للمعدات الزراعية إلىالباص 

أليس بيتي جميًال اآلن؟ وهي تشير إلى جدران داخلية : "تسأل الزوجة مندوبة مركز معا وابتسامة عريضة على وجهها
 ".مطلية باللون األصفر ومزينة بخطوط متعرجة وغرفتين واسعتين للنوم

  أهالي فروش بيت دجن بترميم مجموعة من البيوتمركز معا يعزز صمود 
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كان تدخل مركز معا مفصليًا في الفروش، حيث تم ترميم " :في سياق قصة أبو جيش الحج محمد يضيف رئيس المجلس
برد الشتاء الى بيوت سكنية مريحة وآمنة من  أووحدة سكنية ألشباه بيوت من طين ال تقي من حر الصيف  17

عن االستقرار والحياة الكريمة في نابلس الى  الغوري في ارضه ال بل شجعت تاركي الفروش بحثاً  عززت صمود اإلسمنت،
  .  ".إليهاالعودة 

فحشر  أحد،خفى على تنسمة ال  1200مخططات االحتالل لتهجير اهالي الفروش البالغ عددهم : "يختم الحج محمد
 جاءتعوامل منفرة . شبه المتآكلة، وهدم أي غرفة تبنى حديثأالسكان في اشباه بيوت ومنعهم من ترميم بيوتهم القديمة 

  ".مبادرة مركز معا بمثابة طوق نجاة ألهالي القرية من الهرب من الفروش دون عودة

والمنفذ من قبل  الوطنية الفلسطينية الممول من الممثلية النرويجية لدى السلطة" أصوات كي تسمع"المنحة ضمن مشروع 
  .مركز معا

  

  :السادسة القصة

 منطقة سلوان الصناعية، حين تكون ابتسامة الرضا للمقدسي الحر في عمله صمودًا في وجه االحتالل  

على مساحة نصف دونم في منطقة عين اللوزة في سلوان، التي تكاد تخلو من األراضي الخضراء بسبب االكتظاظ 
على مساحات  اإلبقاءم في مساحات ضيقة مقابل التمدد الطبيعي للسكان وحصره إعاقةالسكاني الهائل الناجم عن 

نقطة مضيئة في بحر الحرب الشرسة على " منطقة سلوان الصناعية"خضراء ألغراض استيطانية وتهويدية، يبدو كراج 
في  عن دوامة العمل المذلّ  إياهم منطقة سلوان، معززًا صمود ثالثة من أبناء البلدة األكثر سخونة واستهدافًا مبعدةً 

.ئيلإسرا  

سر رباب األأمنطقة القدس، كان تفكير جميع   Deepقبل أن يدخل مشروع التمكين االقتصادي لألسر المحرومة 
ما يعني أن أهم وحتى مهندسين وأطباء، من بنائين وصناع وحرفيين وفنيين  إسرائيل،العمل في  حولوالشباب يتمحور 

  .نسيجها االجتماعي وتقلل تبعيتها للمحتل تقّوياالحتالل، وتبقى المدينة بال دعامة قوية  عمالة لدىطاقات القدس تذهب 

ثالث مهام  إلىفي الكراج  أعمالهميقسم الشركاء الثالثة لكن مع منطقة سلوان الصناعية، ال حاجة لذل االحتالل، حيث 
بودي السيارات، وجبريل الفروخ في ميكانيكا لتلبية جميع متطلبات ورش السيارات، فخالد حسين الزير يختص بدهان و 

. اإلطاراتالسيارات، وأصغرهم الشاب وسيم بدر في مهمة البناشر وبيع   

تميزت إقامة هذه الكراجات في منطقة واحدة بحيث يكمل كل كراج اآلخر، وذلك لالستفادة من الزبائن وتوفير خدمة مميزة 
أشخاص عدا المستفيدين الثالثة، ومن المحتمل ان يزدهر العمل مع ازدياد  ّفر المشروع فرص عمل ألربعةقد و و . ومتكاملة
.المشروع  
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 الزير للدهان وبودي السيارات

العمل في  إلى األحيانكان المستفيد خالد الزير األب لخمس بنات يعاني من وضع اقتصادي سيء اضطره في الكثير من 
حاليًا في مغارة في سلوان بعد أن قام االحتالل بهدم منزله بحجة  سرته وبناته، وهو يسكنأمن مجال وذلك إلعالة  أكثر

.عدم الترخيص  

 ،وحقوقه المقدسية أرضهفي سجون االحتالل لدفاعه عن  اً عام 17ما يقارب الـ  وامضيتعرض الزير لالعتقال عدة مرات 
أكثر من كراج، لكنه عمل دائمًا في ، فتنقل بين االعتقاالت المتكررة بشكل كبير على استمراره في أماكن عمله أّثرت

".دهان السيارات"المهنة التي يتقنها   

السيارات بشكل جزئي وكامل، مع تصليح  أنواعيعمل الزير في زاويته بانسجام كبير مع زميليه اآلخرين في دهان جميع 
.الضربات لهيكل السيارات، كما يقوم الكراج بخدمة سحب شصي السيارة وتصليحه  

دوالر، عنت لي الكثير، وجعلتني أنام قرير العين بأني قادر والحمد هللا على  ألف 15ركز معا بقيمة بلغت مساعدة م" 
.تأمين معيشة جيدة ألسرتي  

  وسيم  قصة الشاب الكادح المعيل ألسرتهبناشر ال

ه حيث أنه عامًا،  تحمل مسؤوليات كبيرة رغم صغر سن 19على وسيم بدر، ابن الـ  السيءفرض الوضع االقتصادي 
دوالر استطاع  ألف 15ولكن بمساعدة مركز معا ومنحة قيمتها . المعيل الوحيد  لعائلته المكونة من ثالثة شبان مع والديه

.االستقرار وتأسيس أسرةفي وسيم أن يمهد األرضية نحو تحقيق حلمه كأي شاب يرغب في نهاية المطاف   

شعبه والمشاركة في الورشة  أبناءل خدمة بدر فضّ  أن إالى مصراعيها، كانت مفتوحة عل إسرائيلومع أن أبواب العمل في 
.المشتركة  

وبيع وشراء  اإلطارات، من تصليح مختلفة يتخصص بدر الذي تمكن في مهنته بعد اربع سنوات من العمل في كراجات
.اإلطاراتبيع الجنط ومستلزمات  إلىالمستعمل والجديد باإلضافة   

النجاحالخبرة مع المال يعادل   

في عمر متأخر نتيجة للوضع  قرر إنشاء أسره  أبناء،جبريل الفروخ،  في العقد الرابع من عمره، متزوج ولديه ثالثة 
دنى من بواب إليجاد مصدر دخل يؤمن الحد األجميع األ فرضت الحياة على الفروخ منذ الصغر طرقاالقتصادي السيء، 
أن تزوج وأصبح والدًا، عمل في أكثر من كراج لتأمين الحد األدنى من وبعد . عائلته وأشقائهالمصاريف المعيشية ل

.مصاريف ابنائه  
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من الجير، والماتور وغيرها تمتد لعشرات السنين في  األعمالكافة و يمتلك جبريل خبرة في تصليح جميع انواع السيارات، 
.تهحرفيلمهارته و خر آهذا المجال ولوال الفقر الذي يعاني منه، لكان في وضع   

: بخبرة جبريل ودعم مركز معا، أصبح لورشته الخاصة بالميكانيكا جمهور جيد، يقول وهو يصلح بطارية سيارة معطلة
".صنيعه معناقبل مركز معا كنا بال منزل يأوينا أو عمل يضمن لنا األمن والكرامة، الشكر قليل على "  

للتنمية وبرنامج األمم  اإلسالمي، الممول من البنك DEEPالمنحة ضمن مشروع التمكين االقتصادي لألسر المحرومة 
 .والمنفذ من قبل مركز معا اإلنمائيالمتحدة 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  :عالم البيئي والتنمويبرنامج اإل: خامسا
  
المعروفة أو إن تزويد الناس بالمعرفة البيئية، والكشف عن الجوانب والزوايا البيئية الفلسطينية والعربية غير المرئية وغير "

  ".الُمَعتَّم عليها، يمنحان الشرائح الشعبية الثقة واألمان، ويتيحان لها فرصة التخطيط والتحرك نحو التغيير
  

وبما أن المعلومات التي تنشر عبر الصحافة . الصحافة البيئية ال بد أن تكون مرآًة لمجتمعنا الفلسطيني والعربي
يتعلمون منها حول العالم والبيئة المحيطة بهم؛ فمن الضروري العمل دائما على البيئية، قد يستخدمها الناس كمادة 

والممارسات  سلبياتبلورة صحافة بيئية تتسم بالتوجه نحو حل المشاكل، من خالل التركيز ليس فقط على ال
  .الخاطئة، بل وأساسا، على الحلول الصديقة للبيئة
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عبر استخدام اإلعالم المقروء  ،البيئي والتنموي لدى جميع فئات الشعبيهدف البرنامج إلى زيادة وتطوير الوعي 
والمسموع والمرئي، وعبر إصدار سلسلة من الدراسات واألبحاث التنموية، وكذلك النشرات والمالحق والومضات 

صناع القرار كما يسهم البرنامج في تطوير سياسات تنموية وتشجيع . اإلعالمية المختصة بالزراعة والبيئة والتنمية
  .على اتخاذ القرارات، التي من شأنها حماية وتطوير البيئة والقطاع الزراعي بوجه خاص

كما يهدف المشروع الى تنفيذ مشاريع بيئية تهدف الى تحسين الوضع البيئي أو المساهمة في ايجاد حلول لمشاكل 
  .بيئية بارزة

  :مشاريع أساسية هي 3ضمن هذا البرنامج تم تنفيذ 

  ".الحفاظ على بيئة خضراء ورفع مستوى الوعي حول البيئة الفلسطينية" مشروع اإلعالم البيئي .1
 ."تعزيز تكيف المزارعين مع التغيرات المناخية في شمال األغوار" مشروع .2
 ".تحسين السبل المعيشية للمجتمعات الرعوية في مناطق ج"مشروع  .3

  

بالشراكة مع مؤسسة ) مستوى الوعي حول البيئة الفلسطينيةالحفاظ على بيئة خضراء ورفع : (المشروع األول

 :األلمانية" هنريش بول"

 : أهم االنجازات التي تحققت خالل العام
 إصدار نشرات إعالمية بيئية : 

القت رواجا ) 2013خالل عام (اإللكترونية " آفاق البيئة والتنمية"من مجلة  أعداد 10تم إعداد ونشر 
لمربين، الطلبة، والعاملين في مجال التنمية االجتماعية، المؤسسات والمنظمات ا واسعا بين الباحثين،

البيئة الفلسطينية والعربية  يالقرار، ومحب يالحكومية وغير الحكومية، الوزارات المعنية، صانع
  .زائر شهريا آالف 10حيث يزور الموقع االلكتروني للمجلة حاليا أكثر من . ن بهايوالمهتم

  حملت )2013خالل عام (حول قضايا بيئية مختلفة ) ثالث منها متلفزة( ندوات حوارية 6تنظيم ،
  :العناوين التالية

 الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة واآلثار البيئية والصحية الناجمة عن األسلحة المستخدمة )1
 غزةفي قطاع " الحزام األمني"آثار الحصار اإلسرائيلي على القطاع الزراعي و )2
 آثار االنقسام السياسي على البيئة الفلسطينية )3
 قضايا الزراعة والبيئة بين الواقع والقانون )4
 أسئلة برسم اإلجابة:  النفايات الصلبة والنباشون األطفال في مكبات النفايات )5
 .أولويات وحلول:  المشهد البيئي في فلسطين )6
  

وقاموا بمناقشة قضايا بيئية تهم مختلف . نيولؤ المسن و يشارك في هذه الندوات العديد من الخبراء واألخصائي
الشرائح الشعبية والمعنية التي تابعت الندوات من خالل الموقع اإللكتروني للمجلة ومن خالل تلفزيون وطن، 

  .باإلضافة للتغطيات في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية واإللكترونية
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  وذلك حول المحاور التالية، أفالم وثائقية 6إعداد، إنتاج وتوزيع:  
 كابوس الجوع والموت البطيء يطاردهم بين أكوام النفايات: النباشون الصغار 
 مرض محقق.. موت كامن.. تلوث مرعب: غزة تغرق في المياه العادمة 
 الزحف اإلسمنتي يطارد األراضي الفلسطينية الخصبة والخضراء 
  غزةومولدات قاتلة تحوم في أحياء " مستدام"ظالم  
 الكسارات ومناشير الحجر في الضفة الغربية تنتعش وتستنزف الموارد الطبيعية 
 كارثة بيئية محدقة...التمدد المعماري العشوائي 
 

تم نشرها من خالل موقع مركز معا اإللكتروني ومجلة وطن و و  يونبثت هذه األفالم من خالل تلفز 
في تعزيز الوعي البيئي وتسليط الضوء على  ساهمت هذه األفالم الوثائقية. آفاق البيئة والتنمية

قضايا بيئية تهم المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية، والمنظمات الناشطة في 
وقد تم تغطية هذه . نين والتنمويين البيئيين والناشطيالحقلين البيئي والتنموي، والطالب والباحث

  نقاش االفالم على فضائية فلسطين  ، وقد تمواإللكترونيةاألفالم في الصحافة المرئية والمسموعة 
  

  كشف عن معطيات خطيرة حول قنبلة المياه العادمة وانعدام مياه الشرب النظيفة  مؤتمر صحفيتنظيم
  في قطاع غزة اللذين يهددان بكارثة إنسانية وبيئية مرعبة

  
  :مرجع معرفي ومعلوماتي مهم وشامل
البيئية المميزة والنوعية بشكل متواصل وشبه أسبوعي في الصحافة " معا"تُْنَشر العديد من تقارير وتحقيقات 

الكشف عن جوانب  مجلة آفاق البيئة والتنمية اإللكترونية فيميزت تفردت وتوقد .  الورقية ومواقع إعالمية بارزة
  .ئية وغير معروفةبيئية فلسطينية وٕاسرائيلية وعربية خطيرة وساخنة غير مر 

من خالل بعض التقارير والتحقيقات البيئية التي نشرتها المجلة اإللكترونية، والندوات الشهرية التي تَُنَظم من و
خاللها، واألفالم الوثائقية التي تم إنتاجها وتعميمها، تمكنت المجلة من تحريك بعض الجهات الحكومية وغير 

نشرت بعض محطات التلفزة كما  .بعض االنتهاكات والمشاكل والجرائم البيئيةالحكومية المسؤولة، لمعالجة وحل 
والمواقع اإللكترونية، العديد من المعلومات ) فلسطين اليوم، فلسطين، الفلسطينية، وطن وغيرهما(والفضائيات 

مع اإلذاعات (دة والمعطيات والتقارير البيئية المأخوذة من المجلة، ناهيك عن مقابالت إذاعية وتلفزيونية عدي
 . لمناقشة قضايا بيئية هامة وساخنة أثيرت في المجلة) والفضائيات

وقد تحولت المجلة اإللكترونية البيئية إلى مرجع معرفي ومعلوماتي مهم وشامل وأساسي حول العديد من قضايا 
ورقية والمسموعة والمرئية العديد من وسائل اإلعالم المحلية والعربية ال توأصبح.  البيئة الفلسطينية والعربية

يستفيد منه ناشطون بيئيون كما .  عتمد على ما ينشر في هذا المرجع من تقارير ومعلوماتتواإللكترونية 
  .  وباحثون وطالب وصحافيون ومنظمات أهلية وحكومية

حليين حول وٕالى حد ما، نجحت المجلة البيئية في خلق حالة من الجدل في المستويين اإلعالمي والمجتمعي الم
  .بعض القضايا البيئية والتنموية الهامة والحساسة
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  :مؤتمرات وورشات عمل داخلية وخارجية
الذي تخلله " مؤتمر السيادة على الغذاء في كمبوديا"ساهم مسؤول برنامج اإلعالم البيئي في بعض المؤتمرات الدولية مثل 

لقاءات ببعض المنظمات الفيتنامية الزراعية والتنموية واالتحادات النقابية والنسوية ومراكز تدريبية  شملت" فيتنام"زيارة الى 
زيت، رام اهللا، جامعة بير (وورشات العمل المحلية وتمت المشاركة في العديد من الندوات . ومسؤولين حزبيين ورسميين

  :أبرزهاعمل في هذه الندوات كان  أوراقتم تقديم و ). جنين
  كمبوديا،  - " السيادة على الغذاء"مؤتمر " (الزراعات العضوية من منظور االقتصاد المقاوم"ورقة شاملة حول

  ).2013آذار  مؤسسة أفيدا،
  ورشة عمل حوارية حول التغير المناخي " (المحلية زراعاتنا في المناخي التغير مواجهة فن"ورقة بعنوان - 

 ).2013جنين، مركز العمل التنموي، حزيران 
 ندوة حول " (كيف نمارس السيادة على الغذاء في ظل احتالل عسكري استيطاني اقتالعي: "ورقة بعنوان

 ).2013البيرة، أيلول  ومتطوعو البيرة، بلدية البيرة  –إعادة التدوير، التشجير والزراعة 
  

  األغوارتعزيز تكيف المزارعين مع التغيرات المناخية في شمال : " المشروع الثاني

يهدف هذا المشروع الذي ينفذ بدعم من وكالة التنمية والتعاون االسباني إلى تعريف المزارعين في منطقتي بردلة والفارسية بشمال 

  . األغوار، على آليات وأساليب مستدامة من شأنها زيادة قدرتهم على التكيف االيجابي مع التغيرات المناخية

:العام أهم االنجازات التي تحققت خالل  

  حيث شارك في . زراعية لتعزيز مهارات المزارعين في التكيف مع التغيرات المناخية ةورش 20تنفيذ
 .مزارعةمزارعا و  60ورشات هذه ال

  طالبا في  15 ـل) بيرما كلتشر(ساعة تدريبية في مجال الزراعة المعمرة  72تصميم دورة شاملة من
غطت الدورة مواضيع متعددة مثل إنتاج الغذاء حيث . التخصصات الزراعية من جامعة النجاح

 . العضوي، إدارة التربة والمياه، وتنويع الحصاد النباتي
  دونم لكل منهما 2دونم و  0.5إنشاء مزرعتين نموذجيتين بمساحة. 
  اً مزارع 50تنفيذ حملة بيئية بمشاركة . 
 الكمبوست"موقع لعمل السماد الطبيعي بركة ري و  إنشاء ." 
  موقعين للكومبوستإنشاء. 
  الغني بالعناصر الغذائية على المزارعين" البان"شجرة من  200توزيع. 

  
  ":تحسين السبل المعيشية للمجتمعات الرعوية في مناطق ج: "المشروع الثالث

خالل الطاقة الى تزويد المواطنين في المناطق المستهدفة بالطاقة من " كادوري"يهدف المشروع الذي ينفذ بالشراكة مع مؤسسة 

حيث ساهم هذا . عائلة كبيرة 20تخدم " راس العوجا"وحدة إلنتاج الطاقة الشمسية في قرية  26حيث تم إنشاء . الشمسية

المشروع النوعي في مساعدة هذه األسر في تحقيق مستوى من االستقالل في مجال الطاقة من خالل زيادة كفاءة استخدامها 
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وتم تنفيذ ورشة تثقيفية للمواطنين . مستهدفة من االستفادة من الطاقة الكهربائية بتقنيات صديقة للبيئةن األسر الللطاقة البديلة ومكّ 

  .ساعات 7المستفيدين بواقع 

:نشاطات بيئية مختلفة ضمن المشاريع  

:بار زراعية في المدارسآ  

  بيت العضوي في محافظة طولكرم لتحسين الري في ال" مدرسة كفر زيباد"تأهيل بئرين زراعيين في
 .دونمات من األراضي المحيطة في المدرسة 4الذي قدمه المركز للمدرسة سابقا وكذلك لري 

  دونم من  2 ـفي محافظة طولكرم لتحسين الري ل" مدرسة شوفة "في  3م 75إنشاء بئر زراعي بسعة
  .األراضي المحيطة بالقرية

 دعم عيني للمدارس الصديقة للبيئة في رام اهللا:  
تشجيع تطوير المدارس الصديقة للبيئة في المدينة، وتشجيع الطلبة على تطبيق  إلىسعت بلدية رام اهللا 

عمل المركز ضمن اللجنة الخاصة بتطوير هذا المشروع وفي استمر وقد . الممارسات البيئية السليمة
 لتالناجحة والتي شموكذلك تقديم الهدايا للمدارس  ،لجنة التحكيم الختيار المدارس الصديقة للبيئة

  .للمدارس الثالثاألدوات الزراعية مجموعة من 
 
 
 
  

  :قصص نجاح
  :القصة األولى

  قصة نجاح العنوان البيئي األول في فلسطين...مجلة آفاق البيئة والتنمية 
  

مجلة آفاق البيئة "حين نتحدث عن البيئة في فلسطين وقضايا اإلعالم المتعلقة بهذا الجانب، تتجه األنظار صوب 
للقراء والباحثين، والمربين والطلبة والعاملين التنمويين ، فقد أضحت بعد عقد من الزمان مرجعًا بيئيًا هامًا "والتنمية

  .الفلسطينية والعربية والغيورين على بلدهم صانعي القرار، ومحبي البيئةو واالجتماعيين، 
معا، تعمل تحت مظلة المركز لتحقيق  /مجلة آفاق الصادرة عن برنامج اإلعالم البيئي والدراسات في مركز العمل التنموي 

 .شاملةنقلة نوعية في األدبيات والثقافة البيئية، لجعلها في سلم األولويات كونها من دعائم أي تنمية وطنية مستقبلية 
  

  قصة المجلة
؛ إذ كانت آنذاك عبارة عن ملحق أسبوعي من صفحة 2000- 1995بدايات المجلة األولى كانت في الفترة ما بين أعوام 

. واحدة في جريدة القدس، ومن ثم في جريدة األيام، تشمل مواضيع زراعية وبيئية معدة بلغة علمية وكتابة مهنية رصينة
ي حينه طفرة في المضمون نظرًا لكون البيئة بعيدة عن اهتمامات األوساط الشعبية واعتبرت الصفحة األسبوعية ف
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والرسمية؛ حتى باتت تصدر بشكل شهري كملحق ورقي يوزع مع صحيفة األيام، بالتزامن مع تخصيص موقع الكتروني 
  . ، تحول في العام الذي يليه الى مجلة الكترونية متخصصة تصدر شهرياً 2008للمجلة منذ عام 

التنموية، للتأثير في سياسات وممارسات الناس  –وسيلة إعالمية فّعالة لنشر المعرفة العلمية البيئية  اليوم غدت المجلة
عن المنظمات غير الحكومية  عموما، والمؤسسات الحكومية واالقتصادية والتنموية والتعليمية والصحية وغيرها، فضالً 

  .واألهلية والجماهيرية
الطاقة المتجددة وترشيد استهالك الطاقة، التغيرات المناخية، التنوع    :العديد من المحاور البيئية الهامة مثلعالج المجلة ت

المجلة  سلطكما ت. الحيوي، تدهور األراضي، المياه، إدارة النفايات، الكوارث البيئية، وغير ذلك من المسائل البيئية الملحة
وترصد ممارسات االحتالل   .البيئية الفلسطينية والعربية والعالمية المعاصرة القضايا والظواهر والمشكالتالضوء على 

  .الصهيوني المعادية للبيئتين الفلسطينية والعربية
ومن بعض انجازات مجلة آفاق البيئة والتنمية والتي ساهمت في إحداث تغيير على أرض الواقع كما يلخصها الخبير 

  :جورج كرزمالبيئي والمحرر المسؤول في المجلة 
، في إطار فعاليات اإلعالم البيئي للمركز 2013تشرين ثاني  12ل المؤتمر الصحفي الذي نظم في غزة في شكّ  )1

فضائية  13:  وقد تميز بحضور وتغطية إعالميين مؤثرين وواسعين.  ، قصة نجاح حقيقية)مجلة آفاق البيئة(
ينية، مثل الميادين، الجزيرة، الوطنية، فلسطين وكاالت أنباء وصحف، بما في ذلك فضائيات عربية وفلسط 8و

وٕالى جانب مركز معا، شارك في المؤتمر مصلحة مياه بلديات الساحل، وسلطة .  وغيرها MBCاليوم، القدس، 
 .جودة البيئة وشبكة المنظمات األهلية

ستضرب في كارثة اإلنسانية والبيئية المرعبة التي كشف المؤتمر عن حقائق ومعطيات ساخنة حول ال
أي لحظة نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة الذي تحول إلى حفرة كبيرة من المياه العادمة، إضافة 

وساهم   .إلى انعدام شبه كامل لمياه الشرب النظيفة؛ وذلك بسبب تفاقم الحصار التعطيشي والتجويعي
ا عاليا وتشكل قوة ضاغطة وسائل اإلعالم المحلية والعربية والدولية، كي ترفع صوتهحشد وتحريك  في

فك الحصار، وفتح من أجل " المجتمع الدولي"باتجاه فرض تدخل فوري لألنظمة العربية المعنية و
المعابر والسماح بدخول الوقود والمواد األساسية الالزمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء ومحطات 

  . نية وبيئية محققة، وٕانقاذ أهالي قطاع غزة من كارثة إنسامعالجة المياه العادمة
لحل مشكلة  وغيرها في أعقاب هذا المؤتمر، بدأت وسائل اإلعالم تتحدث عن تدخالت تركية وقطرية

  .الوقود والكهرباء في غزة
  

 Friends of(، أصدرت منظمة أصدقاء األرض الدولية 2013في حزيران  )2 the Earth  International (

انعدام العدالة البيئية وانتهاكات االحتالل اإلسرائيلي في : النكبة البيئية: "تقريرا دوليا شامال وهاما بعنوان
واستند التقرير إلى زيارة وفد .  ، عالج االنتهاكات والجرائم اإلسرائيلية بحق البيئة والموارد الفلسطينية"فلسطين

 . رير وتحقيقات نشرت في مجلة آفاق البيئة والتنمية، إضافة إلى تقا2012المنظمة لفلسطين في صيف 

 

 اإللكترونية تانالبيئي تانتبنت جهات ومؤسسات وشبكات محلية بعض القضايا والمحاور التي تابعتها المجل )3
استنادا إلى تقاريرنا وتحقيقاتنا وحمالتنا الخاصة بقضايا بيئية ساخنة، وبخاصة وعلى سبيل المثال، .  والمتلفزة
االت التغير المناخي وفوضى الكيماويات الزراعية، شرعت شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية في مج
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)PENGON( وبالتنسيق مع مركز معا، في تنظيم حمالت خاصة بالشبكة في المجاالت 2012، منذ حزيران ،
 . المذكورة

الخاصة، بالتحرك لمتابعة بدأت شبكة المنظمات األهلية البيئية، وضمن مشاريعها ، 2011كما، ومنذ عام 
التلوث :  اإللكترونية، مثل آفاق البيئة والتنمية بعض المشاكل واالنتهاكات البيئية التي كشفت عنها مجلة

واألمراض الخطيرة الناتجة عن الصناعات اإلسرائيلية في طولكرم ومجمع بركان الصناعي االستيطاني، ومكبات 
لتلوث اإلشعاعي الخطير الناجم عن االنتشار العشوائي والفوضوي ألبراج النفايات النووية في جنوب الخليل، وا

  .الخلوي
  

) 2011أكتوبر (والخاصة بأعالف الدواجن ) التابعة للمجلة ولمركز معا(إثر بث حلقة عين على البيئة المتلفزة  )4
أعالفها وتضيف والتي كشفت أن بعض مصانع األعالف الفلسطينية تستخد البروتين الحيواني في خلطات 

صبغات ومضافات كيماوية سامة، شرعت وزارة الصحة الفلسطينية في حملة تفتيش لمصانع األعالف، وبخاصة 
 .تلك التي تقترف انتهاكات صحية وبيئية خطيرة

 
والتي ) 2011كانون أول (التوسع العمراني في األراضي الزراعية بعد بث حلقة عين على البيئة الخاصة ب )5

الدولة يقترفها عناصر في أجهزة األمن الفلسطينية، كثفت وزارة  أراضيمن االعتداءات على % 80كشفت أن 
كما أن بلدية جنين وعدت بوقف تزويد خدماتها للمباني غير .  الحكم المحلي حملتها لوقف هذه الظاهرة

 .ي مرج ابن عامرالمرخصة ف
  

إثر تغطية المجلة البيئية اإللكترونية ومتابعتها لعشرات التجارب والمبادرات البيئية الفلسطينية المميزة والناجحة،  )6
للمبادرين ) في رام اهللا وغزة(حفلي تكريم مؤثرين بالشراكة مع شركة باديكو القابضة،  2011نظم مركز معا عام 

 .البيئيين وبحضور نوعي واسع
  

فازت بعض التقارير والتحقيقات البيئية التي نشرت في مجلة آفاق البيئة والتنمية اإللكترونية وأعدها صحافيون  )7
مراسلتنا البيئية (فازت الزميلة سمر شاهين  2012ففي آذار .  بيئيون يكتبون في المجلة، بجوائز تقديرية

تقارير متتالية نشرت في مجلة آفاق البيئة  ، وذلك عن خمسة"أفضل تقرير صحفي"بجائزة ) الرئيسية في غزة
 .خالل الفترة الماضية، حول خمسة مبدعين بيئيين في قطاع غزة

  

حول بعض أنواع األسلحة ) 2012كانون أول /50العدد (إثر نشر تقرير حصري في مجلة آفاق البيئة والتنمية  )8
قطاع غزة، وتحديدا أنواع جديدة من على  2012والقذائف التي استخدمتها إسرائيل في عدوان تشرين ثاني 

القنابل الفراغية والعنقودية، وأنظمة صواريخ جديدة؛ إضافة إلى ما أثبته التقرير بأن القيادتين اإلسرائيلية 
إثر هذا التقرير  - واألميركية تعاملتا مع غزة كمختبر تجارب لفحص مدى فعالية القوة التدميرية ألسلحة اإلبادة

، وطلبت منه مزيدا من المعطيات )جورج كرزم(ت الحقوقية والقانونية بكاتب التقرير اتصلت بعض المؤسسا
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والوثائق حول ما ورد في التقرير، ألغراض استعمالها في قضية قضائية سترفع مستقبال ضد جرائم الحرب 
 ). اللبنانية(اإلسرائيلية؛ وقد نشر ذات التقرير أيضا في صحيفتي القدس والسفير 

   

الخاصة باالنتشار الفوضوي والعشوائي ) 2011حزيران  25في (عين على البيئة / إثر بث الحلقة التلفزيونية  )9
للعديد من المبيدات الكيماوية في الضفة الغربية، والتي حظر استخدامها في العديد من دول العالم، وبخاصة 

سرائيل؛ وما كشفته تقارير وتحقيقات الحلقة دول اإلتحاد األوروبي وأميركا الشمالية وبعض الدول العربية وإ 
إلى حظر  الفلسطيني الزراعة وزيرلبعض هذه المبيدات، بادر  بعض النشرات الرسميةبالوثائق، من ترويج 

 . شملت جميع المبيدات التي ناقشتها الحلقة امبيد 47استخدام 
   

  
  .مؤسسة ھنرش بل األلمانية مجلة آفاق البيئة والتنمية  الصادرة عن مركز معا ممولة من قبل *

 

 
  

  

  

  
  
  

  التدريب وبناء القدرات

دورة تدريبية، بمجموع  127من تنفيذ  2013أما على صعيد تطوير المصادر البشرية فقد تمكن المركز خالل عام 
 5,028كما شارك في هذه الدورات . من عدد الساعات% 39والقطاع % 61توزعت بين الضفة . ساعة تدريبية 3,641

% 70فيما شكلت المتدربات في القطاع . من تعداد المتدربين في الضفة والقطاع% 61متدرب ومتدربة، شكلت اإلناث 
  %.30والذكور 

والقيادية  الماليةو  اإلداريةالمهارات ، والثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي المجاالت الزراعية :شملت مواضيع التدريب
 المهارات الحياتية، الضغط والمناصرةتراتيجي، الحكم الرشيد، إدارة المشاريع والمقاصف، التخطيط االس، التسويقومهارات 

  الخ ... والتفكير النقدي واإلبداعي واستخدام الكومبيوتر، التوعية الصحية،

  :الجدول التالي يبين ذلك

  
عدد 
 الدورات

 النسبة
% 

 عدد
 الساعات

  النسبة
%  

  المتدربين عدد
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  المجموع  % إناث  % ذكور

%77 61 181950 الضفة  147475%  2140 70%  3,614 
%50 39 182250 القطاع  48925%  925 30%  1,414 
%127 100المجموع  3641 100%1963100%  3065 100%  5,028 

  
   

     

 

، وبلغ عدد ساعة تدريبية  69,751من تنفيذ   2013تمكن المركز وعلى امتداد عمره الزمني ولغاية نهاية عام  لقد
شكلت اإلناث ما نسبته   . متدرب ومتدربة 71,624 المتدربين الذين شاركوا في هذه البرامج التدريبية الجادة والمتنوعة إلى 

  .ين بالتفصيل ما تم انجازهوالجدول الالحق يب.  %45.5 والذكور   54.5%

  

 2013 -  1989أعداد المتدربين والساعات التدريبية منذ عام 

عدد الساعات   العام
  التدريبية المنفذة

  مجموع المتدربين  عدد المتدربين الذكور  عدد المتدربات اإلناث

1989  375  140  180  320  
1990  470  210  184  394  
1991  615  271  240  511  
1992  800  352  294  646  
1993  985  512  298  810  
1994  1,225  610  410  1,020  
1995  2,430  1,105  859  1,964  
1996  2,454  1,312  1,026  2,338  
1997  2,967  1,691  516  2,207  
1998  2,101  1,226  390  1,616  
1999  2,142  1,040  622  1,662  

الضفة القطاع المجموع

1474

489

1963
2140

925

30653614

1414

5028

رسم يوضح توزيع الدورات والساعات التدريبية والمتدربين ذكورا واناثا في الضفة 
والقطاع

عدد المشاركين عدد المشاركات المجموع
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2000  1,449  3,316  2,421  5,737  
2001  1,782  1,573  1,998  3,571  
2002  1,833  1,423  2,015  3,438  
2003  4,042  3,491  3,417  6,908  
2004  2,501  1,659  1,068  2,727  
2005  2,100  1,089  989  2,078  
2006  2,212  1,557  945  2,502  
2007  2,039  1,700  937  2,637  
2008  10,304  2,175  1,613  3,788  
2009  9,986  1,881  1,539  3,420  
2010  3,221  3,727  3,727   7,454  
2011  1,981  1506  1025  2,531  
2012  6,096  2,408  3,909  6,317  
2013  3,641  3,065  1,963  5,028  

  71,624  32,585  39,039  69,751  المجموع 
  
  
  
  
  
  

  
 

   :اإلنسانيةوالمساعدات  مشاريع اإلغاثة الطارئة: خامسا

ينفذها، إلى تلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين الذين تعرضوا يسعى المركز عبر مشاريع اإلغاثة الطارئة التي 

اع غزة وعمليات اإلغالق للممارسات واإلجراءات اإلسرائيلية القمعية، الناتجة عن الحصار المفروض على قط

مير المتالحقة للتجمعات السكانية، والتوغالت واالعتداءات المتكررة على الناس وممتلكاتهم، وتد اتواالحتياج

ألراضي والمنشآت الزراعية، وعزل للمناطق وبناء جدار الضم والفصل العنصري، ومصادرة األراضي والمياه، ا

كل ذلك وغيرها من الممارسات التعسفية نتجت عنها . اسة التطهير العرقي في العديد من المناطقيوتنفيذ س

ويعمل المركز عبر شبكة . ت اإلنسانيةظروف معيشية صعبة أدت إلى حرمان تلك الفئات من أبسط االحتياجا

األكثر تضررا، والسعي لتقديم يد العون والدعم للفئات  عالقاته المحلية والدولية إلى توفير ما يمكن توفيره

  . للتعويض عن النقص الحاد في الخدمات األساسية
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  2013المشاريع واألنشطة االغاثية والطارئة التي نفذها المركز خالل عام 

  ". الصحة واألمن الغذائي ألسر األطفال الفقراء الذين يعانون من سوء التغذية في غزة"مشروع . 1 

  .أسرة يعاني أطفالهم من سوء التغذية 505يهدف المشروع إلى تعزيز األمن الغذائي وتحسين الوضع الصحي لـ 

  :أهم انجازات المشروع 

  من صغار المزارعين في  65االستفادة من منتجات أسرة فقيرة من خالل  505ضار على طن من الخ 124توزيع
 .مدينة غزة والمحافظة الشمالية

  أسرة فقيرة 505كجم من لحوم الدجاج الطازج على  4065توزيع. 
  

  "اإلصالح واالستبدال العاجل لمولدات الكهرباء الخاصة بمحطات ضخ المياه العادمة"مشروع . 2
منع كارثة إلى تعزيز مظاهر الحياة الكريمة واآلمنة ألهالي قطاع غزة من خالل ) شاتاو (لمشروع الممول من ساهم  ا

بيئية وصحية محققة نتيجة انقطاع الخدمة في محطات ضخ المجاري في أماكن متفرقة من قطاع غزة بسبب أعطال 
تسعة مولدات كهربائية ضمن محطات حيث تم تنفيذ الصيانة الى . في المحطات االحتياطيةفي مولدات الكهرباء 

  .ضخ المياه العادمة في قطاع غزة
  

  ".مشروع حماية مصادر الدخل والمساعدات الغذائية في المناطق الفلسطينية المحتلة. "3
القطاع بالخضار الطازجة من  في دعم األسر الفقيرة في" كير"ساهم المشروع الممول المنفذ بالشراكة مع مؤسسة 

دعم سبل المعيشة لصغار و  ،خالل تأمينها من صغار المزارعين مما ساهم في تعزيز األمن الغذائي لألسر الفقيرة
طن من  1176من صغار المزارعين وتوزيع أكثر من  488حيث تم التعاقد لشراء الخضار الطازجة من . المزارعين

من برنامج  2012من متضرري الحرب على قطاع غزة في  اً مزارع 26ستفاد كما وا. أسرة 3597الخضروات على 
  .دوالر أمريكي 74989للتعويضات النقدية بقيمة إجمالية بلغت 

  
 ":برنامج القسائم الشرائية. "4

ياجات لى توفير االحت، إ"كسفامو ا"وال يزال مستمرا بالشراكة مع مؤسسة  2009يسعى البرنامج، الذي يتم تنفيذه منذ عام 
تعزيز التنوع الغذائي للعائالت األكثر فقرا وتهميشا من غير الالجئين، وتعاني من انعدام األمن الغذائي من الضرورية، و 

  .متجرا موزعة على أنحاء القطاع 60خالل قسائم شرائية يمكن استعمالها لشراء المواد الغذائية في 
  :ليكالتاغذائية لألسر الفقيرة  قسيمة 487,290تم صرف 

  .شيكل 14قسيمة فئة  20,036 - 
  .شيكل 32قسيمة من فئة  2,828 - 
  .شيكل 39من فئة  184,006 - 
  .شيكل 56قسيمة من فئة   19,095 - 
  .شيكل 67قسيمة من فئة  189,374 - 
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  .شيكل 80قسيمة من فئة  31,268 - 
  .شيكل 96قسيمة من فئة  40,683 - 

  
  في المناطق الفلسطينية المحتلة األزماتالناجمة عن  اإلنسانيةمشروع تلبية االحتياجات . 5

  :بريطانيا العديد من األنشطة من أهمها/ يتضمن المشروع الذي تم تنفيذه بالشراكة مع مؤسسة أكسفام    
 1296(أسرة  241صرف الدفعات األربعة األولى من أصل ستة دفعات من المساعدات المالية النقدية لعدد   - 

 ).فرد
عامل في اعمال الخدمات العامة في محافظتي غزة وشمال غزة حيث تم  284يوم عمل لعدد  14200توفير  -

 :انجاز ما يلي
 .كم من جزر الشوارع الرئيسية 43تنظيف وتعشيب حوالي  .1
 مصرف من مصارف مياه االمطار 4200تنظيف حوالي  .2

 .طن من النفايات الصلبة 900فرز حوالي  .3
 .الجبهة في الشوارع الرئيسيةكم من حجر  13دهان حوالي  .4
 .كم مربع من المقابر 24تنظيف حوالي  .5
 .كم مربع من الحدائق والمشاتل العامة 157تنظيف حوالي  .6
 .كم مربع 12زراعة وتعشيب ساحة السرايا بمساحة حوالي  .7
 .منزل 3800تنفيذ زيارات توعوية صحية لحوالي  .8

  

  :قصة نجاح

  )نحن لم نحلم بحياة أكثر من الحياة(

  : محمد أنيس سالم العماوي يقول

فعله بعد ذلك، نحن من نجعل الحياة ممكنة في سعينا وراء نبل ما نستطيع أن  ،ليست المساعدة التي تصنع الفرق"

   ."لقمة العيش والحياة بكرامة

 ،ينيةتلبية االحتياجات اإلنسانية الناجمة عن األزمات في المناطق الفلسط محمد هو احد المستفيدين من مشروع

بإشراف مؤسسة اوكسفام ) ايكو (بية للمساعدات اإلنسانية و مركز بتمويل من المفوضية األور الالمحتلة المنفذ من قبل 

  .البريطانية
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ولكن المشكلة  ،في ذاته ةمشكل فالفقر ليس". الفقر رجًال لقتلتهلو كان : "يل علي بن أبي طالبوكما قال الصحابي الجل

فال يعيش حياة آمنة مستقرة يشعر فيها  ،تكمن في نتائجه عندما تمتهن كرامة اإلنسان ويعيش معتمدًا على غيره

  . باالطمئنان والسعادة

هو رجل متزوج يعيل أسرته المكونة من طفلتيه ديما البالغة من العمر ,  محمد العماوي من بيت حانون بشمال قطاع غزة

حيث أن  ،وأمهما تغريد العماوي التي تعاني دوما صعوبة توفير الطعام لطفلتيها ،سنوات 3وتمارا التي تبلغ سنوات  4

 ىما جعله غير قادر عل ،شديد في الظهر بإعياءإصابته  ىإل ىن يعمل سابقا في الحفريات مما أدمحمد زوجها كا

بسبب الوضع  ،أن محمد لم يكمل تعليمه علماً  ،سرتهاله أإعاألعمال الشاقة فأصبح أبا عاطال عن العمل ال يستطيع 

إيجاد عمل  ةجعل فرصوبالتالي  ،مرحلة الثانوية العامةال خالل ما اضطره إلى االنسحاب ألسرته ءاالقتصادي السي

  .في قطاع غزة بل تكاد تكون مستحيلة في ظل الظروف االقتصادية السيئة التي يعاني منها الجميع له الحقًا، ال صعبة

نتيجة لذلك لم تعش األسرة . ويعتمد على مساعدات الغير والديون ،عندما تعرفنا على محمد لم يكن يستطيع إعالة أسرته 

استفاد محمد من المساعدات النقدية التي يقدمها مشروع تلبية االحتياجات . وكانت تعاني الكثير من المشاكل ،حياة مستقرة

هذه المساعدات تتم على ست دفعات لمدة . ناطق الفلسطينية المحتلة لألسر الفقيرةالناجم عن األزمات في الم اإلنسانية

بهذا المبلغ البسيط اشترى القليل . شيكل في كل شهر 250بمقدار كل دفعه حصل محمد على ثالث دفعات . ستة أشهر

الناس في "يقول محمد . شارعمن المالبس واألحذية المستعملة التي قام بغسلها وتنظيفها ليبيعها في ركن صغير من ال

  ."بيت حانون فقراء ويعتمدون على المالبس واألحذية المستعملة لسد احتياجاتهم مما ساعد في نجاح عمله الصغير

فلم يكن  ،حيلته ووضعنا الصعب ةن زوجي سابقا كثير الغضب بسبب قلكا"الوضع الحالي  ىتقول الزوجة تعليقا عل

 ،من الدكان إلستدانةا ىكنت دائما ما اجبر عل .بمقدوره أن يأتي بأبسط األساسيات كالحليب والحفاضات لطفلتيه

اليوم يستطيع إعالتنا بكرامة دون اللجوء ألحد لطلب  زوجي ولكن ،مساعدة األقارب وأهل الخير ىواالعتماد عل

  ".مساعدةال

مع أسرته في بيته اليوم محمد يعيش ". ىاليد العليا خير من اليد السفل" :عليه السالم الكريم رسولالقول  ىيعيدنا إل هذا ما 

 ىولكنة اآلن أصبح قادرا عل ،الشمس صيفا والبرد واألمطار شتاءً  اتالذي بالكاد يستطيع حمايتهم من لسع، الفقير البسيط
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ع بيته وأسرته من خالل المبلغ البسيط الذي يعود عليه لتحسين وض ساعياً سد احتياجات أسرته األساسية والعيش بكرامة 

  . من بيع المالبس واألحذية المستعملة

يشعر بقيمته كأب يعيل أطفاله دون أن يمد و عندما قابلنا محمد عند ناصية الشارع أمام بسطته البسيطة كان سعيدا جدا 

أن تلك المساعدة البسيطة قد غيرت حياته وحياة أطفاله إلى األفضل وبأنه اآلن يستطيع أن يكمل حياته  مؤكداً  ،يده ألحد

  . ويشعر بأن لديه ما يقدمه ألطفاله بفخر

  مركز المصادر التنموية

. هفي تطوير مركز المصادر من حيث إضافة كتب ومراجع ودوريات جديدة لمحتويات" مركز معا"استمر 

البحث في قاعدة المعلومات لتسهيل ، بشكل مستمر الموقع االلكتروني للمركز المكتبة علىتحديث جرى يو 

  . الخاصة بالمكتبة ومحتوياتها من الكتب والوثائق

كتاب ووثيقة  في مجاالت التنمية واإلدارة والتدريب والبيئة والزراعة  9,900يوجد في المركز ما يزيد عن 

والمكتبة مصنفة على الكومبيوتر ومفتوحة لالستخدام من . واألدلة التدريبيةوالمرأة، باإلضافة إلى األشرطة 

  .قبل الجمهور

ونود توجيه شكرنا إلى جميع المؤسسات األهلية والحكومية وبعض من المؤسسات الدولية، التي استمرت 

المركز بتوزيع منشوراته وتبادلها مع تلك  فيه يقومفي ذات الوقت الذي . بإهداء منشوراتها الحديثة للمركز

  .المؤسسات

 2013عام إصدارات المركز خالل 

أساسيا من المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها، كما أنها تستخدم كوسيلة توعية وتنمية قدرات  اً تشكل منشورات المركز جزء

. غزارة في اإلنتاج والنشر 2012عام  شهدوقد . وسيلة ناجحة في عمل المركز في مجال المناصرة والضغط إلى إضافة

 مجلة، إرشاديةصحفي، نشرة  تقريرتدريبي،  دليلورقة حقائق، ما بين  اتمطبوعال من نوعاً  24المركز من إصدار تمكن و 

إضافة . وكذلك مجموعة من األفالم القصيرة والتقارير المصورة، باللغتين العربية واالنكليزية البيئة والتنمية وحلقات تلفزيونية



112 
 

دورا أساسيا  ها، وبعض المواقع الخاصة ببعض المشاريع والتي لعب المشاركون فيإلى موقع خاص بالمركز على الفيسبوك

  :هذه المنشورات نذكر من أهم. في إنشائها وتحديثها

 :2014األجندة السنوية لعام  .1

    مركز معا للعام الجديد أجندة دراسة شاملة فيبناة المستقبل ...الشباب 
بناء القدرات، : من ثالثة محاور- وللخبرة الطويلة في التعامل مع فئة الشباب  تقديرًا لدورهم في صنع مستقبل مجتمعاتهم، 

الخامسة لعام  أجندتهفي  ،"معا " خصص مركز العمل التنموي- رفع الوعي الشبابي، التأييد على المستوى المحلي والوطني
 األراضيفي ههم التي تواج التحديات والفرصفي المجتمع الفلسطيني متناوًال  رئيسي كمفصلموضوع الشباب  2014

 هقضايا وطارحاً ، 67رسم لوحة انسانية عن حياة الشباب الفلسطيني المقيم على حدود الـ ، محاوالً الفلسطينية المحتلة
وقد سلطت . لمطالبة بحقوقهم جنبا الى جنب مع بقية افراد شعبهملالتحرك داعيًا الشباب الى  النهوض قدمًا و  ،للنقاش

لشباب والعمل االقادة الفلسطينيين الشباب في الشتات، : ة باللغة االنجليزية الضوء على محاور مختلفةاألجندة  الصادر 
.والحبس، وواقع الحياة في القدس المحتلة اإلداريالشباب جراء االعتقال  معاناةالتطوعي،   

  :ميةنمجلة آفاق البيئة والت. 2
تناولــــــــــــت عشـــــــــــــرات . أعـــــــــــــداد مــــــــــــن مجلـــــــــــــة آفــــــــــــاق البيئـــــــــــــة والتنميــــــــــــة اإللكترونيـــــــــــــة 10إعــــــــــــداد، إصـــــــــــــدار ونشــــــــــــر 

 . والتنمية في فلسطين ةئيالبيالمقاالت والتحقيقات الصحفية والتقارير حول قضايا 
  
  :باللغة الفرنسية أوراق حقائق مختصرة. 3

تناولت مواضيع متعددة باللغة الفرنسية نشرة مكثفة  15أصدر المركز  ،ضمن سلسلة من أوراق الحقائق المختصرة

   .تخص األغوار

  :تحت العناوين التالية وثائقيةبيئية أفالم  6إعداد، إنتاج وتوزيع  .4
 كابوس الجوع والموت البطيء يطاردهم بين أكوام النفايات: النباشون الصغار 
 محققمرض .. موت كامن.. تلوث مرعب: غزة تغرق في المياه العادمة 
 الزحف اإلسمنتي يطارد األراضي الفلسطينية الخصبة والخضراء 
  ومولدات قاتلة تحوم في أحياء غزة" مستدام"ظالم  
 الكسارات ومناشير الحجر في الضفة الغربية تنتعش وتستنزف الموارد الطبيعية 
 كارثة بيئية محدقة...التمدد المعماري العشوائي 

 
  :هيأفالم زراعية قصيرة  3أعداد . 5

 الزراعة السمكية 
 الزراعة باستخدام المصاطب المرتفعة. 
 حصاد مياه األمطار باستخدام القنوات المائية. 
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  :إعداد مجموعة من األفالم القصيرة التي تتناول واقع األغوار وهي. 6

  يسلط الضوء على ظاهرة عمالة األطفال الفلسطينيين في   "محرومون من الطفولة" : بعنوانفيلم جديد

يأتي عمل األطفال في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية . المستوطنات اإلسرائيلية الزراعية في وادي األردن

يعمل . قاسية، وفي ظل ازدياد حدة الفقر والبطالة والتهميش الذي يعانيه المواطنون في األغوار الفلسطينية

شيكل في اليوم، أي ما يقرب من ثلث الحد األدنى لألجور  75- 50رة زهيدة تتراوح ما بين األطفال بأج

ويبدأ يوم العمل لديهم من الساعة السادسة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، في ظل ظروف صعبة . اإلسرائيلية

 .وتحت درجة حرارة تتجاوز األربعين درجة في فصل الصيف
وامل المختلفة التي تدفع األطفال إلى العمل في المستوطنات، كما يبين الظروف الغير يسلط الفيلم الضوء على الع

  . إنسانية التي يعيشها هؤالء األطفال الذين حرموا من طفولتهم

يشكل الفيلم صرخة لجميع الجهات الحكومية واألهلية وكذلك لمؤسسات حقوق اإلنسان ومؤسسات األمم المتحدة 

 .وٕايجاد الحلول التي تحمي أطفالنا من االستغالل ومن أبسط حقوقهم اإلنسانية ،لالهتمام بهذه المشكلة
 طاقات جبارة تبحث عن الفرص: شباب األغوار. 

 مناطق إطالق النار تتحول لترفيه المستوطنين. 

 الممارسات اإلسرائيلية في األغوار. 

 ذوي اإلعاقة في مناطق ج في األغوار الفلسطينية. 

  www.maan-ctr.org:األفالم عبر زيارة موقع المركز االلكترونييمكن مشاهدة جميع 

  

 :في جريدة القدس صحفية قارير بيئيةت. 7

تناولت تلك التقارير العديد من المشاكل والقضايا البيئية التي تشكل تحديات  ابيئي اتقرير  58 على مدار العام المركز نشر
نشرت جميعها في جريدة القدس وقام بإعدادها فريق معا البيئي إضافة إلى . حقيقية لبيئتنا وصحتنا بل ولوجودنا المستقبلي

 .البيئة والتنميةآفاق بعض الصحفيين الذين يكتبون بشكل دوري في مجلة 
 
  :من النشرة الشهرية حول األغوار تحت عنوان اً عدد 12در المركز أص .8

MA’AN’s Jordan Valley Monthly Update 
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MA’AN’s monthly updates are not intended to be a news source, but instead 
  .region offer information that is relevant or underreported in the 

 
  .بتصميم جميل وبالعشرات من الصور التي تعكس نشاط المركز لذلك العام 2012التقرير السنوي لعام إصدار . 9

  :أصدر المركز نشرة باللغة االنجليزية حول واقع الشباب في األغوار تحت عنوان. 10
 Limited Opportunities: The Labor Market for Palestinian Youth in the Jordan Valley 

  
  :أصدر المركز حالة دراسية حول مشروع األمن الغذائي تحت عنوان. 11

Case Studies of Resilience and Livelihoods Building Among Vulnerable Palestinian Farmers 
and Women. 

  :يال انخربش. 12

  .حياةيم االيجابية في القتركز على ال لألطفال أغانٍ  8أصدر المركز ألبوم غنائي، يحتوي على 

  . فلسطين أشجار: باللغتين العربية واالنكليزية تحت عنوانين أصدر المركز كتيب. 13 
  . للصقيع المقاومة األصناف :لاألو  الكتيب
 للصقيع  المقاومة غير األصناف :يالثان الكتيب
 "الشمالية األغوار في المناخي التغير مع التكيف تعزيز" مشروع ضمن المستدامة الزراعة حول تانإرشادي تاننشر وهما 

 Trees for Palestine  
Booklet I: Frost tolerant species Fostering Adaptation to Climate Change among Farming 
Systems in the northern Jordan Valley project 

  
 19,000إلى أكثر من  2013عام حتى نهاية وصل عدد المشتركين الخاص بالمركز حيث على الفيسبوك نرجو متابعتنا 

 .متابع
  :موقع المركز وهول زيارتكمعلى جميع منشورات المركز من خالل  االطالعيمكنكم كما 

ctr.org-www.maan 
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   والحمالت الوطنية والدولية المركز في الشبكات واألجسامدور 

 عضوية المركز: أوال
  PNGOشبكة المؤسسات األهلية  - 1

انتخب المركز لمجلس إدارتها لعدة دورات ، وقد 1993يعتبر المركز من األعضاء المؤسسين للشبكة عام 
كما أعيد انتخاب المركز لدورة . لدورة جديدة بأعلى األصوات 2010انتخاب المركز عام  أعيدوقد . متتالية

. ويتابع المركز عبر عضويته العديد من الملفات الهامة المحلية والدوليةجديدة حاصدا ثاني أعلى األصوات، 
كما يشارك مدير فرع المركز في غزة في عضوية الهيئة العامة وبعض لجانها . يمثل المركز مديرها العام

  .المختصة
   PENGONالشبكة الفلسطينية للمؤسسات البيئية  - 2

عضاء المؤسسين وعضو منتخب  في مجلس إدارتها منذ ويعتبر المركز من األ 1996تأسست الشبكة عام 
تسعى إلى الدفاع والحفاظ على . مؤسسة تعمل في المجال البيئي 14تضم الشبكة  في عضويتها . تأسيسها

 إدارةويشارك المركز في مجلس  Friends of the Earth البيئة الفلسطينية وقد اعترف بالشبكة كفرع لمنظمة
   .برنامج اإلعالم البيئي ولؤ مسالشبكة عبر 

   
   EWASH/  The Emergency Water, Sanitation & Hygiene/ oPt:ائتالف - 3

، والصحةألمم المتحدة التي تعمل في مجال المياه امؤسسة دولية وأهلية ومنظمات  30وهو ائتالف مكون من 
التنسيقية لهذا التجمع منذ عدة تم انتخاب مركز معا ممثال عن المؤسسات األهلية في الهيئة . 2002تأسس عام 

  .في اللجنة التنسيقية في الضفة والقطاعالمركز يشارك  .سنوات
  

   FADOCشبكة  - 4
تضم عددًا كبيرًا من المؤسسات  الدولية من أجل التغيير المجتمعيوهي ائتالف من مجموعة من المؤسسات 

ويعتبر المركز من المؤسسات النشيطة في هذا  .الدولية في إفريقيا، وأمريكا الالتينية، وفلسطين، وفرنسا والمغرب
  .يمثل المركز في هذه الشبكة مديرة البرامج في المركز. التجمع

 
  HCTعضوية  .1

المساعدات اإلنسانية في المناطق يشارك المركز عبر مديره العام في الفريق المسؤول عن 
، والذي يتشكل من مدراء وممثلي مؤسسات األمم  Humanitarian Country Teamالمحتلة
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والفريق مسؤول عن . المؤسسات الفلسطينية األهليةشبكة المتحدة والمؤسسات الدولية، ممثال عن 
  . جميع التدخالت اإلنسانية في الضفة والقطاعمتابعة 

  
  HRFعضوية  .2

يشارك المركز عبر مديره العام ممثال لشبكة المؤسسات األهلية في المجلس االستشاري لصندوق 
شارك فيه تيعتبر هذا اإلطار الذي  .Humanitarian Response Fundاالستجابة اإلنساني 

OCHA  الطارئة في الضفة والقطاعاإلنسانية ع دعم المشاريوالدول المانحة مسؤوال عن.  
 ـعبر مجموعة من كوادر المركز في العديد من اللجان القطاعية، ما تسمى بيشارك المركز  .3

Clusters وخاصة تجمع التعليم والحماية والمناصرة والضغط.  
حول الواقع  وهولنديةمحاضرات منفصلة لوفود استرالية وفرنسية  3عام المركز  مدير قدم .4

 في األهلية المؤسسات ودور قعواالفلسطيني، وعن آفاق ومحددات التنمية في فلسطين، وعن 
 .الناس صمود وتعزيز الوطني النضال

شخصا  150شارك فيها ما يقرب من  ،تعريفية إلى األغوار رحالت 10 خالل العام نظم المركز. 7
أعضاء برلمان، وصحفيين، وناشطين، وطلبة  من بية وأمريكية واسترالية وكندية،من جنسيات أورو 

تشمل هذه الرحالت . مؤسسات دولية وأمم متحدة وأهليةممثليات غربية، و جامعيين وموظفين من 
عقد لقاءات مع مجالس محلية ولجان شعبية  إلى إضافةزيارات لمناطق متعددة من األغوار، 

 اإلسرائيليةومسؤولين تربويين ومؤسسات قاعدية، بهدف التعرف على واقع األغوار واالنتهاكات 
 من أراضٍ  ىتهجيرهم وبالتالي السيطرة على ما تبقطني األغوار بهدف التي تمارس يوميا بحق موا

لقد بات هذا النشاط معروفا لكل المؤسسات الدولية ووسيلة مباشرة لمعرفة الواقع عن . زراعية
وقد ساهم العديد من الذين شاركوا في هذا البرنامج بكتابة مقاالت وتقارير صحفية نشرت . قرب

  . عالمفي العديد من وسائل اإل
  

  :مشاركة المركز في االجتماعات واللقاءات التنموية المختلفة: ثانيا

o دى الفلسطيني لتحسين سبل العيش ومكافحة الفقر اللجنة التأسيسية الخاصة بالمنت يشارك المركز في عضوية

 .UNDP ذلك تحت رعاية و 

o ـفي كافة الفعاليات الخاصة بفي غزة وبعض الموظفين المفوضين  يشارك المركز عبر مديره العام ومدير الفرع : 

  شبكة المنظمات األهلية 
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  اجتماعات القطاع الزراعي 

  سياسات التمويل في فلسطيناالجتماعات مع الممولين و . 

  شبكة المؤسسات المختصة بالمياه اجتماعات ونشاطات المشاركة فيEWASH  . 

  القطاعية الخاصة بالخطط المستقبلية للعمل في قطاع غزة المركز في االجتماعات مشاركة

 .ومدير البرامجضمن عدد من القطاعات الفرعية، عبر مدير الفرع 

 شرات من االجتماعات واللقاءات التنموية المختلفة مع المؤسسات األهلية شارك المركز في الع

حكومية، وأعضاء (الوفود الدولية والحكومية والدولية، باإلضافة إلى االجتماع مع العديد من 

وقد هدفت تلك ) برلمانات، ومؤسسات دولية، وممثلين عن مؤسسات تابعة لألمم المتحدة

  :االجتماعات إلى

حشد التأييد للقضية الفلسطينية بوجه عام، وفضح االنتهاكات اإلسرائيلية اليومية ضد شعبنا وأرضنا  - 

  .لشعبنا ومؤسساته ةيواإلغاثومؤسساتنا، وتحديد االحتياجات واألولويات التنموية 

 الضغط والتأثير على المؤسسات والوفود الدولية؛ للتأثير في سياسات بالدها تجاه تمويل البرامج - 

 .والمشاريع التنموية في فلسطين

طرح موقف المجتمع المدني ومؤسساته األهلية تجاه ما يجري سواء أكان على الصعيد السياسي أم  - 

 .التنموي

  :أما اللقاءات على المستوى المحلي فهدفت إلى 

  .المواضيع والقضايا على المستوى الوطني والتنموي واقف المؤسسات األهلية من جملةتوحيد م - 

  .تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين المؤسسات الفلسطينية - 

  .تطوير مستوى التشبيك والعمل الجماعي بين المؤسسات - 

  .ممارسة الضغط والتأثير في السياسات الفلسطينية في المجاالت التنموية المختلفة - 

  .التعبير عن مواقف المؤسسات األهلية تجاه ما يجري من أحداث - 

  .كات واألجسام الممثلة للمؤسسات األهليةتعزيز وتطوير الشب - 

  .شارك مدير عام المركز في اللجنة التي أنيط بها تطوير اإلستراتيجية القطاعية للزراعة: ثالثا
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  نشاطات وانجازات أخرى متنوعة

  التطوير المؤسسي للمركز

  .تعزيز كفاءة العملللمركز وفروعه، ل المحمولة حواسيبتم توفير مجموعة من األجهزة المكتبية وال   - 
ليصبح االتصال داخلي بين الكادر الرئيس  IB Phones ـربط بعض المكاتب في غزة برام اهللا عبر ال   - 

  .في المركز لتقليل التكلفة
مع شركة االتصاالت لتسهيل  Fiber Opticت في المركز عبر ربط المركز بخط تطوير سرعة االنترن   - 

  .وتسريع االتصال وخاصة للدائرة المالية التي ترتبط بخط مباشر مع شركة بيسان
لتطوير العمل  Archive  HR +على برنامج بيسان لتشمل Two Modulesإضافة وحدتين جديدتين    - 

جميع الوثائق في مجال شؤون الموظفين وتوثيق جميع العمليات المحاسبية عبر المسح الضوئي ل
الطلب من الشركة إدخال إضافات على الوحدة الخاصة بشؤون وتخزينها على النظام، كما تم 
 .ليجري استخدامه 2014نأمل أن تتم اإلضافات خالل عام . الموظفين لتلبي احتياجات المركز

  :تطوير كادر المركز -
. العاملين فيه لتحسين كفاءتهم وفاعليتهم ومهنيتهم قدراتاالستثمار في كادر المركز وتطوير إلى المركز  يسعى
 20شارك  وقدالمشاركة في دورات تدريبية تتوافق ومجاالت عملهم، من مكن المركز مجموعة من موظفيه  فقد

خارج  إلىكما أوفد المركز بعض الموظفين . والقطاع الضفة في 2013تدريبية خالل عام  اتفي دور  اموظف
للمساهمة في  دوليةتبادلية مع مؤسسات عربية و  زيارات يتنام وكمبوديا وانكلترا ضمنوتحديدا إلى ف الوطن

  .التعرف على تجارب اآلخرين وعلى التعريف بالتجربة الفلسطينية في المجال التنموي
  :في القطاع مشتل للمركز   -

بتشتيل الشتل واألشجار المركز بدأ  ،تجهيز مشتل كامل خاص بالمركز في قطاع غزة 2013تم خالل عام ي    
 .بنوعية جيدة بدعم من مؤسسة أفيدا

 

 :اجتماع الهيئة العامة للمركز

الهالل األحمر في رام اهللا  االجتماع السنوي العادي  للهيئة العامة في قاعة 2013 كانون أول 18عقد المركز بتاريخ 
وبمشاركة ممثل عن وزارة الزراعة  الهيئة العامة للمركزواسعة من  ةشاركبم. وقاعة المركز في غزة عبر الفيديو كونفرنس

إضافة إلى تقديم توجيهات خاصة  وٕاقرارها،  2012تم مناقشة التقارير المالية واإلدارية الخاصة بعام . التدقيقوشركة 
  .بالمرحلة القادمة

  

  2013 لعام للمركز الداعمة والجهات الدوليون الشركاء
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مؤسسة  29، من 2012تمكن المركز من الحصول على تمويل لمشاريعه، التي نفذت أو أستكمل تنفيذها خالل عام 
  .والجدول التالي يبين أسماء تلك المؤسسات. دولية وعربية

Arab Fund For Economic & Social Development 1  الصندوق العربي للتنمية االجتماعية واالقتصادية  

AFPS 2  فرنسا  فلسطينالتضامن  جمعية  

APHEDA/ Australian Government  االسترالية حكومةاستراليا وال/ افيدا  3 

British Council 4 المجلس الثقافي البريطاني 

CARE International 5 مؤسسة كير الدولية 

Cordaid 6 كورد ايد 

CRS   مؤسسة اإلغاثة خدمات الكاثوليكية  7 
Dan Church Aid (DCA) ش تشيرش ايدنيدي  8 

German Agency for International Cooperation  للتعاون الدولي األلمانيةالوكالة  9 

GEF/ SGP/ UNDP األممبرنامج / برنامج المنح الصغيرة/ مرفق البيئة العالمي 
اإلنمائيالمتحدة   

10 

Heinrich Boll Stiftung  11  مؤسسة هنريش بول  

IFAD/International Fund For Agricultural Development 12  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  

Kadoorie Foundation 13  مؤسسة كادوري  
Ministry of Agriculture/ PNA  14   وزارة الزراعة  

NGO Development Center(NDC)  15   األهليةمركز تطوير المؤسسات  

Norwegian  Representative Office 16  ةمكتب الممثلية النرويجي  

Oxfam/ GB  17   بريطانيا - مؤسسة اكسفام  

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/ 
OCHA  

  18  اإلنسانيةمكتب تنسيق الشؤون 

OPEC Fund for international Development 19  الدولية للتنمية أوبيك صندوق  

Spanish Cooperation for Development/AECID 20  االسبانية التنمية وكالة  
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Save the Children International   21  الطفل إنقاذمؤسسة  

SOLIDARITE SOCIALISTE/ Belgium   22   االشتراكي البلجيكيمؤسسة التضامن  

UNDP   23  اإلنمائيالمتحدة  األممبرنامج 

Tide Founation تايد مؤسسة  24 
UNICEF 25   اليونيسيف/ صندوق األمم المتحدة للطفولة  

UN- Women  26   هيئة األمم المتحدة للمرأة  

UWAC/ EU 27  اتحاد لجان العمل الزراعي بدعم من االتحاد األوروبي  
Welfare Association 28  مؤسسة التعاون 

World Vision 29  العالمية الرؤية مؤسسة  
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 التنظيمي للمركزالهيكل 

  األول يمثل الحاكمية والثاني يمثل اإلدارة التنفيذية ينئجز تنقسم هيكلية المركز إلى 
  :حاكمية المركز

 الهيئة العامة - 1
 اتخاذ عن المسؤولة وهي المركز؛ واستراتيجيات سياسات عضوا، بتحديد 52 من والمؤلفة للمركز، العامة الهيئة تقوم

 .اإلستراتيجية وأهدافه بسياساته المتعلقة والقرارات للمركز العامة باألهداف المتعلقة القرارات

 المجتمعية، التنمية األعمال، وٕادارة والزراعة كاالقتصاد شتى مجاالت في الخبراء من مجموعة العامة الهيئة تضم

 الهيئة أعضاء وينتمي. الخ...الدولي القانون التعليم، والهندسة، اإلنسانية، العلوم المالية، والصحة، المرأة دراسات

 والعمل التنموية المجاالت في جيدة خبرة األعضاء معظم ولدى فلسطين؛ في جغرافية مناطق عدة إلى العامة

  .األهلي

  :همو للمركز مرتبة حسب األبجدية  العامة الهيئة أعضاء أسماء يبين التالي والجدول

  نجاد صالح غنام لبنى  برنارد الشوملي قطامش سليمان ربحي  الشطلي عبد اهللا إبراهيم

  نضال محمد العزة  حبشالياس ليلي  عبد اهللاداود زياد   أحمد حسن أبو غوش

 نزر خليل جريس الحلتة لونا الياس جميل سعادة خضر صليبا سامي  احمد شحادة زهران

  محمد ماهر هاشم المبيض  ليليان ترزي الفقيه سلوى البرغوثي كتاب شفيق أليكس

  مراقب/ ممثل منتخب عن الموظفين  هدى بهجت محمود لبان سمر ميخائيل حصري أمل ترزي

   صافي صالح ماهر سمير عثمان حليلة  جودة الهامي إياد

    محمد روحي عزت شعث سيف الدين عبد اهللا الديك  الولويل حامد بسام

    الشوملي يعقوب مجدي طلعت اسعد ابراهيم بظاظو  بسام سابا يوسف مصلح

    مكارم عبد الرازق عوض عبد الفتاح القلقيلي  أبو صوي خضر بسمة

    الكحلوت محمد مصطفى عصفور حسين عرفات  قديح سليمان جبر

   صبحي أبو شوشة عوادمها  الحروب عثمان عمر  ميخائيل حلو جيهان
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    منال محمد حسين النجار  عمر عبد الرازق  حسام عبد الكريم المدهون

    رفيدي زريف منير  الزغموريشحادة عودة  حنين صبري العقاد

   زحيكة صالح ميس الريم  عيسى جميل شحادة  مصلحجميل راجي 

    يونسأحمد نائل    كارول نقوال حصري جبرياسر رانية 

    عنبتاوي سعيد نازك   بدر أمينكرم زكي  رامز سمير صالح خلف

  

  

  

 

 مجلس اإلدارة - 2

نساء
38%

رجال
62%

توزيع أعضاء الھيئة العامة وفق الجنس

3 5
8

20

32

52

نساء رجال المجموع

توزيع أعضاء مجلس االدارة والھيئة العامة وفق الجنس

مجلس ادارة الھيئة العامة
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 مجلس كاهل على ويقع .اإلدارة مجلس لعضوية سنتين كل أعضائها من 9 بانتخاب للمركز العامة الهيئة تقوم
 والبرامج المشاريع وعلى واستراتيجياته المركز سياسات تنفيذ على والمراقبة، والمتابعة اإلشراف، مسؤولية اإلدارة
  .وأهدافه المركز رسالة لتحقيق العام، المدير مع قرب عن العمل خالل من ينفذها، التي

 
قامت الجمعية العمومية بانتخاب مجلس إدارة جديد بعد انتهاء مدة المجلس السابق  11/10/2012بتاريخ 

  :المنتخباإلدارة  ن أسماء مجلسيوالجدول التالي يب .التي استمرت عامين

  الموقع  االسم
  اإلدارة مجلس رئيس  راجي مصلح

  الرئيس نائب  البشيتي منال
  الصندوق أمين  أحمد حسن أبو غوش

  أمين السر  حسن أبو غوشأحمد 
  )بسبب السفر الحقاستقال ا( عضو  سامي أبو سلطان

  عضو  مكارم عوض
  عضو  ابراهيم الشطلي

   عضو  حنين العقاد
  عضو  سيف الدين الديك

 
  :لجان مجلس اإلدارة - 3

 رئيس عضويتها في وتضم للمركز، المالية األمور على تشرف التي المالية اللجنة اإلدارة مجلس عن ينبثق
 الكادر توظيف عن المسؤولة التوظيف ولجنة المالي، والمدير العام المدير إلى إضافة الصندوق، وأمين المجلس
  .الموظفين وشؤون اإلدارية الشؤون دليل عليها ينص التي التوظيف وٕاجراءات سياسات وفق المركز، يحتاجه الذي
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  فريق البرنامج
)الماليمدراء البرامج والمدير(

مسؤول اإلعالم والضغط 

 للمركزالهيكلية التنظيمية 
الھيئة العامة

اللجنة المالية مجلس اإلدارة  لجنة التوظيف

السكرتيرة 
 التنفيذية

 المدير المالي

المدير العام

 مدير البرامج

 المحاسب الرئيس

 مدير فرع غزة

مدير فرع جنين

متابعةال ومنسق

سؤول وحدة المتابعة 
م

شاريع
وتخطيط الم  

  مسؤول
 برنامج األمن الغذائي

  مسؤول 
الطالئع والشباببرنامج   

 مسؤول 
المرأة تمكين برنامج  

 مسؤول
مية المجتمعيةنبرنامج الت  

  وبرنامج الطوارئ والمساعدات اإلنسانية

 مسؤول 
 برنامج اإلعالم البيئي

مسؤول تكنولوجيا المعلومات
المراسل

الھيكلية اإلدارية لفرع غزة

المشاريع المتعددة التي تقع ضمن البرامج الستةمدراء ومنسقو   

 محاسبين

 مساعدة مالية

مسؤول 
 المشتريات

ساعد مدير 
م

ج
 البرام
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  :اإلدارة التنفيذية
 : المدير العام - 1

تحت إشراف مجلس اإلدارة وعلى أساس وهو الزميل سامي خضر، الذي يقود المركز مع الطاقم اإلداري 
  .التعاون والتكامل والعمل كفريق منسجم بالرؤية، ويعمل وفق رسالة واحدة

  
 :والمسؤول المالي المدير المالي - 2

المسؤول عن الدائرة المالية في الضفة والقطاع بكل أنشطتها ومجاالت عملها، الزميل ناصر النابلسي وهو 
المالي في  ولؤ والمس الزميلة رانيا الجعبري، المالي في رام اهللا ولؤ المس هعبر طاقم مهني مختص يشرف علي

  .من المدير المالين يولتؤ مس الزميلتان كونتطاقم فني مختص و  اميساندهالزميلة منال الحسنات فرع غزة 
  

 :مدير البرامج - 3
تابع البرامج والمشاريع تعن برامج المركز في الضفة والقطاع، و  ىاألول ةالمسؤولوهي  ي الزميلة ساندرا رشيدوه

تابع ما يجري في فرع المركز في غزة عبر تو . التي تنفذ ضمن كل برنامج من خالل مسؤولي البرامج المختلفة
  .، الذي بدوره يكون مسؤوال عن مدراء البرامج في القطاعالزميل لؤي الوحيدي مسؤول البرامج في القطاع

  
  :غزة فرع مدير - 4

وال عن كل ما ؤ يعتبر فرع غزة فرعا كبيرا من حيث الكادر والمشاريع، ويديره الزميل جبر قديح الذي يكون مس
ون اللوجستية ومدير المتابعة ؤ ون الموظفين والشؤ ول المالي ومدير البرامج ومدير شؤ عبر المس ،يجري بالفرع

  .مسؤوال تجاه المدير العام للمركزحسين ويكون أبو وتجنيد المصادر الزميل إيهاب 
  
وهو الزميل باسل دبور مسؤول شؤون الموظفين  :في غزة الشؤون اللوجستية وشؤون الموظفين ولؤ مس - 5

  . في غزة والشؤون اللوجستية والتي تشمل المشتريات
المشتريات في المركز ول عن ادارة جميع ؤ وهو الزميل محمود طه، المس :ول المشتريات في رام اهللاؤ مس  - 6

  .وال تجاه المدير الماليؤ وفق النظام الخاص بذلك ويكون مس
  
 فريق إدارة البرنامج - 7

يعمل الفريق بشقيه في الضفة والقطاع بشكل متكامل ومتناغم، ولكن وبسبب خصوصية الوضع في القطاع 
وصعوبة التواصل، يعمل شقا الفريق بدرجة عالية من المرونة التي يفرضها الواقع القائم، مع الحفاظ على 

ويشرف المدير العام والمدير . كزرؤية ورسالة وأهداف المر  إلىوحدة المركز وتكامل برامجه ومشاريعه استنادا 
في غزة الزميلة  والمسؤول المالي ،الزميل جبر قديح المالي ومدير البرامج على سير العمل عبر مدير الفرع

  :والجدول التالي يبين ذلك. ومسؤول البرامج في القطاع منال الحسنات
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  األسم  الوظيفة

    :الضفة
 سامي خضر   المدير العام   
  ساندرا رشيد  مدير البرامج   
  ناصر النابلسي  المدير المالي   
 رانيا الجعبري  المالي  ولؤ المس  
 جوني مسلم   الزراعي والتطوير الغذائي األمن برنامج ولؤ مس   
 جورج كرزم  برنامج اإلعالم البيئي  ولؤ مس   
 غادة القدومي    برنامج الشباب والطالئع  ولؤ مس   
 تغريد دعيبس  برنامج تطوير المرأة  ولؤ مس  
 برنامج التنمية المجتمعية  ولؤ مس    

 وهيب حنني   المعلومات تكنولوجيا ولؤ مس  

 سامي بكر  شاريعالم وتخطيط المتابعةوحدة  ولؤ مس  

 محمود طه  ول المشتريات ؤ مس  
    :غزة فرع

  جبر قديح  فرع المدير  

  لؤي الوحيدي  مسؤول البرامج  

  منال حسنات  المسؤول المالي  

  إيهاب أبو حسين  مسؤول المتابعة وتجنيد األموال  

 مسؤول برنامج الزراعة، األمن الغذائي، المياه والبيئة    

  باسل دبور  مدير الشؤون اللوجستية وشؤون الموظفين  

 ليلى البيومي  برنامج التنمية المجتمعية  ولؤ مس  
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 رغدة رمضان  تكنولوجيا المعلومات  ولؤ مس  

    :جنين فرع
 حسن أبو الرب  الفرع مدير  
 
 :جنين فرعير مد - 8

والمكون من مجموعة من  ة الفرع والكادر العامل فيهر ابإدحيث يقوم الزميل حسن أبو الرب  يدير فرع جنين

  .المهندسين الزراعيين

 مدراء البرامج  - 9

التنموية من خالل مجموعة من هم مدراء البرامج التنموية في الضفة والقطاع، والذين يشرفون على تنفيذ البرامج 
  .مدراء ومنسقي المشاريع

  
  المشاريع ومدراء ومنسقال -10

واضحة وشفافة ومعلنة، على  سياسة وفق اإلدارة مجلس من يعين مهني تنفيذي طاقم المركز في يعمل
  .أساس إعطاء الفرص المتكافئة للجميع على أسس مهنية

 :الشراكة مع المؤسسات األهلية والقاعدية  

مؤسسة فلسطينية توزعت ما بين وزارة وبلدية ومؤسسة  235مع ما يزيد عن  2012عمل المركز خالل عام 
استندت العالقة مع هذه المؤسسات على أساس الشراكة . ؤسسة قاعديةمأهلية ومركز نسوي ونادي شبابي و 

  . واالحترام والعالقة التكاملية
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