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اإلهـــداء

إلى شــعبنا في القطاع »األســطوري« في صموده رغم الحياة المســتحيلة 
خلف قضبان الحصار

إلى حيث صمتت االنســانية طويــاًل، وتغاضت عن شعب ينــام فوق ركــام 
المنازل

إلــى روح الفتى »محمد ابو خضيــر« الذي حرقته حيًا »يــدٌ« لطالما نادى 
اسيادها بإبادة وتطهير شعب هذه األرض

إلــى والدته الثكلى، وإلىأهل المدينة المقدســة ممــن يحيون تحت مزاج 
سالح االحتالل

الى الغزيين األبطال، والمقدســيين المرابطين وكل شعبنا الذي أثبت أنه 
عصي على االستسالم

لهم جميعًا نهدي هذا التقرير السنوي لعام 2014
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رسالة رئيس مجلس اإلدارة
التنمية يف مفهومها العام هي: “ عملية التغيري االقتصادي واالجتماعي عىل نحو ايجابي أو تنفيذ مخططات ذات 

والبيئية  واإلنسانية  االقتصادية  والظروف  باملجتمع  لالنتقال  اإلنسان  بها  يقوم  املدى  بعيدة  أو  متوسطة  أهداف 

والسياسية  االقتصادية  وإمكاناته  احتياجاته  يتوافق مع  بما  الرشيد  الحكم  باعتماد  أفضل  إىل وضع  به  املحيطة 

واإلنسانية، وهذا ما اصطلح عليه بالتنمية املستدامة والشاملة.

التنمية بهذا املفهوم علم يدرس يف الجامعات، بل صارت أم العلوم بعد أن كانت الفلسفة قديما كذلك ، فهي تنمية 

اقتصادية واجتماعية وسياسية وفكرية، ومرتبطة بكل العلوم اإلنسانية، فهي تهتم باإلنسان وبالذات بتنمية قدراته 

وتمكينه منها وتوسيع خياراته. والقدرة طاقة عقلية وقوة عضلية ومهارات عضلية وعقلية. وألن اإلنسان اجتماعي 

بطبعة ال يمكن الحديث عن تنمية الفرد بدون تنمية املجتمع الذي يعيش فيه وتنمية الكون الذي هو جزء منه. 

فالخالص الفردي من القيود والعوائق التنموية ، وذلك رشط النجاز التنمية لألفراد واملجتمعات واألمم غري ممكن، 

مع أن الفرد يظل هو املستهدف يف التنمية . فكل فرد ينمي قدراته لينمي مجتمعه لتزداد وتتوسع خياراته وفرصه 

يف التنمية. والفرد عامل ذاتي فاعل تواجهه عوامل وظروف موضوعية، والعامل الذاتي بسيط ومركب ، والقدرة يف 

العامل املركب ال تقاس بمجموع قدرات األفراد مع أنها عامل أسايس يف هذا القياس، إذ يضاف إليها التنظيم واإلدارة 

بما يحققا من انسجام وتكامل وتكاتف وتعاضد وتمفصل يف األداء وهي عوامل منفردة ومجتمعة تضيف قدرة إىل 

مجموع قدرة األفراد وتخلق يف املحصلة قدرة مركبة لكل عامل ذاتي مركب “ مؤسسة”.

وألن التنمية كما سبق وأرشنا عملية تغيري إيجابي أي إرادي يهدف إىل االرتقاء باإلنسان واملجتمع فإن فهم الواقع 

الخاص واالنطالق من خصائصه هو العامل األول يف تحقيق النجاح. واقتباس القوانني العامة نسخا كربونيا يؤدي 

حتما إىل الفشل. 

ما أرشنا إليه سابقا يكاد ينصهر يف منظومة مركز العمل التنموي معا، لكنه يصطدم بسياسات االحتالل وانتهاكاته 

وإعاقاته املتواصلة. لذلك، التنمية، وعذرا ألمارتيا صن الذي نقدره ليست يف واقعنا حرية، بل هي تحرر، والفرق 

شاسع بني املصطلحني. ولكي ننجز التنمية حرية علينا أوال أن ننجز التنمية تحرر. وقد نستطيع أن ننجز التنميتني 

معا إذا تعاظمت قدرتنا أكثر وأكثر.

بدأنا عام 1989 كمركز تنموي بمقر صغري يف القدس، واليوم لدينا مقرات يف عدة محافظات يف الضفة الغربية 

وقطاع غزة، ويكاد يشمل نشاطنا كل األرض الفلسطينية. وقبل عرش سنوات فقط كنا نخىش إذا انقطع التمويل 

الخارجي أن يغلق املركز أبوابه، ولكننا اليوم نسطيع أن نؤكد أننا تخطينا هذه املخاوف وأن مركز العمل التنموي 

معا قد يتقلص حجمه ونشاطه لكنه عيص عىل اإلغالق بما حققناه من انجاز متعلق بالقدرة عىل االستدامة، ونشري 

أن الطريق عىل هذا الصعيد ما زال طويال، لذلك أنشأنا هذا العام صندوق االستدامة.

بدأنا بمدير بنصف وظيفة وسكرترية  واليوم يعمل يف معا 397 موظف وموظفة. بدأنا بموازنة بسيطة واليوم بل 

11 مليون دوالر، وسنسعى إىل أن نصل إىل إدارة  ومنذ سنوات تتعاظم موازنتنا حتى بلغت العام املايض حوايل 

نشاطنا التنموي بقدراتنا الذاتية مهما احتاج ذلك من جهد ووقت.

يف عام 1990 أدرنا ندوة بعنوان نحو نموذج تنموي مقرتح لألرض املحتلة، جمعنا فيها مهتمني ورياديني بالعملية 

التنموية، كنا وما زلنا نؤثر يف خلق وبناء نظرية تنموية يف الواقع الفلسطيني املحتل. ورسمنا بعد ذلك خطوات 

التحرر والحـرية، وأعتقـد  والواقع عىل طريق  اإلنسان  الصمود وبتني يف  تنمية وطنيـة تعزز  باتجاه  واضحـة 
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أننا ما زلنا بحاجة إىل بلورة أوسع وأشمل . أنجزنا من خالل ورشتنا األخرية تخطيطا اسرتاتيجيا للسنوات األربعة 

القادمة. وقبل ذلك ورشة أخرى يف رشم الشيخ. نعم فالوعي النظري التنموي يعزز املمارسة التنموية . والنجاحات 

ومواجهة نقاط الضعف والخلل يف ممارساتنا  تعزز معرفتنا ووعينا عىل طريق النجاح.

بعد  العضوي  الغذاء  وأنتجت  أخرضت  أرض   . كاملة  أرسا  أطعمت  صغرية  مشاريع  النجاج:  من  سنوات طويلة 

سنوات من عدم استغاللها. نواد احتضنت ووجهت أحالما فتية. طفولة وجدت من يحتويها بعد ظلم وقع عليها. 

فقر مسترش  يف مناطق نائية مهمشة وجد من يعزله ويضيق عليه الخناق باستثمار صغري مستدام. نساء تمكن 

من اثبات ذاتهن وتحسني أوضاع أرسهن االجتماعية واالقتصادية بعد سنوات  من الفقر والحرمان. غور يسحب 

بساطه من تحت أقدام سكانه الفلسطينيني . صمود هو املقاومة التي ال بد من تعزيزها ودعمها. هذا ما أنجزه 

ومستمر يف انجازه مركز معا.

هذا النشاط وتلك املشاريع واالرصار عىل النجاح، ال بد أن يتأثر باملحيط السيايس العام. لكنه يعاند قدر املستطاع 

ومرعب  مخيف  دمار  أمام  نفسه  املركز  وجد  حني  ماجرى  هذا   . االحتالل  يمارسها  التي  والقتل  اإلبادة  مساعي 

وجرائم طالت مئات اآلالف من أهلنا يف القطاع ، والعرشات من متطوعي املركز وأصدقائه وكادره، الذين حلموا معه 

بمستقبل أفضل وعلم واحد يرفرف عىل كل األرض الفلسطينية.

والبنى  والطبيعية  البرشية  باملوارد  حل  الذي  للدمار  مؤلم  واقع  أمام  نفسه  معا  مركز  وجد  وحشية،  حرب  بعد 

الحالة الطارئة يف القطاع، جعلت  التحتية، ورغم تقسيم املشاريع عىل املناطق املختلفة يف الضفة الغربية، إال ان 

الجزء األكرب من املشاريع واملوازنة  ترصف عىل املشاريع االغاثية واألمن الغذائي وذلك إلغاثة ودعم اهلنا يف غزة، 

بحيث نّفذ املركز العديد من املشاريع االغاثية، جاء معظمها للتخفيف من معاناة املواطنني عقب الحرب األخرية، من 

خاللتدخالت نوعية وعاجلة ما زالت متواصلة مثل توزيع القسائم الرشائية والطرود الغذائية ومياه الرشب، استفاد 

منها أكثر من 700 الف مواطن يف القطاع.

األلم واملعاناة والشعور بالعزلة تحت مرمى النريان،  واقع يف القطاع ال يمكن وصفه بالكلمات،  ووقفة معا وبالرغم 

من أهميتها، قطرة من محيط احتياجات شعبنا الذي يعيش قسوة غري محتملة، فحوايل مليوني فلسطيني يعاندون 

الزمن يف سجن كبري عزلته السياسة عن محيطه الفلسطيني، وعانى من االهمال والتجاهل املحيل والدويل لالحتياجات 

االساسية.

حيث كان النسيان والتهميش بسبب االحتالل وضعف االسرتاتيجيات الوطنية، كان معاً، هل من عالقة وقاعدة؟ 

الجواب نعم بالتأكيد. فمن ضمن خطة معا أن يصل اىل حيث ال يصل املسؤول، وال يأبه السيايس، وال يتحرك املجتمع 

الدويل. وبعد تجربة السنوات األخرية، ال يمكن اغفال دور املؤسسة عىل وجه الخصوص يف دعم أهلنا يف األغوار، حيث 

ال يملك السكان سوى اجسادهم وخيامهم ليتحدوا ترسانة االقصاء والتطهري العرقي االحتاليل . من هناك تتجىل اهم 

املشاريع  وتقدم الكثري من املساعدات، وتوثق العديد من االنتهاكات، ليسمع العالم الصامت بسلة غذاء الوطن ورس 

اقتصاده املستقبيل املستدام املهدد بالضياع.

املركز   نفذ  العاملية،  االنسانية  التنمية  مؤرشات  يف  الثالثة  األلفية  أهداف  اهم  من  كان  الذي  الفقر  مواجهة  ويف 

15مرشوعا يف مجال تطوير القطاع الزراعي، بحيث شكلت حوايل %19 من عدد املشاريع التي نفذت خالل العام. 

مما مّكن املركز من تحقيق انجازات رائعة آلالف العائالت يف مناطق الريف الفلسطيني يف الضفة والقطاع، وأعاد 

املزارعني ألراضيهم وقلّل من عمالتهم لدى مستوطنات االحتالل.

ولطاملا أنصف “مركز معا” “املرأة” التي يؤمن بها كرشيكة للرجل متساوية الحقوق، وساعدها يف ادراك قيمتها 

كمنتجة تحقق ذاتها وتعيل ارستها. وللشباب “بناة املستقبل” كانت املشاريع املتنوعة، إلحياء روح املبادرة لديهم 
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وجعلهم فاعلني ال يستسلمون للكسل أو يغرقون يف مستنقع الفراغ أو البطالة. وللبيئة رس بقائنا عىل هذه االرض 

رمز تاريخنا وهويتنا وتراثنا، وثق املركز من خالل مجلته البيئية االلكرتونية األوىل فلسطينياً” آفاق البيئة والتنمية” 

عرشات القضايا واالنتهاكات، فأصبحت عنواناً للبيئة فلسطينيا وعربيا ودوليا.ولألندية والجمعيات املنظمة لشؤون 

لدعم  املهمة  االجسام  تلك  استمرار  لضمان  االحتياجات،  من  الكثري  معا  مركز  وفّر  الصغرية،  والتجمعات  القرى 

مجتمعاتها من مزارعني وصنّاع وحرفيني ونساء وشباب.

اثبت مركز معاً سنة تلو سنة وتحدياً تلو اآلخر أن االستثمار يف اإلنسان الفلسطيني، وان تغريت املعطيات وتبدلت 

“مورده  يكون  أفضل  لغد  الضمان  يخبو، وهو  ال  الذي  األمل  هو  من حوله،  وبيئياً  واقتصادياً  الظروف سياسيا 

البرشي” املنتج واملبدع واملبادر والنشيط عىل قدر املسؤولية والتحدي لتضميد الجراح والنهوض قدماً.

مركز معا ليس الوحيد لكنه من منظور الناس الذين يشكلون قاعدته الشعبية ورس بقائه، قد ترك بصمة ال تنمحى 

ألن  النظر  عاد ورصف  ولكنه  بالرحيل  مراراً  فّكر  إلنساٍن  األمل  كان  أنه  ويكفي  التغيري،  الكثري وصانعاً  مضيفاً 

مرشوعاً صغرياً جعل لحياته معنًى بتوقيع من “معا”

تمنياتي لكل القائمني عىل هذه املؤسسة العريقة، بأن يستمروا بنفس النهج والعطاء،  فالتنمية مسرية طويلة لكنها 

تقوم عىل التغيري، والتغيري نلمسه كل يوم من خالل شهادات املستفيدين من مشاريعنا، الذين يمكن ايجادهم يف كل 

رقعة من اجزاء هذا الوطن، يف كل مدينة، وقرية وخربة.

ويف الختام نتقدم بالشكر والتقدير للهيئة العامة للمركز التي رافقته عىل مدى سنوات عمره باالرشاف والرقابة  

والتوجيه . والشكر والتقدير لكل أعضاء مجالس اإلدارة الذين ساهموا بفعالية يف إدارة وتوجيه املركز حتى حقق 

هذا النجاح ونتقدم بالشكر والتقدير لكل الجهاز التنفيذي للمركز وبشكل خاص  ملدير عام املركز األخ سامي خرض 

وملدير فرع غزة  األخ جرب قديح عىل الجهود الجبارة التي بذالها مع كادر املركز لالرتقاء بالعمل والسعي الحثيث  

لتحقيق رسالته وخدمة شعبنا وتعزيز صموده. كما نتقدم بشكرنا للجهات الرسمية التي يتعامل معها املركز والتي 

كان لتعاونها ودعمها األثر الحقيقي يف تسهيل عملنا وانجاحه. والشكر والتقدير للجهات الرشيكة والداعمة التي 

دعمت املركز ومكنته من تحقيق كل هذه االنجازات عىل األرض. 

أحمد أبو غوش

رئيس مجلس االدارة

 حزيران 2015. 
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من نحن؟
الوطني.  املستوى  عىل  املؤسيس  والتطوير  املجتمعية  التنمية  يف  تعمل  للربح،  هادفة  وغري  مستقلة  تنموية  أهلية  فلسطينية  مؤسسة 

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

رؤيتنا 
مؤسسة رائدة ومتميزة يف التنمية املجتمعية والتطوير املؤسيس، تسعى لإلسهام يف تطوير مجتمع مدني ديمقراطي فاعل مبني عىل 

التعددية، سيادة القانون، العدالة واحرتام حقوق اإلنسان.

رسالتنا
الناس  لتعزيز صمود  األكثر فقرا وتهميشا،  املناطق  الشعبية، يف  واللجان  والقاعدية  األهلية  املؤسسات  بيد مع  يداً  والعمل  املشاركة 

وزيادة اعتمادهم عىل ذاتهم، وتمكينهم ألخذ زمام القيادة يف تنمية مجتمعاتهم، تحسني نوعية حياتهم، واإلسهام يف تحقيق التنمية 

البرشية املستدامة. 

أهدافنا العامة:
يسعى املركز إىل اإلسهام يف تحقيق األهداف التنموية التالية:

تحسني مستوى األمن الغذائي عىل املستويني األرسي واملجتمعي.. 1

تطوير قدرات املؤسسات األهلية والقاعدية واللجان الشعبية.. 2

تعزيزالتنمية املجتمعية والتخفيف من حدة الفقر يف الريف واملناطق األكثر حرمانا.. 3

تمكني الشباب والنساء ألخذ دورهم يف التنمية املجتمعية.. 4

حماية وتطوير البيئة الفلسطينية والقطاع الزراعي.. 5

توفري الحاجات اإلنسانية األساسية للفئات األكثر فقرا وتهميشا وخاصة يف الريف الفلسطينيعىل أساس الحقوق. . 6

تنمية مفاهيم ووعي املجتمع الفلسطيني تجاه الحقوق والحريات العامة االقتصادية واالجتماعية والتنموية بأشكالها املختلفة.. 7

تكريس وتجسيد املبادئ العاملية لحقوق اإلنسان وحرياته عىل صعيد املجتمع الفلسطيني والدفاع عن حقوق اإلنسان الفلسطيني . 8

بمختلف الوسائل واألساليب املرشوعة بموجب القوانني املحلية واملواثيق الدولية

املصري . 9 تقرير  مقدمتها حق  ويف  املرشوعة  الفلسطيني  الشعب  لحقوق  الحكومي  وغري  الحكومي  الدويل  التأييد  وتكريس  حشد 

والسيادة الدائمة عىل موارده وثرواته والدفاع عن قضايا الفقراء واملهمشني عىل املستوى املجتمعي والوطني والدويل.
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استراتيجياتنا العامة:
املنارصة واملرافعة وحشد التأييد والدفاع عن الحقوق. 1

التطوير والبناء املؤسيس وتطوير املصادر البرشية. 2

تقديم الخدمات التنموية والطارئة. 3

تعزيز وتطوير الوعي الفردي واملجتمعي. 4

التشبيك والتنسيق والتعاون والتشاور مع املؤسسات املحلية والعربية والدولية. 5

التمكني االقتصادي. 6

برامجنا:
برنامج التطوير الزراعي وتعزيز األمن الغذائي. 1

برنامج التنمية املجتمعية. 2

برنامج تنمية وتمكني املرأة. 3

برنامج تطوير وتمكني الشباب والطالئع. 4

برنامج حماية البيئة الفلسطينية. 5

برنامج اإلغاثة والطوارئ. 6

إن التطوير املؤسيس واملنارصة يعتربان مكونان أساسيان ومتداخالن مع جميع الربامج التي ينفذها املركز

شركاؤنا والفئات المستهدفة:
املؤسسات األهلية والقاعدية، وخاصة الشبابية والنسائية.. 1

اللجان الشعبية. 2

املزارعني واملزارعات والصيادين. 3

الشباب والطالئع. 4

املرأة الريفية. 5
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انجازات عام 2014 باألرقام
إحصاءات عامة حول املشاريع املنفذة

أوال: توزيع املشاريع املنفذة جغرافيا:

نجح املركز يف تنفيذ أو استكمال70مرشوعا تنمويا واغاثيا يف الضفة والقطاع، توزعت هذه املشاريع بواقع 34  مرشوعا يف قطاع 
غزة )%49( و30 مرشوعا يف الضفة الغربية )%43(،و6مشاريع مشرتكة نفذت يف الضفة والقطاع )8%(.

رسم بياني يبني توزيع املشاريع بني الضفة والقطاع

ثانيا: املشاريع املنفذة حسب القطاع:

تركزت%33 من إجمايل املشاريع التي نفذت يف عام 2014 )23 مرشوع( عىل اإلغاثة والطوارئ حيث قام مركز معا بتنفيذ العديد 
2014. ووصل عدد مشاريع الزراعة  من املشاريع عقب الحرب الهمجية التي نفذها االحتالل ضد أهلنا يف القطاع، صيف العام 
واألمن الغذائي إىل 15 مرشوعا )%21(ونفذ املركز 13 مرشوعا ضمن برنامج تمكني الشباب، 10 مشاريع ضمن برنامج التنمية 

املجتمعية، 5 مشاريع ضمن برنامج تمكني املرأة، و4 مشاريع ضمن برنامج اإلعالم البيئي.

املشاريع  لعدد  املئوي  التوزيع  يوضح  رسم 
حسب الربامج املنفذة خالل عام 2014
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رسم يوضح أعداد املشاريع وفق الربنامج

ثالثا: اإلنفاق عىل املشاريع حسب الربامج

عام  ب9,726,577دوالر  مقارنة  دوالر  والقطاع11,619,917  الضفة  يف  املشاريع  عىل   2014 عام  رصفت  التي  امليزانية  بلغت 
2013، بزيادة وصلت إىل 16.3%.

وقطاع  الضفةالغربية  يف  املستدامة  والزراعة  الغذائي  األمن  مشاريع  عىل  قد رصف  املركز  أن  العام  لنفس  املدققة  امليزانية  تشري 
غزة ما قيمته 3,160,338 دوالرشكلت ما نسبته %27 من الحجم الكيل لإلنفاق، تالها مبارشة مشاريع اإلغاثة والطوارئ )التي 
2,952,855 دوالر، شكلت حوايل  شهدت ارتفاعا ملفتا لالستجابة للظروف الطارئة التي تلت الحرب عىل غزة( بميزانية قدرها 
%25،وجاءت مشاريعتمكني الشباب يف املرتبة الثالثة فوصل اإلنفاق عليها 2,203,449دوالر ما يعادل %19، تالها مشاريع تمكني 
1,155,472 دوالر، أي ما نسبته  %17، والتنمية املجتمعية وصلت إىل  1,959,703 وبنسبة حوايل  املرأة باملرتبة الرابعة بقيمة 
%10. أما مشاريع دعم وتطوير البيئة واإلعالم البيئي فوصلت ميزانيتها اىل148,310دوالر بما يوازي %1.3. وقد بلغ ما رصف 

عىل التطوير املؤسيس 85,270 دوالر او ما يعادل حوايل %1 تقريبا.

الرسم التايل يبني أوجه اإلنفاق عىل الربامج للعام 2014
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رسم يوضح النسب املئوية ألوجه اإلنفاق عىل الربامج لعام 2014

رابعا: التدريب وبناء القدرات

يعتمد املركز فلسفة متكاملة يف مجال بناء القدرات تشمل:

• تطوير املصادر البرشية العاملة يف املؤسسات أو املتطوعني فيها.	

• ودور 	 عنها،  املنبثقة  واللجان  العامة  الهيئة  وأعضاء  اإلدارة  مجالس  عىل  بالرتكيز  الرشيدة  تطويرالحاكمية 
ومسؤوليات تلك األجسام وعالقاتها مع إدارة املؤسسة، لتطوير بيئةعمل صحية ومشجعة عىل اإلنتاج والتقدم.

• تطوير التشبيك بني املؤسسات والتعلم من بعضها البعض، وحتى تطوير مشاريع وحمالت وأنشطة مشرتكة.	

• تطويرالنظم املعلوماتية واإلدارية واملالية والتقييمية ملساعدة املؤسسات عىل االستدامة وعىل تحسني مستوى 	
مهنيتها.

• العمل 	 لتتمكن من  التي تحتاجها  املكتبي واألجهزة واملعدات  األثاث  للمؤسسات وتوفري  التحتية  تطويرالبنى 
بأقىص درجات الفاعلية والكفاءة.

• منح تلك املؤسسات املنح الصغرية لتمكينها من تنفيذ مشاريع تنموية لصالح مجتمعاتها املحلية والفئات التي 	
تستهدفها، مما يمكنها من بناء تجربة يف إدارةاملشاريع واملنح.

بمجموع  تدريبية،  دورة   117 تنفيذ  من   2014 عام  املركز خالل  تمكن  فقد  البرشية  املصادر  تطوير  أما عىل صعيد 
4,565 ساعة تدريبية. توزعت بني الضفة %61 والقطاع %39 من عدد الساعات. كما شارك يف هذه الدورات 6,689 

متدرب ومتدربة، شكلت اإلناث %53 من تعداد املتدربني يف الضفة والقطاع. 

والقيادية  واملالية  اإلدارية  املهارات  الغذائي،  والتصنيع  الحيوانية  والثروة  الزراعية  املجاالت  التدريب:  مواضيع  شملت 
املهارات  واملنارصة،  الضغط  واملقاصف،  املشاريع  إدارة  الرشيد،  الحكم  االسرتاتيجي،  التخطيط  التسويق،  ومهارات 

الحياتية والتفكري النقدي واإلبداعي واستخدام الكومبيوتر، التوعية الصحية، ...الخ ..
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سابعا: كادر املركز: 

وصل عدد املوظفني الذين عملوا يف املركز خالل عام 2014 بوظيفة كلية أو جزئية، بمن فيهم الذين عملوا عىل املشاريع املختلفة 
ومن ضمنهم مرشوع مساحات صديقة للطالئع ومراكز العائلة اىل 397 موظفابوظيفة كلية أوجزئية، بمن فيهم الذين عملوا عىل 
 47% 186موظفة، شكلن  العائلة. بلغ عدد املوظفات  املشاريع املختلفة ومن ضمنهم مرشوع مساحات صديقة للطالئع ومراكز 
من العدد الكيل للموظفني وعدد الذكور211 موظفاً شكلوا %53 من جميع العاملني.  تركز246 من الكادر يف القطاع مقابل151 
يف الضفة الغربية. أما العدد الكيل للموظفني الذين عملوا بوظيفة كلية فوصل إىل 350 موظف/ة مقابل 47موظفا وموظفة عملوا 

بوظيفة جزئية.

رسم يوضح توزيع العاملني يف املركز

رسم يوضح عدد العاملني يف املركز وفق 
التوزيع الجغرايف والجنس

أيام العمل التي وفرتها املشاريع املنفذة يف املجتمعات املحلية

تمكن املركز وعرب تنفيذ مشاريعه التنموية واالغاثية يف الضفة والقطاع من خلق ما مجموعه 33,027 يوم عمل. وقد توزعت بني 
القطاع  وعاملة بشكل مبارش، منهم683 يف  1,293 عامالً  استفاد منها  18,386يوم عمل.  الضفة  يوم، ويف   14,767 قطاع غزة 

و610يف الضفة الغربية.



البرامج التنموية للمركز: 

إنجازات عام 2014

برنامج األمن الغذائي والزراعة المستدامة
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برنامج األمن الغذائي والزراعة المستدامة
1
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أوال: برنامج األمن الغذائي والزراعة المستدامة:

“يتحقق األمن الغذائي عندما يتمتع البرش كافة يف جميع األوقات بفرص الحصول، 
من الناحيتني املادية واالقتصادية، عىل أغذية كافية وسليمة ومغذية، تلبي حاجاتهم 

التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية، كي يعيشوا حياة توفر لهم النشاط والصحة”

)لجنة األمن الغذائي العاملي(

 فيما تعرف الزراعة املستدامة بأنها:

ميدانية خاصة تستمر عىل مدار فرتة طويلة”.  لها تطبيقات  التي  والحيوانية  النباتية،  اإلنتاجية  املمارسات   “نظام متكامل من 
وترتكز االستدامة عىل مبدأ أننا يجب أن نلبى احتياجات الحارض دون املساس بقدرة االجيال املقبلة عىل تلبية احتياجاتها الخاصة.

إن تدهور األمن الغذائي الفلسطيني له طبيعة خاصة تميزه عن معظم مناطق العالم، حيث انه لم يتولد عن نقص يف وفرة الغذاء، 
ولكنه ناتج عن كل ما يرتبط باالحتالل من ممارسات ال رشعية أو إنسانية يف حق اإلنسان الفلسطيني يف تأمني اكتفائه الغذائي 
الذاتي. فمن القيود عىل حركة البضائع واألشخاص بني القرى والبلدات واملدن، إىل إجراءات اإلغالق والعزل عن األسواق يف املراكز 
ارسائيل  تسعى  عوامل   العنرصي.  الفصل  وجدار  األرايض  ومصادرة  االستيطان  وهو  دراماتيكية  األكثر  العامل  وإىل  الرئيسية، 

جاهدة من خاللها إىل تحويل الدولة الفلسطينية اىل سوق صغري لكل ما ينتجه االحتالل.

أهداف الربنامج

يهدف الربنامج إىل تثبيت املزارع يف أرضه، تعزيز صموده، تحسني مستوى األمن الغذائي عىل الصعد األرسية واملجتمعية والوطنية، 
تعزيز االعتماد عىل الذات وتوفري الغذاء الصحي واآلمن، وذلك من خالل استخدام اسرتاتيجيات متنوعة ومتكاملة مثل: تنفيذ الربامج 
التدريبية واإلرشادية املوجهة للمزارعني واملهندسني واملرشدين الزراعيني يف مجاالت: الزراعة املستدامة والزراعة العضوية، إعادة 
تدوير املياه والنفايات، إنتاج الكومبوست، فضال عن تصميم وإنشاء الحدائق املنزلية وتوفري األشتال والبذور واألشجار وشبكات 
الزراعية، مثل: تأهيل واستصالح األرايض  الرقعة  الزراعي وزيادة  القطاع  التي تستهدف تطوير  التنموية  املشاريع  الري، تنفيذ 
الزراعية، شق الطرق الزراعية، حفر وترميم آبار مياه الجمع املنزلية والزراعية، بناء برك الجمع الزراعية، إنشاء وترميم الدفيئات 
عىل  الحيوانية  الثروة  من  توفري وحدات  الزراعية،  األرايض  لحماية وصيانة  الحجرية  السالسل  وبناء  الري  مد شبكات  الزراعية، 
املستوى املنزيل، إضافة إىل تحسني وتطوير جودة زيت الزيتون ومساعدة املزارعني عىل تسويق إنتاجهم. كما يتضمن هذا الربنامج 
توفري التدريب واإلرشاد يف املجاالت الزراعية املتنوعة ومراقبة وتحسني جودة اإلنتاج وإدارة املزارع واملشاريع الزراعية والتسويق، 

إضافة إىل تطوير قدرات التعاونيات اإلنتاجية الزراعية.

ضمن هذا الربنامج نفذ املركز 15مرشوعا يف مجال األمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي، شكلت حوايل%21 من عدد املشاريع 
التي نفذت خالل العام. تمكن املركز من تحقيق انجازات رائعة يف هذا املجال بالرغم من صعوبة الظروف والتحديات التي عمل 

طاقم املركز خاللها. كما استطعنا إفادة آالف من العائالت يف مناطق الريف الفلسطيني يف الضفة والقطاع.

جاءت جميع أنشطة املركز وتدخالته يف هذا القطاع، منسجمة تماما مع الخطة االسرتاتيجية للقطاع الزراعي ومع خطة تحسني 
وتطوير مستوى األمن الغذائي.

يتصدر برنامج األمن الغذائي والزراعة 
حيث  من  المركز  برامج  المستدامة 
طبيعة األنشطة والتدخالت والتغطية 

الجغرافية والموازنة المخصصة.
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انطالقا من أهداف واسرتاتيجيات هذا الربنامج، تمكن املركز من تحقيق العديد من النشاطات واالنجازات الهامة يمكن تلخيص 
أهمها يف الجدول التايل:

جدول يلخص أهم انجازات املركز يف مجال األمن الغذائي والزراعة املستدامة

أهم االنجازات 

املجموع الكيلقطاع غزةالضفة الغربية

عدد 
العائالت 
املستفيدة

عدد 
الوحدات

عدد 
العائالت 
املستفيدة

عدد 
الوحدات

مجموع 
العائالت 
املستفيدة

عدد 
الوحدات

526571595282111,185عدد الدونمات التي تم استصالحها

59568--59568عدد الدونمات التي تم تأهيلها

ع�دد الدونم�ات التي ت�م تطبيق نم�ط الزراعة 
املكشوفة

-96237690237786

أو  تأهيله�ا  ت�م  الت�ي  الدونم�ات  مجم�وع 
استصالحها وزراعتها

2,539

ع�دد الدفيئيات التي ت��م صيانتها بمس�اح�ة 
42 - 63 م2

--73737373

7575--7575عدد الدفيئيات التي تم صيانتها بمساحة 90م2

ع�دد الدفيئي�ات الت�ي تم انش�اؤها بمس�احة 
250م2

--33333333

ع�دد الدفيئي�ات الت�ي ت�م صيانتها بمس�احة 
1000م2

--68686868

249مجموع الدفيئات عىل اختالف مساحاتها

5.8---5.8-الطرق الزراعية التي تم إعادة تأهيلها )كم(

عدد الدونم�ات الزراعية التي تحس�ن الوصول 
إليها بفضل الطرق الزراعية

-2,260---2,260

4032,052--4032,052عدد األشجار التي تم توزيعها وزراعتها

6931,3606931,360--عدد األشتال التي تم زراعتها

54113--54113عدد اآلبار التي تم إنشاؤها

1212--1212عدد اآلبار التي تم إعادة تأهيلها

2,440---2,440-صيانة وانشاء شبكات للري )م(

ع�دد الدونم�ات الزراعي�ة الت�ي تحس�ن ريها 
وسقايتها بفضل شبكات الري

12701270
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أهم االنجازات 

املجموع الكيلقطاع غزةالضفة الغربية

عدد 
العائالت 
املستفيدة

عدد 
الوحدات

عدد 
العائالت 
املستفيدة

عدد 
الوحدات

مجموع 
العائالت 
املستفيدة

عدد 
الوحدات

68686868--صيانة برك الجمع

9124932172123421عدد وحدات النحل التي تم صيانتها

48964896--عدد رؤوس األغنام التي تم توزيعها

3636127127163163عدد مزارع األغنام التي تم تأهيلها وصيانتها

ع�دد املزارع�ني الذين حصل�وا ُمدخ�الت إنتاج 
الث�روة الحيوانية )أعالف، مقصات، مش�ارب، 

َرّضاعات، ورزم بيطرية(
292292112112404404

توزيع ل�وازم مطبخي�ه ولوجس�تية )طناجر، 
وعب�وات  وأباري�ق،  مص�ايف  متنق�ل،  طب�اخ 

بالستيكية( 

                
292 

         292              -   
                     

-   
          
292 

                
292 

ع�دد املزارع�ني الذي�ن حصل�وا ع�ىل مع�دات 
للتصنيع الغذائي )تصنيع الُجبنة(

134134--134134

3162,0003162,000--كمية األسمدة املوزعة )كجم(

عدد أيام العمل التي توفرت يف املشاريع الزراعية 
والطارئة

25018,2604331476768333,027

تزويد ُمدخالت للحدائ�ق املنزلية املدمجة )بيت 
بالستيكي و ووحدة دجاج(

--36363636

)بي�ت  املدمج�ة  املنزلي�ة  للحدائ�ق  صيان�ة 
بالس�تيكي و ووحدة دج�اج( تعرضت للتدمري 

بسبب الحرب
--19191919

6-6---تأهيل آبار ارتوازية

127127127127--توزيع خزانات مياه سعة 500 لرت

324,480324,480--عبوات لتعبئة وتسويق إنتاج العسل

31313131--حقيبة أدوية عضوية للمقاومة الحرشات

80808080--حقيبة أدوات تصنيع غذائي ملربي األغنام

6-6---برنامج ُمحوسب إلدارة املزارع
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أهم االنجازات التي حققها املركز يف املجال الزراعي خالل عام 2014

رسم رقم 1
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أهم االنجازات التي حققها املركز يف املجال الزراعي خالل عام 2014

رسم رقم 2
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انجازات زراعية أخرى:

بناء براد رابع لتخزين التمور يف األغوار:

ضمن رشاكته مع جمعية التضامن فرنسا فلسطني، قام املركز ببناء براد رابع لتخزين التمور يف قرية الجفتلك لجمعية أبناء الجفتلك 
التعاونية يتسع لـ 60 طن من محصول التمور التابع للجمعية.

حيث يقوم مركز معاً منذ عدة سنوات بدعم صغار املزارعني يف الجمعيات التعاونية أو مجموعات مزارعني منتظمة، بغرف تربيد 
للتمور من أجل مساعدة املزارعني عىل تخزين منتجهم لفرتة أطول وبيعه الحقا بأسعار أفضل. وهذا من شأنه أن يمنع كبار تجار 
املبذول يف  الكبري  الفقراء ورشاء منتجاتهم بأسعار متدنية ال تتناسب مع جهدهم  التمور من احتكار األسعار والتفرد باملزارعني 
العناية بأشجار النخيل طوال العام. هذا وكان املركز قد قام برتكيب ثالث غرف تربيد خالل السنوات الثالث املاضية يف قرى العوجا 
والجفتلك ومرج الغزال لخدمة صغار املزارعني الفلسطينيني يف منطقة األغوار واملساهمة يف تثبيتهم يف أرضهم ومساعدتهم عىل 
تحسني ظروف معيشتهم. بناء عىل استطالع أجراه املركز عىل املزارعني املنتفعني من هذه الثالجات تبني أن املزارعني قد حققوا ربحا 

اضافياً مقداره 6 شيكل اضافية من جراء تخزين التمور لفرتة زمنية.

مركز الزراعة املستدامة/ مزرعة بيت قاد العضوية:

استمر العمل بتطوير مركز الزراعة املستمرة/ مزرعة بيت قاد العضوية كمزرعة نموذجية متخصصة يف مجال الزراعة املستدامة 
انطالقا من مبادئ الزراعة العضوية والتقنيات الزراعية الحديثة الصديقة للبيئة. ويمكن تلخيص أهم االنجازات التي تمت خالل 

العام بالتايل:

• والطلبة، 	 الدولية  واملؤسسات  الزراعية  والجمعيات  واملؤسسات  والنساء  املزارعني  من  للعديد  ميدانية  زيارات   9 تنفيذ 
للتعرف عىل أساليب جديدة وأفكار جديدة تساهم يف تعزيز ثقافة الزراعة العضوية وإتباع أساليب للرتشيد يف اإلنفاق 

عىل املدخالت الزراعية.

• والرتويج 	  )Kale( الكرنب  مثل  الفلسطينية  األرايض  يف  زراعتها  اختفت  التي  والخضار  املحاصيل  بعض  إنتاج  إعادة 
إلنتاجها بشكل أوسع.

• تنفيذ تدريب زراعي عميل ل 964 من املزارعني/ات وطلبة التخصص الزراعي، خالل العام املايض وشكلت االناث 46% 	
من مجموع املتدربني.

• تركيب الخاليا الشمسية للمركز بحيث بات املركز يعمل بالطاقة البديلة وساهم يف توفري ما يرصفه املركز عىل الطاقة 	
الطاقة  استخدام  املركز من  ليتمكن  بالبطاريات  الشمسية  الخاليا  بربط   2015 عام  املركز خالل  الكهربائية. وسيقوم 

الشمسية يف النهار والليل.

• تم اجراء صيانة كاملة لربكة تجميع املياه الكبرية لزيادة نجاعة استخدامها.	

• تم تطوير املنطقة املحيطة باملكاتب من خالل تطوير عدة نماذج من املصاطب املرتفعة وزراعتها بالعديد من الزراعات 	
املتكاملة التي تتعايش معا وتفيد بعضها البعض. 

• تم تركيب معرشات للعنب وللباسفلورا يف العديد من املواقع.	

• 	.LCD Projector تم تجهيز قاعة التدريب باألثاث الالزم وبوحدات للتربيد وبجهاز للعرض

• تم بناء مخزن مكيف خاص برباويز خاليا النحل بسعة 24 مرت مربع.	

• استمر العمل يف انتاج الخضار العضوية وتسويقها يف رام الله وجنني، كما استمر العمل برتبية النحل والسمك والذي 	
سيكون عام 2015 عام التوسع واستكمال البنية التحتية للمركز وللمزرعة.

• تم تصميم شعر للمركز، وتطوير عدة منشورات وأدلة فنية سيتم طباعتها ونرشها عام 2015.	
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نبذة عن بعض املشاريع الزراعية التي تم تنفيذها:

1. مرشوع “بناء قدرات الجمعيات والتعاونيات املنخرطة يف اإلنتاج والتسويق الغذائي”

يهدف املرشوع املنفذ بالرشاكة مع مؤسسة “كري” إىل تعزيز قدرة 15 جمعية تعاونية وخريية لتكون بمثابة مراكز لتقديم عدة 
خدمات منها اإلرشاد الزراعي، وإدارة املوارد الطبيعية، والتصنيع والتسويق الجماعي. حيث حصلت هذه الجمعيات عىل تدريب يف 

إدارة األعمال، التخطيط والرقابة، التسويق والتشبيك، واإلدارة املثالية ملزارع األغنام. 

أهم انجازات املرشوع يف 2014:

االنجازات يف قطاع غزة:

• 30 ساعة تدريبية و20 زيارة توجيهية تم تنفيذها ملؤسسات قاعدية وجمعيات تعاونية حول مواضيع مختلفة )إدارة املزرعة، 	
التغذية السليمة لألغنام، الرَّضاعة الصناعية لألغنام(.

• 16 كيس حليب صناعي خاص باألغنام سعة الكيس 25 كجم تم توزيعها ل 4 مؤسسات رشيكة.	

• 12 دلو لرضاعة األغنام تم توزيعها ل 4 مؤسسات رشيكة.	

• 25 كجم مكرسات منوعة تم تسليمها للمنحل الخاص بإحدى املؤسسات الرشيكة.	

• 24 لوحة لعرض املنتجات تم تسليمها إلحدى الجمعيات الرشيكة التي تملك مرشوع املنحل.	

• 2000 عبوة عسل سعة 1 كجم و0.5 كجم و 0.25 كجم تم تسليمها للمنحل الخاص بإحدى املؤسسات الرشيكة.	

• 127 حظرية أغنام تم صيانتها وتجهيزها بمستلزمات اإلنتاج.	

• 127 خزان مياه سعة 500 لرت تم توزيعها عىل127 من مربي األغنام.	

• 254 كيس أعالف سعة  50 كجم للكيس تم توزيعها عىل 127 من مربي األغنام.	

• 80 حقيبة أدوية بيطرية تم توزيعها عىل 80 من مربي األغنام.	

• 172 ملكة نحل من ساللة متميزة تم توزيعها عىل 32 من مربي النحل.	

• 116 كيس سكر بوزن 50 كجم للكيس تم توزيعها عىل 32 من مربي النحل.	

• 2480 عبوة عسل سعة 1 كجم تم توزيعها ل 32 من مربي النحل.	

• 32 حقيبة من أدوية النحل )إجمايل الحقائب: 54 لرت دواء منشط، 32 كجم  دواء ترامايسني( تم توزيعها عىل 32 من مربي 	
نحل.

• 2480 كيس سماد عضوي سعة 25 لرت للكيس تم توزيعها عىل عدد 31 مزارع.	

• 1550 كرتونة تسويق منتجات تم توزيعها عىل عدد 31 مزارع.	

• 31 حقيبة ادوية خاصة بالزراعة العضوية )محتويات الحقيبة: 4 كجم كربيت، 3 لرت روماكتني، 2كجم فونجران، 2 دستة 	
الصقات حرشية( تم توزيعها عىل 31 مزارع.

• 12 ساعة تدريبية حول التصنيع الغذائي تم تنفيذها لـ 80 سيدة ريفية.	

• 80 حقيبة منأداوت التصنيع الغذائي تم توزيعها عىل 80 عائلة من مربي األغنام.	

• 10 ساعات تدريبية حول تربية ملكات النحل تم تنفيذها لـ 30 عائلة من مربي النحل.	

• 30 حقيبة من أداوتإنتاج ملكات النحل تم توزيعها عىل 30 عائلة من مربي النحل.	
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• 32 زيارة توجيهية تم تنفيذها للعائالت حول تقنيات الزراعة العضوية.	

• برنامج ُمحوسب للمساعدة يف إدارة املزارع تم تطويره وتفعيله يف 6 مشاريع إنتاجية خاصة بمؤسسات قاعدية وجمعيات 	
تعاونية )4 مزارع أغنام، وحدة تصنيع كمبوست، وحدة تربية النحل(.

• توفري 126 يوم عمل من خالل أعمال متابعة ميدانية وإدخال بيانات املستفيدين وبحث اجتماعي.	

االنجازات يف الضفة الغربية:

• توزيع لوازم تربية أغنام )أدوية بيطرية وأعالف وَمقصات ومشارب وَرضاعات دلو( لـ 292 أرسة تعمل يف الزراعة.	

• توزيع لوازم مطبخية ولوجستية )طناجر، طباخ متنقل، مصايف وأباريق عبوات بالستيكية شفافة( عىل 292 أرسة مزارعني 	
يف الضفة الغربية.

• توزيع لوازم لنقل الُجبنة )كردل للجبنة وعبوات بالستيكية( لـ 134 أرسة مزارعني يف الضفة الغربية.	

• توزيع لوازم تربية أغنام لـ 128 أرسة مزارعني يف غزة.	

• توزيع مستلزمات تربية نحل لـ 40 أرسة يف الضفة وغزة	

• 60 ساعة تدريبية تم تنفيذها لـ 11 فني مزرعة يف إدارة مزارع تربية األغنام يف محافظة جنني وطوباس.	

• 15 ساعة تدريبية تم تنفيذها لـ 20 سيدة يف التصنيع الغذائي يف محافظة جنني وطوباس.	

2. مرشوع األمن الغذائي من خالل بناء القدرات “امينكا2”:

يهدف املرشوع إىل تعزيز األمن الغذائي وبناء قدرات الجمعيات التعاونية والقاعدية يف 7 قرى يف محافظة طولكرم )الكفريات( 
و3 قرى يف محافظة خانيونس.

أهم انجازات املرشوع يف 2014:

االنجازات يف قطاع غزة:

ينفذ املرشوع يف 3 قرى يف محافظات خانيونس هي عبسان الكبرية، الفخاري، وخزاعة.

تأثرت االنجازات بالدمار الذي ألحقته آلة الحرب اإلرسائيلية التي قامت بتدمري مكتسبات املزارعني يف املرشوع حيث تم تجريف 
آالف الدونمات الزراعية وتدمري املنشآت الزراعية خصوصا يف قريتي خزاعة والفخاري. حجم الدمار لم يثني فريق املرشوع 
عن العمل حيث قام فريق املرشوع بتزويد املزارعني باملُدخالت الزراعية وتصليح ما أمكن مما دمرته آلة الحرب. حيث ساهم 

املرشوع يف 2014 يف تحقيق االنجازات التالية عىل مستوى األمن الغذائي:

• 33 دفيئة زراعية صغرية  بمساحة 225 م2 ل33 من صغار املزارعني يف املناطق املستهدفة تم زراعتها بالبندورة والفلفل. 	
استفاد من هذا النشاط 9 مستفيدين من الفخاري، 11 من عبسان الكبرية  و13 مستفيد من خزاعة.

• وتزوديها 	 والفلفل  البندورة  بأشتال  زراعتها  تم  م2   63 بمساحة  نباتي(  جزء  و  حيواني  )جزء  متكاملة  منزلية  حديقة   36
بالدجاج الالحم ل36 من النساء )12 من خزاعة، 12 من الفخاري، 12 من عبسان الكبرية( من أرس فقرية ذات دخل منخفض.

• 48 وحدة أغنام لعدد 48 من النساء الفقريات يف املناطق املستهدفة )16 مستفيدة من الفخاري، 16 من عبسان الكبرية، و16 	
من خزاعة(، كل وحدة تشمل راسني من األغنام العشار وعلف يكفي لثالث شهور باإلضافة إىل حزمة أدوية بيطرية.
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• 104.5 دونم من األرايض املفتوحة تم زراعتها باألشتال )بطاطا وكوسا وفجل( ل 35 من صغار املزارعني.	

• 586 دونم أرايض مفتوحة تم زراعتها ل 202 من صغار املزارعني بالبذور املوسمية )بازيالء وقمح وشعري( .	

• 120.5 دونم من األرايض املفتوحة تم استصالحها ل 38 مستفيد )شملت عملية التأهيل حراثة ومد شبكة ري وتوزيع أسمدة(.	

• 6 آبار تغذي مناطق عبسان الكبرية وخزاعة تم تأهيلها. هذه اآلبار تعرض للتدمري خالل الحرب األخرية عىل غزة.	

• 68 بركة تجميع مياه أمطار تم صيانتها ل 68 مستفيد لديهم دفيئات، 49 منهم من مستفيدي الدفيئات يف املرشوع. 	

• 408 دونم من األرايض املفتوحة تم تأهيلها ل121 مستفيد من صغار املزارعني كانوا قد استفادوا سابقا من نشاط تأهيل 	
األرايض يف املرشوع وتم تعرض أراضيهم للدمار خالل الحرب األخرية عىل غزة )عملية التأهيل شملت تسوية وحراثة ومد شبكة 

ري وتوزيع معقم للرتبة وتوزيع أسمدة وزراعة أشتال(.

• 68 دفيئة بمساحة دونم تم صيانتها ل68 مستفيد كانوا قد استفادوا سابقا من خالل املرشوع عىل مدار الخمس سنوات 	
الفائتة وتعرضت للدمار. )شملت عملية الصيانة تركيب بالستيك وشبك مانع للحرشات ومزاريب وخشب مزاريب(.

• هذه 	 الفقريات.  النساء  من  مستفيدة  ل19  صيانتها  تم  دجاج(  ووحدة  صغري  بالستيكي  )بيت  متكاملة  منزلية  حديقة   19
الحدائق تم تنفيذها سابقا من خالل املرشوع وتعرضت للدمار الجزئي يف الحرب األخرية عىل غزة )حيث تم صيانة الجزء 
تحقق  بكفاءة  للعمل  لتعود  الحدائق  هذه  تؤهل  التي  الالزمة  األعمال  كل  الصيانة  عملية  وشملت  الحيواني  والجزء  النباتي 

االستفادة املرجوة(.

• 73 حديقة منزلية ل73 من النساء الفقريات تم صيانتها، هذه الحدائق تعرضت للدمار الجزئي يف الحرب األخرية عىل غزة.	

• ورشتان عمل تم تنفيذهما بالرشاكة مع املؤسسات القاعدية للتوعية حول التعامل مع التحديات يف مجال الزراعة.	

• تدريبات فنية تم تنفيذها بواقع 60 ساعة تدريبية حول تربية األغنام و تربية الدجاج الالحم ل84 مستفيدة من النشاطني يف 	
املرشوع.

• توزيع منح للجمعيات التعاونية والقاعدية املشاركة يف املرشوع كما هو مبني يف الجدول التايل:	

قيمة املنحة 
)دوالر(

نبذة عن املنحة املوقع املؤسسة )الجمعية(  

10,000 محاصيل إلنتاج  العضوية  دفيئة  إلنشاء   مرشوع 
املؤسسة لصالح  املحيل  السوق  يف  بيعها  و   عضوية 

مع تعزيز ثقافة الزراعة العضوية.

خزاعة جمعية مركز خزاعة للزراعة 
املستمرة

10,000  مرشوع خاليا النحل بإدارة سيدات فقريات لحساب
 املؤسسة كمصدر دخل للمؤسسة.

خزاعة جمعية بيت املستقبل الخريية

10,000 املنطقة  احتياج  لسد  بياض  دجاج  مزرعة  إنشاء 
لتغطية  للمؤسسة  دخل  مصدر  كونه  إىل  باإلضافة 

بعض مصاريفها.

الفخاري جمعية الفخاري للتنمية الريفية  

10,000 إنشاء مزرعة أغنام إلنتاج سالالت جديدة من األغنام 
باإلضافة إىل كونها مصدر دخل للمؤسسة.

عبسان الجمعية الريفية للتطوير الزراعي

10,000 املنطقة  احتياج  لسد  بياض  دجاج  مزرعة  إنشاء 
للمؤسسة  للدخل  مدر  مصدر  كونه  إىل  باإلضافة 

لتغطية بعض مصاريفها

عبسان    جمعية الوالء الخريية
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أنشطة املرشوع يف الضفة الغربية:

ينفذ املرشوع يف 7 قرى يف محافظة طولكرم هي كفر زيباد، كفر عبوش، كفر صور، كفر جمال، كور، الراس، وشوفة

اهم االنجازات يف الضفة الغربية:

• تأهيل 120 دونم.	

• توزيع 3000 شتلة زيتون لزراعتها يف األرايض التي تم تأهيلها.	

• تنفيذ 4.8 كم من الطرق الزراعية تخدم حويل 3000 دونم. 	

• دعم 83 مستفيدة بمستلزمات خاليا النحل شملت أقراص ملكافحة أمراض النحل مثل Varro Mite ومستلزمات إنتاجية 	
أخرى.

• تنفيذ 38 برئ زراعي ل38 مزارع. 	

• تأهيل 12 برئ زراعي ل12 مزارع. 	

• صيانة 75 بيت بالستيكي بحجم 90 م2.	

• صيانة 36 حظرية أغنام.	

• صيانة 249 خلية نحل ل 83 امرأة.	

• تركيب وصيانة خطوط ناقلة بطول 1590 م لالستخدام الزراعي لخدمة األرايض القريبة من الجدار يف قرى كفر جمال، 	
و لخدمة أرايض زراعية يف قرية شوفه تخدم حوايل 3000 دونم مزروعة بالحمضيات، الزعرت، واالفوكادو.

زيادة إنتاجية األرايض الزراعية يف قرى الكفريات عىل مدار 5 سنوات من العمل الدؤوب:

ساهمت أنشطة تأهيل األرايض وخطوط الري الناقلة والطرق الزراعية التي نفذت من خالل املرشوع يف زيادة إنتاجية 
5,871 دونم يف منطقة الكفريات:

مخطط يبني مساحة الرقعة الزراعية املستفيدة من كل نشاط:
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3. مرشوع زيادة القدرة التنافسية لزيت الزيتون من خالل تطوير سلسلة القيمة

يهدف املرشوع الذي تقوده مؤسسة لجان العمل الزراعي ويشارك بهاملركز ومجموعة من املؤسسات املحلية والدولية  إىل زيادة 
القدرة التنافسية لزيت الزيتون يف األرايض الفلسطينية )تحديدا يف محافظات طولكرم، قلقيلية، سلفيت( من خالل: 

• تقوية  دور الجمعيات التعاونية التي تقدم الخدمات للمزارعني.	

• تطوير الَحوكمة املؤسسية واالستخدام الفعال لسلسلة القيمة املحلية لزيت الزيتون يف وضع ومكانة الزيت الفلسطيني 	
عىل املستويني املحيل والوطني.

• زيادة اإلنتاجية والجودة لتصبح أكثر استقرارا.	

• خفض تكاليف إنتاج زيت الزيتون البكر يف املنطقة املستهدفة.	

• الوصول إىل األسواق املحلية واألجنبية لصغار املزارعني من املناطق املستهدفة من خالل تحسني خدمات التسويق وتعزيز 	
الرابط بني إنتاج زيت الزيتون والتسويق اإلقليمي.

اهم انجازات املرشوع:

يتلخص دور املركز يف هذا املرشوع بالدرجة االوىل يف بناء قدرات الجمعيات التعاونية والقاعدية لخدمة املزارعني. قام املركز بالعديد 
من األنشطة يف 2014 كان من ابرزها:

• 8 خطط اسرتاتيجية تم انجازها ل 8 جمعيات.	

• 100 ساعة تدريبية تم تنفيذها ل 9 جمعيات.	

• 6 انظمة محاسبية تم تركيبها ل 6 جمعيات.	

• 7 أجهزة كومبيوتر تم توزيعها عىل 7 جمعيات.	

• 6 طاوالت مكاتب تم توزيعها عىل 6 جمعيات.	

• 7 خزائن ملفات تم توزيعها ل 4 جمعيات.	

• 9 كرايس متحركة تم توزيعها ل 6 جمعيات.	

• 165 كريس بالستيك تم توزيعها ل 8 جمعيات.	

• فاكس تم توزيعه عىل تعاونية يف محافظة طولكرم. 	

• 2 جهاز بروجكرت تم توزيعها عىل جمعيتني. 	

• 2 كامريا رقمية تم توزيعها عىل جمعيتني.	

• 1 ماكنة طباعة تم توزيعها لجمعية يف محافظة سلفيت.	
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قصص نجاح:

1. فدوى تحسن من دخلها بفعل تربية الدجاج وحضور حلقات النقاش 

فدوى الشواف، امرأة يف أوائل العقد الرابع من عمرها مطلقة بعد زيجتني فاشلتني، تركها زوجها األخري هي وأطفالها األربعة 
الذي ال يتجاوز عمر أكربهم 12 عاما، لتعود من جديد وتسكن مع أرستها يف غرفة غري مالئمة لعيش كريم يف محافظة خانيونس، 
لتصبح عبئا اقتصاديا واجتماعيا هي وأطفالها عىل األرسة الفقرية التي بالكاد تستطيع توفري لقمتها. كل تلك الظروف دفعت 

بفدوى أن تصبح ذات شخصية انعزالية، غري قادرة عىل مواجهة الحياة أو الناس.

فدوى التي لم تكمل تعليمها الثانوي، كانت إحدى املستفيدات من مرشوع “تطوير األمن الغذائي من خالل بناء القدرات”. حيث 
استفادت من دجاج بياض بمستلزماته، وحرضت تدريب تربية الدجاج. بعد حصول فدوى عىل املرشوع  وحضورها التدريب 

حرصت كثريا عىل االهتمام به كونه مصدر الدخل الوحيد لها وهو يتيح لها توفري بعض االحتياجات البسيطة.

نجحت جمعية بيت املستقبل، أحد املؤسسات املشاركة يف املرشوع، التي عملت مركز “معا” خالل الفرتة املاضية عىل بناء قدراتها 
من خالل املرشوع يف الوصول إىل فدوى. حيث بدأت فدوى ترتدد عىل الجمعية باستمرار، وبدأت تشارك يف حضور ورش العمل 
والنقاشات املجتمعية التي تنفذها الجمعية من خالل أنشطة بناء القدرات ضمن مرشوع أمينكا تحت إرشاف معا. فدوى بدأت 

االنسجام مع من حولها تدريجيا واستعادت قدرتها بالتعبري عن شخصيتها.

خالل حضور أحد النقاشات املجتمعية عن البطالة، كان يحرض النقاش ممثل عن وزارة العمل، فدوى كانت من الجرأة بمكان 
لتسأله عن املعايري يف اختيار املستفيدين من فرص التشغيل املؤقتة، بدأ ذاك املسئول بطرح املعايري والتي كان أهمها أن يكون رب 
أرسة  فقرية ال تقل عن أربع أفراد وان ال يكون لديه عمل، فدوى بشخصيتها الجديدة التي اتسمت بالقوة وقفت وقالت: “إن كان 

ما ذكرته صحيحا، فلماذا لم يتم اختياري حتى اللحظة”؟ 

فدوى اآلن تعمل بعقد مؤقت كعاملة نظافة يف أحد املدارس الحكومية يف عبسان ضمن برنامج التشغيل املؤقت. فدوى بعد ميض 
شهر عىل عملها حصلت عىل راتبها األول، تقول: “أنا سعيدة جدا اليوم ألنني قادرة عىل رشاء أحذية جديدة ألوالدي بدل املهرتئة، 
ولكن سعادتي األكرب تكمن يف عودة ثقتي لنفيس، فأنا أشعر اليوم أنني أكثر قدرة عىل الصمود وتربية أبنائي وتوفري لقمة عيش 

لهم”.

2. ابراهيم حمد يتمكن من تحسني دخله من خالل استغالل أرضه بعد تأهيلها

7 أطفال من قرية صيدا بمحافظة طولكرم ويعتمد بشكل كامل عىل الزراعة إلعالة أرسته.  إبراهيم حسن يوسف حمد أب لـ 
وامللفوف  بالزعرت  العملية  انتهاء  بعد  تم زراعتها  املزارع حيث  لهذا  الغري مستغلة  األرايض  بتأهيل دونمات من  قام مركز معا 

باإلضافةإىل إنشاء بيت بالستيكي.

إنتاج زعرت  من  تمكن  الدخل ألرسته. حيث  تدر  إىل جنة خرضاء  املرشوع  قبل  الغري مستغلة  أرضه  تحويل  إبراهيم من  تمكن 
بقيمة 19000 شيقل مزروع عىل مساحة دونم واحد من االرض التي تم تأهيلها خالل املرشوع. وقام إبراهيم ايضاً بإنشاء بيت 
بالستيكي عىل مساحة دونم آخر ليزيد قيمة إنتاجه بحواىل 17500 شيقل. باإلضافة إىل هذا، قام إبراهيم بزراعة امللفوف خالل 
العام املنرصم وتمكن من زيادة قيمة إنتاجه بحوايل 3500 شيقل.  فمن خالل السنة األوىل بعد تأهيل أرضه، زادت قيمة اإليرادات 

الزراعية لهذا املزارع بقيمة 40,000 شيقل محققا نجاحا باهرا وقدرة أفضل عىل تلبية احتياجات أرسته.

3. ارسة »عبيد تحقق االستفادة املثىل من أرضها

املزارع “عبد النارص عبيد” من بلدة عرابة  يف محافظة جنني، أب ل 5 أطفال ويعمل عامل بناء داخل الخط األخرض. بالرغم من 
ان عبد النارص يملك أرايض غري مستغلة، لم يكن يخطر بباله يوما ان يقوم بإستصالحها نظرا للظروف االقتصادية الصعبة التي 
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يعاني منها كونه رب أرسة ويعمل داخل الخط األخرض وال يكاد يغطي دخله احتياجاته األساسية. تقدم املزارع املذكور لالستفادة 
من املرشوع وكله أمل أن يستفيد من أرضه، حيث تم استصالح 10 دونمات وحفر برئ سعه 80 كوب عىل نفس القطعة.

بعد انتهاء عملية التأهيل، قام عبد النارص وزوجته بزراعة الزيتون واللوز والعنب لتامني إنتاج اكرب لألرسة بعد بضع سنوات. 
وقام بتنفيذ الزراعة املتداخلة بني األشجار املزروعة حديثا من خالل زراعة الزعرت والفجل واملرمية والبقدونس ومحاصيل ورقية 
أخرى. وأصبح عند األرسة اكتفاء ذاتي بما يخص احتياجهم اليومي من املحاصيل التي تم زراعتها. ال وبل وتمكنت من بيع ما 
زاد عن حاجتها مما ساهم يف تحسني الوضع االقتصادي لألرسة. وكان لنجاح هذه األرسة بمرشوعها مثال يحتذي به أمام املزارعني 
اآلخرين، حتى ان الكثري من املزارعني والذين يملكون أرايض زراعية غري مستغلة طلبوا املساعدة من عبد النارص للوصل إىل من 

يساعدهم عىل استصالح أراضيهم. 

4. منح دعم مربي الثروة الحيوانية من النساء تساهم يف رفع الجودة املنتج وسهولة تسويقه

 السيدة ماجدة بشارات، أرملة تبلغ من العمر 57 عاماً تعيش مع ولدها يف بلدة طمون يف محافظة طوباس وتمتلك 15 رأس 
فيها  الخرضوات  بزراعة بعض  تقوم  منزلية  وتمتلك حديقة  كما  والحمام،  كالدجاج  الطيور  من  عدد  إىل  باإلضافة  األغنام  من 
لالستخدام املنزيل. تقوم السيدة ماجدة بالعناية بماشيتها بنفسها بإعطائها اللقاح واألدوية الالزمة، كما وتقوم بتصنيع الجبن 

واللبن وتسوق الفائض عن حاجتها لدى بعض الجريان والتجار داخل البلدة.

 حصلت السيدة ماجدة عىل كمية من األعالف ومرشب وأدوية بيطرية وبعض األدوات املطبخية وأدوات التعليب وبعض التدريبات
 يف تصنيع االجبان مما ساعدها عىل إدارة مزرعتها الصغرية بشكل أفضل وخفض التكاليف التشغيلية وتقليل نسبة األمراض.
 تشعر ماجدة بالرضا واالمتنان من الدعم الذي حصلت عليه وتؤكد ان املرشوع ساعدها يف تسويق منتجاتها بسعر أفضل ورفع
 من جودتها وقلل من تكاليف املدخالت. ولكن تبني ماجدة ان أهمية هذه املنحة تكمن يف مساعدتها عىل االستمرار يف تربية األغنام

  يف ظل الغالء الفاحش ألسعار األعالف، حيث تعتمد ماجدة بشكل أسايس يف اإلنفاق عىل أرستها.

سليمة بشارات أيضا استفادت من منحة لدعم مزرعة األغنام التي تمتلكها. سليمة هي أرملة تعيش مع ولديها يف بلدة طمون من 
محافظة طوباس وتنفق عىل أرستها من خالل تربية 15 رأسا من األغنام. حصلت سليمة من خالل املرشوع عىل أعالف وعالجات 
الجبنة  بتصنيع  سليمة  تقوم  واأللبان.  االجبان  تصنيع  يف  التدريبات  وبعض  املطبخية  األدوات  وبعض  تعليب  وأدوات  لألغنام 
وتسوق املنتج يف مدينة نابلس وبعض املجتمعات املحلية األخرى حيث تمكنت من خالل املرشوع عىل تقليل املدخالت واستطاعت 
تقليل الديون وتحسني تسويق املنتج وبسعر أفضل. ساعد املرشوع سليمة يف االعتماد عىل نفسها وعدم احتياجها ألي مساعدة يف 
اإلنفاق عىل أرستها. حيث ساهم توفري األعالف يف التخفيف من تكاليف اإلنتاج وساهمت األدوية البيطرية يف الحد من األمراض 

التي تزهق أرواح العديد من املاشية وتؤثر بشكل سلبي عىل اإلنتاج. 

 باملقابل تتغنى السيدة نهى أبو عرة من قرية عقابا بأثر املرشوع عىل أرستها. وتؤكد ان أرباحها السنوية من تربية املاشية وصلت 
اىل 5620 دينار. »الغنماتساتراتنا،« بهذه العبارة تعرب عائلة ابو عرة عن الرضا عن التحسن يف إنتاج أغنامهم بعد االستفادة من 

املنحة املقدمة إليهم.  

5. التدريب عىل تربية النحل يؤتي بثماره بالنسبة للمزارع عيل عبدالقادر 

السيد عيل محمود عبدالقادر، املعيل األسايس ألرسته ذات ال6 أفراد. استفاد عيل من 3 خاليا نحل عرب احد مشاريع مركز معا. من 
خالل العمل الدؤوب، استطاع عيل مضاعفة عدد الخاليا التي يمتلكها لتصبح 45 خلية. هذا العام، حصل عىل منحة جديدة لتطوير 
 ”check mite“ مرشوعه وهي 5 “عاسالت” و”لباس نحل” و”داخون” و”عتلة” وزوج كفوف وبراويز شمع وسكر ورشائح
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ملقاومة آفة ال “varro mite” التي تفتك بخاليا النحل وتدمرها عند إهمالها وعدم مكافحتها. باإلضافة اىل املدخالت اإلنتاجية، 
تلقى عيل تدريب يف العناية وتربية النحل وأصبح اآلن خبريا  يف مجال تربية النحل يف بلدته. باع عيل 10 خاليا خالل العام املنرصم 
وحاليا لديه 35 خلية تنتج 200 كغم عسل سنويا. يقوم عيل ببيع معظم اإلنتاج  يف األردن بسعر15 دينار للكغم الواحد. وتبلغ 
قيمة اإلنتاج السنوي لديه 3,000 دينار من بيع العسل. يستفيد عيل من الخربة التي اكتسبها عيل من خالل التدريب العميل من 
خالل املرشوع ومن خالل ممارسته لعمله للحصول عىل دخل إضايف يف تدريب منتجني آخرين، حيث يتلقى 150 شيكل لكل طلعة 

لفحص خاليا النحل ملزارعني آخرين.
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ثانيا: برنامج تطوير الشباب والطالئع
يتميز املجتمع الفلسطيني بكونه مجتمعا فتيا يشكل فيه الشباب واألطفال نسبة عالية. فالطالئع والشباب من الفئة العمرية ما بني 
15 - 29، يشكلون ما نسبته %29.9 من املجتمع الفلسطيني، فيما تشكل الفئة العمرية من 0 - 14 سنة %40.1، أي أن 70% 
من املجتمع الفلسطيني هو مجتمع فتي. وتتعرض فئة الشباب ملعاناة مضاعفة، إذ تعاني كباقي فئات املجتمع من ظروف االحتالل 
القاسية، فضالً عن معاناتها من مظاهر التهميش السيايس واالجتماعي واالقتصادي، كما تعاني من الفقر والبطالة العالية. حيث لم 
يوِل املخططون وراسمو السياسات، االهتمام الكايف بهذه الفئة، رغم التطورات التي شهدتها السنوات السابقة عىل صعيد محاوالت 

دمج هذه الفئات يف الخطط التنموية الوطنية والقطاعية ويف مجاالت العمل التطوعي. 

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

لقد أوىل املركز هاتني الفئتني )10 - 17 و18 - 24 عاما( االهتمام والرتكيز ضمن برنامجه ومشاريعه التنموية.

يهدف برنامج تطوير الشباب والطالئع إىل:

• تعزيز وتوسيع مشاركة الشباب والطالئع يف التنمية املجتمعية والحياة العامة، ويف بناء مجتمع حر وديمقراطي، خال 	
من العنف واالضطهاد والتمييز عىل جميع الصعد االجتماعية والسياسية.

• تعزيز قيم املواطنة واالنتماء والعمل الطوعي لدى الشباب والطالئع. 	

• اإلسهام يف دمج الشباب يف برامج تنموية لتعبئة أوقات الفراغ بشكل مفيد ويف تطوير وتوسيع  الربامج الالمنهجية يف 	
التعليم املساند. 

• عرب 	 املجاالت  شتى  يف  مواهبهم  وتنمية  اإلبداعية  ومبادراتهم  طاقاتهم  إلطالق  والطالئع  الشباب  أمام  الفرص  تطوير 
املبادرات املجتمعية والعمل التطوعي.

• تمكني الشباب اقتصاديا وتطوير قدراتهم وتسليحهم بالقدرات التي تمكنهم من املنافسة يف سوق العمل املحيل.	

• تطوير املراكز الشبابية والرياضية لتتمكن من تقديم خدمات نوعية للشباب والطالئع، وإيجاد مساحات صديقة لهم 	
يف النوادي الشبابية.

التعليم املساند واألنشطة الالمنهجية

تقدم برامج الشباب تدريبات متعددة تستهدف تطوير املهارات الحياتية والقيادية للطالئع والشباب الفلسطيني. حيث دأب مركز 
10 - 18 سنة  “معا” يف السنوات املاضية عىل تنفيذ نشاطات تتعلق بالتعليم الالمنهجي والتعليم املساند للفئة العمرية ما بني 
بالرشاكة مع كل من وزارة الشباب والرياضة والحقا مع املجلساألعىل للشباب والرياضة وبتمويل من منظمة األمم املتحدة للطفولة/ 

اليونيسيف واملؤسسة األملانية للتعاون.

عمل مركز”معا” مع 29 مركزا ومؤسسة )20 يف الضفة و9 يف غزة(. استفاد من هذه الربامج التعليمية22,795 يافع ويافعة منهم 
الكيل  املجموع  %86 من  اليافعون واليافعات من قطاع غزة  الضفة و19,523 طليعي يف غزة( حيث شّكل  )3,272 طليعي يف 

للمشاركني.

توزيع املشاركني املسجلني عىل املراكز:

توزع املشاركون من الطالئع يف التعليم املساند واملهارات الحياتية والرياضية والبيئية عىل املراكز الصديقة للطالئع ومراكز العائلة 
عىل الشكل التايل:

2014التقـرير  السـنـوي   
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عدد املشاركني يف القطاععدد املشاركني يف الضفةاسم املرشوع

اناثذكورإناثذكور

1624164887199937مراكز صديقة للطالئع

458409------مراكز العائلة

املجموع
16241648917710436

3,27219,523

املشاريع التي تم تنفيذها خالل 2014:

1. مرشوع مساحات صديقة للطالئع:

يهدف املرشوع، الذي قام املركز بتنفيذه طيلة السنوات السبع املاضية، إىل تطوير املهارات واملعرفة واالتجاهات السلوكية للطالئع 
من الفئة العمرية من 10– 18 سنة، واإلسهام بخلق بيئة مالئمة لتفاعل الطالئع مع مجتمعهم من أجل مستقبل أفضل.كما تهدف 
أنشطة املرشوع إىل مساعدة الطالئع عىل التفريغ النفيس للعوامل السلبية املرتبطة بالعمليات العسكرية التي تشن باستمرار عىل 

قطاع غزة، من خالل تحسني قدرات اليافعني عىل االندماج والتكيف يف مجتمعهم. 

اهم انجازات املرشوع: تحسني املهارات واملعرفة للطالئع من الفئة العمرية بني 10 - 18 سنه ليخلق بيئة مالئمة للطالئع من اجل 
مستقبل أفضل من خالل القيام بعدد من النشاطات:

النشاطات التي نفذت يف الضفة الغربية:

• بناء قدرات 52 منشط/ة يف املهارات الحياتية والبيئية.	

•  مشاركة 6891 طليعي/ة  و780 من أولياء األمور يف أنشطة املرشوع لتمكنهم من املشاركة يف تطوير مجتمعاتهم.	

• تم الحد من ظاهرة الترسب من مدارس دير ابو مشعل والتي كانت منترشة بشكل كبري، وذلك من خالل العمل مع 	
مكثف،  بشكل  للطالئع  توعوية  ورشات  وتنفيذ  مشعل”  ابو  “دير  يف  األحمر  للهالل  التابعة  الصحية  الخدمات  لجنة 
واضطالعهم عىل مدى خطورة هذه الظاهرة ومدى تأثريها عىل أبناءهم. حيث تجاوب عدد ال بأس به من األهايل و قاموا 
بدورهم بالتأثري عىل معارفهم وزمالئهم، حيث تبني بعد املتابعة مع املدرسة بان نسبة األطفال املترسبة بدأت تقل بشكل 

ملحوظ.

• تم تنفيذ العديد من املبادرات املجتمعية الهادفة من خالل الشباب املشاركني يف املرشوع:	

املبادرات املجتمعية التي نفذت خالل املرشوع:

األهدافاملحافظةاسم املبادرة

توفري حديقة لألطفال يف قرية عبوينرام الله حديقة العاب ألطفال عبوين1

توفري غرفة لذوي االحتياجات الذهنية يف قرية كفر ثلث  قلقيليةمبادرة »نستحق الحياة«2

توفري مياه باردة يف مخيم طولكرم ويف كفر زيبادطولكرمثالجات مياه باردة يف األماكن العامة3

تركيب لوحات كرة سلة مع الحلقات وتجهيز ملعب كرة سلة يف طولكرمتجهيز ملعب كرة سلة 4
نادي ثقايف طولكرم

تنفيذ مخيم كشفي بمشاركة 250 طليعي يف نادي كفر زيبادطولكرممخيم كشفي 5

مظالت يف الشوارع يف نادي كفر زيبادطولكرممظالت انتظار للشوارع 6
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الشباب طولكرمترميم املرافق الصحية 7 املرافق الصحية يف نادي  العمل عىل ترميم وتحسني  تم 
االجتماعي يف مخيم طولكرم ليصبح املكان اكثر صحيا لألطفال

والبيوت نابلسحملة »اعرف بلدك«8 للمحالت والشوارع  إرشادية وترقيمية  لوحات  تصميم 
يف قرية قريوت

لالسرتاحة نابلسمقاعد انتظار يف الشوارع  9 القرية  وتوزيعها يف شوارع  مقاعد خشبية   تصميم 
وتسهيل الحركة عىل الناس يف قرية قريوت

توحيد ألوان املحالت التجارية يف 10
نابلس

يف نابلس التجارية  املحالت  ألوان  توحيد  عىل  الطالئع  قبل  من  العمل 
الناس عىل  البلدة القديمة يف نابلس وتنظيف الشوارع لتشجيع 

زيارة املدينة

رفع وعي الناس فيما يتعلق بالعنف، وذلك من خالل الجلسات نابلسمبادرة »ال للعنف«11
التوعوية مع األهايل والجلسات االستشارية يف مخيم بالطة إضافة 

إىل األنشطة الرياضية.

تركيب بوابة حديدية لنادي دير أبو مشعل لفصل ساحة النادي رام اللهمبادرة »مساحة آمنة«  12
عن الشارع ويصبح املكان أكثر أمانا

زراعة األشجار ورسم الجداريات يف محيط نادي دير أبو مشعلرام الله بلدتي آمنة وجميلة 13

 تم رصف الشارع املؤدي اىل مدخل النادي وزراعة الزهور عىل القدسمبادرة »لنكن يف املكان األجمل«14
جانبي الطريق يف قرية »رافات«

نادي القدستأهيل نادي  15 ساحة  يف  الساحة  مغطي  وشادر  خشبية   مقاعد  تركيب 
العيزريه ليتمكن الطالئع من تنفيذ األنشطة الخارجية

رسم الجداريات وزراعة الحديقة يف نادي وروضة جبعالقدسمبادرة »روضتي أجمل« 16

النشاطات التي نفذت يف قطاع غزة:

• استفاد 1008 طليعي وطليعية من جلسات زاوية املهارات الحياتية. 	

• قام 45 طليعي وطليعية من القادة يف 9 مراكز مساحات صديقة بتنفيذ ورش عمل استهدفت 1564 من أقرانهم يف مواضيع 	
االتصال والتواصل والتعامل مع األقران والبالغني.

• شارك 2821 من أهايل األطفال املستهدفني يف ورش عمل حول كيفية التعامل مع أبنائهم يف أوقات األزمات.	

• تنفيذ معسكرين للتخييم، شارك فيهما 200 من الطالئع بشكل مبارش، تضمنت حلقات إذاعية وتليفزيونية وأنشطة مع 	
3487 طليعي وطليعية يف مواضيع تناولت التمييز بني الذكور واإلناث، اإلدمان عىل التدخني وتعاطي العقاقري املخدرة.

• تشكيل 9 مجالس بيئية يف املراكز ومشاركة 812 من الطالئع شاركوا يف النادي البيئي.	

• إصدار دليل حول إعادة تدوير النفايات.	

• شارك 1966 طليعي وطليعية يف تنفيذ 18 مبادرة بيئية شملت حمالت توعية ورسم جداريات للتوعية بقضايا الحفاظ عىل 	
املياه وتعزيز املمارسات االيجابية من زراعة األسطح وإعادة التدوير.

• مشاركة 18 فريق يف زاوية الرياضة تضم 547 فتى/فتاة تم تدريبهم بشكل محرتف عىل ممارسة أنشطة رياضية متنوعة.	

• تنفيذ 16 مبادرة مجتمعية للطالئع بمشاركة4784 فتى/فتاة، تناولت قضايا األطفال، التعصب الكروي، مبادرات تشجيع 	
قراءة، تنظيف وتزيني ودهان بعض املراكز، وعروض رياضيه للفتيات.

• تنفيذ 18 مبادرة بيئية بمشاركة 1966 طليع/ة ،اشتملت عىل أنشطة تدوير النفايات، والتوعية بأهمية النظافة العامة، 	
تنظيف وتزيني املنتزهات بمخلفات البيئة.

• تنفيذ 19 رحلة تعلمية، شارك فيها 796 طليع/ة ومن ضمنهم ذوي االحتياجات الخاصة.	
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• تنفيذ 18 جولة بيئية شارك فيها 737 طليعي/ة ملحطة تحلية مياه البحر، شاطئ البحر، كلية الزراعة، مكبات النفايات، 	
ومحطات معالجة مياه الرصف الصحي.

• تنفيذ 3 أيام مفتوحة/عائلة شارك فيها 1219 من الطالئع واألهايل.	

• تنفيذ حملة وطنية تحت عنوان “لنتوحد ضد العنف،  نفذها 220 فتى/ة واستهدفت 2000 من أقرانهم.	

:UACTIV8 ”2- مرشوع “مجتمعنا مسؤوليتنا

القضايا  هذه  ملعالجة  مشاريع  تطوير  من  والتمكن  املجتمعية  االحتياجات  تحديد  اجل  من  األفراد  قدرات  تطوير  اىل  اىل  يهدف 
واملشاكل بحيث يتمكن الشباب من معالجة قضاياهم املجتمعية من خالل تزويدهم باالدوات واملفاهيم الالزمة. ويتميز بمشاركة 

الشباب الفلسطيني من مناطق جغرافية متعددة مثل )األردن، النارصة، النقب، غزه، القدس، والضفة(.

أهم انجازات املرشوع:

• تنفيذ 5120 ساعة تدريبية يف نهج مجتمعنا مسئوليتنا ودعم السلم األهيل لـ 167 متطوعاً )77 إناث، 90 ذكور(.	

• تنفيذ عدد من املبادرات املجتمعية: حيث ساهم  من الشباب املشرتكني 907 مشارك/ة  من الفئة العمرية من 18 – 30 سنه 	
يف تنفيذ عدد من مبادرات مجتمعية الهامة.  

املبادرات املجتمعية التي نفذت خالل املرشوع:

االهدافاملحافظةاسم املبادرة

الحملة الوطنية »تاريخ البلد من 
الجد لولد الولد« 

فلسـطينية  محافظـات 
التعريف والحفاظ األماكن األثرية املهمشة يف املحافظات الفلسطينية.متعددة

فلسـطينية اإلذاعة االلكرتونية محافظـات 
متعددة

التواصـل بـني الشـباب من خـالل أوإلذاعـة الكرتونيـة يتـم تصميمها 
وتنفيذها )يف قرية بيت عنان(  لتصبح الشبكة أداة حيوية تمكن الشباب 
الفلسـطيني يف الداخـل والخـارج )األردن، غزة، مناطـق ال 48، الضفة 

الغربية والقدس( من التواصل وتبادل الخربات

خلق مسـاحه بيئية آمنة، لتتمكن الفئات الشبابية والطالبية من الرفاهية نابلسأصدقاء حدائق »برك تل« 
والتفريغ النفيس

تجهيز غرفـة لذوي االحتياجات 
الذهنية

مساعدة األطفال ذوي االحتياجات الخاصة يف مخيم بالطةنابلس

توفري حديقة لألطفال يف قرية بيت عنان. رام اللهتجهيز حديقة العاب لالطفال

توفري حديقة لكبار السن يف قلقيلية. قلقيليةتجهيز حديقة لكبار السن  

3- مرشوع الرشاكة من اجل التنمية )فادوك(:

يهدف املرشوع إىل تكوين حركة اجتماعية منظمة وفعالة تضم مشاركة الشباب وصناع القرار ومؤسسات املجتمع املدني والطالب 
اجتماعية وسياسية واقتصادية بما يوفر  لتوفري مساواة  السياسات  القرار وراسمي  التأثري عىل صناع  النقابات يف  واالتحادات و 
عمل وحياة كريمة للشباب من خالل إثراء دور منظمات املجتمع املحيل عرب االشرتاك بوضع رؤية للتغيري االجتماعي بطريقة فّعالة 
الختصاصاتها  أفضل  ممارسة  خالل  من  التغيري  إحداث  يف  املحيل  املجتمع  ومنظمات  الرشيكة  املنظمات  دور  وتعزيز  وواضحة، 

ومساعدتها عىل تطوير هيكليتها بشكل يساعدها الوصول إىل أهدافها. 



التقـرير  السـنـوي   

39

2014

أهم األنشطة التي نفذت يف 2014:

• تنفيذ معسكر صيفي باسم “شباب الرشاكة الرابع” باشرتاك 80 مشرتك من الشباب ) 38 فتاة، 42 شاب(.	

• تنفيذ يوم تطوعي يف عيد العمال يف طولكرم  باشرتاك 150 متطوع )50 فتاة، 100 شاب(.	

• تنفيذ يوم تطوعي يف قرية مرج نعجة باألغوار لتأهيل قنوات للمياه ملنع تدفق املاء يف فصل الشتاء عىل البيوت بمشاركة 70 	
متطوع )25 فتاة،  45 شاب(.

• 	 1000 بمشاركة  الثقايف   الهدف  مركز  نظمه  الذي  الله  رام  غربي  بلعني  قرية  الزيتون” يف  فعاليات “مهرجان  املشاركة يف 
متطوع.

• تنظيم مهرجان لدعم املواهب الشابة يف طولكرم بمشاركة 400 شخص.	

• تنظيم فعالية العودة يف مخيم طولكرم باشرتاك 100 مشارك )40 فتاة، 60 شاب(.	

• تنظيم مخيم للشباب يف قرية الزبابدة بمحافظة جنني باشرتاك 50 من الشباب ) 23 فتاة ، 27 شاب(.	

• مشاركة 120 شاب )40 فتاة، 80 شاب( يف حملة “ارجع ألرضك” يف قرية عني عريك بالقرب من رام الله. 	

• مشاركة 80 شاب يف مهرجان الرتاث الذي عقد يف رام الله.	

• تنفيذ يوم عمل تطوعي يف قرية راس كركر قرب رام الله لتأهيل روضة القرية بمشاركة 50 متطوع )18 فتاة، 32 شاب( .	

• تنظيم سوق شعبي يف طولكرم وآخر يف رام الله )سوق الحرجة( بمشاركة 270 متطوع و1000مواطن من األهايل .	

• إطالق صفحة “فيس بوك” لتوثيق جرائم االحتالل ضد املدنيني الفلسطينيني وتعزيز الوحدة الوطنيةبني غزة والضفة.	

• 	 6 74 شاب )68 ذكور و  األغوار بمشارك  العازلة ومناطق  املناطق  الشباب يف  أيام نقاش ملناقشة هموم ومشاكل   6 تنفيذ 
إناث( وعقد لقاء “فيديو كونفرس” بني الشباب يف املناطق العازلة يف قطاع غزة و الشباب يف منطقة األغوار يف الضفة الغربية 

لتلخيص الهموم و املشاكل املشرتكة.

• تنفيذ يومني ترفيهيني ل150 طالبة جامعية و30 طالب جامعي يف غزة هدمت بيوتهم خالل الحرب وتوزيع مالبس جديدة 	
عىل 60 طالبة منهن. 

• تنفيذ 3 لقاءات مجتمعية لتلخيص هموم ومشاكل وتحديات السكان يف منطقة رشق املغازي وعقد 4 لقاءات مع صناع القرار 	
إلثارة قضايا ومشاكل السكان يف تلك املنطقة.

• تصوير وبث فيلم وثائقي لتوثيق هموم ومشاكل الشباب الفلسطيني املشرتكة بسبب االحتالل يف الضفةوغزة.	

• توزيع طرود غذائية عىل 33 أرسة مترضرة من العدوان عىل غزة وتوزيع أغطية وكشافات إنارة عىل 20 أرسة أخرى.	

أنشطة اللجان الشعبية ضمن املرشوع:

• تنظيم مسرية العودة يف طولكرم بمشاركة 350 مواطن.	

• تنظيم مسرية حاجز “بيت فورك” رشقي نابلس بمشاركة 300 مواطن.	

• تنفيذ فعاليات ضد الجدار يف غرب رام الله بمشاركة 50 شاب.	

• تنفيذ نشاط تطوعي يف ذكرى يوم األرض يف قرية “بورين” جنوب محافظة نابلس استهدف استصالح أرايض وزراعة أشجار 	
يف املناطق املهددة باملصادرة بمشاركة 40 متطوع.

• تنفيذ عرس فلسطيني تمثييل يف قرية “قريوت” عىل األرايض املهددة باملصادرة بمشاركة 90 شاب.	

• تنظيم ماراثون ريايض يف قرية “قرصة”  بمحافظة نابلس بمشاركة 400 شاب.	
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• حراثة واستصالح أرايض ممنوع الوصول إليها من قبل االحتالل اإلرسائييل يف قرية “سالم”  بمحافظة نابلس بمشاركة  70 	
متطوعا.

• املشاركة يف فتح الطريق الرئييس لقرية “قريوت” الذي أغلقه االحتالل والذي يربطها بالخط الرئييس الواصل ما بني مدينتي 	
رام الله ونابلس بمشاركة 100 متطوع. 

املبادرات والحمالت التي نفذت ضمن املرشوع:

• رسم جداريات يف رام الله وقلقيلية بمشاركة 15 متطوع.	

• تنفيذ أعمال تطوعية شملت إعادة تصنيع الحاويات ورسم جداريات بمشاركة 25 متطوع.	

• تنفيذ يوم تطوعي إلعادة تشجري بعض األرايض التي جرفها االحتالل خالل العدوان األخري عىل رشق املغازي.	

• تنفيذ جلسات توعوية ل150 طفل من سكان منطقة رشق املغازي حول كيفية التعامل مع مخلفات العدوان األخري عىل غزة.  	

• تنفيذ وقفة ضد التطبيع يف رام الله وتنفيذ اعتصام ضد مؤتمر السالم.	

• تنفيذ اعتصامني للتضامن مع األرسى املرضبني عن الطعام يف كل من رام الله وجنني.	

• تنفيذ حملة “قاطع احتاللك من بيت لبيت” و توزيع مغناطيس”قاطع” للتعليق عىل الثالجات واألسطح املعدنية.	

• تنفيذ حملة العلم الفلسطيني الحياء يوم إطالق العلم من خالل توزيع األعالم عىل املدارس والسيارات العمومي ورسم العلم عىل 	
الجدران يف الضفة. يف قطاع غزة تم تنفيذ فعالية لرفع العلم الفلسطيني فوق األرايض املجرفة واملنازل املهدمة جراء العدوان 

األخري بمشاركة 200 شاب وفتاة. 

• إذاعية. 	 واملشاركة يف حلقات  للسيارات،  ميداليات   ، بوسرتات  توزيع  والزيتون” شملت  الزعرت  بقي  ما  “باقون  تنفيذ حملة 
وتهدف الحملة إىل تشجيع املزارعني الفلسطينيني عىل زراعة اشتال الزعرت إىل جانب أشجار الزيتون لتحسني العائد االقتصادي.

أهم األهداف التي تحققت من خالل املرشوع:

• االنقسام 	 حدة  تقليل  يف  يساهم  بما  موحد  جماعي  بشكل  و  املرشوع  بأنشطة  املختلفة  الطالبية  األطر  مشاركة  و  اندماج 
وانعكاساته عىل هذه األطر.

• زيادة قدرة وصول الشباب لإلعالم  املحيل والدويل  من أجل اثارة قضاياهم و مشاكلهم و طرحها بشكل منتظم.	

• تعزيز انتماء الشباب للقضايا الوطنية الكربى من خالل العمل عىل ثاراتها لدى املؤسسات الشبابية وتنفيذ األنشطة التي تخدم 	
هذه القضايا  وتعزيز دورهم القيادي داخل املجتمع الفلسطيني .

• زيادة مشاركة النساء يف املستويات اإلدارية و العليا و يف مجالس ادارة املؤسسات الرشيكة .	

• تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب وتساهم يف رفع مستوى الوعي االجتماعي والوطني يف املجتمع.	

• تشكيل لجان وطنية شبابية تحمل عىل عاتقها هموم الوطن.	

• إثارة قضية االنتخابات املحلية يف موعدها من خالل توجيه رسائل لصناع قرار.	

• فتح األفق لتقبل الحوار والرأي اآلخر من خالل دوائر النقاش.	

• قراهم 	 خارج  نشاطات  يف  الفتيات  وتحديدا  الشباب  بمشاركة  واملتعلقة  الجديدة  املراكز  بعض  لدى  النمطية  الصورة  كرس 
وبلداتهم،

• فتح قنوات اتصال مع املجلس األعىل للشباب والرياضة، عمادات شؤون الطلبة يف بعض الجامعات، وممثيل النقابات .  	

• مشاركة فاعلة للشباب من خلفيات سياسية وجغرافية وقطاعية متنوعة.  	
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4- مرشوع »سويا من اجل الدفاع عن حقوق األطفال وهويتهم الوطنية«

يهدف املرشوع اىل املساهمة يف تطبيق آليات ولوائح األمم املتحدة للدفاع عن حقوق األطفال يف املناطق العازلة يف التعليم واألمن 
والوصول اىل الخدمات وتعزيز صالدتهم النفسية.

أهم انجازات املرشوع:

• تنفيذ 30 ساعة تدريبية حول رصد وتوثيق االنتهاكات التي يتعرض لها األطفال يف املناطق الحدودية يف قطاع غزة ل 20 طالب 	
من كليات الحقوق يف قطاع غزة )11 ذكور، 9 إناث(.

• عقد ورشة عمل حول اإلجراءات الخاصة لرفع شكاوي فردية للمقررين الخاصني بحقوق اإلنسان يف األمم املتحدة بواقع 3 	
ساعات استهدفت 20 طالب من كليات الحقوق يف قطاع غزة )11 ذكور، 9 إناث(.

• تنفيذ 16 جلسة “سيكودراما” ، شارك فيها 30 طفل )17 ذكور، 13 اناث( من سكان املناطق الحدودية يف قطاع غزة.	

• إصدار تقرير يوضح الحالة النفسية لـ 30 طفل من املشاركني يف املرشوع من قبل متخصصني نفسيني.	

• توثيق 30 إفادة لعدد من املشاركني حول االنتهاكات اإلرسائيلية التى يتعرضون لها يف املناطق الحدودية تخص انتهاكات الحق 	
يف الحياة والتعليم والوصول إىل الخدمات.

• للمناطق 	 يف  األطفال  لها  يتعرض  التي  اإلرسائيلية  واالنتهاكات  واالجتماعي  واالقتصادي  النفيس  الوضع  يرصد  ملف  إعداد 
الحدودية للقطاع.

• تنفيذ يوم ترفيهي لألطفال تم تنفيذه من سكان املناطق العازلة بمشاركة 37 طفل.	

• توثيق شكاوي فردية حول االنتهاكات اإلرسائيلية التي يتعرض لها األطفال يف الحق يف الحياة والتعليم والوصول إىل الخدمات.	

• واملفوض 	 املتحدة  األمم  يف  االنسان  بحقوق  الخاص  املفوض  إىل  العازلة  املناطق  أطفال سكان  من  فردية  6 شكاوي  تسليم 
الخاص بالحق يف التعليم. 

• إعداد فيلم وثائقي ملجموعة من األطفال املستهدفني خالل املرشوع وبثه خالل مؤتمر صحفي.	

• تنفيذ حملة منارصة لحقوق الطفل تم تنفيذها بمشاركة 6311  طفل. 	

• بحق 	 اإلرسائيلية  االنتهاكات  يوضح  وثائقي  فيلم  وعرض  املتحدة  لألمم  الشكاوي  تقديم  عن  لإلعالن  صحفي  مؤتمر  تنفيذ 
األطفال القاطنني يف املناطق العازلة.

5- مرشوع مراكز العائلة يف قطاع غزة:

يهدف املرشوع الذي ينفذ بالرشاكة مع”املؤسسة األملانية للتعاون” إىل تخفيف حدة التوتر لدى األطفال والطالئع الستعادة تركيزهم 
من خالل تقديم خدمات الدعم النفيس واالجتماعي لهم يف قطاع غزة عرب مراكز العائلة املتخصصة.

أهم انجازات املرشوع:

• تنفيذ 1088 جلسة أنشطة تعلمية شارك فيها 867(( طفل و )220( طليع/ة.	

• تنفيذ 563 جلسة مهارات حياتية شارك فيها 654 طفل و 154 طليع/ة.	

• تنفيذ 563 جلسة رياضة ونشاط ترفيهي شارك فيها 763 طفل و338 طليع/ة.	

• تنفيذ 713 جلسة تثقيف صحي بمشاركة 668 امرأة.	

•  تنفيذ 9 أيام مفتوحة بمشاركة 3120 طفل و1176 طليع/ة ،و 374 سيدة.	

• تنفيذ 12 مبادرة شارك يف أنشطتها 3120 مشارك/ ة ، ومن ضمنهم 1570 طفل، 1176 طليع ، و374 سيدة.	
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• توزيع 8 منح صغرية لسيدات متميزات يف زوايا التدريب املهني يف مجالت متنوعة ) 5 منح تصنيع غذائي، منحة واحدة تجميل، 	
منحتان حرف يدوية( بقيمة 1500 شيقل لكل سيدة وبقيمة إجمالية مقدارها 12000شيقل.

• تنفيذ معرضني لتسويق منتجات املشرتكات يف املرشوع بالرشاكة مع مؤسسات محلية يف مناطق مختلفة من قطاع غزة.	

• تنفيذ 717 جلسة تدريبية يف زاوية التجميل ل 263 سيدة تم تنفيذها.	

• تنفيذ 717 جلسة تدريبية يف األعمال الحرفية واليدوية ل 261 سيدة.	

• تنفيذ 624 جلسة تدريبية يف التصنيع الغذائي ل 222 سيدة.	

• تقديم 283 استشارة فردية حول مشاكل نفسية واجتماعية وصعوبات يف التعليم تم تقديمها. 	

• تنفيذ 309 جلسة ارشاد جماعي ، شارك فيها 4811 امرأة وطفل.	

• تنفيذ 12 ساعة تدريبية لطواقم مراكز العائلة حول تقنيات الدراما ورواية القصص يف التعلم النشط بالتعاون مع ايام املرسح 	
شارك فيها 15 منشط/ة.

• تنفيذ 50 ساعة تدريبية متخصصة يف قضايا التغيري االجتماعي ،شاركت فيها 24 متطوعة من 3 مراكز عائلة.	

• تنفيذ 12 ورشة عمل حول مواضيع مختلفة ضمن ) املشاركة والتغري املجتمعي ( يف 3 مراكز عائلة استفاد منها 240 سيدة.	

6. مرشوع تعزيز حماية الطفولة من خالل مراكز العائلة يف قطاع غزة

يهدف املرشوع إىل تقديم الدعم النفيس االجتماعي والحماية األطفال من خالل تعزيز آليات حماية الطفولة عىل الصعيد املجتمعي.

 أهم انجازات املرشوع:

• إنشاء 10 مراكز عائلة تقدم خدمات متنوعة من أجل حماية الطفولة يف 10 مجتمعات محلية يف قطاع غزة. 	

• تنفيذ 1216 ساعة تدريبية يف املهارات الحياتية ل651 من األطفال والطالئع. 	

• تنفيذ جلسات إرشاد نفسية فردية يف 10 مراكز عائلة ل160 من لألطفال والطالئع.	

• تنفيذ جلسات ارشاد نفيس جماعي يف 10 مراكز العائلة ل316 من األطفال والطالئع.	

• تنفيذ 35 ورشة توعية حول )قضايا األمن والسالمة لألطفال يف املنزل والشارع واملدرسة، والتوعية من مخاطراألجسام القابلة 	
لالنفجار، والتعامل مع األطفال يف أوقات الخطر،ومخاطر الرتبية العنيفة عىل األطفال( لـ 414 امرأة و258 رجل.

• مشاركة 674 من األطفال يف أنشطة توعوية حول مخاطر املواد الغري متفجرة.	

• تشكيل 10 لجان محلية لرصد انتهاكات حماية الطفولة يف تجمعاتها السكانية والتدخل لتوفري الحماية والقيام بمبادرات، 	
وحمالت ضغط ومنارصة من أجل تحقيق بيئة أكثر أمنا وسالما لألطفال يف بيئتهم املحلية.

• تنفيذ 17 رحلة ترفيهية ترفيهية لـ 622 طفل وطفلة.  	

7. مرشوع طالئع من اجل التغيري االيجابي 

14 - 18 سنة ذكورا واناثا يف أنشطة  الفئة العمرية  ، إىل دمج الطالئع من  يهدف املرشوع، الذي ينفذ يف محافظات قطاع غزة 
مجتمعية ليكونوا بمثابة وكالء يف عملية التحول االجتماعي االيجابي البعيد عن النزاع والعنف املجتمعي. 

 أهم انجازات املرشوع:

• تدريب 80 متطوع/ة عىل مهارات املواطنة الفاعلة.	
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• تدريب 835 طليعى/ة من أعضاء املنتديات االجتماعية ملدة 21 ساعة يف حقوق الطفل، التغيري االجتماعي، العمل الطوعي، 	
الحشد واملنارصة، الجندر، واالتصال والقيادة.

• تدريب 30 طليعي/ة ملدة 40 ساعة يف فنون اإلعالم املرئي واملكتوب.	

• تدريب 10 طليع/ة ملدة 50 ساعة عىل تقنيات التصوير واملونتاج.	

• تدريب 835 طليعي/ة تم تدريبهم يف املواطنة الفاعلة من قبل 60 متطوع/ة يف املرشوع.	

•  ساهم 835 طليع/ة  يف املنتديات االجتماعية بارشوا يف تنفيذ أنشطة حوارية يف قضايا الذات واملجتمع .	

8. مرشوع شباب غور األردن من اجل التغيري 

يهدف املرشوع إىل تمكني الشباب الفلسطيني يف األغوار اقتصاديا واجتماعيا،  للتخفيف من معاناة الشباب يف األغوار من السياسات 
واإلجراءات القمعية اإلرسائيلية املتبعة الهادفة إىل ضم األغوار وتهجري سكانه. يسعى املرشوع إىل تغيري الواقع املفروض عىل شباب 
غور األردن من خالل العناية بالشباب وتوجيههم إىل مراكز التدريب املهني التي يمكنهم من خاللها صناعة مستقبل أفضل يمثل 

بديال عن العمل يف املزارع واملستوطنات اإلرسائيلية. 

كما يسعى املرشوع إىل تعريف طالب الجامعات والشباب الحاليني باحتياجات سوق العمل الفلسطيني وكيفية اختيار التخصصات 
املالئمة ليحصلوا عىل وظائف بعد التخرج وتشبيك الخريجني منهم مع املؤسسات والرشكات التي تعمل يف املنطقة للحصول عىل 

وظائف تالئم تخصصاتهم.  

أهم النشاطات التي نفذت من خالل املرشوع يف عام 2014: 

• تدريب 46 شاب وصبية يف الرشكات ومؤسسات القطاع الخاص ملدة 3 شهور و تدريب 25 شاب وصبية يف مراكز التدريب 	
املهني. حيث تم تنفيذ 28 زيارة إىل مراكز التدريب املهني املختلفة.

• عمل يومني “مهن وتشغيل” يف محافظتي أريحا ونابلس تم من خاللهما إعطاء الفرصة للشباب للتواصل مبارشة مع أرباب 	
العمل من الرشكات واملؤسسات. وتم ايضا تم تنفيذ 18 زيارة إىل الرشكات ومؤسسات القطاع الخاص.

• احتياجات مجتمعهم مثل عمل مظالت 	 إىل  االستجابة  الشباب يف  12 تجمع سكاني شملت عىل إرشاك  22 مبادرة يف  تنفيذ 
للمدارس ورياض األطفال، ترميم وعمل تطوعي يف عيادة صحية، إنارة شوارع يف منطقة مرج نعجة، تصميم مواقف ركاب يف 

أكثر من تجمع سكاني، تعليم مساند، وعقد مخيم شتوي(.

• عمل حملتني باسم “كنزك يف األغوار” حيث ركزت الحملة األوىل عىل تشجيع االستثمار من خالل جلب مستثمرين إىل األغوار 	
وكان هنالك لقاء مع املستثمرين والشباب إضافة اىل ممثلني عن الوزارات وهم وزارة العمل ووزارة الزراعة والسياحة وقدم كل 
منهم التسهيالت للقطاع الخاص والية دعمهم إذا تم عمل رشكات واستثمارات يف األغوار.  أما الحملة الثاني فهدفت إىل تشجيع 

االستثمار من خالل جلب تمويل ومشاريع صغرية مدرة للدخل للشباب.

• تزويد 8 أندية بمستلزمات مكتبية إضافة إىل 10 أجهزة كمبيوتر و4 طابعات. 	

• تأثيث 8 زاويات مصادر زاوية لكل نادي أو مركز نسوي بمجموعة من الكتب واألدوات التي تساعد الشباب يف الحصول عىل 	
وظائف.

• تنفيذ 32 لقاء مع األهايل لتعزيز دورهم يف دعم أبنائهم يف اختيار تخصصاتهم املستقبلية املناسبة واستعراض أهمية التدريب 	
املهني كخيار اسرتاتيجي مرافق لخيار التعليم األكاديمي.

• 16 لقاء مع حاضنات اإلعمال ومؤسسات التمويل الصغري من اجل تبني أفكار املشاريع املقدمة من الشباب ودعمها.	

• مراكز 	 داخل  املوجودة  والتخصصات  وأهميته  املهني  التدريب  بواقع  الشباب  التعريف  املهني  التدريب  مراكز  لقاء مع  و25 
التدريب املهني والية االلتحاق بها.
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• تنفيذ22 لقاء مع مؤسسات التمويل الصغري و 19 لقاء لشبكة الشباب. 	

• تنفيذ 8 عروض مرسحية للشباب يف خالف مع القانون. 	

• تنفيذ مسح ميداني للتجمعات حول سوق العمل الفلسطيني وعمل 8 تقارير حول التجمعات السكانية املستهدفة.	

• تنفيذ تدريبات بواقع 207 ساعات لكل نادي من األندية الثمانية الرشيكة. 	

• تنفيذ21 لقاء توعية وتشبيك مع وزارة العمل واالتحاد لنقابات عمال فلسطني. 	

• تم عمل 14 زيارة تبادلية بني األندية املستهدفة للتشارك والتعاون يف تنفيذ املبادرات وتبادل الخربات.	

أهم انجازات املرشوع

• ارتفاع نسبة الوعي لدى الشباب عن حاجة سوق العمل الفلسطيني من التخصصات والوظائف خالل السنوات القادمة.	

• زيادة معرفة الشباب بالقطاعات التشغيلية املختلفة منها الزراعية والصناعية والتجارية وزيادة الوعي لديهم بأهمية التدريب 	
املهني كخيار مرافق للتعليم األكاديمي.

• ربط وتشبيك الشباب مع مؤسسات التشغيل ومكاتب التشغيل يف محافظات أريحا وطوباس ونابلس.	

• توعية الشباب يف األغوار بحقوقهم كعاملني يف الوظائف وكان ذلك من خالل مكاتب التشغيل واالتحاد العام لنقابات العمال.	

• إكساب الشباب العديد من املهارات التي تساعدهم وتزيد من فرصهم يف الحصول عىل وظائف من خالل التدريبات املختلفة 	
والتي تعترب من اهم التدريبات التي تم تنفيذها مع شباب االغوار وهي )مسح سوق العمل، تدريب التطوير الوظيفي، مهارات 

البحث والتقدم للوظيفة، كيف تبدأ مرشوعك الخاص(.

منح لدعم املؤسسات الرشيكة:

وقد تم تنفيذ النشاطات بالرشاكة مع 8 جمعيات وأندية شبابية يف 3 محافظات كما هو موضح يف الجدول التايل:

املحافظةاسم الجمعية/النادي

أريحانادي هالل أريحا

أريحانادي النويعمة

أريحامركز نسوي العوجا

أريحامركز نسوي فصايل

أريحانادي الزبيدات الريايض

أريحانادي الجفتلك

نابلسنادي األغوار الوسطى

طوباسنادي طوباس

حيث استفادت كل جمعية ونادي من منح لتنفيذ مبادرات مجتمعية بقيمة 2300 يورو، كتب واداوت لزاوية املصادر بقيمة 700 
يورو, أثاث مكتبي بقيمة 900 يورو، دعم تدريب 16 متدرب للفئة العمرية من 20-18 سنة يف الرشكات ملدة أسبوعني، تدريب 6 
متدربني للفئة العمرية من 25-18 سنة يف الرشكات ملدة 3 شهور،  وتدريب 5 متدربني يف مراكز التدريب املهني. حيث وصلت 

قيمة املنحة لكل جمعية/نادي 11,087 يورو.
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تدريبات مكثفة للشباب.

661 شاب وشابة يف مجاالت متعددة مثل مهارات البحث والتقدم للوظيفة، والتطور الوظيفي، الضغط  قام املرشوع بتدريب 
واملنارصة، وتحليل املوازنة. وكان الفتا اإلقبال الواسع لإلناث حيث شاركت 406 فتاة يف التدريبات )%61( مقابل 255 شاب 

.)39%(

9. مرشوع بناء القدرة عىل التكيف والتمكني بني األطفال والشباب يف األرايض الفلسطينية املحتلة

آمنة تساهم يف  التنعم بتعليم نوعي وبيئة تعلمية  املقدسيني )11 - 15 سنة( يف  يهدف املرشوع اىل تعزيز فرص األطفال 
تعزيز الصحة النفسية لديهم ولعائالته. ويهدف املرشوع أيضا إىل تعزيز التنسيق والتعاون بني الرشكاء من القطاع الحكومي 

واملنظمات الدولية واملؤسسات األهلية يف هذا املجال.

ويعمل املرشوع مع 6 مدارس يف مدينة القدس وضواحيها:

• مدرسة الحسن الثاني.	

• مؤسسة األمرية بسمة.	

• مدرسة ذكور شعفاط.	

• مدرسة بنات شعفاط.	

• مدرسة ذكور الزهراء.	

• مدرسة بنات الزهراء.	

أهم انجازات املرشوع:

مشاركة 511 طفال وطفلة يف جلسات برنامج التكيف االيجابي لألطفال املقدسيني والبالغ عددها الكيل  276 جلسة يف كل . 1
من املدارس الست املشاركة. الفئة العمرية املشاركة من 11 - 15 سنة )كل جلسة مدتها 90 دقيقة(.

مشاركة 120 من اآلباء واألمهات يف 16 لقاء توعوي حول املراهقة واليات التعامل مع املراهقني وناقشت اللقاءات مواضيع . 2
هامة مثل التكيف االيجابي والتحرش الجنيس(

مشاركة 23 معلم ومعلمة يف 42 ساعة تدريبية حول مواضيع نفسية اجتماعية.. 3

إعادة طالبة مترسبة إىل مقاعد الدراسة يف مدرسة بنات مخيم شعفاط. سبب ترسب هذه الطالبة كان نابع من إحساسها . 4
بعدم جدوى االلتحاق يف املدرسة وتدني تحصيلها األكاديمي. عملت األخصائيات االجتماعيات من خالل هذا املرشوع مع 

هذه الفتاة بشكل فردي ونجحن يف إعادتها إىل مقاعد الدراسة وإدماجها يف معظم نشاطات املرشوع.

تنفيذ مبادرة “شعب بال تراث كشجرة بال جذور” من قبل مجموعة من طالبات ومعلمات مدرسة “سيدة البيالر” يف القدس . 5
بهدف تسليط الضوء عىل مدرستهم وأهميتها كرصح تربوي وتاريخها األصيل باإلضافة إىل دورها يف توفري بيئة تعليمية 
إنتاج قرص مدمج مصور من قبل  الثقافية واإلنسانية. واملبادرة عبارة عن  إىل هويته  تساهم يف خلق جيل مبدع منتمي 
الطالباتيحتوى عىل خمسة أجزاء مصورة )نبذه عن مدرسة سيدة البيالر، حارة النصارى، أبواب القدس وباب حطة، كنيسة 

الجثمانية، وصناعة الفخار(.

تزويد املدارس الرشيكة بمستلزمات مكتبية ورياضية حيث تم تزويد املدارس ب 33 جهاز كمبيوتر، جهاز واحد بروجكرت، . 6
11 مقعد، طاولة تنس، وسجادات رياضية للتمارين(.
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10. مرشوع املدارس كبيئة آمنة:

يهدف املرشوع اىل تعزيز األمن داخل 10 مدارس يف محافظات الخليل، بيت لحم، رام الله، ونابلس من خالل توفري بيئة 
تعليمية آمنة للطالئع من خالل:

• تحسني حماية )الجسدية والنفسية( يف املدارس والطالب واملعلمني.	

• الحد من إغالق املدارس الناجمة عن األنشطة السياسية.	

• الحد من تسييس يف املدارس وتقليل وجود السالح يف املدارس وحولها.	

• تشجيع األحزاب السياسية واألطراف السياسية الفاعلة األخرى عىل الوفاء بالتزاماتها ألداء املدرسة.	

• تحسني حل النزاعات يف املدارس واملجتمعات املحلية.	

اسماء املدارس املشاركة:

املحافظة اسم املدرسة

رام الله مدرسة بيت عور التحتا 1

الخليل مدرسة قرطبة الثانوية  2

بيت لحم مدرسة الخرض الثانوية 3

نابلس مدرسة الساوية واللبن املختلطة 4

نابلس مدرسة عوريف الثانوية 5

نابلس مدرسة بورين الثانوية  6

الخليل مدرسةتواني الثانوية  7

الخليل مدرسة مسافر يطا 8

الخليل مدرسة طارق بن زياد 9

بيت لحم مدرسة الشهيد سعيد العايص 10

انجازات املرشوع:

• زيادة املعرفة يف إدارة الكوارث مدرسة لدى الطالب والهيئة التدريسية.	

• تشكيل خاليا األزمة يف كافة املدارس املستهدفة.	

• انتظام االجتماعات أسبوعيا ألعضاء الخلية ومناقشة املستجدات.	

• عقد تدريبات املعلمني حول األزمة والكوارث.	

• رسم الخرائط مع جزء من املدارس املشاركة.	
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قصص نجاح:
1. الوظيفة التجريبية تهيأ املقبلني عىل التخرج لسوق العمل

أنوار فتاة تبلغ من العمر22 سنة. وهي تعيش مع والديها و ثالثة أشقاء وأربع شقيقات يف قرية الجفتلك باألغوار. أنوار طالبة يف 
جامعة القدس املفتوحة وباقي لها سنة دراسية إلتمام متطلبات التخرج لدرجة البكالوريس يف مجال “اإلدارة الطبية”. من خالل 
مرشوع “شباب غور األردن من اجل التغيري”، استطاعت انوار ان تحصل عىل فرصة عمل تدريبية ملدة 3 أشهر يف مستشفى أريحا 

الحكومي، حيث عملت تحت اإلرشاف املبارش ملدير املستشفى.

أتاح املرشوع ألنوار فرصة االستفادة القصوى من هذه الفرصة الكتساب الخربة أالزمة لتامني عمل بعد التخرج من الجامعة. “كنت 
التي كانت  التدريبية  الدورات  دائما مهتمة جدا ومتحمسة عندما اسمع عن  الشباب. كنت  نادي  أنشطة مركز معا يف  أسمع عن 
تجري ولكن لم اكن استطيع الذهاب”. عارضت أرسة أنوار يف البداية فكرة ذهابها لالستفادة من التدريبات التي يجريها النادي. 
ولكن أنوار لم تستسلم لهذا الواقع واستطاعت إقناع أخيها من مرافقتها إىل النادي ملعرفة ما كان يدور يف النادي وطبيعة األنشطة 
والدورات التدريبية املنفذة. حيث ما لبث االخ ان أصبح مهتما جدا يف حضور التدريبات حتى بات احد أهم منسقي النشاطات يف 

النادي!

يسمح برنامج التدريب املهني ملرشوع شباب غور األردن من اجل التغيري الشباب الفرصة لتطوير واكتساب الخربة يف املجاالت ذات 
الصلة من أجل إعدادهم بشكل أفضل لسوق العمل. حيث أظهر مسح قام بها املرشوع ان معدل بطالة الشباب للخريجني الجدد 
الشباب )15- 29( سنة كانت فوق67.1٪ للذكور و83.5٪ لإلناث. أظهرت الدراسة أيضا ان أسباب البطالة تعود بالدرجة األوىل 

لعدم وجود التعليم واملهارات ذات الصلة لسوق العمل الحايل.

استطاعت أنوار يف الحصول عىل فرصة عملية ملزاولة مهنتها املستقبلية من خالل املرشوع وأصبحت واثقة من قدرتها عىل الحصول 
عىل فرصة عمل بعد التخرج. “قبل أن آتي، كانت معرفتي العملية يف مجال تخصيص صفر، كنت محبطة، وقلقة من قدرتي عىل 
أن احل محل أي شخص يف هذا القسم وافعل ما يفعلونه”، تقول أنوار واصفتاً خوفها السابق من ما كان ينتظرها يف سوق العمل.

من خالل فرصة التوظيف التجريبية التي وفرها املرشوع ألنوار، استطاعت ان ترتجم معرفتها النظرية بشكل عميل يف مستشفى 
أريحا الحكومي:  “كل املعرفة التي حصلت عليه كانت نظرية، العمل يف هذه الوظيفة هو أول تجربة عملية يل يف مجال تخصيص.... 
أردت أن تعلم اإلدارة الطبية وحصلت عىل الكثري من الخربة العملية هنا. أنا سعيدة جدا بكل ما تعلمته واشعر بأنني أعرف كل يشء 

ألقوم بعميل بعد التخرج عىل خري وجه”.

تعلمتأنوار الكثري من املهارات من خالل تواجدها عىل رأس عملها واملمارسة العملية ملجال تخصصها. تبني انوار ان ما تعلمته خالل 
هذه الفرصة التدريبية لم يقترصعىل اإلدارة الطبية فقط، بل أيضا يف كيفية التعامل مع الناس وكيفية العمل معهم، سواء الزمالء او 

املرىض.اآلن تنتظر أنوار إتمام متطلبات التخرج حتى تتمكن من البدء يف العمل عىل الفور!

2. مراكز العائلة ترسم البسمة عىل وجوه االطفال وتقدم لها اإلرشاد النفسية ليتعايشوا مع واقعهم

يعيش الطفل صالح اللحام ذو ال 12 ربيعا مع أرسته الفقرية يف حي الشجاعية يف مدينة غزة.  والده مصاب يف الصدر منذ عدة 
سنوات بسبب إطالق نار من الجيش اإلرسائييل عىل الحدود مع قطاع غزة حيث كان يعمل هناك. حيث بات عاطال عن العمل منذ 
سنوات ويقوم الجد بتغطية املصاريف األساسية للعائلة. صالح هو األكرب يف األبناء والولد الوحيد يف العائلة ولديه أربعة أخوات 

أصغر منه . اضطروا خالل الحرب األخرية عىل غزة أن يرتكوا البيت وقضوا فرتة الحرب يف أحد املالجئ.

تراجعت عالمات صالح يف املدرسة يف العامني األخريين بعد أن كان من املتفوقني. كونه الولد الوحيد يف العائلة فإنهم يعتمدون عليه 
يف أشياء كثرية. يحمل من املسؤولية أكثر وأكرب مما يستطيع.

من خالل مرشوع “التدخل الطارئ لألطفال والعائالت يف غزة من خالل مراكز العائلة”، الحظت املرشدة النفسية ان صالح دائم 
الحركة وكثري الكالم والثرثرة ويفتعل املشاجرات مع زمالئه، ال ينتبه وال يهتم إىل ما يدور يف األنشطة داخل املركز. استمر هذا الحال 
منذ النشاط األول وحتى الرابع مع صالح . كان صالح يعمل بشكل متعمد عىل إفساد التمارين واألنشطة املتنوعة، فأصبح العنرص 
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املشاغب جدا يف املجموعة. رغم ذلك فان صالح كان قادراً عىل مراقبة وفهم كل ما يدور يف األنشطة، فهو ذكي وملاح حسبما أفادت 
منشطة املهارات الحياتية واملرشدة النفسية.

قامت املرشدة النفسية بعقد جلسات مع صالح لكي يعرب لها عما يشعر به وما يريده. وجد صالح يف مركز العائلة املكان اآلمن الذي 
يهتم بمشاعر األطفال ويعمل عىل حمايتهم من كل سوء. استطاع صالح من خالل مشاركته يف أنشطة مركز العائلة من التعبري عن 
مشاعره ووجد من يسانده يف تخطي الضغوطات التي يشعر بها، وقاد أنشطة جماعية وسمع الثناء عىل ترصفاته االيجابية. صالح 
كالعديد من غريه من األطفال املشاركني يف املرشوع، استطاع أن يخرج من دائرة اإلنهاك النفيس إىل الفعل االيجابي وأصبح أكثر 
حيوية ومشاركة بناءة يف األنشطة، فمبادرته باملشاركة وقدرته عىل التأثري عىل زمالئه أصبحت أكثر قوة. لقي صالح احرتاماً لقدراته 
وتفهماً ملشاعره ومساندة نفسية مكنته من البدء يف استعادة حياته. يقول صالح “أناحاسس حايل كتري أحسن من قبل ومبسوط من 

حايل ألنكم مبسوطني مني حتى بالبيت بيحكوا عني إني رصت أحسن من أول”.

3. مراكز العائلة توفر الدعم النفيس للشباب: فتاة منهارة بسبب مشاكلها العائلية تستعيد حبها للحياة والبنتها من 
خالل الدعم الذي توفره مراكز العائلة

“ب”  شابة تبلغ من العمر 27 عاماً وتسكن يف مخيم النصريات وسط قطاع غزة. لم تستطع الحصول عىل العمل منذ تخرجها من 
كلية اللغة  االنجليزية، و تعاني من آثار زواج فاشل تركها وحيدة لرتبي طفلة رضيعة وجدت نفسها غري قادرة عىل منحها محبة 

األمومة كما تفعل األمهات األخريات.

تقول “ب” :”زوجة أب زوجي لم تحبني يوماً ، فكانت هي ووالد زوجي يعملون دائما عىل تنغيص حياتي، ولألسف الشديد فقد 
استجاب زوجي السابق لتحريضهم له ضدي. يوماً بعد يوم بدأت املشاكل تكرب وتزداد تعقيداً. فبعد تعريض املستمر للشتم واالهانة، 
بدأ زوجي السابق يقوم برضبي. وكانت الكارثة األكرب عندما أخربته بأنني حامل يف بنت. شعرت حينها أنه كرهني أكثر من السابق 

وقام بطردي من املنزل بعد علمه بأن الجنني الذي أحمله هي بنت”.

“عندما اقرتب موعد والدتي قمت بزيارة زوجي يف مكان عمله لكي أحصل منه عىل عقد الزواج الخاص بي ولكنه رفض إعطائه يل 
وقام بطردي ورضبي يف مكان عمله وعىل مرأى من زمالئه. عندما حان موعد والدتي ذهبت إىل املستشفى ولكن دونما إثبات بأنني 
متزوجة ، وبدأ العاملني هناك الغمز واللمز حيث اعتقدوا ان مولودتي غري رشعية ، لم أستطع حينها احتمال ما يحدث يل. بدأت أفقد 
ثقتيبذاتي وقدرتي عىل املواصلة يف الحياة ، وفكرت ما هي الخطيئة التي ارتكبتها ألصل إىل هذا الحال. ولم أستطع تسجيل ابنتي 

باسم أبيهاإال بعد أن حصلت عىل ورقة الطالق”.

بعد مرور أربعة أشهر من تواجد “ب” يف مركز العائلة أصبحت أكثر اندماجا وتفاعالً مع النساء األخريات وأبدت رغبتها الشديدة 
باالندماج يف أنشطة مجتمعية وتقديم املساعدة لآلخرين ومن هنا تم اختيارها من أجل املشاركة يف تدريب “ نساء من أجل التغري 
املجتمعي” . وبعد انتهاء التدريب شاركت ) ب( بزيارة تطوعية ملستشفى الوفاء لتناول اإلفطار الجماعي مع املسنني وتقول : “ 
اليوم أشعر أنني إنسانة أخرى يمكنها تقديم العون لآلخرين ، لقد تغريت كثريا  ولم أعد أنكر أنني فتاة مطلقة  لقد أصبحت أكثر 

ثقة بنفيس وقدراتي وأكثر جاهزية ملواجهة املجتمع وأكثر رغبة وإقباال عىل تغيري حياتي وحياة األخرين لألفضل”

بفضل املشاركة يف أنشطة مراكز العائلة، تحولت “ب” من امرأة مدمرة نفسيا وغري قادرة عىل قبول ما حصل لها إلىامرأةأكثر قوة 
وثبات. فمن خالل مالمسة قضايا النساء يف املجتمع ، شعرت “ب”  بأنها ليست الوحيدة التي تعرضت للعنف ،السيما وأن طاقم 
اإلرشاد وفر لها بيئة داعمة وكان محط ثقة لها حيث استطاعت ان تعرب عن مشاكلها وتتحدث عن الضغوطات التي تعرضت لها. 
بعدئذ “ب”   بدأت  إنكار.  بدون  واقعها وقبوله  الفتاة يف مواجهة  لهذه  املناسبة  الظروف  العائلة  االيجابية يف مراكز  البيئة  وفرت 
تستخدم آليات التكيف وتنخرط أكثر فأكثر يف مختلف األنشطة بثقة وإقبال عىل االندماج ملساعدة نفسها يف تخطي أزمتها ويف ذات 

الوقت مساعدة اآلخرين من النساء اللواتي تتعرض لظروف مشابهة.

أثر املرشوع عىل حالة “ب”  فهي أصبحت تعرتف بأمومتها وتحسنت عالقتها مع ابنتها وأرستها. كرست عزلتها وأصبحت لديها 
الرغبة واتخذت خطوات من أجل إعادة تكوين بداية جديدة لحياتها تعتمد فيها عىل ذاتها وتعيد ثقتها بنفسها. وخرجت بذلك “ب” 

من شعورها بالوصمة الذي لطاملا سيطر عليها وافقدها ثقتها بنفسها وبقدرتها عىل البدء من جديد.

برنامج تنمية وتمكين المـرأة
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ثالثا: برنامج تنمية وتمكين المرأة
ال تزال املرأة الفلسطينية تواجه العديد من التحديات االجتماعية واالقتصادية والثقافية، إضافة إىل التحديات السياسية الناتجة عن 
استمرار االحتالل وممارساته العدوانية تجاه جميع فئات شعبنا وتبعات ذلك عىل وضع املرأة. لقد شاركت املرأة تاريخيا وبشكل 
15,000 شابة وامرأة  نشط يف جميع مراحل النضال الوطني وقدمت الشهيدات والجرحى. وقد دخل سجون االحتالل أكثر من 
عىل مدى سنوات الرصاع. فبالرغم من التضحيات الكبرية التي قدمتها وال تزال، فان العديد من املؤرشات التنموية تشري إىل املشاكل 
الجدية التي تعرتض طريق الشابات والنساء الفلسطينيات ويف مقدمتها تزايد حدة الفقر، والبطالة بني صفوف النساء، وخاصة 
الخريجات الجامعيات. كما أن مساهمتها يف القوة العاملة ال تزال متدنية جدا، وأن أسباب تدني مشاركة النساء يف سوق العمل 
مرتبطة بطبيعة البيئة االقتصادية يف األرايض الفلسطينية وقدرتها املحدودة عىل استيعاب األيدي العاملة، وانخفاض معدل النمو، 
ومحدودية فرص العمل، والصبغة الذكورية التي يتسم بها السوق الفلسطيني. إضافة إىل ظروف العمل واألطر القانونية والعوامل 

االجتماعية والثقافية التي تعمل مجتمعة عىل الحد من قدرة املرأة وفاعليتها. 

يهدف برنامج معا الخاص باملرأة إىل تمكني املرأة اقتصاديا واجتماعيا عرب إنشاء املشاريع التنموية والريادية، وعرب توفري الربامج 
التي  إدارة مشاريعها واملشاريع  التنمية املجتمعية، ومن  التي تحتاجها لتتمكن من تطوير ذاتها وتعزيز مشاركتها يف  التدريبية 

ترشف عليها املراكز النسوية، وخاصة اإلنتاجية منها يف املجال الزراعي والتصنيع الغذائي والخدماتي. 

للعب دور يف  للنساء،  تقديم خدمات وبرامج نوعية  لتمكينها من  النسوية  للمراكز  املؤسيس  والبناء  التطوير  الربنامج  كما يشمل 
التغيري املجتمعي وتطوير مكانة ودور املرأة يف الحياة العامة. 

انجازات املركز يف هذا الربنامج خالل عام 2014:

1. مرشوع “نساء يدرن مقاصف مدرسية” املرحلة الثالثة – 2014

استمر املركز بالعمل يف مرشوع النساء يدرن املقاصف املدرسية للسنة الرابعة عىل التوايل، بالرشاكة مع هيئة األمم املتحدة للمرأة 
ووزارة الرتبية والتعليم. يرتكز املرشوع عىل تأهيل املراكز النسوية لتتمكن من استالم املقاصف املدرسية وإدارتها بشكل جيد، 

واملساهمة يخلق فرص عمل ملجموعة من النساء. 

ترتكز فكرة املرشوع عىل األهداف التالية:

• إنتاج طعام صحي لطلبة املدارس وتوفريه للمقاصف املدرسية.	

• خلق فرص عمل للنساء من خالل العمل داخل املقاصف، باإلضافة إىل فرص عمل للنساء اللواتي يعملن يف املراكز النسوية 	
لتصنيع املعجنات واألطعمة األخرى.

• تطوير قدرات املراكز النسائية عىل املستوى اإلداري واملايل والتسويقي ويف مجال التصنيع الغذائي لتزويد املقاصف بالكميات 	
املطلوبة من املعجنات والعصائر والحلويات البيتية.

• توفري التجهيزات واألدوات الالزمة إلقامة مطابخ يف تلك املراكز النسوية كاألفران والثالجات وغريها من املستلزمات.  	

• وأجهزة 	 الثالجات  مثل  املقاصف  لعمل  الالزمة  واملعدات  باألجهزة  وتجهيزها  للمقاصف  التحتية  البنية  وتأهيل  تطوير 
املايكروويف وماكنات البوشار وعرص الفواكه وغريها من األجهزة.

2014التقـرير  السـنـوي   



مركز العمل التنموي/معــًا

52

عمل املركز خالل عام 2014 عىل تطوير قدرات 9 مراكز وجمعيات نسوية لتقديم وجبات صحية للطالب يف 47 مدرسة كم هو 
مبني يف الجدول التايل:

املدارسالجمعيةاملديرية

1.  ذكور سيلة الظهر االساسية1.جمعية مركز نسوي سيلة الظهرقباطية

2.  بنات سيلة الظهر االساسية الجديدة

3. بنات سيلة الظهر االساسية

4. ذكور العطارة االساسية

5.  بنات العطارة االساسية

 6. ذكور برقني الثانوية2. جمعية مركز سيدات برقني الخرييةجنني

 7. بنات برقني الثانوية

 8. بنات الصداقة الكورية

 9. بنات دالل املغربي

 10. بنات الهاشمية الثانوية

11. بنات بيت امرين الثانوية3. نادي لجنة املراه الشبابي/ سبسطيةنابلس

12. ذكور بيت امرين الثانوية

13. ذكور بيت امرين االساسية

 14. ذكور برقة الثانوية

 15. اناث برقة الثانوية

 16. ذكور برقة االساسية

17. ذكور بيت سوريك الثانوية 4. جمعية مركز نسوي بيت سوريك ضواحي القدس

18. ذكور فلسطني االساسية 

19. القبيبة االساسية املختلطة

20. ذكور بدو االساسية 

21. بيت اجزا االساسية املختلطة 

22. بنات قاسم الريماوي الثانوية5. جمعية سيدات دير غسانة رام الله

23. بنات بني زيد األساسية

24. ذكور بني زيد األساسية

25. ذكور بشري الربغوثي الثانوية

26. مدرسة بنات بيت فوريك الثانوية6. جمعية بيت فوريك التعاونية للتنمية الريفيةنابلس

27. بنات بيت فوريك االساسية عليا ) الربتغالية(

28. بنات بيت فوريك االساسية

29. ذكور بيت فوريك الثانوية

30. ذكور بيت فوريك االساسية عليا

31. ذكور بيت فوريك االساسية
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32. آمنه بنت وهب األساسية للبنات7. جمعية النشاط النسوي-مدينة الخليل الخليل

33. صدقية ابو الضبعات األساسية للبنات

34. حربي ابو الضبعات األساسية للبنني

35. سعاد النتشة األساسية للبنات

36. نارص الدين األساسية للبنات

37. ذكوردار صالح الثانوية8. جمعية نرباس لألجيال الشبابية-دار صالحبيت لحم

38. ذكور العبيدية الثانوية

39. الرباق االساسية املختلطة

40. بنات العبيدية الثانوية

41. بنات االستقالل االساسية

42. ذكور يافا االساسية

43. بنات ذات النطاقني9. جمعية الخرض الخرييةبيت لحم

44. القاهرة االساسية املختلطة

45. بنات الخرض االساسية

46. ذكور الخضرية االساسية

47. ذكور الشهيد سعيد العاص

أهم انجازات املرشوع:

1. تأهيل وتجهيز املطابخ للجمعيات املستهدفة باملرشوع وعددها تسعة، حيث تم إعدادالجمعيات املشاركة لالرشاف 
عىل املقاصف من خالل:  

• تزويد الجمعيات بدورات وورشات تدريبية.	

• تدريب عميل للجمعيات يف مواقع العمل.	

• لقاءات تنسيقية وتوعوية.	

•  تأهيل مطابخ املراكز التسع املستهدفة بكافة األدوات املنزلية واألجهزة واملعدات الكهربائية وغريها من أدوات التصنيع 	
الغذائي.

• عقد زيارات تبادلية تعليمية وتعريفية للجمعيات املشاركة.	

• الغذائي إلدارة املرشوع بشكل 	 الكهربائية الالزمة للتصنيع  املنزلية األساسية واملعدات  تزويد الجمعيات بكافة األدوات 
فعال، إلنتاج وجبات صحية مغذية ومتنوعة وتزويد املقاصف املدرسية املستهدفة بها.

2. تأهيل املقاصف املدرسية املستهدفة باملرشوع وعددها 47 مقصفا

• ترميم وتصليح البنية التحتية للمقاصف املدرسية املستهدفة من شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية.	

• تأهيل املقاصف املدرسية املستهدفة باملرشوع وتزويدها بكل ما يلزم من معدات وأجهزة كهربائية إلدارتها بشكل 	
فّعال.

3. تأهيل وتجهيز املطابخ املستهدفة باملرشوع وعددها 9 من حيث:

• تزويدها بكافة األدوات املنزلية األساسية.	

• تزويدها بكافة األدوات املنزلية، واألجهزة واملعدات الكهربائية، وأدوات التصنيع الغذائي الالزمة إلدارة املرشوع بشكل 	
فعال إلنتاج وجبات صحية تغذوية متنوعة تزود بها املقاصف املدرسية املستهدفة.
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4. تأهيل املقاصف املدرسية املستهدفة باملرشوع وعددها 55 من خالل:

• تأهيل وترميم البنية التحتية للمقاصف املدرسية املستهدفة من شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية.	

• تأهيل املقاصف املدرسية املستهدفة باملرشوع وتزويدها بكل ما يلزم من معدات وأجهزة كهربائية إلدارتها بشكل فعال.	

5. التدريبات والورشات التدريبية الخاصة باملراكز النسوية املستهدفة )عدد 9(:

تم انجاز 3 دورات تدريبية لعامالت ومرشفات املقاصف املدرسية من شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية حول:

• 75 ساعة تدريبية يف مجال التصنيع الغذائي )عدد حضور 60(.	

• 45 ساعة تدريبية يف مجال اإلدارة املالية )عدد حضور 68(.	

• 36 ساعة تدريبية يف مجال إدارة املقاصف املدرسية )عدد حضور 91(.	

• 18 ساعة تدريبية يف مهارات القيادة واالتصال الفعال وعمل الفريق)عدد حضور 67(.	

:)On Job Training (OJT 6. التدريب يف مواقع العمل

• والجمعيات( 	 املراكز  ورئيسات  الصندوق  وأمناء  املقاصف  )مرشفات  النسوية  للمراكز  تدريبية  ورشات   9 تنفيذ  تم 
املالية« والخاص  املستهدفة حول موضوع »اإلدارة  27 ساعة تدريبية )3 ساعات لكل مركز(  التسعةاملستهدفة بواقع 

باملقاصف املدرسية.

املدرسية  الخاص باملقاصف  الجديد  املايل  النموذج  املدرسية حول استخدام  7. عقد ورشة تدريبية ملرشفات املقاصف 
وبواقع 4 ساعات تدريبية. 

8. لقاءات تعريفية )تنسيقية وتعاونية(:

 تم تنفيذ 9 ورشات تنسيقية وبواقع 18 ساعة )2 ساعة لكل ورشة( مع مديريات الرتبية والتعليم الفلسطينية املستهدفة باملرشوع 
)أقسام الصحة املدرسية ومدراء املدارس(، والهيئات اإلدارية للجمعيات واملراكز النسوية التسع املستهدفة باملرشوع أيضاً من شمال 

ووسط وجنوب الضفة الغربية )الهيئات اإلدارية(.

9. ورشات توعوية مع أولياء األمور يف املدارس املستهدفة:

تم تنفيذ 8 ورشات توعوية )من أصل 9 ورشات( بواقع 24 ساعة )3 ساعات لكل ورشة( حول املرشوع وأهدافه وذلك بالتنسيق مع 
مديريات الرتبية والتعليم  الفلسطينية )أقسام الصجة املدرسية ومدراء املدارس واملنسقني امليدانني(، وبالتعاون مع املراكز النسوية 
التسع املستهدفة باملرشوع من شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية، باإلضافة إىل املجتمع املحيل املتمثل بأولياء أمور الطلبة من 

املدارس املستهدفة.

10. زيارات تبادلية:

تم تنفيذ 6 زيارات تبادلية )من أصل 9 زيارات( للنساء من املراكز التسع املستهدفة باملرحلة الحالية للمرشوع للعام 
2014، مع غريها من املراكز املستهدفة باملرشوع من املراحل السابقة )األوىل والثانية(.

11. إصدار 100 لوحة بالستيكية خاصة باألغذية املقدمة يف املقاصف املدرسية )Menu( واملسموح بتقديمها من قبل 
الرتبية والتعليم.

بعض التأثريات االيجابية للمرشوع:

• أصبح لدى املراكز والجمعيات النسوية مردود مايل وقدرة مالية ال بأس بها لتغطية وتوفري بعض من احتياجاتهم الخاصة 	
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املدرسية  املقاصف  وإدارة  للطالب،  الغذائية  الوجبات  تصنيع  يف  عملهم  خالل  من  وذلك  منها،  اإلدارية  سيما  وال  باملراكز 
املستهدفة.

• أصبح هناك إقبال من قبل النساء يف القرى التي استهدفها املرشوع لالنتساب للجمعيات واملراكز النسوية املستهدفة، ورغبتهن 	
يف املشاركة باملرشوع للسنوات القادمة كما هو الحال يف  جمعية نساء الزاوية الخريية وجمعية دير رشف النسوية الخريية يف 
منطقة الشمال، وذلك ملا للمرشوع من صدى ايجابي أوالً وألهمية املرشوع اقتصادياً بالنسبة للنساء اللواتي الحظن التغيري 
الحاصل عىل النساء املستفيدات ثانياً، والسيما فرص العمل التي قدمت للنساء وساهمت يف تحسن وضعهن ووضع أرسهن 

االقتصادي.

• أصبح هنالك تعاون واضح من قبل مؤسسات املجتمع املحيل )املجالس القروية والبلديات( لتسهيل عمل الجمعيات واملراكز 	
النسوية وتقديم العون لها عند اللزوم والحاجة ودعمها بكافة األشكال والسيما مجتمعياً. 

• أصبحت نظرة املجتمع املحيل للجمعيات واملراكز النسوية الحاصلة عىل املرشوع أكثر ايجابية باملقارنة مع نظرتها لجمعيات 	
نسوية أخرى موجودة يف ذات املنطقة ولكنها غري مرئية مجتمعياً.

• توجه عدد من املراكز والجمعيات النسوية من املناطق املختلفة للقائمني عىل املرشوع من معاً بهدف طلب استهدافهم يف املرحلة 	
القادمة كجمعية قطنة للتنمية والتطوير يف ضواحي القدس عىل سبيل املثال ال الحرص.

تأثري املرشوع عىل النساء:

• املستهدفة 	 املدرسية  املقاصف  الغذائي والبيع يف  التصنيع  املستفيدات من املرشوع يف مجال  للنساء  146 فرصة عمل  توفري 
)فرص عمل كاملة، جزئية أو مؤقتة(.

• إعطاء النساء املستهدفات فرصة ومتنفس لهم للخروج من البيت واملشاركة يف نشاطات مختلفة وال سيما الدورات التدريبية، 	
والتي عززت كثرياً من زيادة ثقتهن بأنفسهن، وساهمت اىل حد كبري يف تطوير قدراتهن الذاتية وإكسابهن املهارات املختلفة 

والخاصة بالعمل، باإلضافة اىل زيادة اعتمادهن أكثر عىل ذاتهن.

• املستهدفة، تقبل فكرة 	 املدارس  العمل داخل  املجتمع املحيل وال سيما مع طواقم  التعامل مع  القدرة عىل  النساء  أصبح لدى 
العمل يف إدارة املقاصف املدرسية الخاصة بمدارس الذكور الثانوية تحديداً بعد الرفض املطلق لذلك سابقاً، التعامل مع التجار 

واملوردين، والتواجد يف أنشطة مجتمعية مختلفة وبثقة عالية وبحضور أكرب.

• تغري وجهة نظر الرجل )الزوج ( واألوالد للزوجة/األم بعد أن أصبح لديها مردود مادي، ومساهمة ملحوظة يف دخل األرسة.	

• أصبح  لدى املرأة  القدرة عىل اتخاذ القرار او املشاركة به سواء عىل الصعيد الشخيص والخاص أو عىل الصعيد العام. 	

• توفري فرص عمل للنساء وال سيما ذوي الظروف االقتصادية الصعبة، وغريهن من ذوي الظروف االجتماعية الصعبة كاملطلقات 	
واألرامل والعائالت التي لديها أشخاص ذوي احتياجات خاصة(.

• حدوث تغري يف نظرة املجتمع املحيل للمرأة العاملة )املنتجة(، وتقبل عملها وال سيما عملها ضمن املرشوع يف مدارس الذكور 	
خاصة.

تأثري املرشوع عىل املدارس املستهدفة:

• ازدياد رضا مدراء املدارس عىل التغري الحاصل ببيئة املقاصف املدرسية املستهدفة بعد عمل املرشوع عىل تأهيل وترميم 	
وتطوير بنيتها التحتية وتزويدها باألجهزة واملعدات الرضورية وخصوصاً وأنه لم يتم استهداف املقاصف من قبل بأي 

نشاط ومن أي جهة أخرى.

•  املرشوع وبحسب ما عرب عنه مدراء املدارس قد أحدث نقلة نوعية يف أصناف األغذية الصحية املقدمة للطالب من قبل 	
الجمعيات واملراكز النسوية.

• مساهمة املرشوع وبشكل بسيط ولكنه ملحوظ يف تغري السلوك الصحي لدى الطالب. 	
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• ازدياد إقبال الطالب عىل األصناف املقدمة من الجمعيات واملراكز النسوية مقارنة مع بداية الفصل الدرايس األول، وذلك 	
نتيجة زيادة معرفة الطالب باألصناف املتنوعة املقدمة، والوجبات الصحية البديلة.

• زيادة دعم أولياء أمور الطلبة للمرشوع وتشجيع أطفالهم )الطالب( يف رشاء األغذية الصحية املقدمة من قبل الجمعيات 	
واملراكز النسوية. 

• الرتكيز من قبل اللجان الصحية يف املدارس، ورؤساء أقسام الصحة املدرسية من املديريات املستهدفة عىل رضورة املتابعة 	
املستمرة  للعمل يف املقاصف املدرسية وللنساء من املراكز والجمعيات املستهدفة، بهدف تطوير اإلنتاج واألصناف املقدمة 
للطلبة وبحسب رغباتهم وطلباتهم وأذواقهم وضمن قائمة األغذية املسموح بها من قبل الرتبية من ناحية، ولتعزيز التعاون 

والتنسيق بني الطرفني.

• الخاصة، 	 الضمانات  بدل من  النسوية  للجمعيات  املدرسية  املقاصف  والتعليم يف تضمني  الرتبية  املرشوع عزز من رغبة 
وقدمت توصيتها بذلك ملا للمرشوع من أهمية يف تقديم الوجبات الصحية للطلبة.

• املرشوع ساعد يف تعزيز التعاون والتنسيق بني املراكز والجمعيات النسوية املستهدفة وبيت القائمني عىل تنفيذ املرشوع 	
من الرتبية والتعليم )رؤساء أقسام الصحة املدرسية، مدراء املدارس واملنسقني امليدانني(.

• التعبري عن الرضا واالرتياح من قبل مدراء املدارس املستهدفة لعمل الجمعيات يف إدارة املقاصف املدرسية وذلك اللتزامهم 	
بكل ما القوانني الخاصة بالرتبية واملدارس، ولعدم تسجيل أية مخالفات تذكر بحقهم. 

• والعمل 	 للطالب،  تغذوية  صحية  وجبات  بتقديم  أهميته  حيث  من  املستهدفة،  املدارس  مدراء  قبل  من  للمرشوع  ترويج 
عىل تشجيع الجهات املعنية من الرتبية عىل دعم عمل الجمعيات واملراكز النسوية يف املقاصف وتفضيلها عىل الضمانات 
الخاصة كما حدث مع مدير مدرسة دير رشف الثانوية املختلطة والذي ساعد عىل تسليم مقاصف  مدارس لجمعية دير 

رشف الخريية .

• دعم أهايل الطالب لرشاء أطفالهم/أوالدهم لألغذية الصحية املقدمة من املراكز والجمعيات النسوية.	

2. مرشوع نساء وشباب ضد العنف:

يهدف املرشوع إىل تحسني مستوى األمن األرسي يف األرايض الفلسطينية عىل أساس منظور يراعي الفوارق بني الجنسني لتعزيز 
مفاهيم التعاون واالحرتام املتبادل بني الجنسني.

اهم انجازات املرشوع:

• تشكيل 6 مجموعات من القيادات الشبابية عىل مستوى محافظات القطاع تضم )12 فتاة، 12.شاب(. 	

• تنفيذ 5 ساعات تدريبية حول مفاهيم األمن اإلنساني لـ 24 من القيادات الشبابية. 	

• تنفيذ 18 ساعة تدريبية يف كتابة ورسد القصص اإلنسانية لـ 24 من القيادات الشبابية.	

• تنفيذ 5 ساعات تدريبية يف توثيق القصص لـ 24 من القيادات الشبابية.	

• عقد 14 اجتماع / لقاء مع القيادات الشابة. 	

• تنفيذ 15 ساعة تدريبة يف املواطنة الفاعلة لـ 24 من القيادات الشبابية.	

• جمع وتحقيق 50 قصة مجتمعية حول قضايا األمن اإلنساني من مناطق القطاع.	

• تصميم 6 خرائط ذهنية ملهددات األمن اإلنساني بإتباع منهجية تشاركية مع القيادات الشابة.	

• تنفيذ 8 ساعات تدريبية استهدفت القيادات الشابة بعنوان “ أريد ان أكون نفيس”.	
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3. مرشوع دعم الدور القيادي للمرأة يف قطاع غزة:

يهدف املرشوع إىل تحسني قدرات النساء يف قطاع غزة من خالل بناء قدراتهن عىل تنفيذ مبادرات مجتمعية، وتعزيز رصد األمن 
والسالمة اليومية لهن.

أهم انجازات املرشوع:

• تنفيذ 12 ساعة تدريبية يف محاور األمن اإلنساني ودور املرأة يف صنع السالم، شاركت فيها24  امرأة يف 3 مؤسسات.	

• تنفيذ 11 ورشة عمل تعريفية عن األمن اإلنساني ودور املرأة يف صنع السالم شاركت فيها 330 امرأة.	

• عقد 6 ورش عمل حول مهددات األمن اإلنساني بحضور180 امرأة. 	

•  تنفيذ 270 ساعة تدريبية يف القيادة والضغط واملنارصة وتصميم املباردات لـ 180 قيادة نسوية. 	

•  تشكيل 6 لجان ، كل لجنة مكونة من 10 نساء يف 3 مناطق وعقد 21 اجتماع مع القيادات الشابة يف 3 مناطق. 	

•  تصميم وتنفيذ 6 مبادرات مجتمعية.	

• تنفيذ 45 ساعة تدريبية يف كيفية استخدام أدوات املراقبة والرصد ل 60 امرأة من القيادات الشابة.	

نشاطات اخرى متنوعة:

• والتصنيع 	 التطريز  تلقيهن مهارات مهنية يف  الحياة من خالل  أفضل يف  للحصول عىل فرص  امرأة أصبحن مؤهالت   746
الغذائي والكوافري.  

• تحسني الظروف املعيشية ل 8 سيدات تدربن وحصلت كل منهن عىل منحة بقيمة 1500 شيكل.	

• تحسني مهارات 675 امرأة يف التعامل مع املشاكل الصحية لديهن ولدى أبنائهن.	

• تم تزويد 111 سيدة بمنح مالية إلدارة مشاريع مدرة للدخل مثل تربية األغنام، محالت البيع بالتجزئة، ومشاريع خدماتية 	
يف عدد من محافظات الضفة الغربية. تفاصيل املنح املقدمة ستذكر الحقا يف برنامج التنمية املجتمعية ضمن مرشوع “تمكني 

األرس املحرومة اقتصاديا”.
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قصص نجاح:

يف واقع ترزح املرأة فيه بني نري االحتالل وسطوة تقاليد املجتمع وذكوريته، تحلق سناء يف مساحات أكثر رحابة من الفضاء الشخيص 
وتعيد فهم دورها يف تطوير ذاتها

سناء أبو عمرة، تبلغ من العمر 30 عاماً، تسكن وسط مدينة غزة، تخرجت من كلية العلوم االجتماعية بتقدير امتياز. تعيش سناء 
مع والديها وأخوتها الخمس. بحثت سناء دون جدوى عن فرصة عمل لدعم أرستها التي تعاني ماديا نظراً الن الوالد عاطل عن 

العمل.

لم تحصل سناء عىل فرصة العمل رغم سعيها الدؤوب للحصول عىل فرصة تستوعب أحالمها بالعمل عىل قضايا النساء وحقوقهن. 
التحقت ببعض مؤسسات املجتمع املدني لفرتة طويلة كمتطوعة لتعمل عىل ملئ وقتها باهتماماتها املتعلقة بقضايا النساء واملشاركة 
املجتمعية؛ حتى استقرت أخرياً يف مؤسسة عائشة للمرأة والطفل، املشاركة يف مرشوع دعم الدور القيادي للمرأة املنفذ من مركز معا.

من خالل مرشوع “دعم الدور القيادي للمرأة يف قطاع غزة«، تمكنت سناء من تعزيز قدراتها ومهاراتها يف أكثر من مجال ومنها 
قيادة الفريق، االتصال والتواصل، وكتابة مقرتحات املبادرات.  شكل املرشوع الرتبة الخصبة لسناء من أجل إثبات ذاتها وتطوير 
قدراتها وتمكينها من امتالك األدوات واتخاذ الدور القيادي يف مؤسستها وتوجيه رسائل واقعية إىل املجتمع ترصد القضايا الهامة 
التي تكون يف حد ذاتها شخصية املرأة الفلسطينية وتربط الفجوة ما بني واقعها وطموحاتها. وتمكنت سناء ان تقود مجموعة مكونة 
من ستة نساء للقيام بعملية الرصد والرقابة عىل انتهاكات األمن اإلنساني الذي تتعرض له النساء وتصميم مبادرات تحد من تلك 

االنتهاكات وترفع من شأن املرأة واحرتامها يف املجتمع. 

تقول سناء: “وفر يل هذا املرشوع منرباً وملتقى إلسماع صوتي وصوت النساء األخريات للمجتمع ، نتحاور ونحدد قضايانا وننرش 
رسالتنا دونما تردد. أصبحنا نملك مساحاتنا التي نناقش فيها أمورنا نحن بأنفسنا،قرارتنا نتخذها بأنفسنا من اليوم األول وأفعالنا 
الرائعة  التجربة  هذه  فيها،  قائدة  أكون  التي  األوىل  املرة  “هذه  أنفسنا” . تضيف سناء  أجل  من  النساء جميعاً  نحن  بها  سنقوم 

وضعتني يف تحد مع ذاتي وقد كسبت الرهان. شعرت بقليل من الخوف ولكن بعد فرتة زادت ثقتي بنفيس ويف زميالتي” 

أما عىل صعيد العالقات االجتماعية , فقد كونت سناء العديد من العالقات مع غريها من السيدات املشاركات يف املرشوع وأصبحت 
معنية بمنارصة قضايا املرأة يف مجتمعها. وبذلك وجدت سناء نفسها حلقة وصل بني جمعيتها والجمعيات األخرى ضمن إطار 
رسمي يمنحها حق املشاركة يف تحقيق ذاتها مع غريها من النساء أمثالها. تتحدث سناء عن نفسها بثقة تمكنها من استكمال بناء 

ما بدأ به املرشوع ورغبتها يف إحداث التغيري املنشود عىل مستوى مجتمعها املحيل.

برنامج التنميـــة المجتمعيـــة
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رابعا: برنامج التنمية المجتمعية:
والنساء(؛  الشباب  )وبخاصة  واملهمشة  للمعاناة  واملعرّضة  الفقرية  الفئات  إدماج  بتشجيع  االجتماعية يف جوهرها  التنمية  تتعلق 
ملحاسبة  املدنية  والجماعات  املواطنني  قدرات  وتعزيز  التنمية؛  تحقيق  نحو  الجماعي  العمل  االجتماعي وقدرات  التماسك  وتقوية 

املؤسسات التي تقوم بخدمتهم.

التغيري يف  التي يحتاجونها إلحداث  باملهارات  الناس من خالل تزويدهم  األفراد والجماعات من  املجتمعية لتمكني  التنمية  تسعى 
مجتمعاتهم املحلية.

يهدف هذا الربنامج إىل اإلسهام يف التنمية املجتمعية وتخفيف حدة الفقر يف املناطق الريفية األكثر فقرا وتهميشا يف الضفة والقطاع 
وإعطاء منطقة األغوار االهتمام الكايف ملا تتعرض له من مخاطر كبرية تستهدف السيطرة عىل ما تبقى من هذه املنطقة وتهويدها، 
والشبابية  املجتمعية  املراكز  تطوير  عرب  الوطني،  املستوى  وعىل  املحلية  املجتمعات  يف  والفقرية  املهمشة  الفئات  وتعزيز  وتمكني 
والنسوية لتلعب دورا تنمويا يف مجتمعاتها املحلية. إضافة إىل تطوير البنى التحتية غري املالئمة عىل املستوى املجتمعي أو يف املرافق 
التي تعتمد عىل التشغيل  التحتية للمؤسسات وللمجتمع ككل عرب تنفيذ املشاريع  البنى  العامة. كما يشتمل الربنامج عىل تطوير 

املكثف لأليدي العاملة. 

هذه  أهم  ومن  املهمشة،  الريفية  املناطق  يف  األساسية  املرافق  وتطوير  لتوفري  والحيوية  الهامة  املشاريع  من  مجموعة  املركز  نفذ 
املشاريع:

1. مرشوع »جود«

يهدف املرشوع املمول من قبل املمثلية النرويجية إىل تنفيذ عدة نشاطات تنموية لخدمة أربع قرى يف منطقة األغوار وهي فصايل 
الشعبية يف كل قرية وممثلني عن  اللجان  املرشوع سويا مع  بيت دجن. حيث عمل  الجفتلك وفروش  الفوقاوالتحتا، مرج نعجة، 

املجتمع املحيل ملناقشة اهم التحديات واالحتياجات التي تواجه القرية و سبل العمل عىل مواجهتها. 

أهم انجازات املرشوع:

• تنفيذ 4 أيام ترفيهية ألطفال قرى األغوار بمشاركة حوايل 600 طفل تضمنتورسم عىل األوجه من املهرجني وتوزيع حقائب 	
مدرسية عىل األطفال مقدمة من االتحاد اللوثري العاملي.

• تنفيذ يوم تطوعي يف قرية مرج نعجة للمساعدة عىل حفر األرايض لرتكيب العبارات لحل مشكلة فيضانات مياه األمطار التي 	
ترض السكان وممتلكاتهم بمشاركة 100 متطوع.

• نفذ املرشوع خالل العام ترميم 27 بيتاً) 3 بيوت يف فصايل، 10 بيوت يف الجفتلك، 7 بيوت يف فروش بيت دجن و 7 بيوت يف 	
مرج نعجة(.

• تم تصوير وتحضري فيلمني قصريين إلثارة بعض املشاكل التي تعاني منها االغوار بسبب ممارسات االحتالل. الفيلم االول 	
يسلط الضوء عىل مشاكل الكهرباء التي تواجه السكان بسبب منع االحتالل هذه املناطق من التمتع بالكهرباء. والفيلم الثاني 
يناقشمعاناة السكان القاطنني قرب مناطق اطالق النار االرسائيلية ومخلفات االحتالل املتفجرة والتي تودي بحياة عرشات 

املواطنني يف كل عام.

• إعداد 4 تقارير تفصل احتياجات كل قرية بعد االجتماع وعقد ورشات عمل مع املجتمع املحيل.	

• تنفيذ اعمال ترميم ل4 مدارس يف قرى مرج نعجة، الجفتلك، فصايل، وفروش بيت دجن.	
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أعمال الرتميماسم املدرسة

بنـاء غرفتني صفيتـني باإلضافة اىل ترميم االسـقف وبناء مدرسة فصايل
سور للمدرسة

تمتلك مدرسة الجفتلك ال  املدرسة  ان  حيث  منه،  لالستفادة  مقصف  بناء 
مقصف كما تم تجهيز ممرّات للحديقة الخاصة باملدرسة

- بناء مظلة لألطفال لتحميهم من األمطار وأشعة الشمس، مدرسة فروش بيت دجن 
- إصالح الصبات األرضية حول املدرسة واأللواح الصفية 

- بناء وتجهيز وحدة صحية للموظفني.

- إصالح وإعادة ترميم الوحدات الصحية وجعلها مالئمة مدرسة مرج نعجة 
الستعمال األطفال.

- إصالح الصبات األرضية يف كافة أنحاء املدرسة وإجراء 
ترميمات يف كل مرافقها

2. مرشوع تمكني مجتمعات غور األردن وجنوب الخليل من اجل تعزيز األمن والعدالة.

يهدف املرشوع إىل تعزيز قدرة املواطنني الذين يعيشون يف األغوار أو بالقرب من املستوطنات عىل مواجهة أخطار التهجري القرسي 
واإلقصاء املنهجي الذي يتعرضون له من خالل توثيق االنتهاكات اإلرسائيلية بحقهم  وتنفيذ مبادرات و حمالت تساهم يف توفري 

األمن والحماية لهم. 

اهم انجازات املرشوع:

• تنفيذ 5 مبادرات يف جنوب الخليل تمثلت يف بناء 3 مظالت للمدارس يف قرى توانة،سوسياوالزويدين وبناء “سلًم حماية” يف 	
مدرسة الهذالني ومحطة انتظار يف واد العماير.

• تنفيذ  مبادرات مجتمعية يف األغوار تجسدت يف تزويد 21 كشافات ضوئية بواقع 7 كشافات ل 3 قرى )بردلة، فروش بيت 	
دجن، ومرج نعجة(. 

•  إنشاء محطتني لالنتظار يف قريتي الجفتلك وعني البيضا من خالل املبادرات املجتمعية.	

• تصوير فيلمني قصريين ملنطقتي الغور وجنوب الخليل لتسليط الضوء عىل املشاكل التي تواجهه تلك املناطق املهشمة.	

• تدريب 47 شابا من املناطق املستهدفة من خالل دورتني يف مجال “توثيق والدفاع عن حقوق االنسان”، حيث استفاد املشاركني 	
من الدورات يف تطوير مهاراتهم يف توثيق االنتهاكات بحقهم.  وتمكن احد املشاركني من الحصول عىل التوظيف يف مؤسسة 

“الحق” الرائدة يف توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان.

• ترميم وتأثيث 5 مراكز مجتمعية يف منطقة جنوب الخليل من خالل منح بقيمة 1860 دوالر لكل مركز من املراكز التالية:	

املحافظة املؤسس�ة )الجمعي�ة(

الخليــل مركز ام الخري املجتمعي

الخليــل مركز سوسيا املجتمعي

الخليــل مركز زويدين املجتمعي

الخليــل مركز توانة املجتمعي

الخليــل مركز خلة املية املجتمعي
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3. مرشوع تمكني العائالت املحرومة اقتصاديا يف مدينة القدس:

استمر املركز العمل يف تنفيذ املرحلة الثانية من مرشوع “تمكني األرس املحرومة اقتصاديا يف مدينة القدس والذي بدأه عام 2012 
املركز قد قام  ان  بالذكر  الجدير  للدخل تمكن تلك األرس من االعتماد عىل ذاتها. ومن  54 أرسة لتطوير مشاريع مدرة  بمساعدة 

بتطوير 35 مرشوعا يف املرحلة السابقة من املرشوع. 

اهم مشاريع املنح يف مدينة القدس:

قيمة املنحة )دوالر( نوع املرشوع موقع املرشوع اسم املستفيد  

15000 محل بقالة سلوان 1 احمد قراعني

7000 تصليح ستااليت شعفاط سامي ابو خضري 2

13000 مقاوالت عامة الطور 3 نبيل عايش

15500 محل بقالة سلوان عيل الغول 4

16000 صالون الطور هدى الجوالني 5

7000 مخيطة شارع الزهرة ارساء الداية 6

14000 كراج سيارات العيسوية ازدهار عبيد 7

14000 نادي ريايض شارع الزهرة بسام الساليمة 8

14000 نادي ريايض شارع الزهرة فؤاد خوري 9

15000 محل بنارش العيسوية فهمي وزوز 10

15000 محل بنارش العيسوية ايمن ابو عكر 11

14900 تصليح ثالجات البلدة القديمة حارس صندوقة 12

14000 محل زجاج الطور نضال زيتون 13

14000 محل زجاج الطور جواد جابر 14

14500 تكيس وادي الجوز عرفات طوطح 15

15100 باص صغري الطور رياض العبايس 16

13500 تكيس سلوان احمد عبد الحق 17

15000 موبايالت راس العامود اسحق املالحي 18

15000 تصليح متنقل البلدة القديمة صبحياملالحي 19

15000 مطبعة راس العامود منري العبايس 20

14000 فرقة دبكة + تأجري كرايس راس العامود موىس العبايس 21

13950 تأجري منصة + ديجي راس العامود احمد الغول 22

15000 باص نقل صغري راس العامود مصطفى عبد الحق 23

6600 جرار زراعي الزبيدات مرشوع االغوار1 24

6600 محل تصليح ديزل الجفتلك مرشوع االغوار 2 25

11000 صالون البلدة القديمة مرفت زيدان 26

25250 تربية موايش راس العامود خالد الزغل 27

15000 كافترييا سلوان نايف العبايس 28
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قيمة املنحة )دوالر( نوع املرشوع موقع املرشوع اسم املستفيد  

14900 تربية موايش الطور حنان ابو لبن 29

15000 مكتبة راس العامود مروان عثمان 30

15000 مكتبة راس العامود نارص نارص 31

15300 عيادة اسنان البلدة القديمة احمد ابو دلو 32

15300 تكيس البلدة القديمة جميل الرشق 33

16500 رشكة انتاج الطور جميل القضماني 34

16500 رشكة انتاج بيت صفافا عفيف عمرية 35

15000 باص نقل الطور حياة الشويش 36

15000 محل شحن رصيد تلفون املرصارة سائدة الهريمي 37

15000 فرن شارع صالح الدين طاهر جابر 38

13000 بيع قهوة ومرشوبات ساخنة البلدة القديمة عبدالحليم  سدر 39

15000 ادوات منزلية الطور 40 عائشة ابو اليف

15000 بقالة راس العامود محمد عديلة 41

15400 كماليات سيارات البلدة القديمة محمد البشيتي 42

15000 محل كوكتيل البلدة القديمة عالء جمجوم 43

11000 مطعم راس العامود عال القنري 44

15000 تأجري كرايس البلدة القديمة اسامة جويحان 45

15000 بقالة البلدة القديمة وسام املشعشع 46

15000 توزيع سكاكر جملة البلدة القديمة فهمي الحرباوي 47

15000 بقالة وادي الجوز عمرو الرشيف 48

14000 كافترييا البلدة القديمة زكريا ماجد 49

15000 تكيس البلدة القديمة معتصم الصيداوي 50

13000 مقهى  البلدة القديمة عيد قوس 51

16000 جرار زراعي البلدة القديمة  موىس كاملة 52

15000 سيارة نقل تجاري الطور محمد شعابنة 53

15000 بيع منافيخ الطور نادر حالحلة 54

769,800 دوالر مجموع املنح

14,256 دوالر معدل كل منحة

اهم انجازات املرشوع:

• توفري مصدر دخل ثابت لجميع املستفيدين 54 أرسة يف مدينة القدس وتحسني أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية.	

• توفري دخل للعديد من الشبان من خالل توفر فرص عمل يف املشاريع املفتوحة.	

• حماية بعض املحال من املصادرة نتيجة إشغالها واستخدامها وبالتايل إبعاد شبح مصادرتها من بلدية االحتالل.	

• توفري فرص عمل لعدد من العائالت التي ال يستطيع أفرادها العمل بحجة الوضع األمني لهم حسب تصنيف االحتالل.	
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4. مرشوع تمكني العائالت املحرومة اقتصاديا يف الضفة الغربية:

مرشوع   111 بإنشاء  املرشوع  قام 
خالل  من  اقتصاديا  النساء  التمكني 
مشاريع  إلنشاء  صغرية  منح  تقديم 
قائمة،  أخرى  تطوير  أو  للدخل  مدرة 
لكل  القصوى  القيمة  تصل  حيث 
فريق  دوالر.وقام   6600 اىل  منحة 
العائالت  لتحديد  كبري  بجهد  املرشوع 
االكثر فقرا وحرمانا من خالل تحليل 
ترشيحها  تم  ارسة   333 العيش  سبل 
تم  حيث  املرشوع.  من  لالستفادة 
ترشيح العائالت بناء عدة معايري مثل 
واالستفادة  املستوطنات  يف  املرأة  عمل 

من الشؤون االجتماعية.

ومن الجدير بالذكر ان %32 من األرس املستفيدة من املرشوع ضمت أفراد من ذوي االحتياجات الخاصة، يف حني ان %31 منها 
يحصل عىل مساعدات من الشؤون االجتماعية.

قائمة بأسماء النساء اللواتي استفدن من املرشوع يف 2014:

املرشوعاملحافظةالعنواناسم الريادية

مستلزمات حفل)كرايس/طاوالت/دي جي(أريحاالجفتلكيرسى امني ابراهيم ابو هنيه1

تربية اغنامأريحاالجفتلكاماني سعد خليف كساب2

تربية اغنامأريحاالجفتلكامل محمود مساعيد3

تربية اغنامأريحاالجفتلكانعام محمد نايف مساعيد4

تربية اغنامأريحاالجفتلكنورة محمد فرج بني عودة5

تربية اغنامأريحاالجفتلككفاية يونس ياسني طريج6

تربية غنامأريحاالجفتلكعايدة اسماعيل جوهر7

تربية اغنامأريحاالجفتلكاسماء محمود عيىس ابو سليم8

تربية اغنامأريحاالجفتلكميرس رزق عطاونة9

بيوت بالستيكيهأريحاالجفتلكمريم مسعود عبد الرحمن مساعيد10

بناء بركة ترابية وزراعة اشتالأريحاالجفتلكسمر احمد ديبان املسعودي11

تطوير محل مواد تموينيةأريحاالزبيداتصبحية عبد الله احمد زبيدات12

مستلزمات افراح )كرايس-طاوالت-منصة مطرب(أريحاالزبيداتميادة محمد ابو زبيد13

محل اكسسوارات –مكياج-حقائبأريحاالزبيداتحنني حسني ابراهيم زبيدات14

محل مالبس اطفالأريحاالزبيداتسماهر عطية سعيد زبيدات15

بيت بالستكأريحاالعوجاسارة محمد حسني نجوم16

بيت بالستكأريحاالعوجالطيفة شحادة زين عطيات17

بيت بالستكأريحاالعوجافاطمة جمعة احمد فريحات18

مشغل خياطةأريحاالعوجاسحر محمد حمدان ابو جاموس19
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مستلزمات افراح )كرايس-طاوالت- صيوان(أريحاالعوجاعطاف عيل سالم عرينات20

تربية أغنامأريحاالعوجااخالص سامي معايل21

تربية أغنامأريحاالعوجازهرية رزق كعابنة22

تربية أغنامأريحاالعوجافاطمة سالمة خليل كعابنة23

تربية أغنامأريحاالعوجاميسون نافز طاهر24

تربية أغنامأريحاالعوجااسمهان فتحي جمعات25

تربية أغنامأريحاالعوجافريال طعيمة محمد العبس26

مركز تدريب كمبيوتر وخلويأريحاالعوجاوطفة محمد صعايدة27

تربية أغنامأريحاالعوجافضة محمد عبد عرينات28

تربية أغنامأريحاالعوجامريم محمد زايد29

تربية أغنامأريحاالعوجاسارة براهيم ابو علفة30

بقالةأريحاالعوجاوصايف عيىس حسني رومانني31

تربية دجاج بياضالقدسالقبيبةامرية محمد عيىس زهران32

تطوير بقالةالقدسالقبيبةسمرية محمد احمد سمارة33

محل العاب أطفالالقدسالقبيبةاسماء مخطوب34

تربية أغنامالقدسالقبيبةانرشاح محمد صالح الخطيب35

تربية أغنامالقدسالقبيبةملياء فؤاد جربان36

تطويرحضانةالقدسالقبيبةساره وجيه توفيق حموده37

محل بهارات ومكرساتالقدسالقبيبةاعتدال جميل مخطوب38

محل بيع سجاد و فرش منزيلالقدسالقبيبةعال عصام محمود شحاده39

بقالةالقدسالقبيبةنعمه صقر محمد زهران40

تربيةأبقارالقدسالقبيبةعواطف فؤاد حسني حموده41

تربيةأغنامالقدسالقبيبةامنه عيىس عبد لله حموده42

مطعم وجبات شعبية ومعجناتالقدسالقبيبةرجاء محمد عبد الرحيم حموده43

تأجري عدة بناءالقدسالقبيبةختام محمد سعيد حموده44

تطوير صالونالقدسفصايلسالم محمود سالم عرينات45

تربيةأغنامالقدسفصايلرسميه عوض عبد الفتاح ابو نعيم46

تربيةأغنامالقدسفصايلليقه محمد عبد املحسن رشايده47

تربيةأغنامالقدسفصايلجمالت عاطف سعيد جروان48

تربيةأغنامالقدسفصايلكفاح رشاري نواورة49

تربيةأغنامالقدسفصايلفاطمة رفاعي ابو غنايم50

تربيةأغنامالقدسفصايلنورة احمد عيل مليحات51

تربيةأغنامالقدسفصايلايمان محمد خليل كعابنة52

تربيةأغنامالقدسفصايلسعاد حامد اسعد غوانمة53

بقالةالقدسفصايلميرس احمد سالمة مسلم54

تربيةأغنامالقدسفصايلشهرية سليمان هديب55

تربية اغنامالقدسفصايلحليمة عبد ابو جوهر56
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بيت بالستيكيالقدسمرج نعجهشاديه زهري ربيع عايد57

تطوير صالون تجميلالقدسمرج نعجهفريال فواز محمد عايد58

جرار زراعيالقدسمرج نعجهلينا حسني محمد ابو هالل59

تربيةأغنامالقدسمرج نعجهختام محمد نمر عايد60

تربية دجاج بياضالقدسالنبي صمويلامل عليان61

تطوير بقالةالقدسالنبي صمويلايمان عبد الكريم سعيد املرصي62

مشغل خياطةالقدسالنبي صمويلنور نرصي عبد الرحمن عليان63

بيت بالستيكيالقدسبدوامرية عيل حسني منصور64

بيت بالستيكيالقدسبدوجمانة حسني احمد قنديل65

توزيع مواد ومستلزمات طبيهالقدسبدوراضيه عبد الرحيم احمد بدوان66

محل ادوات منزلية ومنظفاتالقدسبدوسمر اياد موىس بدوان67

تطوير محل مالبس تراثيةالقدسبدوسناء عارف حسني زهران68

تاجريجكات بناءالقدسبدوعالية يوسف محمد ابو عيد69

محل مالبس أطفالالقدسبدوعايشه سعيد عبد العزيز خليل70

تربية دجاج الحمالقدسبدوعريفه فايز موىس رشقيه71

تاجريجّكات بناءالقدسبدوفاتن خليل محمد بدوان72

تاجري عدة بناءالقدسبدوفاطمه محمود عبد الرحمن عايش73

تطوير بقالهالقدسبدووصال احمد محمود دار الشيخ74

محل بيعأعالفالقدسبدويرسى مصباح عيل خضور75

محل مالبس ستاتيالقدسبدودينا عمر بدوان76

تاجريجّكات بناءالقدسبدوخالدة عبد احمد بدوان77

محل بيع مشاتيحالقدسبدونعمة صالح احمد دار الشيخ78

محل أدوات كهربائيةالقدسبدوانصاف داوود منصور79

تربيةأبقارالقدسبيت اجزامريم محمد حسني ابو كافية80

محل مفرزاتالقدسبيت اجزااماني مخطوب81

تطوير بقالةالقدسبيت اجزانهى عيل حسني كافية82

مكتبة وادوات منزليةالقدسبيت اجزافادية عبد الخالق عبد الفتاح ديوان83

تربية اغنامالقدسبيت اجزارهام مصطفى حسن ابو زقيقة84

محل عصائر وسندويشاتالقدسبيت اجزانعمه سليم مرعي85

مركز كمبيوتر- برمجيات،صيانة، تدريبالقدسبيت اكساتمارا جالل عودة قايض86

مطعم للسندويشاتالقدسبيت اكساسهاد صالح محمد حبابة87

محل منظفات وادوات منزليةالقدسبيت اكساانعام صالح حسن غيث88

مركز عالج طبيعيالقدسبيت اكسااية محمد عمر خطيب89

تربيةأغنامرام اللهاملغريسعاد احمد محمد سعيد90

تربية ابقارطوباسبردلةحفيظة خالد يوسف صوافطة91

تربيةأغنامطوباسبردلةاعتبار عارف اكرم صوافطة92

تربية أغنامطوباسبردلةندى صالح يوسف صوافطة93
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تربية ابقارطوباسبردلةحاكمة معزوز صدقي صوافطة94

تربية أغنامطوباسبردلةسكينة محمود عبد صوافطة95

بيت بالستكيطوباسبردلةنوال يوسف محمد صوافطة96

تربية أغنامطوباسبردلةفضل نواش عقاب صوافطة97

تربية أغنامطوباسبردلةعندليب حسن محمد ابو عره98

تربية أغنامطوباسعني البيضاسلطية حسني سعيد وهدان99

بيت بالستيكيطوباسعني البيضافوزيه صدقي ابراهيم فقها100

تربية أغنامطوباسعني البيضافاطمه محمد عوض فقهه101

تربية أغنامطوباسعني البيضاعبري يونس عبد الله فقها102

بيت بالستكيطوباسكردالاعتدال كايد عبد الكريم فقها103

بيت بالستيكيطوباسكردالفائدة يوسف ظاهر فقها104

فقاصة صيصان بلدينابلسعني شبيلنهوات مصطفى محمد ابو حطب105

تربية أغنامنابلسعني شبيلنجود ناجح بكر ابو حطب106

تربية أغنامنابلسعني شبيلجليلة عيل محمد حطب107

تربية أغنامنابلسعني شبيلجهان محمد عبد الله ابو حطب108

بيت بالستيكينابلسفروش بيت دجنرانية محمد عبد الكريم ابو جيش109

بيت بالستيكينابلسفروش بيت دجنالهام حلمي حسن ابو جيش110

بيت بالستيكينابلسفروش بيت دجنعفاف مفيض ابو جيش111
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)اثر املرشوع عىل العائالت(

• لعب املرشوع دورا متكامال يف عملية التنمية ويف ارشاك النساء يف التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومنحها فرصة 	
للمشاركة يف تنمية املجتمع الفلسطيني، فقد كان له اثر كبري عىل تحسني دخل االرسة ودمج املرأة لبناء عالقات تجارية مع 

املشرتين والتجار وتغري املنظور الثقايف لدور املرأةفأثبتت انها عنرص فاعل منتج وعامل اسايس لتنمية املجتمعات.

• ساعد املرشوع عىل تامني دخل للمرأة والعائلة ومنحها العيش بكرامة من خالل توفري مرشوع مدر للدخل يعزز دور املرأة 	
النساء بأجور  القائم عىل تشغيل  املرأة من االستغالل  الفلسطيني ولعب دورا فاعال يف حماية  الريادي والقيادي يف املجتمع 

متدنية او العمل لساعات طويلة ضمن مهمات متعددة . 

“ميرس-العوجا:” نظرا الن ابنتي من ذوي االحتياجات الخاصة لم استطع العمل يف املستوطنات بعد وفاة زوجي ولم 	 
استطع العمل يف اي مكان حتى أوفر دخل للعائلة لذا ترك ابني املدرسة بعمر 15 عام وذهب للعمل باملستوطنات إلعالة 

األرسة . ان هذا املرشوع “بقالة” وفر يل ولعائلتي عمل ودخل وساعدني عىل رعاية ابنتي “

“سارة-القبيبة، انهت بكالوريوس تربية ولم تجد عمل وأصيب زوجها بشلل جزئي وفقد عمله بشكل تام، لم تستطع 	 
تامني وظيفة رغم البحث الطويل عن عمل فقررت افتتاح حضانة لكنها ال تملك املال إلقامة املرشوع وقد ساعدتها املنحة 
عىل إقامة املرشوع وافتتاحه وزيادة عدد األطفال املسجلني يف الحضانة وبالتايل زيادة الدخل. رفضت سارة مد يدها للغري 

لكنها بحثت عن مرشوع يساعدها عىل توفري حياة كريمة لها ولعائلتها ووجدت يف مرشوع مالذا وفرصة لها.

• ان امتالك املرأة ملرشوع خاص بها وإدارته باستقاللية أكد ان دور املرأة ريادي قيادي فاعل وليست تابعة لقرارات وأفكاراآلخرين 	
وساهم يف رفع مكانة املرأة يف املجتمع حيث اثبتت املرأة انها قادرة عىل رعاية املرشوع والعناية باألرسة بكل صرب وامل. 

“ميرس-الجفتلك، يشكل مرشوع االغنام الذي حصلت عليه من مرشوع ديب جزء كبري من حياتي، االن اقيض جزء كبري 	 
من وقتي يف رعاية االغنام واالعتناء بها بعد ان كنت اقيض معظم وقتي جالسة امام الربكس -منزل- انتظر ان يجد زوجي 

عمال وانا يف حالة ياس، االن اعتني بالعائلة واملرشوع واجد ماال لرشاء بعض الطعام ألبنائي”

سواء  	 عليه  نحصل  املال  من  مبلغ  باي  التحكم  استطيع  ال  إالإنني  فقرنا  ورغم  إداري  ليس  سماهر-الزبيدات:”زوجي 
مساعدات او عمل، ان هذا املرشوع “محل مالبس” ساعدني عىل ان يكون يل قراري يف إدارة مرصوف العائلة واالدخار ان 

أمكنلأليام العصيبة وأصبح زوجي يحرتم قراري ويأخذ به ويرتك يل عملية إدارة املرشوع بشكل مستقل.

عفاف-فروش بيت دجن:”انا اعمل مزارعة ازرع االرض ملالكها واقطف الثمار ، اعمل مع زوجي لنحصل عىل دخل يؤمن  	
لنا االكل واملرشب، بعدما حصلت عىل مرشوع بيت بالستك، أصبحت اخطط وأدير عملية اإلنتاج وتوزيع الخرضوات ولم 

يعد عميل مقترص عىل زراعة االرض وإنماأدير مرشوعي واتخذ القرارات املناسبة”.”

• توظيف النساء ضمن طاقم عمل املرشوع، ويف مراكز ادارية عليا، ساعد عىل استجابة الطاقم ملتغريات املجتمع الفلسطيني 	
وظروف املرأة الفلسطينية وبالتايل احداث تغيريات تتالءم مع هذه الظروف من خالل خلق “نموذج نسوي فاعل” من وجهة 
نظر النساء املستفيدات من املشاريع وأصبحت املستفيدات يتطلعن لإلناث يف طاقم املرشوع عىل انه نموذج مثابر ومعطاء يجب 

االحتذاء حذوه فهو يعمل حتى ساعات متأخرة وايام العطل واالجازات وال يمل من مساعدة املستفيدين.

• ساهم املرشوع عىل تقليل نسبة البطالة بني النساء حيث ترتفع معدالت البطالة بني اإلناث مقارنة بنسب البطالة بني الذكور 	
وذلك من خالل تشغيل النساء يف مشاريع خاصة بها ، كما انه ساعد عىل زيادة عدد افراد األرسة العاملني، فحاليا يوجد ما ال 

يقل عن 115 سيدة تعمل يف هذه املشاريع. 

• ساهم يف تغيري املنظور الثقايف للمرأة حيث تعترب فرد مستهلك يف املجتمع الفلسطيني وساعد عىل االرتقاء الفكري بدور املرأة 	
وتغيري املعتقدات لتصبح فرد منتج يمتلك مرشوعا ولديها قدرة كاملة عىل إعالةاألرسة.

اهيل احصل عىل مساعدات 	  عالة عىل  أجد معيال ألبنائياألربعةوأصبحت  لم  انفصلت عن زوجي  ان  “فاطمة-بدو:”بعد 
متقطعة من إخوتي بالكاد استطيع توفري الغذاء ألبنائي، اآلن بعد ان حصلت عىل مرشوعي “تأجري عدة بناء” استطيع 

تامني دخل ألرستي وال انتظر مساعدة من احد ولست عبئا عىل أي كان”.

راضية-بدو:”عملت ممرضة ملدة عرشين عاما ثم توقفت عن العمل وبعد وفاة زوجي بحثت عن اي وظيفة إلعالةأرستي  	
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بعض  مع  تطوعت  جيدة،  صحتي  ان  رغم  العمر  لتقدم  نظرا  عمال  أجد  لم  إالإنني  ايجابي  بشكل  طاقاتي  واستغالل 
املؤسسات الستغالل وقتي بما هو مفيد لكنني لم أتمكن من االستمرار نظرا لصوبة تامني قيمة املواصالت فاعتزلت عن 
التطوع ورفضت طلب مساعدة اآلخرين وبحثت عن حلول كثرية حتى امأل فراغي واعمل عىل إيجاد دخل لعائلتي لكنني 
لم أوفق وجدت يف املرشوع منقذا يل من الفراغ ومؤمنا دخال لعائلتي حيث حصلت عىل مرشوع “توزيع مستلزمات طبية”.

• تغيري دور املراة واحداث نقلة نوعية لتصبح سيدة اعمال تدير مرشوعا باالعتماد عىل ذاتها والعمل باستقاللية.	

“تمارا من بيت اكسا خريجة بكالوريوس هندسة كمبيوتر تخرجت منذ سنتني ولم تجد وظيفة إلعالة اخونها االيتام. 	 
استطاعتتمارا إقامة مرشوع خاص من خالل املرشوع إلعالة أرستها.

“الهام من فروش بيت دجن طالبة بكالوريوس تدرس يف القدس املفتوحة وتعاني يف صعوبة يف توفري االقساط حيث 	 
يوجد يف العائلة أربعة طالب جامعات ايضا باإلضافة لها. ، فهي تدرس فصل وتنقطع عن الدراسة سنة وهكذا. تقول 
الهام: “عندما تم نرش اعالن عن مرشوع ديب يف القرية شجعنا افراد العائلة عىل التسجيل يف املرشوع لالستفادة من 
وقتي والن لدي خربة يف الزراعة حيث اعمل احيانا لدى املزارعني املجاورين وازرع مع االهل االرض املكشوفة، تقدمت 
اي  لم نحصل مطلقا عىل  فقرية  كعائلة  ولكننا  كثرية  القرية حصلت عىل مساعدات  نظرا الن  االمل  فاقدة  وانا  بطلب 
انا املك  مساعدة، قدمت لطاقم املرشوع خطة عمل كانت من انجح الخطط وتم منحي مرشوعا “بيت بالستك” االن 

مرشوعي وادخر جزءا لقسطي واعيل عائلتي “

• مساعدة عائالت ذوي االحتياجات الخاصة عىل امتالك مرشوع نسوي ضمن ظروف ومواصفات تساعد السيدة عىل تقديم 	
الخدمة املناسبة لألفراد ذوي االحتياجات الخاصة.

سمر من بّدو طالبة جامعية تعيش يف ارسة مثقلة باألمراض. تقول سمر: “أبي يعاني من إعاقة عقلية ويل ثالثة اخوة  	
لديهم إعاقةوأمي تعاني من جلطة تعيق من حركتها والوضع املادي للعائلة يسء جدان فقد عملت امي قبل اصابتها 
كآذنة باجر متدني لكنها استطاعت ان توفر لنا ما نأكألمااآلن فالوضع صعب وعملية رعاية اإلفراد ذوي االحتياجات 
الخاصة تقع عىل مسؤوليتي ومسؤولية الوالدة فكان من الصعب البحث عن وظيفة كما انه من الصعب مغادرة املنزل 
لفرتة طويلة، عندما قرات االعالن عن املرشوع, فكرت بإقامة مرشوع يناسب ظرويف العائلية ويساعد عىل تحسني الدخل 
وبعد دراسة السوق قررت اختيار مرشوع “ادوات منزلية ومواد تنظيف” وحصلت عليه واالن انا اعترب نفيس كائنا برشيا 

مثل باقي البرش يستطيع ان يتنفس وياكل ويرشب “

• تحسني الوضع االقتصادي للعائالت لعب دورا كبريا يف تشجيع التعليم الجامعي ودفع اقساط الطالب الجامعيني خاصة االناث.	

“ميادة من الزبيداتطالبة جامعية يف القدس املفتوحة منذ خمس سنوات ال تستطيع التسجيل بالجامعة كل فصل وانما  	
بشكل متقطع حسب االوضاع االقتصادية للعائلة. تقول ميادة: “بعد ان حصلت عىل منحة مرشوع “مستلزمات حفل” 

انا االن اعمل يف املرشوع وادخر قسط الجامعة واستطيع االنتظام يف الدراسة” 

• املرشوع ساهم يف بناء جسور للوصول اىل الفئات املهمشة من نساء ارامل ومطلقات يفتقدن اىل وجود معيل لهن حيث يعيش 	
االبناء ضمن ظروف اقتصادية مزرية وفعمل املرشوع عىل تمكني هذه الفئة من النساء ورفع مستوى كفاءتها ومنحها مرشوعا 

مدرا للدخل.

رهام من بيت اجزاخريجة جامعية انفصلت عن زوجها وتعيش مع والدتهاوأخواتهاوأبنائهااألربعة وهم يف سن الطفولة.  	
تقمل رهام “بحثت عن عمل بجد واجتهاد لكني لم اجد وقد حصلت عىل منحة مرشوع “تربية اغنام” واستطيع االن 

تامني دخل يل وللعائلة بعد ان انقطعت بنا جميع السبل ولم نجد أي مساعدة “

• دعم املواطنني يف املناطق املهمشة والنائية ويف مناطق ج عىل الصمود يف اراضيهم واقامة مشاريعهم الخاصة بهم والحفاظ 	
عىل االرض واالستثمار فيها .حيث ساهم املرشوع يف استغالل املوارد البرشية والطبيعية املتوفرة يف مناطق ج وخاصة االرايض 

واالستثمار فيها لزيادة اإلنتاجية

• تشجيع إقامة مشاريع اقتصادية مقاومة تساعد عىل تحسني الوضع االقتصادي للعائلة وللقرية واالبتعاد عن املنافسة السيئة 	
التي قد ترض املشاريع القائمة يف املنطقة، حيث كنت ادرس أوضاع القرية واملشاريع القائمة بها قبل اتخاذ قرار قبول او رفض 

السيدة .
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• دعم العائالت الفقرية ومساعدتهم يف تشغيل أفراد العائلة حيث تفتقر العائالت الفقرية اىل عالقات قوية تساعد عىل وصول 	
األبناءإىل الوظائف، وساهم املرشوع يف توظيف الخريجات الجامعيات يف مشاريع خاصة بهم بعد ان فقدوا األمل يف الحصول 

عىل وظيفة بعد سنوات من التخرج نظرا لعدم وجود عالقات تساعدهم يف الحصول عىل وظيفة .

• شجع املرشوع املرأة عىل مساندة الرجل والحياة بكرامة خاصة لدى األرس التي يعاني رب األرسة من مرض مزمن أو حاالت 	
الرسطان او حاالت كرب السن.

5. مرشوع لجان التطوير والتمويل الذاتي “بداية”:

يهدف املرشوع اىل زيادة صمود الفئات الهشة يف التجمعات الحرضية )يف املدن واملخيمات( يف قطاع غزة للتعامل مع 
الصدمات الطبيعية وغري الطبيعية.

أهم انجازات املرشوع:

• تشكيل 6 لجان محلية يف 6 مناطق يف قطاع غزة تضم 172 شخص.	

• تنفيذ 180 ساعة تدريبية يف التخطيط وادارة املبادرات تم تنفيذها لـأعضاء اللجان املحلية )88 امرأة، 84 رجل(. 	

• تطوير 12 خطة عمل مجتمعية للتعامل مع املشاكل التي تعاني منها املناطق املستهدفة تم تطويرها.	

• عقد لقاء تشبيكي يجمع اللجان املحلية بـمؤسسات دولية ومحلية وهيئات حكومية.	

• تشكيل 15 لجنة ادخار وإقراض ذاتي تم تشكيلها يف املناطق املستهدفة للمرشوع. 	

6. مرشوع “تعزيز حرية الحركة والتجمع من خالل دعم مؤسسات املجتمع املدني”:

يهدف املرشوع اىل تعزيز الحريات األساسية يف قطاع غزة وبصورة رئيسية تمكني مؤسسات املجتمع املدني يف قطاع غزة من خالل 
املطالبة بحقوقهم يف حرية الرأي وتشكيل املؤسسات والحركة. يستهدف املرشوع 5 مؤسسات أهلية و13 مؤسسة قاعدية وينفذ 
بالرشاكة مع “أكسفام بريطانيا”، مركز امليزان لحقوق اإلنسان، مركز الطفل واألرسة لإلرشاد والتدريب، مؤسسة GISHA، ومركز 

الربامج النسائية- رفح.

أهم انجازات املرشوع:

• تقديم منح مالية ل 10 مؤسسات قاعدية يف مجال تعزيز استدامة سبل العيش للمجموعات املهمشة يف املناطق املستهدفة.	

• تشكيل 10 لجان محلية ممثلة ب6 نساء و53 رجل تمثل قطاعات املزارعني، الصيادين، والعاطلني عن العمل.	

• تتعلق 	 قضايا  ملناقشة  القرار  صناع  مع  رجل(   163 إمرأة،   36( املجتمع  أفراد  من   199 جمعت  مفتوح  حوار  أيام   7 عقد 
بـالحصول عىل حقوقهم األساسية يف العيش الكريم واملساهمة يف طرح بعض الحلول لها.

• تشكيل تحالف زراعي مكون من 5 مؤسسات زراعية لتنسيق جهود ومطالب املزارعني وتمثيلهم بشكل أقوى أمام الجهات 	
الرسمية.

• تطوير أنظمة لوجستية ومالية ل 10 مؤسسات قاعدية.	

• زيادة 	 يف  الصيادين  بحق  للمطالبة  غزة  ميناء  أمام  للصيادين  سلمي  تجمع  يف  الخريية  املوايص  أهايل  جمعية  مع  املشاركة 
مساحات الصيد وإنهاء الحصار.

• املشاركة يف تجمع سلمي أمام الصليب األحمر مع الجمعية األهلية لحماية شجرة الزيتون تم املطالبة فيها بضمان حق املزارعني 	
يف الوصول ألراضيهم يف املناطق العازلة.
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• املشاركة يف طاولة مستديرة مع مجموعة من املزارعني املهمشني يف منطقة رشق بيت حانون ووزارة الزراعة ملناقشة مشكلة 	
عدم وصول الكهرباء ألرايض املزارعني يف رشق بيت حانون. 

• التنسيق ملؤسسات دوليه كاملجلس النرويجي األعىل لالجئني من أجل تنفيذ بعض األنشطة مع الرشكاء املحليني يف املرشوع و 	
تتمثل األنشطة يف “تدريب حول حقوق امللكية وعيادات قانونية يف املناطق الحدودية حيث تم اعتمادمؤسستني كنقاط مركزية 

لعقد التدريبات واستضافة العيادات القانونية فيها، حيث استفاد منتلك الخدمات 840 مواطن.

أنشطة متنوعة يف قطاع غزة:

• تنظيف 142 كم2 من الحدائق العامة، 30كم2 من جزر الشوارع، و26 كم2 من املقابر.	

• فرز 800 طن من النفايات الصلبة.	

• تنظيف 3200 مرصف من مصارف األمطار.	

• تمديد 1082 م من خطوط الرصف الصحي وتثبيت 39 وصلة للرصف الصحي لربط 39 أرسة للتجمع البدوي “ابو هريرة” 	
يف منطقة املغراقة.

• تنفيذ أعمال الصيانة ل 11 مولد كهربائي يف محطات ضخ املجاري.	

• تنفيذ أعمال الصيانة لبرئ مياه عادمة.	

• تأهيل 188 بيت ترضرت من املنخفض الجوي يف محافظة رفح و34 يف محافظة شمال غزة.	

• تشجري بعض األرايض التي جرفها االحتالل رشقي املغازي.	

• عقد 61 ورشة توعية حول مخلفات الحرب والطرق التعامل معها ل1461 مواطن )671 ذكور، 745 إناث(.	

• إنشاء 10 مراكز عائلة تقدم خدمات متنوعة لألطفال يف قطاع غزة.	

• تنظيف وتجميل وتخضري اثنني من املنتزهات العامة.	

• تخضري وزراعة مدرسة استعملت اليواء نازحي الحرب األخرية.	

•  إزالة وتنظيف مكب نفايات عشوائي تم إنشائه نتيجة الحرب األخرية.	

•  تنظيف وتشجري موقف سيارات عمومي وسط غزة.	

أنشطة متنوعة يف الضفة الغربية:

• توفري حديقة لألطفال يف قرية عبوين.	

• بناء غرفة لذوي االحتياجات الذهنية يف قرية كفر ثلث  يف محافظة قلقيلية.	

• توفري ثالجات عامة ملياه باردة يف مخيم طولكرم ويف كفر زيباد يف محافظة طولكرم.	

• تركيب لوحات كرة سلة مع الحلقات وتجهيز ملعب كرة سله يف نادي ثقايف طولكرم.	

• بناء مظالت يف الشوارع يف قرية كفر زيباد يف محافظة طولكرم.	

• ترميم وتحسني املرافق الصحية يف نادي الشباب االجتماعي يف مخيم طولكرم.	

• تصميم لوحات إرشادية وترقيمية للمحالت والشوارع والبيوت يف قرية قريوت.	

• زراعة األشجار ورسم الجداريات يف محيط نادي دير أبو مشعل.	

• تركيب مقاعد خشبية  وشادر لتظليل الساحة يف نادي العيزرية ليتمكن الطالئع من تنفيذ األنشطة الخارجية.	
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• رسم الجداريات وزراعة الحديقة يف نادي وروضة جبع يف محافظة القدس.	

• توفري نواة ملعب ريايض يف قرية كفر عبوش عىل مساحة 1500 م2 يف محافظة طولكرم.	

• إنشاء حديقة عامة يف كفر زيباد بمساحة 2000 م2 يف محافظة طولكرم.	

• تأهيل حديقة عامة لألطفال يف كفر جمال بمساحة 600 م2 يف محافظة طولكرم.	

• تنفيذ أعمال صيانة ملدرسة كفر جمال الثانوية للبنني شملت تأهيل الساحة وبناء جدران استنادية وزراعة أشجار.	

• تاهيل حديقة عامة داخلية يف قرية كفر صور بمساحة 200 م2 يف محافظة طولكرم.	

• التعريف والحفاظ عىل األماكن األثرية املهمشة يف املحافظات الفلسطينية من خالل حملة “تاريخ البلد من الجد لولد الولد”.	

• تجهيز غرفة لذوي االحتياجات الذهنية يف مخيم بالطة.	

• توفري حديقة لألطفال يف قرية بيت عنان يف محافظة رام الله.	

• توفري حديقة لكبار السن يف مدينة قلقيلية.	

• تزويد 5 مدارس يف مدينة القدس بمعدات مكتبية ضمن مرشوع “التكيف االيجابي” الذي ينفذه املركز بالرشاكة مع مؤسسة 	
“إنقاذ الطفل”، حيث تم دعم 5 مدارس بمستلزمات مكتبية لتحسني الخدمة التعليمية كما هو مبني يف الجدول التايل:

نوع الدعم اسم املدرسة

13 أجهزة كمبيوتر   مدرسة االمرية بسمة

مدرسة ذكور شعفاط أجهزة كمبيوتر و14 ثالجة )نوافري( ملياه الرشب15

11 كريس  مدرسة بنات شعفاط

 جهاز بروجيكرت، جهاز البتوب، معدات رياضية )طاولة تنس،
وسجادات رياضية(

مدرسة ذكور الزهراء

أجهزة كمبيوتر  4 مدرسة بنات الزهراء

جدول يبني دعم املدارس بمستلزمات رياضية ومكتبية يف مدينة القدس

توفري منح للمؤسسات القاعدية:

ضمن املشاريع التي يقوم مركز معا بتنفيذها، قدم املركز أكثر من 100 منحة صغرية للمؤسسات الخريية والشبابية والنسائية 
وللتعاونيات الزراعية، بهدف تطوير قدراتها وتمكينها من تنفيذ نشاطاتها وخدمة مجتمعاتها املحلية والفئات التي تخدمها. 

جدول يلخص املنح املقدمة للمؤسسات القاعدية يف 2014:

قيمة املنحة 
)يورو(

قيمة املنحة
)دوالر(

قيمة املنحة 
)شيكل(

املرشوع/ املوقع املحافظة املؤسسة )الجمعية(

1485 مساحات صديقة للطالئع العيزرية القدس نادي العيزرية الريايض 1

1485 مساحات صديقة للطالئع عناتا القدس نادي عناتا الريايض 2

1485 مساحات صديقة للطالئع جبع القدس نادي جبع الريايض 3

1485 مساحات صديقه للطالئع الرام القدس جمعية الرازي للثقافة 
واملجتمع

4

1485 مساحات صديقة للطالئع رافات القدس نادي رافات الريايض 5

1485 مساحات صديقة للطالئع عبوين رام الله نادي شباب عبوين 6
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قيمة املنحة 
)يورو(

قيمة املنحة
)دوالر(

قيمة املنحة 
)شيكل(

املرشوع/ املوقع املحافظة املؤسسة )الجمعية(

1485 مساحات صديقة للطالئع دير ابو 
مشعل

رام الله نادي دير ابو مشعل 7

1485 مساحات صديقة للطالئع مخيم 
بالطه

نابلس نادي الطفوله السعيدة 8

1485 مساحات صديقة للطالئع قريوت نابلس نادي قريوت الريايض 9

1485 مساحات صديقة للطالئع عورتا نابلس مدرسة عورتا للبنني 10

1485 مساحات صديقة للطالئع البلده 
القديمة

نابلس مركز تنمية املوارد 11

1485 مساحات صديقة للطالئع عزون قلقيلية نادي عزون الريايض 12

1485 مساحات صديقة للطالئع كفر ثلث قلقيلية نادي كفر ثلث الريايض 13

1485 مساحات صديقة للطالئع طولكرم طولكرم نادي ثقايف طولكرم 14

1485 مساحات صديقة للطالئع مخيم 
طولكرم

طولكرم نادي الشباب االجتماعي 15

1485 مساحات صديقة للطالئع كفر زيباد طولكرم نادي كفر زيباد  الريايض 16

2100 مجتمعنا مسؤوليتنا مخيم 
بالطه

نابلس مركز يافا الثقايف 17

2100 مجتمعنا مسؤوليتنا قلقيلية قلقيلية محافظة قلقيلية 18

5700 مجتمعنا مسؤوليتنا بيت عنان القدس مركز ثقايف بيت عنان 19

2100 مجتمعنا مسؤوليتنا بيت عنان القدس مركز ثقايف بيت عنان )2( 20

2100 مجتمعنا مسؤوليتنا قرية تل نابلس حدائق بريك تل البيئيية 21

21375 الرشاكة من أجل التنمية عني عريك رام الله نادي عني عريك 22

21375 الرشاكة من أجل التنمية صفا رام الله مركز حنضلة الثقايف 23

21375 الرشاكة من أجل التنمية بلعني رام الله مركز الهدف الثقايف 24

21375 الرشاكة من أجل التنمية البلدة 
القديمة

نابلس املنتدى التنويري 25

21375 الرشاكة من أجل التنمية قريوت نابلس نادي قريوت الريايض 26

21375 الرشاكة من أجل التنمية البلدة 
القديمة

نابلس مركز تنمية موارد املجتمع 27

21375 الرشاكة من أجل التنمية جنني جنني سينما جنني 28

21375 الرشاكة من أجل التنمية الزبابدة جنني جمعية خالب الزبابدة 29

21375 الرشاكة من أجل التنمية عرابة جنني جمعية  خطوة للتنمية 
املجتمعية

30

21375 الرشاكة من أجل التنمية طولكرم طولكرم دار قنديل 31

21375 الرشاكة من أجل التنمية مخيم 
طولكرم

طولكرم مركز العودة 32

2450 الرشاكة من أجل التنمية رام الله 
املدينة

رام الله مجموعة ع الحيط 32
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قيمة املنحة 
)يورو(

قيمة املنحة
)دوالر(

قيمة املنحة 
)شيكل(

املرشوع/ املوقع املحافظة املؤسسة )الجمعية(

2450 الرشاكة من أجل التنمية قرية 
رامني

طولكرم مجموعة شباب رامني 33

2450 الرشاكة من أجل التنمية بلدة عنبتا طولكرم بيت النساء 34

2450 الرشاكة من أجل التنمية قرية 
مادما

نابلس مركز يامن 35

2450 الرشاكة من أجل التنمية نابلس 
املدينة

نابلس مركز حمدي منكو 36

2450 الرشاكة من أجل التنمية قرية راس 
كركر

رام الله مجموعة شباب وصبايا راس 
كركر

37

1300 الرشاكة من أجل التنمية نابلس 
املدينة

نابلس اللجان الشعبية-نابلس 38

1300 الرشاكة من أجل التنمية مدينة رام 
الله

رام الله اللجان الشعبية غرب رام الله 39

1300 الرشاكة من أجل التنمية قريوت نابلس اللجان الشعبية - قريوت 40

1300 الرشاكة من أجل التنمية بورين نابلس الللجان الشعبية - بورين 41

1300 الرشاكة من أجل التنمية قرصى نابلس اللجان الشعبية - قرصى 42

21375 الرشاكة من أجل التنمية غزة محافظة 
غزة

مركز شباب فلسطني التطوعي 43

21375 الرشاكة من أجل التنمية املغازي املحافظة 
الوسطى

مركز املغازي الثقايف 44

21375 الرشاكة من أجل التنمية غزة محافظة 
غزة

جمعية الخريجات الجامعيات 45

21375 الرشاكة من أجل التنمية النصريات املحافظة 
الوسطى

جمعية منتدى التواصل 46

21375 الرشاكة من أجل التنمية جباليا محافظة 
شمال غزة

هيئة دار الشباب للثقافة 
والتنمية

47

3560 الرشاكة من أجل التنمية غزة محافظة 
غزة

مركز شباب فلسطني التطوعي 48

1425 الرشاكة من أجل التنمية املغازي املحافظة 
الوسطى

مركز املغازي الثقايف 49

1422 الرشاكة من أجل التنمية غزة محافظة 
غزة

جمعية الخريجات الجامعيات 50

6000  األمن الغذائي من خالل بناء
القدرات )امينكا 2(

كفر 
عبوش

طولكرم جمعية كفر عبوش التعاونية 51

6000  األمن الغذائي من خالل بناء
القدرات )امينكا 2(

كفر جمال طولكرم جمعية التضامن والتعاون 52

6000  األمن الغذائي من خالل بناء
القدرات )امينكا 2(

كفر صور طولكرم جمعية كفر صور الخريية 53

6000  األمن الغذائي من خالل بناء
القدرات )امينكا 2(

كفر زيباد طولكرم نادي كفر زيباد  الريايض 54
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قيمة املنحة 
)يورو(

قيمة املنحة
)دوالر(

قيمة املنحة 
)شيكل(

املرشوع/ املوقع املحافظة املؤسسة )الجمعية(

6000  األمن الغذائي من خالل بناء
القدرات )امينكا 2(

كفر زيباد طولكرم جمعية كفر زيباد الخريية 55

11087 شباب غور االردن من أجل التغيري أريحا اريحا نادي هالل اريحا 56

11087 شباب غور االردن من أجل التغيري النويعمة اريحا نادي النويعمة 57

11087 شباب غور االردن من أجل التغيري العوجا اريحا مركز نسوي العوجا 58

11087 شباب غور االردن من أجل التغيري فصايل اريحا مركز نسوي فصايل 59

11087 شباب غور االردن من أجل التغيري الزبيدات اريحا نادي الزبيدات الريايض 60

11087 شباب غور االردن من أجل التغيري الجفتلك اريحا نادي الجفتلك 61

11087 شباب غور االردن من أجل التغيري النصارية نابلس نادي االغوار الوسطى 62

11087 شباب غور االردن من أجل التغيري طوباس طوباس نادي طوباس 63

1860 تمكني مجتمعات غور األردن 
وجنوب الخليل من اجل تعزيز 

االمن والعدالة

أم الخري الخليل مركز ام الخري املجتمعي 64

1860 تمكني مجتمعات غور االردن 
وجنوب  الخليل من اجل تعزيز 

االمن والعدالة

سوسيا الخليل مركز سوسيا املجتمعي 65

1860 تمكني مجتمعات غور االردن 
وجنوب  الخليل من اجل تعزيز 

االمن والعدالة

الزويدين الخليل مركز زويدين املجتمعي 66

1860 تمكني مجتمعات غور االردن 
وجنوب الخليل من اجل تعزيز 

االمن والعدالة

توانة الخليل مركز توانة املجتمعي 67

تمكني مجتمعات غور االردن 
وجنوب الخليل من اجل تعزيز 

االمن و العدالة

خلة املية الخليل مركز خلة املية املجتمعي 68

21375 الرشاكة من أجل التنمية غزة محافظة 
غزة

مركز شباب فلسطني التطوعي 69

21375 الرشاكة من أجل التنمية املغازي محافظة 
الوسطى

مركز املغازي الثقايف 70

21375 الرشاكة من أجل التنمية غزة محافظة 
غزة

جمعية الخريجات الجامعيات 71

21375 الرشاكة من أجل التنمية النصريات محافظة 
الوسطى

جمعية منتدى التواصل 72

21375 الرشاكة من أجل التنمية جباليا محافظة 
الشمال

هيئة دار الشباب للثقافة 
والتنمية

73

21375 الرشاكة من أجل التنمية غزة محافظة 
غزة

مركز شباب فلسطني التطوعي 74

1425 الرشاكة من أجل التنمية املغازي محافظة 
الوسطى

مركز املغازي الثقايف 75

1422 الرشاكة من أجل التنمية غزة محافظة 
غزة

جمعية الخريجات الجامعيات 76
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قيمة املنحة 
)يورو(

قيمة املنحة
)دوالر(

قيمة املنحة 
)شيكل(

املرشوع/ املوقع املحافظة املؤسسة )الجمعية(

7500 تعزيز حرية الفكر والحركة 
والتجمع

بيت 
حانون

محافظة 
الشمال

جمعية االدهم الخريية 77

7500 تعزيز حرية الفكر والحركة 
والتجمع

الزيتون محافظة 
غزة

جمعية االفاق الخريية 78

7500 تعزيز حرية الفكر والحركة 
والتجمع

بيت 
حانون

محافظة 
الشمال

جمعية املزارعني الفلسطينيني 79

7500 تعزيز حرية الفكر والحركة 
والتجمع

جباليا محافظة 
الشمال

جمعية الزراعات اآلمنة 80

7500 تعزيز حرية الفكر والحركة 
والتجمع

رفح محافظة 
رفح

جمعية التوعية واإلرشاد 
الزراعي

81

7500 تعزيز حرية الفكر والحركة 
والتجمع

املغازي محافظة 
الوسطي

جمعية براعم األمل واملحبة 82

7500 تعزيز حرية الفكر والحركة 
والتجمع

خانيونس محافظة 
خانيونس

جمعية أهايل املوايص الخريية 83

7500 تعزيز حرية الفكر والحركة 
والتجمع

رشق 
املغازي

محافظة 
الوسطي

جمعية املصدر للتنمية الريفية 84

7500 تعزيز حرية الفكر والحركة 
والتجمع

الزيتون محافظة 
غزة

الجمعية األهلية لحماية شجرة 
الزيتون

85

7500 تعزيز حرية الفكر والحركة 
والتجمع

بيت الهيا محافظة 
الشمال

هيئة املستقبل للتنمية 86

7500 تعزيز حرية الفكر والحركة 
والتجمع

بيت 
حانون

محافظة 
الشمال

جمعية األدهم الخريية 87

7500 تعزيز حرية الفكر والحركة 
والتجمع

الزيتون محافظة 
غزة

جمعية االفاق الخريية 88

3200 1. التدخل الطارئ لألطفال 
والعائالت خالل مراكز العائلة.

غزة محافظة 
غزة

جمعية أجيال لإلبداع والتطوير 89

3200 التدخل الطارئ لألطفال 
والعائالت خالل مراكز العائلة.

النصريات محافظة 
الوسطى

جمعية منتدى التواصل 90

3200 التدخل الطارئ لألطفال 
والعائالت خالل مراكز العائلة.

رفح محافظة 
رفح

جمعية بناة املستقبل  للتنمية 
املجتمعية

91

3500 1. التدخل الطارئ لألطفال 
والعائالت خالل مراكز العائلة.

2. تعزيز حماية الطفولة من 
خالل مراكز العائلة.

غزة محافظة 
غزة

جمعية أحباء فلسطني للتنمية 
املجتمعية

92

3500 1. التدخل الطارئ لألطفال 
والعائالت خالل مراكز العائلة.

2. تعزيز حماية الطفولة من 
خالل مراكز العائلة.

غزة محافظة 
غزة

جمعية الزرقاء للتنمية 
املجتمعية

93

3500 1. التدخل الطارئ لألطفال 
والعائالت خالل مراكز العائلة.

2. تعزيز حماية الطفولة من 
خالل مراكز العائلة.

بيت الهيا محافظة 
الشمال

جمعية تطوير بيت الهيا 
للتنمية املجتمعية

94
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قيمة املنحة 
)يورو(

قيمة املنحة
)دوالر(

قيمة املنحة 
)شيكل(

املرشوع/ املوقع املحافظة املؤسسة )الجمعية(

3500 التدخل الطارئ لألطفال 
والعائالت خالل مراكز العائلة.

جباليا محافظة 
الشمال

جمعية دار الشباب للثقافة 
والتنمية

95

3500 1. التدخل الطارئ لألطفال 
والعائالت خالل مراكز العائلة.

2. تعزيز حماية الطفولة من 
خالل مراكز العائلة.

املغازي محافظة 
الوسطى

مركز املغازي الثقايف 96

3500 1. التدخل الطارئ لألطفال 
والعائالت خالل مراكز العائلة.

2. تعزيز حماية الطفولة من 
خالل مراكز العائلة.

بني سهيال محافظة 
خانيونس

جمعية املستقبل للتنمية 
املجتمعية

97

3500 1. التدخل الطارئ لألطفال 
والعائالت خالل مراكز العائلة.

2. تعزيز حماية الطفولة من 
خالل مراكز العائلة.

عبسان 
الكبرية

محافظة 
خانيونس

الجمعية الريفية للتطوير 
الزراعي

98

3500 1. التدخل الطارئ لألطفال 
والعائالت خالل مراكز العائلة.

2. تعزيز حماية الطفولة من 
خالل مراكز العائلة.

دير البلح محافظة 
الوسطى

جمعية النور للتنمية املجتمعية 99

3500 1. التدخل الطارئ لألطفال 
والعائالت خالل مراكز العائلة.

2. تعزيز حماية الطفولة من 
خالل مراكز العائلة.

رفح محافظة 
رفح

جمعية األمل لرعاية املعاقني 100

3500 تعزيز حماية الطفولة من خالل 
مراكز العائلة.

غزة محافظة 
غزة

جمعية أجيال لإلبداع والتطوير 101

10,000  األمن الغذائي من خالل بناء
القدرات )امينكا 2(

خزاعة خانيونس جمعية مركز خزاعة للزراعة 
املستمرة

102

10,000  األمن الغذائي من خالل بناء
القدرات )امينكا 2(

خزاعة خانيونس جمعية بيت املستقبل الخريية 103

10,000  األمن الغذائي من خالل بناء
القدرات )امينكا 2(

الفخاري خانيونس   جمعية الفخاري للتنمية
  الريفية

104

10,000  األمن الغذائي من خالل بناء
القدرات )امينكا 2(

عبسان خانيونس   الجمعية الريفية للتطوير
الزراعي

105

10,000  األمن الغذائي من خالل بناء
القدرات )امينكا 2(

عبسان خانيونس 106 جمعية الوالء الخريية

178,696 125,300 545,304 املجموع

يورو دوالر شيقل
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قصص نجاح:
1. من معيل أرسة عاطل عن العمل اىل صاحب محل يدر دخل ثابت 

املواطن اسحقاملالحي هو شاب مقديس يف بداية األربعينيات من العمر يقطن يف شارع صالح الدين يف مدينة القدس. يعاني اسحق 
من فقر كبري وحالة صحية صعبة تمنعه من العمل وتوفري مستلزمات الحياة الكريمة الرسته. يقطن اسحق يف منزل يفتقد لجميع 
مقومات الحياة ناهيك عن املساحة الضيقة للعائلة، كما ان بعض أفراد األرسة يعانون من مشاكل صحية كبرية. اسحق ال يعمل 
ولكنه مهتم بمتابعةالتكنولوجيا وخصوصا األجهزة الخلويةحيث يقوم بني الفينة واألخرى بتصليح وبيع بعضها لألقارب والجريان 

واألصدقاء. 

15000 دوالر إلنشاء محل لبيع وتصليح املوبايالت واكسسواراتها يف منطقة راس العامود. يقوم  تم توفري منحة إلسحق بقيمة 
اسحق اآلن بالعمل اليومي يف محله وبات يمتلك القدرة عىل توفري دخل ثابت يمكنه من توفري العيش الكريم ألرسته.

2. صندوق االدخار املشرتك يدعم النساء عىل الحصول عىل التمويل املجتمعي يف الوقت املناسب

االدخار  مجموعات  من  مجموعة  يف  ومشاركتان  قرابة  صلة  بينهما  غزة  قطاع  من  سيدتان  هما  العطار  وريم  العطار  “نيلوفر” 
والتمويل الذاتي يف مرشوع “بداية”. كانت تجربة االدخار بالنسبة للسيدتني واملجموعة هي التجربة األوىل يف االدخار املشرتك وكانت 

النساء مرتددات يف خوض التجربة يف البداية، حيث ان تجربة االشرتاك باألموال كانت تجربة جديدة بالنسبة للنساء.

بعد نقاش وتفكري عميق، قررت النساء إنشاء صندوق اإلقراض الذاتي يقمن بتمويله بأنفسهن ويمنحن من خالله القروض للنساء 
املشرتكات عندما يحتجن لذلك.  لم تلبث السيدة السيدة نيلوفر ان تعرضت ملتاعب صحية تطلبت إجراء عملية جراحية. لم تكن 
نيلوفر تملك املال إلجراء العملية،فقررت ان تقوم باالقرتاض من صندوق االدخار يف مجموعتها لتحصل عىل جزء من املبلغ الالزم 
إلجراء العملية. تمكنت نيلوفر ووفقاً لدستور وإجراءات اإلقراض من الحصول عىل مبلغ 320 شيكل من الصندوق ولكن املبلغ كان 

غري كافياً لدفع تكاليف العملية التي تطلب إجرائها 800 شيكل. 

جو التكافل كان حارضا داخل املجموعة وقامت سيدة اخرى يف املجموعة بطلب قرض لها لتساعد به زميلتها. تمكنت مريم من 
الحصول عىل قرض لها بقيمة 480 شيكل ومنحته لزميلتها نيلوفر حتى تتمكن من تلقي العالج املناسب وإجراء العملية. بفضل 
صندوق التمويل الذاتي، تمكنت نيلوفر من إجراء العملية الجراحية يف الوقت املناسب. وقامت الحقا بتسديد املبلغ الذي اقرتضته 
وفقاً لجدول زمني محدد للسداد. أدركت النساء يف املجموعة أهمية صندوق اإلقراض الذي قمن بإنشائه وشكلت هذه القصة حافزًا 

للنساء للدخول يف دورة ثانية من االدخار واإلقراض. 

3. املزارعون يكرسون حاجز الصمت ويحصلون عىل جزء من حقوقهم

يعيش املزارعون الفلسطينيون يف قطاع غزة أوضاعاً اقتصادية معقدة، وخاصة املزارعني يف املناطق العازلة، لعوامل عدة أبرزها 
الحصار املفروض عىل القطاع منذ سبع سنوات ومشاكل شح املياه وخطورة األوضاع األمنية واالعتداءات اإلرسائيلية املستمرة عىل 
املدنيني وبيوتهم وتجريف األرايض ومنع زراعة األشجار املثمرة، ومنع دخول املعدات لصيانة البنية التحتية يف املنطقة. كافة هذه 
األمور مجتمعة أدت إىل تردي أوضاع املزارعني يف املناطق العازلة. ترافقت تلك الظروف جميعاً مع غياب جسم تمثييل لديه الرشعية 

الكافية لتمثيل احتياجات املزارعني أمام صناع القرار. فهم الغائبني عن أجندة الحكومة واألقل حظاً من تلقي خدماتها. 

يف سياق تنفيذ مرشوع تعزيز حرية الرأي، الحركة، والتجمع من خالل دعم مؤسسات املجتمع املدني، تم استهداف املزارعني يف تلك 
املناطق عرب 10 مؤسسات أهلية قاعدية. تمثلت عنارص النجاح الرئيسية يف تكوين لجنة تمثيلية للمزارعني يف املناطق العازلة. تمكنوا 
عربها من صياغة وثيقة مرجعية تحكم إطارعملهم وتوضح األهداف واألدوار واملسئوليات وطرق االتصال بينهم. وقام املزارعني 
بجمع تواقيع من املزارعني يف مختلف املناطق وعقدوا لقاءات عديدة مع وزارة الزراعة وتقدموا لها بمطالب تكتيكية محددة وقابلة 

للتطبيق. هذا هو ما فعله املزارعون الفلسطينيون من أجل كرس حاجز الصمت وصيانة حقهم يف العيش الكريم. 

بعد سنوات من العزلة والشعور بقلة الحيلة والخوف من خوض معارك خارسة مع صناع القرار، استفاق املزارعون واستطاعوا 
اللجنة  قامت  قليلة.  أشهر  265 شخص خالل  إىل  أشخاص   7 من  اللجنة  أعضاء  عدد  ارتفع  ان  إىل  أدت  هامة  نجاحات  تحقيق 
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بالضغط عىل وزارة الزراعة لتخصيص حصص من السوالر لهم من أجل حرث أراضيهم ونجحوا يف ذلك. كما قاموا أيضاً بضم 
ممثلني عن املزارعني يف لجنة الطوارْي واملساعدات التابعة للوزارة ورفعت مطالب واحتياجات املزارعني يف املناطق لهذه اللجنة. 

تمكن املزارعون أيضا من معرفة املوارد املتاحة لدى الوزارة واستطاعوا االستفادة منها. ونتيجة الجهد الجماعي املشرتك للجنة 
املزارعني فقد تمكنت من لفت انتباه مؤسسات أهلية ودولية كبرية لتبني احتياجات املزارعني ووضعها ضمن أولويات تدخالتهم. 
تغريت طريقة تفكري املزارعني يف الدفاع عن حقوقهم فبدالً من االستكانة والخضوع للظروف،باتوا يمتلكون األدوات الكافية لتغيري 
أن  أتوقع  أكن  “لم  املزارعني  أحد  يقول  اللحظة.  الدور حتى  بهذا  يقومون  زالوا  ذلك وال  املعيشية لألفضل ونجحوا يف  أوضاعهم 

تستجيب وزارة الزراعة ملطالبنا. واألكثر من ذلك أنهم أصبحوا يحرتموننا عندما نتحدث”.

4. عائلة فايز تتخلص من االعتماد عىل الحفرة االمتصاصية وتحسن من وضعها الصحي واملادي

فايز املطوي من املغراقة – منطقة ابو هريرة هو رب ألرسة تعاني من مشكلة الرصف الصحي حيث كانت األرسة تمتلك حفره 
امتصاصية داخل املنزل بعمق 2.5 مرت وعرض 80 سم، يقول فايز وهو رب األرسة أن هذه الحفرة سببت له كثري من املشاكل التي 
أثرت عىل حياته بشكل سلبي، حيث كان يراوده قلق دائم من سقوط أحد أطفاله يف الحفرة عند سحب املياه العادمة منها. إضافة اىل 
ذلك، عانت األرسة أيضا من مشكلة الحرشات القارصة التي كانت ترتاكم حول هذه الحفرة مسببة لهم عدداً من األمراض الجلدية.

ولم تقترص املعاناة عىل الجانب الصحي فقط بل كان لهذة الحفرة أثر سلبي عيل الجانب املايل لألرسة حيث كان فايز يضطر إىل 
سحب املياه العادمة من الحفرة كل فرتة بمبلغ 50 شيقل، وهذا ما دفع األرسة ايل تقليل استخدام املياه وأمور النظافة يف املنزل خوفاً 

من امتالء الحفرة واالضطرار إيل تفريغها.

الحفرة  بهدم  فايز  قام  الشبكة  بهذه  املنازل  للمنطقة وتوصيل  التنموي/معاً شبكة رصف صحي  العمل  توفري مركز  من خالل 
باستخدام  اآلن  عائلته  وتقوم  ونظافة  سهولة  أكثر  أصبحت  اآلن  حياته  أن  وأوضح  مشاكلها  من  التخلص  وبالتايل  االمتصاصية 
املياه بشكل مريح دون أي قيود وأصبح يشعر براحة أكرب ألنه ال يسبب رضر للبيئة وال للمياه الجوفية التي كانت تلوثها الحفرة 

االمتصاصية.

5. مرشوع األغنام ُيدشن الخطوة األوىل النتشال عائلة إنعام املكونة من 4 إناث من الفقر والحرمان

الجالس يف غرف املنزل يرى خيوط اشعة الشمس املتوهجة كلما نظر اىل جدران الغرف املتشققة، املنزل )او املاوى ان صح 
،املنزل يف حالة انسجام تام مع الطبيعة فكلما امطرت السماء  الثالثة  التعبري( مكون من غرفتني ومطبخ تسكنه ام وبناتها 
جرت السيول داخل املنزل، وكلما هبت الريح اهتزت الجدران ملبية نداء الطبيعة ومخلفة الرعب يف قلوب قاطني املنزل، فتهرع 
االم وبناتها اىل البيوت البالستيكية يف االرايض املجاورة بحثا عن ماوى لعلهن يشعرن باالمان وينتظرن الليل بطوله حتى تهدا 

العاصفة لعل الله قد حفظ املنزل من السقوط.

انعام بعد زواج استمر اكثر من عرشين عاما وحياة فقرية عاشتها مع زوجها وكفاحها وعملها يف املزارع يد بيد مع الزوج لتوفري 
لقمة العيش وتحسني وضع االرسة ، انقلبت عليها االمور وضاع كفاحها حيث اكتشف الزوج انه لم ينجب صبيا ذكرا “فقط 
انجب ثالث بنات “، اخذ الزوج يتذمر وحاولت انعام اقناع الزوج بان البنات يف سن الصبا وسوف يكونوا سندا لهم مثل الشباب 
انشاء الله، كان الرجل يسكت بني الفينة واالخرى ولكنه كان يخطط لحياة جديدة فريثما اخذ املبلغ الذي ادخرته انعام من 
عملهم لبناء بيت جديد للعائلة وانتقل اىل مدينة اخرى حيث تزوج ولم يعد يسال عن انعام والبنات ولم يعد يتحمل مسؤولية 

العائلة القديمة.

نفس  يف  الرياضيات  تدرس  واالخرى  املفتوحة  القدس  يف  االبتدائية  الرتبية  تدرس  احداهن  جامعيات  طالبات  الثالثة  البنات 
االقساط واملواصالت  لتوفري  الحياة  الثالثة فتدرس يف كلية تمريض، وانعام تصارع  اما  اخر ومدينة اخرى  الجامعة يف فرع 
للطالبات واحيانا تسجل اثنتني من البنات واحيانا اخرى تسجل واحدة والباقي يؤجل الفصل وهكذا . عملت انعام يف الزراعة يف 
االرايض املجاورة يف تلقيط الخرضة وتعشيب االرض لكنها تعمل بشكل موسمي وتحصل عىل اجر يومي ودخلها قليل ال يكفي 

الخبز والشاي الذي اعتادت االرسة تناوله كوجبة غذاء اساسية.
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منزل انعام الكائن يف االغوار الوسطى يف قرية الجفتلك قابل للسقوط عىل ساكنيه يف اي لحظة وجدرانه تتنافر دون وجود رابط 
يجمع الجدران تماما كما تنافرت االرسة وتفكك شملها، ويف هذا املنزل يختفي االثاث فقط تجد بعض البطانيات والفرشات 
والواح الخشب وبعض ادوات املطبخ البسيطة املتناثرة هنا وهناك، وتحصل انعام عىل مساعدة بسيطة من الشؤون لتأمني 

دخل بسيط للعائلة لتوفري قوة يومها بينما تعاني حتى تتمكن من توفري مواصالت الجامعة. 

يف ظل هذه الظروف املاساوية تمكن طاقم مرشوع التمكني االقتصادي يف مركز معا وبالتعاون مع املجلس القروي ولجنة 
القرية من الوصول اىل انعام حيث تم منحها مرشوع تربية اغنام وحصلت عىل عرشة اغنام امهات وعرشة مواليد، اجتهدت 
انعام وبناتها وكدت يف رعاية االغنام لعلها تجد لها مخرجا من حالة الفقر الشديد الذي تعانيه ولعلها توفر وجبة جيدة للعائلة 
فاصبحت االناث يتناولن الحليب عىل االفطار واللبن عىل الغذاء الذي طاملا اشتهته العائلة منذ سنوات، وبدات االم يف بيع اللبن 
وبيع الخراف واالدخار لتامني تعليم بناتها الجامعيات، وتحقق جزء من حلم العائلة فاصبح لهم مرشوع يعملوا به لتوفري دخل 

لهن بعد بحث طويل عن وظيفة مهما كان مجالها لتامني دخل ولكن جهودهم كانت دون جدوى.

زيارة طاقم معا اىل السيدة انعام لم تقترص غايتها عىل منحها مرشوع ثم تركها لتصارع الحياة وانما تم تسليط الضوء عىل 
مشكلة هذه العائلة املكونة من االناث وتشبيكها مع املؤسسات الفاعلة يف املنطقة باالضافة اىل رشح وضعها املزري للمجلس 
القروي والهل الخري والشخصيات الفاعلة بالقرية، وتم عقد عدة اجتماعات لبحث الية مساعدة هذه العائلة وجمع تربعات لها 
لتحسني وضع العائلة املأساوي حيث تم الحصول عىل تربعات ألدوات كهربائية وتم تزويدها بثالجة، ومحول كهربائي، خالط 

مولينكس، مروحة هواء، وغاز وغريها من األدوات والعمل جاري عىل جمع تربعات اخرى.

مركز معا من خالل جهوده املبذولة يف االغوار ومن خالل طواقمه الفاعلة يف املنطقة ومشاريع الرتميم التي ينفذها يعمل حاليا 
عىل الحصول عىل مساعدات إلنشاء منزل جديد لها نظرا الن املنزل الحايل غري قابل للرتميم، وهكذا فان زيارة هذه العائلة من 
خالل طاقم معا العامل يف مرشوع التمكني االقتصادي كانت بداية الخري عىل العائلة الستكشاف اوضاعها ومشاكلها ومحاولة 
مساعدتها للحياة بكرامة والحصول عىل حقها يف الغذاء وحقها يف التعليم وحقها يف السكن ، وتوجيه نداء بان مساندة النساء 

وعدم استغاللها واجب عىل كل مواطن وكل مؤسسة.

6.  لينا ابو هالل-مرج نعجه:اول سيدة مسجلة يف دائرة السري تحصل عىل رخصة سياقة تركتور 

سيدة شابة وام لخمسة أطفال تسكن يف قرية مرج نعجه يف األغوار ضمن محافظة أريحا وقد سميت هذه القرية بهذا االسم 
نسبة إىل كثرة تربية األغنام واملاعز يف هذه املنطقة ، اعتادت لينا العمل يف الزراعة ومساعدة الزوج يف االرض والعمل يف األرايض 
املجاورة لتامني دخل للعائلة التي تسكن يف شقة لم يكتمل بناؤها ،وقد استطاعت العائلة ان تقوم بتجهيز غرفة واحدة ومطبخ 
لتسكن به وتسرت أوضاعها ،لينا سيدة مثل باقي نساء القرية تعمل يف الزراعة ويف املنزل وتربي األبناء وتعيش حياة بسيطة .

أوضاعها  تحسني  عىل  يساعدها  خاص  مرشوع  لها  يكون  بان  حلمت  بالحيوية  مفعمة  نشيطة  فهي  بنشاطها  لينا  تمتاز 
االقتصادية وتامني دخل مستقر للعائلة، لذا فكرت كثريا بإقامة مرشوع ولكن ما جدوى التفكري مع انعدام املادة. 

يف مرحلة تنفيذ مرشوع التمكني االقتصادي يف قرية مرج نعجه سمعت لينا عن املرشوع وهرعت إىل اللجنة مطالبة بالحصول 
عىل مرشوع تركتور نسوي، رفضت اللجنة مرشوعها ألنه للذكور إال ان لينا أرصت عىل املرشوع النها تريد االستفادة منه يف 
زراعة أرضهاواألرايض املجاورة، وترغب باستغالل االرض بشكل افضل خاصة انها كلما احتاجت اىل تركتور ال تجد وان وجدت 

تجده بعد مرور فرتة عىل موسم الزراعة.

قابل طاقم مركز معا العامل يف مرشوع التمكني االقتصادي لينا حيث تم دراسة املرشوع ومقومات نجاحه وكانت السيدة لديها 
عزم وإرصار شديد عىل إنجاح املرشوع وهناك طلب عىل املرشوع ولكن كانت السيدة تفتقد شيئا واحدا وهو انها لم تحصل عىل 
رخصة سياقة تركتور. طلبنا منها الحصول عىل رخصة سياقة تركتور وكانت إجابتها بال تردد “نعم سوف احصل عىل رخصة 
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وسوف ابذل جهدي “، اعرتض األقارب عىل ان يكون املرشوع باسم السيدة وان تذهب اىل أريحا بهدف التدريب للحصول عىل 
رخصة لكنها أرصت وساندها زوجها رغم صعوبة ترك األطفال يف املنزل وصعوبة املواصالت اىل أريحاوأعطاها فرصة إلثبات 

ذاتها مؤكدا لها انها قادرة عىل اجتياز املشوار بنجاح.

يف مدارس تدريب السواقة تردد املدربني يف تدريبها النها سيدة ولم يسبق لها سياقة اي مركبة وقال احد املدربني “انا ادرب منذ 
اربعني عاما ولم ارى سيدة تتدرب عىل تركتور” لكنني سوف أتحدى وأدرب هذه السيدة لتحصل عىل رخصتها بما ان السيدة 
مصممة عىل الحصول عىل الرخصة، وبعد عقبات كثرية وتحديات جمة واجهت لينا من قبل األهلواألقارب واملدربني وأهل القرية 
حصلت لينا عىل الرخصة وهي بذلك تكون اول سيدة مسجلة يف دائرة السري تحصل عىل رخصة سياقة تركتور بشهادة دائرة 

السري.

هكذا استطاعت لينا بعزمها وإرصارها ان تحصل عىل املرشوع )تركتور نسوي(، وان تثبت ذاتها وان يكون لها دورها الفاعل 
، وتقول لينا »املراة تزرع االرض وتقطف الثمار وترش الخرضة، .. فما املانع بان تدير العمل وتكون سيدة املرشوع وتحرث 
االرض«. لينا ترى ان الكفاح الذي خاضته للحصول عىل املرشوع كان درسا ممتعا تتمنى ان تخوضه كل النساء وان تبحث 

جميع النساء عن تحقيق احالمها رغم جميع الصعاب التي يواجهنها يف حياتهن.

أصبحت لينا نموذجا لنساء القرية ، نموذج قادر عىل التغيري وهي االن معروفة يف أوساط النساء بأنها سيدة قيادية تتوجه إليها 
باقي النساء لطلب النصح واملساعدة يف امور حياتهن بعد ان كانت سيدة عادية مثل باقي النساء. 

وتذكر لينا ان احد املعارضني ملرشوعها من األقارب عارض املرشوع النه باسم السيدة وقال لهم “انا ادفع لكم ثمن الرتكتور. 
اتركوا هذا املرشوع”. املفارقة ان هذا املعارض بات اآلن احد زبائنها الحاليني ويطلب منها حرث االرض ونقل الخرضة. هذه 
التحديات صنعت النجاح واالن لينا تعمل عىل تكبري املرشوع من خالل رشاء عدة اضافية للرتكتور لنقل املاء والخرضة ومعدات 

اخرى، ال يوجد حد ألحالمها وترغب بان يكون مرشوعها ناجحا بال توقف. 

النساء واستكشاف مهاراتهن ومساعدتهن  العائالت يف منازلهم من قبل طاقم مركز معا ساعد عىل تلمس طاقات  ان زيارة 
ليصبحن سيدات أعمال وقياديات يف مواقعهن يطالبن بالتغيري واملساواة مع الرجال ويسعني لتحقيق اهدافهن بال تردد.

7.  عفاف تحسن دخل ارستها من خالل الحصول عىل بيت بالستيكي

عفاف ابو جيش مزارعة تسكن يف قرية فروش بيت دجن التي تقع ضمن األغوار الوسطى التابعة ملحافظة نابلس، ويقع 
عىل أرضها حاجز الحمرا الذي يقسم القرية اىل قسمني ويتخذ منها االحتالل ) قاعدة عسكرية زراعية بنفس الوقت( وهي 
محارصة بثالث مستوطنات وهي )الحمرا، ومخورا، ولبكيعا( إضافة اىل معسكر تدريب، وقد كانت القرية وال تزال محط 
أنظار االحتالل الذي يتبع سياسة التهجري والتضييق من هدم ومداهمة واستفزازات املستوطنني وذلك لتحقيق مرادهم يف 

تهجري سكان القرية واالستيالء عليها.

تعيش عفاف يف منزل مكون من غرفة واحدة ومطبخ وقد سكنت يف القرية لتحافظ عىل ارض العائلة وتحميها من املصادرة 
بعد ان ازدادت مساحة االرايض التي يتم مصادرتها من قبل القوات االرسائيلية املحتلة، هذا الوضع ادى اىل حياة اهل القرية 
من فالحني ومزارعني يف منازل بسيطة مهددة بالهدم نظرا لعدم وجود تراخيص بناء بها رغم امتالكهم الوثائق الرسمية 

التي تؤكد ملكيتهم لالرض املهددة باالغتصاب واملصادرة يف كل حني من قبل االحتالل.

عفاف ام لستة أبناء تعمل مع زوجها يف زراعة ورعاية مزروعات بيت بالستيكي عىل مساحة دونم ألحد املالكني يف القرية، 
عفاف تمتلك ارض مساحتها 2 دونم لكنها تزرعها زراعة مكشوفة والعائد من زراعة االرض هو عائد بسيط. اعتادت عفاف 
ان تستيقظ باكرا وتذهب اىل البيت البالستيكي للعمل به قبل الزوج بهمة ونشاط وتمنت ان يكون لها بيت بالستيكي النه 
يضاعف الدخل ما ال يقل عن خمسة اضعاف الزراعة املكشوفة اال ان تكاليف انشاء البيت البالستيكي من الصعب تامينها 

رغم خربتها الطويلة بالزراعة والرش والقطف، وهي تحب االرض وتحب الزراعة والفالحة كثريا.
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قرات عفاف اعالنا نرش يف القرية حول مرشوع التمكني االقتصادي وتحمست للفكرة كثريا لكنها رسعان ما تراجعت الن 
هناك الكثري من املشاريع التي تاتي للقرية وال يتم توزيعها بشكل سليم، وبعد تفكري طويل قررت التقدم بطلب للمرشوع 

لعلها تحصل عىل بيت بالستيكي وتزرع ارضها وتحسن دخلها.

تتمتع عفاف بشخصية اجتماعية محبوبة وهي نشيطة مفعمة بالطاقة والحيوية ال تستطيع الجلوس لفرتات طويلة تحب 
التنقل والحركة ولديها خربة طويلة يف زراعة االرض تفوق خربة ، وهي ال تزرع فقط الحبوب واالشتال وانما تزرع االمل 

والصمود يف قلب وعقل كل من زارها .

ساعد توفر املوارد الالزمة إلقامة املرشوع وتوفر الخربة لدى عفاف عىل حصولها عىل مرشوع بيت بالستيكي عىل مساحة 
الباقي فقد ساهمت عفاف  البيت البالستيكي من خالل املنحة اما الجزء  دونم حيث تم توفري جزء كبري من مستلزمات 
اثناء  تعليمها كان واضحا  املشاركات رغم بساطة  ابداع عفاف وتميزها بني  باملرشوع.  بذلك عىل رغبتها  بدفعه مؤكدة 
التدريب ولم يقترص عىل التدريب فقد زرعت ستة خطوط انتاج بدل اربعة واستطاعت مضاعفة االنتاج وبالتايل مضاعفة 
الربح  ايضا. ارصارها بان االرض بها الخري وهي اساس العطاء وايمانها بذلك ساعدها عىل ابتكار وسائل زراعية ساعدت 

عىل زيادة االنتاج .

عفاف تخطط االن لدفع ديون انشاء البيت البالستيكي من خالل بيع املنتوج الزائد من زراعة خطني اضافيني يف الجمل 
تستخدم  سوف  الواحد  الجمل  يف  املتبقيني  الخطني  اما  للعائلة  كمرصوف  عائدها  تستخدم  سوف  انتاج  وخطي  الواحد 
ربحهم إلقامة بيت بالستيكي جديد عىل الدونم اآلخر من ارض العائلة ،وهي تعترب هذا املرشوع بداية لسلسة مشاريع كانت 

تفكر بإقامتها ولكنها كانت مجمدة اىل حني توفر رأسمال كايف إلقامة املرشوع.

عفاف املزارعة البسيطة التي لم تتمكن من إكمال دراستها الثانوية كان املرشوع لها سندا يف ان تكون سيدة ريادية متميزة 
مبدعة وناجحة يف مرشوعها الحايل ويف مخططاها املستقبلية وكان عونا لها يف الحفاظ عىل ارضها واالستثمار فيها.
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خامسا: برنامج اإلعالم البيئي والتنموي:
“إن تزويد الناس باملعرفة البيئية، والكشف عن الجوانب والزوايا البيئية الفلسطينية والعربية غري املرئية وغري املعروفة أو املَُعتَّم 

عليها، يمنحان الرشائح الشعبية الثقة واألمان، ويتيحان لها فرصة التخطيط والتحرك نحو التغيري”.

الصحافة البيئية ال بد أن تكون مرآًة ملجتمعنا الفلسطيني والعربي. وبما أن املعلومات التي تنرش عرب الصحافة البيئية، قد يستخدمها 
الناس كمادة يتعلمون منها حول العالم والبيئة املحيطة بهم؛ فمن الرضوري العمل دائما عىل بلورة صحافة بيئية تتسم بالتوجه 

نحو حل املشاكل، من خالل الرتكيز ليس فقط عىل السلبيات واملمارسات الخاطئة، بل وأساسا، عىل الحلول الصديقة للبيئة.

يهدف الربنامج إىل زيادة وتطوير الوعي البيئي والتنموي لدى جميع فئات الشعب، عرب استخدام اإلعالم املقروء واملسموع واملرئي، 
والبيئة  بالزراعة  املختصة  اإلعالمية  والومضات  واملالحق  النرشات  وكذلك  التنموية،  واألبحاث  الدراسات  من  سلسلة  إصدار  وعرب 
والتنمية. كما يسهم الربنامج يف تطوير سياسات تنموية وتشجيع صناع القرار عىل اتخاذ القرارات، التي من شأنها حماية وتطوير 

البيئة والقطاع الزراعي بوجه خاص.

أهم املشاريع التي نفذت ضمن هذا الربنامج:

1. مرشوع االستثمار يف البيئة الفلسطينية بالرشاكة مع مؤسسة “هنريش بول” األملانية:

 أهم االنجازات التي تحققت خالل العام:

أوال: إعداد، إصدار ونرش 10 أعداد من مجلة »آفاق البيئة والتنمية« اإللكرتونية )خالل عام 2014(

ثانيا:  تنظيم 4 ندوات حوارية )اثنتان منهما متلفزتان( حول قضايا بيئية مختلفة )خالل عام 2014(، حملت العناوين التالية:

• منشآت التحلية يف قطاع غزة بني الحاجة اآلنية واملخاوف البيئية والوطنية االسرتاتيجية	

• اآلثار البيئية والصحية ملخلفات أسلحة االحتالل اإلرسائييل يف حروبه ضد قطاع غزة 	

•  هل يمكن فعالً بناء اقتصاد فلسطيني ُمقاوم؟	

• التنمية تحت االحتالل، الثابت واملتغري.	

ثالثا: إنتاج وتوزيع فيلم وثائقي بعنوان: »املحميات الفلسطينية...لوحات طبيعية ساحرة وتخريب إرسائييل منظم«

رابعا: تنظيم مؤتمر صحفي حول اآلثار الصحية والبيئية واملائية للعدوان اإلرسائييل يف صيف 2014 عىل قطاع غزة.

خامسا: تأسيس إذاعة إلكرتونية أولية ملجلة آفاق البيئية، وتسجيل وبث حلقتني تجريبيتني.

مرجع معريف ومعلوماتي مهم وشامل: مجلة آفاق البيئية

الفلسطينية البيئة  العديد من قضايا  البيئية إىل مرجع فلسطيني معريف ومعلوماتي مهم وشامل حول   تحولت املجلة اإللكرتونية 
 والعربية والعاملية.  وأصبح العديد من وسائل اإلعالم املحلية والعربية الورقية واملسموعة واملرئية واإللكرتونية يعتمد عىل ما ينرش يف
 هذا املرجع من تقارير ومعلومات. ويستفيد منه ناشطون بيئيون وباحثون وطالب وصحافيون ومنظمات أهلية وحكومية.  وتتميز
 املجلة بالتفرد والتميز دون منافس يف الكشف عن جوانب بيئية - سياسية فلسطينية وإرسائيلية وعربية خطرية وساخنة من خالل
 نرش متواصل وشبه أسبوعي لتقارير وتحقيقات بيئية مميزة ونوعية يف الصحافة الورقية، وأحيانا كثرية يف مواقع وصفحات بارزة
 عىل شبكة االنرتنت. ساهمت املجلة يف خلق حالة من الجدل يف املستويني اإلعالمي واملجتمعي املحليني حول بعض القضايا البيئية

والتنموية الهامة. وكان من أهم انجازات املجلة يف 2014:

• بث بعض اإلذاعات )صوت فلسـطني، أجيال، أمواج، Nissaafm ،fm 24 ،Raya fm، علم، صوت النجاح، وغريها( ونرش 	
بعض املواقـع اإللكرتونية، للعـديد من املعلومات واملعطيـات والتقـارير البيئية-السياسـية املأخوذة من املجـلة، ناهيك 
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عـن مقابـالت إذاعية وتلفزيونيـة عديدة )مع اإلذاعات والفضائيات( مع املحـرر املسـئول ملناقشـة قضـايـا بيئية هامة 
وسـاخنة أثريت يف املجـلة. ومن أبرز تلك الفضائيات:  “فلســطني اليـوم”، “فلســطني”، “امليـادين”، “الفلسطينية”، 

.Press TV ،New TV

•  من خالل بعض التقارير والتحقيقات البيئية التي نرشتها املجلة اإللكرتونية، والندوات التي ُتنََظم من خاللها، تمكنت 	
املجلة من تحريك بعض الجهات اإلعالمية والحكومية وغري الحكومية املسئولة، ملعالجة وحل بعض االنتهاكات واملشاكل 
والجرائم البيئية؛ ناهيك عن محاولة بعض مقرتيف الجرائم البيئية املترضرين من تقاريرنا وتحقيقاتنا ممارسة ضغوط 

وتهديدات عىل كتابنا وصحفيينا لتكميم أفواههم.

• ُمنح املحرر املسئول ملجلة آفاق البيئة والتنمية ومدير مرشوع “االستثمار يف البيئة الفلسطينية” )جورج كرزم( شهادة 	
شكر وتقدير من قبل مؤسسة “أمان” )االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة( “ألهمية تحقيقاته وتقاريره االستقصائية 
والشجاعة يف مناقشته موضوعات حساسة” )كما ورد يف حفل التكريم(، وبخاصة تقرير )مذكرة التفاهم حول “املرحلة 

األوىل” من مرشوع قناة البحرين: هل هي رشعنة فلسطينية-أردنية رسمية للنهب اإلرسائييل الضخم للمياه العربية؟(.

نبذة عن أعداد املجلة يف 2014:

معلومات مخترصة حول ما تناوله العددالعدد

البحرين، شباط 2014 قناة  مرشوع  من  األوىل  املرحلة  حول  التفاهم«  »مذكرة  عن  تحقيق 
وتقرير  الحصار،  بسبب  ملزروعاتهم  غزة  مزارعي  تجفيف  حول  آخر  وتقرير 
ري  حول  وتحقيق  مائيا،  جاف  بلد  فلسطني  بأن  اإلرسائيلية  املزاعم  يكذب 
املزروعات املنزلية باملياه الرمادية غري املعالجة، وتقرير حول كميات كبرية من 
املواد املرسطنة املنبعثة إىل الهواء واألرض والبحر من املصانع اإلرسائيلية يف مدن 

الساحل، ومعالجات غنية منوعة أخرى كثرية...  

2050 وعالقته أذار 2014  األكثر جفافا منذ عام   2013-2014 تقرير حول فصل شتاء 
بظاهرة التغري املناخي، وتحقيق عن »خربة ودادي« الواقعة تحت نريان املصانع 
اإلرسائيلية، وتقرير حول حفاظ إرسائيل عىل رسية تمتعها بفائض مائي كبري، 
الله والتلوث الهوائي الكارثي، تقرير حول  وتقرير أزمة السري الخانقة يف رام 
النقب، وتقرير حول مشاريع معالجة  بدو  املنظمة ضد  االعتداءات اإلرسائيلية 
املياه العادمة يف الضفة الغربية والتطبيع السيايس، وتقرير حول غياب القيود 
املفروضة عىل بيع األدوية البيطرية واملبيدات الزراعية، ومعالجات غنية منوعة 

أخرى كثرية...  

تقرير حول معاناة فلسطني من الجفاف الحاد غري املسبوق ألكثر من ثمانني نيسان 2014 
يوما والتغريات املناخية املستقبلية، وتقرير حول تعرض عمال النظافة للعديد 
وعدم  البيئية  االتفاقيات  أكرب  يف  إرسائيل  عضوية  حول  وتقرير  أألمراض،  من 
به  متع  بما  إال  فلسطيني  طفل  عطش  »ما  بعنوان:  وتقرير  جميعا،  احرتامها 
والتغطية عىل  االستعراضية  التنمية  تحليلية حول  ومقالة  إرسائييل«،  مستعمر 
األفعال التي تصنع وتكرس الفقر، إىل جانب مبادرات فلسطينية بيئية-تراثية 

مميزة وأفالم وثائقية، ومعالجات غنية منوعة أخرى كثرية... 

املنكوبة أيار 2014  فجار  بيت  غزة، وتحقيق حول  بحر  مياه  تحلية  منشآت  تقرير حول 
بيئيا، تقرير حول مشاريع استنبات األعالف الخرضاء دون تربة، وتقرير حول 
الضفة  يف  املستوطنني  عىل  تطبق  ال  التي  املتشددة  اإلرسائيلية  البيئية  القوانني 
الغربية، ومقالة حول التحرر من التحكم اإلرسائييل يف عملية إطعامنا وتجويعنا، 
املنازل  بني  العشوائية  »املداهن«  يف  املتمثل  الجوال  الرسطان  حول  وتحقيق 
وثائقية،  وأفالم  مميزة  بيئية  فلسطينية  مبادرات  جانب  إىل  مسحة،  قرية  يف 

ومعالجات غنية منوعة أخرى كثرية.
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تقرير حول األحياء االستعمارية املغمورة باملياه التي تحارص األحياء املقدسية حزيران 2014 
وادي  حول  تقرير  البيئة،  جودة  سلطة  رئيسة  مع  مقابلة  بتعطيشها،  وتتلذذ 
الناطوف الفلسطيني الذي تطحنه الكسارات اإلرسائيلية، تقرير حول املزارعات 
الغّزيات اللواتي يواجهن نوائب الدهر والحصار بالسالح األخرض، مقالة تحليلية 
واستغاللها،  بها  والترصف  الطبيعية  بمواردنا  املتعلقة  الشفافية  غياب  حول 

إضافة إىل معالجات غنية منوعة أخرى كثرية.

حدوث تموز 2014  واحتمالية  فلسطني  رضبت  التي  املتتالية  األرضية  الهزات  حول  تقرير 
زلزال كبري، مقالة تحليلة بعنوان: “التنمية” بالتمويل األجنبي وهم أم حقيقة؟، 
تقرير حول تلوث شواطئ قطاع غزة، تقرير حول مصنع إرسائييل يف  األغوار 
املحتلة إلنتاج الكمبوست امللوث بعنارص كيميائية ثقيلة وخطرة، تحقيق حول 
دورات التدريب اإلرسائيلية املصممة خصيصا للفلسطينيني العاملني يف القطاع 
الزراعي تحت إرشاف وزارة الزراعة اإلرسائيلية، إىل جانب مبادرات فلسطينية 

بيئية مميزة وأفالم وثائقية، ومعالجات غنية منوعة أخرى كثرية.

البرشية-أيلول 2014  للمحرقة  اإليكولوجية-السياسية-اإلنسانية  األبعاد  العدد  هذا  يعالج 
البيئية التي اقرتفها الصهاينة يف قطاع غزة، إضافة إىل حمالت مقاطعة إرسائيل 
وبضائعها؛ كما يحوي حلقة إذاعية خاصة حول »محاربة النزعة االستهالكية 
آفاق  تلفزيونية حول  ندوة  إىل  إضافة  املقاوم«،  واالقتصاد  البيئية  العقيدة  بني 

بناء اقتصاد فلسطيني مقاوم، ومعالجات غنية منوعة أخرى كثرية.

الزراعية، ترشين أول 2014  األرايض  عىل  اإلرسائييل  العدوان  أثر  حول  تقرير  العدد  هذا  يتضمن 
تقرير حول املبيدات الكيميائية األكثر انتشارا تهدد إنتاج الغذاء يف العالم، تقرير 
حول املدارس اإلرسائيلية التي تتعرض ملستويات مرتفعة من األشعة الكهربائية 
الركام  الفلسطينية، تقرير حول ماليني أطنان  املرسطنة باملقارنة مع املدارس 
»التنمية«  تحول  تحليلية حول  مقالة  معها،  البيئي  التعامل  غزة ومتطلبات  يف 
الفلسطينية إىل غالف ألمن االحتالل، إىل جانب مبادرات فلسطينية بيئية مميزة 

وأفالم وثائقية، ومعالجات غنية منوعة أخرى كثرية.

يتضمن هذا العدد تقارير وتحقيقات مثرية حول آثار العدوان البيئية-اإلنسانية ترشين ثاني 2014 
الفلسطينيني يف تحويل  املريعة عىل قطاع غزة، وأخرى تكشف تساوق بعض 
الضفة الغربية إىل مكبات للنفايات اإلرسائيلية الخطرة، وتقارير إضافية حول 
مبادرات  جانب  إىل  الفلسطيني؛  الثقايف-الحضاري  للموروث  االحتالل  رسقة 
فلسطني  )زيتون  إذاعية  وثائقية وحلقة  وأفالم  بيئية-تراثية مميزة  فلسطينية 

عىل أثري »آفاق«(....ومعالجات غنية منوعة أخرى كثرية.

يف كانون أول 2014  واملرسطنة  الثقيلة  حوالملعادن  مثرية  وتحقيقات  تقارير  العدد  هذا  يتضمن 
أجسام مشوهي وجرحى الحروب اإلرسائيلية عىل غزة، والتآكل الكبري والخطري 
لشواطئ غزة، والغازات اإلرسائيلية السامة املدمرة للجهازين العصبي والتنفيس 
أرايض  مع  إرسائيل  تعامل  ومواصلة  القدس،  يف  الشعبية  التظاهرات  لقمع 
الضفة الغربية باعتبارها مكبا لنفاياتها الخطرة بالتعاون مع بعض املتواطئني 
الفلسطينيني؛ إضافة إىل بعض التجارب والنماذج البيئية-التنموية الفلسطينية 

الناجحة واملميزة.... ومعالجات غنية منوعة أخرى كثرية.

يمكن قراءة أعداد املجلة عرب الرابط:

/www.maan-ctr.org/magazine
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املشاركة يف مؤتمرات وورشات عمل داخلية وخارجية:

عىل  الطالب  الطالع  لحم  وبيت  بريزيت  جامعتي  يف  املحارضات  من  العديد  يف  املشاركة  يف  البيئي  اإلعالم  برنامج  مسئول  ساهم 
التحديات البيئية وإرشاكهم يف الدفاع عنها. وكان ابرز تلك الندوات:

• “فوىض الكيماويات الزراعية يف الضفة وغزة”- محارضة  يف ندوة لطالب الدراسات العليا يف جامعة بريزيت يف كانون 	
ثاني 2014.

• “البيئة الفلسطينية يف ظل االحتالل وانعدام السيادة”- محارضة عامة يف جامعة بري زيت يف نيسان 2014.	

• “البدائل غري الكيميائية يف الزراعة الفلسطينية«- محارضة يف جامعة بري زيت لطالب الجغرافيا.	

• يف 	 قدمت  ورقة  نموذجا”-  املشرتكة  اإلرسائيلية-الفلسطينية  الصناعية  املناطق  الكولونيالية-األمنية:  املصالح  “تشابك 
جامعة  يف  عقد  الذي  نقدية”   نظرة  املحتلة-  الفلسطينية  األرايض  يف  الليربالية  التنمية  “ببدائل  الخاص  الدويل  املؤتمر 

بريزيت يف أيلول 2014.

• “املياه سالح إرسائييل للتنكيل املنهجي بالفلسطينيني والتلذذ بتعطيشهم”- ورقة قدمت يف مؤتمر”العدالة البيئية بني 	
انتهاكات االحتالل وتعديات املجتمع” الذي عقد يف جامعة بيت لحم يف كانون أول 2014

2. مرشوع تعزيز الهم البيئي كممارسة ورشاكة وقضية:

يهدف املرشوع إىل تفعيل املشاركة املجتمعية يف اإلصالح البيئي مدينة غزة، بلدة الزوايدة، بيت الهيا، ومدينة رفح من خالل حشد 
الدعم والتأييد للقضايا البيئية املختلفة ورصد االنتهاكات البيئية وتخطيط وإدارة املبادرات املجتمعية البيئية.

أهم انجازات املرشوع:

• تنفيذ 50 ساعة تدريبية حول حشد الدعم والتأييد للقضايا البيئية املختلفة ورصد وتحرير االنتهاكات البيئية وتخطيط 	
وإدارة املبادرات املجتمعية ل 16 شاب وفتاة من خريجي العلوم البيئية.

• البيئية 	 الَحوكمة  املجتمعية يف منظومة  املشاركة  املحلية والعاملية وتحفيز  البيئية  املخاطر  لقاء توعوي حول   14 تنفيذ 
بمشاركة 136 امرأة و99 رجل.

• تشكيل 5 لجان مجتمعية للضغط واملنارصة حول القضايا البيئية )2 يف غزة، 1 يف الشمال، 1 يف الزوايدة، 1 يف رفح(، 	
حيث تضم كل لجنة 15 عضوا بمجموع إجمايل 75 عضو)39 إمرأة، 36 رجل(.

• تنفيذ 12 ساعة تدريبية حول الضغط واملنارصة وتخطيط وتنفيذ املبادرات املجتمعية وكيفية مراقبة وتوثيق االنتهاكات 	
البيئية ل 75 من أعضاء اللجان املحلية.

• إصدار مدونة لرصد السلوك البيئي للمؤسسات والبلديات وتشجيع املمارسات البيئية السليمة عىل صفحة الفيس بوك 	
 org2014.msca/com.facebook.www//:https

• توزيع 2500 نسخة من مدونة السلوك البيئي عىل 100 مؤسسة من مؤسسات املجتمع املدني.	

• عقد مؤتمر حول املخاطر البيئية الناجمة عن حرب غزة بحضور 55 من الخرباء واألكاديميني يف مجال علوم البيئة.	

• 100 شخص من املجتمع املحيل وقد شملت املبادرات تنظيف وتجميل وتخضري 	 5 مبادرات مجتمعية بمشاركة  تنفيذ 
نفايات  مكب  وتنظيف  إزالة  األخرية،  الحرب  جراء  نازحني  تأوي  مدرسة  وزراعة  تخضري  العامة،  املنتزهات  من  اثنني 

عشوائي تم إنشائه نتيجة الحرب األخرية، وتنظيف وتشجري موقف سيارات عمومي وسط غزة.
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• إصدار نرشتني حول مشاكل بيئية ملحة يف مجتمعات قطاع غزة.	

• توزيع 1500 نسخة لنرشات حول مشاكل بيئية ملحة يف مجتمعات قطاع غزة.	

أنشطة بيئية متنوعة:

• الله الساعية إىل تشجيع تطوير 	 الله: ساهم مركز »معا« بدعم جهود بلدية رام  دعم عيني للمدارس الصديقة للبيئة يف رام 
ضمن  املركز  عمل  استمر  وقد  السليمة.  البيئية  املمارسات  تطبيق  عىل  الطلبة  وتشجيع  املدينة،  يف  للبيئة  الصديقة  املدارس 
اللجنة التوجيهية والتقيمية بتطوير هذا املرشوع الختيار املدارس الصديقة للبيئة، وتقييم أنشطة املرشوع أثناء التنفيذ وتقييم 
املدارس يف مجال الصحة والوعي البيئي. كماقام املركز بتنظيم مسابقة بيئية ل 100 طالب من النادي الصيفي البيئي الذي 
قرطاسية  عىل  اشتملت  للطلبة  عينية  هدايا  تقديم  الله. حيث  رام  مدينة  يف  مدرسة   11 من   )9 -  5( الصفوف  طلبة  يضم 

ومنشورات بيئية. 

• ورشات توعية لكيفية التعامل مع مخلفات العدوان: تم عقد 61 ورشة للتوعوية مع كيفية التعامل مع مخلفات الحرب يف قطاع 	
غزة والتخلص منها بصورة آمنة وسليمة.
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قصص نجاح:
1. مجلة آفاق البيئة والتنمية ...قصة نجاح العنوان البيئي األول يف فلسطني

بدايات املجلة األوىل كانت يف الفرتة ما بني أعوام 1995 - 2000؛ إذ كانت آنذاك عبارة عن ملحق أسبوعي من صفحة واحدة يف 
جريدة القدس، ومن ثم يف جريدة األيام، تشمل مواضيع زراعية وبيئية معدة بلغة علمية وكتابة مهنية رصينة. واعتربت الصفحة 
األسبوعية يف حينه طفرة يف املضمون نظراً لكون البيئة بعيدة عن اهتمامات األوساط الشعبية والرسمية؛ حتى باتت تصدر بشكل 
شهري كملحق ورقي يوزع مع صحيفة األيام، بالتزامن مع تخصيص موقع الكرتوني للمجلة منذ عام 2008، تحول يف العام الذي 

يليه اىل مجلة الكرتونية متخصصة تصدر شهرياً. 

عموما،  الناس  وممارسات  سياسات  يف  للتأثري  التنموية،   – البيئية  العلمية  املعرفة  لنرش  فّعالة  إعالمية  وسيلة  املجلة  غدت  اليوم 
واملؤسسات الحكومية واالقتصادية والتنموية والتعليمية والصحية وغريها، فضالً عن املنظمات غري الحكومية واألهلية والجماهريية.

تعالج املجلة العديد من املحاور البيئية الهامة مثل:  الطاقة املتجددة وترشيد استهالك الطاقة، التغريات املناخية، التنوع الحيوي، 
تدهور األرايض، املياه، إدارة النفايات، الكوارث البيئية، وغري ذلك من املسائل البيئية امللحة. كما تسلط املجلة الضوء عىل القضايا 
للبيئتني  املعادية  الصهيوني  االحتالل  ممارسات  وترصد  املعارصة.  والعاملية  والعربية  الفلسطينية  البيئية  واملشكالت  والظواهر 

الفلسطينية والعربية.

2. أصداء واسعة لتقرير بيئي حول مرشوع قناة البحرين

عىل خلفية نرش تقرير )»مذكرة التفاهم« حول »املرحلة األوىل« من مرشوع قناة البحرين: هل هي رشعنة فلسطينية-أردنية رسمية 
للنهب اإلرسائييل الضخم للمياه العربية؟( يف مجلة آفاق اإللكرتونية )شباط 2014( ويف جريدة القدس وموقع وطن لألنباء وطقس 
 New ،فلسطني، جرت مقابالت عديدة مع املحرر املسئول للمجلة »جورج كرزم«مع بعض الفضائيات ومحطات التلفزة )امليادين
TV، تلفزيون وطن...(، إضافة إىل بعض اإلذاعات املحلية مثل صوت فلسطني، وراديو أجيال وغريهما... وإثر نرش التقرير، تشكلت 

.EWASH مجموعة متابعة وضغط مشكلة من بعض املنظمات غري الحكومية ومؤسسات املجتمع املدني، بما يف ذلك منظمة

يف أعقاب نرش ذات التقرير، نظمت مؤسسةHeinrich Boll   يف نيسان 2014 ورشة عمل خاصة حول املوضوع. ونظمت كذلك 
واشنطن،  مذكرة  موقفها بخصوص  للدفاع عن   )2014 )آذار  التفاهم”  “مذكرة  اجتماعا موسعا حول  الفلسطينية  املياه  سلطة 
الفلسطينية  الفلسطيني الرسمي يف املرحلة األوىل من مرشوع قناة البحرين.كما وعقدت شبكة املنظمات األهلية  وتوضيحاملوقف 
البحرين  قناة  ومرشوع  واشنطن  اتفاقية  صورة  يف  لوضعهم   2014 آذار   24 يف  الترشيعي  املجلس  أعضاء  بعض  مع  اجتماعا 

وخطورتها...فبادر أعضاء املجلس الترشيعي إىل التحرك الستجواب ذوي الصلة بمذكرة / اتفاقية واشنطن.

وعىل ضوء التقرير وما أثاره من اهتمام وتحرك جهات مختلفة، نظمت شبكة املنظمات األهلية الفلسطينية يف  أيار 2014 ورشة 
عمل حول اتفاقية واشنطن، قدم فيها ورقة رئيسية حول مذكرة/ اتفاقية واشنطن، من وحي التقرير املذكور. وأوصت الورشة 
املجلس  من  أعضاء  فيها  يشارك  وموسعة  مشابهة  أخرى  عمل  ورشة  عقد  أيضا  وتقرر  واشنطن.  تفاهم”  “مذكرة  ذاتهابرفض 
الترشيعي ومن منظمة التحرير ومن الرئاسة وتعميم الفعاليات عىل الجهات الشعبية. كما أوصت الورشة اعتبار الهيئة املستقلة 
لحقوق اإلنسان رشيكاً يف أية فعالية قادمة؛ إضافة إلعداد والتنسيق لورشات عمل مستقبلية حول ذات املوضوع وبما يتماىش مع 

التوصيات.

كما أصدرت شبكة املنظمات األهلية الفلسطينية يف أيار 2014 بياناً صحفياً بخصوص تنفيذ املرحلة األوىل من مرشوع قناة البحرين 
)“مذكرة تفاهم” واشنطن(، جاء محتواه من وحي التقرير املذكور، كشفت فيه عن معطيات جديدة مثرية إضافية حول موضوع 
املرحلة التجريبية ملرشوع قناة البحرين )دور رشكة “ميكوروت” اإلرسائيلية يف املرشوع وغري ذلك- مجلة آفاق البيئة والتنمية، آذار 

  .)2014

وقامت مجلة آفاق البيئة والتنمية اإللكرتونية بنرش تقرير اضايف )آذار 2014( بعنوان: “الواقع الهيدرولوجي والرسقة اإلرسائيلية 
الضخمة للمياه الفلسطينية يكذبان مزاعم االحتالل بأن فلسطني بلد جاف مائياً”؛ كشفت فيه عن جوانب إضافية حساسة لم تنرش 

يف التقرير السابق تبني ان كون فكرة محطة التحلية يف العقبة هي يف األصل اخرتاع رشكة ميكوروت اإلرسائيلية.

برنامج اإلغاثة الطارئة والمساعدات اإلنسانية
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سادسا: مشاريع اإلغاثة الطارئة والمساعدات اإلنسانية:
للممارسات  تعرضوا  الذين  الفلسطينيني  املواطنني  احتياجات  تلبية  إىل  ينفذها،  التي  الطارئة  اإلغاثة  مشاريع  عرب  املركز  يسعى 
واإلجراءات اإلرسائيلية القمعية، الناتجة عن الحصار املفروض عىل قطاع غزة وعمليات اإلغالق واالحتياجات املتالحقة للتجمعات 
السكانية، والتوغالت واالعتداءات املتكررة عىل الناس وممتلكاتهم، وتدمري األرايض واملنشآت الزراعية، وعزل للمناطق وبناء جدار 
املناطق. كل ذلك وغريها من  العديد من  العرقي يف  التطهري  العنرصي، ومصادرة األرايض واملياه، وتنفيذ سياسة  الضم والفصل 
املمارسات التعسفية نتجت عنها ظروف معيشية صعبة أدت إىل حرمان تلك الفئات من أبسط االحتياجات اإلنسانية. ويعمل املركز 
عرب شبكة عالقاته املحلية والدولية إىل توفري ما يمكن توفريه لتقديم يد العون والدعم للفئات األكثر ترضرا، والسعي للتعويض عن 

النقص الحاد يف الخدمات األساسية.

املشاريع واألنشطة االغاثية والطارئة التي نفذها املركز خالل عام 2014

املشاريع االغاثية يف قطاع غزة:

نفذ مركز “معا” العديد من املشاريع االغاثية، جاء معظمها للتخفيف من معاناة املواطنني الذي أعقب الحرب األخرية، حيث نفذ 
املركز تدخالت نوعية وعاجلة مثل توزيع القسائم الرشائية والطرود الغذائية ومياه الرشب.

اوال: برنامج القسائم الرشائية العاجل إلغاثة منكوبي الحرب1:

تمكن مركز معا من توفري425,419 قسيمة رشائية ل 66,542 عائلة بقيمة إجمالية وصلت إىل أكثر من 43 مليون شيكل عرب 
برنامج الغذاء العاملي التابع لألمم املتحدة بالتعاون مع مؤسسة »اوكسفام« وذلك خالل الفرتة الواقعة ما بني شهر تموز وحتى 
كانون أول عام 2014،حيث حصلت العائالت املذكورة عىل عدد من القسائم الرشائية لرشاء الغذاء بمعدل 6 قسائم لكل عائلة خالل 

الفرتة املشار اليها أعاله..

القيمة بالشيكلعدد االفرادعدد العائالتالعددالوحدةالنشاط

قس�ائم غذائية عرب برنامج الغذاء 
العاملي بالتعاون مع اوكسفام

425,419.0066,542393,42243,461,686.00قسيمة

ثانيا: األنشطة االغاثية األخرى ضمن املشاريع للتخفيف من ارضار الحرب

الحرب  اثر  املنكوبني  للمواطنني  الدعم  تقديم  التي ساهمت يف  الهامة  النشاطات واالنجازات  العديد من  املركز من تحقيق  تمكن 
الهمجية التي نفذها االحتالل. يمكن تلخيص أهم التدخالت االنسانية يف الجدول التايل:

جدول يلخص أهم انجازات املركز يف مجال االغاثة يف قطاع غزة عام 2014:

العددالوحدةاملجالالنشاط
 عدد العائالت
املستفيدين

املناطق املستهدفةعدد االفراد

تعقيم املدارس التي استخدمت 
كمالجئ

مدينة غزة ومحافظة شمال 27,872 28مدرسةالتعليم
غزة

توزيع قسائم لرشاء  زي 
مدريس

جميع املحافظات12,4825,03112,482قسيمةالتعليم

1. هذه القسائم ال تدخل يف حساب امليزانية اإلجمالية للمشاريع حيث تم ادراجها بشكل منفصل كمساعدات مبارشة للمستفيدين تم رصفها مبارشة من 
املمولني ذوي العالقة اىل املوردين وأصحاب املحالت التجارية التي تعامل معها املركز.
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العددالوحدةاملجالالنشاط
 عدد العائالت
املستفيدين

املناطق املستهدفةعدد االفراد

توزيع قسائم لرشاء حقائب 
مدرسية

جميع املحافظات3,000 3,000قسيمةالتعليم

مدينة غزة   5305303,445سلةالغذاءتوزيع سالت غذائية

توزيع قسائم رشائية لرشاء 
الغذاء ومواد التنظيف

محافظة خانيونس6186184,030قسيمةالغذاء

مساعدات توزيع بطانيات
عينية

مدينة غزة2,0005003,250غطاء

مساعدات توزيع مالبس
عينية

جميع املحافظات6,000 6,000قسيمة

مساعدات توزيع فرشات
عينية

محافظة خانيونس15050325فراش

مساعدات توزيع فرشات
عينية

مدينة غزة1,0005003,250فراش

توفري دعم نفيس لألطفال 
الذين عانوا من الحرب

جميع املحافظات746 1,621جلسة الدعم النفيس 

توفري دعم نفيس لألطفال 
الذين عانوا من الحرب

ايام الدعم النفيس 
ترفيهية

محافظة خانيونس60,057 631

توزيع مساعدات نقدية ملكني 
العائالت املنكوبة من االستجار 

)200 دوالر لكل عائلة(

االسكان 
واملأوى

منحة 
بدل 
ايجار

جميع املحافظات1,3511,3517,977

تصليح محطات وانابيب 
ومولدات كهربائية لشبكات 

املياه وشبكات الرصف الصحي

املياه والنظافة 
الصحية

وحدة 
رصف 
صحي

جميع املحافظات113,160 74

حقيبة مواد وأدوات نظافة 
شخصية

املياه والنظافة 
الصحية

مدينة غزة5315313,451حقيبة

املياه والنظافة قسيمة لرشاء مواد التنظيف
الصحية

vouch-
er

جميع املحافظات14,00014,00091,000

املياه والنظافة توزيع مياه رشب
الصحية

مرت 
مكعب

مدينة غزة، محافظة شمال 12,2732,85321,142
غزة، املحافظة الوسطى، 

محافظة خانيونس

أكثر من 754 الف مواطن يف القطاع استفادوا من نشاطات مركز »معاً« االغاثية التي أعقبت العدوان عىل القطاع 

ثالثا: تدخالت طارئة أو إنسانية أخرى يف قطاع غزة:

توزيع مساعدات نقدية عىل األرس التي تعاني انعدام األمن الغذائي يف الفرتة التي سبقت العدوان من خالل مرشوع “تلبية . 1
االحتياجات اإلنسانية الناجمة عن األزمات” املمول من مؤسسة “اوكسفام”، حيث قام املركز بتوزيع مساعدات نقدية عىل 241 
أرسة تراوحت قيمتها لألرسة الواحدة من 160 - 630 شيكل شهريا وملدة شهرين يف املرحلة االوىل من املرشوع وتوزيع دفعتني 

من املساعدات النقدية عىل 249 أرسة فقرية.
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تأهيل 222 منزل ترضرت بسبب املنخفض الجوي الذي رضب القطاع )188 يف محافظة رفح و34 يف محافظة شمال غزة(.. 2

تنفيذ أعمال الصيانة ل1,100 مرت من شبكات الرصف الصحي.. 3

تنفيذ أعمال الصيانة ل 13,000 مرت من شبكات املياه العامة املترضرة جراء العدوان األخري.. 4

تنفيذ أعمال الصيانة ملحطتني من محطات ضخ الرصف الصحي وبرئ واحدة للمياه العادمة.. 5

 تنفيذ أعمال الصيانة ل11 مولد كهربائي يف  محطات ضخ مجاري ترضرت جراء العدوان األخري مما ساهم يف تعزيز الحماية 6. 
ل 394,521 مواطن من خالل منع فيضان املياه العادمة يف مدن غزة، رفح، بيت الهيا، ومخيم النصريات.

ساهم تنفيذ املشاريع االغاثية يف خلق 13,686 يوم عمل ل 276 عاطل عن العمل.. 7

عقد 61 ورشة توعوية حول سبل التعامل مع مخلفات الحرب ل 1416 مواطن.. 8

تنفيذ زيارات توعوية وتفقدية ل 6870 منزل.. 9

توزيع طرود غذائية عىل 33 أرسة مترضرة من العدوان عىل غزة وتوزيع أغطية وكشافات إنارة عىل 20 أرسة أخرى.. 10

إنشاء 3 مراكز للعائلة يف قطاع غزة لتقديم الدعم النفيس واالجتماعي للطالئع.. 11

اللعب اآلمنة املخصصة الستقبال األطفال . 12 النفيس يف مناطق  الدعم  لتقديم خدمات  16 مركز عائلة ومؤسسة قاعدية  تأهيل 
والعائالت يف كل من جباليا ودير البلح ورفح وخانيونس. 

رسم يوضح أهم االنجازات يف مجال االغاثة التي حققها املركز يف قطاع غزة عام 2014

املشاريع االغاثية يف الضفة الغربية:

 1. مرشوع “التخفيف من مخاطر الظروف الجوية يف مناطق ج”

الربد  وخصوصا  الجوية  الظروف  مواجهة  من  لتمكينهم  مساكنهم  صيانة  خالل  من  السكان  صمود  تعزيز  إىل  املرشوع  يهدف 
واألمطار. حيث تم تزويد املستفيدين بشوادر مقاومة لألمطار والرياح لحماية مساكن املواطنني وحماية ماشيتهم أيضا.
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أهم انجازات املرشوع:

• تحصني 483 مسكن يقطن بها 3085 موطن من التعرض للظروف الجوية القارصة.	

• تحصني 132 حظرية بالشوادر لحماية الثروة الحيوانية من الربد.	

• تقليل نسبة الوفيات ضمن املاشية بنسبة 97 % وبني املواليد الجدد من األغنام بنسبة 68%.	

• توزيع 622 شادر مقاوم للظروف الجوية عىل التجمعات الرعوية يف محافظات القدس، رام الله، وطوباس.	

جدول بيني توزيع الشوادر يف مناطق ج

عدد الشوادر املحافظة اسم التجمع

8 القدس بري نباال/بدو تل العدسة

5 القدس جبع/بدو تل العدسة

8 القدس جبع/تجمع كسارات أبو شوشة

34 القدس بدو بيت حنينا البلد

18 القدس البقعة

13 رام الله عني قينيا )وادي الدولم(

30 رام الله وادي السيق

45 رام الله عني الررشاش

58 رام الله راس التني

76 رام الله وادي سلمان/بيت لقيا

52 طوباس منطقة الفارسية

34 طوباس منطقة حمامات املالح

57 طوباس منطقة عني الحلوة

12 طوباس خربة مكحول

13 طوباس الحديدية

6 طوباس خربة سمرا

30 طوباس الحمصة

48 طوباس ابزيق

21 طوباس خربة يرزا

24 طوباس تل الحمة

30 طوباس الراس األحمر

622 املجموع

2. نشاطات أخرى:

• الجفتلك، فصايل، 	 األغوار )مرج نعجة،  الفقرية يف قرى  األرس  600 طالب من  توزيع قرطاسيه وحقائب مدرسية عىل 
فروش بيت دجن( ضمن مرشوع »جود«.

• ترميم األرضار التي لحقت بمدرسة فصايل الفوقا عقب عاصفة “اليسكا”.	

اليسكا. حيث تم تزويد مواد عازلة  الفوقا عقب عاصفة  التي لحقت بمدرسة فصايل  قام مركز معا بتصليح االرضار 
للرطوبة لثالث غرف صفية، بناء حاجز أسمنتي حول املدرسة ملنع تدفق مياه األمطار إىل املدرسة، وبناء مظلة لروضة 

األطفال املجاورة للمدرسة.
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قصص نجاح:
1. أرسة “صفاء صبح” تحصل عىل غذاء متوازن من خالل توزيع القسائم الغذائية

تعيش صفاء وهيأم ل5 أطفال يف بيت الهيا شمايل قطاع غزة. واجهت هذه األم صعوبة يف توفري الغذاء املناسب ألطفالها الذين ترتاوح 
أعمـار األطفـال من 3 - 15 سـنوات. حيث ان املعيل الوحيد لألرسة هو الزوج الذي ال يعمـل بانتظام ويتحصل عىل دخل ال يتجاوز 
500 شـيكل شـهريا.  تعاني األرسة من موضع اقتصادي صعب جداً. بدأت األرسة االستفادة من مرشوع القسائم الغذائية مع بداية 
عـام 2012، ويتضمن العديد من األصناف املتنوعة التي تشـتمل عىل جميع العنارص الغذائية التي يحتاجها اإلنسـان من بروتينات 
وفيتامينات وحديد وكالسـيوم مثل البقوليات بأنواعها واملفتول والربغل والفريكـة والبيض وجميع منتجات األلبان والتونة والزعرت 

والدقة والزيت النباتي وزيت الزيتون والخبز والدقيق.

عانت املسـتفيدة صفاء وأطفالها – سـابقاً- من فقر دائم ونقص واضح يف الكالسـيوم، كما عانى أطفالها من تأخر بروز األسـنان 
ومرض لني العظام الذي بدا واضحاً يف تقوس األرجل لدى األطفال، كما كان ملحوظاً شحوب الوجه بسبب فقر الدم واإلرهاق الدائم 

لدى أفراد األرسة عند بذل أي مجهود.

بعد تدخل مركز معاً من خالل مرشوع القسيمة االلكرتونية، بدأ يظهر تحسن ملموس عىل صحة أطفال املستفيدة حيث أصبحوا  أكثر 
نشاط وحيوية، كما انعكس ذلك عىل تحصيلهم الدرايس باإليجاب، وبدأ التقوس يف أرجلهم يتالىش.  تذكر صفاء أنها توجهت إىل عيادة 
املنطقة ملتابعة حالتها الصحية  وعمل بعض الفحوصات والتحاليل الروتينية، واستفرس الدكتور عما إذا كان هناك تغري قد طرأ عىل 
حياتهم خاصة أنها تتناول الدواء منذ فرتة طويلة ولم يظهر مثل هذا التحسن، حيث تبني من الفحص ارتفاع نسبة الهيموجلوبني يف الدم 
ونسبة الكالسيوم أصبحت طبيعية، فأخربته بأنها أصبحت إحدى مستفيدات مرشوع القسائم الرشائية منذ 2012، حيث تقوم بالتسوق 
من السوبرماركت بشكل أسبوعي لألصناف املتعددة ايل تتيحها هذه القسيمة.صفاء سعيدة بحصولها عىل القسيمة الغذائية، وتتمنى 

بان تستمر يف الحصول عليها  لتقديم طعام صحي و متنوع ألطفالها بشكل يومي بما يضمن صحة جيدة وتحصيل درايس أفضل.

2. املساعدات املالية تساعد ربيع عىل تامني مأوى لعائلته يف الشتاء بعد تدمري مسكنه أثناء العدوان عىل غزة

يعاني املواطن”ربيع اللوح” من دير البلح من وضع اقتصادي صعب بعد العدوان عىل غزة، حيث تم تدمري منزله بشكل كيل. ودمر 
العدوان ايضا مصدر رزقه الوحيد الذي هو عبارة عن مزرعة أرانب تتكون من 100 أرنب. وقف ربيع يف حرية من امره وهو يفكر 
يف حل يمكنه من إعالة افرد أرسته املكونة من 5 أفراد.  استغرق بناء منزله وتجهيزه ثمانية سنوات، وقد سكنه عدة سنوات قبل أن 

تقوم قوات االحتالل بقصفه بسبب قربه النسبي من الحدود مع الجانب االرسائييل.

جاءت املسـاعدة املالية يف الوقت الذي فيه ربيع هو يف أمس الحاجة إىل مأوى له وألرسته ليؤمن لهم الحماية الالزمة من الربد واملطر 
خاصـة يف فصـل الشـتاء، إضافة إىل مصدر دخل يعيل به أرسته. بـدأ ربيع حديثه مع طاقم املرشوع قائالً “هذه املسـاعدة الكريمة 
ساعدتني عىل استئجار منزل خالل الشتاء، هكذا سأؤمن مأوى ألطفايل من الربد واألمراض خالل هذا الفصل”، ويحاول ربيع حالياً 
الحصول عىل التمويل الالزم إلنشـاء مأوى خاص به وإعادة إنشـاء مزرعة األرانب املدمرة، مسـتطرداً بقوله:” كنت أتمنى أن يكون 
هنـاك دفعات مالية أخرى السـتعادة مصدر رزقي الذي فقدتـه مع قصف املنزل وهو مزرعة األرانب لكـي أتمكن من مواجهة هذه 
الظروف الصعبة”، مقدماً شـكره ملا قدمته له املؤسسـة من منحة مالية وإن كانت صغرية – كما يصفها املستفيد-ولكنها ذات قيمة 

عالية خاصة أنه لم يحصل عىل مساعدات من مؤسسات أخرى.

3. ارسة خولة يف مأمن من تقلبات الطقس بعد ترميم بيتها

تعاني العديد من األرس الفلسـطينية املهمشـة القاطنة يف منطقة الشـوكة يف محافظة رفح من تبعات األرضار التي أعقبت املنخفض 
الجـوي الذي تعـرض له قطاع غزة يف العام الفائت. خولة حمدان الصويف هي املعيل الوحيد ألرستها املكونة من 6 أطفال و ذلك بعد 
فقدت زوجها ومعيل أطفالها منذ ثالث سـنوات، تسـكن خولة وأطفالها يف بيت متواضع سـقفه من الزينكو املهرتئ ومسـاحته ال 
تتجاوز 70 مرتاً مربعا. بات املنزل يفتقر لكل مكونات املسكن اآلمن بعد املنخفض الجوي.  فجدرانه الخشبية وسقفه املهرتئ يعرضا 
خولة وبيتها وأطفالها للغرق يف كل موسم شتاء وبالتايل يبقى أطفالها عرضة اإلصابة بوعكات صحية بشكل دائم مما يضطرها لرتك 

بيتها والسكن مع أقاربها حتى ينتهي فصل الشتاء.

قام مركز معا بتغيري سقف البيت الذي تقطن فيه خولة واستبدله بألواح “السكوريت” القوية واملدعمة جيدا وقام أيضا بتدعيم جدران 
البيت بما يجعلها قوية يف مواجهة الرياح واألعاصري مما جعل البيت يوفر لخولة وأرستها األمن ويحميهم من الظروف الجوية السيئة، 
لـم تعـد خولة اليوم بحاجة لرتك بيتها بعد اليوم و لم تعد تخىش عىل أطفالها وبيتها مـن الغرق، فبيتهم اليوم يحتضنهم ويوفر لهم 

الحماية الالزمة وأطفال خولة يستطيعون الدراسة المتحاناتهم املدرسية بكل هدوء وبدون معاناة التنقل من بيت آلخر.
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اإلصدارات املرئية واملطبوعة يف 2014:

قدرات  وتنمية  توعية  تستخدم كوسيلة  أنها  كما  تنفيذها،  يتم  التي  التنموية  املشاريع  من  أساسيا  املركز جزءاً  منشورات  تشكل 
إضافة إىل وسيلة ناجحة يف عمل املركز يف مجال املنارصة والضغط. وقد شهد عام 2014 غزارة يف اإلنتاج والنرش. وتمكن املركز من 
إصدار 28 نوعاً من املطبوعات ما بني ورقة حقائق، دليل تدريبي، تقرير صحفي، نرشة إرشادية، مجلة البيئة والتنمية وحلقات 
تلفزيونية باللغتني العربية واالنكليزية، وكذلك مجموعة من األفالم القصرية والتقارير املصورة. إضافة إىل موقع خاص باملركز عىل 
الفيسبوك، وبعض املواقع الخاصة ببعض املشاريع والتي لعب املشاركون فيها دورا أساسيا يف إنشائها وتحديثها. نذكر من أهم 

هذه املنشورات:

معلومات مخترصة حول املنشورنوع اإلصدار اسم/ عنوان اإلصدار

شاب كتيب األغوار الفلسطينية آفاق وتحديات 1  40 من  تتكون  التي  الشباب  شبكة  خالل  من  النرشة  عمل  تم 
وصبية من 15 تجمع سكاني يف االغوار حيث تهدف هذه النرشة تشجيع 
االستثمار يف مناطق االغوار حيث تحتوي عىل امتيازات يقدمها الشباب 
العاملة  االيدي  توفري  واملستثمرين  للرشكات  الدراسات  عمل  يف  تتمثل 
املهرة ايضا تحتوي عىل امتيازات من وزارة االقتصاد ووزاة العمل وزارة 

الزراعة وغريها من املؤسسات االخرى 

زراعة األرايض املمنوعة )وثاثقي باللغة 2
االنجليزية(

منع فيلم وثائقي و  االحتالل  قبل  من  »ج«  ارايض  استغالل  الضوء عىل  يسلط  فيلم 
املزارعني الفلسطينني من وصولها

املبادرات كتيبكتيب املبادرات3 وفشل  نجح  واسباب  املبادرات  تصميم  كيفية  عن  مقدمة 
املجتمعية

كتاب يحتوي عىل 25 قصة واقعية توثق العدوان اإلرسائييل األخري عىل كتيب قصص توثق العدوان 4
قطاع غزة تم اصداره وتوزيع 1000 نسخة منه 

فيديو قصري عن مشكلة الكهرباء يف قرى األغوار.فيلم وثائقيالعيش يف الظالم5

املحميات الفلسطينية...لوحات طبيعية 6
ساحرة وتخريب إرسائييل منظم

فيديو قصري عن املخاطر التي تهدد املحميات الفلسطينية فيلم وثائقي

إصدار ونرش 10 أعداد من مجلة »آفاق البيئة والتنمية« اإللكرتونيةمجلة الكرتونيةمجلة »آفاق« البيئية7

هي مجموعة من املبادئ اإلرشادية التي ال تحمل الطابع القانوني ولكنها مدونةمدونة السلوك البيئي للبلديات8
تمثل التزام مهني وأخالقي يف التعاطي مع قضايا معينة يف حالة التزام 
املؤسسة بها. هي تلخص معايري السلوك واملمارسات املتوقعة من جهة 

تتبنى املدونة يف إطار قضية معينة.

رصد وتوثيق بعض مشاكل الرصف 9
الصحي يف قطاع غزة

تـم إصـدار هـذه النرشة مـن خالل املرصـد البيئـي املجتمعـي: وهي نرشة
مجموعـات مـن اللجان املحليـة تم تكوينهـا وتدريبها خـالل املرشوع 
ومهمتهـا رصد االنتهاكات البيئية وحشـد الدعم والتأييد عىل املسـتوى 
املجتمعـي والوطني يف إطار الحد منهـا، ويف هذه الورقة تم الرتكيز عىل 

مشكلة الرصف الصحي عرب طرح امثلة واقعية.

رصد وتوثيق بعض مشاكل النفايات 10
الصلبة يف قطاع غزة

تم إنجاز هذه النرشة من خالل املرصد البيئي املجتمعي: وهي مجموعات نرشة
من اللجان املحلية تم تكوينها وتدريبها خالل املرشوع ومهمتها رصد 
االنتهاكات البيئية وحشد الدعم والتأييد عىل املستوى املجتمعي والوطني 
الرصف  مشكلة  عىل  الرتكيز  تم  الورقة  هذه  ويف  منها،  الحد  إطار  يف 

الصحي عرب طرح امثلة واقعية.

كتاب يحتوى عىل 25 قصة حقيقة توثق الجرائم اإلرسائيلية التي حدثت كتاب شاهد عىل العدوان 12
ضد الفلسطينيني خالل العدوان األخري عىل غزة ، حيث تروى القصص 

بلسان أصحابها الذين عاشوها لحظة بلحظة. 
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معلومات مخترصة حول املنشورنوع اإلصدار اسم/ عنوان اإلصدار

بوسرت تم تصميمه ضمن حملة » باقون ما بقي الزعرت والزيتون«  حيث بوسرت شعب واحد ال يتجزأ 13
تتجسد فيه رضورة الوحدة بني شطري الوطن. 

أجنـدة سـنوية يصدرها املركـز وتوزع عىل نطاق واسـع عـىل موظفي اجندة سنويةأجندة العام 142015
املؤسسـات الرشيكـة ومسـئولني وإعالميـني وأكاديميـني. وتتضمـن 
األجندةنبذة تعريفية عن املؤسسـة، نبذة تعريفية عن الواقع الفلسطينية 
وابرز التحديات الحالية، تعريف بأهم املواقع األثرية والتاريخية،  تقارير 
منوعـة عن املنطـق العازلـة، الجدار العـازل، الوضع يف مدينـة القدس، 
التضييق عىل الحريات الذي يمارسـه االحتالل، وغريها من املواضيع. كما 
وتحتوي األجندة عن إحصاءات مهمة تلخص الواقع الجغرايف والسـكاني 

يف األرايض الفلسطينية باألرقام. 

نرشة تعريفية بحقوق اإلنسان وطرق 15
اإلبالغ عن انتهاكها 

دليل حول حقوق اإلنسان املكفولة دوليا والواجب التمسك واملطالبة بها نرشة توعوية
باإلضافة اىل عرض عناوين وطرق التواصل مع الجهات العاملة يف مجال 

رصد وتوثيق واإلبالغ عن االنتهاكات الحقوقية. 

الشعر دليل تدريبيدليل تدريب زاوية الكوافري 16 قص  كيفية  حول  الكوافري  زاوية  يف  للمتدربات  إرشادي  دليل 
والتساريح واملكياج والعناية بالبرشة وكل ما يلزم مهنة الكوافري.

الغذائي حول أهم األكالت دليل تدريبيدليل تدريب زاوية التصنيع الغذائي 17 التصنيع  للمتدربات يف زاوية  دليل إرشادي 
والحلويات الرشقية والغربية. 

املطرزات دليل تدريبيدليل تدريب األعمال الحرفية واليدوية18 حول  الحرفية  األعمال  زاوية  يف  للمتدربات  إرشادي  دليل 
واالكسسوات.

دليل إرشادي للمؤسسات حول املمارسات الفضىل يف الشفافية وحمالت دليل تدريبيالشفافية واملساءلة19
الضغط واملنارصة عرب املساءلة 

دليل ارشادي للمؤسسات عن اهمية وكيفية بناء التحالفات. دليل تدريبيبناء التحالفات وادارة االزمات20

دليل تدريبي للطالئع يف االتصال 21
والتغيري االجتماعي 

يحتوي الدليل عىل أساسيات يف حقوق الطفل، الحشد واملنارصة، التغيري دليل تدريبي
املجتمعي، الجندر، االتصال والتواصل، القيادة والعمل الطوعي

يحتوي الدليل عىل موضوعات تدريبية يف مجاالت اإلعالم املكتوب وعن دليل تدريبيدليل تدريب اإلعالم22
نحمي  وكيف  التقارير،  صياغة  وكيفية  االجتماعي  التواصل  شبكات 

أنفسنا من الرسائل السلبية يف التقارير املكتوبة واملسموعة واملرئية.

يحتوي الدليل عىل أساسيات التصوير واملونتاج.دليل تدريبيدليل«أساسيات يف التصوير واملونتاج«23

املنتديات مع توضيح دليلدليل تشغييل املنتديات االجتماعية24 التي يتم اعقدها يف  دليل بوضح ماهية األنشطة 
أهداف كل نشاط 

دليل بوضح أهداف األنشطة اإلعالمية وتوصف الخطة العملية ملجموعات دليلدليل تشغييل لألنشطة اإلعالمية25
التوثيق املرئي وكتاب التقارير ولجنة ادارة املجلة االلكرتونية.

نرشة تعريفية بمراكز العائلة والخدمات التي يوفرها وعناوين هذه املراكز بروشوربروشور تعريفي مراكز العائلة 26

آثار نرشة إرشادية نشأة وتطور األطفال يف بيئة آمنة 27 حول  لألطفال  الرعاية  ومقدمي  لألهايل  موجهة  إرشادية  نرشة 
اإلساءة والعنف عىل األطفال والوسائل البديلة من أجل توفري بيئة أكثر 

أمنا وحماية للطفل. 

الكتيب عىل كتيبكتيبات تعريفية عن املؤسسات 28 6 مؤسسات قاعدية ويحتوي  تم إصدار كتيب تعريفي ل 
عدة محاور منها :

االنجازات/قائمة  املؤسسة/اهم  ورؤية  ورسالة  /أهداف  تعريفية  نبذة 
املمولني /بعض الصور الخاصة باملشاريع املمولة من مركز معا 

www.maan-ctr.org  :يمكن مشاهدة املنشورات واألفالم الوثائقية عرب زيارة موقع املركز االلكرتوني للمركز
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التدريب وبناء القدرات

أما عىل صعيد تطوير املصادر البرشية فقد تمكن املركز خالل عام 2014 من تنفيذ 117 دورة تدريبية، بمجموع 4,565 ساعة 
تدريبية، توزعت بني %61 يف الضفة و%39 يف القطاع. كما شارك يف هذه الدورات 6,689 متدرب ومتدربة، شكلت اإلناث 53% 

من تعداد املتدربني يف الضفة والقطاع.

ومهارات  والقيادية  واملالية  اإلدارية  املهارات  الغذائي،  والتصنيع  الحيوانية  والثروة  الزراعية  املجاالت  التدريب:  مواضيع  شملت 
التسويق، التخطيط االسرتاتيجي، الحكم الرشيد، إدارة املشاريع واملقاصف، الضغط واملنارصة، املهارات الحياتية والتفكري النقدي 

واإلبداعي واستخدام الكومبيوتر، التوعية الصحية، ...الخ 

الجدول التايل يبني ذلك:

املجموع%اناث%ذكورالنسبةعدد الساعاتعدد الدورات 

4803%247351%233049%69277661الضفة

1886%107357%81343%48178939غزة

6689%354653%314347%1174565100املجموع

لقد تمكن املركز وعىل امتداد عمره الزمني ولغاية نهاية عام 2014 من تنفيذ 74,316 ساعة تدريبية، وبلغ عدد املتدربني الذين 
شاركوا يف هذه الربامج التدريبية الجادة واملتنوعة إىل 78,313 متدرب ومتدربة. شكلت اإلناث ما نسبته   %54 والذكور 46% . 

والجدول الالحق يبني بالتفصيل ما تم انجازه.

أعداد املتدربني والساعات التدريبية منذ عام 1989– 2014

مجموع املتدربنيعدد املتدربني الذكورعدد املتدربات اإلناثعدد الساعات التدريبية املنفذةالعام

1989375140180320

1990470210184394

1991615271240511

1992800352294646

1993985512298810

19941,2256104101020

19952,4301,1058591964

19962,4541,3121,0262338

19972,9671,6915162207

19982,1011,2263901616

19992,1421,0406221662

20001,4493,3162,4215737

20011,7821,5731,9983571
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مجموع املتدربنيعدد املتدربني الذكورعدد املتدربات اإلناثعدد الساعات التدريبية املنفذةالعام

20021,8331,4232,0153438

20034,0423,4913,4176908

20042,5011,6591,0682727

20052,1001,0899892078

20062,2121,5579452502

20072,0391,7009372637

200810,3042,1751,6133788

20099,9861,8811,5393420

20103,2213,7273,7277454

20111,981150610252531

20126,0962,4083,9096317

20133,6413,0651,9635028

20144565354631436689

74,31642,58535,72878,313املجموع 
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دور املركز يف الشبكات واألجسام والحمالت الوطنية والدولية

أوال: عضوية املركز

1 .PNGO شبكة املؤسسات األهلية

أعيد  متتالية.  دورات  لعدة  إدارتها  املركز ملجلس  انتخب  وقد   ،1993 عام  للشبكة  املؤسسني  األعضاء  املركز من  يعترب 
انتخاب املركز عام 2013 لدورة جديدة بأعىل األصوات. كما أعيد انتخاب املركز لدورة جديدة حاصدا ثاني أعىل األصوات، 
ويتابع املركز عرب عضويته العديد من امللفات الهامة املحلية والدولية. يمثل املركز مديرها العام. كما يشارك مدير فرع 

املركز يف غزة يف عضوية الهيئة العامة وبعض لجانها املختصة.

2 .PENGON الشبكة الفلسطينية للمؤسسات البيئية

تأسست الشبكة عام 1996 ويعترب املركز من األعضاء املؤسسني وعضو منتخب  يف مجلس إدارتها منذ تأسيسها. تضم 
الشبكة  يف عضويتها 14 مؤسسة تعمل يف املجال البيئي. تسعى إىل الدفاع والحفاظ عىل البيئة الفلسطينية وقد اعرتف 
اإلعالم  برنامج  الشبكة عرب مسؤول  إدارة  املركز يف مجلس  ويشارك   Friends of the Earthملنظمة كفرع  بالشبكة 

البيئي.

3 .EWASH/  The Emergency Water, Sanitation & Hygiene/ oPt :ائتالف

وهو ائتالف مكون من 30 مؤسسة دولية وأهلية ومنظمات األمم املتحدة التي تعمل يف مجال املياه والصحة، تأسس عام 
2002. تم انتخاب مركز معا ممثال عن املؤسسات األهلية يف الهيئة التنسيقية لهذا التجمع منذ عدة سنوات. يشارك املركز 

يف اللجنة التنسيقية يف الضفة والقطاع.

4 .FADOC شبكة

وهي ائتالف من مجموعة من املؤسسات الدولية من أجل التغيري املجتمعي تضم عدداً كبرياً من املؤسسات الدولية يف 
إفريقيا، وأمريكا الالتينية، وفلسطني، وفرنسا واملغرب. ويعترب املركز من املؤسسات النشيطة يف هذا التجمع. يمثل املركز 

يف هذه الشبكة مديرة الربامج يف املركز.

5 .HCT عضوية

 Humanitarian Countryيشارك املركز عرب مديره العام يف الفريق املسؤول عن املساعدات اإلنسانية يف املناطق املحتلة
املؤسسات  شبكة  عن  ممثال  الدولية،  واملؤسسات  املتحدة  األمم  مؤسسات  وممثيل  مدراء  من  يتشكل  والذي   ،  Team

الفلسطينية األهلية. والفريق مسؤول عن متابعة جميع التدخالت اإلنسانية يف الضفة والقطاع. 

6 .HRF عضوية

اإلنساني  االستجابة  لصندوق  االستشاري  املجلس  يف  األهلية  املؤسسات  لشبكة  ممثال  العام  مديره  عرب  املركز  يشارك 
دعم  عن  مسؤوال  املانحة  والدول   OCHA فيه  تشارك  الذي  اإلطار  هذا  يعترب   .Humanitarian Response Fund

املشاريع اإلنسانية الطارئة يف الضفة والقطاع.

يشارك املركز عرب مجموعة من كوادر املركز يف العديد من اللجان القطاعية، ما تسمى بـ Clusters وخاصة تجمع التعليم . 7
والحماية واملنارصة والضغط.
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ثانياً: مشاركة املركز يف االجتماعات واللقاءات التنموية املختلفة:

يشارك املركز يف عضوية اللجنة التأسيسية الخاصة باملنتدى الفلسطيني لتحسني سبل العيش ومكافحة الفقر وذلك تحت  	

.UNDP  رعاية

يشارك املركز عرب مديره العام ومدير الفرع يف غزة وبعض املوظفني املفوضني يف كافة الفعاليات الخاصة بـ:  	

 شبكة املنظمات األهلية 	

 اجتماعات القطاع الزراعي 	

 االجتماعات مع املمولني وسياسات التمويل يف فلسطني. 	

 	. EWASH املشاركة يف اجتماعات ونشاطات شبكة املؤسسات املختصة باملياه

 من 	 عدد  ضمن  غزة  قطاع  يف  للعمل  املستقبلية  بالخطط  الخاصة  القطاعية  االجتماعات  يف  املركز  مشاركة 

القطاعات الفرعية، عرب مدير الفرع ومدير الربامج.

 شارك املركز يف العرشات من االجتماعات واللقاءات التنموية املختلفة مع املؤسسات األهلية والحكومية والدولية، 	

باإلضافة إىل االجتماع مع العديد من الوفود الدولية )حكومية، وأعضاء برملانات، ومؤسسات دولية، وممثلني عن 

مؤسسات تابعة لألمم املتحدة( وقد هدفت تلك االجتماعات إىل:

حشـد التأييد للقضية الفلسـطينية بوجـه عام، وفضـح االنتهاكات اإلرسائيليـة اليومية ضد شـعبنا وأرضنا 	 

ومؤسساتنا، وتحديد االحتياجات واألولويات التنموية واإلغاثية لشعبنا ومؤسساته.

واملشاريع 	  الربامج  تمويل  تجاه  بالدها  يف سياسات  للتأثري  الدولية؛  والوفود  املؤسسات  عىل  والتأثري  الضغط 

التنموية يف فلسطني.

طرح موقف املجتمع املدني ومؤسساته األهلية تجاه ما يجري سواء أكان عىل الصعيد السيايس أم التنموي.	 

 أما اللقاءات عىل املستوى املحيل فهدفت إىل:

توحيد مواقف املؤسسات األهلية من جملة املواضيع والقضايا عىل املستوى الوطني والتنموي.	 

تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بني املؤسسات الفلسطينية.	 

تطوير مستوى التشبيك والعمل الجماعي بني املؤسسات.	 

ممارسة الضغط والتأثري يف السياسات الفلسطينية يف املجاالت التنموية املختلفة.	 

التعبري عن مواقف املؤسسات األهلية تجاه ما يجري من أحداث.	 

تعزيز وتطوير الشبكات واألجسام املمثلة للمؤسسات األهلية.	 
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نشاطات وانجازات أخرى متنوعة

التطوير املؤسيس للمركز

-   تم توفري مجموعة من األجهزة املكتبية والحواسيب املحمولة للمركز وفروعه، لتعزيز كفاءة العمل.

-   تم اعتماد نظام الدخول والخروج عىل البصمة لزيادة قدرة املركز عىل توثيق ساعات العمل.

تدريب الكادر: 

من  العديد  يف  تدريبية  539 ساعة  بمجموع  والقيادية،  والفنية  واإلدارية  املالية  الكادر  قدرات  لبناء  تدريبية  دورة   38 تنفيذ  تم 
املجاالت التي تقع ضمن مجاالت عمل املركز. 

رسم يبني توزيع الساعات التدريبية للموظفني حسب مجال التدريب
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الرشكاء الدوليون والجهات الداعمة للمركز لعام 2014

Arab Fund For Economic & Social Development الصندوق العربي للتنمية االجتماعية واالقتصادية 1

AFPS جمعية التضامن فلسطني فرنسا  2

APHEDA/ Australian Government افيدا / اسرتاليا والحكومة االسرتالية 3

British Council املجلس الثقايف الربيطاني 4

CARE International مؤسسة كري الدولية 5

Cordaid كورد أيد 6

CRS مؤسسة اإلغاثة خدمات الكاثوليكية 7

Dan Church Aid )DCA( دينيشتشريشأيد 8

German Agency for International Cooperation الوكالة األملانية للتعاون الدويل 9

Heinrich Boll Stiftung مؤسسة هنريش بول 10

IFAD/International Fund For Agricultural Development الصندوق الدويل للتنمية الزراعية 11

Kadoorie Foundation مؤسسة كادوري 12

New Zealand Embassy of Ankara السفارة النيوزيلندية يف انقرة 13

NRC املجلس النرويجي لالجئني 14

Welfare Association مؤسسة التعاون 15

World Vision مؤسسة الرؤية العاملية 16

Norwegian  Representative Office مكتب املمثلية النرويجية  17

Oxfam/ GB مؤسسة اكسفام- بريطانيا 18

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/OCHA  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لألمم املتحدة 19

OPEC Fund for international Development صندوق أوبيك للتنمية الدولية 20

UWAC/ EU اتحاد لجان العمل الزراعي بدعم من االتحاد األوروبي 21

Save the Children International مؤسسة إنقاذ الطفل 22

SOLIDARITE SOCIALISTE/ Belgium مؤسسة التضامن االشرتاكي البلجيكي 23

UNDP برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 24

Tide Foundation مؤسسة تايد 25

UNICEF صندوق األمم املتحدة للطفولة/ اليونيسيف  26

UNOPS مكتب االمم املتحدة لخدمات املشاريع 27

UN- Women  هيئة األمم املتحدة للمرأة 28

UPA النداء الفلسطيني املوحد 29
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الهيكل التنظيمي للمركز
تنقسم هيكلية املركز إىل جزئني األول يمثل الحاكمية والثاني يمثل اإلدارة التنفيذية

حاكمية املركز:

الهيئة العامة. 1

القرارات  اتخاذ  عن  املسؤولة  املركز؛ وهي  واسرتاتيجيات  بتحديد سياسات  61 عضوا،  من  واملؤلفة  للمركز،  العامة  الهيئة  تقوم 

املتعلقة باألهداف العامة للمركز والقرارات املتعلقة بسياساته وأهدافه االسرتاتيجية.

املرأة  املجتمعية، دراسات  التنمية  األعمال،  وإدارة  والزراعة  الخرباء يف مجاالت شتى كاالقتصاد  العامة مجموعة من  الهيئة  تضم 
والصحة، املالية، العلوم اإلنسانية، والهندسة، التعليم، القانون الدويل...الخ. وينتمي أعضاء الهيئة العامة إىل عدة مناطق جغرافية 

يف فلسطني؛ ولدى معظم األعضاء خربة جيدة يف املجاالت التنموية والعمل األهيل.

الجدول التايل يبني أسماء أعضاء الهيئة العامة للمركز مرتبة حسب األبجدية وهم:

مصطفى محمد الكحلوتعزة عزات قاسم الكفارنةراجي جميل مصلحإبراهيم عبد الله الشطيل

مها صبحي أبو شوشة عوادعودة شحادة الزغموريرانية يارس جربأحمد حسن أبو غوش

منال محمد حسني النجارعيىس جميل شحادةرامز سمري صالح خلفاحمد شحادة زهران

منري زريف رفيديعىل حسن احمدالنمسربحي سليمان قطامشأليكس شفيق كتاب

ميس الريم صالح زحيكةكارول نقوال حرصيريم محمد حسن ابو جربأمل ترزي

محمد ماهر هاشم املبيضكرم زكي أمني بدرزياد داود عبد اللهإياد الهامي جودة

نائل أحمد يونسلبنى  برنارد الشوميلسامي صليبا خرضامل خليل ابراهيم رصصور

نازك سعيد عنبتاويلييل الياس حبشسلوى الربغوثي الفقيهامل ذيب زقوت

محمد عبد الله عبد الحميد علوانليليان ترزيسمر ميخائيل حرصيبسام حامد الولويل

ممثل منتخب عن املوظفني/مراقبلينا طهسمري عثمان حليلةبسام سابا يوسف مصلح

نجاد صالح غناملونا الياس جميل سعادةسيف الدين عبد الله الديكبسمة خرض أبو صوي

نضال محمد العزةهدى بهجت محمود لبانطلعت اسعد ابراهيم بظاظوجرب سليمان قديح

نزر خليل جريس الحلتةماهر صالح صايفعبد الفتاح القلقييلجيهان حلو ميخائيل

محمد روحي عزت شعثعرفات حسني عصفورحسام عبد الكريم املدهون

مجدي يعقوب الشوميلعمر عثمان الحروبحمادة عبد حسن البياري

مكارم عبد الرازق عوضعمر عبد الرازقحنني صربي العقاد
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مجلس اإلدارة. 2

تقوم الهيئة العامة للمركز بانتخاب 9 من أعضائها كل سنتني لعضوية مجلس اإلدارة. ويقع عىل كاهل مجلس اإلدارة مسؤولية اإلرشاف، 
واملتابعة واملراقبة، عىل تنفيذ سياسات املركز واسرتاتيجياته وعىل املشاريع والربامج التي ينفذها، من خالل العمل عن قرب مع املدير العام، 

لتحقيق رسالة املركز وأهدافه.
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والجدول التايل يبني أسماء مجلس اإلدارة:

املوقعاالسم

رئيس مجلس اإلدارةاحمد ابو غوش

نائب الرئيسنائل يونس

أمني الصندوقعودة شحادة

أمني الرسسيف الدين الديك

عضوامل زقوت

عضومكارم عوض

نائب أمني الصندوق ابراهيم الشطيل

عضوحنني العقاد

عضوراجي مصلح

لجان مجلس اإلدارة:. 3

ينبثق عن مجلس اإلدارة اللجنة املالية التي ترشف عىل األمور املالية للمركز، وتضم يف عضويتها رئيس املجلس وأمني الصندوق، 
الكادر الذي يحتاجه املركز، وفق سياسات وإجراءات  العام واملدير املايل، ولجنة التوظيف املسؤولة عن توظيف  إضافةإىل املدير 

التوظيف التي ينص عليها دليل الشؤون اإلدارية وشؤون املوظفني.
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اإلدارة التنفيذية:

املدير العام: . 1

وهو الزميل سامي خرض، الذي يقود املركز مع الطاقم اإلداري تحت إرشاف مجلس اإلدارة وعىل أساس التعاون والتكامل 
والعمل كفريق منسجم بالرؤية، ويعمل وفق رسالة واحدة.

املدير املايل واملسؤول املايل:. 2

وهو الزميل نارص النابليس املسؤول عن الدائرة املالية يف الضفة والقطاع بكل أنشطتها ومجاالت عملها، عرب طاقم مهني 
مختص يرشف عليه املسؤول املايل يف رام الله الزميلة رانيا الجعربي، واملسؤول املايل يف فرع غزة الزميلة منال الحسنات 

يساندهما طاقم فني مختص وتكون الزميلتان مسؤولتني من املدير املايل.

مدير الربامج:. 3

وهي الزميلة ساندرا رشيد وهي املسؤولة األوىل عن برامج املركز يف الضفة والقطاع، وتتابع الربامج واملشاريع التي تنفذ 
ضمن كل برنامج من خالل مسؤويل الربامج املختلفة. وتتابع ما يجري يف فرع املركز يف غزة عرب مسؤول الربامج يف 

القطاع الزميل لؤي الوحيدي، الذي بدوره يكون مسؤوال عن مدراء الربامج يف القطاع.

مدير فرع غزة:. 4

يعترب فرع غزة فرعا كبريا من حيث الكادر واملشاريع، ويديره الزميل جرب قديح الذي يكون مسؤوال عن كل ما يجري 
بالفرع، عرب املسؤول املايل ومدير الربامج ومدير شؤون املوظفني والشؤون اللوجستية ومدير املتابعة وتجنيد املصادر 

الزميل إيهاب أبو حسني ويكون مسؤوال تجاه املدير العام للمركز.

مسؤول الشؤون اللوجستية وشؤون املوظفني يف غزة: . 5

وهو الزميل باسل دبور مسؤول شؤون املوظفني والشؤون اللوجستية والتي تشمل املشرتيات يف غزة وذلك حتى شهر 
ترشين ثاني 2014 حيث حلت مكانه الزميلة رغدة رمضان.

مسؤول املشرتيات يف رام الله: . 6

وهو الزميل محمود طه، املسؤول عن ادارة جميع املشرتيات يف املركز وفق النظام الخاص بذلك ويكون مسؤوال تجاه 
املدير املايل.

فريق إدارة الربنامج. 7

يعمل الفريق بشقيه يف الضفة والقطاع بشكل متكامل ومتناغم، ولكن وبسبب خصوصية الوضع يف القطاع وصعوبة 
التواصل، يعمل شقا الفريق بدرجة عالية من املرونة التي يفرضها الواقع القائم، مع الحفاظ عىل وحدة املركز وتكامل 
برامجه ومشاريعه استنادا إىل رؤية ورسالة وأهداف املركز. ويرشف املدير العام واملدير املايل ومدير الربامج عىل سري 
العمل عرب مدير الفرع الزميل جرب قديح، واملسؤول املايل يف غزة الزميلة منال الحسنات ومسؤول الربامج يف القطاع. 

والجدول التايل يبني ذلك:
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األسمالوظيفة

الضفة:

	سامي خرضاملدير العام

	 ساندرا رشيدمدير الربامج

	 نارص النابليساملدير املايل

	 رانيا الجعربياملسؤول املايل

	جوني مسلممسؤول برنامج األمن الغذائي والتطوير الزراعي

	 جورج كرزممسؤول برنامج اإلعالم البيئي

	 غادة القدوميمسؤول برنامج الشباب والطالئع

	 تغريد دعيبسمسؤول برنامج تطوير املرأة

	 مسؤول برنامج التنمية املجتمعية

	وهيب حننيمسؤول شؤون املوظفني وتكنولوجيا املعلومات

	سامي بكرمسؤول وحدة املتابعةوتخطيط املشاريع

	 محمود طهمسؤول املشرتيات

فرع غزة:

	 جرب قديحمدير الفرع

	.لؤي الوحيدي استقال خالل عام 2014مسؤول الربامج

	 منال حسناتاملسؤول املايل

	 إيهاب أبو حسنيمسؤول املتابعة وتجنيد األموال

	مسؤول برنامج الزراعة، األمن الغذائي، املياه والبيئة

	 باسل دبور حتى ترشين ثاني 2014مدير الشؤون اللوجستية وشؤون املوظفني

	 ليىل البيوميمسؤول برنامج التنمية املجتمعية

	 املعلومات تكنولوجيا  ومسؤول  املوظفني  شؤون  مدير 
ترشين ثاني 2014

رغدة رمضان

فرع جنني:

	حسن أبو الربمديرالفرع

مدير فرع جنني:. 8

يدير فرع جنني الزميل حسن أبو الرب حيث يقوم بإدارة الفرع والكادر العامل فيه واملكون من مجموعة من املهندسني 

الزراعيني.

مدراء الربامج . 9

هم مدراء الربامج التنموية يف الضفة والقطاع، والذين يرشفون عىل تنفيذ الربامج التنموية من خالل مجموعة من مدراء 
ومنسقي املشاريع.

املدراء ومنسقو املشاريع. 10

يعمل يف املركز طاقم تنفيذي مهني يعني من مجلس اإلدارة وفق سياسة واضحة وشفافة ومعلنة، عىل أساس إعطاء 
الفرص املتكافئة للجميع عىل أسس مهنية.
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