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كلمة مدير عام المركز

بمرور عام 2008 ، يكون مركز معًا قد أنهى عشرين عامًا من العمل التنموي الجاد والملتزم، تجاه شعبنا في 
كافة أنحاء الوطن . عشرون عامًا من الجهد المميز لكادر المركز وأعضاء مجلس إدارته وهيئته العامة وكافة 

األصدقاء والمتطوعين، الذين واكبوا وساهموا في نمو المركز وتطوره، منذ عام 1989. 

شهد العام العشرون على تأسيس مركز معًا تطورًا وتوسعًا كبيرين على مستوى الكادر، وعلى مستوى عدد 
المشاريع في كافة قطاعات عمل المركز، كما شهد ازديادًا كبيرًا في الموازنة عن عام 2007 . 

الثاني على التوالي، الذي ينتشر فيه نشاط المركز ليغطي كافة محافظات قطاع غزة  عام 2008، هو العام 
والضفة الغربية، بما فيها القدس .  استجابة الحتياجات شعبنا، في عام اجتمعت فيه أزمات سياسية واقتصادية 

على مستوى الفرد والقضية،  تتهدد وجود شعبنا ووحدته وحريته في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة . 

وانطالقًا من مسؤولية المركز الوطنية اواًل وتمسكًا منه برسالته االنسانية التنموية ثانيا، حرص المركز على  
االستجابة السريعة لمتطلبات الوضع الطارئ الذي تعاني منه جماهير شعبنا في قطاع غزة، حيث قدم المركز 
مقترح مناشدة طارئة لالستجابة للوضع اإلنساني المتردي هناك، وتمكن المركز من تأمين دعم على شكل مشاريع 
طارئة وتنموية بحوالي 2 مليون دوالر اضافة الى عدد كبير من المشاريع االخرى، التي وفرت فرص عمل كبيرة 
للعمال العاطلين عن العمل من جهة وللكوادر الشباب من الجنسين من جهة اخرى، لينضموا الى كادر المركز 

المتميز في القطاع . 

الشعبية  الحملة  الغربية اقل أهمية، فاستمر باحتضان  ولم تكن استجابة المركز الحتياجات شعبنا في الضفة 
لمقاومة الجدار واالستيطان وقدم الدعم واإلسناد للمزارعين باستصالح األراضي وإنشاء اآلبار ودعم مهرجان 
في  الغربية، خاصة  الضفة  في  القاعدية  وللمؤسسات  للمزارعين  والفني  المالي  الدعم  وتقديم  الزيتون  قطف 
المناطق القريبة من جدار الضم والفصل العنصري . واستمر في دعم النساء وتمكينهن وبناء قدراتهن وبناء 
قدرات المؤسسات النسوية، فقدم لهن المشاريع المدرة للدخل اضافة الى التطوير المؤسسي والتدريب االداري 

والمالي وفي مجال التصنيع الغذائي والتسويق وتحسين جودة االنتاج . 

والبنائنا من الطالئع والشباب من الجنسين، خصص المركز برامج متنوعة لبناء قدراتهم ومهاراتهم، وتقديم 
للمراكز  واالسناد  الدعم  تقديم  المركز على  االكاديمي. وحرص  بتحصيلهم  لالرتقاء  للطالب  المساند  التعليم 
الشبابية والرياضية ببناء قدرات نشطائها وهيئاتها االدراية وتجهيزها باالدوات والمعدات الالزمة الستيعاب 

وتطوير آفاق االبداع لدى الشباب،ايمانا بتحقيق التنمية المستدامة لشعبنا.

واستمرارًا لتمسك المركز بأهدافه ورسالته والعمل على تنفيذ قرارت الهيئة العامة في اجتماعها األخير في 
2007، فقد أولى المركز رعاية قصوى لشعبنا في منطقة األغوار  باحتضانه ودعمه لحملة إنقاذ األغوار، 
ودعم صمود بدو المنطقة على أرضهم في وجه مخططات التهجير والتدمير التي تنتهجها سلطات االحتالل 
االسرائيلي، بهدف تطهير المنطقة من الوجود الفلسطيني وعزلها عن باقي مناطق الضفة الغربية. حيث اطلق 
المركز حملة مناصرة لالغوار على المستويين المحلي والدولي، وبنى مدرسة فصايل الفوقا وقدم المعونات 
لالسر التي هدمت سلطات  االحتالل بيوتها، ووفر العديد من المساعدات الطارئة للمواطنين. واستقدم الوفود 
الى اوروبا لحشد مزيد من  المواطنين  الرسمية والدولية لوضعها عند مسؤولياتها ونقل صورة شظف حياة 

التأييد والمناصرة لحقوق شعبنا . 
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وال يسعني هنا اال ان اثمن انجازات المركز في هذا العام، فقد بلغ اجمالي االنفاق على المشاريع ) 10,168,030( 
دوالر خالل عام 2008 صرف منها 44.6 % على مشاريع في قطاع غزة و45.3 % على مشاريع في 
الضفة الغربية و%10 على مشاريع مشتركة. وبالنسبة لقطاعات العمل فقد حاز قطاع االمن الغذائي على 
المرتبة االولى بنسبة %55 من اجمالي النفقات، يليه قطاع البناء والتطوير المؤسسي بنسبة 17.5 %، ثم 
قطاع التنمية المجتمعية بنسبة 15  % وحاز قطاعا االغاثة الطارئة والمرافعة والمناصرة على نسبة 6 % 

لكل منهما، و0.5 % لقطاع االعالم البيئي والتنموي .  

ونظرًا للزيادة الكبيرة والتوسع في نشاط المركز، فقد انضمت كوادر جديدة مميزة الى طاقمنا، وارتأينا التوسع 
في المقرات الستيعاب االعباء والموظفين الجدد. فانتقل فرع المركز في غزة إلى مقر جديد، علمًا أنه تم شراء 
طابق ارضي عام 2007 ، لكن الحظر الجائر الذي يفرضه االحتالل على إدخال مواد البناء إلى القطاع حال 

دون استكمال تشطيب المقر هناك . 

أما في رام اهلل، حيث المقر الرئيس، اشترى المركز مقرًا جديدًا بمساحة 512 مترًا مربعًا في موقع جيد، وبدأ 
العمل بالتصميمات الالزمة للتقطيع الداخلي تمهيدًا لالنتقال إليه خالل هذا العام   2009. 

لم يقتصر التوسع على كادر العمل والمشاريع، فقد شهد مجلس اإلدارة والهيئة العامة ازديادا نوعيا خاصة في 
قطاع غزة حيث ازداد عدد اعضاء مجلس االدارة ليصل إلى 4 من أصل 9 وضعف ذلك في عضوية الهيئة 

العامة، ما أعطى دورا اكبر لمجلس اإلدارة للمتابعة واإلشراف على عمل المركز في القطاع .  

الشكر والتقدير  المركز ألتقدم بعظيم  العاملين في كافة فروع  بالنيابة عن زمالئي  الفرصة  انتهز هذه  وهنا 
لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والهيئة العامة الذين بذلوا جهودا متميزة في متابعة المركز وتوفير كافة أشكال 

الدعم واإلسناد لإلدارة التنفيذية وتسهيل عمل اإلدارة لتحقيق رسالة المركز وأهدافه . 

كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى جميع الشركاء والممولين العرب والدوليين والمحليين خالل عام 2008، وهي 
المرة األولى التي يصل فيها عدد شركاء المركز إلى 22 شريكًا دوليًا واكثر من 1,200 شريك محلي . 

وأود هنا أن اشكر الجهات الفلسطينية الرسمية، واخص بالشكر وزارات الشباب والرياضة والزراعة والتربية 
والتعليم، على تعاونها معنا وتقديمها التسهيالت الالزمة لتنفيذ المشاريع المختلفة . 

رغم كل االنجازات إال أننا واجهنا، كغيرنا من مؤسسات وجماهير شعبنا، تحديات كبيرة أبرزها استمرار االنقسام 
السياسي، والحرب العدوانية على شعبنا في القطاع، والتدمير الرهيب للبنى التحتية والمشاريع التي نفذها المركز 
خاصة مشاريع القطاع الزراعي وبعض المراكز الشبابية والقاعدية التي دمرتها  قوات االحتالل االسرائيلي بعد 
أن قدم مركزنا لها الدعم والتجهيزات . وكان استمرار الحصار على غزة تحديًا آخر، يمنع التواصل واللقاء بين 
طواقم الضفة وغزة ويمنع إدخال المواد الخام ومواد البناء ما انعكس بصورة سلبية على استكمال المشاريع التي 
تتطلب ذلك، كما تحولت مشاريع غزة إلى طابع اغاثي وتشغيلي أكثر منه تنموي بسبب الدمار الذي خلفته حرب 

االحتالل الشرسة. 

وختامًا ، أود أن اشكر طاقم المركز فردًا فردًا، كل في موقعه، أود أن أشكركم جميعا على جهودكم وصبركم 
ومثابرتكم وصمودكم في وجه التحديات خدمة لشعبنا وقضيتنا أوال وتحقيقا ألهداف مركز معًا برفعة وتنمية 

مجتمعنا، معكم وبكم تمكّنا من تحقيق أفضل االنجازات. 

سامي خضر
المدير العام   



 رؤية المركز
يسعى المركز إلى أن يكون مؤسسة تنموية وتدريبية رائدة ومتميزة في نوعية برامجها ومهنيتها وشفافيتها وأدائها، 
وفي عالقاتها مع جميع األطراف، وكذلك  في سرعة استجابتها لالحتياجات التنموية والطارئة لمجتمعنا.  ويسعى 
المركز كذلك إلى بلوغ مركز الريادة في المجاالت التي يعمل فيها من خالل العمل بروحية الفريق الواحد،  وااللتزام 
ليتمكن  وإخالصها  المركز  أسرة  تفاني  خالل  من  وذلك  لمجتمعنا،  التنموية  وأولوياته  مجتمعنا  باحتياجات  التام 
من اإلسهام في بناء مؤسساتنا وكوادرنا البشرية وتطويرهما وصوال إلى تحرير الوطن وعودة الالجئين وإقامة 
الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة وعاصمتها القدس، وتحقيق التنمية البشرية المستدامة، وبناء مجتمع مدني 
القانون والعدالة االجتماعية واحترام حقوق اإلنسان، ويخلو  التعددية وسيادة  يقوم على  ديمقراطي فاعل ومنظم، 
من العنف والتمييز، ومن جميع أشكال القمع واالضطهاد، ويعتمد على وجود قطاع ومؤسسات أهلية فاعلة وكفؤة 
وذات مهنية عالية مستندة إلى منظومة أخالقية وإلى األولويات التنموية الوطنية التي تسهم بدورها الريادي في بناء 

وتطوير المجتمع  الفلسطيني.

 رسالة المركز 
العامة  األهداف  تحقيق  من خالل   فلسطين  في  المستدامة  البشرية  التنمية  تحقيق  في  اإلسهام  إلى  المركز  يسعى 

التالية:

تطوير قدرات المؤسسات األهلية والقاعدية لتتمكن من تحقيق رسالتها وأهدافها  1 .
اإلسهام في التنمية المجتمعية والتخفيف من حدة الفقر في المناطق األكثر فقرا وتهميشا، وبخاصة في  2 .

الريف الفلسطيني 
اإلسهام في رفع مستوى األمن الغذائي في المستويين األسري والمجتمعي 3 .

اإلسهام في حماية وتطوير البيئة الفلسطينية والقطاع الزراعي 4 .
في  والمهمشين  الفقراء  قضايا  عن  والمرافعة  والمناصرة  التأييد  وحشد  والتأثير  التعبئة  في  اإلسهام  5 .
المستويين المجتمعي والوطني، لدعم قضايا الفقراء والمهمشين والمتضررين من إجراءات وممارسات 

االحتالل القمعية
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  برامج المركز 

برنامج التطوير والبناء المؤسسي:. 1

يشمل البرنامج تطوير المصادر البشرية عبر البرامج التدريبية المختصة التي ينظمها المركز والتي تغطي  33   
والمالية  اإلدارية  النظم  وتطوير  والتنفيذية،  واإلشرافية  العليا  اإلدارة  في  العاملين  تطوير  تستهدف  إداريًا  مجااًل 
تطوير  وكذلك  المتغيرة.  البيئة  لمواجهة  االستراتيجي  التخطيط  على  ومساعدتها  المؤسسات  داخل  والمعلوماتية 
البنى التحتية لتلك المؤسسات وتفعيل التنسيق والتعاون والتشبيك فيما بينها. كما يشمل هذا البرنامج التدريب على 
الكومبيوتر واإلنترنت وتطوير مهارات المتدربين في استخدام برامج الكومبيوتر المختلفة. ويتم التدريب في مختبر 

الكومبيوتر الخاص بالمركز والذي يضم 16 جهازا مرتبطا بشبكة داخلية ومتصلة باإلنترنت.

برنامج التنمية المجتمعية:. 2 

يهدف إلى اإلسهام في التنمية المجتمعية في المناطق الريفية واألكثر فقرا في الضفة والقطاع، عبر تطوير المراكز   
فاعليتها  لتحسين  والمكتبات،  والفنية  والرياضية  المكتبية  بالتجهيزات  وتزويدها  والنسوية،  والشبابية  المجتمعية 
التحتية  البنى  تطوير  على  البرنامج  يشتمل  كما  أفضل.  بشكل  تمثلها  التي  والفئات  مجتمعها  خدمة  من  وتمكينها 

للمؤسسات وللمجتمع ككل.

برنامج دعم وتطوير المرأة:. 3

يهدف البرنامج إلى توفير الفرص للمرأة للتطور والمشاركة في تنمية مجتمعها. ويشمل التطوير والبناء المؤسسي   
للمراكز النسوية  وتقديم العديد من البرامج التدريبية في التطوير اإلداري والكومبيوتر واللغة االنكليزية المتخصصة، 
وإنشاء وإدارة المشاريع الريادية والمدرة للدخل، باإلضافة إلى برامج التدريب في التصنيع الغذائي وتصميم الحدائق 

المنزلية والزراعة العضوية.

 : برنامج االمن الغذائي والزراعة المستدامة. 4

يهدف هذا البرنامج إلى تثبيت المزارع في أرضه، وتعزيز صموده، وتحسين مستوى األمن الغذائي في المستوى   
متنوعة  استراتيجيات  استخدام  خالل  من  وذلك  واألمن.  الصحي  الغذاء  وتوفير  والوطني،  والمجتمعي  األسري 
في  الزراعيين  والمرشدين  والمهندسين  للمزارعين  الموجهة  وإإلرشادية  التدريبية  البرامج  تنفيذ  مثل:  ومتكاملة 
الكومبوست، فضال عن  وإنتاج  والنفايات  المياه  تدوير  العضوية، وإعادة  المستدامة والزراعة  الزراعة  مجاالت: 
تصميم وإنشاء الحدائق المنزلية وتوفير األشتال والبذور واألشجار وشبكات الري، وتنفيذ المشاريع التنموية التي 
وحفر  الزراعية،  األراضي  واستصالح  تأهيل  مثل:  الزراعية،  الرقعة  وزيادة  الزراعي  القطاع  تطوير  تستهدف 
وترميم آبار مياه الجمع المنزلية والزراعية، وبناء برك الجمع الزراعية، وإنشاء وترميم الدفيئات الزراعية، ومد 
البرنامج  هذا  يتضمن  كما  وغيرها.  الزراعية  األراضي  وصيانة  لحماية  الحجرية  السالسل  وبناء  الري  شبكات 
التدريب في مجاالت التصنيع الغذائي ومراقبة وتحسين جودة اإلنتاج الموجه للنساء وللمشاريع اإلنتاجية والتعاونية 

الصغيرة.



: برنامج تطوير القيادات الشابة. 5

يشتمل على برامج تدريبية ومشاريع تنموية مختلفة تستهدف تطوير المهارات الحياتية والقيادية للطالئع والشباب   
الفلسطيني، واإلسهام في تطوير بيئة مشجعة لعملهم ليتمكنوا من المشاركة الفاعلة في عملية التغيير المجتمعي وفي 

بناء مجتمع حر وديمقراطي خال من العنف واالضطهاد والتمييز على جميع الصعد االجتماعية والسياسية.

: برنامج تعزيز وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 6

في  يرغبون  الذين  والرياديات  للرياديين  والموجهة  المتخصصة  التدريبية  الدورات  بتقديم  مختص  البرامج  وهذا   
تأسيس أو تطوير مشاريع اقتصادية باتباع منهجية CEFE  العالمية.

 : برنامج اإلعالم البيئي والتنموي. 7
يهدف البرنامج إلى زيادة وتطوير الوعي البيئي والتنموي لدى جميع فئات الشعب عبر استخدام اإلعالم المقروء   
والمسموع والمرئي، وعبر إصدار سلسلة من الدراسات واألبحاث التنموية، وكذلك النشرات والمالحق والومضات 
اإلعالمية المختصة بالزراعة والبيئة والتنمية. كما يسهم البرنامج في تطوير سياسات تنموية وتشجيع صناع القرار 

على اتخاذ القرارات التي من شأنها حماية وتطوير البيئة والقطاع الزراعي بوجه خاص.

8.     برنامج المرافعة وحشد التأييد والمناصرة: 

وهو برنامج متشابك ومتداخل مع بقية البرامج السابقة هدفه فضح االنتهاكات التي يمارسها االحتالل اإلسرائيلي   
ضد اإلنسان واألرض والمؤسسات الفلسطينية، مع تركيز خاص على المجال الزراعي والبيئي. ويسعى البرنامج 
إجراءات وممارسات االحتالل  والمتضررين من  والمهمشين  الفقراء  والمرافعة عن  والمناصرة  التأييد  إلى حشد 
القمعية. ويصدر البرنامج النشرات والدراسات والتقارير والعروض المصورة واألفالم الوثائقية، باللغتين العربية 
كفايات  لتطوير  تدريبية  دورات  البرنامج  يشمل  كما  ودوليأ.  محليا وعربيا  واسع  بشكل  توزع  والتي  واإلنكليزية 
الفئات المستهدفة في مجال المناصرة، والضغط، وتمكينها من تنظيم فّعاليات وأنشطة لتحقيق أهدافها والدفاع عن 

مصالحها.  

  : مركز المصادر. 9

يوجد في المركز مكتبة مختصة في مجاالت التنمية واإلدارة والتدريب. وتشمل آالف الكتب والمقاالت والوثائق 
قبل  من  لالستخدام  ومفتوحة  الكومبيوتر  على  مصنفة  والمكتبة  التدريبية.  واألدلة  األشرطة  مئات  إلى  باإلضافة 

الجمهور.
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االستراتيجيات العامة التي يتبناها المركز في عمله

	التعاون والتنسيق والتشبيك مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية،

	المرافعة والمناصرة والتأثير للقضايا الوطنية والتنموية محليا ودوليا،

	البناء والتطوير المؤسسي وتطوير المصادر البشرية،

	تقديم الخدمات التنموية واإلغاثية،

	  .التوعية وتوفير المعلومات

المؤسسات والفئات المستهدفة 
يركز المركز عمله وبرامجه على المؤسسات والفئات التالية:

	المؤسسات األهلية والقاعدية وبخاصة الشبابية والنسائية

	األطر واللجان الشعبية

	المزارعون/ نساء ورجااًل

	الشباب والطالئع

	)الرياديون وأصحاب المشاريع الصغيرة )نساء ورجاال



 فعاليات عام 2008 باألرقام

أوال: إحصــــائيات المشـــاريع 
عدد المشاريع المنفذة حسب القطاع  

الغذائي والزراعة  2008 ، توزعت على ستة قطاعات عمل،  كان لقطاع األمن  مشروعًا خالل عام   37 نفذ المركز 
النصيب األكبر من عدد المشاريع،  بواقع 22 مشروعًا، يليه قطاع البناء والتطوير المؤسسي بخمسة مشاريع، وأربعة 
مشاريع لإلغاثة الطارئة، واثنين للتنمية المجتمعية ومثلهما للمرافعة والمناصرة وحشد التأييد، وحاز قطاع اإلعالم البيئي 

والتنموي على مشروع واحد . 

اإلنفاق على المشاريع حسب القطاع

توزعت مشاريع عام 2008 على قطاعات العمل الستة وبلغ إجمالي اإلنفاق عليها )5,144,360( دوالر.  وتركزت 
النسبة الكبرى لإلنفاق )%57( على قطاع األمن الغذائي، يليه قطاع البناء والتطوير المؤسسي بنسبة %17.5 ، ثم قطاع 
لإلغاثة  أخرى  نسبة %7 و7%  على  التأييد  والمناصرة وحشد  المرافعة  قطاع  وحاز  بنسبة 11%.  المجتمعية  التنمية 

الطارئة و%0.5 لقطاع اإلعالم البيئي والتنموي .  
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اإلنفاق حسب الموقع الجغرافي 

تميز المركز خالل عام 2008 بنشاطه في كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث حازت الضفة الغربية على 
نسبة 45.3 % من اجمالي االنفاق وبلغت نسبة اإلنفاق على مشاريع قطاع غزة 44.6 % وخصص المركز نسبة 10% 

لمشاريع مشتركة بين الضفة الغربية وقطاع غزة . 



عدد المشاريع المنفذة حسب الموقع الجغرافي 

نفذ المركز 37 مشروعًا خالل عام 2008، منها 19 مشروعًا في قطاع غزة و16  مشروعًا في الضفة الغربية ومشروعين 
مشتركين. 

ثانيا: أيام العمل المتوفرة للمجتمع المحلي 

توزيع أيام العمل حسب النوع االجتماعي 

تمكن المركز خالل عام 2008 عبر مشاريعه التنموية واالغاثية من توفير 25,187 يوم عمل، منها 15 % للنساء و85 
% للرجال، وتوزعت هذه االيام بحيث حصل القطاع الزراعي على 85 % من تلك االيام وتوزعت نسبة %15 الباقية 

على مشاريع مخصصة لالنتاج في المشاريع النسوية .  
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ثالثا: برامج التدريب وبناء القدرات
عدد ساعات التدريب المنفذة خالل عام 2008

 شهد عام 2008 ارتفاعًا مميزًا في عدد ساعات التدريب بلغ 10,304 ساعات ،وهو اعلى عدد لساعات التدريب 
4,042( ساعة )،  التدريب  2003 االوفر حظًا بساعات  61 % عن عام  المركز، وبزيادة نسبتها  تأسيس  منذ 

وبارتفاع بنسبة 80 % عن عام 2007 . 

عدد ساعات التدريب المنفذة حتى عام 2008 حسب الفئات المستهدفة

توزعت ساعات التدريب على الفئات الست الرئيسية المستهدفة خالل عام 2008 ، واستحوذت لجان المشاريع 
على القسم االكبر من الساعات، بواقع 3,932 ساعة تدريبية، تليها فئة الطالئع والشباب بحوالي 3,332 ساعة، 
ثم هيئات المؤسسات القاعدية ب 1,507 ساعات، والمزارعون ب 1,030 ساعة. و408 ساعات تدريبية للمرأة، 

و95 ساعة للجان الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان . 



نسبة ساعات التدريب المنفذة خالل عام 2008 حسب الفئة المستهدفة 

المتدربون حسب النوع االجتماعي

 بلغ عدد المتدربين خالل هذا العام 3,788 متدربا ومتدربة، 57 % منهم من االناث و43 % من الذكور. 
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اعداد المتدربين والساعات التدريبية منذ عام 1989

مجموع المتدربين عدد المتدربين الذكورعدد المتدربات االناثعدد الساعات التدريبية المنفذةالعام
1989375140180320
1990470210184394
1991615271240511
1992800352294646
1993985512298810
19941,2256104101,020
19952,4301,1058591,964
19962,4541,3121,0262,338
19972,9671,6915162,207
19982,1011,2263901,616
19992,1421,0406221,662
20001,4493,3162,4215,737
20011,7821,5731,9983,571
20021,8331,4232,0153,438
20034,0423,4913,4176,908
20042,5011,6591,0682,727
20052,1001,0899892,078
20062,2121,5579452,502
20072,0391,7009372,637
200810,3042,1751,6133,788

44,82626,45220,42246,874المجموع 

عدد الدورات التدريبية حسب الموضوع 

بلغ عدد الدورات التي نفذها المركز خالل عام 2008 ) 317 ( دورة تدريبية منها 51 % في المجال االداري والمالي 
و25 % في المجال الزراعي : 

عدد الدورات المنفذة موضوع الدورة 
160مهارات ادارية ومالية وتسويق

12مهارات حاسوب 
80تدريب زراعي وثروة حيوانية

15قيادة ومهارات حياتية 
4اعالم وتوثيق

8المناصرة وحشد التأييد 
8الهوية الفلسطينية والهجرة

8الدبكة الشعبية 
8االسعاف االولي

7التطوع
7توعية من مخاطر المخدرات 

317المجموع



رابعا: التعليم المساند واالنشطة الالمنهجية

نفذ المركز ) 15,744 ( ساعة تعليم مساند خالل عام 2008، في مادتَي اللغة العربية والرياضيات للطالئع .  كما 
نفذ   ) 23,616 ( ساعة أنشطة ال منهجية في مجاالت المهارات الحياتية والرياضة والدراما والفنون .  

الساعات التعليمية المنفذة للطالئع خالل عام 2008

الطالئع حسب النوع االجتماعي

استفاد من برامج التعليم المساند (  1,761 ) فتى وفتاة من الطالئع، من ضمنهم 969 من الفتيات. واستفاد من 
االنشطة الالمنهجية حوالي 5413 من الطالئع، من ضمنهم 2977 فتاة. وبلغت نسبة الفتيات 55 % مقارنة ب 

45 % للفتيان . 
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إنجازات المركز خالل فترة التقرير

شهدت الفترة بين كانون ثاني وكانون أول من عام 2008 نشاطًا كبيرًا ومميزًا للمركز على جميع 
الصعد، رغم  تصاعد حدة القمع اإلسرائيلي وازدياد االنقسام السياسي العمودي في الجانب السياسي 
الفلسطيني وما نتج عنه من نتائج تدميرية على المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، والتي 
باتت تهدد مستقبل القضية الفلسطينية وتضحيات شعبنا وإنجازاته على جميع الصعد .  وكَثف المركز 
من جهوده ليستجيب لالحتياجات الكبيرة للمجتمع الفلسطيني عامة، والفئات الفقيرة والمهمشة بخاصة، 

منطلقًا من رسالته وأهدافه وقيمه ونفذ النشاطات التالية : 

تكثيف وتطوير عمله وبرامجه وأنشطته التنموية وتنويعها .  أ. 
ب. شمول كافة محافظات الوطن بالمشاريع والخدمات .  

تتسم  زيادة التركيز على القطاع الزراعي وعلى مشاريع األمن الغذائي، نظرًا لألهمية الخاصة التي ج. 
بها هذه  المشاريع في تعزيز صمود شعبنا وتمسكه بأرضه وتوفير مصادر الغذاء له .  

المانحة في المستويين المحلي والدولي، لتجنيد مزيد مند.   العديد من الجهات  تكثيف االتصاالت مع 
الدعم المالي ولتنويع مصادر الدعم . 

تكثيف العمل مع الشبكات واألجسام األهلية في المستوى الوطني . ه. 
والفصل  الضم  لجدار  التصدي  حول  الدولي  التأييد  وكسب  المناصرة  مجال و.  في  نشاطاته  تطوير 

العنصري واالستيطان والتهجير القسري . 



برنامج األمن الغذائي
 الهدف العام: 

تهدف المشاريع الالحقة إلى اإلسهام في تحسين مستوى األمن الغذائي في المستويين األسري والمجتمعي 
من خالل تنفيذ األهداف التنموية/االستراتيجيات التالية:

تطوير مستوى إنتاجية القطاع الزراعي.  	
توفير كميات من المياه لالستخدام الزراعي (زيادة الحصاد المائي).  	

تصميم وإنشاء الحدائق المنزلية لتسهم في تغطية وتوفير األمن الغذائي في المستويين المنزلي  	
واألسري.

تنويع المحاصيل الزراعية وإدخال محاصيل جديدة ذات مردود مالي أفضل للمزارع. 	
تطوير نماذج وتقنيات مستدامة في المجال البيئي والزراعي.  	

تعزيز الوعي حول الممارسات البيئية والزراعية السليمة. 	
 تخفيض المدخالت الخارجية في المجال الزراعي. 	

إنتاج غذاء صحي ونظيف وخال من الكيماويات.  	
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نبذة عن حالة األمن الغذائي في الضفة الغربية وقطاع غزة 

وصلت نسبة األسر غير اآلمنة غذائيًا بين إجمالي األسر الفلسطينية إلى 38 % في عام 2008 . فقد 
بلغت النسبة في قطاع غزة قبل الحرب 56 %، ثم ارتفعت إلى 76 % بعد الحرب.1  الشكل التالي2 يبين 
تغيرًا طفيفًا في نسبة الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي في األراضي الفلسطينية المحتلة، إذ انخفضت 
النسبة في عام 2006 إلى 34 % مقارنة ب 40 % في العام 2003 . لكن عاد الوضع ليتدهور ثانية عام 
2008، إذ ارتفعت نسبة الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي إلى 38 % رغم دعم قطاع األمن الغذائي 

بمبلغ 158 مليون دوالر خالل عام 2008، أي بزيادة 20 % عن األعوام السابقة . 

وأظهرت بيانات الجهاز المركز لإلحصاء الفلسطيني بشأن اإلحصاءات الزراعية انخفاضًا في إجمالي 
496 مليون دوالر  بلغت حوالي  حيث   2006/2007 الزراعي  للعام  الزراعي  للقطاع  المضافة  القيمة 
أمريكي مقارنًة بـ 557 مليون دوالر أمريكي خالل العام الزراعي السابق.  وبلغت القيمة المضافة لإلنتاج 
مليون  الغربية و239  الضفة  في  مليون دوالر   319 بواقع  أمريكي  مليون دوالر   558 النباتي حوالي 
دوالر في قطاع غزة، أما بالنسبة لإلنتاج الحيوانـي فقد كانت تكاليف مستلزمات اإلنتاج أعلى من قيمة 
اإلنتاج الزراعي، ما أدى  لخسارة هذا القطاع، وبلغ إجمالي قيمة اإلنتاج الزراعي حوالي 1,114 مليون 
تكاليف  إجمالي  بلغ  فيما  الحيواني،  لإلنتاج  النباتي و36.3 %  لإلنتاج  بواقع 63.7 %  أمريكي  دوالر 
مستلزمات اإلنتاج الزراعي حوالي 618 مليون دوالر أمريكي، منها 24.6 % لإلنتاج النباتي و75.4 

% لإلنتاج الحيواني .

1   نشرة األمن الغذائي، معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(، العدد 1، شتاء 2009 
CFSVA 2003, 2007 and FAO/WFP/UNRWA, May 2008 :2   المصدر



مشاريع األمن الغذائي خالل عام 2008 

2008، بواقع )5,394,388( دوالر .  توزعت بين  22 مشروع أمن غذائي خالل عام  نفذ مركز معًا 
محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، ونال قطاع غزة النصيب األكبر من هذه المشاريع، استجابة للواقع 
السياسي واالقتصادي المتدهور هناك، حيث تم تنفيذ 16 مشروعًا بقيمة )4,014,853  ( دوالر، وُنفذت 

6 مشاريع في الضفة الغربية، بقيمة 1,618,228 دوالر . 
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أبرز انجازات برنامج األمن الغذائي لعام  2008

األراضي والطرق الزراعية  z
	،استصالح وتأهيل أراض بمساحة 1,560 دونمًا وتحضيرها للزراعة 

 إنشاء وتأهيل دفيئات الزراعية على مساحة 265	 دونمًا،
 بناء 37,216	 مترًا مربعًا من الجدران االستنادية، 

 تزويد 50	 مزارعًا بسالت أسمدة ومبيدات عضوية ووسائل التعقيم الشمسي،
	 ،تأهيل طرق زراعية بطول 44 كم 

 إنشاء 343	 حديقة منزلية، 
 غرس 26,155	 شتلة.  

المياه والحصاد المائي z
إقامة 148 بئرًا وخزانًا توفر أكثر من 10,500	 كوب، 

إنشاء وحدة تحلية مياه في غزة بسعة 20	 مترًا مكعبًا .   

التشغيل واإلنتاج  z
	 ،2008 ايجاد 21,380 يوم عمل بواقع  %84 من فرص العمل التي قدمها المركز خالل

إنتاج 8,000	 لتر من زيت الزيتون البكر وتصديرها إلى سويسرا وبلجيكا، 
إنتاج 30	 طنًا من أعالف األبقار، 

توزيع 19	 طنًا من األعالف المركزة لمربي الثروة الحيوانية، 
تأهيل البنية التحتية ل 10	 مراكز نسوية وتزويدها بأجهزة ومعدات التصنيع الغذائي .  

استجابة ٍاغاثية طارئة  z
توزيع 230 وحدة تربية دجاج و255	 وحدة تربية أرانب،

توزيع 10,880	 طردًا غذائيًا، 
توزيع 13,000	 قطعة مالبس لألطفال أنتجتها النساء اللواتي وفر المركز لهن فرص عمل.

تدريب وبناء قدرات المزارعين والمهندسين الزراعيين z
تنفيذ 1000 ساعة تدريبية استفاد منها 910 مزارعين ومهندسين زراعيين، منهم 566	 سيدة، في المجاالت التالية: 

 ، ” 	GIS”نظم المعلومات الجغرافية
	الحديقة المنزلية، 
	التصنيع الغذائي، 

	اإلدارة والتسويق، 
	استخدام األسمدة العضوية، 

	األساليب والتقنيات المستخدمة إلنتاج كميات كبيرة بهدف التسويق . 

 z3اإلصدارات
	إصدار كتيب خاص بتربية األرانب،

 	. إصدار دليل دورة حياة المنتج الغذائي

3    ملخص محتويات هذه اإلصدارات متوفر صفحة 40 تحت عنوان “منشورات المركز” 



ثانيا: مشاريع اإلغاثة الطارئة 

يسعى المركز عبر مشاريع اإلغاثة الطارئة التي ينفذها، إلى تلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين الذين تعرضوا 
للممارسات واإلجراءات اإلسرائيلية القمعية، الناتجة عن الحصار المفروض على قطاع غزة وعمليات اإلغالق 
واالجتياحات المتالحقة للتجمعات السكانية، والتوغالت واالعتداءات المتكررة على الناس وممتلكاتهم، وتدمير 
للمناطق وبناء جدار الضم والفصل العنصري، ومصادرة األراضي  لألراضي والمنشآت الزراعية، وعزل 
والمياه، وتنفيذ لساسة التطهير العرقي في العديد من المناطق. كل ذلك وغيرها من الممارسات التعسفية نتجت 
عنها ظروف معيشية صعبة أدت إلى حرمان تلك الفئات من أبسط االحتياجات اإلنسانية. ويعمل المركز عبر 
شبكة عالقاته المحلية والدولية إلى توفير ما يمكن توفيره لتقديم يد العون والدعم للفئات  األكثر تضررا، والسعي 
للتعويض عن النقص الحاد في الخدمات األساسية. وتتنوع المشاريع التي ينفذها المركز في هذا المجال، ومن 

بينها:

توزيع طرود غذائية ومالبس وبطانيات. 	

توزيع مالبس أطفال من صنع نسوي محلي.  	

توفير فرص عمل للمتعطلين من العمال عبر تطوير البنى التحتية العامة. 	

توزيع خزانات لمياه للشرب. 	

 توزيع وحدات من الدواجن واألرانب.	
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أبرز انجازات برنامج اإلغاثة الطارئة لعام  2008

في  األخرى   والثالثة  غزة  قطاع  في  احدها  وطوارئ  إغاثة  مشاريع  أربعة   ،2008 عام  خالل  المركز،  نفذ 
هذا  انجازات  البرز  تلخيص  يلي  وفيما  دوالرًا.   650,380 المشاريع  تلك  ميزانية  وبلغت  الغربية.  الضفة 

البرنامج خالل عام 2008 : 

       االستجابة لالحتياجات المادية والعينية لشعبنا :   
 أسرة فقيرة  توزيع مبلغ 100 دوالر لكل اسرة من 500	

في رفح،
 عائلة معوزة استفاد منها  توزيع الرزم التالية على 750	
6,000 مواطن في مناطق مختلفة من محافظات جنين 

وقلقيلية ورام اهلل وبيت لحم واألغوار:
45 رزمة من اللحف الثقيلة، و300	 لحاف إضافي،  

20	 رزمة من أغطية األطفال،  

69	 رزمة من مالبس المواليد الجدد،

8	 رزم ألبسة رجالية،

10	 رزم ألبسة نسائية،

19	 رزمة من األلبسة المتنوعة. 

	كمية كبيرة من حفاظات األطفال وكبار السن،

50	 رزمة عناية شخصية تتضمن صابون، معجون 
أسنان، منشفة صغيرة، فرشاة أسنان، وبلوزة، 

100	 فرشاة أسنان إضافية،

400	 قطعة صابون إضافية،

200	 عبوة معجون أسنان إضافية. 

تدريب وبناء قدرات لدعم النساء 
تنفيذ 102 ساعة تدريبية استفادت منها 80	 سيدة في 
مجاالت القيادة وتمكين النساء، المهارات اإلدارية، 
خاصة  مهارات  الخاص  مشروعك  تبدئين  كيف 
والتسعير  التكلفة  واحتساب  كالتسويق  باإلنتاج 

والمحاسبة. 

 طاقم مركز معا برام اهلل يمد يده
الغاثة االهل في قطاع غزة

بدأت حرب اســـرائيل العدوانية على قطاع غزة 
في الســـابع والعشرين من شـــهر كانون االول 
2008 بضربات جوية اضيف اليها ضربات من 
الدفعية البرية والبحرية. استمرت الحرب اثنين 
وعشـــرين يوما متصال، ازهـــق فيها االحتالل 
1,350 روحـــا نصفهـــا من النســـاء واالطفال 
اآلمنيـــن، واصـــاب 5,500 مواطـــن بجروح 
واعاقات تتراوح شـــدتها، ودمر 5,000 منزل 
تدميرا شامال، و17,000 منزل آخر بشكل غير 
كامـــل، اضافة الى تدمير كامـــل للبنية التحتية 

وقطاعات الصناعة والزراعة. 

مناطـــق خزاعة وبيـــت الهيا وجباليـــا وتوفا 
والزيتـــون، كانت اكثر المناطق ســـخونة بنار 
اسرائيل المصبوبة والتي استمرت هناك الكثر 
من 14 يوما متتاليـــة، وفقدت 50,800 عائلة 
مأواها ولجأت مئات االســـر لجوءا قسرية الى 

اماكن اقل عرضة لعدوان اسرائيل كالمدارس.

اســـتجابة لهذه الكارثة االنســـانية، نفذ المركز 
دراســـة الحتياجات المواطنيـــن الناجين الذين 
لجأوا الـــى مدارس  عبســـان وبني ســـهيلة. 
وهـــب موظفو المركـــز فـــي رام اهلل الى دعم 
اهلهم الناجين، فتبرعـــوا براتب يوم الى ثالثة 
ايام عمل، كل حســـب استطاعته، وجمعوا مبلغ 
12,273 وظفت فـــي توفير االغذيـــة والخبز 

لحوالي 150 عائلة. 



ثالثا: برنامج التنمية المجتمعية 
الهدف العام للبرنامج:

الفقر في المناطق األكثر فقرا وتهميشا، وبخاصة في  التنمية المجتمعية والتخفيف من حدة  اإلسهام في تحقيق 
الريف الفلسطيني. 

شعبنا الفلسطيني شعب فتي، اذ يشكل قطاع الشباب حتى سن 24 عاما %64 منه4. لذا يسعى المركز الى االهتمام 
بهذا القطاع الحيوي من خالل عدة مشاريع تتبنى االستراتيجيات التالية:

االستراتيجيات:

تطوير البنى التحتية غير المالئمة في المجتمعات الفقيرة والمهمشة.  	

تنفيذ مشاريع تعتمد على التشغيل المكثف لأليدي العاملة.  	

تمكين وتعزيز الفئات المهمشة والفقيرة في المجتمعات المحلية وعلى المستوى الوطني. 	

تطوير قدرات وكفايات الشباب والنساء وتمكينهم من المنافسة في سوق العمل المحلي، وبالتالي تحسين  	

دخلهم وتوفير فرص عمل لهم.
وخدمة  بخدماتها  االرتقاء  من  لتتمكن  قدراتها،  ورفع  والقاعدية  األهلية  المؤسسات  وتمكين  تقوية  	

أعضائها ومجتمعاتها.
تقديم الدعم الطارىء للفقراء وللمناطق في الحاالت الطارئة.   	
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أبرز انجازات برنامج التنمية المجتمعية لعام  2008

نفذ المركز ثالثة مشاريع تنمية مجتمعية عام 2008، احدها في الضفة الغربية واالخرين مشتركين بين 
الضفة الغربية وقطاع غزة . وبلغت ميزانية تلك المشاريع ) 551,785, 1 ( دوالرًا. وفيما يلي تلخيص 

البرز انجازات هذا البرنامج خالل  2008:

التدريب وبناء القدرات الطالئع والشباب من الجنسين  z

 فتــى وفتــاة تركــزت في مواضيــع اللغــة العربية  تنفيــذ 15,744 ســاعة تعليــم مســاند ل 1,761	
والرياضيات،  

في  منهجية  ال  أنشطة  ساعة  	23,616 تنفيذ  
والدراما  والرياضة  الحياتية  المهارات  مجاالت 

والفنون ل 5,413 فتى وفتاة،

اللجان  من   	300 ل  تدريبية  ساعة   475 تنفيذ 
اإلدارية، 

منشطًا   	150 ل  تدريبية  ساعة   300 تنفيذ 
وميسرًا، 

تنفيذ 10 ساعات تدريبية ل 38	 منسقًا من منسقي 
المناطق واألندية، 

كوادر  من   	199 ل  تدريبية  ساعة   390 تنفيذ 
تصميم  المشروع،  دورة  إدارة  االحتياجات،  تحديد  الحاسوب،  مهارات  في  القاعدية  المؤسسات 

المشروع، وإعداد التقارير المالية، 

على  اإلدارية   هيئاتها  أعضاء  من  ثمانية  وتدريب  محاسبة  ببرنامج  قاعدية  مؤسسات   	8 تزويد  
استخدامه بواقع ثماني  ساعات تدريبية .  

تعزيز قدرات المؤسسات القاعدية z

إنشاء مرافق تعليمية للنوادي الشبابية :  	
افتتاح 11	 مختبر حاسوب في  المراكز الشبابية بواقع عشرة اجهزة حاسوب لكل مختبر وعشرة مقاعد 

وعشر  طاوالت وعشر خزائن. )انظر اسماء االندية المستفيدة صفحة 37(.
 ) 	5000 ( افتتاح 12 مكتبة وتجهيزها بعشرين طاولة وعشرين مقعدًا ومجموعة كتب كنواة مكتبة بواقع

دوال ر لكل مكتبة وتعيين امين مكتبة . )انظر اسماء االندية المستفيدة صفحة 37(.
المستفيدة  االندية  اسماء  )انظر  	 .شبابيًا ناديًا   22 على  يدوية  واشغال  تعليمية  ولوازم  قرطاسية  توزيع 

صفحة 37(.

تزويد المراكز الشبابية بمعدات رياضية وترفيهية :  	
	.)37 تزويد 25 ناديًا بالمعدات واالدوات الرياضية، )انظر اسماء االندية المستفيدة صفحة

يهدف مركز معًا من خالل برامج التعليم المساند 
والتعليم الالمنهجي الى بناء قدرات الطالئع من 
سن 14 -  18 عامًا  في جوانب اظهرت دراسة 
حديثة لمنظمة اليونيسيف انها سبب التسرب من 
المدارس وتدني التحصيل االكاديمي في مادتي 

اللغة العربية والرياضيات.

تبنــى المركــز برنامجــًا متكامــاًل مــع منظمة 
اليونيســيف، وبالتعاون مع 35 مؤسسة شبابية 
فــي محافظات رام اهلل وجنيــن والقدس وقطاع 
غــزة، للتركيز على الطالئع فــي برامج التعليم 
المســاند والتعليــم الالمنهجي مــن اجل تطوير 
شــخصية متكاملة لدى الطالئــع وتطوير آفاق 

االبداع لديهم.



تزويد وتجهيز 34	 ناديًا بالمعدات واالدوات الموسيقية والكشفية اضافة الى اللباس الكشفي تضمنت :
- ادوات موسيقية مثل الطبول والعود،

المستفيدة  االندية  اسماء  )انظر  المستهدفة،-  لالندية  بالدبكة  الخاصة  واالزياء  بالكشافة  مالبس خاصة 
صفحة 37(.

تقديم منح تنموية للمؤسسات القاعدية  	
تخصيص  منح صغيرة لتسع مؤسسات قاعدية بقيمة ) 88,540	 ( ، شيكل بهدف تأهيل 
مباني هذه المؤسسات أو مباني خدمات عامة كروضات األطفال إضافة إلى شراء تجهيزات 

الكترونية وتنفيذ دورات بناء قدرات ،  
تخصيص منح بقيمة) 37,250	 ( شيكل لتمويل نشاطات مختلفة كاأليام التطوعية وأيام 

المسرح وتجميل المدارس والبلدات وتجهيز فرق دبكة وتنفيذ دورات تدريبية.

انجازات مجتمعية  z

	تجهيز  جناح  جديد للكتب في مكتبة الجامعة العربية - األمريكية بجنين،  
	إقامة ميدان في بلدة جفنا،

	تنظيم مهرجان وإقامة نصب عن الشرعية الدولية،
وإنتاج  تمثال  وإقامة  عمل  ورشات   	6 تضمن  اإلسرائيلية  البضائع  لمقاطعة  مهرجان  تنظيم 

ملصقات للتشجيع على المقاطعة، 
تشكيل 13	 فرق دبكة شعبية إلحياء التراث في نوادي اتحاد الشباب الفسطيني – عابود، مركز 
حنظلة الثقافي – صفا، نادي اطفال رنتيس، مركز نساء وفتيات بيت سيرا، جمعية تنمية الشباب 
– قبيا، نادي بيت سيرا الرياضي، اتحاد بيت لقيا الرياضي، نادي بيت عور التحتا الرياضي، 
ونادي طورا  نادي زبوبا  الرياضي،  دير جرير  ونادي  زيد،  بني  اتحاد  نادي شباب عبوين، 

الرياضي، 
	حمالت بيئية للزراعة والتنظيف في بيت سيرا واتحاد بني زيد ودير جرير، 

بالضفة  زيد  بني  واتحاد  لقيا  وبيت  وزبوبة  غزة  قطاع  في  للفتيات  رياضية  فرق   	7 تشكيل 
الغربية، 

 	500 7 فرق محلية بحضور  فيها  القدم شارك  تنظيم سداسيات محمود درويش االولى لكرة 
مشاهد في قرية دير جرير قضاء رام اهلل بمبادرة من نادي دير جرير الرياضي، 

المخدرات وااليدز والتدخين واإلدمان، تضمنت رسم جداريات  	تنفيذ مبادرات حول ظواهر 
ولقطات إذاعية وحلقات نقاش،

	اقامة يوم رياضي فني مفتوح نفذه نادي زبوبة بالتعاون مع المراكز الشبابية بالقرى المجاورة  
شارك فيه اكثرمن 100 مشارك وتخللته العاب رياضية تنافسية بين المراكز الشبابية، 

المسنين  	عروض مسرحية خاصة بذوي االحتياجات الخاصة في قطاع غزة وزيارة مراكز 
وذوي االحتياجات الخاصة في الضفة الغربية، 

اقامة معرض إلنتاج الفتيان والفتيات بمشاركة 180	 فتى وفتاة في قطاع غزة، 
توزيع 130	 حقيبة دراسية  على العائالت الفقيرة من خالل  لجنة من الفتيان/ت في منطقة بطن 

السمين بقطاع غزة.   
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بناء قدرات المراكز النسوية  z

تنفيذ 375 ساعة تدريبية ل 80	 سيدة من الهيئات اإلدارية لمراكز نسوية ومتطوعات نشيطات في 
المجاالت التالية: 

االدارة،  o 
القيادة، o 

المحاسبة  o 
كتابة مقترحات للمشاريع التنموية، o 

التخطيط االستراتيجي، o 

	إنتاج دليل تدريبي في االجراءات المالية بهدف تطوير النظم المالية للمراكز النسوية،
تنفيذ 1000 ساعة تدريب من خالل العمل ، استفادت منها 200	 سيدة من الهيئات اإلدارية لمراكز 

نسوية ومتطوعات نشيطات في مواضيع عملية وتطبيقية شملت:
الزراعة المحمية، o 

الزراعة العضوية، o 
طرق الزراعة والمكافحة المتكاملة .  o 

تمكين النساء من خالل مشاريع انتاجية  z

 لمراكز نسوية في بيت أومر وبيت اوال واذنا خاراس بمحافظة الخليل وحبلة  مشاريع زراعية انتاجية	
وحجة وجيوس وكفر جمال وكفر القف والنبي الياس بمحافظة  قلقيلية اضافة الى قطاع غزة تضمنت: 

انشاء دفيئات زراعية بمساحة دونمين اثنين لكل منها، o 
زراعة o 4000 شتلة خيار في الدفيئات، 

اختيار ست سيدات للعمل في كل دورة زراعية بحيث يحصلن على جزء من األرباح ويتم تقسيم  o 
الباقي بين المركز النسوي ومصاريف المشروع الجارية،

 
فقوعة بجنين تضمن : 	 مشروع تسمين خراف لمراكز نسوية في

 تزويد المركز النسوي بحظيرة وo 55 رأسًا من الخراف، 
توفير تسعة أطنان علف وo 140 بالة قش من النوع الجيد، 

أدوية بيطرية خاصة للخراف، o 
قبان الكتروني من أجل متابعة أوزان الخراف،  o 

مضخة لرش مبيدات الطفيليات وتعقيم الحظيرة واألدوات،  o 
تنفيذ 30 تدريبًا نظريًا وعمليًا حول تربية الخراف استفادت منها  o 20 سيدة،

  
مشروع مزرعة دواجن بياض لمراكز نسوية في	 منطقة المواصي بقطاع غزة تضمن : 

انشاء قن دجاج بمساحة o 50 مترًا مربعًا،
تزويد المراكز ب 350 دجاجة بياضة وo 50 ديكًا بلديًا،

توفير الفقاسات والمعالف والمشارب، o 

لمراكز نسوية في منطقة بيت حانون بقطاع غزة تضمن : 	 مشروع وحدة انتاج وتصنيع ألبان وأجبان
تزويد المراكز ببقرتين حلوب وعجل وعجلة لكل منها، o 

o  .3 توفير األدوات واألجهزة الالزمة لوحدة التصنيع



رابعا: برنامج البناء والتطوير المؤسسي 

الهدف العام للبرنامج: 

بناء وتطوير قدرات المؤسسات األهلية والقاعدية لتتمكن من تحقيق رسالتها وأهدافها واإلسهام في بناء 
التعددية واحترام حقوق اإلنسان، وذلك من خالل االستراتيجيات  مجتمع مدني ديمقراطي، يستند إلى 

التالية: 

االستراتيجيات:

	 تطوير الكوادر البشرية الفلسطينية، مع تركيز خاص على العاملين في المؤسسات األهلية والقاعدية 
واألطر الجماهيرية، من خالل توفير برامج تدريبية متميزة.

	 تطوير فاعلية وكفاءة وإنتاجية ومهنية المؤسسات األهلية والقاعدية من خالل تطوير بنيتها التحتية، 
وبناء وتطوير أنظمتها المختلفة وتعزيز التشبيك والتعاون والتكامل فيما بينها، باإلضافة إلى تطوير 

كفايات العاملين فيها.  
إدارتها  مستوى  وتطوير  للدخل،  مدرة  مشاريع  تطوير  خالل  من  الذات  على  االعتماد  	 تعزيز 

للمشاريع القائمة. 
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أبرز انجازات برنامج البناء والتطوير المؤسسي لعام  2008

في عام 2008 ، نفذ المركز خمسة مشاريع بناء وتطوير مؤسسي، مشروعين منها في قطاع غزة والثالثة 
االخرى في الضفة الغربية. وبلغت ميزانية تلك المشاريع ) 001,635,0 ( دوالرًا. وفيما يلي تلخيص البرز 

انجازات هذا البرنامج خالل العام :

تدريب وبناء قدرات المؤسسات القاعدية والشباب من الجنسين  z

تنفيذ 2,557 ساعة تدريبية ل 1,763 متدربًا منهم 1,003	 من االناث في المجاالت  التالية : 

	حشد التأييد،

	المراقبة والتقييم،

	منهجية تقييم المجتمع،

	كتابة المشاريع،

	إدارة التمويل الصغير،

	إدارة المشاريع،

	نظم المعلومات اإلدارية،

	تجنيد األموال،

	الهوية الفلسطينية والهجرة،

	اإلدارة المالية،

	الدبكة الشعبية،

	اإلسعاف األولي،

	مفاهيم التطوع،

	التوعية من مخاطر المخدرات،  

	الدراما،

	مهارات الحاسوب،

	التخطيط .  

تطوير مباني وتجهيز المؤسسات القاعدية  z

تزويد سبعة مراكز شبابية ب 37 جهاز حاسوب و 6	 أجهزة عرض ضوئي محوسب وطابعة .  )انظر 
اسماء االندية المستفيدة صفحة 37(.



.) 	37 تجهيز خمس مكتبات بكتب وأثاث في خمسة نوادٍٍ شبابية. )انظر اسماء االندية المستفيدة صفحة
	.)37 تجهيز مختبرات حاسوب في سبعة مراكز شبابية. )انظر اسماء االندية المستفيدة صفحة 

)انظر اسماء االندية المستفيدة صفحة  	 .تأثيث سبع قاعات تدريبية وتزويدها بالمعدات واألجهزة الالزمة
.)37

المستفيدة صفحة  االندية  اسماء  )انظر  	 .شبابية نوادي  أربعة  في  تدريبية  قاعات  أربع  وترميم  بناء 
.)37

تطويرانظمة ونشاطات المؤسسات القاعدية  z

 دلياًل  إرشاديًا لثماني  مؤسسات أهلية في المجاالت التالية :  تطوير 22	

األرشفة، 	

المتابعة و التقييم،         	

تقييم األداء، 	

 ضبط الجودة، 	

األعمال الفنية، 	

األدلة التشغيلية إلدارة المشاريع، 	

 تطوير أنظمة المعلومات .   	

تزويد سبعة اندية شبابية بمنح تطويرية بقيمة )  286,000	 ( دوالر لمدة سنتين لتنفيذ مشاريعهم ومبادراتهم 
الخاصة. )انظر اسماء االندية المستفيدة صفحة 37(.  
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ملخص العمال تطوير مباني وتجهيز المؤسسات القاعدية الشريكة

عدد بيــــــــــــــان
اسماء المؤسسات المؤسسات 

بناء وترميم قاعات 
تدريب

الثقافي – صفا، نادي بدرس الرياضي، نادي اطفال رنتيس، اتحاد الشباب 4 مركز حنظلة 
الفلسطيني – عابود . 

نادي 7تأثيث قاعات تديب المجتمعي،  العمل  وتطوير  لتنمية  نعلين  جمعية  عابود،   – الفلسطيني  الشباب  اتحاد 
اطفال رنتيس، مركز نساء وفتيات بيت سيرا، نادي بدرس الرياضي، جمعية تنمية الشباب 

– قبيا، مركز حنظلة الثقافي – صفا . 

تجهيز مكتبات 
)كتب وأثاث(

وفتيات 13  نساء  مركز  رنتيس،  اطفال  نادي  المجتمعي،  العمل  وتطوير  لتنمية  نعلين  جمعية 
بيت سيرا، نادي زبوبة الشبابي، نادي طورا الشبابي، نادي اتحاد بني زيد، نادي بيت سيرا 
الشبابي، نادي بيت لقيا الشبابي، نادي بيت عور التحتا، نادي دير جرير الشبابي، نادي جفنا 

الشبابي، مركز بيت ريما الثقافي، نادي عبوين الشبابي . 

اتحاد الشباب الفسطيني – عابود، نادي بدرس الرياضي . 2تجهيز مكتبات )كتب( 

نادي النصر العربي الرياضي، جمعية أميرة، جمعية حلم، مجمع الكرامة الثقافي، منتدى 6اثاث مكتبي
العلماء الصغار، جمعية الشروق للتنمية المجتمعية . 

تأثيث مختبرات 
حاسوب 

رنتيس،  22 اطفال  نادي  قبيا،   – الشباب  تنمية  جمعية  عابود،   – الفلسطيني  الشباب  اتحاد 
جمعية نعلين لتنمية وتطوير العمل المجتمعي، مركز نساء وفتيات بيت سيرا، نادي بدرس 
الرياضي، نادي زبوبة الشبابي، نادي طورا الشبابي، نادي اتحاد بني زيد، نادي بيت سيرا 
الشبابي، نادي بيت لقيا الشبابي، نادي بيت عور التحتا، نادي دير جرير الشبابي، نادي جفنا 
الشبابي، مركز بيت ريما الثقافي، نادي عبوين الشبابي، فلسطين الغد جمعية أميرة نادي 

الزيتون الرياضي نادي خدمات دير البلح نادي خدمات البريج نادي خدمات البريج .  

توفير اجهزة 
الكترونية لمختبرات 

الحاسوب 

جمعية نعلين لتنمية وتطوير العمل المجتمعي، مركز نساء وفتيات بيت سيرا، نادي بدرس 5
الرياضي، جمعية أميرة نادي خدمات دير البلح . 

توفير معدات رياضية  
وموسيقية 

نادي زبوبة الشبابي، نادي طورا الشبابي، نادي اتحاد بني زيد، نادي بيت سيرا الشبابي، 25 
نادي بيت لقيا الشبابي، نادي بيت عور التحتا، نادي دير جرير الشبابي، نادي جفنا الشبابي، 
النسائية -  البرامج  للتاهيل،  الشبابي، جمعية جباليا  نادي عبوين  الثقافي،  مركز بيت ريما 
الشاطئ، مجمع الكرامة، جمعية االمل، خدمات دير البلح، جمعية الشروق، جمعية الرواد، 
العربي،  النصر  نادي  البريج،  خدمات  نادي  للتاهيل،  جباليا  حانون،  النسائي-بيت  النشاط 

جمعية الرواد، نادي الزيتون، جمعية فلسطين الغد، منتدى العلماء الصغار . 

قرطاسية ولوازم 
تعليمية واشغال يدوية

عور 30 بيت  نادي  الشبابي،  لقيا  بيت  نادي  الشبابي،  سيرا  بيت  نادي  زيد،  بني  اتحاد  نادي 
التحتا، نادي دير جرير الشبابي، نادي جفنا الشبابي، مركز بيت ريما الثقافي، نادي عبوين 
نادي  النسائي-الشاطيء،  النشاط  الشبابي،  طورا  نادي  الشبابي،  زبوبة  نادي  الشبابي، 
الزيتون الرياضي، جمعية تطوير بيت الهيا، نادي النصر العربي، ملتقى النجدة، فلسطين 
النشاط  التنموية،  االنسان  جمعية  الفخاري،  جمعية  الشروق،  جمعية  اجيال،  جمعية  الغد، 
– رفح،  االمل  النسائي – رفح، جمعية  النشاط  الكرامة-رفح،  خانيونس، مجمع  النسائي- 
جمعية الرواد، جمعية الطاهر، جمعية جباليا للتأهيل، نادي خدمات البريج، النشاط النسائي 

المغازي، جمعية أميرة . 

نادي طورا الشبابي، نادي بيت سيرا الشبابي، نادي بيت لقيا الشبابي، نادي بيت عور التحتا، 9ادوات كشفية 
نادي عبوين الشبابي،  نادي اتحاد بني زيد، مركز بيت ريما الثقافي، نادي جفنا الشبابي،  

نادي دير جرير الشبابي . 



خامسا: برنامج اإلعالم البيئي والتنموي 

الهدف العام للبرنامج: 

اإلسهام في حماية وتطوير البيئة الفلسطينية والقطاع الزراعي من خالل اتباع االستراتيجيات التالية:

تعزيز وتطوير الوعي حول الممارسات البيئية والزراعية	 السليمة والمستدامة.

	اإلسهام في بلورة وتطوير سياسات تحمي البيئة.

	.تطوير نماذج بيئية مستدامة

	.تشجيع الزراعة العضوية، واستخدام الطرق العضوية والميكانيكية والزراعية في مكافحة اآلفات الزراعية

	  .توفير المعلومات والمصادر التنموية للباحثين، والطلبة، والعاملين في المجاالت التنموية والبيئية
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أبرز انجازات برنامج االعالم البيئي والتنموي لعام  2008

نفذ المركز مشروعًا واحدًا تحت هذا البرنامج  تناول قضايا بيئية هامة في الضفة الغربية وقطاع غزة 
على حد سواء .  نستعرض فيما يلي ابزر انجازات هذا البرنامج خالل عام 2008 . 

zالمجلة البيئية األلكترونية االولى على المستوى العربي

 	2,800 اصدر المركز 12 عددًا من المجلة البيئية االلكترونية االولى محليًا وعربيًا، ووزعت الى
بريد الكتروني لمؤسسات وأفراد وشبكات عربية وأجنبية باإلضافة إلى تحميلها على صفحة المركز 
االلكترونية. وقد سجل موقع المجلة أكثر من 55,500 زائر الفترة ما بين 1 تموز إلى 30 كانون 

األول 2008 – بمعدل 300 زائر يوميًا. 

البيئية –  المشاكل  إلى حل  ناجحة وهادفة  بيئية  المجلة معلومات حول مشاريع ومبادرات  وقدمت 
التنموية، وعممت دروسًا مستفادة من المشاريع والمبادرات البيئية المحلية والعربية والعالمية، فضاًل 
عن تعريف القّراء بالمشاكل البيئية المحلية والعالمية، وتأثيرها على وطننا، وبالتالي الجهود المبذولة 

لحلها.
تقارير،  ملف  كل  وحمل  رئيسية.   تنموية   – بيئية  قضية  يعالج  خاصًا  ملفًا  عدد  كل  تضمن  وقد 
بموضوع  تتعلق  تحليلية  ومقاالت  حقائق،  وأوراق  آراء،  واستطالع  وتحقيقات،  وريبورتاجات، 

الملف. 

كما شملت المجلة زوايا ثابتة، مثل أخبار »البيئة والتنمية، أريد حاًل )سلوكيات، ممارسات وتطبيقات 
بيئي،  أدب  بيئية،  قصص  والتالميذ،  األطفال  )مساهمات  بيئيون  أطفال  البيئي،  الراصد  بيئية(، 
نشاطات بيئية لألطفال والشباب...(، إصدارات بيئية – تنموية، قراءة في كتاب، التواصل مع القراء، 

والصورة بألف كلمة« . 

قرار،  وأصحاب  ومسؤولين  خبراء  بمشاركة  متخصصة،  بيئية  ندوات  عشر  تنفيذ  z
تناولت المواضيع التالية :  

ظاهرة تحويل بعض المواطنين ألراضيهم إلى مكبات للنفايات اإلسرائيلية،   1 .
موارد المياه الفلسطينية بين العطش الفلسطيني والتمتع اإلسرائيلي ، 2 .

الهزات األرضية المتوقعة في فلسطين وإجراءات الوقاية،  3 .
آفاق استخدام تقنيات الطاقة المتجددة في قطاع غزة،  4 .

تجارب رواد فلسطينيين في مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة، 5 .
التغير المناخي في فلسطين والحلول البيئية الممكنة،  6 .
أزمة األمن الغذائي في قطاع غزة والحلول الممكنة،  7 .

تدهور أوضاع األراضي وتصحر التربة في مناطق الخليل والحلول البيئية  8 .
الممكنة، 9 .

مبادرات تطبيقية مستدامة لتوفير األمن الغذائي في قطاع غزة،  10 .
أزمة األمن الغذائي في الضفة الغربية بين التبعية إلسرائيل والممارسات الزراعية المعادية للبيئة .  . 11

   



سادسا: برنامج المرافعة والمناصرة وحشد التأييد 

يهدف هذا البرنامج إلى فضح االنتهاكات التي تمارسها سلطات االحتالل اإلسرائيلي ضد اإلنسان واألرض والمؤسسات 
الفلسطينية وتوحيد الجهود الشعبية والرسمية من اجل التصدي لسياسات االحتالل الهادفة إلى انتزاع األرض وقطع 

سبل العيش.

ويتضمن البرنامج بناء قدرات لتطوير كفايات الفئات المستهدفة في مجال المناصرة، والضغط، وتمكينها من تنظيم 
فّعاليات وأنشطة لتحقيق أهدافها والدفاع عن مصالحها.  كما تصدر عنه نشرات ودراسات وتقارير وأوراق حقائق، 

باللغتين العربية واإلنكليزية، والتي توزع بشكل واسع محليا وعربيا ودوليا.  
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ابرز انجـــازات برنامج المرافعة والمنـــاصرة وحشد التأييد 
لعام 2008 

نفذ المركز مشروعين في هذا االطار في الضفة الغربية بقيمة ) 650,768 ( دوالرًا. وندرج فيما يلي ابرز انجازات 
هذا البرناج خالل عام 2008 . 

حمالت توعية ومناصرة  z

، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لسجل حصر  	حملة توعية حول سجل األضرار الناجمة عن إقامة الجدار
األضرار، تضمنت:

عقد 16	 ورشة عمل في مختلف أنحاء الضفة الغربية حول سجل األمم المتحدة لحصر األضرار 
الناجمة عن الجدار وكيفية التعامل معه ،

 محطة،  خمس حلقات تلفزيونية تبث كل حلقة 4 مرات شهريًا عبر 18	

 مرات يوميًا لمدة شهر على راديو »أمواج« .  خمس لقطات اذاعية جرى بثها 5	

  
تم من خاللها انجاز ما يلي: 	 حملة  مناصرة لحقوق مواطني االغوار

تحديد احتياجات المواطنين ورفعها في رسالة رسمية إلى رئيس الوزراء ساهمت في دعم مكتب  	

رئيس الوزراء للمنطقة ومواطنيها،

التشريعي  المجلس  في  األراضي  لجنة  المنطقة  ضمت أعضاءًا من  الى  ميدانية  تنفيذ زيارات  	

ومجلس الوزراء والمحافظين للتعرف على الواقع عن كثب، 

دعم حق االطفال البدو في التعليم ببناء وتجهيز مدرسة من ثمانية غرف في فصايل تستوعب  	

100 طالب وطالبة وتجهيزها باألثاث واأللعاب الخارجية ونوافير مياه الشرب، 

 خيمة و  دعم حق المواطنين البدو في السكن بتزويد من هدمت منازلهم وحظائر مواشيهم ب 26	
10 حظائر، 

دعم صمود تجمعات بدوية يستهدفها االحتالل من خالل تقديم : 	

5خمس خزانات مياه سعة كل منها 305 أمتار مكعبة وo 200 جالون بالستيكي سعة كل منها  
18 لترًا،  

2 200 صندوق لحفظ األغذية وo 80 جهاز طبخ مع عبوة غاز لكل جهاز، 

o 1100  صندوق إسعاف أولي .

اقامة  معرض صور تجسد معاناة المواطنين في األغوار تحت رعاية محافظ أريحا واألغوار،  	

 تعيين محام الستصدار قرارات بوقف هدم منازل المواطنين وتهجيرهم في األغوار. 	



العربية  باللغتين  والتقارير  الحقائق  اوراق  من  نسخة   z14,500 وتوزيع  اصدار 
واالنجليزية وتعميمها على اكثر من 2,500 بريد الكتروني الفراد ومؤسسات وشبكات 

ذات صلة، واستخدامها في حشد المناصرة والتأييد في اوروبا5: 

1 . طرق الفصل العنصري، 

         2 . الخليل مدينة تقاوم التهويد، 

         3 . بدو األغوار: صراع من اجل الوجود)باللغتين(،

4 . سلفيت : من جنة زراعية إلى معزل صناعي ملوث، 

5 . القدس: 42 عاما من االحتالل االستيطاني اإلسرائيلي )باللغتين(،

6 . يد تبني ويد تتصدى: نابلس، نموذج مدينة فلسطينية )باللغتين(،

7 . مجمع بركان االستيطاني الصناعي: مخاطر صحية وبيئية جسيمة في محافظة سلفيت، 

8 . دليل المدافعين عن حقوق اإلنسان في األراضي المحتلة.

منح لدعم صمود المزارعين والمواطنين على ارضهم  z

توزيع ) 10,040 ( يورو على شكل منح صغيرة استفاد منها 568 مزارعًا في 14	 قرية في الضفة 
الغربية أراضيهم مهددة بالمصادرة، ساهمت في حرث 972 دونمًا قرب الجدار والمستوطنات، 

توزيع ثالث منح صغيرة بقيمة 2,100	 دوالر إلقامة مساحة آمنة للعب األطفال في قرية عزبة طبيب 
المهددة بالتهجير في محافظة قلقيلية،

بمدرسة  الصحية  والوحدات  واإلدارة  المعلمين  بناء غرف  دوالر إلتمام   	10,000 بقيمة  منح  تقديم 
فصايل في االغوار. 

استمرار احتضان الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والمشاركة في هيئتها التنسيقية:  z

توعية وتحشيد للدفاع عن الحقوق الوطنية   	

	تنظيم سبع مسيرات جماهيرية للجان الشعبية والمزارعين في محافظات بيت لحم والخليل ورام اهلل 
2,800 مواطن وشهدت مشاركة  للدفاع عن حقهم في أرضهم، شارك فيها حوالي  ونابلس وقلقيلية 

نسائية واسعة، 
	تنظيم مسيريتين في قلقيلية وطولكرم للتنديد بمذابح غزة والدعوة إلى الوحدة الوطنية وإسقاط الجدار 

شارك فيها حوالي 1300 مواطن،
الخليل  مدن  في  اإلسرائيلية  والسياسات  واالستيطان  الجدار  توعوية حول  عمل  ورشات  	عقد عشر 

وسلفيت وطولكرم ورام اهلل، وبلدات نعلين وبدو وطوباس – جامعة القدس المفتوحة،. 

5    ملخص محتويات هذه اإلصدارات  متوفر صفحة 40  تحت عنوان “منشورات المركز” 



التقرير السنوي 2008

	تعزيز صمود المزارعين في موسم قطف الزيتون 

توفير أدوات ومعدات قطف زيتون بقيمة ) 35,000 ( شيكل لمزارعين في محافظة سلفيت وعصيرة 
القبلية بمحافظة نابلس،

المساهمة في االحتفال المركزي لموسم قطف الزيون في عصيرة القبلية،

 	:بناء قدرات اللجان الشعبية لمقاومة الجدار

موضوع  لكل  ساعة   	30 بواقع  القيادية  والمهارات  اإلعالم  مجالي  في  تدريبية  ساعة   60 تنفيذ 
استهدفت 24 مشاركًا، 10 منهم من اإلناث . 

3خمس وثالثون ساعة تدريبية في التوثيق القانوني واإلعالم والمهارات القيادية ل 16	 من ناشطات 
اللجان الشعبية من كافة أنحاء الضفة الغربية .

 : 	 ورشات عمل توعوية واجتماعات تشبيكية للجان

بهدف  الوطني  المستوى  المحافظات وورشتين على  تشبيك على مستوى  اجتماعات  تسعة  	ععقد 
تقوية جسم اللجان الشعبية وتنظيمها ودورها في مجتمعاتها والتخطيط لفعالياتها

	عقد ورشة تقييم لنشاطات الحملة الشعبية لمقاومة الجدار لتقديم الدروس المستفادة والتوصيات في 
جلسة التخطيط االستراتيجي للحملة للعام المقبل .  



منشورات المركز

اصدر المركز خالل عام 2008 اكبر عدد من المنشورات خالل 20 عامًا من مسيرته . وتركزت منشورات 
المركز خالل هذا العام على تعزيز وعي محلي ودولي تجاه ما يقترفه االحتالل من انتهاكات لحقوق المواطنين 

الستخدامها في حشد الدعم للقضية الفلسطينية.  

التقرير السنوي 2007

يقدم عرضا معمقًا وشفافًا النجازات المركز خالل عام 2007 مدعمًا بنتائج عمل المركز وآثارها مع استعراض 
منذ  المركز  انجازات  نمو  ويبين  والداعمة،  والشريكة  المستفيدة  المؤسسات  وأسماء  األفراد  المستفيدين  أعداد 
المالي  المدقق  التحديات والعقبات . كما يعرض تقرير  المستفيدين من برامجه رغم كافة  تأسيسه وتزايد أعداد 

المستقل لسنة 2007 الميزانية بموارد المؤسسة ومصروفاتها وممتلكاتها. 

دليل المدافعين عن حقوق اإلنسان في األراضي المحتلة

يقدم هذا الدليل إرشادات للمدافعين عن حقوق اإلنسان الذين يوثقون االنتهاكات الناجمة عن بناء جدار الفصل 
العنصري في أراضي الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، ويعرفهم على قواعد إعداد التقارير الحقوقية، ويضم 
وجمع  االنتهاكات  توثيق  مباديء  بخصوص  لديها  اإلنسان  حقوق  لموظفي  المتحدة  األمم  اتبعتها  التي  القواعد 
المعلومات . وقدم الدليل تفسيرا، بتصرف، لهذه القواعد وربطها بالتجربة الفلسطينية بشكل يعزز قدرات المدافعين 

عن حقوق اإلنسان الفلسطينيين في مجال توثيق االنتهاكات، حتى لو لم تكن لديهم خبرة سابقة في ذلك . 

دليل دورة حياة المنتج الغذائي

بإرشادات وطرق  الغذائي  التصنيع  العاملة في مجال  النسوية  الجمعيات والمراكز  إلى تزويد  الدليل  يهدف هذا 
تمكنهن من تحسين مستوى الخدمات والمنتجات التي يقدمنها كمراكز للتصنيع الغذائي من خالل :

	تحديد احتياجات المستهلك ودراسة السوق،
	طرق الشراء والتخزين الجيد،

	طرق التصنيع الجيد،
	فحص جودة المنتجات والخدمات،

	طرق حساب التكاليف بشكل بسيط،
	طرق البيع، 

	طرق المناولة والتوصيل،
	تقديم إرشادات للسالمة واألمان . 

دليل تربية االرانب 

االمراض،  من  الوقاية  لألرانب، وطرق  المناسبتين  والتغذية  البيئة  توفير  قيمة حول  معلومات  الدليل  هذا  يقدم 
كاملة  جدوى  دراسة  يقدم  كما  النتائج،  افضل  الى  للوصول  جيدة  بخصائص  متميزة  سالالت  على  والحصول 

للراغبين في التوجه لتربية االرانب كمشروع صغير مدر للدخل .  



التقرير السنوي 2008

دليل النظام المالي للمراكز النسوية القاعدية
يهدف هذا الدليل إلى تزويد المؤسسات والمسؤولين فيها بمرجع مفصل عن سياسات وإجراءات الشؤون المالية. ويشمل 
إجراءات نموذجية موحدة قد تحتاج إلى بعض التعديالت لتتالءم مع خصوصية ووضع وحجم كل مؤسسة وقدراتها 
على حدة، ويتضمن تفصياًل للنظام المحاسبي وإدارة النقد لدى البنوك، وإدارة المنح واإليرادات ونظام الدفعات، 

ونظام صندوق النثريات، والرواتب واألجور، وإدارة الموارد الثابتة، وإدارة المشتريات والتقارير المالية.

الخليل مدينة تقاوم التهويد

ورقة حقائق تصف االنتهاكات اإلسرائيلية وتهجير مواطني البلدة القديمة بالخليل باللغتين العربية واالنجليزية. 
وتبين وصول خطة تهويد الخليل إلى مراحل متقدمة في هذه الفترة، حيث تعمل سلطات االحتالل على قدم وساق 
إلقامة بؤر استيطانية جديدة وتوسيع مستوطنات مقامة ومصادرة مزيد من أراضي المواطنين . وزيادة التنكيل 
بالمواطنين من قبل قطعان المستوطنين، ناهيك عن تضييق الخناق عليهم بإقامة عشرات النقاط العسكرية الدائمة 
والطيارة وفرض حظر التجول لفترات طويلة، وقطع سبل رزقهم وتكبيدهم خسائر جمة بإغالق مئات المحال 

التجارية وعزل المدينة، التجارية تاريخيا، عن القرى والمحافظات األخرى . 

سلفيت: من جنة زراعية إلى معزل صناعي ملوث 

ورقة حقائق تصف التحول الجذري لمحافظة سلفيت من كونها سلة الخبز في الماضي حيث يعتاش المزارعون 
من نتاج أرضهم إلى معزل مغلق وتلوث ينخر التربة والماء والهواء، بفعل سياسات االحتالل الهادفة إلى تدمير 
االقتصاد الفلسطيني . وكغيرهم من مواطني الضفة الغربية، يعاني مواطنو المحافظة من هدم االحتالل لمنازلهم 
ومصادرة مصادر مياههم وقطع سبل رزقهم إضافة إلى تلويث البيئة بفعل المناطق الصناعية اإلسرائيلية ونفايات 

المستوطنات ومياهها العادمة . 

القدس: 42 عاما من االحتالل االستيطاني اإلسرائيلي

ورقة حقائق حول اإلجراءات اإلسرائيلية لفصل مدينة القدس عن باقي الضفة وتفريغها من مواطنيها الفلسطينيين 
باللغتين العربية واالنجليزية. وتصف تركز العمليات االستيطانية اإلسرائيلية في القدس المحتلة، حاليًا، على ثالثة 
محاور رئيسة، هي تكثيف المستوطنات التي تطوق القدس، وتقوية مستوطنات »القدس الكبرى« القائمة في محيط 
المدينة، والبناء لدعم السيطرة اإلسرائيلية على األماكن االستيطانية في البلدة القديمة . منذ أنابوليس، أقام االحتالل 
32,000 وحدة سكنية استيطانية جديدة في القدس، لم يصرح االحتالل اال ب 21,700 منها. وقد جرى الجزء 
األكبر من هذا النشاط االستيطاني، في الطوق  الخارجي للمستوطنات، في حدود القدس البلدية الموسعة، خاصة 

في مستوطنات »راموت ورامات شلومو وبيسجات زئيف والنبي يعقوب وشرق تلبيوت وهارحوما وجيلو«. 

بدو األغوار: صراع من اجل الوجود

ورقة حقائق تصف معاناة مواطني األغوار البدو تحت االحتالل وخطر تهجيرهم، باللغتين العربية واالنجليزية . 
وتبين استهداف االحتالل لكل موارد منطقة األغوار، المائية والزراعية والسياحية والمعدنية،  وتسخيرها لخدمة 
المستوطنين، وتبين أحوال البدو القاسية جدا الذين يعانون ما يعانيه مواطنو المنطقة من تهجير قسري وانعدام 
في الخدمات األساسية وانتهاك لحقوق اإلنسان التي نصت عليها األعراف والمواثيق الدولية.  وال ينفك االحتالل 
يضيق عليهم المنطقة ويمنعهم من البناء وإجراء التصليحات على مساكنهم ويحرمهم من مصادر مياههم ويهدم 



 ”C« منطقة الواقعة ضمن  األراضي  من  للبدو  ممنهج  تهجير  هو  اآلن  يجري  ما  إن  حركتهم.  ويقيد  منازلهم 
حسب تصنيف أوسلو، حوالي 89 % من مساحة األغوار، والتي تعتمد عليها إسرائيل في خططها االستعمارية 

والتوسعية، ما يعني طمس معالم حياة البدو التقليدية وتهديد وجود هذه الفئة الفلسطينية األصيلة على أرضها .

يد تبني ويد تتصدى: نابلس، نموذج مدينة فلسطينية 

ورقة حقائق تتحدث محافظة نابلس، نظرًا ألهميتها التاريخية في االقتصاد الفلسطيني، من أكثر المحافظات تأثرًا 
بسياسات االحتالل، من حصار واجتياح واقتحامات متكررة، ارتكبت قوات االحتالل أثناءها جرائم قتل وإرهاب 
وتدمير مبان ٍ ومنشآت سكنية وصناعية وتجارية، إضافة لتقطيع أوصال المحافظة وسلخها عن مركزها، مدينة 
نابلس . فكانت الخسائر البشرية جسيمة، ناهيك عن الخسائر الناجمة عن االجتياحات.  وتسبب الحصار في انخفاض 
الطاقة اإلنتاجية، لعدم توفر المواد الخام، ما اضطر كثيرين من أرباب العمل لتسريح عمالهم أو تخفيض أجورهم، 
في أفضل األحوال. وتوقفت استثمارات ومشاريع تجارية كثيرة عن العمل، أو انتقلت إلى مدينتي رام اهلل والبيرة أو 
القرى المجاورة.  وشهدت أسواق نابلس ركودًا لم تعهده من قبل، بسبب انخفاض جودة وكمية البضاعة المعروضة 

وقلة المتسوقين من جهة، وتراكم الديون على المحافظة والبلدية والتجار والمزارعين من جهة أخرى . 

مجمع »بركان« االستيطاني الصناعي: مخاطر صحية وبيئية جسيمة في محافظة سلفيت 

أقامه  الغربية،  بركان تجمع صناعي استيطاني من اكبر المجمعات الصناعية اإلسرائيلية على أراضي الضفة 
االحتالل عام 1981 على837 دونمًا من أراضي قرية حارس بمحافظة سلفيت.  يخلف المجمع مواد كيماوية 
صلبة وسائلة وغازية كمخلفات صناعية، وقد تم رصد بعض آثار هذه المخلفات على المواطنين ووجد العديد من 
إصابات الربو والطفح الجلدي إضافة إلى التقيؤ واإلسهال والجفاف لدى األطفال.  كما ُرصدت تأثيرات لتراكم 
البعيد في محيط مداه مئات الكيلومترات حول بركان، كالسرطان وأمراض الرئتين  السموم تظهر على المدى 

والجهاز التنفسي وتلف أنسجة الرئتين والكلى وأمراض الجهاز العصبي .

طرق الفصل العنصري 

خالل  من  الغربية  بالضفة  وجودها  لتعزيز  اإلسرائيلية  والسياسة  العنصري  الفصل  طرق  حول  حقائق  ورقة 
تقطيع أوصال المناطق وضمها . الطرق الخاصة باإلسرائيليين في مختلف أنحاء الضفة الغربية باتت مظهرًا 
تعريفيًا لسياسات الفصل العنصري التي تنتهجها إسرائيل في األراضي الفلسطينية المحتلة . فباإلضافة إلى تقييد 
فان  العيش،  كسب  وسبل  والتعليم  الصحة،  على  الخطيرة  واالنعكاسات  والحركة،  التنقل  في  المواطنين  حركة 
طرق الفصل العنصري عززت وجود المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية، بما يكفل تفوق حرية حركة 
المستوطنين على حساب المواطنين . وتشمل التداعيات تعذر الوصول إلى الخدمات األساسية وتزايد الضغوطات 

التي تؤدي إلى التهجير القسري .

ملصقان حول الحق الفلسطيني في الوجود في االغوار

يستخدم هذان الملصقان في نشاطات حشد المناصرة والتأييد لدعم صمود المواطنين في االغوار ضد اجراءات 
االحتالل الهادفة الى ترحيلهم واخالء المنطقة من الوجود الفلسطيني . 
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االستمرار في تطوير مركز المصادر

الهامة  والمراجع  بالمصادر  غني  مركز  لديها  يتوفر  التي  القليلة  الفلسطينية  المنظمات  من  معًا  مركز 

والمتخصصة في مواضيع التنمية، الزراعة المستدامة، التدريب، واإلدارة وغيرها . 

واهم ما يميز مركز مصادر معًا : 

يجرى باستمرار تحديث محتويات مكتبة المركز على الموقع  المكتبة على موقع معا اإللكتروني : . 1

الخاص بالمركز www.maan-ctr.org، بحيث يصبح من الممكن البحث عن المواضيع المختلفة 

التي تحتويها مكتبة المركز. 

: تم رفد المركز بمزيد من المراجع والمصادر المختصة في  احضار المزيد من المصادر الحديثة . 2

 Book Aid المجاالت التدريبية والتنموية والزراعية والبيئية، بدعم من عدة مؤسسات، وبخاصة

في بريطانيا . وقد وصل عدد الكتب في المكتبة إلى أكثر من 8,000 كتاب ومرجع، باللغتين العربية 

واإلنكليزية، إضافة إلى مئات الوثائق والمقاالت واألدلة التدريبية .

. ويجري اآلن تصنيف مباشر  تطوير نواة مكتبة متخصصة في التنمية في مقر المركز في غزة . 3

لمحتوياتها باستخدام برنامج التصنيف الخاص بالمكتبات . 



عضوية المركز في الشبكات واألجسام المختلفة 

عضوية المركز في الحملة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان 1 .
يلعب المركز دورًا هامًا في الحملة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان، عبر عضوية مدير المركز في اللجنة   
التنسيقية التي جرى انتخابها من قبل 12 مؤسسة أهلية، باإلضافة إلى  اللجان الشعبية  في الضفة الغربية.  وقد 
أعد مدير المركز الخطة اإلستراتيجية للحملة للسنوات القادمة .  وتشرف الحملة على تنظيم جميع الفعاليات 
الشعبية واألهلية المتعلقة بالجدار إضافة إلى الموقع اإللكتروني stopthewall.org.www هذا ويقوم المركز 
باحتضان الحملة واإلشراف المباشر على أنشطتها، منذ بداية عام 2006؛ وذلك بطلب من المؤسسات األعضاء 

في الحملة.  ويساهم المركز في تجنيد األموال لتغطية نشاطات الحملة ومصاريفها الدورية .

 .  2 .PENGON  عضوية المركز في اللجنة التنسيقية للشبكة الفلسطينية للمؤسسات البيئية
  . 3 .PNGO  عضوية الهيئة العامة لشبكة المؤسسات األهلية الفلسطينية

 . 4 .PITBP عضوية المؤسسة الفلسطينية للممارسات التدريبية األمثل
عضو منتخب في اللجنة التنسيقية لشبكة المؤسسات الزراعية “شمع” .   5 .

الصحي  والصرف  المياه  شؤون  على  العمل  لمجموعة  التنسيقية  اللجنة  في  المركز  عضوية  استمرار  6 .
 EWASH. تم انتخاب مركز معا ممثال عن المؤسسات األهلية في الهيئة التنسيقية  لـ :EWASH والنظافة
والدولية،  األهلية  المؤسسات  تمثل  شبكة  وهي   ))Emergency Water and Sanitation Hygiene

ومؤسسات األمم المتحدة، وسلطة المياه .
وهي تضم عددًا  7 . ،FADOC عضوية المركز في شبكة ائتالف المؤسسات الدولية من أجل التغيير المجتمعي

كبيرًا من المؤسسات الدولية العاملة في إفريقيا وأمريكا الالتينية  وفلسطين  وفرنسا.
 8 .Displacement Working Group القسري  التهجير  حول  عمل  مجموعة  في  المركز  عضوية 
األخضر  الخط  داخل  ومنظمات  المتحدة  األمم  ومنظمات  الدولية  المؤسسات  من  مجموعة  وهي   ))DWG
ومنظمات فلسطينية للعمل من اجل الحد من التهجير القسري الناجم عن سياسات االحتالل من هدم البيوت 

وإخالء مناطق من المواطنين وكذلك تقديم اإلغاثة الطارئة للمهجرين. 
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مقرات جديدة للمركز في رام اهلل وغَزة 

انطالقا من سياسة المركز في تعزيز االستدامة المؤسسية وتقليص حجم المصروفات، قرر مجلس اإلدارة شراء 
مقرات جديدة للمركز احدهما في الضفة الغربية واآلخر في قطاع غزة :

المقر الرئيس في الضفة الغربية: 1 .

تم شراء طابق بمساحة 520 مترًا مربعًا في موقع جيد بمدينة رام اهلل، وتجري اآلن أعمال التشطيب 
الداخلي ويتوقع اكتمال هذه األعمال واالنتقال إلى المقر الجديد قبل نهاية عام  2009.  

مقر فرع قطاع غزة:  2 .

انتقل فرع القطاع إلى مقر جديد اكبر مساحة، رغم ان المركز كان قد اشترى شقة أرضية عام 2007، 
إال أنه بسبب الحصار الجائر على القطاع والحظر على دخول مواد البناء لم تتم أعمال التشطيب حتى 

اآلن . 



المؤسسات واللجان الشريكة والمستفيدة

يفخر مركز معًا بعمله وشراكته مع اكثر من ) 1,200 ( مؤسسة رسمية وأهلية وشعبية وقاعدية في الضفة الغربية 
وقطاع غزة خالل عام 2008، ندرج فيما يلي اسماء بعضهاعلى سبيل المثال ال الحصر :  

مؤسسات أهلية 
المركز الفلسطيني للسالم والديمقراطية، مركز بيسان، ومركز الفن الشعبي .  

لجان ومراكز وجمعيات  نسوية 
النسوي  النشاط  مركز  النسوية،  دبوان  دير  جمعية  فلسطين،  لنساء  العامة  اللجنة  أريحا،   / المسيحية  الشابات  جمعية 
الشيوخ، مركز نسوي صير، مركز نسوي يطا، مركز نسوي  المرأة والطفل، مركز نسوي  الدرج، جمعية حقوق   /
العبيدية،  النسوية الخيرية، مركز صبايا  السموع، مركز صبايا خاراس، جمعية بنت الريف / دورا، جمعية حلحول 
مركز نسوي الزواهرة، مركز نسوي بيت فجار، مركز نسوي الخضر، مركز نسوي بالطة، مركز النشاط النسوي 
الشاطيء،   / النسائي  النشاط  النسائي / بيت حانون، مركز  النشاط  المرأة، مركز  الجنوب لصحة  المغازي، جمعية   /
مركز تنمية المرأة الفلسطينية، جمعية تنمية المرأة الريفية، جمعية الجاروشية النسائية الخيرية، مركز النشاط النسوي 
/ خانيونس، مركز النشاط النسوي / رفح، جمعية أميرة لتنمية المرأة، مركز فتيات ونساء بيت سيرا، جمعية اميرة، 
مركز نسوي عصيرة، مركز صبايا عرابة، جمعية عانين لتنمية المرأة الريفية، جمعية دير غزالة لتنمية المرأة الريفية، 
جمعية ميثلون لتنمية المرأة الريفية، جمعية اماتين لتنمية المرأة الريفية، مركز نسوي انقاذ االسرة / ترقوميا، جمعية 
طوباس لتنمية المرأة الريفية، مركز النشاط  النسائي – الدرج، مركز شؤون المرأة الريفية، مركز نسوي الباذان، مركز 
ذات النطاقين  النسوي، جمعية النبي الياس لتنمية المرأة الريفية، جمعية عالر لتنمية المرأة الريفية، جمعية شرق غزة 

النماء األسرة .

اتحادات ونوادي وجمعيات شبابية ورياضية 
اتحاد الشباب الفلسطيني – عابود، نادي بتين الشبابي، نادي طورا الشبابي، نادي بيت عور التحتا، نادي عبوين، نادي 
جفنا الشبابي، نادي أمنية الشبابي، نادي بيت اومر الشبابي، جمعية تنمية الشباب – بيت أوال، نادي عبوين، نادي قراوة 
بني زيد، نادي أيام زمان، نادي كوبر، نادي زبوبة الرياضي، نادي بيت سيرا، نادي بيت لقيا، نادي اتحاد بني زيد، نادي 
دير جرير، نادي صور باهر، نادي أم طوبا، نادي قباطية، نادي القرية الفلسطينية، جمعية تنمية الشباب – قبيا، جمعية 
تنمية الشباب – برقا، نادي النصر العربي، نادي الزيتون الرياضي، نادي المزرعة الشرقية الرياضي، نادي الزيتون 

الرياضي، نادي العبيدية الرياضي، نادي بلدنا الرياضي، مجموعة كشافة القادسية، نادي بدرس الرياضي . 

مراكز ونوادي ثقافية وفنية 
نادي حصاد الثقافي، مركز بلدنا الثقافي، مركز أهداف الثقافي، نادي بيتللو الثقافي، مركز بيت ريما الثقافي، جمعية حلم 

للثقافة والفنون، مركز حنظلة الثقافي، مجمع الكرامة للثقافة والفنون، جمعية الثقافة والفكر الحر .

مؤسسات وجمعيات زراعية 
الجمعية التعاونية الزراعية / بيت حانون، جمعية التنمية الزراعية، جمعية المزارعين الفلسطينيين/ رام اهلل، جمعية 
خزاعة للزراعة المستمرة، المركز العربي للتطوير الزراعي، الجمعية األهلية لحماية شجرة الزيتون، جمعية طوباس 

إلعادة بناء الريف . 
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مؤسسات وجمعيات تنموية 
ملتقى النجد التنموي، مؤسسة الشروق للتنمية المجتمعية، جمعية تطوير بيت الهيا، جمعية التنمية اإلنسانية، جمعية 
كفر راعي للتنمية، جمعية اإلنسان التنموية، جمعية نعلين لتنمية وتطوير العمل المجتمعي، مؤسسة الشروق للتنمية 

المجتمعية. 

لجان وجمعيات خيرية 
لجنة الزكاة البتول الخيرية، جمعية الفجر الخيرية، جمعية قراوة بني زيد الخيرية، جمعية كفر جّمال الخيرية، 

جمعية أهل الخير، جمعية آمال الخيرية، جمعية العطاء الخيرية، جمعية عمواس الخيرية. 

جمعيات تأهيل وبيوت مسنين 
الخاصة،  االحتياجات  المسنين وذوي  لبيت  للتأهيل، جمعية جنين  المجتمعي، جمعية جباليا  للتاهيل  جمعية رفح 

جمعية األمل للتأهيل. 

بلديات ومجالس محلية وقروية  
بلدية خانيونس لجنة محلية/ خانيونس، مجلس قروي بردلة، مجلس قروي عجة، مجلس قروي مرقة، بلدية رام 

اهلل، مجلس قروي عزبة طبيب.  

مؤسسات طفولة  
منتدى العلماء الصغار، جمعية إنقاذ الطفل فلسطين، روضة دير بزيع، نادي أطفال رنتيس. 

مراكز خدمات 
مركز خدمات البريج، مركز خدمات المغازي، مركز خدمات دير البلح، جمعية المركز الجماعي للخدمة العامة. 

مؤسسات حكومية 
وزارة الزراعة، وزارة التربية والتعليم، سلطة المياه الفلسطينية، مصلحة مياه الساحل. 

اطر ولجان شعبية 
 الحملة الشعبية لمقاومة الجدار، اللجان الشعبية لمقاومة الجدار في مختلف المواقع.  

مؤسسات أخرى 
 مؤسسة فلسطين الغد، جمعية الفجر، مؤسسة الرّواد، جمعية فلسطين الغد، نادي النصر العربي، جمعية يبوس 
– رفح، جمعية شرق غزة، جمعية المستقبل، جمعية رافيا، جمعية حي السالم، جمعية صوت المجتمع، مؤسسة 

الفخاري، جمعية الطاهر الفلسطينية. 



الشركاء الدوليون والجهات الداعمة للمركز لعام 2008
)حسب الترتيب األبجدي(

1 .Lutheran World Federation  االتحاد اللوثري العالمي

 2 .APHEDA افيدا االسترالية

 3 .Save the Children UK   انقاذ الطفل/ المملكة المتحدة

 4 .OXFAM – GB اوكسفام البريطانية

5 .UNDP/PAPP برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني

6 .World Food program برنامج الغذاء العالمي

7 .AUSAID برنامج المساعدات الحكومية االسترالية

8 .Smiling Children بسمة األطفال/ سويسرا

 9 .Mercy Corpsفيالق الرحمة

10 .Solidarité Socialiste - FCD مؤسسة التضامن االشتراكي البلجيكية

11 .CORDAID  كورد ايد الهولندية

 12 .British Council المجلس الثقافي البريطاني

13 .Norwegian People’s Aid جمعية مساعدات الشعب النرويجي

14 .Norwegian Representative Office مكتب التمثيل النرويجي

15 .ECHO مكتب المساعدة اإلنسانية في المفوضية األوروبية

 16 .UNICEF  منظمة اليونيسيف

17 .UNIFEM منظمة اليونيفيم

18 .Welafer Association مؤسسة التعاون

 19 .Care International  مؤسسة كير الدولية

 20 .Arab Fund for Social and Economic واالجتماعي   االقتصادي  لالنماء  العربي  الصندوق 
 Development

21 .Heinrich Böll هنريش بول األلمانية
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حاكمية المركز
الهيئة العامة ومجلس إدارة المركز

الهيئة العامة:

تحدد الهيئة العامة للمركز، والمؤلفة من 49 عضوا، سياساته واستراتيجياته ؛ وهي المسؤولة عن اتخاذ القرارات 
المتعلقة باألهداف العامة للمركز والقرارات المتعلقة بسياساته وأهدافه اإلستراتيجية .

والتنمية  األعمال   وإدارة  والزراعة  كاالقتصاد  شتى،  مجاالت  في  الخبراء  من  مجموعة  العامة  الهيئة  تضم 
المجتمعية ودراسات المرأة والصحة والمالية والعلوم اإلنسانية والهندسة والتعليم والقانون الدولي... إلخ .

ويفد أعضاء الهيئة العامة من عدة مناطق جغرافية في فلسطين؛ ولدى معظم األعضاء خبرة جيدة في المجاالت 
التنموية والعمل األهلي .  

تنتخب الهيئة العامة مجلسًا اداريًا يتألف من تسعة اعضاء انتخابًا ديمقراطيًا، لمدة سنتين .  وتنبثق عن مجلس 
اإلدارة لجنتان، احداهما مالية واالخرى للتوظيف .  لتشرف اللجنة المالية على األمور المالية للمركز، وتضم 
في عضويتها رئيس المجلس وأمين الصندوق وعضوًا آخر من المجلس، إضافة إلى المدير العام والمدير المالي، 
ولتكون لجنة التوظيف مسؤولة عن توظيف الكادر الذي يحتاجه المركز، وفق سياسات وإجراءات التوظيف التي 

ينص عليها دليل الشؤون اإلدارية وشؤون الموظفين .

فيما يلي أسماء أعضاء الهيئة العامة للمركز: 

أعضاء الهيئة العامة للمركز  )حسب الترتيب األبجدي(
ليليان الترزيطالل ناصر الدينجوزيف نسناسابراهيم الشلطي

لينا طهعبد الفتاح القلقيليحسن زيادةاحمد حسن ابو غوش
مازن سنقرطعرفات عصفورحنان ربانياسكندر كتاب

ماهر صافيعفاف عقلرانية جبراماني رزق
مجدي الشومليعمر الحروبراجي مصلحامل  الترزي
مزنى الشهابيعمر عبد الرازقربحي قطامشامين غوشة

مصطفى الكحلوتعودة شحادةزيد ابو العالانيس البرغوتي
منال البشيتيعيسى جميل شحادةسامي ابو سلطاناياد جودة

منير الرفيديعثمان داوودسامي خضربسام ولويل
مها ابو شوشةغادة القدوميسلوى البرغوثي الفقيهبسمة ابو صوي

نائل يونسكرم صندوقةسلوى عمر عطيةجبر قديح
نازك عنبتاويليلي حبشسمير حليلةجيهان حلو



مجلس اإلدارة:

أعضاء مجلس إدارة المركز
المسؤولية االدارية االسم
رئيس مجلس اإلدارة عودة الزغموري

نائب الرئيس ماهر صافي
أمين الصندوق سلوى البرغوثي/ الفقيه

أمين سر زياد عبد اهلل
عضو كرم صندوقة
عضو احمد أبو غوش
عضو نائل يونس
عضو منال البشيتي
عضو أمل ترزي

عضو غير مصوت )مدير المركز( سامي خضر

الكادر الوظيفي
يعمل في المركز طاقم تنفيذي مهني يعين من مجلس اإلدارة وفق سياسة واضحة وشفافة . وخالل عام 2008 عمل في 
المركز 54 موظفًا ومتطوعًا. منهم 31 موظفًا في مقر المركز في مدينة رام اهلل، إضافة إلى متطوعين اثنين لفترات 

قصيرة . وعمل في فرع المركز في مدينة غزة 17 موظفًا، فيما عمل أربعة موظفين في مكتب جنين . 

أسماء موظفي المركز خالل عام 2008

المكتب الرئيس/ رام اهلل

سامي خضر المدير العام

ناصر النابلسي المدير المالي واإلداري

رانية الجعبري محاسبة رئيسية

جميلة منصور مساعدة ادارية ومالية 

جورج كرزم مسؤول وحدة األبحاث والمعلومات

كرم صندوقة مسؤولة وحدة التدريب والتطوير المؤسسي )حتى تشرين االول 2008(

غادة القدومي منسقة وحدة التدريب والتطوير المؤسسي ثم مسؤولة الوحدة )ابتداء من تشرين االول 2008(

رانية القاسم مسؤولة وحدة التنمية المجتمعية )حتى حزيران 2008(

النا صادق  مسؤولة وحدة التنمية المجتمعية)منذ حزيران 2008(
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أمل ابو سرور مسؤولة وحدة تطوير المصادر

هشام السلفيتي منسق وحدة تطوير المصادر

نداء الطويل منسقة وحدة األعالم والتوعية

وهيب حنني مسؤول وحدة تكنولوجيا المعلومات )حتى كانون اول 2008(

هيثم الرفاتي مسؤول وحدة تكنولوجيا المعلومات )منذ كانون اول 2008(

عيسى سمندر مدير مشروع 

وهبة عصفور مدير مشروع

ربى مصلح مديرة مشروع

جوني مسلم مدير مشروع

حسن كراجة منسق مشاريع

سهى طميزي منسقة ميدانية/ الخليل 

رشا خليف منسقة ميدانية/ قلقيلية

سمر غنيم منسقة مشاريع/ طولكرم

زياد سحويل منسق مشروع الطالئع

حسين زهور منسق مشروع الطالئع

موسى سالمة منسق مشروع

فتحي خضيرات منسق مشاريع/ االغوار

رهام أبو خليل سكرتيرة تنفيذية

معتصم عفانة أمين المكتبة )وظيفة جزئية(

محمد البياري المراسل

كوشبو كوشيك متطوعة 

دانييل ويب متطوع



فرع غــــزة

فادي الهندي مدير فرع غزة

دينا الصوراني مساعدة ادارية ومالية

لؤي الوحيدي مدير تطوير ورقابة المشاريع

كرمل العباسي منسقة مشروع

  رغدة رمضان منسقة مشروع/ مسؤولة تكنووجيا المعلومات 

يوسف قديح منسق مشروع

ماجد حمادة منسق مشاريع

عماد الجيار منسق مشروع

سفيان بدر منسق مشروع

يوسف الغلبان منسق مشروع

محمود ابو نعمة منسق مشروع

حنين العقاد منسقة مشروع

هديل برديني منسقة مشروع

محمد بدوي منسق مشروع

محمد زيان منسق مشروع

محمد ابو دقن مراسل

فرع جنـــين

حسن أبو الرب مدير فرع جنين 

راغب كميل منسق مشاريع

وليد جرار منسق مشاريع
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الهيكل التنظيمي للمركز

المستشار القانوني مجلس اإلدارةمدقق الحسابات الخارجي

لجنــــة التوظيـــف اللجنــة الماليـــة

الهيئة العامة

المدير العــــام

مدير البرامج

فرع غزة فريق البرامج

 فرع جنين

 المنسق
اإلعالمي

 وحدة تطوير
 المشاريع

 وحدة األبحاث
واإلعالم التنموي

 وحدة التدريب
وبناء القدرات

 وحدة التنمية
المجتمعية

 وحدة الدعم
 اإلداري

واللوجستي

الدائرة المالية



قائمة بمشاريع المركز خالل عام 2008 

المنطقة  نهاية
المشروع

 بداية
المشروع الجهة الممولة اسم المشروع الرقم

تجمع الحلقوم في 
منطقة بيت لحم:

المعصرة
تقوع

جورة الشمعة
أم سلمونة

وادي النيص

آذار 2009 شباط 2008 UNDPالتعاون االيطالي و مشروع تطوير 
األراضي في جنوب 

الضفة الغربية 

1

قرية بديا غرب 
محافظة سلفيت

آذار 2009 آب 2008 مؤسسة التعاون ومؤسسة
  Smiling Children

السويسرية

 تشجيع إنتاج زيت 
الزيتون لدى صغار 

المزارعين   

2

10 مراكز 
نسوية بمحافظتي 

الخليل وقلقيلية

 آذار
2009

 آذار
2008

 UNIFEM بدعم من 
الوكالة النمساوية للتنمية

مبادرة األمن الغذائي 
للنساء الفقيرات 

باستخدام منتجات 
محلية

3

مناطق الدرج 
والشيخ رضوان 
والزيتون بقطاع 

غزة

  ايار31
2008

  شباط1
2008

اوكسفام البريطانية ضمان األمن الغذائي 
وحماية سبل المعيشة 

للفئات الضعيفة في 
قطاع غزة- المرحلة 

الثانية

4

مناطق الدرج 
والتفاح بقطاع 

غزة

  تشرين30
ثاني 2008

اوكسفام البريطانية آب 12008 ضمان األمن الغذائي 
وحماية سبل المعيشة 

للفئات الضعيفة في 
قطاع غزة- المرحلة 

الثالثة

5

مناطق خانيونس 
وزنة سمور 
بقطاع غزة

مؤسسة افيدا االسترالية كانون ثاني1 آذار31 األمن الغذائي المنزلي  
- مشاريع صغيرة 

مدرة للدخل 

6

قطاع غزة   تموز31
2007

 ECHO  من خالل اوكسفام  آب 12007
البريطانية

برنامج األمن الغذائي 
وسبل العيش في 

الضفة الغربية وقطاع 
غزة

7

مخيم الشاطيء – 
قطاع غزة 

  تشرين30
ثاني 2008

  شباط1
2008

اوكسفام البريطانية ضمان األمن الغذائي 
وحماية سبل عيش 
الفئات الضعيفة في 

قطاع غزة

8
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وادي السلقة 
والمحطة بقطاع 

غزة

  تشرين30
اول

مؤسسة افيدا االسترالية آب 12008 تحقيق األمن الغذائي 
المنزلي )توليد دخل 

صغير(

9

خانيونس وبطن 
السمين بقطاع 

غزة

  آذار30
2009

  تشرين1
أول 2008

اوكسفام البريطانية تحسين جودة مياه 
الشرب في محافظة 

خانيونس

10

خانيونس   آب15
2008

  تموز15
2007

UNDP/PAPP مشروع خلق فرص 
عمل من خالل 

إعادة تأهيل البيوت 
البالستيكية  المدمرة 

في قطاع غزة 

11

محافظتي غزة 
وشمال غزة

  تموز15
2008

  تموز15
2007

UNDP/PPP مشروع خلق فرص 
عمل من خالل إعادة 
تأهيل اآلبار المدمرة 

في قطاع غزة 

12

رفح   حزيران30
2008

  كانون ثاني1
2008

اوكسفام البريطانية مشروع استخدام 
المخلفات الزراعية 

إلنتاج أعالف لألبقار 

13

مناطق الزيتون 
والشيخ عجلين 

والمغراقة بقطاع 
غزة

  آذار15
2009

  تموز1
2008

 ECHO  من خالل اوكسفام 
البريطانية

مساعدة العائالت 
المهمشة من خالل 
برنامج خلق فرص 

عمل

14

مناطق المغراقة 
وجحر الديك 
بقطاع غزة 

  ايار31
2008

  تشرين1
ثاني 2007

NPA المساعدات الشعبية 
النرويجية

تقديم المساعدة 
واإلغاثة لألسر الفقيرة 

في منطقة وسط 
قطاع غزة في وقت 

الطوارئ

15

عجة، مرقة، كفر 
اللبد

ايار 2008  كانون اول
2007

Khadoori

خضوري هونج كونغ

تحقيق االمن الغذائي 
في منطقتي جنين 

وطولكرم

16

جنين
رام اهلل

طولكرم 

 تشرين  اول
2008

 تشرين اول
2007

FCD مشروع االغاثة 
الطارئة في الضفة 

الغربية 

 Emergency relief
 project in the

 west bank

17



جنين – موقع 
كفيرت  

شباط 2009 ايلول 2007 الصندوق الدولي للتنمية 
)IFAD( الزراعية

استصالح أراضي 
موقع كفيرت ضمن  

برنامج إدارة المصادر 
الطبيعية بالمشاركة 

)PNRMP(

18

المحافظة 
الوسطى) دير 

البلح و المصدر(

  يوليو31
2009

  ديسمبر1
2008

UNDP/PAPP الدعم الطارئ لإلعاشة   
والخدمات االجتماعية 

في قطاع غزة

19

قطاع غزة   ديسمبر31
2009

  مارس1
2007

OPEC مشروع بناء قدرات 
مركز معا

20

محافظة غزة
محافظة 
خانيونس

  سبتمبر30
2009

  ديسمبر1
2008

مؤسسة التضامن البلجيكية مشروع من المزارع 
الفقير إلى العائلة 

الفقيرة

21

المحافظة 
الوسطى-قطاع 

غزة

  سبتمبر30
2011

  أكتوبر1
2008

CordAID نحو تنمية زراعية 
مستدامة

22

دير البلح-قطاع 
غزة

  أغسطس15
2009

  ديسمبر15
2008

مركز تطوير المؤسسات 
األهلية

مشروع تطوير آليات 
التنميط الزراعي 

23

رفح بقطاع غزة 31 أكتوبر 
2008

1 أكتوبر 
2008

مؤسسة التعاون مساعدة األسر الفقيرة 
والمهمشة من خالل 
تقديم مساعدات نقدية

24

5 تجمعات 
بالضفة الغربية: 

الخليل، بيت 
لحم، نابلس، 

طولكرم، جنين  

  كانون ثاني
2009

 كانون ثاني
2008

 UNIFEMمن خالل  
برنامج الغذاء العالمي

التغذية المدرسية  25

قرى ومخيمات 
في محافظات 

رام اهلل وقلقيلية 
وجنين وبيت لحم 

 كانون ثاني
2008

 كانون ثاني
2008

االتحاد اللوثري العالمي بث األمل في نفوس 
العائالت المحرومة في 

فترة العيد 

26

األغوار   كانون ثاني
2008

 كانون ثاني
2008

االتحاد اللوثري العالمي بث األمل في نفوس 
العائالت المحرومة في 

فترة العيد 

27

الضفة الغربية 
وقطاع غزة

 كانون ثاني
2010

 حزيران
2006

UNICEF مشروع أمكنة صديقة 
للطالئع

28

الضفة الغربية 
وقطاع غزة

  آذار31
2008

  كانون31
اول 2007

UNIFEM مشروع مراكز صبايا 29

الضفة الغربية   حزيران
2009

2006 تموز CORDAID نظرة إلى الوراء نظرة 
الى –إلى األمام: بناء 

قدرات المؤسسات 
القاعدية 

30
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قطاع غزة  تشرين ثاني
2008

تموز 2008 مؤسسة كير الدولية مشروع تعزيز »بناء 
قدرات المؤسسات 
األهلية العاملة في 

قطاع غزة«

31

محافظة رام اهلل   كانون أول
2010

نيسان 2008 مشروع صندوق دعم  FCDالبلجيكية
المؤسسات المجتمعية 

32

بيت عنان بيت 
عور الفوقا بيت 
عور التحتا في 
محافظة رام اهلل

كانون ثاني 
2010

نيسان
2008

FCD الشراكة من اجل 
التنمية 

33

قرى رام اهلل   كانون ثاني
2009

2007 شباط البنك الدولي من خالل مركز 
تطوير المؤسسات األهلية

تشكيل مستقبل مختلف 
:  نحو فتح نوافذ 

الفرص واألمل للشباب 
الفلسطيني

34

الضفة الغربية   كانون ثاني
2009

 كانون ثاني
2007

CORDAID مشروع دعم وتقوية 
اللجان والحملة الشعبية 

لمقاومة الجدار

35

الضفة الغربية   كانون اول
2008

 كانون ثاني
2008

مكتب التمثيل النرويجي مشروع تضافر 
الجهود ضد جدار 
الفصل العنصري

36

الضفة الغربية   كانون اول
2008

 كانون ثاني
2008

مؤسسة هنريش بول االلمانية المجلة البيئية 
االلكترونية

37



 2
00

8 
– 

19
89

م 
عا

ن 
 م

قق
مد

 ال
لي

لما
ر ا

ري
تق

 ال
سب

 ح
كز

مر
 لل

لي
لما

ع ا
ض

لو
ن ا

 ع
جز

مو

صيد
لر

ا
دة

زيا
 ال

دار
مق

 
ميا

راك
ت ت

وبا
طل

الم
ات

وب
طل

الم
عام

 ال
دة

زيا
 ال

دار
مق

ميا
راك

ت ت
ودا

وج
الم

ات
ود

وج
الم

  
عام

 ال
U

S 
$

 
 

 
 

17
,1

77
.0

0
0%

4,
45

8.
00

4,
45

8.
00

19
89

0%
21

,6
35

.0
0

21
,6

35
.0

0
19

89
19

4,
44

3.
00

25
5%

15
,8

08
.0

0
11

,3
50

.0
0

19
90

87
2%

21
0,

25
1.

00
18

8,
61

6.
00

19
90

21
5,

13
4.

00
-2

4%
12

,0
31

.0
0

-3
,7

77
.0

0
19

91
8%

22
7,

16
5.

00
16

,9
14

.0
0

19
91

22
3,

25
2.

00
35

%
16

,2
52

.0
0

4,
22

1.
00

19
92

5%
23

9,
50

4.
00

12
,3

39
.0

0
19

92
24

9,
13

4.
00

5%
17

,0
51

.0
0

79
9.

00
19

93
11

%
26

6,
18

5.
00

26
,6

81
.0

0
19

93
35

4,
45

3.
00

55
%

26
,4

48
.0

0
9,

39
7.

00
19

94
43

%
38

0,
90

1.
00

11
4,

71
6.

00
19

94
47

0,
23

9.
00

21
9%

84
,3

87
.0

0
57

,9
39

.0
0

19
95

46
%

55
4,

62
6.

00
17

3,
72

5.
00

19
95

58
4,

54
0.

00
10

%
92

,4
55

.0
0

8,
06

8.
00

19
96

22
%

67
6,

99
5.

00
12

2,
36

9.
00

19
96

49
6,

73
5.

00
-3

0%
64

,5
14

.0
0

-2
7,

94
1.

00
19

97
-1

7%
56

1,
24

9.
00

-1
15

,7
46

.0
0

19
97

42
2,

02
8.

00
30

%
83

,7
48

.0
0

19
,2

34
.0

0
19

98
-1

0%
50

5,
77

6.
00

-5
5,

47
3.

00
19

98
40

9,
79

9.
00

0.
4%

84
,0

85
.0

0
33

7.
00

19
99

-2
%

49
3,

88
4.

00
-1

1,
89

2.
00

19
99

29
9,

62
7.

00
11

2.
6%

17
8,

75
3.

00
94

,6
68

.0
0

20
00

-3
%

47
8,

38
0.

00
-1

5,
50

4.
00

20
00

29
0,

93
2.

00
-2

6%
13

2,
22

3.
00

-4
6,

53
0.

00
20

01
-1

2%
42

3,
15

5.
00

-5
5,

22
5.

00
20

01
28

2,
54

8.
00

18
2%

37
3,

13
5.

00
24

0,
91

2.
00

20
02

55
%

65
5,

68
3.

00
23

2,
52

8.
00

20
02

33
7,

51
4.

00
44

%
53

7,
20

2.
00

16
4,

06
7.

00
20

03
33

%
87

4,
71

6.
00

21
9,

03
3.

00
20

03
28

0,
43

4.
00

17
2%

1,
45

9,
37

2.
00

92
2,

17
0.

00
20

04
99

%
1,

73
9,

80
6.

00
86

5,
09

0.
00

20
04

28
0,

76
1.

00
15

%
1,

67
8,

07
4.

00
21

8,
70

2.
00

20
05

13
%

1,
95

8,
83

5.
00

21
9,

02
9.

00
20

05
39

7,
47

0.
00

30
%

2,
18

7,
44

3.
00

50
9,

36
9.

00
20

06
32

%
2,

58
4,

91
3.

00
62

6,
07

8.
00

20
06

85
1,

55
7.

00
19

2%
6,

38
4,

99
2.

00
4,

19
7,

54
9

20
07

18
0%

7,
23

6,
54

9.
00

4,
65

1,
63

6
20

07
1,

38
3,

10
6.

00
76

%
11

,2
47

,7
14

.0
0

4,
86

2,
72

2
20

08
75

%
12

,6
30

,8
20

.0
0

5,
39

4,
27

1
20

08

 
 

 
11

,2
47

,7
14

.0
0

وع
جم

الم
 

 
 

12
,6

30
,8

20
.0

0
وع

جم
الم

 



التقرير السنوي 2008

زيادة بمقدار  المصروفات السنوية$US مقدار الزيادة US$العام المنح السنوية

0% 9,053 0% 26,230 1989
228% 29,692 689% 206,958 1990
69% 50,180 -68% 65,443 1991
30% 65,007 -1% 64,841 1992
128% 148,331 169% 174,213 1993
70% 252,076 105% 357,395 1994
8% 273,223 9% 389,009 1995
33% 364,201 37% 534,753 1996
29% 468,742 -28% 385,045 1997
-16% 391,853 1% 387,079 1998
13% 441,679 14% 448,118 1999
1% 447,589 -37% 325,960 2000
12% 500,154 15% 517,346 2001
35% 672,779 25% 647,019 2002
156% 1,724,625 175% 1,779,591 2003

9% 1,879,735 6% 1,880,803 2004
-5% 1,794,291 -5% 1,794,618 2005
6% 1,902,842 13% 2,019,551 2006
81% 3,439,946 73% 3,496,563 2007
52% 5,212,334 51% 5,289,797 2008

20,068,332 20,790,332 المجموع
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مركـز معــا/ رام اهلل 

ص.ب. 51352 – القدس

تلفون:  2954451 02/ 2986698/2986796

فاكس: 2950755

E-mail: maanc@palnet.com

http:\www.maan-ctr.org

مركز معا/ فرع غزة

ص.ب.  5165 غزة

تلفاكس:082837033/082823712

E-mail:  maanc-g@palnet.com

مركز معا/ فرع جنين

تلفاكس: 042501803


