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اإلهـــداء

إليكم ...يا أبناء شعبنا 
الحالمين، الصامدين، المحبين للحياة والمفعمين باألمل في القدس والضفة الغربية 

وقطاع غزة...بعدت المسافات ولكن تقاربت القيم والرؤى العظيمة. 
إليكم يا فتيل معا الذي ال ينطفئ

حصاد عام 2012 الذي أثمر بعملكم وعملنا، 
بين دفتي التقرير السنوي.
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رسالة رئيس مجلس اإلدارة
عام ما قبل اليوبيل الفيض، هو عام تعمق الجذور باألرض...توق الزيتونة للعطاء زيتاً، شغف النحلة للرحيق والطائر 

أثرها زماناً  ينكر  أحد  أعوام وال  أعوام وبعده  قبله  األحالم،  املنغصات ورسم دروب  االنجازات وتحدي  لآلفاق...عام 

ومكاناً يف جعل الحلم الفلسطيني أكثر واقعية ودعامة. عام مركز العمل التنموي » معاً« الرابع والعرشين »إضافة« 

عىل السنون املاضية، خطوة كبرية نحو تتويج ربع قرن بكل ثقة وثبات، مستندين عىل قاعدة شعبية شكلتها املهنية 

والشفافية والعطاء الالمحدود ملعاً.

 أصبح اسم معا بمثابة بصيص امل للكثريين... فالطالئع والشباب املتشبثني بالطموح كوسيلة ملعاندة االحتالل قاتل 

األحالم... ُتبدد معهم ومعنا سحب اليأس، واملزارعون ممن عشقوا األرض ألن فيها رائحة الجدود ومنبع الخريات... تمّد 

لهم يد العون، ولنصف املجتمع املرأة التي ال يصلح الوطن من دونها... تكون الفرص واثبات الذات، ولقاطني الخيام 

واملقيمني يف العراء صموداً وثباتاً معاندين طردهم  لوحدهم، يكون الدعم والدفء، ......وغريهم وغريهم كثر. 

ويف قلب القدس املحتلة التي تتعرض ملخالب االحتالل الطامس لعروبتها واملدنس ملقدساتها، كان ملركز معا وقفة ثابتة 

ومستمرة خدمة ألبنائها الصامدين، من خالل مشاريع تستهدف الرشيحة األكثر عرضًة للزعزعة يف وجدانها الوطني 

ووعيها املجتمعي »الشباب«- ومن بني أزقتها ويف حواريها وضواحيها كانت املشاريع الصغرية لرصف انتباه املقدسيني 

عن التهافت للعمالة داخل إرسائيل فـ »الح« أمل حني ظن املقدسيون أنهم تركوا لوحدهم يف املدينة. 

لقد سعى مركز معا منذ تأسيسه عىل تحقيق التنمية املستدامة، ولو أنها شبه مستحيلة يف ظل احتالل همجي غري مباٍل 

برشعية أو قوانني دولية، أو حق تقرير مصري أو أحالم شعب، إال أن معا سعى للملمة أجزاء الوطن املتباعدة وجمعها 

عىل قيم  العمل واإلنتاج والتنمية واملساواة يف الفرص وتعزيز الصمود، تحديات وأمور ليست بالسهلة لكنها كانت 

هدفاً ملركز معا فارتقى لتحقيقها عن كل التجاذبات السياسية املحبطة للجهود وتبعات االحتالل، واضعاً صوب عينيه 

تأسيس قاعدة سليمة مبنية عىل عقول نرية متفتحة وأيادي منتجة،  مسخراً لذلك طاقماً متفانياً من موظفني ومجلس 

إدارة واألهم متطوعني، معيداً لروح التطوع رونقه القديم عرب جيش من الشباب املحب للعمل االيجابي.

قد شهد عام 2012 تنفيذ أو استكمال تنفيذ 57 مرشوعاً تنموياً واغاثيا يف الضفة والقطاع. كل ذلك يف ظل تصاعد 

من  املركز  تمكن  لقد  الفلسطيني.  واإلنسان  األرض  بحق  التدمريية  وإجراءاته  اإلرسائييل  االستيطان  رسطان  وترية 

تكثيف جهوده ليستجيب لالحتياجات الكبرية للمجتمع الفلسطيني عامة والفئات الفقرية واملهمشة خاصة، منطلقا 

من رسالته وأهدافه وقيمه بالرغم من الصعاب والتحديات الناتجة عن البيئة الخارجية. 

لقد استمر تميز املركز يف عمله نتيجة جهود كادره ومجلس إدارته ودعم هيئته العامة ورشكائه عىل املستويات املحلية 

والعربية والدولية.

كما شهد هذا العام تطوراً وتوسعاً كبريين عىل مستوى الكادر، العامل يف املركز بمستوييه: الكادر الرئيس والكادر 

الفقر  الذي يعاني من حدة  الفلسطيني  العمل للشباب  العامل عىل املشاريع، والذي أسهم يف توفري مزيد من فرص 

والبطالة والتهميش، وخلق مزيد من فرص العمل املؤقتة للعمال ضمن القطاع الزراعي والتنمية املجتمعية. 

اجتمع مجلس اإلدارة خالل عام 2012 سبعة اجتماعات ناقش فيها جميع القضايا التي تهم املركز، واتخذ القرارات 

التي ساعدت يف استمرار تطور املركز وتسهيل عمل إدارته. كما تابع بشكل حثيث القضايا املالية عرب اللجنة املالية، 
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إضافة إىل إنشاء املزرعة العضوية ومركز التدريب واملشاهدات يف بيت قاد. وكانت نسبة التزام أعضاء املجلس عالية 

جدا.

وها هو معا يقرتب من اليوبيل الفيض، ال يسعه إال أن يشكر القيمة الكربى املستدامة يف عمله، »اإلنسان الفلسطيني« 

الذي معه  الفلسطيني  ...اإلنسان  املحبطات  أمام كل  العنيد  نعم  والعنيد،  والوطني  والصامد  واملفكر  واملنتج  الفاعل 

استمر مركز معا فلوالهم ولوال إخالصهم يف النهوض بمجتمعهم، لـطفت خيبات كثرية عىل السطح، ولدفنت أحالم 

كثرية، ولبارت أراض ولهجرت عائالت ولغرق شباب يف التيه والبطالة. 

وأخريا أتقدم باسمي ونيابة عن زمالئي يف مجلس اإلدارة والهيئة العامة،  من مدير عام املركز الزميل سامي خرض 

ومن جميع العاملني يف كافة فروع املركز، بعظيم الشكر والتقدير للجهود الجبارة واملميزة التي بذلوها لصالح شعبنا 

ومجتمعنا وخاصة الفئات األكثر فقرا وتهميشا. 

كما أشكر جميع زميالتنا وزمالءنا يف مجلس اإلدارة عىل الجهد الكبري الذي بذلوه هذا العام، كما أتوجه بالشكر للهيئة 

العامة اللتزامهم وعملهم الدؤوب، يف متابعة املركز وتوفري كافة أشكال الدعم واإلسناد لإلدارة التنفيذية وتسهيل عمل 

اإلدارة لتحقيق رسالة املركز وأهدافه . 

بدون  والذين  واملحليني،  والدوليني  العرب  واملمولني  الرشكاء  إىل جميع  والتقدير  بالشكر  باسمكم جميعا  أتقدم  كما 

دعمهم وتفهمهم الحتياجات شعبنا ومجتمعنا، ملا كنا قادرين عىل انجاز ما حققناه خالل هذا العام.  كما أننا نعتز 

بجميع املؤسسات األهلية والقاعدية التي عملت معنا عىل تنفيذ هذه املشاريع الهامة. 

وأود هنا أن اشكر الجهات الفلسطينية الرسمية يف الضفة والقطاع، عىل تعاونها معنا وتقديمها التسهيالت الالزمة 

لتنفيذ املشاريع املختلفة. 

وأخرياً، نأمل أن يشهد عام 2013 مزيدا من االنجازات والعطاء لدعم صمود شعبنا.

معا لكم وأنتم ملعا 

    د. راجي مصلح

 رئيس مجلس اإلدارة
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من نحن؟
الرؤية، الرسالة، واألهداف
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من نحن؟
والتطوير  المجتمعية  التنمية  في  تعمل  للربح،  هادفة  وغير  تنموية مستقلة  أهلية  فلسطينية  مؤسسة 
المؤسسي على المستوى الوطني. تأسست في مدينة القدس في كانون ثاني عام 1989، ولديها  فروع 

في 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
املشاركة والعمل يدا بيد مع املؤسسات األهلية والقاعدية واللجان الشعبية، يف املناطق األكثر فقرا وتهميشا، لتعزيز صمود 

الناس 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

تعزيز التنمية 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 الفلسطيني عىل أساس . 6

الحقوق. 

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

والتنموية بأشكالها املختلفة.

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

واملواثيق  املحلية  القوانني  بموجب  املرشوعة  واألساليب  الوسائل  بمختلف  الفلسطيني  اإلنسان  حقوق 

الدولية
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حشد وتكريس التأييد الدويل الحكومي وغري الحكومي لحقوق الشعب الفلسطيني املرشوعة ويف مقدمتها . 9

حق تقرير املصري والسيادة الدائمة عىل موارده وثرواته والدفاع عن قضايا الفقراء واملهمشني عىل املستوى 

املجتمعي والوطني والدويل.

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

ينفذها . 7 التي  الربامج  جميع  مع  ومتداخالن  أساسيان  مكونان  يعتربان  واملنارصة  املؤسيس  التطوير  إن 

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 2012 باألرقام
إحصاءات عامة حول املشاريع املنفذة

أوال: توزيع المشاريع المنفذة جغرافيا
نجح املركز يف تنفيذ أو استكمال 57 مرشوعا تنمويا واغاثيا يف الضفة والقطاع، توزعت هذه املشاريع بواقع 25 مرشوعا يف قطاع 

غزة و25 مرشوعا يف الضفة الغربية، و7  مشاريع مشرتكة نفذت يف الضفة والقطاع.

رسم بياني يبني توزيع املشاريع بني الضفة والقطاع

عمل املركز يف محافظات القدس، رام الله، جنني، طولكرم، أريحا واألغوار، طوباس واألغوار، قلقيلية. الخليل ونابلس. 

أما يف قطاع غزة فقد تركز العمل عىل محافظات غزة، املنطقة الوسطى، خان يونس، رفح وبعض املناطق األخرى.

ثانيا: المشاريع المنفذة حسب القطاع 
املشاريع  عدد  وقد وصل  الزراعي.  القطاع  وتطوير  الغذائي  األمن  تعزيز  عىل   2012 عام  يف  املنفذة  املشاريع  من   35% تركزت 

التي نفذت يف هذا القطاع إىل 20 مرشوعا، تركزت حول تحسني مستوى األمن الغذائي عىل املستوى األرسي واملجتمعي، وتطوير 

القطاع الزراعي من خالل زيادة الرقعة الزراعية، واإلنتاج الزراعي وزيادة الحصاد املائي.  وقد توزعت املشاريع بني قطاع غزة 

الذي استحوذ عىل 13 مرشوعاً والضفة عىل 5 مشاريع وثالثة مشاريع نفذت يف الضفة والقطاع. وقد نجح املركز يف تحويل معظم 

املشاريع ذات الطابع اإلغاثي إىل مشاريع تقع ضمن قطاع األمن الغذائي والزراعي تركزت بشكل أسايس يف قطاع غزة. وقد تنوعت 

هذه املشاريع لتشمل توفري الغذاء الطازج لألرس الفقرية، ويف نفس الوقت تعزيز قدرات املزارعني من خالل رشاء منتجاتهم الزراعية 

وتقديمها كطرود وسالل غذائية للعائالت الفقرية. وتوزعت مشاريع تنمية الشباب والطالئع عىل 14 مرشوعا شكلت %25 من عدد 
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املشاريع. كما احتلت مشاريع املساعدات اإلنسانية والطارئة يف الريف املرتبة الثالثة بنسبة %12 ووصل عددها إىل 7 مشاريع، تالها 

مشاريع التنمية املجتمعية وعددها 5 مشاريع بنسبة %9. أما املشاريع التي استهدفت النساء يف الريف فوصل عددها اىل 4 مشاريع.  

كما نفذ املركز ثالثة مشاريع بيئية. إضافة إىل 4 مشاريع يف مجال التطوير والبناء املؤسيس.

ويجدر التنويه إىل أن غالبية املشاريع، عدا املشاريع اإلغاثية، قد اشتملت عىل مكون بارز يف مجال تطوير القدرات للفئات املستهدفة 

أو املؤسسات القاعدية الرشيكة.

رسم يوضح التوزيع املئوي لعدد املشاريع حسب الربامج املنفذة خالل عام 2012
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ثالثا: اإلنفاق على المشاريع حسب البرامج
6,100,116 دوالر عام  8,509,519 دوالر مقارنة بـ  2012 عىل املشاريع يف الضفة والقطاع   بلغت امليزانية التي رصفت عام 

2011، بزيادة كبرية وصلت إىل 39.5%.

الغربية وقطاع  الضفة  املستدامة يف  والزراعة  الغذائي  األمن  املركز قد رصف عىل مشاريع  أن  العام  لنفس  املدققة  امليزانية  تشري 

غزة ما قيمته  3,565,830 دوالر شكلت ما نسبته %42 من الحجم الكيل لإلنفاق، تالها مشاريع الشباب والطالئع 2,707,776 

 ،  12% 1,020,337 وبنسبة  بقيمة  الثالثة  باملرتبة  والطارئة  اإلنسانية  املساعدات  %32. وجاءت مشاريع  دوالر، شكلت حوايل 

والتنمية املجتمعية وصلت إىل 613,407 دوالر، أي ما نسبته  %7. أما مشاريع دعم وتطوير املرأة فشكلت %3.6 وبقيمة وصلت 

إىل  220,109 دوالر مسجلة انخفاضا عن السنة السابقة بنسبة %19، واإلعالم البيئي %3,6 بقيمة 308,354  دوالر. وقد بلغ ما 

رصف عىل التطوير املؤسيس 73,706 دوالر. 

والجدول التايل يبني مقارنة املصاريف وفق القطاعات للسنوات الثالث املاضية 2008 - 2012 . 

األمن الغذائي 
والقطاع الزراعي

تمكني الشباب 
والطالئع

الطوارئ واملساعدات 
اإلنسانية

التنمية تمكني املرأة
املجتمعية

التطوير البيئة
املؤسيس

املجموع

20073,334,017

20081,957,302803,270775,714377,731936,70246,333247,3085,144,360

20093,217,6422,114,792400,150194,179813,10268,16546,8946,854,924

20104,252,2691,659,090**760,415227,938176,70769,80758,8426,444,653

20113,160,3381,396,340369,110310,108712,815105,03146,3746,100,116

20123,565,8302,707,7761,020,337220,109613,407308,35473,7068,509,519

16,153,3818,681,2682,565,3111,330,0653,252,733597,690473,12436,388,089املجموع

** معظم املشاريع التي نفذت كانت أقرب بطبيعتها  لربنامج األمن الغذائي  

الرسم التايل يبني أوج اإلنفاق عىل الربامج للعام 2012.
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رابعا: اإلنفاق حسب الموقع الجغرافي 
توزع الرصف عىل املشاريع بني الضفة والقطاع بحيث حاز القطاع عىل ما نسبته %45 من حجم اإلنفاق بواقع 3,809,355 دوالر. 

فيما رصف يف الضفة الغربية 2,188,758 دوالر، أي ما نسبته %25.5. فيما رصف عىل املشاريع املشرتكة التي تم تنفيذها يف الضفة 

وتعود أسباب زيادة حجم اإلنفاق يف القطاع إىل استمرار األوضاع   .29.5% دوالر، أي ما نسبته   2,511,406 والقطاع ما قيمته 

االقتصادية واالجتماعية الصعبة بسبب الحصار الجائر املفروض عىل غزة منذ سنوات، ما حدا باملركز إىل تكثيف مساهمته للتخفيف 

من تلك الظروف بتنفيذ مزيد من املشاريع التي تستجيب الحتياجات شعبنا يف القطاع. إضافة إىل توجهات الدول واملؤسسات املانحة 

يف الرتكيز عىل قطاع غزة أكثر من الضفة الغربية. كما شهدت املشاريع املشرتكة زيادة كبرية حيث شكلت حوايل ثلث امليزانية بسبب 

الجهد الكبري الذي بذل يف سبيل تنفيذ مشاريع مشرتكة تخدم املنطقتني وترسخ التكامل بني الضفة والقطاع. 

خامسا: أيام العمل التي وفرتها 
المشاريع المنفذة للمجتمع 

المحلي
تمكن املركز وعرب تنفيذ مشاريعه التنموية واالغاثية 

 70,215 مجموعه  ما  خلق  من  والقطاع  الضفة  يف 

يوم عمل، منها 63782 يوم ضمن املشاريع الزراعية 

مشاريع  يف   6,433 و   31,577 الغذائي   واألمن 

بني  توزعت  وقد  املشاريع.  وبقية  املجتمعية  التنمية 

يوم   34,715 الضفة  35,500 يوم، ويف  قطاع غزة 

بشكل  وعاملة  عامل   2,568 منها  استفاد  عمل. 

مبارش، استفاد منها 1,355 يف القطاع  عامال وعاملة 

و 1,213 يف الضفة الغربية.

رسم يوضح النسب املئوية ألوجه الرصف عىل الربامج لعام 2012
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سادسا: فرص عمل للمنسقين والمنشطين:
منطقة  ومنسق/ة  شبابي  مركز  منسق/ة  بني  وظيفة   75 توفري  من  للطالئع  صديقة  مساحات  مرشوع  وضمن  املركز،  تمكن 

والضفة 24. شكلت اإلناث  القطاع 51  ومنشطني وباحثني اجتماعيني، وخرباء، وإداريني، وعاملني صحيني...الخ. كانت حصة 

%67 فيما شكل الذكور %33. استمر املرشوع ملدة 9 أشهر، ونفذ يف 14 مركزا شبابيا، توزعت عىل 4 مراكز يف محافظة رام الله  

و10 مركزاً يف القطاع. 

ساهمت هذه الوظائف، رغم قرص فرتتها، يف توفري دخل للشباب وخاصة الخريجني منهم، وأتاحت املجال لهم الكتساب مهارات 

ومعارف جديدة، إضافة إىل مراكمة خربة عملية تساعدهم عىل املنافسة يف سوق العمل.
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سابعا: التدريب والتعليم المساند واألنشطة الالمنهجية
التعلم النشط يف مجاالت املهارات الحياتية والرياضة  التعليم املساند يف  25,456 ساعة من  2012 حوايل  نفذ املركز خالل عام  

والتثقيف الصحي يف مراكز العائلة واملساحات الصديقة للطالئع. وهذه األنشطة موجهة للطالئع من سن ) 10-18 سنة( يف 14 

مركزا ومؤسسة. توزعت هذه الساعات بواقع  5,376 ساعة يف الضفة و 20,080 ساعة تعليمية يف القطاع. استفاد من هذه الربامج 

التعليمية  12,493 يافع ويافعة )3,980  طليعي قي الضفة و 8,513 طليعي يف غزة( شكل اليافعني/ات يف قطاع غزة 65.5% 

من املجموع الكيل من اليافعني واليافعات. 
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ثامنا: التدريب وبناء القدرات
عدد ساعات التدريب والدورات املنفذة خالل عام 2012

يعتمد املركز فلسفة متكاملة يف مجال بناء القدرات تشمل:

• تطوير املصادر البرشية العاملة يف املؤسسات أو املتطوعني فيها.	

• تطوير الحاكمية الرشيدة بالرتكيز عىل مجالس اإلدارة وأعضاء الهيئة العامة واللجان املنبثقة عنها، ودور ومسؤوليات 	

تلك األجسام وعالقاتها مع إدارة املؤسسة، لتطوير بيئة عمل صحية ومشجعة عىل اإلنتاج والتقدم.

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

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

• بأقىص 	 العمل  من  لتتمكن  تحتاجها  التي  واملعدات  واألجهزة  املكتبي  األثاث  وتوفري  للمؤسسات  التحتية  البنى  تطوير 

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 إدارة املشاريع واملنح.

أما عىل صعيد تطوير املصادر البرشية فقد تمكن املركز خالل عام 2012 من تنفيذ 127 دورة تدريبية، بمجموع 6,096 ساعة 

تدريبية. توزعت بني الضفة %76 والقطاع %24 من عدد الساعات. كما شارك يف هذه الدورات 6,317 متدرب ومتدربة، شكل الذكور 

%62 من تعداد املتدربني.

شملت مواضيع التدريب: املجاالت الزراعية والثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي، املهارات اإلدارية واملالية والقيادية ومهارات التسويق، 

التخطيط االسرتاتيجي، الحكم الرشيد، إدارة املشاريع واملقاصف، الضغط واملنارصة، املهارات الحياتية والتفكري النقدي واإلبداعي 

واستخدام الكومبيوتر، التوعية الصحية، ...الخ ..

الجدول التايل يبني ذلك:

 

 عدد
الدورات

النسبة
%

 عدد
الساعات

النسبة
%

عدد املتدربني

املجموع %إناث%ذكور

1843561440443283%461976%8164الضفة

206668968323034%147724%4636القطاع

39096224086317%6096100%127100املجموع
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تاسعا: كادر المركز: 
وصل عدد املوظفني الذين عملوا يف املركز خالل عام 2012، بوظيفة كلية أو جزئية، بما فيهم الذين عملوا عىل املشاريع املختلفة 

ومن ضمنهم مرشوع مساحات صديقة للطالئع ومراكز العائلة 247 موظفاً وموظفة. منهم 127  موظفة، شكلن %51 من العدد 

الكيل للموظفني وعدد الذكور 120 موظفاً شكلوا %49 من جميع العاملني.  تركز 144 يف القطاع، 103 يف الضفة. أما عدد املوظفني 

الذين عملوا يف املركز دون مرشوعي مساحات صديقة ومراكز العائلة فوصل إىل 172 موظفاً وموظفة. 
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البرامج التنموية للمركز: إنجازات عام 2012
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أوال: 
برنامج األمن الغذائي 
والزراعة المستدامة:   
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الربامج التنموية للمركز: إنجازات عام 2012

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«

»تعريف لجنة األمن الغذائي العاملي.«

فيما تعرف الزراعة املستدامة عاملياً بأنها : »نظام متكامل من املمارسات اإلنتاجية النباتية، والحيوانية ذات تطبيقات 

ميدانية خاصة تستمر عىل مدار فرتة طويلة:

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 

إىل تحويل  العنرصي. عوامل تسعى  الفصل  األرايض وجدار  األكثر دراماتيكية وهو االستيطان ومصادرة  العامل  الرئيسية، وإىل 

الدولة الفلسطينية اىل سوق صغري لكل ما ينتجه االحتالل.

واملجتمعية  األرسية  الصعد  الغذائي عىل  األمن  تعزيز صموده، تحسني مستوى  أرضه،  املزارع يف  تثبيت  إىل  الربنامج  هذا  يهدف 

والوطنية، تعزيز االعتماد عىل الذات وتوفري الغذاء الصحي واآلمن، وذلك من خالل استخدام اسرتاتيجيات متنوعة ومتكاملة مثل: 

والزراعة  املستدامة  الزراعة  مجاالت:  يف  الزراعيني  واملرشدين  واملهندسني  للمزارعني  املوجهة  واإلرشادية  التدريبية  الربامج  تنفيذ 

والبذور  األشتال  وتوفري  املنزلية  الحدائق  وإنشاء  الكومبوست، فضال عن تصميم  إنتاج  والنفايات،  املياه  تدوير  إعادة  العضوية، 

تأهيل  مثل:  الزراعية،  الرقعة  وزيادة  الزراعي  القطاع  تطوير  تستهدف  التي  التنموية  املشاريع  تنفيذ  الري،  واألشجار وشبكات 

واستصالح األرايض الزراعية، شق الطرق الزراعية، حفر وترميم آبار مياه الجمع املنزلية والزراعية، بناء برك الجمع الزراعية، إنشاء 

وترميم الدفيئات الزراعية، مد شبكات الري وبناء السالسل الحجرية لحماية وصيانة األرايض الزراعية، توفري وحدات من الثروة 

الحيوانية عىل 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 20 مرشوعا يف مجال األمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي، شكلت %35 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. 

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

الجغرافية والموازنة المخصصة.
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الزراعي ولخطة تحسني وتطوير  القطاع، منسجمة تماما مع الخطة اإلسرتاتيجية للقطاع  جاءت جميع أنشطة املركز وتدخالته يف هذا 

مستوى األمن الغذائي.

يمكن  الهامة  واالنجازات  النشاطات  من  العديد  تحقيق  من  املركز  تمكن  الربنامج،  هذا  واسرتاتيجيات  أهداف  من  انطالقا 

تلخيص أهمها يف الجدول التايل:

جدول يلخص أهم انجازات املركز يف مجال األمن الغذائي والزراعة املستدامة:

مجموع 
العائالت

املستفيدة

مجموع 
الوحدات

الضفة الغربية قطاع غزة

عدد العائالت أهم االنجازات
املستفيدة

 عدد
الوحدات

 عدد العائالت
املستفيدة

 عدد
الوحدات

490 1595 66 323 424 1272 عدد الدونمات التي تم استصالحها

213 845.6 190 807.6 23 38 عدد الدونمات التي تم تأهيلها

101 335 0 0 101 335
عدد الدونمات التي تم تنفيذ الزراعة 

املتداخلة فيها

12 12 12 12
عدد الحدائق املنزلية التي تم تصميمها 

وتزويدها بشبكات للري

192 805 0 0 192 805
عدد الدونمات التي تم زراعتها 

باملحاصيل املوسمية ) قمح،وشعري، 
برسيم وبقوليات(

194 5 194 5
الطرق الزراعية التي تم إعادة تأهيلها 

)كم(

245 53252 245 53252 بناء جدران استنادية 

20 60 20 60 تسييج أرايض زراعية دونم

594 68423 170 30263 424 38160 عدد األشجار التي تم توزيعها وزراعتها

169 395000 62 20500 107 374500 عدد األشتال التي تم زراعتها

197 197 0 0 197 197
عدد الدفيئات الزراعية التي تم إعادة 

تأهيلها)دونم(

25 25 25 25
عدد الدفيئات الزراعية التي تم بناءها 

)مساحة 90 م² (

50 27 25 2 25 25 عدد برك تجميع املياه التي تم تنفيذها

174 174 174 174 عدد اآلبار التي تم إنشاؤها

15 15 15 15 عدد اآلبار التي تم إعادة تأهيلها
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433 433 0 0 433 433
عدد وحدات الدواجن التي تم 

توزيعها)دجاج الحم و دجاج بياض(

50 50 50 50 عدد مزارع املاعز التي تم تأهيلها

23 46 0 0 23 46 عدد وحدات املاعز التي تم توزيعها

120 340 20 40 100 300 عدد خاليا النحل التي وزعت

4700 4700 كمية األسمدة املوزعة )كيس(

50 120 50 120
توزيع مواد عضوية ملكافحة مرض عني 

الطاووس )كجم(

50 5000 50 5000
إنتاج كومبوست وتوزيعه عىل املزارعني 

)كجم(

140 703 140 703 تعزيل وحراثة األرايض الزراعية )دونم(

400 400 50 50 350 350
توزيع مستلزمات للثروة الحيوانية من 
أعالف وأدوية بيطرية وتأهيل وصيانة 

وتطوير حظائر الحيوانات )وحدة(

1931 1931 1218 1218 713 713
عدد العمال الذين تم توظيفهم عىل 

املشاريع

2068 53782 1355 35957 713 17825
عدد أيام العمل التي توفرت يف املشاريع 

الزراعية و الطارئة

بناء براد لتخزين التمور يف األغوار:

ضمن رشاكته مع جمعية التضامن فرنسا فلسطني، قام املركز 

لزيادة  األغوار  يف  العوجا  قرية  يف  التمور  لتخزين  براد  ببناء 

الطاقة  للمزارعني. حيث قام املرشوع بزيادة  التخزينية  الطاقة 

التخزينية لثماني عائالت من مربي التمور من 40 طن اىل 150 

طن يف العام.  و قد شجع هذا املرشوع املزارعني عىل تجديد خط 

التعبئة لديهم حيث تم استحداث 70 فرصة عمل جديدة ل 50 

امرأة و20 رجالً للعمل يف تعبئة التمور. ومن الجدير ذكره، أن 

اغلب هؤالء العمال كانوا يعملون يف املستوطنات املجاورة بأجور 

متدنية وظروف عمل قاسية. 
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رسم رقم )1(  يوضح أهم االنجازات التي حققها املركز يف املجال الزراعي خالل عام 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

انجازات 
المركز  
الزراعية

استصالح 
دونم 1595

ألراضي امن 
زراعية

808تأهيل 
دونم من 

ألراضي ا
الزراعية 

حفر وتأهيل 
بئر 216

وبركة مياه 
ةجمع زراعي

إنشاء وصيانة 
دفيئة 222

منزلية 
وزراعية 

805زراعة 
دونم 

بالمحاصيل 
الحقلية 

12تصميم 
حديقة منزلية 

  تزويدهاو 
بشبكات الري

توزيع 
وزراعة 

395,000
من االشتال 

توزيع 
وزراعة 
68,423

شجرة مثمرة

بناء 
53,252

متر مربع من 
الجدران 
االستنادية

تنفيذ الزراعة 
المتداخلة في 

دونم335

انتاج وتوزيع 
كغم 5000

من 
الكومبوست

  تأهيل وشق
كم من 5

الطرق 
الزراعية
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رسم رقم )2( يوضح أهم االنجازات التي حققها املركز يف املجال الزراعي خالل عام 2012

 

 

 

 

 

 

انجازات 
المركز  
الزراعية

25تمويل 
اسرة للبدء في  
مشاريع صغيرة  

.مدرة للدخل
بناء محطة  

معالجة صغيرة  
للمياه العادمة  
في خانيونس

المساهمة في  
تسويق  

المنتجات  
الزراعية ل  

مزارع196

7010توزيع 
سلة غذائية من  

الخضروات  
الطازجة 

توفير 
عمل 63782

من خالل 
المشاريع

تعزيل و حراثة  
دونم من 703

االراضي 
الزراعية

4700توزيع 
كيس من  

ألسمدة ا
الزراعية

300مكافحة 
من مرض  دونم 

عين الطاووس 

350توزيع 
حقيبة من  
األدوية  
البيطرية 

وحدة 46توزيع 
اغنام

433توزيع 
وحدة دجاج

340توزيع 
خلية نحل

تقليل الخطر  
8الناجم من 

برك مياه أمطار  
ومياه عادمة 
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إنشاء املزرعة العضوية ومركز التدريب الزراعي:

تم رشاء قطعة األرض بمساحة 11 دونم إلنشاء املزرعة العضوية يف قرية بيت قاد قرب جنني، لتكون مزرعة نموذجية متخصصة 

بمجال الزراعة املستدامة انطالقا من مبادئ الزراعة العضوية والتقنيات الزراعية الحديثة الصديقة للبيئة. كما ستحتوي عىل 

العضوية. يهدف مركز  الزراعة  تدريب يف  لتكون مالئمة لالستخدام كمحطة تجارب ومركز  تدريب ومخازن  مكاتب وقاعة 

»معا« إىل تمكني املجتمعات املحلية شمال الضفة الغربية من االعتماد عىل الذات من خالل تعريفهم عىل آليات لزيادة إنتاج 

الغذاء، وتقليل االعتماد عىل املدخالت الزراعية الخارجية، باإلضافة إىل تعزيز قدرات املزارعني والنساء والطلبة يف شمال الضفة 

يف مجال املمارسات العضوية والبيئية السليمة من خالل الدورات والورش التدريبية التي سيتم تنظيمها. تم خالل العام انجاز 

املخططات والتصميم الخاص باملزرعة وزراعة أكثر من 700 شجرة  من األشجار املثمرة والحرجية التي تعمل عىل تثبيت 

النيرتوجني  يف الرتبة،  لتسهيل حصول األشجار املثمرة عىل ذلك العنرص املهم لنمو األشجار. وتم إنشاء بركة لتجميع املياه 

بالقرب من البيت البالستيكي وذلك لتجميع مياه األمطار من سطح البيت البالستيكي بسعة 320 مرت مكعب، ليتم استخدامها 

يف ري املزروعات يف املزرعة ويف تربية السماك باستخدام تقنيات بسيطة يف الزراعة املائية، عىل أن يتم حفر بركة ثانية، خالل 

عام 2013، بسعة 1.000 مرت مكعب. كما تم إنشاء بيت بالستيكي بمساحة ألف مرت مربع، ليتم زراعته بالخرضوات املتنوعة 

عىل مدار السنة وليكون نموذجا لزائري املركز من املزارعني والنساء والطالب. إضافة إىل ذلك تم تصميم نظام الزراعة املائية 

يستخدم  زراعي  بنظام  ترتبط  مائية  يف خزانات  السمك  تربية  يتم  املنطقة حيث  يف  كنموذج جديد   Aquaponics System

األنابيب الزراعية يف زراعة بعض الخضار وتروى بمياه الخزانات الغنية باملواد العضوية الناتجة عن فضالت السماك. كما تم 

خالل العام البدء بتنفيذ سلسلة من الدورات والورش التدريبية يف مجال البريماكلترش والزراعات العضوية واالستزراع السمكي 

والزرعة املائية. إضافة إىل تنفيذ دورة تدريبية  يف الزراعة املستدامة شاركت فيها 7 مؤسسات عاملة يف مجال التنمية الزراعية، 

إضافة إىل خرباء من وزارتي الزراعة والبيئة، من اجل نقل الخربات يف هذا املجال إىل املهندسني الزراعيني يف فلسطني، والسعي 

إىل تشكيل نواة لفريق من املهندسني قادرين عىل  تطبيق مفهوم الزراعة املستدامة يف الوطن. 

ولخلق تكامل بني املكونات الزراعية املتعددة تم إضافة 45 خلية نحل إىل املزرعة. ونأمل أن يتم انتاج العسل الطبيعي 100% 

الخايل من املضادات الحيوية واملواد الكيماوية عىل طريق تطوير هذا املكون من حيث الكم والنوع.
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منح تطويرية للمؤسسات القاعدية:

ضمن مرشوع األمن الغذائي وبناء القدرات، الذي ينفذه املركز يف منطقة الكفريات يف طولكرم ومنطقة خان يونس، قام املركز 

خالل العام بتقديم  منح صغرية للعديد من املؤسسات القاعدية إلنشاء وتطوير مشاريع  وأنشطة متعددة لخدمة مجتمعاتهم 

والفئات التي يخدمونها، وفق ما يوضحه الجدول التايل: 

قيمة املنحة )دوالر(  املوقع املؤسسة املرشوع

 منطقة الكفريات

تطوير مزرعة بياض 7,500 جمعية كفر عبوش التعاونية 
الزراعية

1 كفر عبوش

 7,000 مخترب كومبيوتر جمعيه كفر صور الخريية 2 كفر عبوش

 7,000 مركز لدعم ذوي االحتياجات الخاصة  نادي إتحاد كفر زيباد الريايض
»لجنة املرأة«

3 كفر زيباد

4,500 مركز للتعليم املساند جمعية شوفة النسوية الخريية شوفة 4

7,000 تأهيل قاعة النشاطات جمعية كفر جمال التعاونية كفر جمال 5

33,000   املجموع

  منطقة خان يونس

 7,500 مرشوع تعزيز عمل املزارع من خالل توفري 
أدوات عمل مساعدة يف قرى محافظة خانيونس 

جمعية مركز خزاعة للتنمية 
املستدامة

خزاعة 6

 7,500 مرشوع توريد أدوات زراعية للمحافظة عىل 
شجرة الزيتون 

الجمعية الريفية للتطوير 
الزراعي

عبسان 7

7,500 مرشوع تحسني الوضع االقتصادي لصغار 
املزارعني

جمعية الوالء الخريية عبسان 8

مرشوع عطاء بال حدود لنساء قرى محافظات  7,500
خانيونس

جمعية بيت املستقبل الخريية خزاعة 9

7,500 مرشوع توريد خزانات مياه صالحة للرشب  جمعية الفخاري للتنمية الريفية الفخاري 10

37,500   املجموع

70,500   املجموع الكيل

مساهمات أخرى يف األمن الغذائي:

ساهم املركز يف التخفيف من وطأة الفقر وانعدام األمن الغذائي للعديد من األرس الفقرية، وخاصة تلك العائالت التي ترأسها نساء 
وكبار يف السن. وقد قام املركز خالل العام ب:

• توفري 63,782 يوم عمل ل1,063 عائلة.	

• تقديم  مساعدات نقدية ل509 من األرس الفقرية يف قطاع غزة.	

• كرامتهم 	 لهم  يحفظ  بشكل  أسبوع  كل  صحي  غذاء  عىل  تحصل  الرشائية  القسائم  برنامج  من  عائلة   5,373 إفادة 

الزراعية  منتجاتهم  رشاء  خالل  من  مزارع   196 ل  الزراعية  املنتجات  تسويق  يف  املساهمة  إىل  باإلضافة  وإنسانيتهم، 

بأسعار منافسة.
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نحو تحقيق األمن الغذائي ضمن مشروع كورد ايد

قصة أوىل: 

مريم سالم أبو عمرة، أرملة تبلغ من العمر 45 عاماً، تعيل عائلة من 9 أفراد )4 بنات، ولدان، وزوجة ابنها، 

السيدة/ابو عمرة  السلقا،  وحفيديها( يسكنون سوياً يف منطقة حدودية يف املحافظة الوسطى تسمى وادي 

لقد  بمرشوعهن.  واملهتمات  امللتزمات  املستفيدات  من  مريم  كانت  لقد  األغنام.  تربية  نشاط  مستفيدات  من 

استفادت مريم من غنمتني نوع عساف، وقد انجبت هذه األغنام.

من خالل املرشوع استطاعت ام عمرو بيع جزء من انتاج األغنام للحصول عىل بعض الدخل، وعليه فقد أصبحت 

قادرة عىل دفع بعض مستحقات الرسوم الجامعية البنتها، وأيضا توفري بعض املستلزمات الدراسية ألبنائها.

وأيضا  املغذي،  الطبيعي  الحليب  األرسة من  توفري حاجة  املرشوع  استطاعت مريم من خالل  اخر  من جانب 

استطاعت ان تقوم بصناعة الجبن، والذي بدوره يساعد يف تحسني صحة األطفال ومستوى األمن الغذائي لهذه 

األرسة، تقول مريم "انا هلوقت مش بحاجة اشرتي الحليب واللبن ألنهم متوفرين عندي. الحليب والجبنة كتري 

مهمني لألطفال، وانا بديت أشوف الفرق يف  صحة أوالدي  ونشاطهم".

ضمن مشروع دعم األسر المفتقدة لألمن الغذائي في مدينة غزة والحفاظ على سبل 
عيش صغار المزارعين

قصة ثانية:

يف حي الدرج بمدينة غزة، حيث البساطة وضيق الحال السمة الغالبة لألرس الغزية، يسكن رائد األطبش، هو مقصدنا 

يف هذه الرحلة لرصد أوضاع بعض األرس املستفيدة من مرشوع تعزيز األمن الغذائي لألرس الفقرية يف مدينة غزة 

وحماية سبل العيش لصغار املزارعني والذي ينفذه مركز معاً منذ خمسة أشهر يف مدينة غزة.

 يحاول رائد سد رمق أبنائه الثمانية من خالل بيع الكعك حال توفر املال له، وساعدته ظروف الطقس عىل التجول 

يف الطرقات لبيع الكعك.

ما أن عرف رائد بحصوله عىل فرصة استالم سلة خرضوات طازجة أسبوعية، حلّق فرحاً، لم يكد يصدق أنه سيحصل 

عىل السلة سيما وأن العديد من الجريان يتسلمون سلة مشابهة من مؤسسات أخرى.

“لقد وفرت السلة عيل من املصاريف الكثري”. هكذا أجابنا رائد عندما إلتقيناه وقت استالم السلة. 

قصص نجـــاح
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أما عن توزيع الدجاج ملدة أربعة أسابيع متواصلة فيضيف رائد: “ال نأكل دجاجاً طازجاً ولكن نشرتي جوانح دجاج 

مثلجة مرة يف الشهر، ولكن اليوم سوف نأكل الدجاج ونعمل العديد من األكالت املحببة لنا وألطفالنا امتنعنا عنها 

لعدم القدرة املادية، سوف نعمل املفتول واملقلوبة”.

استطاع رائد من خالل توفري سلة الخضار األسبوعية ألرسته من املرشوع، توفري مبلغ من املال ساعده عىل رشاء 

غاز جديد والعديد من مستلزمات املطبخ )صحون وكاسات ومنظفات(.

ال يرغب رائد بانتهاء املرشوع ألن لديه العديد من االلتزامات العائلية التي سيعمل عىل االنتهاء منها بوجود السلة 

التي تخفف عليه العديد من املصاريف، والتي بدورها توفر العديد من األصناف التي قلما يشرتيها من السوق املحيل.

أحالم رائد ال تتعدى أحالم الكثريين أمثاله، فهو يرغب برشاء )تك تك( يخفف عنه مشقة التجول عىل قدميه للبيع 

وتجميل بيته ببعض األشجار والشتالت املثمرة.

قصة  ثالثة:

عديلة الجمـال، هو اسـم لسيدة ما إن تسأل عنها يف حيها حتى تقرأ يف عيون الناس دعوات وتمنيات بأن تكون 

فاعل خري يقدم يد املساعدة والعون أو يفتح باب الفرج عىل هذه العائلة، هي أم أرملة وتعيل أرسة مكونة من 5 

أفراد لديها طفلة معاقة، وينضم لها إبنهـا األكرب فيصـل وهو متزوج ولديه تسعة أفراد. ِحمل ليس سهالً عىل 

اإلطالق.

بدأت عديلة باستالم سلة الخرضوات منذ ستة أشهر، غريت يف حياتها اليشء الكثري، فمن مرصوف املدرسة ورشاء 

املنظفات والفواكه حتى زيارات متوقفة عادت من جديد.

الغذاء  طعام  لتناول  الدعوات  فكانت  العائلة،  عىل  الكبري  األثر  له  كان  أسابيع  أربعـة  ملدة  دجاجتني  تّسلم  ولكن 

لجميع أفراد العائلة عىل مائدة واحدة، بعد تناول وجبـات خلت من اللحوم قبل ذلك ولكنها اليوم أكتملت جميــع 

عنارصها، فالكمية كبرية واللحوم متوفرة، وجميـع أفراد األرسة مجتمعني سعداء بلقاٍء لم يكن له مثيل يف الوقت 

القريب.

“بوجود  فيصل:  أم  أضافت  الخيارات(  من  الكثري  لدينا  دجاج،  مع  زهرة  دجاج،  مع  مفتول  دجاج،  مع  )مقلوبة 

الدجاج يمكننا صنع أي يشء ألفراد األرسة”.

“أجمع كل البنات يف األرسة ونبدأ بلف ورق امللفوف” هكذا تقول أم فيصل، وهو طعام جيد خصوصا يف الشتاء، توفر 

املال لرشاء مستلزمات  الوفري من  السلة غالبية األصناف املفضلة لألرسة بكميات معقولة، هذا ما يجعلها تؤمن 

طفلتها املعاقة من األدوية.
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تتمنى عديلة أن تبقى السلة إىل أن تستطيع توفري مبلغ من املال لبدء مرشوع صغري يوفر لها مرصوفها اليومي، 

جميعنا  نتعاون  أن  ويجب  يعاني،  والجميع  يحتاج  فالكل  محتاجة،  أخرى  ألرسة  حصتها  عن  تتنازل  ذلك  وبعد 

ملساعدة بعضنا البعض.

AMENCA IIضمن مشروع تطوير األمن الغذائي

جمعية الوالء الخريية تمتلك طموحا تسعى لتحقيقه:

قبل نحو ثالث سنوات، عندما بدأ مرشوع تطوير األمن الغذائي أوىل خطواته نحو تحقيق هدف بناء قدرات املؤسسات 

العاملة يف املناطق املستهدفة بما يساعدها عىل تقديم خدماتها للمجتمع املحيل بشكل أفضل، كانت الخطوة األوىل 

عمل مسح شامل لجميع الجمعيات العاملة يف املناطق، من ثم عمل زيارة لكل جمعية وتعبئة استبيان مع ممثليها 

الختيار الجمعيات التي تحقق املعايري.

جمعية الوالء الخريية كانت واحدة من تلك الجمعيات التي تم تقييمها آنذاك، إال أنه لم يتم اختيارها لتستفيد من 

املنح إنما اقترصت استفادتها عىل التدريب، وذلك كان راجعا لعوامل متعددة لعل من أهمها أنها لم تكن جمعية 

ناشطة وفاعلة مع املجتمع املحيل، كما لم يكن لديها رؤية وأهداف واضحة. عالوة عىل ذلك تم اعتمادها فقط عىل 

مدار  عىل  املرشوع  خالل  نفذت  التي  التدريبية  الربامج  جميع  من  الجمعية  استفادت  الطارئة.  اإلغاثية  املشاريع 

الثالث سنوات املاضية.

الثالثة من املرشوع، كان من الرضوري بمكان إعادة تقييم الجمعيات بما فيها األربع الجمعيات  السنة  يف بداية 

املستفيدة من املنح للتأكد من استفادتهم الحقيقية  وقدرتهم األكرب عىل تقديم الخدمة ملجتمعهم. وملنح جمعيات 

أخرى فرصة االستفادة من املرشوع. وهنا برزت نتائج جديدة، إحدى الجمعيات عىل سبيل املثال تراجعت يف أدائها، 

جمعية أخرى لم تكن موجودة قبل ثالث سنوات اليوم أصبحت موجودة وبقوة.  جمعية الوالء الخريية التي استفادت 

سابقا من التدريب برزت وبقوة.

اليوم، جمعية الوالء تختلف كثريا عن السنتني السابقتني، مقر جديد أكثر مالءمة لتقديم الخدمات، مشاريع تنموية 

تنفذ، باإلضافة إىل عالقة أقوى مع املجتمع املحيل.

كل ما سبق قادنا ألن نختارها لتستفيد من املنح يف السنة الثالثة.

فتحي أبو طري، مدير الجمعية يقول: كان ملرشوع أمينكا أثر كبري عىل الجمعية يف إطارين: 

اإلطار األول:  تمثيل الجمعية ضمن اللجان املحلية للمرشوع كان له األثر يف تقوية العالقة بني الجمعية واملجتمع 

املحيل واكتساب الخربة يف تنفيذ املشاريع، باإلضافة إىل كسب ثقة املجتمع املحيل نتيجة الشفافية املعمول فيها من 

خالل اللجان.
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اإلطار الثاني: التدريبات التي تلقاها طاقم الجمعية واملتطوعون فيها مثل تدريب التخطيط االسرتاتيجي الذي 

ساعدنا يف تطوير خطتنا االسرتاتيجية وتوضيح رؤيتنا وأهدافنا بشكل أفضل، أيضا تدريب تجنيد التمويل الذي 

جعلنا نتواصل أكثر مع املانحني، باإلضافة إىل تدريب مهارات االتصال الذي قادنا ألن ننفذ الكثري من األنشطة 

انتظار مرشوع  بدال من  الخصوصية  الدروس  مثل  للدخل  املدرة  الصغرية  األعمال  أو  التطوع  تعتمد عىل  التي 

ممول من أحد املانحني.  

“نحن ال زلنا يف البداية. يقول أبو طري. من خالل املنح املقدمة من مرشوعكم، نحمل طموحا كبريا ألن نحسن 

خدماتنا املقدمة للمجتمع املحيل.

قصة نجاح:

ً أم أمجد أبو القمبس، 48 عاما

املكان الكفريات/ طولكرم

"رغم الصعوبات والعراقيل التي واجهتها إال أنني اجتزت التحدي"، بهذه الكلمات وصفت األربعينية  أم أمجد 

ابو القمبس تجربتها مع مركز معا ضمن مرشوع دعم ارس املزارعني الفقرية ومربي املوايش والعائالت يف الضفة 

الغربية وقطاع غزة.

أم أمجد، األم لثمانية أبناء، هي من املستفيدين الذين تم تزويدهم بثالث خاليا نحل بمعدات كاملة عالية الجودة 

مع غذاء السكر إلطعام النحالت، يف ظل نقص التغذية الطبيعية من النباتات واألزهار املحيطة. وقد قع االختيار 

عىل أم أمجد وعائلتها لظروفهم املالية الصعبة جداً ما جعلهم دائماً ينتظرون املساعدات ليتمكنوا من العيش 

بأبسط اإلمكانيات، ولكن إرصار أم أمجد وتطلعها لحياة أفضل جعلها تستغل هذه الفرصة املقدمة من مركز 

معا افضل استخدام وهذا ما بدأ جلياً من خالل مراحل املرشوع املختلفة، بدءا من التدريب وتوزيع املدخالت، 

حتى الزيارات االرشادية.

عند توزيع املدخالت واألدوات، مالمح أم أمجد كانت جلية وتكشف عن عواطف مختلطة فهي خائفة من الفشل 

ولكنها تمتلك التحدي الكايف طمعاً يف الحصول عىل حياة افضل.

يف الوقت الحايل وبعد ثمانية أشهر من البداية، يرى أبناء الحي أم أمجد يف بيتها بني فرتة وأخرى ترتدي زيها 

ام  تقول  وأصبحوا سبع.  تكاثروا  الثالث  النحل  اليوم خاليا  وتغذيتهم.  بنحالتها  لتعتني  النحل  برتبية  الخاص 

امجد وعىل شفتيها ابتسامة رضا وثقة: " نسبة من عائد تربية النحل اصبح يغطي جزءاً من احتياجات عائلتي 

األساسية، بينما احتفظ بالجزء املتبقي لتوسيع عميل ودفعه نحو األفضل". 
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قصة نجاح: 

املكان يف غزة 

حامد السيالخي من منطقة خان يونس يعد احد املستفيدين وزوجته ماجدة، من مرشوع األمن الغذائي. هما 

معيال عائلتهما املكونة من 13 فرداً، خمسة منهم يذهبون للمدرسة وثالثة للجامعة. حامد عاطل عن العمل 

ويعتمد عىل املساعدات، كما تورط سابقاً بالتزامات مالية عديدة.

من  وكمية  وقفص  دجاجة.  خمسني  من  مؤلفة  بيض  إنتاج  وحدة  لحامد  الغذائي"  "األمن  برنامج  أّمن   

األعالف.

يقدم  البيطري  الخبري  كان  وبينما  املرشوع،  متابعة  لرغبتها يف  التدريب حرضت زوجة حامد ماجدة  أثناء 

ورشاته االرشادية الحظ اهتمام ماجدة ورغبتها الشديدة يف النجاح يف املرشوع، تقول ماجدة: " انها فرصة 

ألساعد عائلتي وأتحدى الفقر ".

اليوم تجني العائلة 20 شيقال يف اليوم من بيع البيض، يف حرب غزة األخرية نوفمرب 2012، توجهت ماجدة 

أعربت ماجدة  أخرى.  اشياء  يف  واجه نقصاً  البيض كما  الحي عانى من نقص  ان  لشكر مركز معا، حيث 

بقولها: "بيع البيض مكننا من تجنب قسوة الحرب ونقص الغذاء".
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برنامج التنمية المجتمعية
ثانيا: 
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ثانيا: 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.

يهدف هذا الربنامج إىل اإلسهام يف التنمية املجتمعية وتخفيف حدة الفقر يف املناطق الريفية األكثر فقرا وتهميشا يف الضفة والقطاع 

وايالء 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 دوراً تنموياً 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:

 إعادة إحياء األرايض التي انسحب منها الجدار يف بلدة بلعني:. 1

يعترب هذا املرشوع محاولة جدية للعودة اىل األرايض التي تراجع فيها الجدار العنرصي بفعل نضاالت شعبنا يف بلدة بلعني. فبعد 

انسحاب الجدار وتراجعه نحو الغرب، قّدم املركز بالرشاكة مع مؤسسة UNDP مرشوعا تنمويا متكامال هدف اىل تشجيع عودة 

الناس إىل أراضيهم والعمل عىل استغاللها وتوفري البنية التحتية الالزمة لخلق وتشجيع االستثمار باألرض وإنعاشها بعد سنوات 

من التدمري والعزل الذي فرضه الجدار.

اشتمل املرشوع عىل عدة مكونات من أهمها:

مد خط مياه بطول 1,500 مرت من القرية إىل األرايض التي انسحب منها الجدار، لتمكني املزارعني من استخدامها ألغراض ��
متعددة ومنها الزراعة..

شق 2 كم من الطرق الزراعية وتأهيلها لتمكني املزارعني من الوصول اىل أراضيهم التي كانت مصادرة قبل تحويل مسار الجدار.��

مد خط كهرباء إىل املنطقة بطول حوايل 2 كم لتوفري الخدمات الرضورية للتنمية املحلية.��

إنشاء حديقة العاب بمساحة 1 دونم بعد تأهيل األرض وتصويرها وتسييجها وتركيب األلعاب الخارجية املتعددة، لخلق بيئة ��
آمنة ونظيفة لألطفال للعب وتشجيع أهاليهم للقدوم إىل تلك األرايض وقضاء وقت ممتع مع أبنائهم.

حفر األساسات لبناء كافترييا لخدمة األهايل وأطفالهم، وستستكمل عملية البناء واالفتتاح خالل عام 2013.��

تأهيل 17.5  دونم من األرايض الزراعية.��

استصالح 200 دونم من األرايض التي انسحب منها الجدار.��

بناء 8,000 مرت مربع من الجدران االستنادية.��

تزويد 17 دونم بشبكات للري وأشتال وتقاوي.��



49 48

توفري بعض فرص العمل لشباب وعمال املنطقة وخلق 5,000 يوم عمل.��

تنفيذ 36 ساعة تدريبية ملزارعي املنطقة.��

يف  وآخرين  بالبناء  بدأ  إليها وبعضهم  بالعودة  الناس  وبدأ  الحياة  فيها  دبت  بقعة جميلة  إىل  املنطقة  تلك  لقد تحولت 

استصالح أراضيهم، إضافة إىل إنشاء متنزهات خاصة عىل بعض تلك األرايض.

تأهيل الوحدات السكنية يف األغوار:. 2

ضمن توجهات املركز بالرتكيز عىل منطقة األغوار وتعزيز صمود شعبنا والعمل يف املناطق املصنفة جـ، استمر املركز يف مرشوع 

تأهيل الوحدات السكنية حيث أنهى املركز تأهيل 20 وحدة سكنية جديدة يف فصايل الفوقا بتمويل من مكتب املمثلية النرويجية،  

والجدير ذكره أن معاً قد أنجز 47 وحدة من أصل  60 وحدة. ما يجعل املركز املؤسسة األهلية الوحيدة التي تعمل يف هذا املجال، 

حيث تم انجاز ما يقرب من 150 وحدة عىل مدار العوام السابقة. وقد شمل التأهيل:

أسطح الوحدات- 

مدات أرضية- 

تركيب شبابيك وأبواب خشبية وحديدية- 

قصارة داخلية- 

بناء أو تأهيل وحدات صحية ومطابخ- 

ويف بعض الوحدات تم بناءها بالكامل- 

يمكن القول أن وقع املرشوع وتأثريه عىل العائالت كبري، حيث كانت تلك العائالت تسكن يف بيوت من الصفيح واللبن، 

والعديد منها تعاني من الدلف شتاًء ومن عدم توفر وحدات صحية ومطابخ، ومن غياب الرشوط الصحية والسكنية 

األساسية واآلمنة.

بناء منازل يف فصايل: . 3

بتاريخ 24/10/2012  قام  املركز ببناء أربعة منازل صغرية مع مرافقها الصحية ألربع عائالت اضطرت إىل النزوح من بيت 

لحم إىل قرية فصايل بسبب رصاع عائيل. وقد سكنت يف ظروف الانسانية لحني تمكن املركز )الذي تحرك رسيعاً( من توفري املأوى 

املناسب لهم.

تأهيل أندية يف أريحا واألغوار:. 4

استكمل املركز ما بدأه عام 2011 بتأهيل البنية التحتية لثالثة أندية يف أريحا واألغوار وهي نادي الديوك الريايض ونادي الهالل 

ونادي الجفتلك والتي شملت الشبابيك واألبواب وشبكة الكهرباء واألرضيات والحمامات بحيث أصبحت أكثر مالءمة الستخدام 621 

عضوا من الشباب والفتيان، وأكثر من 4,200 شخص من املجتمعات املحلية، وذلك بتمويل مشرتك من مركز تطوير املؤسسات 

األهلية ومؤسسة كوردايد الهولندي. كما تم توفري األثاث والتجهيزات املكتبية والثقافية والرياضية لتلك األندية إضافة إىل تركيب 

األنشطة خالل فصل  للشباب والفتيان من ممارسة  بيئة ممكنة  األغوار، لخلق  الشبابية يف  األندية  لثمانية من  مكيفات كهربائية 

الصيف، حيث تصل درجات الحرارة إىل أكثر من 40 درجة مئوية.
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تزويد 19 مركزاً شبابياً يف الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة باللوازم والتجهيزات:. 5

الحكومة  ملدة سنتني من  اليونيسيف وبتمويل  بالرشاكة مع  6 سنوات  منذ  تنفيذه  الذي يجري  ضمن مرشوع مساحات صديقة 

اليابانية تم تزويد 19 مركزا شبابيـاً يف الضفـة والقطاع بالتجهيزات التي تمكنهم من تنفيذ أنشطة تستهدف األطفـال من سن 

11-18 عام، ومن بني هذه التجهيزات:

أدوات رياضية •	 قرطاسية   •	 •

كامريات تصوير •	 أجهزة حاسوب  •	 •

 DVD أجهزة •	 • تلفزيونات  •	 •

أثاث مكتبي •	 شاشات عرض  •	 •

زي لفرق الكشافه والدبكة. •	 أدوات كشفية   •	 •

ماكنات تصوير. •	 •

ترميم وتجهيز 7 مدارس يف مدينة القدس: . 6

ضمن مرشوع التكيف االيجابي الذي نفذه املركز بالرشاكة مع مؤسسة إنقاذ الطفل، يف سبع مدارس يف مدينة القدس 

وهي:  مدرسة ذكور القدس، مدرسة بنات القدس، مدرسة دار األوالد، مدرسة النهضة، مدرسة مخيم شعفاط للذكور، مدرسة 

شعفاط لإلناث ومدرسة دار األيتام، وقد تم إجراء أألعمال التالية:  

• تشييد درج وبناء بوابة ملدرسة ذكور شعفاط يف مخيم شعفاط التابعة لالونروا.	

• ترميم 3 صفوف، دهان وطراشة، وتأهيل الحمام واملطبخ ملدرسة بنات القدس يف سلوان التابعة لالونروا.	

• دهان وطراشة الصفوف، وصيانة وتأهيل األبواب والشبابيك، وبناء سور وبوابة ملدرسة ذكور القدس يف وادي 	

الجوز التابعة لالونروا.

• ترميم سطح مدرسة دار األوالد يف القدس وانشاء ملعب.	

  إضافة إىل تزويدها بالتجهيزات املكتبية والتعليمية لتحسني نوعية وجودة التعليم ومنها:

• 37 جهاز كومبيوتر	

• 	Laptops  12 جهاز كومبيوتر محمول

• 	   LCD projectors  5 أجهزة للعرض

• 	 Printers  3 طابعات

• 	Digital cameras   9 كامريات تصوير

• 	Photocopy machines  3 ماكنات تصوير

هذا عدا عن الربنامج املكثف الذي استهدف الطلبة واألساتذة ومدراء املدرسة والذي سيتطرق له التقرير ضمن برنامج 

الشباب والطالئع.
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إنشاء ملعب يف قرية مرج نعجة متعدد االستخدام لألطفال، الشباب، والعائالت عىل مساحة تزيد عن 3 دونمات. . 7
وذلك عرب تسهيل أرض كانت تستخدم مكب للنفايات وتسييجها وتركيب عوارض للمرمى. إضافة إىل تخصيص جزء من 

بحديقة  خاصة  مقاعد  تركيب  تم  كما  الشمس،  أشعة  من  لحمايتهم  كبرية  ومظلة  لألطفال  خارجية  ألعاب  ملنطقة  امللعب 

مجتمعية لألهايل.

 

إقامة حديقة لدار اإليمان لرعاية األيتام:. 8

ضمن مرشوع »املواطنون الفاعلون«، الذي ينفذه املركز بالرشاكة مع املجلس الثقايف الربيطاني، قام املركز بدعم مبادرة شبابية 

الدونم، حيث تم تأهيل األرض  األيتام  يف مدينة قلقيلية عىل مساحة تزيد عن  اإليمان لرعاية األطفال  لدار  إلنشاء حديقة جميلة 

وتعشيبها وتركيب األلعاب الخارجية وتخصيص منطقة للجلوس وتركيب مظلة. لقد تمكن الشباب بدعم من املركز وبفعل جهودهم 

يف تجنيد مصادر إضافية من املجتمع املحيل، تحويل أرض خراب ومكب للنفايات إىل حديقة ومتسع ألطفال أيتام ليقضوا أوقات 

فراغهم باللعب والجلوس يف منطقة آمنة.

ربيح  والعميد  الربيطاني  الثقايف  املجلس  مدير  سمارت  وألن  خرض  سامي  املركز  عام  مدير  بمشاركة  الحديقة  افتتاح  تم  وقد 

الخندقجي محافظ محافظة قلقيلية، ومحمد خرض نائب رئيس بلدية قلقيلية، ومحمود ولويل امني رس حركة فتح، والدكتور يحيى 

ندى رئيس جامعة القدس املفتوحة يف قلقيلية، وسعد الدين الحلواني مدير الربامج يف املجلس الثقايف الربيطاني، إضافة إىل الزميلة 

غادة القدومي مديرة املرشوع واآلنسة حنان الغشاش مديرة دائرة الطفل واملرأة يف املحافظة، وممثلو األجهـزة األمنية واملواطنون 

الفاعلون والقائمون عىل الحفل يف قلقيلية، والعديد من املساهمني يف املبادرة وعدد من أفراد املجتمع املحيل إضـافة إىل مشاركة 

األطفال النزالء يف الدار. وقد تخلل الحفل كلمات ملحافظ قلقيلية الخندقجي باإلضافة إىل كلمة حسن رشيم مدير دار اإليمان لرعاية 

األيتام ومدير عام املركز ومحمد خرض نائب رئيس بلدية قلقيلية، وتم توزيع شهادات التقدير عىل املساهمني والقائمني عىل الحفل 

ضمن الربنامج.

تأسيس مكتبة يف حلحول:. 9

قام املركز بتوفري األثاث الالزم ومجموعة كبرية من الكتب إلقامة مكتبة عامة يف مدينة حلحول تحت مسؤولية بلدية حلحول لتكون 

متاحة للجمهور العام. 

دعم مكتبات املدارس بالكتب والقرطاسية:. 10

قام املركز بدعم مكتبة مدرسة األمرية بسمة يف جبل الزيتون بالكتب واملراجع التعليمية، كما قام بتوزيع مواد تعليمية وقرطاسية 

عىل مدارس الكعابنة وفصايل الفوقا. كما قدم مجموعة قيمة من الكتب واملوسوعات العلمية واألدبية واملراجع ملدرسة مخيم شعفاط 

لإلناث، حيث قامت الطالبات بحملة مكثفة لتطوير مكتبة مدرستهن ضمن مرشوع التكيف االيجابي.

ترميم غرفة مخترب الحاسوب يف مدرسة الزبيدات وتزويدها بعرشة أجهزة كمبيوتر وطاوالت . 11
لألجهزة وكرايس. 
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تزويد عيادة فصايل بمكيف هواء لغرفتي األطفال واالنتظار.. 12

دعم روضة أطفال فصايل بمظلة وألعاب خارجية ضمن مرشوع »أصوات يجب أن تسمع«.. 13

تزويد مدرستي بردلة األساسية والثانوية بثالثة خزانات ملياه الرشب وعمل مشارب للمدرسة.. 14

توفري منح صغرية للمؤسسات القاعدية:. 15

ضمن املشاريع التي يقوم املركز بتنفيذها، يتم تقديم منح صغرية للمؤسسات القاعدية الشبابية والنسائية وللتعاونيات اإلنتاجية 

الزراعية بهدف تطوير قدراتها وتمكينها من تنفيذ نشاطاتها وخدمة مجتمعاتها املحلية والفئات التي تخدمها. سيتم التطرق لهذا 

الجانب يف األقسام الالحقة. 

أعمال تطوعية لخدمة املجتمع والفئات املهمشة:. 16

نماذج من األعمال التطوعية والتضامنية:

انطالقاً من قناعة املركز بأهمية العمل التطوعي ودوره يف تعزيز صمود الناس وتعزيز الروابط االجتماعية واإلنسانية، ويف التنمية 

املجتمعية، نظم املركز ورشكاؤه من املؤسسات القاعدية واللجان املجتمعية العديد من األعمال التطوعية والتضامنية خالل العام 

نذكر منها عىل سبيل املثال ال الحرص:

• ضمن مرشوع الرشاكة من أجل التنمية، والذي يتم تنفيذه بالرشاكة مع مركز بيسان للبحوث والتنمية ومركز الفن الشعبي، 	

العديد من األيام التطوعية بمشاركة مئات من املتطوعني  15 مؤسسة قاعدية يف الصفة والقطاع، تم تنظيم  وبالرشاكة مع 

الشباب نذكر منها عىل سبيل املثال ال الحرص:

يوم عمل تطوعي ملساعدة األهايل  يف خربة سوسيا يف الخليل بمشاركة 40 شاباً وشابة.- 

يوم عمل تطوعي ملساعدة العائالت البدوية يف املالح واملهددة بالتهجري بمشاركة 55 شاباً وشابة.- 

يوم عمل تطوعي يف قرية بيت اللو  يف محافظة رام الله ملساعدة املزارعني وبمشاركة 170 متطوعا ومتطوعة.- 

املشاركة يف مناسبات تضامنية مع األرسى يف رام الله بمشاركة 200 من متطوعي املرشوع و1000 شاب من خارج - 

املرشوع. ويف مدينة نابلس شارك 100 من متطوعي املرشوع إضافة إىل حوايل 800 شاب وشابة من خارج املرشوع.

شارك 250 شابا وشابة من املرشوع يف طولكرم يف يوم العمال العاملي.- 

شارك 70 شابا وشابة يف االحتفال بيوم األرض يف بورين.- 

شارك 120 من متطوعي املرشوع بيوم املرأة العاملي يف مدينة غزة.- 

نظم متطوعو املرشوع أمسية ثقافية يف رام الله بمشاركة 110 مهتماً.- 
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كما نفذ املركز العديد من األيام التطوعية ضمن املشاريع األخرى ومنها:

حانون -  بيت  يف  الوطنية  الحملة  مع  بالتنسيق  تنفيذها  تم  شاب/ة   160 فيها  شارك  الزيتون،  لقطف  تطوعية  حملة 

ملساعدة املزارعني يف قطف الزيتون وتعزيز عالقة الشباب بحقهم يف األرض شارك فيها كادر املركز.

نظم املركز يوماً تطوعياً ترفيهياً مشرتكا نفذته 25 طالبة من مدرسة  الراهبات الوردية يف مدينة القدس مع روضات - 

قرية زبيدات، التي عمل املركز عىل ترميمها. تخلل اليوم رسم جدارية عىل حائط القرية، وتوزيع مواد وقرطاسية وهدايا 

عىل طالبات وأطفال من القرية، باإلضافة إىل زيارة أطفال معاقني وعائالت فقرية. 
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برنامج اإلعالم البيئي 
والتنموي

ثالثــًا: 



55 54



التقــــــــرير  السـنـــــويمركز العمل التنموي/معــًا

 2012 

55

ثالثا: 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 املشاكل 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.

كما يهدف املرشوع اىل تنفيذ مشاريع بيئية تهدف اىل تحسني الوضع البيئي أو املساهمة يف إيجاد حلول ملشاكل بيئية بارزة.

ضمن هذا الربنامج تم تنفيذ 3 مشاريع اساسية هي:

مرشوع اإلعالم البيئي  »الحفاظ عىل بيئة خرضاء ورفع مستوى الوعي حول البيئة الفلسطينية«.. 1

مرشوع تسييج برك املجاري يف القطاع.. 2

مرشوع »تعزيز تكيف املزارعني مع التغريات املناخية« يف شمال األغوار.. 3

المشروع األول: 
:Heinrich Böll Stiftung اإلعالم البيئي بالشراكة مع مؤسسة هنريش بول األلمانية

أهم االنجازات التي تحققت خالل العام:            

أوال:  إعداد، إصدار ونرش 10 أعداد من مجلة آفاق البيئة والتنمية البيئة اإللكرتونية.  

ثانيا:  تنظيم 10 ندوات حوارية )ست منها متلفزة( حول قضايا بيئية مختلفة، حملت العناوين التالية:

القطاع الزراعي الفلسطيني:  الواقع، الترشيع ووسائل الحماية...( 1

قناة البحرين )األحمر-امليت(: األهداف والدوافع، العواقب البيئية والسياسية...( 2

األرقام الزراعية الوطنية: طبيعتها، مغزاها، أهميتها، وقراءتها التنموية...( 3
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السموم الغذائية يف متناول أطفالنا...( 4

تجارب وتطبيقات الرواد املحليني يف مجال تكنولوجيا الطاقة املتجددة.( 5

تجارب النساء الرائدات بيئيا.( 6

جودة مياه الرشب املحالة يف قطاع غزة وتأثريها عىل الصحة العامة.( 7

مكب رمون:  األبعاد البيئية اإليجابية والسلبية...( 8

إعادة استعمال املياه العادمة يف قطاع غزة...والحلول البيئية والصحية املمكنة.( 9

 آثار االنبعاثات السامة الناتجة عن صناعة الفخار يف غزة عىل البيئة والصحة العامة.( 10

أما املشاركون يف هذه الندوات فهم خرباء، أخصائيون، مسؤولون، وأصحاب قرار أو صانعو سياسات.  

ثالثا: إعداد، إنتاج وبث 4 حلقات من مجلة »عني عىل البيئة« التلفزيونية يف تلفزيون وطن )بالرشاكة مع 

تلفزيون وطن(، وذلك حول املحاور التالية:

• هل أصبحت النفايات جزءا من املعالم الجغرافية للعديد من القرى واملدن الفلسطينية؟	

• املدارس املالصقة للمصانع واملناطق الصناعية:  قنابل بيئية وصحية موقوتة.	

• املواد الكيميائية الخطرة يف سلعنا املنزلية:  كيف نتعامل معها وما هي بدائلها اآلمنة صحيا وبيئيا؟  	

• ما هي األجندات البيئية للرشكات واملنشآت الفلسطينية؟	

رابعا:  إصدار دراسة بعنوان: الَتَغريرُّ املُناخي يف الوطن العربي:  آليات الدفاع واملواجهة، الحالة الفلسطينية.

تعالج هذه الدراسة االتجاهات واملؤرشات املتصلة بالبنية والواقع املناخيني يف املنطقة العربية بعامة، ويف فلسطني بخاصة؛ وتناقش 

والعربي.   الفلسطيني  املستويني  يف  املناخية  التغريات  ملواجهة  الدراسة  تقرتحها  التي  تلك  أو  القائمة  واالسرتاتيجيات  السياسات 

وباإلضافة، تطرح الدراسة أفكارا وحلوال وآليات عملية وتطبيقية لخفض االنبعاثات الكربونية يف االقتصاديات املحلية، ولتشجيع 

وتعزيز استخدام بدائل الطاقة الصديقة للبيئة وللصحة العامة.

خامسا:  تنظيم مؤتمر صحفي حول االنبعاثات الغازية اإلرسائيلية العسكرية واملدنية السامة واملدمرة 

للُمناخ يف فلسطني
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قصص نجاح:

البيئيتان 1.  املجلتان  تابعتها  التي  واملحاور  القضايا  بعض  محلية  وشبكات  ومؤسسات  جهات  تبنت   

اإللكرتونية واملتلفزة.  وعىل سبيل املثال، استنادا إىل تقاريرنا وتحقيقاتنا وحمالتنا الخاصة بقضايا بيئية 

ساخنة، وبخاصة يف مجاالت التغري املناخي وفوىض الكيماويات الزراعية، رشعت شبكة املنظمات البيئية 

املركز  يف  البيئي  اإلعالم  برنامج  مسؤول  مع  وبالتنسيق   ،2012 حزيران  منذ   ،)PENGON( الفلسطينية 

الزميل جورج كرزم، يف تنظيم حمالت خاصة بالشبكة يف املجاالت املذكورة. 

وأعدها . 2 اإللكرتونية  والتنمية  البيئة  آفاق  مجلة  يف  نرشت  التي  البيئية  والتحقيقات  التقارير  بعض  فازت 

صحافيون بيئيون يكتبون يف املجلة، بجوائز تقديرية.  ففي آذار 2012 فازت الزميلة سمر شاهني )مراسلتنا 

البيئية الرئيسية يف غزة( بجائزة “أفضل تقرير صحفي”، وذلك عن خمسة تقارير متتالية نرشت يف مجلة 

آفاق البيئة خالل الفرتة املاضية، حول خمسة مبدعني بيئيني يف قطاع غزة.

كما فاز الزميل ثائر فقوسة )الخليل( يف شباط 2012 بجائزة “أفضل تقرير صحفي”، وذلك عن تقريره:   

“محاصيل بطعم املوت يف الخليل” نرش يف مجلتنا )عدد 40(.

إثر نرش تقرير حرصي يف مجلة آفاق البيئة والتنمية )العدد 50/كانون أول 2012( حول بعض أنواع األسلحة . 3

والقذائف التي استخدمتها إرسائيل يف عدوان ترشين ثاني 2012 عىل قطاع غزة، وتحديداً أنواع جديدة من 

القنابل الفراغية والعنقودية، وأنظمة صواريخ جديدة؛ إضافة إىل ما أثبته التقرير بأن القيادتني اإلرسائيلية 

واألمريكية تعاملتا مع غزة كمخترب تجارب لفحص مدى فعالية القوة التدمريية ألسلحة اإلبادة- إثر هذا 

التقرير )جورج كرزم(، وطلبت منه مزيدا  التقرير اتصلت بعض املؤسسات الحقوقية والقانونية بكاتب 

من املعطيات والوثائق حول ما ورد يف التقرير، ألغراض استعمالها يف قضية قضائية سرتفع مستقبال ضد 

جرائم الحرب اإلرسائيلية؛ وقد نرش ذات التقرير أيضا يف صحيفتي القدس والسفري )اللبنانية(. 
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تأثريات إيجابية للمرشوع السابق:

ُتنرْشرَ العديد من تقاريرنا وتحقيقاتنا البيئية املميزة والنوعية بشكل متواصل وشبه أسبوعي يف الصحافة الورقية، وأحيانا كثرية يف 

مواقع وصفحات بارزة.  وقد تفردت وتميزت  مجلة آفاق البيئة والتنمية اإللكرتونية ومجلة عني عىل البيئة املتلفزة، يف الكشف عن 

جوانب بيئية فلسطينية وإرسائيلية وعربية خطرية وساخنة غري مرئية وغري معروفة.

م من خاللها، تمكنت  ومن خالل بعض التقارير والتحقيقات البيئية التي نرشتها املجلة اإللكرتونية، والندوات الشهرية التي ُتنرَظرَ

املجلة من تحريك بعض الجهات الحكومية وغري الحكومية املسؤولة، ملعالجة وحل بعض االنتهاكات واملشاكل والجرائم البيئية.  كما 

بثت بعض اإلذاعات )صوت فلسطني، أجيال، أمواج، صوت النساء، الحرية وغريها(، ونرشت بعض محطات التلفزة والفضائيات 

)فلسطني اليوم، وطن وغريهما( واملواقع اإللكرتونية، العديد من املعلومات واملعطيات والتقارير البيئية املأخوذة من املجلة، ناهيك 

عن مقابالت إذاعية وتلفزيونية عديدة )مع اإلذاعات والفضائيات( ملناقشة قضايا بيئية هامة وساخنة أثريت يف املجلة. 

وقد تحولت املجلة اإللكرتونية البيئية إىل مرجع معريف ومعلوماتي مهم وشامل حول العديد من قضايا البيئة الفلسطينية 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.  

وإىل حد ما، نجحت املجلتان البيئيتان اإللكرتونية واملتلفزة يف خلق حالة من الجدل يف املستويني اإلعالمي واملجتمعي املحليني حول 

بعض القضايا البيئية والتنموية الهامة والحساسة.

املشاركة يف مؤتمرات وورشات عمل داخلية وخارجية:

الله(  )بيت لحم ورام  العاملي يف قطر(، واملحلية  املناخ  الدولية )مؤتمر  املؤتمرات  البيئي يف بعض  اإلعالم  برنامج  ساهم مسؤول 

والندوات وورشات العمل )جامعة بري زيت، رام الله، نابلس...(. وأبرز األوراق التي قدمها يف املؤتمرات هي:

• الفعل التنموي املقاوم وخرافة التنمية تحت بساطري االحتالل )مؤتمر »وهم التنمية...نحو تنمية تستجيب 	

لتطلعات الجماهري« - رام الله، مركز بيسان للبحوث واإلنماء، حزيران 2012(.

• ريرُّ املُناخي يف الوطن العربي:  آليات الدفاع واملواجهة، الحالة الفلسطينية« )املؤتمر الدويل 	 نبذة عن دراسة »الترَغرَ

الثامن عرش للتغري املناخي/ COP18 –الدوحة، كانون أول 2012(.

• التدمري اإلرسائييل للمناخ يف فلسطني: التضليل وتزوير الحقائق )املؤتمر البيئي الثالث للتوعية والتعليم البيئي: 	

“العدالة البيئية لفلسطني” – بيت لحم، مركز التعليم البيئي، كانون أول 2012(.

المشروع الثاني تقليل الخطر الناجم من ثماني برك مياه أمطار ومياه عادمة في قطاع غزة

قام املركز بتنفيذ مرشوع تسييج ثماني برك مياه األمطار واملياه العادمة بحوايل 3000 مرت طويل من السياج، يف قطاع غزة لحماية 

األطفال من السقوط يف هذه الربك. كما تم تنظيف الرتبة يف بركة تجميع األمطار يف بيت الهيا وبناء محطة معالجة صغرية للمياه 

العادمة يف منطقة السد العايل يف خانيونس.  وقد نفذ املرشوع بدعم من صندوق الطوارئ اإلنساني/ أوتشا OCHA/ HRF   وذلك 

بالتعاون والرشاكة مع سلطة املياه الفلسطينية والبلديات التالية:

• بلدية غزة	

• بلدية خانيونس	
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• بلدية بيت الهيا	

• بلدية رفح	

المشروع الثالث: تعزيز تكيف المزارعين مع التغيرات المناخية في شمال األغوار

يهدف هذا املرشوع اىل تعريف املزارعني يف منطقتي بردلة والفارسية بشمال األغوار، عىل آليات وأساليب مستدامة من شأنها زيادة 

قدرتهم عىل التكيف االيجابي مع التغريات املناخية. املرشوع مدته سنتني بدأ يف بداية عام 2012 ويستمر إىل عام 2013 بدعم من 

وكالة التنمية والتعاون االسباني.

أهم االنجازات التي تحققت خالل العام:

إعداد دليل عن األشجار املثبتة للنيرتوجني يف الرتبة ليشكل دليال مرجعيا للمزارعني وللمرشدين الزراعيني.   -

تدريب 60 من املزارعني عىل تقنيات الزراعة املستدامة.   -

إنشاء حديقتني كنموذجني للحدائق املنزلية املستدامة.   -

إنشاء 15 حديقة تروى باملياه الرمادية.   -

إطالق برنامج تدريبي للنساء يف مجال التدوير.   -

وخالل العام الثاني سيتم الرتكيز عىل الزراعة السمكية وانشاء موقع للكومبست وحفر بعض برك تجميع مياه األمطار.

دعم عيني للمدارس الصديقة للبيئة يف رام الله:

سعت بلدية رام الله عىل تشجيع تطوير املدارس الصديقة للبيئة يف املدينة، وتشجيع الطلبة عىل تطبيق املمارسات البيئية السليمة. 

وقد استمر عمل املركز ضمن اللجنة الخاصة بتطوير هذا املرشوع ويف لجنة التحكيم الختيار املدارس الصديقة للبيئة وكذلك تقديم 

الهدايا للمدارس الناجحة والتي شملت مجموعة من األدوات الزراعية للمدارس الثالث.

إنشاء بيت بالستيكي بيئي زراعي:

دعم املركز مبادرة طالبية مكونة من 20 طالباً وطالبة يف إحدى قرى طولكرم  إلنشاء بيت بالستيكي زراعي للتعلم الزراعي والبيئي.
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برنامج تطوير الشباب 
والطالئع

رابعـــًا: 
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رابعا: 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 

يول املخططون وراسمو السياسات، االهتمام الكايف لهذه 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 )10-18 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، خاٍل 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. 

تطوير الفرص أمام الشباب والطالئع إلطالق طاقاتهم ومبادراته اإلبداعية وتنمية مواهبهم يف شتى املجاالت عرب املبادرات 	 

اإلبداعية  والعمل التطوعي.

تمكني الشباب اقتصاديا وتطوير قدراتهم وكفاياتهم وتسليحهم بالكفايات التي تمكنهم من املنافسة يف سوق العمل املحيل.	 

تطوير املراكز الشبابية والرياضية لتتمكن من تقديم خدمات نوعية للشباب والطالئع، وإيجاد مساحات صديقة للطالئع يف 	 

النوادي الشبابية.

نفذ املركز مع املؤسسات الرشيكة مئات األنشطة املتنوعة والتي ال يتسع التقرير إىل رسدها، ونكتفي بتقديم 

عرض ألهم تلك النشاطات التي تمت ضمن املشاريع الخاصة بهذا الربنامج خالل عام 2102  وهي :

إضافًة إىل الربامج التدريبية املتنوعة التي تستهدف تطوير املهارات الحياتية والقيادية للطالئع والشباب الفلسطيني، يقوم املركز 

بتنفيذ نشاطات تتعلق بالتعليم الالمنهجي والتعليم املساند للفئة العمرية ما بني 12-18 سنة. ويقوم املركز بتنفيذ هذا الربنامج 

منذ 6 سنوات بالرشاكة مع وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية، ومؤسستي تامر والنيزك وبتمويل من 

منظمة األمم املتحدة للطفولة/ اليونيسيف. 
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التعليم املساند واألنشطة الالمنهجية

والتثقيف  والرياضة  الحياتية  واملهارات  النشط  والتعلم  املساند  التعليم  25,456 ساعة من  2012 حوايل  عام   املركز خالل  نفذ 

مركزا   14 يف  ) 10-18 سنة(  للطالئع من سن  األنشطة موجهة  للطالئع. وهذه  الصديقة  واملساحات  العائلة  مراكز  الصحي يف 

الربامج  القطاع. استفاد من هذه  20,080 ساعة تعليمية يف  5,376 ساعة يف الضفة و  الساعات بواقع   ومؤسسة. توزعت هذه 

التعليمية  12,493 يافع ويافعة )3,980  طليعي قي الضفة و 8,513 طليعي يف غزة( شكل اليافعني/ات يف قطاع غزة 65.5% 

من املجموع الكيل من اليافعني واليافعات. 
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جدول يبني عدد الطالئع الذين شاركوا يف برنامج التعليم املساند يف املراكز الصديقة للطالئع ويف مراكز العائلة يف 
قطاع غزة:

اسم املرشوع
عدد املشاركني من الطالئع

املجموع
اناثذكور

 GIZ  /146813702838مراكز العائلة

UNICEF 6214674612960مراكز العائلة

84512752120مراكز صديقة للطالئع )التعليم املساند فقط(

7259842117918املجموع

دعم مبادرات الطالئع:
تحديد  كيفية  حول  املركز  من  والتوجيه  التدريب  يتلقون  متنوعة،  مبادرات  الختيار  للطالئع  الفرص  توفري  إىل  الربنامج  يسعى 

األولويات ومن ثم التخطيط لتنفيذ تلك املبادرات ومتابعتها ومن ثم تقييمها. إن توفري مثل هذه الفرص من شأنه أن يطور قدرات 

الطالئع عىل إدارة املشاريع، باعتبار أن الحملة ومهما كان حجمها عبارة عن مرشوع صغري يتعلمون منه مهارات اإلدارة واملتابعة 

والتقييم. كما أنها تشكل وسيلة للعمل املجتمعي حول قضايا تهم الطالئع وتنفذ انطالقا من فهمهم ورؤيتهم لتلك القضايا. لقد 

تمكن الطالئع من تنفيذ 12 مبادرة تركزت يف معظمها عىل البعد البيئي والنظافة الشخصية. والجدول التايل يشمل تلك املبادرات. 
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مبادرات الطالئع ضمن مرشوع مساحات صديقة للطالئع

املبادرة املجتمعية املوقع املحافظة املؤسسة

 تحسني بيئة روضة أطفال عبوين وتمكني الطالئع
من استخدام قاعتها لتنفيذ األنشطة.

عبوين رام الله نادي شباب عبوين 1

مبادرة »نادي أجمل« لتحسني بيئة النادي الخارجية 
ومبادرة “تأسيس مكتبة لألطفال”

رافات رام الله نادي رافات الريايض 2

حملة بلدي أجمل وأنظف، شملت تنظيف البلدة  
وزراعة الطرق املؤدية ما بني املدرسة وبيوت الطالئع.

ابو مشعل رام الله نادي دير ابو مشعل 3

ماراثون ريايض »ال للتدخني إضافة إىل ورش التوعية 
واملرسح.

تركيب خزانة أمان للكهرباء.

بيت ريما رام الله اتحاد بني زيد الريايض 4

االهتمام بالنظافة العامة، واالبتعاد عن حرق القمامة 
يف الشوارع

الفخاري غزة جمعية الفخاري 5

قضية النظافة العامة، ونظافة الشوارع بني سهيله غزة  جمعية املستقبل 6

حملة توعية حول خطر استخدام الدراجات النارية مخيم 
الربيج

غزة  خدمات الربيج 7

حملة نظافة مخيم املغازي املغازي غزة  مركز الربامج النسائية 8

النظافة الشخصية مع الرتكيز عىل نظافة األسنان و 
املالبس

النرص غزة  جمعية رؤيا لتنمية القدرات 9

حملة لرتشيد استهالك املياه اللبابيدي غزة  نادي النرص العربي 10

تعليم الفتيان والفتيات استخدام مخلفات البيئة 
لتصنيع دمى والعاب بدون تكلفة

جباليا غزة  جمعية الساحل 11

حملة حول عمالة األطفال بيت 
حانون

غزة  مركز الربامج النسائيه 12

برنامج فيشرتكنيك:
التصميم  مجال  يف  الطالئع  مهارات  تطوير  إىل  يهدف  تدريبي  برنامج  وهو  فيرشتكنيك،  يدعى  برنامج  مرة  وألول  املركز  أدخل 

دوائر  برتكيب  للقيام    Legoال لعب  باستخدام  العلمية،  معارفهم  تطوير  إىل  إضافة  الوقت،  وإدارة  الجماعي  والعمل  والرتكيب 

كهربائية، وسيارة، وجرافة، ورافعة، وجهاز إنذار وغريها من األشياء التي يتعلمون منها املبادئ العلمية وراء تلك التصاميم. وقد 

نفذ املرشوع يف 4 أندية يف الضفة الغربية وملدة 128 ساعة تدريبية. الجدير ذكره أن املرشوع قد ترك تأثريا هاما عىل الطالئع الذين 

شاركوا يف الربنامج وخاصة عىل صعيد الدقة والتناغم بني استخدام أيديهم وفكرهم، والعمل ضمن فريق إلنجاز املهام املطلوبة 

بوقت محدد.
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بعض التأثريات اإليجابية ملرشوع مساحات صديقة:

• زوايا التعليم املساند من زاوية  اللغة العربية وزاوية اللغة االنجليزية وزاوية الرياضيات ساهمت بتحسني األداء األكاديمي 	

للطالئع، حيث عملت عىل تحسني مستواهم  التعليمي وعالج نقاط الضعف لديهم من خالل أساليب وطرق المنهجية.

• أبدع طالئعنا من خالل زاوية الفنون التعبريية، حيث أنتجوا أفالماً كرتونية تحاكي قصص وقضايا ومشاكل اجتماعية 	

وآلية التفكري بحلها عن طريق محاكاتها بفيلم كرتوني . 

• تميزت األمسيات الرمضانية التي نفذها الطالئع وشاركوا مجتمعاتهم املحلية من خالل كل نادي ومركز. إضافة إىل 	

األمسية املشرتكة لطالئع األندية والتي قدموا فيها فقراتهم الرائعة التي أتاحت للطالئع التعريف باملرشوع لألهايل من 

خالل فقرات متنوعة قدموها لألهايل .

• أبدع الطالئع يف تسيري زاوية املهارات الحياتية من خالل تدريب وتثقيف  األقران يف املراكز من خالل تدريب 7 طالئع 	

نقلوا خربتهم التي تلقوها إىل 100 طليعي يف كل نادي، وبما مجموعه 400 طليعي. 

• التنفيذ وطورت القدرات 	 التفكري العلمي والرتكيز وحسن  إثارة دافعية الطالئع نحو  نجحت زاوية الفرش تكنينيك يف 

الذهنية والعقلية واإلدارية لهم.

• أما اجتماعات أولياء األمور فقد أتاحت فرصة للمنسقني واملنشطني للتواصل الدائم مع األهايل الذي ظهر من خالله تقييم 	

املرشوع واألخذ باالقرتاحات التي تقدموا بها بما يحقق مصلحة الطالئع. 

• قدمت ورشات العمل والتوعية لألهايل كما هو للطالئع توعية عامة بمواضيع مختلفة ومهمة للحياة اليومية والصحية.	

• كانت الرحلة التثقيفية لألندية األربعة من أجمل اللحظات التي عاشها طالئع األندية وتشاركوا فيما بينهم بكل جميل فيها. 	

: GIZ مشروع مراكز العائلة بالشراكة مع
الهدف من املرشوع تحسني بيئة وقائية لألطفال يف غزة، من خالل ترسيخ آليات  لحماية الطفل، والعمل عىل تخفيف الضغط عن 

األطفال واملراهقني والشباب والنساء، عرب:

• توفري الدعم  النفيس واالجتماعي يف مراكز  العائلة	

• األطفال  واملراهقني    	 لها  يتعرض  التي  األزمات  أفضل  مع  بشكل  التعامل  عىل  قدرتهم  تعزيز  عىل  والعمل  األهايل  توعية 

والشباب والنساء .

•  تحسني البيئة اآلمنة لألطفال الذين يعيشون يف منطقتني يف قطاع غزة من خالل تأسيس مراكز العائلة.	

• العائلة أو يف 	 النفيس املقدم يف مراكز  الدعم  النفيس عند األطفال والطالئع والشباب والنساء من خالل  تخفيف الضغط 

البيوت لألشخاص املحتاجني اليه.

• زيادة وعي وقدرة الوالدين عىل توفري الرعاية والحماية ألطفالهم.	

• تحسني التحصيل العلمي لألطفال الذين يعانون من ضعف التحصيل املدريس.	

• تعزيز فرص النساء لبدء نشاطات مدرة للدخل من خالل تعزيز مهاراتهم املهنية	

• تمكني الفئات املستهدفة من االندماج بشكل أفضل يف مجتمعاتهم وتعزيز قدرات املؤسسات الرشيكة يف تقديم  الخدمات لها.	

تم تنفيذ املرشوع بالرشاكة مع جمعية العطاء/ بيت حانون، ونادي خدمات النصريات ونادي خدمات رفح
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أهم املخرجات التي حققها املرشوع:

مركز عائلة جديد يف منطقة الوسطى ) النصريات ( تم إنشائه يف 2012/1/1 قادر عىل تنفيذ أنشطة مرشوع مراكز . 1

العائلة. 

3 طوابق تم تجهيزها وانشاها لتقديم أنشطة مرشوع مراكز العائلة يف ثالث مؤسسات رشيكة قاعدية يف قطاع غزة. 2

600 طفل/ة )400 اناث ،200 ذكور ( استفادوا من الزوايا التعليمية )اللغة االنجليزية والرياضيات ( يف ثالثة مراكز . 3

للعائلة.

1200 طفل/ة )700 إناث،500 ذكور( استفادوا من زاوية املهارات الحياتية يف ثالثة مراكز للعائلة.. 4

1038 طفل/ة )270 إناث، 768 ذكور( استفادوا من الزاوية الرتفيهية وزاوية الرياضة يف ثالثة مراكز للعائلة.. 5

1380 امرأة شاركن يف 408 جلسة تثقيف صحي يف ثالثة مراكز للعائلة.. 6

2500 طفل/ة استفادوا من 11 يوم مفتوح نفذت يف املناطق املختلفة لدعم األطفال نفسياً والرتفيه عنهم يف ثالثة مراكز . 7

للعائلة .

1000 طفل/ة ، 810 امرأة استفادوا من جلسات الدعم النفيس واالجتماعي يف ثالثة مراكز للعائلة من خالل 306 جلسة . 8

نفذت.

60 ساعة تدريبية ألعضاء مجلس إدارة املؤسسات الرشيكة يف بناء القدرات تم تنفيذها، وشارك فيها 45 متدرب/ة .. 9

45 ساعة تدريبية ألعضاء اللجنة الداعمة واملساندة ملرشوع مراكز العائلة يف 3 مراكز تم تنفيذها، وشارك فيه  12 من . 10

الطالئع و 15 من الناشطني األكرب سناً.

حملة يف 3 مراكز عائلة مع األطفال حول غسيل االيدي، شارك فيها 600 طفل /ة.. 11

حملة خاصة بيوم الطفل الفلسطيني شارك فيها 1000 طفل/ة من محافظة بيت حانون ومخيم الوسطى ومحافظة . 12

رفح.

13 . 1500 أكثر من  الحرفية واليدوية وشارك يف املعرض  النساء يف زاوية األعمال  مبادرة نساء مبدعات عرضت منتجات 

مشارك/ة من مختلف املحافظات.

 أحدث مرشوع مراكز العائلة تطوراً عىل صعيد املؤسسات من حيث نوعية وكمية الخدمات التي تقدمها للمجتمع حيث . 14

أصبحت 3 مؤسسات يف قطاع غزة قادرة عىل تقديم مجموعة خدمات تكاملية لصالح النساء واألطفال والشباب.

استجابة 3 مؤسسات لالحتياجات العملية واالسرتاتيجية للنساء من حيث تعدد خدمات التدريب املهني واملنح الصغرية، . 15

وكرس الحاجز الذي يقف أمام طموحات النساء يف التطور والعمل.

مستوى رائع من التشبيك مع املدارس وأهايل األطفال ودعمهم النخراط األطفال يف مختلف الزوايا يف مراكز العائلة يف 3 . 16

مناطق يف قطاع غزة.

 تحسن التحصيل املدريس لألطفال وانخفاض مستوى الضغط النفيس لديهم.. 17

مشروع مراكز العائلة بالشراكة مع اليونيسف:
هدف املرشوع: تحسني بيئة آمنة لألطفال والطالئع الذين يعيشون يف املجتمعات املهمشة يف قطاع غزة من خالل تمكني وبناء قدرات 

املجتمع املحيل عرب اآلتي:
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16,440 طفل من كال الجنسني من خالل زوايا التعلم النشط، الرياضة،  13 مركز عائلة يف قطاع غزة ليستهدفوا  تفعيل    -

املهارات الحياتية، التثقيف الصحي حتى ديسمرب 2012.

تحسني املهارت التعلمية، الحياتية، الرياضية لعدد 14,100 طفل من كال الجنسني من خالل املشاركة باألنشطة الالمدرسية    -

يف 13 مركز عائلة حتى ديسمرب 2012 .

تحسني املعرفة حول املوضوعات الصحية لعدد 3380 من مقدمي الرعاية من كال الجنسني، 2080 من فئة األطفال من كال    -

الجنسني حتى ديسمرب 2012 .

بناء قدرات 13 مؤسسة رشيكة بمرشوع مراكز العائلة يف مجال التخطيط، اإلدارة، الضغط واملنارصة لصالح حماية الطفولة    -

حتى ديسمرب 2012.

تدريب 189 من أعضاء اللجان الداعمة من كال الجنسني لتحسني قدراتهم يف مجال الضغط واملنارصة لصالح حماية الطفولة    -

بمجتمعاتهم حتى ديسمرب 2012 .

الطفولة وتعزيز مشاركتهم  بقضايا   »13« الرشيكة  باملؤسسات  املحيطني  الجنسني  13,000 شخص من كال  زيادة وعي    -

وتفاعلهم من خالل املبادرات املجتمعية ، الحمالت الوطنية، وأيام التطوع حتى ديسمرب 2012.

نفذ املرشوع بالرشاكة مع املؤسسات التالية:

جمعية النهضة إلنماء املجتمع الريفيجمعية يبوس الخريية

مركز الربامج النسائية -رفحجمعية الرواد للشباب الفلسطيني

جمعية تطوير بيت الهياجمعية الربامج النسائية – خان يونس

نادي الزيتونجمعية جباليا للتأهيل

جمعية شباب حكر الجامعزاخر لتنمية قدرات املرأة الفلسطينية

مركز الربامج النسائية -الشاطئجمعية براعم األمل واملحبة

جمعية أجيال لإلبداع والتطوير

أهم مخرجات املرشوع:

• 81 فتاة/فتى شاركوا بتدريب اللجان الداعمة ملرشوع مراكز العائلة.	

• 90 عضو لجنة داعمة /كبار من كال الجنسني شاركوا بتدريب اللجان الداعمة ملرشوع مراكز العائلة.	

• 156 زيارة ميدانية لخبري اللغة العربية والرياضيات موزعني عىل 26 منشط/ة بشكل شهري.	

• 84 زيارة ميدانية لخبري اللغة اإلنجليزية والتثقيف الصحي موزعني عىل 14 منشط / ة بشكل شهري.	

• 81 زيارة ميدانية لخبري املهارات الحياتية موزعني عىل 7 منشط/ة بشكل شهري .	

• 7,504 طفل من كال الجنسني ، 1961 بالغني من كال الجنسني شاركوا باملبادرات املجتمعية املنفذة من الطالئع واألطفال 	

والتي كانت يف إطار حماية الطفولة وتعزيز حقوقهم .

• 14,390 طفل من كال الجنسني ، 3550 بالغني من كال الجنسني شاركوا يف نشاطات اللجان الداعمة / املبادرات والتي 	

كانت يف إطار حماية الطفولة وتعزيز حقوق األطفال.
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• 5,317 طفل من كال الجنسني شاركوا يف 13 يوم مفتوح/ترفيهي بمحافظات غزة.	

• 91 طليع/ية ، 169 بالغني من كال الجنسني شاركوا يف 13 ورشة تدريبية حول اإلخالء واإلسعاف األويل وقت األزمات 	

والحروب.

• 13 مركز عائلة زودت بحقيبة لإلسعاف األويل بالتنسيق مع الهالل األحمر الفلسطيني.	

• 3,059 طفل من كال الجنسني من عمر 6-18 سنة استفادوا من زاوية اللغة العربية عىل فرتة 8 شهور من خالل تنفيذ 	

3,515 ورشة .

• 2,990 طفل من كال الجنسني من عمر 6-18 سنة استفادوا من زاوية الرياضيات عىل فرتة 8 شهور من خالل تنفيذ 	

3493 ورشة.

• 1,657 طفل من كال الجنسني من عمر 6-18 سنة استفادوا من زاوية اللغة اإلنجليزية عىل فرتة 8 شهور من خالل تنفيذ 	

1428 ورشة.

• 7,800 طفل من كال الجنسني من عمر 6-18 سنة شاركوا ب 156 رحلة تعليمية.	

• تم تحسن مهارات حياتية ل 1,610 من الطالئع من خالل مشاركتهم يف 1,729 ورشة ، خالل فرتة املرشوع .	

• 1,885 طفل من كال الجنسني من عمر 6-18 استفادوا من زاوية الرياضة خالل فرتة 8 شهور .	

• 160 طفل من كال الجنسني شاركوا بمهرجان األلعاب الشعبية.	

• 700 طفل من كال الجنسني شاركوا يف أربع دوريات رياضية.	

• 1,759 طفل من كال الجنسني شاركوا يف زاوية التثقيف الصحي لزيادة وعيهم بالنظافة والسالمة الشخصية.	

• تقديم 	 جودة  تحسني  مهاراتهم  وتحسني  وعي  لزيادة  الصحي  التثقيف  بورشات  شاركوا  الرعاية  مقدمي  من   3,298

الرعاية لألرسة.

• 22,042 طفل شاركوا يف 30 يوم ترفيهي ضمن أسبوع فرح ومرح املنفذ من خالل مرشوعي مراكز العائلة ومساحات 	

صديقة.

• تحسن أداء 13 مؤسسة رشيكة باملهارات اإلدارية واملالية.	

• تحسن أداء 13 منسق/ة مركز باملهارات اإلدارية، خاصة مهارات التنسيق، املتابعة والتنظيم.	

• تحسن أداء منسقي املرشوع باملهارات اإلدارية واملالية.	

• تعزيز التشبيك والتعاون بني املؤسسات الرشيكة يف املرشوع.	

مشروع التكيف االيجابي لألطفال:
نفذ املرشوع يف مرحلته األوىل يف سبع مدارس يف مدينة القدس، ويف املرحلة الثانية التي بدأت يف نهاية عام 2012 وستستمر طيلة 

عام 2013، توسعت لتشمل 10 مدارس مقدسية. هدف املرشوع إىل تعزيز فرص األطفال الفلسطينيني يف التنعم بتعليم نوعي وبيئة 

تعلمية آمنة من خالل تحقيق هدفني تنمويني مبارشين هما: 

تعزيز الصحة النفسية لألطفال املقدسيني املشاركني وعائالتهم، وتعزيز آليات التكيف االيجابي لديهم.. 1

تعزيز بيئة تعليمية آمنه يف املدارس املستهدفة يف الربنامج.. 2
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أهم النتائج املبارشة ملرشوع التكيف االيجابي لألطفال:

• املقدسيني 	 االيجابي لألطفال  التكيف  برنامج  11-15 سنه، يف جلسات  العمرية  الفئة  378 طفال وطفلة من  مشاركة  

والبالغ عددها 12 جلسة يف كل من املدارس السبع املشاركة وبما مجموعه 216 جلسة و324 ساعة عمل مع األطفال.

• 21 ورشة عمل لألهل يف املدارس السبعة املشاركة. 	

• االيجابي 	 التكيف  تدريبية حول مفهوم  أيام  أربعة  اجتماعي/ة يف  18 معلم/ة، مدير/ة مدرسة، أخصائي/ة  مشاركة 

واليات العمل به.

• مشاركة 16 معلم/ة، مدير/ة مدرسة، أخصائي/ة اجتماعي/ة يف يومني تدريبيني بعنوان سالمتي سالمتك والذي يتناول 	

أنواع العنف واليات عمل من اجل الحد من كافة أشكال العنف املدريس. 

• 2 مع املعلمني واملعلمات(. هذا 	 2 مع األهل،  7 مجموعات بؤرية لتحديد مؤرشات رفاه األطفال )3 مع األطفال،  انعقاد 

النشاط تم كجزء من دراسة مرجعية لتحديد مؤرشات رفاه األطفال يف املدارس املشاركة، وكذلك لقياس اثر املرشوع عىل 

األطفال املشاركني يف الربنامج. بلغ عدد املشاركني واملشاركات 62 شخصاً.

• ورشة تدريبية يف مجال  Expressive Art Therapy ، تناولت الورشة األدوات واألساليب التي من شأنها تعزيز بيئة 	

تعلمية نشطة يف املدارس. بمشاركة 20 معلماً ومدير مدرسة ومرشد اجتماعي.

ترميم وتجهيز املدارس السبع املشاركة يف املرشوع: 

تم تنفيذ األعمال التالية:  

• تشييد درج وبناء بوابة ملدرسة ذكور ذكور شعفاط يف مخيم شعفاط التابعة لالونروا.	

• ترميم 3 صفوف، دهان وطراشة، وتأهيل الحمام واملطبخ ملدرسة بنات القدس يف سلوان التابعة لالونروا.	

• الجوز 	 واد  يف  القدس  ذكور  ملدرسة،  وبوابة  وبناء سور  والشبابيك،  األبواب  وتأهيل  الصفوف، وصيانة  دهان وطراشة 

التابعة لالونروا.

• ترميم سطح مدرسة دار األوالد يف القدس وإنشاء ملعب.	

  إضافًة إىل تزويد املدارس بالتجهيزات املكتبية والتعليمية التالية، لتحسني نوعية وجودة التعليم:

• 37 جهاز كومبيوتر	

• 	Laptops            12 جهاز كومبيوتر محمول

• 	   LCD projectors               5 أجهزة للعرض

• 	 Printers                               3 طابعات

• 	Digital cameras            9 كامريات تصوير

• 	Photocopy machines      3 ماكنات تصوير
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تجهيزات للمراكز الشبابية:

ضمن مرشوع مساحات صديقة للطالئع قدمت اليونيسيف العديد من التجهيزات لتطوير قدرات املراكز الشبابية عىل تقديم خدمات 

نوعية لفئة األطفال والطالئع ومنها:

تزويد 19 مركزاً شبابياً ما بني الضفة والقدس وغزة باللوازم التالية:

• قرطاسية عىل مدار املرشوع لتنفيذ األنشطة املتعددة التي وردت أعاله	

• أدوات رياضية	

• أجهزة حاسوب	

• كامريات للتصوير وتوثيق األنشطة	

• تلفزيون	

• 	 DVD أجهزة

• شاشة عرض كبرية	

• أثاث مكتبي من طاوالت وكرايس وخزائن للملفات وطاوالت اجتماعات..الخ	

• أدوات كشفية	

• زي كشافه وزي دبكة.	

• 	.All in One ماكنات تصوير

منح للمراكز الشبابية يف محافظات رام الله ونابلس وغزة:

ضمن مرشوع الرشاكة من أجل التنمية قدم املركز الذي يدير املرشوع، بالرشاكة مع مؤسستي بيسان والفن الشعبي، املنح املالية 

للمؤسسات الرشيكة. والجدول التايل يبني ما تم تقديمه لتلك املؤسسات.

يورواملوقعاملؤسسة

5,000نابلسنادي شباب بورين 1

5,398نابلسمنتدى التنوير الثقايف2

5,000نابلسمركز تنمية موارد املجتمع3

5,000نابلسجمعية الفتيات املبدعات4

5,000نابلسنادي قريوت الريايض5

5,000رام اللهنادي عني عريك6

5,300رام اللهمركز حنضلة الثقايف7

3,416رام اللهنادي الوحدة8

6,048رام اللهنادي بيت اللو الريايض9

4,055رام اللهمركز الهدف10
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4,990غزةاملؤسسة الفلسطينية للتنمية11

4,990غزةمركز املغازي الثقايف12

4,990غزةمركز خدمات رفح13

4,990غزةدار الشباب للثقافة والتنمية14

4,990غزةجمعية النساء الخريجات الفلسطينيات15

74,167املجموع

نشاطات مرشوع الرشاكة يف غزة:

مع  األنشطة  من  عرشات  تنفيذ  تم  قاعدية،  مؤسسات   5 مع  غزة  يف  تطبيقه  تم  والذي  التنمية  أجل  من  الرشاكة  مرشوع  ضمن 

العام وهي  مدار  عىل  تنفيذها  تم  التي  األنشطة  كافة  يف  ممن شاركوا  وشابة وطفال  شابا   3,250 بمشاركة  الرشيكة  املؤسسات 

موجودة ضمن التقرير.

من بني تأثريات املرشوع 

تطورت قدرات املؤسسات الرشيكة عىل املستوى املؤسساتي والربامجي وفيما ييل تفصيلها: 

املستوى املؤسساتي:  

تلك -  بالنوع االجتماعي يف  الخاصة  الفجوة  لتقليص  املؤسسات الرشيكة  إدارة بعض  الشابات يف مجالس  ازدياد مشاركة 

املؤسسات.

تطور واتساع التشبيك والتعاون بني املؤسسات الرشيكة سواء عىل مستوى املحافظات أو عىل املستوى الوطني.- 

املستوى الربامجي:

تطوير ثالث مؤسسات رشيكة السرتاتجياتها عىل أساس تشاركي.- 

تطبيق منهج التعليم الشعبي يف مبادرات املؤسسات الرشيكة حيث لعب املتطوعون/ات أدواراً قيادية وفعالة يف كافة مراحل - 

املبادرات سواء عىل مستوى التصميم، التخطيط، التنفيذ والتقييم.

تطور قدرة املؤسسات الرشيكة عىل تحليل السياق املوضوعي )البعد السيايس واالقتصادي واالجتماعي( عند تخطيط وتنفيذ - 

أنشطتها. 

تحقيق إضافة نوعية يف طبيعة وأهداف وحجم انخراط الفئات املستهدفة بعمل املؤسسات الرشيكة، شملت أنشطة ذات - 

أهداف سياسية واجتماعية.

إتاحة مساحات أكرب وفرص حقيقية ملشاركة فئات اجتماعية متنوعة ومهمشة مثل: األطفال ذوو اإلعاقة، النساء والشابات - 

والشباب، وكبار السن، وأرباب أرس.

الشابات والنساء من -  اليومية السيما  بأنفسهم وباملجتمع، فكرسوا روتني حياتهم  املشاركني/ات يف األنشطة  تعززت ثقة 

خالل املساحات التي وفرها املرشوع، مما مكنهم من استثمار طاقاتهم بشكل ايجابي ومفيد لهم وملجتمعهم.
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مشروع تمكين وتطوير شباب األغوار:
يهدف املرشوع إىل تمكني الشباب يف غور األردن ليصبحوا مواطنني فاعلني وقادرين عىل التأثري وأخذ زمام املبادرة يف مجتمعاتهم 

الثمانية نوادي لتصبح أكثر فاعلية يف توفري خدمات نوعية تلبي احتياجات الشباب يف األغوار. املرشوع  من خالل تعزيز قدرات 

مدعوم من مركز تطوير املؤسسات األهلية من خالل منحة من الحكومة الفرنسية.

برنامج تدريبي متكامل:

4357 ساعة تدريبية يف مجاالت التخطيط االسرتاتيجي، والتفكري اإلبداعي والناقد، والتطوير املايل واإلداري، وتخطيط املبادرات 

الشبابية، واملنارصة والضغط، واملهارات القيادية، وتمكني الشابات، والحاسوب، وتدريب كرة القدم والتدريب الكشفي والتطوير 

الوظيفي وكيفية البدء بتأسيس مشاريع متناهية الصغر. شارك يف الربنامج 3,126 شابة وشاب، كان للكثريين منهم التدريب األول 

الذي يشاركون فيه. 

تقديم منح للمراكز الشبابية يف األغوار:

سنتني  مدار  عىل  قيمتها  بلغت  األغوار  ألندية  مالية  منح  املركز  قدم  األغوار«،  يف  الشباب  قدرات  وتطوير  »تمكني  مرشوع  ضمن 

390,871 دوالر إضافة إىل برامج تدريبية متكاملة لجميع األندية بقيمة 36,384 دوالر.

والجدول التايل يبني توزيع هذه املنح عىل املراكز الشبابية:

قيمة املنحة 
)دوالر(

املوقع املحافظة املؤسسة

46525 أريحا املدينة أريحا نادي هالل أريحا 1

48105 العوجا أريحا نادي العوجا الريايض 2

41707 الديوك أريحا نادي الديوك الريايض 3

40791 فصايل أريحا نادي فصايل الريايض 4

45477 الجفتلك أريحا نادي الجفتلك الريايض 5

45033 الزبيدات أريحا نادي الزبيدات الريايض 6

44767 النصارية نابلس نادي األغوار الوسطى 7

78466  كردلة، بردلة، العني
البيضاء

طوباس نادي طوباس الريايض ، كردلة، بردلة، 
العني البيضاء

8

390,871 املجموع
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دعم مبادرات املراكز الشبابية:

ضمن نفس املرشوع مكن املركز املؤسسات الشبابية الرشيكة من تنفيذ 8 مبادرات مجتمعية  كما هو يف الجدول الالحق:

املوقع املرشوع/ املحافظة املؤسسة

أريحا املدينة حديقة للنادي اريحا نادي هالل اريحا 1

حديقة اطفال العوجا اريحا نادي العوجا الريايض 2

حديقة اطفال الديوك اريحا نادي الديوك الريايض 3

ترميم روضة اطفال  فصايل اريحا نادي فصايل الريايض 4

تأهيل حديقة املدرسة + عمل مظالت  الجفتلك اريحا نادي الجفتلك الريايض 5

رشاء حاويات نفايات  الزبيدات اريحا نادي الزبيدات الريايض 6

عمل حديقة اطفال النصارية نابلس نادي االغوار الوسطى 7

عمل ملعبني كرة قدم يف بردلة والعني 
البيضاء + حديقة اطفال يف كردلة

 كردلة، بردلة،
العني البيضاء

طوباس نادي طوباس الريايض ، كردلة، 
بردلة، العني البيضاء

8

تمكن املركز من خالل مرشوع تمكني وتطوير قدرات شباب األغوار من تحقيق املخرجات التالية:

املراكز الشبابيةالنشاط

• 6 فرق دبكة مدربة ومجهزة باملعدات واملالبس 	
الخاصة

الديوك، العوجا، الجفتلك، زبيدات، األغوار الوسطى 
وطوباس

• 3 فرق كشافة مدربة ومزودة بمعدات ومالبس 	
للكشافة تم إنشاءها.

هالل أريحا، زبيدات والجفتلك

• الديوك، الجفتلك وهالل أريحا3 أندية شبابية تم ترميمها وصيانتها	

• فصايل، العوجا، الجفتلك، زبيدات، طوباس واألغوار 9 مختربات حاسوب يف 9 أندية شبابية.	
الوسطى، هالل أريحا وكردلة وبردلة

• هالل أريحاصالة رياضية نسائية مجهزة	

• 4357 ساعة تدريبية يف مواضيع مختلفة تم 	
تنفيذها

جميع املراكز السابقة
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مشروع التعلم ومشاركة األطفال –أجيال:
تمكني الفتيان والفتيات ليؤثروا بشكل إيجابي عىل عائالتهم ومجتمعاتهم وأن يصبح األطفال والفتيان مشاركني فاعلني ويحظون 

باالحرتام يف مجتمعاتهم.

نفذ املرشوع بدعم من مؤسسة الرؤية العاملية وبالرشاكة مع نادي البسمة الريايض، ومؤسسة ابن خلدون وهيئة أصالة.

املخرجات:

•  36 يافعاً من الفتيان و الفتيات ) من عمر14-16( تم بناء قدراتهم و تدريبهم ليصبحوا مشاركني فاعلني يف مجتمعاتهم. 	

• وتنفيذ 	 الفريق  ضمن  والعمل  التخطيط  يف  قدراتهم  وبناء  السابقني،  اليافعني  أيدي  عىل  تدريبهم  تم  وطفلة  طفالً   60

املبادرات. 

• حملتان مجتمعتان تم تنفيذهما يف منطقة بيت الهيا حول حقوق الطفل وسياسة حماية الطفولة. 	

• 3 مبادرات تم تنفيذها يف منطقة بيت الهيا حول عمالة األطفال واألطفال ذوي االحتياجات الخاصة 	

• تم إنشاء وتأثيث نادي لألطفال يجتمعون فيه بشكل دوري.  	

احتفاالت، مهرجانات، رحالت وأيام ترفيهية لألطفال والطالئع

• يوم ترفيهي يف األغوار:	

قام املركز بتنفيذ يوم ترفيهي لألطفال يف شهر أكتوبر، يوم عيد الفطر، يف منطقة »أم الجمال« بوادي املالح ويف قرية »فصايل 

الفوقا«. يأتي هذا النشاط للتخفيف من وطأة الظروف االقتصادية واالجتماعية التي يعانيها مواطنو األغوار، حيث ال يحصل 

الهدايا  بتوفري كمية كافية من  البدوية عىل األلعاب والهدايا كأقرانهم يف مناطق أخرى قام مركز معاً  التجمعات  األطفال يف 

واأللعاب كما قام الشبان املتطوعون باملشاركة يف رشاء جزء من هذه الهدايا، وتم توزيعها عىل أكثر من 50 طفالً. إننا نعمل 

عىل تخفيف وطأة الظروف الطبيعية واالجتماعية القاسية التي يعيشها األطفال يف األغوار. وكذلك التخفيف من حجم معاناة 

األطفال من اثار العنف النفيس الذي يتعرضون له من قبل االحتالل الذي يمارس تدريباته العسكرية ويطلق النار يف مناطق 

قريبة من خيامهم ومضاربهم. كذلك يأتي النشاط ليعرب عن رضورة تنفيذ مثل هذه النشاطات يف املناطق املهمشة، وليؤكد بأن 

ألطفال األغوار الفقراء الحق باللعب والحصول عىل الهدايا مثل كل األطفال االخرين. شارك يف هذا اليوم مجموعة من الشباب 

الذين قاموا مع املركز برشاء الهدايا وتوزيعها عىل 50 طفال يف املنطقتني. ان تنفيذ مثل هذه األنشطة من شأنه أن يخفف من 

التوتر النفيس لدى األطفال ويعيد إليهم البسمة، بسبب ما يمارس بحقهم وبحق أرسهم من تنكيل ومن تدريبات عسكرية 

تجري قرب مضاربهم. 

• يوم ترفيهي ألطفال بردلة:	

نظم املركز يوماً ترفيهياً مفتوحاً ألطفال قرية بردال، ضمن مرشوع التكيف االيجابي مع مؤسسة إنقاذ الطفل. شارك فيه 80 

طفال. اشتمل اليوم عىل فقرات مرح ولعب باملنافيخ إضافة إىل الرسم عىل الوجوه وفقرات فنية متنوعة وتوزيع وحدات من 

القرطاسية بتربع من االتحاد اللوثري العاملي.
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• رحالت ترفيهية وتعليمية:	

نظم مرشوع رشاكة يف غزة 7 رحالت للمتطوعني واألطفال املشاركني يف املرشوع وعائالتهم إضافة 20 من األطفال املعاقني 

وميرسي/ات الجلسات الحوارية واملتطوعني. شارك فيها ما يزيد عن 250 شخص.

• دوري ريايض:	

 ضمن مرشوع مساحات صديقة، عقد املركز يف الضفة والقطاع  6 دوريات رياضية بمشاركة فرق الطالئع يف األندية املشاركة 

يف املرشوع، من بينها دوري كرة قدم، ودوري تيل ماتش، ودوري الشطرنج، ودوري تنس الطاولة ودوري الكرة الطائرة شارك 

فيها 679 طليعياً وطليعية.

• مهرجان يوم الطفل العاملي:	

املركز مع مجموعة من  نظم  الثاني،  الثاني من ترشين  الذي يصادف  العاملي  الطفل  يوم  األول، وبمناسبة  كانون  األول من 

اإلرشاد  ومركز  املسيحية،  الشبان  وجمعية  واملقديس،  جذور،  ومؤسسة  الطفل،  إنقاذ  مؤسسة  ضمت  األهلية  املؤسسات 

الفلسطيني، ومؤسسة War Child/ Holland مهرجانا فنيا وترفيهيا ضخما، وذلك يف القرص الثقايف يف رام الله، شارك فيه 

أكثر من 600 طفل. تضمن املهرجان فقرات من الدبكة والغناء واألنشطة املتعددة التي قدمها مجموعة من األطفال. وقد أرسل 

أطفال من غزة تسجيالً ورسالة صوتية إىل أطفال الضفة يهنئونهم فيها بمناسبة العيد، ويؤكدون عىل حقهم بالحياة واملرح 

واللعب يف بيئة آمنة خالية من العنف والقمع والتنكيل.

ركز املركز عىل توفري كمية كافية من الهدايا واأللعاب كما قام الشبان املتطوعني باملشاركة يف رشاء جزء من هذه الهدايا، وتم 

توزيعها عىل أكثر من 50 طفالً. إننا نعمل عىل تخفيف وطأة الظروف الطبيعية واالجتماعية القاسية التي يعيشها األطفال يف 

األغوار. وكذلك التخفيف من حجم معاناة األطفال من اثار العنف النفيس الذي يتعرضون له من قبل االحتالل الذي يمارس 

تدريباته العسكرية ويطلق النار يف مناطق قريبة من خيامهم ومضاربهم. كذلك يأتي النشاط ليعرب عن رضورة تنفيذ مثل هذه 

النشاطات يف املناطق املهمشة ولتؤكد بان ألطفال األغوار الفقراء الحق باللعب والحصول عىل الهدايا مثل كل األطفال االخرين.

• حفل تخريج املواطنون الفاعلون:	

نظم املركز يوم التاسع من شهر أيار يف قاعة جامعة خضوري، بالرشاكة مع املجلس الثقايف الربيطاني حفل تخريج للمشاركني 

يف برنامج املواطنة الفاعلة الذي ينفذ يف محافظات نابلس وجنني وطولكرم وسلفيت وقلقيلية وطوباس وذلك تحت رعاية رئيس 

الوزراء الدكتور سالم فياض، الذي انتدب عنه د. محمد أبو زيد وكيل وزارة الرتبية والتعليم، وبمشاركة السيدة ساندرا حمروني 

مديرة املجلس الثقايف ومحافظي املحافظات ورئيس جامعة خضوري الدكتور داود الزعرتي، ومدير عام املركز سامي خرض 

ومديرة الربنامج الزميلة غادة قدومي وبمشاركة 245 شابا وشابة من الذين شاركوا يف الربامج التدريبية ويف تنفيذ املبادرات 

التنموية. وقد تخلل الحفل فقرات غنائية قدمتها فرقة دار قنديل للرتاث الفلسطيني، إضافة اىل فقرات من الدبكة والكلمات التي 

ألقيت من ِقبل الدكتور أبو زيد والسيدة حمروني والزميل سامي خرض. ويف نهاية الحفل وزعت الشهادات عىل الخريجني يف أجواء 

جميلة وحماسية.

مهرجان يوم الطفل الفلسطيني:

أهدافنا« نظم  الخامس من نيسان، وتحت شعار »خطوة خطوة نحقق  الذي يصادف يوم  الفلسطيني  الطفل  بمناسبة يوم 

املركز، يوم التاسع من نيسان، بمشاركة اليونيسف، ومؤسسة جذور، واملقديس، ومركز اإلرشاد الفلسطيني مهرجانا احتفاليا 

يف مرسح الحكواتي بمدينة القدس شارك فيه أكثر من 400 طفل من املراكز واملدارس التي يعمل معها املركز. وقد اشتمل 
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التي قدمها جميعا األطفال املشاركون وعربت عن  الفنية والرتاثية والسكيتشات املرسحية  الفقرات  العديد من  املهرجان عىل 

حقوق الطفل. كما شارك أكثر من 80 من األهايل يف هذا املهرجان الذي تم يف نهايته توزيع الهدايا عىل األطفال.

• أسبوع الطفل اليتيم:	

الخامس من  الندى بالقدس، يوم  50 فتاة من مدرسة  املركز مبادرة قامت بها  اليتيم، دعم  العربي  الطفل  بمناسبة أسبوع 

نيسان، بتنظيم يوم مفتوح يف مدرسة دار الطفل العربي يف املدينة، بمشاركة 100 طفل يتيم من املدرسة. تخلل اليوم املفتوح 

فقرات من الغناء والرقص والدبكة واألنشطة األخرى، إضافة إىل فقرة اللعب عىل املنافيخ. وقد عزز هذا النشاط من اإلحساس 

عىل  الهدايا  بتوزيع  الفتيات  قامت  وقد  أمهاتهم.  أو  آباءهم  فقدوا  الذين  األطفال  ومساندة  التطوع  روح  ونّمى  اآلخرين  مع 

األطفال.

• يوم مفتوح ألطفال الجهالني:	

بالتعاون مع مؤسسة إنقاذ الطفل، نظم املركز يوماً مفتوحا ألطفال عرب الجهالني، التجمع املهدد من قبل سلطات االحتالل. 

شارك يف اليوم 70 طفالً وطفلة، وتخلل اليوم فقرات غناء ودبكة ورسم عىل الوجوه ودراما. وقد تم توزيع الباليز والطواقي 

عىل األطفال.

• حفل تخريج لألطفال: 	

قام املركز، بتاريح 23 شباط، بتنظيم حفل تخريج لألطفال الذين شاركوا باملرحلة األوىل من مرشوع التكيف االيجابي، والذي 

نفذ يف سبع مدارس مقدسية شاركت يف املرشوع وهي: مدرسة دار األوالد، والنهضة، ودار األيتام، ومدرسة شعفاط للبنني، 

ومدرسة شعفاط للبنات ومدرسة القدس للبنني ومدرسة القدس للبنات. شارك يف الحفل 175 طفال و10 مدرسني وعرشات 

من األمهات الذين شاركوا أيضا يف محارضات حول مواضيع صحية وتغذوية. تضمن الحفل فقرات من الغناء والدبكة والرسم 

عىل الوجوه واللعب عىل املنافخ.

• احتفال باليوم العاملي للشباب:	

العاملي  اليوم  بمناسبة  احتفاالً  اليابانية،  الحكومة  من  وبدعم  والنيزك  تامر  ومؤسسة  اليونيسف  مع  بالرشاكة  املركز،  نظم 

الطالئع  مئات  االحتفال  يف  أفضل«. شارك  مجتمع  لبناء  »معا  تحت شعار  املتنوعة،  مبادراتهم  الطالئع  فيه  للشباب، عرض 

والعديد من املراكز الشبابية.

• حملة وطنية:	

بمناسبة يوم الشباب العاملي، وضمن مرشوع مساحات صديقة للطالئع، نّفذ املركز حملة وطنية عىل مستوى الضفة والقطاع، 

شارك فيها املئات من الشباب.

• مهرجان عمايل:	

وحقوق  الديمقراطية  مركز  مع  بالتعاون   2012 العاملي  العمال  عيد  بمناسبة  غزة،  يف  عمايل،  مهرجان  تنظيم  يف  املشاركة 

العاملني ومركز املوارد العمالية واتحاد اللجان العمالية املستقلة.عقد املهرجان  تحت شعار »نحو حياة أفضل للجميع«. شارك 

يف املهرجان 268 شخصاً منهم )60( من متطوعي املبادرات يف املؤسسات الرشيكة الخمس. تعرض متطوعو املؤسسات خالل 

املهرجان لخربة جديدة وتعرفوا عىل بعض القضايا الخاصة بالثقافة العمالية وكيفية ربط قضايا الفئات الخاصة بالقضايا 

العامة للمجتمع.
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• مهرجان ملناهضة التمييز:	

شارك املركز يف مهرجان جماهريي بعنوان »مناهضة التمييز«، ضمن إحياء فعاليات الحملة الدولية ملناهضة العنف ضد املرأة 

شارك فيه )282 شخصاً،192 امرأة و88 رجالً(. 

• جلسات وحلقات نقاش:	

ضمن مرشوع الرشاكة يف غزة عقد املركز الجلسات والحلقات التالية:

• خمس جلسات حوار شبابي تناولت موضوع العمل التطوعي ،شارك فيها 110 شاب/ة ويرسها 10 أشخاص ممن 	
شاركوا يف جلسات السيكودراما التي نظمها املرشوع.

• 3 قضايا مجتمعية، تم خاللها 	 تناولت  الوسطى،  املحيل يف محافظة  املجتمع  221 من  10 حلقات نقاش بحضور 
عرض 3 قطع إعالمية مرئية تستعرض مختلف وجهات النظر من تلك القضايا.

• 12 جلسة حوارية هدفت إىل الحد من عمالة األطفال بمشاركة األطفال وآبائهم.  	

• 10 جلسات توعوية حول الرتاث الفلسطيني بمشاركة 192 شاباً/ة ، و8 من كبار السن تحدثوا عن طبيعة الحياة 	
يف املايض والطقوس التي كانوا يمارسونها يف األفراح ومواقف طريفة حدثت معهم ،كما تحدثوا عن بلدانهم األصلية.

• 12 حلقة نقاش عن العمل التطوعي ،شارك فيها 205 شاب/ة بالتعاون مع 10 مؤسسات أهلية يف الشمال.	

• التشبيك والتواصل والتعاون 	 لتعزيز  املشاركة يف املرشوع  املؤسسات  التنسيقية بني  االجتماعات  عقد مجموعة من 
فيما بينها.

• ضمن نشاط القراءة للجميع 10 جلسات، قامت بتيسريها 10 متطوعات من املبادرة وشارك فيها 187 شاباً/ة ،تم 	
خاللها استعراض محتويات 10 كتب تم نقاشها.

مخيمات  للشباب وللطالئع:

1. مخيم طالئعي:

ضمن مرشوع التكيف االيجابي، نظم املركز، بالتعاون مع مؤسسة إنقاذ الطفل، مخيما صيفيا ملدة ثالثة أيام يف مدينة بيت 

ساحور، يف الفرتة ما بني 15-17 تموز. شارك فيه 38 طليعياً وطليعية. تمحورت نشاطات املخيم حول تعزيز وعي الفتيان 

لحقوقهم املختلفة وكذلك لواجباتهم املجتمعية واألرسية.

2. مخيم كشفي يف الزبيدات:

نظم املركز، بالتعاون مع مديرية الرتبية والتعليم يف أريحـا واألغوار واالتحاد الكشفي الفلسطيني، مخيماً كشفياً تحت عنوان 

»يف األغوار باقون« ملدة 3 أيام من 19-31 آذار بمشاركة 60 طليعيا من الفئة العمرية 13-16 سنة، من رام الله والخليـل 

واألغوار. هدف املخيـم اىل تعريف الطالئع من القدس والخليل عىل واقع األغوار وظروف حيـاة أقرانهم يف تلك املنطقة من 

وأخالقيات  الكشفي  العمـل  ومبادئ  مفاهيم  من  املخيم  عزز  كما  املنطقـة.  عىل  من خاللها  تعرفهم  ميدانية  زيارات  خالل 

الكشاف. كما تخلل املخيم تدريبات عىل املواطنة الفاعلة قدمها كادر املركز، بهدف تشجيع الطالئع عىل املبادرة والتفاعل يف 

مجتمعاتهم. 
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3. مخيم للطالئع:

ضمن مرشوع مساحات صديقة، قام املركز بتنظيم  مخيم ملدة 5 ايام يف مركز جبل النجمة يف ابو قش بمحافظة رام الله، 

وبمشاركة 92 طليعيا وطليعية. تضمن املخيم عىل العديد من األنشطة من أهمها:

• تنفيذ 3 ورش توعوية وتدريبية حول مهارات االستماع والحديث، ومهارات العرض والسلوكيات السليمة. 	

• تنفيذ األنشطة الرياضية املختلفة.	

• تنفيذ تدريب مكثف للطالئع يف مجال املواطنة الفاعلة، لتشجيع الطالئع ليكونوا أشخاصاً قياديني ومبادرين يف مجتمعهم.	

• رحالت تعليمية وترفيهية.	

4. مخيم شبابي:

ضمن مرشوع الرشاكة من أجل التنمية نظم املركز واملؤسسات الرشيكة مخيما شبابيا تحت شعار »انا هون« أقيم يف مركز 

صالح خلف. هدف املعسكر إىل تطوير قدرات الفرد وكفاياتهم وتعزيز التشبيك والتعاون بني الشباب املشارك من 10 مؤسسات شبابية 

من محافظتي رام الله ونابلس عىل طريق تشكيل حركة شبابية فاعلة عىل الصعيدين الوطني واملجتمعي. وقد شارك يف افتتاح املخيم 

السيد حسام دراغمة ممثال عن محافظ محافظة طوباس واألغوار الشمالية السيد مروان طوبايس ناقالً تحيات الطوبايس ومثمناً دور 

الشباب يف التنمية املجتمعية ويف النضال الوطني، ومثنياً عىل املؤسسات القائمة عىل املخيم. 

شارك يف املخيم 100 شاب وشابة واستمر خمسة أيام شمل برامج متنوعة لتقوية وتعزيز دور الشباب يف مجتمعاتهم املحلية عىل 

مختلف املستويات من خالل تطوير قدرات ومهارات الشباب وتعزيز املفاهيم الوطنية والتنموية. 

اعتمادا  التي طورت  التدريبية  الورشات  تنفيذ سلسلة من  القدرات من خالل  بناء  املخيم عىل عدة  محاور رئيسية وهي  اشتمل 

عىل احتياجات املراكز واملؤسسات القاعدية املشاركة، لضمان استمرارية برامجها وتطوير كادرها ومتطوعيها. أما املحور الثاني 

املحور  أما  واألنشطة.  الفعاليات  من  سلسلة  تنفيذ  وتضمن  الربنامج،  يف  الرشيكة  واملؤسسات  الشباب  بني  التشبيك  حول  فرتكز 

الثالث فتمثل بالقيام بمجموعة من النشاطات التطوعية يف األغوار الوسطى ويف وطولكرم. كما قام املشاركون بعمل تفاعيل لتكريم 

عمال النظافة يف املدينة. أما املحور الرابع فكان حول الضغط واملنارصة ومناهضة التطبيع وااللتزام بنهج املقاطعة إلرسائيل عىل 

كافة املستويات الثقافية واالقتصادية والسياسية. وقد تم إعالن ميثاق، وقع عليه املشاركون، تعهدوا من خالله بااللتزام الوطني 

واألخالقي باملقاطعة الشاملة ومناهضة كل أشكال التطبيع مع اإلرسائيليني. وشمل املحور األخري تقديم منح مادية للمراكز القاعدية 

لتطوير خطط عملها وبرامجها وتحسني نوعية الخدمات املقدمة من املجتمع املحيل.

ويف نهاية املخيم عقدت جلسة تقييمية للمخيم لتوثيق التجربة واالستفادة منها مستقبال. بمشاركة مديرة الربامج ومدير عام املركز 

وطاقم املرشوع.

أنشطة تطوعية وتوعوية متنوعة:

• نظم املركز واملؤسسات الرشيكة يف مرشوع الرشاكة من أجل التنمية ومرشوع شباب األغوار من أجل التغيري ومرشوع مساحات 	

صديقة ومرشوع املواطنون الفاعلون وضمن املشاريع األخرى عرشات من الفعاليات وأيام العمل التطوعي التي يضيق املجال 

الستعراضها عىل كثرتها. لذا نكتفي بإيراد بعض من تلك األنشطة.
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• ضمن مرشوع مساحات صديقة نفذ املركز:	

-  4 دورات تدريبية يف الفنون التعبريية  يف كل مركز من املراكز األربعة يف محافظة رام الله ملدة 120 ساعة تدريبية وشارك 

فيها 59 طليعيا منهم 35 من اإلناث و24 من الذكور.

- دورتان تدريبيتان لتثقيف األقران يف رام الله وغزة  ملدة 28 ساعة. شارك فيها 77 طليعيا منهم 35 من اإلناث و42 من 

الذكور  . هدفت الدورة اىل تطوير املهارات التدريبية ملجموعة من الطالئع لتتمكن من تقديم التدريب ألقرانهم. 

- 80 ورشة توعوية للطالئع يف مجاالت متعددة شارك فيها 1,181 من الطالئع منهم 656 طليعيا و525 طليعية يف املراكز 

الرشيكة يف الضفة والقطاع.

- 56 ساعة من الورش التوعوية لألهايل، يف مراكز الضفة والقطاع، شارك فيها 117 من اآلباء و 55 من األمهات حول قضايا 

تتعلق بصحة أبنائهم وتعليمهم ومشاكلهم. 

• يوم تطوعي يف بلعني: 	

نظمت الرشاكة من أجل التنمية عمال تطوعياً يف بلعني بمشاركة ما يقرب من 90 شابا وشابة.

• نشاط تطوعي يف خربة طانا رشق مدينة نابلس: 	

بشهر كانون أول، نظمت املراكز املنضوية تحت مرشوع الرشاكة يف محافظة نابلس وهي مركز تنمية موارد املجتمع، املنتدى 

، يوما تطوعيا يف خربة طانا، شمل عىل  الريايض  الثقايف، نادي قريوت  املبدعات، مركز بيت دجن  الفتيات  التنويري، جمعية 

العديد من الفعاليات ومن أبرزها إعادة تأهيل بركسات تم هدمها من قبل قوات االحتالل، ومساعدة املزارعني يف زراعة أشجار 

الزيتون. والجدير ذكره تفاعل أهايل املنطقة هناك، وتحديدا بلدية بيت فوريك التي سخرت إمكانياتها لنجاح الفعاليات .  

• يوم تطوعي يف وادي قانا يف سلفيت:	

قامت مؤسسة الرشاكة من اجل التنمية والحملة الشعبية ملقاومة الجدار وحملة الحق يف التعليم يف جامعة بريزيت بتنفيذ يوم 

تطوعي يف وادي قانا بتاريخ ال9 من أيلول 2012.

• يوم تطوعي يف طولكرم:	

250 شاباً وشابة من شباب مرشوع الرشاكة يف يوم تطوعي يف مدينة طولكرم، وقاموا بأعمال تنظيف يف املدينة كما  شارك 

كرموا عمال التنظيفات.

• يوم تطوعي يف بيت اللو:	

نظم 100 متطوع من شباب الرشاكة من أجل التنمية، )يمثلون مراكز الرشاكة يف نابلس و رام الله، والحملة الشعبية للجدار، 

وحملة الحق يف التعليم، والقطب الطالبي يف جامعة بريزيت(، يوما تطوعيا يف وادي الزرقاء يف قرية بيتللو يوم 28 أيلول. 

• يوم تفاعيل تطوعي للفتيات يف قرية بيتللو 	

بدعم من مرشوع الرشاكة، نظم نادي بيتللو الريايض يوما تفاعليا للفتيات شاركت فيه 125 فتاة شمل العديد من النشاطات 

كاألعمال التطوعية يف الساحات، واألماكن العامة، وورش عمل تفريغية، وعروض أفالم، وعروض دبكة لفرقة الفتيات التي تم 

تأسيسها حديثا كجزء من املرشوع. جاء هذا النشاط كبداية حملة من النادي لتعزيز مشاركة الفتيات يف القرية والنادي.
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• استضافة طلبة يافعني من األردن:	

نظم املركز، بالتعاون مع مدرسة الفرندز، يوما تعريفيا ملجموعة من الطلبة األطفال من األكاديمية امللكية يف األردن وبمشاركة 

طلبة من الفرندز  ملنطقة األغوار، حيث شملت الرحلة التعليمية مناطق املالح وراس العوجا وزبيدات، وتعرفوا عىل واقع األطفال 

يف هذه املنطقة حيث قابلوا أطفاال وتحدثوا إليهم وتعرفوا عىل مشاكلهم والتحديات التي تواجههم. ويأتي هذا النشاط كجزء من 

األنشطة الهادفة اىل تعزيز عالقات الشباب مع شباب ويافعي األغوار وتوعية الفئات املختلفة من الجمهور واملؤسسات الدولية 

واملحلية بما تعانيه املنطقة.

• برنامج إذاعي لتحسني حياة األطفال:	

أطلق املركز يف غزة، وبإرشاف مؤسسة أوكسفام - بريطانيا وتمويل من مؤسسة سالم يا صغار/ الشارقة الحلقة األوىل من 

الربنامج اإلذاعي “معاً لتحسني حياة أطفالنا”، وهو برنامج حوار تفاعيل مكون من 10 حلقات، يجمع املعلومة واملعرفة وينرش 

الثقافة املجتمعية الخاصة بموضوع األمن الغذائي، الذي يشكل أولوية وطنية وإقليمية وعاملية. يتناول هذا الربنامج  مواضيع يف 

مجال الزراعة والغذاء والصحة ومواضيع متنوعة حول األمن الغذائي، ويحث عىل تبادل املعرفة واملعلومات والخربات بمشاركة 

مختلف الرشكاء املعنينّي لكي نتمكن من تحسني حياة أطفالنا. 

•  مؤتمر لحماية املستهلك	

عقد مرشوع الرشاكة وحملة »ف ل س ن ا« لحماية املستهلك الفلسطيني مؤتمراً شبابياً ملناقشة قضايا السوق الحر والجودة 

والرقابة والرضيبة واآلليات املطلوبة لحماية املستهلك.

• حلقة دراسية حول التعليم الشعبي من أجل التغيري املجتمعي:	

نظم املركز بالرشاكة مع مؤسسة التضامن البلجيكي ومركز بيسان والفن الشعبي، حلقة دراسية مختصة حول التعليم الشعبي 

من أجل التغيري املجتمعي يف شهر ترشين ثاني 2012 ، لعدة أيام بمشاركة 28 شابا وشابة من شبكة الرشاكة من أجل التنمية 

وضمت طاقم املرشوع يف الضفة والقطاع اضافة اىل ممثلني عن مؤسسة التضامن البلجيكي ومن أمريكا الالتينية وبعض الدول 

األفريقية. عقدت الورشة يف رشم الشيخ . وهذه الحلقة هي استكمال للمؤتمر الذي سبق وعقدته نفس املؤسسات يف رام الله 

قبل 3 سنوات.

• أمسيات رمضانية ثقافية وفنية شبابية:	

عالجت  110 شابا وشابة.  أكثر من  بمشاركة  الله  رام  منتزه  أمسية رمضانية يف  التنمية  أجل  الرشاكة من  عقد مرشوع    -

األمسية قضية الهجرة والبطالة بني الشباب الفلسطيني باستخدام غناء الراب. كانت أمسية جميلة وغري تقليدية. إضافة 

إىل عدة أمسيات رمضانية ثقافية، نظمت يف غزة وشارك فيها العرشات من الشباب/ات من متطوعي املبادرات الشبابية 

وأعضاء املجتمع املحيل. 

كما نظم املركز وضمن مرشوع مساحات صديقة 28 أمسية رمضانية، 8 يف مراكز الضفة و20 يف  مراكز القطاع، تخللها    -

فقرات ثقافية وفنية ومسابقات.

تنظيم 7 مسابقات ثقافية تناولت قضايا الشباب شارك فيها 398 شاباً/ة.   -
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دورة إعالمية:

• عقد مرشوع الرشاكة دورتني إعالميتني يف الضفة والقطاع كانت األوىل للمؤسسات الشبابية الرشيكة يف مجال املهارات 	

اإلعالمية لتطوير مهارات تلك املؤسسات باستخدام اإلعالم إليصال رسائلهم ونشاطاتهم. أما الثانية فكانت حول اإلعالم 

املرئي واملكتوب، ملدة 50 ساعة، بمشاركة 24 إعالمي/ة من املحافظة الوسطى.

• تطوير أوبريت غنائي بعنوان قاطع احتالك تم إنتاجه وعرضه يف مهرجان مناهضة التمييز. 	

فرص عمل للمنسقني واملنشطني:

إضافة إىل األهمية الكبرية لربنامج التعليم املساند واملهارات الحياتية والرياضية والصحية لهذا الربنامج، هناك جاني آخر يتمثل 

يف أن هذا املرشوع قد خلق العديد من فرص العمل للشباب الفلسطيني وخاصة الخريجيني الجامعيني لالنخراط يف املجال العميل 

والكتساب العديد من املهارات اإلدارية ومهارات املتابعة والتقييم والتنسيق والتشبيك، مما يساعدهم عىل بناء سريتهم العملية، 

وعىل املنافسة يف سوق العمل.

لقد تمكن املركز، وضمن مرشوع مساحات صديقة للطالئع من توفري 75 وظيفة بني منسق/ة مركز شبابي ومنسق/ة منطقة 

ومنشطني وباحثني اجتماعيني، وخرباء، وإداريني، وعاملني صحيني...الخ. كانت حصة القطاع 51 والضفة 24. شكلت اإلناث 

%67 فيما شكل الذكور %33. استمر املرشوع ملدة 9 أشهر، ونفذ يف 14 مركزا شبابيا، توزعت عىل 4 مراكز يف محافظة رام 

الله  و10 مراكز يف القطاع. 

ساهمت هذه الوظائف، رغم قرص فرتتها، يف توفري دخل للشباب وخاصة الخريجني منهم، وأتاحت املجال لهم الكتساب مهارات 

ومعارف جديدة، إضافة إىل مراكمة خربة جيدة.
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جدول يبني عدد املنسقني واملنشطني يف برنامج التعليـم املساند يف املراكز الصديقــة للطالئع ويف مراكز العائلة يف 

قطاع غزة:

عدد املنشطني واملنسقني

املجموع عدد املنسقنيعدد املنشطني

إناثذكورإناثذكور

3210327

13429468

6307346

22931610141

إضافة ملا ورد سابقا تمكن املركز من توفري عرشات من فرص العمل للشباب يف الضفة والقطاع ضمن املشاريع 
األخرى، كمنسقني، أو مرشدين اجتماعيني، أو منشطني أو مدربني.

التدريب وبناء القدرات
أما عىل صعيد تطوير املصادر البرشية فقد تمكن املركز خالل عام 2012 من تنفيذ 127 دورة تدريبية، بمجموع 6,096 ساعة تدريبية. 

توزعت بني الضفة %76 والقطاع %24 من عدد الساعات. كما شارك يف هذه الدورات 6,317 متدرب ومتدربة، شكل الذكور %62 من 

تعداد املتدربني.

التسويق،  اإلدارية واملالية والقيادية ومهارات  املهارات  الغذائي،  الحيوانية والتصنيع  الزراعية والثروة  املجاالت  التدريب:  شملت مواضيع 

التخطيط االسرتاتيجي، الحكم الرشيد، إدارة املشاريع واملقاصف، الضغط واملنارصة، املهارات الحياتية والتفكري النقدي واإلبداعي واستخدام 

الكومبيوتر، التوعية الصحية، ...الخ ..

الجدول التايل يبني ذلك:

 
 عدد

الدورات
النسبة

%
 عدد

الساعات
النسبة

%

عدد املتدربني

املجموع %إناث%ذكور

1843561440443283%461976%8164الضفة

206668968323034%147724%4636القطاع

39096224086317%6096100%127100املجموع

لقد تمكن املركز وعىل امتداد عمره الزمني ولغاية نهاية عام 2012 من تنفيذ  66,110  ساعة تدريبية ، وبلغ عدد املتدربني الذين شاركوا 

يف هذه الربامج التدريبية الجادة واملتنوعة إىل  66,596 متدرب ومتدربة. شكلت اإلناث ما نسبته   %54  والذكور   %46. والجدول الالحق 

يبني بالتفصيل ما تم انجازه.
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أعداد املتدربني والساعات التدريبية منذ عام 1989 - 2012
مجموع املتدربنيعدد املتدربني الذكورعدد املتدربات اإلناثعدد الساعات التدريبية املنفذةالعام

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
20099,9861,8811,5393,420
20103,2213,727 3,7277,454
20111,981150610252,531
20126,0962,4083,9096,317

66,11035,97430,62266,596املجموع 

 

 

 

 

الضفة القطاع المجموع

81 46 127

4619

1477

6096

1843 2066

3909

1440 968

2408

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

عدد الدورات عدد الساعات عدد المشاركين عدد المشاركات

نساء
37%

رجال
63%

توزيع أعضاء الهيئة العامة وفق الجنس



91 90

قصص نجـــاح

مشروع الشراكة من أجل التنمية:
قصة نجاح رقم )1(

تغريت األمور عىل نحو ما.. ربما لم تخف الضغوط من حويل حقيقة، ولكنني اآلن بحال أفضل

تلك كانت كلمات السيدة ح . ع ذات الثمانية والعرشين عاماً من محافظة رفح عندما وصفت شعورها حيال املشاركة 

يف مبادرة »كل األلوان« التي نفذها مركز خدمات رفح، بهدف الحد من عزوف الشباب عن املشاركة يف الحياة العامة.

ح.ع هي شابة مفعمة بالحياة، هذه الحياة ظهرت بوهن يف كلماتها بادئ األمر حيث طغت عليها نربة االرتباك ثم 

تحولت تدريجياً اىل حياة نابضة تنظر بأمل كبري وثقة أكرب نحو املستقبل. فالشابة التي قفزت من طفلة اىل زوجة 

أوىل لم ترزق بأطفال فأصبحت زوجة مهملة بعد انجاب الزوجة الثانية لطفلها األول، وبعد ذلك هي الشابة املطلقة 

التي قبلت – ان جاز التعبري - عرضاً ثانياً بالزواج من رب أرسة مطلق هو اآلخر. خيار لم تستطع االستمرار معه 

لعنف وتعذيب قاسته ألسابيع من حيث الزمن، ترك يف نفسها وجسدها زمناً من حيث الثقل والعبء النفيس. فقدت 

ضغوطاً  لألسف  واكتسبت  وبمحيطها،  بنفسها  ثقتها  الحياة،  عىل  إقبالها  القاسية  التجارب  بهذه  بمرورها  ح.ع 

اجتماعية كنتيجًة لصفة مطلقة.

وبكلماتها تصف ح.ع هذا الواقع فتقول: “ كانت ظرويف تمنعني من الخروج عدا الجامعة، فكالم الناس يف مجتمعنا 

وعيونهم وما يقولونه فنسمعه، ويقولون أكثر منه يف غيابنا. خوف عائلتي عيل واعتقادهم أني لست ناضجة بما 

ذلك  كل   – مطلقة  كوني   – ظريف  احرتام  عىل  يحثني  بحنان  الصارم  أمي  وصوت  مسؤولة،  قرارات  التخاذ  يكفي 

باإلضافة إىل ما شعرت به من عدم ايمان بكل ما تفعله املؤسسات والجمعيات، وعدم رغبتي يف الحديث عن تجاربي 

فهي توصمني بالفشل، كل ذلك، دفعني لالنعزال تدريجياً...

 “لقد سخرت حقاً واستهنت باألمر حني طلبت صديقتي مني االنضمام لها يف عمل تطوعي”.

بعد تفكري وإقناع من طرف الصديقة، “خاطرت” ح.ع و”جازفت” باملشاركة يف تنظيم وحضور جلسات السيكو 

دراما ومنذ ذلك الوقت بدأت تشهد تحوالً تدريجياً حيث قالت: “يف البداية كان عندي شعور مريح، فاألشخاص الذين 

اقابلهم يستمعون جيداً يل، شعور باالهتمام نادراً ما خالجني وكان حقاً مرضياً” بعد ذلك بدأت أدرك أن هذه ربما 

تكون فرصتي الحقيقية بأن أثبت لنفيس أوالً وملن حويل ثانياً ولتقر عني أمي القلقة بشأني دائماً.. أدركت أن هذه 

فرصتي بأن أقود حياتي باالتجاه الذي أريد”.

انخرطت الشابة يف التنسيق للفعاليات املختلفة، أقنعت آخرين باالنضمام وكانت نموذجاً لكرس حاجز خوفها، فهي 

اآلن مسموعة أكثر يف العائلة وتخطو بثقة بل وتقود أنشطة املبادرات. ح.ع تخترص تجربتها مع هذه املبادرة وتقول 

“ أنا أدرك أن الضغوط حويل لم تخف، فظرويف لم تتغري.. ولكني أدرك جيداً أيضاً أنني أنا من تغري.. أشعر بأنني أفضل 

حاالً.. لقد تخرجت من الجامعة منذ أسبوع.. أعرف أنني سأجد عمالً وأميض قدما يف حياتي.. أشعر بل أنا عىل يقني 

بأنني اآلن أقوى«

ح.ع، 28 عاماً، رفح 15/07/2012
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قصة نجاح رقم )2(

»ال أجد لنفيس مربراً وال أدعي أنني أشعر بالفخر ملا كنت عليه، ولكن عندما يكون الشخص يف ظرويف،   

ولديه تسعة أوالد متقاربني يف األعمار، من السهل أال أعلم يف أي صف ينتسب كل واحٍد منهم«.

الخط األخرض ولكنه فقد عمله منذ سنوات طويلة  العمل داخل  اعتاد  الرابعة والستني من عمره،  م . ت رجل يف 

البلح  البصة بمحافظة دير  القريبة من قرية  باملدنية  بالقطعة يف مقهى صغري  بعد إصابة صحية، ويعمل حالياً 

حيث يقطن وعائلته املكونة من تسعة أوالد وزوجته. تسكن العائلة يف منزل مكون من غرفتني فقط وتعتاش من 

مساعدات متفرقة تتلقاها العائلة.

ولداه محمد ومحمود 12 و11 عاماً متوسطا التحصيل يف املدرسة يعمالن جزئياً هما اآلخران تدفعهما حاجة العائلة.

شارك كل من الطفلني وأبيهما يف اجتماعات اآلباء واألنشطة التي نفذها مركز معا للحد من انتشار ظاهرة عمالة 

األطفال، وخالل مشاركتهم بدأ تغيري تدريجي يظهر يف سلوك األب الذي لم يكن يبايل عىل االطالق بحال دراستهم أو 

مستقبلهم فقد كبلته قيود الحالة الصحية السيئة والظروف االقتصادية، وجعلته يعيش حالة من رفض التفكري 

بتداعيات عمل أوالده يف هذه السن. فكانت االجتماعات بحسب الوالد املكان الذي واجه فيه نفسه وأخذ يتساءل هل 

من املعقول أن ال أعرف يف أي صف أوالدي؟

يقول أبو محمد: منذ طرق هذا السؤال ذهني بدأت بلوم نفيس كثرياً وقررت االستمرار يف حضور االجتماعات.. بدأت 

أتحدث مع أوالدي وأخربتهم أنني أريد منهم االهتمام بدروسهم.. إنه حقاً تحول فمنذ أسابيع قليلة لم أكن أعرف 

يف أي صف محمد ومحمود. اآلن أذهب للمدرسة لزيارتهم وأحرص عىل حضور اجتماعات اآلباء، ويخالجني شعور 

مختلط بالذنب والفخر معاً عندما عرفت أن تحصيلهم يتحسن كثرياً بعد أن بدأت بزيارتهم.

ويختم أبو محمد بالرغم من عدم سعادتي لرؤيتهم يعملون حيث اني أريد أن أرى محمد ومحمود أفضل يف املدرسة، 

ولكني سأستمر يف زيارتهم هناك بإذن الله.

م.تنرية –دير البلح 05.12.2012

GIZ مشروع مراكز العائلة
قصة نجاح رقم 1

والدة شوق جاءت لرتى السبب الذي يدفع ابنتها لتستيقظ باكرا عىل غري عادتها لتخرج إىل مركز )العائلة( بشغف 

تقول: “بمجرد دخويل املركز أيقنت السبب”.. هذه الكلمات التي قابلت  بها أم شوق منسقة مركز العائلة  يف زيارتها 

األوىل لزاوية اللغة االنجليزية بعد انضمام ابنتها للمركز بحوايل ثالثة أسابيع.

شوق طفلة يف الصف الرابع االبتدائي تنتمي إىل أرسة بسيطة تعاني وإخوتها من االنطواء والعزلة والبعد عن املجتمع 

بشكل عام ... انضمت شوق إىل مركز العائلة يف الفصل األول لعام 2012. وقد كان لتعاون مدريس اللغة االنجليزية يف 

املدارس املجاورة وإرسالهم لشوق إىل املركز دوراً يف مساعدتها عىل التغيري الجوهري الذي حدث عىل نموها النفيس 

والوجداني. العزلة التي اتسمت بها شوق هي جزء من الحالة العامة لعائلتها، ففي البداية لم تكن لشوق الرغبة 

يف املشاركة او التفاعل مع األطفال يف املركز. الفتاة الجميلة لم تمتلك الجرأة لقراءة اللغة االنجليزية، وكانت ترتدد 
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انما ضمن  الطفلة. لم يكن االهتمام بشوق مبارشاً،  املنشطة والصديقات. هذا ما كان عليه حال  الحديث مع  يف 

عملية تفاعلية ممنهجة تتحسس مواطن التدخل االيجابي، أبدعت بها املنشطات يف التفاعل مع شوق بشكل تلقائي 

وبغرض لم تشعر به شوق مبارشة، وإنما أحبته وعزز ثقتها وانتمائها لبيئة لم تخصها كحالة، لم تميزها، ولم 

تهملها وإنما احتوتها وأتاحت لها بيئة داعمة وحاضنة، تنامت فيها ايجابيات شخصية شوق.  وما أثلج صدر امها 

أن رأت ابنتها تتفاعل وتتجادل مع زميالتها، وهن يجلسن يف طاولة واحدة لرسم لوحة. 

يعني هي ممكن  اإلنجليزية”  تقرأ  أن  يمكن لشوق  تساءلت: “هل  التي  األم  االستغراب عىل  املنشطة مالمح  رأت 

تحفظ حفظ لكن ..« فأجابتها املنشطة: دعينا نرى ما يمكن لشوق فعله، وطلبت من شوق أن تقرأ جملة، فقامت 

املنشطة برشحها للمجموعة مسبقاً. مالمح وجه والدة شوق هي وحدها التي استطاعت أن تعرب عن اإلنجاز.

جاءت األم يف زيارة أخرى اىل مركز العائلة يف نادي خدمات رفح، حرضت الجلسة التعليمية يف زاوية اللغة االنجليزية، 

وكانت تصفق كلما اعجبها نشاط تعليمي وكانت سعيدة جدا لتقنيات التعلم املختلفة املستخدمة يف الجلسة. عندما 

العائلة فأجابت شوق« تغريت وتحسنت كثرياً عىل كل  اىل مركز  االنضمام  بعد  تراها  األم عن شوق وكيف  سألنا 

املستويات، حتى معلمتها يف الفصل سعيدة جداً بها، كما أصبح الحديث عن املركز واألنشطة هو هاجس شوق يف 

املنزل ودائما ما تعرب عن حبها للمركز، فهي تقول أنها تكرس الروتني الذي تشعر به يف الحصص املدرسية وتستفيد 

يف ذات الوقت، كما عربت عن حبها للمنشطة ألنها تحبهم وتتعامل معهم بأسلوب جيد وقلبها طيب. 

إيجابية شوق ودافعيتها للمشاركة برزت يف الفعاليات التي شاركت بها وهي رسم جدارية وفعالية اليوم العاملي 

لغسل األيدي، حيث الحديث والعمل املشرتك مع أصدقائها داخل املركز. حصلت شوق عىل درجة كاملة يف امتحان 

التي  شوق  بها  شعرت  تحول  نقطة  كانت  وهنا  الدرجة،  نصف  عىل  عادًة  تحصل  كانت  ان  بعد  االنجليزية  اللغة 

حرضت أمها اىل املركز فرحة لتخرب املنشطة بالنتيجة السارة التي حصلت عليها ابنتها.

قصة نجاح رقم 2

»فرصة غريت مسار حياتي«

لم أتخيل البتة أن يكون يل مهنة خاصة بي، وان أكون مستقلة ومنتجة يف الوقت ذاته. انضممت ايل أنشطة مرشوع 

مركز العائلة يف النصريات لكي أتعلم أشياء جديدة وألكرس حاجز الروتني اليومي الذي أعيشه، ولكنني لم أظن يوما 

أن هذه الفرصة سوف تغري حياتي بأكملها.

7  أطفال  41 سنة، لدي  بابتسامة دافئة ووجه مرشق بدأت ختام حديثها: » اسمي ختام الهور، ابلغ من العمر 

وأعيش يف عائلة ممتدة يف مخيم النصريات. اثنان من أبنائي طالب جامعة، وطفل مريض بالتهاب الكبد الوبائي و4 

ال زالوا أطفاالً يف املدرسة، وزوجي مريض ونحن نعتمد عىل املعونات الخارجية« .

أخربتني صديقتي عن مرشوع مركز العائلة وانضمامها لربنامج تطوير قدرات السيدات، حيث تتدرب النساء عىل 

بعض املهن مثل« كوافري ، حرف يدوية، وتصنيع غذائي« وهو تدريب مجاني وشيق لذا قررت املشاركة يف التصنيع 

الغذائي لكي أتعلم أصنافاً جديدة من الحلويات والوجبات. 
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وتضيف قائلة: » أنا لم اكرس الروتني اليومي وأتعلم أموراً جديدة فقط، ولكنني اكتسبت أيضاً صداقات جديدة، نحن يف 

املركز بمثابة عائلة كبرية نلتقي لنتعلم ونبدع وجبات شهية وأصناف متنوعة من املأكوالت. بكل صدق لقد كنت حزينة 

جدا عندما انتهى التدريب، ولكن ما خفف حدة انتهاء التدريب هو أن مجموعة النساء قد كوّن عالقات اجتماعية جيدة 

استمرت خارج مركز العائلة.«

“أحببت دورة التصنيع الغذائي، والتزمت بحضور كافة جلسات التدريب، وكنت أطبق كل ما أتعلمه يف بيتي ألطفايل 

وأقاربي، الذين كانوا يبدون اعجابهم بكافة األصناف التي أقدمها لهم. وال أخفي أن هذا االعجاب ونجاحي يف صناعة 

ما هو جديد أشعرني بالرضا والثقة والفخر، وقد رشعت لنفيس أن أفكر وأحلم بأن أعمل يف هذا املجال، ولكنني كنت 

متيقنة أن هذا الحلم الزال بعيد املنال”.

بعد أن أنهت ختام التدريب سمعت عن وظيفة شاغرة ملدربة تصنيع غذائي يف جمعية الفضيلة، فقامت غري مرتددة 

بتقديم طلب هناك. وتقول:« ما من شك أنني كنت خائفة كونها املرة األوىل التي أتقدم بها إىل عمل، ورغم ذلك فقد كنت 

واثقة أنني قد اكتسبت خربة جيدة ولدي القدرة عىل املنافسة، والحمدلله، فقد حصلت عىل الوظيفة بفضل التدريب 

الذي تلقيته فلواله ولوال خروجي من املنزل ملا تمكنت من الحصول عليها«. 

» يعتمد عميل اآلن عىل تدريب السيدات وتوفري وجبات حسب الطلب، إنني استمتع جدا بعميل، فلم أعد مضطرة النتظار 

املعونات والصدقة، اشعر بأنني قادرة وواثقة بذاتي وبقدراتي كوني استطيع أن أعيل نفيس وأرستي، واألهم أنني أتمنى 

من النساء األخريات أن يثابرن وأال يرتكن لليأس طريقاً لقلوبهن وعقولهن ويعملن عىل تطوير مهاراتهن ومعارفهن، 

لكي يصبحن مستقالت ومنتجات وفاعالت«.

مشروع مساحات صديقة

قصة نجاح رقم 1:

بسمة مصلح 14 عاماً – مركز النشاط النسائي – املغازي :

إن كان للعدوانية اسم فالبد أن يكون بسمة مصلح .. بسمة ابنة ال 14 عاماً صعبة الطباع متنمرة ان أعجبتها مقلمة 

إحدى زميالتها تأخذ ما تريد منها دون إذن، وقد تربح فتاة أخرى رضباً ان أرادت البسكوتة التي معها، إال أنها ذكية 

ونبيهة عىل الرغم من تدني تحصيلها الدرايس .. أستطيع هنا أن أضع كان الفعل املايض الناقص، ألن هذه كانت صفات 

بسمة قبل ان تقتطع مساحتها الخاصة من مساحاتنا الرائعة.

جاءت والدتها مراراً وتكراراً تطلب منا الحديث مع بسمة ألنها ال تسمع منها وقد ترضب أحد اخوتها دون اكرتاث ملا 

قد ينجم عن ذلك فيوسعها والدها رضباً .. وبالفعل هذا ما حدث، وضعنا خطة خاصة للتعامل مع بسمة ساهم فيها 

الجميع من املنشطني واملنسقة واألخصائي محمد ريان. وال أنكر مطلقاً أننا واجهنا صعوبة يف بداية األمر حتى أن نور 

مصلح منشطة اللغة االنجليزية قالت يل ذات مرة -خايفة ترضبني - ولكن رسعان ما استجابت بسمة وبدأنا نالحظ 

مثابرتها عىل حضور الورش وسؤالها املستمر يف حال تغيب أحدنا، بل واألهم أنها أصبحت تطلب أن يدرسها أحد أو أن 

يساعدها عىل حل بعض املسائل التي تصعب عليها .. بال شك لكل منا من اسمه نصيب، وبفضل مساحات اصبح لبسمة 

كل النصيب من اسمها.
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قصة نجاح رقم 2:

وردة وزهور 13 و 14 عاماً – نادي خدمات الربيج

وردة وزهور .. أختان تتشابهان يف االسم واملعاناة،  قدمتا لالستفادة من الزوايا التعليمية التي تقدمها مساحات 

صديقة،  مع العلم أن أخاها األكرب قام بتحذيرهما من املشاركة يف أي نشاط ال منهجي ... 

تحدثت مع الوالدة مطوالً إىل أن استطاعت الفتيات حضور ورش املهارات الحياتية، كانت البداية حني قامت إحدى 

أخواتهن برضب زهور أمامي، وبالتأكيد منعت ذلك قدر املستطاع، تحدثت مع زهور عىل انفراد وفوجئت من حجم 

العنف الجسدي والنفيس الذي يواجهنه، فلم أتخيل يوماً أن أي أب ومهما كانت درجة قسوته قد يكوي بناته بالنار، 

أو يعلق لهن مشنقة أو يقوم باحتجازهن ليومني وثالثة يف غرفة معتمة دون طعام أو رشاب.

يف جلسة التفريغ النفيس التي قامت بها منشطة املهارات الحياتية تغريد أبو عوييل لم أستطع أن أمسك دموعي 

النشاط  املميز يف مركز  لفريق مساحات  واملكثف  الدؤوب  بالعمل  الله  .. ولكن وبحمد  تأثرا عليهما  انهمرت  التي 

كان  الحياة يف حني  يف  لهما هدف  الطريق فأصبح  أول  الفتاتني عىل  أن نضع هاتني  استطعنا  املغازي،  النسائي- 

جوابهما عىل سؤال ما هو هدفك؟ ليس لدي هدف...أصبحتا تتحدثا أكثر وتبتسما أكثر ... وكأنهما تعلنان رغبتهما 

بأن ال يصبحا ضحايا أكثر .. لم تنته الحكاية فاملستقبل أمامهما والحياة جميلة باالبتسامة التي يرص معاً عىل 

رسمها عىل وجوههما.

 UNICEF مشروع مراكز العائلة

قصة نجاح رقم 3:

أختان توأم  م. م – س . م  - املغازي

 عائلة فقرية مكونة من 10 أفراد،  األب عاطل عن العمل، البيت متهالك وغري صحي من ناحية التهوية واالضاءة، 

يوجد يف البيت ثالثة اطفال من ذوي االحتياجات الخاصة، توأمان من اإلناث بعمر الـ 11 ربيعاً وأخ يصغرهم بسنة، 

يعانون جميعاً من ضعف يف بنية الجسم يتجسد يف التواء وليونة يف األطراف وقرص يف القامة وطاقة صوتية ضعيفة،  

ويعود ذلك نتيجة نقص يف التعذية الالزمة خالل فرتة حمل أمهم بهم وخاصًة عنرصي الحديد والكالسيوم، ما أثر 

بشكل كبري عن نموهم الصحي.

الحياة اليومية لألطفال الثالثة كانت املكوث يف البيت أو الجلوس أمام املنزل مع الذهاب للجامع يف بعض األحيان 

ومراجعة جمعية تأهيل املعاقني.

ذلك من  أجسامهم، وما يرتتب عىل  الخاصة وضعف  احتياجاتهم  الثالثة بسبب  األطفال  أي مدرسة،  تستقبل  لم 

صعوبات يواجهونها يف التعامل مع اآلخرين خاصة األطفال األسوياء بأعمارهم، مع صعوبة التنقل وعدم التمكن 

من إمساك األشياء لضعف بنية عظامهم، عدا أن عملية دخولهم الحمام تحتاج إىل مساعدة من والدتهم وأختهم 

الكربى.
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انضمت الشقيقتان التوأمان للمرشوع بينما كانت مندوبة مركز معا تنفذ زيارات ميدانية الستقطاب فئات اجتماعية 

مترضرة، والتقت بهم وتحدثت معهم عن فكرة املرشوع فتشجعت الشقيقتان وانتسبتا للربنامج التدريبي وانضم 

إليهما أخوهم األصغر، وقد كانت دافعيتهم لتلقي التدريب عالية وملفتة عرب حضورهم املبكر ومشاركتهم باألغاني 

والدبكة واللعب مع الدمى باليوم املفتوح، ولطاملا عربت التوأمان عن فرحتهما لوجود مرشوع ومؤسسة احتوتهما 

ودمجتهما مع باقي األطفال ومكنتهما من ممارسة حقهم الطبيعي يف اللعب واملشاركة.

واقعهما  تتقبالن  الشقيقتان  أخذت  الطالئع،  برنامج  خالل  من  التعليمية  والورشات  النفسية  الجلسات  وبفضل 

الخاص وبدأتا تتخلصا من الخجل الزائد والقلق من تقبل الناس لهما. 

أعربت  وقد  وأحالم،   عديدة  وطموحات  وإمكانيات  وقدرات  مواهب  الثالثة  األطفال  لدى  أن  تبني  املرشوع  خالل 

الشقيقتان عن حلمهما بأن تكونا مدرستان للغة العربية لألطفال كما تمنتا أن يحبهما الناس.

تقول س. م بكلماتها الخاصة: »أنا بكون مبسوطة كثري ملا باجي علـى الجلسات عشان زهقت هني يف الدار...هون 

بنكيف باأللعاب وبنرسم وبنحكي  وهون بحب إني أحلم.. وأصري معلمة«.

يقول والدهما: حني ارى اطفايل الثالثة يتشوقون كل صباح للذهاب اىل املؤسسة واالندماج يف املرشوع، أفرح لهم 

فقد تغريت أحوالهم وتبدلت نفسيتهم من الكآبة اىل الفرح، أشكر اليونسيف ومركز معا فجميلهما ال ينىس.  

مشروع التعلم ومشاركة األطفال – أجيال 

قصة نجاح 4

عطا ابو ليلة وأيمن غبن، اثنان من اليافعني الذين شاركوا يف مرشوع التعلم ومشاركة األطفال – أجيال-  كانوا من 

الفتيان الذين شاركوا يف أنشطة املرشوع منذ بدايته.  » املرشوع غرينا بالكامل » قال عطا واستكمل: “خالل سنوات 

دراستي يف املدرسة كنت خجوال جدا، كنت افضل أن ال أشارك مطلقا يف الفصل، بل حينما كان املعلم يسأل التالميذ 

كنت ارتبك وأخاف من ان يوجه احٌد أسئلته إيلّ، يف كثري من االحيان كنت أعرف االجابة ولكنني كنت اخىش أن أتحدث 

أو أن ارفع يدي لكي اشارك”. 

ضمن مشاركة عطا يف انشطة املرشوع، حرض تدريب إعداد املدربني والذي تضمن تدريب اليافعني عىل عدة مواضيع 

من ضمنها مهارات التحدث واإللقاء، وكان تقييم املدرب لكل من عطا وأيمن يشري إىل أنهما يمتلكان كماً جيدا من 

املعلومات إال انهما يخجالن من املشاركة وال يقدران عىل الحديث امام اآلخرين، ولهذا تم الرتكيز عىل أن يقوم كل من 

عطا وأيمن بدور كبري يف تدريب اليافعني لألطفال، لكي يتم كرس حاجز الخوف لديهم، ويتم تعزيز ثقتهم بقدراتهم 

وإمكاناتهم.

بدأ كل من عطا وأيمن باملشاركة بفاعلية يف تدريب األطفال بل وكانوا من انشط الفتيان الذين يشاركون يف املبادرات 

والحمالت، ويف كل مرة كان يتم تشجيعهم للحديث أمام اإلعالم الذي كان يغطي الفعاليات واألنشطة املختلفة.

تغري سلوك عطا وأيمن عىل مدار املرشوع، وازدادا جرأة بقدراتهما وثقة بأنفسهما. » ال أستطيع أن أصدق أنني 
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اليوم أتحدث امام الناس بكل ثقة وأبدي رأيي فيما يحدث يف مجتمعي بدون خوف ، أنا ...... اليوم اصبحت إنساناً 

آخر« يقول أيمن.

خالل جلسات التقييم النهائية للمرشوع تحدث أيمن وعطا عن مشاركتهما بكل فعالية يف الفصل، بل وأنهما حازا 

عىل عالمة كاملة يف بند النشاط الفصيل، وكانت املفاجأة أن املعلمني احيانا أصبحوا يستعينون بهم لتوضيح بعض 

النقاط لزمالئهم. حتى أن عطا يقول ضاحكا: “ زمالؤنا يسألوننا كيف تغريتم فجأة ، ومن أين لكم كل هذه القوة 

والتأثري، هل رشبتم رشاب الرجولة !!!!!

قصة نجاح 5

 محمد عبد الهادي قحمان، يافع من سكان منطقة بيت الهيا يبلغ من العمر 14 عاما، متفوق يف مدرسته ودائماً يحصل عىل أعىل 

العالمات يف فصله. أثناء عودته من املدرسة شاهد محمد اإلعالن الخاص بمرشوع التعلم ومشاركة األطفال – أجيال – والذي 

يدعو اليافعني الراغبني يف املشاركة يف أنشطة املرشوع إىل تسجيل أسمائهم. » ترددت كثرياً قبل أن أسجل اسمي ،،،، فأنا لم 

أعهد املشاركة يف األنشطة الالمنهجية، ألنني أقىض أغلب وقتي يف الدراسة إال أن والدي شجعني كثريا »يقول محمد: 

بدأت مراحل املرشوع، وظهرت معها مهارات محمد وقدراته تظهر بشكل كبري، فقد بدأ واضحاً خالل تدريب اعداد املدربني أن 

محمد يمتلك من املعرفة والذكاء واإلطالع ما يؤهله ألن يكون من فتيان مرشوع أجيال الفاعلني األمر الذي جعل منسق املرشوع 

ان  اىل  وأيام تطوعية  املرشوع من حمالت ومبادرات  أنشطة  لكل  والتنفيذ  والتخطيط  اإلعداد  يحرص عىل مشاركة محمد يف 

وصلنا اىل آخر مبادرة » خطوات نحو التوعية املجتمعية »لنفاجأ جميعا يف اول يوم من ايام املبادرة بحضور والد محمد السيد 

عبد الهادي قحمان ليشاركنا الفرحة وهو يرى نجله البكر يشارك املدرب يف ادارة وتوجيه النقاش مع األهايل ثم ليتقدم لطاقم 

مرشوع اجيال بجزيل عبارات الشكر واالمتنان قائال بأن السنة التي انتمى فيها محمد للمرشوع، قد اثرت عىل شخصيته بشكل 

كبري.

» لقد اصبح مهتما بقضايا االطفال يف مثل سنه، ينرصف كثريا اىل البحث واالطالع عىل حقوق االطفال وأوضاعهم يف 

مختلف انحاء العالم، تهذب سلوكه واتسعت مداركه وازدادت معارفه وقويت شخصيته وتحسن مستواه الدرايس«. 

يقول السيد عبد الهادي ويضيف: » أنا أود أن أطلب من طاقم املرشوع أن يسمحوا لشقيق محمد أمجد الذي يبلغ 8 

سنوات أن يرافق محمد يف مراحل املرشوع القادمة، ليكتسب ولو شيئا بسيطا مما تعلمه محمد وأقرانه«.
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برنامج تنمية المرأة
خامسًا: 
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خامسًا: برنامج تنمية المرأة
بالرغم من كونها نصف املجتمع، ما زالت النزعة الذكورية هي الغالبة يف تجمعات فلسطينية عديدة، األمر الذي يحد املرأة من اتخاذ 

التضحيات  التي سطرت  الفلسطينية،  املرأة   إن إرشاك  املجتمعية.  التنمية  النهضة يف  الفاعل يف دروب ومساعي تحقيق  موقعها 

وغرست قيم الصمود وحب الوطن يف أبنائها، يضعها يف موقع القوة بحيث تصبح رشيكا للرجل يف املسؤوليات والواجبات وتعكس 

مدى تقدم املجتمع ونهضته يف املجاالت املختلفة، وكما يمكنها التمتع بكامل حقوقها السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

التي  التدريبية  الربامج  التنموية والريادية، وعرب توفري  املشاريع  إنشاء  اقتصاديا واجتماعيا عرب  املرأة  إىل تمكني  الربنامج  يهدف 

تحتاجها لتتمكن من تطوير ذاتها وتعزيز مشاركتها يف التنمية املجتمعية، ومن إدارة مشاريعها واملشاريع التي 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 2012:

التمكني االقتصادي:

تمكين العائالت المحرومة اقتصاديا:
بدا املركز العمل يف مرشوع »تمكني األرس املحرومة اقتصاديا« عام 2012  يف مدينة القدس، وذلك ملساعدة 35 أرسة لتطوير مشاريع 

مدرة للدخل تمكن تلك األرس من االعتماد عىل ذاتها. واملرشوع يمتد حتى نهاية عام 2013 ويركز عىل إعطاء املرأة األولوية يف إقامة 

التي تنطبق عليها  العائالت  إىل  الكادر والوصول  املركز من إطالق املرشوع وتوظيف  العام تمكن  املشاريع. خالل جزء من  هذه 

معايري الفقر والنواحي االجتماعية، والقيام بدراسة تلك األرس اجتماعيا واقتصاديا وعمل مخططات املشاريع لحوايل 12 مرشوع، 

وتمكن املركز من تنفيذ 4 مشاريع تقودها نساء، وقد وصلت قيمة املرشوع الواحد إىل 15 ألف دوالر. واملرشوع بدعم من بنك التنمية 

 .UNDP اإلسالمي عرب ال

نساء يدرن المقاصف المدرسية:
استمر املركز بالعمل يف مرشوع النساء يدرن املقاصف املدرسية للسنة الرابعة عىل التوايل، بالرشاكة مع هيئة األمم املتحدة للمرأة. 

يرتكز املرشوع عىل تأهيل املراكز النسوية لتتمكن من استالم املقاصف املدرسية وإدارتها بشكل جيد، ويخلق فرص عمل ملجموعة 

من النساء. ترتكز فكرة املرشوع عىل األهداف التالية:

األول: إنتاج  طعام صحي لطلبة املدارس وتوفريه للمقاصف املدرسية.

الثاني: خلق فرص عمل للنساء من خالل العمل داخل املقاصف، باإلضافة إىل فرص عمل للنساء اللواتي يعملن يف املراكز النسوية 

لتصنيع املعجنات واألطعمة األخرى.
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ليتمكنوا من تزويد  الغذائي  التصنيع  اإلداري واملايل والتسويقي ويف مجال  املستوى  النسائية عىل  املراكز  الثالث: تطوير قدرات 

املقاصف بالكميات املطلوبة من املعجنات والعصائر، والحلويات البيتية ..الخ. إضافة إىل توفري التجهيزات واألدوات الالزمة إلقامة 

مطابخ يف تلك املراكز النسوية كاألفران والثالجات ..الخ، وتأهيل البنية التحتية للمراكز النسوية.

وأجهزة  الثالجات  مثل:  املقاصف  لعمل  الالزمة  واملعدات  باألجهزة  وتجهيزها  للمقاصف  التحتية  البنية  وتأهيل  تطوير  الرابع: 

املايكروويف وماكنات البوشار وعرص الفواكه ..الخ.

املركز برنامج تدريبي متكامل اشتمل عىل:  21 مؤسسة. نفذ  9 مراكز وجمعيات نسوية وقبلها مع  العام مع  املركز خالل  عمل 

مهارات القيادة واالتصال الفعال، النظافة، التوثيق وحفظ امللفات، التسعري، إدارة املقاصف املدرسية، التسويق، كتابة التقارير، 

التصنيع الغذائي واإلدارة املالية. كما تضمن الربنامج التدريب يف مواقع العمل. 

املراكز التي تم استهدافها من قبل املرشوع للعام 2012 هي:

• جمعية املحاور / الخليل .                                         	

• نادي نسوي صوريف / شمال الخليل                              	

• جمعية السموع الخريية / جنوب الخليل	

• جمعية دير بزيع / رام الله                                      	

• جمعية اتحاد لجان املرأة / نابلس                                 	

• جمعية بيتا النسوية / نابلس	

• جمعية عرابه / جنني 	

• مركز نسوي جناتا / بيت لحم 	

• جمعة الفارعة / طوباس	

 60 ادارة  امتدت ما بني 2011-2012، من  والتي  األوىل،  املرحلة  املركز يف  التي عمل معها  الثالثني  املراكز  وقد تمكنت 

 120 24 جمعية ومركز نسوي ليقوموا بادارة  مقصفاً مدرسياً. وسيلحقها املرحلة الثانية والتي ستشمل العمل مع 

مقصفاً مدرسياً. 

تقييم الحتياجات املراكز النسوية التسعة املستهدفة:

قام املركز وعرب كادره بإجراء دراسة تقييمية لواقع املقاصف املدرسية املستهدفة وكذلك للمراكز والجمعيات النسوية، شملت البنية 

التحتية والكادر البرشي واالحتياجات التطويرية عىل املستويات املالية واإلدارية والتسويقة وغريها، واستناداً اىل نتائج هذه الدراسة، 

جهز مركز معاً هذه املراكز واملقاصف بما يلزمها لتحقيق الغرض املنشود من املرشوع.

متابعة للمراكز والجمعيات النسوية من املرحلة السابقة: 

استمر املركز بمتابعة املراكز أل 21 التي عمل معها خالل الفرتة املاضية، وعمل عىل دمجها مع املؤسسات الجديدة يف املرحلة الثانية، 
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لتبادل الخربات والعرب من بعضهم بعض، حيث نظم املركز ثالث زيارات تبادلية، لشمال ووسط وجنوب الضفة الغربية، لتبادل 

التجارب واملعرفة بني النساء من املرحلة املذكورة واملراحل السابقة بهدف التعلم.

مرشوع لدعم النساء الفقريات وتوفري فرص عمل:

نفذ املركز مرشوعا لدعم األرس الفقرية يف قطاع غزة وبشكل خاص تلك التي تعيلها نساء. هدف املرشوع اىل اإلسهام يف تحسني األمن 

الغذائي لتلك األرس من خالل:

إعادة دعم 63 أرسة من األرس التي سبق واستفادت من مشاريع تربية الحيوانات املنزلية املنفذة من قبل معاً ومؤسسة . 1

أوكسفام عيل مدار 3 سنوات سابقة.

توزيع 145 وحدة تربية دجاج الحم منزلية عىل األرس الفقرية يف محافظتي غزة وشمال غزة وجحر الديك.. 2

تشغيل 37 سيدة يف مجال خياطة 6,700 قطعة زي مدريس تم توزيعها عىل حوايل 4,500 طالب مدرسة يدرسون يف . 3

15 مدرسة ابتدائية حكومية  و22 مدرسة تابعة لوكالة الغوث.

تشغيل 70 سيدة يف مجال إعداد 45,651 وجبة طعام تم توزيعها عىل حوايل 1,965 طفل يف رياض األطفال موزعني . 4

عىل 18 روضة.

تمويل 25 أرسة للبدء يف إنشاء مشاريع متناهية الصغر أو إعادة تفعيل مشاريع مدرة للدخل كانت قائمة لتحسني دخل . 5

تلك األرس.

مشروع إنشاء تعاونيات نسائية للتصنيع الغذائي:
بالرشاكة مع مؤسسة أرض اإلنسان واتحاد الكنائس وبدعم من مؤسسة DCA نفذ املركز مرشوعا لتحسني الوضع املعييش للنساء 

يف منطقة الشجاعية من خالل إنشاء تعاونيات للتصنيع الغذائي. وهذا املرشوع يعترب املرحلة الثانية للمرشوع الذي سبق ونفذه 

املركز عام 2011. 

أما أهم مخرجات املرشوع يف مرحلته الثانية فكانت:

• 27 ساعة تدريبية يف مجال التسويق تم تنفيذها بمشاركةـ 40 امرأة.	

• 70 ساعة تدريبية يف فن الطهي والتصنيع الغذائي تم تنفيذها بمشاركةـ 40 امرأة.	

• 20 ساعة تدريبية يف آليات حفظ األغذية تم تنفيذها بمشاركة 40 امرأة.	

• نقطة بيع مجهزة تم تأسيسها كمنفذ بيع ملنتجات جمعية أمل التعاونية االستهالكية. .	

• احتفالية تم تنفيذها لتفعيل الدعم األرسي للنساء العامالت ضمن جمعية أمل التعاونية االستهالكية.	

• احتفالية تم تنفيذها لتفعيل الدعم املؤسيس لجمعية أمل التعاونية االستهالكية.	

• خمسة منافذ بيع لجمعية أمل تم تأهيلها.	

• خمسة مراكز تصنيع غذائي لجمعية أمل التعاونية االستهالكية تم تجهيزها بمجموعة من املعدات واألدوات الالزمة 	
لإلنتاج.
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• مسلخ للدواجن تم تأسيسه وتجهيزه بكل املعدات واملواد الالزمة.	

• 21 ساعة تدريبية بعنوان »كيف تبدأ مرشوعك الصغري« تم تنفيذها وقد استهدفت 20 شاباً.	

• 21 ساعة يف مبادئ اإلدارة املالية والتسويق تم تنفيذها وقد استهدفت خمسة شبان.	

• 10 ساعات من التدريب املهني الخاص بآليات عمل مسلخ الدواجن تم تنفيذها وقد استهدفت خمسة شبان.	
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مشاريع اإلغاثة الطارئة 
والمساعدات اإلنســــانية:

سادسًا: 
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سادسًا: 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 واإلحتياجات املتالحقة للتجمعات 

السكانية، والتوغالت واالعتداءات املتكررة عىل الناس وممتلكاتهم، وتدمري األرايض واملنشآت الزراعية، والعزل 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 عىل توفري ما يمكن توفريه لتقديم يد العون والدعم للفئات األكثر ترضرا، والسعي للتعويض عن 

النقص الحاد يف الخدمات األساسية. 

تلخيص لبعض من املشاريع واألنشطة االغاثية والطارئة التي نفذها املركز خالل عام 2012:

1. مساندة الطالب األيتام يف قطاع غزة:

يهدف املرشوع الذي مول من قبل مؤسسة التعاون، إىل دعم الطالب األيتام امللتحقني يف املرحلة األساسية والثانوية ومساعدتهم عىل 

مواصلة تعليمهم من خالل:

• املساهمة يف تمكني وصول الطالب األيتام للتعليم املدريس من خالل تزويدهم باملستلزمات املدرسية الالزمة.	

• تخفيف العبء االقتصادي عن أهاليهم وتمكني الطالب من العودة للمدرسة كسائر الطالب يف املدارس.	

لقد عمل طاقم املركز بكل طاقته لتوفري املستلزمات الرضورية لتمكني الطلبة األيتام من االلتحاق بمدارسهم مما خفف من األعباء 

االقتصادية عن أرسهم وأعاد الفرحة واالبتسامة لهؤالء الطلبة. وقد أشار املسح الذي تم تنفيذه أن %95 من العائالت أشاروا إىل أن 

املرشوع قد ساهم بشكل كبري يف تخفيف األعباء االقتصادية عن كاهلهم.

أهم مخرجات املرشوع:

التعليم -  األيتام وبيانات  البيانات األساسية عن  التعليم تشمل كافة  األيتام يف مرحلة  بيانات محدثة بكافة أسماء  قاعدة 

واملستوى الدرايس.

1,068 طالباً وطالبة يف مرحلة التعليم يف برنامج مستقبيل استلموا زياً مدرسياً كامالً بما يتناسب مع املستوى الدرايس، - 

الجنس ونوع املدرسة. وشمل الزي عىل: )2 زي مدريس و2 كنزة شتوية وحذائني(.

مدرسية -  قرطاسية  عىل  تحتوي  مدرسية  حقيبة  استلموا  مستقبيل  برنامج  يف  التعليم  مرحلة  يف  وطالبة  طالباً   1,068

متكاملة بما يتناسب مع املستوى الدرايس والجنس.

املدرسية لهم ملدة -  املواصالت  347 طالباً وطالبة من برنامج مستقبيل والذين يسكنون بعيدا عن مدارسهم تم تغطية 

أربعة أشهر.

املستلزمات -  وتعبئة  امليداني  املسح  يف  العمل  خالل  من  املرشوع  عرب  توفريها  تم  والعمال  للخريجني  عمل  يومية   225

الدراسية وتوزيعها.
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2. دعم األرس املفتقدة لألمن الغذائي يف مدينة غزة والحفاظ عىل سبل عيش صغار املزارعني: 

برنامج القسائم الرشائية:

الغذائي  التنوع  وتعزيز  الرضورية،  االحتياجات  توفري  إىل  مستمرا،  يزال  وال   2009 عام  منذ  تنفيذه  يتم  الذي  الربنامج،  يسعى 

للعائالت األكثر فقرا وتهميشا من غري الالجئني، والتي تعاني من انعدام األمن الغذائي من خالل قسائم رشائية ومساعدات عينية. 

ECHO . وبتمويل من Oxfam-GB يتم تنفيذ املرشوع بالرشاكة مع مؤسسة

تمكن املرشوع من توزيع 7,010 سلة غذائية من الخرضوات الطازجة، أي  )113.5 طن(  عىل 369 عائلة فقرية يف مدينة غزة وملدة 

20 أسبوعا، وبالتايل تمكني تلك األرس من الحصول عىل غذاء صحي بشكل يحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم،  بينما يتم دعم املزارعني 

الفقراء ومساعدتهم يف تسويق منتجاتهم للحفاظ عىل سبل عيشهم.

3. مرشوع تعزيز الدخل واألمن الغذائي لألرس املهمشة يف القطاع:

بدعم من أوتشا قام املركز بتنفيذ مرشوع تعزيز الدخل من خالل:

• توفري 8,299 يوم عمل ل 169 عامالً عاطالً عن العمل من خالل إعادة تأهيل املرافق العامة.	

• تم توزيع دفعتان من املساعدات النقدية لعدد 240 أرسة فقرية خالل عام 2012 بمعدل 260 شيكل/شهريا لكل أرسة 	

)تم توزيع املساعدات عىل مدار 6 شهور خالل فرتة تنفيذ املرشوع(.

• توفري فرص عمل مؤقت لعدد 255 عامالً من أصل 390 عامالً يف أعمال الخدمات العامة بالتنسيق مع بلدية غزة 	

وبلدية بيت حانون.

• توفري فرص عمل مؤقتة ل 91 خياطاً من أصل 180 خياطاً وانجاز 6,500 قطعة زي مدريس تم توزيعها عىل طلبة 	

املدارس.

4. مساعدة املترضرين من األمطار:

تقديم مساعدة مالية عاجلة ل 77 عائلة من السكان الذين ترضروا من األمطار التي تساقطت عىل قطاع غزة خالل عام 2012 

بقيمة 400  شيكل لألرسة الواحدة.

5. الدعم اإلنساني العاجل يف حالة من األزمة طويلة املدى واملعقدة:

بالرشاكة مع مؤسسة DCA تم انجاز:

توزيع مالبس وقرطاسية مدارس عىل 400 طفل من الذين تأثروا بالحرب عىل غزة بحيث حصل كل طفل عىل ما يعادل 130 دوالراً 

أمريكياً من املالبس والقرطاسية. وقد اعطي األطفال حرية اختيار احتياجاتهم من ضمن الئحة واسعة من املالبس والقرطاسية التي 

توفرت يف محالت تم اختيارها لهذا املرشوع.

2012 بمالبس وقرطاسية تمكنه من  416 طفالً ممن هدمت بيوتهم بشكل جزئي أو كيل خالل الحرب عىل غزة عام  تم تزويد 

العودة اىل مقاعد الدراسة. 
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مستقبل  وضمــان  التعليمية  مسيرتهم  إلكمــال  األيتـام  الطالب  »مسـاندة  مشروع 
مليء باألمل«

قصة نجاح رقم 1: 

عام درايس جديد... بفرحة وبهجة وأمل..

يرسى مودد معيلة ألرسة استشهد معيلها )الزوج( اثناء العدوان الغاشم عىل قطاع غزة عام 2009 تاركاً وراءه تسعة أوالد يف 

عمر الزهور، أكربهم يف الثانوية وأصغرهم يف الروضة، تتحمل األم إعالة األبناء جميعاً وال تملك مصدرا ثابتا للدخل وتعاني من 

ظروف اقتصادية صعبة.

من  استفادت  وقد  التعاون،  مؤسسة  تنفذه  الذي  غزة  أطفال  ألجل  مستقبيل  برنامج  من  املستفيدة  األرس  إحدى  األرسة  هذه 

املرشوع الذي تم تنفيذه مؤخراً من قبل مركز معا بتمويل من مؤسسة التعاون بعنوان “مساندة الطالب األيتام يف قطاع غزة 

ملواصلة مسريتهم التعليمية وضمان مستقبل ميلء باألمل«.

لقد قمنا بعمل زيارة ميدانية لهذه األرسة للتعرف عن قرب عىل أثر املرشوع عىل األرسة واألبناء، لقد سنحت لنا الفرصة بااللتقاء 

بثالثة من األطفال وهم نادين–الصف األول- وسعيد–الصف السادس- واحمد–الصف الثالث- وذلك قبل توجههم ملدارسهم، 

وأثناء حديثنا مع األم حول املرشوع قالت أن هذا املرشوع مهم جداً بالنسبة لها، وهذه هي السنة الثالثة التي يتم تنفيذه معها، 

وأوضحت انه يخفف عبئاً اقتصاديا كبريا عن كاهلها، حيث أن لها 8 أوالد يف املدارس وان تكلفة رشاء الزي املدريس والقرطاسية 

لهم جميعا أمٌر مكلف جدا يفوق 2000 شيكل وال تملك القدرة عىل تلبية هذه االحتياجات الكبرية لهم، ولكن، مع دعم مركز معاً 

وتزويد األرسة بكميات مضاعفة من املستلزمات املدرسية تم تخفيف األعباء االقتصادية عن األرسة.

وأثناء حديثنا مع الطفلة نادين وهي يف الصف األول االبتدائي، أي السنة األوىل لها بالدراسة، قالت لنا وابتسامتها مرسومة 

عىل وجهها »انا مبسوطة كتري، وبحب املدرسة وكمان انا شاطرة باملدرسة وبجيب دايما عرشين من عرشين« وعند سؤالها عن 

الزي والحذاء “اه عاجبني كتري لونه زهر..«.

وقال سعيد يف الصف السادس أن كافة املستلزمات التي تم توزيعها كانت جميلة وأصحابه يحسدونه عليها، وكذلك أحمد فقد 

كان سعيداً بما تم توزيعه، وقال انه يحافظ عىل أغراضه ويرتبها ويحرص أال تتداخل مع أغرض اخوته.

لقد ظهر واضحا اثناء حديثنا مع األم واطفالها، مدى اهمية هذا املرشوع بالنسبة لهم عىل مستوى األرسة او عىل 

مستوى األطفال، أن له اثراً كبرياً يف ترغيب الطالب وزيادة حماسه وإقباله عىل مدرسته وعىل التعليم ما يزيد من 

ثقته بنفسه ويساهم يف ادخال البهجة والرسور عىل قلبه. 

قصص نجـــاح
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برنامج القسائم الشرائية 

قصة نجاح رقم 2

الحرب عىل غزة،  أثناء  الفقراء  املواطنني  الذي استطاع خدمة  الوحيد يف غزة  اإلغاثي  الربنامج  الرشائية كان  القسائم  برنامج 

فلقد مكنت اآللية الفريدة املستخدمة يف املرشوع وهي آلية البطاقات اإللكرتونية املمغنطة، التي تمكن أصحابها من التبضع 

من محل مخصص قريب من مكان السكن ضمن قائمة معينة من املواد الغذائية الصحية، ومن الحصول عىل ما يحتاجونه من 

مواد غذائية ورصف البطاقات يف أيام الحرب)14-2012/11/21(. فلقد بلغت نسبة رصف البطاقات )%99.1( من مجموع 

5226 عائلة مستفيدة. لقد دفع هذا النجاح ونجاحات أخرى ملرشوع الربنامج الغذائي العاملي ملضاعفة عدد العائالت املستفيدة 

لسنة 2013 بحيث يصبح 10200 أرسة.

تقليل الخطر الناجم من 8 برك مياه أمطار ومياه عادمة يف قطاع غزة من خالل تسييجها بشكل مناسب

قصة نجاح رقم 3:

كثرت يف السنوات السابقة الحوادث املتعلقة باألحواض املفتوحة يف قطاع غزة، وتوزعت هذه الحوادث بجميع مناطق قطاع غزة 

من شمالها حتى جنوبها، وال يكاد يخلو حوض مفتوح من بعض الروايات والقصص املتعلقة بتهديد هذا الحوض عىل حياة 

املواطنني، فكان لهذه الحوادث التأثري الكبري عىل حياتهم  وأصبحت تمثل التهديد األكرب عىل حياة أبنائهم. 

ومن هذا املنطلق تدخل مركز معا  ليشارك بوضع حٍد ملعاناة أهلنا  يف قطاع غزة من األخطار الناجمة عن هذه األحواض املفتوحة 

فأصبح الجهة املنفذة ملرشوع انشاء سياج معدني حول ثمانية أحواض مفتوحة مموال من )OCHA(  فكان البد من أخذ عينة 

عشوائية لبعض الناس ملعرفة تأثري املرشوع بعد تنفيذه عىل حياتهم وحياة أطفالهم .

محمد أبو ضباع من منطقة حي الجنينة املجاور لحوض تجميع مياه األمطار، عند سؤاله عن تأثري املرشوع عىل حياته،  أجاب 

بأن إبن اخيه كان يلعب منذ عدة شهور بالقرب من الحوض، فسقط بداخله ولكن لوال مشيئة الله وحال الحوض الفارغ من 

املياه بسبب موسم الصيف، لحلت كارثة ولحدث ما لم يحمد عقباه، ولكن بعد السياج ال يستطيع أي طفل أن يدخل إىل منطقة 

الحوض ملا يتمتع به من متانة وقوة.

أبو عرار أحد السكان املجاورين لحوض تجميع مياه األمطار بمنطقة تل السلطان يملك حوشا للموايش بجوار  عبدالرحمن 

الحوض، وعند السؤال عن رأيه يف املرشوع وعن ايجابياته أجاب بأنه قبل عمل السياج  للحوض كانت الخطورة قائمة بشكل 

كبري عىل املاشية عند دخولها وخروجها من الحوش،  خصوصا بأنه يعترب كبرياً نسبياً بطول 150 مرت تقريبا. وتقع أهمية عمل 

سياج للحوض  يف أن األخري يقع بمنطقة حيوية والكثري من األطفال يلعبون بجواره ويتعرضون للسقوط ولكن بعد التسييج 

أصبحت املنطقة شبه آمنه.

وعند سؤال السيد محمود عبد الرؤوف صيام مدير املدرسة  الواقعة بتل السلطان بجوار األحواض، أجاب: »بأن طلبة مدرسته 

يمرون بمرحلة املراهقة ما يزيد من حاالت التمرد والترسب خارج املدرسة، ويعترب حوض مضخة مياه الرصف الصحي بتل 
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السلطان أو حتى حوض تجميع مياه األمطار بتل السلطان هو الوجهة األوىل للطالب عند الهروب، ولوال مشيئة الله لسمعنا عن 

عدة حوادث مؤملة بسبب خطورة هذه األحواض، ولهذا يعد السياج خطوة من خطوات األمان عىل طالبنا«.

ولكن املواطن  أحمد زعرب املجاور لحوض مضخة مياه الرصف الصحي بتل السلطان أجاب بنربة املتحمس:

»من املؤكد بأن السياج قد أثر عىل حياتي ... يكفيني بأنني أصبحت أستمتع بمذاق النوم« .. وعند سؤاله عن عالقة النوم بالسياج 

أجاب:

“كنت أسمع من الجميع عن حوادث غرق األطفال يف األحواض املفتوحة، وانتابتني أياٌم من الفزع والرعب بعد سماعي عن غرق 

طفلني يف أحواض الرصف الصحي يف مدينة خانيونس وأصبحت افزع عند اتصال أهل بيتي عىل الهاتف املحمول. متخيال نبأ 

مقتل أحد أطفايل يف حوض املضخة، وأصبحت أنبه أطفايل دائما وأضع بعض السواتر الهشة عىل أطراف الحوض لعل وعىس 

تقي األطفال من السقوط يف الحوض وبالرغم من تنبيهي ألطفايل بشكل مستمر،  إال أنني يف أغلب األحيان أمنعهم من الخروج 

للعب ألن منزيل مجاور للحوض املفتوح، عدا عن الكوابيس الليلية باحتمال غرق احد من أطفايل، ولكن بعد السياج ومشاهدة 

ما به من قوة ومتانة أصبح للنوم متعة يف حياتي، وأصبحت مطمنئ البال. 
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مركز المصادر التنموية
استمر العمل يف تطوير مركز املصادر من حيث إضافة كتب ومراجع ودوريات جديدة ملحتوياته. وجرى تحديث املكتبة عىل املوقع 

االلكرتوني للمركز، لتسهيل البحث يف قاعدة املعلومات الخاصة باملكتبة ومحتوياتها من الكتب والوثائق. 

يوجد يف املركز ما يزيد عن 9,800 كتاب ووثيقة  يف مجاالت التنمية واإلدارة والتدريب والبيئة والزراعة واملرأة، باإلضافة إىل األرشطة 

واألدلة التدريبية. واملكتبة مصنفة عىل الكومبيوتر ومفتوحة لالستخدام من قبل الجمهور.

ونود توجيه شكرنا إىل جميع املؤسسات األهلية والحكومية وبعض من املؤسسات الدولية، التي استمرت بإهداء منشوراتها الحديثة 

للمركز. ويقوم املركز بتوزيع منشوراته وتبادلها مع تلك املؤسسات.
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إصدارات المركز خالل عام 2012
تشكل منشورات املركز جزءاً أساسيا من املشاريع التنموية التي يتم تنفيذها، كما أنها تستخدم كوسيلة توعية وتنمية قدرات إضافة 

إىل وسيلة ناجحة يف عمل املركز يف مجال املنارصة والضغط. وقد شهد عام 2012 غزارة يف اإلنتاج والنرش. وتمكن املركز من إصدار 

24 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 يف املشاريع دورا أساسيا يف إنشائها وتحديثها. نذكر من أهم هذه 

املنشورات:

األجندة السنوية لعام 2012:. 1

مركز معا يهدي أجندته للعام 2013 للمرأة الفلسطينية العاملة واملناضلة واألم 

متناوالً الواقع والتحديات التي تواجه نصف املجتمع

باللغة  الصادرة  السنوية  أجندته  التنموي/معا،  العمل  مركز  يخصص  الرابع  للعام 

الراهنة  الفلسطينية  الحياة  جوانب  من  مفصيل  جانب  عىل  الضوء  لتسليط  االنجليزية 

املستقلة  املوعودة  بالدولة  للنهوض  الحلول  ومناقشاً  والتحديات  الواقع  مستعرضاً 

اإلثنتي  السنة  أشهر  معا  يخصص  الجديد،  العام  هذا  أجندة  يف  السيادة.  وكاملة 

عرشة لرشيان حياة املجتمع ونصفه “املرأة”  ملا تلعبه من دور مركزي وهام يف 

بنية املجتمع الفلسطيني، بحيث يضع معاً -الذي ما فتئ يويل املرأة اهتماماً بالغاً 

23 عاماً- الخطوط العريضة  من خالل مشاريعه التنموية املختلفة منذ تأسيسه قبل 

لجوانب عدة من نضال املرأة يف التعليم، العمل، املجتمع املدني القيادة، الصحة، املقاومة، 

األسريات والشباب. أمالً يف استنباط سياسات أكثر إرشاقا وحقوق عادلة تحت مظلة الدولة 

الفلسطينية املستقبلية. 

وقد جاء يف مقدمة األجندة التي ازدان غالفها بصورة إلمرأة فلسطينية من الريف تسري يف ربوع حقل أخرض: “بالرغم من 

النجاح الذي حققته املرأة الفلسطينية عىل مختلف الصعد، إال أن لألفكار املجتمعية النمطية السائدة عن املرأة يف جميع أنحاء 

األرايض الفلسطينية، تأثري كبري يشكل يف أحياٍن كثرية عائقاً يحرم املرأة من االنخراط يف كثري من املهن واألنشطة وخاصة 

التعليم، وبالرغم من أن %60 من شهادات التعليم العايل يف فلسطني هي للنساء، تبلغ البطالة للحاصالت عىل البكالوريوس 

أو املاجستري ما نسبته 37%.

الفلسطينية  املرأة  التي تواجه  التحديات والفرص  املركز االلكرتوني: “إن  املتوفرة عىل موقع  وجاء أيضا يف مقدمة األجندة 

متعددة ومتقاطعة فهي كفلسطينية عليها االنخراط يف النضال الوطني من أجل الحرية، ما يعرضها لالحتالل وسياساته من 

حواجز الذل، مصادرة األرايض االعتقاالت، هدم بيوت، وكل أشكال العنف األخرى. ولكونها تعيش يف مجتمع محافظ، فهي 

تناضل من أجل حريتها الشخصية وضد بعض القوانني الظاملة، ونضال املرأة الوطني مرتبط بنضالها القانوني واملجتمعي، 

ما يقود إىل تقدم املجتمع الفلسطيني بأكمله. وعىل الرغم من وجود الكثري مما يتطلب إنجازه يف قضايا النوع االجتماعي 

“الجندر” إاّل أن القوة واملثابرة التي تملكها املرأة الفلسطينية ال جدال فيها طاملا حافظت عىل ديمومتها”.
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دليل املهارات الحياتية: . 2

إعادة تصميمه  وتم   2011 عام  األوىل خالل  أعد وطبع يف نسخته  تدريبي  دليل  وهو 

وتحديثه وطباعته يف نسخة ثانية عام 2012 بدعم وتمويل من الحكومة اليابانية عرب 

منظمة اليونسيف. يهدف الدليل اىل:

• تزويد املنشطني بمادة مرجعية أساسية يف مواضيع تهم الشباب والطالئع وتندرج 	

تحت عنوان املهارات الحياتية مثل املهارات النفسية والذهنية واالجتماعية الالزمة 

النتقال الفرد من مرحلة الطفولة إىل النضج بطريقة صحية وايجابية.

• لتي تزويد املنشطني والعاملني يف مجال املهارات الحياتية باألنشطة والتمارين الالزمة 	 ا و

تساعدهم عىل العمل مع الطالئع والشباب بيرس وفعالية ضمن إطار املواضيع املنتقاة 

يف حقل املهارات الحياتية.

• املهارات 	 الجماعي يف مواضيع  امليداني والعمل  املمارسة والعمل  البناء عليه وتطويره من خالل  خلق أساس يمكن 

الحياتية.

دليل التكيف االيجابي:. 3

هو دليل تدريبي يستهدف العاملني يف مجال الدعم النفيس واالجتماعي مع األطفال من سن 15-12. تم بناء الدليل عىل اساس 

حقوق الطفل وتمكينه.  يحتوي الدليل عىل 12 جلسة كل جلسة تعالج موضوعا محددا وهي:

الجلسة األوىل عبارة عن تعارف وكرس جليد وبناء ثقة . 1

الجلسة الثانية: مجتمعنا وتتحدث عن دور الطفل يف املجتمع وعن تكاملية األدوار يف املجتمع. 2

الجلسة الثالثة تتحدث عن الصداقة . 3

الجلسة الرابعة عن حقوق الطفل . 4

الجلسة الخامسة بعنوان جسدي ملكي وهي تتحدث عن التحرش الجنيس . 5

الجلسة السادسة عن رد الفعل الطبيعي لألحداث الغري طبيعية . 6

الجلسة السابعة عن املشاعر . 7

الجلسة الثامنة ما هو العنف . 8

الجلسة التاسعة فهم النزاع. 9

الجلسة العارشة حل النزاع . 10

الجلسة الحادية عرشة عالم يسوده السالم . 11

الجلسة األخرية إنهاء . 12

تحتوي كل جلسة عىل خطط مفصلة لجلسات متسلسلة

ما يميز هذا الدليل هو تطبيقه يف أكثر من دولة، ومن جهة مركز معاً فقد قام برتجمته وتكييفه للوضع الفلسطيني ومقاربته 

مع عاداتنا وتقاليدنا. كما أن الرسومات التي احتواها الدليل مرسومة يدويا من قبل فنانة فلسطينية. 



التقــــــــرير  السـنـــــويمركز العمل التنموي/معــًا

 2012 

119

ألبوم أغاني لألطفال:. 4

فعاليات  وضمن  الدولية  الطفل  إنقاذ  مؤسسة  من  وبتمويل  املركز  أطلق 

»يال نخربش«. يتضمن  بعنوان  لألطفال  ألبوماً  االيجابي  التكيف  مرشوع 

أغاٍن تحمل مضامني ايجابية موجهة لألطفال مثل تعزيز الحوار،  ثماني 

وأهمية وجود نظام تعليمي محفز لإلبداع والنقد، باإلضافة إىل التشجيع  عىل 

العادات الصحية والرياضة ونبذ العادات الضارة مثل التدخني، كما تضمنت 

األغاني قيماً عدة تشجع عىل اللعب وتؤكد عىل أهمية حق األطفال يف الرتفيه. 

وقد نفذ األلبوم فنياً من قبل مؤسسة دار قنديل للثقافة والفنون، وتم تزيينه 

برسومات للفنانة منار نعريات. وقد تضمن تشكيلة من األغاني الهادفة وهي: 

يال نخربش، التفاهم، عىل دلعونا، الدخان، املدارس، محال الشجرة ، العب ارضب، يا حاليل يا مايل. 

يخاطب األلبوم الطفل الفلسطيني لتعزيز سلوكياته االيجابية وتحفيزه عىل التعلم وإطالق العنان إلبداعاته، عرب كلمة هادفة 

تصل بطريقة شيقة وممتعة من خالل أغاٍن جميلة اللحن وسلسة.

كما يهدف األلبوم اىل خلق ثقافة بديلة تعنى بالطفل الفلسطيني الذي يشكل أكثر من نصف املجتمع، ويمثل مستقبله كامال، 

وذلك عرب تشجيع ثقافة التطوع، املبادرة، تحمل املسؤولية والريادة واالعتزاز بالثقافة الوطنية الفلسطينية. 

نرشة عن املخدرات: . 5

تم  املجتمع ككل.  اإلنسان وعىل  املخدرات عىل صحة  تثقيفية عن مخاطر  نرشة توجيهية 

إنقاذ  مؤسسة  من  بتمويل  املقدسيني  لألطفال  االيجابي  التكيف  مرشوع  ضمن  إعدادها 

الطفل وتوزيعها عىل املدارس التي نعمل معها يف مدينة القدس.

التغري املناخي يف الوطن العربي: آليات الدفاع واملواجهة - الحالة الفلسطينية. 6

املنطقة  يف  املناخيني  والواقع  بالبنية  املتصلة  واملؤرشات  االتجاهات  الدراسة  هذه  تعالج 

أو  القائمة  واالسرتاتيجيات  السياسات  وتناقش  بخاصة؛  فلسطني  ويف  بعامة،  العربية 

تلك التي تقرتحها الدراسة ملواجهة التغريات املناخية يف املستويني الفلسطيني والعربي.  

االنبعاثات  لخفض  وتطبيقية  عملية  وآليات  وحلوال  أفكارا  الدراسة  تطرح  وباإلضافة، 

الصديقة  الطاقة  بدائل  استخدام  وتعزيز  ولتشجيع  املحلية،  االقتصاديات  يف  الكربونية 

للبيئة وللصحة العامة.

3

4

1

ماهي المخدرات؟ 
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املرشد يف البستنة العضوية: . 7

الزراعات  مجال  يف  هاما  مرجعا  الدليل  يعترب  العضوية.  البستنة  مجال  يف  التطبيقي  الدليل  عن  واملحدثة  املعدلة  النسخة  صدرت 

العضوية عىل الصعيد املنزيل.  اشتمل الدليل عىل األجزاء التالية:

الجزء األول: املمارسات والتقنيات الزراعية يف البستنة العضوية

• الوحدة األوىل: نقطة االنطالق	

• الوحدة الثانية: تحضري الرتبة	

• الوحدة الثالثة: تصنيع السماد العضوي	

• الوحدة الرابعة: توفري املستلزمات	

• الوحدة الخامسة: زراعة البذور	

• الوحدة السادسة: زراعة األشتال	

• الوحدة السابعة: املشتل املنزيل البيئي )الدفيئة املنزلية(	

• الوحدة الثامنة: العناية بالبستان العضوي	

• الوحدة التاسعة: التحكم )غري الكيماوي( باآلفات واألمراض الزراعية	

• الوحدة العارشة: جني املحصول 	

• الوحدة الحادية عرشة: نهاية املوسم والتحضري للموسم التايل	

الجزء الثاني: أساليب وتقنيات زراعة بعض أصناف الخضار واألعشاب الغذائية والفاكهة

• الوحدة الثانية عرشة: زراعة بعض أصناف الخضار واألعشاب الغذائية والفاكهة	

األغوار الفسطينية هل ستصبح كنزا مفقودا:. 8

ملحق صدر ووزع مع جريدة األيام ويعد امتداداً إلصدارات مكثفة عن وألجل األغوار نرشها 

املركز محاوالً حسب قدرته إضاءة ناقوس الخطر أمام صمت العالم بما يتعلق باملنطقة 

املنسية “األغوار« علّه يستفيق. جاء محذراً من مستقبل األغوار إن أحكمت إرسائيل قبضتها 

من  قليلة  سنوات  يف  تختزل  فلسطني  أغوار  مع  السنني  مئات  حكاية  وأصبحت  النهائية، 

امللحق  يغفل  ال  الحقائق  قسوة  من  وبالرغم  الجانب.  أحادية  وسياسته  االحتالل  عنجهية 

أرضهم،  عىل  للحفاظ  يناضلون  الذين  األغوار  يف  الفلسطينيني  وصمود  ملقاومة  االلتفات 

ويقاومون نظام الفصل العنرصي اإلرسائييل، مواصلني اليوم مسرية الصمود بوترية أقوى 

املتلبدة  التهويد الوحشية. وبالرغم من السحب  مما مىض للحفاظ عىل أرضهم رغم حمالت 

يف األفق الفلسطيني، يظل األمل قائماً، كما أن الدعوة مستمرة للمنظمات واملؤسسات العاملية 

واملحلية ليس فقط لاللتفات إىل قضايا منطقة األغوار، بل التحرك لدعم أهايل املنطقة، من أجل 

تحسني ظروف معيشتهم الحياتية والعمل عىل املستويني املحيل والعاملي لضمان حقوق السكان وتوفري 

الحماية لهم. تناول امللحق مجموعة من املواضيع من أهمها:
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• الخدمات العامة يف األغوار تشكو العجز ) ملف حول التعليم والخدمات الصحية(	

• االستنزاف اإلرسائييل لحوض نهر األردن... تغيري يف طبيعة املنطقة 	

• القطاعان الحيواني والزراعي ضحية االحتالل يف األغوار 	

• االنتهاكات البيئية يف األغوار	

• العمالة الفلسطينية يف مستوطنات وادي األردن بني مطرقة الحاجة وسندان قلة األجور	

• قراءة يف كتاب الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني حول محافظة أريحا واألغوار: استثناء البيانات اإلحصائية لألبعاد 	
السياسية واملحافظات الشمالية

• األغوار تنئ من األلغام	

• البحر امليت...كنز أسطوري مهدد بالضياع	

• املياه يف األغوار: خري وفري يسمع الفلسطينيون خريرہ فقط	

• العمالة التايلندية يف مستوطنات غور األردن الزراعية	

• البدو من ترحال إرادي إىل ترحال قرسي	

• السياحة العالجية تشكو املرض... حمامات عني املالح نموذجا	

دراسة عن قطاع األسماك يف قطاع غزة:. 9

أنهى املركز دراسة مسحية شاملة لواقع قطاع الثروة السمكية وصيادي األسماك يف قطاع غزة  وأرسهم بالرشاكة مع مؤسسة قطر 

الخريية خالل عام 2011. وتم طباعة وإصدار الدراسة عام 2012. تعترب الدراسة أهم مرجع حول هذا القطاع الذي تلقى رضبات 

موجعة بفعل سياسة االحتالل وتضييقاته، ومنعه الصيادين من الصيد يف املياه اإلقليمية الفلسطينية.

10 .: Mini Fact Sheetsأوراق حقائق مخترصة

أصدر  املخترصة  الحقائق  أوراق  من  سلسلة  ضمن 

متعددة  مواضيع  تناولت  مكثفة  نرشة   21 املركز 

تحت  واحد  ملف  دفتي  بني  وجمعت  األغوار  تخص 

عنوان:

 Spotlights: Studies on the Problems

 Facing Palestinians Living in the Jordan Valley

مجلة آفاق البيئة والتنمية:. 11

أصدر املركز 10 أعداد جديدة من مجلة آفاق البيئية والتنمية االلكرتونية والتي يمكن تصفحها عرب موقع معا. جاء كل عدد حافل 

بالتقارير واملوضوعات الهامة التي تتناول بالتحليل والصور القضايا البيئية والتنموية يف املستوى املحيل والعربي والدويل. تشكل 

املجلة أهم منرب بيئي يف الوطن العربي ويزيد عدد زوار املجلة عن 15-20 ألف زائر يف الشهر الواحد. ويرسل الرابط االلكرتوني عند 

كل إصدار شهري، إىل ما يزيد عن 8,000 عنوان.
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مجلة »عني عىل البيئة« التلفزيونية:. 12

 إعداد، إنتاج وبث 4 حلقات من مجلة »عني عىل البيئة« التلفزيونية يف تلفزيون وطن )بالرشاكة مع تلفزيون وطن(، وذلك 

حول املحاور التالية:

• هل أصبحت النفايات جزءا من املعالم الجغرافية للعديد من القرى واملدن الفلسطينية؟	

• املدارس املالصقة للمصانع واملناطق الصناعية:  قنابل بيئية وصحية موقوتة.	

• املواد الكيميائية الخطرة يف سلعنا املنزلية:  كيف نتعامل معها وما هي بدائلها اآلمنة صحيا وبيئيا؟ 	

تقارير بيئية صحفية:. 13

أصدر املركز عىل مدار العام 50 تقريرا بيئيا تناولت تلك التقارير العديد من املشاكل والقضايا البيئية التي تشكل تحديات 

حقيقية لبيئتنا وصحتنا بل ولوجودنا املستقبيل. نرشت جميعها يف جريدة القدس وقام بإعدادها فريق معا البيئي إضافة إىل 

بعض الصحفيني الذين يكتبون بشكل دوري يف مجلة البيئة والتنمية.

كتيب تراثي:. 14

ضمن مبادرة حكاية شعب وبجهود  20 متطوعة  تم تجميع مواد تراثية وطباعتها يف كتيب بدعم من املركز .

دليل إدارة الجلسات:. 15

وهو دليل مرشد حول طريقة إدارة  جلسات النقاش. يحتوي الدليل عىل التقنيات واألهدافه واألسئلة املقرتحة ونقاط الرتكيز 

التي يجب عىل مديري الجلسات االلتفات إليها أثناء العمل. تم انجازه ضمن دعم املبادرات الشبابية.

17. Fact Sheets:

• Parallel Realities: Israeli Settlements and Palestinian Communities in the Jor-
dan Valley

• Israeli Imposed Restrictions on the Movement of Agricultural Products from 
Northern West Bank

• Food Security in the Occupied Palestinian Territories

• Position Paper: Towards a Just of Pales-
tinian Development: reassessing inter-
national aid conditions

• Climate Change in the Arab Countries: 
Defense and Confrontation Mechanisms 
)The Palestinian Case(
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18. Case Studies:

• Key Achievements Document: 
Rural Livelihoods and Food 
Security through Capacity 
Development 

• Case Studies of Resilience and 
Livelihoods Building Among 
Vulnerable Palestinian Farmers 
and Women.

19. أفالم قصرية : 

ضمن خطة املركز الخاصة بتسليط الضوء حول ما يجري من انتهاكات صارخة يف األغوار الفلسطينية ضد األرض والبيئة 

واملياه واإلنسان، قام املركز بإعداد أفالم قصرية تصف واقع الحياة واملعاناة يف تلك املنطقة، حيث أعد املركز 5 أفالم قصرية 

باللغة االنكليزية جاءت تحت العناوين التالية:

1. Exploitation of Water in the Jordan Valley.

2. Child Laborers in Israeli Agricultural Settlements in the Jordan Valley.

3. Herders Communities in Jordan Valley.

4. The Palestinians of the Jordan Valley.

5. Palestinian Bedouin in the Jordan Valley - Ras Al-Auja.

20. مجموعة تقارير مصورة عن مشاريع املركز منها: 

1. Construction of Date Refrigerators in the Jordan Valley.

2. Building and Supporting Schools in Area C of the Jordan Valley.

3. Enhancing Palestinian Kindergartens in the Jordan Valley.

نرجو متابعتنا عىل الفيسبوك الخاص باملركز حيث وصل عدد املشرتكني خالل عام 2012 إىل أكثر من 9500 متابع.

يمكنكم الحصول عىل جميع منشورات املركز من خالل تنزيلها عن موقع املركز وهو:

www.maan-ctr.org

Rural Livelihoods and Food Security through Capacity Development

1

Union Aid Abroad–APHEDA

Rural Livelihoods and Food 
Security through Capacity 
Development
Key Achievements Year 1 - Year 3
Funded By AusAID through AMENCA II
Occupied Palestinian Territories

MA'AN Development Center

1

I know you might say 
this is very small, but it 
means a lot to me...

I know you might say 
this is very small, but it 
means a lot to me...
Case Studies of Resilience and Livelihood Building Among Vulnerable Palestinian Farmers and Women 

Union Aid Abroad -APHEDA and MA’AN Development Center
Australia-Middle East NGO Cooperation Agreement Phase II, supported by AusAID 
occupied Palestinian territories

Union Aid Abroad–APHEDA MA'AN Development CenterMA'AN Development Center
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دور المركز في الشبكات واألجسام والحمالت الوطنية والدولية 
أوال: عضوية املركز

1 . PNGO شبكة املؤسسات األهلية

يعترب املركز من األعضاء املؤسسني للشبكة عام 1993، وقد انتخب املركز ملجلس إدارتها لعدة دورات متتالية. وقد أعيد انتخاب املركز 

عام 2010 لدورة جديدة بأعىل األصوات. كما أعيد انتخاب املركز لدورة جديدة حاصدا ثاني أعىل األصوات، ويتابع املركز عرب عضويته 

العامة  الهيئة  العام. كما يشارك مدير فرع املركز يف غزة يف عضوية  الهامة املحلية والدولية. يمثل املركز مديرها  امللفات  العديد من 

وبعض لجانها املختصة.

2 . PENGON الشبكة الفلسطينية للمؤسسات البيئية

إدارتها منذ تأسيسها. تضم  املؤسسني وعضو منتخب  يف مجلس  املركز من األعضاء  1996 ويعترب  الشبكة عام  تأسست 
اعرتف  الفلسطينية وقد  البيئة  والحفاظ عىل  الدفاع  إىل  البيئي. تسعى  املجال  تعمل يف  14 مؤسسة  الشبكة  يف عضويتها 
بالشبكة كفرع ملنظمة Friends of the Earth ويشارك املركز يف مجلس إدارة الشبكة عرب مسئول برنامج اإلعالم البيئي. 

3 . EWASH/  The Emergency Water, Sanitation & Hygiene/ oPt:ائتالف

هو ائتالف مكون من 30 مؤسسة دولية وأهلية ومنظمات األمم املتحدة التي تعمل يف مجال املياه والتصحيح، تأسس عام 
التجمع منذ عدة سنوات. يمثل املركز  التنسيقية لهذا  الهيئة  2002. تم انتخاب مركز معا ممثال عن املؤسسات األهلية يف 
مسؤول املتابعة وتطوير املصادر يف غزة، ويف الضفة مسؤول املتابعة . ويشارك املركز يف مراجعة املشاريع التي تقدم ضمن 

هذا القطاع.

4 . FADOC شبكة

هي ائتالف من مجموعة من املؤسسات الدولية من أجل التغيري املجتمعي  تضم عدداً كبرياً من املؤسسات الدولية يف إفريقيا، 
املركز يف هذه  التجمع. يمثل  النشيطة يف هذا  املركز من املؤسسات  الالتينية، وفلسطني، وفرنسا واملغرب. ويعترب  وأمريكا 

الشبكة مديرة الربامج يف املركز.
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5 . HCT عضوية

 Humanitarian Country يشارك 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 ب Clusters وخاصة . 7
تجمع التعليم والحماية واملنارصة والضغط.

آفاق . 8 وعن  الفلسطيني،  الواقع  وبريطانية حول  وفرنسية  اسرتالية  لوفود  منفصلة  4 محارضات  املركز  عام  مدير  قدم 
ومحددات التنمية يف فلسطني، وعن واقع ودور املؤسسات األهلية يف النضال الوطني وتعزيز صمود الناس.

أوروبية . 9 من جنسيات  450 شخصا  من  يقرب  ما  فيها  األغوار، شارك  إىل  تعريفية  رحلة   35 العام  املركز خالل  نظم 

وأمريكية واسرتالية وكندية، من أعضاء برملان، وصحفيني، وناشطني، وطلبة جامعيني وموظفني من ممثليات غربية، 

ومؤسسات دولية وأمم متحدة وأهلية. تشمل هذه الرحالت زيارات ملناطق متعددة من األغوار، إضافة إىل عقد لقاءات 

مع مجالس محلية ولجان شعبية ومسؤولني تربويني ومؤسسات قاعدية، بهدف التعرف عىل واقع األغوار واالنتهاكات 

اإلرسائيلية التي تمارس يوميا بحق مواطني األغوار بهدف تهجريهم وبالتايل السيطرة عىل ما تبقى من أراٍض زراعية. 

لقد بات هذا النشاط معروفا لكل املؤسسات الدولية ووسيلة مبارشة ملعرفة الواقع عن قرب. وقد ساهم العديد من الذين 

شاركوا يف هذا الربنامج بكتابة مقاالت وتقارير صحفية نرشت يف العديد من وسائل اإلعالم. 

نظم املركز، يف شهر شباط، جولة تعريفية إىل األغوار ل 8 من املدراء اإلقليميني ملؤسسة إنقاذ الطفل يف السويد والدنمرك . 10

ودول أخرى، إضافة إىل نائب رئيس املؤسسة يف أمريكا. 

ثانيا: مشاركة املركز يف االجتماعات واللقاءات التنموية املختلفة:

o  يشارك املركز يف عضوية اللجنة التأسيسية الخاصة باملنتدى الفلسطيني لتحسني سبل العيش ومكافحة الفقر وذلك تحت

.UNDP  رعاية

o  :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

املشاركة يف االجتماعات ممثال عن الشبكة مع رئيس الوزراء والوزارات األخرى لنقاش قضايا تهم املجتمع املدني ��

واملؤسسات األهلية لتعزيز التعاون والتكامل بني العمل األهيل والحكومي. وكذلك تمثيل الشبكة يف االجتماعات التي 

عقدت مع وزارة الداخلية لتطوير الالئحة الداخلية الخاصة بقانون املؤسسات األهلية رقم 1 لعام 2000.
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مشاركة املركز يف االجتماعات القطاعية الخاصة بالخطط املستقبلية للعمل يف قطاع غزة ضمن عدد من 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:

وأرضنا 	  شعبنا  ضد  اليومية  اإلرسائيلية  االنتهاكات  وفضح  عام،  بوجه  الفلسطينية  للقضية  التأييد  حشد 

ومؤسساتنا، وتحديد االحتياجات واألولويات التنموية واإلغاثية لشعبنا ومؤسساته.

للتأثري يف سياسات بالدها تجاه تمويل الربامج واملشاريع 	  الدولية؛  الضغط والتأثري عىل املؤسسات والوفود 

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:. 1

مركز تدريب يف رام الله: 	 

تم انجاز تأهيل املقر القديم للمركز والقائم يف الطابق الرابع من مبنى الغرفة التجارية بدعم من مؤسسة أفيدا عرب منحة 

AMENCA II . وقد تم تحويل مكاتب املركز اىل مركز تدريب يشمل قاعة تدريب كبرية بمساحة 90 مرت مربع وغرفة 

بمركز  الخاص  باألثاث  مجهز  واملركز  ومطبخ.  وحمامات  وكافترييا  التدريب  ملنسق  ومكتب  املركزة  املجموعات  لعمل 

التدريب وباألجهزة التدريبية املعينة.
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االنتقال إىل مقر جديد يف غزة:

تـم االنتهاء من تشـطيب املقـر الجديد 

لفـرع املركز يف مدينة غـزة والذي تبلغ 

مسـاحته حـواىل 600 مرت مربـع. وقد 

تم تشـطيبه ليتالءم واحتياجات املركز 

من مكاتب وقاعات اجتماعات وتدريب 

ومرافق صحية وخدماتية، وتم االنتقال 

إليـه يف األول مـن ترشيـن ثانـي عـام 

 .2012

شقة املركز يف غزة:	 

لجمعية  مؤجرة  املركز  شقة  تزال  ال 
الهالل األحمر القطري.

تجهيزات مكتبية: 	 

تم توفري مجموعة من األجهزة املكتبية والحواسيب املحمولة للمركز وفروعه وخاصة يف غزة، لتعزيز كفاءة العمل.

سلم وظيفي جديد:	 

تم اقرار السلم الوظيفي الجديد للمركز، بعد أن قام خبري مختص بإجراء دراسة مقارنة لواقع الرواتب يف املؤسسات 

األهلية الشبيهة باملركز. وشملت الدراسة 17 مؤسسة. وقد بدء العمل بالكادر الجديد عام 2012.

تطوير كادر املركز:	 

يسعى املركز إىل االستثمار يف كادر املركز وتطوير قدرات العاملني فيه لتحسني كفاءتهم وفاعليتهم ومهنيتهم. فقد مكن 

املركز مجموعة من موظفيه من املشاركة يف دورات تدريبية تتوافق ومجاالت عملهم، وقد شارك 10 موظفني يف دورات 

تدريبية خالل عام 2012 يف الضفة والقطاع. كما أوفد املركز بعض املوظفني إىل خارج الوطن  يف زيارات تبادلية مع 

مؤسسات عربية وأجنبية للمساهمة يف التعرف عىل تجارب اآلخرين وعىل التعريف بالتجربة الفلسطينية يف املجال التنموي.

اجتماع الهيئة العامة للمركز:	 

الله  الهالل األحمر يف رام  العامة يف قاعة  للهيئة  العادي   السنوي  2012 االجتماع  أول  11 ترشين  بتاريخ  املركز  عقد 

وقاعة املركز يف غزة عرب الفيديو كونفرنس. شارك يف االجتماع 41 عضوا من أصل 65 عضواً يشكلون مجموع الهيئة 

العامة للمركز. تم مناقشة التقارير املالية واإلدارية الخاصة بعام 2011 وإقرارها، كما حددت الهيئة بعض التوجهات 

اإلسرتاتيجية للمركز. 
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الشركاء الدوليون والجهات الداعمة للمركز لعام 2012
تمكن املركز من الحصول عىل تمويل ملشاريعه، التي نفذت أو أستكمل تنفيذها خالل عام 2012 ، من 29 مؤسسة دولية وعربية. 

والجدول التايل يبني أسماء تلك املؤسسات.

Action Against Hunger)ACF INTERNATIONAL 
NETWORK(

مؤسسة العمل ضد الجوع 1

Arab Fund For Economic & Social Development الصندوق العربي للتنمية االجتماعية واالقتصادية 2

AFPS جمعية التضامن فلسطني فرنسا  3

Australian People for Health, Education and De-
velopment Abroad )APHEDA( Australian Aid

افيدا / اسرتاليا والوكالة االسرتالية للتنمية 4

British Council املجلس الثقايف الربيطاني 5

Australian Aid وكالة التنمية االسرتالية 6

CARE International مؤسسة كري الدولية 7

Cordaid كورد ايد 8

Dan Church Aid )DCA( دينيش تشريش ايد 9

German Agency for International Cooperation الوكالة االملانية للتعاون الدويل 10

Heinrich Boll Stiftung  مؤسسة هنريش بول 11

IFAD/International Fund For Agricultural De-
velopment

الصندوق الدويل للتنمية الزراعية 12

Ministry of A griculture/ PNA  وزارة الزراعة 13

New Zealand Embassy/ Ankara  سفارة نيوزيالند يف أنقرة 14

NGO Development Center )NDC( مركز تطوير املؤسسات األهلية  15

Norwegian  Representative Office مكتب املمثلية النرويجيه  16

Oxfam/ GB  مؤسسة اكسفام- بريطانيا 17

Oxfam/ Holland  مؤسسة اكسفام- هولندا 18

Office for the Coordination of Humanitarian Af-
fairs/ OCHA 

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  19

OPEC Fund for international Development صندوق أوبيك للتنمية الدولية 20

Spanish Cooperation for Development/AECID وكالة التنمية االسبانية 21

Save the Children/ Sweden مؤسسة انقاذ الطفل/ السويد 22

Save the Children/ Denmark مؤسسة انقاذ الطفل/ الدانمارك 23

SOLIDARITE SOCIALISTE/ Belgium  مؤسسة التضامن  االشرتاكي البلجيكي 24

UNDP  برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 25

UNICEF يونيسف  26

UN- Women  هيئة األمم املتحدة للمرأة 27

Welfare Association مؤسسة التعاون 28

World Vision مؤسسة الرؤية العاملية 29

GEF/SGP/UNDP مرفق البيئة العاملي/برنامج املنح الصغرية 30
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الهيكل التنظيمي للمركز
تنقسم هيكلية املركز إىل جزئني األول يمثل الحاكمية والثاني يمثل اإلدارة التنفيذية

حاكمية املركز:

الهيئة العامة. 1

تقوم الهيئة العامة للمركز، واملؤلفة من 62 عضوا، بتحديد سياسات واسرتاتيجيات املركز؛ وهي املسؤولة عن اتخاذ القرارات 

املتعلقة باألهداف العامة للمركز والقرارات املتعلقة بسياساته وأهدافه اإلسرتاتيجية.

تضم الهيئة العامة مجموعة من الخرباء يف مجاالت شتى كاالقتصاد والزراعة وإدارة األعمال، التنمية املجتمعية، دراسات املرأة 

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. ويف أيلول 2011 تم توسيع الهيئة العامة للمركز 

بإضافة 20 عضوا جديدا  منهم 14 من الضفة و6 من قطاع غزة.
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والجدول التايل يبني أسماء أعضاء الهيئة العامة للمركز مرتبة حسب األبجدية وهم:

مجدي يعقوب الشوميلعمر عثمان الحروبراجي جميل مصلحإبراهيم عبد الله الشطيل

مكارم عبد الرازق عوضعمر عبد الرازقرانية يارس جربأحمد حسن أبو غوش

مصطفى محمد الكحلوتعودة شحادة الزغموريرامز سمري صالح خلفاحمد شحادة زهران

مزنة توفيق الشهابيعيىس جميل شحادةربحي سليمان قطامشأليكس شفيق كتاب

مها صبحي أبو شوشة عوادكارول نقوال حرصي زياد داود عبد اللهاماني رزق عبد الرحيم الربعي

منال محمد حسني النجاركرم زكي أمني بدر سامي سعيد أبو سلطانأمل ترزي

منري زريف رفيديلبنى  برنارد الشوميلسامي صليبا خرضإياد الهامي جودة

ميس الريم صالح زحيكةلييل الياس حبش سلوى الربغوثي الفقيهإيمان عزات األغا

نائل أحمد يونسلينا داود طه سمر ميخائيل حرصيبسام حامد الولويل

نازك سعيد عنبتاويلونا الياس جميل سعادة سمري عثمان حليلةبسام سابا يوسف مصلح

نجاد صالح غنامليليان ترزي سيف الدين عبد الله الديكبسمة خرض أبو صوي

نضال محمد العزةهدى بهجت محمود لبان طلعت اسعد ابراهيم بظاظوجرب سليمان قديح

نزر خليل جريس الحلتةمازن توفيق سنقرط طالل نارص الدينجيهان حلو ميخائيل

محمد ماهر هاشم املبيضماهر صالح صايف عبد الفتاح القلقييلحسام عبد الكريم املدهون 

محمد عيل محمد العروقيمحمد روحي عزت شعث عثمان محمد داوود داودحسن زيادة 

ممثل منتخب عن املوظفني عرفات حسني عصفورحنني 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.

بتاريخ 2010/10/10 قامت الجمعية العمومية بانتخاب مجلس إدارة جديد بعد انتهاء مدة املجلس السابق التي 

استمرت عامني. والجدول التايل يبن أسماء مجلس اإلدارة الحايل:

املوقعاالسم

رئيس مجلس اإلدارةد. راجي مصلح

نائب الرئيسمنال البشيتي

أمني الصندوقأحمد حسن أبو غوش

السكرتريبسمة أبو صوي

عضو )استقالت الحقا(أماني رزق 

عضومنري رفيدي

عضومصطفى الكحلوت

عضو )قدم استقالته خالل السنة(حسن زيادة

عضومها أبوشوشة عواد

انتخب بديال عن حسن زيادةسامي أبو سلطان

بتاريخ 2012/10/11 تم انتخاب مجلس إدارة جديد وهو:

املوقعاالسم

رئيس مجلس اإلدارةد. راجي مصلح

نائب الرئيسمنال حسني النجار

أمني رسأحمد حسن أبو غوش

امني الصندوقعودة شحادة الزغموري

عضوسيف الدين عبدالله الديك 

عضومكارم عبد الرازق عوض

عضوحنني صربي العقاد

عضوابراهيم عبدالله الشطيل

عضوسامي سعيد أبو سلطان

لجان مجلس اإلدارة:. 3

ينبثق عن مجلس اإلدارة اللجنة املالية التي ترشف عىل األمور املالية للمركز، وتضم يف عضويتها رئيس املجلس وأمني الصندوق، 

إضافة إىل املدير العام واملدير املايل، ولجنة التوظيف املسؤولة عن توظيف الكادر الذي يحتاجه املركز، وفق سياسات وإجراءات 

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 علية املسؤول املايل يف رام الله الزميلة رانيا الجعربي، واملسئول املايل يف فرع غزة الزميلة منال الحسنات 

مسئولة عن جميع املجاالت املالية يساندها طاقم فني مختص وتكون الزميلتان مسئولتان 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 مسئوال عن كل ما يجري 

بالفرع عرب املسئول املايل ومدير الربامج ومدير شئون املوظفني والشئون اللوجستية ومدير املتابعة وتجنيد املصادر الزميل 

إيهاب أبو حسني. 

مسئول الشؤون اللوجستية وشؤون املوظفني: . 5

وهو الزميل باسل دبور مسؤول شؤون املوظفني والشؤون اللوجستية والتي تشمل املشرتيات يف غزة. 

فريق إدارة الربنامج. 6

يعمل الفريق بشقيه يف الضفـة والقطاع بشكل متكامل ومتناغم، ولكن وبسبب خصوصية الوضـع يف القطـاع وصعوبة 

التواصل، يعمل شقا الفريق بدرجة عالية من املرونة التي يفرضها الواقع القائم، مع الحفاظ عىل وحدة املركز وتكامـل 

الربامج عىل سري  املايل ومدير  العام واملدير  املدير  املركز. ويرشف  برامجه ومشاريعه استنادا إىل رؤية ورسالة وأهداف 

القطاع.  يف  الربامج  ومسؤول  الحسنات  منال  الزميلة  غزة  يف  املايل  واملسؤول  قديح  جرب  الزميل  الفرع  مدير  عرب  العمل 

والجدول التايل يبني ذلك:

مساعدة مالية

محاسبني
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األسمالوظيفة

الضفة:

سامي خرض املدير العام 	�

ساندرا رشيد مدير الربامج 	�

نارص النابليس املدير املايل 	�

رانيا الجعربياملسؤول املايل 	�

جوني مسلم مسؤول برنامج األمن الغذائي والتطوير الزراعي 	�

جورج كرزم مسؤول برنامج اإلعالم البيئي 	�

غادة القدومي مسؤول برنامج الشباب والطالئع 	�

رشوق حجاوي مسؤول برنامج تطوير املرأة 	�

مسؤول برنامج التنمية املجتمعية 	�

وهيب حننيمسؤول تكنولوجيا املعلومات 	�

سامي بكرمسؤول وحدة املتابعة وتخطيط املشاريع	�

فرع غزة:

� جرب قديحمدير الفرع 	

� لؤي الوحيديمسؤول الربامج 	

� منال حسناتاملسؤول املايل 	

� إيهاب أبو حسنيمسؤول املتابعة وتجنيد األموال 	

� أحمد صايفمسؤول برنامج الزراعة، األمن الغذائي، املياه والبيئة	

� باسل دبورمدير الشؤون اللوجستية وشؤون املوظفني 	

� ليىل البيوميمسؤول برنامج التنمية املجتمعية 	

� رغدة رمضانمسؤول تكنولوجيا املعلومات 	

فرع جنني:

� حسن أبو الربمدير الفرع	

مدير فرع جنني:. 7

يدير فرع جنني الزميل حسن أبو الرب حيث يقوم بإدارة الفرع والكادر العامل فيه واملكون من مجموعة من املهندسني 

الزراعيني.. 

مدراء الربامج . 8

هم مدراء الربامج التنموية يف الضفة والقطاع، والذين يرشفون عىل تنفيذ الربامج التنموية من خالل مجموعة من مدراء 

ومنسقي املشاريع.

مدراء ومنسقو املشاريع . 9

يعمل يف املركز طاقم تنفيذي مهني يعني من مجلس اإلدارة وفق سياسة واضحة وشفافة ومعلنة، عىل أساس إعطاء الفرص 

املتكافئة للجميع عىل أسس مهنية.



التقــــــــرير  السـنـــــويمركز العمل التنموي/معــًا

 2012 

139

قائمة بأسماء بعض  المؤسسات الوطنية والمحلية الشريكة للمركز خالل عام 2012 

عمل املركز خالل عام 2012 مع ما يزيد عن 235 مؤسسة فلسطينية توزعت ما بني وزارة وبلدية ومؤسسة أهلية ومركز نسوي ونادي 

شبابي ومؤسسة قاعدية. استندت العالقة مع هذه املؤسسات عىل أساس الرشاكة واالحرتام والعالقة التكاملية. 

الجدول التايل يبني الجزء األكرب من هذه املؤسسات يف قطاع غزة

اسم املرشوع الذي استفادوا منهمكان املؤسسةاسم املؤسسة  

EIDHRالشمالجمعية األدهم الخريية

EIDHRالشمالجمعية الزراعات اآلمنة

EIDHRالوسطىجمعية براعم األمل واملحبة.

EIDHRالشمالجمعية املزارعني الفلسطينيني

EIDHRالوسطىالجمعية املحلية للخدمات املجتمعية.

EIDHRالشمالهيئة املستقبل للتنمية

EIDHRغزةجمعية فلسطني الغد

EIDHRخانيونسجمعية اهايل املوايص الخريية

EIDHRالوسطىجمعية املصدر للتنمية الريفية

EIDHRالشمالجمعية العطاء الخريية

EIDHRغزةجمعية اآلفاق للتنمية

EIDHRخانيونسجمعية النهضة إلنماء املجامع الريفي

EIDHRغزةالجمعية األهلية لحماية شجرة الزيتون

EIDHRغزةمركز الربامج النسائية

EIDHRغزةجمعية رشق غزة إلنماء األرسة

EIDHRالشمالجمعية تطوير بيت الهيا

EIDHRغزةجمعية زاخر لتطوير قدرات املرأة.

EIDHRرفحجمعية التوعية واإلرشاد الزراعي

الرشاكة من أجل التنميةاملغازيمركز املغازي الثقايف

الرشاكة من أجل التنميةدير البلحالهيئة الفلسطينية للتنمية

الرشاكة من أجل التنميةجبالياهيئة دار الشباب للثقافة والتنمية

الرشاكة من أجل التنميةرفحنادي خدمات رفح

الرشاكة من أجل التنميةغزةجمعية الخريجات الفلسطينيات

حماية سبل املعيشة و املساعدات الغذائية يف األرايض غزةمستشفى العودة - )اتحاد لجان العمل الصحي(
الحتلة. املرحلة السادسة.
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حماية سبل املعيشة و املساعدات الغذائية يف األرايض الجمعية الفلسطينية لتأهيل املعاقني
الحتلة. املرحلة السادسة.

حماية سبل املعيشة و املساعدات الغذائية يف األرايض جمعية مربة الرحمة لألطفال
الحتلة. املرحلة السادسة.

حماية سبل املعيشة و املساعدات الغذائية يف األرايض جمعية أطفالنا للصم
الحتلة. املرحلة السادسة.

حماية سبل املعيشة و املساعدات الغذائية يف األرايض راهبات إرسالية املحبة
الحتلة. املرحلة السادسة.

حماية سبل املعيشة و املساعدات الغذائية يف األرايض جمعية رعاية األطفال املعوقني »شمس«
الحتلة. املرحلة السادسة.

حماية سبل املعيشة و املساعدات الغذائية يف األرايض جمعية معهد األمل لأليتام
الحتلة. املرحلة السادسة.

حماية سبل املعيشة و املساعدات الغذائية يف األرايض غزةجمعية أرض اإلنسان الفلسطينية الخريية -
الحتلة. املرحلة السادسة.

حماية سبل املعيشة و املساعدات الغذائية يف األرايض غزةجمعية الحق يف الحياة 
الحتلة. املرحلة السادسة.

حماية سبل املعيشة و املساعدات الغذائية يف األرايض جمعية أصدقاء تأهيل املعاقني برصيا
الحتلة. املرحلة السادسة.

حماية سبل املعيشة و املساعدات الغذائية يف األرايض جمعية النورين لتأهيل املعاقني
الحتلة. املرحلة السادسة.

حماية سبل املعيشة و املساعدات الغذائية يف األرايض جمعية الوفاء الخريية
الحتلة. املرحلة السادسة.

أجيالبيت الهياجمعية تطوير بيت الهيا

-بناء القدرات للمؤسسات العاملة يف املنطقة املستهدفة خزاعةجمعية بيت املستقبل الخريية
حيث استفادوا من منحة بقيمة 7500 دوالر أمريكي 
لتنفيذ مرشوع عطاء بال حدود لنساء قرى محافظات 

خانيونس

بناء القدرات للمؤسسات العاملة يف املنطقة املستهدفة خزاعةجمعية مركز خزاعة للزراعة املستمرة
حيث استفادوا من منحة بقيمة 7500 دوالر أمريكي 

لتنفيذ مرشوع تعزيز عمل املزارع من خالل توفري 
أدوات عمل مساعدة يف قرى محافظة خانيونس

بناء القدرات للمؤسسات العاملة يف املنطقة املستهدفة عبسانجمعية الوالء الخريية
حيث استفادوا من منحة بقيمة 7500 دوالر أمريكي 

لتنفيذ مرشوع تحسني الوضع االقتصادي لصغار 
املزارعني

بناء القدرات للمؤسسات العاملة يف املنطقة املستهدفة عبسانالجمعية الريفية للتطوير الزراعي
حيث استفادوا من منحة بقيمة 7500 دوالر أمريكي 

لتنفيذ مرشوع توريد أدوات زراعية للمحافظة عىل 
شجرة الزيتون
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بناء القدرات للمؤسسات العاملة يف املنطقة املستهدفة الفخاريجمعية الفخاري للتنمية الريفية
حيث استفادوا من منحة بقيمة 7500 دوالر أمريكي 

لتنفيذ مرشوع توريد خزانات مياه صالحة للرشب 
للحصول عىل مياه الرشب مجانا

تحسني األمن الغذائي لألطفال يف غزةبيت الهياجمعية تطوير بيت الهيا

تحسني األمن الغذائي لألطفال يف غزةجبالياجمعية تمكني املرأة والطفل جباليا

تحسني األمن الغذائي لألطفال يف غزةغزةمركز النشاط النسائي الشاطئ

تحسني األمن الغذائي لألطفال يف غزةغزةمركز النشاط النسائي الدرج

تحسني األمن الغذائي لألطفال يف غزةبيت حانونمركز النشاط النسائي بيت حانون

تحسني األمن الغذائي لألطفال يف غزةغزةملتقى النجد التنموي

تحسني األمن الغذائي لألطفال يف غزةغزةجمعية رؤيا غزة

تحسني األمن الغذائي لألطفال يف غزةغزةجمعية حماية شجرة الزيتون

تحسني األمن الغذائي لألطفال يف غزةبيت حانونالجمعية التعاونية الزراعية بيت حانون

تحسني األمن الغذائي لألطفال يف غزةجحر الديكجمعية أمل جحر الديك

مرشوع مراكز العائلةبيت حانونجمعية العطاء الخريية – بيت حانون

مرشوع مراكز العائلةمخيم النصرياتنادي خدمات النصريات

مرشوع مراكز العائلةرفحنادي خدمات رفح

تحسني الوضع املعييش لسكان منطقة الشجاعية من مدينة غزةجمعية أمل التعاونية اإلستهالكية
خالل إنشاء تعاونيات للتصنيع الغذائي-املرحلة الثانية

مراكز العائلةاملغازيجمعية براعم األمل واملحبة

مراكز العائلةدير البلحجمعية شباب حكر الجامع

مراكز العائلةغزة-الشجاعيةزاخر لتنمية قدرات املرأة الفلسطينية

مراكز العائلةغزة –التفاحجمعية أجيال لإلبداع والتطوير

مراكز العائلةغزة –الشاطىءمركز الربامج النسائية -الشاطئ

مراكز العائلةغزة –الزيتوننادي الزيتون

مراكز العائلةبيت الهياجمعية تطوير بيت الهيا

مراكز العائلةمخيم جبالياجمعية جباليا للتأهيل

مراكز العائلةمخيم خانيونسجمعية الربامج النسائية – خان يونس

مراكز العائلةتل السلطانمركز الربامج النسائية -رفح

خانيونس –السطر جمعية النهضة إلنماء املجتمع الريفي
الغربي

مراكز العائلة
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خانيونس-عبسان جمعية الرواد للشباب الفلسطيني
الكبرية

مراكز العائلة

مراكز العائلةرفح-البلدجمعية يبوس الخريية

مساحات صديقة للفتيات والفتيانالفخاري جمعية الفخاري للتنمية/ 

مساحات صديقة للفتيات والفتيانبني سهيالجمعية املستقبل الخريية

السطر الرشقي-جمعية الفجر الشبابي
محافظة خانيونس

مساحات صديقة للفتيات والفتيان

مساحات صديقة للفتيات والفتيانمخيم املغازي-مركز الربامج النسائية-املغازي 

مساحات صديقة للفتيات والفتيانمخيم الربيج-نادي خدمات الربيج

مساحات صديقة للفتيات والفتياندوار عسقولةجمعية رؤيا لتنمية القدرات

مساحات صديقة للفتيات والفتيانالنرص جمعية رؤيا شبابية/

مساحات صديقة للفتيات والفتياناللبابيدينادي النرص العربي

مساحات صديقة للفتيات والفتيان/مخيم جبالياجمعية الساحل 

مساحات صديقة للفتيات والفتيانبيت حانونمركز الربامج النسائية-بيت حانون
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جدول بجزء من املؤسسات الرشيكة التي عمل معها املركز يف الضفة الغربية

الضفة الغربية: عمل املركز مع ما يزيد عن 125 مؤسسة فلسطينية 

الجهة الداعمةاملرشوعاملوقعاملؤسسة الرشيكة

أوتشاتأهيل املدارس يف الضفةرام اللهوزارة الرتبية والتعليم

برنامج إدارة املصادر الطبيعية جننيوزارة الزراعة
باملشاركة 

إيفاد

املجلس الثقايف الربيطانياملواطنون الفاعلونالضفة العديد من محافظات الوطن

بلدية رام اللهاألندية البيئية يف املدارسرام اللهبلدية رام الله

هنريش بولاإلعالم البيئيرام اللهتلفزيون وطن
السفارة النيوزلندية يف أنقرة

التضامن االشرتاكي/ بلجيكاالرشاكة من أجل التنميةالبريةمركز الفن الشعبي

التضامن االشرتاكي / بلجيكاالرشاكة من أجل التنميةرام اللهمركز بيسان للبحوث والتنمية

التضامن االشرتاكي / بلجيكاالرشاكة من أجل التنميةبلعنيمركز الهدف الثقايف 

التضامن االشرتاكي / بلجيكاالرشاكة من أجل التنميةصفامركز حنظله الثقايف

التضامن االشرتاكي / بلجيكاالرشاكة من أجل التنميةالبريةنادي الوحدة 

التضامن االشرتاكي / بلجيكاالرشاكة من أجل التنميةالبريةمركز بلدنا الثقايف

التضامن االشرتاكي / بلجيكاالرشاكة من أجل التنميةبيتللونادي بيتللو الريايض

التضامن االشرتاكي / بلجيكاالرشاكة من أجل التنميةكفر نعمةمركز أيام زمان

التضامن االشرتاكي / بلجيكاالرشاكة من أجل التنميةنابلسمنتدى التنوير الثقايف

التضامن االشرتاكي / بلجيكاالرشاكة من أجل التنميةنابلسمركز تنمية موارد املجتمع

التضامن االشرتاكي / بلجيكاالرشاكة من أجل التنميةنابلسجمعية الفتيات املبدعات

التضامن االشرتاكي / بلجيكاالرشاكة من أجل التنميةبيت دجنمركز بيت دجن الثقايف

الرشاكة من أجل التنميةقريوتنادي قريوت الريايض
مساحات صديقة آمنة للطالئع

تأهيل عنارص اإلنتاج يف الضفة الغربية 
وقطاع غزة

التضامن االشرتاكي / بلجيكا
اليونسيف

مؤسسة العمل ضد الجوع االسبانية

املجلس الثقايف الربيطانيدعم املكتباتزبيداتمدرسة زبيدات الثانوية املختلطة 

املجلس الثقايف الربيطانيدعم املكتباتالعوجامدرسة بنات العوجا الثانوية

دعم املكتبةفصايلمدرسة فصايل األساسية املختلطة
تأهيل وتوسيع املدرسة

املجلس الثقايف الربيطاني
أوتشا

عقبة نادي عني السلطان  مخيم 
جرب

مكتب املمثلية النرويجيةتعزيز صمود األغوار

تمكني وتطوير قدرات الشباب يف الجفتلكنادي الجفتلك
األغوار

مركز تطوير

تمكني وتطوير قدرات الشباب يف بردلةنادي األغوار الشمالية
األغوار

مركز تطوير
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تمكني وتطوير قدرات الشباب يف أريحانادي الهالل 
األغوار

مساحات صديقة آمنة للطالئع

مركز تطوير
اليونيسيف

تمكني وتطوير قدرات الشباب يف الديوكنادي الديوك الريايض
األغوار

مركز تطوير

تمكني وتطوير قدرات الشباب يف نادي األغوار الوسطى
األغوار

مركز تطوير

تمكني وتطوير قدرات الشباب يف العوجانادي العوجا الريايض
األغوار

مساحات صديقة آمنة للطالئع

مركز تطوير
اليونيسيف

تمكني وتطوير قدرات الشباب يف زبيداتنادي زبيدات
األغوار

مركز تطوير

تمكني وتطوير قدرات الشباب يف فصايلنادي فصايل
األغوار

مركز تطوير

اليونيسيفمساحات صديقة آمنة للطالئعالقدسمؤسسة برج اللقلق املجتمعي

اليونيسيفمساحات صديقة للطالئعالقدسنادي الهالل املقديس

اليونيسيفمساحات صديقة للطالئعالقدسنادي أبناء القدس

اليونيسيفمساحات صديقة للطالئعالقدسنادي األنصار

اليونيسيفمساحات صديقة للطالئعالطورمؤسسة األمرية بسمة

اليونيسيفمساحات صديقة للطالئعدير أبو مشعلنادي دير أبو مشعل

اليونيسيفمساحات صديقة للطالئععبويننادي شباب عبوين

اليونيسيفمساحات صديقة للطالئعبيت ريمانادي اتحاد بني زيد

اليونيسيفمساحات صديقة للطالئعرافاتنادي رفات الريايض

مؤسسة إنقاذ الطفل الدوليةمرشوع التكيف االيجابي القدسمدرسة النهضة

مؤسسة إنقاذ الطفل الدوليةمرشوع التكيف االيجابي القدسمدرسة ذكور شعفاط/ األونروا 

مؤسسة إنقاذ الطفل الدوليةمرشوع التكيف االيجابي القدسمدرسة إناث شعفاط/ األونروا

مؤسسة إنقاذ الطفل الدوليةمرشوع التكيف االيجابي القدسمدرسة دار األوالد/ خاصة 

مؤسسة إنقاذ الطفل الدوليةمرشوع التكيف االيجابي وادي الجوز مدرسة ذكور القدس/ األنوروا

مؤسسة إنقاذ الطفل الدوليةمرشوع التكيف االيجابي سلوانمدرسة بنات القدس/ األونروا

إنقاذ الطفل الدوليةالتكيف االيجابي القدسمدرسة الحسن الثاني 

إنقاذ الطفل الدوليةالتكيف االيجابيالشيخ سعدمدرسة بنات الشيخ سعد

إنقاذ الطفل الدوليةالتكيف االيجابيالشيخ سعدمدرسة ذكور الشيخ سعد

إنقاذ الطفل الدولية التكيف االيجابيالقدسمدرسة تراسنطة للبنني 

إنقاذ الطفل الدوليةالتكيف االيجابيالقدسمدرسة سيدة البيالر

إنقاذ الطفل الدوليةالتكيف االيجابيصور باهر مدرسة بنات صور باهر 
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مدرسة األيتام/ وزارة الرتبية 
والتعليم

مؤسسة إنقاذ الطفل الدوليةمرشوع التكيف االيجابي القدس

أوتشاترميم وتأهيل املدرسةاألغوارمدرسة فصايل الفوقا

أوتشاترميم وتأهيل املدرسةالعوجامدرسة الكعابنة

إنقاذ الطفلالتكيف االيجابيالقدسمدرسة الحسن الثاني

إنقاذ الطفلالتكيف االيجابيالشيخ سعدمدرسة بنات الشيخ سعد

إنقاذ الطفلالتكيف االيجابيالشيخ سعدمدرسة ذكور الشيخ سعد

إنقاذ الطفلالتكيف االيجابيالقدسمدرسة تراسنطة للبنني 

إنقاذ الطفلالتكيف االيجابيالقدسمدرسة سيدة البيالر

إنقاذ الطفلالتكيف االيجابيصور باهر مدرسة بنات صور باهر 

تعزيز األمن الغذائي عرب تطوير الكفرياتبلدية الكفريات
القدرات

الوكالة االسرتالية للتنمية

قرى الكفريات املجالس املحلية 
السبع

تعزيز األمن الغذائي عرب تطوير 
القدرات

الوكالة االسرتالية للتنمية

تعزيز األمن الغذائي عرب تطوير كفر زيبادمدرسة كفر زيباد الثانوية
القدرات

الوكالة االسرتالية للتنمية

تعزيز األمن الغذائي عرب تطوير كفر صورجمعية كفر صور الخريية
القدرات

الوكالة االسرتالية للتنمية

الوكالة االسرتالية للتنميةتعزيز األمن الغذائي عرب تطوير القدراتكفر جّمالجمعية التضامن والتعاون

الوكالة االسرتالية للتنميةتعزيز األمن الغذائي عرب تطوير القدراتكفر عبوشجمعية كفر عبوش النسوية الخريية

الوكالة االسرتالية للتنميةتعزيز األمن الغذائي عرب تطوير القدراتشوفةجمعية شوفة النسوية الخريية

نادي اتحاد كفر زيباد الريايض- 
اللجنة النسوية

تعزيز األمن الغذائي عرب تطوير كفر زيباد
القدرات

الوكالة االسرتالية للتنمية

جمعية كفر عبوش التعاونية 
للتطوير الزراعي

تعزيز األمن الغذائي عرب تطوير كفر عبوش
القدرات

الوكالة االسرتالية للتنمية

أوكسفام/ نوفيبالتمكني االقتصادي للمرأةطمونمركز نسوي طمون

أوكسفام / نوفيبالتمكني االقتصادي للمرأةوادي الفارعةمركز نسوي الفارعة

بناء القدرات لثمانية مراكز نسوية يف رفحلجنة حي املوايص
الضفة الغربية وقطاع غزة

هيئة األمم املتحدة للمرأة

املؤسسة الفلسطينية للتنمية و 
حماية الرتاث

بناء القدرات لثمانية مراكز نسوية يف بيت الهيا
الضفة الغربية وقطاع غزة

األمم املتحدة للمرأة

بناء القدرات لثمانية مراكز نسوية يف بيت حانونجمعية غسان كنفاني
الضفة الغربية وقطاع غزة

هيئة األمم املتحدة للمرأة

بناء القدرات لثمانية مراكز نسوية يف بيت فّجارجمعية سيدات بيت فّجار
الضفة الغربية وقطاع غزة

هيئة األمم املتحدة للمرأة

بناء القدرات لثمانية مراكز نسوية يف يطاجمعية سيدات يطا
الضفة الغربية وقطاع غزة

هيئة األمم املتحدة للمرأة
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جمعية جوريش للتنمية والتطوير 
الخريية

بناء القدرات لثمانية مراكز نسوية يف جوريش
الضفة الغربية وقطاع غزة

هيئة األمم املتحدة للمرأة

بناء القدرات لثمانية مراكز نسوية يف يعبدمركز نسوي يعبد
الضفة الغربية وقطاع غزة

هيئة األمم املتحدة للمرأة

هيئة األمم املتحدة للمرأةنساء يدرن املقاصف املدرسيةسعريمركز نسوي سعري

هيئة األمم املتحدة للمرأةنساء يدرن املقاصف املدرسيةسعريمركز نسوي سعري

هيئة األمم املتحدة للمرأةنساء يدرن املقاصف املدرسيةدوراجمعية نهضة بنت الريف

هيئة األمم املتحدة للمرأةنساء يدرن املقاصف املدرسيةالقدسالجمعية املغاربية الخريية

هيئة األمم املتحدة للمرأةنساء يدرن املقاصف املدرسيةأبو ديسجمعية نهضة أبو ديس الخريية

هيئة األمم املتحدة للمرأةنساء يدرن املقاصف املدرسيةعناتامركز صبايا عناتا

العوجا مركز نسوي العوجا وفصايل
وفصايل

هيئة األمم املتحدة للمرأةنساء يدرن املقاصف املدرسية

هيئة األمم املتحدة للمرأةنساء يدرن املقاصف املدرسيةعزموطجمعية عزموط النسوية الخريية

هيئة األمم املتحدة للمرأةنساء يدرن املقاصف املدرسيةميثلونجمعية ميثلون النسوية الخريية

هيئة األمم املتحدة للمرأةنساء يدرن املقاصف املدرسيةكفر القفجمعية كفر القف النسوية الخريية

هيئة األمم املتحدة للمرأةنساء يدرن املقاصف املدرسيةالفارعةمركز نسوي الفارعة

هيئة األمم املتحدة للمرأةنساء يدرن املقاصف املدرسيةعرابةمركز صبايا عرابة

جمعية دير ابزيع النسوية 
التعاونية

هيئة األمم املتحدة للمرأةنساء يدرن املقاصف املدرسيةدير إبزيع

هيئة األمم املتحدة للمرأةنساء يدرن املقاصف املدرسيةبيتاجمعية بيتا النسوية الخريية

هيئة األمم املتحدة للمرأةنساء يدرن املقاصف املدرسيةجناتامركز نسوي جناتا

هيئة األمم املتحدة للمرأةنساء يدرن املقاصف املدرسيةصوريفمركز نسوي صوريف

هيئة األمم املتحدة للمرأةنساء يدرن املقاصف املدرسيةالخليلجمعية املحاور الخريية

هيئة األمم املتحدة للمرأةنساء يدرن املقاصف املدرسيةالسموعجمعية السموع الخريية

تأهيل عنارص اإلنتاج يف الضفة الغربية قريوتاملجلس املحيل يف قريوت
وقطاع غزة

للمزارعني  املعيشة  سبل  تحسني 
التأهيل  إعادة  خالل  من  املهمشني 

لعنارص اإلنتاج

مؤسسة التضامن االشرتاكي وأكسفام بلجيكا
مؤسسة العمل ضد الجوع االسبانية

تأهيل عنارص اإلنتاج يف الضفة الغربية قريوتجمعية قريوت النسائية
وقطاع غزة

مؤسسة التضامن االشرتاكي وأكسفام بلجيكا

تأهيل عنارص اإلنتاج يف الضفة الغربية قريوتجمعية قريوت الخريية
وقطاع غزة

مؤسسة التضامن االشرتاكي وأكسفام بلجيكا

مجدل بني مجلس محيل مجدل بني فاضل
فاضل

تأهيل عنارص اإلنتاج يف الضفة الغربية 
وقطاع غزة

تحسني سبل املعيشة للمزارعني 
املهمشني من خالل إعادة التأهيل 

لعنارص اإلنتاج

مؤسسة التضامن االشرتاكي وأكسفام بلجيكا
مؤسسة العمل ضد الجوع االسبانية
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مجدل بني نادي مجدل بني فاضل الريايض
فاضل

تأهيل عنارص اإلنتاج يف الضفة الغربية 
وقطاع غزة

مؤسسة التضامن االشرتاكي وأكسفام بلجيكا

تأهيل عنارص اإلنتاج يف الضفة الغربية دومامجلس محيل دوما
وقطاع غزة

مؤسسة التضامن االشرتاكي وأكسفام بلجيكا

تأهيل عنارص اإلنتاج يف الضفة الغربية دومانادي دوما الريايض
وقطاع غزة

مؤسسة التضامن االشرتاكي وأكسفام بلجيكا

مكتب املمثلية النرويجيةتأهيل رياض أطفالزبيداتمجلس محيل زبيدات

مكتب املمثلية النرويجيةتأهيل رياض أطفالالعوجامجلس محيل العوجا

تجهيز فريق النادي لكرة القدم أريحانادي عني السلطان الريايض
باللباس زالكرات

كورد ايد

برنامج إدارة املصادر الطبيعية اليامون بلدية اليامون
باملشاركة 

ايفاد

برنامج إدارة املصادر الطبيعية اليامون مركز نسوي اليامون
باملشاركة 

ايفاد

برنامج إدارة املصادر الطبيعية اليامون جمعية اليامون التعاونية الزراعية
باملشاركة 

ايفاد

البنك اإلسالمي للتنمية من خالل برنامج األمم إعادة إحياء األرايض املحررة يف بلعنيبلعنياللجنة الشعبية ملقاومة الجدار
املتحدة اإلنمائي
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التحديات التي واجهت المركز خالل عام 2012
واجه املركز العديد من التحديات التي تتوزع بني تحديات خارجية ناتجة عن البيئة العامة املحيطة بنا، وتحديات 

داخلية متعلقة بالبيئة الداخلية للمركز.

التحديات الخارجية:

ازدياد حدة وكثافة الهجمة اإلرسائيلية عىل املواطنني واألرض والبيئة واالقتصاد الفلسطيني،  وتصاعد تأثري تلك السياسات •�

واإلجراءات املفروضة عىل الفلسطينيني عىل جميع الصعد االجتماعية واالقتصادية يف الضفة الغربية وقطاع غزة.

القضية •� الفلسطيني وعىل  االجتماعي  النسيج  الداخيل عىل  السيايس  الخطري لالنقسام  التأثري  تداعيات  استمرار 

الوطنية برمتها، إضافة إىل انعكاساتها عىل عمل املؤسسات األهلية التي أصبحت تعمل تحت تأثري ثالث سلطات 

يف الضفة والقطاع وسلطة االحتالل، وخاصة يف املناطق التي تخضع تحت سلطتها املطلقة مثل القدس واألغوار 

ومناطق جـ واملناطق القائمة خلف الجدار.

والتنظيم •� التخطيط  مجاالت  يف  وخاصة  االحتالل  سلطات  تتبعها  التي  العنرصية  السياسة  وتصاعد  استمرار 

والتهجري القرصي يف مناطق ج ومدينة القدس مما يعيق عمل املؤسسات ويحد بشكل كبري من تنفيذ العديد من 

الربامج واملشاريع التنموية وحتى من التدخالت اإلنسانية الطارئة كما هو يف األغوار.

استمرار الحصار املجرم عىل قطاع غزة وتأثرياته الكارثية عىل جميع املستويات اإلنسانية واالقتصادية واالجتماعية •�

الفقر  املياه اإلقليمية مما يزيد من حدة  الصيد يف عمق  الصيادين من  والتنموية والصحية..الخ. واستمرار منع 

والبطالة ألكثر من 3700 عائلة تعمل وتعتاش عىل الصيد. 

التمويل األجنبي، وانعكاسات ذلك عىل استدامة •� واالعتماد شبه املطلق عىل  املالية للمؤسسات األهلية  ضعف االستدامة 

خدمات املؤسسات واستمراريتها.

استمرار سياسة التمويل املرشوط التي تتبناها العديد من الجهات التمويلية وتأثريها عىل توفر التمويل للمؤسسات األهلية •�

وفشل جميع املحاوالت لتغيري تلك السياسة. 

تشري العديد من املؤرشات إىل بداية تراجع التمويل املوجه لدعم مشاريع املؤسسات األهلية وخاصة يف الضفة الغربية، مما يضع •�

عبئا إضافيا عىل املركز لبذل جهود مضاعفة لتوفري مصادر الدعم للمشاريع.

املؤسسات •� تقوم  التي  األرايض  أو  العقارات  عىل  والرسوم  الرضيبية  باإلعفاءات  الخاصة  البنود  تطبيق  املالية  وزارة  رفض 

برشائها لتنفيذ مشاريعها، وتخفيض مصاريفها للمساهمة يف الوصول إىل مستوى أفضل من االستدامة املالية، الذي يعترب 

مخالفا للقانون رقم 1 لعام 2000 والخاص بتنظيم عمل املؤسسات األهلية وخاصة املادة رقم )14( من القانون واملتعلقة 

باإلعفاء من الرضائب والرسوم الجمركية، حيث تنص حرفيا عىل: »إعفاء الجمعيات والهيئات من الرضائب والرسوم 

عدم  رشيطة  األسايس.  نظامها  يف  الواردة  أهدافها  لتنفيذ  الالزمة  املنقولة  وغري  املنقولة  األموال  عىل  الجمركية 

والرسوم  الرضائب  عنها  تسدد  لم  ما  أهدافها  تخالف  ألغراض  سنوات  خمس  عن  تقل  مدة  خالل  بها  الترصف 

الجمركية املستحقة.«

التغريات السياسية اإلقليمية وتوجيه العديد من املؤسسات الدولية عملها إىل تلك الدول.•�
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استمرار التنافس القائم بني املؤسسات األهلية من جانب، وبينها وبني العديد من املؤسسات األجنبية التي ترص عىل تنفيذها •�

املؤسسات  إىل  املوجه  التمويل  يف  تراجٍع  إىل  أدى  مما  آخر،  املحلية من جانب  املؤسسات  مع  مبارشة دون رشاكة  للمشاريع 

الوطنية.

مماطلة املؤسسات الدولية يف توقيع مدونة السلوك، التي قام بإعدادها املدير العام للمركز نيابة عن شبكات املؤسسات األهلية •�

وبني  بينها  للعالقة  منظما  إطارا  وتضع  فلسطني  يف  األجنبية  املؤسسات  لعمل  وأخالقيا  مهنيا  أساسا  لتشكل  الفلسطينية، 

املؤسسات الوطنية. نأمل أن نتمكن من توقيعها خالل العام القادم. 

املصاريف اإلدارية العالية التي تضعها املؤسسات الدولية لتنفيذ املشاريع حتى الطارئة منها، مما يستنفذ الجزء األكرب من •�

املوازنات املخصصة يف غري مكانها، ودون ترك أثر تنموي حقيقي عىل الواقع الفلسطيني أو عىل املستفيدين من تلك املشاريع. 

التحريض السافر الذي تمارسه بعض املؤسسات االرسائيلية ومنها ما يسمى باملرصد اإلرسائييل/ NGO Monitor، والذي •�

يعمل عىل  تنفيذ السياسة اإلرسائيلية الرسمية التي تسعى إىل تحريض الحكومات األوروبية وغريها لتجفيف مصادر التمويل 

للمؤسسات األهلية الفاعلة والنشطة، تحت مسميات بأن تلك املؤسسات تسعى إىل نزع الرشعية عن إرسائيل. أو ارتباط بعض 

املؤسسات بتنظيمات فلسطينية معادية إلرسائيل. 

القيود املفروضة عىل الحركة والتنقل بني أجزاء الوطن الواحد وخاصة بني الضفة والقطاع، وما يرتكه من تأثريات عىل التواصل •�

واملتابعة.

استمرار سيادة املشاريع الطارئة والقصرية واملوجهة ملعالجة القضايا واملشاكل القائمة يف القطاع من منظور إنساني اغاثي •�

وليس من منظور تنموي طويل املدى، بحيث تسهم تلك املشاريع يف تغيري الواقع وتعزيز االعتماد عىل الذات.

املنافسة، واالزدواجية وعدم التكامل بني مؤسسات العمل األهيل، ونزعة العمل الفردي السائدة لدى الجزء األكرب من املؤسسات •�

مما يعيق التعاون والتكامل.

تهميش مؤسسات القدس مع ازدياد الهجمة اإلرسائيلية عليها، ما يضعف من دورها وتأثريها يف الحفاظ عىل النسيج االجتماعي •�

وتعزيز صمود املواطن، والتصدي للسياسات واإلجراءات اإلرسائيلية الهادفة إىل تفريغ املدينة وإحداث التغيري االسرتاتيجي 

عليها من مختلف الصعد. 

التغريات يف األنماط االجتماعية وازدياد حدة الفقر والبطالة والفجوة الطبقية بني املواطنني.•�

تراجع العمل الطوعي والتطوعي بني املواطنني وخاصة لدى الشباب. •�
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مؤشرات مالية مختصرة

التحديات الداخلية:

اعتماد املركز يف جزء هام من أنشطته عىل املشاريع القصرية املدى، ما يضع عبئا إضافيا عىل  إدارة املركز يف تأمني مصادر ��

دخل لالستمرار يف العديد من الخدمات.

إحجام العديد من الجهات الداعمة عن دفع املصاريف اإلدارية غري املبارشة ما يضع أعباًء إضافية عىل املركز لتوفري تلك ��

املصاريف. 

بناء �� االستمرارية يف  يربك  األهلية مما  املؤسسات  العاملة يف  للكفاءات  الدولية واستقطابها  املؤسسات  استمرار منافسة 

الخربات وتوطينها داخل املؤسسة.

الصعوبات الكبرية يف التواصل وجها لوجه، ما بني كادر وإدارة املركز يف الضفة وكادره يف القطاع بسبب استمرار سياسة ��

املنع والحد من الحركة التي يفرضها االحتالل.

فرض بعض الجهات الداعمة والرشيكة للمركز رشوطا جديدة من قبل مموليها، تمنع املركز من استخدام املرافق التي ��

لديه، فعىل سبيل املثال: ال يسمح استخدام قاعات املركز التدريبية وتحميل تكلفة ذلك االستخدام عىل املرشوع. إضافة 

استخدامها  عند  املرشوع  الجمعية وتحميلها كمصاريف مبارشة عىل  استخدام سيارات  بدل  إىل رفض دفع مصاريف 

للمرشوع، وحتى منع االستفادة من كادرات املؤسسات غري العاملني عىل املشاريع املدعومة من تلك الجهات يف تقديم 

الخدمات أو التدريب. إن تطبيق هذه السياسات واإلجراءات يحرم املركز من دخل كان يف السابق يساهم يف تغطية تكلفة 

بعض املصاريف الدورية، كما يوفر دخال غري مقيد للمركز، يمكنه من تغطية بعض من بنود املصاريف التي ال يجري 

تحميلها عىل املشاريع. كما من شأنها الحد من مساعي املؤسسات األهلية االعتماد عىل ذاتها وتحقيق مزيد من االستقرار 

املايل.

التقارير �� %10 من موازنة املرشوع ملا بعد االنتهاء من تنفيذه وتقديم  اشرتاط معظم املؤسسات اإلبقاء عىل ما نسبته 

اإلدارية واملالية. ان هذا الرشط يضع املؤسسات يف وضع مايل صعب، ويحملها تبعات كبرية. 

الثانية، والتي تضطر إىل قيام �� انتهاء املرحلة األوىل من املرشوع، وانتظار بدء املرحلة  التي تحدث بعد  الفجوة الزمنية 

املركز بتغطية تلك الفرتة دون قدرة عىل أن تحميلها عىل املرشوع، أو تدفع باملركز إىل إنهاء عقد املوظف لعدم قدرته 

عىل تغطية تلك الفجوة الزمنية التي قد تصل إىل عدة أشهر، مما يفقد املركز كادراً مؤهالً تمرس وأكتسب الخربات من 

املرشوع. 
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