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  اإلھداء

  حقيقة جعلت لصموده استدامة كالنبع ال تجفإلى من صنع من الفكرة 

  مكتفياً بكفاف يومه رغم المنغصات.. إلى من قھر االحتالل وبقي في خيمته، بيته، أرضه

  إلى من عاد والتفت مجدداً ألرضه البور فرعاھا وكافأته خيراً ال ينضب

   تحتاج إلى المعجزاتتحقيق األحالم وصفة من اإلرادة وحسن التدبير ال أنإلى من تحدى نفسه وأثبت 

  إلى كل فلسطيني في الوطن والشتات عاّل بنجاحه وتميزه وطنه

  لھم جميعاً نھدي ھذا التقرير
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  ؟من نحن

ربح ة لل ر ھادف تقلة وغي ة مس ة تنموي طينية أھلي ة فلس توى  ،مؤسس ى المس وير المؤسسي عل ة والتط ة المجتمعي ي التنمي ل ف تعم

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

  رؤيتنا

دني  ديمقراطي فاعل مبني مؤسسة رائدة ومتميزة في التنمية المجتمعية والتطوير المؤسسي، تسعى لإلسھام في تطوير مجتمع م

  .على التعددية، سيادة القانون، العدالة واحترام حقوق اإلنسان

  

  رسالتنا

المشاركة والعمل يدا بيد مع المؤسسات األھلية والقاعدية واللجان الشعبية، في المناطق األكثر فقرا وتھميشا، لتعزيز صمود الناس 

ة وزيادة اعتمادھم على ذاتھم، وتمكينھم ألخذ زمام ال قيادة في تنمية مجتمعاتھم، تحسين نوعية حياتھم، واإلسھام في تحقيق التنمي

 . البشرية المستدامة

  

  :أھدافنا العامة

 :تحقيق األھداف التنموية التالية يسعى المركز إلى اإلسھام في

   .تحسين مستوى األمن الغذائي على المستويين األسري والمجتمعي .1

  .والقاعدية واللجان الشعبيةتطوير قدرات المؤسسات األھلية  .2

 .التنمية المجتمعية والتخفيف من حدة الفقر في الريف والمناطق األكثر حرماناتعزيز  .3

 .ألخذ دورھم في التنمية المجتمعيةتمكين الشباب والنساء  .4

 .حماية وتطوير البيئة الفلسطينية والقطاع الزراعي .5

 . على أساس الحقوق قرا وتھميشا وخاصة في الريف الفلسطينيتوفير الحاجات اإلنسانية األساسية للفئات األكثر ف .6

 .تنمية مفاھيم ووعي المجتمع الفلسطيني تجاه الحقوق والحريات العامة االقتصادية واالجتماعية والتنموية بأشكالھا المختلفة .7

طيني  .8 ع الفلس عيد المجتم ى ص ه عل ان وحريات وق اإلنس ة لحق ادئ العالمي يد المب ريس وتجس ان تك وق اإلنس ن حق دفاع ع وال

 الفلسطيني بمختلف الوسائل واألساليب المشروعة بموجب القوانين المحلية والمواثيق الدولية

ر المصير  .9 دمتھا حق تقري حشد وتكريس التأييد الدولي الحكومي وغير الحكومي لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مق

 .اع عن قضايا الفقراء والمھمشين على المستوى المجتمعي والوطني والدوليوالسيادة الدائمة على موارده وثرواته والدف

  

  :استراتيجياتنا العامة

 المناصرة والمرافعة وحشد التأييد والدفاع عن الحقوق .1

 التطوير والبناء المؤسسي وتطوير المصادر البشرية .2

 تقديم الخدمات التنموية والطارئة .3

 الفردي والمجتمعيالوعي  وتطويرتعزيز  .4

 والدولية والعربية المحلية المؤسسات التشبيك والتنسيق والتعاون والتشاور مع .5

 االقتصاديالتمكين  .6
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  :برامجنا

 األمن الغذائيوتعزيز  التطوير الزراعيبرنامج  .1

  برنامج التنمية المجتمعية .2

 المرأة وتمكين برنامج تنمية .3

 الشباب والطالئعوتمكين برنامج تطوير  .4

 الفلسطينيةبرنامج حماية البيئة  .5

  والطوارئ برنامج اإلغاثة .6

  إن التطوير المؤسسي والمناصرة يعتبران مكونان أساسيان ومتداخالن مع جميع البرامج التي ينفذھا المركز

  

 :شركاؤنا والفئات المستھدفة

  .المؤسسات األھلية والقاعدية، وخاصة الشبابية والنسائية .1

 اللجان الشعبية .2

 والصيادينالمزارعين والمزارعات  .3

 الشباب والطالئع .4

  المرأة الريفية .5
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  باألرقام 2013نجازات عام ا

 

  إحصاءات عامة حول المشاريع المنفذة

  توزيع المشاريع المنفذة جغرافيا: أوال

  21لقطاع، توزعت ھذه المشاريع بواقع مشروعا تنمويا واغاثيا في الضفة وا 53 نجح المركز في تنفيذ أو استكمال

مشاريع مشتركة نفذت في الضفة  7 و ،%)47( مشروعا في الضفة الغربية 25و %) 40( مشروعا في قطاع غزة

  .%)13( والقطاع

  رسم بياني يبين توزيع المشاريع بين الضفة والقطاع

  

الخليل الشمالية، قلقيلية،  واألغوار في محافظات القدس، رام هللا، جنين، طولكرم، أريحا واألغوار، طوباسالمركز عمل 

  . ونابلس

  .أما في قطاع غزة فقد تركز العمل على محافظات غزة، المنطقة الوسطى، خان يونس، رفح وبعض المناطق األخرى
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 المشاريع المنفذة حسب القطاع : ثانيا

د . على تعزيز األمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي 2013من المشاريع التي نفذت في عام % 32 تتركز      وق

ى  17وصل عدد المشاريع التي نفذت في ھذا القطاع إلى  ذائي عل مشروعا، تركزت حول تحسين مستوى األمن الغ

المستوى األسري والمجتمعي، وتطوير القطاع الزراعي من خالل زيادة الرقعة الزراعية، واإلنتاج الزراعي وزيادة 

ائيالحصا زة .  د الم اع غ ين قط اريع ب د توزعت المش اريع 9وق اريع  7والضفة  مش روعمش ي الضفة  ومش ذ ف نف

اثي. والقطاع ل معظم المشاريع ذات الطابع اإلغ ع  مشاريع،  6، وعددھا وقد نجح المركز في تحوي ى مشاريع تق إل

د تنوعت . في قطاع غزةمنھا  5تركز . ع األمن الغذائي والزراعيضمن قطا ذاء وق وفير الغ ذه المشاريع لتشمل ت ھ

ديمھا  ة وتق اتھم الزراعي ن خالل شراء منتج زارعين م درات الم ز ق ي نفس الوقت تعزي رة، وف الطازج لألسر الفقي

ىتنمية الشباب والطالئع  وجاءت مشاريع. كطرود وسالل غذائية للعائالت الفقيرة من % 23مشروعا شكلت  12 إل

ا احتلت مشار. عدد المشاريع ة وعددھا يع كم ة المجتمعي ة% 15مشاريع بنسبة  8التنمي ة الثالث ا مشاريع . المرتب أم

ا . مشاريع 6ووصل عددھا إلى % 11بنسبة  الرابعةالمرتبة فجاءت في في الريف والطارئة  اإلنسانيةالمساعدات  أم

بة  مشاريع 5 إلى عددھافوصل الريف  يالمشاريع التي استھدفت النساء ف ا .  %9بنس ة مشاريع كم ذ المركز ثالث نف

ة ى ،%6شكلت  بيئي اء المؤسسيمجال في  مشروعين إضافة إل ى أن .% 4شكلت  التطوير والبن ه إل ويجدر التنوي

تھدفة أو فقد ، اإلغاثيةمشاريع الغالبية المشاريع، عدا  اشتملت على مكون بارز في مجال تطوير القدرات للفئات المس

  .المؤسسات القاعدية الشريكة

  2013لمشاريع حسب البرامج المنفذة خالل عام لعدد ارسم يوضح التوزيع المئوي 

  .  

  

األمن الغذائي والقطاع 
الزراعي 

32%

تمكين الشباب والطالئع
23%

التنمية المجتمعية
15%

تمكين المرأة
9%

التطوير المؤسسي
4%

االعالم البيئي
6%

المساعدات االنسانية 
والطوارىء

11%

توزيع المشاريع حسب البرامج
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   اإلنفاق على المشاريع حسب البرامج: ثالثا

 8,509,519دوالر مقارنة بـ  9,726,577على المشاريع في الضفة والقطاع  2013بلغت الميزانية التي صرفت عام  

  %.14.3وصلت إلى بزيادة ، 2011دوالر عام 

أن المركز قد صرف على مشاريع األمن الغذائي والزراعة المستدامة في الضفة  لنفس العامتشير الميزانية المدققة 

من الحجم الكلي لإلنفاق، تالھا مشاريع الشباب  %47شكلت ما نسبته  دوالر 4,539,632 الغربية وقطاع غزة ما قيمته 

عليھا  اإلنفاقفوصل  المرأة في المرتبة الثالثة وجاءت مشاريع ،%26حوالي ، شكلت دوالر 2,579,531والطالئع 

 حوالي وبنسبة 941,559بقيمة  الرابعةالمساعدات اإلنسانية والطارئة بالمرتبة  تالھا ،%10ما يعادل دوالر  979,709

اإلعالم البيئة وأما مشاريع دعم وتطوير  %.4 ، أي ما نسبته دوالر 371,427إلى وصلت التنمية المجتمعية ، و 9%

، وال %1ما يعادل حوالي  دوالر 9,213وقد بلغ ما صرف على التطوير المؤسسي . والرد 305,506بقيمة  3%البيئي 

   .خاص بالتطوير المؤسسي في جميع المشاريع عدا اإلنسانية واالغاثيةوجود مكون  إلىبد من التنويه 
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رسم يوضح أعداد المشاريع وفق البرامج 
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  .  2013 - 2008الماضية  ستالقطاعات للسنوات الوالجدول التالي يبين مقارنة المصاريف وفق 

األمن الغذائي   
  والقطاع الزراعي

الشباب تمكين 
  والطالئع

الطوارئ 
والمساعدات 
  اإلنسانية

التنمية   المرأةتمكين 
  المجتمعية

التطوير   البيئة
  المؤسسي

  المجموع

2007    3,334,017  

2008  1,957,302  803,270  775,714  377,731  936,702  46,333  247,308  5,144,360  

2009  3,217,642  2,114,792  400,150  194,179  813,102  68,165  46,894  6,854,924  

2010  4,252,269  1,659,090  760,415**  227,938  176,707  69,807  58,842  6,444,653  

2011  3,160,338  1,396,340  369,110  310,108  712,815  105,031  46,374  6,100,116  

2012  3,565,830  2,707,776  1,020,337  220,109  613,407  308,354  73,706  8,509,519  

2013  4,539,632  2,579,531  941,559  979,709  371,427  305,506  9,213  9,726,577  

المجمو
  ع

20,693,013  11,260,799  3,506,870  2,309,774  3,624,160  903,196  482,337  46,114,166  

  األمن الغذائي  لبرنامج  نفذت كانت أقرب بطبيعتھايع التي معظم المشار** 

  

  .2013الرسم التالي يبين أوج اإلنفاق على البرامج للعام 

  

  

  

  

 

  2013ية ألوجه الصرف على البرامج لعام ئورسم يوضح النسب الم

4,539,632

2,579,531

979,709 941,559
371,427 305,506 9,213

9,726,577

األمن الغذائي 
والزراعة 

الشباب 
والطالئع

تمكين المرأة الطوارىء 
والمساعدات 
االنسانية

التنمية 
المجتمعية

االعالم البيئي التطوير 
المؤسسي 

المجموع

2013توزيع االنفاق حسب المشاريع لعام 
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  أيام العمل التي وفرتھا المشاريع المنفذة للمجتمع المحلي: رابعا

ا مجموعه في الضفة والقطاع تمكن المركز وعبر تنفيذ مشاريعه التنموية واالغاثية  ق م  61,967من خل

وم  20,000ا يقرب من وم يوم ضمن المشاريع الزراعية واألمن الغذائي 41,669 يوم عمل، منھا مل عي

ة المشاريع في مشاريع ة وبقي ة المجتمعي ين . التنمي د توزعت ب وم 31,860 قطاع غزةوق وفي الضفة ، ي

امالً  1,566استفاد منھا . يوم عمل 30,107 ة بشكل مباشر، ع نھم وعامل في  850في القطاع  و  716 م

  .الضفة الغربية

األمن الغذائي والزراعة 
47%

الشباب والطالئع
26%

التنمية 
المجتمعية

4%

الطوارىء والمساعدات 
االنسانية

9%

تمكين المرأة
10%

االعالم البيئي
3%

التطوير 
المؤسسي للمركز

1%

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

والتثقيف الصحي  والبيئيةالمھارات الحياتية ساعة من   31788حوالي  2013نفذ المركز خالل عام  

) سنة 18- 10( وھذه األنشطة موجھة للطالئع من سن . في مراكز العائلة والمساحات الصديقة للطالئع

يافع  85,942 استفاد من ھذه البرامج التعليمية ). في غزة 26في الضفة و 17(مركزا ومؤسسة  43في 

غزة ن واليافعات في قطاع وعشكل الياف) طليعي في غزة 82,766طليعي في الضفة و  3176(ويافعة 

   . من المجموع الكلي من اليافعين واليافعات %96.3

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

75,000

80,000

قطاع غزة الضفة الغربية المجموع

31,860
30,107

61,967

716 850 1,566

رسم يوضح توزيع عدد أيام العمل التي تم خلقھا من المشاريع وعدد العمال الذين 
استفادوا من العمل بالمشاريع موزعة بين الضفة والقطاع
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  التدريب وبناء القدرات: سادسا

  2013عدد ساعات التدريب والدورات المنفذة خالل عام 

  :يعتمد المركز فلسفة متكاملة في مجال بناء القدرات تشمل

  المتطوعين فيھاتطوير المصادر البشرية العاملة في المؤسسات أو.  

  تطوير الحاكمية الرشيدة بالتركيز على مجالس اإلدارة وأعضاء الھيئة العامة واللجان المنبثقة

عنھا، ودور ومسؤوليات تلك األجسام وعالقاتھا مع إدارة المؤسسة، لتطوير بيئة عمل 

  .صحية ومشجعة على اإلنتاج والتقدم

 ا البعض، وحتى تطوير مشاريع وحمالت تطوير التشبيك بين المؤسسات والتعلم من بعضھ

  .وأنشطة مشتركة

  تطوير النظم المعلوماتية واإلدارية والمالية والتقييمية لمساعدة المؤسسات على االستدامة

  .وعلى تحسين مستوى مھنيتھا

  تطوير البنى التحتية للمؤسسات وتوفير األثاث المكتبي واألجھزة والمعدات التي تحتاجھا

  .ل بأقصى درجات الفاعلية والكفاءةلتتمكن من العم

  منح تلك المؤسسات المنح الصغيرة لتمكينھا من تنفيذ مشاريع تنموية لصالح مجتمعاتھا

  .المحلية والفئات التي تستھدفھا، مما يمكنھا من بناء تجربة في إدارة المشاريع والمنح
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الضفة القطاع المجموع
مساحات صديقة  3,176 82,766 85,942
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األنشطة في المراكز الصديقة للطالئع ومراكز في اليافعين المشاركين توزيع 
في الضفة والقطاع العائلة
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 ،دورة تدريبية 127من تنفيذ  2013خالل عام  صعيد تطوير المصادر البشرية فقد تمكن المركزأما على 

كما شارك في ھذه . من عدد الساعات% 39والقطاع % 61الضفة  بينتوزعت . ساعة تدريبية 3,641 بمجموع

فيما شكلت  .في الضفة والقطاع من تعداد المتدربين% 61 اإلناث تشكلمتدرب ومتدربة،  5,028الدورات 

  %.30والذكور % 70المتدربات في القطاع 

المجاالت الزراعية والثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي، المھارات اإلدارية والمالية : مواضيع التدريبشملت 

والقيادية ومھارات التسويق، التخطيط االستراتيجي، الحكم الرشيد، إدارة المشاريع والمقاصف، الضغط 

  ..الخ ... ، التوعية الصحية،كومبيوتروالمناصرة، المھارات الحياتية والتفكير النقدي واإلبداعي واستخدام ال

  :الجدول التالي يبين ذلك

  

عدد 

 الدورات

 النسبة

% 

عدد 

 الساعات

  النسبة

%  

  عدد المتدربين

 المجموع   % إناث  % ذكور

%50 1819 61 77 الضفة  147475%  2140 70%  3,614 

%50 1822 39 50 القطاع  489 25%  925 30%  1,414 

%100 127 المجموع  3641 100%1963100%  3065 100%  5,028 

  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  : كادر المركز: سابعا

فيھم الذين عملوا على  نبوظيفة كلية أو جزئية، بم 2013وصل عدد الموظفين الذين عملوا في المركز خالل عام 

ً  453المشاريع المختلفة ومن ضمنھم مشروع مساحات صديقة للطالئع ومراكز العائلة  منھم وموظفة،  موظفا

.  من جميع العاملين% 46ا موظفاً شكلو 209من العدد الكلي للموظفين وعدد الذكور  %54موظفة، شكلن   244

الضفة القطاع المجموع

77 50 127

1819 1822

3641

1474

489

19632140

925

3065

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

عدد الدورات عدد الساعات عدد المشاركين عدد المشاركات
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 إلىالكلي للموظفين الذين عملوا بوظيفة جزئية فوصل عدد الأما . في الضفة 149 مقابل في القطاع 304تركز 

   %.38والذكور % 62تشكل اإلناث . موظفا وموظفة 453ة من أصل /موظف 185

  

 

  

  

  

  

  

  

االناث
54%

الذكور
46%

توزيع نسبة العاملين في المركز

الضفة القطاع المجموع

90
119

209

59

185
244

149

304

453

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

ذكور اناث المجموع
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  : البرامج التنموية للمركز

  2013عام إنجازات 
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  :   برنامج األمن الغذائي والزراعة المستدامة: أوال

  

ذائي  ن الغ ق األم ات يتحق ع األوق ي جمي ة ف ر كاف ع البش دما يتمت عن

ة  ى أغذي ادية، عل ة واالقتص احيتين المادي ن الن ول، م رص الحص بف

ة ليمة ومغذي ة وس م  ،كافي ب أذواقھ ة وتناس اتھم التغذوي ي حاج تلب

ة اط والصحة ،الغذائي م النش وفر لھ اة ت وا حي ي يعيش ة ". ك تعريف لجن

  .األمن الغذائي العالمي

 فيما تعرف الزراعة المستدامة بأنھا: 

 "نظام متكامل من الممارسات اإلنتاجية النباتية، والحيوانية التي لھا 

 تطبيقات ميدانية خاصة تستمر على مدار فترة طويلة". 

إن تدھور األمن الغذائي الفلسطيني له طبيعة خاصة تميزه عن معظم مناطق العالم، حيث انه لم يتولد عن نقص في 

في حق اإلنسان الفلسطيني  إنسانيةوفرة الغذاء، ولكنه ناتج عن كل ما يرتبط باالحتالل من ممارسات ال شرعية أو 

كة البضائع واألشخاص بين القرى والبلدات والمدن، إلى فمن القيود على حر. في تأمين اكتفائه الغذائي الذاتي

إجراءات اإلغالق والعزل عن األسواق في المراكز الرئيسية، وإلى العامل األكثر دراماتيكية وھو االستيطان 

تحويل الدولة  إلىمن خاللھا جاھدة اسرائيل تسعى  عوامل . ومصادرة األراضي وجدار الفصل العنصري

  .وق صغير لكل ما ينتجه االحتاللالفلسطينية الى س

 أھداف البرنامج

يھدف البرنامج إلى تثبيت المزارع في أرضه، تعزيز صموده، تحسين مستوى األمن الغذائي على الصعد األسرية 

والمجتمعية والوطنية، تعزيز االعتماد على الذات وتوفير الغذاء الصحي واآلمن، وذلك من خالل استخدام 

تنفيذ البرامج التدريبية واإلرشادية الموجھة للمزارعين والمھندسين والمرشدين : متنوعة ومتكاملة مثلاستراتيجيات 

الزراعة المستدامة والزراعة العضوية، إعادة تدوير المياه والنفايات، إنتاج الكومبوست، : الزراعيين في مجاالت

ذور واألشجار وشبكات الري، تنفيذ المشاريع فضال عن تصميم وإنشاء الحدائق المنزلية وتوفير األشتال والب

تأھيل واستصالح األراضي : التنموية التي تستھدف تطوير القطاع الزراعي وزيادة الرقعة الزراعية، مثل

الزراعية، شق الطرق الزراعية، حفر وترميم آبار مياه الجمع المنزلية والزراعية، بناء برك الجمع الزراعية، إنشاء 

ت الزراعية، مد شبكات الري وبناء السالسل الحجرية لحماية وصيانة األراضي الزراعية، توفير وترميم الدفيئا

وحدات من الثروة الحيوانية على المستوى المنزلي، إضافة إلى تحسين وتطوير جودة زيت الزيتون ومساعدة 

في المجاالت الزراعية المتنوعة كما يتضمن ھذا البرنامج توفير التدريب واإلرشاد . المزارعين على تسويق إنتاجھم

إضافة إلى تطوير قدرات التعاونيات  ،ومراقبة وتحسين جودة اإلنتاج وإدارة المزارع والمشاريع الزراعية والتسويق

  .اإلنتاجية الزراعية

  

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

تمكن المركز من تحقيق انجازات رائعة في ھذا المجال بالرغم من صعوبة . لمشاريع التي نفذت خالل العامعدد ا

كما استطعنا إفادة آالف من العائالت في مناطق الريف . الظروف والتحديات التي عمل طاقم المركز خاللھا

  . الفلسطيني في الضفة والقطاع

  

مع ھذا القطاع، منسجمة تماما مع الخطة اإلستراتيجية للقطاع الزراعي وجاءت جميع أنشطة المركز وتدخالته في 

  .خطة تحسين وتطوير مستوى األمن الغذائي

يتصدر برنامج األمن الغذائي 

والزراعة المستدامة برامج 

المركز من حيث طبيعة األنشطة 

والتدخالت والتغطية الجغرافية 

 .والموازنة المخصصة
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انطالقا من أھداف واستراتيجيات ھذا البرنامج، تمكن المركز من تحقيق العديد من النشاطات واالنجازات الھامة 

  :يمكن تلخيص أھمھا في الجدول التالي

 :انجازات المركز في مجال األمن الغذائي والزراعة المستدامةجدول يلخص أھم 

 

 أھم االنجازات 

 المجموع الكلي قطاع غزة الضفة الغربية

عدد 
العائالت 
 المستفيدة

عدد 
 الوحدات

عدد 
العائالت 
 المستفيدة

عدد 
 الوحدات

مجموع  
العائالت 
 المستفيدة

عدد 
 الوحدات

استصالحھا عدد الدونمات المكشوفة التي تم 
 وزراعتھا أشجار مثمرة

27 212 29 100 56 312 

عدد الدونمات المكشوفة التي تم استصالحھا 
تشمل زراعة (وزراعتھا خضروات مروية 

 )متداخلة
    213 583 213 583 

عدد الدونمات المكشوفة التي تم استصالحھا 
   وزراعتھا محاصيل بعلية

116 450 116 450 

 420 88     420 88 تم تأھيلھاعدد الدونمات التي 

 185 61     185 61 عدد الدونمات التي تم زراعتھا بالمحاصيل البعلية

 1,765 534استصالحھا وزراعتھا مجموع الدونمات التي تم تأھيلھا أو

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

 20 20     20 20 2م90التي تم إنشاؤھا بمساحة  الدفيئاتعدد 

 32 32 32 32 0 0 2م250التي تم إنشاؤھا بمساحة  الدفيئاتعدد 

 144 144 144 144 0 0 2م1000التي تم صيانتھا بمساحة  الدفيئاتعدد 

  
 268 268 مجموع الدفيئات على اختالف مساحاتھا

+ تشمل خضروات (حديقة منزلية متكاملة 
 )دواجن

    36 36 36 36 

 28 28 28 28     صيانة برك تجميع مياه أمطار/إنشاء

 14211 112     14211 112 )2م( ةبناء جدران استنادي

 176 18     176 18 )دونم(وحراثة أراضي زراعية تعزيل 

 14640 167 3000 29 11640 138 عدد األشجار التي تم توزيعھا وزراعتھا

 4440 20     4440 20 زراعتھاعدد األشتال التي تم 

 100 29 100 29 0 0 )دونم(تسييج أراٍض زراعية 

 83 83     83 83 عدد اآلبار التي تم إنشاؤھا

 12 12     12 12 عدد اآلبار التي تم إعادة تأھيلھا

 500 23     500 23 ) م(صيانة قنوات مياه للري 

دجاج الحم (عدد وحدات الدواجن التي تم توزيعھا
 )دجاج بياضو

0 0 325 325 325 325 
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 339 63     339 63 عدد وحدات النحل التي تم توزيعھا

 566 128 246 128 320 0 عدد رؤوس األغنام التي تم توزيعھا

 3 0     3 0 عدد مزارع األغنام التي تم إنشاؤھا

 67 63 63 63 4 0 تأھيلھا وصيانتھا عدد مزارع األغنام التي تم

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

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

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

0 8     0 8 

 4000 20     4000 20 )كجم(الموزعة كمية األسمدة 

عدد أيام العمل التي توفرت في المشاريع 
 الزراعية والطارئة

850 30107 716 31860 1566 61967 

تم توزيعھا على  التيعدد الطرود الغذائية 
 العائالت الفقيرة

0 0 2616 2616 2616 2616 

تم توزيعھا على  تيعدد القسائم الشرائية ال
 العائالت الفقيرة

0 0 10140 487290 10140 487290 

عدد طرود الخضار الطازجة التي تم توزيعھا 
 على العائالت الفقيرة

    505 7575 505 7575 

تعويضات مالية مباشرة للمزارعين 
 )دوالر(المتضررين

    26 74989 26 74989 

تم توزيعھا على  التيعدد المساعدات المالية 
 العائالت الفقيرة

0 0 667 1774 667 1774 

عدد قطع الزي المدرسي التي تم توزيعھا على 
 طالب المرحلة االبتدائية

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

 
 
  
  

  :ثالث لتخزين التمور في األغواربناء براد 

ة مرج غزال  ضمن شراكته مع جمعية التضامن فرنسا فلسطين، قام المركز ببناء براد ثالث لتخزين التمور في قري

ردين في . مزارعين على تخزين التمور 10طن لمساعدة  64في األغوار بسعة  ام مخزنين مب د أق وقد كان المركز ق

 . 2012و  2011ين العوجا والجفتلك خالل العام

انجازات 
المركز  
الزراعية

استصالح 
دونم  1345

ألراضي امن 
زراعية

 420تأھيل 
دونم من 

ألراضي ا
الزراعية 

حفر وتأھيل 
بئر  123

وبركة مياه 
 ةجمع زراعي

إنشاء وصيانة 
دفيئة  268

منزلية 
وزراعية 

تعزيل 
 176وزراعة 

دونم 
بالمحاصيل 

الحقلية 

 36تصميم 
حديقة منزلية 

و متكاملة 
  تزويدھا

بشبكات الري
م 500صيانة 

من القنوات 
الزراعية

توزيع 
وزراعة 
14,640 
شجرة مثمرة

بناء 
14,211  

متر مربع من 
الجدران 
االستنادية

زراعة 
  دونما185

بالمحاصيل 
البعلية

انتاج وتوزيع 
كغم  4,000
من 

الكومبوست

 100تسييج 
دونم من 
االراضي 
الزراعية
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  :مزرعة بيت قاد العضوية/ مركز الزراعة المستدامة

مجال الزراعة مزرعة نموذجية متخصصة في كمزرعة بيت قاد العضوية / استمر العمل بتطوير مركز الزراعة المستمرة

ويمكن تلخيص أھم االنجازات . التقنيات الزراعية الحديثة الصديقة للبيئةضوية والمستدامة انطالقا من مبادئ الزراعة الع

  :التي تمت خالل العام بالتالي

  2م180البدء بإنشاء مركز التدريب والمكاتب في المزرعة بمساحة  - 

  .2012لمجموع األشجار التي زرعت عام  شجرة فاكھة إضافية 150زراعة  - 

اه األمتر مكعب،  1000بسعة لتجميع المياه  ثانيةتم إنشاء بركة  -  ة، مطار وذلك لتجميع مي وات المائي من القن

ةليتم استخدامھا في ري المزروعات  ا في المزرعة. في المزرع ركتين الموجودتين حالي تم استخدام الب  ،وي

  .في التربية المائية بسيطةتربية األسماك باستخدام تقنيات  من اجل

دوير الم Aquaponicإنشاء نظام  -  ركتين الذي يدمج بين تربية األسماك والزراعة باألنابيب بت اه وإضافة ب ي

  .متر مكعب من المياه 10معدنيتين بسعة 

الخالي من  %100المزارعين على إنتاج العسل الصافي والطبيعي خلية نحل لتكون نواة لتدريب  45إضافة  - 

 . المضادات الحيوية والمواد الكيماوية

ة شھر  ،خلية نحل إلى العوجا إلنتاج عسل السدر 20تحويل  -  على أن يتم إعادة الخاليا الى المزرعة مع بداي

 . 2014آذار 

 .إنشاء مخزن بطابقين حيث يستخدم الطابق األول كمخزن والثاني كغرفة للحارس - 

 .بناء وحدة إلنتاج الكمبوست الستخدامه بتسميد المزرعة - 

عة داخل وخارج البيت زراعة الخضروات المتنو مصطبة زراعية في الدفيئة الزراعية وتكثيف 12 إقامة - 

ة ومجلس اإلدارة وأصدقاء  ة العام ى موظفي المركز وبعض أعضاء الھيئ البالستيكي، والبدء بتسويقھا عل

ز ا المرك ي بھ ة الت د تمكن. المركز وموظفي المؤسسات القائمة في البناي تج المركز  وق من تسويق كل المن

 .خالل األشھر الماضية بھذه الطريقة

 .في المزرعة ةب الزراعيتنفيذ بعض التجار - 

 .بعض النشرات الزراعية ليتم استخدامھا في الورش التدريبية إنتاج - 

ة أفالم قصيرة  3انتاج  -  وات الزراعي ة، واستخدام القن ، وإنشاء Swalesحول الزراعة بالمصاطب المرتفع

  .Aquaponic Systemنظام الزراعة المائية 

 . لموظفي المركز واحدة لطلبة الزراعة في النجاح والثانية في الزراعة المائية تنفيذ دورتين تدريبيتين - 

 .الزراعيين من جامعة النجاح الوطنية مھندسينلفي الزراعة المستدامة ل ورشتين تدريبيتين تنفيذ  - 

 .والمزارعاتمزارعين لتدريبية في الزراعة المستدامة ل ورش 4 تنفيذ - 

دس المفتوحة زيارات ميدانية للعديد تنظيم  -  ة الق من المؤسسات والجمعيات وطالب من جامعة النجاح وجامع

 .للمزرعة

 .في رام هللا بيئيالمخيم الطالب من  100زيارة  - 

 

  :في األمن الغذائيأخرى مساھمات 

ائالت  ك الع رة، وخاصة تل د من األسر الفقي ذائي للعدي دام األمن الغ ر وانع أة الفق اھم المركز في التخفيف من وط ي س الت

 :ـب وقد قام المركز خالل العام. ترأسھا نساء وكبار في السن

  قسيمة شرائية على العائالت الفقيرة 487,290توزيع 

  على العائالت التي تم تزويدھا بوحدات حيوانية األعالفن من ط 72توزيع.  

  ات زراعية بمعدات للتصنيع الغذائيجمعي 8تزويد.  
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  الزراعية والبنية التحتية المشاريعيوم عمل من خالل  61,967توفير.  

 عامل من خالل المشاريع 1,404 ـتوفير فرص عمل ل.  

  األغنامطن من الحليب الجاف لمربي  5.2توزيع  

  على العائالت الفقيرة سلة غذائية من الخضروات الطازجة 7575توزيع.  

  طرد غذائي على العائالت الفقيرة 2,616توزيع . 

  شرائية على العائالت الفقيرة سيمةق 487,290توزيع.  

  مزارع 667صرف تعويضات مالية مباشرة ل.  

  عائلة فقيرة 667توزيع مساعدات مالية على.  

  رأس غنم على مجموعة من األسر الفقيرة 566توزيع.  

  وحدة دجاج  325توزيع 

  خلية نحل 339توزيع  

  أغناممزرعة  70 وإنشاءصيانة  

 
  
  

 

 

انجازات 
المركز 
الزراعية

 72توزيع 
طن من 
االعالف

 8تزويد 
جمعيات 
زراعية 
بمعدات 
للتصنيع 
الغذائي توفير 

يوم  61967
عمل من 

خالل 
المشاريع

توفير فرص 
عمل لـ 

عامل  1404
من خالل 
المشاريع 

 5.2توزيع 
طن من 

الحليب الجاف 
لمربي 
االغنام

 7575توزيع 
سلة غذائية من 

الخضروات 
الطازجة 

توزيع 
طرد  2616

غذائي على 
العائالت 
الفقيرة

توزيع 
487,290 

قسيمة شرائية 
على العائالت 

الفقيرة

صرف 
تعويضات 

مالية مباشرة 
 667لـ 

مزارع

توزيع 
مساعدات 
مالية على 

عائلة  667
فقيرة

 566توزيع 
راس اغنام

 325توزيع 
  وحدة دجاج

 339توزيع 
خلية نحل

صيانة 
 70وانشاء 

مزرعة 
اغنام
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  "الجمعيات والتعاونيات المنخرطة في اإلنتاج الغذائيبناء قدرات "مشروع 

جمعية تعاونية وخيرية لتكون بمثابة مراكز لتقديم عدة خدمات  15إلى تعزيز قدرة " كير"يھدف المشروع المنفذ بالشراكة مع مؤسسة 

اعي ذه الج. منھا اإلرشاد الزراعي، وإدارة الموارد الطبيعية، والتصنيع والتسويق الجم ىحيث حصلت ھ ات عل دريب في إدارة  معي ت

ى باإل. األعمال، التخطيط والرقابة، التسويق والتشبيك، واإلدارة المثالية لمزارع األغنام دريبات، حصلت المؤسسات عل ى الت ضافة إل

 :المساعدات العينية التالية لتعزيز قدرتھا على خدمة مجتمعھا

  
  نوع االستفادة من المركز  مكان المؤسسة  اسم المؤسسة

جمعية برقين التعاونية 
   الزراعية

  توسعة بركس األغنام   جنين -برقين 

  48أغنام عدد  

 300  طن أعالف 7بالة قش و  

  صوف وأظالفمقصات 

  رقم 100آلة ترقيم مع 

  2رزمة أدوية بيطرية عدد 

 0.5 طن حليب جاف 

  ةمكبس جبنورضاعة أوتوماتيكية  

 ثالجة وأدوات تصنيع غذائي  
  توسعة بركس األغنام   طوباس-طمون  الجمعية التعاونية للتصنيع الزراعي 

  48أغنام عدد  

 300 طن أعالف 6.5بالة قش و  

 مقصات صوف وأظالف 

  رقم 100ترقيم مع آلة 

  3رزمة أدوية بيطرية عدد 

 0.5 طن حليب جاف 

 2عدد  ةرضاعة أوتوماتيكية ومكبس جبن 

 ثالجة وأدوات تصنيع غذائي  
  توسعة بركس األغنام   طمون -عقابا   عقابا الزراعية الخيرية ةجمعي

  48أغنام عدد  

 300 طن أعالف 8بالة قش و  

 مقصات صوف وأظالف 

  رقم 100مع  1آلة ترقيم عدد 

  2رزمة أدوية بيطرية عدد 

 0.2 ةطن حليب جاف ومكبس جبن  

 ثالجة وأدوات تصنيع غذائي  
رابا التعاونية لمربي  ةجمعي
  األغنام

  توسعة بركس األغنام   جنين -رابا 

  48أغنام عدد  

 320  طن أعالف 8بالة قش و  

 مقصات صوف وأظالف 

  رقم 100آلة ترقيم مع 

  2رزمة أدوية بيطرية عدد 

 0.2  ةحليب جاف ومكبس جبنطن  

 ثالجة وأدوات تصنيع غذائي  
جمعية رمانة التعاونية لتمنية الثروة 

 الحيوانية
  توسعة بركس األغنام   جنين -رمانة 

  48أغنام عدد  

 300 طن أعالف 6بالة قش و  
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 مقصات صوف وأظالف 

  رقم 100آلة ترقيم مع 

  2رزمة أدوية بيطرية عدد 

 0.2 ةطن حليب جاف ومكبس جبن  

 ثالجة وأدوات تصنيع غذائي  
 - كفر راعي  جمعية كفر راعي التعاونية الزراعية

  جنين
 إنشاء بركس األغنام  

  16أغنام عدد  

 2.5 طن أعالف  

 مقصات صوف وأظالف 

  رقم 100آلة ترقيم مع 

  2رزمة أدوية بيطرية عدد 

 0.5 طن حليب جاف 

 ةرضاعة أوتوماتيكية ومكبس جبن  

 جھاز فحص الحمل 

  وأدوات تصنيع غذائيثالجة  
  إنشاء بركس األغنام   جنين -مركة  جمعية مركة الخيرية

  32أغنام عدد  

 200 طن أعالف 5بالة قش و  

 مقصات صوف وأظالف 

  رقم 100آلة ترقيم مع 

  2رزمة أدوية بيطرية عدد 

 0.2 طن حليب جاف 

 5 ةرضاعات ومكبس جبن  

 ثالجة وأدوات تصنيع غذائي  
 -سيلية الحارثية   الخيريةجمعية سيلة الحارثية 

  جنين
 إنشاء بركس األغنام  

  32أغنام عدد  

 200 طن أعالف 5بالة قش و  

 مقصات صوف وأظالف 

  رقم 100مع  1آلة ترقيم عدد 

  2رزمة أدوية بيطرية عدد 

 0.2 طن حليب جاف 

 5  ةمكبس جبنورضاعات  

 ثالجة وأدوات تصنيع غذائي  
الجمعية الخيرية للمسقط المائي لمرج 

 صانور
خلية نحل مع جميع اللوازم من لباس، سكر،   150  جنين -سيريس 

 )الخ...أدوية

 1عدد  ةمكبس جبن 

 أدوات تصنيع غذائي  
الجمعية األھلية لتطوير النخيل 

 .والتمور
  24أغنام عدد    دير البلح

  اعداد حظيرة لألغنام  

  10 طن بالة قش  4طن أعالف و  

 ،وثالجة"ساوندالترا "جھاز  معدات بيطرية ، 

  توكتوك"سيارة نقل زراعية" 

  كمبيوتر، طابعة(تجھيزات مكتبية(  
الجمعية التعاونية الزراعية 

 .بيت حانون
 خلية نحل  70  بيت حانون

 اجھزة بيطرية 
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  توكتوك"سيارة نقل زراعية" 

 مستلزمات إلنتاج العسل  
  24أغنام عدد    بيت الھياجمعية تطوير بيت الھيا

  اعداد حظيرة لألغنام  

  10 طن بالة قش  4طن أعالف و  

 ،وثالجة"الترا ساوند"جھاز  معدات بيطرية ، 

  توكتوك"سيارة نقل زراعية" 
  )كمبيوتر، طابعة(تجھيزات مكتبية 

جمعية المزارعين الفلسطينيين 
 .خانيونس –

  24أغنام عدد    خانيونس

 عداد حظيرة لألغنام إ  

  10طن بالة قش  4طن أعالف و  

 ،وثالجة"الترا ساوند"جھاز  معدات بيطرية ، 

  توكتوك"سيارة نقل زراعية" 
  )كمبيوتر، طابعة(تجھيزات مكتبية 

جمعية التوعية واإلرشاد 
 .الزراعية

  24أغنام عدد    رفح

  اعداد حظيرة لألغنام  

  10طن بالة قش  4طن أعالف و  

 ،وثالجة"ساوندالترا "جھاز  معدات بيطرية ، 

  توكتوك"سيارة نقل زراعية" 
  )كمبيوتر، طابعة(تجھيزات مكتبية 

جمعية المركز الفلسطيني للزراعة 
.العضوية

 "كومبوست"وحدة إنتاج    رفح

  تراكتور"جرار زراعي." 

  الكومبوست"مستلزمات إنتاج"  

  

 :أنشطة متنوعة

  

   في محافظتي طوباس وجنين لتبادل الخبراتيشارك في زيارات تبادلية مع مؤسسات شريكة " معا"مركز 

ترالية، شارك مركز  نفذه مجموعة من المؤسسات المحليةالذي ت" نكايام"ضمن مشروع  ة االس دعم من الحكوم ة ب والدولي

المكون من " نكايام"حيث قام فريق . في زيارة تبادلية لمشاريع منفذة من قبل المشروع في محافظتي طوباس وجنين" معا"

ر"، "معا"من مؤسسات  أعضاء ة"، "كي ة العالمي ة"، و"الرؤي ة االقتصادية واالجتماعي ارة " المركز الفلسطيني للتنمي بزي

  .الثروة الحيوانية في محافظة طوباس إنتاجمشروع تحسين 

ً  وتشكل ھذه الزيارة جزءاً  رات لتعزيز ھذه المؤسسات  إستراتيجيةمن  ھاما ا من وتبادل الخب ا بينھ اون فيم جل تحقيق أالتع

  .القدرات ءالغذائي من خالل بنا األمن

 مركز معا يشارك في إحياء يوم األرض بمحافظة طولكرم 

ز  ارك المرك ي منش وم األرض ف رى ي اء ذك ي إحي ي ف ات، ف ة الكفري وش طق ر عب ة كف ة قري ع محافظ اون م ، وبالتع

ات ة الكفري ولكرم وبلدي ي, ط ز نوممثل ة واالجھ ات الحكومي ن المؤسس ة ةع ون،  األمني تال الزيت ة أش ر زراع عب

يد ولكرم الس افظ ط ور مح د: بحض اد الزب يد عم ات الس ة الكفري يس بلدي عيد ورئ ال س ة   ه،جم اء البلدي وأعض
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الي  ن أھ د م دارس وحش ة الم ة وطلب مية واألھلي ات الرس دراء المؤسس ن م د م ا، والعدي ز مع ن مرك ين ع وممثل

 .المنطقة

تال ال ة اش الق لزراع ل االنط يس وقب ه رئ ى خالل عبياً، ألق االً ش ات احتف ة الكفري ت بلدي ون، نظم ةزيت اد  البلدي عم

ده  ه  الزب ن أرض دفاع ع عب لل ذا الش تعداد ھ اً اس ه، معلن وق أرض طيني ف عب الفلس مود الش ا بص اد فيھ ة أش كلم

ا ذورنا ب ق ج ريس عم بة بتك ذه المناس تغالل ھ ى اس يراً إل ة، ومش ت الوطني داف والثواب ك باألھ ر والتمس ألرض عب

وش ر عب ي كف ي أراض ون ف تال الزيت رس أش ادرة . غ ددة بالمص ي المھ ذه األراض ول ھ وء ح ليط الض ا . وتس كم

ا عل ز مع ده مرك كر زب ات عام ىش ة الكفري ي منطق ذھا ف ي ينف ة الت اريعه التنموي ة  ةمش ا وخرب ت جف ق بي ي طري وف

 .في أرضه من صمود المزارع الفلسطيني خاصة، حيث تعزز ھذه المشاريع  ةحماد

 

  محافظة طولكرم –مركز معا يوقع منح ومساعدات مالية للمؤسسات القاعدية في الكفريات 

ذ بالشراكة مع من الغذائي من خالل ضمن مشروع تعزيز األ بناء القدرات الممول من الحكومة االسترالية والمنف

ً منح قدم المركزمؤسسة أفيدا االسترالية،  ة لست ا ات وفي قطاع غزة  مؤسسات قاعدي ة في الكفري  53,750بقيم

  :والجدول التالي يبين توزيع تلك المنحدوالر، 

 :"امينكا"المقدمة ضمن مشروع والمساعدات المالية المنح 

مكان   المؤسسة 
  المؤسسة

  نوع االستفادة   $قيمة المنحة 

جمعية مركز 
خزاعة للزراعة 

 المستمرة

الزراعة تنفيذ مشروع تشجيع   8750  خزاعة
العضوية في الدفيئات المنزلية في 

  منطقة خزاعة
جمعية بيت 

 المستقبل الخيرية
التطريز "تنفيذ مشروع   8750  خزاعة

الفالحي بين الماضي 
الحاضر لنساء محافظات و

  "قرى خانيونس
الجمعية الريفية 
 للتطوير الزراعي

التوعية حول أضرار   8750  عبسان
استخدام األسمدة الكيماوية 

خالل نموذج زراعة  من
  الكوسا بالشاش

جمعية الوالء 
 الخيرية

منحة لتنفيذ مشروع   8750  عبسان
المحافظة على أشجار "

  "الزيتون
جمعية الفخاري 
 للتنمية الريفية

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

  "الفخاري
زيباد  جمعية كفر
 الخيرية

مركز تدريبي إلثراء   10,000 كفر زيباد
  "النساء

   53,750  المجموع
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دوالر،  12,000بقيمة  في الكفرياتإلنشاء مشاريع مدرة للدخل متناھية الصغر تقديم مساعدات مالية لمجموعة عائالت 
  :والجدول التالي يبين تلك المشاريع

 الرقم نوع المشروع قيمة المساعدة
تطوير مزرعة األغنام 2000 1 
تطوير مزرعة األغنام 2000 2 
تطوير مزرعة غنم للحليب 2000 3 
محل أدوات منزلية 2000 4 
دكان 2000 5 
دكان 2000 6 

المجموع 12,000  
  

 آفة التوتا ابسلوتا في منطقة الكفرياتدوة حول ظاھرة الخنازير البرية ومركز معا يعقد ن

ق ين المواف وم االثن ا ي ز مع د مرك ـ عق ن 25 ال باط ن م ة وش ازير البري اھرة الخن ول ظ ا دوة ح ة التوت آف

ل ة وأبس ع وزارة الزراع اون م طوتا بالتع حة الفلس ات،  ينيةوزارة الص ة الكفري اركة بلدي بمش

ة،  ات القاعدي واطنين ووالمؤسس ن الم د م زحش اھرة ارعينالم ذه الظ ن ھ ررين م ت ، المتض ي بات والت

واطنين وتالحق  ن الم دد أم ھم وتھ ة عيش ي لقم م ف وتھ ومي، ق يس ھم الي دة رئ اد الزب يد عم اد الس وأش

ز  مولية مرك ات بش ة الكفري ابلدي آخر هبطرح مع كل أو ب ؤثر بش واطنين وت اة الم ق بحي ايا تتعل  لقض

ة و حة العام ى الص ات وعل ةالمزروع رارات ووش .البيئ ة ألي ق م البلدي ى دع رج دد عل يات تخ توص

 .المجتمع المحلييه مصلحة المزارعين ومركزي لما فاله الندوة وأخذھا الدور الفعال ومن ھذ

ن  ة ع ن وزارة الزراع ي م ريف الجيوس يد ش دث الس لوتا آوتح ا ابس ة التوت ا ف امكم اد  وق يد ج الس

ن وزارة  الح م ازيرالص اھرة الخن ن ظ ديث ع حة بالح ة الص ي   البري ول والت دمر الحق يل ت المحاص

راوات و ة الخض ة خاص ح، الزراعي اة القم دد حي زارعين ووتھ راف الم ع األط ة لجمي اھرة مقلق ي ظ ھ

  .لمواجھتھاحيث تم طرح ھذه القضية على أعلى المستويات السياسية 
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  :قصص نجاح

  :القصة األولى

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

 من تصدير محدود الى وافر بفضل ثالجة التبريد الضخمة

ن  عة م أراٍض واس ة ب واء والمحاط ة األج ا دافئ ة العوج ي منطق ة ف ت الواقع رش جي ركة ف ا لش ز مع د  مرك ن تزوي ام م د ع بع
د اآلالف  ى موائ ل ال طين لتص م فلس ل اس ي تحم ور الت ن التم دير م ة التص اعفت كمي خمة، تض زين ض ة تخ ل، بثالج النخي

ا  الم، كم ول الع تح ب  أتاح ال وبروات دة للعم ل الجدي رص العم رات ف رعش راء أكث توطنات  إغ ي المس ل ف ن العم ات، م وتأمين
 . اإلسرائيلية

ث   ذائي، حي طين الغ اد فلس ن اقتص زءاً م ور ج حت التم ي أنأض ن األراض د م طينية تع من الفلس ر  ض ة  20أكث ة منتج دول
  .وللتمور في العالم وفق منظمة االغذية والزراعة العالمية الفا

ى  ة حت ا الدافئ ر باحتھ ا ان يعب ا، وم ن العوج زارعين م ة م ن مجموع ة م ة المؤلف ة الطازج ت أو البواب رش جي ركة ف ر لش الزائ
ة  ى درج ور عل ظ التم خمة تحف ة ض د ثالج ث توج اك حي نع، ھن ي للمص ابق األرض ن الط ة م رودة قادم ه ب ت  20تلفح تح

عة  فر، بس اً  120الص االً ن. طن ا عم ة منھ ى مقرب د عل دة تج ن الجي ة ع ور التالف ل التم ون بفص ل، يقوم ال كل ون ب يطين يعمل ش
ا وات وتغليفھ ي عب ا ف ي . لتخزينھ يس ف وع ل دة الن ة جي ور الطيب جلة للتم ة مس بحت مارك ة أص ا األنيق ت بعلبتھ رش جي ور ف تم

  .فلسطين فقط بل في العالم

ل ل دون مل ي يعم ل اربعين د رج م محم دتي ول: "يبتس اء جل ع أبن ا م ل ھن ة العم س بالراح ر مغم ذاق آخ ه م دي ل اج بل دعم انت
 ".الضميرية والنفسية، بدالً من العمل داخل المستوطنات المقامة على أراضينا

  

بوابة تمور العوجا نحو العالم: فرش جيت  

  :من فرش جيت تحدث زھير رومانين، محاسب وقائم بأعمال الشركة التي يديرھا خضر زواھرة

نھم من وجود ب  2010تأسست الشركة عام " ر م عد وجود رغبة ملحة من مجموعة مزارعين بشركة تخزين وتصدير بعد اشتكاء كثي
الماإلنتاجكميات وافرة من  ا أو خط تسويق مضمون للع ل عمرھ ذلك تأسست الشركة ولكن حسب . ، ولكن بال وسائل تخزين تطي ول

  .طناً  70قدرتھا المالية آنذاك فقد أمنت ثالجة تتسع لـ

استئجار ونقل بضائع الستيعاب  أجوراستئجار ثالجات مصانع منافسة ودفع  إلىولم تتسع الثالجة ما حدا بالشركة  اإلنتاجولكن فاض 
ر للمشاريع التي  إلىالكمية الفائضة من المزارعين، ما حدا بھا  التوجه الى مركز معا المؤسسة التي يتحدث الكثيرون عن دعمھا الكبي

  .مزارع في أرضه، فتم طرح فكرة توسعة الثالجة على المركز وتمت الموافقةتعزز بقاء ال أنمن شأنھا 

ة " زارعين، ارتفعت كمي تقبلة من الم ة التمور المس اجمع زيادة سعة الثالجة، زادت كمي تقبال اإلنت م اس رة من  أعداد، وت ديكبي  األي
ى  13العاملة المحلية على مدار السنة وبمعدل  ى 7عامالً وعاملة يوميا، برواتب يصل حدھا األعلى ال ى آالف شيقل واألدن آالف  3 إل

  .قال رومانين". صحيةالتأمينات شامل الشيقل 

 

  الثالجة روح الشركة

دن، تركيا، بريطانيا والنرويج، كما نالت العديد من ، وتصدر إلى األرأيلول الى كانون أولشھر أما بين  إنتاجياتمور فرش جيت تنشط 
  .شھادات التقدير من الدول المستوردة لتميز تمورھا
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ل مواسم االستھالك كشھر رمضان : "يقول رومانين ات تمور قب وفير كمي إن التخزين بسعته األكبر يتالءم مع مطلب المستوردين بت
 ". ن تبريد ضخمة ما يجعلھم يفضلون التمور جاھزة عند الطلبال يملكون مخاز-أي المستوردين–مثالً، حيث أنھم 

ى  400في ذروة العمل تصل كمية اإلنتاج إلى  ال ليصل ال ا يتطلب مضاعفة عدد العم ون بشكل  120طن من التمور م عامالً يعمل
  .دؤوب من السائق الى المدير

ي 95 بينما ھناشيقل يومياً،  70العمال في المستوطنة يتلقون مبلغ " ال فرش جيت " لقش رة من عم داً أن نسبة كبي انين مؤك ول روم يق
  . العمل في المستوطنات واترك

ا " الثالجة روح المصنع" اً أفضل وإنتاج الم، وضمنت تخزين ى مختلف دول الع ا الفلسطينية إل اً وصلت بتمورھ وفرش جيت مع مع
  .ختم رومانين". أوفر

 

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

 

  :القصة الثانية

 المزارع أبو محمد ينجو من الفقر معتمداً على نبات الزعتر

ة وسط  رازق توب د ال تيني عب ا الزراعي، يقف الس من كفر جمال التي ال تختلف عن قرى الكفريات السبع بھدوئھا وطابعھ
الزعتر، يتحسس األوراق متا زروع ب ه الم ة حقل اً للغ ل معلم ث عم ة حي ه خطوط تعب الغرب ى وجھ ا، عل م نموھ اً حج بع

ه  في حديثه يبدو قلق مستمرّ  .االنجليزية في السعودية راق ابن ى ف اءه عل ه حزٌن يحاول إخف ين كلمات ع، وب ه األرب ى بنات عل
  .الوحيد الذي قضى شاباً قبل سنوات

ة،  ينيات، قرر توبة العودة إلى الوطن في مطلع األلفية الثالث ان في منتصف الخمس ة وك م في مدرسة القري ة معل تلم مھن اس
اً حيث وصل سن التقاعد  ل ورغم عطاء "الستين"وبعد خمس سنوات كان عليه ان يتوقف عن العمل قانوني ، وفي المقاب

ة تؤھل م يجمع سنوات كافي أخراً ول وطن مت ى ال اد ال اع من السنين، لم ينل توبة فلساً من مخصصات التقاعد ألنه ع ه االنتف
  .من المال لدعم أسر الشھداء والجرحى ميزات التقاعد، مع انه كان يقتطع من راتبه في السعودية جزءاً 

ة والمدرسة،  أسرة أماموقف ابو محمد حائراً،  ين الجامع ا ب تعلم م م ي راد معظمھ ة من تسعة أف ك الوقت مؤلف كانت في ذل
دخلھا بتصاريح ومواسم  وأراض يملكھا  في منطقة الحرايق شبه مصادرة حيث أضحت غرب الجدار الفاصل، وأصبح ي

الزعتر،  100مقابل  أقربائهلذلك وإلعالة أسرته قرر توبة ان يتضمن أرضا من . معينة ا ب نوياً يزرعھ دونم س ى ال دينار عل
دني ً لكن مع تكاليف الزراعة من تأھيل األرض وشراء الشتالت ونفقات الماء والكھرباء كان الربح مت دار في . ا وشاءت األق

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

، بال شك فقدان ابني محمد كان قاسياً علينا جميعاً، لكن ال اعتراض على مشيئة هللا: "يقول   ". الحمد

ا"تعرف ابو محمد على مركز العمل التنموي  ي " مع دم لمنحة من خالل مجلس الخدمات المشترك ف ات، حيث تق الكفري
الستصالح خمسة دونمات تضمنھا من أقاربه، وجاءت الموافقة من معا ومعھا عاد "* أمينكا"ضمن مشروع األمن الغذائي 

  .األمان المعيشي ألبي محمد وأسرته

 وقفة أخوية ال تنسى

ابع  5آالف شتلة زعتر بما قيمته  9وتوفير تراب و األرضقام مركز معا بتأھيل  ا ت د"آالف شيكل فيم و محم زارع "  أب كم
ى  محليين يفھم المھنة التي ورثھا عن أبيه المھمة، وعند جني المحصول، نسق مع تجار لتسويق زعتره، ولجودته وصل ال

  .موائد األردن وسوريا والداخل المحتل
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د تطل ". والصخور، بفضل هللا ثم مركز معا دبّت فيھا الحياة كانت األرض خرابة، مليئة بالباطون يقول أبو محمد ومن بعي
  .مدينة إسرائيلية شاھقة المباني يقال ان جنرال االحتالل شاؤول موفاز يسكنھا

ة، مع"  وقفة معا كانت وقفة أخوية، حيث جاءت وسط أشد الظروف االقتصادية التي يمر بھا المزارعون في الضفة الغربي
ابو محمد ويتمنى من "يقول ". أن مشروعي الزراعي يعد بسيطاً، إال أنه وفّر قوت أسرتي للعام الثالث والخير قادم بإذن هللا

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

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

كما " الحج رشدي"ففي كفر جمال الكل أصبح يميز زعتر " توبه"لم يبالغ ". أعتني بزعتري جيداً، من يتذوقه يشيد بمذاقه"
  ". يلقبه أھالي القرية

 

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

  :القصة الثالثة

كفر زيباد ومركز معا جمعية  

 تعاون مثمر لعنوان أصبح موضع ثقة القرية

ا حصة  ا للشھادات العلي القرى المجاورة، كم ة ب ا مقارن تتميز قرية كفر زيباد  جنوب شرق طولكرم، بأناقتھا وتنظيم بيوتھ
ة ھي عروس ال ك القري أن تل ل ب ر كبيرة لدى أھالي القرية رجاالً ونساء، عوامل عززت الوصف القائ ات، ولكن الفق كفري

  .صفة تالزم معظم قرى فلسطين ومن بينھا كفر زيباد

اد جذور  ر زيب ة، ولكف يعتبر الزيتون والحمضيات وزراعة الخضار في البيوت المحمية من المحاصيل الرئيسية في القري
ي  ريم "قديمة، ويقال أن سر اسمھا يعود  للعھد السامي القديم  ويعن ه الك اد(اإلل ا ) زيب رفيم ي الكف دة عن : يعن األرض البعي

  .مواطن الرفاة والتعمير

د أن  ث، بع ادل األحادي أمام مقر الجمعية المؤقت، يجلس بعض كبار السن الذين يواظبون الحضور إلى المكان للدردشة وتب
تھم"كانت  دكاكين" جمع ام ال ط أم دعى. فق ة، ي ة انيق دياً بذل بعيني برصانة مرت دم رجل س و ثابت"يتق يس  مؤسس" اب ورئ

  .الجمعية حالياً، يناديه أھالي كفر زيباد باألستاذ لتكريسه أھم سنوات عمره في تعليم اللغة العربية وإدارة مدرسة كفر زيباد

ة في آذار من عام  وم   2010تم تسجيل الجمعي ي وأعضاء ازدادوا مع الوقت ليصبحوا الي م . عضو 300بنظام داخل وت
 .الكفرياتتوفير المبنى بدعم من بلدية 

  

الخطوة الراسخة  نحو االستدامة...الجمعية ومركز معا  

ان  ة، ك دة مؤسسات أھلي ا، ومن ع اندة أھلھ ة ومس ة احتياجات القري دورھا في تلبي رون ب ذاع صيت الجمعية، وشھد الكثي
بناء : كر منھا أبو ثابتيذ*معا، دوٌر بالغ األثر عبر تنفيذ عدة مشاريع تنموية ضمن مشروع أمينكا   /لمركز العمل التنموي

ديم  22 ى تق ر، إضافة ال ة نحل  133بيتاً بالستيكياً أحيا أراٍض غير مستغلة وأعاد البسمة لوجوه عوائل اكتوت من الفق خلي
ل  م تأھي ا ت ر  8أنعشت دخل األسر الفقيرة، كم ار وحف ادة  23آب زارعين، وجرى إع داً للم اً جي ورداً مائي ا أضاف م راً م بئ

ة" رئة خضراء  12أرضاً صخرية فازدانت خضرةً وثمراً،  وقدم معاً  15الحياة لـ  ة، " حدائق منزلي دة بيوت في القري لع
ع   ى أراضيھم، وجرى توزي زارعين الوصول إل ون  و 17كما تم فتح ثالثة طرق زراعية سھلت على الم  12غراس زيت

  .خروفاً إلنعاش دخل أسرتين
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ا يسارعون أسسنا لجنة زراعية من ثمانية أعضاء، " دعم ألراضيھمصار المزارعون من خاللھ ى بطلب ال ة عل ، والموافق
  .يقول ابو ثابت مؤكداً أن الجميع تنبه ألرضه الخراب فقرر ان يحييھا". المشاريع تتم حسب الشروط الالزمة

احثين عن بشھادة العديد من أھالي القرية فقد أصبحت الجمعية التي نظمت عشرات الدورات التثقيفية واإلرشاد ية عنواناً للب
تلزمات  ة مس ده بكاف ودة ألرضه من خالل تزوي ى الع زارع عل دخل، وتشجيع الم درة لل فرص عمل عبر توفير مشاريع م

  .الزراعة

ي  ى المركز المھن ة سر لإلشراف عل ة وأمين ة برئيسة ونائب ائية بحت إدارة نس ة، ب تم تأسيس تجمع نسوي من ضمن الجمعي
اردة، لبالتنسيق مع مركز معا بإعداد دراسة حول حاجة السوق النسوي، قامت الجمعية  ة الب ى الطريق لصوابين العطرية عل

اج األ ع إنت ين م وردين المحلي ر الم اجھن عب ويق إنت وة وتس دريب النس يتم ت ث س الت، حي لطة المخل ة، وس اب الطبي عش
  . لبالد التي يقيمون فيھافي اوالمغتربين من أھالي القرية 

  نموذجية تزدھي بملعب مجھز من قبل مركز معاروضة أطفال 
وازم  زة بأحسن ل ة، ومجھ م عالمات نجاح الجمعي ة من أھ ال نموذجي وعلى بعد أمتار من الجمعية، تم تأسيس روضة أطف

ة بابتسامات  األطفالرياض  ين الصفوف المفعم ديرة وھي تسير ب ول الم ة ومسورة، تق المع ساحة آمن ووجوھھم  األطف
ة ب: "المتوردة ر كامل ال غي فضل مركز معا تم تحويل الملعب الغير مؤھل الى آخر آمن ومريح، فالروضة بال متنفس لألطف

اھم في  اً س م إضفاءالھدف ومع نفس آمن لھ ديرة ". مت ول الم دير الروضة بمساعدة ثالث معلمات  أشجانتق ي  ت بكر الت
  . مؤھالت وحاصالت على البكالوريوس في تربية الطفل

ادفي كفر زيباد والقرى المحيطة، أصبحت الجمعية مثاال يحتذى به، حيث يتم الحديث عنھا في كل دورات  الخاصة  اإلرش
  رضا الجھات الرسمية ومنھا مفتشي وزارة التربية والتعليمالنموذجية الروضة  نالتببناء قدرات الجمعيات، كما 

ختم أبو رشاد نصير النساء كما ".  بالشكر والعرفان لكمنحن مدينون االنطالقة كانت ستكون متعثرة لوال دعم مركز معا، "
  . يعرفه الجميع

 

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

  

 

  :القصة الرابعة

  كل قطرة مياه تم توفيرھا عادت بالخير على جمال

على الرغم من تراجع مستوى الحياة وانتشار  ،يونس، مشھدھا العام يدعو للتفاؤلكم من خان 2تلك البلدة التي تبعد  خزاعة
من ھناك استفاد . الفقر، إال ان امتداد األراضي الزراعية بلونھا األخضر يبث األمل في رمادية البيوت المكتظة بالسكان

  .المزارع جمال صبح من إعادة تأھيل بركته الزراعية والتي كانت شريان أرضه

قبل المشروع كانت بركة جمال تشكو من التلف بسبب قلة الصيانة لعدم قدرته المادية على إصالحھا وتباعا فقد الكثير من  
كما لم يكن يستطيع تأمين ) ل شھرياً قشي 1400ما يعادل الـ (ما أجبره على دفع ثمٍن باھظ لري مزروعاته , مياه بركته

  .المياه بفعالية لمزروعاته

ففي موسم . وبفضل مشروع امينكا المنفذ من قبل مركز معا، تمكن من إصالح بركته ووقف فاقد الماء منھا اليوم جمال 
الشتاء الحالي، تجمعت مياه األمطار بشكل انسيابي سليم، وحافظ جمال على كل قطرة مياه، مقلال نفقاته في االستھالك 

  .متراً مكعباً من المياه كل شھر 50يث تم توفير شيقل فقط، ح 930المائي الى الثلث، بتكاليف ري وصلت إلى 

بين تجميع مياه األمطار وتوفير النقود عاد الخير إلى مزرعة جمال فزاد اإلنتاج، المياه المتوفرة من بئر التجميع مكنت 
ح،  جمال من زراعة البطيخ والبندورة وأصناف مختلفة من المزروعات، كما حّسنت خصوبة التربة عبر تقليل األمال
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وتوفير المياه، ما مّكن جمال من االستثمار بشكل اكبر في الزراعة مستفيداً بشكل أساسي من  جودتھاوبالتالي تحسين 
  .التوفير في استخدام مياه الري

 

  :القصة الخامسة

  من مزارع فقير كاد أن يترك المھنة إلى مزارع تھبه األرض إنتاجا جيداً 

ربيعاً والذي يشكو اصابةً بالغة في  16قديح أسرته ومن ضمنھا ابنه العليل في الـ  يرعى احمد" خزاعة"من ذات المنطقة 
ظروف ما زادھا مأساة أن األب . عموده الفقري، كما يعاني ابٌن آخر من انفصال الشبكية ما يتطلب نفقات عالج مستمرة

  .احمد ال يجد عمال في غزة  ويعتمد على أرضه إلعالة أسرته

ألن دفيئته البالستيكية مدمرة وال تصلح للزراعة، ولكن القمح كمحصول موسمي ال يكفي لإلنفاق على  يزرع أحمد القمح 
يتطلب مرض ولداي االلتزام بعالجات وأدوية منتظمة، لكني ال املك من النقود ما يكفي : "يقول أحمد. أسرته طوال العام

  ".ألنفق على أسرتي، كفاف يومنا فما بالكم بإبني المريض

دعائم االستدامة في أي مشروع مقدم للمستفيدين، قام بإصالح دفيئة  مع تقديمن مركز معا يقدم المساعدة لمن يحتاجھا وأل
أحمد الزراعية ما مكنه من زراعة محاصيل محمية كالخضراوات على اختالف أنواعھا، وقد تمكن بنجاح من زراعة 

  . البندورة وجني المحصول وبيعه في السوق

شيكل شھرياً  190طناً من البندورة، وقد زاد مدخولي من  12أصبحت أنتج في العام والحمد  ما يزيد عن : "يقول احمد
  ".أصبحُت قادراً على عالج  أبنائي اآلن، 740الى 

 

يع ابتسمت الدنيا ألحمد مجدداً، حين تم قبول مشروع تقدمت به زوجته سعاد في العام الرابع ضمن برنامج أفيدا لدعم مشار
. ربات البيوت، حيث تم تأھيل إسطبل في مزرعتھم البيتية، ليكون صالحاً لتربية الدجاج واألغنام لتأمين احتياجات المنزل

بواسطة الدخل اإلضافي الذي وفره المشروع، تستطيع األسرة اآلن إعادة أحد أبنائھا إلى الجامعة بعد أن انسحب منھا 
  .يسابقا نتيجة تدھور وضع أسرته المعيش

يعد مشروع معا صمام أمان لضمان األمن الغذائي المستدام، واالكتفاء الذاتي المعيشي عبر إتاحة الفرصة ألحمد وزوجته  
  .سعاد لالستثمار في أرضھما، وبالتالي النھوض بوضع أسرتھما بما يلبي احتياجات كل فرد فيھا قدر المستطاع

 

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

 

  :القصة السادسة

مثال يحتذى به في كل طوباس إلىمن جمعية تغرق بالديون   

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

فا من أعلى جبل األقرع في قري ة، وتكتسي المروج الش البرودة الجبلي واء ب ة عقابا التابعة لمحافظة طوباس، حيث يتسم الھ
زارعين  تاء، يتضمن مجموعة من الم يس لھدف  أرضاغورية بخضرة منتصف الش ام، ل ة األغن صغيرة للزراعة وتربي

االنتفاع الشخصي، بل من أجل قريتھم، حيث آلمھم رؤية عائالت تنام جائعة، ال بل يضطر بعٌض منھا إلى استجداء عطف 
  .اآلخرين طلباً للعون، في الوقت الذي يكمن الحل في التدبير والتخطيط السليم
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" قال نبيل أبو عرى ". من ناحية المواليد، مقارنة مع قرى محافظة طوباس األخرى الفقر يستشري في عقابا األكثر تعداداً "
  .المزارع دائم االبتسامة الذي يشغل منصب رئيس الجمعية" أبو رشاد

ة  ر الدولي ة لمؤسسة كي ه مزارعو عقاب اعلين، اتج ادرات صفة األشخاص الف ر"ألن المب ى الفق نوات، " للقضاء عل ل س قب
غ مساحتھا  إنشاءجمعية عقابا الخيرية الزراعية بمشروع  عارضين عليھا دعم ى أرض ضمان تبل دونمات  3مزرعة عل

م  ونصف لسد احتياجات األسر الفقيرة، لم ترفض كير طلب مزارعين يتمتعون بصيت جيد وحس مسؤولية عاٍل، فقدمت لھ
وبركس غنم وملحقاته، وذلك ضمن  مواليد، وكبش 40مع " أمھات"رأس غنم  عساف  20تمثلت بتوفير  2012منحة عام 

  . خطة تطويرية مدتھا ستة شھور

 أول الدرب عثرة ولكن

انكانت البداية صعبة، فإنتاج المزرعة البسيط مقارنة بتكاليف المتابعة، لم يؤمن المدخول الكافي، لكن مع   زارعين  إيم الم
وا  ى توجھ اص، حت الھم الخ ن م ة، تصرفوا م تمرار الجمعي ىبضرورة اس ة م إل ة أھلي ا "ؤسس ن دعمھ راً ع معوا كثي س

دة شعبية " معا"وكان الحديث عن مركز العمل التنموي " لجمعيات ومؤسسات قريبة د وقاع المؤسسة التي تتمتع بصيت جي
  .واسعة

ذلنا " م يخ د ل زتوجھنا لألخ وليد جرار من مركز معا، وقدمنا له احتياجات الجمعية لضمان استمرارھا، والحم ، ال المرك
 قال ابو رشاد". من األزمة المالية التي مرت بھا الجمعية في الستة شھور األولى انقدنابل 

  

 النھوض مجدداً 

ـ  ة ب وفق أعضاء الجمعية فقد كانت مساعدة مركز معا تنفيذاً، وكير تمويالً، بمثابة الدعامة الصلبة، فقد زود المركز الجمعي
االت،  91بمساحة  رأس غنم وثالثة أكباش، مع توسعة للبركس 45 متراً، وتقديم ثالجة، مكبس جبنة، عالجات، أعالف، ب
  .دوات تصنيع، وتنظيم دورات تدريبية الستمرارية المشروع وإدارته بنجاحأ

  

ل راتب شھري دير المزرعة مقاب ة ت ألف : "يكمل ابو رشاد وھو يجلس في غرفة صغيرة  ھي جزء من بيت تقطنه عائل تت
نھم  87باالنتخاب من  أعضائھاالجمعية التي يتم اختيار  يدة 11عضواً م ى تواجد العنصر النسائي ". س اً عل يضيف مثمن

  .رجال الجمعية لدعم سيدات عقابا اللواتي يجدن حرجاً في التواصل مع

ة مستعرضاً  ر مخرجات الجمعي اد دفت و رش ايمسك أب رة أرقام اح خالل الستة شھور األخي ى حجم األرب دلل عل دة ت : عدي
رة في مستوى  ألف 32بلغت األرباح من بيع الحليب والخراف ما قيمته " ة كبي ا شكل نقل اجشيكل، م ة سنوظفه  إنت الجمعي

  ".جيداً لتطويرھا

د  األرباحتذھب  في تطوير المشروع وإعانة عدة عائالت فقيرة وتغطية المصاريف وعمليات توسعة البركس وضمان مزي
 .من األرض

 

  

 ً  جمعية عقابا االكثر نشاطا

ن  د م ب العدي ن خالل طل ه م تدالل علي ن االس ذا يمك ة، وھ رى المحيط ا والق ي عقاب ت ف ل بي د وصل ك ة ق صيت الجمعي
رات المزارعين التطوع في المزرعة لال اجستفادة من خب نم  اإلنت ل بخمسة رؤوس غ وفير، وعمل مشروع مصغر مماث ال

  . كحد أدنى
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ائرين، فالجدار الفاصل من " وا ح ذين وقف زارعين ال تأتي أھمية الجمعية وجمعيات شبيھة في أنھا توجد البديل الحقيقي للم
ذورھم م ودون لج م يع ا يجعلھ م، م ن ورائھ ر المستصلحة م امھم واألرض غي يھم أم ود عل ون بأرضھم فتج زارعين يھتم

الخيرات ة السعر، والسماد ". ب دي والشتالت رمزي ذار البل ديم الب ر تق زارعين عب ة للم م الجمعي داً دع اد مؤك و رش ول اب يق
  .للجمعية اإلنتاجمن حصيلة % 10والمبيدات مجاناً، مقابل رد 

اجسيدات عقابة بجزء من  إشراكفي الجمعية تم  ة تتاإلنت ة، تمثلت بصناعة البسط من خيطان ، وبمھن اتھن الفني طلب لمس
م تجعلھن يأخذن  ه، ومن ث الصوف حيث تم إشراكھن بدورة تدريبية تقدم لھن الصوف من غنم المزرعة، وتعلمھن حياكت

  . البسط ھدية، ولكن األمر ما زال جديدا، وبحاجة إلى تأمين تكاليف الصباغ واألنوال من إحدى المؤسسات

ى طموح الجمع اد بالوصول ال و رش ر يلخصه اب ة كبي ركس، تسمين الخراف،  210ي عة الب ات، توس نم من األمھ رأس غ
  .تحسين ساللة األكباش واألمھات، زراعة قمح وشعير وبيكيا، وشراء جاروشة لصناعة األعالف، وإنشاء بئر ارتوازي

  ".الجمعية باألنشط في المنطقة رضا األعضاء عنا ھو فخر الجمعية، كما وصفت وزارة الزراعة الفلسطينية"

  

 

 ً   الحالل زوادة البيت األكثر أمنا

  .طمون، تياسير، طوباس، عقابا، الزبابدة الجديدة ومسك: لسبع قرى مقصداً أصبحت الجمعية في البذور 

ة . ستكون الجمعية عنوان أي مزارع يعود ألرضه ى القري ادة العنب ال ة بإع تحلم الجمعي ا ف ا وعلى مستوى عقاب وتكثيف م
  ".اللوز"ميز القرية على مر السنين 

ذ وطاب" ا ل ر ". ھناك متعة ال يعرفھا إال المزارع، وھناك اكتفاء وبيت مستور مع الحالل، فوجوده في البيت زوادة لم عبّ
  .دونم ويزرعھا باللوز والزيتون والبرسيم 100ابو رشاد الذي يعمل مزارعاً في ارض يتضمنھا بمساحة 

ادل : "ادختم ابو رش ر تب نتعاون عب ا، حيث س ر في عقاب كما دعمنا مركز معا من عثرات البدايات، سنمد يد العون لكل فقي
  ".للعائالت الثالثين األكثر فقراً  األولويةعائلة، ستكون  86الخبرات، وتسويق اإلنتاج مع 

 

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

ا . يتميز المجتمع الفلسطيني بكونه مجتمعا فتيا يشكل فيه الشباب واألطفال نسبة عالية ة م فالطالئع والشباب من الفئة العمري
، أي أن %40.1سنة  14-0من المجتمع الفلسطيني، فيما تشكل الفئة العمرية من % 29.9ما نسبته  يشكلون، 29-15بين  

ع من . من المجتمع الفلسطيني ھو مجتمع فتي% 70 ات المجتم اقي فئ اني كب اة مضاعفة، إذ تع وتتعرض فئة الشباب لمعان
ر  ظروف االحتالل القاسية، فضالً عن معاناتھا من مظاھر التھميش السياسي واالجتماعي واالقتصادي، كما تعاني من الفق

ولِ . والبطالة العالية م ي افي  حيث ل ام الك ي شھدتھا بالمخططون وراسمو السياسات، االھتم م التطورات الت ة، رغ ذه الفئ ھ
ل  االت العم ي مج ة وف ة والقطاعي ة الوطني ط التنموي ي الخط ات ف ذه الفئ ج ھ اوالت دم عيد مح ى ص ابقة عل نوات الس الس

  . التطوعي

  .إن الحديث عن تنمية حقيقية ال يشكل الشباب واألطفال محورھا لن يكتب لھا النجاح

  .االھتمام والتركيز ضمن برنامجه ومشاريعه التنموية) عاما 24-18و 18-01(لقد أولى المركز ھاتين الفئتين 

 :يھدف برنامج تطوير الشباب والطالئع إلى

ع  -  باب والطالئ اركة الش يع مش ز وتوس ر تعزي ع ح اء مجتم ي بن ة، وف اة العام ة والحي ة المجتمعي ي التنمي ف
 .الجتماعية والسياسيةوديمقراطي، خال من العنف واالضطھاد والتمييز على جميع الصعد ا

 . لدى الشباب والطالئع تعزيز قيم المواطنة واالنتماء والعمل الطوعي - 
ي  -  ھام ف رامج اإلس يع  الب وير وتوس ي تط د وف كل مفي راغ بش ات الف ة أوق ة لتعبئ رامج تنموي ي ب باب ف ج الش دم

 . الالمنھجية في التعليم المساند
واھبھم في شتى المجاالت  مطاقاتھم ومبادراتھتطوير الفرص أمام الشباب والطالئع إلطالق  -  اإلبداعية وتنمية م

 .والعمل التطوعي مجتمعيةعبر المبادرات ال

نھم من المنافسة في سوق العمل  -  ي تمك تمكين الشباب اقتصاديا وتطوير قدراتھم وتسليحھم بالكفايات الت
 .المحلي

اد  -  ع، وإيج مساحات صديقة تطوير المراكز الشبابية والرياضية لتتمكن من تقديم خدمات نوعية للشباب والطالئ
 .في النوادي الشبابية لھم

 

  التعليم المساند واألنشطة الالمنھجية

ع والشباب الفلسطت ة للطالئ ة والقيادي ارات الحياتي دأب حيث . ينيقدم برامج الشباب تدريبات متعددة تستھدف تطوير المھ
ين " معا"مركز  في السنوات القليلة الماضية على تنفيذ نشاطات تتعلق بالتعليم الالمنھجي والتعليم المساند للفئة العمرية ما ب

ة للمخيمات  12-18 ة الوطني سنة بالشراكة مع كل من وزارة الشباب والرياضة والمجلس األعلى للشباب والرياضة، اللجن
  .اليونيسيف/ وبتمويل من منظمة األمم المتحدة للطفولة" مرتا"الصيفية، ومؤسسة 

ام   ة ضمن  31,788نفذ المركز خالل الع ة والرياضة والبيئي ارات الحياتي تعلم النشط والمھ اند وال يم المس ساعة من التعل
د عمل المركز في ) . سنة 18-10( مشاريع مراكز العائلة والمساحات الصديقة للطالئع التي تستھدف الطالئع من سن  وق

نھم  85,942 استفاد من ھذه البرامج التعليمية  ).في غزة 26في الضفة و 17(مركزا ومؤسسة  43 ة م  3,176(يافع ويافع
من المجموع الكلي من % 96غزة ن واليافعات من قطاع ول اليافعحيث شكّ ) طليعي في غزة 82,766طليعي في الضفة و 
  . اليافعين واليافعات
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  :مجاالت التدريب

  :على أربعة مجاالت أساسية ھي توزعت ساعات التدريب

  لمھارات الحياتيةا. 1
  التعليم المساند. 2
  األنشطة والتعليم البيئي. 3
  األنشطة الرياضية. 4

  

  

  :توزيع المشاركين على المراكز

اند المشاركونع توز يم المس ة من الطالئع في التعل ة والرياضية والبيئي ارات الحياتي ى والمھ مراكز الصديقة ال عل
  :على الشكل التالي مراكز العائلةو للطالئع

  عدد المشاركين  عدد المشاركين في الضفة  اسم المشروع
  في القطاع 

  إناث  ذكور  إناث  ذكور

  11835  12374  1506  1670  ديقة للطالئعمراكز ص
  30387  28170  ---   ---   مراكز العائلة

  42222  40544  1506  1670  المجموع

3,176  82766  

  

  :خالل العام المشاريع التي تم تنفيذھا

 :مشروع مساحات صديقة للطالئع: أوال

6443

12547

9088

3710

31788

النشاط البيئي مھارات حياتية التعليم المساند انشطة رياضية المجموع

توزيع ساعات التدريب والتعليم
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ة السنوات السبع الماضية،  ذه طيل ام المركز بتنفي ى يھدف المشروع، الذي ق ةتطوير إل ارات والمعرف واالتجاھات السلوكية  المھ
ة  نللطالئع من الفئة العمري ة ، واإلسھام بسنة 18 –10 م ة مالئم ق بيئ ع للتفاعل اخل تمعھم من طالئ تقبل أمع مج جل مس

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

   .ا المشروع على مدار العامالمتنوعة التي قدمھ والبيئية والثقافية والرياضية اتيةالحياستفاد آالف من الطالئع من األنشطة 

 :بعض التأثيرات االيجابية لمشروع مساحات صديقة
  ة والرياضيات(ساھمت زوايا التعليم المساند ع،) اللغة العربية واللغة االنجليزي اديمي للطالئ  بتحسين األداء األك

 .التعليمي وعالج نقاط الضعف لديھم من خالل أساليب وطرق المنھجية حيث عملت على تحسين مستواھم

  دريبأبدع الطالئع في تسيير زاوية فو المھارات الحياتية من خالل ت ران في المراكز تثقي ر  األق عب
 .الطالئع في كل نادي طالئع نقلوا خبرتھم التي تلقوھا إلى تدريب

  الي ه وأتاحت اجتماعات أولياء األمور فرصة للمنسقين والمنشطين للتواصل الدائم مع األھ ذي ظھر من خالل ال
  .لمشروع واألخذ باالقتراحات التي تقدموا بھا بما يحقق مصلحة الطالئعاتقييم 

 ة للح ة ومھم ة بمواضيع مختلف ة عام ع توعي ا ھو للطالئ الي كم ة لألھ ة قدمت ورشات العمل والتوعي اة اليومي ي
 .والصحية

 يال ك ف ع وانعكاس ذل ى سلوك الطالئ أثير عل ارات  ت ة المھ ي البيت من خالل زاوي املھم داخل المدرسة وف تع
 .الحياتية

  ا تمكن ي من خاللھ ذ في المراكز والت ي تنف ة الت ة البيئ ة المشروع من خالل زاوي الي بأھمي تعزيز إدراك األھ
ة االطالئع  الضطالع على الوضع البيئي المحيط بھم وتوعيتھم ألمور عدة من خالل الجوالت البيئية داخل القري

 .نعكست على سلوكھم في البيتفامن وعي الطالئع أو جوالتھم في مناطق أخرى، التي عززت نفسھا 

  من أجمل اللحظات التي عاشھا الطالئع والبيئية الرحل التثقيفيةكانت. 
  

  :مراكز العائلة امشروع: ثانيا

ديم روعين لتق ز مش ذ المرك افعين نف ية للي ة ونفس دمات اجتماعي ع نُ  خ راكة م ذا بالش ف"ف ة "و" اليونس ة األلماني المؤسس
ديم ". للتعاون زھم من خالل تق تعادة تركي ع الس ال والطالئ دى األطف وتر ل دة الت ى تخفيف ح يھدف كل من المشروعين إل

  .متخصصةالعائلة المراكز  عبرخدمات الدعم النفسي واالجتماعي لھم في قطاع غزة 

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

  ة/طليع 220ة و /طفل  751جلسة أنشطة تعلمية شارك فيھا  1664تنفيذ. 

  إناث 75ذكور ،  40(ة /طليع 115ة و/طفل 600جلسة مھارات حياتية شارك فيھا  832تنفيذ.(  

  ة/طفل 765جلسة رياضة ونشاط ترفيھي شارك فيھا  832تنفيذ.  

 ة/طفل 121امرأة باإلضافة إلى  772جلسة تثقيف صحي شاركت فيھا  686 تنفيذ . 

  سيدة 699ة  و/ طليع 484ة  و/طفل 978 فيھا أيام مفتوحة شارك 6تنفيذ.  

  سيدة 979ة و/ طليع 1620ة و/طفل 2293مبادرة شارك في أنشطتھا  14تنفيذ.  

  بقيمة ) حرف يدوية 3تجميل،  9تصنيع غذائي،  10(المھني سيدة متميزة من منح صغيرة في مجال التدريب  22استفادة
  .شيقل لكل سيدة 1500

  بالشراكة مع مؤسسات محلية في مناطق مختلفة من قطاع غزة فنية معارض 3تنفيذ.  

  سيدة 281جلسة تدريبية في زاوية التجميل استفاد منھا  832تنفيذ. 

  سيدة 248ة استفاد منھا جلسة تدريبية في األعمال الحرفية واليدوي 832تنفيذ.  

  ساعة تدريبية لكل زاوية من التصنيع  45سيدة تخللھا تنفيذ  267جلسة تدريبية في التصنيع الغذائي استفاد منھا  832تنفيذ
 .الغذائي

  سيدة 95ة و /طليع 177استشارة فردية حول المشاكل السلوكية والنفسية واالجتماعية ل  272تنفيذ. 
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  1971جلسة إرشاد جماعي للسيدات شارك فيھا  144ة و /طفل 2410جماعي لألطفال شارك فيھا  جلسة إرشاد 144تنفيذ 
 .سيدة

  زيارة ميدانية إلى المدارس والمنازل والمؤسسات من قبل األخصائيين االجتماعيين والنفسيين 222تنفيذ. 
  

ثقافية متعددة، والقت مراكز العائلة إقباال تربوية و يافع ويافعة خالل مشروعي مراكز العائلة، في أنشطة 68,378شارك  
  .كذلك أسرھموكبيرا من اليافعين واليافعات 

  :توزيع األنشطة التي نفذت في مراكز العائلة

 

  

  :2013في " اليونسف"أھم مخرجات مشروع مراكز العائلة المنفذ بالشراكة مع 

  من اليافعين واألطفال 11895بمشاركة اللغة العربية واالنجليزية والرياضيات بتنفيذ أنشطة تعليمية. 

 ة من مجموعة من األنشطة الرياضية تم تنفيذھا، وساعدتھم على تعزيز العمل بروح الفريق /طليعي 4922 استفاد
 .واالنخراط بالمجموعات

 ة من أنشطة الفنون العالجية تم تنفيذھا وتمكنوا عبرھا من تفريغ التوتر من خالل الرسم واللعب/طليعي 10349 استفاد. 

 ة من المشاركة في األيام المفتوحة وأيام عائلة واستمتعوا خاللھا بممارسة أنشطة ترفھية بمشاركة /طليعي 21330 استفاد
 .ي ما بين األطفال واليافعين وذويھمفردا من األھالي لتعزيز التفاعل االيجاب 2149

 ة من رحالت ترفيھية لتحسين أجوائھم النفسية/طليعي  3560 استفاد. 

 تم تنفيذھاالتي حياتية الة من أنشطة المھارات /طليعي 5800 استفاد. 

 فية رعاية تم تنفيذھا لرفع مستوى وعي األھل بكيوالتي من اآلباء واألمھات من ورشات التثقيف الصحي  4847 استفاد
 .أطفالھم وحمايتھم وتوفير الدعم النفسي لھم

  مشرفين اجتماعيين ساھموا الحقا في نقل المعرفة التي توصلوا إليھا  7بمشاركة " آليات حماية الطفولة"تنفيذ تدريب حول
  .من أھالي األطفال المشاركين 8501إلى 

 

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

يھدف المشروع إلى تقديم الدعم إلى الطالئع في القدس الشرقية، حيث يواجه المراھقون تحديات كبيرة نتيجة لسياسات 
التمييز سياسة العنف الممنھج التي تتبعھا السلطات اإلسرائيلية مثل ھدم المنازل وفرض قيود على الحركة، إضافة إلى 

5687

22441

4892
6524

10349

5619

12866

انشطة رياضية ايام ترفيھية  مبادرات مھارات حياتية مھارات رسم 
ونحت 

تثقيف صحي 
لالباء 

تعليم مساند

توزيع األنشطة في مراكز العائلة

Total
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عمل المركز . إضافة إلى التحديات التي يواجھھا نظام التعليم في المدينة. المدينة لمواطنيطمس الھوية العربية والتجھيل و
:استطاع المشروع تقديم الدعم للطالئع من خاللمع خمس مؤسسات في القدس و  

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

ينمن رعاية المي من مقد 750تدريب  .2 راد مجتمع ومعلم ة  ،أف ة وأكاديمي وفروا خدمات نفسية واجتماعي ويتھم لي وتق
 .وفعاليات وأنشطة ترفيھية للطالئع في مجتمعھم

دس الشرقية و  .3 ال المتضررين بالق ة األطف وفير حماي ى ت وجيھھم العمل عل ر نظام تحويلي خاص ت ى الجھات عب إل
 .المختصة بمساعدتھم

ين  .4 ل و  3,750تمك اء المھمطف اكن واألحي ي األم ة ف ات شطفل ي الفعالي ت ف كل ثاب اركة بش ول والمش ن الوص ة م
 .واألنشطة النفسية واالجتماعية والترفيھية

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

  : العام المنصرمأھم المخرجات التي حققھا المشروع خالل 

  ذكور 6إناث و  117(تدريسية أو أفراد عاملين بالمؤسسات القاعدية   ھيئاتمن أعضاء  اً فرد  123تدريب   .(  

  ذكور 65و إناث 890 (من مقدمي الرعاية 955تدريب(.   

  ذكور 482إناث و 440(طفل 922باأليام المفتوحة التي استفاد منھا  والدةً  133مشاركة.(  

 ذكور 419و  إناث 405(التي نفذت بالمشروع وية للمراھقين من الورش التوع اً مراھق 824 استفاد.(  

  ذكور 72إناث و 44(يافعا  116استفاد منھا شبابية تنفيذ مبادرات .(  

  طفل من ورشات تثقيف األقران 264استفاد )PTP (التي نفذھا الطالئع .  

  ذكور 105إناث و 111( شابة من ورش تدريب المدربينشاباً و 216استفاد.( 

  ذكور 809إناث و 545(طالبة من الزوايا التعليمية و اً طالب 1354استفاد قرابة.(  
  

  :مشروع التكيف االيجابي لألطفال: رابعا

ل"يھدف المشروع الممول من مؤسسة  اذ الطف ى " إنق نعّ إل ال الفلسطينيين في الت ز فرص األطف ة تعزي وعي وبيئ يم ن م بتعل
  .وإلى تعزيز الصحة النفسية لألطفال المقدسيين المشاركين وعائالتھم وتعزيز آليات التكيف االيجابي لديھمتعليمية آمنة 

: 2013عام خرجات التي حققھا المشروع خالل أھم الم  

الً  800مشاركة  .1 ة  طف ة العمري ة من الفئ يين  15-11وطفل ال المقدس ابي لألطف امج التكيف االيج ي جلسات برن نة ف س
  . جلسة في كل من المدارس العشر المشاركة 12ددھا والبالغ ع

  .ساعة 720جلسة تكيف ايجابي بواقع  480تنفيذ  .2
  . ورشة عمل لألھل في المدارس العشر المشاركة 20تنفيذ  .3
ابي  8من المعلمين واألخصائيين االجتماعين من كال الجنسين من  20 استفاد .4 وم التكيف االيج ة حول مفھ ام تدريبي أي

 . والذي يتناول سبل الحد من كافة أشكال العنف" سالمتي سالمتك"ليات العمل من خالل تدريب آو
ال  7عقد  .5 ال،  3(مجموعات بؤرية لتحديد مؤشرات رفاه األطف ين والمعلمات 2مع األھل، و 2مع األطف ). مع المعلم

دا ال في الم اه األطف د مؤشرات رف ة لتحدي ر  ،رس المشاركةھذا النشاط تم كجزء من دراسة مرجعي اس اث ذلك لقي وك
  . المشروع على األطفال المشاركين في البرنامج

  .أيام 5مخيمات صيفية في العشر مدارس المشاركة حيث كانت مدة كل مخيم  10تنفيذ  .6
  . أيام 3تنفيذ مخيم شتوي واحد مدته  .7
ً تدريب 17تنفيذ  .8   ).، إكسسوارات، وإسعاف أوليدبكة، رسم، ديكوباج، تصنيع دمى(لألطفال حول مواضيع مختلفة  ا
  ". اعرف بلدك"جوالت سياحة ضمن نشاط  9 عقد حوالي .9
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 . متر للمظلة الواحدة لمدرستي ذكور مخيم شعفاط وذكور الشيخ سعد 300بناء مظلتين بمساحة  .10
  .المشاركة العشر أيام مفتوحة لألطفال في  المدارس 8عقد  .11

   

ضافية ھذا العام لالرتقاء بالمستوى إتعليمية تجھيزات مكتبية وعلى  ،المشاركة في المشروع العشرحصلت المدارس كما 
  :ھا بالتاليالتعليمي لھذه المدارس، حيث تم تزويد

 مياه اثالجت. 

 5 ماكنات تصوير. 

 80 كرسي منجد للمسرح. 

  5 أجھزة بروجكتور . 

 10 أجھزة كمبيوتر البتوب. 

 9 أجھزة كمبيوتر مكتبي. 
  

د  ز ق ره أن المرك ةالجدير ذك ية والتعليمي زات المدرس رة من التجھي دار ثالث سنوات مجموعة كبي ى م نويا وعل دم س  ،ق
 .في البنية التحتية تحسيناتإضافة إلى 

 

  :جل التنميةأمشروع الشراكة من : خامسا

ى  روع إل دف المش ة  يھ روف الحياتي ين الظ وب لتحس ر المطل ق التغيي ي تحقي ة ف ات المحلي اھمة المجتمع ز مس تعزي
  :البناءة في األنشطة المجتمعية من خاللوالة خالل المشاركة الفعّ من 

 .الة وواضحةوضع رؤية للتغيير االجتماعي بطريقة فعّ باالشتراك عبر إثراء دور منظمات المجتمع المحلي . 1

ل . 2 ة أفض الل ممارس ن خ ر م داث التغيي ي إح ي ف ع المحل ات المجتم ريكة ومنظم ات الش ز دور المنظم تعزي
 . ومساعدتھا على تطوير ھيكليتھا بشكل يساعدھا الوصول إلى أھدافھا ،صاتھاالختصا

 . تطوير التعاون والعمل في الشبكات بين الشركاء ومنظمات المجتمع المحلي. 3

  .زيادة قدرة الشركاء ومنظمات المجتمع المحلي على تعبئة مواردھا المادية والمالية الالزمة لتنفيذ مھامھا. 4

  :2013المشروع فيأھم مخرجات 

  ة/شاب 3,356مبادرة مجتمعية شبابية بمشاركة  18تنفيذ.  

  ة/شاب 20(بمشاركة " التغيير االجتماعي وإدارة المبادرات"تنفيذ تدريب لبناء القدرات بعنوان ( 

  ،ه االحتفال بيوم المرأة العالمي اعي شعبي شارك في د إفطار جم م عق ون في مجال ) شخص 120(حيث ت يعمل
 . تقديم خدمات الدعم النفسي واالجتماعي

  حلقات نقاش تناولت موضوعات متنوعة منھا قراءة تحليلية في الثورات العربية وانعكاساتھا على الشباب  5تنفيذ
افي ،الفلسطيني وع الثق ل التن اول مواضيع أخرى مث م تن بابية بمشاركة  كما ت ة الش راء الحال ه في إث  244وأھميت

 . ة/شاب

 عملھا وأھدافھاإطار وتطوير متطوعا في االجتماع التأسيسي  60مشاركة تشكيل لجنة شبابية ب  . 

  اركة رى /شاب 58مش المي وذك ال الع وم العم اء ي ة وإحي ى المصالحة الوطني دف إل ي تھ اء الت ة الثالث ي وقف ة ف
 . النكبة

 شاباً وشابة 342يات حملة قاطع احتاللك تمت بمشاركة تنفيذ فعال. 
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  :مبادرات مجتمعية

  : ھو مبين في الجدول التالي اتم تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية الھادفة من خالل المشروع كم 

  
ى مستوى  وم الشباب عل ل طموحات وھم بابية نشطة تمث ام المنصرم في إنشاء مجموعة ش ساھمت نشاطات المشروع في الع

ائقيين  مطبوعة تناولت تم إصدار. الوطن ين وث ى فيلم ة المستھلك إضافة إل ة بحماي ائق المتعلق م الحق ة المستھلك حول أھ حماي
  .ثريةواألماكن األ

دني، وان  ن يصبحوا أعضاءً أشاركين في المشروع في تمكن العديد من الشباب الم ة لمنظمات المجتمع الم في اللجان اإلداري
راھم ي ق ة ف الس المحلي ي المج ى . يصبحوا أعضاء ف ة"وتتجل ة الوطني اطات " الرؤي ن النش ة م ي مجموع باب ف اطات الش لنش

  :نذكر منھا ن األنشطة التطوعيةالتي عبرت عن مدى إدراك الشباب لھموم الوطن من خالل العديد م ،التطوعية

   

المشاركين من عدد   اسم النشاط التطوعي
  اإلناث

  عدد المشاركين 
  من الذكور

  المجموع

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

 344 123 221 حملة مقاطعة بضائع االحتالل

عدد 
 المشاركين

 اسم المبادرة المحافظة الموقع

سوسيا 40 الخليل 1 يوم تطوعي

المالح 55 طوباس 2 يوم تطوعي

جحر الديك 120 غزة 3 يوم المرأة

بورين 70 نابلس 4 يوم االرض

بيتللو 170 رام هللا 5 يوم تطوعي

طولكرم 250 طولكرم 6 عيد العمال

جبال عنبتا  80 طولكرم 7 مخيم صيفي

مكحول  40 طوباس 8 يوم تطوعي

منتجع حيفا  50 غزة 9 مخيم صيفي

نابلس-رام هللا 1100 نابلس -رام هللا 10 مھرجان التراث

دار الشباب 57 شمال غزة 11 حلقة مجتمعية 

مجتمع يابوس 51 رفح 12 حلقة مجتمعية

المغازي 55 وسط غزة 13 حلقة مجتمعية

نابلس-رام هللا 800 نابلس-رام هللا "فاداك"مھرجان   14

خربثا بني حارث  50 رام هللا 15  رسوم على الجدران  

طولكرم 250 طولكرم  16 عيد العمال

رام هللا 40 رام هللا 17 حملة المقاطعة 

كفر نعمة، عين عريك، بلعين،   80
صفا

رام هللا )للنساء(حملة المقاطعة   18

 المجموع  3358
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 280 150 130 حملة حماية المواقع األثرية 
 182 112 70 حملة حماية المستھلك 

 1046 527 519  :المجموع
 

  

 مشروع شباب غور األردن من اجل التغيير: سادسا

ي  اة الشباب ف ا،  للتخفيف من معان من  األغواريھدف المشروع إلى تمكين الشباب الفلسطيني في األغوار اقتصاديا واجتماعي
ر سكانه ى ضم األغوار وتھجي ى يسعى المشروع . السياسات واإلجراءات القمعية اإلسرائيلية المتبعة الھادفة إل ع إل ر الواق تغيي

ي ي الت دريب المھن ى مراكز الت وجيھھم إل ة بالشباب وت ن المفروض على شباب غور األردن من خالل العناي ا يمك ھم من خاللھ
  . عن العمل في المزارع والمستوطنات اإلسرائيليةصناعة مستقبل أفضل يمثل بديال 

ا  ار كم ة اختي طيني وكيفي ل الفلس وق العم ات س اليين باحتياج باب الح ات والش الب الجامع ف ط ى تعري روع إل عى المش يس
ي تعمل في  نھم مع المؤسسات والشركات الت د التخرج وتشبيك الخريجين م ى وظائف بع ة ليحصلوا عل التخصصات المالئم

  .  م تخصصاتھمئالمنطقة للحصول على وظائف تال

  : 2013 عام أھم المخرجات التي حققھا المشروع في

  وصبية باإلضافة إلى المنسقين على مجموعة من التدريبات المختلفة اًشاب 24تدريب.  

  المنطقةتشكيل لجان شبابية ومساندة لكل نادي ومركز نسوي ممثلة من الشباب واألفراد المؤثرين في. 

  شاب 28تدريب ً  .وفتاة في مراكز التدريب المھني ا

  شاب 18تدريب ً  . مختلفةالمؤسسات اللشركات وشھور في ا 3لمدة وفتاة  ا

 جل تمكين الشباب اجتماعيا ونفسياحشد طاقات الكثير من المؤسسات وتوظيفھا من ا. 

  ومجموعة من مراكز التدريب المھني في محافظتي أريحا  ،مع  مكتب التشغيل في وزارة العملالتعاون
 . ونابلس

  دعم أبنائھم في اختيار تخصصاتھم المستقبلية بناء على حاجة سوق العمل وليس بالطريقة لتوعية األھل
  .  العشوائية التقليدية

  
  :دعم المؤسسات القاعدية الشريكة في المشروع

ً قدم المركز منح مراكز الشبابية وتزويدھا بأجھزة حاسوب وشبكات ال لتمكينھا من تأثيثلثماني مؤسسات  ا
  :التي استفادت من المنح المؤسساتو لتكون قادرة على تقديم خدمات تلبي طموحات الشباب ،انترنت

  المحافظة  المؤسسة
  أريحا  نادي ھالل اريحا

  أريحا  نادي النويعمة 
  أريحا  مركز نسوي العوجا

    أريحا  مركز نسوي فصايل 
 أريحا  نادي الجفتلك الرياضي

  أريحا  نادي الزبيدات الرياضي 
  طوباس   )العين البيضاء+كردلة+ بردلة(نادي طوباس 

  نابلس   نادي األغوار الوسطى 
   

شابا  626فيھا  شارك فقد ،شباب من مختلف الجنسينأما الدورات التدريبية التي شھدت مشاركة فاعلة من ال
  :دورات تدريبية 6في  وشابة
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 المجموع ذكور إناث التدريب

 22 11 11 دورة تدريب مدربين في التطوير الوظيفي

 22 10 12 دورة في مسح سوق العمل 

 168 80 88 دورة في مھارات البحث عن عمل 

 64 33 31 دورة مسح السوق للشباب في المناطق 

 155 67 88 25- 18دورة التطوير الوظيفي من 

 192 138 54  18- 15دورة التطوير الوظيفي من 

  623  339  284  المجموع 

  
ور ا انكو ت الحض ن الملف ح م ابات لواض دريبات للش ي الت اركت  ،ف ث ش ي ا 284حي اة ف دريبات فت لت

ت  ة، وتمكن دى إالمختلف اباتح ا  الش الل أريح ادي ھ ن ن يم د  ف طين بع ك فلس ي بن ة ف ى وظيف ول عل الحص

ن رض المھ دريبات ومع ي الت اركة ف ن المش تفادة م اق . االس ن االلتح باب م ن الش د م ن العدي ا تمك كم

  .بالمراكز المھنية وبعضھم تمكن من الحصول على وظيفة

  

  :جھود حثيثة لتشبيك الشباب مع سوق العمل وتعريفھم باحتياجاته

اون مع  اءات بالتع م عمل لق وزارة "تم تشكيل لجان شبابية ومساندة في كل من األندية المشاركة في المشروع وت

ال"و" الشؤون االجتماعية م "الحركة العالمية للدفاع عن األطف ذين ھ ة الشباب ال ى فئ ز عل م التركي ى، حيث ت  عل

اليكما جرى عقد ورش توعية أل. ةالشؤون االجتماعي بالتنسيق معبعد دعوتھم  ،خالف مع القانون سبل  ھم حولھ

ع دمج ھؤالء ة. الشباب في المجتم دت ثالث ا عق ي تتكون من  كم ة االستشارية للمشروع والت اجتماعات مع اللجن

ل" يم"، "وزارة العم ة والتعل ة"، "وزارة التربي ة التجاري ا، " الغرف اس وأريح ابلس وطوب ن ن ل م ي ك ة "ف رابط

اون"، "التدريب المھني والتقني اون"، " المؤسسة األلمانية للتع ال"، "مؤسسة التع ات العم اد نقاب مؤسسة "، "اتح

ة  لشباب بالخدمات التي تقدمھا تلكمن اجل تعريف ا" ناعات الفلسطينيةاتحاد الص"، و"ذ الطفلإنقا المؤسسات وآلي

 . التشبيك معھم

  

  : معرض المھن والتشغيل في محافظة أريحا

ان ا ك ة أريح ي مدين د ف ذي عق ة  معرض المھن والتشغيل ال ة لبمثاب بابفرصة ذھبي الي والش ى  ،ألھ للتعرف عل

رة  ي الفت ات ف ركات والمؤسس ات الش م احتياج اع الخاص وأھ ات القط ركات ومؤسس ي الش ودة ف ام الموج األقس

ي نتجت عن المعرض إشراك ومن أھم االنجا. لتخصصات ونوعيتھاالمستقبلية من ا دربين من كل  3زات الت مت

دة  انتمكن و. ع الخاصلقطاشھور في شركات ومؤسسات ا 3نادي ومركز نسوي شريك بالمشروع لم من  اثن

ى  ابالت  5الشباب من الحصول على وظائف بشكل رسمي، إضافة إل ووعدوا توظيف الشباب آخرين اجروا مق

 . بالحصول على الوظيفة

  

  :جيالأ/ األطفالمشاركة مشروع التعلم و: سابعا

مجتمعاتھم بحيث يصبح األطفال وتمكين الفتيان والفتيات ليؤثروا بشكل إيجابي على عائالتھم يھدف المشروع إلى 

  .الطالئع مشاركين فاعلين ويحظون باالحترام في مجتمعاتھمو

ذ المشروع بالت ة ونف ا العالمي ة الرؤي ع مؤسس اون م دون، ع ن خل ة اب مة الرياضي، مؤسس ادي بس ع ن راكة م بالش
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  :2013رجات المشروع في أھم مخ.  ومؤسسة أصالة

  ادة  21ساعة تدريبية استھدفت تدريب  20تنفيذ اعلين وق دربين ف ات ليصبحوا م ان والفتي ا من الفتي يافع

 .نيمجتمعي

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

 ين مجتمع ا ويتنفيذ حملت ة بيت الھي ين في منطق ة  3ت ل حديق ادة تأھي ة إلع ادرات مجتمعي ، "المنشية"مب

 . إنشاء مكتبة لألطفال، والتوعية حول الممارسات الصحية السليمة

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

 22(أسيس منتدى للشباب ضم ت  ( ً  .يافعين ورفعھا إلى صناع القرارلتحديد مشاكل ال طليعيا

 إعداد دراسة لتحديد واقع األطفال في منطقة بيت الھيا. 

  

  :مشروع المواطنون الفاعلون: ثامنا

راد من  درات األف تمكن من تطوير مشاريع أيھدف المشروع إلى تطوير ق ة وال د االحتياجات المجتمعي جل تحدي

  .لمعالجة ھذه القضايا والمشاكل

  :2013المشروع في أھم مخرجات 

  ساعة للدورة 24دورات تدريبية في كل من أريحا، رام هللا، بيت لحم وخانيونس بواقع  8تنفيذ. 

  مجتمعيةتنموية مبادرات  5تنفيذ.  

 ك أيام تدريبية،  4األردن لمدة دورة تدريبية في في  مشاركة أربعة من موظفي المركز د ذل ام بع من  3ق

  .تدريبة للمشروع في محافظة خانيونستنفيذ دورة بالمشاركين 

  ة بشكل مباشر في منطقة شمال قطاع غزة من مبادرة لدمج األطفال ذوي اإلعاقة مع /يافعا 280استفادة

 .ة آخر من المبادرة بشكل غير مباشر/يافعا 120األطفال األصحاء، واستفاد 

   ة ر رعاي اعي عب ل االجتم يم التكاف ز ق ى تعزي ادرة تھدف إل ذ مب نھمتنفي ه ع نين، والترفي ت . المس وتمثل

د  35استھدفت ) دار المسنين(المبادرة من خالل عقد يوم مفتوح في جمعية الوفاء   4من المسنين وتم عق

ا  تفاد منھ ة اس ات توعي اركاً  121ورش ا  مش ارك فيھ ة ش ة ترفيھي ذ رحل ى تنفي افة إل ن  110باإلض م

  .المسنين

  ذ اركين  3تنفي ن المش ة م ات لمجموع ر اجتماع زة عب اع غ ن الضفة وقط ة م ة الوطني يط للحمل للتخط

 ."الفيديو كنفرس"

  

  :أنشطة متنوعة

  طولكرم/المدارس في منطقة الكفريات بالتعاون مع المؤسسات القاعدية ومركز معا ينفذ فعالية ثقافية 

الرياضي مسابقة  زيبادلتعاون مع نادي اتحاد كفر وبا 2013من شھر كانون األول من عام  24في الـ نفذ مركز معاً 

الي  ،ا خمس مدارس بمنطقة الكفريات بمحافظة طولكرمفيھثقافية شاركت  دارس المشاركة كالت مدرسة : وكانت الم

ة المختلطة، مدرس ر الراس الثانوية المختلطة، مدرسة كفر صور الثانوية المختلطة، مدرسة كفر عبوش الثانوي ة كف

الفعالية ضمن مشروع تعزيز األمن الغذائي من  هھذ وتأتي. ت كفر جمال الثانويةزيباد الثانوية المختلطة ومدرسة بنا

ة . بتنفيذ مركز معامول من قبل الحكومة االسترالية وبالشراكة مع مؤسسة أفيدا وخالل بناء القدرات الم ھدفت الفعالي

د الطالب داعي عن ددھم حوالي إلى تفعيل التفكير اإلب غ ع ةطالب  عشرين المشاركين، حيث بل من مجموع  اً وطالب
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رة المنافسة الشريفة و ، كما وساھمتن شخصا من الحضوريثمانوخمسة و  تلفةالمدارس المخ ز فك ز في تعزي تعزي

  .مفھوم التواصل المجتمعي بين قرى الكفريات

  اليونيسف تكرم مركز معا والمؤسسات الشريكة

ع في  نظمت منظمة اليونيسف حفال تكريمياً  للمؤسسات المنخرطة في تنفيذ مشروع تطوير مساحات صديقة للطالئ
امر كل من ضم حفل التكريم . الضفة والقطاع تار وت ى للشباب والرياضة ومؤسسة عش ا والمجلس األعل مركز مع

ً  .والنيزك ودائرة تنمية الشباب رامج في المركز عرضا ديرة الب مع حول تطور الشراكة  وقد قدمت ساندرا رشيد م
ثالث الماضية ذا المشروع خالل السنوات ال ا المركز ضمن ھ ي حققھ ره أن . اليونيسف واالنجازات الت الجدير ذك

بابيا في الضفة والقطاع 120المركز قد عمل خالل فترة المشروع مع  زا ش دعم والتطوير المؤسسي  ،مرك دم ال وق
ز ك المراك مل ،لتل ي ش وير المكتب توالت ة وتط زات المكتبي ي التجھي اث المكتب وتر واألث رات الكومبي ات ومختب

ك  ي تل ادر العامل ف ى مجالس اإلدارة والك ة ال والقرطاسية واألدوات الرياضية إضافة إلى البرامج التدريبية الموجھ
  .المؤسسات

ً عام 18 حتى الـو 11 الـ كما شمل المشروع تنفيذ زوايا متعددة نفذت بشكل متواصل مع الطالئع من سن  ، تضمنت ا
كما نفذ المشروع وعبر الطالئع أنفسھم . التدريب الرياضي واللغة العربية والرياضيات والدراما والمھارات الحياتية

ات  22,808بشكل مباشر  فيهوقد شارك . مبادرة تنموية 172 دد% 55شكلت الفتي ذا الع ا وفّ. من ھ ر المشروع كم
مركزا  27والجدير ذكره أن المشروع ينفذ ھذا العام في . ة في المراكز المختلفة/ة ومنشط/منسق 478 ـفرص عمل ل

ً وفي نھاية الحفل وزعت اليونيسف دروع. في القطاع 10في الضفة و 17شبابيا منھا     .تقديرية للمؤسسات الشريكة ا

  يختتم مشروع تمكين الشباب في األغوار" معا"مركز  

ة غور " مركز ال ىانھ ين وتطوير الشباب في منطق ذي استمر  "األردنمشروع تمك شھراً، حيث استھدف  18وال
ةبالشراكة مع مركز تطوير المؤسسات  ونفّذسنة  29 -15المشروع الشباب من سن  ل من  األھلي الفلسطينية وبتموي

ة الوكالة الفرنسية للتنمية، وقد مرّ  دة مراحل مختلف ل  المشروع بع ة تأھي دأت بمرحل ةابت ادي : الشريكة وھي األندي ن
الوسطى، نادي  األغوار، نادي الديوك، نادي العوجا، نادي فصايل، نادي الجفتلك، نادي الزبيدات، نادي اأريحھالل 
ذه ) كردلة، بردلة، العين البيضاء( طوباس ى تكون ھ ةحت ى  األندي ادرة عل رامج ق ذ الب ة،  واألنشطةتنفي دالمختلف  وق

ذه  ةزود المشروع ھ اث األندي ة المكتبي باألث زة الالزم لواألجھ زة :ة مث وتر أجھ ات،  كومبي زةوطابع عرض  وأجھ
 LCD ضمت بمكتبات  أندية 4تزويد  إلى إضافة ،رياضيةالفرق للومالبس  ،ومالبس دبكة وكشافة ،تكييف أجھزةو

  .مجموعة كبيرة من الكتب والمراجع المتنوعة

تراتيجيفي مجاالت  اإلداريةاستھداف الھيئات التدريبية التي عقدت العديد من الدورات كما  والضغط  التخطيط االس
م . والمناصرة ة، كما ت ذه األندي الي وإداري لھ اء نظام م د من بن . المناصرةضغط والحمالت ونظم المشروع العدي

ر اإضافة إلى تدريب الشباب على العديد من المھارات التي تمكنھم من تطوير مھار وظيفي، التفكي تھم مثل التطوير ال
دأ مشروعكداعي، الناقد واإلب ادرات ال كيف تب دربين، مب دريب م ة، ت ارات قيادي رأة، مھ ين الم ز تمك صغير، تعزي
بابية، دم،  ش رة ق افة وك ة وكش دريب دبك ل   ت ى بعض ورش العم ةإضافة إل اطر  توعوي ر، حول مخ زواج المبك ال

  .والمخدرات

نھم من تركزت آل المبادرات من نادٍ  ، وقد تنوعتوقد اختتم المشروع بعمل مبادرات شبابية في ھذه األندية  خر، فم
ل  ات، تأھي ات نفاي د مدرسة بمقاعد ومظالت، شراء حاوي مبادرته على عمل مالعب رياضية، حدائق أطفال، تزوي

  .ھذه المبادرات من قبل الشباب والمتطوعين وقد نفذتروضة أطفال، 

 مركز معا التنموي ينظم أيام مفتوحة لألطفال في قطاع غزة  

ةنفذ  ام مفتوحة  ،المركز وضمن مشروع مراكز العائل اطق قطاع غزةأي ال في مختلف من النشاط استھدف  .لألطف
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ة  390 امطفال في مختلف مناطق القطاع خالل أربع ي يشاركنا الرياضة" مفتوحة تحمل شعار  أي وطن العرب "  .ال

ام المفتوحة ع ھذا واشتملت د من األنشطة الرياضية واألي ى العدي ةل اتھم  ،الترفيھي ال بمختلف فئ ي تساعد األطف الت

   .تفريغ الضغوط النفسية المختلفة التي يتعرضون لھا ، والعمرية في الترويح عن أنفسھم

 

 ةيختتم مشروع مساحات صديق" معا "مركز  بالشراكة مع اليونيسف وبتمويل من الشعب الياباني 

 :غييرللطالئع في رام هللا وغزة محفزاً الشباب على الت

تقبلية  ماإلنسان الفلسطيني وخاصة فئة الطالئع الفتية ممن تبنى عليھبضمن رؤيته في االستثمار  تطلعات التنمية المس

دة تسعة  مركز معاوالتغيير نحو األفضل، أختتم  بالشراكة   أشھرمشروع مساحات صديقة للطالئع، الذي استمر لم

ناديا ومؤسسة مجتمعية في كل من  14استھدف المشروع . ولية وبتمويل من الشعب اليابانيمع منظمة اليونيسف الد

ي طالت   ة باإلضافة/طليعي ألف 12 من واستفاد منه بشكل مباشر ما يقارب ،رام هللا وغزة ر مباشرة الت للفائدة الغي

 .تواجد فيھا األنديةالمجتمعات التي ت

تھدفة في تطوير وب االسھامفي  " مساحات صديقة"مشروع  أھداف تمثلت ة المس تقرار واستمرارية األندي ز اس تعزي

دة  ة من خالل ع ديم أنشطة مختلف الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل التأثير االيجابي في مجتمعاتھم، لتتمكن من تق

ة فنية، ثقافية، باإلضافة إلى المھارات الحياتية والتعليم المساند،  مجاالت رياضية، ترفيھية،  ادرات المجتمعي مع المب

رار،  اذ الق ارات اتخ ة وتطوير مھ الحوار والتواصل مع المجتمعات والتي تلبي احتياج الطالئع والمجتمعات المحلي

 .ليتمكنوا من معرفة احتياجاتھم المجتمعية

ة رام هللا :أندية في الضفة ھي 4 استفاد من المشروع    .القدس/ عبوين، دير ابو مشعل، رافات وبيت ريما في منطق

ة البخاري،  :والمؤسسات التالية وھم أما في غزة فقد استفادت من المشروع كل من األندية تقبل،   جمعي ة المس جمعي

ي، / نادي خدمات البريج، مركز البرامج النسائية ادي النصر العرب درات، ن ة  المغازي، جمعية رؤيا لتنمية الق جمعي

  .حانون، الرؤيا الشبابية، مركز الفجر الشبابي بيت/ مركز البرامج النسائية  الساحل،

 بصمات وانجازات المشروع

 :ومنھا" مساحات صديقة"ضمن مشروع تنوعت األنشطة 

ع حيث  - ة الطالئ دعم وتقوي فتح زوايا التعليم المساند مثل اللغة العربية، الرياضيات واللغة االنجليزية والتي كانت ل

 .منھجية وعالج نقاط الضعف لديھم من خالل أساليب وطرق العملت على تحسين مستواھم التعليمي 

وا   - ة، ليتمكن زاوية تثقيف األقران والتي من خاللھا عملنا على تدريب خمسة طالئع من كل نادي بالمھارات الحياتي

 .المھارات الحياتيةمن تدريب أقرانھم من الطالئع من خالل زاوية 

ي أنت   - ة الت ون التعبيري ا الفن اكل زواي ايا ومش اكي قصص وقض ة تح أفالم كرتوني ت ب ا وتمثل ة طالئعن ت بھم ج

 .عن طريق محاكاتھا بفيلم كرتوني اجتماعية مع آلية التفكير بحلھا

ة  100المخيم الصيفي والذي عقد لمدة خمسة أيام متتالية في جبل النجمة، حيث استھدف   - ة من الفئ طليعي وطليعي

نة تناولن 17 – 10العمرية من  ة، س ة، والنشاطات الترفيھي ة التعليمي ة، األلعاب التثقيفي ة الفاعل ه المواطن ا من خالل

 .كنوا من تبادل الخبرات والمعرفةحيث نتج عن ھذا المخيم شبكة من التواصل بين االربعة اندية في الضفة ليتم

ى في كل من غزة والضفة و" دوري رياضي" 6النشاط الرياضي والذي من خالله تم عقد   - ع عل الذي شجع الطالئ

 .المنافسة الطيبة ما بين الطالئعممارسة أنواع الرياضة بروح 
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ة بأجمل األمسيات   - ا المجتمعات المحلي اركوا بھ األمسيات الرمضانية والتي نفذھا الطالئع من خالل البرنامج وش

دموا فيھا فقراتھم الفنية الرائعة، والتي المنفردة في كل نادي، إضافة إلى األمسية المشتركة بين األربعة أندية والتي ق

 .بالنشاط أتاحت الفرصة للطالئع مشاركة أھلھم

دراتھم " الفيشر تكنيك"نشاط   - ذ وتطوير ق ز وحسن التنفي ر العلمي والتركي ع للتفكي د الطالئ والذي أثار الدافعية عن

 .المختلفةا النشاط بتركيب القطع الذھنية والعقلية واإلدارية من خالل ممارسة ھذ

ة، التسرب ھدفت الطالئع واألھالي بتوعيتھم بالورشات التوعوية والتي است  - ل الصحة والنظاف بعض المواضيع مث

 .الطفل وواجباته وغيرھامن المدارس، مضار التدخين، حقوق 

ي  تنظيم الرحلة  - ة في الضفة والت ى أدتالتثقيفية لألربعة أندي اريخ الخاص إل رفتھم بالت ق مع ا،  توثي ة أريح بمنطق

 .وتوسيع شبكة التواصل ما بين األندية األربعة ،إضافة إلى توطيد عالقتھم ما بين بعض

  .والمنشطين بالتواصل الدائم مع األھالي األنديةاجتماعات مع أولياء األمور التي أتاحت الفرصة لمنسقي   -

ة رز انجازات المشروع العيني ة والمؤسسات : ومن اب د األندي ي تزوي ي تكف ية الت تفيدة من المشروع بالقرطاس المس

ادٍ إلتمام زوايا التعليم المساند، لوازم رياضية إلمكانية فتح زاوية الري في الضفة  اضة، وأثاث مكتبي حيث زود كل ن

 .عدد اكبر من الطالئع في النادي اكثر من نشاط في نفس اليوم والستيعاب تنفيذبما يلزم من أثاث مكتبي ليتمكنوا من 

، وأجھزة العرض وماكنات التصوير ليتمكنوا من تسھيل عمل زويدھم بالكاميرات وأجھزة التلفزيونت إلىباإلضافة 

ز بعض   .الزوايا وتسھيل استخدام الطالئع لألندية الصديقة ةكما انه تم تجھي فية من  األندي الفرق الكش وزي  أدواتب

   .كشفي إضافة إلى تجھيز فرق الدبكة

  

 ومبادرات ت عملتدريب وورشا
ل 3تم تدريب الطالئع من خالل الزوايا المتعددة والمختلفة في كل شھر، حيث تم عقد  ادٍ  زوايا على األق ع  لكل ن بواق

يم . ساعة تدريبية خالل كل شھر 48 ك، المخ ة الفيشر تكني ة، زاوي ون التعبيري إضافة إلى األمسيات الرمضانية، الفن

  .ألف طليعي وطليعية 12بمشاركة ما يقارب   الصيفي، ورشات التوعية، الرحلة التثقيفية والمبادرات المجتمعية

ن زات المشروع دعم م ة ل هممي واء ثقافي ا س ة ورعايتھ ة محلي بابية مجتمعي ادرات ش ة  أومب ع  أوبيئي رياضية لجمي

ة إلى إضافة لكل مبادرة المركز موازنة  ، حيث خصصاألندية ة المساھمة المجتمعي ع قامت كاف ، وبمشاركة الطالئ

  .والمؤسسات بتنفيذ مبادرتين لمراكز الضفة ومبادرة لمراكز غزة األندية

 الطالئع قادرة على جعل الواقع أجملمبادرات 

اعبّر الطالئع عن احتياجھم المجتمعي عبر مبادرات مختلفة، وكان من  ا  أھمھ و مشعل  أنظفبيئتن ر اب ادي دي في ن

دارس، طالب،  روي، م س ق ن مجل ع م رائح المجتم ب ش ذھا اغل ي تنفي ارك ف ي ش اليوالت اموا و أھ ذين ق اً ال جميع

ى رسم  إضافة  ،على حواف الطرق التي تصل ما بين بيوت الطالئع ومدارسھم األشجارزراعة وبتنظيف البلدة،  ال

ا " ھمتنا بطالئع المستقبل"مبادرة  أما  .اللوحات الجدارية م تجھيزھ د ت وين فق ة عب والتي استھدفت الحضانة في قري

ال ة الخاصة باألطف اب الداخلي ى إضافة ،باأللع تمكن الطال إل ين وضع الروضة لي كل تحس تخدامھا بالش ن اس ع م ئ

    .الصحيح

ام  أجملمعا وسويا لنادي "ما مبادرة نادي رافات أ د" 2013في ع ى تحسين وضع  فق ا عل ع من خاللھ عمل الطالئ
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ى إضافةالزراعية على ممرات النادي،  األحواضزراعة  عبرالنادي البيئي  ع من  إل تمكن الطالئ تحسين الملعب لي

ة ه آمن تخدامه بطريق ل ،اس ب  وعم اوالت والكت الخزائن والط دھم ب الل تزوي ن خ ادي م ل الن ال داخ ة لألطف مكتب

    .المناسبة

رمبادرة اتحاد بني زيد فكانت تركيب خزانة للكھرباء ليكون وضع النادي  أما ا أكث ع،  أمان ى إضافةللطالئ ادرة  إل مب

دخين"والتي تخللھا ماراثون يحمل شعار " ال للتدخين" دخين، "ال للت ة عن مضار الت عمل و، عمل ورشات توعوي

عار  ل ش ترات تحم عارات والبوس ع الش وع، ورف اول الموض رحي يتن ع مس دخين"مقط  ".ال للت

  

 مبادرات غزة ترسم األمل والبسمة رغم الحصار الخانق

ادراتھم الفعّ  الطالئع  أبدعوفي قطاع غزة  ل مب ا في تحوي ة لصالح محيطھم المسيساعدھم مركز مع جراء تنزف ال

 :من فترة ألخرى، ومنھا ةالعسكري حصار االحتالل الغاشم واعتداءاته

ام  :مبادرة جمعية الفخاري تتمحور حول االھتمام بالنظافة العامة، واالبتعاد عن حرق القمامة في الشوارع، حيث ق

اكنبوسترات في  إلصاق إلىالطالئع بتنفيذ مجموعة من العروض المسرحية، باإلضافة  ات، جّمت أم ان والفتي ع للفتي

 .عقد ورشات عمل في المنطقة إلىباإلضافة 

ة الشوارع، حيث عمل  :مبادرة جمعية المستقبل ة، ونظاف القامت المبادرة بمناقشة قضية النظافة العام ى  األطف عل

رانھمتوعية السكان و ةعن  أق ة أھمي رام البيئ ة واحت ا نظاف ع ورشات عمل باإلضافة ، كم د الطالئ ينف وم عمل  إل ي

 تطوعي بمشاركة البلدية

ى سالمتنا  إلىتطرقت المبادرة  :مبادرة نادي خدمات البريج ة المحافظة عل خطر استخدام الدراجات النارية، وأھمي

ق،  تخدام الطري اء اس ث أثن ية، حي داول مدرس ع ملصقات وج ة، توزي ات توعي ل ورش ع بعم ام الطالئ ك ق لحث وذل

 .ت النارية وكيفية استخدام الطريق بشكل آمناألطفال على عدم سياقة الدراجا

ناقشت المبادرة مشكلة نظافة مخيم المغازي، حيث تم تنفيذ مجموعة من  :المغازي –مبادرة مركز البرامج النسائية 

ا  ازي، كم ة المغ يم بالشراكة مع بلدي األنشطة التوعوية لألھالي، شملت زيارات ميدانية ويوم عمل تطوعي في المخ

 ئع بلقاء رئيس البلدية ومناقشة الموضوع معه بشكل شخصيقام الطال

درات ة الق ا لتنمي ة رؤي ادرة جمعي ادرة : مب ت المب ىتطرق ة  إل ى نظاف ز عل ع التركي ة الشخصية م موضوع النظاف

ع أدوات  توالفتيا نقام الفتياكما . والمالبس األسنان ات، توزي دوير النفاي ل أنشطة ت بعمل مجموعة من األنشطة مث

 .فة على األطفال عرض مسرحياتنظا

ي ادي النصر العرب ادرة ن ام  :مب تخدام، ق يد االس ة ترش اه، ومحاول تھالك المي يد اس ادرة موضوع ترش ناقشت المب

 .عقد ورشات توعية وزيارات ميدانية للمنازل إلىالطالئع بعرض مسرحيات في المدارس المحيطة، باإلضافة 

 

دون قامت ھذه المبادرة بتعليم الفتيان والفتيات استخدام مخلفات البيئ :مبادرة جمعية الساحل ة لتصنيع دمى والعاب ب

 .تكلفة
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دفعون  ،ناقشت المبادرة موضوع عمل األطفال اءھمحيث أن اغلب سكان المنطقة نظراً لضيق الحال ي ى أبن رك  إل ت

 .الدراسة من أجل العمل

ة  إنجاح المشروعلقد كان من أھم العوامل التي ساعدت على   ه مع المشروع في كاف ي وتعاون تفاعل المجتمع المحل

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

  "بعيوننا األغوار" :األغوار األغوار تحت عنوان الفوتوغرافية للطالئع في الصور معرض تنظيم 

ةتحت  ا محافظ رعاي يد واألغوار أريح اني ماجد الس ة الفتي ة ومديري يم التربي ا في والتعل  ،واألغوار أريح

ا محافظ نائب وبحضور يد واألغوار أريح ال الس دير الرجوب جم ة وم يم التربي ا في والتعل  واألغوار أريح

يد د الس دير ،الحواش محم رع م ي البنك ف ا في العرب يد أريح د أيمن الس ال عب  الشركات قطاع ومسؤول ،الع

دات، ورجل سالمة ال زبي د األعم ى باإلضافة الجوھري محم ين إل  العمل ووزارة الصحة وزارة عن ممثل

م ي والحك دراء المحل دارس وم اء م ة مجالس ورؤس دد، محلي ي من وع ات اللجان ممثل ة والفعالي  المختلف

زة ة واألجھ ي األمني ة ف ا محافظ ز معرض أريح تح المرك وار افت ة الصور واألغ وار" الفوتوغرافي  األغ

ا ذي". بعيونن ذه وال ل المركز نف ة مؤسسة من بتموي ة الرؤي ً  12 استعرض حيث ،العالمي ابا الً  ش  من وطف

وار ر األغ ن أكث ة م ة مئ ة لوح ن فوتوغرافي ة عن تتحدث تصويرھم م وار منطق ة األغ  تفاصيلھا بكاف

واحي اة ون ا الحي د .فيھ اركون عرض وق رحوا صورھم المش ؤولين وش ومھم، والحضور للمس ا ھم  وم

 .عيونھمب ھم يرونھا كما األغوار منطقة في يشاھدونه
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  قصص نجاح
   :القصة األولى

  مريم من كفر زيباد
  يد دافئة تصنع المعجزات

إنسانية واجتماعية لوال األقدار والظلم االجتماعي، كانا كفيلين ليحوال الصبية مريم من قرية كفر زيباد الى مأساة 
تدخل مركز معا، والذي قام باحتضان مريم من خالل مشروع مساحات صديقة للطالئع، حيث وجدت من يستمع 

  .لھا ويشاركھا اللعب والدردشة
تجلس مريم على مقعد خشبي في ساحة مدرستھا التي تعد نموذجية بإمكانياتھا وطاقمھا وغطائھا األخضر المحيط 

، انأ أتعلم الدراما واأللعاب المختلفة، كما ...انأ أحب نادي الطالئع: "بارتياح وبابتسامة ال تفارقھا بالمبنى، تقول
  ".أصبح لدي صديقات

وبالرغم من ان القدر يفرض على اإلنسان أحياناً دروباً تسيّره في اتجاھات معاكسة لما يحلم، إال ان أكثر الطرق 
ئلت عن أمنيتھا المستقبلية، فقالت ن الحال مع مريم، التي لم تترد حين سُ قتامة في نھايتھا شعاع دافئ، ھكذا كا

األمنية المستحيلة لـ مريم نظراً لمعاناتھا من اضطراب مايكروسفلي، وھو إعاقة من درجة ثانية يكون " طبيبة"
نھا قد تنتج عن وال يعرف سبب ھذه الحالة بدقة ولكن يعتقد العلماء أفيھا محيط الرأس صغيرا والجبھة مائلة، 

اضطرابات جينية أو عن عوامل بيئية كإصابة األم الحامل بالحصبة األلمانية، وتقود ھذه الحالة عادة إلى التخلف 
تتراوح درجته غالباً من شديد إلى شديد جداً، وكثيراً ما ترتبط بعدة اضطرابات جسمية بسبب   العقلي الذي

  .الضرر الذي يلحق بالجھاز العصبي
  . مريم، وما يزيد من حاجتھا إلى معين يحتضنھا ھو إصابتھا أيضاً بداء السكري في حالة

  
  مساحات صديقة للطالئع أخذت مريم الى عوالم من البھجة والحب

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

وكانت تحاول إخفاءھا بالبيت وعدم إظھارھا في المناسبات االجتماعية، األمر الذي كان له بالغ األثر النفسي على 
  .مريم

حيث تم الجلوس مع  بمثابة طوق النجاة لمريم،" مساحات صديقة للطالئع"كانت يد مركز معا عبر مشروع 
والدتھا وتوضيح أھمية اندماج ابنتھا االجتماعي مع أبناء جيلھا، كما شرحنا لھم طبيعة مرض مريم وأن مستقبلھا 

" قيمة"يتحدد بالجانب المھني والحرفي وليس العلمي نظراً لصعوبات التعلم الشديدة لديھا، ما يساھم في جعل 
قيم . وتنال رزق يومھا وترى الحياة بألوان ذات معاٍن عدة )حسب مقدرتھا( للحياة في نظر مريم حيث تنتج وتعمل

  .حياتية لن تشعر بھا مريم اذا بقيت وحيدة بالبيت، ومستھلكة ال منتجة
ولتحقيق ذلك وجب معالجة المشكلة من الناحية االجتماعية وإقناع والدتھا، وبعد محادثات عدة اقتنعت األم 

 . النخراط مع أقرانھالالمدرسة أوالً  ونادي الطالئع ثانياً  مريم إلى إرسالووافقت على 
 
  

  الكالم يخرج من قمقم تيه مريم فيصدح اغاٍن وأناشيد
في النادي، حيث يتشابه كأي مبنى من الناحية الفيزيائية، لكنه من الداخل وبين الجدران الصامتة يضج بالحياة 

من شأنھا أن تلون أيام مريم وكثيراً من الفتيات والشبان، أيامھا  والضحكات والفعاليات والتعبيرات، المشاعر التي
لماذا أنا مختلفة، ولماذا أعامل بھذه الطريقة، ولماذا أعجز عن : التي كانت مليئة بالحيرة والتوھان واألسئلة

  .التعبير؟؟
ر لديھا، فنطقت بعد أن غمرت األنشطة والفعاليات في النادي عالم مريم، فجرت األحاسيس السعيدة ملكات التعبي

مدير  مع" مساحات صديقة للطالئع"كان الصمت صديقھا، ولضمان نتائج قصوى تم التحدث من قبل ادارة نادي 
المدرسة والھيئة التدريسية للتعامل مع احتياجاتھا، وخاصة أنھا مصابة بمرض السكري، وبحاجة للخروج من 

  .الصف أكثر من مرة لقضاء حاجتھا
. ريم وعماتھا ما يرين حين يزرن النادي، مريم تغني وتلعب وتتحدث مع مجموعات ولھا أصدقاءلم تصدق أم م
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األمر الذي حفز النادي على اعتماد مريم في العديد من األنشطة التي تتناسب وقدراتھا، ما كان وسيكون له كبير 
  .األثر على زرع ثقة مريم بنفسھا

درجة من الناحية االجتماعية، فمن فتاة خجولة  180زيباد، قد تحولت مريم وبشھادة معلماتھا ومنشطة نادي كفر 
ال تتحدث في اليوم إالّ ما قل ودل، الى فتاة مبتسمة، إجتماعية، لھا صديقات تتحدث معھن، واالھم انھا تلتزم 

  .  الدوام في النادي ثالث مرات في االسبوع
ى الى جانب مريم، حتى تكون فاعلة ومنتجة في يقول مھند سھمود منسق المشروع في منطقة طولكرم، سنبق

مرة كطليعية ومرة لحالتھا الفريدة (  المجتمع بدالً من أن تكون اعتمادية طيلة حياتھا، سنمنح مريم اھتماماً مرتين
  .، آملين دوام االبتسامة على محيا مريم)بين أقرانھا الطالئع والطليعيات

  
  بدعم من اليونيسيف وينفّذ من قبل مركز معامشروع مساحات صديقة للطالئع يمّول *

    
  
  :قصة الثانيةال

  جمعية دار اإليمان  
 تأھيل حديقة خضراء بأشجار وألعاب ومقاعد استراحة  تعج بضحكات األطفال وزقزقة العصافير 

ة  ال قلقيلي ان الحال مع أطف ذا ك ذين وجدوا مھما بدت الظروف صعبة، فالحياة ال تخلو من سفراء المحبة،  وھك ال
د مجھول " جمعية دار اإليمان إليواء األيتام"في  الم وحي ى ع ذي لفظتھم الظروف ال الحضن الدافئ في الوقت ال

اة األسر  ا من حي اً م ة نوع اتھم قريب ال ويجعل حي أوي أولئك األطف ر لي تم وبمساعدات أھل الخي قاٍس، فجاء المي
ر العادية، بفضل مربيات حنونات وتجھيزات ووسائل ت اتھم وتنث ون حي ة خضراء بأشجار وألعاب تل ه وحديق رفي

  .فيھا الدفء
ً "لمركز العمل التنموي  ف؟ الجواب من " معا ان، كي ة اإليم ري في جمعي تدامة للعمل الخي اك بصمة واس ان ھن ك

  ".المواطنون الفاعلون"خالل مشروع 
درات الذي ضم مجموعة من شباب وشابات " المواطنون الفاعلون"ساھم مشروع  ز ق ة، في تعزي محافظة قلقيلي

ام،  ا أو في محيطھم الع ون فيھ ي يقطن ة الت ة أو المدين ي القري اج المجتمعي ف المتدربين في موضوع تحديد االحتي
ة  والمفاجأة أن نسبة كبيرة من الشباب أجمعت على جمعية دار اإليمان وحاجتھا للتوسعة الخارجية من خالل حديق

 .ولوازمھا
  

ينجحون بامتياز" نون الفاعلونالمواط"شباب   
ول  24تكروري مديرة المشروع في مركز معا، منخرطة في العمل المجتمعي منذ أكثر من  -غادة قدومي اً تق عام

دعم للشباب " عن المبادرة الخاصة بالميتم،  ة ال ذا  2000كانت قيم اج ألضعاف ھ تم يحت م أن المي دوالر، ولعلمھ
ي المبلغ، فقد بذلوا جھدھم خالل ش ة الت أن تواصلوا مع البلدي ة، ب ة خارجي ھرين كاملين لتحقيق مبادرة إنشاء حديق

رع  أوا لمشتل تب م لج ا مستوية، ث تبرعت لھم بقطعة األرض، ثم اتفقوا مع جرافة تبرعت بتنظيف األرض وجعلھ
ا شركة الك بية، وزودتھ د خش ارين بمقاع د النج ا أح رع لھ ا تب ر من الشتالت، كم ة بجزء كبي اء بخط للجمعي ھرب

  .مجانِي إلنارة الحديقة
ال من  ة لألطف ات المختلف ذ الفعالي اً لتنفي اً ومكان من يسأل عن الجمعية ال يمكن أن يغفل الحديقة التي أصبحت معلم
ات  ا األشجار ونبات ل األخضر، وتحيطھ قبل المؤسسات المختلفة، ومثل كل الحدائق، تكتسي أرض الحديقة بالنجي

العصافير والقطط، وعلى مقاعدھا يتتبع األطفال الفراشات، ويتأملون حركة الغيوم ويستمعون  الزينة، تتردد عليھا
  .ألصوات العصافير، وفي إحدى زواياھا حوض رملي كبير فيه ألعاب مختلفة للھو والتسلية

امج  اعلون"االنجاز وفق القدومي، كان يتمثل في تمكن شباب برن ون الف غ " المواطن ع مبل ل من الف شيك 25جم
آالف كانت منحة الحتياج الميتم، واألجمل انھم لم يفكروا تفكيرا ضيقا مناطقياً كل حسب سكناه، بل فكروا  7أصل 

  . تفكيراً اكبر وأكثر إنسانية وفائدة
  

  الحديقة واجھة الميتم وسر بھجته
ام تتحدث السيدة غادة حج حسن مديرة الميتم، أو خالتو غادة كما يناديھا األطفال، عن ال  96جمعية التي تأسست ع
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ان  ا احتض ع طاقمھ اول م ث تح اعي، بحي ي واالجتم تم الطبيع ن الي انون م ذين يع ال ال واء األطف اً  26إلي يتيم
دعم  ى أن ال يرة ال ات، مش زات والفعالي ة والتجھي ة من حيث العناي وإشعارھم قدر المستطاع بأجواء البيت الطبيعي

  . ع المحليبشكل عام مقدم من أھل الخير في المجتم
ور: "وعن الحديقة تقول ة جذبت بخضرتھا الطي ة زاھي ى حديق ات ال الطمم والنفاي ة ب ھي . من ارض خراب مليئ

تم، .  مساحة حرة لألطفال ليلھوا ويستنشقوا الھواء العليل خارج الجدران والغرف ر للمي ة خي ة كانت واجھ الحديق
ة من أنشطة وحمالت ترف ات الخارجي رت الفعالي ا كث داخل فمعھ ة وال ود من الضفة الغربي ال، من وف ة لألطف يھي

  ". الفلسطيني
ادرة  ر المستخلصة من مب اعلون"العب ون الف ة وروح " المواطن ة العالي اھمة المجتمعي ي المس دومي ھي ف ق الق وف

ذى االً يحت ا مث ادرة وجعلھ ه  العمل التطوعي العائدة بقوة إلى فكر الشباب الفلسطيني، حيث ساھموا بإنجاح المب ب
  .حول االستدامة

ود شباب  ادرة من خالل جھ ة ساھموا في المب رار في قلقيلي م أصحاب الق ى أن أھ دومي إل ون "تشير الق المواطن
اء في " الفاعلون رع شركة  الكھرب دير ف ة في المحافظة، م من المحافظ ورئيس البلدية ورؤساء المجالس القروي

  .المدينة، كلھم مدوا يد العون
  ختمت القدومي". لمؤمن بالعمل اإلنساني التطوعي لما رأينا الحديقة خضراء زاھية بظرف شھرينلوال الشباب ا"

 
  برنامج المواطنون الفاعلون ينفذ بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني ومركز معا

  
  :القصة الثالثة

  في قلب أحد األحياء البائسة في القدس
وأفراد في القدس مركز معا يرسم االبتسامة على وجوه عائالت  

ال  رى األطف في أحد األحياء المقدسية على الجھة الشرقية للبلدة القديمة، تكتظ بيوت وتضيق شوارع وتختفي المساحات، وت
م  ديل لھ اتھم للخطر فال ب في الشوارع أو على منحدرات تالل المنطقة الحادة المكتسية بخضرة الربيع، يلھون معرضين حي

ات ن مالعب او متنزھ ين . م ية ب فة الخصوص دم ص داً تنع ة ج د محافظ ادات وتقالي ك بع ة بالتمس م المنطق ث تتس اك حي ھن
دى  يم ل توى التعل نخفض مس ا ي دة، فيم ل الممت ط العوائ بعض ضمن نم ى بعضھا ال ر عل تح األس ث تنف ائالت حي لالع  األھ

  .ويتسرب األبناء في عمر مبكر

دعم من وسط تلك الظروف الصعبة غير المرحبة بالغريب،  اقتحم المرشد النفسي ھذا العالم ضمن مشروع تحسين خدمات ال
ا ل مركز مع وعي لأل، وا*النفسي واالجتماعي لطالئع وعائالت في القدس المنفذ من قب ع مستوى ال ى رف ذي يھدف ال ھل ل

  .ونفسية ال تنتھي وأصبح مع الوقت صديقاً للكثير منھم وخاصةً ممن تاه في مشاكل اجتماعية. للتعاطي مع قضايا المجتمع 
ى  راد ال ائالت واألف ه الع يشير االخصائي إلى انتشار مشاكل عديدة في الحي، حيث يحاول بدوره تشخيص المشكالت وتوجي

العنف، الحركة الزائدة، العصبية، صعوبات التعلم، تقدير الذات والثقة بالنفس، الوسواس : مختصين لمعالجة مشاكلھم، ومنھا
  .ت، االكتئاب، التحرك الزائد، التوتر والصرع وغيرھا من الحاالتالقھري، وضمور العضال

ذه  اعي داخل ھ ر النفسي واالجتم داث التغيي ية واح ائالت المقدس ب الع ى قل دمات الوصول ال ين الخ تطاع مشروع تحس اس
ة ة والمراھق اطي مع قضايا الطفول رز خالل . العائالت، عبر رفع مستوى وعي االھل في التع د ب د من وق المشروع العدي

  .القضايا الفردية والحساسة ولكن بخبرة المرشدين تمكنوا من كسب ثقة المجتمع المستھدف
ة . م، ع* أم لخمسة أبناء، تقيم في شقة ضمن عمارة تضم اخوة زوجھا، وعلى الرغم من التردد في البداية إال ان حب التجرب

  .الحلول لمشاكلھا التي تراكمت لدرجة كادت معھا ان تختنق من األلمدفعھا لدخول عالم االرشاد ومن بعدھا كانت بداية 
ذي يعمل في . تعاني م ا ال ارع من عدة أمور جعلت حياتھا متشحة بالكآبة، فزوجھ دي  طوال النھ دالً من ان يب يالً وب ود ل يع

ا جن يومھااشتياقه وتقديره لزوجته التي قضت  داء عليھ وم باالعت ا، يق ابع شؤون أطفالھم ة تت راش، وال يعرف لغ ياً في الف س
ى   ا عل اقم األخصائي حوار إنسانية في العالقة الحميمة سوى العنف، ما سبب لھا ندباً نفسية كان ال بد من طرحھ ل ان يتف قب

  .الوضع أكثر على األم وتدخل في دنيا االكتئاب وبالتالي يصبح مصير األبناء مقلقاً 
ر  جلسات ثقة األم باألخصائي لم تأت من فراغ، ف الي الحي عب قد استطاع األخير بعد جھود حثيثة ان يبني روابط ثقة مع أھ

تحم خصوصيات الحي،  ذي يق ذا الشاب الغريب ال ام ھ إرشادية لمجموعات وأفراد، في البداية كان ھناك نوع من التحفظ أم
  .اح عليه أكثر في طرح المشاكلاالجتماعية في التواصل وكسب الثقة، تم االنفت األخصائيولكن مع الوقت ولمھارات 

ا الحترق" ارة من مركز مع د االستش م أج و ل ائيل ى أبن اري ولتطاير شرري عل يء ت بن امج فكأسي المل ا بوجود البرن ، ام
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ول م". بالھموم بدأ يفّرغ من محتواه رويداً رويداً دقيق لمشاعرھا بفضل .تق ر والوصف ال اھرة في التعبي ع التي أصبحت م
  .جلسات اإلرشاد
ا البيت لتحاول إيصال . بالنسبة لحالة م د وصول زوجھ دھا عن ا لتعتم ع، فقد حاول األخصائي توجيه إرشادات ونصائح  لھ

ا، وفي ذات الوقت جلس  تم اطالع  األخصائيمشاعرھا له ورفضھا ألسلوبه العنيف في التعامل معھ زوج دون ان ي مع ال
  .ٍق للحوار واالبتعاد عن العنف لمراعاة مشاعر اآلخريناألخير على ما أسّرته الزوجة وتم إرشاده على طر

ع المشكلة : "ع.بعد عدة لقاءات إرشادية تقول م اكلي، صار وق ه بمش ارتحت كثيراً حين وجدت من أشكو له ھمومي واسر ل
  ".علّي أخف وطأة، كما أنني لمست تحسناً من قبل زوجي في تعامله معي

  

  المتصالحة مع نفسھاإرشاد األطفال من خالل األم 
اكن األخصائي أصبح : " ع.تضيف م ى األم وجيھھم ال م وت ول لھ اد الحل ده إليج ذل جھ على اطالع بمشاكل أطفالي أيضا ويب

ى التوجه  باألخصائيالمناسبة، فلدى ابني  صعوبات في التعلم تعرقل مسيرته التعليمية، ما حدا  راح لال ل واالقت مدرسة الطف
  ".تفرغ للطالب لدعمه أكاديميا للحاق بركب زمالئهعلى صديقة معلمة بال

ذا الشأن،  األخصائيكما ساعد المشروع من خالل  ى مختص بھ دة إل في توجيه ولدھا اآلخر الذي يعاني من فرط حركة زائ
  .كون الموضوع ليس طبيعياً كما يعتقد البعض

ة وحين تعرضت ابنتھا لمحاوالت تحرش من رجل في الحي، وانتابت الفتاة  اء  14وھي ابن ع اثن ات ھل ا نوب اً من عمرھ عام
ا كل  األخصائيالمدرسة، قام  )الى ومن(ذھابھا وعودتھا  بتوجيه نصائح لألم لتحاول التقرب من ابنتھا ومنحھا الثقة لتسر لھ

ة  اة الخارجي ي الحي وى ف ا أق ان يجعلھ ان واألم ٍو من الحن ة بج ل األم تشعر االبن ا جع اعر، م ا من مش ا ينتابھ وخاصة أن م
  .األخيرة تمر بمراحل التحول النفسية والبيولوجية المرتبطة بالمراھقة

ل مجموعات  استطاع برنامج اإلرشاد النفسي واالجتماعي ومن خالل دورات تتحدث عن قيم العطاء ومساعدة الغير، أن يفّع
رة مجموعة من النسوة  ل ادر كل فت ة نسوية للقيام بأدوار فاعلة في محيطھن، حيث تب نين، جمعي ى بيت مس ة إل ارة دوري زي

  .خيرية، عائالت محتاجة وتحاول تقديم يد المعونة لھم
.يتحفظ مركز معا عن ذكر مكان القصة بالتحديد، أو اسم المتحدثة حفاظاً على خصوصية األسرة * 

الدعم النفسي ضمن مشروع اإلرشاد النفسي واالجتماعي لطالئع وعائالت في القدس، الممول من قبل اليونيسف، والمنفذ من قبل  **
  .معا

  
 

  
  :القصة الرابعة

  في أكثر المخيمات بؤساً 
 مركز معا يفتح لطلبة مدرسة شعفاط باباً نحو عوالم أخرى أكثر أمالً وحياة

ذا  وث يجعل ھ ازدحام حجري كئيب، وبنية تحتية متردية، وخدمات شحيحة، وجدار يحجب األفق، وضوضاء وتل
  .اإلنسانيالتجمع الذي تضخم  بشكل مرعب في السنوات األخيرة، يتحول الى كارثة على المستوى 

ة  قد يتشابه وضع المخيمات الفلسطينية في البؤس، لكن مخيم شعفاط  تخطى الحدود، نظراً  ة السكانية العالي للكثاف
هالتي نزحت  رةفي السنوات العشر  إلي دس لضمان األخي ات الوجود في الق ار والحاجة إلثب ، نتيجة رخص العق

ه  نجم عن ي ي رازاتالحقوق والحفاظ على الھوية المقدسية، وألن الوضع الفيزيائي والبيئ د  إف ية، فق ة ونفس اجتماعي
ى  آخذتة كان للمخيم ظواھر اجتماعية وسلوكي نعكس عل الت ال  األطف ى اآلم ؤثر عل أنه ان ي ا من ش بان، م والش

  .المرجوة من الجيل المستقبلي لشباب القدس
ال المقدسيين يم في صيف *مركز معا وضمن مشروع التكيف االيجابي لألطف اب المخ ، وتوغل 2011، طرق ب

ة الغوث، ومن خالل ة لوكال دم التابع ر واألق م  داخل صفوف مدرسته األكب م تشخيص المشاكل ومن ث ة، ت الطلب
  .المخيم واألخذ بيدھم نحو تحقيق األحالم أطفالوالسعي جاھداً الحتواء  بأطراف الخيوطاالمساك 

ة مع  التكيف االيجابي وفق مرشدة المشروع أماني البشيتي ھو تدخل نفسي اجتماعي وقائي يھدف الى تكيف الطلب
ال، العمل  البيئة المحيطة مع المعلمين واألقران وقوانين المدرسة، تحسين الحالة النفسية االجتماعية وحماية األطف

اون  األطفالمعھم لتقوية ثقتھم بأنفسھم، التدريب على التأقلم السليم، اطالع  على التعامل مع الضغط، تحسين التع
زات لحضور المدر ز والمحف ين التركي ف، تحس دون عن كالت ب ل المش ال، ح ين األطف ل ب ون والتفاع ة، ان يك س
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ال اركون  األطف رالمش تغالل  أكث ف واالس ى قضايا العن ل، التطرق ال ة الطف ة حماي ة أنظم عادة، تأسيس وتقوي س
  .ضمن مجتمعھم األطفالواإلساءة الى 
اديةفي جلسات  إشراكھمعاماً تم  15-11تم اختيار مجموعات صغيرة لألعمار ما بين الـ : "تضيف البشيتي  إرش
التحرش الجنسي، العنف، التعبير عن النفس، حل النزاعات، االتصال : معھم عدم مضامين منھا بعد الدوام تناقش

  .والتواصل، حقوق الطفل، المھارات الفردية والمبادرات المجتمعية
ة،   ة متدني ي ذات الوقت بمستويات تعليمي في البداية كان ھناك تحفظٌ من االھل الذين يتسمون بالتشدد ويرتبطون ف

م حول منا ين، ت قشة بعض القضايا الحساسة كالتحرش الجنسي، ولكن مع جلسات خاصة باألھل بمشاركة المعلم
  .االرتياح الى المرشدات واإليمان بأھداف مركز معا

ى جعل حصص  ا ال اداإلتسعى مرشدات مع ر رش ة، فينتھجون  أكث ه الطلب اد علي ا اعت رداً مم اليبتشويقا وتف  أس
ر،  م، التعبي اء، الرس تھا، الغن رامج ومناقش اھدة الب دراما والرياضة، مش ة، ال ة من األلعاب التفاعلي ائل مختلف ووس
  .وغيرھا من الوسائل التي تكسر الخوف والرھبة لدى الطالب وتبني جسوراً بينه وبين الموضوع المنوي تمريره

  
  أكاديميتسرب وسوء تحصيل 

ة  ريعة لمدرس ة س ي جول اثف لوك ش إن ر الس ال اث ن اغف عة، ال يمك احة بملعب وصفوف واس رة المس عفاط،  كبي
الي بالسلبي للطلبة من أذى لحق  اه المدرسة، وبالت الصفوف وما تحويه، ما يعكس مشاعر الطلبة غير االيجابية تج

ر  دد كبي رب ع ةيتس ارج المدرس نھم خ ة م ة االھلي ل المؤسس ا يجع ا"، م يين " مع دين نفس ن مرش ا م وطاقمھ
  .واجتماعيين أمام تحٍد كبير

ول  إنسانةيكشف الحديث معھا عن   أربعينيةمديرة المدرسة السيدة جھاد مصطفى سيدة  ة الضحكة تق بشوشة دائم
ى سلوك :  "ومن حولھا معلمات يتابعن بعض المھام اإلدارةمن غرفة  ى وقت ليظھر عل ر بحاجة ال مع أن التغيي

و ار التح ن انك ه ال يمك رد، إال ان ف الف روع التكي ن مش تفدن م ن اس اتھن مم ى طالب ات عل ته المعلم ذي لمس ل ال
ع  املھن م ي تع ات ف لوك الطالب ى س راً عل ر المشروع تغي د أثم ابي،  لق ن  أنفسھنااليج يالتھن م اتھن وزم ومعلم

اة ا ة للفت داً عن الصورة النمطي ة الطالبات، طريقة تفكيرھن وتعزيز ثقتھن بنفسھن، فتح آفاق جديدة لھن بعي لمتمثل
من أجل تحسين تحصيلھن األكاديمي، والقدرة على التعامل مع  أفضل، وتباعاً العمل بشكل ةبالزواج في سن مبكر

  ".المواقف اليومية التي تتعرض لھا الفتاة في المجتمع كالتحرش واالعتداءات الجنسية
ا تستشھد معلمة الصف السادس غادة بقصة طالبة، فعلى الرغم من ان األخيرة تم ا، إال انھ لك ذكاًء بشھادة معلماتھ

ا عن  إشراكھا، بفضل الشرحاالنتباه الى  أوكانت ال تكترث بالدراسة  في حصص التكيف االيجابي والحديث معھ
المن الوقت في  وضرورة االستفادةطرق التعامل مع اآلخر واحترامه واإلصغاء إليه،  دة،  أعم ة  أصبحتمفي آي

ر  إلىتلتزم باالستماع  اً شرح المعلمات وتتعامل بطريقة ألطف مع زميالتھا ومعلماتھا، وبالتالي أث ك إيجاب ى ذل عل
  .تحصيلھا األكاديمي بشكل ايجابي

  
  مركز معا كان مختلفاً عن باقي المؤسسات

درانھا  أل ج ي تم عة والت ه الواس ل غرفت ن داخ دث م ذي تح ل ال امي نوف يد س ذكور الس ة ال دير مدرس ِف م م يخ ل
النفسي في  اإلرشادتريد تنفيذ  مشروع في " معا"للطلبة عن انطباعه األول حين سمع عن مؤسسة أھلية خربشات 

م تكن  دة ل ة عدي مدرسة المخيم،  حيث كان غير مرحٍب في البداية، نظراً لكون تجربة المدرسة مع مؤسسات أھلي
تراتيجي اب اإلس م بالفوضى والتشتت وغي م عملھ ابق، حيث اتس ي الس ا كسرت مشجعة ف ع مع ة م ة، لكن التجرب

  .الصورة الرائجة
ا ... مركز معا من خالل طاقمه يعمل بمسؤولية وحس عاٍل وأداء مھني تجاه طلبتنا ضمن استراتيجية واضحة" مع

  .عبّر المدير نوفل" كسب ثقتنا لسنين قادمة
ن نا دارس م ل الم ي ذي ه الخصوص ف ى وج ذكور عل عفاط لل ة ش ل أن مدرس رف نوف ة التحصيل لألسف يعت حي

ا القسم  أرادوااألكاديمي، ألن األھالي عموماً ان  ة، أم دخلوھم مدرسة خاصة أو حكومي داً ي ائھم جي االستثمار بأبن
اآلخر من غير المعنيين بتعليم أبنائھم فيدخلوھم في مدرسة شعفاط األساسية معتقدين ان طاقم المعلمين غير مؤھل 

ذا خط اً وھ ة أكاديمي ر قوي ة غي ادح، والمدرس ةأ ف أخر  والنتيج ن ت ل م انون بالمجم ة يع ن الطلب ات م راكم نوعي ت
  .دراسي
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أخر صباحي ملفت مضيفاً أن حصص . انعكاسات ذلك وفق المدير نوفل تتمثل في غياب كبير، تسرب واضح، ت
تم  اإلرشاد ة لي ر الملتزم التعليم وغي ة ب ين شريحتين الملتزم دوام دمجت ب ة األخرى بعض إكساببعد ال اً من الفئ

  . ايجابيات الفئة األولى
رأي اآلخر، األخراكتسب الطلبة مفاھيم جديدة كانت معدومة لديھم، مثل حل النزاعات، تفھم وتقبل "  ، االستماع ل

م  إرشادوأصبح الطلبة يربطون ما يتلقونه من  نفسي بالحصص، ما يغني الطلبة اآلخرين ويساعد في تيسير فھمھ
  .قال المدير نوفل". للمادة

 
 تأثير حصص التكيف االيجابي

دين: "يروي لنا المدير قصصاً مميزة عن التحوالت االيجابية للطلبة ان " عز ال امن، ك ة الصف الث ثالً، أحد طلب م
د انخراطه , يمارس العنف ضد اآلخرين، ويتغيب عن الدوام بشكل متواصل وال ينضبط داخل غرفة صفه لكن بع

اكتشفنا ان لديه موھبة فنية تتمثل في الرسم الذي ساعده  كثيراً في تفريغ الشحنات بالمشروع تغير لألفضل بحيث 
  .السلبية، وأصبح من الطلبة المبادرين جدا

د  زل، بع ى في المن أما أسامة أحد طلبة الصف الثامن، فقد كان يعاني من خجل وانطواء شديدين في المدرسة وحت
م انضم للمشروع , متابعته والجلوس مع ذويه ابي، ت ات حصص التكيف اإليج ر فعالي خالل الفصل الماضي وعب

ادر  أكثرتغيير في شخصيته فقد أصبح  إحداث ه، ويب را عن رأي ىحركة وتعبي ة نظره في  إل داء وجھ السؤال وإب
   .مختلف المواقف
ة المھ اإلرشاديمركز معا صار مرجعية لألھالي والمدارس، في الشأن : "تقول البشيتي ا النفسي وتنمي ارات، كم

ا رّكزت على دورباحث حول المخيم،  أعدھاالتي  البحثية الدراسات إحدى ان جامعة القدس في ارز،  مركز مع الب
  .كصاحب دور فاعل وايجابي في المخيم األخير ذكرواكثيراً من المبحوثين  أنحيث 

 إطاربيت ويتفاعلن بفعاليات خارج خارج ال أياماستطاع المركز ان ينظم مخيماً للطالبات يبتن فيه ثالثة : "وختمت
م  ان أھلھ ذين ك الصفوف، ما يعد بالنسبة لمجتمع محافظ جدا كمخيم شعفاط انجازاً كبيراً، األمر المماثل للذكور وال
امج  ة األھل ببرن يم عكس ثق ة، لكن التسجيل  للمخ ات خارج نطاق المنطق ي فعالي أيضاً يتخوفون من إشراكھم ف

  ".مركز معا

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

  :القصة الخامسة
 نادي األغوار الوسطى

بوابة كبيرة لتحقيق أحالم شباب األغوار ... مضمونلمبنى جميل يتوسط سھول النصارية ھو في ا  
واجي،  ة، بيت حسن، الن قبل النادي، لم يكن في التجمعات السبعة في األغوار الوسطى وھي النصارية، العقرباني
ان للشباب ارض  ا ك نفس، وربم ه عن ال فروش بيت دجن، عين شبلي، أي مكان لالستفادة من وقت الفراغ او الترفي

د، باإلضافة ا ھم الرياضي الوحي ازل أو زراعية متاحة عدة أشھر ھي منفس اء مع األصدقاء في المن ادة االلتق ى ع ل
ات ا. تبادل الحديث على أطراف الطرق ر، لكن  أم اث فالصورة محدودة أكث االاإلن دة  إجم ون في وح فالشباب يغرق

 ً   .وروتين قاتل وتھميش كما ھي األغوار عموما
ات 2004في عام  ل أوق أنه أن يفّع ة من ش ادي للمنطق ادرة إنشاء ن ، اجتمع مجموعة من شباب األغوار لتباحث مب

ه  م التوج ى ت وة أول ابات، وكخط باب والش ىالش رخيص  إل ى ت باب للحصول عل ةوزارة الرياضة والش ادي،  إقام ن
م الحصو األغواروبعدھا ومن خالل مجلس الخدمات المشترك في  ة الوسطى، ت ة الياباني ى منحة من الممثلي ل عل

ى . لبناء طابقين يخصصان لممارسة النشاطات التثقيفية واالجتماعية والرياضية" جايكا" ان عل ع وك ار الموق تم اختي
  .ارض النصارية الى الشرق من مدينة نابلس

ا"نموي ساھمت مؤسسة جايكا في بناء النادي وعملية التأثيث األولى، فيما كان لمركز العمل الت وفير " مع التأثيث وت
اً  1000تجھيزات مختبر الحاسوب وتوفير  ا وثقافي ادي اجتماعي اء الن م إحي ا، واالھ ة مع أثاثھ ة المكتب كتاب في غرف

ى صعيد  والذي نقل الشبان نقلة نوعية"* شباب األغوار من أجل التغيير"وتمكين الشباب اقتصادياً عبر مشروع  عل
 .لسطيني وابعادھم عن العمل في المستوطناتادماجھم في سوق العمل الف
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نادي تولد بين جدرانه األحالم
ل،  في زيارة للنادي المصمم بطريقة توحي وكأنك أمام قلعة صغيرة،  تكتشف أن مبناه الجميل يحتضن مضموناً أجم

اً م رين طريق راً  نحو شق فكل غرفة في النادي  تحكي عن نشاطات وفعاليات مختلفة حدثت وتحدث، كانت للكثي ني
 .التي بدت صعبة وعسيرة على التطبيق في الماضي األحالم

ة  ة من ثماني زةيتألف النادي من غرفة واسعة للورشات، وغرفة حاسوب مؤلف  األعضاءمع إنترنت الستخدام  أجھ
اب من مختلف المواضيع  وفوتنفيذ الدورات المختلفة، فيما يصطف ما يزيد عن األلف كت ى رف ة المك عل ة غرف تب
اء  ـ للشبان صالة رياضية لبن ليم ف ليم بالجسم الس ل الس ة الشباب، وألن العق ة العضالت،  األجسامإلغناء ثقاف وتقوي

  .وللنساء غرفة لأللعاب الرياضية الخفيفة
ادي  أعضاء 9في النادي من  اإلداريةتتألف الھيئة  وم في الن يدتان، وينتسب الي نھم س اثعضواً،  250من بي  واإلن

  .نسبة جيدة يشكلون
اسم على مسمى " شباب األغوار من أجل التغيير"مشروع 

اً في أرضه ة : " من غرفة االجتماعات تحدث منسق النادي الشاب ابراھيم شحادة الذي يعمل أيضاً مزارع في البداي
ة والممنوعة من  اإلناثوالفعاليات، وضعنا مشاركة  األنشطةوقبل الغوص في  ة المحروم ونھن الفئ نصب أعيننا، ك

  ". التفاعل مع محيطھا بالشكل الالزم
ل  األھاليلذلك يقوم ابراھيم بشكل دائم بالتواصل مع  إلقناعھن بأھمية وجود بناتھن بالدورات التثقيفية وخاصةً التأھي

  . ة من الدورات المختلفةالمھني، كما يخصص سيارته الخاصة لتأمين وصولھن إلى النادي لالستفاد
ادي  ي  اإلرشادھي دورة ) ضمن مشروع شباب األغوار( يشير ابراھيم إلى أن أبرز الدورات المنفذة في الن المھن

دارس، ومن   18-15والتطوير الوظيفي لفئتين عمريتين من  ات،   25-19عام أي طلبة الم ة وخريجي الجامع لطلب
ر حيث يتم من خاللھا تلقف الميول المھن ار المناسب، عب ى االختي ية عند الشباب والشابات ومساعدتھم في التوجه ال

م تيسير  اإلرشاددورات  وتحديد الذات حيث يتم التدريب على مھارات التقدم للوظيفة من خالل كتابة السيرة الذاتية ث
تنظيم معرض تشغيلي تدريب الشباب في الشركات والمؤسسات الكتساب خبرة العمل فيھا، وفي ختام الورشات يتم 

اً يعرضونبالتنسيق مع مركز معا يتعرف الشباب من خالله على الشركات والمؤسسات  ة، وتباع مؤھالتھم  من جھ
  .التي كتبت بطريقة مھنية بإشراف وتدريب من مركز معا ھم الذاتيةعبر تقديم سير العلمية أو المھنية

دورات " شباب األغوار"، كثّف النادي ومن خالل 2013ان منذ نيس: "يضيف ابراھيم الشاب المتحمس بشدة للنادي
اديميتنمية مھارات وقدرات الشباب، عبر المسارين  دفاً أوحد أال وھو تقليص  األك ه ھ ي، حيث وضع أمام والمھن

زل والمنتظرين  ائرين في المن دا عن الح امعيين، ع ر من الخريجين الج نھم الكثي عمالة الشباب في المستوطنات وم
  .مل تنتشلھم من بحر البطالةفرصة ع

اطق : "يقول ابراھيم مشتكياً من انخفاض نسبة المتعلمين في األغوار الوسطى الوسطى  األغوارتصوروا في كل من
ن  د م اال يوج لفيت  أبنائھ ن س ب بيطري م وة طبي ى دع زارعين ال ا يضطر الم ري، م دس زراعي أو بيط أي مھن

  ".  ية الزراعيةالقر أمورومھندس زراعي من طمون لمتابعة 
دورات، ومن أجل  دا من خالل ال نھم جي أھيلھم وتمكي راھيم، يجب ت لتفريغ الشباب على الشركات المختلفة، يلفت اب

يورو تشمل تكاليف المواصالت ومصروف الجيب وذلك خالل  300بقيمة " شد العود"ذلك، وفر مركز معا منحة 
  .بقوة الى واقع الحياة العملية فترة التدريب، ما يذلل الصعوبات أمامھم ويدفعھم

بياً  اً خش ا يخصص لوح ق بالوظائف الشاغرة، كم ا يتعل ل م اعي ك ع التواصل االجتم راھيم من خالل مواق ابع اب يت
ار التخصصات ومعلومات عن مراكز  إعالناتلتثبيت  ة في اختي ذلك مجموعة من النشرات التوعوي الصحف وك

 .درالتدريب والمؤسسات، يسميه زاوية المصا
  

"شباب األغوار"قصص نجاح مشروع 
ال ال الحصرثالث قصص نجاح أثمرت عن المشروع  إلىيشير ابراھيم بصورة سريعة  بيل المث ى س عصام : عل

اني من  ةشاب من العقربانية يع دورات  إعاق ه يشارك في ال ة، ولكن طموحه بالعمل وتحدي الظروف، جعل حركي
المھنية في النادي، يقرر عصام اختيار مھنة الخياطة بعد أن اقتنع بأن قدراته تتناسب مع ھذه المھنة المتعبة والممتعة 

  .طالب مجتھد  يتعلم في مركز الشيخ خليفة للتدريب المھني في نابلس اآلنعصام . في آن واحد
تعلم،  من خالل ورش  أنھتالشابة ديانا حمدان من بيت حسن،  فقد  أما اذا تصنع أو ت ده م التوجيھي وھي حائرة بع
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اد ل،  وھي  اإلرش ادة التجمي ت بم ي تعلق ه المھن ادي  اآلنوالتوجي ابلس ويصل الن ي ن افي ف ز الثق ي المرك درب ف تت
  .لعملمالحظات ايجابية من مركز التدريب عن خفة يد ديانا في ا

ا المشاركة في  تأثيرا أكثرلكن قصة آية اشتية من  بيت حسن  على المتلقي،  فقد كانت تعيش بظروف صعبة تحرمھ
طةأي  ات أنش ي ورش اركتھا  ف اھم بضرورة مش ة وإقنعن ل آي ارة أھ ى زي ادي إل ع الن ا دف اد"، م دريب  اإلرش والت

ي م، فت". المھن ة الرس ديھا موھب فت ان ل دورة اكتش اء ال ميم وأثن تعلم التص ذت ت اوي وأخ ام حج ة ھش ت لكلي وجھ
  .الجرافيكي الذي أبدعت فيه بشكل ملحوظ
ام : "يختم ابراھيم من أمام حديقة مبنى النادي ومشاريعنا  2011معا كان بالنسبة لنا االنطالقة الحقيقية الفعلية فمنذ ع

لشبابنا سند يلتجئون إليه، حين تظلم الدنيا  أصبحكما العميقة من تقليص عدد العمالة في المستوطنات،  األھدافتحقق 
  ".أمامھم وتغلق األبواب

 
الطفل وبتمويل  إنقاذبالشراكة مع مؤسسة " معا"جل التغيير ينفذ من قبل مركز العمل التنموي أمن  األغوارمشروع شباب *

  .األوروبيمن االتحاد 

  
 

  :القصة السادسة
  

ناٍد مؤھل  إلىمن بيت طين ...نادي الجفتلك   
ومھنية  وإرشاديةالشباب استبدلوا التسكع بالطرقات والتسلي بأوراق اللعب بلقاءات تثقيفية   

ي  ك ف ة الجفتل ر لقري وارالزائ ا  األغ ات وتاللھ واع المزروع ف أن ة بمختل راء المزروع ھولھا الخض طى بس الوس
ة الصخرية المليئة بالكھوف، وبيوتھا الطينية القديمة المتباعدة عن ب ام قري ه أم بعض، يشعر ان الرغم من -عضھا ال ب

د من  إطارخارج   -طبيعتھا الساحرة وبساطتھا ل العدي ر من الخدمات مث ر للكثي الزمن الحديث، فھي مھمشة وتفتق
  .في مناطق جـ أراضيھاقرى األغوار التي تقع معظم 

كانية لعنة مناطق جـ وفق تصنيفات أوسلو، حرمت سكان العديد من القرى الفلسطين ية من التطور استجابةً للكثافة الس
ع سكني،  واالحتياجات العصرية للحياة الكريمة، وفي ظل تلك الظروف تقل المرافق والخدمات الضرورية ألي تجم

  .بين الشباب" الوقت الضائع"فتتقاطع صعوبة الحياة مع انعدام  وسائل الترفيه في المنطقة، فيتنامى لألسف 
د أن  د، بع ادي الجدي َر الن عوامل دفعت بمؤسسة جايكا اليابانية الى ترميم مبنى قديم كان عبارة عن جامع ليصبح مق

ا"وألن جايكا ومركز العمل التنموي . كان النادي عبارة عن بيت طين بائس ال يضم إال غرفة واحدة ا " مع دوراً لعب
ا من خالل تكاملياً، فقد أكمل معا  ه جايك ادي بيجھتلتأثيث واما بدأت ذ المشـروز الن دة حواسيب، وباشر في تنفي ع ع

  ".شباب األغوار من أجل التغيير"بالنسبة للكثيرين ) األمل(
من دون النادي  كان من الصعب على أي مؤسسة تريد ان تنفذ مشاريَع مجتمعية ان تجد عنواناً، كما أصبح للشباب "

مون م راغھم ويرس ات ف ه أوق واٌن يقضون في ى عن كع عل اتھم تمضي بالتس ت أوق د أن كان تقبلھم، بع ق مس ه طري ع
 .قال الشاب الثالثيني يوسف بني عودة رئيس نادي الجفتلك الرياضي". الطرقات أو التسلي بأوراق اللعب

  

ناٍد بسيط في شكله وإمكانياته لكنه سند للكثيرين

ي عودة األخرىالنادي الذي يفتح أبوابه من الرابعة عصراً حتى الثامنة مساًء، عن تفاصيله  ة : "يشرح بن دينا غرف ل
نس  ة ت ونج"لتنظيم الورشات المختلفة، وغرفة حاسوب، طاول نج ب ال "ب افة لألطف يم كش ى مخ ادي عل ،  ويشرف الن

  ".صالحة للعب ما بين أيار وأيلولوفرقة دبكة، وعلى مقربة من النادي قطعة ارض زراعية تكون 
ى  ادي عل ة النجازات الن دروع التقديري ه مجموعة من ال ال يدعي الشاب بني عودة الذي يتحدث من مكتبه ومن خلف

ام  تح بشكله الحديث ع ذي افت ادي ال ة، أن الن الي"ھو   2011الصعد المجتمعي ا زال في طور " مث ك، فم في الجفتل
  .وتنقصه بعض األمور اإلنشاء

ة " باب بحاج ىالش اً، ألن  إل بح ملعب ا لتص ة ارض وتأھيلھ ى قطع ر الحصول عل م، ننتظ اص بھ ب خ  األرضملع
اء  ة بن بان ھواي ارس الش د ليم ة حدي ى قاع دعم للحصول عل ر ال ا ننتظ دودة، كم ھر مع ة ال تصلح إال ألش الزراعي
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  .يقول بني عودة" األجسام
ن  وم  المؤلف م ادي الي ى 154اصبح الن ن المؤسسات  عضواً وعل د م اريع العدي اطته، يحتضن مش ن بس رغم م ال

ة  ة وتثقيفي نظم دورات توعوي ه ت ين جدران وار، فب مود األغ دعم ص ة ب اديةالمعني رائح  وإرش ف ش ة، لمختل وتأھيلي
  .المجتمع

ق تل: "يكمل بني عودة وه، فعن طري ذي يحي ع  ال ك تسعى تلك الدورات الى تغيير فكرة الشباب السوداوية عن الواق
م  تح لھ ي تتف اقالورشات وخاصة التدريب المھن ا  آف دة، فضاءات واسعة، كم ات والنساء ممن فرضت  أنجدي الفتي

ر عن رأيھن  ادي فرصتھن للتعبي عليھن الظروف االجتماعية أدواراً نمطية محددة في مجتمعھن، يجدن اليوم مع الن
 ً   ".واقتحام الحياة العملية وتحقيق أحالمھن تباعا

والبداية من النادي.. .قصص نجاح
ادي-المھني يأتي الثمر، قصص نجاح  اإلرشادوما بعد ورشات  دم من الن ي المق ان   -لوال الدعم االرشادي والمھن لك

ً . طريق الشباب عسيراً ومليئاً بالتوھان   : من ضمن تلك القصص التي يخبرنا عنھا بني عودة سريعا
ر األغوارشباب "نادي الجفتلك ضمن مشروع  المھني في اإلرشادعبير فتاة شاركت في دورات  ، "من أجل التغيي

تعلم  تقبل، كانت ت ة المس ق بمھن ا يتعل أس من  اإلدارةحضرت عبير الورشة وھي ضائعة فيم ا الي ة، ويملؤھ في كلي
دريب في مستشفى . كيفية الحصول على وظيفة مناسبة ى الت ر عل م مساعدة عبي من خالل دورات التأھيل المھني، ت

ااريح ا مواصالتھا ومصروف جيبھ ر . ا الحكومي تساعدھا منحة صغيرة  مقدمة من مركز معاً، تؤمن لھ وم عبي الي
  .تعمل في المستشفى وسعادتھا بالوظيفة الجديدة تنقلھا للزمالء كل مرٍة تأتي للنادي

درس  محمد: األغوار أھالي إلىنجاحھا  أصداءويضيف بني عودة مفتخراً بنماذج شبابية أخرى وصلت  ان ي شاب ك
دورة  رة ومن خالل ال ـ في السنة األخي اديةالھندسة الميكانيكية في الجامعة دم  لشركة اإلرش د أن يتق ، استطاع محم

ة ه بالحرفي دع  شاب آخر . الرفاعي للتبريد والتكييف في نابلس وھو اآلن موظف مشھود ل ا اب ديم"فيم د ذات "  ن بع
داً . ياتالدورة في التقدم ألكاديمية صنع الحلو اً جي ل موقع نديم حالياً شيف محترف بالحلويات الشرقية والغربية ويحت

  . أريحا أحد فنادقفي 
دعم  أفضلربما نادينا ليس : "يختم بني عودة ه ب م،  لكن الموجود، حيث ما زال ينتظر المزيد ليكبر وتصبح فائدته اع

تح  األغوارشمعة مضيئة في أضحى معا ومؤسسات أخرى  ادي يف وابالمھمشة، فالن وطن، وفي  أب ة ال العمل لخدم
  .اخرى تفتحھا المستوطنات أبواباالمقابل يوصد 

 
ا"من اجل التغيير ينفذ من قبل مركز العمل التنموي  األغوارمشروع شباب * اذبالشراكة مع مؤسسة " مع ل من االتحاد  إنق ل وبتموي الطف

  .األوروبي
 

  :القصة السابعة
  :الطليعي احمد مؤيد في الصف الثامن في مدرسة دير ابو مشعل ماذا يقول 

  "مساحات صديقة"ي فاحمد مؤيد يعيد اھتمامه بالمدرسة بعد المشاركة 
 

ع في مستوى تحصيلي في المتوسط غالبا، ولكن كانت عالماتي و" بعد انضمامي لمشروع مساحات صديقة للطالئ
بدأت بلمس تحسن ملحوظ في مستوى  وبعد شھر واحد فقط عالياته،ومشاركتي في جميع فمن ھذا العام  أيلولشھر 

يوتحصيلي شخصيتي  ث الدراس تي ، حي ام بمدرس دأت االھتم ا أصبحت أواظب عوب ل زواي ي ك ى الحضور ف ل
ائج  ى النت ات منتصف الفصل األول حصلت عل د امتحان ه وبع اطاته ومختلف فعاليات ي نش اركة ف  المشروع والمش

احرزت المرتبة األولى في مادة الرياضيات على مستوى و في تحصيلي العلميتفوقت  حيث للجميع،وكانت مفاجئة 
  ".ذلك بسبب التزامي بزوايا مشروع مساحات صديقة للطالئع، وصفي

  القصة الثامنة

  :بممارسة ھوايته المفضلة ألول مرةتمكن من االستمتاع الذي  محمد الجروقصة الشاب  

دة تحول بينعاشق كرة السلة محمد  ه عق رى في قصر قامت ان ي ينالجرو ك ته لرياضته المفضلة  ه وب رة (ممارس ك
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ان ". مساحات صديقة"تمكن محمد من تجاوز ھذه العقدة من خالل المشاركة في ). السلة د يخجل من محيث ك حم
من خالل المشاركة في أنشطة المشروع، استطاع محمد اإلقالع . يفكر في اللجوء للعالج لتحسين طولهه وقصر قامت

ره  ان عم ذ ان ك دخن من ام 14عن التدخين، حيث كان ي ا . ع ابتن كم ة ك دريجيا واستطاع  مقابل ه بنفسه ت تعاد ثقت اس
 .الفريقم بتشجيعه على ممارسة اللعبة وبعد فترة دخل سلة الذي قاالكرة لفريق 

 
  :القصة التاسعة من مشروع مواطنون فاعلون

، انجاز وأملإبداعتحدي، 

ابلس أربع اني المحافظة  ،كلمات تلخص المبادرة التي قام بھا مجموعة من الشباب في محافظة ن حيث تع
فقط من الشباب % 8من خلل في عملية تعزيز وتفعيل دور الشباب وخاصة في العمل التطوعي، وقد تبين ان نسبة 

ال  ة المشاركة باألعم وعي بأھمي ة ال ة، وقل ة الكافي وفر المراكز التطوعي دم ت يشاركون في العمل التطوعي بسبب ع
إلى إطالق مبادرة " مواطنون فاعلون"ة من الشباب المشاركين في مشروع ھذا الواقع المؤلم دفع مجموع. التطوعية

 .لتنمية وتطوير مجتمعھم
بابية من   م تشكيل مجموعة ش ة، حيث ت انطلقت ھذه المبادرة بمشاركة عدد من المؤسسات الشبابية الفاعل

اب الرابطة لكل " عيرابطة مؤسسات العمل التطو"مؤسسة شبابية تحت اسم  15المواطنين الفاعلين يمثلون  وفتح ب
  .من لديه الرغبة في بناء مجتمعه وتقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية والفئوية

ومن ثم توالت الفعاليات . بدأ عمل الرابطة باستھداف األطفال المرضى واأليتام برسم البسمة على وجوھھم
شخص  1000حتى أصبح عدد األعضاء المتطوعين  واألنشطة وأخذت الفكرة تكبر وأعضاء الرابطة يزيدون عددا

ي الرابطة  دد المؤسسات الشريكة ف ع ان يتسع نشمومن ال. مؤسسة 25وع االً توق ة  اط الرابطة ليشمل أعم تطوعي
 .خيرية في كل محافظة من محافظات الوطنو

  
  مشروع الشراكة من اجل التنمية: القصة العاشرة

  الشباب يقودون الحراك المجتمعي
ولديه وعي سياسي، وجد ضالته في أنشطة المشروع  قارئشاب مثقف في التاسعة والعشرين من العمر،  أحمد،

دخلھا ف ،وانخرط في العمل التطوعي مع متطوعي المشروع وبادر باقتراح فكرة تأسيس لجنة شبابية صمم مجال ت
اً . بالتشاور مع بقية أفراد المجموعة ى الفوتباع ارب أسس الشاب مجموعة عل ا يق وك ضمت م ة /شاب 35يس ب
وا . يناقشون فيھا خططھم ومقترحاتھم ذين تعمق رة من الشباب ال التقى أحمد خالل أنشطة المشروع مجموعات كبي

اتھم ة في جلس ر اإلعالن عن مشروع . في نقاش قضاياھم والقضايا العام ى اث ر"عل د " براف دأ أحم العنصري، ب
ل االجتماعي أوال ومن خالل عقد العديد من االجتماعات مع مجموعات الحراك ضد المشروع عبر وسائل التواص

بابية روج . ش ى  خ بابي إل راك الش ذا الح ث أدى ھ اب 120حي ريعي /ش س التش ام المجل ة أم ة احتجاجي ي وقف ة ف
ذه المب ل ھ د. ادراتالفلسطيني ضد المشروع بالرغم من التضييق األمني على السماح بمث ول أحم مشاركتي : "يق

ادفرنامج بفي  ى إطار الفعل الھ ر ال ال من إطار التفكي وة لالنتق ي الق ة منحن  :وأضاف" الشراكة من أجل التنمي
ة  يالمشروع منحن" ا المجال في محاول فرصة لتوسيع دائرة عالقاتي مع الشباب في كافة مناطق القطاع وأفسح لن

  " الوصول إلى رؤية لقضايانا
ا ض المب ميم بع ى تص ل اآلن عل د يعم بابيةأحم ض  ،درات الش ن بع ادرات م م للمب ى دع ول عل اول الحص يح

   .نجاح ھذا الجھدإالمؤسسات الدولية والمحلية ويساعده المركز في 
  

 :راما تتغلب على وضعھا النفسي وتعيد توحيد أسرتھا من جديدقصة  :11رقم القصة 

ً عام 11راما فتاة تبلغ من العمر ح من خالل  ا ادي خدمات رف ة بن ى مركز العائل ا عل ح، تعرفت رام تسكن في محافظة رف
ى . زيارة المنشطين لمدرستھا والتعريف بزاويا التعليم المساند لمادتي الرياضيات واالنجليزي ل انضمامھا إل ا قب كانت رام

يھامركز العائلة تعاني من مشاكل نفسية بسبب انفصال والديھا مما اثر سلبا على  ا لمدرس ك . مستواھا الدراسي، وفق ر ذل أث
  .الوضع سلبا على صحتھا النفسية فكانت تعاني من الكوابيس واألحالم المزعجة وتظھر عليھا أعراض االكتئاب
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ا التعامل مع المرشدةفي بداية األ   ا من خالل  مر رفضت رام ة رام م وضع إستراتجية للتعامل مع حال ذلك ت النفسية ول
ً قريب تكان ذيال ، األولالرياضيات مع المرشدة النفسيةمتابعة منشط  ى التعامل معھمعتاداً ومن الطفلة  ا دأ اعل ا ب ، ومن ھن

ة المحيطة  ،التحسن التدريجي يظھر على المستوى الدراسي والنفسي لدى راما ى التعامل مع البيئ درة عل وأصبحت أكثر ق
  .  ومشاركة زمالئھا في العديد من األنشطة

دلھا الدرامن خالل  يةاالستفادة من نشاطات المشروع تمكنت راما من تحسين مع ا الصحية والنفس ى  سي وعادت حالتھ إل
اءات . وضعھا السليم د، حيث كانت اللق م شمل األسرة من جدي رار االنفصال ول ديھا التراجع عن ق رر وال د ق كيف ال وق

ادة م إلع ة من نشاطات المشروع فرصة لھ دي الطفل ررة لوال ول  المتك اعدتھم لوضع حل ابقة ومس اكلھم الس استبصار مش
  . مناسبة واتخاذ القرار السليم

   :مين مصاريف العالج لديھاأفتاة من بيت حانون تقرر االعتماد على النفس وتقصة : 12رقم قصة ال

ة من  في أوائل العشرين،فتاة  دة مكون تعرفت  .ءفي وضع اقتصادي سي اً،شخص 32تعيش في بيت حنون في أسرة ممت
ذا  ي ھ ا ف دراتھا ومھاراتھ اء ق ل لبن ة التجمي الفتاة على مركز العائلة في بيت حانون من صديقاتھا واختارت االلتحاق بزاوي

  .المجال، حيث ان التجميل ھوايتھا المفضلة

ت ،من مشاكل نفسية وصحية، فھي فتاة انقطعت عن الذھاب إلى المدرسة في سن مبكرة) ر(تعاني  م تكمل دراس اً ول ھا الحق
ى حوالي . بسبب الظروف الغير آمنة في منطقة سكنھا اة إل اج الفت اة أيضا من مشاكل صحية وتحت اني الفت شيكل  300تع

ي كانت عاجزة في ) ر(جعل  ءتعاني أسرة الفتاة من وضع اقتصادي سي. شھريا للعالج تشعر بأنھا عبء على األسرة الت
  . كثير من األحيان عن دفع مستلزمات العالج

ذا المجال، وقامت بإنشاء مشروع  أن) ر(بعد التحاقھا بمركز العائلة استطاعت  تتعلم فن التجميل وان تصقل ميولھا في ھ
صغير لتصفيف الشعر، وألنھا كانت من المتميزات في الزاوية استطاعت االستفادة من المنحة المقدمة من مشروع مراكز 

وم من " : "ر"العائلة فقامت بإنشاء صالون صغير لنفسھا وبعد ثالثة أشھر تقول  وفير مصاريأتمكن الي ذا ت ف عالجي وھ
ھل ستتمكن عائلتي من توفير مصاريف عالجي لھذا الشھر أم  ...في السابق كنت أفكر طوال الشھرف أھم شيء بالنسبة لي،

  " ال؟
ادرة  اً،ھي اليوم لديھا مصدر دخل في عمل كانت تطمح له وتستمتع به، وھي في حالة نفسية أكثر استقرار وھا فھي اليوم ق

د قالت لفريق العملعلى االلت اة فق اء الحي ى مساعدة أسرتھا في أعب ادرة أيضا عل م اشعر " :زام بمصاريف عالجھا وق ك
ب  دد مصاريف عالجي دون طل دما أس ر عن عادة اكب عر بس اتھم واش ة احتياج ي تلبي رتي ف راد أس اعد أف ين أس عادة ح بالس

  ".في الحياة ولي وجودٌ يمة ني شخص ذو قأأنا اليوم اشعر ب"وأضافت قائلة " حدأالمساعدة من 
  

  :إبراھيم  يقود برلمان األطفال في المدرسةقصة  :13رقم  قصةال

راھيم " الشيماء"يافع فلسطيني من سكان منطقة )  عاما 15(إبراھيم أبو درابي  ا شمال قطاع غزة، شارك إب في بيت الھي
ارات مبادرات وحمالت مجتمعية وأيام تطو فيفي أنشطة مشروع التعلم ومشاركة األطفال  راھيم مھ ة، حيث اكتسب إب عي

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

كنت ال أخرج  كنت طفال أھتم بدراستي كثيرا، كانت كل اھتماماتي أن أحصل على أعلى العالمات في المدرسة، حيث"  
ةمن بيتي كثيرا وليس لي عالقات واسعة مع غيري من األطفال، فقط أركز في دراستي ووا اتي المنزلي راھيم "  جب ول إب يق

ة استطعنا بج ،بعد عامين من العمل في مشروع أجيال مع عشرات األطفال واليافعيناليوم و: "يكملو ھود قليلة صيانة حديق
ا  ،ھملألطفال وتوفير مكتبة عامة ل ى حلھ ا عل ال وعملن مع وسلطنا الضوء على عشرات القضايا والمشاكل الخاصة باألطف

ال يمكن أن  ا كأطف اكلنا وصناع القرار، أصبحت أؤمن بشكل كبير بأنن ا في حل مش تقبلنانلعب دوراً مھم ذا  ،صناعة مس ل
 ً تركز . البرلمان على مستوى قطاع غزة لھذا رشحت نفسي كقائد مجتمعي لبرلمان األطفال في المدرسة، ثم أصبحت رئيسا

ا وبرنامجي االنتخابي على رفع مطالب أقراني إلى  ى حلھ اصانعي القرار والعمل عل ا  م وقي الدراسي كم زلت أحتفظ بتف
  "كنت في السابق
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  المرأةوتمكين برنامج تنمية : ثالثا

ة  ديات االجتماعي ن التح د م ه العدي رأة الفلسطينية تواج زال الم ية ال ت ديات السياس ى التح ة، إضافة إل واالقتصادية والثقافي

ات شعبنا ع فئ اه جمي ة تج رأة الناتجة عن استمرار االحتالل وممارساته العدواني ى وضع الم ك عل د شاركت . وتبعات ذل لق

ر وقد دخل سجون االحتالل . المرأة تاريخيا وبشكل نشط في جميع مراحل النضال الوطني وقدمت الشھيدات والجرحى أكث

د من  ،التضحيات الكبيرة التي قدمتھا وال تزال فبالرغم من. شابة وامرأة على مدى سنوات الصراع 15,000من  فان العدي

دة  د ح دمتھا تزاي ابات والنساء الفلسطينيات وفي مق ق الش المؤشرات التنموية تشير إلى المشاكل الجدية التي تعترض طري

دا .اصة الخريجات الجامعيات، وخوالبطالة بين صفوف النساء ،الفقر ة ج زال متدني ، كما أن مساھمتھا في القوة العاملة ال ت

دني وأن أسباب ة مرتبطة العمل سوق في النساء مشاركة ت ة بطبيع درتھا  الفلسطينية األراضي في االقتصادية البيئ وق

ميتالعمل، والصبغة الذكورية التي  فرص ومحدودية النمو، معدل انخفاض، والعاملة أليديا استيعاب المحدودة على ا س  بھ

ى ال والثقافية االجتماعية والعوامل القانونية األطرو إضافة إلى ظروف العمل . الفلسطيني السوق حد التي تعمل مجتمعة عل

   . وفاعليتھاالمرأة من قدرة 

  

ر  المرأةب الخاصمعا  برنامجيھدف  ة، وعب ة والريادي ر إنشاء المشاريع التنموي ا عب رأة اقتصاديا واجتماعي ين الم ى تمك إل

ة ة المجتمعي ي التنمي اركتھا ف ز مش ا وتعزي وير ذاتھ ن تط تمكن م ا لت ي تحتاجھ ة الت رامج التدريبي وفير الب ن إدارة  ،ت وم

ة  ذائي مشاريعھا والمشاريع التي تشرف عليھا المراكز النسوية، وخاصة اإلنتاجي ا في المجال الزراعي والتصنيع الغ منھ

  . والخدماتي

اء، للعب دور  ة للنس كما يشمل البرنامج التطوير والبناء المؤسسي للمراكز النسوية لتمكينھا من تقديم خدمات وبرامج نوعي

  . في التغيير المجتمعي وتطوير مكانة ودور المرأة في الحياة العامة

  

  :2013امج خالل عام انجازات المركز في ھذا البرن

   

 : المشروع األول

  2013 –المرحلة الثالثة " نساء تدير المقاصف المدرسية"مشروع 

م  ة األم والي، بالشراكة مع ھيئ ى الت ة عل استمر المركز بالعمل في مشروع النساء يدرن المقاصف المدرسية للسنة الرابع

على تأھيل المراكز النسوية لتتمكن من استالم المقاصف المدرسية  يرتكز المشروع. ووزارة التربية والتعليم المتحدة للمرأة

  . يخلق فرص عمل لمجموعة من النساءالمساھمة وإدارتھا بشكل جيد، و

  :ألھداف التاليةاترتكز فكرة المشروع على 

 إنتاج  طعام صحي لطلبة المدارس وتوفيره للمقاصف المدرسية.  

 واتي خلق فرص عمل للنساء من خالل العمل داخل ى فرص عمل للنساء الل ن في  المقاصف، باإلضافة إل يعمل

 .المراكز النسوية لتصنيع المعجنات واألطعمة األخرى
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  د ذائي لتزوي الي والتسويقي وفي مجال التصنيع الغ ى المستوى اإلداري والم تطوير قدرات المراكز النسائية عل

  .يات البيتيةالمقاصف بالكميات المطلوبة من المعجنات والعصائر والحلو

  ن ا م األفران والثالجات وغيرھ وية ك ز النس ك المراك ي تل ابخ ف ة مط ة إلقام زات واألدوات الالزم وفير التجھي ت

 .  المستلزمات

  ل الثالجات ل المقاصف مث ة لعم دات الالزم األجھزة والمع ا ب ة للمقاصف وتجھيزھ ة التحتي ل البني تطوير وتأھي

 .وعصر الفواكه وغيرھا من األجھزة وأجھزة المايكروويف وماكنات البوشار

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

                                           .جنين–جمعية مركز نسوي يعبد الخيرية  .1

                                 .نابلس- جمعية دير شرف النسوية الخيرية .2

  .جنين -جمعية سيدات جبع الخيرية .3

                                     . سلفيت -جمعية نساء الزاوية الخيرية .4

  . نابلس-جمعية جوريش للتنمية والتطوير .5

                                 .رام هللا- جمعية سيدات بيتين .6

  .الخليل-جمعية سيدات يطا .7

  .الخليل-جمعية سيدات بني نعيم الخيرية  .8

 .القدس/العيزرية- يةجمعية الشروق النسو .9

  

  :أھم انجازات المشروع

 :من حيثھا تسعة عددھيز المطابخ المستھدفة بالمشروع وتأھيل وتج -1

 تزويدھا بكافة األدوات المنزلية األساسية.  

  ،نتاج وجبات إلتزويدھا بكافة األجھزة والمعدات الكھربائية الالزمة للتصنيع الغذائي إلدارة المشروع بشكل فعال

 .مغذية ومتنوعة وتزويد المقاصف المدرسية المستھدفة بھاصحية 

  

 مقصفا 45صف المدرسية المستھدفة بالمشروع وعددھا تأھيل المقا -2

 ترميم وتصليح البنية التحتية للمقاصف المدرسية المستھدفة من شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية. 

  دھا بكل تھدفة بالمشروع وتزوي ية المس ا تأھيل المقاصف المدرس ة إلدارتھ زة كھربائي دات وأجھ زم من مع ا يل م

  .البشكل فعّ 

 

  :بعض التأثيرات االيجابية للمشروع

مدرسة من  40في أكثر من تحسن ملحوظ في توجه الطالب لشراء األغذية الصحية من المقاصف المدرسية  -

  .ألغذية الصحيةالشراء أوالدھم ساھم أھالي الطالب في دعم المدارس التي تديرھا الجمعيات المستھدفة، حيث 

نعكس ايجابيا لھن في المقاصف والجمعيات مما أ ن وضع المرأة االقتصادي من خالل توفير فرص عملتحس -

 .على وضع أسرھن المادي
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بنفسھا واالعتماد أكثر  إعطاء المرأة فرصة ومتنفس لھا من خالل الخروج من البيت للعمل وبالتالي زيادة ثقتھا -

 .  على ذاتھا

 .ي بناء قدراتھنفثقة النساء بأنفسھن من خالل الدورات التدريبية المختلفة التي ساھمت  ديادزا -

، وباتت باتت المراكز النسوية المستھدفة مرئية أكثر للمجتمع المحلي وذلك من خالل المشروع وأنشطته المختلفة -

 .تقدم خدماتھا للمجتمع المحلي خالل األفراح واألتراح

  

  :المستھدفة ةللعمل من خالل تقيم احتياجات المراكز النسوية التسعتطوير نموذج موحد 

ة  قام المركز وعبر كادره بإجراء دراسة لتقييم البنية التحتية والكادر البشري واالحتياجات التطويرية على المستويات المالي

ى . المقاصف إدارةائمة على واإلدارية والتسويقية للمقاصف المدرسية المستھدفة والجمعيات النسوية والمراكز الق استنادا إل

ام . نتائج ھذه الدراسة قام المركز بتجھيز ھذه المراكز والمقاصف بما يلزمھا لتحقيق الغرض المنشود من تلك المقاصف وق

ز ذه المراك د لھ وذج عمل موح دريبي شامل . المركز أيضا بتنفيذ دراسة خاصة ساھمت في تطوير نم امج ت ذ برن م تنفي وت

 :صف المدرسية من خاللاقدرة الجمعيات المستھدفة على تطوير خدماتھا للمقلتعزيز 

  دورات تدريبية لعامالت ومشرفات المقاصف المدرسية من شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية حول 3انجاز: 

 )ساعة تدريبية 90(التصنيع الغذائي  - 

 )ساعة 30(اإلدارة المالية  - 

  )ساعة 70(إدارة المقاصف المدرسية  - 

 تنفيذ دورات تدريب مدربات(TOT)  لعامالت ومشرفات المقاصف المدرسية في التصنيع الغذائي ساعة  30بواقع

  .كز التسع المستھدفةاساعة لمشرفات المقاصف المدرسية وأمينات الصندوق في المر 30و 

 دفة حول موضوع ورشات تدريبية للمراكز النسوية التسع المستھ 9تنفيذ ، حيث تم التدريب في مواقع العمل

 ". اإلدارة المالية"

 رة الماليةتنفيذ ورشة تدريبية لمنسقات المشروع حول موضوع اإلدا. 

   مع غيرھا  2013زيارات تبادلية للنساء من المراكز التسع المستھدفة بالمرحلة الحالية للمشروع للعام  10تنفيذ

التجارب والمعرفة بين النساء من المرحلة المذكورة لتبادل من المراكز المستھدفة بالمشروع من المراحل السابقة 

 .والمراحل السابقة

  تنفيذ ورشة تدريبية خاصة بمشرفات المقاصف المدرسية والھيئات اإلدارية للمراكز حول مھارات القيادة

 .ال وعمل الفريقواالتصال الفعّ 

  

 : المشروع الثاني

  "يس ستة مشاريع صغيرة مدرة للدخلاألغوار من خالل تأسبناء قدرات المراكز النسوية في منطقة "مشروع 

ية واالقتصادية للنساء المھمشات  ھيئةيھدف المشروع الممول من  األمم المتحدة لتنمية المرأة إلى تحسين الظروف المعيش

ة ة النائي اطق الريفي رات في المن درة  ،والفقي ة من خالل إدارتھن لمشاريع صغيرة م ة التنمي اركتھن في عملي ز مش وتعزي

 .للدخل

  



63 
 

:أھم انجازات المشروع  

 منطقة األغوار/ بناء مطعم طيني لمركز نساء الديوك والنويعمة . 

م كامل لنمط البناء القديم في األغوار،  "إعادة االعتبار"يعتبر المطعم بتصميمه ونمط بنائه  مع حيث تم بناء مطع

ة ساحته الخارجية  دات الكھربائي زة والمع ة، واألجھ ة الالزم ة األدوات المنزلي زه بكاف م تجھي للمركز النسوي، وت

ال ق فرص عمل لمجموعة من الضرورية إلدارة المطعم بشكل فع ، ليشكل مصدر دخل للمركز النسوي ولخل

 .النساء

 ا " مركز نسوي األغوار والمروج"لمركز نسوي األغوار الشمالية و"أكشاك تجارية  ةإقامة أربع تفادة منھ لالس

ان، باإلضافة  ان واألجب ع منتجات األلب ىموسمياً من خالل بي ة  إل ه، خضار(المنتجات الغذائي دم ).  فواك د أق وق

وال . من الشارع الرئيس في األغوارلمنع النساء من استخدامھا بالقرب مصادرة األكشاك األربعة  ىاالحتالل عل

 .تزال ھيئة األمم المتحدة تعمل على استرجاعھا

 

 

 : المشروع الثالث

  :تمكين العائالت المحرومة اقتصاديا في مدينة القدس

دس"استمر المركز العمل في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع  ة الق دأه " تمكين األسر المحرومة اقتصاديا في مدين ذي ب وال

ا 35مساعدة ب 2012عام  ى ذاتھ اد عل ك األسر من االعتم دخل تمكن تل درة لل د أنھى المركز . أسرة لتطوير مشاريع م وق

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

)دوالر(قيمة المنحة   
 

طبيعة المشروع    موقع المشروع 

تجميلصالون  14000  1 بيت حنينا

كماليات  +مغسلة سيارات 19055  2 سلوان

 3 الثوري صالون تجميل 11058

 4 سلوان محل بناشر 14237

 5 وادي الجوز بيع خضار وفواكه 14753

 6 صور باھر منجرة 15011

 7 العيسوية مخبز  15011

 8 سلوان دھان سيارات 15050

 9 البلدة القديمة صالون 17586

 10 مول الدار  مركز ثقافي 14646

 11 بيت حنينا شركة تنظيف بيوت وسجاد 14764

 12 سلوان ميكانيك سيارات 13745

 13 وادي الجوز نقل ذوي احتياجات خاصة 14869

 14 البلدة القديمة نقل ذوي احتياجات خاصة 14869
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مل  ي ستش ن المشروع والت ة م ة الثاني ذ المرحل ز التحضيرات وتنفي دأ المرك رة 50ب ة والطور  أس دة القديم ي البل دة ف جدي

ذه المشروع يركز  .2014نھاية عام وسيمتد المشروع حتى  .وسلوان ووادي الجوز على إعطاء المرأة األولوية في إقامة ھ

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

 

  :المحرومة اقتصاديا في األغوار ومنطقة ج النساءتمكين : المشروع الرابع

دس وفي األغوار في تشرين األول بدأ العمل في المشروع الثاني لتمكين النساء ا  2013لفقيرات في قرى شمال غرب الق

ا  105عائالت، أي  105يستھدف المشروع . 2014ويمتد حتى نھاية تشرين الثاني من عام  ة كل منھ مشاريع متنوعة قيم

  .والمشروع يقتصر على النساء فقط. دوالر 6600

 

 

 

 

 

 15 شارع الزھرة معجنات/فرن 14477

 16 البلدة القديمة صيانة متنقلة 14067

 17 سلوان بيع جملة 15000

 18 راس العامود أطعمة مفرزة جملة 15518

 19 الطور باص نقل طالب 14944

 20 جبل المكبر مواشي 15037

)عطروت( كھربائي سيارات 14920  21 

 22 بيت حنينا مكتب مساحة  14157

 23 العيسوية مخبز 14830

 24 وادي الجوز بقالة 15160

 25 بيت حنينا تصليحكراج  15196

 26 بيت حنينا الجامعةفي كافتيريا  8000

 27 الطور صيانة متنقلة  11000

 28 سلوان بيع مخلالت 18100

 29 سلوان أدوات منزلية 10140

 30 سلوان بيع مواد عزل 15625

 31 بيت حنينا سيارة نقل طرود 14905

 32 وادي الجوز بقالة 15000

المكبر جبل معھد تدريب 13125  33 

 34 البلدة القديمة باص نقل  15190
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  :قصص نجاح

  :القصة األولى

 نساء تدرن المقاصف 

قصة نھاد التي استطاعت ان تطعم أبناءھا األرز وتبتسم من جديد ...من الغرق الى النجاة  

كعادة المناطق شبه البدوية المتشددة، تزوجت السيدة نھاد العمور من يطا جنوبي الخليل،  وھي ما تزال بعمر الصبا، حيث 

ة  ً  14كانت ابن ا ا . ربيع اد من زوجھ د أنجبت نھ ا  بع ا زوجھ در أن يھجرھ اء الق ال، وش اً من العشرة  14خمسة أطف عام

  .وإنجاب ورعاية األطفال ليتزوج من أخرى، ويتركھا تعيل أسرتھا لوحدھا دون أن ينفق عليھا قرشاً واحداً 

ا، فا اد ان تطلب الطالق من زوجھ دى نھ ذ ل ضطرت أن نظراً ألن مجتمع يطا محافظ إلى درجة كبيرة، فلم يكن من المحب

  .تبقى معلقة بال حقوق، مشيرة الى انھا لجأت للقاضي لكنه لم ينصفھا

ان  ر ك ل، لكن الفق واد التجمي ارة بم قائھا او التج م أسرتھا وأش ا من خالل دع ات أبنائھ دبر نفق اد تحاول ت مرت سنتان ونھ

ا  زادمن تحمل مصاريف أبنائه  أمراً يعّذبھا، ونكران األب تمالصقا لھا، وطلبات أبنائھا المستحيل تلبيتھا كان ا م من كآبتھ

اد ويحاولون مساعدتھا من . دفعھا إلى التوجه إلى أطباء متخصصين بالعالج النفسي ـ نھ ان وجود أشخاص يستمعون ل ك

  .األزمة النفسية التي تمر بھا بالغ األثر عليھا

ي سن السبع سنو  ا ف ك، من وما زاد من قسوة الحياة على نھاد اكتشاف إصابة ابنھ تلزمه ذل ا يس ات بمرض السكري، وم

  !!.حاجة ملحة للعالج المستمر، ونھاد بال دخٍل أو معيل 

  .بمثابة القشة التي أنقذت نھاد من الغرق في أوحال الفقر* جاء مشروع  نساء تدرن المقاصف

اً، يعتبر المشروع فرصة ھامة للعديد من النسوة اللواتي يبحثن عن دخل آمن ألسرھن، ويسعين ال ات أنفسھن مجتمعي ى اثب

 .للمشروع 2013نھاد كانت واحدة ممن ابتسم لھن الحظ وانضمت نھاية عام 

 

 الخروج من المنزل للعمل صمام أمان أسرة نھاد

اً واضحاً  اد التزام ادية أظھرت نھ دورات اإلرش ول انضمامھا للمشروع، وخالل ال كانت ظروف نھاد القاھرة سبباً في قب

  .ستفادة من دورات صناعة الغذاء وإدارة الدفاتر المالية واإلشراف على المقصف بشكل عاموحبا للتعلم واال

ا  امية من ورائھ أيقنت المستفيدات من النسوة ومن ضمنھن نھاد أن المقاصف ليست إلعانتھن فقط، فھناك غايات صحية س

ات صحي تتمثل في وفير وجب ات تعزيز السلوك الصحي والتغذوي للطلبة، من خالل ت ل المراكز والجمعي ة مصنعة من قب
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ن  ة ع اد الطلب دف ابع ية، بھ ة بالمقاصف المدرس ة الضمانات المتعلق دعم الخاص بقيم وفير ال ر ت تھدفة، عب وية المس النس

  . المسليات غير المفيدة والتي تحتوي على نسب عالية من الدھون والزيوت الضارة

ّدخر ) ذراعھا األيمن وسندھا الحالي في الحياة(نھا األكبر اصبح لنھاد راتب شھري، وھي االن تريد تعليم اب ة فت في الجامع

ذاًء لعالجه،  ا غ ا مع النش لتعليمه، كما استطاعت بدخل المشروع ان تشتري إلبنھا مريض السكري عنزة لتصنع من حليبھ

ادرة وبالرغم من ان وضعھا ما زال تحت مستوى خط الفقر، إال أن أبناءھا لم يعودوا يتناولون  ر وأصبحت ق الخبز والزعت

  .على إطعامھم ما يسد رمقھم من األرز

درس  ة وت ة عملي ى مساعدات األخوة، أصبحت تفكر بطريق اد عل ى العمل وعدم االعتم أضحى المشروع محفزاً لنھاد عل

ال، افكر في اقتطاع : "احتياج منطقتھا، حيث تقول ي وجدت ان حينا في يطا بال بقالة توفر حفاظات لألطف جزء من مرتب

 ً   ".من البيع في المقاصف لشراء حفاظات وبيعھا لنساء القرية، ما سيساعدني في تأمين مصروف اضافي ولو كان بسيطا

ا ونھاد تعيش في بيت صغير يكاد يخلو من متطلبات الحياة الحديثة اليوم،  بالكاد استطاعت تأمين ثالجة وغسالة تقضي بھم

ريحھم : "تقول: اجات وعنزة يؤمنون لھا البيض والحليبتربي عدة دجكما حوائج المنزل،  ائي ت دة ألبن اً جدي سأشتري فُُرش

  ".أثناء النوم، وسأؤمن ثمن فرن غاز

اة رت لألفضل، فالنضارة والتصالح مع الحي د تغي ر من النسوة ق ديمات وكثي ة  نھاد بشھادة منسقة المشروع فاطمة ق والثق

ة على محياھا بعد نعكستا بالنفس، معالم يم السواقة إل. أن غزاه الشحوب سنيَن طويل أمين مصاريف تعل اد ت ى نھ ا تتمن بنھ

ذاء تالشاب، حتى يعينھا وأخوته في التنقل من القرية بيسر، وتأمل أن يستمر مشروع نساء  ة بغ د الطلب درن المقاصف لتفي

 . صحي ومفيد وتستفيد من مدخول شھري يجعلھا بغنى من أن تستجدي الرحمة من أحد

 

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

 .وزارة التربية والتعليم

 

  :القصة الثانية

  مطعم الديوك، الغذاء التراثي الفلسطيني مع أصالة البناء الطيني 

المعماري السائد لخدمة نساء القريةنموذج واعد غرد خارج سرب النمط   

ة  ه بالحقيق النمط الصحراوي، لكن وحي ب ذي ي ر الطابع ال في قرية الديوك، إلى الشمال الغربي من مدينة أريحا، يأسر الزائ

  .زراعي يحتضن الحبوب والحمضيات والموز والتمور التي ترتوي من مياه ينابيعه الثالثة

ة على مدخل القرية تعلو أشجار النخ  دوء والبساطة العمراني ة تتسم بالھ تالل الصخرية، قري يل السماء، ومن خلفھا قباب ال

  .مقارنة بمدينة أريحا اآلخذة بالتوسع واالكتظاظ
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ة والسكينة  10إال مسافة  أريحاقرية الديوك والتي ال تبعد عن  دقائق أصبحت منطقة جذب للزوار، وعلى الرغم من الطبيع

ا وخاصةً النساء من صعوبة في التي تلف المنطقة، فما  اني أھلھ اة ويع ر من مقومات الحي ر لكثي ادزالت تفتق فرص  إيج

رأة ومرسم شمس أرض "معا"عمل، من ھذه المعطيات انطلق مركز  د بالشراكة مع ھيئة األمم المتحدة للم ، بمشروع رائ

  .لمنطقة الديوك المھمشة لتشغيل األيدي العاملة النسوية وإدرار دخٍل ألسرھن، وبالمقابل جذب الزوار

ة نساء األربعين أوائلنجاة ارمالية، سيدة في  ة، حيث ساھمت في خدم ، تعتبر ناشطة نسوية تكرس جّل وقتھا لخدمة القري

للجمعية التعاونية الزراعية، وروضة األطفال ومؤخراً الجمعية الخيرية والتي بالشراكة مع  إدارتھاقرية الديوك من خالل 

المتحدة للتنميةھيئة األمم ا ديوك النسوي المستوحى من * ، وبتنفيذ من مركز مع م ال ة ومطع رئيس جمعي ا ال سيكون مقرھ

  .منذ آالف السنين أريحافكرة البيوت الطينية التي كانت رائجة في 

ن بالمستوطنات " دة، كان ال بد من تأسيس الجمعية الخيرية النسوية للنويعمة والديوك ألن كثيراً من نسائنا تعمل أجور زھي ب

  .ما يؤخر من مسيرة الديوك والنويعمة التطويرية

إنھا فرصة النساء للعمل من : "وأضافت إرمالية من أمام المطعم الطيني المتميز بشكله البيضاوي ونوافذه الصغيرة العديدة

وستنظم الجمعية دورات  وألجل القرية، ستوفر الجمعية الخيرية مقومات مدّرة للدخل من أغنام وخاليا نحل ودجاج بياض،

ة  اديةمھني ن  وإرش م م ي المطع غل ف دارس، وستش ة الم ة لطلب نظم دروس تقوي ومي  8 -4وت نھن الي رن روتي يدات يكس س

  .ويجنين أرباحاً تعود بالفائدة عليھن وعلى المطعم

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

ة ألف الجمعي ادية  تت ة واإلرش ذ الورشات التثقيفي ة لتنفي ن قاع اري، م ي تصميمه المعم د ف ي الفري ت الطين ي البي ة ف المقام

ن  وية م ات النس رض المنتج ة لع ة، وغرف غالالمختلف داد  أش بخ إلع ة، ومط ات غذائي طينية ومنتج أكوالت فلس ة وم يدوي

  . اآلسرة لمنطقة الديوكالوجبات وساحة خارجية محاطة بالشجر والزھور والمناظر الطبيعية 

ة : "حول البناء الطيني او اللبني تقول مصممة المبنى المھندسة دانة مسعد اللبن ھو أسلوب البناء الذي يستخدم التربة المحلي

ارة المخلوطة بالتبن والمشّكلة بقوالب خشبية بسيطة على شكل طوب بناء يجفف وھي . تحت أشعة شمس غور األردن الح

ا  بھا أھل غور األردن بيوتھم  نىالطريقة التي ب ابقة، حينم ة الس ود القليل ى العق ل، واستمرت حت لعشرة آالف سنة على األق

ر آالف  ة استمرت وتطورت عب ى معرف ذلك عل اجتاحت مواد البناء الحديثة وباألخص االسمنت جميع المناطق، وقضت ب

  .".السنين

ة حول  ة وتضيف مسعد مستندة على المعلومات التاريخي ارة الطيني فوا العم ة اكتش ة التاريخي أن أھل المدين ي ب اء الطين البن

المعروفة باللبن فاستخدموھا وقاموا بتطويرھا، فعرفوا أن البناء الطيني ھو األكثر تناسبا مع مناخ وطبيعة المنطقة، وفھموا 

ة المتو رة الطويل الفطرة والخب وا ب راري، وعرف زل الح ى الع ة عل دران الطيني درة الج ة ق عة الحراري ة الس دى أھمي ة م ارث

  .النوعية العالية التي تتمتع بھا الجدران الطينية في توفير بيئة مريحة للمعيشة في صيف أريحا الحارق
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ي استخدمت في "ال غرابة"  ، وفق مسعد، في اختيار أھل أريحا الطين كمادة للبناء وتفضيلھا على أنواع البناء األخرى الت

ة ) الحّور(خام الالزمة إلنتاج طوب اللبن وھي التربة الغنية بالكلس فالمواد ال . فلسطين وفرة في منطق بن، موجودة وب والت

   .األغوار، كما أنه يمكن إعادة استخدامھا إذا أصبح ھناك حاجة لذلك بنقعھا في الماء وصناعة طوب جديد

ية وإعا" ل المقاصف المدرس دة مث اريع جدي يس مش تمھد لتأس م، س اح المطع ذاارب رة وھك ر الفقي ة األس ل . ن كر الجزي الش

ز شكالً  األصالة أضفىلمشروع االمم المتحدة الخاص بالنساء ولمركز معا، الذي  ا تتمي ا جعلھ ا، م ى جمعيتن ة عل المعماري

اة ". في المضمون على نساء القرية األثرالفلسطينية وبال شك سيكون لھا اكبر  األراضيعن كل الجمعيات في كل  تختم نج

  .تي ال تھدأ نشاطاً لخدمة قرية الديوكال

   

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

 

  

 :القصة الثالثة

بقالة أبو رميلة   

 من عائلة على وشك مد يد العوز إلى أخرى مستورة الحال

د ان كان األب سميح ابو رميله  زل، بع اء في المن ه البق األربعيني على موعد مع القدر قبل ثالث سنوات، والذي فرض علي

ا  ّدم أقصى م ل اإلصابة يق ان سميح قب د أن ك أصيب بانزالق غضروفي تحول أوجاعا ال تنتھي في كل أجزاء جسده، وبع

ا مع  يملك من طاقة ليعيل زوجته وأبناءه الستة، حالماً ببيٍت واسع يحتضن األسرة تظ فيھ ي يك ة الضيقة الت دالً من الغرف ب

  .افراد العائلة في منطقة وادي الجوز شمال شرق القدس العتيقة

زل، فالح شبح بدأت معاناة سميح منذ إصابته حيث توقف عن العمل، األ ى المن د عل دخل الوحي مر الذي ادى الى انقطاع ال

  .لكنھا ال تجد عمالً مالئماً لظروفھا كأم الفقر، وبدأت الحالة تضيق، والزوجة تحاول المساعدة،

ياء البسيطة من طرق بسيطة لكسب الرزق قررت الزوجة حنان اللجوء إلى  ع األش زل لبي ام المن ، حيث وضعت بسطة ام

زل  اً صغيراً قرب المن ا مخزن ى إعطائھ ارب عل ة األق ةسكاكر ونقاريش، كما تمكنت حنان بعد موافق ، من استخدامه كبقال

  .من أجل العيش الكريم.. جيرانبإتالف غرفة النوم الخاصة بھا،  ثم بدأت ببيع مستلزمات البقالة لل حنان وفه قامتولتعد رف

  مركز معا يأخذ بيد العائلة

ة، فأصبحت *من مركز معا بضرورة دعم األسر المحتاجة إيمانا ة للعائل ة والتمويني دكان الغذائي تلزمات ال وفير مس ام بت ، ق

  .ذب للجيران وطلبة المدارس ما حّسن كثيراً من دخل األسرةالبقالة نقطة ج
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د مساحتھا عن  ي ال تزي ة الت ى الرفوف 5تبيع البقال ا تعج بالبضاعة الموضوعة بشكل مرتب عل ع لكنھ ر مرب واد: مت : م

  .والمشروبات األطفالالسمانة،  التنظيف،  التموين،  المعلبات،  الدخان،  مسليات 

ـ  تربح عائلة أبو رميلة ادل ال ا يع راً من عبء  2000من البقالة المحاطة بالعديد من البيوت، م ا خفف كثي شيقل شھريا، م

ى  ة عل رةالمصاريف اليومي ع   األس ان وھي تبي ول حن زل، تق ة للمن ة غذائي ن مون ا م ا يلزمھ ا بم المن خالل تزودھ  أطف

ران وم ونف: "الجي ربح الي ة ت ن أصبحنا، البقال ا وأي ن كن ، أي د ن الحم ود مصدر رزق آم راً  بوج ية زوجي تحسنت كثي س

  ".ومستقر

ىتجربة البقالة الصغيرة، شجعت عائالت أخرى تعيش أوضاعاً معيشية صعبة،  درة  عل البحث عن مشاريع صغيرة وم

 .ياةللدخل، حيث بدأ الكثيرون بمحاكاة تجربة عائلة أبو رميلة عبر بقاالت صغيرة في بيوتھم، تعينھم على تحمل مشقات الح

، الممول من البنك االسالمي للتنمية وبرنامج األمم المتحدة DEEPالمنحة ضمن مشروع التمكين االقتصادي لألسر المحرومة *

  .االنمائي والمنفذ من قبل مركز معا

    

  :القصة الرابعة

  من سيدة عليلة إلى أخرى منتجة وقادرة على تعليم ابنتھا في الجامعة

قطاع غزة، والتي يعمل أھلھا بالزراعة، يرجح إنھا تعود لقبيلة بني عبس، التي سكنت إلى قرية عبسان، جنوب شرق 

  .الشرق من خانيونس قبل مجيء اإلسالم

العقدة بدأت من كون زوجھا عاطل عن العمل ولھما من األبناء سبعة، ومن . من ھناك لفطوم قديح قصة نجاح يحتذى بھا

ً كانت  ً لن تستطيع تلبية احتياجاتھم ولو كانت األحفاد ستة، وإعالتھم جميعا ً رھيبا تقع على عاتق األم فطوم، ما يعني عبئا

عمل فطوم الدؤوب إلطعام أبنائھا جعلھا تصاب بآالم المفاصل في يديھا وقدميھا ما أقعدھا . تتمتع بكل الصفات الخارقة

  .لفترة في الفراش

  فطوم المعيلة الوحيدة تمر بأزمة 

لعندما أصبت بمرض المفاصل، ك: واحدة تقطن فيھا كل األسرة تقول فطوم من غرفة اد عم ر يحاول إيج ي الكبي ، ان ابن

  .شيقل، وأحيانا يتعثر وتصبح األسرة بال دخل طوال الشھر 500كان أكثر ما يجنيه في الشھر حين يجد عمالً 

دات لمثل ھذه الحاالت المعدمة، كان لمركز معا وقفة مساندة، حيث تم تزويد فطوم ب دجاج، مع اً لل وحدة دواجن، تتضمن قن

  .تولت فطوم رعاية الدجاج بدعم من زوجھا. الصيصان، ودورات حول طرق رعاية الدواجن وإكثارھا

لديھا الستمرار اإلنتاج، كما قدمت عدة  20دجاجة مبقية  170باض الدجاج وكبرت الكتاكيت، وخالل عام قامت فطوم ببيع 

ل زودت دجاجات ألسر محتاجة  ا، ب د ألفرادھ كمعونة، وبالرغم من ضيق الحال، فاألسرة لم تستطع فقط تأمين بروتين مفي

  .سوق عبسان بمنتج محلي يكون أحياناً عديدة غير متوفٍر بسبب الحصار الظالم على القطاع
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  دخل آمن ومستدام

دورة شيقل شھرياً بعد استفادتھا من مشروع الدفيئة ا 800زاد دخل األسرة بمقدار   تھم من زراعة البن ة، حيث مكن لزراعي

  .األكثر طلباً في فلسطين، لقضاء حاجة األسرة

ول  ا، تق ى أبنائھ اق عل وداً لإلنف أمنت زراعة البندورة وبيعھا في السوق، استقراراً مادياً لألسرة واكتفاًء ذاتياً، كما وفرت نق

ةمكنّني المشروع من توفير مبلغ يساعد ابنتي دخول ال: "فطوم ازة في المدرسة وال ". جامع اة ممت ا فت ى أن ابنتھ مشيرةً إل

 ً   ".تريدھا أن تخسر فرصتھا الذھبية لتحقق ذاتھا علمياً ومھنيا

ة : "كامرأة معيلة ألسرتھا تشرح فطوم عن مصدر ثقتھا بنفسھا وقوتھا بالقول آالم المفاصل وقليل بعد أن أصبحت مريضة ب

وم وبفضل الحركة، لم ترحمني الھموم النفسية  ي الي ة، ولكن ائلتي المعدم ى ع ا عل د أصبحت عبئ أني ق اد ب أيضاً من االعتق

  ".مركز معا بعد هللا سبحانه، أشعر بأني أصبحت سيدة منتجة من جديد ومن داخل حدود بيتي

ذائي  أنه أن يحقق األمن الغ ذي من ش ة وال ا من خالل المشاريع الزراعي ى عمل مع لألسر، تسلط قصة فطوم الضوء عل

اً، وضمان  ذاء محلي وعلى مختلف مستويات المجتمع، كما يقلل من التعرض للفقر عبر تعزيز الوصول اآلمن والمستقر للغ

اة بالسراء  الدخل الثابت المستقر وال يمكن إغفال أھمية ھذا المشروع في تعزيز وتقوية دور المرأة كشريك للرجل في الحي

 .والضراء

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



71 
 

 

  :برنامج التنمية المجتمعية: رابعا

جيع  ا بتش ي جوھرھ ة ف ة االجتماعي ق التنمي اج تتعل اة والإدم ة للمعان رة والمعّرض ات الفقي ةالفئ باب ( مھمش ة الش وبخاص

واطنين والجماعات )والنساء درات الم ز ق ة؛ وتعزي ؛ وتقوية التماسك االجتماعي وقدرات العمل الجماعي نحو تحقيق التنمي

  .المدنية لمحاسبة المؤسسات التي تقوم بخدمتھم

يحتاجونھا إلحداث التغيير تسعى التنمية المجتمعية لتمكين األفراد والجماعات من الناس من خالل تزويدھم بالمھارات التي 

  . في مجتمعاتھم المحلية

امج يھدف  ا في ھذا البرن را وتھميش ر فق ة األكث اطق الريفي ر في المن دة الفق ة وتخفيف ح ة المجتمعي ي التنمي ى اإلسھام ف إل

ما تبقى من غوار االھتمام الكافي لما تتعرض له من مخاطر كبيرة تستھدف السيطرة على وايالء منطقة األ الضفة والقطاع

دھا وطني ،ھذه المنطقة وتھوي ى المستوى ال ة وعل رة في المجتمعات المحلي ات المھمشة والفقي ز الفئ ين وتعزي ر وتمك ، عب

ة تطوير المراكز المجتمعية والشبابية والنسوية ا المحلي ا في مجتمعاتھ ى  .لتلعب دورا تنموي ة  تطويرإضافة إل ى التحتي البن

ةغير المالئمة على المستوى ا ي المرافق العام ة للمؤسسات . لمجتمعي أو ف ى التحتي ى تطوير البن امج عل ا يشتمل البرن كم

  . المشاريع التي تعتمد على التشغيل المكثف لأليدي العاملةوللمجتمع ككل عبر تنفيذ 

ة اطق الريفي المھمشة، ومن  نفذ المركز مجموعة من المشاريع الھامة والحيوية لتوفير وتطوير المرافق األساسية في المن

 :أھم ھذه المشاريع

  

  :إعادة إحياء األراضي التي انسحب منھا الجدار في بلدة بلعين: أوال
ي تراجع . 2013ستكمل العمل بھذا المشروع الذي انجز مع نھاية عام اُ  تركز العمل في المشروع على تأھيل األراضي الت

فبعد انسحاب الجدار وتراجعه نحو الغرب قدم المركز بالشراكة . الجدار العنصري بفعل نضاالت شعبنا في بلدة بلعين منھا

وفير  UNDPمع مؤسسة  ى استغاللھا وت ى أراضيھم والعمل عل اس إل مشروعا تنمويا متكامال ھدف الى تشجيع عودة الن

  .رض وإنعاشھا بعد سنوات من التدمير والعزل الذي فرضه الجدارالبنية التحتية الالزمة لخلق وتشجيع االستثمار باأل

  :األنشطة التاليةالمشروع  أنجز

  راضي التي انسحب منھا الجدار، لتمكين المزارعين من متر من القرية إلى األ 1,500مد خط مياه بطول

 ..استخدامھا ألغراض متعددة ومنھا الزراعة

  أراضيھم التي كانت مصادرة قبل  إلىكم من الطرق الزراعية وتأھيلھا لتمكين المزارعين من الوصول  2شق

 .تحويل مسار الجدار

  كم لتوفير الخدمات الضرورية للتنمية المحلية 2مد خط كھرباء إلى المنطقة بطول حوالي. 

 كيب األلعاب الخارجية المتعددة لخلق بيئة األرض وتسييجھا وتر تأھيلبعد دونم  1العاب بمساحة  ةإنشاء حديق

 .تلك األراضي وقضاء وقت ممتع مع أبنائھم إلىوتشجيع أھاليھم للقدوم  ،آمنة ونظيفة لألطفال للعب

  في تلك المنطقةبناء كافتيريا لخدمة األھالي وأطفالھم. 
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  من األراضي الزراعيةدونم   17.5تأھيل. 

  نسحب منھا الجدارمن األراضي التي ادونم  200استصالح. 

  متر مربع من الجدران االستنادية 8,000بناء. 

  شتال وتقاويأوبشبكات للري دونم  17تزويد. 

  يوم عمل 6,800توفير بعض فرص العمل لشباب وعمال المنطقة وخلق. 

  ساعة تدريبية لمزارعي المنطقة 36تنفيذ. 

  

دأ  اء وآخرتحولت تلك المنطقة إلى بقعة جميلة دبت فيھا الحياة وب دأ بالبن ا وبعضھم ب العودة إليھ اس ب ي استصالح والن ن ف

  .أراضيھم، إضافة إلى إنشاء متنزھات خاصة على بعض تلك األراضي

 "األغوار ومواطن: أصوات يجب ان تسمع"مشروع : ثانيا

ر القسري تعزيز قدرة المواطنين في األغوار على إلى " الممثلية النرويجية"يل من يھدف المشروع المنفذ بتمو ة التھجي مواجھ

وتشجيع وتمكين المواطنين من الصمود  ،واإلقصاء المنھجي الذي يتعرضون له من خالل تأھيل المساكن الغير صالحة للسكن

تاًء . فيھا حيث قام المشروع بترميم المساكن لعشرات العائالت التي تسكن في بيوت من الصفيح واللبن التي تعاني من الدلف ش

  .وقام بتأھيلھا لتكون مطابقة للشروط الصحية والسكنية المناسبة ،وحدات صحية ومطابخ ومن عدم توفر

وازٍ  ليط الضوء  كما ويقوم المشروع بشكل م ى بتس واطنينعل وم الم ي األغوار ھم  ،من خالل رحالت المناصرة للناشطين ف

 .من خالل إصدار نشرات التوعيةأيضاً و

  :2013أھم انجازات المشروع في 

ليصبح العدد اإلجمالي للمساكن التي تم تأھيلھا " فروش بيت دجن"وحدة سكنية جديدة في  19المركز تأھيل أنھى  -

ويعتبر المركز من . مسكنا تعود لمواطنين في فصايل الفوقا، الجفتلك، وفروش بيت دجن 62من خالل المشروع 

وقد . وحدة على مدار األعوام السابقة 170 المؤسسات األھلية الرائدة في ھذا المجال، حيث تم انجاز ما يقرب من

شمل التأھيل أسطح الوحدات، مدات أرضية، تركيب شبابيك وأبواب خشبية وحديدية، قصارة داخلية، بناء أو تأھيل 

  .وحدات صحية ومطابخ، وبناء الوحدات بالكامل في بعض األحيان

مؤسسات واألمم المتحدة ال الدولية،في الھيئات زيارات مناصرة لطالب جامعات، موظفي ونشطاء المناصرة  5تنفيذ  -

مع مقارنتھا مع  ،الى مناطق األغوار وتقديم عروض تفصيلية حول واقع األغوار والظروف الحياتية للناس ھناك

 .المستوطنات التي تم بناءھا على األراضي المصادرة في األغوار

حيث قام المشروع بحشد . 2013بھدمھا في سبتمبر التي قام االحتالل " خربة مكحول"المساھمة في إعادة بناء  -

 . ھالى مرتينمساكن في القرية المنكوبة إليواء األ 9متطوعا لبناء  50جھود 

حيث حصلت مدرسة الكعابنة على منحة إلنشاء وحدات طاقة . ة في المدارسيتقديم منح لتطوير الخدمات التعليم -

لى منحة إلضافة صف دراسي جديد، إنشاء وحدات صحية شمسية في المدرسة وحصلت مدرسة فصايل الفوقا ع

 . لطالب الروضة، وإنشاء مظلة تتيح للطالب الخروج إلى ساحة المدرسة في أوقات الحر الشديد

إصدار فيلمين وثائقيين عن األغوار وإصدار مطبوعتين تناولتا وضع الزراعة في األغوار وسوق عمالة الشباب في  -

  .األغوار

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

الشروط الصحية والسكنية  غياب ومن ،ومن عدم توفر وحدات صحية ومطابخ ،عاني من الدلف شتاءً يوالعديد منھا 

 .واآلمنة األساسية
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  "مساحات صديقة للطالئع في الضفة وغزة" مشروعتطوير المراكز ضمن : ثالثا

 6تم تزويد و. شيكل 2500بقرطاسية بقيمة مركزا مشاركا  26بتزويد " سفياليون"قام المشروع المنفذ بالشراكة مع 

  :بالتجھيزات المكتبية التالية 2013مراكز انضمت إلى المشروع في 

 أدوات رياضية 

 أجھزة حاسوب 

 كاميرات تصوير 

 تلفزيونات 

  أجھزةDVD  

 شاشات عرض 

 أثاث مكتبي 

 أدوات كشفية 

 زي لفرق الكشافة والدبكة. 

 ماكنات تصوير. 

  

  :األنشطة التطوعية لخدمة المجتمع المحلي: رابعا

  :مساحات صديقة قام الطالئع باألنشطة التطوعية التالية عضمن مشرو

  المشاركينعدد   النشاط التطوعي

  20  )جمعية الرازي(/ مساعدة العائالت في قطف الزيتون

  116  )نادي عناتا(مساعدة في جد الزيتون وتنظيف حديقة النادي التنظيف مقبرة بلدة عناتا و

تنظيف البلد وتزيين حديقة النادي بجمع اإلطارات من البلدة والزراعة فيھا والمساعدة في 

  )نادي العيزرية(قطاف الزيتون مع أھالي البلدة 

78  

  40  والزراعة حول النادي تنظيف مقبرة بلدة جبع

  153  )دير أبو مشعل(المساعدة في ترميم العيادة الصحية وروضة األطفال في القرية 

  123  مساعدة في جد الزيتون على مدار اسبوع كامل في عبوينال

  74  "رافات"تنظيف جدران القرية ورسم الجداريات في قرية 

  60  في بيت ريماالمساعدة في قطف الزيتون 

  مفتوح مع ذوي االحتياجات الخاصة في كفر ثلث يوم

  مساعدة األھالي بقطف الزيتون في كفر ثلث 

109  

  92  "عزون"تنظيف المناطق المحيطة بالنادي في 

تنظيف مدرج المدرسة من األوساخ والباطون القديم العالق ودھانه (تنظيف مدرسة عورتا  -

  ). بألوان مختلفة ذات طابع جمالي، تنظيف حديقة المدرسة وتجھيزھا للزراعة

90  

  123 تنظيم يوم ترفيھي لدار األيتام في طولكرم 

  116  في كفر زيباد) تنظيف وزراعة(تجميل البيئة 

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

إنقاذ "مدارس في مدينة القدس بمعدات مكتبية ضمن المشروع الذي ينفذه المركز بالشراكة مع مؤسسة  10تم تزويد 

  :ارس بمستلزمات مكتبية لتحسين الخدمة التعليميةمد 10، حيث تم دعم "الطفل

  : أسماء المدارس المستفيدة

 القدس-مدرسة الحسن الثاني .1

 مدرسة ذكور شعفاط .2

 مدرسة بنات الشيخ سعد .3

 مدرسة بنات شعفاط .4

 مدرسة ذكور الشيخ سعد .5

 القدس-مدرسة تراسنطة للبنين .6

 القدس- مدرسة سيدة البيالر .7

 القدس- مدرسة بنات صور باھر .8

 القدس-االميرة بسمة مدرسة .9

 مدرسة بنات القدس .10

    

 :لمستلزمات التعليمية التي حصلت عليھا المدارس فكانتاأما 

  2ثالجة مياه للشرب عدد  

  5ماكنة تصوير عدد 

  6مقاعد ساحة عدد 

  80كراسي للمسرح منجد عدد  

  5بروجكتر عدد 

  10عدد " سامسونج"الب توب 

 9عدد  "دسكتوب"وتر يكمب 

  

  "المواطن الفاعل"مشروع مبادرات مجتمعية : سادسا

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

  :وقطاع غزة

عدد المشاركين  الموقع  المحافظة  اسم المبادرة  

19 العوجا األغوار  تطوير روضة طيور الجنة

25 دير أبو مشعل رام هللا  مقھى ثقافي

عبوين رام هللا 22  مبادرة مساحة صديقة

طولكرم طولكرم  30  مبادرة من مواطن الى مواطن

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

غزة غزة  35  تعزيز التكافل االجتماعي عبر رعاية المسنين
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 :للمؤسسات القاعديةتوفير منح : سابعا

ائية  بابية والنس ة الش نح الصغيرة للمؤسسات القاعدي د من الم دم المركز العدي ذھا ق ضمن المشاريع التي يقوم المركز بتنفي

ي  ،وللتعاونيات اإلنتاجية الزراعية ات الت ة والفئ بھدف تطوير قدراتھا وتمكينھا من تنفيذ نشاطاتھا وخدمة مجتمعاتھا المحلي

ضمن مشروع تعزيز األمن الغذائي من خالل بناء القدرات الممول ف. م التطرق لھذا الجانب في األقسام الالحقةسيت. تخدمھا

ام  نح لخمس 2013من الحكومة االسترالية والمنفذ بالشراكة مع مؤسسة أفيدا االسترالية، وقع المركز خالل ع ات م ، اتفاقي

  . تمؤسسات قاعدية واتفاقية مساعدة مالية في الكفريا

ة أ ة التضامن الخيري ستفادت من االتفاقيات كل من جمعية كفر عبوش للتطوير الزراعي، نادي كفر زيباد الرياضي، جمعي

ى مساعدة المؤسسات  نح إل ذه الم ر عبوش النسوية، حيث تھدف ھ ة كف ة، جمعي اد الخيري ر زيب ة كف في كفر جمال، جمعي

ة  تھدلالقاعدي ي تس طة الت اريع واألنش ام بالمش زارعين وللقي اء والم ي ف النس ة ف ات المالي تدامة المؤسس ز اس ة تعزي منطق

رأة في األنشطة باإلضافة  ظنالكفريات ل مشاركة الم ذات وتفعي ى ال اد عل لتطوير مشاريع مدرة للدخل بھدف تعزيز االعتم

  .المختلفة

ً مشروع :وقد شملت المنح  ة للنساء لتسمين الخراف في كفر عبوش، تربية األغنام في كفر زيباد، إقامة مركز لليا ا ة البدني ق

دم المركز . وحدة تصنيع غذائي في كفر عبوش للشباب والطالئع في كفر زيباد، إعالميإنشاء مركز في كفر جمال،  ا ق كم

احنة بحمو راء ش وير الزراعي لش وش للتط ر عب ة كف ة لجمعي اعدة مالي ة مس ً طن 15ل ة الخاصة  ا ات الزراعي ل المنتج لنق

ع سنوات . الف دوالر 59وبلغت قيمة المساعدات والمنح حوالي . بالجمعية د أنھى أرب ا ق ذكر أن مركز مع ومن الجدير بال

الفخاري في ت منطقة عبسان وخزاعة والكفريا إلى إضافةمن عمر المشروع المستمر لمدة خمس سنوات والذي يستھدف 

  .خان يونس في قطاع غزةمحافظة 

  

  :أنشطة متنوعة: ثامنا

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

ة االسترالية وبالشراكة ضمن مشروع تطوير األمن الغذائي من خالل بناء القدرات المومركز العقد  ل الحكوم مول من قب

دوة  ،مع مؤسسة أفيدا وان  ن ين المسؤولية االجتماع( بعن ا ب ي م ة ومؤسسات المجتمع المحل اي ة لةءالمس وذلك  ،)المجتمعي

ات و ة الكفري ديرة الشؤونبالتعاون مع بلدي ة، وبحضور م يدة  المؤسسات القاعدي ة في محافظة طولكرم الس ميسون العام

  .أسماء عودة مستشارة القانونيةالوزريقي 

 تعليمية على مدارس في األغوار الفلسطينية توزيع قرطاسيات ومواد  

بتوزيع مجموعة كبيرة من القرطاسيات على عدد من مدارس األغوار األكثر حاجة واألقل حظاً من مدارس قام المركز 

  : والمدارس ھي. األغوار الفلسطينية

  مدرسة خالد بن الوليد  

 فصايل الفوقا .  
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 طةمدرسة بدو الكعابنة األساسية المختل .  

 ة مرج نعجة الثانوية المختلطةدرسم .  

 مدرسة مرج غزال األساسية المختلطة .  

 الزبيدات الثانوية المختلطة.   

 مدرسة بنات مرج الغزال الثانوية للبنات .  

وح  واألدواتة مثل الطباشير وأوراق التصوير حيث قام المركز بتوزيع أھم االحتياجات الملحّ  الھندسية وأقالم ومحايات الل

ات ار الطابع ة وأحب ة والفني ى باإلضافة ،واأللوان والوسائل التعليمي اجين إل ة المحت الم للطلب دفاتر واألق رة من ال ة كبي . كمي

ا المر وم بھ ي يق تمرة الت ة المس ك ضمن العملي أتي ذل يةوي ع القرطاس ي توزي نوات ف ذ س ز من م  ك ة أھ واالحتياجات ومتابع

دارس القضا م . الفلسطينية األغواريا المھمة في الجانب التعليمي في م داءه بشكل دائ ىفي حين يوجه المركز ن ة  إل أھمي

ذي . التركيز على نوعية التعليم في المدارس الفلسطينية وخاصة في مناطق األغوار المھمشة ويأتي ذلك أيضاً في الوقت ال

دارس في األغوار من يعمل فيه مركز معاً وبالتعاون مع وزارة الترب ة للم وفير الظروف النفسية والمادي ية والتعليم على ت

ة  ،خالل توفير أكبر قدر ممكن من المواد التعليمية الالزمة دارس مختلف ين م ة تشبيك ب وم المركز بعملي ومن جانب آخر يق

ة داخ دارس أخرى في األغوار تشمل المشاركة في النشاطات المجتمعي ة وم رة من الضفة الغربي رى األغوار والخب ل ق

ة . ترفيھية  وأيامالجماعية  ة متكامل وذلك من أجل توسيع دائرة المعرفة لدى الطلبة ونقل التجربة والخبرات في عملية توعي

   .تتوفر فيھا كافة الظروف الالزمة

 

  يوم عمل تطوعي في مدرسة فصايل الفوقا 

قامت مجموعة من طالبات . وضمن الحملة التعريفية باألغوار الفلسطينية المستمرة منذ سنوات ،مركزالبتنظيم ورعاية من 

مدرسة راھبات الوردية الثانوية للبنات من مدينة القدس باإلضافة إلى مجموعة من طالب جامعة القدس بزيارة إلى مدرسة 

ا في األغوار" خالد بن الوليد" دأت النشاطا. في قرية فصايل الفوق اً عن األغوار الفلسطينية ب ز مع ه مرك ت بتعريف قدم

تھا بشكل خاص ا ومدرس ة فصايل الفوق ة. وعن قري ة للمدرس ق العام اطات بتنظيف المراف دأت النش م ب ى , ث باإلضافة إل

في ثم قامت الطالبات بتوزيع الھدايا على األطفال . وتسھيل منطقة الرمل الخاصة باللعب, إصالح السياج المحيط بالمدرسة

ل من النشاط  .الروضة والمدرسة وكذلك توزيع الحلوى واللعب والرسم والغناء معھم في مجموعات مختلفة وبعد يوم طوي

دس من إحدى الطالبات رسالة  والعمل، وبعد استراحة الغداء نقلت ين الق وطني ب رابط ال ى عمق ال ا عل المدرسة أكدت فيھ

رة ن تكونوأن ھذه الزيارة ل. واألغوار ل  .األخي ى إب ا األول ى النھ ق عل ين طالب نحو طري ة ب روابط االجتماعي ز ال تعزي

  .المدرستين

اً في األغوار من تشبيك   ذھا مركز مع ي ينف ابھة الت ات المش ين ويأتي ھذا النشاط كجزء من مجموعة الفعالي دارس ب الم

ة في إط ،مدارس أخرى في األغوارمع الفلسطينية من الضفة الغربية والقدس المحتلة  ة أو الشراكة من أجل تنمي ار التوأم

ة  ،وتطوير المواھب المختلفة ة تعليمي ق بيئ ال المجتمع الفلسطيني وخل دى أطف ة ل ات االجتماعي ز العالق باإلضافة إلى تعزي

  .مبدعة مبنية على الشراكة العامة وتعميم الخبرات والتجربة

  

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

  :لتنظيف الشوارع' المكانس'
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ا تتجه لألرض ' مكنسة'بـ نكل واحدة منھ أمسكت، النساء حتىمن الرجال أو المندھشة لم يأبھن بنظرات المارة  وأنظارھ

يالمتناثرة قاذورات تمشطھا إلزاحة التراب وال دفھن فقط  ف ة، ھ ى شوارع المدين يصب في تشجيع جمع من الرجال عل

 .مختص بتنظيف الشوارع العامة' بطالة مؤقتة'دون خجل، ضمن برنامج العمل 

ل  نھن مجموعة من الفتيات كسر نتقاليد المجتمع الغزي، الذي يحرم المرأة من العمل في مث ذا مھ ك ، ھك في خطوة وذل

ة ترغيب الرجال العاطلين عن العمل والإلى ھدفن من خاللھا  زول للشارع للعمل في مھن را في الن ا كبي ذين يجدون عيب

د  ".تشغيل البطالة"النظافة بشكل غير دائم، ضمن برامج  ن الرمل بع ات نقل ن مكنسة، وأخري فبعضھن خالل العمل حمل

لھا مقبضان لدفعھا، وھي ذات عجل واحد، ورغم احتياجھا لجھد وقوة كبيرة خالل عربة ، العربة الخاصة بذلكإلى  هجمع

  . قامت إحدى النساء بدفعھا متحديةً بذلك نظرة المجتمع لھا بأنھا ضعيفة مقارنة بالرجلالدفع، 

ى  ى عل ات فقط في الدرجة األول يمفي قطاع غزة يقتصر عمل الفتي ة التعل وت الحضانة العمل في مھن ، أو في أو في بي

ة  تعملفتيات  ت أيالشركات كموظفات غير متجوالت، ولم يسجل من قبل أن شوھد تصرة الشوارع المق تنظيففي مھن

  .فقط على الرجال

ا  ،تقول صابرين الغرباوي إحدى المشاركات في المھنة الجديدة ادرتأنھ امالت في مركز  ھي وجمع من ب ا الع زميالتھ

ل،  الشارع للنزول لتنظيف معا وع من العم بعد أن وجدن أن الرجال الذين يعملون في برنامج البطالة غير متقبلين لھذا الن

  .بسبب الخجل

ع  ي'وتشير صابرين خالل حديث م دس العرب د أن ' الق اركتھا أن تؤك ا أرادت من خالل مش ً 'انھ ا يس عيب ل ل ، وأن 'العم

  .النساء متساويات مع الرجال

ات و طات المجتمعي ل الناش دين زي العموتعم ن يرت ن  لھ ارة ع و عب مي، وھ يرت'الرس ي ش عار 'ت ل ش اب يحم ، وك

رئيس  ة غزة ال ار'المؤسسة، في شارع مدين د ' عمر المخت اك تج وارين للحظة عن العمل بجد، وھن ل وال يت دون أي مل

ر د أن كس ل، بع ي العم ر ف كل أكب طون بش ال ينش ع  واالرج ام المجتم ة أم ل المكنس ل بحم اجز الخج لح اء بفض   .النس

ذ ة شمال القطاع، نف ة زراعي اك من  توفي بلدة بيت حانون وھي قري ة ھن ة الثاني ات المرحل امجالفتي ت، لكن البرن  مازال

تھمالسكان تحمل نوعا كبيرا من الدھشة، من  ھناك نظرة  د رؤي ة الرجال في الشارع، ل عن انس برفق ن المك ات يحمل لفتي

ة وتقول إحدى المشاركات أن نساء القرية ت يھن عملي ركن المنازل وخرجن لمشاھدتنا، لكن األمر سرعان ما تحول إلى تلق

  .تشجيع غير متوقعة

ن التحق العديد من الرجال في برنامجوفي قطاع غزة  نالتشغيل المؤقت م ان رب  ھم م نھم من ك ة، وم تخرج من الجامع

بعد أن قلب الحصار ما جعلھم يشعرون بحرج كبير عشرات العمال،  و صاحب مصنع أو ورشة عمل كبيرة ضمتعمل أ

 .تنظيف الشارعلالمكنسة  فاضطروا لحملموازين القطاع، وألحقھم بجموع البطالة 

ين  ة غوث وتشغيل الالجئ اس، ووكال ة حم ديرھا حرك ي ت ة الت ة المقال وتنشط عدة جھات في قطاع غزة من بينھا الحكوم

ة'ؤسسات المجتمعية على تنفيذ برامج والعديد من الم' األونروا'الفلسطينيين  ة مؤقت رامج تنظيف 'تشغيل بطال ا ب ، من بينھ
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دثھا حصار إسرائيل  ة في قطاع غزة، والتي أح ة المتفاقم شوارع القطاع العامة، وتستھدف ھذه المشاريع جموع البطال

  .المفروض منذ أكثر من خمس سنوات

رتفع في القطاع نسب الفقر، أيضا بسبب الحصار، وأكدت دراسة ، وت% 35وتقدر نسب البطالة في قطاع غزة بأكثر من 

د و تأع ة أن نح ات دولي ة%  80ھا جھ ة خارجي اعدات إعان ون مس اع يتلق كان القط ن س   .م

وع من  مؤكدةً أن على الرجال عدم الشعورتقبل العمل ھذا، لإقناع الرجال كان بھدف وتقول المشاركات أن نزولھم  أي ن ب

  .الخجل، خاصة في ظل تفشي البطالة

زارعين ببين الحين واآلخر الجدير ذكره أن طاقم العمل في المركز يقوم  اطق في القطاع لمساعدة الم دة من النزول إلى ع

  .اع، وغيرھم من أصحاب المھن األخرىوالصنّ 

  الكفرياتمركز معا يعقد ندوة عن حقوق ذوي االحتياجات الخاصة في منطقة  

ات( بعنوان  ندوة  23/3/2013 مركز يومالعقد  ة الكفري اون مع وذ ،)حقوق ذوي االحتياجات الخاصة في منطق لك بالتع

بلغ عدد األشخاص المصنفين حسب احدث اإلحصائيات في منطقة الكفريات ما ، حيث المؤسسات القاعديةبلدية الكفريات و

نھم م استضافة عدد من المتخصصين وتقد و. اإلعاقةمائة حالة في مختلف أشكال اليقارب  ذكر م ذا المجال ن راء في ھ الخب

ولكرم. د ي ط ة ف ام الشؤون االجتماعي دير ع ير م دمھا وزارة الشؤون  ،صباح الشرش ي تق دمات الت ث تحدث عن الخ حي

ات بشكل خاص في مجال ذوي االحتياجات الخاصة، في االجتماعية بشكل عام و ة الكفري رومنطق اك  ذك رب  56أن ھن

اإلعاقة  من ذوي وزارة من قرية كفر جمال، حيث أن أغلبيتھمنسبة مسجلة في ال وأكثرأسرة من ذوي االحتياجات الخاصة 

  .البصرية يليھا الحركية

ع  ين الواق ة ب دس المفتوحة عن احتياجات ذوي اإلعاق ة الق رغ في جامع دكتور حسني عوض المشرف المتف كما تحدث ال

ات الدوالمأمول وت ال األنشطة وحدث بشمولية عن االتفاقي ة وعن ضرورة انتق ات للريف الفلسطينيولي حيث أن  ،الفعالي

 .من ذوي اإلعاقة غير مسجلين لدى الجھات المعنية اً كبير اً ھناك عدد

يد جانب النفسي واالجتماعي لذوي اإلعاقة وونظرا ألھمية ال دير الصحة جالل عودة، أھاليھم كان البد من استضافة الس م

ية و ة من الالنفس ياالجتماعي ي منطقت ةطولكرم و ھالل األحمر ف ائھم ، حيث قلقيلي اعدة أبن ي مس تحدث عن دور األھل ف

ة ألن اة طبيعي ى حي رية و للحصول عل ة الصحية واألس وفير الرعاي اتقھم كت ى ع ع عل ؤولية تق م المس ة لھ ية الالزم النفس

جات االحتياألن ذلك يؤدي إلى تحسين نفسية األسرة وشعور ذوي  ،الترفيه عنھمومساعدتھم في تلقي تعليمھم، إضافة إلى 

  .الخاصة براحة أكثر وطمأنينة

اتھمالندوة ع وتخلل انھم في حي م امتح ة  رض بعض قصص النجاح من أشخاص ت ة الصمود وتحدي اإلعاق لخوض رحل

السيد مجدي مرعي مدير اتحاد ذوي االحتياجات الخاصة  مثل ،للنضال والتحدي أمام كل المصاعب الحركية ليكونوا مثاالً 

ي تض فيلم قصير عن ذوي االحتياجات وعروالذي قام ب طولكرم،/ ات الت م الفعالي اق واألسرة وأھ ى المع المجتمع ركز عل

و اني ووتابع بالحديث عن ضرورة ت ل المب ة وتأھي ذه الفئ ة لھ ات مادي اتھم الضرفير إمكاني تيعاب احتياج ورية الطرق الس

ة الموضوع، تاالتحاد حيث يتواجد في بلدية الكفريات كادر ماالتفاقية الموقعة بين البلدية ووتحدث عن  ا خصص لمتابع فيم

عن تجارب وقصص عرضاً اإلغاثة الطبية  –قدمت األخت ردينة أبو جراد منسقة الضغط والمناصرة في برنامج التأھيل 

  . نجاح لشريحة ذوي اإلعاقة
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  :قصص نجاح

  :قصة األولىال

 الطاقة الشمسية في تجمعات رأس العوجا 

 أنارت ليالي المنطقة المكفھرة، وأسعدت نساء البدو الكادحات باستراحة مسائية على مسلسل ھندي

رغم التالل الصخرية الصحراوية اآلسرة المحيطة بنبع رأس العوجا اآلخذ بالجفاف، فالطبيعة ال تعكس الحياة السعيدة بقدر 

د من  ي تع ما نلمس معھا القسوة عند رؤية أشباه البيوت والخيام في تجمع رأس العوجا المھمش المفتقر ألبسط الخدمات الت

نھم، بصورة أساسيات الحضارة في العصر الحدي أھم دا م الم القريب ج ي الع اة ف ث، فالزمن يقف عندھم، فيما تتحرك الحي

  .سريعة وإيقاع مبھر

ـ  ا  29من خيمة مستطيلة تتألف من غرفتين ومطبخ، تحدثت السيدة انتصار في ال ال عن حياتھ ر، وأم لخمسة أطف من العم

  .في قلب الصحراء

اء، على الرغم من أن حياتي لم تكن يوماً خارج إطا" زواج ومسؤولياته من دون كھرب ا، إال أن ال ر الشقاء في رأس العوج

 ً   ".جعل حياتي أكثر بؤسا

ا  دة العوج ى بل زوح إل اً الن اء، حيث كانت ترجوه دوم اب الكھرب تشير انتصار الى المشاكل المستمرة مع زوجھا بسبب غي

ا للحياة كالناس الطبيعيين بإمدادات ماء وكھرباء كأقاربھا في تلك  البلدة، لكن ضيق الحال جعل زوجھا يتغاضى عن رجائھ

  .المستمر، في الوقت الذي يتوالى فيه رحيل كثير من عائالت رأس العوجا الى أماكن أكثر تحّضراً طلباً لألمان والراحة

  

نعمة عرفناھا متأخراً ...الكھرباء   

الع ديھا إطّ دائي لكن ل ا االبت ة تضيف انتصار وھي سيدة لم تكمل تعليمھ روح النكت ع ب ا تتمت اة كم ى شؤون الحي ر عل : كبي

ا"أحضر زوجي عدة مواتير لكنھا كانت سريعة التلف، ولكن حين علمنا أن مركز العمل التنموي " يدعمنا بوحدات " مع س

  ". طاقة شمسية وثالجة ومصابيح كھربائية، لم تسعنا الدنيا من الفرحة

ى ال  تستذكر انتصار، قصة النوم المخيفة في الصيف، راء، حت ة في الع ارة مرتفع ى حج وم عل ى الن حيث تضطر العائلة ال

ان يسير قرب  يالً ك تصلھم الثعابين، ومع ذلك فقد كانت حياة اطفالھا معرضة للخطر، حين تنبھوا لثعباٍن بعد مواء قطتھم ل

  .مكان نومھم

ع راس غنم، ال يؤمنون لھا إال الربح اليسير والسبب غ 50تملك عائلة انتصار  اه األمطار، وم اس مي الء الشعير مع احتب

ة تأخذھم  ا من خالل حافل جفاف نبعة العوجا نھائياً، يتم شراء المياه من منطقة العوجا، فيما يتعلم اطفالھا في مدرسة العوج

  .وتعيدھم من وإلى البيت

م أثر الكھرباء لم يكن على ربات البيوت فقط، بل أفاد أبناءھم حيث ان جميعھم يعاونون  د تسنى لھ اھلھم في رعي الغنم، فق

  .وقٌت اطول مع اإلنارة الليلية للدراسة وتعويض الوقت الضائع في الرعي
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ا   ا ال تخفي فرحتھ تتنھد انتصار تنھيدة رضا وھي تتحدث عن فائدة الغسالة العظيمة والتي أراحتھا مع توفير الكھرباء، كم

  .مساء من تمكنھا مشاھدة المسلسالت وخاصةً الھندية كل

دام مع  ى األق يم حيث تسلك سيراً عل ا للتطع ة وھي تأخذ طفلھ رأة البدوي اني الم في سياق الحديث تروي انتصار كيف تع

ات  5رضيعھا ما يزيد عن الـ يرة  اإلسرائيليينكم، وأحياناً تتعرض للمضايقات من مركب ىالمتطرفين، مش ياحة  أن إل الس

م  ّدر لھ م يق نفس ل ةً "والترفيه عن ال اتھم دالل ى قسوة حي ة انتصار الوصول "عل ة استطاعت عائل أكثر مدين ا، ف كانت  إليھ

  .أريحا

ذكريات يشوبھا المرار...حياة بال كھرباء  

ا "  أم نايف"تنضم حماة انتصار  م أنھ ا، مع العل اء في رأس العوج رة بال كھرب ة لتحدثنا عن سنوات مري ة من منطق أردني

  ".سبعينات بتمديدات كھرباء وماءالتي كانت شبه حضرية في ال البقعة

اء في رأس " دام الكھرب ي،  كنت ابكي من انع بة ل رة بالنس دوي، صدمة كبي ى تجمع ب كان االنتقال من منطقة حضرية ال

  تقول أم نايف". العوجا

وفير ثالجة  34  م ت د كل مشقات الماضي، ت وم وبع اء، لكن الي د الكھرب ا بوجود مول بٌع منھ ان س سنة في حياة ام نايف، ك

ايف  أموتلفزيون وخالّطة لبن فور تركيب وحدات الطاقة الشمسية ما سھّل عليھا كثيراً من األعمال المنزلية، كما تواظب  ن

 . بمشاھدة األغاني المصورة على طريقة الفيديو كليب على حضور المسلسالت التركية واالستمتاع

ية من مجموع  ا 26انتصار وأم نايف قصتان عن عائلتين انتفعتا بوحدات طاقة شمس ة في تجمع راس العوج اتاحت  .عائل

اة بال كھ ة بالحي د مقارن ذي يع ابقاً وحدات الطاقة الشمسية الصديقة للبيئة اإلنارة لعدة ساعات دون انقطاع، االمر ال اء س رب

  .نعيم ال يوصف

*المنحة ضمن مشروع "تحسين سبل العيش للتجمعات الرعوية في مناطق "جـ" وبتمويل من مؤسسة "كادوري" في ھونغ كونغ 

 وبتنفيذ من مركز معا. 

  :القصة الثانية

 الطاقة الشمسية في مدرسة بدو الكعابنة

المنالالجھاز الذي كان حلماً صعب ...قضت على أمية الحاسوب  

كرفانات متالصقة،  في ساحة صغيرة عند أطراف التالل الصخرية التي تميز مناطق األغوار الجنوبية، أجواء صحراوية 

ردد من داخل الغرف  ة المت ين والطلب حارة في منتصف الشتاء، ھدوء عام تشوبه بعض الضجة من صدى حديث المعلم

  .غرفة في الستينيات وتوسعت لتصبح عشراً في وقتنا الحاليمدرسة وسط الصحراء، بدأت ب" الكعابنة.  "الصغيرة

ر المساھمة في توسعة " معا"لمركز  ك عب ة، وذل ة الكعابن ة في منطق بصمات واضحة في دعم حق التعليم للشريحة البدوي

ية،  ة الرئيس ياج المدرسة والبواب المدرسة وتھيئتھا للتعليم عبر نقل وتركيب الكرفانات التي صارت غرفاً صفية، تركيب س
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ان المدرس ات، دھ اء الوحدات الصحية والحمام ام الغرف الصفية، تركيب جبص بن ل وتركيب المظالت أم ة بشكل كام

واد قرطاسية في كل  وفير م ات، ت تعلة في أغلب األوق وتحسين ظروف الصفوف التي كانت عبارة عن غرف صفية مش

  .فصل دراسي، تنفيذ أيام مفتوحة وترفيھية للطلبة

ة ا" الكعابنة"، وفر مركز معا لمدرسة 2013في عام  زة الحاسوب وحدات للطاق اء تكفي تشغيل اجھ أمين كھرب لشمسية لت

د  .في المدرسة، باإلضافة إلى اإلنارة الكاملة للصفوف، كما يمكن استخدام ماكنة التصوير الكبيرة ومراوح التبريد ك بع وذل

ى الحصص ال ؤثر عل اً وي اً ومزعج ية أن كانت المدرسة تعتمد من قبل على مولد الكھرباء الذي يصدر صوتاً مرتفع تدريس

ان  ا ك داً، م واألخطر يلوث البيئة نتيجة احتراق الوقود، كما كان تشغيل المولد مكلفاً للمدرسة ذات الدخل المالي المحدود ج

  .يضطر المدرسين إلى االقتصاد الشديد في تشغيل المولد، وعدم إتمام كافة الحصص بالشكل المطلوب

أخرة قبل ان تدخ: "يتحدث مدير المدرسة محمود الجرمي ة مت ل الكھرباء النظيفة من الطاقة الشمسية، كانت مدرسة الكعابن

  ".عشرات السنوات عن المدارس األخرى، كما ان الغرف صيفاً كانت تشتعل من شدة الحر

يضيف الجرمي بأنه مع الطاقة الشمسية، تغير حال المدرسة لألفضل، واألھم االبتسامة على شفاه طلبتنا وھم  يطلبون من  

  .لمين أخذھم لحصة الحاسوبالمع

 تعليم أطفال البادية له معنى آخر

ام  م في الخي ذھبون ألھلھ من أمام الكرفانات،  يمر آذن المدرسة قارعاً جرساً يدوياً فيھرع األطفال الى استراحة الفطور، ي

  .القريبة من المدرسة ويعودون بعد نصف ساعة ليستكملوا تعليمھم حتى الساعة الواحدة ظھراً 

اء  أجواء التعليم في البادية، مختلفة في الشكل والجوھر عما عھده المعلمون في قراھم ومدنھم البعيدة، ومع ذلك أصروا البق

وا " الشاق والصادم"بعد يومھم األول  م يعرف ذين ل ة ال ل أولئك الطلب ة مع مث في المدرسة، ألنھم شعروا ان االنسحاب خيان

  . بابات االحتالل وجنوده، لكنھم في ذات الوقت يملكون قلباً وعقالً منفتحين لكل جديدشيئاً أكثر من خيمتھم وماشيتھم ود

ا اً وإياب ومترات ذھاب ة عشرات الكيل ين قاطع اً من جن أتي يومي ي ت ة الت ة ھال ول المعلم رة : "تق حين دخلت الصف ألول م

واه ا ة من أف ة إنسان وخالل األسبوعين األولين، واجھت صعوبة بالغة في إخراج الكلم ى مواجھ ادوا عل م يعت م ل ة، فھ لطلب

ة  الم المعرف ام ع ر، يحاولون بصعوبة اقتح جديد أو غريب عن بيئتھم المحدودة، كانوا يھابون الحديث، يعجزون عن التعبي

  ".الذي افتحه لھم، لكن مع الوقت أخذت قلوبھم وعقولھم تنفتح على العلم، على المعلم والمعلمة

لتعليم أكثر يسراً ومتعةالطاقة الشمسية جعلت ا  

ة الوضع ية تصف ھب ة الشمس دات الطاق الل وح ن خ اء م ام الماضي بالكھرب ي منتصف الع ة ف د المدرس ول تزوي : وح

از"الكھرباء كانت بمثابة الطير الذي سيحلقون معه إلى فضاءات التكنولوجيا، وذلك من خالل الحاسوب " ان " الجھ ذي ك ال

  ".البادية بسبب غياب الكھرباءلسنواٍت عديدة محرماً على أھل 

ي ة الجرم دير المدرس رون : "يضيف م ومات، وينق كاالً ورس مون أش ذوا يرس أرة وأخ وا الف ين لمس رحتھم ح وا ف ال تتخيل

  ".بأصابعھم على لوحة المفاتيح، لقد سحرتھم الشاشة وشعرنا حينھا بأنھم قد ملكوا الدنيا بما فيھا
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م الطاقة النظيفة التي تزود المدرسة ب ين فل ل أسعدت المعلم ط، ب ة فق رح الطلب م تف اء، ل أكثر من خمس ساعات من الكھرب

ى  ي الشرح عل دون ف ا أصبحوا يعتم اطق سكناھم، كم وم من من ل ي ى تصوير األوراق التدريسية قب ودوا مضطرين ال يع

طحة  رض المس ة الع وب، وشاش زة الحاس باحية LCDاجھ تراحة الص ي االس وا ف م أن يبث نى لھ ا تس وطني ، كم يد ال النش

  .الفلسطيني وآيات من الذكر الحكيم

ا " اء، تجعلن ة الكھرب ة، محدودي ر كثاف ما زلنا بحاجة للمزيد من وحدات الطاقة حتى نستطيع استخدام الحواسيب بشكل أكث

اً ايض". نقيد عملنا بتصوير األوراق حين نشغل الحواسيب، ونطفئ األنوار داخل الغرف نھارا اً ثالجة يقول الجرمي متمني

  .صغيرة لحفظ الشراب المقدم للطلبة

دد  ى الشرق تھ ين في مستوطنة آدم إل ررة من المقيم داءات المستوطنين المتك ـ  لكن اعت ة ھادئة المدرسة تبدو للزائر ھانئ

ع استقرار المسيرة التعليمية، ما حدا بإدارة المدرسة إلى إحاطتھا بسياج حمى بضعة أشجار مثمرة  تم زراعتھا بھدف  التمت

  .بحديقة مدرسية صغيرة

ين مؤھل مؤلف من : " يشير الجرمي م  14الدوام منتظم مثل باقي المدارس، ھناك طاقم معلم اً يعل ة  70معلم اً وطالب طالب

  ".موزعين على صفوفھم التي تتالءم مع أعمارھم،  دون دمج بين أكثر من صف ومرحلة عمرية كما السابق

  ر مھارة تحتاج الى الكثير من الصبرالدخول الى عالم البدوي الصغي

اء  ان التكنولوجيا وإيقاعاتھعألن عالمھم بعيد " ة بالكھرب واد المتعلق ر من الم السريعة، كنت أواجه صعوبة في شرح كثي

د  ك فعن واة؟ ومع ذل واألجھزة التقنية، واضطر لشرح بديھيات مثل ما ھو مصفف الشعر؟ ما ھو مكيف الھواء، ما ھي المك

ات ". ھم اكتشف كم قابليتھم للتعلم مرتفعة ال بل تضاھي طلبة المناطق الحضريةالشرح ل اع طالب تقول ھبة وھي تحاول إقن

  .لحديث عن تجربتھن مع الحاسوباخجوالت 

اث، تحدثت حال   دي  13بصعوبة استقبال الغريب الموجودة عند الشريحة البدوية وخاصةً من اإلن ة ترت اة محجب اً، فت عام

سي ذي اللون األخضر الزاھي، تحدثت باقتضاب عن شغفھا باستخدام الحاسوب،  حيث تعلمت من خالله مھارة زيھا المدر

  .Word  الرسم والكتابة على برنامج الوورد

ة في رام هللا، أحب أن يسرد  د يوسف من المزرعة الغربي دير محم ً نائب الم ا ـ مع دو  18ملخصاً عن قصة  ل اً في ب عام

ا أخذت : "الكعابنة، يقول درس األول في الرياضيات، حينھ دأت ال د ب ة واحدة، وق بدأت اعلّم في المدرسة حين كانت غرف

ال ى سبيل المث دك : أعلمھم الجمع والطرح، وكنت استخدم في التعليم عملة الشيقل، عل يقل وأخذت من وال ان معك ش و ك ل

ام طالب شيقل آخر فكم ا ي أم دھا شعرت أن م يسمعوا بالشيقل، عن م ل ة انھ اً حيث فھمت من الطلب وع؟ تفاجأت الحق لمجم

ار من  د امت ى بع مختلف كلياً عما عھدت، ورسالتي ھنا في المنطقة النائية عن قريتي أھم وأعظم من التعليم  في مدرسة عل

  ". تھم مثل عنزة وكلب وھكذا، المھم، حولّت درس الحساب من شيقل الى أمور من بيئ...بيتي

ا ينفكون : "يضيف يوسف ى اللحظة م تھم حت عادة ال توصف، جعل مع الطاقة النظيفة وتشغيل الحواسيب، غمرت الطلبة س

ي انفتاحه  الم االنترنت المرعب ف ى ع وا عل اذا سيشعرون حين يتعرف ة، فم يتحدثون عن عالم الحاسوب بتطبيقاته التعليمي

 !".على العالم
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رو"  تنامش از لمدرس ر انج ان أكب ية ك ة الشمس ارات االتصال ". ع الطاق ن مھ دأ م ارة  تب داً أن الحض ي مؤك تم الجرم يخ

 .والتواصل مع العالم الخارجي، المرتبط بشكل أو بآخر بالطاقة الكھربائية

 

*المنحة ضمن مشروع "تحسين سبل العيش للتجمعات الرعوية في مناطق "جـ" وبتمويل من مؤسسة "كادوري" في ھونغ كونغ 

 وبتنفيذ من مركز معا. 

 

  :القصة الثالثة

 من بيت يذوب مع مياه المطر إلى آخر آمن في فصايل الفوقا

ة صغيرة  ام، حديق زتين، وفي بيت اسمنتي صغير مؤلف من غرفتين ومطبخ وحم تحوي عدة شجيرات، دجاجات وعن

ا  شرفة اسمنتية بسيطة تجلس الحاجة ليقا من فصايل الفوقا تتأمل الحركة الخارجية الھادئة، وفي غرفة أخرى يجلس أبناؤھ

  :على التلفاز يشاھدون فيلماً عربياً، تقول وھي تستعيد الذكريات الماضية

رغ قبل سنوات قست الحياة بشدة علي وعلى ابنا" ات اسرته حيث تف ى عن نفق إمرأة أخرى، وتخل زوج زوجي ب ئي، فقد ت

 ً   .طيني متھالك كونه بناءٌ  لعائلته الجديدة، دون أن يكترث لبيت أبنائه وزوجته األولى الذي كان يوشك على االنھيار فيزيائيا

م الحي  رون ك درك الكثي ة، ال ي اطق المھمشة النائي ة، ففي نظراً لكون منطقة الفصايل من المن ر آمن ي بيوت الطين غي اة ف

اء  ة أخرى، محاولين االحتم ى غرف ا ال إحدى ليالي الشتاء أذابت األمطار جداراً  كامالً من غرفة النوم فلجأت األم وأبناءھ

  .من زمھرير تلك الليلة اآلتية من قلب الشتاء المجنون

دةتضيف ليقا وھي سيدة في أواخر األربعين رسمت مشقات الحياة على وج اً عدي ال أنسى حين كنت أصلي : " ھھا خطوط

ارة عن  ان عب ذي ك ن السقف ال دلى م ان يت إذا بثعب وع والسجود، ف ين الرك بيح ب ى ألودي التس اً ورفعت رأسي لألعل يوم

  ".مجموعة من عيدان القصب والصفائح البالستيكية

انمشھد مخيف ما تزال ليقا تذكره بتفاصيله حيث تخبرنا أنھا قطعت صالتھا ف راء لتشعر باألم  وراً وذھبت لتصلي في الع

  .أكثر

بيت إسمنتي سند لي وألبنائي: ليقا   

وى من أن  ا أق دمت للمشروع وكانت ظروفھ ا، تق ل مركز مع ذة من قب دعم األغوار منف في يوم سمعت ليقا عن مشاريع ل

ام  رميم في منتصف ع دء في الت م الب ك الحين2013يرفض طلبھا، وبالفعل ت ذ ذل ى  ،  ومن ة إل ا من الكآب اة ليق تحولت حي

   .واالستقرار الشعور باألمان
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راً -ينفق ابن ليقا الكبير  غ  -يعمل في مستعمرة مجب ى مبل ا تتلق ى أسرته، كم ة  800عل شيقل من وزارة الشؤون االجتماعي

ا اآل: "لحالتھا الخاصة، تقول وھي تبتسم ا في بيت إسمنتي شكراً لمركز معا، فلواله لما شفت خيراً في الدنيا، أم ا أحي ن فأن

  ".قربي حين ينوون الزواج مستقبالً  أبنائيأسكن  أنيحتمل التوسعة من أجل 

دھا  اطق وقف عن ر من األسر في من ى وجوه كثي ا االبتسامة عل لم تكن ليقا لوحدھا ممن استفاد من المشروع فقد رسم مع

راألسرة  منالعديد  الزمن وعادت عقارب ساعتھا الى الوراء، حيث استفادت ا من ت ا، م ا في فصايل الفوق اھم ميم منزلھ س

دأ اإلنساني  ،في تعزيز صمود الفلسطيني في أرضه ا وفق المب وق المفترض ان يحياھ نعم بأبسط الحق ه ي من خالل جعل

  .والقانوني المتجاھل من قبل االحتالل

 

السلطة الفلسطينية والمنفذ من قبل مركز معا الممول من الممثلية النرويجية لدى " أصوات كي تسمع"المنحة ضمن مشروع   

  

  :القصة الرابعة

من مكب نفايات كريه إلى ملعب يعّج بالحماسة والضحكات...ملعب مرج نعجة   

ر مالمح  ا، تتغي ل مركز مع ل من قب ل التأھي حين تسأل أھالي قرية مرج نعجة في األغوار الوسطى عن حال الملعب قب

ك الصور الصادمة . االشمئزازوجوھھم، تظھر إشارات  دعم ذل اً وت م الحق د(يُفھ ل وبع ات ) قب ان مكب نفاي أن الملعب ك

  .كريه، نتن الرائحة، يعج بالحشرات والثعابين والعقارب

ذا : "واألنكى من ذلك كما يتساءل الكثيرون ـ مرج نعجة بھ ة بالخضرة  ك ة ومزدان ة جميل دخل قري ل أن يكون م كيف يعق

رن الماضي "الملعب"اءت المكرھة على متنفس الشباب واألطفال الوحيد ال بل ج" السوء؟؟ ينيات الق ي في خمس ذي بن ، ال

ه  م سيء تتخطى رائحت ى معل ي ال ة من المجلس المحل للترفيه عن أبناء مرج نعجة، لكنه تحول مع السنين والنعدام المتابع

  .والكبار يستريحون ويلتقون الزوارمئات األمتار لتصل باحات البيوت السكنية، حيث األطفال يلعبون 

 روح المبادرة بدأت من الشباب اليافع

ة مدرسة  ادة " مرج نعجة"ھذا الحال، إن لم يحرك ساكناً لكبار القرية، فقد دفع بشبابھا المبادرين من طلب رة إع دم بفك بالتق

رفض "مركز معا" -ةفتلخالتي ما تنفك تساند أھالي األغوار في محنھم الم-احياء الملعب  من المؤسسة  م ي ر، وفعالً ل  األخي

  .مشروعاً بنّاًء من ھذا النوع، وتم تقديم الدعم الالزم

م  ا ت دم، فيم رة الق اً لك ل األرض لتحاكي ملعب م جرى تأھي ام، ث في غضون أيام، تم جرف أكوام النفايات ونقلھا إلى مكب ع

  . بالرمال وتسييج الحديقة بالشيكھا وتم فرشتجھيز األرض المجاورة بألعاب من منزلقات وأراجيح لألطفال، 

ع"على بعد أمتار من الملعب يقطن السيد جھاد ابو ھالل  و ودي ان يشغل منصب  نائب " اب ه، ك خمسيني مع اسرته وأبنائ

داً  ة ومنتق د في حل األزم ا الرائ رئيس مجلس كفر نعجة سابقاً،  يرينا بالصور حال الملعب قبل وبعد، مثمناً دور مركز مع
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اقم الوضع جرّ  بباً في تف ه المجلس الذي كان س دايتھا وعدم قدرت دم معالجة الظاھرة من ب غ  -أي المجلس–اء ع ة مبل جباي

  .رمزي شھري من السكان لمعالجة مشكلة النفايات

ر نحو  ى التغيي درة عل راقا وأمالً بالق ر إش ة أكث دخل القري وم، وأصبح م د حلت الي ات ق كلة النفاي ن أن مش رغم م ى ال وعل

ضخ دماء شابة في المجلس تستشعر احتياجات قريتھا وتسعى لالرتقاء بھا نحو األفضل، إال أن أبو وديع يرى ضرورةً في 

  .األفضل

 من مدخل قرية كريه إلى آخر ملون بالخضرة وبألوان ألعاب األطفال الزاھية

ة جـوعلى الرغم من تھديد االحتالل بھدم أجز ى منطق ع عل ه يق ً اء الملعب كون دفعا ر استمر مكمالً العمل من  ، إال أن األخي

  . بحماسة حب التغيير والتخفيف عن أطفال وشباب األغوار وطأة الظروف القاسية التي فرضت عليھم

زلھم ة من ن باح ى الملعب المطل م ول وھي تنظر ال ة تق يدة أربعيني ع س ة أم ودي ة : "الزوج ادرون باح ادي ال يغ ان أحف ك

  ".المنزل، اليوم صرت آخذھم للملعب ليلعبوا مثلھم مثل باقي األطفال

ق  ح الحري لم نكن نستطيع الجلوس في باحة منزلنا من الروائح الكريھة التي تفوح بشكل ال يطاق من المكب، عدا عن روائ

تكمل ". درجة 180"األكثر فظاعة، كنا نخجل من األقارب البعيدين حين يمروا من مدخل قريتنا، أما اليوم فالحال قد تبدل 

  .ام وديع

الى ما يثلج صدور أھالي مرج نعج  رجين، وتتع الالعبين والمتف ئ ب ة اليوم، رؤية الملعب في الربيع يزھو بالخضرة، ويمتل

ه  نظم في ل مرج نعجة، حيث ت دات مقاب ادي شباب زبي اعالً مع  ن ية، تف ات وصرخات المشاركين الحماس في أجوائه ھتاف

راف ه ت ان آمن يلھون في ال مك ا أصبح لألطف ات محددة، كم دم بأوق رة الق ين مع بعض مباريات ك واتي يلتق قھم األمھات الل

  .أجواء مفعمة بالفرح متحدية للواقع وشباب مفعمين بالحياة ومؤمنين بقدرتھم على التغيير. ويتبادلن الدردشات

. الممول من الممثلية النرويجية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية والمنفذ من قبل مركز معا" أصوات كي تسمع"المنحة ضمن مشروع   

 

 

 

  :القصة الخامسة

  بناء بيوت طينية في فروش بيت دجن

  الھجرة المعاكسة وأعاد أھل القرية الذين تركوھا مكرھين أوقف

وار  ي األغ رى ف ة أخ ن أي منطق راء ع بة الخض ھلية الخص احبة األراضي الس ة ص ن القري ت دج روش بي ف ف ال تختل

روش بيت " األغوار"الفلسطينية، فما يقع على أي منطقة في الحدود الشرقية  ى ف اً عل ع تباع المستھدفة من قبل االحتالل يق

اطق  ة أو من دجن، فالبناء ممنوع لوقوع القرية على أراضي جـ، وحيث يحرم البناء فيھا بحجة أن األراضي محميات طبيعي

  .عسكرية،  ترى مكانھا مستوطنات سكنية وزراعية تقام بلمح البصر
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ى  11 -والتي سميت بفروش النبساطھا كالفراش-يت دجن صادر االحتالل من أراضي فروش ب آالف  3الف دونم مبقياً عل

  .دونم، تفتقر ألبسط مقومات الحياة

اطق  اقي من ل ب وفق رئيس المجلس القروي عازم الحج محمد فقد تم استھداف الفروش شرقي نابلس وغربي أريحا مثلھا مث

رة من االراضي الزرا اٍر ضخمة لصالح األغوار عبر تدمير نسبة كبي اء آب ة جراء بن ابيع القري ة، من خالل تجفيف ين عي

ال الغوري"مستوطنات االحتالل، األمر الذي قضى على أشھر ما كانت تتميز به فروش بيت دجن  ع أشجار " البرتق وجمي

  .الحمضيات لقلة المياه

الصحي التي تزور القرية مرة في األسبوع وعلى الصعيد الصحي فالوضع أكثر قتامة، فال عيادة واحدة، ولوال لجان العمل 

ة . لما وجد اھالي القرية من يرأف بحالھم الي القري ال من أھ ات من األطف دة لوفي د مستشھداً بقصص عدي يقول الحج محم

دم وجود ن بسبب لدغات من ثعابين وعقارب، وكذلك حوامل اجھض اة لع ارقوا الحي على الحواجز، وأيضا مرضى قلب ف

ابلس مراكز طبية تف ا او ن ى مستشفيي اريح ي تعيق الوصول السريع ال ي بالمھمة أوالً، وثانياً لوجود حواجز االحتالل الت

  .اللذان يبعدان ما يزيد عن الثالثين كم

  من حافلة صدئة الى بيت كريم له ولعائلته

ي  ة الصغيرة الصدئة الت ك الحافل ن التصديق ان تل روش، ال يمك ة الف ة من مدرس ى أرض قريب ا يغطي  عل اد ھيكلھ ال يك

ذي يعمل . نصفھا كانت تأوي عائلة من ستة أفراد ھم األب رافع ابو جيش وزوجته وأبنائه األربعة فحين تزوج ابو جيش ال

  . 67آذنا في مدرسة القرية لم يجد سوى الحافلة ليقيم فيھا مع منع بناء أي بيت جديد بعد عام الـ 

ة " :يذكر لنا ابو جيش جزءاً من المعاناة زازات المتتالي دا االھت اطرة، ع تاء الم كان الباص كالمركب يكاد يغرق في أيام الش

وم  ى ال يق ا من الطين حت ا بيت ام بنين ا، وبأي ا تركھ كلما ھبت ريح شديدة، في يوم وجدنا ثعبانا مخيفاً دخل الى الحافلة فقررن

  !!.شتاًء  االحتالل باإلخطار بھدمه، ولكم ان تتخيلوا كيف ھو حال بيت الطين

اه المطر، وتضع األسرة دالًء " ره مي الثقوب تتسلل عب يء ب ينمائيا لبيت مل ا او س ا مشھداً تلفزيوني ربما رأى كل واحد فين

ك الصورة ھي ) الخيزران(عديدة لتلقف قطرات الماء المنھمرة من سقف مكون من قصب البامبو  ت، تل حتى ال يغرق البي

  .و جيشتماماً ما كان يحدث مع عائلة اب

ا،  2013بتنفيذ من مركز معا، تمكنت عائلة ابو جيش في أيار من عام  اً م ة نوع اة كريم نعم بحي نفس الصعداء وت من ان تت

ا تحول  ق، مع سور خارجي، فيم تح وتغل ذ تف فقد تم تحويل بيت الطين إلى بيت من االسمنت، بمطبخ وغرفتين نوم، ونواف

  .الباص إلى مخزن للمعدات الزراعية

اتسأ ى وجھھ ة : "ل الزوجة مندوبة مركز معا وابتسامة عريضة عل ى جدران داخلي يالً اآلن؟ وھي تشير إل ي جم يس بيت أل

 ".مطلية باللون األصفر ومزينة بخطوط متعرجة وغرفتين واسعتين للنوم

  مركز معا يعزز صمود أھالي فروش بيت دجن بترميم مجموعة من البيوت
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رميم : "سياق قصة أبو جيش يضيف رئيس المجلس الحج محمد في م ت روش، حيث ت ا مفصلياً في الف كان تدخل مركز مع

ة من اإلسمنت،  17 وحدة سكنية ألشباه بيوت من طين ال تقي من حر الصيف أو برد الشتاء الى بيوت سكنية مريحة وآمن

ودة عززت صمود الغوري في ارضه ال بل شجعت تاركي الفروش بحثاً عن االستقرار والحياة الكري ى الع ابلس ال مة في ن

  ". . إليھا

نسمة ال تخفى على أحد، فحشر السكان  1200مخططات االحتالل لتھجير اھالي الفروش البالغ عددھم : "يختم الحج محمد

ديثأ ى ح ة تبن دم أي غرف ة، وھ ة شبه المتآكل وتھم القديم رميم بي ادرة . في اشباه بيوت ومنعھم من ت رة جاءت مب عوامل منف

  ".بمثابة طوق نجاة ألھالي القرية من الھرب من الفروش دون عودةمركز معا 

. الممول من الممثلية النرويجية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية والمنفذ من قبل مركز معا" أصوات كي تسمع"المنحة ضمن مشروع   

  

  :القصة السادسة

 منطقة سلوان الصناعية، حين تكون ابتسامة الرضا للمقدسي الحر في عمله صموداً في وجه االحتالل  

اظ  ن األراضي الخضراء بسبب االكتظ و م اد تخل ي تك لوان، الت ي س وزة ف ين الل ة ع ي منطق م ف احة نصف دون ى مس عل

ت ضيقة مقابل اإلبقاء على مساحات خضراء السكاني الھائل الناجم عن إعاقة التمدد الطبيعي للسكان وحصرھم في مساحا

ة " منطقة سلوان الصناعية"ألغراض استيطانية وتھويدية، يبدو كراج  ى منطق ي بحر الحرب الشرسة عل نقطة مضيئة ف

  .في إسرائيل سلوان، معززاً صمود ثالثة من أبناء البلدة األكثر سخونة واستھدافاً مبعدةً إياھم عن دوامة العمل المذلّ 

منطقة القدس، كان تفكير جميع أرباب األسر والشباب   Deepن يدخل مشروع التمكين االقتصادي لألسر المحرومة قبل أ

ات  م طاق ي أن أھ ا يعن اء، م ى مھندسين وأطب ين وحت ائين وصناع وحرفيين وفني يتمحور حول العمل في إسرائيل، من بن

  .قوية تقّوي نسيجھا االجتماعي وتقلل تبعيتھا للمحتل القدس تذھب عمالة لدى االحتالل، وتبقى المدينة بال دعامة

ام  ى ثالث مھ راج إل الھم في الك ة أعم لكن مع منطقة سلوان الصناعية، ال حاجة لذل االحتالل، حيث يقسم الشركاء الثالث

روخ في مي ل الف يارات، وجبري ودي الس دھان وب ا لتلبية جميع متطلبات ورش السيارات، فخالد حسين الزير يختص ب كانيك

  . السيارات، وأصغرھم الشاب وسيم بدر في مھمة البناشر وبيع اإلطارات

تميزت إقامة ھذه الكراجات في منطقة واحدة بحيث يكمل كل كراج اآلخر، وذلك لالستفادة من الزبائن وتوفير خدمة مميزة 

ة ة، ومن. ومتكامل تفيدين الثالث دا المس ة أشخاص ع ر المشروع فرص عمل ألربع د وفّ ع  وق المحتمل ان يزدھر العمل م

  .ازدياد المشروع

 الزير للدھان وبودي السيارات

ى العمل في  ان إل ر من األحي كان المستفيد خالد الزير األب لخمس بنات يعاني من وضع اقتصادي سيء اضطره في الكثي

قام االحتالل بھدم منزله بحجة عدم أكثر من مجال وذلك إلعالة أسرته وبناته، وھو يسكن حالياً في مغارة في سلوان بعد أن 

  .الترخيص
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ـ  ارب ال ا يق رات وامضي م دة م ال ع ر لالعتق رض الزي ه  17تع ه وحقوق ن أرض ه ع تالل لدفاع جون االح ي س اً ف عام

المقدسية، أثّرت االعتقاالت المتكررة بشكل كبير على استمراره في أماكن عمله، فتنقل بين أكثر من كراج، لكنه عمل دائماً 

  ".دھان السيارات"لمھنة التي يتقنھا في ا

ل، مع تصليح  ي وكام يعمل الزير في زاويته بانسجام كبير مع زميليه اآلخرين في دھان جميع أنواع السيارات بشكل جزئ

  .الضربات لھيكل السيارات، كما يقوم الكراج بخدمة سحب شصي السيارة وتصليحه

ة بلغت "  ى ألف دوالر، ع 15مساعدة مركز معا بقيم د  عل ادر والحم أني ق ين ب ر الع ام قري ي أن ر، وجعلتن ي الكثي نت ل

  .تأمين معيشة جيدة ألسرتي

  بناشر الوسيم  قصة الشاب الكادح المعيل ألسرته

ـ  السيءفرض الوضع االقتصادي  ن ال در، اب يم ب ى وس ه  19عل م صغر سنه حيث أن رة رغ اً،  تحمل مسؤوليات كبي عام

ا . لمكونة من ثالثة شبان مع والديهالمعيل الوحيد  لعائلته ا ا ومنحة قيمتھ ألف دوالر استطاع  15ولكن بمساعدة مركز مع

  .وسيم أن يمھد األرضية نحو تحقيق حلمه كأي شاب يرغب في نھاية المطاف في االستقرار وتأسيس أسرة

بناء شعبه والمشاركة في الورشة ومع أن أبواب العمل في إسرائيل كانت مفتوحة على مصراعيھا، إال أن بدر فّضل خدمة أ

  .المشتركة

ع وشراء  ة، من تصليح اإلطارات وبي يتخصص بدر الذي تمكن في مھنته بعد اربع سنوات من العمل في كراجات مختلف

  .المستعمل والجديد باإلضافة إلى بيع الجنط ومستلزمات اإلطارات

 الخبرة مع المال يعادل النجاح

أخر نتيجة للوضع جبريل الفروخ،  في العقد الر رر إنشاء أسره في عمر مت اء،  ق ة أبن ه ثالث زوج ولدي ره، مت ابع من عم

ى من  االقتصادي السيء، فرضت الحياة على الفروخ منذ الصغر طرق جميع األبواب إليجاد مصدر دخل يؤمن الحد األدن

قائه ه وأش ية لعائلت ر . المصاريف المعيش ي أكث ل ف داً، عم زوج وأصبح وال د أن ت ن وبع ى م د األدن أمين الح راج لت ن ك م

  .مصاريف ابنائه

يمتلك جبريل خبرة في تصليح جميع انواع السيارات، وكافة األعمال من الجير، والماتور وغيرھا تمتد لعشرات السنين في 

  .ھذا المجال ولوال الفقر الذي يعاني منه، لكان في وضع آخر لمھارته وحرفيته

ةبخبرة جبريل ودعم مركز معا، أصب يارة معطل ة س ول وھو يصلح بطاري د، يق : ح لورشته الخاصة بالميكانيكا جمھور جي

  ".صنيعه معناقبل مركز معا كنا بال منزل يأوينا أو عمل يضمن لنا األمن والكرامة، الشكر قليل على "

وبرنامج األمم المتحدة ، الممول من البنك اإلسالمي للتنمية DEEPالمنحة ضمن مشروع التمكين االقتصادي لألسر المحرومة 

 .اإلنمائي والمنفذ من قبل مركز معا
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  :عالم البيئي والتنمويبرنامج اإل: خامسا
  
ة " ر المعروف ة وغي ر المرئي إن تزويد الناس بالمعرفة البيئية، والكشف عن الجوانب والزوايا البيئية الفلسطينية والعربية غي

رائح  ان الش ا، يمنح تَّم عليھ رأو الُمَع و التغيي رك نح يط والتح ة التخط ا فرص ان لھ ان، ويتيح ة واألم عبية الثق   ".الش

  

ي ا الفلسطيني والعرب رآةً لمجتمعن ون م د أن تك ة ال ب ر الصحافة . الصحافة البيئي ي تنشر عب ات الت ا أن المعلوم وبم

ن م؛ فم ة المحيطة بھ الم والبيئ ى  البيئية، قد يستخدمھا الناس كمادة يتعلمون منھا حول الع ا عل الضروري العمل دائم

والممارسات الخاطئة،  سلبياتبلورة صحافة بيئية تتسم بالتوجه نحو حل المشاكل، من خالل التركيز ليس فقط على ال

  .بل وأساسا، على الحلول الصديقة للبيئة

  

ات الشعب ع فئ دى جمي روء  ،يھدف البرنامج إلى زيادة وتطوير الوعي البيئي والتنموي ل ر استخدام اإلعالم المق عب

ذلك النشرات والمالحق والومضات  والمسموع والمرئي، وعبر إصدار سلسلة من الدراسات واألبحاث التنموية، وك

رار . اإلعالمية المختصة بالزراعة والبيئة والتنمية ة وتشجيع صناع الق كما يسھم البرنامج في تطوير سياسات تنموي

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

ول لمشاكل  اد حل ي أو المساھمة في ايج ى تحسين الوضع البيئ كما يھدف المشروع الى تنفيذ مشاريع بيئية تھدف ال

  .بيئية بارزة

  :مشاريع أساسية ھي 3ضمن ھذا البرنامج تم تنفيذ 

  ".الحفاظ على بيئة خضراء ورفع مستوى الوعي حول البيئة الفلسطينية" مشروع اإلعالم البيئي .1

 ."تعزيز تكيف المزارعين مع التغيرات المناخية في شمال األغوار" مشروع .2

 ".تحسين السبل المعيشية للمجتمعات الرعوية في مناطق ج"مشروع  .3

  

بالشراكة مع ) البيئة الفلسطينيةالحفاظ على بيئة خضراء ورفع مستوى الوعي حول : (المشروع األول

 :األلمانية" ھنريش بول"مؤسسة 

 : أھم االنجازات التي تحققت خالل العام

 إصدار نشرات إعالمية بيئية : 

القت رواجا ) 2013خالل عام (اإللكترونية " آفاق البيئة والتنمية"من مجلة  أعداد 10تم إعداد ونشر 

والعاملين في مجال التنمية االجتماعية، المؤسسات والمنظمات المربين، الطلبة،  واسعا بين الباحثين،

البيئة الفلسطينية والعربية  يالقرار، ومحب يالحكومية وغير الحكومية، الوزارات المعنية، صانع

  .زائر شھريا آالف 10حيث يزور الموقع االلكتروني للمجلة حاليا أكثر من . ن بھايوالمھتم

  حملت )2013خالل عام (حول قضايا بيئية مختلفة ) منھا متلفزةثالث ( ندوات حوارية 6تنظيم ،

  :العناوين التالية
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 الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة واآلثار البيئية والصحية الناجمة عن األسلحة المستخدمة )1

 في قطاع غزة" الحزام األمني"آثار الحصار اإلسرائيلي على القطاع الزراعي و )2

 ياسي على البيئة الفلسطينيةآثار االنقسام الس )3

 قضايا الزراعة والبيئة بين الواقع والقانون )4

 أسئلة برسم اإلجابة:  النفايات الصلبة والنباشون األطفال في مكبات النفايات )5

 .أولويات وحلول:  المشھد البيئي في فلسطين )6

  

بمناقشة قضايا بيئية تھم مختلف وقاموا . نيولؤن والمسيشارك في ھذه الندوات العديد من الخبراء واألخصائي

الشرائح الشعبية والمعنية التي تابعت الندوات من خالل الموقع اإللكتروني للمجلة ومن خالل تلفزيون وطن، 

  .باإلضافة للتغطيات في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية واإللكترونية

  

  لتالية، وذلك حول المحاور اأفالم وثائقية 6إعداد، إنتاج وتوزيع:  

 كابوس الجوع والموت البطيء يطاردھم بين أكوام النفايات: النباشون الصغار 

 مرض محقق.. موت كامن.. تلوث مرعب: غزة تغرق في المياه العادمة 

 الزحف اإلسمنتي يطارد األراضي الفلسطينية الخصبة والخضراء 

  ومولدات قاتلة تحوم في أحياء غزة" مستدام"ظالم  

 الحجر في الضفة الغربية تنتعش وتستنزف الموارد الطبيعية الكسارات ومناشير 

 كارثة بيئية محدقة...التمدد المعماري العشوائي 

 

تم نشرھا من خالل موقع مركز معا اإللكتروني وطن وو يونبثت ھذه األفالم من خالل تلفز

البيئي وتسليط الضوء ساھمت ھذه األفالم الوثائقية في تعزيز الوعي . ومجلة آفاق البيئة والتنمية

على قضايا بيئية تھم المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية، والمنظمات 

وقد تم . نين والتنمويين البيئيين والناشطيالناشطة في الحقلين البيئي والتنموي، والطالب والباحث

نقاش االفالم على  د تم، وقتغطية ھذه األفالم في الصحافة المرئية والمسموعة واإللكترونية

  فضائية فلسطين 

  

  كشف عن معطيات خطيرة حول قنبلة المياه العادمة وانعدام مياه الشرب النظيفة  مؤتمر صحفيتنظيم

  في قطاع غزة اللذين يھددان بكارثة إنسانية وبيئية مرعبة

  

  

  :مرجع معرفي ومعلوماتي مھم وشامل
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ات  ارير وتحقيق ا"تُْنَشر العديد من تق ة بشكل متواصل وشبه أسبوعي في الصحافة " مع زة والنوعي ة الممي البيئي

ارزة ة ب ع إعالمي ة ومواق د .  الورقي ردت وتوق زت تف يمي ة ف ة اإللكتروني ة والتنمي اق البيئ ة آف ن  مجل الكشف ع

  .ئية وغير معروفةجوانب بيئية فلسطينية وإسرائيلية وعربية خطيرة وساخنة غير مر

نَظَم من و ي تُ دوات الشھرية الت ة، والن ة اإللكتروني من خالل بعض التقارير والتحقيقات البيئية التي نشرتھا المجل

ر  ة وغي ك بعض الجھات الحكومي ة من تحري ا، تمكنت المجل ا وتعميمھ م إنتاجھ خاللھا، واألفالم الوثائقية التي ت

ل بع ة وح ؤولة، لمعالج ة المس ةالحكومي رائم البيئي اكل والج ات والمش ا  .ض االنتھاك ات كم نشرت بعض محط

ائيات  زة والفض ا(التلف ن وغيرھم طينية، وط طين، الفلس وم، فلس طين الي ن ) فلس د م ة، العدي ع اإللكتروني والمواق

دة ة عدي ة وتلفزيوني ابالت إذاعي ة، ناھيك عن مق مع ( المعلومات والمعطيات والتقارير البيئية المأخوذة من المجل

 . لمناقشة قضايا بيئية ھامة وساخنة أثيرت في المجلة) اإلذاعات والفضائيات

د من قضايا  وقد تحولت المجلة اإللكترونية البيئية إلى مرجع معرفي ومعلوماتي مھم وشامل وأساسي حول العدي

ة  توأصبح.  البيئة الفلسطينية والعربية ة والمسموعة والمرئي ة الورقي ة والعربي ائل اإلعالم المحلي العديد من وس

ة  اتتواإللكتروني ارير ومعلوم ن تق ع م ذا المرج ي ھ ر ف ا ينش ى م د عل ا .  عتم ون كم طون بيئي ه ناش تفيد من يس

  .  وباحثون وطالب وصحافيون ومنظمات أھلية وحكومية

ة  ين حول وإلى حد ما، نجحت المجلة البيئية في خلق حال تويين اإلعالمي والمجتمعي المحلي من الجدل في المس

  .بعض القضايا البيئية والتنموية الھامة والحساسة

  

  :مؤتمرات وورشات عمل داخلية وخارجية

ه " مؤتمر السيادة على الغذاء في كمبوديا"ساھم مسؤول برنامج اإلعالم البيئي في بعض المؤتمرات الدولية مثل  ذي تخلل ال

ام"ى زيارة ال ة والنسوية ومراكز  شملت" فيتن ة واالتحادات النقابي ة والتنموي ة الزراعي بعض المنظمات الفيتنامي اءات ب لق

دوات . تدريبية ومسؤولين حزبيين ورسميين د من الن ة وتمت المشاركة في العدي ة بير(وورشات العمل المحلي ت، جامع زي

  :أبرزھاعمل في ھذه الندوات كان  أوراقتم تقديم و). رام هللا، جنين

  ول املة ح ة ش اوم"ورق اد المق ور االقتص ن منظ ات العضوية م ؤتمر " (الزراع ذاء"م ى الغ يادة عل  -" الس

  ).2013آذار  كمبوديا، مؤسسة أفيدا،

  اخي " (المحلية زراعاتنا في المناخي التغير مواجھة فن"ورقة بعنوان ر المن  -ورشة عمل حوارية حول التغي

 ).2013جنين، مركز العمل التنموي، حزيران 

 تيطاني اقتالعي: "ورقة بعنوان ذاء في ظل احتالل عسكري اس ى الغ يادة عل دوة حول " (كيف نمارس الس ن

 ).2013البيرة، أيلول  ومتطوعو البيرة، بلدية البيرة  –إعادة التدوير، التشجير والزراعة 

  

  مع التغيرات المناخية في شمال األغوارتعزيز تكيف المزارعين : " المشروع الثاني

ة والفارسية  ة والتعاون االسباني إلى تعريف المزارعين في منطقتي بردل ة التنمي يھدف ھذا المشروع الذي ينفذ بدعم من وكال

  . بشمال األغوار، على آليات وأساليب مستدامة من شأنھا زيادة قدرتھم على التكيف االيجابي مع التغيرات المناخية
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:أھم االنجازات التي تحققت خالل العام  

  حيث شارك في . زراعية لتعزيز مھارات المزارعين في التكيف مع التغيرات المناخية ةورش 20تنفيذ

 .مزارعةمزارعا و 60ورشات ھذه ال

  طالبا في  15 ـل) بيرما كلتشر(ساعة تدريبية في مجال الزراعة المعمرة  72تصميم دورة شاملة من

حيث غطت الدورة مواضيع متعددة مثل إنتاج الغذاء . التخصصات الزراعية من جامعة النجاح

 . العضوي، إدارة التربة والمياه، وتنويع الحصاد النباتي

  دونم لكل منھما 2دونم و  0.5إنشاء مزرعتين نموذجيتين بمساحة. 

  مزارع 50تنفيذ حملة بيئية بمشاركة ً  . ا

 الكمبوست"موقع لعمل السماد الطبيعي بركة ري و إنشاء ." 

 إنشاء موقعين للكومبوست. 

  الغني بالعناصر الغذائية على المزارعين" البان"شجرة من  200توزيع. 

  

  ":تحسين السبل المعيشية للمجتمعات الرعوية في مناطق ج: "المشروع الثالث

الى تزويد المواطنين في المناطق المستھدفة بالطاقة من خالل الطاقة  "كادوري"يھدف المشروع الذي ينفذ بالشراكة مع مؤسسة 

حيث ساھم ھذا . عائلة كبيرة 20تخدم " راس العوجا"وحدة إلنتاج الطاقة الشمسية في قرية  26حيث تم إنشاء . الشمسية

ل زيادة كفاءة استخدامھا المشروع النوعي في مساعدة ھذه األسر في تحقيق مستوى من االستقالل في مجال الطاقة من خال

وتم تنفيذ ورشة تثقيفية للمواطنين . ن األسر المستھدفة من االستفادة من الطاقة الكھربائية بتقنيات صديقة للبيئةللطاقة البديلة ومكّ 

 .ساعات 7المستفيدين بواقع 

 

  

:نشاطات بيئية مختلفة ضمن المشاريع  

:بار زراعية في المدارسآ  

  في محافظة طولكرم لتحسين الري في البيت العضوي الذي قدمه " مدرسة كفر زيباد"في تأھيل بئرين زراعيين

 .دونمات من األراضي المحيطة في المدرسة 4المركز للمدرسة سابقا وكذلك لري 

  دونم من األراضي  2 ـفي محافظة طولكرم لتحسين الري ل" مدرسة شوفة "في  3م 75إنشاء بئر زراعي بسعة

 .المحيطة بالقرية

 دعم عيني للمدارس الصديقة للبيئة في رام هللا:  

ة رام هللا  عت بلدي ىس ق  إل ى تطبي ة عل جيع الطلب ة، وتش ي المدين ة ف ديقة للبيئ دارس الص وير الم جيع تط تش

ليمة ة الس ة . الممارسات البيئي ي لجن روع وف ذا المش ة الخاصة بتطوير ھ ز ضمن اللجن ل المرك تمر عم د اس وق

ة ديقة للبيئ دارس الص ار الم يم الختي ملت مجم ،التحك ي ش ة والت دارس الناجح دايا للم ديم الھ ذلك تق ن وك ة م وع

  .األدوات الزراعية للمدارس الثالث
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  :قصص نجاح
  :القصة األولى

  قصة نجاح العنوان البيئي األول في فلسطين...مجلة آفاق البيئة والتنمية 
  

، "مجلة آفاق البيئة والتنمية"حين نتحدث عن البيئة في فلسطين وقضايا اإلعالم المتعلقة بھذا الجانب، تتجه األنظار صوب 

 ً ً ھاما ً بيئيا للقراء والباحثين، والمربين والطلبة والعاملين التنمويين واالجتماعيين، فقد أضحت بعد عقد من الزمان مرجعا

  .الفلسطينية والعربية والغيورين على بلدھم وصانعي القرار، ومحبي البيئة

معا، تعمل تحت مظلة المركز  /مجلة آفاق الصادرة عن برنامج اإلعالم البيئي والدراسات في مركز العمل التنموي 

 .شاملةلتحقيق نقلة نوعية في األدبيات والثقافة البيئية، لجعلھا في سلم األولويات كونھا من دعائم أي تنمية وطنية مستقبلية 

  

  قصة المجلة

؛ إذ كانت آنذاك عبارة عن ملحق أسبوعي من صفحة 2000- 1995بدايات المجلة األولى كانت في الفترة ما بين أعوام 

. واحدة في جريدة القدس، ومن ثم في جريدة األيام، تشمل مواضيع زراعية وبيئية معدة بلغة علمية وكتابة مھنية رصينة

ي حينه طفرة في المضمون نظراً لكون البيئة بعيدة عن اھتمامات األوساط الشعبية واعتبرت الصفحة األسبوعية ف

والرسمية؛ حتى باتت تصدر بشكل شھري كملحق ورقي يوزع مع صحيفة األيام، بالتزامن مع تخصيص موقع الكتروني 

ً 2008للمجلة منذ عام    . ، تحول في العام الذي يليه الى مجلة الكترونية متخصصة تصدر شھريا

التنموية، للتأثير في سياسات وممارسات الناس  –اليوم غدت المجلة وسيلة إعالمية فّعالة لنشر المعرفة العلمية البيئية 

عموما، والمؤسسات الحكومية واالقتصادية والتنموية والتعليمية والصحية وغيرھا، فضالً عن المنظمات غير الحكومية 

  .واألھلية والجماھيرية

الطاقة المتجددة وترشيد استھالك الطاقة، التغيرات المناخية، التنوع   :العديد من المحاور البيئية الھامة مثلتعالج المجلة 

كما تسلط المجلة . الحيوي، تدھور األراضي، المياه، إدارة النفايات، الكوارث البيئية، وغير ذلك من المسائل البيئية الملحة

وترصد ممارسات االحتالل   .البيئية الفلسطينية والعربية والعالمية المعاصرة الضوء على القضايا والظواھر والمشكالت

  .الصھيوني المعادية للبيئتين الفلسطينية والعربية

ومن بعض انجازات مجلة آفاق البيئة والتنمية والتي ساھمت في إحداث تغيير على أرض الواقع كما يلخصھا الخبير البيئي 

  :جورج كرزموالمحرر المسؤول في المجلة 

، في إطار فعاليات اإلعالم البيئي للمركز 2013تشرين ثاني  12شّكل المؤتمر الصحفي الذي نظم في غزة في  )1

 8فضائية و 13:  وقد تميز بحضور وتغطية إعالميين مؤثرين وواسعين.  ، قصة نجاح حقيقية)مجلة آفاق البيئة(

ينية، مثل الميادين، الجزيرة، الوطنية، فلسطين اليوم، وكاالت أنباء وصحف، بما في ذلك فضائيات عربية وفلسط

وإلى جانب مركز معا، شارك في المؤتمر مصلحة مياه بلديات الساحل، وسلطة جودة .  وغيرھا MBCالقدس، 

 .البيئة وشبكة المنظمات األھلية

ستضرب في أي لحظة كارثة اإلنسانية والبيئية المرعبة التي كشف المؤتمر عن حقائق ومعطيات ساخنة حول ال

نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة الذي تحول إلى حفرة كبيرة من المياه العادمة، إضافة إلى انعدام شبه كامل 

حشد وتحريك وسائل اإلعالم  وساھم في  .لمياه الشرب النظيفة؛ وذلك بسبب تفاقم الحصار التعطيشي والتجويعي



94 
 

ا عاليا وتشكل قوة ضاغطة باتجاه فرض تدخل فوري لألنظمة المحلية والعربية والدولية، كي ترفع صوتھ

المعابر والسماح بدخول الوقود والمواد األساسية من أجل فك الحصار، وفتح " المجتمع الدولي"العربية المعنية و

نية ، وإنقاذ أھالي قطاع غزة من كارثة إنساالالزمة لتشغيل محطة توليد الكھرباء ومحطات معالجة المياه العادمة

  . وبيئية محققة

في أعقاب ھذا المؤتمر، بدأت وسائل اإلعالم تتحدث عن تدخالت تركية وقطرية وغيرھا لحل مشكلة الوقود 

  .والكھرباء في غزة

  

) Friends of the Earth International(، أصدرت منظمة أصدقاء األرض الدولية 2013في حزيران  )2

انعدام العدالة البيئية وانتھاكات االحتالل اإلسرائيلي في : بة البيئيةالنك: "تقريرا دوليا شامال وھاما بعنوان

واستند التقرير إلى زيارة وفد .  ، عالج االنتھاكات والجرائم اإلسرائيلية بحق البيئة والموارد الفلسطينية"فلسطين

 . والتنمية، إضافة إلى تقارير وتحقيقات نشرت في مجلة آفاق البيئة 2012المنظمة لفلسطين في صيف 

 

تبنت جھات ومؤسسات وشبكات محلية بعض القضايا والمحاور التي تابعتھا المجلتان البيئيتان اإللكترونية  )3

وعلى سبيل المثال، استنادا إلى تقاريرنا وتحقيقاتنا وحمالتنا الخاصة بقضايا بيئية ساخنة، وبخاصة .  والمتلفزة

الزراعية، شرعت شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية في مجاالت التغير المناخي وفوضى الكيماويات 

)PENGON( وبالتنسيق مع مركز معا، في تنظيم حمالت خاصة بالشبكة في المجاالت 2012، منذ حزيران ،

 . المذكورة

، بدأت شبكة المنظمات األھلية البيئية، وضمن مشاريعھا الخاصة، بالتحرك لمتابعة بعض 2011كما، ومنذ عام 

التلوث واألمراض :  واالنتھاكات البيئية التي كشفت عنھا مجلة آفاق البيئة والتنمية اإللكترونية، مثلالمشاكل 

الخطيرة الناتجة عن الصناعات اإلسرائيلية في طولكرم ومجمع بركان الصناعي االستيطاني، ومكبات النفايات 

  .تشار العشوائي والفوضوي ألبراج الخلويالنووية في جنوب الخليل، والتلوث اإلشعاعي الخطير الناجم عن االن

  

) 2011أكتوبر (والخاصة بأعالف الدواجن ) التابعة للمجلة ولمركز معا(إثر بث حلقة عين على البيئة المتلفزة  )4

والتي كشفت أن بعض مصانع األعالف الفلسطينية تستخد البروتين الحيواني في خلطات أعالفھا وتضيف 

، شرعت وزارة الصحة الفلسطينية في حملة تفتيش لمصانع األعالف، صبغات ومضافات كيماوية سامة

 .وبخاصة تلك التي تقترف انتھاكات صحية وبيئية خطيرة

 

والتي ) 2011كانون أول (التوسع العمراني في األراضي الزراعية بعد بث حلقة عين على البيئة الخاصة ب )5

عناصر في أجھزة األمن الفلسطينية، كثفت وزارة الدولة يقترفھا  أراضيمن االعتداءات على % 80كشفت أن 

كما أن بلدية جنين وعدت بوقف تزويد خدماتھا للمباني غير المرخصة .  الحكم المحلي حملتھا لوقف ھذه الظاھرة

 .في مرج ابن عامر
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إثر تغطية المجلة البيئية اإللكترونية ومتابعتھا لعشرات التجارب والمبادرات البيئية الفلسطينية المميزة والناجحة،  )6

) في رام هللا وغزة(حفلي تكريم مؤثرين بالشراكة مع شركة باديكو القابضة،  2011نظم مركز معا عام 

 .للمبادرين البيئيين وبحضور نوعي واسع

  

ر والتحقيقات البيئية التي نشرت في مجلة آفاق البيئة والتنمية اإللكترونية وأعدھا صحافيون فازت بعض التقاري )7

مراسلتنا البيئية الرئيسية (فازت الزميلة سمر شاھين  2012ففي آذار .  بيئيون يكتبون في المجلة، بجوائز تقديرية

شرت في مجلة آفاق البيئة خالل ، وذلك عن خمسة تقارير متتالية ن"أفضل تقرير صحفي"بجائزة ) في غزة

 .الفترة الماضية، حول خمسة مبدعين بيئيين في قطاع غزة

  

حول بعض أنواع األسلحة ) 2012كانون أول /50العدد (إثر نشر تقرير حصري في مجلة آفاق البيئة والتنمية  )8

أنواع جديدة من  على قطاع غزة، وتحديدا 2012والقذائف التي استخدمتھا إسرائيل في عدوان تشرين ثاني 

القنابل الفراغية والعنقودية، وأنظمة صواريخ جديدة؛ إضافة إلى ما أثبته التقرير بأن القيادتين اإلسرائيلية 

إثر ھذا التقرير  - واألميركية تعاملتا مع غزة كمختبر تجارب لفحص مدى فعالية القوة التدميرية ألسلحة اإلبادة

، وطلبت منه مزيدا من المعطيات )جورج كرزم(ونية بكاتب التقرير اتصلت بعض المؤسسات الحقوقية والقان

والوثائق حول ما ورد في التقرير، ألغراض استعمالھا في قضية قضائية سترفع مستقبال ضد جرائم الحرب 

 ). اللبنانية(اإلسرائيلية؛ وقد نشر ذات التقرير أيضا في صحيفتي القدس والسفير 

  

الخاصة باالنتشار الفوضوي والعشوائي ) 2011حزيران  25في (عين على البيئة / إثر بث الحلقة التلفزيونية  )9

للعديد من المبيدات الكيماوية في الضفة الغربية، والتي حظر استخدامھا في العديد من دول العالم، وبخاصة دول 

تحقيقات الحلقة اإلتحاد األوروبي وأميركا الشمالية وبعض الدول العربية وإسرائيل؛ وما كشفته تقارير و

بالوثائق، من ترويج بعض النشرات الرسمية لبعض ھذه المبيدات، بادر وزير الزراعة الفلسطيني إلى حظر 

 . مبيدا شملت جميع المبيدات التي ناقشتھا الحلقة 47استخدام 

  

  

  .مجلة آفاق البيئة والتنمية  الصادرة عن مركز معا ممولة من قبل مؤسسة ھنرش بل األلمانية *

 

 

  

  

  

  



96 
 

 

  

  التدريب وبناء القدرات

 3,641دورة تدريبية، بمجموع  127من تنفيذ  2013أما على صعيد تطوير المصادر البشرية فقد تمكن المركز خالل عام 

متدرب  5,028كما شارك في ھذه الدورات . من عدد الساعات% 39والقطاع % 61توزعت بين الضفة . ساعة تدريبية

والذكور % 70فيما شكلت المتدربات في القطاع . من تعداد المتدربين في الضفة والقطاع% 61ومتدربة، شكلت اإلناث 

30.%  

المجاالت الزراعية والثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي، المھارات اإلدارية والمالية والقيادية : شملت مواضيع التدريب

ة المشاريع والمقاصف، الضغط والمناصرة، المھارات ومھارات التسويق، التخطيط االستراتيجي، الحكم الرشيد، إدار

  الخ ...الحياتية والتفكير النقدي واإلبداعي واستخدام الكومبيوتر، التوعية الصحية، 

  :الجدول التالي يبين ذلك

  

عدد 
 الدورات

 النسبة
% 

عدد 
 الساعات

  النسبة
%  

  عدد المتدربين

 المجموع   % إناث  % ذكور

%50 1819 61 77 الضفة  147475%  2140 70%  3,614 
%50 1822 39 50 القطاع  489 25%  925 30%  1,414 
%100 127 المجموع  3641 100%1963100%  3065 100%  5,028 

  
   

 
 

 
 

 
 

  

 

، وبلغ عدد ساعة تدريبية  69,751من تنفيذ   2013تمكن المركز وعلى امتداد عمره الزمني ولغاية نھاية عام  لقد
شكلت اإلناث ما نسبته   . متدرب ومتدربة 71,624 المتدربين الذين شاركوا في ھذه البرامج التدريبية الجادة والمتنوعة إلى 

  .ين بالتفصيل ما تم انجازهوالجدول الالحق يب% . 45.5 والذكور   54.5%

 

الضفة القطاع المجموع

1474

489

1963
2140

925

30653614

1414

5028

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

عدد المشاركين عدد المشاركات المجموع
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 2013 - 1989أعداد المتدربين والساعات التدريبية منذ عام 

عدد الساعات   العام
  التدريبية المنفذة

  مجموع المتدربين  عدد المتدربين الذكور  عدد المتدربات اإلناث

1989  375  140  180  320  
1990  470  210  184  394  
1991  615  271  240  511  
1992  800  352  294  646  
1993  985  512  298  810  
1994  1,225  610  410  1,020  
1995  2,430  1,105  859  1,964  
1996  2,454  1,312  1,026  2,338  
1997  2,967  1,691  516  2,207  
1998  2,101  1,226  390  1,616  
1999  2,142  1,040  622  1,662  
2000  1,449  3,316  2,421  5,737  
2001  1,782  1,573  1,998  3,571  
2002  1,833  1,423  2,015  3,438  
2003  4,042  3,491  3,417  6,908  
2004  2,501  1,659  1,068  2,727  
2005  2,100  1,089  989  2,078  
2006  2,212  1,557  945  2,502  
2007  2,039  1,700  937  2,637  
2008  10,304  2,175  1,613  3,788  
2009  9,986  1,881  1,539  3,420  
2010  3,221  3,727  3,727   7,454  
2011  1,981  1506  1025  2,531  
2012  6,096  2,408  3,909  6,317  
2013  3,641  3,065  1,963  5,028  

  71,624  32,585  39,039  69,751  المجموع 
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 ً   : اإلنسانيةمشاريع اإلغاثة الطارئة والمساعدات : سادسا

يسعى المركز عبر مشاريع اإلغاثة الطارئة التي ينفذھا، إلى تلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين الذين تعرضوا 

للممارسات واإلجراءات اإلسرائيلية القمعية، الناتجة عن الحصار المفروض على قطاع غزة وعمليات اإلغالق 

العتداءات المتكررة على الناس وممتلكاتھم، وتدمير واالحتياجات المتالحقة للتجمعات السكانية، والتوغالت وا

األراضي والمنشآت الزراعية، وعزل للمناطق وبناء جدار الضم والفصل العنصري، ومصادرة األراضي والمياه، 

كل ذلك وغيرھا من الممارسات التعسفية نتجت عنھا ظروف . وتنفيذ سياسة التطھير العرقي في العديد من المناطق

ويعمل المركز عبر شبكة عالقاته المحلية . ة أدت إلى حرمان تلك الفئات من أبسط االحتياجات اإلنسانيةمعيشية صعب

والدولية إلى توفير ما يمكن توفيره لتقديم يد العون والدعم للفئات األكثر تضررا، والسعي للتعويض عن النقص الحاد 

  . في الخدمات األساسية

 2013والطارئة التي نفذھا المركز خالل عام المشاريع واألنشطة االغاثية 

  

  ". الصحة واألمن الغذائي ألسر األطفال الفقراء الذين يعانون من سوء التغذية في غزة"مشروع . 1 

 .أسرة يعاني أطفالھم من سوء التغذية 505يھدف المشروع إلى تعزيز األمن الغذائي وتحسين الوضع الصحي لـ 

  

  :أھم انجازات المشروع 

 تفادة من منتجات أسرة فقيرة من خالل  505ضار على طن من الخ 124زيع تو زارعين في  65االس من صغار الم

 .مدينة غزة والمحافظة الشمالية

  أسرة فقيرة 505كجم من لحوم الدجاج الطازج على  4065توزيع. 

  

  "العادمة اإلصالح واالستبدال العاجل لمولدات الكھرباء الخاصة بمحطات ضخ المياه"مشروع . 2

ة إلى تعزيز مظاھر الحياة الكريمة واآلمنة ألھالي قطاع غزة من خالل ) اوتشا(ساھم  المشروع الممول من  منع كارث

بيئية وصحية محققة نتيجة انقطاع الخدمة في محطات ضخ المجاري في أماكن متفرقة من قطاع غزة بسبب أعطال 

تسعة مولدات كھربائية ضمن محطات ضخ ث تم تنفيذ الصيانة الى حي. في مولدات الكھرباء االحتياطية في المحطات

  .المياه العادمة في قطاع غزة

  

  ".مشروع حماية مصادر الدخل والمساعدات الغذائية في المناطق الفلسطينية المحتلة. "3

ة  ع مؤسس راكة م ذ بالش ول المنف روع المم اھم المش ر"س ار" كي اع بالخض ي القط رة ف ر الفقي م األس ي دع  ف

رة ر الفقي ذائي لألس ن الغ ز األم ي تعزي اھم ف ا س زارعين مم غار الم ن ص ا م الل تأمينھ ن خ ة م م و ،الطازج دع

زارعين غار الم ة لص بل المعيش ن . س ة م ار الطازج راء الخض د لش م التعاق ث ت زارعين  488حي غار الم ن ص م

ن  ر م ع أكث ى  1176وتوزي روات عل ن الخض ن م رة 3597ط تفاد . أس ا واس رري  اً مزارع 26كم ن متض م
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ي  زة ف اع غ ى قط رب عل ت  2012الح ة بلغ ة إجمالي ة بقيم ات النقدي امج للتعويض ن برن دوالر  74989م

  .أمريكي

  

 ":برنامج القسائم الشرائية. "4

فاموا"وال يزال مستمرا بالشراكة مع مؤسسة  2009يسعى البرنامج، الذي يتم تنفيذه منذ عام  وفير االحتياجات ، إ"كس ى ت ل

ذائي من و الضرورية، دام األمن الغ تعزيز التنوع الغذائي للعائالت األكثر فقرا وتھميشا من غير الالجئين، وتعاني من انع

  .متجرا موزعة على أنحاء القطاع 60خالل قسائم شرائية يمكن استعمالھا لشراء المواد الغذائية في 

  :كالتاليغذائية لألسر الفقيرة  قسيمة 487,290تم صرف 

  .شيكل 14قسيمة فئة  20,036 -

  .شيكل 32قسيمة من فئة  2,828 -

  .شيكل 39من فئة  184,006 -

  .شيكل 56قسيمة من فئة   19,095 -

  .شيكل 67قسيمة من فئة  189,374 -

  .شيكل 80قسيمة من فئة  31,268 -

  .شيكل 96قسيمة من فئة  40,683 -

  

  في المناطق الفلسطينية المحتلة مشروع تلبية االحتياجات اإلنسانية الناجمة عن األزمات. 5

  :بريطانيا العديد من األنشطة من أھمھا/ يتضمن المشروع الذي تم تنفيذه بالشراكة مع مؤسسة أكسفام    

 ).فرد 1296(أسرة  241صرف الدفعات األربعة األولى من أصل ستة دفعات من المساعدات المالية النقدية لعدد   -

عامل في اعمال الخدمات العامة في محافظتي غزة وشمال غزة حيث تم  284يوم عمل لعدد  14200توفير  -

 :انجاز ما يلي

 .كم من جزر الشوارع الرئيسية 43تنظيف وتعشيب حوالي  .1

 مصرف من مصارف مياه االمطار 4200تنظيف حوالي  .2

 .طن من النفايات الصلبة 900فرز حوالي  .3

 .الرئيسيةكم من حجر الجبھة في الشوارع  13دھان حوالي  .4

 .كم مربع من المقابر 24تنظيف حوالي  .5

 .كم مربع من الحدائق والمشاتل العامة 157تنظيف حوالي  .6

 .كم مربع 12زراعة وتعشيب ساحة السرايا بمساحة حوالي  .7

 .منزل 3800تنفيذ زيارات توعوية صحية لحوالي  .8

  

 

 



100 
 

 

  :قصة نجاح

  )نحن لم نحلم بحياة أكثر من الحياة(

  : يقول محمد أنيس سالم العماوي

ة نبل ما نستطيع أن  ،ليست المساعدة التي تصنع الفرق" فعله بعد ذلك، نحن من نجعل الحياة ممكنة في سعينا وراء لقم
   ."العيش والحياة بكرامة

ة  ،ينيةتلبية االحتياجات اإلنسانية الناجمة عن األزمات في المناطق الفلسط محمد ھو احد المستفيدين من مشروع المحتل
ية األور ن المفوض ل م ز بتموي ل المرك ن قب ذ م انية والمنف اعدات اإلنس ة للمس و (بي فام ) ايك ة اوكس راف مؤسس بإش

  .البريطانية

ولكن المشكلة تكمن  ،مشكلة في ذاته فالفقر ليس". الفقر رجالً لقتلتهلو كان : "وكما قال الصحابي الجليل علي بن أبي طالب
دما ت رهفي نتائجه عن ى غي داً عل ة اإلنسان ويعيش معتم تھن كرام ان  ،م ا باالطمئن تقرة يشعر فيھ ة مس اة آمن فال يعيش حي

  . والسعادة

ة من العمر ,  محمد العماوي من بيت حانون بشمال قطاع غزة ا البالغ ھو رجل متزوج يعيل أسرته المكونة من طفلتيه ديم
ا ،سنوات 3سنوات وتمارا التي تبلغ  4 ام لطفلتيھ وفير الطع ا صعوبة ت اني دوم ي تع اوي الت د العم ا تغري حيث أن  ،وأمھم

ادر عل، إصابته بإعياء شديد في الظھر ىمحمد زوجھا كان يعمل سابقا في الحفريات مما أدى إل ر ق ال  ىما جعله غي األعم
ا عاطال عن العمل ال يستطيع  ً إعالشاقة فأصبح أب ا ه أسرته، علم ه، بسبب الوضع االقتصادي  ال م يكمل تعليم د ل أن محم

اد عمل صعبة ةجعل فرصوبالتالي  مرحلة الثانوية العامة،ال خالل ما اضطره إلى االنسحاب ألسرته ءالسي اً،  إيج ه الحق ل
  .بل تكاد تكون مستحيلة في ظل الظروف االقتصادية السيئة التي يعاني منھا الجميع في قطاع غزة ال

ديونعندما تعر  ر وال م تعش األسرة . فنا على محمد لم يكن يستطيع إعالة أسرته، ويعتمد على مساعدات الغي ذلك ل نتيجة ل
ة االحتياجات . حياة مستقرة، وكانت تعاني الكثير من المشاكل دمھا مشروع تلبي استفاد محمد من المساعدات النقدية التي يق
دة ستة . ينية المحتلة لألسر الفقيرةاإلنسانية الناجم عن األزمات في المناطق الفلسط ھذه المساعدات تتم على ست دفعات لم

ى ثالث دفعات . أشھر ه حصل محمد عل دار كل دفع ل من . شيكل في كل شھر 250بمق غ البسيط اشترى القلي ذا المبل بھ
ول . المالبس واألحذية المستعملة التي قام بغسلھا وتنظيفھا ليبيعھا في ركن صغير من الشارع د يق ي بيت "محم اس ف الن

  ".حانون فقراء ويعتمدون على المالبس واألحذية المستعملة لسد احتياجاتھم مما ساعد في نجاح عمله الصغير

ا عل ه ووضعنا الصعب"الوضع الحالي  ىتقول الزوجة تعليق ة حيلت ر الغضب بسبب قل ان زوجي سابقا كثي م يكن  ،ك فل
ه ات لطفلتي ب والحفاض يات كالحلي ط األساس أتي بأبس دوره أن ي ى ا. بمق ر عل ا اجب ا م ت دائم تدانةكن دكان،  إلس ن ال م

اد عل ن ىواالعتم ر، ولك ل الخي ارب وأھ اعدة األق ي مس ب  زوج د لطل وء ألح ة دون اللج ا بكرام تطيع إعالتن وم يس الي
  ".مساعدةال

ه اليوم محمد يعيش ". ىاليد العليا خير من اليد السفل: "عليه السالم يمالكر الرسولقول  ىھذا ما يعيدنا إل  مع أسرته في بيت
تاءً  اتالذي بالكاد يستطيع حمايتھم من لسع، الفقير البسيط ادرا عل ،الشمس صيفا والبرد واألمطار ش ة اآلن أصبح ق  ىولكن

ً سد احتياجات أسرته األساسية والعيش بكرامة  ه لتحسين وضع بيت ساعيا ود علي ذي يع غ البسيط ال ه وأسرته من خالل المبل
  . من بيع المالبس واألحذية المستعملة

ده وعندما قابلنا محمد عند ناصية الشارع أمام بسطته البسيطة كان سعيدا جدا  د ي ه دون أن يم ل أطفال يشعر بقيمته كأب يعي
أن تلك المساعدة البسيطة قد غيرت حياته وحياة أطفاله إلى األفضل وبأنه اآلن يستطيع أن يكمل حياته ويشعر  مؤكداً  ،ألحد

  . بأن لديه ما يقدمه ألطفاله بفخر
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 مركز المصادر التنموية
  

ه" مركز معا"استمر  دة لمحتويات ات جدي جرى يو. في تطوير مركز المصادر من حيث إضافة كتب ومراجع ودوري

تمر تحديث المكتبة على الموقع االلكتروني للمركز ة بشكل مس دة المعلومات الخاصة بالمكتب ، لتسھيل البحث في قاع

  . ومحتوياتھا من الكتب والوثائق

رأة،  9,900يوجد في المركز ما يزيد عن  ة والزراعة والم دريب والبيئ ة واإلدارة والت كتاب ووثيقة  في مجاالت التنمي

  .والمكتبة مصنفة على الكومبيوتر ومفتوحة لالستخدام من قبل الجمھور. شرطة واألدلة التدريبيةباإلضافة إلى األ

داء  تمرت بإھ ي اس ة، الت ن المؤسسات الدولي ة وبعض م ة والحكومي ع المؤسسات األھلي ى جمي كرنا إل ه ش ود توجي ون

  .شوراته وتبادلھا مع تلك المؤسساتالمركز بتوزيع من فيه يقومفي ذات الوقت الذي . منشوراتھا الحديثة للمركز

 

 2013إصدارات المركز خالل عام 

أساسيا من المشاريع التنموية التي يتم تنفيذھا، كما أنھا تستخدم كوسيلة توعية وتنمية قدرات  اً تشكل منشورات المركز جزء

. غزارة في اإلنتاج والنشر 2012شھد عام وقد . وسيلة ناجحة في عمل المركز في مجال المناصرة والضغط إلى إضافة

ً من 24المركز من إصدار تمكن و ، إرشاديةالمطبوعات ما بين ورقة حقائق، دليل تدريبي، تقرير صحفي، نشرة  نوعا

وكذلك مجموعة من األفالم القصيرة والتقارير مجلة البيئة والتنمية وحلقات تلفزيونية باللغتين العربية واالنكليزية، 

، وبعض المواقع الخاصة ببعض المشاريع والتي لعب موقع خاص بالمركز على الفيسبوكإضافة إلى . المصورة

  :نذكر من أھم ھذه المنشورات. دورا أساسيا في إنشائھا وتحديثھا ھاالمشاركون في

 :2014األجندة السنوية لعام  .1

    بناة المستقبل دراسة شاملة في أجندة مركز معا للعام الجديد...الشباب 

درات، : من ثالثة محاور-رھم في صنع مستقبل مجتمعاتھم،  وللخبرة الطويلة في التعامل مع فئة الشباب تقديراً لدو اء الق بن

، في أجندته الخامسة لعام "معا" خصص مركز العمل التنموي -رفع الوعي الشبابي، التأييد على المستوى المحلي والوطني

ع الفلس 2014 واجھھم في األراضي موضوع الشباب كمفصل رئيسي في المجتم ي ت اوالً التحديات والفرص الت طيني متن

ـ دود ال ى ح يم عل طيني المق باب الفلس اة الش ن حي انية ع ة انس م لوح اوالً رس ة، مح طينية المحتل اً قضاياه 67الفلس ، وطارح

راد شع ة اف ى جنب مع بقي ا ال وقھم جنب ة بحق دماً والتحرك للمطالب ى  النھوض ق اً الشباب ال د سلطت . بھمللنقاش، داعي وق

ة ى محاور مختلف ة الضوء عل ة االنجليزي تات، الشباب والعمل : األجندة  الصادرة باللغ ادة الفلسطينيين الشباب في الش الق

  .التطوعي، معاناة الشباب جراء االعتقال اإلداري والحبس، وواقع الحياة في القدس المحتلة

  :ميةنمجلة آفاق البيئة والت. 2

ر  دار ونش داد، إص ة 10إع ة اإللكتروني ة والتنمي اق البيئ ة آف ن مجل داد م االت . أع رات المق ت عش تناول

 . ة والتنمية في فلسطينئيوالتحقيقات الصحفية والتقارير حول قضايا البي
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  :باللغة الفرنسية أوراق حقائق مختصرة. 3

تناولت مواضيع متعددة تخص باللغة الفرنسية نشرة مكثفة  15أصدر المركز  ،ضمن سلسلة من أوراق الحقائق المختصرة

   .األغوار

  :تحت العناوين التاليةأفالم بيئية وثائقية  6إعداد، إنتاج وتوزيع  .4

 كابوس الجوع والموت البطيء يطاردھم بين أكوام النفايات: النباشون الصغار 

 مرض محقق.. موت كامن.. تلوث مرعب: غزة تغرق في المياه العادمة 

  اإلسمنتي يطارد األراضي الفلسطينية الخصبة والخضراءالزحف 

  ومولدات قاتلة تحوم في أحياء غزة" مستدام"ظالم  

 الكسارات ومناشير الحجر في الضفة الغربية تنتعش وتستنزف الموارد الطبيعية 

 كارثة بيئية محدقة...التمدد المعماري العشوائي 

 

  :أفالم زراعية قصيرة ھي 3أعداد . 5

  السمكيةالزراعة 

 الزراعة باستخدام المصاطب المرتفعة. 

 حصاد مياه األمطار باستخدام القنوات المائية. 

 

  :إعداد مجموعة من األفالم القصيرة التي تتناول واقع األغوار وھي. 6

 وان د بعن يلم جدي ة" : ف ن الطفول ون م ي   "محروم طينيين ف ال الفلس ة األطف اھرة عمال ى ظ وء عل لط الض يس

ي وادي األردن ة ف رائيلية الزراعي توطنات اإلس ة . المس ي ظل ظروف اقتصادية واجتماعي ال ف ل األطف أتي عم ي

يعمل األطفال . قاسية، وفي ظل ازدياد حدة الفقر والبطالة والتھميش الذي يعانيه المواطنون في األغوار الفلسطينية

ى لألجور اإلسرائيلية 75-50جرة زھيدة تتراوح ما بين بأ دأ . شيكل في اليوم، أي ما يقرب من ثلث الحد األدن ويب

يوم العمل لديھم من الساعة السادسة صباحا وحتى الثانية بعد الظھر، في ظل ظروف صعبة وتحت درجة حرارة 

 .تتجاوز األربعين درجة في فصل الصيف
ر يسلط الفيلم الضوء على ال ين الظروف الغي ا يب عوامل المختلفة التي تدفع األطفال إلى العمل في المستوطنات، كم

 . إنسانية التي يعيشھا ھؤالء األطفال الذين حرموا من طفولتھم

دة  م المتح وق اإلنسان ومؤسسات األم يشكل الفيلم صرخة لجميع الجھات الحكومية واألھلية وكذلك لمؤسسات حق

 .وإيجاد الحلول التي تحمي أطفالنا من االستغالل ومن أبسط حقوقھم اإلنسانية ،ةلالھتمام بھذه المشكل

 طاقات جبارة تبحث عن الفرص: شباب األغوار. 

 مناطق إطالق النار تتحول لترفيه المستوطنين. 

 الممارسات اإلسرائيلية في األغوار. 

 ذوي اإلعاقة في مناطق ج في األغوار الفلسطينية. 

  www.maan-ctr.org:األفالم عبر زيارة موقع المركز االلكترونييمكن مشاھدة جميع 
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 :في جريدة القدس قارير بيئية صحفيةت. 7

تقريرا بيئيا تناولت تلك التقارير العديد من المشاكل والقضايا البيئية التي تشكل تحديات  58المركز على مدار العام  نشر

نشرت جميعھا في جريدة القدس وقام بإعدادھا فريق معا البيئي إضافة إلى . حقيقية لبيئتنا وصحتنا بل ولوجودنا المستقبلي

 .لتنميةالبيئة واآفاق بعض الصحفيين الذين يكتبون بشكل دوري في مجلة 

 

  :من النشرة الشھرية حول األغوار تحت عنوان اً عدد 12أصدر المركز  .8

MA’AN’s Jordan Valley Monthly Update 

MA’AN’s monthly updates are not intended to be a news source, but instead 

  region. offer information that is relevant or underreported in the 

 

  .بتصميم جميل وبالعشرات من الصور التي تعكس نشاط المركز لذلك العام 2012إصدار التقرير السنوي لعام . 9

  :أصدر المركز نشرة باللغة االنجليزية حول واقع الشباب في األغوار تحت عنوان. 10

 Limited Opportunities: The Labor Market for Palestinian Youth in the Jordan Valley 

  

  :أصدر المركز حالة دراسية حول مشروع األمن الغذائي تحت عنوان. 11

Case Studies of Resilience and Livelihoods Building Among Vulnerable Palestinian Farmers 

and Women. 

  :يال انخربش. 12

  .االيجابية في الحياةيم قتركز على ال لألطفال أغانٍ  8أصدر المركز ألبوم غنائي، يحتوي على 

  . فلسطين أشجار: باللغتين العربية واالنكليزية تحت عنوانين أصدر المركز كتيب. 13 

  . للصقيع المقاومة األصناف :األول الكتيب

 للصقيع  المقاومة غير األصناف :الثاني الكتيب

 "الشمالية األغوار في المناخي التغير مع التكيف تعزيز" مشروع ضمن المستدامة الزراعة حول تانإرشادي وھما نشرتان

 Trees for Palestine  

Booklet I: Frost tolerant species Fostering Adaptation to Climate Change among Farming 

Systems in the northern Jordan Valley project 

ة وصل عدد المشتركين الخاص بالمركز حيث على الفيسبوك نرجو متابعتنا  ى نھاي ام حت ر من  2013ع ى أكث  19,000إل

 .متابع

  :موقع المركز وھول زيارتكمعلى جميع منشورات المركز من خالل  االطالعيمكنكم كما 

ctr.org-www.maan 
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  والحمالت الوطنية والدولية المركز في الشبكات واألجسامدور 

  

 عضوية المركز: أوال

  PNGOشبكة المؤسسات األھلية  -1

انتخب المركز لمجلس إدارتھا لعدة دورات ، وقد 1993يعتبر المركز من األعضاء المؤسسين للشبكة عام 

كما أعيد انتخاب المركز لدورة . لدورة جديدة بأعلى األصوات 2010انتخاب المركز عام  أعيدوقد . متتالية

. المركز عبر عضويته العديد من الملفات الھامة المحلية والدوليةويتابع جديدة حاصدا ثاني أعلى األصوات، 

كما يشارك مدير فرع المركز في غزة في عضوية الھيئة العامة وبعض لجانھا . يمثل المركز مديرھا العام

  .المختصة

   PENGONالشبكة الفلسطينية للمؤسسات البيئية  -2

المؤسسين وعضو منتخب  في مجلس إدارتھا منذ ويعتبر المركز من األعضاء  1996تأسست الشبكة عام 

تسعى إلى الدفاع والحفاظ على البيئة . مؤسسة تعمل في المجال البيئي 14تضم الشبكة  في عضويتھا . تأسيسھا

 إدارةويشارك المركز في مجلس  Friends of the Earth الفلسطينية وقد اعترف بالشبكة كفرع لمنظمة

   .عالم البيئيبرنامج اإل ولؤمسالشبكة عبر 

   

   EWASH/  The Emergency Water, Sanitation & Hygiene/ oPt:ائتالف -3

، والصحةألمم المتحدة التي تعمل في مجال المياه امؤسسة دولية وأھلية ومنظمات  30وھو ائتالف مكون من 

لھذا التجمع منذ عدة تم انتخاب مركز معا ممثال عن المؤسسات األھلية في الھيئة التنسيقية . 2002تأسس عام 

  .في اللجنة التنسيقية في الضفة والقطاعالمركز يشارك  .سنوات

  

   FADOCشبكة  -4

تضم عدداً كبيراً من المؤسسات  الدولية من أجل التغيير المجتمعيوھي ائتالف من مجموعة من المؤسسات 

ويعتبر المركز من المؤسسات النشيطة في  .الدولية في إفريقيا، وأمريكا الالتينية، وفلسطين، وفرنسا والمغرب

  .يمثل المركز في ھذه الشبكة مديرة البرامج في المركز. ھذا التجمع

 

  HCTعضوية  -5

اطق  ي المن انية ف اعدات اإلنس ن المس ؤول ع ق المس ي الفري ام ف ديره الع ر م ز عب ارك المرك يش

ة دة  Humanitarian Country Teamالمحتل م المتح ات األم ي مؤسس دراء وممثل ن م كل م ذي يتش ، وال

دخالت متابعة والفريق مسؤول عن . المؤسسات الفلسطينية األھليةشبكة والمؤسسات الدولية، ممثال عن  جميع الت

  . اإلنسانية في الضفة والقطاع
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  HRFعضوية  -6

يشارك المركز عبر مديره العام ممثال لشبكة المؤسسات األھلية في المجلس االستشاري لصندوق 

شارك فيه تيعتبر ھذا اإلطار الذي  .Humanitarian Response Fundاالستجابة اإلنساني 

OCHA  الطارئة في الضفة والقطاعاإلنسانية ع دعم المشاريوالدول المانحة مسؤوال عن.  

 Clusters ـعبر مجموعة من كوادر المركز في العديد من اللجان القطاعية، ما تسمى بيشارك المركز  -7

 .وخاصة تجمع التعليم والحماية والمناصرة والضغط

حول الواقع الفلسطيني،  وھولنديةمحاضرات منفصلة لوفود استرالية وفرنسية  3قدم مدير عام المركز  -8

قع ودور المؤسسات األھلية في النضال الوطني وعن آفاق ومحددات التنمية في فلسطين، وعن وا

 .وتعزيز صمود الناس

شخصا من  150شارك فيھا ما يقرب من  ،تعريفية إلى األغوار رحالت 10 خالل العام نظم المركز -9

أعضاء برلمان، وصحفيين، وناشطين، وطلبة  من بية وأمريكية واسترالية وكندية،جنسيات أورو

تشمل ھذه الرحالت . مؤسسات دولية وأمم متحدة وأھليةغربية، وممثليات جامعيين وموظفين من 

عقد لقاءات مع مجالس محلية ولجان شعبية  إلى إضافةزيارات لمناطق متعددة من األغوار، 

التي  اإلسرائيليةومسؤولين تربويين ومؤسسات قاعدية، بھدف التعرف على واقع األغوار واالنتھاكات 

 من أراضٍ  ىتھجيرھم وبالتالي السيطرة على ما تبقوار بھدف تمارس يوميا بحق مواطني األغ

. لقد بات ھذا النشاط معروفا لكل المؤسسات الدولية ووسيلة مباشرة لمعرفة الواقع عن قرب. زراعية

وقد ساھم العديد من الذين شاركوا في ھذا البرنامج بكتابة مقاالت وتقارير صحفية نشرت في العديد من 

  . وسائل اإلعالم

  

  :مشاركة المركز في االجتماعات واللقاءات التنموية المختلفة: ثانيا

o  يشارك المركز في عضوية اللجنة التأسيسية الخاصة بالمنتدى الفلسطيني لتحسين سبل العيش ومكافحة الفقر

 .UNDP وذلك تحت رعاية 

o يشارك المركز عبر مديره العام ومدير الفرع في غزة وبعض الموظفين المفوضين في كافة الفعاليات الخاصة بـ : 

  شبكة المنظمات األھلية 

  اجتماعات القطاع الزراعي 

 االجتماعات مع الممولين وسياسات التمويل في فلسطين . 

 اه المشاركة في اجتماعات ونشاطات شبكة المؤسسات المختصة بالميEWASH  . 

  مشاركة المركز في االجتماعات القطاعية الخاصة بالخطط المستقبلية للعمل في قطاع غزة

 .ضمن عدد من القطاعات الفرعية، عبر مدير الفرع ومدير البرامج

  شارك المركز في العشرات من االجتماعات واللقاءات التنموية المختلفة مع المؤسسات األھلية

حكومية، وأعضاء (باإلضافة إلى االجتماع مع العديد من الوفود الدولية والحكومية والدولية، 

وقد ھدفت تلك ) برلمانات، ومؤسسات دولية، وممثلين عن مؤسسات تابعة لألمم المتحدة

  :االجتماعات إلى
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حشد التأييد للقضية الفلسطينية بوجه عام، وفضح االنتھاكات اإلسرائيلية اليومية ضد شعبنا وأرضنا  -

  .اتنا، وتحديد االحتياجات واألولويات التنموية واإلغاثية لشعبنا ومؤسساتهومؤسس

الضغط والتأثير على المؤسسات والوفود الدولية؛ للتأثير في سياسات بالدھا تجاه تمويل البرامج  -

 .والمشاريع التنموية في فلسطين

ى الصعيد السياسي أم طرح موقف المجتمع المدني ومؤسساته األھلية تجاه ما يجري سواء أكان عل -

 .التنموي

  :أما اللقاءات على المستوى المحلي فھدفت إلى 

  .توحيد مواقف المؤسسات األھلية من جملة المواضيع والقضايا على المستوى الوطني والتنموي -

  .تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين المؤسسات الفلسطينية -

  .المؤسساتتطوير مستوى التشبيك والعمل الجماعي بين  -

  .ممارسة الضغط والتأثير في السياسات الفلسطينية في المجاالت التنموية المختلفة -

  .التعبير عن مواقف المؤسسات األھلية تجاه ما يجري من أحداث -

  .تعزيز وتطوير الشبكات واألجسام الممثلة للمؤسسات األھلية -

 

  .ر اإلستراتيجية القطاعية للزراعةشارك مدير عام المركز في اللجنة التي أنيط بھا تطوي: ثالثا
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  نشاطات وانجازات أخرى متنوعة

  التطوير المؤسسي للمركز

  .للمركز وفروعه، لتعزيز كفاءة العمل المحمولة تم توفير مجموعة من األجھزة المكتبية والحواسيب   -

ليصبح االتصال داخلي بين الكادر الرئيس في المركز  IB Phones ـربط بعض المكاتب في غزة برام هللا عبر ال   -

  .لتقليل التكلفة

مع شركة االتصاالت لتسھيل وتسريع  Fiber Opticت في المركز عبر ربط المركز بخط تطوير سرعة االنترن   -

  .االتصال وخاصة للدائرة المالية التي ترتبط بخط مباشر مع شركة بيسان

لتطوير العمل في مجال  Archive  HR +على برنامج بيسان لتشمل Two Modulesإضافة وحدتين جديدتين    -

ى النظام،  ا عل ائق وتخزينھ ع الوث ر المسح الضوئي لجمي بية عب شؤون الموظفين وتوثيق جميع العمليات المحاس

زكما تم  ي احتياجات المرك أمل ن. الطلب من الشركة إدخال إضافات على الوحدة الخاصة بشؤون الموظفين لتلب

 .ليجري استخدامه 2014أن تتم اإلضافات خالل عام 

  :تطوير كادر المركز -

. يسعى المركز إلى االستثمار في كادر المركز وتطوير قدرات العاملين فيه لتحسين كفاءتھم وفاعليتھم ومھنيتھم

 20وقد شارك فقد مكن المركز مجموعة من موظفيه من المشاركة في دورات تدريبية تتوافق ومجاالت عملھم، 

كما أوفد المركز بعض الموظفين إلى خارج . في الضفة والقطاع 2013في دورات تدريبية خالل عام  اموظف

للمساھمة في  تبادلية مع مؤسسات عربية ودولية زيارات وتحديدا إلى فيتنام وكمبوديا وانكلترا ضمن الوطن

  .التعرف على تجارب اآلخرين وعلى التعريف بالتجربة الفلسطينية في المجال التنموي

  :في القطاع مشتل للمركز   -

بتشتيل الشتل واألشجار المركز بدأ  ،تجھيز مشتل كامل خاص بالمركز في قطاع غزة 2013تم خالل عام ي    

 .بنوعية جيدة بدعم من مؤسسة أفيدا

 

 :الھيئة العامة للمركزاجتماع 

الھالل األحمر في رام هللا  االجتماع السنوي العادي  للھيئة العامة في قاعة 2013 كانون أول 18عقد المركز بتاريخ 

وبمشاركة ممثل عن وزارة  الھيئة العامة للمركزواسعة من  ةشاركبم. وقاعة المركز في غزة عبر الفيديو كونفرنس

إضافة إلى تقديم توجيھات  وإقرارھا،  2012م مناقشة التقارير المالية واإلدارية الخاصة بعام ت. التدقيقالزراعة وشركة 

  .خاصة بالمرحلة القادمة
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  2013 لعام للمركز الداعمة والجھات الدوليون الشركاء

مؤسسة دولية  29، من 2012تمكن المركز من الحصول على تمويل لمشاريعه، التي نفذت أو أستكمل تنفيذھا خالل عام 
  .والجدول التالي يبين أسماء تلك المؤسسات. وعربية

Arab Fund For Economic & Social Development 1  الصندوق العربي للتنمية االجتماعية واالقتصادية  

AFPS 2  جمعية التضامن فلسطين فرنسا  

APHEDA/ Australian Government  االسترالية استراليا والحكومة/ افيدا  3 

British Council 4 المجلس الثقافي البريطاني 

CARE International 5 مؤسسة كير الدولية 

Cordaid 6 كورد ايد 

CRS 7 مؤسسة اإلغاثة خدمات الكاثوليكية 

Dan Church Aid (DCA) 8 دينيش تشيرش ايد 

German Agency for International Cooperation  للتعاون الدولي األلمانيةالوكالة  9 

GEF/ SGP/ UNDP 
برنامج األمم / برنامج المنح الصغيرة/ مرفق البيئة العالمي

 المتحدة اإلنمائي
10 

Heinrich Boll Stiftung 11 مؤسسة ھنريش بول  

IFAD/International Fund For Agricultural 
Development 

  12  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

Kadoorie Foundation 13  مؤسسة كادوري  

Ministry of Agriculture/ PNA 14  وزارة الزراعة  

NGO Development Center(NDC) 15  مركز تطوير المؤسسات األھلية  

Norwegian  Representative Office 16 ةمكتب الممثلية النرويجي  

Oxfam/ GB 17  بريطانيا -مؤسسة اكسفام  

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/ 
OCHA 

  18 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

OPEC Fund for international Development 19  صندوق أوبيك للتنمية الدولية  

Spanish Cooperation for Development/AECID 20  وكالة التنمية االسبانية  

Save the Children International  21  الطفل إنقاذمؤسسة  

SOLIDARITE SOCIALISTE/ Belgium  22  االشتراكي البلجيكيمؤسسة التضامن  

UNDP 23 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

Tide Founation 24 مؤسسة تايد 

UNICEF 25  اليونيسيف/ صندوق األمم المتحدة للطفولة  

UN- Women 26  ھيئة األمم المتحدة للمرأة  

UWAC/ EU 27  اتحاد لجان العمل الزراعي بدعم من االتحاد األوروبي  

Welfare Association 28  مؤسسة التعاون 

World Vision 29  مؤسسة الرؤية العالمية  
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 الھيكل التنظيمي للمركز

  ين األول يمثل الحاكمية والثاني يمثل اإلدارة التنفيذيةئتنقسم ھيكلية المركز إلى جز

  :حاكمية المركز

 الھيئة العامة -1

 عن المسؤولة وھي المركز؛ واستراتيجيات سياسات عضوا، بتحديد 52من  والمؤلفة للمركز، العامة الھيئة تقوم

 .اإلستراتيجية وأھدافه بسياساته المتعلقة والقرارات للمركز العامة باألھداف المتعلقة القرارات اتخاذ

 المجتمعية، التنمية األعمال، وإدارة والزراعة كاالقتصاد شتى مجاالت في الخبراء من مجموعة العامة الھيئة تضم

 الھيئة أعضاء وينتمي. الخ...الدولي القانون التعليم، والھندسة، اإلنسانية، العلوم المالية، والصحة، المرأة دراسات

  .األھلي والعمل التنموية المجاالت في جيدة خبرة األعضاء معظم ولدى فلسطين؛ في جغرافية مناطق عدة إلى العامة

  :للمركز مرتبة حسب األبجدية وھم العامة الھيئة أعضاء أسماء يبين التالي والجدول

  نجاد صالح غنام لبنى  برنارد الشوملي ربحي سليمان قطامش  الشطلي إبراھيم عبد هللا

  نضال محمد العزة  ليلي الياس حبش زياد داود عبد هللا  أحمد حسن أبو غوش

 نزر خليل جريس الحلتة لونا الياس جميل سعادة سامي صليبا خضر  احمد شحادة زھران

  محمد ماھر ھاشم المبيض  ليليان ترزي سلوى البرغوثي الفقيه أليكس شفيق كتاب

  مراقب/ ممثل منتخب عن الموظفين  ھدى بھجت محمود لبان سمر ميخائيل حصري أمل ترزي

   صافيماھر صالح  سمير عثمان حليلة  إياد الھامي جودة

    محمد روحي عزت شعث سيف الدين عبد هللا الديك  بسام حامد الولويل

    مجدي يعقوب الشوملي طلعت اسعد ابراھيم بظاظو  بسام سابا يوسف مصلح

    مكارم عبد الرازق عوض عبد الفتاح القلقيلي  بسمة خضر أبو صوي

    مصطفى محمد الكحلوت عرفات حسين عصفور  جبر سليمان قديح

   مھا صبحي أبو شوشة عواد عمر عثمان الحروب  حلو ميخائيلجيھان 

    منال محمد حسين النجار  عمر عبد الرازق  حسام عبد الكريم المدھون

    منير زريف رفيدي  عودة شحادة الزغموري حنين صبري العقاد

   ميس الريم صالح زحيكة  عيسى جميل شحادة  راجي جميل مصلح

    نائل أحمد يونس   حصريكارول نقوال  رانية ياسر جبر

    نازك سعيد عنبتاوي   كرم زكي أمين بدر رامز سمير صالح خلف
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 مجلس اإلدارة -2

نتين كل أعضائھا من 9 بانتخاب للمركز العامة الھيئة تقوم ع .اإلدارة مجلس لعضوية س ى ويق  اإلدارة مجلس كاھل عل
ذھا، التي والبرامج المشاريع وعلى واستراتيجياته المركز سياسات تنفيذ على والمراقبة، والمتابعة اإلشراف، مسؤولية  ينف

  .وأھدافه المركز رسالة لتحقيق العام، المدير مع قرب عن العمل خالل من

 
 
 

نساء
38%

رجال
62%

توزيع أعضاء الھيئة العامة وفق الجنس

3 5
8

20

32

52

نساء رجال المجموع

توزيع أعضاء مجلس االدارة والھيئة العامة وفق الجنس

مجلس ادارة الھيئة العامة
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قامت الجمعية العمومية بانتخاب مجلس إدارة جديد بعد انتھاء مدة المجلس السابق التي استمرت  11/10/2012بتاريخ 

  :المنتخباإلدارة  ن أسماء مجلسيوالجدول التالي يب .عامين

  الموقع  االسم
  اإلدارة مجلس رئيس  راجي مصلح

  الرئيس نائب  البشيتي منال
  الصندوق أمين  أحمد حسن أبو غوش
  أمين السر أحمد حسن أبو غوش

  )بسبب السفر الحقاستقال ا(عضو   سامي أبو سلطان
  عضو  مكارم عوض

  عضو  ابراھيم الشطلي
  عضو   حنين العقاد

  عضو  سيف الدين الديك
 

  :لجان مجلس اإلدارة -3
ة اإلدارة مجلس عن ينبثق ة اللجن ي المالي ى تشرف الت ة األمور عل ز، المالي يس عضويتھا في وتضم للمرك  المجلس رئ
دير العام المدير إلى إضافة الصندوق، وأمين الي، والم ة الم ادر توظيف عن المسؤولة التوظيف ولجن ذي الك  يحتاجه ال

  .الموظفين وشؤون اإلدارية الشؤون دليل عليھا ينص التي التوظيف وإجراءات سياسات وفق المركز،
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  فريق البرنامج
)مدراء البرامج والمدير المالي(

مسؤول اإلعالم والضغط 

 الھيكلية التنظيمية للمركز
الھيئة العامة

اللجنة المالية مجلس اإلدارة  لجنة التوظيف

السكرتيرة 
 التنفيذية

 المدير المالي

المدير العام

 مدير البرامج

 المحاسب الرئيس

 مدير فرع غزة

مدير فرع جنين

متابعةال ومنسق

سؤول 
م

وحدة المتابعة 
شاريع

وتخطيط الم  

  مسؤول
 برنامج األمن الغذائي

  مسؤول 
 برنامج الطالئع والشباب

 مسؤول 
المرأة تمكين برنامج  

 مسؤول
مية المجتمعيةنبرنامج الت  

  وبرنامج الطوارئ والمساعدات اإلنسانية

 مسؤول 
 برنامج اإلعالم البيئي

مسؤول تكنولوجيا المعلومات
المراسل

غزةالھيكلية اإلدارية لفرع 

 مدراء ومنسقو المشاريع المتعددة التي تقع ضمن البرامج الستة

 محاسبين

 مساعدة مالية

مسؤول 
 المشتريات

ساعد مدير 
م

ج
 البرام
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 :اإلدارة التنفيذية
  

 : المدير العام - 1
وھو الزميل سامي خضر، الذي يقود المركز مع الطاقم اإلداري تحت إشراف مجلس اإلدارة وعلى أساس التعاون 

  .والتكامل والعمل كفريق منسجم بالرؤية، ويعمل وفق رسالة واحدة

  

 :والمسؤول المالي المدير المالي - 2

المسؤول عن الدائرة المالية في الضفة والقطاع بكل أنشطتھا ومجاالت عملھا، عبر الزميل ناصر النابلسي وھو 

المالي في فرع  ولؤوالمس الزميلة رانيا الجعبري، المالي في رام هللا ولؤالمس هطاقم مھني مختص يشرف علي

  .من المدير المالين يولتؤمس نالزميلتا كونتطاقم فني مختص و اميساندھالزميلة منال الحسنات غزة 

  

 :مدير البرامج - 3

تابع البرامج تعن برامج المركز في الضفة والقطاع، و ىاألول ةالمسؤولوھي  ي الزميلة ساندرا رشيدوھ

تابع ما يجري في فرع المركز في تو. والمشاريع التي تنفذ ضمن كل برنامج من خالل مسؤولي البرامج المختلفة

، الذي بدوره يكون مسؤوال عن مدراء البرامج في الزميل لؤي الوحيدي البرامج في القطاعغزة عبر مسؤول 

  .القطاع

  

  :مدير فرع غزة -4

وال عن كل ما ؤيعتبر فرع غزة فرعا كبيرا من حيث الكادر والمشاريع، ويديره الزميل جبر قديح الذي يكون مس

ون اللوجستية ومدير المتابعة ؤون الموظفين والشؤومدير شول المالي ومدير البرامج ؤعبر المس ،يجري بالفرع

  .حسين ويكون مسؤوال تجاه المدير العام للمركزأبو وتجنيد المصادر الزميل إيھاب 

  

وھو الزميل باسل دبور مسؤول شؤون الموظفين  :في غزة الشؤون اللوجستية وشؤون الموظفين ولؤمس -5

 . في غزة والشؤون اللوجستية والتي تشمل المشتريات

  

ول عن ادارة جميع المشتريات في المركز ؤوھو الزميل محمود طه، المس :ول المشتريات في رام هللاؤمس  -6

  .وال تجاه المدير الماليؤوفق النظام الخاص بذلك ويكون مس
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 إدارة البرنامجفريق  -7

يعمل الفريق بشقيه في الضفة والقطاع بشكل متكامل ومتناغم، ولكن وبسبب خصوصية الوضع في القطاع 

وصعوبة التواصل، يعمل شقا الفريق بدرجة عالية من المرونة التي يفرضھا الواقع القائم، مع الحفاظ على وحدة 

ويشرف المدير العام والمدير المالي . رؤية ورسالة وأھداف المركز إلىالمركز وتكامل برامجه ومشاريعه استنادا 

في غزة الزميلة منال  والمسؤول المالي ،الزميل جبر قديح ومدير البرامج على سير العمل عبر مدير الفرع

  :والجدول التالي يبين ذلك. ومسؤول البرامج في القطاع الحسنات

  
  األسم  الوظيفة

  :الضفة

 سامي خضر   المدير العام   

  ساندرا رشيد  مدير البرامج   

  ناصر النابلسي  المدير المالي   

 رانيا الجعبري  المالي  ولؤالمس  

 جوني مسلم  برنامج األمن الغذائي والتطوير الزراعي  ولؤمس   

 جورج كرزم  برنامج اإلعالم البيئي  ولؤمس   

 غادة القدومي    برنامج الشباب والطالئع  ولؤمس  

 تغريد دعيبس  برنامج تطوير المرأة  ولؤمس  

 برنامج التنمية المجتمعية  ولؤمس    

 وھيب حنني  تكنولوجيا المعلومات  ولؤمس  

 سامي بكر  وحدة المتابعة وتخطيط المشاريع ولؤمس  

 محمود طه  ول المشتريات ؤمس  

  :فرع غزة

  جبر قديح  مدير الفرع  

  لؤي الوحيدي  مسؤول البرامج  

  منال حسنات  المسؤول المالي  

  إيھاب أبو حسين  مسؤول المتابعة وتجنيد األموال  

 مسؤول برنامج الزراعة، األمن الغذائي، المياه والبيئة    

  باسل دبور  مدير الشؤون اللوجستية وشؤون الموظفين  

 ليلى البيومي  برنامج التنمية المجتمعية  ولؤمس  

 رغدة رمضان  تكنولوجيا المعلومات  ولؤمس  

  :فرع جنين

 حسن أبو الرب  مدير الفرع  

 
 :جنين فرعير مد -8

والمكون من مجموعة من  الزميل حسن أبو الرب حيث يقوم بإدارة الفرع والكادر العامل فيه يدير فرع جنين
  .المھندسين الزراعيين
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 مدراء البرامج  -9

ذ  ى تنفي ذين يشرفون عل ة من خالل مجموعة من ھم مدراء البرامج التنموية في الضفة والقطاع، وال رامج التنموي الب

  .مدراء ومنسقي المشاريع

  

  المشاريع ومدراء ومنسقال -10

ى أساس إعطاء  سياسة وفق اإلدارة مجلس من يعين مھني تنفيذي طاقم المركز في يعمل ة، عل فافة ومعلن واضحة وش

  .الفرص المتكافئة للجميع على أسس مھنية

  :والقاعديةالشراكة مع المؤسسات األھلية 

ة  235مع ما يزيد عن  2012عمل المركز خالل عام  ة ومؤسسة أھلي ين وزارة وبلدي ا ب مؤسسة فلسطينية توزعت م

ة بابي ومؤسسة قاعدي ادي ش رام . ومركز نسوي ون ى أساس الشراكة واالحت ذه المؤسسات عل ة مع ھ تندت العالق اس

  . والعالقة التكاملية
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