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اإلهـــداء

إلى الرقم الصعب “شعبنا الصامد” رغم كل المحبطات

إلى شق الوطن المنسي “غـــزة”... أنتِ بشعبكِ المعنى الحقيقي للبقــاء 
والشمعة التي تنير الليلة الظلماء

إلى نصفنا اآلخر “المرأة”...معـك تكتمل النجاحات

إلى العنفوان األبدي “شبابنا” بيدكم تُصنع الحرية ويُبنى الوطن

لكم ومعكم نهدي “انجازاتنا” لعام 2015
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 من نحن؟

مؤسسة فلسطينية أهلية تنموية مستقلة وغري هادفة للربح، تعمل يف التنمية املجتمعية والتطوير املؤسيس 
عىل املستوى الوطني. تأسست يف مدينة القدس يف كانون ثاني عام 1989، ولديها فروع يف الضفة الغربية وقطاع 

غزة.

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

التعددية، سيادة القانون، العدالة واحرتام حقوق اإلنسان.

رسالتنا
املشاركة والعمل يدا بيد مع املؤسسات األهلية والقاعدية واللجان الشعبية، يف املناطق األكثر فقرا وتهميشا، 
لتعزيز صمود الناس وزيادة اعتمادهم عىل ذاتهم، وتمكينهم ألخذ زمام القيادة يف تنمية مجتمعاتهم، تحسني 

نوعية حياتهم، واإلسهام يف تحقيق التنمية البرشية املستدامة. 

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

تحسني مستوى األمن الغذائي عىل املستويني األرسي واملجتمعي. . 1

تطوير قدرات املؤسسات األهلية والقاعدية واللجان الشعبية.. 2

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

تمكني الشباب والنساء ألخذ دورهم يف التنمية املجتمعية.. 4

حماية وتطوير البيئة الفلسطينية والقطاع الزراعي.. 5

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

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

تكريس وتجسيد املبادئ العاملية لحقوق اإلنسان وحرياته عىل صعيد املجتمع الفلسطيني والدفاع عن حقوق . 8
اإلنسان الفلسطيني بمختلف الوسائل واألساليب املرشوعة بموجب القوانني املحلية واملواثيق الدولية.

حشد وتكريس التأييد الدويل الحكومي وغري الحكومي لحقوق الشعب الفلسطيني املرشوعة ويف مقدمتها . 9
حق تقرير املصري والسيادة الدائمة عىل موارده وثرواته، والدفاع عن قضايا الفقراء واملهمشني عىل املستوى 

املجتمعي والوطني والدويل.
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استراتيجياتنا العامة:
املنارصة واملرافعة وحشد التأييد والدفاع عن الحقوق. 1

التطوير والبناء املؤسيس وتطوير املصادر البرشية. 2

تقديم الخدمات التنموية والطارئة. 3

تعزيز وتطوير الوعي الفردي واملجتمعي. 4

التشبيك والتنسيق والتعاون والتشاور مع املؤسسات املحلية والعربية والدولية. 5

التمكني االقتصادي. 6

برامجنا:
برنامج التطوير الزراعي وتعزيز األمن الغذائي. 1

برنامج التنمية املجتمعية . 2

برنامج تنمية وتمكني املرأة. 3

برنامج تطوير وتمكني الشباب والطالئع. 4

برنامج حماية البيئة الفلسطينية. 5

برنامج اإلغاثة والطوارئ . 6

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

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

اللجان الشعبية. 2

املزارعني واملزارعات والصيادين. 3

الشباب والطالئع. 4

املرأة الريفية. 5

قيمنا الناظمة ومبادئنا ومعتقداتنا
ينطلق املركز من جملة من القيم واملبادئ واملعتقدات التي تشكل بمجموعها املنظومة القيمية املوجهة للمركز ومنها مدونة 

سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية، ومجموعة من السياسات الداخلية. تمّكن منظومة القيم واملبادئ هذه قيادة املركز 

وموظفيه، من تقديم الخدمات والتواصل مع األطراف ذات العالقة. كما تشكل مصدر إلهام لتوجهات املركز ومسؤوليته 

ودوره الوطني كمؤسسة أهلية تنموية اتجاه تحقيق رسالته. 
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الشفافية: 

يلتزم مركز معاً بمبدأ الحق يف املعرفة وتوفري املعلومات املوثوقة واآلنية إىل أصحاب العالقة يف املجتمع الفلسطيني، بما يضمن 

املتبعة  واملالية  اإلدارية  السياسات  حول  واملانحني  والرسمية  الرشيكة  واملؤسسات  واملستفيدين  العامة  الهيئة  مع  االنفتاح 

واإلجراءات والتقارير والخدمات، باإلضافة إىل إعالن ميزانيته املدققة يف التقارير السنوية ونرشها عىل موقعه اإللكرتوني. 

املساءلة: 

يخضع املركز للمساءلة يف عالقته مع جميع األطراف التي يعمل معها، ابتداًء من الفئات املستفيدة واملؤسسات الحكومية 

ومؤسسات املجتمع املدني، والرشكاء يف التنمية. ولذلك نسرتشد يف عملنا عىل وجود آليات لتقديم التقارير حول استخدامنا 

ملواردنا املالية والبرشية واملادية. تقر قيادة املركز بتحملها مسؤولية قراراتها أو أية إخفاقات يف تحقيق توجهات املركز 

اإلسرتاتيجية ورؤيته.

املشاركة: 

يلتزم املركز بمشاركة جميع املستفيدين من مؤسسات وأفراد يف اتخاد القرارات التي تخصهم، من بداية تحديد احتياجاتهم، 

إىل تصميم التدخالت التنموية وتنفيذها وتقييمها باملشاركة. كما يلتزم بتسهيل عملية نقل املعرفة بني املؤسسات األهلية 

ومختلف األطراف ذات العالقة، من خالل عمليات مشاركة وتشاور دورية فيما يتعلق بسياساتنا ومنهجياتنا وتوجهاتنا 

للموظفني  الفاعلة  املشاركة  بأهمية  املركز  يؤمن  الداخيل،  املستوى  عىل  أما  أجلها.  من  نعمل  التي  الفئات  ما يخص  وكل 

واملوظفات يف تعزيز عملية صنع القرار بآرائهم وخرباتهم ووجهات نظرهم.

الرشاكة: 

إقامة  بأهمية  نؤمن  أجلها،  نعمل من  التي  الفئات  املقدمة ومصلحة  الخدمات  تكامل  التنموي لضمان  كجزء من توجهنا 

الرشاكات وبناء التحالفات مع جميع األطراف املعنية يف التنمية، من مؤسسات مجتمع مدني وحكومية وائتالفات وطنية 

ودولية، ومؤسسات محلية وقاعدية مجتمعية. 

االلتزام باألولويات والحقوق الوطنية والتنموية والجرأة يف طرحها: 

يلتزم املركز باستمرار طرح قضايا وحقوق املجتمعات املحلية، وبالرتكيز عىل املجتمعات املهمشة، باإلضافة إىل الجرأة يف 

طرح هذه القضايا واملتابعة واإلرصار عىل مواقفه االجتماعية والسياسية، وعدم املساومة يف ذلك. نرفض التمويل املرشوط 

سياسياً، والذي يتعارض مع مواقفنا وأسسنا الوطنية، والذي يمس بمرشوعية النضال الوطني الفلسطيني لنيل الحرية 

واالستقالل وحق تقرير املصري، وأي تمويل يتعارض مع قيم العمل األهيل الفلسطيني. 

االستقاللية واملهنية وعدم الفئوية: 

الحفاظ عىل استقاللية املركز من أي انتماء سيايس فئوي أو طائفي أو ديني والحفاظ عىل املهنية يف التعامل مع املستفيدين 

واملؤسسات الرشيكة واملمولني واألطراف الذين نتعاقد معهم لتقديم الخدمات، وذلك من خالل وضوح السياسات واإلجراءات 

املالية واإلدارية ومنهجيات العمل التنموية التي نعتمدها.
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العدل واملساواة: 

يلتزم املركز بمعاملة األفراد واملجموعات، سواء املستفيدين أو املوظفني أو رشكائه، عىل أنهم سواسية تحت مظلة تكافؤ 

الفرص. كما نلتزم بعدم التمييز الطائفي و/أو السيايس و/أو العائيل و/أو الجغرايف و/أو عىل أساس النوع االجتماعي و/

أو الخلفية االجتماعية، و/أو عىل أساس اإلعاقة، أو أي شكل كان ما بني الفئات املستفيدة وبني موظفينا. 

التقدير واالحرتام والكرامة اإلنسانية: نقدر ونحرتم كل من نعمل معهم، وكل من نقابلهم وجميع رشكائنا وممولينا واألطراف 

ذات العالقة. نلتزم بالبعد اإلنساني يف التعامل والشعور مع اآلخرين، ال سيما املهمشني والضعفاء والفقراء. نؤمن باحرتام 

الفرد واملحافظة عىل كرامته، كحق من حقوقه، بغض النظر عن معتقداته ووضعه االجتماعي أو الصحي أو عىل أساس 

اإلعاقة أو الجنس. كما تلتزم القيادة باحرتام وتقدير موظفيها. ويلتزم جميع كوادرنا بتقدير واحرتام زمالئهم ومعاملتهم 

معاملة حسنة.

االستجابة لالحتياجات الطارئة: 

نجند مصادرنا املالية والبرشية لنستجيب لالحتياجات الطارئة واآلنية للمجتمعات التي نعمل فيها، ال سيما وقت األزمات 

والطوارئ السياسية والكوارث الطبيعية.

املصداقية: 

نلتزم املصداقية يف التعامل مع الفئات املستفيدة والرشكاء واملمولني، والحفاظ عىل سمعة طيبة لعملنا ولجميع تدخالتنا 

وممارسات طواقمنا. كما نعزز املصداقية يف التعامل داخلياً ما بني الهيئة العامة ومجلس اإلدارة واملوظفني.

التطوع: 

نؤمن بأن العمل التطوعي هو من أهم خصائص العمل األهيل، وال يقترص هذا فقط عىل دور الهيئة العامة ومجلس اإلدارة، 

بل يشمل أيضاً جميع موظفي مركز معاً. لذلك سنعمل عىل تعزيز وتشجيع العمل التطوعي عىل الصعيد الوطني، وتجنيد 

متطوعني من املجتمعات املحلية، باإلضافة إىل تجنيد املصادر املحلية يف هذا املجال.

الحفاظ عىل البيئة: 

التقدير  هذا  ونرش  املواطنني  وتوعية  ونقائها  بجماليتها  واالحتفال  وحمايتها  البيئة  رعاية  عىل  بالعمل  معاً  مركز  يتعهد 

واالحرتام ما أمكن بني جماهرينا ومستفيدينا وموظفينا. كما نتعهد بتقليل األثر البيئي اليسء يف جميع عملياتنا وبرامجنا 

إىل أقىص درجة ممكنة والعمل دوماً لجعلها صديقة للبيئة، بما يشمل حماية التنوع الحيوي والنظم البيئية وتقليل العوادم 

والنفايات إىل أقىص درجة ممكنة. نلتزم بجعل املفاهيم والقيم البيئية عامالً مشرتكاً ومتقاطعاً مع جميع أنشطة املؤسسة 

وعملياتها وتجاوز االهتمام بالبيئة باملشاريع البيئية، بل ليشمل أيضاً جميع الربامج اإلغاثية والتنموية. ومن هذا املنطلق، 

تلتزم املؤسسة بجعل جميع مرافقها خالية من كل ما هو ميسء للصحة العامة ومسبب لألمراض والتلوث البيئي الداخيل، 

والحفاظ عىل املرافق نظيفة وخالية من املواد السامة والخطرة أو الباعثة ملواد سامة أو خطرة.
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انجازات عام 2015 باألرقام

إحصاءات عامة حول المشاريع المنفذة
أوال: توزيع املشاريع املنفذة جغرافيا:

نج�ح املرك�ز يف تنفي�ذ أو اس�تكمال 69 

الضف�ة  يف  واغاثي�ا  تنموي�ا  مرشوع�ا 

والقط�اع، توزع�ت هذه املش�اريع بواقع 

32  مرشوعا يف قطاع غزة )%46(  و33 

 ،)48%( الغربي�ة  الضف�ة  يف  مرشوع�ا 

و4 مش�اريع مش�رتكة نف�ذت يف الضفة 

والقطاع )6%(. 

ثانيا: املشاريع املنفذة حسب الربامج 

التي  املشاريع  إجمايل  من   29% تركزت 

مرشوع(   20(  2015 عام  يف  نفذت 

الزراعي،  والقطاع  الغذائي  األمن  عىل 

للشباب  املوجهة  مشاريع  عدد  ووصل 

16 مرشوع تشكل )%23( من عدد  إىل 

املشاريع، ونفذ املركز 12 مرشوعا ضمن 

 18% شكلت  املجتمعية  التنمية  برنامج 

ضمن  مشاريع   7 و  املشاريع،  عدد  من 

برنامج املساعدات االنسانية والطارئة، 8 

مشاريع ضمن برنامج تمكني املرأة، و34 

مرشوعاً ضمن برنامج اإلعالم البيئي و3 

مشاريع يف التطوير املؤسيس.

رسم بياني يبني توزيع املشاريع بني الضفة والقطاع

رسم يوضح أعداد املشاريع وفق الربنامج
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رسم يوضح التوزيع املئوي لعدد املشاريع حسب الربامج املنفذة خالل عام   2015

ثالثا: اإلنفاق عىل املشاريع حسب الربامج 

بلغت امليزانية التي رصفت عام 2015 عىل املشاريع يف الضفة والقطاع 12,147,727 دوالر مقارنة ب� 11,619,917 دوالر عام 

2014، بزيادة وصلت إىل 4.5%.

2015 أن املركز قد رصف عىل مشاريع األمن الغذائي والزراعة املستدامة يف الضفة الغربية  وقطاع  تشري امليزانية املدققة لعام 

غزة ما قيمته  5,955,418 دوالر شكلت %49 من الحجم الكيل لإلنفاق، تالها مبارشة مشاريع تمكني الشباب يف املرتبة الثانية، 

حيث وصل اإلنفاق عليها 2,360,928 دوالر ما يعادل %19.5، والتنمية املجتمعية يف املرتبة الثالثة، وصلت إىل   1,867,700 

%13، وبعدها  1,583,458 دوالر وبنسبة  بقيمة  الرابعة  باملرتبة  املرأة  فجاءت  تمكني  اما مشاريع   .15.4% دوالر وبنسبة 

املساعدات االنسانية والطارئة  بميزانية قدرها 180,049 دوالر، شكلت حوايل %1.5. أما مشاريع دعم وتطوير البيئة واإلعالم 

البيئي فوصلت ميزانيتها اىل 158,096 دوالر بما يوازي %1.3. وقد بلغ ما رصف عىل التطوير املؤسيس 42,078 دوالر او ما 

يعادل حوايل %0.35 تقريبا. 

اإلنفاق  أوجه  يبني  التايل  الرسم 
عىل الربامج للعام 2015.
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رسم يوضح النسب املئوية ألوجه اإلنفاق عىل الربامج لعام 2015

والجدول التايل يبني مقارنة الدخل وفق القطاعات والربامج للسنوات التسع املاضية 2007 - 2015 

 
األمن الغذائي 

والقطاع الزراعي
تمكني الشباب 

والطالئع
الطوارئ واملساعدات 

اإلنسانية
تمك�ني 

املرأة
التنمية 

املجتمعية
حماية 

وتطوير البيئة
التطوير 
املؤسيس

املجموع )$(

2007 3,334,017

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

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

20104,252,2691,659,090760,415227,938176,70769,80758,8426,444,653

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

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

20134,539,6322,579,531941,559979,709371,427305,5069,2139,726,577

20143,114,8572,203,4492,952,8551,959,7031,155,472148,31085,27011,619,917

20155,955,4182,360,929180,0491,583,4581,867,700158,09642,07812,147.728

31,118,97415,825,1755,542,6065,905,4496,359,5761,187,489608,52566,547,794املجموع $ 

رابعا: التدريب وبناء القدرات

يعتمد املركز فلسفة متكاملة يف مجال بناء القدرات تشمل:

• تطوير املصادر البرشية العاملة يف املؤسسات أو املتطوعني فيها.	

• تطوير الحاكمية الرشيدة بالرتكيز عىل مجالس اإلدارة وأعضاء الهيئة العامة واللجان املنبثقة عنها، ودور ومسؤوليات 	
تلك األجسام وعالقاتها مع إدارة املؤسسة، لتطوير بيئة عمل صحية ومشجعة عىل اإلنتاج والتقدم.
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• تطوير التشبيك بني املؤسسات والتعلم من بعضها البعض، وحتى تطوير مشاريع وحمالت وأنشطة مشرتكة.	

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

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

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

أما عىل صعيد تطوير املصادر البرشية فقد تمكن املركز خالل عام 2015 من تنفيذ 158 دورة تدريبية، بمجموع 3637 ساعة 
تدريبية. توزعت بني الضفة %59 والقطاع %41 من عدد الساعات. كما شارك يف هذه الدورات 11,182 متدرب ومتدربة، شكلت 

اإلناث %52 من تعداد املتدربني يف الضفة والقطاع. 

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

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

الجدول التايل يبني ذلك:

املجموع%اناث%ذكورالنسبةعدد الساعاتعدد الدورات 

4,704%247453%223047%103213959الضفة

6,478%331651%316249%55149841غزة

11,182%579052%539248%1583637100املجموع

لقد تمكن املركز وعىل امتداد عمره الزمني ولغاية نهاية عام 2015 من تنفيذ 77,953 ساعة تدريبية، وبلغ عدد املتدربني الذين 

 .46% %54 والذكور  اإلناث ما نسبته    الجادة واملتنوعة 89,495 متدرب ومتدربة. شكلت  التدريبية  الربامج  شاركوا يف هذه 

والجدول الالحق يبني بالتفصيل ما تم انجازه.
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خامسا: كادر املركز 

وصل عدد املوظفني الذين عملوا يف املركز خالل عام 2015 بوظيفة كلية أو جزئية، بمن فيهم الذين عملوا عىل املشاريع املختلفة 

ومن ضمنهم مرشوع مساحات صديقة للطالئع ومراكز العائلة  اىل 325 موظفا بوظيفة كلية أو جزئية، بمن فيهم الذين عملوا 

عىل املشاريع املختلفة ومن ضمنهم مرشوع مساحات صديقة للطالئع ومراكز العائلة، منهم 164 موظفة، شكلن %50.5 من العدد 

الكيل للموظفني وعدد الذكور161 موظفاً شكلوا %49.5 من جميع العاملني.  عمل منهم 211 يف قطاع غزة مقابل 114 يف الضفة. 

أما العدد الكيل للموظفني الذين عملوا بوظيفة كلية فوصل إىل 273 موظف/ة مقابل 52 موظًفا وموظفة من الذين عملوا بوظيفة 

جزئية.

رسم يوضح توزيع العاملني يف املركز ما بني وظيفة كلية وجزئية:

رسم يوضح عدد العاملني وفق التوزيع الجغرايف والجنس
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برنامج األمن الغذائي والزراعة المستدامة
1
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البرامج التنموية للمركز 
إنجازات عام 2015

أوال: 
برنامج األمن الغذائي والزراعة المستدامة:   

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

ولكنه ناتج عن كل ما يرتبط باالحتالل من ممارسات ال رشعية أو إنسانية يف حق اإلنسان الفلسطيني يف تأمني اكتفائه الغذائي 

الذاتي. فمن القيود عىل حركة البضائع واألشخاص بني القرى والبلدات واملدن، إىل إجراءات اإلغالق والعزل عن األسواق يف املراكز 

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

من خاللها إىل تحويل الضفة والقطاع اىل سوق صغري لكل ما ينتجه االحتالل. كما يواجه املزارع الفلسطيني مشكلة حقيقية تتعلق 

بالتسويق داخليا وخارجيا.

أهداف الربنامج

الهدف االسرتاتيجي: تحسني مستوى األمن الغذائي عىل املستويني األرسي واملجتمعي. 

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

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

التدريبية واإلرشادية املوجهة للمزارعني واملهندسني واملرشدين الزراعيني يف مجاالت: الزراعة املستدامة والزراعة العضوية، إعادة 

تدوير املياه والنفايات، إنتاج الكومبوست، فضال عن تصميم وإنشاء الحدائق املنزلية وتوفري األشتال والبذور واألشجار وشبكات 

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

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

عىل  الحيوانية  الثروة  من  وحدات  توفري  الزراعية،  األرايض  وصيانة  لحماية  الحجرية  السالسل  وبناء  الري  شبكات  مد  الزراعية، 

املستوى املنزيل، إضافة إىل تحسني وتطوير جودة زيت الزيتون ومساعدة املزارعني عىل تسويق إنتاجهم. كما يتضمن هذا الربنامج 

توفري التدريب واإلرشاد يف املجاالت الزراعية املتنوعة ومراقبة وتحسني جودة اإلنتاج وإدارة املزارع واملشاريع الزراعية والتسويق، 

إضافة إىل تطوير قدرات التعاونيات اإلنتاجية الزراعية.

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

الجغرافية والموازنة المخصصة.
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:Outcomes النتائج املتوقعة

• االنتاج الزراعي والحيواني يف املناطق الريفية قد ازداد.	

• القدرة التنافسية التسويقية للمحاصيل واملنتجات الزراعية لصغار املزارعني يف الريف الفلسطيني قد تحسنت.	

• املجتمع ومؤسساته أكثر اهتماماً يف الحفاظ عىل البيئة وحمايتها واستدامة املصادر الطبيعية.	

ضمن هذا الربنامج نفذ املركز 20 مرشوعا يف مجال األمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي، شكلت حوايل 29% من عدد املشاريع 
التي نفذت خالل العام. تمكن املركز من تحقيق انجازات رائعة يف هذا املجال بالرغم من صعوبة الظروف والتحديات التي عمل 

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

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

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

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

املجموع الكيلقطاع غزةالضفة الغربيةأهم االنجازات

عدد العائالت 
املستفيدة

عدد
 الوحدات

عدد العائالت 
املستفيدة

عدد 
الوحدات

 مجموع العائالت 
املستفيدة

مجموع عدد 
الوحدات

760247326254386عدد الدونمات التي تم استصالحها

40305-  -40305عدد الدونمات التي تم تأهيلها

3088030880- - عدد الدونمات التي تم تعزيلها وحراثتها

عدد الدونمات التي تم فيها تطبيق نمط 
الزراعة املكشوفة

1061155825119

مجموع الدونمات التي تم تأهيلها، 
استصالحها، حراثتها، أو زراعتها

426464890

عدد البيوت البالستيكية التي تم إنشاؤها 
بمساحة 1000م2

47-  -47

عدد البيوت البالستيكية التي تم صيانتها 
بمساحة 1000م2

007777

عدد األرس التي حصلت عىل مستلزمات 
للبيوت البالستيكية

7878- - 7878

مجموع عدد البيوت البالستيكية التي تم 
دعمها عىل اختالف مساحتها

92

الطرق الزراعية التي تم إعادة تأهيلها 
)كم(

1364261316217

عدد الدونمات الزراعية التي تحسن 
الوصول اليها بفضل الطرق الزراعية

136166226  1361662
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املجموع الكيلقطاع غزةالضفة الغربيةأهم االنجازات

عدد العائالت 
املستفيدة

عدد
 الوحدات

عدد العائالت 
املستفيدة

عدد 
الوحدات

 مجموع العائالت 
املستفيدة

مجموع عدد 
الوحدات

7424696-  -7414158بناء جدران استنادية م2

20109323725885713520عدد األشجار التي تم توزيعها وزراعتها

010000 - -10000-عدد األشتال التي تم زراعتها

237869 - -4816683تسييج أراٍض زراعية  )م(

6969--6969عدد اآلبار التي تم إنشاؤها

47474747--عدد برك جمع املياه التي تم تنفيذها

431350-  -431350صيانة شبكات للري )م(

47474747--صيانة برك الجمع

223223  حفر آبار ارتوازية

4311421118512تأهيل آبار ارتوازية )برئ(

عدد الدواجن التي تم توزيعها)دجاج الحم 
و دجاج بياض(

56648 - -56648

136136136136  عدد مزارع الدواجن التي تم تأهيلها

6213190280196493عدد رؤوس األغنام التي تم توزيعها

عدد مزارع األغنام التي تم تأهيلها 
وصيانتها

--239239239239

عدد املزارعني الذين حصلوا عىل مدخالت 
إنتاج الثروة النباتية )منشار، مقصات(.

150300-  -150300

عدد مدخالت إنتاج الثروة الحيوانية 
)مقصات، مشارب، رضاعات، ورزم 

بيطرية( التي تم توزيعها
31021295815818912710

22-- - 22-كمية األعالف التي تم توزيعها )طن(

كمية األعالف املركزة التي تم توزيعها 
)شوال(

2702397 - -2702397

10731073--كمية األسمدة املوزعة )طن(

عدد أيام العمل التي توفرت يف املشاريع 
الزراعية والطارئة

5633380120156042176459422

تصميم للحدائق املنزلية وتزويدها 
بشبكات ري

--242242242242

289290160160449450توزيع خزانات مياه

9707- - 9707مدخالت إلنتاج وتسويق العسل

77107107114114توزيع مضخات رش

توفري جرار زراعي لخدمة الجمعيات 
الزراعية

11 - -11

عدد املزارعني الذين استفادوا من ثالجة 
مشرتكة سعة 60 طناً لحفظ التمور

81-  -81



مركز العمل التنموي/معــًا

20

رسم يوضح أهم االنجازات التي حققها املركز يف املجال الزراعي خالل عام 2015
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بناء براد خامس لتخزين التمور يف األغوار:

ضمن رشاكته مع “جمعية التضامن فرنسا/ فلسطني”، قام املركز ببناء براد خامس لتخزين التمور يف قرية العوجا ملجموعة من 

الجدير  املزارعون.ومن  ينتجه  الذي  التمور  لتخزين 60 طن من محصول  الجديد  الرباد  8 مزارعني، حيث يتسع  املزارعني تضم 

بالذكر ان مركز معاً يقوم منذ عدة سنوات بدعم صغار املزارعني املنضوين ضمن جمعيات تعاونية أو مجموعات مزارعني منتظمة، 

بغرف تربيد للتمور من أجل مساعدة املزارعني عىل تخزين منتجهم لفرتة أطول وبيعه الحقا بأسعار أفضل. وهذا من شأنه أن يمنع 

كبار تجار التمور من احتكار األسعار واستغالل املزارعني الفقراء ورشاء محصولهم بأسعار متدنية ال تتناسب مع جهدهم الكبري 

املبذول يف العناية بأشجار النخيل طوال العام. هذا وكان املركز قد قام بناء 4 غرف تربيد خالل السنوات الثالث املاضية يف قرى 

العوجا والجفتلك ومرج الغزال لخدمة صغار املزارعني الفلسطينيني يف منطقة األغوار واملساهمة يف تثبيتهم يف أرضهم وتحسني 

ظروف معيشتهم.

مركز الزراعة املستدامة/ مزرعة بيت قاد العضوية:

الزراعة  مجال  نموذجية متخصصة يف  كمزرعة  العضوية  قاد  بيت  املستدامة/ مزرعة  الزراعة  مركز  بتطوير  العمل  استمر 

املستدامة انطالقا من مبادئ الزراعة العضوية والتقنيات الزراعية الحديثة الصديقة للبيئة. ويمكن تلخيص أهم االنجازات التي 

تمت خالل العام 2015 بالتايل:

• انشاء وحدة استنبات شعري.	

• إنشاء مزرعة أغنام نموذجية. 	

• توريد ماكينة تعبئة وتغليف. 	

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

• تنفيذ عدد من الزيارات امليدانية للعديد من املزارعني واملؤسسات والجمعيات والطالب للتعرف عىل أساليب جديدة وأفكار 	
جديدة تساهم يف تعزيز ثقافة الزراعة العضوية وإتباع أساليب للرتشيد يف اإلنفاق عىل املدخالت الزراعية. 

• إنشاء حديقتني بيئيتني يف مدرسة كفردان الثانوية للبنات، وحديقة يف مدرسة الهاشمية للذكور.	

• تنفيذ دورة تدريبية مدتها 20 ساعة لطالب كلية الزراعة يف جامعة النجاح استفاد منها 20 طالبًا وطالبة.	

• تنفيذ دورة تدريبية يف تقنيات الزراعة املستدامة مدتها 20 ساعة ألربعة مراكز نسوية استفادت منها 20 امرأة.	

• تنفيذ 12 ورشة تدريبية مدتها 36 ساعة استفاد منها 216 طالبًا وطالبة.	

اختتام مرشوع األمن الغذائي من خالل بناء القدرات “امينكا 2”

اختتم املركز يف عام 2015 ست سنوات من العمل الدؤوب ضمن مرشوع األمن الغذائي من خالل بناء القدرات الذي قام املركز 

بتنفيذه يف محافظتي طولكرم وخانيونس بالرشاكة مع مؤسسة »افيدا« االسرتالية وبدعم من الحكومة االسرتالية. وحرص املرشوع 
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عىل تحقيق هدفني تنمويني هما: تحسني األمن الغذائي لألرس الفقرية يف 10 قرى يف محافظتي طولكرم وخانيونس، وتعزيز وتطوير 

قدرات املؤسسات األهلية والقاعدية يف املجتمعات املحلية املستهدفة لتتمكن من خدمة مجتمعاتها وأعضائها بشكل أفضل. 

املناطق املستهدفة:  استهدف املرشوع 10 قرى يف محافظتي طولكرم وخانيونس:

محافظة طولكرم: شوفة، الراس، كفر صور، كور، كفر عبوش، كفر زيباد، وكفر جمال.

محافظة خانيونس: عبسان، خزاعة، والفخاري.

الفئات املستهدفة: املزارعون والنساء واملؤسسات القاعدية يف املناطق املستهدفة.

2015 .كما وعمل املرشوع عىل توفري الدعم والتدريب  30 نيسان  2009 ولغاية  15 تموز  سنوات بدءاً من  املدة الزمنية: ست 

هذه  لتمكني  صغرية  منح  توفري  خالل  من  وكذلك  التدريب،  برنامج  خالل  من  الرياضية  واألندية  والتعاونية  الخريية  للجمعيات 

املؤسسات من تطوير قدراتها وأنشطتها. 

إسرتاتيجية املرشوع:

اعتمدت إسرتاتيجية املرشوع عىل تحسني األمن الغذائي من خالل أنشطة تنفذ عىل مستوى العائلة مثل البيوت البالستيكية وتأهيل 

األرايض وتربية النحل واآلبار الزراعية. وكان هناك أيضا أنشطة عىل املستوى الجماعي تستهدف مجموعات من املزارعني مثل بركة 

الجمع يف كور وتأهيل الخطوط الناقلة والطرق الزراعية. وتم تنفيذ الورشات الزراعية  كنشاط مكمل لألنشطة املستفادة بحيث 

يعزز االستفادة منها بشكل اكرب. أما برنامج بناء القدرات فيشمل دعم الجمعيات الخريية والتعاونية بمنح لتنفيذ مشاريع تخدم 

املجتمع.

 

تعزيز األمن الغذائي من خالل بناء 
 القدرات

نشاطات على 
 مستوى العائلة

نشاطات على 
 المستوى الجماعي

بناء قدرات المؤسسات 
 والجمعيات الزراعية

برنامج األمن 
 الغذائي

برنامج بناء 
 القدرات

منح 
 للمؤسسات

تدريب وبناء 
 قدرات المؤسسات

تدريب وإرشاد 
 زراعي

ورشات الحراك 
 المجتمعي
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ملحة عن األنشطة املنفذة يف قطاع غزة

بالتزامن مع األنشطة يف محافظة طولكرم، عمل املرشوع أيضاً عىل دعم األمن الغذائي يف ثالث قرى يف محافظة خانيونس. الجدول 
التايل يلخص أهم األنشطة املنفذة فيها:

اهم االنشطة املنفذة يف 
محافظة خانيونس

عدد الوحدات 
)غزة(

عدد املستفيدين 
)غزة(

أنشطة زيادة إنتاجية األرايض الزراعية

792290تأهيل ارايض )دونم(

2257407املحاصيل املوسمية )دونم(

8080بيوت بالستيكية 42 م2

7272بيوت بالستيكية 63 م2

3333بيوت بالستيكية 225 م2

324324أشتال البيوت البالستيكية )1000 م2(

250250تأهيل البيوت البالستيكية )1000 م2(

حديقة منزلية مدمجة 
)بيت بالستيكي 42 م2 وحظرية دجاج  21 م 2(

6262

  انشطة الثروة الحيوانية

100100تربية  أرانب

115115تربية دجاج

8080صيانة حظائر الدجاج

6060دعم بيطري ملربي الدجاج )وحدة بيطرية(

123123تربية اغنام )كل وحدة 2 راس من االغنام(

6363صيانة حظائر اغنام 

107107دعم بيطري ملربي االغنام )وحدة بيطرية(

  دعم سبل الري

2626برك مائية )200 م2(

7676صيانة برك مائية )200 م2(

1090092خطوط مائية ناقلة )مرت طول(

11501صيانة آبار ارتوازية

51330صيانة خزانات مياه مركزية 

  أنشطة متنوعة

1126حملة قطف الزيتون

6262معدات قطف الزيتون

511763ورشات زراعية

  بناء قدرات الجمعيات الخريية

205منح للمؤسسات القاعدية

300328تدريب للمؤسسات القاعدية )عدد الساعات(

201398ورشات الحراك املجتمعي 
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األنشطة املنفذة يف محافظة طولكرم 

التدخالت عىل املستوى الفردي:

استفاد 845 مستفيد1 من الكفريات من 

األنشطة املنفذة عىل مستوى العائلة:  

األنشطة الرئيسية: 

نشاطاً    926 من  مستفيداً   845 استفاد 

املستفيدين  بعض  حصل  حيث  أسايس، 

عىل أكثر من نشاط لتعزيز استفادتهم من 

والحًقا  األرض،  تأهيل  مثل  األول  النشاط 

عىل إقامة آبار زراعية لدعم ري املزروعات 

يف األرض املؤهلة حديثا. 

أهم االنجازات عىل مستوى األنشطة الفردية: 

• ساهم املرشوع يف زيادة الرقعة الزراعية ب 916 دونماً تم تأهيلها من مجموع أرايض الكفريات البالغة 25,550 دونماً والتي 	

منها 3,440 غري مستغلة، مما يعني أن املرشوع قد ساهم بتأهيل حوايل %27 من األرايض غري املستغلة يف املنطقة.

•  تم زراعة األرايض التي تم تأهيلها بما يقارب 17,000 شتلة زيتون.	

•  تم زيادة الحصاد املائي بأكثر من 22,575 مرتاً مكعباً من مياه األمطار من خالل اآلبار الزراعية.	

• استفادت 143 سيدة من برنامج تربية النحل، حيث حصلت كل سيدة عىل 3 خاليا نحل. 	

• استفادت 85 عائلة من نشاط البيوت البالستيكية.	

• تم خلق حوايل 9536 يوم عمل من خالل أنشطة املرشوع موزعة عىل النحو التايل:	

o .5000 يوم عمل من خالل إنشاء اآلبار الزراعية

o .3786 يوم عمل من خالل تأهيل األرايض

o .750 يوم عمل من خالل تأهيل اآلبار

األنشطة الزراعية عىل مستوى الجماعي:

استفاد العديد من املزارعني من املشاريع الجماعية التي استهدفت تجمعات املزارعني.

أهم األنشطة الجماعية

1. الطرق الزراعية: 

استفادت 205 عائلة من الطرق الزراعية من خالل تأهيل 7.8 كم من الطرق الزراعية  ساهمت يف تحسني الوصول اىل 3900 
دونم:

1( بلغ عدد النشاطات املنفذة عىل املستوى الفردي 1274 توزعت عىل 845 عائلة )بعض العائالت استفادت من أكثر من نشاط(
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رسم  يبني الطرق الزراعية التي تم تنفيذها من خالل املرشوع:

سنة املرشوعالقريةطول الخط )مرت(
عدد الدونمات التي 

تخدمها الطريق
العائالت

100040السنة الرابعة )2013(كفر عبوش )بيت جفا(1300

70040السنة الرابعة )2013(كفر زيباد1700

25025السنة الخامسة )2014(كفر صور )الكياكب(800

30040السنة الخامسة )2014(كفر صور )تلو(1200

60030السنة الخامسة )2014(كور1000

45030السنة الخامسة )2014(شوفة800

60050السنة السادسة) 2015(كفر جمال )الحرايق(1000

255 ارسة 3900 دونماملجموع: 7,800 مرت

 2. الخطوط الناقلة:

ساهم إنشاء وتأهيل الخطوط الناقلة يف تحسني خدمات الري آلالف الدونمات يف قريتي كفر جمال وشوفة. حيث تم تأهيل وإنشاء 

ما مجموعه 3440 مرتاً من الخطوط الناقلة ملياه الري والتي تخدم حوايل 141عائلة.

ودخل  األرايض  هذه  إنتاجية  عىل  ايجابي  بشكل  انعكس  مما  دونم،   1055 ل�  الري  تحسني خدمات  الخطوط يف  هذه  وساهمت 

املزارعني. 

الخطوط الناقلة املنفذة يف محافظة طولكرم.

جدول يبني الخطوط الناقلة التي تم تنفيذها من خالل املرشوع:

عدد الدونمات التي يخدمها سنة املرشوعالسنةطول الخط )مرت(
الخط الناقل

عدد العائالت

10028)2013(كفر جمال500

22018)2014(كفر جمال )األرايض خلف الجدار(350
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10030)2014(كفر جمال690

19022)2014(شوفة550

756)2015(كفر جمال )األرايض خلف الجدار(150

13011)2015(كفر جمال )منطقة الواد(450

16514 )2015(كفر جمال )منطقة فالمية(450

7512)2015(كفر جمال )منطقة الخاليل(300

1055141املجموع: 3440 مرت

3. بركة كور:

ساهم تأهيل بركة كور يف تأمني 4500 كوب سنويا من مياه األمطار لسكان القرية البالغ عددهم 300 شخص. تم تأهيل الربكة 

آخر مرة قبل عقود طويلة ولم تكن الربكة قبل التأهيل قادرة عىل االحتفاظ بمياه األمطار بشكل فعال.

اضطر املزارعون قبل تنفيذ املرشوع إىل رشاء املياه من القرى املجاورة وبأسعار مرتفعة.  حيث اعتاد املزارعون ومربو األغنام عىل 

رشاء تنك املاء )4 كوب( ب 80 شيقل يف السابق من القرى املجاورة )ثمن املاء + ثمن الشحن( وأصبح بإمكانهم اآلن رشاء ذلك التنك 

ب 20 شيقالً فقط. حيث ساهم تأهيل الربكة يف زيادة اإلنتاج الزراعي وانعكس ايجابيا عىل مربي الثروة الحيوانية.

4. تأهيل البرئ االرتوازي يف كفر جمال:

1350 م من  البرئ االرتوازي يف كفر جمال والذي يغذي  انطالقا من الحرص عىل استدامة األنشطة املنفذة، قام املرشوع بتأهيل 
الخطوط الناقلة التي تم إنشاؤها سابقا من خالل املرشوع. حيث زادت قدرة البرئ بعد تزويده بموتور تقوية )بوسرت( من 60 م3 

يف الساعة إىل 85 م3 ، مما انعكس ايجابيا عىل إنتاجية األرايض التي تغذيها تلك الخطوط، وساهم يف خفض التكلفة عىل املزارع.

وساهم موتور التقوية )البوسرت( يف وصول مياه البرئ إىل أرايض جديدة مما شجع املزارعني عىل االستثمار يف تلك األرايض وزراعتها، 

حيث قام ستة مزارعني بزراعة 24 دونماً بالزعرت. 

5. أنشطة زراعية يف املدارس:

 قام املرشوع بإنشاء بيت بالستيكي يف مدرسة كفر زيباد لتشجيع الزراعة العضوية يف املدرسة، وقام املرشوع أيضا بتأهيل برئين 

زراعيني، وإنشاء برئ جديد يف اثنتني من املدارس لخدمة 457 طالبًا وطالبة:

جدول يبني أهم التدخالت يف املدارس:

عدد الطالباالستخدامالنشاطاملدرسة

لتشجيع الزراعة العضوية يف املدرسةإنشاء بيت بالستيكي بمساحة 90 م2مدرسة كفر زيباد املختلطة
290

لري بيت بالستيكي و4 دونم من األرايض املحيطةتأهيل برئين

167لري 2 دونم من األرايض املحيطةبرئ جديدمدرسة شوفة للذكور

 

6. الورشات الزراعية:

ساهم املرشوع يف بناء قدرات املزارعني من خالل مجموعة من الورشات الزراعية التي حرصت عىل تشجيع املزارعني عىل 

املمارسات البيئية السليمة. حيث تم تنفيذ 44 ورشة زراعية بمشاركة حوايل 1500 مزارعا من كال الجنسني. 
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7. منح للمؤسسات القاعدية: 

استفادت 7 مؤسسات يف محافظة طولكرم من 25 منحة لتطوير قدراتها يف خدمة مجتمعها موزعة كالتايل: 

أثاث مكتبيكفر عبوش للتطوير الزراعي

 دكان زراعي

مزرعة تربية دجاج الحم

مزرعة تسمني خراف

إنشاء نواة ملعب ريايض

أثاث مكتبيجمعية كفر عبوش النسوية

نادي ريايض )جيم(

 أثاث مكتبينادي كفر زيباد

حضانة أطفال

 غرفة مصادر لدعم الطالب الذين يعانون من صعوبات يف التحصيل العلمي

مركز إعالمي طالبي

حديقة تعليمية )بالرشاكة مع جمعية كفر زيباد(

أثاث مكتبيجمعية كفر صور الخريية

 مخترب حاسوب

تأهيل حديقة ألعاب مغلقة لألطفال

أثاث مكتبيجمعية التضامن والتعاون-كفر جمال

تأهيل قاعة متعددة األغراض

صالة رياضية نسوية )جيم(

 تأهيل حديقة لألطفال وأعمال ترميم للساحة والجدران يف مدرسة كفر عبوش
للذكور

 أثاث مكتبيجمعية شوفة النسوية

منحة لدعم التعليم املساند

تأهيل حديقة تابعة لروضة اإليمانجمعية كفر زيباد الخريية

مركز تدريب مهني لنساء الكفريات

 منحة أغنام لعائلتني يف كفر زيباد

حديقة تعليمية )بالرشاكة مع نادي كفر زيباد(

8. برنامج التدريب للمؤسسات:

يشكل نشاط التدريب والتأهيل للمؤسسات ركيزة رئيسية يف الربنامج من أجل رفع قدراتهم املالية واإلدارية والفنية مما يجعلهم 

قادرين عىل إدارة مشاريع مستقبلية ناجحة، واملشاركة الفاعلة بالتخطيط والتنفيذ. 
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قصص نجاح:

 دعم صغار املزارعني يف منطقه األغوار يتواصل يف عامه الخامس من خالل دعم زراعة التمور -  1

استهدف املرشوع املمول من »مؤسسة التضامن فلسطني/فرنسا« صغار املزارعني يف كل من قرى )مرج الغزال، الزبيدات ومرج 

نعجة(. وهي قرى صغرية وكل مزارعيها يصنفون من صغار املزارعني. ويعترب دعمهم بأشجار النخيل وسيلة لتعزيز صمودهم 

يف أرضهم واستغاللها بأفضل الطرق. حيث أن زراعة النخيل أصبحت زراعة فلسطينية إسرتاتيجية يف منطقة األغوار مؤخراً. 

ويعود ذلك ألسباب كثرية أهمها قلة مصادر املياه العذبة الصالحة لزراعة الخرضوات املختلفة. وحيث أن النخيل يمكن ريه بمياه 

مالحة نسبيا فإن املرشوع جاء كحاجة ورضورة من أجل تحسني ظروف عائالت فقرية أو ذات دخل متواضع. 

يقول املزارع فايز محمد زبيدات وهو من إحدى العائالت املستفيدة: »عائلة والدي املمتدة تتكون من خمسة إخوة وكل منا لديه 

عائلة ال يقل عدد أفرادها عن 9 أفراد، وكل ما نملكه من أرض يف القرية هو 7 دونمات. أي أن كالً منا يحصل عىل دونم ونصف 

يف أحسن األحوال فقط. وهذه األرض ال تكفي طبعاً من أجل تلبية احتياجات العائلة يف حال قمنا بزراعتها بالخرضوات. فإن أي 

موسم خضار مثل الكوسا أو البامية ال ينتج عادة أكثر من 2000 شيكل للدونم الواحد. أما يف حال زراعتها بالنخيل فإن كل 

شجرة بعد 4 سنوات قد تنتج أكثر من 800 شيكل. ويف حال قمت بزراعة حصتي من األرض بالنخيل فهذا يوفر دخالً أفضل 

للعائلة. أؤكد أنه ال  يكفي لكنه أفضل من قبل بكثري”. 

60 طن( من مرشوع دعم صغار  -  2 مجموعة مزارعي العوجا يستفيدون من غرفة تربيد لتخزين التمور )سعه 
املزارعني موسم 2015 

للسنة الخامسة من الرشاكة املتجددة مع مؤسسة “التضامن فلسطني فرنسا”، تم دعم صغار املزارعني بغرفة تربيد. تم العمل مع 

مجموعة جديدة مكونة من 8 مزارعني يف قرية العوجا. حيث قاموا بتسجيل أنفسهم من خالل مديرية وزارة الزراعة يف محافظة 

أريحا كمجموعة مزارعني مرخصة وكان تدُخّل مركز معا عبارة عن غرفة تربيد بسعة تخزينية حوايل 60 طن. بعد أن اضطر 

املزارعون يف البداية إىل بيع كافة منتجاتهم جملة واحدة. ويف هذه الحالة يتم استغاللهم من قبل التجار الذين يعقدون صفقات 

غري عادلة مع املزارع الذي يضطر للبيع الرسيع من أجل تسديد نفقات املوسم واالحتياجات املنزلية األخرى لعدم قدرته عىل إيجاد 

أي وسيلة للتخزين. أما بعد توفري غرفة التربيد، ورغم أن الكمية اإلجمالية ملجموع املزارعني أكرب بكثري من سعة الثالجة. إال أن 

كل مزارع منهم يستطيع اآلن أن يخزن قسماً من منتوجه وبيعه يف وقت الحق بسعر أفضل، قد يتجاوز ضعفني أو ثالثة أضعاف 

أحياناً بعد أشهر قليلة من انتهاء املوسم. وهذا يشكل إضافة للمجموعة بشكل عام من أجل تشجيع العمل الزراعي التشاركي. كما 

أن تخزين التمور يف برادات أتاح للمزارعني زيادة دخلهم عىل مدار العام. وأن غرفة التربيد ساهمت بمنع استغالل كبار التجار 

لصغار املزارعني. ودعم استقاللية املزارع يف تحديد السعر، وعزز من قدرته عىل بقائه وثباته يف أرضه. 

املزارع اسد الله: يحقق حلم والده ويستكمل بناء البرئ  -  3

تم تقديم طلب استفادة من اآلبار من قبل السيد أسد الله الفقيه أحد سكان قرية قطنّة، وعند الزيارة امليدانية للكشف عىل املوقع 

الذي يريد حفر البرئ فيه، تبني أن السيد محمود الفقيه والد أسد الله قام بتقديم عدة طلبات خالل السنوات السابقة إلنشاء برئ 

يف أرضه بسبب حبه لألرض وطموحه لتعمريها بشكل أفضل مما هي عليه. تقع األرض يف منطقة “واد الخرفيش” وهي منطقة 

البرئ. بعد املوافقة عىل  10 دقائق عىل األقدام للوصول ملكان  التوقف بعيدا وامليش ملدة  بعيدة وال تصلها السيارات حيث يجب 

الطلب، بدأ السيد أسد الله بحفر البرئ بمساعدة أوالده وأصدقائه حيث أنه عاطل عن العمل كما أنه أسري سابق. وبعد إنهاء عملية 

املزارع فايز محمد زبيدات يزرع النخيل مع أوالدة  
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الحفر أصيب والده بوعكة صحية أدت لوفاته، ما أدى لتوقف العمل مدة تزيد عن الشهر، ومع ذلك كان السيد أسد الله مقتنعا 

باستكمال البرئ، فقام بنقل املواد من اسمنت ورمل ومعدات “القصارة” ، وتمكن يف النهاية من تجهيز البرئ الذي يصل حجمه 

التخزيني إىل 75 كوباً لري مزروعاته من مصدر ماء متجدد يتم ملؤه كل سنة من مياه األمطار. أعاد إنشاء البرئ الثقة للعائلة يف 

تعمري أرضهم النائية واستغاللها بأفضل صورة، كيف ال، وقد باتت تلك االرض تزخر باملاء صيًفا شتاًء! 

جمعيات ريادية تطورت قدراتها يف إفادة أعضائها بفعل املشاركة يف مشاريع مركز معا: -  4

• جمعية مردا الخريية للتنمية: جمعية تضم يف عضويتها 9 أعضاء 3 منهم إناث. أما الهيئة العامة فتضم يف عضويتها 21 	

عضواً أكثر من نصفهم من النساء، كان وجود هذا التنوع االجتماعي يف الهيئتني اإلدارية والعامة أحد األسباب الذي دفعت 

مركز معا لالستثمار يف بناء قدرات هذه املؤسسة. حيث تم تزويد مقر الجمعية بكمبيوترات ومكتب وآلة تصوير وجهاز 

مقر  وبات  ذلك،  بعد  محيطها  مع  وتفاعلها  املؤسسة  قدرة  تطورت  للقاعة.  مكاتب  وكرايس  بالستيك  وكرايس  بروجيكرت 

املؤسسة مرسًحا لتقديم تدريبات خاصة بالجمعية أو بمؤسسات أخرى. عىل صعيد آخر، قام مركز معا بتزويد الجمعية 

بوحدة تصنيع غذائي لتطوير عمل السيدات، حيث يوجد يف مقر الجمعية بعض املعدات لتصنيع الزيتون ويتم إنتاج بعض 

املخلالت من قبل مجموعة من النساء. كان للرشاكة مع مركز معا أثٌر ايجابي كبري عىل تطوير قدرات الجمعية، حيث تقوم 

الجمعية حاليا وبالتعاون مع مؤسسات أخرى بفتح أسواق داخلية لتسويق منتجاتها من املخلالت والزيتون. 

• جمعية بلعا التعاونية: هي من الجمعيات  النسوية الرائدة والتي يحتذى بها عىل مستوى منطقة طولكرم. تم تزويد مقر 	

الجمعية بمكتب وكرايس بالستيك ومكاتب للقاعة، مما أتاح استغاللها للتدريب وعقد االجتماعات. تم تزويد الجمعية أيضا 

بوحدة تصنيع غذائي لتصنيع املعجنات واملخلالت والزيتون.  وتقوم املؤسسة اآلن وبالتنسيق مع مؤسسات أخرى بفتح 

أسواق داخلية لتسويق منتجاتها من املخلالت والزيتون واملعجنات، وباتت تشارك باملعارض املحلية عىل مستوى الوطن. عىل 

صعيد آخر، تنفذ الجمعية أيضا برنامج إقراض لعضواتها حيث تقوم بإقراض النساء مبلغاً من املال للقيام بمرشوع خاص 

بها وتلتزم العضوات بتسديد هذا القرض للجمعية، وهذا النشاط ساهم يف رفع املستوى االقتصادي للعضوات باإلضافة إىل 

نشاطهن بالجمعية.   

• جمعية دير ابزيع التعاونية: هي من الجمعيات النسوية الرائدة يف منطقة رام الله. تم تزويد الجمعية بمرشوع إنتاجي 	

حيث تم منحها 28 رأس غنم إلنتاج الحليب واللبن والجبن. وتقوم  السيدات بالجمعية باالعتناء باألغنام وبإنتاج الحليب 

وتصنيع الجبنة واللبن واللبنة مما أدى إىل رفع املستوى االقتصادي لعضوات الجمعية. تقوم الجمعية أيضا بإنتاج الصابون 

واإلعشاب الطبية والعسل، وتقوم بتسويق منتجاتها عىل العديد من املستهلكني يف محافظة رام الله. تطورت قدرات املؤسسة 

التشبيكية يف الفرتة األخرية، وأصبحت تشارك بالعديد من املعارض املحلية.

• جمعية عنبتا النسائية الخريية: جمعية خريية تتمتع بقدر كبري من املهنية وااللتزام يف تنفيذ نشاطاتها.  تم دعم الجمعية 	

املرشوع 48  الجمعية من خالل  تنتج  الدجاج.  لرتبية  املناسب  املكان  الجمعية  البياض وقد وفرت  الدجاج  ب 1338 من 

كرتونة بيض يوميا يتم تسويقها محليا بأسعار مناسبة، مما زاد من دخل الجمعية. تمتلك الجمعية أيضا مقراً يحتوي عىل 

روضة أطفال ومكاتب إدارية وصالة أفراح وقاعة تدريب مما يدّر دخالً مميزا عىل الجمعية.

برنامج تطوير الشـباب والطالئع
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ثانيًا: 
برنامج تطوير الشباب والطالئع

يتميز املجتمع الفلسطيني بكونه مجتمعا فتيا يشكل فيه الشباب واألطفال نسبة عالية. فالطالئع والشباب من الفئة العمرية ما بني  

29-15، يشكلون ما نسبته %29.9 من املجتمع الفلسطيني، فيما تشكل الفئة العمرية من 14-0 سنة %40.1، أي أن %70 من 

املجتمع الفلسطيني هو مجتمع فتي. وتتعرض فئة الشباب ملعاناة مضاعفة، إذ تعاني كباقي فئات املجتمع من ظروف االحتالل 

القاسية، فضالً عن معاناتها من مظاهر التهميش السيايس واالجتماعي واالقتصادي، كما تعاني من الفقر والبطالة العالية. حيث لم 

يوِل املخططون وراسمو السياسات، االهتمام الكايف بهذه الفئة، رغم التطورات التي شهدتها السنوات السابقة عىل صعيد محاوالت 

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

إن الحديث عن تنمية حقيقية ال يشكل الشباب واألطف�ال محورها وهدفها لن يكتب لها النجاح. لذلك أوىل املركز هاتني الفئتني 

)10 - 18 و18 - 24 عاما( االهتمام والرتكيز ضمن برنامجه ومشاريعه التنموية.

يهدف برنامج تطوير الشباب والطالئع إىل:

تعزيز انخراط الطالئع والشباب ليكونوا ذواتاً فاعلة يف تنمية مجتمعاتهم املحلية من خالل:

• تزويد الطالئع والشباب باملعرفة واملهارات القيادية واالتجاهات السلوكية الالزمة وآليات للتكيف االيجابي مع مجتمعهم 	

والتعامل مع تحديات الواقع باتجاه تغيريه.

• جعل املجتمع املحيل داعم لقضايا واهتمامات الشباب والطالئع.	

• تعزيز وتوسيع مشاركة الشباب والطالئع يف التنمية املجتمعية والحياة العامة، ويف بناء مجتمع حر وديمقراطي، خال 	

من العنف واالضطهاد والتمييز عىل جميع الصعد االجتماعية والسياسية.

• تعزيز قيم املواطنة واالنتماء والعمل الطوعي لدى الشباب والطالئع. 	

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

التعليم املساند. 

• عرب 	 املجاالت  شتى  يف  مواهبهم  وتنمية  اإلبداعية  ومبادراتهم  طاقاتهم  إلطالق  والطالئع  الشباب  أمام  الفرص  تطوير 

املبادرات املجتمعية والعمل التطوعي.

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

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

يف النوادي الشبابية.

2014التقـرير  السـنـوي   
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التعليم املساند واألنشطة الالمنهجية

تقدم برامج الشباب تدريبات متعددة تستهدف تطوير املهارات الحياتية والقيادية للطالئع والشباب الفلسطيني. حيث دأب مركز 

“معا” يف السنوات القليلة املاضية عىل تنفيذ نشاطات تتعلق بالتعليم الالمنهجي والتعليم املساند للفئة العمرية ما بني 18-12 سنة 

.GIZ بالرشاكة مع كل من وزارة الشباب والرياضة واملجلس األعىل للشباب والرياضة وبتمويل املؤسسة األملانية للتعاون

استفاد من هذه الربامج التعليمية 2267 يافع ويافعة كلهم يف قطاع غزة بمشاركة 42 منسقاً ومنشطاً كلهم من الفتيات يشكلن 

.)88%(

توزيع املشاركني املسجلني عىل املراكز:

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

عىل الشكل التايل:

املجموععدد املشاركني يف القطاععدد الجلساتاسم النشاط

إناثذكور

2016236411647أنشطة تعليمية

864160560720مهارات حياتية

864780120900نشاطات رياضية وترفيهية

3,7441,1761,0912,267املجموع

املشاريع التي تم تنفيذها خالل 2015:

1- مرشوع الرشاكة من أجل التنمية:

يهدف املرشوع إىل تكوين حركة اجتماعية منظمة وفعالة تضم مشاركة الشباب وصناع القرار ومؤسسات املجتمع املدني والطالب 

واالتحادات والنقابات يف التأثري عىل صناع القرار وراسمي السياسات لتوفري مساواة اجتماعية وسياسية واقتصادية بما يوفر عمالً 

فّعالة  االجتماعي بطريقة  للتغيري  االشرتاك بوضع رؤية  املحيل عرب  املجتمع  إثراء دور منظمات  للشباب من خالل  وحياة كريمة 

الختصاصاتها  أفضل  ممارسة  خالل  من  التغيري  إحداث  يف  املحيل  املجتمع  ومنظمات  الرشيكة  املنظمات  دور  وتعزيز  وواضحة، 

ومساعدتها عىل تطوير هيكليتها بشكل يساعدها الوصول إىل أهدافها. 

أهم األنشطة التي نفذت يف 2015:

• 10 من ممثيل املؤسسات الرشيكة ) 4 ذكور و6 إناث( تلقوا 30 ساعة تدريبية حول مهارات استخدام اإلعالم يف منارصة قضايا 	

الشباب، فيما تلقى 14 منهم )4 ذكور و10 إناث( 50 ساعة تدريبية حول مهارات البحث وإعداد التقارير.

• 5 تقارير بحثية حول مواضيع اقتصادية واجتماعية تم إعدادها.	

• تصوير وإنتاج  فيلم توثيقي ألنشطة املرشوع وتنظيم مسابقة إعالمية لتصميم أفضل “بوسرت” حول حصار غزة تم تنفيذها 	

بمشاركة 28 شخص.

• تنظيم يوم تطوعي إلعادة تشجري شارع الرشيد بغزة شارك فيه 29 شخص.	

• 410 أشخاص حول مواضيع النظافة 	 تنفيذ 5 مبادرات مجتمعية تم تنفيذها مع مؤسسات صديقة للمرشوع انخرط فيها 

والتدخني والزواج املبكر.

• تنفيذ فعالية بمناسبة يوم االرض الفلسطيني بمشاركة 120 شخص.	
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• تنفيذ مخيم تعاييش مع جمعية الكشافة الفلسطينية بمشاركة 60 شخص.	

• األعىل 	 املجلس  مع  لقاءات  تنفيذ  تم  وبلديات وهيئات رسمية حيث  مدني  تشبيكية بني مؤسسات مجتمع  زيارة   22 تنظيم 

للشباب والرياضة، ولقاءات مع عدد من البلديات يف جنني والخليل.

• تنفيذ 5 منح ملؤسسات رشيكة نتجت عنها االنجازات التالية:	

 o 30( ساعة تدريبية ل� 10 شباب وفتيات حول مهارات تسجيل حلقات “ستاند اب” كوميدي و)30 ( ساعة تدريبية(

حول املهارات الصحفية استفاد منها 34 شاباً وفتاة.

 o .5( حلقات “ستاند اب” كوميدي شاهدها عىل يوتيوب ما يزيد عن 15,000 مشاهد( 

 o .3 ( مناسبات وطنية تم إحيائها ) يوم األسري، يوم البيئة، ويوم الشباب( بمشاركة ما يزيد عن 100 شاب وفتاة(

 o 6 ( حلقات مصورة تسلط الضوء عىل مواضيع مجتمعية تم تصويرها ومناقشتها مع مختصني من خالل 6 جلسات(

نقاش شارك فيها 147 شخص. 

 o .ً1( نادي صحفي داخل جامعة فلسطني تم إنشاءه يضم 30 عضوا(

 o .2( حلقة إذاعية تم تنفيذها وحلقة تلفزيونية واحدة تم تنفيذها(

 o .5 )مجالت حائط حول قضايا جامعية تم تنفيذها داخل جامعة فلسطني(

o  .تنفيذ حملة تصوير مخفض للمواد الجامعية استفاد منها 100 طالب وطالبة من جامعة فلسطني

o  .30( ساعة تدريبية حول التاريخ الشفوي حرضها 25 شاباً وفتاة)

 o .5( عروض لخيمة تراثية متنقلة حرضها 1515 شخص(

o  .”إعادة طباعة وتوزيع 300 نسخة من كتيب “حكاية شعب

 o.25( ورشة توعوية حول العمل التطوعي استفاد منها 500 شاب وفتاة(

 o .5( أيام عمل تطوعي شارك فيها 236 شاب وفتاة تم تنفيذها يف املناطق الحدودية(

 o .30( ساعة تدريبة حول مهارات العمل املرسحي استفاد منها 11 شاباً وفتاة(

• تقديم 5 عروض مرسحية توعوية حول قضايا مجتمعية استفاد منها 231 شخص.	

• تنظيم ماراثون ريايض بمناسبة ذكرى النكبة شارك فيه 120 شخص.	

• تنظيم اجتماع إلعادة صياغة ميثاق سكرتاريا األطر الطالبية شارك فيه 20 شخص.	

• تنفيذ دورة تدريبية حول استخدام مهارات اإلعالم استفاد منها 30 طالباً وطالبة من جامعة القدس املفتوحة.	

• تنفيذ لقاء مع صناع القرار حول تخفيض سن الرتشح لالنتخابات وتنفيذ مناظرة بني الشباب ووزارة الشباب والرياضة حول 	

قانون الشباب.

• تنفيذ 6 ورش توعوية حول الحقوق النقابية داخل املؤسسات الرشيكة، ورشة توعوية لطالب جامعة فلسطني حول الحقوق 	

العمالية، وورشة توعوية لطالب جامعة فلسطني حول الحقوق العمالية.

• إعداد وبث حلقة تلفزيونية حول الحد األدنى لألجور.	

• تنفيذ 3 جلسات نقاش مع وزارة العمل والنقابات املهنية يف غزة والهيئات الرسمية حول الحد األدنى لألجور، تخصيص ميناء 	

خاص بالصيادين، وإنشاء نقابة للمزارعني.

• تنفيذ جلستني حوار حول تنسيق الجهود االغاثية بني املؤسسات وحول آليات تعزيز العمل النقابي.	

• تنفيذ مبادرات للطالب شملت أيام تفاعلية وتطوعية يف عدد من الجامعات.	
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• تنفيذ عدد من األنشطة التشبيكية اشتملت عىل مخيمات صيفية وأنشطة تطوعية، أيام مفتوحة. باإلضافة إىل مهرجان الرمان 	

يف عني عريك بمشاركة 40 مشاركاً ومشاركة باإلضافة إىل 1500 من الحضور.

• 	 60 1500 شخص، مسرية “قريوت” بمشاركة  الشعبية اشتملت عىل تنظيم مسرية بلعني بمشاركة  تنفيذ نشاطات للجان 

الخليل  أهايل “خربة سوسيا” يف جنوب  300 شخص، فعالية تضامنية مع  العودة يف “حوارة”  بمشاركة  شخص، مسرية 

بمشاركة 50 شخص، لجان حراسة يف جنوب نابلس  بمشاركة 30 شخص.

• تنفيذ مبادرات من أصدقاء املرشوع اشتملت عىل تشكيل لجان طوارئ يف قريتي “مادما” و”بورين” ومجالس شبابية يف 9 	

قرى جنوب نابلس.

• تنفيذ 5 مبادرات للمراكز الرشيكة اشتملت عىل تنظيم أمسية فنية يف الشارع خالل شهر رمضان، تنظيم دوري ريايض، عقد 	

مهرجان ألرس الشهداء واألرسى بالتعاون مع مجموعة »إحنا هون«،  تنظيم يوم مفتوح يف مدرسة عرابة مع الربملان الطالبي، 

وتنظيم يوم عمل تطوعي يف قرية »جالود«

• تنفيذ العديد من األنشطة النقابية مثل تنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب العمل حول البطالة، وقفة احتجاجية ضد تقليصات 	

االنروا، تقرير مصور حول عمل النساء باملستعمرات )كفرا اللبد(، وغريها.

• تم تنفيذ حملة قاطع احتاللك باملدارس يف محافظة رام الله والقدس بواقع 6 ورش عمل حول مقاطعة االحتالل.	

• مناطق 	 زيتونهم ضمن  املزارعني بقطف  ثقافتنا هويتنا” وهي حملة تستهدف مساعدة  تنفيذ حملة “زيتوننا صمودنا:  تم 

التماس مع االحتالل يف كل من قرى بورين، دير استيا، بيت فوريك، الساوية، قريوت، عرابة، قفني.

• تنفيذ يوم عمل تطوعي يف مدرسة الوكالة يف قرية عرابة. حيث تم إعادة تأهل حدائق املدرسة وزراعة األشجار ودهان جدران 	

املدرسة من الخارج ومن تم أيضا تنظيم لقاء مع الربملان الطالبي الخاص باملدرسة.

• الشيخ زايد، 	 الشجاعية، دهان وزراعة دوار  الحارات يف حي  التطوعية اشتملت عىل تلوين إحدى  العديد من األنشطة  تنفيذ 

وتنظيف وإنارة شارع ترابي يف خزاعة.

:UACTIV8 ”2- مرشوع “مجتمعي مسؤوليتي

يهدف املرشوع إىل تطوير قدرات األفراد من أجل تحديد االحتياجات املجتمعية والتمكن من تطوير مشاريع ملعالجة هذه 

القضايا واملشاكل بحيث يتمكن الشباب من معالجة قضاياهم املجتمعية من خالل تزويدهم باألدوات واملفاهيم الالزمة. 

ويتميز املرشوع بمشاركة الشباب الفلسطيني من مناطق جغرافية متعددة مثل )األردن، غزة، القدس، والضفة(.

أهم انجازات املرشوع:

• تنفيذ عدد من املبادرات املجتمعية الهامة امللخصة يف الجدول اآلتي:  	

نبذة عن املبادرة املوقع  املحافظة املؤسسة املنفذة 

مبادرة »منتدى إحنا منكم« وهي عبارة عن إنشاء منتدى لدعم النشاطات التعليمية 
والثقافية لشباب بمشاركة 500 شاب ويافع، للنهوض بمجتمع محيل فعال يسعى 

نحو التغيري وخلق املشاركة والتطوع، وتمكني دور املرأة للمشاركة يف املجتمع.

مخيم 
عسكر

نابلس مركز نسوي عسكر

مبادرة »تبادل« الهادفة إىل خلق سوق لتبادل األغراض واملقتنيات الشخصية بني 
الطبقية عن طريق إرشاك جميع طبقات  املبادرة يف كرس  أفراد املجتمع.  تساهم 
الدخل املحدود. تم  التكافل االجتماعي يف خدمة ذوي  املبادرة وتعزيز  املجتمع يف 
تنفيذ املبادرة بالرشاكة مع بلدية نابلس التي قامت بتوفري قاعة لعملية التبادل ل 

10 سنوات قادمة. 

وسط 
البلد

نابلس مركز حمدي منكو
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التعلم«  الذهنية وصعوبات  اإلعاقات  تعليمية لطالب ذوي  تجهيز »غرفة مصادر 
الذهنية،  اإلعاقة  ذوي  للطالب  العلمي  التحصيل  مستوى  رفع  إىل  تسعى  والتي 
بتطوير مهارات القراءة والكتابة األساسية، زيادة الثقة للطالب بأنفسهم وقدراتهم 

ليتمكنوا من االندماج مع أقرانهم يف املجتمع.  

مخيم 
بالطة

نابلس مركز يافا الثقايف

تأهيل حديقة العاب لألطفال لتوفري مكان لعب آمن يجنب األطفال خطر اللعب يف 
الشارع، والحد من الحوادث التي يتعرض لها أطفال قرية بيت سوريك من خالل 

إيجاد مساحة آمنة لهم.

بيت 
سوريك

القدس بيت سوريك النسوية

تنفيذ مبادرة »نواة الشباب« والتي تهدف إىل تمكني شباب البلدة من استخدام مبنى 
الخدمة كملتقى ثقايف يخدم أهداف ثقافية ومجتمعية تركز عىل إرشاك املرأة والشباب.

بيت 
فوريك

نابلس مكتبة بيت فوريك

تأهيل وتفعيل »نادي شباب بيت اكسا« الذي كان خامال خالل ال 10 أعوام السابقة 
من خالل دعمه وتزويده بمعدات رياضية وتشكيل فرقة كشافة من خالله. 

بيت 
اكسا 

القدس نادي شباب بيت اكسا

3. مرشوع املواطنة الفاعلة

يهدف املرشوع إىل تطوير قدرات األفراد من أجل تحديد االحتياجات املجتمعية والتمكن من تطوير مشاريع ملعالجة هذه القضايا 
من خالل منح املشرتكني الثقة الالزمة وإعدادهم كي يكون لهم دور فعال يف صناعة التغيري يف مجتمعاتهم.

أهم انجازات املرشوع:

• تنفيذ 4 دورات تدريبية ل128 شخصاً من كال الجنسني خالل التدريب.	

• تنفيذ زيارة دولية إىل بريطانيا للتبادل الثقايف بمشاركة موظفني اثنني من معا.	

• تنفيذ 4 مبادرات مجتمعية عىل النحو التايل: 	

نبذة عن املبادرة املوقع  املحافظة املؤسسة املنفذة

ذوي  من  األطفال  لدى  القراءة  عادة  لتشجيع  األمل«  براعم  »مكتبة  تأثيث 
االحتياجات الخاصة الذين يرتادون الجمعية، إضافة إىل جلب كتب األطفال 

والقصص من املؤسسات.  

الرشفة رام الله جمعية ياسمني 
الخريية

والبيئة  اإلنسان  استهدفت حماية  والتي  نظيفة«  بيئة  »نحو  مبادرة  تنفيذ 
يف منطقة دورا وبيت عوا من خالل منع جلب املخلفات اإلرسائيلية وحرقها 

بهدف استخراج املعادن وإعادة بيعها يف إرسائيل من خالل:

اإلنسان 	  الحرق عىل صحة  تظهر مخاطر  كبريه  توعية  بحملة  القيام 
واملشاكل الصحية التي يسببها الدخان املتصاعد.

حماية البيئة من خالل منع عمليات الحرق وإغالق املحارق وتنظيفها 	 
من خالل طالء الجدران وزراعة أشجار الزينة.

وتنظيم 	  املنطقة  زيارة  عىل  وحثهم  للمسؤولني  املواطنني  صوت  نقل 
مؤتمر إعالمي للحفاظ عىل البيئة واإلنسان.

دورا الخليل ملتقى سواعد الغد

من  يعبد  منطقة  آمن وصديق ألطفال  مكان  وتوفري  أطفال  تأهيل حديقة 
خالل تزويد الحديقة باأللعاب واملقاعد الخشبية. حيث قامت جمعية يعبد 
الحديقة  سور  بناء  يف  القرية  أفراد  وساهم  األرض  قطعة  بتوفري  الخريية 

إضافة إىل املقاعد اإلسمنتية وزراعة الحديقة. 

يعبد جنني جمعية يعبد الخريية

تنفيذ مبادرة »املس يدنا« والتي استهدفت خدمة ذوي االحتياجات الخاصة 
املعدات  توفري  تم  حيث  شخص.    100 عددهم  والبالغ  األمعري  مخيم  يف 
إتقان بعض  ليتمكنوا من  الخاصة،  االحتياجات  لذوي  األساسية  واألجهزة 

الحرف ملساعدتهم عىل االندماج بباقي فئات املجتمع.

مخيم االمعري رام الله الجمعية الفلسطينية 
للرعاية والتنمية
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4- مرشوع مراكز العائلة يف قطاع غزة:

يهدف املرشوع الذي ينفذ بالرشاكة مع “املؤسسة األملانية للتعاون” إىل تخفيف حدة التوتر لدى األطفال والطالئع الستعادة تركيزهم 

من خالل تقديم خدمات الدعم النفيس واالجتماعي لهم يف قطاع غزة عرب مراكز العائلة املتخصصة.

أهم انجازات املرشوع:

• تقديم خدمات تعليم مساند ومهارات حياتية وأنشطة رياضية وترفيهية متنوعة اشتملت عىل:	

o .)تنفيذ 2016 جلسة أنشطة تعلمية شارك فيها 647  طفل وطليعي ) 236 ذكور، 411 إناث

o  .)تنفيذ 864 جلسة مهارات حياتية شارك فيها 720 طفل وطليعي ) 160 ذكور، 560 إناث

o .)تنفيذ 864 جلسة رياضة ونشاط ترفيهي شارك فيها 900 طفل وطليعي )780 ذكور، 120 إناث

o .تنفيذ 864 جلسة تثقيف صحي شاركت فيها 1008 امرأة

o  .تنفيذ 24 جلسة حول العناية بالجمال شاركت فيها 180 امرأة

o .تنفيذ 12 يوماً مفتوحاً شارك فيه 3150 طفالً وطليعياً ) 962 ذكور، 1183 إناث(، باإلضافة إىل 1005 سيدة

o .)تنفيذ 4 مبادرات شارك يف أنشطتها 850 طفالً وطليعي )410 ذكور، 440 إناث

o .تنفيذ 3 مبادرات رياضية شارك فيها 650 طفالً وطليعي من 3 مراكز عائلة

o .تنفيذ 3 مبادرات مجتمعية يف 3 مراكز عائلة استفاد منها 38 عائلة

o  تنفيذ 37 ورشة نفذتها 28 متطوعة يف 3 مراكز عائلة حول قضايا التغري االجتماعي واملواطنة الفاعلة استفادت منها

740 سيدة.

o  تقديم 15 منحة صغرية لسيدات متميزات يف زوايا التدريب املهني ) منحة تصنيع غذائي ،8 منح تجميل ،  6 منح حرف

يدوية( بقيمة 420 يورو لكل سيدة بقيمة إجمالية للمنح بلغت 6300 يورو.

o .تنفيذ  معرض يف مركز عائلة الربيج شارك فيه 170 مشارك/ة

• تقديم عدد من خدمات تعزيز صمود األمهات من خالل التدريب املهني.	

o .تنفيذ 864 جلسة تدريبية يف زاوية التجميل استفادت منها 432 سيدة

 o.تنفيذ 864 جلسة تدريبية يف األعمال الحرفية واليدوية استفادت منها 240 سيدة 

o .تنفيذ 864 جلسة تدريبية يف التصنيع الغذائي استفادت منها 216 سيدة

• تقديم عدد من خدمات الدعم النفيس واالجتماعي واللقاءات التوعوية مع األهايل.	

o  169 ذكور62،  إناث،   92( التعلم  اجتماعية، وصعوبات  نفسية،  السلوكية،  فردية حول مشاكل  استشارة   323 تنفيذ 

سيدة(.

o .)تنفيذ 144 جلسة إرشاد جماعي لألطفال والسيدات ل 2186 مشارك ) 634 ذكور، 852 إناث، 700سيدات
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o .تنفيذ 49 ساعة تدريبية متخصصة 30 سيدة متطوعة من 3 مراكز عائلة حول قضايا التغري االجتماعي واملواطنة الفاعلة

o .تنفيذ 12 ورشة حول حماية الطفولة استفاد منها )90 سيدة( يف 3 مراكز عائلة

o .تنفيذ 24 ورشة حول مساندة األهايل بكيفية تعليم أطفالهم شارك فيها 240 من أولياء األمور

o .24 ورشة لألمهات حول العناية األفضل باألطفال شارك فيها 390 سيدة

o .تم إنشاء وحدة للزراعة الحرضية بالربيج وتنفيذ 5 مبادرات منزلية

5- مرشوع حماية الطفولة والدعم النفس االجتماعي الطارئ لألطفال واألهايل يف قطاع غزة 

يهدف املرشوع املمول من مؤسسة “اليونسف” إىل تعزيز آليات حماية الطفولة عىل الصعيد املجتمعي عن طريق تعزيز مفاهيم 

رعاية األطفال ورفع مستوى مقدمي الرعاية لألطفال بمسائل حماية الطفولة.

أهم انجازات املرشوع:

• تنفيذ أنشطة املهارات الحياتية يف مراكز العائلة بمشاركة 5843 طفالً وطفلة من عمر 18-6 سنة.	

• تنفيذ جلسات اإلرشاد النفيس الفردي أو الجماعي يف مراكز العائلة ل 4459 طفال من كال الجنسني.	

•  تنفيذ جلسات توعوية حول البيئة اآلمنة والبدائل الرتبوية التي توفر الحماية الفضىل لألطفال شارك فيها 7911 رجالً 	
وامرأة من أهايل ومقدمي الرعاية لألطفال، و 2352 من نشطاء املجتمع.

• كال 	 من  طفل   17,512 ل  معها  التعامل  يف  اآلمنة  واألساليب  متفجرة  الغري  املواد  مخاطر  حول  توعوية  أنشطة  تنفيذ 
الجنسني.

• 1268 من الذين شاركوا يف جلسات السيكودراما. 	

• 322 استفادوا من برنامج إدارة الحالة الذي يتعامل مع مهددات حماية الطفولة ويصل بالطفل لرب األمان. 	

• 46221 طفالً وطفلة من عمر18-3 سنة شاركوا يف أنشطة ترفيهية من خالل باص األلعاب املتنقل.	

• 15224 طفالً وطفلة من عمر18-6 سنة وأمهات شاركوا يف أنشطة ترفيهية متنوعة مثل مسابقات رياضية، رحالت 	
ترفيهية، أيام عائلة ترفيهية.

6- مرشوع طالئع من أجل الرتابط االجتماعي

يهدف املرشوع املمول من قبل مؤسسة اليونسف إىل زيادة الرتابط االجتماعي ما بني أفراد املجتمع عن طريق تحفيز وتطوير 

قدرات الشباب ليقودوا نماذج للتغري االجتماعي االيجابي، من خالل معالجة القضايا االجتماعية السلبية والتغلب عليها.

أهم انجازات املرشوع:

• تم تدريب واستهداف 1334 طليعياً يف 4 تجمعات سكانية.	

• تم تنفيذ 30 مبادرة يف 4 تجمعات قام بها الطالئع مع املجتمع املحيل واألهايل، وكانت منها مبادرات نوعية أبرزت مواهب 	

الطالئع وعملت عىل تفريغ الطاقات الكبرية لديهم.
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• منطقة 	 كل  يف  املختلفة  املؤسسات  عن  واملمثلني  واألهايل  الطالئع  بني  ما  مجتمعي(  نقاش  )حلقات  لقاء   17 تنفيذ  تم 

الناتج عن مضايقات  الطالئع كالضغط  التي تواجه  املشاكل واالحتياجات  املستهدفة، وتم مناقشة  األربعة  املناطق  من 

املستوطنني وخصوصا الهجوم عىل املدارس والبيئة املجتمعية بشكل عام مثل البنية التحتية )شوارع، مدارس، مرافق 

صحية، خدمات أخرى(.

• تم تنفيذ 12 لقاء حشد ومنارصة ما بني الطالئع وصناع القرار ومناقشة كيف يتم حل الكثري من املشاكل التي تعاني منها 	

التجمعات بدعم من صناع القرار وجهات االختصاص املختلفة كممثلني عن الحكم املحيل والدفاع املدني. 

• تم تنفيذ 3 أيام عمل تطوعي يف 3 مناطق يف محافظة نابلس حيث كان منها يوم عمل بيئي يف مدارس منطقة “قريوت”، 	

ويوم قطف زيتون يف منطقة “تلفيت” ويوم نظافة وزراعة أشجار يف بلدة “بيتا” وإبراز مواهب الطالئع يف الرسومات 

عىل الجدران يف البلدة.

التأثريات االيجابية للمرشوع:

املناقشة والتأثري  القدرة عىل  للطالئع  بات  بأن  تنفيذها  تم  التي  انعكاس وتأثري لألنشطة  الفردي: كان هنالك  املستوى  1- عىل 

البلد. استطاع املرشوع إبراز دور الطالئع يف  العائلة واملجتمع املمثل بأصحاب القرار واملؤسسات يف  االيجابي عىل مستوى 

اإلناث بشكل  الطالئع  إبراز دور  أيضا يف  املرشوع  فئات عمرية صغرية. ونجح  لهم كونهم  التهميش  وإلغاء نظرة  املجتمع 

ايجابي وذلك من خالل ارتفاع نسبة مشاركتهم يف األنشطة والفعاليات، حيث أن النسبة للمشاركة ليست بفارق كبري عن 

الذكور وشكلت ما يقارب 40-50%.

إىل  إضافة  الرشيكة  لألندية  املمثلة  اإلدارية  الهيئات  قبل  من  الفاعلة  باملشاركة  املرشوع  تميز  ككل:  املجتمعي  املستوى  2- عىل 

واملدارس  النسوية  والجمعيات  املحلية  واملجالس  البلديات  منها  املواقع  يف  العاملة  املؤسسات  جميع  من  الفاعلة  املشاركة 

واهتمامهم باملرشوع وأنشطته نظرا ألنها تخدم رشيحة مهمة من رشائح املجتمع املحيل. كما وكان هنالك تعاون كبري يف تنفيذ 

األنشطة والتنسيق املستمر. وقد لعبت لقاءات املجتمع املحيل ولقاءات الحشد واملنارصة مع صناع القرار دوراً مهماً يف تقليل 

الفجوة وكرس الحاجز بني الطالئع ومجتمعاتهم، والعمل عىل تلبيتها من خالل األنشطة والفعاليات املختلفة.

3- عىل مستوى القطاع الشبابي: تم حشد وعمل لقاءات مستمرة مع ممثلني عن الوزارات املختلفة ومناقشة الكثري من القضايا 

البيئية والزراعية والرياضية والتعليمية، مما أعطى مساحة كبرية للطالئع إلبراز دورهم من خالل طرح تلك املواضيع وطرق 

مختلفة ملعالجة هذه القضايا بشتى أنواعها، والتي تم بالفعل العمل عىل بعضها حسب اإلمكانيات املتاحة بمساهمة فاعلة 

من القطاع العام واملؤسسات ذات العالقة، من خالل أنشطة املرشوع وهي املبادرات التي تم من خاللها عمل حدائق مدرسية 

بيئة  أجل  النفايات واستخدامها مرة أخرى وعمل حمالت تنظيف من  تدوير  إعادة  إىل مبادرة  وترميمها وزراعتها، إضافة 

نظيفة وصحية يف املواقع.

4- أصبح هنالك قناعة تامة للمؤسسات الرشيكة بأن االستثمار يف الطالئع وتحديدا هذه الفئة العمرية مهم ورضوري جداً، مما 

دفع تلك املؤسسات إىل لعب الدور الداعم واملوجه والرشيك يف تنفيذ األعمال التطوعية وإبراز روح العمل الجماعي والتطوعي 

وزيادة الرتابط وتماسك النسيج االجتماعي داخل التجمعات السكانية واملناطق املحيطة بها.  من خالل املرشوع، تم تشكيل 

الطالئع ذاتهم وفكرة رحب بها  أنها مبادرة من  العلم  التي تم تنفيذها، مع  التدريبات  بيتا بعد  مجلس للطالئع يف منطقة 

الجميع والعمل جاٍر مع باقي األندية حيث تشكلت لجنة إدارية تدير املجلس تم انتخابها من الطالئع يف املنطقة ملتابعة تنفيذ 

الفكرة.
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7- مرشوع شباب األردن من أجل التغيري:

يهدف املرشوع إىل تمكني الشباب الفلسطيني يف األغوار اقتصاديا واجتماعيا،  والتخفيف من معاناة الشباب يف األغوار من السياسات 

واإلجراءات القمعية اإلرسائيلية الهادفة إىل ضم األغوار وتهجري سكانه. يسعى املرشوع إىل تغيري الواقع املفروض عىل شباب الغور 

من خالل العناية بالشباب وتوجيههم إىل مراكز التدريب املهني التي يمكنهم من خاللها صناعة مستقبل أفضل، يمثل بديال عن 

العمل يف املزارع واملستوطنات اإلرسائيلية. 

كما يقوم املرشوع بتعريف طالب الجامعات والشباب الحاليني باحتياجات سوق العمل الفلسطيني، وكيفية اختيار التخصصات 

املالئمة ليحصلوا عىل وظائف بعد التخرج وتشبيك الخريجني منهم مع املؤسسات والرشكات التي تعمل يف املنطقة للحصول عىل 

وظائف تالئم تخصصاتهم.  

أهم انجازات املرشوع:

• تنفيذ 9 لقاءات مع شبكة األغوار الشبابية وتنفيذ زيارتني تبادلية بني األندية.	

• تنفيذ 4 زيارات ملراكز التدريب املهني.	

• تم عمل 8 عروض مرسحية مع مرسح الحارة حول موضوع الخالف مع القانون.	

• تم عمل جلسة تدريب عن مهارات البحث عن عمل.	

• تم عمل 5 لقاءات مع حاضنات األعمال، لقاءين مع مؤسسات اإلقراض، و8 لقاءات مع األهايل.	

• تنفيذ حملة “ارسم مستقبلك” التي قام من خاللها 120 مشاركاً بتنفيذ وقفة تضامنية واحتجاج ملطالبة املحافظة يف 	

طوباس بالتحرك حول التقسيمات اإلدارية واملخططات الهيكلية للقرى والتجمعات يف األغوار.

التأثريات االيجابية للمرشوع:

1- عىل املستوى الفردي: أصبح لدى الشباب معرفة حول توجهات سوق العمل يف األغوار وإدراك اكرب ألهمية التعليم والتدريب 

املالئمة  املهنية  التخصصات  اختيار  بكيفية  إدراًكا  أكثر  الشباب  من  العديد  وبات  األكاديمي،  للتعليم  مرافق  كخيار  املهني 

لهم بعيدا عن فرض األهل اختيار التخصص عليهم. وكان من أهم مصادر ثقة الشباب يف قدرتهم عىل اختيار تخصصاتهم 

تعريفهم باحتياجات سوق العمل وخاصة الرشكات واملؤسسات التي تستقبل املتدربني والعاملني ضمن املرشوع. بالتوازي مع 

التعرف عىل احتياجات سوق العمل. ساهم املرشوع يف خلق حالة من التكيف االيجابي لدى الشباب من خالل البدء بمشاريعهم 

الصغرية واملدرة للدخل كبديل للتغلب عىل البطالة وعدم قدرة سوق العمل عىل استيعاب جميع الخريجني.  

2- عىل مستوى املؤسسات القاعدية والرشيكة:  تم تشكيل لجنة مساندة من بداية املرشوع يف كل منطقة كما كان هنالك مشاركة 

فاعلة من املحافظة واملؤسسات املختلفة يف األغوار، مما عزز روح العمل الجماعي وإرشاك الجميع يف تنفيذ األنشطة والفعاليات، 

)تأثيث مكاتب وتوفري  املرشوع مثل  الالزمة إلتمام  واملواد  األدوات  توفري  األندية يف  قبل  فاعلة من  كما كان هنالك مشاركة 

طابعات وكمبيوترات(.
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8. مرشوع التكيف االيجابي لألطفال املقدسيني

يهدف املرشوع املمول من مؤسسة “إنقاذ الطفل” إىل تعزيز فرص الطالب املقدسيني )11 - 15 سنة( يف الحصول عىل تعليم نوعي 

وبيئة تعليمية آمنة من خالل تعزيز الصحة النفسية لألطفال املقدسيني املشاركني وعائالتهم وتعزيز آليات التكيف االيجابي لديهم، 

وتعزيز بيئة تعليمية آمنة يف املدارس املستهدفة.

أهم انجازات املرشوع:

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

• التكيف 	 املراهقني،  مع  التعامل  وآليات  املراهقة  مواضيع  حول  توعوي  لقاء   16 يف  واألمهات  اآلباء  من   120 مشاركة 
االيجابي، والتحرش الجنيس. 

• مشاركة 23 معلماً ومعلمة يف 42 ساعة تدريبية حول مواضيع نفسية اجتماعية.	

• دعم 6 مدارس مشاركة بتدريبات ومساعدات عينية اشتملت عىل كمبيوترات وأجهزة “بروجكرت” وغريه.	

بعض التأثريات اإليجابية للمرشوع:

نجح املرشوع يف تعزيز التكيف لدى الطالب املستهدفني وثقتهم يف قدراتهم عىل التحصيل العلمي. فقد تم إعادة طالبة مترسبة إىل 

مقاعد الدراسة يف مدرسة بنات مخيم شعفاط. حيث كان ترسب هذه الطالبة نابًعا من إحساسها بعدم جدوى االلتحاق يف املدرسة 

وتدني تحصيلها األكاديمي. عملت األخصائيات االجتماعيات من خالل هذا املرشوع مع هذه الطالبة بشكل فردي ونجحن يف إعادتها 

إىل مقاعد الدراسة، وإدماجها يف معظم نشاطات املرشوع.

مرشوع “ايد بايد”. 9

يهدف املرشوع املنفذ بالرشاكة مع جمعية أصدقاء بريزيت وبتمويل من “مؤسسة التضامن البلجيكي” إىل زيادة عدد الطلبة 

املستفيدين من املنح الدراسية يف جامعة بريزيت ومساعدة الطلبة يف دفع الرسوم الجامعية.

أهم انجازات املرشوع:

• تنفيذ 6 دورات تدريبية للطالب يف مجاالت صناعة التحف والهدايا واملطرزات.	

• توزيع 100 منحة جامعية عىل الطالب محدودي الدخل من ريع بيع التحف واملطرزات.	

• حصلت “جمعية أصدقاء بريزيت” عىل املؤهالت الالزمة من خالل التدريبات املنفذة ضمن املرشوع لتدريب طالب جدد عىل 	

مهارات صناعة التحف والهدايا.

• تنفيذ 5 معارض لعرض املنتجات التي يصنعها الطالب يف سوق الحرجة، مهرجان ليايل بريزيت، معرض التسوق وغريها.	

• عقد اتفاقيات رشاكة مع عدة جهات لرعاية املرشوع  مثل بنك فلسطني وهيئة األمم املتحدة لشؤون املرأة.	
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أهم التأثريات اإليجابية للمرشوع:

• تعلم الطلبة ملهارات حرفية جديدة.	

•  تمكن العرشات من تسديد أقساطهم الجامعية من خالل عوائد العمل الذي انخرطوا به يف املجال الحريف.	

• ساعد املرشوع العديد من الطلبة عىل تسديد أقساطهم الجامعية، ومن تمكني بعضهم عىل زيادة دخلهم عرب اقامة مشاريع 	

ريادية تعنى بمجال التحف والهدايا التي تالئم ذوق الكثري من املواطنني والسياح عىل حد سواء. 

• بناء قدرات العديد من الطلبة يف مجاالت التسويق.	

• خلق فرص عمل مؤقتة للطلبة املستهدفني وإتاحة املجال أمامهم للدخول يف سوق العمل بشكل يعزز ما يتعلموه يف السياق 	

األكاديمي، ويزيد من إحساسهم باملسؤولية والقدرة عىل العطاء واإلبداع.

قصص نجاح:
1. غرفة مصادر لصعوبات التعلم ترى النور يف مخيم بالطة

بحراك من خالل 20 مشاركاً/ة  يف برنامج “مجتمعنا مسؤوليتنا UACTIV8” الذين اكتسبوا مهارات مكنتهم من تحديد املشاكل 

والتفكري يف حلها،  تم إنشاء غرفة مصادر لدعم ذوي االحتياجات الخاصة يف مخيم بالطة لالجئني يف محافظة نابلس.  حيث عانى 

املجتمع قبل تدخل املرشوع من عدم وجود خدمة ل220 طفال )أعمارهم ما بني 14-8سنة( من ذوي صعوبات التعلم. لكن من 

خالل توفري مساحة صديقة مجهزة باألدوات التعليمية الخاصة عرب مبادرة نفذها مركز يافا الثقايف بتمويل من مركز معا، استطاع 

املشاركون توفري مساحة )غرفة( مصادر لدعم ذوي االحتياجات الخاصة.  إضافة اىل ذلك، ساهم مركز يافا الثقايف بتوفري الخرباء 

للتعامل مع األطفال وتغطية أجورهم وتغطية كافة املصاريف التشغيلية. 

أبدت املدارس اهتماًما كبريا باملبادرة وقاموا بإرسال قوائم األطفال ذوي صعوبات التعلم واإلعاقات الذهنية إىل املركز ومتابعتهم 

املخيم  انه وألول مرة يشعرون يف  أكدوا  الذين  األهايل  استحسان  املبادرة  فيه. القت  العاملني  املختصني  بشكل مستمر من خالل 

باالهتمام اتجاه هذه الفئة من األطفال. الصدى االيجابي للمرشوع شّجع إدارة مركز يافا الثقايف املستضيف للمبادرة عىل أن يتوسع 

باملكان الستيعاب املزيد من األطفال.  

2. الطالبة فريدة تنجح يف إقناع قريتها بتخصيص مكان للشباب

فريدة طالبة سنه ثالثة يف جامعة القدس املفتوحة فرع نابلس تخصص آداب، تعاني من إعاقة يف امليش وقرص مستمر يف العمود 

الفقري، كانت واحدة من مشاركي برنامج »املواطنة الفاعلة« يف قرية بيت فوريك. إعاقة فريدة لم تمنعها من العمل املجتمعي، 

28 شاب/ة من مشاركي  التي اكتسبتها لتطبقها يف مجتمعها. قادت فريدة  املهارات  التدريب عىل استخدام جميع  وأرصت بعد 

الربنامج لتنفيذ مبادرة مجتمعية إلنشاء مساحة خاصة بالشباب ضمن البلدية. اجتمعت فريدة مع املؤثرين واملسؤولني يف القرية، 

التي  القرية  شباب  يضم  مكان  لتوفري  الهادفة  املبادرة  يف  معها  ليساهموا  املحيل  املجتمع  من  كبرياً  عدداً  تحشد  ان  واستطاعت 

تعاني بسبب عدم وجود ناٍد أو أي مركز شبابي يف القرية، فارتأت عىل عمل ملتقى شبابي ليكون ملتقى لشباب وشابات القرية 

لعقد األنشطة، إضافة إىل ذلك، استغلّت تخصصات الشباب ومهاراتهم لعقد أنشطة لألطفال وورشات توعوية لألهايل. من خالل 

محاورتها لذوي العالقة يف القرية، استطاعت فريدة ان تحصل عىل املساهمات املجتمعية من رئيس البلدية بتوفري مساحة 200 مرت، 

وبعض املساهمات املجتمعية لتجهيز املكان بجانب املبلغ املرصود من الربنامج.  من خالل املبادرة عملت فريدة عىل تنشيط القرية 

بتفاعل الشباب والشابات وتوافدهم عىل امللتقى.
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ثالثًا: 
برنامج تنمية وتمكين المرأة

ال تزال املرأة الفلسطينية تواجه العديد من التحديات االجتماعية واالقتصادية والثقافية، إضافة إىل التحديات السياسية الناتجة عن 

استمرار االحتالل وممارساته العدوانية تجاه جميع فئات شعبنا وتبعات ذلك عىل وضع املرأة ومكانتها. 

شاركت املرأة تاريخيا وبشكل نشط يف جميع مراحل النضال الوطني، وقدمت الشهيدات والجرحى. وقد دخل سجون االحتالل أكثر 

من 15,000 شابة وامرأة عىل مدى سنوات الرصاع، وبالرغم من التضحيات الكبرية التي قدمتها وال تزال، فإن العديد من املؤرشات 

التنموية تشري إىل املشاكل الجدية التي تعرتض طريق الشابات والنساء الفلسطينيات ويف مقدمتها تزايد حدة الفقر، والبطالة بني 

القطاع  %60 يف الضفة والقطاع وتزداد يف  الخريجات  الجامعيات، حيث بلغت نسبتها بني  الخريجات  النساء، وخاصة  صفوف 

لتصل اىل %72 ويف الضفة اىل %53. كما أن مساهمتها يف القوة العاملة لم تتجاوز %19، وتأتي أسباب تدني مشاركة النساء 

يف سوق العمل نتيجة طبيعة البيئة االقتصادية يف األرايض الفلسطينية، وقدرتها املحدودة عىل استيعاب األيدي العاملة، وانخفاض 

واألطر  العمل  إىل ظروف  إضافة  الفلسطيني،  السوق  بها  يتسم  التي  الذكورية  والصبغة  العمل،  فرص  ومحدودية  النمو،  معدل 

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

يهدف برنامج معا الخاص باملرأة إىل تمكني املرأة اقتصادًيا واجتماعيا عرب إنشاء املشاريع التنموية والريادية، وعرب توفري الربامج 

التي  إدارة مشاريعها واملشاريع  التنمية املجتمعية، ومن  التي تحتاجها لتتمكن من تطوير ذاتها وتعزيز مشاركتها يف  التدريبية 

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

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

انجازات املركز يف هذا الربنامج خالل عام 2015:

1. مرشوع “نساء تدير املقاصف املدرسية” املرحلة الثالثة – 2015

استمر املركز بالعمل يف مرشوع النساء يدرن املقاصف املدرسية للسنة الخامسة عىل التوايل، بالرشاكة مع هيئة األمم املتحدة 

للمرأة  UNWOMENووزارة الرتبية والتعليم. يركز املرشوع عىل تأهيل املراكز النسوية لتتمكن من استالم املقاصف املدرسية 

وإدارتها بشكل جيد، واملساهمة يخلق فرص عمل ملجموعة من النساء. 

تركز فكرة املرشوع عىل األهداف التالية:
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• إنتاج  طعام صحي لطلبة املدارس وتوفريه للمقاصف املدرسية.	

• خلق فرص عمل للنساء من خالل العمل داخل املقاصف، باإلضافة إىل فرص عمل للنساء اللواتي يعملن يف املراكز النسوية 	

لتصنيع املعجنات واألطعمة األخرى.

• املقاصف 	 لتزويد  الغذائي  التصنيع  مجال  ويف  والتسويقي  واملايل  اإلداري  املستوى  عىل  النسائية  املراكز  قدرات  تطوير 

بالكميات املطلوبة من املعجنات والعصائر والحلويات البيتية.

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

• الثالجات وأجهزة 	 املقاصف، مثل  الالزمة لعمل  للمقاصف وتجهيزها باألجهزة واملعدات  التحتية  البنية  تطوير وتأهيل 

املايكرويف وماكنات البوشار وعرص الفواكه وغريها من األجهزة.

عمل املركز عىل تطوير قدرات املراكز والجمعيات النسوية لتقديم وجبات صحية يف املدارس من خالل تأهيل وترميم البنية التحتية 

للمقاصف يف 28 مدرسة باإلضافة إىل تزويدها بمقاعد خارجية للساحات املدرسية وتزويد هذه املدارس باملعدات واألجهزة الكهربائية 

الالزمة إلدارتها بشكل فعال )ثالجات عرض وأفران كهربائية، حاويات قمامة، سخانات ماء كهربائية، ومراوح كهربائية(. عمل 

املركز خالل عام 2015 عىل تطوير قدرات 10 مراكز وجمعيات نسوية لتقديم وجبات صحية يف 28 مدرسة  كما هو مبني 

يف الجدول التايل:

املدارسالجمعيةاملديرية

1. بنات كفر راعي األساسيةكفر راعي الخرييةقباطية

2. بنات مسقط )كفر راعي( 

3. ذكور كفر راعي األساسية

بنات بلعا الثانوية. 1جمعية بلعا التعاونيةطولكرم

بنات بلعا األساسية العليا. 2

بنات بلعا األساسية. 3

ذكور بلعا األساسية. 4

بنات عنبتا الثانوية. 1جمعية عنبتا الخرييةطولكرم

كفر رمان األساسية املختلطة. 2

 ذكور عنبتا األساسية3. 

بنات ياسوف اسكاكا الخريية. 1جمعية اسكاكا الخرييةسلفيت 

اسكاكا األساسية املختلطة. 2

بنات ياسوف اسكاكا الثانوية. 3

مدرسة الشهيد مازن أبو الوفا. 1جمعية كفر الديك الخرييةسلفيت

بنات كفر الديك األساسية. 2

بنات مفر الديك األساسية الجديدة. 3

بنات كفر مالك الثانوية. 1جمعية العطاء لسيدات كفر مالك الخرييةرام الله
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ذكور كفر مالك الثانوية. 2

جورة الشمعة الثانوية املختلطة. 1جمعية جورة الشمعة الخرييةبيت لحم

بنات جورة الشمعة الثانوية. 2

بنات حوسان الثانوية. 1نادي نسوي حوسانبيت لحم

بنات تل الربيع األساسية. 2

ذكور الصديق األساسية. 3

بنات الخرض األساسية. 1جمعية الخرض الخرييةبيت لحم

سعيد العايص والخضرية. 2

عسقالن األساسية املختلطة. 1جمعية ملتقى إذنا الخرييةالخليل

ذكور بني حارث األساسية. 2

ذكور إذنا األساسية. 3

أهم انجازات املرشوع:

• املنزلية األساسية  واألجهزة واملعدات 	 10 من املطابخ املستهدفة باملرشوع من حيث تزويدها بكافة األدوات  تأهيل وتجهيز 

بها  تزود  متنوعة  تغذوية  صحية  وجبات  إلنتاج  فعال  بشكل  املرشوع  إلدارة  الالزمة  الغذائي  التصنيع  وأدوات  الكهربائية، 

املقاصف املدرسية املستهدفة.

• تأهيل 28 من املقاصف املدرسية املستهدفة باملرشوع من خالل تأهيل وترميم البنية التحتية للمقاصف املدرسية املستهدفة، 	

وتزويدها بكل ما يلزم من معدات وأجهزة كهربائية إلدارتها بشكل فعال.

• التدريبات والورشات التدريبية الخاصة باملراكز النسوية التسعة املستهدفة:	

• إنجاز دورات تدريبية لعامالت ومرشفات املقاصف املدرسية من شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية اشتملت عىل:	

• 60 ساعة تدريبية يف مجال التصنيع الغذائي )عدد حضور 62(.	

o .)51 30 ساعة تدريبية يف مجال إدارة املقاصف املدرسية )عدد حضور

o .)52 30 ساعة تدريبية يف مجال اإلدارة املالية )عدد حضور

o .)67 20 ساعة تدريبية يف مجال االتصال والتواصل )عدد حضور

o .)21 20 ساعة تدريبية يف مجال التصنيع الغذائي )عدد حضور

• 	:On Job Training )OJT( التدريب يف مواقع العمل

o  )والجمعيات املراكز  ورئيسات  الصندوق  وأمناء  املقاصف  )مرشفات  النسوية  للمراكز  تدريبية  ورشات   9 تنفيذ 

املستهدفة حول موضوع “اإلدارة املالية” الخاصة باملقاصف املدرسية للجمعيات التسع املستهدفة بواقع 30 ساعة 

تدريبية )3 ساعات لكل مركز، 3 مراكز تم إعطائها 4 ساعات بدل 3 لحاجتها لتدريب أكثر(. 

• عقد ورشة تدريبية ملرشفات املقاصف املدرسية ومنسقات املرشوع حول استخدام النموذج املايل الجديد الخاص باملقاصف 	

املدرسية وبواقع 12 ساعة تدريبية بحضور 10 مشاركات.
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• تنفيذ لقاءات تعريفية )تنسيقية وتعاونية(:	

o  27 ساعة )3 ساعة لكل ورشة( مع مديريات الرتبية والتعليم الفلسطينية املستهدفة 9 ورشات تنسيقية وبواقع  تنفيذ 

املستهدفة  التسع  النسوية  واملراكز  للجمعيات  اإلدارية  والهيئات  املدارس(،  ومدراء  املدرسية  الصحة  )أقسام  باملرشوع 

باملرشوع أيضاً من شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية )عدد حضور 97(

• 5 ساعات لرئيسات الجمعيات واملراكز النسوية ومرشفات املقاصف املدرسية، ومنسقات املرشوع من 	 عقد ورشة عمل ملدة 

الشمال والوسط والجنوب لتعريفهن باملرشوع وأهدافه وذلك قبل بداية العمل الفعيل لهن باملرشوع )عدد حضور 17(.

• زيارات تبادلية: تم تنفيذ 6 زيارات تبادلية )من أصل 9 زيارات( للنساء من املراكز التسع املستهدفة باملرحلة الحالية للمرشوع 	

للعام 2015، مع غريها من املراكز املستهدفة باملرشوع من املراحل السابقة )األوىل والثانية( بمشاركة 172 امرأة. 

• توقيع اتفاقيات عمل مع 10 مراكز نسوية من مناطق شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية وملدة 3 سنوات تمتد إىل 2018 	

وهي مدة عمل املرشوع للمرحلة الحالية )املرحلة الثالثة(.

• املستهدفة 	 املدرسية  املقاصف  يف  والبيع  الغذائي  التصنيع  مجال  يف  املرشوع  من  املستفيدات  للنساء  عمل  فرصة   77 تقديم 

)فرص عمل كاملة، جزئية أو مؤقتة(.

• 	 )Menu( يعمل املرشوع حاليا عىل إصدار عدد إضايف من اللوحات البالستيكية الخاصة باألغذية املقدمة يف املقاصف املدرسية

واملسموح بتقديمها من قبل الرتبية والتعليم، وسيتم تزويد املقاصف املدرسية املستهدفة من األعوام السابقة بها.

بعض التأثريات االيجابية للمرشوع:

تأثري املرشوع عىل املراكز النسوية:

• احتياجاتهم 	 من  بعض  وتوفري  لتغطية  بها  بأس  ال  مادية  وقدرة  مايل  مردود  النسوية  والجمعيات  املراكز  لدى  أصبح 

الغذائية للطالب، وإدارة املقاصف  الخاصة باملراكز والسيما اإلدارية منها، وذلك من خالل عملهم يف تصنيع الوجبات 

املدرسية املستهدفة.

• أصبح هناك إقبال من قبل النساء يف القرى التي استهدفها املرشوع لالنتساب للجمعيات واملراكز النسوية املستهدفة، 	

دير رشف  الخريية وجمعية  الزاوية  نساء  يف جمعية  الحال  هو  كما  القادمة  للسنوات  باملرشوع  املشاركة  يف  ورغبتهن 

النسوية الخريية يف منطقة الشمال، وذلك ملا للمرشوع من صدى ايجابي أوالً وألهمية املرشوع اقتصادياً بالنسبة للنساء 

اللواتي الحظن التغيري الحاصل عىل النساء املستفيدات ثانياً، والسيما فرص العمل التي قدمت للنساء وساهمت يف تحسني 

وضعهن ووضع أرسهن االقتصادي.

• وجود رشكاء مثل مركز معا وال Women - UN أعطى للجمعيات فرصة التشبيك مع مؤسسات أخرى وإمكانية تنفيذ 	

مشاريع أخرى تستهدف عدداً أكرب من النساء.

• الجمعيات 	 عمل  لتسهيل  والبلديات(  القروية  )املجالس  املحيل  املجتمع  مؤسسات  قبل  من  واضح  تعاون  هنالك  أصبح 

واملراكز النسوية وتقديم العون لها عند اللزوم والحاجة ودعمها بكافة األشكال وال سيما مجتمعياً. باإلضافة إىل مشاركتهن 

يف بعض األنشطة املنفذة من قبل الجمعيات كاجتماعات أولياء أمور الطلبة املنعقدة يف املدارس املستهدفة وبالتنسيق مع 

الرتبية والتعليم )األنشطة التوعوية باملرشوع تحديداً(.

• لجمعيات 	 نظرتها  مع  باملقارنة  ايجابية  أكثر  املرشوع  عىل  الحاصلة  النسوية  واملراكز  للجمعيات  املحيل  املجتمع  نظرة 

نسوية أخرى موجودة يف ذات املنطقة ولكنها غري مرئية مجتمعياً.
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• املحيل، 	 البلديات وللمجتمع  إىل  القادمة  املختلفة والوفود  للمناسبات  باتت تقدم وجبات طعام )طلبيات(  املراكز  بعض 

وللمدرسات وطلبة الروضات وبعض املؤسسات األخرى العاملة يف البلدة.

• تعاون بعض املؤسسات املحلية مع بعض املراكز النسوية، ومثال ذلك التنسيق التي تم بني نادي لجنة املرأة الشبابي يف 	

سبسطية ومركز خدمات املجتمع املحيل يف جامعة النجاح لتنفيذ يوم طبي يف قرية برقة من خالل جمعية برقة للتنمية، 

عىل أن يكون ريعه لصالح أي مدرسة مستهدفة باملرشوع من املنطقة ذاتها.

• زيادة القدرة املادية لدى بعض املراكز والجمعيات النسوية والتي قامت بدورها بتقديم مساعدات عينية لطالبات املدارس 	

املستهدفة كتقديم القرطاسية للطالبات ذات الدخل املحدود، هدايا للطالبات املتفوقات، وتقديم األلوان املائية للمدارس 

لرسم الجداريات الخاصة بأسوار املدارس. 

• العمل املميز لبعض الجمعيات النسوية شجع بعض املؤسسات املحلية عىل تقديم الدعم لهذه الجمعيات. حيث زودت 	

“اإلغاثة الزراعية” جمعية دير رشف النسوية ببيت بالستيكي مساحته 1.5 دونم لزراعته وقام “مركز حوا” يف نابلس 

بدعم الجمعية أيضاً بمرشوع لزراعة الفطر.

• معينة 	 مبالغ  بتقديم  قامت  املرشوع  عن  الصادرة  لألرباح  ونتيجة  بها حيث  بمبادرات خاصة  قامت  الجمعيات  بعض 

للمدارس تم استخدامها لرسم الجداريات، رشاء مواد تنظيف، عمل مقاعد خارجية بالساحات، وتقديم بعض الوجبات 

املجانية والهدايا للهيئة التدريسية يف مناسبات مختلفة كعيد األم واملرأة. باإلضافة إىل ذلك، عملت الجمعيات عىل تقديم 

الدعم املعنوي للعامالت باملرشوع لديها وذلك من خالل أنشطة ترفيهية لهن كالرحالت.

تأثري املرشوع عىل النساء:

• الدورات 	 والسيما  مختلفة  نشاطات  يف  واملشاركة  البيت  من  للخروج  لهن  ومتنفس  فرصة  املستهدفات  النساء  إعطاء 

التدريبية، والتي عززت كثرياً من زيادة ثقتهن بأنفسهن، وساهمت يف تطوير قدراتهن الذاتية وإكسابهن املهارات املختلفة 

والخاصة بالعمل، باإلضافة إىل زيادة اعتمادهن أكثر عىل ذاتهن.

• أصبح لدى النساء القدرة عىل التعامل مع املجتمع املحيل، وخصوصا فكرة العمل يف إدارة املقاصف املدرسية الخاصة 	

بمدارس الذكور الثانوية، بعد الرفض املطلق من املجتمع املحيل للعمل يف تلك املدارس، والتعامل مع التجار واملوردين، 

والتواجد يف أنشطة مجتمعية مختلفة وبثقة عالية وبحضور أكرب.

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

األرسة.

• أصبح  لدى املرأة  القدرة عىل اتخاذ القرار أو املشاركة به عىل الصعيدين الشخيص والعام. 	

• توفري فرص عمل للنساء وال سيما ذوي الظروف االقتصادية الصعبة، وغريهن من ذوي الظروف االجتماعية الصعبة 	

كاملطلقات واألرامل والعائالت التي لديها أشخاص ذوي احتياجات خاصة(.

• اختالف نظرة املجتمع املحيل للمرأة العاملة )املنتجة(، وتقبل حقها وقدرتها عىل اإلنتاج والعمل. 	

• أصبح لدى السيدات العامالت القدرة عىل االنضمام لجمعيات توفري مالية تقرض شهرياً لواحدة منهن من خالل املردود 	

املايل لعملهن يف املقاصف. حيث استطاعت النساء توفري بعض من احتياجاتهن التي تحتاج إىل مبالغ كبرية للحصول 

عليها.

2014التقـرير  السـنـوي   
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• دعم النساء لبعضهن البعض، وتعزيز روح عمل الفريق بينهن، وكمثال عىل ذلك احتفاظ بعض النساء بعملهن باملرشوع 	

بالوقت التي تعرضن به لوعكات صحية ألزمتهن البقاء خاللها بالبيت لفرتة معينة، حيث  قامت بعض الجمعيات بإرسال 

العمل لهن للمنزل بهدف مساعدتهن املحافظة عىل عملهن، مما زاد من بناء وتعزيز الثقة بني الجمعية والنساء العامالت، 

وعزز من روح عمل املجموعة لألفضل، باإلضافة إىل تعزيز انتمائهن وحرصهن عىل العمل ودفعهن لتقديم األفضل.

تأثري املرشوع عىل املدارس املستهدفة:

• إحداث تغيري ببيئة املقاصف املدرسية املستهدفة بعد عمل املرشوع عىل تأهيل وترميم وتطوير بنيتها التحتية وتزويدها 	

باألجهزة واملعدات الرضورية، بحيث باتت قادرة عىل إحداث نقلة نوعية يف أصناف األغذية الصحية املقدمة للطالب من 

قبل الجمعيات واملراكز النسوية.

• مساهمة املرشوع وبشكل بسيط ولكن ملحوظ يف تحسني السلوك الصحي لدى الطالب، من خالل ازدياد إقبال الطالب 	

عىل األصناف املقدمة من الجمعيات واملراكز النسوية مقارنة مع السنوات السابقة، وذلك نتيجة زيادة معرفة الطالب 

بجودة األصناف املتنوعة املتوفرة.

• زيادة دعم أولياء أمور الطلبة للمرشوع وتشجيع أطفالهم )الطالب( عىل رشاء األغذية الصحية املقدمة من قبل الجمعيات 	

واملراكز النسوية. 

• الضمانات 	 من  بدالً  النسوية  للجمعيات  املدرسية  املقاصف  والتعليم يف تضمني  الرتبية  ثقة مديريات  املرشوع عزز من 

الخاصة لحرص األوىل عىل تقديم الوجبات الصحية للطلبة.

•  الرتويج للمرشوع من قبل مدراء املدارس املستهدفة، من حيث أهميته بتقديم وجبات صحية تغذوية للطالب، والعمل 	

عىل تشجيع الجهات املعنية يف الرتبية عىل دعم عمل الجمعيات واملراكز النسوية يف املقاصف وتفضيلها عىل الضمانات 

الخاصة.

•  توفري وجبات غذائية صحية للطلبة يف املدارس املستهدفة وبشكل دوري بالتعاون مع الرتبية والتعليم مثل توفري وجبة 	

“مجدرة” أسبوعيا للطلبة.

•  وجود فرق واضح بعمل الجمعيات باملقاصف املدرسية ولألفضل باملقارنة بني الضامن الفردي أو الشخيص من حيث 	

:النظافة، االلتزام بالقوانني، الزي )املريول(.

2. مرشوع مشاركة املرأة يف الحياة العامة

يهدف املرشوع املمول من “املجلس الثقايف الربيطاني” واملنفذ  بالرشاكة مع “مركز الدراسات النسوية” إىل بناء قدرات النساء 

ودعم واسع النطاق ملشاركتها الفعالة يف الحياة العامة بما يف ذلك السياسية املحلية والوطنية، من خالل زيادة الثقة واملهارات 

والخربات للشابات ومشاركتهن الفاعلة يف قضايا املجتمع والعمليات السياسية املحلية، التي تحظى بدعم من مجتمعاتهم.

أهم انجازات املرشوع:

• تشكيل 3 لجان استشارية موزعة عىل أنحاء الوطن )وسط، شمال وجنوب(.	

• 	.)TOT( ”تدريب 11 ميرس من خالل “تدريبات مدربني



التقـرير  السـنـوي   

51

2015

• تنفيذ ست دورات تدريبية لعضوات املجالس املحلية والبلدية وثالث دورات تدريبية لطالب الجامعات.	

• الوصول إىل 169 مشاركة من عضوات املجالس املحلية والبلدية و94 مشارك/ة من طالب الجامعات )بريزيت، النجاح، 	

القدس املفتوحة(.

• دراسة واختيار 3 مبادرات مجتمعية.	

• التحضري إلطالق الحملة الوطنية “سيدي الرئيس أنصفها بعد موتها” والحملة الوطنية “شاركنا يف النضال، فلنشارك يف 	

اتخاذ القرار”.

3. مرشوع نساء وشباب ضد العنف:

الفلسطينية، عىل أساس مراعاة  يهدف املرشوع املمول من مؤسسة “كوردايد” إىل تحسني مستوى األمن األرسي يف األرايض 

الفوارق بني الجنسني لتعزيز مفاهيم التعاون واالحرتام املتبادل بينهما.

أهم انجازات املرشوع:

تم تنفيذ 3 مبادرات مجتمعية حول مواضيع الزواج املبكر، اإلدمان واملشاركة السياسية للشباب، تحققت من خاللها 

املخرجات التالية:

• 3 أفالم وثائقية توعوية تم إنتاجها وعرضها وشاهدها ما يزيد عن 30,000 مشاهد عرب وسائل التواصل االجتماعي. 	

• عرض مرسحيتني توعويتني حول موضوع الزواج املبكر استفاد منها 400 من األطفال وأهاليهم. 	

• 5 جلسات توعية لألهايل حول مشكلة اإلدمان حرضها 300 سيدة. 	

• 6 جلسات تعلم نشط لألطفال حول موضوع اإلدمان استفاد منها 70 طفل. 	

• 2000 نسخة من كتيب يحتوي عىل قصص الزواج املبكر تم إعدادهم وتوزيعهم. 	

• 1000 بوسرت توعوي حول الزواج املبكر تم إعداده وتوزيعه. 	

• 2000 ملصق توعوي حول اإلدمان تم إعداده و توزيعه. 	

• 4 حلقات إذاعية حول مواضيع املبادرة تم بثها. 	

• تنفيذ لقاء حواري مع املختصني حول الزواج املبكر شارك فيه 18 شخص. 	

• رسم لوحتني جداريتني حول مشاكل اإلدمان.	

• تنفيذ لقاء حواري مع مختصني حول مشاكل اإلدمان شارك فيه 9 أشخاص. 	

• 4 لقاءات حوارية حول تعزيز املشاركة السياسية للشباب مع املجلس الترشيعي الشبابي شارك فيها 54 شخص. 	

• تنفيذ مبادرة مشرتكة مع بلدية جباليا لتلوين أحد األزقة شارك فيها 20 شخص. 	

• نموذج واحد يحاكي وجود الشباب يف مراكز صنع القرار يف بلدية جباليا تم تنفيذه وشارك فيه 3 شباب. 	
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• 5 زيارات توعوية ملراكز العائلة واستفادت منها 3 مراكز.	

• تنفيذ معرض اختتامي ملنتجات املبادرات زاره 1200 شخص.	

• باألمن 	 الخاصة  االنتهاكات  ومتابعة  رصد  يف  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  مهارات  حول  تدريبية  ساعة   55

اإلنساني استفاد منها 24 شاباً وفتاة.

التأثريات االيجابية للمرشوع:

• زيادة مهارات وقدرات 24 شاباً وفتاة يف رصد ومتابعة االنتهاكات الخاصة باألمن اإلنساني. 	

• تطوير مهارات وقدرات 24 شاباً وفتاة يف اإلبداع بتنفيذ تدخالت مجتمعية خالقة ومبتكرة ذات عالقة باألمن اإلنساني.	

• مراقبة ومتابعة قضايا األمن اإلنساني اليومي من منظور نسوي يف 3 مناطق، من خالل اسرتاتيجيات تضمن مشاركة 	

املؤسسات األهلية والجهات ذات الصلة، عرب تصميم وتنفيذ مبادرات مجتمعية تحشد وتنارص قضايا األمن اليومي للنساء.

4. مرشوع دعم الدور القيادي للمرأة يف قطاع غزة

تنفيذ  قدراتهن عىل  بناء  من خالل  غزة  قطاع  النساء يف  قدرات  إىل تحسني  ايد”  “كورد  من مؤسسة  املمول  املرشوع  يهدف 

مبادرات مجتمعية، وتعزيز رصد األمن والسالمة اليومية لهن.

أهم انجازات املرشوع:

• تعرفت 6 مؤسسات و1080 سيدة عىل مفاهيم األمن اإلنساني.	

• استفادت 360 سيدة من مجموعة التدريبات املرتبطة بالقيادة واالتصال والتواصل والتغيري املجتمعي بما ال يقل عن 40 	

ساعة تدريبية لكل سيدة.

• انخرطت 360 سيدة يف أنشطة مرتبطة بتحديد احتياجات السيدات املهددات من حيث األمن اإلنساني يف مجتمعاتهن، 	

وتعرفن عىل آليات تحديد االحتياجات.

• تم اختيار 120 سيدة لتنفيذ أنشطة املرشوع بحيث تكون هؤالء السيدات هن األكثر فهما ملفهوم األمن اإلنساني واألكثر 	

دافعية للتغيري يف مجتمعاتهن.

• استفادت كل سيدة من 15 ساعة تدريبية حول آليات جمع وتحليل ومشاركة البيانات.	

• انجاز 6 دراسات تتعلق بمهددات األمن اإلنساني يف املناطق املختلفة.	

• انخراط 120 سيدة يف تطوير خطط مجتمعية مرتبطة بالنساء املهددات، وعملن عىل تطوير مبادرات تحتوي عىل مجموعة 	

من املقرتحات واألنشطة للتدخل يف مناطقهن.

• تطوير مجموعة عمل نسوية تتكون من 18 سيدة ممثلة عن السيدات ال�120 ومؤسساتهن.	
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5. تمكني العائالت املحرومة اقتصاديا يف مدينة القدس

استمر املركز يف تنفيذ املرحلة الثانية من مرشوع “تمكني األرس املحرومة اقتصاديا يف مدينة القدس” والذي بدأه عام 2012 

بمساعدة 55 أرسة إضافية لتطوير مشاريع مدرة للدخل تمكن تلك األرس من االعتماد عىل ذاتها. وقد أنهى املركز خالل املرحلة 

الثالثة 55 مرشوعا مدراً للدخل يضاف اىل 54 مرشوعاً ُنفذ سابقا يف املرحلة الثانية و35 مرشوعاً ُنفذ يف املرحلة األوىل. استهدفت 

أنشطة املرحلة الثالثة من املرشوع املنفذة يف 2015 تقديم 55 منحة إىل سيدات رياديات يف قرى الجدار بقيمة 6,600 دوالر 

للمستفيدة كما هو مبني يف الجدول التايل:

اهم مشاريع املنح 

القريةطبيعة املرشوعاسم املستفيد/ة

رنتيسثروة حيوانيةفداء مروان محمود غنام1

رنتيسثروة حيوانيةمنار عودة فرح خلف2

رنتيسثروة حيوانيةكفاح فوزي فايز وهدان3

رنتيسبيع مفرزاتهناء حسني احمد وهدان4

رنتيسبقالةوفاء إسماعيل إبراهيم خلف5

رنتيستصنيع مواد تنظيفمديحة جمال مصطفى بلوط6

رنتيسثروة حيوانيةباسمة ناجي مصطفى بلوط7

رنتيسثروة حيوانيةأالء عيىس دار عابد8

رنتيسفرش منزيلأسماء حميدة عبد الرحمن خلف9

رنتيسأدوات منزليةدالل معروف عرف خلف10

شقبامالبسسوسن عيل مصطفى شلش11

شقباثروة حيوانيةسلوى يوسف عليان قدح12

شقبامالبسوسام صالح جمعة زيد13

شقباثروة حيوانيةفايزة احمد حامد ثابت14

شقباتجميلمنال سعيد محمد مصاروة15

شقباعالج طبيعياكرام كامل عبد العزيز شلش16

شقبامالبسسناء سالمة يوسف احواس17

شقباثروة حيوانيةنهال محمد سليم قدح18

شقبامعجناتعائشة عبد املنعم شلش19

شقبامعجناتعزيزة عيل مصطفى شلش20

شقبامعجناتشمسة خليل احمد قدح21

شقبااستديو تصويررحاب احمد حسني نخلة22

شقبامالبسسهام محمد حسن عبد لله23

قبياثروة حيوانيةأسمهان حسني جميل عبيس24

قبياثروة حيوانيةفلسطني عبد لله محمود حامد25

قبيامالبسسناء فتحي نرص دار عابد26

قبياأدوات منزليةعائدة عقل عبد الحافظ دار نارص27

قبيادكان أمينة إسماعيل مصطفى الحلحويل28
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القريةطبيعة املرشوعاسم املستفيد/ة

قبياثروة حيوانيةنهى محفوض عطوان قطنة29

قبياثروة حيوانيةصفاء حسني حسني غيظان30

قبياثروة حيوانيةهناء سالمة يوسف غيظان31

قبيادكاندالل يرسي محمود قطنة32

قبياادوات منزليةأمنة حسني احمد غيظان33

قبياثروة حيوانيةصابرين سليمان مصطفى دلول34

قبياثروة حيوانيةصباح حسني جميل أبو شخدم35

قبياتجميلخلود جمعة عبد الكريم الصايف36

قبياأدوات منزليةسجى جمال صادق أجرب37

قبيابقالةفاطمة محمد شحادة سندس38

قبيافرش منزيلسحر محمد جميل اسمر39

بدرسمالبسسارة جواد حسني خليفة40

بدرسبقالةانتصار احمد محمد عوض41

بدرستجميلوفاء جميل مصطفى عوض42

بدرسأدوات منزليةعديلة حسني حسن عوض43

بدرستجميلفاتن جمعة محمد عوض44

نعلنيثروة حيوانيةسماهر عماد إبراهيم خواجا45

نعلنياستديو تصويراكتمان حسن جمعة الخواجا46

نعلنيمالبسشامية خالد محمد رسور47

نعلنيأدوات منزليةمروى سليمان حسني أبو درويش48

نعلنيثروة حيوانيةدولت عبد السالم توفيق نافع49

نعلنيمالبسرائدة فايز عبد الرحمن عمرية50

نعلنيفرش منزيلليىل خالد عبد لله مصلح51

املديةمالبسأمل جمال محمد سليمان52

املديةثروة حيوانيةهناء جميل خميس حمودة53

املديةثروة حيوانيةسمرية جمال احمد صدقة54

املديةتجميلجميلة تيسري عبد صدقة55

اهم انجازات املرشوع:

• توفري مصدر دخل ثابت ل 55 أرسة يف مدينة القدس وتحسني أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية.	

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

• توفري فرص عمل لعدد من العائالت التي ال يتمكن أفرادها من العمل بحجة الوضع األمني لهم حسب تصنيف االحتالل.	
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قصص نجاح:
1. بناء مقصف صحي يف مدرسة ذكور الصديق األساسية بالرشاكة مع املجلس املحيل يف قرية حوسان

تم االطالع عىل وضع املقصف اليسء يف مدرسة ذكور الصديق األساسية أثناء الزيارات التقييمية الحتياجات املقاصف املدرسية يف 

مديرية بيت لحم ضمن مرشوع »نساء تدير املقاصف املدرسية«، وقد وجد املقصف يف مكان مضغوط )غرفة تسوية( ما أدى 

اىل رداءة التهوية، حيث عربت بائعات املقصف يف الجمعية املستهدفة )جمعية نادي نسوي حوسان( يف حينه عن صعوبة عملهن 

هناك لألسباب املذكورة أعاله باإلضافة اىل حديثهن عن وجود الجرذان بشكل دائم. تم مناقشة مدير املدرسة املتواجد يف التقييم عن 

البدائل الخاصة بذلك، وعن إمكانية توفري غرفة بديلة ومتاحة باملدرسة لتهيئتها لتكون مقصفاً مدريس، ولكن لألسف لم يكن ذلك 

ممكناً بسب عدم وجود أي غرفة شاغرة.

لعدم جدوى ترميم املقصف املوجود، بحسب املهندسني  وبعد مناقشة عدد من البدائل التي لم تلَق نجاحا أبداً يف حينها، ونظراً 

املرشفني، تم من خالل املهندس املعني من قبل مركز معاً طرح إمكانية مساهمة املجلس املحيل للبلدة ببناء مقصف جديد للمدرسة 

يقوم مركز “معا” بتشطيبه بالكامل ليكون نواة للبيئة الصحية املناسبة للمقصف املدريس. القت الفكرة قبوالً من الحضور وال سيما 

إدارة املدرسة ومن النساء البائعات من الجمعية أيضاً. وتم عىل أثر ذلك دعوة رئيس املجلس إىل املدرسة والذي حرض مع أعضاء 

مرافقني له ملناقشة املوضوع )من مبدأ أرضب الحديد وهو حامي( وقد ساعد عىل ذلك وجود املجلس بمحاذاة املدرسة تماماً.

رئيس املجلس أبدى تعاوناً كبرياً وبادر بطرح فكرة البناء من قبلهم دون تردد، وبعد مناقشة املدرسة للمكان املناسب لبناء املقصف 

الجديد وموافقة الجميع عليه، تكفل املجلس بالبناء الكامل للمقصف الجديد خالل 20 يوماً من تاريخ الزيارة وهذا ما كان فعال.

املدريس  املقصف  لعمل  األمثل  الصحي  واملكان  التهوية  حيث  ومن  والتشطيب  واملساحة  البناء  حيث  من  رائع  الجديد  املقصف   

باملواصفات التي نطمح لها جميعاً كبيئة صحية نموذجية لطلبة املدارس. عزز إنشاء هذا املقصف من روح التعاون بني األطراف 

املعنية والسيما املدرسة والجمعية واملجلس املحيل، وأدخل البهجة والرسور للجميع، وتحديداً طلبة املدرسة.

2. جمعية دير رشف النسوية تتغلب عىل بداية صعبة وتحديات ادارية لتنجح يف إدارة 13 مقصفاً مدرسيا

تقع الجمعية يف محافظة نابلس وتم تأسيسها عام 1996م، وحصلت عىل الرتخيص الخاص بها عام 2001، وقد بارشت بتنفيذ 

نشاطات تثقيفية وتوعوية للنساء يف القرية مع عدد من املؤسسات، مثل مؤسسة الرؤيا العاملية ودائرة الزراعة وغريها.

تم اختيار الجمعية للعمل يف مرشوع “ نساء تدير املقاصف املدرسية “ يف العام 2013، وذلك لتطابق الرشوط الخاصة بالجمعيات 

املستهدفة معها، والتي من أهمها وجود مقر ملكية خاصة واتسام الجمعية بالسمعة الجيدة يف القرية. وكان عدد املنتسبني يف ذلك 

الوقت 120 سيدة، ولم يكن لدى الجمعية مطبخ خاص بالتصنيع ولم تكن تنفذ مشاريع مّدرة للدخل، وإنما تعتمد عىل وجود قاعة 

صغرية ال تتجاوز مساحتها األمتار املعدودة، تقوم بتأجريها لألفراح واملناسبات وهذا ليس بالدخل الكبري، وخاصة أن القرية صغرية 

ومساهمات املنتسبات متواضعة. 

مع بدء تنفيذ مرشوع “نساء تدير املقاصف املدرسية” حصلت الجمعية عىل منحة قيمتها 5500$، مقدمة عىل شكل أجهزة وأدوات 

خاصة بالتصنيع الغذائي )تأثيث مطبخ الجمعية( بكل ما يلزم من أدوات منزلية وأجهزة كهربائية وتصنيعية تحتاجها الجمعية، 

كما وتم حصولهم عىل التدريبات التي تؤهلهم للعمل بنجاح بعد أن تم اختيار العامالت من خالل إجراء مقابالت معهم وبالتايل 

أصبح مطبخ الجمعية قادراً عىل البدء فعلياً بالعمل.

ومن هنا بدأت رحلة الجمعية مع التنفيذ، ولكن الجمعية عانت من بعض التحديات التي أثرت عىل سري عملها يف البداية كسوء اإلدارة 

للمرشوع الذي أدى إىل خسارة مادية كبرية، ولكن هذا لم يثِن رئيسة الجمعية )فداء عنرتي( عن امليض يف العمل وسد العجز أو 

الخسارة الحاصلة رغم أن أعضاء الهيئة اإلدارية للجمعية رفضوا استكمال العمل يف املرشوع. كما أن الجمعية عانت أيضا من عدم 
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وجود متقدمات للعمل فيه، وذلك لرفض أزواجهن وأقاربهن العمل وخاصة بني فئة الشابات فأغلب املتقدمات هن من كبار السن.

وكذلك أدى تقسيم املدارس التي تم ضمها للجمعية وهي 6 مدارس موزعة عىل قرى مجاورة لقرية دير رشف: )بيت ايبا، قوصني، 

بإدارة  تقوم  قريتهم  غري  من  جمعية  لوجود  القرى  هذه  رفض  مع  أخرى  قرى  يف  النجاح  كيفية  وهو  آخر  تحٍد  وجود  إىل  تل( 

مقاصفهم، ناهيك عن أعداد الطالب القليل يف هذه املدارس.

ولكن رئيسة الجمعية كانت مثابرة جدا ومن خالل عالقتها الطيبة وجودة املنتجات التي تقدمها للمدارس، وزياراتها املتكررة ملدراء 

املدارس استطاعت كسب ثقتهم وتعاونهم معها، وبالتايل نجحت الجمعية يف سد عجزها، وجمع قيمة مبلغ الضمان مضاف إليه 

مبلغ من األرباح، واستطاعت الجمعية من خالله إضافة أربع مدارس يف العام التايل. كما قامت الجمعية بتوفري مبادرات للمدارس 

من خالل املرشوع باالتفاق مع مدراء املدارس مثل تزويد املدارس بمواد تنظيف للمدرسة ومقاعد مدرسية.

13 مقصفاً جزء  وصلت جمعية دير رشف النسوية الخريية يف السنة الثالثة للمرشوع ملستوى عاٍل جدا، حيث تقوم اآلن بإدارة 

منها موجود يف محافظة طولكرم، كما أن مدراء املدارس الذين تعاملت معهم ساهموا أيضا بتشجيع املدارس من القرى األخرى 

عىل املوافقة عىل دخول الجمعية إىل مقاصفهم. وقامت مديرية الرتبية والتعليم يف نابلس بإعطاء الجمعية الحرية باختيار املقاصف 

املدرسية التي تود ضمها لها بشكل مبارش وهذه ميزة إضافية للجمعية. 

حصلت الجمعية عىل مشاريع إضافية نتيجة سمعتها الجيدة يف إدارة املقاصف املدرسية، حيث قامت مؤسسة حواء بإعطاء الجمعية 

مرشوع زراعة الفطر، وقامت مؤسسة الرشق األدنى بالعمل عىل مساعدة الجمعية عىل ضمان مقاصف مدرسية إضافية. فيما قامت 

التي تساعدهم عىل  الجمعية من حيث تزويدها باألجهزة واملعدات  الزراعة من جانبها يف طرح عطاء لتوسيع املطبخ لدى  دائرة 

الرسعة يف انجاز العمل، حيث أصبحت األجهزة املوجودة لديهم غري كافية بعد أن أصبحت الجمعية تنتج ما يقارب 1800-2000 

إفطار جماعية، وطلبيات  للمدارس من وجبات  الجمعية  التي توفرها  الطلبيات  قطعة معجنات متنوعة بشكل يومي، ناهيك عن 

للمجتمع املحيل، واألنشطة التي يتم تنفيذها.

كما قامت الجمعية بالتعاون مع املجلس القروي بافتتاح حديقة صغرية لألطفال يف البلدة مما أدخل الفرح والرسور ألطفال القرية 

وخاصة وأن افتتاحها جاء يف موسم عيد الفطر السعيد، وقد ساهمت الجمعية بدفع مبلغ لتزويد الحديقة ببعض األلعاب الخاصة 

باألطفال.

والالفت لالنتباه يف تطور وضع الجمعية وجود إقبال من قبل النساء للعمل يف املرشوع من أعمار شابة ومتفاوتة ويف مدارس الذكور 

أيضا، بعد ان كان هناك رفض لعمل النساء الشابات يف املرشوع يف بداية التنفيذ.

الحثيثة لهن األثر الكبري يف ذلك، حيث  الجمعية برئيستها وفريق عملها يف املرشوع يف تطور دائم، وال شك أن ملتابعة مركز معاً 

قام املركز بمساعدتهن عىل تذليل الصعوبات والوقوف أمام التحديات الصعبة وتقديم الدعم الالمحدود لهن، والذي ساهم كثريا يف 

بقائهم واستمرارهم.

برنامج التنميـــة المجتمعيـــة
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رابعا: 
برنامج التنمية المجتمعية:

والنساء(؛  الشباب  )وبخاصة  واملهمشة  للمعاناة  واملعرّضة  الفقرية  الفئات  إدماج  بتشجيع  جوهرها  يف  املجتمعية  التنمية  تتعلق 

ملحاسبة  املدنية  والجماعات  املواطنني  قدرات  وتعزيز  التنمية؛  تحقيق  نحو  الجماعي  العمل  االجتماعي وقدرات  التماسك  وتقوية 

املؤسسات التي تقوم بخدمتهم.

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

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

يسعى املركز اىل الرتكيز عىل منطقة األغوار واعطائها االهتمام الكايف، ملا تتعرض له من مخاطر كبرية تستهدف السيطرة عىل ما 

تبقى من هذه املنطقة وتهويدها، وتمكني وتعزيز الفئات املهمشة والفقرية يف املجتمعات املحلية وعىل املستوى الوطني، عرب تطوير 

املراكز املجتمعية والشبابية والنسوية لتلعب دورا تنمويا يف مجتمعاتها املحلية. 

كما يسعى الربنامج إىل تطوير البنى التحتية غري املالئمة عىل املستوى املجتمعي أو يف املرافق العامة عرب تنفيذ املشاريع التي تعتمد 

عىل التشغيل املكثف لأليدي العاملة. 

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

املشاريع: 

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

املشاريع:

1.  مرشوع “جود”:

يهدف املرشوع إىل تمكني وتحسني ظروف معيشة الفئات املهمشة يف عدد من قرى األغوار )مرج نعجة، الجفتلك، فصايل، فروش 

بيت دجن( من خالل دمج وتفعيل دور املواطنني يف القيام بنشاطات تفيد املجتمع املحيل.

أهم انجازات املرشوع:

• ترميم 28 منزالً يف األغوار )3 فصايل الفوقا، 10 الجفتلك، 8 مرج نعجة، 7 فروش بيت دجن(.	

• ترميم 4 مدارس يف األغوار يف كل من فصايل الفوقا، الجفتلك، مرج نعجة، والجفتلك(.	

• إنتاج 5 أفالم قصرية  تناولت التحديات يف تجمعات األغوار املستهدفة.	

• إنتاج فيلم وثائقي عن اقتالع وتهجري التجمعات البدوية يف األغوار.	

• بناء عيادة يف قرية فروش بيت دجن.	

• إصدار ورقة تتناول حقائق مهمة عن مناطق إطالق النار ومساهمتها يف تهجري بدو األغوار.	
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• البدء يف ترميم 13 منزالً إضافياً أواخر العام 2015 )6 مرج نعجة، 6 فروش بيت دجن،1 فصايل(	

• إنتاج أجندة املؤسسة لسنة 2016 التي تتناول حقائق مهمة عن الوضع السيايس واالقتصادي واالجتماعي يف فلسطني 	

ومدينة القدس.

التأثريات االيجابية للمرشوع:

عىل املستوى الفردي: 

وّفر ترميم البيوت ظروفا انسانية أفضل عىل مستوى السكن.

كان احد أهم األنشطة الرئيسية يف املرشوع هو نشاط ترميم املنازل، حيث تم اختيار املنازل بعناية وبمشاركة أفراد املجتمع املحيل 

للتأكد من استحقاق املستفيد لهذه املساعدة، وتم الرتكيز يف االختيار عىل الحالة االقتصادية لرب األرسة باإلضافة للرتكيز عىل األرس 

املحتاجة التي ترعاها النساء.  وأتاح الرتميم الفرصة لتحسني الظروف املعيشة لدى هذه العائالت الفقرية، والتي يصعب عليها تدبري 

البناء والتوسع السكاني من قبل االحتالل،  قوتها اليومي، يف ظل الظروف االقتصادية الصعبة يف األغوار، والقيود املفروضة عىل 

حيث نجد العديد من العائالت التي تعيش يف ظروف ال تصلح للسكن اآلدمي، كما نجد يف بعض الحاالت عائالت مكونة من 9 أفراد 

تعيش يف منزل من غرفة واحدة وغياب للمرافق. وبسبب الوضع املعييش اليسء، لم يستطع رب األرسة تحسني وضع املنزل قبل 

قدوم املرشوع.  

وفق أحد أصحاب املنازل “أتاح لنا املرشوع  تنفس الصعداء من خالل إزالة عبء كبري كان يثقل كاهلنا، أال وهو وضع املنزل الذي 

نسكن فيه، حيث أصبح لدينا منزل يقينا من حّر الصيف وبرد الشتاء باإلضافة إىل زيادة غرفة كنا بأمس الحاجة اليها”.

عىل مستوى املؤسسات الرشيكة: 

تم من خالل املرشوع ترميم أربع مدارس يف األغوار تعاني من بنية تحتية وموارد محدودة. فبعض املدارس يف األغوار تقدم لها 

موازنة سنوية ال تتجاوز بضع مئات الشواقل، حيث تعتمد خالل السنة عىل هذه املوازنة وعىل رسوم الطالب الذي ال تتعدى ال� 

للطالب. من خالل هذا املرشوع،  التعليمية  البيئة  التوسع لتحسني  او  الصفوف  املدارس ترميم  لم يكن يف قدرة هذه  30 شيقل. 

استطاع املركز إحداث فرق ايجابي شاسع لدى هذه املدارس حيث تم بناء غرفتني صيفيتني إضافيتني يف مدرسة فصايل الفوقا، 

إقامة  السقوف ) مزراب(،  الحمامات، تركيب مجرى مائي عىل  الحاسوب. هذا باإلضافة اىل ترميم  وترميم املطبخ وغرفة مخترب 

سور للمدرسة وإعادة تأهيل سقف الروضة الذي كان يدلف خالل فصل الشتاء.  أما يف مدرسة مرج نعجة، فتم ترميم الوحدة 

الصحية وتبليطها ومعالجة السقف ومشاكل تمديدات املياه، باإلضافة اىل عمل سور عىل حفرة االمتصاص لدرء الخطر عىل الطالب 

والسيارات. كما تم عمل صبات أرضية أمام مدخل املدرسة، وتكميل سور املدرسة وصيانة املرافق األخرى. ويف مدرسة الجفتلك تم 

ترميم املقصف بحيث يكون أكثر مالءمة للطالب والعاملني فيه. ويف مدرسة فروش بيت دجن تم عمل مظلة مدرسية يف الساحة لتقي 

الطالب من حر الصيف وبرد الشتاء، والسماح لهم باالستمتاع بحصة الرياضة خالل األجواء القاسية، هذا باإلضافة اىل عمل صبة 

أرضية للساحة وسد الثغرات املوجودة. تم أيضا بناء عيادة جديدة يف منطقة فروش بيت دجن حيث كانت العيادة القديمة عبارة عن 

كرفانات غري مؤهلة، ولم يكن هنالك التزام من قبل الصحة بالدوام فيها. فمن خالل املرشوع تم بناء العيادة حسب معايري مديرية 

صحة نابلس، وقامت املديرية بالتعهد بتوفري طاقم صحي لخدمة السكان وهو ما حصل بالفعل بعد انجاز العيادة.

2. مرشوع “املدارس كبيئة آمنة”

يهدف املرشوع إىل تدريب األطفال عىل املبادئ التوجيهية لرصد االنتهاكات يف املدارس،  واملساهمة يف تطوير سياسات وزارة الرتبية 

والتعليم تماشيا مع الخطة الوطنية لحماية املدارس من االنتهاكات، ورفع مستوى قدرة املدارس املستهدفة لتوفري بيئة آمنة لألطفال 

يتم من خاللها تحسني الحماية الجسدية والنفسية للطالب واملعلمني.
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أهم انجازات املرشوع:

• رفع قدرة املدارس العرش عىل االستجابة للطوارئ واألزمات من خالل: 	

o .تشكيل خاليا أزمة يف جميع املدارس املستهدفة والخروج بخطط طوارئ لكل مدرسة

 o .انتظام االجتماعات أسبوعيا بأعضاء الخلية وتحديد أهدافها 

o  .عقد تدريبات املعلمني حول األزمة وإدارة الكوارث املدرسية

o .تنفيذ دورتني إسعاف أويل بمشاركة 55 من الطالب واملعلمني

o .توريد 10 حقائب إسعافات أولية للعرش مدارس املستهدفة

• تحسني مستوى املهارات الحياتية )الصحة النفسية واالجتماعية( للطالب املشاركني يف التكيف االيجابي من خالل انجاز 	

األنشطة التالية: 

o  .تنفيذ 12 جلسة تكيف ايجابي مع 10 مجموعات طالبية ل� 166 طالب وطالبة

o .تنفيذ مخيم صيفي ألربعة أيام ل� 91 طفالً كانوا مستهدفني بجلسات التكيف االيجابي

o  .الخروج بمقرتح للميثاق األخالقي

• تنفيذ املدارس للنشاطات واملبادرات املتعلقة بتعزيز األمان يف املدارس.	

o .تحمل املدارس مسؤولية إعادة تقييم خاليا األزمة واستخدام املهارات التي اكتسبوها يف املرشوع خالل املرحلة األوىل

o  .)حصول الطاقم التعليمي بالعرش مدارس املستهدفة عىل شهادة باإلسعافات األولية )املستوى األول

o .تنفيذ بعض الرتميمات التي وردت يف تقارير الدفاع املدني واملتعلقة باملخاطر املدرسية لخمس مدارس

o .تنفيذ جلسات تكيف ايجابي بكل من الخمس مدارس املستهدفة بالتكيف االيجابي

o  .تدريب 15 معلماً ومديراً عىل منهجية التكيف االيجابي

o .تنفيذ مبادرتني للطلبة حول النظافة يف مدرستي بورين والساوية-اللبن وزراعة أشجار يف مدرسة الساوية

o  2015 من قبل طلبة التكيف تنفيذ مبادرة لتوثيق االنتهاكات التي تتعرض لها منطقة طارق بن زياد خالل عام 

االيجابي.

o .تنفيذ زيارة تبادلية ما بني مدارس الشمال والجنوب مع مدرسة الطرية ببيت عور

CRDP 3. مرشوع دعم الصمود والتنمية يف مناطق املصنفة »ج« للمجتمعات الريفية جنوب الخليل

يهدف املرشوع، املنفذ بالرشاكة مع مؤسسة “رصد” وبتمويل من الحكومة النمساوية وبإرشاف من برنامج األمم املتحدة اإلنمائي

UNDP، اىل تعزيز صمود املوطنني يف 5 تجمعات جنوبي محافظة الخليل، من خالل ترميم البيوت وتزويد األرس الغري مربوطة 

بشبكة الكهرباء بخاليا للطاقة الشمسية.
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أهم انجازات املرشوع:

تمكن املرشوع من تأهيل 67 بيتاً وبناء 26 غرفة سكنية ووحدتني صحيتني، اضافة اىل تزويد 18 عائلة بنظام للطاقة الشمسية 

كما هو مبني يف الجدول التايل:

أسماء املستفيدين من الرتميم والطاقة الشمسية:

نوع النشاط املوقع االسم  الرقم

ترميم خشم الكرم محمود إبراهيم عليان النجادة  1

حمام+ترميم خشم الكرم زياد محمود عليان النجادة 2

ترميم  خشم الكرم عادل محمود ابراهيم النجادة  3

حمام خشم الكرم عمرو محمد ابراهيم النجادة  4

ترميم خشم الكرم محمد ابراهيم عليان النجادة  5

بناء خشم الكرم جميل موىس عيل النجادة  6

حمام+ترميم خشم الكرم محمد موىس النجادة  7

ترميم خشم الكرم نايف عواد سليمان النجادة  8

حمام +بناء خشم الكرم 9  نايفة وختام ومحمد عواد سليمان النجادة

ترميم  خشم الكرم محمد عيل موىس النجادة 10

حمام+ترميم خشم الكرم عيل محمد عيل النجادة  11

ترميم خشم الكرم محمود عيل حسني النجادة  12

ترميم خشم الكرم عائشة عيل حسني سالمة النجادة 13

ترميم خشم الكرم محمد عيل حسني نجادة )الزوجة 1( 14

حمام+بناء خشم الكرم محمد عيل حسني نجادة )الزوجة 2( 15

حمام+بناء خشم الكرم نايف حسني سالمة نجادة  16

ترميم خشم الكرم يعقوب حسني سالمة نجادة  17

بناء خشم الكرم عايشة احمد سويدات  18

ترميم خشم الكرم احمد موىس خالد النجادة  19

حمام+ترميم خشم الكرم خرضة ابراهيم النجادة  20

حمام+ترميم خشم الكرم موىس محمد موىس النجادة  21

حمام+ترميم خشم الكرم عبد الله موىس النجادة  22

حمام+ترميم خشم الكرم محمد خالد موىس النجادة  23

حمام خشم الكرم خالد موىس خالد النجادة  24

ترميم أم الخري  حسن سليمان حسني التبنة 25

حمام+ ترميم أم الخري خليل محمد سالم  أبو شخيدم 26

بناء أم الخري سلمان سالم سلمان الفقري 27

ترميم  أم الخري سليمان عودة عواد التبنة  28
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نوع النشاط املوقع االسم  الرقم

ترميم  أم الخري صالح عيد عيل التبنة 29

ترميم  أم الخري طالب محمد سليمان التبنة 30

حمام+بناء أم الخري عيل عيد ابراهيم رصايعة فقري 31

حمام+ ترميم أم الخري عيىس سليمان حسني التبنة 32

ترميم  أم الخري كايد عيد ابراهيم رصايعة فقري 33

ترميم أم الخري محمد عيد يامني الهذالني 34

حمام+بناء أم الخري موىس سلمان نرص فقري رصايعة 35

ترميم أم الخري يوسف أحمد محمد الهذالني 36

ترميم أم الخري يوسف موىس سالمة رصايعة فقري 37

ترميم +حمام أم الخري عودة محمد خليل الهذالني 38

ترميم أم الخري بجانب املستوطنة  فاطمة عيل حمد املعازي الهذالني 39

ترميم أم الخري بجانب املستوطنة  سليمان عيد يامني الهذلني 40

بناء خشم الدرج )الهذالني( إبراهيم عودة عواد التبنة 41

بناء خشم الدرج )الهذالني( عيل حمدان سالمة الهذالني 42

بناء+حمام خشم الدرج )الهذالني( عايش عودة عواد التبنة 43

بناء+حمام خشم الدرج )الهذالني( علية خليل سالمة هذالني  44

بناء+حمام خشم الدرج )الهذالني( محمد داوود محمد الهذالني 45

بناء خشم الدرج )الهذالني( موىس محمد حمدان الهذالني 46

بناء خشم الدرج )الهذالني( يوسف عودة سالمة الهذالني 47

بناء خشم الدرج )الهذالني( جميل هليل مرزوق الهذالني 48

ترميم خشم الدرج )الهذالني( فاطمة عيد يامن الهذالني 49

بناء خشم الدرج )الهذالني( عطية محمد سليمان الهذالني 50

بناء خشم الدرج )الهذالني( سالمة محمد حسني السيايلة 51

ترميم خشم الدرج )الهذالني( عيل إبراهيم احمد البدور 52

ترميم+حمام خشم الدرج )الهذالني( خليل عيل إبراهيم البدور 53

بناء خشم الدرج )الهذالني( فايز احمد منيس الحمادين زوجة1 54

ترميم خشم الدرج )الهذالني( فايز احمد منيس الحمادين زوجة2 55

ترميم خشم الدرج )الهذالني( محمد سالمة محمد الحمادين 56

ترميم خشم الدرج )الهذالني( إبراهيم نزال سلمان الهذالني 57

ترميم خشم الدرج )الهذالني( عثمان محمد احمد  الهذالني 58

حمام+بناء خشم الدرج )الهذالني( فاطمة موىس محمد الهذالني  59

حمام+بناء خشم الدرج )الهذالني( سالم خليل احمد هذالني  60

حمام+بناء خشم الدرج )الهذالني( عليان احمد خليل أبو عليا 61

حمام+بناء خشم الدرج )الهذالني( عايشه عيل سليمان الهذالني 62
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نوع النشاط املوقع االسم  الرقم

بناء خشم الدرج )الهذالني( سلمان محمد عيل  الهذالني 63

بناء خشم الدرج )الهذالني( سلمان حمد سلمان الهذالني 64

ترميم خشم الدرج )الهذالني( سالم سالمة حسني الفقري 65

ترميم خشم الدرج )الهذالني( يوسف عودة محمد الفقري 66

حمام+بناء خشم الدرج )الهذالني( فايز عيل محمد رصايعة الفقري 67

ترميم خشم الدرج )الهذالني( سليمان سليم محمد رصايعة الفقري 68

ترميم+حمام خشم الدرج )الهذالني( خليل محمد عيل الفقري 69

ترميم+حمام خشم الدرج )الهذالني( وطفه إبراهيم كايد الفقري 70

ترميم خشم الدرج )الهذالني( موىس سليمان موىس الفقري 71

ترميم خشم الدرج )الهذالني( سالمة موىس سالمة الفقري 72

ترميم خشم الدرج )الهذالني( سالمة موىس سلمان الفقري 73

ترميم إدقيقة ابراهيم محمد خميس الكعابنة  74

ترميم إدقيقة خلف سليمان عواد النجادة )هيام ( 75

ترميم إدقيقة هاجر محمد النجادة )زوجة خلف 2( 76

ترميم إدقيقة جميل سليمان الكعابنة )الزوجة 1( 77

ترميم إدقيقة جميل سليمان الكعابنة )الزوجة 2 ( 78

ترميم إدقيقة سالم سليمان سمري النجادة  79

ترميم إدقيقة سليمان محمود محمد خميس كعابنة  80

ترميم إدقيقة سليمان احمد محمد كعابنة  81

ترميم إدقيقة عواد سليمان عودة النجادة 82

ترميم إدقيقة محمد سليمان عواد النجادة  83

ترميم إدقيقة موىس سليمان عواد النجادة  84

ترميم إدقيقة احمد سليمان عواد النجادة  85

ترميم إدقيقة سارة محمد عودة النجادة  86

ترميم إدقيقة نايف سليمان عواد النجادة  87

ترميم إدقيقة جارس سليمان سمري النجادة  88

ترميم إدقيقة خليل سليمان سمري النجادة  89

ترميم إدقيقة خالد سالم خالد النجادة  90

ترميم إدقيقة محمد سليمان سمري النجادة  91

ترميم إدقيقة سالم خالد عليان النجادة  92

ترميم إدقيقة احمد نارص نصارالنجادة 93

ترميم إدقيقة احمد سالم خالد النجادة  94

ترميم إدقيقة عودة سالم خالد النجادة 95
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نوع النشاط املوقع االسم  الرقم

خاليا شمسية  الزويدين اسحاق حسن سالمة طعيمات  96

خاليا شمسية  الزويدين خليل صالح سالمة األتيمني 97

خاليا شمسية  الزويدين خليل )خرشوم( عبد الفتاح الكعابنة 98

خاليا شمسية  الزويدين خليل يوسف عودة كعابنة  99

خاليا شمسية  الزويدين رمضان سليمان بنية الكعابنة  100

خاليا شمسية  الزويدين عيل عبد الفتاح محمد كعابنة 101

خاليا شمسية  الزويدين عيل محمد سويلم البسايطة 102

خاليا شمسية  الزويدين كامل محمد عودة البسايطة 103

خاليا شمسية  الزويدين محمد )خرشوم( عبد الفتاح الكعابنة  104

خاليا شمسية  الزويدين محمد عبد عودة طعيمات 105

خاليا شمسية  الزويدين محمد محمود سويلم البسايطة 106

خاليا شمسية  الزويدين محمد يوسف عودة الكعابنة  107

خاليا شمسية  الزويدين محمود )خرشوم( عبد الفتاح الكعابنة 108

خاليا شمسية  الزويدين مصطفى عبد عودة طعيمات  109

خاليا شمسية  الزويدين نايف عبد الله حسن البسايطة 110

خاليا شمسية  الزويدين نايف عيل سالمة الكعابنة  111

خاليا شمسية  الزويدين هاشم ابراهيم محمد االتيمني 112

خاليا شمسية أم الخري (بجانب املستوطنة)  سالم محمد خليل لهذالني 113

أهم التأثريات االيجابية للمرشوع:

• تحسني الظروف السكنية ل 113 عائلة يف هذه املناطق تأوي أكثر من 1000 مواطن.	

• تقليل النفقات عىل مصادر الطاقة التقليدية مثل الكاز والسوالر لكل عائلة بنسبة %72 بفعل استخدام الطاقة الشمسية. 	

• زيادة قدرة الطالب عىل القراءة واملراجعة خالل الفرتة املسائية يف األرس التي حصلت عىل الطاقة الشمسية.	

• تحسني مستوى األمن لدى النساء واألطفال خالل تواجدهم داخل البيت من العواصف واألمطار الشديدة.	

4. مرشوع لجان التطوير والتمويل الذاتي “بداية”:

يهدف املرشوع  املمول من “اإلغاثة الكاثوليكية” إىل زيادة صمود الفئات املهمشة يف التجمعات الحرضية )يف املدن واملخيمات( يف 

قطاع غزة للتعامل مع الصدمات الطبيعية وغري الطبيعية من خالل العمل مع لجان التمويل واإلقراض الذاتي يف اللجان الحرضية 

من أجل تقديم خدمات الدعم املايل )االدخار، اإلقراض، واإلقراض العاجل(.
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أهم انجازات املرشوع:

• عىل مستوى لجان التطوير املحلية:	

o .)تم تشكيل 6 لجان محلية ) بيت الهيا، بيت حانون، الشجاعية، الربيج، رفح الجوازات، رفح ابن تيمية

o  150 شخص استفادوا من 90 ساعة تدريبية يف ) الضغط واملنارصة، إدارة املخاطر واألزمات، إدارة وتشكيل فرق

العمل، تخطيط وتنفيذ املبادرات املجتمعية(.

o   .تم تنفيذ 12 مبادرة مجتمعية استهدفت 150 من أعضاء اللجان و12640 مواطن من املناطق املستهدفة

• عىل مستوى لجان االدخار والتمويل الذاتي: 	

o .تم تشكيل 40 مجموعة ادخار بمشاركة 1072 مشرتك

o .وصل مجموع املدخرات إىل 387,176 شيكل

o .100% وصلت قيمة القروض املمنوحة 133,400 شيكل بمعدل اسرتداد

التأثريات االيجابية للمرشوع:

1024 رجل وامرأة تعززت فرصهم يف الوصول للنقد من خالل مجموعات االدخار واإلقراض املجتمعي، حيث استخدمت هذه 

القروض يف: 

o .توفري 52 قرضاً لبدء وتطوير مشاريع مدرة للدخل

o  .توفري 39 قرضاً لرصف مصاريف عالج

o .توفري 41 قرضاً لدفع رسوم جامعية

o .توفري 149 قرض لسداد ديون شخصية

o .توفري 136 قرضاً لسداد التزامات عائلية أخرى

أنشطة متنوعة يف قطاع غزة:

• تشكيل 15 لجنة مجتمعية للطوارئ يف قطاع غزة تضم 120 متطوعاً )44 أنثى، 76 ذكر(.	

• تنفيذ برنامج تدريبي من 18 ساعة حول معايري وآليات االستجابة يف حاالت الطوارئ، استهدف أعضاء لجان الطوارئ 	

املجتمعية )120 متطوع(.

• مياه 	 مصارف  من  مرصف   19,000 حوايل  وتنظيف  الرئيسية،  الشوارع  جزر  من  كم   48.5 حوايل  وتعشيب  تنظيف 

األمطار، وتنظيف حوايل 258 كم2 من الحدائق واملشاتل العامة.

• عقد 264 ورشة توعوية حول تجنب مخاطر األلغام استفاد منها 14026 شخص )4242 رجل، 3276 امرأة، 6508 	

طفل(.

• طباعة وتوزيع 13,712 كتيب ونرشة حول تجنب مخاطر األلغام.	
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5. توفري القرطاسية واللوازم التعليمية لبعض مدارس األغوار:

 تم توزيع قرطاسية متنوعة عىل أربع مدارس يف األغوار هي: مدرسة خالد بن الوليد يف فصايل الفوقا، مدرسة بدو الكعابنة، 

مدرسة عمر بن الخطاب األساسية املختلطة يف النويعمة ومدرسة ذكور العوجا املختلطة.

شملت قرطاسية للمعلم، وأدوات تعليمية للصفوف، وقرطاسية للطالب ومعدات رياضية وفنية. 

6. مرشوع التضامن فلسطني- فرنسا لرتميم املنازل:

ضمن مرشوع ينفذ يف األغوار وبتمويل من لجان التضامن فلسطني – فرنسا، والذي يطبق عىل مدى 3 سنوات، تم ترميم كامل 

ألسقف 13 منزالً يف حي النجادة شمال قرية العوجا الواقع يف املنطقة ج. وقد وفر املرشوع 143 يوم عمل ل� 14 عامالً. 

7. تزويد 7 مدارس يف مدينة القدس بمعدات مكتبية:

ضمن مرشوع “التكيف االيجابي” الذي ينفذه املركز بالرشاكة مع مؤسسة “إنقاذ الطفل”، تم تقديم الدعم لخمس مدارس 

بمستلزمات مكتبية لتحسني التعليم:

جدول يبني دعم املدارس بمستلزمات رياضية ومكتبية يف مدينة القدس:

العنواننوع الدعماسم املدرسة

القدسجهاز كمبيوتر واحدمدرسة األمرية بسمة

القدسستة أجهزة كمبيوتر وجهاز كومبيوتر محمول مدرسة األيتام

القدسكمبيوتر، كومبيوتر محمول، عارض LCD Projectorمدرسة الشابات املسلمات أ

القدسكومبيوتر محمول، جهاز عرض LCD Projectorمدرسة الشابات املسلمات ب

القدسجهاز عرض LCD Projector ونظام صوتمدرسة الحسن الثاني

مخيم شعفاطجهاز عرض LCD Projector وتأهيل سور املدرسة ورسم جداريةمدرسة شعفاط للذكور

مخيم شعفاطترميم سور املدرسة، 4 مقاعد للملعبمدرسة شعفاط لإلناث

8.توفري منح للمؤسسات القاعدية:

ضمن املشاريع التي يقوم املركز بتنفيذها، قدم املركز أكثر من 170 منحة صغرية للمؤسسات الخريية والشبابية والنسائية 

وللتعاونيات الزراعية، بهدف تطوير قدراتها وتمكينها من تنفيذ نشاطاتها وخدمة مجتمعاتها املحلية والفئات التي تخدمها 

بقيمة اجمالية تجاوزت املليون دوالر.  
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جدول يلخص املنح املقدمة للمؤسسات القاعدية يف 2015:

قيمة املنحة العملةاملحافظةاملوقعنبذة عن املنحةاسم املرشوعاملؤسسة )الجمعية(

الجمعية األهلية لتطوير 
النخيل والتمور

تحسني األمن 
الغذائي 

للفلسطينيني األكثر 
هشاشة

19,705دوالرالوسطىدير البلحإنشاء وحدة تصنيع غذائي من التمور والنخيل

جمعية تطوير بيت الهيا

 تحسني األمن
 الغذائي

 للفلسطينيني األكثر
هشاشة

20,210دوالرالشمالبيت الهياإنشاء وحدة دجاج بياض

جمعية املزارعني 
الفلسطينيني-خانيونس

 تحسني األمن
 الغذائي

 للفلسطينيني األكثر
هشاشة

مشتقات  من  غذائي  تصنيع  وحدة  إنشاء 
األلبان

السطر 
الغربي

17,990دوالرخانيونس

جمعية جذور الزيتون

 تحسني األمن
 الغذائي

 للفلسطينيني األكثر
هشاشة

وإمدادها  بالجمعية  اإلنتاجية  الوحدة  تطوير 
اإلنتاج  من  تمكنها  التي  واملعدات  باللوازم 
تلبية  عىل  قادرة  لتكون  وفعالية  بكفاءة 

االحتياجات املتنوعة للصناعات

15,987دوالرغزةحي الزيتون

جمعية يبوس الخريية

 تحسني األمن
 الغذائي

 للفلسطينيني األكثر
هشاشة

مع  الجمعية  لصالح  محراث  تراكتور  رشاء 
ملحقاته

19,000دوالررفححي النرص

الجمعية التعاونية 
للمزارعني الذين 
يستخدمون املياه 

املعالجة

 تحسني األمن
 الغذائي

 للفلسطينيني األكثر
هشاشة

صيانة الخط الرئيس، تزويد املزارعني بأدوات 
سالمة وأمن

14,469دوالرغزةحي الزيتون

جمعية املوايص التعاونية

 تحسني األمن
 الغذائي

 للفلسطينيني األكثر
هشاشة

16,724دوالررفحاملوايصإنشاء برك استزراع سمكي لصالح الجمعية

جمعية تنمية املرأة 
الريفية

 تحسني األمن
 الغذائي

 للفلسطينيني األكثر
هشاشة

وإمدادها  بالجمعية  اإلنتاجية  الوحدة  تطوير 
اإلنتاج  من  تمكنها  التي  واملعدات  باللوازم 
تلبية  عىل  قادرة  لتكون  وفعالية  بكفاءة 

االحتياجات املتنوعة للصناعات.

10,288دوالرالوسطىوادي السلقا

جمعية البيوت 
البالستيكية

 تحسني األمن
 الغذائي

 للفلسطينيني األكثر
هشاشة

رشاء سيارة نقل للجمعية للمساعدة يف تسويق 
منتجات املزارعني

قيزان 
النجار

20,000دوالرخانيونس

جمعية الربيج للتأهيل.

 تحسني األمن
 الغذائي

 للفلسطينيني األكثر
هشاشة

مزارع  تزويد   ( خشب  نشارة  ماكينة  رشاء 
الخشب  بنشارة  والبياض  الالحم  الدجاج 

الالزمة ملزارعهم(
18,917دوالرالوسطىالربيج

جمعية املزارعني 
الفلسطينيني – الشمال

تحسني األمن 
الغذائي 

للفلسطينيني األكثر 
هشاشة

إنشاء وتأسيس وحدة بيطرية ملعالجة مشكلة 
الخدمة البيطرية املتدنية

13,788دوالرالشمالبيت حانون
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قيمة املنحة العملةاملحافظةاملوقعنبذة عن املنحةاسم املرشوعاملؤسسة )الجمعية(

جمعية مركز خزاعة 
للزراعة املستمرة

األمن الغذائي من 
خالل بناء القدرات 

»امينكا  2«

الشباب  لدعم  الشباب  مصادر  مركز  إنشاء 
القاعدية  املؤسسات  يف  وإدماجهم  املتطوعني 

وإرشاكهم يف خدمة مجتمعاتهم املحلية
7,282دوالرخانيونسخزاعة

جمعية بيت املستقبل 
الخريية

األمن الغذائي من 
خالل بناء القدرات 

»امينكا  2«

الشباب  لدعم  الشباب  مصادر  مركز  إنشاء 
القاعدية  املؤسسات  يف  وإدماجهم  املتطوعني 

وإرشاكهم يف خدمة مجتمعاتهم املحلية
6,120دوالرخانيونسخزاعة

الجمعية الريفية للتطوير 
الزراعي

 األمن الغذائي من
 خالل بناء القدرات

»امينكا  2«

الشباب  لدعم  الشباب  مصادر  مركز  إنشاء 
القاعدية  املؤسسات  يف  وإدماجهم  املتطوعني 

وإرشاكهم يف خدمة مجتمعاتهم املحلية
6,429دوالرخانيونسعبسان

جمعية الوالء الخريية
 األمن الغذائي من

 خالل بناء القدرات
»امينكا  2«

الشباب  لدعم  الشباب  مصادر  مركز  إنشاء 
القاعدية  املؤسسات  يف  وإدماجهم  املتطوعني 

وإرشاكهم يف خدمة مجتمعاتهم املحلية
5,982دوالرخانيونسعبسان

جمعية الفخاري للتنمية 
الريفية

 األمن الغذائي من
 خالل بناء القدرات

»امينكا  2«

الشباب  لدعم  الشباب  مصادر  مركز  إنشاء 
القاعدية  املؤسسات  يف  وادماجهم  املتطوعني 

وإرشاكهم يف خدمة مجتمعاتهم املحلية
5,834دوالرخانيونسالفخاري

اللجنة املحلية ملنطقة 
عبسان الكبرية

 األمن الغذائي من
 خالل بناء القدرات

»امينكا  2«

من  العشوائية   املكبات  من  للتخلص  مبادرة 
املكبات  أماكن  وزراعة  حاويات  وضع  خالل 

باألشجار وتنفيذ ورش توعية
6,124دوالرخانيونسعبسان

اللجنة املحلية ملنطقة 
خزاعة

 األمن الغذائي من
 خالل بناء القدرات

»امينكا  2«

تركيب 16 مظلة يف الشوارع الرئيسية يف البلدة 
لحماية السكان وخصوصا طالب املدارس من 

األمطار والحر
6,990دوالرخانيونسخزاعة

اللجنة املحلية ملنطقة 
الفخاري

 األمن الغذائي من
 خالل بناء القدرات

»امينكا  2«
6,097دوالرخانيونسالفخاريإنشاء مساحة آمنة للعب األطفال

كفر راعي الخريية
نساء تدير 

املقاصف املدرسية
التي  واملقاصف  الجمعية  مطابخ  تجهيز 
تديرها الجمعية لتوفري غذاء صحي يف املدارس

5,210دوالرجننيكفر راعي

جمعية بلعا التعاونية
نساء تدير 

املقاصف املدرسية
التي  واملقاصف  الجمعية  مطابخ  تجهيز 
تديرها الجمعية لتوفري غذاء صحي يف املدارس

5,210دوالرطولكرمبلعا

جمعية عنبتا الخريية
نساء تدير 

املقاصف املدرسية
التي  واملقاصف  الجمعية  مطابخ  تجهيز 
تديرها الجمعية لتوفري غذاء صحي يف املدارس

5,210دوالرطولكرمعنبتا

جمعية اسكاكا الخريية
نساء تدير 

املقاصف املدرسية
التي  واملقاصف  الجمعية  مطابخ  تجهيز 
تديرها الجمعية لتوفري غذاء صحي يف املدارس

5,210دوالرسلفيتاسكاكا

جمعية كفر الديك 
الخريية

نساء تدير 
املقاصف املدرسية

تجهيز مطابخ الجمعية واملقاصف التي تديها 
الجمعية لتوفري غذاء صحي يف املدارس

5,210دوالرسلفيتكفر الديك

جمعية العطاء لسيدات 
كفر مالك الخريية

نساء تدير 
املقاصف املدرسية

التي  واملقاصف  الجمعية  مطابخ  تجهيز 
تديرها الجمعية لتوفري غذاء صحي يف املدارس

5,210دوالررام اللهكفر مالك

جمعية جورة الشمعة 
الخريية

نساء تدير 
املقاصف املدرسية

تجهيز مطابخ الجمعية واملقاصف التي تديها 
الجمعية لتوفري غذاء صحي يف املدارس

5,210دوالررام اللهجورة الشمع

نادي نسوي حوسان
نساء تدير 

املقاصف املدرسية
تجهيز مطابخ الجمعية واملقاصف التي تديها 

الجمعية لتوفري غذاء صحي يف املدارس
5,210دوالربيت لحمحوسان

مركز اذنا النسوي
نساء تدير 

املقاصف املدرسية
التي  واملقاصف  الجمعية  مطابخ  تجهيز 
تديرها الجمعية لتوفري غذاء صحي يف املدارس

5,210دوالرالخليلإذنا

لجنة تطوير رفح ابن 
تيمية

مرشوع »بداية«
حياه آمنة بال مخدرات - رفع مستوى الوعي 
رفح  مدينة  يف  املجتمع  أفراد  بني  املجتمعي 

حول قضية اإلدمان وعوامل الحماية
200دوالررفحابن تيمية
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قيمة املنحة العملةاملحافظةاملوقعنبذة عن املنحةاسم املرشوعاملؤسسة )الجمعية(

لجنة تطوير رفح ابن 
تيمية

مرشوع »بداية«
حياه آمنة بال مخدرات - رفع مستوى الوعي 
رفح  مدينة  يف  املجتمع  أفراد  بني  املجتمعي 

حول قضية اإلدمان وعوامل الحماية
200دوالررفحابن تيميه

لجنه تطوير رفح 
الجوازات

مرشوع »بداية«
حياه آمنة بال مخدرات - رفع مستوى الوعي 
رفح  مدينة  يف  املجتمع  أفراد  بني  املجتمعي 

حول قضية اإلدمان وعوامل الحماية
200دوالررفحالجوازات

لجنه تطوير رفح 
الجوازات

مرشوع »بداية«
حياه آمنة بال مخدرات - رفع مستوى الوعي 
رفح  مدينة  يف  املجتمع  أفراد  بني  املجتمعي 

حول قضية اإلدمان وعوامل الحماية
200دوالررفحالجوازات

200دوالرالوسطىالربيجيدا بيد لحياة آمنة من الرتامادول -مرشوع »بداية«لجنه تطوير الربيج

200دوالرالوسطىالربيجيدا بيد لحياه آمنة من الرتامدولمرشوع »بداية«لجنه تطوير الربيج

200دوالرغزهالشجاعيةأطفالنا يستحقون الحياةمرشوع »بداية«لجنه تطوير الشجاعية

200دوالرغزهالشجاعيةأطفالنا يستحقون الحياةمرشوع »بداية«لجنه تطوير الشجاعية

مرشوع »بداية«لجنه تطوير بيت الهيا
بيد من أجل املساهمة يف الحد من انتشار  يداً 

التهاب الكبد الوبائي«
200دوالرالشمالبيت الهيا

مرشوع »بداية«لجنه تطوير بيت الهيا
بيد من أجل املساهمة يف الحد من انتشار  يداً 

التهاب الكبد الوبائي«
200دوالرالشمالبيت الهيا

200دوالرالشمالبيت حانونيدا بيد لحماية وسالمة النازحني يف الكرفانات«مرشوع »بداية«لجنه تطوير بيت حانون

200دوالرالشمالبيت حانونيدا بيد لحماية وسالمة النازحني يف الكرفانات«مرشوع »بداية«لجنه تطوير بيت حانون

طاقم مراكز العائلة و 
أهايل املنطقة

مرشوع مراكز 
العائلة

حملة اطلق قدراتك، مسابقات ) الجري ، وكرة 
القدم (

مركز عائلة 
رفح

420يورورفح

طاقم مراكز العائلة و 
أهايل املنطقة

مرشوع مراكز 
العائلة

مبادرة يال تيل ماتش، مسابقات متنوعة
مركز عائلة 

الربيج
420يوروالوسطى

طاقم مراكز العائلة و 
أهايل املنطقة

مرشوع مراكز 
العائلة

حملة اركض ألجل غزة
مركز عائلة 

النصريات
420يوروالوسطى

اللجنة املحلية لحماية 
الطفولة يف الشجاعية

شباب ونساء ضد 
العنف

مبادرة أحمي طفولتي
الشجاعية / 

النزاز
255دوالرغزة

اللجنة املحلية لحماية 
الطفولة يف التفاح

 شباب ونساء ضد
العنف

مبادرة عقيل سليم جسمي سليم
التفاح – 

ساحة الشوا
255دوالرغزة

اللجنة املحلية لحماية 
الطفولة يف الزرقاء

 شباب ونساء ضد
العنف

255دوالرغزةالزرقاءمبادرة ال للزواج املبكر

اللجنة املحلية لحماية 
الطفولة يف بيت الهيا

 شباب ونساء ضد
العنف

يدا بيد للحد من عمالة األطفال
بيت الهيا 
الحطابية

255دوالرالشمال

اللجنة املحلية لحماية 
الطفولة يف جباليا

 شباب ونساء ضد
العنف

ال تظلموها / الزواج املبكر
جباليا 

شارع البحر
255دوالرالشمال

اللجنة املحلية لحماية 
الطفولة يف الربيج

 شباب ونساء ضد
العنف

255دوالرالوسطىرشق الربيجمبادرة حماية الطفولة

اللجنة املحلية لحماية 
الطفولة يف  النصريات

 شباب ونساء ضد
العنف

مبادرة  أنا وأمي نلعب سويا
النصريات 

املخيم 
الجديد

255دوالرالوسطى

اللجنة املحلية لحماية 
الطفولة يف ير البلح

 شباب ونساء ضد
العنف

مبادرة بكفي عنف. تعال نتحاور
دير البلح 

الربكة
255دوالرالوسطى
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اللجنة املحلية لحماية 
الطفولة يف بني سهيال

 شباب ونساء ضد
العنف

مبادرة ال للزواج املبكر
عبسان 
الكبرية

خان 
يونس

255دوالر

اللجنة املحلية لحماية 
الطفولة يف عبسان 

الكبرية

 شباب ونساء ضد
العنف

بني سهيالمبادرة  معا للحد من عمالة األطفال
خان 
يونس

255دوالر

اللجنة املحلية لحماية 
الطفولة يف خربة العدس

 شباب ونساء ضد
العنف

مبادرة زمان أحىل – ال للعنف
خربة 
العدس

255دوالررفح

اللجنة املحلية لحماية 
الطفولة يف تل السلطان

 شباب ونساء ضد
العنف

255دوالررفحتل السلطانمبادرة للحد من عمالة األطفال

اللجنة املحلية لحماية 
الطفولة يف املوايص

 شباب ونساء ضد
العنف

255دوالررفحاملوايصمبادرة ال للزواج املبكر

اللجنة املحلية لحماية 
الطفولة يف الشجاعية

 شباب ونساء ضد
العنف

مبادرة ال تحرموني طفولتي
الشجاعية / 

النزاز
255دوالرغزة

اللجنة املحلية لحماية 
الطفولة يف التفاح

 شباب ونساء ضد
العنف

مبادرة حقوقي مسؤوليتكم
التفاح – 

ساحة الشوا
255دوالرغزة

اللجنة املحلية لحماية 
الطفولة يف الزرقاء

 شباب ونساء ضد
العنف

255دوالرغزةالزرقاءمبادرة ال لعمالة األطفال

اللجنة املحلية لحماية 
الطفولة يف بيت الهيا

 شباب ونساء ضد
العنف

إذن  نظيف.  شارعي  نظيف.  بيتي  مبادرة 
صحتي سليمة

بيت الهيا 
الحطابية

255دوالرشمال غزة

اللجنة املحلية لحماية 
الطفولة يف جباليا

 شباب ونساء ضد
العنف

مبادرة نحو طفل سليم
جباليا 

شارع البحر
255دوالرشمال غزة

اللجنة املحلية لحماية 
الطفولة يف الربيج

 شباب ونساء ضد
العنف

255دوالرالوسطىرشق الربيجمبادرة اسمعني علشان تفهمني وأفهمك

اللجنة املحلية لحماية 
الطفولة يف  النصريات

 شباب ونساء ضد
العنف

مبادرة طفولتي بدون استغالل وإهمال
النصريات 

املخيم 
الجديد

255دوالرالوسطى

اللجنة املحلية لحماية 
الطفولة يف ير البلح

 شباب ونساء ضد
العنف

بادر بحماية نفسك
دير البلح 

الربكة
255دوالرالوسطى

اللجنة املحلية لحماية 
الطفولة يف بني سهيال

 شباب ونساء ضد
العنف

إذن  نظيف.  شارعي  نظيف.  بيتي  مبادرة 
صحتي سليمة

عبسان 
الكبرية

خان 
يونس

255دوالر

اللجنة املحلية لحماية 
الطفولة يف عبسان 

الكبرية

 شباب ونساء ضد
العنف

بني سهيالمبادرة ال إلهمال األطفال
خان 
يونس

255دوالر

اللجنة املحلية لحماية 
الطفولة يف خربة العدس

 شباب ونساء ضد
العنف

مبادرة ال لالعتداء باإلهمال عىل األطفال
خربة 
العدس

255دوالررفح

اللجنة املحلية لحماية 
الطفولة يف تل السلطان

 شباب ونساء ضد
العنف

255دوالررفحتل السلطانمبادرة معا للحد من الزواج املبكر

اللجنة املحلية لحماية 
الطفولة يف املوايص

 شباب ونساء ضد
العنف

255دوالررفحاملوايصمبادرة ال للعنف الجسدي. ال للعنف الجنيس

مركز شباب فلسطني 
التطوعي

الرشاكة من أجل 
التنمية

عىل  متطوعون   - التنمية  أجل  من  رشاكة 
الحدود

املناطق 
الحدودية

4850دوالرغزة

جمعية الخريجات 
الجامعيات

الرشاكة من أجل 
التنمية

رشاكة من أجل التنمية - مبادرات عىل طريق 
التغيري

4850دوالرغزةالرمال
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هيئة دار الشباب للثقافة 
والتنمية

الرشاكة من أجل 
التنمية

رشاكة من أجل التنمية - الشباب يغري
جباليا وبيت 

الهيا
4850دوالرشمال غزة

جمعية منتدى التواصل
الرشاكة من أجل 

التنمية
4850دوالرالوسطىالنصرياترشاكة من أجل التنمية - طالب مبادرون

مركز املغازي الثقايف
الرشاكة من أجل 

التنمية
4850دوالرالوسطىاملغازيرشاكة من أجل التنمية - ألجلك وطني

جمعية عائشة لحماية 
املرأة والطفل

دعم الدور القيادي 
للمرأة

3100دوالرغزةمدينة غزةدعم الدور القيادي للمرأة - يال سوا

جمعية عائشة لحماية 
املرأة والطفل

دعم الدور القيادي 
للمرأة

3100دوالرغزةمدينة غزةدعم الدور القيادي للمرأة - ايد بايد

مركز النشاط النسائي- 
النصريات

دعم الدور القيادي 
للمرأة

دعم الدور القيادي للمرأة - معا اقوى
مخيم 

النصريات
3100دوالرالوسطى

مركز النشاط النسائي- 
النصريات

دعم الدور القيادي 
للمرأة

دعم الدور القيادي للمرأة - ابدأ بنفسك
مخيم 

النصريات
3100دوالرالوسطى

جمعية تنمية املرأة 
الريفية- بيت الهيا

دعم الدور القيادي 
للمرأة

3100دوالرشمال غزةبيت الهيادعم الدور القيادي للمرأة - كفانا عنفا

جمعية تنمية املرأة 
الريفية- بيت الهيا

دعم الدور القيادي 
للمرأة

3100دوالرشمال غزةبيت الهيادعم الدور القيادي للمرأة - من أجل ان نحيا

الكلية الجامعية للعلوم 
التطبيقية

دعم الدور القيادي 
للمرأة

3100دوالرغزةمدينة غزةدعم الدور القيادي للمرأة - سعادتك بايدك

جمعية تنمية املراة 
الريفية- وادي السلقا

دعم الدور القيادي 
للمرأة

دعم الدور القيادي للمرأة - صحتك بتهمنا
رشق 

املنطقة 
الوسطى

3100دوالرالوسطى

جمعية بيت املستقبل- 
خزاعة

دعم الدور القيادي 
للمرأة

3100دوالرخانيونسخزاعةدعم الدور القيادي للمرأة - عيون املستقبل

2000دوالررام اللهالرشفةمكتبات براعم األملاملواطنة الفاعلةجمعية ياسمني الخريية

املواطنة الفاعلةملتقى سواعد الغد

تنفيذ مبادرة نحو بيئة نظيفة والتي تهدف إىل 
وبيت  دورا  منطقة  يف  والبيئة  اإلنسان  حماية 
اإلرسائيلية  املخلفات  منع جلب  عوا من خالل 

وحرقها بهدف استخراج املعادن

2000دوالرالخليلدورا

2000دوالرجننييعبدتأهيل حديقة أطفالاملواطنة الفاعلةجمعية يعبد الخريية

الجمعية الفلسطينية 
للرعاية والتنمية

أملس يدنا لدمج ذوي االحتياجات الخاصةاملواطنة الفاعلة
مخيم 
االمعري

2000دوالررام الله

مركز نسوي عسكر
مجتمعنا 
مسؤوليتنا

عبارة  وهي  منكم«   احنا  »منتدى  مبادرة 
التعليمية  النشاطات  لدعم  منتدى  إنشاء  عن 

والثقافية للشباب بمشاركة 500 شاب ويافع
2100دوالرنابلسمخيم عسكر

مركز حمدي منكو
مجتمعنا 
مسؤوليتنا

لتبادل  سوق  خلق  إىل  الهادفة  تبادل  مبادرة 
أفراد  بني  الشخصية  واملقتنيات  األغراض 

املجتمع وتعزيز التواصل والتشارك
2100دوالرنابلسوسط البلد

مركز يافا الثقايف
مجتمعنا 
مسؤوليتنا

اإلعاقات  ذوي  لطالب  تعليمية  مصادر  غرفة 
الذهنية وصعوبات التعلم

2100دوالرنابلسمخيم بالطة

جمعية بيت سوريك 
النسويه

مجتمعنا 
مسؤوليتنا

2100دوالرالقدسبيت سوريكتأهيل حديقة العاب
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مكتبة بيت فوريك
مجتمعنا 
مسؤوليتنا

مبنى  استخدام  من  البلدة  شباب  تمكني 
البلدية كملتقى ثقايف  يخدم أهدافهم الثقافية 

واملجتمعية
2100دوالرنابلسبيت فوريك

نادي شباب بيت اكسا
مجتمعنا 
مسؤوليتنا

2100دوالرالقدسبيت اكساتأهيل وتفعيل نادي شباب بيت اكسا

مدرسة بدو الكعابنة
شباب غور االردن 

من اجل التغيري
بدو  ملدرسة  صفية  غرفة  اضافة  مبادرة 

الكعابنه
500يورواريحابدو الكعابنه

نادي هالل اريحا
شباب غور األردن 

من أجل التغيري
500يورواريحااريحاماراثون

روضة كردلة طوباس
شباب غور األردن 

من أجل التغيري
500يوروطوباسكردلةترميم حديقة روضة كردال

مركز نسوي العوجا
شباب غور األردن 

من اجل التغيري
500يوروطوباسالعوجارسم جدارية

روضة بدو سطح البحر
شباب غور االردن 

من اجل التغيري
عمل وتأهيل روضة لألطفال

سطح البحر 
اريحا

500يورواريحا

نادي بيتا الريايض
طالئع من أجل 

الرتابط االجتماعي

مظلة للمدرسة، انتو أمل املستقبل، يال نعيش، 
النادي للجميع، املكتبة، اعطي ما ال نحتاج ملن 

يحتاج ، املدرسة بيتي
18960شيكلنابلسبيتا

نادي تلفيت الريايض
طالئع من أجل 

الرتابط االجتماعي
بيئتي خرضاء، بلدي نظيف، زهور، مدرستي 

جميلة، دربك خرضاء، فرح ومرح.
14220شيكلنابلستلفيت

نادي القسطل الريايض
طالئع من أجل 

الرتابط االجتماعي
يد بيد، قطف الزيتون، ترميم حديقة املدرسة، 
الحضانة، مكان جميل، ماء الحياه، فرح ومرح

16590شيكلنابلسقبالن

نادي قريوت الريايض
طالئع من أجل 

الرتابط االجتماعي

ترميم  تراثي،  اغرس  بيدي  الصعب،  نتحدى 
نادينا  احىل،  مدرستي  خرضاء،  قريتي  نادي، 

اجمل، مختلفون، قريتنا احىل
21330شيكلنابلسقريوت

جمعية املرأة الفلسطينية 
للريادة واإلبداع  بيكو

الرشاكة من أجل 
التنمية

مبادرات شبابية مثل  تنظيف الشوارع العامة، 
مبادرة  التدوير،   إعادة  حول  عمل  ورشة 
حكواتي بلدي، أمسية رمضانية،  ورشة عمل 
يوم ديمقراطي،  مبادرة  الزجاج،    لرسم عىل 

وغريها.

4400دوالرجننيجنني

جمعية الخطوة التنموية
الرشاكة من أجل 

التنمية

حول  تدريبات  للشباب،   تطوعية  أعمال 
الجندر والنوع االجتماعي، تدريب فرقة دبكة،  

وغريها.
5400دوالرجننيعرابة

مؤسسة نزيه الخليل
الرشاكة من أجل 

التنمية

مبادرات اعرف بلدك،  من حقي أن أشارك يف 
صنع القرار، مبادرة من حقي أن أتعلم وأعمل،  
ولطلبة  للخريجني  تدريبية  ورشات  عمل 
ورشكات  مؤسسات  مع  تعاقد  الجامعات، 
شهادة  لكسب  والطالب  الخريجني  لتدريب 

خربة، مبادرة شبابنا أمل الغد، وغريها

5400دوالرجننيالزبابدة

مركز العودة للشباب و 
الطفولة

الرشاكة من أجل 
التنمية

مبادرات نعم  نحو بيئة تعليمية آمنة ألطفال، 
التشبيك  خالل  من  الخاصة  بالحاالت  العناية 
مع املؤسسات الرشيكة، إحياء فعاليات ذكرى 
املتجول،  الشبابي  التطوعي  املخيم   ، النكبة 

وغريها.

5750دوالرطولكرمطولكرم
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مؤسسة دار فنديل
الرشاكة من أجل 

التنمية

املواهب  مهرجان  العاملي،  العمال  يوم  احياء 
الشابة،  برنامج  تعليمي يف كل مدرسة،  أعمال 
تطوعية، جلسات حوارية ) التنمية - االكتفاء 

الذاتي- التطبيع (.

5400دوالرطولكرمطولكرم

نادي كفر اللبد
الرشاكة من أجل 

التنمية

مبادرة إحياء تراث القرية الفلسطينية، تجهيز 
وتطريز 20 ثوباً فلسطينياً من الرتاث القديم،  
تصويب الرأي العام واإلعالم عىل  خربة سمارة 
األثرية يف كفر اللبد، حملة ملساعدة الفقراء يف 

التجمعات السكانية النائية، وغريها.

4550دوالرطولكرمطولكرم

مركز تنمية موارد 
املجتمع

الرشاكة من اجل 
التنمية

قدم  كرة  املسنني،  بيت  مبادرة  الظل،   مرسح 
نسوية،  رحلة علمية ترفيهية

4800دوالرنابلسنابلس

املنتدى التنويري
الرشاكة من أجل 

التنمية

أنقذوا  اقامة حديقة أطفال يف قريوت،  حملة 
األغوار،  فيلم حول قضية مجتمعية،  زيارات 
االحتياجات  مبادرة مع ذوي  ثقافية تطوعية، 

الخاصة، وغريها

5400دوالرنابلسنابلس

نادي قريوت الريايض
الرشاكة من أجل 

التنمية

مدرسة  مبادرة  بالشباب(،   )بتعمر  مبادرة 
التكريم  حفل  النسائية،  والجمعية  البنات 
الشبابية،  مطر  ملجموعة  مبادرة  السنوي،  

النشاط التشبيكي، وغريها

5400دوالرنابلسقريوت

نادي حلحول الريايض
الرشاكة من أجل 

التنمية

وترتيب  األشجار  زراعة  فعاليات  سلسلة 
وأعمال  ميدانية  زيارة  األرايض،   وتنظيف 
ومقرات  املدارس  يف  جداريات  رسم  تطوعية، 
عامة،  نشاطات تفريغ لألطفال )فرح ومرح 
(، سلسلة لقاءات جماهريية وورشات توعوية 

لكال الجنسني.

4550دوالرالخليلحلحول

نادي عني عريك
الرشاكة من أجل 

التنمية

يوم  ذكرى  إحياء  الرمان،  مهرجان  تنظيم 
االحتياجات  لدراسة  عمل  ورشة  األرض،  
املجتمعية، وللخروج بمبادرات لشباب منطقة 

غرب رام الله

5400دوالررام اللهعني عريك

مركز الهدف الثقايف
الرشاكة من اجل 

التنمية

املقاومة الشعبية، حملة سارية علم فلسطسني، 
دعم  جميلة،   بلعني  حملة  الزيتون،  مهرجان 

مبادرات شبابية
5400دوالررام اللهبلعني

مركز حنضلة الثقايف
الرشاكة من اجل 

التنمية

تدريب الكشافة، حملة اسبوع الربيع،  ندوات 
ثقافية ) حوش حنظلة الثقايف (، مهرجان صفا 
التجوال،  مبادرة  والفنون،   للثقافة  العارش 

وغريها.

5400دوالررام اللهصفا

جمعية كنعان للتطوير 
املجتمعي

الرشاكة من اجل 
التنمية

الهادفة  بسمة«   نرسم  »باإلعاقة  مبادرة 
االحتياجات  ذوي  عن  النمطية  الصورة  لكرس 
األطفال  احتياجات  تفهم  وزيادة  الخاصة، 
يف  االخرين  األطفال  مع  ودمجهم  وحقوقهم 

املجتمع

500دوالراريحااريحا

مركز نرسان الثقايف
الرشاكة من اجل 

التنمية
مبادرة رحالة من أجل التغيري )تشمل أنشطة 
وتدريبات  ومرح،  فرح  وفعاليات  تطوعية  

للشباب(.

550دوالرالخليليطا



التقـرير  السـنـوي   

75

2015

قيمة املنحة العملةاملحافظةاملوقعنبذة عن املنحةاسم املرشوعاملؤسسة )الجمعية(

جمعية صناع الغد
الرشاكة من أجل 

التنمية

مبادرة تشكيل فرق إسعاف وطوارئ يف قريتي 
بورين ومادما للتصدي العتداءات املستوطنني، 
باألساسيات مثل شنطات  الفرق  وتزويد هذه 

إسعاف ، أجهزة السلكي 

540دوالرنابلسنابلس

مجموعة شباب / جنوب 
نابلس

الرشاكة من أجل 
التنمية

مبادرة لجان الحراسة يف منطقة جنوب نابلس 
لحمايتها من  االعتداءات من قبل املستوطنني، 
التي  األساسية  باملتطلبات  اللجان  هذه  ودعم 

تساعدهم عىل القيام بواجباتهم 

590دوالرنابلس

مركز شباب شوفة الثقايف
الرشاكة من أجل 

التنمية

تفاعيل بقرية شوفه تخلله ما ييل: زراعة  يوم 
أرصفة  دهان  القرية،  مدخل  عىل  شجر 

الشوارع يف البلدة، دهان جدران املدرسة
590دوالرطولكرم

مجموعة و يستمر العطاء 
الشبابية

الرشاكة من أجل 
التنمية

من  القريبة  الجلمة  قرية  يف  تطوعي  نشاط 
جدار الفصل العنرصي حيث تم دهن جدران 
بطريقة  عليها  والرسم  كاملة  الجلمة  مدرسة 
إبداعية، وتم تنظيف الشوارع ورصف الطريق 
ودهن املناطق الغري نظيفة عىل جدران القرية، 
وقام مجموعة من الشباب بإعادة رسم ودهن 

األرصفة ووضع عالمات ظاهرة عىل املطبات.

590دوالرجنني

جامعة القدس املفتوحة 
يف رام الله ) مجموعات 

شبابية (

الرشاكة من أجل 
التنمية

وتنظيف  جداريات  رسم  من  تطوعية  مبادرة 
بالجامعة  األماكن  بعض  ودهان  الجامعة 

وشارك فيها حوايل 150 طالباً وطالبة
540دوالررام اللهرام الله

جامعة القدس املفتوحة 
يف طولكرم

الرشاكة من أجل 
التنمية

املفتوحة  القدس  بجامعة  املبادة  تنفيذ  تم 
احتجاجية  وقفة  تنفيذ   وتضمنت  بطولكرم 
للخريجني عىل البطالة، سوق شعبي ومعرض 
فنية،  أمسية  جداريات،  رسم  الرشاكة،  صور 

وغريها.

1250دوالرطولكرمطولكرم

جامعة القدس - ابو 
ديس

الرشاكة من أجل 
التنمية

الرام،  بلدة  يف  مقدسية«   »طموحات  مبادرة 
منها  عديدة  أنشطة  عىل  املبادرة  وشملت 
عرض مواهب متطوعني صناع الحياة وحلقات 
تفاعلية ) من قدوتك، ما هو هدفك؟( وأسئلة 

أحاجي و ألغاز

300دوالرالقدسابو ديس

جمعية األرايض املقدسة 
التعاونية الزراعية

تحسني األمن 
الغذائي 

للفلسطينيني األكثر 
هشاشة

19500دوالرجننيالزبابدةتراكتور

جمعية مركز نسوي 
عربونة الخريية

تحسني األمن 
الغذائي 

للفلسطينيني األكثر 
هشاشة

13706دوالرجننيعربونةبيت بالستيكي

جمعية ميثلون التعاونية 
الزراعية

تحسني األمن 
الغذائي 

للفلسطينيني األكثر 
هشاشة

17558دوالرجننيميثلونمزرعة دواجن بياض

جمعية مسلية التعاونية 
الزراعية

تحسني األمن 
الغذائي 

للفلسطينيني األكثر 
هشاشة

15583دوالرجننيمسليةبيت بالستيكي
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جمعية طوره الخريية

تحسني األمن 
الغذائي 

للفلسطينيني األكثر 
هشاشة

مزرعة دواجن بياض
طورة 
الغربية

16809دوالرجنني

جمعية اليامون التعاونية 
الزراعية

تحسني األمن 
الغذائي 

للفلسطينيني األكثر 
هشاشة

17300دوالرجننياليامونمزرعة أغنام

جمعية مركز نسوي 
الجلمة

تحسني األمن 
الغذائي 

للفلسطينيني األكثر 
هشاشة

18907دوالرجننيالجلمةبيت بالستيكي

جمعيه الجديده التعاونيه 
لتنميه الثروه الحبوانيه

تحسني األمن 
الغذائي 

للفلسطينيني األكثر 
هشاشة

18210دوالرجننيالجديدةمزرعة أغنام

جمعية فقوعه التعاونية 
ملربي االغنام

تحسني األمن 
الغذائي 

للفلسطينيني األكثر 
هشاشة

17985دوالرجننيفقوعةمزرعة أغنام

جمعية االنقاذ الخريية

 تحسني األمن
 الغذائي

 للفلسطينيني األكثر
هشاشة

17300دوالرقلقيليةقلقيليةمزرعة أغنام

جمعية كفر ثلث 
التعاونية إلنتاج وتسويق 

زيت الزيتون العضوي

 تحسني األمن
 الغذائي

 للفلسطينيني األكثر
هشاشة

20000دوالرقلقيليةكفر ثلثخط تعبئة وفلرتة زيت زيتون

جمعية عزون للتنمية 
واالبداع والتطوير 

للمجتمع املحيل الخريية

تحسني األمن 
الغذائي 

للفلسطينيني األكثر 
هشاشة

17558دوالرقلقيليةعزونمزرعة دواجن بياض

جمعية كفر عبوش 
للتطوير الزراعي

تحسني األمن 
الغذائي 

للفلسطينيني األكثر 
هشاشة

17585دوالرطولكرمكفر عبوشمزرعة أغنام

جمعية عنبتا النسائية 
الخريية

تحسني األمن 
الغذائي 

للفلسطينيني األكثر 
هشاشة

17558دوالرطولكرمعنبتامزرعة دواجن بياض

جمعية سيدات كفر اللبد 
الخريية

تحسني األمن 
الغذائي 

للفلسطينيني األكثر 
هشاشة

17558دوالرطولكرمكفر اللبدمزرعة دواجن بياض
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جمعية رامني التعاونية 
لتنمية الثروة الحيوانية

تحسني األمن 
الغذائي 

للفلسطينيني األكثر 
هشاشة

19120دوالرطولكرمرامنيمزرعة تسمني خراف

جمعية عابود التعاونية 
الزراعية

تحسني األمن 
الغذائي 

للفلسطينيني األكثر 
هشاشة

15194دوالررام اللهعابودبيت بالستيكي

جمعية دير ابزيع 
التعاونية للتنمية الريفية

تحسني األمن 
الغذائي 

للفلسطينيني األكثر 
هشاشة

17170دوالررام اللهدير ابزيعمزرعة أغنام

858دوالرالقدسالقدسجهاز كمبيوتر واحدالتكيف االيجابيمدرسة األمرية بسمة

5848دوالرالقدسالقدساجهزة كمبيوتر )6( وجهاز البتوب واحدالتكيف االيجابيمدرسة االيتام

مدرسة الشابات 
املسلمات أ

2235دوالرالقدسالقدسكمبيوتر، البتوب، بروجكتورالتكيف االيجابي

مدرسة الشابات 
املسلمات ب

1377دوالرالقدسالقدسالبتوب، بروجكتورالتكيف االيجابي

1173دوالرالقدسالقدسبروجكتور ونظام صوتالتكيف االيجابيمدرسة الحسن الثاني

بروجكتور، تأهيل سور املدرسة ورسم جداريةالتكيف االيجابيمدرسة شعفاط للذكور
مخيم 
شعفاط

2117دوالرالقدس

ترميم سور املدرسة، مقاعد ملعب )4(التكيف االيجابيمدرسة شعفاط لإلناث
مخيم 
شعفاط

880دوالرالقدس

مدرسة بنات كفر راعي 
األساسية

نساء تدير 
املقاصف املدرسية

للمقاصف  التحتية  البنية  وترميم  تأهيل 
املدرسية وتزويدها بمقاعد خارجية للساحات 
وادوات كهربائية مثل ثالجات عرض، افران،...

7,550دوالرجننيكفر راعي

مدرسة  بنات كفر راعي 
مسقط

نساء تدير 
املقاصف املدرسية

للمقاصف  التحتية  البنية  وترميم  تأهيل 
املدرسية وتزويدها بمقاعد خارجية للساحات 
وادوات كهربائية مثل ثالجات عرض، افران،...

7,550دوالرجننيكفر راعي

مدرسة ذكور كفر راعي 
األساسية

نساء تدير 
املقاصف املدرسية

للمقاصف  التحتية  البنية  وترميم  تأهيل 
املدرسية وتزويدها بمقاعد خارجية للساحات 
وادوات كهربائية مثل ثالجات عرض، افران،...

7,550دوالرجننيكفر راعي

مدرسة بنات بلعا 
الثانوية

نساء تدير 
املقاصف املدرسية

للمقاصف  التحتية  البنية  وترميم  تأهيل 
املدرسية وتزويدها بمقاعد خارجية للساحات 
وادوات كهربائية مثل ثالجات عرض، افران،...

2440شيقلطولكرمبلعا

مدرسة بنات بلعا 
األساسية العليا

نساء تدير 
املقاصف املدرسية

للمقاصف  التحتية  البنية  وترميم  تأهيل 
املدرسية وتزويدها بمقاعد خارجية للساحات 
وادوات كهربائية مثل ثالجات عرض، افران،...

2440شيقلطولكرمبلعا

مدرسة بنات بلعا 
األساسية

نساء تدير 
املقاصف املدرسية

للمقاصف  التحتية  البنية  وترميم  تأهيل 
املدرسية وتزويدها بمقاعد خارجية للساحات 
وادوات كهربائية مثل ثالجات عرض، افران،...

7,550دوالرطولكرمبلعا
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مدرسة ذكور بلعا 
األساسية

نساء تدير 
املقاصف املدرسية

للمقاصف  التحتية  البنية  وترميم  تأهيل 
املدرسية وتزويدها بمقاعد خارجية للساحات 
وادوات كهربائية مثل ثالجات عرض، افران،...

7,550دوالرطولكرمبلعا

مدرسة بنات عنبتا 
الثانوية

نساء تدير 
املقاصف املدرسية

للمقاصف  التحتية  البنية  وترميم  تأهيل 
املدرسية وتزويدها بمقاعد خارجية للساحات 
وادوات كهربائية مثل ثالجات عرض، افران،...

7,550دوالرطولكرمعنبتا

مدرسة كفر رمان 
األساسية املختلطة

نساء تدير 
املقاصف املدرسية

للمقاصف  التحتية  البنية  وترميم  تأهيل 
املدرسية وتزويدها بمقاعد خارجية للساحات 
وادوات كهربائية مثل ثالجات عرض، أفران،...

7,550دوالرطولكرمعنبتا

مدرسة  ذكور عنبتا 
األساسية

نساء تدير 
املقاصف املدرسية

للمقاصف  التحتية  البنية  وترميم  تأهيل 
املدرسية وتزويدها بمقاعد خارجية للساحات 
وادوات كهربائية مثل ثالجات عرض، افران،...

7,550دوالرطولكرمعنبتا

مدرسة بنات ياسوف 
اسكاكا الخريية

نساء تدير 
املقاصف املدرسية

للمقاصف  التحتية  البنية  وترميم  تأهيل 
املدرسية وتزويدها بمقاعد خارجية للساحات 
وادوات كهربائية مثل ثالجات عرض، افران،...

7,550دوالرياسوف

مدرسة اسكاكا األساسية 
املختلطة

نساء تدير 
املقاصف املدرسية

للمقاصف التحتية  البنية  وترميم   تأهيل 
 املدرسية وتزويدها بمقاعد خارجية للساحات
وادوات كهربائية مثل ثالجات عرض، افران،...

7,550دوالرسلفيتاسكاكا

مدرسة بنات ياسوف 
اسكاكا الثانوية

نساء تدير 
املقاصف املدرسية

للمقاصف التحتية  البنية  وترميم   تأهيل 
 املدرسية وتزويدها بمقاعد خارجية للساحات
وادوات كهربائية مثل ثالجات عرض، افران،...

7,550دوالرسلفيتياسوف

مدرسة الشهيد مازن 
أبو الوفا

نساء تدير 
املقاصف املدرسية

للمقاصف  التحتية  البنية  وترميم  تأهيل 
املدرسية وتزويدها بمقاعد خارجية للساحات 
وادوات كهربائية مثل ثالجات عرض، افران،...

7,550دوالرسلفيتكفر الديك

مدرسة بنات كفر الديك 
األساسية

نساء تدير 
املقاصف املدرسية

للمقاصف  التحتية  البنية  وترميم  تأهيل 
املدرسية وتزويدها بمقاعد خارجية للساحات 
وادوات كهربائية مثل ثالجات عرض، افران،...

7,550دوالرسلفيتكفر الديك

مدرسة بنات كفر الديك 
األساسية الجديدة

نساء تدير 
املقاصف املدرسية

للمقاصف  التحتية  البنية  وترميم  تأهيل 
املدرسية وتزويدها بمقاعد خارجية للساحات 
وادوات كهربائية مثل ثالجات عرض، افران،...

7,550دوالرسلفيتكفر الديك

مدرسة بنات كفر مالك 
الثانوية

نساء تدير 
املقاصف املدرسية

للمقاصف  التحتية  البنية  وترميم  تأهيل 
املدرسية وتزويدها بمقاعد خارجية للساحات 
وادوات كهربائية مثل ثالجات عرض، افران،...

7,550دوالررام اللهكفرمالك

مدرسة ذكور كفر مالك 
الثانوية

نساء تدير 
املقاصف املدرسية

للمقاصف  التحتية  البنية  وترميم  تأهيل 
املدرسية وتزويدها بمقاعد خارجية للساحات 
وادوات كهربائية مثل ثالجات عرض، افران،...

7,550دوالررام اللهكفرمالك

مدرسة جورة الشمعة 
الثانوية املختلطة

نساء تدير 
املقاصف املدرسية

للمقاصف  التحتية  البنية  وترميم  تأهيل 
املدرسية وتزويدها بمقاعد خارجية للساحات 
وادوات كهربائية مثل ثالجات عرض، افران،...

7,550دوالربيت لحمجورة الشمع

مدرسة بنات جورة 
الشمعة الثانوية

نساء تدير 
املقاصف املدرسية

للمقاصف  التحتية  البنية  وترميم  تأهيل 
املدرسية وتزويدها بمقاعد خارجية للساحات 
وادوات كهربائية مثل ثالجات عرض، افران،...

7,550دوالربيت لحمجورة الشمع

مدرسة بنات حوسان 
الثانوية

نساء تدير 
املقاصف املدرسية

للمقاصف  التحتية  البنية  وترميم  تأهيل 
املدرسية وتزويدها بمقاعد خارجية للساحات 
وادوات كهربائية مثل ثالجات عرض، افران،...

7,550دوالربيت لحمجورة الشمع
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قيمة املنحة العملةاملحافظةاملوقعنبذة عن املنحةاسم املرشوعاملؤسسة )الجمعية(

مدرسة بنات تل الربيع 
األساسية

نساء تدير 
املقاصف املدرسية

للمقاصف  التحتية  البنية  وترميم  تأهيل 
املدرسية وتزويدها بمقاعد خارجية للساحات 
وادوات كهربائية مثل ثالجات عرض، افران،...

7,550دوالربيت لحمجورة الشمع

مدرسة ذكور الصديق 
األساسية

نساء تدير 
املقاصف املدرسية

للمقاصف  التحتية  البنية  وترميم  تأهيل 
املدرسية وتزويدها بمقاعد خارجية للساحات 
وادوات كهربائية مثل ثالجات عرض، افران،...

7,550دوالربيت لحمجورة الشمع

مدرسة عسقالن 
األساسية املختلطة

نساء تدير 
املقاصف املدرسية

للمقاصف  التحتية  البنية  وترميم  تأهيل 
املدرسية وتزويدها بمقاعد خارجية للساحات 
وادوات كهربائية مثل ثالجات عرض، افران،...

7,550دوالرالخليلاذنا

مدرسة ذكور بني حارث 
األساسية

نساء تدير 
املقاصف املدرسية

للمقاصف  التحتية  البنية  وترميم  تأهيل 
املدرسية وتزويدها بمقاعد خارجية للساحات 
وادوات كهربائية مثل ثالجات عرض، افران،...

7,550دوالرالخليلاذنا

مدرسة ذكور إذنا 
األساسية

نساء تدير 
املقاصف املدرسية

للمقاصف  التحتية  البنية  وترميم  تأهيل 
املدرسية وتزويدها بمقاعد خارجية للساحات 
وادوات كهربائية مثل ثالجات عرض، افران،...

7,550دوالرالخليلاذنا

مدرسة بنات الخرض 
االساسية

 نساء تدير
املقاصف املدرسية

للمقاصف  التحتية  البنية  وترميم  تأهيل 
املدرسية وتزويدها بمقاعد خارجية للساحات 
وادوات كهربائية مثل ثالجات عرض، افران،...

7,550دوالربيت لحمالخرض

مدرسة سعيد العاص
 نساء تدير

املقاصف املدرسية

للمقاصف  التحتية  البنية  وترميم  تأهيل 
املدرسية وتزويدها بمقاعد خارجية للساحات 
وادوات كهربائية مثل ثالجات عرض، افران،...

7,550دوالربيت لحمالخرض

مدرسة الساوية اللبن 
الثانوية املختلطة

املدارس كبيئة آمنة
ونظام  رياضية  وأدوات  مكتبي  أثاث  توريد 
 2 مخترب  وأدوات  كهربائية  وأدوات  صوت 

البتوب وطابعة صغرية
14,300دوالرنابلسالساوية

املدارس كبيئة آمنةمدرسة طارق بن زياد
ونظام  رياضية  وادوات  مكتبي  أثاث  توريد 
وترميم  االستخدامات،  متعددة  طابعة  صوت 

ملقصف املدرسة
13,650دوالرالخليلالخليل

مدرسة الطرية بيت عور 
الفوقا

إنشاء حديقة مدرسيةاملدارس كبيئة آمنة
بيت عور 

الفوقا
1,800دوالررام الله

املدارس كبيئة آمنةمدرسة بورين الثانوية
توريد بورد كرة سلة، ومقاعد خشبية وتوفري 

مواد أساسية لصيانة الوحدة الصحية.
1,800دوالرنابلسبورين

1600دوالربيت لحمالخرضدهان صفوف وصيانة الوحدة الصحيةاملدارس كبيئة آمنةمدرسة الخرض

املدارس كبيئة آمنةمدرسة مسافر يطا
باملدرسة  الثاني  الطابق  لرفع سور  بناء  مواد 

والذي كان يشكل خطراً عىل الطلبة
800دوالرالخليلمسافر يطا

1600دوالرالخليلالخليلمبادرة نظافة ودهان وإصالح األبواباملدارس كبيئة آمنةمدرسة طارق بن زياد

املدارس كبيئة آمنةمدرسة قرطبة األساسية
التوعية بحماية األطفال من التحرش الجنيس، 

باإلضافة إىل رشاء إنجيل لساحة املدرسة.
800دوالرالخليلالخليل

املجموع
75,980

شيقل

3,760

يورو

1,001,044

دوالر
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قصص نجاح:

1. اكرام تتمكن من العمل بمجال دراستها وتفتتح عيادة عالج طبيعي من خالل منحة مقدمة من “معا”

من خالل مرشوع “تمكني العائالت املحرومة اقتصاديا يف املناطق املستهدفة، استطاعت إكرام الحصول عىل منحة مكنتها من افتتاح 

مركز خدمات عالج طبيعي وتأهيل يف قرية شقبا. حيث يستقبل املركز الجديد الحاالت املرضية التي يتم تحويلها من ِقبل الطبيب 

املختص ألخذ عالج مناسب باستخدام الوسائل الفيزيائية وخصوصا الحاالت الناتجة عن اإلصابات واإلعاقة الحركية.  

الزبائن هم بالغالب من السيدات واألطفال املصابني بأمراض عضلية، أمراض الجهاز العظمي وإصاباته، أمراض الجهاز 

العصبي وإصاباته، أمراض الجهاز التنفيس، أمراض املفاصل، األمراض واإلصابات الجلدية، وغريها. يف ظل عدم وجود 

مراكز طبية يف القرية، يقدم املركز الجديد خدمة فريدة للسكان ويعود بالنفع يف نفس الوقت عىل صاحبة املرشوع.

للعالج  ذاتها بهذا املرشوع، كانت فكرة فتح مركز  للمستفيدة، من حيث تطبيق ما درسته وتحقيق  خلق املرشوع فرصة رائعة 

الطبيعي يف القرية تحٍد بحد ذاتها، من حيث اكتساب ثقة املرىض يف قدرة سيدة من القرية عىل عمل جلسات عالج طبيعي.  ما 

حصل عىل ارض الواقع خالف التوقعات وبات املركز يتمتع بسمعة جيدة بني أهل القرية، ال وبل أصبح يستقطب أشخاصاً من 

القرى املجاورة.

كانت العائلة تعتمد عىل دخل الزوج من العمل يف مزارع املستوطنات وهو دخل غري ثابت يعادل حوايل 2500 شيكل. اآلن أصبح 

لدى العائلة مصدٌر جديد للدخل يمكنها من العيش فيه بكرامة وتأمني مستقبل أفضل ألبنائها.

2. االستقرار املايل يعود اىل أرسة دالل بعد أن عانت لسنوات من دخل محدود

من خالل مرشوع “تمكني العائالت املحرومة اقتصاديا يف مدينة القدس”، استطاعت دالل الحصول عىل منحة مكنتها من افتتاح 

محل لألدوات املنزلية والتحف والهدايا والقرطاسية يف قرية رنتيس. عائلة دالل مكونة من 5 أفراد حيث أن الزوج مريض بمرض 

عصبي وال يستطيع الحركة بشكل طبيعي، مما أدى إىل فقدانه لعمله.  يتقاىض الزوج راتب أسري محرر بدخل ضئيل ال يكفي 

إلعالة األرسة. استطاعت دالل توفري مصدر دخل إضايف من خالل افتتاح محل األدوات املنزلية الذي يوفر جميع ما يلزم السيدات 

من أدوات منزلية من صحون، كؤوس، اواني طبخ، فناجني، صواني، هدايا، وغريها من املنتجات املختلفة.  ساهم املرشوع بالتسهيل 

عىل الزبائن يف القرية عملية رشاء هذه املستلزمات بدالً من التوجه إىل محالت ابعد.

القى املحل نجاحاً كبرياً جدا من حيث عدد الزبائن وكمية البيع الشهري، فوصلت مبيعات املحل الشهرية إىل حدود 10,000 شيكل 

شهريا. العائلة اآلن تعيش بشكل أفضل وبصورة مستقرة ماديا نوعا ما، حيث أصبحوا ال يعتمدون عىل املساعدات أو اللجوء اىل الدين.

3. عبد الله الفقري يستمتع بغرفته الخاصة بعد ان كان املطبخ مأواه الوحيد

يعاني عبد الله البالغ من العمر 22 عاما من إعاقة يف الحركة والنطق وهو االبن األكرب ألرسته ويقطن يف قرية أم الخري البدوية. 

باإلضافة إىل عبدالله،  يعيل أبو عبد الله عرشة أفراد )أربعة أوالد وأربع بنات وزوجته(.

يفتقر منزل سلمان الفقري أبو عبد الله ملكان خاص أو غرفة تأوي ابنه عبد الله الذي يعاني من ضمور يف العضالت وعدم القدرة 

عىل الحركة أو امليش. كما ويعاني من ثقل يف اللسان وعدم قدرة عىل النطق والكالم حيث كان يعاني من نقص األكسجني عند والدته.

قبل املرشوع، كان عبد الله مضطرا للبقاء يف املطبخ ليال نهارا، حيث تساعده أمه وشقيقاته ويقمن برعاية شؤونه والعناية به. وبما 

أن عبد الله يفتقر لكريس عجالت او عربة خاصة باملعاقني تساعده عىل التنقل فيقوم أفراد عائلته بحمله ورفعه، كما يفتقر منزله 

ملرفأ صحي مجّهز حسب الرشوط الصحية والخاصة باملعاقني.

اآلن أصبح لدى عبد الله غرفة مستقلة خاصة به بدال من املطبخ الذي كان يمكث فيه،  أصبح عبد الله أكثر راحة واستقاللية وأقل 
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عزلة ويتمتع بأبسط الحقوق التي يتمتع بها بنو البرش وهي املسكن واملأوى والعيش الكريم، والذي يحقق الراحة واألمن واألمان ما 

خفف عليه وعىل أرسته عناء التنقل وحمله من مكان آلخر.

لم يستطع عبد الله أن يعرب عن سعادته بالغرفة التي بنيت له لعدم قدرته عىل الكالم وثقل لسانه، ولكن االبتسامات التي ارتسمت 

عىل وجهه كانت كافية لتظهر حجم الرضا والسعادة التي يشعر بها عبد الله بعد بناء غرفة خاصة به.  

4. أبو أيمن يحمي أرسته من أمطار الشتاء

يقطن خليل النجادة “أبو أيمن” يف قرية الدقيقة املهددة بالتهجري القرسي من قبل االحتالل. يعيل أبو أيمن أرسة كبرية مكونة من 

10 أفراد، ويعاني احد أبنائه من إعاقة تتمثل يف زيادة الشحنات الكهربائية عىل الدماغ.

قبل املرشوع، كان أبو أيمن يعيش يف منزل متواضع سقفه مصنوع من الزينكو وأرضه من الرتاب والحجارة وجدرانه من “البلوك”، 

يعاني مع أرسته حر الصيف وبرد الشتاء القارص وترسب مياه األمطار إىل داخل البيت. ينري منزله بالطاقة الشمسية، حاله كحال 

البناء ويفرض عليهم قرار سلطة  أنهم ممنوعون من  الكهرباء، كما  أدقيقة فال يستطيعون تمديد منازلهم بشبكة  جميع سكان 

به محامية  أدلت  ما  اإلجباري بحسب  والرتحيل  بالهدم  أمنية ومهددون  بإخطارات  البناء وجميعهم مخطرون  بتجميد  االحتالل 

منطقة أدقيقة املحامية قمر مرشقي.

أبو أيمن الذي يعمل يف زراعة الشعري يجني دخال محدودا بالكاد يكفي لسد احتياجات أرسته، ولم يتمكن من خالل دخله املتواضع 

الريفية يف جنوب الخليل”،  تم دراسة االحتياجات  من توفري ما يكفي لرتميم منزله. من خالل مرشوع “دعم صمود التجمعات 

املنزلية وتم تنفيذ أعمال الرتميم الالزمة. 

يقول أبو أيمن “بعد ترميم النوافذ يف بيتي بوضع حجارة الشايش وعزلها ضد املاء وإضافة السيلكون،  لم تعد تترسب مياه األمطار إىل 

داخل البيت، أصبح لبيتي أرضية إسمنتية أفضل بكثري من الرتاب والحجارة الوعرة وأصبحت عائلتي تتمتع باستقاللية وخصوصية بعد 

وضع قاطع البلوك الذي فصل الغرفة التي تأوي عائلتي عن املضافة التي أستقبل بها ضيويف. يضيف أبو أيمن “أصبح لنا باب نغلقه يف 

وجه الربد والخوف ويحفظ يل ولعائلتي الكبرية الدفء واألمن يف بيتنا الصغري”. ترميم منزل أبو أيمن لم يجعل حياته مثالية ولم يكن 

كل ما يتمنى، ولكنه أحدث فرقا كبريا يف حياته وحياة أبنائه وجعلها أفضل وأكثر دفئا وأمنا وسعادة وارتباطاً.  

5. الخاليا الشمسية ترسم البسمة عىل شفاه أطفال سالم الصغار 

لم تكن الحياة يوما سلماً يصعد به سالم إىل حيث يقف، بل إىل حيث يستمر يف الوصول.  يصعد بخطواته الواثقة درجات الحياة 

الشائكة يسرتيح قليال عىل عتباتها ثم يكمل صعودا. سالم الهذالني الذي تجاوز األربعني من عمره والذي يقطن يف تجمع أم الخري، 

يعيل عرشة أفراد، زوجتني اثنتني وثالثة أوالد وأربع بنات. لم تحل قسوة الحياة وال كدر العيش وال مجاورة املستوطنني بينه وبني 

أرضه وحلمه بالصمود عليها.

من خالل مرشوع “دعم صمود التجمعات الريفية يف جنوب الخليل” ، تم تزويد سالم بالطاقة الشمسية إلنارة مسكنه. من كان 

يدري أن خلية شمسية كانت كفيلة أن ترسم البسمة عىل شفاه أطفاله الصغار،  الذين طاملا حرموا من الدراسة ليال طويلة.  ربما 

لن تعيد إليهم الخاليا الشمسية الجديدة ما سلب من وقتهم عندما كانوا يضطرون إىل ترك الدراسة عند مداهمة ساعات املساء لبيتهم 

املتواضع،  لكن بات باستطاعتهم حماية وقتهم القادم واستثماره بأفضل ما يمكن وخاصًة بالدراسة وطلب العلم.

“ يكفي أن أبنائي أصبحوا يجدون ضوًءا يساعدهم عىل الدراسة بعد عودتهم من املدرسة ويف ساعات املساء،« يقول سالم 

معربا عن السعادة الغامرة التي بدت من حديثه بعد الحصول عىل الطاقة الشمسية. 

يضيف سالم “ال أدعي أن الطاقة الشمسية جعلت حياتي مثالية وليست أفضل ما أتمنى ولكنها أحدثت فرقا كبريا يف حياتي وحياة 
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املصباح  تشعل  أن  العام  لهذا  العامة  الثانوية  المتحان  ستتقدم  التي  ابنتي  بإمكان  أصبح  الشمسية  الخلية  تركيب  بعد  أبنائي. 

الكهربائي يف غرفة مستقلة، وان تدرس وحدها بعيدا عن ضجيج إخوتها حيث كانوا يجتمعون للدراسة يف غرفة واحدة، يتسابقون 

حول رساج الغاز أو شعلة الكاز الخافتة التي ال تسمن وال تغني من جوع” 

لقد أحدثت الخلية الشمسية نقطة تحول يف حياة سالم وزوجتيه وأبنائه، فلم يعد مضطرا لدفع تكاليف الغاز أو الكاز التي أثقلت كاهله، 

ولن يشم أبناؤه رائحتها الكريهة بعد اآلن. من اآلن فصاعدا، لن تضطر زوجتيه لتهوية البيت كل برهة تحسبا لالختناق وتجديدا للهواء، 

ولن ُتجرب ابنته التي تستعد للتقدم المتحانات الثانوية العامة عىل االستماع لضجيج إخوتها الصغار ومشاكساتهم بعد اليوم. ها قد جاء 

اليوم الذي تستمتع به بدراسة أكثر هدوءا وتركيز اكرب. إن فرحة سالم بتشغيل التلفاز ملتابعة أخبار العالم حوله وتشغيل الثالجة أو 

الخضاضة إلعانة زوجتيه، ال تعادل فرحته الغامرة باإلنارة املنزلية التي أشعلت نور العلم يف بيته ويف عقول أبنائه.

هذا هو سالم الذي هدمت قوات االحتالل اإلرسائييل بيته مرتني ويف كل مرة عاد ليبني بيته، ها هو اليوم ُيخطر للمرة الثالثة بهدم 

ذلك البيت.  ولكنه بالرغم من تكرار عمليات الهدم واإلخطارات األمنية وما دفعه من تكاليف باهظة من أجل إعادة  بناء بيته يأبى 

أن يرحل ويرص عىل البقاء يف أرضه، فال يحتمل سالم تساقط ذكرياته وأحالمه الجميلة وآماله التي نسجها يف زوايا بيته البسيط. 

ولم تكن الطاقة الشمسية التي حصل عليها، إال لتعزز ثقته يف قدرته عىل الصمود يف بيته غري آبه لرتهيب وإخطارات، تكرست دائما 

عىل صخور إرادته وصموده.

6. تأهيل للمنازل) تحديداً االسقف( للعائالت الفقرية يف قرية العوجا يعيد األمل للمواطنني ويعزز من صمودهم

يأتي مرشوع ترميم املنازل يف مناطق »ج« من أجل تحسني ظروف املنازل التي يعيش فيها الفلسطينيون وتثبيتهم يف أرضهم. 

وقد تم اختيار منطقة »النجادة-الرحيل« يف العوجا يف السنة األوىل ألنها من املناطق املهمشة. كما وأن غالبية سكانها العظمى من 

العاملني يف املستوطنات بمعدل دخل شهري ال يكاد يكفي لتلبية احتياجات العائلة األساسية. وبالتايل فإن رب األرسة وهو الرجل ال 

يستطيع أن يقوم برتميم املنزل أو تحسني ظروف املعيشة فيه بسبب عدم توفر اإلمكانية لذلك. 

وبما أن ميزانية املرشوع كانت قليلة وبعد مشاورة السكان توجهنا نحو ترميم األسقف من أجل منع ترسب مياه األمطار يف الشتاء 

وتخفيف وطأة حر الصيف. حيث تم ترميم ثالثة عرش سقفاً ملنازل من فقراء الساكنني. وقد تم اختيار املنازل من خالل لجنة من 

البلدية والسكان يف املنطقة بالتعاون مع مركز معاً. 

أحد سكان املنطقة املستفيدين من املرشوع »رافع جهالني« هدم االحتالل منزله يف العام 2014، وقام الحقاً ببناء غرفتني من الطوب 

ولكنه لم يتمكن حتى من استكمال السقف أو تركيب نوافذ وأبواب وغريه. قام املركز برتكيب خشب ديكور للمنزل وتركيب حمام 

مرحاض، كما وّفر كمية من مواد البناء من أجل قصارة املنزل وتحسني وضعية أرضية املنزل. يقول رافع : “أنا بالكاد استطعت أن 

أبني منزيل األول، وقام الجيش اإلرسائييل بهدمه بحجة أنه يف منطقة »ج«. ونحن عائلة ليس لنا أي مكان آخر نذهب اليه. فلم يكن 

أمامي سوى البناء مجددا. وعندما سمعت عن املرشوع تقدمت بطلب وتمت املوافقة عليه. واملساعدة التي حصلت عليها تساعدني 

اآلن يف العودة للسكن يف منزل خاص بي مع عائلتي، بدالً من العيش أنا وزوجتي وأطفايل يف منزل أحد الجريان”.
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خامسا: 
برنامج اإلعالم البيئي والتنموي:

“إن تزويد الناس باملعرفة البيئية، والكشف عن الجوانب والزوايا البيئية الفلسطينية والعربية غري املرئية وغري املعروفة 

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

الصحافة البيئية ال بد أن تكون مرآًة ملجتمعنا الفلسطيني والعربي. وبما أن املعلومات التي تنرش عرب الصحافة البيئية، قد يستخدمها 

الناس كمادة يتعلمون منها حول العالم والبيئة املحيطة بهم؛ فمن الرضوري العمل دائما عىل بلورة صحافة بيئية تتسم بالتوجه 

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

يهدف الربنامج إىل زيادة وتطوير الوعي البيئي والتنموي لدى جميع فئات الشعب، عرب استخدام اإلعالم املقروء واملسموع واملرئي، 

والبيئة  بالزراعة  املختصة  اإلعالمية  والومضات  واملالحق  النرشات  وكذلك  التنموية،  واألبحاث  الدراسات  من  سلسلة  إصدار  وعرب 

والتنمية. كما يسهم الربنامج يف تطوير سياسات تنموية وتشجيع صناع القرار عىل اتخاذ القرارات، التي من شأنها حماية وتطوير 

البيئة والقطاع الزراعي بوجه خاص.

أهم املشاريع التي نفذت ضمن هذا الربنامج:

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

أهم االنجازات التي تحققت خالل 2015:

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

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

إنشاء املنازل من مواد طبيعية )يف غزة(: االيجابيات والسلبيات«( 1

“محطات التحلية يف غزة: الرقابة الغائبة، الكفاءة املتدنية، واملخاطر البيئية-الصحية” ( 2

الزراعة العضوية...مصلحة بيئية وصحية واقتصاد مقاوم ( 3

عدادات املياه مسبقة الدفع( 4

تمت هذه الندوات بمشاركة خرباء، أخصائيني، مسؤولني، وأصحاب قرار أو صانعو سياسات، وتم عرض مداوالت ونقاشات الندوات 

يف املوقع اإللكرتوني ملجلة آفاق ويف تلفزيون وطن، باإلضافة للتغطيات يف الصحافة املقروءة واملسموعة واملرئية واإللكرتونية.
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ثالثا: إعداد، إنتاج وتوزيع فيلمني وثائقيني، وذلك حول املحاور التالية:

• الزراعات العضوية الفلسطينية: مصلحة بيئية-وطنية أم حلم طوباوي؟	

• حنفية املياه حني تطبق فكيها عىل اعناق الفقراء	

املستفيدون من هذه األفالم هم مشاهدو تلفزيون وطن وزوار موقع مركز معا اإللكرتوني ومجلة آفاق البيئة 

واملنظمات  املعنية،  الحكومية  وغري  الحكومية  واملؤسسات  واملنظمات  عام،  بشكل  املعني  والجمهور  والتنمية 

الناشطة يف الحقلني البيئي والتنموي، والطالب والباحثون والناشطون البيئيون والتنمويون. وقد تم تغطية 

هذه األفالم بشكل واسع يف الصحافة املرئية واملسموعة واإللكرتونية.  

رابعا: إنتاج 4 حلقات إذاعية إلكرتونية )Podcasts(، نرشت يف موقع املجلة اإللكرتونية وبعض اإلذاعات الفلسطينية املحلية؛ وقد 

حملت العناوين التالية:

• اإلعالم البيئي يف املناهج الجامعية: قراءة ومحاوالت	

• أثري “آفاق” يالحق التحديات البيئية يف األرايض الفلسطينية	

• حر آب “يقسو” عىل أثري آفاق	

• أثري “آفاق” يتجول يف سنواتها الثماني	

خامسا:  تنظيم مؤتمر صحفي )يف غزة( كشف عن نتائج البحث امليداني الخاص بالتلوث املريع للهواء والرتبة واملياه والتنوع 

الربي والبحري الناجم عن عدوان صيف 2014 عىل قطاع غزة.

سادسا:  تم البدء يف إعداد، إنتاج وبث الربنامج اإلذاعي البيئي )آفاق خرضاء( بالرشاكة مع راديو Raya FM، وهو األول من نوعه 

فلسطينيا.  وقد بثت أول حلقتني يف شهري ترشين ثاني وكانون أول )2015(. ويستند الربنامج اإلذاعي )مدته 50 دقيقة( بشكل 

أسايس، عىل املواد املنشورة يف املجلة اإللكرتونية )آفاق البيئة والتنمية(.

تأثريات إيجابية للمرشوع: 

تميزت سنة 2015 بالنشاطات املنوعة واملكثفة، أهمها إصدار 10 أعداد من مجلة آفاق البيئة والتنمية التي تضمنت تنوعا كبريا 

شامال وغنيا يف القضايا واملحاور والتحديات الهامة املثرية أو املعتم عليها والتي غطت جميع أنحاء فلسطني. وشملت العديد من 

التقارير والتحقيقات واملقاالت توجها عمليا استرشف آفاق الحلول البيئية القابلة للتطبيق. وكمثال نذكر القضايا التالية التي تمت 

مالحقتها وتغطيتها:  مدافئ الحطب تغزو فلسطني وتكشف ثغرات الرقابة عىل معتدي األشجار. غاز مجهول يفتك باملتظاهرين 

الفلسطينيني. السوالر املغشوش. مكونات كيميائية ممرضة تتسلل خلسة إىل طعامنا بأسماء مضللة. تشييد املباني يف غزة من مواد 

صديقة للبيئة. ملف األلعاب الصينية رديئة الجودة. التطبيع اإلرسائييل-الفلسطيني تحت أغلفة بيئية. محطات التحلية يف غزة: 

الرقابة الغائبة، الكفاءة املتدنية والتدهور الصحي. الفساد االقتصادي-السيايس. كسارة عىل أراض زراعية يف كفر مالك واملغري وأبو 

فالح بموافقة مبدئية من الجهات الرسمية. %70 من األرايض غري املسجلة واملفروزة يف الضفة مهددة باالستيطان. سلعنة املياه 
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تطبق فكيها عىل أعناق الفقراء. زحف التبغ يف جنني. “االقتصاد الدائري” يف مواجهة “النمو” الرأسمايل املدمر للموارد الطبيعية 

واإلنسان. مخدرات مموهة...أقرص الطرق إىل املصحات العقلية واملراهقون هم الضحية األوىل. النباشون األطفال يف غزة. إرسائيل 

املتجددة  الطاقات  الكهرباء من  املائية. مشاريع إرسائيلية إلنتاج  املوارد  األكاذيب حول شح  املياه وتسوق  بوفرة كبرية يف  تتمتع 

والنووية وتسرت عىل الرتسانة النووية العسكرية املرعبة. كنوز غزة األثرية تحترض.

وتميزت املجلة البيئية لعام 2015 بمساهمات عديدة من كتاب وصحافيني عرب من خارج فلسطني )لبنان، األردن، تونس، املغرب، 

الجزائر، ومرص(.

كما تم إنتاج فيلمني وثائقيني مثريين للجدل، إضافة إىل أربع حلقات إذاعية إلكرتونية )بودكاست(.  وتم تنظيم أربع ندوات حوارية 

)اثنتني يف غزة، واثنتني متلفزتني يف رام الله( ناقشت قضايا بيئية حساسة وهامة )لطفا، راجع محاور الندوات أعاله(.  ويف 22 

نوفمرب 2015 عقد مؤتمر صحفي هام يف غزة بحضور إعالمي وصحفي كبري، كشف عن نتائج البحث امليداني الخاص بالتلوث 

البيئي الخطري الناجم عن عدوان صيف 2014 عىل قطاع غزة، والذي نفذه مركز معا بالرشاكة مع شبكة املنظمات األهلية البيئية 

الفلسطينية ومؤسسة هينرش بل.

باإلضافة إىل ما ورد، تم البدء يف إعداد، إنتاج وبث الربنامج اإلذاعي البيئي )آفاق خرضاء( بالرشاكة مع راديو Raya FM، وهو األول 

من نوعه فلسطينيا، باإلضافة إىل ْنرَش العديد من تقاريرنا وتحقيقاتنا ومقاالتنا البيئية املميزة والنوعية بشكل متواصل وشبه يومي 

يف الصحافة الورقية واإللكرتونية، وأحيانا كثرية يف مواقع وصفحات بارزة.  

املشاركة يف مؤتمرات وورشات عمل داخلية وخارجية:

شارك مسؤول برنامج اإلعالم البيئي”جورج كرزم” يف بعض املؤتمرات الدولية، والندوات وورشات العمل املحلية. وأبرز األوراق 

واملحارضات التي قدمها يف املؤتمرات وورشات العمل هي:

• القاء محارضة لطالب السنة الرابعة واملاجستري حول “الفعل التنموي املقاوم وأسطورة التنمية تحت بساطري االحتالل” 	

)جامعة بري زيت / دائرة اإلدارة العامة، كانون أول 2015(.

• اعداد ورقة بعنوان “السيادة عىل الغذاء:  الواقع الحايل والتحديات” )ندوة نظمتها مؤسسة “هينرش بل”، أيلول 2015(.	

• اعداد ورقة بعنوان: “التغري املناخي، السيادة عىل الغذاء والسياسات الفلسطينية” )مؤتمر دويل حول “التكيف مع التغري 	

املناخي”– الخليل، اتحاد لجان العمل الزراعي ومؤسسة “روزا لوكسمبورغ”، أيلول 2015(.

• إعداد كتاب »السيادة الوطنية عىل الغذاء«، هو األول من نوعه باللغة العربية )2015(.	

بعض التأثريات االيجابية األخرى للمرشوع:

• خالل العام 2015 جرت عرشات املقابالت التلفزيونية واإلذاعية )مع فضائيات وإذاعات فلسطينية وعربية وأجنبية( مع 	

مدير برنامج اإلعالم البيئي )جورج كرزم( وبعض الكتاب والصحافيني املساهمني يف مجلة آفاق البيئة والتنمية، حول 

تقارير وتحقيقات حساسة وساخنة تفردت املجلة يف نرشها.

• البيئة 	 آفاق  مجلة  وتميزت  تفردت  فلسطني:  يف  األول  البيئي  العنوان  نجاح  ...قصة  والتنمية  البيئة  آفاق  مجلة 

والتنمية اإللكرتونية يف الكشف عن جوانب بيئية فلسطينية وإرسائيلية وعربية خطرية وساخنة غري مرئية وغري معروفة. 

ومن خالل بعض التقارير والتحقيقات البيئية التي نرشتها املجلة اإللكرتونية، والندوات الشهرية التي ُتنََظم من خاللها، 
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واألفالم الوثائقية التي تم إنتاجها وتعميمها، تمكنت املجلة من تحريك بعض الجهات الحكومية وغري الحكومية املسؤولة، 

ملعالجة وحل بعض االنتهاكات واملشاكل والجرائم البيئية.  كما بثت العديد من اإلذاعات ومحطات التلفزة والفضائيات، 

عن  ناهيك  املجلة،  من  املأخوذة  البيئية  والتقارير  واملعطيات  املعلومات  من  العديد  كثرية،  إلكرتونية  مواقع  إىل  إضافة 

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

لقد تحولت املجلة اإللكرتونية البيئية إىل مرجع معريف ومعلوماتي مهم وشامل وأسايس حول العديد من قضايا البيئة 

واإللكرتونية  واملرئية  واملسموعة  الورقية  والعربية  املحلية  اإلعالم  وسائل  من  العديد  وأصبحت  والعربية.   الفلسطينية 

تعتمد عىل ما ينرش يف هذا املرجع من تقارير ومعلومات.  ويستفيد منه ناشطون بيئيون وباحثون وطالب وصحافيون 

ومنظمات أهلية وحكومية.  وقد بلغ عدد زوار املجلة خالل الفرتة كانون ثاني-ترشين ثاني  2015 أكثر من مليون 

وإىل حد ما، نجحت املجلة البيئية يف خلق حالة من الجدل يف املستويني اإلعالمي واملجتمعي  شخص)1,109,348(.  

املحليني حول بعض القضايا البيئية والتنموية الهامة والحساسة.

• “الغارديان”، 	 )“املونيتور”،  والدولية  العربية  اإللكرتونية  واملواقع  واإلذاعات  والفضائيات  الصحف  من  العديد  قامت 

وطن  االقتصادي،   ،Panet اإلخبارية،  فلسطني  شبكة  الوطن،  دنيا  اليوم،  الوسط  العربي،  القدس  اليوم،  رأي  السفري، 

لألنباء، معا اإلخبارية، القدس، طقس فلسطني، وفضائيات: فلسطني اليوم، الفلسطينية، فلسطني، Press TV وغريها، 

إضافة إىل إذاعات: نساء ف.م.، أجيال، أنغام، صوت فلسطني، راية ف.م.، 24 ف.م. “مونتي كارلو” وغريها( باالستشهاد 

بتقاريرنا وتحقيقاتنا ومقاالتنا؛ كما أن منظمي بعض املؤتمرات البيئية الدولية طلبوا بأن تلعب مجلة آفاق البيئة دورا 

يف هذه املؤتمرات وتغطيتها، كما يف حال املؤتمر الدويل للبيئة والطاقة الخرضاء الذي انعقد يف رام الله )حزيران 2015(.

• حظي فيلم عدادات املياه مسبقة الدفع )“حنفية املياه...حني تطبق فكيها عىل أعناق الفقراء”( الذي نرش يف أواخر ترشين 	

ثاني 2015 باهتمام إعالمي مؤثر، إذ نرش يف العديد من صفحات الفيسبوك واملواقع اإللكرتونية الصحفية واإلخبارية 

واملواقع التابعة ملنظمات أهلية؛ إضافة إىل تغطيات إعالمية وصحفية ومقابالت إذاعية وتلفزيونية متعددة حول الفيلم 

)فضائيات: فلسطني، الفلسطينية، فلسطني اليوم وفلسطني 48.  وإذاعات: )أجيال، راية FM 24 ،FM، أنغام، ونساء

.)FM
برنامج اإلغاثة الطارئة والمساعدات اإلنسانية
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سادسا: 
مشاريع اإلغاثة الطارئة والمساعدات اإلنسانية:

للممارسات  تعرضوا  الذين  الفلسطينيني  املواطنني  احتياجات  تلبية  إىل  ينفذها،  التي  الطارئة  اإلغاثة  مشاريع  عرب  املركز  يسعى 

واإلجراءات اإلرسائيلية القمعية، الناتجة عن الحصار املفروض عىل قطاع غزة وعمليات اإلغالق واالحتياجات املتالحقة للتجمعات 

السكانية، والتوغالت واالعتداءات املتكررة عىل الناس وممتلكاتهم، وتدمري األرايض واملنشآت الزراعية، وعزل املناطق وبناء جدار 

املناطق. كل ذلك وغريها من  العديد من  العرقي يف  التطهري  العنرصي، ومصادرة األرايض واملياه، وتنفيذ سياسة  الضم والفصل 

املمارسات التعسفية نتجت عنها ظروف معيشية صعبة أدت إىل حرمان تلك الفئات من أبسط االحتياجات اإلنسانية. ويعمل املركز 

عرب شبكة عالقاته املحلية والدولية إىل توفري ما يمكن توفريه لتقديم يد العون والدعم للفئات األكثر ترضرا، والسعي للتعويض عن 

النقص الحاد يف الخدمات األساسية.

قام املركز بتنفيذ العديد من املشاريع واألنشطة االغاثية والطارئة خالل عام 2015

جدول يلخص أهم املشاريع االغاثية التي تم تنفيذها يف قطاع غزة:

أهم االنجازاتاسم املرشوع

تلبية االحتياجات اإلنسانية الناجمة عن 
األزمات 

172 أرسة )475 فرد( استلمت مساعدات نقدية غري مرشوطة تراوحت قيمتها لألرسة الواحدة 	 
من 160 شيكل إىل 630 شيكل شهريا وملدة شهرين.

توفري 14252 يوم عمل ل� 287 عامل يف أعمال الخدمات العامة يف محافظتي غزة وشمال غزة. 	 
حوايل  وتنظيف  الرئيسية،  الشوارع  جزر  من  كم   36 حوايل  وتعشيب  تنظيف  األعمال  )شملت 
15400 مرصف من مصارف مياه األمطار، وتنظيف حوايل 205 كم مربع من الحدائق واملشاتل 

العامة(.

204 أرسة )1037 فرد( استلمت مساعدات نقدية غري مرشوطة تراوحت قيمتها لألرسة الواحدة 	 دعم األرس املهمشة واملترضرة من الحرب
من 900 شيكل إيل 1950 شيكل شهريا وملدة شهرين.

توفري 8171 يوم عمل لعدد 223 عامالً يف أعمال الخدمات العامة يف محافظتي غزة وشمال 	 
غزة. )شملت األعمال تنظيف وتعشيب حوايل 12.5 كم من جزر الشوارع الرئيسية، وتنظيف 
الحدائق  53 كم مربع من  األمطار، وتنظيف حوايل  3600 مرصف من مصارف مياه  حوايل 

واملشاتل العامة(.
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أهم االنجازاتاسم املرشوع

تحسني سبل العيش واألمن الغذائي يف 
قطاع غزة 

164 أرسة )901 فرد( استلمت مساعدات نقدية غري مرشوطة تراوحت قيمتها لألرسة الواحدة 	 
من 300 شيكل إىل 650 شيكل شهريا وملدة ثالثة شهور.

توفري 6273 يوم عمل ل� 126 عامالً يف أعمال الخدمات الخياطة يف محافظتي غزة وشمال غزة. 	 
1200 جاكيت شتوي لطالب  6600 قطعة من الزي املدريس،  )شملت األعمال خياطة وتجهيز 

املدارس(.

توفري زي مدريس ل� 4100 طالب وطالبة يف محافظتي غزة وشمال غزة. 	 

توفري 5618 يوم عمل ل� 160 عاملة يف أعمال التصنيع الغذائي يف محافظتي غزة وشمال غزة. 	 
)شملت األعمال تجهيز وطهي وجبات ساخنة لألطفال يف رياض األطفال(.

8 رياض أطفال يف محافظتي غزة وشمال غزة 	  1070 طفل يف  توفري وجبة غذائية ساخنة ل� 
وملدة 75 يوماً.

أطفال يف محافظتي غزة 	  8 رياض  يف  1070 طفالً  ل�  توفري حقائب صحية ونظافة شخصية 
وشمال غزة.

غزة 	  محافظتي  يف  الصحي  التثقيف  أعمال  يف  وخريجة  خريجاً   40 ل�  عمل  يوم   1675 توفري 
وشمال غزة. )شملت األعمال تنفيذ ورشات تثقيف صحي داخل املدارس الحكومية والجمعيات 

القاعدية(.

الشخصية 	  النظافة  حول  حكومية  مدرسة   28 داخل  تنفيذها  تم  تثقيفية  ورشة   2700 عقد 
والتغذية الصحية.

غزة. 	  العامة يف محافظتي غزة وشمال  الخدمات  أعمال  عامل يف  ل�89  يوم عمل   2218 توفري 
)شملت األعمال تنظيف وتعشيب وتجميل 7 مقابر(.

خلق فرص عمل ألفراد العائالت املدمرة 
منازلها

والوسطى 	  الخاص يف محافظات شمال غزة  القطاع  لدى  عامالً   89 ل�  يوم عمل   4250 توفري 
ورفح. 

الخاص يف محافظات شمال غزة 	  القطاع  لدى  وخريجة  45 خريجاً  ل�  يوم عمل   3375 توفري 
والوسطى ورفح. 

الوقاية من سوء التغذية لألطفال دون 
سن الخامسة من خالل تحسني الحالة 

التغذوية  لهم ولذويهم 

من 	  أطفالهم  يعاني  مهمشة  أرسة   484 عىل  توزيعها  تم  الطازجة  الخضار  من  سلة   5743
أمراض سوء تغذية.

1446 سلة من السلع الغذائية تم توزيعها عىل 484 أرسة مهمشة يعاني أطفالهم من أمراض 	 
سوء تغذية.

482 طرد من لحوم الدجاج الطازجة تم توزيعها عىل 484 أرسة مهمشة يعاني أطفالهم من 	 
أمراض سوء تغذية.

Value-Based Vouchers

مرشوع القسائم االلكرتونية

520,925 قسيمة رشائية غذائية بقيمة نقدية ترتاوح من 10 إىل 99 شيكل للقسيمة الواحدة تم 	 
توزيعها عىل 12536 أرسة يف قطاع غزة من غري الالجئني الذين يعانون انعدام األمن الغذائي.

822 قسيمة رشائية غذائية بقيمة نقدية 400 شيكل للقسيمة الواحدة تم توزيعها عىل 822 	 
أرسة ممن ترضروا جراء الحرب األخرية وأربابها من كبار السن.

243 قسيمة مواد وأدوات صحية بقيمة نقدية 200 شيكل تم توزيعها عىل 243 أرسة ممن 	 
ترضروا جراء الحرب األخرية عىل قطاع غزة.

20481 قسيمة مواد وأدوات صحية بقيمة نقدية 120 شيكل تم توزيعها عىل 10241 أرسة 	 
ممن ترضروا جراء الحرب األخرية عىل قطاع غزة.

1530 قسيمة مواد وأدوات صحية ومالبس بقيمة نقدية 400 شيكل تم توزيعها عىل 1530 	 
أرسة ممن ترضروا جراء الحرب األخرية عىل قطاع غزة.

ممن 	  أرسة   14915 عىل  توزيعها  تم  شيكل   150 نقدية  بقيمة  مدريس  زي  قسيمة   40138
ترضروا جراء الحرب األخرية عىل قطاع غزة.
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رسم يوضح أهم االنجازات يف مجال االغاثة التي حققها املركز يف قطاع غزة عام 2015

     

املشاريع االغاثية يف الضفة الغربية:

• توزيع قرطاسية وحقائب مدرسية عىل 600 طالب من األرس الفقرية يف قرى األغوار )مرج نعجة، الجفتلك، فصايل، 	
فروش بيت دجن( ضمن مرشوع “جود”.

• توريد 10 حقائب إسعافات أولية لعرش مدارس ضمن مرشوع “املدارس كبيئة آمنة”.	

• توزيع 300 طرد غذائي عىل العائالت الفقرية يف األغوار خالل شهر رمضان  بقيمة 65 دوالر للطرد )رأس العوجا، 	
الخان األحمر، سطح البحر، واملضارب البدوية يف منطقة حمامات املالح املتضمنة تجمعات بدو سمرة، خربة مكحول، 

وعني الحلوة باإلضافة إىل تجمعات مرج نعجة، الجفتلك، والزبيدات(.

2014التقـرير  السـنـوي   
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اإلصدارات المرئية والمطبوعة في 2015:
أنها تستخدم كوسيلة توعية وتنمية قدرات،  تنفيذها، كما  يتم  التي  التنموية  املشاريع  أساسيا من  املركز جزءاً  تشكل منشورات 
إضافة إىل كونها وسيلة ناجحة يف عمل املركز يف مجايل املنارصة والضغط. وقد شهد عام 2015 غزارة يف اإلنتاج والنرش. وتمكن 
املركز من إصدار 29 نوعاً من املطبوعات ما بني ورقة حقائق، دليل تدريبي، تقرير صحفي، نرشة إرشادية، مجلة البيئة والتنمية 
وحلقات تلفزيونية باللغتني العربية واالنكليزية، وكذلك مجموعة من األفالم القصرية والتقارير املصورة. إضافة إىل موقع خاص 
باملركز عىل الفيسبوك، وبعض املواقع الخاصة ببعض املشاريع والتي لعب املشاركون فيها دورا أساسيا يف إنشائها وتحديثها. نذكر 

من أهم هذه املنشورات:

االصدارات املرئية واملطبوعة يف 2015:

معلومات مخترصة حول املنشورنوع اإلصداراملمولاسم املرشوعاسم/ عنوان اإلصدار

مناطق اطالق النار 
والتهجري يف األغوار

املمثلية مرشوع »جود«
النرويجية

والهدم، ورقة حقائق اإلخالء  أوامر  الجسدي،  األمن  الورقة  تناولت 
املياه، عنف  العيش، شح  الحد من سبل  النفيس،  األمن 
التي تواجهها تجمعات أخرى يف  املستوطنني، املشاكل 

مناطق ج، القانون الدويل اإلنساني

الرشاكة من أجل كتيب حكاية شعب
التنمية

مؤسسة 
التضامن 
البلجيكية

تسليط الضوء عىل عدد من مكونات الرتاث الفلسطيني كتيب
القديم حيث يجمع مجموعة كبرية من األمثال الشعبية، 
والتقاليد  والعادات  القديم  الفلسطيني  اللباس  ويوثق 
البيت  يف  املستخدمة  الفلسطينيني  وأدوات  القديمة، 

واملزرعة وغريه

الرشاكة من أجل العمل التطوعي
التنمية

مؤسسة 
التضامن 
البلجيكية

التطوعي بروشور العمل  ملفهوم  رشح  عىل  الربوشور  يحتوي 
وأهميته ووسائل تعزيزه سيما بني فئة الشباب

االستثمار يف البيئة مجلة »افاق« البيئية
الفلسطينية

املستوى مجلة الكرتونيةهاينريش بول عىل  وتنموية  وزراعية  بيئية  وتقارير  مقاالت 
الفلسطيني والعربي 

أثري »آفاق« يالحق 
التحديات البيئية يف 
األرايض الفلسطينية

االستثمار يف البيئة 
الفلسطينية

حلقات الكرتونية هاينريش بول
)بودكاست(

حر آب »يقسو« عىل أثري 
آفاق

االستثمار يف البيئة 
الفلسطينية

حلقات الكرتونية هاينريش بول
)بودكاست(

أثري »آفاق« يتجول يف 
سنواتها الثماني

االستثمار يف البيئة 
الفلسطينية

حلقات الكرتونية هاينريش بول
)بودكاست(

اإلعالم البيئي يف املناهج 
الجامعية: قراءة 

ومحاوالت

االستثمار يف البيئة 
الفلسطينية

حلقات الكرتونية هاينريش بول
)بودكاست(

عدادات املياه مسبقة 
الدفع

االستثمار يف البيئة 
الفلسطينية

املياه فيلم وثائقيهاينريش بول عدادات  لتجربة  السلبية  اآلثار  يعرض  وثائقي 
من  ويحذر  الفلسطينية  األرايض  يف  املسبق  الدفع  ذات 

تعميمها
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معلومات مخترصة حول املنشورنوع اإلصداراملمولاسم املرشوعاسم/ عنوان اإلصدار

الزراعات العضوية 
الفلسطينية: مصلحة 
بيئية-وطنية أم حلم 

االستثمار يف البيئة 
الفلسطينية

الزراعة العضوية يف فلسطني فيلم وثائقيهاينريش بول أثر تطوير  وثائقي يبني 
من البعدين الوطني والبيئي

»السيادة الوطنية عىل 
الغذاء”

االستثمار يف البيئة 
الفلسطينية

يطرح كتابهاينريش بول الذي  العربية  باللغة  نوعه  من  األول  الكتاب 
مفهوم السيادة عىل الغذاء، كبديل ملفهوم األمن الغذائي 

الذي يعمق تبعية الدول الفقرية للدول املتطورة

مسح توجهات سوق 
العمل بقيادة الشباب يف 

منطقة األغوار

شباب غور االردن من 
اجل التغيري

مؤسسة انقاذ 
الطفل

لتوضيح نرشة األغوار  شبكة  نفذته  مسح  خالل  من  دراسة 
واقع سوق العمل يف األغوار الذي بدوره يوجه الشباب 
حاجة  عىل  بناء  تخصصاتهم  الختيار  العمل  سوق  إىل 

السوق

تقرير دراسة األثر البيئي 
للحرب عىل غزة.

مرشوع دراسة األثر 
البيئي للحرب عىل غزة

شبكة املنظمات 
البيئية 

الفلسطينية

تقرير مفصل 
مطبوع

وتناول  غزة،  عىل  للحرب  البيئي  األثر  دراسة  تقرير 
وتم  والتوصيات  النتائج  وأهم  الدراسة  جميع خطوات 

اصداره باللغة االنجليزية وطباعته وتوزيعه

مادة تعليمية حول 
الزراعة الحرضية

مرشوع دعم وتشجيع 
الزراعة الحرضية يف 

قطاع غزة

مؤسسة 
الكنيسة 

الدنماركية 
لإلغاثة

ودليل مادة تعليمية تطبيقاتها  وأهم  الحرضية  بالزراعة  التعريف 
ارشادي للزراعة العضوية يف املناطق الحرضية

دليل سياسات وإجراءات 
النوع االجتماعي

R2RS»دليل موجه للمؤسسات القاعدية الرشيكة إلدماج النوع دليلمؤسسة »كري
االجتماعي

عن نرشة ارشاديةالتعاون االملانيمرشوع مراكز العائلةمنشورات صحية والتعليمي  الصحي  التثقيف  بزاوية  خاصة  نرشة 
املواضيع  التالية )االنيميا، ارتفاع ضغط الدم، العناية 
الحمل  السليمة،  التغذية  السكري،   ، والبرشة  بالشعر 

واألمومة(

تم إصدار نرشة خاصة حول الزراعة الحرضية وطرق نرشة ارشاديةالتعاون االملانيمرشوع مراكز العائلةمنشورات توعية زراعية
الزراعة والعناية بها

حماية الطفولة والدعم حماية طفلك من التسمم
النفس اجتماعي 
الطارئ لألطفال 

واألهايل

توعية لألهل حول املخاطر املنزلية التي قد تهدد سالمة نرشة إرشاديةيونيسيف
األطفال

حماية الطفولة والدعم ال للعنف ألرسي
النفيس االجتماعي 

الطارئ لألطفال 
واألهايل

توعية األهايل حول املخاطر النفسية والجسدية للعنف نرشة إرشاديةيونيسيف
عىل األطفال وتقديم نصائح وإرشادات تربوية بديلة

حماية الطفولة والدعم نرشة مراكز العائلة
النفس اجتماعي 
الطارئ لألطفال 

واألهايل

تعريف بالخدمات التي تقدمها مراكز العائلةنرشة تعريفيةيونيسيف
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معلومات مخترصة حول املنشورنوع اإلصداراملمولاسم املرشوعاسم/ عنوان اإلصدار

الرشاكة من أجل العمل التطوعي
التنمية

مؤسسة 
التضامن 
البلجيكية

التطوعي بروشور العمل  ملفهوم  رشح  عىل  الربوشور  يحتوي 
وأهميته ووسائل تعزيزه سيما بني فئة الشباب

املنطقة 17 – مجلة 
الكرتونية

طالئع من أجل الرتابط 
االجتماعي

مؤسسة 
»يونسيف«

عدد مجلة املنطقة 17، تصدر بأقالم طالئع قطاع غزة مجلة الكرتونية
www.mantika17.ps.

منشورات متنوعة ضمن 
مبادرات

طالئع من أجل الرتابط 
االجتماعي

مؤسسة 
»يونسيف«

نرشات ارشادية 
+ دليل

من  مجموعة  إصدار  تم  املبادرات  أنشطة  ضمن 
انواعه،  بشتى  العنف  بمناهضة  املتعلقة  املنشورات 
آثار  عن  كتيب  املجتمع،  عىل  وانعكاسه  املبكر  الزواج 
أرضار  املراهقني،  عىل  التكنولوجيا  تأثري  غزة،  قطاع 

التدخني

دعم الدور القيادي الرتبية االيجابية
للمرأة يف قطاع غزة

مؤسسة »كورد 
ايد«

نرشة ارشادية/ 
بروشور

التي  املبادرات  احد  خالل  من  الربوشور  تطوير  تم 
20 سيدة ن منطقة بيت الهيا بالرشاكة  نفذت عىل يد 

مع جمعية تنمية املرأة الريفية.

دعم الدور القيادي عيون املستقبل
للمرأة يف قطاع غزة

مؤسسة »كورد 
ايد«

فيديو قصري يناقش بطالة غري الحاصالت عىل الثانوية فيديو قصري
العامة ويهدف اىل تعزيز ثقتهن بأنفسهن وتشجيعهن 
عىل العمل واإلنتاج، من خالل عرض نماذج لسيدات من 
املنطقة نفسها رفضن االستسالم لإلحباط وعملن عىل 

تطوير مهاراتهن.

دعم الدور القيادي سعادتك بايدك
للمرأة يف قطاع غزة

مؤسسة »كورد 
ايد«

فيديو قصري يناقش الطالق وأثره عىل األطفال، يرسل فيديو قصري
الطفل يف الفيديو رسالة إىل والديه الراغبان يف االنفصال 
من  به  يشعر  ما  وحقيقة  مشاعره  عن  فيها  يتحدث 

الخوف والوحدة يف ظل نزاع األهل(

دعم الدور القيادي يال سوا
للمرأة يف قطاع غزة

مؤسسة »كورد 
ايد«

غزة فيديو قصري مدينة  يف  السيدات  مبادرة  يوثق  قصري  فيديو 
بالرشاكة مع جمعية عائشة والتي تتحدث عن طبيعة 
التدريبات واملهارات التي اكتسبنها حيث توثق السيدات 

نجاحهن من خالل تلك املبادرة

دعم الدور القيادي مودة ورحمة
للمرأة يف قطاع غزة

مؤسسة »كورد 
ايد«

فيديو قصري يوثق انشطة مبادرة الطالبات من الكلية فيديو قصري
الجامعية للعلوم التطبيقية التي نفذنها يف مدينة غزة(

شعب بال تراث كشجرة 
بال جذور

التكيف االيجابي 
لألطفال

مؤسسة إنقاذ 
الطفل

القدس قرص مدمج يف  البيالر«  »سيدة  مدرسة  مع  بالرشاكة  عمل 
كرصح  وأهميتها  املدرسة  عىل  الضوء  تسليط  بهدف 
تعليمية تساهم يف خلق جيل  بيئة  يوفر  تربوي أصيل 
الثقافية  هويته  واىل  القدس  مدينته  إىل  منتٍم  مبدع 

واإلنسانية.

 

www.maan-ctr.org :يمكن مشاهدة املنشورات واألفالم الوثائقية عرب زيارة موقع املركز االلكرتوني للمركز
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التدريب وبناء القدرات
تمكن املركز عىل صعيد تطوير املصادر البرشية خالل عام 2015 من تنفيذ 158 دورة تدريبية، بمجموع 3,637 ساعة تدريبية. 
توزعت بني الضفة %59 والقطاع %41 من عدد الساعات. كما شارك يف هذه الدورات 11,182 متدرباً ومتدربة، شكلت اإلناث 

%52 من تعداد املتدربني يف الضفة والقطاع. 

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

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

جدول يبني عدد الدورات والساعات التدريبية وأعداد املتدربني:

املجموع%اناث%ذكورالنسبةعدد الساعاتعدد الدورات 

4,704%247453%223047%103213959الضفة

6,478%331651%316249%55149841غزة

11,182%579052%539248%1583637100املجموع

لقد تمكن املركز وعىل امتداد عمره الزمني ولغاية نهاية عام 2015 من تنفيذ 77,953 ساعة تدريبية، وبلغ عدد املتدربني الذين 
شاركوا يف هذه الربامج التدريبية الجادة واملتنوعة  89,495 متدرباً ومتدربة. شكلت اإلناث ما نسبته   %54 والذكور 46%. 

والجدول الالحق يبني بالتفصيل ما تم انجازه.

مركز العمل التنموي/معــًا
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أعداد املتدربني والساعات التدريبية منذ عام 1989 – 2015

عدد الساعات التدريبية العام
املنفذة

عدد املتدربات 
اإلناث

عدد املتدربني 
الذكور

مجموع 
املتدربني

1989375140180320

1990470210184394

1991615271240511

1992800352294646

1993985512298810

19941,2256104101020

19952,4301,1058591964

19962,4541,3121,0262338

19972,9671,6915162207

19982,1011,2263901616

19992,1421,0406221662

20001,4493,3162,4215737

20011,7821,5731,9983571

20021,8331,4232,0153438

20034,0423,4913,4176908

20042,5011,6591,0682727

20052,1001,0899892078

20062,2121,5579452502

20072,0391,7009372637

200810,3042,1751,6133788

20099,9861,8811,5393420

20103,2213,7273,7277454

20111,981150610252531

20126,0962,4083,9096317

20133,6413,0651,9635028

20144565354631436689

201536375790539211182

77,95348,37541,12089,495املجموع 
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دور املركز يف الشبكات واألجسام والحمالت الوطنية والدولية 

أوال: عضوية املركز

1 . PNGO شبكة املؤسسات األهلية

يعترب املركز من األعضاء املؤسسني للشبكة عام 1993، وقد انتخب املركز ملجلس إدارتها لعدة دورات متتالية. وقد أعيد 
انتخاب املركز عام 2010 لدورة جديدة بأعىل األصوات. كما أعيد انتخاب املركز لدورة جديدة حاصدا عام 2013 ثاني 
الذي  العام  املركز مديرها  يمثل  املحلية والدولية.  الهامة  امللفات  العديد من  املركز عرب عضويته  أعىل األصوات، ويتابع 

انتخب أيضا عضوا يف اللجنة التنفيذية للشبكة ويف عضوية مجلس االدارة املوحد للشبكة يف الضفة والقطاع. 

كما يشارك مدير فرع املركز يف غزة يف عضوية الهيئة العامة وبعض لجانها املختصة.

2 . PENGON الشبكة الفلسطينية للمؤسسات البيئية

تأسست الشبكة عام 1996 ويعترب املركز من األعضاء املؤسسني وعضو منتخب  يف مجلس إدارتها منذ تأسيسها. تضم 
الشبكة  يف عضويتها 14 مؤسسة تعمل يف املجال البيئي. تسعى إىل الدفاع والحفاظ عىل البيئة الفلسطينية وقد اُعرتف 
الشبكة عرب مسؤول برنامج اإلعالم  إدارة  املركز يف مجلس  بالشبكة كفرع ملنظمة Friends of the Earth ويشارك 

البيئي. 

 
3 . EWASH/  The Emergency Water, Sanitation & Hygiene/ oPt:ائتالف

وهو ائتالف مكون من اكثر من 20 مؤسسة دولية وأهلية ومنظمات األمم املتحدة التي تعمل يف مجال املياه والصحة، 
تأسس عام 2002. تم انتخاب مركز معا ممثال عن املؤسسات األهلية يف الهيئة االدارية لهذا التجمع منذ عدة سنوات. 

يشارك املركز يف اللجنة التنسيقية يف الضفة والقطاع عرب ممثلني من املركز يف الضفة والقطاع.

4 . FADOC شبكة

وهي ائتالف من مجموعة من املؤسسات الدولية من أجل التغيري املجتمعي تضم عدداً كبرياً من املؤسسات الدولية يف 
إفريقيا، وأمريكا الالتينية، وفلسطني، وفرنسا واملغرب. ويعترب املركز من املؤسسات النشيطة يف هذا التجمع. يمثل املركز 

يف هذه الشبكة مديرة الربامج يف املركز.

5 . HCT عضوية

 Humanitarian Countryيشارك املركز عرب مديره العام يف الفريق املسؤول عن املساعدات اإلنسانية يف املناطق املحتلة
املؤسسات  شبكة  عن  ممثال  الدولية،  واملؤسسات  املتحدة  األمم  مؤسسات  وممثيل  مدراء  من  يتشكل  والذي   ،  Team

الفلسطينية األهلية. والفريق مسؤول عن متابعة جميع التدخالت اإلنسانية يف الضفة والقطاع. 
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6 . HPF عضوية

اإلنساني  االستجابة  لصندوق  االستشاري  املجلس  يف  األهلية  املؤسسات  لشبكة  ممثال  العام  مديره  عرب  املركز  يشارك 
Humanitarian Pooled Fund. يعترب هذا اإلطار الذي تديره OCHA وتشارك يف تمويله تسع دول أوروبية، يعترب 
مسؤوال عن دعم املشاريع اإلنسانية الطارئة يف الضفة والقطاع. يقدم املجلس االستشاري الرأي واملشورة للجهة املديرة 
وكفاءة  الصندوق  فاعلية  من  يعزز  بشكل  وتوجيهه  املايل  الدعم  إلدارة  األنجع  واإلجراءات  السياسات  حول  للصندوق 

التنفيذ.

عضوية لجنة التنسيق مع املؤسسات الدولية:. 7

شبكة  عن  املنبثقة  اللجنة  مع  األهلية  املؤسسات  شبكة  عن  املنبثقة  التنسيقية  باللجنة  العام  مديره  عرب  املركز  يتمثل 
املؤسسات الدولية AIDA والتي تمثل 80 مؤسسة دولية، وذلك لتنسيق الجهود وتقريب الرؤى والتقليل من التعارضات 

يف تنفيذ املشاريع ويف تبني األولويات التنموية.

املشاركة يف اللجان القطاعية:. 8

 Clusters �يشارك املركز عرب مجموعة من كوادر املركز يف الضفة والقطاع بالعديد من اللجان القطاعية، التي تسمى ب
وخاصة تجمع التعليم والزراعة والحماية اضافة اىل اللجان املنبثقة عنها مثل لجنة املنارصة والضغط.

 

ثانيا: مشاركة املركز يف االجتماعات واللقاءات التنموية املختلفة:

o  يشارك املركز يف عضوية اللجنة التأسيسية الخاصة باملنتدى الفلسطيني لتحسني سبل العيش ومكافحة الفقر وذلك تحت

.UNDP  رعاية

o  :�يشارك املركز عرب مديره العام ومدير الفرع يف غزة وبعض املوظفني املفوضني يف كافة الفعاليات الخاصة ب

	 شبكة املنظمات األهلية

	 اجتماعات القطاع الزراعي

	 .االجتماعات مع املمولني وسياسات التمويل يف فلسطني

	.  EWASH املشاركة يف اجتماعات ونشاطات شبكة املؤسسات املختصة باملياه

	 مشاركة املركز يف االجتماعات القطاعية الخاصة بالخطط املستقبلية للعمل يف قطاع غزة ضمن عدد من القطاعات

الفرعية، عرب مدير الفرع ومدير الربامج وموظفني آخرين ينتدبون لتمثيل املركز.

	 ،األهلية والحكومية والدولية املؤسسات  املختلفة مع  التنموية  االجتماعات واللقاءات  العرشات من  املركز يف  شارك 

الدولية )حكومية، وأعضاء برملانات، ومؤسسات دولية، وممثلني عن  الوفود  العديد من  إىل االجتماع مع  باإلضافة 

مؤسسات تابعة لألمم املتحدة( وقد هدفت تلك االجتماعات إىل:

وأرضنا 	  شعبنا  ضد  اليومية  اإلرسائيلية  االنتهاكات  وفضح  عام،  بوجه  الفلسطينية  للقضية  التأييد  حشد 

ومؤسساتنا، وتحديد االحتياجات واألولويات التنموية واإلغاثية لشعبنا ومؤسساته.
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الضغط والتأثري عىل املؤسسات والوفود الدولية؛ للتأثري يف سياسات بالدها تجاه تمويل الربامج واملشاريع التنموية يف 	 

فلسطني.

طرح موقف املجتمع املدني ومؤسساته األهلية تجاه ما يجري سواء أكان عىل الصعيد السيايس أم التنموي.	 

 أما اللقاءات عىل املستوى املحيل فهدفت إىل:

توحيد مواقف املؤسسات األهلية من جملة املواضيع والقضايا عىل املستوى الوطني والتنموي.	 

تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بني املؤسسات الفلسطينية.	 

تطوير مستوى التشبيك والعمل الجماعي بني املؤسسات.	 

ممارسة الضغط والتأثري يف السياسات الفلسطينية يف املجاالت التنموية املختلفة.	 

التعبري عن مواقف املؤسسات األهلية تجاه ما يجري من أحداث.	 

تعزيز وتطوير الشبكات واألجسام املمثلة للمؤسسات األهلية.	 

التطوير املؤسيس للمركز 

تم توفري مجموعة من األجهزة املكتبية والحواسيب املحمولة للمركز وفروعه، لتعزيز كفاءة العمل.	 

تم اعتماد نظام األرشفة اإللكرتونية لجميع الوثائق واملعامالت املالية.	 

تم رشاء خادم جديد Server  للمركز.	 

شارك العديد من موظفي املركز يف دورات تدريبية داخل وخارج الوطن لتحسني وصقل مهارتهم االدارية والقيادية.	 
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الرشكاء الدوليون والجهات الداعمة للمركز لعام 2015

الجدول التايل يبني أسماء تلك املؤسسات الرشيكة يف 2015.

Arab Fund For Economic & Social Development الصندوق العربي للتنمية االجتماعية واالقتصادية 1

AFPS جمعية التضامن فلسطني فرنسا  2

APHEDA & Australian Government افيدا / والحكومة االسرتالية 3

British Council املجلس الثقايف الربيطاني 4

HSPC البنك الربيطاني 5

CARE International مؤسسة كري الدولية 6

Cordaid كورد أيد 7

CRS 8  مؤسسة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية

Dan Church Aid )DCA( دينيش تشريش أيد 9

German Agency for International Cooperation الوكالة األملانية للتعاون الدويل 10

Heinrich Boll Stiftung  مؤسسة هنريش بول 11

IFAD/International Fund For Agricultural Development الصندوق الدويل للتنمية الزراعية 12

Kadoorie Foundation مؤسسة كادوري 13

Human Rights & International Humanitarian Law Secretariat سكرترييا حقوق االنسان والقانون الدويل االنساني 14

Welfare Association مؤسسة التعاون 15

World Vision مؤسسة الرؤية العاملية 16

Norwegian  Representative Office مكتب املمثلية النرويجية  17

Oxfam/ GB  مؤسسة اكسفام- بريطانيا 18

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/ OCHA  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لألمم املتحدة 19

TUC مؤتمر النقابات العمالية الربيطاني 20

UWAC/ EU اتحاد لجان العمل الزراعي بدعم من االتحاد األوروبي 21

UNRWA  وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 22

GVC مجموعة املتطوعني املدنيني االيطالية 23

Save the Children International مؤسسة إنقاذ الطفل 24

SOLIDARITE SOCIALISTE/ Belgium  مؤسسة التضامن االشرتاكي البلجيكي 25

UNDP/ DEEP  برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 26

UNICEF صندوق األمم املتحدة للطفولة/ اليونيسيف  27

UNOPS مكتب االمم املتحدة لخدمات املشاريع 28

UN- Women  هيئة األمم املتحدة للمرأة 29

UPA النداء الفلسطيني املوحد 30

PENGON/ Heinrich Boll Stiftung HB شبكة املنظمات البيئية الفلسطينية بدعم من 31
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الهيكل التنظيمي للمركز

تنقسم هيكلية املركز إىل جزأين األول يمثل الحاكمية والثاني يمثل اإلدارة التنفيذية

حاكمية املركز:

الهيئة العامة. 1

القرارات  اتخاذ  عن  املسؤولة  املركز؛ وهي  واسرتاتيجيات  بتحديد سياسات  61 عضوا،  من  واملؤلفة  للمركز،  العامة  الهيئة  تقوم 

املتعلقة باألهداف العامة للمركز والقرارات املتعلقة بسياساته وأهدافه اإلسرتاتيجية.

املرأة  املجتمعية، دراسات  التنمية  األعمال،  وإدارة  والزراعة  الخرباء يف مجاالت شتى كاالقتصاد  العامة مجموعة من  الهيئة  تضم 

والصحة، املالية، العلوم اإلنسانية، والهندسة، التعليم، القانون الدويل...الخ. وينتمي أعضاء الهيئة العامة إىل عدة مناطق جغرافية 

يف فلسطني؛ ولدى معظم األعضاء خربة جيدة يف املجاالت التنموية والعمل األهيل.

والجدول التايل يبني أسماء أعضاء الهيئة العامة للمركز وهم:

نجاد صالح غناملبنى برنارد الشوميلربحي سليمان قطامشإبراهيم عبد الله الشطيل

نضال محمد العزةلييل الياس حبشزياد داود عبد اللهأحمد حسن أبو غوش

نزر خليل جريس الحلتةلونا الياس جميل سعادةسامي صليبا خرضاحمد شحادة زهران

محمد ماهر هاشم املبيضليليان ترزيسلوى الربغوثي الفقيهأليكس شفيق كتاب

لينا داود طههدى بهجت محمود لبانسمر ميخائيل حرصيأمل ترزي

أمل خليل ابراهيم رصصورماهر صالح صايفسمري عثمان حليلةإياد الهامي جودة

عزة عزات قاسم الكفارنةمحمد روحي عزت شعثسيف الدين عبد الله الديكبسام حامد الولويل

محمد عبد الله عبد الحميد علوانمجدي يعقوب الشوميلطلعت اسعد ابراهيم بظاظوبسام سابا يوسف مصلح

حمادة عبد حسن البياريمكارم عبد الرازق عوضعبد الفتاح القلقييلبسمة خرض أبو صوي

عيل حسن احمد النمسمصطفى محمد الكحلوتعرفات حسني عصفورجرب سليمان قديح

أمل ذيب أحمد زقوتمها صبحي أبو شوشة عوادعمر عثمان الحروبجيهان حلو ميخائيل

ريم محمد حسن أبو جربمنال محمد حسني النجارعمر عبد الرازقحسام عبد الكريم املدهون

ممثل منتخب عن املوظفني/ مراقبمنري زريف رفيديعودة شحادة الزغموريحنني صربي العقاد

-ميس الريم صالح زحيكةعيىس جميل شحادةراجي جميل مصلح

-نائل أحمد يونسكارول نقوال حرصي رانية يارس جرب

-نازك سعيد عنبتاويكرم زكي أمني بدر رامز سمري صالح خلف
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مجلس اإلدارة. 2

تقوم الهيئة العامة للمركز بانتخاب 9 من أعضائها كل سنتني لعضوية مجلس اإلدارة. ويقع عىل كاهل مجلس اإلدارة مسؤولية 

اإلرشاف، واملتابعة واملراقبة، عىل تنفيذ سياسات املركز واسرتاتيجياته وعىل املشاريع والربامج التي ينفذها، من خالل العمل عن قرب 

مع املدير العام، لتحقيق رسالة املركز وأهدافه.

والجدول التايل يبني أسماء مجلس اإلدارة:

املوقعاالسم

رئيس مجلس اإلدارةاحمد ابو غوش

نائب الرئيس )استقال خالل العام( نائل يونس

أمني الصندوقعودة شحادة

أمني الرسسيف الدين الديك

عضو امل زقوت

عضومكارم عوض

عضوابراهيم الشطيل

عضو حنني العقاد

عضوراجي مصلح

لجان مجلس اإلدارة:. 3

ينبثق عن مجلس اإلدارة اللجنة املالية التي ترشف عىل األمور املالية للمركز، وتضم يف عضويتها رئيس املجلس وأمني الصندوق، 

إضافة إىل املدير العام واملدير املايل، ولجنة التوظيف املسؤولة عن توظيف الكادر الذي يحتاجه املركز، وفق سياسات وإجراءات 

التوظيف التي ينص عليها دليل الشؤون اإلدارية وشؤون املوظفني.
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اإلدارة التنفيذية:

املدير العام: . 1

التعاون والتكامل  الطاقم اإلداري تحت إرشاف مجلس اإلدارة وعىل أساس  الذي يقود املركز مع  الزميل سامي خرض،  وهو 

والعمل كفريق منسجم بالرؤية، ويعمل وفق رسالة واحدة.

املدير املايل:  . 2

مهني  عملها، عرب طاقم  أنشطتها ومجاالت  بكل  والقطاع  الضفة  يف  املالية  الدائرة  عن  املسؤول  النابليس  نارص  الزميل  وهو 

مختص

املسؤول املايل:. 3

الزميلتان  وتكون  واملاليني  املحاسبني  من  يساندهما طاقم  القطاع  يف  ومنال حسنات  الضفة  يف  الجعربي  رانيا  الزميلة  وهي 

مسؤولتني من املدير املايل.

مدير الربامج:. 4

وهي الزميلة ساندرا رشيد وهي املسؤولة األوىل عن برامج املركز يف الضفة والقطاع، وتتابع الربامج واملشاريع التي تنفذ ضمن 

كل برنامج من خالل مسؤويل الربامج املختلفة. وتتابع ما يجري يف فرع املركز يف غزة عرب مسؤول الربامج يف القطاع الزميل 

لؤي الوحيدي، الذي بدوره يكون مسؤوال عن مدراء الربامج يف القطاع.

مسؤول املصادر البرشية وتكنولوجيا املعلومات يف الضفة الزميل وهيب حنني.. 5

مدير فرع غزة:. 6

يعترب فرع غزة فرعا كبريا من حيث الكادر واملشاريع، ويديره الزميل جرب قديح الذي يكون مسؤوال عن كل ما يجري بالفرع، 

ويكون  املصادر  وتجنيد  املتابعة  ومسؤول  اللوجستية  والشؤون  املوظفني  شؤون  ومدير  الربامج  ومدير  املايل  املسؤول  عرب 

مسؤوال تجاه املدير العام للمركز.

مسؤول املتابعة وتجنيد املصادر يف غزة الزميل ايهاب أبو حسني.. 7

مسؤول املشرتيات يف غزة: . 8

وهي الزميلة رغدة رمضان مسؤول شؤون املوظفني والشؤون اللوجستية والتي تشمل املشرتيات يف غزة. 

مسؤول املشرتيات يف رام الله: . 9

وهو الزميل محمود طه، املسؤول عن ادارة جميع املشرتيات يف املركز وفق النظام الخاص بذلك ويكون مسؤوال تجاه املدير 
املايل.

 فريق إدارة الربنامج. 10

يعمل الفريق بشقيه يف الضفة والقطاع بشكل متكامل ومتناغم، ولكن وبسبب خصوصية الوضع يف القطاع وصعوبة التواصل، 
يعمل شقا الفريق بدرجة عالية من املرونة التي يفرضها الواقع القائم، مع الحفاظ عىل وحدة املركز وتكامل برامجه ومشاريعه 
الفرع  العمل عرب مدير  الربامج عىل سري  املايل ومدير  العام واملدير  املدير  استنادا إىل رؤية ورسالة وأهداف املركز. ويرشف 

الزميل جرب قديح، واملسؤول املايل يف غزة الزميلة منال الحسنات ومسؤول الربامج يف القطاع. والجدول التايل يبني ذلك:
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األسمالوظيفة

الضفة:

	 سامي خرض املدير العام

	 ساندرا رشيد مدير الربامج

	 نارص النابليس املدير املايل

	 رانيا الجعربياملسؤول املايل

	 جوني مسلم مسؤول برنامج األمن الغذائي والتطوير الزراعي

	 جورج كرزم مسؤول برنامج اإلعالم البيئي

	 غادة القدومي مسؤول برنامج الشباب والطالئع     

	 تغريد دعيبسمسؤول برنامج تطوير املرأة

	 مسؤول برنامج التنمية املجتمعية

	 وهيب حننيمسؤول تكنولوجيا املعلومات

	سامي بكرمسؤول وحدة املتابعة وتخطيط املشاريع

	 محمود طهمسؤول املشرتيات

فرع غزة:

	 جرب قديحمدير الفرع

	 مسؤول الربامج

	 منال حسناتاملسؤول املايل

	 إيهاب أبو حسنيمسؤول املتابعة وتجنيد األموال

	مسؤول برنامج الزراعة، األمن الغذائي، املياه والبيئة

	 نور النونوقائم بأعمال مسؤول الشؤون اللوجستية وشؤون املوظفني

	 محمد الرشيفمسؤول برنامج التنمية املجتمعية

	 تكنولوجيا املعلومات Heinrich Boll Stiftung رغدة رمضانمسؤول املشرتيات و

فرع جنني:

	حسن أبو الربمدير الفرع

مدير فرع جنني:. 11

املهندسني  من  من مجموعة  واملكون  فيه  العامل  والكادر  الفرع  بإدارة  يقوم  الرب حيث  أبو  الزميل حسن  فرع جنني  يدير 

الزراعيني. 

مدراء الربامج . 12

مدراء  من  مجموعة  خالل  من  التنموية  الربامج  تنفيذ  عىل  يرشفون  والذين  والقطاع،  الضفة  يف  التنموية  الربامج  مدراء  هم 
ومنسقي املشاريع.

املدراء ومنسقو املشاريع . 13

يعمل يف املركز طاقم تنفيذي مهني يعني من مجلس اإلدارة وفق سياسة واضحة وشفافة ومعلنة، عىل أساس إعطاء الفرص 
املتكافئة للجميع عىل أسس مهنية.
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القوائــم الماليـــة للعام 2015
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