مركز العمل التنموي /معا

استراتيجيتنا 2026-2022
حماية وتنمية األرض واالنسان
1

قائمة المحتويات
الجزء األول ،مقدمة :تحديث مستمر لنهجنا لالستجابة لألولويات المستجدة للفئات األكثر حاجة 4 .....................................
 .1.1نهجنا يستند على "الناس في المركز" واالستجابة لألولويات4 .................................................................
 .1.2نطاق اإلستراتيجية والغاية منها 4 ............................................................................................
 .1.3عملية تحديث االستراتيجية 5 .................................................................................................
الجزء الثاني ،مركز معاً ،مسيرة من العطاء والتعلم المستمر من اجل المجتمع 6 .......................................................
 .2.1نبذة تاريخية حول مركز معا 6 ...............................................................................................
 .2.2الهيئات الحاكمة في مركز معا 8 .............................................................................................
 .2.3الموارد البشرية 9 ............................................................................................................
 2.4العالقات والشراكات 10 ......................................................................................................
 2.5نبذة عن انجازات المركز خالل الفترة 11 ...................................................................... 2021-2017
الجزء الثالث ،السياق العام لعمل مركز العمل التنموي /معا 13 ........................................................................
 .3.1عوامل ممكنة لتعزيز صمود ومعيشة الناس وحماية األرض وأخرى معيقة13 ..................................................
 3.2قضايا الناس تتقاطع ويتزايد حدتها وتأثيرها على جميع االفراد وخاصة االسر واألفراد األكثر حاجة 19 ..........................
الجزء الرابع ،مركز معاً :نحو شراكة مجتمعية للوصول الى حياة كريمة للجميع مرتكزة على الحقوق والقيم اإلنسانية 25 ...............
رؤيتنا ،طموح وعزيمة لمستقبل أفضل 25 ..........................................................................................
رسالتنا ،عمل وتعلم مستمر من اجل االنسان 26 ...................................................................................
قيمنا :نسير معا ،وفق القيم التي تنظم سياساتنا وق اررتنا26 ........................................................................ .
الجزء الخامس ،نظرية التغيير :مسارات عملنا نحو تعزيز كرامة ومعيشة وصمود جميع الفلسطينيين 28 ...............................
الجزء السادس ،سلسلة النتائج 31 .................................................................................. 2026-2022
المسار األول ،المشاركة االقتصادية 31 ............................................................................................
المسار الثاني ،الزراعة وحماية المصادر الطبيعية 33 ...............................................................................
المسار الثالث ،الحماية االجتماعية 36 .............................................................................................
المسار الرابع ،المشاركة االجتماعية 39 ............................................................................................
المسار الخامس ،بناء قدرات معا 41 ...............................................................................................
2

الجزء السابع :تدابير التنفيذ 43 ......................................................................................................
بناء القدرات الذاتية وتضمين نهج التنمية المجتمعية في شتى برامج المركز 43 ......................................................
تطوير وتعزيز مهام ووظائف رئيسية لعمل المركز 43 ..............................................................................
تعميم االستراتيجية 45 .............................................................................................................
وضع الخطط السنوية والموازنات التفصيلية 45 .....................................................................................
إدارة المخاطر 46 .................................................................................................................

3

الجزء األول ،مقدمة :تحديث مستمر لنهجنا لالستجابة لألولويات المستجدة للفئات األكثر حاجة
 .1.1نهجنا يستند على "الناس في المركز" واالستجابة لألولويات.
استند مركز معا منذ تأسيسه في العام  ،1989كمؤسسة أهلية فلسطينية تنموية مستقلة ،في تحديد شركاء التغيير (الفئات
المستهدفة) وأولويات العمل على نهج تشاركي يرتكز على "االنسان أوال" كشريك في صنع القرار ومستفيد من جميع البرامج التي
يقوم بتنفيذها المركز ،وبما يعزز فاعلية العمل واستدامة األثر.
ومن هذا المنطلق ،تتموضع االسر واالفراد األكثر ح اجة في مركز عملنا ،مما يتطلب اتخاذ مجموعة من التدابير المؤسسية
والتنظيمية السريعة التي تتجاوب مع احتياجاتهم المتغيرة بفعل انعكاسات البيئة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية
والتعليمية والديمغرافية والبيئية والقانونية ،لضمان االستفادة القصوى من مخرجات التنمية واستدامتها وعدالتها يما ينعكس على
العيش الكريم للجميع .ويدرك المركز ،ان االستجابة لألولويات ،يتطلب مرونة مؤسساتية وتنظيمية ،ويفرض تحديات في الوصول
الى المصادر المالية والبشرية والمادية الكفيلة بتحقيق النتائج بكفاءة وفاعلية.
نرتكز في عملنا على ان التنمية الشاملة والعادلة هي حق للجميع ،وهي شرط أساسي للوصول الى التماسك االجتماعي والمواطنة
والمساواة الكاملة وسعادة االنسان .ترتكز التنمية الشاملة والعادلة على وصول الجميع للغذاء اآلمن والكافي والمستدام في جميع
األوقات والوصول الى خدمات التعليم والصحة والعمل والمياه والطاقة والسكن المالئم ،وبما يضمن العيش بكرامة في بيئة آمنة
ومستدامة ،وتحقق حق الفلسطينيين بالحماية الحرية واالستقالل.
يعمل مركز معا ،في جميع المحافظات في الضفة وقطاع غزة ،مع اهتمام خاص بالقرى واألحياء المهمشة ،ويسعى الى تقديم
رزمة من التدخالت لألسر واالفراد في المجاالت ذات األولوية من منطلق ان التنمية الشاملة ال تتجزأ ،حيث كل بعد يدعم او
يسحب البعد اآلخر ،أي انه ال يمكن إزالة التهميش االجتماعي دون العمل على المشاركة االقتصادية والعكس صحيح.

 .1.2نطاق اإلستراتيجية والغاية منها
جاءت استتتراتيجية مركز معا 2026-2022 ،استتتجابة لمجموعة من المتغيرات الستتياستتية واالقتصتتادية التي انعكس ت

على واقع

جميع الفئات والمناطق الفلستتطينية وكان أثرها واضتتح على ازدياد عدد الفئات المحتاجة وزيادة في حدة االحتياجات وخاصتتة بين
الفئات الفقيرة .يأتي في مقدمة هذه العوامل الحرب األخيرة على قطاع غزة ( ،)2020وتدابير إجراءات الحد من انتشتار كورونا،
والتوست تتع االست تتتيطاني الشت تترس وقرصت تتنة أموال المقاصت تتة ووقف المست تتاعدات األمريكية للشت تتعب الفلست تتطيني وتراجع الدعم العربي
المادي والسياسي باإلضافة الى تقييد الحريات العامة وعمل المجتمع المدني.
تشت ت ت تتكل است ت ت تتتراتيجيتنا بوصت ت ت تتلة مركز معا للتقدم لألمام كإطار عام للش ت ت ت تراكة والش ت ت ت تراكات ،إذ ترست ت ت تتم مجاالت اهتمامنا وأولوياتنا
تترتيجية باتجاه تحقيق رؤيتنا .توجه هذه االست ت تتتراتيجية عملية تصت ت تتميم األولويات وتحديدها ،وآليات توزيع مواردنا .كما أنها
االست ت ت ا
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ستساهم في تعريف جميع شركائنا من مؤسسات فلسطينية ودولية بما نسعى إلى تحقيقه ،ولماذا نسعى إليه ،ومجاالت عملنا في
مرحل المقبلة.
ال ا
تهدف االستراتيجية ايضا ،الى التكامل والتناغم مع خطة التنمية الوطنية المحدثة  ،2023-2021واالستراتيجيات المنبثقة عنها
خاصة االستراتيجية الوطنية للزراعة والحماية االجتماعية والبيئة ،وان تدعم تسريع تحقيق غايات التنمية المستدامة  2030في
العقد المتبقي لألهداف ،وبما يتوافق مع رؤيتنا ورسالتنا ومنظومة قيمنا .كما تركز استراتيجياتنا على االستمرار في وتعزيز الربط
بين االغاثة والتنمية في جميع برامج المركز.

رؤيتنا" :يتمتع الفلسطينيون بحياة كريمة ،صامدون على أرضهم ،ومتشبثون بوطنهم ،ومعتمدون على ذاتهم وممكنون من أخذ

زمام القيادة في مجتمعاتهم المحلية ومستندون بذلك إلى احترام التعددية وسيادة القانون والعدالة والمساواة وحقوق االنسان".

رسالتنا :باالعتماد على نهج برامجي أساسه الحقوق ،والشراكة المجتمعية ،والمشاركة الفاعلة ،نعمل من أجل تعزيز صمود

وتمكين واحقاق حقوق الفئات واالفراد األكثر احتياجا وفق ار وتهميشا وإطالق القدرات الكامنة لهذه الفئات ،بما يساهم في مشاركتها
الفاعلة في التنمية المستدامة وتعزيز قدرتها على االستجابة لألزمات والتعافي منها.

قيمنا :الشفافية ،المساءلة ،المشاركة ،الشراكة ،االستقاللية والمهنية وعدم الفئوية ،العدل والمساواة ،التقدير واالحترام والكرامة
اإلنسانية ،التطوع.

 .1.3عملية تحديث االستراتيجية
استنادا ،على قرار مجلس إدارة المركز بضرورة تحديث استراتيجية عمل المركز لالستجابة للمتغيرات المستجدة والدروس المستفادة من عمل
المركز في است ت تتتراتيجية عمله  ،2020-2016تم التعاقد مع ميست ت تتر خارجي إلدارة النقاش والحوار حول مدى مالئمة نهجنا وأولويات عملنا
للمتغيرات على واقع بيئة العمل .أطلق
وشمل

عملية المراجعة االس تتتراتيجية في منتص تتف العام  ،2021وامتدت حتى ش تتهر تش ترين اول،2020 ،

أنشطة المراجعة والتحديث ما يلي:

•

عقد لقاء خاص لمجلس اإلدارة والكادر الرئيست تتي للمركز في الضت تتفة وغزة لمراجعة الرست تتالة والرؤيا وتحديد اهم العوامل
المؤثرة على عمل مركز معا ،وتحديد التوجهات األساسية للعمل وخطة عمل تحديث االستراتيجية.

•

مراجعة تقارير اإلنجاز والمش تتاريع المنجزة في محاور التغيير الخمس تتة التي تبنتها اس تتتراتيجية المركز ،2020-2016
كإطار عام للتعلم وتحديد التوجهات المستقبلية.

•

مراجعة الدراسات واالستراتيجيات الوطنية ذات العالقة في عملنا والتقاطعات معها ومع اهداف التنمية المستدامة.

•

عقد لقاءات خاص تتة في تحديد نظرية التغيير (الش تتروط المس تتبقة والفرض تتيات والمعيقات) للوص تتول الى األهداف العامة
للخطة في إطار االستراتيجية.

•
•

عقد سلسلة حلقات نقاش للتوافق على النتائج والمخرجات في إطار مسارات التغيير.

تحديث واقع البيئة الداخلية للمركز (الحوكمة ،المصادر ،العالقات).
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•

اعداد مسودة تقرير االستراتيجية .2026-2022

•

تغذية راجعة من مجلس اإلدارة ،الشركاء ،الكادر التنفيذي.

•

نقاش وإقرار االستراتيجية من مجلس اإلدارة وتعميمها

الجزء الثاني ،مركز معاً ،مسيرة من العطاء والتعلم المستمر من اجل المجتمع
 .2.1نبذة تاريخية حول مركز معاً
تأسس مركز معا عام  1989بمبادرة من مجموعة صغيرة من المهنيين والعاملين في مجاالت التنمية البشرية واالجتماعية والذين
جمعتهم رسالة السعي للمساهمة في تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني من خالل العمل على تنمية وحماية موارده البشرية والطبيعية
ومؤسساته المحلية وبما يدعم عملية التحرر الوطني وانتزاع الحقوق والخالص من االحتالل .وبعد اكثر من  32عاما من العمل
ومراكمة الخبرة مع الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين في مجاالت التنمية البشرية واالجتماعية واالقتصادية ،استطاع مركز
معا أن يبني ويطور نماذج ومناهج عمل أثب

نجاعتها في تحقيق التنمية المحلية ،حيث تمتاز مقاربة المركز للعمل التنموي في

الربط بين التنمية واالغاثة من جهة ،ووضع الناس في مركز العملية التنموية من جهة أخرى ،كأسس للوصول الى العدالة
االجتماعية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،وفي مقدمتها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني والحق في التنمية
واجتثاث الفقر والوصول الى المساواة بين الجنسين وازالة كافة اشكال التهميش واالقصاء لجميع الفئات دون أي تمييز.
ركز مركز العمل التنموي معا ،في مرحلة االنطالق ( ،)1993-1989على تطوير التعاونيات الزراعية والنستتوية ،والتي لم تكن
مس ت تتجلة رس ت تتميا بس ت تتبب قيود االحتالل اإلست ت ترائيلي .في ذلك الوق  ،كان هنالك نقص ت تتا في المراكز التنموية والتدريبية والتي تقدم
برامج تتدريتب مهني ،ال ست ت ت ت ت ت تتيمتا للنست ت ت ت ت ت تتاء .وبتالتتالي ،بتدأ مركز معتا عملته عتام  ،1989بتتدريتب  45مزارعتا لبنتاء مهتاراتهم التقنيتة
واإلدارية ،وباالعتماد على منهجية باولو فيريرو لتعليم الكبار ،ومن خالل أول تمويل له من مؤس ت تس ت تتة أفيدا األس ت تتترالية .ش ت تتهدت
مرحلة االنطالق توست ت ت تتع أنشت ت ت تتطة ومناطق عمل المركز حيث تم فتح أول فرع في قطاع غزة ،كما تم إنشت ت ت تتاء أول مركز للزراعة
المستدامة ) )Permacultureفي الشرق األوسط وذلك في بلدة مردا بمحافظة سلفي .
استمر المركز في التوسع وافتتح فرعا ثانيا للز ارعة المستدامة في خزاعة في خانيونس .وسعى المركز آنذاك إلى نقل مسؤولية
إدارة مركزي خزاعة ومردا إلى المجتمع المحلي .لكن وفي تشرين ثاني  2000تم تدمير مركز مردا ومنع قوات االحتالل المركز
من الوصول إليه ،وهو ما استدعى المركز للبدء في التخطيط إليجاد طريقة إليجاد مركز زراعة مستدامة جديد لتكرار وتطوير
تجربة مركز مردا ،وفي ذات الوق التوسع في عمله  -أفقيا وعموديا -في مجاالت التنمية الزراعية وحماية البيئة ودعم المزارعين
من النساء والرجال.
وبناء عليه ،ركز المركز في التسعينات على تعزيز تخصصه في مجاالت التنمية المجتمعية وتحصين قدرات المجتمعات المحلية
بما يعزز من التضامن والتكافل المجتمعي ،وتحقيق االكتفاء الذاتي من انتاج الغذاء على المستوى المحلي ،حيث تزامن
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هذه

الفترة مع االنتفاضة الفلسطينية األولى وتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية .وكان

الزراعة العضوية والبيئة من مجاالت عمل

المركز الرئيسية خالل هذه الفترة ،كما كثف المركز خالل هذه الفترة من عمله في مجال بناء القدرات البشرية وتطوير المؤسسات
وتعزيز التوجه المجتمعي نحو الزراعة العضوية والبيئية ،حيث ركز غالبية برامجه وتدخالته على تدريب المؤسسات القاعدية
والمراكز النسوية والموظفين في المؤسسات األهلية الفلسطينية في هذه المجاالت .ونتيجة للنجاحات التي حققها المركز من خالل
نماذج عمله المختلفة في التدريب وبناء القدرات ،زاد تمويل المركز ما مكنه من زيادة نشاطه وكادره ،حيث ازداد عدد موظفي
المركز ليصل إلى  20موظفا ،كما ساهم المركز في تأسيس شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية في أيلول من عام .1993
في بداية االلفية الثالثة ،وبدعم من شركاء استراتيجيين من المؤسسات الدولية ،استمر المركز في التوسع في نشاطه ومجاالت
عمله ،حيث تم افتتاح فرع جديد في جنين ومكتب ميداني في سلفي  ،وتم البدء في التخطيط لالستثمار في تطوير محطة تجارب
ومشاهدات زراعية .وفي ظل استمرار تغول االحتالل اإلسرائيلي وانتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني ،بما في ذلك حقوقه في
الوصول لموارده الطبيعية وحرية التنقل والحركة ،بدأ المركز العمل في مجال المناصرة ،وذلك من خالل المشاركة الفاعلة في
الشبكات الوطنية والدولية ،مثل حملة مقاومة الجدار ،وحملة أنقذوا األغوار .كما كان للمؤسسة دو ار رئيسيا في دعم وتمكين
الشباب والطالئع والنساء ،حيث استهدف  110مرك از ،باإلضافة إلى  1200مؤسسة قاعدية وأهلية ومجالس محلية في قطاع
غزة والضفة الغربية .خالل هذه الفترة ،أصبح المركز رائدا في مجال المناصرة في مجال حماية البيئة ،ليشمل ذلك زيادة وتيرة
اإلعالم البيئي ،حيث نشر مئات األبحاث واألوراق والمنشو ارت في هذا المجال ،وشكل ذلك نشره ألول مجلة الكترونية حول البيئة
في فلسطين ،باإلضافة إلى ملحق شهري في صحيفتي القدس واأليام .وصل عدد الموظفين في نهاية العام  2008إلى 75
موظفا ،ومثل

النساء  .%60كما ازداد عدد أعضاء الهيئة العامة ووصل إلى  47عضوا ،وازداد عدد أعضاء مجلس اإلدارة من

 7إلى  9أعضاء .وأصبح المركز شريكا استراتيجيا لمؤسسات دولية جديدة مثل كوردايد ،ومؤسسة التضامن البلجيكية وأوكسفام.
مع نهاية العقد األول ،لأللفية الثالثة ،ونتيجة الرتفاع معدالت البطالة وتعرض المجتمعات الفلسطينية إلى انتهاكات اسرائيلية
مستمرة على المصادر واألراضي والسكان والحروب المتكررة على قطاع غزة ،خصص المركز بشكل أكبر جزء من برامجه
للمساعدات اإلنسانية واإلغاثية ،ال سيما في قطاع غزة والمناطق المهمشة والمهددة بالمصادرة والتوسع االستيطاني والعمليات
العسكرية االسرائيلية ،كمناطق (ج) وتجمعات غور األردن والتجمعات البدوية والمناطق الحدودية في قطاع غزة .وتميز المركز
بإسهاماته الكبيرة في مجال المناصرة والمرافعة على المستويين الوطني والدولي والتي استند فيها إلى شهادات وحقائق وابحاث قام
بإعدادها من خالل عمله البرامجي على المستوى المحلي في مجاالت تطوير الزراعة وبناء القدرات واالغاثة ،ومثل المركز
مؤسسات المجتمع المدني في عدد من الشبكات واللجان والمؤسسات الدولية واألممية .وخالل هذه الفترة ،حصل المركز على
أول تمويل برنامجي طويل األمد لبرنامجه الزراعي ولمدة خمس سنوات ،والذي كان يركز على تطوير مناطق شمال الضفة
الغربية وقطاع غزة ،ما مكن المركز من توسعة نشاطه في مناطق الخليل وبي

لحم ،وافتتاح –في العام  -212محطة بي

الزراعية في محافظة جنين لتكون محطة تجارب ومشاهدات زراعية نموذجية ،لتطور بعد ذلك لتصبح بي
للمزارعين في مجاالت الزراعة العضوية والبيئية والممارسات الزراعية الفضلى الصديقة للبيئة.
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قاد

خبرات وتدريب

شهد عام  2014الحرب الثالثة على قطاع غزة حيث تم تدمير فرع المركز في مدينة خان يونس تدمي ار كامال ،باإلضافة الى
تدمير جزئي للفرع الرئيس في مدينة غزة .استثمر المركز كامل طاقته وشراكاته لالستمرار في تنفيذ برامجه وإلعادة بناء ما قام
آلة الحرب االسرائيلية بتدميره ،حيث نجح المركز بجهود طواقمه في قطاع غزة ليس فقط في إعادة بناء ما تم تدميره ،وإنما في
بناء مقاربات وقدرات مؤسساتية جديدة للتنمية واالغاثة ،حيث طور المركز برامجا في حماية وتنمية الطفولة ،والتعليم في الطوارئ،
والجاهزية للطوارئ بالشراكة مع المجتمع المحلي ،وذلك انطالقا من توجه المركز المستمر لتعزيز الترابط بين برامجه االغاثية
والطارئة ومتطلبات التنمية وتعزيز التماسك المجتمعي كأرضية للحد من النزاعات والصراعات وتعزيز السلم األهلي ،والمساهمة
في تحقيق شعبنا لحقوقه الوطنية ،وحق تقرير المصير والتحرر الوطني .كما طور خالل هذه الفترة المركز من قدراته وبرامجه
في مجاالت التمكين االقتصادي والريادة لفئة الشباب والنساء (ال سيما في قطاع غزة) وتطوير سالسل القيمة الزراعية بما يخدم
صغار المنتجين وذلك في استجابة منه لالحتياجات المستجدة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية .ويعتبر مركز معا اليوم
من أهم مؤسسات المجتمع المدني التي تمتلك قدرات مؤسساتية كبيرة وتجربة واسعة تجمع بين مجاالت التنمية الزراعية والتمكين
االقتصادي وا الجتماعي ،وبين االستجابة الطارئة وبرامج االغاثة التي تجمع بين تقديم المساعدات النقدية والغذائية ،وخدمات
الحماية والتحويل ،ومعونات السكن لألسر المهجرة قسريا نتيجة للحروب أو السياسات اإلسرائيلية والطوارئ.

 .2.2الهيئات الحاكمة في مركز معاً
تقوم الهيئة العامة للمركز ،والمؤلفة من  49عضوا ( %45إناث و %55ذكور) بتحديد سياسات واستراتيجيات المركز؛ وهي المسؤولة عن
اتخاذ الق اررات المتعلقة باألهداف العامة للمركز والق اررات المتعلقة بسياساته وأهدافه اإلستراتيجية .تضم الهيئة العامة مجموعة من
الخبراء في مجاالت شتى ،كاالقتصاد والزراعة وإدارة األعمال ،التنمية المجتمعية ،دراسات المرأة والصحة ،المالية ،العلوم
اإلنسانية ،والهندسة ،التعليم ،القانون الدولي .وتتميز الهيئة العامة للمركز بكون الكم األكبر من أعضاءه –ال سيما في قطاع
غزة -فتية ،حيث يشكل االعضاء ممن تقل أعمارهم عن  45عام أكثر من ثلث االعضاء .وينتمي أعضاء الهيئة العامة إلى
عدة مناطق جغرافية في فلسطين ،ولدى معظمهم خبرة طويلة في العمل األهلي ومجاالت عمل المركز ،هذا ويسعى المركز
لتوسعة هيئيه العامة بما ال يقل عن  15عضوا جديدا ،وبما يضمن من زيادة تمثيل النساء والشباب في الهيئة العامة.
تقوم الهيئة العامة للمركز بانتخاب  9من أعضائها (رئيس ،ونائب رئيس ،امين سر ،وأمين صندوق ،والباقي أعضاء) كل ثالثة
سنوات لمتابعة واإلشراف والرقابة على عمل المركز كمجلس إدارة ،وذلك بموجب قانون الجمعيات الخيرية واألهلية الفلسطيني
الذي يسري على المركز والنظام الداخلي للمركز .ويضطلع مجلس إدارة المركز بمسؤولية ضمان تنفيذ سياسات المركز وإجراءاته،
ومتابعة سير العمل لتحقيق رسالة واهداف المركز االستراتيجية التي تقرها الهيئة العامة ،بما في ذلك المشاريع المختلفة والمنضوية
في إطار هذه االهداف ،وذلك باإلشراف على والتنسيق مع المدير العمل من جهة ،ومن خالل المدقق الداخلي الذي يعينه مجلس
اإلدارة لمساندته .ويتميز مجلس إدارة مركز معا بفاعليته العالية ،حيث يتخرط بشكل مستمر في أنشطة المركز من خالل المشاركة
فيها والرقابة عليها وعقد اجتماعات دورية لنقاش القضايا االستراتيجية التي تواجه المركز ومراجعة التقارير الشهرية للمدقق الداخلي
ونقاشها مع المدير العام ونائبه ألخذ الق اررات بشأنها لتطوير عمل المركز أو تصويبه إن لزم االمر.
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ينبثق عن مجلس اإلدارة لجنتين ،وهي اللجنة المالية ولجنة التوظيف ،وكالهما تعمل تح

مظلة مجلس االدارة ووفقا لق ارراته،

وتقدم تقاريرها له ،وتتميز كال اللجنتين بفاعليتها الكبيرة .تضطلع اللجنة المالية بمتابعة جميع االجراءات المالية والتعاقدية للمركز
لضمان تنفيذها وفقا للسياسات واالجراءات المقرة من المجلس ،بما في ذلك مراجعة أوامر الشراء ،ومتابعة سالمة إجراءات التعاقد
من فتح وتقييم وترسية للعطاءات ،ومتابعة أمور المركز المالي للمركز .وتضم اللجنة المالية في عضويتها رئيس مجلس اإلدارة
وأمين الصندوق ،إضافة إلى المدير العام والمدير المالي ومدير المشتريات .أما في غزة فتضم نائب الرئيس ونائب أمين الصنوق
ونائب المدير العام ونائب المدير المالي ومدير المشتريات .أما لجنة التوظيف فتضطلع بمسؤولية متابعة جميع إجراءات التوظيف
وقضايا الموارد البشرية االستراتيجية ،حيث يجلس أعضاء هذه اللجنة في جميع مقابالت العمل التي ينفذها المركز ويشاركون في
عملية اختيار الموظفين وفقا للسياسات واالجراءات المتبعة حسب دليل الشؤون اإلدارية وشؤون الموظفين لمركز معا والذي أقرته
الهيئة العامة .كما تضطلع لجنة التوظيف بمسؤولية مراجعة ورفع التوصيات لمجلس اإلدارة بشأن الهيكلية التنظيمية للمركز وأي
تعديالت مقترحة فيها من حيث السلم الوظيفي وغيرها من األمور ذات العالقة .كما توجد نفس اللجنة في غزة.

 .2.3الموارد البشرية
يتتألف الطتاقم التنفيتذي لمركز معتا من  218موظفتا وموظفتة من ذوي الخبرات في مجتاالت التنميتة االقتصت ت ت ت ت ت تتاديتة واالجتمتاعيتة،
الزراعة بشت تتتى فروعها وتخص ت تصت تتاتها ،الريادة ،تصت تتميم وإدارة برامج المست تتاعدات التقنية والغذائية واألمن الغذائي ،التعليم ،تنمية
وحماية الطفل واألس ترة ،الص تتحة النفس تتية ،وإدارة البرامج والمش تتاريع .وتش تتكل اإلناث نحو  %56من إجمالي الطاقم التنفيذي في
المركز وذلك نظ ار للتمييز االيجابي للنس ت ت ت ت تتاء الذي ينتهجه المركز في عمليات التوظيف ،وتحظى اإلناث في المركز بأولوية في
إمرة منصتب مدير البرامج في الضتفة ،ونائبي المدير المالي في الضتفة وغزة ،ومديرة
شتغل المناصتب اإلدارية العليا حيث تترأس أ
المشتتريات في غزة ،ومستؤولة األمور اللوجستتية في الضتفة ،ومديرة برنامج الحماية في الضتفة وغزة ،والمشترفة الفنية على الدعم
النفستتي واالجتماعي في الضتتفة وغزة ،ومديرة المصتتادر البش ترية في غزة ،ومستتؤولية الرقابة والتقييم في الضتتفة وغزة ،إلخ .هذا
ويتركز غتالبيتة الموظفين في قطتاع غزة نظ ار لتركيز عتدد أكبر من المشت ت ت ت ت ت تتاريع التي حظي المركز بتمويلهتا من الجهتات المتانحتة
خالل الست ت ت ت تتنوات  2021-2019على قطاع غزة ،إذ يشت ت ت ت تتكل الطاقم التنفيذي في قطاع غزة أكثر من ثلثي الطاقم االجمالي في
المركز.
الهيكتل التنظيمي للمركز يتتألف من ثالثة مست ت ت ت ت ت تتتويات إدارية ،وهي المتدير العتام ،ومدير منطقتة غزة ،ومدراء الدوائر والبرامج في
كل من الضتتفة الغربية وقطاع غزة .ويشتتكل مدراء البرامج ومدراء البرامج الفنية ما يعرف في المركز بفريق إدارة البرامج ،ويستتاند
هذا الفريق منستقو المشتاريع .يعمل فريق إدارة البرامج بشتقيه في الضتفة والقطاع ،والمكون من مديرة البرامج في الضتفة الغربية
ومدير البرامج في قطاع غزة ومس تتؤولي البرامج في الض تتفة والقطاع كفريق واحد ،ولكن وبس تتبب خص تتوص تتية الوض تتع في القطاع
وصتعوبة التواصتل ،يعمل شتقا الفريق بدرجة عالية من المرونة التي يفرضتها الواقع القائم ،مع الحفاى على وحدة المركز وتكامل
برامجه استنادا إلى رؤية ورسالة وأهداف المركز .ويشرف المدير العام والمدير المالي على سير العمل في قطاع غزة عبر مدير
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المنطقة ونائبة المدير المالي ومدير البرامج في غزة .يوجد في المركز الدائرة المالية للضت ت ت ت ت ت تتفة وغزة التي يقودها المدير المالي،
ويساعده نائبتين واحدة في الضفة والثانية في غزة ،طاقم من الماليين في الضفة والقطاع.

 2.4العالقات والشراكات
يعطي الخط التاريخي الطويل لمركز معا األفضتلية في قدرته على حشتد العالقات وإقامة الشتراكات الوطنية والدولية .يمتاز المركز
بستتمعة قوية على المستتتوى الوطني .استتتطاع المركز إقامة عالقات متينة مع العديد من المؤستستتات األهلية والحكومية والدولية،
باإلضت تتافة إلى عضت تتويته في العديد من الشت تتبكات واالئتالفات الوطنية والدولية .يعتبر المركز من األعضت تتاء المؤست تست تتين لشت تتبكة
المؤست تس تتات األهلية عام  ،1993وقد انتخب لمجلس إدارتها في الض تتفة الغربية لعدة دورات متتالية ،وللمجلس المش تتترك للض تتفة
الغربية والقطاع .هذا باإلض تتافة إلى كونه من األعض تتاء المؤس تس تتين للش تتبكة الفلس تتطينية للمؤس تس تتات البيئية ( )PENGONوقد
انتخب لعدة دورات متتالية ايضتتا لعضتتوية مجلس ادارتها .كما شتتكل المركز بالش تراكة مع س ت

مؤس تستتات أهلية زراعية ،ائتالف

المؤستستات األهلية الفلستطينية العاملة في القطاع الزراعي ،واالئتالف نشتيط في الدفاع عن القطاع الزراعي والمصتادر الطبيعية،
ودور المؤسسات األهلية في هذا المجال.
من ناحية أخرى ،يمثل المركز المؤست تست تتات األهلية في الهيئة التنست تتيقة الئتالف المياه والصت تترف الصت تتحي والنظافة الصت تتحية في
حاالت الطوارئ ) ،(EWASHوكذلك في الحماية واألمن الغذائي والتعليم في الطوارئ والماوى ،إضتافة الى عضتويته في الفريق
الوطني للمست تتاعدات اإلنست تتانية ( )Humanitarian Country Teamوفي المجلس االست تتتشت تتاري Humanitarian Pooled
) .Fund (HPFويمثل المركز فلستطين كعضتو في الشتبكة الدولية "أصتدقاء األرض" ( ،)Friends of the Earthوالتي يعمل
المركز من خاللها على تستتليط الضتتوء على اآلثار الستتلبية الستتتمرار االحتالل على البيئة في الضتتفة الغربية وقطاع غزة ،وعلى
حشتتد ستتبل الدعم لمعالجة هذه االثار والحد منها .كما ينشتتط المركز في عدد من االئتالفات المحلية والدولية المختصتتة بالتعليم
والزراعة والمس ت ت ت تتكن ومنها مثل الش ت ت ت تراكة من أجل التنمية ( ،)FADOCوهو ائتالف من المؤس ت ت ت تس ت ت ت تتات الدولية من أجل التغيير
المجتمعي والذي يض ت تتم عددا كبي ار من المؤست ت تس ت تتات الدولية في إفريقيا ،وأمريكا الالتينية ،وفلس ت تتطين ،وفرنس ت تتا والمغرب .كما أن
المركز عضو نشط في شبكة حماية الطفولة في قطاع غزة.
يحافظ المركز على ش ت ت تراكات وعالقات تمويلية مع أكثر من  25مؤس ت ت تس ت ت تتة دولية وعربية ،منها افيدا ،الص ت ت تتندوق العربي للتنمية
االجتماعية واالقتص تتادية ،مكتب تنس تتيق الش تتؤون اإلنس تتانية لألمم المتحدة ،جمعية التض تتامن فلس تتطين فرنس تتا ، ،الوكالة األلمانية
للتعاون الدولي ،مؤستستتة التعاون ،مكتب الممثلية النرويجية ،دينيش شتتيرش ايد ،مؤستستتة هنريش بول ،هيكس /ايبر ،آكشتتن ايد،
 ،NRCآكتيد ،جمعية المس تتاعدات الش تتعبية النرويجية ،دائرة الش تتؤون الخارجية ،التجارة والتنمية /كندا ،مؤس تس تتة أوكس تتفام ،النداء
الفلسطيني الموحد ،مؤسسة إنقاذ الطفل ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،صندوق األمم المتحدة للطفولة /اليونيسيف ، ،وغيرهم.
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 2.5نبذة عن انجازات المركز خالل الفترة 2021-2017
عمتل مركز معتا خالل الفترة الممتتدة من العتام  2017وحتى  2021على تنفيتذ متا يزيتد عن  300مشت ت ت ت ت ت تتروعتا لتحقيق رست ت ت ت ت ت تتالتته
وأهدافه االستراتيجية لذات الفترة ،اآلتية:
•

التنمية االقتصتتادية المستتتدامة " خاصتتة في المشتتاريع التي تتخذ نهج تطوير نظام الستتوق،والذي يعتمد بشتتكل أستتاستتي
على الش تراكة مع القطاع الخاص لتحس تتين مكانة ص تتغار المنتجين في س تتالس تتل القيمة اوعوائدهم منها بما يحس تتن من
سبل عيشهم ومكانتهم االقتصادية واالجتماعية،

•

استدامة المصادر الطبيعية وحمايتها في المناطق الريفية وبما يعزز السيادة على الغذاء،

•

تعزيز انخراط الطالئع والشباب ليكونوا ذوات فاعلة في تنمية مجتمعاتهم المحلية،

•

المناصت ت ت ترة على المست ت ت تتتوى الدولي والوطني لحقوق المجموعات والمجتمعات الفلست ت ت تتطينية وفقا لمبادئ حقوق اإلنست ت ت تتان
العالمية،

•

تطوير قدرات مركز معا اتجاه تحقيق رؤيته وأهدافه.

عمل المركز على تحقيق هدفه االس تتتراتيجي الخاص بتحس تتين س تتبل العيش لألس تتر الفقيرة والمنكش تتفة من خالل ما يزيد عن 40
مشروعا استفاد منها أكثر من عش ارت آالف األسر بشكل مباشر ،وبتدخالت مختلفة .تمحورت انجازات المركز في هذا المجال
حول تحست ت تتين قدرة هذه األست ت تتر على الوصت ت تتول إلى خدمات البنية التحتية واالجتماعية والتي تالءم احتياجاتهم ،وذلك من خالل
تأهيل منازل األستر وربطها بشتبكات صترف صتحي وتزويدها بوحدات للطاقة الشتمستية وبآبار مياه لالستتخدام المنزلي ،باإلضتافة
إلى تزويد التجمعات البدوية بالمياه ووستائل النظافة العامة ،وتوفير المستاعدات اإلنستانية واإلغاثية ،ال ستيما إبان الحرب االخيرة
على قطاع غزة وفي ظل جائحة كوفيد .19-وانست ت ت تتجاما مع خبرات ومجاالت المركز من الست ت ت تتنوات الست ت ت تتابقة في قطاع التعليم،
وألهمية اس تتتكمال تدخالتنا في هذا المجال ،ركز المركز في عمله على تحس تتين وص تتول األس تتر لخدمات تعليمية مناس تتبة ،وذلك
من خالل تأهيل المرافق التعليمية في المدارس وتوفير التعليم المستتاند ألبناء األستتر الفقيرة والمنكشتتفة.

كما عمل المركز من

خالل مشت ت ت تتروعا ته المختلفة خالل الفترة الست ت ت تتابقة على توفير مشت ت ت تتاريع صت ت ت تتغيرة متنوعة ومدرة للدخل لألست ت ت تتر الفقيرة التي تمتلك
اإلمكانيات والموارد لتص تتبح نش تتيطة اقتص تتاديا ،ال س تتيما األفراد من الش تتباب والنس تتاء ،باإلض تتافة إلى توفير المعرفة للش تتباب حول
ستتوق احتياجات ستتوق العمل وتوفير فرص للتدريب العملي ( ،)internshipsوتمكين أفراد األستتر المستتتهدفة من البدء بمشتتاريع
مدرة للدخل.
أما على ص ت تتعيد محور الزراعة والبيئة ،فقد نفذ المركز ما يزيد عن  50مش ت تتروعا زراعيا وبيئيا خالل الس ت تتنوات ،2021-2017
شتكل

في بع

الستنوات ( 2017مثال) ما نستبته  %40من اجمال مشتاريع المركز من حيث العدد والمصتروفات .استتفاد من

هذه المشتتروعات ما يزيد عن  5000مزارع ومزارع ،فضتتال عن عش ترات منظمات وتعاونيات المنتجين وشتتركات القطاع الخاص
التي تحظى بعالقات مع صت تتغار المنتجين في الضت تتفة الغربية وقطاع غزة .ركز المركز عمله خالل الفترة الماضت تتية على زيادة
االنتاج الزراعي والحيواني في المناطق الريفية ،من خالل اس تتتص تتالح وتأهيل األ ارض تتي ،وش تتق الطرق الزراعية ،وتوفير مص تتادر
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مياه لالس ت ت ت تتتخدام الزراعي ،باإلض ت ت ت تتافة إلى مدخالت انتاج ،من بذور وأش ت ت ت تتتال وخاليا نحل ودفيئات ومزارع س ت ت ت تتمك وأغنام ،الخ،
لمزارعي الثروة الحيوانية والنباتية المتض ت تتررين والمنكش ت تتفين جراء الص ت تتدمات الطبيعية والموس ت تتمية ،والحروب وإجراءات االحتالل
اإلست ت ترائيلي .من ناحية أخرى ،ست ت تتعى المركز إلى تحست ت تتين القدرة التنافست ت تتية التست ت تتويقية للمحاصت ت تتيل والمنتجات الزراعية لصت ت تتغار
الم زارعين وذلك من خالل تقديم التدريب والمش ت تتاهدات والتجارب الحقلية وايجاد نماذج انتاج وتس ت تتويق وممارس ت تتات مس ت تتتدامة بين
المزارعين والمزارعتات ،بمتا في ذلتك من خالل تعزيز قتدرات التعتاونيتات الزراعيتة لتحست ت ت ت ت ت تتين ختدمتاتهتا ألعضت ت ت ت ت ت تتائهتا بمتا يحقق لهتا
االستم اررية المالية والفائ

.

وفي الجتانتب البحثي واإلعالمي التنموي-البيئي-الزراعي ،فيعرف مركز معتا على أنته من الست ت ت ت ت ت تبتاقين والريتاديين في إنتتاج العتديد
من الد ارستات واألبحاث والنشترات والتقارير والتحقيقات والمقاالت المميزة والنوعية ذات الصتلة بمستائل زراعي وبيئية محددة ،مثل
الكيمتاويتات الزراعيتة والمبيتدات والبتذور المعتدلتة وراثيتا والست ت ت ت ت ت تيتادة الغتذائيتة والتغير المنتاخي...إلخ ،.بتاإلضت ت ت ت ت ت تتافتة لعقتد أول مؤتمر
فلست ت تتطيني حول الصت ت تتحافة البيئية .كما أن المركز الجهة الوحيدة فلست ت تتطينيا ،منذ عام  ،1995المتخص ت ت تص ت ت تة منهجيا في حقل
اإلعالم التنموي والبيئي والزراعي ،ناهيك عن مجلة "آفاق البيئة والتنمية" المتخصت ت ت ت ت تصت ت ت ت ت تتة مهنيا وعلميا في اإلعالم البيئي ،منذ
ست ت تتنوات طويلة؛ إذ ال يوجد في المست ت تتتوى الفلست ت تتطيني صت ت تتحافة بيئية جديرة بهذا اإلست ت تتم ست ت توانا (فمجلتنا تعتبر مرجعا للعديد من
الجهات الرست ت ت تتمية واألهلية ووست ت ت تتائل اإلعالم المحلية والعربية) .وفي هذا الست ت ت تتياق ،ال بد أيضت ت ت تتا من إبراز دور المركز ،خالل
السنوات األخيرة ،في رفع مستوى الوعي البيئي-السياسي تحديدا ،فضال عن التأسيس لفكر بيئي-سياسي يتمحور حول الحقوق
البيئية ونقل رسالة للمواطن مفادها أن القضايا البيئية غير منفصلة عن تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين.
وعلى صتتعيد تعزيز مشتتاركة الشتتباب والنستتاء في جهود التنمية المجتمعية فقد تركزت جهود المركز خالل الستتنوات الماضتتية في
تمكينهم والعمتل معهم من أجل تحقيق ذواتهم ،وذلك من خالل توفير المشت ت ت ت ت ت تتاريع المتدرة للتدخل ،وتطوير قدراتهم ،وتوفير البرامج
التتدريبيتة للريتاديين ،وتنظيم جلس ت ت ت ت ت ت تتات ولقتاءات ودورات تتدريبيتة في عتدة مجتاالت ،فنيتة ومهنيتة وفي القيتادة والمواطنتة الفتاعلتة،
والمهارات الحياتية .كما عمل المركز على تشجيع المبادرات المجتمعية حول قضايا اجتماعية وثقافية ورياضية وتنموية تنفذ من
قبل الشتتباب والنستتاء على المستتتوى المحلي والوطني ،باإلضتتافة إلى العمل مع المؤستستتات القاعدية والمحلية من مدارس وهيئات
محلية ومؤسسات أهلية لتعزيز دورها في احتضان الشباب والنساء وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
وعلى ص ت تتعيد تطوير قدرات المركز الداخلية فقد نجح المركز بتعزيز مص ت تتادره البشت ت ترية ،وبناء نماذج شت ت تراكات محلية جديدة مع
الهيئات المحل ية بما يمكن المركز من تعزيز برامجه وتطويرها ،وتطوير ست ت ت ت تتياست ت ت ت تتات وأنظمة إدارة المصت ت ت ت تتادر البشت ت ت ت ترية والمالية
والمشتريات ،وتطوير مجموعة من أوراق متعلقة بالسياسات ،وهو ما سيركز المركز على تطويره والبناء عليه في الفترة القادمة.
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الجزء الثالث ،السياق العام لعمل مركز العمل التنموي /معا
 .3.1عوامل ممكنة لتعزيز صمود ومعيشة الناس وحماية األرض وأخرى معيقة
 .1دولة فلسطينية محتلة ومقيدة بسياسات االحتالل الذي يقوض جهود التنمية والرفاه لجميع الفلسطيني
تستمر إسرائيل باحتالل الضفة الغربية ومحاصرة قطاع غزة وفصل مدينة القدس المحتلة والعمل على تهويدها وتهجير المقدسيين
منها ،كما تصعد من سياساتها بهدف السيطرة على مواردها الطبيعة (األرض والمياه) وتتحكم في في إيرادات الجمارك والمقاصة
وتتحكم في توريد المياه والطاقة للسكان في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وقرصنة امول الشعب الفلسطيني ،وخاصة أموال المقاصة
مما يضعف قدرة المؤسسات الفلسطينية الرسمية من تقديم الخدمات للمجتمع الفلسطيني ويضعف ثقة المواطن في الحكومة
الفلسطينية.
شت ت ت ت ت ت تنت

إست ت ت ت ت ت ترائيتل خالل العقتدين األخيرين ،اربعتة حروب على قطتاع غزة ،وقيتدت العمتل التنموي في المنتاطق الحتدوديتة هنتاك،

وفرضت

تار مشتددا على حياة ستكان القطاع المدنيين وعلى أوضتاعهم االقتصتادية واالجتماعية .فقد تعرض في حربها على
حص ا

غزة عام  ، 2014أكثر من  1.8مليون فلس تتطيني للقص تتف من قبل االحتالل اإلست ترائيلي ،واس تتتش تتهد ما يزيد عن  1,500مدني
فلستتطيني وأصتتيب أكثر من  11,000شتتخصتتا وهجر نحو  100,000أخرين داخليا 1.كما خلف العدوان اإلسترائيلي على قطاع
غزة في ش ت ت تتهر أيار /مايو  2021خس ت ت تتائر مادية واقتص ت ت تتادية فادحة تتعلق
بتتتدمير البنيتتة التحتيتتة في القطتتاع وتهجير ست ت ت ت ت ت تكتتان البنتتايتتات والمنتتازل إثر
تت تتدميرهت تتا كليت تتا أو جزئيت تتا االمر الت تتذي يحت تتدث تغيي ار في أولويت تتات العمت تتل
الفلس ت ت تتطيني بحيث تنص ت ت تتب أولويات الجهات الحكومية واألهلية على إعادة
اعمار قطاع غزة وتقديم المس ت ت ت ت ت تتاعدات االنس ت ت ت ت ت تتانية المقدمة للمنكوبين من
العدوان اإلسرائيلي.
تبلغ المساحة االجمالية لألراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزه
 6,025كم 2منها  5,660كم 2في الضفة و 365كم 2في قطاع غزة.
وتقسم دولة فلسطين الى  16منطقة إدارية (محافظة)  11منها في الضفة
الغربية (من ضمنها القدس المحتلة) و 5محافظات في قطاع غزة .وبلغ
عدد الفلسطينيين المقدر في العالم في نهاية العام  ،2020حوالي
 ،13,682,203فقط  %37.7منهم يعيشون في دولة فلسطين (الضفة وغزة والقدس) ،وحوالي  %44.9يعيشون في الدول
العربية ،و %12يعيش في األراضي التي احتلتها إسرائيل وأقام
1

دولتها عليها عام  ،1948و %5.4يقيمون في دول أجنبية.2

مكتتتب األمم المتحتتدة لتنستتيق الشتتؤون اإلنسانسة فتتي األراضي الفلستتطينية المحتلتتة ،ح تيتاة مجزأة :نظرة عامة على األوضاع اإلنسانية في عام  ،2014آذار  ،2015صفحة .1

 2الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .2021 ،فلسطين في أرقام  .2020ارم هللا – فلسطين
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اهم تأثيرات استمرار االحتالل وسياساته االستعمارية على التنمية والرفاه للمجتمع الفلسطيني

•

تدمير البنية التحتية وتهجير السكان وخاصة في قطاع غزة والقدس والمناطق جت التي تبلغ حوالي  %60من مساحة الضفة

•

اغتياالت واعتقاالت وأسر مستمر للفلسطينيين في جميع مناطق الوجود الفلسطيني مما يخلف مزيد من الفقر والتهميش والحد

•

سرقة األراضي ومصادر المياه والتحكم في الحركة والمعابر والصيد مما يحد من فرص التنمية االقتصادية والزراعية وحماية

•

قرصنة إسرائيل ألموال الحكومة الفلسطينية (المقاصة) التي تؤثر في قدرة المؤسسات الرسمية على تقديم خدمات للمواطنين

الغربية ومنع أي مشاريع بنية تحتية فيها.

من الحريات بكافة اشكالها واالنتهاك المستمر لحقوق االنسان.
المصادر والبيئة.

وااليفاء بااللتزام للمواطنين والتشغيل وحماية المصادر الطبيعية.

 .2اقتصاد وسوق عمل فلسطيني يزداد هشاشة ،ويخلف مزيد من الفقر والبطالة ويعيق الوصول الى التنمية العادلة
خاصة في قطاع غزة

بلغ قيمة الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة في دولة فلسطين في العام  14,015.4 ،2020مليون دوالر ( 11,534.0
في الضفة 2,481.4 ،غزة) .وبلغ نصيب الفرد في فلسطين من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لنفس العام 2,913.9
دوالر ( 4,176.1في الضفة 1,211.9 ،غزة) ،حيث انخف ض
بشكل ملموس عنها في العام  ،2016والتي بلغ

قيمة نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين

 3,489.8دوالر ( 4,761.1في الضفة 1,730.8 ،غزة)

3

سنة األساس :2015باألسعار الثابتة لناتج المحلي اإلجمالي حسب المنطقة2020-2016 ،
قطاع غزة
15,829.0

فلسطين

الضفة الغربية
15,616.2

18,000

15,426.9

15,211.0
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2,481.4

2,830.2

2,818.9

2,921.4

3,164.9
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14,015.4

15,000

12,998.8

12,797.3

11,534.0

9,000
6,000
3,000
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السنة
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الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .2021 ،أداء االقتصاد الفلسطيني .2020 ،رام هللا  -فلسطين.
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2016

مليون دوالر امريكي

12,000

يعتبر عنصر العمل أهم عناصر اإلنتاج في االقتصاد الفلسطيني ،حيث تشير بيانات سوق العمل خالل السنوات الخمسة الماضية
الى تباين كبير بين الضفة وغزة ،باإلضافة الى تراجع معظم المؤشرات ،او عدم تحسنها بما يتوافق مع التغيرات الديموغرافية
واحتياجات الشباب والنساء وفي مقدمتها التشغيل.
الجدول أدناه يبين أهم مؤشرات سوق العمل لألعوام .2020 -2016
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مؤشرات مختارة سوق العمل لألفراد  15سنة فأكثر حسب المنطقة 2020 -2016
المؤشر

2016

2017

2018

2019

2020

فلسطين
حجم القوى العاملة (باأللف فرد)

1,219.8

1,256.3

1,254.8

1,290.3

1,217.4

عدد العاملين (باأللف فرد)

926.0

929.8

918.8

950.9

886.1

نسبة القوى العاملة المشاركة ()%

44.4

44.6

44.2

44.8

41.3

معدل البطالة ()%

24.1

26.0

26.8

26.3

27.2

معدل األجر اليومي االسمي (شيكل)

107.2

111.4

118.8

122.2

125.3

الضفة الغربية
حجم القوى العاملة (باأللف فرد)

776.7

800.0

807.8

813.8

793.1

عدد العاملين (باأللف فرد)

639.8

650.7

664.5

689.6

659.6

نسبة القوى العاملة المشاركة ()%

46.3

46.7

47.2

47.4

45.4

معدل البطالة ()%

17.6

18.7

17.7

15.3

16.8

معدل األجر اليومي االسمي (شيكل)

126.5

132.4

139.4

145.8

148.4

قطاع غزة
حجم القوى العاملة (باأللف فرد)

443.1

456.3

447.0

476.5

424.3

عدد العاملين (باأللف فرد)

286.2

279.1

254.3

261.3

226.5

نسبة القوى العاملة المشاركة ()%

41.5

41.4

39.6

40.9

35.3

معدل البطالة ()%

35.4

38.8

43.1

45.1

46.6

معدل األجر اليومي االسمي (شيكل)

61.9

59.5

63.1

61.4

61.9

* تم ربط معدل األجر اليومي االسمي بالرقم القياسي ألسعار المستهلك (سنة االساس  )2018لمالحظة القوة الشرائية للعامل باألسعار الثابتة.
** متوسط نصيب العامل من القيمة المضافة = القيمة المضافة/عدد العاملين باستثناء العاملين في اسرائيل والمستعمرات والخارج.
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نفس المصدر أعاله
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سجل الرصيد الجاري للحكومة الفلسطينية خالل عام  2020عج از قيمته  1,359.1مليون دوالر أمريكي مقارنة مع عجز بلغ
 912.4مليون دوالر أمريكي عام  ،2019أي بارتفاع نسبته  ،%49.0ويعود ذلك إلى ارتفاع قيمة النفقات الجارية وصافي
اإلقراض بنسبة  %10.0مقارنة مع العام  ،2019وانخفاض قيمة مجموع صافي اإليرادات العامة بنسبة  %0.3مقارنة مع العام
 .2019وصل

قيمة الدين العام في نهاية العام  )3,649.3( ،2020مليون دوالر أمريكي مسجلة ارتفاعا نسبته  %30.6مقارنة

مع العام  ،2019بواقع  2,324.6مليون دوالر أمريكي لقيمة مجموع الدين العام المحلي.
بلغ

نسبة البطالة في فلسطين في العام  46.6( %27.2 ،2020في غزة 16.8 ،في الضفة) ،وذلك بعدما وصل

في العام  35.4 ( ،2016غزة 17.6 ،في الضفة) .5وبلغ

الى 24.1

نسبة الفقر بين السكان وفقا لخط الفقر "النقدي"%29.2 ،2017 ،

( %13.9في الضفة و %53في قطاع غزة) .وبلغ قيمة مؤشر الفقر متعدد األبعاد حسب المنطقة (نسبة مئوية)%24 ،2017 ،
وشدة الفقر لنفس السنة .%42.4
ضاعف

6

جائحة كورونا آثار هشاشة االقتصاد الفلسطيني،

•

أكثر من نصف المعيلين الرئيسيين لألسر والعاملين في

•

 %80من المعيلين الرئيسيين العاملين شهدوا انخفاضا

•

هناك أسرتان من بين خمس أسر انخف

دخلها بمقدار

السوق المحلي ،وتراجع قطاع األعمال ،وبخاصة الشركات

•

انخفاض اإلنتاج في المؤسسات االقتصادية

المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ ما ضاعف من مستويات

•

من األسر في فلسطين لديها أطفال ( 18-6سنة)

وخاصة مع مرافقة الجائحة لمجموعة من العوامل السياسية ،وفي
مقدمتها استمرار سياسات االحتالل اإلسرائيلي التي تتمثل بتجميد

الضفة الغربية تغيبوا عن العمل خالل فترة اإلغالق.

أموال المقاصة وقرصنتها ،ووقف المساعدات األمريكية للشعب
الفلسطيني ،وتراجع الموقف والدعم العربي الرسمي .فقد أدى
اإلغالق الكامل لالقتصاد إلى خف

فرص العمل المتاحة في

الفقر وانعدام األمن الغذائي ،وأدى إلى انتشار العنف المبني على
النوع االجتماعي ،وارتفاع فجوة الالمساواة في سوق العمل بين
قصور في العديد
ا
الذكور واإلناث  7.كما أظهرت الجائحة أن هناك
من اإلجراءات الحكومية ذات العالقة بمواجهة آثار الجائحة،
وبخاصة الجهود التي ُبذل

في عبء العمل (ساعات أقل من المعتاد)

لمواجهة حاالت الفقر المتزايدة،

النصف فأكثر.

ملتحقون بالتعليم قبل اإلغالق ،شاركوا في أنشطة تعليمية

خالل فترة اإلغالق .وأسرتان من بين  5أسر قيم تجربة
التعليم عن بعد بأنها سيئة ولم تُ ِّ
ؤد الغرض منها ،وحوالي
نصف األسر ُح ِّرم أطفالهم المشاركة في التعليم عن بعد؛
بسبب عدم وجود إنترن

وفعالية نظام الحماية االجتماعية ،إضافة إلى التحديات في النظام

الصحي والتعليمي.

 .3مجتمع فلسطيني م تعلم ،فتي مستخدم لوسائل التكنولوجيا واالتصال االجتماعي مع تباين كبير في ظروف السكن

والوصول للخدمات األساسية بين المحافظات.

 5نفس المصدر.
 6الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .2021 ،فلسطين في أرقام 2020
 7الفريق الوطني لمتابعة تنفيذ اهداف اهداف التنمية المستدامة ،تاثير جائحة كورونا على اهداف التنمية المستدامة في فلسطين ،تموز2021 ،
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يشير الهرم السكاني في فلسطين ( )2020الى ان يعتبر المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي حيث أن  %38من االفراد هم دون
 14سنة و %3فقط تبلغ أعمارهم  65سنة وأكثر .كما بلغ العمر

اناث
ذكور

المتوقع للبقاء على قيد الحياة عام  2020في فلسطين 74.1
سنة بواقع  73سنة للذكور و 75.3لإلناث .ويبلغ متوسط حجم
االسرة  5.5(5.1غزة 4.9 ،الضفة) .وتبلغ نسبة االمية لألفراد
الذين أعمارهم  15سنة فأكثر بلغ حوالي  %1( %3بين الذكور
و %4بين االناث) وان  %15من االفراد  15سنة وأكثر
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عدد السكان باآلالف

فلسطين

الضفة الغربية

قطاع غزة

الكثافة السكانية (فرد /كم ،)2نهاية عام 2020

857

545

5,693

نسبة السكان أقل من  15سنة ،نهاية عام 2020

38.0

35.9

41.2

معدل البطالة من بين االفراد المشاركين في القوى العاملة  15سنة فأكثر2020 ،

25.9

15.7

46.6

معدل عدد الطلبة لكل شعبة في المرحلة األساسية2020/2019 ،

31.5

27.2

39.3

معدل عدد الطلبة لكل شعبة في المرحلة الثانوية2020/2019 ،

28.1

23.1

39.4

نسبة األسر التي يتوفر لديها جهاز حاسوب مكتبي2020 ،

8.0

10.4

3.9

األسرة في المستشفيات لكل  1000من السكان2019 ،

1.3

1.3

1.3

متوسط كثافة السكن (فرد لكل غرفة)2019 ،

1.4

1.3

1.6

بلغ نسبة االسر الفلسطينية التي تمتلك خط هاتف نقال على األقل  %96وان نسبة االفراد  18سنة فأكثر الذين يمتلكون هاتف
خلوي او هاتف ذكي بلغ

 %89وان  %65من االسر الفلسطينية لديها خط نفاذ لإلنترن

االفراد  18سنة فأكثر الذين استخدموا االنترن

في المنزل ،في حين بلغ

نسبة

من أي مكان في فلسطين  %64بواقع  %69في الضفة و %57في غزة.8

يتابين وصول االسرة الفلسطينية الى الخدمات األساسية من طاقة ومياه آمنة وطرق ومواصالت واتصاالت حسب المناطق ،حيث
يواجه السكان في ق طاع غزة بسبب حصار إسرائيل والسكان في المناطق جت صعوبات كبيرة في الوصول الى معظم الخدمات
األساسية وخاص الكهرباء والمياه النظيفة وشبكات الطرق والمدارس والمراكز الصحية.

 .4انتشار واسع لمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات القاعدية في مختلف القطاعات ،ودور معترف به من الناس
والمؤسسات الرسمية والدولية

8

تقرير صدر بتاريخ  2019\7\11عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
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ساهم

منظمات المجتمع المدني عبر الحقب التاريخية التي مر فيها المجتمع الفلسطيني بدعم صمود المجتمع المدني والدفاع

عن حقوقه وحشده للنضال الوطني وتنمية موارده وتوفير الخدمات للناس في مجاالت التعليم والصحة والزراعة والحماية االجتماعية
والدفاع عن حقوقه والحد من أوجه التمييز بين الجنسين وتمكين النساء والشباب وحماية وتنمية الطفولة .وتنظر الحكومة
الفلسطينية والقوى السياسية والمجتمعية والمنظمات الدولية للمجتمع المدني كشريك أساسي وفاعل في التنمية المستدامة في جميع
المجاالت.

 .5سياسات واستراتيجيات وطنية ودولية تعزز التنمية المستدامة للناس والنمو االقتصادي واالزدهار وحماية الكوكب
والسلم والعدالة وتعزيز الشراكات على مستوى العالم.
حدث

تتمحور "الخطة الوطنية للتنمية حول رؤية مرتكزة

الحكومة الفلسطينية في نهاية العام  2020الخطة الوطنية للتنمية:

"الصمود المقاوم واالنفكاك والتنمية بالعناقيد نحو االستقالل" والتي تحاول ان

على )1( :إنهاء االحتالل؛ ( )2التميز في خدمة
الناس؛

()3

التنمية

المستدامة.

تقدم نموذج تنموي جديد مرتكز على االنفكاك عن االحتالل والتنمية بالعناقيد
واالستفادة من الميزة التنافسية لكل محافظة من محافظات الوطن ،وتعظيم هذه الميزات من الناحية االقتصادية .ويستند النموذج
التنموي ايضا إلى تحقيق تحول في مخرجات النظام التعليمي ،وطبيعة الوظائف وفرص العمل وتعزيز الوحدة الوطنية ،وتعزيز
دور الشباب وتمكين المرأة وتحقيق المساواة والعدالة االجتماعية.
تشمل خطة التنمية الوطنية  33سياسة عامة ذات أولوية وطنية للحكومة تندرج في اطارها رزمة من التدخالت السياساتية التي
تشكل أولويات التنمية لجميع األطراف من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين .من ضمن السياسات العامة
العليا لخطة التنمية الوطنية سياسة النهوض بالزراعة والمجتمعات الريفية ،وضمان استدامة البيئة وتوفير االحتياجات األساسية
للتجمعات السكنية ،واالرتقاء بصحة المواطن ورفاهيته ،وتحسين التعليم المبكر لألطفال ،وتحسي

االلتحاق والبقاء في التعليم،

وتمكين الشباب ،وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتوفير الحماية االجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة والحد من الفقر
متعدد األبعاد ،وتوفير فرص عمل الئقة للجميع ،وكفاءة وفاعلية إدارة الموارد المتاحة .ووضع

خطة التنمية الوطنية 45

استراتيجية قطاعية وعبر قطاعية وعنقودية كأدوات لتحقيق السياسات الت ت ت .33
دع

األمم المتحدة قادة دول العالم من خالل اطالقها ألهداف التنمية المستدامة  ،2030في العام  ،2015التخاذ إجراءات

للقضاء على الفقر وحماية الكوكب وتحسين حياة وآفاق الجميع في كل مكان ،حيث تبن جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة
األهداف الت  17في إطار خطة التنمية المستدامة لعام  2030التي انبثق

عنها خطة مدتها  15عاما لتحقيق هذه األهداف.

حيث ال زال التقدم في العمل لتحقيق األهداف بطيء وغير كافي للوصول الى الغايات المطلوبة لتحقيق األهداف الت  17التي تم
التوافق عليها.
دعا قادة العالم أثناء قمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر  2019إلى عقد من العمل والتنفيذ من أجل التنمية المستدامة،
وتعهدوا بتعبئة التمويل وتحسين التنفيذ الوطني وتعزيز المؤسسات لتحقيق األهداف بحلول عام  ،2030دون أن يتخلف أحد عن
الركب.ودعا األمين العام لألمم المتحدة جميع قطاعات المجتمع إلى التعبئة لعقد من العمل على ثالثة مستويات ،أال وهي :العمل
18

العالمي لضمان قيادة أقوى ،وموارد أكثر وحلول أكثر ذكاء من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ والعمل المحلي الذي
يتضمن التحوالت الالزمة في السياسات ،والميزانيات ،والمؤسسات واألطر التنظيمية للحكومات ،والمدن ،والسلطات المحلية؛
والعمل الشعبي ،بما في ذلك من قبل الشباب ،والمجتمع المدني ،ووسائل اإلعالم ،والقطاع الخاص ،والنقابات ،واألوساط الجامعية،
وأصحاب المصلحة اآلخرين ،إلحداث حركة ال يمكن وقفها تدفع باتجاه التحوالت المطلوبة.

 3.2قضايا الناس تتقاطع ويتزايد حدتها وتأثيرها على جميع االفراد وخاصة االسر واألفراد األكثر حاجة
 .1فرص المشاركة االقتصادية محدودة للجميع وخاصة للشباب والنساء ،مع ظروف عمل غير الئقة في معظم
القطاعات االقتصادية.

يعتبر عنصر العمل أهم عناصر اإلنتاج في االقتصاد الفلسطيني ،حيث تشير بيانات سوق العمل خالل السنوات الخمسة الماضية
الى تباين كبير بين الضفة وغزة ،باإل ضافة الى تراجع معظم المؤشرات او عدم تحسنها بما يتوافق مع التغيرات الديموغرافية
واحتياجات الشباب النساء والشباب وفي مقدمتها التشغيل ،الجدول أدنها يبين أهم مؤشرات سوق العمل لألعوام .2020 -2016

9

مؤشرات مختارة سوق العمل لألفراد  15سنة فأكثر حسب المنطقة 2020 -2016
المؤشر

2016

2017

2018

2020

2019

فلسطين
حجم القوى العاملة (باأللف فرد)

1,219.8

1,256.3

1,254.8

1,290.3

1,217.4

عدد العاملين (باأللف فرد)

926.0

929.8

918.8

950.9

886.1

نسبة القوى العاملة المشاركة ()%

44.4

44.6

44.2

44.8

41.3

معدل البطالة ()%

24.1

26.0

26.8

26.3

27.2

معدل األجر اليومي االسمي (شيكل)

107.2

111.4

118.8

122.2

125.3

الضفة الغربية
حجم القوى العاملة (باأللف فرد)

776.7

800.0

807.8

813.8

793.1

عدد العاملين (باأللف فرد)

639.8

650.7

664.5

689.6

659.6

نسبة القوى العاملة المشاركة ()%

46.3

46.7

47.2

47.4

45.4

معدل البطالة ()%

17.6

18.7

17.7

15.3

16.8

معدل األجر اليومي االسمي (شيكل)

126.5

132.4

139.4

145.8

148.4

قطاع غزة
حجم القوى العاملة (باأللف فرد)

443.1

456.3

447.0

476.5

424.3

عدد العاملين (باأللف فرد)

286.2

279.1

254.3

261.3

226.5

نسبة القوى العاملة المشاركة ()%

41.5

41.4

39.6

40.9

35.3

معدل البطالة ()%

35.4

38.8

43.1

45.1

46.6

معدل األجر اليومي االسمي (شيكل)

61.9

59.5

63.1

61.4

61.9

* تم ربط معدل األجر اليومي االسمي بالرقم القياسي ألسعار المستهلك (سنة االساس  )2018لمالحظة القوة الشرائية للعامل باألسعار الثابتة.
9
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** متوسط نصيب العامل من القيمة المضافة = القيمة المضافة/عدد العاملين باستثناء العاملين في اسرائيل والمستعمرات والخارج.

حددت االستراتيجية الوطنية للتشغيل  ،2023-2021رزمة من التحديات المرتبطة في سوق العمل واالقتصاد الوطني والتي
تساهم في زيادة نسبة البطالة وتدني نسبة المشاركة في سوق العمل وخاصة عند الشباب والنساء ،وتتلخص هذه المعيقات
والتحديات فيما يلي.
 .1هشاشة القطاعات االقتصادية يضعف قدرتها على التشغيل مع وجود تباين بين القطاعات في تشغيل الرجال والنساء،
حيث وصل

نسبة العاملين في قطاع الزراعة من إجمالي العاملين في العام  2018إلى  6.3في المائة ،وهو أدنى

مستوى لهذه النسبة منذ العام  ،2000وظل
حيث مساهمتها في التشغيل ،حيث وصل

 .2018هذا وبقي

قطاعات الخدمات والتجارة مكونات متنامية في االقتصاد الفلسطيني من

نسبة العاملين فيها إلى ما يقارب  57في المائة من إجمالي العاملين في العام

القطاعات األخرى على حالها في الغالب فيما يتعلق بمساهمتها في التشغيل ،بالرغم من بع

التغيرات المحدودة.

 .2انخفاض نسبة مشاركة اإلناث المتعلمات في القوى العاملة ،حيث بلغ

 67في المائة مقارنة بت  10في المائة بين

األقل تعليما .واما بالنسبة للذكور ويرجع ذلك باألساس الى الدور الوظيفي لإلناث في العائلة والذي يرتكز على االنخراط
في الدور االنجابي مقابل الدور اإلنتاجي وتوليد دخل للذكور واستعدادهم للعمل في مجاالت ال ترتبط في تخصصاتهم

الجامعية ،باإلضافة الى خروج النساء مبك ار من القوى العاملة.

 .3وجود اختالفات كبيرة بين الجنسين في التكوين القطاعي للعمالة ،بالرغم من اهمية زيادة فرص العمل للنساء الستفادة

فلسطين من "العائد الديموغرافي" ،اال ان الحواجز التي تحول دون مشاركة اإلناث تستحق المزيد من التركيز .فاالستعراض

السابق يبين كما كبي ار من الفروقات في واقع سوق العمل من منظور النوع االجتماعي ،حيث يوجه نزعة عند النساء
للتوجه للعمل في قطاعات والخدمات والتجارة نظ ار لعدم وجود فرص العمل المناسبة لهن في القطاعات األخرى.
 .4تغلب صفة االستخدام على الغالبية العظمى من العاملين الفلسطينيين ،ذكوراً وإناثا ،حيث بلغ

نسبة المستخدمين بأجر

(لدى آخرين) نحو  70في المائة من أجمالي عدد العاملين في عام  ،2018وبدون اختالفات تذكر بالمقارنة مع سنوات

سابقة .وبلغ

نسبة العالمين لحسابهم الخاص ما يقارب  19في المائة من إجمالي عدد العاملين في فلسطين ،في حين

انقسم بقية العاملين ما بين كونهم أصحاب عمل يشغلون آخرين أو عاملين بدون أجر (لصالح أسرهم المعيشية في
الغالب) ،بواقع  7.1في المائة و 4.3في المائة من إجمالي العاملين على التوالي.

 .5تزايد اعداد العاملين في إسرائيل والمستوطنات في ظروف عمل غير الئقة :وذلك في ظل عدم وجود عدد كاف من
فرص العمل في السوق المحلية الستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل والباحثين عن عمل .فقد زاد عدد العمال
الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات من الضفة الغربية في الفترة الواقعة بين األعوام  2009و 2018ليصل إلى ما

يقارب  127ألف عامل في عام  ،2018ومما يؤسف له أن معظم الفلسطينيين الذين يشغلون وظائف في إسرائيل ،يظل

عملهم مرتبطا بارتفاع التكاليف وحاالت االستضعاف والمعاناة .فحوالي نصف مجموع العمال الحاصلين على تصاريح

عمل تخولهم العمل في إسرائيل يعتمدون على السماسرة للحصول على الوثائق الالزمة .وتقدر و ازرة العمل الفلسطينية أن
ثلث اجور العمال في إسرائيل والمستوطنات تذهب لتغطية تكاليف السمسرة .وهنا ال بد من اإلشارة إلى أنه غالبا ما

تكون ظروف العمل للعمال الفلسطينيين في اسرائيل والمستوطنات غير مستقرة ،ال سيما بالنسبة إلى أكثر من  40ألف
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عامل فلسطيني يعملون في إسرائيل والمستوطنات بدون تصاريح عمل .هذا فضال على أن ارتفاع معدالت اإلصابات

والوفيات المهنية في مواقع البناء اإلسرائيلية ،والعديد من العمال يغادرون منازلهم في الضفة الغربية قبل الفجر بوق

طويل وينتظرون لساعات طويلة في أحد المعابر المنتشرة على طول الجدار الفاصل للعبور إلى إسرائيل ،ليعود معظمهم
في نفس اليوم عبر ذات المعابر وفي أوقات متأخرة وظروف مشابهة.
 .6أن السياسة العامة يجب أن تسعى لخلق بيئة أعمال تشجع التكاملية واالبتكار والريادة في سالسل القيمة االنتاجية –
من منظور تعزيز االنتاج واالنتاجية المرتكزة إلى العمل الالئق والريادة والتشغيل الذاتي -وتحفيز انضمام المنشآت غير

الرسمية للقطاع الرسمي وتذليل العقبات أمامها لزيادة االنتاج من خالل السياسات الضريبية وسياسات االستثمار وبرامج
تطوير الصناعة ،وإزالة القيود التي تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص.
 .7رزمة من القيود التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة اإلنتاجية وريادة األعمال واالبتكار :تستحوذ القروض
االستهالكية على ما نسبته  25في المائة من التسهيالت الممنوحة للقطاع الخاص ،بينما تلقى قطاع العقارات واإلنشاءات

ما نسبته  22في المائة من تلك التسهيالت ،بينما كان

حصة التجارة الداخلية والخارجية من هذه التسهيالت  20في

المائة .بالمقابل ،حازت القطاعات اإلنتاجية على نسبة ضئيلة من هذه التسهيالت؛ فبلغ

حصة قطاعات الصناعة

والزراعة والسياحة من تسهيالت القطاع الخاص حوالي  %6و %2و ،%1.8على التوالي .تشمل المعيقات ايضا مخرجات

نظام التعليم والذي ال يعزز ريادة األعمال ،حيث يصف خبراء كثيرون منهاج الجامعات بأنه "غير عملي" ويفتقر للعديد
من العناصر المطلوبة لتزويد الطلبة بالمهارات الفنية والحياتية األساسية للتفكير بطريقة ريادية ،ومتابعة افكارهم المتعلقة

بالمشاريع االقتصادية .يضاف الى ذلك ايضا عوامل أخرى ال تقل أهمية وذات عالقة في القيود المفروضة على تنمية
الريادة واالبتكار والمشاريع الصغيرة مثل ضعف وهشاشة الخدمات األساسية مثل الطاقة وخاصة في قطاع غزة والمناطق
ج ت والوصول الى األراضي والمواصالت والمعاير وأسعار االتصاالت واالنترن

وإجراءات تسجيل المشاريع الصغيرة

والريادية.
 .8هشاشة منظومة التعليم المهني والتقني ومخرجاته ،فال زال

القدرة االستيعابية لمراكز التدريب والتعليم المهني والتقني

محدودة ،وكذلك التخصصات وانسجامها مع سوق العمل ،كما ان العديد من المراكز تواجه مشكالت في البنية التحتية
والمناهج والموازنات المرصودة باإلضافة الى عدم استجابتها للمتغيرات في سوق العمل وعدم موائمتها الحتياجات الشابات.

 . 2هشاشة المصادر الطبيعية وعدم حمايتها يحد من دورها في تعزيز صمود المزارعين ومعيشتهم والسيادة على

الغذاء.

 .1محدودية األراضي ومياه الري وعدم قدرة المزارعين للوصول اليها او استخدامها :تبلغ مساحة األراضي المستخدمة

في الزراعة نحو  1,2مليون دونم ( % 90منها في الضفة الغربية والباقي في قطاع غزة) .مع ذلك ،تقع معظم موارد
األراضي في منطقة (ج) الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة وتمثل  ٪61من األراضي الزراعية الفلسطينية؛ ما يقرب

من ثلثي الضفة الغربية .وعليه فال ُيسمح باالستثمار الفلسطيني الدائم وتكثيف الزراعة في المنطقة ج .وقد قدرت دراسة
معروفة للبنك الدولي أنه إذا تمكن الفلسطينيون من الوصول إلى المنطقة (ج) ،فإن الناتج اإلضافي المباشر المحتمل
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فقط ،ضمن افتراض متحفظ ،سيصل إلى  2.2مليار دوالر أمريكي على األقل سنويا من حيث القيمة المضافة ،مع
مالحظة أن المنطقة (ج) ،وهي المكان الذي توجد فيه معظم األراضي الزراعية.10،

يسود نمط الزراعة البعلية (قليلة اإلنتاج) في غالبية مناطق الضفة الغربية وبع

المناطق الزراعية في قطاع غزة وذلك

نتيجة لعوامل طبيعية (معدالت سقوط األمطار) ،وتخصيص أولوية استخدامات المياه لألغراض المنزلية باإلضافة الى
استمرار االحتالل اإلسرائيلي في السيطرة على مصادر المياه االستراتيجية .يصل حجم المصادر المائية المتجددة في

الضفة الغربية إلى حوالي 1000مليون متر مكعب ،حيث تتكون من األمطار السنوية والتي تسقط داخل حدود الضفة
الغربية والتي تتراوح ما بين  650و 800مليون متر مكعب إضافة الى الحصة الفلسطينية من حوض نهر األردن

والمقدرة بحوالي  250مليون متر مكعب .وأما الوضع المائي في قطاع غزة فيزداد تدهو ار بسبب ازدياد درجة الملوحة،

وازدياد مناطق التلوث العضوي وغير العضوي ،واالفراط في استخراج المياه الجوفية .إذ يتم ضخ كميات مياه زائدة
بنسبة تزيد على  %120من الطاقة السنوية المتجددة.

 .2السياسات الوطنية النافذة عاجزة عن حماية وتطوير المصادر الطبيعية ،بالرغم من تبني الحكومة الفلسطينية رزمة
من السياسات الوطنية لتعزيز صمود المزارعين وحماية المصادر الطبيعية واالهتمام في البيئة وخاصة في المناطق

الهشة اال ان هذه الحكومة حتى اآلن لم تخصص الموازنات والتدابير المؤسساتية الرامية لتحقيق هذه السياسات .فال

زال

حصة القطاع الزراعي ال تزيد عن  %1من الموازنة العامة ،وال زال

التدابير الحكومية لحماية األرض والمياه من

التلوث والمد العمراني والتصحر وحماية التنوع البيولوجي غير كافية ،مع وجود نقص في التشريعات الوطنية الكفيلة
بتنمية وحماية المنتجات الزراعية والرقابة على مدخالت اإلنتاج .يساهم ايضا في عجز السياسات عن حماية وتطوير
المصادر الطبيعية أمور تتعلق في توفر وتبادل المعلومات حول القطاع الزراعي بشكل عام والمصادر الطبيعية بشكل

خاص وضعف التنسيق ونشر المعرفة التي تتعلق في حماية وتطوير المصادر الطبيعية.

 .3تدني اإلنتاجية الزراعية يحد من صمود المزارعين ويزيد من هشاشتهم وتعرضهم لالزمات ،حيث اعتماد مساحات

واسعة من الزارعة على االمطار في ظل تذبذبها والتغير المناخي وما يرافقه من سوء توزيع على مدار العام يضعف

إنتاجية الزراعات البعلية ويهدد الزراعات المروية في بع
اعتماد بع

المناطق .يرافق العوامل الجوية في التأثير على الزراعة

المزارعين على أصناف تقليدية قليلة العائد والتنافسية في السوق المحلي والخارجي ،وضعف التقنيات

والوسائل والنماذج الزراعية المستخدمة في اإلنتاج الزراعي وخاصة نماذج الزراعة المتوافقة مع البيئة ،وضعف المعرفة
المرتبطة في تطوير الزراعات التقليدية وخاصة المتوافقة مع البيئة كالزيتون والمحاصيل الحقلية ،ووفقا لتقرير أعدته

اللجنة الرباعية ،11قدرت انتاجية الدونم الواحد في األراضي الفلسطينية  0.6طن ،في حين تبلغ  1,2طن في األردن
و  1,4طن في إسرائيل.
 .4قصور الخدمات الزراعية المقدمة من مختلف األطراف من حماية وتنمية الموارد الطبيعية ،وذلك ألسباب تتعلق في

حجم التمويل المخصص للخدمات الزراعية األساسية خدمات اإلقراض الزراعي والخدمات المالية وحماية المزارعين من

المخاطر واإلرشاد البحث الزراعي والتسويق.

10
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 .5األطر والتنظيمات للمزارعين عاجزة عن تفعيل العمل الجمعي للتصدي للمشكالت والتحديات متعددة الجوانب ،بالرغم
من وجود اكثر من  350تعاونية زراعية في الضفة وغزة ،ومجالس زراعية متخصصة واتحاد الفالحين واتحاد للجمعيات
الزراعية واتحاد للجمعيات التعاونية الزراعية اال ان هذه األطر ال زال

تعاني من مشكالت متعددة لها عالقة في

الحوكمة ووالء األعضاء ومشكالت أخرى تتعلق في خدماتها المقدمة لألعضاء او في قدرتها على حشد األعضاء
للعمل المشترك باإلضافة الى ضعف المصادر البشرية والمادية والبنية التنظيمية وعدم شمول او تغطية مناطق واسعة

او مزارعين في مختلف المناطق.

 .3محدودية وصول الفئات المستضعفة للخدمات االجتماعية وفقاً الحتياجاتها في الظروف العادية والطوارئ.
 .1ضغط متزايد على الخدمات االجتماعية الناتج عن التأثير المتزايد للعوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية:
حددت االستراتيجية القطاعية للتنمية االجتماعية 2023-2021
"من االحتياج الى اإلنتاج...التحيز الى الفقراء" الفئات والمناطق
الجغرافية األكثر ضعفا واحتياجا في المجتمع الفلسطيني وفي

مقدمة هذه الفئات الفقراء واألطفال والنساء واألشخاص ذوي
اإلعاقة والمسنين والشباب ،كما أشار التحليل لواقع الفئات األكثر

تهميشا ،الى ان المناطق األكثر تؤث ار وتهميشا ،هي التجمعات
السكنية في قطاع غزة ،والمناطق المصنفة "جت" والقدس الشرقية.

الخدمات االجتماعية تشمل المساعدات العينية
والنقدية ،توفير السكن الالئق ،الحماية من العنف،
حماية األطفال والمسنين ،خدمات األشخاص ذوي
اإلعاقة ،االرشاد النفسي واالجتماعي ،وهي شرط
أساسي للتنمية االجتماعية وتعزيز التماسك
االجتماعي.

 .2ارتباط الفقر بعدة أبعاد مثل االقامة وحالة اللجوء وحجم االسرة

وعدد األطفال وطبيعة عمل رب االسرة يزيد من التحديات في مواجهته ويتطلب تنسيق وتناغم في أدوار مختلف

األطراف على المستوى المحلي والوطني والدولي :حيث تزيد نسبة الفقر وفقا ألنماط االستهالك بشكل ملموس في

قطاع غزة( )%53عن الضفة الغربية (  ،)%13.9وتزيد نسب الفقر المخيمات ( )%45.4والمناطق الحضرية
( )%29.4عن المناطق الريفية ( .)%18.7كما لوحظ ايضا زيادة في نسب الفقر في حال زاد حجم االسرة وفي
حاالت ان رب االسرة غير مشارك في القوى العاملة .12وتشير التقارير ان ضعف التدابير الخاصة بحماية الفقراء في
ظل تدابير مواجه جائح ة كورونا أدت الى زيادة كبيرة في اعداد الفقراء في الضفة الغربية وقطاع غزة ،حيث اشارت
تقديرات البنك الدولي بان نسبة الفقر ستصل الى  %30في الضفة الغربية والى  %64في قطاع غزة.

تترافق ظاهرة الفقر مع ارتفاع نسب انعدام األمن الغذائي بين االسر وخاصة في قطاع غزة ،حيث عان

حوالي حوالي

 % 26.9من االسر من انعدام األمن الغذائي الشديد او المعتدل (حوالي  1.67مليون فرد) .تزيد حدة انعدام االمن
الغذائي في فطاع غزة بشكل ملموس ،حيث انخف

عدد االسر اآلمن غذائيا في العام  ،2018ليصل الى %27

وزادت نسبة االسر التي تعاوني من انعدام األمن الغذائي الشديد والتي وصل
االسر في قطاع غزة تصل الى الغذاء اآلمن في فلسطين.13

الى  ،%38.8علما بان فقط  %16من

 12االستراتيجية القطاعية للتنمية االجتماعية ،2023-2021 ،باالعتماد على مسح انفاق واستهالك االسرة  ،2017الصادر عن الجهاز المركزي
لإلحصاء الفلسطيني،
 13نفس المصدر أعاله.
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 . 3آليات وتدابير حماية األطفال والنساء ال زالت عاجزة عن الوصول الى حقهم في النماء والمشاركة الفاعلة :يواجه
األطفال والنساء رزمة من المشكالت التي تعيق وصولهم الى الرفاه والعيش الكريم وفي مقدمة هذه المعيقات الفقر ،حيث

تزيد نسب الفقر يزيد عدد األطفال في االسرة او تكون المعيل امرأة .يواجه األطفال والنساء بشكل عام وذوي اإلعاقة بشكل
خاص من رزمة من المشكالت التي تحد من ادماجهم في المجتمع وخاصة في التعليم الجيد والعمل الالئق والمشاركة

االجتماعية والسياسية وايضا في وصولهم الى الخدمات الصحية المناسبة.

يعزى قصور وتدابير حماية األطفال والنساء بشكل أساسي الى قصور في المنظومة التشريعية او عدم انفاذها من قبل
أصحاب الواجبا ت ،اما بسبب ضعف الموازنات المخصصة او لعدم وجود تدابير وإجراءات او مصادر بشرية كفيلة في
الوصول الى األطفال والنساء في المناطق المهمشة وخاصة التدابير الخاصة في حماية النساء واألطفال من العنف والحد

من عمالة األطفال ،والتسرب من التعليم.

 .4ضعف آليات التنسيق والعمل التشاركي بين جميع األطراف في مجال إدارة تدخالت اإلغاثة والتنمية على المستوى المحلي
والوطني ،بالرغم من وجود عدة نماذج واطر للتنسيق والعمل المشترك على كافة المستويات اال ان هذه األطر ال زال

عاجزة

عن تعزيز المعرفة والتعلم والتخطيط المشترك وتفعيل أدوات المساءلة االجتماعية لضمان التقدم السريع نحو تحقيق األهداف
والنتائج المرجوة إلزالة كافة اشكال التمييز في المجتمع والحد من العنف واجتثاث الفقر .فالمعلومات ونشرها وتبادلها ال زال
محدودا ،ودور المؤسسات المحلية والناشطين المجتمعيين وممثلين الفئات المستضعفة ال زال محدودا وخاصة قدراتهم على الحشد
والمطالبة في الحقوق.
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الجزء الرابع ،مركز معاً :نحو شراكة مجتمعية للوصول الى حياة كريمة للجميع مرتكزة على الحقوق والقيم
اإلنسانية
رؤيتنا ،طموح وعزيمة لمستقبل أفضل
"يتمتع الفلسطينيون بحياة كريمة ،صامدون على أرضهم ،ومتشبثون بوطنهم ،ومعتمدون على ذاتهم وممكنون من

أخذ زمام القيادة في مجتمعاتهم المحلية ومستندون بذلك إلى احترام التعددية وسيادة القانون والعدالة والمساواة
وحقوق االنسان".

نحن نتطلع بأن يتمتع الفلستطينيون ،نستاء ورجال وفتيات وفتيان ،بالحياة الكريمة متمثلة بعمل وستكن الئق ووصتول إلى خدمات
صت ت ت تتحية وتعليمية ذات نوعية ،وتوفر بنية تحتية من مياه وكهرباء وطرق مالءمة الحتياجاتهم .نرى الفلست ت ت تتطينيين ارضت ت ت تتين عن
نوعية الحياة التي يعيش تتونها ،يتمتعون بثبات وأمان في دخل أس تترهم ،يعيش تتون حالة ص تتحية ونفس تتية جيدة ولديهم حس عالي من
المستؤولية ومشتاركة فاعلة في الحياة الستياستية واألنشتطة االجتماعية والثقافية ،وتجمعهم عالقات مترابطة وقوية مع األخرين في
مجتمعاتهم .إننا نؤمن بأن الحياة الكريمة لن تتحقق دون مجتمع يش ت ت ت تتجع فرص وص ت ت ت تتول المواطنين المهمش ت ت ت تتين واألكثر حرمانا
وعرضة للتهميش ،كالفقراء والنساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة وصغار المزارعين ،إلى العدالة االجتماعية.
نصتتبو إلى تمتع الفلستتطينيين بالستتيادة على غذائهم ومواردهم الطبيعية ،وذلك من منطلق حقهم في الحصتتول على غذاء صتتحي
ومفيد ومالءم وذات تكلفة ونوعية مناس ت تتبة ،وحقهم في الحص ت تتول على مص ت تتادر انتاجه والقدرة على اس ت تتتدامته لهم ولمجتمعاتهم،
باإلضت تتافة إلى حقهم في تحديد ست تتياست تتاتهم وأنظمتهم الزراعية والغذائية ،وأنماط إنتاجها واست تتتهالكها الغذائي ،وتوفر فرص للعمل
والنمو ،باإلضتافة إلى االستتدامة البيئية لنوعية الموارد الطبيعية المستتغلة من مياه وأ ارضتي وتربة وزراعات صتديقة للبيئة .نستعى
إلى وضتتع طموح واحتياجات صتتغار المنتجين والموزعين في خضتتم األنظمة والستتياستتات الغذائية وعدم الستتماح بإخضتتاع انماط
االنتاج واالس تتتهالك الغذائي للتجارة الدولية المنفلتة وغير المنض تتبطة ،بل الس تتعي إلنتاج مزارعي الوطن معظم الغذاء المس تتتهلك
محليا .يجب أن يكون االعتبار األس ت ت تتاس ت ت تتي في عملية إنتاج واس ت ت تتتهالك الغذاء رفاهية ومنفعة المزارعين والمس ت ت تتتهلكين على حد
س تواء ،وليس أرباح أص تتحاب المص تتالح الكبار والش تتركات التجارية الزراعية .كما يجب إعادة التوازن بين الزراعة والص تتناعة؛ بين
الريف والمدينة؛ وعكس االتجاه القائم المتمثل بتبعية الزراعة والريف للصناعة ونخب المدينة.
نطمح إلى رؤية الفلست ت ت ت تتطينيين ،كأفراد ومجموعات ،قادرين على حماية أنفست ت ت ت تتهم ومواجهة الضت ت ت ت تتغوطات واألزمات والموس ت ت ت ت تمية
والص ت تتدمات الطبيعية واالقتص ت تتادية والمدنية والس ت تتياس ت تتية ،التي قد يتعرض ت تتون لها والتي قد تؤثر على أنش ت تتطتهم لتوفير متطلبات
المعيش ت تتة الكريمة ،وعلى قدراتهم وموارد س ت تتبل عيش ت تتهم البشت ت ترية والطبيعية واالجتماعية والمالية والفيزيائية .س ت تتنعمل على تحقيق
الرفاه االجتماعي والذي يتمثل بإبراز أفراد ومجموعات ومؤستستات لديها الستيطرة على هذه الضتغوطات :يتغلبون عليها ويتعافون
منها أيضت تتا ،ويواجهون ظروفهم المعيشت تتية ،كمواطنين ناشت تتطين وخالقين ومتحكمين بمصت تتيرهم .نرى الفلست تتطينيين معتمدين على
أنفستهم وقادرين على البقاء والصتمود في أ ارضتيهم واستتغالل مواردهم .نرى نستائنا ورجالنا وشتبابنا ومؤستستاتهم المحلية والقاعدية
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قيتادات اجتمتاعيتة ارئتدة في العمتل التنموي ومبتادرة لتطوير وتنميتة مجتمعتاتهتا المحليتة في كتافتة المجتاالت االجتمتاعيتة والثقتافيتة
واالقتصادية والسياسية.

رسالتنا ،عمل وتعلم مستمر من اجل االنسان
" باالعتماد على نهج برامجي أساسه الحقوق ،والشراكة المجتمعية ،والمشاركة الفاعلة ،والربط المحكم بين االغاثة
والتنمية ،نعمل من أجل تعزيز صمود وتمكين واحقاق حقوق الفئات واالفراد األكثر احتياجا وفق ار وتهميشا وإطالق

القدرات الكامنة لهذه الفئات ،بما يساهم في مشاركتها الفاعلة في التنمية المستدامة وتعزيز قدرتها على االستجابة
لألزمات والتعافي منها" .

نرتكز في عملنا على مرتكزات التنمية المجتمعية ،وخاصت تتة حشت تتد وتمكين الناشت تتطين والناشت تتطات في المجتمع من نست تتاء ورجال
وشت تتباب ،ومؤست تست تتات قاعدية ،ومجالس محلية ،بهدف البحث عن الحلول المست تتتدامة لمتطلبات التنمية الخاصت تتة بهم وفي شت تتتى
المجاالت االجتماعية واالقتص تتادية والثقافية والس تتياس تتية .وبذلك إننا نؤكد في رس تتالتنا بأن التنمية المجتمعية ال بد أن تعتمد على
النهج الحقوقي الذي يعطي الحق في الست تتيطرة والتحكم في ق اررات عمليات التنمية واست تتتثمار المصت تتادر المحلية لهذه المجموعات
المجتمعية ،وباعتبارهم أصتحاب حقوق وأصتحاب مصتالح ملكية حقيقية .اننا نؤمن بان االعتماد على رأس المال االجتماعي في
المجتمع المحلي والمتمثل بالكفاءات والخبرات المحلية واست ت تتتغالل المعارف التقليدية للمزارعين والحرفيين والنست ت تتاء وكبار الست ت تتن،
وتجنيد المتطوعين من ش ت تتباب وطالب ،باإلض ت تتافة إلى االعتماد على الش ت تتبكات والمؤس ت تس ت تتات والعالقات االجتماعية هو أس ت تتاس
للوصول الى التنمية المستدامة وتنمية وحماية الموارد الطبيعية والفيزيائية والمادية المتوفرة للسكان في تجمعاتهم .كما أننا نؤمن
بان مس ت ت تتاهمتنا في تحقيق التنمية المس ت ت تتتدامة في الس ت ت تتياق الفلس ت ت تتطيني يتطلب منا االلتزام دوما بمبدأ الربط بين اإلغاثة والتنمية
وتعزيز التماسك المجتمعي كأساس لتحقيق السالم.
نرى بأن تعزيز وعي هذه المجموعات ومشتاركتهم في صتنع القرار هو ركيزة أستاستية لتجستيد مبدأ المواطنة الفاعلة .إننا نؤكد بأن
تمتع التجمعات الفلست ت تتطينية المهمشت ت تتة بحقوقها التنموية يتطلب منا تمكين أصت ت تتحاب الحقوق ،وضت ت تتمان التزام أصت ت تتحاب الواجب
باحترام وحماية وتحقيق الحقوق االجتماعية والثقافية واالقتصت ت ت ت تتادية المواطنين ،كالحق في التعليم والعمل والضت ت ت ت تتمان االجتماعي
والسكن وحرية النشاط االقتصادي ،والذي يؤكد عليه قانوننا األساسي الفلسطيني.14

قيمنا :نسير معا ،وفق القيم التي تنظم سياساتنا وقرارتنا.
ينطلق المركز من جملتتة من القيم والمبتتادئ والمعتقتتدات التي تشت ت ت ت ت ت تكتتل بمجموعهتتا المنظومتتة القيميتتة الموجهتتة للمركز والنتتاظمتتة
لق اررات قيادة المركز وموظفيه من تقديم الخدمات والتواصل مع األطراف ذات العالقة .كما تشكل مصدر إلهام لتوجهات المركز
ومسؤوليته ودوره الوطني كمؤسسة أهلية تنموية اتجاه تحقيق رسالته.

14
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 .1الشفافية :يلتزم مركز معا بمبدأ الحق في المعرفة فيما يتعلق بتوفير المعلومات الموثوقة واآلنية إلى أصحاب العالقة في
المجتمع الفلسطيني ،بما يضمن االنفتاح مع الهيئة العامة والمستفيدين والمؤسسات الشريكة والرسمية والمانحين حول

السياسات اإلدارية والمالية المتبعة واإلجراءات والتقارير والخدمات ،باإلضافة إلى إعالن ميزانيته المدققة في التقارير السنوية
ونشرها على موقعه االلكتروني.
 .2المساءلة :يخضع المركز للمساءلة في عالقته مع جميع األطراف التي يعمل معها ،ابتداء من الفئات المستفيدة والمؤسسات
الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ،والشركاء في التنمية .ولذلك نسترشد في عملنا على وجود آليات لتقديم التقارير حول
استخدامنا لمواردنا المالية والبشرية والمادية .تقر قيادة المركز بتحملها مسؤولية ق ارراتها أو أية إخفاقات في تحقيق تواجهات

المركز االستراتيجية ورؤيته.
 .3المشاركة :يلتزم المركز بمشاركة جميع المستفيدين من مؤسسات وأفراد في اتخاد الق اررات التي تخصهم ،من بداية تحديد
احتياجاتهم ،إلى تصميم التدخالت التنموية وتنفيذها وتقيمها بالمشاركة .كما نلتزم بتسهيل عملية نقل المعرفة بين المؤسسات

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

وكل ما يخص الفئات التي نعمل من أجلها .أما على المستوى الداخلي ،يؤمن المركز بأهمية المشاركة الفاعلة للموظفين
والموظفات في تعزيز عملية صنع القرار بآرائهم وخبراتهم ووجهات نظرهم.
 .4الشراكة :كجزء من توجهنا التنموي لضمان تكامل الخدمات المقدمة ومصلحة الفئات التي نعمل من أجلها ،نؤمن بأهمية
إقامة الشراكات وبناء التحالفات مع جميع األطراف المعنية في التنمية ،من مؤسسات مجتمع مدني وحكومية وائتالفات
وطنية ودولية ،ومؤسسات محلية وقاعدية مجتمعية.
 .5االستقاللية والمهنية وعدم الفئوية :الحفاى على استقاللية المركز من أي انتماء سياسي فئوي أو طائفي أو ديني والحفاى

على المهنية في التعامل مع المستفيدين والمؤسسات الشريكة والممولين واألطراف الذين نتعاقد معهم لتقديم الخدمات ،وذلك

من خالل وضوح السياسات واإلجراءات المالية واإلدارية ومنهجيات العمل التنموية التي نعتمدها.
 .6العدل والمساواة :يلتزم المركز بمعاملة األفراد والمجموعات ،سواء المستفيدين أو الموظفين أو شركائه ،على أنهم سواسية
تح

مظلة تكافؤ الفرص .كما نلتزم بعدم التمييز الطائفي و/أو السياسي و/أو العائلي و/أو الجغرافي و/أو على أساس

النوع االجتماعي و/أو الخلفية االجتماعية ،و/أو على أساس اإلعاقة ،أو أي شكل كان ما بين الفئات المستفيدة وبين
موظفينا.
 .7التقدير واالحترام والكرامة اإلنسانية :نقدر ونحترم كل من نعمل معهم ،وكل من نقابلهم وجميع شركائنا وممولينا واألطراف
ذات العال قة .نلتزم بالبعد اإلنساني في التعامل والشعور مع اآلخرين ،ال سيما المهمشين والضعفاء والفقراء .نؤمن باحترام
الفرد والمحافظة على كرامته ،كحق من حقوقه ،بغ

النظر عن معتقداته ووضعه االجتماعي أو الصحي أو على أساس

اإلعاقة أو الجنس .كما تلتزم القيادة باحترام وتقدير موظفيها .ويلتزم جميع كوادرنا بتقدير واحترام زمالءهم ومعاملتهم معاملة
حسنة
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 .8التطوع :يش تتمل ذلك االعض تتاء وجميع موظفي مركز معا .لذلك س تتنعمل على تعزيز وتش تتجيع العمل التطوعي على الص تتعيد
الوطني ،وتجنيد متطوعين من المجتمعات المحلية ،باإلضافة إلى تجنيد المصادر المحلية في هذا المجال.

الجزء الخامس ،نظرية التغيير :مسارات عملنا نحو تعزيز كرامة ومعيشة وصمود جميع الفلسطينيين
نفترض وباالستناد على الدروس المستفادة والمشاورات المستمرة مع الشركاء المحليين والدراسات والتقارير ذات العالقة بان تحقيق
كرامة العيش للفلسطيني وقيادتهم للتغير وجهود التنمية المستدامة ،يتطلب مجموعة من الشروط المسبقة والتي تشكل مسارات
عملنا حتى العام  ، 2026وفي مقدمة هذه الشروط  ،الحد من الفقر وحماية الفئات المستضعفة وتعزيز الخدمات االجتماعية
لجميع الفئات ودون تمييز ،وتعزيز فرص المشاركة االقتصادية في اطار معايير العمل الالئق وخاصة للشباب والنساء والمناطق
األكثر تهميشا وحاجة وحماية وتنمية المصادر الطبيعية ،بما يعزز السيادة على الغذاء وتعزيز الصمود وخلق سبل عيش مستدامة
ومساهمة في توفير فرص للمشاركة االقتصادية للمزارعين والنساء والشباب .اننا ندرك بان هناك ،مجموعة من العوامل األساسية
التي تساهم بشكل ملموس في تسريع الوصول الشروط المسبقة الثالثة ،وفي مقدمتها توفر البيئة القانونية والسياسية وفرص
التمويل الستمرار العمل االهلي وخاصة الوصول الى المناطق المسماة "جت ،واالستقرار المالي للمؤسسات الرسمية المناط بها
تقديم الخدمات للمواطنين وحمايتهم وخاصة الخدمات االجتماعية ،الشكل ادنها يبين مسارات التغيير  2026-2022لمركز معا.
الفلسطينيون يعيشون بكرامة في مجتمعاتهم المحلية ويقودون جهود التغيير والتنمية المستدامة فيها
توفر فرص المشاركة االجتماعية

والقتصادية والعمل الالئق للشباب

والنساء وخاصة في المناطق المهمشة

استخدامات مستدامة لأل راضي والموارد
الطبيعية ومعززة للسيادة على الغذاء

وتعزيز الصمود

 .1وجود بيئة قانونية وسياسية تمكن استمرار العمل األهلي

 .2استمرار توفر المصادر المالية بنفس المستوى للعمل األهلي
 .3المؤسسات األهلية تتمكن من االستمرار في العمل في المناطق

الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية ومجابهة المحاوالت التي تحد من هذا

العمل

ةةةة

 .4توفر الجاهزية لدى الحكومة الفلسطينية إلعادة النظر في السياسات
 .5عدم فرض قيود جديدة على حركة االفراد والسلع
 .6الحكومة منفتحة على توفير المعلومات

 .7عدم تراجع الخدمات الحكومية للفئات المستضعفة

وصول جميع الفئات المستضعفة للخدمات

االجتماعية دون تمييز ووفقاً الحتياجاتها
في الظروف العادية والطوارئ

 .1معوقات الحركة تعيق تنفيذ البرامج
 .2السياسات واالجراءات الحكومية تعيق عمل المؤسسات االهلي
 .3تفاقم االنقسام الداخلي
 .4بروز البعد العشائري بديال للقانون ونزعة المجتمع نحو اليمين (حالة
االستقطاب) وتأثيرات ذلك على القدرة على تنفيذ أجندة العدالة والمساواة،
وتغيير المفاهيم المجتمعية
 .5منافسة من المؤسسات األجنبية على التمويل بما يحد من قدرة على
تجنيد المصادر من الممولين.
 .6ازدياد شروط التمويل المشروط بما يحد من المساحة المتاحة للمجتمع
المدني.
 .7ضعف القدرات البحثية والعلمية بما يقلل من القدرة على االبتكار
والريادة
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تمكين الفئات األكثر حاجة وفقرا واستضعافا من الوصول الى حقوقها وإطالق قدراتها الكامنة للوصول الى حقها في التنمية المستدامة
 .1بناء القدرات لألفراد والمؤسسات المحلية  .2مناصرة محلية ودولية  .3خدمات حماية اجتماعية  .4جاهزية لتوفير خدمات وق
الطوارئ  .5حوافز مالية ومادية للريادين وأصحاب األعمال الصغيرة  .6روابط وتنسيق فعال بين أصحاب العالقة.
يتطلب توفير فرص المشاركة االقتصادية العادلة وضمن معايير وشروط العمل الالئق ،توفر أربعة شروط مسبقة أساسية ،أولها
ان تكون السياسات والبرامج المالية واالقتصادية والتعليمية ممكنة للرياديين وأصحاب المشاريع الصغيرة وخاصة في المناطق
الجغرافية المهمشة ،وهذا يشمل السياسات الضريبية وسياسات تسجيل األعمال والصيرفة وتبني مناهج تعليم عالي ذات مخرجات
تعليم عالي متوافقة مع سوق العمل وخاصة في مجال
الريادة واالبتكار والقدرة على مواكبة التطور الرقمي

توفر فرص المشاركة االقتصادية والعمل الالئق للشباب والنساء وخاصة

ومهارات الحياة .كما يتطلب ايضا بناء روابط وعالقات

في المناطق المهمشة

متينة بين مقدمي خدمات تطوير االعمال واالعمال
االبتكارية وتعزيز مستمر لخبرات ومعارف الشباب والنساء
والعاطلين عن العمل ،واخي ار ان يكون الرياديين وأصحاب
المشاريع الصغيرة قادرين للوصول الى التمويل المناسب
لتطوير أعمالهم.
وفي هذا السياق ،نفترض أن أحد ركائز التغيير االساسية

في مجال التمكين االقتصادي هو تطوير نظم السوق بما

السياسات

روابط متينه

الخبرات

المؤسسات

واالتجاهات عند

وأصحاب

ممكنة للريادين

ومقدمي

والباحثين عن

الصغيرة

االعمال

تطوير

احتياجات سوق

المناسب لبدء

األعمال

أعمالهم

والبرامج المالية

بين

والتعليمية

والبرامج

واالقتصادية

وأصحاب

الصغيرة

يخدم صغار المنتجين والنساء والشباب وذوي اإلعاقة

خدمات

األعمال
ورياديي

األعمال

ويزيد من فرص استفادتهم من فرص النمو والتطور في

والمعارف

الشباب والنساء

عمل تتوافق مع
العمل وريادة

وصول

الرياديين

المشاريع
للتمويل

او تطوير

نظم السوق المختلفة ،بما في ذلك ممن خالل تعزيز قدرة االسواق على خلق فرص عمل الئقة ومجدية ومتكافئة لهذه الفئات.
ونعتبر أن التدخالت التالية في مجال تحسين عمل وتنظيم نظم السوق سيكون لها بالغ األثر في تحقيق رؤيتنا المتعلقة

بالتمكين االقتصادي للفئات األكثر فق ار وتهميشا:
-

تعزيز الفائدة من األبحاث العلمية من خالل ربط المؤسسات األكاديمية والبحثية بشركات القطاع الخاص في سياق
توجيه جهود البحث العلمي لتعزيز االستثمارات وتطوير األسواق في قطاع غزة.

-

التعاطي مع التحديات الهيكلية التي تعييق فاعلية األسواق المحلية والعمل على ايجاد حلول مبتكرة لها بالشراكة مع
القطاع الخاص (مرفق استراتيجية تطوير األسواق المحلية في قطاع غزة)

-

تعزيز قدرات القطاع الخاص لتطبيق نماذج استثمارية تراعي مفاهيم االقتصاد األخضر واالقتصاد المرن ،وتأسس
لحل المعيقات الهيكلية في األسواق المحلية.
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كما أننا نفترض ان تنمية وحماية األراضي الزراعية ومصادر الري شرط مسبق لتعزيز األمن الغذائي لجميع الفلسطينيين وتعزيز
صمودهم وان هذا يتطلب ان تساهم
التشريعات والبرامج والتدابير الرسمية
في حمياتها والحد من التغيرات المناخية

استخدامات مستدامة لأل راضي والمورد الطبيعية ومعززة للسيادة على الغذاء وتعزيز
الصمود

سياسات

مؤسسات محلية

ممارسات

فاعلة في تنمية

المزارعين

وجذب الشباب والنساء والرياديين للعمل

وطنية ومحلية

واطر المزارعين

مشاركتهم االقتصادية وتنمية سبل

وتحمي

وحماية

في الزراعة بما يساهم في تعزيز
العيش ،ويتطلب ذلك ايضا تعزيز دور
المؤسسات واطر المزارعين في حماية
المصادر الطبيعية والمطالبة بحقوقهم
والعمل الجمعي للتصدي للتحديات التي

نافذة وممكنة

واتجاهات
والشباب

الزراعة والمياه

المصادر

والمجتمع

االعمال

والمطالبة في

لتنمية سالسل

ورياديي

الزراعية

الطبيعية
حقوقهم

المحلي داعمة

المنتجات

دعم دولي

الزراعية تصل

وعربي لوقف

المحلية

اإلسرائيلية

لألسواق

االنتهاكات

والعربية
بأسعار عادلة
ونوعية تنافسية

القيمة

للموارد

الطبيعية
وضمان

الوصول اآلمن

لها

يفرضها االحتالل وتقلبات السوق والطبيعة والعمل المشترك لتقديم الخدمات بالموازاة مع تنمية وتعزيز ممارسات اإلنتاج الزراعي
المستدامة بما يتوافق مع سالسل القيمة .وكما يتطلب ايضا ان يكون هناك مواقف دولية وخاصة من األمم المتحدة ومجلس
االمن والشركاء لوقف االستيطان وسرقة األراضي ومصادر المياه وضمان وصول المزارعين الى جميع األراضي والمياه في
المناطق التي احتل

عام  1967بما فيها القدس .ومن أهم التحديات في هذا السياق هو غياب المعارف والمهارات ومنهجيات العمل

التي تتعاطى مع التحديات البيئية بشكل فعال .تحقيق ذلك يتم من خالل تعزيز التبادل المعرفي وعمليات البحث العلمي بما يطور المعارف
والخبرات المحلية ذات العالقة ،وهي تحديات نفترض أن الحد منها متطلب أساسي لحماية وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية.

نفترض ،بان وصول جميع الفئات المستضعفة وخاصة الفقراء للخدمات االجتماعية والحماية ليس فقط شرطا مسبقا لتعزيز صمود
وكرامة االنسان الفلسطيني ،بل ايضا هو شرطا مسبقا
لضمان المشاركة االقتصادية وتنمية وحماية المصادر
الطبيعية ،كون تلبية االحتياجات األساسية لألسرة من

وصول جميع الفئات المستضعفة للخدمات االجتماعية دون تمييز
دعم

ووفقاً الحتياجاتها في الظروف العادية والطوارئ

دولي سياسات

تنسيق فعال بين آليات وخدمات

طعام وطاقة ومسكن وتعليم وصحة تأتي في سلم أولويات

وعربي

االسر هو بيع مواردها الطبيعية والمادية.

اإلسرائيلي على وحامية لحقوق تدخالت اإلغاثة للفقراء واألطفال

االسرة في االنفاق ،وكون بع

استراتيجيات التكيف لهذه

نفترض ايضا ،ان تقوم المؤسسات الدولية والعربية
الرسمية والشعبية بالعمل المستمر لوقف العدوان
اإلسرائيلي المستمر وان تتبنى دولة فلسطين رزمة من

العدوان

لوقف وطنية ومحلية جميع األطراف الحماية
نافذة

االنسان

الفئات

والبحر.

والفقيرة

وعادلة في مجال إدارة االجتماعية

واألرض والجو المستضعفة

والتنمية

على والنساء

كافية

المستوى المحلي وتصل للجميع
والوطني

بعدالة

السياسات والتدابير العادلة لحماية حقوق مختلف الفئات المستضعفة وفق رزمة من الخدمات وإجراءات الحماية والضمان
االجتماعي وخاصة حماية الفق ارء واألطفال والنساء.
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أننا نؤمن بأهمية الربط بين عملنا في مجاالت اإلغاثة والتنمية ،كأساس لتحقيق استدامة نتائج عملنا من جهة ،ولتعزيز

السلم األهلي والحد من النزاعات التي قد تنتج في االزمات .وعليه ،فإننا نفترض انه سيكون بإمكاننا من خالل شراكاتنا مع
ممولينا وداعمينا بتقديم االستجابة المناسبة ،في الوقت المناسب ،في أوقات الطوارئ ،وانه سيكون بإمكاننا أيضا تقييم

االحتياجات وتقديم المساعدات دون تحيز وفي استقالل تام ،مع ضمان حساسيتنا تجاه النوع االجتماعي ،والسن ،واإلعاقة،

وأن نتمكن من مؤازرة المجتمعات المحلية وبناء قدراتها في مجاالت الجاهزية واالستجابة للطوارئ.

الجزء السادس ،سلسلة النتائج 2026-2022
المسار األول ،المشاركة االقتصادية
الهدف االستراتيجي األول ،تمكين وتعزيز وصول الفئات األكثر احتياجا وانكشافا على الصعيد االجتماعي واالقتصادي لفرص
اقتصادية مستدامة تلبي متطلبات عيشهم بكرامة وتحقيق ذواتهم وانخراطهم الفاعل في تنمية مجتمعاتهم.
 .1نهجنا
ضغط ومناصرة :سنعمل على تسليط الضوء على التشريعات واإلجراءات التي تتبناها المؤسسات الرسمية ذات العالقة في تسجيل
وتنظيم المشاريع الصغيرة ومتوسطة الصغر والمشاريع الريادية والسياسات المتعلقة في الضرائب والرسوم وحماية المنتج الوطني
وتعزيز تنافسيته من خالل الدراسات والتقارير واوراق الموقف وتنظيم الحمالت واالنخراط في االئتالفات الوطنية ذات العالقة.
بناء قدرات الباحثين عن عمل وأصحاب المشاريع الصغيرة :بالتركيز على الشباب والنساء والخريجين من خالل رزمة من برامج
التدريب والمرافقة لألفراد والمجموعات في مجاالت إدارة المشاريع الصغيرة ومتوسطة الصغر والمهارات الحياتية والريادية وتعزيز
قدراتهم التقنية والمهنية بما يتوافق مع سوق العمل.
تطوير وتعزيز حوكمة النظم السوقية للسلع والخدمات بما يخدم صغار وفقراء المنتجين :يتقاطع هذا النهج بشكل كبير مع

نهد العمل في إطار الهدف االستراتيجي الثاني حيث يرتكز على النهد الذي طره مركز معا لتطوير االسواق من حيث االداء
والحوكمة والتنافسية من منظور صغار المنتجين أصحاب المصلحة من المهمشين واالقل حظا في هذه األسواق ،ويشمل
هذا النهج تطوير البنية التحتية لألسواق المركزية ،تحسين شفافية عمل االسواق وتوفير امكانية الوصول للمعلومات السوقية
بما يعزز من قوة التفاوض القدرة لالنخراط في واالستفادة من الفرص في االسواق لصغار المنتجين ،والتأثير على السياسات

العامة بما يطور من االسواق وانخراط صغار المنتجين فيها بفاعلية أكبر ،وتعزيز الروابط السوقية والتسويقية بين الالعبين في

سالسل االنتاج المختلفة ،بما في ذلم م خالل رفع القدرات وتيسير العالقات التجارية.
خدمات تطوير األعمال :وذلك من خالل رزمة من خدمات االرشاد والتوجيه والتدريب والمرافقة لرياديي األعمال الصغيرة ومتوسطة
الصغر في مجاالت تطوير أفكار المشاريع واعداد خطط األعمال والتسويق واإلدارة المالية وبناء الروابط مع المؤسسات المالية
وحضانة المشاريع الريادية.
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حوافز مالية ومادية وروابط مع مؤسسات التمويل :سنعمل على توفير مساعدات مالية ومادية كحوافر ألصحاب المشاريع
الريادية او لتطوير المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا او المتعثرة ،وإيجاد روابط بين أصحاب المشاريع الصغيرة والريادية مع
مؤسسات التمويل لضمان الوصول للتمويل الالزم ألعمالهم الريادية او المتعثرة وتعزيز استدامتها ونموها.
بناء قدرات المؤسسات ذات العالقة :وذلك من خالل رزمة من برامج وادلة التدريب وحقائب المصادر التي تستهدف المؤسسات
الرسمية واألهلية ذات العالقة في تنظيم وتنمية األعمال الصغيرة والريادية او تقديم خدمات تطوير االعمال لها.
 .2اإلطار االستراتيجي للنتائج
النتائج متوسطة المدى
.1.1

سياسات

واقتصادية

المؤشرات

مالية .1

المخرجات

عدد التشريعات  .1.1.1دراسات وأوراق موقف حول سياسات وبرامج التشغيل والريادة

وتعليمية وبنود التشريعات والبرامج وتمكين الرياديين وأصحاب األعمال الصغيرة.

ممكنة للريادين وأصحاب التي تم تبنيها او انفاذها  .1.1.2حمالت مناصرة مخططة ومنفذة مع ائتالفات وشركاء
االعمال الصغيرة

لتمكين المشاريع الصغيرة  .1.1.3حمالت مساءلة اجتماعية حول التزام األطراف في السياسات
المقرة

والريادية

 .1.1.4برامج بناء قدرات المؤسسات التي تقدم خدمات التشغيل
والريادة وتطوير االعمال تم تنفيذها
نسبة

 .1.2خبرات ومعارف

.2

واتجاهات الشباب

المشاركين في برامج

 .1.2.1برامج تدريب للشباب والنساء في قطاعات اقتصادية واعدة.
 .1.2.2برامج تدريب ريادة االعمال الصغيرة للشباب والنساء
والباحثين عن عمل.

والنساء والباحثين عن

التدريب واإلرشاد الذين

عمل في المجاالت

أشاروا الى اكتساب

المهنية والحياتية وإدارة

خبرات ومعارف

العمل

وتطوير األعمال معززة

واتجاهات محددة أو

 .1.2.3ارشاد ومرافقة للرياديين وأصحاب األعمال الصغيرة

تطبيقها.

 .1.2.4حمالت توعية مجتمعية ومحلية لتعزيز الريادية في المجتمع.

 .1.2.3برامج تدريب على مهارات التوظيف واالنخراط في سوق

 .1.2.5برامج بناء قدرات لمقدمي الخدمات لتعزيز البيئة الخدماتية
للتشغيل وريادة االعمال
 .1.2.6انشاء وتطوير مصادر معرفية في مجال الريادة والتشغيل
 .1.2.7برامج تدريب على رأس العمل للنساء والشباب تم تنفيذها

 .1.3الرياديين

.3

نسبة

 .1.3.1منح وحوافز مالية ومادية (عينية) مقدمة للرياديين االعمال
وأصحاب المشاريع الصغيرة المتعثرة والريادية.

وأصحاب المشاريع

المشاركين في برامج

الصغيرة قادرين للوصول

التمكين االقتصادي الذين  .1.3.2أدلة عمل ومواد ارشادية حول فرص وآليات التمويل الوطني

الى للتمويل المناسب

بحاجة الى تمويل

والمحلي للمشاريع الصغيرة والريادية.

لبدء او تطوير أعمالهم.

إضافي ووصلوا اليها من

 .1.3.3نماذج العمل الجمعي الرسمي وغير الرسمي مطورة ومعززة.
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النتائج متوسطة المدى

المخرجات

المؤشرات

 .1.3.4تيسير/نسج عالقات مع الممولين/المستثمرين

معا او من مصادر
أخرى.
 .1.4روابط وتشبيك

.4

فاعل بين المؤسسات

من

والبرامج ومقدمي خدمات

والرياديين في عالقات  .1.4.2نماذج شراكات وروابط بين القطاع الخاص والعام مع

تطوير األعمال وريادي
األعمال.

عدد المنخرطين  .1.4.1ملتقيات وطنية حول خدمات تطوير األعمال وتنمية
الشباب

والنساء المشاريع الصغيرة منظم وفاعل.

وروابط عمل جمعي او الرياديين وأصحاب المشاريع الصغيرة وصغار المنتجين على المستوى
مع

مؤسسات

عامة الوطني والدولي

وقطاع خاص.

 .1.4.3أدلة ومواد ارشادية حول مقدمي خدمات تطوير األعمال
وتنمية ريادة األعمال.

المسار الثاني ،الزراعة وحماية المصادر الطبيعية
الهدف االستراتيجي الثاني ،حماية وتحسين المصادر الطبيعية واستدامتها والوصول اليها ولغذاء صحي وآمن وكاف

 .1نهجنا
توفير خدمات تطوير األراضييي الزراعية وحمايتها :بالتركيز على رزمة من خدمات اس تتتص تتالح وتأهيل األ ارض تتي ،وش تتق الطرق
الزراعية ،وتوفير المعرفة والتدريب ،وتوفير مصت تتادر مياه لالست تتتخدام الزراعي ،باإلضت تتافة إلى مدخالت انتاج ،من بذور وأشت تتتال
وخاليا نحل ودفيئات ومزارع س ت تتمك وأغنام ،الخ ،لمزارعي الثروة الحيوانية والنباتية بالتركيز أوال ،على المتض ت تتررين والمنكش ت تتفين
جراء الص تتدمات الطبيعية والموس تتمية ،والحروب وإجراءات االحتالل اإلس ترائيلي وثانيا ،للمزارعين والرياديين من الش تتباب والنس تتاء
وخاصة في المناطق المحتاجة او لسالسل قيمة تستهدف تعزيز الصمود والتشغيل .
تعميم نماذج وممارسات زراعية مستدام وآمنة وصديقة للبيئة :ومعززة لألمن الغذائي وتنافسية المنتجات الوطنية وتسهم بشكل
ملموس في تحس ت تتين دخل االس ت تتر الزراعية وذلك من خالل االرش ت تتاد والتدريب والتوجيه والمش ت تتاهدات وتوفير الدعم المادي الالزم
وتيس ت تتير وص ت تتول المنتجين للش ت تتهادات واألس ت تواق المحلية والتص ت تتدير ،والعمل ايض ت تتا على التوعية البيئة وتعميم نماذج االقتص ت تاد
األخصر.
الضيييغط والمناصيييرة :نركز في عملنا على حشت تتد المزارعين واالطر الزراعية والشت تتركاء الوطنيين والدوليين للضت تتغط على إست ترائيل
للحد من انتهاكاتها لأل ارض ت ت تتي والمياه الزراعية ،والتأثير على الس ت ت تتياس ت ت تتات الوطنية ،ذات العالقة في اس ت ت تتتدامة وتطوير الزراعة،
وخاصتتة الستتياستتات ذات العالقة بحماية المنتج الوطني وموازنة القطاع الزراعي ،والحد من االحتكارات والتوستتع العمراني وتقديم
الخدمات للمزارعين والمنتجين وسياسات التمويل واالقراض ودرء المخاطر للقطاع الزراعي.
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بناء قدرات األطر الزراعية :يشمل عملنا تيسير انخراط النساء والشباب والمزارعين في التعاونيات الزراعية والمجالس واالتحادات
والجمعيات الزراعية وبناء قدراتها التنظيمية والمالية واإلدارية والمعرفية من اجل اوال ،تقديم خدمات لألعضتتاء والمطالبة بحقوقهم
وتنظيم العمل الزراعي وعدالة الوصول الى المصادر والخدمات.
ترويج المنتجات الزراعية وبناء روابط مع األسيييي يواق ،بما في ذلك من خالل نهج تطوير االسيييي يواق اأنظر النهج في سييييييياق
الهدف االسيييتراتيجي األول  :نرتكز في عملنا على تعزيز حوكمة االست ت تواق وتحس ت تتين أداءها وتنافس ت تتية المنتجين فيها ،ال س ت تتيما
صتغار المنتجين والنستاء ،بما يتيح المجال لالستتفادة من فرص التستويق وزيادة حصتتهم من عوائد االنتاج والتستويق .ويتضتمن
هذا –باإلضتافة إلى ما ذكر ستابقا -ايجاد فرص واليات مستتدامة للتستويق العادل لمنتجات صتغار المنتجين من النستاء والشتباب
والرجال ،والترويج للمنتجات المحلية وإقامة المعارض وبناء الروابط بين المنتج والمست ت تتتهلك وتحست ت تتين كفاءة االنتاج وتقلقل الفاقد
منه.

 .2اإلطار االستراتيجي للنتائج
النتائج متوسطة المدى
تبني

.2.1

سياسات وطنية ومحلية
ممكنة

لتنمية

المؤشرات

وانفاذ  .5عدد التشريعات وبنود

الزراعة

والمياه ومدخالت االنتاج
واستدامتها

المخرجات
 .1أبحاث ودراسات سياساتية حول الزراعة واألرض والمياه

التشريعات والبرامج التي تم

معممه على المعنيين

تبنيها او انفاذها من اجل

 .2مقترحات وأوراق سياسات يتم تعميها على المعنيين بالتوافق

تعزيز صمود المزارعين

مع الشركاء.

وحماية المصادر الطبيعية.

 .3االنخراط او استضافة الشبكات واالطر المظالتية
واالئتالف للقطاع الزراعي ودعم مطالبها
 .4حمالت لحشد المزارعين والشركاء للمطالبة بالحقوق
 .5حمالت ضغط ومناصرة
 .6جلسات حوار السياسات والنقاشات الدائرية مع ذوي
العالقة
 .7تيسير انخراط المزارعين في اطر وتعاونيات تقدم الخدمات
لألعضاء وتطالب بحقوقهم.

 .2.2ممارسات
واتجاهات المزارعين
والشباب والمجتمع
المحلي داعمة لتنمية

سالسل القيمة وتعميم

 .6عدد النماذج والممارسات
الزراعية التي يتم تبنيها من

 .1حمالت توعية للمزارعين والشباب حول أهمية الزراعة
وريادة االعمال في القطاع الزراعي

المزرعين في سالسل القيمة  .2مدارس حقلية لنشر المعرفة والتطبيقات الزراعية الفضلى
ا
وعدد المزارعين الذين طبقوها والبيئية
في مزارعهم
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النتائج متوسطة المدى

المؤشرات

مفاهيم االقتصاد

المخرجات
 .3تدريب تقني للمزارعين في اإلنتاج والتسويق وإدارة

األخضر.

المزرعة
 .4توفير ارشاد للمزارعين في نماذج زراعية مستدامة
 .5مشاهدات زراعية لتعميم نماذج زراعية واعدة
 .6دعم مبادرات لتوفير مدخالت انتاج بديلة ومستدامة
 .7بناء قدرات مزودي الخدمات من مختبرات و غيره بحيث
يستطيعون تزودي الخدمة بمستوى عالي و سعر معقول

 .2.3آليات ووسائل
تسويق (نظام السوق)
المنتجات الزراعية في
األسواق المحلية

والخارجية عادلة
وتنافسية

 .7عدد المزارعين المنخرطين  .1حمالت ترويج وتسويق الكترونية وغير الكترونية
في عقود وروابط تسويق

للمنتجات الزراعية الوطنية

مباشر من المزرعة للمستهلك  .2شراكات لتطوير أساليب وأدوات التعبئة والتغليف
او من خالل وسائل التسويق للمنتجات.
االلكتروني او من خالل

 .3حمالت لتفعيل أدوات الرقابة والحماية للمنتج المحلي

العمل الجمعي

الزراعي والوصول للمعلومات.

 .8عدد التدابير المتخذة لتفعيل  .4برامج لتبني شهادات المنتجات (جودة ،جوبل جاب،
حماية المنتج الوطني او

زراعة عادلة...

لتقليل الفاقد من عمليات

 .5تقنيات لتخفيف نسبة الفاقد من عمليات التسويق.

التسويق.

 .6شراكات لدعم الشراء والتسويق التعاوني (الجماعي)
 .7مبادرات محلية لدعم التسويق المباشر من المنتج
للمستهلك.
 .8نظم معلومات االسواق يتم تطويرها لتعزيز شفافية
المعلومات وتحسين قدرة صغار المنتجين للوصول لمعلومات
السوق (أسعار ،مواصفات ،حجم تداول ،إلخ)

 .2.4دعم دولي وعربي

لوقف االنتهاكات

اإلسرائيلية للموارد
الطبيعية وضمان
الوصول اآلمن لها

 .9عدد الق اررات والمواقف التي

 .1شراكات دولية ووطنية إعالمية وزراعية وبيئية وحقوقية

تتبنها الدول والمنظمات

للمطالبة بدعم حقوق الفلسطينيين في األرض والمياه والحد

األممية والدولية التي تطالب من انتهاكات إسرائيل
فيها إسرائيل لوقف

 .2أبحاث وأوراق حقائق حول االنتهاكات اإلسرائيلية لألرض

االنتهاكات لألرض والمياه

والمياه والزراعة

والحركة

 .3تعميم خطاب حول الحق األرض والمياه في المحافل
واللقاءات الدولية.
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المخرجات

المؤشرات

 .4رصد وتوثيق االنتهاكات اإلسرائيلية ذات العالقة في
األرض والمياه
 .5أنشطة إعالمية لوكاالت صحافة واعالم دولية.
 .2.5وصول المزارعين
وخاصة الشباب والنساء
للمصادر المالية الالزمة
لتطبيق انماط زراعة

مستدامة بيئيا واقتصاديا.

.10

عدد الرياديين الذين

 .1احتضان رياديي االعمال

استطاعوا للوصول الى

 .2دعم مالي مباشر لرياديي االعمال

تمويل ألعمالهم الزراعية

 .3تيسير وصول المزارعين لمصادر المالية المتاحة.

الريادية

المسار الثالث ،الحماية االجتماعية
الهدف االستراتيجي الثالث ،تعزيز منعة ووصول الفئات األكثر احتياجا للخدمات االجتماعية والنفسية واالحتياجات اإلنسانية

األساسية ،وخاصة في فترات االزمات والطوارئ استنادا الى مبادئ العمل االنساني.

 .1نهجنا
توفير المساعدات اإلنسانية لألسر األشد فقراً وحاجة :وتشمل المساعدات اإلنسانية جميع االسر واالفراد الذين ال يستطيعون

تلبية احتياجاتهم األساسية من طعام وطاقة ومسكن ،عبر المساعدات النقدية والعينية والمادية ،مع إعطاء حق األولوية لألسرة

العرضة للتهجير والمهجرة واألكثر هشاشة ،وكذلك يشمل ايضا توفير خدمات المياه والصرف الصحي والصحة العامة والبنية
التحتية للمؤسسات االجتماعية لزيادة قدرتها في التعامل مع ظروف الطوارئ.
االرشاد والدعم النفسي واالجتماعي لألطفال واسرهم :وذلك من خالل رزمة من األنشطة المقدمة لألطفال واهاليهم ،لتمكينهم من
المشاركة ،واالندماج في االسرة والمدرسة والمجتمع ،ويشمل ذلك دعم مبادرات مدرسية ،ورفع قدرات األطفال ،واكسابهم مهارات
حياتية للتكيف والتعامل مع ظروفهم ،ودعم نفسي اجتماعي لألطفال (مخيمات/انشطة/رحالت) وانشطة إدارة الحالة.
التوعية المجتمعية بحقوق األطفال :يشمل رزمة من حمالت التوعية المجتمعية للجمعي حول متطلبات حماية األطفال وحمالت
توعية خاصة لشبكات حماية الطفولة وتعزيز قدراتها ودعم المبادرات المجتمعية في مجال الخدمات والتدابير الحمائية لألطفال
بناء قدرات أصحاب الواجبات في مجال حماية الطفولة :ويشمل ذات توفير مصادر معرفية وادلة عمل وتدريب الكوادر في
حماية الطفولة وتأهيل ضباط حماية الطفولة
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توفير خدمات استجابة طارئة لألطفال :من خالل ضباط حماية الطفولة وانفاذ خطط الحماية ضمن برنامج إدارة الحالة وتحويل
وتنفيذ بع

جوانب الخطة العالجية/الحمائية./

الضغط والمناصرة :من خالل الحشد واالنخراط وقيادة ائتالفات وطنية للتأثير على السياسات والتدابير الوطنية الحمائية لألطفال
واالسر ،وضمان توفر بيئة مدرسية واسرية ومجتمعية حامية لألطفال ،ومساءلة أصحاب الواجبات عن التدابير المتخذة لضمان
حماية األطفال وحقوقهم ،وتبني السياسات والمعايير ،وتقديم الخدمات المناسبة ،والتي تصل لجميع األطفال وخاصة في المناطق
المهمشة ولألطفال ذوي اإلعاقة.
ٍ
متساو لدرء
الربط بين االغاثة والتنمية وبناء السالم :بينما نعمل على االستجابة لالحتياجات الملح ة والفورية ،سنعمل بشكل
االتكال على المساعدات اإلنسانية في المستقبل .فهناك حاجة ماس ة للعمل على التعافي االقتصادي وتحقيق االستقرار
وإعادة اإلعمار لمواجهة الطوارئ التنموية في فلسطين للمساهمة ف ي جهود تحقيق العدالة والسالم الذي يصبو إليه الشعب
الفلسطيني ،بما في ذلك تعزيز السلم األهلي .االستجابات التي تركز على التنمية ليس

حاسمة اآلن فحسب ولكنها أثبت

جدواها .وفي هذا السياق ،سنعمل على تعزيز التكاملية بين نشاطاتنا االغاثية والتنموية لضمان أن تكون االستثمارات التي
نقوم بها من خالل جميع برامجنا أك ثر استدامة ،بما في ذلك من خالل التركيز على التخطيط طويل األجل ومبادرات التنمية
المتكاملة.

 .2اإلطار االستراتيجي للنتائج
النتائج متوسطة المدى
 .3.1تبني وانفاذ

المؤشرات
 .11عدد التشريعات

المخرجات
 .3.1.1دراسات وأوراق موقف حول السياسات االجتماعية تم

سياسات برامج (أليات

والتدابير التي تم

انتاجها للتغيير االيجابي في السياسات الوطنية.

عمل) وطنية ومحلية

وعادلة وحامية لحقوق

تبنيها او تفعيلها
لضمان وصول

 .3.1.2حمالت مناصرة مخططة ومنفذة مع ائتالفات وشركاء

الفئات المستضعفة

الفقراء والفئات

السياسات المقرة

والفقيرة

المستضعفة لحقوقها

 .3.1.4برامج بناء قدرات أصحاب الواجب الذين يقدمون خدمات

والحماية االجتماعية.

الحماية االجتماعية تم تنفيذها (للتعديل الحقا من حيث الصياغة)

 .3.1.3حمالت مساءلة اجتماعية حول التزام األطراف في

 .-بناء قدرات (دعم فني ولوجستي) للمؤسسات القاعدية والوطنية

لزيادة جاهزيتها لالستجابة لحاالت الطوارئ (تدريب واعداد خطط)

 –SCLR .3.1.5لجان طوارئ وأجسام مجتمعية تنسيق

واستجابة محلية تم تشكيلها وتعزيز قدراتها للعمل في الطوارئ

 .3.1.6جهود األطراف ذات العالقة في مجال إدارة تدخالت
اإلغاثة على المستوى المحلي والوطني متوافقة مع أولويات

المجتمع في ظروف الطوارئ
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النتائج متوسطة المدى
 .3.2ضمان الوصول

المخرجات

المؤشرات
 .12عدد االسر واالفراد

 .3.2.1توفير االحتياجات الغذائية والتغذوية ( & in-kind

العادل والشامل للفقراء

والمؤسسات الذين

 )vouchersلألسر األقل قدرة للوصول المادي واالقتصادي

واالكثر عو از وتهميشا

تلقوا مساعدات مالية

للغذاء

لخدمات الحماية

وعينية ومادية مباشرة

 .3.2.2توفير مساعدات نقدية لألسر المهجرة قسريا لسد

من مركز معا

االجتماعية

احتياجاتها األساسية في المسكن/المأوى

 .3.2.3تأهيل المسكن لألسر الفقيرة واألكثر هشاشة والعرضة
للتهجير
 .3.2.4ضمان توفير خدمات المياه والصرف الصحي والصحة
العامة وبناها التحتية ومرافقها لألسر والتجمعات األكثر عو از

 .3.2.5ضمان توفير مساعدات عينية غير غذائية NFIs

 .3.2.6تعزيز جاهزية البنى والمرافق المؤسساتية التي تقدم

الخدمات االجتماعية تم تعزيزها للتعامل مع الطوارئ واالدماج
ألصحاب الهمم (مدارس ،مالجئ ،العيادات ،المستشفيات)
.3.3

ضمان

توفير  .13عدد األطفال الذين  .3.3.1رفع قدرات االطفال واكسابهم مهارات حياتية للتكيف

خدمات حماية الطفولة

تلقوا خدمات االرشاد والتعامل مع ظروفهم.

لجميع االطفال

النفسي او االجتماعي  .3.3.2دعم مبادرات مدرسية لتشجيع مشاركة االطفال وتعزيز
قدراتهم
 .14عدد

العاملين

المؤسسات

في  .3.3.3تثقيف أقران لدعم زمالءهم (حلقات توعوية)

 .3.3.4توعية مجتمعية بحقوق الطفل ومتطلبات الحماية

االجتماعية الذين تلقوا  .3.3.5تشكيل ورفع قدرات لجان حماية طفولة مجتمعية
تدريب وتوجيه وبناء  .3.3.6دعم مبادرات مجتمعية لتعزيز الخدمات الحمائية لألطفال
قدرات.

 .3.3.7تنفيذ أنشطة دعم نفسي اجتماعي لألطفال
(مخيمات/انشطة/رحالت/إلخ)

 3.3.8توفير خدمات استجابة طارئة من خالل ضباط حماية
طفولة
 .3.3.9أطفال يتم تحديد خطة حماية لهم ضمن برنامج إدارة
الحالة

 .3.3.10برنامج خدمات االرشاد النفسي
 .3.3.11تعليم مساند لألطفال كجزء من الحماية والتمكين والحد

من المهددات.
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النتائج متوسطة المدى

المخرجات

المؤشرات

 .3.3.12دعم نفسي اجتماعي لألهالي/مقدمي الرعاية لألطفال
لتمكينهم من التعامل مع االطفال وتوفير الحماية.
 .3.3.13تدريبات متخصصة وبرامج بناء قدرات في مجال حماية
الطفولة يتم تصميمها وتنفيذها لصالح المؤسسات االجتماعية

العاملة في مجال حماية الطفولة والعاملين فيها.

المسار الرابع ،المشاركة االجتماعية
الهدف االستراتيجي الرابع ،الشباب والنساء مندمجون في عملية التنمية في مجتمعهم

نهجنا
بناء قدرات الشباب والنساء في تنظيم وإدارة العمل المجتمعي :وتمكينهم بالمعرفة والمهارات القيادية واالتجاهات السلوكية

الالزمة ،وآليات للتكيف مع مجتمعهم والتعامل مع تحديات الواقع ،واالسهام في تغييره نحو األفضل ،وذلك من خالل تنظيم

جلسات ولقاءات ودورات تدريبية للطالئع والشباب والنساء حول مهارات القيادة والمواطنة الفاعلة ،مثل التفاوض ،االتصال
والتواصل ،التعامل مع األقران والبالغين ،دور الشباب والنساء االجتماعي والسياسي في تنمية مجتمعاتهم ،الخ ،وجلسات حول

المهارات الحياتية وآليات التكيف اإليجابي والتعامل مع تحديات الواقع ،وورشات عمل حول قضايا محلية ووطنية تهم الطالئع
والشباب والنساء ،وتنظيم أنشطة من مخيمات صيفية ،مفتوحة ،حمالت وطنية ،رحالت ،معسكرات تخييم ،الخ ،حول دور الطالئع
والشباب في القضايا االجتماعية والوطنية .كما سيعمل المركز على تشجيع المبادرات المجتمعية حول قضايا اجتماعية وثقافية

ورياضية وتنموية تنفذ من قبل الطالئع والشباب على المستوى المحلي والوطني.

دعم المجتمع المحلي من ممثلي مدارس ومؤسسات قاعدية ومجالس محلية وأهالي لقضايا واهتمامات الشباب والطالئع

والنساء :وذلك من خالل إيصال المعرفة والمهارات الالزمة للعاملين في المؤسسات المحلية ،من مدارس ومؤسسات قاعدية،
ومجالس محلي ة ،وأهالي ،حول التعامل مع المراهقين وآليات دعمهم ،باإلضافة إلى تشجيع إنشاء مساحات مجتمعية ثقافية
واجتماعية ورياضية صديقة للشباب والطالئع وتالءم احتياجاتهم التعلمية والتطويرية

 .2اإلطار االستراتيجي للنتائج
النتائج متوسطة المدى

المؤشرات

 .4.1الشباب والنساء

.15

لديهم المعرفة والوعي

والنساء المشاركين في

والتوجه والمهارات

أنشطة التدريب والتوعية والمناصرة/المقترحات السياساتية ،المناظرات والحوار)

للمشاركة الفاعلة في

نسبة الشباب

المخرجات
 .4.1.1بناء قدرات (تدريب بشكل أساسي حول المهارات الحياتية
المواطنة الفاعل القيادة ،جلسات حوارية ،تبادل ،تدريب في الضغط
 .4.1.2تشبيك بين المجموعات واالئتالفات الشبابية والنسوية
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النتائج متوسطة المدى

المخرجات

المؤشرات

التأثير االيجابي في

الذين زادت دافعيتهم

 .4.1.3توفير رزم تدريب وادلة عمل حول المشاركة المجتمعية

مجتمعهم

للعمل المجتمعي

وآليات العمل فيها.

عدد الشباب

 .4.2توفر آطر وفرص

.16

تمكن الشباب والنساء من

والنساء المنخرطين في

لتنفيذها

المشاركة

أنشطة ومبادرات للتنمية

 .4.2.2تشكيل لجان مجتمعية وائتالفات وشبكات ومجموعات

المجتمعية

عدد

 .4.2.1مبادرات الشباب والنساء للتغيير المجتمعي يتوفر الدعم

ضغط وعمل جمعي بين النساء والشباب.

 .4.3المؤسسات القاعدية

.17

لديها القدرات والبرامج

المؤسسات القاعدية

المجتمعية وتعزيز حوكمتها ومشاركة الشباب والنساء في هياكلها

لدعم وتحفيز مشاركة

التي اتخذت إجراءات

الحاكمة (اجراءات سياسات داخلية) وبما يعزز مكانة وحضور

الشباب والنساء

لتعزيز مشاركة الشباب

وتمثيل فيها (الحوكمة)....

القيادية او اإلدارية او

وبناء برامج/خدمات للشباب والنساء ،وتوسيع نطاق عملها ليشمل

في برامجها

مناطق ال يتواجد فيها مؤسسات قاعدية شبابية ونسوية فيه

والنساء في هيئاتها

 .4.3.1بناء القدرات التنظيمية للمؤسسات القاعدية واللجان

 .4.3.2توفير موارد للمؤسسات القاعدية تمكنها من اشراك الشباب

 .4.3.3توفير دعم مالي لبرامج المؤسسات القاعدية بما يمكنها من

تقديم خدماتها

 .4.3.4مدونة سلوك/ميثاق اخالقي للمؤسسات القاعدية
نسبة الزيادة

 .4.5الثقافة المجتمعية

.18

تدعم مشاركة الشباب

في توجهات صناع

والنساء في التنمية

القرار وصناع الراي

 .4.5.2دعم مبادرات رواد التغيير االجتماعي ممن لديهم مواقف

المجتمعة

العام في أهمية

متقدمة في قضايا المساواة والعدالة الجندرية (لكسر الصورة النمطية

المشاركة االجتماعية

 .4.5.1جلسات حوارية ورفع وعي مباشرة مع المؤثرين ،وخصوصا

مع أصحاب الرأي ومن يمتلكون مفاتيح التغيير ()gate keepers

السلبية للنساء والشباب)

للشباب والنساء.
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المسار الخامس ،بناء قدرات معاً
الهدف االستراتيجي الخامس ،تطوير قدرات المركز لتعزيز فاعليته وكفاءته واستدامته وجودة خدماته..

 .1نهجنا
من أجل تحستتين قدراتنا ،ستتنعطي أولوية كبيرة لتميكن الهيئات الحاكمة والقيادية في المركز من القيام بدورها بفاعلية ،من خالل
تفعيل وتوستتيع عضتتوية الهيئة العامة وتعزيز دور مجلس اإلدارة في دعم الكادر التنفيذي ،والتواصتتل بشتتكل دوري مع الموظفين.
من ناحية أخرى ،ستتنركز على تعزيز مصتتادرنا الداخلية البشترية والمالية ،وعالقاتنا الخارجية تجاه تحقيق رستتالة وأهداف المركز،
من خالل تطوير ستتياستتات وأنظمة إدارة المصتتادر البش ترية والمالية وشتتؤون الموظفين والمشتتتريات ،والمعلومات ،وتدريب وتحفيز
الموظفين ،وتوفير المصتادر المالية ،والمشتاركة في اللجان واالئتالفات الوطنية والدولية ذات العالقة بمجاالت عمل المركز .كما
نرى من أهم أولوياتنا الحفاى على وحدة المركز ،والتكامل بين الض ت ت ت تتفة وغزة ،واالس ت ت ت تتتثمار في البناء الداخلي ،وتحس ت ت ت تتين التعلم
المش ت ت تتترك ،وبناء المعرفة ،من خالل تطوير أدلة عمل للبرامج الرئيس ت ت تتية وتطوير نظام رقابة وتقييم ومتابعة ورقابة فعالة ،والتعلم
المبني على النتائج.

 .2اإلطار االستراتيجي للنتائج
النتيجة متوسطة المدى

 .5.1الهيئات الحاكمة
والقيادية في المركز
أكثر فاعلة في تحقيق

رسالة المؤسسة.

المخرجات

المؤشرات
 .19نسبة الزيادة في عدد

 .1.5.1عضوية الهيئة العامة موسعة ومفعلة ونشطة في

األنشطة واألعمال التي

فعاليات المؤسسة.

يساهم فيها اعضاء الهيئة

 2.5.2عضوية أوسع للشباب والمرأة في الهيئة العامة.

العامة ومجلس اإلدارة وذات  .1.5.3مجلس اإلدارة منخرط في دعم اإلدارة وتوسيع الشبكات
عالقة في عمل المركز.

وفتح آفاق جديدة للتمويل.

 .1.5.4تفعيل دور اللجان المنبثقة عن الهيئة العامة
 .1.5.5وظيفة الرقابة الداخلية مفعلة

 .5.2مصادر المركز
وأنظمته وعالقاته

الخارجية معززة تجاه

تحقيق رسالته وأهدافه.

 ,20عدد الموظفين الذين  .5.2.1أوراق السياسات المتعددة ،وأنظمة إدارة المصادر البشرية

يشيرون إلى تطور مهني في والمشتريات والمالية والمعلوماتية والمتابعة ،والضغط والمناصرة،
مجاالت محددة مرتبطة في مطورة ومحدثة ومتناغمة ومعممة وملتزم بها (إضافة الى تطوير
عملهم

كنتيجة

للتدريب مصفوفة االتصال والصالحيات ،والوصوف الوظيفية ،توحيد

والتوجيه الذي حصلوا عليه .وتطوير نظام تقييم األداء الوظيفي... ،الخ)

 .21نسبة الزيادة في عدد  .5.2.2أتمتة االعمال المتعلقة بشؤون الموظفين والمشتريات.

الممولين في نهاية كل عام .5.2.3 .وضع استراتيجية عمل خاصة في تجنيد وتنوع واستدامة
المصادر المالية من مصادر ذاتية ومنح وشراكات طويلة المدى
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النتيجة متوسطة المدى

المخرجات

المؤشرات

 .22نسبة رضا الشركاء عن  5.2.4أوراق السياسات المتنوعة تم تطويرها وتحديثها والعمل بها
العالقة بالمركز.

 .5.2.4خطة تطوير بناء قدرات للكادر محدثة سنويا بناء على

 .23عدد األدلة واألنظمة التقييم السنوي ودراسة االحتياجات التدريبية ومنظومة القيم
االدارية والمالية والمؤتمتة ومخصص لها مصادر مالية.

التي جرى تطويرها أو  5.2.5المركز مشارك فاعل ومستدام في اللجان واالئتالفات
تحديثها

الوطنية واالقليمية والدولية ذات العالقة بمجاالت عمل المركز
وتضمين ذلك في الوظائف والمهام لكوادر معا.
 .5.2.6لجنة موظفين فاعلة في الحوار مع اإلدارة ومجلس اإلدارة
في قضايا الموظفين.

 .5.2.7مراجعة وانفاذ نظام الشكاوى على المستوى الداخلي
والخارجي.
 5.2.8خلوة استراتيجية لمراجعة الوثيقة االستراتيجية والوقوف
على ما تم إنجازه والدروس المستفادة تم تنفيذها.
.24التقارير السنوية تشمل

 .5.3.1تعزيز دور مدراء البرامج في تناغم المش تتاريع واألنش تتطة

معلومات واضحة حول مدى

لتحقيق النتائج.

التقدم تجاه تحقيق النتائج

 .5.3.2الرصت ت ت ت تتد والتوثيق والتعميم لنهج وأدلة العمل لألنشت ت ت ت تتطة

متوسطة األمد والمخرجات.

الرئيسة

 .3.5المعرفة والتعلم

 .25الموظفون والشركاء

 .5.3.3نظام رقابة وتقييم والتعلم مبني على النتائج االستراتيجية

أكثر فاعلية.

وضوح سياسات واجراءات

 .5.3.4آليات لتبادل المعرفة والدروس المستتتفادة على المستتتوى

العمل المعمول بها في

الداخلي ومع الشركاء.

المركز.

 .5.3.5نظام المعلومات البرامجية والمش تتاريع PMISتم تطويره

المشترك في المركز

والمستهدفون يشيروا الى

والبرامجية.

والعمل به.
.5.3.6
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الجزء السابع :تدابير التنفيذ
بناء القدرات الذاتية وتضمين نهج التنمية المجتمعية في شتى برامج المركز
س ت ت تتنس ت ت تتمر في العمل على تطوير آليات ومنهجيات عمل وأدلة إجراءات واض ت ت تتحة ،وخاص ت ت تتة بالمراحل المختلفة والمرتبطة بنهج
التنمية المجتمعية ،لتشتتمل الحشتتد المجتمعي ،تحديد االحتياجات ،تحديد األولويات التنموية ،تطوير أفكار المشتتاريع وتصتتميمها،
والرقابة عليها وتقييمها بالمش ت ت ت ت تتاركة ،باإلض ت ت ت ت تتافة إلى تدريب الطواقم على مبادئ نهج التنمية المجتمعية وأدلة العمل واإلجراءات
الخاصة بجميع المراحل.

تطوير وتعزيز مهام ووظائف رئيسية لعمل المركز
 .1تعزيز مهمة اوظيفة function/إدارة البرامج
تعتبر هذه الوظيفة من الوظائف الرئيستية للمركز حيث تناط بها مستؤوليات ومهام لتحقيق األهداف اإلستتراتيجية األربعة االولى،
لكونها تتعلق بدورة حياة البرامج والمشاريع التي ينفذها المركز .وبشكل محدد تتمحور هذه الوظيفة بالمسؤوليات التالية:
▪

اإلشتراف والرقابة على تنفيذ برامج المركز المختلفة والتنستيق بينها في الضتفة الغربية وقطاع غزة ،والتقرير عنها بشتكل
مباشر للمدير العام.

▪

العمل على ترجمة خطط المركز التنفيذية وأهدافه إلى برامج ومشاريع تطبيقية مختلفة.

▪

إعداد مش تتاريع الموازنات للبرامج المختلفة بالتنس تتيق مع مس تتؤولي البرامج والمش تتاريع ومع المدير المالي للمركز ،ورفعها
للمدير العام.

▪

مراجعة تقارير األنشطة الشهرية والدورية ،ورفعها للمدير العام.

▪

المشاركة في تقييم البرامج المختلفة والمشاريع التابعة لها.

▪

تقييم موظفي البرامج والمشاريع والمسئولين عنهم بشكل مباشر.

▪

تطوير افكار ومقترحات المشاريع والبرامج.

▪

المشاركة في إعداد الخطط التطويرية ،ومقترحات السياسات واالستراتيجيات للمركز.

▪

تمثيل المركز حيثما اقتدت الحاجة وتقديم تقرير عن ذلك.

▪

المراجعة الدورية لخطط العمل ،خطط المشاريع والتأكد من حسن التنفيذ ومطابقتها للخطة االستراتيجية.

▪

مراجعتة اتفتاقيتات المشت ت ت ت ت ت تتاريع ،وتطتابق ميزانيتاتهتا مع التنفيتذ بشت ت ت ت ت ت تكتل دوري منتظم ،والتتأكتد من إعتداد ورفع تقتاريرهتا في
الموعد المحدد.

تطوير مهمة اوظيفة function/العالقات العامة وتجنيد المصادر التمويلية اFundraising
يناط في هذه الوظيفة سلسلة من المهام في إطار األهداف األدائية التالية:
43

▪

تطوير عالقات المركز مع المؤسسات الممولة المحلية والدولية والعربية.

▪

كتابة مقترحات المشت ت ت تتاريع التمويلية بما يتوافق مع النماذج المست ت ت تتتخدمة في المؤس ت ت تتست ت ت تتات التمويلية ،وانست ت ت تتجاما مع الخطة

▪

عكس رسالة وعمل المركز للمؤسسات الممولة والمهتمة بعمل المركز محليا وخارجيا.

االستراتيجية.

تطوير مهمة اوظيفة function/البحث والمناصرة على المستوى الوطني والدولي
تعتبر هذه الوظيفة هي أستتاس عمل المركز ويناط بها ستتلستتلة من المهام والمستتؤوليات المتعلقة تصتتميم وتنفيذ حمالت المناص ترة
على المستوى الوطني والدولي .وتعمل هذه الوظيفة على المساهمة في تحقيق ألهداف االستراتيجية األربعة األولى:
▪

تصتميم وتنفيذ وتقييم حمالت مناصترة دولية ووطنية منفذة وفق األولويات حول قضتايا حقوقية (الحق في الوصتول إلى
المص ت تتادر ،والحق في التعليم وانتهاكات جيش االحتالل اإلس ت ترائيلي اتجاه الطالب في مناطق (ج) في الض ت تتفة الغربية

والمناطق المحظورة في قطاع غزة ،اعادة اعمار غزة ،الخ).
▪

تنظيم رحالت تعريفية للمناطق المهمشتة والتي تستتهدف صتناع رأي فلستطينيين ودوليين ،وبمشتاركة المؤستستات واللجان
المحلية في التجمعات التي يستهدفها المركز.

▪

توفير الدعم اللوجس ت تتتي والفني للناش ت تتطين المجتمعين للمطالبة بحقوقهم الجماعية والفردية ،من خالل التدريب وتيس ت تتير

▪

دعم تشكيل لجان مجتمعية مشكلة من ناشطين شباب ونساء وقادة مجتمعين ومؤسسات قاعدية محلية ،و توفير الدعم

عملية التشبيك مع المؤسسات واألطراف المعنية على المستوى المحلي
اللوجستي والفني لتشكيل اللجان وتنظيم أعمالها.
▪
▪

المشاركة في اللجان واالئتالفات والشبكات والمجموعات التخصصية القطاعية ( )sector groupsالوطنية والدولية.

إعداد ونشتتر اوراق عمل ود ارستتات وأفالم حوال المناطق المهمشتتة وقضتتايا انتهاكات الحقوق االجتماعية والستتياستتية التي
تتعرض لها هذه المناطق والفئات المهمشة.

تفعيل مهمة اوظيفة function/التخطيط ،الرقابة ،التقييم واعداد التقارير <Planning, Monitoring
Evaluation & Reporting

تعتبر وظيفة التخطيط الرقابة والمتابعة والتقييم واعداد التقارير ،ضت ت ت تترورية بهدف تحست ت ت تتين التعلم داخل المركز ومست ت ت تتاندة اإلدارة
التنفيذية في متابعة ستتير االنشتتطة وتتبع مؤشترات قياس األداء وفق الخطة االستتتراتيجية ،وتحستتين نوعية التقارير المقدمة لجميع
األطراف المعنية ،وبشكل محدد تهتم الوظيفية بما يلي:
▪

التتأكتد من مراقبتة وتقييم التقتدم المنظم حول مؤشت ت ت ت ت ت تترات النتتائج والمخرجتات ،وأن التتدختل إلجراء تعتديالت يكون في الوقت
المناس تتب ،إذا ما دع

الحاجة ،ويتطلب ذلك بالتالي متابعة وض تتمان تنفيذ إطار الرقابة والتقييم للخطة االس تتتراتيجية ،وذلك

من خالل قياس المؤشرات على مستوى النتائج المتوسطة األمد والمخرجات ،بالتعاون مع الدوائر المختلفة في المركز.
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▪

التركيز على الدروس مس ت ت ت ت ت تتتفادة ،والتي يتم توثيقها على ش ت ت ت ت ت تتكل معرفة ومواقف وخبرات ،لتش ت ت ت ت ت تتكل إطا ار قويا بحيث يمكن
االستفادة منه عند تحديد سياسات وتوجهات الجمعية االستراتيجية أو تصميم أو تنفيذ تدخالتها المستقبلية.

▪

توفير المعلومات للمدير بشكل دوري (شهري وفصلي وسنوي) حول مدى التقدم باتجاه النتائج والمخرجات.

▪

المتابعة واإلشراف على عملية تقييم البرامج والمشاريع.

▪

متابعة تطوير نظام الرقابة والتقييم وتطبيقه ،من خالل عملية تشاركية.

▪

تطوير قدرات طواقم المركز فيما يتعلق بالرقابة والتقييم.

▪

تنظيم وتوفير الدعم التقني والمعلومات الالزمة لعملية المراجعة االستراتيجية السنوية للمركز.

▪

تقديم الدعم التقني للبرامج والمشاريع حول وضع خطط الرقابة والتقييم الخاصة بهم.

تعميم االستراتيجية
حتى يتمكن المركز من تعميم إطار هذه االستراتيجية داخليا على مستوى الهيئة العامة وكادر المؤسسة ،وخارجيا ما بين جميع
األطراف المعنية من شركاء ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات حكومية وممولين ،ال بد من القيام بمجموعة من األنشطة كما
هو موضح أدناه:
▪

عقد اجتماع مع الهيئة العامة لمناقشة محاور اإلستراتيجية.

▪

عقد اجتماع ما بين مجلس اإلدارة وكادر المؤسسة لعرض المحاور واألولويات االستراتيجية والمخرجات واألنشطة.

▪

عقد لقاء مع الشت ت تتركاء الرئيست ت تتيين للمركز والمؤس ت تتست ت تتات المعنية والممولين لنقاش محاور اإلست ت تتتراتيجية بهدف نقاشت ت تتها علنا
وتعميمها وتقليل االزدواجية مع المؤسسات األخرى.

▪

تعميم الخطة االستراتيجية على صفحة االنترن

الخاصة بالمركز.

وضع الخطط السنوية والموازنات التفصيلية
في الربع األخير من كل عام ،س تتيقوم المركز بعملية تخطيط س تتنوي ض تتمن إطار اس تتتراتيجيته الحالية ،وذلك من خالل الخطوات
التالية:
▪

تقييم البرامج واألنش تتطة واالنجازات التي تحقق

والعقبات على ص تتعيد البيئة الداخلية والخارجية من خالل س تتلس تتة من ورش

العمل والتقارير بمشاركة األطراف المعنية.
▪

مراجعة التزامات المؤسسات تجاه المشاريع والعقود الموقعة لتنفيذ المشاريع وتحديد الموارد المالية المتاحة.

▪

مراجعة وتحديد األهداف السنوية والمخرجات واألنشطة بمشاركة جميع األطراف المعنية.

▪

وضع الخطط التفصيلية التي تبين األنشطة واإلطار الزمني والموازنات الالزمة.
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إدارة المخاطر
حددت عملية التخطيط االستراتيجي مجموعة من المخاطر الناتجة عن تفاعل العوامل الخارجية في بيئة عمل المركز الخارجية
والتي قد تؤثر على مسارات التغيير الخمسة التي حددها المركز لنفسه في خطته االستراتيجية  .2026-2022يستعرض الجدول
التالي أهم هذه المخاطر ،وتداعياتها على النتائج االستراتيجية ،وسبل التعامل معها في إطار إدارة تنفيذ الخطة االستراتيجية.
المخاطر

تأثيرات الخطر على مسارات التغيير

االحتمالية

تبني حكومة

مدى تأثير عالي

متوسطة

االحتالل لسياسات
جديدة تمنع أو تحد
بشكل أكبر من
الحركة داخل الضفة
الغربية وقدرة
المؤسسات للعمل في
المناطق الخاضعة
للسيطرة االسرائيلية
الكاملة ،وتضيف
معوقات جديدة على
الصادرات والواردات
من وإلى قطاع غزة

تدابير التعامل مع الخطر
•

االحتالل االسرائيلي الخاصة بحرية الحركة

 .1عدم تمكن المؤسسات االهلية –بما فيها

وحرية عمل المؤسسات االهلية في المناطق

مركز معا -من تنفيذ االنشطة المخططة ،ال

المستهدفة.

سيما تلك التي تتضمن أعمال تطوير البنى
التحتية

في

المناطق

الخاضعة

الرقابة المستمرة على سياسات واجراءات

•

للسيطرة

تعزيز أنشطة المناصرة في مناطق العمل من
خالل توثيق االجراءات والسياسات الجديدة

االسرائيلية.

وتأثيرها على تنفيذ البرامج الممولة وعلى الفئات

 .2عدم التمكن من تنفيذ البرامج واالنشطة في

المستفيدة ،واستخدام هذه االدلة للضغط على

المدد الزمنية المخططة نتيجة لمعوقات جديدة.

الممولين والمجتمع الدولي التخاذ مواقف تدين

 .3ارتفاع تكاليف تنفيذ البرامج عما كان مخططا

هذه االجراءات والتدخل لدى حكومة االحتالل

نتيجة لإلجراءات الجديدة.

للتراجع عنها.
•

 .4تدهور االوضاع االقتصادية واالجتماعية في

التواصل المستمر مع الممولين لبيان تأثيرات
االجراءات على خطط تنفيذ البرامج ومددها

المجتمعات المستهدفة ،بما يزيد من الحاجة

الزمنية ،وذلك للتوافق على تعديل الخطط

لتدخالت إغاثية وحمائية ،ويقلل من مالئمة

والموازنات بناء على ذلك.

البرامج التنموية الحتياجات هذه التجمعات.

•

 .5تراجع كبير لفرص نجاح برامج تطوير

حشد الموارد االضافية و/أو إعادة تخصيص ما
هو متاح منها لبرامج التنمية ،بالتوافق مع

االسواق القائمة على تعزيز فرص التصدير و/أو

الممولين ،ألغراض اإلغاثة والحماية ،والحفاى

استثمار القطاع الخاص.

على المنجزات.
•

في سياق برامج تطوير االسواق ،إعادة تصميم
هذه البرامج ،بالتوافق مع مموليها وبناء على
االدلة آنفة الذكر ،بما يحفز الحفاى على
استثمارات القطاع الخاص التي تم دعمها من
خالل هذه البرامج ودعم استدامة العالقات ،بما
في ذلك من خالل تقديم الدعم المادي وتقديم
الحوافز االضافية.
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المخاطر
تدهور

الوضع

االقتصادي
واالجتماعي

نتيجة

لعوامل السياسة

تأثيرات الخطر على مسارات التغيير

االحتمالية

مدى تأثير عالي

متوسطة

تدابير التعامل مع الخطر
•

تعزيز عمل المركز في مجال رصد التدهور في
االوضاع المعيشية واستخدام ذلك في أنشطة

 .1ضعف إيرادات السلطة وانعكاسه على قدراتها

الضغط والمناصرة التي يقوم بها المركز.

في توفير الخدمات للمواطنين يزيد من الحاجة

•

لتدخالت من القطاع االهلي لتقديم الخدمات

تعزيز جهود المركز في حشد التمويل لالستجابة
الطارئة الحتياجات الفئات االكثر عو از في

االجتماعية المباشرة للمواطنين.

المناطق المستهدفة من برامج المركز التنموية

 .2أولويات المواطنين وخاصة في غزة ستتركز

المختلفة.

في التشغيل والمساعدات اإلنسانية ،وتبتعد عن

•

االهتمام بقضايا المشاركة والتمكين والشأن العام

إعادة تخصيص ما هو متاح من موارد برامج
التنمية -بالتوافق مع الممولين -ألغراض اإلغاثة

األخرى.

والحماية ،والحفاى على المنجزات.

 .3نفس التأثيرات المذكورة في الخانة السابقة.

•

التواصل المستمر مع الممولين للتوافق على
تعديل الخطط والموازنات لضمان المحافظة على
مالئمة البرامج الحتياجات وواقع الفئات
المستهدفة.

•

في سياق برامج تطوير االسواق ،إعادة تصميم
هذه البرامج –بالتوافق مع مموليها وبناء على
االدلة آنفة الذكر -بما يحفز الحفاى على
استثمارات القطاع الخاص التي تم دعمها من
خالل هذه البرامج ودعم استدامة العالقات ،بما
في ذلك من خالل تقديم الدعم المادي وتقديم
الحوافز االضافية.

السياسات واالجراءات
الحكومية تضع
عقبات إضافية تهدد
حرية واستقاللية عمل

مدى تأثير عالي

بروز البعد العشائري

مدى تأثير متوسط

(حالة االستقطاب)

 .1رف

الق اررات

التي تقيد مؤسسات المجتمع المدني.

االستراتيجية

المؤسسات االهلية

المجتمع نحو اليمين

المجتمعية للمطالبة بالعدول عن بع

 .1عدم القدرة على حشد التمويل الالزم لتنفيذ

 .2عدم القدرة على تنفيذ المشاريع على األرض

بديال للقانون ونزعة

منخفضة

•

العمل مع االئتالفات والشبكات والحراكات

منخفضة

•

تعزيز العمل والشراكة مع المؤسسات المحلية
لرفع الوعي بالحقوق وتأثرها السلبي بالعرف

مجتمعي لبرامج تمكين وحماية المرأة،

العشائري.

بما يعيق تنفيذ البرامج

وتأثيرات ذلك على
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المخاطر

تأثيرات الخطر على مسارات التغيير

القدرة على تنفيذ

 .2تعرض موظفي المركز والمستفيدين للمخاطر

أجندة العدالة

االجتماعية.

والمساواة ،وتغيير

االحتمالية

تدابير التعامل مع الخطر
•

المستهدفة ووضع الخطط للحد من هذه
المخاطر.

المفاهيم المجتمعية

ازدياد شروط التمويل
المشروط بما يحد من
المساحة المتاحة
للمجتمع المدني.

دراسة

المخاطر

على

الموظفين

والفئات

متوسطة

مدى تأثير عالي

•

تكثيف جهود حشد التمويل من ممولين غير
تقليديين.

 .1عدم الحصول على التمويل من بع

•

الممولين الرئيسيين.

العمل مع االئتالفات والشبكات والحراكات
المجتمعية لتوثيق آثار التمويل المشروط على
استقاللية المجتمع المدني الفلسطيني.

تفاقم األوضاع
الصحية نتيجة
لجائحة كورونا وما
ينتج عنها ظواهر
اقتصادية واجتماعية
تحد من امكانية تنفيذ
البرامج و/أو
فاعليتها.

منخفضة

مدى تأثير متوسط

•

الفئات المستهدفة ،وبما يضمن السالمة لهذه

 .1قيود الحركة والتجمع تعيق أو تمنع تنفيذ
بع

الفئات وموظفي المركز.

االنشطة.

•

 .2تغير أولويات المجتمع بعيدا عن االولويات
التي صمم

من أجلها بع

وضع خطط بديلة لتنفيذ االنشطة بالشراكة مع

إعادة تخصيص المصادر لالستجابة الطارئة قدر
المستطاع.

البرامج.

•

 .3زيادة المشاكل االجتماعية

زيادة وتيرة االنشطة التي من شأنها معالجة
أسباب المشاكل االجتماعية المرتبطة بالجائحة.

•

تعزيز جهود حماية االطفال والنساء ،بما في ذلك
من خالل رصد أوضاع هذه الفئات
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