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 املركز الفلسطيني للدميقراطية و حل النزاعات

التقرير اإلداري السنويالتقرير اإلداري السنوي   
 املركز هو مؤسسة غير حكومية ال تهدف للربح، نشأ و تطور من خالل جهد مجموعة 
أفكار  لتطبيق  عربي  فلسطيني  منوذج  لتكوين  الساعي  الفلسطيني  الشباب  من 
الدميقراطية و حل النزاعات. وفي ظل سعي هذه اموعة لتأسيس مؤسسة فلسطينية 
الهوية، عاملية األداء، مت تسجيل املركز بصورة رسمية لدى وزارة العدل الفلسطينية سنة 
1998 كمؤسسة غير حكومية، مهمتها خدمة اتمع الفلسطيني من خالل تعزيز دور 

اتمع املدني.

 الرؤية و الرسالة:  الرؤية و الرسالة: 
 أوالً:  أوالً:  احملور اخلارجي لإلستراتيجية:  احملور اخلارجي لإلستراتيجية: 

أ. رؤية خارجية للمركز الفلسطيني للدميقراطية وحل النزاعات:أ. رؤية خارجية للمركز الفلسطيني للدميقراطية وحل النزاعات:
 يعمل املركز الفلسطيني للدميقراطية وحل النزاعات من أجل فلسطني دميقراطية، 
حيث يتم تعبئة ومتكني املواطنني من احلياة بكرامة واحترام متبادل حتت حكم وسيادة 
القانون. وحيث يكون املواطنني مع احلكومة قادرين على مباشرة مسئولياتهم لتحقيق 

العدالة، احلماية، التطور والنمو. 

ب. رسالة املركز نحو اتمع (الرسالة اخلارجية): ب. رسالة املركز نحو اتمع (الرسالة اخلارجية): 
الدميقراطية  اخلبرة  في  النزاعات  وحل  للدميقراطية  الفلسطيني  املركز  يستثمر 
للمجتمع الفلسطيني من خالل مساندة وتطوير نظام احملاسبة العامة. حيث يتم العمل 
على برنامج متكامل يتكون من تعبئة وحتريك اتمع باإلضافة إلى بناء القدرات بحيث 
اتمعية.  والقضايا  املسائل  الذاتية حلل  قدراتهم  الثقة في  بناء  املواطنني من  يتمكن 
سياسية  تبعية  أي  عن  وبعيداً  اتمع،  ثقة  على  للحصول  فعال  دور  أخذ  وبالتالي 
اتمعية.  والقضايا  املسائل  الذاتية حلل  قدراتهم  الثقة في  بناء  املواطنني من  يتمكن 
سياسية  تبعية  أي  عن  وبعيداً  اتمع،  ثقة  على  للحصول  فعال  دور  أخذ  وبالتالي 
اتمعية.  والقضايا  املسائل  الذاتية حلل  قدراتهم  الثقة في  بناء  املواطنني من  يتمكن 

جامدة. ولتحقيق هذه الرسالة، يعمل املركز الفلسطيني مع املؤسسات الرسمية وغير 
الرسمية، لتمكينهم والعمل معهم لالستجابة بفعالية ومسئولية ملتطلبات مجتمع 

مدني أكثر وعياً وفعالية. 
الرسمية، لتمكينهم والعمل معهم لالستجابة بفعالية ومسئولية ملتطلبات مجتمع 

مدني أكثر وعياً وفعالية. 
الرسمية، لتمكينهم والعمل معهم لالستجابة بفعالية ومسئولية ملتطلبات مجتمع 

ج. إستراتيجيات البرنامج اخلارجي: ج. إستراتيجيات البرنامج اخلارجي: 
أثر فعال وعالي لتطوير  ذو  برنامج  املتمثل في  العام  الهدف  إلى حتقيق  املركز  يسعى 
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الدميقراطية. على أن يحقق نتائج وأثر قابل للقياس، وذلك من خالل: 
-  حكم قابل للمسائلة. - حتسني وتطوير اخلدمات العامة. 

-  احلد من العنف السياسي وتقليله.
-  مواطنني نشطني وفاعلني.

-  إستراتيجية متويل متنوعة.

 ثانياً: احملور الداخلي لإلستراتيجية:  ثانياً: احملور الداخلي لإلستراتيجية: 
 أ. الرؤية الداخلية: أ. الرؤية الداخلية:

للتميز  منوذجا  يكون  ألن  النزاعات  وحل  للدميقراطية  الفلسطيني  املركز  يسعى 
التي  الطريقة  على  البرامجي  وتركيزه  املركز  قيم  وتنعكس  ربحية.   غير  كمؤسسة 
في  وحريته  السياسية  استقالليته  عن  الدفاع  في  املركز  ويستمر  داخلياً،  بها  يعمل 
التي  الطريقة  على  البرامجي  وتركيزه  املركز  قيم  وتنعكس  ربحية.   غير  كمؤسسة 
في  وحريته  السياسية  استقالليته  عن  الدفاع  في  املركز  ويستمر  داخلياً،  بها  يعمل 
التي  الطريقة  على  البرامجي  وتركيزه  املركز  قيم  وتنعكس  ربحية.   غير  كمؤسسة 

العمل كمؤسسة مستقلة بالكامل والتصميم على ذلك.  كما يتم احلفاظ على عالقة 
الشراكة الفعالة والديناميكية مع الشركاء األساسيني، وهذا يشمل الشركاء املمولني 
املركز  رسالة  حتقيق  في  ومسئولية  بفعالية  العاملون  يساهم  كما  فنياً.   والداعمني 
الشراكة الفعالة والديناميكية مع الشركاء األساسيني، وهذا يشمل الشركاء املمولني 
املركز  رسالة  حتقيق  في  ومسئولية  بفعالية  العاملون  يساهم  كما  فنياً.   والداعمني 
الشراكة الفعالة والديناميكية مع الشركاء األساسيني، وهذا يشمل الشركاء املمولني 

للوصول وبناء تغيير اجتماعي ودميقراطي في فلسطني.  ويتم ضمان ذلك من خالل بنية 
مؤسسية تضمن الشفافية واحملاسبة واالستمرارية املؤسسية.  كما يجري توجيهها 

مبنهج استراتيجي لضمان النوعية واملفعول.
ب. الرسالة الداخلية: ب. الرسالة الداخلية: 

وإدارية  تنظيمية  بنية  في  النزاعات  وحل  للدميقراطية  الفلسطيني  املركز  يستثمر 
فعالة ومسئولة، ويضمن هذا االستثمار تدريب العاملني، إعادة الهيكلة، ودعم مجلس 
اخلاصة  الرؤية  لتحقيق  االستثمار استراتيجياً  للتطوير.  وسيتم تخصيص هذا  اإلدارة 
فعالة ومسئولة، ويضمن هذا االستثمار تدريب العاملني، إعادة الهيكلة، ودعم مجلس 
اخلاصة  الرؤية  لتحقيق  االستثمار استراتيجياً  للتطوير.  وسيتم تخصيص هذا  اإلدارة 
فعالة ومسئولة، ويضمن هذا االستثمار تدريب العاملني، إعادة الهيكلة، ودعم مجلس 

بالتميز واإلبداع املؤسسي والبرامجي.  ويلتزم املركز بتعزيز قدراته للدخول إلى مجاالت 
أكثر تنوعاً للتمويل، كما يعمل املركز على حتسني قدراته في مجال املعلومات والتقارير 
بالتميز واإلبداع املؤسسي والبرامجي.  ويلتزم املركز بتعزيز قدراته للدخول إلى مجاالت 
أكثر تنوعاً للتمويل، كما يعمل املركز على حتسني قدراته في مجال املعلومات والتقارير 
بالتميز واإلبداع املؤسسي والبرامجي.  ويلتزم املركز بتعزيز قدراته للدخول إلى مجاالت 

لتلبية احتياجات املمولني والداعمني الفنيني والشركاء اآلخرين. 
 ج. أهداف وإستراتيجيات البرنامج الداخلي:  ج. أهداف وإستراتيجيات البرنامج الداخلي: 

يسعى املركز إلى حتقيق الهدف العام املتمثل في تكوين منوذج للتميز املؤسسي، وذلك 
بأن يتم النظر للمركز كمؤسسة فاعلة من مؤسسات اتمع املدني الرائدة واملستقلة 

كنموذج للتميز املؤسسي والشفافية، وذلك من خالل: 
- إدارة داخلية فعالة. 

- بنية تنظيمية فعالة. 
- تعزيز الشراكة. -فريق عمل ذو مستوى أداء مرتفع. 

2005ويالحظ هنا أن هناك توافق كامل بني إستراتيجية العمل قبل العام 2005ويالحظ هنا أن هناك توافق كامل بني إستراتيجية العمل قبل العام 2005، واإلستراتيجية 
حيث  من  اختالف  يوجد  ال  العملي،  الصعيد  وعلى  القادمة.   الثالث  للسنوات  اجلديدة 
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النتيجة النهائية ولكن االختالف يكمن في آليات العمل.  حيث أن اإلستراتيجية اجلديدة 
هي امتداد وتطوير للسابقة التي مت وضعها في إطار مهني متطور يساعد على تطوير 
اخلطط التفصيلية املستقبلية للمركز.  باإلضافة إلى أنها تفرض إعادة صياغة للهيكل 
ولكن  جوهري  تغيير  أي  يحدث  لم  أنه  حيث  العمل.   مجاالت  حسب  ليس  التنظيمي 
كانت هناك عملية إعادة الصياغة في كيفية التعاطي مع هذه األنشطة.  ويجري في 
اإلستراتيجية اجلديدة حتويل التقسيم بحيث يصبح مبنياً على البرنامج والنشاط، بعد 
كانت هناك عملية إعادة الصياغة في كيفية التعاطي مع هذه األنشطة.  ويجري في 
اإلستراتيجية اجلديدة حتويل التقسيم بحيث يصبح مبنياً على البرنامج والنشاط، بعد 
كانت هناك عملية إعادة الصياغة في كيفية التعاطي مع هذه األنشطة.  ويجري في 

أن كان مبنياً على أساس الوظيفة في اإلستراتيجية السابقة. 
اإلستراتيجية اجلديدة حتويل التقسيم بحيث يصبح مبنياً على البرنامج والنشاط، بعد 

أن كان مبنياً على أساس الوظيفة في اإلستراتيجية السابقة. 
اإلستراتيجية اجلديدة حتويل التقسيم بحيث يصبح مبنياً على البرنامج والنشاط، بعد 

 مجاالت عمل املركز:  مجاالت عمل املركز: 
يعمل املركز في ااالت التالية: 

اجليل  ومهارات  وقيم  اجتاهات  على  اإليجابي  التأثير  خالل  من  والتعليم  التربية   .1
الناشئ. 

وأسرياً  فردياً  النزاعات  وحل  اإلرشاد  خدمات  لتقدمي  املباشر  اتمعي  العمل   .2
ومجتمعياً. 

وأسرياً  فردياً  النزاعات  وحل  اإلرشاد  خدمات  لتقدمي  املباشر  اتمعي  العمل   .2
ومجتمعياً. 

وأسرياً  فردياً  النزاعات  وحل  اإلرشاد  خدمات  لتقدمي  املباشر  اتمعي  العمل   .2

3. التطوير اإلداري للمؤسسات الفلسطينية اتلفة.
 4. العمل املدني لتشجيع مشاركة املواطنني في صناعة القرار.

  أهدافنا: 
أثر  ذو  الدميقراطية  لتطوير  برنامج  هو  لتحقيقه  املركز  يسعى  الذي  العام:  الهدف 
وأثر قابل  فعال وعالي، وذلك بتنفيذ برنامج متكامل لتطوير الدميقراطية يحقق نتائج 

للقياس. 

أ.  األهداف العامة للمركز الفلسطيني للدميقراطية وحل النزاعات:أ.  األهداف العامة للمركز الفلسطيني للدميقراطية وحل النزاعات:
1. نشر الوعي اتمعي بأهمية مفاهيم حل الصراعات. 

2. نشر الوعي اتمعي العام مببادئ حقوق اإلنسان والدميقراطية وتشجيع املمارسات 
املؤسسية واملدنية. 

3. املساهمة في تفعيل كفاءات العمل املدني بشكل فاعل مع جميع القوى واملؤسسات 
احلية في اتمع لتحقيق أعلى نسبة مشاركة للمواطنني في صناعة القرار.

4. توعية األفراد واجلماعات واملؤسسات وكافة الشرائح اتمعية اتلفة، داخل اتمع 
الفلسطيني بالتعامل مع النزاع بشكل إيجابي وبناء، خللق توازن اجتماعي يساعد على 

التطوير والتنمية.  
في  االندماج  على  القدرة  لديها  فلسطينية  اجتماعية  رؤية  بلورة  في  املساهمة   .5

اتمع الدولي، مع احملافظة على خصوصيتها وثقافتها وحضارتها الفلسطينية. 
6. رفع الكفاءة الداخلية للنظم اإلدارية داخل املؤسسات اتلفة للمساهمة في دفع 
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عجلة اإلنتاج في كافة املؤسسات الفلسطينية.  
ب. األهداف اخلاصة باملركز الفلسطيني للدميقراطية وحل النزاعات:ب. األهداف اخلاصة باملركز الفلسطيني للدميقراطية وحل النزاعات:

 1. تنظيم مناهج تعليمية في موضوع حل النزاعات لطلبة املدارس واجلامعات.  
قطاعات  من  وفئات  واجلامعات  املدارس  لطلبة  مجتمعية  تدريبية  برامج  تنظيم   .2

مختلفة من اتمع، إلكسابهم مهارات التعامل اإليجابي مع الصراع. 
3. توفير خدمة حل النزاعات بالطرق البديلة، اإلرشاد الفردي واجلماعي، واخلدمة األسرية 

من خالل الهاتف ااني، وفي مقرات ومكاتب املركز املنتشرة. 
املناهج  في  اإلنسان  وحقوق  مفاهيم  حول  نشاطات  وتصميم  حتليل  على  العمل   .4

املدرسية الفلسطينية.
املؤسسات  في  االجتماعي  احلقل  في  للعاملني  مجتمعية  تدريب  برامج  تنظيم   .5
احلكومية واألهلية إلكسابهم مهارات حل الصراع، وتكييف هذه اخلبرات واملهارات مبا 

يالئم خبراتهم املنبثقة من الثقافة العربية والتقاليد الفلسطينية.  
6. العمل مع وسائل اإلعالم الفلسطينية اتلفة لتقدمي مناذج ناجحة من خالل عرض 
نشاطات وفعاليات متثل النموذج الناجح في سبيل تعزيز مفاهيم علم حل الصراعات، 

الدميقراطية وحقوق اإلنسان. 
املتعلقة  القرارات  صناعة  في  املواطنني  مشاركة  لزيادة  ميدانية  برامج  تنظيم   .7

بتحسني حياتهم اليومية. 
8.  تنظيم برامج تدريبية مجتمعية للعاملني في احلقل االجتماعي من جلان إصالح 

ومخاتير إلكسابهم مفاهيم حل الصراع.  
9.  تقدمي برامج تدريبية مجتمعية للهيئات النقابية في مهارات حل الصراع. 

حلمة  تعزيز  في  تساهم  مشتركة  أرضية  إليجاد  للصحفيني  خاصة  برامج  تقدمي   .10
اتمع الفلسطيني وخفض حدة التوتر والتصدع التي قد تغذيها الصحافة. 

11. تأهيل وتدريب كوادر تدخل مجتمعي تساهم في حل النزاعات اتمعية وتستطيع 
التعامل مع كافة الشرائح اتمعية. 

العائلية  نزاعاتهم  حل  في  مرضية  حلول  إلى  للوصول  وصحي  آمن  مكان  توفير   .12
واتمعية. 

الدارسني  للباحثني،  النزاعات  حل  موضوع  في  مصادر  مركز  تطوير  على  العمل   .13
واملهتمني بقضايا حل الصراع، الدميقراطية، واتمع الفلسطيني و إشكاالته. 

أعضاء مجلس اإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة 

-1 د . نافذ املدهون (رئيس مجلس االدارة    2- أ- نسرين غزال ( نائبة رئيس مجلس االدارة ) 

  األعضاء :-   1- أ - ناهض عيد  2- أ-  سعيد املقادمة  3 أ - أمني ابو وردة 

-4 أ-  زكية جدية  5- د- رميا الداعور   6- أ - وفاء أبو سته 7- د- يحيى النجار 
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برامجنا:برامجنا:
أوال: برنامج التوعية و اإلرشاد:  أوال: برنامج التوعية و اإلرشاد:  

يعد برنامج التوعية و اإلرشاد أحد البرامج الرئيسية الثالث في املركز و يعمل البرنامج يعد برنامج التوعية و اإلرشاد أحد البرامج الرئيسية الثالث في املركز و يعمل البرنامج 
على حتسني مستوى الوعي لدى اتمع الفلسطيني في مجاالت العمل اخلاصة باملركز 

من خالل عدة أنشطة تتمثل في: 
1. ورش العمل و الندوات. 

2. الوصول للفئات املستهدفة من خالل وسائل اإلعالم اتلفة. 
3. إصدار كتيبات و مطويات تعمل على تعزيز الوعي. 

4. تقدمي خدمات اإلرشاد الفردي و اجلماعي للمواطنني. 

املشاريع التي مت تنفيذها في نطاق البرنامج   املشاريع التي مت تنفيذها في نطاق البرنامج   املشاريع التي مت تنفيذها في نطاق البرنامج   
-1  التحالف املؤسساتي ملناهضة العنف ضد املرأة:-1  التحالف املؤسساتي ملناهضة العنف ضد املرأة:

مدة املشروع:مدة املشروع:مدة املشروع:مدة املشروع: 1 أكتوبر 2006 -31 يناير  2007  1 أكتوبر 2006 -31 يناير  2007 

امليزانية:امليزانية: 28,591 دوالر 

 TAMKEEN :اجلهات املانحة:اجلهات املانحة
الشركاء :الشركاء :  االحتاد العام للمرأة.  مراكز للنشاط املرأة.  وحدة املرأة في جلان اإلصالح. 

 موقع املشروع : موقع املشروع : قطاع غزة.  
الفئة املستهدفة:الفئة املستهدفة: املرأة ، الرجل ، اتمع.  

ملخص عن املشروع:ملخص عن املشروع: هو مشروع مت تنفيذه في العام 2006 ومت تأجيل تنفيذ املؤمتر حتى 
يناير 2007. 

مخرجات املشروع:مخرجات املشروع:
1- عقد مؤمتر ختامي.   
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-2 فريق حماية النساء: -2 فريق حماية النساء: 
املدة : املدة : 15 ديسمبر  2006  --15 ديسمبر2007    15 ديسمبر  2006  --15 ديسمبر2007    

امليزانية :امليزانية : 116,362 يورو  
اجلهة املانحة :اجلهة املانحة : املفوضية األوروبية 

موقع املشروع :موقع املشروع : الضفة الغربية.  
الفئة املستهدفة :الفئة املستهدفة : النساء اللواتي يقعن ضحية العنف. 

 ملخص عن املشروع: ملخص عن املشروع:
الدفاع  و  احلماية  في  حلقها  الفلسطينية  املرأة  فهم  تعزيز  إلى  املشروع  هذا  يهدف 
املباشر  التدخل  طريق  عن  ذاتيا  نفسها  عن  الدفاع  من  بتمكينها  وذلك  حقوقها  عن 
من قبل فريق املشروع، و تقدمي كافة اخلدمات املتاحة لذلك، باإلضافة إلى تطوير قدرات 
ومهارات النساء في املشاركة في الشؤون االجتماعية والسياسية. وقد متكنا من خالل 
 7500 لدى  الوعي  لرفع  يهدف  املهام  متعدد  واحد  حماية  فريق  إنشاء  من  املشروع  هذا 
من النساء عن طريق تطوير طرق تعليمية واستخدام أدوات تعبئة باإلضافة إلى وسائل 
جمع  و  إحصائية  عمل  على  الرئيسية  املشروع  أنشطة  ساعدت  وقد  اتلفة،  اإلعالم 

بيانات متنوعة حول الواقع احلقوقي للمرأة في اتمع الفلسطيني. 
مخرجات املشروع:مخرجات املشروع:

 * ساهم املشروع في توعية 7500 من النساء حول حق املرأة في احلماية، طرق احلماية، 
الضفة  وشمال  جنوب  في  املهمشة  واملناطق  احلضرية  املناطق  في  والعنف  احلقوق 

الغربية. 
* قام املركز من خالل املشروع بتأهيل ورفع مستوى املهارات املهنية ل40 امرأة، حتى 
أصبحت قادرة على املشاركة في كافة أنشطة التوعية واحلماية ل7500 امرأة أخرى في 

شمال وجنوب الضفة الغربية. 
 * قدم املشروع خدمات نفسية ومساعدات قانونية متنوعة ما بني استشارات قانونية 
اللواتي وقعن ضحايا سوء  و تدخل قانوني لرفع بعض القضايا لبعض احلاالت للنساء 

املعاملة أو العنف. 
أوضاعها  حتسني  على  والعمل  املرأة  مشاركة  مستوى  رفع  في  املشروع  ساهم   *
احمللي  اتمع  في  والتعبئة  التأييد  كسب  أنشطة  خالل  من  والسياسية  االجتماعية 

والوطني. 
أتاح املشروع موارد معلوماتية للنساء املستهدفات وكذلك اتمع على مختلف   *  
ثالثة  وتوزيع  إنتاج  خالل  من  املرأة،  مبعضالت  الصلة  ذات  والنفسية  القانونية  املسائل 

كتيبات ، ونشرتني وغيرها من املنشورات. 
أنشطة  العنف عن طريق  النسائية ملناهضة  اإلجراءات  تعزيز  مت  املشروع  * من خالل 
التعبئة على املستوى اتمعي والوطني والتي توجت بعقد مسيرتني في اثنتني من املدن 
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الفلسطينية الرئيسية.
الوطني عن  املرأة على الصعيد  بالنهوض بقضايا  املركز من خالل املشروع  * ساهم   
ومشكالت  باهتمامات  الوعي   لتعزيز  والبصرية  السمعية  الوسائل  استخدام  طريق 

النساء من خالل اإلذاعة، واملنشورات والصحف احمللية.  

-3 دعم ومتكني النساء ضحايا العنف: -3 دعم ومتكني النساء ضحايا العنف: 
املدة:املدة: 1 / يناير 2007 – 31 / ديسمبر  2007 . 1 / يناير 2007 – 31 / ديسمبر  2007 .

امليزانية :امليزانية : 150,000 دوالر. 
 .NPA)Norwegian People's AID)   :املانحني:املانحني

الشركاء :الشركاء : االحتاد العام للنساء.  مراكز النشاط النسائية.  اجلامعات.  
موقع تنفيذ املشروع :موقع تنفيذ املشروع :  قطاع غزة والضفة الغربية.  

الفئة املستهدفة :الفئة املستهدفة : النساء ضحايا العنف.    
: هو مشروع لدعم ومتكني النساء الالتي يقعن ضحايا للعنف  ملخص عن املشروع :ملخص عن املشروع 
باستخدام الدعم  النفسي والقانوني واالجتماعي. تضمن املشروع عدة نشاطات متثلت 
تكوين  تدريبي،  دليل  إعداد  املشاركة،  املؤسسات  مع  التنسيق  والتحضير،  اإلعداد  في: 
توفير  االجتماعي،  للدعم  جلان  تشكيل  فني،  دعم  جلنة  تشكيل  ميداني،  تدخل  فريق 

كافة البيانات من خالل إنشاء قاعدة بيانات. 
  مخرجات املشروع:  مخرجات املشروع:

ضحايا  ومساعدة  الكتشاف  شخص    12 من  تدخل   فريق  بتشكيل  املشروع  قام   -  
العنف األسري بالتعاون مع مختلف اجلهات الفاعلة في اتمع. 

للمرأة  النفسي متاحة  والعالج  للمشورة  أربع وحدات  املشروع  - تشكلت من خالل   
الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية. 

 - تشكيل أربعة منتديات لألسرة  مفروشة و معدة ملساعدة النساء احملرومات ملقابلة 
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أطفالهم في بيئة صديقة.
 - قام املركز من خالل املشروع بتقدمي املساعدة القانونية لضحايا العنف من النساء 

عن طريق رفع الدعاوي وتسهيل االتصال مع السلطات اتصة.  
- مت طباعة 200 نسخة من دليل مرجعي.

- عقد 120 ساعة تدريبية تستهدف فريق التدخل
- مت تنفيذ 120 ساعة تدريبية تستهدف طالب اجلامعات. 

- مت عقد 160 جلسة توعوية  (80 في غزة و 80 في الضفة الغربية  )استهدفت 4000 
شخص حضروا هذه الدورات حول العنف ضد املرأة.  - مت تنظيم 135 ورشة عمل استهدفت 

3750  شخص.  
- مت تنظيم 500 حلقة إذاعية في اإلذاعات احمللية.  

- مت من خالل املشروع تصميم قاعدة بيانات مبرمجة تتضمن كافة املعلومات املتاحة 
حول املشروع.  - مت إطالق حملة ويب مصممة لدعم أهداف املشروع.  

ضد  للعنف  للتصدي  واملعنيني  احملليني   املصلحة  أصحاب  بني  اجتماع   20 عقد  مت   -
املرأة. 

رام  و  غزة  قطاع  أنحاء محافظات  في جميع  االجتماعي  للدعم  8 جلان  مت تشكيل   -
اهللا ونابلس واخلليل لتأمني مساعدة وإعادة تأهيل الضحايا وإعادة دمجهم في املناطق 
رام  و  غزة  قطاع  أنحاء محافظات  في جميع  االجتماعي  للدعم  8 جلان  مت تشكيل   -
اهللا ونابلس واخلليل لتأمني مساعدة وإعادة تأهيل الضحايا وإعادة دمجهم في املناطق 
رام  و  غزة  قطاع  أنحاء محافظات  في جميع  االجتماعي  للدعم  8 جلان  مت تشكيل   -

ااورة. 
- مت عقد 40 حلقة إذاعية  قدمت الدعم إلى النساء على الهواء في جميع أنحاء قطاع 

غزة والضفة الغربية. 
- مت إنشاء خط هاتفي مجاني مع اثنني من  الفريق الستقبال املكاملات ، وتقدمي املشورة 

للضحايا.  
التصدي  أجل  من  الغربية)  الضفة  في  وآخر   ، غزة  قطاع  في  (واحد  مؤمترين  مت عقد   -

للعنف ضد املرأة.                        
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-4 حماية الطفولة املبني على اتمع احمللي: -4 حماية الطفولة املبني على اتمع احمللي: 
املدة:املدة: 1 فبراير 2007 - 30 يونيو 2007  1 فبراير 2007 - 30 يونيو 2007 

امليزانيةامليزانية: 39,985 دوالر. 
املانحنياملانحني : حكومة السويد. 

الشريكالشريك : مؤسسة إنقاذ الطفل السويدية. 
موقع  تنفيذ املشروعموقع  تنفيذ املشروع : جنوب قطاع غزة –منطقة الشوكة

الفئة املستهدفةالفئة املستهدفة : األطفال ، والرعاية.  
ملخص عن املشروعملخص عن املشروع: هو مشروع يسعى لزيادة الوعي مبهارات وتقنيات وقاية األطفال 
و حماية حقوقهم وتوعية اآلباء واتمع احمللي بها في كل من منطقة الشوكة وجنوب 

قطاع غزة.  
وذويهم  األطفال  تستهدف  التي  اخلدمات  لتوفير  تسعى  منهجية  يعتمد  املشروع 
بشكل مباشر باإلضافة إلى كافة املنظمات احمللية بطريقة تكفل االستمرارية حتى بعد 

انتهاء املشروع، وذلك من خالل سبعة أنشطه رئيسية وهي 
:تدريب جلان حماية الطفل ، تدريب نشطاء محليني ، تنظيم حلقات عمل ألعضاء فريق 
املهرجانات  وتقدمي املشورة  ، تنفيذ  ودورات لآلباء  دورات لألطفال  إجراء   ، الطفل  حماية 

الفردية.  
مخرجات املشروع:مخرجات املشروع:

  - عمل املشروع على رفع مستوى الوعي مبفاهيم وآليات حماية الطفولة على مستوى 
اتمع احمللي، واحلصول على دعم لبرامج الطفولة في منطقة الشوكة.  

- ساهم املشروع ببناء قدرات 25 ناشط محلي قادر على االضطالع باألنشطة املتعلقة  
باملشروع و تقدمي اخلدمات لألطفال في منطقة الشوكة. 

 - قام املركز من خالل املشروع بتوفير فرصة جديدة لكسب العيش لألسر الفقيرة في 
منطقة الشوكة من خالل مشاركتها في إعداد وجبات الطعام وإنتاج لعب األطفال في 

الدورات.  
- ساهم املشروع بتوفير احلماية والدعم النفسي االجتماعي ل 1400 طفل في منطقة 

الشوكة من خالل تشكيل 60 مجموعة توعوية.   
لتوفير  واألمهات  اآلباء  من   750 مهارات  لتحسني  توعوية  مجموعة   30 تشكيل  مت   -

الرعاية واحلماية ألبنائهم. 
واآلباء  األطفال  من  لكل  العاطفي  للتفريغ  جديدة  فرص  بتوفير  املشروع  ساهم   -
واألمهات ، وحتسني عالقة األطفال بآبائهم، من خالل عقد ستة مهرجانات شارك فيها 

1800 طفل وآبائهم وأمهاتهم في منطقة الشوكة في منتزه غزة.  
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-5 فرق حماية الطفل (4): -5 فرق حماية الطفل (4): 
املدةاملدة: 1 ابريل 2007 - 31 مارس 2008 : 1 ابريل 2007 - 31 مارس 2008 

امليزانيةامليزانية: 1,118,400 دوالر. 
اجلهة املانحةاجلهة املانحة: املفوضية األوروبية. 

الشريكالشريك : صندوق األمم املتحدة للطفولة (اليونيسف). 
موقع املشروعموقع املشروع : قطاع غزة. 

 الفئة املستهدفة الفئة املستهدفة : األطفال ، ومقدمي الرعاية. 
ملخص املشروع : 

يهدف املشروع إلى حماية األطفال املتضررين من سوء املعاملة واالستغالل والعنف 
في املنزل أو في املدارس أو في احلي ونتيجة للصراع، وذلك من خالل التدخالت النفسية 
إنشاء  وإعادة  تعزيز  في  الرئيسية  الدعم  استراتيجيات  ووضع  والقانونية.  واالجتماعية 
املشروع:  األطفال.  مخرجات  لدى  الطبيعية  باحلياة  والشعور  املستقرة  األسرية  احلياة 
جلسات,5   6 من  تتكون  مجموعة  كل  تتكون  وطالئع,  أطفال  مجموعة   1500 تنفيذ    •

جلسات للمنشط وجلسة للمحامي حتمل املواضيع التالية:
 (اجللسة األولي: فكر وعبر, اجللسة الثانية: معاً نتعلم, اجللسة الثالثة: احلماية واحملبة, 

جلسات للمنشط وجلسة للمحامي حتمل املواضيع التالية:
 (اجللسة األولي: فكر وعبر, اجللسة الثانية: معاً نتعلم, اجللسة الثالثة: احلماية واحملبة, 

جلسات للمنشط وجلسة للمحامي حتمل املواضيع التالية:

السادسة:  واجللسة  مميز  طفل  أنا  اخلامسة:  اجللسة  أحلم,  حقي  من  الرابعة:  اجللسة 
حقوق الطفل (جلسة احملامي)). 

 استفاد من هذه اموعات 37,500 طفل/ة في مختلف مناطق قطاع غزة.
• تنفيذ 825 مجموعة ملقدمي  الرعاية والناشطات اتمعيات, وتتكون كل مجموعة  
من 4 جلسات, 2 جلسات للمثقف وجلسة للمحامي وجلسة للناشطة حتمل املواضيع 

التالية: 
اجللسة األولي: حماية الطفل من العنف, 

اجللسة الثانية: املشكالت السلوكية, 
اجللسة الثالثة: قصص من الواقع (جلسة الناشطة), 

 20,625 اموعات  هذه  في  شارك  احملامي)).   (جلسة  الطفل  حقوق  الرابعة:  اجللسة 
مشارك/ة في مختلف مناطق قطاع غزة. 

كل  تضرراً,  األكثر  األطفال  اموعات  هذه  وتستهدف  عالجية,  جلسات   210 تنفيذ   •
مشارك/ة في مختلف مناطق قطاع غزة. 

كل  تضرراً,  األكثر  األطفال  اموعات  هذه  وتستهدف  عالجية,  جلسات   210 تنفيذ   •
مشارك/ة في مختلف مناطق قطاع غزة. 

مجموعة تتكون من 6 جلسات, وجلسة للمحامي حتمل املواضيع التالية: 
اجللسة األولى: بناء الثقة

اجللسة الثانية: العنف ضد األطفال
اجللسة الثالثة: كيف أحمي نفسي 

اجللسة الرابعة: تقبل الذات
اجللسة اخلامسة: فجر جديد
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اجللسة السادسة: حقوق الطفل (جلسة احملامي). 
استفاد من هذه اموعات 4200 طفل/ة في مختلف مناطق قطاع غزة. 

• مت تنفيذ 800 زيارة  للبيوت واملستشفيات لدعم األطفال بعد األحداث العنيفة. 
• مت تنفيذ 120 مهرجان لألطفال (أيام للمرح والفرح) حيث شارك في املهرجانات 30000 

طفل/ة 
• مت تنفيذ 20 مبادرة حلماية األطفال من العنف شارك في تنفيذها 200 طليع/ة. 

• مت تقدمي خدمة اإلرشاد الفردي باجللسات لـ 2415 حالة 
• مت استقبال 692 حالة عبر خط الهاتف ااني ملساعدة ضحايا العنف واالستغالل. 

• بناء شبكة واسعة حلماية الطفولة من أكثر من 390 مؤسسة مجتمعية في قطاع 
العامة  اهتمام  جلذب  والعنف  االستغالل  مواضيع  حول  مفتوحة  مناظرة  تنفيذ  غزة. 

وصناع القرار من خالل مؤمترات محلية في نهاية املشروع.

  
قصص جناح:قصص جناح:

تشاهد  لم  أم  حالة  للمركز  تشاهد وصلت  لم  أم  حالة  للمركز  تشاهد   وصلت  لم  أم  حالة  للمركز    وصلت 

طفلتها منذ والدتها قبل ٨ سنوات, وكانت طفلتها منذ والدتها قبل ٨ سنوات, وكانت 
واحلضانة.  الرؤيا  حق  حول  واحلضانة. االستشارة  الرؤيا  حق  حول  االستشارة 
لألم  القانوني  الوضع  توضيح  مت  لألم وفعالً  القانوني  الوضع  توضيح  مت  وفعالً 
سنة   ١٥ لسن  احلضانة  في  سنة وأحقيتها   ١٥ لسن  احلضانة  في  وأحقيتها 
األم  تزوجت  وإن  الشرعي  القانون  األم حسب  تزوجت  وإن  الشرعي  القانون  حسب 
قبل  من  التدخل  ومت  احلضانة,  قبل تسقط  من  التدخل  ومت  احلضانة,  تسقط 
املرشد القانوني واألخصائي النفسي حلل املرشد القانوني واألخصائي النفسي حلل 
املشكلة والذهاب لوالد الطفلة والتحدث املشكلة والذهاب لوالد الطفلة والتحدث 
ورؤية  باحلضانة  األم  أحقية  حول  ورؤية معه  باحلضانة  األم  أحقية  حول  معه 
   ابنتها قانونياً ومت إقناع الوالد بذلك, ومن    ابنتها قانونياً ومت إقناع الوالد بذلك, ومن ابنتها قانونياً ومت إقناع الوالد بذلك, ومن 
ورؤية  باحلضانة  األم  أحقية  حول  معه 
ابنتها قانونياً ومت إقناع الوالد بذلك, ومن 
ورؤية  باحلضانة  األم  أحقية  حول  ورؤية معه  باحلضانة  األم  أحقية  حول  معه 
ابنتها قانونياً ومت إقناع الوالد بذلك, ومن 
ورؤية  باحلضانة  األم  أحقية  حول  معه 

ثم عقد جلسة للطفلة إلزالة احلساسية ثم عقد جلسة للطفلة إلزالة احلساسية 
بالتدريج والتمهيد للرؤية والدتها وتعديل بالتدريج والتمهيد للرؤية والدتها وتعديل 
تقدمي  ثم  ومن  أمها,  جتاه  الطفلة  تقدمي سلوك  ثم  ومن  أمها,  جتاه  الطفلة  سلوك 
متت  وبالفعل   , لألم  إرشادات  متت جلسة  وبالفعل   , لألم  إرشادات  جلسة 
والد  مع  التفاق  التوصل  ومت  والد املشاهدة  مع  التفاق  التوصل  ومت  املشاهدة 
الطفلة بأن تشاهد األم طفلتها كل يوم الطفلة بأن تشاهد األم طفلتها كل يوم 

جمعة من كل أسبوع في مقر املركز.  جمعة من كل أسبوع في مقر املركز.  
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 -6 اتمع القائم على حماية الطفولة : -6 اتمع القائم على حماية الطفولة :  
املدة:املدة:املدة:  1نوفمبر 2007 - 15  يناير 2008   1نوفمبر 2007 - 15  يناير 2008 

امليزانيةامليزانيةامليزانيةامليزانية: 36,739دوالر
املانحني:املانحني:املانحني:املانحني: حكومة السويد 

الشريكالشريكالشريكالشريك: مؤسسة إنقاذ الطفل السويدية 
موقع املشروعموقع املشروعموقع املشروعموقع املشروع: جنوب غزة منطقتي الشوكة والقرارة و غزة . 

الفئة املستهدفةالفئة املستهدفةالفئة املستهدفةالفئة املستهدفة: األطفال.

 ملخص عن املشروع ملخص عن املشروع ملخص عن املشروع ملخص عن املشروع :  
هو مشروع مت تنفيذه على جزأين منفصلني:هو مشروع مت تنفيذه على جزأين منفصلني:

  اجلزء األول:   اجلزء األول:   اجلزء األول:   اجلزء األول:   اجلزء األول:   اجلزء األول: 
(في منطقة الشوكة و القرارة): وهو مشروع يهدف حلماية األطفال املتضررين بسبب (في منطقة الشوكة و القرارة): وهو مشروع يهدف حلماية األطفال املتضررين بسبب 
النزاع اجلاري في منطقة جنوب قطاع غزة (القرارة والشوكة) من العنف وسوء املعاملة النزاع اجلاري في منطقة جنوب قطاع غزة (القرارة والشوكة) من العنف وسوء املعاملة 
واإلهمال واالستغالل، عن طريق إنشاء مجتمع يقوم على نظام حماية مدعوم من اتمع واإلهمال واالستغالل، عن طريق إنشاء مجتمع يقوم على نظام حماية مدعوم من اتمع 
املدني على املستوى الوطني واالستجابة  الطارئة الرتفاع مستوى ااطر التي يتعرض املدني على املستوى الوطني واالستجابة  الطارئة الرتفاع مستوى ااطر التي يتعرض 
لها األطفال. اعتمد املشروع منهجية شاملة لتوفير اخلدمات التي تستهدف األطفال لها األطفال. اعتمد املشروع منهجية شاملة لتوفير اخلدمات التي تستهدف األطفال 
بشكل مباشر ، وآباؤهم واملنظمات احمللية بطريقة تكفل احلماية بأساليب موجودة حتى بشكل مباشر ، وآباؤهم واملنظمات احمللية بطريقة تكفل احلماية بأساليب موجودة حتى 

بعد انتهاء املشروع. بعد انتهاء املشروع. 
 مخرجات املشروع مخرجات املشروع مخرجات املشروع مخرجات املشروع مخرجات املشروع مخرجات املشروع: 

 -مت تشكيل جلنة محلية في منطقة القرارة من 29 عضو.  -مت تشكيل جلنة محلية في منطقة القرارة من 29 عضو. 
- مت تشكيل جلنة محلية في منطقة الشوكة من 21 عضو. 

- مت تنفيذ دورتني تدريبيتني واحدة في الشوكة و أخرى في القرارة.  
اجلزء الثانياجلزء الثاني: شبكة حماية و مناصرة الطفل: وهو مشروع يهدف إلى تشكيل شبكة 
من 22 مؤسسة من مؤسسات اتمع املدني التي تعنى بحقوق الطفل أو حتتوي ضمن 
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برامجها على برامج خاصة بالدفاع عن األطفال و حماية حقوقهم, قامت هذه الشبكة 
تدريبات مكثفة بوضع خطة عمل تتضمن  بعد  و   " الطفل  و مناصرة  " شبكة حماية 
نشر  و  حقوقهم  عن  الدفاع  في  األطفال  إشراك  بهدف  مختلفة  فعاليات  و  نشاطات 

الوعي بحقوق األطفال و الدفاع عنهم محليا و دوليا.  
مخرجات املشروع: مخرجات املشروع: 

- مت تشكيل شبكة من 22 مؤسسة عاملة في مجال حقوق الطفل. 
- مت تدريب 44 من أعضاء الشبكة في مواضيع مختلفة حول مناصرة الطفل و إشراك 

األطفال في الدفاع عن حقوقهم. 
- قام املركز بعمل بحث لتحديد مدى االحتياجات و االنتهاكات التي يعانيها األطفال 
هذه  على  يترددون  الذين  أو  املتطوعني  األطفال  من  أخرى  مجموعات  خالل  من  ذلك  و 

املؤسسات ومن خالل تطبيق األداة التي مت حتدديها لكل مؤسسة. 
األطفال  لها  يتعرض  التي  االنتهاكات  لتحديد  إحصائية  و  دراسة  بعمل  املركز  قام   -
و جمع البيانات املتعلقة باألطفال من املؤسسات و املراكز اتصة, و مت طباعتها على 

شكل كتيب.  
      

     -7 الدعم النفسي واالجتماعي للنساء املعنفات:   -7 الدعم النفسي واالجتماعي للنساء املعنفات:  
املدة:املدة: 1 ديسمبر  2007 -- في 30 نوفمبر 2008  1 ديسمبر  2007 -- في 30 نوفمبر 2008 

امليزانية:امليزانية: 100,012.50 
 United Nation Development Fund for Women (UNIFEM ):املانحني:املانحني

موقع املشروع :موقع املشروع : قطاع غزة. 
الفئة املستهدفة الفئة املستهدفة : النساء املعنفات.

   ملخص عن املشروع :   ملخص عن املشروع :
النفسي  الوعي  زيادة  إلى  يهدف   2008 العام  نهاية  حتى  سيستمر  مشروع  هو 
واالجتماعي وتوفير آليات الدعم الفردي واجلماعي النفسي ملساعدة املرأة الفلسطينية 
في قطاع غزة، يتم تنفيذه في 20 مؤسسة من مؤسسات اتمع احمللي التي تستهدف 

النساء و قادرة على الوصول إلى هذه الفئة في كافة محافظات غزة.  
مخرجات املشروع:مخرجات املشروع:   

الدعم  فرق  أعضاء  ليمثلوا  واالجتماعية  النفسية  القضايا  في  امرأة   20 تدريب  مت   -
النفسي للنساء.                      

 100,012.50 دوالر 100,012.50 دوالر
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-8 خط تفعيل الهاتف ااني للنساء املعنفات:-8 خط تفعيل الهاتف ااني للنساء املعنفات:
  املدة:  املدة: 1ديسمبر 2007 - 30 أبريل 2008  1ديسمبر 2007 - 30 أبريل 2008 

امليزانية :امليزانية : 52,609.50 دوالر 
United Nation Development Fund for Women (UNIFEM ): املانحنياملانحني

موقع املشروع :موقع املشروع : قطاع غزة 
الفئة املستهدفةالفئة املستهدفة : النساء 

 ملخص عن املشروع : ملخص عن املشروع :
هو مشروع يهدف إلى خدمة النساء ضحايا العنف أو ممن يعانون من مشاكل سواء 
الهاتف  خط  على  احلاالت  استقبال  يتم  حيث  قانونية.  أو  اجتماعية  أو  نفسية  كانت 
ااني  لتقدمي االستشارات اتلفة على الهاتف رقم 1800400600 ، و يتضمن املشروع 
عدد من األنشطة التي تدعم خط الهاتف أهمها االجتماعات التحضيرية لتمديد خط 
هاتفي لفرع خان يونس و حملة إعالمية و ورش عمل و تهدف جميعها إلى تغطية عدد 

أكبر من احلاالت و تقدمي أكبر عدد من االستشارات في كافة محافظات قطاع غزة. 
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-9 استضافة التدريب من شبكة حماية الطفولة: -9 استضافة التدريب من شبكة حماية الطفولة: 
املدة:املدة: 1 ديسمبر 2007 -- 30 أبريل 2008 . 1 ديسمبر 2007 -- 30 أبريل 2008 .

امليزانيةامليزانية: 21,335دوالر 
United Nation Children Funds (UNICEF ): املانحنياملانحني

الشريكالشريك : وزارة الشؤون االجتماعية. 
موقع املشروعموقع املشروع : قطاع غزة. 

الفئة املستهدفةالفئة املستهدفة : 
أعضاء شبكة حماية الطفولة. ملخص عن املشروع: يلعب املركز دور الراعي لنشاطات 
هذا املشروع حيث يعتبر هذا املشروع مبثابة استضافة و إشراف إداري و فني الجتماعات 

و تدريبات وورش عمل الشبكة. 

10 - التربية من أجل السالم ملربيات رياض األطفال:  - التربية من أجل السالم ملربيات رياض األطفال: 
املدةاملدة: 12 سبتمبر2007-- 28 فبراير 2008 : 12 سبتمبر2007-- 28 فبراير 2008 

امليزانيةامليزانية: 6,392 يورو
اجلهة املانحةاجلهة املانحة : كريك. 

موقع املشروعموقع املشروع: قطاع غزة 
الفئة املستهدفةالفئة املستهدفة:  معلمي رياض األطفال

  ملخص عن املشروع:   ملخص عن املشروع: 
هو مشروع يهدف إلى تنمية مهارات مربيات رياض األطفال لتحسني قدرات األطفال 
في  التسامح  مبادئ  زرع  إلى  إضافة  لديهم،  املساواة  مفهوم  تعزيز  و  التفاوض  على 

عقولهم و تعليمهم كيفية احترام و قبول آراء اآلخرين.   
ارجاتارجات : 

• تدريب 30 مربية أطفال من مجموعة من رياض األطفال املوزعة جغرافيا في قطاع 
غزة. 

• مت إعداد و توزيع دليل تدريبي الستخدامه من قبل مربيات رياض األطفال. • تنظيم 20 
زيارة إشراف.   
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ثانيا: برنامج بناء القدرات:ثانيا: برنامج بناء القدرات:
يعمل برنامج بناء القدرات على تعزيز و بناء قدرات اتمع الفلسطيني و املؤسسات يعمل برنامج بناء القدرات على تعزيز و بناء قدرات اتمع الفلسطيني و املؤسسات 
ذات العالقة فيما يتعلق مبجاالت العمل اخلاصة باملركز و ذلك من خالل تقدمي املساعدة 
و  ااتير  و  احملكمني  و  املوظفني  تدريب  احلكومية،  وغير  احلكومية  للمؤسسات  الفنية 
احملاميني و القضاة و الشرطة و طلبة اجلامعات....إلخ. وقد أنيط بالبرنامج عدة واجبات 

متثلت في: 
1-  تقدمي االستشارة الفنية.

2-  إعداد و تنفيذ دورات تدريبية في مجاالت بناء القدرات. 
3- تنفيذ دراسات حتديد االحتياجات للمؤسسات و الفئات املستهدفة. املشاريع التي 

مت تنفيذها في نطاق البرنامج.

  -1  مشروع تعبئة الشرطة واتمع من أجل احلماية والتنمية:  -1  مشروع تعبئة الشرطة واتمع من أجل احلماية والتنمية:
 املدة املدة: 1 أكتوبر 2006 -- 30 سبتمبر 2007. : 1 أكتوبر 2006 -- 30 سبتمبر 2007. 

امليزانيةامليزانية: 75,000 دوالر 
National Endowment for Democracy (NED) :املانحنياملانحني

الشركاءالشركاء: وزارة الداخلية الفلسطينية
موقع املشروعموقع املشروع : قطاع غزة ، ونابلس واخلليل 

الفئة املستهدفةالفئة املستهدفة: رجال الشرطة  
ملخص عن املشروعملخص عن املشروع : 

الداخلية  وزارة  مع  سنوات   8 من  ألكثر  اجلاري  التعاون  الستمرار  يهدف  مشروع  هو 
العمل  وحلقات  التدريبية  الدورات  عشرات  في  توجت  التي  الفلسطينية  والشرطة 
املشتركة.  يهدف املشروع أساسا إلى تعزيز وتنشيط العالقة بني الشرطة واملواطنني 
من خالل ثالثة أنشطة رئيسية في قطاع غزة ونابلس واخلليل ؛ األولى هي بناء القدرات 
والتدريب ، والثانية هي النشاط اإلعالمي والثالثة نشاط جمع املعلومات ورفع مستوى 

الوعي.  
مخرجات املشروع:مخرجات املشروع:

  * مت تنفيذ 40 ساعة تدريبية  في التعامل مع العنف ضد املرأة في نابلس واخلليل لبناء 
قدرات 57 من ضباط الشرطة في حماية حقوق اإلنسان. 

 * عمل املشروع على تعزيز جهود تنمية املوارد البشرية األكادميية لتدريب الشرطة في 
غزة عن طريق تنفيذ 48 ساعة تدريبية للمدربني ببرنامج((TOT)) يستهدف 25 من ضباط 

الشرطة.  
* أتاح املشروع موارد معلوماتية لضباط الشرطة عن طريق نشر كتيب عن التحديات 

في مجال حقوق اإلنسان واحلماية. 
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* مت إنتاج وبث من 19 حلقة إذاعية. 
* عقد 12 اجتماعا عاما في اخلليل لتعبئة اتمعات احمللية ، والسيما النساء ، للتأثير 

على الرأي العام وغيرها من قطاعات اتمع.
* مت تنفيذ استطالع واحد للرأي العام جلمع املعلومات الدقيقة حول إمكانية حتقيق 

املصاحلة الوطنية بني أطراف الصراع في قطاع غزة والضفة الغربية. 
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  ثالثا: برنامج التعبئة و احلشد: (تعبئة و حتريك اتمع):   ثالثا: برنامج التعبئة و احلشد: (تعبئة و حتريك اتمع): 
اجلديدة  اإلستراتيجية  املركز ضمن  في  اتمع  و حتريك  تعبئة  برنامج  استحداث  مت   
السنوات  أن  حيث  الفلسطيني،  اتمع  متطلبات  تلبية  على  عملت  التي  و  للمركز 
التنفيذية  و  التشريعية  األجهزة  قيام  عدم  و  األمني  الفلتان  من  األخيرة شهدت حالة 
آلية للعمل مع  إيجاد  العمل على  أمام هذا كله كان البد من  و  باملهام املطلوبة منها، 
اجلماهير لتوعيتها و تعبئتها في قضايا عامة بغية التأثير و التغيير. من هنا كان هدف 
البرنامج االستراتيجي تتمثل في تفعيل دور اتمع و إشراكه في اتخاذ القرارات و التأثير 

عليها من خالل مجموعة من األنشطة و الفعاليات أهمها: 
1. تعبئة و حتريك اتمع في مجال الدميقراطية و حقوق اإلنسان و احلكم الصالح.

اتمع  وحتريك  تعبئة  على  للعمل  اجلماهيرية  اللقاءات  و  الورش  تنظيم  و  تنفيذ   .2
الفلسطيني. 

3. االستفادة من وسائل اإلعالم اتلفة للعمل على التعبئة و التحريك. 
4. إعداد الكتيبات و املطويات و املنشورات. 

القانونية.  االستشارات  و  الوساطة  و  التحكيم  وسائل  باستخدام  النزاعات  حل   .5
املشاريع التي مت تنفيذها في نطاق البرنامج .املشاريع التي مت تنفيذها في نطاق البرنامج .

-1 تقييم الفرص السانحة للتغير االيجابي لفلسطني:        -1 تقييم الفرص السانحة للتغير االيجابي لفلسطني:        -1 تقييم الفرص السانحة للتغير االيجابي لفلسطني: 
املدةاملدة: 13 ديسمبر 2006 -- 10 يناير 2007 : 13 ديسمبر 2006 -- 10 يناير 2007 

امليزانيةامليزانية : 12,112 دوالر 
.(OTI) اجلهات املانحةاجلهات املانحة: مكتب املبادرات االنتقالية

الشركاءالشركاء : االحتاد العام للنساء. مراكز البرامج النسائية. وحده املرأة في جلان اإلصالح. 
موقع املشروع : قطاع غزة والضفة الغربية 

الفئة املستهدفةالفئة املستهدفة: الكبار 
 ملخص عن املشروع :  ملخص عن املشروع : 

قام املركز الفلسطيني للدميقراطية وحل النزاعات بتنفيذ هذا املشروع  بالتعاون مع 
مكتب املبادرات االنتقالية ، حيث هدف املشروع حملاولة وضع برامج وأنشطة تعزز وتدعم 
السالم في اتمع الفلسطيني بناء على احتياجات الفلسطينيني وذلك من أجل إحداث 
للدميقراطية وحل  الفلسطيني  املركز  قام طاقم من  املشروع:  ايجابي. مخرجات  تغيير 

النزاعات بتنفيذ:
* 18مجموعة من احلوارات املعمقة في تسع محافظات داخل الضفة الغربية وقطاع 
غزة بغرض الوقوف على آراء وأفكار الناس حول التغيير في اتمع الفلسطيني والفرص 
اتمع  شرائح  مختلف  من  متثيلية  عينة  لتشكيل  املشاركني  اختيار  مت  وقد  املتاحة. 
الفلسطيني ، والشباب ، والعمال واملهنيني والطالب اجلامعيني ، والنساء والناشطني في 

العمل اتمعي ، والصحفيني وغيرهم.              
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-2 مشروع النصف مليون توقيع ضد العنف األسري: -2 مشروع النصف مليون توقيع ضد العنف األسري: 
 املدة: املدة: 1 مارس 2007 -- في 31 مايو 2007 1 مارس 2007 -- في 31 مايو 2007

امليزانيةامليزانية: 66,395 دوالر  
 .(OTI) اجلهات املانحةاجلهات املانحة: مكتب املبادرات االنتقالية

موقع املشروع:موقع املشروع: قطاع غزة والضفة الغربية 
الفئة املستهدفة:الفئة املستهدفة: الكبار  

ملخص عن املشروع :ملخص عن املشروع :
  هو مشروع يهدف إلى جمع نصف مليون توقيع  للفلسطينيني الذين يعيشون في 
قطاع غزة والضفة الغربية ملساعدة ضحايا العنف املنزلي في احلصول على املساعدة، 
والسلطات  القرار  صانعي  وتشجيع   ، الوعي  مستوى  ورفع   ، النمطية  الصورة  وتغيير 
القضائية إلى الوقوف على مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات في هذا الصدد.  املشروع ساعد 
على فتح نافذة من الفرص ألفراد وجماعات الضغط من أجل احلقوق املدنية في اتمع 
الفلسطيني من خالل مجموعة من األنشطة مبا في ذلك جتنيد 200 متطوع من قطاع 
حملة  إلطالق   ، صحافي  مؤمتر  عقد   ، موجهة  اجتماعات  عقد   ، الغربية  والضفة  غزة 

إعالمية، عقد مؤمتر وطني ختامي.   
مخرجات املشروع:مخرجات املشروع:

- مت جتنيد 200 متطوع للعمل في جمع التوقيعات في قطاع غزة والضفة الغربية.  
- مت عقد 9 اجتماعات موجهة لتمكني 200 متطوع وتزويدهم بجميع التقنيات واملهارات 

الالزمة لنجاح عملية جمع التوقيعات.  
- مت إطالق حملة إعالمية كبيرة استهدفت جميع قطاعات اتمع الفلسطيني. 

- جمع نصف مليون توقيع ضد العنف املنزلي.  
- عقد  املؤمتر الوطني النهائي الذي أعلن فيه جناح عملية جمع النصف مليون توقيع و 

إظهار النتائج والدروس املستفادة.
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3- مشروع واجه املشرع:  املدة: 1 مايو 7002 -- 1 أغسطس 7002. 3- مشروع واجه املشرع:  املدة: 1 مايو 7002 -- 1 أغسطس 7002. 

امليزانية:امليزانية:  28,865.50 دوالر
DAI.BAYAN Project :املانحني:املانحني

الشركاء:الشركاء: - االحتاد العام للنساء. - مراكز النشاط النسائية. - جامعة األزهر.  - شارك. 
- منتدى التنمية الفلسطينية. 

موقع املشروع : موقع املشروع : قطاع غزة 
الفئة املستهدفة :الفئة املستهدفة : أعضاء الس التشريعي  

ملخص عن املشروع : ملخص عن املشروع :   
واملنظمات  املدني  اتمع  منظمات  بني  الوعي  مستوى  رفع  إلى  املشروع  هذا  يهدف 
األهلية عن الدور البرملاني األساسي ألعضاء الس التشريعي، و الضغط على أعضاء 
الس التشريعي ألداء كامل مسؤولياتهم وواجباتهم. يتم ذلك عن طريق تنفيذ دورات 
توعية وحملة ضغط. املشروع لن يعمل فقط على رفع وعي منظمات اتمع املدني بهذه 
املنظمات في حملة الضغط على الس  بإشراك هذه  أيضا سيقوم  ، ولكن  املشكلة 

التشريعي لتحمل دوره األساسي.
مخرجات املشروع :مخرجات املشروع :   

*  مت تقييم وثيقة اجنازات الس التشريعي لدراسة مدى الرضا عن محتويات اجنازات 
الس التشريعي خالل الدورة السنوية األولى.

* مت تكوين (15) فريق مؤهل ، موزع على جميع محافظــات غزة، تتراوح أعمارهم بني 21- 
46 سنة مدربون على مهام وصالحيات الس التشريعي، والعالقة بني الس التشريعي 
من  أداء  على  الرقابة  آليات  إلى  باإلضافة   ، القضائية  والسلطة  التنفيذية  والسلطة 
الس التشريعي واملسائلة والدعوة وتقنيات الضغط وتيسير حلقات العمل إلى جانب 

إدارة التعليم ودوره و مهارات احلوار.    
* تنفيذ 150 دورة توعوية في مناطق  مختلفة من قطاع غزة.  

* تنظيم 15 مائدة مستديرة مبشاركة (240 شخص) من الشخصيات  املهتمة واملدربني 
واملنشطني وطالب اجلامعات ملناقشة النتائج و جمع آراء وأفكار املواطنني وأولوياتهم.  

* طباعة و توزيع 3000  نسخة من كتيب يحتوي على نتائج وتوصيات اجتماعات املائدة 
املستديرة.    
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4- األصوات املعتدلة وآراء هم:4- األصوات املعتدلة وآراء هم:

  املدة: 2 أغسطس 2007 -- 9 أكتوبر 2007 
امليزانية:امليزانية:  20,314دوالر 

.(OTI) اجلهات املانحة:اجلهات املانحة:  مكتب املبادرات االنتقالية
موقع املشروعموقع املشروع : قطاع غزة و الضفة الغربية.

وقادة   ، الرجال  و  والنساء  الشباب  واملثقفون  الصحفيون  املستهدفة:  املستهدفة:الفئة  الفئة 
مجتمعيون. 

و  الفلسطيني  اتمع  احتياجات  حتديد  إلى  املشروع  يهدف  املشروع:   عن  ملخص  املشروع:  عن  ملخص   
حتليل أولوياته للمرحة القادمة بعد األحداث السياسية و األمنية التي شهدتها األراضي 
احلياة  نواحي  مجمل  على  ذلك  انعكاسات  و   2007 عام  منتصف  في  الفلسطينية 
كل  إلى مساعدة  يهدف  كما  اجتماعيا.  و  أمنيا  و  و سياسيا  اقتصاديا  للفلسطينيني 
من مكتب املبادرات االنتقالية(OTI) و املركز الفلسطيني في بناء البرامج و املشاريع التي 

ينفذانها، بحيث تتوافق و تنسجم مع احتياجات و أوليات املواطنني الفلسطينيني.
مخرجات املشروع:مخرجات املشروع:

- تنفيذ 16 مجموعة بؤرية للنقاش حول األوضاع السياسية و االقتصادية و األمنية و 
التعرف على وجهات نظر املشاركني ضمن محاور النقاش املطروحة. 

- تقرير ختامي يحتوي جميع آراء املشاركني بعد استدخالها و حتليلها و ترتيبها حسب 
األولويات التي ذكرها املشاركون في النقاش.                

-5 دعم جهود املصاحلة الوطنية: -5 دعم جهود املصاحلة الوطنية: 
املدة: املدة: 1 أكتوبر 2007 --  30 سبتمبر 2008 1 أكتوبر 2007 --  30 سبتمبر 2008 

امليزانية:امليزانية: 79,900 دوالر
National Endowment for Democracy (NED) :املانحني:املانحني

موقع املشروع موقع املشروع : قطاع غزة والضفة الغربية 
الفئة املستهدفة الفئة املستهدفة : أطراف الصراع في اتمع الفلسطيني 

ملخص املشروعملخص املشروع :
الفلسطيني  املركز  فإن  الفلسطيني  اتمع  يعيشها  التي  التدهور  حالة  وسط  
للدميقراطية وحل النزاعات والذي يعمل بوصفه البيت الراعي حلقوق اإلنسان والدميقراطية، 
يسعى خللق بيئة مجتمعية خالية من التعصب احلزبي والسياسي، تخلو من الكراهية و 

احلقد، وتعزز الترابط بني كافة فصائل و أفراد اتمع الفلسطيني.
يسعى املركز الفلسطيني و من خالل إطالق هذه احلملة التي تعتبر أحد أهم املشاريع 
التي أطلقها املركز إلى اجلمع بني العناصر املكونة للمجتمع الفلسطيني والتي أصيبت 
بحالة من التفكك و عدم االستقرار و التناظر فيما بينها، عالوة على ذلك فإنه يسعى إلى 

تعزيز العالقات الهشة بني األسر الفلسطينية والفصائل السياسية فضال عن األفرادتعزيز العالقات الهشة بني األسر الفلسطينية والفصائل السياسية فضال عن األفرادتعزيز العالقات الهشة بني األسر الفلسطينية والفصائل السياسية فضال عن األفرادتعزيز العالقات الهشة بني األسر الفلسطينية والفصائل السياسية فضال عن األفرادتعزيز العالقات الهشة بني األسر الفلسطينية والفصائل السياسية فضال عن األفرادتعزيز العالقات الهشة بني األسر الفلسطينية والفصائل السياسية فضال عن األفرادتعزيز العالقات الهشة بني األسر الفلسطينية والفصائل السياسية فضال عن األفرادتعزيز العالقات الهشة بني األسر الفلسطينية والفصائل السياسية فضال عن األفراد
21

تعزيز العالقات الهشة بني األسر الفلسطينية والفصائل السياسية فضال عن األفراد
21
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.  هذا املشروع سيسعى إلى إقامة حالة من الوعي بني املواطنني في اتمع الفلسطيني 
بضرورة التفاعل معا و التكاتف سويا من أجل  إجناح هذه املبادرة و إنهاء هذه احلالة من 
التفكك و إرساء األمن و السالم بني كافة الفلسطينيني أفرادا و جماعات حتى نتمكن 

معا من إرساء األمن والسالم في كافة أنحاء الوطن. 
األهداف: 

* حتديد احتياجات وأولويات الفلسطينيني فيما يتعلق باملصاحلة الوطنية. 
وسائل  باستخدام  والالعنف  والتسامح  الوطنية،  باملصاحلة  املواطنني  وعي  رفع   *

اإلعالم. 
عقد   خالل  من  اتمع  قطاعات  من  وغيرها  العام  الرأي  على  للتأثير  اتمع  تعبئة   *

اللقاءات مفتوحة  إلحداث تغييرات ايجابية في  قضايا اتمع. 
* تعزيز التواصل واحلوار بني املواطنني وصانعي القرار. 

العليا  اللجنة  خالل  من  اتمع  قضايا  حل  في  اتمع  مؤسسات  دور  تفعيل   *
لالنتخابات.       
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رابعا: املؤمترات:رابعا: املؤمترات:

-MAT من بدعم   " املرأة  ضد  العنف  مناهضة  حتالف   " ملشروع  اخلتامي  املؤمتر   1- من  بدعم   " املرأة  ضد  العنف  مناهضة  حتالف   " ملشروع  اخلتامي  املؤمتر   1-  

 :NEK
اخلميس 11 كانون ثاني/يناير 2007:اخلميس 11 كانون ثاني/يناير 2007:

نظم املركز الفلسطيني للدميقراطية و حل النزاعات ضمن مشروع "حتالف مناهضة 
العنف ضد املرأة" مؤمترا بتاريخ الـ 11 من يناير حيث استعرض فيه املركز عددا من أوراق 

العمل التي كانت على التوالي:
 - كلمة املركز الفلسطيني للدميقراطية وحل النزاعات السيد: بسام نصر، مدير فرع 
غزة. - ورقة عمل: " كلمة حتالف مناهضة العنف ضد املرأة " السيدة: هند العربي، مديرة 

البرامج النسائية في وكال الغوث الدولية. 
- عرض فليم وثقافي يناقش مشكلة العنف ضد املرأة - قراءة في نتائج املسح امليداني 
ملشكلة العنف ضد املرأة، للسيد: سعيد املقادمة، مدير املركز الفلسطيني للدميقراطية 

وحل النزاعات. 
- ورقة عمل: "دور الس التشريعي في تشريع القوانني للحد من ظاهرة العنف ضد 

ضو الس التشريعي الفلسطيني. املرأة "، السيدة: نعيمة الشيخ علي، عضو الس التشريعي الفلسطيني. املرأة "، السيدة: نعيمة الشيخ علي، عضو الس التشريعي الفلسطيني. 
رئيس   ، البناء اتمعي، دكتور: جهاد حمد  وأثرة علي  املرأة  "العنف ضد  ورقة عمل:   -

قسم علم االجتماع- جامعة األزهر. 
- ختم املؤمتر بجلسة حوار ملناقشة األسئلة و الرد على املداخالت.
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املساعدات  بدعم من مكتب  املعنفات  النساء  العنف ضد  مناهضة  مؤمتر  املساعدات -2   بدعم من مكتب  املعنفات  النساء  العنف ضد  مناهضة  مؤمتر    2-
:(NPA ) النرويجية:(NPA ) النرويجية

ديسمبر/2007 نابلس:ديسمبر/2007 نابلس:

بعنوان "من حقها احلماية"   نضم املركز الفلسطيني للدميقراطية و حل النزاعات مؤمترا بعنوان "من حقها احلماية"   نضم املركز الفلسطيني للدميقراطية و حل النزاعات مؤمترا بعنوان "من حقها احلماية"  
وهو مؤمتر تابع لنفس مشروع مناهضة العنف ضد النساء ولكن في مدينة نابلس حيث 
حضره عدد كبير من الشخصيات و املهتمني و الناس و أعضاء املؤسسات احلكومية و 

األهلية.  تضمن املؤمتر عدد من الكلمات و أوراق العمل كانت كالتالي: 

- كلمة عضو الس التشريعي  د. سحر القواسمي.  

- كلمة احملافظ     د. حسني األعرج.                                                                      

- كلمة عضو مجلس اإلدارة  د. رميا غيث 

- املرأة الدميقراطية في فلسطني واقع ومستقبل   أ. يوسف أبو هاشم.   

- احلياة بكرامة وإنسانية حق لكل إنسان   أ.  نادرة العجلوني.  

- التربية وحماية املرأة من العنف     أ.فاطمة عيدة.   

- الدين وحماية املرأة من العنف  املفتي نظام طهبوب. 

- العنف ضد املرأة بني القناعات الفردية والثقافة اتمعية أ. أمل اجلعبة. 

- القانون وحماية املرأة من العنف  أ.فوزي مسودة.   

* ختم املؤمتر بحلقات مستديرة  للمناقشة وطرح املقترحات والتوصيات.
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-3  املؤمتر اخلامس: حلماية الطفولة "أطفال غزة..أمل و مستقبل" بدعم من  -3  املؤمتر اخلامس: حلماية الطفولة "أطفال غزة..أمل و مستقبل" بدعم من  
:UNICEF ال:UNICEF ال

االثنني املوافق 01/ديسمبر/7002االثنني املوافق 01/ديسمبر/7002:

  نظم املركز الفلسطيني للدميقراطية و حل النزاعات مؤمترا بعنوان " أطفال غزة أمل و 
مستقبل حيث تناول املؤمتر عدد من الكلمات و أوراق العمل وحضره عدد كبير من العاملني 
إلى  املهتمني  و  احلكومية،  واملنظمات  اإلنسان  و منظمات حقوق  األهلية  املنظمات  في 

جانب كافة طاقم املركز، وقد تضمن جدول أعمال املؤمتر التالي: 

- كلمة املركز الفلسطيني للدميقراطية و حل النزاعات، السيد سعيد املقادمة املدير 
العام. 

برامج  مسؤولة  ترزي  رمي  السيدة  يونيسف،  للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة  كلمة   -
حماية الطفولة غزة. - عرض مصور حول مخرجات املشروع. 

- قراءة في حاالت األطفال الواردة للمركز الفلسطيني، هبة الباز املرشدة النفسية في 
املركز الفلسطيني. 

برنامج  منسقة  رضوان  إحسان  د  تغيير،  و  األيتام..واقع  املشردون،  الشوارع،  أطفال   -
وقاية الطفل من التشرد و تقوية األسرة في قطاع غزة. 

- جتربة مبادرات حماية الطفولة 2007 دراسة حالة، مجموعة من الطالئع. 
حماية الطفولة واقع و حتديات، د. فضل أبو هني املشرف الفني لشبكة حماية - شبكة حماية الطفولة واقع و حتديات، د. فضل أبو هني املشرف الفني لشبكة حماية - شبكة حماية الطفولة واقع و حتديات، د. فضل أبو هني املشرف الفني لشبكة حماية 
- دور الشرطة الفلسطينية في تعزيز األمن و احلماية لألطفال، السيد خالد  الطفولة. 

النجار، مدير العالقات العامة بالشرطة الفلسطينية. 
- توصيات .  
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مؤمتر- مؤمتر- مؤمترمؤمترمؤمتر مناهضة العنف ضد النساء املعنفات بدعم من مكتب املساعدات النرويجية  مناهضة العنف ضد النساء املعنفات بدعم من مكتب املساعدات النرويجية  4
:(NPA)

 27 ديسمبر2007 (غزة): 27 ديسمبر2007 (غزة):
  نظم املركز الفلسطيني للدميقراطية و حل النزاعات مؤمترا بعنوان مناهضة العنف 
ضد املرأة "من حقها احلماية" تناول عدد من الكلمات و أوراق العمل متثلت كاآلتي: تضمن 

جدول أعمال املؤمتر التالي:
- كلمة املركز الفلسطيني للدميقراطية و حل النزاعات، السيد عبد املنعم الطهراوي. 

- كلمة وعرض لطاقم مشروع تقوية النساء املعنفات, سمية حبيب. 
 .( APN - كلمة ملكتب املساعدات النرويجية) -

- عرض فيلم قصير( عرض لبعض أنشطة املشروع) 
- كلمة السيد إياد أبو حجير مدير فرع غزة. 
- دائرة حوارية موعة من النساء املعنفات. 

- ورقة عمل ( 1) بعنوان (موقف املشرع من القتل والقتل على خلفية الشرف) السيدة 
د:جناة األسطل , عضو الس التشريعي الفلسطيني.  

- ورقة عمــل (2) بعنوان ( العنـــف ضد املرأة وأثره على األسرة الفلسطيــنيـــة) السيد 
د: اشرف أبو ندا, أكادميي وباحث في العلوم االجتماعية. 

 – الفلسطينية  السلطة  أراضى  في  باملرأة  اخلاصة  (القوانني  بعنوان   (3) عمل  ورقة   -
تطلعات و حتديات) السيدة: إصالح حسنية, عضو مجلس نقابة احملامني, وناشطة في 

قضايا املرأة. 
حقوق  منظمات  و  األهلية  املنظمات  في  العاملني  من  كبير  عدد  املؤمتر  حضر  وقد   *
اإلنسان، و املهتمني و النساء إلى جانب كافة طاقم املركز. ختم املؤمتر بجلسة نقاش و 

توصيات.          



27



2828


