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المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات 

هو مؤسســة غير حكومية ال تهدف للربح, تأسســت في أغســـطس ١٩٩٨ من خالل مجموعة 

ُمن الشـــباب الفلســـطيني الســــاعي لتكوين نموذج فلســــطيني يعزز مفاهيم الديمقراطية 

وبدائل حل النزاعات .

ُيتطلع نحو مجتمع ديمقراطي حر يحترم حقوق االنســــــان ويحقق العدالة االجتماعية وسيادة  ُ

القانون.

 تعزيز المفاهيم والقيم والممارسات الديمقراطية والعدالة االجتماعية والالعنف .

 المساهمة في صياغة القوانين والتشريعات والسياسات واإلجراءات التنفيذية التي تلبي 

حقوق اإلنسان وُتعززها.

 التأثير على عملية صنع القرار على المستويين المحلي والوطني.

 تعزيز الوصول إلى العدالة وسيادة القانون.

 تفعيل المساءلة االجتماعية.

 تمكين ودعم الفئات الضعيفة للتمتع بحقوقهم األساسية.

 تطوير القدرات والموارد للمركز للحصــول على كفاءات مؤسســاتية عالية واستدامة ذاتية 

قوية.

التقــرير السنــوي

رؤية المركز :

أهداف المركز :



البرامج األساسية

الثالث للمركز:



يعمل هذا البرنامج على تعزيز التثقيف, الممارسات الديمقراطية الخاصة بحقوق اإلنســـــان, 

القيم والمفاهيم وتحسين الحكم الرشيد من خالل انتشـار النزاهة والشـفافية, باإلضافة إلى 

تعزيز مشـــــاركة الشـــــباب والمرأة في الحياة العامة, والوصول إلى ثقافة الحوار وقبول اآلخر 

داخل العملية الديمقراطية في ظل سيادة القانون .

١. برنامج الديمقراطية وحقوق اإلنسان والحكم الرشيد 

أنه وفي نهاية عام ٢٠١٦ يتم تعزيز مشاركة الشـباب في الضـفة الغربية وقطاع غزة في عملية 

ًصنع القرار, فضــال عن مشــاركته في الجوانب العامة, الســـياسية, المدنية, واالجتماعية في 

سياق ديمقراطي حر .

الهدف األول من البرنامج والنتائج التي تم التخطيط لها لتحقيقه واألنشطة التي تتم ضمنه:

النتائج :

التي تم التخطيط لها كي تحقق الهدف المنشـــــود فهي المســـــاهمة في تمكين القادة 

الشباب في األحزاب السياسية لمزيد من المشاركة في صنع القرار .

األنشطة التي تتم لتحقيق الهدف هي :

-  عقد تدريبين للشــــــــــباب (٢٠٣ شخص) حول مبادئ الديمقراطية ومهارات المناظرات 

بهدف صــــقل قدراتهم وتمكينهم من المطالبة بحقوقهم بطرق منطقية وبإســــتخدام 

الحجج والبراهين .

-  عقد ٤ مناظرات شبابية في قطاع غزة والضــــفة الغربية حول المشــــاركة الســـــياسية 

للشباب في صنع القرار .



أنه وفي نهاية عام ٢٠١٦ يتم تعزيز المســـاهمة بشــــكل فعال في بناء الســــلم االجتماعي في 

الضــفة الغربية وقطاع غزة, واستكمال هذا االنجاز بنشـــر روح التســـامح واحترام وجهات نظر 

اآلخرين المختلفة .

الهدف الثاني من البرنامج والنتائج التي تم التخطيط لها لتحقيقه واألنشطة التي تتم ضمنه:

النتائج : التي تم التخطيط لهى كي تحقق الهدف المنشود

النتيجة األولى 

وهي انتشــــار ثقافة التســـــامح بين الشـــــباب (طلبة الجامعات وتالميذ المدارس) وفي 

المجتمعات المحلية وكذلك داخل العالقات األسرية .

األنشطة التي تتم لتحقيق الهدف هي :

-  تم تنفيذ ١٨٠ جلســــــــة توعية في ٤٠ مدرسة ثانوية في الضـــــــــفة الغربية و٢٠ جمعية 

قاعدية في قطاع غزة حول بدائل العنف وتعزيز التســــامح والســـــلم األهلي بين الطلبة 

(١١٥٥ طالب/ة) .

النتيجة الثانية :

هي مساهمة ملحوظة وفريدة من نوعها في العمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية 

على أساس من الشـراكة مع منظمات المجتمع المدني والمحلي والجماعات والحركات 

الشبابية عن طريق دمج القادة المجتمعيين التقليديين .

األنشطة التي تتم لتحقيق هدف النتيجة الثانية هي :

-  تم عقد ١٢ لقاء طاولة مسـتديرة في قطاع غزة والضـفة الغربية بمشـاركة ٢٤٩ شخص 

تناقش أزمة الهوية الوطنية الفلسطينية مع ممثلي األحزاب السـياسية, وزراء سابقين, 

عدد من االكاديميين, مدراء مؤسســــــات المجتمع المدني, مجالس اتحاد الطلبة, وعدد 

من الناشطات والناشطين المجتمعيين .

-  تم عقد مؤتمر بعنوان "الهوية الوطنية الفلسـطينية" والذي ناقش أثر االنقســام, دور 

مؤسســـــــات المجتمع المدني, ودور الشـــــــباب في تعزيز الهوية الوطنية في محافظة 

نابلس بحضور ١٧٣ شخص .



النتيجة الثالثة :

هي االستخدام الفعال لوسائل االعالم في الحد من نشــــر االتهامات المتبادلة بين فتح 

وحماس وأن يتم تعزيز روح التســــامح وتضــــييق الفجوة بين الحزبين المتنازع عليها منذ 

سنين .

األنشطة التي تتم لتحقيق هدف النتيجة الثالثة :

-  نشـــــــــر تقارير إخبارية حول فعاليات اللقاءات المســــــــــتديرة ومؤتمر "الهوية الوطنية 

الفلسطينية" في المواقع الفضائية ومواقع األخبار االلكترونية .

-  طباعة ١٠٠ نســــخة من كتيب بعنوان الهوية الوطنية الفلســـــطينية يهدف إلى نشـــــر 

مفهوم الهوية الوطنية .



أنه وفي نهاية عام ٢٠١٦ يتم تفعيل المساءلة االجتماعية في الضـفة الغربية وقطاع غزة كجزء 

ال يتجزأ من العملية الديمقراطية وتعزيز الحكم الرشيد .

الهدف الثالث من البرنامج والنتائج التي تم التخطيط لها لتحقيقه واألنشطة التي تتم ضمنه :

النتائج : التي تم التخطيط لهى كي تحقق الهدف المنشود

النتيجة األولى 

ٍهي تعزيز وتفعيل نهج المساءلة االجتماعية  (SA) كنهج جديد لتعزيز الحكم الرشيد .

األنشطة التي تتم لتحقيق هدف النتيجة األولى :

· تم تنفيذ ٤ ورش عمل في الضـفة الغربية بمشـاركة ٩٦ شخص, تهدف هذه الورش إلى 

تحسـين وضع العمال والعامالت في القطاعات المهمشـة وكيفية التأثير على الحكومة 

إليجاد وسائل رقابية للتأكد من تنفيذ قرار الحد األدنى لألجور .

· تم عقد ٨ ورشات عمل لتوعية ٣٠٠ طالب وطالبة في المدارس في الضــفة الغربية و١٢ 

ورشة عمل مع المؤسســـــــات النســــــــوية لتوعيتهم حول مبادئ حماية المســــــــتهلك 

مستهدفين ٣٧٥ شخص .

· تم تنفيذ وقفة احتجاجية بمشــــــــاركة ٨٧ شخص أمام رئاسة مجلس الوزراء في رام الله 

لتســـــــــــــــليم ورقة المطالب التي تنص على تفعيل إجراءات الرقابة والتفتيش وتنظيم 

السوق الداخلي الفلسطيني .

· تم عقد دورة تدريبية لطاقم المركز حول خطة تجنيد األموال ودورة تدريبية بمشـاركة ٤٠ 

شخص لفرق الرقابة والتفتيش على دليل إجراءات الرقابة والتفتيش على الســــــــــــــــــلع 

المقلدة والمزورة .

· تم تســليم مذكرة تفعيل الســـياسات لوزارة العمل في رام الله وذلك خالل ورشة عمل 

تختص بأمور الوزارة وتفعيل سياساتها .

-  تم تنفيذ احتفال بمناســــــــــــبة يوم العمال العالمي بهدف التأثير على الحكومة إليجاد 

وسائل وأدوات رقابية للتأكد من تنفيذ قرار الحد األدنى لألجور .

-  تم تنفيذ ٢٤ جلســـــــــة توعية للمؤسســـــــــات والمواطنين حول مفهوم المســـــــــاءلة 

االجتماعية استهدفت ١٠٠ شخص من العاملين في المؤسسات و٥٠٠ مواطن .

-  تم تدريب ٤٦ شخص من البلدية ولجان األحياء والمؤسســـــــات لمدة ٥٠ ساعة تدريبية 

حول مفهوم وأدوات المساءلة االجتماعية .



-  تم تطبيق ٥ أدوات للمســـــــــاءلة االجتماعية وهي بطاقات التقييم المجتمعي, ميثاق 

المواطن, جلسات االستماع, لجان المتابعة, والمواقع اإللكترونية .

النتيجة الثانية :

هي تشـــــــــــكيل لجان أحياء فاعلة, حيث يتم فيها تحســــــــــــين قدراتها في تطبيق أدوات 

ُالمساءلة االجتماعية من خالل دورات تدريبية محددة .

األنشطة التي تتم لتحقيق هدف النتيجة الثانية هي :

-  تم تنفيذ ٦ ورش عمل للعاملين والعامالت في قطاعات رياض األطفال, السـكرتارية, 

الخدمات العامة, والنظافة وذلك في الضــــــــــــــــفة الغربية, حيث نوقش فيه التأكد من 

فعالية تنفيذ قرار الحد االدنى لألجور مع النقابات العمالية والفئات المهمشـــــــــــــــــــــــة 

والمؤسسات الحقوقية .

-  تم جمع ما ال يقل عن ٤٠٠٠ توقيع من المواطنين/ات في الضــــــــفة الغربية للمطالبة 

بتحسين واقع حماية المستهلك .

-  إعادة تشـــــــــــــــــــــكيل ٩ لجان احياء في منطقة المغازي من خالل االنتخابات المباشرة 

وبمشاركة ملحوظة للنساء .

النتيجة الثالثة :

وهي تأسيس التحالفات والشــــــبكات الوطنية المحلية لتفعيل المســــــاءلة االجتماعية 

واالستفادة من التجارب السابقة للشراكات اإلقليمية بشأنها .

األنشطة التي تتم لتحقيق هدف النتيجة الثالثة :

-  تم تنفيذ عدد من الجوالت التي من شأنها رفع اهتمام التجار والموردين في قضــــــــية 

المساءلة المجتمعية وتفعيلها في المحافظات المستهدفة من خالل متطوعي المركز.

-  تم تشــكيل مكتب للمســـاءلة االجتماعية في رفح والمغازي بمشـــاركة المؤسســـات 

ولجان األحياء .



النتيجة الرابعة :

ُوهي استخدام وسائل االعالم بشكل فعال لتعزيز مبدأ المساءلة كنهج جديد يهتم ويعزز  ٍٍ
الشـفافية الالزمة في نظام الحكم الرشيد وممارسة الضــغط على المســئولين إلعتماد 

ُالسياسات التي تسهل تطبيق المساءلة كنهج مّتبع . ٍ

األنشطة التي تتم لتحقيق هدف النتيجة الرابعة :

-  المشــــــاركة الفعالة في عشــــــرات من األنشـــــــطة اإلعالمية بما في ذلك إنتاج وبث 

إعالنات إذاعية عبر الراديو والقنوات الفضـائية والمحلية المختلفة باإلضافة إلى وسائل 

اإلعالم المطبوعة لرفع مستوى الوعي وتعزيز مبدأ المساءلة .

-  تطوير الموقع االلكتروني الخاص في بلدية رفح والمغازي من اجل مشـاركة مجتمعية 

فاعلة حول موضوع المساءلة .



يعمل البرنامج على تعزيز مفهوم المســـاواة بين الجنســـين, ودعم تنمية المرأة لتمكينها من 

المشـاركة بفعالية في عملية صنع القرار . عالوًة على ذلك يوفر للنسـاء المهمشــات خدمات 

الدعم النفســــــي واالجتماعي والقانوني, كل هذا يترافق مع جهود المناصرة لتطوير وتعديل 

التشريعات, القوانين, السياسات, واإلجراءات التنفيذية التي تكفل حقوق المرأة وحمايتها .

2. برنامج دعم وتمكين النساء :

الهدف األول من البرنامج والنتائج التي تم التخطيط لها لتحقيقه واألنشطة التي تتم ضمنه 

أنه وفي نهاية عام ٢٠١٦ تتم المســـــــاهمة بشـــــــكل فعال في تطوير وتعديل التشــــــــريعات, 

ُالقوانين, اللوائح, والســـــياسات المختصـــــة بحقوق المرأة في كل من قطاع غزة والضــــــفة 

الغربية. 

النتيجة الرئيسية : 

التي تم التخطيط لها لتحقق الهدف المنشـــود هي تطوير استراتيجية المناصرة وآلياتها 

وكذلك المخططات التنفيذية ذات العالقة وذلك للتأثير على أصحاب القرار في الهيئات 

الحكومية والتشــــريعية من اجل حماية حقوق المرأة بما يتوافق مع المواثيق والقوانين 

الدولية .

النتيجة الفرعية األولى

وهي تفعيل الشــــبكات واالئتالفات التي تعمل على قضــــايا المرأة لتحقيق الهدف من 

خطة المناصرة بما يشـــــمل المتابعة الحثيثة مع الهيئات القضــــــائية والرسمية لتطوير 

إجراءات ُتسهل حصول المرأة على حقوقها .

األنشطة التي تتم لتحقيق هدف النتيجة الفرعية األولى :

-  تم تفعيل ائتالف مناهضة قتل النساء على خلفية الشرف .

-  تم تنفيذ دورات تدريبية ألعضـــــــاء مجالس االدارة في مؤسســـــــات المجتمع المدني 

ُولممثلي مؤسســات المجتمع المحلي في مجال التخطيط االستراتيجي الذي من شأنه 

أن يدمج آليات الحماية في الخطط االستراتيجية للمؤسسـات وللشــبان والشــابات من 

اجل تطوير مهارات المناصرة لديهم/ن .

-  تم توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس القضاء الشرعي االعلى لتسهيل العمل المشـترك 

وتحديدا في قضايا المشاهدة األسرية, ومذكرة تفاهم مع مراكز االصالح والتأهيل فيً



 قطاع غزة, وزارة الشــــــــــــــــئون االجتماعية, ووزارة العمل وذلك بهدف تقديم الخدمات 

القانونية, النفسية, واالجتماعية للسجينات في سجن غزة .

· تم تفعيل صندوق النفقة لمســــــاعدة النســــــاء المطلقات والمعلقات والصــــــادر عن 

مجلس القضاء األعلى .

· نجاح المركز في التوصل إلنشــــاء دوائر تنفيذ خاصة بالمحاكم الشــــرعية مســــتقلة عن 

المحاكم النظامية .

· نجاح المركز في استصــــدار قرار التعميم من مجلس القضــــاء األعلى يلزم األولياء على 

أموال اليتامى واألرامل بعدم التصــــــرف بممتلكاتهم دون وجود قاضي شرعي من اجل 

الحفاظ على حقوقهم بهذه الممتلكات .

· تم العمل على استصـــــدار قرار من مجلس القضـــــاء االعلى ينص على عدم العمل بأي 

تنازل من قبل السيدة إال اذا أبرم أمام المحكمة المختصة .

· اختيار المركز الفلسـطيني للديمقراطية وحل النزاعات من قبل المحاكم الشـرعية كجهة 

ًاتصــــال وتنســــيق للتحكيم, حيث أن هذه االجراءات تســــتغرق وقتا طويال في المحاكم ً

لإلرشاد األسري والمصالحة األسرية .

النتيجة الفرعية الثانية :

هي استخدام وسائل اإلعالم بفاعلية من اجل تعزيز انشطة خطة المناصرة .

األنشطة التي تتم لتحقيق هدف النتيجة الفرعية الثانية:

· المشـــاركة الفعالة في العديد من األنشــــطة اإلعالمية بما في ذلك إنتاج وبث حلقات 

إذاعية وتلفزيونية عبر القنوات الفضـــــــائية والمحلية المختلفة, وكذلك وسائل االعالم 

ٍالمطبوعة في قطاع غزة وذلك من أجل مناقشـة القضـايا االجتماعية مع التركيز بشـكل 
خاص على حقوق المرأة وكيفية الوصول إلى العدالة والحماية الكاملة لها .

http://womandream.ps· تفعيل حملة الموقع اإللكتروني  والذي يتم تحديثه بشكل 

مســــتمر وذلك من خالل ربط الجمهور مع موظفي المركز من اجل التعبير عن أفكارهم, 

عرض مشـاكلهم, امكانية ايجاد حلول من خالل التدخالت, واقتراح أبعاد وأفكار ومناهج 

جديدة في هذا المشروع .

· عقد لقاءين صحفيين في نابلس والخليل لمناقشــــــة مســـــــئولية االعالم فيما يتعلق 

بمناهضة ظاهرة القتل العمد للنساء .



النتيجة الفرعية الثالثة :

وهي عقد لقاءات الطاولة المســـــــــتديرة وذلك لمناقشـــــــــة مدى تحقيق حقوق المرأة 

ومعرفة الثغرات وجوانب النقص في القوانين والســياسات المتعلقة بها من أجل تلبية 

هذه الحقوق ومواجهة التحديات والعقبات التي تحول دون ذلك بمشــــــاركة الموظفين 

الرئيسيين في الوزارات ذات الصلة في هذا المجال .

األنشطة التي تتم لتحقيق هدف النتيجة الفرعية الثالثة :

-  عقد ٥ لقاءات في الضـــــــــفة الغربية و٤ لقاءات في قطاع غزة من أجل حشـــــــــد فئات 

مختلفة تعي وتعمل ضد قتل النســــاء, ولتوعية النســــاء بحوقهم القانونية والشـــــرعية 

وذلك بمشاركة ٤٣٤ من الرجال والنساء .

 ,UN ,تنظيم ٤ لقاءات مع الجهات المعنية والرسمية من المؤسســـــــــــــــــــات الدولية  -

محاميين, رجال الشرطة, ناشطين في حقوق اإلنسان, وأعضاء في مؤسسـات حقوقية 

وذلك لمناقشة حقوق النساء في "السكن واألراضي والملكية" .

-  تنظيم ٦ ورش عمل بمشـاركة ٢٦٠ سيدة من المسـتفيدات من خدمات الدعم المهنية 

التي يقدمها المركز وكذلك من المختارات وصانعات القرار .

-  تنفيذ ٤ دورات تدريبية تســــــــــــتهدف ٧٤ مختار لتطوير مهاراتهم في الوساطة وكيفية 

التدخل الودي لحل النزاعات المتعلقة بقضايا الميراث واألراضي والملكية .



انه وبحلول نهاية عام ٢٠١٦م تتم المسـاهمة بشـكل فعال في مكافحة العنف ضد المرأة في 

الضفة الغربية وقطاع غزة .

الهدف الثاني من  البرنامج والنتائج التي يتم التخطيط لها لتحقيقه واالنشـــــــــــــــــطة التي تتم 

ضمنه:

 النتيجة الرئيسية األولى :

التي تم التخطيط لها كي تحقق الهدف المنشـــــود هي زيادة الوعي العام بشــــــأن جميع 

أشكال العنف ضد المرأة وحقوقها على النحو المبين في االتفاقيات الدولية .

األنشطة التي تتم لتحقيق هدف النتيجة الرئيسية االولى :

· تم رفع مستوى الوعي لدى ٤٨٨٣ فرد من افراد المجتمع حول اشكال العنف ضد المرأة 

وحقوقها في السكن والملكية واألراضي وذلك من خالل ٢٧٠ ورشة عمل .

· تم رفع مســــــتوى ١٨٠ طالب /ة والمعلمين واولياء االمور في مدينة الخليل وذلك من 

خالل ٦ ورش عمل والتي تضــــــــــــــــــــمنت تقنيات استخالص المعلومات وزيادة الوعي 

بخصوص تأهيل االمهات للتعامل مع المراهقين .

النتيجة الرئيسة الثانية :

وهي تحســـــــــين رفاهية النســــــــــاء الذين يتعرضون ألشكال العنف المختلفة (المادية, 

النفســـــــية, االجتماعية, اللفظية, والجنســـــــية) وذلك من خالل خدمات الدعم المهنية 

المقدمة لهم .

ُ وهي المســـــاعدة القانونية المقدمة للنســـــاء المعنفات بما في  النتيجة الفرعية االولى  

ذلك المشــــــــــاورات, الوساطة, التحكيم, رفع الدعاوى القضــــــــــائية, وتمثيل المرأة امام 

المحاكم ومتابعة اإلجراءات القضــــــائية وذلك من اجل تمكين المرأة من الحصـــــــول على 

حقوقها القانونية والمشروعة.

األنشطة التي تتم لتحقيق هدف النتيجة الفرعية االولى : 

· تقديم خدمات الدعم القانوني لِـ ١٤٥٨ شخص من خالل تقديم االستشـــــــــارات القانونية 

والتدخل عن طريق الوساطة والتحكيم وتمثيل المرأة امام المحاكم .



النتيجة الفرعية الثانية  وهي خدمات الدعم النفســــــــــي واالجتماعي المقدمة للنســــــــــاء 

ُالمعنفات بما في ذلك العالج والمشاورات الفردية والجماعية .

األنشطة التي تتم لتحقيق هدف النتيجة الفرعية الثانية :

-  تم تقديم خدمة الدعم النفســـي واالجتماعي لِـ ١٧٨٥ سيدة , منهم (٨٧٧ سيدة) من خالل 

مكاتب المركز, (٤٤٣ ســـــيدة) عبر خطوط الهاتف المجاني, و(٤٦٥ ســــــيدة) عن طريق نقاط 

التدخل االرشادية .

-  تم تقديم خدمة المجموعات العالجية لِـ ٢٨٨ سيدة .

-  تم توفير خدمات المسـاعدة الفردية والمسـاعدة القانونية لِـ ٢٨ من الســجينات في مركز 

االصالح والتأهيل في قطاع غزة .

النتيجة الفرعية الثالثة  وهي خدمة الملتقى االسري المقدمة لألزواج المنفصــــــــــــــــــلين 

لتمكينهم من مشاهدة ابنائهم في بيئة امنة ومريحة .

األنشطة التي تتم لتحقيق هدف النتيجة الفرعية الثالثة :

-  تم تقديم خدمة المشـــاهدة في قطاع غزة والضـــفة الغربية وذلك من خالل تمكين ٥٥٦ 

من االزواج المنفصلين من رؤية ابنائهم في الملتقى األسري .ُ



 انه وفي حلول عام ٢٠١٦ يصـــــــبح مركز حل النزاعات هو المؤسســــــــة المرجعية فيما يتعلق 

بالمعلومات حول العنف ضد المرأة .

الهدف الثالث من البرنامج والنتائج التي تم التخطيط لها لتحقيقه واألنشطة التي تتم ضمنه :

 النتيجة الرئيسية :

التي تم التخطيط لها كي تحقق الهدف المنشــــود هي البحوث, الدراسات, استطالعات 

الرأي العام, والكتيبات والمواد االعالمية التي تتعلق بقضايا المرأة .

األنشطة التي تتم لتحقيق هدف النتيجة الرئيسية :

-  تم تطوير ٢١ دراسة حالة (١١ حالة ) من قطاع غزة و (١٠ حاالت ) من الضـــــــــــفة الغربية 

ُوذلك من اجل توثيق أكثر الحاالت تعقيدا من النساء المعنفات .ً

-  تم تنفيذ استطالع رأي لكشــــــــف مســــــــتوى معرفة النســــــــاء في مدينة الخليل عن 

المؤسســــــات التي تقدم خدمات الدعم المختلفة للمرأة ومســــــتوى الرضى عن نوعية 

الخدمات المقدمة ومدى االستفادة المكتسبة منها .

-  طباعة كتيب خاص بقضايا الملكية واألراضي والمسكن وتوزيع ٤٠٠٠ نسخة منه .ُ



ٍيعمل البرنامج على توفير بيئة حامية داعمة لألطفال جميعا بشــــــكل عام ولذوي االحتياجات ً
الخاصة على وجه الخصــــــــــــــــــــوص, حيث يمكنهم التمتع بكافة حقوقهم في التعليم الجيد 

ُوالحماية . يتناول البـرنامج آليات الحماية الذاتية للطفل ويعمل علـى تثقيف مقدمـي الـرعاية 

وتســــــليحهم بالمعرفة الالزمة والمهارات وأيضــــــا يعمل على تحســــــين خبراتهم في حماية 

أطفالهم . باإلضــــــــــــــافة إلى ذلك يعمل البرنامج على بناء قدرات العاملين في مجال الدعم 

النفســــي والحماية لألطفال وذلك من أجل الحد من مشــــكلة عمالة األطفال ورصد وتوثيق 

انتهاكات حقوقهم وتكثيف آليات الضـــغط والمناصرة لتحســـين التشـــريعات والســــياسات 

المتعلقة بحقوق الطفل .

3. برنامج حقوق الطفل وحمايته :

الهدف األول من البرنامج والنتائج التي تم التخطيط لها لتحقيقه واألنشطة التي تتم ضمنه 

أنه وفي حلول نهاية عام ٢٠١٦ تتم المساهمة في خلق بيئة آمنة وداعمة لألطفال وخالية من 

العنف بأشكاله في الضفة الغربية وقطاع غزة .

النتائج : 

التي تم التخطيط لها كي تحقق الهدف المنشود. 

النتيجة األولى :

 وهي العمل على تحسـين رفاهية األطفال من خالل تقديم الدعم النفسـي واالجتماعي 

وخدمات المساعدة القانونية التي تترافق مع األنشطة الترفيهية .

األنشطة التي تتم لتحقيق هدف النتيجة األولى :

· تم تقديم خدمات الدعم النفسي األولي لِـ ٢٨٨٣٦ طفل من كافة محافظات قطاع غزة .

· مشاركة ٥٤٠٣ طفل في أيام ترفيهية مفتوحة .

· تم تقديم خدمات اإلرشاد الفردي لِـ ١١٨٨ طفل, استهداف ٨٨٦ طفل في جلســــــــــــــات 

المرونة النفسية, ٩٦ طفل في الجلسات العالجية, و٨٢٢ طفل خالل زيارات الطوارئ.



النتيجة الثانية :

 وهي رفع وعي األطفال وأولياء أمورهم حول كيفية حماية أنفســـــــــــــــــــــهم من العنف 

واالستغالل واالعتداء الجنسي .

األنشطة التي تتم لتحقيق هدف النتيجة الثانية:

· تم تنفيذ جلســــــــــــات تثقيف لِـ ٤٤٤٧ شخص من األهالي والذي من بينهم ١٠٣٠ سيدة 

ُتعاني من الصـــــدمة, جلســــــات التأديب اإليجابي لِـ ٣٧٥ شخص من أولياء األمور, و٧٦٠ 

شخص في جلسات المرونة النفسية .

· تم تنفيذ أيام ترفيهية لِـ ٣٠٠ سيدة من النساء التي ُتعاني من الصدمة .

· تم استهداف ٢٦٤٥ رجل في لقاءات التوعية في المساجد .

النتيجة الثالثة :

 وهي تشـــــــــــــــكيل وبناء القدرات لفرق حماية الطفولة على االستجابة بفعالية لحاالت 

الطوارئ واألزمات .

األنشطة التي تتم لتحقيق هدف النتيجة الثالثة :

ُ· تم تنفيذ عدة تدريبات لِـ ٦ أخصــــــائيين اجتماعيين, ٦٤ منشـــــــط, ٣٠ مرشد, و١٢ مثقفة 

وفريق الطوارئ والتي كانت حول آليات العمل مع األطفال ومهارات الدعم النفســـــــــي 

واالجتماعي 

النتيجة الرابعة :

 وهي العمل على تحســـين البيئة االجتماعية لذوي اإلعاقة لضـــمان حمايتهم النفســـية 

وتحقيق الرفاهية لديهم .

األنشطة التي تتم لتحقيق هدف النتيجة الرابعة :

· تقديم الدعم النفسي واالجتماعي لِـ ١٢٥٩ من األطفال ذوي اإلعاقة .





الهدف الثاني من البرنامج والنتائج التي تم التخطيط لها لتحقيقه واالنشطة التي تتم ضمنه :

أنه وبحلول نهاية عام ٢٠١٦ يتم تحســــين القدرات المهنية والمؤسســــاتية للعاملين في فرق 

حماية الطفولة في قطاع غزة . 

النتائج : 

التي تم التخطيط لها كي تحقق الهدف المنشود. 

النتيجة األولى :

ٍوهي أن الخبرات والمهارات قد تحســـنت بشـــكل ملحوظ عند العاملين في مجال حماية 
الطفولة في المؤسسات الشريكة جميعها .

األنشطة التي تتم لتحقيق هدف النتيجة األولى:

· تنفيذ دورة إعداد مدربين لِـ ٢٢ أخصائي اجتماعي من المؤسسات الشريكة .

النتيجة الثانية :

 وهي دورات تدريبية متقدمة حول آليات الحماية للمؤسســـات المجتمعية وفرق حماية 

الطفولة في المركز .

األنشطة التي تتم لتحقيق هدف النتيجة الثانية:

ُ تم تدريب ١٠ مرشدين على دليل جلســــات المرونة النفســـــية لألهالي واألطفال وحول 

كيفية التعامل مع األطفال .



الهدف الثالث من البرنامج والنتائج التي تم التخطيط لها لتحقيقه واألنشطة التي تتم ضمنه :

ٍانه وفي نهاية عام ٢٠١٦ تتم المســـــاهمة بشـــــكل ملحوظ في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق 
األطفال في قطاع غزة .

النتائج : 

التي تم التخطيط لها كي تحقق الهدف المنشود. 

النتيجة األولى :

وهي العمل على وضــــع نظام لرصـــــد وتوثيق وتتبع انتهاكات حقوق الطفل في أبعاده 

المختلفة .

األنشطة التي تتم لتحقيق هدف النتيجة األولى:

· زيارة ٨٣٦١ طفل وتقديم الخدمة والدعم النفسي واالجتماعي لهم .

· تم تدريب ٢٧٧ طفل و٢٠ صحفي حول آليات رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الطفل .

· تم تشـــكيل تحالف األطفال والذي يضـــم ٥٠ طفل لرصد وانتهاكات حقوق الطفل في 

قطاع غزة والضفة الغربية .



الهدف الرابع من البرنامج والنتائج التي تم التخطيط لها لتحقيقه واألنشطة التي تتم ضمنه 

أنه وفي نهاية عام ٢٠١٦ يتم التأثير على السياسات القائمة على الصـعيد الوطني فيما يتعلق 

بحقوق األطفال وحمايتهم .

النتائج : 

التي تم التخطيط لها كي تحقق الهدف المنشود. 

النتيجة األولى :

وهي أن اسـتراتيجية المناصــرة وخطط وآليات التنفيذ وضــعت للتأثير على صــناع القرار 

في الجهات الحكومية والتشــــــــــريعية المختلفة وذلك للحفاظ على حقوق األطفال بما 

يتناسب مع االتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بهم .

األنشطة التي تتم لتحقيق هدف النتيجة األولى:

· تم استصــدار قرارين من النائب العام بخصـــوص األحداث في التعليمات رقم ٢٥/٢٠١٤ 

والتعليمات رقم ١٥/٢٠١٣, وقرار من رئيس مجلس القضـاء األعلى بخصـوص التصــرف 

في اموال القصر التي تم توجيهه لنقابة المحاميين .

· تم إنتاج فيلمين وثائقيين حول حماية حقوق األطفال .

 :النتيجة الثانية

 وهي العمل على تفعيل شبكات وائتالفات ُتعنى بمعالجة قضـــــــــــايا االطفال لتحقيق 

هدف خطة المناصرة .

 :األنشطة التي تتم لتحقيق هدف النتيجة الثانية

·  تم تشـكيل تحالف المؤسسـات من اجل الرقابة على حقوق الطفل وذلك بمشـاركة ٥٠ 

عضـــو من مؤسســــات المجتمع المدني المعنية بحقوق األطفال في الضــــفة الغربية 

وقطاع غزة .

ٍ· تم تكوين لجنة خاصة بعدالة األحداث بتنســــيق من المركز مع كل من القضــــاء, النيابة  ٍ

العامة, وزارة الشؤون االجتماعية, وزارة الداخلية, ومؤسسة أرض االنسان – سويسرا .



 :النتيجة الثالثة

 وهي تشـكيل لجان االطفال (من سن ١٤-١٧ سنة) وتأهيلها جيدا على مهارات المناصرة ً

للمشاركة بفعالية في تصميم وتنفيذ مكونات خطة المناصرة .

:  األنشطة التي تتم لتحقيق هدف النتيجة الثالثة

· تم اكتساب مهارات المناصرة لِـ ١٢٠ طفل من لجان االطفال .

· تم تدريب ٣٤٥ طفل موزعين فـــي كافة محافظات قطاع غــــزة حول حماية االطفال من 

العنف, رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الطفل, واستخدام االعالم الجديد في المناصرة .

· تم تشكيل تحالف من االطفال المدربين لرصد وتوثيق االنتهاكات كل حسب منطقته.ٌ

· تم توعية ١٦٠ شخص من االهالي حول حماية االطفال من العنف ومن االجســـــــــــــــام 

المشبوهة .

· تم اشراك ٩٠ طفل في اوبريت غنائي حول مجزرة الشــــــــــــــــــــاطئ التي حدثت يوم عيد 

االضحى .

النتيجة الرابعة :

وهي تنظيم ورش عمل وندوات ومؤتمرات بمشـــــــــــــــــــاركة المعنيين من (المنظمات 

المجتمعية, منظمات المجتمع المدنـي, المنظمات غيـر الحكومية الدولية, االعالميين, 

الصحفيين, النشطاء المجتمعيين, المجموعات الشبابية, ولجان االطفال وصناع القرار) 

وذلك لتقييم الظروف الحالية لحقوق االطفال في فلســــــــــــــــــــــــــطين والحاجة لخطط 

وسياسات لتعزيز هذه الحقوق .

األنشطة التي تتم لتحقيق هدف النتيجة الرابعة :

· عقد لقاء تحالف المؤسســات من اجل مناقشــة النظام الداخلي للتحالف وعمل بعض 

التعديالت على المســـودة االولية ومناقشـــة آرائهم وافكارهم التي من شأنها ان تنظم 

مهام وجهود المؤسسات في الرقابة على حقوق الطفل ورصد وتوثيق االنتهاكات التي 

يتعرض لها .

· عقد ورشات عمل حول الوصول للعدالة للفتيات الجانحات والتعليمات القضـــــــــــــائية 

ُللنائب العام, مدى حجيتها على الجهات التنفيذية المختصـــة, دور القضـــاء غير الرسمي 

في تعزيز الوصول لعجالة فضــــلى لألحداث, وتكدس النزالء والموقوفين في النظارات 

التابعة لمراكز الشرطة . 





شركة المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات

“شركة غير ربحية"

غزة – فلسطين

بيان المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

(العملة: دوالر أمريكي)

األصول

األصول المتداولة

النقد والنقد المعادل

ذمم مدينة ودفعات مقدمة

ذمم مانحين تعاقدية

إيرادات مؤجلة

مجموع األصول المتداولة

األصول غير المتداولة

ودائع لدى البنوك مخصصة لمنافع الموظفين

استثمارات بالصافي

ممتلكات وآالت ومعدات بالصافي 

مجموع األصول غير المتداولة

مجموع األصول

2014

545,173

237,352

797,460

1,267

1,581,252

370,621

285,117

9,089

664,827

2,246,079

 31 ديسمبر

2013

299,521

194,059

638,685

---

1,132,265

341,972

285,117

15,955

643,044

1,775,309

االلتزامات ورأس المال وصافي الموجودات

االلتزامات

االلتزامات المتداولة

مصروفات مستحقة

التزامات أخرى

إيرادات مؤجلة

مجموع االلتزامات المتداولة

االلتزامات غير المتداولة

مخصصات متنوعة

مجموع االلتزامات غير المتداولة

مجموع االلتزامات

رأس المال

رأس المال المدفوع

صافي الموجودات

صافي الموجودات "غير مقيد"

صافي الموجودات "مقيد"

استثمارات في ممتلكات وآالت ومعدات

مجموع صافي الموجودات

مجموع االلتزامات ورأس المال وصافي الموجودات

60,986

22,714

990,059

1,073,759

661,102

661,102

1,734,861

50,000

364,800

87,329

9,089

461,218

2,246,079

21,594

16,558

546,100

584,252

582,498

582,498

1,166,750

50,000

458,013

84,591

15,955

558,559

1,775,309



شركة المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات

“شركة غير ربحية"

غزة – فلسطين

بيان األنشطة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

(العملة: دوالر أمريكي)

اإليرادات والمنح

إيرادات محققة من المنح

إيرادات األنشطة المحلية

إيرادات أخرى

المجموع

إيرادات محققة من استهالك الممتلكات

مجموع اإليرادات والمنح

المصروفات 

مصروفات البرامج والمشاريع

مصروفات عمومية وإدارية

إستهالك الممتلكات واآلالت والمعدات

مجموع المصروفات

صافي الموجودات للسنة قبل البنود األخرى

البنود األخرى

مخصصات انتفى الغرض منها

مجموع البنود األخرى

صافي الموجودات للسنة 

1,783,352

---

---

1,783,352

5,498

1,788,850

 20142013

1,783,352

17,606

19,506

1,820,464

5,498

1,825,962

1,771,426

23,541

37,753

1,832,720

8,151

1,840,871

1,783,352

---

5,498

1,788,850

---

---

---

---

---

130,325

4,128

134,453

(97,341)

---

---

(97,341)

1,783,352

130,325

9,626

1,923,303

(97,341)

---

---

(97,341)

1,771,426

57,785

13,071

1,842,282

(1,411)

46,324

46,324

44,913

 31 ديسمبر

---

17,606

19,506

37,112

---

37,112

المجموعالمجموعغير مقيدمقيد
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