
	

 

  2015تقریر حول المشاورات المجتمعیة التي عقدت بین شھري نیسان وأیار من العام     

 

 الخلفیة 

)، وھو صندوق دولي بمثابة سلة CPCFتم المبادرة إلى إنشاء صندوق المبادرات المجتمعیة الفلسطینیة المبدعة (
/إسرائیل من 48ة في فلسطین وحدود فلسطین تمویلیة دولیة مخصصة لدعم المبادرات المجتمعیة الفلسطینیة القاعدی

قبل مجموعة من المھنیین المستقلین المختصین في التنمیة المجتمعیة والعطاء المجتمعي القائم على اساس العدالة 
االجتماعیة ویتمتعون بعقود من الخبرة في تنمیة المجتمع المدني الفلسطیني. ویسعى الصندوق إلى مأل الفراغ القائم 

وارد الموجھة لدعم عمل تجمعات تعاني غالبا من اإلھمال والتي تتمیز بمقاربات مبتكرة حیال صحة وتنمیة في الم
المجتمع وتسعى جاھدة لتأمین حیاة كریمة وقابلة للنمو في ظل ظروف االحتالل والتمییز البنیوي. وفي الوضع 

الدعم الدولي القائمة في المنطقة وذلك في سیاق  المثالي، تسعى ھذه المبادرة الجدیدة للدعم ألن تبني على ھیكلیات
 سعیھا لضمان وجود عملیات مشاركة مجتمعیة وصنع القرارات بشكل جماعي. 

نجحت المبادرة في كسب تأیید شبكة من األصدقاء والزمالء والمستشارین في فلسطین واوروبا والوالیات المتحدة 
 Rockefellerورة والمساعدة والقیادة. قام صندوق األخوة روكفلر(األمریكیة الذین لم یبخلوا على الصندوق بالمش

Brothers Fund) ومؤسسة المجتمع المفتوح ، (Open Society Foundations وتحالف أطفال الشرق ،(
) ، الصندوق العالمي للمؤسسات المجتمعیة The Middle East Children’s Alliance – MECAاألوسط (

)Global Fund for Community Foundations)ومؤسسة فورد (Ford Foundation بتقدیم جزء من  (
 التمویل لتغطیة نفقات مرحلة التخطیط والبلورة األولیة لمبادرة الصندوق. 

وذلك لمناقشة الحاجة لھذه المبادرة والمعاییر  2014تم تنظیم اجتماع استكشافي في نیویورك في تشرین اول من العام 
ر االجتماع ممثلون عن مؤسسات ومنظمات أھلیة باإلضافة إلى نشطاء ومحامین ومستشارین في األولیة لھا. حض

مجال العطاء المجتمعي، بینما برزت شبكة واسعة من الزمالء واألصدقاء اإلضافیین من خالل النقاشات التي طالت 
 التالیة والسیر قدما.  شریحة عریضة من األشخاص و مجموعة عمل تم إنشاؤھا للمساعدة في توجیھ الخطوات

 

 المشاورات والحوارات المجتمعیة 

كصندوق دولي جدید  2015أیار -جاءت الفرصة األولى لعرض فكرة الصندوق في المنطقة خالل شھري نیسان
حوارا فردیا  50ومبتكر یستمد معلومات ویستلھم توجھاتھ من اإلبداع الفلسطیني المجتمعي. قمنا بإجراء حوالي 



	

في بیت لحم و–مس حلقات للمشاورات المجتمعیة (في رام هللا والقدس والناصرة ومخیم عایدة لالجئین وبتنظیم خ
غزة) وذلك من خالل الدعم الفني واالستضافة من قبل مؤسسة عبد المحسن القطان ومركز تطویر المؤسسات األھلیة 

خیم عایدة واالتحاد األكادیمي. وقد شارك ومؤسسة دالیة وجمعیة الشابات المسیحیة ومؤسسة الفینیق ومركز شباب م
شخصا ضمن عملیة مفتوحة من التفكیر وتبادل اآلراء. فیما یلي مقتطفات تلخص أكثر  80في ھذه اللقاءات اكثر من 

 العبارات ووجھات النظر والمالحظات والنصائح شیوعا والتي استمعنا لھا خالل حلقات المشاورات المجتمعیة. 

ه المشاورات المجتمعیة تم توجیھ دعوة مفتوحة ألشخاص یعیشون في الضفة الغربیة وقطاع غزة استعدادا لعقد ھذ
/ إسرائیل من المھتمین بمناقشة موارد جدیدة وآلیات جدیدة للدعم المقدم للجھود 48والقدس او في داخل حدود فلسطین 

ى ئة نموذج طلب بسیط ومن ثم تلقوا تأكید علالمجتمعیة وتم تعمیم الدعوة على نطاق واسع. قام جمیع المشاركون بتعب
المشاركة باإلضافة إلى فكرة عامة حول الصندوق، اجندة االجتماع واألشخاص القائمین على الصندوق وذلك قبیل 

موعد االجتماع. وقد تم توفیر كافة ھذه الوثائق باللغتین اإلنجلیزیة والعربیة. وقد تم تطویر األجندة والعملیة بالتشاور 
ع قادة فكر ورأي ومختصین مھنیین في مجال التنمیة. وقد وفرت المشاورات منبرا الستكشاف طرق عمل متعددة م

 وذلك من خالل:  2016یمكنھا ان تشكل المنطلق للبرنامج التجریبي األول للصندوق والمتوقع اطالقھ في بدایة العام 

ز على حشد و(إعادة) توزیع الموارد للتجمعات مناقشة األفكار والمبادرات القائمة على األرض والتي ترك •
الفلسطینیة بطرق تشاركیة وشفافة وتوفیر بدائل تشجع على مستوى اعلى من اإلنصاف والعدالة لھذه 

 التجمعات؛ و 

التعلم من ھذه التجارب ضمن مسعانا الجماعي لترجمة قیمنا ومبادئنا إلى آلیات وممارسات فعالة تالئم  •
 لفلسطینیة. السیاقات المحلیة ا

تم تیسیر النقاشات من قبل شیري الب وسیرین حلیلة ومختار كوكش. وتم تدوین المحضر من قبل روضة مرقص 
 ورندة مكي. 

 

 ما الذي تم طرحھ على المشاركین؟ 

نحن نؤمن ونرغب في دعم حلول مجتمعیة مبتكرة وإبداعیة تتمیز بمنھجیة متكاملة وشمولیة. نحن واثقون  •
 كثر تضررا من الظلم وعدم المساواة لدیھم أكثر الحلول إبداعیة وفعالیة للتعامل مع مشاكلھم. بأن الناس األ

نرید لألشخاص العاملین داخل التجمعات المختلفة ان یفكروا ویتأملوا باألشیاء التي یقومون او یساھمون بھا  •
الخ.) أشیاء من قبیل: اعادة إحیاء  فعلیا (إلى جانب إدارة البرامج والخدمات والقیام بمھام تجنید األموال،

األمل، اشراك الناس وضمان انخراطھم في مجتمعاتھم، بناء الثقة، بناء رأس المال االجتماعي، استرجاع 
 الكرامة، حشد األصول المجتمعیة، الخ) 



	

 نؤمن بشدة بـإمكانیة عكس وتضمین القیم المجتمعیة للقادة والنشطاء المجتمعیین ضمن اآللیات ونظام •
 الحوكمة الخاص بالصندوق والتي سنصممھا سویة بشراكة حقیقیة. 

 جمیعنا منخرطون في عملیة تعلم وال یوجد لدینا كل اإلجابات حتى اآلن.  •

ال یمكن بناء ھیكلیة للصندوق تكون ناجعة وناجحة وقادرة على االستمرار إال من خالل االنخراط ووجھات  •
 النظر والمشاركة المجتمعیة. 

ن نستكشف ونناقش آلیات متعددة مع كل شخص نتحدث معھ خالل المرحلة التجریبیة األولى ھدفنا ا •
للصندوق. قد ال نستعین بالضرورة بكل المقترحات ولكننا سنتدارس كافة المعلومات التي نحصل علیھا 

ون ھناك تك ونقترح آلیات تتقاطع بأكبر قدر ممكن مع االقتراحات األكثر شیوعا وتكرارا التي نتلقاھا. قد
 أكثر من آلیة واحدة وقد یتم تطبیق اآللیات المختلفة على مراحل. 

نقل ل -نرید ان نتصور طرقا لتخصیص الموارد كعملیة تنمویة عوضا عن كونھا أداة فقط لتحویل األموال •
 وتفویض الصالحیات والموارد إلى المجموعات المحلیة التي غالبا ما تعاني من اإلھمال. 

ناء الثقة بین "المانحین" وبین الباحثین عن الموارد ھو مكون اساسي لعملنا وذلك بین المانحین نؤمن بأن ب •
 والمؤسسات األھلیة ومؤسسات العطاء المجتمعي والمجموعات القاعدیة. 

 

 القضایا التي عبر عنھا المشاركون 

من لتاریخیة تعیش الیوم ضبالرغم من أن التجمعات الفلسطینیة الموجودة في مناطق مختلفة من فلسطین ا •
سیاقات وحقائق مختلفة وبالرغم من اننا نعاني من ھذه الشرذمة إال أنھ یجب التعامل معنا كمجتمع واحد وان 

 نعطى الفرص للتواصل والتفاعل مع بعضنا البعض. 

ادل بنحتاج إلى فرص للتشبیك فیما بیننا وللتعلم من بعضنا البعض حول نماذج ومبادرات مختلفة وأن نت •
 المعرفة. 

 نحتاج إلى انظمة دعم تسمح لنا بالمضي قدما نحو المستوى التالي من االعتماد على الذات واالستقالل.  •

 ما نریده فعال ھو التمكین لحل المشاكل على المستوى المحلي. •

 نرید ان نكون قادرین على العمل والمساھمة في احیائنا ومناطقنا وقرانا وتجمعاتنا.  •



	

ن صادقین مع انفسنا وان نسأل: ما الذي نقوم بھ او ال نقوم بھ ألنفسنا بأنفسنا؟ ما ھي یجب ان نكو •
 المسؤولیات الملقاة على عاتقنا تجاه مجتمعاتنا؟ 

 یجب ان نكون افضل تنظیما على المستوى المحلي  •

وط" منا من "الشرمعاییر التنمیة والمساعدات الحالیة تقیدنا وتحد من ابداعنا في مجال حل المشاكل. لقد سئ •
 المفروضة علینا. 

نحن نشعر بأننا محاصرین بالظروف والعملیات ومتطلبات رفع التقاریر واألطر الحالیة المفروضة علینا  •
 من قبل المانحین.

 كیف سیختلف ھذا الصندوق عن غیره؟  •

ان یكونوا كیف ستشارك الجھات التي ستمنح األموال معنا وما ھي آلیة انخراطھا في العمل؟ نریدھم  •
 مشاركین في العملیة، ان یكون جزء منھا. 

نحتاج إلى المرونة للعمل في مجاالت وفئات مختلفة تحت العنوان األكبر للتنمیة المجتمعیة: إن التنمیة  •
المجتمعیة الناجحة والكفؤة ھي تلك التي تكون عبر قطاعیة ومتعددة التخصصات ومجاالت االھتمام 

 ول محاور محددة. والتركیز ولیست منحصرة ح

 نحتاج إلى فرص لالستمرار واالستدامة األساسیة ولیس تمویال فقط لمشروع آخر.  •

 لدینا افكارا محلیة ورأس مال اجتماعي: ساعدونا لكي نحقق رؤیتنا على ارض الواقع. •

ج إلى نحتا ال نحتاج إلى األموال فقط. األموال تأتي كقیمة مضافة ولكنھا لیست القیمة األساسیة بحد ذاتھا. •
 ھیكلیات وآلیات تشبھنا وتحترم قیمنا. 

نرى أن التمویل یتركز بشكل مضطرد في أماكن محدودة. على الصندوق ان یساعد في تنویع مراكز  •
 الموارد والمصادر بدال من تكریسھا. 

المصیر.  رقوة وآفاق التنمیة المجتمعیة المبتكرة ھي أقرب شيء لدینا لتحقیق المشاركة السیاسیة وحق تقری •
 ھذه المبادرة یمكنھا ان تكون سیاسیة بعدة طرق وبشكل بدیل. 

 ھناك حاجة لسلة من االحتیاجات ولیس فقط سلة تمویلیة. •

 نرید ان نكون جزء من ھیكلیات تتمیز بالشفافیة والمساءلة. •



	

 نرید ان نحرر معرفتنا وتفكیرنا وعقولنا من اآلثار الكولونیالیة. •

شحذ عقولنا حتى نفكر بشكل جدید بعیدا عن القوالب الجاھزة التي اوجدتھا مساعدات نحتاج إلى ما یتحدى وی •
 المانحین. 

 اسمحوا لنا بالحدیث عن نقاط ضعفنا وفشلنا وقلة معرفتنا ولیس فقط عن نقاط القوة والنجاحات. •

سبة ھل سیتعامل الصندوق مع قضایا جدیة یخشى الناس الحدیث عنھا؟ ما ھي الخطوط الحمراء بالن •
 للصندوق؟ 

 یجب ان یتحدى الصندوق دینامیكیات القوة القائمة. •

 نرید ونحتاج ألن نتحدى النموذج "اإلغاثي" السائد.  •

 إن "كنا" فعال جزء من الصندوق عندھا سنعمل بكل جد وبكامل طاقتنا.  •

 لواقع. ھناك الكثیر من الفساد ومجتمع المانحین والمؤسسات األھلیة غیر منفصلین لألسف عن ھذا ا •

 لماذا نحتاج إلى صندوق جدید اآلن؟ لماذا یعتبر ھذا التوقیت مھما؟ ما الذي سیكون مختلفا حقا؟  •

 ال نحتاج إلى أموال دون شراكة حقیقیة. •

 نرید ان نغیر خطابنا. •

 نرید ان نرى استمراریة. •

 محلي. المستوى ال یجب ان تكون المبادرات جزء من عملیة للتمكین المجتمعي وتنتھي بشعور بالملكیة على •

نرید ان نتعلم عن العطاء المجتمعي ومؤسساتھ. نرید ان نبني ثقافة العطاء كشكل من اشكال المشاركة  •
 واالستقالل. 

 

 ما الذي تعلمناه؟ 

تقریبا نصف المشاریع التي تم تطویرھا مع المشاركین كتمرین محاكاة خالل المشاورات تضمنت مزیجا  •
 الستدامة البیئیة وقضایا وحلول متعلقة بإدارة الموارد. من التنمیة االقتصادیة، ا



	

 المؤسسات األكبر حجما تجد مصادر تمویل أقل لمواصلة وضع البرامج طویلة األمد. •

المؤسسات األصغر حجما تواجھ صعوبات في الحصول على التمویل وتحدیدا التمویل غیر المشروط الذي  •
 ال یتطلب منھا تغییر اولویاتھا ورؤیتھا. 

 ھناك تنافس ملموس بین المؤسسات على التمویل. •

ھناك نطاق واسع من المبادرات البدیلة الناجحة وغیر المعروفة نسبیا التي تفتقر للتوثیق والتي تعمل مع  •
التجمعات بمستویات محدودة من التمویل والمساعدات التنمویة ولكنھا بالرغم من ذلك قادرة غالبا على حشد 

 من المتطوعین والموارد البشریة.  وتحفیز أعداد كبیرة

 ھناك رغبة ورؤى قویة تجاه الدعم/االستثمارات التي من شأنھا تولید فرص الدخل للتجمعات.   •

 تجد التجمعات المختلفة صعوبة في اقناع المانحین بدعم نماذج إبداعیة.  •

 ھناك فجوة بین أقوال وأفعال المانحین. •

 ا یتعلق باحتیاجات المجتمعات الفلسطینیة. یجب تحدي ثقافة الشح التي تكرست فیم •

 ھناك فجوة/ توتر عبر األجیال المختلفة فیما یتعلق باآلراء حول التنمیة والسیاسة والعمل المدني.  •

تالشت الثقة في المانحین. ھناك اعتقاد سائد بأن المانحین ساھموا في اإلبقاء على االحتالل وعلى "تطبیع"  •
 االستعمار. 

 

 لتي قدمت لنا التوصیات ا

من المھم ان یقوم الصندوق بالعمل مع التجمعات والمجموعات والمبادرات غیر المسجلة. یمكن التفكیر  •
بطریقة یعملون فیھا تحت مظلة مؤسسة أھلیة موجودة في منطقتھم او الشراكة مع مؤسسات رئیسیة 

نا أن ھذا المقترح لم یكن مرضیا لبعض بإمكانھا تیسیر عملیة تحویل ونقل األموال لھم. (من المھم اإلشارة ھ
 المشاركین).

 دعم عملیات االبتكار واإلبداع على المستوى المحلي ال ان یتم العمل بالطرق المعتادة.  •

التفكیر بجعل مساھمة المجتمع شرطا او معیارا مھما لتلقي الدعم للمبادرات إما مساھمة من خالل رأس  •
 یة  او من خالل التطوع، الخ. المال االجتماعي او المساھمة المال



	

 االمتناع عن دعم نماذج محددة بل أیضا مشاریع تجریبیة.  •

 إیجاد الفرص للنقد الذاتي والتقییم الذاتي  •

 التفكیر في إمكانیة تقدیم دعم على عدة سنوات باالستناد إلى اإلنجازات المتحققة.  •

 تقریر المصیر على المستوى المحلي.  جعل المشاركة واالنخراط المجتمعي والتبادلیة في صلب قضیة •

 التفكیر بالفرص االقتصادیة وإمكانیات تولید الدخل كحجر األساس في المبادرات التي یتم دعمھا.  •

 یجب ن یكون الصندوق أكثر إنصافا في عملیات صنع القرار والتدخالت مقارنة بالصنادیق األخرى القائمة. •

دوات التي یعتقدون انھا األكثر مالئمة للتدخالت التي یقومون بھا. التفكیر بالسماح للتجمعات باستخدام األ •
 وقد یتضمن ذلك: االستثمارات االجتماعیة، االستثمارات المباشرة، الریادیة االجتماعیة، المنح التقلیدیة، الخ. 

 . ةالطلب من المبادرات ان تجلب ایضا تمویلھا الخاص إلى الطاول -التفكیر بقضیة التمویل المقابل •

التفكیر بالشراكة مع منظمات أخرى تستطیع ان تقدم ما یلي للمبادرات المجتمعیة التي یتم اختیارھا:  •
 المناصرة، مھارات التنظیم، التدریب في مجال اإلدارة، المناصرة المرئیة، إدارة الحمالت، الخ.

ادة جیال السابقة من القتشجیع المبادرات الشبابیة وبنفس الوقت تشجیع واالستعانة بخبرة وحماسة األ •
 المجتمعیین. 

 التواصل مع المجموعات والمناطق المھمشة.  •

من المھم احترام الھویة والتقالید ولكن وبنفس القدر من األھمیة یجب ان "ال نعلق" في المفاھیم "التقلیدیة"  •
 بالحیاة. والنمطیة للثقافیة الفلسطینیة. اإلقرار بأن الثقافة الفلسطینیة ھي معاصرة ونابضة 

 التركیز على الرؤیة ولیس فقط على النتائج/المخرجات •

 التفكیر بتأسیس مجموعات بؤریة في كل منطقة  •

 محاولة التصرف كمستودع/ كاتالوغ للمبادرات الجیدة. •

عندما یكون الوقت مالئم، استكشاف إمكانیة تطویر شراكات بین القطاعین العام والخاص وبین الصندوق  •
 جتمعیة. البحث في دور البلدیات والشركات.والمبادرات الم



	

التأكد من أن األموال توظف لتحقیق تنمیة مستدامة وفي الوقت ذاتھ تحدث تغییرا حقیقیا ال ان تصرف على  •
 المشاریع واألفكار القائمة. 

 تعندما یتم وضع اآللیات والبرامج، التفكیر بعقد اجتماعات مجتمعیة لإلعالن عن ھذه البرامج واآللیا •
 وإطالع القادة المجتمعیین والمبادرات حولھا. 

إتاحة أكبر قدر ممكن من امكانیة النفاذ والحصول على معلومات حول الصندوق مع توفیر الفرصة على  •
 نطاق واسع للمشاركة. 

 تشجیع حق تقریر المصیر واالستقالل وبناء الثقة وروح التطوع.  •

 تشجیع النماذج التطوعیة. •

 الجتماعیة ولیس فقط تلك المھنیة. تشجیع المھارات ا •

 ھل یمكن ان یصبح التمویل المحلي الحقا الجزء األكبر من موارد الصندوق؟ •

 تحدید احتیاجات المجتمع وموافقتھ على المبادرات المطروحة. •

 كیف سیتم تقییم إن كان ما یقترحھ المجتمع ممكنا على أرض الواقع؟  •

كار وحشد التأیید المجتمعي حیال المبادرات قبل طرحھا بشكل السماح بوجود عملیة بطیئة لتطویر األف •
 نھائي كمقترحات للتمویل.

التفكیر بإمكانیة السماح لألشخاص الذین یتمتعون بالمعرفة والحلول اإلبداعیة ولكنھم یفتقدون للثقة او  •
 الرغبة او امكانیة الوصول إلى آلیات الدعم من التوجھ للصندوق كذلك.

 ر قضیة رئیسیة في نجاح الصندوق."من یقرر" تعتب •

 یجب ان تكون تقاریر ومصاریف الصندوق متاحة لالطالع العلني. •

 استخدام لغة مبسطة ال لغة المانحین. ابتكار لغة جدیدة.  •

التفكیر بنماذج بدیلة ومبسطة الستخدام التجمعات في إعداد األوراق المفاھیمیة والطلبات والتقاریر مثل  •
 واألفالم، الخ.القصص والمقابالت 



	

التفكیر بكیفیة جعل المبادرات تتجذر في األماكن والمناطق والتجمعات سواء من منظور ثقافي او تاریخي  •
 او عاطفي.

 یحب ان تتمتع لجان االختیار باالستقاللیة وان یتم استبدال عضویتھا بشكل دوري. •

 یجب اخذ قضیة التعلم بعین االعتبار خالل المرحلة التجریبیة. •

 المغامرة ألن الفرص تكمن ھناك. یجب •

 التفكیر بعملیات التقییم المجتمعیة/الجماعیة.  •

 ال یجب فقط االكتفاء باإلقرار باألفكار الجدیدة بل یتوجب كذلك محاولة استكشافھا والبحث عنھا. •

 إیجاد آلیات یمكن من خاللھا للتجمعات ان تتفاعل مع الصندوق والتأثیر علیھ بشكل ثابت.  •

 

 نفكر؟بماذا 

بعد القیام بالحوارات المجتمعیة بدأنا بالتفكیر ببعض النماذج المحتملة فیما یتعلق بحاكمیة الصندوق وآلیات الدعم التي 
سیعتمدھا. وبالعمل مع شبكة الزمالء والمستشارین الخاصة بالصندوق، نتأمل ونخطط ألن یتم بلورة ھذه اآللیات 

 . 2015خالل خریف العام 

 ) clustersعیة (اللجان المجتم

 7إلى  5أحد العناصر الرئیسیة لرؤیتنا یتمثل في تشكیل اربع لجان مجتمعیة محلیة تضم كل منھا في عضویتھا بین 
أعضاء یحضرون معھم تنوعا في وجھات النظر والمعرفة والتركیبة الدیمغرافیة. سیتم تشكیل ھذه اللجان في غزة 

/اسرائیل. یتم تبدیل أعضاء اللجان كل سنتین إلى ثالث سنوات. یقوم 1948والقدس والضفة الغربیة وحدود فلسطین 
األعضاء بلعب دور الوسیط بین عملیات الصندوق والتجمعات المحلیة ، استشعار ونقل األسئلة والتخوفات، تحدید 

 الفرص واألولویات وتمثیل وجھات نظر وأصوات التجمعات المختلفة على مستوى حاكمیة الصندوق. 

اللجان ایضا مشاركة في عملیة صنع القرار وتخصیص الموارد باإلضافة إلى انتخاب عضو من كل لجنة  تكون
 لیمثلھا في المجلس االستشاري للصندوق. 

 

 ثالث آلیات للدعم یتم التفكیر بھا 



	

تي سیتم لنقوم حالیا بتلخیص وتكثیف المعلومات المذكورة أعاله وذلك القتراح حتى ثالث آلیات مختلفة للمنح وا
. ھذه العملیة التجریبیة سیتم التفكیر بھا واستقصاء آراء شبكة األصدقاء والشركاء 2016تنفیذھا تباعا خالل العام 

 المجتمعیین والمستشارین حولھا. 

 فئات الدعم الثالثة المقترحة ھي: 

 ص والظروف الخاصة. دوالر للفر 3000تتضمن تقدیم دعم بما قیمتھ حوال االستجابة السریعة التحفیزیة : 

دوالر امریكي للمشاریع  30,000-15,000تتراوح قیمة كل منھا بین استثمارات اجتماعیة توصي بھا التجمعات : 
والمبادرات التي یتم اختیارھا مسبقا ویتم التوصیة بھا من قبل اللجان المحلیة ویكون قد تم تدارسھا والموافقة علیھا من 

 أعضاء اللجنة والمستشارین. خالل عملیة مفتوحة من قبل 

دوالر امریكي للمبادرات المبتكرة  25,000 – 5,000تقدیم دعم بقیمة الدعوة المفتوحة لتقدیم منح بشكل سنوي: 
استجابة لدعوة مفتوحة سنویة لتقدیم منح وتتضمن عملیة تصویت ومشاركة الجھات التي تقدمت بطلبات واجتازت   

 یة االختیار النھائي. مرحلة التأھیل األولیة في عمل

سیتم بلورة إرشادات ومعاییر واضحة بشكل یضمن ان تكون عملیة المشاركة والتقییم بسیطة وواضحة وشفافة. سیتم 
للجھات التي تسعى للحصول على منح باإلضافة إلى أعضاء الفریق واللجان   on-lineإنشاء عملیة الكترونیة 

دخال التحسینات والتعدیالت علیھا خالل الفترة التجریبیة. نعكف حالیا على المجتمعیة. سیتم تجربة ھذه اآللیات وإ
استكشاف الكیفیة التي یمكن من خاللھا لمؤسسات أخرى ان تقدم أنواعا إضافیة من المساعدة لمتلقي المنح على شكل 

 اصل، الخ. عملیات بناء القدرات او تصمیم الحمالت او التكنلوجیا المرئیة واحتیاجات االتصال والتو

 

 

 

 

 

  المشاركین اسماء

 



	

	 الناصرة

عواودة بكر الصحية والخدمات لألبحاث الجليل جمعية    	

شرقاوي سمية عرعرة -البير جمعية   	

شحادة ديما مستقلة مستشارة    	

سبيط شادية إقرث أهالي جمعية   	

ناشف نديم 	 بلدنا 

اسبانيولي نبيلة الناصرة – الطفولة مركز   	

مرزوق محمد بيد يدا  	

نيمان جيني خشبي/ حوار  	

حسني فتحية 	 عدالة 

فرح جعفر 	 مساواة  

حويلة سمر 	 مساواة  

عبيد ابو سلطان السبع بير-شتيل   	

شلبي شهيرة ماندل مؤسسة    	

جمال امل 	اعالم 

سطيح عبد   

عساف هنيدة 	 مساواة 



	

شحبري عودة األكاديمي االتحاد    	

عواد نايلة العنف ضد نساء    	

  

عايدة مخيم  	

عقل ربى األهلية املؤسسات تطوير مركز   	

هالل ساندي دار جمعية   	

البربري اسحق املخيم في جامعة برنامج   	

عكر ابو فهمي الفينيق جمعية    	

عودة ناجي املجتمعية للتنمية الشبابي العمل مركز    	

عميرة كريم عايدة شباب مركز    	

القصاص حازم شروق مؤسسة   	

سرور بوا محمد عايدة شباب مركز   	

زيدان محمود الثقافية جفرا جمعية    	

مفرح آثار دار جمعية    	

األعرج مصطفى عايدة مخيم   	

  

	 القدس

عقل ربى األهلية املؤسسات تطوير مركز    	



	

بندك لنا لحم بيت – املجتمعية للتنمية قادر مؤسسة    	

الياس رانية الثقافي يبوس مركز    	

عامر سندرين القدس – املسيحية الشابات جمعية    	

فراج خالد املقدسية الشعبية الجذور    	

عباس مصعب األهلي اإلئتالف    	

خليفة أماني املقدسية الشعبية الجذور    	

دعنا عمر التعذيب ضحايا مركز   	

شرقاوي فيروز املقدسية الشعبية الجذور    	

ريان عليا الفن حوش    	

سعادة رائد  الحوش، روزانا، املقدسي، يالسياح التجمع  
نبتو ابراهيم، مسار سنبلة، املعمل،  	

  

اهلل رام  	

موسى سعيدة 	استشارات  

نزال نبال للصم األمل جمعية   	

الترتير عالء الفللسطينية السياسات شبكة: الشبكة    	

شبيطة سناء األمهات مدارس جمعية   	

سالمة محمد الشباب لتنمية واصل مركز جمعية   	



	

جمعة لجما األرض في الحق إئتالف   	

داغر سيلني 	الكمنجاتي 

الخواجا صالح الجدار ملقاومة الشعبية الحملة   	

حجاج مجد القطان املحسن عبد مؤسسة   	

تميمي تمارا الفلسطينية الرؤيا مؤسسة   	

ساحلية جميلة األهلية املؤسسات تطوير مركز    	

كسابرة غسان األهلية املؤسسات تطوير مركز    	

عابدي نور كويكرز/األمريكية األصدقاء خدمات هيئة   	

بيريز غوميز ماتي  DFSC	

فرحات فاتن دكتوراه طالبة  	

صالح ابو عالء قنديل دار  	

حرب فجر  Visualizing Palestine 	

حامد رناد تامر مؤسسة   	

القبج رناد تامر مؤسسة   	

الحوراني ملى   HBS	

طوطح ربى للموسيقى الوطني املعهد    	

بلحة ايهاب ابراهيم ابناء بستان مؤسسة    	



	

  

	 غزة

بسيسو أزهار األهلية املؤسسات تطوير مركز   	

وادي عليان اجيال جمعية   	

موسى وسام تسجيلية أفالم ومخرج مدير    	

الحاج امل إنجليزية لغة مدرسة   	

شعبان ابو رشا   CCP Japan	

شحادة بيسان   RLS	

مرزوق ابتسام بصريا املعاقني تأهيل اصدقاء جمعية    	

الغصني عاطف التعاون مؤسسة  	

كميل ابو ممدوح للطفل القطان مركز    	

بشير ابو آية الدولي الدعم مبادرة    	

السيد عبداهلل الحر والفكر الثقافة جمعية    	

الفقعاوي ميسون الحر والفكر الثقافة جمعية    	

عدوان عندليب املجتمعي اإلعالم مركز    	

 

 

 



	

	


