
من نحن في مؤسســة
                         الدوليــة

20 مليون شخص حول العالم سنويا،  CHF الدولية على خدمة ما يزيد عن  1952 عملت مؤسسة  منذ نشأتها عام 
وذلك عبر متكينهم فمن إيجاد سبل للعيش الكرمي وحتسني مستوى املعيشة وضمان مستقبل أفضل لهم وألوالدهم. حاليا 
يتوزع نشاط املؤسسة على 30 دولة في قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية وأوروبا إضافة إلى مناطق البحر الكاريبي 

والقوقاز والشرق األوسط.

أما في الضفة الغربية وقطاع غزة فقد بدأت املؤسسة عملها عام 1994 في مجاالت البنية التحتية واملساعدات اإلنسانية 
والقروض الصغيرة وتطوير الدميقراطية واحلكم احمللي. 

ترنو املؤسسة إلى أن تصبح حافزا إلحداث تغيير ايجابي طويل األمد في املناطق ذات الدخل املتدني واملتوسط من خالل 
املساعدة على حتسني ظروفها االقتصادية واالجتماعية والبيئية. ولذلك تتبنى املؤسسة منهجية خاصة في العمل تقضي 
بالشراكة التامة مع املجتمع  ومؤسساته وهيئاته التمثيلية وذلك في كافة مراحل عملية التنمية  التي متر بها هذه املجتمعات 
واحملافظة على الصالت  معها مما أضفى على عمل مؤسسة CHF الدولية  طابعا خاصا متميزا في تنفيذ برامجها التنموية 

منها واإلغاثية.



مجاالت العمل المستقبلية 
أوال: تعميم مشروع املجالس الشبابية احمللية املساندة 

ثانيا: تطوير املشاركة املجتمعية في أعمال الهيئة احمللية

ثالثا: تنفيذ أنشطة مجتمعية صيفية

رابعا: حمالت توعية على املستويني احمللي والوطني 
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برنامج اإلصالح الديمقراطي المحلي- تواصل

منذ العام 2005 بدأت املؤسسة بتنفيذ برنامج "تواصل" املمول من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية والهادف 
إلى تعزيز الدميقراطية ومبادئ احلكم الرشيد ودعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية الرامية إلى تاسيس نظام حكم 
محلي  دميوقراطي المركزي فعال في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما يهدف البرنامج إلى االستجابه إلحتياجات  
الهيئات احمللية مبا ميكنها من أداء عملها بفعالية وكفاءة وتلبية إحتياجات املواطن بطرق تضمن مشاركته في صنع 

القرار.

مواتية   بيئة  تنمية وتوفير  الفلسطينية من أجل  الوطنية  السلطة  إلى دعم جهود  باألساس  »تواصل«  برنامج  يهدف 
لتأسيس نظام حكم محلي  دميوقراطي ميتاز بالالمركزية والفعالية واإلستجابة إلحتياجات الهيئات احمللية مما  ميكنها 
من  أداء عملها بفعالية وكفاءة وتلبية احتياجات املواطن وفق نهج املشاركة والدميقراطية. يوفر البرنامج الدعم على 
الصعيدين الوطني واحمللي من خالل املساهمة في اجلهود اجلارية لتعزيز قدرات وزارة احلكم احمللي لالضطالع 
بدور رئيس في وضع وتنفيذ الرؤية والسياسات واألنظمة واألطر املؤسسية الدميوقراطية لنظام احلكم احمللي. كما 
ويسعى البرنامج الى تعزيز قدرات الهيئات احمللية وكوادرها ومساندتها في تطوير عملها وخدماتها باالستناد الى 
مبادئ الشفافية واملساءلة واحملاسبة وتطوير وخدمة املجتمع وفقا لألولويات واالحتياجات. كذلك يرنو البرنامج 
الى تقدمي الدعم الفني للهيئات احمللية وتعزيز قدراتها على وضع االستراتيجيات واخلطط ورصد عملية التطبيق.

الهيئات  العمل مع وزارة احلكم احمللي، وبناء قدرات  يتألف برنامج تواصل، من أربعة محاور متكاملة وهي: 
احمللية، ومشاريع التطوير املجتمعي، واملشاركة املجتمعية.

محور المشاركة المجتمعية 

مع  جنب  الى  جنبا  املجتمعية  املشاركة  محور   يعمل 
الرقابة  تعزيز  الى  رئيسة  بصورة  هادفا  األخرى،  احملاور 
مشاركة  وزيادة  احمللية،  املجالس  أعمال  املجتمعيةعلى 
بني  الفجوة  وتقليص  القرار،  اتخاذ  عملية  في  اجلمهور 

املجلس احمللي واملواطنني.

خالل   املجتمعية  املشاركة  محور  مشاريع  أهم  وكانت 
2008-2009 على النحو اآلتي:

مشروع املجالس احمللية الشبابية املساندة.  	•
مشروع الشراكة بني القطاعات )العام، واخلاص، واألهلي(. 	•

مشروع النشاطات الصيفية مع املؤسسات املجتمعية احمللية. 	•
مشروع تطوير آليات اإلتصال بني الهيئات احمللية واملجتمع احمللي.  	•

حمالت التوعية املجتمعية. 	•
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يعتبر برنامج "املجالس الشبابية احمللية املساندة"  
الذي نفذ بالشراكة مع أربع هيئات محلية )بيت 
خالل  سلفيت(  كفرنعمة،  الرام،  فجار، 
أيلول   - 2008 الثاني  املمتدة بني تشرين  الفترة 
في  الرائدة  الشبابية  التجارب  أبرز  من   ،2009

قطاع احلكم احمللي. 

على  املساندة،  احمللية  الشبابية  املجالس  تركز 
احمللي  باحلكم  الشبابية  الفئة  اهتمامات  تعزيز 
من خالل تطوير معرفتها ومهارتها باإلضافة الى 
إكسابها اخلبرة العملية في مجال احلكم احمللي. 

يتميز"املشروع" بعمل الشباب من كال اجلنسني 
بصورة مشتركة  في تخطيط وإدارة وتنفيذ الفعاليات واألنشطة املختلفة، باإلضافة الى ممارستهم العملية الدميقراطية في 

كافة مراحلها، والتي تبلغ أوجها خالل انتخاب سكرتاريا املجلس الشبابي. 

وبالنظر الى هذه املرحلة التجريبية، لوحظ تفاعل الفئة الشبابية بدرجة عالية في كافة انشطة البرنامج. على سبيل املثال، 
املجتمع احمللي بجدية  تفاعل  وإناث(. كما  900 عضوا )ذكور  نحو  األربعة  للمجالس  العامة  الهيئة  بلغ عدد أعضاء 
ومسؤولية في توفير بيئة مواتية إلجناح التجربة، من خالل إنخراط ممثليه في اإلشراف على تنفيذ املشروع، ومواكبة ما 

يحيط به من مستجدات. 

ومن أجل البحث عن الفرص املتوفرة لتطوير املشروع بآفاق رحبة، وأكثر عمقا، مت عقد مؤمتر عام للمجالس الشبابية، 
بكل  التجربة  هذه  واكبوا  الذين  الشريكة،  احمللية  الهيئات  وممثلو  رؤساء  وحضره  وشاب،  شابة   120 نحو  مبشاركة 

تفاصيلها وجناحاتها وحتدياتها. 

وأوصى املؤمترون، بأهمية استمرار املجالس الشبابية التي مت تشكيلها وتطويرها من جهة، وتشكيل مجالس شبابية أخرى 
في هيئات محلية جديدة من جهة أخرى، وذلك في إطار بناء فئة شبابية متمكنة من قطاع احلكم احمللي الفلسطيني. كما 
أوصى املؤمترون، بأهمية أن تولي الهيئات احمللية اهتماما خاصا بالفئة الشبابية، واإلستجابة لقضاياها وتطلعاتها، من 

خالل تبنيها للبرامج الشبابية.

مجالس  تشكيل  الى  باإلضافة  حاليا،  القائمة  الشبابية  املجالس  تطوير  على  القادمة،  املرحلة  خالل  العمل  وسيتم  هذا 
أخرى وفي هيئات محلية جديدة، بهدف تأسيس جتربة فلسطينية متميزة على هذا الصعيد. 

برنامج  في  الشريكة  احمللية  والهيئات  املورد،  املعلم/  تطور  مؤسسة  مع  بالشراكة  تنفيذه  مت  املشروع  هذا  أن  يذكر 
تواصل)بيت فجار، الرام، كفرنعمة، سلفيت(.  

المجالس الشبابية المحلية المساندة تجربة 
رائدة في مجال الحكم المحلي



 

أنشطة مركزية

 

مبادرات محلية

 

 

التوعية والتدريب

 

الهيئة العامة

)ذكور/إناث(

 

 سكرتارية
املجلس

)ذكور/إناث(

 

املجلس 
الشبابي

 

- املشاركة في ورشة 
عمل من أجل إعداد 

النظام الداخلي 
للمجالس الشبابية 

احمللية املساندة

- تنفيذ رحالت 
تعارفية متبادلة بني 

املجالس الشبابية 
احمللية املساندة

- إقامة مهرجان 
رياضي بني املجالس 

الشبابية

- مؤمتر املجالس 
الشبابية املساندة 

- ورشة عمل مركزية 
حول تطوير خطة 

استمرارية املجالس 
الشبابية

 

 

 

- أسبوع بيت فجار 
الثقافي

- حملة بيت فجار بلدة 
خضراء

- حملة التوعية املرورية

- أمسية رمضانية

- مخيم صيفي عدد 2

 

- املواطنة

- املشاركة

- التخطيط

- إدارة املشاريع

- الدميقراطية

- احلكم احمللي

- القيادة

- التشبيك والضغط

- إدارة الوقت

 

مت تنفيذ برنامج 
التوعية والتدريب 
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خالل مدة املشروع، 
حيث كانت مدة 
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تدريبية في املجاالت 
املذكورة أعاله.
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مجلس شبابي 
بيت فجار 

احمللي

- مشروع السالمة 
العامة على الطرق

- حملة مرورية

- مخيم صيفي عدد 2
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مجلس شبابي 
الرام احمللي

 

 

- تشجير الطرق الرئيسة

- مخيم صيفي 
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مجلس شبابي 
كفرنعمة 

احمللي

 

- حملة جتميل املدارس
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ملخص لمشروع المجالس الشبابية المحلية المساندة 
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املجال  في  احمللي  املجتمع  تنمية 
الهيئات  أهمية لدى  لها  الثقافي كان 
حد  على  تواصل  ومشروع  احمللية 
قامت  املاضي،  العام  خالل  سواء. 
املركز  مكتبة  بدعم   CHF مؤسسة 
والذي  فجار  بيت  في  اجلماهيري 
حيث  البلدية،  عليه  وتشرف  تديره 
تعتبر هذه اخلطوة بداية فعلية لتطوير 
تقدمي  مت  حيث  وتفعيلها،  املكتبة 
نحو832 إصدارا، بعضهاإهداءات 
املدني.  املجتمع  مؤسسات  قدمتها 
الطفل  نادي  مكتبة  دعم  مت  كما 
كفرنعمة،  قرية  في  الفلسطيني 
وذلك  التعليمية  واأللعاب  بالكتب 
الشبابي  املجلس  مشروع   ضمن 
بلدية  مكتبة  دعم  مت  كما  احمللي. 
عزون مبئات الكتب العلمية والثقافية 
هذا  والعامة.  والتاريخية  والتربوية 
مكتبات  دعم  على  العمل  وسيتم 
الهيئات  مع  بالتعاون  أخرى،  عامة 
احمللية الشريكة في برنامج تواصل، 
احلياة  تفعيل  في  املساهمة  أجل  من 
ومن  احمللي،  املجتمع  في  الثقافية 
العامة  اخلدمات  تنويع  جهة أخرى، 
التي تقدمها وتديرها الهيئات احمللية 

ملواطنيها. 

والحياة الثقافية في القلب من اهتماماتنا وعملنا 



العمل  من ورش  بعد سلسلة  املساند  فجار احمللي  بيت  انتخاب مجلس شباب  2009 مت  الثاني  كانون  نهاية شهر  في 
واللقاءات التي عملت على ترسيخ فكرة املواطنة واحلكم الرشيد في عقول املشاركني. تألف املجلس املنتخب من 13 

شابا وشابة، تراوحت أعمارهم بني 15 و20 عاما. 

وقد شكل هذا األمر نقطة حتول في حياة هؤالء الشباب املنتخبني الذين كانوا يستكشفون جوانب جديدة في احلياة لم 
تخطر ببالهم من قبل. فباإلضافة للتجربة التي خاضها الشباب خالل العملية االنتخابية وما سبقها من مناظرات ودعايات 
الفعل  على  والقدرة  باملسؤولية  شعور  من  اآلن  املنتخبون  يعيشه  ما  فإن  املستقبلية،  واملشاريع  للبرامج  وحتضير  انتخابية 

واملشاركة في صنع القرار هو حدث سيصاحبهم في كل يوم من حياتهم القادمة.

والظروف  اإلمكانيات  توفر  في حال  الفعل  الفلسطيني على  الشباب  قدرة  في  رائعا  مثال  فجار  بيت  لقد ضرب شباب 
املواتية لذلك فبعد إمتامهم ملشروع التوعية البيئية الذي شمل على زراعة األشجار وطالء جوانب الطرقات وتوزيع سالل 
النفايات ورسم جداريات تعنى بالبيئة في املناطق العامة في البلدة، قام املجلس بتنفيذ مشروع ثقافي متثل في إقامة أسبوع 

ثقافي وفني مت تنظيمه والتنسيق له بشكل كامل من قبل هؤالء الشباب.

العامة  للهيئة  املنتسبني  املساند في بيت فجار "بعد مشاورة  الشبابي  يقول أحمد ديرية ،19 عاما، وهو رئيس املجلس 
الفقير  اليومي  روتينهم  عن  ويبتعدون  أنفسهم  عن  خاللها  من  يعبرون  وفنية  ثقافية  لفعاليات  الشباب  احتياج  الحظنا 
بالنشاطات الالمنهجية والفنية بشكل خاص، من أجل ذلك باشرنا بالتعاون مع البلدية بإعداد مشروع األسبوع الثقافي 

في الفترة ما بني 21-18 أيار 2009.

المجلس المحلي  الشبابي المساند في                  بيت فجار  مشاركة بالفعل والمسؤولية 
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فوضعنا أجندة خاصة باحلدث واتصلنا مع املؤسسات املعنية للتنسيق بخصوص استقبال وفود فنية للمشاركة بالفعاليات 
كذلك مت تنظيم الدعاية واألمور اللوجستية األخرى". شكل املجلس املساند جلان تنظيم واستقبال ومراقبة من منتسبي 
الهيئة العامة ومت توزيع الدعوات لكل املعنيني باجلانب الثقافي في بيت فجار والقرى احمليطة كما مت إعالم أهالي البلدة 

للمشاركة باحلدث. 

يقول ديرية "لقد حملتنا التجربة مسؤولية كبيرة واألهم أنها جعلتنا نشعر بثقل املسؤولية وننظر بعني التقدير لكل ما يتم 
أفعالك  وتتحمل مسؤولية  القرار  تكون من صناع  أن  اختبرنا صعوبة  اننا  واملجلس احمللي حيث  البلدية  قبل  من  عمله 
مبفهوم  اجلديد  الوعي  هذا  ننشر  ونحن  البلدية  تنفذها  التي  وللبرامج  العامة  للممتلكات  تقدير  لدينا  فأصبح  الحقا، 
املشاركة املجتمعية لزمالئنا من الشباب". كان االسبوع الثقافي ناجحا بشهادة كل من حضر وانبهر بقدرة هؤالء الشباب 
باخلير عليهم  يعود  ما  فأبدعوا وانتجوا  السليم  الشباب في االجتاه  املسؤولية. "إذ مت توجيه قدرات  الفعل وحتمل  على 

وعلى مجتمعاتهم"،  بحسب تعبير زهير غياضة مهندس بلدية بيت فجار. 

بلدة بيت فجار  املناسبة وتصوير أفالم وثائقية عن  الديكورات  العرض وتصميم  باختيار أماكن  لقد قام شباب املجلس 
وتأمني كتب ملكتبة بيت فجار العامة عن طريق التنسيق مع املكتبات واملؤسسات الثقافية املتخصصة. يذكر أن  مؤسسة 
الفلسطيني  الشباب  توعية  بهدف  املساندة  الشبابية  املجالس احمللية  بتصميم مشروع  بادرت  قد  الدولية، كانت   CHF
بها هيئات احلكم احمللي في مجتمعاتهم.  تقوم  التي  بالوظائف  الرشيد وتعزيز معرفتهم  الدميقراطي  مبمارسات احلكم 
حيث مت انتخاب أربع مجالس شبابية مساندة في كل من بيت فجار وسلفيت وكفر نعمة والرام وهي تقوم اآلن بتنفيذ 

املهام امللقاة على عاتقها من أجل خدمة مجتمعاتها. 

المجلس المحلي  الشبابي المساند في                  بيت فجار  مشاركة بالفعل والمسؤولية 



تمكين المواطنين
من المشاركة في أعمال الهيئات المحلية

كيف ميكن مأسسة املشاركة املجتمعية في أعمال الهيئات احمللية؟ ملاذا يجب أن نضمن املشاركة املجتمعية في عمل الهيئات 
احمللية؟ ما هي اآلليات الواجب استخدامها لتعزيز املشاركة املجتمعية ؟ هل تضمن القوانني  املختلفة املشاركة املجتمعية 

ما  احمللية؟  الهيئات  عمل  في 
هو واقع املشاركة  املجتمعية في 
كيف  احمللية؟  الهيئات  جتربة 
الهيئات  أبواب  نفتح  أن  ميكن 
املجتمعية؟  للمشاركة  احمللية 
املجتمعية  املشاركة  هل 
أم  مجتمعنا  لتطوير   ضرورة 
هذه  ومعرقل؟  معوق  هي 
شكلت  وغيرها،  التساؤالت 
"تطوير  مشروع  جوهر 
والتواصل  اإلتصال  آليات 
واملجتمع  احمللية  الهيئات  بني 

احمللي". 

على  وبناًء  السياق،  هذا  في 
املشاركة  املختلفة، وتعزيز  الفاعلة  املجتمع احمللي مبكوناته  العالقة مع  تطوير  بأهمية  واملتمثلة  الهيئات احمللية،  أولوية 
املجتمعية من خالل تطوير آليات االتصال والتواصل بني املواطن والهيئة احمللية، وترسيخ املكاشفة واملساءلة واحملاسبة 
في عمل الهيئات احمللية من قبل املجتمع احمللي، جاء مشروع "تطوير  آليات اإلتصال والتواصل بني الهيئات واملجتمع 
احمللي" استجابة لتلك األولوية الهامة التي تتطلع الهيئات احمللية الى العمل على حتقيقها، وليساهم في بلورة منهجية 
تشاركية تعتمد على آليات وأدوات متكن املجتمع احمللي من اإلنخراط في أعمال الهيئات احمللية، وتفسح الفرصة أمامه 

للمساهمة في تطوير مجتمعه، وإشراكه في تخطيط واقعه ومستقبله، وممارسة مواطنته حقوقا وواجبات. 

متيز هذا البرنامج، بدراسة واقع العالقة بني املجتمع احمللي والهيئات احمللية، وحتديد املجاالت الهامة التي تقع في صلب 
تطوير املشاركة املجتمعية في عمل الهيئة احمللية، حيث مت عقد ثالث ورش عمل شاركت فيها نحو 20 هيئة محلية، من 
ممثلي املجلس البلدي، والطاقم الوظيفي، ومؤسسات مجتمعية، وركزت الورش على حتديد أولويات تعزيز املشاركة 
املجتمعية في مجال التخطيط الهيكلي/ احلضري، وحتديد األولويات  التطويرية املجتمعية، والرقابة واإلشراف، وإعداد 

املوزانة باملشاركة. 
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الهيئات  املجتمعية في عمل  املشاركة  واقع  الى  وباإلستناد 
هذا  في  احمللية  للهيئات  املتعددة  والتجارب  احمللية، 
املجال، فقد عمل عدد من اخلبراء واملختصون على تطوير 
أربعة أدلة  تشتمل على جانب تعريفي باملجال، إضافة الى 
ميكن  التي  واألدوات  املتوفرة،  املجتمعية  املشاركة  فرص 

استخدامها.

وقد كانت األدلة على النحو اآلتي: 
بالمشاركة  الموازنات  إعداد  األول:  الدليل 

المجتمعية

يتضمن الدليل استعراض اجلانب القانوني إلعداد املوازنة، 
وآلية إعدادها واملراحل التي متر بها سواء مع وزارة احلكم 
الى  باإلضافة  نفسها،  احمللية  الهيئة  داخل  أو  احمللي 
أمام  الباب  تفتح  أن  ميكن  التي  املتاحة  الفرص  توضيح 
املجتمع احمللي للمشاركة في تلك العملية. كما أن الدليل 

يبني اآلليات التي ميكن استخدامها. 
الدليل الثاني: تحديد األولويات التطويرية المجتمعية 

بالمشاركة المجتمعية

من  املشاركة،  حول  عام  إطار  تقدمي  على  الدليل  يشتمل 
الدليل  يوضح  كما  املجاالت.  األهمية،  املفهوم،  حيث 
التحضيرات الالزمة لعقد ورش عمل باملشاركة املجتمعية 
احمللي،  املجتمع  في  املختلفون  الفاعلون  مشاركة  تضمن 
ورشة  تنظيم  تيسر  بأدوات  الدليل  تزويد  الى  باإلضافة 
إداراتها  وآلية  الالزمة،  واالحتياجات  املجتمعية،  العمل 

وغيره من األدوات األخرى. 

الدليل الثالث: المتابعة واإلشراف على عمل الهيئات 
المحلية بالمشاركة المجتمعية

واإلشراف  املتابعة  أهمية  تناول  على  الدليل  هذا  يركز 
من  احمللي،  املجتمع  قبل  من  احمللية  الهيئات  عمل  على 
خالل التعريف بأهمية املتابعة واإلشراف من قبل املجتمع 
الى  باإلضافة  واملتوفرة،  املتاحة  الفرص  وحتديد  احمللي، 
هذا  في  احمللية  الهيئة  على  املترتبة  اإليجابية  اآلثار  مناقشة 
متكن  مساعدة،  أدوات  على  الدليل  يحتوي  كما  املجال، 
املتابعة  في  املجتمعية  املشاركة  تعزيز  من  احمللية  الهيئة 
املكاشفة  تعزيز  الى  يهدف  ومبا  أعمالها،  على  واإلشراف 

واملساءلة وتبادل املعلومات. 
بالمشاركة  الهيكلي  التخطيط  الرابع:  الدليل 

المجتمعية

الهيكلي من حيث  بالتخطيط  يتعلق  الدليل على تقدمي  يحتوي 
الفرص  إيضاح  مت  كما  املراحل.  املفهوم،  القانوني،  اجلانب 
املجتمعية  املشاركة  تضمن  أن  ميكن  التي  واملتاحة  املتوفرة 
على  الدليل  احتواء  الى  باإلضافة  التخطيط،  مراحل  في 
التخطيط  مجال  في  املجتمعية  املشاركة  تسهل  مختلفة  أدوات 

احلضري. 

وقد مت عرض مسودات األدلة األربعة على الهيئات احمللية في 
الى استعراض محتويات األدلة،  ورشة عمل مركزية، هدفت 
إضافة الى تقدمي التوصيات املتعلقة بكل دليل، حيث مت العمل 
على إجراء التعديالت املقترحة، والتي جاءت لتناسب الهيئات 
احمللية. يذكر أن هذا املشروع مت تنفيذه من قبل مؤسسة 
وكان  "أوراد"،  واألبحاث  للدراسات  العربي   العالم 
قد استهدف نحو عشرين هيئة محلية، صغيرة ومتوسطة 
وكبيرة احلجم، حيث استمر تنفيذه نحو أربعة شهور، 
معتمدا على منهجية املشاركة في تطوير تلك األدلة. هذا 
ويتطلع محور املشاركة املجتمعية في برنامج تواصل الى 
تطوير األدلة من الناحية الفنية، وتنفيذها بصورة تطبيقية 
احمللية  الهيئات  مع  بالتعاون  القادمتني  السنتني  خالل 

الشريكة.



من  وتعمق  بل  جتد  بدأت  الشراكة،  موضوعة 
السياسات واالستراتيجيات  أهميتها ومكانتها في 
واخلاص  احلكومي،  القطاع  لدى  الفلسطينية 
واألهلي، ملا ميكن من أن تشكله من خيار تنموي 
املستوى  على  التجربة  حداثة  رغم  فلسطيني. 
املختلفة  بأبعادها  بعد  تتبلور  لم  التي  الفلسطيني، 
خاصة  والبرامجية،  والفنية  واملؤسساتية  القانونية 
مناسبة  وداخلية  خارجية  بيئة  توفير  تتطلب  وأنها 
الشراكات  من  مختلفة  أشكال  هناك  ان  إال  لها،  
التي نشأت في املجتمع الفلسطيني على مستوياته 
املختلفة، ما يؤكد على أهمية هذا اخليار  ليس فقط 
الوطني، بل وعلى املستوى احمللي  على املستوى 

على وجه اخلصوص.

وأهمية  جهة،  من  الفلسطينية  التجربة  حداثة  بني 
جهة  من  البسيطة  ومبادراتها   أشكالها  تطوير 
أخرى، وخاصة على صعيد الشراكة بني الهيئات 
أهمية   تنبع  واالهلي،  اخلاص  والقطاعني  احمللية 
عملية  منهجية  على  مستندة  استراتيجية  بلورة 
األبحاث  إجراء  اولى  وكخطوة  الشأن،  بهذا 
البيئة  تهيئة  في  تساهم  التي  املختلفة  والدراسات 
حاضنة  من  تشكله  ومبا  واخلارجية  الداخلية 

للنجاح.
العمل في  بدء  التوصيات، مت  تلك   وعلى ضوء 

تنفيذ أربعة أبحاث على النحو اآلتي: 

الشراكة بين القطاعات الثالث:
 العام، الخاص، األهلي



البحث االول: الشراكة في التشريعات والقوانين 
الفلسطينية 

القوانني  مراجعة  بضرورة  البحث  أوصى  وقد 
بالشراكة  القيام  يشجع  مبا  وتطويرها  والتشريعات 
بني القطاعات املختلفة، إضافة الى تأهيل القضاء 
احملاكم   خالل  من  املجال  هذا   في  الفلسطيني 

املختصة والكادر القانوني املختص. 

عند  االجتماعية  المسؤولية  الثاني:  البحث 
القطاع الخاص

أوصى البحث بضرورة تنظيم املسؤولية االجتماعية 
السياسات  وضع  خالل  من  اخلاص  القطاع  عند 
واإلجراءات املتعلقة بهذا اجلانب، و تشجيعه على 
تطوير دوره في هذا املجال، ومبا يطور ويعزز قيامه 
مجاالت  وفي  األمد  وطويلة  متوسطة  بشراكات 

مختلفة. 

بين  الشراكة  وآفاق  واقع  الثالث:  البحث 
القطاع العام والخاص واألهلي

أوصى البحث بضرورة العمل على تطوير اإلطار 
املؤسسي للقطاعات الثالثة ومبا ميكنها من الدخول 
في شراكات حقيقية، ويساهم في حتقيق أهدافها 
القانوني،  اجلانب  حيث  من  سواء  املختلفة، 
واملالية،  اإلدارية  األنظمة  املؤسسي،  اجلانب 

البرامج املختلفة وغيره

الهيئات  االستثمار في  مشاريع   الرابع:  البحث 
المحلية 

اخلاص  القطاع  قيام  بضرورة  البحث  أوصى 
باستثمار عدد من املشاريع في  املجتمعات احمللية 

من خالل الشراكة مع الهيئات احمللية. 
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بهذا  وطني  مؤمتر  تنظيم  الى  املشروع  ويتطلع  هذا 
اخلصوص، يتم خالله استعراض نتائج الدراسات 
األربعة، ومبشاركة وحضور األطراف املختلفة.  

 CHF مؤسسة  تطلق  األساس،  هذا  وعلى 
الدميقراطي  احمللي   اإلصالح  برنامج  الدولية- 
يختص  مشروعا  املجتمعية،  املشاركة  محور   -
إجراء  الى  والهادف  القطاعية،  الشراكة  بدراسة 
متهد  أن  ميكن  التي  والعلمية  املتنوعة  الدراسات 
في  سواء  الفلسطيني  القرار  صانع  أمام  الطريق 
غايات  لبلورة  االهلي،  اخلاص،  العام،  القطاع 
التنموي،  التوجه  هذا  تدعم  واستراتيجيات 
الى  حتتاج  والتي  الفلسطينية،  احلالة  في  ألهميته 
 ، املختلفة  املجاالت   وفي  احلقيقية  الشراكات 
والتنموية  اخلدماتية  الشراكات   رأسها،  وعلى 

والصحية والتعليمية واالجتماعية واالقتصادية. 
عقد  مت  املشروع،  هذا  في  أولى  وكخطوة 
 ،2009/5/20 بتاريخ  مركزية   عمل  ورشة 
العام،  بني  القطاعية  الشراكة  عنوان"  حتت 
من  عدد  مبشاركة  وذلك  واألهلي"،  واخلاص، 
القطاع  وممثلي  احمللية،  والهيئات  الوزارات، 
مت  حيث   املجال،  هذا  مناقشة  بهدف  اخلاص، 
الوطني،  املستوى  الشراكة على   مناقشة موضوع 
وجتارب في الشراكة بني الهيئات احمللية والقطاع 
تشكيل  اجللسات،  تلك  تبع  واألهلي،  اخلاص 
دراسات  بإجراء  أوصت  عمل،  مجموعات 
القانونية وواقع  املجاالت  في  وأبحاث متخصصة 
الشراكة وآفاقها لدى الهيئات احمللية، واملسؤولية 
االجتماعية عند  القطاع اخلاص جتاه  قطاع احلكم 
القائمة   واملشاريع  األهلية،  واملؤسسات  احمللي 

بني الهيئات احمللية والقطاع اخلاص. 



مبشاركة مجتمعية فعالة لكافة الفئات العمرية املختلفة، ووسط إقبال 
التي نفذتها   2009 جماهيري حاشد على األنشطة الرمضانية لعام 
مؤسسة CHF الدولية ضمن فعاليات برنامج اإلصالح الدميقراطي 
)تواصل(، بتمويل من الوكالة األمريكية للتنمية USAID وذلك 
اجلديدة  عبسان  و  واملصدر  الكبيرة  عبسان  بلديات  بني   بالشراكة 
للشباب  الرواد  وجمعية  الرياضي  الكرامة  مركز  مع  الفخاري  و 
املعلومات  ومركز  الريفية  للتنمية  املصدر  وجمعية  الفلسطيني 

واالتصال وجمعية الفخاري للتنمية الريفية.

 CHF جاءت األنشطة املخلتفة واملتنوعة في إطار جهود مؤسسة
املجتمع،  اهالي  نفوس  في  والسرور  البهجة  إدخال  الى  الهادفة  الدولية 

قيم  لتعزيز  تهدف  كما  الرفاهية.  درجات  أعلى  إلى  الشريكة  باملجتمعات  الوصول  ومحاولة  النفسية  اآلآلم  وتخفيف 
التواصل  وحتسني  البلدية  واملجالس  املدني  املجتمع  مؤسسات  بني  الفاعلة  الشراكة  وحتقيق  واملشاركة  املجتمعي  العمل 
بني املواطنني معها. وكذلك التشبيك بني املؤسسات الشريكة العاملة ضمن األنشطة. واستمرت هذه األنشطة املتنوعة 
ملدة شهر وثمانية أيام أجنزت خاللها العديد من األنشطة الرياضية والثقافية واملجتمعية واستفاد منها كافة فئات املجتمع 
احمللي. فعلى صعيد اإلفطارات اجلماعية والتظاهرات الرمضانية نفذت املؤسسات الشريكة خمسة إفطارات جماعية 
وتظاهرات رمضانية  على مستوى املؤسسات الشريكة، شارك فيها األطفال واألهالي وقيادات املجتمع احمللي، واستطاع 
األطفال خاللها أن يحملوا األلعاب املضيئة ويجوبوا بها شوارع املنطقة املجاورة للمؤسسة وهم يحملون شعارات تطالب 
بأهالي األطفال في محاولة لدمجهم في األنشطة  الشريكة إفطارات خاصة  بحقوقهم املسلوبة، كما نفذت املؤسسات 

املختلفة التي تنفذها.

تأثيراً على فئتي الشباب واألطفال. حيث نظمت  أُكثر  إقبااًل جماهيريًا حاشداً كانت  التي القت  الرياضية  اما األنشطة 
املؤسسات الشريكة ثالث بطوالت رياضية لفرق الساحات الشعبية في املنطقة، واستمرت بينهم املنافسات ملدة اسبوعني. 
تنس  في  وبطوالت  الضاحية  اختراق  ومسابقات  الهوائية  للدرجات  سباقات  خمسة  الشريكة  املؤسسات  نظمت  كما 
الطاولة وبطولة في كرة الطائرة، باإلضافة إلى بطولة في كرة القدم للصم ودورة تدريب جمباز لألشبال وسباق للعربات 
الرياضية  الرئيسي  لألنشطة  املجرورة باخليول وسباق اخليل وسباق الهجن ) اجلمل( للعمال الكادحني. وكان الهدف 
هو رفع روح املنافسة الشريفة بني الفرق املشاركة ومحاولة دمج جميع الفئات في األنشطة، كما كانت توزع في نهاية 
كل نشاط جوائز نوعية للفائزين. كما استمر توالي النشاطات واحدة بعد األخرى، وكانت األنشطة الترفيهية أيضًا من 
األنشطة املتميزة واملتنوعة فجاءت مهرجانات ألعاب النفخ البهلوانية ومهرجانات األلعاب النارية السلمية واالحتفاالت 
التنكرية وأيام ترفيهية لألطفال وعروض مسرحية هادفة عن حقوق الطفل. كان لألطفال النصيب األكبر في االستفادة 

من هذه االنشطة.

باكورة من األنشطة الثقافية والترفيهية ألطفال 
وأهالي قطاع غزة 
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كما نفذت املؤسسات الشريكة أوبريت طفولي، عبارة عن أغنية عن حقوق الطفل. ومت تأليف األغنية وتوزيع األحلان 
وتصويرها وسيتم عرضها على شاشات التلفاز األرضية والفضائية. باإلضافة إلي العديد من األنشطة واملسابقات الثقافية 
والرمضانية شارك فيها األطفال وأمهاتهم. وفي إطار جهود مؤسسة CHF الدولية في بناء الكادر التنظيمي للمؤسسات 
واملرأة  الطفل  حقوق  في  وورشات  ولألهالي  ولألطفال  املؤسسات  على  للقائمني  توعية  ورشات  عدة  نفذت  الشريكة 
في محاولة لتوعية املجتمع وتثقيفه وبناء املؤسسات املجتمعية. كما نظمت مؤسسات املجتمع احمللي مؤمتراً من تنفيذ 
املؤسسات  ووزعت  هذا  املسلوبة.  الطفل  حقوق  رسالة  األطفال  خاللها  ناقش  كبار"  بعقول  "صغار  بعنوان  األطفال 
الشريكة  عدد 800 حقيبة مدرسية وقرطاسية على طالب املدارس احملتاجني في املناطق املستهدفة كان هدفها تخفيف 
العبء املالي عن األسر احملتاجة  في املجتمع. ومن نشاط إلي نشاط ومن مشروع إلى مشروع ما زالت جهود مؤسسات 

من  العديد  تنفيذ  أجل  من  الدولية   CHF مؤسسة  جهود  إلي  جهودها  تضم  الشريكة  احمللي  املجتمع 
العمرية  الفئات  كافة  تستهدف  التي  املستقبلية  واملشاريع  األنشطة 

املختلفة من أطفال وشباب وأهالي، هدفها الرئيسي 
البهجة  وإدخال  غزة  قطاع  مواطني  معانات  تخفيف 
وكسر  النفسية  اآلالم  وتخفيف  نفوسهم  في  والسرور 
عدد  أن  يذكر  األطفال.  عند  واخلجل  اخلوف  عامل 
املستفيدين اإلجمالي من كافة األنشطة تعدى 18572 
شخص من  كال اجلنسني، سواء بصورة مباشرة أو غير 

مباشرة.



انتهت بلدية بيرزيت من تنفيذ حملة مجتمعية تهدف الى توعية املجتمع احمللي بأهمية املشاركة في عمل املجلس البلدي، 
والتزام املواطنني بتسديد الديون املترتبة عليهم مقابل اخلدمات التي يتم تقدميها في بلدة بيرزيت.

ومن اجل التوقف على الوضع القائم، فقد مت تنفيذ استطالع رأي مع عينة من املواطنني حول اخلدمات، واملشاركة، 
الى استمزاج رأي  لقاءات مجتمعية )مجموعات عمل مركزة(، هدفت  تنفيذ ستة  الى  البلدية، باإلضافة  والعالقة مع 

املواطنني بتلك املواضيع، وبصورة معمقة. 

فيها  التنفيذ، حيث شارك  بفكرة احلملة وأهدافها وآلية  الى جانب عقد ورشة عمل استمرت ملدة يومني، تعلقت  هذا 
رئيس وأعضاء املجلس البلدي باإلضافة الى موظفي البلدية وعدد من املواطنني واملؤسسات احمللية. 

وبناء على نتائج استطالع الرأي واللقاءات املجتمعية، فقد بوشر العمل في إعداد رسائل احلملة، سواء تلك التي نشرت 
على اللوحات اإلعالنية، أو في احملطات اإلذاعية، او على شكل نشرات تعريفية وزعت على املواطنني. تعددت اشكال 
الرسائل التي استهدفت املواطنني، فبعضها ركز على االجنازات واملشاريع التنموية التي نفذتها البلدية، والبعض اآلخر 

شارك املواطن بالتحديات التي تواجة البلدية خاصة تلك املتعلقة باخلدمات.

رغم ان تقييم آثار احلمالت التوعية ال يتم بشكل فوري، إال ان النتائج االولية اشارت الى حتول نوعي في العالقة ما بني 
البلدية من  البلدية "تيقنت  في نظرة كل جهه جتاة اآلخر. يقول موسى احلاج حسن، مدير  البلدية واملواطن، وحتديداً 
خالل احلملة الى اهمية اشرك املجتمع بشؤون البلدية، سواء االجنازات او التحديات التي تواجهها، وكان لذلك أثر كبير 

على عالقتنا باملواطن حيث اصبحنا نتقبل آراء املواطنني كنقد ايجابي يحسن من اداؤنا في املجتمع". 

حملة التوعية في بلدة بيرزيت 
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استكماال لألنشطة املجتمعية التي يتم تنفيذها في قطاع غزة، نفذ خالل أيلول املاضي، برنامج األنشطة الرمضانية، الذي 
الفلسطيني،  للطفل  الرياضي  الكرامة  املعلومات واإلتصال، وجمعية مركز  أربع مؤسسات محلية وهي: مركز  تنفذه 

جمعية الفخاري للتنمية الريفية، وجمعية املصدر للتنمية الريفية. 

الكبيرة وعبسان اجلديدة  بلديات عبسان  بالتعاون مع  إليها،   املشار  املؤسسات احمللية  البرنامج من قبل  تنفيذ هذا  يأتي 
 CHF مؤسسة  تنفذه  الذي  الدميقراطي،  احمللي  اإلصالح  برنامج  في  شريكة  محلية  هيئات  هي  واملصدر  والفخاري 

 .)USAID(الدولية، وبتمويل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

من  عددا  املشاركة،  العمرية  الفئات  احتياجات  تلبية  في  املساهمة  الى  الهادف  الرمضانية،  األنشطة  برنامج  يتضمن 
والشباب،  األطفال  وخاصة  املختلفة،  العمرية  الفئات  الى  املوجهة  رمضان،  شهر  خالل  تنفذ  التي  املتنوعة  الفعاليات 

حيث تقام األنشطة الثقافية والرياضية والفنية والدورات التدريبية والتوعوية. 

األنشطة الرمضانية في قطاع غزة



تحرير محمد خاليلة
بفنون  موهوبون  هم  من  وبخاصة  املوهوبني  بعض  اكتشاف  من  الصيفية  املخيمات  أنشطة  خالل  ومن  املشروع  متكن 
النقش والرسم، حيث مت اكتشاف هذه املواهب واإلبداعات في شخصية  املتطوعة حترير محمد خاليلة وهي من ذوي  
االحتياجات اخلاصة املتمثلة بصعوبة في النطق، حيث متيزت رسوماتها باإلتقان والتعبير الواضح والهادف أيضا، وال 
شك أن مثل هذه املوهبة أضفت قيم ومعاني كثيرة إلجنازات املشروع بشكل عام وأنشطة املخيمات الصيفية بشكل خاص 
حيث أنها سلطت الضوء على قضايا هامة أهمها رعاية هؤالء املوهوبني والعمل على استثارة طاقاتهم من أجل التعبير 

عن إبداعاتهم الرائعة.

عبير سالم عوض
طالبة في الصف السادس االبتدائي  متيزت في 
العديد من انشطة البلدة وخصوصا مشروع 
الشعر  بالقاء  متيزت  حيث  الصيفية  االنشطة 
عرافة  وكذلك  وبطالقة،  جوهري  بشكل 
االحتفاالت والدبكة الشعبية للفتيات، كما 
أنهاقادت فريق الفتيات للدبكة خالل مخيم 
الطالئع ، ولتميزها  في هذا املجاالت، قدم 
لها رئيس البلدية جائزة خالل احلفل اخلتامي 

تقديرا لها على دورها وإبداعها 

مواهب تحتاج إلى رعاية
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هيئات محلية شريكة جديدة
محلية  هيئة  عشر  احدى  باضافة   ،2011 أيلول  حتى  تواصل   – احمللي  الدميقراطي  االصالح  برنامج  متديد  مؤخراً  مت 

شريكة جديدة في الضفة الغربية وهي:
	بني نعيم •
	بيت امر •
	حلحول •

	بيت ساحور •
	عيزرية •
	الطيبة •

الهيئات
المحلية الشريكة

	اريحا •
	قلقيلية •

	عتيل •
	عنبتا •

	اليامون •

الهيئات المحلية في الوسط 
	رافات •

	بيرنباال •
	كفرعقب •
	كفرنعمة •
	سلفيت •

	مردا •

	ديراستيا •
	حارس •

	كفل  •
حارس

	قيرة •
	بني زيد •

	اجليب •
	كوبر •

	بيرزيت •
	الرام •

	أبو ديس •
	سلفيت •

الهيئات المحلية في غزة
	عبسان الكبيرة •
	عبسان اجلديدة •

	الفخاري •
	املصدر •

الهيئات المحلية في الجنوب 
	الظاهرية •

	يطا  •
	إذنا •

	الدوحة •

	بيت جاال •
	بيت فجار •

	اخلليل •

	عالر •
	باقة الشرقية •

	كفرثلث •
	عقربا •
	يعبد •

	طولكرم •

في الشمال: 
	سبسطية •

	عقابا •
	عزون •
	عرابة •

	الزبابدة •
	طوباس •

	حوارة  •



برنامج الحكم الديمقراطي المحلي “تواصل”  
مؤسسة CHF الدولية

الضفة الغربية وغزة
البيرة، شارع عمر بن عبد العزيز )خلف عمارة ترست(

هاتف: 242-9522 )02(
فاكس:242-9525 )02( 

نابلس: شارع اجلامعة، عمارة املصري
تلفون: 09-7359732

اخلليل: عني سارة، عمارة اللؤلؤة
تلفون: 02-0796922

من  وبدعم  الدولية   CHF الـ  مؤسسة  قبل  من  ينفذ  "تواصل"   احمللي  الدميقراطي  احلكم   برنامج 
.USAID الوكالة االمريكية للتنمية الدولية

لالتصال بنا


