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نحو المستقبل

يقــال أن الفكــرة وإنجازهــا تبــدأ بحلــم ويقــال أيضــا أن القــدرة عــى األحــام هــي الخطــوة األوىل يف بنــاء املســتقبل 

ــا الســنوي الســابع املــيء باألحــام واألفــكار واإلنجــازات  لنؤكــد  ــا نكتــب هــذه الكلــات لتقديــم تقريرن ونحــن هن

أننــا جــزء مــن الواقــع الــذي إن نفصلنــا عنــه ســنفقد قدرتنــا عــى أن نحلــم  وســنفقد ارتباطنــا بالحــارض واملســتقبل .

املنتــدى االجتاعــي التنمــوي ُحلــم ففكــرة فواقــع فإنجــازات نســعى لتطويرهــا وتحســن جودتهــا يومــاً بعــد يــوم ،يكــر 

حلمنــا بكــم وباهتامكــم، نســتمر لٌنعــر عــن واقعنــا واحتجاجاتــه بــكل صــدق ومهنيــة وإنســانية.

ــل أن  ــم قب ــا كان الحل ــة للعمــل األهــي والتنمــوي ك ــة قيم ــه الســابع وســعينا مســتمر إلضاف ــا يف عام ميــى حلمن

يغــدو واقعــاً. ليثبــت مــن جديــد أن الشــباب قــادرون عــى إيجــاد املســاحات والنوافــذ عــى مجتمعنــا نتلمــس حاجاتــه 

وقضايــاه نجاحاتــه يف محاولــة للربــط بــن تطلعــات الشــباب و طاقتهــم واحتياجــات املجتمــع  التــي ال تذهــب إال إىل  

النقصــان منــذ ســنوات ،نســتعرض اليــوم إنجازاتنــا لعــام مــى  امتــداد لســنوات ســابقة  وجــزء مــن خطــة قادمــة لدعم 

تطلعــات فئاتنــا ورشكائنــا يف صناعــة املســتقبل نعــرض إنجــازات عــام مــى   ونعدكــم باالســتمرار بــكل طاقاتنــا لتجنيــد 

املزيــد مــن املــوارد واإلمكانــات واألفــكار لتحســن واقعنــا ألننــا جــزء مــن مكوناتــه .

املنتدى االجتاعي التنموي 

غزة – فلسطن 





بــدا العــام 2014  يف املنتــدى أكــر حيويــة وتفاعــاً بتدخاتــه وتواصلــه مــع 

ــة وقــدم عمــاً أكــر تنوعــاً و  املســتفيدين والــركاء والقطاعــات املجتمعي

ارتباطــاً  بعمــق برامجــه ورؤيــة عملــه سنســتعرضها أهمهــا خــال صفحــات 

هــذا التقريــر .



مشروع التمكين االقتصادي واالجتماعي للنساء ذوات اإلعاقة بقطاع غزة – انكلود  -

يعمــل املــروع عــى متكــن النســاء ذوات اإلعاقــة بقطــاع غــزة اجتاعيــاً 

واقتصاديــاً كــا يعمــل عــى تعزيــز فعاليــة اســتجابة املؤسســات املحليــة 

الحتياجــات النســاء ذوات اإلعاقــة  و يعتمــد املــروع يف تنفيــذ أنشــطة عــى 

أســلوب القطــاع املتعــدد والدمــج الــذي يتضمــن مســتفيدين مختلفــن وعــى 

ــة  ــة والدولي ــة املحلي ــر حكومي ــات الغ ــل املؤسس ــتويات مث ــاف املس اخت

ــة  ــركات الخاص ــة األرس ال ــات القاعدي ــة, املؤسس ــل اإلعاق ــة يف حق العامل

املجتمــع املحــي صانعــي السياســات وقــادة املجتمــع ، مــن خــال مجموعة 

مــن األنشــطة املتنوعــة  ويتــم تنفيــذ املــروع بتمويــل االتحــاد األوريب 

ــة وعــرة رشكاء محليــن يف  ــد االيطالي وبالراكــة مــع مؤسســة االديوكي

قطــاع غــزة .



التمكين االقتصادي واالجتماعي



ثانياً :أنشطة التمكن اإلعامي 
تنفيــذ برنامــج تدريبــي حــول »أدوات اإلعــام االجتاعــي »مبشــاركة 10 مشــاركات من الناشــطات يف املؤسســات الريكة   *

ــة .  ــا النســاء ذوات اإلعاق املهتمــة بقضاي

إنتــاج خمســة أفــام قصــرة عــن قضايــا تخــص النســاء ذوات اإلعاقــة بقطــاع غــزة مــن إعــداد املســتفيدات مــن أنشــطة   *

ــي . ــز اإلعام ــروع و املرك ــطة امل ــن أنش ــروع  ضم امل

تطويــر البوابــة االلكرتونيــة ملــروع االندمــاج )www.include.ps (واالســتمرار  بتطويــر املحتــوى املقدمــة مــن خــال   *

البوابــة للتعبــر عــن التقــدم يف املــروع واســتعراض قضايــا النســاء ذوات اإلعاقــة  وتعزيــز املشــاركة املســتفيدات مــن املــروع 

وكــا تــم إطــاق النســخة العربيــة مــن املوقــع خــال العــام 2014 وتفعيــل حســاباتها عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي .

ــا النســاء ذوات  ــى بقضاي ــن املــروع بشــكل دوري  تعن ــة تصــدر ع ــة الكرتوني ــم إصــدار مجل ــرأة ت ــة صــوت امل مجل  *

اإلعاقــة بقطــاع غــزة وتــم إصــدار عدديــن منهــا يف العــام 2014 .

ثالثاً: التمكن االقتصادي 
يف إطــار العمــل عــى تحســن ســبل العيــش والتمكــن االقتصــادي للنســاء ذوات اإلعاقــة تــم 

العمــل عــى مجموعــة مــن األنشــطة الفاعلــة كانــت بالشــكل التــايل :

تنفيــذ 66 زيــارة ميدانيــة  يف محافظتــي غــزة والشــال خاصــة باملســتفيدات الذين   *

تقدمــوا بطلــب لاســتفادة مــن نشــاط املنــح االقتصاديــة للتحقــق مــن معايــر االســتهداف 

.

ــة  ــارات اإلدارة املالي ــة ومه ــة املالي ــي حــول »محــو األمي ــذ برنامــج تدريب تنفي  *

ــة  مبشــاركة 40 ســيدة مــن  وإدارة املروعــات الصغــرة » بواقــع 96  ســاعة تدريبي

النســاء ذوات اإلعاقــة .

إطــاق 23 مروعــا صغــرا تــم اختيارهــا بعــد االنتهــاء مــن عمليــة التدريــب   *

ــة يف  ــاء ذوات اإلعاق ــن النس ــيدة م ــتهدفت 23 س ــة اس ــاريع املقدم ــم للمش والتقيي

ــة . ــات املقدم ــاط والخدم ــكل النش ــت يف ش ــزة تنوع ــاع غ ــات قط محافظ

تنفيــذ أكــر مــن مائتــي زيــارة متابعــة وإرشــاد ميــداين للمســتفيدات مــن املنــح   *

. املــروع  طاقــم  خــال  مــن  قبولهــا  تــم  التــي  االقتصاديــة  



التقدم واالنجازات:

اوالً :البحث وجمع املعلومات 
تنفيــذ برنامــج تدريبــي حــول »مهــارات وأدوات البحــث التحــرري » لثاثــون مــن الباحثــات املشــاركات يف إعــداد البحــث   *

التحــرري ممثلــن لعــرة مؤسســات يف قطــاع غــزة تعمــل مــع ذوي اإلعاقــة بواقــع 84 ســاعة تدريبيــة  مبشــاركة الخبــر الــدويل 

د. صونيــل ديبــاك وشــملت املوضوعــات التدريبيــة : 

التحديات اليومية للنساء ذات اإلعاقة و آثار اتفاقية األمم املتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.  -

التخطيط البحثي وخطة تنفيذ البحث التحرري كأحد أنشطة مروع االندماج .  -

مفهوم البحث التحرري و تحديد أولويات البحث واختيار املوضوعات الرئيسة.  -

التخطيط التخصيص ألسئلة البحث التحرري.  -

تنفيــذ ثــاث لقــاءات للمجموعــة العلميــة االستشــارية للبحــث التحــرري واملكونــة مــن )املنتــدى االجتاعــي ،جمعيــة   *

األمــل لتأهيــل املعاقــن ،جمعيــة األصدقــاء لــذوي اإلعاقــة ،جامعــة بولونيــا ،املؤسســة الدوليــة للمعاقــن ،مؤسســة االديوكيــد 

ــم العمــل يف البحــث  ــل املجتمعــي ( لتقي ــي للتأهي ــز الوطن ــدويل ،املرك ــة ال ــة والتنمي ــن ،اتحــاد اإلعاق ــام للمعاق ،االتحــاد الع

ــه . ــة مخرجات ومتابع

تنفيذ أربعة مجموعات بؤرية كأحد أدوات البحث يف محافظتي غزة والشال مع فئات محددة ضمن الدراسة   *

تنفيذ ثاث اجتاعات استخاصيه للبحث يف محافظتي غزة والشال .  *

تنفيذ  أربعة اجتاعات تنفيذية لطاقم الباحثات وأربعة لقاءات استخاصيه خال العام 2014   *



مشروع تحسين فرص العمل للشباب من خالل التدريب المهني – نحو  المستقبل

يهــدف املــروع دعــم الحــد مــن الفقــر عــى نحــو مســتدام و متكــن الشــباب مــن ذوي اإلعاقــة يف قطــاع غــزة 

مــن خــال التدريــب واكتســاب مهــارات إدارة األعــال مــن خــال العمــل عــى  تحســن ســبل العيــش ملائــة مــن 

الشــباب مــن ذوي اإلعاقــة مــن خــال التوعيــة بطــرق الحصــول عــى فــرص العمــل و واكتســاب مهــارات إدارة 

املشــاريع املــدرة للدخــل وقــد تــم تنفيــذ املــروع بتمويــل مــن مؤسســة أمــان فلســطن – ماليزيــا  .

وقد قدم املروع مجموعة من التدخات واالنجازات كان أبرزها :

ــة املاليــة« بواقــع   150  ــة ومحــو األمي ــذ  برنامــج تدريبــي متخصــص حــول »املهــارات الحياتي *   تنفي

ســاعة تدريبيــة  ومبشــاركة 100 شــاب مــن كا الجنســن مــن ذوي اإلعاقــة من املســتفيدين يف املــروع وتناول 

الرنامــج مجموعــة مــن املوضوعــات مــن أبرزهــا )مهــارات االتصــال ،التفــاوض الفاعــل ،التفكــر اإلبداعــي 

،محــو األميــة املاليــة ،دراســة الســوق والتســويق ،عنــارص املــروع ،فــرص التمويــل وإدارة الحســابات (.

تنفيــذ  برنامــج تدريبــي حــول »إدارة املحــاالت التجاريــة« بواقــع 60 ســاعة تدريبية مبشــاركة  40   *

ــة مــن محافظــات قطــاع غــزة . شــاب مــن كا الجنســن مــن ذوي اإلعاق

تنفيــذ برنامــج تدريبــي حــول مهــارات »التطريــز اليــدوي« بواقع 30 ســاعة تدريبية  مبشــاركة   *

ــة مــن محافظــات قطــاع غــزة . 20 شــاب مــن كا الجنســن مــن ذوي اإلعاق

بتنفيــذ برنامــج تدريبــي حول »إدارة صفحات الويــب وأدوات التواصل االجتاعي » بواقع   *

30 ســاعة ومبشــاركة 20 شــاب مــن كا الجنســن مــن ذوي اإلعاقــة مــن محافظــات قطــاع غــزة 

.

برنامــج تدريبــي حــول »مهــارات التصويــر الفوتوغــرايف ومعالجــة الصــور » بواقع 30   *

ســاعة تدريبيــة مبشــاركة 20  شــاب مــن كا الجنســن مــن ذوي اإلعاقــة مــن محافظــات 

قطــاع غــزة .

ــروع  ــن م ــول« ع ــي  ح ــو رساج املح ــر رادي ــاء ع ــي  لق ــاء إذاع ــذ لق تنفي  *

»نحــو املســتقبل« وســبل التمكــن االقتصــادي والتدريــب املهنــي للشــباب ذوي 

اإلعاقــة بقطــاع غــزة .



رابعاً: 

ــاد   ــة واإلرش التوعي
قــدم املــروع جــزء مــن أنشــطة املــروع لزيــادة وعــي املجتمــع املحــي والــدويل 

حــول معيقــات  التمكــن االقتصــادي واالجتاعــي للنســاء بالرتكيــز عــى دمــج النســاء ذوي 

اإلعاقــة ويف هــذا الســياق تــم تنفيــذ األنشــطة التاليــة : 

تنفيــذ 66 ورشــة عمــل توعويــة حــول »حقــوق النســاء ذات اإلعاقــة يف إطــار االتفاقيــات   *

الدوليــة واألمميــة« اســتهدفت أكــر مــن 1000 مســتفيدة يف محافظــات قطــاع غــزة الخمــس وتــم تنفيــذ 

ــن . ــروع املحلي ــي ورشكاء امل ــل املجتمع ــي للتأهي ــز الوطن ــع املرك ــة م ــة الفني ــن بالراك ــورش م ال

طباعــة وتوزيــع مطويــة حــول »حقــوق النســاء ذات اإلعاقــة يف إطــار االتفاقيــات الدوليــة واألمميــة« تــم   *

توزيــع خمســة آالف نســخة منهــا  يف محافظتــي غــزة والشــال .

تنفيــذ تدريــب متخصــص حــول »املعاهــدة الدوليــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة عــى ضــوء مصادقــة الســلطة الفلســطينية   8

عــى االتفاقيــة مبشــاركة املــدرب الــدويل جمبيــرو قريفــو عضــو مجلــس إدارة بنــادي اإلعاقــة األورويب، و عضــو يف املجلــس 

ــة بقطــاع غــزة عــى مــدار يومــن  ــة مــع ذوي اإلعاق ــة مبشــاركة عــرون مؤسســة عامل العاملــي لألشــخاص ذوي اإلعاق

بواقــع 12 ســاعة تدريبيــة .



مشروع مبادرة اإلعالم التنموي » غزة اونالين »

يهــدف املــروع إىل ربــط اإلعــام بقضايــا العمــل التنمــوي واالجتاعــي 

وتحســن الخدمــات اإلعاميــة املقدمــة لإلعاميــن الشــباب باإلضافــة  

لخلــق مســاحات جديــدة للتعبــر للفئــات املهمشــة وخصوصــاً الشــباب 

ــة . ــن خــال الوســائل اإلعامي ــي م ــر املجتمع ــم التغ ــع دع ــرأة م وامل

التقدم واالنجازات :
تطويــر العمــل يف شــبكة اإلعــام املجتمعــي غــزة أونايــن كبوابــة   *

ــد  ــة وق ــة والتنموي ــا املجتمعي ــة شــبابية متخصصــة بإعــام القضاي إعامي

اســتمر العمــل  بتحديــث البوابــة  وتنويــع أقســامها لجعلهــا أكــر تفاعليــة 

مــع الجمهــور باإلضافــة إىل توســعة يف فريــق املحرريــن  ، باإلضافــة لتطوير 

ربــط الشــبكة بــأدوات التواصــل االجتاعــي واطــاق النســخة االنجليزيــة 

مــن الشــبكة .

إطــاق فريــق غــزة أونايــن اإلعامــي وهــو فريــق للشــباب مــن   *

ــام  ــم انض ــم ت ــباب وق ــن الش ــن  واإلعامي ــن املهتم ــة )18-25( م الفئ

ــول  ــي ح ــج تدريب ــذ برنام ــم تنفي ــن وت ــن كا الجنس ــاب م ــرون ش ع

االتصــال ،التغــر املجتمعــي ،دور اإلعــام يف التنميــة ،إدارة الحمــات 

بواقــع 56 ســاعة تدريبيــة ألعضــاء الفريــق خــال العــام 2014 وتــم انجــاز 

ــام 2015 . ــنوية للع ــة الس الخط



اإلعالم واالتصال





مشروع تعزيز قيم المواطنة وتعزيز المشاركة الفعالة للشباب 

ــر أدوات  ــطيني وتطوي ــع الفلس ــة يف املجتم ــية الفاعل ــة والسياس ــة  واملشــاركة املجتمعي ــم املواطن ــز قي ــدف لتعزي ــروع يه م

املســائلة املجتمعيــة مــن خــال اســتهداف الشــباب والنســاء باعتبارهــم الفئــات األكــر فعاليــة وتهميشــا يف ذات الوقــت  وقــد 

نفــذ املنتــدى االجتاعــي التنمــوي املــروع مــع مجموعــة مــن املؤسســات املحليــة وقــدم مجموعــة مــن األنشــطة والتدخــات 

الفاعلــة ميكــن اســتعراضها بالشــكل التــايل :

التقدم واالنجازات :

بناء القدرات 
ــران وأدوات  ــارات تثقيــف األق ــة  حــول مه تدريــب 20 شــاب مــن كا الجنســن  مــن الناشــطن يف املؤسســات األهلي  -

التوعيــة املجتمعيــة ومجموعــة مــن املفاهيــم املدنيــة بواقــع 42 ســاعة تدريبيــة .

ــة واملشــاركة  ــزة حــول أدوات املســائلة املجتمعي ــاع غ ــات بقط ــع جامع ــن أرب ــة م ــادات الطابي ــن القي ــب 25 م تدري  -

السياســية واملجتمعيــة الفاعلــة بواقــع 36 ســاعة تدريبيــة .

ــز املســائلة املجتمعيــة ودعــم املشــاركة السياســية »  تدريــب 15 مــن اإلعاميــن الشــباب حــول »دور اإلعــام يف تعزي  -

بواقــع 18 ســاعة تدريبيــة .

التوعية والتثقيف
تنفيــذ 15 لقــاء توعيــة حــول أدوات املســائلة املجتمعيــة واملشــاركة الفاعلــة اســتهدفت 300 شــاب مــن الفئــة العمريــة   -

ــس . ــزة الخم ــاع غ ــات قط ــن يف محافظ ــن كا الجنس )18-28( م

تنفيــذ 5 لقــاء توعيــة حــول أدوات املســائلة املجتمعيــة واملشــاركة الفاعلــة اســتهدفت 100 شــاب مــن ذوي االعاقــة مــن   -

ــس. ــزة الخم ــاع غ ــات قط ــن يف محافظ ــن كا الجنس ــة )18-28( م ــة العمري الفئ

املنارصة واملبادرة 
تنفيــذ جداريــه حقــوق  مبشــاركة مجموعــة مــن طالبــة الجامعــات والفنانــن لتعبــر عــن رســائل الشــباب حــول حقوقهــم   *

ــة . ــية واالقتصادي ــة والسياس املجتمعي

*  )رســالة لــك عزيــزي ( وهــو نشــاط قــام بــه عــرون شــاب بتوجيــه رســائلهم الخاصــة حــول حقوقهــم املجتمعيــة يف 

زجاجــات مــن مينــاء غــزة تعبــرا عــن رفضهــم للتجاهــل والتهميــش  ورضورة ســاع صوتهــم ووصــل رســائلهم لصنــاع القــرار .

إطــاق حملــة توعيــة الكرتونيــة حــول أهميــة املســائلة املجتمعيــة ودعــم املشــاركة الفاعلــة اســتهدفت فئــة الشــباب   *

ــدى . ــة باملنت ــب الخاص ــع الوي ــا ومواق ــيل ميدي ــتخدام السوش ــال اس ــن خ ــهور م ــاث ش ــدة ث مل


