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لـــم نتوقـــف هـــذا العـــام عـــن تقديم كل مـــا بوســـعنا لتعزيـــز دورنا للمســـاهمة في تحســـين 

واقع المجتمع الفلســـطيني في قطاع غزة والعمل مجددًا مع الشـــباب واالشـــخاص ذوي 

االعاقـــة واالعاميين والنشـــطاء الشـــباب والفتيـــات ولنطور دور االعـــام وندعم المهارات 

والمعـــارف ونســـتثمر المـــوارد المتوفرة لدعـــم التغيير والتحـــول نحو األفضل .

المنتـــدى االجتماعـــي لـــم يعمل وحيدًا بـــل قدم انجازاته هـــذا العام مع قاعدة واســـعة من 

الشـــركاء من المؤسســـات والمجموعات المحلية وعشـــرات المتطوعين هذه القاعدة التي 

نحـــرص ســـنويًا على تطورها وتوســـعها إليماننـــا العميق بأهمية العمل المشـــترك واالنفتاح 

علـــى الجميـــع وتعزيـــز قيـــم العمـــل الجماعـــي و لتحقيـــق أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــع الشـــفافية 

والمشـــاركة الفاعلة في كافة مراحل العمل فنحن نســـعى دائمًا إلدماج كافة المجموعات 

فـــي المجتمـــع المحلـــي فـــي التخطيط وتحديـــد االحتياجات مـــرورًا بتقديم الخدمـــة ومن ثم 

. التقييم 

لقـــد شـــكل العـــام 2017 عامًا مميزًا لـــدي فريق عمل المنتدى على مســـتوى تطـــور البرامج 

فقـــد شـــهد النصـــف الثاني مـــن العام اطـــاق لبرنامج الشـــباب واضافات نوعيـــة في برامج 

التمكيـــن االقتصـــادي واالجتماعي  مـــع تطور كبير في دائرة الشـــراكات المحليـــة والخارجية 

لتطويـــر دور االعـــام وقضايـــا المناصـــرة ورفـــع الوعي حـــول الحقوق االساســـية والخدمات 

لقطاعات الشـــباب والنســـاء في قطـــاع غزة .

عـــام جديـــد مـــن االنجازات والتطلعات نســـتعرضه في صفحـــات هذا التقريـــر ونأمل أن نكون 

فـــي العام القادم على قدر المســـئولية المجتمعية واألخاقية ونســـتطيع أن نقدم الجديد 

والمفيـــد للمســـاهمة فـــي تحســـين الواقع فـــي قطاع غزة وخصوصـــًا مع زيـــادة التعقيدات 

السياســـية واالجتماعية واالقتصادية التي تشـــهدها األراضي الفلســـطينية .

فريق المنتدى االجتماعي التنموي 

التقديم
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يناير 2017

مبادرة
كيف شايفها؟

االعالميين ونشطاء االعالم الجديد

أكثر قربًا من الفئات الهشة:
واحدة من مبادرات دمج االعاميين و نشطاء االعام الجديد

مع قضايا الفئات الهشـــة في المجتمع وتعزيز اســـتخدام االعام الجديد

حول قضايا مكافحة الفساد والخدمات والوصول للمعلومة واالنتهاكات

التي تتعرض لها الفئات الهشة.
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يونيو – نوفمبر 2017 

قامت فكرة المبادرة على اطالق باص النشطاء واإلعالميين
بمشـــاركة  50 ناشـــط/ة مـــن نشـــطاء االعام الجديد و اعامييـــن/ات من اتجاهات اعاميـــة مختلفة في جولة 
شـــملت ثـــاث محطـــات لمؤسســـات غير حكوميـــة تقدم خدمـــات لقطاعات الشـــباب والنســـاء وذوي االعاقة 
وتم تنفيذ  لقاءات تفاعلية مع ممثلي  المؤسســـات والفئات المســـتهدفة و النشـــطاء االعاميين و ســـلطت 
الضـــوء علـــى واقـــع حصولهـــم علـــى الخدمـــات االساســـية ، و تقيمهم لجهود مكافحة الفســـاد على مســـتوى 
المنظمـــة و الفئـــات المســـتهدفة و الحـــق فـــي الحصـــول علـــى المعلومة وتجاربهـــم في التعاطي مـــع انظمة 

الشكاوي.
وكمـــا تتضمـــن المبـــادرة اطـــاق حملة عبر شـــبكات التواصل االجتماعي ووســـائل االعام لزيـــادة الوعي بالحق 

فـــي الحصول علـــى المعلومات والخدمات األساســـية وواقعها.

منتجات المبادرة:
تضمنت مجموعة من المنتجات اإلعامية منها:



07 التقرير السنوي 2017

تحسين واقع الحصول على المعلومات والخدمات األساسية: 
أطلـــق المنتـــدى واالئتـــاف مـــن أجـــل النزاهـــة والمســـائلة –أمان مســـار شـــراكة اســـتراتيجي؛ لتطويـــر مجموعة 
مـــن التدخـــات لتعزيز بيئة الشـــفافية، و واقع المســـائلة في فلســـطين، تمتد على مدار ثاث ســـنوات بشـــكل 
تراكمـــي، وقـــد تـــم تنفيـــذ مجموعة من األنشـــطة فـــي العـــام 2017 ،  وفي هذا المســـار ســـنتعرف عليها في 

هـــذا الجزء مـــن التقرير .

المسائلة ممارسة والوصول للمعلومات حق وتم العمل في هذا االطار على المحاور التالية :
• رفـــع معـــارف ومهـــارات النشـــطاء والعامليـــن فـــي قطاع اإلعاقة فـــي قطاع غـــزة، حول الحق فـــي الحصول 
علـــى المعلومـــات، أدوات المســـائلة المجتمعيـــة، وآليـــات الرقابة، وتقديم الشـــكاوى، من خـــال برنامج تدريبي 

تـــم تنفيـــذه بواقع 18 ســـاعة تدريبية .
• تطويـــر نظـــام للشـــكاوى واإلفصـــاح عـــن المعلومـــات، لعشـــرة مؤسســـات غيـــر حكوميـــة عاملة فـــي قطاع 

خدمـــات التأهيـــل المجتمعـــي بقطـــاع غزة . 
• تدريـــب العامليـــن فـــي 10 مراكـــز تأهيـــل مجتمعي، حول مفاهيـــم: النزاهـــة، وإدارة الشـــكاوى، واإلفصاح عن 
المعلومـــات فـــي المنظمـــات غيـــر الربحيـــة، وذلك في إطار تحســـين بيئة الشـــفافية في قطـــاع التأهيل بقطاع 

. غزة 
• لقـــاءات نقـــاش مـــع اإلعاميين ونشـــطاء المجتمع المدني، حـــول واقع  الحصول على الخدمات األساســـية، 

المعلومات. وتوافر 

الفتيان والفتيات يشاركون في جهود مكافحة الفساد:  
مشـــروع المبـــادرات الطابيـــة لمكافحـــة الفســـاد وتعزيـــز المســـاءلة المجتمعيـــة واحـــد مـــن المشـــاريع التي تم 
تنفيذهـــا خـــال العـــام 2017، فـــي إطـــار برنامج الشـــراكة مـــع ائتـــاف أمـــان ووزارة التربية والتعليـــم في قطاع 
غـــزة، والـــذي يهـــدف إلى دمـــج طلبة المدارس فـــي الجهود المبذولـــة لتعزيز البيئة الرافضة للفســـاد، وترســـيخ 
هـــذه الثقافـــة مـــن خـــال التطبيـــق العملي لسلســـلة من المشـــاريع الطابية، وتم خـــال العام إنجـــاز مجموعة 

مـــن التدخات مـــن أبرزها : 
• تنفيـــذ لقـــاءات توعية حول منظومة الفســـاد وآليات مكافحته، وتقنيات إشـــراك الفتيـــان في جهود مكافحة 

الفســـاد، حيث اســـتهدفت المرشـــدين والمعلمين في 21 مدرســـة في محافظات القطاع الخمس .
• إطاق مســـابقة تنافســـية فـــي المدراس الحكومية اإلعداديـــة؛ لتصميم مبادرات طابية تســـلط الضوء على 

ممارســـات الفســـاد في تقديم الخدمات، أو إســـاءة اســـتخدام المال العام.
• تنفيذ ثاث مبادرات طابية تتناول جهود مكافحة الفساد في تقديم الخدمات العامة .
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أكتوبر – ديسمبر 2017 

القوة بالشباب
المبادرات أدوات فاعلة في التغير المجتمعي.

نوفمبر – ديسمبر 2017

في إطار تعزيز دور الشباب وتحسين إدماجهم
ومشاركاتهم مع مجتمعاتهم المحلية، قام المنتدى

بإطاق مشروع المبادرات الشبابية، بالشراكة مع
منظمة األمم المتحدة للتقافة والتربية والعلوم– اليونكسو،

وضمن مشروع شبكات الشباب المتوسطي الممول من االتحاد األوروبي.

وتم تصميم  وإطاق خمس مبادرات شبابية مبتكرة تركز على تمكين الشباب

ومشـــاركتهم، التي تنطـــوي على إمكانية التأثيـــرات التحفيزية من خال
فئة الشباب من كا الجنسين، من الفئة العمرية ) 35-18(  سنة من قطاع غزة.
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مبادرة الذهب األحمر
شمال قطاع غزة – مدينة بيت الهيا

هي مبادرة لمســـاعدة المزارعين الفلســـطينيين في قطف ثمار الفراولة؛ لتعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتعزيز 

الوعـــي المحلـــي بمحصـــول الفراولـــة وأهميتهـــا، والتحديـــات التـــي يواجههـــا المزارعـــون علـــى مســـتوى اإلنتاج، 

إضافـــة للمعيقـــات اإلســـرائيلية، وتأتـــي المبـــادرة أيضًا فـــي إطار تشـــجيع المنتجـــات الوطنية، وتعزيـــز معلومات 

الشـــباب حول الزراعة في فلســـطين. شـــارك بالمبادرة  _ بشـــكل تطوعي _ خمســـون شـــابًا من كا الجنســـين، 

مـــن الفئة العمريـــة )24-18( عاما .

وتضمنت المبادرة مجموعة من األنشطة، من أبرزها:

جولـــة ميدانيـــة تعريفيـــة حـــول زراعـــة الفراولـــة في قطـــاع غزة بمنطقة شـــمال غـــزة ، وحلقة نقاش حـــول زراعة 

الفراولـــة، والتحديـــات التـــي تواجـــه المـــزارع الفلســـطيني، إضافـــة إلـــى جلســـة تغريـــد علـــى شـــبكات التواصـــل 

االجتماعـــي  حـــول المبـــادرة، وقـــد تـــم إطـــاق وســـم #الذهب_األحمر، كوســـم خـــاص بالمبادرة ، وقد شـــارك 

المبـــادرون فـــي عمليـــة قطـــف الثمـــار وتعليبهـــا لمســـاعدة المزارعين.



التقرير السنوي 102017

مبادرة ازرع معنا تشوف األحلى

مبادرة المقاعد الخشبية

المستشفى األوروبي - محافظة خانيونس

محافظتي: غزة، والشمال 

مبـــادرة شـــبابية تـــم خاهـــا العمـــل علـــى إنشـــاء حديقـــة خاصـــة 

بقســـم األورام الســـرطانية فـــي المستشـــفى األوروبـــي بمدينة 

خانيونـــس جنـــوب قطـــاع غـــزة، وذلـــك بعد رصـــد حاجة القســـم  

لحديقـــة خاصـــة بـــه؛ لعـــدم وجـــود مـــكان الســـتراحة المرضـــى

أو حتـــى زوار القســـم، وقلة المســـاحات الخضراء في المشـــفى، 

إضافـــة إلـــى تحســـين البيئـــة الجماليـــة للمشـــفى؛ لما فـــي ذلك 

مـــن أثـــر إيجابـــي على المرضـــى والعامليـــن أيضا .

وقـــد قـــام المبـــادرون بالعمـــل علـــى تصميـــم الحديقـــة وتنفيـــذ 

أعمـــال اإلنشـــاءات، إضافة إلى تنفيذ يـــوم ترفيهي لألطفال من 

مرضـــى قســـم األورام فـــي المستشـــفى األوروبي .

تقـــوم فكـــرة المبـــادرة علـــى تصنيـــع مجموعـــة مـــن المقاعـــد 

الخشـــبية، مـــن خال إعادة اســـتخدام أخشـــاب قديمـــة من قبل 

مجموعـــة مـــن طـــاب الكليـــة الحرفيـــة بوكالـــة غوث وتشـــغيل 

الاجئيـــن، وتوزيعهـــا علـــى ثاث مـــدراس وحديقة بقطـــاع غزة، 

وتهـــدف المبـــادرة لتعزيـــز دور الشـــباب فـــي تقديـــم الخدمـــات 

المحليـــة، ودعـــم مجموعـــة مـــن مـــدارس قطـــاع غـــزة بمقاعـــد 

االســـتراحات.

واســـتطاع المبـــادرون انتـــاج  20 مقعدًا خشـــبيًا ، لثاث مدراس 

تابعـــة  لوكالة غوث  وتشـــغيل الاجئين في قطـــاع غزة، إضافة 

إلى حديقة المستشـــفى األوروبي.
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مبادرة تحدي التغيير
 هي عبارة عن مســـابقة تنافســـية بين عشـــر فرق شـــبابية نشـــطة في اســـتخدام شـــبكات التواصل االجتماعي 

فـــي قطـــاع غـــزة، وتهـــدف لتحقيق أكبر قـــدر من التفاعل والمشـــاركة للشـــباب مـــع قضايا المشـــاركة المدنية، 

والتعبيـــر عنهـــا بـــاألدوات الرقميـــة، وتتطلـــع المبـــادرة  لدعـــم حق الشـــباب فـــي المشـــاركة الفاعلـــة: اجتماعيا، 

وسياســـيا، إضافـــة لتعزيـــز دور شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي فـــي دعـــم حقـــوق الشـــباب ومناصرتهـــا، وتعزيـــز 

المحتـــوى الرقمـــي حول قضايـــا الشـــباب والمناصرة .

وقـــد شـــارك فـــي التحدي 100 شـــاب من كا الجنســـين مـــن المهتمين بالعمـــل المجتمعي، ونشـــطاء اإلعام 

الجديد، وعدد من اإلعاميين،  وقد تم تنفيذ مســـابقة تحدي التغيير بمشـــاركة عشـــر فرق شـــبابية من قطاع 

غزة،  ُيمثلون ســـبعين شـــابًا/بة من نشـــطاء اإلعام االجتماعي بقطاع غزة،  وتم خالها إطاق عشـــر حمات 

عبـــر شـــبكات التواصـــل االجتماعي حول قضايا المشـــاركة السياســـية للشـــباب، وتم اختيار ثاث مـــن الفرق التي 

فـــازت بالجوائـــز الثاث، بعـــد تقييم الحمات التـــي تم إطاقها .
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مبادرة تشجييع السياحة الداخلية
المواقع االثرية في قطاع غزة

إن تشـــجيع زيـــارة األماكـــن األثريـــة، وزيـــادة الوعي المحلـــي حولها، لهـــو الهدف الرئيـــس للمبادرة التـــي أطلقها 

مجموعة من الشـــبان المهتمين بتشـــجيع الســـياحة الداخلية في قطاع غزة، واســـتهدفت  ثمانية مواقع أثرية 

بقطـــاع غزة،  تم تزويدها بلوحات إرشـــادية لتســـهيل االســـتدالل عليها، إضافة إلى اللوحـــات التعريفية التاريخية 

داخـــل تلـــك المواقـــع، وذلـــك بســـبب عـــدم وجودهـــا أو تلـــف اللوحـــات الموجـــودة بســـبب اإلهمـــال، وضعف 

الخدمـــات الحكوميـــة، وهـــذا مـــن شـــأنه أن ُيســـهل وصـــول المواطنين لهـــا، إضافة لزيـــادة معلومـــات رواد تلك 

المواقـــع حـــول المواقـــع وأهميـــة الحفـــاظ عليها كمورث حضاري للســـكان في فلســـطين.
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أكتوبر 2017

تعزيز دور الشباب كقادة تغيير في مجتمعاتهم - يال نغّير
نؤثر، ونصنع التغيير

بادر المنتدى بتطوير وإطاق برنامج  يا نغير 
وهو برنامج لتعزيز دور الشباب كقادة للتغيير في مجتمعاتهم
للمشـــاركة وإحـــداث التغييـــر فـــي مجتمعاتهـــم المحلية
حيث يهتم البرنامج بشكل خاص بزيادة فرص الشباب للتفاعل
مع واقعهم، وتلمس قضايا مجتمعهم، والمشاركة الفاعلة

فـــي إحـــداث التغيير اإليجابـــي، من خال اســـتخدام أدوات المناصرة واإلعام 
االجتماعـــي كأدوات للتعبيـــر عـــن الـــرأي، والتأثيـــر فـــي قضاياهـــم ودعمهـــا 
. لفلســـطيني ا لمجتمـــع  ا فـــي  شـــة  هشا كثـــر  أل ا ت  عـــا لمجمو ا
ُأطلـــق البرنامـــج بمرحلتـــه األولـــى فـــي أكتوبـــر/ 2017 ، مـــن قبـــل المنتـــدى 
االجتماعـــي التنمـــوي بالشـــراكة مـــع القنصليـــة البريطانيـــة العامـــة – القدس 

فـــي قطاع غـــزة .
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بناء قدرات الشباب في المهارات الحياتية والمناصرة: 
ضمن أنشـــطة برنامح يا نغير، تم تنفيذ برنامج تدريبي لتطوير مهارات )73( شـــابا من كا الجنســـين، من الفئة 
العمريـــة )25-18( عامـــا في المهارات الحياتية األساســـية، إضافة لتصميـــم وتنفيذ حمات المناصرة، واعتمدت 
التدريبات بشـــكل رئيســـي على ممارســـة  مهـــارات توكيد الذات، واالتصـــال والتواصـــل، كأدوات تطبيقية لفكرة 

القيـــادة التشـــاركية والبحـــث عن الذات؛ لتوكيد الـــدور الريادي إلحداث تغييـــر إيجابي في المجتمع .
وتـــم تنفيـــذ التدريـــب بواقع )90( ســـاعة تدريبية،  تناولـــت خالها مجموعة من الموضوعات أبرزهـــا: بناء الفريق، 
وتعزيـــز الـــذات، مهـــارات االتصـــال والتواصـــل، فـــن الحـــوار، إدارة الوقـــت، العمـــل الجماعـــي، التفكيـــر اإلبداعـــي، 

القيـــادة التشـــاركية مفاهيـــم المناصـــرة وأدواتها وتصميـــم الحمات (.

شبكات التواصل االجتماعي: أدوات تأثير، وتغيير:  
73 مشـــارك/ة فـــي برنامـــج يـــا نغير تم تطويـــر مهاراتهـــم ومعارفهم التقنية، في اســـتخدام شـــبكات التواصل 
بشـــكل احترافـــي علـــى مســـتوى التســـويق الذاتي، واســـتثمارها في حمـــات المناصـــرة ورفع الوعـــي، وقد تم 
تنفيـــذ البرنامـــج التدريبي بواقع )90( ســـاعة تدريبية، من خال مجموعة من االستشـــاريين في اإلعام الجديد، 
وشـــمل التدريـــب تطبيقـــًا تفاعليـــًا حـــول اســـتخدام الشـــبكات وأدارة المحتـــوى وتطويـــر األداء علـــى المنصـــات 

. الرقمية 
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التدوين والكتابة الصحفية  الرقمية، مسار تدريبي جديد: 
تلقى عشـــرون شـــابًا وشـــابة مـــن فريق يا نغير تدريبًا علـــى الكتابة الرقمية والتدوين، والـــذي جاء ضمن المرحلة 
الثانيـــة مـــن التدريبـــات التخصصية لمشـــروع يا نغير، خال شـــهر نوفمبـــر بمدينة غزة، والذي هـــدف إلى تطوير 

مهـــارات الكتابة الصحفية واإلبداعية الرقمية لدى الشـــباب.
وتنـــاول التدريـــب عـــددًا مـــن الموضوعـــات التي تـــدور حول الفنـــون الصحفيـــة، وأنـــواع الكتابة، ونمـــاذج عملية، 
طبقهـــا المشـــاركون بشـــكل عملي خـــال التدريب، من خال كتاباتهـــم، وذلك بواقع 20 ســـاعة تدريبية مكثفة 

لتحســـين المحتـــوى النصي عبر شـــبكات التواصـــل االجتماعي والمنصـــات الرقمية .

التصوير وصناعة الفيديو:
كل فكرة هي قصة، وكل قصة هي صورة في تدريب تحرير الفيديو

تدريـــب تحريـــر الفيديـــو، هـــو أحـــد التدريبـــات التخصصيـــة ضمـــن برنامج  يا نغيـــر، وتـــم تنفيذه  بواقع 40 ســـاعة 
تدريبيـــة، بمشـــاركة 20 مـــن أعضـــاء البرنامج، التدريب عـــزز مهارات المشـــاركين بتقنيات تحرير الفيديـــو، والتعامل 
مـــع المـــواد المرئيـــة، وتطويـــر األفـــكار اإلبداعية، وإنتـــاج األنفوفيديـــو، وأساســـيات التصوير، األفـــام القصيرة، 
باإلضافـــة إلـــى تقنيات التعامل مع: الموســـيقى، والمؤثرات الصوتية، ومعايير النشـــر عبر الشـــبكات االجتماعية. 
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تحديد القضايا واألولويات لقطاع الشباب: 

قـــام أعضـــاء برنامـــج يـــا نغير الشـــبابي باســـتخدام مجموعة مـــن األدوات؛ لتحديد أبـــرز التحديات التـــي يواجهها 

الشـــباب فـــي قطـــاع غزة، وتحديد أولوياتهم من خـــال مجموعة اللقاءات مع أقاربهم، وصنـــاع قرار، والعاملين 

فـــي القطاعيـــن: األهلـــي، والحكومي بالقطـــاع، إضافة إلى لقاءات فـــي الجامعات الفلســـطينية في القطاع .

أظهرت النتائج أن الشباب في قطاع غزة  يواجهون مجموعة من اإلشكاليات، أبرزها: 

مع اختيار الحق في العمل والمشاركة المدنية كأهم أولويتين للتركيز عليهما من قبل الشباب.
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حمالت رفع الوعي والمناصرة
أطلـــق أعضـــاء فريـــق يا نغير حملتين خـــال العام 2017 ، تهدف إلى رفع الوعي المحلي وتســـليط الضوء على 

مجموعـــة مـــن القضايـــا المرتبطـــة باألولويات التي شـــكلت محور اهتمام الشـــباب وفق ما قـــام الفريق بالعمل 

العليـــه في مراحل ســـابقة ومن أبرزها : 

ة:  حق وليس منَّ
مناصـــرة الحـــق فـــي العمـــل لألشـــخاص ذوي اإلعاقة، وقـــد تم إطاقهـــا بالتزامن مـــع اليوم الدولـــي لإلعاقة، 

حيـــث تضمنـــت الحملـــة مجموعة من األنشـــطة، كان مـــن أبرزها : 
أربـــع ورش عمـــل توعويـــة فـــي الجامعات في قطـــاع غزة، اســـتهدف 200 طالب جامعي، وذلـــك لرفع وعيهم 

حـــول حقوق األشـــخاص ذوي اإلعاقة.
حملـــة وســـائل اإلعـــام االجتماعيـــة، وقـــد تضمنـــت  نشـــر تغريـــدات انفوجرافيك فيديـــو، تقارير  صحفيـــة، البث 

المباشـــر علـــى شـــبكات التواصـــل االجتماعي .

الحملة في أرقام: 
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في يوم االستقالل: 

أطلق فريق يا نغير حملة توعوية حول يوم االســـتقال الفلســـطيني؛ لدعم حق الشـــعب الفلســـطيني بإقامة 

دولتـــه المســـتقلة ذات الســـيادة وفـــق القانـــون الدولـــي وقـــرارات األمم المتحـــدة بهذا الخصـــوص، و في إطار 

تنفيذ أنشـــطة تعزز المشـــاركة المدنية كأولوية للشـــباب.

وقـــد تـــم إطـــاق الحملة عبر شـــبكات التواصـــل االجتماعي، مـــن خال إطاق حملـــة تغريد عبر شـــبكة التدوين 

المصغـــر، وبث عشـــرات المنتجـــات التوعوية الرقمية مثـــل: الفيديو، والنصـــوص، والجرافيك .

الحملة في أرقام: 
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مسابقة يال تحدي 
الشباب والمشاركة السياسية: 

اســـتخدام الشـــبكات االجتماعيـــة كأداة توعويـــة، هو روح مســـابقة يـــا تحدي، 
التـــي ُأطلقـــت بيـــن مجموعة من الفرق الشـــبابية مـــن فلســـطين، والتي ُنفذت 
في ديســـمبر 2017 ، بمشـــاركة عشر فرق شبابية تنافســـت فيما بينها؛ لتقديم 

محتـــوى إبداعـــي مميـــز عبـــر الشـــبكات االجتماعيـــة، وذلك لتســـليط الضوء على واقـــــع المشاركــــــة السياســـية 
للشـــــــباب من زوايــــــا مختلفـــــة في يــــــــوم التحــــدي.

النســـخة األولـــى انطلقـــت عبر نشـــاط مشـــترك ضمن أنشـــطة برنامج يـــا نغير ومبـــادرات القوة بالشـــباب، التي 
ُنفـــذت فـــي نفس العام واســـتهدفت شـــباب الفئـــة العمرية -18 28 عاما، وقد تم شـــاركة مجموعات شـــبابية 
متنوعـــة فـــي تكوين اعضاءها من: النشـــطاء، ومحـــرري الفيديـــو، والمصورين، ومديري المحتوى عبر الشـــبكات 

االجتماعية.

تحدي التغيير في أرقام: 
• 10 فرق شبابية من قطاع غزة شاركت في التحدي يمثلون 70 شابًا/بة من نشطاء اإلعام االجتماعي.

• 10 حمات عبر شبكات التواصل االجتماعي، حول قضايا المشاركة السياسية للشباب تم اطاقها.
• 3  فرق فازت بالجوائز الثاث، بعد تقييم الحمات التي تم إطاقها.

أنتجت المجموعات المتسابقة :
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يونيو – أغسطس 2017

تحسين وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى الخدمات االجتماعية
في المنطقة الوسطى

مبـــادرة ُنفـــذت فـــي إطـــار الشـــراكة مـــع مؤسســـة هاندي 
كاب انترناشـــونال  ضمـــن مشـــروع "تطوير قـــدرات الجهات 
المعنية المتعددة وتشـــجيعها، من أجل إدماج األشـــخاص 
ذوو اإلعاقـــة فـــي مناطـــق مجتمعاتهـــم المهمشـــة فـــي 

األراضـــي الفلســـطينية المحتلة" .

تـــم تنفيـــذ المبادرة مـــن خال منهجية تشـــاركية قائمة على إشـــراك األشـــخاص 
ذوي اإلعاقة والمؤسســـات المحلية، في تنفيذ مجموعة من األنشـــطة الخاصة 
بالتوعيـــة والضغـــط والتحـــرك الميدانـــي؛ إلحـــداث تغييـــر علـــى مســـتوى الوعي 
المحلـــي، والتغيـــر السياســـي واإلجرائي لدى مـــزودي الخدمـــات االجتماعية في 
المنطقة الوســـطى، إضافة إلى اســـتثمار منصات التواصل االجتماعي  في نشـــر 
المعلومـــات حـــول الخدمـــات االجتماعية المتوفـــرة وتعميمها؛ لضمـــان وصولها 

إلى شـــريحة أوســـع من المجتمـــع المحلي.
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أهم األنشطة: 
• 15 مشـــاركًا  مـــن ممثليـــن مـــزودي الخدمـــات واألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة، وقد تم بنـــاء قدراتهم فـــي النهج 
الحقوقـــي لـــذوي اإلعاقـــة فـــي المنطقـــة الوســـطى، من خـــال برنامـــج تدريبي تم تنفيـــذه بواقع )18( ســـاعة 

. تدريبية 
• 20 مـــن النشـــطاء مـــن ذوي اإلعاقـــة، تـــم رفـــع مهارتهم فـــي: التخطيـــط، والمتابعـــة، والتقييم؛ للمســـاهمة 
_فـــي رفـــع كفاءتهـــم بـــإدارة البرامج المجتمعيـــة وتصميمها، مـــن خال برنامـــج تدريبي تم تنفيـــذه بواقع )18( 

_ســـاعة تدريبية.
•21 ميثـــاق التـــزام تـــم تطويـــره  للمؤسســـات العاملـــة في المجـــال االجتماعـــي؛ لتفعيل دور األشـــخاص ذوي 

_اإلعاقـــة فـــي: التخطيـــط، والتنفيـــذ، والمتابعـــة، والتقييـــم، للخدمـــات االجتماعيـــة في المنطقة الوســـطى .

• حملة لزيادة الوعي العام حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والخدمات االجتماعية 
   وقد تضمنت ما يلي : 
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نحن نعمل 
اإلندماج االجتماعي واإلقتصادي للنساء ذوات اإلعاقة في قطاع غزة

انطلـــق نحن نعمل عام 2016 وسيســـتمر لعـــام 2018 من أجل تعزيز اندماج 
النســـاء ذوات اإلعاقـــة مـــن خـــال البعـــد اإلجتماعـــي اإلقتصـــادي، وينفـــذ 
المنتـــدى المشـــروع بالشـــراكة مـــع مؤسســـة اإليديوكيد اإليطاليـــة، وغرفة 
تجـــارة وصناعـــة محافظة غـــزة وجمعية األمـــل للتأهيل بتمويل مـــن الوكالة 

اإليطاليـــة للتنمية.
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ســـاهم نحـــن نعمـــل لعام 2017 في رفع المســـتوى المعيشـــي لعدد من الســـيدات ذوات اإلعاقـــة وعوائلهن 

وتحســـين انخراطهـــن بشـــكل إيجابـــي في األنشـــطة الحياتية من خـــال حزمة من التدخـــات، أبرزها:

• تعزيز مهارات اإلتصال والتواصل والمهارات اإلدارية 

ابتـــدأ المنتـــدى عـــام 2017 بتعزيـــز مهـــارات 20 فتـــاة مـــن ذوات اإلعاقـــة العاطـــات عـــن العمل فـــي اإلتصال 

والتواصـــل والمهـــارات اإلداريـــة لتمكينهن من اإلنخراط في ســـوق العمـــل وخاصة في المنظمـــات غير الربحية، 

حيـــث تلقـــت المشـــاركات فـــي تدريب مهـــارات اإلتصـــال والتواصل 25 ســـاعة تدريبية فـــي التواصل، فـــن الحوار 

واإلقنـــاع وتوكيـــد الـــذات، وتمكنـــت المشـــاركات فـــي تدريب المهـــارات اإلدارية مـــن التعرف علـــى كيفية إدارة 

الوقـــت و حـــل المشـــكات و اتخـــاذ القـــرارات والتخطيط للقـــاءات وكتابة التقاريـــر اإلدارية.

• منظمات غير ربحية سهلة الوصول

كجـــزء مـــن مســـاهمة المنتدى في تحســـين فـــرص وصـــول االشـــخاص ذوي اإلعاقـــة للمرافق والخدمـــات، تم 

مواءمـــة 6 مؤسســـات غيـــر ربحية لتصبح جاهـــزة إلدراج بعض الفتيات ذوات اإلعاقة ضمـــن طاقم العمل، حيث 

تـــم تركيـــب لوحـــات تعريفية بلغة اإلشـــارة مرفقـــة بحروف بـــارزة لألشـــخاص ذوي اإلعاقة الســـمعية والبصرية، 

وتهيئـــة بعـــض المداخـــل والحمامات لذوي اإلعاقـــة الحركية.

• االنخراط بالعمل في القطاع الغير ربحي

بعـــد تأهليهـــن لســـوق العمـــل، خاضت 12 فتاة تجربـــة التدريب مدفوع األجـــر في المنظمات غيـــر الربحية، وقد 

كانـــت نقطـــة تحـــول جوهريـــة فـــي الوضـــع اإلجتماعـــي واإلقتصـــادي لـــدى الكثيـــر منهـــن، حيث كانـــت الفرصة 

األولـــى لبعضهـــن لإلنخـــراط فـــي األنشـــطة اليوميـــة وبناء عاقـــات جديـــدة وممارســـة اإلحتكاك المباشـــر مع 

فئـــات مجتمعيـــة متنوعـــة، كمـــا كانـــت فرصـــة جيـــدة لجميعهن لممارســـة بعـــض المهـــارات المكتســـبة وتعلم 

مهـــارات جديـــدة وتعزيز الثقة بالنفس وبناء شـــخصية قوية وتأمين احتياجاتهن األساســـية ومصروفهن اليومي.

• المهارات اإلعالمية بوابة للتعبير والتمكين

فـــي ديســـمبر العـــام الجـــاري قـــام المنتـــدى بتنفيـــذ دورة تدريبيـــة تخصصيـــة فـــي المهـــارات اإلعامية تشـــمل 

مهارات صناعة الفيديو و الكتابة الصحفية و اســـتخدام وســـائل التواصل اإلجتماعي في التســـويق اإللكتروني، 

هدفـــت إلـــى تمكيـــن 34 فتـــاة مـــن ذوات اإلعاقـــة العامـــات وصاحبـــات المشـــاريع الصغيـــرة مـــن التعبيـــر عن 

أنفســـهن وتحســـين اســـتثمار األدوات المتاحـــة في الترويج لمشـــاريعهن والمنتجـــات والخدمات التـــي تقدمها، 

وقـــد ســـاهمت المهـــارات المكتســـبة في توســـيع دائـــرة المســـتهدفين والوصول لعـــدد أكبر مـــن الزبائن.
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يونيو 2017 – يناير 2018

مشروع تحسين االستجابة المحلية لحقي: العمل، والوصول 
لألشخاص ذوي اإلعاقة بقطاع غزة

تـــم تنفيـــذ المشـــروع ضمن مشـــروع تعزيز المســـاهمة المدنية والحـــوار الوطني من خال اإلعام الفلســـطيني 
المســـتقل، بالشـــراكة مـــع مؤسســـة االنترنيـــوز، وبتمويـــل مـــن مبـــادرة الشـــراكة األمريكية الشـــرق أوســـطية – 

. MEPI

تم إطالق المشروع للمساهمة في تحقيق التالي : 
• المجتمع المحلي أكثر وعيًا بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .

• األشخاص ذوي اإلعاقة يناصرون حقهم بالوصول والعمل بشكل تشاركي.
• القطاع األهلي أكثر استجابة لحقي: العمل، والوصول لذوي اإلعاقة.

• تطوير دور اإلعام كأداة فاعلة في دعم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 

أبرز األنشطة  :
1. زيـــادة وعـــي اإلعامييـــن حـــول حقي العمـــل و الوصول لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة، من خال ورشـــة تدريبية 
تـــم تنفيذهـــا بواقع 12 ســـاعة تدريبية وبمشـــاركة 18 مشـــارك/ة مـــن اإلعاميين/ات من مؤسســـات إعامية 

متنوعة.

2. توعيـــة 24 مـــن العامليـــن بالمؤسســـات الغيـــر حكوميـــة فـــي جنـــوب قطـــاع غـــزة  بحقوق األشـــخاص ذوي 
اإلعاقـــة عامـــة ، وحقـــي: العمل والوصول بشـــكل خـــاص،  وفق اإلطـــار الحقوقي، خال ورشـــة تدريبية ، بواقع 

12 ســـاعة تدريبية .

3. 10 ورش توعويـــة محليـــة حـــول حقـــوق ذوي اإلعاقـــة عامـــة ، وحقـــي العمـــل والوصـــول بشـــكل خـــاص ، 
اســـتهدفت الـــورش 190 مســـتفيدا مـــن محافظـــات قطـــاع غـــزة.

4. توطيـــد عاقـــة اإلعاميـــن فـــي قطاع غـــزة بقضايا األشـــخاص ذوي اإلعاقة ومناصـــرة حقوقهم، من خال 
جلســـتان حواريتـــان عقدتـــا بيـــن إعامييـــن وأطـــراف ذات العاقـــة واألشـــخاص ذوي اإلعاقة ، بمشـــاركة ثاثين 

إعاميـــا من مؤسســـات إعاميـــة مختلفة.

5. تطوير 30 ميثاق التزام؛ لتحســـين مواءمة السياســـات لثاثين مؤسســـة غير حكومية تعمل في قطاع غزة،  
وتلتزم بموجبه بتحســـين اســـتجابتها على مســـتوى األنظمة والممارسة لحقي: العمل، والوصول.

6. جداريـــة فنيـــة تســـلط الضـــوء علـــى حقـــي العمـــل الوصـــول ، بمشـــاركة مجموعة مـــن الفنانين ، تـــم تنفيذها 
وســـط محافظة رفـــح جنـــوب القطاع.
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ة  حول حّقي العمل والوصول. 7. حملة إعامية بعنوان #حق_ وليس _منَّ
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أكتوبر 2017

مشروع دعم جهود األشخاص ذوي اإلعاقة للمساهمة في التمكين 
االجتماعي واالقتصادي اإليجابي في قطاع غزة:

وهـــو مشـــروع  ينفـــذه المنتدى االجتماعـــي التنموي بتمويل من مبادرة الشـــراكة األمريكية الشـــرق أوســـطية 
)MEPI( خـــال الفتـــرة مـــن أكتوبر 2017 حتى أغســـطس 2018 .

ويتطلـــع المنتـــدى مـــن خاله؛ لتعزيز التمكين لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة اجتماعيًا واقتصاديًا، من خال تشـــجيع 
مـــزودي الخدمـــات االقتصاديـــة لموائمـــة سياســـاتهم، بحيـــث تصبح أكثـــر اســـتجابة لتطلعات األشـــخاص ذوي 
اإلعاقـــة، وتســـهيل وصولهـــم إلـــى المرافق والخدمـــات والمعلومـــات المتعلقـــة بالخدمات المالية، وتشـــجييع 
تطويـــر برامـــج تحفيزيـــة، وضمـــان وصولهم إلـــى الفرص الشـــاغرة على مبدأ تكافـــؤ الفرص ، وتهيئـــة بيئة العمل 
المناســـبة لهـــم ، وتوعيـــة العامليـــن فـــي المؤسســـات المصرفيـــة بحقوق األشـــخاص ذوي اإلعاقة واألســـس 

الصحيحـــة للتعامـــل معهـــم ، والعمل بمنهج شـــمولي.

أهم األنشطة: 
• زيارات: 15 زيارة استكشـــافية  للمؤسســـات المصرفية؛ لاطاع على سياســـاتها ، ومناقشة إمكانية تطويرها، 
و قيـــاس مـــدى تجاوبهـــم مـــع احتياجـــات األشـــخاص ذوي اإلعاقة ، وقـــد تمت دعـــوة األطـــراف المالية خال 
الزيـــارات إلـــى القيـــام بدور في أنشـــطة المشـــروع؛ لتوفير الدعـــم لألشـــخاص ذوي اإلعاقة ، وفًقـــا لقدراتهم و 

إلطاعهـــم علـــى الخدمات الماليـــة التي يقدمونها كعمـــاء محتملين.
المؤسسات المستهدفة : 

1. جمعية سيدات األعمال الفلسطينيات )أصالة(

2. ريادة لإلقراض والخدمات المالية

3. الفلسطينة  لائتمان والتنمية – فاتن

4. ريف للتمويل

5. بنك فلسطين

6. البنك االسامي الفلسطيني

7. بنك القدس

8. اإلغاثة اإلسامية - فلسطين.

)CFTA( 9. جمعية الثقافة و الفكر الحر

10. المركز العربي للتنمية الزراعية 
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• تنفيـــذ مجموعتيـــن بؤريتيـــن: األولـــى مـــع 10 مـــن مـــزودي الخدمـــات الماليـــة والمصرفيـــة فـــي قطـــاع غزة ، 

والثانيـــة مـــع خبـــراء فـــي إعـــادة التأهيـــل ، وحقـــوق اإلنســـان ، والقانـــون الفلســـطيني ، ومجموعـــة مـــن ذوي 

اإلعاقـــة مـــن النشـــطاء وأصحـــاب المشـــاريع الصغيرة.

وساهمت المجموعات في تطوير ما يلي : 

• مناقشـــة المتطلبـــات المطلوبـــة مـــن المؤسســـات الماليـــة الخاصـــة؛ لتعزيـــز إدراج األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة ، 

وتســـهيل وصولهـــم إلـــى الخدمـــات المالية فـــي مجموعـــة التركيز.

• قيـــاس الحساســـية تجـــاه اإلعاقـــة ، والتجـــارب الســـابقة مع األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة ، والتســـهيات المالية 

المتاحة والممكنة ، كنتيجة لمجموعة التركيز ، تحديد مامح ميثاق الشـــرف ، وتمت صياغة الخطوط العريضة 

لـــإلدراج المالي لدليل األشـــخاص ذوي اإلعاقة.

• تطويـــر مذكـــرة تفاهـــم اتفق عليها مقدمـــوا الخدمات المالية في قطـــاع غزة؛  لتعزيز المشـــاركة االقتصادية 

لألشـــخاص ذوي اإلعاقة ، وتطوير دليل مرجعي حول الشـــمول المالي لألشـــخاص ذوي اإلعاقة  وتم توقيها 

مـــن 10 مؤسســـة مالية ومصرفية فـــي قطاع غزة.

بناء قدرات مزودي الخدمات المالية:

لتحســـين حساســـية اإلعاقـــة لـــدى مـــزودي  الخدمـــات المالية المختاريـــن ، وتوســـيع قاعدة عمائهم لتشـــمل 

األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة ، تـــم تنفيـــذ دورة تدريبيـــة حـــول اإلعاقـــة والمســـاواة  بالمشـــاركة مـــع ثمانيـــة عشـــر 

موظفـــًا مـــن عشـــر مؤسســـات مصرفية ومالية ، بواقع 24 ســـاعة تدريبيـــة ،  وفق مكونـــات مصفوفة التأهيل 

المجتمعـــي واالتفاقيـــة الدوليـــة لحقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقة.
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بناء قدرات مزودي الخدمات المالية:

لتحســـين حساســـية اإلعاقـــة لـــدى مـــزودي  الخدمـــات المالية المختاريـــن ، وتوســـيع قاعدة عمائهم لتشـــمل 

األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة ، تـــم تنفيـــذ دورة تدريبيـــة حـــول اإلعاقـــة والمســـاواة  بالمشـــاركة مـــع ثمانيـــة عشـــر 

موظفـــًا مـــن عشـــر مؤسســـات مصرفية ومالية ، بواقع 24 ســـاعة تدريبيـــة ،  وفق مكونـــات مصفوفة التأهيل 

المجتمعـــي واالتفاقيـــة الدوليـــة لحقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقة.
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إطالق دليل الممارسات الفضلي
لتعزيز الشمول المالي لالشخاص ذوي االعاقة   

فـــي ديســـمبر 2018  و خـــال مؤتمـــر صحفـــي بمدينـــة غزة اطلـــق المنتـــدى دليل الممارســـات الفضلـــى لتعزيز 
الشـــمول المالي لألشـــخاص ذوي اإلعاقة ، وذلك لتحقيق ممارســـة أفضل للشـــمول المالي لألشـــخاص ذوي 
اإلعاقـــة  فـــي المؤسســـات المصرفية ومـــزودي الخدمات المالية وكما يســـاهم في تمكيـــن ذوي اإلعاقة من 
الحصـــول علـــى الخدمـــات المالية وتلبيـــة احتياجاتهم وتطوير مشـــاريعهم التجارية الصغيرة بهـــدف تأمين مصدر 
دخـــل لهـــم ، مـــن خـــال تطويـــر ومواءمـــة البيئة الماليـــة للمؤسســـات المصرفيـــة ومقدمـــي الخدمـــات المالية 

كالبنوك ومؤسســـات اإلقراض.
ويأتـــي الدليـــل الـــذي يعتبـــر االول مـــن نوعـــه في فلســـطين  في ســـياق تنظيـــم الجهـــود المبذولة إلـــى جانب 
تبنـــي آليـــات و برامج العمل مع شـــركائهم فـــي المجتمع من ذوي اإلعاقة والمؤسســـات التي تعمل مع ذوي 
اإلعاقـــة بشـــكٍل مباشـــر، بهـــدف تحقيق نتائج أكثر شـــمواًل ، وتدعـــم تحقيق التنميـــة المجتمعية المســـتدامة ، 

منوهـــًا أن ذلـــك يتطلـــب التعـــاون بين جميـــع األطراف ذات العاقـــة والمعنية فـــي المجتمع.
ويخاطـــب الدليـــل جميـــع مكونـــات المجتمـــع المصرفـــي الفلســـطيني "البنـــوك ومؤسســـات اإلقـــراض بجميـــع 
أنواعهـــا" ، حيـــث يتوقـــع منهـــم احتـــرام تطبيـــق المبـــادئ الـــواردة فيـــه ، من أجـــل العمل علـــى تعزيز المشـــاركة 

الكاملـــة لـــذوي اإلعاقة.
وتمثلـــت الممارســـات الفضلـــى التـــي ذكرهـــا الدليـــل ، بتوصيات عمليـــات في تقديـــم المنح الماليـــة ، وتوصيات 
عمليـــة لتقديـــم القـــروض ، وتوصيـــات لتمويل خطـــوط االئتمان أو انشـــاء صناديق الضمان ، إلـــى جانب توصيات 
عمليـــة إلدارة الصناديـــق الـــدوارة ، وتوصيات عملية لدعم مجموعات الدعم الذاتي وتشـــبيك األشـــخاص ذوي 

اإلعاقة بمؤسســـات التمويل.
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التشبيك والشراكات 

عمل المنتدى على تطوير شراكاته وتوسيع دائرة تمثيله في مجموعٍة من اللجان والشبكات المحلية 

واإلقليمية التي تتقاطع مع إهتماماته، وهي بالشكل التالي : 

- شبكة أنا ليند للحوار بين الثقافات. 

- شبكة الشباب المتوسطي –  نت ميد. 

- عضو في قطاعي التأهيل والشباب لشبكة المنظمات األهلية الفلسطينية. 

- عضو في شبكة منظمات أهلية ضد الفساد .

- عضو في شبكة التحويات المحلية لمؤسسات تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة.

- عضو في التحالف المدني للرقابة على إعادة اإلعمار.

- اللجنة األهلية إلعداد تقرير الظل.

الشبكات

ِاْنضم إلى قائمة ممولي وشركاء المنتدى قائمة جديدة من المنظمات ، كجزء من تطور العمل واألداء خال 

هذا العام.

أبرز الشركاء الدوليين والممولين:

الشركاء والممولين 

)MEPI( مبادرة الشراكة األمريكية الشرق أوسطية القنصلية البريطانية العامة – القدس

منظمة األمم المتحدة للثاقفة والعلوم 
)اليونسكو(

مؤسسة األديوكيد اإليطالية االتحاد األوروبي

التعاون اإليطالي سكرتاريا حقوق اإلنسان والقانون الدولي

برنامج الثقافة واإلعام/مجتمعات ممارسة
CV القيم العامة للثقافة في جنوب المتوسط

اتحاد اإلعاقة الدولي جمعية فني رغمًا عني –  تونس
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أبرز الشركاء المحليين:

المعهد الفلسطيني لإلعام واالتصال

مجموعه عهد وميثاق

االتحاد العام للكتاب واالدباء الفلسطينيين

جمعية األصدقاء للذوي االحتياجات الخاصة

اإلغاثة الطبية الفلسطينية

جمعية جباليا للتأهيل

االئتاف من أجل النزاهة والمسائلة – أمان

جمعية االمل لتأهيل المعاقين – رفح

االتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين

جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل

اذاعة فرسان اإلرادة

الهال االحمر الفلسطيني – خانوينس

مقهى االعام االجتماعي

مجموعة كن انسان

نادي السام الرياضي

الجمعية الوطنية لمرضى للتوحد

رابطة الخريجين المعاقين بصريًا

نادي االعام االجتماعي

مجموعة سفراء االنسانية

جمعية بيتنا للتطوير المجتمعي

نادي البسمة للمعاقين

جمعية اطفالنا للصم

الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين




