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كلمة المؤسسة
عام مضى وآخر قد انطلق، وال زالت الرؤيا الفلسطينية تسعى وبكل ما أوتيت من قوتها 
التي استمدتها من التجربة إلى تقديم ما هو أفضل للشباب الفلسطيني عامة والمقدسي 
خاصة. عام تميزت به المؤسسة بقدرتها على محاكات التحديات التي تنادي بضرورة مالئمة 
برامجها والواقع بكافة أشكاله، وكان للمؤسسة بطاقمها ما أرادت. لقد استطاعت المؤسسة 
تجاوز العديد من الصعاب لتصل إلى ابناء المدينة الذين لطالما ُحرموا من المشاركة ببرامج 
المؤسسات المقدسية نتيجة العتبارات كانت وال زالت وستبقى ُتعيق من الوصول إلى ما ال 
يقل عن 60% من أبناء المدينة الملتحقين بالسلك التعليمي في المدينة بذريعة أنهم تحت 

مظلة اآلخر. 
ان من أهم ما ميز الرؤيا لهذا العام هو ايمانها العميق بأهمية افساح المجال للشباب ليعبر 
عن ذاته دون التدخل بشكل مباشر أو غير ُمباشر بما ُيخطط له ويؤمن به وبالتالي ينفذه، 
وكان لمبادرة “مش خايفين” على سبيل المثال ال الحصر المساحة اآلمنة والقدرات المتاحة 
أمامها كمبادرة لتنطلق وتصعد لُتشكل حالة كان الشارع الفلسطيني عامة والمقدسي خاصة 
بأمّس الحاجة لها ، لُتعبر عن وحدة االنسان الفلسطيني في كل أماكن تواجده ولتصل بصوت 

الشباب المقدسي المنادي بضرورة العمل جنبا إلى جنا في مواجهة المصير المشترك.
المؤسسات  مع  الُمشترك  العمل  بأهمية  تنادي  وستبقى  الفلسطينية  الرؤيا  آمنت  لقد 
داخل المدينة وخارجها للوصول إلى حالة ُتشكل صمام آمان للتحديات القادمة على ُمختلف 

األصعدة والتي من شأنها التأثير السلبي على رسالة كل فرد منا ومؤسسة
تطمح الرؤيا منذ تأسيسها واستنادا الى خبرتها إلى مرافقة الشباب الواعد “وليس قيادته أو 
توجيهه” إلى ما يؤمن به ويسعى لتنفيذه ميسرين ُكل الطاقات واالمكانات والخبرات التي 

بين يدينا لهم ومسلحين بقناعة أن للشباب اليوم القدرة على احداث التغيير.
إننا وفي مجلس إدارة المؤسسة وطاقمها التنفيذي على يقين أن على الشباب أن يستلم 

زمام الُمبادرة وما علينا نحن إال تقديم الدعم الُمطلق وفق ما يرتأيه الشباب.

عماد الجاعوني

نائب رئيس مجلس اإلدارة

»ال نتوقف عن اللعب 
ألننا كبرنا، بل نكبر ألننا 
توقفنا عن اللعب« 
جورج برنارد شو
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الّشباب  من  لمجموعة  ُملّحة  حاجة  كانت  بل  عفوي،  لتفاعل  نتاج  أو  لحظة  وليدة  الفلسطينية  الرؤيا  مؤسسة  تكن  لم 
فيه صوت  يعلو  فلسطيني  مجتمع  بناء  في  ورغبتهم  أنفسهم،  عن  للتعبير  حقيقية  مساحة  إيجاد  في  الفلسطيني 

الّشباب نحو التغيير واألفضل.
وفي هذا اإلطار، تالقت وعلى مدى عدة أعوام مجموعة من الّشباب من مختلف محافظات الّضفة الغربية والقدس 
وقطاع غزة، ضمن العديد من األنشطة والفعاليات بالتعاون مع المجلس األعلى للشباب والرياضة والتي شكل في 

حينه مظلة آمنة لهؤالء الّشباب.
ومنذ تلك اللحظة، شرعت تلك المجموعة إلى البحث عن ضالتها المنشودة، من خالل تسجيل المؤسسة في الدوائر 
بمؤازرة  وذلك  حينها-،  اختصاص  كوزارة  والرياضة،  للشباب  األعلى  والمجلس  الفلسطينية،  الداخلية  وزارة   - الرسمية 

العديد من المؤسسات والشخصيات.
سجلت الجمعية كمؤسسة شبابية غير حكومية وغير حزبية وغير ربحية عام 1998، وتم ترخيصها  من قبل وزارة الداخلية 

الفلسطينية عام 2000.
لُتحققها،  الفلسطينية  الرؤيا  التي جاءت  العامة واألهداف  الخطوط  الفكرة إلى وضع  القائمون على  ومنذ ذلك، شرع 
وكان روح وجوهر عمل المؤسسة وهو الّشباب الفلسطيني، وانطلقت المؤسسة من مدينة القدس عاصمة الدولة 
الفلسطينية العتيدة نحو شتى محافظات الوطن، لتخلق حالة من التفاعل الّشبابي الهادف إلى ترسيخ الُهوية الفلسطينية.
ُتعتبر الرؤيا الفلسطينية مؤسسة قاعدية، على اتصال دائم وُمستمر بالمجتمع المحلي، ما وفر لها خاصية هامة تتمثل 
بتلّمس واقع الّشباب واحتياجاته على ُمختلف األصعدة، فعملت المؤسسة وبالتعاون مع المؤسسات المحلية والخارجية 

على تقديم الخدمات الُمنسجمة ودورها في الُمجتمع، بما يتالءم واالحتياج الحقيقي للمواطن.

من نحن

معنى كلمة فريق »معا نحقق المزيد«
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أهدافنا

رؤيتنا

رسالتنا

الشباب الفلسطيني يعمل سويًا من أجل الّتنمية االجتماعية واالقتصادية.
 

تسعى مؤّسسة الّرؤيا الفلسطينّية لتمكين الّشباب الفلسطيني، بتعميق الوعي الوطني 
الشابة،  الفئة  بقيادة  الوطنية،  الّشبكات  مع  حقيقية  شراكة  وتعزيز  القيادة،  فرص  وزيادة 
للشروع في تنمية مستدامة وعدالة اجتماعية وجدوى اقتصادية، من خالل العمل الّتطوعي، 

والحراك االجتماعي، والّريادة، والّضغط والُمناصرة، على الُمستويين اإلقليمي والمحّلي.

تعزيز الّريادة االقتصادية والمسؤولية االجتماعية.  
والّتمكين  الّتنمية  خالل  من  المهّمشة  المناطق  في  العيش  ُسُبل  استدامة  تحقيق   

االقتصادي واالجتماعي
الحفاظ على الُهوية واإلرث وطرق عيش الُمجتمعات الفلسطينية.  

 

اتحاد الجمعيات الخيرية.  
منظمة أنا ليند.  

الهيئة الوطنية للمؤسسات األهلية.  
شبكة المؤسسات القاعدية الشبابية للمواطنة واإلصالح - فلسطين.  

عضوية 
الشبكات

»من يمشي دومًا 
وراء اآلخرين، لن يكون 
له مبادؤه الخاصة« 
أيسوب - كاتب إغريقي
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القيم 
والمبادئ

في سعيها الدؤوب لتحقيق رؤيتها وأهدافها؛ تلتزم المؤسسة بالعمل على تكريس مجموعة من المبادئ والقيم األساسية في 
جميع نظم عملها المؤسساتية والهيكلية والتنظيمية، وتتلخص بما يلي: 

المشاركة والشراكة: 	

تؤمن المؤسسة بأهمية تعزيز المشاركة الواسعة للفئات المستهدفة والمؤسسات الشريكة في التدخل بالسياسات والبرامج، 
وذلك عبر إشراكهم في عمليات الّتخطيط والمتابعة والتنفيذ، باإلضافة إلى عمليات التقييم.

كما تعني المشاركة لمؤسسة الرؤيا توفير المعرفة والمعلومات بكل شفافية لجميع الفئات المستهدفة، وتمكين هذه الفئات من 
المشاركة في إيصال قضاياها للمعنين.

التراث والنضال الوطني: 	

تؤمن المؤسسة بضرورة تعزيز الموروث الفكري والثقافي واالجتماعي للشباب، بما يعزز انتمائهم وهويتهم الوطنية، ويعمل على 
حمايتهم من االغتراب بعيدا عن التسييس الفكري لقضيتهم ووطنهم، مدركة في الوقت ذاته أهمية احترام التاريخ النضالي لشعبنا 
الفلسطيني وتراثه العريق، لذلك فإن توجه مؤسسة الرؤيا الفلسطينية نحو التركيز على احترام خصوصية الشعب الفلسطيني 

وتعدديته؛ يتالءم مع ُتراث الشعب الفلسطيني ويحترم نضاله الوطني وتنوعه.

حقوق اإلنسان: 	

وجه  على  والنساء  األفراد  ضد  التمييز  يلغي  الذي  الفلسطيني،  األساسي  القانون  إطار  في  العمل  أهمية  المؤسسة  تعي 
أو مفاضلة حول  للجميع دون وجود مساومة  المساواة  التي تضمن  الدولية،  المواثيق واالتفاقيات  يتوافق مع  بما  الخصوص، 
الحقوق أو تجزئتها، لذلك تهدف المؤسسة إلى دعم جميع المبادرات التي تعمل عليها المؤسسات الفلسطينية، والهادفة إلحقاق 

حقوق الفئات المختلفة، وإلى دعم المبادرات العالمية التي تعزز حقوق اإلنسان، بما يضمن حرية الفرد وكرامته االنسانية.

التطوع: 	

دور  على  فقط  يقتصر  ال  وهذا  المجتمعي،  األهلي  العمل  امتيازات  أهم  من  التطوعي  العمل  بأن  المؤسسة  أعضاء  يؤمن 

بل  العامة،  والهيئة  المؤسسة  إدارة  مجلس 
يشمل جميع الكادر الوظيفي، ويمتد إيمان 
المؤسسة بأهمية التطوع لتعزيز هذا التوجه 
خالل  من  المحلي،  المجتمع  صعيد  على 
تجنيد مناصرين ومتطوعين من جميع الفئات 

وخصوصا الشباب من كال الجنسين.

النزاهة: 	

فلسطين  بأن  الفلسطينية  الرؤيا  تؤمن 
كدولة مؤسسات ومجتمع مدني لن تتمكن 
من تحقيق أهداف التنمية دون مراعاة نظام 

نزاهة شامل.
الشفافية  للمؤسسة  تعني  النزاهة 
وقاد  العمل،  في  والمحاسبة  والمساءلة 
اإلداري  العمل  إجراءات  لتطوير  ذلك  
والمالي، لتنسجم مع أعلى معايير الشفافية 
المؤسسة  دور  تعزيز  خالل  من  والنزاهة، 
في اإلفصاح ونشر المعلومات حول عملها 
للفئات المستهدفة واألطراف ذات العالقة، 
إضافة لتطوير عملية إصدار التقارير للمجتمع 
االطالع  من  لتمكينهم  والجمهور  المحلي 
على أعمال المؤسسة وأنشطتها وإنجازاتها 

المختلفة.

»القراءة تمّد العقل فقط بلوازم المعرفة، 
أما التفكير فيجعلنا نملك ما نقرأ« 
جون لوك
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االنفتاح 	

والمؤسسات  المنظمات  مع  والتنسيق  والتعاون  اآلخر  على  االنفتاح  سياسة  المؤسسة  تتبنى 
الفلسطينية الشريكة. 

الموقع 	

يقع مقر المؤسسة الرئيسي في قلب العاصمة القدس الشريف، ويزيد ذلك من صعوبة العمل 
في المدينة نتيجة الظروف السياسية المحيطة بها. 

اإلبداع 	

تسعى المؤسسة وعبر برامجها ومشاريعها إلى إتاحة المجال لإلبداع واألفكار الخالقة.

الخبرة  	

عاما  ثمانية عشر  يزيد عن  العملية ما  والتجربة  الحقيقية  الخبرة والممارسة  المؤسسة من  تمتلك 
من العمل مع الشباب والفئات العمرية المختلفة، وعلى درجة عالية من الوعي والفهم الحتياجات 

المجتمع الفلسطيني. 

االستقاللية 	

ما يميز مؤسسة الرؤيا الفلسطينية عن الكثير من المؤسسات الفلسطينية استقالليتها عن األحزاب 
والمصادقية  المهنية  على  بناء  المجتمع  احتياجات  لتلبية  التنظيمي، وتسعى  والتأطير  السياسية 

واإلستقاللية في القرار.

ما الذي يميزنا
»أراقب ذاتي ألفهم 

اآلخرين« 
الوتسي - فيلسوف صيني
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برامـــج عمـــل المؤسســـة

دعم  إلى  البرنامج  هذا  يهدف 
لرياديين  الّتجارية  األعمال  وتنمية 
الّدعم  آليات  وتنويع  شباب، 
على  الّضغط  خالل  من  المحلي، 
للوقوف  الخاص  القطاع  شركات 

عند مسؤوليتها المجتمعية.

صمود  لتعزيز  يهدف  برنامج 
المجتمعات في أماكن سكنهم، من 
ومؤسسات  الشباب  تمكين  خالل 
جهود  قيادة  من  المدني  المجتمع 
البني  الّتنمية االقتصادية وتقوية 

التحتية االجتماعّية.

اإلرث  على  للحفاظ  يهدف  برنامج 
والسياحي  والسياسي  الثقافي 
فلسطين  في  واالجتماعي 
الوطنية  البدائل  وتعزيز  والشتات، 
حقوقهم  لممارسة  للفلسطينيين 

االجتماعية واالقتصادية.

»نقش وهوية«»موارد ُمجتمعّية«»بذرة ريادة«

المشاريع المنفذة عام 2015

والّنمل إذا عمل، 
يرقص الكون دونه
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مشروع القادة الشباب »جيل جديد« - الدورة الثانية

ُينفذ مشروع القادة الشباب للمرة الثانية على التوالي، من خالل مؤسسة الرؤيا الفلسطينية وبالّشراكة مع مؤسسة فريدريك 
إيبيرت األلمانية »FES«، والذي يهدف إلى تعزيز المشاركة االجتماعية، والسياسية، واالقتصادية للشباب الفلسطيني من الفئة 

العمرية )18-25 عامًا(، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات التي ستقودهم إلى تحقيق أهدافهم الوطنية.
ويأتي مشروع »جيل جديد« لدعم الشباب الموهوبين والناشطين اجتماعيًا بكافة المجتمعات المحلية، وهوجزء من برنامج القادة 

الّشباب  )Young Leaders Program( المعروف على المستوى اإلقليمي في عشر دول منذ عامْين.
في الربع الثالث من العام 2015، تّم اختيار 25 مشاركًا/ة تتراوح أعمارهم بين 20-25 عامًا من جميع محافظات الضفة الغربية والتي 
تشمل القدس، من خالل مؤتمر اختيار مشاركين، احتضن أكثر من 60 مرشحًا للمشاركة في مشروع القادة الشباب »جيل جديد« 
الناقد، واالختالف  الذات، والتفكير  إدارة وتنمية  تدريبية حول  لقاءات  تنفيذ ثالثة  تّم  المشاركين  اختيار  الثانية، وبعد  في دورته 
المبادرات  ومفهوم  والتيسير،  العرض  ومهارات  والقيادة،  الّشخصية،  والرسالة  الفّعال،  والتواصل  والشغف،  اآلخرين،  وتقبل 

المجتمعية، والتفكير اإلبداعي، ومسح االحتياج.
وخالل عام 2016، سيتم صقل مهارات الّشباب بعديد من الّتدريبات من خالل 9 لقاءات تدريبية أخرى، تهدف لبناء قدرات المشاركين/
جيدة،  معلومات  قاعدة  لديهم  تتشكل  حتى  واقتصادية،  واجتماعية  سياسّية  بمواضيع  الالزمة  بالمعرفة  تزويدهم  ليتم  ات،  

وبالتالي االنتقال إلى مرحلة  تطوير أفكار المبادرات، وتزويدهم بمهارات تدعم تنفيذ مبادراتهم بالشكل الصحيح.

مشروع ُسفراء القدس

هو مشروع تنموي توعوي، تكونت فكرته بتكاتف ثالث مؤسسات مقدسية )الرؤيا الفلسطينية، جمعية برج اللقلق المجتمعي، 
اآلثار  من  للتقليل  الجهود  تكاتف  وبضرورة  التكاملي،  المحلي  المجتمع  مؤسسات  بدور  تؤمن  المجتمع(،  لخدمة  السرايا  مركز 

المترتبة عن المخاطر والصعوبات التي يتعرض لها األطفال في هذه المرحلة العمرية.
استهدف المشروع 300 طالب مقدسي من عمر )16-12( عامًا وأهاليهم، في أكثر المناطق تهميشًا في القدس وهي )البلدة 
القديمة، بيت صفافا، العيسوية، جبل المكبر(، في محاولة لمنحهم فرصة نحو بناء واكتشاف األطفال لذواتهم، وإشراكهم في 
على  والتأكيد  والمهنية،  الحياتية  مهاراتهم  تطوير  عبر  القدس  ُمستقبلهم في  حماية  على  وللعمل  المجتمعية،  التنمية  عملية 
انتمائهم وهويتهم من خالل زيادة معرفتهم بواقعهم الُمعاش،  باإلضافة إلى تعزيز أهمية التطوع والبذل في سبيل التغيير 

المجتمعي المنشود.
يهدف المشروع الممول من مركز تطوير المؤسسات األهلية، إلى تحقيق األهداف المنشودة من خالل ثالثة محاور رئيسية، 
االختيار  على  القدرة  وتعزيز  المجتمعية،  والمبادرات  التطوع  روح  وتعزيز  واالقتصادية،  والسياسية،  االجتماعية،  التوعية  تشمل 

المهني من خالل اإلرشاد والتوجيه المهني وتطوير المهارات الحياتية.
نظمت خالل المشروع أكثر من 20 زيارة تعريفية لطلبة المدارس إلى الجامعات والمراكز المهنية، لإلسهام في تشكيل الوعي 
مرشدين  خالل  من  طالب/ة   300 ميول  لفحص  إضافة  المهني،  ميولهم  الوظيفي وفحص  اختيار مستقبلهم  لهم في  الالزم 

مختصين.
أيام متتالية، وأقيم في  الذي شارك فيه نحو 100 طالب وطالبة على مدار ستة  المهني،  التوجيه واإلرشاد  وتّم تنظيم مخيم 
يتناسب  بما  وتوجيههم  ومهاراتهم،  وميولهم  قدراتهم  تحديد  من  المقدسيين  الطلبة  تمكين  بهدف  الزراعية،  العّروب  مدرسة 
مع احتياجات سوق العمل، وإكسابهم مهارات حياتية تساعدهم في التعامل مع الضغوط واتخاذ القرارات الحكيمة.اضافة لعقد 
يوم ارشادي للطلبة واهاليهم، حيث تخلل اليوم المفتوح عدة نشاطات أهمها، زاوية للجامعات والكليات الفلسطينية والمدارس 
المهنية للتعريف عن هذه المؤسسات التعليمية وتخصصاتها، باإلضافة الى زاوية للتعرف على الية تصديق الشهادات والمنح، 

وزاوية لفحص الميول المهنية.
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االعتقال
تنسيق عمل المؤسسات األهلية لتوفير المساندة والدعم األفضل لألهالي والدفاع عن حقوق أطفالهم األسرى.  

تغطية احتياجات جميع األطفال القضائية والقانونية، من خالل زيادة عدد المحامين الذين يدافعون عنهم.  
تنفيذ حمالت توعوية ألهالي المعتقلين وتعريفهم بحقوقهم قبل وأثناء وما بعد االعتقال.  

تقييم حاالت األطفال بعد حاالت االعتقال، بهدف توفير ما يحتاجونه إلعادة تأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا وتربويًا، وإعادتهم الى األطر التي تناسب جيلهم.  
التخفيف من معاناة األهالي من خالل دعمهم اقتصاديًا.  

»قمة القدس الشبابية«

نفذت مؤسسة الرؤيا الفلسطينية وجمعية برج اللقلق المجتمعي قمة القدس الشبابية الرابعة »الثقافة والهوية«، وذلك انطالقًا 
من إيمانهما بالعمل الجماعي والّشراكة الحقيقية والمسؤولية الجماعية من أجل خدمة أبناء القدس.

أقيمت القمة بشراكة فاعلة بين مؤسسة الرؤيا وجميعة برج اللقلق وبين المجلس األعلى للّشباب والرياضة، وجامعة القدس، 
والمجلس الثقافي البريطاني، ودائرة تنمية الشباب، وبمساندة من المجموعات الشبابية المقدسية الممثلة بمجموعة »ساند«، 
و«تك ميديا«، و«ُصناع الحياة«، ومجموعة »لسا مش عارفين«، وبتمويل من مؤسسة التعاون وصندوق األمم المتحدة للسكان.
وتتلّخص فكرة إقامة القّمة الشبابية في السعي لتوفير منبر يجمع أطيافًا مختلفة وواسعة من الّشباب المقدسي والمجموعات 
الّشبابية في المدينة، لمناقشة قضاياهم واحتياجاتهم وطموحاتهم وخبراتهم، بهدف تحسين الواقع المعاش، وتوجيه الشباب 
إلى أفضل السبل المجدية لالستثمار، واالستفادة من طاقاتهم ومهاراتهم في تعزيز الهوية الفلسطينية المقدسية، وتوطيد 

الثقافة الفلسطينية في عاصمة الثقافة العربية الّدائمة.
الّرابعة عنوان »الثقافة والهوية«، واستهدفت 400 طالب/ة وعدد من مؤسسات  في عام 2015، حملت قّمة القدس الّشبابية 
المجتمع المدني، ووفرت منصة هامة لنسج العالقات بين المجموعات الشبابية في القدس وخلق مساحة للنقاش، واالنطالق 

من النقاط المشتركة والتعرف على القضايا األساسية التي تعّد بمثابة الهّم للشباب المقدسي.
واستمرارًا لقمم مقدسية شبابية سابقة؛ ساهمت هذه القمة في توفير مساحة آمنة يجتمع فيها الشباب المقدسي من جميع 

أحياء المدينة، وتعرض فيها المؤسسات الشبابية بعض مبادراتها ونجاحاتها وتجاربها.
هدفت القمة إلى المساهمة ولو بالقليل في تحسين الواقع المعاش للشباب الفلسطيني في القدس، وتوجيههم إلى أفضل 

السبل الستثمار طاقاتهم ومهاراتهم، والعمل على بلورة هوية فلسطينية مقدسية توطد عالقتهم بمدينتهم.
شهدت قّمة القدس الّشبابية الّرابعة عقد خمس ورش عمل، بحثت مواضيع تؤثر في حاضر شباب المدينة ومستقبلهم، مثل 
تؤثر في تشكيل هوية  والبطالة، وجميعها مواضيع  والتعليم،  والهوية،  المسكن،  المخدرات، وصعوبة  االعتقال، وآفة  قضية 

الشباب المقدسي واتجاهاتهم وسلوكهم االجتماعي.
كما وفرت القمة فرصة لاللتقاء بسياسيين فلسطينيين، ورؤساء مؤسسات مجتمعية وبحثية، وأسمع الشباب أصواتهم لصانعي 

القرار الذين تواجدوا في القمة وطالبوهم بأخذ دور جدي في التعامل مع تلك القضايا المؤرقة.
وخرج الشباب والشابات الذين شاركوا بأفكارهم ومعارفهم وأحالمهم بالتوصيات التالية مصنفة بحسب المجال: 
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المخدرات
وضع خطة وطنية شاملة تشارك فيها الوزارات المعنية والمؤسسات األهلية للنهوض بواقع الّشباب المقدسي. 	

حشد جماهيري كبير إلطالق حملة للتقليل من نسبة متعاطي المخدرات. 	

وضع رقابة على تجار ومروجي المخدرات. 	

تنفيذ برامج وفعاليات توعوية للشباب واألسر للحد من تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات. 	

اإلسكان
توفير الدعم المادي للتمكن من رفع قضايا للمحاكم الدولية إللزام المحتل بتوفير الحق في المسكن للمقدسيين.  

الضغط الجماهيري على االحتالل اإلسرائيلي من خالل وقفة سلمية ضد ممارسات البلدية، أو من خالل التوقف عن دفع ضريبة األرنونا )العصيان المدني(.  
توعية المجتمع ُسكانًا ومهندسين بقوانين التنظيم والتخطيط وحقوق البناء.  

تطوير أدوات بنكية توفر القروض ألهالي القدس الراغبين في بناء منازل لهم في المدينة.  
تخفيض األسعار التي يتقاضاها المقاولون والمهندسون.  

الهوية والتعليم
خلق برامج تفاعلية في المرحلة االبتدائية المدرسية، وعمل ُخطة استراتيجية كاملة تهدف إلى تعريف الطلبة بمكونات هوياتهم اإلنسانية والوطنية والثقافية  	

والدينية والتاريخية.
تعزيز مفهوم التطوع )العونة(، وبلورة إطار للعمل المجتمعي ِضمن المنهاج التعليمي في المدارس الفلسطينية بالتعاون مع المؤسسات األهلية والشبابية.  

تنشيط المراكز والمؤسسات األهلية لتقوم بدورها في تنمة الهوية المقدسية والفلسطينية.  
مساعدة األهالي ودعمهم من أجل رفع وعيهم تجاه الدور المهم المترتب عليهم في غرس الهوية الفلسطينية لدى أبنائهم.  

البطالة
إيجاد صناديق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الشبابية، وتوفير التسهيالت الضريبية لتمكين الشاب من النجاح.  

تمكين طلبة الجامعات من االنخراط في سوق العمل، وتوفير التدريبات المالئمة ليتمكنوا من بناء مشاريعهم وإدارتها.  
مالءمة التخصصات التي تدرسها الجامعات مع احتياجات السوق الفلسطيني.  

المبادرات
اللقلق  برج  جمعية  مع  بالشراكة  الفلسطينية  الرؤيا  مؤسسة  قامت 
من  وبدعم  والرياضة،  للشباب  األعلى  المجلس  وبإشراف  المجتمعي، 
صندوق سكان االمم المتحدة، بتبني وتنفيذ 11 مبادرة مجتمعية بالتعاون 
بهدف  القدس،  في  والمجتمعية  الشبابية  والمؤسسات  المجموعات  مع 
تفعيل دور الشباب وإحياء التراث الفلسطيني وإنقاذه من التهويد والطمس 

خاصة في المدينة.

والمبادرات هي:

فرقة »مزاج«

إنتاج إسطوانة مكونة من 4 مقطوعات موسيقية لفرقة »مزاج المقدسية.

طموحات مقدسية

فيلم أنتجته مجموعة »صناع الحياة« المقدسية حول نشطاء وناشطات من 
على شكل قصص  ونجاحاتهم،  ومسيراتهم  تجاربهم  يوثق  القدس،  مدينة 
تلهم وتحفز الشباب واألطفال، الذين يفتقدون لنماذج إيجابية ومؤثره في 

المجتمع المقدسي.

»القونا في النبي صموئيل«

مبادرة لمجموعة »ساند« الشبابية ضمن مشروع مجموعات مقدسية، تهدف 
إلى إحياء القرية المحاصرة في شمال غرب القدس، وتسليط الضوء عليها 

وجذب التركيز اإلعالمي على المعاناة التي يعيشها السكان في القرية.
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يوم فرح ومرح

جبل  أطفال  عن  للترويح  الشبابية،  البهاء  مجموعة  مع  بالتعاون  البلد  شباب  مبادرة 
المكبر في القدس في ظل االعتداءات اإلسرائيلية والهجمات المتكررة على القرية، 

التي تفتقد ألماكن خاصة بلعب األطفال.

جولة ثقافية

كاحل،  بيت  الحسكة ووادي قف ومنتزه  لزيارة وادي  إلى مدينة حلحول  تنظيم جولة 
والبيئية،  التاريخية  المعالم  أبرز  على  للتعرف  مقدسية،  وفتاة  شابًا   20 بمشاركة 

بمرافقة طاقم مختص من سلطة جودة البيئة.

تجوال سفر

مجموعة تجوال سفر - فلسطين هي مجموعة شباب فلسطينيين تتجول كل شهر 
مرة أو مرتين في إحدى قرى أو مدن فلسطين، وفي الغالب يكون برنامج التجوال 
كالتالي: مسار مشي، جلسة مع أهل البلد، أكل جماعي، أغاني فلسطينية، وعونة 
ألهل البلد. يخرج معهم في كل تجوال حوالي 100 شخص، وفي كل مرة يستضيف 
تجوال  أحد أصدقائهم في مدينته/قريته. كما يتضمن كل  أو  المجموعة  أعضاء  أحد 
عمل تطوعي تبادلي أو عونة ألهل البلد، مثل زراعة، بناء بيوت طين، بناء سالسل، 
التجوال. تعمق  البلد المستضيف لمجموعة  تنظيف عيون ماء، أو حسب حاجة أهل 
هذه األعمال المتعلقة باألرض من ارتباط اإلنسان باألرض في مقابل الحياة الحديثة/
المدنية التي تشغل وقت االنسان بعيدًا عن األرض وتفصل ما بينهما. ويتضمن كل 
تجوال جلسة مع أهل البلد وسماع حكايات الناس، والتعّرف على الثقافة الشعبية، 

ونغني معهم أغاني فلسطينية. 

بين  والتواصل  التشبيك  إلى  يهدف  مفتوح  يوم  تنظيم  على  المبادرة  عملت 
المؤسسات والمجموعات، وتخفيف الضغوطات عن موظفي المؤسسات والترفية 
عنهم بأنشطة وفعاليات مختلفة، شاركت فيه 15 مؤسسة وخمس مجموعات شبابية 

بمعدل نحو 50 شخصًا.

تطوير دراسة تحديات الشباب في القدس

العمل على  الفلسطينية، تم  الرؤيا  المجتمعي ومؤسسة  اللقلق  برج  بين  بالتعاون 
تطوير دراسة بعنوان تحديات الشباب في القدس- حالة دراسية: حي باب حطة.

تهدف الدراسة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجة الشباب الفلسطيني في 
القدس، واقتراح بعض مجاالت التدخل التي يمكن أن تساعد في التعامل مع تلك 

التحديات وحل مشاكل الشباب في المدينة.

تطوير ورقة سياساتية بعنوان »تعزيز روح التطوع 
لدى الشباب المقدسي وتوفير أطر اإلرشاد المهني له«

والعمل  التطوع  وأهمها:  الثالثة،  الشبابية  القدس  قمة  في  طرحة  تم  ما  وتناولت 
توصيات  عدة  بتقديم  وانتهت  للشباب«،  المهني  واإلرشاد  والتوجيه  المجتمعي، 
قانونية  إطارات  خالل  من  المهني  واإلرشاد  والتوجية  التطوعي  العمل  لتنظيم 

فلسطينية خاصة.

تجميل مدخل قرية جبع

لتجميل  جبع،  لسيدات  األمل  وجمعية  جبع  شباب  نادي  جمعية  مع  بالتعاون  مبادرة 
مدخل القرية الوحيد، وتحسين المنظر العام للمدخل، وإزالة النفايات منه، خاصة أنه 

أصبح يستخدم كمكب للنفايات ومخلفات البناء والحيوانات.

Cinema C  »إعداد دورة تصوير سينمائي من خالل »سينما سي

جاءت فكرة مركز »سينما سي« كحاجة ملحة لنهج إبداعي متجدد، يوفر الفضاء الثقافي 
لإلعالميين  منصة  بمثابة  وهو  خاصة،  والمقدسي  عامة  الفلسطيني  للجمهور 

وصانعي األفالم والمهتمين في عالم السينما وخاصة من فئة الشباب.
عملت المبادرة على خلق ملتقى سينمائي ثقافي للمجتمع المقدسي بكل فئاته، 
لمشاهدة األفالم ومناقشة مضامينها، واالستماع والمشاركة والتعبير، فضاًل عن 

هدفها اآلخر بتطوير قدرات 15 شابًا/ة في التصوير السينمائي.

»أجندة«

مبادرة حقوقية تقوم عليها مؤسسة الميثاق، بهدف إصدار أجندة سنوية لعام 2016، 
تحتوي على نصوص بأهم حقوق األنسان، بغية توعية الشباب واألطفال بحقوقهم 

التي نص عليها القانون الدولي.

»أجا دورنا«

باتجاة  دائما  تعمل  الشبابية  والمجموعات  المؤسسات  أّن  مبدأ  الفكرة من  انطلقت 
والمجموعات  المؤسسات  بين  فجوة  هناك  وبالتالي،  المجتمع،  خدمة  وهو  واحد، 

الشبابية.
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برنامج فرص

قيادي  شبابي  نموذج  لبناء  يسعى  تفاعلي،  تدريبي  برنامج 
العمل  في  أقرانه  دور  تفعيل  في  يساهم  ومؤهل،  مدرب 
التغيير  عملية  في  للمشاركة  والريادي،  السياسي  المجتمعي 

المجتمعي.
والفريق،  »الذات،  رئيسية:  محاور  ثالثة  البرنامج  اعتمد 
والمجتمع« لبناء الشخصية القيادية الشبابية، من خالل إكساب 
الشباب المشارك مباديء ومهارات تساهم في تحقيق التغيير 

المجتمعي الملموس على أرض الواقع.
تّم العمل على تعزيز مفاهيم هذه المحاور في العمل الجماعي 
ومهاراتهم  بقدراتهم  وتعريفهم  الفريق،  ضمن  الشباب  لدى 
بأساليب  وتأهيلهم  وتنميتها،  تطويرها  على  والعمل  الذاتية 

التعامل مع البيئة المجتمعية التي تحيطهم.
الشباب،  وتدريب  لتأهيل  أسلوبين  كذلك  البرنامج  واعتمد 
واالحتكاك  العلمية  التطبيقات  وأسلوب  النظرية  التدريبات 

بالمجتمع.
لقاءات  التحقوا بستة  البرنامج 23 مشاركًا ومشاركة،  استهدف 
الفريق  وبناء  الناقد،  والتفكير  والمبادئ،  القيم  حول  تدريبية 
الفعال، وتقبل اآلخرين، ومهارات التواصل والعرض، ومواجهة 
ومعالجة النزاعات، والتفكير اإليجابي، واإلبداع، وأدوات دراسة 
والتأثير،  والتعبئة  المجتمعي،  والتشبيك  المجتمعي،  االحتياج 
والهوية  والسياسة  والريادة،  المجتمعية،  لألنشطة  والتخطيط 

الفلسطينية.

نتج عن البرنامج ثالث مبادرات، هي:

مبادرة »كتاب للمعرفة«

تعزيز دور القراءة لدى طلبة المدارس في األغوار الفلسطينية، وتفعيل األنشطة 
التفاعلية في مناطقهم، من خالل استهداف 60 طالبًا وطالبة من أربع مدارس، 

بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم العالي في مدينة نابلس ووزارة الثقافة.

مبادرة »ُكن مكاني«

بعد  األخير  احتياجات  ومتابعة  والمواطن،  المسؤول  بين  ما  إيجابية  عالقة  بناء 
االطالع عليها عن كثب، من خالل تنفيذ جولة من قبل الشرطة في مدينة نابلس 
للتعرف على هموم السائقين، وجولة أخرى داخل األقسام في مجمع فلسطين 

الطبي للتعرف على احتياجات الموظفين وطاقم العمل.

مبادرة »بهمتنا بنحييها«

التهويد والسيطرة  للحفاظ عليها من  بأهمية اآلثار وتاريخها وتنظيفها  التعريف 
اإلسرائيلية، وتسلط الضوء على المناطق األثرية المصنفة »ج« في محافظة 
في  تطوعية  أيام  بتنفيذ  واآلثار،  الّسياحة  وزارة  مع  بالتنسيق  والبيرة  الله  رام 
مقاطع عابود وينابيع دورا القرع، بمشاركة طلبة الجامعات وبالتعاون مع المجالس 

المحلية.

الرؤيا  قبل مؤسسة  يا قدس« من  برنامج فرص ضمن مشروع »شبابك  نفذ 
الفلسطينية بالشراكة مع جمعية برج اللقلق المجتمعي وبتمويل من مؤسسة 

التعاون.
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اإلنجاز الشبابي

للطفولة  المتحدة  األمم  منظمة  مع  بالشراكة  الفلسطينية،  الرؤيا  مؤسسة  قبل  من  ينفذ  مشروع  هو  الشبابي«  »اإلنجاز 
»يونيسف«، وبتمويل من الحكومة الهولندية.

يتيح المشروع فرصة للطالئعمن عمر 13 - 15 سنة، لتنمية قدراتهم ومهاراتهم، ويساعدهم على التعبيرعن ذاتهم وتأهيلهم، 
ليكونوا قادة التغيير اإليجابي في مجتمعاتهم.

تم تشكيل 60 مجموعة من الطالئع بالشراكة مع 34 مؤسسة في القدس، ونابلس، والخليل.
تلقت المجموعات 14 لقاًء تدريبيا في مواضيع مختلفة منها )االتصال والتواصل، والتفكير الناقد، والتفكير اإلبداعي، والعمل 

كفريق، باإلضافة إلى عدة تدريبات تتعلق بكيفية تطوير وتنفيذ المبادرات بناًء على االحتياج المجتمعي(.
التقت خاللها كل مجموعةمع صناع قرار من مجتمعهم المحلي، لمناقشة أفكار مبادراتهم  والحقا،تم تنظيم 60 يومًا مفتوحًا، 
والمساهمة في تطويرها وبلورتها، كما شاركت مجموعات الطالئع بإحدى عشرة ورشة عمل تعليمية، جمعتهم بمشاركين في 
ذات البرنامج من العام الماضي، وقاموا بمشاركة أفكارهم وخبراتهم وأهم التحديات والصعوبات التي من الممكن مواجهتها 

أثناء تنفيذ المبادرات.
كما استهدف مشروع »اإلنجاز الشبابي« 22 مدرسة في المناطق المهمشة من محافظات القدس ونابلس والخليل، حيث تم 
العمل على تنفيذ ما مجموعة 176 ورشة عمل توعوية ولقاًء تدريبيا، فتناولت الورشات موضوع العنف -ما هيته وأهم عواقبه-، 

فيما خصصت اللقاءات التدريبية إلكساب المشاركين المهارات الحياتية األساسية.

موقع التنفيذالمبادرة

يطا - الخليل»نحن معكم«1

يطا - الخليل»بسمة ألوان«2

يطا - الخليل»إحمونا«3

السموع - الخليل»إعرف بلدك«4

السموع - الخليل»مدرستنا أحلى«5

السموع - الخليل»أحب مدرستي«6

دورا - الخليل»بدنا نتعلم«7

يطا - الخليل»أحلى عالم«8

يطا - الخليل»الصحة اإلنجابية«9

السموع - الخليل»السموع أحلى«10

الظاهرية - الخليل»إحنا ضد العنف«11

12»Wall Map«الظاهرية - الخليل

الظاهرية - الخليل»الظاهرية وجه حضاري«13

ابو العسجا، دورا - الخليل»بلدنا بدها همتنا«14

بيت أمر - الخليل»األلعاب الشعبية«15

الظاهرية - الخليل»نادي شابات الظاهرية«16

أبو العسجا، دورا - الخليل»طائرة األمل«17

بيت أمر - الخليل»تنظيف مسجد النبي متى«18

دورا - الخليل»أصوات«19

موقع التنفيذالمبادرة

بيت أمر - الخليل»معرض التراث«20

بيت أمر - الخليل»مكتبة بيت أمر«21

22»Bus Stop«عوريف - نابلس

عوريف - نابلس»تعال أدّلك«23

بورين - نابلس»يال نقطع الشارع«24

عوريف - نابلس»عوريف ترحب بكم«25

بورين - نابلس»أستاذي وأنا«26

بورين - نابلس»الله ينور عليك«27

مادما - نابلس»بدنا حديقة«28

بورين - نابلس»سوق ع مهلك«29

عورتا - نابلس»زقاق حارتي آمن«30

عورتا - نابلس»الحكواتي الصغير«31

عورتا - نابلس»أنت كفؤ«32

الساوية - نابلس»حغّير واتغّير«33

الساوية - نابلس»صحتي تعبر عن شخصيتي«34

الساوية - نابلس»صومعة«35

عورتا - نابلس»ضع بصمتك«36

الساوية - نابلس»أنا وصاحبي«37

الثوري، سلوان - القدس»إلحق حالك«38

تم من خالل مشروع اإلنجاز الشبابي تنفيذ 80 مبادرة من قبل مجموعات الطالئع المشاركة، كما هو موضح في الجدول أدناه:
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موقع التنفيذالمبادرة

سلوان - القدس»ثقافتي هويتي«39

سلوان - القدس»البستان أحلى«40

الثوري، سلوان - القدس»حملة األمان على الطرق«41

الثوري، سلوان - القدس»مخي نظيف وبلدي نظيف«42

الثوري، سلوان - القدس»نلعب بأمان«43

44»Flash Mob«جبل المكبر - القدس

45share جبل المكبر - القدسيال

جبل المكبر - القدسبدكش اياها أعطيني اياها46

جبل المكبر - القدس»حنجملها«47

القدسيوم الشباب العالمي48

جبل المكبر - القدس»بسطة كتب«49

بيت حنينا - القدس»بسمة«50

بيت حنينا - القدس»غذائي صحتي«51

الرام - القدس»يومي فرح«52

الرام - القدس»مسابقة ثقافية«53

بيت حنينا - القدس»أنتم البركة«54

بيت صفافا - القدسجدودنا55

الرام»حارتي«56

الرام - القدس»ضد العنف«57

البلدة القديمة - القدس»مكتبة أبناء القدس«58

مخيم شعفاط - القدساحمونا59

موقع التنفيذالمبادرة

البلدة القديمة - القدس»معلش بتنحل«60

البلدة القديمة - القدس»أمل«61

القدس»المواهب المقدسية«62

البلدة القديمة - القدس»مهرجان منتزه القدس«63

جبل الزيتون - القدسمكتبة الباص64

الرام - القدسحارتي65

الرام - القدس»أطفال بال تدخين«66

العيزرية - القدس»العنف مش عنا«67

العيزرية - القدس»عجلي مقعدي«68

العيزرية - القدس»عشانها بنت«69

العيزرية - القدس»نظافتنا إلنا«70

العيزرية - القدس»أرشدني«71

يطا - الخليل»مستقبلنا إلنا«72

دورا - الخليل»سوا«73

دورا - الخليل»مسار«74

عوريف - نابلس»ع الطريق«75

عورتا - نابلس»الراوي المروري«76

الساوية - نابلس»نقاء«77

صور باهر - القدس»لساني حصاني«78

جبل الزيتون - القدسمستقبلي بامان"79

البلدة القديمة - القدسجوالت مقدسية80

مشروع »نهج« لدعم الريادة المدرسية

يسعى مشروع "نهج" لدعم الريادة المدرسية، والذي تنفّذه مؤسسة الرؤيا الفلسطينية وبإشراف مؤسسة التعاون وبدعم من 
بنك فلسطين، الى تعزيز مفهوم الريادة لدى طلبة المرحلة األساسية في المدرسة، في محاولة لغرس بعد جديد يستهدف إثارة 
الطالب وتنمية اتجاهاتهم وتوجيهها نحو خيارات جديدة متاحة أمامهم، ومنها خيار العمل لحسابهم الخاص، وتأسيس مشاريع كخيار 
بديل للعمل بأجر لدى الغير، ومن هنا تنطلق فلسفة المشروع. كما يهدف مشروع "نهج" الى تنمية واقع الريادة لدى الطلبة في 
المدارس، وتعزيز المهارات والمعارف واإلتجاهات الريادية لديهم، حتى تصبح الريادة وجهة تفكير األجيال في المراحل األساسية، 
يستهدف المشروع 150 طالب\ة من المراحل األساسية في 6 مدارس حكومية وغير حكومية، يتم العمل معهم بشكل مباشر 
في كل من البلدة القديمة، وصورباهر،وبيت حنينا، والصوانة، والشيخ جراح، باإلضافة الى تدريب 15-20 مرشدا تربويا وموظفا 

اداريا في المدارس المستهدفة.
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وتعمل مؤسسة الرؤيا الفلسطينية كشريك في »برنامج تجاوب« على عدة محاور رئيسية، هي:

اللجان المجتمعية
يعمل »برنامج تجاوب« على بناء قدرات عدد من اللجان المحلية في المناطق المستهدفة، وذلك من خالل تدريبات في المساءلة االجتماعية واإلعالم، وغيرها من المواضيع التي 
تساعد هذه اللجان على تنفيذ حمالت ضغط ومناصرة ِضمن البرنامج، والتي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية ومستوى الخدمات المقدمة من قبل الُسلطات، باإلضافة إلى 

معالجة المشاكل والقضايا ذات األولوية لديهم.
وعليه، قامت المؤسسة خالل العام 2015 بتنفيذ ثالثة تدريبات استراتيجية وفقًا الحتياجات اللجان، من أجل تطوير قدراتها ومهارتها في تنفيذ حمالت الضغط والمناصرة التي يعملون 

عليها من خالل البرنامج، حيث حضر 30 مشارك/ة في كل تدريب.
ركز التدريب األول على دورة حياة المشروع، أما الثاني فعمل على مناقشة مهارات التفاوض والتشبيك، في حين خصص الثالث لتفعيل مهارات المناظرة والتكتيك لدى اللجان.

الحمالت

حملة تأهيل المدخل الرئيسي لقرية أم سلمونة

تأهيل المدخل الرئيسي لقرية أم سلمونة، من أجل التخفيف من حوادث السير وتأمين عبور المواطنيين والسيارات من المدخل الرئيسي، الذي يبلغ عرضه 4 - 6 م، من خالل االتفاق 
مع األهالي على  توسعة الشارع حسب المخطط الهيكلي، والبالغ 12 م، ليشمل جزيرة ومسلكين للسيارات وأرصفة مرور للمشاة.

حملة إعادة تنظيم مكب النفايات في مدينة قلقيلية

الّضغط على  ُصناع القرار من أجل إعادة تنظيم مكب النفايات )نقطة تجميع( في مدينة قلقيلية، وتنظيم نقل النفايات التي يتم  تجميعها في المكب المؤقت في المدينة إلى المكب 
الدائم في جنين،   للحد من اآلثار البئية والصحية السلبية في المدينة.

حملة إعادة تفعيل غرفة المصادر في مدرسة حبلة األساسية لإلناث

توفير بيئة تعليمية آمنة وُفرص للطلبة ذوي صعوبات التعلم، لتنمية قدراتهم ومهارتهم تربويًا وتعليميًا، وذلك من خالل تفعيل ُغرفة المصادر وتطوير برنامج بنيوي إلدارتها بدعم 
من وزارة التربية والتعليم، وهي غرفة مدرسية خاصة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة أو صعوبات التعلم.

برنامج تجاوب

يقوم »برنامج تجاوب«، الُمنفذ من قبل المجلس الثقافي البريطاني بالّشراكة مع مؤسسة الرؤيا الفلسطينية واالئتالف من أجل 
الّنزاهة والمساءلة »أمان«، وبتمويل من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية؛ على مد جسور بين المواطنين الفلسطينيين وبين 

الُسلطات المسؤولة عن خدمتهم ورعايتهم.
يهدف البرنامج إلى تعزيز المواطنة الفّعالة، التي قد تؤدي لزيادة تجاوب الُسلطات لحاجات الناس، وبالتالي يحّث البرنامج على 
الُمساءلة والمسؤولية المتبادلة لكال الطرفين- المواطن وصانع القرار-، إضافة إلى الهيئات الحكومية وغير الحكومية المسؤولة 

عن توفير الخدمات.
يعمل »برنامج تجاوب« على توفير لقاءات بين فئات مجتمعية مختلفة وممثلين عن مؤسسات رسمّية خدماتية، وذلك من خالل 
دعم قدرات المواطن وتمكينه من ممارسة مسؤوليته في المواطنة، عن طريق توفير ُسبل وآليات مناسبة لتسهيل الحوار البّناء 

المدنية، والمواطنة،  المشاركة  التدريب في  المشروع فرص  كما يوفر  والُسلطة،  المواطن  بين 
والحكم الرشيد، والضغط والمناصرة والتعامل مع الصحافة واإلعالم.

باألغوار  دجن  بيت  فروش  قرية  في  المحّلية  للّتجمعات  الدعم  تجاوب«  »برنامج  قّدم 
الفلسطينية، وقرية ُأم سلمونة بمحافظة بيت لحم، ومنطقة المغراقة والماللحة في 

في  وعّزون  حبلة  وقريتي  قلقيلية،  ومدينة  غزة،  مدينة 
البرنامج  ليترك  القدس،  ومدينة  قلقيلية،  ُمحافظة 

هذه  ُسّكان  نفوس  في  إيجابيًا  أثرًا 
مواطنين  ُيصبحوا  الّتجمعات،حتى 

الّتعامل  يستطيعون  فاعلين، 
والتواصل مع الُسلطات والجهات 
الخدمات  لتحسين  العالقة  ذات 

الُمقّدمة.
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صوتكم مسموع
انطالقًا من إيمان مؤسسة الرؤيا الفلسطينية بأن زيادة استجابة السلطات على شتى القضايا يكون بتعريض المسؤولين لتلّقي إشكاليات وهموم المواطن بشكل مباشر؛ قامت 
المؤسسة بالشراكة مع إذاعةfm 24، وضمن ”برنامج تجاوب“ بتنفيذ الّنشاط الدوري ”صوتكم مسموع“، الهادف إلى خلق ُفسحة تفاعلية تجمع ”المسؤول“ بالمواطن، من خالل 
االستكشاف والبحث والّنقاش، على شكل لقاءات تسافر بالمسؤولين إلى قرى وأماكن ليعيشوا تجربة المواطن، وزيارة أماكن لم يطلعوا على مشاكلها مسبقا، وبالتالي تسليط 

الّضوء على المناطق المغيبة على المستوى الخدماتي والسياساتي.
ولتكتمل حلقة الوصل بين المواطن والمسؤول، يجري نقل ”المسؤول“ وإلى جانبه أحد المواطنين الّمطلعين على المشكلة المراد التعريف بها على متن حافلة صغيرة مجهزةّ تقنًيا، 

مستويين،  على  بالمسؤولين  اتصال  قناة  لتنفتح 
أولهما “واقعي” من خالل عيش المسؤول وتعرضة 
اليومية  المواطن  حياة  في  ملموسة  لتفاصيل 
ومشاكلها، وثانيهما “تفاعلي تبادلي” بين المسؤول 
خالل  ومن  االفتراضي،  المستوى  على  والمواطن 

تقنية التواصل اإلذاعي.
”صوتكم مسموع“ يحث على المسائلة والمسؤولية 
وكذلك الشفافية، وتعزيز المواطنة الفاعلة، ويتعاطي 
القرار  وصانع  المواطن  بين  أساسية  كمكونات  معها 
والهيئات الحكوميةُ وغير الحكومية المسؤولة، ويشارك 
فيه جهات مختلفة ذات صلة من مسؤولين حكوميين 
ُوصّناع قرار، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني 
قضايا  لمعالجة  محاولة  في  المانحة،  والمؤسسات 

مجتمعية.
”صوتك  نطاق  بتوسيع  المؤسسة  قامت  كما 
الوطني، من خالل تحضير  مسموع“ على المستوى 
طلب يسمح ألي جهة سواء من المجتمعات المحلية أو 
المؤسسات والجهات المعنية، بتقديم الطلب وشرح 

حملة شق القنوات المائية في محيط األراضي الزراعية بقرية فروش بيت دجن

  توفير بنية تحتية لألراضي الزراعية في قرية فروش بيت دجن، في إطار تحقيق موسم زراعي ناجح 
وزارتي  على  الضغط  خالل  من  المحاصيل،  ري  األمطار  في  مياه  استثمار  على  القدرة  يساهم في 
الزراعة واألشغال العامة لشق القنوات المائية في محيط األراضي الزراعية في القرية،  ما ُيسهم في 

حماية المحاصيل واألراضي. 

حملة تطوير عيادة بلدة خزاعة في قطاع غزة

تطوير وتحديث عيادة بلدة خزاعة بما يتناسب مع احتياجات  السكان، بالتعاون مع البلدية والضغط على 
المسؤولين في وزارة الصحة، بالتزامن مع توعية أهالي البلدة إلشراكهم في حراك شعبي يطالب 

ببناء عيادة طبية تلبي االحتياجات ورفدها بأطباء أخصائيين، وتوفير األدوية المجانية  بشكل دوري.

حملة توعية المجتمع المقدسي بدور وزارة شؤون القدس

توعية المجتمع المقدسي بدور وزارة شؤون القدس داخل المدينة، وزيادة الشفافية بين المقدسيين 
الوصول  بغية  اإلجتماعية،  الفاعلة والمساءلة  المواطنة  الناس على ممارسة  أنفسهم لضمان قدرة 

ألكبر قدر من التجاوب من المؤسسات الرسمية الفلسطينية.

حملة الكهرباء في قطاع غزة

 مبادرة تكنولوجية إبداعية، تتمثل في تطبيق مرتبط بصفحة إلكترونية يعمالن معًا من خالل دليل إرشادي 
عن شركة توزيع الكهرباء، يجيب عن جميع  استفسارات المواطنين، باإلضافة إلى متابعة مجريات توريد 
الوقود وكيفية استهالكه وتوزيعه مع خريطة، وتوضيح  المناطق الموصولة بالتيار الكهربائي والمناطق 
المنقطع عنها، وتوفير إمكانية التبليغ عن أية أعطال فنية أو مشاكل أو عدم انتظام بالجدول  الموضوع 

من قبل الشركة. 
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القضيةالموقعصانع القرار

مناقشة وضع مجالس المستفيدين أم سلمونة نائب مدير عام محافظة بيت لحم داوود الديك - وزارة الشؤون اإلجتماعية

البنية التحتية لقرية فروش بيت دجن فروش بيت دجن مدير عام محافظة نابلس سمير دوابشة - وزارة الحكم المحلي

إعالن قلقيلية مدينة السياحة لعام 2016 قلقيلية رلى معايعة - وزارة السياحة واآلثار

مناقشة دور الشباب في االستثمار في أريحاأريحا مازن سنقرط - رجال أعمال وشخصيات إعتبارية

مشكلة األزمة الخانقة في العيزريةالعيزرية  مجدي درويش وإبراهيم زعاترة -  شرطة المرور والمجلس المحلي

مشكلة األزمة المرورية في جامعة النجاح نابلس - جامعة النجاح مدير لجنة المرور في محافظة نابلس غسان المصري ونضال سليم - شرطة المرور

أم سلمونةرئيس سلطة المياه الفلسطينية المهندس مازن غنيم 
عدم وصول المياه إلى جميع المناطق في القرية خاصة في 

فصل الصيف

المشاكل والمصاعب التي تواجه المزارعين فروش بيت دجن مساعد نائب المحافظات الشمالية زكريا سالودة - وزارة الزراعة

تدني مستوى التحصيل األكاديمي للطالب في القريةعزون مدير عام اإلشراف التعليمي - وزارة التربية والتعليم

رسومات معلوماتية )انفوغرافيك القرى الفلسطينية(
قامت المؤسسة بتطوير أربع كتيبات لـ 105 قرى فلسطينية، عن طريق معلومات بيانية بتصميم جرافيكي لمحافظات األغوار، وبيت لحم، والقدس، وقلقيلية، وهي عبارة عن عروض 

مرئية برسومات للمعلومات أو البيانات، تهدف إلى خلق قاعدة بيانات معلوماتية بطريقة إبداعية جديدة، الستخدامها من قباللمؤسسات المحلية والدولية.
تم تنفيذ أربع ورشات عمل تعريفية بآلية الرسوم المعلوماتية )انفوغرافيك القرى الفلسطينية( على مستوى المحافظات التي تستهدفها الرسوم المعلوماتية، وهدفت الورشات 
إلى تعريف ممثلي الوزارت والهيئات الحكومية في كل محافظة بآلية الرسوم المعلوماتية، وأهمية وجود طريقة تفاعلية للوصول للمعلومات واإلحصائيات المطلوبة، من أجل 
دعم قضايا الضغط والمناصرة،وعملت الورشات كذلك األمر على الحصول على توصيات من أجل تحديث الرسوم المعلوماتية واالستفادة من خبرة الهيئات الحكومية في هذا 

المجال.

قضيتهم وتحديد صانع القرار المسؤول عن حل المشكلة المعنية، وتم الترويج للطلب عبر وسائل التواصل االجتماعي ومن خالل البريد اإللكتروني، وبالتواصل مع المؤسسات 
المعنية بقضايا الضغط والمناصرة بصورة مباشرة.

في عام 2015 وضمن برنامج ”صوتكم مسموع“ تم زيارة أكثر من 20 موقعا مبينا بالجدول التالي:

القضيةالموقعصانع القرار

تأهيل مصادر المياه وتوسيع الشبكة فروش بيت دجن رئيس سلطة المياه الفلسطينية المهندس مازن غنيم

مشكلة الكهرباء ومحوالت الشبكةالجفتلكإسماعيل عالونة - مدير عام مجلس تنظيم الطاقة

النفايات وانارة الطريقبورين مدير عام محافظة نابلس خالد اشتية - وزارة الحكم المحلي

اثر مكب النفايات على الواقع البيئي في قلقيليةقلقيلية مدير عام محافظتي طولكرم وقلقيلية عصام قاسم - سلطة البيئة

تأهيل المدخل الرئيسي والشوارع الداخلية أم سلمونة مدير عام محافظة بيت لحم شكري ردايدة - وزارة الحكم المحلي

الدوحة رئيس سلطة المياه والمجاري في محافظة بيت لحم أكرم نصار - سلطة المياه والمجاري
عدم وصول المياه إلى بعض المناطق في المدينة وعدم 

عدالة التوزيع وأسعار المياه المرتفعة

تعويضات المزارعين والتسويق الزراعيفروش بيت دجن مدير عام محافظة نابلس أسامة عواد - وزارة الزراعة

مناقشة تطبيق فزعةرام الله مدير عام دائرة الشكاوى محمد العايد - وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

الدكتور معمر اشتوي مدير عام التعليم الجامعي - وزارة التربية والتعليم العالي.
خالد الكوخن مدير عام الشؤون االجتماعية -محافظة سلفيت.

وزارة الشؤون اإلجتماعية  سمير دوابشة مدير عام الحكم المحلي - محافظة نابلس.
مناقشة حمالت اللجان المجتمعية نابلس

افتتاح العيادة الصحة في القريةفروش بيت دحن مدير عام الصحة في نابلس خالد القادري - وزارة الصحة

ارتفاع األسعار وعدم اهلية شبكة الكهرباء فروش بيت دجن مدير شؤون المستهلكين إسماعيل عالونة - مجلس تنظيم الطاقة
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مشروع الجيل الثالث

هدف مشروع الجيل الثالث المنفذ من قبل مؤسسة الرؤيا الفلسطينية بدعم من مجمع الكنائس السويسري 
»HEKS EPER« إلى التعريف بقانون الجيل الثالث اإلسرائيلي، والذي يسعى للسيطرة على بيوت وعقارات 
فلسطينية ِضمن إطار قانوني، بحجة أنها أمالك يهودية، وذلك من خالل قانون أمالك الغائبيين وعملية رفع 

الحماية عن المستأجرين الفلسطنيين.
ركز المشروع على التعريف بالسكان المعرضين لقانون الجيل الثالث، من خالل دراسة توضح وتشرح القانون، 
وأيضًا على رفع وعي المجتمع المقدسي بخطورة هذا القانون من أجل حماية السكان المستهدفين من خطر 

اإلخالء، باإلضافة إلى الّضغط على صناع القرار الفلسطنيين لحماية المعرضين لإلخالء.
ُسن قانون الجيل الثالث  لتحديد فترة الحماية ورفعها بعد موت الجيل الثالث من المستأجرين )الجد، واإلبن، 
والحفيد( ليتمكين االحتالل بعدها من االستيالء على  العقار، وهو يستهدف كل من قام باستئجار ملكية 
قبل عام 1968، وقبل إلغاء قانون حماية المستأجر، الذي كان جزءًا  من عقود المستأجرين في فترة االنتداب 

البريطاني وفترة الحكم األردني، حيث تنص العقود بشكل واضح على حقوق المستأجر من  المالك.  
تّم إصدار فيلم ودراسة بعنوان: »قانون الجيل الثالث لتغيير الحيز الفلسطيني في القدس«، يوضحانما 

خلصت إليه الدراسة بشكل مبسط بحيث تصل للمستخدم بشكل أسرع.

مشروع بيت صفافا والنبي صموئيل

يأتي مشروع بيت صفافا والنبي صموئيل ِضمن الهدف االستراتيجي الثاني لمؤسسة الرؤيا الفلسطينية، 
الُهوية الفلسطينية والعربية للقدس، وُنّفذ المشروع في  الذي يسعى لدعم صمود المقدسيين وتعزيز 

منطقتين مختلفتين، بيت صفافا جنوب القدس، وقرية النبي صموئيل شمال غرب القدس.
إنتاج فيلم  تّم  تّم عمل عدة أنشطة وفعاليات، ففي بيت صفافا  وحسب طبيعة الوضع في كل منطقة، 
بعنوان »بتعرف توصل بيت صفافا«، ورسوم معلوماتية )انفوغرافيك(، وورقة حقائق عن القرية، باإلضافة 
إلى تنظيم عدة جوالت لطالب المدارس لزيارتها، وفي منتصف شهر أيار )مايو( 2015 نظم«مهرجان زورونا 
أيام، وشمل  ثالثة  مدار  1500 شخصعلى  نحو  حارتنا، حضره  أوالد  بيت صفافا«بالشراكة مع مجموعة  في 

سوقًا شعبيًا، وفعاليات لألطفال، إلى جانب عروض رئيسية شارك فيها 
الفنانان الكوميديان نضال بدارنة وعدي خليفة، وفرقة يالالن الموسيقية، وفرقة أوف المقدسّية للدبكة.

أما قرية النبي صموئيل، فاستضافت جوالت لطلبة مدارس، وُأمسيات إفطار رمضاني،واستفادت من ترميم 
بيتين من بيوتها، وتركيب إضاءة في شوارعها، وإصدار ورقة حقائق ورسوم معلوماتية )انفوغرافيك(، وإنتاج 

فيلم عن القرية بعنوان »في ناس عايشة هون«.
بيت صفافا  قريتي  من  وشابة  شابًا   14 السويسري، شارك  الكنائس  مجمع  من  الممول  المشروع  وِضمن 
والّنبي صموئيل في دورة تصوير، تعرفوا فيها على مبادىء تصوير األفالم الوثائقية، وذلك من خالل 10 

لقاءات تدريبية ُعقدت في مقر الجمعية النسوية في النبي صموئيل.

قانون الجيل الثالث 
لتغيير الحّيز الفلسطيني 

في القدس
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على الحدود الجنوبية للقرية. 

شارع 4: صادر االحتالل ما يقارب 200 دونم من أراضي بيت صفافا، 

الذي فصل منطقة الظهرة عن شرفات، وسيمر من وسط القرية 

ويفصل حاراتها، ليرتبط مع شارع 60 المؤدي للجنوب. 
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 المنطقة السكنية الحالية لبيت صفافا. 

 الشوارع التي تحاصر وتقسم القرية. 

 شوارع داخل القرية. 

 مناطق سكن فلسطينية. 

مستوطنات.

بيت صفافا
م القرية إلى أحياء سكنية

ّ
شوارع االحتالل تقس
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مشروع شباب القدس يصنعون صورتها »شبابنا قدها«

نفذ من قبل مؤسسة الرؤيا الفلسطينية بالّشراكة مع مؤسسة النيزك للتعليم المساند واإلبداع العلمي ومؤسسة التعليم من 
أجل التوظيف ومسرح الرواة، وبتمويل من االتحاد األوروبي.

انطلق المشروع عام 2013 واستمر حتى نهاية العام 2015، بهدف خلق حالة من الوعي تجاه الُهوية الفردية والثقافية االجتماعية،ـ 
مساندة  وتعليمية  ترفيهية  وفعاليات  أنشطة  خالل  من  قدراتهم  وتطوير  مقدسيين،  طلبة  لدى  االتجاه  هذا  في  حراك  وصنع 

للمناهج.
عمل المشروع على تطوير ُقدرات 21 شابا من الفئة العمرية )18-25( من طالب وطالبات الجامعات تم اختيارهم وفق معايير 
محددة، وتدريبهم ليصبحوا مؤهلين لتدريب 54 مجموعة طالبية تشمل 1240 طالبًا وطالبة، تتراوح أعمارهم ما بين )13-16( عامًا، 

حول مواضيع تتعلق بتطوير المهارات الحياتية لديهم.
استهدف المشروع 15 مدرسة ومركزًا اجتماعيًا، في 12 بلدة في القدس ومحيطها )البلدة القديمة، وجبل الزيتون، وسلوان، والّثوري، 

وجبل المكبر، والعيسوية، وبيت حنينا، وشعفاط، وصور باهر، وبيت صفافا، والّشيخ جّراح، ووادي الجوز( موزعة على 54 مجموعة.

ُنفذت تدريبات مجموعات »شبابنا قدها« في الفترة )2013-2015( ضمن خمسة محاور رئيسية، هي:

الكتابة اإلبداعية
بناء  القّصة القصيرة، واإلمساك بأدوات  ثّم  بالخاطرة ومن  إبداعي، بدءًا  الكتابة ومهاراتها بأسلوب  اكتسب الطلبة أهم أسس 
مشهد مكتوب، من خالل قراءة الكثير من الكتب ومناقشة بعض المقاالت والخواطر، التي تتيح لهم الفرصة في إبداء آرائهم 

لتصنيفها ِضمن اآلراء األدبية الناقدة.
ونتج عن هذا المحور خالل العامين أربعة ُكتب اشتملت على نصوص أدبية كتبها الطلبة أنفسهم ضمن أربعة كتب عناوينها:

»قناديل أخرى على السور« 	

»ال مكان للسقوط« 	

»ركاب وكتب« 	

»بين أكمام الناس« 	

مشروع الشباب الفلسطيني معًا من أجل التغيير« متحركين«

للعام الثاني على التوالي وبالشراكة مع جمعية شباب العرب- بلدنا، هيئة خدمة االصدقاء الكويكرز- مكتب غزة وشبكة السياسات 
الفلسطينية وبدعم من المكتب اإلقليمي لهيئة خدمات األصدقات األمريكية - كويكرز يتم تنفيذ هذا المشروع والذي يهدف 
لتعزيز ُمشاركة الّشباب الفلسطيني من فلسطين التاريخية في دعم التغيير االجتماعي والّسياسي على صعيد الوطن و إلى 
بناء  الوطني. من خالل  االهتمام  ذات  الّسياسية واالجتماعية  القضايا  الفلسطيني حول  الّشباب  بين  تطوير مواقف مشتركة 
الحدود  الفلسطيني في مختلف  الشباب  السياسية واالجتماعية، وتمكين  لتغيير االوضاع  الشباب  بقيادة  سياسات ومقترحات 
الجغرافية للعمل معًا حتى يتمكنوا من البدء في التغلب على االنقسامات الجغرافية والسياسية مع تطوير استراتيجيات سليمة 

لتحقيق تقرير المصير واقتراح بدائل سياسية واجتماعية وانتزاع الحقوق للفلسطينين.
أهم اإلنجازات التي ُعقدت خالل عام 2015 : 

عقد 3 لقاءات وطنية تجمع الّشباب الفلسطيني من التجمعات الثالثة في الضفة الغربية والمناطق المحتلة عام 48 وقطاع  	

غزة، والتي تم من خاللها تناول مستجدات العمل لحملة متحركين ألجل فلسطين، والتخطيط لسيرورة العمل.
تنفيذ ثالثة أيام دراسية استهدفت 180 شاب/ة من كافة فلسطين، والتي تم التطرق خاللها إلى الُهوية الفلسطينية وكيفية  	

تعريفها، وتوعية المشاركين لسياسات االحتالل في انتهاك الحق في حرية الحركة والتنقل وكيف تؤثر على شرذمة الهوية 
الفلسطينية.

إطالق حملة حول مقاطعة شركةHP ، التي تزود االحتالل بأدوات وتقنيات ُتستخدم على الحواجز العسكرية، وتعيق بها الحركة  	

والتنقل للفلسطينين، وذلك بتنظيم ورشتي عمل لطلبة جامعيين لرفع وعيهم حول أهمية المقاطعة.
وسعت الحملة إلى تكبيد شركة HP خسائر مادية، وذلك باتجاه التأثير على موازين القوى االقتصادية لدولة االحتالل خالل 

مدة سنة، حيث تم تنظيم ورشتين.
تنفيذ ورشة عمل بالّشراكة مع حملة المقاطعة وسحب االستثمارات من إسرائيل BDS استهدفت مؤسسات المجتمع المدني  	

في الضفة الغربية للحديث حول أهمية المقاطعة ودعوتهم لمقاطعة شركة HP  والتوقيع على ميثاق شرف لمقاطعة شركة 
HP. حضر الورشة 100 شخص ووقع على الميثاق في الورشة 68 مؤسسة.

إصدار دليل تدريبي بعنوان« نهج للتغيير المجتمعي والّسياسي« والموجه إلى كل شاب وشابة لديهم ما يقدمونه لهذا  	

المجتمع، فالتغيير المجتمعي كما ُيظهر الدليل يبدأ بفكرة نسعى جاهدين من أجل الحشد لها وتحقيقها في نهاية المطـاف.
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العلوم والتكنولوجيا
تعّلم الطلبة أهم المهارات في برامج علمية متنوعة، أبرزها:

1. برنامج »التفكير«
يهدف إلى تطوير وتجذير مهارات تفكيرية متقدمة، وتربية المشاركين على االمتياز، مع صقل 

شخصيات متواضعة تصبو إلى المعرفة والبحث واإلنتاج.

2. برنامج »العلوم فاكهة الحياة«
اللقاءات  من  عدد  خالل  من  واألحياء،  الكيمياء  موضوعي  في  علمية  حقائق  بعرض  يختص 
التي يالحظها الطالب في  المختلفة  العلمية  الظواهر  التطبيقية، وتفسير  العلمية  والتجارب 

حياتهم اليومية.

3. برنامج »الكهرباء والفيزياء في الشارع واألحياء«
يهدف إلى مساعدة الطالب على رسم وتقديم تفسيرات علمية للتطبيقات التي يشاهدها في 
حياته اليومية، باإلضافة إلى العديد من المفاهيم والتطبيقات في علم الفيزياء واإللكترونيات.

4. برنامج »خلف األسالك وبناء الروبوت«
يسعى إلى رفع مستوى الفهم والتحليل العملي حول كيفية عمل الحاسب اآللي، من خالل 
اإلجابة عن أسئلة مثل: ماذا يوجد خلف األسالك؟ وما هي طبيعة العالقات المتبادلة بين الفرد 

والتكنولوجيا؟ وذلك عبر لقاءات أسبوعية تعتمد على التجارب العملية الشيقة والممتعة.
ويتطرق البرنامج إلى موضوع الروبوت والتعرف على استخدامه في مجاالت العلوم المختلفة، 
حيث يتعّلم الُطالب بناء روبوتات وبرمجتها بأنفسهم، واكتشاف دورها في العمليات الهندسية 

والميكانيكية، وُنفذ هذا المحور بإشراف مؤسسة النيزك للتعليم المساند واإلبداع العلمي.

الريادة
ركز هذا المحور على تدريب الطلبة وتعليمهم كيف يصبحون أشخاصًا رياديين وأصحاب أفكار 
خالقة، ليكونوا قادة في مجتمعاتهم، باإلضافة لتنمية مهارات االتصال والتواصل مع البيئة 

المحيطة بهم، كما وتعّلم الطالب فّن الِخطابة باللغتين العربية واإلنجليزية.

ونتج عن هذا المحور عدة مشاريع ُصنفت ضمن قطاعات مختلفة، كإعادة تصنيع مخلفات المنازل اليومية واستخدامها من جديد، إضافة إلى مجموعة من المشاريع المتخصصة في 
الصناعات الفنية اليدوية، كمجموعة »فساتين الُتل«، ومشروع »زينة الخرز«، ومشاريع المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية، كمجموعة »صناع الشوكوالتة« وغيرها من المشاريع 

الخاصة بالفن، التي نفذت بإشراف مؤسسة التعليم من أجل التوظيف.

اإلعالم وصناعة األفالم
لعب هذا المحور دورًا في زيادة الوعي لدى األطفال والشباب حول أهمّية دور اإلعالم في حياتهم، وتعريفهم بمراحل صناعة األفالم، بداية من مرحلة كتابة النص، وتعلم أسس 

التصوير الثابت والمتحرك، واإلخراج، وتسجيل الصوت، وحتى مرحلة المونتاج، باإلضافة إلى تعريفهم بكيفية استخدام مواقع التواصل االجتماعي والنشر عليها.
وبنهاية هذه اللقاءات انتجت مجموعة أفالم قصيرة، أشرفت على تنفيذها مؤسسة الّرؤيا الفلسطينية، وهي:

»هيك أحلى«   |   »توجيهي«   |   »عروس«   |   »الُسلم خربان«   |   »احكي الحقيقة«   |   »أمل مسجون«   |   »آيفون«   |   »لوك لوك«   |   »مراي«   |   »حبس منزلي«

المسرح والدراما
تعّرف الطلبة على أهم مبادئ التمثيل، وخضعوا لتجربة إعداد ممثل، مرورًا بمهارات تقّمص الشخصيات الدرامية، وتطوير المقدرة على تلوين الصوت، وسرعة البديهة في ذلك.

ونتج عن هذا المحور الذي أشرف عليه مسرح الرواة عدة مسرحيات، منها:
	مسرحية حليمة والنميمة  	مسرحية المضغوط  

	مسرحية بسطات باب العامود 	مسرحية العولمة والتعليم  	مسرحية إضاءات  

وضمن المشروع، تم تنفيذ 24 جولة إلى بعض القرى المهجرة وهي: )النبي صموئيل، ولفتا، وقالونيا، والقسطل، وصوبا، وسطاف، والقبو، وبيت عطاب، وعاّلر، ودير الشيخ، وعين 
كارم، وأشوع، وصرعة، ودير رفات، وبيت جمال، وزكريا، وسريس، وبيت محسير، واللطرون، والمالحة(.

المبادرات التي نفذت خالل المشروع:

اليوم المفتوح لطلبة الثانوية العامة

األول من نوعه في مدينة القدس الذي استهدف طلبة الثاني عشر، بترتيب لقاءات مع جامعات فلسطينية وكليات المجتمع ومدارس مهنية، ما ساهم في تحديد وجهة الطلبة 
المستقبلية، وإدارك المسارات التعليمية والمهنية المتاحة أمامهم.
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مشروع فضاء القدس الشبابي المجتمعي »قدسكم«

مكتوبة،  مواد  على  العنوانwww.qudscom.psالذي يشتمل  اإللكتروني ضمن  2015 موقع قدسكم  العام  ُأطلق في مطلع 
مسموعة ومرئية من إنتاج 15 مشاركًا ومشاركة تتراوح أعمارهم ما بين )18-25 عامًا( حول ما يحدث في المدينة المقدسة من 
الناحية السياسية، االجتماعية، االقتصادية، والثقافية المختلفة، كما وتضمن العام الثاني من المشروع ثالث ورشات عمل حول 

كيفية الكتابة للعمل اإلذاعي، والتعرف على أساليب إبداعية في تقديم التقارير والبرامج اإلذاعية والتقارير الصوتية المتنوعة.
يهدف مشروع فضاء الُقدس الشبابي المجتمعي »قدسكم الُمنّفذ من قبل مؤسسة الرؤيا الفلسطينية وبالّشراكة مع أكاديمية 
دويتشيه فيله األلمانية، إلى تقديم منصة متعددة الوسائط على اإلنترنت يديرها طالب إعالم وصحفيون من القدس. تقدم هذه 
المنصة نصوصًا قصيرة وصورًا وملفات صوتية وفيديوات باللغة العربية نظرًا للمهارات المهنية التي يتحلى بها فريق العمل 
األساسي. يستهدف المشروع الشباب المقدسي بشكل خاص ويعالج مختلف المواضيع المهمة بالنسبة لجيل الشباب في 

القدس كالصراعات والتوجهات الجديدة، العادات والتقاليد، رؤى حياتية غير اعتيادية، ومواضيع مثيرة للجدل.
المونتاج  برامج  على  التعلم  المقدسي،  الشارع  مع  كيفية عمل مقابالت عشوائية  على  بالمشروع  الخاصة  التدريبات  اشتملت 
والمؤثرات  الصور  القصص من خالل  تشكيل  كيفية  نهائي،  بشكل  والمصورة  المسجلة  المواد  والتلفزيوني إلعداد  الصوتي 
الصوتية، معايير الصحافة اإلكترونية، أخالقيات اإلعالم، كتابة عناوين ومقدمات للمقاالت الصحفية، إضافة إلى صناعة فيديوهات 

صحفية قصيرة تروي حياة المقدسيين في  المدينة وأزقة البلدة القديمة.

ورشة عمل لمناقشة دراسة حول التحرش اإللكتروني

مداخالت  خالل  من  اإللكتروني،  التحرش  حول  الوعي  لزيادة  نقاش  حلقة 
لرجال دين، وخبراء قانون، ومرشدين اجتماعيين.

شركتنا لزرع بذور الريادة لدى الشباب

الريادية من فئة 17-13  المشاريع  يوم مفتوح في جامعة بيت لحم لطلبة 
عامًا.

مسيرة التوحد

مسيرة وندوة في القدس لدعم أطفال التوحد والتوعية بهذا االضطراب.

مهرجان منقوشة وزعتر

يهدف المهرجان الى إعادة إحياء التراث الفلسطيني، وجمع كافة المقدسيين 
من مختلف األطياف واألعمار في ساحة واحدة الحياء التراث.

مبادرة يال نغير

بالشراكة  للفن،  بأدوات ومعدات  القبطية  ديميانة  الشهيدة  تزويد مدرسة 
مع طلبة من جامعة بيت لحم ضمن مساق تنظيم مجتمع.

وين نروح بالقدس

مبادرة بالشراكة مع مجموعة ساند، تهدف إلى إرشاد زوار القدس في شهر 
رمضان لألماكن المقدسية والفلسطينية لزيارتها ودعم السوق المقدسي.
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مؤسسة الرؤيا الفلسطينية تحصد جائزة مؤسسة التعاون للقدس »للقدس نعمل«

حصدت مؤسسة الرؤيا الفلسطينية جائزة مؤسسة التعاون للقدس: جائزة المرحوم راغب الكالوتي للتنمية المجتمعية في القدس »للقدس نعمل«، لعملها المتواصل منذ 18 
عامًا في التنمية االجتماعية واالقتصادية، حيث سعت المؤسسة ومازالت، إلى تمكين الشباب الفلسطيني في مجاالت الوعي الوطني وُفرص القيادة والشبكات الوطنية، 

من خالل العمل التطوعي والحراك االجتماعي والريادة والّضغط والمناصرةعلى المستويين اإلقليمي والوطني.

»حين شعرنا للمّرة األولى بأهّمّية وجود الّرؤياالفلسطينّية؛ كّنا نتطّلع لمستقبلنا بأمل في الّتغيير، 

ولم ندرك حينها أّن دورنا سيتعاظم ويكبر، وللمّرة األولى شعرنا أّن الّناس ليسوا هم فقط من يقّدرون عملنا 

ويدركون أهّميته، فكانت جائزة مؤسسة الّتعاون«.

تطبيقات للهواتف الذكية

يهدف تطبيق Khadamti على تعزيز وصول خدمات المياه والكهرباء لمنطقتي بيت لحم والدوحة. تزود خدماتي 
المستفيدين ببرنامج التوزيع اليومي للمياه من خالل خارطة تظهر عند الدخول إلى التطبيق أو الموقع، ما 

ُيساعد الُسكان على معرفة األوقات التي تصل فيها المياه إلى منازلهم. ُيمكن للمستفيدين أيضًا أن يتقدموا 
بشكاوى لمصلحة المياه من خالل خدمات إعالنات قطع التيار الكهربائي التي تصل خدماتي بشكل مستمر. 

)www.khadamati.ps :؛ الموقع االلكترونيKhadamati :التطبيق(

يوفر تطبيق »زقاق« »Ziqaq« تجربة 
جديدة وجميلة وممتعة من الّتجوال 

بطريقة تفاعلّية،مدعمة بصور ومعلومات 
وخرائط لمعالم بلدة القدس القديمة، 
ويضمن الّتطبيق لمستخدميه الّتعّرف 

على الحارات كأّنك تعيش فيها، ويدفعك 
الكتشاف الكامن فيها، وهو طريقة سهلة إليجاد األماكن 

والمعالم الُمختلفة ببلدة القدس القديمة.
)www.ziqaq.ps :؛ الموقع االلكترونيZiqaq :التطبيق(

يهدف تطبيق فزعة الى جمع أكبر 
عدد ممكن من التواقيع من أجل 

مساندة قضية ما في المجتمع من 
خالل الموقع االلكتروني وتطبيق 

Faz3a على الهاتف المحمول، 
يخدم هذا التطبيق تعزيز قضايا 

المساءلة من خالل تسليط الضوء على قضايا ومشاكل 
الرأي العام، وخدمات المواطن التي َتُمس جميع أفراد 

المجتمع وتصفيتها على شكل حمالت محددة وواضحة 
الهدف. يعمل تطبيق فزعة من خالل رفع القضية أواًل 

ومن ثّم جمع التواقيع وتأييد الناس، ليتم بعدها الّضغط 
على الجهات المسؤولة لحل القضية، مع الحفاظ على 

السرية التامة.
)www.faz3a.ps :؛ الموقع االلكترونيFaz3a :التطبيق(
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المركز االجتماعي الثقافي - بلدية الرام

جمعية عباد الشمس لحماية الالنسان والبيئة

مجلس محلي شبابي الرام

نادي أبناء بيت حنينا

جمعية حماة المستقبل

مبادرة شباب البلد

نادي صور باهر

المعهد األوروبي للتعاون و التنمية

جمعية بيت عانيا الخيرية

ملتقى بناة المستقبل

نادي العيساوية

ملتقى الشباب للتراث المقدسي

المركز النسوي - شعفاط

نادي أبناء القدس 

سبافورد 

مدى 

مركز البستان 

الوكالة البلجيكية للتنمية

وزارة التربية والتعليم العالي

مديرية التربية والتعليم - القدس

مؤسسة النيزك للتعليم المساند واإلبداع العلمي

مؤسسة التعليم من أجل التوظيف

مسرح الرواة

جمعية شباب العرب- بلدنا

شبكة السياسات الفلسطينية

االئتالف من أجل المساءلة والنزاهة أمان

أوكسفام

المجلس الثقافي البريطاني

المجلس األعلى للشباب والرياضة

مركز السرايا لخدمة المجتمع

جمعية مركز برج اللقلق المجتمعي 

جامعة القدس

دائرة تنمية الشباب

جمعية القدس لرعاية أطفال التوحد

نادي شباب الثوري

المركز النسوي الثوري 

نادي جبل الزيتون

الجمعية النسوية - بيت صفافا

مجلس قروي الساوية

مجلس قروي عورتا

مجلس قروي عوريف

مركز دارنا 

مجلس قروي بورين

جمعية المراة للعمل الخيري 

مؤسسة اشراقة الشبابية 

ملتقى اولياء االمور

جمعية يطا الخيرية

مجلس قروي ابو العسجا

بلدية الظاهرية

مجموعة الشباب الريادي 

جمعية نرسان الثقافية

الشركاء
51 11

الممولون
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هي تيك

مجموعة ساند

أوالد  حارتنا

لسا مش عارفين

صناع الحياة 

شباب البلد

تجوال سفر

7مجموعات مقدسية

الرؤيا الفلسطينية
http://palvision.ps

بوصلة
http://boosaleh.ps

خدماتي
http://khadamati.ps

فزعة
http://faz3a.ps

تجاوب
http://tajaawob.ps

زقاق
http://ziqaq.ps

اإلنجاز الشبابي
http://ana.ps

8المواقع االلكترونية

دليل تدريبي بعنوان »نهج للتغيير المجتمعي 
والسياسي«

دراسة بعنوان »قانون الجيل الثالث لتغيير 
الحيز الفلسطيني في القدس« باللغتين 

العربية واإلنجليزية.

ورقة سياساتية بعنوان »تعزيز روح التطوع 
لدى الشباب المقدسي وتوفير أطر اإلرشاد 

المهني له«

دليل »ُبقجة«

ورقتا حقائق ورسوم معلوماتية )انفوغرافيك( 
عن النبي صموئيل وبيت صفافا

ديوان »صورتي كانت هناك« لألسير محمد 
الصالحي

كتاب »بين أكمام الناس«

كتاب »ركاب وكتب«

9األفالم10الحمالت8إصداراتنا

حملة متخافش

حملة تأهيل المدخل الرئيسي لقرية أم سلمونة 

حملة شق القنوات المائية في محيط األراضي الزراعية بقرية فروش بيت دجن

HP حملة متحركين لمقاطعة شركة

حملة توعية المجتمع المقدسي بدور وزارة شؤون القدس

حملة تطوير عيادة بلدة خزاعة في قطاع غزة

حملة إعادة تفعيل غرفة المصادر في مدرسة حبلة األساسية لإلناث

حملة إعادة تنظيم مكب النفايات في مدينة قلقيلية

حملة الكهرباء في قطاع غزة

حملة النبي صموئيل وبيت صفافا 

فيلم رموز مقدسية

فيلم شبابنا قدها

فيلم جيل جديد

بدي فرصة في أريحا

فيلم اإلنجاز الشبابي

فيلم الجيل الثالث

فيلم بتعرف توصل بيت صفافا

فيلم في ناس عايشة هون

فيلم مخيم التوجيه واإلرشاد المهني
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البيانات المالية
بلدات

5
مخيم

2
مدن

7
قرية
26

13749

المدن     القدس، بيت لحم، قلقيلية، نابلس، الخليل، غزة، أريحا واألغوار.

المخيمات     مخيم شعفاط، مخيم العروب.

البلدات     الدوحة، الظاهرية، دورا الخليل، الرام، بيت أّمر.

مستفيد

2100451338363300

8-12 سنة

5669

إناث

7612

ذكور

25 سنة فما فوق18-25 سنة13-16 سنة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015
وتقرير مدققي الحسابات المستقل
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20152014إيضاح

الموجودات

الموجودات المتداولة 

3253,385143,313 النقد والبنوك 

4667,5211,181,802 المنح مستحقة القبض

5121,818 الموجودات المتداولة االخرى

921,4181,326,933مجموع الموجودات المتداولة 

الموجودات غير المتداولة

532,04344,976 الموجودات الثابتة، بالصافي

953,4611,371,909مجموع الموجودات

المطلوبات وصافي الموجودات

المطلوبات المتداولة

64,6192,000الذمم الدائنة والمستحقات

7911,4911,273,418المنح مقيدة االستعمال مؤقتا

916,1101,275,418مجموع المطلوبات المتداولة 

المطلوبات غير المتداولة

4,761-8االيرادات المؤجلة

961,51080,446مخصص تعويض نهاية الخدمة

61,51085,207مجموع المطلوبات غير المتداولة

977,6201,360,625مجموع المطلوبات

صافي الموجودات 

11,284)24,159(صافي الموجودات )العجز(- نهاية السنة

11,284)24,159(مجموع صافي الموجودات )العجز(- نهاية السنة

953,4611,371,909مجموع المطلوبات وصافي الموجودات

تقرير مدققي 
الحسابات 
المستقل

Suleiman & Co.  Certified Public Accountants -  License No. 205 
Correspondent Firm of RSM International in Palestine 

Ramallah Al Masyoun Taj Mahal building No. 10 phone 970 2 792-5576 - Fax 970 2 297 5577 E-mail: info@suleimanco.com 
 

 تقرير مدققي الحسابات المستقل   
 اإلدارة مجلسأعضاء السادة 

 مؤسسة الرؤيا الفلسطينية
 
 النشاطات بيان من وكل 1025 األول كانون 31 في كما ركز الماليالم بيان من والتي تتكون "(المؤسسة"فيما بعد ) لمؤسسة الرؤيا الفلسطينية  المالية البيانات بتدقيق قمنالقد 

 .أخرى تفسيرية وإيضاحات الهامة، للسياسات المحاسبية وملخص ،بذلك التاريخ المنتهية للسنة ةالنقدي والتدفقاتفي صافي الموجودات  والتغير
 

 المالية البيانات عن اإلدارة مسؤولية
 داخلية برقابة واالحتفاظ تطبيق يم،تصم المسؤولية هذه وتشمل .المالية الدولية للتقارير للمعايير وفقا   عادلة بصورة وعرضها المالية البيانات هذه إعداد عن ةمسئول اإلدارة إن

 سياسات وإتباع اختيار اإلدارة مسؤولية وتشمل خطأ، عن أو احتيال عن ناشئة كانت سواء جوهرية، أخطاء من خالية   عادلة بصورة المالية البيانات إعداد وعرض لغرض
 .الظروف حسب معقولة بتقديرات محاسبية والقيام مناسبة محاسبية

 
 الحسابات مدقق مسؤولية

وأن  المهناي السالو  قواعاد بمتطلباات نتقيد أن المعايير تلك وتتطلب للتدقيق، الدولية وفقا  للمعايير بتدقيقنا قمنا لقد .اتدقيقن إلى استنادا البيانات هذه حول رأي إبداء هي مسؤوليتنا إن
 ثبوتية تدقيق بيّنات على للحصول بإجراءات القيام التدقيق يتضمن. جوهرية أخطاء خالية من المالية اتكانت البيان إذا فيما معقول تأكيد على للحصول التدقيق وإجراء بتخطيط نقوم

 ناشائة كانات ساواء المالية، البيانات في الجوهرية األخطاءمخاطر  تقييم ذلك في بما الحسابات، مدقق تقدير إلى المختارة اإلجراءات تستند. المالية في البيانات واإلفصاحات للمبالغ
 المالياة، للبيانات العادل والعرض والمتعلقة باإلعداد مؤسسةلل الداخلية إجراءات الرقابة االعتبار في الحسابات مدقق يأخذ المخاطر، تلك القيام بتقييم وعند .خطأ عن أو احتيال عن
 السياساات مالئمة تقييم كذلك يتضمن التدقيق.  المؤسسة لدى الداخلية الرقابة ةفعالي حول رأي إبداء لغرض وليس الظروف، المناسبة حسب التدقيق إجراءات تصميم لغرض وذلك

 كافياة عليهاا حصالنا التاي الثبوتياة التادقيق أن بيّناات نعتقاد .المالياة للبياناات اإلجماالي العارض تقييم وكذلك ،اإلدارة من قبل المعدة المحاسبية التقديرات ومعقولية المتبعة المحاسبية
 .حول التدقيق لرأينا أساسا   فرلتو ومناسبة

 
 الرأي
التغير و وأدائها المالي، 1025 األول كانون 31 في كما لمؤسسة الرؤيا الفلسطينية الوضع المالي الجوهرية، النواحي جميع من عادلة، بصورة تظهر المالية البيانات أن رأينا، في

 .المالية للتقارير للمعايير الدولية وفقا التاريخ بذلك المنتهية للسنة النقدية وتدفقاتها موجوداتهافي صافي 
 

سليمان .م إسماعيل  
7222/131ترخيص رقم   

  
 رام هللا، فلسطين

  7216 شباط 71
 

بيان المركز المالي

)جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(

اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات
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20152014
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

10,144)35,443(التغير في صافي الموجودات للسنة 

تعديالت لتسوية صافي التغير في الموجودات مع صافي النقد 
)المستخدم في( المتدفق من األنشطة التشغيلية

18,48818,537االستهالك
514,281227,275النقص في منح مستحقة القبض

)1,227(1,306النقص )الزيادة( في الموجودات المتداولة األخرى
)4,494(2,619الزيادة )النقص( في الذمم الدائنة والمستحقات

)569,354()361,927()النقص( في المنح المقيدة مؤقتا
4,761)4,761()النقص( الزيادة في اإليرادات المؤجلة، بالصافي

49,447)18,936()النقص( الزيادة في مخصص تعويض نهاية الخدمة، بالصافي
)264,909(115,627صافي التدفقات النقدية المتدفقة من )المستخدمة في( األنشطة التشغيلية 

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
)42,006()5,555(شراء موجودات ثابتة، بالصافي

)42,006()5,555(صافي التدفقات النقدية المتدفقة من )المستخدمة في( األنشطة االستثمارية

)306,915(110,072الزيادة )النقص( في النقد والبنوك 
143,313450,228النقد والبنوك – بداية السنة 

253,385143,313النقد والبنوك - نهاية السنة

بـيــان النشاطات 
والتغير في 

صافي الموجودات

)جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(

بيان 
التدفقات 

النقدية 

)جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(

20152014إيضاح
اإليرادات 

71,336,8271,252,422إيرادات متحققة من المنح المقيدة مؤقتا
9,696-ايرادات عينية

1,000-إيرادات األنشطة
27,435-إيرادات أخرى

1,336,8271,290,553مجموع اإليرادات 

المصاريف 
131,314,8531,189,202مصاريف البرامج

1321,97463,220مصاريف إدارية وعمومية
518,48818,537االستهالك

16,9559,450خسائر )أرباح( تحويل عمالت أجنبية
1,372,2701,280,409مجموع المصاريف 

10,144)35,443()العجز( الزيادة في صافي الموجودات
11,2841,140صافي الموجودات )العجز( في بداية السنة

11,284)24,159(صافي الموجودات في نهاية السنة

اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه البياناتاإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات
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  뇾跾  链儆飾폾 맾볾

  뇾軾跾 軾菾 釾

  链럾쿾 軾듾ꏾ 㨀껾껾꓾韾

  뇾跾  链儆飾폾 맾볾

  郾飾  迾軾 儆伆귾

  链럾쿾 軾듾ꏾ 㨀껾껾꓾韾

مواضيع،  عدة  القدس  مدينة  يف  الثالثة  الشبابية  القمة  تناولت 
"التطوع  موضوع  املشاركني  اهتمام  استقطب  والذي  أهمها 

والعمل اجملتمعي والتوجيه واإلرشاد املهني للشباب".

تعزيــز روح التطــوع لــدى الشبــاب املقدســي 
وتوفيــر أطــر اإلرشــاد املهنــي لــه

التطوع والعمل اجملتمعي

يعرف التطوع باأنه اأي عمل يقوم به الفرد خلدمة جمتمعه ب�شكل طوعي، ومن دون انتظار مقابل 
مادي له، ويكون دافعه ال�شعور بامل�شوؤولية جتاه من يعي�ش بينهم وااللتزام بق�شاياهم.

وامل�شاركة ال�شبابية احلقيقية هي اأ�شا�ش العمل التطوعي، فمن خالل م�شاركتهم ي�شتطيعون التعبري 
عن اآرائهم واأفكارهم، اأو اأن ي�شاركوا حقيقة يف �شنع القرار.

الدفاع  امل�شاهمة يف  اإليها  ينتمون  ُيتوقع ممن  التي  العمرية  املرحلة  باأنها  ال�شباب  وتعرف مرحلة 
عن املجتمع والرفع من �شاأنه، كون هذه املرحلة متتاز بالعطاء والقوة الذهنية والبدنية الق�شوى 

يف حياة الفرد.

 %30 حوايل  ي�شكلون  حيث  الفل�شطيني،  املجتمع  يف  االأكرب  ال�شريحة  هم  ال�شباب  اأن  من  بالرغم 
املجتمعية  م�شاهمتهم  انح�شار  عدة،  �شنوات  ومنذ  نرى،  اأننا  اإال  �شنة(،   ١٥-٢٩ جيل  )من  منه 
الوطنية  املرجعية  �شعف  منها  كثرية،  الأ�شباب  وذلك  با�شتمرار  التطوعي  العمل  يف  وانخراطهم 

حق�ق الطبع حمف�ظة مل�ؤ�س�سة الر�ؤيا الفل�سطينية © 2015

م�ؤ�س�سة الر�ؤيا الفل�سطينية  |  �س. الر�سيد, عمارة الغرفة التجارية الطابق اخلام�س, القد�س  |  هاتف: 6285080 02
info@palvision.ps    www.palvision.ps

قانون الجيل الثالث 
لتغيير الحّيز الفلسطيني 

في القدس

إعــداد: خليــل التفكــجي

�شعر

صورتي كانت هناك
محّمد حّماد الصالحي
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