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التمكين  لــتــعــزيــز  جــهــودهــا   PalVision تــكــثــف 
مفهوم  تــرســيــخ  خـــال  مــن  للشباب  االقــتــصــادي 
التعليم  المهني وتعزيز  ريادة األعمال والتوجيه 
المتزايد  البطالة  معدل  لخفض  كوسيلة  المهني 
الضفة  أنــحــاء  جميع  فــي  الــشــبــاب  بين  بــاســتــمــرار 
عمًقا   PalVision اكتسبت   ، الوقت  بمرور  الغربية. 
المجتمعات  ــول  حـ الــمــعــرفــة  مـــن  مــســبــوق  غــيــر 
والمؤسسات المحلية والتحديات التنموية الفريدة 
الــنــزاع  مــن  الــمــتــضــررة  المجتمعات  ــواجــه  ت الــتــي 

والمجتمعات األكثر ضعًفا في الضفة الغربية.

خالل

2020
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السام عليكم، 
جائحة كورونا،  تخللتها  بشعبنا،  بالتحديات عصفت  ُمثقلة  بعد سنة  اليوم  لكم  أكتب 
في  عملنا  استمر  هــذا،  كــل  مــن  وبــالــرغــم  سياسية.  ــرى  و�أخـ اقتصادية،  ومصاعب 
خاصة،  المقدسي  المجتمع  لخدمة  مضاعفة،  بوتيرة  الفلسطينية،  الرؤيا  مؤسسة 

والفلسطيني عامة، للتصدي لكل التحديات التي ظهرت خال عام 2020. 
في عام 2020 تركزت إستراتيجية المؤسسة على التخصصية، إيمانًا منا بأن التخصصية 
تؤد إلنتاج ذي نوعية عالية، فعملت المؤسسة على تأسيس عدد من المؤسسات، 
والتي أصبحت تشكل جزءًا هامًا من المجتمع المدني في القدس والضفة الغربية، 
 »Station J»و اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  مع  تعمل  التي  »بهمتكم«  مؤسسة  مثل 
المحطة الفريدة من نوعها لريادة األعمال والتكنولوجيا في القدس. وضعنا هذه 
تقديم  لنا  ليتسنى  المتخصصة،  المختلفة  المجتمع  شرائح  خدمة  في  المؤسسات 

أفضل خدمة في تلك المجاالت. 
نضع بين أيديكم اليوم التقرير السنوي لعام 2020.

فاعلٍة  مجتمع  كمؤسسة  دورنـــا  أهمية  مــن  نــابــٌع  المجتمعي  بالعمل  إيماننا  إن 
مختلف  على  خصوصًا  والمقدسي  عمومًا  الفلسطيني  الشباب  مع  بالعمل  مدنًيا 
والشباب،  المجتمع  احتياجات  مع  تتماشى  وأهدافنا  واضحة،  فرسالتنا  المستويات، 
ونحاول جاهدين أن تكون الرؤيا الفلسطينية مصدر إلهام وعنوان ومحطة انطاق 

لمختلف الفئات في بناء مجتمع صحي وفاعل. 
كان عام 2020 مليئًا بالتحديات ولكن بالفرص واألمل والبرامج أيضًا. ُيسعدني القول 
الكورونا،  فترة  خال  للمقدسيين  العينية  المساعدات  تقديم  في  رياديين  كنا  إننا 
ونجحنا في تشكيل تحالفات مؤسساتية مهمة للعمل خال الجائحة، وهذه هي روح 

المؤسسة وُصلب عملها.
أعدكم بأننا ُمستمرون في نهجنا بالعمل من القدس وللقدس وللشباب الفلسطيني، 
الداعمين  لكل  الجزيل  بالشكر  شخصٍي  بشكل  وأتوجه  وحــب،  وإخــاص  شفافيٍة  بكل 

والشركاء على مشاركتهم لنا في الرقي بالشباب المقدسي والفلسطيني. 
إلى اللقاء في العام القادم.

أحمد ياسين
رئيس مجلس اإلدارة 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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عن
الرؤيـا

الفلســـــطينية

أن يــقــوم الــشــبــاب الــفــلــســطــيــنــي بــعــمــل جــمــاعــي نــحــو الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
لمجتمعاتهم. رؤيتنـــــــا

مهمتنا

األهداف 
اإلسرتاتيجية

هويتهم  على  والحفاظ  تطلعاتهم  لتحقيق  وتمكينه  الفلسطيني  الشباب  حشد 
خالل  من  الشباب  يقودها  مستدامة  تنمية  في  والشروع  الجماعية،  الفلسطينية 
والدعوة،  الت�أي�يد  وكسب  األعمال  وريــادة  االجتماعي  والنشاط  التطوعي  العمل 

على المستويات المحلية والوطنية والدولية.

تمكني الشباب من المشاركة في التنمية المستدامة والمساهمة في . 1
التغي�ي اإليجابي في مجتمعهم.

تعزي�ز مشاركة الشباب في الحفاظ على الهوية الفلسطينية وبناء مرونة . 2
المجتمع.

تعزي�ز الفرص للشباب في الحصول على تعليم جيد وزيــادة فرص العمل . 3
لديهم.
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ت�أسيسات | واي بلس

قامت مؤسسة الرؤيا الفلسطينية في أواخر عام 2020 بتأسيس منصة 
الصوت  إيــصــال   إلــى  تهدف  بلس،  واي  مسمى  تحت  رقمية  إعامية 
الفلسطيني غير المسموع إلى العالم، وإلى تعزيز صورة الفلسطينيين 
اإليجابية، وكسر الصور النمطية االجتماعية والثقافية الُمتداَولة عنهم، 
لمدينة  الثقافي  والتراث  العربية  الفلسطينية  الهوية  على  والحفاظ 
القدس عبر صناعة أفام قصيرة ومحتوى رقمي على منصات التواصل 
االجتماعي للوصول إلى جمهورنا على المستوى المحلي واإلقليمي 
اإلعاميين  المختصين  مــع  المنصة  تعمل  ذلــك  ولتحقيق  والــعــالــمــي. 

والشباب الفلسطيني لنقل صوتهم وسرد قصصهم للعالم. 
الدنماركية  الكنائسية  المساعدات  مع  بالشراكة  المشروع  هــذا  ينفذ   

وبتمويل من االتحاد األوروبي.
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ت�أسيسات | بهمت�كم

لــذوي  شبابية  مؤسسة  أول  بتأسيس  الماضي  الــعــام  المؤسسة  قامت 
اإلعاقة تحت اسم بهمتكم وبالشراكة معها قامت المؤسسة بتنفيذ مشروع 
اإلعــام،  مجال  في  اإلعاقة  ذوي  قضايا  تفعيل  إلى  هدف  الــذي  بهمتكم 
تقديم  خــال  من  واإلعاميين،  اإلعــاقــة  ذوي  بين  تشاركية  مساحة  وخلق 
تدريبات على المهارات الحياتية والتقنية، وعقد أربع ورشات تبادل معرفي ل 
30 شابًا من ذوي اإلعاقة وإعاميين وخبراء في مجال اإلعاقة في السياق 
الفلسطيني وعدد من المؤثرين في وسائل التواصل االجتماعي. كما وفر 
المشروع 10 فرص تدريب لعشرة من الشباب ذوي اإلعاقة المشاركين في 
تنفيذ  تدريبية. وتم  لمدة 40 ساعة  إعامية فلسطينية مختلفة  10 وكاالت 
إلكترونيًا  ملصقًا   60 ونشر  تصميم  تخللها  إعامية،  ومناصرة  ضغط  حملة 
رواد  قبل  من  مباشر  بث  حلقات  بأربع  والخروج  اإلعاقة،  ذوي  قضايا  تناول 
تنفيذ  وتم  اإلعاقة،  ذوي  مجال  في  خبير  باستضافة  االجتماعي  التواصل 
من  وأشخاصًا  وإعاميين  قرار  صناع  ضمت  ومسائلة،  حوارية  جلسات  خمس 
صوتية  ومضة   17 وإنتاج  إذاعية،  حلقات   5 تنفيذ  إلى  إضافة  اإلعاقة.  ذوي 
إذاعية للتوعية حول القضايا التي ذكرت سابقًا لتنشر على 6 محطات إذاعية 
ل 906 مرة. وتم إصدار 6 فيديوهات قصيرة، تناولت القضايا األساسية. وقد 

تم تنفيذ هذا المشروع بدعم من البيت األلماني.
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ت�أسيسات | محطة القدس

قامت المؤسسة بتأسيس مؤسسة جديدة تحت مسمى محطة 
واالبتكار  ــريــادة  ال منظومة  تعزيز  إلــى  تسعى  والــتــي  الــقــدس 
المبدعين  بين  التعاونية  المعرفة«  »تبادل  شبكة  بناء  خــال  من 
الفلسطينيين ورجال األعمال والشباب للوصول بشكل أفضل إلى 

مجتمع ديناميكي متنوع وحيوي في مجال ريادة األعمال. 
قنوات  إلــى  تفتقر  ولكنها  واألفــكــار  األشــخــاص  الــقــدس  تمتلك 
األعمال  لــرواد  القدس  محطة  توفر  لذلك  الموارد،  إلى  للوصول 
الفلسطينيين الذين لديهم إمكانات كبيرة ويفتقرون إلى الموارد 
القدس  محطة  الــقــدرات.  وبــنــاء  المعرفة  مــن  لاستفادة  منصة 
ستقدم قنوات جديدة للفلسطينيين لاتصال مباشرة مع مجتمع 

ريادة األعمال العالمي.
واجتماعي  اقتصادي  تأثير  إحـــداث  إلــى  الــقــدس  محطة  تهدف 
واستدامة من خال ابتكارات فلسطينية مدعومة  بالخبرة وموهبة 
ويتمثل  العالم.  أنحاء  جميع  من  الجديدة  والتكنولوجيا  الريادة 
والبيئات  والموارد  واألدوات  الممارسات  بين  الجمع  في  دورهــا 
للتأثير إيجابًا على منظومة الريادة واالبتكار في القدس. وتوجه 
وتربطهم  الفكرة،  مرحلة  من  األعمال  ورجــال  المبتكرين  المحطة 
في  الــفــجــوات  ســد  على  وتساعد  االستثمار.  وفــرص  بــاألســواق 
المعرفة والخبرة والمهارات، والوصول إلى االستثمار واألسواق 
 المستهدفة لزيادة إمكانات االبتكارات والمبتكرين الذين تدعمهم.
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ت�أسيسات | التجمع المقدسي لمواجهة كورونا

مع وصول فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( إلى مدينة القدس المحتلة، 
ازداد تعري انتهاكات االحتال اإلسرائيلي بحقً المدينة وأهلها الذين واجهوا منذ 
احتال شرقها عام 1967 تهميشًا مستمرًا لقطاعات الصحة والتعليم واالقتصاد 
المقدسية  المؤسسات  بعض  مع  المؤسسة  قامت  القطاعات.  من  وغيرها 
وهو كــورونــا  لمواجهة  المقدسي  التجمع  بتأسيس  الشباب   والناشطين 
من  كبير  وعـــدد  مقدسية،  مجتمعية  مــؤســســة    82 بين  تحالف  عــن  عــبــارة 
المتطوعين الذين وّزعوا عملهم جغرافيًا وبرامجيًا، تكّون التجمع المقدسي 
بعملية  للقيام  المشاركة  المؤسسات  مــدراء  ذراع  وهــي  أذرع،  أربعة  من 
اإلشراف والتوجيه، وذراع المتطوعين الذين يستقطبهم التجمع ويتيح لهم 
ساخنا  خطًا  وفــر  الــذي  االتــصــاالت  وذراع  خــاص،  تطبيق  عبر  بياناتهم  تسجيل 
باللغة العربية لتوفير خدمات واستشارات نفسية وصحية وتعليمية وقانونية 

بالمجان.
الذين وحدوا جهودهم  وإضافة إلى طاقم المختصين في المجاالت اآلنفة 
ضمن الملتقى، انضمت وحدة مختصة بتكنولوجيا المعلومات واإلعام التي 
ابتكرت تطبيقات للتواصل بين أجزاء التجمع نفسه، وبين التجمع والمتطوعين 
والمواطنين، كما أطلقت صفحة عبر فيسبوك ذات مهمة توعوية وإرشادية 
تظهر فيها وجوه مقدسية معروفة في شتى المجاالت عبر بث مباشر أو 

تصاميم وعبارات جاذبة.
مطلقيها  حــارب  الوعي  بنشر  الشائعات  محاربة  على  التجمع  عمل  ومثلما 
باستخدام ساح العائات، حيث يتواصل مع عائلة مطلق الشائعة لردعه، مما 

خفض مستوى الشائعات فعا.
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يسعى  برنامج  ــادة“  ريـ “بـــذرة 
ــريـــادة االقــتــصــاديــة  لــتــعــزيــ�ز الـ
والــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة 
لــلــشــبــاب الــمــقــدســي لــيــكــون 
مجتمعه  ريــــادة  عــلــى  ــادرًا  ــ قـ
ــذاتـــي  ــحــقــيــق اكـــتـــفـــائـــه الـ وت
في الــقــدس، وذلــك من خالل 
لشباب  التجارية  األعمال  دعم 
ريــاديــ�ي فــي الــقــدس، ودعــم 
ــتــطــوعــي لــلــشــبــاب  ــعــمــل ال ال
ــحــــراك الــُمــجــتــمــعــي،  ــ ضــمــن ال
ــة إلـــــى تـــنـــويـــع آلـــيـــات  ــافــ إضــ
القدس  فــي  المحلي  الــدعــم 
من خالل الضغط على شركات 
القطاع الخاص من أجل اإليفاء 

بمسؤولياتها المجتمعية.

برامج الرؤيا الفلسطينية ومشاريعها

نقش وهويةتعليمبذرة ريادة

يـــســـعـــى بــــرنــــامــــج “مـــــــــوارد 
مـــجـــتـــمـــعـــيـــة” إلــــــى تــحــقــيــق 
اســتــدامــة ســبــل الــعــيــش في 
المناطق المهمشة من خالل 
االقتصادي  والتمكي  التنمية 
واالجتماعي، ومن خالل تمكي 
الفئة الّشابة من قيادة جهود 
وتقوية  االقتصادية  التنمية 
ــنــيــة الــتــحــتــيــة االجــتــمــاعــيــة  الــُب
ــم  ــل دعـ ــبـ ــى سـ ــلـ لـــلـــحـــفـــاظ عـ
الــعــيــش الــمــحــلــّيــة، بــاإلضــافــة 
االجتماعي  التغي�ي  تعزي�ز  إلى 

واالقتصادي الُمؤسساتي.

يسعى برنامج “نقش وهوية” 
ــــى الــحــفــاظ عــلــى الــهــويــة  إل
للمجتمعات  الــعــيــش  ــرق  وطــ
ــالل  ــيـــة، مـــــن خــ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ الـــفـ
الثقافي  اإلرث  على  الحفاظ 
ــاحـــي  ــيـ ــاســــي والـــسـ ــ ــي ــســ ــ وال
فلسطي  فــي  واالجــتــمــاعــي 
ــتـــات، وتـــعـــزيـــ�ز الــبــدائــل  والـــشـ
الـــوطـــنـــيـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــ�ي 
ــم  ــهــ ــوقــ ــقــ ــة حــ ــ ــارســ ــ ــمــ ــ ــمــ ــ ــ ل

االجتماعية واالقتصادية.
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قصيرة  متحركة  أفام   5 إنتاج  خال  من  القدس،  مدينة  في  الشباب  لدى  الريادة  تعزيز  إلى  المشروع  سعى 
تساهم في رفع الوعي بأهمية إنشاء المشاريع الريادية في مدينة القدس، وكيفية استغال مهارات الشباب 
اإلسرائيلي في ظل ضعف  العمل  الكامل على سوق  االعتماد  بعيدًا عن  بهم،  الخاصة  األعمال  وقدراته في 

االقتصاد الفلسطيني في القدس والقطاع الخاص تحديدًا.
كما قامت مؤسسة الرؤيا الفلسطينية بتدريب 6 مجموعات من 90 شاب/ة مقدسي/ة، في مسار مكون من 
العمل للمشروع من خال االعتماد  الريادية وتطوير خطط  52 ساعة تدريبية يتضمن تدريبًا على توليد األفكار 
على منهج منظمة العمل الدولية. )ILO(، الذي يسمى )ابدأ مشروعك( حيث تعتبر مؤسسة الرؤيا الفلسطينية 
شريكة ومعتمدة لدى منظمة العمل الدولية في تنفيذ هذا المنهاج في مدينة القدس. في المرحلة التالية 
التدريبية، وقدمت لهم  الــدورات  المشاركون خال  التي طورها  المشاريع  المؤسسة 40 مشروعًا من  دعمت 
خدمات االستشارة والمرافقة في المجاالت المالية والتسويقية واإلدارية للوصول إلى تنفيذ مشاريعهم. تم 
اختيار المشاريع المدعومة بناًء على تقييم لجنة حكام متخصصة في المجال الريادي ووفقًا لمعايير محددة 

مسبقًا من خال مسابقتي اختيار.
تم تنفيذ هذا المشروع بإشراف مؤسسة التعاون وبدعم من الصندوق العربي اإلنمائي الكويتي.

مشاريع 2020 | اصنع أماًل في القدس
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مشاريع 2020 | إرث

والتاريخية  الدينية  القدس، ومكوناتها  لمدينة  العربية  الهوية  ركنًا مركزيًا في جذور  إرث فلسطين  يشكل 
باسيا  ومؤسسة  الفلسطينية  الرؤيا  مؤسسة  ارتأت  ولذلك  واالقتصادية.  واالجتماعية  والثقافية  واألثرية 
تحت  مشــــترك  مجتمعــــي  أهلــي  مشروع  لتنفيذ  بالمبادرة  األوروبــي،  االتحاد  من  بتمويل  اكت  ومؤسسة 
عنوان حماية التراث الثقافي المسيحي واإلسامي في مدينة القدس إذ يسعى إلى تمكين صمود أهل 
الوقفية  وخاصة  والممتلكات،  والعقارات  األراضــي  وحماية  الفلسطينية،  الوطنية  الرواية  وتثبيت  القدس، 
اإلسامية والمسيحية. والمساهمة في توثيق االنتهاكات اإلسرائيلية في المدينة، وخاصة محاوالت تشويه 

الرواية التاريخية وتزييفها، وتغيير هوية المدينة العربية ومعالمها الحضارية.
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مشاريع 2020 | تراب

أن  اثنان على  الفلسطيني، فا يختلف  الشعب  تاريخ  الجامعة في  الكلمات  أكثر  تراب من  كانت كلمة  لطالما 
السياق  في  آخر  بعدًا  الكلمة  اتخذت  ولربما  وكينونته،  اإلنسان  هوية  من  يتجزأ  ال  جزء  الوطن  تراب  تقديس 
الفلسطيني، نظًرا لاحتال المستمر للتراب الفلسطيني منذ العام 1948. من هنا أتت فكرة إنشاء منصة تراب 
حاضنة الهوية الفلسطينية التي تسعى إلى الوصول إلى الشباب الفلسطيني أينما كان، والتي تحتوي على 
العديد من المصادر والدراسات حول الهوية، وتدريبات افتراضية ووجاهية، وألعاب تفاعلية تعليمية تحاكي 
المدن والقرى الفلسطينية، وأكثر من عشر جوالت لمدن وقرى فلسطينية بتقنية 360 درجة تأخذ المشارك 

إلى أرض الواقع، إلى تراب فلسطين، ليستطيع أن يحاكي ما ينسجه خياله عن ترابه الوطني.
 وتنفذه مؤسسة الرؤيا الفلسطينية بالتعاون مع جمعية إنماء للديموقراطية وتطوير القدرات ومركز بلدنا 

وبرنامج الشباب الفلسطيني )الكويكرز(، وبتمويل من مؤسسة التعاون.
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اليونيسف،  بالشراكة مع منظمة  بتنفيذ مشروع »شبابنا قدها«  الفلسطينية  الرؤيا  تقوم مؤسسة 
العيساوية  سلوان،  شعفاط،  مخيم  المكبر،  )جبل  القدس  وأحياء  قرى  في  القاعدية  والمؤسسات 
المحلية  مجتمعاتهم  فــي  عــامــًا   13-17 عمر  مــن  األطــفــال  دور  لتعزيز  وذلـــك  الــقــديــمــة(،  والــبــلــدة 
ومساعدتهم وتنمية قدراتهم الفردية لمساعدتهم في التغلب على الصدمات وتطوير مهاراتهم 

االجتماعية. 
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مشاريع 2020 | شبابنا قدها

من خال مشروع شبابنا قدها تم تأسيس اللجنة التنسيقية كاســتجابة للحاجــة المســتمرة لدعــم األطفال 
وحمايتهــم مــن العنــف واألذى واإلهمال، وتــم تشــكيل اللجنــة مــن عــدة مؤسسـات، والتـي تعمـل فـي 
المجـال  هـذا  فـي  خبراتها  وتتبـادل  بينهـا،  فيمـا  بالتنسـيق  لتقـوم  القـدس  فـي  الطفولة  حمايـة  مجال 
لتوفـر الخدمـات واالستجابة المثلى الحتياجـات األطفال وتقديــم خدمــة نوعيــة تصــب فــي حمايــة وتعزيز 
ودعــم ضحايــا العنــف والمهمشين مــن األطفال فــي القــدس، حيــث تســتهدف اللجنــة خمسة مناطــق: 

جبــل المكبــر، وســلوان، ومخيــم شــعفاط، والبلــدة القديمــة والعيســاوية.
االجتماعي«، وبناء  النوع  المبني على  »العنف  بعنوان  اللجنة  تدريب ألعضاء  بتنفيذ  المؤسسة  وقامت 
قدرات خمس مجموعات تتضمن طواقم ومتطوعي مؤسسات اللجنة التنسيقية، للتعريف بآليات السامة 
األطفال،  من  للعنف  المعرضة  للحاالت  واالجتماعية  النفسية  والمساعدات  الخدمات  لتقديم  المتبعة 

وطرق تحويل الحاالت الناجية لتقديم التدخات والخدمات الازمة من ذوي االختصاص. 
قدراتهم  لتطوير  مرشدين  خال  من  لألطفال  جماعية  تعليمية  ومساندة  دعم  بتقديم  اللجنة  وقامت 
عبر  وذلــك  اإلنجليزية  واللغة  والرياضيات  العربية  كاللغة  مختلفة  دراسية  مواضيع  في  ومهاراتهم 
إلى تقديم دعم نفسي واجتماعي بشكل أساسي لألطفال، وتقديم  استخدام تطبيق زووم. إضافة 
العربية  كاللغتين  األساسية  الــمــواد  في  لألطفال  خصوصية  دروس  إعطاء  خــال  من  أكاديمي  دعــم 
واإلنجليزية ومادة الرياضيات. )٤( - شارك األطفال في ثماني ورشات عمل افتراضية رياضية وفنية على 
الفيسبوك )بث مباشر(، هدفت إلى اكتشاف المواهب وإطاق الطاقة الكامنة من خال اللياقة البدنية 
واألنشطة الرياضية، باإلضافة إلى زيادة وعي األطفال في كيفية استخدام أوقات فراغهم في المنزل 
افتراضية  عمل  ورشــات  أربع  إجــراء  وتم  الفنية.  اليدوية  األشغال  خال  من  كورونا  فيروس  أزمة  بسبب 
بآليات  أزمة كوفيد-19، وتزويدهم  للمجتمع لدعمهم خال  المعلومات والمعرفة  إلى تقديم  هدفت 

حول كيفية دعم صحتهم العقلية والحفاظ على وضعهم النفسي واالجتماعي.
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انتهاكات  ازداد تعري  المحتلة  القدس  المستجد )كوفيد-19( إلى مدينة  مع وصول فيروس كورونا 
تهميشًا   1967 عــام  شرقها  احتال  منذ  واجهوا  الذين  وأهلها  المدينة  بحق  اإلسرائيلي  االحتال 
مستمًرا لقطاعات الصحة والتعليم واالقتصاد وغيرها من القطاعات. وعلى ضوء تسارع األحداث قامت 

المؤسسة بوضع خطة طوارئ للتعامل مع هذه الجائحة، إذ تم العمل معه من خال مضمونين:
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مشاريع 2020 | سمـو

التوعية اإللكرتونية: تم تصميم وتطوير  180 ملصقًا إلكترونيًا لنشر الوعي والمعرفة عن ثاثة محاور . 1
نشرها   تم  التي  الكورونا،  فترة  خال  لألهل  النفسية  الصحة  وأهمية  اإليجابية  التربية  األطفال  لحقوق 
وتمويلها على مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بمؤسسة الرؤيا الفلسطينية، نجحنا في الوصول من 
خالهم إلى أكثر من 950,000 مستخدم على وسائل التواصل االجتماعي. باإلضافة إلى عقد  14 ورشة 
التعلم  لتأثير  الكورونا  خال  النفسية  الصحة  من  مختلفة  مواضيع  عن  زووم  تطبيق  عبر  توعوية  عمل 
عن بعد في األطفال وكيفية مساعدة األطفال في التحكم في مشاعرهم، والتوعية بحقوق النساء 
من ذوات اإلعاقة برامج ريادية لذوي اإلعاقة -أفضل التخصصات األكاديمية خال فترة الكورونا -الرجوع 
بعد  عن  التعلم  خال  من  النجاح  -طرق  الزراعة  وطرق  -كيفية  الكورونا  فترة  في  المدارس  إلى  اآلمن 
-إدارة  اإليجابي  -التفكير  التي تواجه األهل واألطفال خال فترة كورونا وكيفية مواجهتهم  -التحديات 
الكورونا. فترة  خال  المبادرات  وتنفيذ  تطوير  -كيفية  العاطفي  الذكاء  مهارات  تطوير  -كيفية   الوقت 
شارك في الورشات أكثر من 68,000 شخص ما بين ذكور وإناث. كما تم طباعة وتوزيع ٥٠٠ نشرة توعوية 
المجتمع  فئات  من  شريحة  أكبر  إلــى  للوصول  البرايل  بلغة  منه  الوقاية  وكيفية  كورونا  فيروس  عن 

واألشخاص من ذوي اإلعاقة البصرية.
توزيع طرود غذائية وحقائب مواد التعقيم: تم توزيع أكثر من 320 طردًا غذائيًا للعائات الفقيرة في كل . 2

من العيسوية-البلدة القديمة- سلوان- كفر عقب من خال التجمع المقدسي لمواجهة فيروس كورونا 
الفلسطينية  الرؤيا  والمدارس، كما سلمت  العامة  والمؤسسات  لألماكن  تعقيم  إلى خدمات  باإلضافة 
محافظتي سلفيت وطولكرم 1000 حزمة من مواد التعقيم لألسر الفقيرة لمواجهة انتشار وباء كورونا 

المستجد في المحافظة، بدعم من الكنيسة الدنماركية والنرويجية والبيت األلماني.
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مشاريع 2020 | مشروع بريدج

هدف المشروع إلى تنمية المهارات الفردية للطلبة، وصقل مواهبهم، وتنمية شخصياتهم، وبناء قدراتهم 
حول  وتوجيههم  اليومية،  بالحياة  وربطها  بالعلوم  معرفتهم  زيــادة  إلى  إضافة  والتفاوض،  الحوار  على 

الخيارات المهنية المستقبلية المناسبة لهم.
عمل المشروع مع 70 طالبًا وطالبة وذلك على ثاث مراحل، إذ اقتصرت المرحلة األولى على العمل مع كافة 
فشملت  الثانية  المرحلة  أما  والتكنولوجيا.  والعلوم  المناظرات،  هما:  رئيسين،  موضوعين  على  المشاركين 
تم  الثالثة  المرحلة  وفي  الفردية.  ومهاراتهم  الطلبة  مواهب  فحص  على  بناًء  ورياضة  فنون  أندية  تشكيل 
تقديم خدمات التوجيه واإلرشاد، من خال التعاقد مع مجموعة من الموجهين الذين عاشوا تجربة الدراسة 
في جامعات عالمية. خال عام 2020 تم قبول أكثر من 40 طالبًا وطالبة في جامعات أمريكية عالمية معروفة. 

وقد تم تنفيذ المشروع بدعم من مؤسسة التعاون.
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مشاريع 2020 | مجلسنا بحاجتنا

عمل المشروع على تعزيز المشـاركة المدنيـة للشـباب والنسـاء وذوي اإلعاقة، لتلبية احتياجاتهم وتطويـر وبنـاء 
خال  من  المختلفة،  ومسؤولياتها  المحلية  الهيئات  ألدوار  الناجـع  والهـم  الفاعلة،  المواطنة  فـي  قدراتهـم 
تشكيل 20 مجموعة شبابية في 20 هيئة محلية بمحافظتي سلفيت وطولكرم )400( من الشباب والشابات، 
بحيث أصبحت المجموعات الشبابية قادرة على التشبيك لتنفيذ أنشطة مجتمعية تساهم في تعزيز مشاركة 

المواطنين في أعمال الهيئات المحلية بشكل فاعل.
تم بناء قدرات المجموعات الشبابية في مواضيع المواطنة الفاعلة، قانون الهيئات المحلية وأدوات المساءلة، 
المناصرة. تم عقد 18 ساعة تدريبية لكل مجموعة )بمجموع 360 ساعة(، كما تم تنفيذ 32 ورشة عمل تدريب 
online )56 ساعة(، استهدفت الشباب واألمهات واألطفال حول احتياجات المواطنين في ظل إجراءات الوقاية 
طي  األورغــامــي  البيئة،  الزراعة  البيت«،  »حكواتي  القصص  )روايــة  على  الورشات  وتركزت  كورونا،  جائحة  من 
الورق، تعزيز السلوك اإليجابي واألنشطة المنزلية ألطفال رياض األطفال، استخدام منصات التواصل االجتماعي، 
خصوصية التعامل مع األطفال أثناء الحجر المنزلي، استخدام منصات التعلم عن بعد، إضافة إلى تنفيذ 10 لقاءات 
بث مباشر تفاعلية على صفحات الهيئات المحلية حول الرياضة البيتية، على ماذا أعتمد في تحديد مستقبلي 

المهني. تم تنفيذ المشروع بدعم من البيت األلماني.
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مشاريع 2020 | فّر القدس

سعى مشروع »فر القدس« في جوهره إلى ترسيخ مسار الحفاظ على الموروث الثقافي في عقول األجيال 
الرؤيا »نقش وهوية«. عمل  التي تقوم عليها مؤسسة  البرامج  أحد أهم  القدس ضمن  الناشئة في مدينة 
المشروع على الدمج في األساليب التعليمية عن طريق إدخال ونسج المفاهيم والمعلومات التاريخية حول 
المباني والمقدسات واآلثار في مدينة القدس. وهدف المشروع إلى زيادة الوعي المجتمعي لدى األطفال 
في مدينة القدس بالموروث الثقافي الفلسطيني وأهمية الحفاظ على هويته ودعم ثقافته الحياتية ليمسي 
بإنتاج مطبوعات وإصدارات تعليمية  التعليمية من خال شّقهاألول  العام واألساليب  جزءًا ال يتجزأ من الوعي 
المقدسية  التاريخية  لألماكن  تحتوي على رسومات وملصقات مطابقة  يتألف من 30 صفحة  كتاب رسم  منها 
تم التعبير عنها برسم خارطي لمسار سياحي يشجع مستخدميه على زيارة األماكن والتعرف عليها عن قرب، 
ولتكون كل صفحة داخل خارطة الكتيب محطة مفاهيمية تاريخية تنعكس على ذاكرة األطفال خاصة باستخدام 

أساليب الرسم والتلوين.
أّما الشق الثاني من المشروع فكان إنتاج فيلم بصيغة ثاثية األبعاد »األنيمشن« تمحورت حول الحقبة العثمانية 
في القدس وأهم ما تركته في المدينة المقدسة من موروث ثقافي وديني ومعماري، ليتم عرض الفيلم 

في مدارس القدس والمخيمات الصيفية وعبر مواقع التواصل االجتماعي األكثر مشاهدة ومتابعة.
وتم تنفيذ المشروع بدعم من برنامج إعمار البلدة القديمة-مؤسسة التعاون.
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مشاريع 2020 | تواصلوا

يقوم مشروع تواصلوا الذي تنفذه مؤسسة الرؤيا الفلسطينية بالشراكة مع جمعية بلدنا في حيفا، وخدمات 
األصدقاء األمريكية-مؤسسة الكويكرز بجمع الشباب الفلسطينيين من مختلف أماكن تواجدهم في فلسطين 
التاريخية، وذلك بهدف التغلب على االنقسامات السياسية واالجتماعية، في محاولة لتحدي سياسات الفصل 
والتقسيم والتجزئة التي يتبعها االحتال اإلسرائيلي، والتي أدت إلى عزل الفلسطينيين عن بعضهم البعض، 

وانتهاك حقهم في حرية الحركة.
المشروع  فعاليات  قيادة  على  للعمل  عامًا،   28 حتى   20 جيل  من  مرشدين/ات    9 تدريب  تم   2020 عام  خال 

الميدانية وكسب تجربة وطنية ومهنية في تطوير مهارات قيادية. 
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تعمل مؤسسة الرؤيا الفلسطينية ومنذ العام 1998 مع الشباب الفلسطيني في سبيل ترسيخ الهوية الجمعية 
الفرد والمجتمع  الفلسطيني  بين  الهوة  المختلفة الى جسر  برامجها ومشاريعها  الفلسطينية، وتسعى عبر 
وان  الهوية،  يتجزأ من ضياع  ال  جزء  االبهام  ان  الفلسطينية  الرؤيا  تعلمت  الطويلة،  خبرتها  ككل، وعبر سنوات 
تتحدث  التي  الحقائق  وأوراق  والدراسات،  األبحاث  إعداد  المؤسسة على  دأبت  ولذلك  القوة،  المعرفة مفتاح 

بشكل مفصل عن المجتمع الفلسطيني ومكونات هويته، وطرق واساليب ترسيخها بين الشباب.
على الرغم من الباع الطويل للمؤسسة في هذا النطاق اال ان شح المعلومات ال زال سائدا، وبالذات عند الحديث 
عن الشرائح الفلسطينية المختلفة، حيث يتميز المجتمع الفلسطيني بشكل عام بتعدديته وتنوعه سواء دينيا 
أم عرقيًا، وتزداد االمور صعوبة والمعلومات شحا كلما تعمقنا في البحث. وقلة المعلومات تلك توقعنا في 
كثير من األحيان باعتماد الصورالنمطية عن اآلخر التي يتخذها كل عن اآلخر نتاج الجهل أحيانًا بألوان طيف هذه 

المدينة. 
لذلك ارتأت مؤسسة الرؤيا الفلسطينية ضرورة قرع الخزان، والعمل بشكل علمي ممنهج على زيادة الحصيلة 
يعيشها  التي  الشرذمة  ظل  في  وتحديدا  الفلسطينية،  الشرائح  لمختلف  المكونة  العناصر  عن  المعلوماتية 
الشعب الفلسطيني وعدم وضوح بوصلة وعناصر الهوية الفلسطينية، االمر الذي سيزيد من فرص فهم أفضل 
الفلسطيني  الكل  التي يواجهها  التحديات  الفلسطينية، والتعرف على مجموع  آلليات حماية وترسيخ الهوية 
ومحاولة طرح اقتراحات للتعامل معها. يذكر ان هذا البحث يأتي ضمن مشروع “شرائح المدينة” الممول من قبل 

مؤسسة كونراد أديناور االلمانية. 

مشاريع 2020 | شرائح مقدسية
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مشاريع 2020 | اصنع أماًل في القدس

انطلقت مبادرة وائم من قبل مؤسسة الرؤيا الفلسطينية بالشراكة مع جمعية بهمتكم للشباب من ذوي 
اإلعاقة بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء، وذلك لتسليط الضوء على احتياجات ذوي اإلعاقة البصرية 
في مواءمة األماكن العامة، حيث تم ترجمة وطباعة قائمة األطعمة والمشروبات للمطاعم والمقاهي 
بلغة بريل )17 مطعمًا ومقهى – 50 فرعًا(، باإلضافة إلى مواءمة 7 مصاعد لمراكز تجارية في مدينتي رام 

الله والبيرة لكي تكون موائمة لذوي اإلعاقة البصرية صوتيًا وبلغة بريل.

مجموعة صور مختارة، نقترحها كبادرة تشارك فني، نرسل فيه بعضًا مما لدى المدينة، لمن معنا فيها، 
ولمن حولنا وحولها.

الذين يعرفون تمامًا كيف يرسمون  الباد الذي لن يستقر حتى تعود الصورة إلى أهلها،  تاريخ  المكعب 
الصورة في إطارها األصيل.

مبادرة #وائم

مكعب رحيق القدس

مبادرات  وإنتاجات 2020 
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المستفيدون

إرث
3,410

مستفيدون مباشرون

بهمت�كم
60

مستفيدون مباشرون

تراب
106

مستفيدون مباشرون
22

ذكـــــــــور
84

إنــــــــــاث

شبابنا قدها
14,253

302 من خال التدريبات
237

ذكـــــــــور
115

إنــــــــــاث

مجلسنا بحاجتنا
402

مستفيدون مباشرون
248

ذكـــــــــور
154

إنــــــــــاث

اصنع اماًل في 
القدس

96
مستفيدون مباشرون

44
ذكـــــــــور

52
إنــــــــــاث

بريدج
70

مستفيدون مباشرون
23

ذكـــــــــور
57

إنــــــــــاث

سمّو
68,124

مشاركون في الورشات 
التدريبية

39,571
ذكـــــــــور

28,571
إنــــــــــاث
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80 ورشة

31 فيلًما

ورشة تدريب رقمية

األفالم

االنتاجات
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الشركاء والممولون



التقريـــر
السنـــــوي


