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الرؤيا الفلسطينية خالل العام 2019
المشــاريع  مــن  عــدد  بتنفيــذ  الفلســطينية  الرؤيــا  مؤسســة  قامــت 
خــال العــام 2019 بهــدف تعزيــ�ز وحمايــة حقــوق الشــباب لتصــل نســبة 
اإلنجــاز الــى أعلــى مســتوياتها تلبيــًة للسياســات الوطنيــة واإلقليميــة 
والعالميــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة مــن خــال االســتخدام 
األمثــل للمــوارد المتاحــة بشــكل فّعــال لتنفيــذ أنشــطة وصلــت الــى فئــات 
مجتمعيــة أوســع ممــا تــم التخطيــط لــه مــن النتائــج المتوقعــة للمشــاريع. 
عرفــت الرؤيــا الفلســطينية جيــًدا بكفاءتهــا العاليــة فــي تســخري مواردهــا 
مــن القــوى العاملــة مــع األخــذ بعــن االعتبــار صغــر حجــم طواقمهــا فــي 
مختلــف مشــاريعها مقارنــًة بحجــم اإلنجــازات ومســتويات الوصــول الــى 
المســتفيدين وأصحــاب القــرار والتــي تــم تعزي�زهــا بالتنســيق والتعــاون 

المجتمعــي مــع الفئــات المســتهدفة.
تشــري نتائــج االنجــازات للعــام 2019 إلــى أن ت�أثــري أنشــطة مؤسســة الرؤيــا 
الفلســطينية قــد ســاهم فــي تعزيــ�ز صمــود المجتمــع المقدســي خاصــة 
والفلســطيني عامــة، كمــا وي�جــدر النظــر الــى مــدى فعاليــة المؤسســة 
مــا بــن الت�كلفــة واإلنفــاق الفعلــي ألّي مخــرج تــم تنفيــذه ضمــن برامــج 
العــام 2019 وفًقــا للسياســات واإلجــراءات واللوائــح الماليــة التــي تخضــع 
تــم  المشــاريع  أنشــطة  أن  عــن  ناهيــك  الدقيقــة واإللزاميــة  للمراقبــة 

تنفيذهــا فــي المواقــع بأقصــى قــدر مــن الشــفافية والنزاهــة.
أســندت الــدروس المســتفادة للمؤسســة فــي ســياقها وموجزهــا ضمــن 
الخطــة االســراتيجية التــي تــم بناؤهــا خــال العــام 2019، فيمــا تمحــورت 
بهــا  ت�تمتــع  التــي  والشــراكات  العاقــات  وتفعيــل  تعزيــ�ز  حــول  الحاجــة 
المؤسســة خاصــة فــي القــدس، مــع أوجــه أفضــل للتــ�آزر مــع المؤسســات 
القاعديــة التــي تقــوم بتنفيــذ انشــطة مماثلــة. يعتــر تعزيــ�ز الصمــود 
فــي فلســطن توجــه ناشــئ ليــس فقــط علــى الصعيــد الوطنــي ولكــن 
علــى الصعيــد العالمــي والــذي تحتــاج مؤسســة الرؤيــا الفلســطينية مزيــد 
مــن العمــل عليــه واالســت�ثمار فيــه لت�أمــن مزيــد مــن التمويــ�ل والدعــم.



السالم عليكم، 

نضــع بــن أيديكــم اليــوم التقريــ�ر الســنوي لعــام 2019. إن إيماننــا بالعمــل 
المجتمعــي نابــٌع مــن أهميــة دورنــا كمؤسســة مجتمــع فاعلــٍة مدنــي 
بالعمــل مــع الشــباب الفلســطيني عمومــًا والمقدســي خصوصــًا علــى 
مختلــف المســتويات، فرســالتنا واضحــة، وأهدافنا ت�تماشــى مــع احتياجات 
المجتمــع والشــباب، ونحــاول جاهديــن أن ت�كــون الرؤيا الفلســطينية مصدر 
إلهــام وعنــوان ومحطــة انطــاق لمختلــف الفئــات فــي بنــاء مجتمع صحي 

وفاعــل. 
كان عــام 2019 مليئــًا بالفــرص واألمــل والرامــج، ولكنــه وبالرغــم مــن ذلــك 
لــم يخــُل مــن الصعــاب؛ تلــك الصعــاب التــي اعتدنــا علــى تجاوزهــا والتعامــل 
العمــل  وطاقــم  والمشــركن  والمتطوعــن  الشــركاء  بفضــل  معهــا 
وغريهــم. وكمــا عهدنــا الرؤيــا، اســتطعنا تحويــ�ل هــذه الصعــاب والتحديــات 
إلــى شــراكاٍت جديــدٍة وأفــكار إبداعيــة لرامــج ومشــاريع بــدأ تنفيذهــا، أو 
ســيبدأ تنفيذهــا خــال 2020، وســنحصد صداهــا وثمارهــا فــي الســنوات 
القري�بــة القادمــة علــى فئــات واســعٍة مــن الشــباب فــي مناطــق مختلفة.
وللقــدس  القــدس  مــن  بالعمــل  نهجنــا  فــي  ُمســتمرون  بأننــا  أعدكــم 
وللشــباب الفلســطيني، بــكل شــفافيٍة وإخــاص وحــب، وأتوجــه بشــكل 
شــخصيٍ بالشــكر الجزيــ�ل لــكل الداعمــن والشــركاء علــى مشــاركتهم لنــا 

والفلســطيني.  المقدســي  بالشــباب  بالرقــي 
إلى اللقاء في العام القادم.

أحمد ياسني
رئيس مجلس اإلدارة 



رؤيتنا
أن يقــوم الشــباب الفلســطيني بعمــل جماعــي نحــو التنميــة المســتدامة 

لمجتمعاتهم

مهمتنا
حشــد وتمكــن الشــباب الفلســطيني لتحقيــق تطلعاتهــم والحفــاظ علــى 
مســتدامة  تنميــة  فــي  والشــروع  الجماعيــة  الفلســطينية  هويتهــم 
االجتماعــي  والنشــاط  التطوعــي  العمــل  خــال  مــن  الشــباب  يقودهــا 
وريــادة األعمــال وكســب الت�أي�يــد والدعــوة ، علــى المســتويات المحليــة 

والدوليــة والوطنيــة 

األهداف االسرتاتيجية
تمكن الشــباب من المشــاركة في التنمية المســتدامة والمســاهمة . 1

فــي التغيــ�ري اإليجابي فــي مجتمعهم.

الفلســطينية . 2 الهويــة  علــى  الحفــاظ  فــي  الشــباب  مشــاركة  تعزيــ�ز 
المجتمــع. مرونــة  وبنــاء 

ــادة فــرص . 3 تعــزز الفــرص للشــباب فــي الحصــول علــى تعليــم جيــد وزي
العمــل لديهــم.



برامج المؤسسة

برنامج بذرة ريادة

يســعى برنامــج “بــذرة ريــادة “إلــى تعزيــز الريــادة االقتصادية والمســؤولية 
االجتماعيــة فــي القــدس مــن خــال دعــم تنمية األعمــال الّتجاريــة للرياديين 
الشــباب فــي القــدس، ودعــم العمــل التطوعــي بقيــادة الفئــة الّشــابة 
الدعــم  آليــات  تنويــع  إلــى  إضافــة  القــدس،  فــي  الُمجتمعــي  والحــراك 
المحلــي فــي المدينــة مــن خــال الضغــط علــى شــركات القطــاع الخــاص مــن 

ــة. أجــل اإليفــاء بمســؤولياتهم المجتمعي

برنامج نقش وهوية

يســعى برنامــج “نقــش وهويــة” إلــى الحفــاظ علــى الهويــة واإلرث وطــرق 
العيــش للمجتمعــات الفلســطينية، مــن خــال الحفــاظ علــى اإلرث الثقافــي 
والسياســي والســياحي واإلجتماعــي فــي فلســطين والمهجــر القســري، 
الحقــوق  كامــل  لممارســة  للفلســطينيين  الوطنيــة  البدائــل  وتعزيــز 

واالقتصاديــة. االجتماعيــة 

برنامج موارد مجتمعية

ــة” إلــى تحقيــق اســتدامة ســبل العيــش  يســعى برنامــج “مــوارد مجتمعي
االقتصــادي  والتمكيــن  التنميــة  خــال  مــن  المهمشــة  المناطــق  فــي 
واالجتماعــي، ومــن خــال تمكيــن الفئــة الّشــابة مــن قيــادة جهــود الّتنميــة 
االقتصاديــة وتقويــة الُبنيــة الّتحتيــة االجتماعيــة للحفــاظ علــى ســبل دعــم 
ــر االجتماعــي واالقتصــادي  ــز الّتغيي ــة، باإلضافــة إلــى تعزي العيــش المحلّي

الُمؤسســاتي.



شبابنا قدها

خاطبــت برامــج الرؤيــا الفلســطينية حمايــة حقــوق الطفــل فــي محافظتــي الخليــل 
والقــدس والــذي تــم بنــاءه خصيصــًا لتعزيــز صمــود أطفــال وشــباب فلســطين األكثــر 
آليــات إشــراك األطفــال بشــكل إيجابــي فــي  تعرضــًا للمخاطــر مــن خــال تطبيــق 
األنشــطة الثقافيــة والترفيهيــة والتوعويــة والمهــارات الحياتيــة وبنــاء القــدرة 
اإلدارة  اليونيســيف  وبالشــراكة مــع  المشــروع بدعــم مــن  جــاء  الصمــود،  علــى 
العامــة لإلرشــاد والتربيــة الخاصــة فــي وزارة التربيــة والتعليــم  لتتمثــل مخرجــات 
المشــروع بتشــكيل 10 لجــان مدرســية لمناهضــة العنــف والتنّمــر لــدى الطــاب و10 
انديــة درامــا تمّكنــت فــي محصلتهــا الــى الوصــول الــى مــا يزيــد عــن 2200 مســتفيد 
تــم العمــل بشــكل مباشــر مــع 395 طفــل منهــم 111 مــن الذكــور و248 مــن اإلنــاث 

ــة العمريــة 10 - 14 عــام. فــي المــدارس مــن المرحل

8 مشاريع لعام 2019

بسكليت القدس

هــو أحــد أهــم مــا تنّفــذه مؤسســة الرؤيــا الفلســطينية ضمــن عملهــا الشــبابي، 
بهــدف زيــادة وعــي وثقافــة فئــة الشــباب المقدســي حــول القــرى والمناطــق 
الفلســطينية ال ســيما المهجــرة والمهمشــة منهــا، فقــد نظمــت مؤسســة الرؤيــا 
عــدد مــن الجــوالت علــى الدراجــات الهوائيــة جابــت بعــض قــرى القــدس خاصــة 
ــال العاصمــة عــام ســبعة وســتين، إضافــة  ــة وعقــب احت ــان النكب تلــك المهجــرة إّب
للجــوالت المنظمــة فــي المجتمعــات المهمشــة كالنبــي صموئيــل وحــي الخايلــة. 
وُتعنــى “دراجــات القــدس” المنفــذ مــن قبــل المؤسســة بدعــم مــن اتحــاد الكنائــس 
ــر  ــى الشــباب المقدســي وتشــجيعه عب ــى الوصــول ال ــة والســويدية، ال الدنماركي
الجــوالت الترفيهيــة الممتعــة الــى تقديــم الواقــع التــي تعيشــه مدينــة القــدس 
والتعــرف علــى التاريــخ الفلســطيني عبــر التنقــل والتعــرف بشــكل مباشــر وتفاعلــي 
علــى األماكــن التاريخّيــة المختــارة، حيــث تــم خــال العــام 2019 رفــع وعــي 1763 مــن 

المســتفيدين مــن األنشــطة.



بهمت�كم

جــاء مشــروع “بهمتكــم” لتمكيــن الشــباب ذوي اإلعاقــة للمشــاركة فــي عمليــة 
ــر إيجابــي مــن خــال رفــع  ــع القــرار فــي المجتمــع الفلســطيني، وإلحــداث تغيي صن
قدراتهــم وزيــادة مشــاركتهم فــي الدفــاع عــن حقــوق الشــباب ذوي اإلعاقــة 
فــي فلســطين، نفــذ المشــروع بالشــراكة ودعــم مــن مؤسســة دياكونيــا ليكــون 
أحــد اهــم مخرجاتــه إنشــاء وتســجيل جمعيــة غيــر ربحيــة ســميت “بهمتكــم” لتكــون 
أول جمعيــة شــبابية لــذوي اإلعاقــة فــي فلســطين باإلضافــة الــى تنفيــذ عــدد 
مــن حمــات المناصــرة ورفــع القــدرات فــي مناحــي العمــل المجتمعــي لــذوي 

االحتياجــات الخاصــة فــي فلســطين.

َسـَند

األطفــال  مــن  لــكل  أفضــل  تعليــم  إلــى  الوصــول  تعزيــز  الــى  المشــروع  هــدف 
والمراهقيــن فــي مدينــة القــدس، مــن خــال توفيــر التوجيــه واإلرشــاد والتدريــب 
تعليميــة  صعوبــات  مــن  غالًبــا  يعانــون  الذيــن  والمراهقيــن  األطفــال  لشــريحة 
وعاطفيــة وســلوكية علــى المســتويين االجتماعــي واالقتصــادي، جــاء المشــروع 
بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/ برنامج مســاعدة الشــعب الفلســطيني، 
حيــث تــم تقديــم منــح جامعّيــة الثنيــن وســبعين مــن شــباب وشــابات الجامعــات 
الفلســطينية ورفــع قدراتهــم فــي اإلرشــاد والتوجيــه لألطفــال والمراهقيــن ممــن 

يعانــون مــن مشــاكل تعليميــة ووصــل عددهــم الــى 120 طفــل.

ُفر القدس

ســعى المشــروع فــي جوهــره الــى الحفــاظ علــى المــوروث الثقافــي فــي عقــول 
األجيــال الناشــئة فــي مدينــة القدس الذي تتبناه المؤسســة ضمــن برامجها، وذلك 
عبــر ادخــال ونســج المفاهيــم والمعلومــات التاريخيــة حــول المبانــي والمقدســات 
واآلثــار فــي القــدس ودمجهــا فــي األســاليب التعليميــة، نفــذ المشــروع بدعــم 
مــن مؤسســة التعــاون – برنامــج القــدس إلعمــار البلــدات القديمــة، جيــث اســتهدف 
المجتمــع الفلســطيني فــي القــدس عامــًة وأهالــي البلــدة القديمــة فــي القــدس 
بشــكل خــاص، تحديــدًا األطفــال، مــن خــال أنشــطة توعويــة تثقيفيــة حــول الهويــة 
والتــراث الفلســطيني لينتــج عــن ذلــك طباعــة وتوزيــع كتّيــب رســم “ خــط القــدس 
- البلــد” بشــكل تعليمــي يتألــف مــن 30 موقــع تاريخــي كمــادة مرجعيــة لطــاب 
المــدارس والجيــل الناشــئ فــي القــدس وتــم ايضــا إنتــاج فيلــم رســوم متحركــة عــن 
الحقبــة العثمانيــة التــي مــرت علــى القــدس وعرضــه فــي المــدارس وقنــوات البــث 

اإلعامــي المختلفــة.



اصنع اماًل في القدس

ســعى المشــروع الــى تعزيــز الريــادة لــدى الشــباب فــي مدينــة القــدس والــذي 
تــم بنــاءه ضمــن اســتراتيجية تعزيــز الصمــود فــي القــدس مــن خــال تثبيــت الوجــود 
الفلســطيني والحفــاظ علــى هويتهــم الوطنيــة، وتعزيــز االقتصــاد الفلســطيني 
وزيــادة فــرص العمــل الرياديــة للشــباب فــي المدينــة ليوفــر منصــة فنيــة وماليــة 
داعمــة للشــباب ومبادراتهــم واســنادهم بالمنــح الماليــة لتطبيــق مشــاريعهم 
فــي القــدس، نفــذ المشــروع باشــراف مؤسســة التعــاون وبدعــم مــن الصنــدوق 
العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي، ليكــون احــد اهــم مخرجاتــه انتــاج ونشــر 
خمســة مــن األفــام الرقميــة القصيــرة لتعزيــز مفهــوم الريــادة لــدى الشــباب 
المقدســي باإلضافــة الــى رفــع قــدرات 60 مــن الشــباب الفلســطيني فــي القــدس 
وتطويــر أفــكار ودراســات جــدوى لمشــاريعهم الرياديــة، ثــم دعمها تقنّيــًا وتمويل 
24 مشــروع ريــادي شــبابي ومرافقتهــم مهنّيــًا، االمــر الــذي يســاهم فــي تعزيــز 

صمودهــم فــي مدينــة القــدس الشــريف.

تواصلوا

تلخــص المشــروع فــي مســاندة الشــباب الفلســطينيين بمختلــف أماكــن تواجدهــم 
في فلســطين التاريخية، بهدف التغلب على االنقســامات السياســية واالجتماعية، 
وتعزيــز مفاهيــم الهويــة الوطنيــة الجامعة فــي مواجهة األفكار النمطية وكســر 
الحواجــز الماديــة والمعنويــة، فــي محاولــة لتحــدي سياســات الفصــل والتقســيم 
والتجزئــة التــي يتبعهــا االحتــال اإلســرائيلي. جــاء المشــروع بالشــراكة ودعــم مــن 
ــا”، وســاهم المشــروع فــي رفــع  ــة شــباب العــرب “بلدن مؤسســة كويكــرز وجمعي
قــدرات 10 مــن المرشــدين الشــباب فــي قضايــا الهويــة الوطنيــة، وتــم مــن خالهــم 
اليافعيــن فــي كل مــن المناطــق الفلســطينية  الــى 427 مــن الشــباب  الوصــول 
والداخــل الفلســطيني 1984 عبــر 16 جولــة ورحلــة تبــادل ميدانيــة تــم فيهــا قيــاس 
مــدى التغييــر فــي انطباعــات المشــاركين فيمــا يتعلــق بمفهوم الهويــة الوطنية.

بريدج فلسطني

يعتبــر المشــروع مبــادرة وطنيــة لتحســين فــرص التعليــم للطــاب المتفوقيــن فــي 
المجتمــع الفلســطيني لمســاندتهم فــي االنضمــام الــى جامعــات دوليــة مرموقة 
وأفضــل الجامعــات المحليــة، بهــدف االســتمرار في دعــم قطاع التعليم المدرســي 
فــي فلســطين مــن خــال التركيــز علــى تطويــر المهــارات اللغويــة لــدى الطلبــة، 
نفــذ المشــروع مــن قبــل مؤسســة التعــاون، ليكــون احــد اهــم مخرجاتــه تعزيــز فــرص 
ســبعين طالــب وطالبــة فلســطينية فــي الحصــول علــى قبــول جامعــي فــي عــدد 
مــن الجامعــات الدوليــة، باإلضافــة الــى المشــاركة فــي عــدد مــن المــدارس الصيفية 

المحليــة واإلقليميــة.



إجمالي الوصول في عام 2019
إجمالي الوصول للمستفيدين المباشري�ن

عــدد الوصــول علــى منصــات التواصــل االجتماعــي 
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إجمالي الوصول الى المجتمع
خــال عــام 2019، وصــل عــدد المســتفيدين المباشــرين مــن مشــاريع الرؤيــا الفلســطينية إلــى 12,918 مســتفيدًا 
تــم اســتهدافهم مــن خــال ســبعة مشــاريع فــي مختلــف ارجــاء فلســطين عامــة والقــدس خاصــة، وليكــون 

تــوزع المســتفيدون حســب الفئــات العمريــة كالتالــي:
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 إجمالي عدد الذكور 4284

 إجمالي عدد اإلناث 5627



اإلصدارات
اختالفــا عــن الســنوات الســابقة كانــت مــوارد مؤسســة الرؤيــا الفلســطينية محــدودة خــالل 2019 لتقديــم 

أداء أفضــل مــن االصــدارات والتــي اقتصــرت علــى التالــي:

التقري�ر التحليلي الستطالع رأي اإلنتخابات الفلسطينية

هدفــت الدراســة الــى التعــرف علــى مــدى معرفــة المقدســيين حــول حقهــم 
فــي المشــاركة االنتخابيــة ومــدى وعيهــم ورغبتهــم لممارســة هــذا الحــق، 
اتجاهاتهــم نحــو جــدوى هــذه االنتخابــات فــي مدينــة  كمــا وحاولــت فهــم 
القــدس، وفيمــا إذا كان لمشــاركتهم هــذه أي دور فــي تغييــر واقــع الحــال 
ســواء مــن الناحيــة االجتماعيــة أو الناحيــة السياســية الســيادية فــي المدينــة 
هــذه الدراســة جــاءت نتــاج الشــراكة بيــن مؤسســة الرؤيــا الفلســطينية ومركــز 
ACT لدراســة وحــل النزاعــات وبتمويــل مــن مؤسســة كونــراد أدنــاور األلمانيــة.

دليل “سند”  التدري�بي

تــم إنتــاج مــادة إرشــادية علــى شــكل دليــل تدريبي لطــاب الجامعات المشــاركين 
لرفــع قدراتهــم فــي المهــارات الحياتيــة واإلرشــاد والدعــم النفســي فيمــا 

يتعلــق بســلوكيات األطفــال.

القــدس  فــي  المحلــي  االقتصــادي  والنمــو  األعمــال  ريــادة 
الشــرقية

التعليــم فــي القــدس: الملــف الخدماتــي األخــر الــذي يصــارع 
طوفــان األســرلة

الدراسات

 المواد واألدّلة
التدري�بية

 أوراق وقائع
وحقائق



5 مخيمات صيفية 
وشتوية

11 مبادرة مجتمعية
10 في المدارس	 

واحدة موجهة لألشخاص ذوي اإلعاقة	 
مبادرات

مجتمعية

فــي  الفلســطينية  العامــة  االنتخابــات  مــن  موقــف  ورقــة 
وأهميتهــا القــدس 

 ورقة
الموقف



الشراكات والتموي�ل 
85 شراكة تراكمية وطنيا ودوليا

شراكات في التموي�ل والتنفيذ

شراكات في شبكات محلّية

71 شــراكة مــع مؤسســات مجتمــع مدنــي، ومجالــس محليــة وبلديــات، ومؤسســات وأنديــة قاعديــة، 
ومجموعــات شــبابية، ووزارات، ومحافظــات.



تقري�ر مدقق الحسابات المستقل



تقري�ر مدقق الحسابات المستقل




