
جمعية  ا.ركز الفلسطيني للتقارب ب/ الشعوب بيت ساحور –

مقدم لوزارة الداخلية بناء على النموذج الخاص بالوزارة

                                                               رقم التسجيل                           السنة: اسم الجمعية 

 عدد أعضاء الهيئة العامة الحالي 

        عدد ا.وظف/ في الجمعية 

في الجمعية   عدد ا.تطوع/

   تاريخ تعيينه مدقق الحسابات                                                        

طاع عمل الجمعية                                     ق

دد اعضاء ا.جلس ا3داري الحالي ع

عدد اعضاء ا+جلس ا,داري حسب النظام ا,ساسي

     عدد اعضاء الهيئة العامة لهذة السنة

اهم القرارات  عدد الحضور تاريخ انعقاد إجتماع الهيئة العامة

  وا+الي٢٠١٢اقرار التقرير ا+الي للعام ا,داري للعام 

 وانتخاب هيئة ادارية جديدة٢٠١١للعام 

٣٦ ٢٠١٣ شباط ٩

٢٠١٢ اقرار التقرير ا+الي للعام  ٣٨ ٢٠١٣ كانون اول ١٧

 اجتماعات  )١٤اجتماعات مجلس ا3دارة ( 

1

BL-447-S   ا.ركز الفلسطيني للتقارب ب/ الشعوب

 اع4م سياحة تنمية مجتمع مناصرة وحشد تأييد \ \ \

  ٢۲٠۰١۱٣۳

)٦٢۲(اثنان وستون 

 ١۱١۱

٢۲٠۰١۱٣۳\٢۲\٠۰٩۹ السيد عيسى الشايب ابو فرحة

  ٧۷

٦٦

٧۷

عدد الحضور تاريخ انعقاد الجلسة الرقم عدد الحضور تاريخ انعقاد الجلسة الرقم

٢٠١٣\٧\٨ اشخاص٤ 8. ٢٠١٣\٢\٩ اشخاص٧ 1

٢٠١٣\٧\٢٩ اشخاص٧ 9. ٢٠١٣\٢\١٦ اشخاص٧ 2

٢٠١٣\٨\٢٦ اشخاص٥ 10. ٢٠١٣\٣\٨ أشخاص٦ 3.

٢٠١٣\٩\١٥  اشخاص ٥ 11. ٢٠١٣\٣\١٨ اشخاص٥ 4.

٢٠١٣\١١\٤ اشخاص٥ 12. ٢٠١٣\٤\١٣ اشخاص٥ 5.

٢٠١٣\١١\٢٦ اشخاص٥ 13. ٢٠١٣\٥\٢٢ اشخاص٥ 6.

٢٠١٣\١٢\٣٠ اشخاص٦ 14.. ٢٠١٣\٦\٧ اشخاص٥ 7.



قييم النفع العام الذي توفره الجمعية أو الهيئة ت

ا0هداف الرئيسية الجمعية أو الهيئة 

 تنمية قدرات الشباب تطوير ع4قات التعاون ب/ الفلسطيني/ وشعوب العالم وتعزيز روح العمل /  

التطوعي والخدمة ا.جتمعية
  :أو3

والعمل من أجل اقامة س4م عادل ودائم في ا.نطقة الدفاع عن القضية الفلسطينية في ا.حافل الدولية  :ثانيا

الية تنفيذ ا3هداف  وصف 

 تنفيذ برامج تدريبية بهدف بناء قدرات الشباب في ا.جتمع ا.حلي

توفير ا.علومات ال4زمة عن الوضع في فلسط/ على شبكة ا3نترنت

التعاون مع ا.ؤسسات الدولية وا.حلية وتشجيع السفر إلى فلسط/

ا,لية التي اتبعت لحل الجمعية  ا+شاكل التي واجهتها الجمعية

  العمل على تقليل ا.صاريف التشغيلية وانشاء

مشاريع مدرة للدخل
 ا.شاكل تتلخص في شح ا.وارد ا.الية لتغطية

.ا.صاريف ا3دارية

 )٢٠١٣ – ٢٠١٢ في العام/ ا.اضي/: (جهات التمويل

United Methodist Church - USAاالكنيیسة االماثودديیة االمتحدةة    

Canadian Friends Service Committeeلجنة خدماتت االكويیكرزز االكنديیة   

A La Calle – Italy

Rimini Municipality – Italy (via A La Calle )

UN-Habitat, Urban Youth Fund

أفراد مناصرين من دول مختلفة من العالم

مؤسسة عبد ا.حسن القطان
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رقم الحساب   الفرع/ اسم البنك 

 ٠٧٨٢٤٤ .1 بنك ا3ستثمار الفلسطيني بيت ساحور –

٣٩٣٦٦٠ بنك فلسط/ ا.حدود بيت لحم – 2

الشركاء التاريخ :النشاطات التي قامت بها ا+ؤسسة في السنة السابقة

A La Calle

 بلدية

 -ريميني 

ايطاليا

 منذ العام

  حتى٢٠٠٩

ا3ن

مشروع الحان الس4م 

 وهو مزيج من النشاط الثقافي وفكرة لتمك/ الشباب في نفس

  يتم فيه تدريب مجموعة من الشباب والشاباتالوقت،  حيث

 الفلسطيني/ على العزف على ا33ت ا.وسيقية التالية، العود،

الكمان، الساكسفون وا3يقاعات.

  أكثروإعطاءهم دوراًيساعد البرنامج أيضاً على بناء شخصياتهم 

فعالية في ا.جتمع.

  شيكل في الشهر مع١٢٠يقوم الط4ب بدفع رسوم رمزية 3 تزيد عن 

 ا0خذ بع/ ا3عتبار عدم حرمان أي من الط4ب من ا.شاركة في

البرنامج بسبب عدم التزامهم بالدفع ان تعذر ذلك.  

  في ايطاليا عن طريقRiminiا.شروع ممول بشكل جزئي من بلدية 

 ا3يطالية.A La Calleمؤسسة 

 استمر البرنامج في استقطاب اعداد من الشباب ب/ سن العاشرة

  وتقديم التدريب ا.وسيقي لهم.  وفي الوقت الراهن٢٠حتى سن 

 يقوم ا.شرفون على البرنامج بتحضير مجموعة جديدة ل4شتراك في

الفرقة ا.وسيقية بسبب انشغال اعضاء الفرقة القدماء بالتوجيهي.

  طالب وطالبة وعلى مدى٥٠يستفيد من البرنامج حاليا حوالي 

 شخص.٧٠السنوات ا3ربع ا.اضية استفاد من البرنامج حوالي 

١-

24– 29 

٢٠١٣اب \ 
Uva Grisa استضافة فرقة

 للعام الثاني على التوالي قامت فرقة أوفا جريزا ا3ليطالية بزيارة الى

 فلسط/ ضمن برنامج الحان الس4م حيث قامت الفرقة بجولة في مناطق

.مختلفة من الضفة الغربية تخللها عروض فنية موسيقية

 وقد قدمت الفرقة عروضاً فنية في كل من بيت ساحور و مخيم عايدة

 بالتنسيق مع مركز الرواد في ا.خيم با3ضافة الى عرض في مدينة الخليل

.واخر في جامعة بيت لحم

٣-
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  عازف/، يصاحبها عدد من١٠وقد قامت الفرقة والتي يبلغ عدد أعضاءها 

 ط4ب ا.درسة ا.وسيقية في مركز التقارب، بجولة في مدينة نابلس ورام

ا¦.

 وقد كان العرض ا.وسيقي التي قدمته الفرقة في بيت ساحور مميزا للغاية

  من أهالي ا.دينة من مختلف ا3عمار.  وقد تم٤٥٠حيث حضره نحو 

 تنظيم العرض في منطقة السوق في البلدة القديمةن وهو أول عرض

 جماهيري يتم اقامته بعد ا3نتهاء من اعمال ترميم السوق القديم الذي

 قامت به بلدية بيت ساحور بالتعاون مع مركز حفظ التراث الثقافي في

بيت لحم.

 كما قامت الفرقة بالتنسيق مع لجنة اعمار الخليل بزيارة الى البلدة

 القديمة للوقوف عن كثب على ا3وضاع هناك وقدمت عرضا موسيقيا في

.ساحة غرناطة اما الحرم ا3براهيمي الشريف شاركهم خ4له الجمهور

 وتتخصص الفرقة في ا3غاني التراثية ا3يطالية من منطقة ايميليا رومانيا

.في ا.نطقة الشمالية الشرقية في ايطاليا

 وقد هدفت زيارة الفرقة الى زيادة وعي الفنان/ الغربي/ با3وضاع في

 فلسط/ وا3جراءات التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل ا3حت4ل

 ا3سرائيلي با3ضافة الى اعطاء الفرصة لط4ب ا.درسة ا.وسيقية بان

 يشاركو العزف مع فنان/ لهم تجربة طويله بهدف لزيادة خبرتهم الفنية

 وتشجيع التبادل الثقافي حيث قامت الفرقة بتقديم عدد من ا.قطوعات

.الفنية العربية

٢٧ – ٢٠ 

 تشرين ا3ول

٢٠١٣

وفد شبابي رياضي الى مدينة باث بريطانيا –

  زيارة .جموعة من الشباب الرياضي/٢٠١٣نظم ا.ركز في اكتوبر من العام 

باث البريطانية بالتعاون مع الجمعية التعاونية "الفلسطيني/ الى مدينة  " 

 لصناعات ا3راضي ا.قدسة في بيت ساحور للمشاركة في فعاليات

 ا.هرجان الرياضي الثقافي الذي تنظمه مؤسسة بيت لحم بينز لينكس -

0ول مرة.

  شابا وفتاة من منطقة بيت لحم، فرقا٦٠وضم الوفد الذي تكون من 

 رياضية من النادي ا0رثوذكسي الثقافي العربي في بيت ساحور والذي

 يشارك بفريقي كرة السلة للشباب والبنات وكرة القدم للبنات وتنس

 الطاولة ومدرسة العودة في بيت لحم و التي تشارك بفريق الكرة الطائرة

للبنات.

"مالكولم ليس رئيس بلدية باث والسيدوكان في استقبال الوفد السيد  " 

بيتر داوني مدير مؤسسة بيت لحم بينز لينكس. - 

 والى جانب الرياضة فن من أحد اهداف هذا ا.شروع هو ان تقوم هذه

 ا.جموعة من الشباب والفتيات بتمثيل فلسط/ من نواح مختلفة رياضيا

٤-
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 وثقافيا وأضاف انها فرصة جيدة للشباب الفلسطيني للتعرف على

 الثقافات ا.ختلفة ولتقديم صورة حقيقية عن ثقافة الشعب الفلسطيني،

 وأننا بهذه ا.ناسبة فإننا نقدم بشكل واضح رسالة الس4م التي يحملها

.الشعب الفلسطيني في نضاله من اجل الحرية وا3ستق4ل

 وقامت ا.جموعة بزيارات للغديد من ا.دارس الثانوية في ا.دينة والتقوا مع

 الط4ب في جلسات حوار قام خ4لها الشباب الفلسطينيون باط4ع

   كما.الشباب ا3نجليز عن وضعهم كشباب في فلسط/ تحت ا3حت4ل

 شارك الشباب في في العديد من الحصص الدراسية للتعرف على اساليب

التعليم ا.تبعة في ا.دارس هناك.

 وقد استمرت زيارة الوفد ثمانية ايام قام ا.شاركون خ4لها بمنافسة الفرق

 ا3نجليزية وتقديم الدبكة الشعبية وعرض للمنتوجات الحرفية الفلسطينية

 با3ضافة الى تقديم ا.أكو3ت الشرقية لتعريف الشباب ا3نجليزي بالثقافة

.الفلسطينية

 وقد تمت استضافة ا.شارك/ الفلسطيني/ من قبل عائ4ت بريطانية

.للتعرف على الثقافة والعادات في ا.دينة

 Bath and Northeast Somersetوقد أقام رئيس ا.جلس البلدي .نطقة 

 وهي البلد ا.ستضيفة حفل استقبال على شرف الوفد الفلسطيني في دار

 البلدية دعي اليه عدد من أعضاء ا.جلس البلدي وبعض رجال ا3عمال.

 وقد قام السيد جورج رشماوي مدير ا.ركز بدعوة رئيس ا.جلس البلدي

 السيد نيل باترز لزيارة فلسط/ حيث أبدى الرئيس موافقة مبدأية

 للحضور.  ومن ا.توقع ان تتم هذه الزيارة في شهر نيسان في العام

٢٠١٤.

 وفي اختتام ا.هرجان الرياضي الثقافي والذي جرى في جامعة باث قام

 الدكتور مانويل حساسيان سفير فلسط/ في بريطانيا والسيد بيتر

 داوني با3ضافة الى عضو في مجلس العموم البريطاني بتوزيع الكؤوس

.وا.يداليات على ال4عب/

  عندما قام٢٠١٢ومن الجدير ذكره ن التنسيق لهذا البرنامج بدأ في العام 

 وفد من مدينة باث البريطانية بقيادة السيد بيتر داوني وهو رجل اعمال

 متقاعد، بزيارة الى مدينة بيت ساحور بالتنسيق مع ا.ركز من اجل بحث

 سبل التعاون ب/ ا.دينيت/.  وقام ا.ركز بتنظيم زيارات مختلفة للوفد

 التقى خ4لها مع العديد من ا.ؤسسات الفاعلة في ا.نطقة.  وكان من ابرز

 ا.حطات، الجمعية التعاونية للضمان الصحي مستشفى حقل الرعاة –

 والنادي ا3رثوذكسي الثقافي العربي با3ضافة الى الجمعية التعاونية

الحرفية لصناعات ا3راضي ا.قدسة.

 وقد تم ا3تفاق على بلورة توأمة ب/ البلدين تعمل على زيادة التعاون على

 الصعيد الرياضي وا3قتصادي والصحي في ا.رحلة ا3ولى مع امكانية

.التعاون في مجا3ت اخرى في ا.ستقبل
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IMEMC NEWSمركز الشرق ا0وسط الدولي ل4ع4م 

 بالرغم من الصعوبات ا.الية التي يواجها هذا ا.شروع ا3 انه ما مستمرا

   ومؤخرا تم.في تقديم ا3خبار الى العالم الغربي باللغة ا3نجليزية

  في كندا لبث التقرير ا3سبوعي ا.سموع بشكلcKutالتنسيق مع رادية 

 دائم العتبارا من بداية السنة الجديدة.  وقد حافظ ا.ركز على استمراية

انتاج التقارير ا.سموعة اليومية وا3سبوعية بشكل منتظم.

 وحتى ا3ن فان التمويل الذي يصل هذا ا.شروع 3 يتعدى بضعة ا3ف في

 العام من الكنيسة ا.اثودية ا.تحدة في امريكا وجمعية اصدقاء الكويكرز

 دو3ر في العام.٩٠٠٠في كندا حيث 3 يزيد مجموع مساهمتهم عن 

  تقريرا مسموعا تغطي ابرز ا3حداث260وقد اصدر ا.ركز خ4ل العام نحو 

 اليومية على صعيد ا.ستوطنات وانتهاكات حقوق ا3نسان واعتداءات

 ا.ستطوطن/ والجيش ا3سرائيلي على ا.دني/ الفلسطي/ با3ضافة الى

  والذ يرصد ا.قاومة٢٠١٣ مرة في العام ٥١انتاج التقرير ا3سبوعي  

 الشعبية للجدار وا3ستيطان في معظم ا.واقع وبالتحديد بلع/، نعل/،

 النبي صالح، كفر قدوم وا.عصرة غيرها من ا.واقع الفاعلة، حيث 3 تتوفر

 هذه ا3خبار في ا.واقع العا.ية با3ضافة الى ملخص عن الوضع

 السياسي وما آلت اليه عملية الس4م وا.فاوضات مع اسرائيل والجانب

 ا.يداني من عمليات جيش ا3حت4ل ا3سرائيلي في ا.ناطق الفلسطينية

ا.حتلة وانتاهاكات حقوق ا3نسان التي يقوم بها الجيش وا.ستوطن/..

٥-

مركز سراج دائرة السياحة البديلة –

 استمر مركز سراج بالتقدم بالرغم من الوضع ا3قتصادي الغير مستقر في الب4د،

   كما ركز سراج.وذلك بسبب نوعية الخدمات التي يقدمها للمجموعات السياحية

 في ا3ونة ا3خيرة على الدخول في مسابقات دولية للسياحة البديلة والسياحة

ا.سؤولة.

 559 مجموعة سياحية مكونة من 42 زار فلسط/ حوالي ٢٠١٣خ4ل العام 

 شخص من مختلف أنحاء العالم من أمريكا سويسرا أ.انيا ايطاليا وغيرها من

 الدول وقد تعرفت هذه ا.جموعات على وضعنا ا3جتماعي والسياسي واقامت

 ضمن عائ4ت محلية وشاركتهم في حياتهم اليومية وما يعايشونه يومياً مع

الوضع الراهن.

  مؤسسة وكانت أحدى ا.راكز الث4ث130كما وانه قد تم اختيار مركز سراج من ب/ 

السياحة من اجل الغد " "ا0ولى في جائزة  

  في أ.انياITBكما وقد شارك سراج في معارض لدعم السياحة منها معرض 

  في لندن وتم الترويج للبرامج السياحية التي يقدمها ا.ركز.WTMومعرض

 وخ4ل العام شارك سراج بقوة في عدة اجتماعات مع ا3تحاد الفلسطيني

 للمؤسسات السياحة البديلة حيث تم التنسيق معهم من اجل تنفيذ عدة برامج

٦ -
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.تخدم السياحة

 وبالتعاون مع مؤسسة مسار ابرهيم الخليل تم تنظيم دورة إسعاف أولي

 للمرشدين السياحي/ وقد 3قت نجاح مبهر، حيث انها ضرورية جداً للمرشدين

.السياحي/ خصوصا الذين ينظمون رح4ت ا.شي

 ومن خ4ل العمل ا.شترك مع مسار ابراهيم الخليل حصلنا على منحة  من البنك

.الدولي الذي سيقدم دعمه لنا في رح4ت السير ا.قامة في فلسط/

 كما جرى هناك لقاءات مع وزارة السياحة الفلسطينية بهدف مناقشة برامجنا

.السياحية وإمكانية تطويرها

 اما في مجال السياحة من أجل ا.ستقبل والتي ينظمها مجلس السياحة والسفر

 العا.ي هذا العام في ابو ظبي في دولة ا2مارات العربية ا.تحدة فقد وصل مركز

   ولكن بالرغم من.سراج الى ا.نافسة على النهائيات للحصول على ا.رتبة ا3ولى

 عدم حصوله على ا.رتبة ا3ولى ا3 انه حصل على مرتبة متقدمة جدا. ويعتبر

 حصول ا.ركز على مثل هذه الجائزة نقلة نوعية في مسيرة ا.ركز الرائد في مجال

 السياحة البديلة منذ نحو ربع قرن حيث انه ا.ؤسسة الوحيدة في الشرق ا0وسط

 التي وصلت إلى هذه مرحلة النهائيات هذا العام لتنافس على هذه الجائزة مع

  دولة. وتعتبر هذه الجائزة انجاز46 شركة سياحية عا.ية ضخمة من 130

 فلسطيني هام حيث انه يعكس مدى تطور السياحة ا.سؤولة في فلسط/ والقدرة

على منافسة دولة متطورة في هذا ا.جال.

 وقد أقام مجلس السياحة والسفر العا.ي حقل خاص في أبو ظبي هذا ا3سبوع

 لتوزيع الجوائز على الفائزين تحت رعاية وزارة السياحة ا2ماراتية وشركة ا3تحاد

 للطيران ا2ماراتية بحضور العديد من وزراء السياحة والسفر في العالم ومدراء

 شركات سياحية عا.ية ومؤسسات سياحية عا.ية ورؤساء دول سابق/ حيث يعتبر

 هذا الحفل من اكثر ا3جتماعات السياحية العا.ية تاثيرا في مجال السياحة

.العا.ية 3نه ينقاس قضاية هامة في مجال السياحة

 وقد فاز مركز سراج عن عمله في السياحة ا.سؤلة التي تهدف إلى خدمة ا.جتمع،

.حيث تنافس مع شركات سياحية ضخمة

 ومن الجدير بالذكر أن هذه هي الجائزة الثانية التي يفوز بها ا.ركز حيث حصل

 على ا.رتبة الثانية في مسابقة السياحة ا.سئولة والتي أعلن عنها في لندن في

.شهر تشرين الثاني من العام ا.اضي

 ويساهم مشروع سراج في تحقيق احد أهم أهداف ا.ركز الفلسطيني للتقارب ب/

 الشعوب في جسر الهوة ب/ الشعب الفلسطيني وشعوب العالم بتعريف العالم

 على الثقافة والحضارة العربية الفلسطينية ا0صيلة، با2ضافة إلى انه يعتبر

 نشاط اقتصادي من الدرجة ا0ولى يدر الدخل على العائ4ت وا.رافق ا3قتصادية

 والسياحية ا0خرى في مختلف ا.ناطق الفلسطينية من خ4ل برامج ا.شي وركوب

 الدراجات الهوائية التي تتيح للسياح ا3جانب فرصة ا3لتقاء بالفلسطيني/
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 والتعرف على طبيعة حياتهم وعاداتهم وتقاليدهم مما يساهم بشكل كبير في كسر

 ا3فكار وا.عتقدات الخاطئة عن الشعب الفلسط/ التي تروجها بعض وسائل

.ا3ع4م العا.ية

  في ا3نتفاضة ا3ولى١٩٨٨كما ويساهم مركز التقارب والذي يعود تأسيسه لعام 

 في نشر ا3خبار وا.علومات باللغة ا3نجليزية على شبكة ا3نترنت لزيادة معرفة

العالم بالوضع في فلسط/.

٢٥ – ٢٣ 

كانون اول
٢٠١٣مهرجان ليالي الرعاة السادس 

 بالتعاون والشراكة مع مبادرة الدفاع ا.شتركة لجمعيتي الشبان

 والشابات ا.سيحية في بيت ساحور قام ا.ركز بتنظيم فعاليات

.٢٠١٣ كانون أول ٢٥ – ٢٣مهرجان ليالي الرعاة السادس من 

 وقدتم تنظيم ا.هرجان هذا العام في السوق القديم الذي تم ترميمه

.في وسط البلدة القديمة من قبل مركز حفظ التراث الفلسطيني

 وقد اشتمل ا.هرجان على العديد من الفعاليات الفنية والتراثية

 والتي شارك فيها فنانون فلسطينيون من مختلف انحاء الوطن

.با3ضافة الى فرقة من النرويج

  مع الفنانةTrondheim Soloistsفقد أحيت الفرقة النرويجية 

 البنا الليلة ا0ولى من ا.هرجان ت4ها عرض 0لعاب الفلسطينية ريم

 الخفة قدمه  الساحر الياس حزينة كما اشتمل ا.هرجان على فقرة

 خاصة ل4طفال قدمها مسرح الحارة على شكل مسرحية عن ا.ي4د

 في قاعة مدرسة الروم الكاثوليك تم تقديم الهدايا ل1طفال الذي بلغ

 طفل.٥٥٠عددهم نحو 

 وفي ا.ساء قدم الفنان الفلسطيني ثائر البرغوثي الذي اشتهر في

 ا3نتفاضة ا3ولى باقة من أغنياته التي كتبها ولحنها بنفسه ت4ه

 جوقة ا.درسة ا3نجيلية اللوثرية التي قدمة ترانيم مي4دية في ليلة

.ا.ي4د

 وفي اليوم الثالث اختتم ا.هرجان بمسيرة الشموع السنوية والتي

 "أضئ شمعة من أجل حق تقريراقيمت هذا العام تحت شعار 

"ا.صير

  شخص من ا.دينة وا.حافظة٢٠٠٠وقد شارك في ا.سيرة نحو 

 با3ضافة الى العشرات من ا3جانب الذين جاءوا الى بيت لحم

 للمشاركة في احتفا3ت أعياد ا.ي4د.  وعند وصول ا.سيرة الى موقع

 ا.هرجان في البلدة القديمة، استمع الحضور الى كلمة من ا3ستاذ

 ميخائيل رشماوي رئيس مجلس ادارة مركز التقارب، تحدث فيها عن

 هدف ا.سيرة وا.هرجان وعن ا.شاريع التي يقوم بها ا.ركز في
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ا.نطقة موجها نداء للشباب با3نخراط في فعاليات ا.ركز وانشطته.

دام استمر قرابة ”ت4 ذلك عرض فني مميز لفرقة الراب الفلسطينية  “ 

 الساعة وسط تشجيع الجمهور الذي بقي حى نهاية ا.هرجان رغم

.  البرد القارس

   رنا ابو فرحة رشماوي و راشيل: –عرفاء ا.هرجان في ا3يام الث4ث

الشوملي.  

 دو3ر١٤٠٠٠وقد بلغت التكلفة العامة للمهرجان حوالي 

:التمويل والرعايات

$٥٠٠٠الوطنية موبايل 

$٢٠٠٠بنك فلسط/ ا.حدود 

 شيكل٦١٠٠الرؤيا العا.ية 
 شيكل١٥٠٠سوبرماركت داون تاون 

الراعي ا3ع4مي تلفزيون ا.هد وراديو اورينت

  وتكفل$٢٥٠٠وقدمت مبادرة الدفاع ا.شتركة مساهمة مادية قدرها 

ا.ركز بتغطية ا.تبقي.

 دار ه4ل-مشروع ا.قر الجديد للمركز 

  اتفاقية ما بينه وب/ السيد٢٠١٣وقع ا.ركز في ايلول من العام 

دار ه4ل ومركز حفظ التراث الثقافي في ”جورج خضر ه4ل مالك  “ 

 بيت لحم تقضي بان يقوم مركز حفظ التراث بترميم دار ه4ل الكائنة

 في وسط البلدة القديمة على ان يستخدمها ا.ركز كمقر له .دة اثنا

 عشر عاماً منذ تاريخ است4م ا.ركز للعقار بعد انهاء جميع أعمال

الترميم فيه.

 وفور التوقيع باشر ا.ركز بالتنسيق مع مركز حفظ التراث 3نهاء

.وضع ا.خططات الهندسية للمشروع بما ي4ئم الحتياجات ا.ركز

 وبحسب ا.خطط سيكون هناك في الطابق ا3ول قاعة متوسطة

  موظف/، غرفة٣الحجم، مكتب استقبال، غرفة مكاتب تتسع الى 

 استوديو اما الطابق الثاني فسيحتوي على اربعة غرف جيدة

يمكن مستقب4 اغاقها وتحويلها الى غرفة  (الحجم ومطبخ و فرندا 

)ان لزم ا3مر.

 وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي ا.ركز لتخفيض ا.صاريف ا.تكررة

  ا3ف دو3ر امريكي في ا3عوام١١٠حيث سيوفر ا.ركز ما 3 يقل عن 

 ا3ثنا عشر القادمة حيث ان ا.ركز لن يدفع بدل ايجار طوال هذه

ا.دة.

٧-
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بعيون شابة ”مشروع  ”

-UNبتمويل من صندوق الشباب في برنامج  ا3مم ا.تحدة للسكان  

Habitat Urban Youth Fundيقوم ا.ركز بتنفيذ برنامج بعيون  

 شابة والذي يهدف الى تدريب مجموعة من الشباب على كيفية

 استخدام معدات التصوير والتحرير 3نتاج اف4م قصيرة تعبر عن

افكارهم ومعتقداتهم في امور تهم ا.جتمع الفلسطيني بشكل عام.  

 ويتضمن ا.شروع ايضا تدريبات في مجال ا.ناصرة مهارات

 ا3تصال واساليب البحث البسيطة التي تمكن ا.جموعة من الوصول

   ويشارك في.الى ا.علومات على ا3نترنت وغيرها بشكل أفضل

  من الشباب الذكور وا3ناث من منطقة بيت لحم ( )١٠التدريب 

 عام.٢٢ – ١٦تتراوح اعمارهم ما ب/ 

  ومن ا.توقع ان٢٠١٣وقد بدأء العمل في ا.شروع من شهر اكتوبر 

 ٣ حيث سيقوم ا.شاركون بانتاج ٢٠١٤ينتهي في شهر نيسان 
اف4م قصيرة و ث4ث مقاطع صوتية تحمل رسائل مجتمعية مهمة.

$ ٢٠،٠٠٠التكلفة ا3جمالية للمشروع 

ا.جموعة الشبابية

 بناءً على توصية الهيئة ا3دارية وا.شاورات التي جرت في العام

  مع بعض ا3عضاء ا.ؤسس/ للمركز والحريص/ على٢٠١٢

 استمراريته، قام ا.ركز باعطاء اولوية لتشكيل مجموعة شبابية على

 ان يتم العمل على تقديم تدريبات مختلفة للمجموعة لزيادة وعيهم

وتوجيههم ل4هتمام بمجتمعهم وتعزيز الهوية  الوطنية لديهم.

   با3ضافة الى ذلك تحفيزهم للقيام با3عمال التطوعية وا.جتمعية

لزيادة انخراطهم وانتماءهم .جتمعهم ووطنهم.

 ولذلك يقوم ا.ركز بتنظيم لقاءات شبه اسبوعية للشباب رياضية،

.ثقافية واحيانا ترفيهية لتشجيعهم على ا3ستمرار في البرنامج

  شاب وفتاة من٢٠ وقد بلغ عدد ا.شارك/ في البرنامج حوالي 

 مدينة بيت ساحور.  وقد قامت هذه ا.جموعة بدور كبير في

 ا.ساهمة في التنظيم والتنسيق .هرجان ليالي الرعاة السادس هذا

العام بشكل تطوعي.

 ويشرف على ا.جموعة الزميل ماهر قسيس والذي تم توظيفه في

.٢٠١٣ا.ركز اعتبارا من ا آب 
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 اوقات

 مختلفة من

العام

نشاطات وفعاليات مختلفة

  مجموعة من الزوار٢٠عقد ا.ركز خ4ل العام لقاءات مع حوالي 

 ا3جانب واطلعهم على الوضع السياسي في الب4د وا3نتهاكات

 التي تقوم بها اسرائيل شكل مستمر ضد  الشعب الفلسطيني

 وا3عتداءات على ا3راضي وا.ياه واحكام الحصار على قطاع غزة

 وغيرها.  وفي العادة يقدم ا.ركز شرحا تفصيليا عن ا.ركز وعن تاريخ

 تاسيسه وابرز النشاطات والفعاليات التي قام بها ا.ركز على مدار

 عاما ا.اضية.٢٦الـ 

 كما شارك ا.ركز بشكل فعال في انجاح دوري عائ4ت بيت ساحور

 وهو نشاط رياضي تنظمه مجموعة من أبناء بيت ساحور يهدف

 الى تشجيع الرياضة ب/ الشباب با3ضافة الى كونه نشاط

 اجتماعي يساعد توفير مناخ جيد للشباب ل4لتقاء والتنافس

.الشريف

التوصيات

 بعد النجاح التي حققته مجموعة الشباب في مهرجان ليالي الرعاة

 وا3زدياد ا.لحوظ .ساهمتهم في العمل التعاوني في البلدة فاننا

 نوصي با3ستمرار في العمل مع هذه ا.جموعة مع زيادة عددها

 .وذلك لتوسيع نطاق التأثير لهذه ا.جموعة على ا.جتمع ا.حلي

 حيث يجب التركيز على تعزيز الدور ا3جتماعي للشباب ورفع

مستوى ا.سؤولية والحس الوطني لديهم.

 وعليه يجب العمل على مشاريع تطور من قدرة الشباب ومن

 مهاراتهم ليصبحوا قادرين على التواصل مع شباب من مختلف

 انحاء العالم للتعريف بالقضية الفلسطينية وحشد التأييد لقضية

.شعبنا العادلة
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