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٢٠١٤

تقييم النفع العام الذي توفره الجمعية أو الهيئة
األهداف الرئيسية الجمعية أو الهيئة
أوال:

تنمية قدرات الشباب  /تطوير عالقات التعاون بني الفلسطينيني وشعوب العالم وتعزيز روح
العمل التطوعي والخدمة املجتمعية

ثانيا:

الدفاع عن القضية الفلسطينية في املحافل الدولية والعمل من أجل الدفع باتجاه اقامة سالم
عادل ودائم في املنطقة
وصف الية تنفيذ االهداف
تنفيذ برامج تدريبية بهدف بناء قدرات الشباب في املجتمع املحلي
توفير املعلومات الالزمة عن الوضع في فلسطني على شبكة االنترنت
التعاون مع املؤسسات الدولية واملحلية وتشجيع السفر إلى فلسطني

املشاكل التي واجهتها الجمعية

االلية التي اتبعت لحل الجمعية

املشاكل تتلخص في شح املوارد املالية
لتغطية املصاريف االدارية.

العمل على تقليل املصاريف التشغيلية وانشاء
مشاريع مدرة للدخل

جهات التمويل :في العامني املاضيني )( 2014 - 2013
ﺍاﻟﻜﻨﻴﯿﺴﺔ ﺍاﻟﻤﺎﺛﻮﺩدﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻤﺘﺤﺪﺓة United Methodist Church - USA
ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕت ﺍاﻟﻜﻮﻳﯾﻜﺮﺯز ﺍاﻟﻜﻨﺪﻳﯾﺔ Canadian Friends Service Committee
A La Calle – Italy
) Rimini Municipality – Italy (via A La Calle
UN-Habitat, Urban Youth Fund
Pilgrimage People - UK
أفراد مناصرين من دول مختلفة من العالم

اسم البنك  /الفرع

رقم الحساب

.1

بنك االستثمار الفلسطيني – بيت ساحور

2

بنك فلسطني املحدود – بيت لحم

2

٠٧٨٢٤٤
٣٩٣٦٦٠

النشاطات التي قامت بها املؤسسة في السنة السابقة:
-١

مشروع الحان السالم
وهو مزيج من النشاط الثقافي وفكرة لتمكني الشباب في
نفس الوقت ،حيث يتم فيه تدريب مجموعة من الشباب
والشابات الفلسطينيني على العزف على االالت املوسيقية
التالية ،العود ،الكمان ،الساكسفون وااليقاعات.
يساعد البرنامج أيضا ً على بناء شخصياتهم وإعطاءهم
دورا ً أكثر فعالية في املجتمع.
يقوم الطالب بدفع رسوم رمزية ال تزيد عن  ١٣٠شيكل في
الشهر مع األخذ بعني االعتبار عدم حرمان أي من الطالب
من املشاركة في البرنامج بسبب عدم التزامهم بالدفع ان
تعذر ذلك.
املشروع ممول بشكل جزئي من بلدية  Riminiفي ايطاليا
عن طريق مؤسسة  A La Calleااليطالية زمن مؤسسة
 Pilgrimage Peopleفي اململكة املتحدة
استمر البرنامج في استقطاب اعداد من الشباب بني سن
العاشرة حتى سن  ٢٠وتقديم التدريب املوسيقي لهم.
وفي الوقت الراهن يقوم املشرفون على البرنامج
بتحضير مجموعة جديدة لالشتراك في الفرقة املوسيقية
بسبب انشغال اعضاء الفرقة القدماء بالتوجيهي.
يستفيد من البرنامج حاليا حوالي  ٧٥طالب وطالبة
وعلى مدى السنوات االربع املاضية استفاد من
البرنامجاكثر من  ١٢٠شخص بشكل مباشر.
وقد تم تنظيم عرض خاص لجميع الطالب يوم السبت
 ٢٢تشرين الثاني في قاعة مدرسة الروم الكاثوليك ،حيث
قام الطالب بعزف مقطوعات موسيقية قصيرة على االالت
التي تدربوا عليها خالل الفترة املاضية .وقد حضر
الفعالية عدد كبير من أهالي الطالب واصدقاءهم .وقد
استمرت الفعالية ملدة ساعتني.
والهدف الرئيس من هذه الفعالية هو زيادة التواصل مع
االهل باطالعهم على ما تم انجازه من قبل اطفالهم خالل
فترة تدريبهم في البرنامج باالضافة الى تشجيع االطفال
املشاركني على العزف على املسارح وكسر الحاجز بينهم
وبني الجمهور.
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التاريخ

الشركاء

منذ العام
٢٠٠٩
حتى االن

A La Calle
بلدية
ريميني –
ايطاليا
Pilgrima
ge
People
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فعاليات الحرب على غزة

تموز  -آب

قامت املجموعة الشبابية بعدة فعاليات خالل العدوان
االجرامي على قطاع غزة شملت املشاركة الفاعلة في
االحتجاجات حيث كانت املجموعة الشبابية هي املجموعة
االولى التي تقوم لتنظيم وقفات احتجاجية في مدينة بيت
ساحور ثم تبعتها املؤسسات والفصائل الحقا .وقد شاركت
املجموعة بتنظيم اليقل عن  ١٠وقفات احتجاجية في منطقة
سوق الشعب رافعني خاللها الشعارات املنددة بالعدوان
االسرائيلي املجرم على أهلنا في قطاع غزة.
كما قامت املجموعة بجمع التبرعات العينية وبشكل خاص
املالبس وارسالها الى قطاع غزة .كما شارك املركز عن طريق
املجموعة الشبابية مع جمعية الشبان املسيحية في بيت
ساحور في تنظيم وجمع التبرعات العينية لقطاع غزة ضمن
حملة قافلة الحياة والتي تم من خاللها ارسال شحنتني من
املياه وااللبسة واملواد الضرورية االخرى عن طريق مؤسسة
Medical Aid for Palestine – MAP
وقد استخدمت املجموعة الشبابية مواقع التواصل االجتماعي
للترويج لحملة جمع التبرعات والوقفات االحتجاجية بنجاح.
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مشروع ”بعيون شابة”
بتمويل من صندوق الشباب في برنامج االمم املتحدة
للسكان  UN-Habitat Urban Youth Fundقام
املركز بتنفيذ برنامج بعيون شابة والذي يهدف الى
تدريب مجموعة من الشباب على كيفية استخدام معدات
التصوير والتحرير النتاج افالم قصيرة تعبر عن افكارهم
ومعتقداتهم في امور تهم املجتمع الفلسطيني بشكل
عام.
وتضمن املشروع ايضا تدريبات في مجال املناصرة
مهارات االتصال واساليب البحث البسيطة التي تمكن
املجموعة من الوصول الى املعلومات على االنترنت
وغيرها بشكل أفضل .وقد شارك في التدريب  ١٠من
الشباب ) الذكور واالناث ( من منطقة بيت لحم تتراوح
اعمارهم ما بني  ٢٤ – ١٦عام.
وقد بدأء العمل في املشروع من شهر اكتوبر  ٢٠١٣وتم
اختتامه بحفل تخريج للطالب يوم  ١١تموز  ٢٠١٤في
4

تشرين
االول ٢٠١٣
لغاية تموز
٢٠١٤

قاعة الصوص في بيت ساحور.
وقد قام املشاركون بانتاج  ٣افالم قصيرة و ثالث مقاطع
صوتية تحمل رسائل مجتمعية مهمة تركزت حول مقاطعة
البضائع االسرائيلية واملخدرات .وقد تم عرض االفالم
واملقاطع الصوتية خالل حفل التخريج ومناقشتها مع
الحضور .ثم جرى توزيع الشهادات على املشاركني.
وقد بلغت التكلفة االجمالية للمشروع  $٢٠،٠٠٠تم
تغطيتها من برنامج صندوق الشباب في االمم املتحدة.
4-

مركز الشرق األوسط الدولي لالعالم IMEMC NEWS
يستمر مركز الشرق االوسط الدولي لالعالم النتاج االخبار من
فلسطني باللغة االنجليزية ،وباستمراره ،تستمر الضائقة
املالية لهذا املشروع باالزدياد ،حيث ان التمويل الذي يحصل
عليه املشروع غير كافي لتغطية نفقاته .وميكن ان يكون قرار
اغالق هذا املشروع من الناحية املحاسبية سليم اال انه ليس
كذلك من الناحية التأثيرية .حيث ان هذا املشروع يحقق أحد االهداف
الرئيسية التي أقيم املركز على اساسها وهي تعريف العالم بالقضية
الفلسطينية وايصال االفكار واملعلومات الصحيحة للعالم حول فلسطني
والفلسطينيني.
وقد شهد عدد قراء املوقع االخباري للمشروع قفزة نوعية خالل الحرب على
غزة حيث وصل اجمالي عدد زوار املوقع الى  ٤٥٠الف خالل االيام الخمسني
للعدوان على غزة .حيث ارتفع معدل الزوار في اليوم من  ٢٥٠٠قبل الحرب
الى  ٢٥الف خالل الحرب وعاد وانخفض الى  ٥٠٠٠يوميا بعد الحرب اي
بزيادة قدرها عشرة أضعاف خالل الحرب وزيادة ثابتة بعد الحرب بنسة
 ٢٠٠باملائة.
اما خالل العام  ٢٠١٤باملجمل فقد تم زيارة املوقع حوالي مليون مرة من قبل
 ٧٠٠الف قارئ مما يعني ان ما نسبته  ٪٣٠من الزوار عادوا لزيارة املوقع
وهي نسبة جيدة جدا ً.
واملقارنة الحقيقية للموقع تكون بمقارنة النصف الثاني من العام ٢٠١٣
)حيث بدأ موقع غوغل برصد بيانات املوقع االخباري فقط منذ نهاية حزيران
 .(٢٠١٣فقد بلغ عدد الزوار من  ١تموز لغاية  ٣١كانون أول  ٢٠١٣نحو ١٢٢
الف زائر بواقع  ١٧٠الف زيارة بنسبة  ٪٣٠زوار متكررين .اما النصف
الثاني من العام  ٢٠١٤فقد بلغ عدد الزوار  ٥٨٠الف بواقع  ٨٠٠الف زيارة
بنسبة  ٪٢٨زوار متكررين وهي زيادة نوعية.
في نهاية العام  ٢٠١٤انضم الى فريق العمل في املوقع االخباري الزميلة
املتطوعة اليكساندرا حلبي ،وهي فلسطينية االصل عملت لفترة مع االمم
املتحدة وهي تسكن حاليا في الواليات املتحدة .وستعمل اليكساندرا على
املساعدة في تجنيد التمويل املشروع االعالمي.
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مركز سراج – دائرة السياحة البديلة
مشروع البنك الدولي مع مسار ابراهيم الخليل:
لقد حصل تحالف مسار ابراهيم على منحة مالية من
البنك الدولي بقيمة ) 124,000دوالر ( يهدف إلى
التطوير االقتصادي في املناطق املهمشة والضعيفة.
وبما أن املركز هو احد الشركاء في تحالف مسار
ابراهيم من خالل دائرته السياحية – مركز سراج فقد تم االتفاق ان يعمل
مركز سراج على التسويق للمشروع وبشكل خاص الرحالت األسبوعية .وقد
وضع سراج خطة تسويق تهدف الى الوصول للمعارض السياحية العاملية.
كما سيعمل سراج بحكم الخبرة املتراكمة على تحسني نوعية الخدمة التي
تقدمها املجتمعات التي تستضيف املشاركني في الرحالت.
ولهذا فقد تم توظيف شخصني ليقوما بهذه املهام وهما السيدة سهير غانم-
صبابا من بيت ساحور والسيدة يوتا كوتوالس من قبرص .ينتهي هذا
املشروع في شهر آذار .٢٠١٦

املجموعات السياحية:
لقد استضاف سراج تحو  ٣٥مجموعة سياحية خالل العام  ٢٠١٤من دول
مختلفة من العالم اغلبهم منها على سبيل املثال ال الحصر الواليات املتحدة
األمريكية ،فرنسا ،سويسرا ،ايطاليا والسويد وبريطانيا .وقد بلغ مجموع
األفراد الذين دخلوا فلسطني ضمن هذه املجموعات نحو  ١٠٠٠شخص .وقد
تنوعت برامج هذه املجموعات ،فمنها من كانوا ضمن رحلة حج متعددة
األديان ،والبعض منهم كانوا مجموعات الطالب والبعض األخر مجموعات
مشي .وبغض النظر عن نوع وهدف املجموعة فقد حصل الجميع على
فرصة للتعرف عن قرب على الوضع في فلسطني واستطاعوا أن يروا
بأعينهم اإلجراءات اإلسرائيلية التعسفية وانتهاكات حقوق اإلنسان اليومية
التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بشكل مستمر وممنهج.

باإلضافة إلى ذلك وبالتعاون مع جامعة بيت لحم ،نفذ سراج برنامج صيف
فلسطني للعام  ٢٠١٤والذي يشجع الزوار األجانب إلى القدوم إلى فلسطني
والتعايش مع الشعب الفلسطيني وتعلم الثقافة الفلسطينية واللغة العربية
وغيرها من األمور التي تقرب هؤالء الناس من الشعب الفلسطيني وتجسر
الهوة بينهم وبيننا مما يخدم بشكل مباشر فكرة التقارب بني الشعوب .كما
نظم املركز عددا كبيرا من رحالت املشي ضمن مشروع مسار ابراهيم والتي
شارك فيها محليني وأجانب بعضهم يعيش ويعمل في فلسطني وبعضهم
جاء خصيصا من أجل الرحلة .وقد بلغ عدد املشاركني في الرحالت نحو
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 ٣٤٥شخص خالل العام .٢٠١٤

املشاركات في املعارض السياحية
شارك مركز سراج ممثال بمديره ميشيل عوض ومنسق املركز جورج صليبا
رشماوي في أربع معارض هذا العام .ففي آذار  ٢٠١٤شارك سراج في
معرض برلني الدولي للسفر) (ITBوفي أيار في معرض ميالنو للتجارة
العادلة في ايطاليا وفي تشرين األول في القمة الخاصة باملغامرات في
ايرلندا وأخيرا في تشرين الثاني في معرض السوق التجاري العاملي في
لندن ) .(WTMوبالطبع فان الهدف الرئيسي من املشاركة في مثل هذه
املعارض الدولية هو التشبيك والترويج للبرامج والخدمات السياحية التي
يقدمها مركز سراج في فلسطني باإلضافة إلى توعية الجمهور الغربي
وبالتحديد العاملني في القطاع السياحي عن أهمية هذه الخدمات وتأثيرها
على املجتمع املحلي وتنميته.
كما شارك سراج في ورشة عمل في األردن ركزت على التعلم أكثر عن رحالت
املشي واإلقامة مع العائالت املحلية وكيفية تطويرها وتحسني الخدمات
املقدمة خاللها.
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مهرجان ليالي الرعاة السابع ٢٠١٤

من

بيروت أحمد قعبور في افتتاح مهرجان
ليالي الرعاة السابع و فرقة الدام كانت

في االختتام.
للعام السابع على التوالي ينظّم مركز التقارب بني الشّعوب
بالتعاون مع برنامج املناصرة لجمعيتي الشبان والشابات
املسيحيّة مهرجان ليالي الرّعاة برعاية بلدية بيت ساحور و
مؤسسة أوكسفام مشروع من الحقل الى السوق و مؤسسة
الرؤية العاملية وذلك في ساحة وقاعة مدرسة الرّوم الكاثوليك
/بيت ساحور مدّة ثالثة أيّام ،وقد تضمّن املهرجان عدّة فقرات
فنيّة وتراثيّة .
اليوم األوّل :افتتاح املهرجان بتقديم عريفتي الحفل ايناس
سلسع ودينا عيسى رشماوي  ،ودقيقة صمت ثمّ قامت فرقة
كشّافة الرّعاة بعزف النشيد الوطني الفلسطيني  ،وبعدها
ألقى السّيد نضال أبو الزّلف كلمة برنامج املناصرة حيث ركّز
على استمرار تنظيم هذا املهرجان وعلى أمله بزوال االحتالل
وقيام دولتنا الفلسطينيّة  ،ثمّ قام سعادة رئيس بلدية بيت
ساحور بإلقاء كلمة وجّه فيها شكره الجزيل ملنظمي هذا
املهرجان رغم وجود مشاكل تغطية تكاليف االحتفال  ،وعبّر عن
أمله بأن تُقام في بيت ساحور قاعة مُغلقة تنظّم فيها
النشاطات املختلفة التي تحييها مؤسّسات البلدة .
و املفاجئة هذا العام كانت بكلمة افتتاح املهرجان من بيروت
للفنان أحمد قعبور عبر شبكة التواصل االجتماعي بالصوت
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برنامج
املناصرة
املشترك
لجمعيتي
الشبان
والشابات
املسيحية –
بيت
ساحور
)مبادرة
الدفاع
املشتركة
سابقا(

والصّورة حيث وجّه كلمة مؤث ّرة من لبنان إلى أهالي بيت
ساحور وإلى شعب فلسطني والذي يحتفي بأعياد امليالد رغم
كل ما يواجهونه منكبت واضطهاد من قبل االحتالل
االسرائيلي  ،والفنّان أحمد قعبور مطرب ملتزم غنّى للوطن
ولإلنسان ومن أغانيه املشهورة )أناديكم( ويا نبض الضفة
ويا رايح صوب بالدي .
ومن ثمّ قامت فرقة الشّيخ إمام بتقديم وصالت غنائيّة رائعة
للشيخ إمام من كلمات الشّاعر أحمد فؤاد نجم  ،ومن ثمّ فرقة
مل ّة وهي فرقة ضمّت العديد من فنّاني املنطقة وبمشاركة
املطرب يعقوب شاهني .
أمّا اليوم الثّاني فقد كان يومًا لألطفال حيث قدّم مسرح ديار
مسرحية جميلة لهم ومن ثمّ أدخل املهرجان سكيني وميني
البهجة لقلوب األطفال بألعاب وحركات جميلة  ،ومن ثمّ وُزّعت
الهدايا على ما يقارب الخمسمئة طفل.
أما اليوم الثالث فقد انطلقت مسيرة الشعوب السنوية والتي
تنظّم مِن قِبَل مركز التقارب منذ أكثر من خمسة وعشرين عامًا
وكان شعار هذه املسيرة )التضامن مع الشعب الفلسطيني وقد
شارك في املسيرة جمعٌ غفير من أهالي البلدة يتقدّهم كل من
رئيس البلدية ورؤساء املؤسسات والقوى الوطنيّة حيث
توجّهت إلى ساحة مدرسة الرّوم الكاثوليك  ،ومن ثمّ ألقى
السيد جورج نمر رشماوي كلمة املركز حيث ركّز على نشاطات
املركز  ،وقد كُرّم الداعمني للمهرجان وهم  :بلدية بيت ساحور،
مؤسسة اوكسفام البريطانية ،مؤسسة الرؤيا العاملية ،والراعي
االعالمي للمهرجان شبكة معا االخبارية.
ثمّ عرضت فرقة باقون دبكات شعبيّة رائعة  ،بعدها قامت فرقة
الدام بعرض بعض أغانيها امللتزمة التي تتطرق الى الحريات
االجتماعية واوضاع الفلسطينيني داخل االخط االخضر
وغيرها.
وقد بلغت قيمة التمويل الذي حصل عليه املهرجان كما يلي
 -١اوكسفام البريطانية  -مشروع من الحقل الى السوق:
 ٢٥٠٠دوالر
 -٢بلدية بيت ساحور ٢٤٠٠ :دوالر
 -٣مؤسسة الرؤيا العاملية ٦٠٠٠ :شيكل )حوالي  ١٥٠٠دوالر(
 -٤افراد ومناصرين :حوالي  ٣٠٠٠دوالر )عن طريق االنترنت(
وقد تكفل املركز وبرنامج املناصرة املشترك بتغطية باقي
التكاليف.
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مشروع املقر الجديد للمركز  -دار هالل
انهى مركز حفظ التراث الثقافي في بيت لحم اعمال
الترميم في دار هالل الواقعة في وسط البلدة القديمة
حيث ستصبح املقر الجديد للمركز في االعوام االثني
العشرة القادمة بناءً على االتفاقية املوقعة مع املالك
السيد جورج هالل من جهة ومركز حفظ التراث الثقافي
من جهة أخرى بشهادة بلدية بيت ساحور.
وبحسب املخطط سيكون هناك في الطابق االول قاعة
متوسطة الحجم ،مكتب استقبال ،غرفة مكاتب تتسع الى
 ٣موظفني ،غرفة استوديو اما الطابق الثاني فسيحتوي
على اربعة غرف جيدة الحجم ومطبخ وفرندة مسقوفة
سيتم استغاللها لتصبح مكاتب.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي املركز لتخفيض
املصاريف املتكررة حيث سيوفر املركز ما ال يقل عن ١١٠
االف دوالر امريكي في االعوام االثنا عشر القادمة حيث
ان املركز لن يدفع بدل ايجار طوال هذه املدة.
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التوصيات
بعد النجاح التي حققته مجموعة الشباب في مهرجان
ليالي الرعاة واالزدياد امللحوظ ملساهمتهم في العمل
التعاوني واالنخراط املجتمعي في البلدة وبخاصة في
اثناء الحرب على غزة ،فقد أصبح جليا تأثير مشاركة
هذه املجموعة وانخراطهم في املركز .ولذلك يجب العمل
باستمرار على ضم عناصر جدد للمجموعة وتوسيعها
بشكل مدروس وتوسيع الفعاليات التي تقوم بها
املجموعة مثل االنشطة الرياضية والي تساهم بشكل
كبير في ابقاء الشباب في أجواء املركز مما يساعدهم
بشكل كبير على التعاطي مع االمور املجتمعية وايجاد
املساحة املالئمة للقيام بدورهم كشباب في املجتمع .كما
نوصي باالستمرار في املشروع االعالمي وذلك بسبب
الحاجة العالم مستقل موجه الى الجمهور الغربي يقدم
خدمة اخبارية عن الواقع في فلسطني ،مع التأكيد على
الحاجة املاسة لرفد هذا املشروع بمصدر دخل يمكنه من
االستمرار ماليا حتى ال يستمر بتشكيل عب« مالي على
املؤسسة.
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الثقافي –
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