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تعاونت م� ّؤ�س�سة هيرن�ش ُبل ،من خالل
مكتبيها يف فل�سطني والأردن ،مع خم�س
م� ّؤ�س�سات �شريكة وهي :احلقّ يف اللعب،
م� ّؤ�س�سة �أطفال احلرب هولندا (،)WCH
م� ّؤ�س�سة �سوا  -ك ّل الن�ساء م ًعا اليوم
الزراعي
العربي للتطوير
وغدً ا ،املركز
ّ
ّ
(�أكاد) ،وم� ّؤ�س�سة �آرت الب؛ لإطالق امل�شروع «النهو�ض بحقوق الن�ساء
والأطفال امله ّم�شني يف القد�س ال�شرق ّية» املم ّول من ّ
أوروبي ،وذلك
االتاد ال ّ
يف الأ ّول من �أيلول�/سبتمرب  .2014ي�ستم ّر امل�شروع حتّى �آب�/أغ�سط�س ،2017
م�شروعا طويل الأمد م�ص ّم ًما لتقوية قدرات املجموعة امل�ستهدفة يف
كونه
ً
الدفاع عن حقوقها الإن�سان ّية وال�سيا�س ّية ،وذلك من خالل حت�سني الفر�ص
االجتماع ّية والنف�س ّية-االجتماع ّية واالقت�صاد ّية والثقاف ّية ،ومن خالل تعزيز
رفاه و�سالمة الأطفال وال�شباب والن�ساء امله ّم�شني يف القد�س ال�شرق ّية املحت ّلة.
ت�شمل ن�شاطات امل�شروع ،من بني �أمور �أخرى ،برامج تدريب ّية للفنون املرئ ّية
موجهة �إىل ال�شباب ،وبرامج دعم للرياد ّيات وللم�شاريع الن�سو ّية متناهية
ّ
ال�صغر .وي�شمل � ً
أي�ضا التوعية بخ�صو�ص العنف �ض ّد املر�أة وبخ�صو�ص حقوق
ً
الن�ساء ،وامل�ساعدة النف�س ّية ودعم الأطفال .ف�ضل عن ذلك ،يو ّفر امل�شروع
دع ًما لنوادي ال�شباب وامل� ّؤ�س�سات املجتمع ّية ال�صغرية.
زوروا موقع امل�شروع على الإنرتن:تhttps://ps.boell.org/en/advanc� :
ing-rights-vulnerable-palestinian-women-and-children-east-jerusalem

وتابعونا على الفي�سبو:ك:
lem.hbs/?fref=ts
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�https://www.facebook.com/WomenRightsJerusa

ور�شة عمل بداية امل�شروع

م� ّؤ�س�سة هيرن�ش ُبل
م� ّؤ�س�سة هيرن�ش ُبل لها باع طول يف �إدارة امل�شاريع الكبرية
ومتويلها وتن�سيقها .ويف هذا امل�شروعّ ،
تتول امل� ّؤ�س�سة قيادة
امل�شروع املم ّول من ّ
أوروبي «النهو�ض بحقوق
االتاد ال ّ
الن�ساء والأطفال امله ّم�شني يف القد�س ال�شرق ّية».
ولهذه الغاية تقوم امل� ّؤ�س�سة بالتن�سيق احلثيث مع ال�شركاء
اخلم�سة يف امل�شروع لإحراز النجاح يف تنفيذ امل�شروع وحتقيق �أهدافه وغاياته .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
أوروبي ،وجتري
ت�صدر امل� ّؤ�س�سة الرئي�سية ن�شرة م ّرتني يف ال�سنة تن�شر فيها �آخر �أخبار امل�شروع ال ّ
درا�سة لو�ضع املجموعات ّ
اله�شة يف القد�س ال�شرق ّية ،مع الرتكيز على الن�ساء والأطفال.
وكجزء من ن�شاطات امل�شروع ،تقدّم م� ّؤ�س�سة هيرن�ش ُبل الدعم للفعال ّيات ال�صغرية التي ّ
تنظمها
امل� ّؤ�س�سات املجتمع ّية ال�شريكة التي ان�ض ّمت م� ّؤخ ًرا �إىل هذا امل�شروع الأوروبي ،وذلك من خالل توفري
منح فرع ّية .يهدف هذا ال�شقّ من امل�شروع �إىل تعزيز قدرات امل� ّؤ�س�سات املجتمع ّية والأهل ّية ال�صغرية
يف القد�س ال�شرق ّية ،حيث تعمل هذه امل� ّؤ�س�سات يف ظ ّل ظروف غاية يف ال�صعوبة ،ولأنّ عملها حا�سم
يف حتقيق الرفاه ويف حماية حقوق الإن�سان للتج ّمعات املح ّل ّية امله ّم�شة .وقد اختريت �سبع م� ّؤ�س�سات
لتن�ضم �إىل �شبكة امل�شروع وهي :مركز القد�س للن�ساء ،م� ّؤ�س�سة املرتقى لل�س ّيدات ،جمع ّية
ّ
الرازي للثقافة واملجتمع ،جمع ّية �شباب البلدة القدمية ،جمعية نربا�س القد�س
اخلا�صة ،م� ّؤ�س�سة �صابرين للتنمية الف ّن ّية ،ومركز �سبافورد
خلدمة ذوي االحتياجات
ّ
ّ
للأطفال .الفعال ّيات والن�شاطات التي تقوم بها هذه امل� ّؤ�س�سات ال�شريكة تغطي جملة من الق�ضايا
االجتماعي،
واملوا�ضيع والفئات امل�ستهدفة ،من مثل حمالت التوعية �ض ّد العنف على �أ�سا�س النوع
ّ
اخلا�صة ،متكني الن�ساء ،التدريبات الف ّن ّية ،وغريها الكثري.
�إدماج ذوي االحتياجات
ّ
موقع م� ّؤ�س�سة هيرن�ش ُبل على الإنرتنت:
للمزيد من املعلومات ،يرجى االتّ�صال بـ :ماريا فرا�سكو maria.fraskou@ps.boell.org
https://ps.boell.org/en
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حفل توقيع املنح ال�صغرية

ّ
المركز العربي للتطوير
ّ
الزراعي (أكاد)
أوروبي ،يعمل مركز (�أكاد) على متكني الن�ساء الرياد ّيات من املهارات الرئي�س ّية يف �إدارة
يف �إطار امل�شروع ال ّ
الأعمال ،وي�ساعدهنّ على اكت�ساب الثقة يف تطوير م�شاريع �صغرية تعاون ّية م�ستدامة ،وي�ساعدهنّ يف الدخول �إىل
أ�سا�سي من خالل متكينهنّ من مهارات حيات ّية
الأ�سواق املح ّل ّية لبيع خدماتهنّ /منتجاتهنّ  .ويتح ّقق هذا ب�شكل � ّ
املهني والدعم املا ّ
يل.
خمتلفة ،وتوفري التدريب ّ
املجتمعي
ولهذه الغاية ،يتعاون مركز (�أكاد) مع عدد من امل� ّؤ�س�سات املجتمع ّية منها :جمع ّية مركز برج اللقلق
ّ
الن�سوي-الثوري
يف البلدة القدمية ،جمع ّية دومري اخلري ّية للغجر يف القد�س التي مق ّرها يف �شعفاط ،واملركز
ّ
�سلوان .من خالل امل�شروع حت�صل الن�ساء على ا�ست�شارات حول اجلدوى االقت�صاد ّية للم�شاريع املد ّرة للدخل.
يتم توفري املنح الفرع ّية للم� ّؤ�س�سات ال�شريكة بهدف تطوير وحدات م�شاريع �صغرية مثل ال�صناعات الغذائية
كما ّ
وتوفري الأطعمة للمنا�سبات ،و�صالونات التجميل ،وامل�شاريع الزراع ّية ال�صغرية يف املدن وغريها .هذا ويدعم
الفل�سطيني ،وعلى بناء
الن�سائي
ت�شجع على توليد فر�ص عمل يف قطاع الأعمال
مركز (�أكاد) املبادرات التي ّ
ّ
ّ
القدرات يف هذا القطاع وتطويره .كما ي�س ّهل املركز احل�صول على فر�ص التمويل لإن�شاء من�ش�آت اقت�صاد ّية
�صغرية.

موقع مركز (�أكاد):
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http://www.acad.ps/index.php

للمزيد من املعلومات حول املركز ،يرجى االتّ�صال بـ:

info@acad.ps

عر�ض طالب ال�سنه ا�ﻷ وىل مل�ؤ�س�سة ارت ﻻب بعنوان «غري معنون».

آرت الب

�آرت الب م� ّؤ�س�سة حديثة الن�ش�أة اتّخذت من القد�س ال�شرق ّية مق ًّرا لها .وقد انطلقت من جتربة قام بها ف ّنانون
إبداعي.
ومهن ّيون رغبوا يف الت�شارك يف م�ساحة العمل وخلق م�سارات جديدة للتوا�صل والتبادل ال ّ
و�ضمن هذا امل�شروع املم ّول من ّ
أوروبي ،يعمل �آرت الب على م�ساعدة الطلبة ال�شباب على تطوير
االتاد ال ّ
مهاراتهم الف ّن ّية ،مع الرتكيز على الت�صوير الفوتوغرا ّ
يف� ،صناعة الأفالم ،رواية الق�ص�ص ،وكذلك التوع ّية
املهني
الثقاف ّية ،وذلك من بني �أمور �أخرى .ي�سهم امل�شروع يف تعريف الف ّنانني ال�شباب على املجتمع الف ّن ّي
ّ
املح ّل ّي والدو ّ
يل ،وعلى الت�شبيك معه .و�سيم ّكنهم هذا الدعم من التق ّدم لفر�ص عمل ف ّن ّية وتقن ّية خمتلفة،
كما �سي�ساعدهم على �ضمان تنمية اقت�صاد ّية م�ستدامة .وعليه ،من خالل رفع قدراتهم املهن ّية على مدار
اخلا�صة بهم ،لي�س على
� 3سنوات ،ف�إنّ الف ّنانني ال�شباب �سيتم ّكنون من رفع القدرة الت�سويق ّية االقت�صاد ّية
ّ
خا�ص مل�شاركة ال�شا ّبات املقيمات يف
امل�ستوى املح ّل ّي وح�سب ،بل على م�ستوى الإقليم ك ّله .وقد �أويل انتباه ّ
واملهني لهنّ  ،وكذلك هدف
االقت�صادي
القد�س ال�شرق ّية نظ ًرا �إىل احلاجة املدركة لزيادة خيارات التدريب
ّ
ّ
أنثوي يف املدينة.
�إبراز ال�صوت ال ّ

موقع �آرت الب/http://www.artlabjerusalem.org :
�صفحة �آرت الب على الفي�سبوكhttps://www.facebook.com/artlabjerusalem :
للمزيد من املعلومات عن �آرت الب ،يرجى االتّ�صال بـinfo@artlabjerusalem.org :
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اﻻحتفال باليوم العاملي للمر�أة يف برج اللقلق

ّ
الحق في اللعب

أوروبي ،حيث �سرت ّكز على تقدمي خدمات الدعم
م� ّؤ�س�سة احلقّ يف اللعب هي م� ّؤ�س�سة �شريكة يف امل�شروع ال ّ
النف�سي-االجتماعي ّ
اخللقة للأطفال وال�شباب ،وعلى تنظيم الن�شاطات الرتفيهية لهم ،وذلك بهدف زيادة
ّ
فر�صهم يف التع ّلم ويف التط ّور من خالل م�ساحات اللعب ،التي ُ�ص ّممت لتمكني الأطفال ذوي الإعاقات والفتيات
� ً
أ�سا�سا من خالل بناء قدرات
أي�ضا من ا�ستخدامها .وميكن حت�سني النوع ّية ورفع م�ستوى القدرة على الو�صول � ً
ّ
ّ
يتم �سنو ًّيا �إجراء
ذوي العالقة على م�ستوى املجتمع املدين ،مثل امل� ّؤ�س�سات املجتمع ّية واملدار�س واملعلمنيّ .
تقييمات دقيقة من �أجل اختيار ال�شركاء املنا�سبني ،وتقوم م� ّؤ�س�سة احلقّ يف اللعب �سنو ًّيا باختيار عدد كبري من
النوادي ال�شباب ّية/الريا�ض ّية لتقدمي الدعم لها ،وذلك بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطين ّية.
احلموي،
من هذه النوادي :نادي �شباب العيزر ّية ،نادي �شباب �أبو دي�س ،مركز العيزر ّية للثقافة والتعليم -
ّ
جمع ّية جيل الأمل يف العيزر ّية ،نادي �شباب �شعفاط ،اجلمع ّية العرب ّية للمعاقني حرك ًّيا ،نادي �شباب �سلون ،مركز
الأمرية ب�سمة ،وغريها.
عالوة على ذلك ،يتح ّقق دمج الأطفال وال�شباب والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من خالل ترميم املرافق وامل�ساحات،
ويتم العمل � ً
أي�ضا على زيادة الوعي لدى ال�شباب واملجتمع
حاجة ملحة له يف القد�س ال�شرق ّيةّ .
وهذا �أمر ظهرت ّ
خا�صة يف هذا العمل وي�ضمن
على ح ّد �سواء بالق�ضايا املتع ّلقة بحقوق الطفل ،حيث �إنّ هذا �أم ًرا له �أه ّم ّية ّ
ا�ستمرار الأثر على املدى البعيد.
موقع م� ّؤ�س�سة احلق يف اللعب:
للمزيد من املعلومات عن م� ّؤ�س�سة احلق يف اللعب ،يرجى االتّ�صال بـ :ديانا خملوف:

http://www.righttoplay.com/Pages/default.aspx

dmakhlouf@righttoplay.com
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يوم للمرح تنفيذ م�ؤ�س�سة احلق يف اللعب

ّ
مؤسسة سوا
ً
ً
ّ
كل النساء معا اليوم وغدا

أوروبي هو دعم الن�ساء والفتيات �ضحايا العنف القائم على �أ�سا�س النوع
دور م� ّؤ�س�سة �سوا يف امل�شروع ال ّ
االجتماعي ،و�أولئك املع ّر�ضات خلطر املعاناة من هذا العنف،من خالل تقدم الدعم النف�سي واملعلومات � ً
أي�ضا.
ّ
ي�أتي هذا الدور كجزء من اجلهود املبذولة لإن�شاء �آل ّيات حماية ورفع الوعي بحقوق الن�ساء ،التع ّرف على العنف
االجتماعي ،واحليلولة دون وقوعه .ويو ّفر برنامج العيادة املتنقّلة الذي تديره
القائم على �أ�سا�س النوع
ّ
م� ّؤ�س�سة �سوا ن�شاطات للتوعية والدعم يف املناطق البعيدة وامله ّم�شة التي ي�صعب فيها احل�صول على م�صادر
االجتماعي� ،أو على املعلومات.النف�سي
الدعم
ّ
ّ
النف�سي ل�ضحايا العنف ،وللأفراد
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إنّ م� ّؤ�س�سة �سوا تعكف منذ �سنة  1998على تقدمي الدعم
ّ
الذين يعانون من م�شاكل نف�س ّية-اجتماع ّية ،من خالل مركز االتّ�صال الذي تديره امل� ّؤ�س�سة با�ستخدام �آخر ما
تو�صلت �إليه تكنولوجيا االتّ�صاالت ل�ضمان تقدمي خدمات ف ّعالة ،وتوثيق �شامل للحاالت جمي ًعا .ويح�صل مركز
االتّ�صال هذا على دعم من امل�شروع ،بهدف زيادة عدد االتّ�صاالت و�ضمان تقدمي الدعم للمحتاجني �إليه.
االتّ�صال بـ ّ 121
معفي من الر�سوم .ويف �إطار ن�شاطات امل�شروع التي
اخلط ال�ساخن للح�صول على امل�ساعدة ّ
تقدّمها م� ّؤ�س�سة �سوا ،ف�إ ّنها ت�صل �إىل عدد كبري من الن�ساء ،والرجال ،مبا فيهم �سائقو احلافالت يف القد�س
ال�شرق ّية ،الذين ي�شاركون يف جل�سات التوعية بحقوق املر�أة ،والذين باتوا �أكرث ح�سا�س ّية ب�ش�أن طرق الوقاية
املوجه �ض ّد الن�ساء والفتيات.
والتعامل مع العنف ّ
موقع م� ّؤ�س�سة �سوا/http://www.sawa.ps/en :

للمزيد من املعلومات ،يرجى االتّ�صال بـ :لينا �صالح،
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lina@sawa.ps

جل�سات توعوية تنفيذ م�ؤ�س�سة �سوا

ّ
مؤسسة أطفال
الحرب هولندا
ّ
التدخالت املجتمع ّية يف الأر�ض الفل�سطين ّية،
لدى م� ّؤ�س�سة �أطفال احلرب هولندا خربة طويلة يف تنفيذ
حيث ت�ستخدم منهج ّية فريدة من نوعها ت�ساعد على رفع م�ستوى ال�صمود وال�صالبة لدى الأطفال يف
املناطق املت�ض ّررة بالنزاع.
ّ
أوروبي ،ف�إنّ امل� ّؤ�س�سة تركز على جل�سات لتعليم الأطفال مهارات حيات ّية ،حيث
ويف �إطار امل�شروع ال ّ
ّ
يتع ّلمون التعامل مع عواطفهم ،وبناء العالقات مع �أقران لهم ومع �أ�شخا�ص بالغني ،كما يتعلمون
التخطيط للم�ستقبل .ولإحراز النجاح وحتقيق الهدف و�ضمان �إحداث �أثر بعيد املدى ،تعقد امل� ّؤ�س�سة
�سنو ًّيا �شراكات مع م� ّؤ�س�سات جمتمع ّية منتقاة بعناية ،تتعاون معها يف برامج لبناء القدرات يف الأحياء
امله ّم�شة يف القد�س ال�شرق ّية .على �سبيل املثال ،خالل ال�سنة الثانية من تنفيذ امل�شروع ،د�أبت امل� ّؤ�س�سة
إبداعي،
على التعاون مع ثالث بنى جمتمع ّية حم ّل ّية هي :املركز
ّ
الن�سوي الثوري�-سلوان ،ومركز مدى ال ّ
ومركز الب�ستان ،وذلك لتعزيز ال�صمود وال�صالبة بني الأطفال وجمتمعاتهم .وت�ضمن �سيا�سة �سالمة
الطفل التي و�ضعتها امل� ّؤ�س�سة تطبيق �أعلى معايري ال�سالمة خالل ن�شاطات امل�شروع ،وذلك مع �أعمال
التجديد التي تقوم بها �سنو ًّيا يف امل� ّؤ�س�سات املجتمع ّية ال�شريكة ،بهدف �ضمان تو ّفر بيئة �آمنة ومنا�سبة
للأطفال الفل�سطين ّيني.
موقع �أطفال احلرب هولنداhttp://www.warchildholland.org/occupied-palestinian-territory :

للمزيد من املعلومات عن م� ّؤ�س�سة �أطفال احلرب هولندا ،يرجى االتّ�صال بـ� :سحر �سموم على،

Sahar.Smoom@warchild.nl
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ّ
نتائج ومحطات مشروعنا:
و�صل امل�شروع �إىل الآالف من الن�ساء الفل�سطين ّيات والأطفال والعائالت من املجتمعات ّاله�شة
وامله ّم�شة يف القد�س ال�شرق ّية.
خالل امل�شروع ،مت ّكن عدد �أكرب من الأطفال وال�شباب ،مبن فيهم الفتيات والأطفال ذوي الإعاقات،خم�ص�صة
النف�سي
من احل�صول على خدمات الدعم
االجتماعي وعلى م�ساحات �آمنة ومرافق ّّ
ّ
للأطفال.
ال�صحة وال�سالمة ،كما اكت�سبت مئات الن�ساء
تل ّقت �آالف الن�ساء والفتيات الدعم بخ�صو�صّ
االجتماعي والثقة بالنف�س.
مهارات التمكني
ّ
وقامت الكثري من الرياد ّيات املقد�س ّيات بتح�سني ظروفهنّ املعي�ش ّية من خالل فتح م�شاريع �صغريةجماع ّية.
واكت�سب عدد كبري من ال�شباب مهارات ف ّن ّية مهن ّية ،وا�ستطاعوا احل�صول على فر�ص للتعليموالعمل يف املجال الف ّن ّي.

مت ا�صدار هذه الن�شرة بدعم من االحتاد الأوروبي .ان حمتوياث هذه الن�شرة ال تعرب
بال�ضرورة عن ر�أي االحتاد االوروبي.

إصدار
ُ
مؤسسة هينرش بل مكتب فلسطين/األردن
رام الله  -فلسطين 6 ،شارع تل الزعتر
تلفون٠٠٩٧٢ ٠٢ ٢٩٦ ١١٢١ :
بريد الكترونيinfo@ps.boell.org :
للمزيد من المعلومات يرجى االنضمام الى صفحة المشروع:

www.facebook.com/WomenRightsJerusalem.hbs/

