
نسعى للتغيير ونتميز بالتأثير
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شكر خاص 
يعود الفضل ي إنجازات مركز الرايا للعطاء الكريم للمانحن، الداعمن، وجميع أصدقائنا.

نتقدم بالشكر الجزيل لكافة امانحن ، آملن باستمرار العمل معهم بمهنية واحراف.

نساء من أجل القدس



تأسس مركز الرايا كمؤسسة غر هادفة للربح عام 1991 من 
قبل جمعية مروع الرعاية ي قلب البلدة القديمة ي القدس، ي 
منطقة إسراتيجية تدعى عقبة الرايا والتي ا تبعد عن امسجد 

اأقى امبارك وا عن كنيسة القيامة إا بضعة أمتار، و تعتر 
هذه امنطقة من أكثر امناطق فقراً واحتياجاً ومن أكثرها تواجداً 
لاستيطان اإرائيي. ولقد تم إنشاء امركز تلبية للحاجة املحة 
لتعزيز التواجد العربي ي القدس والبلدة القديمة بهدف تحسن 

أوضاع السكان الثقافية وااجتماعية والتعليمية وااقتصادية 
وامساهمة ي الحد من آثار السياسات اإرائيلية الرامية لتهويد 

امدينة. يؤمن امركز بأهمية دور اأرة ي التغير امجتمعي 
لذلك يستهدف النساء، اأطفال، والشباب منذ ما يزيد عى 

العرين عاماً من خال الرامج التوعوية، التدريبية امختلفة ي 
محاولة لخلق أرة مقدسية أكثر وعياً وقوة محافظاً عى وجوده 

واستمرارية عطائه وسمعته الطيبة رغم كافة التهديدات التي 
تواجهها امؤسسات امقدسية من قبل ااحتال .

الرسالة: إيماناً منا بأهمية التعلم 
والربية الشاملة وبرورة إحداث التغير 

ي امجتمع، نحن مركز الرايا لخدمة 
امجتمع، مؤسسة مجتمعية تعمل من قلب 

البلدة القديمة ي القدس عى تطوير امهارات 
الحياتية* خاصة للمراة والطفل والشباب 

من خال برامج التوعية والتعليم الغر 
الرسمي بالتعاون والتشبيك مع مؤسسات 

العمل امجتمعي امختلفة .

من نحن
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* امهارات الحياتية: هي امهارات الشخصية 
وااجتماعية الازمة للفئة امستهدفة للتعامل بثقة أكر 
و اقتدار مع أنفسهم ومع امجتمع، وللتعامل اإيجابي 

مع تحديات الحياة اليومية، و تحمل امسؤولية عن 
اأفعال الشخصية و تفادي حدوث اأزمات وخلق 

آليات للتعامل مع اأزمات عند حدوثها.

الرؤيا: مجتمع مقدي يعيش بكرامة



المؤسسون
د. رجائي بصيلة 

ابن مدينة اللد امغرب، عاش 
تجربة الطرد الجماعي أهاي 

بلدته عام 1948، دّرس اأدب 
اانجليزي ي جامعة انديانا ي 
الوايات امتحدة إى أن تقاعد 

وكرس وقته لتأليف الشعر 
ويعمل حالياً عى نر كتابه 

“ذكريات طفولة فلسطينية”.
هزّته أحداث مأساتنا ي عام 1967 فقام بمراسلة اأصدقاء 

وامعارف ومن هنا تبلورت فكرة كفالة اأطفال من اأر التي 
تررت من الحرب وا نزال حتى يومنا هذا نعمل من خال 

مروع الرعاية عى مساعدة هؤاء اأطفال وهم ي كنف أرهم.
يعتر الدكتور بصيله اأب الروحي لجمعية مروع الرعاية 

ومركز الرايا لخدمة مجتمع.

فاطمة أبو السعود

“إبنة القدس، أفنت 
حياتها ي خدمة 
فلسطن وأهلها، 
نشطت مقاطعة 

امدارس والبضائع 
اارائيلية، عملت 

عى تأسيس مدارس 
ااوقاف، ونفذت 

مروع الرعاية لأر الفلسطينية ومروع الغزل 
للصوف البلدي بمساعدة سيدات وآنسات القدس 

الفاضات. ونشطت كذلك ي النضال الوطني وكتابة 
العرائض، وكان آخر اعمالها أن قامت مع زمياتها 
ماجدات القدس عى تأسيس مركز الرايا لخدمة 

امجتمع، ولكن امرض اقعدها عن تتمة بقايا مهامها 
النضالية وااجتماعية.”

القيم  
	  الشفافية    

	 النوعية والجودة  
	  امشاركة  

	  اانتماء  
	  االتزام 

	  الحق بالعيش الكريم 
	   التمييز

أسماء أعضاء الهيئة اإدارية 
الحالية 2016-2013

	 نهلة العسي
	 رقية ادكيدك

	 نهى نشاشيبي
	 سرة صندوقة
	 رحاب اأخر

	 ايناس احمد حامد
	 رحاب كالوتي

	 دنيا آغا
	 ريم عسي
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المحتويات

كلمة امركز 

أعداد امستفيدين خال 2013

أهم انجازات امركز 2013

خطة اسراتيجية تساهم ي تحقيق رسالة امركز

مقر امركز مجهز ومؤثث

مركز الرايا يطور منهجيات عمل محددة ونوعية للتدخل مع الفئات امستهدفة 

انجازات دائرة التنمية وبناء القدرات

انجازات دائرة التوعية وامنارة 

الراكات 

التطوع 

أطفالنا.. تواصل امتد لسنوات



تحية مقدسية،

لم تكن مسرة مركز الرايا لخدمة امجتمع سهلة منذ إنشائه 
فلقد تزامن افتتاحه بتاريخ 1991/1/14 وطبول حرب الخليج 

اأوى تقرع.  قامت الحرب وكان لها أثر كبر عى امنطقة 
بشكل عام وعى فلسطن بشكل خاص حيث فرض منع التجول 

وتعطلت امدارس فكان مركز الرايا املجأ اآمن أطفالنا ولطلبة 
امدارس ي البلدة القديمة. ومن هذه التجربة اأوى أدركت 

القائمات عى امركز وطاقم العاملن فيه أهمية وجود امركز ي 
هذه امنطقة الحساسة ومدى حاجة محيطه من اأر امقدسية 
وامدارس واأطفال إى مؤسسة تتلمس احتياجاتهم وتقوم عى 

تنفيذ وتطوير الرامج التي تلبي تلك ااحتياجات.
فخال سنوات عمله استطاع امركز تحديد أولوياته للعمل بناًء 
عى خرة تراكمية كبرة اعتمدت عى العمل امبار مع الفئات 

امستهدفة وتلمس احتياجاتهم الناتجة عن تراجع كبر ي 
وضعهم ااجتماعي، ااقتصادي، الثقاي والتعليمي.

وقد كان عام 2013 عاما مفصلياً ي مسرة امركز حيث شهد 
العديد من امتغرات الهامة التي أعطت امركز بعداً واضحاً 

للعمل ومكنته من تحديد أساسيات عمله مع الفئات امستهدفة 
ي القدس. هذه اأساسيات التي تبلورت ضمن خطة اسراتيجية 

جديدة تم العمل عليها بعد مراجعة للخطة السابقة وتحديد 
هيكلية جديدة تتضمن توجها برامجياً واضحاً يسعى إحداث 

تغير إيجابي ي امجتمع من خال اعتماد التوعية كمقدمة 
والتمكن كمحصلة نهائية عر العمل الراكمي امتواصل مع 

الفئات امستهدفة والركيز ي العمل عى عنار أساسية للتغير 
والتي من أهمها التعليم الذي يعد  بكافة أشكاله الرسمية والغر 
رسمية من أهم العنار ي عملية التنمية والتغير، وقد تبن أن 
اانهيار اممنهج للتعليم ي القدس من أهم ااسباب التي فاقمت 
امشاكل ااجتماعية والثقافية وااقتصادية، فمعدل الترب من 
امدارس ي القدس يزيد عى %40 قبل إنهاء امرحلة الثانوية، 

هذه النسبة سوف تستمر ي اارتفاع اذا لم تعالج مسبباتها 
التي تتمثل بوجود بيئة مدرسية غر مائمة، فهناك أعداد 

كبرة من الطاب ي صفوف ضيقة، مناهج غر مائمة مستوى 
الطاب، اتباع أساليب تقليدية غر ممتعة ا تساعد الطاب عى 

ااستيعاب، عدم وجود حصص امنهجية ي امدارس، وجود 
مدرسن غر مائمن لهذه امهنة التي تتطلب قدرة عى اابداع 

واتباع اسراتيجيات خاصة مع الطاب تعتمد عى وضعهم 
ااجتماعي والنفي وغر ذلك من امشاكل التي ا يتم التعامل 

معها بشكل شموي. هذا يتطلب جهوداً مكثفة وجماعية وخطة 
واضحة يتم فيها تناول جميع امشاكل وتبادل الخرات ووضع 

حلول لها بشكل تكامي من خال ضم جميع الجهات العاملة ي 
هذا امجال.

كذلك فقد تم الركيز عى  امهارات الحياتية للفئات امستهدفة 
التي تبن أيضاً من خال العمل بأن الفئات امستهدفة تفتقر 

إليها خاصة تلك التي تساعد عى صقل شخصية الفرد وتطور 

كلمة المركز

السيدة هيام عليان 
امديرة التنفيذية

السيدة نهلة العسي
رئيسة مجلس اإدارة
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الجانب النفي والعاطفي الذي يمكنه من مواجهة التحديات 
وإيجاد الخيارات امائمة للعيش ي ظل اأوضاع الصعبة ي 

القدس مثل التعبر، التحليل، القدرة عى حل امشاكل، التفكر 
النقدي وغره،  علماً بأن معظم هذه  امهارات  يتم اكتسابها من 

خال اأرة وامدرسة ي سن مبكرة ولها بالغ ااثر ي تحديد 
مسارات الشخص ومستقبله. 

إن إيمان امركز برورة العمل من خال هذين العاملن الهامن 
مع الفئات امستهدفة له استحقاقات كبرة كون ذلك يتطلب وقتاً 

وجهداً كبرين ومهارات خاصة للعاملن ي الوقت الذي يتطلع 
فيه اممولون والداعمون اى نتائج ريعة ملموسة اامر الذي ا 

يمكن تحقيقه بوقت قصر عند العمل عى تغير توجه وبناء مع 
اانسان العامل اأهم ي عملية التغير والتنمية. 

ان موقع امركز الهام وقدرته عى مواصلة عمله بالرغم من 

التحديات امختلفة التي تتعلق بالقوانن اارائيلية ، امستوطنن 
او التمويل قد ساعده عى كسب ثقة الناس ومكنه من بناء  

راكات مهمة مع العديد من امؤسسات واممولن مما ساهم ي 
تعزيز رؤيته التي تتمحور حول  تمكن اانسان امقدي من 

العيش بكرامة.
أخراً ا بد من الركيز عى أن اانسان امقدي هوالعامل 
ااهم وان ما يتم عمله ليس له قيمة اذا تم استثناء العمل 

عى الجانب البري لتعزيز القدرة عى الصمود والبقاء. هذا 
يتطلب إعادة النظر ي عملية التمويل واأهداف امنشودة منها 

وااعتبارات اأولية للممولن وطريقة عمل امؤسسات ورؤيتهم 
حول احتياجات امجتمع  امقدي الرورية من أجل الحفاظ 

عى القدس مدينة عربية ذات تراث عريق يتم تغيره بشكل 
ممنهج.... فنحن ي سباق مع الزمن !  



امجموع برنامج التوعية  برنامج الدعم 
اأكاديمي ااجتماعي

برنامج التمكن 
النسوي 

برنامج ادب 
ااطفال   

الفئة

399 158 101 0 140 مجموعات أطفالنا 
1128 569 171 0 388 اطفال بامدارس
450 286 18 129 17 نساء +أهاي
117 0 117 0 0 شباب 

ايام مفتوحة
57 0 0 57 0 نساء

981 0 981 0 0 اطفال
3132 1013 1388 186 545 امجموع

22 10 5 0 7 عدد امدارس 

المستفيدون

2508507117
شابسيدةطفل/ة

خال العام 2013 استطاع امركز أن يستهدف
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إنجازات العام 2013

خطة استراتيجية تساهم                     
في تحقيق رسالة المركز

مقر المركز مجهز ومؤثث

مركز السرايا يطور منهجيات 
عمل محددة ونوعية للتدخل مع 

الفئات المستهدفة

مركز السرايا يحقق قفزة نوعية 
في التشبيك مع مؤسسات



شهد العام 2013 البدء بتنفيذ الخطة ااسراتيجية لثاثة 
أعوام )2013-2015( التي أعتمدت التوجه الرامجي ااعامي 

كتوجهات اسراتيجية لعمل امركز، واعتمد خالها هيكلية 
تنظيمية جديدة والتي ترتب عليها دوائر إدارية وبرامجية: 

) الدائرة اإدارية وامالية، تنمية اموارد والعاقات العامة، 
التنمية وبناء القدرات، التوعية وامنارة( لتساهم ي تنفيذ 

ااسراتيجيات وتحقيق أهداف امركز امختلفة، ومن الجدير 
ذكره أن هذه الخطة جاءت نتاج عمل تشاركي ضم اموظفن 

وأعضاء الهيئة اإدارية وعدد من أصدقاء امركز وامؤسسات 
الريكة باإضافة إى الفئات امستهدفة.

من أهم ما ترتب عى إعداد الخطة ااسراتيجية ما يي: 
تعين فريق إداري داعم وريك ي إدارة امركز بجانب  1 .

امديرة التنفيذية مؤلف من ) مدراء للدوائر امختلفة 
بااضافة إى امسؤولة عن تنمية اموارد والعاقات العامة(  

مما يعني توزيع الصاحيات وامسؤوليات التي تزيد من 
الفاعلية وامرونة اإدارية.

تطوير خطط تنفيذية للدوائر  2 .

امختلفة، وتطوير خطط تنفيذية 
للرامج امختلفة ) برنامج التوعية، 

مركز امصادر، التمكن النسوي، 
الدعم اأكاديمي ااجتماعي، أدب 

اأطفال(.
تطوير نماذج التقارير الدورية  3 .

والسنوية للمستويات التنظيمية 
امختلفة.

تطوير التوجه الرامجي من  4 .

خال العمل عى تطوير تعريفات، 
محاور التدخل، أدوات القياس، 
روط اانتساب،   والسياسات 

وااجراءات لكل برنامج.  
تطوير نماذج تقييم اأداء  5 .

السنوي.
تطوير سلم رواتب يتائم مع  6 .

ااحتياجات وامهام الوظيفية الجديدة 
للعمل.

تعديل نظام اموظفن، اأوصاف  7 .

الوظيفية، وعقود العمل بما يتائم 
والقوانن السائدة.

خطة استراتيجية تساهم في تحقيق رسالة المركز
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بتمويل من برنامج إعمار البلدة القديمة / مؤسسة التعاون أنهى مركز 
الرايا أعمال الرميم للبنى التحتية  مقره والتي استمرت عاماً كاماً، 

كما وأنهى كافة اأعمال امدنية والكهربائية امتعلقة به، وأضاف أنظمة 
امراقبة وكشف الحركة وأنظمة الصوت والحريق، كما تم اانتهاء من 

مقر المركز مجهز ومؤثث

12

أعمال التجهيز والتأثيث لكافة غرفه وساحاته بتمويل 
مشكور من الصندوق العربي  لإنماء ااقتصادي و 

ااجتماعي والقنصلية الريطانية وجمعية نساء من أجل 
القدس. 

بعد الرميم

بعد الرميم

قبل الرميم

قبل الرميم
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بعد الرميم قبل الرميم



طور مركز الرايا خال العام 2013 آليات العمل مع اأطفال، 
النساء والشباب وعمل عى توثيقها بشكل مفصل تحدد 

اسراتجيات ومحاور التدخل مع كل فئة مستهدفة، باعتماد 
خرة وتجربة مركز الرايا الراكمية، نتج عن هذا العمل 

إطاراً مفاهيمياً واضحاً لرامج امركز الخمسة ) التوعية، مركز 
امصادر، التمكن النسوي، أدب ااطفال، برنامج الدعم اأكاديمي 

ااجتماعي( يشمل:  
تطوير تعريف امهارات الحياتية امعتمد ي مركز الرايا،  1 .

وتحديد امهارات الحياتية التي سيتم التدخل عى أساسها 

مركز السرايا يطور منهجيات عمل محددة 
ونوعية للتدخل مع الفئات المستهدفة

بما يحقق رسالة امركز ورؤيته .
تطوير وثائق الرامج امختلفة ) مضامن الرامج، محاور  2 .

العمل، اسراتيجيات التدخل، اأنشطة امنفذة، السياسات 
واإجراءات(.

تطوير أدوات قياس للرامج امختلفة.  3 .

وبامحصلة تم العمل عى إعداد وإصدار أدلة برامجية لثاثة 
برامج ) التمكن النسوي، الدعم اأكاديمي ااجتماعي، أدب 

اأطفال(.
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مركز الرايا برورة تفعيل دوره ي يؤمن 
التأثر والتغير امجتمعي وبرورة 

العمل امتقدم ي سبيل خدمة امجتمع 
الفلسطيني عامة وامقدي خاصة،  لذلك بادر امركز بإنشاء 
شبكة عاقات مع عدد من امؤسسات الدولية وامحلية بهدف 

تبادل الخرات ودعم عمل امركز، تنوعت الراكات ما بن 
راكات مع مؤسسات تمويلية مانحة، راكات مع مؤسسات 
لتبادل الخرات وتنفيذ أنشطة وراكات مع مؤسسات محلية 

لتنفيذ مشاريع مشركة باإضافة إى التنسيق مع مؤسسات 
حكومية.

أواً: الراكات مع مؤسسات مانحة: 
1 .DIAKONIA مؤسسة دياكونيا

الصندوق العربي لإنماء ااقتصادي وااجتماعي  2 .

3 .COOPI مؤسسة كوبي اايطالية
4 .MAP مؤسسة العون الطبي للفلسطينن

مؤسسة التعاون  5 .

6 .DVV مؤسسة تعليم الكبار اأمانية
7 .UNDP مؤسسة ال
8 .NDC مركز تطوير امؤسسات اأهلية

القنصلية الريطانية  9 .

نساء من أجل القدس 10 .

جمعية الشبان امسيحية . 11 .

ثانياً: راكات مع مؤسسات لتبادل الخرات وتنفيذ أنشطة: 
تم التشبيك مع 23 مؤسسة مجتمعية محلية لتنفيذ نشاطات 

دوائر امركز امختلفة: معهد ادوار سعيد، مركز يبوس الثقاي، 
مدرستي فلسطن، مؤسسة فيصل الحسيني، امرح الوطني 

الحكواتي،  معاً، اإغاثة الزراعية،  شباب البلدة القديمة، مركز 
نسوي شعفاط، مركز نسوي الثوري، اتحاد الجمعيات الخرية، 

فتيات مقدسيات، العمل امجتمعي، نادي أبناء القدس، مركز 
اارشاد الفلسطيني، مؤسسة تامر، جمعية منتدى تطوير، جمعية 

مركز السرايا يحقق 
قفزة نوعية في 

التشبيك مع مؤسسات

الشبان امسيحية، جمعية الشابات امسيحيات، لجان العمل 
الصحي، مؤسسة الفكر، مركز الدراسات النسوية، ومركز مدى.

ثالثاً: راكات لتنفيذ مشاريع مشركة: 
جمعية مركز برج اللقلق  1 .

مؤسسة الرؤيا الفلسطينية  2 .

مدرستي فلسطن  3 .

معهد إدوارد سعيد للموسيقى 4 .

مؤسسة يبوس 5 .

جامعة بر زيت / معهد الصحة امجتمعي  6 .

رابعاً: التنسيق مع مؤسسات حكومية:
التشبيك مع مديرية الربية والتعليم لتنفيذ أنشطتنا ي  1 .

امدارس وبالتاي التنسيق مع 22 مدرسة ي القدس.
التشبيك مع وزارة العمل لرخيص قسم التجميل. 2 .

التواصل مع مزاورة الربية والتعليم بهدف ادماج أدب  3 .

اأطفال بشكل رسمي ي مدارس القدس.
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دائرة التنمية وبناء القدرات

دائرة التوعية والمناصرة

قاعدة تطوعية للشباب 
المقدسي

إنجازات اأقسام
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دائرة التنمية وبناء القدرات

الدائرة اى البناء عى قدرات تسعى 
اأفراد امستفيدين بهدف تنمية 
وتمكن ااتجاهات واممارسات 

للمهارات الحياتية ، من خال العمل الراكمي مع مجموعات 
محددة لفرات طويلة امدى تقوم عى التجربة، النمذجة التفاعل 

والتبادل، يتم تقديمها أفراد ضمن معاير خاصة بهدف تحسن 
نوعية حياتهم. 

يؤمن امركز برورة النهوض باأرة امقدسية وبدور النساء 
الفاعل ي ذلك، حيث عمل منذ بداية تأسيسه عى تمكن امرأة 

امقدسية عر برامج تطورت ضمن حاجة تلك النساء ي محاولة  
لفتح اآفاق أمامهن واتاحة الفرصة لهن لتحسن مستواهن 

اأكاديمي، امهني والشخي من خال برامج التمكن الشخي 

وتوكيد الذات، برامج محو اأمية، والتعليم اموازي،  باإضافة إى 
برامج التعليم امهني التجميل، اأكسسوارت، التطريز وغرها.

ي عام 2012 أسس مركز الرايا برنامج الدعم اأكاديمي 
ااجتماعي الذي يستهدف الطاب من عمر 7-11 سنة، بهدف 

رفع مستواهم اأكاديمي وتحسن سلوكياتهم ااجتماعية ي 
محاولة للتقليل من نسبة الترب من امدارس، ينفذ الرنامج 

امتطوعون من جامعات فلسطينية مختلفة تلقوا كافة التدريبات 
الازمة والتي تؤهلهم للعمل مع اأطفال.

ينفذ امركز منذ عام 2004  برنامج أدب اأطفال والذي هدف 
أساساً إى تشجيع القراءة وتحسن قدرات اأطفال اابداعية ، 

مستهدفاً اأطفال اأقل حظاً ي الوصول لخدمات وأطر إبداعية 
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لتنمية مهاراتهم الحياتية من خال أدب اأطفال كأداة فعالة ي 
تطوير قدرات اأطفال والتواصل معهم ورفع ثقتهم بنفسهم 

كما تطوير امواهب والقدرات اابداعية امختلفة من خال زوايا 
الدبكة، الغناء، الحكايا الشعبية، الدراما، والرسم.

يمكن حر النشاطات التي قامت بها  دائرة التنمية وبناء 
القدرات بالشكل التاي: 

سنة( ي اللقاءات الدورية  شارك 75 طفل/ة  )15-8. 1
لخمسة مجموعات ي برنامج أدب اأطفال داخل امركز، 
109 لقاء ركز عى تطوير امهارات الحياتية: ) النظافة 

الشخصية، التعبر عن امشاعر، مهارات ااتصال 
والتواصل( كما 171 لقاء ركز عى اكتشاف وتطوير 

امواهب اابداعية: )الدبكة، الدراما، الحكايا الشعبية، الكتابة 
اإبداعية، الغناء، العزف( من خال امشاركة بالزوايا 

اإبداعية.
شارك 65. 2 طفل ي أنشطة امخيمن الصيفين للفرة الواقعة 

ما بن 2013/6/15-2013/8/28 والتي تركزت 
فعالياته عى تعزيز مفهوم اإنتماء، تطوير موهبة الرسم، 

تطوير مواهب العزف والغناء، باإضافة إى تنفيذ رحات 
إى مناطق فلسطينية مختلفة.                               

 استفاد 388 طالب/ة من 49. 3 حصة أدب اأطفال ي سبعة 
مدارس مقدسية ) النظامية شعفاط، اأيتام أ، عمر بن عبد 

العزيز، الروضة الحديثة، رفات، الفتاة ج، الفتاة الشاملة( 
بهدف تطوير امهارات الحياتية واابداعية. )النظافة 

الشخصية، التعبر عن امشاعر، مهارات ااتصال والتواصل، 
القراءة، اإبداع الفني( 

سنة(  من خمسة  نفذ 66 لقاء بمشاركة 101 طالب/ة )11-7. 4
مدارس مقدسية ) أيتام ب، النهضة أ، ب، ج، الدوحة(  و 

37 متطوع/ة  من طاب الجامعات والكليات الفلسطينية 

) القدس بفروعها، بيت لحم ، برزيت، الكلية اابراهيمية( 
امختلفة ي برنامج الدعم اأكاديمي ااجتماعي شمل النادي 

امسائي فعاليات لتطوير امهارات اأكاديمية ي مواد اللغة 
العربية واانجليزية والرياضيات باإضافة اى العمل عى تطوير 

امهارات ااجتماعية والشخصية كالثقة بالنفس والتعبر عن 
امشاعر،  كما استفاد 57 طالب/ة من الحصص ااسبوعية 

للحاسوب وامكتبة من مدارس ) اأيتام ب، النهضة ب(. 
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استقطب 62. 5 متطوع جديد ي فرة استقطاب استمرت 
شهراً كاماً ي كافة الجامعات الفلسطينية .

شارك 65. 6 متطوع/ة ) القدامى والجدد( بتدريبات 
متخصصة لتأهيلهم للعمل مع الطاب حول وضع التعليم 

ي القدس، مراحل التطور والنمو، امجموعات، الدعم النفي 
وااجتماعي لأطفال، التطوير الذاتي للمرأة.

139. 7 سيدة شاركت بدورات برنامج التمكن النسوي: 

) التجميل، ااكسسوارات، التعليم اموازي، محو امية 
الحاسوب، توكيد الذات( 

نفذ سبعة أيام مفتوحة و ثاثة حفات ي مناسبات  8 .

مختلفة، استهدفت 923 طفل/ة مقدي ) يوم الطفل 
الفلسطيني، يوم الطفل العامي، سامتك سامتي، نكر 
سوا بحب وامان، اأمسية الرمضانية، يومن مفتوحن 
لرنامج الدعم اأكاديمي( ، بااضافة إى مشاركة 58 

طفل/ة بأسبوع القراءة )1-2013/4/7( التي تم تنفيذه 
ي أحواش البلدة القديمة وعرض من خاله قصص شعبية 
مختلفة، كما وشاركت 57 سيدة بيوم مفتوح تضمن زوايا 

مختلفة .

“انطاقاً من شعارنا نسعى للتغير ونتميز بالتأثر 
نسعى إى تمكن فئات امجتمع امحي بتلبية 

احتياجاتهم وتطوير مهاراتهم الحياتية ضمن أطر 
ثقافية وأكاديمية ومهنية ليتمتعوا بالثقة بالنفس، 

ليكونوا ريادين، قادرين عى خدمة مجتمعهم امقدي، 
وليشكلوا نموذجاً إيجابياً للشباب الفلسطيني” 

رانيا جار الله /مديرة الدائرة 





الدائرة إى تعزيز امعرفة تهدف 
بامهارات الحياتية التي تمس 
القضايا ااجتماعية والثقافية 

وتساهم ي تحسن نوعية الحياة من خال تسليط الضوء عى 
التحديات امختلفة التي تواجه امقدسين  وتوفر امصادر 

وامعلومات الازمة للتعامل مع هذه التحديات.  
يتلخص عملها خال فرة التقرير بما يي: 

435. 1 طالب/ة استفادوا من ورشات التعليم امهني الهادفة 

لرفع مستوى الوعي بأهمية التعليم امهني ي عر مدارس 
مقدسية بمجموع 350 ورشة.

طالب/ة استفادوا من ورشات التعليم امهني داخل  2 .133

امركز وي امراكز امجتمعية امحيطة )شباب البلدة القديمة، 
سبافورد، روضة الزهور، مركز نسوي الثوري(.

مشاركة 8. 3 موظفن ي تمثيل مرحية الدمى “مدينة 
اأحام”، والتي تهدف إى زيادة الوعي بالخيارات امهنية 

امتاحة لأطفال، عرضت عى 134 طالب/ة من طاب 
مدرستي )النهضة ب واايتام ب( داخل امركز، كما وعرضت 
ي احتفالية امركز بيوم الطفل العامي، ومن الجدير ذكره أن 

امرحية قد سجلت لتوزع عى مختلف امدارس امقدسية. 
286. 4 سيدة شاركت بورشات توعوية حول فن تعامل اآباء 

مع اأبناء، التعامل مع الضغوطات النفسية وااجتماعية ، 
إدارة امشاعر، أهمية التعليم امهني لأبناء، الثاسيميا، حق 

ااقامة.
25. 5 طفل شاركوا بورشة توعوية حول بدائل العنف.

تم تجميع كافة امراجع الداخلية وتصنيفها ي مركز  6 .

امصادر. 

نسعى من خال دائرة التوعية وامنارة إى ايصال خدمات امركز أكر عدد ممكن من 
امقدسين عر التطرق أهم القضايا امجتمعية والتي هي أساس التغير امنشود. 

منال غنيم “ مديرة الدائرة” 
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قاعدة تطوعية للشباب المقدسي

مركز الرايا بأهمية تعزيز يؤمن 
قيمة التطوع امجتمعية، وأهمية 
ودور الشباب ي خدمة وتطوير 

مجتمعاتهم، من هذا امنطلق استهدف امركز خال عام 2013 
- 117 طالب جامعي من مختلف الجامعات الفلسطينية 

ومختلف التخصصات بهدف تأسيس نواه تطوعية من الشباب 
امقدي .

 شارك امتطوعون بعدد من الورشات التدريبية بهدف تطوير 
مهاراتهم الحياتية وتأهيلهم للعمل امجتمعي كموضوعات 

مراحل نمو اأطفال ومميزات هذه امراحل، وضع التعليم ي 
القدس، الصحة النفسية وآليات الدعم النفي ااجتماعي، 

الذكاء الصفي، وسائل وأساليب التدرس، توكيد الذات 
وغرها،  عر خالها امتطوعون عن التطور الشخي 

وامهاراتي التي أحدثتها هذه التدريبات، حيث أضافت 
امتطوعة صفاء خليل: 

“ حياتي مسبًقا كانت عادية، وعند انضمامي للمركز ساهم 
ذلك بفتح صفحة جديدة حيث تعلمت كيفية التعامل مع 

اأطفال بشكل صحيح”.
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كما وقالت امتطوعة سوسن صالح:
“أصبحت أقدر قيمة التعلم و قوة التواجد مع اأطفال حيث 

نتعلم من اأطفال و نعلمهم.”

ي حن عرت امتطوعة اخاص أبو فرحة :
“قبل الرنامج لم أكن اؤمن بأنني أستطيع أن أترك أثر عى 

شخصية أي طفل، و ي هذا الرنامج قابلت أطفال أثروا عي  
وجعلوني أؤثرعى أطفال آخرين وأن أكون شخص له معنى”

وقال امتطوع محمد الرشق: 
“أنا كطالب خدمة اجتماعية، عند تعامي مع اأطفال لم يكن 
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لدي امعرفة الكافية بكيفية التعامل السليم معهم، و لذلك 
وقعت باأخطاء و تعلمت وأدركت بأنني يجب أ ن أ تقبل 

اأخطاء أنها تساعدني عى اكتشاف ذاتي حيث مسبًقا كنت 
ا اتقبل أخطائي  و لكنني تغرت”.

وأضافت امتطوعة ريم النابلي:
“من خال تعامي مع ااطفال حاولت الغاء الحدود بيننا، 
حيث يأتي ااطفال عى النادي و يعرون عن مشاكلهم و 

احتياجاتهم، و ذلك دليل عى أننا نجحنا بإلغاء الحدود بيننا 
و تمكنا من إيصال فكرة بأنهم يستطيعون التواصل معنا”.

من اانجليزي



“إن مركز الرايا أحدث فرقاً كبراً 
ي حياتي، استطعت من خاله 

اكتشاف مواهبي وتطويرها، 
استغال وقتي وتعزيز طموحي، 

والتعرف إى هذا العالم الكبر، وإى 
وطني ومجتمعي، أصبحت أعي 

حجم امسؤولية املقاة عى عاتقنا 
لتغير واقعنا إى اأفضل.

تعرفت من خاله عى الكثر من 
اأشخاص الرائعن الذين يعملون 

من أجل أطفال القدس، وأؤمن بأن 
ما يقومون به اآن سيكون له اأثر 

الكبر عى هؤاء اأطفال ي امستقبل 
وأتمنى بأن يتمكن مركز الرايا 
وطاقمه من الصمود ي ظل هذه 

الظروف الصعبة التي نعيشها وأن 
يستمروا ي إنشاء اأجيال الواعية 

التي تعطي أماً لغد أفضل.. “

سحر مسودة طفلة برنامج 
أدب ااطفال من  2004 حتى 

2010/ إحدى متطوعات 
امركز عام 2013
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Long Term Relationship with our Children

أطفالنا... تواصل امتد لسنوات



سمر ابو اسنينة - طالب برنامج أدب اأطفال من 
2004-2010 متطوع ي مركز الرايا 2013
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“Al-Saraya Centre played a vital role in my life! 

It helped me know the real me and explore my 

talents and improve them. I learnt how not to 

waste my time, and use it properly to draw my 

future and follow my ambition. I was able to know 

the reality of this world, my community and my 

homeland, and our responsibility to change them 

is huge. But with the help of the centre and its 

people it seemed so easy! I got the chance to know 

many people who work for the sake of children 

and I totally believe in their message and role!

I hope Al-Saraya will blossom even more, and will 

help other children as it helped me, to create new 

generations who are able to build a better future!” 

Sahar Masswadeh, One of our students at 

Children’s Literature, 2004-2010 and now 

one of our volunteers 2013

Sameer Abu Snenieh- one of our student at 

Children’s literature 2004-2010 and now one 

of our volunteers 2013


