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أولى في مساعدة الشباب على جتاوز  الرائد«  كخطوة  يأتي مشروع »الشاب 

التعامل  من  متكينهم  طريق  عن  يومي  بشكل  يواجهونها  التي  املشكالت 

إيجابية، عن  إلى  السلبية  النفسية  الطاقة  وتغيير  اإليجابي مع خالفاتهم، 

كما  والفن،   الدراما،  بإستخدام  للشباب  النفسي  والعالج  التوجيه  طريق 

يهدف املشروع إلى إشراك الشباب في العمل املدني خصوصا عمليات التدخل 

التي سيجريها الشباب في القضايا واخلالفات النفسية واإلجتماعية، إضافة 

إلى تأهيلهم في مجاالت البحث الوظيفي .وكذلك حتسني قدرتهم لإلستجابة 

للمعايير التي تطلبها مؤسسات التوظيف من خالل حتسني كفاءتهم في فن 

املقابالت وعرض الذات.



غير  شبابية  مؤسسة  الصراع  حلل  تعاون  مؤسسة 
حكومية تأسست في فلسطني في شهر آذار/2002، 
تسعى إلى املساهمة في بناء الدولة الفلسطينية 
وكذلك  واحلوار،  الدميقراطية  يسوده  جو  في  احلرة 

تعميم ثقافة السالم واحلوار واملصاحلة.
الفئات  قدرات  وبناء  تنمية  إلى  املؤسسة  تهدف 
املستهدفة وتعميق احلوار الداخلي )سيما مع الشباب 
في املدارس واجلامعات واملؤسسات واألندية الشبابية 
والنسوية( في مجاالت التعامل البَناء والسلمي مع 
السالم  مفاهيم  إدماج  إلى  تهدف  كما  النزاعات. 
واحلوار واملصاحلة والالعنف وتعميق احلوار الداخلي في 
برامج وخطط وسياسات املؤسسات الفلسطينية.

تعزيز  إلى  يهدف  تطويري  برنامج  هو  رواد  مشروع  
أعمارهم  تتراوح  الذين  الفلسطيني  الشباب  قدرات 
بني )30-18( عاماً وتطوير مهاراتهم القيادية، وإتاحة 
خالل  من  احمللية  مجتمعاتهم  خلدمة  لهم  الفرص 
الشباب  يقودها  هادفة  تنموية  مجتمعية  مبادرات 
املمول  املشروع  ويسعى  كما  املهمشة،  املناطق  في 
 )USAID( الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  من 
بواسطة مركز تطوير التعليم )EDC(، إلى بناء قدرات 
والنوادي  الشبابية  التنمية  مصادر  مراكز  شبكة 
أفضل  خدمات  تقدمي  أجل  من  بالشبكة،  األعضاء 
تتراوح  متنوعة،  مجاالت  في  الفلسطيني  للشباب 
بني اإلعالم، تكنولوجيا املعلومات، وتخطيط وتنفيذ 
املبادرات الشبابية  وتعزيز فرص احلصول على وظائف 

إضافة إلى املهارات القيادية املتنوعة.

بدعم ومتويل : مرشوع رواد 

يوم األرض الفلسطيني 3-30
يوم األسير 4-17

اليوم العاملي للتنوع الثقافي للحوار والتنمية 5-21
اليوم العاملي لإلمتناع عن التدخني 5-31

يوم الشباب العاملي 8-12
يوم السالم العاملي 9-21

اليوم العاملي للحرية 11-9

اليوم الدولي للتسامح 11-16
يوم الطفل العاملي 11-20

اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 11-29
اليوم الدولي للمعاقني 12-2

يوم التطوع 12-5
اليوم العاملي حلقوق اإلنسان 12-10

تقومي 2010



يعمل مركز مصادر التنمية الشبابية لنادي بيت الطفل الفلسطيني على توفير 
فرصة فريدة لقطاع الشباب من كال اجلنسني لتعزيز قدراتهم على العمل ومتكني 
لديهم  املدنية  املشاركة  تنمية  إلى  يهدف  كما  لديهم،  الرزق  كسب  مهارات 
وتنمية مهاراتهم القيادية إضافة إلى لعب أدوار في اجملاالت الرياضية والثقافية 
الفلسطيني  املدني  اجملتمع  بناء  إيجابية في  حتى يتسنى لهم تقدمي مساهمة 
متكني  خاللها  الشباب  يستطيع  التي  الفسحة  مبثابة  املصادر  مركز  وسيكون   .
مختلف  في  قدراتهم  وتنمية  وأنشطتهم  فعالياتهم  وممارسة  مهاراتهم 
اجلوانب احلياتية. كما يسعى مركز مصادر التنمية الشبابية لنادي بيت الطفل 
الفلسطيني ومن خالل برامجه املتنوعة ومشاريعه املتعددة على أن يكون صرحاً 
تنموياً متميزاً للتنمية اإلجتماعية، واإلقتصادية، واألكادميية للشاب الفلسطيني 

وأن يساهم بشكل فّعال في اإلرتقاء املستدمي للمجتمع الفلسطيني .

لنادي  تاريخياً  إمتداداً  البيرة  شباب  مؤسسة  تعتبر 
املدينة  ألبناء  خدماته  قدم  الذي  الثقافي  البيرة 
التي  العريقة  األندية  من  النادي  ويعتبر  حولها،  وما 
الرياضة  العريضة لتاريخ  شاركت في رسم اخلطوط 
األندية  رابطة  بتأسيس  قامت  والتي  الفلسطينية 
اختيارها  مت  املؤسسة  ألهمية  ونظراً  الفلسطينية، 
لتكون مركز مصادر للتنمية الشبابية في احملافظات 
وزارة  قبل  من  أريحا  القدس،  اهلل،  رام   – الوسطى 

الشباب والرياضة.
تتوسط فيه محافظة  مميزاً   وألن للمؤسسة موقعاً 
النشاطات لهذه  مركز  أصبحت  فقد  وأريحا  القدس 
أهلها  الذي  العريق  تاريخها  عن  ناهيك  احملافظات، 
وميول  والفعاليات،  األنشطة  من  الكثير  إلستضافة 
املركز من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بتنفيذ 

من مشروع رواد.
الشباب  من  جيل  لبناء  الشبابية  التنمية  مصادر  _مركز  النار  جبل  نادي  يسعى 
الواعي والقادر على املساهمة بفعالية في بناء وطن املستقبل واستخراج الطاقات 
لدى الشباب الفلسطيني القادر على اإلبداع، باإلضافة إلى بث روح العمل التطوعي 
في خدمة اجملتمع بكافة فئاته. وميتلك املركز ثالث وحدات أساسية فاعلة وهي وحدة 
تكنولوجيا املعلومات ، وحدة البرامج الشبابية، الوحدة اإلعالمية. وميَول  املركز من  

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بتنفيذ من مشروع رواد.

  اجلهات الداعمة ، املنفذة ، والشريكة



مقدمــة.... نبذة عن املشـــروع

لعل من أهم وأبرز اخملرجات لهذا املشروع هو فتح 
وحدات تدخل للعالج النفسي في مراكز مصادر 
التنمية الشبابية، هذه الوحدات ستقدم املشورة 
املناسبة في اإلرشاد الوظيفي، والتوجيه والعالج 
يواجهها  التي  واألزمات  للخالفات  النفسي 
الوحدات  هذه  فإن  ذلك  إلى  إضافة  الشباب، 
ستكون على درجة عالية من اجلاهزية من حيث 
ذات  الفيديو،  وأشرطة  الكتب،  مثل  اإلمكانيات 

العالقة بالتدخل والعالج النفسي. 

سير مراحل املشروع 

املرحلة  التركيز في هذه  األولى سيتم  املرحلة 
املشاركني   قدرات  تطوير  على  املشروع  من 
وتطوير  الوظيفي،  البحث  في مجاالت  الشباب  
الذات، والتدخل النفسي وإدارة النزاعات، وتدريب 

املدربني.
املشاركني  املرحلة  هذه  تساعد  أن  املتوقع  ومن 
واملشكالت  اخلالفات  طبيعة  فهم  على  الشباب 
إضافة  حللها،  التدخل  وآلية  يواجهونها  التي 
فهم  من  املشاركني  التدريب  سيمكن  ذلك  إلى 
سيفتح  وكذلك  املدنية،  وواجباتهم  حقوقهم 
تعلم  من  الشباب  للمشاركني  فرصة  التدريب 

مهارات حياتية جديدة ومهمة.

الراهن هو واحد من أهم مصادر عدم اإلستقرار في الوضع الفلسطيني،  الوضع السياسي الفلسطيني 
فالنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي املستمر، واإلحتالل اإلسرائيلي بكل أشكاله ميثل السبب املباشر وراء الفقر 
واجلوع وارتفاع نسبة البطالة، والشباب هم أكثر املتضررين خاصًة الذين يعيشون بالقرب من املستوطنات 
والقواعد العسكرية، واجلدار ونقاط التفتيش، فاخملاطر النفسية الناجمة عن تلك املمارسات من قبل قوات 
والضغط  الكبت  زيادة  إلى  تؤدي  اخلصوص  وجه  على  الشبابي  القطاع  واستهدافها  اإلسرائيلي  اإلحتالل 
النفسي مما يدفعهم إلى التصادم املستمر مع اجملتمع والبيئة احمليطة حوله وعدم فهم املشكلة وحلها 

بطرق سلمية، وبالتالي إستخدام القوة والعنف في التعبير عن الذات. 
كما متثل فئة الشباب جيل العمل واجلهد واإلنتاج وجيل القوة والطاقة واملهارة لذلك يجب أن نوفر لهم 
يدفع  مما  ومهاراتهم  أفكارهم  تطوير  في  إيجابياً  الكامنة إلستخدامها  الطاقة  لتوجيه  املناسبة  الفرص 
الشباب إلى اإلحساس بالقوة واإلميان بقدراتهم في حتدي الوضع الراهن وكسر كل احلواجز التي قد يواجهونها 

سواء من البيئة احمليطة به أو األوضاع السياسية.  
ومتثل أيضا العادات واألعراف السائدة حاليا في اجملتمع الفلسطيني، خصوصاً قضايا األسرة من سوء املعاملة 
واإلهمال، والعالقات األسرية املتوترة، والعنف داخل األسرة، سبباً مباشراً في كبت طاقات الشباب وحتجيم 
أمنياتهم وآفاقهم. فاألسرة لها دوراً حاسماً في رسم شخصية الفرد، كما وتعتبر أيضا بيئة خصبة لنمو 
العنف والسلوك العدواني لدى األبناء، ويولد العنف إحباطات وصراعات إجتماعية و نفسية، تدفعهم إلى 
تفريغ تلك اإلنفعاالت بطرق سلبية مسببة لهم مشاكل كثيرة قد تقود اجملتمع إلى كوارث وتعطل التنمية 
البشرية. ومن منطلق أن الشباب هم أكثر فئة قابلة للتغير والتطور لذلك علينا توجيههم ومساعدتهم 

نفسياً واجتماعياً ليصبحوا قوة منتجة وعنصراً بناءاً في اجملتمع.

الشباب  للمشاركني  ستتيح  الثانية  املرحلة 
حيث  كمدربني  أدوارهم  ألخذ  فرصة  »القادة« 
مجموعات  بتشكيل  الشباب  القادة  سيقوم 
اجملموعات  لهذه  وسيقدمون  أخرى،  شبابية 
على  املواضيع  هذه  ستتركز  تدريبية،  مواضيع 
واالجتماعي  النفسي  والتوجيه  الدعم  قضايا 

والوظيفي و إدارة النزاعات.
تطوير  على  املشاركني  املرحلة  هذه  ستساعد 
مهاراتهم في مجاالت التدريب، وستمكن القادة 
»مركز  من  كل  في  املصادر   مراكز  في  الشباب 
البيرة،  شباب  مصادر  ومركز  النار،  جبل  مصادر 
من  الفلسطيني«  الطفل  بيت  مصادر  ومركز 
واالجتماعي  النفسي  التوجيه  خدمة  تقدمي 

والوظيفي لألندية واملشاركني الشباب.

املرحلة الثالثة  دعم ومساندة وحدات التدخل 
»وحدات التوجيه النفسي واالجتماعي والوظيفي 
» حيث سيتم إطالق عمل هذه الوحدات واإلعالن 
وسيتم  التدخل  وحدات  فتح   عن  الرسمي 
مصادر  مراكز  في  الشباب  القادة  إخضاع  أيضاً 
برامج  في  تدريب مكثف  إلى  الشبابية  التنمية 
التمويل وكتابة املشاريع، و الشراكة مع اجلهات 
املانحة، واإلشراف واإلدارة كما سيتم إنشاء دليل 
النفسي  والتوجيه  الدعم  برامج  حول  تدريبي 

واالجتماعي. ستمكن هذه املرحلة اجملتمع املدني 
وحدات  عمل  على  اإلطالع  من  الشباب  خاصة 
الدعم النفسي واالجتماعي وبالتالي اللجوء إلى 
الوحدات في احلاالت الضرورية، إضافة إلى تطوير 
قدرات ومهارات الشباب في مجاالت كتابة وإدارة 
وإستمرارية  قوة  سيشكل  الذي  األمر  املشاريع  
في  الشبابية   املصادر  تنمية  مراكز  لعمل 

احملافظات مع األندية.

أيام  إقامة  في  ستتمثل  األخيرة   املرحلة 
اجملتمع  مؤسسات  دعوة  سيتم  حيث  توظيف، 
املدني واملؤسسات اخلدماتية إلى يومي توظيفي 
حلضور  الشباب  دعوة  ويتم  متتاليني  يومني  ملدة 
الشباب  أمام  الفرصة  إلتاحة  املعارض  هذه 
كما   عملها،  وبرامج  املؤسسات  على  للتعرف 
طلبات  باستقبال  املدعوة  املؤسسات  ستقوم 
التوظيف للشباب اخلريجني. ستتيح هذه املرحلة 
للشباب من البحث عن وظائف، عن طريق تسويق 
وتخصصاتهم  مهاراتهم  وعرض  أنفسهم 
إتاحة  املدني  في سبيل  على مؤسسات اجملتمع 

الفرصة لهم للتوظيف.
كبير   نهائي  بإحتفال  املشروع  اختتام  وسيتم 
املشروع  في  واملشاركني  الشابة  القيادات  يضم 

ومؤسسات اجملتمع املدني.  


