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 مقدمة
لتزامهم األخالقي واإلنساني والوطني لقضيتهم. الالجئون اوأعضائها ومناصريها  مؤسسة شروق وتجمع مؤسس

لطمس هذه رة الفلسطينيون منذ النكبة وحتى اليوم ما زالوا يمثلون قلب القضية الفلسطينية، رغم المحاوالت المتكر 
الالجئين أنفسهم  هي مسؤوليةتفتقر للتمثيل الرسمي، لذلك و  يرالحالي قضية الالجئين في مأزق كب يومناالحقيقة، وفي 

الخروج من هذا المأزق، شروق مبادرة الجئين تسعى للتعزيز صمود الالجئين، و النهوض بالوضع االجتماعي 
 طينيين. لالجئين الفلس لثقافيوالقانوني واالقتصادي و ا

 
-BLمن وزارة الداخلية الفلسطينية تحت تسجيل ) 2102نيسان  3مؤسسة شروق حصلت على الترخيص الرسمي في 

3343-I( حسب قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية رقم )بهذا االعتراف الرسمي، أصبح 2111( لسنة 0 ،
 وص عليها في القانون األساسي للمؤسسة.بإمكان مؤسسة شروق مباشرة أنشطتها وعملها، حسب ما هو منص

استغرقت فترة التحضير النطالق المؤسسة أربعة شهور، تلت عملية التسجيل في الداخلية ،  حيث عملت مؤسسة 
شروق على تجهيز المكاتب وأماكن األنشطة، من اجل ذلك استأجرت شروق شقة كبيرة على أطراف مخيم الدهيشة، 

 المخيم ولمن خارجه أيضا. وهو مكان سهل الوصول ألهل 
 

 لماذا مخيم الدهيشة؟
تم اختيار  مخيم الدهيشة في بيت لحم كمقر للمؤسسة ألسباب عدة، وليس ألنه الموضة الحالية في العمل األهلي. 

الجتماعية اقائم منذ عقود كغيره من مخيمات الالجئين الفلسطينيين، ضمن خارطة معقدة من الظروف  هذا المخيم
 دية والسياسية الصعبة بسبب حالة اللجوء الممتدة.واالقتصا

وبما إن مؤسسة شروق بمبادرة الجئين ولخدمتهم، فان المنطق يحكم إن يكون أفضل مكان لحضن هذه المبادرة هو  
خدمة الالجئين الفلسطينيين محليا لفي الوقت نفسه، تطمح مؤسسة شروق المخيم لتكون شروق بين أكناف الالجئين، 

قليم  ا، ومخيم الدهيشة يبدو هو المكان المناسب إلطالق عنان برامج مؤسسة شروق.يوا 
، متحدين ورافضين همالسياسي من اجل حقوقلقد علم هذا المكان أجيال من الالجئين أهمية النضال االجتماعي و  

صرارهم على عدالة االضطهاد واالحتالل القمعي الممارس ضد أهل المخيم، واستمرارهم في مقاومة هذا االحتالل، وا  
قضيتهم وحقوقهم. ناهيك عن أن المخيم  معروف بمجتمعه المدني النشيط، ولذلك ستكون هذه البيئة داعمة ومناسب 

 شراكات لخدمة مجتمع الالجئين.  ءلنمو المؤسسة وفرصة لبنا
 

جتماعات التحضيرية ، وانصب معظم العمل  منذ البداية على اال2102شهر آب مطلع في  هالقد افتتحت شروق أبواب
ورش عمل تخطيطية، و الترتيبات اإلدارية والهيكلية،  شملت هذه االجتماعاتوالتخطيط االستراتيجي للمؤسسة، و 

 المصلحة وفئات مختلفة من المجتمع المحلي في مخيم الدهيشة.  ابلقاءات مع اصحو 
 



 

 

 

 

 

 

 
 التطور االستراتيجي والتنظيمي لمؤسسة شروق

مشاركات ال غنى دائها على  التقييم الذاتي لبناء الملف التنظيمي للمؤسسة، بمساهمة و استندت شروق في تطوير أ
المصلحة وأفراد من المجتمع المحلي في عميلة التطوير االستراتيجي المستمرة. لقد حظيت المؤسسة  ابعنها من اصح

عمل األهلي والمؤسساتي، ومنهم باألعضاء المؤسسين وأعضاء الهيئة العامة المؤهلين وذي الخبرات الطويلة في ال
المتخصصين في حقوق اإلنسان، وحقوق الطفل، والالجئين، والنوع االجتماعي وحقوق المرأة، تجمعت هذه الخبرات 

 كلها لدعم ودفع عملية تطوير مؤسسة شروق ولخدمة الالجئين الفلسطينيين.
 
ت قيمة لصياغة برامج المؤسسة والتدخالت ستشارااالفي تحديد االحتياجات، على  البحث و  شروق كما استندت 

المستقبلية، حيث عقدت جميع االجتماعات واللقاءات في مقر المؤسسة الجديد، أثارت هذه النقاشات واللقاءات عملية 
ن مدرجة على أجندات االجتماعات، يدة لم تكالتخطيط االستراتيجي المستمرة في المؤسسة، وتم نقاش أمور وقضايا جد

والتي  ةجديدة للعمل في المستقبل، خالل هذه العملية عقدت مؤسسة شروق الورش واالجتماعات التالي وفتحت أفق
 ستستمر خالل العام القادم:

 
 اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية 

عقد مجلس إدارة مؤسسة شروق سبعة اجتماعات لمناقشة الرؤيا، والرسالة واألهداف والبرامج المقترحة 
ة، ناقش مجلس اإلدارة إمكانية توسيع الجمعية العمومية وفتح باب العضوية وقبول طلبات ألعضاء للمؤسس

جدد. وتباعا لذلك تم قبول ستة أعضاء جدد في الجمعية العمومية، وبذلك يكون عدد أعضاء الجمعية وصل 
 عضو. 01إلى 

تم إطالعهم على كل ما تم انجازه أعضائها الجدد والقدامى، حيث  لجمعية العمومية اجتماعا جمععقدت ا 
شراكهم في النقاش الدائر حول التخطيط والتطوير االستراتيجي لمؤسسة شروق، تبع هذا  في الفترة السابقة، وا 

 .البرامجاالجتماع ورشة عمل مطولة لنقاش أمور تفصيلية متعلقة بالرؤيا والرسالة واألهداف و 
 

 عمل ورشة 

أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء الجمعية العمومية ، وتم  كافة عقدت مؤسسة شروق ورشة عمل بحضور
عرض مفصل لجميع أعمال ونتاج النقاشات والمشاورات التي تمت خالل شهري آب وأيلول، خالل ورشة 

العمل ناقش وطور المجتمعين  الرؤيا والرسالة واألهداف اإلستراتيجية والبرامج. واتسمت ورشة العمل 
الجدد والقدامى في الجمعية العمومية، وكانت جميع المداخالت عميقة وذات بصيرة بالتفاعل بين األعضاء 



 

 

 

 

 

 

لتطوير العمل القائم في التخطيط االستراتيجي لهذه المؤسسة، وقد تم اخذ وتسجيل جميع المالحظات لتحسين 
 وتطوير ما تم عرضه.

 
 اجتماعات مجموعات شبابية ومؤيدين للمؤسسة 

ابية ومؤيدين للمؤسسة من مخيم الدهيشة ومن بعض المناطق المجاورة دعت مؤسسة شروق مجموعات شب
الجتماعات تمهيدية وتشاورية بخصوص توجهات المؤسسة ومشاركة المجتمع في صياغة وبلورة  سياسات 

المؤسسة،  خالل هذه االجتماعات تم الترحيب والتعريف بالجميع ، واطالعهم على وضعية المؤسسة 
تماعات الالحقة تم عرض القضايا اإلستراتيجية المراد العمل عليها في مؤسسة شروق، القانونية، وفي االج

وتم خوض نقاشات معهم بخصوص األولويات في مجتمع الالجئين،  ومن ثم نقاش الرؤيا والرسالة واألهداف 
ل مع والبرامج المقترحة، والتي تم استخالصها بعد مجموعة االجتماعات مع اصحبا المصلحة وورش العم

اإلدارة والجمعية العمومية، كانت هذه االجتماعات ايجابية، ومثرية وغنية بالمعلومات المهمة واألفكار الملهمة 
 لألنشطة المستقبلية للمؤسسة.  

 
  الترتيبات والتجهيزات اإلدارية 

دارية اخذ فريق من أعضاء الجمعية العمومية على عاتقهم العمل مع المحاسب على تطوير السياسات اإل
 والمالية للمؤسسة، وتم تقديم مقترح بالسياسات التالية: 

دارتها. .0  سياسة تسلم األموال وا 

جراءات التوفير وصرف األموال. .2  سياسات وا 

 عقود الموظفين وعقود الخدمات واالستشارات. .3

التوافق مع تم مراجعة هذه المقترحات من قبل المستشارة القانونية للمؤسسة، وقد كانت جميع هذه السياسات ب
القانون الفلسطيني.  ومن ثم تم عرضها على مجلس إدارة المؤسسة، وتم الموافقة  وفقالقوانين المعمول بها 

 عليها، وتثبيتها للعمل بها داخل مؤسسة شروق.
 

  المخرجات النهائية 

هداف والبرامج جميع هذه اللقاءات والنقاشات والمشاورات أنتجت مخرجات نهائية صاغت الرؤيا والريالة واال
 بشكل مترابط ومتين، والنشرة التعريفية بالمؤسسة ستضم جميع هذه النقاط بشكل مختصر، وهي كاالتي:



 

 

 

 

 

 

 الرؤيا 
نطمح أن يكون الالجئين الفلسطينيين الموجودين داخل فلسطين المحتلة وفي الشتات قادرين على السعي 

عودة ألراضيهم األصلية والعيش بكرامة حتى فرادى وجماعة لتحقيق وممارسة حقوقهم بما في ذلك حق ال
 عودتهم.
 الرسالة 

تسعى مؤسسة شروق  للدفاع وحماية الحقوق الشرعية والغير قابلة للتصرف لالجئين الفلسطينيين، ولرفع صوت     
قضية   محليًا وعالميًا، انطالقا من عدالة القضية الفلسطينية  وتمحور لفلسطيني والمطالبة بتطبيق حقوقهالشعب ا

إلنسان الالجئين وحقوقهم في هذه القضية ، نحن نطالب المجتمع الدولي بالتطبيق الحقيقي لإلعالن العالمي لحقوق ا
به المتعلقة بالالجئين الفلسطينيين. تعزم شروق على تمكين الفئات المهمشة واألكثر تضررا  والمواثيق الدولية الملحقة

ي فلسطين المحتلة والدول ة االحتالل وغياب التشريعات االجتماعية والحماية فمن الالجئين الفلسطينيين نتيجة سياس
. ستخدم مؤسسة شروق الالجئين الفلسطينيين في فلسطين المحتلة والشتات، برامج وخدمات المؤسسة موجهة المضيفة

 سنة والشباب والنساء. وذلك من خالل األهداف التالية: 01سن ال دونلكل من األطفال 
 افاألهد

 الضغط والمناصرة من اجل الحقوق والمطالب العادلة والتمثيل السياسي لالجئين الفلسطينيين. .0

تمكين الالجئين الفلسطينيين لرفع صوتهم وللتعبير عن آرائهم ومشاركة تجاربهم مستخدمين الوسائط  .2
 اإلعالمية المتقدمة.

 جئين.تحسين ورفع مستوى الصحة النفسية لألطفال والشباب والنساء الال .3

توفير مساعدة قانونية لالجئين الفلسطينيين، وتسهيل الترافع والتقاضي من اجل مصالحهم الفردية  .1
 في نزاع مع القانون.الذين هم والعامة، وتقديم الدعم القانوني لالجئين المتهمون 

 ضمان مشاركة الالجئين الفلسطينيين في االقتصاد المحلي وتنمية مجتمعهم. .5

 البرامج
 مؤسسة شروق لتحقيق أهدافها من خالل تنفيذ أربع برامج متداخلة: تسعى و 

 برنامج اإلعالم 
نتاج صوتي متخصص في مخيم الدهيشة لخدمة الالجئين  أنشئت مؤسسة شروق مركز تدريب إعالمي وا 

نتاج الموسي الى مركز وبرنامج اإلعالم   يهدفالفلسطينيين.  قى بناء كوادر الجئة في الصحافة  الصوتية وا 
التقليدية والهيب هوب) موسيقى سياسية سريعة مع كالم منثور(، والمهارات التقنية كالتسجيل واإلنتاج 

تقان اإلنتاج  الصوتي ) ماسترنج تنقيح اإلنتاج الصوتي( والبث الصوتي. المركز اإلعالمي هو  -الصوتي، وا 



 

 

 

 

 

 

بإنتاج اإلعالم المرئي) الفيديو  جزء أساسي من برنامج اإلعالم الطموح الذي يتطلع لضم أقسام متخصصة
 والتصوير الفوتوغرافي( في مراحل الحقة من البرنامج خالل السنوات القادمة. وسيعمل البرنامج على:

  تعزيز مهارات الالجئين اإلعالمية، واالستفادة من الوسائل المتاحة لدعم المطالب الشرعية لالجئين على
 المدى القصير والبعيد.

 المهارات التقنية والعملية.مدعمة بلسطينية الجئة تنشئة قيادات ف 

  .رفع الوعي في  المجتمعات الفلسطينية وعلى المستوى الدولي  بخصوص  قضية الالجئين الفلسطينيين 

  بناء جسور وفتح قنوات تواصل بين المجتمعات الفلسطينية الالجئة، وربطها مع المجموعات الحقوقية
 قوق الالجئين الفلسطينيين.المتضامنة والضاغطة من اجل ح

 . بناء أرشيف الكتروني للمصادر اإلعالمية عن الالجئين الفلسطينيين 

 .تحفيز ودعم األبحاث اإلعالمية والدراسات بين الالجئين الفلسطينيين 

  .إيجاد وسائل للتبادل الثقافي والتعليم عالميا 

 برنامج المناصرة:
لى الحرمان واالنتهاكات الصارخة في الحقوق السياسية، يعمل برنامج المناصرة على تسليط الضوء ع

الالجئين الفلسطينيين في فلسطين المحتلة والشتات. البرنامج يدعم مسيرة إصرار  بحقواالجتماعية، والقانونية 
الالجئين الفلسطينيين بالمطالبة بتنفيذ حقوقهم . ويأتي هذا البرنامج لرفع أصوات الالجئين محليا ودوليا من 

 الل:خ
  قليمية وعالمية للتأثير على صناعة القرارات السياسية المتعلقة بقضايا الالجئين إطالق حمالت محلية وا 

 الفلسطينيين.

 .بناء قدرات الالجئين الفلسطينيين في تحليل السياسات واألبحاث وأعمال المناصرة 

 وطموحاتهم. تشكيل واالنضمام للشبكات الداعمة لحقوق الالجئين الفلسطينيين وتراثهم 

 القانوني: -برنامج الدعم االجتماعي
الالجئين الفلسطينيين هم من أكثر الفئات المهمشة في جميع مناطق تواجدهم مقارنة بالتجمعات السكانية من 
حولهم في فلسطين المحتلة والبلدان المستضيفة.  قطاعات النساء واألطفال هم المتضررين األساسيين من هذا 

ن الدعم النفسي واالجتماعي فقر والقيود االجتماعية . لذلك فاعن االضطهاد السياسي وال التهميش الناتج
 والخدمات القانونية المجانية تعتبر حاجة ملحة. ويهدف برنامجنا إلى :



 

 

 

 

 

 

 للفئات التي  تقديم وتوفير الدعم النفسي واالجتماعي لالجئين الفلسطينيين على المستوى الفردي والجماعي
 للممارسات االحتالل اإلسرائيلي واللجوء الطويل. نتيجة عمللد تحتاج

  .تقديم المساعدة واالستشارات والقانونية لالجئين الفلسطينيين 

 برنامج التنمية المحلية:
العمل   سطينيين، هذا يدفعنا ويلزمنا الفقر بين الالجئين الفلسطينيين نتيجة شح المصادر الداعمة لالجئين الفل يتفشى 

تصميم برامج تعنى بتنمية تجمعات الالجئين، لتعود بمنافع واسعة على المجتمع، وتحسين مستوى المعيشة،   من اجل
عطاء األمل لألشخاص الذين كانت فرصهم ضئيلة أو معدومة لتحقيق االكتفاء الذاتي، من خالل:    وا 

 . توفير الوسائل لتحقيق العيش  الكريم من خالل توفير فرص عمل 

 ع مدرة للدخل للفئات المهمشة.تصميم مشاري 

 .الضغط والمناصرة لسياسات وتشريعات أفضل للتنمية المجتمعية لالجئين الفلسطينيين 

 
 انتخاب مجلس إدارة جديد 

ينص على أن المنظمات  -مقدمةالسابقا في  المذكور-(0والهيئات الخيرية رقم )  وفقا لقانون الجمعيات الخيرية
ترخيص الرسمي من وزارة ال دارة جديد خالل سنة واحدة من حصولها علىجلس إمب عليها انتخاحديثا  المنشئة

؛ لتوسيع عضوية المجلس لتصبح من تسعة 2102االنتخابات في نهاية عام عقد مجلس إدارة الداخلية، قرر 
شراكأعضاء بدال من سبعة كما كان،  جرت الجمعية العمومية في عملية صنع القرار. جدد من أعضاء  وا 

بسالسة وانتخب  العملية االنتخابية تمت ،كانون الثاني بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية 22نتخابات في اال
 جديد يتكون من خمس نساء وأربعة رجال.إداري مجلس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 األنشطة
 برنامج اإلعالم

يين، والقدرة على بناء لدى برنامج اإلعالم في مؤسسة شروق رؤيا طويلة األمد لخدمة مجتمع الالجئين الفلسطين
عالقات وشراكات مع مجموعات مناصرة وتضامن داعمة لالجئين الفلسطينيين في أنحاء العالم. هذا البرنامج سيجمع 
بين المشاريع المحلية والدولية المبنية على احتياجات وقيم المجتمع المحلي والالجئين الفلسطينيين، في المراحل األولى 

ي بناء القدرات، واالحتياجات و المصادر التقنية و البشرية لتمكين المجتمعات الالجئة ستستثمر مؤسسة شروق ف
 الفلسطينية من استخدام وسائل اإلعالم لخدمة مصالحهم ورفع صوتهم، وتوجيه رسالتهم لهذا العلم.

ن برنامج اإلعالم،  استثمر طاقم العمل وأعضاء من إدارة المؤسسة جزء من الطاقة والوقت لتصميم المرحلة األولى م
 تركز المرحلة األولى على اإلنتاج السمعي واإلذاعي، ليشمل اربعة مشاريع مختلفة :

 المركز اإلعالمي التدريبي .0

 البث اإلذاعي والراديو. .2

 البحث و التوثيق و التعليم اإلعالمي. .3

 حمالت المناصرة الصوتية. .1

باستوديوهاته  اإلعالميورسالتها، سيكون المركز  افهاأهدوتجتمع في  أنشطتهاهذه المشاريع األربعة تتقاطع في 
الحاضن لهذه المشاريع، تستهدف هذه المشاريع الفئات الرئيسية في المجتمع الفلسطيني الالجئ، من الطفل والمرأة 

 ستعمل مع كبار السن خاصة في مواضيع تعنى بالتاريخ الشفوي لالجئين. األنشطةجزء من  أنوالشباب، وكما 
 عن غيره من البرامج المعمول بها: اإلعالمز برنامج ما يمي
نظرة مستديمة:  تتمثل استدامة البرنامج اإلعالمي باستثمار بناء و تنشئة قيادات الجئة فلسطينية في مجال  . أ

مستقبل مهني  بناءلفئات الجئة مختلفة، تمكنهم من  و الصحفية اإلعالمية، من خالل بناء القدرات اإلعالم
المجهز بأحدث  اإلعالمي، المركز  أخرلشروق ، و من جانب  اإلعالميمن خالل المركز   اإلعالمفي 

لمن يستطيع توفيرها و  وأيضامجانية لمن ال يستطيع توفيرها،  إعالميةالتقنيات سيعمل على تقديم خدمات 
ادره، و بإمكانية استمرارية دخله ومص اإلعالميالمتعددة، بهذا يضمن المركز  األجهزةدفع اجر بدل استخدام 

 استقاللية المركز عن التمويل الخارجي على المدى الطويل.

للعمل مع الالجئين الفلسطينيين على المستوي المحلي واالقليمي،  األعالم: يتطلع برنامج اإلقليميالعمل  . ب
ا بينهم، ويجمع ما بين القضايا االجتماعية اليومية في تجمعات الالجئين، و الهموم العامة المشتركة فيم

 سطين والشتات.فليجمع ما بين الالجئين الفلسطينيين في -لو كان افتراضيا–والمساحة توفير المكان  أيضاو 

 



 

 

 

 

 

 

 "اإلنسانو حقوق  اإلعالممقدمة في دورة تدريبية" 
" مقدمة تدريبية بعنوان دورة  بتنفيذ اإلعالمنامج من بر والنظرية من بناء القدرات  األولىالمرحلة مؤسسة شروق  أطلقت
والتسجيل  اإلنتاجعملية في  وأيضاسنة القادمة بمجموعة تدريبات نظرية "، لتتبع خالل الاإلنسانو حقوق  اإلعالمفي 

 السمعي.
 مسح احتياج 

دعت مؤسسة شروق ثمانية شباب للمشاركة في لقاء لتقصي و مسح احتياجهم بخصوص المواضيع التي 
التي تعتزم مؤسسة شروق  اإلعالمللمشاركين فكرة عن برنامج  يجب تغطيتها في الدورة التدريبية، قدمت

في هذا البرنامج، و بناء على هذا خالل االجتماع تم االتفاق  األولوياتومشاريعه، و تم نقاش  وأهدافهبتنفيذه 
 .اإلنسانبتنظيم الدورة التدريبية، و تم تحديد الموضوعات التي ستغطيها الدورة النظرية لألعالم و حقوق 

 تجنيد المشاركين 

عن الدورة التدريبية في الجريدة اليومية المحلية " القدس" لدعوة الشباب للمشاركة بالدورة و  إعالنقد تم نشر ل
في  اإلعالننشر نص  أيضا، و تم اإلعالنسيرهم الذاتية، استقبلت المؤسسة عدة سير ذاتية بعد  إرسال

 مواقع التواصل االجتماعي.
 اجتماع تحضيري 

كة ممن تقدموا بطلب المشاركة، وباإلضافة الى المشاركين الذين شاركوا في ر مشارك و مشا 21اختيار تم 
لقاء مسح االحتياج، هذا االحتياج التحضيري الطالعهم على برنامج الدورة التدريبية، و تحديد المواعيد 

 التي ستتناولها الدورة التدريبية. المناسب لهم ، و نقاش التوقعات المرجوة من الدورة، و المواضيع النهائية 
 برنامج الدورة التدريبية 

الشمول ساعة تدريبية، تميزت مواضيع الدورة التدريبية ب 01جلسات تدريبية بواقع  01الدورة التدريبية شملت 
اقتراحه من قبل المشاركين في مسح االحتياج، والمواضيع  من المواضيع ما تم ءو الترابط فيما بينها، جز 

 و مكملة لما تم اقتراحه، هذه هي المواضيع التي تم تغطيتها: أساسيةهي  خرىاأل
  اإلعالممقدمة في  اإلعالم أخالقيات  

  اإلنسانو حقوق  اإلعالموسائل   و حقوق الطفل اإلعالموسائل 

  م حقوق المرأة و المهمشين اإلعالمو سائل   و الحشد اإلعالموسائل 

 و الفن اإلعالم  سطينيين والمفاوضاتالالجئين الفل 

  اإلعالميةالالجئين الفلسطينيين و التغطية   الصوتي و الموسيقي اإلنتاجمقدمة في 



 

 

 

 

 

 

 التقييم 

تميزت بالمتابعة والتقييم بعد كل جلسة  األولىعلى مرحلتين، المرحلة  تعملية تقييم الدورة التدريبية حصل
بالتناسب مع المادة المقدمة، المادة المعروضة في  تدريبية، غطى هذا التقييم الكتابي المكان، ومدة الجلسة

 ، طريقة توصيل المعلومة التواصل داخل الجلسة ، و المشاركة في النقاش.أسلوبهمالجلسة، المدربين و 
 

 وأيضاللدورة التدريبية مع المتدربين بعد نهاية التدريب،   (SWOT) استخدم تحليلالمرحلة الثانية في التقييم 
ت القادمة للمجموعة بعد نهاية هده الدورة التدريبية االولي، و قد قرر المشاركين تشكيل ناقش الخطوا

، و قد التقت المجموعة مرتين لنقاش هيكلية المجموعة و إعالميةمجموعة لالستمرار سويا للعمل عل قضايا 
 رؤيتها. 

اتهم ايجابية اتجاه نت تقييمعلى لقاء تقييمي مع المدربين، كا أيضاشملت المرحلة الثانية من التقييم 
قصر المدة إلى التقييم  أشارو باستكمال العمل معهم و تطوير مهاراتهم الكامنة،  المدربين أوصىالمشاركين، و 

عدد من المدربين التزامهم لدعم المجموعة وتقديم  أبدىكما للجلسة،  الزمنية للجلسات مقارنة بالمادة المقررة
 قني و المعنوي للمجموعة.النصح والتوجيه المعرفي والت

 
  الصوتي اإلنتاجو  اإلعالميالبنية التحتية للمركز 

هات اثنان لإلنتاج استوديو ضمن تمستمرة، المركز سي اإلعالميما زالت عملية البناء و تجهيز المركز 
تسجيل صغير  أستوديوسيكون  األخرتسجيل، و التدريب و اللموسيقى و ل واسع مصمم األول، الصوتي
تكنولوجيا الحديثة الو  جهزةألامجهزة بأحدث تحكم  ةالت و البث. االثنين مرتبطين من خالل غرفللمقاب

 باإلنتاج الصوتي و السمعي.
 األجهزة، لتشمل عملية عزل الصوت، وتركيب 2103تستكمل عملية البناء حتى نهاية شهر كانون الثاني 

 .2103ح رسمية للمركز في ربيع ، تخطط المؤسسة لمراسم افتتااإلعالميوالتأثيث للمركز 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 متنوعة أنشطة
 دورة لغة انجليزية 

هذه الدورة  أداروطفلة من مخيم الدهيشة،  طفل 21نظمت مؤسسة شروق دورة لغة انجليزية لمجموعة من 
، و هيلد فرناندز، وقدمت للمشاركين مهارات المحادثة، وتقديم العروض باللغة االنجليزية األمريكيةالمتطوعة 

حيث كانت اللقاءات  أسبوعينبعض اللقاءات التي تناولت قواعد اللغة االنجليزية، و استمرت الدورة لمدة 
 مكثفة. 

 زيارات رسمية 

 استقبال السيدة باربرا لوبين من تحالف اطفال الشرق االوسط) مكا(
تم اطالعها على سير  السيدة لوبين هي مديرة مؤسسة مكا، و قد زارت المؤسسة مرتين منذ فتح المؤسسة،

التطوير االستراتيجي للمؤسسة و توجهاتها، و في الزيارة الثانية نظمت شروق لقاء ترحيبي موسع على شرفها 
و شباب ممن شاركوا  أطفال، و اإلدارةمن الجمعية العمومية ومجلس  أعضاءو زميلها داني ميلر، بوجود 

مؤسسة شروق. مؤسسة مكا هي الشريك االول السابقة، و بعضا من مؤيدي و مناصري  األنشطةفي 
لشروق، و بدعمهم السخي يتم حاليا بناء و تجهيز المركز االعالمي لمؤسسة شروق، و كمان ان مؤسسة 
مكا تلعب دورا فعاال  منذ عقود في تثقيف و تعليم المجتمع االمريكي عن القضية الفلسطينية ، ورفع مستوى 

 ين و خصوصا االطفال.الوعي بخصوص الالجئين الفلسطيني
 (Proyecto Cultura y Solidaridad استقبال افريقيا ماتينيز من مؤسسة )

زارت السيدة ماتينيز مؤسسة شروق في شهر آب، و تم الترحيب بها من قبل اعضاء من مجلس االدارة، و 
 جي.تم اطالعها على اخر مستجدات المؤسسة، و ما يتم تطويره في عملية التخطيط االستراتي

 جوالت مناصرة 

خمسة صحفيين و مصورين دوليين مشهورين لزيارة مخيم الدهيشة، رحبت  (EWASHدعت مجموعة )
على وضع الماء في المخيم، و  عتهمفي المخيم و اطل بتهم في جوالت تعريفيةحمؤسسة شروق بهم، و اصط

المخيم، و اجروا المقابالت  شح الماء في بسبب تهماالتقوا جميعهم بعائالت من المخيم للحديث عن معان
منظمة انسانية تعنى بمناصرة قضايا  31مجموعة من   (EWASHمعهم بهذا الخصوص.  تحالف )

الصرف الصحي، والنظافة و الماء، و تعمل على تعبئة وحشد الرأي العام الدولي لمطالبة بالضغط على 
 األساسية، واحترام الحقوق انون الدوليارسته و االمتثال للقلتغيير مواقفها ومم اإلسرائيليةالحكومة 

 للفلسطينيين.
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 الخطط المستقبلية 
من خالل عملية التطوير  هاتم االعداد ل فاتحة البرامج لمؤسسة شروق، هذه البرامج 2103سيكون عام 

 وبعض من هذه الخطط: ،2102االستراتيجي خالل سنة 
 2103ة في ربيع افتتاح االستوديوهات والمركز اإلعالمي بمراسم رسمي. 

 .بدء العمل في وحدة التدريب و بناء القدرات لإلنتاج السمعي لشباب واألطفال والنساء 

  اإلعالم و قضاء األحداث: نشاط يربط ما بين برنامج اإلعالم و الدعم القانوني، من اجل توجيه إعالمي
بحث في القانون الجنائي واألطفال،  للتغيير والتعزيز لوجهة نظرة تقدمية للتعامل مع " تجريم األطفال" وال

عرض تفسيرات جديدة التفاقية حقوق الطفل، و التجريم و النظام القانوني في الدولة، و تمكين فئات شبابية 
 من رفع الوعي إعالميا بهذا الخصوص.

  مشروع الموسيقى و الصوت: تخطط شروق العمل مع مجموعة الهيب هون " شارع فلسطين"تصميم برنامج
 يقى وهيب هوب لالطفال ويشمل التسجيل في االستوديوهات. موس

 كجزء من برنامج مناصرة  2103مشروع الفن: ستطلق شروق مشروع الفن في عام  -برنامج المناصرة
الالجئين الفلسطينيين،مشروع الفن سيشمل تعليم التاريخ الشفوي، مهارات قيادة و محادثة،  تاريخ الفلكلور 

 الدبكة.-ألنشطة مرافقة للمهارات الرقص الشعبي الفلسطينيالفلسطيني، كل هذه ا

  برنامج الدعم القانوني: شروق ستباشر عملية البحث و تقصي االحتياج للخدمات القانونية بين الالجئين
 الفلسطينيين الذي ستكون أولى األنشطة في برنامج الدعم القانوني.

 مجهز الستقبال 2103اية من شهر كانون الثاني افتتاح بيت الضيافة: شروق ستفتتح بيت الضيافة بد ،
 مجموعات الطالب و الرحالة، ومجموعات التضامن في مخيم الدهيشة.

 .برنامج المناصرة: ستنظم مؤسسة شروق جوالت تعريفية بالمخيم وبقضية الالجئين 

 ي مخيم الدهيشة مشروع التمكين االقتصادي للمرأة الالجئة: صممت شروق مشروع لتمكين المرأة الالجئة ف
مشروع تمكين اقتصادي، المشروع سيكون لتصميم المجوهرات و الحلي، و أيضا سيوفر ورش تعليمية و 

 تدريبية في مجال إدارة المشاريع، و االعتماد على المصادر المحلية و التسويق.


