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الس يد فوزي شعبان
رئيس الهيئة ا ألدارية و رئيس الهيئة التأأسيس ية

بد أأ ملتقى الش باب الرتايث املقديس رحلته يف خدمة أأبناء بدلة سلوان منذ العام  2006يف ظل ظروف صعبة اكنت حتيط بأأهايل سلوان خصوصا والقدس معوما .وعىل الرمغ
من صعوبة املوقف وتاكلب املس توطني عىل أأقتطاع أأر ٍاض من بدلة سلوان ,متكن امللتقى من احلفاظ عىل واحدة من أأمه املعامل التارخيية وا ألثرية يف البدلة واملمتثةل ابملقر اذلي
يس تخدمه امللتقى يف يومنا هذا واذلي يعترب أأول مسجد بين يف سلوان .فقد اكن املقر معرضا ل إلستيلء عليه لوال تنبه أأهايل بدلة سلوان ملا خيطط ه املس تطنون .ومنذ لك
التارخي أثر أأهايل البدلة عىل تقدمي لك ما يلزم محلاية هذا املاكن فمت تأأسيس ملتقى الش باب الرتايث املقديس ليقدم خدماته ا ألجامتعية والثقافية والفنية ألهايل سلوان و أأبناهئا.
حرصنا أأن نعمل عىل تطوير خدماتنا منذ التأأسيس عىل الرمغ من حش المتويلت اإال أأن الشعار اكن العمل بمتويل أأو بدونه للمحافظة عىل هذا ا ألرث احلضاري وا ألنساين
واملسامهة بتطوير املهارات املتنوعة دلى أأبناء بدلتنا ليمتكنوا من مواهجة حتدايت املس تقبل .وها حنن بعد مرور أأحد عرش عاما عىل تأأسيس ملتقى الش باب الرتايث املقديس
نقف عىل أأرض صلبة وجتربة حييط هبا تضحيات ومساهامت أأشخاص أأبوا أأال و أأن تكون هلم البصمة يف هذا املاكن .أأحد عرش عاما مرت وال زال املاكن يتنفس الهواء املقديس
ابلرمغ من التلواثت احمليطة به .أأحد عرش عاما مرت وال زلنا نرفع راية العمل والتطوع خلدمة أأبناء بدلتنا سلوان .أأحد عرش عاما مرت وعيننا عىل املس تقبل اذلي يكتنفه الكثري
من التحدايت يف ظل تظافر اجلهود للقضاء عىل قضية وهوية شعبنا الفلسطيين يف القدس .أأحد عرش عاما مرت وال زلنا نقول أأننا أأبناء هذه ا ألرض وملحها ولن نتنازل عهنا.
أأحد عرش عاما مرت وثقافتنا وهويتنا يه رمز عزتنا ومشوخنا اليت محلها ا ألجداد و ورثوان أأايها لمنيض هبا قدما .كنا وال زلنا وسنبقى عىل هذه ا ألرض اليت تكتزن لك يشء
حيينا.
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 .5أأجنازات
 .6التحدايت
 .7رساةل اىل ا ألصدقاء
 .8معلومات أأتصال

 .1التعريف ابملؤسسة
 .2الرؤاي:
جممتع مقديس حافظا لهويته واترخيه و أأرثه وحضارته ,ليكون خري ممثل لهذا اجملمتع مليا ودوليا.

 .3هممتنا:
ملتقى الش باب الرتايث املقديس مجعية غري رحبية وغري حكومية تعمل يف جماالت الش باب والرتاث والثقافة واملر أأة والفنون .ويسعى امللتقى لتوفري مناخ مناسب مجليع
فئات اجملمتع للتعبري عن لاهتم وتطوير هماراهتم.

 .4الأهداف الأسرتاتيجية:
أأ .تطوير همارات الش باب من الك اجلنسني من خلل توفري مساحات ل ألبداع وتطوير املهارات.
ب .املسامهة يف أأحياء الرتاث القلسطيين وتطويره للامتيش مع تطورات العرص لتقدمي أأفضل صورة جملمتعنا املثقف املعطاء.
ت .توفري مساحة أمنة للش باب للتعبري عن مكنوانهتم.
ث .توفري جماالت متنوعة ملساعدة الش باب بأأختيار ميوهلم الثقايف والفين لتطوير لاهتم وقدرهتم عىل التواصل مع الخرين.

 .5ألية حتقيق الأهداف:
أأ .تكريس هجد أأعضاء الهيئة ا ألدارية والعاملني واملتطوعني ملساندة رواد امللتقى لتطوير هماراهتم.
ب .تنفيذ برامج توعوية يف جماالت متنوعة لوضع الش باب عىل الطريق الصحيح.
ت .التشبيك مع اكفة مؤسسات الوطن دون أأس تثناء لتقدمي أأفضل الفرص للش باب.
ث .تطوير الربامج املوجودة حاليا يف امللتقى لتحسني جودة اخلدمات املقدمة.

 .6الهيئة ا ألدارية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
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 .2ا ألنشطة والفعاليات:
نفذ ملتقى الش باب الرتايث املقديس مجموعة من ا ألنشطة والفعاليات خلل العام  2017وحاول امللتقى يف هذا العام تنويع ا ألنشطة للوصول اىل أأكرب رشحية ممكنة من أأبناء بدلة
سلوان خصوصا والقدس معوما .وفامي يل ملخصا ألمه ا ألنشطة والفعاليات:

 .1مرشوع الش باب والتغري
من الربامج املمتزية يف أأروقة امللتقى للعام  2017مرشوع الش باب والتغري بدمع من بنك التمنية ا ألسليم – جدة و إابرشاف مؤسسة بكدار .و أأس هتدف املرشوع فئة
الش باب من سن  14حىت  17ومن الك اجلنسني .وتنوعت الفعاليات وا ألنشطة خلل هذا العام مضن هذا املرشوع ومهنا:
أأ .ورشات معل همارات حياتية:
تعرف من خللها املشرتكون عىل همارات متنوعة تسامه يف تطوير هماراهتم ملواهجة حتدايت املس تقبل.

ب .زايرة اجلامعات:
هدف املرشوع أأيضا اىل التعريف ابلتخصصات واجملاالت اليت من املمكن أأن يتجه أألهيا الطلبة املشاركني بعد ا ألنهتاء من ادلراسة يف املدارس ,ذلك
نفذت زايرات اىل اجلامعات الفلسطينية حيث زار الطلبة جامعة بيت حلو والنجاح وبوليتكنك اخلليل للتعرف عىل التخصصات والفرص املتوفرة.

ج .اخملدرات:
تعرف املشرتكون يف برانمج الش باب والتغري عىل خماطر اخملدرات وكيفية تفادهيا للحفاظ عىل النس يج اجملمتعي وحاميته من هذه الفة.

ح .العمل التطوعي:
من أأمه ورشات العمل مضن مرشوع الش باب والتغري هو ورشة معل العمل التطوعي ولك ألمهية العمل التطوعي عىل توطيد العلقة بني الش باب
واجملمتع احمليط.

 .2همرجان ربيع سلوان ا ألول:

لعل أأمه أأجنازات ملتقى الش باب الرتايث املقديس للعام  2017هو تنفيذ همرجان ربيع سلوان ا ألول .اذلي نظم بدمع ومتويل من ال  UNDPحيث ختلل املهرجان فعاليات
أأحتفالية عىل مدار يومني أأس متتع من خللها الزوار بعروض مرسحية ل ألطفال وادلبكة الشعبية واملوس يقى واملهرجني واملنتفخات .كام وختلل املرشوع تنفيذ رحةل ترفهيية شار
هبا ما يزيد عن  300طفل وطفةل من بدلة سلوان اىل املدينة املائية – وتر الند يف أأرحيا.

 .3ادلبكة:
لعل من أأكرث ا ألنشطة ثباات يف أأروقة ملتقى الش باب الرتايث املقديس يه ادلبكة الشعبية الفلسطينية حيث حرص امللتقى ومنذ تأأسيسه عىل عدم تغييب هذا النشاط عنه,
والعام  2017مل يكن مغايرا فقد شاركت فرقة امللتقى يف عروض متنوعة عىل مسارح متنوعة.

 .4خماميت صيفية
نظم ملتقى الش باب الرتايث املقديس يف صيف العام  2017خممي صيفي هو ا ألول من نوعه يف بدلة سلوان ابلرشاكة مع املعهد الوطين للموس يقى ,حيث ختلل اخملمي مجموعة من
ا ألنشطة الفنية املوس يقية حيث تعرف املشرتكون عىل الالت املوس يقية اخملتلفة وتعلموا العزف ا أليقاعي امجلاعي والغناء امجلاعي وادلبكة الشعبية والفن .و أأس متر اخملمي ملدة ثلثة
أأسابيع شار فيه ما يزيد عن ال  40مشرت من سن  10اىل .15

 .3ترممي املقر
من أأمه ا ألجنازات اليت مت حتقيقها يف العام  2017هو تنفيذ معلية ترممي ملقر امللتقى بدمع من ال  UNDPحيث ترممي املقر بشلك اكمل ومت أأضافة بعض املرافق اكملطبخ.
ويعترب هذا الرتممي من أأمه املراحل اليت مر هبا امللتقى للحفاظ عىل أأس مترارية ا ألنشطة وتقدهمها بأأفضل صورة ممكنة.

 .4مبادرات:
نفذ ملتقى الش باب الرتايث املقديس مجموعة من املبادرات للمسامهة يف الربط بني الش باب واجملمتع احمليل ولعل أأبرز هذه املبادرات:
 .1مبادرة زرع أأجشار الزيتون ابلرشاكة مع مؤسسة مبادرون.
 .2مبادرة أأزدرع مضن مرشوع حرا إابرشاف مؤسسة الرؤاي.

 .5ا ألجنازات:
لعل أأمه أأجنازات امللتقى يه ا ألس مترار يف تقدمي خدماته رمغ الظروف احمليطة والتحدايت واخملاطر احملدقة ابملاكن اإال أأن امللتقى يعترب تنفيذ الرتممي للبنية التحتية للمقر
خلل العام  2017هو من أأمه ا ألجنازات اليت متكن من حتقيقها ولك لضامن أأس مترارية العمل وتقدمي اخلدمات للساكن واجملمتع احمليط .و أأيضا مما سامه عىل قدرة امللتقى
من تقدمي برامج جديدة تتناسب مع أأحتياجات اجملمتع.

 .6التحدايت:
جتلت التحدايت خلل العام  2017يف عدة جوانب أأبرزها اكنت يف تنفيذ معلية الرتممي رمغ الظروف احمليطة اليت اكنت هتدد أأس مترارية العمل عىل الرتممي يف أأية وقت
حبمك قرب املقر من ما يسمى مبدينة داوود .ومن التحدايت اليت واهجها امللتقى أأيضا يه وجود مصادر متويل اثبتة تسامه يف ا ألس مترا بتقدمي ا ألنشطة.

رساةل اىل ا ألصدقاء

نتوجه اىل لك ا ألصدقاء وادلامعني ابلشكر والتقدير عىل ثقهتم اليت منحوان أأايها وعىل دمعهم لنا خلل العام 2017عىل أأمل أأن يتجدد العهد بيننا يف العام  2018لضامن
أأس مترارية وتطوير الربامج املقدمة للمجمتع احمليل .شكرا لمك مجيعا.

ل ألتصال:

ملتقى الش باب الرتايث املقديس
القدس – سلوان – يح واد حلوة – جبانب مسجد العني
هاتف02-9972232 :
فيس بو  :ملتقى الش باب للرتاث املقديس
اهميلsilwan.spring@gmail.com :
Website: jycforum.com

