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يواجه مجتمعنا العديد من التحديات الخارجية والتي ينعكس تاثرها 
داخلًيا على المجتمع. على سبيل المثال، عدم االستقرار واليأس 

وعدم وجود مستقبل واضح، قد يؤدي إلى العنف وغيرها من 
الظواهر. 

في الوقت نفسه ، من أجل العمل على تنمية المجتمع ، يجب علينا 
العمل على تعزيزه من الداخل وتطوير موارده البشرية واالجتماعية. 

هدفنا كمجتمع مدني هو جلب التطورات المستدامة لمجتمعاتنا 
التي يمكن أن تعطي االستقرار والتحسين التدريجي.

عندما ننظر إلى الشباب ، نرى إمكانات كبيرة ال يتم استخدامها 
لمصلحة مجتمعاتنا. في منطقة المثلث ، ينفق الشباب جزًءا كبيًرا 
من وقتهم في الدراسة والعمل والوصول إلى الخدمات األساسية 
خارج مجتمعاتهم. الحل هو تطوير المؤسسات المحلية التي يمكن 

أن تلبي احتياجات الشباب ، بما في ذلك المؤسسات الخاصة والعامة 
والتجارية وهيئات المجتمع المدني والجمعيات والحركات.

تعمل  جمعية سند منذ عام 2011 لتحقيق هذا النوع من التنمية 
المستدامة الالزمة وتعزيز المبادرات المحلية التي يمكن أن تلبي 

احتياجات الشباب والشابات في منطقة المثلث ، التي تضم أكثر من 
300،000 مواطن فلسطيني في إسرائيل. نود أن ندعوك لالنضمام 

إلينا والمشاركة معنا في هذا الجهد.
بحلول نهاية عام 2017 ، سند تمكنت من الحفاظ على نفسها. خط 

ثابت من التطور والتقدم في تطويرها التنظيمي. كان هذا العام 
مهًما جًدا ألننا أنشأنا أنظمة عمل داخلية ووظفنا موظفين 

محترفين ومتفانين. باإلضافة إلى ذلك ، قمنا بتطوير مشاريع 
وبرامج فريدة من نوعها على النحو الوارد في هذا التقرير. 

في عام 2017 قمنا بتطوير شراكات مهمة.. قمنا بتطوير وتنفيذ 
مشاريع مشتركة مع المؤسسات المحلية والدولية ، بما في ذلك 

جامعة تمبل في بنسلفانيا ، ومؤسسة ثورة السالم العالمية ، 
ومؤسسة شتيل ، مؤسسة مريم ، ريان ، معوف ، وكذلك البلديات 

والمؤسسات المحلية في منطقة المثلث. في هذا العام ، تمكنت 
جمعية سند من تنويع مصادر دخلها وإقامة عالقات مثمرة مع 

المؤسسات الجديدة. نحن ممتنون جدًا للدعم السخي الذي تقدمه 
 ، SVF-Social venture fund مؤسسة أألصفري ، وصندوق

ومؤسسة BSST البريطانية. باإلضافة إلى ذلك ، نحن ممتنون للغاية 
لثقة ودعم افراد المجتمع في منطقة المثلث ، الذين يؤمنون 

بعملنا ويدعمونه من خالل عضوية شهرية. مكان الدعم الثالث هو 
التمويل الحكومي. بدأنا نتعلم ونطبق على الفرص المختلفة 

المتاحة لسند ، بما في ذلك القائمة الخضراء ، التي تدعم فرص 
التعليم الالمنهجي للشباب.

تحسين رفاهية الشباب ، 
وتعزيز دورهم كمواطنين 

نشطين ، وتمكين المجتمعات 
المحلية ، مع تعزيز المساواة 
ومكافحة العنصرية والتحيز 

والعنف.

الرفاه يشمل تلك الجوانب 
التي تعتبر حاسمة في 

تلبية االحتياجات البشرية، 
وكذلك القدرة على متابعة 

اهداف االفراد ، واالزدهار 
والشعور بالرضا عن حياتهم. 

تقرير منظمة
التعاون االقتصادي 

والتنمية "قياس وتقييم 
الرفاه في 

شباب سند مهمتنا



خالل زيارتي ألوروبا في عام 2017,  قمت بمقابلة 
فخورون  نحن  والمؤسسات.   المنظمات  مختلف 
ونتطلع  معهم،  عمل  شراكة  بناء  على  بقدرتنا 
إلى تعزيز هذه الشراكات واستكشاف المزيد من 
قاعدة  توسيع  على  أيًضا  نعمل  كما  الفرص. 
العضوية لدينا وجعل المزيد من أعضاء المجتمع 

جزًءا من سند.
من اآلن فصاعًدا ، سنسعى إلى مواصلة تطويرنا 
مجتمعية  منظمة  نصبح  أن  بهدف  التنظيمي 
الشراكات  تعزيز  إلى  نتطلع  ونحن  استدامة.  أكثر 
تنفيذ  ومواصلة  جديدة  شراكات  وتطوير  القائمة 

المشاريع والبرامج التي بدأناها.
عبيدة ابو عصبة

مدير عام 



في عامي 2017 و 2018 ، تقوم مؤسسة سند بتنفيذ مشروع لبناء القدرات البحثية للقادة 
الشباب والطالب حول جمع البيانات وتحليلها ، وتقييم البحوث بشكل حاسم وتقديم النتائج 
بوضوح. سيقوم المستفيدون ببناء خط األساس لقياس رفاه الشباب في منطقة المثلث 

استنادًا إلى إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي لقياس الرفاه في 
إسرائيل. وسيتم توزيع النتائج على نطاق واسع إلعالم المواطنين ووسائل اإلعالم ، وإثارة 

نقاش بناء بين المجتمع المدني وصانعي السياسات.
نحن نشارك مع الدكتورة مارشا زيباليسي-كروفورد من جامعة تمبل ، التي تقود األبحاث.

 أداة البحث: اتصلنا بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والمكتب المركزي 
لإلحصاء اإلسرائيلي في الفترة من يوليو وحتى نوفمبر 2017. لقد تلقينا إجابة في نوفمبر 

من كيت سكريفنز ، من رصد الرفاه والتقدم ، مديرية اإلحصاء. ومع ذلك ، لم نتمكن من 
الحصول على األداة الفعلية ، ولكن فقط اإلشارة إلى المعلومات اإلحصائية والتقارير البحثية 

وبعض األسئلة المحددة التي تستخدمها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في عملية 
البحث الخاصة بها. بعد مراجعة األبحاث المتاحة ، قمنا بتطوير األداة الخاصة بنا. طور الدكتور 

زيباليس-كروفورد مسودة استبيان عن 100 سؤال ، الذي تمت مراجعته في عدة مناسبات 
من قبل فريق البحث.

فريق البحث: تم نشر دعوة لالنضمام إلى فريق البحث في صفحتنا على فيسبوك يوم 6 
ديسمبر. باإلضافة إلى ذلك ، تواصلنا مع جهات االتصال لدينا وخريجي سند من المشاريع 

السابقة. تلقينا 29 رسالة اهتمام وأجريت مقابالت مع 20 مرشًحا ، 15 منهم تم تعيينهم 
ليكونوا جزًءا من فريق البحث.

فريق البحث مسؤول عن جميع جوانب مشروع المشاركة المجتمعية (CBP). تتخذ هذه 
الهيئة جميع القرارات المتعلقة بالمشروع. تم بناء الفريق من قبل الباحث الرئيسي الدكتور 
زيباليسي كراوفورد ، وممثلين من سند ، والشباب المجندين. معظم الشباب هم أعضاء في 

الحركات األكاديمية الشبابية المحلية ، بما في ذلك: أكاديميون وشباب زمير ، وأكاديميون 
في قلنسوة ، وأكاديميون في كفر قرع، وأكاديميون في كفر برا ، وأكاديميون في كفار 

قاسم.

في يناير 2018 شارك فريق البحث في ورشتين تدريبيتين مع الدكتورة مارشا 
زيباليسي-كروفورد حول CBP  مشروع المشاركة المجتمعية  و   Photovoice  (عملية يمكن 

من خاللها للناس تحديد مجتمعهم وتمثيله وتعزيزه ) باإلضافة إلى ذلك ، وضع الفريق 
اللمسات األخيرة على أداة البحث وكان له يوم ميداني واحد في قريتين في منطقة المثلث 

للبدء في جمع البيانات.

المجتمع التشاركي القائم على
أساس النهج وخطة األساس



األنشطة التي أجريت في عام 2017

تعزيز رأس المال البشري

ملخص
في عام 2017 ، قمنا باألنشطة التالية لتعزيز 

رأس المال البشري في منطقة المثلث:

• دورة تطوير الموارد ، بدأت في مارس حتى يونيو 2017 مع 20 مشارك.
• بدأ المشروع المجتمعي القائم على المشاركة ومشروع خط األساس ، 

   في أكتوبر 2017 وسيستمر حتى يونيو 2018 
   مع 15 مشارًكا (أعضاء فريق البحث).

• تم إطالق مركز التعلم في فبراير 2018 مع 15 مشارًكا 
   وسيستمر طوال  عام 2018. نتوقع 100 مشارك.

دورة تنمية الموارد
في الفترة من مارس حتى يونيو 2017 ، أقامت جمعية سند بالتعاون مع 

شاتيل وبلدية باقة الغربية تدريًبا على تنمية الموارد في باقة الغربية في 
منطقة المثلث. شارك عشرون مشارًكا في التدريب ، 16 منهم تخرجوا بنجاح 

وحصلوا على شهادة مغادرة. كان المشاركون من منظمات المجتمع 
المدني (بشكل رئيسي من منطقة المثلث والبعض من الناصرة) ، وموظفين 
من السلطات المحلية ، ونشطاء مستقلين. شمل التدريب 13 جلسة أسبوعية 

بلغ مجموعها 45 ساعة. يهدف التدريب إلى تطوير الموارد والقدرات 
لمنظمات المجتمع المدني المحلية وتشجيع المتخصصين الناطقين بالعربية 

للعمل كجهات لجمع التبرعات في المنطقة. 
وفي 23 أيار، التقى ممثلون من مؤسسات دولية مع متدربين لتقديم 

تعليقاتهم على عروضهم ومبادرات المشاريع ، بما في ذلك: السيدة هنا 
أموري – مؤسسة روزا لوكسمبورغ ؛ السيدة كارول جولدجير - مؤسسة 

جيمبرش السيدة أليشا غلعاد _ مؤسسة هينريخ بويل.

تعزيز رأس المال 
البشري من خالل تشجيع 

التعلم مدى الحياة ، 
والسعي إلى تعليم جيد 

وتوظيف كبير بين 
الشباب.



لماذا الشباب؟
في كثير من االحيان يتم غفالن أن الطاقة الكامنة، الحماس واالمكانات االيجابية لدى الشباب هي 

مورد حيوي للمجتمع, ومع ذلك سيكون الشباب هم القادة والجهات الفاعلة وصناع القرار في 
المستقبل. يعتبر االستثمار في الشباب يعني االلتزام ليس فقط في تحسين رفاه وسبل العيش، 

ولكن ايضا في التنمية االجتماعية، الثقافية، السياسية واالقتصادية لألجيل القادمة. تمكين الشباب 
يتأثر من وفي ذات الوقت يؤثر على تمكين المجتمع ككل.

  
يعتمد تمكين الشباب على تقوية المجتمع وتعزيزه.

 
تعريف الشباب تم تحديده من قبل االتحاد األوروبي اعتباًرا من مارس 2016: وهم األشخاص الذين 

تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 عاًما. هذا يعني بالنسبة لنا أننا :

• إضفاء منظور الشباب على جميع القضايا ؛
• مشاركة الشباب عمليات صنع القرار والهيئات 

   (يوجد حاليا 3 من أصل 7 أعضاء في مجلس اإلدارة في هذه الفئة)
• سوف تضمن سند أن األجيال الشابة هي دائمًا جزء من المنظمة ، 

   والمناقشات ، وهيئات صنع القرار.
• في حين أن المستفيدين المباشرين هم من الشباب، 

   فإن المستفيدين غير المباشرين يشملون المجتمع بأكمله.

خطر الفقر وغيرها من التحديات
في السنوات األخيرة، لم يعد الفقر من حصة المسنين فقط، بل بدأ يدخل حيز الشباب أيضًا. على مر 
السنين األخيرة، تضرر الكثير من الشباب (بين األعمار 25-18) في مجال أجور العمل. ويواجه الشباب 

اليوم مرحلة شديدة الخطورة من الفقر بسبب األجور (OECD، يونيو\ حزيران 2014، حتلنة جدول عدم 
المساواة في األجور). الحديث هنا على مشكلة جوهرية جدًا باألخص أن الشريحة السكانية العربية 

في المنطقة هي فتّية جدًا (ما يقارب الـ %40 تحت جيل الـ 14). 
تتآكل المدارس العربية العامة في إسرائيل بشكل سيء ، مما يعكس انخفاض درجاتها ومعدالت 

التسرب المرتفعة وانخفاض الكفاءة في اللغة العربية والعبرية. عند البحث عن التعليم العالي ، 
يواجه الشباب الفلسطينيون ، مواطنو إسرائيل ، حواجز كبيرة. إن الحصول على تعليم جيد أمر ضروري 
لرفاهية الفرد ، كمحرك للنتائج األخرى مثل حالة العمل والدخل والحالة الصحية والمشاركة المدنية ، 

وكمكون أساسي لنجاح الشخص وتطوره الشخصي.
وعالوة على ذلك ، فإن وصول الشباب إلى المشاركة في عملية صنع القرار والحكم محدود للغاية. 

التكلفة االجتماعية هي استبعاد الشباب الفلسطيني في تشكيل المجتمع والمشاركة فيه 
كمواطنين نشطين. وهذا أمر ضار ألن المشاركة المدنية تسمح للناس بالتعبير عن صوتهم 

السياسي والمساهمة بنشاط في عمل المجتمع. وفي المقابل ، يساهم الحكم المفتوح والشفاف 
في عمل المؤسسات وتوفير الخدمات العامة التي تدعم الرفاه المادي وجودة الحياة.

التمييز العنصري وعدم المساواة بالبنى التحتية، الصعوبات بتكوين عائلة وبناء مسكن، البطالة، 
المجتمع االبوي والنقص بالمرافق الثقافية واالجتماعية، كل ذلك يؤدي الى االحباط والنقصان 
وتضعضع الثقة بالنفس عند االفراد، مما قد ينتج بيئة اجتماعية ذات خطورة عالية للشباب، مع 

امكانية ارتفاع مستوى اضطراب السلوك وازدياد العنف، بالذات لدى الشباب الذكور.



يوم التطوع البلدي
في 28 مارس 2017 ، نسقت سند يوم التطوع البلدي في قرية جت. وقد تم تنظيم هذا 

الحدث من قبل منظمة روح توفا (http://www.ruachtova.org.il/en) ، ومقرها في تل 
أبيب. التقى حوالي 12 من الشركاء المحليين ، الذين نظموا مجموعة كبيرة من حوالي 
1500 متطوع. شاركت سند في هذه المبادرة لمدة 3 سنوات منذ 2015وقام موظفو 

ومتطوعو سند بتوزيع مواد من 4 مدارس محلية ، و 2 من رياض األطفال ، والمكتبة 
العامة ، ومجالس الطالب ، ومشروع قرية الشباب في جت. بعض األنشطة التي أجريت 

في هذا اليوم شملت : التنظيف والرسم وتوزيع المعلومات بين السكان وغيرهم. كانت 
سند الشريك الرئيسي في جت. قمنا بتعيين حوالي 40 متطوع محلي.



 تعزيز رأس المال االجتماعي
ملخص

في عام 2017 ، قمنا باألنشطة التالية لتعزيز رأس المال 
االجتماعي في منطقة المثلث

• يوم خيري في جت في مارس 2017 ، ليصل إلى 2000 شخص.
• التواصل مع المجتمع: عدة محاضرات وورش عمل وفعاليات 

   حول مواضيع مختلفة بما في ذلك:

• الصحة في أبريل 2017 مع 30 مشارًكا.
• يوم ريادة األعمال االجتماعية في أيار / مايو 2017 بمشاركة 160 مشاركا.

• مؤتمر لألكاديميين من منطقة المثلث في سبتمبر 2017 مع 160 مشارًكا.
• جلسة التأمل بالتعاون مع ثورة السالم وصندوق 
   ميريام في نوفمبر 2017 بمشاركة 170 مشارك.

تعزيز رأس المال االجتماعي من 
خالل تعزيز التماسك االجتماعي 

والشراكات وتنمية المجتمع 
وبناء القدرات للمنظمات 

المحلية ، وكذلك تعزيز 
المسؤولية االجتماعية 

والمشاركة المدنية والسياسية 
للشباب الفلسطيني.



مركز سند التعليمي
في عام 2017 ، استثمرنا جهوًدا كبيرة في تطوير مفهوم مركز التعليم في سند - 

تعزيز فرص التعلم مدى الحياة. يعد مركز التعلم مبادرة تجريبية تشجع على المشاركة 
واالستفادة وتوسيع القدرات والمهارات والمعرفة في منطقة المثلث لفائدة 

المجتمع. سيتم إطالق هذه المبادرة في عام 2018.
نحن نعتقد أن مجتمعنا لديه موارد وقدرات ومعرفة كبيرة. في الوقت نفسه ، نحن ، 

كمجتمع ، بحاجة إلى مواصلة بناء مهاراتنا ومعرفة كيفية زيادة تعزيز مجتمعنا 
م والفرص قليلة ونادرة وغير مناسبة في الغالب لجميع أفراد  وتطويره. فضاءات التعل�
مجتمعنا. ُتعد فرص التعلم مدى الحياة مهمة للتأكد من أننا نتشارك معرفتنا ، نتذكر 
المعرفة والتراث من أسالفنا ، ولكن أيًضا نتعلم التطورات والتقنيات الجديدة ونحتضن 

الفرص الجديدة التي ستمكننا من النمو بينما نتذكر من نحن ومن أين أتينا..
يعد المركز التعليمي مكاًنا مفتوًحا حيث يمكننا مشاركة معرفتنا وبناء مهاراتنا ، 

القديمة والجديدة ، من أجل تحقيق االستفادة الشخصية والمهنية واالجتماعية.

مشروع سند الرئيسي
مشروع سند الرئيسي هو دورة تدريبية سنوية تستهدف طالب الجامعات الذين يتلقون 

التدريب النظري والعملي. بالشراكة مع كلية القاسمي للهندسة والعلوم. خالل 
الساعات العملية ، يعمل الطالب مع أطفال المدارس ويقومون بارشادهم. معا ، كفريق 

، يقومون بتصميم وتنفيذ المشاريع المجتمعية. منذ عام 2012 تم تدريب حوالي 100 
طالب جامعي و 250 طفًال من مجتمعين محليين (جت وباقة). تم تطوير وتنفيذ 24 

مشروع مجتمعي..
بالنسبة لعام 2017 ، لم نتمكن من جمع الموارد الالزمة لهذا المشروع. لذلك ، قررنا 

تجميد هذه المبادرة حتى نتمكن من تأمين مصادر دخل جديدة. ولتحقيق هذه الغاية ، 
استثمرنا جهوًدا مهمة الستكشاف التمويل الحكومي والتعامل معه (لمزيد من 

المعلومات ، يرجى االطالع على تطوير الموارد).



جمعية سندجمعية سندجمعية سندجمعية سندجمعية سندجمعية سند

التواصل مع المجتمع
عدة محاضرات وورش عمل ومناسبات حول مواضيع 

مختلفة ، بما في ذلك:
• في أبريل ، استضافت سند محاضرة حول التغذية 

والصحة مع 30 مشارًكا. وقدم البروفيسور هوتشبرغ من 
مستشفى هداسا في القدس والمستشار الغذائي 

للعديد من المطاعم الصحية محاضرة لمدة ساعتين عن 
الطعام الطبيعي والصحي.

• في شهر مايو ، وبالتعاون مع شركاء شبكة المشاريع 
االجتماعية (ماوف ، الفنار ، بلدية باقة الغربية ، شبكة 

ريان ، كلية القاسمي للهندسة والعلوم وسند) ، أطلقنا 
المؤتمر األول حول المبادرات االجتماعية-االقتصادية. 

وسيواصل الشركاء المؤسسون تقديم المشروع وإنشاء 
برنامج عملي يشمل جميع الجوانب التي يتطلبها رواد 

األعمال االجتماعيين ، بما في ذلك األدوات والخدمات 
العملية من خالل الشركاء لتطوير هذه المبادرات والعمل 

معهم بطريقة عملية وفعالة.

• في سبتمبر ، قامت سند ، بالتعاون مع عدد من الشركاء 
برئاسة مركز ريان الطيرة ، بتنظيم مؤتمر لألكاديميين من 

منطقة المثلث. يركز المؤتمر على الجوانب العملية 
لمسيرتهم األكاديمية والمهنية لتوسيع المعرفة 

والوعي حول كيفية بناء مستقبل مهني مستدام وربط 
مئات األكاديميين والشباب العاملين في منطقة المثلث 

مع بعضهم البعض. المجموعة المستهدفة : مع هذه 
الفرصة ، ينادي الشركاء بجميع الشباب األكاديميين 

والخريجين من جميع أنحاء منطقة المثلث.

• في شهر نوفمبر ، شاركت سند مع مؤسسة مريم 
وثورة السالم الدولية في تقديم سلسلة من ورش العمل 

للتأمل في مدن مختلفة في إسرائيل والضفة الغربية. 
بالتعاون مع دانيال ماتاالنا ، الذي أجرى 7 ورش عمل 

للتأمل في 7 بلدات مختلفة ، وصل عدد األشخاص إلى 
170 شخًصا ، استطعنا استكشاف طرق بديلة لتحسين 

صحتنا (العقلية والبدنية) والتعامل مع التوتر في حياتنا 
اليومية. بالنسبة للطالب الذين يواجهون مستويات عالية 
من التوتر والتعرض لوسائل التواصل االجتماعي ، ممكن 

ان تكون هذه استراحة مرحب بها.



تعزيز مبادرات الشباب

شبكة الخريجين

فعاليات اخرى

اجتماعات مع الهيئات الدولية

باإلضافة إلى األنشطة المذكورة أعاله ، حدث ما يلي:

في نيسان استضفنا السيد توني كاي (نائب رئيس بعثة السفارة 
البريطانية في إسرائيل) والسيد وسيم عباس (المستشار السياسي) 

لمعرفة المزيد عن الوضع في المنطقة وخبرات المواطنين 
الفلسطينيين في إسرائيل وكذلك عمل المجتمع المدني 

والمنظمات المجتمعية. خالل الزيارة ، أتيحت الفرصة للسيد كاي 
والسيد عباس للقاء أعضاء الجمعية والمشاركين في أنشطة سند 

لمعرفة المزيد عن تجاربهم. 
• في شهر مايو ، شاركت سند في مائدة مستديرة نظمتها مبادرة 

الشراكة األمريكية الشرق أوسطية (ميبي) مع عدد من الناشطين 
من المجتمع الفلسطيني في إسرائيل. تحدثنا عن األثر االجتماعي 
للمبادرات التي تدعمها مبادرة الشراكة الشرق أوسطية والطرق 

التي تعمل بها المنظمات المختلفة معًا.
• في أغسطس ، زار المدير عبيدة أبو عصبة, لندن ، حيث التقى 

بممثلي مؤسسة شالوم - سالم ، ومؤسسة أسفاري ، وصندوق 
.(CAFOD) إسرائيل الجديد ، والوكالة الكاثوليكية للتفاوض

• كما التقى مدير سند ، عبيدة أبو عصبة ، بالسيد جيل بيسشور بلج ، 
السفير الهولندي في إسرائيل. السيد ديفيد كواري ، السفير 

البريطاني في إسرائيل ؛ السيد توماس ج. غنتون ، مستشار الشؤون 
الصحفية واإلعالمية في السفارة األمريكية في تل أبيب ؛ باتيا 

كالوس من صندوق المشاريع االجتماعية ؛ وليلي ستيرن من 
مؤسسة شوكين.

التغطية اإلعالمية لعملنا
كانت هناك العديد من المقابالت مع وسائل اإلعالم المحلية 

والتغطية اإلعالمية الواسعة ألنشطتنا. في 7 يونيو ، بثت القناة 
التلفزيونية الفضائية برنامجًا خاصًا حول "الشباب من أجل 

الشباب" التي تعرض عمل سند. يستمر البرنامج 30 دقيقة 
ويشاهد على نطاق واسع بين الجالية الفلسطينية في إسرائيل. 

في صفحة الفيسبوك الخاصة بنا ، لدينا 3،149 متابًعا.

يتمثل أحد مشاريع جمعية سند في تعزيز 
مبادرات الشباب من خالل توفير البنية التحتية 

التنظيمية ودعم المبادرات الواعدة. تعمل 
جمعية سند حاليًا في مرحلة التخطيط لهذا 
البرنامج ، والذي يتم اطالقه في عام 2018.

في عام 2017 ، بدأنا ببناء شبكة الخريجين 
لدينا. لدينا 100 من خريجي دوراتنا التدريبية 

(الطالب) المهتمين بأن يكونوا جزًءا من 
جمعية سند ومشاركتهم في أنشطة أخرى. 

لكي نتمكن من بناء شبكة وفتح قنوات 
اتصاالت ، نقوم ببناء قاعدة بيانات وقائمة 

بريدية لجميع خريجي الجامعة.

تعزيز مبادرات الشباب 
االجتماعية،الثقافية 

،االقتصادية والسياسية من خالل 
توفير البنية التحتية واألطر 

التنظيمية والدعم والخدمات 
االستشارية.



اإلدارة التنظيمية والقدرات والتطوير
في عام 2016 ، انتقلنا إلى مكتبنا الجديد في جت. بعد هذه الخطوة الهامة نحو أن نصبح 
منظمة أكثر استقاللية واحترافية ، قمنا بتحسين بنيتنا التحتية وطورنا فريقنا بعدة طرق.

شراكات
في عام 2017 ، تمكنا من تعميق عالقاتنا مع الشركاء المحليين ، بما في ذلك منظمات 

المجتمع المدني والمدارس المحلية والسلطات المحلية وقادة المجتمع والناشطين 
وغيرهم. كما تمكنا من بناء شراكات جديدة. على المستوى المحلي ، يتم االعتراف بنا 

كمجتمع قائم على رابطة شبابية عالية االحترافية ، وممثل للمجتمع ، وليس كمجموعة 
من أفراد المجتمع الفردي. على الصعيدين اإلقليمي والدولي ، نجحنا في الوصول إلى 

أصحاب المصلحة اآلخرين.

تنمية الموارد
في عام 2017 ، تمكنا من تنويع مصادر دخلنا. نحن ممتنون بإخالص لمؤسسة اسفاري ، 
وصندوق شالوم سالم البريطاني ، وصندوق المشاريع االجتماعية على دعمهم السخي 

وثقتهم في عملنا. باإلضافة إلى ذلك ، فإننا نبني قاعدة دعم مجتمعية قوية ، تقدم 
تبرعات عينية وبأعمال تطوعية ومساهمات مالية بسخاء. نحن ممتنون بشدة لهذا الدعم.
باإلضافة إلى المانحين الدوليين والدعم المجتمعي ، نقوم بتطوير قدراتنا الداخلية للبحث 

عن التمويل الحكومي. وبدعم من وسيم اغبارية ، وهو صندوق تمويل شاب يركز على 
الجهات المانحة الدولية ، قدمنا عدًدا من الطلبات لمختلف فرص التمويل الحكومي ، بما 

في ذلك لؤومي لؤومي بالشراكة مع اسيوار والقائمة الخضراء. تم رفض كال الطلبين. 
نجري حالًيا محادثات مع القائمة الخضراء وحاليا في عملية إعادة التقديم.

قصتنا
تزامنا مع حراك شبابي أوسع في منطقة الشرق االوسط، قامت عدة مؤسسات وحركات 

محلية، لكن افتقدت تلك المبادرات الى بنية تحتية ثابتة واطر مستديمة ومن ثم اضطرت 
أغلبها للتوقف عن العمل. ردًا مباشرًا للفجوة التي نتجت، اجتمعت مجموعة مكونة من 
سبعة نشطاء محليين، لمناقشة حلول مقترحة، بهدف تكوين اطار ومنصة عملية وثابتة 

لمجموعات شبابية، ترغب بالتطوع لتطوير المجتمع المحلي، وكذلك لتطوير قيم احترام 
االخر على اختالفه وتطوير مجتمع متسامح متماسك ومتنور في المنطقة وتعزيز تنوعه 

وانفتاحه. بعد تشخيص نقاط القوة والفرص المتاحة، تم اقامة جمعية سند في العام 
2012. تم تسجيل المؤسسة رسميا كجمعية غير ربحية في العام 2014. برعاية كلية 

القاسمي للهندسة والعلوم في جت ، إسرائيل.

منذ بداية عملها من العام 2012، جمعية سند استطاعت تحقيق التالي:
• اليوم سند هي مؤسسة ثابتة ومستقرة.

• قامت سند بتدريب ما يعادل مجموعه 100 طالب جامعي، و 250 من طالب المدارس في 
منطقة المثلث، والذين قاموا معا بتنفيذ 24 مشروع اجتماعي صغير داخل مجتمعاتهم.

• حصلت سند على أول تمويل خارجي لها من خالل 
مبادرة الشراكة األمريكية الشرق أوسطية (ميبي).

تخضع سند لسلطة مجلس إدارة نشط يضم سبعة أعضاء. يرأس المؤسسة عبيدة أبو عصبة 
• وهو مهندس معماري ومخطط مدن. حصل على شهادته األولى في التخنيون في حيفا. 

وهو اآلن يحمل درجة الماجستير في اإلدارة العامة بجامعة حيفا مع التخصص في 
السلطات المحلية. في عام 2012 ، قام ببناء جمعية سند مع نشطاء محليين آخرين. منذ 

يناير 2016 ،. شارك عبيدة في برنامج القيادات الطالبية (ميبي) الذي نظمته وزارة الخارجية 
األمريكية وحصل على جائزة أفضل مناظر في الشرق األوسط.



نود أن نشكر شركاءنا :
BSST – British Shalom Salam Trust

مؤسسة ثورة السالم العالمية
مراكز ريان ومعوف

مؤسسة مريم
شبكة خريجو سند

البلديات والمؤسسات المحلية في منطقة المثلث
SVF – Social Venture Fund

شتيل

جامعة تمبل ، كلية الصحة العامة ، كلية العمل االجتماعي
فيالدلفيا ، بنسلفانيا ، الواليات المتحدة األمريكية.


