
مشروع أهل لتعزيز السلم األهلي منفذ من قبل مؤسسة " Act لحل النزاعات" 
GIZ بالشراكة مع الشرطة الفلسطينية وبدعم من مؤسسة التعاون األلماني

تعزيز السلم األهلي في ضواحي القدس

أهــل



وصف المشروع:

القانون في  احترام سيادة  القائم على  للتغيير اإليجابي  ليكونوا وكالء  الشباب  الى تعزيز قدرات  المشروع  المؤسسة من خالل  تسعى 
التعامل مع  النظرية والتطبيقية للمشاركين/ات على  المجتمع المحلي، والمساهمة في حفظ السلم األهلي، وبناء وتطوير المهارات 
النزاع باللجوء إلى الحوار، واعتماد الوساطة القانونية، والتفاوض المثمر والبناء، كبدائل للعنف واقتضاء الحق بالذات، وذلك بالشراكة مع 

.GIZ الشرطة الفلسطينية وبدعم من المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي
كما ويهدف المشروع إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية لكافة مركبات المجتمع المحلي في نبذ العنف بكافة أشكاله، وإشراك 
ممثلين/ات من أهل الخبرة من المجتمع المحلي في متابعة تنفيذ المشروع، إضافة إلى العمل على تحقيق اإلنسجام المجتمعي وإعادة 

الروح لمجموعة القيم األخالقية والوطنية الحامية، مثل التطوع، والتسامح، والتآخي، والتضامن، والمشاركة.

المناطق المستهدفة:

المناطق المصنفة " ب" و"ج" من محافظة القدس (قرى جنوب شرق، وشمال شرق، وشمال غرب). 

عن المشروع:

تحولت بعض المناطق في ضواحي القدس بحكم الوضع السياسي القائم لمناطق تعج بالمشاكل الصعبة، ومخالفي القانون، والنزاعات 
غير المحلولة والتي تفتقر آللية حل نزاعات فعالة، ومن هنا ظهرت الحاجة الملحة لتعزيز السلم األهلي وسيادة القانون وبالتالي واجبنا 
الشرطة  الجهود مع  نستثمر  أن  بد  كان ال  الفلسطيني  الشباب  بأيدي  يتم  التغيير  بأن  نؤمن  المحلي. وألننا  المجتمع  اتجاه  كمؤسسة 

الفلسطينية إلطالق مشروع "أهل لتعزيز السلم األهلي في ضواحي القدس."

أهداف المشروع:

• تأسيس شبكة شبابية مكونة من 3 مجموعات في المناطق المستهدفة قادرة على التأثير في إحداث التغيير اإليجابي.
• تأسيس مجموعة من ذوي الخبرة " األهالي " لدعم الشبكة الشبابية.

• تعزيز قدرات الشباب على مهارات التعامل مع النزاع بشكل إيجابي.
• تطوير التعاون والشراكة المجتمعية بين الشرطة الفلسطينية والمجتمع المحلي وخاصة فئة الشباب.

• تعزيز حالة األمن وسيادة القانون في المناطق المستهدفة.
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• اجتماع في شرطة ضواحي القدس بتاريخ 2019/12/09 مع العقيد فواز طالب مدير شرطة الضواحي، بحضور العقيد فريد 
لدادوة مدير برنامج الشرطة المجتمعية، والعقيد عاهد حساين مدير العالقات العامة، وممثلين عن GIZ بهدف عرض فكرة 

المشروع على شرطة الضواحي وأخذ مالحظاتهم على األنشطة قبل البدء بالتنفيذ. 

• اجتماع في شرطة ضواحي القدس بتاريخ 2019/12/09 مع العقيد فواز طالب مدير شرطة الضواحي، بحضور العقيد فريد 
لدادوة مدير برنامج الشرطة المجتمعية، والعقيد عاهد حساين مدير العالقات العامة، وممثلين عن GIZ بهدف عرض فكرة 

المشروع على شرطة الضواحي وأخذ مالحظاتهم على األنشطة قبل البدء بالتنفيذ. 

المشاورات العامة لتشكيل المجموعات الشبابية ومجموعة األهالي

المحطة األولى:

• اجتماع في شرطة ضواحي القدس بتاريخ 2019/12/10 مع مدراء مراكز الشرطة الثالث في المحافظة (العيزرية والرام وبدو)، 
بحضور مدير شرطة الضواحي، والعالقات العامة، والعمليات بهدف عرض فكرة المشروع والتشاور حول تنفيذ األنشطة في 

المناطق التابعة لهم، والبدء بالتحضير لعقد اجتماعات تشاورية تمهيدًا لتشكيل المجموعات الشبابية ومجموعة األهالي.

المحطة األولى:
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• اجتماع مع رؤساء البلديات والهيئات المحلية لقرى جنوب شرق محافظة القدس بتاريخ 2019/12/16 في مقر بلدية العيزرية، 
بحضور مدير العالقات العامة ومدير شرطة المنطقة، وتم اإلتفاق خالله على عقد اجتماع جماهيري موسع يضم ممثلين عن 

المجتمع المحلي.

• اجتماع مع رؤساء البلديات والهيئات المحلية لقرى شمال شرق محافظة القدس بتاريخ 2019/12/18 في مقر بلدية الرام، 
بحضور مدير العالقات العامة ومدير شرطة المنطقة، وتم اإلتفاق خالله على عقد اجتماع جماهيري موسع يضم ممثلين عن 

المجتمع المحلي.

الشرطة  عن  ممثلين  بحضور  العيزرية،  بلدية  مقر  في  القدس  شرق  جنوب  لقرى   2019/12/23 بتاريخ  جماهيري  اجتماع   •
والمجتمع المحلي، بهدف عرض المشروع على المجتمع المحلي والبدء بتشكيل المجموعات الشبابية ومجموعة األهالي. 

البلديات والهيئات المحلية لقرى شمال غرب القدس بتاريخ 2019/12/31 في مقر بلدية بدو الساعة  • اجتماع مع رؤساء 
11:00، بحضور مدير شرطة الضواحي ومدير العالقات العامة ومدير شرطة المنطقة.

مدير شرطة  بحضور   1:00 الساعة  بدو  بلدية  مقر  القدس في  غرب  لقرى شمال   2019/12/31 بتاريخ  جماهيري  اجتماع   •
بتشكيل  والبدء  المحلي  المجتمع  على  المشروع  عرض  بهدف  المنطقة،  شرطة  ومدير  العامة  العالقات  ومدير  الضواحي 

المجموعات الشبابية ومجموعة األهالي.

• اجتماع جماهيري بتاريخ 2019/01/06 لقرى شمال شرق القدس في مقر بلدية الرام بهدف عرض المشروع على المجتمع 
المحلي والبدء بتشكيل المجموعات الشبابية ومجموعة األهالي.

• اجتماع مع محافظ محافظة القدس بتاريخ 2020/01/08 إلطالعه على المشروع واإلجتماعات التي تم عقدها خالل الفترة 
السابقة.

الشبابية  والمراكز  القدس)،  في  والوطني  األهلي  العمل  (هيئة  السياسية  األحزاب  ممثلي  مع  اإلتصاالت  من  مجموعة   •
والنسوية، والناشطين/ات في المناطق الثالث الستمرار التشاور حول تشكيل المجموعات الشبابية
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صور اللقاء التمهيدي التعارفي مع المجموعات الثالث التي تم تشكيلها في شمال شرق وشمال غرب وجنوب 
شرق القدس.

تشكيل المجموعات واللقاءات والدورات التدريبية
المحطة الثانية:

2020/3/11
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اجتماع مع مجموعة األهالي في ضواحي القدس لمناقشة تنفيذ مشروع أهل لتعزيز السلم األهلي، والمساعدة 
في نشر ثقافة القانون

2020/3/5

انهت مؤسسة "Act لحل النزاعات" 16 ساعة تدريبية حول التخطيط والتواصل لثالث مجموعات شبابية بمعدل 6 لقاءات 
"ساعتين ونصف كل لقاء"، واعطى اللقاءات 3 مدربين عبر برنامج زووم، وسلم المشاركون بنهاية اللقاءات 3 خطط عمل: 

أعطى تدريب مجموعة شمال غرب القدس االستاذة فاتنة هودلي.
أعطى تدريب مجموعة جنوب شرق القدس االستاذ خليل نجم.

أعطى تدريب مجموعة شمال شرق القدس االستاذ جهاد شجاعية. 

2020/4/16 – 2020/4/10

مجموعة جنوب شرق القدس



مجموعة شمال غرب القدس
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مجموعة شمال شرق القدس

 6 لثالث مجموعات شبابية بمعدل  والمناصرة  الضغط  تدريبية حول  16 ساعة  النزاعات"  لحل   Act" انهت مؤسسة 
لقاءات "ساعتين ونصف كل لقاء، واعطى اللقاءات 3 مدربين عبر برنامج زووم، وسلم المشاركون بنهاية اللقاءات 3 

خطط لحملة مناصرة حول قضية المخدرات:

أعطى تدريب مجموعة شمال غرب القدس االستاذة فاتنة هودلي.
أعطى تدريب مجموعة جنوب شرق القدس االستاذ خليل نجم.

أعطى تدريب مجموعة شمال شرق القدس االستاذ جهاد شجاعية. 

2/5/2020 – 22/5/2020
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مجموعة جنوب شرق القدس
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 02.06.2020

2020/5/29

المجموعات الشبابية في جنوب شرق القدس يعقدون اجتماعات مع رؤساء البلديات لمساندة الشرطة في خطة 
التوجيهي

اجتمعت مؤسسة "Act لحل النزاعات" مع الشرطة الفلسطينية لمناقشة سير عمل مشروع تعزيز السلم األهلي 
في ضواحي القدس. وناقش اللقاء الية تنفيذ المبادرات في المرحلة القادمة من المشروع، وضرورة كسر الحاجز 
بين الشرطة الفلسطينية والمواطنين عن طريق الشراكة المجتمعية الضرورية لخدمة الوطن. وأكد الحضور على 

أهمية المبادرات الشبابية وتحفيز الروح الطوعية لدى المواطنين، ونشر ثقافة القانون والسلم األهلي.
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ُعقد اول اجتماع يجمع مؤسسة Act  لحل النزاعات مع الثالث مجموعات الشبابية في ضواحي القدس بحضور 
العقيد عاهد مدير العالقات العامة واالعالم في شرطة ضواحي القدس والرائد محمد العودة مدير مركز شرطة 
العيزرية، وجاء هذا اللقاء بعد االنتهاء من لقاءات التخطيط والتواصل والضغط والمناصرة والبدء بتحضير الحمالت 
تتعلق  المجموعات  لكل  تدريبية  لقاءات  عقد  على  االجتماع  هذا  في  االتفاق  تم  مناطق.  بالثالث  ستنفذ  التي 
بالوساطة وحل النزاعات كما تم التوافق على انشاء صفحة الكترونية موحدة، ومن االمور التي ناقشناها الترتيب 

لعقد لقاءات وجاهية مع الشرطة.

 02.06.2020

09.06.2020

المحطة الثالثة:

تشكيل المجموعات واللقاءات والدورات التدريبية

األول  الوجاهي  اللقاء 
التي  المبادرة  لمناقشة 
غرب  شمال  في  ستنطلق 
السلم  تعزيز  بهدف  القدس 
القانون  وسيادة  االهلي 
الفلسطينية  الشرطة  بحضور 

وادارة المؤسسة
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لمناقشة  األول  الوجاهي  اللقاء 
في  ستنطلق  التي  المبادرة 
شمال شرق القدس بهدف تعزيز 
القانون  وسيادة  االهلي  السلم 
الفلسطينية  الشرطة  بحضور 

وادارة المؤسسة.

االهلي  السلم  تعزيز  بهدف  القدس  شرق  شمال  في  ستنطلق  التي  المبادرة  لمناقشة  األول  الوجاهي  اللقاء 
وسيادة القانون بحضور الشرطة الفلسطينية وادارة المؤسسة.

11.06.2020

11.06.2020
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صور مبادرة "إفرح بسالمة"، والتي نفذت في قاعات األفراح بمساعدة أصحاب القاعات وأصحاب األفراح بإلزام المعزومين 
قياس درجة حرارتهم ولبس الكمامات والحفاظ على التباعد لتجنب انتشار وباء كورونا بعد أن اعتبرت األفراح المكان األول 

النتشار الوباء.

كمامتك
سالمتك 
وسالمتنا

المحطة الرابعة:

المبادرة النهائية وأنشطتها لغاية المؤتمر الختامي

5.7.2020

23.07.2020

استقبلت الشرطة وفدا يضم الرئيس التنفيذي لمؤسسة "”Act لحل النزاعات" المقدسية ومجموعات شبابية باسم "أهل" 
لتعزيز السلم االهلي ونشر ثقافة القانون ضمن مبادرة بعنوان "كمامتك سالمتك وسالمتنا" نظموها تقديرا لجهود الشرطة 
وباء  والحد من  بالكمامات  التوعية  نشر  للمساهمة في  الشرطة كمامات  المحتلة، وتم فيها تسليم  القدس  في ضواحي 

كورونا.
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شرق  جنوب  في  أهمل  مجموعة  فيها  وزعت  امانك"،  "كمامتك  فعالية  صور 
القدس، لمساعدة  العيزرية جنوب  بلدة  المواطنين في  الكمامات على  القدس 

المواطنين في االلتزام بالكمامات وتوعيتهم للحد من فيروس كورونا.

2020/7/28
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مجموعة شمال غرب القدس تقوم بجولة مع الشرطة لتكريم طلبة الثانوية العامة المتفوقين 

 27.7.2020
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مرافقها  تعقيم  وتساعد في  بيرنبالة  حديقة  الموجودين في  على  الكمامات  توزع  القدس  غرب  أهل في شمال  مجموعة 
بمساعدة الشرطة، وذلك للحد من انتشار وباء كورونا.

2020/8/8

يمكنك اإلطالع على البيان  من خالل الرابط:

عن  صادر  بيان   | الجميع  مسؤولية  األمن  حول  بيان  إصدار 

القدس ضواحي  في  األهلي  السلم  لتعزيز   " أهل   " مجموعات 

 https://bit.ly/3pq6066

تعزيز السلم األهلي في ضواحي القدس 17



2020/8/11

تصوير فيديو توعوي حول "الفرح الصحي" بهدف حسر انتشار فيروس كورونا وإبراز أهمية الحفاظ على الكمامات والتباعد. وذلك ألن األفراح 
هي أكثر مصادر انتشار الوباء.
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2020/8/16

2020/8/19

الفترة بين 2020/8/17 و 2020/8/30

زارت مجموعة "أهل" لتعزيز السلم األهلي في منطقة شمال شرق القدس، األحد، مدرسة األمة للذكور في منطقة الرام 
شمال القدس ووزعت الكمامات على طالبها لحدثهم على اإللتزام بالتباعد وارتداء الكمامات.

إصدار ومضات إذاعية توعوية حول مواضيع (الكورونا والعنف األسري والعنف المسلح) على راديو يبوس ورايو راية أف أم.

السلم  لتعزيز  أهل  مجموعة  أقامت 
بلدية  مع  مسائلة  جلسة  األهلي، 
كجزء  القدس  شرق  جنوب  في  العيزرية 
ثقافة  لنشر  الساعي  أهل  مشروع  من 
ضواحي  في  األهلي  والسلم  القانون 

القدس.
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2020/8/24

الرام في جنوب شرق القدس كجزء من مشروع أهل  أقامت مجموعة أهل لتعزيز السلم األهلي، جلسة مسائلة مع بلدية 
الساعي لنشر ثقافة القانون والسلم األهلي في ضواحي القدس.
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أقامت مجموعة أهل لتعزيز السلم األهلي، جلسة مسائلة مع بلدية الجيب في جنوب شرق القدس كجزء من مشروع أهل 
الساعي لنشر ثقافة القانون والسلم األهلي في ضواحي القدس.

2020/8/24
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تصوير فيديو توعي
 ضد العنف المسلح

تم  األهلي،  السلم  لتعزيز  أهل  مشروع  ضمن 
إتمام ورقة حقائق وورقة سياسات حول الواقع 
مع  القدس  ضواحي  في  واألمني  القانوني 

الباحث جهاد حرب.

ضمن مشروع أهل لتعزيز السلم 

حقائق  ورقة  إتمام  تم  األهلي، 

الواقع  حول  سياسات  وورقة 

ضواحي  في  واألمني  القانوني 

القدس مع الباحث جهاد حرب.

2020/10/1

22تعزيز السلم األهلي في ضواحي القدس

2020/8/25

2020/10/1



نفذت مجموعة أهل في شمال شرق وشمال غرب وجنوب شرق القدس، اليوم، نشاط لدعم المدارس في ضواحي القدس 
شمل طالء أرضية المدارس بعالمات لتحفيز الطلبة على التباعد وتزيين الجدران.

2020/10/10
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العامة واإلعالم في شرطة هادية وعضو الهيئة اإلدارية فادي عباس، والشرطة الفلسطينية ممثلة بمدير شرطة ضواحي القدس العميد فواز طالب ومدير حفل اختتامي لتخريج 30 متطوع من ضواحي القدس، وزعت فيه الشهادات بحضور المدير التنفيذي للمؤسسة األستاذ محمد  العالقات  لدادوة، ومدير قسم  فريد  العقيد  الفلسطينية  الشرطة  المجتمعية في  الشرطة  الحفل بتكريم العميد فواز وعدد من أفراد الشرطة الذين سخروا وقتهم وجهدهم إلتمام المشروع.ضواحي القدس العقيد عاهد حساين، ومجموعة من الشرطة ومدراء مكاتب الشرطة في الضواحي، كما قامت المؤسسة خالل وحدة 

2020/10/24
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مشروع "أهل" تعزيز السلم األهلي في ضواحي القدس

مشروع أهل لتعزيز السلم األهلي منفذ من قبل مؤسسة " Act لحل النزاعات" 

بالشراكة مع
الشرطة الفلسطينية 

وبدعم من
GIZ مؤسسة التعاون األلماني 




