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فهرس المحتويات



الُبرج والمستقبل
بسم الله والصالة والسالم على رسول الله...

ــرِح المعطــاِء  بكلمــاٍت ُموجــزٍة وِبشــعوِر الفخــِر لالنتمــاِء لهــذا الصَّ
ُم لكــم جميعــًا ِباإلنجــازات التــي يشــهُد لهــا الَقريــُب  أتقــدَّ
ــِة  ــي جمعي ــٍز ف ــٍق متمي ــع فري ــِل م ــن العم ــنوات م ــُد، س والبعي
ُبــرج اللقلــق الُمجتمعــي. التَّاريــخ دائمــًا يحمُلنــي للحديــِث حــول 
مــا كان ومــا ُأنِجــز ومــا ُنفكــر ِبــه ِلُمســتقبٍل أفضــٍل وأْنجــٍح ِبحاجــٍة 
ســتنا التــي ُتربِّينــا وَنَشــأَنا ِفيهــا  لســواِعِد الَجميــِع َفهــي ُمؤسَّ

وَنعمــُل مــن أجِلهــا ِحفاظــًا علْيهــا.
ــون كل  ــقون األرَض وُيحب ــاء يعش ــال ونس ــي رج ــًا كان َحول دوم
ــون للِحفــاِظ علْيهــا، وهــذا مــا ســاَنَدنا ودعــَم  مــا فيهــا ويعمل
ــُع  ــدُّ الَمني ــة. هــؤالء هــم السَّ ــا علــى هــذه األرِض الغالي صموَدن
ــًا  ــًا حافظــوا عليهــا، وثالث ــة األرض، وثاني ــوا أواًل ُملكيَّ ــن أثبت الذي
ســٍة َمقدســيٍَّة قبل أكثر من ســبعٍة وعشــرين  ُســوا ُنــواة مؤسَّ أسَّ
عامــًا ِلتصبــَح اليــوم األفضــَل ِبتصنيــِف العمــِل الُمجتمعــي داخــل 
المدينــِة الُمقدســِة، لتنــاَل أكثــر مــن ثالثــِة جوائــٍز عالميــٍة ومحليٍة 

بــكل اقِتــدار.
ــُر  اليــوم نحــُن ننظــُر للُمســتقبِل البعيــِد وليــس للغــِد، وُنفكِّ
دومــًا ِبــأْن َنبنــي صرحــًا لــه عمــاد وُجــذور ُتَغذِّيــه وُتحافــظ 
خــارج  للجمعيَّــِة  جديــٍد  ِبصــرٍح  الُمســتقبل  وَســيكون  عليــه، 
ــوار  ــل األس ــِة داخ ــوِد الجمعي ــِم وج ــي دع ــاهم ف ــواِر ِلُيس األس

وُيحافــظ عليهــا، ويكــون وقفيــة داِعمــة لعمــل الجمعيــة، وهــذا 
الُمســتقبل ِبعــون اللــه.

أشــكُر جميــع الدَّاعميــن واألصدقــاِء والُمَســاندين واألعضــاِء 
والَعامليــن بالجمعيــِة، وَأعــُد الجميــع ِبــأنَّ القــدَس َســتبقى 
هــي الرِّســالة األولــى التــي َســنعمُل دومــًا مــن أجــِل الحفــاِظ 
عليهــا وعلــى كلِّ مــا فيهــا، وُبــرج اللقلــق األداة التــي ُتســاعدنا 
ــباِب واألطفاِل  للحفــاِظ علــى المــوروِث الِفكــري والثَّقافــي للشَّ

ــة. ــَل الَمدين ــيين داخ الَمقدس

نحــُن ُجنــٌد َنعمــُل ِبعــوِن الله وَفضلــه وِبعطــاِء الُمخلصيــن وُمحبِّي 
الُقــدس والجمعيــة والُمســاندين مــن العــرِب واألجانــب، ُنقدُِّرهــم 
ــأنَّ  ــم ِب ــُد له ــم وُنؤك ــنُ ُجهوَدُه ــم وُنَثمِّ ــرُم َعطاَءه ــًا وَنحت جميع
ُخطوطنــا الحمــراء َســتبقى ثابتــة وِبــأنَّ الُقــدس ســتبقى هــي 

العاِصمــة والُبوصلــة األولــى.

والله من وراِء القصد

ناصر غيث
رئيس الهيئة اإلدارية



اليوم هو أول يوم لي بالعمل
ــرج اللقلــق الُمجتمعــي،  هــذا ِشــعاري اليومــي فــي جمعيــِة ُب
لــم يبــدْأ يومــي يومــًا دون أْن أفكــَر ِبــأنَّ اليــوم هو يومــي األول 
ِبالعمــل، ِفــي العديــِد مــن المراحــل كان ُهنــاك شــعوٌر ِباليــأِس 
ــأْن أْســتيقَظ صباحــًا  ــردَّد يومــًا ِب ــم أَت ــًا، لكنَّنــي ل ــاِط أحيان واإلحب
ــة أقــوى مــن ضغــِط  عــف، كانــت الِهمَّ وأْن أقــوَل ال لإلْحبــاِط والضَّ
ــت  ــب، وكان ــي بالدَّوالي ــي الِعص ــن وواِضع ــع والُمحبطي الُمجتم

ــة تأُخذنــي دومــًا صــوَب العمــِل والعمــِل فقــط. الهمَّ
هــذه هــي الرِّســالُة األولــى التــي َتعلمُتهــا مــن خــالل عملــي 
للُمســتحيِل  ال  أقــوَل  أن  اللقلــق، وهــي  ُبــرج  فــي جمعيــِة 
نــُت  عــفِ وأْن ُأقاتــل حتَّــى النَّفــِس األخيــِر ألنَّنــي َتحصَّ وال للضَّ
ــنِد مــن ُزمالئــي وَمجلــس إدارة الجمعيــِة، َفُهــْم  ِباإليمــاِن وبالسَّ
ــند وهــم الَعــون وهــم مــن َمنحِنــي القوَة ألســتمرَّ فــي هذا  السَّ
ــًا  المشــروِع ألكثــِر مــن ســتَِّة ســنوات مــن العمــِل الُمتواصــِل ُحبَّ
بالُبــرج وِبالُقــدس وبالِفكــرِة والرِّســالِة الِتــي َســنبقى َنعمــل ِمن 
ــرج األداة«. أْجِلهــا وهــي »ِفلســِطين اأُلم والُقــدس الَقلــب والُب

ــٌة  ــي كلم ــأِس... فه ــاِح ال للي ب ــوَل ِبالصَّ ــردَّد أْن أق ــن أَت ــوم ل الي
ــرج اللقلــق الــذي  َتجاوْزُتهــا مــن قامــوِس حياتــي مــع َفريــق ُب
َمَنحنــي الثِّقــَة واإلخــالَص والعمــَل ِبجــدٍّ مــن أجِلهــم وِمــن أجــِل 
الَمــكاِن وَقبــل ُكلِّ شــيء انتمــاءًا وُحبــًا بالقــدس ورســالتنا 

الوطنيــة الفلســطينية. 

ســٍة فلســطينيٍة لهــا  ُبــرج اللقلــق اليــوم ُيصنَّــف كخامــِس مؤسَّ
تأثيــٌر ُمجتمعــي عبــر مواقــِع التَّواصــِل االجتماعــي حســَب تقريــِر 
مواقــِع التَّواصــِل االجتماعيَّــِة فــي فلســطين، والُبــرج بــات اليوم 
ــِة  ــبابيِة والُمْجَتمعي ــَد مــن األفــكاِر واإلبداعــات الشَّ َيرعــى العدي
وبــاَت لــه األثــُر والكلمــُة بــكلِّ قــوٍة واقتــداٍر فــي مياديــِن العمــِل 

الُمجتمعــي.
الَبرامــِج  الِتــي َحصلَنــا علْيهــا مــن خــالِل  بالثَّقــِة  ُكلُّــُه  هــذا 
ــدس  ــي الُق ــا ف ــا ِبَتنفيِذه ــي ُقمن ــطِة الت ــات واألنش والَفعالي
الدَّاعميــن  ُثــمَّ  اللــه  وِبفضــِل  فلســطين،  ُمســتوى  وعلــى 
ــا  ــا ووُجوِدن ــن َبقاِئن ــًا م ــُد َجميع ــاِء َنجَته ــن واألصدق والُمْخلصي
اقــِم فيــه  فــي ُبــرج اللقلــق الــذي َســيبقى َصامــدًا ِبعطــاِء الطَّ

جميعــًا. وَدعِمُكــم  وُمســاَندِتكم 

وفقنا الله واياكم للخيِر والَمحبة
والُقدس هي القلب

ُمنتصر ادكيدك
الُمدير الَتنفيذي



نبذٌة عن الجمعية
ســت جمعيــُة بــرِج اللقلــق فــي العاشــِر مــن كانــون أول  تأسَّ

عــام 1991 ِلتكــوَن َســدًا منيعــًا أَمــاَم الَهجمــاِت االْســتيطانيَِّة 

الُمَتكــرَِّرِة والُمَمنهجــِة مــن اإلســرائيليين الذيــن َحاولــوا وَمازالــوا 

ــتيطانيَِّة  ــداِت االس ــاِت الِوح ــاِء ِمئ ــه ِلبن ــيطرَة علي ــون السَّ ُيَحاول

ــوِم  ــن الي ــْت م ــرائيليِة. وانتهج ــِة االس ــن الحكوم ــِة م والَمدعوَم

ــرج مــن الُمصــاَدَرِة  ــُة الُب األوِل ِلتأسيســها َمســارين، األول: ِحماي

االســرائيلية. والثَّانــي: ِخدمــُة الُمجتمــِع الَمحلــي الــذي ُيعانــي 

ــاالت. ــتَّى الَمج ــي َش ــِش ف ــن التَّهمي م

ــن  ــكُِّل 1% م ــع وُتَش ــات مرب ــي 9 دونم ــرِج حوال ــاحُة الب ــُغ َمس َتبل

مســاحِة الَبلــدِة الَقديمــِة، وَتعــوُد ُملكيــُة هــذه األرِض إلــى 

عائلتيــن َمقِدســيتين ُهمــا الَخالــدي وَدرويــش.



الرَِّسالة

الرُّؤيا

نحــُن َجمعيــٌة وطنيَّــٌة َتنمويَّــٌة َغيــر ِربحيَّــة، َتعمــُل ِلتحســين الَواقــع النَّفســي واالْجِتماعــي 
ــة فــي الَبلــدة الَقديمــة  ــباِب والنِّســاِء وذوي االْحِتياجــات الَخاصَّ والِفكــري لألطفــاِل والشَّ

ِفــي َمدينــة الُقــدس.

• شــباٌب وأطفــاٌل يتميــزون ِبســلوٍك إيجابــي، َعميــق االنِتمــاء، ُيؤمنــون ِبالَمــوُروث 

الِفكــري والثَّقافــي ِلُمجتمعهــم وُيســاِهمون ِبقَياَدتــه وَنهَضِتــه.

• ِنساٌء َيأُخذن َدوَرُهن الرِّيادي ِفي الُمْجَتمع.

•  ذوي االْحِتياجات َيْنَدِمجون مع ُمْجَتمِعِهم ُدون أّيِة ُمَعاَناة.



القيم والمبادئاأَلهداف
الرِّقــي  َعلــى  َيعمــُل  َمهنــي  إطــار  َتطويــِر  َعلــى  الَعمــُل   •

الُقــدس. ِلُســكان  الُمَقدََّمــة  واألْنِشــَطِة  ِبالَفعاليَّــات 
لبيِة لدى األطفال. لوكيِة السَّ • الَحدُّ من الُمَمارَساِت السُّ

باب. • َتوفيُر الُفرص الِقياديَِّة وُحبُّ التَّطوع للشَّ
باب. • َتعزيُز الُموروث الِفكري والثَّقافي َلدى الشَّ

ــِة االطفــال وتوجيــه الشــباب  ــُز ُمســاهمِة اأُلســرِة ِفــي َتربي • تعزي
بشــكل صحــي يســاعد علــى تكييفهــم الســليم فــي مجتمعهــم.
ــة ِفــي الُمجتمــع  • الُمســاهمُة فــي َدمــج ذوي االحتياجــات الَخاصَّ

الَمحلــي.
• َتعزيُز َمكانِة المرأة ِفي الُمجتمع وتمكينها اقتَصاديًا.

ــكادر العامــل فــي الُمؤسســة وَتحســين أدائهــم  ــاُء قــدرات ال • بن
ــي. الِمهن

• تطويُر الُبنية التَّحتية ِلَمرافق الَجمعية )بناء وَترميم(.
ــُق  ــت ُيحقِّ ــٍل َثاب ــِق َدخ ــل َتحقي ــن أج ــِة م ــدرِة الَجمعي ــُر ق •  تطوي

اْســِتقاللها.

َتلتــــزُم الجمعيــــُة ِبالعمــــل علــــى تكريــــِس مجموعــة مــن 
المبــــادِئ والقيــــم األساســيَّة فــي جميــع ُنظــــم َعَمِلهــا 

الُمؤسســــاتيَّة والَهيكليـَـّــة والتَّنظيميــة تتلخــــص باآلتــي:   
راكة.  1- الُمشاركة والشَّ

2- الُتراث والنِّضال الوطني.
3-  التَّطوع.

4-  ُحقوق اإلنسان. 
5-   النَّزاهة.



الماِنحون    

القنصلية البريطانيةبرنامج اصدقاء برج اللقلق

جامعة القدس

جمعية أرض االنسان االيطاليةمؤسسة وقت القراءة القنصلية الفرنسية

االتحاد االوروبي  صندوق التضامن اإلسالمي

برنامج األمم المتحدة االنمائي

صندوق األمم المتحدة للسكان  

UNFPA

البنك الدولي ستارز فاونديشن

مؤسسة سعاد 
الجفالي الحسيني

اليونسكو

اللجنة القطرية 
الدائمة لدعم القدس

المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار

جوال

المجلس األعلى 
للشباب والرياضة

برنامج تنمية وصمود
 المجتمع في القدس

الصندوق العربي 

القنصلية السويدية

مؤسسة التعاون

مركز تطوير المؤسسات 
NDC االهلية

كويتيون ألجل القدس

المركز العربي للتطوير الزراعي البنك اإلسالمي للتنمية

CRDP



ركاء الشُّ
• ُمديرية التَّربية والتَّعليم.

• وزارة ُشؤون القدس.
• ُمحافظة القدس.

عوب. • الجمعية الدُّولية من أجِل تنمية الشُّ
• جمعية أرض اإلنسان اإليطالية. 

رايا.  سُة السَّ • مؤسَّ
• المركُز العربي للتَّطويِر الزِّراعي.

• َجمعية الَجالية اإلفريقية. 
• مركُز التُّراث الفلسطيني–عمان.

• اتِّحاد الجمعيات الَخيريَّة. 
• جمعيُة َتنظيم وِحمايُة األْسَرة الَفلسطينيَّة 

• ُمنتدى شارك الشبابي. 
سة فيصل الُحسيني.  • ُمؤسَّ

سُة تامر للتَّعليم الُمجتمعي. • ُمؤسَّ
باب. • داِئرة َتنمية الشَّ

فل.  • ُمؤسسة إنقاذ الطَّ
سة المقدسي ِلتنميِة الُمجتمع.  • ُمؤسَّ

• جمعيُة يوم القدس-األردن. 

ع قدسنا التحادات الرياضية.  • َتجمُّ
• رابطُة األندية الَمقدسيَّة. 

ابات المسيحية-القدس.  • َجمعية الشَّ
بان المسيحية-القدس. • َجمعيُة الشُّ

• مركُز اإلرشاِد الفلسطيني. 
• شبكُة ووكالة بال سبورت. 

• جمعية الرِّياضة في فلسطين.
سة الِميثاق.  • ُمؤسَّ

• األكاديميَّة الفلسطينيَّة للَموُهوبين كرويا. 
• نادي ِدالسال-القدس. 

• نادي الُقدس. 
• نادي ِهالل الُقدس.

• جمعية َمركز الُبْستان سلوان.
• نادي ِسلوان.

• نادي العيسوية. 
• نادي ُصوبارهر. 



التَّواصــِل  َمواقــع  َتقريــِر  فــي  اللقلــق  ُبــرج  جمعيــِة  تصنيــُف 

االْجتماعيَّــة للعــام 2017 ِبالمركــِز الَخامــس َتأثيــرًا وُمتابعــًة بالجانــب 

ــُع  ــذا الموق ــطينية، وه ــات الفلس س ــن الُمؤسَّ ــا بي ــي م االجتماع

ــن  ــوَن بي ــأن َنك ــطينيٍة َب ــٍة فلس ــا كجمعي ــٌر لن ــو َفخ ــي ه التَّصنيف

الُمؤسســات الفلســطينية الِعمالقــة التــي َنفتخــر ِبهــا وأن َنكــون 

ــا  ــى َصفحتن ــة عل ــي والُمتابع ــر الُمجتمع ــة والتَّأثي ــي الُمنافس ف

ــاص.  ــكٍل خ ــوك ِبش ــس ب ــر الفي عب

آخر اإلْنجازات التي َحصلْت عليها الَجمعيَّة



لِة ِبها الَجْمعية  قائمة بالِجهات الرَّسميَِّة واالِئِتالفاِت الُمسجَّ

ــق  ــرج اللقل ــزِف ُب ــِل َخ ــجيُل معم تس
فــي وزارِة الَعمــل الفلســطينيَّة.

للِحقــوِق  الَفلســطيني  االئتــالُف 
واالجتماعيَّــة. االقتصاديَّــةِ 

اتحادُّ الجمعيات الَخيريَّة–الُقدس.

باِب والرياضة.وزارة الدَّاخلية الَفلسطينية. مات األهليِة الفلسطينية. المجلُس األعلى للشَّ شبكُة الُمنظَّ

سة الحرِص على سالمة األطفال.  مؤسَّ



أقساُم 
الجمعية



باب ِقسُم الشَّ



مشروُع »َشباِبك يا ُقدس2«
روِح  وَتعزيــِز  ــباِب  الشَّ وِحمايــِة  َتنميــِة  إلــى  المشــروُع  ُيهــدُف 

ــة،  ــطينيِة والَعربي ــم الَفلس ــاِء ِلَهويِته ــداِع واإلنتم ــادرِة واإلب الُمب

عبــَر دمِجهــم وُمســاندِتهم فــي تنفيــِذ نشــاطاٍت ُمتكاملــٍة َثقافيــٍة 

وَفنيَّــٍة ورياضيــٍة ُتســاعُدهم علــى بنــاِء َشــخصيٍَّة واعــدٍة وُمواِجَهــٍة 

ــِة. ــِة الُمحيَط ــات البيئ لَتَحدِّي

األعمــاِل  رجــِل  مــن  ُمَمــول   »2 ُقــدس  يــا  »َشــبابك  مشــروع 

ســِة التَّعــاوِن، وهــو  الَمقِدســي »ُمنيــر الكالوتــي« وِبإشــراِف ُمؤسَّ

ــباب  امتــداٌد ِلمشــروِع »شــبابك يــا قــدس« وَيهَتــُم فــي تفعيِل الشَّ

واألطفــاِل الَمقدســيين ِفــي َمجموَعــٍة مــن الفعاليــاِت واألنشــَطِة، 

ــيِة  ــالِت الَمقدس ــيِة وَدوري الَعائ ــارات المقدس ــا دوري الَح ه أهمَّ

ســات واألنديــِة الَمقدســيِة والتَّبــاُدالت الرِّياضيــِة مــا  وَدوري الُمؤسَّ

بيــن الُقــدس والِفــرِق الرياضيَّــِة الفلســطينيَِّة الُمختلفــِة فــي ُكــَرة 

ــلة وُكــرِة الَقــدم. السَّ

عدد الُمستفيدين من المشروع:

 1000 
ُمستفيدًا ُمَباشر

عدد الُمْستفيدين ِبشكٍل غيَر ُمَباشر: 

آالف الَمقدســيين َحضــُروا َدوري الَعائــالِت والَحــارات الَمقدســيَِّة 

وَشــارُكوا فــي الُبطــوالت والتَّبــاُدالت الرِّياضيَّــة، حيــُث وصــَل عــدُد 

ــن 15  ــِر م ــى أكث ــارات إل ــي َدوِري الَح ــاركت ف ــي َش ــر الت الجماهي

ــدان. ع ِبالِمي ــجِّ ــف ُمش أل





مشروُع »عيش البرج 2«
يهــدُف المشــروُع إلــى َتعزيــِز ُصمــوِد جمعيِة ُبــرِج اللقلــق الُمجتمعيِّ والِحفــاِظ على أرِض ُبــرِج اللقلق َعربيٍة فلســطينيِة الُهويــِة والذَّات، 

»VAKT-I-KIRAAT« ــباِب الَمقدســيين وذلك ِبتمويٍل مــن وَدعــِم َتنميِة ُصموِد األطفاِل والشَّ

يشــمُل المشــروُع فعاليــات وأنشــطًة شــبابيًة ُمختلَفــًة )َثقافيَّــة ورياضيَّــة واجتماعيَّــة( فــي الَبلــَدة القديمــِة فــي َمدينــِة الُقــدس وِبحيِّ 

ــة علــى وجــِه الُخصــوِص، حيُث َيعمُل المشــروُع علــى دعِم الِفــرِق الرِّياضيَّــِة ِلرياَضــاِت ُكَرة الَيــِد والَتايكونــدوا والباركور، وُيســاهُم  بــاب ُحطَّ

ــباب الَمقِدســي ألهميَِّة َتعزيِز الُهويِة الِفلســطينيَِّة في مدينــِة الُقدس من خالِل َبرنامِج ِزيــارات الُقرى والُمدِن  الَمشــروُع فــي َتوعَيِة الشَّ

ٍة فــي مهــاراِت الُفنوِن والتَّصويــِر الُفوتوغرافــي والُفلكلــور والدَّبكِة  ــرِة. كَمــا َيحتــوي الَمشــروُع علــى َتدريبــاٍت َخاصَّ الِفلســطينيَّة الُمَهجَّ

رين والَفنَّانين الَمقدســين،  ــعبية، وَســَيِتمُّ َتنظيــُم َمجموعٍة من المعارِض الفنيَِّة لُمَتدربين فــي مهاراِت التَّصويِر ومجموعٍة من الُمَصوِّ الشَّ

ابِة وَبرنامِج الُقدوِة الَحسنِة وتنفيُذ سلسلٍة من الُمَبادرات الُمجتمعيِة التي ُتساهُم في َتنميِة وَتطويِر  ِباإلَضاَفِة إلى َتدريباِت الِقيادِة الشَّ

الُمجتمــِع الَمقدســي وُتحــدُث تغيــرًا إيجاِبيــًا.  

عدد الُمستفيدين من المشروع:

 400 
ُمستفيدًا ُمَباشر

َتنفيُذ 12 َمعرض. أهمُّ األْنِشَطة: 

ِرَعاَية 5 َمعاِرض. 

تنفيــُذ 18 جولــًة مــن خــالل 

ــاب 3.  برنامــِج الُمرشــد الشَّ

دوراُت ُفنون. 

دوراُت َتصوير. 
دوراُت َدبكة. 

دوراُت ِقياَدة َشابَّة. 





مشروُع خطى
ــباَب الُمبِدع،  ــباِب فــي مدينِة الُقدِس من خــالِل َتدريباٍت وُمَبادراٍت ُمجتمعيٍة َشــبابيٍَّة َتســَتهدُف الشَّ مشــروع ُخطــى هو َمشــروٌع لدعِم الشَّ

َصاحــَب األفكاِر الَخالقة، والراغَب في الُمَشــاركة والتَّغيير.

ِد الِقطاعات لدمــِج الَمهــاراِت الحياتيَِّة وَتحســيِن  ــباِب عــن طريِق الُمشــاركِة فــي َبرنامج َشــبابي ُمَتعــدِّ يهــدُف المشــروُع إلــى َتمكيــِن الشَّ

حيَِّة بين الُمشــاركين. إمكانيَّــِة التَّوظيــِف والُمشــاركِة الُمجتمعيَّــِة وتعزيِز أنمــاِط الحياِة الصِّ

باِب والرِّياضِة  سِة الرُّؤيا الفلسطينيِة وِبإشراِف الَمجلِس األعلى للشَّ راكِة ما بين جمعيِة ُبرِج اللقلق الُمْجتمعي وُمؤسَّ ُيَنفذُّ المشروُع ِبالشَّ

ــكان. وَيســتهدُف المشــروُع ما ال َيقلُّ عن 200 ُمشــارٍك وُمشــاركٍة من الُقدس. وِبَدعــٍم مــن صنــدوِق اأُلَمِم الُمتحدة للسُّ

الُمبادرات التي َتمَّ تنفيذها في المشروع:

• ُمبــادرُة شــبكِة تثقيــِف األقــران )واي بييــر(: وهــي عبــارة عــن يــوٍم تثقيفــيٍّ لطالبــاِت مدرســِة الثــوري اإلعداديــِة فــي الُقدس، 
واســَتهدفْت الُمبــادرة 500 طالبــٍة، وســعْت إلــى نشــِر التَّوعيــِة والتَّثقيــِف للطالبــات فــي مواضيــِع ُمجتمعيــٍة ُمختلفٍة.

ــِة  ــاَدراِت الرِّيادي ــى الُمب ــوِء عل ــليِط الضُّ ــادرُة ِلتس ــدُف الُمب ــي األول: ته ــي الَمقدس ــدى التكنولوج ــادرُة QTEC، الُمْنت • ُمب
ــي. ــاِة الَمقدس ــاُع الَحي ــُق ُصنَّ ــادرَة فري ــَذ الُمب ــي. وَنفَّ ــالِم الُمْجَتمع ــا واإلع ــاِل التكنولوجي ــي مج ــيِة ف ــِة الَمقدس واإلبداعي



• ُمبــادرُة َمَطلَّــة الثــوري: هــدُف الُمبــاَدرِة إلــى اســِتثماِر الَموقــِع الُمميــِز واالســتراتيجي داخــل مدرســِة الثــوري وتحويِلــه إلــى َمَطلَّــٍة 
لخدمــِة َســكَّان الُقــدس.

ــٌة قــاَم ِبتنفيِذهــا مجموعــٌة مــن أطبــاِء األســناِن مــن القــدس. اســَتهدفْت  • ُمبــاَدرُة »بــال وال سوســة«: وهــي ُمبــادرٌة توعويــٌة ِصحيَّ
ــمَّ فحــُص أســناِن األطفــاِل الُمســتهدفين  ــادرِة َت ــِة الُمب ــِة فــي الُقــدس وفــي نهاي يفي ــًة فــي الُمخيمــات الصَّ ــادرُة 250 طفــاًل وطفل الُمب

ــض. ــادِة األســنان Mint Clinic  للعــالِج ِبســعٍر ُمَخفَّ ــُل األطفــاِل الذيــن ُيعانــون مــن تســوٍس إلــى عي وَتحوي

• ُمبــادرُة »كأنــك فيهــا«: َفكــرُة المبــادرِة هــي إخــراُج 3 حلقــاٍت ِتلفزيونيــة ُتســلِّط الضــوَء علــى الُقــدِس وَمعاِلِمهــا التَّاريخيــة، َهــدُف 
الُمبــادرِة إلــى َنقــِل معلومــاٍت الُقــدس التَّاريخيــِة إلــى الُمَشــاهدين مــن خــالِل َبــثِّ الَحلقــِة علــى يوتيــوب ومواقــِع التَّواصــِل االْجتماعــي 

لــٍة للُمَشــاِهد. ِبطــرٍق إبداعيَّــة غيــَر ُممِّ

ــٍة نظيفــٍة ُتضيــُف للبلــدِة القديمــِة الَمزيــَد مــن  • ُمبــادرُة »ُفســحِة أمــل«: َتتمحــوُر الُمبــادرُة حــوَل خلــِق مســاحاٍت خضــراء ُمتنوعــٍة وأزقَّ
الجماليــة. َتــمَّ اســتهداُف البلــدِة القديمــِة )حــارة بــاب ُحطــة( وَتــمَّ تزييُنهــا مــن خــالِل الزِّراعِة وإعــادِة َتدويــِر َبعــِض الُمنتجــاِت ِبهدِف االْســتمتاِع 

ــياحي والتِّجــاري ألهالــي البلــدِة الَقديمــة،  ِبالتُّــراِث الثُّقافــيِّ والِمعمــاريِّ فــي جميــِع أنحــاِء الَبلــدِة، والــذي عــاَد بالنفــِع علــى القطــاِع السِّ

عــيِّ وتنميــِة حــسِّ المســؤوليِة لديهــم. ــباِب فــي العمــِل التَّطوُّ ِباإلَضافــِة إلــى َتقويــِة َدور الشَّ



ــا- ــت حنين ــمَّ إنشــاُء غرفــِة أنشــطٍة فــي جامعــة القــدس -حــرم بي ــِة فــي جامعــِة الُقــدس«: َت ــادرُة »قاعــِة أنشــطِة الطلب • ُمب
إليجــاِد أماكــٍن لجلــوِس طــالِب وطالبــاِت الجامعــِة وَقضــاِء وقــِت االســتراحِة ِبطريقــٍة ُمريحــٍة وصحيَّــٍة. َتــمَّ وضــُع   بعــِض األلعــاِب التَّعليميــِة 

ــة. ــر المنهجي واألنشــطِة غي

• ُمبــادرة »التَّعافــي، حــٌق وواجــب«: وهــي ُمبــادرٌة هدفــْت إلــى ُمحاربــِة الوصمــِة والتَّجريــِم الُمجتمعــي أزاَء ُمســتخدمي الُمخــدَّرات 
ــول وعائالِتهم.  والُكح

•مبــادرُة »أنــِت ُمهمــة«: وهــي ُمبــادرٌة َتوعويــٌة ِلَبــدو الجهاليــن فــي العيزريــة. هدُفهــا: َتوعيــُة النِّســاِء الَبدويــاِت مــن خــالِل لقــاءاٍت 
هــات. ِباإلضافــِة إلــى تنفيــِذ أيــاٍم مفتوحــٍة ألطفــاِل الَبــدو ونشــاطاٍت ال َمنهجيــة. َتوعويــٍة لأُلمَّ

 9 
مبادرات

 200 
ُمستفيدًا ُمَباشر

 10,000 
ُمستفيدًا ُمَباشر





مشروُع طفٍل مقدسي ُمبادر
ــباب الَمقدســين وَتشــِجيِعهم  هــو َمشــروٌع َثقافــي ُمجتمعــي َيعمــُل علــى ترســيِخ َثقافــِة الَمســؤوليِة الُمجتمعيــة لــدى األطفــاِل والشَّ

علــى ابتــكاِر أْفــكاٍر وُمبــادرات َتخــِدُم الُمجتمــع الَمقدســي. َيســتهدُف الَمشــروُع 150 طالبــًا وطالبــًة مــن عمــر 14-17 ســنة مــن َمناطــِق 

الُقــدس، مــن خــالِل الَمــدارِس التَّابعــِة لُمديريَّــِة التَّربيــِة والتَّعليــِم فــي الُقــدس.
ــذْت جمعيــُة ُبــرج اللقلــق الُمجتمعــي َمشــروَع طفــٍل مقدســيٍّ ُمبــادٍر ِبــإدارِة المجلــس االقتصــادي الفلســطيني للتَّنميــِة  نفَّ

واألعمار)بكــدار( وبتمويــٍل مــن البنــك اإلســالمي للتَّنميــة.

ــالب مــن خــالِل ِبنــاِء ُقدراِتهــم فــي مواضيــِع اجتماعيــٍة وَثَقاِفيَّــٍة، حيــُث َتشــمُل  المهــاراُت الحياتيــة: هــذا المحــوُر َيهــدُف إلــى َتمكيــِن الطُّ
التَّدريبــات َمهــاراِت االتصــاِل والتَّواصــل، اتخــاذ الَقرار، َتقســيم الوقــت واإلدارة.

ــبابيَِّة الُمْجتمعيــِة مــن خــالِل سلســلٍة مــن  ــالِب علــى مهــاراِت التَّخطيــِط والتَّنفيــِذ للمبــادراِت الشَّ 1- الُمبــادراُت الُمجتمعيــة: َتدريــُب الطُّ
اللقــاءاِت التَّدريبيــِة خــالل فصــٍل دراســيٍّ كامــل. َفمــن خــالِل هــذا المحــوِر َســيتمكُن الطــالُب مــن الُمشــاركِة فــي األنشــطِة والَبرامــِج 
التــي َتســعى إلحــداِث َتغييــٍر إيجابــيٍّ فــي الُمجتمــِع ِمــن خــالِل أدواٍت ُتَمكُِّنهــم مــن العمــِل مــع ُمْجتمعاِتهــم وُتعــزُِّز قيمــَة وروَح العمــِل 

ــباب فــي ُصنــِع التَّغيــِر الُمجتمعــي. التَّطوعــيِّ وقيــادَة وإشــراَك الشَّ



النَّشاطات:
َذْت داخَل منطقِة الُقدس. • 12 مبادرًة ُمجتمعيًة ُنفِّ

بابي. • عرضْت ِقصَص نجاٍح ِلمبادراٍت ومجموعاٍت َشبابيٍَّة َمقدسيٍَّة مثل َمجموعٍة َساِند الشَّ

2- الجوالُت الثَّقافية: 
ــتتركُز  ــِة وَس ــطين التَّاريخي ــوِب ِفلس ــماِل وَجن ــي ش ــُم ف ــوالٍت ُتَنظَّ ــالِل َج ــن ِخ ــين م ــال الَمقدس ــدى األطف ــطينيِة ل ــِة الِفلس ــُز الهوي تعزي
حــوَل الُقــرى والَبلــدات الِفلســطينيِة التــي َتــمَّ تهجيــُر ســكانها فــي الَعــام 1948و1967 والتــي َتــمَّ َتحويُلهــا ِلَتجمعــاٍت إســرائيليٍة وَبلــداٍت 

ــتوَطنات. وُمس

النَّشاطات:

• 7 جوالت ثقافيًة تاريخيًة توعويًة في مناطِق َشماِل وَجنوِب ِفلسطين.

• 12 لقاًء إرشاديًا حوَل الَمناِطِق الُمختلفة.





مشروُع رسائل
ــِة  ــاِب الَمصلح ــُز دوِر أصح ــة وَتعزي ــيقى والثقاف ــن والموس ــرِح والَف ــاالِت الَمس ــي مج ــاركين ف ــدراِت الُمش ــاُء ق ــروِع: بن ــدُف المش ه

ســاِت الثَّقافيَّــِة فــي تفعيــِل الَجوانــِب الفنيــِة والثقافيــِة والُتراثيــِة. حيــُث َيتحقــُق ذلــك مــن خــالِل إنشــاِء حــراٍك ثقافــيٍّ شــبابيٍّ  والُمؤسَّ

ُل مــن خــالِل َبرنامــِج َتعزيــِز وصمــوِد الُمجتمــِع الِفلســطيني  بيــن الفلســطينيين الشــباب والشــابات فــي مدينــِة القــدس. الَمشــروعُ ُيَمــوَّ

.UNDP ــي ــم الُمتحــدة اإلنمائ ــرقية CRDP مــن خــالِل َبرنامــِج األَم ــدس الشَّ »ج« والُق

ــرِج اللقلــق الُمجتمعــي،  َســاِت الَمقدســيِة وُهــم: الرُّؤيــا الفلســطينية، وجمعيــة مركــز ُب ــَذ ِبَتكاتــِف َمجموعــٍة مــن الُمؤسَّ المشــروُع ُنفِّ

ــرح  ــة المس ــون، وقافل ــة والفن ــوار للثقاف ــة ِس ــي، وجمعي ــرواة المقدس ــرح ال ــي«، ومس ــطيني »الحكوات ــي الفلس ــرح الوطن والَمس

المتنقــل. 

ــِة الُقــدس ِبشــكٍل  ــَذ فــي مناطــِق داخــَل َمدين اســتهدَف المشــروُع أطفــاَل وشــباَب وِنســاء الُقــدس مــن عمــر 10 حتــى 40 عامــًا. وُنفِّ

ــل. ــدة القديمــة، العيســاوية، والنبــي صموئي ــا، البل ــت حنين أساســي، وهــي بيــت صفافــا، بي

األنشطُة التي َتضمَنها الَمشروع:

• تنظيُم 21 جولًة ألهالي القدس والفلسطينيين من المناطِق الُمحتلِة عام 1948 في البلدِة الَقديمِة من الُقدس إلحياِء التُّراِث 

والثَّقافِة الِفلسطينية فيها. 



• إحيــاُء أزقــةِّ البلــدِة القديمــِة فــي القــدِس خــالل شــهِر رمضــان، مــن خــالِل َتنظيــِم ُعــروٍض صوفيــٍة ِلِفرقــِة ُتركيــة، باإلضافــِة إلــى أمســياٍت 

َثقافيــٍة ُتعبــُر عــن المشــهِد الثَّقافــي فــي المدينــِة ِخــالل شــهِر رمضــان.

• تنظيــُم »مهرجــان الشــارع« علــى مــداِر ثــالِث أيــاٍم ُمَتَتاليــة فــي القــدس، باإلضافــِة إلــى تنظيــِم »كرنفــال الشــارع« إلعــادِة إحيــاِء َشــوارِع 

ــارع« مــن خــالِل َنشــِر لوحــاٍت فنيــٍة  وأزقــِة البلــدِة القديمــِة فــي القــدس، وإنعــاِش اقتصــاِد الَمحــالت التِّجاريــِة داخِلهــا، وَتنظيــِم »متحــف الشَّ

ــوارع. بصريــٍة ُتعبُرعــن الُهويــِة الوطنيــِة الِفلســطينيِة فــي الباصــاِت واللوحــاِت اإلعالنيــِة فــي الشَّ

ــة مجــال الدرامــا والمســرح، والعمــِل  • َتنظيــُم »مهرجــان المســرح« علــى مــداِر 3 أيــام ُمتتاليــة، إلحيــاِء الَمشــهِد الثَّقافــي للَمدينــِة وخاصَّ

علــى تعزيــِز الُهويــِة الِفلســطينيِة وَتحقيــِق التَّماســِك االجتماعــي، مــن ِخــالِل هــذه األعمــاِل المســرحية.

شــِة مــن خــالِل رســِم األماكــِن  ــوِن التَّشــكيليِة فــي الَمناطــِق الِفلســطينيَِّة الُمَهمَّ • المرســُم الُمَتنقــل: اســتندْت الِفكــرُة إلــى نشــِر الُفن

ــباب فــي هــذه الَمناطــق. ــخوِص ِبهــدِف َنشــِر الفكــرِة مــا بيــن األطفــاِل والشَّ والشُّ





ِقسُم المرأة
تعتبــُر مجموعــُة الَمــرأِة مــن أهــمِّ المجموعــاِت التــي َيتــمُّ 

ــون  ــِة ك ــي الَجمعي ــا ف ــى تطويِره ــُل عل ــا والعم متابعته

المــرأِة هــي أهــم عوامــِل التأثيــِر والتَّغييــر فــي الُمجتمــِع 

ــدِة الَقديمــِة مــن الُقــدس.  داخــل الَبل

ــِة  ــات التَّثقيفي ــُة مجموعــًة مــن الَفعالي كمــا ُتنظــُم الجمعي

ــاِد  ــي اإلرش ــن ف صي ــن ُمَتخصِّ ــيِة ِلُمحاضري ــرأِة الَمقدس للم

ــِة  ــتخداِمه وكيفي ــرِق اس ــي وط ــِر اإليجاب ــي والتَّفكي النَّفس

العمليــة،  الِحيــاِة  فــي  الواقــِع  أرِض  علــى  َتطبيقــه 

ــِة  باإلَضافــِة لَمجموعــٍة مــن اللقــاءاِت الحقوقيَّــِة الَخاصَّ

ــع  ــي الُمجتم ــا ف ــع حقوِقه ــل م ــِة التَّعام ــرأِة وكيفي ِبالم

ــه. ــُش في ــذي َتعي ال



مشروُع النُّهوِض ِبحقوِق النِّساِء واألطفاِل الفلسطينيين 
شين في الُقدِس الشرقية  الُمَهمَّ

ســِة »هينــرش بــل األلمانيــة« )مكتــب فلســطين واألردن( مشــروَع »النُّهــوض  َنفــَذ المركــُز الَعربــيُّ للتَّطويــِر الزِّراعــي »أكاد« وِبــإدارِة ُمؤسَّ

ــراكِة والتنســيِق  شــين فــي الُقــدس الشــرقية« والُمَمــوُل مــن اإلتحــاِد األوروبــي وِبالشَّ بحقــوِق النِّســاِء واألطفــاِل الِفلســطينيين الُمَهمَّ

ســُة الحــِق فــي اللعــب،  ســاٍت محليَّــٍة ودوليــة: الَمركــُز العربــي للتطويــِر الزِّراعــي »أكاد«، الُمختبــُر الفنــي )ارت الب(، مؤسَّ مــع خمــِس مؤسَّ

ــراكِة مــع جمعيــِة ُبــرج اللقلــق الُمجتمعــي وَجمعيــة الدومــري، ِباإلضافــِة إلــى  ســُة طفــِل الَحــرِب الهولنديــة، وِبالشَّ ســُة ســوا، ومؤسَّ مؤسَّ

المركــِز النَّســوي الثَّــوري ســلوان.

ويهــدُف المشــروُع إلــى فتــِح آفــاٍق جديــدٍة للنِّســاِء الَمقدســيَّاِت حيــُث َيــدرُّ عليهــن الدخــَل المــادي، وُيحســُن مــن الواقــِع االقتصــاديِّ لهــن 

وُيســاعُد فــي َتوفيــِر ُفــرِص عمــل.       

ــات  ــِة النبات ــروع زراع ــا َمش ــِل منه ــدرٍة للدَّخ ــٍة ُم ــاريٍع َجماعيَّ ــالِل َمش ــن خ ــن م ــي له ــٍل ُجزئ ــُر عم ــمَّ توفي ــرأة َت ــروُع 60 إم ــتهدَف المش واس

ــة. ــوالت البيتي ــالت والمأك ــى والمخل ــِل الُمرب ــي ِلعم ــع الِغذائ ــروع التَّصني ــة، ومش ــجاِر الزين ــة وأش العطري



انجازات المشروع:

• افتتــاح مشــروُع »بــذور مقدســية« وهــو مشــروٌع نســويٌّ 

ــن  ــه منحه ــمَّ خالُل ــاء، َت ــرِة نس ــو عش ــاركِة نح ــيٌّ ِبمش جماع

األشــتاِل  زراعــِة  كيفيــِة  حــول  الالزمــِة  التدريبــات  ــَة  َكافَّ

والُبــذوِر مــن قبــل مهنــدٍس زراعــيٍّ ُمَتخصــص، بعــد تجهيــِز 

الدفيئــِة الزِّراعيــِة مــن قبــل »أكاد« وبالتَّعــاوِن مــع ُبــرِج 

اللقلــق، والتــي ُتعتبــُر أوَل دفيئــٍة زراعيــٍة َتــمَّ إنشــاؤها 

فــي البلــدِة القديمــِة فــي القــدس حيــُث َســتقوُم النِّســاُء 

الُمشــاركات ِبزراعــِة َنباتــاٍت زينــٍة داخليــٍة وخارجيــٍة، ِباإلضافــِة 

ــروات. ــتاِل ُخض ــٍة وأش ــاٍت طبي ــى نبات إل

ــٌص  • افتتــاح مشــروُع »أيــادي مقدســية« فهــو ُمَتَخصِّ

ــرِة  ــو عش ــُب َنح ــمَّ تدري ــي، وَت ــِع الِغذائ ــِة التَّصني ــي عملي ف

ــن  ــي وَمنِحه ــِع الِغذائ ــِة التَّصني ــى كيفيَّ ــات عل ــاٍء ُأخري نس

الخبــرِة الالزمــِة فــي المجــاِل الَعملــيِّ والنَّظــريِّ حــوَل 

كيفيــِة َتصنيــِع وَتجهيــِز أنــواٍع ُمْختلفــٍة مــن »المخلــالت« 

والُمعجنــات. و«المربــى« 



التَّعليُم



روضُة الُبرج
ــِة لوجــوِد روضــِة فــي البلــدِة الَقديمــة، َنتبنــى فــي الروضــِة اســتراتيجيًة تعتمــُد علــى  ســْت الرُّوضــُة عــام 1998 نظــرًا للحاجــِة الُمِلحَّ تأسَّ

نمــِو وتطــوِر الطفــِل مــن ُمنطلــٍق شــامٍل َكِمحــوٍر للعمليــِة التَّربويــة. 

فــِل الُمَتكامــِل فــي جميــِع الَمجــاالِت الِحســيَِّة والحركيَّــِة واالْنفعاليــِة واالجتماعيــِة والمعرفيــِة  يهــدُف برنامــُج الروضــِة ِلتدعيــِم ُنمــِو الطِّ

فــِل للخبــراِت األساســيَِّة فــي مجــاالت اللغــِة العربيَّــِة  ــُط ِبشــكٍل َهــادٍف ِليضمــَن التَّــوازَن بيــن أنــواِع النَّشــاطاِت وُيؤكــُد َتعــرُض الطَّ وُيَخطِّ

واإلنجليزيــِة والرِّياضيــات والفــنِّ والَحركــِة والُموســيقى والَخيــاِل واإلبــداِع مــن خــالِل َتوفيــِر فتــرات َزمنيــٍة ُمتنوعــٍة ِضمــَن َبرنامــِج َثابــت 

ُيعطــي َمجــااًل للطفــِل للتَّعلــِم مــن خــالِل اللعــِب والتَّفاعــِل مــع مــواٍد ُمختلفــة. 

ســة  ــِل 3-5 ســنوات. مــن أهــمِّ الدَّاعميــن ِلهــذِه الرَّوضــِة مؤسًّ ــدِة الَقديمــِة مــن جي تســتقبُل الروضــُة ســنويًا 40 طفــاًل مــن ســكاِن الَبل

ــعودي للتنميــِة وكذلــك عملــْت علــى تأثيــِث الروضــِة وَتجهيِزهــا  التَّعــاون، َفقــْد قامــْت ِبترميــِم الرَّوضــِة ِبالَكامــِل ِمــن خــالِل الَبنــِك السُّ

ِبالَكامــل.

ســُة CISP اإليطاليــة ِبُمســاندِة روضــِة الُبــرج مــن خــالِل َمشــروِع »احنــا التغييــر« الُمَمــول مــن اإلتحــاِد األوروبــي،  مــن جاِنبهــا َقامــْت ُمؤسَّ

ــهريِة ِلمدرســتين ِبالرَّوضــِة، وكذلــك أخــذْت علــى عاِتِقهــا َمشــكورًة تغطيــَة جــزٍء مــن  حيــُث َتعمــُل علــى دفــِع قســٍم مــن الُمكافــآِت الشَّ

ــهريِة للرَّوضــِة. الَمصاريــِف الَجاريــِة الشَّ

الِفئِة الُمستهدفة: أطفال من 3-5 سنوات ذكور وإناث.





الحاضنُة الُمْجتمعية
ــا  ــاِت الدرام ــالِل تدريب ــن خ ــًا م ــًا وفني ــًا وَثقافي ــال أكاديمي ــدرات األطف ــِة ُق ــى َتنمي ــدُف إل ــيِة ُيه ــِة الفرنس ــن القنصلي ــوٌل م ــروٌع مم مش

ــعبيِة والحاســوب، عــدا عــن البرنامــِج األكاديمــي للُمــواِد الدِّراســيِة األساســيَِّة حيُث يســتقطُب المشــروُع  والَمســرِح والُفنــوِن والدَّبكــِة الشَّ

األطفــاَل مــن جيــل 6-14عامــًا. 

ــدَّواِم الدِّراســي، ويســتفيُد مــن البرنامــِج عــدٌد  ــِة بعــَد ال ــِة الَجمعي ــالِل دواِم َمكتب ــًا ِخ ــر مــن 30 طفــاًل يومي يســتفيُد مــن المشــروِع أكث

كبيــٌر مــن أطفــاِل حــي بــاب حطــة فــي الجانــِب األكاديمــي خــالل الــدَّواِم الَمدرســي كــون الجمعيــُة َتحمــُل علــى كاِهلهــا تطويــَر وَتعزيــَز 

قــدراِت أطفــاِل الَبلــدِة القديمــِة والحــي ِبشــكٍل خــاص ِبالجانــب التَّربــوي واألكاديمــي.

 30 
مستفيدًا من دورات 

المسرح

 15 
مستفيدًا من دورات

الفنون 





مشروع المكتبة
ــاِل  ــن األطف ــٍة م ــَة ِلمجموع ــَص التَّعليمي ــى الحص ــي َترع ــة الت ــراءِة التُّركي ــت الِق ــُة وق س ــروِع ُمؤسَّ ــذا الَمش ــِل ه ــي تموي ــاِهُم ف ُيس

ــال. ــب لألطف ــاَرِة الُكت ــص وإع ــراءِة الِقص ــى ق ــُل عل ــي َتعم ــِة الت ــِة المكتب ــا ألمين ــى ِرعاَيِته ــِة إل باإلضاف

ــاندة  ــي مس ــين ف ــاهم المدرس ــث يس ــات(، حي ــزي، ورياضي ــي، انجلي ــي: )عرب ــة وه ــية التعليمي ــواد األساس ــول الم ــج ح ــز البرنام ويرك

ــف. ــل الوظائ ــح وح ــرح والتوضي ــالل الش ــن خ ــة م ــب األكاديمي ــم بالجان ــالب ودعمه الط

 1200 
ُمستفيدًا ُمَباشر





مشروُع بريدج 
سِة الرُّؤيا وَجمعيِة ُبرج اللقلق.  سِة التَّعاون والُمَنَفذِّ من ُمؤسَّ مشروُع تطويِر أنديِة الَمهارات بريدج فلسطين ِبتمويِل مؤسَّ

هدُف الَمشروع:
ــباحة، الُفروســية، ُكــرة القــدم، الُفنــون التَّشــكيلية( ِبهــدِف ِزيــاَدِة َمعرفِتهــم وَتنميــِة  تنفيــُذ تدريبــات فــي مواضيــِع الرِّياضــة والَفــن )السَّ

َمهاراِتهــم وُقدراتهــم الَفرديــِة واكَســاِبهم َمســاحٍة مــن التَّفريــِغ النَّفســي مــن خــالِل ُممارســِة الرِّياَضــِة والُفنــون، وُيســاعُدهم علــى 

غوطــات الدِّراســية.  َتقليــِل التَّوتــر والضُّ

عدُد الُمستفيدين: 
تسعة وسبعون مشارك/ة ُمستفيد من الَمشروع.

إنجازاُت الَمشروع:
لبــِة الُمْســتفيدين/ات مــن الَمشــروِع والــذي َتــمَّ َتوزيُعهــم علــى األنديــِة لــْم يكونــوا علــى أيِّ ِدرايــة ِفــي ُممارســِة الرِّياضِة  إنَّ أغلــَب الطَّ

ُنــوا مــن اكتســاِب الَمهــارات واألَساســية، وبعــَد انتهــاِء الَمشــروِع اســَتمرُّوا ِبالعديــِد  ولكــن مــن خــالِل االلتــزام ِباألنديــِة والتَّدريبــات َتمكَّ

مــن التَّدريبــاِت والــدَّورات مــع جمعيــِة ُبــرج اللقلــق ِبشــكٍل ُمباشــر، حيــُث اســتفاَد مــن تدريبــاِت اإلْســعافاِت األوليــِة ِبالجمعيــِة أكثــر مــن 45 

طالبــًا مــن طلبــِة َبرنامــج بــردج، َكمــا اســتمرَّ فــي َتدريبــاِت الُفروســية 4 فتيــات مــن منطقــِة القــدس.





مشروُع »احنا التغيير«
اِن الُقــدس  ــرج اللقلــق وCISP ِبتمويــٍل مــن اإلتحــاِد األوروبــي َيهــدُف إلــى الُمســاهمِة فــي َتعزيــِز صمــوِد ســكَّ هــو مشــروٌع ُيَنفــُذه ُب

ابــِع الِفلســطيني فــي الَمدينــة، وِلتعزيــِز والتَّمكيــِن االْجتماعــي واالْقِتصــادي للُمجتمعــاِت الُمَهمشــِة  الشــرقية والُمَحافظــِة علــى الطَّ

والِفئــاِت الُمســتضعفِة )األطفــال والشــباب والنســاء( فــي الَبلــدِة القديمــِة فــي الُقــدس. 

ــَرِة الســلِة  ــرِة الَقــدم وُك ــِة ِبَمــا فــي ذلــك ُك ويشــتمُل المشــروُع علــى عــدٍد مــن النشــاطاِت والَفعاليــاِت األكاديميــِة والرِّياضيَّــِة والَفنيَّ

ــٍة  ــيٍة اجتماعي ــٍة َنفس ــاِت توعي ــى جلس ــِة إل ــم، باإلضاف ــوب والرس ــات والحاس ــِة والرِّياضي ــِة والِعبري ــِة واإلنجليزي ــِة العربي ودورات اللغ

ــة. ــزِف والرَّوض ــِة الَخ ــِة وَمدرس يفي ــاِت الصَّ ــات الُمَخيَّم وَفعالي

وقــد قــام فوجــان مــن الطالبــات ِبَتعلُّــِم حرفــِة الخــزِف فــي معمــِل خــزف ُبــرج اللقلــق الُمســجِل لــدى وزارة العمــل الفلســطينية ِبحيــُث 

َســيتمُّ اختيــاُر أفضــِل الطالبــاِت إلدارِة َخــطِّ اإلنتــاِج ِبهــدِف َتطويــِر الَمعمــِل وَتســويِق ُمنتجاِتــه محليــًا ودوليــًا.





برنامج التَّربيِة الرِّياضيَِّة -جامعة القدس/ برج اللقلق
بعــَد مــروِر أربعــِة أعــواٍم مــن العمــِل اإلداريِّ والَفنِّــيِّ الَيومــيِّ فــي جمعيــِة ُبــرج اللقلــق الُمجتمعــي َتَمكَنــْت الَجامعــُة والجمعيــُة مــن 

َنســِج َعالقــٍة ُمُميــَزٍة ِبالعمــِل التَّشــاُركي ِلتطويــِر أوِل َبرنامــِج َتربيــٍة رياضيــٍة داخــل الَبلــدِة الَقديمــِة مــن مدينــِة الُقــدس، حيــُث انطلــَق 

لبــِة الذيــن َيحصلــون علــى ِحَصصهــم الدَّراســيِة إلــى 100 طالبــًا مــن أبنــاِء مدينــِة  الَبرنامــُج ِبســبعِة عشــَر َطالبــًا واليــوم وصــَل عــدُد الطَّ

يــن بالَتربيــِة الرِّياضيــِة والَبرامــج الرِّياضيــة. الُقــدس الُمهتمِّ

ــِة الفلســطينيِة الَمقدســيَِّة َتمكنــْت الجامعــُة مــن بنــاِء أول بنــٍك مــن ُمدرِّبــي األنديــِة الَمقدســيَِّة للفئــاِت  ــراكِة الرِّياضيَّ ومــع هــذه الشَّ

ــلة والَيــد والباركــور والتايكونــدو، حيــُث باَتــْت  الُعمريَّــِة الناشــئِة فــي مختلــِف األلعــاِب الرِّياضيَّــِة وعلــى رأِســها رياضــات ُكــرِة الَقــدم والسَّ

جمعيــُة ُبــرِج اللقلــق الُمجتمعــي مــن األنديــِة الُمَميــَزِة فــي هــذه األلعــاِب الرِّياضيَّــِة علــى ُمْســتوى الَوطــن.

 100 
طالبًا وطالبة





مشروُع ساد
ـراكِة َمـع ُبـرج اللقلـــق، تهدُف إلـى ُمتابعـِة 100  ســِة أرِض اإلنســـاِن اإليطاليَّـِة ِبالشَّ هــــو مبــــادرٌة تعليميـَـّــٌة اجتماعيـَـّــٌة ُمَنفــٌذ مــن ُمؤسَّ

ـــالِب الُمســـتفيدين مـــن المشـــروِع، واجتماعيـــا مـــن  طفــاًل مـــن الَبلـــدِة القديمــِة أكاديميــًا من خــالِل توفيِر ُدروٍس ُخصوصيٍَّة َتعليميٍَّة للطُّ

ـــنة.  خـــالِل توفيـــِر َنشـــاطاٍت منهجيٍة ُمختلفـــٍة على مداِر السَّ

ـــهادات  َر هــــذا المشــــروُع حقيبــــًة مدرســــيًَّة فــــي بدايــــِة الَفصــــِل الدِّراســــيِّ لألطفـــاِل، وَيتـــمُّ التَّواصُل مع األهِل عبَر جمِع الشِّ  وفَّ

الفصليِة والشَـّــهريِة وُمتابعـــِة األطفـــاِل أكاديميـــًا ِبشـــكٍل ُمتواصـــٍل وِبالتَّنســـيِق مـــع األهِل وإدارِة الَمدرسة.

 100 
طالبًا وطالبة





برنامُج التعليُم ِباألرقام
معمُل الَخَزف

 10 طالبــاٍت مشــاركاٍت فــي مدرســِة الخــزِف فــي معمــِل َخــزِف 
ُبــرج اللقلــق، إضافــًة إلــى 70 مشــاركًا خــالل العــاِم فــي دوراٍت 

وفعالياِت الَخزِف الَقصيرة.

اب برنامُج الُمرشِد الشَّ
ــِة  ــي الَجمعيَّ ــِة ف ــِج الَحيوَي ــن الَبرام ــاب 2 م ــِد الشَّ ــُج الُمرش ــُر َبرنام  ُيعتب
حيــُث عملــْت الجمعيــُة مــن خــالِل الَبرنامــِج َعلــى َتدريــِب 50 طالبــًا وطالبــًة 
ــياحة، والرِّوايــة الِفلســطينية للُقرى  َجامعييــن علــى مهــاراِت اإلرشــاِد والسَّ

ــة. ــدات فــي ِفلســطين التَّاريخي ــدن والبل والُم

دورُة أساسيَّاِت الرَّسم

 20 طالبًا وطالبًة

اللغُة التُّركيَّة

 12 طالبًا وطالبة

 اللغُة العربية

 50 طالبًا وطالبة

الدَّبكُة
20 طالبًة

اللغُة الِعبريَّة

 20 سيدة

الرِّياضيات

 50 طالبًا وطالبة

دورُة لغِة ِعبريٍَّة ُمحادثة 

18 طالبًا وطالبة

 الحاسوب

20 طالبًا وطالبة

اللغة اإلنجليزيَّة

50 طالبًا وطالبة

الدَّراما والمسرح

 15 طالبًا وطالبة

طلبُة جامعِة الُقدس

100 طالبا

ُب روضِة الُبرج  ُطالَّ

 40 طالبًا



الرِّياَضة



ُكَرُة الَقدم
ُيقــدُِّم ِخدماِتــه ِلنحــو 200 ُمشــتركًا مــن أعضــاِء الَجمعيــِة موزعيــن علــى خمســِة َمجموعــاِت َحســَب الَفئــِة الُعمريَّــة، َيِتــمُّ َتدريُبهــم َمرتيــن 

ــُب ِبأســاليٍب  ــمُّ التَّدري ــُث َيت ــكلِّ َمجموعــٍة ِبحي ــدرٍب ِل ــاعٍد ُم ــَدرٍِّب وُمَس ــٌل ُمكــوٌن مــن ُم ــاِت َطاقــٌم ُمؤهَّ ُأســبوعيًا وُيشــرُف علــى التَّدريب

َحديثــة. 

وَتهــُدُف التَّدريبــاِت إلــى إكســاِب الُمشــاركين ِلياقــٍة َبدنيَّــٍة َعاليــٍة وإكســاِبهم مهــارات أساســيٍَّة فــي ُمَمارســِة اللعبــِة وُمَناَفســِة الِفــرِق 

ــِة  ــَج جيــدًة علــى ُمســتوى َمدين ــْت َنتائ ــِة مــن الدَّوريــاِت وَحَقَق ــرِة الَقــدم فــي َمجموَع ــرِق ُك األخــرى ِبُمســَتوى جيــد. وقــْد َشــاركْت ِف

فــة الَغربيــة.  الُقــدس والضِّ

ُتعتبــُر الَمدرســُة الُكرويــُة فــي جمعيــِة ُبــرِج اللقلــق مــن أهــمِّ المــدارِس الُكرويــِة فــي مدينــِة الُقــدس التــي ُتســاهُم فــي َتطويــِر ُلعبــِة 

ــنوات األخيــرة. ُكــرِة الَقــدم فــي ِفلســِطين ولهــا دوٌر مميــٌز فــي إيفــاِد األنديــِة الَمقدســيَِّة ِبالالعبيــن النَّاشــئين خــالل السَّ

انجازات كرة القدم: 

• تكريــم العاِئــالت المقدســيَة الُمشــاِركة فــي دوري العائــالت الَمقدســية بحفــٍل مركــزي ضــم لـــ 73 عائلــة وبحضــور مــا يزيــد عــن 300 

مقدســي.

باِب في بطولِة دونستي في اسبانيا. • مشاركة فريُق برِج اللقلق للشَّ

• اختتام معسكر تدريبي في طرابزون – تركيا.

• تنظيم »خماسيات« الحارات المقدسية الرمضانية.

 250 
العبًا





كرة السلة
ــن  ــم مرتي ــمُّ تدريبه ــة يت ــم الُعمري ــب فئاِته ــن حس ــى مجموعتي ــن عل ــاِث موزعي ــن اإلن ــتركًة م ــارب 50 ُمش ــا ُيق ــُة م ــتهدُف الجمعي َتس

ــُب ِبأســاليٍب  ــُث َيتــمُّ التَّدري ــكلِّ مجموعــٍة، ِبحي ــدرٍب وُمســاعِد مــدرٍب ِل أســبوعيًا وُيشــرُف علــى التدريبــات َطاقــٌم مؤهــٌل ُمكــوٌن مــن ُم

حديثــٍة، وَتهــدُف التَّدريبــاُت إلــى اكتســاِب الُمشــاِركات لياقــٍة بدنيــٍة عاليــٍة وإكســاِبهن مهاراٍت أساســيٍة فــي ُممارســِة اللعبِة وُمنافســِة 

الِفــَرِق اأُلخــرى ِبُمْســَتوى جيــد.

االنجازات: 

• المشاركة في معسكر للتبادل الثقافي والرياضي في ألمانيا/ فسبادن.

• افتتــاح ملعــب كــرة الســلة متعــدد االســتخدامات ضمــن مشــروع تأهيــل وتوســيع الملعــب بتمويــل مــن جمهوريــة المانيــا االتحاديــة مــن 

خــالل بنكهــا اإلنمائــي، بتنفيــذ برنامــج األمــم المتحــدة االنمائــي برنامج مســاعدة الشــعب الفلســطيني.

 250 
العبة





ُكرة الَيد
20 العبــًا فــي الفريــِق األوِل للجمعيــِة، حيــُث شــارَك الفريــُق خــالل العــاِم الماضــي فــي الــدَّوري الِفلســطيني لُكــَرِة الَيــد وحصــَل علــى 

ــِص  ــباِب الَمقدســي الُمَتخصِّ المركــِز الخامــس، حيــُث يشــرُف علــى َتدريباِتهــم الُمــدرُِّب »معتــز أبــو ديــة« وِبمشــاركِة مجموعــٍة مــن الشَّ

فــي التَّربيــِة الرِّياضيــِة وُمعظِمِهــم مــن ُمَدرِّســي التَّربيــِة الرِّياضيــِة فــي المــدارِس الَمقدســية.

 20 
الفريق األول

 20 
الفريق الناشئ





باركور
ــص  ــرج ِبإشــراِف المــدرِّب الُمَتَخصِّ ــرج اللقلــق الُمجتمعــي، فــي خيمــة الُب ــِة ُب ــون التَّدريبــات ِبشــكٍل أســبوعي فــي جمعي ــًا َيتلقُّ 60 العب

»ســامي البطــش« والُمــدرِّب »قتيبــة أبــو ســنينة«، وخــالل العــام الماضــي َشــارَك األطفــاُل بمجموعــٍة مــن الُعــروِض االســِتعراضيِة كمــا 

َتــمَّ تنظيــُم ُبطولــِة التَّحــدي الثَّانيــِة بالباركــور فــي ملعــِب ُبــرج اللقلــق.

 60 
العبًا





تايكوندو
ــة والَبلــدِة القديمــِة ملتزمــون فــي الَتدريبــاِت األســبوعيَِّة بالَجمعيَّــِة، وِخــالَل العــام 2017 َشــارَك   60 العبــًا والِعبــًة مــن أبنــاِء َحــي بــاب ُحطَّ

العبــو الَجمعيَّــِة ِبمجموعــٍة ِمــن الُبطــوالت الَمقدســيَِّة والِفلســطينيَِّة والتــي َحصــَل  خاللهــا العبــو الَجمعيــِة علــى العديــِد مــن الَمراكــِز 

األولــى.

االنجازات: 

• تنفيــذ بطولــة نــور القــدس بنســختها الثانيــة للتايكوانــدو التــي نظمتهــا جمعيــة بــرج اللقلــق وجمعيــة نــور القــدس بإشــراف االتحــاد 

الفلســطيني للتايكوانــدو ولجنــة القــدس للتايكوانــدو.

 60 
العبًا





مشروُع دعِم الرِّياضِة في ُمحافظِة الخليل »من الُقدس للخليل« 
ســِة  ــذ مــن ِقبِل مؤسَّ ــباب الفلســطيني فــي ُمحافظــِة الخليــل ِبتمويــِل رجــِل األعمــاِل ُمنيــر الكالوتــي والُمنفَّ مشــروُع َدعــِم وحمايــِة الشَّ

ــعبي. ســِة ُبــرج اللقلــق الُمجتمعــي وَمركــز الَفنِّ الشَّ ــراكِة مــع ُمؤسَّ التَّعــاوِن وبالشَّ

هدُف المشروع:

ــبابيِة الُمســتهدفِة، واالْنِتمــاِء ِلَهويتهــم وَثقاَفِتهم الِفلســطينية  َيهــدُف المشــروُع إلــى تعزيــِز روِح الُمبــادرِة واإلبــداِع لــدى الفئــاِت الشَّ

ــم  ــى احتياَجاِته ــَتجيب إل ــة َتس ــٍة وَهاِدف ــة ُمتكامل ــة، وِرياضيَّ ــة، وفنيَّ ــاطاٍت َثقافي ــذ نش ــي َتنفي ــاَندتهم ف ــم وُمَس ــالل َدمِجه ــن خ ِم

ســات واألنديــِة  وُتَســاعُدهم فــي َتنميــِة الــرُّوِح الرِّياديَّــِة واإلبــداِع ِبرغــِم َتحدِّيــات الِبيئــِة الَمحليَّــِة وذلــك بالتَّعــاوِن مــع العديــِد مــَن الُمؤسَّ

ــبابية. الشَّ

عدُد الُمستفيدين: ِستون ُمشاركًا وَخمُس عشرة ُمشاركة ُمستفيدون من الَمشروع.

إْنجازات الَمشروع: 

- انتظاُم التَّدريبات في األْنديِة الُمْستفيدِة من المشروِع بواقِع َتدريبين ُأسبوعيًا.

شة. - الحفاُظ على الفئاِت الُعمريِة الُمساندِة في األنديِة الُمَهمَّ

ــِز  ــروِع ِلتعزي ــن الَمش ــتفيدِة م ــرِق الُمس ــع الِف ــاركِة َجمي ــن ِبُمش ــل الرحم ــِة خلي ــي مدين ــا ف ــْت جميعه ــوالت وُأقيم ــس ُبط ــُم َخم - تنظي

ــكاك. ــرِة االحت ــابهم ِخب ــن وإكس ــن الالعبي ــكاِك بي ــِل واالْحِت التَّواص





ُمبادرة الفيدرالية الفرنسية
ســة الفيدراليــة الفرنســية وِبتنفيــٍذ  هــي ُمبــادرُة تعزيــِز الرِّياضــِة الُمجتمعيــِة لــدى فتيــات َجمعيــِة ُبــرج اللقلــق الُمجتمعــي ِبتمويــِل ُمؤسَّ

مــن جمعيــة ُبــرج اللقلــق الُمجتمعــي.

َهــدُف الُمبــاَدرة: التَّركيــُز علــى َتأهيــِل وَتدريــِب وَتنميــِة الُقــدرات والَمهــارات الرِّياضيَّــِة لــدى الفتيــات فــي مجــاِل ألعــاِب الُقــَوى وُكــرِة 

ــات. كمــا  ــن الَفتي ــا بي ــِق َم ــِر روِح الفري ــاِء وَتطوي ــعبيَِّة وِبن ــِة واأللعــاِب الشَّ ــن الَمهــارات الرياضي ــِة، والدَّمــِج مــا بي ــلة داخــل الَجمعي السَّ

َعملــْت الُمبــادرة علــى َتطويــِر ُقــدرات الفتيــات فــي مجــاِل الُمنافســِة الرِّياضيَّــِة فــي الِميــدان.

عدد الُمسَتفيدات: 20 مستفيدة من َفتياِت البلدِة القديمِة وَضواِحيها.

حــّي لــدى الفتيــات وأهميَّــُة ممارســِة الرِّياضــة، وتحســيُن قدراِتهــن ومهاَرِتهــن فــي ُممارســِة  إنجــازاُت الُمبــادرة: تعزيــُز الوعــي الصِّ

الرِّياضــة مــن خــالِل توفيــِر بيئــٍة آمنــٍة ِرياضيــٍة فــي الجمعيــة وبشــكٍل خــاص بألعــاِب الُقــوى وُكــرة الســلة.

 20 
العبة



قسم التَّطوع

ــِة  ُيشــارُك فــي برامــِج جمعيــِة ُبــرج اللقلــق الُمجتمعــي أكثــُر مــن 100 متطــوٍع خــالل الَعــام، حيــُث َتســتقبُل الجمعيــُة ُمتطوعيــن مــن كافَّ

الَجامعــات الِفلســطينيَّة للحصــوِل علــى ســاعاِت العمــِل الُمْجَتمعــي، وكذلــك َتســتقبُل عــددًا مــن طلبــِة الِخدمــِة الُمجتمعيــِة للتَّدريــِب 

ضمــَن برامــِج اإلرشــاِد النَّفســي بالجمعيــِة.

ــِة  ــِر مــن 6 طــالٍب مــن جامعــِة بيــت لحــم فــي مجــاِل الخدمــِة الُمجتمعي ــِب ألكث ــُة خدمــَة التَّدري وخــالَل العــام الماضــي َقدَّمــْت الجمعي

واإلرشــاِد النَّفســي االْجِتماعــي، وكذلــك َقدَّمــْت الجمعيــُة َخدمــات التَّدريــِب ألكثــِر مــن 8 طــالٍب مــن جامعــِة القــدس فــي مجــاِل التَّربيــة 

ــالب للُحصــوِل على الــدَّورات وســاعات التَّطــوِع لملــفِّ اإلنجاِز الَمدرســي  الرِّياضيَّــة. كمــا ســاهمْت الجمعيــُة فــي توفيــِر ُفــرٍص ِلمئــاِت الطُّ

ِبشــكٍل َخــاص.





مشروٌع في كلِّ بيِت ُمسعف

حــِة  ــرج اللقلــق الُمْجتمعــي إْنطالقــًا مــن َتســجيِل الوحــدِة فــي وزارِة الصِّ ــُر المشــروُع برنامجــًا كامــل للنهــوِض بوحــدِة إســعاِف ُب ُيعتب

ــالِل  ــِل االحت ــن ِقب ــِة م ــاِري ِبالمنطق ــون السَّ ــَن القان ــدِس ِضم ــن الُق ــِة م ــدِة القديم ــي البل ــِة ف ــاِل اليومي ــِة األعم ــرائيليِة ِلُمَمارس اإلس

ــرائيلي. اإلس

ليــِة التــي َيحتاُجهــا الُمســعفون ِبالِميــدان ِلتقديــِم  بيَّــِة لإلســعافاِت األوَّ ــِة األدواِت الطِّ اقــم ِبكافَّ كمــا َعمــَل المشــروُع علــى تجهيــِز الطَّ

الَخدمــات بالبلــدِة القديمــِة مــن الُقــدس.

ــي 12  ــَذت ف ــي ُنفِّ ــات الت ــات والتَّدريب ــالِل الورش ــن خ ــيين م ــن الَمقدس ــدى الُمواطني ــي ل ــات الَوع ــِع درج ــي رف ــروُع ف ــاهم المش وس

ــة َمقدســيين مــن ســن 6 ســنوات وحتَّــى 18 ســنة. ــًا وطالب ــِر مــن 5000 طالب ــة والتعليــم بالقــدس، وألكث مدرســة تابعــة ِلُمديريــة التربي

ــل  ــوارِث داخ ــة وإَداَرِة الك ــعافات األوليَّ ــي اإلْس ــٍة ف ــاٍت ُمتقدم ــَن َتدريب ــرج ضم ــعاِف الُب ــِم إس ــب طاق ــى َتدري ــروُع عل ــَل المش ــا عم كم

ــم. اق ــراِد الطَّ ــاءِة أف ــِر َكف ــٍة لتطوي ــٍة وعالميَّ ــاٍت عربي س ــع ُمؤسَّ ــبيِك م ــِط والتَّش ــالِل التَّربي ــن خ ــا م ــِطين وَخارِجه ِفلس

ــِة فــي  ــِة ِلتكــوَن مركــزًا دائمــًا لُمَتطوعــي اإلســعافاِت األوليَّ ــٍة بالوحــدِة فــي الجمعي ــرٍة خاصَّ ــُز خيمــٍة كبي وضمــَن الَمشــروِع تــمَّ تجهي

الجمعيــِة داخــل البلــدِة القديمــِة بهــدِف الُوصــوِل إلــى الحــاالِت داخــل البلــدِة القديمــِة قبــل جميــع الوْحــداِت والطواقــِم القادمــِة ِمــن 

خــارِج البلــدِة الَقديمــِة مــن الُقــدس.

لي– ُبرج اللقلق ِوحدُة اإلسعاِف األوَّ

ابات الَمقدسيون من عمر 16 عامًا َفَما فوق. باب والشَّ الفئُة الُمستهدفُة: الشَّ



أهداف الَمشروع:
اقم ِمن الَعمل ِبدون ُقيود داخل البلَدة الَقديمة ِمن الُقدس. - َتسجيُل الطاقم قانونيًَّا لدى الدَّواِئر اإلسرائيليَّة ِلتمكين َأفراد الطَّ

- َتطويُر اإلْمكانيَّاِت الماديَّة للطاَقم من خالل َتوفير األدوات والُمعدَّات.

- َتوعيُة الُمجتمِع وَخاصة الَبلدة الَقديمة َحوَل اإلْسعافاِت األوليَّة.

بيعية. لية وإدارِة الَكوارث الطَّ - تطويُر أفراِد الطاقم ِمن خالل التَّدريبات الُمتقدمة ِفي اإلسعافات األوَّ

- َتجهيُز وَتطويُر َطاقم إسعاف أولي َقادر َعلى الُوصوِل للَحاالت َداخل الَبلدِة الَقديمة ِمن الُقدس َقبل سيَّارة اإلسعاف األولي.

َأنشطة الَمشروع:
- َتدريبات ُمتقدمة ُمسَتمرة ِلمتطوعي طاقم ُبرج اللقلق.

سات والَحارات. - َتدريبات وَدورات على َمدار العام داخل الَمدارس والَجمعيات والُمؤسَّ

- َتغِطيُة الفعاليات داخل مدينة الُقدس بشكٍل كامل.

- ِخدمُة الُمصلِّين في األعياد اإلْسالميَّة والَمسيحيَّة ِفي البلدة الَقديمة.

- تنظيُم زيارات لبيوت االيتام والعجزة وللمستشفيات.

عدُد أفراِد الِوحدة:

 100 
ابات. باب والشَّ متطوعًا من الشَّ

تم تدريُب

 160 
مسعفًا ُمقسمين على 6 َمجموعاٍت 

تدريبيٍة خالل العام 2017.




