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بسم الله الرحمن الرحيم
لنعمل من اجل الله..
الحمــد للــه الــذي أكرمنــا ووفقنــا بالحفــاظ علــى ارض
بــرج اللقلــق عربيــة فلســطينية الهويــة والــذات ،والحمــد
للــه الــذي ســاندنا بالعمــل علــى عمــارة ارض بــرج اللقلــق
بالشــكل الــذي يرضــاه ونرضــاه ،والحمــد للــه الــذي لــواله
مــا كان لنــا هــذا العطــاء والعمــل والتغييــر..
الحيــاة قصيــرة واالهــداف كثيــرة فانظــر إلــى الســماء
وال تنظــر إلــى التــراب ومــا توفيقــي إال باللــه ،ســفينة
التايتنــك الشــهيرة بناهــا مئــات االشــخاص وســفينة
نــوح بناهــا شــخص واحــد ..األولــى غرقــت والثانيــة
حملــت البشــرية وهــذا بتوفيــق مــن اللــه ..هــذه ليســت
دعــوة للعمــل الفــردي وانمــا هــي تأكيــد بــأن التوفيــق
مــن اللــه عــز وجــل ،وان العمــل بنيــه اإلخــاص إلــى اللــه
يتحقــق مــن خالهــا المســتحيل.
بــرج اللقلــق هــي قصــة المســتحيل الــذي عملنــا جميعــا
لتحقيقهــا ،فلــوال همــة أبنــاء األرض «القــدس» لمــا كان
لنــا هــذا التغييــر والعطــاء الواضــح فــي البلــدة القديمــة
واحيــاء القــدس وضواحيهــا.
نحــن نعمــل مــن اجــل بنــاء جيــل مقدســي فلســطيني
قــادر علــى التغييــر نحــو األفضــل ،ورســالتا هــي العطــاء
ثــم العطــاء ثــم االنتمــاء بتميــز وابــداع بالعمــل ونقــل
الرســالة.
بالنهايــة اود التأكيــد بــان بــرج اللقلــق بهمــة أبنــاء األرض
ســبيقى برجــا صامــدا شــامخا رغــم كل المحــاوالت التــي
تهــدف لتبديــد الجهــود وتغييــر الوجهــة والخارطــة مــن
مؤسســة فلســطينية عربيــة إلــى مســتوطنة إســرائيلية
لكســر ديمغرافيــة البلــدة القديمــة مــن القــدس.

والله من وراء القصد
ناصر غيث  -رئيس مجلس االدارة
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لنعمل سويا
رســالتي هــي العمــل الوحــدوي االخــوي فــي البلــدة القديمة من
القــدس ،فالقــدس هــي العاصمة وهــي االم وهي الهــدف ،فلوال
القــدس لمــا كان بــرج اللقلــق ومــا كنــا حراســا بــاألرض حبــا وشــغفا
بالعمل المجتمعي الشــبابي والرياضي .اقولها وكلي ثقة بأننا لو
تكاتفنــا مــن اجل القدس لكانت القدس درة الكون بالمحبة والتواصل
واإلخاص.
فــي هــذه الكلمــة التــي اوجهها بالدرجــة األولى إلى المؤسســات
المانحــة وإلــى أصحــاب النفوذ والمناصــب العليا بأننا لــن نتوقف عن
العمــل التشــاركي والتعــاون مــع المؤسســات النســوية والشــبابية
واالجتماعيــة المقدســية ،وســنبقى نعمــل ونعمــل من اجــل القدس
بــروح المقاومة والنضال مــن اجل القدس...
ال اريــد ان اكتــب الشــعارات ولكننــي أؤكد لكــم بأنني كل يــوم أتوجه
إلــى العمــل وكأن اليــوم هــو اول يــوم لي بالعمــل ...نعــم انها روح
اإليجابيــة التــي بناهــا لــدي أصدقائــي وزمائــي بالعمــل فــي بــرج
اللقلق ،نعمل بروح الفريق والعائلة ونعمل حبا وشــغفا بالعمل ألننا
تربينا على هــذا العمل.
وفــي الختــام المســيرة مســتمرة والعمــل لــن يتوقــف وروح
القــدس هــي روح الشــباب وعملنــا مــن اجــل الشــباب والتغييــر
بواســطة الشــباب .اذكــر فــي العــام  2012كان مــا بيــن كل خمســة
شــبان مقدســيين فــي حــي باب حطــة اثنــان لثاثــة شــبان يتعاطون
المخــدرات واليوم وحســب اخــر االحصائيات لدينا وحســب المجموعات
التــي تــم معاينتهــا واحــد مــن كل خمســة وفــي العديــد مــن
المجموعــات ال احــد يتعاطــى ،وبهذا وصلنا للهــدف بهمة موظفين
البــرج وبالتعــاون مــع لجنة حي بــاب حطة.
وفــي الحــي كانــت النفايــات فــي كل مــكان منتشــرة مــا بيــن
الطرقــات وعلــى الزوايــا ،واليــوم بــات الحــي مــن أنظــف االحيــاء
فــي البلــدة القديمــة وبشــكل خــاص الطريــق الواصلــة مــا بيــن بــاب
الســاهر إلــى مركــز بــرج اللقلــق مــرورا بديــوان ال ادكيــدك ،وهــذا
هــو الهــدف والحمــد للــه قــد تحقــق.
اليــوم نحــن نشــعر باألثــر والقدس تشــعر باألثــر وأنتم تشــعرون باألثر
والــكل يعتبــر نفســة جزء مــن النجــاح والتغيير وهــذا ما نبحــث عنه ان
يتحــول كل المجتمــع كل الشــباب واألطفــال والنســاء جــزء مــن
التغييــر نحو األفضل.

نعمل معا وسويا من اجل القدس
منتصر ادكيدك  -المدير التنفيذي
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تأسســت جمعيــة بــرج اللقلــق فــي العاشــر مــن عــام كانــون أول عــام  1991ليكــون سـ ً
ـدا منيعــا
أمــام الهجمــات االســتيطانية المتكــررة والممنهجــة مــن اإلســرائيليين الذيــن حاولــوا ومازالــوا
يحاولــون الســيطرة عليــه لبنــاء مئــات الوحــدات والمدعومــة مــن الحكومــة االســرائيلية .وأخــذت
مــن اليــوم االول مــن تأسيســها هدفيــن االول حماية البــرج من المصــادرة االســرائيلية .والهدف
الثانــي خدمــة المجتمع المحلي الذي يعاني من تهميش في شــتى المجاالت.
تبلــغ مســاحة البــرج حوالــي  9000كــم مربــع ويشــكل  %1مــن مســاحة البلــدة القديمــة وتعــود
ملكيــة هذه االرض الى عائلتين مقدســيتين همــا الخالدي ودرويش.
6
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عدد سكان حارة باب حطة

10,000

500

منتفعا يوميا
من مرافق الجمعية

عدد سكان البدة القديمة قرابة

38,700
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الرؤيا
• شــباب وأطفــال يتميــزون بســلوك ايجابــي ،عميــق االنتمــاء ،يؤمنــون بالمــوروث الفكــري
والثقافــي لمجتمعهــم ويســاهمون بقيادتــه ونهضتــه.
• نساء يأخذن دورهن الريادي في المجتمع.
• ذوي االحتياجات يندمجون مع مجتمعهم دون أي معاناة.

الرسالة
نحــن جمعيــة وطنيــة تنمويــة غيــر ربحيــة تعمــل لتحســين الواقــع النفســي االجتماعــي
والفكــري لألطفــال والشــباب والنســاء وذوي االحتياجــات الخاصــة فــي البلــدة القديمــة
مــن مدينــة القــدس.

االهداف
• العمــل علــى تطويــر إطــار مهنــي يعمــل علــى الرقــي بالفعاليــات واألنشــطة المقدمــة
لســكان القــدس.
• الحد من الممارسات السلوكية السلبية لدى االطفال.
• توفير الفرص القيادية وحب التطوع للشباب.
• تعزيز الموروث الفكري والثقافي لدى الشباب.
• تعزيــز مســاهمة االســرة فــي تربيــة االطفــال وتوجيــه الشــباب بشــكل صحــي يســاعد علــى
تكييفهــم الســليم فــي مجتمعهــم.
• المساهمة في دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع المحلي.
• تعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتمكينها اقتصاديا.
• بناء قدرات الكادر العامل في المؤسسة وتحسين ادائهم المهني.
• تطوير البنية التحتية لمرافق الجمعية (بناء وترميم).
• تطوير قدرة الجمعية من اجل تحقيق دخل ذات يحقق استقالها.

القيم والمبادئ
تلتــــزم الجمعيــــة بالعمــل علــى تكريــس مجموعــة مــــن المبــادئ والقيــم األساســية
فــــي جميــع نظــم عملهــــا المؤسســاتية والهيكليــــة والتنظيمية تتلخــص باآلتي:
 -1المشاركة والشراكة
 -2التراث والنضال الوطني
 -3التطوع
 -4حقوق اإلنسان
 -5النزاهة
8
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الممولون
برنامج اصدقاء
برج اللقلق

مؤسسة التعاون

اللجنة الدولية لتنمية الشعوب

القنصلية البريطانية

القنصلية الفرنسية

كويتيون ألجل القدس

البعثة الباباوية -القدس

جمعية أرض االنسان االيطالية

االتحاد االوروبي

البنك اإلسامي للتنمية

صندوق التضامن اإلسامي

برنامج األمم المتحدة االنمائي

الصندوق العربي

المركز العربي للتطوير الزراعي

صندوق األمم
المتحدة للسكان

البنك الدولي

CRDP
برنامج تنمية وصمود
المجتمع في القدس

مركز تطوير المؤسسات
االهلية NDC

ستارز فاونديشن

جامعة القدس

المجلس األعلى
للشباب والرياضة

القنصلية السويدية

اليونسكو

اللجنة القطرية
الدائمة لدعم القدس

مؤسسة سعاد
الجفالي الحسيني

جوال

بكدار
التقرير السنوي | 2016
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الشركاء
وزارة التربية والتعليم الفلسطينية
وزارة البيئة الفلسطينية
وزارة شؤون القدس
محافظة القدس
مديرية التربية والتعليم – القدس
رابطة األندية المقدسية
تجمع قدسنا لاتحادات الرياضية
مركز دراسات القدس
المركز الثقافي الفرنسي القدس
المركز الثقافي التركي
مركز اسعاد الطفولة – الخليل
مركز مصادر الطفولة المبكرة
مؤسسة الرؤيا الفلسطينية
الفدرالية الفرنسية الرياضية
مؤسسة السرايا
اتحاد الجمعيات الخيرية
جمعية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية
منتدى شارك الشبابي
مؤسسة فيصل الحسيني
مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي
دائرة تنمية الشباب

10
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مؤسسة انقاذ الطفل
مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع
جمعية يوم القدس-األردن
جمعية الشابات المسيحية – القدس
مركز ابداع بيت لحم
مركز الرواد بيت لحم
مركز بديل
جمعية بذور األمل  -أريحا
مركز االرشاد الفلسطيني
شبكة ووكالة بال سبورت
مؤسسة الميثاق
االكاديمية الفلسطينية للموهوبين كرويا
نادي دالسال – القدس
نادي فصايل
نادي القدس
نادي هال القدس
نادي ثقافي طولكرم
نادي اتحاد نابلس
نادي دالسال بيت لحم
جمعية الشبان المسيحية – القدس

الجوائز

التي حصلت عليه المؤسسة

جائزة مؤسسة ستارز لألثر
للعام 2015
جائزة انشط مؤسسة مقدسية
مهرجان زهرة المدائن الثقافي
2013
جائزة مؤسسة التعاون لالنجاز
للعام 2012
جائزة مؤسسة ياسر عرفات
للعام 2008
عضوية الجمعية بالجهات الرسمية واالئتالفات المسجلة

تسجيل معمل خزف برج اللقلق
في وزارة العمل الفلسطينية

وزارة الداخلية
الفلسطينية

االئتالف الفلسطيني
للحقوق االقتصادية
واالجتماعية

المجلس األعلى
للشباب والرياضة

اتحاد الجمعيات الخيرية
القدس

شبكة المنظمات
األهلية الفلسطينية

Keeping Children
Safe
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احنا التغيير
هــو مشــروع ينفــذه بــرج اللقلــق و CISPبتمويــل مــن اإلتحــاد األوروبــي
يهدف إلى المساهمة في تعزيز صمود سكان القدس الشرقية والمحافظة
علــى الطابــع الفلســطيني فــي المدينــة ،ولتعزيــز التمكيــن االجتماعــي
واالقتصــادي للمجتمعــات المهمشــة والفئــات المســتضعفة (األطفــال
والشــباب والنســاء) فــي البلــدة القديمــة فــي القــدس.
ويشــمل المشــروع علــى عــدد مــن النشــاطات والفعاليــات األكاديميــة
والرياضيــة والفنيــة بمــا فــي ذلــك كــرة القــدم وكــرة الســلة ودورات اللغــة
العربيــة واالنجليزيــة والعبريــة والرياضيــات والحاســوب والرســم ،باإلضافــة
الى جلســات توعية نفســية اجتماعية وفعاليات المخيمات الصيفية ومدرسة
الخــزف والروضة.

35

35

375

العب كرة قدم

العب كرة سلة

ً
مستفيدا من اإلرشاد المهني

100

10

50

ً
مشتركا في مهارات الرياضيات

ً
مشتركا في مدرسة الخزف

ً
مشتركا في تدريبات الحاسوب

100

100

40

ً
مشتركا في مهارات اللغة األنجليزية

ً
مشتركا في مهارات اللغة العربية

ً
مشتركا في مهارات اللغة العبرية

12
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«نشــكر جمعيــة بــرج اللقلــق و cispوالعامليــن علــى مشــروع الخــزف علــى دعمهم
واهتماهــم الدائــم ونحــن نطمــح للوصــول ألفضــل النتائــج وأن نكــون عنــد حســن
ظــن الجميــع»
طالبات معمل خزف برج اللقلق
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خطى
مشــروع ُخطــى هــو مشــروع لدعــم الشــباب فــي مدينــة القــدس مــن خــال
تدريبات ومبادرات مجتمعية شــبابية تستهدف الشباب المبدع ،صاحب االفكار
الخاقــة ،والراغــب فــي المشــاركة والتغييــر ،وينفــذ المشــروع بالشــراكة
مــا بيــن جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي ومؤسســة الرؤيــا الفلســطينية
وبإشــراف المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة وبدعــم مــن صنــدوق األمــم
المتحدة للســكان .UNFPA

ويستهدف المشروع ما ال يقل عن

200

مشارك ومشاركة من القدس

200

تدريبات مبادرات مجتمعية

14

التقرير السنوي | 2016

200

تدريبات التقدم للتوظيف

200

تدريبات حول قضايا النوع
االجتماعي
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جذور الشبابي
مشــروع جــذور الشــبابي هــو مشــروع شــبابي تنمــوي ينفــذ بتمويــل مــن
القنصليــة البريطانيــة العامــة بالقــدس ،ويســتهدف فئــة الطائــع للمرحلــة
العمريــة ( )17-14عــام ،ممــا يســاهم في بناء جيل من الشــباب المقدســي
الريادي االيجابي من أجل المساهمة في الحفاظ على الهوية الفلسطينية
فــي مناطــق القدس وحارات وأحياء البلدة القديمة .كما يســاهم المشــروع
فــي تعزيــز مهارات االتصال والتواصــل لبناء وتعزيز روح التعــاون االيجابية ما
بيــن الشــباب المقدســي وبنــاء جســور مــن العاقــات االجتماعيــة داخــل أحياء
البلــدة القديمــة واألحيــاء المحيطــة .تــم تدريــب وتطويــر قــدرات الشــباب
ً
مهنيــا مــن خــال تدريبــات التصويــر الفوتوغرافــي وتدريبــات
المشــاركين
اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعيــة بشــكل ابداعــي هــادف مــن أجــل
نقــل وتوثيــق االنتهــاكات والممارســات والسياســات التــي يتعرضــون لهــا
فــي المدينــة.

50

ً
مشتركا في القيادة
الشابة

50

ً
مشتركا في مهارات
التصوير الفوتوغرافي

50

ً
مشتركا في االتصال
والتواصل

16
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5

500

ً
مشتركا في
المخيمات الصيفية

مواقع جغرافية
لمناطق مهمشة
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عيش البرج
يهــدف المشــروع إلــى تعزيــز صمــود جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي والحفــاظ
علــى ارض بــرج اللقلــق عربيــة فلســطينية الهويــة والــذات ،ودعــم تنميــة صمــود
األطفــال والشــباب المقدســيين وذلــك بتمويــل مــن الصنــدوق اإلنمائــي العربــي
مــن خــال البنــك اإلســامي للتنميــة وبإشــراف مؤسســة التعــاون.
يشــتمل المشــروع علــى فعاليــات وانشــطة شــبابية مختلفــة (ثقافيــة ورياضيــة
واجتماعيــة) فــي البلــدة القديمــة مــن القــدس ،وبحــي بــاب حطــة علــى وجــه
الخصــوص ،حيــث يعمــل المشــروع علــى دعــم الفــرق الرياضيــة لرياضــات كــرة اليــد
والتايكونــدوا والباركــور ،ويســاهم المشــروع فــي توعيــة الشــباب المقدســي
ألهميــة تعزيــز الهويــة الفلســطينية فــي مدينــة القــدس مــن خــال برنامــج
زيــارات القــرى والمــدن الفلســطينية المهجــرة .كمــا يحتــوى المشــروع علــى
تدريبــات خاصــة فــي مهــارات الفنــون والتصويــر الفوتوغرافــي والفلكلــور
والدبكــة الشــعبية ،وســيتم تنظيــم مجموعــة مــن المعــارض الفنيــة لمتدربيــن
مهــارات التصويــر ومجموعــة مــن المصوريــن والفنانيــن المقدســين ،باالضافــة
الــى تدريبــات القيــادة الشــابة وبرنامــج القــدوة الحســنة وتنفيــذ سلســلة مــن
المبــادرات المجتمعيــة التــي تســاهم فــي تنميــة وتطويــر المجتمــع المقدســي
وتحــدث تغيــرا ايجابيــا.

12
معرضا ً
ً
فنيا للشباب

 60طالب
القيادة الشابة

59
تدريب لتعزيز الهوية

 50مستفيد
المرشد الشاب

 6جوالت
قدوة القدس

27
مبادرة شبابية

 50مستفيد
اتصال وتواصل

 100جولة
دورة التصوير

60
تايكواندو

60
باركور

20
كرة يد

24
متدربة في الدبكة

18
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عين على القدس

يُنفــذه مركــز بديــل بالشــراكة مــع جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي،
وجمعيــة البستان-ســلوان ،ودائــرة تنميــة الشــباب ،ويســتهدف  20شــابا/ة
مــن ســكان القــدس ،ويهــدف إلــى تعميــق معرفتهــم بسياســات التهجيــر
القســري اإلســرائيلية التــي ُتنفذهــا اســرائيل فــي القــدس ،إضافــة إلــى
تمكينهــم بــاألدوات الازمــة إلبراز هذه السياســات وتطوير ســبل مواجهتها.
وينفــذ المشــروع لمــدة  6أشــهر مــن التدريبــات والجوالت وتقديــم  4عروض
في الجامعات والمؤسســات.

15

مشترك ببرنامج توعية الشباب حول التهجير القسري

20
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الحاضنة المجتمعية

المشــروع ممــول مــن القنصليــة الفرنســة العامــة فــي القــدس ،ويهــدف
الــى تنميــة قــدرات االطفــال أكاديميــا وثقافيــا وفنيــا مــن خــال تدريبــات
الدرامــا والمســرح والفنــون والدبكــة الشــعبية والحاســوب ،حيــث يســتقطب
المشــروع األطفــال مــن جيــل  14-6عامــا.
ويســتفيد مــن المشــروع أكثــر مــن  30طفــل يوميــا خــال دوام مكتبــة
الجمعيــة أي تســتقبل االطفــال بعــد الــدوام الدراســي ،ويســتفيد مــن
البرنامــج عــدد كبيــر مــن أطفــال حــي بــاب حطــة فــي الجانــب األكاديمــي ما
بعــد الــدوام الدراســي كــون الجمعيــة تحمــل علــى كاهلهــا تطويــر وتعزيــز
قــدرات أطفــال البلــدة القديمــة والحــي بشــكل خــاص بالجانــب التربــوي
الامنهجــي.

20

20

20

20

ً
ً
ً
ً
مشتركا في تدريبات
مشتركا في تدريبات
مشتركا في تدريبات
مشتركا في تدريبات
الحاسوب
الفنون الجميلة
الدراما
الدبكة

22
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مشروع النهوض بحقوق
النساء واألطفال الفلسطينيين
المهمشين في القدس

ينفــذه المركــز العربــي للتطويــر الزراعــي «أكاد» وبــإدارة مؤسســة هينرش
بــل األلمانيــة (مكتــب فلســطين واألردن) مشــروع «النهوض بحقوق النســاء
واألطفــال الفلســطينيين المهمشــين فــي القــدس الشــرقية» والممــول
مــن االتحــاد األوروبــي وبالشــراكة والتنســيق مــع خمــس مؤسســات محليــة
ودوليــة :المركــز العربــي للتطويــر الزراعــي «أكاد» ،المختبــر الفنــي (ارت
الب) ،مؤسســة الحــق فــي اللعب ،مؤسســة ســوا ،ومؤسســة طفــل الحرب
الهولندية ،وبالشراكة مع جمعية برج اللقلق المجتمعي وجمعية الدومري،
باالضافــة الــى المركز النســوي الثوري ســلوان.
ويســتهدف المشــروع  40امــرأة تــم توفيــر عمــل جزئــي لهــن مــن خــال
مشــاريع جماعية مدرة للدخل ،منها مشــروع زراعة النباتات العطرية واشــجار
الزينــة ،ومشــروع التصنيــع الغذائــي لعمــل المربــى والمخلــات والمأكوالت
البيتية.

20

سيدة  -التمكين
الزراعي

24
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20

سيدة  -التمكين
الغذائي
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المخدرات في عيون
األطفال المقدسيين
هــو مشــروع توعــوي حــول الوقايــة مــن المخــدرات ،ممــول مــن برنامــج
االمــم المتحــدة اإلنمائي في الــدول العربية وبتنفيذ مــن جمعية برج اللقلق
المجتمعــي بالشــراكة مــع دائــرة التربيــة والتعليــم فــي القــدس ووزارة
شــؤون القــدس.
الفئــة المســتفيدة 40 :طالــب وطالبــة مقســمين علــى مجموعتيــن حيــث
حصــل األطفــال علــى تدريبــات خاصــة حــول الوقايــة مــن المخــدرات فــي
مدارســهم مــن خــال مدربيــن مختصيــن فــي تمريــر أســاليب الوقايــة
مــن المخــدرات مــن خمســة مدارســة مقدســية وخمســة مناطــق مختلفــة
وهــي :البلــدة القديمــة ،جبــل الزيتــون ،ســلوان ،العيســاوية والــرام.

40

حقيبة مدرسية
للطاب

1

مفكرة للوقاية من
المخدرات
26
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40

طالب وطالبة

1

جولة تعريفية
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مشروع المخدرات
في عيون االمهات
والزوجات
هــو مشــروع توعــوي حــول الوقايــة مــن المخــدرات فــي مدينــة القــدس
حيــث اســتهدف  30ســيدة مقدســية وبتمويــل لجنــة كويتيــون مــن اجــل
القــدس وبتنفيــذ مــن جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي بالشــراكة مــع
مؤسســة المقدســي.
اســتمر المشــروع علــى مــدار عــام كامــل مــا بيــن البلــدة القديمــة ومخيــم
شــعفاط واختتــم بإعــداد أول مدونــة خاصــة حــول المخــدرات فــي عيــون
الزوجــات واألمهــات.

30

تدريبات الوقاية من
المخدرات

28

15

سيدة مجموعة
البلدة القديمة
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15

سيدة مجموعة
شعفاط

1

مدونة السلوك

2

جولة تعريفية

التقرير السنوي | 2016

29

من القدس إلى
الخليل
يهــدف المشــروع إلــى تقديــم الدعــم وتنميــة قــدرات انديــة مدينــة الخليــل
المهمشــة لبنــاء فــرق كرويــة ورفــع مســتوى الفنــي فــي انديتهــم.
يســتهدف المشــروع األطفــال مــن مواليــد  2003-2002كفئــة مهمشــة
في األندية كون المنافســات الرســمية تتركز حــول الفريق األول في األندية
الفلســطينية وفرق الشــباب فقط.
عــدد المســتهدفين المباشــرين مــن المشــروع  75طفــا فــي خمســة
أنديــة ،وفــي كل نادي مجموعة واحدة مكونة من  15طفا ،ويســتفيد ضمن
المجموعــات فريــق فتيــات نــادي الكــرم المكــون مــن  15العبــة.

90

زي رياضي

30
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75
ً
طفا

15
طفلة

4

أندية مستفيدة
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شبابك يا قدس 2

مشــروع «شــبابك يــا قــدس  »2ممــول مــن رجــل االعمــال المقدســي
منير الكالوتي وبإشــراف مؤسســة التعاون وهو امتداد لمشــروع شــبابك يا
قــدس ويهتــم فــي تفعيــل الشــباب واألطفــال المقدســيين فــي مجموعــة
مــن الفعاليــات واألنشــطة أهمهــا دوري الحــارات المقدســية والمــدارس
المقدسية والتبادالت الرياضية ما بين القدس والفرق الرياضية الفلسطينية
المختلفــة.

12

تبادل رياضي ما
بين القدس والمدن
الفلسطينية
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سفراء القدس
هــو مشــروع تنمــوي توعــوي ،تكونــت فكرتــه بتكاتــف مؤسســات :جمعيــة
بــرج اللقلــق المجتمعــي ،مؤسســة الرؤيــا الفلســطينية ومركــز الســرايا
لخدمــة المجتمعــي ،التــي تؤمــن بــدور مؤسســات المجتمــع المحلــي
التكاملــي ،وبضــرورة تكاتــف الجهــود للتقليــل مــن المخاطــر التــي يتعــرض
لهــا االطفــال.
اســتهدف المشــروع  300طالــب مقدســي مــن عمــر  17-13عــام واهاليهم.
فــي اكثــر المناطــق تهميشــا وهــي البلــدة القديمــة و بيــت صفافــا
والعيســاوية وجبــل المكبــر مــن خــال ســبعة مــدارس مقدســية.
ويهــدف مشــروع ســفراء القــدس الممــول مــن البنــك الدولــى وباشــراف
مركــز تطويــر المؤسســات االهليــة ،الــى تعزيــز روح التطــوع والمبــادرات
المجتمعيــة ،والتوعيــة االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة ،وتعزيز القدرة
على االختيار المهني ،من خال االرشاد والتوجيه المهني وتطوير المهارات
الحياتية.
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طفل مقدسي
مبادر
هــو مشــروع ثقافــي مجتمعــي يعمــل علــى ترســيخ ثقافــة المســؤولية المجتمعيــة
لدى االطفال والشــباب المقدســين وتشــجيعهم علــى أبتكار افكار مبــادرات تخدم المجتمع
المقدســي .يســتهدف المشــروع  150طالــب وطالبــة مــن عمــر  17-14ســنة مــن مناطــق
القــدس ،مــن خــال مــدارس التابعة لمديريــة التربيــة والتعليم فــي القدس.
محاور المشروع:
 -1المهــارات الحياتيــة :هــذا المحــور يهــدف الــى تمكيــن الطــاب مــن خــال بنــاء قدراتهــم
فــي مواضيــع اجتماعيــة وثقافية ،حيث تشــمل التدريبات مهــارات االتصــال والتواصل ،اتخاذ
القــرار ،تقســيم الوقــت واالدارة.
 -2المبــادرات المجتمعيــة :يهــدف هــذا المحــور الــى تدريــب الطــاب علــى مهــارات
التخطيــط والتنفيذ للمبادرات الشــبابية المجتمعية من خال سلســلة مــن اللقاءات التدريبية
خــال فصــل دراســي كامــل .فمــن خــال هــذا المحــور ســيتمكن الطاب مــن المشــاركة في
االنشــطة والبرامــج التــي تســعى الــى احــداث تغير ايجابــي فــي المجتمع من خــال ادوات
تمكنهــم مــن العمل مــع مجتمعاتهم وتعزز قيمــة وروح العمل التطوعي وقيادة واشــراك
الشــباب في صنع التغيــر المجتمعي.
 -3الجــوالت الثقافيــة :يهــدف هــذا البرنامــج الــى تعزيــز الهويــة الفلســطينية لــدى
االطفــال المقدســين مــن خــال جــوالت تنظــم فــي شــمال وجنــوب فلســطين التاريخيــة
وســتتركز حــول القــرى والبلــدات الفلســطينية التــي تــم تهجيــر ســكانها فــي العــام
1948و 1967والتــي تــم تحويلهــا لتجمعــات إســرائيلية وبلــدات ومســتوطنات.
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مشروع ساد

مشــروع  SADهــو مبــادرة تعليميــة اجتماعيــة منفــذ مــن مؤسســة ارض
االنســان االيطاليــة بالشــراكة مــع بــرج اللقلــق هدف الــى متابعــة  100طفل
مــن البلــدة القديمة أكاديميا من خال تاميــن توفير دروس خصوصية تعليمية
للطــاب المســتفيدين مــن المشــروع ،واجتماعيــا مــن خــال توفيــر نشــاطات
المنهيجيــة مختلفــة على مدار الســنة.
وأمــن هــذا المشــروع حقيبــة مدرســية فــي بدايــة الفصــل الدراســي
لألطفــال ،ويتــم التواصل مع االهل عبر جمع الشــهادات الفصلية والشــهرية
ومتابعــة األطفــال أكاديميــا بشــكل متواصــل وبالتنســيق مــع االهــل وإدارة
المدرسة.
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البرامج واألقسام
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قمة القدس الشبابية 5
«الشباب المقدسي  »2030تحاكي واقع الشباب
ألول مــرة فــي فلســطين يســتخدم نظــام التصويت وعــرض النتائج المباشــر
ألكثــر مــن  250مشــاركا فــي نفــس القاعــة ومــن خــال خاصيــة اســتخدام
األجهــزة الخلويــة الذكيــة ،هــذا النظــام نجــح فــي اســتعراض اهــم النتائــج
والبيانــات التــي تتعلــق بالشــباب المقدســي حــول الفتــرة الحاليــة التــي
يمــر بهــا الشــارع المقدســي ولمــا يتصورونــه فــي العــام  ،2030مــن خال
مشــاركة الشــباب المقدسي في قمة القدس الشــبابية الخامسة «الشباب
المقدسي  »2030التي عقدت األسبوع الماضي في قاعة فندق النوتردام
بالقــدس بتنظيــم مــن جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي ومؤسســة الرؤيــا
الفلســطينية وبإشــراف المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة وبالشــراكة مع
صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان ومؤسســة التعــاون والمجلــس الثقافــي
البريطانــي.
وافتتحــت القمــة الشــبابية بحضــور وزيــر شــؤون القــدس ومحافظهــا
المهنــدس عدنان الحســيني ومدير عــام المجلس األعلى للشــباب والرياضة
في الوســط معتصم أبو غربية ومدير مكتب صندوق األمم المتحدة للســكان
في فلسطين اندرس تومسون ومدير المجلس الثقافي البريطاني بالقدس
برندان مكشــاري وممثل مؤسســة التعاون عاء الطرشــان ومدير جمعية برج
اللقلــق منتصــر ادكيــدك ومديــر مؤسســة الرؤيــا الفلســطينية رامــي ناصــر
الديــن ومديــر الغرفــة التجاريــة العامــة بالقــدس فــادي الهدمــي وممثلي
صندوق األمم المتحدة للسكان زياد يعيش وسيما العلمي وحشد من مدراء
المؤسسات الشبابية والمجتمعية في مدينة القدس والمؤسسات الدولية
باإلضافــة الــى المؤسســات الشــبابية الفاعلــة فــي المدينــة مثــل مجموعة
ســاند الشــبابية وصنــاع الحيــاة ولســا مــش عارفيــن وجامعــة القــدس –
مركــز العمــل المجتمعــي ومؤسســة شــباب مــن اجــل القــدس والمركــز
النســوي لحــي الثــوري وســلوان وجمعيــة الشــبات المســيحية ومجموعــة
تثقيــف االقــران في فلســطين «.»YPEER
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المهارات الحياتية للشباب
مــن المهــارات البشــرية التــي تكتســب عبــر التعلــم او التجريــة المباشــرة
التــي تســتخدم للتعامــل مــع المشــكات او االســئلة التــي تواجــه عــادة حيــاة
االنســان اليوميــة.

 50مستفيد
سوشال ميديا

 80طالب
القيادة الشابة

300
تدريب لتعزيز الهوية

 50مستفيد
المرشد الشاب

 6جوالت
توثيق التاريخ الشفوي

27
مبادرة شبابية

 50مستفيد
اتصال وتواصل

 100جوالت
دورة التصوير

600
ً
ً
مدرسيا
طالبا

12
ً
ً
معرضا فنيا للشباب
44
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التعليم
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روضة البرج
تأسســت الروضــة عــام  1998نظــرا للحاجــة الملحــة لوجــود روضــة فــي
البلــدة القديمــة ،نتبنــى فــي الروضــة اســتراتيجية تعتمــد علــى نمــو
وتطــور الطفــل مــن منطلــق شــامل كمحــور للعمليــة التربويــة.
يهــدف برنامــج الروضــة لتدعيــم نمــو الطفــل المتكامــل فــي جميــع
المجــاالت الحســية والحركيــة واالنفعاليــة واالجتماعيــة والمعرفيــة ويخطــط
بشــكل هــادف ليضمــن التــوازن بيــن أنــواع النشــاطات ويؤكــد تعــرض الطفل
للخبــرات االساســية في مجاالت اللغة العربيــة واالنجليزية والرياضيات والفن
والحركة والموســيقى والخيال واالبداع من خال توفير فترات زمنية متنوعة
ضمــن برنامج ثابت يعطي مجــاال للطفل للتعلم من خال اللعب والتفاعل مع
مــواد مختلفة.
تســتقبل الروضــة ســنويا  40طفــا من ســكان البلــدة القديمة مــن جيل 5-3
ســنوات .مــن اهــم الداعميــن لهــذه الروضــة مؤسســة التعــاون فقــد قامت
بترميــم الروضــة بالكامــل مــن خال البنــك الســعودي للتنمية وكذلــك عملت
على تأثيــث الروضة وتجهيزهــا بالكامل.
مــن جانبهــا قامت مؤسســة  CISPاإليطالية بمســاندة روضــة البرج من خال
مشــروع احنــا التغييــر ،حيث تعمــل على دفع قســم من المكافئات الشــهرية
لمدرســتين بالروضــة وكذلــك اخــذت علــى عاتقهــا مشــكورة تغطيــة جزء من
المصاريــف الجاريــة الشــهرية للروضــة.
كمــا قامــت مؤسســة التعــاون بدعــم كامــل االدوات التعليميــة بالروضة بعد
ترميمهــا بالكامــل خال العام  ،2016وكذلــك عملت على تأثيث كامل الروضة
ودعــم برامج تطويــر المعلمات والنظــام االداري بالروضة.
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برنامج التربية الرياضية
جامعة القدس /برج اللقلق
بعــد مــرور اربعــة اعــوام مــن العمــل االداري والفنــي اليومــي فــي جمعيــة
بــرج اللقلــق المجتمعــي تمكنــت الجامعــة والجمعيــة مــن نســج عاقــة
مميــزة بالعمــل التشــاركي لتطويــر اول برنامــج تربيــة رياضيــة داخــل البلــدة
القديمــة مــن مدينــة القــدس ،حيــث انطلــق البرنامــج بســبعة عشــر طالبــا
واليــوم وصــل عــدد الطلبــة الذيــن يحصلــون علــى حصصهــم الدراســية إلــى
 100طالــب مــن ابنــاء مدينــة القــدس المهتميــن بالتربيــة الرياضيــة والبرامج
الرياضيــة.
ومــع هــذه الشــراكة الرياضيــة الفلســطينية المقدســية تمكنــت الجامعــة
والجمعيــة مــن بنــاء اول بنــك مــن مدربــي االنديــة المقدســية للفئــات
العمريــة الناشــئة فــي مختلــف االلعــاب الرياضيــة وعلــى رأســها رياضــات
كــرة القــدم والســلة واليــد والباركــور والتايكونــدو ،حيــث باتــت جمعيــة بــرج
اللقلــق المجتمعــي مــن االنديــة المميــزة فــي هــذه االلعــاب الرياضيــة
علــى مســتوى الوطــن.
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معمل الخزف
يعتبــر معمــل خــزف بــرج اللقلــق
أول مدرســة لتعليــم فنــون صناعة
الخــزف داخــل أســوار البلــدة
القديمــة مــن القــدس ويضــم
المعمــل  10طالبــات مشــاركات
فــي مدرســة خــزف بــرج اللقلــق،
باالضافــة الــى  70مشــارك خــال
العــام فــي دورات وفعاليــات
الخــزف القصيــرة.
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برنامج المرشد الشاب
يعتبــر برنامــج المرشــد الشــاب من
البرامــج الحيويــة فــي الجمعيــة
حيــث عملــت الجمعيــة مــن خــال
البرنامــج علــى تدريــب  50طالبــا
وطالبــة جامعييــن علــى مهــارات
االرشــاد والســياحي ،والروايــة
الفلســطينية للقــرى والمــدن
والبلــدات فــي فلســطيني
التاريخيــة.
وخال العــام  ،2016اتخذت جمعية
بــرج اللقلق قـ ً
ـرارا بأن يكون برنامج
ً
ً
المرشــد الشــاب برنامجــا ثابتــا كــم
برامــج الجمعيــة ويمــول مــن خال
برنامج أصدقــاء البرج.
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المرأة
تعتبــر مجموعــة المــرأة مــن اهــم المجموعــات التــي يتــم متابعتهــا
والعمــل علــى تطويرهــا فــي الجمعيــة كــون المــرأة هــي اهــم عوامــل
التأثيــر والتغييــر فــي المجتمــع داخــل البلــدة القديمــة مــن القــدس.
كمــا تنظــم الجمعيــة مجموعــة مــن الفعاليــات التثقيفيــة للمرأة المقدســية
لمحاضريــن متخصصيــن فــي االرشــاد النفســي والتفكيــر االيجابــي وطــرق
اســتخدامه وكيفيــة تطبيقــه علــى ارض الواقــع فــي الحيــاة العمليــة،
باإلضافــة لمجموعة من اللقــاءات الحقوقية الخاصة بالمرأة وكيفية التعامل
مــع حقوقها فــي المجتمع الــذي تعيش فيه.
•  20سيدة التمكين الزراعي
•  20سيدة التمكين الغذائي
•  40االرشاد النفسي والتوعية للسيدات.
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الرياضة
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كرة القدم
يقــدم خدماته لنحو  200مشــترك
مــن أعضــاء الجمعيــة موزعيــن
علــى خمســة مجموعــات حســب
فئاتهــم العمريــة ،يتــم تدريبهــم
مرتيــن أســبوعيا ويشــرف علــى
التدريبــات طاقــم مؤهــل مكــون
مــن مــدرب ومســاعد مــدرب لــكل
مجموعــة بحيــث يتــم التدريــب
بأســاليب حديثــة.
وتهــدف التدريبــات إلــى إكســاب
المشــاركين لياقــة بدنيــة عاليــة
وإكســابهم مهــارات أساســية
فــي ممارســة اللعبــة ومنافســة
الفــرق األخــرى بمســتوى جيــد.
وقد شــاركت فــرق كرة القدم في
مجموعــة مــن الدوريــات وحققــت
نتائــج جيــدة علــى مســتوى
مدينــة القــدس والضفــة الغربيــة.
تعتبــر المدرســة الكرويــة فــي
جمعيــة بــرج اللقلــق مــن اهــم
المــدارس الكرويــة فــي مدينــة
القــدس التــي تســاهم فــي
تطويــر لعبــة كــرة القــدم فــي
فلســطين ولهــا دور مميــز فــي
ايفــاد االندية المقدســية بالاعبين
الناشــئين خــال الســنوات االخيــرة.
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كرة السلة
تســتهدف الجمعيــة مــا يقــارب
 50مشــتركة مــن اإلنــاث موزعــات
علــى مجموعتيــن حســب فئاتهــم
العمرية ،حيث يتــم تدريبهن مرتين
أســبوعيا ويشــرف علــى التدريبات
طاقــم مؤهــل مكــون مــن مــدرب
ومســاعد مــدرب لــكل مجموعــة
بحيــث يتــم التدريــب بأســاليب
حديثــة ،وتهــدف التدريبــات إلــى
إكســاب المشــاركات لياقــة بدنيــة
عاليــة وإكســابهن مهــارات
أساســية فــي ممارســة اللعبــة
ومنافســة الفــرق األخــرى
بمســتوى جيــد.
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كرة اليد
 20العبــا فــي الفريــق األول
للجمعيــة ،شــارك الفريــق خــال
العــام الماضــي فــي الــدوري
الفلسطيني لكرة اليد وحصل على
المركز الخامس ،حيث يشرف على
تدريباتهــم المــدرب معتــز أبــو دية
وبمشــاركة مجموعــة من الشــباب
المقدســي المتخصــص فــي
التربيــة الرياضيــة ومعظمهــم من
مدرســي التربيــة فــي المــدارس
المقدســية.
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باركور
 100العــب مــن ابنــاء البلــدة
القديمــة مــن القــدس ،حيــث
تعتبــر جمعيــة بــرج اللقلــق
المجتمعــي الحاضــن األول
لمجموعــة «باركــور القــدس»
وقامــت الجمعيــة بتوفيــر األدوات
والمســتلزمات الخاصــة لتدريبــات
الاعبيــن وكذلــك توفــر الــزي
الرياضــي الخــاص بالفريــق.
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تايكواندو
100العــب والعبــة مــن أطفــال
حــي بــاب حطــة ،حيــث انطلقــت
التدريبــات بإشــراف المــدرب
المقدســي محمــد خليــل الــذي
ســاهم فــي تأســيس مدرســة
تايكوانــدو قبــل ثــاث اعــوام فــي
الجمعيــة لتتطــور وتصبــح مــن
أفضــل مــدارس التايكوانــدو فــي
القــدس.
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تتويج فريق برج اللقلق-
الموظفين بالمركز
الثاني في بطولة كأس
الدنمارك – كوبنهاجن
تــوج فريــق جمعيــة بــرج اللقلــق-
الموظفيــن بــكأس المركــز الثانــي
فــي بطولــة كأس الدنمــارك لفئة
الشــباب بعــد ان خســر فــي اللقــاء
النهائــي امــام فريــق «فكتوريــا
اوتروكوفيــس» التشــيكي الــذي
تــوج بــكأس المركــز األول وســط
حضــور غفيــر مــن الجماهيــر
الفلســطينية المســاندة وحضــور
ســفير دولــة فلســطين الدكتــور
ورئيــس
الشــامي
مفيــد
جمعيــة الصداقــة الفلســطينية
الدنماركيــة فتحــي العابــد والعــب
المنتخــب الفلســطيني هانــي
النابلســي وعــدد مــن رجــال
االعمــال الفلســطينيين المقيميــن
بالدنمــارك.
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نشاطات ترفيهية
 5مخيمــات صيفيــة ضمــنمشــروع جــذور 500 :طفــل
فــي خمســة مواقــع ســلوان،
العيســوية ،جبــل البابــا ،بيــت
حنينــا وبــرج اللقلــق.
 مخيميــن لبرنامــج بردج فلســطين، 200مشـــارك ومشـــاركة فـــي
منطقتيــن رام للــه «جبــل النجمــة»
والخلي ــل ف ــي «مدرس ــة الع ــروب».
مخيــم صيفــي ضمــن مشــروعاحنــا التغييــر  150طفل مقدســي.
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قسم التطوع
يشــارك فــي برامــج جمعيــة بــرج
اللقلــق المجتمعــي اكثــر من 100
متطــوع خال العام ،حيث تســتقبل
الجمعيــة متطوعيــن مــن كافــة
الجامعــات الفلســطينية للحصــول
علــى ســاعات العمــل المجتمعــي
وكذلــك تســتقبل عــددا مــن طلبــة
الخدمــة المجتمعيــة للتدريــب
ضمــن برامــج االرشــاد النفســي
با لجمعية .
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وحدة االسعاف االولي –
برج اللقلق
تســتهدف الشــباب والشــابات
المقدســيين مــن عمــر  16عامــا
فمــا فــوق.
عــدد افــراد الوحــدة  50متطوعــا
مــن الشــباب والشــابات.
تــم تدريــب  80مســعفا مقســمين
علــى دورتيــن خال العــام .2016
وتشــارك الوحــدة فــي تغطيــة
الفعاليــات واألنشــطة اليوميــة
بالجمعيــة وفــي مدينــة القــدس
بشــكل خــاص خــال شــهر رمضــان
بالمســجد األقصــى المبــارك
وفــي البلــدة القديمــة.
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تطبيق برج اللقلق

تطبيق المواصالت المقدسية

“تطبيــق” جمعيــة مركــز بــرج
اللقلــق المجتمعــي يبقيــك
علــى إطــاع دائــم مــع كل أخبــار
وفعاليــات الجمعيــة باإلضافــة
لمعــرض الصــور المتنــوع.
– بإمكانكــم التواصــل معنــا
والوصــول الينــا عــن طريــق
الخرائــط باإلضافــة لمعرفــة
أوقــات الــدوام الخاصــة بالجمعية.
– تعــرف علــى برامــج ومشــاريع
الجمعيــة ،تفاعــل بالتعليقــات
والصــور الخاصــة بكــم
– بإمكانكــم التســجيل لتكونــوا
مــن أصدقــاء بــرج اللقلــق
– تعرفوا علـــى مواعيد الفعاليات
والنشاطات المختلفة
– بإمكانكم مشاهدة الفيديوهات
الخاصة بالجمعية ومتابعة مواقع
التواصل االجتماعي للجمعية.

مشــروع ألجهــزة أندرويــد يتيــح
للمســتخدمين معرفــة جــدول
مواعيــد وحركــة الحافــات فــي
مدينــة القــدس وضواحيهــا
ومحطاتهــا للذهــاب مــن مــكان
إلــي اخر.التطبيــق يتمتــع بواجهــة
بســيطة مــا علــى المســتخدم
إال أن يقــوم بإختيــار المواعيــد او
المحطــات ثــم المــكان الــذي يريــد
الذهــاب إليــه مــن ثــم ســيقوم
التطبيــق بعــرض مواعيــد الذهــاب
إلــى هــذا المــكان.
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تطبيق مسارات فلسطين
مشــروع مســارات فلســطينية
الحاضنــة لمشــروعي «عيــش
القدس |  « Live Jerusalemوالفكرة
األصغــر «حــارة | »Neighborhood
الفكــرة التي انطلقت منهــا مبادرة
مســارات فلســطينية والتــي تقوم
بالتعريــف عــن المواقــع والمــزارات
الدينيــة والســياحية والتاريخيــة
فــي فلســطين ،والتــي انطلقــت
كمبــادرة ضمــن برنامــج عيــش
البــرج المنفــذ مــن قبــل جمعيــة
بــرج اللقلــق المجتمعــي والممــول
مــن الصنــدوق العربــي االنمائــي
من خــال البنــك االســامي للتنمية
وبإشــراف مؤسســة التعــاون.

تطبيق عيش القدس
تطبيــق فلســطيني يــروي تاريــخ القــدس
بالروايــة العربيــة الفلســطينية  ,حمــل
التطبيــق وكــن جــزء مــن الرســالة الفلســطينية
المقدســية  ,وتمتــع بالجــوالت الثقافيــة
التاريخيــة.
ينعــم المــرء فــي هــذه االيــام بتقــدم
تقنــى ملحــوظ فــي عــدة مجــاالت تشــكل
اضافــة الــى اســلوب حياتــه مــوارد ثقافتــه
ومعرفتــه ،واحــد مظاهــر التقــدم يكمــن فــي
اجهــزة االتصــال الذكية(التلفونــات المحمولة)
التــي عــم اســتخدامها بيــن اغلــب فئــات
المجتمــع .ونظــرا لمــا تتميــز بــه هــذه االجهزة
مــن خصائــص يمكــن توظيفهــا لخدمــة الفــرد
والمجمــع وربطــه بوطنــه وتراثــه ،ونظــرا لمــا
لمدينــة القــدس مــن مكانــة فــي قلــوب
وعقــول اهلهــا ولمكانتهــا فــي التــراث
العربــي االســامي ،فقــد وجــد مــن المفيــد
ان يتــم تعميــم ونشــر معلومــات تاريخيــة
ومعماريــة مفيــدة ومختصــرة عــن بعــض مــن
معالــم المســجد االقصــى والمدينــة ،مــن
اجــل نشــر الوعــي بتاريــخ المدينــة وتراثهــا
وتعزيــز عاقــة اهــل المدينــة وزوراهــا ببعــض
مــن معالمهــا ومبانيهــا الهامــة .وقــد تــم
اختيــار مجموعــة مبــان مــن ثاثــة محــاور
لتنفيــذ هــذا المشــروع ،تضــم مجموعــة مــن
اســبلة المســجد االقصــى ،وأبــواب فــي
ســور مدينــة القــدس ،عــاوة علــى مبــان
بــارزة اساســية فــي تــراث المدينــة.
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االصدارات
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كتاب أبواب القدس

كتاب زوايا القدس

كتاب أسبلة القدس

كتاب حواري القدس

تحديات الشباب في
القدس

مدونة المخدرات في عيون
األطفال الزوجات واألمهات
واألخوات المقدسيات

مدونة المخدرات في عيون
األطفال المقدسيين
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Drugs in the eye of
Jerusalemite Children Blog

Jerusalem's Corners
Book

Jerusalem's
Neighborhoods Book

Jerusalem's Gates Book

Jerusalem's Pathways
Book

Drugs in the Eye of
Jerusalemite wives,
sisters and mothers
Blog

The Blog »The Callenges
of Youth in Jerusalem«

2016 | التقرير السنوي
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Publications
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Live Jerusalem
Application
This
Application
narrates
Jerusalem’s history in a Palestinian
Arabian
Narrative.
Download it, be a part of this
Jerusalemite – Palestinian message
and enjoy the historical cultural
Tours.
People’s Life is being affected
by this modern Technology, and
after the huge development of
cellphones, we can link these
specifications
toward
serving
individuals concerning their origins
and country’s history.
According to the importance of
Jerusalem in Citizens mind, we
aimed to spread the awareness
of Jerusalem, its acres, Al-Aqsa
Mosque Features and the history
of the city.
We’ve chose three Building
to implement this application
containing on Al-Aqsa Mosque
pathways, Jerusalem’s Gates and
walls.

Palestine Tracks
Application
This Application aims to
recognize its users about
the historical and Religious
Tracks in Palestine.
It was issued after an initiative
within the project “live the
Burj” implemented by Burj
Aluqluq Funded by Arab
Development through the
Islamic Bank for Development
and Supervised by Welfare
Association.
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Jerusalemite
Transportation Application
Its is a application for Android
cell phones which offers a
Timely Schedule of Busses
and
taxies
movements.
Its also characterized by
a simple stations and the
application
will
directly
provide the users with the
requested
appointments,
available Busses and Traffic.

68
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Burj Al-Luqluq Center
Application
This Application keeps you
updated with all burj Alluqluq
activities embedded with
photos.
- You can contact and reach us
through the embedded maps,
in addition to finding out our
Timing and daily shifts.
- Recognize Burjalluqluq
projects
and
programs.
Interact with your own
comments
and
photos.
- You can register to be a
member with us.
- Get to know our activities
appoints and timings.
- You can watch our videos
through our facebook page.

Apps
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Burj Al-Luqluq First
Aid Unit
- Target group: male and
female youth above 16 years.
- Number of participants: 50
male and female volunteers.
- 80 paramedics have been
trained in 2016 within 2
courses.
- This Unit participants in
securing daily activities in and
out of the Old City specially
within Ramadan Blessing
month in Al-Aqsa Mousqe.
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Volunteering
Department
Around 100 volunteer per year
participate in Burj Al-Luqluq
volunteering programs. The
centers welcomes volunteers
from all Palestinian universities
who come to complete the
hours of their community
work. The center also receives
a number of community
service
students
within
the psychological guidance
programs.

Annual Report | 2016

65

Recreational
Activities
- 5 Summer camps within
Juthur program: 500 children
in 5 different locations; Silwan,
Eisawiyeh, Jabal Al-Baba, Beith
Hanina and Burj Al-Luqluq.
- Bridge Palestine Program:
200 participants in 2 sumner
camps from Ramallah “Jabal
Al-Nijmeh” and Hebron “AlAroub”.
- Summer camps within
We’re the Change program:
150 male and female children
participated.

64
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Burj Al-Luqluq Almuathafeen Team
Crowns the Second
Place in ‘Denmark
Cup’- Copenhagen
Burj Al-Luqluq Almuathafeen
football team has crowned
the second place in Denmark
cup for youth by which they
lost to the Czech team ‘Fc
Viktoria Otrokovice’ in the
final match.
Many Palestinian supporters
attended and supported Burj
Al-Luqluq-Almuathafeen
team in the presence of the
Palestinian Ambassador ‘
Mufeed Shami’, the Director
of Danish-Palestinian Friends
Association ‘ Fathi Al-Abed,
the
Palestinian
national
player ‘ Hani Nabulsi’ and
many Palestinian business
men whom are residing in
Denmark.
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Taekwondo
100 male and female
taekwondo players from
Bab Hutta neighborhood
who train with the specialist
trainer Mohammad Khalil
who contributed in the
establishment
of
the
taekwondo school in Burj AlLuqluq three years ago. And
now it has become one of the
best taekwondo schools In
Jerusalem
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Parkour
100 parkour players from
the Old City of Jerusalem as
Burj Al-Luqluq is considered
the first incubator for the
“Jerusalem Parkour” group.
The center also provided the
players with all the needed
materials for their trainings
in addition to providing them
with a special costume.

60

Annual Report | 2016

Handball
There are 20 players with
Burj Al-Luqluq first handball
team who participated in
the Palestinian Handball
Tournament and came 5th.
They are trained by Mutaz abu
Dayyeh with the participation
of a number of specialized
Jerusalemite youth, most of
them are physical education
instructors in Jerusalemite
schools.
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Basketball
Burj Al-Luqluq targets around
50 girls divided into two age
groups who are trained twice
a week by a qualified training
team who use modern
techniques. The trainings aim
to provide participants with
fitness and the basic skills in
order to compete with other
teams. It is worth mentioning
that 2 girls from our team
were chosen to participate in
an international tournament
with Paces taem in Austria in
2012.

58
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Football
around 200 beneficiaries
divided into 5 age groups
attend football trainings.
They train twice a week by
a qualified training team
who use modern techniques.
The trainings aim to provide
participants with fitness and
the basic skills in order to
compete with other teams.
Burj Al-Luqluq football teams
have participated in many
tournaments in Jerusalem
and the West Bank and they
achieved good results.
Burj
Al-Luqluq
football
school is considered one of
the most important schools
in Jerusalem, as it contributes
to improving football in
Jerusalem and it has a special
role in bringing new players.
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Sports

56
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Woman
The woman group is considered the most important group that
Burj Al-Luqluq is working on developing because women are the
factors of change in the Old City of Jerusalem.
The center organizes a number of educational activities for
Jerusalemite women by a number of qualified lecturers specialized
in psychological guidance, positive thinking and their applications
in real life, in addition to a number of sessions about the rights of
women and how to attain them.
• 20 Women- Architecture Empowerment
• 20 Women- Food Empowerment
• 40 Psychosocial guidance and awareness sessions for women

54
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Youth guide »2«
This program is considered
as one of the crucial
implemented program in Burj
Aluqluq social center society.
It aims to train 50 student
from
Universities and
colleges on Tourism guiding
skills of the Palestinian
Narrative from the South to
the North of Palestine.
Within 2016, Burj Al-Luqluq
managerial
staff
have
decided to consider this
program to be continous
and funded through Burj AlLuqluq Donors and Partner.
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Ceramic School
10 female students attend
ceramic school at Burj ALLuqluq Ceramic Laboratory,
in addition to 70 participants
in the short ceramic courses
throughout the year.

52

Annual Report | 2016

Annual Report | 2016

51

The Physical Education Department – Al-Quds
University\ Burj Al-Luqluq
After 4 years of continuous technical and managerial work at
Burj Al-Luqluq, the center and Al-Quds University have created
a network of mutual work in order to develop the firs physical
education program inside the Old City of Jerusalem. The program
started with 17 Jerusalemite students who are interested in the
sports programs.
With this Palestinian Jerusalemite sports partnership, the
university and the center were able to establish the first group
of Jerusalemite trainers for teenagers in different sport games,
especially football, basketball, handball, parkour and taekwondo.
Burj Al-Luqluq now competes in these games on the national level.
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Burj Al-Luqluq Kindergarten
It was established in 1998 due to the urgent need to have
a kindergarten in the Old City of Jerusalem. Burj Al-Luqluq
kindergarten adopts a strategy that depends on the growth and
development of the child in terms of a comprehensive educational
process.
The kindergarten program aims to strengthen the development
of children in all sensory, motor, emotional, social and cognitive
domains. It purposefully plans to strike a balance between the
different types of activities and ensures that the child is exposed
to the basics of Arabic, English, mathematics, art, movement,
music, imagination and creativity by providing a variety of time
periods within a fixed program that gives room for the child to
learn through play and interaction with different materials.
The kindergarten welcomes around 40 children every year from
the Old City of Jerusalem, aged between 5 – 3 years. The Welfare
Association is one of the most important supporters of the
kindergarten as it renovated the kindergarten through the Saudi
Fund for Development, the Welfare Association also furnished the
kindergarten and equipped it with all needed materials.
CISP, on their behalf, has supported Burj Al-Luqluq kindergarten
through We’re the Change Project. This project covered a part of
the salaries of two kindergarten teachers, in addition to covering
a part of the ongoing monthly expenses.
Moreover, the Welfare Association supported the kindergarten
with all the educational equipment after renovating it in 2016.
They also furnished the kindergarten and supported the teachers’
development programs and the administrative program there.
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Education
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Life skills for youth
A number of human skills that are obtained through either learning
or trying. These skills enable youth to deal with the problems they
face in their daily life.

300
Promoting identity
training

Leadership: 80
beneficiaries

Social Media: 50
beneficiaries

27
Youth Initiatives

Qudwat Al-Quds
6 Tours

The Young Guide
50 beneficiaries –
12 Tours

300
School students

Photography
100 – training
beneficiaries

Communication
skills 50
beneficiaries

12 art galleries for
youth
44
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The Jerusalem Youth Summit 5
“Jerusalemite Youth 2030” Simulates the
Reality of Youth
For the first time in Palestine, the live results voting system is
used for more than 250 participants in the same hall through
their personal cell phones. This system succeeded in presenting
the essential results and data that are related to the Jerusalemite
youth especially regarding the situation in Jerusalem, in addition
to their dreams in 2030. The Youth Summit was executed by
Burj Al-Luqluq and Pal-Vision under the supervision of the Higher
Council for Youth and Sports and in partnership with the. It’s worth
mentioning that the Summit was held in the Notre Dame Hotel in
Jerusalem on 2016/12/12.
The Jerusalem Governor, Adnan Al-Husseini, the General Manager
of the Higher Council for Youth and sport in the Center, Mutasem
Abu Gharbiyeh, the Head of UNDP office, in addition to the
Manager of the British Council in Jerusalem, the representative of
the Welfare Association, Burj Al-Luqluq Executive Manager, PalVision Manager, Sima Alami, and representatives of Jerusalemite
Associations, youth groups and clubs.
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Youth
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Programs & Departments

40
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Sad

SAD is a socio-educational initiative executed by the Italian
organization Terre Des Hommes that aimed to academically
follow up with 100 children from the Old City through providing
them with private educational classes. Moreover, this project
supported them socially through arranging extracurricular
activities throughout the year.
This project provided school cases in the beginning of the school
year in addition to the communication with parents by collecting
the children’s certificates and following up with their academic
progress in coordination with their schools.

Academic Followups
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School Cases

Schools Students
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The Initiator
Jerusalemite Child
It is a community cultural project that aims to enhance the community
responsibility for Jerusalemite youth and children and encourage them to have
creative ideas that serves the Jerusalemite community. This project target 15
Jerusalemite male and female students between 17-14 years from through the
schools of the Ministry of Education in Jerusalem.
Aspects of the project:
Life skills: This aspect aims to empower students through building their
capacities in different social and cultural subjects. The training includes
communication skills, decision making and time management.
Community Initiatives: This aspect aims to train students on the skills of planning
and executing initiatives through a series of sessions for one semester. This
will enable students to participate in the programs and activities that aim to
make a positive change in the community by using certain tools which enables
them to work with their community and enhance the notion of volunteerism,
leadership and the participation of youth in making decisions.
Cultural tours:
This program aims to enhancing the Palestinian identity for Jerusalemite
children through organizing tours to the north and south of Palestinian
including the Palestinian villages displaced in 1967 & 1948 which were turned
into settlements.

36

Participants within life Skills
Course

Youth Intiative

Governmental Schools

Students

Trainings Identity
reinforments

Tours
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Jerusalem
Ambassadors
It is a developmental awareness project arose from the efforts of Burj Al-Luqluq,
Pal-Vision and Al-Saraya Community Center, who believe in the integrative role
of CSOs that need to work together in order to decrease the different types of
risks children are exposed to.
The project targeted 300 male and female students aged between 17 – 13, in
addition to their parents, who live in the most marginalized areas like the Old
City of Jerusalem, Beit Safafa, Al-Eisawiyeh and Jabal Al-Mukaber. It is worth
mentioning that this project is executed in 7 different schools located in these
areas.
Jerusalem Ambassadors project, funded by the World Bank under the
supervision of NGO Development Center, aimed to enhance the spirit of
volunteering and community initiatives, in addition to raising social, political and
economic awareness and enhance the capacity for vocational choice, through
counseling, vocational guidance and life skills development.

Participants within life Skills
Course

Youth Intiative

Schools

Guidance Visits for
Universities and Institutes

Participants within
Communication Skills Course

Cultural Tours

Students within Intiative
training course
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Participants within Guidance
and Leadership Courses
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Shababek Ya
Quds 2
It is a project funded by the Jerusalemite businessman Munir
Al-Kaluti, under the supervision of the Welfare Association.
This project is a continuation of Shababek Ya Quds and it aims
to activate Jerusalemite youth and children. The project has a
number of activities including the Jerusalemite neighborhoods and
the Jerusalemite schools tournament, in addition to the multiple
sport exchanges.

12

Tournaments in the
old city of Jerusalem
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12

Sport Exchanges
between Jerusalem
and Othe Palestinian
cities
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Technical, Scout and
Sport Support in Hebron

This project aims to develop the capacities of the Hebronite
football clubs and support them technically.
It targets children born in 2003-2002 as they are considered a
marginalized group in football, because football tournaments
focus mainly on youth.
The number of beneficiaries reached 75 male and female children
from five different Hebronite clubs.

4

Clubs

30

15

Child )Females(
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75

Child )males(

90

Sport Kits
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Drugs in the Eyes of
Mothers and Sisters
Project
It is an awareness project about drugs in Jerusalem. It targets 30
women from different areas of Jerusalem. The project is executed
by Burj Al-Luqluq in partnership with Al-Maqdese and funded by
Kuwaitis for Jerusalem.

2

Cultural Tours

28

1

Behavioral Blog
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15

15

30

Female women Female women Drug prevention
trainings
from Shufat Camp from the old city
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Drugs in the eyes
of Jerusalemite
Children

It is an awareness project about drugs funded by UNDP and
executed by Burj Al-Luqluq in cooperation with the Directorate of
Education in Jerusalem and the Ministry of Jerusalem Affairs.
It targets 40 male and female children divided into two training
groups from five different areas; the Old City, Mount of Olives,
Silwan, Al-Eisawiyeh and Al-Ram.

40

Male and Female
Students

School Cases
for Students

1

1

Introductive
Tour
26

40

Annual Report | 2016

Diary for Drugs
Protection
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Advancing the Rights of
Vulnerable Palestinian
Women and Children in East
Jerusalem

This project is executed by the Arab Center for Agriculture
Development, managed by Heinrich Böll Stiftung )Palestine
& Jordan( and funded by the European Union. The project is
implemented in cooperation with five local and international
organizations; ACAD, Art Lab, Right to Play, Sawa and War Child.
The project has three partner organizations; Burj Al-Luqluq, AlDomari Society and Al-Thory—Silwan Women Center.
The project targets 60 women who will have a part-time job
through income-generating projects like the agriculture and the
food processing projects.

20

Women in
the Food
Processing
Program

24
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20

Women in the
Agricultural
Program
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The Community
Incubator
A project is funded by the French Consulate General in Jerusalem and
it aims to develop the academic, cultural and artistic capabilities of
children through drama, arts, Dabkeh, computer trainings and the basic
academic subjects. Moreover, this project targets male and female
children aged between 6 to 14 years.
Around 30 children benefit from this project daily, as they come to Burj
Al-Luqluq library after finishing their day at school. Those children come
from the Old City of Jerusalem, especially Bab Hutta neighborhood, so
as to improve their academic and educational levels.

22

20

20

20

20

Computer

Arts

Drama

Dabkeh
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An Eye on
Jerusalem
It is executed by Badil Center in cooperation with Burj AlLuqluq Social Center Society, Al-Bustan Society and the Youth
Development Department. This project targets 20 Jerusalemite
males and females, and it aims to deepen their knowledge of
the Israeli forced migration policies in Jerusalem, in addition to
providing them with the needed tools to spot the light on these
policies and fight them. The duration of this project is 6 months
of trainings and tours in addition to four presentations in different
organizations and universities.

15

Participants in the Awareness Program about Forced Migration
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Live the Burj
This project aims to enhance the steadfastness of Burj AL-Luqluq,
preserve its Arab and Palestinian identity, in addition to empower children
and youth in Jerusalem. This project is funded by the Arab Development
Fund through the Islamic Development Bank under the supervision of
the Welfare Association.
The project includes cultural, sport and social activities for youth and
children from the Old City, especially from Bab Hutta neighbourhood.
The project works on supporting football, basketball, taekwondo and
parkour teams, in addition to aware the Jerusalemite youth about the
importance of enhancing the Palestinian identity in Jerusalem through
visiting the displaced Palestinian villages and cities. The project also
includes art, photography and dabkeh trainings after which galleries
are organized. It also focuses on leadership trainings, programs and
initiatives that play a role in community development and making a
positive change.

50

59

60
Leadership

12
Art Galleries

50

27

6
Qudwat Al-Quds

20
Handball

60
Parkour

60
Taekwondo

The Young Guide
Program

Enhancing Identity
Training

100

24
Dabkeh

Tours for the
Communication Skills Youth Initiatives
Photography Training
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Juthur Youth
Project
It’s a youth developmental project executed by Burj Al-Luqluq
with the support of the British Consulate General in Jerusalem.
The project targets people aged between 14 and 17, which helps in
creating a generation of positive and initiator youths to preserve
the Palestinian identity in the Jerusalemite areas, especially the Old
City of Jerusalem. This project aims to enhance communication
skills and positive cooperation among youth, in addition to building
social bridges inside the Old City of Jerusalem and the surrounding
areas. The participants attended photography and social media
trainings, through which they were able to document the policies
and continuous violations they are exposed to in the city.

500

participants in
summer camps

50

participants in
the photography
training skills
training

5

geographic
displaced sites
16
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50

50

participants in
the leadership
training

participants in the
communication
skills training
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Khuta
Khuta is a project that aims to support youth in Jerusalem through
trainings and community initiatives that target creative youths who
wish to participate in making a change. This project is executed by
Burj Al-Luqluq in partnership with Pal-Vision, supervised by the
Higher Council for Youth and Sport and funded by UNFPA.

This project targets around

200

male and female Jerusalemite participants.

200

Gender Issues Training
Juthur

14
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200

Job Preparation Training

200

Community Initiatives

“We thank Burj Al-Luqluq, CISP and people working on the ceramic
project for their continuous support. We aspire to get the best results
and make you proud.”
Burj Al-Luqluq ceramic students
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We’re the Change

We’re the Change is a project executed by Burj Al-Luqluq & CISP,
and funded by the EU. This project aims to enhancing the resilience
of the residents of the Old City of Jerusalem and maintaining the
Palestinian identity, in addition to enhancing the social, economic
and political circumstances for vulnerable communities )Children,
youth and women( in the Old City of Jerusalem. The project has
different academic, sport and art activities including Arabic,
English, Math and Hebrew language courses, computer courses,
psychosocial sessions, football and basketball training, in addition
to the kindergarten, ceramic laboratory, drawing courses and
summer camps.

12

375

35

35

50

10

100

40

100

100
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Burj Al-Luqluq Awards
Stars Foundation Award
“2015 Stars Impact”
The most active Jerusalemite Organization
Award – Zahret Al-Mada’en Cultural Festival

2013
Walfare Association

2012
Yasser Arafat Award
2008
List of official bodies and coalitions Burj Al-Luqluq is registered with:
The Palestinian
Coalition for Economic
and Social Rights
The registration of Burj Al-Luqluq
Ceramic Lab with the Palestinian
Ministry of Labor

The Union of the Charitable
Societies – Jerusalem

Keeping Children
Safe

PANGO

The Higher Council for
Youth and Sports

The Ministry of
Interior
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Partners
Youth Development Department

Palestinian Directorate of Education

Save the Children

Palestinian Ministry of Environment

Al-Maqdisi for Society Development

Ministry of Jerusalem Affairs

Jerusalem Day Society - Jordan

Jerusalem Governorate

YWCA – Jerusalem

Ministry of Education and Higher Education

Ibdaa’ Center - Bethlehem

Association of Jerusalemite Clubs

Al-Ruwwad Center – Bethlehem

Qudsuna Gathering for Sports Federations

Badil Center

Al-Quds Studies Center

Seeds of Peace Society -Jericho

French Cultural Center – Jerusalem

Palestinian Counseling Center

Turkish Cultural Center

Palsport Network Agency

Is’aad Al-Tufuleh Center – Hebron

Al-Mithaq

Early Childhood Resource Center

The Palestinian Academy for Talented Footballers

Pal Vision Institution

De La Salle - Jerusalem

French Sport Federation

Fasayel Club

Al-Saraya Center

AL-Quds

Union of Charitable Associations

Hilal Al-Quds Club

PFPPA

Thaqafi Tulkarm Club

Sharek Youth Forum

Nablus Union Club

Faisal Husseini Foundation

De La Salle Club – Bethlehem

Tamer Institute for Community Education

YMCA- Jerusalem

10
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Donors

Terre des Hommes

UNDP

World Bank

Comitato Internazionale
Per LO Sviluppo Dei Popoli

Welfare
Association

Burj Al-Luqluq
Friends Program

Pontifical MissionJerusalem

Kuwaities For
Jerusalem

French Consulate
General

The Islamic Solidarity
Fund

Islamic Development
Bank

European Union

United Nations
Population Fund

Arab Center for Agriculture
Development

The Arab Fund

CRDP
Swedish Consulate
in Jerusalem

Higher Council for
Youth & Sport

NGO Development
Center

UNESCO

UNESCO

Al-Quds University

JAWWAL

Stars Foundation

Suad Al-Juffali AlHusseini Association
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Vision
• Youth and children characterized by positive behavior, deep affiliation and who believe in
the intellectual and cultural heritage of their community and contribute to its leadership.

• Women taking leading roles in the community.
• People with special needs integrated with their society without barriers.

Message
We are a national non-profit development NGO that works to improve the psychological,
social and mental reality of children, youth, women and people with special needs in the
Old City of Jerusalem.

Goals
• Work on the development of a professional framework that aims to rise above with the
activities and services provided to the residents of Jerusalem.

• Reduce the negative behaviors of children.
• Provide leadership and volunteerism opportunities for youth.
• Enhance the cultural and intellectual heritage for youth.
• Enhance the participation of parents in raising children & direct youth to adapt with their
community.

• Participate in the integration of people with special needs and provide them with
sufficient support.

• Enhance the status of women and empower them economically.
• Capacity building for Burj Al-Luqluq staff.
• Improve the Burj Al-Luqluq infrastructure.
• Develop the capacity of the center to achieve a self-generated income.

Values and Principles
Burj Al-Luqluq is committed to work on devoting a set of basic principles and values
in all of its institutional, structural and organizational working system summarized as
follows:
1-Participation and partnership
2-Heritage and resistance
3-Volunteering
4-Human rights
5-Integrity
8
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of which

10,000
live in Bab Hutta
neighbrhood

Burj Al-Luqluq has
around

500

daily beneficiaries

Around

38,700
people live in the Old
City of Jerusalem
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Burj Al-Luqluq Social Center Society was established in December 1991 to stand
against the repeated attempts of Jews to control it to build settlements supported
by the Israeli Government. Burj Al-Luqluq had set two main goals from the first
day it was established; to protect Burj Al-Luqluq from being confiscated by the
Israeli Government, in addition to serving the local community that suffers from
marginalization on different levels.
Burj Al-Luqluq has the space of 9000 square kilometers which forms %1 of the old
city owned by two Jerusalemite families, Al-Khalidi and Darwish.
6
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Let’s work together

My message is to work together in the Old City of Jerusalem.
Jerusalem is our capital, mother and goal. Without Jerusalem
Burj Al-Luqluq would not be, and we wouldn’t be the
protectors of this land as part of our love of the land and our
obsession with community work, youths and sports. I state
with confidence that if we worked together for the sake of
Jerusalem then Jerusalem would be the pearl of this universe
through love, communication and devotion.
I communicate this message to donors and influential people
in senior positions that we will not stop our cooperation with
women, youth, and social organizations in Jerusalem. We will
always work for Jerusalem with the spirit of resistance.
I don’t want to write slogans, but I assure you that every day
I go to work as if it’s my first day. Yes! It is the positive spirit
that my friends and colleagues at Burj Al-Luqluq helped me
build. We work together as a team and a family with passion
because we were raised up to do this.
In the end I would like to say that this work won’t stop and
the spirit of Jerusalem is the spirit of youth. I remember that
in 2012 around two to three youth out of five youth from
Bab Hutta used to do drugs, however, today, the percentage
dropped to one person out of five and sometimes none.
This result is the fruit of our work in cooperation with the
committee of Bab Hutta neighborhood.
We also used to see garbage all over the place and around
the corners of Bab Hutta neighborhood, but now Bab Hutta
has become one of the cleanest neighborhoods in the Old City
of Jerusalem, especially the route that links between Herod’s
Gate and Burj Al-Luqluq.
Today we feel the difference and you do feel it as well.
Everyone considers himself\herself a part of this change and
success and this is what we are looking for. We want youth,
women and children to be a part of the change.
We work together for Jerusalem.

Muntaser Edkaidek
Burj Al-Luqluq Executive Manager
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In the name of God, the Most Gracious, the Most
Merciful
Let’s work for the sake of Allah..
We are grateful to Allah who helped us keep the land
of Burj Al-Luqluq as an Arab land with a Palestinian
identity. We thank Him for helping us build this land
the way that pleases him because we wouldn’t have
gone this far without His blessings.
Life is short and goals are many, so look at the sky
not at the ground and God’s blessings shall come
upon you. Hundreds of people built the Titanic and it
sank while Noah’s Ship was built by one person and it
held the human nation with the blessings of God. This
is not a call for individual work, but a confirmation
that blessings come from God Almighty. Working
with devotion enables us to achieve the impossible.
Burj Al-Luqluq is the story of the impossible that
we made possible by the achievements of the
residents of Jerusalem who always work to make
a better change in Jerusalem, the Old City and the
Jerusalemite villages.
We work to build a Jerusalemite and Palestinian
generation that is able to make positives changes.
Our message is to give and give then belong to the
land, work creatively and deliver the message.
In the end I would like to confirm that Burj Al-Luqluq
will remain strong with the support of the people of
the land and it will stand against all the attempts to
turn it into an Israeli settlement that aims to break
the demography of the Old City of Jerusalem.

Naser Gaith
Head of Board Members
4
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ON THIS EARTH
WHAT MAKES LIFE
WORTH LIVING
Mahmoud Darwish
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Contact Us
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