اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي

2018

نبذة عن الجمعية
ّ
ّ
المجتمعـي فـي عـام  ،1991ومنـذ
تأسسـت جمعيّـة مركـز بـرج اللقلـق
عــاما وهــي تعمـــل علــى خدمـــة
ذلـك الحيـن ولمـــا يقـــارب 25
ً
المقدسيين داخــــل أســــوار البلـــدة القديمـــــة ،وتلبيـــة االحتياجات
المختلفــــة لهم .وجـــــاءت تســــمية الجمعيــة نســـبة إلــى الحاكـم
المملوكـــي لقلـــق ،وهـــي قائمـــة علــى مســــاحة تصــــل إلــى 9
دونمــــات تملكهـــــا عائلتـــــان فلســـــطينيتان .وفـــي عــــام 1989
ّ
ولكــن
تعــرض البــرج لتهديــد الهجمــات اإلســرائيليّة االســتيطانيّة،
جهود مجموعــــة مــــن ســـكان البلــــدة القديمـــة الغيوريـــن علــــى
القـــدس حالـــت دون ســقوطها فــي أيديهــم .وتعـــ ـ ّد الجمعيـّــــة
ّ
المتنفـــــس والمـــكان اآلمـــن الوحيـــد لألطفـــال وللبالغيــن ً
أيضا.
وشــ ّ
ـكل الســـكان لجنـــة قامـــت باإلعــان عــن المـــكان نـــاديًا رياضـــيًّا
واجتماعـــيًّا ،باشـــر مهمــــاته ونشـــاطاته فــــورًا .ولهــــذا أصبحــــت
ـي يســ ّ
مهمــا فــي مجتمــــع فــــي حـــ ّ
ًّ
ـاب
الجمعيـّـــة جــــزءا
ـمى بــ ُ
ّ
حطــــة .وتـّم تســــجيل الجمعيّـة قانونيــًــا في الجمعيـــات الخيريـّــة
فـــــي القــدس.
ّ
ّ
وتعد جمعيــــة مركــــز بـــرج اللقلـــق للعمـــل المجتمعـــ ّ
ـي مؤسســـة
وطنيّـــة غيـــر ربحيّـــة تقـــــوم بخدمـــــة ســـــكان البلـــــدة القديمـــة
ّ
ّ
خــاص ،حيـــث
عـــام و أهالـــي حـــي بــاب حطـّــة بشـــكل
بشـــكل
يعيــــش داخــــل أســـــوار البلــــدة القديمـــــة مــــا يزيــدعـــــن 50000
ـي بــــاب ّ
ـطيني منهـــــم  10000آالف فـــــي حــــ ّ
ّ
حطــة.
فلســــ

رسالة

ّ
ّ
ّ
والفكــري لألطفــال والشــباب والنســاء وذوي االحتياجــات
واالجتماعــي
النفســي
نحــن جمعيّــة وطنيّــة تنمويّــة غيــر ربحيّــة تعمــل لتحســين الواقــع
ّ
الخاصــة فــي البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس.

الرؤيا

ّ
ّ
ّ
والثقافي لمجتمعهم ويساهمون بقيادته ونهضته.
الفكري
إيجابي ،عميق االنتماء ،يؤمنون بالموروث
• شباب وأطفال يتميّزون بسلوك
ّ
ّ
الريادي في المجتمع.
دورهن
• نساء يأخذن
• ذوي االحتياجات يندمجون مع مجتمعهم دون ّ
أي معاناة.

األهداف

• الح ّد من الممارسات السلوكيّة السلبيّة لدى األطفال.
ّ
ّ
الرقي بالفعاليّات واألنشطة المقدّمة لسكان القدس.
مهني يعمل على
• العمل على تطوير إطار
وحب التطوع ّ
للشباب.
• توفير الفرص القياديّة ّ
والثقافي لدى ّ
ّ
ّ
الشباب.
الفكري
• تعزيز الموروث
ّ
صحي يساعد على تكيّيفهم السليم في مجتمعهم.
• تعزيز مساهمة األسرة في تربية األطفال ،وتوجيه الشباب بشكل
ّ
ّ
المحلي.
الخاصة في المجتمع
• المساهمة في دمج ذوي االحتياجات
• تعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتمكينها اقتصادّيًا.
ّ
ّ
المهني.
المؤسسة وتحسين أدائهم
• بناء قدرات الكادر العامل في
وترميما).
(بناء
• تطوير البنية التحتيّة لمرافق الجمعيّة
ً
ً
ذاتي ّ
ّ
يحقق استقاللها.
• تطوير قدرة الجمعيّة من أجل تحقيق دخل

القيم والمبادئ
تلتــزم الجمعيــة بالعمــل علــى تكريــس مجموعــة مــن المبــادئ
والقيــــم األساســـيّة فــــي جميــــع نظــــم عملهــــا المؤسســــاتية
والهيكليــــة والتنظيميــة ّ
تتلخــــص باآلتــي:
 -1المشاركة والشراكة.
ّ
الوطني.
 -2التراث والنضال
ّ
التطوع.
-3
 -4حقوق اإلنسان.
 -5النّزاهة.

ّ
المؤسسة
قائمة بالجوائز التي حازت عليها
• جائزة مؤسسة التعاون منحتنا أفضل مؤسسة شبابيّة في القدس  -المركز األول.
• جائزة ستارز فاونديشن  -المركز األول.
• جائزة التميّز واإلبداع من االتصاالت الفلسطينيّة  -المركز الثالث.

المسجلة بها الجمعيّة
قائمة بالجهات الرّسميّة واالئتالفات
ّ
• تسجيل معمل خزف برج اللقلق في وزارة العمل الفلسطينيّة.
ّ
الفلسطيني للحقوق االقتصاديّة واالجتماعيّة.
• االئتالف
• اتحاد الجمعيات الخيريّة – القدس.
• وزارة الداخليّة الفلسطينيّة.
• المجلس األعلى ّ
للشباب والرياضة.
• شبكة المنظمات األهليّة الفلسطينيّة.
• الحرص على سالمة األطفال.

مجلس اإلدارة
ناصر غيث
رئيس الهيئة اإلداريّة

زياد زغير
نائب الرئيس

موسى حجازي
أمين ّ
السّر

عماد الشلودي
أمين الصندوق

جاسم الجعبة
عضو مجلس إدارة

ضرار منى
عضو مجلس إدارة

إياد الزعتري
عضو مجلس إدارة

قائمة موظفي برج اللقلق
منتصر ادكيدك
ّ
التنفيذي
المدير
روال الجوالني
مساعدة إداريّة

منذر الكسواني
مدقق داخلي

آيه سبيتان
عالقات ّ
عامة ومشاريع

أحمد جابر
منسق برامج الشباب والرياضة

فرح أبو زنط
منسقة مشاريع

محمد دويك
مصمم جرافيكي

دينا الزغير
ّ
منسقة مشروع

محمد صالح
أنظمة معلومات

رنيم الرازم
أمينة مكتبة

باسمة الجوالني
مديرة الروضة

سهير الدميري
مساعدة معلّمة روضة

آالء غراب
ّ
منسقة مشروع

محمد نجم
ّ
منسق مشروع

عالء جمجوم
مركز األنشطة الرياضية

راغب أبو سنينة
حراسة

محمود الساليمة
حراسة

زياد شريفة
خدمات

حمدي أبو نجمة
خدمات

ازدهار شادوف
خدمات

أقسام الجمعيّة

عيش البرج 2
يهــدف المشــروع إلــى تعزيــز صمــود جمعيّــة بــرج اللقلــق المجتمعـ ّ
ـي والحفــاظ علــى أرض بــرج اللقلــق عربيّــة فلســطينيّة

مشاريع ّ
الشباب والتمكين

الهوّيــة والــذات ،ودعــم تنميــة صمــود األطفــال والشــباب المقدســييّن وذلــك بتمويــل مــن .VAKT-I-KIRAAT
ـي بــاب ّ
يشــتمل المشــروع علــى فعاليــات وأنشــطة شــبابيّة مختلفــة فــي البلــدة القديمــة فــي مدينــة القــدس وبحـ ّ
حطــة
علــى وجــه الخصــوص ،حيــث يعمــل المشــروع علــى توعيــة الشــباب المقدسـ ّ
ـي ألهميــة تعزيــز الهوّيــة الفلســطينيّة فــي
المهجــرة .كمــا ويحتــوي البرنامــج علــى تدريبــات
مدينــة القــدس مــن خــال برنامــج زيــارات القــرى والمــدن الفلســطينية
ّ
ّ
ـي ،حيــث تـ ّ
خاصــة فــي مهــارات الفنــون والتصويــر الفوتوغرافـ ّ
ـم تشــكيل فرقــة مــن الفتيــات فــي جمعيّــة بــرج اللقلــق كمخــرج
ـي لتدريبــات الدبكــة الشــعبيّة ،فيمــا تـ ّ
نهائـ ّ
ـم تنظيــم مجموعــة مــن المعــارض الفنيّــة لمتدربــي مهــارات

هدف المشروع:

ـي مــن خــال تدريبــات القيــادة ّ
ـادي الفاعــل واإليجابـ ّ
ـي الريـ ّ
العمــل علــى بنــاء جيــل مــن الشــباب المقدسـ ّ
الشــابة وبرنامــج
القــدوة الحســنة.
ـي ،إذ سـ ّ
• ترجمــة مهــارات القيــادة والريــادة للشــباب المقدسـ ّ
ـيتم تدريــب وتنفيــذ سلســلة مــن المبــادرات المجتمعيّــة التــي
تســاهم فــي تنميــة وتطويــر المجتمــع المقدسـ ّ
ـي وتحــدث تغييـرًا ايجاب ًيّــا.
ّ
المجتمعي.
• تعزيز صمود جمعيّة برج اللقلق
• الحفاظ على أرض برج اللقلق عربيّة فلسطينيّة الهويّة والذات.
ّ
والشباب المقدسيّين.
• دعم تنمية صمود األطفال

1000

عدد المستفيدين من المشروع
ّ
أهم األنشطة:

12

رعاية

5

تنفيذ

تنفيذ

معارض

جولة من خالل برنامج
المرشد الشاب 3

دورات فنون

دورات تصوير

دورات دبكة

معرض

دورات قيادة شابّة

18

طفل مقدسي مبادر 2
ـوي ســعى إلــى تعزيــز مفهــوم وثقافــة العمــل التطوعـ ّ
ـوي تنمـ ّ
ـي مبــادر هــو مشــروع توعـ ّ
طفــل مقدسـ ّ
ـي لــدى الطــاب

مشاريع ّ
الشباب والتمكين

والطالبــات المســتفيدين مــن المشــروع ،مــن خــال تدريبــات المبــادرات المجتمعيّــة ،والعمــل علــى تحفيــز وتدريــب الطــاب
علــى معرفــة وفهــم احتياجاتهــم واحتياجــات المدرســة والمناطــق التــي يســكنون فيهــا .،إضافــة إلــى تعزيــز الهويّــة
الفلســطينيّة لــدى األطفــال المقدس ـيّين مــن خــال الجــوالت الداخليّــة والخارجيّــة للمشــروع ضمــن برنامــج المرشــد المبــادر.
استهدف المشروع  132طالبًا وطالبة من المدراس التابعة لمديريّة التّربية والتّعليم في القدس.
مقدســي مبــادرّ ،
ّ
تــم التواصــل مــع مديريّــة التربيــة والتّعليــم لترشــيح
فــي المرحلــة األولــى مــن تنفيــذ مشــروع طفــل
ـم ترشــيح مدرســة الشــابات الثانوّيــة ّ
ـيتم اســتهدافها خــال فتــرة المشــروع ،فتـ ّ
المــدارس التــي سـ ّ
الشــاملة ,،مدرســة األيتــام
ـوري .وتـ ّ
الثانوّيــة ،واأليتــام أ ،واأليتــام الثـ ّ
ـم بــدء تدريــب الطــاب والطالبــات علــى مجموعــة مــن المهــارات مثــل «التواصــل
ـادي المجتمعـ ّ
الجيــد ،اتخــاذ القــرار ،تنظيــم الوقــت لتطويــر المهــارات الحياتيّــة للطــاب والطالبــات ولتعزيــز دورهــم الريـ ّ
ـي.
ـم تنفيــذ  6مبــادرات مجتمعيّــة مميّــزة علــى ّ
حيــث تـ ّ
الشــكل اآلتــي:
 -1مبادرة اترك أثرك.

ّ
الثقافي.
 -4مبادرة ملتقى الشابات

 -2مبادرة مدرستي أوال.

 -5مبادرة الشباب قدوة.

 -3مبادرة قدّم ..لتتقدم.

 -6مبادرة على سلم النجاح نرتقي.

تـ ّ
ـم تنفيــذ  6جــوالت تاريخيّــة تعليميّــة ضمــن برنامــج المرشــد المبــادر ل  50طالبًا وطالبــة من المــدارس والصفوف المســتهدفة،
وهــدف هــذا البرنامــج إلــى التع ـرّف علــى المواقــع التاريخيّــة ،والمناطــق الفلســطينيّة التاريخيّــة التــي احتلــت فــي العــام
 1948بالروايــة الفلســطينية المتعلّقــة بالقــرى والبلــدات الفلســطينيّة المختلفــة .وفــي نهايــة ّ
تمكــن البرنامــج مــن تعزيــز

المهجــرة التــي ُ
شـرّد منهــا أهاليهــا فــي عــام  1948ومعرفــة أهـ ّ
ـم
الهوّيــة الفلســطينيّة للطــاب ،والتعـرّف علــى المناطــق
ّ
المناطــق التاريخيّــة والدينيّــة الموجــودة فــي فلســطين.

تنفيــذ  12جولــة داخليّــة للطــاب والطالبــات المســتهدفين .والتــي هدفــت إلــى زيــادة وتثبيــت المعلومــات الدينيّــة والتاريخيّــة
لألماكــن الدينيّــة الموجــودة فــي مدينــة القــدس .وتميّــزت الجــوالت الداخليّــة للطــاب والطالبــات بالصعــود علــى ســور القدس
ورؤيــة جميــع األماكــن الدينيّــة والتاريخيّــة مــن علــى ّ
الســور.
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50

مشترك في برنامج
المرشد المبادر

مشروع برج الوطن
ـم تنفيــذ المشــروع علــى مــدار عاميــن بهــدف تعزيــز الصمــود والبقــاء فــي أرض جمعيّــة بــرج اللقلــق المجتمعـ ّ
يتـ ّ
ـي المهـدّدة

مشاريع ّ
الشباب والتمكين

بالمصــادرة مــن قــوات االحتــال ،ذلــك مــن خــال تعزيــز التواجــد البشـ ّ
ـري بــاألرض عبــر تنظيــم الفعاليّــات واألنشــطة ،وكذلــك
بنــاء برامــج ّ
ـطينيّ ،
ّ
وتنمــي قــدرات
خاصــة للشــباب واألطفــال تســاهم فــي تعزيــز الهوّيــة الفلســطينيّة وتحفــظ التــراث الفلسـ
الشــباب الفنيّــة والثقافيّــة والرياضيّــة واالجتماعيّــة.

كمــا ســيقوم المشــروع بالبنــاء علــى اإلنجــازات التــي تـ ّ
ـم تحقيقهــا مــن خــال المشــاريع الســابقة ،التــي ُن ّفــذت بالجمعيّــة

لتطويــر الشــبان الذيــن حصلــوا علــى التدريبــات المختلفــة ومتابعتهــم ومســاندتهم ،وتطويــر قدراتهــم وتعزيزهــا وتحويلهــا
لفــرص عمــل يســتفيدون منهــا ،وتســاهم فــي تعزيــز دورهــم فــي تطويــر عائالتهــم وأســرهم ،وتعمل علــى تعزيــز صمودهم
فــي مدينــة القــدس.

ّ
ّ
الخاصة بالمشروع:
أهم النشاطات
تنميــة وحمايــة الشــباب وتعزيــز روح المبــادرة واإلبــداع واالنتمــاء لهويّتهــم الفلســطينيّة والعربيّــة ،عبــر دمجهــم ومســاندتهم
فــي تنفيــذ نشــاطات متكاملــة ثقافيّــة وفنيّــة ورياضيّــة تســاعدهم علــى بنــاء شــخصيّة واعــدة ،ومواجهــة تحدّيــات البيئــة
المحيطــة.

5

5
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معارض لفنانين في منارة

جولة المرشد الشاب

مبادرات في مدارس

البرج الثقافيّة

بمشاركة  60شاب وفتاة

مجتمعيّة عدّة

التدريبات الرياضيّة:

200

العب في لعبة
كرة القدم

50

فتاة في لعبة
كرة السلة

50

العبًا في لعبة
الباركور

50

العبًا في لعبة
التايكوندو

50

العبًا في لعبة
الجودو

فسحة فلسطينية
ـوع الجغرافــي ّ
ـوع المنــاخ والتضاريــس ،وهــذا التنـ ّ
ـي هائــل ،وذلــك يعــود لتنـ ّ
ـوع بيئـ ّ
تتميّــز فلســطين التاريخيّــة بتنـ ّ
وفــر العديــد

مشاريع ّ
الشباب والتمكين

مــن المســارات المختلفــة فــي طابعهــا وطبيعتهــا فــي مســاحة صغيــرة ،ومنهــا مســارات جبليّــة وصحراوّيــة وغابــات وأغــوار
ّ
ومنهــا مــا هــو علــى ضفــاف األنهــارّ .
متنوعــة لتشــجيع الســياحة الداخليّــة لمختلــف الفئــات .بهــدف
ممــا يوفــر فرصــة
ًّ
مهمــا فــي الحيــاة الفلســطينيّة منــذ القــدم
ـزءا
االســتمتاع فــي الطبيعــة والتعـرّف إليهــا وحمايتهــا .حيــث تعتبــر الطبيعــة جـ ً
الرتباطهــا الكبيــر بالحيــاة اليوميّــة.
عمــل طاقــم فســحة فلســطينية علــى توفيــر أدالء ســياحين ،مــن خــال طاقــم مختـ ّ
ـص عمــل علــى تقديــم جــوالت ومســارات
فــي ّ
شــتى األماكــن للتعــرّف علــى الطبيعــة الجغرافيّــة والتاريخيّــة للمناطــق المقصــودة ،ويهــدف كذلــك إلــى تشــجيع
الســياحة الفلســطينيّة.
ً
ّ
ّ
موقعــا يتف ـرّع مــن
تتضمــن علــى األقــل خمســة عشــر
ـياحي لمســارات طبيعيّــة فــي البــاد،
المشــروع هــو إنتــاج دليــل سـ
بعضهــا أكثــر مــن مســار .وقــد أســهم المشــروع فــي جــذب الســكان لزيــارة األماكــن وإحيائهــا مــن خــال الترويــج للمســارات
بالصــور والنقاشــات والحــوارات حــول تلــك المســارات.
ّ
ّ
ّ
الماســة فــي العثــور علــى مــوا ّد علميّــة ومعلومــات عــن
الفلســطيني
العربــي
جــاءت فكــرة الدليــل مــن حاجــة الجمهــور
ـي يســاعد الـ ّ
ـي ومنهجـ ّ
المســارات الطبيعيّــة فــي البــاد .أنتــج المشــروع بلغــة ســهلة ،وبتسلســل مهنـ ّ
ـزوار فــي الوصــول
إلــى المســارات والتعــرف إليهــا بســهولة ويســر ،وكان محتــوى الدليــل علم ًيّــا وبسـ ً
ـيطا.

500

كتاب تمت طباعته

50
مشارك

حجارتنا هويّتنا
عقــد ثــاث دورات تدريبيّــة فــي التصويــر الفوتوغرافـ ّ
ـي ،وتصويــر الفيديــو ،ورســم ســكيت شــات للمبانــي القديمــة والتراثيّــة

مشاريع ّ
الشباب والتمكين

فــي البلــدة القديمــة مــن القــدس.
يهــدف المشــروع الــى رفــع وعــي فئــة الشــباب المقدسـ ّ
ـي بالمعالــم المعمارّيــة فــي البلــدة القديمــة ،وشــمل ذلــك التعرّف
ّ
المعمــاري للبلــدة
علــى الحقــب المعماريّــة المختلفــة مــن خــال ورشــات تدريبيــة يتخلّلهــا مقدّمــات نظريّــة عــن التاريــخ
القديمــة .كمــا يهــدف الــى تطويــر مهــارات عمليّــة راجيــن أن ّ
يتــم اســتثمارها مســتقبال مــن قبــل الشــباب فــي حياتهــم
التعليميّــة والمهنيّــة.
كل مجموعــة مــن خمســة أفــرادّ .
ـم تقســيم المشــاركين إلــى ثــاث مجموعــات ،تتألّــف ّ
كل مجموعــة ّ
تـ ّ
تخصصــت فــي حقــل
ـم متابعــة ّ
ـمعي والبصـ ّ
ّ
معيّــن ،وقــد تـ ّ
ـري ،وفهــم
كل مجموعــة ،وتعليمهــا المهــارات والسياســات المطلوبــة ،والتواصــل السـ

ـم ً
البعــد الثالــث فــي فـ ّ
أيضــا تدريــب المشــاركين مــن الشــباب والفتيــات علــى التصويــر الفوتوغرافـ ّ
ـن العمــارة .وتـ ّ
ـي والفيديــو

ورســم ســكيت شــات للمبانــي القديمــة والتراثيّــة فــي القــدس ،وقــد ختــم التدريــب المكـ ّ
ـون مــن ثمانــي لقــاءات توعوّيــة
ّ
ّ
ّ
ّ
وتعليميّــة بإقامــة معــرض ّ
وتــم هــذا بحضــور
معمــاري فــي مبنــى معيــن،
فــن
لــكل مجموعــة عــن حقبــة
تضمــن عــرض
ّ
ّ
العامــة والمجموعــات الشــبابيّة والمــدارس.
المؤسســات

15

مستفيد في
دورة فنون

15

مستفيد في
دورة اعالم

15

مستفيد في
جوالت التوعية
وتعزيز الهوية

جوالت ميدانية في القدس المملوكيّة
هــي جــوالت ميدانيّــة للمبانــي المملوكيّــة فــي داخــل ســور مدينــة القــدس ،تســتهدف نشــر المعرفــة والوعــي وثقافــة

مشاريع ّ
الشباب والتمكين

الحفــاظ علــى التــراث المعمـ ّ
ـاري للمبانــي التاريخيّــة ،ذلــك بعمــل جــوالت تعريفيّــة لألماكــن التاريخيّــة المملوكيّــة فــي البلــدة
القديمــة فــي القــدس مــع التركيــز علــى المبانــي الموجــودة فــي بــاب الحديــد ،وتنفيــذ  5مبــادرات تاريخيّــة وثقافيّــة تتحـدّث
ّ
عــن ّ
المعمــاري للبلــدة القديمــة عبــر
أهميّــة المواقــع المملوكيّــة فــي القــدس ،وتفعيــل صفحــة الحفــاظ علــى التــراث
الفيــس بــوك.
توفيــر مــادة دراســيّة يمكــن االعتمــاد عليهــا فــي أثنــاء الشــرح عــن الفتــرة المملوكيّــة .نــدرة المشــروع أدت إلــى تفاعــل
المــدارس حــول أهميّــة الموضــوع .وكان للمرشــد بأســلوبه الشــيق دور كبيــر فــي توصيــل المعلومــة إلــى المشــاركين بطريقة
وبخاصــة لتلــك المــدارس الكائنــة داخــل البلــدة القديمــة ،حيــث ّ
ّ
ًّ
تتركــز
مهمــا،
مميــزة .وكان لنوعيّــة المــدارس المشــاركة دورًا
أثــار المماليــك وتاريخهــم .وكان تفاعــل المشــاركين فــي تلــك الجــوالت ومشــاركتهم فــي اإلرشــاد إلــى جانــب المرشــد حــول
ً
ملحوظــا وإيجاب ًيّــا.
الفتــرة المملوكيــة

15
جولة

4

مبادرات

420
مستفيد

الحاضنة المجتمعية
للعــــام السادس علــــى التوالــــي تســــتمّر فعاليّــات مشــروع الحاضنــــة المجتمعيّــة فــي مكتبـــة جمعيـّــــة بـــرج اللقلــق

مشاريع ّ
الشباب والتمكين

ّ
العامــة في القـــدس ،حيـــث تناولـــت نشـــاطات الحاضنـــة المجتمعيّـــة العـــام 2018
بدعـــــم مــــن القنصليّـــة الفرنســـيّة
زوايـــــا حياتيّـــــة مختلفـــــة شــملت الدرامــا والفنــون التشــكيليّة ،ويهــدف هذا المشــروع الى االهتمــام باكتشــاف الموهوبين
ّ
ورعايتهــم وإتاحــة اإلمكانيــات والفــرص المختلفــة لنمـ ّ
العامــة فــي زاويتيــن همــا الدرامــا
ـو مواهبهــم فــي إطــار البرامــج
ّ
والفنــون ،وكذلــك وضــع برامــج تفــي باحتياجاتهــم وتتطـ ّ
بتطورهــا.
ـور

زاوية الفنون التشكيلية:
ـم وضــع ّ
تـــ ّ
ـداء مــــن أساســــيات رســــم
خطــــة ممنهجــه لطالبـــات الفنــــون المشــــاركات ،تناولــــت أساســـيات الرســــم ،ابتــ ً
ّ
المجســــمات الســــاكنة ،وكيفيــــة رســــم تفاصيــــل الوجه بأجزائه ،ورســــم جســـم اإلنســــان وفــق المقاســـــات الصحيحــة.
وتخلّل اللقـــــاءات اســـــتخدام شاشــــة العــــرض ،وتــــ ّ
ـم تعليمهــــم أســــس التظليــــل باســــتخدام األدوات الالزمـــة ،وأيضـــا
ّ
تضمنـــت دورة الفنـــون أشـــغاال يدويــّـة مختلفـــة ،منهــــا الحفـر علــــى الجبصيـــــن والفسيفســاء.
عدد المستفيدين 20
زاوية الدراما:
تـــ ّ
ـم وضع فعاليـــات عدّة لزاويـــة الدرامـــا ،مـــن ضمنهــــا تماريـــن اإلحمـــاء والتعـــارف ،وتماريــــــن االســــــترخاء ،واألصــــوات
المشــهدي ،وتمرينــــات اللعــب الدرامـــ ّ
ّ
الخارجيــــــة ،وتمرينــــــات اللعــــــب الدرامـــــ ّ
ـي ،وقــراءة
ـي ،وتمرينـــــات العمـــــل
قصــــة وتجســــيدها ،واللمـــس الزقطـــة ،وتماريـــن التمثيـــل ،وعمــل تمريـــن التمثيـــل االرتجالـ ّ
ـي لمـــدّة معيّنــة ،وفــي نهاية
الــدورة ّ
تــم عمــل مســرحيّة قــام بهــا جميــع المشــاركين.
ً
مستفيدا
20

20

مستفيد من دورات الفنون

20

مستفيد من دورات الدراما

احنا التغير
هــو مشــروع ينفــذه بــرج اللقلــق و CISPبتمويــل مــن اإلتحــاد األوروبـ ّ
ـي يهــدف إلــى المســاهمة فــي تعزيــز صمــود ســكان

مشاريع ّ
الشباب والتمكين

ّ
ّ
ّ
واالقتصــادي
االجتماعــي
الفلســطيني فــي المدينــة ،ولتعزيــز التمكيــن
القــدس الشــرقيّة والمحافظــة علــى الطابــع
ّ
المهمشــة والفئــات المســتضعفة (األطفــال والشــباب والنســاء) فــي البلــدة القديمــة فــي القــدس.
للمجتمعــات
ويشــتمل المشــروع علــى عــدد مــن النشــاطات والفعاليّــات األكاديميّــة والرياضيّــة والفنيّــة بمــا فــي ذلــك كــرة القــدم وكــرة
ّ
الســلة ،ودورات اللغــة العربيّــة واإلنجليزّيــة والعبرّيــة والرياضيــات والحاســوب والرســم ،باإلضافــة إلــى جلســات توعيــة نفسـيّة
اجتماعيّــة ،وفعاليّــات المخيمــات الصيفيّــة ومدرســة الخــزف والروضــة.

163

مستفيد من الدعم النفسي
واالجتماعي

34

طفل في روضة البرج

151

200

مستفيد من التعليم المساند

مستفيد من معمل الخزف

256

6

مستفيد من المخيم الصيفي

مستفيد من دورات بناء القدرات

بذور مقدسيّة
ـوي تابــع لجمعيــة مركــز بــرج اللقلــق المجتمعـ ّ
ـي هــو مشــروع نسـ ّ
هــذا المشــروع الزراعـ ّ
ـي .تقــوم فكرتــه علــى إقامــة بيــت
بالســتيكي – دفيئــة لزراعــة النباتــات الداخليّــة والخارجيّــة (زهــور /نباتــات  /اشــتال زينــة /وأشــجار صغيــرة) حيــث قامــت النســاء
ّ
ـتيكي ورعايــة النباتــات.
بالحفــاظ علــى البيــت البالسـ
ّ
إضافــة إلــى ذلــك ،تـ ّ
متنقــل بأرضيّــة وعجــات لعــرض المنتجــات النهائيّــة للزبائــن .ومــن الجديــر
ـم انشــاء بيــت زجاجــي كمعــرض

مشاريع المرأة

بالذكــر ّ
أن هــذا البيــت يســهل نقلــه مــن مــكان الــى أخــر فــي جمعيــة بــرج اللقلــق حســب الحاجــة والمناســبة.
المشــروع هــو ملــك لجمعيــة مركــز بــرج اللقلــق المجتمعـ ّ
ـي ،التــي قامــت بتشــغيل النســاء المســتفيدات مقابــل نســبة مــن
األربــاح .وتـ ّ
ـم المشــروع فــي مقـّر جمعيــة مركــز بــرج اللقلــق فــي البلــدة القديمــة حيــث يقــع المركــز علــى مســاحة واســعة
مــن أراضــي البلــدة القديمــة ،تصــل مســاحته إلــى  8.5دونمــاتّ ،
ممــا يجعلــه المركــز األكبــر فــي البلــدة القديمــة وفــي
فلســطين عمومــا.
أهميتــه ً
وتكمــن ّ
أيضــا فــي أنّــه أقيــم علــى أرض بــرج اللقلــق التــي تواجــه محــاوالت دؤوبــة مــن اإلســرائيليين لالســتيالء
عليهــا ،فوجــود مشــروع زراعـ ّ
ـي فــي هــذه المنطقــة لــه معنــى كبيــر وقيمــة عاليــة للحفــاظ علــى هــذه األرض ،وفيــه حمايــة
للجمعيّــة.
يهدف المشروع في السنة األولى الى الدخول في السوق وبناء قاعدة زبائن من رواد برج اللقلق الدائمين.

20

مستفيدة من المشروع

أيادي مقدسيّة
ّ
ّ
نسوي تابع لجمعية برج اللقلق في القدس – البلدة القديمة.
الغذائي هو مشروع
التصنيع
أتــت فكــرة المشــروع مــن الخبــرة التــي تتمتّــع بهــا النســاء األعضــاء فــي جمعيــة بــرج اللقلــق فــي تصنيــع الســمنة البلدّيــة
وكبــس الجبنــة وصناعــة المخلــات بأنواعهــا ،وكذلــك مــن رغبــة النســاء فــي تحســين وضعهـ ّ
ـن المعيشـ ّ
ـي مــن خــال تحصيــل

مشاريع المرأة

دخــل ثابــت إضافـ ّ
ـي.
الســنة مــن قبــل ّ
منتجــات المشــروع مطلوبــة علــى مــدار ّ
الســيدات العامــات ،ومطاعــم الوجبــات الســريعة ،والمطاعــم
العاديّــة ،والمحــات التجاريّــة.
يتواجــد المشــروع فــي قلــب القــدس فــي البلــدة القديمــة ،وهــذا الموقــع يعنــي الكثيــر للفلســطينيين ،كمــا ّ
إن المشــروع
يقــدّم المصّنعــات الغذائيّــة الفلســطينيّة التقليديّــة التــي تحافــظ علــى عــادات وتقاليــد الفلســطينيين ،إذ ال يخلــو ّ
كل بيــت
ّ
ـطيني مــن المخلّــات ،والزيتــون ،والســمنة البلديــة ،والجبنــة المكبوســة.
فلسـ
ـي علــى المصنعــات الغذائيّــة الفلســطينيّة (كالمخلــات والمربــى .)...كمــا ّ
يعتمــد المشــروع بشــكل أساسـ ّ
يمكــن المســتفيدات
علــى المــدى البعيــد مــن تحضيــر المأكــوالت البيتيّــة بأنواعهــا المختلفــة مثــل المأكــوالت التقليديّــة ،الشــطائر ،الســلطات
والمعجنــات .وكذلــك يواجــه تزايــد الطلــب علــى المأكــوالت البيتيّــة فــي منطقــة القــدس كــون عــدد النســاء
المختلفــة
ّ
العامــات بتزايــد مســتمر ،يمكــن اســتهداف المعلمــات كزبائــن.
المشــروع هــو ملــك لجمعيــة بــرج اللقلــق التــي بدورهــا ســتقوم بتشــغيل النســاء المســتفيدات فــي الجمعيــة مقابــل نســبة
ّ
ّ
ّ
األوروبــي وبــإدارة
الزراعــي (أكاد) بتمويــل مــن االتحــاد
العربــي للتطويــر
مــن األربــاح .ســيقوم بتنفيــذ المشــروع المركــز
مؤسســة (هينــرش بــل) األلمانيّــة.

20
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مشروع شبابك يا قدس 3
ّ
اهتــم فــي تفعيــل الشــباب واألطفــال المقدســيّين فــي مجموعــة مــن
هــو امتــداد لمشــروع شــبابك يــا قــدس الــذي
الفعاليّــات واألنشــطة ،والتــي كان ّ
أهمهــا دوري الحــارات المقدس ـيّة والمــدارس المقدس ـيّة والتبــادالت الرياضيّــة مــا بيــن

مشاريع الرياضة

القــدس والفــرق الرياضيّــة الفلســطينية المختلفــة ،مشــروع دعــم وحمايــة الشــباب المقدســي» ،وكذلــك دعــم اســتمرار
ـول مــن الســيد منيــر الكالوتــي ،وفــي النســخة الثالثــة مــن المشــروع تـ ّ
النشــاطات الرياضيّــة فــي مدينــة القــدس والممـ ّ
ـم
تركيــز الفعاليّــات واألنشــطة بــدوري الحــارات المقدس ـيّة والتبــادالت الرياضيّــة وبخاصــة الفعاليّــات الرياضيّــة اإليجابيّــة مثــل
دوري الحــارات المقدســية ،والتبــادالت الرياضيّــة فــي مــدن وقــرى الضفــة الغربيّــة الفلســطينيّة علــى وجــه الخصــوص ،وفــي
ـيتم تنفيــذ  12نســخة مــن دوري الحــارات وكذلــك  12تبـ ً
المــدن الفلســطينية المحتلــة فــي العــام  ،1948حيــث سـ ّ
ـادال رياضًيّــا فــي
المــدن والقــرى الفلســطينيّة.

هدف المشروع:

ّ
أهم األنشطة:

تنميــة وحمايــة الشــباب وتعزيــز روح المبــادرة واإلبــداع

 -دوري الحــارات المقدســيّة  /دوري العائــات المقدســيّة /

واالنتمــاء لهويّتهــم الفلســطينيّة والعربيّــة ،عبــر دمجهــم

دوري المؤسســات واألنديــة المقدســيّة

ومســاندتهم فــي تنفيــذ نشــاطات متكاملــة ثقافّيــة وفنّيــة

 -تبــادالت رياضيّــة فــي مختلــف المــدن الفلســطينيّة بكــرة

ورياضيّــة تســاعدهم علــى بنــاء شــخصيّة واعــدة ،ومواجهــة

ّ
الســلة وكــرة القــدم.

تحدّيــات البيئــة المحيطــة.

1000

عدد المستفيدين من المشروع

2500

عدد المستفيدين من دوري العائالت
المقدسيّة

150,000

عدد المستفيدين بشكل غير مباشر:
حضروا دوري العائالت والحارات المقدسيّة

العب وتعلم
مســاندة أبنــاء الجمعيّــة بالمــواد التعليميّــة األساسـيّة فــي اللغــة العربيّــة واإلنجليزّيــة والرياضيــات ،باإلضافــة إلــى مســاندة
ـي االجتماعـ ّ
ـادي النفسـ ّ
األطفــال بالجانــب اإلرشـ ّ
ـي ،وتنظيــم المهرجانــات والبطــوالت الرياضيــة والجــوالت الترفيهيّــة للفئــة
المســتهدفة بشــكل مباشــر مــن المشــروع ،حيــث سـ ّ
ـيتركز المشــروع علــى شــريحة محـدّدة مــن األطفــال المحتاجيــن للرعاّيــة

مشاريع الرياضة

ـي والعائلـ ّ
األكاديميّــة ،الذيــن يعانــون مــن مشــاكل تعليميّــة وبحاجــة للمســاندة لصعوبــة الوضــع األكاديمـ ّ
ـي لديهــم .مشــروع
العــب وتعلّــم بالشــراكة مــع اليونيســف.
ّ
اإلداري
الجانب
ّ
مســاعدة إدارات األنديــة ،إذ تـ ّ
اإلداري مــن خــال دورة اإلدارة التــي عقــدت بالجمعيّة
ـم العمــل مــع األنديــة علــى تطويــر أدائهــم
لمنســقي المشــروع والمدرّبين.
تزويد األندية ّ
ّ
ّ
المؤسساتي.
المهمة بالعمل
بكل النماذج اإلداريّة
ّ
التواصل مع األندية بشكل مباشر ومتواصل للدّعم المتعلّق ّ
إداري.
بأي عمل
الجانب الرياضي:

تم تأسيس فرق رياضيّه للذكور بكرة القدم في ّ
ّ
كل من األندية المستهدفة من  50العبًا.
تم تأسيس فرق رياضيّة لإلناث بكرة السلة في ّ
ّ
كل من األندية المستهدفة من  50العبة.

تم تزويد ّ
ّ
كل نادي من األندية بجميع األدوات والكرات الالزمة للتدريب في الفترة الحاليّة.
ّ
سيتم تزويد األندية بمالبس رياضيّة لجميع الفئات المستهدفة.
ّ
ـي :تـ ّ
الجانــب التعليمـ ّ
ـم فتــح عــدد مــن الــدورات فــي كل مــن األنديــة المســتهدفة ،دورة فــي مــادة الرياضيــات ،ودورة فــي
مــادة اللغــة العربيّــة ،ودورة فــي مــادّة اللغــة اإلنجليزّيــة لمســاعدة المجتمــع المحلـ ّ
ـي فــي المناطــق المســتهدفة ،حيــث
تقــوم هــذه الــدورات بمســاعدة األطفــال فــي الواجبــات البيتيّــة ،وبخاصــة األطفــال الذيــن ال يجــدون مــن يســاعدهم فيهــا.
األيام المفتوحة:
ّ
تــم تنظيــم خمــس أيــام مفتوحــة لألنديــة الثــاث المســتفيدة مــن المشــروع حيــث شــارك فــي كل يــوم  200طفــل ،وكانــت
ّ
تتضمــن فعاليّــات رياضيّــة وترفيهيّــة وحقوقيّــة عديــدة.
ّ
الحقوقي:
الجانب
آالء غراب

200

مستفيد من تدريبات كرة القدم

200

مستفيدة من كرة السلة

مشاركة الدنمارك
زار فريــق موظفــي بــرج اللقلــق مقــّر الســفارة الفلســطينيّة فــي مدينــة كوبنهاغــن العاصمــة الدنماركيّــة ،وكان فــي
ـي نائــب الســفير زيــاد بديــوي ومســاعدو الســفارة ،وتكـ ّ
اســتقبال الفريــق المقدسـ ّ
ـون فريــق موظفــي الجمعيّــة مــن رئيــس
مجلــس إدارة بــرج اللقلــق ناصــر غيــث ومديــر الجمعيــة منتصــر ادكيــدك ،ومدربــي الفريــق عــاء جمجــوم ونــادي حجــازي،

مشاريع الرياضة

ورافــق الفريــق أنــى جنســون صديقــة الجمعيــة فــي الدنمــارك.

مشروع تطوير الرياضة
يوجــد فــي مدينــة القــدس  49مدرســة تابعــة لمديرّيــة التربيــة والتعليــم ،منهــا  31مدرســة داخــل الجــدار ،و 12مدرســة خــارج
ـح كبيــر فــي المالعــب والســاحات ،إضافــة إلــى شــح
الجــدار ،و 6مــدارس داخــل البلــدة القديمــة ،تعانــي هــذه المــدارس مــن شـ ّ
كبيــر فــي األدوات الرياضيّــة الالزمــة للتدريــب الرياضـ ّ
ـي وضعــف فــي تأهيــل كادر التدريــب فــي المــدارس ،وهــذه المــدارس

مشاريع الرياضة

تتقاضــى مبالــغ رمزيــة مــن الطــاب ّ
ممــا يؤثــر ســلبًا علــى تطويــر مرافــق المدرســة ويؤثــر كذلــك ســلبًا وبشــكل كبيرعلــى
النشــاطات الالمنهجيّــة للطــاب ،ألنّهــا بحاجــة إلــى ميزانيــة كبيــرة وجهــد مضاعــف مــن أجــل تنفيذهــا.
أهــداف المشــروع :يهــدف المشــروع إلــى تفعيــل النشــاطات الالمنهجيّــة فــي المــدارس التابعــة لمديرّيــة التربيــة والتعليــم
ّ
المدرســي ،فتعمــل علــى تفعيــل الفــرق المدرســيّة ،ورعايــة جميــع
مــن خــال عمــل أنديــة مدرســيّة تعمــل بعــد الــدوام
المســابقات الرياضيّــة والالمنهجيّــة للمديريّــة ،وتشــكيل فــرق ّ
خاصــة بالمديريّــة تنافــس باقــي المديريّــات.
أهم إنجازات مشروع تطوير الرياضة المدرسيّة:
تنفيذ ورعاية عدد من البطوالت لمديريّة التربية والتعليم.
بطولة السباحة لمدارس القدس ،التي ّ
نظمت ألول مرّة في مديريّة القدس.
بطولة الروبيك لمدارس فلسطين.
بطولة في لعبة كرة اليد للذكور واإلناث.
بطولة في لعبة كرة الطائرة للذكور واإلناث.
بطولة في لعبة الريشة الطائرة واإلناث.
ّ
الرياضي لمدارس داخل وخارج الجدار.
األولمبياد
ّ
الرياضي خارج وداخل الجدار.
االستعراض
تنفيذ ماراثون القدس درّة التاج بمشاركة  300طالب وطالبة.
المشاركة في البطوالت على مستوى وزارة التربية والتعليم
حصول مديرية التربية والتعليم على المركز الثاني بعدد الجوائز التي حصدتها خالل العام .2018

ّ
ّ
الرياضي التي تنظمه وزارة التربية التعليم.
األولمبي
المشاركة الفاعلة في األسبوع
مشاركة معلمات التربية الرياضيّة في البطولة الوزاريّة بكرة الطائرة.
المشاركة في الماراثون الذي ّ
تنفذه وزارة التربية والتعليم.
ّ
المدرسي – وخمسة أندية في برج اللقلق:
أندية رياضيّة متعدّدة األلعاب خارج الدوام
ّ
المدرسي في ألعاب رياضيّة مختلفة.
 10أندية رياضيّة خارج الدوام
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 5أندية رياضيّة في كرة القدم وكرة السلة للذكور واإلناث.

ّ
للحصة الرياضيّة:
تأهيل المالعب والمدارس
دهان وتخطيط أربع مدارس
توريد أدوات رياضيّة ل  53مدرسة داخل وخارج الجدار
توريد مالبس رياضيّة ل  53مدرسة داخل وخارج الجدار.
تأهيل وتدريب المعلمين:
معلمــا معلمــة مــن مديرّيــة
دورة تدريــب وتحكيــم فــي لعبــة كــرة الطائــرة م ـدّة  3أيــام  15-ســاعة تدريبيّــة ،شــارك بهــا 36
ً
القــدس.
دورة تدريــب فــي االســتعراض الرياضـ ّ
معلمــا ومعلمــة مــن مديرّيــة التربيــة والتعليــم فــي
ـي مـدّة يــوم واحــد شــارك بهــا 32
ً
القــدس.
معلمــا ومعلمــة مــن مديرّيــة التربيــة
دورة فــي إدارة األحــداث الرياضيّــة مــدة  3أيــام –  15ســاعة تدريبــة ،شــارك فيهــا 32
ً
والتعليــم فــي القــدس.
ّ
الحصة الرياضيّة ،ويشمل خمس ألعاب أساسيّة.
إطالق دليل

53

مدرسة مستفيدة

400

طالب مستفيد

100

معلم مستفيد من الدورات

روضة البرج
تأسســت الروضــة عــام  1998نظــرًا للحاجــة الملحــة لوجــود روضــة فــي البلــدة القديمــة ،نتبنــى فــي الروضــة اســتراتيجية
تعتمــد علــى نمــو وتطــور الطفــل مــن منطلــق شــامل كمحــور للعمليّــة التربويــة.
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يهــدف برنامــج الروضــة لتدعيــم نمــو الطفــل المتكامــل فــي جميــع المجــاالت الحس ـيّة والحركيّــة واالنفعاليّــة واالجتماعيّــة
ّ
ويؤكــد تعـرّض الطفــل للخبــرات األساسـيّة فــي
والمعرفيّــة ،ويخطــط بشــكل هــادف ليضمــن التــوازن بيــن أنــواع النشــاطات،
مجــاالت اللغــة العربيّــة واإلنجليزّيــة والرياضيــات والفـ ّ
ـن والحركــة والموســيقى والخيــال واإلبــداع ،ذلــك مــن خــال توفيــر فتــرات
ّ
ّ
متنوعــة ضمــن برنامــج ثابــت ،يعطــي مجــاال للطفــل للتعلــم مــن خــال اللعــب والتفاعــل مــع مــوا ّد مختلفــة.
زمنيّــة
تســتقبل الروضــة ســنويا  40طفــا مــن ســكان البلــدة القديمــة مــن جيــل  5-3ســنوات .مــن أهــم الداعميــن لهــذه الروضــة
ّ
ّ
الســعودي للتنميــة ،وكذلــك عملــت علــى تأثيــث
مؤسســة التعــاون ،إذ قامــت بترميــم الرّوضــة بالكامــل مــن خــال البنــك
الروضــة وتجهيزهــا بالكامــل.
مــن جانبهــا قامــت مؤسســة  CISPاإليطاليّــة بمســاندة روضــة البــرج مــن خــال مشــروع (احنــا التغييــر) ،حيــث تعمــل علــى
لم َدرّســتين بالروضــة ،وكذلــك أخــذت علــى عاتقهــا مشــكورة تغطيــة جــزء مــن المصاريــف
دفــع قســم مــن المكافــآت الشــهريّة ُ
الجاريــة الشــهريّة للروضــة.
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جامعة القدس
َ
طالبا وطالبة.
جامعة القدس46 :
برنامج التربية الرياضية  -جامعة القدس /برج اللقلق

المجتمعــي ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
تمكنــت الجامعــة
اليومــي فــي جمعيّــة بــرج اللقلــق
والفنــي
اإلداري
بعــد مــرور خمســة أعــوام مــن العمــل
ّ
ـاركي لتطويــر أول برنامــج تربيــة رياضيّــة داخــل البلــدة القديمــة مــن
والجمعيــة مــن نســج عالقــة مميّــزة فــي العمــل التشـ
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مدينــة القــدس ،إذ انطلــق البرنامــج بســبعة عشــر طالبــا ،وقــد وصــل اليــوم عــدد الطلبــة الذيــن يحصلــون علــى حصصهــم
ّ
المهتميــن بالتربيــة الرياضيّــة والبرامــج الرياضيّــة.
الدراســيّة إلــى  100طالــب مــن أبنــاء مدينــة القــدس
ومــع هــذه الشــراكة الرياضيّــة الفلســطينيّة المقدس ـيّة ّ
تمكنــت الجامعــة مــن بنــاء أول بنــك مــن مدربــي األنديــة المقدس ـيّة
للفئــات العمريّــة الناشــئة فــي مختلــف األلعــاب الرياضيّــة ،وعلــى رأســها رياضــات كــرة القــدم والســلة واليــد والباركــور
والتايكونــدو ،حيــث باتــت جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعـ ّ
ـي مــن األنديــة المميّــزة فــي هــذه األلعــاب الرياضيّــة علــى مســتوى
الوطــن.
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ّ
ّ
والتطوعي
النفسي
مشاريع االرشاد

مشروع فرصة
مشــروع فرصــة هــو مشــروع دعــم المبــادرات الشــبابيّة فــي مدينــة القــدس ،يهــدف إلــى اســتخراج إبداعــات الشــباب
والشــابات المقدســيين مــن خــال مســاعدتهم فــي تنفيــذ أفــكار مبادراتهــم الشــبابيّة التــي تســاهم فــي تطويــر المجتمــع
ّ
المحلــي والتعامــل مــع التحدّيــات التــي تواجــه.
مشــروع فرصــة نفــذ مــن قبــل جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعـ ّ
ـي وبالشــراكة مــع شــبكة تثقيــف األقــران YPEERوبتمويــل مــن
صندوق األمم المتحدة ّ
للســكان . UNFPA
خــال فتــرة مشــروع فرصــة الذي امتد من تاريــخ  2018/7/1وحتــى ّ ،2018/12/31
تم تنفيــذ مجموعة من المبــادرات الهادفة
والتي تلخصــت على الوجه االتي:

المحور االول :المبادرات المجتمعية

• مبادرة «على وجه الصبح»
وهــي مبــادرة شــبابيّة ّ
نظمتهــا مجموعــة (لســا مــش عارفيــن) التطوعيّــة فــي شــهر رمضــان المبــارك ،و هدفــت إلــى كســر
النمطيّــة وتفعيــل عــادة ّ
ـي ،وتحفيــز الـ ّ
الســحور بطابعهــا المقدسـ ّ
ـزوار مــن خــارج القــدس إلــى زيــارة القــدس خــال الشــهر
ّ
الفضيــل ،وســاهمت هــذه المبادرة في تعريف ّ
أثري في البلدة القديمة على أحد أســطح البنايات القديمة
الزوار علــى موقع
ّ
االجتماعي عــن طريق جمع الناس فــي مكان واحد.
فــي القــدس «خــان تنكــر» ،باإلضافــة إلى زيادة التفاعــل

ّ
ّ
والتطوعي
النفسي
مشاريع االرشاد

• مبادرة الباص الصحي في المناطق المهمشة
ّ
ّ
المبــادرة نفــذت مــن قبــل شــبكة تثقيــف األقــران  ،YPEERإذ تـ ّ
المهمشــة ،يتضمــن
متنقــل إلــى المناطــق
ـم تجهيــز بــاص
ّ
وتضمــن أطبــاء للمســاعدة ونقــل المعلومــات
مثقفــي األقــران لعمــل ورشــات توعويــة ،ومســرحية تفاعليــة صحيــة هادفــة،
ّ
الطبيّــة ،وتـ ّ
مهمشــة وتقديــم توعيــة صحيّــة للشــباب والنســاء ،والتطـرّق إلــى مواضيــع العنــف
ـم الوصــول الــى أربــع مناطــق
ـي علــى النــوع االجتماعـ ّ
المبنـ ّ
ـي ،وكان ضمــن مجموعــة األطبــاء طبيــب أســنان ،وطبيــب لفحــص ســرطان الثــدي.

ّ
التكنولوجي
• مبادرة منتدى القدس
مبــادرة تكنولوجيّــة هدفــت إلــى تعزيــز دور التكنولوجيــا والتشــبيك بيــن الشــباب والشــركات الموجــودة فــي قلــب مدينــة
القــدس مــن خــال اســتضافة الشــباب الريادييــن المقدس ـيّين وأصحــاب المشــاريع التكنولوجيّــة واإلعالميّــة ،باإلضافــة إلــى
عــرض إحصائيّــات اســتخدام السوشــل ميديــا فــي القــدس.

• مبادرة تخييم ابن البلد
هدفــت إلــى تعزيــز المســؤوليّة المجتمعيّــة فــي حيــاة ّ
ّ
ـاب مقدسـ ّ
ـطيني والتع ـرّف
ـي ،وتعزيــز االنتمــاء للتاريــخ الفلسـ
كل شـ ّ
عليــه ،والتعريــف علــى الطــرق التــي اتخذهــا الفلســطينيون فــي أثنــاء التهجيــر عــام  1948مــن خــال تخييــم فــي  3قــرى
مهجــرة فلســطينيّة (قريــة اصطــاف ،عيــن كارم ،الجــورة).
ّ

ّ
الفلسطيني
• مبادرة بيت الخزف
هدفــت إلــى تدريــب شــابات مقدس ـيّات علــى حرفــة الخــزفّ ،
ونفــذت المبــادرة علــى شــكل لقــاءات أســبوعيّة فــي مناطــق
مختلفــة مــن القــدس منهــا البلــدة القديمــة ،والشــيخ جــراح ،والطــور.
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• مبادرة طاوالت من الفسيفساء
ـي لصناعــة الفسيفســاء ،وتـ ّ
هدفــت إلــى إعطــاء النســاء المقدس ـيّات فرصــه للمشــاركة فــي المجــال الفنـ ّ
ـم العمــل علــى
تشــكيل قطــع مــن الســيراميك ولوحــات فنيــة.

• مبادرة مجلّة ربيع فلسطين
هدفــت إلــى إنشــاء مجلــة الكترونيــة تضـ ّ
ـم العديــد مــن المواهــب الفلســطينيّة ،وتفعيلهــا مــن خــال مســابقات فــي هــذه
المهجــرة.
المجلّــة ،وإلــى التعريــف بالقــرى الفلســطينيّة
ّ

• مبادرة re building silwan
نفــذت مــن قبــل مجموعــة فــي ســلوان مــا يسـ ّ
هــي مبــادرة ّ
ـتحق الحيــاة ،حيــث تـ ّ
ـم اســتثمار مســاحة مــن حــي البســتان-
ســلوان فــي ديــر أبونــا وتأهيلهــا ،لتصبــح حاضنــة شــبابيّة لتنفيــذ األنشــطة الشــبابيّة فــي منطقــة ســلوان والثــوري.

• مبادرة القدس ما بين العالمين

ـي وواقعـ ّ
هــي مبــادرة هدفــت إلــى عمــل تقريــر رقمـ ّ
ـي إلحصائيــات عــن مدينــة القــدس ،وأصحــاب المحــات ،والنشــطاء علــى
ّ
ـم انتــاج تقريــر يضـ ّ
ـي ،إذ تـ ّ
صفحــات التواصــل االجتماعـ ّ
ـم جميــع النشــطاء والمؤثريــن ،وأصحــاب المهــن.

• مبادرة نحو حياة صحيّة
هدفــت المبــادرة إلــى اســتثمار طاقــات الفتيــات المقدسـيّات بشــكل إيجابــي مــن خــال تدريبــات فــي مهــارات حياتيّــة وكــرة
الســلّة فــي  10لقــاءات تدريبيــة ،إذ أفــاد مــن هــذه المبــادرة  22فتــاة .وتـ ّ
ـم شــراء مع ـدّات رياضيّــة جديــدة لهــم لتدريبهــم،
وشــراء ّ
زي مو ّحــد للفريــق وأدوات صحيّــة.
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المحور الثاني:
شبكة تثقيف األقران  ypeerفي فلسطين.
شــبكة تثقيــف األقــران هــي مجموعــة شــبابيّة تطوعيّــة مــن أجــل الشــبابّ ،
يمولهــا صنــدوق األمــم المتّحــدة للســكان فــي
فلســطين ،وتحتضنهــا مؤسســات فلســطينيّة ع ـدّة ،منهــا جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعـ ّ
ـي فــي القــدس ،ومنتــدى شــارك
ـبابي فــي الضفــة الغربيّــة ،وجمعيــة إنقــاذ المســتقبل الشـ ّ
الشـ ّ
ـبابي فــي غ ـّزة.
تضـ ّ
ـم الشــبكة مجموعــة شــباب يعملــون مــن أجــل تعزيــز األدوار الشــبابيّة فــي المجتمــع مــن خــال تثقيفهــم فــي مواضيــع
الصحــة اإلنجابيّــة والجنس ـيّة ،ووتهــدف ً
صحيّــة نفس ـيّة واجتماعيــة ،وأهمهــا موضــوع ّ
أيضــا إلــى تنميــة الشــباب وإشــراكهم
ـي والمجتمعـ ّ
فــي العمــل الصحـ ّ
ـي فــي المجتمــع.
ـي للشــبكة لمـدّة  5أيــام مكثّفــة ،بــدأت بتاريــخ  ،2018/7/3إذ ّ
ـم تنظيــم دورة تدريــب أساسـ ّ
• تـ ّ
تمــت مناقشــة موضــوع التربيــة
اإلنجابيّــة واألمــراض المنقولــة جنسـيًّا مثــل األيــدز ،والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعـ ّ
ـي.
ّ
• ّ
التفاعلــي ،وهــذا المســرح
تــم اســتهداف تقريبــا  25شــابًا وصبيّــة مــن شــبكة تثقيــف األقــران لتدريبهــم علــى المســرح
ّ
ّ
ّ
ّ
فتــم تدريــب األشــخاص الذيــن
المهمشــة،
الصحــي فــي المناطــق
التفاعلــي هــو أحــد نشــاطاتهم فــي مبــادرة البــاص
ّ
ّ
خــاص.
ســينفذون المبــادرة بشــكل
ّ
• ّ
المهمشة.
تم تنفيذ لقاءات توعويّة لألطفال والشباب في المناطق
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المحور الثالث:
ّ
الفلسطيني»
مؤتمر خطوة وشريك «قضايا بناء األسرة في المجتمع
ّ
ـي المؤتمــر بتاريــخ  2018/11/14بالشــراكة مــع صنــدوق األمــم المتّحــدة ّ
نظمــت جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعـ ّ
للســكان ومديرّيــة
ّ
الثقافــي،
التربيــة والتعليــم ،ومحكمــة القــدس الشــرعيّة مؤتمــرًا توعوّيًــا بعنــوان» خطــوة وشــريك « فــي مركــز يبــوس
ومشــاركا مــن أبنــاء المدينــةّ .
ً
وركــز المؤتمــر علــى ّ
أهميّــة اختيــار الــزوج الصالــح ،وإكمــال الفتــاة
وبحضــور  340مشــاركة
لتعليمهــا قبــل الــزواج ،وعــدم تزويــج الفتــاة فــي ســن قاصــر لدوافــع الفقــر أو المــال أو ألســباب أخــرى .كمــا بحــث المؤتمــر
آليــات االختيــار الصحيــح والســليم للــزوج قبــل عقــد القــران .وتـ ّ
ـم عــرض تجــارب ناجحــة للــزواج ،وفــي المقابــل عــرض تجــارب
انتهــى بهــا األمــر إلــى الطــاق؛ وذلــك للحــ ّد مــن هــذه الظاهــرة التــي تزايــدت فــي مجتمعنــا فــي الســنوات األخيــرة.
وانتهــى المؤتمــر بكتابــة عريضــة موجّهــة لجهــات رســميّة وحكوميّــة توصــي بإلــزام الشــباب المقدميــن علــى الــزواج بــدورة
توعوّيــة قبــل عقــد القــران ،ال تقـ ّ
ـل مدّتهــا عــن ســت لقــاءات؛ وذلــك لبنــاء أســرة ســليمة ّ
تتمتــع بحيــاة زوجيّــة ســعيدة.
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مشروع ساد
هــــو مبــــادرة تعليميــــة اجتماعيــة ُت ّ
نفــذها مؤسســة أرض اإلنسـان اإليطاليـّة بالشـــراكة مـع بـرج اللقلـق ،تستهدف متابعـة
ّ
ّ
 100طفــل مـــن البلـــدة القديمــة أكاديم ًيّــا ،مــن خــال توفيــر دروس خصوصيّــة تعليميّــة للطـــاب المســـتفيدين مـــن المشـــروع،
واجتماعيًّـــا مـــن خـــال توفيـر نشـــاطات غير منهجيّة مختلفـــة على مدار السـنة .وقد ّ
أمــن هــذا المشــــروع حقيبــة مدرســيّة
ـي لألطفال ،ويتــ ّ
فــــي بدايــــة الفصــــل الدراســـ ّ
ـم التّواصل مع األهل عبر جمع النتائج الفصليّة والشـــهريّة ومتابعـــة األطفال
أكاديميـّــا بشـــكل متواصـل وبالتنسـيق مـــع األهل وإدارة المدرسة.
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في ّ
كل بيت مسعف
برنامجــا كامـ ً
ـا للنهــوض بوحــدة إســعاف بــرج اللقلــق المجتمعـ ّ
ـي انطالقــا مــن تســجيل الوحــدة فــي وزارة
ُع ـ ّد المشــروع
ً
يَ
ّ
ليتمكــن مــن ممارســة األعمــال اليوميّــة فــي البلــدة القديمــة مــن القــدس ضمــن القانــون المفــروض
الصحــة اإلســرائيليّة؛
مــن قبــل االحتــال اإلســرائيلي.
كمــا يعمــل المشــروع علــى تجهيــز الطاقــم بجميــع األدوات الطبّيّــة لإلســعافات األوليّــة التــي يحتاجهــا المســعفين فــي
الميــدان لتقديــم الخدمــات بالبلــدة القديمــة مــن القــدس.
كمــا يســاهم المشــروع فــي رفــع درجــات الوعــي لــدى المواطنيــن المقدسـيّين مــن خــال الورشــات والتدريبــات التــي ســتنفذ
فــي  53مدرســة تابعــة لمديريــة التربيــة والتعليــم بالقــدس ،وألكثــر مــن  13ألــف طالــب مقدسـ ّ
ـي مــن ســن  6ســنوات وحتــى
 18ســنة.

كمــا سـ ّ
ـتركز المشــروع علــى تدريــب طاقــم إســعاف البــرج ضمــن تدريبــات متقدّمــة فــي اإلســعافات األوليّــة وإدارة الكــوارث
ّ
مؤسســات عربيّــة وعالميّــة لتطويــر كفــاءة أفــراد الطاقــم.
داخــل فلســطين وخارجهــا ،وذلــك مــن خــال التواصــل والترابــط مــع
ـم تجهيــز خيمــة كبيــرة ّ
وضمــن المشــروع تـ ّ
دائمــا لمتطوعــي اإلســعافات
خاصــة بالوحــدة فــي الجمعيّــة ،ذلــك لتكــون مرك ـ ًزا ً
األوليّــة فــي الجمعيــة داخــل البلــدة القديمــة بهــدف الوصــول إلــى الحــاالت داخــل البلــدة القديمــة ،قبــل وصــول جميــع
الوحــدات والطواقــم القادمــة مــن خــارج البلــدة القديمــة مــن القــدس ،والتــي قــد تتأ ّخــر فــي الوصــول.
أهداف المشروع:
•

ّ
يتمكــن أفــراد الطاقــم مــن العمــل بــدون قيــود داخــل البلــدة
تســجيل الطاقــم قانونًيــا لــدى الدوائــر اإلســرائيليّة كــي

القديمــة مــن القــدس.
•

تطوير اإلمكانيات الماديّة للطاقم من خالل توفير األدوات والمعدّات.

•

ّ
وبخاصة في البلدة القديمة حول اإلسعافات األوليّة.
توعية المجتمع

•

ّ
المتقدمة في اإلسعافات األوليّة وإدارة الكوارث الطبيعيّة.
تطوير أفراد الطاقم من خالل التدريبات

•

تجهيــز طاقــم إســعاف أولـ ّ
ـي وتطويــره ليكــون قــادرًا علــى الوصــول للحــاالت داخــل البلــدة القديمــة مــن القــدس،

ّ
األولــي.
ذلــك قبــل تزويدهــم بســيارة اإلســعاف
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مشروع عين مقدسيّة
ّ
تدريبي في مجال اإلعالم يستهدف جوانب عدّة ،منها:
مشروع
ّ
التلفزيوني.
 اإلخراج إخراج البرامج اإلذاعيّة. إخراج األفالم الوثائقيّة.حيــث ّ
تــم عقــد تدريبــات عــدّة للطــاب فــي مجــاالت كثيــرة منهــا التصويــر ،والمونتــاج ،والصحافــة المكتوبــة ،والتدريــب
ّ
ّ
ّ
التلفزيونــي ،وتقديــم البرامــج التلفزيونيّــة.
اإلذاعــي ،واإلخــراج
اإلذاعــي ،والمونتــاج
ً
عدد المشتركين في التدريبات ّ
مشاركا
كافة ٧٥
عدد المدربين ٨
مدّة التدريب كانت سنة كاملة
في نهاية المشروع تم انتاج حلقة تلفزيونية عن األوضاع االقتصاديّة في مدينة القدس ،منها:
ّ
وثائقي عن مبادرة خزائن.
 فيلمّ
وثائقي عن الهويّة المقدسيّة.
 فيلمّ
إذاعي عن قضايا مقدسية عدّة.
 برنامجهــدف المشــروع إلــى تدريــب الطــاب علــى المهــارات والتدريبــات الالزمــة فــي مجــال اإلعــام المرئـ ّ
ـي والمســموع والمكتوب
فــي مدينــة القدس.

50

طالب وطالبة في برنامج اخراج
االفالم الوثائقية
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طالب وطالبة في برنامج اخراج
البرامج التلفزيونية
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طالب وطالبة في برنامج اخراج
البرامج االذاعية

