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يوم ترفيهي مفتوح لألطفال والنساء في مقر جمعية برج اللقلق المجتمعي

وزير الثقافة عاطف ابوسيف يسلم جمعية برج اللقلق المجتمعية جائزة
المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة

قامت جمعية برج اللقلق المجتمعية و بالتعاون مع اللجنة التنسيقية للمؤسسات الشريكة مع اليونسيف بتنفيذ يوم
، حيث تخلل اليوم العديد من الفعاليات المتنوعة لألطفال و النساء على حد سواء، ٢٠٢٠-٢-٢٦ ترفيهي مفتوح في

 جائزة، « سلم وزير الثقافة السيد عاطف ابوسيف جمعية « برج اللقلق المجتمعية « من القدس و « أصدقاء بيرزيت

مثل فعاليات التفريغ النفسي بالموسيقى مع المدرب عبد السالم صباح و التي استخدم خاللها عدد من االالت

 وذلك في،المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم «ايسسكو» كأفضل مشروع ثقافي في مدينة القدس

 كما شارك عدد من، الموسيقية كوسائل مساعدة لكسر الحواجز و التفريغ النفسي بواسطة استخدام هذه االالت

 والتي تم منحها خالل اجتماع المؤتمر اإلسالمي الحادي عشر لوزراء،مجال الصناعات التقليدية والحرف اليدوية

موظفين الجمعية في اللقاء إضافة الى المساعدة في تنفيذ بعض الفعاليات الترفيهية لألطفال مع المدربة رنيم

An open day for children and women at the venue of Burj Al-Luqluq
community center
Burj Al Luqluq Community Center , in cooperation with the Coordinating Committee of the partner
institutions with UNICEF, implemented an open day on the 2nd January 2020 , during the open day many
various activities for children and women happened , such as the activities of psychological music activity
with the coach Abdul Salam Sabah , which a number of musical instruments were used as tools to break
down barriers and psychological emptying by using these instruments, a number of the center employees
also participated in the meeting in addition to helping to implement some entertainment activities for
children with the coach Raneem Al-Razem, this meeting was within a series of joint open days thatd done
by the Coordinating Committee stitutions with UNICEF and in collaboration with UNICEF.
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. اليونسيف و بالتعاون مع اليونسيف
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 كان هذا اللقاء ضمن سلسلة من األيام المفتوحة المشتركة ضمن اللجنة التنسيقية للمؤسسات الشريكة مع، الرازم

.الثقافة في تونس
 وذلك٢٠١٩ وكانت الوزارة قد رشحت هاتيين الجمعيتين في إطار االحتفاء بالقدس عاصمة للثقافة اإلسالمية للعام
.ضمن روية الوزارة في دعم المؤسسات الثقافية في القدس

The Palestinian Minister of Culture Atef Abu Seif hands Burj Al-Laqlaq
Society Center The Award Of The Islamic Organization For Education
And Culture
The Minister of Culture, Mr. Atef Abu Seif, handed over to “Burj Al-Laqlaq Community Society» from Jerusalem
and «Friends of Birzeit» center , the award of the Islamic Educational Scientific and Cultural Organization
«ISESCO» , as the best cultural project in the city of Jerusalem in the field of traditional industries and
handicrafts, which was granted during the eleventh Islamic Conference of Culture Ministers in Tunisia.
The Ministry had nominated these two organizations in the context of celebrating Jerusalem as the capital
of Islamic culture for the year 2019, as part of the Ministry’s vision in supporting cultural institutions in
Jerusalem.
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جمعية برج اللقلق تفوز بجائزة االتحاد العربي للثقافة
الرياضية

Burj Al-luqluq Social Center Wins
“The Arab Federation For Sports Culture Award”
Al-Bireh – The Media Committee of the Olympic Committee

 للفوز، وقع اختيار االتحاد العربي للثقافة الرياضية على جمعية برج اللقلق المقدسية/ إعالم اللجنة األولمبية- البيرة

By official letter Mr. Ashraf Mahmud, the President of the Arab federation for sports culture announce

. رئيس االتحاد العربي إلى الجمعية، في رسالة بعثها أشرف محمود،2019 بجائزة المبادرات الشبابية للعام

that the federation decide according to the federation evaluation that Burj al-luqluq social center is

on behalf of my colleagues, members of the Executive Committee, the General Secretariat of the
Federation and the Board of Trustees of the Arab Sports Culture Award, to congratulate you on choosing
your esteemed association to win the Youth Initiatives Award for Sports Culture, in appreciation of
your great role in serving the Palestinian cause From the sport portal, which was appreciated by the
Federation family and the Board of Trustees of the initiative. «
Montaser Edkedek the executive director of Burj Al-luqluq Social Center expressed his happiness
with this award, and also pointed to the importance of societal, cultural and athletic role that the
association plays in Jerusalem, to preserve the Palestinian Arab identity in the Holy City, through
youth programs, and he explained that the Arab Union chose the association as the best cultural Arab
project for sure after following the activities of the association throughout the year 2019.
Al burj center is scheduled to attend the ceremony of the Arab federation awards which is taking
place in the 6th of march 2020 in the egyption capital Cairo.
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Mr. Mahmoud said in his written message to the association: “I am pleased on behalf of myself and
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nominated for winning the youth initiatives award for the year 2019.

 «يسرني باألصالة عن نفسي ونيابة عن زمالئي أعضاء اللجنة:وقال محمود في الرسالة الخطية التي أبرقها للجمعية
 أن أهنئكم على اختيار جمعيتكم الموقرة،التنفيذية واألمانة العامة لالتحاد ومجلس أمناء جائزة الثقافة الرياضية العربية
ً
تقديرا لدوركم الكبير في خدمة القضية الفلسطينية من بوابة
،للفوز بجائزة المبادرات الشبابية للثقافة الرياضية
.» والذي كان موضع تقدير لدى أسرة االتحاد ومجلس أمناء المبادرة،الرياضة
 وأشار إلى الدور المجتمعي والثقافي، مدير جمعية برج اللقلق عن سعادته بهذه الجائزة،وأعرب منتصر ادكيدك
، للحفاظ على الهوية الفلسطينية العربية في المدينة المقدسة،والرياضي الذي تلعبه الجمعية في مدينة القدس
ً
 بعد متابعته لألنشطة، كأفضل مشروع ثقافي عربي،موضحا أن االتحاد العربي اختار الجمعية
،من خالل البرامج الشبابية
.2019 الجمعية على مدار العام
. من شهر آذار المقبل في العاصمة المصرية القاهرة6  حفل التكريم المقرر في،ومن المقرر أن يحضر وفد من الجمعية
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The chairman of the Islamic Youth Forum Hosted Burj
Al luqluq and Al Rajaa Jerusalemite associations

رئيس منتدى الشباب االسالمي يستضيف جمعية برج
اللقلق واكاديمية الرجاء المقدسية

Burj Al-luluq Social Center Society, with the support of UNICEF, signed on Wednesday 2019/12/4 memorandum
of understanding with the eight clubs benefiting from the «Play and Learn» project in its third phase, which
is implemented by Burj Al-luluq Social Center Society in the presence of the chairman of the society board
of directors and the heads of clubs benefiting from the project.

استضاف رئيس منتدى الشباب االسالمي التابع لمنظمة المؤتمر االسالمي طه ايهان وطاقم المنتدى اليوم في

Mr. Ghaith expressed the importance of the play and learn project which is carried out from the year 2018
and continuing with its various services for 500 Jerusalemite children from the above mentioned areas,
which enhances the appropriate environment for the child so that he can play, learn and know his legal
rights.
For his part, Executive Director of BALL Muntaser Edkaidek, stressed that working on “play and learn” project
will always be for the aim of serving Jerusalem clubs from one side, and from the other side develop their
administrative and technical capabilities.
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The signing ceremony was attended by Mr. Nasser Ghaith, Chairman of Burj Al-luluq Social Center Society,
Hagop Banyan, Chairman of the Jerusalem Dalasal Club, Yassin Al-Razem, President of Al-Ansar Club,
Muhammad Al-Bahri, Chairman of the Board of Directors at the Social Youth Center for the Shuafat Camp,
Muhammad Bashir as a representative of Jabal Al-Mukaber Club, Amiraghara representative Al-Bustan
Association, Muhammad Mustafa is a representative of Al-Issawiya Club, Mays Ayash is represented by the
football academy, and the educator Khawla Sorour is the principal of Jabal Al-Mukabbar Elementary School.

 حيث تم استضافة رئيس مجلس ادارة جمعية برج اللقلق،ما بين المؤسسات المقدسية ومنتدى الشباب االسالمي
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The project included several Jerusalemite sports clubs, such as the Dallas Jerusalem Club, the Jerusalem Ansar
Club, the Issawiya Club, the Shuafat Camp Youth Center, the Al-Bustan-Silwan Association, the Palestinian
Academy for the Gifted Spherical, the Jabal Al-Mukaber Club and the Jabal Al-Mukaber Basic School.

مدينة اسطنبول التركية طاقم جمعية برج اللقلق المجتمعي ومؤسسة الرجاء المقدسيتين في اطار تطوير العالقات
 كما استضاف المنتدى رئيس جمعية الرجاء،ناصر غيث ومدير الجمعية منتصر ادكيدك ومنسق البرامج احمد الخياط
احمد جابر ومدير البرامج بالجمعية منذر ابو رموز لمناقشة المشاريع المقترحة التي يمكن العمل على تنفيذها في
.مدنية القدس خالل العام الحالي بالتعاون مع منظمة المؤتمر االسالمي لخدمة الشباب المقدسي
واستمر االجتماع على مدار يوم كامل من العمل المتتابع واستعراض االفكار والمشاريع التي يمكن تنفيذها على
مستوى العالم االسالمي وليس في فلسطين فقط بهدف تعزيز حب المسجد االقصى في نفوس الشباب المسلم
 كما تركزت المشاريع حول عمل الشباب المقدسي في الحفاظ على الهوية الفلسطينية،وتأكيد هوية مدينة القدس
.وكيفية تعزيز الهوية من خالل المعرفة والعلم والعمل
وخالل الجلسات اكد رئيس المنتدى ايهان بأن المنتدى يريد ان يعمل بشكل حقيقي على تعزيز العالقات التي
تربط الشباب الفلسطيني بالمنتدى وكذلك ربط الشباب بالعالم االسالمي بالمنتدى لتطوير العمل وتنفيذ البرامج
.الحقيقية التي تخدم الشباب وقضاياه في العالم االسالمي
ورحب ايهان بالوفد القادم من مدينة القدس واكد بأن العمل سيستمر مع المؤسسات المقدسية بالتعاون والتنسيق
 مشيرا بأن العديد من،مع المجلس االعلى للشباب والرياضة الفلسطيني وبايعاز من رئيس المجلس جبريل ارجوب
.البرامج ستنفذ بالتنسيق مع المجلس االعلى للشباب والرياضة الفلسطيني خالل الفترة القادمة ايضا
واستمرت الجلسات في عرض االفكار والمشاريع وتم تحديد اليات العمل المستقبليه والبرامج التي ومن الممكن ان
يتبناها المنتدى على المدى القريب والبرامج التي تحتاج اليجاد الممولين والتي تحتاج ايضا العادة صياغة وتنظيم
.للتنفيذ
واختتمت الجلسات بتصورات واضحة هو اليات العمل والتعاون وتحديد البرامج التي سيتم العمل على تبنيها وتنفذها
.بالمستقبل القريب
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اختتام مخيم آيتك للبرمجة

Jerusalem \ ITIQ technology team in partnership with Burj Al-luqluq Social Center concluded the ITIQ winter
camp in Programming field, the winter camp is within Burj Al-Watan in Jerusalem project and targeting 62
students (17 – 13 Years ) who have the ability to learn and also to be creative in the field of computer and
technology , also the students who are looking for a distinguished career in the future and the ability to
contribute rise in society and try to solve problems and challenges .
The students were trained for 10 days during the period between 2020/01/01 to 2020/14/2 at Burj Al-luqluq
center.
Noura Shweiki The camp coordinator said that the camp contributed to teach students the basics of
programming and the principles of logical thinking, including website programming and Java applications
through a group of specialists, within the framework of the ITIQ team’s vision to develop the level of
technological education in the city of Jerusalem, and in order to raise the efficiency of the student in the
Palestinian universities in general by preparing them to gain different technology skills.
Shweiki also added that 62 students, 8 trainers, 10 mentors and volunteers were participated in the winter
camp for 10 days in Burj Al-luqluq Social Center in the Old City of Jerusalem.
during the winter camp the students received a set of training and skills in the field of programming through
specialists in the field of technology that will open new outlook and new opportunities to work in the future
by teaching the needed skills to develop programming and thinking skills.
Montaser Edkedek the executive director of Burj Al-luqluq Social Center said “we are honored to continue to
sponsor youth and technology initiatives” .
Mr. Edkedek also said ‘we provide everything possible in terms of training, and material resources to sponsor
youth ideas in the association, noting that Burj Al-luqluq provides a different set of training in the field of
technology that taking place in the center computer lab on a daily basis , through a group of specialized
trainers.
Edkedek added that the camp was implemented within Burj Al-Watan project through Burj Al-luqluq Social
Center and funded by The Arab Fund for Economic and Social Development and under the supervision of
Taawon Foundation. The camp is an extension of other specialized initiatives in the technology sector such
as «Yalla Techno» initiative and The Jerusalem Technology Forum, which was implemented on Over 3 years.

اختتم فريق آيتك التكنولوجي بالشراكة مع جمعية برج اللقلق المجتمعي مخيم آيتك الشتوي الخاص في مجال
ً
ً
 سنة حتى13( وطالبة ذوي الفئة العمرية
 طالبًا62 مستهدفا
،البرمجة ضمن مشروع برج الوطن في مدينة القدس
 والذين يتطلعون إلى مستقبل، سنة) المتميزين ممن يملكون القدرة على التعلم واالبداع في مجال الحاسوب17
 أيام خالل10  حيث تم تدريب الطلبة لمدة،مهني متميز يسهم بالنهوض في المجتمع ومعالجة المشاكل والتحديات
.  في مقر الجمعية2020/02/14  حتى2020/01/02 الفترة الواقعة بين
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ITIQ Programing Camp Conclusion
With Burj Al-luqluq Social Center

،وقالت منسقة المخيم نورا شويكي ساهم المخيم في تعليم الطلبة أساسيات البرمجة ومبادئ التفكير المنطقي
 ضمن اطار رؤية فريق آيتك في تطوير،بما في ذلك برمجة المواقع وتطبيقات الجافا من خالل مجموعة من المختصين
ة في الجامعات الفلسطينية من/مستوى التعليم التكنولوجي في مدينة القدس؛ وذلك من أجل رفع كفاءة الطالب
.خالل تهيئتهم إلكتساب مهارات التكنولوجيا المختلفة
 مرشدين ومتطوعين على مدار10 مدربين و8 طالبًا وطالبةً و62 وأضافت شويكي أنه قد شارك في المخيم الشتوي

 أيام في جمعية برج اللقلق في البلدة القديمة في القدس تلقى الطلبة خاللها مجموعة من التدريبات والمهارات10
ً
ً
ً
مستقبل
جديدة وفرص واعدة للعمل
آفاقا
في مجال البرمجة من خالل مختصين في مجال التكنولوجيا الذي سيفتح
.من خالل تدريس المهارات الالزمة لتطوير مهارات التفكير واالبداع في مجال البرمجة
وقال منتصر ادكيدك المدير التنفيذي لجمعية برج اللقلق «يشرفنا االستمرار برعاية المبادرات الشبابية والتكنولوجية
 مشيرًا إلى أن،بحيث نقدم كل ما هو ممكن من مكان وتدريب وموارد مادية لرعاية أفكار الشباب في الجمعية
الجمعية توفر مجموعة مختلفة من التدريبات في مجال التكنولوجيا في مختبر حاسوب الجمعية بشكل يومي من
.خالل مجموعة من المدربين المتخصصين
وأضاف ادكيدك أن المخيم نفذ ضمن مشروع برج الوطن المنفذ من خالل جمعية برج اللقلق المجتمعي وبتمويل من
 كما أن المخيم امتداد لمجموعة من،الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وبإشراف مؤسسة التعاون
المبادرات المختصة في قطاع التكنولوجيا مثل مبادرة «يال تكنو» ومنتدى القدس التكنولوجي والذي نفذ على مدار
. أعوام3
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جمعية برج اللقلق تختتم معسكر شباب البرج في الجنوب الفلسطيني

Burj Al-luqluq Social Center Conclusion (Al-Burj youth Camp) In the
Palestinian South

.بتمويل من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث (القنصلية البريطانية) لمدة ثالث أيام في منطقة الجنوب الفلسطيني
 وهدف المعسكر لتوعية الشباب المقدسي حول مدى أهمية اكتساب المعلومات االثرية والبرية لدولة فلسطين
، جبال عين جدي، كنسية األربعين، عين البيضة:الغنية بالمعلومات من خالل عمل جوالت في عدّة مناطق ومنها
 كما تم التركيز خالل المعسكر على تطوير الذات من، البحر الميت، الحدود بين دولة فلسطين ودولة األردن،المغطس
: حيث جاء برنامج المعسكر على النحو التالي،خالل لقاءات بالقيادة الشابة
:اليوم األول
 وبعدها التوجه الى نهر األردن ومن ثم، واكتساب معلومات على أهميته التاريخية والدينية،الذهاب الى المغطس
الذهاب إلى مصنع األمالح وعمل جولة لكيفية استخراج وتصنيع االمالح وبعدها التوجه الى مكان اإلقامة في مدينة
 وعمل المرشد خليل صبري لقاء لكيفية المعيشة في الخالء وبدأ بشرح بناء المخيم (الخيم،أريحا في جميعة البر
 بعدها تم عمل مسار بالجيبات في برّية القدس والتوجه الى كنيسة األربعين،للنوم) وقام المشاركون بنصب الخيم
 وفي، وخالل المسار عمل المشاركين وجبة أكل في الخالل ومن ثم العودة الى المعسر،والقلة الواقة على جبالها
نهاية اليوم تم عمل لقاء للقيادة الشابة في موضوع كسر الحواجز ما بين المشاركين وعمل تقييم لليوم والذهاب
.للنوم
:اليوم الثاني
استيقظ المشاركون وباشروا في تحضير الفطور ومن ثم الذهاب الى عين البيضة للتعرف على أنواع الطيور
 وخالل،الفلسطينية المقيمة والمهاجرة في دولة فلسطين والتوجه الى الحدود ما بين دولة فلسطين ودولة األردن
المسار أعدو المشاركين وجبة الغذاء لهم ومن ثم التوجه الى العسكر وعمل استراحة حرّة لمدة ساعة وبعدها التوجه
للقاء الثاني في موضوع القيادة الشابة بخصوص تقدير الذات وتعزيز االهتمام في التعليم وكيفية الحد من التسرب
. وفي نهاية اليوم أعد المشاركين وجبة العشاء وعمل تقييم لليوم والذهاب للنوم،المدرسي
:اليوم الثالث
استيقظ المشاركون وأعدو وجبة الفطور ومن ثم الذهاب الى جبال عين جدي وعمل مسار في قلب األودية والمشي
 واعتالء قمة الجبل على المطلة، وارتكز المسار على معرفة أنواع أشجار دولة فلسطين،داخل المياه لمسافات قصيرة
 وبعدها تم التوجه الى، وشرح المرشد خليل صبري أهمية البحر الميت والموارد العظيمة التي يكتسبها،للبحر الميت
. وخالل العودة الى مدينة القدس تم عمل تقييم للمعسكر،الحديقة وعمل وجبة غذاء للمشاركين
واشرف على ادارة المخيم من قبل الجمعية منسق البرنامج الرياضي احمد جابر بمساعدة مدربي البرنامج الميدانيين
.راغب ٰابو سنينة مدير المعسكر وعالء جمجوم مدرب المهارات الحياتية

A c t i v i t i e s & E v e n t s اﻷﻧـــﺸـﻄـــﺔ واﻟــﻔـﻌــﺎﻟــﻴــﺎت
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 شابا مقدسيا17 اختتمت جمعية برج اللقلق المجتمعي معسكر ابناء البرج الخاص ألبناء حي باب حطة الذي استهدف

A c t i v i t i e s & E v e n t s اﻷﻧـــﺸـﻄـــﺔ واﻟــﻔـﻌــﺎﻟــﻴــﺎت

Burj Al-Luqluq social center has concludes Al Burj Youth Camp that was focused on the old city youth
specially from Bab Hutta neiborhood, the Camp targeted 17 Male Jerusalemite youth and was funding
by the British Consulate ) through the Foreign and commonwealth office for a period of three days in the
southern Palestinian region .
The main goal of the camp is to educate Jerusalemite youth about the importance of acquiring archaeological
information specially that information-rich state of Palestine by design tours in several areas, including: Ain
al-Baydah, The Forty Martyrs Church , Ein Gedi Mountains, Al -Maghtas , the borders between the State of
Palestine and the State of Jordan, the Dead Sea , the camp focus on self-development through meetings
with the young leadership, And the camp program for three days came as follows:
The first day:
Going to Al-Maghtas area , taking information on its historical and religious importance, and then going
to the Jordan River and to the salt factory and making a tour of how to extract and manufacture salts and
then going to the place of residence at Al-Bar association in the city of Jericho, the mentor Khalil Sabri did a
meeting for how to live in the desert and began Explaining the construction of the camp (tents for sleeping),
the participants erected the tents, after a tour of jeeps was made in the wilderness of Jerusalem and headed
to the forty martyrs Church on the mountains, and during the camp the participants made their meal in the
hills and then returned to camp place , and at the end of the first day a meeting was made for leadership
skills like ice breaking activities between participants, and making a day evaluation and going to sleep.
The second day:
The participants woke up early and started preparing breakfast, then going to Ein al-Baydah to get to know
the different types of residing and migrating Palestinian birds in the state of Palestine , and heading to the
border between the state of Palestine and the state of Jordan, and during the second day the participants
prepared a meal for them and then went to the camp center to have a free break for an hour and after that
Going to the second meeting of leadership training skills focusing in promoting interest in education and
how to reduce school dropout , and at the end of the second day the participants prepare dinner and make
an evaluation for the day and go to sleep.
The third day:
Participants woke up and prepared breakfast then they start the tour to the mountains of Ein Gedi and in
the heart of the valleys and also walking in the water for short distances, the tour was based on knowing the
types of trees of the state of Palestine, and climbing the top of the mountain on the overlooking the Dead
Sea, Mr. Khalil Sabri explained the importance of the Dead Sea and the great resources that acquires it, then
everybody went to the park to have lunch, and during the return to Jerusalem an evaluation of the camp
was made in the third day.
On other hand it’s also important to noticed that the camp was management by al burj team with the
assistance of the center field trainers Ragheb Abu Sneneh as camp director and Alaa Jamjoum as a life skills
trainer.
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دورة تدريبية متخصصة لمدربين رياضة كرة القدم وكرة السلة في جمعية برج

 شاب وشابة من القدس يشاركون في لقاء قانوني توعوي٦٠ أكثر من

اللقلق المجتمعي

 بحيث عقدت الدورة الخاصة لمدربين كرة،بعقد دورات تدريبية متخصصة لمدربين كرة القدم وكرة السلة في الجمعية

 شاب وشابة من القدس باإلضافة٦٠ تدريب توعوي قانوني لألطفال والشباب مع المحامي مأمون الحشيم وبحضور

. لمدربين رياضة كرة السلة٢٠٢٠-٢-١٥  كما تم عقد لقاء تدريبي آخر في٢٠٢٠-١-١٢ القدم في

الى ممثلين اخرين من المؤسسات الشريكة في اللجنة التنسيقية مثل مؤسسة الرؤيا الفلسطينية ومركز تأهيل

تاتي هذه التدريبات في سياق تطوير وتعزيز قدرات المدربين العاملين في حقل الرياضة ضمن مشروع « العب وتعلم

ضحايا التعذيب باإلضافة الى مركز سبافورد لألطفال حيث تركز اللقاء حول موضوع االعتقال واالحتجاز وما هي

.“تحديدا بما يتعلق بإدخال تقنيات حديثة في التدريب تعتمد على تحفيز األطفال وتشجيعهم على تقديم أداء أفضل

A specialized training course for football and basketball coaches at
Burj Al-Luqluq Community Center
Within the «Play and Learn» project funded by UNICEF and implemented by Burj Al-Luqluq Community
center, the center held specialized training courses for football and basketball coaches, the specialize
training for football coaches was held on 2020-12-12 and another training meeting was held on 2020-2-15
for basketball coaches.
These exercises and trainings come in the context of developing and enhancing the capabilities of trainers
working in the field of sport within the «Play and Learn» project, specifically with regard to the introduction
of modern techniques in training that depend on encouraging and motivating children to provide better
performance.
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.المعلومات التي يحتاجها األطفال لحماية أنفسهم من االستغالل

More than 60 young Jerusalemite youth participate in an educational
legal meeting
With the participation of the “Coordination Committee of the partner institutions with UNICEF “ , Burj Al
Luqluq community center implemented a legal awareness training for children and youth with the lawyer
Mamoun Al-Hashim, in the presence of 60 young men and women from Jerusalem in addition to other
representatives from the partner institutions in the coordination committee such as the Pal- Vision and TRC
” The Rehabilitation Center “in addition to the Spaford Center for Children, The meeting focused on the topic
of arrest and detention, and what the needed information for to protect themselves from exploitation.

A c t i v i t i e s & E v e n t s اﻷﻧـــﺸـﻄـــﺔ واﻟــﻔـﻌــﺎﻟــﻴــﺎت

 قامت جمعية برج القلق المجتمعي بتنفيذ،بمشاركة اللجنة التنفيذية التنسيقة للمؤسسات الشريكة مع اليونيسف

A c t i v i t i e s & E v e n t s اﻷﻧـــﺸـﻄـــﺔ واﻟــﻔـﻌــﺎﻟــﻴــﺎت

 قامت الجمعية،ضمن مشروع « العب وتعلم» الممول من قبل اليونسيف والمنفذ من جمعية برج اللقلق المجتمعي
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