
مهرجان المؤسسات األهلية المقدسّية

"معـــــــًا نحـــــــو خدمـــــــات أفضـــــــل"

برنامــج األمــم المتحــدة االنمــايئ/ برنامــج مســاعدة الشــعب الفلســطيين 
مــن خــال برنامــج دعــم صمــود وتنميــة المجتمــع يف المناطــق المســماة 
»ج« والقــدس الشــرقّية الممــّول مــن حكومــات الســويد والنمســا والرنويــج.
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 شارع الرشيد، عمارة الغرفة التجارية الطابق الخامس، القدس

www.palvision.ps

Palestinian Vision Organization \مؤسسة الرؤيا الفلسطينية

02-6285080

info@palvision.ps

02-6285080

تأسســت الرؤيــا الفلســطينية عــام 1998 وليــدَة لحاجــة الشــباب الفلســطيين يف إيجــاد 

مســاحة للتعبــر عــن انفســهم وبنــاء مجتمعهــم. تســعى الرؤيــا الفلســطينية لتمكيــن 

الشــباب الفلســطيين بتعميــق الوعــي الوطــين وزيــادة فــرص القيــادة، وتعزيــز شــراكة 

حقيقيــة مــع الّشــبكات الوطنيــة، بقيــادة الفئــة الشــابة للشــروع يف تنميــة مســتدامة 

وعدالــة اجتماعيــة وجــدوى اقتصاديــة، مــن خــال العمــل الّتطوعــي، والحــراك االجتماعــي، 

الُمســتويين، اإلقليمــي والمحــّي مــن خــال  والّريــادة، والّضغــط والُمناصــرة عــى كا 

برامجهــا المختلفــة الــي تهــدف إىل تعزيــز الّريــادة االقتصاديــة والمســؤولية االجتماعيــة، 

وتحقيــق اســتدامة ُســُبل العيــش يف المناطــق المهّمشــة مــن خــال الّتنميــة والّتمكيــن 

عيــش  وطــرق  واإلرث  الُهويــة  عــى  الحفــاظ  إىل  إضافــًة  واالجتماعــي،  االقتصــادي 

الفلســطينية. الُمجتمعــات 

Palestinian Vision Organization

مؤسسة الرؤيا الفلسطينية
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القدس، الشيخ جراح، بجانب كوبات حوليم

Alamal Almaqdsia

02-9901562

Alamalmaqdsiah@gmail.com

تأسســت جمعيــة األمــل المقدســية لرعايــة شــؤون مرضــى الســرطان عــام 2005 ، وهــي 

جمعيــة خريــة طوعيــة تنمويــة غــر حكوميــة تتمثــل رســالتها يف العمــل عــى تقديــم 

خدمــات اجتماعيــة وصحيــة ونفســية إضافــًة إىل بعــض االحتياجــات الماديــة والعينيــة 

لتلبيــة احتياجــات مرضــى الســرطان بشــكل خــاص والمجتمــع الفلســطينية بشــكل عــام.

Al-AMAL AL. Maqdsiah Association for Cancer Patient

جمعية األمل المقدسية لرعاية شؤون مرضى السرطان
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مؤسســة غــر ربحيــة تأسســت عــام ٢٠١٥، تعمــل يف مجــال الدراســات والوســائل البديلــة 

لحــل الزناعــات حيــث تســعى إىل تطويــر قــدرات الشــباب والمــرأة يف ضمــان وتعزيــز األمــن 

اإلنســاين وحمايــة منظومــة الســلم األهــي مــن خــال توســيع دائــرة الحمايــة والشــراكة 

لتشــمل كافة األطراف الرســمية والشــعبية ذات العاقة. تركز عملها يف الســنة األوىل 

عــى التحكيــم بصفتــه أحــد أهــم الرســائل البديلــة لحــل الزناعــات وأسســت مركــز الفيصــل 

للوســاطة والتحكيــم. يف عامهــا الثــاين ركــزت عــى الوســاطة القانونيــة والمواطنــة 

كقضايــا أساســية يف تعزيــز الســلم األهــي يف محافظــة القــدس.

بيت حنينا، دوار الضاحية، عمارة الحرباوي

www.actadr.ps

ACT   للدراسات والوسائل البديلة لحل المنازعات

02-6507170

act.adr.studies@gmail.com

ACT for Alternative Dispute Resolution and Studies

جمعية ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل الزناعات القدس
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القدس، الشيخ جراح، شارع أبو عبيدة بن الجراح

The Palestinian National Theatre/ Al Hakawati

02-6280957

info@pnt-pal.org

اْفُتِتــَح المســرح الوطــين الفلســطيين –الحكــوايت  رســميًا يف مدينــة القــدس يف 9 أيــار 

1984  كأول مســرح فلســطيين ومركــز ثقــايف متخصــص حيــث أنشــأته فرقــة الحكــوايت 

المســرحية . قــام المســرح بتشــكيل مجلــس أمنــاء فلســطيين َضــّم مجموعــة مــن األدبــاء 

والفنانيــن والُكتــاب والشــعراء والشــخصيات الفلســطينية الفاعلــة عــى صعيــد العمــل 

الوطــين والجماهــري. ومنــذ إنشــائه، اهتــم المســرح الوطــين الفلســطيين/الحكوايت 

بــأن يكــون منــرًا للقــاء والنشــاط الثقــايف والفــين لتطويــر اســراتيجيات وأنشــطة ترتقــي 

بالعمــل الفــين والمســرحي الملــزم عــى المســتوى الوطــين.

The Palestinian National Theatre (El-Hakawati)

المسرح الوطين الفلسطيين (الحكوايت)
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مؤسسة الميثاق لحقوق االنسان

Al-Meethaq for Human Rights 

تأسســت مؤسســة الميثــاق لحقــوق اإلنســان عــام 2009 كمؤسســة غــر ربحيــة بهــدف 

الدفــاع عــن حقــوق الشــعب الفلســطيين يف منطقــة القــدس مــن أجــل الوصــول إىل 

فئاتــه  بكافــة  واإلنســانية  االقتصاديــة  و  االجتماعيــة  حقوقــه  بكامــل  يتمتــع  مجتمــع 

وشــرائحه. حيــث تهــدف إىل ترســيخ حقــوق اإلنســان وتحديــدًا حقــوق األطفــال والشــباب 

دراســات  و  قانونيــة  برامــج خدمــات  تقديــم  مــن خــال  الحقــوق  تلــك  والنســاء وتطبيــق 

وتوثيــق وضغــط ومناصــرة وتوعيــة وتدريبــات.

القدس,بيت حنينا, شارع طه حسين 28

Al-Meethaq for human rights

02-5872065

infomeethaq@gmail.com

02-5872065
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القدس, ضاحية الريد

www.civiccoalition-jerusalem.org

Civic Coalition for Palestinian Rights in Jerusalem

02-6287677

info@civiccoalition-jerusalem.org

مــن  مجموعــة  بمبــادرة   2005 عــام  تأســس  ربحــي،  غــر  أهــي  مجتمعــي  تجمــع  هــو 

المؤسســات  عضويتــه   يف  يشــمل  القــدس.   يف  والقانونيــة  الحقوقيــة  المؤسســات 

والجمعيــات واالتحــادات واألفــراد ذوي الخــرات والعامليــن يف مجــاالت حقــوق اإلنســان، 

المــدين  المجتمــع  مؤسســات  وجهــود  مصــادر  وتنســيق  لتوظيــف  االئتــاف  ويهــدف 

البشــرية والماليــة يف إطــار تفعيــل وتنســيق عمــل المؤسســات والفعاليــات الوطنيــة يف 

دعــم القضايــا المتعلقــة بحقــوق مواطــين القــدس الفلســطينيين وحرياتهــم األساســية 

اســتنادًا عــى القانــون الــدويل وقانــون حقــوق اإلنســان .

Civic Coalition for Palestinian Rights in Jerusalem

االئتاف األهي لحقوق الفلسطينيين يف القدس 
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رام اهلل, شارع االصفهاين, المصيون, عمارة سما رام اهلل، الطابق الرابع

www.efe.org

Palestine Education for Employment Foundation - PEFE

02-2989405

info@pefe.ps

المؤسســة الفلســطينية للتعليــم مــن أجــل التوظيــف هــي مؤسســة غــر ربحيــة، تعمــل 

عــى تمكيــن الشــباب والشــابات الفلســطينيين مــن خــال تزويدهــم بالمهــارات والفــرص 

الازمــة لينجحــوا يف بنــاء مســرة مهنيــة تضمــن لهــم مســتقبًا أفضــل. تقــوم المؤسســة 

بتدريــب وتوظيــف الباحثيــن عــن عمــل مــن الشــباب الفلســطيين وذلــك مــن خــال إنشــاء 

حلقــة وصــل بيــن نظــام التعليــم األكاديمــي وســوق العمــل بمــا يلــي احتياجــات ســوق 

العمــل يف فلســطين.

المؤسسة الفلسطينية للتعليم من أجل التوظيف

Palestine Education for Employment Foundation - PEFE



10

القدس، الشيخ جراح، شارع العيساوية

www.ipcc-jerusalem.org

International Peace & Cooperation Center - مركز التعاون و السام الدويل

02-5811992

info@ipcc-jerusalem.org

عــام  تأســس  ربحيــة،  غــر  فلســطينية  مؤسســة  هــو  الــدويل  والســام  التعــاون  مركــز 

1998، مقــره القــدس. يختــص المركــز بالتخطيــط االســراتيجي والتنميــة المجتمعيــة 

المعرفــة  مــن  عاليــة  درجــة  عــى  فلســطيين  مجتمــع  دعــم  إىل  المركــز  يســعى  حيــث 

والكفــاءة مــن خــال اتبــاع نهــج متكامــل مــن البحــث والدراســة وفتــح الفــرص للمشــاركة 

ومؤتمــرات. تدريبيــة  دورات  وعقــد  المجتمعيــة 

International Peace  & Cooperation Center

مركز التعاون والسام الدويل
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القدس, بيت حنينا

www.jacco.org.ps

Jacco - جمعية القدس لرعاية أطفال التوحد

054-2250057

info@jacco.org.ps

جمعيــة القــدس لرعايــة أطفــال التوحــد هــي جمعيــة غــر ربحيــة أسســها شــباب وشــابات 

فلســطينيون لرعايــة طفــل التوحــد ودمجــه يف المجتمــع وتأهيــل األطفــال وتمكينهــم 

مــن أجــل خلــق حيــاة كريمــة لهــم. تحقــق الجمعيــة رســالتها مــن خــال تمكيــن النســاء 

مــن العمــل مــع أطفــال التوحــد، دمــج أطفــال التوحــد يف المجتمــع بطــرق منهجيــة وال 

منهجيــة، تأميــن ورشــات خاصــة عاجيــة ألطفــال التوحــد.

JACCO- Jerusalem Autistic Child Care Organization

جمعية القدس لرعاية أطفال التوحد 
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القدس - راس العمود - الشارع الرئييس

www.emleson.org 

جمعية نساء إمليسون

02-6274078

info@emleson.org

02-6283487

ُأْنِشــَئت جمعيــة نســاء إمليســون بمبــادرة نســاء مقدســيات رائــدات أخــذن عــى عاتقهــن 

رفــع لــواء االرتقــاء بالعمــل النســوي يف القــدس وخدمــة المجتمــع المقدســي، فانطلقــت 

بعملهــا يف عــام 1992 مــن غرفــة صغــرة متواضعــة لتتعــدد فروعهــا إىل ســبعة فــروع 

الوطــين  النســيج  تعزيــز  إىل  الجمعيــة  تســعى  الحبيــب.  القــدس  أرجــاء  يف  متناثــرة 

المقدســي والحفــاظ عــى الوجــود النوعــي يف القــدس مــن خــال إطــاق مشــاريع تقــدم 

والشــرائح  المحــدود  الدخــل  لــذوي  قليلــة متاحــة  نوعيــة وذات تكلفــة  خدمــة تكامليــة 

الضعيفــة يف القــدس.

Emleson Women Society Center       

جمعية نساء إمليسون 
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القدس، الشيخ جراح، شارع أبو عبيدة بن الجراح

www.miriamassociation.org

Miriam Association

054-4430309

miriamassociation@gmail.com

هــي جمعيــة أهليــة غــر ربحيــة، تأسســت عــام 2016 بمبــادرة مجموعــة مــن األكاديمييــن 

مســاندة  عــى  الجمعيــة  تعمــل  والثقــايف.  االجتماعــي  بالعمــل  النشــطين  والربوييــن 

االحتياجــات  ذوي  و  واألطفــال  والفتيــات  كالنســاء  المجتمــع  مــن  المهمشــة  الفئــات 

المجــاالت  يف  لهــم  المقدمــة  الخدمــات  جــودة  تحســين  إىل  تســعى  حيــث  الخاصــة 

االجتماعيــة والنفســية والتعليميــة والثقافــة والفنيــة مــن خــال توفــر خدمــات اإلرشــاد 

النفــيس واالجتماعــي، التعليــم المســاند، األنشــطة الرفيهيــة والثقافيــة والفنيــة إضافــًة 

بالثقافــة المجتمعيــة. التوعيــة  إىل 

Mariam Association for Society Development

جمعية مريم للتنمية المجتمعية
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القدس، شارع عي بن أيب طالب 9 الطابق األول

www.alnayzak.org

Al Nayzak النزيك

02-6285387

info@alnayzak.org

02-6263086

النــزيك  تعــد  األصــل،  مقدســية  فلســطينية  علميــة  مؤسســة  هــي  النــزيك  مؤسســة 

مؤسســة غــر ربحيــة وغــر فئويــة مختصــة يف التعليــم واإلرشــاد والبحــث يف مجــاالت 

العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة وغرهــا مــن القطاعــات يف المجتمــع. تعتمــد النــزيك 

وســائل فريــدة ومبتكــرة تحفــز المتعلــم عــى الخــوض يف المعرفــة بطريقــة شــيقة يكــون 

فيهــا المتعلــم شــريكًا وليــس متلقيــًا ويكتشــف بنفســه عــر التطبيــق التفاعــي العمــي 

أدق التفاصيــل مــن خــال برامــج مختلفــة مــن ضمنهــا صنــع يف فلســطين، حاضنــات 

الطلبــة الموهوبيــن/ات، الباحــث الصغــر، المخيمــات الصيفيــة العلميــة والريــادة العلميــة 

والتكنولوجيــة لطلبــة المــدارس.

Al Nayzak Organization for Supportive Education 
and Scientific Innovation

مؤسسة النزيك للتعليم المساند واإلبداع العلمي
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مجموعة لّسا مش عارفين التطوعية

0527055018

lesa.mesh.arfeen@gmail.com

تأسســت مجموعــة لســا مــش عارفيــن التطوعيــة يف عــام 2014 يف مدينــة القــدس. تقــوم 

اإلختــاف.  تقبــل  المبــادرة،  أساســية وهــي االســتقالية،  قيــم  ثــاث  عــى  المجموعــة 

والتنميــة  اســتمراريتها  تضمــن  الــي  الذاتيــة  التنميــة  تحقيــق  إىل  المجموعــة  تســعى 

المجتمعيــة الــي تحقــق التغيــر اإليجــايب داخــل المجتمــع. تقــوم المجموعــة بتحقيــق 

أهدافهــا مــن خــال مبــادرات مجتمعيــة، أعمــال تطوعيــة بشــكل مســتقل أو بالشــراكة 

مــع المؤسســات المحليــة يف القــدس وخارجهــا.

Lesa Mesh Arfeen Youth Group

مجموعة لسا مش عارفين التطوعية

لّســـــا مـــــش عــارفيـــــن
مجمـــــــــوعــــــــــة تطـــــــــوعيـــــــــــة
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القدس، واد الجوز ،شارع بن جبر

YWCA of Jerusalem

02-6282593

vtc@ywca-jerusalem.org

02-6284654

جمعيــة الشــابات المســيحية هــي جمعيــة وطنيــة نســائية مبنيــة عــى العضويــة ومســجلة 

محليــًا كمؤسســة غــر حكوميــة منتســبة لحركــة جمعيــة الشــابات المســيحية العالميــة.  

عــى   .1918 العــام  يف  القــدس  يف  رســميًا  المســيحية  الشــابات  جمعيــة  تأســيس  تــم 

مــر الســنين قامــت الجمعيــة بتطويــر برامــج ومشــاريع عــدة تهــدف إىل تمكيــن المــرأة 

يف  والمشــاركة  الوصــول  ســبل  تحســين  طريــق  عــن  وضعهــن  وتحســين  والناشــئات 

عــن  وتوعيتهــن  اقتصاديــة،  فــرص  وتوفــر  وتطويــر  والثقافيــة،  التعليميــة  النشــاطات 

والوطنيــة. الفرديــة  حقوقهــن 

YWCA of Jerusalem

جمعية الشابات المسيحية 
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القدس، البلدة القديمة

www.alsaraya-center.org

مركز السرايا لخدمة المجتمع

02-6283374

admin@alsaraya-center.org

02-6260017

اْفُتِتــح مركــز الســرايا عــام 1991 حيــث أسســته مجموعــة مــن النســاء المقدســيات لخدمــة 

ســكان البلــدة القديمــة يف القــدس.  يعمــل المركــز عــى خدمــة المجتمــع الكائــن يف 

للطفــل  الحياتيــة   المهــارات  تطويــر  عــى  ويعمــل  القــدس  يف  القديمــة  البلــدة  قلــب 

والمــرأة والشــباب مــن خــال برامــج التوعيــة والتعليــم غــر الرســمي بالتعــاون والتشــبيك 

مــع مؤسســات العمــل المجتمعــي المختلفــة إيمانــًا بأهميــة التعلــم والربيــة الشــاملة 

وبضــرورة إحــداث التغيــر المجتمعــي.

Al Saraya Center for Community Services

مركز السرايا 
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القدس، البلدة القديمة، حي القريم

جمعية الفتيات المقدسيات

0543280669

j.g.as@hotmail.com

جمعيــة الفتيــات المقدســيات هــي جمعيــة نســوية غــر ربحيــة تقــدم خدمــات التدريــب 

المهــين واألكاديمــي لنســاء وفتيــات وفتيــان البلــدة القديمــة يف القــدس. توفرالجمعيــة 

تدريبــات بنــاء قــدرات مهــارات مهنيــة وحياتيــة وتوعويــة لهــذه الفئــات إضافــة إىل عمــل 

الرفيهيــة  االنشــطة  إىل  إضافــة  القديمــة  البلــدة  نســاء  منتجــات  لتســويق  معــارض 

للتخفيــف مــن الضغــط النفــيس عــى األطفــال وأهاليهــم.

Jerusalem Girls Association

جمعية الفتيات المقدسيات



19

القدس، وادي الجوز ، شارع الطري، عمارة أبو خلف، الطابق الثاين

www.jerusalemtc.org

Jerusalem Tourism Cluster / التجمع السياحي المقدسي

02-5003497

info@jerusalemtc.org

02-5003497

التجمــع الســياحي المقدســي هــو شــبكة غــر ربحيــة تعمــل عــى التشــبيك بيــن القطاعــات 

المختلفــة المرتبطــة بقطــاع الســياحة بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر بهــدف ايجــاد وتوليــد 

القيمــة المضافــة الــي يمكــن أن ينتجهــا هــذا القطــاع يف القــدس كمحــرك اقتصــادي 

يملــك القــدرة عــى تطويــر المنافســة وابــراز الهويــة الفلســطينية المتمــزية يف المدينــة. 

المختلفــة  الســياحية  الجمعيــات  مــن  أعضــاء  المقدســي  الســياحي  التجمــع  يضــم 

والقطاعــات التجاريــة والثقافيــة والدينيــة والمهنيــة والتعليميــة وأي قطــاع ّاخــر مرتبــط 

بالنشــاط الســياحي يف مدينــة القــدس.

Jerusalem Tourism Cluster 

التجمع السياحي المقدسي
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القدس، الطور، الصوانة

www.rcsh.org

Red Crescent Society Hospital Jerusalem مستشفى جمعية الهال األحمر القدس

02-5848000

info@rcsh-jerusalem.org

02-6284965

جمعيــة الهــال األحمــر الفلســطيين هــي جمعيــة وطنيــة فلســطينية ذات شــخصية 

اعتباريــة مســتقلة تأسســت يف عــام 1968، وأقــر المجلــس الوطــين يف دورتــه السادســة 

المنعقــدة يف القاهــرة عــام 1969 بدورهــا اإلنســاين واالجتماعــي والصحــي يف خدمــة 

الشــعب الفلســطيين، إىل جانــب الهيئــات الوطنيــة الفلســطينية. بموجــب الصاحيــات 

المخولــة لهــا تمــارس الجمعيــة نشــاطها، كجمعيــة غــوث تطوعيــة وحيــدة لمســاعدة 

الســلطات العامة يف الميدان االنســاين يف أراضي دولة فلســطين، ويف كافة األوقات، 

وكذلــك يف البــاد العربيــة المضيفــة لاجئيــن الفلســطينيين، بموجــب تفاهمــات مــع 

الجمعيــات الشــقيقة.

Palestine Red Crescent Society

جمعية الهال االحمر الفلسطيين
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www.ashtar-theatre.org

Ashtar for Theatre Productions and Training  عشتار إلنتاج وتدريب المسرح

02-2980037

info@ashtar-theatre.org

مؤسســة مســرحية غر ربحية تأسســت يف العام 1991 عى يد ممثلين فلســطينيين هنا 

إدوار معلــم وإيمــان عــون. بــدأت  عملهــا يف مدينــة القــدس كأول برنامــج يف فلســطين 

يعــى بتدريــب المســرح للفتيــان والشــباب، وســرعان مــا تحولــت المؤسســة إىل مســرح 

ديناميكــي ذو نكهــة محليــة وتوجــه عالمــي، هدفــه نشــر اإلبــداع وااللــزام بالتغيــر، مــن 

خــال مزيــج فريــد مــن برامــج التدريــب والتمثيــل والعــروض المســرحية المهنيــة.  يقــوم 

المســرح بإنتــاج أعمــال مســرحية دوليــة مشــركة حيــث يتــم عــرض أعمالــه يف العديــد مــن 

المهرجانــات المســرحية العالميــة حيــث نــال العديــد مــن الجوائــز المســرحية العالميــة.

Ashtar

عشتار
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شارع بهاء الدين، القدس

www.ujha.org

اتحاد التجمع المقدسي لاسكان

02-5812264

info@ujha.org

اتحــاد التجمــع المقدســي لإلســكان هــو مؤسســة غــر ربحية، تهــدف إىل المســاهمة يف 

حــل مشــكلة اإلســكان الــي تفاقمــت نتيجــة الوضــع السياســي الموجــود يف األراضــي 

الفلســطينية ألكــر مــن خمــس عقــود. باشــر االتحــاد العمــل عــام 2013 حيــث يســعى 

إىل رفــع المســتوى االقتصــادي واالجتماعــي والثقــايف للمقدســيين عــن طريــق العيــادة 

الهندســية والعيــادة القانونيــة الــي يملكهــا يف مقــره بالقــدس حيــث تتضمــن الخدمــات 

مســاعدة المواطنيــن يف الحصــول عــى تراخيــص البنــاء والتقليــل مــن تكاليفهــا ووضــع 

دراســات لمشــكلة اإلســكان كمــا يعمــل عــى إعــداد وتجهــزي مركــز معلومــات بــكل مــا 

يتعلــق مــن معلومــات األراضــي يف القــدس.

Union for Jerusalem Housing Assembly

اتحاد التجمع المقدسي لإلسكان 
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البلدة القديمة - القدس

جمعية حامات الطيب االرثوذكسية

02-6271958 

02-6281377 

02-6260916

Nkort@wujoud.ps

النســائية  الجمعيــات  أوائــل  مــن  وكانــت   1926 عــام  الطيــب  حامــات  جمعيــة  ُأْنِشــَئت 

الخريــة يف ذلــك الوقــت. ابتــدأت بالعمــل الصحــي الطــي خاصــة بعــد حــرب حزيــران عــام 

1967. جنــدت الجمعيــة طاقاتهــا لمســاعدة األســر المتضــررة مــن االنتفاضــة فقدمــت 

الماليــة  المســاعدات  أنشــأت مركــزًا طبيــًا. إضافــًة إىل  الرعايــة الصحيــة والطبيــة حيــث 

والعينيــة والرامــج التدريبيــة التنمويــة لتأهيــل وتمكيــن النســاء ومســاعدتهن عــى إيجــاد 

مصــادر دخــل لهــن واالعتمــاد عــى الــذات حيــث افتتحــت مركــز »بنــت البلــد«، كمــا أسســت 

متحفــًا ومركــزًا ثقافيــًا فلســطينيًا اســمه »وجــود«.

The Arab Orthodox Society in Jerusalem - AOS

جمعية حامات الطيب االرثوذكسية
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شارع األصفهاين، عمارة القطب - الطابق األرضي 

www.siwar.org

Siwar

02-6278996

info@siwar.org

٢٠١١ بمبــادرة مجموعــة مــن  جمعيــة أهليــة غــر ربحيــة تأسســت يف كانــون األول عــام 

المــدين لخلــق واقــع أفضــل  المجتمــع  بأهميــة دور  إيمانــًا منهــم  المقدســين،  الفنانيــن 

لألطفــال والشــباب الفلســطيين يف القــدس. تســعى الجمعيــة إىل خلــق حاضنــة ثقافيــة 

والمــوروث  الهويــة  عــى  الحفــاظ  مــن  والشــباب  األطفــال  تمكيــن  خــال  مــن  فنيــة  و 

وفنيــة  ثقافيــة  برامــج  تطويــر  عــى  الجمعيــة  تعمــل  الفلســطيين.  والفــين  الثقــايف 

الربــوي  التمكيــن  إىل  باإلضافــة  الفنيــة  المواهــب  ورعايــة  تطويــر  بهــدف  واجتماعيــة 

واالجتماعــي. والمهــين 

Siwar

جمعية سوار
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القدس- بيت حنينا، عمارة حرحش بجانب مركز الحياة للياقة البدنية

www.alatta.org

ATTA Services

02-6564749

attaserv@bezeqint.net

02-5854484

يف  الخريــة  الجمعيــات  اتحــاد  يف  فاعــل  عضــو  وهــي   1990 عــام  الجمعيــة  تأسســت 

يف  الفلســطيين  للمســن  المقدمــة  خدماتهــا  يف  رائــدة  جمعيــة  أنهــا  حيــث  القــدس. 

جميــع أنحــاء األراضــي الفلســطينية، وذلــك بالتعــاون والتشــبيك مــع المؤسســات الراعيــة 

للمســنين. تتضمــن خدماتهــا دعــم مجتمعــي للمســنين بمــا يف ذلــك الرعايــة التمريضيــة 

والطبيــة المزنليــة والرامــج الرفيهيــة. كمــا توفــر الجمعيــة برامــج تدريبيــة وبنــاء قــدرات 

يف التمريــض التخصصــي إضافــًة إىل برامــج التوعيــة يف المــدارس.

ATTA Services for the Elderly

جمعية العطاء لخدمة المسنين



26

مخيم شعفاط

www.wcshc.org

المركز النسوي لمخيم شعفاط

02-5810977

info@wcshc.org

تأســس المركــز النســوي يف مخيــم شــعفاط عــام 1997 كمؤسســة قاعديــة تعمــل يف 

إطــار تطويــر العمــل المجتمعــي، وحصــل المركــز عــى الرخيــص الرســمي مــن قبــل وزارة 

الداخليــة الفلســطينية عــام 2004. حيــث بــدأ المركــز ببلــورة وتحديــد هويتــه كمؤسســة 

المخيــم  قدراتهــن يف  وبنــاء  النســاء  تنميــة  بشــؤون  تعــين  قاعديــة  نســوية مجتمعيــة 

والمناطــق المجــاورة (عناتــا، حزمــا). عمــل المركــز، خــال الســنوات الماضيــة عمــل عــى 

تنفيــذ سلســلة مــن الرامــج والمشــاريع واألنشــطة الهادفــة إذ تبلــورت معظمهــا حــول 

فكــرة تمكيــن النســاء واألطفــال وتعزيــز قدراتهــم.

Women’s  Center- Shufat Refugee Camp

المركز النسوي - مخيم شعفاط
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القدس- البلدة القديمة، باب حطة - برج اللقلق

www.burjalluqluq.org

Burj Alluqluq Social Center Society جمعية برج اللقلق المجتمعي

02-6277626

info@burjalluqluq.org

02-6264863

Burj Al-Luqluq Social Center Society

جمعية برج اللقلق المجتمعي

جــاء تأســيس جمعيــة مركــز بــرج اللقلــق المجتمعــي عــام 1991 كــرد فعــل وســد منيــع 

أمــام الهجمــات االســتيطانية عــى أرض بــرج اللقلــق الــي تبلــغ 8 دونمــات. يعتــر بــرج 

اللقلــق مؤسســة وطنيــة غــر ربحيــة حيــث يســعى لتفعيــل واســتثمار الموقــع وتوســيع 

البنــاء فيــه وتلبيــة االحتياجــات المختلفــة لســكان المنطقــة فبدايــة كان النــادي الرياضــي 

ثــم جــاءت روضــة األطفــال، مكتبــة  الــرج بتلبيتهــا ومــن  للشــباب هــو أول حاجــة قــام 

فيصــل الحســيين، خيمــة الــرج لتلــي احتياجــات اجتماعيــة وثقافيــة.
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القدس، البلدة القديمة، عقبة السرايا

www.daralaytam.ps

مؤسسة دار األيتام اإلسامية الصناعية

02-2799771

info@daralaytam.ps

02-2790140

تأسســت دار األيتــام عــام 1922، وتقــوم دار األيتــام برعايــة األيتــام والمعوزيــن مــن أبنــاء 

ذلــك  يف  بمــا  التعليميــة  الخدمــات  المدرســة  لهــم  تقــدم  حيــث  الفلســطيين  الشــعب 

الدراســة مــن الصــف األول األساســي حــى التوجيهــي العلمــي والصناعــي إضافــًة إىل 

الخدمــات الصحيــة والكفــاالت الماليــة. وتقــوم وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة بتأميــن 

كافــة مســتلزمات اإلعاشــة لهــم. تهــدف المدرســة إىل توفــر تدريــب مهــين يتــاءم مــع 

احتياجــات ســوق العمــل.

The Industrial Islamic Orphanage School

مؤسسة دار األيتام اإلسامية الصناعية
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القدس - شارع عي بن ايب طالب

www.rawdat.org

Rawdat el-Zuhur School

02-6282062

info@rawdat.org 

02-6287842

Rawdat El-Zuhur School

روضة الزهور

تأسســت مدرســة روضــة الزهــور عــام 1952 يف مدينــة القــدس عــى يــد المرحومــه إلزيابيث 

ناصــر لتلــي احتياجــات الفئــات المهمشــة والمحتاجــة مــن الفتيــات والنســاء اللــوايت كــن 

واكتســاب  التعلــم  فــرص  توفــر  عــى  عملــت  حيــث  والعنايــة،  اآلمــن  المــكان  يفتقــدن 

المهــارات لمســاعدتهم يف العمــل والعيشــة الكريمــة. تقــدم المدرســة برامــج لألطفــال 

مثــل الفــن والموســيقى والدبكــة الفلســطينية والربيــة الخاصــة كمــا أنشــأت مكتبــة 

للتشــجع عــى القــراءة، إضافــة إىل انشــطة عديــدة تركــز عــى بنــاء الشــخصية وتعزيــز 

القيــم لألطفــال.
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القدس، الطور، جبل الزيتون، ساحة مستشفى المطلع

www.pfsjerusalem.org

Patient›s Friends Society-Jerusalem

02-6264674

pfsjer@yahoo.com

جمعيــة أصدقــاء المريــض الخرية-القــدس هــي جمعيــة فلســطينية مســجلة ومســتقلة 

األكاديمييــن  مــن  نخبــة  يــد  عــى   1980 عــام  تأسســت  ربحيــة،  وغــر  حكوميــة  غــر 

لإلرتقــاء  عملهــا  الجمعيــة  تكــرس  الطــي.   الحقــل  يف  والعامليــن  الفلســطينيين 

بمســتوى الرعايــة الصحيــة مــن خــال الخدمــات والتعليــم واألبحــاث حيــث تشــتمل برامــج 

الجمعيــة عــى برنامــج التثقيــف الصحــي وورســات عمــل للعامليــن يف القطــاع الصحــي 

النفــيس. الدعــم  إضافــًة إىل مشــروع 

Patient’s Friends Society

جمعية أصدقاء  المريض الخرية
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القدس – العزيرية

www.alsadiqaltaieb.org.ps

جمعية الصديق الطيب ..الصفحة الرسمية

02-2799593

al_sadiq22000@yahoo.com

جمعيــة الصديــق الطيــب لعــاج وتأهيــل مدمــين الكحــول والمخــدرات هــي مؤسســة 

تعــى يف مجــال التوعيــة واإلرشــاد وعــاج المدمنيــن عــى الكحــول والمخــدرات. باشــرت 

الفلســطيين  المــدين  المجتمــع  تقويــة  إىل  ســاعيًة   1986 عــام  يف  عملهــا  الجمعيــة 

مــن  والكحــول  المخــدرات  عــى  باإلدمــان  المتمثــل  االجتماعــي  المــرض  مــن  وحمايتــه 

وعائلتــه  المدمــن  تشــمل  مرابطــة  تدخــات  تتضمــن  وشــاملة  متكاملــة  برامــج  خــال 

وبرامــج  للمدمــن  والتأهيــل  العــاج  تقديــم  عــى  الجمعيــة  تركــز  األوســع.  ومجتمعــه 

التوعيــة المجتمعيــة وبرامــج اإلرشــاد النفــيس واالجتماعــي والمســاندة لعائلــة المدمــن.

Al Sadiq Al-Taieb Association

جمعية الصديق الطيب لرعاية وتأهيل المدمنين 
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www. القدس  وادي الجوز – شارع المنطقة الصناعية – عمارة الحرباوي (التنور) الطابق األول

www.pfppa.org

PFPPA

02-6280630  |  02-6283636

info@pfppa.org

02-6261675

هــي جمعيــة غــر ربحيــة مســتقلة تأسســت يف القــدس عــام 1964، وتتمتــع بعضويــة 

كاملــة يف اإلتحــاد الــدويل لتنظيــم األســرة. يقــع المكتــب التنفيــذي للجمعيــة يف مدينــة 

القــدس، ولهــا ســتة فــروع ومركزيــن للشــباب منتشــرة يف أنحــاء مختلفــة مــن الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة. توفــر خدمــات تنظيــم االســرة، اإلرشــاد والتوعيــة، خدمــات طبيــة 

ومخريــة، التدريــب للقيــادات الشــابة، حمــات طبيــة، الدفــاع عــن حقــوق المــرأة والضغــط 

(ج)  المســماة  المناطــق  المجتمــع يف  وتنميــة  دعــم صمــود  برنامــج  يدعــم  والمناصــرة. 

الشــرقية  القــدس  مشــايف  إىل  تحــًول  الــي  االجتماعيــة  الحــاالت  الشــرقية  والقــدس 

لتغطيــة تكاليــف العــاج بشــكل كامــل أو جــزيئ.

 Palestinian Family Planning and Protection Association

جمعية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية
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القدس- شارع نور الدين- رقم  2 

East Jerusalem Hospitals Network

02-9933788

info@almakassed.org

بفضــل   2017 عــام  الشــرقية  القــدس  لمستشــفيات  األمــوال  جمــع  وحــدة  تأســيس  تــم 

دعــم مــن الحكومــات الرنويجيــة والســويدية والنمســاوية للمشــروع الــذي يشــرف عليــه 

برنامــج وكالــة األمــم المتحــدة اإلنمــايئ لدعــم صمــود وتنميــة المجتمــع الفلســطيين يف 

المناطــق المســماة (ج) والقــدس (UNDP/CRDP). تتضمــن الشــبكة مستشــفى جمعيــة 

المقاصــد الخريــة اإلســامية، مستشــفى األوغســتا فكتوريــا- المطلــع، مستشــفى ســان 

جــون للعيــون، مستشــفى مــار يوســف- الفرنســاوي، مستشــفى جمعيــة الهــال األحمــر 

الفلســطيين، مؤسســة األمــرة بســمة بالقــدس. تعمــل عــى الحصــول عــى دعــم مــايل 

مــن قبــل مانحيــن ســواء مؤسســات أو أفــراد، لتغطيــة النفقــات العاجيــة لمــا يقــارب 1000 

مريــض مــن الفقــراء والمهشــمين يف القــدس الشــرقية غــر المؤمنيــن أو المؤمنيــن جزئيــًا 

يف أي مــن مستشــفيات القــدس الشــرقية.

East Jerusalem Hospitals Network

شبكة مستشفيات القدس الشرقية
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الثوري - شارع الثوري رقم 22

مسرح سنابل للثقافة والفنون

02-6714338

sanabel_theater@yahoo.com

02-6730993

جمعيــة فلســطينية أسســها مجموعــة مــن ذوي اإلعاقــة يف مدينــة القــدس ســنة1981 

لتخــدم جميــع ذوي اإلعاقــة يف فلســطين يف الوقــت الــذي لــم يكــن هنــاك مؤسســة أو 

جمعيــة تخــدم هــذه الشــريحة المهمشــة. لمــدة تزيــد عــن العشــرين عامــًا تتعامــل الجمعيــة  

المســاعدة  بــاألدوات  تزويدهــم  خــال  مــن  اإلعاقــة  ذوي  مــع  ومباشــر  يــويم  بشــكل 

والمعرفــة و الخــرة الــي تســاعدهم عــى اإلندمــاج يف مجــاالت الحيــاة المختلفــة بمــا 

فيهــا النواحــي االجتماعيــة والفنيــة والتكنولوجيــة والثقافيــة والرياضيــة.

Sanabel Theater Cultural and Arts

مسرح سنابل للثقافة والفنون
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 القدس 9-   شارع عي ابن أيب طالب

www.asph-pal.org

02-6262585

a.p.s.h.1981@gmail.com

02-6262585

جميــع  لتخــدم  ســنة1981  القــدس  مدينــة  يف  معاقــون  أسســها  فلســطينية  جمعيــة   

المعاقيــن يف فلســطين يف الوقــت الــذي لــم يكــن هنــاك مؤسســة أو جمعيــة تخــدم 

هــذه الشــريحة المحرومــة،  وهــي  لمــدة تزيــد عــن العشــرين عامــا تتعامــل و بشــكل يــويم 

ومباشــر مــع المعاقيــن ليــس فقــط يف مجــال الزويــد بــاألدوات المســاعدة وإنمــا بالمعرفــة 

و الخــرة الــي تســاعدهم عــى االندمــاج يف مجــاالت الحيــاة المختلفــة.

Arab Society for Physically Handicapped

الجمعية العربية للمعاقين حركيًا بالقدس
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القدس – شارع صاح الدين االيويب – عمارة 15

TRIZ

02-5899930

info@trizjer.org

ثلــة مــن الشــباب  يــد  مركــز المواهــب المقدســي مركــز عــريب غــر ربحــي تأســس عــى 

العقليــة  القــدرات  وتطويــر  التفكــر  تعليــم  يف  المركــز  يختــص  المثقــف.  المقدســي 

برامــج دوليــة ُمخصصــة كمــا ويعتمــد اإلرشــاد والبحــث يف  لألطفــال والشــباب وفــق 

األلعــاب  عــى  برامجــه  تشــتمل  المجتمــع.  مــن  مختلفــة  ولقطاعــات  عديــدة  مجــاالت 

العليــا  التفكــر  وبرنامــج  المواهــب  التكنولوجــي،  التطــور  واالبتــكار،  اإلبــداع  العقليــة، 

وبــردو). تريــز،  ســكامر،  (الكــورت، 

Jerusalem Talents Center - TRIZ

مركز المواهب المقدسي
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شارع أبو عبيدة بن الجراح ,الشيخ جراح ,القدس

www.dartifl.org

Dar Al-Tifel Al-Arabi Organization (DTA)

02-6283251

darinfo@dartifl.org

02-6273477

تهــدف المؤسســة للعنايــة باليتيمــات والمحتاجــات مــن بنــات الشــعب الفلســطيين وتوفــر 

الحيــاة الكريمــة لهــن مــن خــال تأســيس مــدارس لتعليمــن وتثقيفهــن وتدريبهــن عــى 

االعتماد عى أنفســهن. تســعى المؤسســة يف مختلف أقســامها ومنشــآتها للمحافظة 

عــى الثقافــة العربيــة والــراث الشــعي الفلســطيين بمــا يف ذلــك مدرســة دار الطفــل 

العــريب والقســم الداخــي (مــزنل الفتيــات اليتيمــات) ودار إســعاف النشاشــيي للثقافــة 

والفنــون ومتحــف الــراث الشــعي الفلســطيين.

Dar Al-Tifel Al-Arabi Organization

مؤسسة دار الطفل العريب



38

القدس – بيت حنينا

www.jiss.ps

المدرسة الصناعية الثانوية - القدس

02-5833896

 iss@aoc-iss.org

02-5853860

تأسســت جمعيــة لجنــة اليتيــم العــريب يف حيفــا- فلســطين عام 1940 م، وأعيد تأسيســها 

يف مدينــي عمــان والقــدس عــام 1949 م. أســهمت الجمعيــة منــذ تأسيســها وبشــكل 

واضــح وممــزي يف دعــم القطــاع االجتماعــي التنمــوي األردين الفلســطيين مــن خــال 

العديــد مــن التدخــات التنمويــة ومنهــا تقديــم المســاعدات لعــدد مــن الجمعيــات الخريــة 

وطلبــة كليــات المجتمــع باإلضافــة إىل تأســيس الصناديــق التعليميــة وصناديــق المنــح. 

قامــت الجمعيــة بتأســيس المدرســة الصناعيــة الثانويــة يف القــدس عــام 1965 م لتوفــر 

فرصــة التعليــم المهــين للشــباب المقدســي.

جمعية لجنة اليتيم العريب

Arab Orphan Committee



39

شارع االصفهاين 13 عمارة الكالويت - القدس

www.nuralain.org

Nuralean Society جمعية نور العين للمكفوفين

02-6287584

nur_alean@hotmail.com

تأسســت جمعيــة نــور العيــن للمكفوفيــن يف العــام 2004 ومقرهــا القــدس. جمعيــة غــر 

ربحيــة مرخصــة ومســجلة أيضــا حســب القانــون الفلســطيين للمنظمــات األهليــة وذات 

هيئــة إداريــة منتخبــة مــن قبــل أعضــاء الهيئــة العامــة . هــي مؤسســة تعــى بشــؤون 

كافــة  يف  الفلســطيين  المجتمــع  يف  جــدًا  المهمشــة  الفئــات  إحــدى  المكفوفيــن 

المجــاالت العلميــة والربويــة واالجتماعيــة والثقافيــة والمهنيــة والرفيهيــة مــن كافــة 

األعمــار ومــن كا الجنســين. تســعى الجمعيــة إىل النهــوض بفئــة المكفوفيــن يف شــى 

المجــاالت العلميــة والثقافيــة واالجتماعيــة والمهنيــة.

Nural-Ean Society for the Blind & Visually Impaired

جمعية نور العين للمكفوفين وضعاف البصر
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Youth Development Department - YDD

02-2343352 

02-6564778

ydd@orienthouse.org

دائرة تنمية الشــباب هي إحدى دوائر جمعية الدراســات العربية الي تأسســت عام 1982. 

قــد بــادر المرحــوم فيصــل الحســيين إلنشــاء الدائــرة لخدمــة قطــاع الشــباب الفلســطيين 

الشــباب  تنميــة  دائــرة  أخــذت  المقدســية.  الهويــة  عــى  والحفــاظ  الصمــود  ســياق  يف 

زمــام المبــادرة وواصلــت عملهــا يف تشــجيع المؤسســات الرياديــة والمجتمــع المقدســي 

مــن خــال ضمــان رفــع قــدرات ومســاندة المؤسســات الشــبابية الفاعلــة مــن أجــل ضمــان 

االســتمرارية والصمــود، وضمــان القــدرة عــى الوصــول إىل الخدمــات األساســية للمجتمــع 

المقدســي، وضمــان والكفــاءة.

Youth Development Department (YDD)

دائرة تنمية الشباب 
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شارع اسعاف النشاشيي، الشيخ جراح، القدس

www.qafilah.org

Qafilah - قافلة

054-7265453

qafilah@yahoo.com

ــر اإلنتــاج الفــين، العمــل المســرحي، وعــروض الــدىم  مؤسســة ثقافيــة غــر ربحيــة لتطوي

وصناعتها. تأسســت يف مدينة القدس عام 1996. تمتلك المؤسســة أربعة برامج رئيســية 

تقــوم مــن خالهــا بتنفيــذ كافــة المشــاريع والعــروض الــي تقــوم عليهــا، وهــي: المســرح 

المتنقــل، المســرح المنصــة، المســرح الخشــبة، المســرح التفاعــي. حيــث صمــم كل برنامــج 

ليقــوم بتنفيــذ الجزئيــات المطلوبــة منــه بمــا يتــاءم مــع أهــداف المؤسســة ورؤيتهــا. تتمــزي 

ال تلــزم القافلــة بمــكان جغــرايف معيــن وال بطــرق العــرض التقليديــة لألعمــال الفنيــة 

والمســرحية، فهــي تملــك أدوات وإمكانيــات تمكنهــا مــن تنفيــذ العــروض واألعمــال الفنيــة 

والمســرحية يف األماكــن المفتوحــة والعامــة مــن خــال شــاحنتها المتنقلــة.

Qafilah

القافلة
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بيت حنينا - القدس

www.alrajaa.ps

Al Rajaa Academy

02-6733144

info@alrajaa.ps

02-6733144

جمعيــة الرجــاء للتنميــة والرياضــة هــي هيئــة أهليــة ذات نفــع عــام تختــص يف مجــال 

ذات  وغرهــا  واألنشــطة  والفعاليــات  الرامــج  مــن  مجموعــة  تقــدم  والرياضــة،  التنميــة 

الصلــة بثقافــة األطفــال واألجيــال الشــابة. أسســت الجمعيــة يف مدينــة القــدس عــام 

2016 بمبــادرة شــبابية حيــث تبنــت مجموعــة مــن الشــباب المقدســي فكــرة التأســيس 

رغبــة منهــم للمســاهمة يف تعزيــز ثقافــة األطفــال واألجيــال الشــابة وتنميــة مواهبهــم 

يف مراحــل مبكــرة للحفــاظ عــى هويتهــم الوطنيــة.

Al Rajaa Society for Development and Sports

جمعية الرجاء للتنمية والرياضة
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القدس

www.hilalalquds.net

نادي هال القدس

02-6274192

hilalalquds@gmail.com

يعتــر نــادي الهــال مــن أعــرق األندية الرياضية المقدســية تأســس عام 1972 يف القدس، 

يقــدم مختلــف أنــواع األلعــاب الرياضيــة مثــل تنــس طاولــة، كــرة قــدم، ماكمــة، كراتيــة، 

وفرقــة كشــافة والــي تعتــر مــن اعــرق وأفضــل الفــرق الكشــفية عــى مســتوى الوطــن.  

يركــز النــادي  يف نشــاطه العــام عــى تنميــة شــاملة لقــدرات الشــباب والفتيــات وإيجــاد 

الفــرص المناســبة لتطويــر قدراتهــم وتفعيــل مشــاركتهم يف التنميــة المجتمعيــة. يعمل 

النــادي عــى تنميــة الشــباب والفتيــات الفلســطينيين عــى أســس رياضيــة ســليمة.

Al-Quds Hilal Club

نادي هال القدس
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القدس، شارع الزهراء

www.pat.ps

األكاديمية الفلسطينية للموهوبين رياضيًا

02-5807159

Info@pat.ps

02-5807159

تأسســت األكاديميــة الفلســطينية للموهوبيــن رياضيــًا يف مدينــة القــدس عــام 2011، 

معطيــات  فرضتهــا  ضــرورة  للموهوبيــن  رياضيــة  أكاديميــة  إقامــة  فكــرة  كانــت  حيــث 

معانــاة المجتمــع المقدســي  مــن عراقيــل وممارســات االحتــال الظالمــة بحــق أطفــال 

المدينــة المقدســة مــن جهــة وغيــاب دور األنديــة باالهتمــام بهــذة الفئــة مــن جهــة أخــرى 

فتبنــت مجموعــة مــن الشــباب المقدســي فكــرة إقامة وتأســيس األكاديمية الفلســطينية 

مــن  مجموعــة  تكريــس  خــال  مــن  حقيقــة  إىل  الحلــم  ليتحــول  رياضيــًا.  للموهوبيــن 

المبــادىء والقيــم األساســية.

Palestinian Football Talents Academy

األكاديمية الفلسطينية للموهوبين كرويًا 
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ملتقى وجد للتطوع

0548812106

wajdvolunteers@gmail.com

ملتقــى وجــد للتطــوع هــو مجموعــة شــبابية تطوعيــة أسســه متطوعــون شــاركوا يف 

معســكرات تدريبيــة مكثفــة حيــث بــدؤوا بمجموعــة مــن االنشــطة والحمــات االجتماعية.  

مــن خالــه  ينتمــي  إنســانيا  التطــوع مفهومــًا شــموليًا  يصبــح مفهــوم  أن  إىل  يســعى 

الفــرد للمجتمــع وتوظيــف قدراتــه الكامنــة للخــر العــام. حيــث يطمــح إىل أن يخلــق واقــع 

تطوعــي خــّاق ومبــدع يســعى للوصــول ألرقــى خدمــات اجتماعيــة وإنســانية.

ملتقى وجد للتطوع

Wajd Volunteer Forum
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القدس، مركز نوتردام - القدس، مقابل الباب الجديد

www.caritasjr.org

02-6287574

caritas@caritasjr.org

02-6288421

هــي مؤسســة إنســانية تابعــة للكنيســة الكاثوليكيــة تعمــل يف األراضــي المقدســة منــذ 

تأسيســها عــام 1967 يف القــدس، وهــي عضــو يف منظمــة  كاريتــاس العالميــة. تتضمــن 

مشــاريعها يف المجــاالت الطبيــة، االجتماعيــة، الثقافيــة، والشــبابية يف كل مــن الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة. اهتمــت مؤسســة كاريتــاس القــدس بقضيــة إرشــاد وعــاج مدمــين 

الكحــول والمخــدرات والتوعيــة بأضــرار هــذه اآلفــة منــذ أواخــر الثمانينــات وازداد االهتمــام 

القــدس.  المخــدرات يف مدينــة  تفــي ظاهــرة تعاطــي  مــع  التســعينات  يف منتصــف 

قامــت مؤسســة كاريتــاس بتأســيس مركــز البلــدة القديمــة لإلرشــاد يف شــباط عــام 1999 

المتخصــص بإرشــاد مدمــين المخــدرات والكحــول.

Caritas Jerusalem

كاريتاس القدس





)CRDP( برنامج تنمية وصمود المجتمع يف المناطق “ج” والقدس الشرقية

والقــدس  »ج«  المنطقــة  يف  المقيميــن  الفلســطينيين  الحتياجــات  االســتجابة  إن 
الشــرقية تشــكل ضــرورة مــن أجــل رفاههــم وتنميتهــم االجتماعيــة. فاالســتجابة إىل 
احتياجــات الســكان تســاعد عــى تمكينهــم مــن تحقيــق هدفهــم األساســي يف الحفــاظ 
عــى مــوارد رزقهــم والبقــاء عــى أراضيهــم. تكتســب الطاقــة التنمويــة للمنطقــة »ج« 
أهميــة حاســمة لقــدرة الدولــة الفلســطينية عــى الحيــاة، والــي تعتــر ضــرورة يقــر بهــا 
عــدد مزايــد مــن األطــراف الفاعلــة، بمــا يف ذلــك الســلطة الفلســطينية واألمــم المتحــدة 
واالتحــاد األورويب ولجنــة تنســيق المســاعدات واللجنــة الرباعيــة. مــن هــذا المنطلــق تــم 
 (CRDP) تأســيس برنامــج تنميــة وصمــود المجتمــع يف المنطقــة »ج« والقــدس الشــرقية
عــام 2012 لاســتجابة للتحديــات الســائدة يف المنطقــة »ج« والقــدس الشــرقية. حيــث أن 
هــدف الرنامــج يتمثــل يف تمكيــن المجتمــع الفلســطيين مــن خــال الشــركاء األنســب 
يف التنفيــذ لاســتجابة والصمــود أمــام التهديــدات الــي تؤثــر عــى مــوارد رزقهــم وعــى 

أراضيهــم.

الشــرقية  والقــدس  »ج«  المنطقــة  يف  المجتمــع  وصمــود  تنميــة  برنامــج  تنفيــذ  يــأيت 
المتحــدة  األمــم  وبرنامــج  الفلســطينية  الحكومــة  بيــن  مثمــر  تعــاون  نتيجــة   (CRDP)
اإلنمايئ/برنامــج مســاعدة الشــعب الفلســطيين بتمويــل مــن حكومــات الســويد والنمســا 

والرنويــج.

تــم تنفيــذ أكــر مــن 110 مشــاريع خــال خمــس دورات برامجيــة، اســتثمر فيهــا مــا يزيــد 
الصحــة  و  كالتعليــم  مختلفــة  قطاعــات  عــى  توزعــت  أمريكــي  دوالر  مليــون   24 عــن 
و فــرص العمــل و الزراعــة و اإلنتاجيــة وســبل العيــش. وقــد كان لهــذه المشــاريع تأثــرًا 
كبــرًا عــى دعــم وتعزيــز وقــدرة المجتمعــات المحليــة المســتهدفة يف المنطقــة (ج) 
والقــدس الشــرقية عــى  الصمــود مــن حيــث توفــر ســبل معيشــية افضــل ألكــر مــن 90 

الــف فلســطيين.
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