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برنامج القدس 
إلعمار البلدات 

القديمة

حماية للهوية وتعزيزًا للصمود 



مؤسســــة أهليــــة غيــــر ربحيــــة، وهــــي واحــــدة مــــن أكبــــر المؤسســــات 
العاملــــة فــــي فلســــطين ومخيمــــات الشــــتات فــــي لبنــــان. تأسســــت 
ــخصيات  ــن الشــ ــة مــ ــادرة مجموعــ ــام 1983 بمبــ ــي العــ ــف فــ ــي جنيــ فــ
االقتصاديــــة والفكريــــة الفلســــطينية والعربيــة بهــــدف تمكيــن اإلنسان 
ــائر  ــة وســ ــة والديمقراطيــ ــم الحريــ ــة وقيــ ــز الهويــ ــطيني، وتعزيــ الفلســ
القيــــم اإلنسانية، مــــع الحفــــاظ علــــى المــــوروث الثقافــــي والحضــــاري، 
ــر  ــال، وتوفيــ ــاء واألطفــ ــباب والنســ ــة للشــ ــات اإلبداعي وإطــاق الطاقــ
الفــــرص المتكافئــــة لمختلــــف شــــرائح المجتمــــع الفلســــطيني لتفعيــل 

هــــذه القــــدرات بتميــــز وإبــــداع فــــي مواجهــــة أحلــــك الظــــروف. 

التعــــاون تامــــس حيــــاة أكثــــر مــــن مليــــون فلســــطيني ســــنويًا، حيــــث 
اســتثمرت منــذ تأسيســها مــا قيمتــه 642 مليــون دوالر فــي مجــاالت: 
التعليــم، والثقافــة، والتنميــة المجتمعيــة، بمــا فيهــا الصحــة والزراعــة 
والمســــاعدات اإلنسانية الطارئــــة، وتمكيــــن الشــــباب، ورعايــــة األيتــــام، 

وإعمــــار البلــــدات القديمــة، والمتحــــف الفلســطيني.

التعاون 

في روضة الورود- القدس، تم ترميم المبنى في 2016



 

تأســس البرنامــج عــام 1994 للحفــاظ علــى تــراث البلــدة 
قائمــة  علــى  أدرجــت  التــي  القــدس  فــي  القديمــة 
عــام 1982. وقــد أســس  العالمــي  للتــراث  اليونســكو 
الهويــة  حمايــة  رئيســيين،  هدفيــن  ليخــدم  البرنامــج 
ــا.  ــة ودعــم صمــود أهله ــة الفلســطينية للمدين الثقافي
ثــم توســع البرنامــج الحقــًا ليشــمل مدنــًا فلســطينية 
ــى  ــة عل ــدة القديمــة فــي نابلــس وعراب ــل: البل أخــرى مث
التوالــي وليحتــوي علــى نشــاطات أخــرى حولتــه لبرنامــج 
متكامــل يجمــع مــا بيــن الترميــم والتوعيــة والتدريــب 

والتوثيــق. 

برنامج القدس 
إلعمار البلدات 

القديمة

نعمــل فــي البلــدة القديمــة فــي القــدس والمناطــق 
المحيطــة بأســوارها، إضافــة الــى نابلــس وعرابــة. 
هــذا ونخطــط للتوســع نحــو مــدن شــمال الضفــة 

الغربيــة كجنيــن وطولكــرم فــي 2017/ 2018.

مناطق 
عملنا

دار األيتام اإلسامية في القدس- تم ترميم المبنى عام 2004دار األيتام اإلسامية في القدس- تم ترميم المبنى عام 2004



حــاز البرنامــج علــى جائــزة اآلغــا خــان للعمــارة عــام 2004 
عــن عملــه فــي إحيــاء البلــدة القديمــة فــي القــدس، 
وجائــزة لقــاء التميــز واإلبــداع )للمقــاول الفلســطيني( 
ألحســن مشــروع فــي القــدس للعــام 2016 عــن مشــروع 
ترميــم منــزل الشــهابي الــذي أصبــح مقــرًا  لمعهــد إدوارد 

ــي للموســيقى. ســعيد الوطن

الجوائز
لقـــد مكنتنـــا تجربتنـــا الطويلة أن 
نكـــون بيتـــًا للخبـــرة، نقـــدم مـــن 
لمشـــاكل  ذكيـــة  حلـــواًل  خالـــه 
فـــي  نســـاهم  فنحـــن  معقـــدة، 
توفير بيئـــة حاضنة ألبنـــاء وبنات 
شـــعبنا ليتمكنوا من المســـاهمة 
فـــي  المســـتدامة  التنميـــة  فـــي 
بحشـــد  نقـــوم  كمـــا  فلســـطين. 
األمـــوال لتنفيـــذ مشـــاريع تمس 
مـــن  وتنبـــع  اليوميـــة  الحيـــاة 
االحتياجـــات األساســـية لســـكان 

فـــي  القديمـــة  البلـــدات  وزوار 
فلســـطين. فمـــن خـــال حمايـــة 
التـــراث الثقافي المعمـــاري  في 
البلـــدات القديمـــة نســـاهم فـــي 
دعـــم صمـــود شـــعبنا مـــن خال 
توفير شـــبكة من المراكز الثقافية 
واالجتماعيـــة والتعليمية، وتوفير 
العائـــات   مـــن  للعديـــد  الدخـــل 
العاملـــة  األيـــدي  تشـــغيل  عبـــر 

المحليـــة.   المـــواد  واســـتخدام 

طبيعة 
عملنا

في مدرسة وروضة الهدى في القدس. تم ترميم المبنى عام 2006جائزة اآلغا خان



 

 

 

 

 

 

نقـــوم بترميـــم المبانـــي التاريخيـــة 
فـــي البلـــدات القديمة مســـتندين 
إلـــى المعرفـــة المحليـــة التقليدية، 
والمعاييـــر الدوليـــة فـــي الترميـــم. 
المســـاكن  بترميـــم  نقـــوم  حيـــث 
واألحواش المأهولـــة وتوفير أخرى 
لمـــن يـــود الســـكن فـــي البلـــدات 
بتطويـــع  نقـــوم  كمـــا  القديمـــة، 
المبانـــي العامـــة لتخـــدم وظائـــف 
جديـــدة تســـد احتياجـــات المجتمـــع 
والمـــدارس،  الثقافيـــة،  كالمراكـــز 
االجتماعية،  والخدمات  والعيادات، 
والمرافـــق االقتصادية. األمر الذي 
مســـتخدمي  علـــى  بالنفـــع  يعـــود 
المبانـــي، ويمتد أثـــره ليوفر مصدر 

العمـــال  مـــن  للعديـــد  دخـــل 
المـــواد  ومصّنعـــي  المحلييـــن 

المحليـــة.

ونجمــــــل تاليــــــًا بأرقــــــام نتائـــج 
عملنــــــا فــــــي الترميـــم: 

ترميم 820 وحدة سكنية	 

عمـــل 	  يـــوم   275,000 توفيـــر 
دوالر  مليـــون   47 وحوالـــي 
الترميـــم أعمـــال  مـــن  كدخـــل 

ترميـــم 72 مقر لمؤسســـات 	 
محليـــة تخـــدم مـــا يزيـــد عـــن 

مســـتفيد  100،000

الترميم

المتحف اإلسامي في الحرم الشريف. تم ترميم المبنى عام 2005 عيادة مستشفى سانت جون للعيون في القدس- تم ترميم المبنى عام 2016



More than 1,500 
participants

Around 105 
workshops and 
activities

Eight audiovisual 
productions

Our accomplishments 
in this area include

العشـــرين  الســـنوات  فـــي 
بنـــاء  اســـتطعنا  الماضيـــة 
شـــراكات قوية مـــع المجتمع 
المحيـــط فـــي البلـــدات التـــي 
عملنـــا ومـــا زلنا نعمـــل فيها. 
المؤسســـات  مـــع  وبالـــذات 
نصمـــم  بحيـــث  القاعديـــة 
ونشـــاطات  مشـــاريع  وننفـــذ 
مشـــتركة تعزز شـــعور التقدير 
المعمـــاري  للتـــراث  والحـــب 
في فلســـطين وتســـاهم في 

المجتمعيـــة.  التنميـــة 

ونجمل تاليـــًا باألرقام أهـــم مخرجات 
المشـــاركة  مجـــال  فـــي  عملنـــا 

: لمجتمعيـــة ا

أكثر من 1500 مشارك/ة	 

أكثر من 105  نشاطات 	 

إنتاج 8 مواد سمعية بصرية	 

المشــاركـة 
المجتمعية

نشاط توعوي مع األطفال بالشراكة مع مركز مسار الثقافي في القدس- 2016مدخل سوق القطانين في القدس- تم ترميم الموقع عام 2005



 

 

 

 

بناء 
القدرات

المهتميـــن/ البرنامـــج  يســـتهدف 
مجـــال  فـــي  والعامليـــن/ات  ات 
الترميـــم بمختلـــف تخصصاتهـــم. 
بأشـــكاله  التدريـــب  خـــال  مـــن 
المختلفـــة  حيـــث  نقـــوم  بتدريب 
الخريجيـــن/ات الجدد فـــي مكاتبنا ، 
والمهنييـــن في ورشـــات الترميم.  
القصيـــرة  الـــدورات  خـــال  ومـــن 
المتخصصـــة نتيح المجـــال للتركيز 
علـــى موضوعـــات تصب مباشـــرة 
فـــي تفاصيـــل الترميـــم واإلعمار، 
أمـــا مـــن خـــال الـــدورات الطويلة 
للمشـــاركين  فنقـــدم  والرئيســـية 
للتعـــرف  الفرصـــة  والمشـــاركات 
علـــى الجوانـــب النظريـــة والعملية 

المتعلقـــة بترميـــم وإدارة المبانـــي 
والمواقـــع التاريخيـــة كافـــة. وفـــي 
هـــذا اإلطـــار قمنا ببناء شـــراكة مع 
منظمـــة االيكـــروم )المركـــز الدولي 
الممتلـــكات  وترميـــم  لصـــون 
الثقافيـــة(  طورنا من خالها مناهج 
المدربين/ات  واســـتقدام  التدريـــب 
عنـــد الحاجة.  ونجمـــل تاليًا باألرقام  

أوجـــه هذا النشـــاط:

55 متدربا على رأس العمل	 

تنظيم حوالـــي 60 دورة تدريبية 	 
 500 تدريـــب  خالهـــا  مـــن  تـــم 

مشـــارك/ة 

يشـــمل عملنا بنـــاء قواعد بيانات 
دقيقـــة ومفصلة ومرتبطة بنظم 
المعلومـــات الجغرافيـــة للبلدات 
التـــي نعمـــل فيهـــا، وقـــد قمنـــا 
باســـتخدام هـــذه القواعـــد لبنـــاء 
خطط إلحيـــاء  البلـــدات القديمة 
حيـــث  ونابلـــس  القـــدس  فـــي 
كونت أســـس عملنا هنـــاك. كما 
نقوم بنشـــر الكتب والمنشورات 
التعريفية حـــول التراث المعماري 

في فلســـطين بشـــكل دوري.

وفيمـــا يلي إجمـــال بأرقـــام لنتائج 
عملنـــا في هـــذا المجال: 

قاعدتا بيانات	 

مخططا إحياء	 

إنتاج 8 مطبوعات	 

المعلومات 
والتوثيق

خارطة معلومات جغرافية للمعالم في البلدة القديمة في القدسخال ورشة تدريب على ترميم الشبابيك واألبواب الخشبية-2015



بيت عائلة أبو عيد
يستعيد مالمحه
تبتســـم ميّســـر غـــازي أبـــو عيد 
وهـــي تتنّقـــل مـــا بيـــن الغرف 
الـــذي  البيـــت  فـــي  المرّممـــة 
قطنتـــه 53 عامـــًا ورّبـــت فيـــه 
ثمانيـــة أوالد وابنتيـــن،  منـــزل 
الزمـــن. بفعـــل  يتداعـــى  كان 
وســـعادتنا  "ذكرياتـــي  تقـــول: 
هـــي اآلن أكثـــر حفظـــًا  حيـــث 
يمكننـــي اســـتحضار اللحظـــات 
التـــي كان يلمس ابنـــي وجهي 
ليقـــارن التشـــابه بيـــن عيوننـــا 
ال  ألمـــًا  مســـتذكرة  وأنفينـــا". 

يمحـــي مرتبط بمـــوت ابنها 
 21 الــــ  عمـــر  فـــي  موســـى 
بطلـــق قاتـــل من الشـــرطة 
اإلســـرائيلّية بينما كان عائًدا 
إلـــى البيت مـــن العمل وهو 
الموســـيقى  إلـــى  يســـتمع 
الكاســـيتات  مســـّجل  مـــن 
الخاّص بـــه. اآلن لقد أصبح 
الحفـــاظ على  مـــن الســـهل 
وضمـــان  جميلـــة  ذكريـــات 
مســـتقبل أفضـــل لألحفـــاد 

بترميـــم  هـــذا البيـــت.



Taawon
taawon.org/ocjrp
Facebook.com/TaawonPalestine
twitter.com/TaawonPalestine
Youtube.com/TaawonPalestine

rdcteam@jwelfare.org

301  97022415130

21  + 96265850600


