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ن ي فلسـط�ي
ن

� MOVE جية مج وم�ن �ن �ب
الحركة من أجل التعلم والحياة





مؤسسة قادر للتنمية املجتمعية هي الجهة الوحيدة املعتمدة لإلرشاف والتدريب عىل 

منهجية وبرنامج MOVE يف فلسطني والدول العربية



MOVE فلسفة منهجية
برنامــج MOVE هــو فلســفة تقــوم عــى تحقيــق 

ــاة  ــاملة لحي ــاط الش ــة واألمن ــتقاللية والكرام االس

األفــراد ذوي اإلعاقــة وأرسهــم، مــن أجــل  تحســن 

ــال  ــن األطف ــة، ولتمك ــة الحركي ــارات الوظيفي امله

والبالغــن مــن ذوي اإلعاقــات الشــديدة واملركبــة 

ــار  مــن التحكــم يف حياتهــم والقــدرة عــى االختي

للوصــول إىل املشــاركة الفاعلــة يف البيت واملدرســة 

والعمــل والحيــاة االجتامعيــة.

تّوجــه مريــح ومبنــي عى منهجيــة تطويــر املهــارات الحركية . 1
واالعتــامد عــى النفس. 

التعليــم والعــالج . 2 تّوجــه متعــدد االتجاهــات يســتعمل 
عندمــا  لألطفــال  الوظيفيــة  االحتياجــات  مــع  للتعامــل 

بالغــن. يصبحــون 
متخصصــة . 3 أجهــزة  يســتخدم  األنظمــة  متعــدد  تّوجــه 

الفرديــة. األطفــال  الحتياجــات 

إن منهجيــة MOVE  ليســت عالجــاً بــل توجهــاً للتعلــم يســاعد 
ــوا  ــدة وأن يكون ــارات جدي ــم مه ــى تعل ــن ع ــال والبالغ األطف
جــزًء مــن مجتمعهــم العمــي برنامــج MOVE يزودنــا باإلطــار 

العــام لتعلــم املهــارات الحركيــة والتــي:

تناســب العمــر وتتالئــم مــع منــوذج االحتياجــات مــن أعــى 	 
ألســفل، وال تســتخدم الربامــج التطويريــة التقليديــة املبنيــة 
عــى تسلســل املهــارات املكتســبة كــام هــي عنــد األطفــال.

ــة لألفــراد كــام هــو الحــال 	  تعتــرب ذات قيمــة وفائــدة فوري
عندمــا يصبحــون بالغــن.

تعزز االتصال والتواصل مع املجتمع املحي.	 
تتــدرج من مســتوى املهــارات الفرديــة البســيطة إىل االعتامد 	 

الكامــل عــى النفــس و اإلدارة الذاتية.

“إن القـــدرة عـــىل الحركـــة هـــي اللبنـــة 

األساســـية يف بنـــاء الكرامـــة الشـــخصية”

د. ليندا بيدايب
MOVE مستحدثة برنامج





ملحة عن برنامـج
MOVE  

ــزة  ــة مرتك ــج MOVE منهجي ــتخدم برنام يس
برنامــج  لتطويــر  واألرسة  الشــخص  عــى 
الشــخص نفســه أو  حــريك فــردي، ويقــوم 
األرسة باملشــاركة يف تحديــد أهــداف الربنامــج 
الفــردي، وهــذا يعطيهــم حافــز أكــرب للعمــل 

ــج.  ــذا الربنام ــق ه وف

ــتخدم يف  ــي املس ــاج التدريب ــر املنه ــم تطوي ت
برنامــج MOVE ســنة 1980مــن قبــل د. ليندا 
بيــدايب وهــي معلمــة تعليــم خــاص، كنتيجــة 
ــم  ــن لديه ــالب الذي ــأن الط ــد ب ــعور متزاي لش
إعاقــات شــديدة ومركبــة مل يتعلمــوا املهــارات 
ــا لالســتفادة  ــي يحتاجونه ــة املهمــة الت الحركي
ويف  التعليميــة.  املناهــج  مــن  كي  بشــكل 
الحقيقــة أن الكثــر مــن األطفــال تخرجــوا مــن 
ــام  ــل م ــارات أق ــنة مبه ــر 22 س ــة بعم املدرس
ــر 3  ــوا املدرســة بعم ــا دخل ــم عندم كان لديه
ســنوات وهــذا ســببه التعقيــدات الثانويــة 

ــة. ــات الحركي الناتجــة عــن اإلعاق



لقــد توســع برنامــج MOVE منــذ نشــأته ليصبــح 
برنامجــن، برنامــج لألطفــال وبرنامــج للبالغــن وبذلــك 
 MOVE يخــدم جميــع األعــامر. يُســتخدم برنامــج
ــة. يف  ــم إىل 13 لغ ــداً وتُرج ــن 25 بل ــر م ــاً يف أك عاملي
مســتقلة    MOVE منهجيــة  أصبحــت   1999 عــام 

وانتــرت يف بريطانيــا وكذلــك يف أوروبــا. 

إن برنامــج MOVE هــو برنامج وظيفــي يجمع املعرفة 
ــن األشــخاص  ــام ميّك ــالج واألرسة، م ــم والع ــن التعلي م
الرضوريــة  املهــارات  اكتســاب  مــن  اإلعاقــة  ذوي 
للجلــوس والوقــوف واملــي. يجمــع الربنامــج ميكانيكية 
الجســم الطبيعيــة مــع عمليــة تعليميــة تــم تصميمهــا 
ملســاعدة األشــخاص ذوي اإلعاقــة لزيــادة قدرتهــم عى 
االعتــامد عــى أنفســهم، وبهــذه الطريقــة يســاعد عــى 
ــراد  ــع أف ــل جمي ــن قب ــزودة م ــات امل ــم الخدم تنظي

ــة. طاقــم العمــل حــول الفــرد ذوي اإلعاق

إن برنامــج MOVE يــزّود األفــراد باملهــارات 

األفــراد  يحتاجهــا  والتــي  األساســية  الحركيــة 

ــوي  ــر اللغ ــل التعب ــرى مث ــارات أخ ــر مه لتطوي

والعنايــة الذاتيــة وفــرص العمــل



من يستفيد من برنامج MOVE؟

مــن املمكــن تطبيــق برنامــج  MOVE يف األوقــات خــالل تأديــة 

ــق  ــن تطبي ــث ميك ــة، حي ــة االعتيادي ــاطاته اليومي ــان نش اإلنس

الربنامــج  يف املــدارس، واملراكــز التأهيليــة، والبيــت، و عــى نطــاق 

أوســع ضمــن املجتمــع املحــي.

يتعلــم كيفيــة  MOVE ألي شــخص مل  برنامــج  لقــد ُصمــم 

الجلــوس أو  الوقــوف أو  املــي يف الوقــت الــذي كان مــن 

ــة عــدم حصــول ذلــك فمــن  ــم ذلــك. ويف حال املفــروض أن يتعل

املحبــذ اســتخدام منهجيــة MOVE لتدريبــه عــى جميــع هــذه 

ــارات. امله

ــا  ــة  MOVE، أم ــن منهجي ــال االســتفادة م ــن لبعــض األطف ميك

األطفــال الذيــن لديهــم احتياجــات معقــدة، أو مشــاكل شــديدة 

ــوهات  ــكالت وتش ــة أو مش ــام هش ــوي، أو عظ ــاز الدم يف الجه

شــديدة يف العظــام فمــن الــرضوري حصولهــم عــى تقييــم طبــي 

ــج. ــاركتهم يف الربنام ــم أو مش ــل دخوله ــي قب عالج





إن الحركــة هــي حجــر األســاس لعمليــة التعلــم؛ نحــن نتعلم 
عــن طريــق استكشــاف العــامل مــن حولنــا. إنه مــن الطبيعي 
أن ال نأخــذ بعــن االعتبــار حــركات الجســم األساســية التــي 
يقــوم بهــا معظمنــا كل يــوم مثــل ضــم شــخص إىل صدرنــا، 
ــى  ــنا لألع ــع رأس ــى رف ــامم أو حت ــتخدام الح ــاب الس الذه
للنظــر مــن النافــذة، وغرهــا. وال نفكــر أن هــذه الحــركات 
البســيطة هــي مســتحيلة لكثــر مــن األشــخاص الذيــن 

ــة.  يعيشــون مأســورين يف فراشــهم أو كراســيهم املتحرك

إن برنامـج MOVE يسـاعد األطفـال والبالغـني عـىل حـد 
سـواء مـن الذيـن لديهـم إعاقـات شـديدة ومركبـة عـىل: 

للجلــوس  الالزمــة  املهــارات  مــن  قــدر  أكــرب  إكتســاب 
ــة  ــى الحرك ــدرة ع ــادة الق ــايل زي ــي، وبالت ــوف وامل والوق
ــادة  ــذات، لتحســن الوضــع الصحــي وزي واالعتــامد عــى ال
ــخصية. ــة الش ــن الكرام ــا يضم ــن مب ــع االخري ــال م االتص

ــال  ــة لألطف ــرص للحرك ــر ف ــو توف ــج ه ــدف الربنام إن ه
والبالغــن ذوي اإلعاقــة، وبالتــايل توســيع آفــاق العــامل مــن 
حولهــم وتحويلــه مــن بيئــة غــر مناســبة إىل بيئــة محفــزة 

ــارات. ــرص والخي ــة بالف ومليئ

MOVE  أهداف برنامـج



برنامــج MOVE هــو مثــرة العمــل الجامعــي 
لطاقــم العمــل الــذي يعمــل مــع األطفــال أو 
إلكتســاب  التعلــم  يســتطيعوا  حتــى  البالغــن 
املهــارات الحركيــة والعمــل عــى تعزيزهــا، والتــي 
تتيــح لهــم فرصــة التفاعــل يف الحيــاة ويف املجتمع.

يضــع برنامــج MOVE إطــار لعمل فريــق متعدد 
التخصصــات، ويعمــل عــى تجميــع وتنســيق 
عمــل األخصائــن مــع بعضهــم البعــض لتشــجيع 
املســتويات.  جميــع  عــى  الجامعــي  العمــل 
ــي  ــج MOVE يعط ــإن برنام ــة ف ــذه الطريق وبه
أهميــة متســاوية لــكل مــا يقــوم بــه كل شــخص 
ــن واألشــخاص  ــا أن املرب ــل. ومب ــم العم ــن طاق م
أنفســهم لديهــم أفضــل معرفــة عــن احتياجاتهــم 
فــإن برنامــج MOVE يضمــن مشــاركتهم الفاعلــة 
كباقــي أعضــاء الطاقــم العامــل يف تطويــر الربنامج 

ــغ.  ــردي للطفل/البال الف

يعترب برنامج MOVE ثورة 
يف تغيري عمليات التأهيل 

املستخدمة



MOVE  فوائد برنامـج

مينح األطفال أوالً وأخرياً الفرصة ألن يكونوا أطفاالً



منتصبة  وضعية  يف  الجلوس  تَعلُّم 
عى  معتمداً  املي  أو  والوقوف 
دعم  أو  أجهزة  مبساعدة  أو  الذات 
ما له فوائد صحية عديدة لألشخاص 

ذوي اإلعاقة، ومنها:
تدعم وظيفة األعضاء الداخلية 	 

للعمل بشكل أفضل.
تحسن التنفس والدورة الدموية 	 

والهضم.
الخلل 	  يف  التحكم  من  متّكن 

يزداد  ال  أن  بحيث  الجسدي 
سوًء.

لدى 	  العضالت  قدرة  تحسن 
يستطيعون  الذين  األشخاص 
فرصة  وتحسن  أوزانهم  حمل 
منو األطراف مبعدل أكرب من أي 

وقت مىض.
تخفف من حدة اإلعاقة وتقلل 	 

خلع  حدوث  إمكانية  من 
لألطراف.

عىل املستوى الصحي 

اإلعاقة  ذوي  األطفال  تشجيع 
ومساعدتهم عى املشاركة واالندماج مع 
أطفال من غر ذوي اإلعاقة. وعى املدى 
يشاركون  الذين  األطفال  فإن  البعيد، 
ذوي  األطفال  مع  بإيجابية  ويتفاعلون 
اإلعاقة  لديهم قدرة أعى للمساهمة يف 
تغير مفاهيم وتوجهات املجتمع املحي 
اتجاه األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل : 

التواصل 	  و  االتصال  قدرات  تطوير 
اللغوي  .

عى 	  والضغوطات  األعباء  تقليل 
األرسة.

تحسن القدرة عى اللعب.	 
زيادة احرتام الذات. 	 

ــع  ــام يحصــد برنامــج MOVE مناف بين
كثــرة للطفــل، يحقــق مبــدأ أســايس 
الطفــل  اســتقاللية  يتمثــل يف زيــادة 
واعتــامده عــى ذاتــه بشــكل أكــرب، 
ومتتعــه بصحــة جيــدة، فــإن هــذا يقلــل 

ــه. ــن أرست ــط ع ــبء والضغ الع

قادراً 	  اإلعاقة   ذو  الطفل  أصبح  كلام 
يعيش  الذي  املحيط  يف  الحركة  عى 
ذاته  عى  معتمداً  أصبح  كلام  فيه، 
وشعر باالندماج املجتمعي هو بشكل 

أسايس وكذلك أفراد أرسته.
الوقت 	  من  تقلل  الطفل  حركة 

املستخدم للعناية الروتينية بالشخص 
لـ  الحاالت  بعض  يف  تصل  أن  )ميكن 

10 ساعات يف اليوم(
االعتناء بالشخص ذو اإلعاقة من قبل 	 

عندما  أقل  يصبح  أن  ميكن  األرسة  
الطفل  لحمل  هناك رضورة  يكون  ال 
أو مساعدة البالغ يف صعود أو نزول 

الدرج يف منزله.
وميّكن 	  الذات،  عى  االعتامد  تحسن 

للرتكيز  أكر  وقت  امتالك  من  األرسة 
مثالً  أخرى،  أرسية  نشاطات  عى 
استخدام  الطفل  باستطاعة  كان  إذا 
األرسة  ذهاب  فإن  لوحده،  الحامم 

ملطعم ما يصبح خيار وارد وسهل.

عىل مستوى الحياة االجتامعية 
واألرسية 

عىل مستوى الحركة 



برنامـج  MOVE يف فلسطني

ــال  ــن يف مج ــن األخصائي ــة م ــود مجموع ــالل جه ــن خ ــام 2007 م ــر الع ــطن يف أواخ ــج MOVE يف فلس ــس برنام تأس
التأهيــل، مبســاعدة املؤسســة اإليطاليــة AISPO وبدعــم وتشــجيع مــن  الوكالــة االيطاليــة للتعــاون االمنــايئ يف القــدس. 
كان للمؤسســن هــمٌّ واحــد وهــو مســاعدة األطفــال الذيــن يعانــون مــن إعاقــات شــديدة ومتعــددة ومســاعدة أرسهــم 

ملواجهــة الظــروف املعيشــية الصعبــة يف بيوتهــم.

ضمــن املرحلــة التأسيســية تــم تنظيــم دورة متخصصــة هدفها اســتعراض منهجيــة MOVE وكيفيــة اســتخدام وتطبيق هذا 
الربنامــج، حيــث قامــت املدربــة الدوليــة كريســتن شــو مــن مؤسســة  The MOVE Partnershipومقرهــا يف بريطانيــا 
ــص املشــاركون إىل  بتنفيذهــا والتــي تضمنــت تحليــل املشــاركن ملوامئــة هــذه املنهجيــة للواقــع الفلســطيني. حيــث خلُ
كونهــا مالمئــة متامــاً، وخصوصــاً ألهميــة عنــر مشــاركة األرسة واألم بالــذات يف عمليــة التدريــب وبنــاء الخطــط العالجيــة، 
وهــو األمــر األســايس يف عمليــة بنــاء املعرفــة حــول كيفيــة تعامــل األرسة مــع طفلهــا أو الشــخص البالــغ وتدريبــه عــى 

تعزيــز قدراتــه الحركيــة والحياتيــة اليوميــة.

ــل وتدريــب يومــي  ــي عــى أســاس مركــز تأهي ــه يف فلســطن،  بُن ــذاء ب ــادر االحت ــأت مؤسســة ق ــذي ارت إن النمــوذج ال
يقــدم خدمــات التدريــب اليومــي لألطفــال واألمهــات مــن خــالل مامرســة مهــارات الحيــاة اليوميــة الحركيــة واالجتامعيــة 
والتعلميــة، إضافــة ألنشــطة اجتامعيــة جامعيــة ملــدة ال تقــل عــن 5 ســاعات يوميــاً عــى مــدار ســتة أيــام يف األســبوع.



أهمية برنامـج  MOVE يف 
فلسطن

اإلعاقــات 	  ذوي  لألطفــال  املقدمــة  الخدمــات  لتعزيــز 
. الشــديدة 

لتحسن نوعية حياة األطفال ذوي اإلعاقات الشديدة.	 
الحاجــة املاســة ملنهجيــة متقدمــة يف تأهيــل ذوي اإلعاقات 	 

الشــديدة مــن خــالل توفــر خدمــات نهاريــة عــى مســتوى 
ــع املحي. املجتم

الحاجــة لخدمــة لديهــا القابليــة واالمكانيــة لتحمــل نفقتها، 	 
وأيضــاً مناســبة وســهلة الوصــول إليهــا يف املجتمــع املحــي، 
ــب  ــن وتدري ــة يف متك ــودة عالي ــات ذات ج ــم خدم واأله

األطفــال وأرسهــم عــى املشــاركة .
ــف 	  ــن املختصــن يف مختل ــدرات املهني ــع ق الحاجــة إىل رف

ــع  ــل م ــة التعام ــة األهــل حــول كيفي التخصصــات، وتوعي
ــديدة. ــات الش ــال ذوي اإلعاق األطف

ــة 	  ــنوات الثامني ــالل الس ــا خ ــم تجريبه ــة ت ــذه املنهجي ه
ــتوى  ــى مس ــطينية ع ــربات فلس ــا خ ــك فيه ــة ومتتل املاضي

ــب. ــق والتدري ــة يف التطبي ــن املهني ــاٍل م ع





تطور منهجية MOVE يف فلسطن
يف العام 2009 وقعت مؤسسة قادر اتفاقية تعاون ورشاكة مع مؤسسة MOVE Europe الربيطانية لبدء نر وترويج منهجية 
وبرنامج MOVE يف فلسطن، حيث تم توفر املنهاج واألدوات التقييمية ومناذج الخطط الفردية الخاصة باملنهجية من قبل الركاء 
املستخدمة يف  املصطلحات  تقييمه ومراجعته من حيث  العربية، وتم  للغة   MOVE دليل  ترجمة واعتامد  الربيطانين، فتمت 

فلسطن يف موضوع اإلعاقة والتأهيل، وبعد طباعة الدليل متت مراجعته من قبل أخصائين عى ثالث مراحل.

العريب يف  االرثودوكيس  امللجأ  بداخلهام وهام  املنهجية  وتطبيق هذه  بالعمل مع مؤسستن العتامد  قادر  وقامت مؤسسة  كام 
العيزرية وبيت الطفل يسوع يف بيت لحم وكالهام يستقبالن األطفال املحولن من قبل  وزارة التنمية االجتامعية وتقدمان خدمات 
لألطفال ذوي اإلعاقات الشديدة، حيث تم تدريب الطواقم املتخصصة عى املنهجية وتم تزويد هذه املراكز باألجهزة املستخدمة 

يف تدريب األطفال عى املنهجية. 

مع نهاية العام 2009 قامت مؤسسة قادر بالبدء يف تعميم املنهجية يف فلسطن بهدف تعزيز وعي املؤسسات واملختصن حول 
املنهجية، كام قامت املؤسسة وضمن عملها يف تعميم منوذج تنموي مجتمعي لتعزيز دور عمل الهيئات املحلية الفلسطينية يف 
اإلعاقات  األطفال ذوي  املنهجية يف خدمة  لتبني هذه  كان  لهم. حيث  أساسية  اإلعاقة وتقديم خدمات  األشخاص ذوي  خدمة 
الشديدة من خالل تطبيق هذه  املنهجية أثر كبر عى تحسن نوعية حياتهم وتقدمهم الحريك والتطوري، حيث تم العمل باملنهجية 
يف خمس بلديات نجحت واستمرت يف تقديم هذه الخدمة منذ العام 2009 حتى وقتنا هذا من خالل مراكزها املجتمعية يف الخليل 

وبيت لحم وأريحا.

خالل األعوام  السبعة املاضية قامت مؤسسة قادر بتأهيل عدد كاٍف من املدربن الوطنين عى املنهجية من قبل املدربة الدولية، 
وتقوم عى تعميم ونر املنهجية يف فلسطن واملنطقة العربية، باإلضافة إىل تعريب املنهاج واألدوات املختلفة. كام تقوم بتزويد 

املؤسسات واألخصائين الذين يعتمدون منهجية MOVE بجميع املصادر الفنية واإلرشافية الالزمة.

يف العام 2016 قامت املؤسسة بتوقيع اتفاقيات تعاون خاصة مع جامعات فلسطينية )جامعة بيت لحم وجامعة القدس( الدماج 
املنهجية ضمن منهاج التدريس حول االطار النظري والعمي  ملنهجية MOVE لطلبة أقسام العالج الطبيعي والعالج الوظيفي، كام 
وتم توفر تدريب عمي للطلبة يف املؤسسات التي تطبق منهجية MOVE بهدف تأهيل األخصائين من هذه التخصصات الستخدام 
املنهجية. كام ووقعت املؤسسة خالل العام 2016 مع  رشكائها The MOVE Partnership اتفاقية دامئة  تعطيها الحق الحري 

لنر وتعميم منهجية MOVE عى املستوى الوطني وحق النر غر الحري عى املستوى اإلقليمي واملنطقة العربية.
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مؤسســة قــادر للتنميــة املجتمعيــة هــي مؤسســة أهليــة فلســطينية غــر ربحيــة ومســتقلة، تهــدف إىل تعزيــز  املواطنــة 

ــام  ــذ تأسيســها يف الع ــاة. ومن ــة مناحــي الحي ــة يف فلســطن يف كاف ــة لألشــخاص ذوي اإلعاق ــة واملشــاركة الحقيقي الكامل

2008، أخــذت املؤسســة عــل عاتقهــا مســؤولية معالجــة قضيــة اإلعاقــة مــن منظــور حقوقــي، فتبنــت نهجــاً قامئــاً عــى 

الحقــوق يف معالجــة مختلــف القضايــا املتعلقــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

تطمــح قــادر إىل أن يتمتــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف فلســطن باملواطنــة الكاملــة واملشــاركة الحقيقيــة يف كافــة مناحــي 

ــج  ــج يف دم ــق أفضــل النتائ ــن تحقي ــة م ــاذج وسياســات متَّكــن األطــراف ذات العالق ــام تســعى إىل إيجــاد من ــاة، ك الحي

ــة واملســاواة. ــادئ العدال األشــخاص ذوي اإلعاقــة وفــق حقوقهــم الوطنيــة والدوليــة ومب

مؤسسة قادر للتنمية املجتمعية



مؤسســة قــادر للتنميــة املجتمعيــة هــي  الجهة الرســمية املســؤولة 

عــن ترويــج ونــر منهجية MOVE يف فلســطني



This Brochure has been funded by the Italian Agency for Development Cooperation within the Project “IN-DEPTH: Inclusive Development 
in Education, Protection and Health” AID 010350 /AISPO/TOC, Implemented by the Italian Association for Solidarity among People – 

AISPO in partnership with QADER for Community Development

The views expressed in this publication are those of the authors and do not necessarily reflects the views or policies of the Italian Agency for 
Development Cooperation.  The Italian Agency for Development Cooperation is not responsible for any inaccurate or libelous information, 

or for the erroneous use of information.

Funded By/املمول من

 ،AID01350/AISPO/TOC   :ضمــن مــروع   »التنميــة الشــاملة يف التعليــم والحاميــة والصحــة« مــروع  رقــم AICS - تــم متويــل طباعــة هــذه النــرة مــن قبــل الوكالــة االيطاليــة للتعــاون االمنــايئ

املنفــذ مــن قبــل  املؤسســة األيطاليــة للتضامــن مــا بــن الشــعوب بالراكــة مــع مؤسســة قــادر للتنميــة املجتمعيــة 

 

تقــع مســؤولية مــا ورد يف النــرة عــى معديهــا ومنفــذي املــروع، وهــو ال يعكــس بالــرضورة وجهــة نظــر الوكالــة االيطاليــة للتعــاون االمنــايئ. إن الوكالــة االيطاليــة للتعــاون االمنــايئ ال تتحمــل مســؤولية 

أيــة معلومــات خاطئــة أو أي اســتخدام غــر دقيــق للمعلمومــات يف هــذه النــرة.

Implemented by /تنفيذ

AICS- Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo
Sede di Gerusalemme
Mujeer Eddin Street, 2
Sheikh Jarrah- Jerusalem
Tel: +972 (0) 2 532 74 47
Fax: +972 (0) 2 532 29 04
Website: www.itcoop-jer.org





شارع الجمعية األنطوانية، صندوق بريد: 246

بيت لحم، فلسطني، تلفاكس: 2749767 )2( 970+

www.qader.prg - info@qader.org

حقوق الطبع محفوظة، مؤسسة قادر للتنمية املجتمعية © 2017 


