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 جمعية الرواد في سطور ... 

 

وسجلت لدى وزارة الداخلية  1998 في العاموالفنون تأسست جمعية مركز الرواد للثقافة 

وحصلت على   (BL-360-CU)بموجب رقم  2003الفلسطينية  كمؤسسة غير ربحية في شهر آب 

 ( .B/100/2009/239ترخيص من وزارة الثقافة بموجب رقم )

الرواد مركز ديناميكي ، مجتمعي ، لتنمية قدرات الطفل والمراة مستهدفا السلوك والمعرفة 

 والتصورات والممارسات عبر وسائل جميلة ال عنفيه 

 فلسفة الرواد : 

 رواد للحياة  ، رواد للتغيير

 ر . رواد من أجل الحياة رواد من أجل التغيي

 رواد بيت لالمل والحلم والخيال واإلبداع 

 كل شخص صانع تغيير من أجلة مجتمع فلسطيني أفضل

 



 

 إنتخاب مجلس إدارة جديد لجمعية الرواد 

 مقر في والفنون للثقافة لروادا لجمعية العامة الهيئة عقدت - 2016في السابع من تشرين االول 

 أبو أزهار انتخاب تم حيث جديدة، إدارية هيئة النتخاب لألعضاء اجتماعا عايدة مخيم في الجمعية

 ابراهيم للسر، أمينا   صوي ابو خضر الهيئة، لرئيس نائبا الخطيب وليد االدارية، للهيئة رئيسا   سرور

 عودة عطا سمير ، قمصية مازن اليمني، هالة من كل وعضوية للصندوق، أمينا   سرور ابو

 واقرارهما والمالي االداري التقريرين الى االستماع تم أن بعد قراطيديم جو في االنتخابات وجرت

 الترشيح باب فتح ذلك اثر وعلى استقاالتهم، السابقة اإلدارية الهيئة أعضاء وتقديم العامة، الهيئة من

 . الداخلية وزارة عن ممثل بإشراف

 وبناء تطوير في ساهمت والتي السابقة اإلدارية الهيئة جهود المنتخبة اإلدارية الهيئة أعضاء وثمن

 الجمعية عليها أسست التي األهداف يخدم لما سعيا   السابقة الهيئة مسيرة مواصلة مؤكدين الجمعية،

 .المحلي المجتمع لخدمة

 

 



 

  والفنون الثقافة مجاالت في تعاون إتفاقيةتوقيع 

  الرواد وبلدية الزرقاء  جمعية بين

 يوم الهاشمية االردنية المملكة في البلدية مقر في الزرقاء وبلدية والفنون للثقافة الرواد جمعية وقعت

 المومني عماد المهندس الزرقاء بلدية رئيس بحضور وذلك الجانبين بين تعاون اقيةاتف االربعاء امس

 بلدية في التنمية وحدة ومدير سرور ابو الفتاح عبد الدكتور والفنون للثقافة الرواد جمعية عام ومدير

 . الكردي رئبال الرواد لجمعية التنفيذي والمدير الزواهرة محمد المهندس الزرقاء

 ولتبادل الجانبين بين المشترك العمل وترسيخ والتضامن للتعاون إطار بمثابة اإلتفاقية هذه وتاتي

 وتنمية وتطوير ، والرياضية واالكاديمية والصحية والفنية الثقافية المجاالت في والمعلومات الخبرات

 . والتقنية اإلدارية للنواحي باالضافة واالجتماعية التضامنية االنشطة

 والفني والثقافي الشبابي االطار في خاصة المتبادلة الزيارات وتسهيل تشجيع إلى الطرفان ويسعى

 . العربية والقيم والثقافة للتراث أفضل لتعريف تحقيقا

 اواصر وعمق الطيبة العالقات ان سرور ابو الفتاح عبد الدكتور الرواد جمعية عام مدير قال جهته من

 حين في.  المشترك والتعاون التطوير عملية تسهل واألردني الفلسطيني الشعبين بين والتآخي التعاون

 الثنائي والتعاون التبادل تشجع التي الشراكة بهذه المومني عماد المهندس الزرقاء بلدية رئيس رحب

 . العربية الشعوب بين التضامن لتعزيز وتهدف العربي العمل إثراء في تساهم عديدة مجاالت في

 

 



 

 عايدة مخيم في الملونة الحارة مبادرة تنفذ الرواد

 مخيم في الملونة الحارات مبادرات من الثالث الجزء والفنون للثقافة الرواد جمعية متطوعي نفذ 

 من العشرات بمشاركة وذلك ، المخيم حارات من جديدة حارة وتلوين تزيين خالل من عايدة

 . الحارة هاليوأ المتطوعين

 في سيما ال وتجميلها، المخيم لحارات والبيئي الصحي الوضع ضبط لمحاولة المبادرة هذه وتهدف

 العوائق إلزالة الفكرة هذه فتبلورت يومي، بشكل االحتالل ممارسات من المخيم له يتعرض ما ظل

 .وأجمل أفضل لتصبح وتجميلها المخيم وأزقة شوارع وترتيب وتنظيف الممرات من

 الجدران، على للرسم األلوان استخدام هذه المبادرة إلىمتطوعي الرواد من خالل  لجأ ذلك، ولتحقيق

 وإعادة وغيرها خشبية قطع من مستعملة غير المخيم حارات في موجودة مواد من االستفادة ومحاولة

 سكان يزرعها صغيرة، وأشجار لورود أماكن تأهيل إلى إضافة مختلفة، بأشكال وتدويرها تشكيلها

 .والمشاركة التفاعل من جوا يخلق ما بأنفسهم، الحارات هذه

 أماكن إليجاد واألطفال الشباب بمشاركة المخيم في ملونة صحية بحارة الخروج الى المبادرة وتهدف

 والزراعة الملون والطالء اليدوية األعمال باستخدام داخله، والنساء والشباب لألطفال صحية

 للحارات الفكرة ونقل الحارة، وسكان األطفال ونفسيات سلوكيات لتحسين والتنظيف، والتمديدات

 . القريبة والمواقع

إال  لرمزيتها نظرا المخيم جدران على الرسم فكرة تقبل عدم من البداية في المتطوعين تخوف ورغم

 األطفال وخاصة ،الحارة هذه سكان من ومشاركة ترحيبا ولقيت ورؤيتها لهدفها نظرا نجحتان الفكرة 

  .عنهم تعبر رسومات المتطوعين، مع رسموا، اللذين

 



 

 

 عايدة مخيم في وتستقبلهم النروجيين شركائها بزيارة تحتفي الرواد

 يمثلون شخصا 40 من مكونا نرويجيا فداو عايدة، مخيم في والفنون للثقافة الرواد جمعية استقبلت

 الهيئة رئيسة استقبالهم في كان و نرويجية، مدارس لستة تدريسية هيئة واعضاء وطالبات طالبا

 باالضافة الموظفين وطاقم الكردي رئبال التنفيذي والمدير سرور ابو أزهار الرواد لجمعية اإلدارية

 .والمتطوعين الفنية الفرق العضاء

 الطالب واطالع المدارس وهذه الرواد جمعية بين الشراكة لتوطيد النرويجي الوفد هذا زيارة وتأتي

 وبناء التعاون و العالقات توطيد و الفلسطينية االوضاع على المدارس هذه في التدريسية والهيئة

 .الشعبين بين الجسور

 و والفنية، الثقافية االنشطة و الفعاليات من حافل برنامج ضمن عايدة مخيم في الوفد استضافة وتمت

 الشراكة ثمنت والتي سرور ابو أزهار اإلدارية الهيئة لرئيسة ترحيبية بكلمة الفعاليات برنامج بدأ قد

 و الرواد بجمعية بالتعريف الكردي رئبال التنفيذي المدير قام حين في ، إلنجاحها المبذولة والجهود

 االحتالل ظل في الفلسطينية والمعاناة الالجئين قضية و الفلسطيني الوضع على الوفد أطلع ثم من

 . االسرائيلي

 من النرويجي للوفد تحياته سرور ابو الفتاح عبد الدكتور الرواد لجمعية العام المدير وجه وقد هذا

 الشعب لدعم مساعيهم في وخاصة النروجيين الرواد الصدقاء شكره عن فيها عبر مسجلة كلمة خالل

 فلسطين في والتعليم الثقافة تعزيز في االستمرار على الرواد جمعية حرص على واكد.  الفلسطيني

 للتدريب متخصص مبنى تدشين خالل من مؤخرا الرواد جمعيه نفذتها التي المشاريع ضمن وخاصة

 المجاالت من العديد في وقدراتهم مهاراتهم للتطوير والنساء الشباب من للعديد الفرص سيتيح المهني

 . والمجتمعية المهنية



 

 المقاومة تجربة عن نقاش تبعها محاضرة بالجمعية االدارية الهئية عضو قمصية مازن الدكتور والقى

 أكثر للتعرف عايدة مخيم أرجاء في بجولة الوفد قام ذلك وبعد الفلسطيني، الواقع في السلمية الشعبية

 جمعية تقدمها التي االنشطة من مجموعة في الوفد شارك كما المخيم، داخل المعيشية الظروف على

 قضية عن تعبر والتي الثقافية و الفنية العروض من مجموعة بتقديم الرواد فرق وقامت ، الرواد

 .الفلسطينية ثقافته و بتراثه اعتزازه و الفلسطيني الشعب

 

 في المشاركة على النرويجية المدارس و للوفد الشكر تقديم و الدروع بتسليم الفعاليات واختتمت

 من الشباب بين الشراكة جسور ببناء واالستمرار الفلسطيني الشعب مع للتضامن وقدومهم البرنامج

 اليوم خالل تقديمها تم التي النشاطات و بالفعاليات سعادته الوفد أبدى وقد والنرويجيين، الفلسطينيين

 مستوى على ايجابي تغيير إحداث اجل من المستقبلي والتعاون الشراكة هذه استمرار على وأكد

 . الفلسطيني المجتمع

 

 

 



 

الجديدة  التدريبية برامجها تطلق االعالم وحدة  

 يستهدف الذي الجديد التدريبي برنامجها والفنون للثقافة الرواد جمعية في االعالم وحدة اطلقت

 . لحم بيت محافظة في واألطفال الشباب من المستفيدين من مجموعة

 واالعالم الصحافة مجاالت في المشاركين وقدرات مهارات لتطوير التدريبية البرامج هذه وتهدف

 . متخصصة تدريبية دورات خالل من وذلك والفيديو الفوتوغرافي والتصوير

 الجراء االلتحاق لطلبات والمتقدمين المشاركين من االولى المجموعة االعالم وحدة استقبلت حيث

 . المناسبة التدريبية البرامج على وتوزيعهم معهم مقابالت

 ضمنها ومن التدريبية البرامج من العديد نفذت ”الحياة أجل من صور“ اإلعالم وحدة ان بالذكر الجدير

 كوكبة وخرجت الفلسطينيين الصحفيين ونقابة االعالم وزارة قبل من المعتمد االعالم دبلوم برنامج

 . المحلية االعالمية المؤسسات في عمل فرص لهم واوجدت الشباب االعالميين من

 



 

 

لحم بيت في سينمائية أيام مهرجان الرواد تستضيف

 مؤسسة تنظمه الذي سينمائية أيام مهرجان عايدة مخيم في والفنون للثقافة الرواد جمعية مقر في افتتح

 وجمهور وسينمائيين مخرجين بحضور وذلك السينمائية االفالم من العشرات يضم حدث في الب فيلم

 . السينمائية االفالم مجال في والدوليين المحليين المهتمين من

 أن على تؤكد رسالة الوطن محافظات مختلف في يعرض والذي السينمائية األيام مهرجان ويعتبر

 طبيعة إلدراك العالم ثقافات على واالنفتاح األرض هذه على وبالصمود بالحياة تعنى الفلسطينية الثقافة

 .واإلبداعية واإلنسانية الوطنية الحقوق

 سينمائية الفالم عروض يتخللها اسبوع مدار على لحم بيت محافظة في االفالم عروض وتستمر هذا

 . ودولية فلسطينية

 

 



 

 

 عايدة مخيم يزور  مؤسسة وفد

 Amos مؤسسة نم بريطانيا في الرواد اصدقاء من مجموعة والفنون للثقافة الرواد جمعية استقبلت

Trust ومتطوعيها الرواد جمعية طواقم استقبالهم في كان حيث ، عايدة لمخيم زيارتهم اثناء وذلك . 

 عزفا تخللت فنية امسية ضمن باصدقائها ترحيبا الفنية عروضها الرواد جمعية فرق قدمت حيث

 . والكبار للصغار الشعبية للدبكة ولوحات للموسيقى

 وقدم Amos Trust مؤسسة من الرواد باصدقاء الكردي رئبال الرواد لجمعية التنفيذي المدير ورحب

 وخاصة المحلي للمجتمع تقدمها التي ومشاريعها الرواد جمعية وبرامج انشطة عن كامال تعريفا لهم

 الرواد جمعية تعمل والذي المهني التدريب مجال في رائدة تجربة يعد الذي المهني التدريب مركز

 تدريبات على للحصول العمل عن والعاطلين والنساء الشباب من الكثير امام الفرصة ليتيح تدشينه على

 الحياة طبيعة على واطلعهم عايدة مخيم في جولة في الوفد اصطحب فيما.  الحرفية المهن في معتمدة

 وانتهاكاته االحتالل ممارسات جراء عايدة مخيم أهالي يعانيها التي اليومية والمعاناة المخيم داخل

 . المستمرة

 مؤسسة لوفد رمزية هدية عطا سمير الرواد لجمعية اإلدارية الهيئة عضو قدم االمسية ختام وفي

Amos Trust في الفنية الرواد عروض جولة النجاح مؤخرا بذلوها التي وجهودهم لزيارتهم تقديرا 

 .المتحدة المملكة

 

 

 



 

لحم بيت في الحماية فرق إجتماع في تشارك الرواد  

 لفرق الشهري االجتماع في الحماية أطفال فرق خالل من و والفنون للثقافة الرواد جمعية شاركت 

 مؤسسة من كل في الحماية فرق بحضور الدهيشة مخيم في الفينيق مركز قاعة في وذلك الحماية

 منسقي وبمشاركة الجئ ومركز تقوع ومركز صالح دار ومكتبة ليلك مؤسسة الرواد ومؤسسة الفينيق

 . االطفال عن للدفاع العالمية والحركة الطفولة حماية شبكة

 المحافظة مستوى على 10 شهر خالل االطفال نفذها التي المبادرات عمل الختتام االجتماع هذا وجاء

 االطفال عمل حيث ، الطبية واالخطاء المدرسي العنف ابرزها القضايا من العديد تضمنت والتي

 . المحلي المجتمع امام القضايا لطرح قصيرة مسرحية انتاج على الرواد مسرح بمساعدة

 

 

 



 

 عايدة مخيم يزور هللا رام من للتنمية الرواد فريق

 قرى من للتنمية الرواد فريق ضمن متطوعا اربعين من أكثر والفنون للثقافة الرواد جمعية استقبلت

 . عايدة لمخيم وتحديدا لحم بيت لمحافظة زيارتهم اثناء هللا رام محافظة

 وضع على اطلعهم والذي الكردي رئبال الرواد لجمعية التنفيذي المدير الوفد استقبال في كان حيث

 اليومية لالنتهاكات باالضافة العنصري الفصل جدار من قربه ظل في عايدة مخيم في المعيشة

 على والتعرف الرواد اروقة في بجولة الوفد قام اخرى جهة من.  واالطفال االهالي صوب لالحتالل

 لتطوير الرواد بها تقوم التي الخطوات على وتعرفوا مهنيال للتدريب الرواد مبنى وزاروا اقسامها

 . المحلي المجتمع لجمهور خدماتها

 

 

 

 



 

المهني الدبلوم برامج وضع لتصويب عمل ورشة في تشارك الرواد  

 الكلمة دار كلية نظمتها التي عمل ورشة في والفنون للثقافة الرواد جمعية في االعالم وحدة شاركت 

 مجال في المتخصص المهني الدبلوم برامج لوضع االستراتجيية الخطة حول اريحا مدينة في الجامعية

 مؤسسات وممثلي للكلية التدريسية الهيئة بحضور وذلك 2017 للعام الوثائقية االفالم وانتاج االعالم

 . االعالمي التدريب مجال في تعمل وتدريبية واكاديمية اعالمية

 تطويره واليات التدريبي البرنامج وتقييم مناقشة تخللت يومين مدار على استمرت التي الورشة

 االنترنت وعولمة االجتماعي التواصل مواقع ثورة ضمن وخاصة التكنولوجي التطور مع ليتناسب

 . فلسطين في الفيلمي االنتاج وقلة

 كبيرة مجموعة يستهدف االعالم مجال في متخصص تدريبي برنامج إلطالق الرواد جمعية وتسعى

 االفالم وصناعة الفني االنتاج وخاصة االعالمية االختصاصات في العمل في الراغبين الشباب من

 . الوثائقية

 

 

 



 

عشر السادس الزيتون قطف مهرجان في تشارك الرواد

 

 في عشر، السادس السنوي الزيتون قطف مهرجان فعاليات في والفنون للثقافة الرواد جمعية شاركت

 .هللا الحمد رامي الوزراء رئيس رعاية تحت لحم، بيت

 وزارة مع بالتعاون لحم، بيت وبلدية والسالم، البيئي التعليم مركزا ينظمه الذي المهرجان ويشمل

 إضافة ومكبوس، زيت من الزيتون منتجات تضم التي األكشاك من عددا أخرى، ومؤسسات الزراعة

 .لمطرزات

 به، المتعلقة الزراعية المحاصيل لتسويق وهامة مركزية سوق خلق في المهرجان هذا اهمية تكمن و

  . االحتالل عراقيل بفعل الراهنة واالقتصادية السياسية الظروف بسبب لها كافية أسواق وجود لعدم
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