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 التقرير اإلعالمي

 لجمعية الرواد للثقافة والفنون 2016

نبذة عن جمعية الرواد : 

للثقافــة والتدريــب  الــرواد  ) مركــز  للثقافــة والفنــون  الــرواد  تأسســت جمعيــة 
المســرحي – ســابقا – ( )رواد للحيــاة( عــام 1998 وتــم تســجيلها حســب القانــون 
ــة  ــي وزارة الداخلي ــام 2000، ف ــة لع ــات االهلي ــة والمؤسس ــات الخيري ــم 1 للجمعي رق
. الــرواد مؤســس “المقاومــة  )BL-360-CU الفلســطينية بموجــب رخصــة رقــم )
الجميلــة الالعنفيــة”، مركــز مســتقل، ديناميكــي، ومجتمعــي، لتشــجيع الطفولــة 
ــر وســائل  الطبيعيــة مســتهدفا الســلوك، والمعرفــة، والتصــورات والممارســات عب

ــة. ــر عنفي ــة وغي جميل

والقيــم  الحقــوق  ويحتــرم  العنــف  مــن  خالــي  فلســطيني  مجتمــع  الرؤيــة: 
اإلنســانية، حيــث يتــم فيــة تنميــة قــدرات األطفــال والنســاء عبــر التعليــم والفنــون 
بــروح االبــداع االجتماعــي والتجديــد فــي طــرق التعبيــر عــن الــذات واحتــرام القيــم 

اإلنســانية.

الرســالة: تنميــة قــدرات المجتمــع الفلســطيني، مــع التركيــز علــى األطفــال، 
الشــباب والنســاء، والتوعيــة بالقيــم اإلنســانية واحتــرام حقــوق االنســان عبــر الفنــون 
والتعليــم والطــرق الجميلــة والالعنفيــة للتعبيــر عــن الــذات ومقاومــة قبــح االحتالل 

وعنفــه.

الفئــة المســتهدفة: يســتهدف الــرواد المجتمــع الفلســطيني مــع التركيــز 
علــى األطفــال والشــباب والنســاء فــي المجتمــع الفلســطيني، وُمركــزًا بشــكل 
أخــص علــى المجتمــع المحلــي فــي مخيــم عايــدة ومحافظــة بيــت لحــم. كمــا 
ــن  ــرى ع ــورة اخ ــار ص ــة واظه ــور النمطي ــر الص ــي لكس ــع الدول ــتهدف المجتم يس
الشــعب الفلســطيني وحضارتــه. ويجــب ان يملــك المركــز االمكانيــات الكاملــة 
ديناميكــي  تغييــر  لتحقيــق  والماديــة  والتقنيــة  البشــرية  االمكانيــات  لتوظيــف 

وفعــال فــي المجتمــع المســتهدف.

 – لحــم  بيــت  محافظــة  عايــدة-  –مخيــم  والفنــون  للثقافــة  الــرواد  جمعيــة 
فلســطين 

مدير عام ومؤسس جمعية الرواد
د. عبد الفتاح ابو سرور

 )كل شخص صانع تغيير. وال يحق ألحد أن يقول : »ال استطيع عمل شيء« 
 ألنه عندها كل يوم ياتي سيكون أسوأ من الذي سبقه . هذا ليس ارثا

 يمكن ان نفخر بان نتركه ألطفالنا ولكل االجيال القادمة( .

منذ 18 عامًا ، ولدت الفكرة .. حين شعرنا أننا ولدنا من جديد ،
منــذ 18 عــام مضــى ولــد حلــم أول مركــز ثقافــي يحمــل بيــن طياتــه مســرح  فــي 

الضفــة الغربيــة . 
كانــت الــرواد فكــره تبادلناهــا وطرحناهــا فــي كل مــكان، فــإذا هــي تكبــر وتنضــج 
يومــًا بعــد يــوم، وإذا باأليــادي المخلصــة تتســارع لحملهــا وتوليهــا الرعايــة والعناية. 

وعلــي مــدى 18 عامــًا تطــورت الفكــرة واكتملــت جوانبهــا، بيــن أبعــاد إســتراتيجية 
حددناهــا  بــكل دقــة، وخطــة عمــل واضحــة بنيناهــا بــكل واقعيــة وآليات ومســارات 
ــا  ــه بعدم ــا ل ــا خططن ــل م ــوم نواص ــن الي ــا نح ــي ، وه ــكل وع ــمناها ب ــل رس للعم
أوجدنــا الصــرح تلــو األخــر وأصبــح فــي الــرواد عائلــة كاملــة تعيــش بداخلهــا وتملئها 

روح اإلبــداع والتميــز .

 

www.alrowwad.org



جمعية ’’الرواد’’ تختتم عامًا حافاًل باإلنجازات

أتمــت جمعيــة الــرواد للثقافــة والفنــون مــع نهايــة العــام 2016 عامــًا حافــاًل   
باإلنجــازات، حيــث شــهد هــذا العــام مشــاركات فــي مهرجانــات وجــوالت عــروض 
هــذه  وحظيــت   ، والفنــون  الثقافــة  مجــاالت  فــي  ودوليــة  وإقليميــة  محليــة 
المشــاركات التــي قدمتهــا فــرق الــرواد وطواقمهــا بإهتمــام ومتابعــة لمــا تركتــه 

مــن بصمــة ثقافيــة وفنيــة لــدى المجتمــع المحلــي والدولــي .

وتــوج عــام 2016 بتدشــين جمعيــة الــرواد المرحلــة األولــى ألول مركــز تدريــب مهنــي 
متخصــص داخــل المخيمــات فــي فلســطين والــذي ســيوفر فــرص عمــل جديــدة 
فــي المجتمــع للشــباب والنســاء مــن خــالل برامــج تدريبيــة متخصصــة فــي مجــال 
التطريــز والنجــارة ومعالجــة الهواتــف الذكيــة وفــن الطهــي واإلعــالم ، ويعتبــر هذا 
المركــز الــذي صمــم خصيصــا ليوائــم احتياجــات المجتمــع المحلــي مــن المشــاريع 
التــي حرصــت جمعيــة الــرواد علــى إيجادها  لتنميــة الوضــع اإلقتصادي والمعيشــي 

وتحســين الدخــل للفــرد فــي المجتمــع . 

وضمــن مســاعيها لدعــم مســيرة التعليــم فــي فلســطين نظمــت جمعيــة الــرواد 
أكبــر مهرجــان لإلبــداع والتميــز تحــت عنــوان » مبدعــون مــن اجــل الوطــن » والــذي 
كرمــت فيــه الطلبــة المتفوقيــن فــي امتحانــات الثانويــة العامــة فــي حيــن قدمــت 
جمعيــة الــرواد مــن خــالل صنــدوق الطالــب الجامعــي الــذي أسســته جمعيــة الرواد 
عــام 2001  أكثــر مــن 90 منحــة بقيمة 25 الــف دوالر  خالل العــام 2016 لطلبة الجامعات 
مــن مختلــف انحــاء الضفــة الغربيــة والــذي يســتفيد منــه أكثــر مــن 500 طالــب 
ــة العامــة فرصــة اإللتحــاق  مــن الطلبــة الفلســطينيين والــذي يوفــر لطلبــة الثانوي
بالجامعــات الفلســطينية وإســتكمال مســيرتهم التعليميــة إســوة بزمالئهــم 
ــول  ــاز الفص ــى إجتي ــة عل ــة الطلب ــاعدة بقي ــة لمس ــة ، باإلضاف ــد الدراس ــى مقاع عل
ــى  ــي عل ــكل اساس ــم بش ــدوق قائ ــر الصن ــذا ويعتب ــاح . ه ــة بنج ــية الجامعي الدراس
ــاء  ــل أصدق ــن قب ــن وم ــالب الالجئي ــاعدة الط ــوا مس ــخاص تبن ــة الش ــات محلي تبرع

الــرواد والذيــن أســهموا كثيــرًا فــي دعــم هــذا الصنــدوق خــالل الفتــرة االخيــرة . 

وبمــرور 18عامــا  مــن العطــاء وضعــت فيهــا جمعيــة الــرواد عنوانــا عريقــا للثقافــة 
مــن  العديــد  فــي  ومشــاركتها  تنظيمهــا  خــالل  مــن  وفنونهــا  الفلســطينية 
المهرجانــات المحليــة والدوليــة علــى مــدار العــام قدمــت فيهــا عروضهــا الفنيــة 
وبرامجهــا الثقافيــة التــي واكبــت أجيــاال وحضــارة فلســطينية بأكملهــا مــن خــالل 

لوحــات فنيــة فلســطينية ورســالة تحمــل فكــر الحيــاة والعيــش ألجــل فلســطين 
والوفــاء لهــا والمشــاركة فــي مســيرة النضــال والمقاومــة ضــد قبــح االحتــالل 
ــكتلندا  ــا واس ــن بريطاني ــي كل م ــة ف ــروض الفني ــة للع ــاك جول ــكان هن ــه. ف وعنف
وتركيــا حملــت فيهــا جمعيــة الــرواد رســالة القضيــة الفلســطينية إلــى كل أقطــار 
العالــم للتعبيــر عــن معانــاة الشــعب الفلســطيني بالفــن والمســرح والموســيقى 
والتــي عكســت واقعــا حقيقيــا للقضيــة الفلســطينية واثــرت فــي تعزيــز تضامــن 
شــعوب العالــم مــع أبنــاء شــعبنا رغــم كل محــاوالت االحتــالل لطمــس الثقافــة 
الفلســطينية وســرقة هويــة الشــعب الفلســطيني ونضالــه .ونظمــت جمعيــة 
الــرواد عــددا مــن المهرجانــات الفنيــة المحليــة كان ابرزهــا مهرجــان عائــدون والــذي 
ــي  ــطينية ف ــة الفلس ــرق الدبك ــن ف ــة م ــطين مجموع ــي فلس ــرة ف ــم وألول م ض
مهرجــان كبيــر اســتمر لمــدة يوميــن مــزج بيــن لوحــات الدبكــة الشــعبية والرقــص 
الشــعبي الفلســطيني والــذي القــى رواجــا لــدى الجمهــور الــذي تفاعــل مــع الفــرق 
ــة  ــروض الدبك ــى أن ع ــدل عل ــالة ت ــان رس ــذا المهرج ــل ه ــاركة وحم ــة المش الفني
ــريحة  ــتقطب ش ــطيني وتس ــعب الفلس ــرة الش ــي ذاك ــة ف ــت حي ــا زال ــا م ولوحاته

ــع.   ــن المجتم ــرة م كبي

وعلــى الصعيــد اإلقليمــي والعربــي وقعــت جمعيــة الــرواد للثقافــة والفنــون عــددا 
مــن مذكــرات التفاهــم والشــراكات مــع مجموعــة مــن المؤسســات المحليــة 
ــرات  ــا مذك ــي كان ابرزه ــي واإلعالم ــي والفن ــال الثقاف ــي المج ــدة ف ــة الرائ والعربي
تفاهــم عربيــة وقعــت مــع بلديــة الزرقــاء فــي المملكــة االردنيــة واخــرى مــع عــدد 
مــن المؤسســات االعالميــة التونســية فيمــا وقعــت محليــا مذكــرات تفاهــم مــع 
ــذه  ــي ه ــال SSS ، وتات ــة األطف ــة وقري ــة الدوح ــق وبلدي ــرج اللقل ــة ب ــن  جمعي كل م
اإلتفاقيــات بمثابــة إطــار للتعــاون والتضامــن وترســيخ العمــل المشــترك بيــن جمعية 
الــرواد وهــذه المؤسســات لتبــادل الخبــرات والمعلومــات فــي المجــاالت الثقافيــة 
وتنميــة  تطويــر  بهــدف  واإلعالميــة  والرياضيــة  واالكاديميــة  والصحيــة  والفنيــة 

ــة.  ــة والتقني ــي اإلداري ــة للنواح ــة باالضاف ــة واالجتماعي ــطة التضامني االنش

ــى  ــل عل ــي تعم ــرواد والت ــة ال ــي جمعي ــة ف ــدات العامل ــد الوح ــى صعي وعل  
مــدار العــام لتوفيــر المنــاخ الجيــد لإلبــداع والتميــز فــي بيئــة ثقافيــة وفنيــة ، تســعى 
جمعيــة الــرواد علــى مواصلــة تقديــم البرامــج والخدمــات لكافــة شــرائح المجتمع . 
فمــن خــالل الوحــدة الفنيــة ينضــم ســنويا العشــرات مــن األطفــال والشــباب للفــرق 
الفنيــة مجانــا ويحظــوا بتدريبــات خاصــة ســواء فــي المســرح أو الدبكــة او الكــورال 
او الموســيقى وفــي ذات الســياق عملــت وحــدة التعليــم فــي جمعيــة الــرواد علــى 
توفيــر المنــاخ التعليمــي الجيــد لطلبــة المــدارس مــن خــالل االقســام الجديــدة 
ــر  ــي يتوف ــة الت ــة الحديث ــل المكتب ــرواد داخ ــة ال ــا جمعي ــي وفرته ــتحدثة الت والمس



فيهــا كافــة متطلبــات واحتياجــات الطلبــة مــن كتــب وأماكــن مخصصــة للقــراءة 
وأخــرى للعــب باإلضافــة ألجهــزة حاســوب موصولــة باإلنترنــت لتســهيل عمــل 
ــهم  ــي تس ــاند والت ــم المس ــة للتعلي ــة مخصص ــة وزاوي ــات الالزم ــاث والدراس األبح
فــي مســاعدة الطلبــة فــي إتمــام فروضهــم المدرســية فــي عــدد مــن المســاقات 
التعليميــة . هــذا وعملــت وحــدة اإلعــالم »صــور مــن أجــل الحيــاة« علــى تنفيــذ برامــج 
تدريبيــة إعالميــة بمختلــف مجــاالت الصحافــة واإلعــالم مــن خــالل دورات التصويــر 
الفوتوغرافــي والفيديــو والمونتــاج وعــدد مــن الــدورات االعالميــة والتــي نفــذت 
ــرات  ــن الخب ــد م ــرت العدي ــطينية ووف ــات الفلس ــن الجامع ــدد م ــع ع ــراكة م بالش
للكثيــر مــن الشــباب والتــي أتاحــت لهــم فــرص عمــل فــي وســائل إعــالم محليــة 
ودوليــة . وعملــت وحــدة المــرأة علــى تنظيــم لقــاءات للنســاء فــي موضوعــات 
ــا تهــم المــرأة إضافــة لألنشــطة التثقيفيــة والتوعويــة والبرامــج الرياضيــة .   وقضاي

وخــالل العــام 2016 كانــت جمعيــة الــرواد حاضــرة فــي كافــة المحافــل والمناســبات 
المجتمــع  نظمهــا  التــي  والمؤتمــرات  العمــل  وورشــات  والمجتمعيــة  الوطنيــة 
المحلــي وإرتكــزت هــذه المشــاركات لتعزيــز مفهــوم الثقافــة والفنــون ورفــع 
صــورة  وتحســين  والدوليــة  المحليــة  الفلســطينية  والمشــاركة  األداء  مســتوى 
العمــل المجتمعــي مــن خــالل بنــاء شــراكات حقيقية مــع العديــد من المؤسســات 
واإلنضمــام لمجموعــة مــن الشــبكات الفلســطينية والتــي كان أبرزهــا شــبكة 
الالجئيــن والمهجريــن الفلســطينيين والشــبكة الفلســطينية لحقــوق الطفــل 
ــد  ــالح . وق ــة واالص ــباب للمواطن ــبكة الش ــطينية وش ــات الفلس ــبكة المؤسس وش
عملــت جمعيــة الــرواد علــى طــرح العديــد مــن االفــكار الرياديــة للنهــوض بالثقافــة 
والفنــون مــن خــالل الدعــوة لتنظيــم أول مهرجــان لألفــالم الســينمائية وطــرح 
الفرصــة لكافــة فئــات المجتمــع لتقديــم أعمالهم باإلضافــة إلســتقطاب مبادرات 

ــا .  ــى تنفيذه ــراف عل ــا واإلش ــتي له ــادي واللوجس ــم الم ــر الدع ــة وتوفي إبداعي

ــازات  ــن انج ــام 2016 م ــالل الع ــون خ ــة والفن ــرواد للثقاف ــة ال ــه جمعي ــا حققت وإن م
والتــي تضــاف إلــى رصيــد 18 عامــا مــن العطــاء يثمــن جهــود العمــل التــي قــام بهــا 
ــة  ــة اإلداري ــرور والهيئ ــو س ــاح اب ــد الفت ــور عب ــة الدكت ــس الجمعي ــام ومؤس ــر ع مدي
وطاقــم العمــل الــذي يســعى دومــا لوضــع البصمــة الفلســطينية فــي كل زاويــة 

مــن زوايــا اإلبــداع والتميــز علــى الصعيــد المحلــي واإلقليمــي والدولــي . 



أبرز ما كتب في الصحافة 
من عناوين إخبارية



شهر كانون ثاني 2016 : 

       1. الرواد تشارك في وضع خطة إستراتيجية للمكتبات .
       2. الرواد تشارك في ورشة عمل لوضع الخطة االستراتيجية للشباب .

       3. أطفال الرواد يلتقطون احالمهم في صورة واحدة .
       4. الرواد تستقبل وفد كشافة ومرشدات بلدية الدوحة .

       5. أطفال المخيم يتعّلمون النجارة في الرواد… ويتقنون أسرارها.
       6. المخيم الشتوي .. الرواد مكان آمن لكي لنعلب بسالم.

       7. إطالق مخيم الشهيد الطفل عبد الرحمن عبيد اهلل الشتوي.
       8. حفل عشاء خيري لدعم صندوق الطالب الجامعي.

       9. فرقة الرواد الغنائية تشارك بحفل “موسيقى واعالم” في العيزرية.
       10. الرواد تنفذ ورشة عمل موسيقية لألطفال .

       11. إختتام فعاليات مخيم الشهيد عبد الرحمن عبيد اهلل الشتوي لألطفال
       12. الرواد تشارك في دورة تدريبية لحقوق الطفل في رام اهلل

       13. الرواد تنفذ ورشة عمل لصناعة األقنعة لألطفال .
       14. الرواد تستقبل وفدا من القنصلية النرويجية.

       15. لقاء لشبكة المكتبات لتعزيز العالقة مع المدارس.
       16. الرواد تنظم رحلة ترفيهية لألطفال الى حديقة الكاريتاس.

       17. الرواد تشارك في حفل تأبين الشهيد مأمون الخطيب.

شهر شباط 2016 :

       18. وحدة التعليم تنفذ نشاطا ثقافيا لالطفال لـ”قوانين الصيف “.
       19. الوحدة الفنية تنفذ لقاًء لمتدربي الفنون الموسيقية.

       20. الرواد تشارك في وقفة تضامنية مع االسير محمد القيق.
       21. أصدقاء الرواد يلتقون أهالي مخيم عايدة ويقدمون الهدايا لالطفال.

       22. الرواد تستضيف عرض مسرحي بعنوان ” رجال في الشمس “.
       23. الرواد تشارك في عرض لمسرحية “في ظل شهيد”.

       24. عرض مسرح الدمى لالطفال في قاعة الرواد .
       25. الرواد تشارك في إفتتاح ندوة فرانسوا ابو سالم للمسرح الفلسطيني.

       26. مكتبة الرواد تنظم نشاطا تفاعليا لطاقم العمل.
       27. الرواد تشارك في إجتماع المجلس االستشاري للثقافة.

       28. الرواد تشارك في ورشة عمل لتطوير الخطة االستراتيجية لمخيم عايدة.
       29.  الرواد تشارك في لقاء مدونة سلوك المؤسسات االهلية.

       30. الرواد تشارك في اجتماع للشبكة العالمية لالجئين
       31. تأبين للشهيد سرور أبو سرور في قاعة الرواد. 

       32. سرد حكاية شعبية بعنوان “الحطاب” لألطفال.
       33. الرواد تنفذ لقاءا لالتصال والتواصل مع االطفال.

       34. الرواد وبلدية الدوحة تنفذان دورة في مجال التصوير الفوتوغرافي.
       35. الرواد تشارك في دورة تدريبية المناء المكتبات في بيت لحم.

       36. الرواد تستضيف ورشة صناعة الدمى الورقية.
       37. الرواد تستضيف ورشة عمل تدريبية للمعلمين.

       38. الرواد واألونروا يختتمان ورشة صناعة الدمى الورقية.
       39. وفد طلبة مدارس القدس يزورون مخيم عايدة.

       40. نشاط لرواد المكتبة لكتاب قوانين الصيف.
       41. لقاء تصوير فوتوغرافي لطلبة المدارس.

       42. إطالق دورة الفنون االذاعية لطلبة جامعة بيت لحم.
       43. لقاء جديد لدورة الصحفي الصغير في الدوحة.



شهر آذار 2016 :

       44. الرواد تشارك في اجتماع اعضاء شبكة حماية الطفولة الفلسطينية.
.BDS  45. الرواد تنفذ  ندوة حول مقاطعة إسرائيل       

       46. الرواد تنفذ نشاطا لطلبة المدارس من كتب شون تان.
       47. الرواد تشارك في حملة اسبوع القراءه.

       48. الرواد تفتتح معرضا للصور الفوتوغرافية.
       49. الرواد تنفذ لقاءا لألطفال تحت عنوان ” الشجرة الحمراء “.

       50. الرواد تشارك في مؤتمر فرق الحماية الفلسطيني لالطفال.
       51. جمعية الرواد تحتفل بمرور 18 عامًا على تأسيسها.

       52. إطالق دورة لفنون السوشيال ميديا للنساء في مدينة الدوحة.
       53. جولة تصوير للمشاركين في دورة التصوير الفوتوغرافي.

       54. أطفال الرواد يوزوعون ورود “عيد األم” ألمهات مخيم عايدة.
       55. تطورات بالعمل ضمن تجهيزات مبنى الرواد الجديد.

       56.  فريق باص االلعاب يواصل صناعة األلعاب الخشبية .
       57. الرواد تنفذ جولة تصوير ميداني للنساء في مدينة الدوحة.

       58. احياءا ليوم األرض :مسار العودة من الولجة إلى بتير.
       59. الرواد تستضيف مسرحيين خالل جولة باص الحرية في مخيم عايدة.

       60. الرواد تشارك في ورشة تدريبية المناء المكتبات.
       61. الرواد تنفذ نشاطا لطلبة المدارس من كتب شون تان.

شهر نيسان 2016 :

       62. الرواد تشارك في ماراثون فلسطين الدولي الرابع .
       63. الرواد تشارك في تأسيس أول مجلس ألطفال فلسطين.

       64. بالونات محملة برسائل اطفال عايدة للعالم تحلق بسمائها .
       65. الرواد تستضيف وفد الحركة العالمية للدفاع عن االطفال.

       66. الرواد تشارك في فعاليات المهرجان الدولي لمسرح الطفل والشباب يال يال.
       67. الرواد تنفذ نشاط ترفيهي لالطفال .

       68. الرواد تشارك في مسار وطني إحياءا ليوم األرض.
       69. حملة إقرأ لتشجيع القراءة في المخيم.

       70. الرواد تنفذ نشاطا لتشجيع القراءة في بيت لحم. 
       71. الرواد تشارك في مهرجان أسبوع القراءة في الدوحة.
       72. الرواد تبدأ جولتها اإلعالمية في الجمهورية التونسية.

       73. الرواد تختتم مشاركتها بمهرجان الطفل الدولي في تركيا.



شهر آيار 2016 :

       74. الرواد تنظم جلسة ثقافية لألطفال إحياءا لذكرى االسراء والمعراج.
       75. إطالق مبادرة الحارة الصحية الملونة في مخيم عايدة.

       76. الرواد تختتم جولتها اإلعالمية في الجمهورية التونسية.
       77. إتمام مرحلة جديدة من اعمال البناء في مبنى الرواد.

       78. الرواد تشارك في فعاليات معرض فلسطين الدولي للكتاب.
       79. الرواد تشارك في دورة تدريبية حول اإلنتخابات.

       80. وحدة التعليم تنفذ عددا من االنشطة التثقيفية.
       81. “الحارة الملونة”.. حلم يجدد األمل والحياة ألهالي مخيم عايدة.

       82. الرواد تشارك في فعاليات مؤتمر الفن والمقاومة.
       83. معرض للصور يحاكي معاناة الالجئيين في المخيمات الفلسطينية.

       84. الرواد تشارك في لقاء مكتبات االطفال في فلسطين.
       85. الرواد تستكمل مشاركتها في أعمال مؤتمر “الفن والمقاومة” الدولي.
        86. “قطار العودة” حلم يراود الالجئين الفلسطينيين بالعودة في الذكرى

                الـ68 للنكبة.
       87. الرواد تشارك في نشاط ترفيهي في جامعة بيت لحم.

       88. الرواد تشارك في ورشات عمل تحريك الدمى في جامعة بيت لحم.
       89. ورشة عمل للتعريف بتقنية إعداد أفالم الرسوم المتحركة.

       90. وفد نسائي يزور جمعية الرواد .
       91. الرواد تشارك في حفل بعنوان “بيت لحم هوية وانتماء”.

       92. الرواد تستضيف احتفالية فلسطين لالدب 2016.

شهر حزيران 2016:

       93. أطفال الرواد يشاركون في لقاء مجلس االطفال مع محافظ بيت لحم .
       94. رحلة ترفيهية لألطفال إلى قرية بتير.

       95. جمعية الرواد تطلق األنشطة الصيفية لألطفال.
       96. الرواد تنظم جلسات لتحفيظ القران الكريم لألطفال.

       97. وحدة التعليم تنفذ مجموعة من االنشطة الرمضانية لألطفال.
       98. حملة أهل الخير تباشر أعمالها في محافظة بيت لحم.

       99. الوحدة الفنية تنظم ورشة رسم لألطفال.
       100. الرواد تنفذ إفطارًا وأمسية رمضانية لألطفال.

       101. حملة أهل الخير توزع مجموعة من التبرعات على العائالت المحتاجة.
       102. الوحدة الفنية تحضر لعملها المسرحي الجديد “ملكة الوجوه”.

       103. الوحدة الفنية تطلق دورة في الفنون الموسيقية لألطفال.
       104. اطفال الرواد يشاركون في حلقة حول حماية الطفل على فضائية معا.

       105. وحدة التعليم تقدم مجموعة من الحكايات والقصص لالطفال.
       106.  إفطار وامسية رمضانية لألطفال في مخيم عايدة .

       107. جمعية الرواد للثقافة والفنون تواصل توزيع الطرود الغذائية.
       108. الرواد تشارك في وقفة تضامنية للمطالبة باستعادة جثامين الشهداء.

       109. الرواد تحيي أمسية رمضانية في مدينة الدوحة.
       110. وحدة التعليم تنفذ نشاطا فنيا لالطفال.

       111. جوقة الرواد تقدم عدد من االغاني باللغتين العربية والفرنسية.
       112. وحدة التعليم تواصل االنشطة الرمضانية لألطفال.
       113. إذاعة الرواد تختتم دورة البرامج اإلذاعية الرمضانية.



شهر تموز 2016:

       114. إطالق دوري الشهيد عبد الحميد ابو سرور.
       115. الرواد تختتم امسياتها الرمضانية في مخيم عايدة.

       116. اختتام البطولة التأبينية للشهيد عبد الحميد ابو سرور لكرة القدم.
       117. الرواد تختتم فعالياتها لشهر رمضان المبارك.

       118. الرواد تبدأ جولة عروضها الخارجية لصيف 2016.
       119. الرواد تفتتح مخيمها الصيفي األول للعام 2016.

       120. رحلة ترفيهية لألطفال لحديثة ماري ديوتي.
       121. مسرح الرواد يستعد لعرض مسرحية سايلنت.
       122. رحلة ترفيهية لألطفال على منتجع العبيدية.

       123. إذاعة WMNF االمريكية تستضيف مدير عام جمعية الرواد.
       124. الرواد تختتم مشاركتها بمخيم التعايش مع االمن الوطني لألطفال.

       125. إطالق مخيم حقوق الفتيات الصيفي الثاني.
       126. مسرح الرواد يفتتح العرض االول لمسرحية ســايلنت.

       127. وحدة المراة تنظم لقاءا مع االعالمية ليلى عودة.

شهر آب 2016:

       128. الرواد تنظم إحتفالية بعنوان مبدعون من أجل الوطن.
       129. وحدة التعليم تنفذ نشاط قوى اإلبداع لالطفال.

       130. جوقة الرواد تسجل اغاني باللغتين العربية والفرنسية.
       131. فرقة “الرواد” تقّدم عرضها الفني االول في المملكة المتحدة.

       132. الرواد تعرض فيلما يعنوان ” اعظم سرقات الكتب “.
       133. فرقة الرواد تقدم عرضا فنيا امام البرلمان االسكتلندي.

       134. الرواد تنفذ انشطة ترفيهية لألطفال إختتاما للعطلة الصيفية.
       135. فرقة الرواد تلتقي بالجالية الفلسطينية في اسكتلندا.

       BBC .136 في مهرجان ادنبرة للفنون تلتقي بمدير عام جمعية الرواد.
       137. نشاط لتعلم فن صناعة الشوكوالته لألطفال.

       138. الرواد تشارك في تدريب حول الحق في التنظيم وتشكيل الجمعيات.
       139. فرقة الرواد تختتم مشاركتها في مهرجان الحزام االخضر.



       

شهر أيلول 2016 :

       140. فرقة الرواد تختتم جولتها الفنية في بريطانيا و اسكتلندا.
       141. وفد برلماني نرويجي يزور الراود.

       142. الرواد تنفذ ورشة عمل فنية لالطفال.
       143. الرواد تنظم يوم ترفيهي ألطفال مخيم عايدة بمناسبة عيد األضحى.

       144. ورشة عمل لالمهات حول الفكر العاطفي والمنطقي.
       145. الرواد تشارك في اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر بيت لحم عاصمة 

                   الثقافة 2020.
       146. الرواد تستضيف ورشة عمل لفرق الحماية في مخيم عايدة.

        147. الرواد وقرية األطفال SOS توقعان إتفاقية شراكة في مجال الفنون 
                   والموسيقى.

       148. الرواد تشارك في فعاليات بعنوان ” ايام مكتبية ” في رام اهلل.
       149. الرواد تستضيف ورشة عمل حول التخطيط المالي واإلداري.

       150. الرواد تستضيف إجتماعا لوكالة الغوث مع مؤسسات مخيم عايدة.
       151. اجتماع فرق الحماية في محافظة بيت لحم.

      152. ورشة عمل لالمهات حول التربية االيجابية بعنوان ” البنية والحنان “.
      153. فضائية معا تستضيف الرواد للحديث عن جوالت الرواد الفنية في الخارج.

شهر تشرين األول 2016 :

       154. الرواد تشارك في إجتماع فرق الحماية في بيت لحم.
       155. الرواد تشارك في حفل تكريم المتطوعين في مخيم عايدة.

       156. الرواد تستضيف عرض الدمى المسرحي “مرزوق”.
        157. جمعية الرواد و بلدية الزرقاء توقعان إتفاقية تعاون في مجاالت الثقافة

                   والفنون.
        158. اهالي مخيم عايدة يحيون الذكرى السنوية االولى الستشهاد الطفل

                   عبد الرحمن عبيد اهلل.
       159. جمعية الرواد للثقافة والفنون تنتخب هيئة إدارية جديدة.

       160. الرواد تنفذ مبادرة الحارة الملونة في مخيم عايدة.
       161. الرواد تستقبل وفدا سويسريا اثناء زيارته لمخيم عايدة.

.Amos Trust 162. عائالت مخيم عايدة تستضيف أصدقاء الرواد       
       163. فريق الرواد للتنمية من رام اهلل يزور مخيم عايدة.

       164. وفد مؤسسة Amos Trust يزور مخيم عايدة.
       165. وحدة االعالم تطلق برامجها التدريبية الجديدة.

       166. الرواد تحتفي بزيارة شركائها النروجيين وتستقبلهم في مخيم عايدة.
       167. إطالق مهرجان أيام سينمائية في قاعة الرواد .

       168. الرواد تشارك الطلبة وقفتهم االحتجاجية في المخيم.
       169. استكمال مبادرة الحارة الملونة في مخيم عايدة.

       170. ورشة عمل للسيدات بعنوان تلوث المياة.

       171. ورشة عمل للسيدات بعنوان تلوث المياة.
       172. الرواد تشارك في لقا حول الوساطة في المؤسسات الثقافية.

       173. اطفال الرواد يشاركون في قطف ثمار الزيتون في بيت جاال.
       174. الرواد تشارك في ورشة عمل لتصويب وضع برامج الدبلوم المهني.

       175.  الرواد تنفذ ورشة عمل لالمهات في مخيم عايدة .
       176.  الرواد تشارك في وقفة تضامنية مع اهالي الشهداء.

       177. الرواد تشارك في مهرجان قطف الزيتون السادس عشر.



تشرين ثاني 2016 :

        178. الرواد تقدم منحًا دراسية بقيمة 25 الف دوالر لطالب الجامعات
                   الفلسطينية.

       179. الوحدة الفنية تنفذ تدريبا العضاء الفرقة المسرحية.
       180. الرواد تنفذ فعاليات لـ99 عاما على وعد بلفور.

       181. االحتفال بعيد الميالد الثاني عشر الصغر اسير فلسطيني.
       182. جمعية الرواد تنفذ لقاءا لحملة أبي اقرأ لي.

       183. الوحدة الفنية تواصل تدريباتها في مجال الموسيقى.
       184. الرواد تشارك في فعالية بعنوان  ” أطفال فلسطين لم يفقدوا االمل “.

       185. الرواد تستقبل وفدا اجنبيا اثناء زيارته لمخيم عايدة.
       186. فرق الرواد للدبكة الشعبية تواصل تدريباتها الفنية.

       187. الرواد تشارك في اللقاء المركزي لحملة ابي اقرا لي في بيت لحم.
       188. الرواد تستضيف لقاءا لعمال صحة البيئة في مخيم عايدة.

       189. الرواد تنفذ لقاءا لتعليم لغة االشارة لالطفال.
       190. الرواد تستضيف ورشة عمل لبناء الفريق وتطوير مهارة النقد االدبي.

       191. الرواد تشارك في فعاليات المؤتمر الوطني الثالث عشر لألطفال.
        192. جمعيتا “الرواد” و”برج اللقلق” توقعان إتفاقية تعاون تجمع بين القدس

                  ومخيم عايدة.
       193. الرواد تواصل تعليم لغة االشارة لألطفال في مخيم عايدة.

        194. الرواد تشارك في حفل تسليم شهادات اإللتزام بمبادئ مدونة سلوك
                  المؤسسات الفلسطينية.

كانون االول 2016 :

       195. الرواد تحيي يوم المعاق العالمي بشعار ” انا استطيع “.
       196. الرواد تشارك في فعاليات معرض إكسبو ذوي اإلعاقة فلسطين.

       197. الرواد تستضيف اللقاء االول لورشة عمل الشبكة العالمية لالجئين.
       198. إطالق مهرجان عائدون لدعم صندوق الطالب الجامعي في بيت لحم.

       199. جلسة في مكتبة الرواد لقراءة قصة رغد وبيسان لألطفال.
       200. إختتام مهرجان عائدون الفني في بيت لحم.

       201. الرواد تستضيف اجتماع شبكة المكتبات في بيت لحم.
       202. اجتماع الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل في بيت لحم.

       203. الرواد تنفذ نشاطا لرياض االطفال في مخيم عايدة.
       204. الرواد تشارك بوقفة تضامنية امام موكب المدبر الرسولي .

       205. جولة تدريب ميداني لدورة التصوير الفوتوغرافي.
       206. وحدة التعليم تنفذ نشاط االمنيات لألطفال .

       207. الرواد تستضيف لقاء برنامج الحماية الختامي للعام2016 .
       208. جولة تصوير فوتوغرافي لمتدربي الرواد في اجواء الميالد .

       209. الرواد تفتح باب التسجيل لمهرجانها السينمائي االول .
       210. الرواد تستضيف اجتماع ختامي لمؤسسات مخيم عايدة .

-    إنتهى     -



ALROWWAD

Alrowwad, Pioneers for Life
 الرواد ، رواد من أجل الحياة

حق العودة ال تنازل عنه
THE Right of Return
 Is Not Negotiable 

and Not Subject to Any
 Compromises


