
 

 

 

 

 

 التقرير اإلعالمي 

 لـ جمعية الرواد للثقافة والفنون 
 2017كانون ثاني 

 

 

 1998)رواد للحياة( عام  ( – سابقا –تم تأسيس جمعية الرواد للثقافة والفنون ) مركز الرواد للثقافة والتدريب املسرحي 

، في وزارة الداخلية الفلسطينية 2000للجمعيات الخيرية واملؤسسات االهلية لعام  1وتم تسجيلها حسب القانون رقم 

، مركز مستقل، ديناميكي، ومجتمعي، ”املقاومة الجميلة الالعنفية“(. الرواد مؤسس BL-360-CUجب رخصة رقم )بمو 

 لتشجيع الطفولة الطبيعية مستهدفا السلوك، واملعرفة، والتصورات واملمارسات عبر وسائل جميلة وغير عنفية.
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 (Impact Award) جمعية الرواد تفوز بجائزة األثر الدولية

 

مؤسسة حول العالم تفوز  23جمعية الرواد للثقافة والفنون في مخيم عايدة بفلسطين هي واحدة من بين  

 . 2016بجائز األثر الدولية من مؤسسة ستارز لعام 

وقد فازت جمعية الرواد بهذه الجائزة بعد إجتيازها بنجاح معايير مؤسسة ستارز والتي تختص ملكافأة املؤسسات غير 

الدول النامية في اسيا والشرق األوسط وافريقيا وأمريكا الالتينية والتي تعمل على تحسين وتعزيز فرص الحكومية في 

 . الحياة لالطفال في البلدان التي يتعرض فيها األطفال للمخاطر والعنف

ة وفلسطين ويعتبر مخيم عايدة والذي يتواجد به مقر جمعية الرواد من أكثر املخيمات الفلسطينية في الضفة الغربي

عرضة للعنف اليومي من قبل اإلحتالل االسرائيلي والذي يخلق مناخ من الخوف ويتعرض األطفال فيه إلطالق النار 

 . والغاز املسيل للدموع في حين يعيش الشباب في حالة رعب دائم من هاجس اإلعتقال واإلبعاد

نب الوضع السياس ي الصعب ضغوطات نسمة يواجه إلى جا 6000مخيم عايدة الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 

إجتماعية وإقتصادية لها أثار نفسية مدمرة على االطفال وهنا ياتي دور جمعية الرواد والتي تأسست داخل املخيم في 

لحفظ وتعزيز الحياة وبعث االمل من جديد في األطفال الفلسطينيين في أوقات اليأس الشديد والنضال  1998العام 

لك من خالل استخدام املسرح والفنون والثقافة والتعليم بإعتبارها االدوات التي تعمل على من أجل الحياة ، وذ

 . التمكين الذاتي لدى األطفال وتشجعهم ليصبحوا عنصرا فاعال في املجتمع وليعيشوا من اجل فلسطين
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 ويكونوا لألفضل الفرصة منحهم اجل من والنساء والشباب األطفال تفعيل في تسهم برامج على الرواد جمعية وتعمل

 التعلم في صعوبات من يعانون  الذين األطفال الرواد جمعية تستهدف وكذلك ، وطنهم في ومستمر إيجابي تغيير صناع

 إلى إضافة الفلسطيني الشعبي والرقص والكورال واملوسيقى املسرح في لالطفال عمل وورش تدريبية دورات وتقدم

 الضفة مدن يجوب الذي الجوالة الجميلة املقاومة وبرنامج واإلعالم والفيديو الفوتوغرافي التصوير في تدريبية دورات

 . متنوعة تعليمية وألعاب مسابقات خالل من االطفال لدى التعليم تعزيز الى يهدف والذي الغربية

 الرواد وأصدقاء لشركاء تهانيه سرور أبو الفتاح عبد الدكتور  ومؤسسها الرواد جمعية عام مدير قدم جهته من

 ستارز  مؤسسة بجائزة فلسطينية مؤسسات 6 فوز  أن على مؤكدا بالجائزة الفائزة االخرى  الفلسطينية واملؤسسات

  عربيا إنجازا يعد الدولية
 
  وفلسطينيا

 
 الجديد اإلنجاز هذا وأعتبر ، دوليا الفلسطينية القضية على الضوء ويسلط هاما

 . عايدة مخيم وأهالي الفلسطيني للشعب إهداء   الفوز  هذا وإستحقاق الرواد لجمعية

 11 من منظمة 23 لـ العام لهذا جوائزها ستارز  مؤسسة وتمنح
 
.  لألطفال خدماتهم مقابل فلسطين ضمنها من بلدا

 فيينا بالعاصمة عقد الذي الخيرية املشروعات منتدى حفل في الفائزة الحكومية غير املؤسسات ممثلو شاركو 

 .الجائزة الستالم ابوسرور عبدالفتاح. د جمعية الرواد عام مدير حضر وقد ، 2017 الثاني كانون  من 16 في بالنمسا

 

 

 عام جمعية الرواد للثقافة والفنون الدكتور عبد الفتاح ابو سرور أثناء استالم الجائزةمدير 
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 إطالق مخيم الرواد الشتوي إيد بإيد صناع للتغيير

 

 لألطفال الشتوي  مخيمها فعاليات عايدة مخيم في والفنون  للثقافة الرواد جمعية اطلقت 

 قرية أطفال من ومجموعة عايدة مخيم أطفال بمشاركة وذلك”  للتغيير صناع بإيد إيد”  عنوان تحت

SOS . 

 التثقيفية الفعاليات من العديد على الحتوائه وتخصصها أنشطته بنوعية تميزوالذي  الشتوي  املخيم

 تعلم االنشطة هذه ضمن ومن.  والالمنهجية الترفيهية واالنشطة للبرامج إضافة لألطفال والتعليمية

 مهارات لتعلم إضافة الدمى وصناعة الخشب على والحفر والرسم الفوتوغرافي التصوير مهارات

 . واالنترنت الحاسوب

 روح وخلق األطفال لدى والقدرات املواهب لصقل ايام عشرة ملدة ستمرا والذي بإيد إيد مخيم هدفو 

 بمجاالت وتعريفهم لحم بيت محافظة مناطق مختلف من االطفال باقي مع ودمجهم بينهم التعاون 

 . جديدة وفنية ثقافية
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 عايدة مخيم أزقة في األشجار  يزرعون  الرواد أطفال

 

 بإيد إيد الشتوي  املخيم في املشاركين لألطفال نشاطا والفنون  للثقافة الرواد جمعية نفذت 

 على توزيعها بهدف الصناعية االحواض داخل الصغيرة األشتال زراعة خالل من وذلك للنغيير صناع

 . عايدة مخيم في امللونة الحارة منازل 

 البيئة على والحفاظ االماكن تجميل في ودورها واملزروعات الزراعة أهمية على االطفال تعرف وقد

 شوارع في لتوزيعها تمهيدا وتجهيزها الصغيرة واالشجار باملزروعات األحواض بتعبئة االطفال وأشترك

 .املخيم ومنازل  وازقة

 الصحي املخيم مشروع ضمن امللونة الحارة مبادرة مؤخرا نفذت الرواد جمعية أن بالذكر الجدير

 ..UNRWA الغوث وكالة مع بالتعاون 
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يرية التربية مدفي مدارس  التربوية عروضها وأنشطتهاتقديم ل تستعدالرواد 

 2017في محافظة بيت لحم للعام والتعليم 

 

 ممثل لحم بيت محافظة في والتعليم التربية مديرية والفنون  للثقافة الرواد جمعية من وفد زار 

 واملنسق الكردي رئبال التنفيذي واملدير سرور ابو الفتاح عبد الدكتور  الرواد جمعية عام بمدير

 سامي االستاذ لحم بيت في والتعليم التربية مدير استقبالهم في كان حيث ، هنيه ابو محمد االعالمي

 االنشطة قسم رئيس جعارة فايز و الخاصة والتربية االرشاد قسم رئيس عواد معاوية و مروة

 تم ،حيث املدارس في الهادفة التربوية الخدمات لتقديم والشراكة التعاون  سبل اللقاء في البحث وتم

 تقديم وايضا الهادفة التربوية االلعاب باص خالل من املدارس في عرض 200 تقديم على االتفاق

 ، ودمجهم االعاقة ذوي  االطفال حقوق  ، العنف من الحد)  وهي مواضيع اربعة في املسرحية العروض

 ( النظافة ، التسرب مخاطر

 مثل الفنية املسابقات في التعاون  نقاش تم كما ، الثاني الدراس ي الفصل خالل تنفيذها سيتم حيث

 .سنويا التربية مديرية تعقدها التي واملسرح واملوسيقى والكورال الدبكة
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املنهيالرواد  مركز مجموعة من التصاميم الخشبية في تجهيز   

 

 فرص وخلق إيجاد على املنهي التدريب مركز خالل ومن والفنون  للثقافة الرواد جمعية سعت 

 ، املختلفة املهنية والبرامج التخصصات من مجموعة خالل من للشباب الالزمة والتدريبات العمل

 على الرواد فريق عمل املنجرة قسم وهو املنهي املركز في تدشينه تم الذي االول  القسم خالل ومن

جمعية  بها تشاركس التي والفعاليات االنشطة من لعدد الخشبية التصاميم من مجموعة إتمام

 .الرواد

ي وتعمل جمعية الرواد من خالل قسم املنجرة إتاحة الفرصة للشباب لتطوير قدراتهم املهنية فهذا 

واملجسمات التي تخدم االهداف التربوية التي تسعى جمعية الرواد وعمل التصاميم  مجال النجارة

عقد دورات للراغبين في  2017املنهي الذي سيباشر خالل العام  لتقديمها من خالل مركز التدريب

 .  للشباب والتطريز للنساء  تنمية قدراتهم في العديد من املجاالت أولها سيكون النجارة
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عام على وعد بلفور  100الرواد تشارك في حملة ملصقات ملرور   

 

 الرواد جمعية شاركت بلفور  بوعد والتذكير العودة حق على تؤكد ملصقات توزيع خالل من 

 لتذكير الفلسطينين واملهجرين لالجئين العاملية الشبكة أطلقتها التي الحملة في والفنون  للثقافة

 اللورد وهو يملك ال من أعطي الذي املشؤوم الوعد على عام مئة بمرور الفلسطيني املواطن

 كانت التي الصهيونية الحركات وهي يستحق ال ملن فلسطين ارض بريطانيا خارجية وزير و البريطاني

 .الفلسطيني الشعب حساب على لليهود قومي وطن اقامة على تعمل

 من اكثر في مفارق  عدة على السيارات زجاج على ااملنشورات بالصاق الشبان من العشرات وقام

 الوطنية حقوقه عن ويتنازل  ينس ى ولن لم الفلسطيني شعبنا بان التذكير بهدف لحم ببيت منطقة

 .التاريخية بفلسطين

 فعاليات حملة العام بداية مع تاطلق الفلسطينين واملهجرين لالجئين العاملية الشبكة وكانت

 يوم وانشطة فعاليات مجرد وليست مستمرة النكبة ان على للتاكيد 2017 العام مدار على متواصلة

  . العام مدار على مستمرة فعاليات هي بل فلسطين نكبة ذكرى  ايار من عشر الخامس
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 أطفال الرواد يقومون بإعادة تدوير املواد املستعملة للحفاظ على البيئة

 

نشاطا بيئيا لالطفال وذلك بهدف إعادة تدويير املواد نفذت جمعية الرواد للثقافة والفنون  

والذي يهدف لتعليم األطفال أهمية  املستعملة وتصنيع مجموعة من األشكال واأللعاب الورقية 

 الحياة اليوميةفي  حاجة لهالالستفادة من كل االغراض التي ال االمكانية  وإتاحةالحفاظ على البيئة 

   .ستغاللها في الدراسة واللعب والتسليةال صنع اشياء جميلة لإضافة 

األطفال من خالل التصاميم التي قاموا بتنفيذها عن روح اإلبداع لديهم بتشكيل مجموعة من وعبر 

 اسية واحتواء األلعاب والكتب .املجسمات الورقية إلستخدامها في الهدايا والقرط

جهتها قالت امينة مكتبة جمعية الرواد أن املكتبة تعمل على تنفيذ أنشطة هادفة لالطفال من 

هم في إظهار ابداعاتهم وتميزهم على املستوى تساعدهم على تحفيز روح العمل املجتمعي لديهم وتس

 املنهجي ولالمنهجي . 
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 الرواد تنفذ ورشة عمل تدريبية المناء املكتبات في محافظة بيت لحم

 

 بيت محافظة في املكتبات المناء تدريبية عمل ورشة والفنون  للثقافة الرواد جمعية نفذت 

 التطبيقات خالل من املكتبات عمل في  "Tablet"اللوحي الجهاز استخدام كيفية في وذلك لحم

 .عملها وتسهيل املكتبات عمل تنظيم في تسهم التي الحديثة

جهته قال مدير عام جمعية الرواد الدكتور عبد الفتاح ابو سرور أن منهجية العمل التي تتبعها من 

تهدف لتطوير الطرق واالليات املتبعة داخل املكتبات لجعلها مكتبات حديثة ترتقي جمعية الرواد 

 بها املكتبات في فلسطين .  للتطوير الكنولوجي وتحافظ على الطابع الثقافي الذي تتسم

مثل هذه االنشطة وورشات العمل مقدمة لتعريف أمناء املكتبات لكيفية استغالل التطور وتعتبر 

 لعة الكتب او عبر االبحاث والدراسات . التكنولوجي وإستخدامه مع رواد املكتبات سواء في مطا

  من بدعم لحم بيت محافظة في املكتبات أمناء على اللوحية االجهزة من مجموعة توزيع وتم هذا

Cobiac Collectif de Bibliothécaires لحم بيت محافظة مع وبالشراكة . 
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طفال الرواد يوزعون األشجار على املنازل في مخيم عايدةأ  

 

 واالشجار الزراعية االحواض من مجموعة بتوزيع والفنون  للثقافة الرواد جمعية أطفال قام 

  وذلك عايدة مخيم أهالي منازل  من عدد على الصغيرة
 
 تنفيذها تم التي امللونة الحارة ملبادرة ختاما

 . UNRWAالغوث وكالة مع بالتعاون 

ة وأعربوا عن أهمية الحفاظ على البيئة في حارات املخيم تفرحب أهالي مخيم عايدة بهذه اللوقد 

 ح املنازل . وتزيينها وخصوصا من خالل تشجيرها وزراعة االشتال وتوزيعها على أسط

 البيئة على الحفاظ و التطوعي العمل روح االطفال لدى تعزز  التي األنشطة من املبادرة هذه وتعد

 . امللونة الحارة أروقة في إيجابية صورة تعكس والتي واملرزوعات باالشجار واالهتمام والنظافة
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2017فعاليات وأنشطة جمعية الرواد خالل شهر كانون ثاني صور   
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  2017كانون ثاني  -تحيات جمعية الرواد للثقافة والفنون  مع 

 

 

  


