
 الرواد في عام التأثير ... تضع بصمتها في املجتمع املحلي والدولي

  2017حزيران  – كانون الثاني

 

 2017بدأت جمعية الرواد للثقافة والفنون العام تحت شعار "رواد من أجل الحياة " 

 بعد  الجائزة بهذه الرواد جمعية فازت وقد(  Impact Award األثر الدولية  )ائزة فوزها بجب

 الدول  في الحكومية غير املؤسسات كافأةبم تختص والتي ستارز  مؤسسة معايير بنجاح إجتيازها

 فرص وتعزيز تحسين على عملت والتي الالتينية وأمريكا فريقياإو  األوسط والشرق  سياأ في النامية

فوز جمعية الرواد  يعدو  . والعنف للمخاطر األطفال فيها يتعرض التي البلدان في طفاللل  الحياة

 الضوء ويسلطهام  وفلسطيني عربيمنظمات فلسطينية إنجاز  6منظمة حول العالم و  23ضمن 

 0ويساندها  الفلسطينية القضية على

 

 اإلسترايجية الخطة تنفيذالعمل على  2017العام من  ل الربع األو خالل  الرواد جمعية وواصلت

 منحهم اجل من والنساء والشباب األطفال تفعيل في تسهم برامج ،من خالل وضع اهأقرت التي

 وورش تدريبية دورات ميوتقد ، وطنهم في ومستمر إيجابي تغيير صناع ويكونوا للفضل الفرصة

 دورات إلى إضافة الفلسطيني الشعبي والرقص والكورال واملوسيقى املسرح في طفاللل  عمل

 الضفة مدن يجوب الذي باص االلعاب وبرنامج واإلعالم والفيديو الفوتوغرافي التصوير في تدريبية

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

 ومساعدتهم على تجاوز الصعاب التعلم في صعوبات من يعانون  الذين األطفال إضافة إلستهداف

 الحكومية املدارس في عروض تقديم على، حيث تم االتفاق مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية 

محاور تستقطب  ربعةأ في مسرحية عروض تقديمل إضافة الهادفة التربوية االلعاب خالل من

 .  النظافة ، التسرب مخاطر ، ودمجهم االعاقة ذوي  االطفال حقوق  ، العنف من الحد موضوعات

 

سيوفر فرص عمل جديدة في املجتمع والذي نهي املتدريب الرواد للركز الثانية ملتدشين املرحلة تم  و

للشباب والنساء من خالل برامج تدريبية متخصصة في مجال التطريز والنجارة ومعالجة الهواتف 

حيث تم العمل على إطالق املرحلة التجريبية لقسم النجارة في املركز  .الذكية وفن الطهي واإلعالم

املنهي والتي أسهمت خالل الستة شهور االولى من العام الجاري في تقديم خدمة مجتمعية للهالي في 

عمال خشبية بأسعار رمزية  إلستفادة من قسم النجارة إلنتاج أمخيم عايدة واملناطق املجاورة ل

 عباء املالية على األهالي . دة في تخفيف األ ومجانية للمساع

 



 وتوجت جمعية الرواد هذا العام 
 
وضعت فيها جمعية الرواد من العطاء   تسعة عشر عاما

لفكر الحياة  ، حاملةخالل عروضها الفنية وبرامجها الثقافية بصمتها في املجتمع املحلي  من 

والعيش ألجل فلسطين والوفاء لها واملشاركة في مسيرة النضال واملقاومة ضد قبح االحتالل وعنفه 

وما زال أفراد هذا الصرح الثقافي الفلسطيني يحرصون على نقل رسالة القضية الفلسطينية إلى  .

ملوسيقى والتي طاملا كل أقطار العالم والتعبير عن معاناة الشعب الفلسطيني بالفن واملسرح وا

عكست الواقع الحقيقي للقضية الفلسطينية وأثرت في تعزيز تضامن شعوب العالم مع أبناء 

شعبنا رغم كل محاوالت االحتالل لطمس الثقافة الفلسطينية وسرقة هوية الشعب الفلسطيني 

  .ونضاله

مدير عام جمعية هذا اإلنجاز تكلل بترشيح املئات من أصدقاء ومحبي جمعية الرواد مؤسس و 

 مبادرات حدىإ في األمل صانع لقب لنيل عبد الفتاح أبو سرور  الدكتور الرواد الفنان الفلسطيني  

 لقاءإل نافذة  املبادرةويعتبر ترشيحه إلى هذه  العاملية، مكتوم آل دشرا بن محمد الشيخ سمو

 رجال خاللها من ملع والتي العربي، مجتمعنا الفلسطيني و في املنتشرة األمل ومضات على الضوء

 ورفعة مجتمعاتهم خدمة أجل من نقية وقلوب متفانية بروح عملوا األعمار مختلف من ونساء

 . أوطانهم
 
  وإيمانا

 
رية اإلنسانية للجهود وتقديرا ِّ

 . املبذولة والخي 

 

املحلية كان  والفعاليات املجتمعية والوطنية جمعية الرواد عدد من املهرجانات الفنيةونظمت 

و مهرجان باص السوشيال ميديا و احتفاالت  األسرى  مع للتضامن الثاني عائدون  مهرجانابرزها 

 66 اليوم العالمي للمراة ويوم الطفل الفلسطيني  واملسار الوطني ليوم األرض وإحياء ذكرى النكبة

عايدة  مخيم في األسرى  إلسناد الكرامة مهرجانو   القدم لكرة املهجرة الفلسطينية القرى  دوريو 

وشاركت في فعاليات ماراثون وفعاليات اسبوع القراءة   الفوتوغرافية للصور  حريتي عرضإضافة مل

في حين قدمت عروضا فنية في عدد من  فلسطين الدولي الخامس  وماراثون الصورة الفلسطيني

 املهرجانات الوطنية في جامعة النجاح وجامعة بيت لحم وقصر املؤتمرات وقصر الثقافة . 

 

 

د والتي تعمل على مدار العام لتوفير املناخ الجيد العاملة في جمعية الروا البرامجوعلى صعيد 

جمعية الرواد على مواصلة تقديم البرامج والخدمات سعت والتميز في بيئة ثقافية وفنية،  لإلبداع

فال والشباب للفرق العشرات من األط استقطبت  ةينفلا الوحدةلكافة شرائح املجتمع. فمن خالل 

 .سواء في املسرح أو الدبكة او الكورال او املوسيقى يحظوا بتدريبات خاصةلالفنية مجانا 

 



على متابعة سير العملية التعليمية للطلبة عملت وحدة التعليم في جمعية الرواد في حين 

متطلبات  املستفيدين من برنامج التعليم املساند خالل الفصل الدراس ي الثاني من خالل توفير

حاسوب القراءة وأخرى للعب باإلضافة ألجهزة واحتياجات الطلبة من كتب وأماكن مخصصة لل

وعملت وحدة  .ساعدة الطلبة في إتمام فروضهم املدرسية في عدد من املساقات التعليميةإضافة مل

 التعليم على تنظيم مخيم شتوي واخر صيفي شارك فيه املئات من األطفال اثناء عطلتهم املدرسية.

 

من متخصصة اة" على تنفيذ برامج تدريبية إعالمية هذا وعملت وحدة اإلعالم "صور من أجل الحي

واإلعالم املسموع إضافة لورشات عمل تثقيفية في مجال  خالل دورات التصوير الفوتوغرافي 

 االعالم الحديث  .

 

وعملت وحدة املرأة على تنظيم لقاءات للنساء في موضوعات وقضايا تهم املرأة إضافة للنشطة  

ة إضافة لعقد دورات متخصصة في مجال الخياطة والبرامج الرياضييفية والتوعوية التثق

 . للسيدات

 

املحافل واملناسبات  العديد منجمعية الرواد في  شاركت،  2017ول من العام النصف األ  وخالل

 .  الوطنية واملجتمعية وورشات العمل واملؤتمرات التي نظمها املجتمع املحلي 

 

 -إنتهى-

 

 


