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جمعيــة الــرواد جمعيــة مســتقلة غيــر ربحيــة تعمــل فــي المجــاالت الثقافيــة والفنيــة 
ــك مــن خــال  ــال والشــباب والنســاء ، وذل ــة مــع االطف ــة واإلعامي ــة واالجتماعي واالكاديمي
توفيــر المنــاخ والبيئــة األمنــة لابــداع والتمكيــن االقتصــادي وصــواًل لمجتمــع عــادل، يحتــرم 

ــف . ــي مــن العن ــة خال التعددي

ــم والفنــون  ــة قــدرات االطفــال والشــباب والنســاء وتمكينهــم مــن خــال الثقافــة والتعلي 1. تنمي
ــي . ــب المهن ــة و التدري والمعرف

ــن االقتصــادي للشــباب  ــدرات المهنيــة وتحســين فــرص العمــل والتمكي 2. توعيــة وتنميــة الق
والنســاء .

3. تحسين البنية التحتية وتطوير قدرات المؤسسة الداخلية و التشبيك الدولي .

التعريف بالرواد 

تــم انشــاء جمعيــة الــرواد للثقافــة والفنــون ) رواد مــن اجــل الحيــاة ، رواد مــن اجــل التغييــر 
والمؤسســات  الخيريــة  للجمعيــات   1 رقــم  القانــون  حســب  تســجيلها  وتــم   1998 عــام     )
 )BL-360-CU( االهليــة لعــام 2000 فــي وزارة الداخليــة الفلســطينية بموجــب رخصــة رقــم 

ورخصة رقم  239/ب/2009/100 من وزارة الثقافة  

الرؤية

الرسالة

اتيجية س�ت الأهداف الإ

الفئة المستهدفة
ــع  ــطيني م ــي الفلس ــع المحل ــاريعها المجتم ــطتها ومش ــا وانش ــرواد ببرامجه ــة ال ــتهدف جمعي تس
التركيــز علــى االطفــال والشــباب والنســاء وصــواًل إلــى تطويــر قدراتهــم والعمــل علــى تمكينهــم 
ــي  ــات المجتمــع الفلســطيني خصوصــًا فــي المناطــق المهمشــة والت ــدى فئ وتحســين الظــروف ل
تعانــي مــن الجــدار والنقــص فــي االمكانيــات ، كمــا  وتســتهدف المجتمــع الدولــي بالتعريــف 

ــة.  ــور النمطي ــال و الص ــد االحت ــطيني  ض ــال الفلس ــة و النض ــة و الثقاف بالهوي

 مجتمع فلسطيني حر ، يحترم االختاف ويكرس نهج الحقوق والقيم اإلنسانية .
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 الهيئة التأسيسية 
1. د.عبد الفتاح ابو سرور 

2. سمير عطا عودة 
3. عدنان احمد محمد العجارمة 

4. ابراهيم عيسى عبد العزيز ابو سرور 
5. المرحوم أنور احمد سلمان الدبس 
6. اسحق احمد عبد الفتاح عودة اهلل 

7. عدنان عبد سعيد حمدان

مجلس االدارة  2021-2019
1. رئيس الهيئة اإلدارية : د. وليد الخطيب

2. نائب الرئيس : إبراهيم أبو سرور 
3. أمين الصندوق : معتصم أبو عكر 

4. أمين السر : ميرا أبو سرور
5.عضو : نهيل أبو صوي 

6. عضو : مراد نسيم صبيح
7. عضو : غالب أبو سرور
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رسالة المدير العام

حتية فلسطينية، حتية العودة وبعد

الصعوبات  تكن  ومل  بسيطة،  التحديات  تكن  مل 
خالل هذا العام 2020 خفيفة. فمنذ اذار 2020 ازدادت 
التعقيدات على كافة االصعدة، سياسيا، اقتصاديا، 
حلم  بيت  حمافظة  عانت  وقد  ومعنويا.  نفسيا، 
مستوى  على  الصحي  احلجر  من  االطول  الفرتة 

فلسطني حتى االن. 

األنشطة  من  للكثري  نّعد  كنا  العام  هذا  خالل 
واجهنا  لكن  اوجها،  والفعاليات وكانت براجمنا يف 
شهر آذار بتحدي انتشار وباء الكورونا الذي أدى اىل 
اغالقات مشلت كافة املرافق وضرورة إتباع كافة 

د. عبد الفتاح أبو سرور
مؤسس ومدير عام

وسائل الوقاية والتباعد االجتماعي واحلجر الصحي عند اللزوم.  وعملت املؤسسات باحلد االدنى من مواردها 
التشغيلية، واستمر التعليم والتدريب عرب االنرتنت.

مجعية الرواد كعادتها يف الظروف االستثنائية شكلت مع مؤسسات خميم عايدة خلية طواريء الدارة االزمة 
وقفازات،  تعقيم،  مواد  من  احمليطة  واملناطق  عايدة  خميم  سكان  الحتياجات  واالستجابة  عايدة  خميم  يف 

ومعونات غذائية وأدوية.

كانت بداية العام حافلة باالنشطة فما ان بدأت عطلة ما بني الفصلني الدراسيني يف بداية العام قمنا بتنفيذ 
خميمات شتوية لالطفال )املبدعون الصغار( شارك فيها 150 طفال خالل شهر كانون الثاني. ومت اللقاء مع 
العديد من الشخصيات الرمسية مثل االمري شارلز ولي عهد اململكة املتحدة، وسعادة القنصل الفرنسي رنيه 
تروكاس وغريهم. واستمرت األنشطة والفعاليات يف وحدات التعليم والفنون وصور من اجل احلياة، واملرأة، 

والتدريب املهين والصحة والبيئة. 

خالل شهر رمضان املبارك، يف خضم احلجر الصحي بسبب اجلائحة، أطلق الرواد برنامج تكية عايدة، وهو 
االول من نوعه يف املخيم، وبدأ مطبخ الرواد بتحضري وجبات االفطار للعائالت احملتاجة وتوصيلها اىل بيوت 
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اليت  األوقات  هذه  وخالل  العمل،  لنستكمل  الكثري  يلزمنا 
اإلمكانيات  كافة  سنستغل  الصحي،  احلجر  فيها  يستمر 
والتربعات الستكمال إجراءات صيانة املبنى وجتهيز املطبخ 
التضامين وسطح املبنى لرمضان القادم وتكية عايدة 2021، 
وتوصيلها  احملتاجة  للعائالت  اإلفطار  وجبات  لتحضري 
يف  العائالت  واستهداف   ،2020 العام  خالل  كما  للبيوت 
خميم عايدة واملناطق اجملاورة يف احملافظة حسب قدرتنا 
بكم  نهيب  ولذا  الناس،  وكرامة  سالمة  على  للمحافظة 
كما  العائالت.  من  ممكن  عدد  أكرب  لنخدم  ملساندتنا 
ونأمل ان نستكمل جتهيز سطح مبنى الرواد املهين بااللواح 

الشمسية.    

وشعبنا،  جمتمعنا  خبدمة  االستمرار  على  مصممون  اننا 
بالعمل  نستمر  النواحي  كافة  من  الصعب  الوضع  ورغم 
بأن نصنع تغيريا نفخر  بال كلل وال ملل، حيذونا األمل 

اغالق بيت الضيافة بالرواد طيلة 10 اشهر، والغاء احلجوزات والوفود وتسديد مبالغ احلجوزات من شهر اذار وحتى نهاية 
العام 2020، وبعض املشاريع، اال ان الرواد استمر بالعمل واستمر بدوره الريادي واملساند جملتمعه.

انتهى العام 2020 مبشاركة الرواد مع أصدقاء الرواد يف بريطانيا ومسرح احلارة-بيت جاال بتنظيم مهرجان بيت حلم 
واملؤسسات إلظهار  الشخصيات  العديد من  فيه  2020( وشارك  اول  )7-3 كانون  أيام  ملدة مخسة  استمر  والذي  الثقايف 
40 مؤسسة يف فلسطني  العمل مع اكثر من  مدينة بيت حلم بفنها ومؤسساتها وثقافتها وتارخيا وحضورها. واستمر 
والشتات بتدريب على حقوق االنسان وبناء قدراتها يف اجملاالت اإلدارية واملالية وغريها. وما زلنا نعمل أيضا لتجهيز طابق 

التدريب اإلعالمي وتقنيات الطباعة ثالثية االبعاد وإنتاج األفالم.

الناس للحفاظ على سالمتهم وكرامتهم، وكذلك توفري ما استطعنا من 
وبالتعاون  وحمليا  دوليا  الرواد  اصدقاء  مع  بالشراكة  االخرى  املساعدات 
السعيد، أطلقنا من جديد  الفطر  مع مؤسسات خميم عايدة. وخالل عيد 
املتعففة  العائالت  450 طفال يتيما ومن  العيد ألكثر من  برنامج كسوة 

حتى يفرحوا بالعيد رغم احلجر الصحي واالغالقات.

احلجر  جتاوز  ومساعدتهم  األطفال  عن  التخفيف  الدائم  همنا  كان 
واالغالق مع احملافظة على سالمتهم، ولذلك خالل شهر حزيران وباتباع 
 50 يشمل  منها  كل  صيفية  خميمات   3 نفذنا  الوقائية،  السالمة  شروط 

طفال مقسمني على 5 جمموعات ملدة 10 أيام.

 رغم كل التحديات وشح املوارد وخسارة اكثر من 80 الف دوالر نتيجة 
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تستمر  ان  ونأمل  اجلديدة،  وطفراته  الفريوس  وشراسة  اجلديد  الصحي  احلجر  ورغم  التحديات،  رغم  به 
جهودكم معنا ليكون الغد افضل من احلاضر.

والنرويج  ولوكسمربغ  وبلجيكا  فرنسا،  يف  ومؤسسات  اشخاصا  الرواد  ألصدقاء  بالشكر  اتوجه  ان  اود  وهنا 
معنويا  ودعمهم  ملساندتهم  ومؤسسات  افرادا  اخرى  وبالد  وسويسرا  وايطاليا  املتحدة  والواليات  وبريطانيا 
وماليا، كما اتوجه بالشكر اجلزيل لطاقم الرواد واملتطوعني الذين استمروا بالعمل بكل تفان، واشكر جهود 

اهليئة االدارية ومتابعتها للربامج.

واشكر ابناء خميم عايدة ومؤسساته واملناطق احمليطة لوعيهم وحتملهم املسؤولية حتى ال ينتشر الوباء يف 
املخيم ومساندتهم لعمل جلنة الطواريء بالشراكة مع مدير املخيم والطب الوقائي. 

وحنن االن نبدأ عاما جديدا، نتمنى الصحة والسالمة للجميع، والشفاء للمرضى واحلرية لالسرى والعودة 
للمبعدين، وان تعود احلياة اىل طبيعتها يف عامل يسوده العدالة واحلرية والسالم واألمان واملساواة، وان نرى 

اصدقاءنا وشركاءنا وضيوفنا بيننا قريبا

 كل عام وانتم مجيعا خبري

د. عبدالفتاح ابوسرور

املدير العام



التقرير السنوي10
العام 2020

 جمعية الرواد للثقافة والفنون
Alrowwad Cultural And Arts Society

الوضع العام في 2020

سنوات قد مرت والوضع الفلسطيين غارق يف حالة من تدهور، ومن سيء اىل اسوأ. ويأتي هذا التدهور يف ظل 
الفلسطيين مواجهتها على  الشعب  الظروف االقتصادية، والسياسية، واالجتماعية الصعبة اليت حتتم على 
الدوام. وان هذا التدهور والظروف اخلانقة جتعل العيش واقعا صعبا ال تتوفر فيه اي من صور العيش الكريم 
وال مقومات احلياة االساسية. ورغم ان الصورة املأخوذة عن الواقع الفلسطيين ال تعكس سوى صعوبة العيش، 
والظروف الصعبة. لكن أيضًا الظروف السياسية الصعبة، مثل احلد يف احلركة، واساليب القمع اهلمجية 
اليت تتبعها سياسة االحتالل االسرائيلي الصهيوني يف الضغط على الفلسطينيني، وتهميشهم، خاصة سياسة 
الواقع الفلسطيين  اذار بالتحديد، صدم  ابناء الشعب الفلسطيين. ويف شهر  العقاب اجلماعي املفروضة على 
بصفعة قدوم جائحة كورونا. ان انتشار فايروس كورونا املستجد يف فلسطني قد زاد احلالة االقتصادية 
، حيث تزايد الركود االقتصادي القاتل الذي اجتاح اجملتمع الفسطيين. وارتفعت نسبة  واالجتماعية سوءاً 
البطالة بشكل سريع وملحوظ، واصبح من الصعب توفري لقمة العيش للعائالت. من هنا، يأتي دور مؤسسات 
اجملتمع املدني الفلسطيين، اليت تهدف اوال واخريا لضمان العيش الكريم الفراد الشعب الفلسطيين، وتوفري 
لذا، كانت  الفلسطيين.  للشعب  والكرامة واحلرية  بالعدالة  تنادي  برامج متعددة  الكرامة هلم، عن طريق 
املؤسسات  بالشراكة مع  املخيم  الكريم لسكان  العيش  تنادي الجياد وسائل تضامن  بالرواد  الرؤيا اخلاصة 
األخرى يف املخيم. وكان ذلك من خالل تطوير العديد من الربامج اخلاصة ملواجهة هذه التحديات، واحلد 
من نسبة اخلسائر اليت قد يتعرض هلا الشعب الفلسطيين نتيجة للرتهل السياسي واالقتصادي واالجتماعي. 
2020 هي تشكيل جلنة طوارئ خاصة ملواجهة جائحة كورونا، اليت لبت  ولعل ابرز هذه الربامج يف عام 
حاجات سكان خميم عايدة االساسية، ووفرت كثرياً من االحتياجات االساسية لالفراد و العائالت للمساعدة 
وسالمة  كرامة  على  احلفاظ  بهدف  انواعها،  مبختلف  الفرص  واتاحة  اجملتمع،  افراد   اولويات  ضمان  يف 

االنسان.

رغم كل هذه الظروف اليت تقلل من فرص العيش الكريم، واليت حتد من انشطة مؤسسات اجملتمع املدني 
الفلسطينية، اال ان مجعية الرواد للثقافة والفنون مل تقف مكتوفة االيدي امام هذه الظروف. ان مجعية الرواد 
ورغم اإلغالقات وحمدودية احلركة متاشت وتعايشت مع الوضع الراهن باتباع كل سبل الوقاية واختاذ 
كل االجراءات الوقائية واإلحرتازية  وطبقت كافة  إرشادات السالمة العامة املوصى بها من وزارة الصحة 
الفلسطينية. حبيث ان جزءاً كبرياً من االنشطة والربامج اليت كانت قائمة ما قبل اجلائحة استمرت، وذلك 
من خالل استخدام طرق تكنولوجية وحديثة، اهمها االجتماعات واللقاءات باستخدام العديد من التطبيقات. 

باالضافة الي تطبيق العديد من الربامج بشكل فردي مع املؤسسات واالفراد. 

ان العديد من الربامج التدريبية مثل الزوم و السكايب تعتمد على التدريب اجلماعي والفردي للمؤسسات 
التدريب استمرت دون احلاجة للقاءات  ، بالتالي عملية  العاملني باملؤسسات املستفيدة من املشروع  واالفراد 
بتطوير  املتعلقة  التدريبية  اللقاءات  وكافة  العامة  السالمة  معايري  وضمن  فردية  كان  اذا  اال  املباشرة 
االجتماعات  خالل  من  تتم  كانت  املؤسسات  بإدارة  اخلاصة  واالدلة  البشرية  املوارد  حيث  من  االمكانيات 
عرب ZOOM  او من خالل التدريب الفردي للمؤسسة وعليه استمرت كافة الربامج دون اي عائق وبناءاً 
عليه كان هناك نتائج فعلية من حيث جتهيز العديد من االدلة واالنظمة ضمن املشروع ، باالضافة لذلك 
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فإن برامج الرواد االخرى طبقت هذا النظام يف متابعة الربامج االخرى فربنامج املرأة اطلق مبادرة املطبخ 
سواء  املستفيدين،  من  العديد  اسبوعي  بشكل  لقاءاته  يف  يشارك  والذي   ،ZOOM تطبيق  عرب  الفلسطيين 
حمليا او عامليا )اصدقاء الرواد يف اخلارج(. وهكذا مبختلف الوحدات والربامج اليت تقدمها مجعية الرواد، من 
فنون، تصويرـ اعالم، موسيقى وغريها. وكل منها يراعياسس الوقاية اخلاصة ملواجهة جائحة كورونا. ولعل 
اهم هذه الربامج اليت مت اطالقها يف ظل جائحة كورونا، هي تكية عايدة ) مطبخ الرواد التضامين( . حيث 
الشعبية، علي توفري حصص  واللجنة  بالشراكة مع مؤسسات اخرى من خميم عايدة  الرواد،  عمل طاقم 
توفري  الفكرة لضمان  وتأتي هذه  املبارك.  الفلسطينية خالل شهر رمضان  للعائالت  ووجبات طعام ساخنة 
اساسيات احلياة للعائالت يف خميم عايدة و املناطق اجملاورة، واحرتام كرامتهم وسالمتهم. ان استمرار هذه 

الربامج واالنشطة املختلفة يساعدنا يف توفري العيش الكريم لسكان املخيم و املناطق اجملاورة . 

ظل  يف  إغاثية  برامج  على  اساسي  بشكل  ركزت  قد   2020 العام  وخالل  والفنون  للثقافة  الرواد  مجعية 
السياسية  الضغوطات  من  يعاني  والذي  الفلسطيين  احمللي  اجملتمع  إسناد  اجل  من  وذلك  كورونا  جائحة 
القدرة على توفري  النقص يف اإلمكانيات وعدم  واالقتصادية واالجتماعية والصحية والذي خلق حالة من 
على  احلفاظ  يف  دائمًا  الرواد  إليه  يسعى  الذي  واهلدف  الواجب  منطلق  ومن  والصحية  احلياتية  املتطلبات 
طبية  مواد  او  اساسية  مواد  توفري  من  اإلغاثي  العمل  يف  الرواد  برامج  انطلقت  االنسان  وسالمة  كرامة 
وعالجية ملختلف الفئات العمرية خصوصًا االفراد الذين يعانون من االمراض املزمنة داخل وحميط خميم 
عايدة لالجئني ، باالضافة اىل العمل التشاركي مع خمتلف االطراف يف املساهمة يف إسناد العائالت املصابة 
او احملجورة يف داخل املخيم حيث عملت الطواقم يف جمال التعقيم والتثقيف داخل املخيم للعمل على مواجهة 

جائحة كورونا بكافة الوسائل املتوفرة يف ظل قلة االمكانيات اليت تساهم يف التخفيف من هذه اجلائحة .

االبتسامة على وجوه االطفال قد اختفت يف ظل اجلائحة الظروف 
واحلياتية  اليومية  املعاناة  من  العديد  راكمت  اليت  و  االقتصادية 
الرواد  مجعية  تقدمه  الذي  الدور  منطلق  ومن  االمكانيات  وانعدام 
االطفال   قلوب  اىل   البهجة  إدخال  اىل  تهدف  واليت  نشأتها  منذ 
اليت  الصعبة  االقتصادية  واالثار  االمكانيات  ضعف  ظل  يف  خاصة 

شهدتها العائالت بسبب جائحة كورونا من خالل 
السعيد  الفطر  عيد  خالل  لالطفال  مالبس  توفري 
املبادرة  هذه  الرواد  مجعية  اطلقت  العيد”  “كسوة 
مبساهمة من اجملتمع احمللي و التعاون مع مؤسسة 
والسرور  البهجة  نشر   ، املوحد  الفلسطيين  النداء 
عند االطفال وتضمن ولو بأقل االمكانيات املتوفرة 
من  كغريه  بكرامة  الفلسطيين  الطفل  يعيش  ان 
اليت  الضغوطات  من  التخفيف  وحتاول  االطفال 
جائحة  مواجهة  عن  نتجت  اليت  العائالت  تعيشها 

كورونا.
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عنه  املأخوذه  النمطية  الصور  وكسر  الفلسطيين،  الشعب  بتمكني  تهتم  الرواد  مجعية  ان  منطلق  ومن 
بشتى الوسائل، فقد قامت باطالق برنامج حتت عنوان  “االستثمار يف حقوق االنسان” وذلك بتمويل من 
يهدف  االنسان  حقوق  يف  االستثمار  برنامج  العام  اإلطار  يف  لوكسمبورغ.  يف  الرواد  واصدقاء   ASTM
التغيري  قادرة على صناعة  بيئة مؤسساتيه  الفلسطيين من خالل خلق  املدني  لتمكني مؤسسات اجملتمع 
وخلق االستدامة يف ظل الوضع الفلسطيين العام ، حيث تعترب ركيزة مشروع االستثمار يف حقوق االنسان 
االنسان  حقوق   ، املرأة  حقوق   ، الثقافية  احلقوق   ( احلقوق  لتعزيز  املؤسساتيه  القدرات  بناء  على  العمل 
الفلسطيين ( وصواًل لوضع آليات ووسائل من اجل حتقيقها وتطبيقها واستدامتها يف اجملتمع الفلسطيين، 
قانونيًا  عنها  والدفاع  باحلقوق  الوعي  رفع  يف  سيساهم  للمؤسسات  اإلدارية  القدرات  رفع  إىل  باإلضافة 

لتعزيز تطبيقها يف املؤسسات الفلسطينية .

تسعى مجعية الرواد للثقافة والفنون خالل العام 2021 على العمل وبالشراكة مع العديد من املؤسسات 
احمللية والدولية على تقديم كافة االمكانيات املتاحة عرب الربامج الدورية والربامج اليت تعترب ضرورية 
يف ظل هذا الواقع السياسي واالقتصادي واالجتماعي والصحي من اجل توفري واقع فلسطني افضل ، ومن 
منطلق هذا الدور ستعمل كافة الربامج خالل العام 2021 على تطوير اخلطة التنفيذية واالسرتاتيجية 
الواقع واحلاجة  الدورات والتدريبات واالنشطة مبا يتناسب مع  للجمعية على االستمرار بتقديم كافة 

اجملتمعية .
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22 عامًا من العطاء والريادة	 

اجملتمعيني  الناشطني  من  وجمموعة  الرواد  مجعية  عام  مدير  محله  الذي  القرار  ذلك  على  مرت  عامًا   22

ابداعية ذات رؤية مستقبلية فلسطينية اهلوية، حتمل بني طياتها كرامة وعدالة قضية  لينطلقوا بفكرة 
فلسطني اللجوء، حتمل بني طياتها ثقافة وتاريخ وطن، ويعمل من اجل مناخ صحي ابداعي يكسر الصورة 

النمطية عن الشعب والقضية الفلسطينية يف وسائل االعالم.

احتياجات اجملتمع  تلبية  املستمر الجل  العمل  22 عامًا من   ، احيانا  22 عامًا من جناحات كثرية وإخفاقات 

احمللي رغم كل الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت رافقت تلك االنطالقة الغارقة يف ظروف 
يف  االستمرار  إىل  ادت  والرؤية  الرسالة  وضوح  ان  إال  واالستمرار،  والنجاح  االبداع  امام  العوائق  كل  تضع 
واقع  والتعبري عن  ذاتهم  التعبري عن  قادرين على  الريادية وصواًل لشباب ونساء واطفال  الفكرة  الدفاع عن 

فلسطني االليم حتت االحتالل االسرائيلي الصهيوني الذي ميارس نكبة الشعب الفلسطيين يوميًا.

22 عامًا والبداية كانت منزاًل حيمل بني طياته حلم العودة والرحلة املؤقته، منزاًل ضم بني جدرانه عائلة 

حتلم بالعودة ولكنه اضحى منزاًل حيتضن اطفاأل وشبابًا يعربون عن متسكهم حبق العودة وتاريخ شعب ما 
زال يتجهز للعودة ،22 عامًا وما زال ذلك املنزل واقفًا هناك ليقول أن الريادة واالبداع والعطاء مازال مستمراً .

وبعد 22 عامًا مل نتوقف ونقف على بداية إطالق اول برنامج تدريب مهين على مستوى خميمات الالجئني يف 
الضفة الغربية متخصص يف الطباعة الثالثية االبعاد وااللكرتونيات وصواًل لدبلوم فندقة وصحافة واعالم 

من داخل حارات وشوارع املخيم املؤقت، 22 عامًا من حلظة انطالق سفينة الرواد و8 اعضاء مؤسسني.

22 عامًا والتطوع كان االساس واهلدف لتوفري افضل مناخ ابداعي ، وما زلنا نعمل على توفري فرص عمل 

للتقليل من البطالة ولكننا مازلنا نعمل لنحافظ على ثقافة التطوع لنبين بها اجيال مستقبل افضل لفلسطني، 
22 عامًا من العمل والتعاون والشراكة واحلوكمة والتخطيط ، استطاع الرواد ان يبين شبكة من الشراكات 

احمللية والدولية ترسخت يف إسناد ودعم الربامج والقضايا الفلسطينية وصواًل جلمعية الرواد حتصد جائزة 
النزاهة والشفافية من مؤسسة النجوم )لندن( بالعام 2016 وذلك إسهامًا يف دعم اإلبداع واإلجناز.

من  العديد  لتوفري  اجلاد  بالعمل  الرواد  استمر  احيانا،  واإلخفاق  والنجاح  واملخاطرة  التحدي  من  عامًا   22

ابداعي قادر على  ملناخ صحي  احتياجات اجملتمع احمللي وصواًل  تلبية  العمل على  الربامج واالنشطة ضمن 
تطوير القدرات واملهارات واإلمكانيات لدى خمتلف الفئات العمرية رغم كل الظروف السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية اليت مر بها الشعب الفلسطيين على مدار71 عامًا ولن نتوقف وسنستكمل العمل ضمن االولويات 

حتقيقًا لرؤية ورسالة اجلمعية.

22 عامًا من التمسك بالثوابت  و املبادئ للتمويل املشروط سياسيًا واعتبار أن املقاومر مهما اختلفت طرقها هي 

)مقاومة مجيلة( ضد قبح اإلحتالل وعنفه.
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إضاءات 2020
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2020 إجياد نقطة حتول  العام  الثاني من  الربع  للثقافة والفنون خالل  الرواد  إستطاعت مجعية 
سريعة يف خطتها التنفيذية بسبب تطور احلالة الوبائية وإنتشار فايروس كوفيد19 »كورونا« يف 

األراضي الفلسطينية وحتديدا يف مدينة بيت حلم . 

-مخيم الرواد الشتوي )المبدعون الصغار (	 

تثقيفية وفنية وترفيهية لألطفال  برامج وأنشطة  بتنفيذ  يناير  العام يف شهر  الرواد  بدأت مجعية 
مت  حيث    . فلسطني  يف  واجلامعات  للمدارس  سنوية  النصف  العطلة  خالل  من  والنساء  والشباب 
تنظيم خميم شتوي لألطفال متخصص بعنوان »املبدعون الصغار »  شارك فيه 150 طفل . لتعريف 
األطفال يف خميم عايدة باهمية اإلبداع يف صقل شخصيتهم وكيفية استخدام مواهبهم وقدراتهم 
النتاج اعمال فنية وابداعية مميزة. وسعت مجعية الرواد لتوفري املناخ والبيئة االمنة لالبداع والتمكني 
الذين هم  عايدة  العنف، خاصة  لالطفال يف خميم  للوصول اىل جمتمع خالي من  والفين  الثقايف 

حباجة لتعزيز فرص إكتشاف قدراتهم ومواهبهم ووضعها يف قالبها الصحيح .

- ورشات التدريب /الطباعة الثالثية االبعاد  / فنجان قهوة للنساء 	 

الريادية واإلبداعية قامت خالهلا بتوفري  الرواد جمموعة من األنشطة والفعاليات  واطلقت مجعية 
فرصة لألطفال والشباب والنساء لإلبداع يف جماالت غري إعتيادية ونوعية . والول مرة على مستوى 
بانتاج مناذج بسيطة  وقاموا  االبعاد  الثالثية  الطباعة  االطفال على عامل  حمافظة بيت حلم تعرف 

مصممة على احلاسوب وإنتاجها بواسطة الطابعة الثالثية االبعاد 
يف  االبعاد  الثالثية  الطباعة  على  تدريبية  ورشات  سلسلة  خالل 
خمترب اإلعالم والتعليم التابع للجمعية . فيما نفذ برنامج املراة 
ورشات توعوية للنساء بعنوان » فنجان قهوة » لكسر حاجز الصمت 
لديهن  الوعي  وزيادة  أنفسهم  عن  للتعبري  النساء  لدى  واخلوف 
لتطوير  الالزمة  األمكانيات  وتوفري  واجملتمع  األسرة  قضايا  يف 

فرص  وإجياد  يف قدراتهن  هلم  عمل 
سوق العمل احمللي .
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	دورات تعليم اللغات االنجليزية والفرنسية 	 

وعملت مجعية الرواد عرب برنامج التعليم على إطالق دورات تعليم للغات األجنبية مثل اإلجنليزية 
والفرنسية إضافة لدورات التعليم املساند املقدمة لطلبة مدارس االونروا يف خميم عايدة يف مساقات 
اللغة العربية والرياضيات والعلوم  وذلك بهدف حتفيز طلبة املدارس على املطالعة واملعرفة والتعرف 

على لغات جديدة وممارستها بشكل مباشر من خالل متطوعي اجانب وحمليني .

- لقاء األمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة 	 

ويف نهاية شهر يناير إلتقى  مدير عام مجعية الرواد الدكتور عبد الفتاح ابو سرور ولي عهد اململكة 
الفلسطينية والشخصيات  املؤسسات  لقائه مبمثلي  األمري تشارلز يف بيت حلم وذلك ضمن  املتحدة 
الرمسية يف حمافظة بيت حلم ، إلطالع األمري تشارلز  حول ما تقدمه اجلمعية من خدمات وبرامج يف 
جماالت الثقافة والفنون خيدم القضية الفلسطينية إضافة لشرح عن حياة الالجئيني الفلسطينيني 

يف خميمات الضفة الغربية وحتديدا واقع خميم عايدة احملاط الضم والتوسع .

- نادي سينما الرواد 	 

شهر  يف  اإلعالم  برنامج  خالل  من  الرواد  مجعية  وعملت 
شباط على إطالق أيام نادي سينما الرواد وذلك بهدف تعزيز 
السينما يف فلسطني وحتديدا يف خميم عايدة وتشجع  ثقافة 
صانعي االفالم من الشباب احملافظة على إنتاج أفالمهم بشكل 
نرغب  الذي  اجلمهور  اىل  الرسالة  إيصال  يف  يساعد  احرتايف 
السينمائية  واالفالم  السينما  حنو  وإهتماما  حجما  يزداد  بان 
والوثائقية. وتعد فكرة أيام نادي السينما بعرض جمموعة من 

األفالم بشكل أسبوعي على األطفال والشباب 
ارائهم  وتقديم  األفالم  مبحتوى  ومناقشتهم 
حول ما شاهدوه يف خطوة لزرع ثقافة مشاهدة 
ليكونوا  واالطفال  الشباب  فئة  لدى  السينما 

صانعي أفالم يف املستقبل .
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- دورات اإلعالم الرقمي والتصوير الفوتوغرافي 	 

واطلقت مجعية الرواد خالل شهر شباط جمموعةمن الدورات التدريبية يف جمال اإلعالم الرقمي 
والتصوير الفوتوغرايف عرب نادي الرواد اإلعالمي للفتيات بنسخته الثالثة والذي حظي مبشاركة 
اكثر من ثالثني طالبة من طالبات مدارس حمافظة بيت حلم لتعريفهم مبحتوى اإلعالم الرقمي 
وخصصت   . الفوتوغرايف  التصوير  جمال  يف  الفتيات  لتمكني  إضافة  اإلجتماعي  التواصل  ومواقع 
جمموعة من الدورات التدريبية للتصوير الفوتوغرايف للمبتدئني استهدفت أكثر من 90 طالب 

وطالبة من طلبة مدارس االونروا يف خميم عايدة .

- تدريبات الدبكة والفرق الفنية للرواد	 

األطفال لإللتحاق برباجمها  الرواد خالل شهر شباط جمموعات جديدة من  واستقطبت مجعية 
ذلك  ونفذت  والكورال  الشعبية  والدبكة  املسرح  جمال  يف  جديدة  فنية  فرق  تشكيل  بهدف  الفنية 
عرب سلسة من التدريبات الفنية استهدفت أكثر من 150 طفل التحقوا بالفرق الفنية اجلديدة 

جلمعية الرواد متهيدا لتقديم جولة عروض فنية على املستوى احمللي والدولي . 

- االمسيات الثقافية والتدريبات وورش العمل 	 

التدريبية  العمل  ورش  من  العديد  الرواد   مجعية  واستضافت 
شعرية  امسيات  استضافة  حيث  والفنية  الثقافية  واألمسيات 
النفسي  التفريغ  الصالون االدبي للشباب ولقاءات  وثقافية ضمن 
والتغذية الصحية للنساء و صناعة التحف باخلزف والفسيفساء 

ونفذت  لالطفال  
الدورات  من  جمموعة 
احلاسوب  جمال  يف 
فيها  شارك  واإلنرتنت 
أكثر من 80 طالبا من 
طلبة مدارس األونروا يف 

خميم عايدة .



التقرير السنوي
العام 2020

19

 جمعية الرواد للثقافة والفنون
Alrowwad Cultural And Arts Society

- استقبال القنصل الفرنسي العام في جمعية الرواد 	 

ويف نهاية شهر شباط زار القنصل الفرنسي العام يف القدس رينيه تروكاز ووفد رفيع املستوى من 
القنصلية الفرنسية مجعية الرواد يف خميم عايدة التقى خالهلا مع الدكتور عبد الفتاح ابو سرور 
مدير عام مجعية الرواد وعدد من موظفي اجلمعية ومتطوعيها .وقدم الدكتور عبد الفتاح ابو سرور 
شرحا للوفد عن أهم الربامج واملشاريع اليت نفذتها مجعية الرواد منذ تأسيسها واخلطط اليت تعمل 
على تطويرها ، واصطحب الوفد يف جولة داخل مرافق اجلمعية واملركز املهين واطلعهم على الربامج 
اجلديدة اليت تعمل اجلمعية على تطويرها إلتاحة الفرصة الكرب عدد من املستفيدين لإلستفادة 
منها .وعرب القنصل الفرنسي العام تروكاز عن سعادته بزيارة مجعية الرواد واليت تعترب األوىل منذ 
توليه مهام منصبه ، وأثنى على الربامج اليت تقدمها مجعية الرواد سواء الفنية واملهنية . مثمنا العالقة 

الدائمة اليت تقيمها اجلمعية بالقنصلية الفرنسية.

- جمعية الرواد في ظل جائحة كورونا 	 

ومع بداية إنتشار جائحة فايروس كورونا يف فلسطني وحتديدا يف مدينة بيت حلم أطلقت مجعية 
الرواد عرب منصاتها اإللكرتونية ومواقع التواصل اإلجتماعي رسالة إىل العامل للتضامن مع مدينة بيت 
حلم اليت دخلت منذ بداية شهر آذار باحلجر الصحي اإللزامي بعد تسجيل أوىل اإلصابات بفايروس 

كورونا “كوفيد19-” يف منطقة بيت جاال .

أكثر  أصبحت  اليت  احلياة  صورة  رسالتها  يف  الرواد  مجعية  ونقلت 
صعوبة بالنسبة ملعظم الناس الذين يعيشون حياتهم ويكسبون حياتهم 
، فنانون وعاملون يوميون والعاملون بأقطاع  يوما بعد يوم. أعمال حرة 
منتجاتهم  بيع  على  اعتادوا  فالحون  و  واملطاعم  والفنادق  السياحة 
وكسب عيشهم يوًما . حيث ال يستطيع هؤالء الناس 
العيش واحلصول على خبزهم اليومي . إضافة لوجود  
قوات  فإن   ، جهة  من  حلم.  بيت  حول  مزدوج  حصار 
هي  حلم  بيت  أحناء  مجيع  يف  اإلسرائيلي  االحتالل 
حلم  بيت  بدخول  تسمح  وال  املمر  على  تسيطر  اليت 
االمن  ، تسيطر قوات  داخل بيت حلم  و  القدس.  من 
فقط.  الطارئة  احلاالت  مبرور  وتسمح  الفلسطينية 
للنظر  العامل  كل  برسالتها  الرواد  مجعية  وطالبت 
حلم  بيت  مدينة  يف  األهالي  يعيشه  الذي  للوضع 
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وقراها وخميماتها يف ظل جائحة كورونا واليت أمتدت خالل االسابيع األوىل من بيت جاال لتطال 
كافة  وإغالق  العبادة  ودور  واجلامعات  املدارس  اغالق  إىل  ادى  مما  احملافظة  يف  خمتلفة  مناطق 

مناحي احلياة اليومية وفرض قرار مبنع احلركة يف كافة مناطق املدينة .  

الفلسطينية وحتديدا  األراضي  الطوارئ يف  االول إلعالن حالة  اليوم  منذ  الرواد  وشاركت مجعية 
مع بداية األزمة يف مدينة بيت حلم بتشكيل جلنة طوارئ حملية مشلت اللجنة الشعبية واملؤسسات 
املساعدة  ضالة  ظل  يف  اجملاورة  واملناطق  لالجئني  واإلسناد  الدعم  لتقديم  عايدة  خميم  يف  العاملة 
احلكومية للناس وتقاعس وكالة الغوث االونروا عن القيام بدورها يف خدمة الالجئني الفلسطينيني 
.وعلى الرغم من توقف األنشطة مع األطفال واملستفيدين يف مقر اجلمعية إال ان فريق الرواد وبعض 
املتطوعني عملوا ضمن جلنة الطوارئ واإلسناد يف خميم عايدة ، حيث بقيت أبواب اجلمعية مفتوحة 
 . حيتاجونها  اليت  اخلدمات  إىل  الوصول  يف  املخيم  اهالي  على  والتسهيل  الطارئة  اخلدمات  لتقديم 
أهالي  #مزيونة خبري لدعم صمود  بعنوان  املخيم  أطلقتها مؤسسات  الرواد يف محلة  وشارك فريق 
االسرى داخل املخيم إضافة للعديد من املبادرات اليت تسهم يف صمود األهالي يف خميم عايدة يف ظل 

جائحة كورونا .

	التعليم اإللكتروني عند بعد	 

وأطلقت مجعية الرواد خالل شهر اذار جمموعة إلكرتونية عرب بوابة الرواد 
اإللكرتونية ومنصات التواصل اإلجتماعي تستهدف طلبة مدارس االونروا 

يف خميم عايدة والطلبة املشاركني يف برنامج التعليم يف اجلمعية .

الدروس  كافة  حتويل  على  التعليم  برنامج  خالل  من  اجلمعية  وعملت 
إلكرتونية  لقاءات  إىل  والالمهجية  املنهجية  واألنشطة  التعليمية 
االساسية  التعليمية  املراحل  كافة  يستهدف  زمين  لربنامج  وفقا  موزعة 
اإلشراف  الرواد  طاقم  .وواصل  املخيم  يف  املدارس  لطلبة  واإلعدادية 

العملية  سري  على  االمور  وأولياء  الطلبة  مع  واملتابعة 
لطابعة  إضافة  باملنزل  اإلنرتنت  خالل  من  الدراسية 
لديها  ليس  اليت  للعائالت  منزلية  عمل  اوراق  وتوزيع 
اإللكرتونية  اجملموعة  لتشمل  وإنرتنت  حاسوب 
اللغة   ” التعليمية  املواد  خمتلف  يف  الطلبة  من  العشرات 
هذه  .وتعد   ” والعلوم  والرياضيات  واإلجنليزية  العربية 
تنظيم  مت  اخرى  عمل  جملموعات  إستكماال  اجملموعة 
واملعلمني  املخيم  مؤسسات  باقي  مع  بالشراكة  يف عملها 
املدارس لضمان حصول كافة الطلبة على فرصة للتعلم 
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ومواصلة العام الدراسي بشكل آمن يف املنازل.

•تعقيم املخيم يف ظل الكورونا وتوزيع االدوية للمرضى 

املنازل واحلارات والشوارع  الرواد جلنة الطوارئ يف خميم عايدة يف محلة تعقيم  وشاركت مجعية 
العامة للحد من انتشار فايروس كورونا. ومشلت عملية التعقيم اليت ساندها الدفاع املدني الفلسطيين 
تعقيم مرافق املؤسسات العاملة يف املخيم وحمال املواد الغذائية واملدارس . ومت توزيع جمموعة من 
الالزمة  الوقائية  اإلرشادات  وتوزيع  املخيم  أهالي  على  املطهرة  واملواد  الوقائية  والكمامات  القفازات 

للحد من انتشار الفايروس واملشاركة مع دائرة الصحة والبيئة بإشراف مدير خميم عايدة .

اطلقتها  اليت  اإلسناد  محلة  يف  عايدة  خميم  يف  الطوارئ  جلنة  خالل  من  الرواد  مجعية  وشاركت 
اليت حتتاج ملتابعة طبية  الدواء للمرضى يف خميم عايدة وخاصة احلاالت  املخيم لتوفري  مؤسسات 
ملرضى  األدوية  من  جمموعة  توفري  مت  .حيث  منتظم  بشكل  لعالج  وحباجة  مزمنة  امراض  ولديها 

السكري والضغط وحلاالت السرطان والقلب ومت توزيعها من خالل طاقم طيب متطوع يف املخيم .

املخيم  أهالي  وصول  ولصعوبة  املخيم  يف  خاص  طيب  مركز  وجود  عدم  ظل  يف  احلملة  هذه  واتت 
للمراكز الطبية التابعة لالونروا ووزارة الصحة الفلسطينية بسبب قرار منع احلركة يف ظل حالة 

الطوارئ .

	حملة إعالمية توعوية لفايروس كورونا 	 

وأطلقت مجعية الرواد ومن خالل برنامج اإلعالم محلة إعالمية توعوية األهالي 
.حيث  كورونا  بفايروس  اإلصابة  خماطر  من  اجملاورة  واملناطق  عايدة  خميم  يف 
على  حلم  بيت  مدينة  يف  الطوارئ  حالة  بداية  منذ  اإلعالمي  الرواد  فريق  عمل 
وخماطر  أعراض  من  للتحذير  قصرية  مصورة  ورسائل  توعوية  فيديوهات  نشر 
يف  لألهالي  اليومية  احلياة  توثيق  على  وعملت   . منه  الوقاية  وكيفية  الفايروس 
مدينة بيت حلم بشكل عام وخميم عايدة بشكل خاص يف ظل اجلائحة  اليت اثرت 
السكان  وماديا على  وزادت من صعوبتها معنويا  بشكل كبري على جمريات احلياة 
حتت احلجر الصحي اإللزامي  للحد من أنتشار الفايروس. ونشرت مجعية الرواد 
من خالل منصاتها اإللكرتونية رسائل معاناة األهالي 
اليومية وقصص حياتهم اليت أصبحت جزءاً من واقع 
حياة يعيشه الفلسطينيون يف ظل املعاناة اليومية اليت 
اثقلها وجود اإلحتالل يف ظل جائحة كورونا ونقص 

اإلمكانيات . 
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 الرواد تتضامن مع إيطاليا 	 

وشاركت مجعية الرواد من خالل فرقة الرواد الفنية برسالة فنية عرب فيها أطفال مجعية الرواد 
عن تضامنهم مع أطفال إيطاليا يف ظل جائحة فايروس كورونا يف ذكرى حترر ايطاليا من النظام 
إضافة  اإليطالي  الفلكلور  من   ”bella ciao“ اغنية  من  مقطع  الرواد  أطفال  قدم  حيث   . الفاشي 

جملموعة من األغاني الوطنية الفلسطينية والعربية يف رسالتهم الفنية  التضامنية. 

•الرواد تتضامن مع مدينة نوجون سرواز الفرنسية 

ويف شهر نيسان شاركت مجعية  الرواد يف محلة التضامن اليت أطلقتها اللجنة الشعبية ومؤسسات 
خميم عايدة مع مدينة نوجون سرواز الفرنسية اليت ترتبط بعالقة توامة مع املخيم منذ أكثر من 
عشرة سنوات.وعربت مجعية الرواد ممثلة بإدارتها من خالل رسالتني باللغتني العربية والفرنسية 
عن عمق العالقة اليت تربط بني املخيم واملدينة الفرنسية آملني ان متر هذه اجلائحة خبري على كل 

ارجاء العامل .

 برنامج طهي الماكوالت الفلسطينية 	 

ويف خطة حتفيزية للتفاعل وكسر الروتني اليومي لدى األطفال والنساء خالل فرتة احلجر الصحي 
الرواد على إطالق برنامج لتعليم طهي املأكوالت الفلسطينية عرب اإلنرتنت باللغة  عملت مجعية 
اإلجنليزية والعربية يستهدف النساء يف فلسطني و اصدقاء الرواد حول العامل الراغبني بالتعرف على 

كيفية طهي وصنع املأكوالت واحللويات الفلسطينية بطريقة مبسطة.  

 مسابقة يوميات طفل في الحجر الصحي 	 

إعالمية  مسابقة  والفنون  للثقافة  الرواد  مجعية  وأطلقت 
إلكرتونية لألطفال خالل فرتة احلجز الصحي بعنوان ” يوميات 
طفل يف احلجر املنزلي ” لتشجيع األطفال على توثيق يومياتهم 

قصرية  مصورة  مقاطع  شكل  على  عفوي  بشكل 
ونشرها عرب مواقع التواصل اإلجتماعي .وهدفت 
مجعية الرواد من خالل هذه املسابقة للرتويح عن 
التعبري  خالل  من  مواهبهم  وإكتشاف  األطفال 
خالل  من  وحتفيزهم  املصورة  املقاطع  يف  عنها 
األطفال  من  جمموعة  مع  باملشاركة  املنافسة 
اإللكرتونية  املسابقة  يف  فلسطني  مستوى  على 

اليت مت نشرها عرب صفحة الرواد الرمسية .
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 تكية عايدة 	 

وعملت مجعية الرواد من خالل  “تكية عايدة”  طوال شهر رمضان املبارك على توزيع وجبات الطعام 
الساخن بشكل يومي على أبناء شعبنا يف خميم عايدة واملناطق اجملاورة .

تكية عايدة اليت بادرت بها مجعية الرواد للثقافة والفنون وبالشراكة مع اللجنة الشعبية ومركز 
الجئ ومركز شباب عايدة ومركز أمل املستقبل ومركز نور وحركة فتح يف املخيم قدمت خالل 
شهر رمضان أكثر من 11500 وجبة طعام ساخنة وزعت بشكل صحي وآمن على العائالت الفقرية 
غذائية  وجبة   300 عن  يقل  ال  ما  توزيع  مت  حيث    . اجملاورة  واملناطق  عايدة  خميم  يف  واحملتاجة 
بسبب  التحديات  ورغم   . وجبة   550 من  ألكثر  نهاية  يف  ووصلت  الفضيل  الشهر  بداية  يف  يوميا 
تفاقم االوضاع يف بيت حلم بسبب جائحة فايروس كورونا إالن ان التكية جنحت يف االستمرار يف 
تقديم الوجبات الساخنة وتأمني إيصاهلا بشكل مباشر إىل البيوت .وتعترب تكية عايدة إستمرارا حلملة 
اإلسناد اليت أطلقتها مجعية الرواد يف خميم عايدة منذ اليوم األول حلالة الطوارئ . وتعمل مجعية 
الرواد على دميومة العمل يف التكية من خالل مطبخ الرواد التضامين لتستطيع اإلستمرار يف تقديم 
وجبات الطعام للعائالت احملتاجة ألكثر من مرة أسبوعيا. ووجهت مجعية الرواد شكرها لكل الذين 
 “LA BOUMBOUM“ ساهموا يف إجناح التكية حمليا ودوليا وخاصة شركاء الرواد يف فرنسا

وأصدقاء الرواد حول العامل .

 كسوة العيد 	 

عايدة  خميم  أطفال  من  طفل   450 من  أكثر  إهداء  على  الرواد  مجعية  عملت  آيار  شهر  وخالل 
كسوة عيد الفطر السعيد هلذا العام   يف حماولة لتوفري الدعم املعنوي 
واملادي لألطفال و احملتاجني ملا فيه من تأثري اجيابي ومساعدتهم على 
جتاوز الضائقة املالية  .  وقدمت مجعية الرواد خالل إجازة عيد الفطر 
الرواد  وفرقة  الشعبية  للدبكة  الرواد  فرقة  من  كل  ضم  فنيا  عرضا 

املنازل يف خميم عايدة  املوسيقية وذلك على أسطح 
خميم  يف  االهالي  من  تفاعال  القى  مفاجئ  وبشكل 

عايدة. 
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- مخيم عائدون الصيفي الخامس 	 

خالل شهر حزيران نفذت مجعية الرواد فعاليات خميم عائدون الصيفي اخلامس عرب نسختني 
األوىل املخصصة ألطفال من عمر 7سنوات ولغاية 10 سنوات والثانية لالطفال من عمر 11 سنة 
ولغاية  14 سنة  واستهدف 100 من أطفال خميم عايدة .  ويعد هذا املخيم الصيفي األول الذي 
العامة  السالمة  اجراءات  ضمن  وذلك  بها فلسطني  متر  اليت  الصحية  الطوارئ  ظل حالة  يف  يتم 
واالجراءات الوقائية الالزمة . وقد اتاح هذا املخيم الصيفي الفرصة لألطفال للتفريغ عن انفسهم 
واكتشاف مواهبهم من خالل جمموعة من االنشطة الرتفيهية والثقافية والفنية املتنوعة اضافة 
لتوعية االطفال يف اجملاالت الصحية والنظافة الشخصية . وتعد فكرة مواصلة تقديم مثل هذه 
التجارب الرائعة لألطفال من خالل أنشطة املخيمات الصيفية  مساحة لإلبداع واكتشاف املواهب  
وتفريغ الطاقة مبكانها الصحيح . وسعت مجعية الرواد من خالل تشكيل خميمات منفصلة اىل 
مراعاة الشروط الصحية اليت وضعتها وزارة الصحة الفلسطينية يف ظل جائحة كورونا واليت ما 

زالت فلسطني تعبش حتت ظل حالة الطوائ الصحية للشهر الرابع على التوالي .

- مبادرة صنع الكمامات الوقائية لألطفال 	 

مبادرة  املراة  برنامج  خالل  ومن  والفنون  للثقافة  الرواد  مجعية  اطلقت  حزيران  شهر  نهاية  ويف 
لتصنيع كمامات وقائية لالطفال يف املخيم يف ظل شح وجود الكمامات الطبية وارتفاع اسعارها 
من  جمموعة  وإنتاج  تصنيع  على  اجلمعية  عملت  حيث   .
وذويهم  األطفال  على  لتوزيعها  متهيدا  الوقائية  الكمامات 
واإللتزام  الكمامات  ارتداء  على  االطفال  .ولتحفيز  باجملان 
بها تعمل مجعية الرواد على وضع تصاميم ترغب األطفال 
التوعوية  املنشورات  لتوزيع  إضافة  الكمامات  بارتداء 

والرسائل االرشادية على األهالي واألطفال داخل املخيم .
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-برنامج اإلستثمار في حقوق اإلنسان 	 

   وخالل شهر متوز أطلقت مجعية الرواد للثقافة والفنون  برنامج اإلستثمار يف حقوق اإلنسان بهدف 
متكني مؤسسات اجملتمع املدني الفلسطيين يف فلسطني والشتات لتصبح قادرة على صناعة التغيري 

بشكل مستدام يف ظل الوضع الفلسطيين احلالي .

الثقافية  احلقوق  وتعزيز  املؤسساتية  القدرات  بناء  على  العمل  خالل  من  املشروع  ركيزة  وكانت 
وحقوق املرأة وحقوق اإلنسان الفلسطيين ، باالضافة لرفع القدرات اإلدارية للمؤسسات واملساهمة يف 

رفع الوعي باحلقوق والدفاع عنها قانونيا لتعزيز تطبيقها يف املؤسسات الفلسطينية .

الغربية  الضفة  من  فلسطينية  مؤسسة   35 مبشاركة  بدأت   للمشروع  األوىل  التنفيذية  املرحلة   
وغزة ولبنان رغم وجود الصعوبات والتحديات يف تنفيذ التدريبات والربامج ضمن اخلطة املوضوعة 
للربنامج يف ظل االزمة اليت تعاني منها كل دول العامل بسبب جائحة فايروس كورونا ، ويف ظل 
عملية اإلغالق ومنع احلركة اليت يعيشها الشعب الفلسطيين منذ شهر اذار املاضي .وقد مت إطالق 
العديد من الربامج والتدريبات الفردية واجلماعية عرب وسائل التواصل الرقمية إضافة لعقد لقاءات 
الربنامج بشكله  العامة وذلك حتقيقا لضمان سري عمل  السالمة  فردية مباشرة خضعت الجراءات 
االعتيادي وضمن اخلطة املعدة له .وعمل برنامج اإلستثمار يف حقوق االنسان على تطوير دليل املوارد 
البشرية واخلطة االسرتاتيجية العامة جلمعية الروادإضافة إلنشاء نظام اساسي داخلي للمؤسسات 

ودليل  السلوك  مدونة  تطوير  على  وعمل  الربنامج  يف  املشاركة 
متخصصة  تدريبات  تقديم  ومت   ، القاعدية  للمؤسسات  احلوكمة 
وتطوير  املشاريع  وإدارة  وكتابة  االسرتاتيجي  التخطيط  جمال  يف 

املوارد البشرية .

توزيع لحوم األضاحي على 70 عائلة في مخيم عايدة 	 

مع  والفنون   للثقافة  الرواد  مجعية  وزعت 
 70 بداية شهر آب  حلوم األضاحي على حنو 
أسرة فقرية يف خميم عايدة واملناطق اجملاورة 
خالل فرتة عيد االضحى املبارك . وقد مت تزويد 
األضاحي  بلحوم  واملتعففة  الفقرية  العائالت 
هذه  أعباء  من  للتخفيف  ذحبها  مت  اليت 
واملعيشي  االقتصادي  الوضع  ظل  يف  العائالت 
الصعب وإستكماال لربنامج املساعدات اخلريية 

اليت تقوم به مجعية الرواد على مدار العام .
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- إنتاج جديد لجمعية الرواد  فيلم روائي بعنوان »تمنى«	 

يف قدم برنامج اإلعالم  خالل شهر آب جتربة نوعية يف اإلنتاج السينمائي وتصوير فيلم »متنى« الذي 
انتجته مجعية الرواد وأخرجه وسام اجلعفري . مت بدءاً تصوير العمل خالل األيام االوىل من شهر آب 
بعد االنتهاء من مرحلة التحضريات وجتهيز مواقع التصوير.  ويسري العمل على إنهاء إنتاج هذا الفيلم 
لرتشيحه للمشاركة يف مهرجانات دولية العام املقبل .  والفيلم متثيل : يامسني شاللدة * وآمييل 

سابا * ورد الكردي * .

توزيع حقائب وقرطاسية مدرسية على االطفال في مخيم عايدة	 

قامت مجعية الرواد للثقافة والفنون اليوم مع بداية شهر أيلول بتوزيع حقائب وقرطاسية مدرسية 
ألكثر من 70 طفل من أطفال خميم عايدة مبناسبة العام الدراسي اجلديد . حيث قدمت مجعية 
الرواد بالشراكة مع جمموعة   »أحباب احلاجة أم عصام أبو صوي » بالتربع باحلقائب والقرطاسية 
الذين مل تتمكن عائالتهم من توفري احلقائب  البسمة والفرحة إىل قلوب األطفال  لالطفال لرسم 

والقرطاسية هلم يف ظل الظروف اإلقتصادية الصعبة اليت يعيشها األهالي 
يف خميم عايدة .

”Microsoft Teams و Zoom“ ورشات برامج التواصل الرقمي•

 قدمت مجعية الرواد خالل شهر أيلول ورشات تدريبية يف برامج التواصل 
استهدفت جمموعة من     Microsoft Teams و   Zoom“ الرقمي
اولياء امور الطلبة وطلبة املدارس . وعملت مجعية الرواد من خالل هذه 
عملها  وطريقة  بالربامج  والطلبة  النساء  تعريف  على  التدريبية  الورش 
الفصل  خالل  واملدارس  الطلبة  بني  ما  بعد  عن  التعليم  لقاءات  لتسهيل 

استخدام  بكيفية  األهالي  معرفة  يتطلب  والذي  الدراسي 
هذه الربامج ومساعدة أطفاهلم لتوفري االمكانيات الالزمة 

إلجناح هذه التجربة.

حفل إحياء الذكرى الـ150 لميالد غاندي	 

شهر  خالل  والفنون  للثقافة  الرواد  مجعية  شاركت 
مليالد  الـ150  الذكرى  إحياء  حفل  يف  األول   تشرين 
 ، اهلل  رام  بلدية  مبنى  يف  غاندي،  املهامتا  اهلندي  الزعيم 
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والذي نظمته سفارة مجهورية اهلند لدى فلسطني، حبضور السفري اهلندي سونيل كومار، واملشرف 
العام على اإلعالم الرمسي الوزير أمحد عساف ولفيف من السياسيني واالدباء واملثقفني وأهالي مدينة 
رام اهلل. وانطلقت الفعالية بعروض من الدبكة والرقص الشعيب، على إيقاعات أغاٍن وطنية وتراثية 
 150 مبرور  االحتفال  ويعد   . الرواد  جلمعية  التابعة  الفنية،  الرواد  فرقة  أعضاء  أداها  فلسطينية، 
عاما على ميالد املهامتا غاندي ختاما الحتفاالت تواصلت على مدار عام كامل بذكرى ميالد والد 
األمة اهلندية. وأتت مشاركة فرقة الرواد الفنية تقديراً ملسرية الزعيم اهلندي األممي املهامتا غاندي 
الشعوب يف  العدالة واإلنسانية وحق  امللهمة باجتاه حرية واستقالل شعبه، واحنيازا لقيم  النضالية 

ترمجة تطلعاتها حنو احلرية.

فعاليات الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي	 

نفذت مجعية الرواد للثقافة والفنون بالتعاون مع مديرية الصحة يف بيت حلم  أيامًا توعوية بسرطان 
الثدي، وذلك ضمن فعاليات احلملة العاملية للتوعية حول سرطان الثدي اليت تقام خالل شهر تشرين 
الدولي.واشتملت  املستوى  على  منه  الوقاية  وسبل  املرض  بهذا  االهتمام  لزيادة  عام،  كل  من  األول 
املعلومات  الثدي، وزاوية  املبكر لسرطان  الذاتي والكشف  الفحص  التعليم على  الفعاليات على زاوية 
التوعوية حول سرطان الثدي وأهمية الكشف املبكر عن سرطان الثدي”.ومت خالل اللقاءات التطرق 

أللية الكشف املبكر عن سرطان الثدي ، وأعراض املرض والنساء األكثر عرضة لإلصابة به. 

اليوم العالمي للفتاة و اليوم العالمي للصحة النفسية 	 

نظمت مجعية الرواد للثقافة والفنون من خالل برنامج الصحة والبيئة ورشات عمل توعوية للنساء 
مبناسبة اليوم العاملي للفتاة واليوم العاملي للصحة النفسية إلعطاء مساحة للفتيات والنساء لتبادل 
املوضوعات خالل جلسات النقاش والتفريغ النفسي للرتويح عن انفسهم يف ظل جائحة كورونا وقلة 
التأثريات  على  والتعرف  للنساء  تفريغية  مساحة  إجياد  على  اللقاءات  وعملت  اجملتمعية.  اللقاءات 
النفسية واجلسدية يف عدة قضايا من أبرزها االثار النفسية لقنابل الصوت والغاز وخملفات االحتالل 
إضافة  املاضية.  الفرتات  خالل  اجملاورة  واملناطق  عايدة  خميم  يف  اإلحتالل  قوات  استخدمتها  اليت 
للتأثريات النفسية اليت يفرضها اجملتمع داخل األسرة والعنف الذي تتعرض له املراة يف ظل التهميش 

اجملتمعي .

الكتابة وجلسات احلوار  انفسهم من خالل  للتفريغ عن  الصغار   اللقاءات جلسات لالطفال  ومشلت 
املباشرة  للحد من مظاهر العنف والطاقة السلبية من خالل االنشطة وادوات التفريغ اليت تساعد يف 
ختفيف حدة التوتر لدى االطفال وتقلل من السلوك السليب وملساعدة األطفال على إعادة االندماج 

والتكيف والتوازن النفسي مع ذاتهم و البيئة احمليطة بهم .
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يوم  البيئة العربي	 

نفذت مجعية الرواد للثقافة والفنون بالتعاون مع سلطة جودة البيئة ورشات عمل توعوية مبناسبة 
يوم البيئة العربي والذي حيتفل به سنويا يف 14 تشرين األول ويأتي هذا العام ٢٠٢٠ حتت شعار “النفايات 
اإللكرتونية والكهربائية” واقع وحلول”. اللقاءات اليت شارك فيه جمموعة من الشباب واألطفال اتت 
فيما   . منها  والتخلص  تدويرها  النفايات اخلطرة وطرق  األمثل مع هذه  التعامل  بأهمية  للتعريف 
مت مناقشة  فيديوهات توعوية حول انواع هذه النفايات ومصادرها وواقع التعامل معها عامليا وعربيا 

وفلسطينيا والطرق االمنة لتدويرها والتخلص منها.

إحياء ذكرى المولد  النبوي الشريف	 

مبشاركة  أقامته  احتفال  يف   , الشريف  النبوي  املولد  ذكرى  والفنون  للثقافة  الرواد  مجعية  أحيت 
للرسول  العطرة  السرية  جمموعة من أطفال خميم عايدة.وبدأ احلفل بعرض فيديو قصري يروي 
الكريم حممد فيما حتدث االطفال عن املكارم احلميدة اليت حتلى بها الرسول الكريم حممد , وسريته 

النبوية , إضافة لعدة فقرات منوعه قدمها األطفال بأنفسهم منها خاطرة 
بعنوان ” دائما أنت يف قليب يا رسول اهلل ” , وأنشودة بعنوان ” حممد نبينا ” 
.فيما أختتم االحتفال مبسابقة ثقافية دينية , مت يف نهايتها توزيع اهلدايا 

على األطفال املشاركني يف اإلحتفالية .

فعاليات يوم العمل التطوعي العربي	 

شاركت مجعية الرواد للثقافة والفنون واللجنة الشعبية للخدمات باملخيم   
ومؤسسات خميم عايدة  بفعاليات تطوعية لتنظيف املقربة االسالمية يف 

اليوم  فعاليات  ضمن  وذلك  رباح  بن  بالل  مسجد  حميط 
الشبان  العشرات من  قام  .  حيث  التطوعي  للعمل  الوطين 
حتت  الفعاليات   هذه  وأتت   املقربة  اقسام  بعض  بتنظيف 
شعار« ايد ع ايد بركة«، بهدف إيصال رسائل لكافة أطياف 
اجملتمع حول أهمية ودور العمل التطوعي يف تعزيز االنتماء 
الوطين، لكون العمل التطوعي أحد أهم الركائز األساسية 
ومساهمتهم  االجتماعية  احلياة  يف  الشباب  دور  لتعزيز 

الفاعلة يف بناء الوطن.
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دورات لتعلم فنون الرسم لالطفال والشباب 	 

نفذت مجعية الرواد للثقافة والفنون من خالل برنامج التعليم دورات لتعليم الرسم لالطفال والشباب 
شارك فيها اكثر من 30 طفل وشاب من خميم عايدة .وهدفت الدورات  إىل تنمية مهارات األطفال 
فى الرسم الذين توجد لديهم املوهبة فى الرسم ولكن ال جيدون املكان املناسب لزيادة مهاراتهم. وعمل 
والفحم  بالرصاص  الرسم  لتعليم  متخصصة  دورات  اعداد  على  الرواد  مجعية  يف  التعليم  برنامج 
وألوان الباستيل واخلشب واأللوان املائية وغريها من اخلامات التى تستخدم فى الرسم، وذلك لتخريج 

جمموعة قادرة على اإلبداع من خالل الرسم .

إحياء يوم الكوفية وإعالن وثيقة االستقالل 	 

وإعالن  الفلسطينية  الكوفية  يوم   ، لألطفال  فعاليتها  خالل  والفنون  للثقافة  الرواد  مجعية  أحيت 
وثيقة االستقالل، وذلك يف يومها الوطين ومبناسبة ذكرى اعالن وثيقة االستقالل وذلك حبضور 
مدير عام مجعية الرواد الدكتور عبد الفتاح ابو سرور وجمموعة من املتطوعني والشباب و االطفال 
الفلسطيين مع ذكرى إعالن وثيقة  الكوفية  يوم  وتزامنت فعاليات  أهالي خميم عايدة.  وعدد من 
استقالل فلسطني، وتأتي فعاليات يوم الكوفية للتأكيد على االفتخار واالعتزاز برموز اهلوية الوطنية 
الفلسطينية؛ اليت تعترب الكوفية جزءاً ال يتجزء منها. وختلل االحتفال عروضا فنية قدمها األطفال 
متثلت الرقصات التعبريية  واالغاني الوطنية الفلسطينية  وقراءة القصائد الشعرية 
عرضا  الفنية  الرواد  فرقة  وقدمت   . االستقالل  وثيقة  من  اجزاء  قراءة  و  الوطنية 
أطقلها  رسائل  بتوجيه  الفعاليات  .واختتمت  الشعبية  الدبكة  من  ولوحات  موسيقيا 
االطفال للعامل للتضامن مع الشعب الفلسطيين وخاصة ان 29 من تشرين ثاني هو 

اليوم الدولي الذي اقرته االمم املتحدة للتضامن مع الشعب الفلسطيين  .

مخيمات الشباب للمسرح والتصوير الفوتوغرافي  وصناعة األفالم

إختتمت مجعية الرواد للثقافة والفنون خالل شهر كانون األول خميماتها الثالث 
ضمن  وذلك  -تنمية-  للتنمية  األهلية  املؤسسات  مع إحتاد  بالشراكة  أطلقتها  اليت 
للتعليم  حاضنة  فلسطينية  بيئة  اجياد  مشروع 
مشاركا   45 من  أكثر  مبشاركة  وذلك  التحرري 
وبدأت   . الغربية  الضفة  حمافظات  خمتلف  من 
مجعية الرواد مبخيم الشباب إلنتاج االعمال املسرحية 
)مونودراما ( مع املدرب الدكتور عبد الفتاح أبو سرور 
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15 مشاركًا خالل جلسات للتدريب على كيفية إنتاج  الرواد ومبشاركة  حنو  مدير عام مجعية 
املونودراما  على  التعرف  و  اجلسم  وحركة  املسرح  على  الوقوف  على  التدريب  و  املسرحية  االعمال 
مجعية  وعملت    . للعرض  وجتهيزها  املسرحية  االعمال  وتصميم  النص  كتابة  مهارات  وتطوير 
مجعية  يف  املدربان  مع  الفوتوغرايف  والتصوير  االفالم  لصناعة  الشباب  خميمي  خالل  من  الرواد 
الرواد اإلعالمي حممد أبو هنيه واملخرج وسام اجلعفري  على تنفيذ فكرة املخيم عرب ورشات عمل 
تدريبية ومباشرة وعن بعد تتمحور حول صناعة األفالم الوثائقية والتصوير الفوتوغرايف ، وتقدم 
فيها خالصة سريعة، تتضمن نصائح وإجراءات عملية جمربة، تضع املشارك على الطريق حنو عامل 
السينما وصناعة احملتوى ويتعرف على مدارس صناعة األفالم وحدودها اإلبداعية وخطوات ومراحل 
اإلنتاج الوثائقي احملرتف وفرصة للمشارك للتمرس مبواجهة احلقيقة وحتويل ما هو مألوف إىل 
عنصر إبهار وإبداع إضافة إلتقان مهارات التصوير الفوتوغرايف والتعديل الرقمي على الصور . ويف 
-تنمية-  للتنمية  االهلية  املؤسسات  وإحتاد  الرواد  مجعية  أطلقت  الثالثة  الشبابية  املخيمات  ختام 
ثالثة منصات إلكرتونية إحتوت كل منصة منها على معرض إفرتاضي للصور الفوتوغرافية ثالثي 

االبعاد و معرض لالفالم ومعرض لالعمال املسرحية املونودراما .

أيام طبية مجانية لألهالي في مخيم عايدة	 

نظمت مجعية الرواد للثقافة والفنون من خالل برنامج الصحة والبيئة أيام طبية جمانية يف شهر 
كانون األول لألهالي يف خميم عايدة واملناطق اجملاورة وذلك حبضور رئيس اهليئة اإلدارية الدكتور 
وليد اخلطيب و بالتعاون مع جمموعة من األطباء املتخصصني .وجرى خالل األيام الطبية تقديم 
خماطر  من  والتوعية   ، اإلنسان  جسم  على  وانعكاساتها  الدورية  الفحوصات  ألهمية  كامل  شرح 
االهمال يف الفحص الطيب الدوري ، ومت إجراء فحوصات طبية جمانية للرجال والنساء واألطفال 
والكشف الطيب العام لألسنان والسكر والضغط ، ومت توزيع الفيتامينات االساسية واحلليب لألطفال 

الرضع .

مهرجان بيت لحم الثقافي الدولي  	 

نظمت مجعية الرواد للثقافة والفنون   بالشراكة مع أصدقاء الرواد بريطانيا ومسرح احلارة ببيت 
ويعترب    .2020 االول  لكانون  األوىل  نسخته  يف  رقمًيا  الثقايف  حلم  بيت  مهرجان  فعاليات  جاال 
املهرجان االحتفال افرتاضي باملشهد الثقايف الغين واملتنوع يف بيت حلم من خالل املوسيقى واألفالم 
نهاية عام  ، يف   2020 األول  7  كانون  3 إىل  نفذ من  والذي  النقاش  والطهي وحلقات  والرقص 
استثنائي بسبب جائحة كورونا . و عملت مجعية الرواد على تقديم  العديد من  العروض املسجلة 
شجرة  وإضاءة  حلم  بيت  عن  تتحدث  قصرية  وأفالم  الفلسطيين  والفلكلور  الشعبية  للدبكة  مسبًقا 
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مجع  الذي  حلم  بيت  يف  الفلسطيين  والفن  الثقافة  حول  حية  نقاش  حلقات  لتقديم  إضافة  امليالد 
املهرجان  وجنح  العام.  من  االحتفالي  الوقت  هذا  يف  حلم  بيت  ملشاهدة  العامل  أحناء  مجيع  يف  الناس 
يف نسخته االوىل  رقمًيا بتذكري اجلميع بأهمية هذه املدينة وسكانها ليس فقط تارخيًيا وجغرافًيا 
ولكن أيًضا من خالل مشهدها الفين والثقايف.الذي قدمته مسارح بيت حلم الشهرية واملراكز الفنية 

والثقافية واألفراد جنًبا إىل جنب مع الفنانني الشباب وصانعي األفالم الصاعدين. 
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برامج 2020
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برنامج الفن والثقافة



التقرير السنوي38
العام 2020

 جمعية الرواد للثقافة والفنون
Alrowwad Cultural And Arts Society

منذ التأسيس، كان اهلدف االساسي جلمعية الرواد للثقافة والفنون هو توفري مساحة امنة وكافية لالبداع 
الفين والتعبري عن الذات بطرق خمتلفة، لذا استمرت الرواد بالعمل على توفري العديد من الربامج الفنية 
بتوفريها  الرواد  يقوم  اليت  االمنة  املساحة  استغالل  لضمان  العمرية،  املراحل  مجيع  تغطي  فرق  وتأسيس 
للمستفيدين من برنامج الفن والثقافة. يعمل ايضا برنامج الفن والثقافة على تنسيق العديد من العروض 
النمطية  الفلسطيين، وذلك لكسر الصور  الثقافة والتاريخ  الثقافية اليت تعكس  احمللية والعاملية واجلوالت 
املأخوذة عن الشعب الفلسطيين. ومنذ تأسيس الرواد، قام برنامج الفن والثقافة بتقديم العديد من اجلوالت 
والعروض يف الدول االوروبية وسائر احناء العامل، باالضافة اىل ذلك قام برنامج الفن والثقافة باالهتمام 
واملسرح مت عرضها  واملوسيقى  والثقافية، كالدبكة  الفنية  العروض  العديد من  ان  باملستوى احمللي، حيث 
للعمل  لالطفال  كافية  مساحة  لتوفري  ذلك  وكل  اجلوالة.  العروض  خالل  من  الغربية  الضفة  داخل  يف 
الفرص  يهتم خبلق  والثقافة  الفن  برنامج  فان  ذلك،  اىل  باالضافة  قدراتهم وصقل مواهبهم.  على تطوير 
تلك  خللق  منها.  املهمشة  تلك  وخاصة  الفلسطينية،  واملخيمات  والقرى  املدن  مجيع  يف  والشباب  لالطفال 
الفرص واملساحات، فان مجعية الرواد للثقافة والفنون قد عملت على توفري العديد من املدربني املختصني 

خللق جيل واٍع ثقافيا. 

اىل جانب الربامج الثقافية املتنوعة من دبكة ومسرح وموسيقى، قام برنامج الفن والثقافة بإطالق برنامج 
باص االلعاب الذي يهدف خللق مساحة للتفريغ والرتفيه عن طريق تطوير العديد من الوسائل واالدوات 
اليت تسهل هذه العملية. حبيث ان باص االلعاب املتنقل استهدف مجيع مناطق الضفة الغربية، لتوفري بيئة 
امنة لالطفال للتأكيد على حقهم باللعب باستخدام العديد من االلعاب الثقافية والعقلية اليت حتمل طابعا 
وهوية فلسطينية. بعد اكثر من  22 عام، ال زالت مجعية الرواد للثقافة والفنون تؤمن مبنطلق العمل الثقايف 
2020، ويف ظل االزمة الصحية اليت  النمطية. ان يف عام  والفين، وتؤمن بأنه وسيلة ممتازة حملاربة الصور 
واجهها العامل ككل، قامت مجعية الرواد للثقافة والفنون بتغيري طبيعة اللقاءات التدريبية والفنية تتماشى 
مع اجراءات الصحة والسالمة، تفاديا لإلصابة بفايروس كورونا املستجد. ويأتي ذلك للتأكيد على ضرورة 
استمرارية العمل الثقايف والفين حتى يف ظل هذه الظروف الراهنة الصعبة. وذلك خللق  جيل من االطفال 

والشباب املبدعني بقدرات فنية واكادميية.
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برنامج التعليم
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يقدم برنامج التعليم املساعدة للطلبة لفهم املنهاج املدرسي بشكل سهل وحيل مشاكلهم إلحراز نتائج دراسية 
افضل ويضم الربنامج  العديد من الدروس والدورات التعليمية  منها تعليم املواد األساسية »اللغة العربية، 
الربنامج  املعلومات، وعمل  تكنولوجيا  اخرى متخصصة يف  ودورات  العامة«  العلوم  الرياضيات،  االجنليزية، 
خالل العام على زيادة املستوى التعليمي للمشرتكني نظرا لقلة االيام الدراسية خالل »ازمة كورونا«،  كما 
واعتمد الربنامج على تزويد املشاركني بأوراق عمل اضافية حللها يف املنزل وارسال بعض الواجبات الكرتونيا 

اىل املشاركني.

ومت العمل على نظام للتعليم االلكرتوني – اون الين – ملساعدة الطالب واملشاركني يف ظل األزمة الوبائية 
منصات  خالل  من  والتدريبات  الالزمة  املعلومات  من  العالي  القدر  اىل  الوصول  اىل  العامل  منها  يعاني  اليت 
اىل  اضافة  الربنامج  املعلمني يف  تعليمية من  الفيديوهات  يتلقو  ان  للمشاركني من خالهلا  تعليمية ميكن 
الطالب ،ويعمل على  حتسني حتصيل الطالب وتطوير استيعابهم ويشجع على  واجبات حتدد مدى تطور 

االستخدام األمثل للتقنية احلديثة يف التعليم.

وقد قدم الربنامج رغم الوضع الصحي والسياسي العام العديد من األنشطةوالفعاليات ضمن اختاذ كافة 
اساليب الوقاية الالزمة مشلت خميمان صيفيان و خميمان صيفيان وأنشطة اسبوعية اضافة اىل فعاليات 

مركزية رمسية وفعاليات شريكة مع مؤسسات اخرى.

هذا وقدم الربنامج العديد من الدورات التعليمية يف استخدام احلاسوب والتكنولوجيا والية استخدام الطابعة 
ثالثية االبعاد، وقد مشلت ايضا الدورات دورة متخصصة يف استخدام الزوم وبرنامج ميكروفت تيمز لألمهات 

واألهالي نظرا ألهمية هذه الربامج فيالعملية التعليمية فيظل الظروف الراهنة.

قدراتهم  وتطوير  لإلبداع  مساحة  على  للحصول  واجلامعات  املدارس  لطلبة  الفرصة  الربنامج  ويتيح 
االكادميية من خالل املكتبة والعمل على االحباث العلمية.

ويهدف الربنامج خللق بيئة تعليمية تفاعلية من خالل تقنيات إلكرتونية جديدة والتنوع يف مصادر املعلومات 
واخلربة و تطوير دور املعلم واملتعلم يف العملية التعليمية ملواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية املستمرة 
واملتالحقة. حيث يشمل النظام العديد من امليزات منها: التنوع يف احملتوى ، إنشاء تفاعل يضمن جذب اهتمام 
للطالب،  الرقمية  الثقافة  يوفر  واملعلم،  الطالب  بني  التفاعل  فورية،تشجيع  راجعة  تغذية  تقديم  الطالب، 

يولد عند املتعلم حب املعرفة واالستطالع، يساهم يف تنمية املهارات املعرفية ومهارات التعلم الذاتي.

يضم الربنامج أرشيفا الكرتونيا للكتب املكتبية املتوفرة لالعارة للطالب واجملتمع، كما مت العمل على مكتبة 
للكتب االكرتونية تضم حوالي 4000 كتابا الكرتونية منوعا ستكون متاحة خالل العام للعامة حبيث ميكن 
للمشاركني والزوار للموقع االطالع على هذه الكتب املوجودة فيها اضافة اىل انه جيري العمل على مكتبة 
صوتية تضم كتب متنوعة وقصص لالطفال وأفالم وثائقية فلسطينية ، ويسعى الربنامج لدمج وسائل 
تعليمية جديدة يف برناجمها مثل الطباعة ثالثية األبعاد والية تصنيع وبرجمة الروبوت ، اضافة الجياد آلية 

للتفاعل مع األهالي واهمية اشراكم يف العملية التعليمية.

وقد استفاد من الربنامج بشكل مباشر 150 مشرتك »ذكور« 235 مشاركة »اناث« و500 مستفيد بشكل غري 
مباشر عرب الورشات والفعاليات .
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•قصص جناح

السيدة نهاد عليان.

 Teams لقد شاركت يف الدورة املقدمة يف مجعية الرواد يف استخدام برنامج الزوم وبرنامج امليكروسوفت
حيث من املهم جدا لنا كأمهات وربات بيوت التعرف على هذه الربامج والية استخدامها ألهميتها يف العملية 
التعليمية حيث ان ابناؤنا يف ظل الوضع الراهن والظروف الصحية واغالق املدارس تقدم هلم معظم الدروس 
عرب هذه التطبيقات اضافة اىل بعض الواجبات اليت يتم ارساهلا على جمموعات املدارس، ومن املمكن استخدام 

هذه التطبيقات باستخدام احلاسوب او املوبايل.

الطالب امحد رمزي زبون 

13 عام، انا طالب يف الصف الرابع اعاني من صعوبات يف التعلم  وأدرس حاليا يف  امسي امحد زبون عمري 
مدرسه سريا للتعليم اخلاص وذلك بسبب بعض املشاكل األسرية واالهمال من قبل االهل، مل امتكن من 
الذهاب اىل املدرسة يف السن احملدد، انا مشرتك يف برنامج التعليم التابع جلمعيه الرواد حيث تقوم املعلمات 
من  كغريي  باملدارس  وااللتحاق  والكتابه  القراءه  لي  ليتسنى  االساسيه  املواد  يف  مكثفة  دروس  باعطائي 
االطفال، منذ اشرتاكي يف الربنامج الحظ املدرسون يف املدرسة تطورا يف املستوى التعليمي لدي وشجعوني 

على املتابعة يف برمنج التعليم التابع جلمعية الرواد.
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النشاط
اعداد 

المستفيدين  
ذكور

اعداد 
المستفيدين 

اناث
دورة حاسوب اساسيات

518

تدريب الية عمل البريد االكتروني
715

أنشطة حاسوبية ترفيهية
2530

عروض أفالم – المخيم الشتوي - الصيفي
1525

الشتوي  المخيم   – المرح  باص  أنشطة 
3050والصيفي

اساسيات االنترنت والبحث العلمي
520

الحاسوب  باستخدام  وتلوين  رسم  أنشطة 
725لالطفال

أنشطة الطباعة ثالثية األبعاد
420

اساسيات فوتوشوب
15

MS TEAMS – تدريب برامج – زووم
-6

عربي-انجليزي     – تعليمية  وحصص  دورات 
1421رياضيات – علوم

انشطة وفعاليات وطنية ودينية
--

وثقافية  اجتماعية  صحية  عمل  ورشات 
YMCA بالتعاون مع مؤسسة تامر و--

 

ابرز األنشطة
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برنامج اإلعالم
)صور من أجل الحياة(
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بدأت الفكرة يف العام 2001 حيث انتجت  مجعية الرواد جمموعة من االفالم املتحركة، وعقدت أوىل دورات 
التصوير و الفيديو عام 2003. وقد جاءت هذه التدريبات دعما لرؤية مجعية الرواد  اليت تتطلع اىل جمتمع 

فلسطيين خال من العنف وحيرتم القيم االنسانية.   

برنامج صور من أجل احلياة : 

الشباب  و  . بهدف تدريب  فئات األطفال   2005 العام  الرواد برنامج صور من أجل احلياة يف  أنشأت مجعية 
والبالغني على مهارات التصوير الفوتوغرايف والفيديو على ايد مدربني حمليني وعامليني حمرتفني لتسليط 
الضوء على حيثيات الصراع اليومي من اجل حتقيق العدالة واحلرية اىل جانب ابراز احلياة اليومية للشعب 
الفلسطيين. ومن خالل التدريب يف هذا الربنامج يتم اعطاء املتدربني فرصة للتدريب وتهيء الفرصة  هلم 
ملمارسة مهنة الصحافة واإلعالم واحلصول على فرص عمل.  وقدم برنامج صور من اجل احلياة  للشباب 
فرصة للتدريب املهين من خالل دبلوم متخصص يف االفالم واإلنتاج التلفزيوني يف نسخته األوىل عام 2008 
و دبلوم متخصص يف الصحافة واإلعالم يف نسخته الثانية عام 2014.وعمل الربنامج خالل العام 2015  على 
العمل  وممارسة  للتدريب  بفرصة  االطفال  وحظي  االنرتنت  عرب  لالطفال  فلسطينية  اذاعة  أول  إطالق 
اإلذاعي وتقديم الربامج اإلذاعية املباشرة واملسجلة وشارك يف سلسلة من موجات البث اإلذاعي عرب االثري 
الوطين الفلسطيين خالل االعوام 2016  - 2018.  واكب برنامج صور من أجل احلياة التطور التكنلوجي من 
خالل إطالق  دورات تدريبية يف جمال السوشيال ميديا واإلعالم االلكرتوني ونفذ خالل العام 2019 سلسلة 
لقاءات توعوية لالمان الرقمي وإدارة احلمالت واملنصات اإللكرتونية . و مت تطوير الربنامج خالل العام 2020 
السينمائية  لألعمال  ترتقي  سينمائية  إنتاجات  بعمل  البدء  من  لإلنتاج   جديدة  متخصصة  أقسام  ليضم 
اليت  اإللكرتونية  املنصات  من  وعدد  الرقمية  اإلعالمية  التدريبات  من  جمموعة  إلطالق  إضافة  الدولية 
تواكب اإلعالم احلديث لتدريب االطفال والشباب على إستخدامها وعمل إنتاجات إعالمية بأدوات رقمية 

حديثة.  
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•قصص النجاح 

 دميا رجوب

مشاركة يف نادي الرواد اإلعالمي للفتيات 2020	

الشابة دميا رجوب كانت ضمن املشاركات يف نادي الرواد اإلعالمي للفتيات 
بنسخته الثالثة اليت نفذتها مجعية الرواد خالل العطلة الصيفية . إستطاعت 
وهي  الصيفية  عطلتها  إنهاء  اإلعالمي  الرواد  نادي  يف  عضويتها  خالل  دميا 
جتهيز  على  وعملت  الفوتوغرافية  الصور  التقاط  يف  رائعة  مهارات  تتملك 
النادي  فعاليات  ضمن  وعرضها  صورة   30 من  املكونة  الصورية  جمموعتها 
التقط  اليت  األوىل  املرة  هي   « وقالت  جتربتها  عن  دميا  وحتدثت   . اإلعالمي 
الذكاء االصطناعي  استخدام  اليت أحب دون  بالطريقة  الفوتوغرافية  الصور 
للكامريا، كنت تواقة لوضع ملساتي على الصور اليت أصبحت قريبة مين لدرجة 
.  اجلدير بالذكر أن دميا كانت  أنها تعرب عما أريده جملرد إلتقاط الصورة 
ضمن الفتيات املميزات اللواتي التحقن يف نادي الرواد اإلعالمي واستطاعت ان 
تشارك بأعماهلا يف مسابقة اإلعالم الرتبوي خالل جائحة كورونا اليت اشرفت 

عليها وزارة الرتبية والتعليم على مستوى مدارس الوطن  .

-  أمني ابو صعيبة

مشارك يف دورات اإلعالم الرقمي يف مجعية الرواد2020	

الشاب أمني أبو صعيبة  إلتحق يف دورة متخصصة يف جمال اإلعالم الرقمي 
»  بعد دراسيت لتخصص   : الرواد للثقافة والفنون  وقال   نفذتها مجعية 
الصحافة واإلعالم  يف اجلامعة رغبت يف تطوير مهاراتي بشكل أكرب يف 
جمال اإلعالم الرقمي وهلذا السبب إلتحقت يف الدورة اليت نفذتها مجعية 
التصوير  جمال  يف  خرباتي  تطوير  يف  لرغبيت  ٍإستكماال  اتت  واليت  الرواد 
كورونا  جائحة  خالل  مكنتين  التجربة  وهذه   ، والفيديو  الفوتوغرايف 
الفلمية القصرية وخاصة نقل الصورة  العديد من اإلنتاجات  من تصوير 

ملدينيت بيت حلم واحلياة فيها .
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برنامج المرأة
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يعمل برنامج املرأة يف مجعية الرواد للثقافة و الفنون على دعم املرأة الفلسطينية بكل أدوارها يف اجملتمع،و 
العمل على تطويرها من نواحي متعددة و ذلك إميانا منا ان املرأة هي أساس اجملتمع   و اليت تعترب نواة صناعة 
التغيري يف  أي جمتمع. حيث  يعمل برنامج املرأة على توفري اجملال  للتطوير الذاتي واالبداعي  من خالل تعلم 
مهارات خمتلفة و زيادة مهارات االتصال و التواصل ، والتفريغ النفسي ، والعمل على مساعدة املرأة يف خلق 

فرص عمل ابداعية وريادية وصواًل  للتمكني االقتصادي من خالل املشاريع واالنشطة املختلفة.

استطاع برنامج املرأة خالل العام 2020 أن يعمل على أفكار جديدة يربز فيه دور املرأة الفلسطينية من خالل ) 
املطبخ الفلسطيين (  الذي يهدف اىل تثبيت اهلوية والثقافة الفلسطينية  عرب األطباق و الوصفات املقدمة عن 
طريق الربامج التدريبية احمللية والدولية خصوصًا يف املرحلة احلالية واليت يعاني العامل من جائحة كورونا 
وبناءاً على هذه املتغريات مت تطوير هذه الربامج من خالل اللقاءات االلكرتونية ومواقع التواصل االجتماعي 
بالتعاون  مع أصدقاء الرواد يف خمتلف احناء العامل من بريطانيا و اسرتاليا و دول متعددة، مبشاركة نساء 
فلسطينيات من الضفة الغربية وقطاع غزة يعملن كجزء فاعل يف التدريب املتخصص يف الطبخ والوصفات 

واملأكوالت الفلسطينية  .

قام برنامج املرأة و بالتعاون مع مؤسسات شريكة بعمل ورشات وانشطة داعمة للسيدات واالطفال و ذلك من 
اجل  التخفيف من اآلثار السلبية لضغوطات احلياة واملعاناة اليومية اليت يتعرض هلا الشعب الفلسطيين يف 

ظل الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية والصحية .

مل يقف دور برنامج املرأة على التدريب واإلسناد ولكن عمل الربنامج خالل جائحة كورونا على توثيق احلياة 
اليومية لعدة أشخاص يف مدينة بيت حلم خالل احلجر الصحي على مدى 50 يوما من جائحة كورونا و 
مدى تأثريها على حياتهم اليومية و املستقبلية. واحلث على التواصل االلكرتوني مع النساء املستفيدات من 

الربنامج وذلك بهدف االستفادة من التكنولوجيا املطروحة يف التعلم عن بعد لالطفال وللنساء.
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قصص جناح 

•السيدة هالة عبدول 

انضمت للعديد من األنشطة يف برنامج املرأة التابع جلمعية الرواد ، وكانت 
بهدف  الفلسطيين  التطريز  مشروع  من  املستفيدات  السيدات  إحدى  من 
العديد  يف  دجمها  و  الفلسطينية  اهلوية  على  والبقاء  الرتاث  على  احملافظة 
األوقات، كما  ارتداءها يف كل  الفرد  اليت يستطيع  املوديالت احلديثة  من 
الفلسطينيات  النساء  بأيدي  صنعت  اليت  الكمامات  مشروع  من  استفادت 

ملكافحة الوباء الكوروني الذي غزا العامل أمجع.

برنامج  فيه  يقدم  الذي  الصباحي  القهوة  برنامج فنجان  شاركت هالة يف 
املرأة العديد من الوصفات الفلسطينية الرتاثية على برنامج زووم و بالتعاون 
مع أصدقاء الرواد يف بريطانيا و غزة و مناطق خمتلفة من العامل يف صنع 
العديد من الوصفات الرتاثية املصنوعة يف املطبخ الفلسطيين مثل املطبق و 

كعك العيد بالطحني »املقروطة«.  

 

•السيدة حنان شرارة 

يف  املرأة  برنامج  بها  قام  اليت  التفريغية  العمل  ورشات  معظم  يف  التحقت 
مجعية الرواد للثقافة و الفنون ،و ذلك بهدف تشجيع املراة على االتصال و 
التواصل و تبادل اخلربات مع النساء األخريات يف اجملتمع احمللي واالستفادة 
من جتارب الغري بطرق اجيابية و إعطاء الفرصة للسيدات بالتفريغ النفسي 

و بث الطاقة اإلجيابية فيهن و اليت تنعكس على األسرة ككل. 

كما استفادت من املشاركة يف جلسات إرشادية و توجيهية ، اليت شاركن 
فيها متطوعات من جهات خمتلفة و مؤسسات شريكة بهدف إعطاء النصائح 

و التوجيه السليم.
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عدد ورشات العمل والدوراتالشهر
المستفيدين

كانون الثاني

ي برنامج التعليم و البدء بإعطاء دروس رياضيات للمراحل 
- الندماج �ف

المختلفة من صف أول اىل سابع ، من مبدأن الم هي أساس البيت و عن 

طريق الطفال نستطيع الوصول اىل عدد اك�ب من النساء المستفيدات و 

ي برامج الجمعية لالستفادة منها.
إدماجهم �ف

20 طفل

ي فعاليات المخيم الشتوي 
- المشاركة �ف

آذار - نيسان 

 آيار

ي كتابة »يوميات من بيت لحم خالل الحجر« مع أصدقاء 
- المشاركة �ف

ي بريطانيا و ذلك من خالل التواصل العديد من الأشخاص 
الرواد �ف

ىلي و مدى تأث�ي 
ف وتشجيعهم عىل كتابة يومياتهم خالل أيام الحجر الم�ف

هذا الحجر عىل حياتهم و توقعاتهم المستقبلية لالأيام القادمة و 

 50 ي بريطانيا.  
مشاركة هذه القصص عىل صفحة أصدقاء الرواد �ف

يومية 

50 شخص

ف  ك�ي - البدء بعمل فيديوهات عن المأكولت الفلسطينية التقليدية و ال�ت

ف والبقوليات و كيفيه تصنيعها  عىل الأطعمه النباتيه و الأساسية مثل الخ�ب

ليا وبث الوصفات عن طرق النت برنامج zoom    بالتعاون مع  ف م�ف

اليا »جوردان«  و أصدقاء  ي بريطانيا و صديقة من أس�ت
أصدقاء الرواد �ف

من غزة ، و استمرارها ح�ت الآن.

15 مشارك

ي فعاليات المخيم الصيفي حزيران
المشاركة �ف

أيلول
ي بريطانيا و بالتعاون مع 

البدء بعمل 500 كمامة مع أصدقاء الرواد �ف

ي جابر
مجموعة من السيدات و المخيطة السيد عو�ف

7 سيدات

تشرين أول

-سلسلة من ورشات عمل التفريغية المختلفة للسيدات بالتعاون مع 

متطوعات و مرشدات اجتماعيات
20 سيدة 

ي عليه 
ي دورة تدريبية حول« النوع الجتماعي و العنف المب�ف

- المشاركة �ف

ي مناهضة العنف ضد المرأة« مع جمعية حماية 
و آليات دمج الرجال �ف

المرأة الفلسطينية.
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برنامج الصحة والبيئة
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2020 :يعمل برنامج الصحة و البيئة على زيادة  •أبرز األنشطة وورشات العمل يف برنامج الصحة و البيئة 
الربنامج و ما يعكسه ذلك على األسرة و على اجملتمع احمللي  بشكل  املستفيدين  من  الوعي الصحي لدى 
الوعي والتمكني االقتصادي  ، برنامج الصحة والبيئة وعرب االنشطة والربامج املختلفة يهدف لزيادة  عام  
جملموعة من السيدات من خالل الزراعة املنزلية يف البيوت البالستيكية على أسطح املنازل و ذلك بالتعاون 
مع العديد من املؤسسات الشريكة والفاعلة يف اجملتمع الفلسطيين . باالضافة اىل العمل التوعوي والصحي 
يعمل الربنامج على تنفيذ العديد من الربامج اليت تستهدف االطفال وخمتلف الفئات العمرية  ومن خالل 
عن ورشات العمل و الربامج اليت تركز على االهتمام بالنظافة الشخصية و العامة للوصول اىل بيئة نظيفة 
والتشجيع  الفلسطينية  اقتصادية لألسرة  و  بدائل صحية  التشجيع على اجياد  و صحية. كما عمل على 
على الزراعة املنزلية و خاصة يف فرتة احلجر املنزلي باستخدام طرق عضوية و سهلة ومتوفرة يف كل بيت 
فلسطيين باستخدام البذور و االشتال اليت ميكن أن حتصل عليها بأسهل الطرق البيئية ،و تصنيع السماد 

العضوي من املخلفات املنزلية . 

كما عمل برنامج الصحه على التشجيع على ممارسة الرياضة النسائية و األكل الصحي و ذلك للتخفيف 
من األمراض املنتشرة و اليت يعاني منها أغلب أفراد اجملتمع الفلسطيين و كيفية مكافحتها بالطرق السليمة 

والصحية.

قصص جناح من برنامج الصحة و البيئة

قصة رقم )1(

التابع  البيئة  و  الصحة  برنامج  البداونة يف  السيدة مريم  التحقت 
العمل  ورشات  من  استفادت  و  الفنون  و  للثقافة  الرواد  جلمعية 
البيوت  مشروع  من  استفادت  كما  الربنامج  يف  املقدمة  الصحية 
و  الرواد  مجعية  بني  املشرتك  الربنامج  من  املقدم  البالستيكية 
مؤسسة كرامة للبيوت البالستيكية ، و ذلك بهدف إعطاء الفرصة 
للسيدات بعمل مشارع إنتاجية تؤمن االحتياجات األساسية للعائلة 
من املنتوجات الزراعية العضوية باإلضافة اىل للتمكني املادي ببيع 

جزء من املنتج الزائد عن حاجتها يف السوق احمللي.

بها  قام  اليت  االرشادية  و  الصحية  العمل  ورشات  من  مريم  السيدة  استفادت  كما 
الربنامج بالرتكيز على محالت توعوية باحلالة الوبائية السائدة و كيفية التعامل 
معها و اتباع وسائل احلماية بارتداء الكمامات و التباعد االجتماعي ، و مشاركة العديد 

من اجلهات املختصة يف هذه احلمالت التوعوية و االرشادية. 
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قصة رقم )2(

»ما كنت اعرف عن أنشطتكم شو بتعملو ؟؟ إشي كتري حلو و رائع« هذا 
ما قالته طبيبة األسنان ربا سرحان يف بداية مشوارها مع مجعية الرواد و 
، و استمرت بعدها يف معنا يف كل األنشطة  البيئة فيه  برنامج الصحة و 
الصحية و وورشات العناية باألسنان يف املخيمات الصيفية و األيام الصحية 
بهدف توعوية االطفال و كل أفراد العائلة بأهمية احملافظة على األسنان 
و كيفية تنظيفها و العناية بها . كما عملت على التنسيق مع العديد من 
اجلهات لرعاية أيام صحية خاصة باألسنان و توفري الرعاية الطبية و ذلك 

حتت مظلة مجعية الرواد و برنامج الصحة و البيئة فيها.
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عدد ورشات العمل والدوراتالشهر
المستفيدات

شباط

8 سيدات- رياضة للسيدات مع » سعاد الدراس«

ة عن »الغذاء الصحي و فقدان الوزن »  مع أخصائية التغذية  - محا�ف

رغدة العم
14 سيدة

- لقاءات كرامة للبيوت البالستيكية » حمالت التوعوية و الرشاد عن 

الزراعة داخل البيوت البالستيكية« 
18 سيدة

آذار
ونيا ع�ب صفحة برنامج المرأة  - البدء بحمالت التوعية الصحية الك�ت

ي تقوم 
لجمعية الرواد للثقافة و الفنون و مشاركة حمالت التوعية ال�ت

بها الجمعية

50 سيدة

تشرين أول
ة توعوية عن رسطان الثدي و التشجيع عىل الفحص المبكر  - محا�ف

إحياء لشهر »أكتوبر

15 سيدة

تشرين ثاني

- فعالية »يوم صحي للعائلة » ، و توزيع حليب رضع عىل الأطفال و 

ي السن
قياس الضغط و السكري للكبار �ف

60 مستفيد

»ذكور و إناث«

ي لأسنان الأطفال و عمل فحوصات  إعطاء تحويالت  - عمل يوم ط�ب

ف أسنان ي و معاج�ي
طبية و توزيع فرا�ش

70 مستفيد

»ذكور و إناث«
 

أبرز األنشطة و ورشات العمل الصحة و البيئة لعام 2020

عمل برنامج الصحه و البيئة يف عام 2020 على رفع مستوى الوعي الصحي للسيدات املسفيدات من الربنامج 
و مايعود عليهم االستفادة على عائالتهم ، و توعيتهم ملخاطر احلالة الوبائية السائدة و كيفية التعامل معها. 

•األنشطة وورشات العمل يف برنامج الصحة و البيئة لعام 2020:
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برنامج التدريب المهني
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مل جتعل مجعية الرواد للثقافة والفنون من جماهلا عمال حمصورا يف جماالت الثقافة والتعليم والفنون. امنا 
قامت بتطوير برامج خمصصة واضافة مبنى الرواد للتدريب املهين بهدف خدمة اجلمهور احمللي يف جماالت 
مهنية عدة وخلق فرص للعمل يف ظل مجيع الظروف االقتصادية الصعبة اليت يشهدها الشباب الفلسطيين 
املهين يقوم بتوفري فرص للطلبة واملستفيدين وتطويرهم  التدريب  ان مركز  على وجه اخلصوص. حيث 
مهنيا يف جماالت متعددة كالنجارة وصيانة االجهزة الذكية واحلاسوب واخلياطة واالعالم، اضافة اىل 

تعلم فنون الطبخ وخدمة النزالء.

يف املرحلة االوىل من عمر املبنى متت التجربة االولية للعمل باستخدام املنجرة، حيث ان كامل التجهيزات 
اخلاصة باالقسام االخرى داخل املبنى مت جتهيزها يف مشغل النجارة اخلاص مبركز الرواد للتدريب املهين، 
من ابواب وجتهيز اساسيات بيت الضيافة. وبعد ذلك، اصبح املركز املهين مكانا جاهزا الستيعاب العديد من 
بالرواد،  خاصة  ذاتية  انتاجية  قدرة  الجياد  وذلك  املختلفة.   العمل  وورشات  واللقاءات  واملعارض  االنشطة 

باالضافة اىل توفري فرص عمل للشباب الفلسطيين يف العديد من اجملاالت املهنية.

يف العام  2020، ومن منطلق مواجهة جائحة كورونا ودور الرواد الريادي يف اجملتمع، مت اطالق مبادرة حتت 
الرمضاني  الفطور  وجبات  توفري  يف  متواصال  يومًا   30 ملدة  املبادرة  هذه  استمرت  حيث  عايدة«  »تكية  عنوان 
اشرف عليه عدد من  املهين، حبيث  للتدريب  الرواد  التعليمي اخلاص مبركز  املطبخ  املستورة يف  للعائالت 
املتطوعني واملختصني، وكانت هذه من اكرب االجنازات اليت مت اجنازها يف داخل املطبخ التضامين وباستخدام 
الراحة والتأكيد  كافة معداته ومستلزماته احلديثة. باالضافة اىل ذلك، ومن منطلق توفري مجيع سبل 
على حقوق الشعب الفلسطيين بالعالج والصحة، تعمل مجعية الرواد للثقافة والفنون على انشاء وتطوير 
عيادة خاصة دخل مركز التدريب املهين، وذلك الفادة افراد الشعب الفلسطيين عامة وافراد املخيم واملناطق 
اجملاورة خاصة، وتسهيل عملية تلقي العالج خالل الطوارئ, ومن اجلدير الذكر ان مركز التدريب املهين 

هذا هو االول من نوعه ويعد برناجما رياديًا جلمعية الرواد.
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عيسى إمساعيل أبو سرور 

موظف مشغل الرواد للنجارة والليزر - برنامج التدريب املهين

للثقافة  الرواد  مجعية  يف  متطوعا  عامًا«   27 سرور«  أبو  عيسى  إلتحق 
األطفال  ضمن  ليصبح   2003 عام  الرواد  مسرح  فرقة  ضمن  والفنون 
الرواد  لفرقة  وأنضم  مصر    يف  الرواد   مسرح  عروض  يف  املشاركني 
للدبكة الشعبية  عام 2006 وشارك يف جوالت عروض خمتلف أحناء اوروبا 
وأمريكا  كان أخرها جولة عروض فرقة الرواد للدبكة يف اململكة املتحدة 
يف عام 2016 . وبعد أن أنهى عيسى دراسته الثانوية إلتحق موظفا بعمل 
جزئي يف برنامج باص األلعاب التابع جلمعية الرواد عام 2012  وشارك 
يف جوالت باص االلعاب يف خمتلف حمافظات الضفة الغربية .  ويف عام 
2015 إلتحق عيسى يف منحة قدمتها له مجعية الرواد لتعلم النجارة يف 

مدرسة السالزيان الصناعية لتعلم فنون النجارة والديكور وبعد خترجه 
التدريب  برنامج  ضمن  والليزر  للنجارة  الرواد  مشغل  يف  موظفا  أصبح 
نفسه  العام  يف  وشارك   2017 العام  يف  أفتتح  الذي  الرواد  جلمعية  املهين 
عيسى  وشارك   . فرنسا  يف  األلعاب  لصناعة  متقدمة  تدريبية  دورة  يف 

الرواد للنجارة جتربته يف صناعة وتصميم األلعاب اخلشبية ليقدم لألطفال نسخة  مع زمالئه يف مشغل 
حمدثة من االلعاب الرتبوية . 
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مــشاريـع
2020
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برنامج الشباب
)لصناعة األفالم و التصوير الفوتوغرافي(



التقرير السنوي70
العام 2020

 جمعية الرواد للثقافة والفنون
Alrowwad Cultural And Arts Society

مقدمة :

استهدف خميم الشباب للتصوير الفوتوغرايف  التصوير عرب تقنية املوبايل كفن ميثل الواقع ، كون التصوير 
الفوتوغرايف عرب تقنية املوبايل أحد أكثر أنواع الفنون البصرية استخداما وقربا من الناس مبختلف ثقافاتهم 
وطبقاتهم االجتماعية. لذلك مت العمل على تعريف املشاركني على أسس التصوير الفوتوغرايف عرب املوبايل 

إلتاحة الفرصة هلم لتسجيل الواقع من حوهلم بطريقة أكثر مجالية وفائدة. 

ومت تنفيذ فكرة املخيم عرب ورشات عمل تدريبية ومباشرة وعن بعد تتمحور حول صناعة األفالم الوثائقية، 
وتقدم فيها خالصة سريعة، تتضمن نصائح وإجراءات عملية جمربة، تضع املشارك على الطريق حنو عامل 
السينما وصناعة احملتوى ويتعرف على مدارس صناعة األفالم وحدودها اإلبداعية وخطوات ومراحل اإلنتاج 
إبهار  عنصر  إىل  مألوف  هو  ما  وحتويل  احلقيقة  مبواجهة  للتمرس  للمشارك  وفرصة  احملرتف  الوثائقي 

وإبداع 

- الفئة المستهدفة : 

و  الفوتوغرايف  التصوير  الراغبني يف تطوير قدراتهم يف جمال  الشباب   30 مشارك  من فئة  مت إستهداف   
وصناعة األفالم عرب تقنية املوبايل .

	 المدة الزمنية : 

90 ساعة تدريبية صنف منها ستة لقاءات وجاهية ملدة 3 ساعات لكل لقاء  و72 ساعة لقاءات مجاعية وفردية 

. FBوجمموعة  Zoom عرب تطبيق

	 أبرز اإلنجازات التي حصل عليها المشاركين في التدريب 

- التعرف على املدارس اإلنتاجية العاملية، واملذاهب الوثائقية االحرتافية.

- التعرف على دور املخرج واملنتج يف األفالم الوثائقية ومهاّمهما.

- تطوير مهارات التصوير واملونتاج وإعداد السيناريو وكتابة التعليق.

- تفعيل مهارات النقد الفين املتخصص.

- فهم التكوين البصري وتوظيفه من أجل جتسيد األفكار .

- التعرف على فن التصوير الفوتوغرايف وفهم أسسه ومعرفة مكوناته وأدواته التقنية واإلبداعية.

- قدرة املشارك على إنتاج اعمال مصورة ونشرها عرب اإلنرتنت .
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	 محاور التدريب للتصوير الفوتوغرافي :

الفوتوغرافية  الصورة  والفلسفي بني  الفرق اجلمالي  الفوتوغرايف/  التصوير  بفن  املشاركني  تعريف  - مت 
والصورة املتحركة / التعرف على الفرق بني الكامريات الرقمية والكامريات الفلمية وأنواعها

- مت تقديم شرح أنواع التصوير الفوتوغرايف/ تقنيات التصوير الفوتوغرايف

التعرف على أدوات التصوير الفوتوغرايف/ التعرف على تركيب الكامريا

)Camera Setting( تعرف املشاركني على الية التحكم يف ضبط الكامريا الرقمية -

 ISO and العدسة،  فتحة  الغالق،  سرعة  واالستخدامات/  الفروق  العدسات،  أنواع  على  املشاركني  تعرف   -
White Balance

- تعرف املشاركني على مفهوم اإلضاءة الطبيعية والصناعية وكيفية االستفادة منها

Studio Flash, Speed Light, Built in Camera Flash, Mixing Flash, Ambient Flash, Reflectors  -

-  تعرف املشاركني على حامل الكامريا، الفالتر وانواعها وكيفية استخدامها

والظل،  الضوء  )الكتل،  البصري  التكوين   / الفوتوغرايف  التصوير  مجاليات  تطبيق  من  املشاركني  متكن   -
املنظور، اخلطوط/ عناصر جاذبية الصورة/ فهم معايري جودة الصور/ معاجلة األخطاء الشائعة يف التصوير/ 

التعرف على أهم العقبات يف التصوير وكيفية التغلب عليها.

- تعرف املشاركني على كيفية معاجلة الصور ونشرها عرب اإلنرتنت . 

للصور  معرض  إلنشاء   kunstmatrix.com موقع  عرب  االشرتاك  كيفية  على  املشاركني  تدريب  مت    -

3D الفوتوغرافية ونشر الصور بعد تعديلها عرب معرض افرتاضي

التدريب على  50 صورة فوتوغرافية من تصويرهم خالل  التدريب من رفع   إنهاء  املشاركني بعد  -  متكن 
معرض إفرتاضي بتقنية 3D على موقع kunstmatrix.comبنجاح .

محاور التدريب لصناعة األفالم : 

واملنتج  املخرج  العمل:  /فريق  احللول  فّن   / الفنية  املدارس   / الوثائقي  بالفيلم  املشاركني  تعريف  مت   -
الوثائقي./الفكرة الوثائقية / اساليب السرد الوثائقي.

 -  مت حتديد نوع  التصور املقرتح / املعاجلة ملناقشته ) كل مشارك موضوع خاص(

 - مت تدريب املشاركني على كتابة سيناريو التصوير / النص الوثائقي

- مت تدريب املشاركني على مراحل  اإلنتاج )التصوير( للفيلم 
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- مت تدريب املشاركني على كيفية إجراء  مقابالت وثائقية؟

-  مت تدريب املشاركني على برامج املونتاج عرب املوبايل / نصائح يف املونتاج / تصميم الصوت .

- مت املتابعة مع كل مشارك حول العمل اإلنتاج اخلتامي الذي سيقدمه واملوضوع الذي سيعاجله فيلمه. 

األثر :

املستفيدين :   إستطاع كل مشارك  يف خميم الشباب للتصوير الفوتوغرايف وصناعة االفالم من تصوير مادة 
فلمية وثائقية ملدة ال تزيد عن ثالث دقائق تعاجل موضوع  جمتمعي حمدد والعمل على انتاجها وتعديلها عرب 

تطبيقات املونتاج الرقمي يف املوبايل و 

املخيم : مت عرض األعمال املصورة عرب منصة خاصة للمخيم  ومت إختيار أكثر من 50 صورة ونشرها خالل 
معرض صور إلكرتوني عربت عن قضايا جمتمعية وسلطت الضوء عليها بشكل إجيابي للمجتمع .

تقييم: 

إىل  إضافة  واحتضانهم،  الفئات،  خمتلف  من  التصوير  جمال  يف  املبدعني  قدرات  إبراز  التدريب  خالل  مت 
حتفيز املصورين اهلواة واحملرتفني من خمتلف حمافظات الوطن ، واستقطابهم. وذلك مع االهتمام باملواهب 

الشابة وتنميتها ودعمها للوصول إىل املستوى االحرتايف .

عمل املشروع إىل االرتقاء مبستوى الشباب الفلسطيين، وخلق فرص جديدة هلواة اجملال اإلعالمي، غاية رفع 
مستوى اإلعالم احمللي، ليكون يف مستويات احرتافية، والقت جناحًا وإقباال من املشاركني نظراً لتنوع فئاتها 

التدريبية.
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قصص نجاح : 

- مها العزة

مشاركة يف خميم الشباب لصناعة األفالم  يف مجعية الرواد 2020	

الذي  األفالم  لصناعة  الشباب  خميم  يف   إلتحقت  العزة   مها  الشابة 
نفذته مجعية الرواد للثقافة والفنون  وقالت  : “  تعرفت على مجعية 
الرواد من خالل إعالن عن خميم اعالمي للشباب تنفذه املؤسسة  وأنا 
مهارات  تعلم  يف  الرغبة  بداخلي  حتيي  ان  إستطاعت  املؤسسة  أن  أرى 
. تلقيت تدرييب يف  التصوير  اليت كنت أرهبها واتوقع انها معقدة جداً 
برناج اإلعالم جبمعية الرواد ومن خالله استطعت بفرتة قصرية إنتاج 
اول اعمالي وهو فيلم وثائقي قصري بعنوان “ املعشوقة السمراء” والذي 
فاز ضمن ثالثة افالم يف مسابقة األفالم الشبابية اليت شاركت بها مع 

جمموعة من االنتاجات الفلمية القصرية.

 دياب ملش 

مشاركة يف خميم الشباب للتصوير الفوتوغرايف  يف مجعية الرواد 2020	

للتصوير  الشباب  خميم  دورة  يف  إلتحق  ملش   دياب  الشاب 
 : وقال   والفنون   للثقافة  الرواد  نفذته  مجعية  الذي  الفوتوغرايف 
“ رغبت ان اتعرف على اإلعالم عن قرب فاملشهد الذي اراه بدوري 
لإلعالميني  الفلسطيين   األمحر  اهلالل  مجعية  يف  كمسعف 
واملصورين يف امليدان ليس بعيدا عن خطورة ما نقوم به يف االسعاف 
، وكنت ارغب بتوثيق االحداث اليت نعيشها يف العمل واملخاطر اليت 
نواجهها يوميا الداء رسالتنا . قدمت لي مشاركيت يف دورة االعالم 
الرقمي فرصة الن اكتشف عامل االعالم من نافذة صغرية وًاصبح 
قادرا على فهم جمريات االمور من حولي وتوثيق اللحظات اهلامة 
اليت امحلها كل يوم جنبا إىل جنب رساليت اإلنسانية اليت اقوم بها 

اجتاه اسعاف املرضى .  
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برنامج اإلستثمار
في حقوق اإلنسان
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	 نبذة وملخص عن البرنامج :

ان احلالة اليت تشهدها فلسطني من انتهاكاٍت عدة على كافة األصعدة، جعلت من حياة الفلسطينيني حياة 
تنقصها الكرامة ومتخمة بانتهاك حقوق االنسان. وبالرغم من ان مؤسسات اجملتمع املدني الفلسطيين هي 
القيود  للعديد من  انها تتعرض  اال  واملثالي لضمان حريات األشخاص، حقوقهم وكرامتهم،  الوحيد  املكان 
املفروضة عليها، باإلضافة اىل االنتهاكات العدة اليت تتعرض هلا هذه املؤسسات من قبل االحتالل اإلسرائيلي 
الصهيوني. وان الوضع العام يف فلسطني يف احندار اىل االسوء. حيث ان اجملتمع الفلسطيين يواجه مشكلتان 

رئيسيتان: 

- من جهة، احنصار االمكانيات وعدم القدرة على ضمان حقوق الشعب الفلسطيين، 

- ومن جهة أخرى انتهاك االحتالل اإلسرائيلي الصهيوني لكافة حقوق الشعب الفلسطيين بفعل العقوبات 
املفروضة على الشعب.

احمللي  اجملتمع  مؤسسات  وإمكانيات  قوة  لتعزيز  ريادية  فكرة  تقدم  والفنون  للثقافة  الرواد  مجعية  ان 
الفلسطيين لتفرض ضغوطات عدة على املؤسسات العاملية بهدف إجياد حل لوقف مجيع االنتهاكات اليت 

يتعرض هلا الفلسطينيني على مجيع األصعدة احلياتية .

ان هذا الربنامج ) برنامج تدرييب  ( يهدف لتطوير مؤسسات اجملتمع املدني على األصعدة اإلدارية والعملية 
اىل  باإلضافة  الرمسية،  وغري  الرمسية  اللقاءات  من  العديد  خالل  من   منها  البشرية  خاصة  املوارد  وإدارة 
عمل ورشات عمل وانشطة خمتلفة تتعلق مبواضيع عن حقوق االنسان. وان الفئة املستهدفة واملستفيدة من 
املؤسسات  انه سيتم تدريب هذه  الفلسطيين، حيث  املوجودة يف اجملتمع  القاعدية  املؤسسات  املشروع هي  هذا 
وطواقمها وتوعيتها على صعيد حقوق االنسان، الثقافة، اإلدارة، وصنع القرارات بهدف جعلها مهيأة لتكون 

درعا حاميا لكرامة الفرد الفلسطيين، 

يف السنة األوىل من الربنامج سيتم العمل على نشاطات لتطوير قدرات املؤسسات القاعدية يف عدة جماالت 
متعلقة باملوارد البشرية، النظام األساسي، اهليكلية اإلدارية ، كتابة املشاريع واالتصال والتواصل. 

الثانية والثالثة من عمر الربنامج سيتم العمل على تنسيق ندوات خمتلفة، واستغالل االعالم  يف السنتني 
لتنسيق لقاءات تلفزيونية او إذاعية وتنفيذ محالت حملية ودولية مرتبطة باحلقوق واستحقاقها واالجندة 

الوطنية  الفلسطينية . 
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	 األنشطة/النتائج : 

القدرات التنظيمية للمؤسسات القاعدية ستكون كافية لتحقيق اهداف ورسالة املؤسسة، من خالل:

- تدريب على صعيد إدارة املوارد البشرية

- تدريب على صعيد إدارة واستغالل املوارد األخرى املتاحة

- تدريب على صعيد الدفاع عن حقوق االنسان، حمليا وعامليا

الوطنية  الفلسطينية  العمل على فرض االجندة  املشروط واليات  التمويل  - تدريب متخصص يف مواجهة 
على املمولني .

ستصبح املؤسسات الفلسطينية مصدرا موثوقا للمعلومات، من خالل:

تنسيق العديد من الندوات واللقاءات التوعوية، سواء يف املدارس واجلامعات او من خالل اللقاءات التلفزيونية 
واالذاعية. 

- املؤسسات احمللية الفلسطينية سرتوج للتغيري اإلجيابي يف اجملتمع الفلسطيين، من خالل:

- محاية حقوق االنسان

- تشكيل جلنة توجيهية

- محالت حملية ودولية 

- الربنامج سيعمل بشكل مباشر مع:

، الشتات . خاصة اليت تعمل يف اجملاالت  - عدد من املؤسسات اجملتمع املدني يف الضفة الغربية ، قطاع غزة 
الثقافية، الفنية، االجتماعية، التعليمية، االعالمية، الشبابية ، احلقوقية  

 مدارس وجامعات، من خالل ندوات توعوية خاصة.

- مؤسسات عاملية حلقوق االنسان، بهدف دعم وسائل الضغط لتغيري  الصورة النمطية عن اجملتمع الفلسطيين 
من اجل حتقيق  العدالة واحلرية

 مدة املشروع: 3 سنوات 2020 / 2022

- تنفيذ وإشراف: مجعية الرواد للثقافة والفنون / بالشراكة مع ASTM  لوكسمربوغ واصدقاء الرواد  
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	 ابرز االنجازات : 

- تدريب ومتكني 35 مؤسسة يف جمال اإلدارة املالية واإلدارية واملوارد البشرية .

- تعديل وتصحيح اكثر من 30 دليل إداري ومالي للمؤسسات الشريكة .

- تعديل وتصحيح اكثر من 20 نظام اساسي للمؤسسات الشريكة .

- تدريب ومتكني اكثر من 60 موظف يف جمال املوارد البشرية .

	 االثر  : 

لقد انعكس الربنامج يف املرحلة االوىل على املؤسسات الشريكة اجيابيًا عرب عملية التوعية والتصحيح الداخلي 
بالية العمل اإلداري واملالي مما يعين زيادة املعرفة واالمكانيات يف االنظمة الداخلية وعملية تطبيقها لضمان 
استدامة املؤسسات الشريكة ، باالضافة اىل ان االنعكاس واالثر االجيابي على املؤسسات والطواقم العاملة تبني 
من خالل عملية التدريب والتوعية بالواجبات واحلقوق واملسؤوليات لكل االطراف مما يعين متكن الطواقم 
الطواقم  اداء  تؤثر بشكل فاعل على  اليت  الصحيحة  واملالية  االدارية  العالقة  إنشاء  والتنفيذية من  االدارية 
واملؤسسة ، ايضًا لقد كان واضح ان عملية االثر مل تنحصر على الطواقم ولكنها اثرت على اعضاء اإلدارة يف 

املؤسسات الشريكة وذلك من خالل متكينهم يف فهم مسؤولياتهم وادوارهم بشكل فاعل .

لقد عمل الربنامج على املساهمة يف تطوير رؤية ورسالة املؤسسات مبا يتناسب مع عملها وانشطتها اجملتمعية 
مما يعين رؤية ورسالة واضحة مرتبطة باهداف املؤسسات الشريكة .

	 التقييم : 

ان عملية  املنفذة للربنامج كان واضح  الشريكة واجلهات  املؤسسات  التقييم واملتابعة مع  بناءاً على عملية 
حتقيق االهداف تسيري بشكل فاعل حتى لو كانت بطيئة يف بعض احملاور بسبب الوضع الوبائي املتغري يف 
كل حلظة ، ولكن رغم الظروف اإل ان عملية السري باخلطوات والتدريبات واالنشطة تسري ضمن التقويم 
املتفق عليه خالل املرحلة االوىل من الربنامج ، وبناءاً على عملية التغذية الراجعة لكافة االنشطة والتدريبات 
كان من الواضح ان الربنامج يستثمر كل املهارات لدى املؤسسات لتحسني اداءها والعملية مستمرة لتحديد 

اجملاالت اليت حباجة لتطوير وتدريب خالل املراحل القادمة .
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	 قصة نجاح : 

ال نستطيع حصر قصص النجاح النه فعليًا كل مؤسسة عملت على تعديل او تغيري على انظمتها او االدلة 
حباجة  التطوير  او  التغيري  عملية  الن  وذلك   ، جناح  وقصة  اجناز  يعترب  لألفضل  سعيًا  وذلك  بها  اخلاصة 
جلهد وإجراءات مرتبطة بكافة اجسام اهليكلية االدارية داخل املؤسسة ، وفعليًا معظم املؤسسات الشريكة يف 
الربنامج قد اختذت العديد من االجراءات االدارية واملالية والقانونية بعد املشاركة يف برنامج االستثمار يف 

حقوق االنسان ، ومن االمثلة احلية على ذلك 

النظام االساسي  إدارية ومالية وقانونية من تعديل  اليت اختذت خطوات   ) ) مجعية كي ال ننسى / جنني 
العمالية واالتفاقيات  البشرية وصواًل اىل تعديالت قانونية بالعقود  وتطبيق االدلة اإلدارية واملالية واملوارد 
املرتبطة باحلقوق والواجبات واملسؤوليات لكافة طواقمها العاملة الذين جتاوز عددهم 15 موظف وهذا من 
اجل االستدامة وحتقيق احلكم الرشيد داخل املؤسسة والذي يضمن واقع مؤسساتي افضل قادر على صناعة 

التغيري يف املستقبل .
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مــحطــات
2020
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ستقالل إحتفال جمعية الرواد بيوم الإ
و الكوفية الفلسطينية

ي نفذتها
أحد الأيام الطبية المجانية ال�ت

ي مخيم عايدة
جمعية الرواد �ف

إحياء الذكرى 72 للنكبة

إختتام أول دورة تدريبية للطباعة ثالثية
الأبعاد لالأطفال
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نسان ي حقوق الإ
ستثمار �ف إطالق برنامج الإ

إطالق تكية عايدة
ي شهر رمضان المبارك

�ف

إطالق نادي سينما الرواد

ي بداية
عالمية لجمعية الرواد �ف التغطية الإ

إنتشار وباء الكورونا
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تدريبات فرقة الرواد للدبكة الشعبية

ي من إنتاج جمعية الرواد
تصوير فيلم تم�ف

للعام 2020

ف تكريم طلبة الثانوية العامة الناجح�ي
من أعضاء ومتطوعي الرواد

ي الحجر الصحي
توزيع الألعاب �ف
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توزيع الطرود و المساعدات الغذائية و الطبية

عىل الأهاىلي

من 11 الف عائلة خالل  توزيع وجبات الطعام لأك�ش
ي تكية عايدة

شهر رمضان �ف

زيارة السف�ي الفرنسي لجمعية الرواد

لقاء مدير عام جمعية الرواد بوىلي العهد

ي
يطا�ف ال�ب
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متطوعي الرواد يقومون بتعقيم منازل
ي ظل جائحة كورونا

مخيم عايدة �ف

عالمي للشباب مخيم الرواد الإ

مخيمات الرواد الشتوية

ىلي
ف ي الحجر الم�ف

مسابقة الرواد - يوميات طفل �ف
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سنوات من اإلنجاز 
2020
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اإلنـجازالعام

انشاء اول برنامج تدريب مسرحي حمرتف من االطفال يف خميم عايدة1998  

اول برنامج للتعليم املساند لألطفال الذين يعانون صعوبات يف التعلم والدعم النفسي واالجتماعي2000

اول برنامج تدريب لصناعة افالم كرتون يف الضفة الغربية بالتعاون مع مؤسسة ايام املسرح2000

اول مركز لياقة للسيدات يف خميم الجئني يف الضفة الغربية2005

اول برنامج تدرييب حمرتف يف التصوير الفوتوغرايف والفيديو، بدبلوم معرتف به من وزارة االعالم الفلسطينية2005

اول مهرجان سينمائي خارجي وعروض على جدار الفصل العنصري يف فلسطني2005

اختيار مؤسس الرواد، د. عبدالفتاح ابوسرور كأول زميل ألشوكا - مبدع اجتماعي -  يف فلسطني2006

اول برنامج للسينما اجلوالة يف خميمات الالجئني والقرى يف الضفة الغربية2006

االنتقال من املبنى القديم املستأجر للرواد واملكون من غرفتني، اىل املبنى اجلديد املكون من طابقني كملك خاص للجمعية، 2006
ويتكون من قاعة عامة، قسم لتدريب ومنتجة التصوير الفوتوغرايف والفيديو، والطابق األول يتكون من قاعة مكتبة، 

مركز حاسوب، غرفة العاي وغرفتني صفيتني، باالضافة ملكاتب االدارة.

اول مهرجان للحكاية الشعبية وتفعيل دور املكتبات يف احلفاظ على الرتاث الشفوي يف فلسطني بالشراكة مع مؤسسة 2008  

كوبياك الفرنسية وحمافظة بيت حلم

فرقة الرواد كانت الفرقة الفنية الفلسطينية الوحيدة اليت قدمت لوحة استعراضية خالل زيارة البابا بندكتوس السادس 2009
عشر لفلسطني

 2009-2011

و 2011-2013
انتخاب مؤسس الرواد، د. عبدالفتاح ابوسرور رئيسا لرابطة املسرحيني الفلسطينيني

انـجاز الطابق الثالث للمركز مع قسم لوحدة املرأة وحيوي قاعة تدريب للرياضة والفنون، معرض لتطريز ومنتجات الرواد، 2009
قاعة تدريب للخياطة، وقسم آخر لتدريب التصوير الفوتوغرايف والفيديو )قيد التجهيز(

عمل اول معرض للكتاب يف املخيم بالشراكة مع وزارة الثقافة الفلسطينية و مخس دور نشر فلسطينية.2009

مؤسس ومدير عام الرواد يقدم املقاومة مجيلة، وعرض فيلم ثم فقرة دبكة وجوقة من الرواد يف املنتدى الرتبوي العاملي يف 2010
فلسطني

فرقة الرواد للدبكة واجلوقة يشاركان يف عرض الفقرة الفنية اثناء زيارة الرئيس التشيلي اىل خميم عايدة2011

مؤسس ومدير عام الرواد يتم اختياره كزميل ملؤسسة سينرجوس لألبداع االجتماعي2011
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جولة عروض اوىل لفرقة الكبار مبسرحية حنظلة2011

انـجاز وتوفري نظام اضاءة للمسرح )قاعة الرواد ( باالضافة اىل توفري نظام تدفئة يف جزء من اقسام اجلمعية 2012

البدء يف تنفيذ وبناء مركز التدريب املهين 2015

توقيع مذكرة تفاهم مع بلدية الزرقاء ) االردن ( 2016

افتتاح الطابق االرضي يف املركز املهين واالنتهاء من جتهيز املركز املهين )بناء عظم (  2016

توقيع مذكرة تفاهم مع مجعية برج اللقلق القدس2016

اول فرقة فلسطينية تشارك مبهرجان ادنربة الدولي / اسكتلندا2016

اطالق كتاب وصفات مجيلة للمأكوالت واحللويات الفلسطينية يف بريطانيا 2017

انتاج عمل مسرحي بعنوان احلدود بالشراكة مع مسرح إكغزلي الفرنسي2017

2017Stars Foundation / احلصول على جائزة النجوم لالثر الدولية

اطالق فريق كرة قدم لالطفال للفئة العمرية 20172004-2008

اطالق فريق كرة قدم للبنات للفئة العمرية 20172003-2009

إطالق أول مركز تدريب مهين يف خميمات الضفة الغربية2018

إطالق أول برنامج متخصص يف جمال الطابعات الثالثية األبعاد.2019

إطالق تكية عايدة اخلريية2020
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الشركاء المحليين والدوليين 2019	 

الشركاء الدوليين : 	 

ي الوليات المتحدة المريكية . 1
أصدقاء الرواد �ف

مؤسسة عائلة شتاين - شارب - امريكا. 2

ي فرنسا . 3
أصدقاء الرواد �ف

ي بريطانيا. 4
أصدقاء الرواد �ف

ي بلجيكا . 5
أصدقاء الرواد �ف

Astm )لوكسمبورغ( . 6

واز )فرنسا( ولجنة التوأمة. 7 بلدية نوجون س�ي

ويجية . 8 المدارس ال�ف

Amos Trust )بريطانيا( . 9

10 .in place of war

11 .Albert ville/ jordan vally

الشركاء المحليين : 	 

ي مخيم عايدة . 1
اللجنة الشعبية �ف

بلدية بيت لحم . 2

بية والتعليم . 3 مديرية ال�ت

ف . 4 وكالة الغوث وتشغيل الالجئ�ي

جامعة بيت لحم . 5

بلدية الدوحة . 6

محافظة بيت لحم . 7

مركز رساج . 8
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المؤسسة التعليمية العربية . 9

شبكة المؤسسات الهلية . 10

 مركز ليلك . 11

وق . 12  مؤسسة رسش

 مرسح الحارة . 13

 مركز لجئ . 14

 مؤسسة ابداع . 15

 مركز شباب عايدة . 16

 مؤسسة دار جارس . 17

 مركز ابداع المعلم . 18

ي اللعب . 19
 مؤسسة الحق �ف

 مؤسسة كرامة . 20

مركز نور. 21

مركز امل المستقبل. 22

جمعية ابناء المخيم. 23

مؤسسة وطن. 24

ي. 25
نادي الطفل الثقا�ف

المركز النسوي - مخيم عسكر القديم. 26

نادي شباب بيت امر. 27

المركز النسوي - العروب. 28

ف الشمس. 29 جمعية ع�ي

مركز اسعاد الطفولة. 30
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مؤسسة سواعد. 31

جمعية الخريجات الجامعيات. 32

ف. 33 يج لتأهيل المعاق�ي جمعية ال�ب

جمعية رؤيا للثقافة. 34

اث المقد�ي. 35 ملتقى ال�ت

جمعية كي لننس. 36

مركز العودة. 37

مكتبة قلقيلية. 38

مركز يافا. 39

جمعية الأمل للصم. 40

 مركز بلدي بيت جال. 41
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