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 شكر وتقدير

 

تتقدم جمعية بسمة للثقافة والفنون بمجلس ادارتها وجميع عامليها بالشكر والتقدير لكل من ساهم في تمويل 
 ونخص بالذكر منهم ما يأتي: لتحقيق أهدافها الجمعيةمشاريع 

على المنحة التي تقدم بها لصالح  المركز الدنماركي للثقافة والتنمية –مؤسسة عبد المحسن القطان  -
تنفيذ مشروع "تدريب طاقات جديدة شابة في مجال العمل المسرحي بمساهمة عدد من المختصين، 
وبإشراف المخرج المسرحي نزار الزعبي وذلك بدعم من مشروع دعم انتاجات وممارسات فنيه معاصرة في 

 قطاع غزة

على المنحة التي تقدم بها لصالح تنفيذ مشروع "مأسسة وتعزيز دمج األشخاص  اكونيا/ نادمؤسسة دي -
 ذوي االعاقة في األنشطة الثقافية والفنية بقطاع غزة".

لجنة االنتخابات المركزية ضمن مشروع "الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني" الممول من االتحاد  -
تعزيز الوعي االنتخابي، وترسيخ الممارسات صالح تنفيذ مشروع "على المنحة التي تقدم بها ل األوروبي

 الديمقراطية في قطاع غزة باستخدام المسرح.

- Schmidt Family Foundation  على المنحة التي تقدم بها لصالح تنفيذ مشروع "خدمات الدعم
 (.CRSالنفسي لألطفال المتأثرين بالحرب، بالشراكة مع االغاثة الكاثوليكية )

مكتب الدبلوماسية العامة التابع للقنصلية األمريكية العامة في القدس على المنحة التي تقدم بها لصالح  -
 تنفيذ مشروع "الفن والمسرح كوسيلة لتعزيز التفاهم المشترك بين الشعوب".

 "تدريب مدربين حول تطبيق مهارات نشاطعلى المنحة التي تقدم بها لصالح تنفيذ  مؤسسة أطفال الحرب -
 حياتية ودعم نفسي اجتماعي لألطفال واليافعين".

دارة النزاعات  - عروض  4شراء عدد على المنحة التي تقدم بها لصالح تنفيذ مركز التدريب المجتمعي وا 
 لمسرحية "عزف منفرد" 

 عروض 1شراء عدد على المنحة التي تقدم بها لصالح تنفيذ  مركز حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية -
 "جمهورية شعالن" لمسرحية

 

 

 واهلل تعاىل نسأل أن جيعل جهدكم مجيعاً يف ميزان حسناهتم يوم القيامة

 

 

 

          مجلس ادارة الجمعية
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 الدعم النفسي االجتماعي المتخصص لألطفال وأولياء األمور المهمشين اسم المشروع:

 تقديم
 

عاام مناذ  هاذ  الجمعياة، انطلقات مسايرة طينيأبنااء شاعبنا الفلسا انطالقًا من مسئولياتنا الوطنية واإلنسانية تجاا 
لتعماااال فااااي مجااااال الثقافااااة والفنااااون والاااادعم النفسااااي االجتماااااعي لألطفااااال والشااااباب والنساااااء بمااااا فاااايهم  6994

التاي ال زالاات ، لهاذا المجتماعاألشاخاص ذوي االعاقاة فاي جمياع مناااطق قطااع غازة، مستشاعرًة الحاجاة الملحااة 
 ت االحتالل والحصار واألزمات المتالحقة.من ويالتعاني 

 
طيلااة عااام كاماال ماان أجاال إنجاااز شاايء ملمااوس لهااذ الشااعب، بمااا ملنااا نااون عافااة والفإننااا فااي جمعيااة بساامة للثق

توفر لدينا من وسائل متاحة، ووفق إمكانياتنا الذاتية التي ال تنكسر برغم الكثير من العقباات التاي تماس عمال 
 جزءًا من هذا الشعب العظيم.الجمعيات عمومًا كونها 

 
ن كاال مان بااذل جهادًا أو قاادم ، شااكري0261يسارني أن أقادم بااين ياديكم مااوجزًا عان عماال الجمعياة خاالل عااام و 

وكاااذلك العااااملين فاااي  ، هاااذا العمااالالنجااااح هاااذا العمااال ونخاااص بالاااذكر مااانهم الجهاااات التاااي مولااات  مسااااعدة،
كما ال يفوتني أن أتقدم بالشاكر والتقادير الجمعية والذين يمثلون الركيزة األستسية التي قامت بتنفيذ هذا العمل، 

وأعضاء مجلس االدارة كٌل باسمه وصفته، مباركًا لهم هذا االنجاز الكبير الذي  الى أعضاء الجمعية العمومية
ياااكم خياار ه تضااافر جهااودهم بنيااة مخلصااة و تصاانع عزيمااة ال تنضااب، سااائلين المااولى عااز وجاال  أن يجزينااا وا 

 الجزاء وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم القيامة.
 
 

 أحمد السماك                                                           
 رئيس مجلس االدارة                                                           
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 ةعن الجمعينبذة 
 

 :لمحة عن الجمعية
 

، في محافظة غزة، وحصلت على شهادة تسجيل من وزارة 6994تأسست جمعية بسمة للثقافة والفنون في عام 
لتعمل في مجال الثقافة والفنون والدعم النفسي االجتماعي  2996، تحت رقم 02/9/0221الداخلية بتاريخ: 

المسرح والتوعية الفنون باالضافة الى مجال ، بما فيهم األشخاص ذوي االعاقةاء لألطفال والشباب والنس
منتخب من جمعية أعضاء، و  2والتدريب في جميع مناطق قطاع غزة، ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 

 أعوام. 3، لمدة 06/8/0261بتاريخ  عضو، 06عمومية مكونة من 
 

 :الرؤية
 

 

ترسيخ مبادئ المجتمع المدني الفلسطيني من خالل المشاركة واألعمال الثقافية نطمح للتميز والريادة في 
 والفنية والدعم النفسي اإلجتماعي.

 

 :الرسالة
 

نسعى للمساهمة في تفعيل الحركة الثقافية والفنية الفلسطينية، والدعم النفسي اإلجتماعي وتعزيز دور المسرح، 
حلول للقضايا المجتمعية، وذلك من خالل الوصول لعدد كبير من شرائح باعتبار  أدا  إلبراز ومناقشة وطرح 
 المجتمع وخاصة األطفال والشباب.

 

 أهداف الجمعية:
 

المساهمة في البناء والتطوير الثقافي والتربوي واالجتماعي ورعاية الطفولة والشباب وتنمية قدراتهم،  .6
 االهتمام بالتعليم والوعي الحضاري.واالهتمام بشئون المرآة وقضاياها وابرازها، 

زيادة وعي المواطنين وتثقيفهم من أجل تعميق الممارسات والمسلكيات الديمقراطية، وغرس المبادئ  .0
 القويمة وروح القانون.
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تفعيل الحركة المسرحية، لما للمسرح من دور فّعال في عملية البناء والديمقراطية والتغيير والتطّور  .3
 االجتماعي.

جزء هام من العمل المسرحي للطفل، يهتم بمشاكله االجتماعية والنفسية والثقافية تخصيص  .4
 والترفيهية.

 تفعيل وتنمية وتطوير المشهد الثقافي كأداة تشخيصية وعالجية داعمة لمسيرة بناء وتطوير المجتمع. .9

لمسرحية فتح قنوات اتصال وعالقات مع مسرحيين ومثقفين عرب وغيرهم، والتواصل مع الفعاليات ا .1
 مؤسسات ذات العالقة بالثقافة والفن المسرحي.المحلية والعربية والدولية، ومع 

 تعزيز مكانة الطفل والحفاظ على حقه ضمن القوانين الدولية وأسوة بأطفال العالم. .2

المساهمة في تطوير وبناء قدرات قيادات مجتمعية شابة تعمل على ممارسة دورها االيجابي في  .8
 والتنمية.عمليات البناء 

تفعيل االهتمام بالثقافة والفكر داخل المجتمع الفلسطيني من خالل ندوات وورشات عمل، إلثارة  .9
 الحوارات والنقاشات حول القضايا الفكرية والمشاكل االجتماعية والنفسية وغيرها.

االنسان االهتمام بالتراث والموروث الثقافي والحضاري للمجتمع الفلسطيني، ونسج عالقة سوّية بين  .62
 والمعرفة.
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 الهيكل التنظيمي لجمعية بسمة للثقافة والفنون

 أعضاء مجلس االدارة:
 

 أحمد عبد اهلل محمد السماكرئيس مجلس االدارة: 
 عام 44 العمر:

 متزوج الحالة االجتماعية:
 4 عدد األوالد:

 ماجستير إدارة صحية: المؤهل العلمي
  العملية:الخبرات 
 حتى اآلن 6999مدرس مادة األحياء من عام  -

 يعمل بمدرسة سليمان سلطان الثانوية للبنين الوظيفة الحالية:
 

 رئيس مجلس االدارة: علي محمد يونس برغوتنائب 
 عام 40 العمر:

 متزوج الحالة االجتماعية:
 3 عدد األوالد:

دارة األزماات، معهاد البحاوث والدراساات المؤهل العلميي : ماجساتير فاي العالقاات العاماة وا 
 (0223العربية، القاهرة )
  الخبرات العملية:

 حتى اآلن، مدرس مساعد، كلية اإلعالم، قسم العالقات العامة، جامعة األقصى.  – 0224 -

حتااى اآلن، مستشااار برنااامج "مسااتقبلنا"، إحاادظ باارامج منظمااة األماام المتحاادة إلدارة المشاااريع  – 0266أكتااوبر  -
"UNOPS ." 

دارة ،)غيار متفاار ( واإلعالن ، ماادرس العالقاات العامااة0260ا  0224ماايو  - قسام اإلعااالم والعالقاات العامااة، وا 
  معة األزهر، غزة.كلية الدراسات اإلعالمية المتوسطة بجااألعمال، والتصميم والمونتاج، 

باحااث إلعااداد دلياال ماادربين فااي: تعزيااز المساااءلة االجتماعيااة حااول الموازنااة العامااة،  0260مااارس   –يناااير  -
 . أماناا االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة 

بقسام اللغاة العربياة واإلعاالم ا جامعاة األزهار، مادرس العالقاات العاماة،)غير متفار (  0266 ا  0221أكتوبر   -
 ة.غز 

بااادبلوم العالقاااات العاماااة واإلعاااالم، ودبلاااوم اإلذاعاااة )غيااار متفااار (  ،التساااويقمااادرس  0228 - 0229ناااوفمبر  -
 غزة.والتلفزيون، وحدة التعليم المستمر ا جامعة األقصى، 

، باحاااااث فاااااي الشااااائون االقتصاااااادية واالجتماعياااااة، مركاااااز الميااااازان لحقاااااوق 0224ديسااااامبر  –0223أغساااااطس  -
 اإلنسان، غزة.

، مساااعد باحاااث، قساام دراساااات الهجاارة القسااارية وشاائون الالجئاااين بالجامعااة األمريكياااة 0220يسااامبر إبرياال ا د -
 بالقاهرة، القاهرة .
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، منسااااق وحاااادة العالقااااات العربيااااة واالتصااااال بالبرنااااامج العربااااي لنشااااطاء حقااااوق 0226ا مااااايو  0222يوليااااو  -
 اإلنسان، القاهرة .

 ية( في جريدة الصباح األسبوعية، غزة .، صحفي )الشئون المحل6998ا يوليو  6999نوفمبر  -

 ، محرر ومصمم إعالنات جريدة شبابيك اإلعالنية، غزة .6992يوليو ا نوفمبر  -

 ، مراسل لمكتب جريدة القدس المقدسية، غزة .6999فبراير ا نوفمبر  -

 والتلفزيوني، غزة .، محرر فيديو )مونتير( في مؤسسة بيسان لإلنتاج اإلعالمي 6994ا يناير  6993نوفمبر  -

عالمياين و و وأهلياة، وقطاااع خااص، تصاميم وتقاديم العدياد ماان البارامج التدريبياة لمؤسسااات حكومياة،  - مرشااحين ا 
 سياسيين

 محاضر في جامعة األقصى )عالقات عامة( الوظيفة الحالية:
 

 أمين الصندوق: آسر ارميح ابراهيم ارحيم
 عام 49 العمر:

 متزوج لحالة االجتماعية:ا
 2 األوالد: عدد

 6999غزة عام  -ة رياضيات من جامعة األقصىيبكالوريوس ترب المؤهل العلمي:
 عام في مجال التدريس 64 الخبرات العملية:
 مدرس حكومة في مدرسة أسعد الصفطاوي الوظيفة الحالية:

 

 عال أحمد ابراهيم المصريأمين السر: 
 عام 34 العمر:

 متزوجة الحالة االجتماعية:
 4  األوالد:عدد 

  الجامعة االسالممية -خدمة اجتماعيةبكالوريوس  المؤهل العلمي:
 الخبرات العملية:

 0269-0264باحثة ميدانية بوكالة الغوث مشروع بطالة لمدة عامين  -

 متطوعة، جمعية دار الشباب للثقافة والفنون  -
 متطوعة، جمعية المعاقين حركياً  -

 متطوعة، جمعية أرض االنسان -

  مشروع )حماية الطفولة( مركز حل النزاعات.منشطة  -

 أخصائية اجتماعية في جمعية أرض االنسان. -

 0222ألعاب الصيف التابعة لوكالة الغوث  -

 منزلربة  الوظيفة الحالية:
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 حنان توفيق محمود قويدرعضو مجلي ادارة: 
 عام 06 العمر:

 آنسة الحالة االجتماعية:
 جامعة األزهر -تكنولوجيا المعلوماتبكالوريوس  المؤهل العلمي:

المركاز الفلساطيني  -منشاطة دعام نفساي اجتمااعي أولاى بعاد الحارب - الخبرات العمليية:
 0264للديمقراطية وحل النزاعات 

 0263مثقفة أهالي ضمن مشروع حماية الطفولة، المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، مارس  -

 0264-0263مساحات تعلمية صديقة، مركز العمل التنموي معا، منشطة مهارات حياتية، مشروع  -

 منشطة دراما، مشروع مساحات تعلمية صديقة، مركز العمل التنموي معاً  -

 0262شاهدة في مهرجان الطائرات الورقية وطبطبة كرة السلة، ضمن برنامج ألعاب الصيف  -

أغسااطس  63يونيااو حتااى  63ليااة، ماان منشااطة متطوعااة بنخيمااات ألعاااب الصاايف البحريااة، وكالااة الغااوث الدو  -
0269 

 يوم 96على قطاع غزة لمدة  0264مشاركة في حملة شارك شعبك أثناء حرب  -

مشاركة في حمالت التوعية الخاصة بيوم البيئة العالمي )بيدنا نحمي بيئتنا( مؤسساة الضامير لحقاوق اإلنساان  -
0269 

 (0269عضو هيئة إدارية )أمير السر لمؤسسة عطاء  -

 مركز القيادات الشابة في جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية مدربة في -

 لمؤسسة مجموعة غزة للثقافة والتنمية 0264منشطة في المخيمات الصيفية لضحايا حرب  -

 -0229متطوعاااااااة ببرناااااااامج الحاضااااااانات الشااااااابابية جساااااااور، منتااااااادظ شاااااااارك الشااااااابابي، الوساااااااطى ديسااااااامبر  -
 0221أغسطس

 ين ألهالي مخيم جبالياعضو هيئة إدارية في جمعية الالجئ -

 مدربة أطفال في مشروع الحق في اللعب في مركز الصداقة الفلسطيني -

 right to playمتطوعة في مؤسسة  -

 منسقة في مشروع نموذج محاكاة األمم المتحدة لبرنامج الفاخورا -
 ال تعمل الوظيفة الحالية:

 

   بهية مصباح محمود صباحعضو مجلس ادارة: 
 عام 34 العمر:

 ةمتزوج الحالة االجتماعية:
 0 عدد األوالد:

 الجامعة االسالمية -ماجستير ادارة اعمال المؤهل العلمي:
إداري بمؤهل ماجساتير، دياوان الماوظفين مان  –أواًل: في المجال اإلداري : الخبرات العملية

 32/1/0263وحتى  6/9/0262
 36/8/0262وحتى  66/3/0262المجتمعي من منسقة مركز العائلة، جمعية بيتنا للتنمية والتطوير  -

 06/8/0262وحتى  8/1/0262مسئول مراقبي منطقة، األنروا من  -
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 32/9/0229وحتى  69/2/0228منسقة مركز، مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي من  -

 36/3/0228وحتى  6/1/0222مدير مشروع، جمعية مركز الدراسات العمالية من  -

 36/60/0221وحتى  69/0/0221لحرية لإلعالم من منسق العالقات العامة، مركز ا -

 36/6/0221وحتى  6/6/0229مدير تنفيذي، شركة خضير إخوان من  -

 69/9/0229وحتى  61/60/0224كاتبة، األنروا من  -

 03/66/0223وحتى  6/2/0223تدريب في مجال الدراسة، وزارة المالية من  -

 36/2/0224وحتى  6/62/0220 سكرتيرة تنفيذية، جمعية مركز الدراسات العمالية من -

 36/6/0221وحتى  6/8/0229مدير مالي، شركة أبو حليمة للزراعة من  -ثانيًا: في المجال المالي -

 36/60/0224وحتى  6/8/0224مساعد مالي، جمعية مركز الدراسات العمالية من  -

دظ ، مدرساااة الهاااربياااة والتعلااايمُمعلماااة ثانوياااة عاماااة )مبحاااث إدارة واقتصااااد( وزارة الت -ثالثاااًا: فاااي مجاااال التعلااايم -
 32/9/0269وحتى  6/2/0264الثانوية للبنات من 

 32/1/0264وحتى  6/2/0263محاضرة، الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا، خانيونس من  -

)مبحاااااث إدارة واقتصااااااد( وزارة التربياااااة والتعلااااايم، مدرساااااة الجليااااال الثانوياااااة للبناااااات مااااان  ُمعلماااااة ثانوياااااة عاماااااة -
 6/9/0262وحتى  09/8/0229

 محاضرة في جامعة األقصى الوظيفة الحالية:
 

 حسام عبد الكريم أحمد المدهونعضو مجلس ادارة: 
 عام 48 العمر:

 تزوجم الحالة االجتماعية:
 6 عدد األوالد:

 بكالوريوس ادارة المؤهل العلمي:
 6988-6982مدير برنامج في مؤسسة اكليبر الفرنسية  - الخبرات العملية:

 6999مشروع حماية طفولة، مؤسسة انقاذ الطفل  منسق -

 0229-0222مترجم حر مع الصحافة ومؤسسات المجتمع المدني  -

 0260 -0229من  ACFمدير فرع غزة لمؤسسة العمل ضد الجوع الدولية  -

 حتى اآلن 0263مدير برنامج حماية الطفولة في مركز العمل التنموي معًا من  -

 حتى اآلن 6990ممثل مسرح ومدرب دراما من  -
 منسق مشاريع في مؤسسة معاً  الوظيفة الحالية:

 
 الهيكل التنظيمي لجمعية بسمة للثقافة والفنون

me.php?page=viewTeam&type=8&cat=32&cn=http://www.basmaorg.org/ho

%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%85%20%D8%A8%D8%B3%D9%85%

D8%A9  
 
 

http://www.basmaorg.org/home.php?page=viewTeam&type=8&cat=32&cn=%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%85%20%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%A9
http://www.basmaorg.org/home.php?page=viewTeam&type=8&cat=32&cn=%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%85%20%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%A9
http://www.basmaorg.org/home.php?page=viewTeam&type=8&cat=32&cn=%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%85%20%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%A9
http://www.basmaorg.org/home.php?page=viewTeam&type=8&cat=32&cn=%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%85%20%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%A9
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 الموارد البشرية للجمعية:
 بيانات الجمعية العمومية: -

عدد طلبات 
االنتساب 
الجدد خالل 

 العام

عدد الطلبات 
التي تنطبق 
عليها كل 
 الشروط

طلبات 
االنتساب 
الجديدة 

 الموافق عليها

المرفوضة رغم 
انطباق 

 الشروط عليها

اجمالي 
أعضاء 
الجمعية 
 العمومية

عدد االعضاء 
 المسددين

تاريخ آخر 
 نسبة الحضور اجتماع عادي

2 2 2 2 48 02 06/8/0261 82% 

 :بيانات مجلس االدارة -

 الجوال اسم الرئيس تاريخ االنتهاء تاريخ االعتماد تاريخ آخر انتخابات العدد
 2999993313 أحمد عبد اهلل محمد السماك 06/8/0269 9/62/0261 06/8/0261 2

 بيانات العاملين في كافة مقرات ومشاريع الجمعية:  -

مثبت أو  البيان
ة بطال تطوع إعارة عقد مؤقت عقد دائم

 اإلجمالي بطالة أهلية حكومية

 22 2 2 99 - 62 6 عدد الموظفين الفنيين
 4 2 2 2 - 2 4 عدد الموظفين االداريين

 86 2 2 99 - 62 9 االجمالي

 عضوية الجمعية في االتحادات أو الشبكات أو االئتالفات: -

 اسم االتحاد أو الشبكة أو االئتالف م

نوع االتحاد أو 
الشبكة أو االئتالف 
)محلي، إقليمي، 

 دولي(

نوع العضوية 
 )شرفية، رسمية(

عنوان االتحاد أو 
 الشبكة أو االئتالف

تاريخ االنضمام الى 
االتحاد أو الشبكة 

 أو االئتالف

مؤسسة أناليند األورومتوسطية  6
 0229 االسكندرية رسمية دولي للحوار بين الثقافات

شبكة المنظمات األهلية  0
 الفلسطينية

 رسمية محلي
قرب  -الرمال -غزة

 عايدية
0228 

 رسمية محلي االتحاد العام للمراكز الثقافية 3
 -الرمال -غزة

خلف المركز 
 الثقافي الفرنسي

0228 

مبادرة الشراكة الشرق  4
 األوسطية/ ميبي

القنصلية  -القدس رسمية دولي
 األمريكية

0229 
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 بيانات الحسابات البنكية: -

 اسم المانح اسم المشروع رئيسي/ فرعي رقم الحساب اسم البنك م

 فرعي دوالر 112226922118 القاهرة عمان 26

مأسسة وتعزيز دمج األشخاص 
ذوي االعاقة في االنشطة الثقافية 

 والفنية بقطاع غزة
 مؤسسة دياكونيا/ ناد

الفن والمسرح كوسيلة لتعزيز 
 التفاهم المشترك بين الشعوب

 

مكتب الدبلوماسية العامة التابع 
 للقنصلية األمريكية العامة في القدس

 فرعي دوالر 112226922182 عمان القاهرة 20
تعزيز الوعي االنتخابي، وترسيخ 
الممارسات الديمقراطية في قطاع 

 غزة باستخدام المسرح

لجنة االنتخابات المركزية ضمن 
مشروع "الشراكة مع مؤسسات 

المجتمع المدني" الممول من االتحاد 
 األوروبي

 فرعي دوالر 112226928682 القاهرة عمان 23

طاقات جديدة شابة في تدريب 
مجال المل المسرحي بمساهمة 
عدد من المختصين وبإشراف 
 المخرج المسرحي نزار الزعبي

تمويل مشترك ما بين مؤسسة عبد 
المركز الدنماركي  -المحسن القطان

 للثقافة والتنمية

 فرعي شيقل 112226992960 القاهرة عمان 24
تدريب مدربين حول تطبيق 

نفسي  مهارات حياتية ودعم
 اجتماعي لألطفال واليافعين

WC 

 فرعي شيقل 112226992836 القاهرة عمان 29
خدمات الدعم النفسي لألطفال 

 المتأثرين بالحرب

 Schmidt Familyبدعم من 

Foundation  وبالشراكة مع
 CRSخدمات اإلغاثة الكاثولوكية 

 جمعية جمعية رئيسي دوالر 112226922403 القاهرة عمان 21

 رئيسي شيقل 112226992924 القاهرة عمان 22
 جمعية جمعية

عرض سعر لمسرحية "عزف 
 منفرد"

بالشراكة مع مركز التدريب 
دارة األزمات  المجتمعي وا 

 رواتب جمعية فرعي شيقل 112226992824 القاهرة عمان 28
 جمعية جمعية توفير شيقل 112220324121 القاهرة عمان 29

 فرعي يورو 112223293629 القاهرة عمان 62
عرض سعر لمسرحية "جمهورية 

 شعالن"
بالشراكة مع مركز حيدر عبد الشافي 

 للثقافة والتنمية
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 اسم المشروع/ نوع نشاط المشروع/ المستفيدين

 نوع النشاط المنفذ اسم المشروع
 عدد المستفيدين

 إناث ذكور

تدريب طاقات جديدة شابة في 
مجال العمل المسرحي 

بمساهمة عدد من المختصين، 
وبإشراف المخرج المسرحي 

 نزار الزعبي

لقاء، بواقع لقاء واحد  61يتضمن تنفيذ 
ساعات على  3-2ُأسبوعيًا مدته من 

مدظ أربعة أشهر، شاماًل محاضرات 
وحوارات ولقاءات مع مسرحيين 
فلسطينيين ذوي خبرة مميزة، اضافة إلى 

مسرحية، بإشراف مشاهدات لعروض 
الُمخرج المسرحي الفلسطيني نزار  

 الزعبي

64 2 

مأسسة وتعزيز دمج األشخاص 
ذوي االعاقة في األنشطة 
 الثقافية والفنية بقطاع غزة

عرض مسرحي لمسرحية  62تقديم عدد 
بعنوان "عزف منفرد" يتبع كل عرض ورشة 

 عمل
6398 4910 

تدريب مدربين حول تطبيق 
ودعم نفسي مهارات حياتية 

 اجتماعي لألطفال واليافعين

تنفيذ دورة تدريبية حول منهجية أنا اتعامل 
شاب وشابة من مؤسسات تعمل  69لعدد 

على برنامج المهارات الحياتية بالشراكة مع 
 مؤسسات أطفال الحرب

9 62 

جلسات إشرافيه خالل تقديم المدربين لدورات 
 مهارات حياتية لألطفال، تتضمن ما يلي:  

  تقديم جلسات إشرافيه لتقييم أداء
 الميسرين

   تقديم تقارير تقييم قبلي وبعدي حول
 عمل المتدربين

   ترجمة تقارير تقييم أداء المتدربين 

63 69 

تعزيز الوعي االنتخابي، 
وترسيخ الممارسات الديمقراطية 

في قطاع غزة باستخدام 
 المسرح

عقد ورشة تعريفية بالمشروع مع االشخاص 
تم اختيارهم للمشاركة في التدريب  الذين
 األول

62 62 

تنفيذ التدريب األول الذي يضم دورتين 
تدريبيتين لألشخاص الذين تم اختيارهم حول 

 موضوعين وهم
 االنتخابات والديمقراطية .6

تسهيل الحوار وتنظيم وادارة  .0
 ورشات العمل

62 62 

اختيار متطوعين المشروع من الذين تلقوا 
 9 3 التدريب األول 

دورات  9تنفيذ التدريب الثاني وهو تنفيذ عدد 
تدريبية حول االنتخابات والديمقراطية، يقوم 
بتنفيذها متطوعين المشروع الذين تلقوا 

 التدريب األول.

94 92 
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اختيار نص مسرحي بعنوان "جمهورية 
على أهم المشكالت شعالن" يسلط الضوء 

والقضايا التي قد تواجه اجراء أي عملية 
انتخابية بطريقة مرحة وغير تقليدية ومن ثم 

عروض مسرحية في المراكز  62تنفيذ عدد 
 والجامعات.

490 928 

خدمات الدعم النفسي لألطفال 
 المتأثرين بالحرب

من األشخاص الذين شاركوا  4مشاركة عدد 
بقيادة  0269نفذت عام في تنفيذ الدورة التي 

المدرب المقدسي عبد السالم عبدو حول 
"كيفية صناعة وتحريك الدمى لألطفال"، في 

 صناعة الشخصيات المطلوبة

0 0 

عرض مسرحي لمسرحية "تاج  22تقديم عدد 
 909 6692 األميرة" )مسرح دمى(

الفن والمسرح كوسيلة لتعزيز 
 التفاهم المشترك بين الشعوب

اختيار نص مسرحية بعنوان "وفاة بائع 
متجول" يسلط الضوء على قيم 
الديمقراطية والعدالة والمساواة واحترام 

 61من ثم تقديم عدد حقوق االنسان و 
لجامعات ا عرض مسرحي في

 والمؤسسات والمراكز الثقافية

2 2 

لمسرحية عروض  4شراء عدد 
 "عزف منفرد"

عروض مسرحية لمسرحية  4تنفيذ عدد 
 "عزف منفرد" 

6932 6632 

عروض لمسرحية  1شراء عدد 
 "جمهورية شعالن"

عروض مسرحية "جمهورية  1تنفيذ عدد 
 شعالن"

069 613 

 1621 3623 المجموع

 76147 6172 المجموع الكلي للمستفيدين
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 المشاريعأواًل:  

 
بدعم من مشروع دعم انتاجات وممارسات فنية معاصرة في قطاع غزة بتمويل مشترك ما بين مؤسسة 

 المركز الدنماركي للثقافة والتنمية –عبد المحسن القطان 
 

  م.0261أكتوبر  69وحتى  0269من نوفمبر مدة المشروع: 

 

 م.0261أكتوبر  69يناير وحتى  0فترة التقرير: 
 

 نبذة عن المشروع:
 

وقعت جمعية بسمة للثقافة والفنون اتفاقية لتنفيذ مشروع بعنوان "تدريب طاقات جديدة شابة في مجال العمل المسرحي بمساهمة عدد 
المخرج المسرحي نزار الزعبي. وذلك بدعم من مشروع دعم انتاجات وممارسات فنية معاصرة في قطاع غزة من المختصين، وبإشراف 

بتمويل مشترك ما بين مؤسسة عبد المحسن القطان والمركز الدنماركي للثقافة والتنمية، يستهدف طاقات شابه ممن لديهم الرغبة 
قطاع غزة. وهذا البرنامج التدريبي األول، الذي من المخطط أن يكون متبوعًا  والموهبة والمثابرة على االنخراط في عالم المسرح في

ساعات على مدظ أربعة أشهر، شاماًل محاضرات  3-0لقاء، بواقع لقاء واحد أسبوعيًا مدته من  61ببرامج أخرظ، يتضمن تنفيذ 
عروض مسرحية، بإشراف المخرج المسرحي وحوارات ولقاءات مع مسرحيين فلسطينيين ذوي خبرة مميزة، اضافة إلى مشاهدات ل

أشهر، يبدأ  9الفلسطيني نزار الزعبي الذي يتمتع بتجربة عالمية مميزة في مجال االخراج والكتابة المسرحيين، يستمر المشروع لمدة 
 .0261مارس  36وحتى  0269نوفمبر  6من 
 

 هدف المشروع:
 

 ألدائية.يهدف المشروع إلى بناء قدرات جديدة في حقل الفنون ا
 

 التنفيذ:

 06ساعات لعدد  3-0، بواقع لقاء واحد أسبوعيًا مدته من 0261ابريل  42يناير وحتى 2لقاء في الفترة من  63تم نفيذ عدد 
اناث( في كل جلسه يتم إجراء تدريبات وعمل على نصوص للبحث والتعرف على المناهج  2ذكور،  64مشترك/ة، من بينهم )

 المراجع الثقافية، مشاهدة انتاج وقراءة وتحليل المسرحيات معًا في كل مرة. حيث تم تنفيذ ما يلي المختلفة، والحصول على
 6172يناير  1اللقاء األول: يوم الخميس الموافق 

 العمل المسرحي 

 العقبات الداخلية والخارجية 

 مشهد السرقة 

 

 6172يناير  74اللقاء الثاني:  يوم الثالثاء الموافق 
  الحركةالتفكير هو 

 : أوالً 

جديدة شابة في مجال العمل المسرحي بمساهمة عدد من المختصين وبإشراف تدريب طاقات مشروع:  
 المخرج الفلسطيني نزار الزعبي
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 كيف يصبح التفكير حركة 

 حوار داخلي/ حوار خارجي 

 اإلبال  عن اللحظة 

 

 6172يناير  71اللقاء الثالث:  يوم الثالثاء الموافق 
 الشريك 

 العمل مع شريكي 

 االستماع إلى شريكي 

 التحدث مع شريكي 

 الشريك الخفي 

 أشعار محددة 

 

 6172يناير  62اللقاء الرابع:  يوم الثالثاء الموافق 
 النص 

 ما هو النص الفاعل 

 ما الذي أتطلع إليه 

 كيف يمكنني البدء بالعمل معها 

 

 6172فبراير  1اللقاء الخامس:  يوم الثالثاء الموافق 
 الظهور واإلسقاط 

 ما الذي يجري في اللحظة 

 كيف نحج الطاقة في العمل 

 الصوت والتنفس 

 

 6172فبراير  71اللقاء السادس:  يوم األربعاء الموافق 
 التغييرات 

 مكونات التغيير 

 كيف أقوم بإحداث التغيير 

 ما هي أهمية التغيير 

 

 6172فبراير  64اللقاء السابع:  يوم الثالثاء الموافق 
 الشخصية 

 ما تعريف الشخصية 

 تقنيات بناء الشخصية 

 مصادر مختلفة 

 

 6172مارس  1اللقاء الثامن:  يوم األربعاء الموافق 
 أنماط التمثيل 

  تاريخي ألساليب التمثيلاستعراض 

 المعلمين الكبار 

 األساليب الفنية الكبيرة للتمثيل والمسرح 

 )ما هو الفرق بين األنماط )االتفاقات والجماليات 
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 مواد للقراءة 

 

 6172مارس  72اللقاء التاسع:  يوم األربعاء الموافق 
 لقاءات مع ضيوف 

 الفضاء والتصميم 

 لقاء مع أشرف حنا ونزار 

  والعمل فيهالفضاء 

 ما هي العالقة الفاعلة مع البيئة 

 

 6172مارس  41اللقاء العاشر:  يوم األربعاء الموافق 
 عمر حليحل 

 العمل مع النص والشعر 

 المراجع الثقافية واللغة العربية الفصحى 

 

 6172ابريل  2اللقاء الحادي عشر:  يوم األربعاء الموافق 
 خليفة ناطور 

 ةالبحث عن السرقة في العاصف 

 أو أقل هو أكثر 

 

 6172ابريل  74اللقاء الثاني عشر:  يوم األربعاء الموافق 
 منى حوا، وفرج سليمان 

 العمل مع الموسيقى والصوت 

 

 6172ابريل  61اللقاء الثالث عشر:  يوم األربعاء الموافق 
 الحفل النهائي 

 

 

 مجموع أعداد المستفيدين من هذا المشروع
 إناث ذكور
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 62 0261للثقافة والفنون بسمة  -التقرير اإلداري 

 :ثانياً 

 مأسسة وتعزيز دمج األشخاص ذوي االعاقة في األنشطة الثقافية والفنية بقطاع غزة : اسم المشروع

 
 بالشراكة مع مؤسسة دياكونيا/ ناد

 

 0261مايو  36يناير وحتى 6 مدة المشروع:

 

 0261مايو  36يناير وحتى 6 التقرير:فترة 

 

 نبذة عن المشروع: 
وقعت جمعية بسمة للثقافة والفنون اتفاقية لتنفيذ مشروع بعنوان "مأسسة وتعزيز دمج األشخاص ذوي االعاقة في األنشطة 

م من خالله إعداد نص الثقافية والفنية بقطاع غزة" بالشراكة مع مؤسسة دياكونيا/ ناد، يستمر المشروع لمدة خمسة أشهر، يت
مسرحي يسلط الضوء على المعيقات والحواجز التي تحرم األشخاص ذوي االعاقة من حقوقهم، وتعيق مشاركتهم الفاعلة في 

عروض مسرحية  62الحياة االجتماعية والثقافية والسياسية في المجتمع. وتدريب المجموعة على تجسيد المسرحية، ثم تقديم 
والمدارس والمؤسسات األهلية العاملة مع األشخاص ذوي االعاقة، يتبع كل عرض ورشة عمل  بالتعاون مع الجامعات

تهدف إلى تعزيز فهم المشاركين وفتح نقاش حول الموضوع واالجابة على استفسارات المشاركين وتوضيح المسائل 
 الغامضة.

 

 هدف المشروع:
سات والمجتمع على المستوظ المؤسساتي وتعزيز االتجاهات يهدف المشروع إلى زيادة الوعي والتفهم لإلعاقة في المؤس

اإليجابية تجا  اإلعاقة، كما يهدف إلى تعزيز وتمكين وتسهيل المشاركة الفعلية لألشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع 
 في قطاع غزة.

 

  التنفيذ:
( 62األشخاص ذوي االعاقة لتنفيذ عدد )تم التنسيق والتعاون مع الجامعات والمدارس والمؤسسات األهلية العاملة مع 

عروض مسرحية يتبع كل عرض ورشة عمل تهدف إلى تعزيز فهم المشاركين وفتح نقاش حول الموضوع واالجابة 
 على استفسارات المشاركين وتوضيح المسائل الغامضة.

 
 نبذة عن المسرحية: 

الذين يجمعهم مكان ما ، بانتظار حافلة،  مسرحية "عزف منفرد" تروي حكاية مجموعة من األشخاص ذوي اإلعاقة
وخالل االنتظار ينتاب الجميع خليط من المشاعر والذكريات، تعكس واقعهم بحلو  ومر ، وتروي األحداث المتالحقة 
للمسرحية بشكل دراماتيكي أحالم الشخصيات، وسعي كل شخصية المتالك حلمها رغم اإلعاقة، لكن أحد الشخصيات 

مرحلة من اليأس بحيث أنه فقد القدرة على الحلم والتمني. ان وجود تلك الشخصية أمام اآلخرين يكون قد وصل إلى 
يجعلها تفكر مليًا لتدرك أن اإلنسان مهما كانت المعيقات ال يمكنه التخلي عن حلمه، ويجب ان يناضل من اجل هذا 

 الحلم.



 68 0261للثقافة والفنون بسمة  -التقرير اإلداري 

لفنان محمود ارحيم، ابراهيم قاسم، أسماء الفرع، كل من ا تمثيلالُمخرج الفلسطيني ناهض حنونة،  المسرحية اخراج
عبد  تأليف الكاتب:ابراهيم المسارعي.  هندسة الصوت والموسيقي:أسيل أبو عيادة، أحالم القصابغلي ، وفاء زقوت، 

 الفتاح شحادة

 
هم. حيث تهدف المسرحية إلى تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة للمطالبة بحقوقهم وبث األمل في نفوسهدف المسرحية: 

تطرح العديد من المشكالت والعقبات والحواجز المجتمعية التي يواجهونها في البيت والشارع والمدرسة والمجتمع عامة 
والتي تحرمهم من أبسط حقوقهم األساسية التي تنص عليه القوانين المحلية والدولية مثل: الحق في العمل الزواج 

ة باعتبارهم أعضاء في المجتمع. ويقوم اثنين من الممثلين بتجسيد وتكوين أسرة والحق في المشاركة المجتمعي
 المسرحية إلتاحة الفرصة لهم للتعبير عن واقعهم وأحالمهم ومواجهة النظرة السلبية من بعض إفراد المجتمع نحوهم . 

 
 واليكم جدول تفصيلي بالعروض التي نفذت لهذه المسرحية وأعداد المستفيدين:

 مكان التنفيذ المنطقة ساعة العرض التاريخ اليوم #
 نعدد المستفيدي
 من األطفال

 إناث ذكور
 92 622 جمعية أطفالنا للصم غزة 66:22 21/24/0261 األربعاء 26

 92 600 جمعية األمل لتأهيل المعاقين رفح 66:22 22/24/0261 الخميس 20

 32 41 جامعة فلسطين خانيونس 60:22 29/24/0261 السبت 23
 32 22 كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية غزة 60:22 62/24/0261 األحد 24
 42 12 الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين غزة 60:22 64/24/0261 الخميس 29
 6822 2 مدرسة بنات غزة االعدادية "ب" غزة 9:32 61/24/0261 السبت 21
 6482 2 االعدادية "ب"مدرسة بنات الزيتون  غزة 62:32 62/24/0261 األحد 22
 6480 2 مدرسة بنات بيت الهيا االعدادية بيت الهيا 3:32 06/24/0261 الخميس 28
 2 922 مدرسة ذكور النصيرات االعدادية "هـ" النصيرات 66:22 09/24/0261 االثنين 29
 2 922 مدرسة ذكور العمورية االعدادية رفح 66:22 08/24/0261 الخميس 62

 3126 7416 المجموع
 2421 المجموع الكلي

 

 مجموع المستفيدين من المشروع
 إناث ذكور

7416 3126 

 2421 المجموع الكلي للمستفيدين من كال الجنسين

 
 
 
 
 



 69 0261للثقافة والفنون بسمة  -التقرير اإلداري 

 :ثالثاً 

الممارسات الديمقراطية في قطاع غزة باستخدام تعزيز الوعي االنتخابي، وترسيخ اسم المشروع : 
 المسرح

 

 
بالتعاون مع لجنة االنتخابات المركزية، ضمن مشروع "الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني" 

 الممول من االتحاد األوروبي

 

  م.0261أغسطس  36مارس وحتى  6من مدة المشروع: 

 

 م.0261أغسطس  36مارس وحتى  6فترة التقرير: 
 

 نبذة عن المشروع:
 

وقعت جمعية بسمة للثقافة والفنون اتفاقية لتنفيذ مشروع بعنوان "تعزيز الوعي االنتخابي، وترسيخ الممارسات الديمقراطية في قطاع غزة 
المدني" الممول من باستخدام المسرح"، وذلك بالتعاون مع لجنة االنتخابات المركزية، ضمن مشروع "الشراكة مع مؤسسات المجتمع 

شاب وشابة من خريجي/ات الجامعات، وتدريبهم حول موضوعي: "االنتخابات  02االتحاد األوروبي، والذي سيتم من خالله اختيار 
دارة ورشات العمل" ليقوموا بدورهم بتنظيم  دورات تدريبية حول موضوع "االنتخابات  9والديمقراطية، وتسهيل الحوار وتنظيم وا 

دارة ورشات العمل التي تلي العروض المسرحية. كما  622ية" لعدد والديمقراط من أقرانهم طالب وخريجي الجامعات، ولتنظيم وا 
يتضمن إنتاج مسرحية تسلط الضوء على أهم المشكالت والقضايا التي قد تواجه إجراء أي عملية انتخابية بطريقة مرحة غير تقليدية، 

شاب وشابة في مختلف محافظات القطاع، يلي كل عرض ورشة عمل  6222يقل عن عروض مسرحية تستهدف ماال  62وتقديم 
 لفتح حوار ومناقشة الموضوعات المطروحة

 
 هدف المشروع:

 

يهدف المشروع إلى نشر الوعي بالمعايير الدولية لالنتخابات الحرة والنزيهة، رفع الوعي االنتخابي بين المواطنين، تمكين الشباب من 
أكثر نشاطًا وتفاعال، وتعزيز دور المسرح باعتبار  أداة ناجعة في نشر التوعية بطرق إبداعية تفاعلية من أجل دعم ممارسة مواطنة 

 إجراء انتخابات وطنية عادلة ونزيهة.
 

 األنشطة المنفذه:
 

 اعداد اعالن ونشره  .7
وكذلك عبر مواقع التواصل االجتماعي تم اعداد اعالن ونشر  في الجامعات في قطاع غزة )األزهر، فلسطين، القدس، غزة( 

شخص، تم  42حتى يتم اختيار متدربين للمشاركة في التدريب األول حول االنتخابات وتسهيل الحوار، حيث تقدم للمشاركة 
شخص من  02فرزهم حسب الشروط والمعايير الموضوعة، حيث تم استبعاد من ال تنطبق عليه المعايير، واختيار عدد 

 شاركة في لتدريب األول.المتقدمين للم
 

 ورشة تعريفية بالمشروع المنفذ: .6

، 0261مارس  9عقدت جمعية بسمة للثقافة والفنون ورشه تعريفية مع المتطوعين الذين تم اختيارهم، وذلك يوم السبت الموافق 
، حيث كانت في اناث( 62ذكور،  62شخص الذين تم اختيارهم للمشاركة في التدريب األول، من بينهم ) 02بحضور عدد 

مقر جمعية بسمة للثقافة والفنون، حيث تعريف المتطوعين بالجمعية وبمشروع "تعزيز الوعي االنتخابي، وترسيخ الممارسات 
 الديمقراطية في قطاع غزة باستخدام المسرح".



 02 0261للثقافة والفنون بسمة  -التقرير اإلداري 

 
 
 

 تنفيذ التدريب األول: .4

 ساعات يومياً  2أيام بواقع  4تنفيذ دورة بعنوان "االنتخابات والديمقراطية"  لمده  -

 ساعات يوميًا. 2يوم بواقع  6تنفيذ دورة بعنوان "تسهيل الحوار وتنظيم وادارة ورشات العمل لمدة  -
 

 (6172مارس  66-62أوالً:  دورة "االنتخابات والديمقراطية" )
 

ي االنتخابي، وترسيخ الممارسات قامت جمعية بسمة للثقافة والفنون بتنفيذ الدورة األولى من التدريب األول ضمن مشروع "تعزيز الوع
صباحًا  29:22، من الساعة 0261مارس  08-01أيام متتالية من  3الديمقراطية في قطاع غزة باستخدام المسرح" استمرت لمدة 

اناث(، هذا وقد  62ذكور،  62شخص من بينهم ) 02مساًء، في قاعة المعهد المصرفي الفلسطيني، استهدفت  23:22وحتى الساعة 
 نفيذ التدريب من قبل المدرب صالح عبد العاطي، حيث تفاعل المشاركين بشكل ايجابي وفعال خالل تنفيذ الدورة.تم ت
 

 (6172مارس  41-61ثانياً:  دورة "تسهيل الحوار وتنظيم وادارة ورشات العمل" )

"تعزيز الوعي االنتخابي، وترسيخ الممارسات  قامت جمعية بسمة للثقافة والفنون بتنفيذ الدورة الثانية من التدريب األول ضمن مشروع
صباحًا وحتى  29:22، من الساعة 0261مارس  32-09يوم من  0الديمقراطية في قطاع غزة باستخدام المسرح" استمرت لمدة 

م اناث(، هذا وقد ت 62ذكور،  62شخص من بينهم ) 02مساًء، في قاعة المعهد المصرفي الفلسطيني، استهدفت  23:22الساعة 
تنفيذ التدريب من قبل مدير المشاريع في جمعية بسمة للثقافة والفنون األستاذ يحيى عودة، حيث تفاعل المشاركين بشكل ايجابي وفعال 

 خالل تنفيذ الدورة.
 
 

 مجموع أعداد المستفيدين من التدريب األول
 إناث ذكور
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 اختيار متطوعين المشروع .3

اناث( بناًء على معايير  9ذكور،  3من األشخاص الذين تلقوا التدريب من بينهم ) 8بعد تنفيذ التدريب األول تم اختيار عدد 
تم تحديدها ليقوموا بنقل التدريب ألقرانهم طالب وخريجي الجامعات، والمشاركة في إدارة وتنظيم ورشات العمل التي تلي 

 مسرحية، وهم التالية أسمائهم: العروض ال
 

 رقم الجوال رقم الهوية االسم المتدرب # رقم الجوال رقم الهوية االسم المتدرب #

 9611154 612112946 نسرين ناهض ياسين 12 9233315 613125131 اسالم صالح حلس 16

 5265561 612461331 هالة هشام جودة 14 6634132 612216151 اسالم يعقوب أبو عبدو 13

 9121133 614333141 هايل فريد أبو عودة 11 5165613 613262166 ظاهر أحمد العصار 11

 2221315 613641351 روان أحمد أبو غزة 16 5512111 612945621 محمد حيدر األستاذ 19
 

        

 تنفيذ التدريب الثاني: .5



 06 0261للثقافة والفنون بسمة  -التقرير اإلداري 

بتنفيذها متطوعين المشروع الذين تلقوا  دورات تدريبية حول االنتخابات والديمقراطية يقوم 5تنفيذ عدد  -
 التدريب األول

 

 أواًل:  مركز خزاعة الشبابي
ة بالتعاون والتنسيق مع مركز خزاعة الشبابي في قرية خزاعة بخانيونس تم تنفيذ الدورة التدريبية األولى بعنوان االنتخابات والديمقراطي

 .0261مايو  6ابريل وحتى  32ساعات يوميًا في الفترة من  1اناث( لمدة يومين بواقع  62ذكور،  69) 09استهدفت 
 

 ثانيًا:  جمعية العطاء الخيرية
 بالتعاون والتنسيق مع جمعية العطاء الخيرية في منطقة بيت حانون تم تنفيذ الدورة التدريبية الثانية بعنوان االنتخابات والديمقراطية

 .0261مايو  62وحتى  61ساعات يوميًا في الفترة من  1ع اناث( لمدة يومين بواق 9ذكور،  66) 02استهدفت 
 

 ثالثًا:  جامعة غزة
 62) 06بالتعاون والتنسيق مع جامعة غزة في منطقة غزة تم تنفيذ الدورة التدريبية الثالثة بعنوان االنتخابات والديمقراطية استهدفت 

 .0261مايو  04وحتى  03ساعات يوميًا في الفترة من  1اناث( لمدة يومين بواقع  66ذكور، 
 رابعًا:  جامعة األزهر

 66) 03بالتعاون والتنسيق مع جامعة األزهر في منطقة غزة تم تنفيذ الدورة التدريبية الرابعة بعنوان االنتخابات والديمقراطية استهدفت 
 .0261يونيو  6مايو وحتى  36ساعات يوميًا في الفترة من  1اناث( لمدة يومين بواقع  60ذكور، 

 
 خامسًا:  جامعة فلسطين

 69بالتعاون والتنسيق مع جامعة فلسطين في منطقة الزهراء تم تنفيذ الدورة التدريبية الخامسة بعنوان االنتخابات والديمقراطية استهدفت 
 .0261أغسطس  0وحتى  6ساعات يوميًا في الفترة من  1اناث( لمدة يومين بواقع  8ذكور،  2)

 ن من التدريب الثانيمجموع أعداد المستفيدي
 إناث ذكور
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 اختيار النص المسرحي: .2

أرسلت جمعية بسمة للثقافة والفنون اعالن لمجموعة من الكتاب، لكتابة نصوص مسرحية للحصول على أفضل نص مسرحي، 
تواجه إجراء أي عملية انتخابيه بطريقة مرحة وغير تقليدية، حيث تقدم يسلط الضوء على أهم المشكالت والقضايا التي قد 

عدد من الكتاب وتم دراسة النصوص التي قدمت، حيث تم اختيار النص المقدم من قبل الكاتب الفلسطيني عبد الفتاح شحادة 
 بعنوان "جمهورية شعالن".

 
 أهداف المسرحية:

 التدقيق فيمن ينفعهم ويعمل لصالح البلد تحث جميع الفئات التي يحق لها االنتخاب على .6
 تنبذ الطرق الغير سوية مثل الرشوة أو شراء الذمم والضعف المادي .0

 تنادي بحق المساواة بين جميع أفراد المجتمع بين الذكور واالناث .3

 تدعم األساليب الديمقراطية وحرية االختيار .4

 للصوت هذا تأثير في تقرير مصيرتهدف إلى توعية المجتمع بقيمة الصوت الذي يدلي به وأن  .9

 تسلط الضوء على الصراع االنتخابي في المرحلة الراهنة والطرق السليمة إلتباعها .1

 



 00 0261للثقافة والفنون بسمة  -التقرير اإلداري 

 نبذة عن المسرحية:  

تدور أحداث المسرحية حول شعالن صاحب مقهى بلدي، رجل ُأمي وغير متعلم، كل اهتماماته أن ُيؤمن مصاريف بيته 
ة كبيرة من المجتمع يلتقي باألستاذ صبري الُمهتم كثيرًا باألخبار والسياسة المحلية والدولية، وحياته اليومية وهو يحسد شريح

ويعطي محاضرة لشعالن كل يوم كنوع من التفريغ لكن تدور األحداث وتطالب فخرية زوجة شعالن بحقها في االنتخاب لكنها 
القهوة والذي يؤيد شعالن سواء كان مصيب أو  ُتصدم بقمعه ذكوري الذي يجسد  شعالن، وخالل األحداث يظهر صبي

مخطئ وذلك بسبب لقمة العيش، ويظهر متنافسين في االنتخابات أحدهما يسلك الطريق السوي الذي ينادي باإلصالح 
والعطاء واآلخر يتبع الطريق السهلة والغير مجدية لمصير الشعب أال وهي التأثير المادي، ولكن شعالن اقتنع مؤخرًا برأي 

 ألول وينادي بالديمقراطية والنزاهة والشفافية.ا
ناهض حنونة، تمثيل ماهر داود، سامي ستوم، ثائر أبو ياسين، أسماء الفرع. تقني الصوت: ابراهيم   والمسرحية اخراج:

 المسارعي.
 

تهدف ماال عروض مسرحية تس 62تم التنسيق والتعاون مع المراكز والجامعات لتقديم عدد تنفيذ العروض المسرحية:  
شاب وشابة في مختلف محافظات القطاع، يلي كل عرض ورشة عمل لفتح حوار ومناقشة الموضوعات  6222يقل عن 
 المطروحة.

 واليكم جدول تفصيلي بالعروض التي نفذت لهذه المسرحية وأعداد المستفيدين:

 مكان التنفيذ المنطقة ساعة العرض التاريخ اليوم #
 نعدد المستفيدي

 األطفالمن 
 إناث ذكور

خانيونس -جامعة فلسطين خانيونس 12:00 10/8/2016 األربعاء 26  10 68 

 20 34 مركز شباب خزاعة خزاعة 1:11 64/6/2161 األحد 20

 40 48 جمعية العطاء الخيرية بيت حانون 61:31 61/6/2161 االثنين 23

 11 40 للشباب الفلسطيني جمعية الرواد خانيونس 6:31 61/6/2161 الثالثاء 24

 662 42 الشاطئ -مركز البرامج النسائية غزة 61:11 66/6/2161 الخميس 29

 92 96 جامعة فلسطين الزهراء 61:11 21/6/2161 السبت 21

 32 42 جامعة غزة غزة 62:11 22/6/2161 االثنين 22

 82 49 جمعية مجددون الخيرية للتطوير رفح 66:11 24/6/2161 األربعاء  28

 22 12 جمعية البريج للتأهيل المجتمعي البريج 61:31 29/6/2161 السبت 29

 42 32 جمعية احياء الثقافة غزة 61:11 25/6/2161 االثنين 62

 516 356 المجموع
 7141 المجموع الكلي

 
 

 مجموع أعداد المستفيدين من هذا المشروع
 إناث ذكور

561 254 

 7766 المجموع الكلي للمستفيدين من كال الجنسين 
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 :اً رابع

 خدمات الدعم النفسي لألطفال المتأثرين بالحرب: اسم المشروع
 

 
 CRSوبالشراكة مع خدمات االغاثة الكاثوليكية  Schmidt Family Foundationبدعم من 

 

  م.0261أكتوبر  36مارس وحتى  6من مدة المشروع: 

 

 م.0261أكتوبر  36مارس وحتى  6فترة التقرير: 
 

  نبذة عن المشروع:
 

وقعت جمعية بسمة للثقافة والفنون اتفاقية لتنفيذ مشروع بعنوان "خدمات الدعم النفسي لألطفال المتأثرين بالحرب"، وذلك بدعم من 
Schmidt Family Foundation ات االغاثة الكاثوليكية وبالشراكة مع خدمCRS والذي سيتم من خالله اختيار عدد من ،

األشخاص الذين تلقوا التدريب على صناعة الدمى ضمن مشروع "منهجية الفن االبداعي للدعم النفسي االجتماعي" الذي تم تنفيذ  عام 
من خالل مسرح الدمى، مثل: تكمن قيم  ، ثم اختيار نص مسرحي )مسرح دمى( يوصل عددًا من الرسائل االيجابية لألطفال0269

األشياء في جوهرها، وليس فقط في شكلها الخارجي، التواصل الجيد والفعال مع اآلخرين، أهمية الوقت، االنتبا  إلى الجوانب االيجابية 
 في االنسان، استخدام الصفات الجيدة في الحوار، تقبل اآلخر والذات. 

وهي:  شرق  0264ناطق المهمشة مع التركيز على المناطق التي تأثرت بالحرب عام عرض مسرحي في الم 22ومن ثم تقديم 
خانيونس، الشجاعية، بيت حانون، لتشجيع دور مسرح الدمى في الدعم النفسي لألطفال واستخدامه وسيلة لعالج األثار النفسية التي 

 يشها.يعاني منها األطفال في قطاع غزة بسبب الحروب والظروف الصعبة التي يع
 

 هدف المشروع:
 

يهدف المشروع إلى اشراك األطفال المتأثرين بالحرب باألنشطة الثقافية والفنية ومساعدتهم على التكيف االيجابي والتعبير عن النفس 
 والتعافي من الصدمة.

 
 اختيار النص المسرحي:

 

ماهر داود باالشتراك سويًا لكتابة نص مسرحي )مسرح قدمت جمعية بسمة للثقافة والفنون طلبًا للكاتب عبد الفتاح شحادة والكاتب 
دمى( يوصل عددًا من الرسائل االيجابية لألطفال من خالل مسرح الدمى، مثل: تكمن قيم األشياء في جوهرها، وليس فقط في شكلها 

نسان، استخدام الصفات الجيدة في الخارجي، التواصل الجيد والفعال مع اآلخرين، أهمية الوقت، االنتبا  إلى الجوانب االيجابية في اال
 الحوار، تقبل اآلخر والذات. حيث وقع االختيار على نص بعنوان "تاج األميرة"

 
تدور أحداث المسرحية حول قصة ملك يحكم مملكة واسعه وابنته الصبية تاال، الملك عادل الذي يتميز  نبذة عن المسرحية:

ر وشعر بأن الموت قد أقترب خاف على مملكته من الضياع. حيث أن األميرة تاال بعدله وبصيرته المنفتحة، بعد أن كبر في العم
 صغيرة وليس لها أي خبرة في الحكم فقرر أن يجري لها مغامرة ُيعلمها منها دروس وعبر ويختبر قدراتها على تولي السلطة.

وطلب الملك من الغراب أن ال يعطي الجوهرة اتفق مع الغراب غندور ملك الطيور أن يخبئ عند  جوهرة ثمينة خاصة بتاج الملك 
ة لها لألميرة تاال إال بعد أن يختبرها، بعد مشاورات مع وزراء  أخبر الملك عادل األميرة تاال أنه يود اعطائها تاج األمراء العادلين كهدي

الملك فقال لها أنها موجودة عند ملك شريطه أن تحافظ عليه. فرحت أميرة بالتاج ولكن اكتشفت أن التاج ينقصه جوهرة.. وسألت عنها 
 يعيش في أطراف الغابة يسمى بالملك غندور.. واذا استطعتي أن تصلي إليه اطلبي منه الجوهرة وحاولي اقناعه.
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لى أن وصلت إلى الغراب  وفعاًل بدأت األميرة رحلتها وقابلت في طريقها العديد من المخلوقات كالشمس والقرد وحارس الغابة وا 
. ولكن قبل ذلك واجهتها مشكلة حيث كان أمامها نهر كبير فاستعانت بصديقها القرد فأعارها قاربه الخاص شريطة أن تعيد  غندور.

 اليه بعد االنتهاء منه.
وعندما قابلت الغراب غندور وطلبت منه الجوهرة اشترط عليها الغراب أن يأخذ منها القارب ويعطيها الجوهرة، رفضت األميرة ذلك 

الغراب مجددًا أن يعطيها الجوهرة وطار بعيدًا، عادت األميرة بعد رحلتها الطويلة إلى قصر الملك العادل حزينة ومخذولة فرفض 
 وعندما قابلها والدها سألها عن سبب حزنها فسردت عليه القصة كلها، ضحك الملك ضحكة عالية معبرًا عن فرحه الشديد.

ل لها ال تستغربي يا تاال!!! هذا كان اتفاق بيني وبين ملك الطيور ألختبر أمانتك وأن الجوهرة استغربت األميرة من رد  فعل والدها فقا
 الحقيقية هي صدقك واخالصك وحفاظك على األمانة.

 وأعلن الملك في ذلك اليوم تتويج األميرة تاال على مملكته الواسعة.
 

 

 التنفيذ:
 

 أوالً: صناعة الدمى
 

بقيادة المدرب المقدسي عبد السالم عبدو حول  0269األشخاص الذين شاركوا في تنفيذ الدورة التي نفذت عام من  4تم مشاركة عدد 
"كيفية صناعة وتحريك الدمى لألطفال"، في صناعة الشخصيات المطلوبة وهم ياسمين انشاصي، ُرفيدة سحويل، زياد خضر ويوسف 

لنص المسرحي وهي )قرد، وزير، حارس، غراب، شمس، أمير وملك(، حيث أبو الخير. حيث تم تحديد الشخصيات المطلوبة حسب ا
 ، حيث تم العمل على ما يلي:0261مايو  9ابريل وحتى  01تم تجهيزها وتصنيعها وذلك في الفترة من 

 اليوم األول:
 البدء في رسم الشخصيات المراد تصنيعها -

 قص االسفنج وتكوين الدمية -

 اليوم الثاني:
 الدمية المراد تصنيعهاتحديد شخصية  -

 بناء الشعر وبعض لوازم الشخصية -

 اليوم الثالث:
 تثبيت الشعر وتجهيز بعض المالبس وبناء دمية أخرظ لشخصية أخرظ -

 اليوم الرابع:
 تجويف بعض الدمى وتفريغها من الداخل وتجريب دمية من االسفنج وتلبيسها قماش -

 اليوم الخامس:
  ة حارث آخرقص شخصية حارس الملك وتكوين شخصي -

 اليوم السادس:
 صناعة دمية من االسفنج -

 نحت شخصية الملك من االسفنج األزرق -

 تجهيز بعض اإلكسسوارات ولوازم الدمى -

 اليوم السابع:
 صناعة دمية األميرة وتجهيز الرأس -

 تجهيز المالبس لها -

 اليوم الثامن:
 تفصيل بعض المالبس -

 تركيب تاج الملك -

 تجهيز دمية الملك والحارس -

 اليوم التاسع:
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 التشييك على جميع الدميات المطلوبة والتجهيز النهائي الستخدامها لمسرح الدمى -
 

 ثانيًا: العروض المسرحية

 0264عرض مسرحي لمسرحية "تاج األميرة" في المناطق المهمشة مع التركيز على المناطق التي تأثرت بالحرب عام  22تم تنفيذ 
من خالل أسئلة استكشافية أو حانون، يتبع كل عرض ورشة عمل تهدف إلى إثارة النقاش  وهي شرق خانيونس، الشجاعية، بيت

توضيحية حول الرسائل التي تضمنتها المسرحية وتعزيز فهم األطفال للمفاهيم والرسائل الواردة في العمل المسرحي ومنحهم الفرصة 
 عروض المسرحية.للتعبير عن أنفسهم والحصول على تغذية راجعة لتحسن األداء في ال

 

كل من الفنان محمد المصري، زياد خضر، يوسف أبو الخير، وائل معروف  تمثيلالُمخرج الفلسطيني ناهض حنونة،  المسرحية اخراج
 ابراهيم المسارعي. هندسة الصوت والموسيقي:والفنان محمود المصري، 

 

 األهداف الرئيسية للمسرحية:
 من خالل بعض أنماط التفكير االيجابي تعزيز بعض مهارات االتصال والتواصل .6

 المساهمة في التخفيف من حدة الضغوط النفسية عند األطفال من خالل تعزيز الحس االبداعي لديهم والخيال والفن  .0

 التفكير االيجابي عن طريق تقبل الذات واآلخر .3

 تعزيز الثقة بالنفس والتفاؤل بالمستقبل .4
 

 ت لهذه المسرحية وأعداد المستفيدين:واليكم جدول تفصيلي بالعروض التي نفذ

 مكان التنفيذ المنطقة ساعة العرض التاريخ اليوم #
 نعدد المستفيدي
 من األطفال

 إناث ذكور
 2 09 جمعية بيت المستقبل خانيونس 8:22 64/2/0261 الخميس 26

 2 02 جمعية بيت المستقبل خانيونس 9:32 64/2/0261 الخميس 20

 09 2 جمعية بيت المستقبل خانيونس 8:22 61/2/0261 السبت 23

 02 2 جمعية بيت المستقبل خانيونس 9:32 61/2/0261 السبت 24

 66 68 جمعية بيت المستقبل خانيونس 8:22 62/2/0261 األحد 29

 0 06 جمعية بيت المستقبل خانيونس 9:32 62/2/0261 األحد 21

 غزة 9:22 68/2/0261 االثنين 22
 مؤسسة فلسطين المستقبل للطفولة 

 )أطفال الشلل الدماغي(
60 69 

 غزة 62:32 68/2/0261 االثنين 28
 مؤسسة فلسطين المستقبل للطفولة 

 )أطفال الشلل الدماغي(
63 60 

 62 63 جمعية الرواد للشباب الفلسطيني خانيونس 9:32 02/2/0261 االربعاء 29

 9 02 جمعية الرواد للشباب الفلسطيني خانيونس 66:22 02/2/0261 االربعاء 62

 9 06 جمعية الرواد للشباب الفلسطيني خانيونس 9:32 06/2/0261 الخميس 66

 66 69 جمعية الرواد للشباب الفلسطيني خانيونس 66:22 06/2/0261 الخميس 60

 69 69 جمعية العطاء الخيرية بيت حانون 9:32 03/2/0261 السبت 63

 64 62 جمعية العطاء الخيرية بيت حانون 66:22 03/2/0261 السبت 64

 69 8 جمعية العطاء الخيرية بيت حانون 9:32 04/2/0261 األحد 69

 9 68 جمعية العطاء الخيرية بيت حانون 66:22 04/2/0261 األحد 61

 8 62 جمعية العطاء الخيرية بيت حانون 9:32 09/2/0261 االثنين 62

 60 64 جمعية العطاء الخيرية بيت حانون 66:22 09/2/0261 االثنين 68

 9 06 جمعية العطاء الخيرية بيت حانون 9:32 01/2/0261 الثالثاء 69
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 مكان التنفيذ المنطقة ساعة العرض التاريخ اليوم #
 نعدد المستفيدي
 من األطفال

 إناث ذكور
 62 02 جمعية العطاء الخيرية بيت حانون 66:22 01/2/0261 الثالثاء 02

 03 62 جمعية العطاء الخيرية بيت حانون 9:32 02/2/0261 األربعاء 06

 06 60 جمعية العطاء الخيرية بيت حانون 66:22 02/2/0261 األربعاء 00

 رفح 9:32 08/2/0261 الخميس 03
منتجع أكوا مارين بالتعاون مع جمعية 

 المعاقين حركيا  
66 62 

 رفح 62:32 08/2/0261 الخميس 04
منتجع أكوا مارين بالتعاون مع جمعية 

 المعاقين حركيا  
3 06 

 64 02 جمعية الشبان المسيحية غزة 9:02 32/2/0261 السبت 09

 69 64 جمعية الشبان المسيحية غزة 62:32 32/2/0261 السبت 01

 60 06 جمعية الشبان المسيحية غزة 9:02 36/2/0261 األحد 02

 63 02 جمعية الشبان المسيحية غزة 62:32 36/2/0261 األحد 08

 61 60 المسيحيةجمعية الشبان  غزة 9:02 6/8/0261 اإلثنين 09

 60 63 جمعية الشبان المسيحية غزة 62:32 6/8/0261 اإلثنين 32

 00 02 جمعية الشبان المسيحية غزة 9:02 0/8/0261 الثالثاء 36

 62 9 جمعية الشبان المسيحية غزة 62:32 0/8/0261 الثالثاء 30

 62 02 جمعية الغد المشرق ألبناء البلد خانيونس 9:22 4/8/0261 الخميس 33

 64 61 جمعية الغد المشرق ألبناء البلد خانيونس 62:22 4/8/0261 الخميس 34

 1 04 جمعية الغد المشرق ألبناء البلد خانيونس 66:22 4/8/0261 الخميس 39

 62 63 مركز شباب خزاعة خانيونس 9:22 1/8/0261 السبت 31

 64 61 مركز شباب خزاعة خانيونس 1:22 1/8/0261 السبت 32

 خانيونس 9:22 2/8/0261 األحد 38
ديوان أبو ريدة بالتعاون مع مركز شباب 

 خزاعة
06 9 

 خانيونس 1:22 2/8/0261 األحد 39
ديوان أبو ريدة بالتعاون مع مركز شباب 

 خزاعة
06 9 

 خانيونس 2:22 2/8/0261 األحد 42
ديوان أبو ريدة بالتعاون مع مركز شباب 

 خزاعة
61 64 

 خانيونس 9:22 8/8/0261 االثنين 46
ديوان آل النجار بالتعاون مع مركز 

 شباب خزاعة
64 61 

 خانيونس 1:22 8/8/0261 االثنين 40
ديوان آل النجار بالتعاون مع مركز 

 شباب خزاعة
64 61 

 خانيونس 2:22 8/8/0261 االثنين 43
ديوان آل النجار بالتعاون مع مركز 

 شباب خزاعة
02 62 

 خانيونس 8:22 8/8/0261 االثنين 44
ديوان آل النجار بالتعاون مع مركز 

 شباب خزاعة
60 02 

 64 61 مركز شباب خزاعة خانيونس 9:22 9/8/0261 الثالثاء 49

 61 66 مركز شباب خزاعة خانيونس 1:22 9/8/0261 الثالثاء 41

 غزة 9:22 66/8/0261 الخميس 42
منتجع الدولفين بغزة بالتنسيق مع جمعية 

 المعاقين حركيا  برفح
69 9 

 غزة 62:32 66/8/0261 الخميس 48
منتجع الدولفين بغزة بالتنسيق مع جمعية 

 المعاقين حركيا  برفح
03 2 

 2 32 مركز شباب خزاعة خانيونس 9:22 69/8/0261 االثنين 49

 2 32 مركز شباب خزاعة خانيونس 1:22 69/8/0261 االثنين 92

 32 2 مركز شباب خزاعة خانيونس 2:22 69/8/0261 االثنين 96

 خانيونس 9:22 62/8/0261 األربعاء 90
جمعية ملتقى شباب بال حدود بالتعاون 

 مع مركز شباب خزاعة
2 32 

 خانيونس 1:22 62/8/0261 األربعاء 93
جمعية ملتقى شباب بال حدود بالتعاون 

 مع مركز شباب خزاعة
9 09 
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 مكان التنفيذ المنطقة ساعة العرض التاريخ اليوم #
 نعدد المستفيدي
 من األطفال

 إناث ذكور
 خانيونس 2:22 62/8/0261 األربعاء 94

جمعية ملتقى شباب بال حدود بالتعاون 

 مع مركز شباب خزاعة
4 01 

 62 63 جمعية احياء الثقافة غزة 66:22 03/8/0261 الثالثاء 99

 61 64 جمعية احياء الثقافة غزة 60:22 03/8/0261 الثالثاء 91

 61 64 جمعية احياء الثقافة غزة 6:22 03/8/0261 الثالثاء 92

 خانيونس 9:32 32/8/0261 الثالثاء 98
مركز النون التعليمي بالتعاون مع مركز 

 شباب خزاعة
60 68 

 خانيونس 1:32 32/8/0261 الثالثاء 99
مركز النون التعليمي بالتعاون مع مركز 

 شباب خزاعة
04 1 

 خانيونس 2:32 32/8/0261 الثالثاء 12
مركز النون التعليمي بالتعاون مع مركز 

 شباب خزاعة
62 63 

 0 08 جمعية الزرقاء للتنمية المجتمعية غزة 3:32 36/8/0261 األربعاء 16

 2 32 جمعية الزرقاء للتنمية المجتمعية غزة 4:32 36/8/0261 األربعاء 10

 خانيونس 9:22 6/9/0261 الخميس 13
مركز النون التعليمي بالتعاون مع مركز 

 شباب خزاعة
04 1 

 خانيونس 1:22 6/9/0261 الخميس 14
مركز النون التعليمي بالتعاون مع مركز 

 شباب خزاعة
69 69 

 خانيونس 2:22 6/9/0261 الخميس 19
مركز النون التعليمي بالتعاون مع مركز 

 شباب خزاعة
69 69 

 خانيونس 66:32 2/9/0261 األربعاء 11
ديوان أبو ريدة بالتعاون مع مركز شباب 

 خزاعة
06 9 

 60:32 2/9/0261 األربعاء 12
ديوان أبو ريدة بالتعاون مع مركز شباب  خانيونس

 خزاعة
09 6 

 6:32 2/9/0261 األربعاء 18
ديوان أبو ريدة بالتعاون مع مركز شباب  خانيونس

 خزاعة
04 1 

 69 61 جمعية العطاء الخيرية بيت حانون 60:32 8/9/0261 الخميس 19

 04 31 الخيريةجمعية العطاء  بيت حانون 6:49 8/9/0261 الخميس 22

 165 7751 المجموع
 6115 المجموع الكلي

 
 

 مجموع أعداد المستفيدين من المشروع
 إناث ذكور

7756 161 

 6111 المجموع الكلي للمستفيدين من كال الجنسين 
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 :خامساً 

 التفاهم المشترك بين الشعوبالفن والمسرح كوسيلة لتعزيز اسم المشروع : 
 

 بتمويل من مكتب الدبلوماسية العامة التابع للقنصلية األمريكية العامة في القدس

 
  م.0262مارس  36وحتى  0261سبتمبر  6من مدة المشروع: 

 

 م.0261ديسمبر  36وحتى  0261سبتمبر  6فترة التقرير: 
 

 نبذة عن المشروع:

اختيااار نااص مساارحي ماان األعمااال األدبيااة األمريكيااة يساالط الضااوء علااى قاايم الديمقراطيااة والعدالااة والمساااواة واحتاارام يتضاامن المشااروع 
عااداد  وتكييفااه بمااا يااتالءم مااع الجمهااور الفلسااطيني، وتاادريب طاااقم ماان الممثلااين علااى تجساايد  مساارحيًا، وتقااديم   69حقااوق اإلنسااان، وا 

والمؤسسااات والمراكااز الثقافيااة فااي قطاااع غاازة. كمااا يتضاامن المشااروع قيااام المتطااوعين عاارض مساارحي يسااتهدف الشااباب فااي الجامعااات 
الشاباب مان خريجاي البارامج األمريكياة بتقاديم ورشاة عمال قصايرة بعاد كال عارض مسارحي حال قضاايا ذات عالقاة بتجااربهم فاي مجاال 

لحركاة الثقافياة فاي المجتماع، وزياادة معرفاة الجمهاور حقوق اإلنسان. يهدف المشروع إلى تعزياز التباادل الثقاافي باين الشاعوب، وتفعيال ا
 الفلسطيني في قطاع غزة باألدب والمسرح العالمي.

 

  هدف المشروع:

يهدف المشروع إلى تفعيل الحركة الثقافية في قطاع غزة، وتحسين معرفة واتصال الجمهور الفلسطيني بالثقافات واآلداب العالمية ذات 
 رام التنوع الثقافي وقيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان بين الشباب.الجودة العالية، وتعزيز احت

 

 نبذة عن المسرحية:
مساارحية "وفاااة بااائع متجااول" للكاتااب األمريكااي/ آرثاار ميلاار، تركااز علااى حااق اإلنسااان فااي التقاادير وضاامان حياااة كريمااة بعاادما يتقاادم بااع 

 العمر.
العماال، ولكاان الشااركة فااي نهايااة االماار تخلاات عنااه، كمااا ان حياااة ولديااه حيااث تاادور أحااداث المساارحية حااول حياااة رجاال أفنااى عماار  فااي 

المتعثرة وغموض مستقبلهما جعل القلق يستولي على ذلك الرجل، وتكدست المشاكل علياه بعاد الكبار، فيقارر ان ينهاي حياتاه بياد . كماا 
بعضااها الاابعض، وتعكااس الصااراع بااين االجيااال، تقاادم المساارحية الماارأة كحارسااة للبياات، وراعيااة لنااواة المجتمااع، وخيطااًا يصاال االساارة ب

وحاجااات كاال جياال، وتطاارح الكثياار ماان األساائلة علااى المجتمااع المعاصاار ودور  فااي تقاادير االنسااان ومنحااه حياااة كريمااة فااي كاال مراحاال 
كبيارة يعمال  عمر . كما أن القصة تجعلنا نتلمس حياة االنسان الاذي بالكااد يساتطيع تادبير حياتاه، ويقضاي عمار  ليكاون تارس فاي ماكناة

 ويكد من أجل أصحاب رؤوس االموال، بينما يبقى هو في الحضيض.
لقد المس العمل جوهر الحق االنساني في الحياة، داخل المجتمع المعاصر، وسلط بقعة ضوء كبيرة حول ما يعانيه ماليين البشر اليوم 

 القادمة والسابقة. من تسلط اصحاب رؤوس األموال على طبقة العمال، وهضم حقوقهم وسلب حياتهم
 

زياااد خضاار،   تقنييي::  سااامي سااتوم، يوسااف أبااو الخياار، محمااد شعشاااعة، أسااماء الفاارع. تمثيييل:  ناااهض حنونااة، والمسييرحية اخييراج
 أسامة قاسم، اعداد نص:  عبد الفتاح شحادة  ديكور:

 
 لمحة عن كاتب النص:

ويعتبار أحاد رماوز األدب األمريكاي لمادة  0229 -6969فتارة مان المسرحية عن رواية للكاتب األمريكاي "آرثار ميلار" الاذي عااش فاي ال
عاما، وأحد عمالقة المسرح األمريكي المعاصار، ولاد فاي مديناة نيوياورك ألسارة متوساطة، وشاهد فتارة الكسااد االقتصاادي الاذي سااد  16

ق بالجامعااة. وقااد تخاارج ماان ، حيااث أضااطر للعماال فااي عاادة مجاااالت ليااتمكن ماان االلتحااا6934-6909المجتمااع األمريكااي فااي الفتاارة 
، حيث كان لهذا الوعي المبكر بقضاايا النااس االجتماعياة واالقتصاادية أثار  علاى تبنياه للمواقاف المناصارة 6938جامعة "ميتشجن" عام 
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ساارحيات لطبقااات الشااعب المقهااورة، يعتباار ماان أكباار المثااال األشااهر للفكاار النبياال الملتاازم بقضااايا اإلنسااان. وقااد تنوعاات كتاباتااه بااين الم
والروايات والقصص القصيرة والمقاالت والشعر والنثر. ومن أعماله:  الرجل المحظاوظ، كلهام أبناائي، وفااة باائع متجاول، عادو الشاعب، 
نظرة من الجسر، سيئو الحظ، بعد السقوط، حادثة في فيشي، وغيرها من األعمال. وقد حصل ميلر على جائزة "نقاد الدراما" عن عملاه 

 "وفاة بائع متجول"األكثر شهرة 
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 ثانيًا:  النشاطات
 :أوالً 

 اسم النشاط: تدريب مدربين حول تطبيق مهارات حياتية ودعم نفسي اجتماعي لألطفال واليافعين
 

 بتمويل من مؤسسة أطفال الحرب 
 0261فبراير  62فبراير وحتى  1 مدة المشروع:

 

 0261فبراير  62فبراير وحتى  1 فترة التقرير:

 

 : لنشاطانبذة عن 
وقعت جمعية بسمة للثقافة والفنون اتفاقية لتنفيذ نشاط بعنوان " تدريب مدربين حول تطبيق مهارات حياتية ودعم نفسي 

 اجتماعي لألطفال واليافعين" مع مؤسسة أطفال الحرب، يتم من خالله تنفيذ مرحلتين
شاب وشابة من مؤسسات تعمل  69نا اتعامل لعدد تنفيذ دورة تدريبية حول منهجية أ  المرحلة األولى: -

 على برنامج المهارات الحياتية بالشراكة مع مؤسسات أطفال الحرب

 جلسات إشرافيه خالل تقديم المدربين لدورات مهارات حياتية لألطفال، تتضمن ما يلي:    المرحلة الثانية: -
 تقديم جلسات إشرافيه لتقييم أداء الميسرين 

   تقييم قبلي وبعدي حول عمل المتدربينتقديم تقارير 

   ترجمة تقارير تقييم أداء المتدربين 
 لتنفيذا

شاب/ة من مؤسسات تعمل على برنامج  71أواًل:  تنفيذ دورة تدريبية حول منهجية أنا اتعامل لعدد 
 المهارات الحياتية لمؤسسات مجتمع مدني شريكة لمؤسسة أطفال الحرب

 

 الحياتيةنبذة عن برنامج المهارات 
يتكون برنامج المهارات الحياتية من موضوعات شاملة تهدف إلى بناء قدرة األطفال والشباب ومقدمي الرعاية لهم من خالل 
الجمع بين األنشطة اإلبداعية واأللعاب مع المناقشات الجماعية والواجبات المنزلية. يهدف البرنامج إلى تحسين مهاراتهم 

تحديات الحياة اليومية في المناطق المتضررة من الحروب والفقر. يتعلمون كيفية التعبير عن  على التعامل بشكل أفضل مع
مشاعرهم والتواصل ومواجهة المواقف الصعبة، وبناء عالقات مع أقرانهم وأفراد األسرة وغيرهم من الكبار. كما يهدف إلى 

لتزويد األطفال والشباب بالرعاية المناسبة والفعالة والدعم  بناء المهارات الالزمة لآلباء والمعلمين ومقدمي الخدمة لألطفال
االجتماعي. يتم تقديمه بواسطة اثنين من المدربين الذين يمتلكون مهارات التدريب والمنهجية الكافية للبرنامج الذي يتكون 

مع الكبار، الصراع والسالم،  وحدات وهي:  )الهوية والتقييم، التعامل مع المشاعر، العالقات مع األقران، العالقات 1من 
دقيقة. تتضمن مجموعة من األنشطة صممت إلتاحة  92المستقبل(. وكل وحدة تتضمن عدة جلسات وكل جلسة تستغرق 

 الفرصة لألطفال الكتشاف قضايا هامة في حياتهم وتدريبهم على التعامل معها بطريقة أفضل.
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 الدورة التدريبية:
 ساعات يومياً  1أيام،  9تدريبية، خالل ساعة  32  عدد ساعات التدريب: -

 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصراً   التوقيت: -

 0261فبراير  62وحتى  1في الفترة من   تاريخ تنفيذ الدورة: -

مشارك ومشاركة من مؤسسات تعمل على برنامج المهارات الحياتية بالشراكة مع  69عدد   الفئة المستهدفة: -
 مؤسسة أطفال الحرب

 قاعة مطعم الالتيرنا  مكان انعقاد الدورة: -

تم تنفيذ التدريب من قبل السيد/ سامي ستوم )مدرب رئيسي(، والسيدة/ سهام عبد اهلل )مساعدة   المدربون: -
 8عية بسمة للثقافة والفنون والمؤهلين للتدريب في المجال ولديهم الخبرة الكافية منذ مدرب(. العاملين في جم

 سنوات. وهم 
  الهدف من التدريب:

 يهدف التدريب إلى تعزيز قدرات المدربين وتمكينهم من تنفيذ دورات مهارات حياتية.
 

 الموضوعات التي تناولها التدريب:
 اليوم األول:
 ب بالحضور وتعريف المتدربين بأهداف الدورةافتتاح الدورة والترحي .6

 تعريف منهجية أنا أتعامل .0

 تعريف مهارات القيادة مع األطفال .3

 الهوية والتقييم بعنوان "من أنا" .4

 الهوية والتقييم بعنوان "من نحن" .9

 ما هي مواطن القوة وما الصعوبات التي نواجهها .1

 أين نود التوجه كمجموعة .2

 للمتدربين وتوزيع مهام التقييم اليوميتوزيع دليل أنا أتعامل  .8

 اليوم الثاني:
 ما هي العواطف .6

 متى وكيف تتكون لديك ردة فعل .0

 كيف تتعامل مع العواطف .3

 من هم أقراني .4

 توزيع مهام التقييم اليومي .9

 اليوم الثالث:
 المواقف الصعبة بين األقران .6

 الصداقة .0

 القائمون على رعايتي .3

 بالغون آخرون ذو أهمية في حياتي .4

 توزيع مهام التقييم اليومي .9

 اليوم الرابع:
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 أنواع الصراع وأسبابه .6

 الصراع في حياتك الشخصية .0

 كيفية التعامل مع الصراع .3

 تعزيز ثقافة السالم .4

 توزيع مهام التقييم اليومي .9

 اليوم الخامس:
 نظرة إلى الماضي .6

 نظرة إلى المستقبل .0

 التقييم اليومي والتقييم النهائي .3

 شهاداتحفل ختامي وتوزيع  .4
 

 النتائج:
 (Dealsمنشط ومنشطة لقيادة الجلسات في البرنامج ) 69تأهيل مجموعة تتكون من  -

 تعزيز المهارات الُمتبعة لتسهيل الجلسات -

 تدريب المجموعة على طرق جديدة لقيادة الورشات بشكل علمي -

 تدريب المجموعة على طرق تخطي الصعوبات -

 سليم مع األطفالتدريب المجموعة على التعامل بشكل نفسي  -

 تطوير المهارات اإلبداعية لدظ الُمدرب ولدظ الطفل الُمتلقي -

 التدريب على كيفية ادارة جلسات التدريب بشكل سليم -
 

 ثانيًا:  تنفيذ جلسات إشرافيه خالل تقديم المدربين لدورات مهارات حياتية لألطفال وقد تضمن ما يلي:
يسر جلسات مهارات حياتية لألطفال يتلقى خاللها كل متدرب جلستين م 08جلسة إشرافيه لتقييم أداء  91تقديم  -

 4من المدرب خالل تنفيذ المتدرب جلسات مع األطفال، ويتم تقديم االشراف للمدربين العاملين في  ناشرافيتي
افة مؤسسات هي:  جمعية الريادة للتطوير المجتمعي، جمعية الرواد للشباب الفلسطيني، جمعية دار الشباب للثق

 والتنمية ومركز البرامج النسائية في مخيم البريج

 تقرير تقييمي بعدي حول عمل المتدربين 08تقرير تقييمي قبلي، وعدد  08تقديم عدد  -

 متدرب بواقع تقريرين لكل متدرب 08تقرير قبلي وبعدي عن تقييم أداء المتدربين وعددهم  91ترجمة  -
 النتائج:

 اجتيازهاالتعرف على الصعوبات وطرق  -

 معرفة قدرات الُمدرب -

 التعرف على القدرات االبداعية والتنشيطية لدظ الُمدرب -

 تصحيح األخطاء التي قد تنجم من الُمدرب -

 ابداء النصائح التوجيهية للُمدرب -

 االشراف على الطرق المتبعة في تنفيذ الجلسات والتعديل اذا ُلزم -
 

 النشاطمجموع أعداد المستفيدين من 
 إناث ذكور

66 65 

 31 المجموع الكلي للمستفيدين من كال الجنسين 
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 ًا:  شراء عروض مسرحيةثالث
 

 :أوالً 
 عروض لمسرحية " عزف منفرد " 3شراء عدد 

 

دارة النزاعات   بالشراكة مع مركز التدريب المجتمعي وا 
 

 0261 نوفمبر 6أكتوبر وحتى  20 مدة النشاط:

 

 0261نوفمبر 6أكتوبر وحتى  20فترة التقرير: 

 

عروض لمسرحية " عزف منفرد " مع مركز التدريب المجتمعي  4وقعت جمعية بسمة للثقافة والفنون اتفاقية لتنفيذ عدد 
دارة النزاعات، يتم من خالله التنسيق من قبل المركز لتنفيذ  في مدارس عروض مسرحية فقط على مسرح الجوال  4وا 

الحكومة، تسلط الضوء على تكريس القيم اإلنسانية وكذلك المعيقات والحواجز التي تحرم األشخاص ذوي االعاقة من 
 حقوقهم، وتعيق مشاركتهم الفاعلة في الحياة االجتماعية والثقافية والسياسية في المجتمع مع األشخاص ذوي االعاقة.

 

 هدف النشاط:
وعي والتفهم لإلعاقة وترسيخ قيم إنسانية لدظ طالب المدارس االتجاهات اإليجابية تجا  يهدف النشاط إلى زيادة ال

 اإلعاقة.
 

  التنفيذ:
دارة األزما  مدارس حكومية في منطقة الزيتون لتنفيذ المسرحية. 4في  تتم التنسيق من قبل مركز التدريب المجتمعي وا 

 نبذة عن المسرحية: 
مجموعة من األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يجمعهم مكان بانتظار حافلة الركاب،  مسرحية "عزف منفرد" تروي حكاية

وخالل االنتظار ينتاب الجميع خليط من المشاعر والذكريات، تعكس واقعهم بحلو  ومر ، وتروي األحداث المتالحقة 
  للمسرحية بشكل دراماتيكي أحالم الشخصيات والقيم والسلوك التي يجب تعديها.

كل من الفنان محمود ارحيم، ابراهيم قاسم، أسماء الفرع، أحالم  تمثيلناهض حنونة،  ن تدريب واخراجالمسرحية م
 عبد الفتاح شحادة تأليف الكاتب:ابراهيم المسارعي.  هندسة الصوت والموسيقي:القصابغلي ، 

 
تهدف المسرحية إلى ترسيخ قيم ايجابية مثل الحب والتسامح والكرم والعطاء و تمكين األشخاص هدف المسرحية: 

 ذوي اإلعاقة للمطالبة بحقوقهم وبث األمل في نفوسهم. 
 

 واليكم جدول تفصيلي بالعروض التي نفذت لهذه المسرحية وأعداد المستفيدين:

 نعدد المستفيدي مكان التنفيذ المنطقة ساعة العرض التاريخ اليوم #
 من األطفال
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 إناث ذكور
 992 2 مدرسة المجدل االعدادية للبنات أ غزة 29:22 23/66/0261 الخميس 26

 2 132 مدرسة صفد االبتدائية للبنين ب غزة 66:32 23/66/0261 الخميس 20

 982 2 مدرسة الزيتون االبتدائية للبنات ب غزة 66:32 29/66/0261 السبت 23
 2 922 مدرسة الحرية اإلعدادية للبنين ب غزة 60:32 29/66/0261 األحد 24

 1130 1530 المجموع
 2660 المجموع الكلي

 
 
 

 

 العروضمجموع المستفيدين من 
 إناث ذكور

1530 1130 

 2660 المجموع الكلي للمستفيدين من كال الجنسين
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 :ثانياً 
 عروض لمسرحية " جمهورية شعالن " 5شراء عدد 

 
 بالشراكة مع مركز حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية 

 

 أيام عمل 5 مدة النشاط:
 

 نوفمبر 32نوفمبر وحتى  6فترة التقرير: 
 

جمهورية شعالن " مع مركز حيدر عبد الشافي عروض لمسرحية "  9وقعت جمعية بسمة للثقافة والفنون اتفاقية لتنفيذ عدد 
عروض مسرحية فقط في مؤسسات المجتمع المدني في  9للثقافة والتنمية، يتم من خاللها التنسيق من قبل المركز لتنفيذ 

خمس محافظات، تسلط الضوء على تكريس مفاهيم وقيم حول موضوع االنتخابات وكذلك كيفية اختيار المرشح األمثل 
ع مصالح شخصية والتي تنعكس على المواطن بالسلب، وكذلك من حق المرأة الترشح واالنتخاب بحرية وعدم اتبا

 ومشاركتهم الفاعلة في الحياة السياسية وتنمية المجتمع.
 

 هدف النشاط:
ته يهدف النشاط إلى زيادة الوعي والتفهم لموضوع االنتخابات بالشكل العام وترسيخ قيم وطنية لدظ المواطن وأن صو 

 االنتخابي من الممكن أن يكون فاصل من أجل التغيير لألفضل.
 

  التنفيذ:
دارة األزما مؤسسات مجتمعية في خمس محافظات في قطاع  9في  تتم التنسيق من قبل مركز التدريب المجتمعي وا 

 غزة لتنفيذ المسرحية.
 نبذة عن المسرحية: 

 رجل ُأمي وغير متعلم، كل اهتماماته أن ُيؤمن مصاريفتدور أحداث المسرحية حول شعالن صاحب مقهى بلدي، 
بيته وحياته اليومية وهو يحسد شريحة كبيرة من المجتمع يلتقي باألستاذ صبري الُمهتم كثيرًا باألخبار والسياسة المحلية 

بحقها في  والدولية، ويعطي محاضرة لشعالن كل يوم كنوع من التفريغ لكن تدور األحداث وتطالب فخرية زوجة شعالن
االنتخاب لكنها ُتصدم بقمعه ذكوري الذي يجسد  شعالن، وخالل األحداث يظهر صبي القهوة والذي يؤيد شعالن سواء 
كان مصيب أو مخطئ وذلك بسبب لقمة العيش، ويظهر متنافسين في االنتخابات أحدهما يسلك الطريق السوي الذي 

هلة والغير مجدية لمصير الشعب أال وهي التأثير المادي، ولكن ينادي باإلصالح والعطاء واآلخر يتبع الطريق الس
 شعالن اقتنع مؤخرًا برأي األول وينادي بالديمقراطية والنزاهة والشفافية.

كل من الفنان سامي ستوم، ثائر أبو ياسين، أسماء الفرع، ماهر  تمثيلناهض حنونة،  المسرحية من تدريب واخراج
 عبد الفتاح شحادة تأليف الكاتب:ابراهيم المسارعي.  يقي:هندسة الصوت والموسداود، 

 
 هدف المسرحية:

 تحث جميع الفئات التي يحق لها االنتخاب على التدقيق فيمن ينفعهم ويعمل لصالح البلد .2

 تنبذ الطرق الغير سوية مثل الرشوة أو شراء الذمم والضعف المادي .8

 الذكور واالناثتنادي بحق المساواة بين جميع أفراد المجتمع بين  .9
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 تدعم األساليب الديمقراطية وحرية االختيار .62

 تهدف إلى توعية المجتمع بقيمة الصوت الذي يدلي به وأن للصوت هذا تأثير في تقرير مصير .66

 تسلط الضوء على الصراع االنتخابي في المرحلة الراهنة والطرق السليمة إلتباعها .60

 
 المسرحية وأعداد المستفيدين:واليكم جدول تفصيلي بالعروض التي نفذت لهذه 

 مكان التنفيذ المنطقة ساعة العرض التاريخ اليوم #
 نعدد المستفيدي
 من األطفال

 إناث ذكور
 2 82 جمعية الزرقاء للتنمية المجتمعية غزة 62:22 22/66/0261 األثنين 26

 22 42 جمعية االمل للتأهيل رفح 66:32 29/66/0261 األربعاء 20

 69 40 جمعية المحبة و السالم بيت حانون 26:22 62/66/0261 الخميس 23
 62 39 جمعية الوليد الخيرية خزاعة 23:22 63/66/0261 األحد 24
 92 00 جمعية دير البلح لتأهيل المعاقين دير البلح 66:32 04/66/0261 الخميس 29

 724 671 المجموع
 466 المجموع الكلي

 

 

 العروضمجموع المستفيدين من 
 إناث ذكور

671 724 

 466 المجموع الكلي للمستفيدين من كال الجنسين
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  الجمعيةتأهيل وتدريب طاقم 
 

  لقااااء الطاولاااة المساااتديرة حاااول إمكانياااة وصاااول األشاااخاص ذوي اإلعاقاااة إلاااى المراكاااز "بعنةةةوان ورشةةةة
 "الحقوقية

 0261ابريل  09االثنين الموافق   :اليوم/ التاريخ
 دياكونيا/ ناد  الجهة المنفذة:

 فندق آدم  مكان التنفيذ:
دياكونيا/ ناد، واألستاذ وائل بعلوشة من مؤسسة أمان، لطيفة الجعبري، منسقة مناصرة   :اسم المدرب

 والميسر أحمد بعلوشة من المنتدظ االجتماعي
 سهام عبد اهلل المتدربين من الجمعية:

 الوصف العام للدورة

 الترحيب والتعارف 

 عرض أهداف اللقاء 

 العاقةعرض فعاليات مشروع تحسين االستجابة المحلية لحق العمل والموائمة لألشخاص ذوي ا 

 عرض حول إمكانية وصول ذوي اإلعاقة إلى المراكز الحقوقية 

 تقسيم المشاركين لمجموعات عمل وعرض التوصيات 
 

 

 6 مجموع المستفيدين
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  التأهيل للمتطوعين:
 

القدس  جامعةمن  هايل فريد محمد أبو عودة/ الطالب للثقافة والفنون باستيعاب جمعية بسمةقامت 
في ، 0261أغسطس  09يوليو وحتى  03في الفترة من ساعة تدريبية،  99أيام بواقع  9، مدة المفتوحة
 التنسيق والتدريبمجال 

  
تدريبية، في  ساعة 18اثنى عشر يومًا بواقع مدة  نورة تيسير حسن العشي /المتطوعةكما تم استيعاب 

 من أجل تطوير المستوظ العلمي والعملي لهم.في مجال االدارة،  ،0261نوفمبر  09وحتى  8الفترة من 
 
 

 0 مجموع المستفيدين
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 :الخاتمة
 

في الختام ال يسعنا إال التقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم بإنجاز هذا العمل وبناء 

 وتنمية وتطوير المؤسسة من عاملين ومانحين ومتطوعين.

 

تحد كبير أمام المسؤوليات الجسام التي وضعنا فيها مجتمعنا؛ لنبذل  ونؤكد أننا في

 المزيد من الجهد تلك هي مسؤوليتنا التي نتطلع أن يوفقنا هللا للقيام بها.


