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ــسنوي  ــر ال ــدم التقری ــا أن نق ــب لن ــة لیطی ــذيجمعی ــون بغــزة وال ــة والفن ــسمة للثقاف ــر حــصیلة ب یعتب
مـن خـالل لجمعیةاوقد حرصت . 2010خالل عام المؤسسة، والنشاطات التي قامت بها دالجهو

علـى المـستوى الثقافیـة الفنیـة الحركـة وتنمیـةة إلـى تطـویرالرامیـتحقیـق أهـدافهاعلـى انشاطاته
.الوطني

الجمعیــة ٕضع هــذا التقریــر بــین یــدي الــسادة المهتمــین، والمتــابعین لنــشاطات وانجــازات نــٕواننــا إذ 
والــشكرللجمعیــة،دعمها المتواصــل لــالبــشریة توجــه بالــشكر إلــى جمیــع المؤســسات والكــوادر نل

ّعلـى دعمهـم ومـساهمتهم القیمـة الجمعیـةوالمشاركین في نشاطات ینالمسئولوالتقدیر إلى جمیع 
. أهداف الجمعیةلتحقیق 

ًخاصا في تطویر وتنمیة قدرات الجمعیـة ًإسهامابالشكر والتقدیر للمؤسسات التي ساهمت ونتوجه
War Childعلــى الــصعید اإلداري والــدعم المــالي، ونخــص بالــذكر مؤســسة  Holland

.مراكز األهلیة الفلسطینیةتطویر الومؤسسة

الحــصار رغــم -بأنهــا قــد أثــرت علــى التنمیــة الثقافیــة فــي قطــاع غــزةالجمعیــةمجلــس إدارةتــرى
ــسطینيالظــروفو ــشعب الفل ــا ال ــي یمــر به ــدد المــستفیدین مــن برامجهــا -القاســیة الت ــسبة لع بالن

.الثقافیة والفنیة

:المقدمة
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الباب األول
جمعیة بسمة للثقافة والفنون
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:عن الجمعیة
 

:افتتاحیة

جتمع الفلسطیني عامة والغزي الظروف السیاسیة واالقتصادیة التي تعصف بالموالحصاررغم
ّ، وعلیه أن یتمیز هّتمیز بحاضركما ّ، تمیز بتراثه وتاریخه، شابالفلسطیني جتمع فإن الم، خاصة

.تفوق حاجة أي شعب آخرحاجةبناءةحاجة مجتمعنا لمؤسسات لذا فإن…بمستقبله 
لمزید من المعرفة والتوعیة في عالم …بحاجة لثقافة تحقق وجوده، لفن جاد ملتزم وصادق فهو

.ًبحاجة للوحة فنیة متقنة في متحف یكاد أن یكون خالیاهو…عّحریة اإلبدا
الفنون في تشكیل بالدور الكبیر للثقافة وًیمانإاو…ًبقضایا المجتمع، وسعیا لسد حاجاته ًالتزاما

ٍوتطلعا لغد بعین …ّوفي التنمیة والتطور المجتمعي األخالق،في التربیة وسمووالوعي،المعرفة  ً
ّمسلحة بالنهج العلمي الدیمقراطي،ّمسلحة ولدت بسمة ،أمل وتفاؤل وسط كل التحدیات والصعوبات

مجموعة من الشباب مستقبل ثقافي فني مشرق بجهود نحوالجماعي بقناعة حتمیة التعاون 
مبنیة على البعید عن العشوائیة والتخبط، متطلعة لتنمیة ثقافیة فنیة،االنتماء الصادقذوالطموحین،

.أساس حر دیمقراطي
 

:الهویةوالنشأة 

ّبجهود ذاتیة لمجموعة من الغیورین على الثقافة والفن، الطامحین للرقي والتقدمجمعیةنشأت ال ّ ،
بموجب قانون الجمعیات ،"7591" كجمعیة أهلیة تحت رقم الالزمة، وحصلت على التراخیص 

، يّتعنى بالتطور الثقافي الفنم والئحته التنفیذیة، 2000لسنة ) 1(الخیریة والهیئات األهلیة رقم 
ًتسعى لخلق جمهور واع، متذوقا  .لإلبداعاتٍ

 

:رسالة الجمعیة
ة والفنیة الفلسطینیة، وتعزیز دور المسرح باعتباره تجتهد الجمعیة للمساهمة في تفعیل الحركة الثقافی

وطرح حلول للقضایا التي تواجه المجتمع، وتعزیز ثقافة الدیمقراطیة وحقوق ةأداه إلبراز ومناقش
اإلنسان، والتسامح ونبذ التعصب وقبول اآلخر، وتستهدف الفئات والشرائح االجتماعیة المختلفة، 

: ة التالیةویمكن توضیح ذلك من خالل الرسال

نسعى للمساهمة في تفعیل الحركة الثقافیة والفنیة الفلسطینیة، وتعزیز دور المسرح ، باعتباره أداة 
إلبراز ومناقشة وطرح حلول للقضایا المجتمعیة، وذلك من خالل الوصول لعدد كبیر من شرائح 

ًالمجتمع وخاصة األطفال، تعززا لمبادئ الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان ً."
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:  أهداف الجمعیة

:الجمعیةومهام أهداف

ومن منطلق روح التعاون والمشاركة مع المؤسسات أعینها،وضعت بسمة للثقافة والفنون نصب 
العمل بجد والتزام على تحقیق مجموعة من األهداف ،أهلیة ورسمیة، محلیة ودولیة–الشبیهة 

: تتلخص في
.المجتمع الفلسطینيتفعیل الحركة الثقافیة والفنیة في .1
.تسلیط الضوء على القضایا والمشكالت المختلفة التي تواجه المجتمع الفلسطیني.2
.تعزیز ثقافة الحوار والتسامح من خالل األنشطة الثقافیة والفنیة للمساهمة في بناء مجتمع مدني.3
.لجمعیةتطویر وتنمیة البنیة المؤسساتیة وتفعیل عملیة التمویل للحفاظ على استمراریة ا.4

:الجمعیةطموحات 

خالل األعمال الفلسطیني منفي ترسیخ مبادئ المجتمع المدني للتمیز والریادةنطمح الجمعیة "
".الثقافیة الفنیة

: رؤیة عمل الجمعیة

بسمة جمعیة ثقافیة تؤمن بقیم الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان، وتهدف إلى المساهمة في ترسیخ مبادئ 
للوصول لمجتمع الفلسطیني على أسس دیمقراطیة من خالل أعمال ثقافیة وفنیة المجتمع المدني

لتحقیق تنمیة مجتمعیة، وذلك وطاقاته البشریةالمادیةهاالستفادة من إمكانیاتفلسطیني قادر على 
:یمكن التعبیر عنه من خالل الرؤیة التالیة

الجهات المستفیدة 

.ما فوقوسنوات 8جمیع شرائح المجتمع من سن 
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:  هیكلیة الجمعیة

:الهیكل الوظیفي للجمعیة

:الهیكل التشغیلي للجمعیة

جمعیة بسمة للثقافة والفنونمجلس إدارة 

سكرتیرةوالعالقات العامةوحدة التمویل منسق 

منسق وحدة العمل الثقافي والفنيمنسق وحدة الشئون اإلداریة والمالیة

منسق وحدة العمل المرئي والمسموع

جمعیة بسمة للثقافة والفنونیر عام مد

محاسب

سائق

مراسل

منسق وحدة إدارة المتطوعین

جمعیة بسمة للثقافة والفنون

الوظائف المساندةوالعالقات العامةوحدة التمویل 

وحدة إدارة المتطوعینلعمل المرئي والمسموعوحدة اوحدة العمل الثقافي والفنيوحدة الشئون اإلداریة والمالیة
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:2011التوجهات المستقبلیة لخطة عمل 

:لتاليحول ادجهوالتتركزس2011لبرامج ومشاریع الجمعیة للعام اإلستراتیجیةًتمشیا مع 
)رافاحت(مسرحیة للكبار 

برنامج بسمة السنوي لتدریب الموهوبین
إصدارات إعالمیة وتعریفیة

)ندوات وورش عمل شهریة(برنامج التثقیف والتوعیة الفنیة 
)ًعرض سنویا120(برنامج مسرح بسمة الجوال 

)ًورشة لعب بالدراما سنویا20(مشروع الدعم النفسي واالجتماعي 
لجمعیةبرنامج التدریب السنوي للعاملین في ا

األجهزة والتجهیزات المكتبیةثتطویر وتحدی
إنتاج مسرحیة نسائیة خاصة بالمرأة

)وحدة إنتاج(مشروع تجهیز وحدة الفیدیو بالمعدات والتجهیزات 
برنامج تدریب كادر فني متخصص بالعمل مع األطفال على برنامج الرسوم المتحركة

)ًسنویاعرض سینمائي لألطفال 60(مشروع سینما األطفال 
دولي/ المشاركة في مهرجان مسرحي عربي 

)ورش3(ورش تحدید احتیاجات أهم مشاكل األطفال 
)متحركةرسومأفالم (متحركة مع األطفال رسومورش 10إنتاج 

)ًسنویا2إنتاج مسرح من األطفال عدد (طفل ىبرنامج من طفل إل
حةأفالم وثائقیة تتناول قضایا ومشكالت مجتمعیة مل4عمل 

)قاعات تدریب–مسرح –مكاتب (تأجیر وتجهیز مقر متكامل 
)دولي–إقلیمي –محلي (مهرجان بسمة غزة المسرحي 

)ورشة12" (األسرة"ورش المشاركة المجتمعیة 
)إنتاج مسرحیة دمى(إنتاج مسرح العرائس والمهرجین لألطفال 

)تجهیزات(تطویر المسرح الجوال 
الموظفینبرنامج إداري محوسب لشئون 
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الباب الثاني
التي نفذتها الجمعیةواألنشطة البرامج
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عرض مسرحي بلغ عدد المستفیدین أكثر 148من خالل تقدیم " 
المدارس والمؤسسات طفل من كال الجنسین في110,559من 

" بعنوان ینمسرحیعملینالعاملة مع األطفال، وهذا نتاج تقدیم 
".وادي الزیزفون"، "الملك والولد النجیب

الفصل األول
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:ًأوال

لألطفالمسرح الجوالالباستخدامأنشطة ثقافیة وترفیهیة ومساندة نفسیة : اسم المشروع 

مشروع المؤسسات األھلیة الفلسطینیة الثالث
بتمویل من البنك الدولي

NDCوإدارة مركز تطویر المؤسسات األھلیة الفلسطینیة 

)2011مارس 31وحتى 2010فبرایر1(جمیع المناطق بقطاع غزة:مكان تنفیذ المشروع 
أنشطة ثقافیة وترفیهیة ومساندة نفسیة باستخدام المسرح في قطاع غزة:اسم المشروع

م30/1/2010:تاریخ توقیع االتفاقیة

یسعى المركز إلى تطویر قدرات المؤسسات األهلیة وتعزیز اعتمادها على :ملخص المشروع
ذاتها ودعم استدامتها، وتعزیز وتطویر مستویات وآلیات التنسیق والتعاون المشتركة بین 

كما تسهم في توفیر المعلومات والدراسات الدقیقة . مؤسسات وشبكات واتحادات العمل األهلي
.لشاملة والمتاحة للجمیع حول القطاع األهلي وبرامجه وأنشطتهوا

یهدف المشروع إلى المساهمة في تحسین البیئة المحیطة لألطفال الذین یعیشون :هدف المشروع
ًظروفا اجتماعیة واقتصادیة صعبة، ومساعدتهم في التغلب على الضغوطات النفسیة والحرمان 

إلحساس لدیهم باالنتماء واألمل بالمستقبل، كخطوة نحو والحزن الذي یشعرون به، وتطویر ا
كذلك مساعدة األطفال الذین یعانون من مشكالت نفسیة صادمة . عودتهم لحیاتهم الطبیعیة

ٕنتیجة خبرات الحرب السابقة على التخفیف الحزن وادخال الفرح واألمل في نفوسهم من خالل 
عزیز دور الفن في تسلیط الضوء على هذه كذلك ت. ممارسة أنشطة ترفیهیة وتنشیطیة منظمة

ٕالقضایا إلبرازها واثارة النقاش والحوار حولها مع الجمهور المشارك، وذلك من خالل تقدیم برنامج 
ًعاما، 15-10، یستهدف األطفال من الفئة العمریة ما بین ًمتكامل یستمر لمدة أربعة عشر شهرا

:حیث یتضمن
، ألطفال مدارس قطاع غزة "وادي الزیزفون:"وانعرض مسرحي لمسرحیة بعن80تقدیم -1

ًمن بیت حانون شماال حتى رفح جنوبا ً.
).سینما أطفال(عرض فیدیو لألطفال 250تنفیذ -2
).دعم نفسي ( ورشات دراما لألطفال 10تنفیذ -3
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:برنامج األولال
من بیت ، ألطفال مدارس قطاع غزة "وادي الزیزفون:"عرض مسرحي لمسرحیة بعنوان80تقدیم 

ًحانون شماال حتى رفح جنوبا ً.
: الھدف

بهدف تخفیف الضغط والتوتر النفسي . األطفال الذین حضروا عروض مسرح الجوالیستهدف 
.لدیهم ، والمساهمة في توفیر بیئة مناسبة لهم للتعبیر لتوعیتهم والتعبیر عن أنفسهم

: التنفیذ
اإلنــسان بوكالــة الغــوث الدولیــة، والمؤســسات تــم التنــسیق والتعــاون مــع المــدارس، وبرنــامج حقــوق 

.لتنفیذ العروض وورشات العمل التي تتبع العروضالعاملة مع األطفال مباشرة

، تـــسلط الـــضوء علـــى بعـــض مظـــاهر العنـــف الجـــسدي واللفظـــي، والـــذي "وادي الزیزفـــون"مـــسرحیة 
ء، ونتــائج ذلــك علــى یتعــرض لــه األطفــال، ومــشكلة الخــالف بــین الوالــدین حــول كیفیــة تربیــة األبنــا

والمــسرحیة نــداء ظــاهرة العنــف بیــنهم،األطفــال مــن الــشعور بــالخوف وعــدم الثقــة بــالنفس، وتنــامي
ودعوة لكل المعنیین بالتربیة بطریقة ترفیهیة غیر تقلیدیة، إلدارة النزاعات بأشكال إبداعیـة وتغییـر 

علــى ُأســس دیــدة للتعامــلرأي، وتأســیس طــرق جأنمــاط الــسلوك والتــي تعتمــد علــى القــوة وفــرض الــ
.االحترام والتفاهم

ورشـــة عمـــل تتبـــع العـــروض فـــي المـــدارس والمؤســـسات 68یتبعـــه عـــرض مـــسرحي 68تـــم تنفیـــذ 
مــن 58,626عــدد المــستفیدون المباشــرون والعاملــة فــي مجــال الطفــل فــي جمیــع أنحــاء القطــاع ، 

.كال الجنسین

ي الزیزفون من مسرحیة وادنجدول یبین العروض وعدد المستفیدی
عدد المستفیدینعدد المستفیدین

اسم المدرسةالرقم
إناثذكور

اسم المدرسةالرقم
إناثذكور

7200ذكور العمریة اإلعدادیة أ090030أاإلعدادیةمدرسة بنات الشاطئ 01

7560ذكور رفح اإلعدادیة هـ1020031مدرسة ذكور الزیتون اإلعدادیة أ02

3000ذكور الشوكة اإلعدادیة الجدیدة0104032مدرسة بنات بیت الهیا اإلعدادیة03

01118بنات الشوكة اإلعدادیة089133مدرسة بنات النصیرات اإلعدادیة ج04

6230ذكور خزاعة اإلعدادیة096034مدرسة بنات النصیرات اإلعدادیة أ05

11000ذكور رفح اإلعدادیة ز728035دیةمدرسة ذكور الفالح اإلعدا06

93500المدینة المنورة اإلعدادیة المشتركة642036ذكور الرمال اإلعدادیة أ07

6000ذكور خانیونس اإلعدادیة ب658037ذكور غزة الجدیدة اإلعدادیة أ08

6700عدادیة بأحمد عبد العزیز اإل/ ذ725038ذكور جبالیا اإلعدادیة ج09

8320خانیونس اإلعدادیة أ/ ذ682039ذكور البریج اإلعدادیة أ10
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7000أحمد عبد العزیز اإلعدادیة/ ذ817040ذكور بیت حانون اإلعدادیة أ11

9000دیر البلح اإلعدادیة أ/ ذ080041بنات البریج اإلعدادیة أ12

01055بنات النصیرات اإلعدادیة ج946042ذكور النصیرات اإلعدادیة د13

8770دیر البلح اإلعدادیة ب/ ذ097343بنات غزة اإلعدادیة أ14

7900المغازي اإلعدادیة أ/ ذ900044القرارة اإلعدادیة المشتركة15

0795بنات خانیونس اإلعدادیة الجدیدة700045ذكور بني سهیال اإلعدادیة أ، ب16

8000)ج(خانیونس اإلعدادیة / ذ650046ذكور البریج اإلعدادیة ب17

01117بنات بني سهیال اإلعدادیة072047بنات الرمال اإلعدادیة18

01190بنات النصیرات اإلعدادیة أ665048ذكور جبالیا اإلعدادیة د19

11100یال اإلعدادیة المشتركةبني سه093049بنات الزیتون اإلعدادیة20

0915بنات المغازي اإلعدادیة068750بنات النصیرات اإلعدادیة ب21

4800رفح اإلعدادیة و/ ذ1000051مدرسة مصطفى حافظ االبتدائیة  للذكور22

6000رفح اإلعدادیة ج/ ذ99152بنات رفح اإلعدادیة ج23

9000النصیرات اإلعدادیة أ/ ذ1005053أذكور رفح اإلعدادیة24

0570المشتركةاإلعدادیةأبو طعیمة 58554بنات رفح اإلعدادیة ب25

01244)ب(بنات غزة اإلعدادیة 0132755بنات رفح اإلعدادیة أ26

01200)أ(بنات جبالیا اإلعدادیة 060856ذكور رفح اإلعدادیة ب27

01282)ب(بنات جبالیا اإلعدادیة 092057رفح اإلعدادیة هـبنات 28

01107)ج(بنات الشاطئ اإلعدادیة 446058ذكور الشاطئ االبتدائیة هـ29

0750بنات خلیل عویضة اإلعدادیة1000064الزیتون اإلعدادیة ب/ ذ59

7960ذكور مكة المكرمة اإلعدادیة1231065)مدرسة الفاخورة(ابن رشد اإلعدادیة / ذ60

01020بنات دیر البلح اإلعدادیة أ450066صالح الدین اإلعدادیة أ/ ذ61

01420بنات جبالیا اإلعدادیة ج0117667األمل اإلعدادیة المشتركة62

10660رفح اإلعدادیة د/ ذ085768)أ(بنات الشاطئ اإلعدادیة 63

ذكورناثإ لمجموعا
2904029586

58626مجموع الكلي للمستفیدین من كال الجنسینال

58626مجموع عدد المستفیدین اإلجمالي من األطفال من كال الجنسین 
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:ًثانیا 

نالتخفیف من المعاناة وبث األمل لدى األطفال الفلسطینیی: اسم المشروع : اسم المشروع 
"غزةقطاعالمتأثرین من الحرب على

War Childبتمویل من  - Holland

)2010دیسمبر 31ینایر  وحتى 15من ( جمیع المناطق بقطاع غزة:مكان تنفیذ المشروع 

: ملخص المشروع
15–8المشروع موجه ألطفال مدارس الوكالة والحكومة والمؤسسات األهلیة، مـن الفئـة العمریـة 

ًاألكثــر تعرضــا للعنــف فــي قطــاع غـــزة، طق المهمــشة وســنة مــن كــال الجنــسین وخاصــة فــي المنــا
–ورشــات درامــا تفریــغ نفــسي لألطفــال –مــسرح جــوال ( ویتــضمن المــشروع تنفیــذ خمــسة بــرامج 

تـدریب مدرسـین –إنتاج مسرحیتین مـن طفـل لطفـل –رسوم متحركة لألطفال إنتاج أفالمورشات
.)على استخدام الدراما في التعلیم 

:البرنامج األول-
الملــــك والولــــد "بعنــــوان ةمــــسرحیعــــرض مــــسرحي داخــــل مــــدارس قطــــاع غــــزة ل60تنفیــــذ یتــــضمن 
طفــل ) 500(یــستهدف العــرض الواحــد ... 20وعرضــت فقــط 2009عــام إنتاجهــاتــم ، "النجیــب

وطفلة، یلي كل عرض ورشة عمل، یقوم األطفال مـن خاللهـا بإعـادة تمثیـل أجـزاء أو مواقـف مـن 
صة، مع تلقي المساعدة من قبـل الممثلـین أنفـسهم، یلـي ذلـك إجـراء حـوار المسرحیة بطریقتهم الخا

وتـــستهدف ...حـــول موضـــوعات تهـــم األطفـــالونقـــاش بـــین المـــشاركین مـــن األطفـــال والجمهـــور
سـنة، مـن المـدارس ومؤسـسات الطفولـة فـي ) 15-8(العـروض وورشـات العمـل األطفـال مـن سـن

.لفقیرة والمهمشةجمیع مناطق قطاع غزة والتركیز على المناطق ا

:األھداف
یهـــدف المـــشروع لتـــوفیر بیئـــة أفـــضل لألطفـــال وتمكیـــنهم مـــن التعبیـــر عـــن أنفـــسهم، والتعامـــل مـــع 

.الضغط والعنف واأللم إلى یعانون منه

: التنفیذ
ـــیم مدیریـــةالتـــي تتبـــع العـــروض مـــع وورشـــة عمـــلعـــرض70تـــم التنـــسیق وتنفیـــذ ( التربیـــة والتعل

بوكالـــة الغـــوث، وبرنـــامج حقـــوق اإلنــسان/ لتنفیــذ داخـــل مـــدارس الحكومــةاألنــشطة الالمنهجیـــة وا
.ات عاملة في مجال الطفولةومؤسس/ الدولیة لمدارس الوكالة 
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تــدور أحــداث المــسرحیة بــین الملــك وحاشــیته، وبــین الطفــل الــذكي الجــريء، تــم اســتدعائه للمثــول 
الــبالد لعــدم إلقــاء التحیــة علیــه التطــاول علــى ملــكةأمــام الملــك لمحاكمتــه والقــصاص منــه بتهمــ

ٕوافـساح الطریـق لـه، واســتطاع بذكائـه إقنـاع الملـك االحتكــام للقاضـي لیفـصل بینهمـا، وأن یخــضعا 
وتعزیـز العدیـد مـن القـیم لالمسرحیة تطرح قضایا تسعى للترفیه عن األطفـا...... لفرص متساویة

عن طریق استخدام العقل والتفاهم من اإلیجابیة مثل التسامح والعفو عند المقدرة، وحل المشكالت
.خالل الحوار ونبذ العنف، والدعوة إلى الصدق، واعتبار العدل والمساواة أساس الحكم

"الولد النجیبالملك و"جدول عروض مسرحیة 

عدد المستفیدینعدد المستفیدین
اسم المدرسةالرقم

إناثذكور
اسم المدرسةالرقم

إناثذكور

8900شهداء جبالیا األساسیة للبنینمدرسة 066930درسة بنات المأمونیة اإلعدادیةم01

7300بیت الهیا األساسیة أ للبنینمدرسة 0124231بنات غزة اإلعدادیة بمدرسة 02

1000130مؤسسة الضمیر لحقوق اإلنسان ملعب جامعة فلسطین215032مواصي رفح للبنینمدرسة 03

6040أبو جعفر المنصور األساسیة أ للبنین511033عقبة بن نافع األساسیة للبنینمدرسة 04

2000القسطینة األساسیة للبنینمدرسة 478034یبنا األساسیة للبنینمدرسة 05

5550أسامة بن زید األساسیة للبنین354035غسان كنفاني للبنینمدرسة 06

227700المشتركة أاالبتدائیةالشجاعیة 320036الجدیدة العلیا للبنینعبسان مدرسة 07

6820عوني الحرتاني األساسیة للبنین590037العودة األساسیة للبنینمدرسة 08

800178الشجاعیة االبتدائیة المشتركة ب524038عبد اهللا صیام العلیا للبنینمدرسة 09

5000أحمد عبد العزیز اإلعدادیة بمدرسة 335039األساسیة للبنینمحمد كامل األغا10

8000داالبتدائیةذكور الشاطئ 899040محمد الدرة األساسیة للبنینمدرسة 11

2900جاالبتدائیةذكور غزة الجدیدة 293041المعري األساسیة العلیا للبنینمدرسة 12

9500ذكور مصطفى حافظ االبتدائیة أ232042للبنین بعموریة األساسیةمدرسة 13

0827بنات النصیرات اإلعدادیة ب500043بالل بن رباح األساسیة للبنین14

100150حارة أل بشیر457044عبد اهللا بن رواحة األساسیة للبنین15

6420أالبتدائیةاذكور رفح 755045عین الحلوة الثانویة للبنینمدرسة 16

0820بنات خانیونس اإلعدادیة ب044046خلیل النوباني األساسیة للبنات17

3760داالبتدائیةذكور رفح 460047أبو بكر الرازي األساسیة للبنین18

12000هـــاالبتدائیةذكور رفح 1019048الحریة األساسیة ب للبنینمدرسة 19

76640المشتركة باالبتدائیةالشاطئ 490049فطاوي األساسیة ب للبنینأسعد الص20

5000ذكور خانیونس اإلعدادیة د600050معاذ بن جبل األساسیة للبنین21

300989مدرسة أبو طعیمة المشتركة527051اإلمام الشافعي األساسیة ب للبنین22

12100باالبتدائیةذكور مصطفى حافظ 640052النیل العلیا للبنینمدرسة 23

281400المشتركةاالبتدائیةمصطفى حافظ 637053السوافیر العلیا للبنینمدرسة 24
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450530المشتركةاالبتدائیةتل السلطان 918054سلیمان سلطان ب األساسیة للبنین25

250300درسة نور المعارف النموذجیة الخاصةم1002055ذكور الزیتون اإلعدادیة بمدرسة 26

10090االبتدائیةذكور معن مدرسة 900056سلیمان سلطان أ األساسیة للبنین27

111900بني سهیال االبتدائیة المشتركة520057صالح خلف األساسیة أ للبنین28

300800المشتركةالقرارة اإلعدادیة890058الیرموك أ األساسیة للبنین29

01430بنات جبالیا اإلعدادیة ج33090065المشتركة داالبتدائیةالنصیرات 59

500376المشتركةاالبتدائیةالرازي 570066شهداء الشیخ رضوان أمدرسة 60

13000داالبتدائیةذكور الشاطئ 330100067المشتركةاالبتدائیةالفخاري 61

7950ذكور خانیونس اإلعدادیة ج50037668المشتركة باالبتدائیةونس خانی62

5120ذكور أحمد عبد العزیز اإلعدادیة ب30024169جاالبتدائیةذكور غزة الجدیدة 63

10190ذكور الفالح اإلعدادیة أ450070ذكور صالح الدین اإلعدادیة أ64

إناثذكور لمجموعا
3670514038

50743مجموع الكلي للمستفیدین من كال الجنسینال

50743مجموع عدد المستفیدین اإلجمالي من األطفال من كال الجنسین 

:ًلثاثا

عروض من مسرحیة الملك والولد النجیب لجمعیة دار الشباب10تقدیم 

الملك والولد " عروض من مسرحیة 10شباب للثقافة والفنون لتقدیم تم التعاقد مع جمعیة دار ال
من كل ًوتقدیمها ألطفال الجمعیة والسكان المحیطین بها، وقد كان عدد المستفیدین تقریبا النجیب 
.طفل1190طفل وطفلة، حیث مجموع المستفیدین 110عرض 

1190ین مجموع عدد المستفیدین اإلجمالي من األطفال من كال الجنس
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بلـغ عـدد المـستفیدین مـن اللؤلـؤة عـرض مـسرحي لمـسرحیة 15من خـالل تقـدیم " 
جـان اإلتحـاد العـام للمراكـز الثقافیـة والمـشاركة فـي مهر... من كـال الجنـسین3087

.من كال الجنسین500بعنوان مهرجان غزة للمسرح وبلغ عدد المستفیدین حوالي 

الثانيالفصل 
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: ًأوال
"تشجیع التبادل الثقافي من خالل المسرح" مشروع :اسم المشروع 

"تشجیع التبادل الثقافي من خالل المسرح" مشروع 

:نبذة عن المشروع
األمریكیـة فـي القـدس اتفاقیـة مـع الـشؤون الثقافیـة فـي القنـصلیةقعت جمعیة بـسمة للثقافـة والفنـونو

علـى أن یبـدأ العمـل فـي المـشروع فـي بدایـة ینـایر " التبـادل الثقـافي مـن خـالل المـسرح"لتنفیذ مشروع  
نـص مـن األعمـال األدبیـة األمریكیـة، جمعیة بسمة للثقافة والفنون،ویتضمن المشروع اختیار، 2010

عــرض مــسرحي فــي الجامعــات والمراكــز15الفلــسطیني، وتقــدیم والواقــعیــتالءمٕواعــداده وتكییفــه بمــا 
اإلبداعیـة النموذجیـة، وتفعیـل دور الحـوار الفنیـة ودعـم األعمـال الثقافیة في قطاع غـزة بهـدف تـشجیع
.الثقافي لتوثیق العالقات بین الشعوب

:أهداف المشروع
ــین -1 ــادة معرفــة الجمهــور الفلــسطیني فــي قطــاع غــزة الــشعوبتعزیــز العالقــات الثقافیــة ب ، وزی

.دب والمسرح األمریكيباأل
.تنویع المصادر والموضوعات األدبیة في المسرح الفلسطیني-2
.باألعمال المسرحیة، وتفعیل الحركة الثقافیة في المجتمع الفلسطینياالرتقاء-3

: التنفیذ
مـــسرح المـــسحال تـــم التنـــسیق والتعـــاون لتنفیـــذ العـــروض وورشـــات العمـــل التـــي تتبـــع العـــروض مـــع 

. جتمعیة في غزةسسات مؤوجامعات وم
"اللؤلؤة"جدول عروض مسرحیة 

عدد المستفیدین المنطقةالجمعیة/اسم المدرسة#
إناثذكور

200100غزةمسرح المسحال01

250150غزةمسرح المسحال02

8020غزةمسرح المسحال03

0300غزةجامعة األقصى04

100200غزةجامعة األزهر05

2500دیر البلحطین التقنیةكلیة فلس06

820رفحنادي خدمات رفح07

2000المغازيمركز المغازي الثقافي08

10080البریجنادي خدمات البریج09
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0200رفحجامعة القدس المفتوحة10

10050دیر البلحنادي خدمات دیر البلح11

10025بیت حانونمخازن أبو صالح أبو عمشه12

20020البریجقاعة میس الریم جمعیة البریج للتأهیل13

0100جبالیامركز البرامج النسائیة14

50100غزةكلیة مجتمع غزة للدراسات السیاحیة15

ذكورإناث المجموع
17121345

3087مجموع الكلي للمستفیدین من كال الجنسین

3087عدد المستفیدین اإلجمالي من األطفال من كال الجنسین مجموع

2010لعام غزة المسرحيمهرجان: ًثانیا

"غزة المسرحيمهرجان"
:وصف للمهرجان

التـابع لإلتحـاد العـام للمراكـز الثقافیـة والممـول مـن 2010مشروع مهرجان غـزة المـسرحي للعـام ضمن
وقعــت جمعیــة بــسمة للثقافــة والفنــون مــع االتحــاد العــام للمراكــز الثقافیــة، اتفاقیــة ، األوروبــياالتحــاد 

فحواها أن تشارك الجمعیة بتقدیم عرض مسرحي ضمن فعالیـات المهرجـان علـى مـسرح المـسحال فتـرة 
.تنفیذ المهرجان

: التنفیذ
ارك فـي المهرجـان حیـث شـ) اللؤلـؤة ( قدمت جمعیة بـسمة للثقافـة والفنـون عرضـها المـسرحي بعنـوان 

ســبعة عــروض مختلفــة لفــرق مــسرحیة مــن غــزة، تنافــست فیمــا بینهــا علــى نیــل جــائزة أفــضل عــرض 
اللؤلـؤة " مسرحي، ومن خالل لجنة التحكیم الخاصة بالمهرجان تم اختیار جمعیة بسمة عن مسرحیتها 

.كأفضل عرض قدم في المهرجان، وكان من نصیبها درع أفضل عرض" 

500ستفیدین من كال الجنسین مجموع عدد الم
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بلـغ ) فـي بیـت أم زكـي ( و ) ًأرید حال( عرض من مسرحیة 20من خالل تقدیم " 
ذكور1141إناث، 1387من كال الجنسین من بینهم 2528عدد المستفیدین  

الثالثالفصل 
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المتأثرین من نالتخفیف من المعاناة وبث األمل لدى األطفال الفلسطینیی: اسم المشروع 
"قطاع غزةالحرب على

War Childبتمویل من  - Holland

)2010مبر دیس31ینایر  وحتى 15من ( جمیع المناطق بقطاع غزة:مكان تنفیذ المشروع 
: ملخص المشروع

15–8المــشروع موجــه ألطفــال مــدارس الوكالــة والحكومــة والمؤســسات األهلیــة، مــن الفئــة العمریــة 

ًسنة من كال الجنسین وخاصة في المناطق المهمـشة واألكثـر تعرضـا للعنـف فـي قطـاع غـزة، ویتـضمن 
ورشــات رســوم –سي لألطفــال ورشــات درامــا تفریــغ نفــ–مــسرح جــوال ( المــشروع تنفیــذ خمــسة بــرامج 
)إنتاج مسرحیتین من طفل لطفل–متحركة تفریغ نفسي لألطفال 

إنتاج مسرحیتین من طفل لطفل:البرنامج الخامس
:الھدف من البرنامج

ــدى األطفــا ، وتنمیــة مــواهبهم، وتعزیــز الثقــة بأنفــسهم لیهــدف البرنــامج إلــى تــشجیع ثقافــة المــسرح ل
شاعرهم وحاجـاتهم وتحمـل المـسؤولیة والمـشاركة التفعیلیـة مـع نظـرائهم ومنحهم الفرصة للتعبیر عن مـ

.للتخفیف من األلم والضغوطات النفسیة التي یمرون بهالمن األطفا
:برنامج  من طفل لطفل

التخفیـف مـن المعانـاة وبـث األمـل لـدى "علـى تنفیـذها ضـمن مـشروع  االتفاقحد البرامج التي تم أهو 
عـام 16–12مـن سـن لاألطفا، یستهدف "المتأثرین من الحرب على قطاع غزةنالفلسطینییاألطفال 

درامـااتفـي ورشـممـن شـاركوا 8-6عـددهم لاألطفـامن كال الجنسین، حیث یتم اختیار مجموعة من 
.التعبیر الدرامي والعمل المسرحيتدریبهم بشكل مكثف علىو

عــام، مجموعــة مــن الیتــامى 16-10طالبــات تتــراوح أعمــارهم مــا بــین:األولــيوصــف المجموعــة
ًیعیــشون داخــل معهــد األمــل لألیتــام، مــنهم یــتم األب أو األم أو یــتم األب واألم معــا، یعتبــرون المعهــد 

.العالم الوحید لهم، لیس لدیهم أي عالقات خارجیة سوي المدرسة الخاصة بهم
:أسماء الطالبات المشاركات في ورشة من طفل لطفل

العمراالسم#العمراالسم#العمراالسم#

15ختام مرشود123باسمة حسان112عال الصفدي1

10شیماء الزكاكتة116شیماء مرشود155عتاب الكفارنة4

13إیمان الزكاكتة7

7المستفیدینمجموع 
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ثــم تــم إنتــاجیمثــل واقعهــم ومــنًتــشارك األطفــال فــي كتابــة نــص مــسرحي بعنــوان أریــد حــال:
عـروض ألطفـال 10المسرحیة القصیرة مدة شهرین عمل، وافتتاح المـسرحیة وتنفیـذ جولـة مكونـة مـن 

.طفل مشارك من طالب المدارس والمؤسسات األهلیة75من فئتهم العمریة، ویستهدف كل عرض 
عمــل وغیــر ، األب ال یأطفــالقــصة أســرة فقیــرة تتكــون مــن األب واألم وخمــسة "عــن المــسرحیة تتحــدث 

األم للعمل في البیوت، دعاء تقوم بأعمال البیت نیابـة عـن اضطرتقادر على توفیر احتیاجات األسرة، 
برحلـة مدرسـیة االشـتراكفـي یرغبـونتهـا المدرسـیة، محمـد وحمـزة ًسـلبا علـى أداء واجباأثـرمها ممـا أ

األدوات البالسـتیكیة مـن مما یـضطرهما للعمـل فـي جمـعشتراكاالولكن األب غیر قادر على دفع رسوم 
.. قمامة المستشفیات وبیعها للمساهمة في مصاریف البیت وتدور أحداث بین أفراد هذه العائلة الفقیـرة

فقـر األسـرة وعـدم : المسرحیة تسلط الـضوء علـى العدیـد مـن المـشكالت األسـریة مـن ضـمنهاأنبحیث 
لتمییــز بــین الولــد والبنــت داخــل األســرة، عمــل األب، الخــالف بــین البنــین والبنــات علــى أعمــال البیــت، ا

...مب واألعمل األطفال، والعنف الجسدي واللفظي من قبل األ

:من كل عرضنالمستفیدی، وأعداد عروض10ح األماكن التي تم تنفیذ الجدول التالي یوض

نالمستفیدیعدد  المنطقةالتاریخالیومالمدرسة/ اسم الجمعیة#
إناثذكور

600غزة30/11/2010الثالثاءمعهد األمل لألیتام01

040غزة2/12/2010الخمیسمل لألیتامألامعهد 02

3020غزة9/12/2010الخمیسجمعیة أجیال لإلبداع والتطویر03

065غزة11/12/2010السبتمدرسة الدرج اإلعدادیة ب للبنات04

1035غزة12/12/2010األحدلإلبداع والتطویرأجیالجمعیة 05

0100غزة15/12/2010األربعاءمدرسة بنات الزیتون اإلعدادیة06

0800غزة16/12/2010الخمیسمدرسة بنات الزیتون اإلعدادیة07

5040غزة19/12/2010األحدبتدائیة المشتركة هـمدرسة الشاطئ اال08

080غزة20/12/2010ثنیناالبتدائیة المشتركة هـمدرسة الشاطئ اال09

3020غزة22/12/2010األربعاءاألمل لألیتامدمعه10

1801200المجموع 

1380المجموع الكلي

ًعاما، لم یسبق لهم المشاركة في16-12أطفال تتراوح أعمارهم ما بین :الثانیةوصف المجموعة
ولكن ما دفعهم للتجربة هو حب الفضول القتحام عالم جدید من الفن، لذا فقد عمل فني من قبل، 

من .. كان علینا أن نصطحبهم إلیه، الستكشافه والمشاركة فیه من خالل اللعب وسرد القصص
.اب على غزة وتأثروا بهقصص واقعیة مروا بها خالل الحر.. رتهممخزون ذاك
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:ل لطفلفي ورشة من طفینالمشاركالطالبأسماء 

العمراالسم#العمراالسم#العمراالسم#

13معتز العبیط153أحمد البحیصي162همام البزم1

16شاكر البحیصي146االء میدان145عبد الرحمن نجم4

15محمد الناجي7

7مجموع المستفیدین

تم إنتاج یمثل واقعهم ومن ت أم زكيفي بیتشارك األطفال في كتابة نص مسرحي بعنوان :التنفیذ
عروض ألطفال 10المسرحیة القصیرة مدة شهرین عمل، وافتتاح المسرحیة وتنفیذ جولة مكونة من 

.طفل مشارك من طالب المدارس والمؤسسات األهلیة75من فئتهم العمریة، ویستهدف كل عرض 
بالبحث المعتاد عن المواد التي تقوموزوجها ومجموعة من األطفالزكي أمتتحدث المسرحیة حول 

نقاض، فتقرر أم زكي تقدیم ًصوتا لشخص ما تحت األیسمعونیخلفها الدمار في الحرب، إذ بهم 
على الجمیع التعامل معه تكتشف انه فاقد للذاكرة، فتفرض ، لكن خوفهاالمساعدة له بالرغم من 

ًخصوصا وأن أم زكي أصبحت شعور بالغیرة،بیشعر رفیق وسالم أنبشيء من الخصوصیة، إلى 
ومحاولة إرجاع الذاكرة " غریب"، فیبدأن رحلة في التعرف على كأمهم بعد أن احتضنتهم وهم صغار

أموالها، لیرث أم زكيللتخلص منیسعى زوج أم زكيأبو حدید.األدوارله، فیتقمصان العدید من 
فتدور معركة، تنتهي ص من الجمیعالتخلولةذي یدفعه لمحاإال أن خططه تبوء بالفشل، األمر ال

.ع ذاكرتهمارجبفقدان الجمیع الذاكرة، وعودة الذاكرة لذكي، الذي یقرر في النهایة العمل إل
:من كل عرضنعروض، وأعداد المستفیدی10الجدول التالي یوضح األماكن التي تم تنفیذ 

المنطقةالتاریخالیوماسم الجمعیة#
عدد 
نالمستفیدی

114دیر البلح4/8/2010األربعاءكز دیر البلح لتأهیل المعاقینمر01

75دیر البلح8/8/2010األحددیر البلح- مركز الثقافي  02

100دیر البلح15/8/2010األحدأطفال الصم داخل مخیم دیر البلح03

120دیر البلح25/8/2010األربعاءجمعیة التعاون للتنمیة04

400دیر البلح26/8/2010الخمیس)عمر شعبان(اسات اإلستراتیجیة مركز الدر05

75المغازي31/8/2010الثالثاءالجمعیة المحلیة للخدمات المجتمعیة06

70دیرالبلح5/9/2010األحدجمعیة المجد النسائیة07

65دیر البلح5/10/2010الثالثاءمركز النشاط النسائي 08

45النصیرات12/10/2010الثالثاءنسائي مركز النشاط ال09

70دیر البلح13/10/2010األربعاءالهیئة الفلسطینیة للتنمیة10

1134المجموع الكلي
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بلـغ عـدد المــستفیدین ) سـینما األطفـال ( عـرض فیـدیو 381مـن خـالل تقـدیم " 
مـع طفل من كال الجنسین في المـدارس والمؤسـسات العاملـة28,032أكثر من 

.األطفال

الرابعالفصل 
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مسرح الجوالباستخدامأنشطة ثقافیة وترفیهیة ومساندة نفسیة : اسم المشروع 

المؤسسات األھلیة الفلسطینیة الثالثمشروع
بتمویل من البنك الدولي من خالل مؤسسة التعاون

NDCوإدارة مركز تطویر المؤسسات األھلیة الفلسطینیة 

)2011مارس 31وحتى 2010فبرایر 1من (جمیع المناطق بقطاع غزة:مكان تنفیذ المشروع 
ة نفسیة باستخدام المسرح في قطاع غزةأنشطة ثقافیة وترفیهیة ومساند:اسم المشروع

م30/1/2010:تاریخ توقیع االتفاقیة

یسعى المركز إلى تطویر قدرات المؤسسات األهلیة وتعزیز اعتمادها على :ملخص المشروع
ذاتها ودعم استدامتها، وتعزیز وتطویر مستویات وآلیات التنسیق والتعاون المشتركة بین 

كما تسهم في توفیر المعلومات والدراسات الدقیقة . لعمل األهليمؤسسات وشبكات واتحادات ا
.والشاملة والمتاحة للجمیع حول القطاع األهلي وبرامجه وأنشطته

یهدف المشروع إلى المساهمة في تحسین البیئة المحیطة لألطفال الذین یعیشون :هدف المشروع
على الضغوطات النفسیة والحرمان ًظروفا اجتماعیة واقتصادیة صعبة، ومساعدتهم في التغلب 

والحزن الذي یشعرون به، وتطویر اإلحساس لدیهم باالنتماء واألمل بالمستقبل، كخطوة نحو 
كذلك مساعدة األطفال الذین یعانون من مشكالت نفسیة صادمة . عودتهم لحیاتهم الطبیعیة

نفوسهم من خالل ٕنتیجة خبرات الحرب السابقة على تخفیف الحزن وادخال الفرح واألمل في
كذلك تعزیز دور الفن في تسلیط الضوء على هذه . ممارسة أنشطة ترفیهیة وتنشیطیة منظمة

ٕالقضایا إلبرازها واثارة النقاش والحوار حولها مع الجمهور المشارك، وذلك من خالل تقدیم برنامج 
ًعاما، 15-10بین متكامل یستمر لمدة أربعة عشر شهرا، یستهدف األطفال من الفئة العمریة ما 

:حیث یتضمن
، ألطفال مدارس قطاع غزة "وادي الزیزفون:"عرض مسرحي لمسرحیة بعنوان80تقدیم -1

ًمن بیت حانون شماال حتى رفح جنوبا )تم ذكر تفاصیله في برنامج مسرح الجوال ( .ً
).سینما أطفال(عرض فیدیو لألطفال 250تنفیذ -2
).نفسي دعم ( ورشات دراما لألطفال 10تنفیذ -3
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:لثانيبرنامج اال
).سینما أطفال(عرض فیدیو لألطفال 250تنفیذ -2

:األھداف
.التخفیف من معاناة األطفالتعلیم وتعدیل سلوكیات وإن البرنامج المقترح یهدف 

: العروض المنفذة
ة مع تم التنسیق والتعاون مع مدارس وكالة الغوث، وبرنامج حقوق اإلنسان، والمؤسسات العامل

.األطفال مباشرة لتنفیذ عروض وورشات العمل التي تتبع عروض السینما
والصالة الوضوءأفالم قصیرة دینیة تهدف لتعلیم 10" و " الملك والولد النجیب"تم قدیم مسرحیة 

من خالل شاشة عرض داخل مكتبات وصفوف المدارس CDقدمت على ،لألطفال" الخ ... 
.المغلقة

الطفل في في المدارس والمؤسسات العاملة في مجال ) سینما أطفال(ض فیدیو عر381تم تنفیذ 
من كال 28,032عدد المستفیدون المباشرون حیث بلغ ،2010العام جمیع أنحاء القطاع خالل

عروض سینما التالي یوضح جدول والإناث، ) 11.219(ذكور، ) 16.813(من بینهم الجنسین 
م2010للعاماألطفال 

عدد المستفیدینعدد المستفیدین
سم المدرسةاالرقم

إناثذكور
اسم المدرسةالرقم

إناثذكور

1260جاإلعدادیةذكور غزة 100031ذكور البریج االبتدائیة ج01
1100الجدیدة أاإلعدادیةذكور غزة 90032ذكور البریج االبتدائیة ج02
1100الجدیدة أاإلعدادیةذكور غزة 89033ذكور البریج االبتدائیة ب03
1200جاإلعدادیةذكور غزة 101034ذكور البریج االبتدائیة ب04
1350جاإلعدادیةذكور غزة 80035ذكور البریج االبتدائیة ج05
1080الجدیدة أاإلعدادیةذكور غزة 110036ذكور البریج االبتدائیة ج 06
1060الجدیدة أاإلعدادیةذكور غزة 123037البریج االبتدائیة جذكور07
990باإلعدادیةذكور الرمال 120038ذكور البریج االبتدائیة ب08
1320باإلعدادیةذكور الرمال 115039ذكور البریج االبتدائیة ب09
1000أعدادیةاإلذكور الرمال 136040ذكور البریج االبتدائیة ج10
1100أاإلعدادیةذكور الرمال 124041ذكور البریج االبتدائیة ج11
1200باإلعدادیةذكور الرمال 126042ذكور البریج االبتدائیة ب12
1150باإلعدادیةذكور الرمال 107043ذكور البریج االبتدائیة ب13
1130أاإلعدادیةذكور الرمال 115044ب اإلعدادیةذكور البریج 14
1450أاإلعدادیةذكور الرمال 100045باإلعدادیةذكور البریج 15
080أسماء االبتدائیة د105046أاإلعدادیةذكور البریج 16
0110أسماء االبتدائیة د105047أاإلعدادیةذكور البریج 17
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0125الشاطئ االبتدائیة المشتركة و98048باإلعدادیةذكور البریج 18
0105الشاطئ االبتدائیة المشتركة و99049باإلعدادیةذكور البریج 19
0115أسماء االبتدائیة د110050أاإلعدادیةذكور البریج 20
0125أسماء االبتدائیة د103051أاإلعدادیةذكور البریج 21
0110الشاطئ االبتدائیة المشتركة و105052باإلعدادیةیج ذكور البر22
0120الشاطئ االبتدائیة المشتركة و95053باإلعدادیةذكور البریج 23
950ذكور غزة االبتدائیة ج95054أاإلعدادیةذكور البریج 24
980ذكور غزة االبتدائیة ج98055أاإلعدادیةذكور البریج 25
970ذكور غزة االبتدائیة ج99056باإلعدادیةذكور البریج 26
960باإلعدادیةذكور غزة الجدیدة 102057باإلعدادیةذكور البریج 27
1050باإلعدادیةذكور غزة الجدیدة 108058أاإلعدادیةذكور البریج 28
1070غزة االبتدائیة جذكور 129059أاإلعدادیةذكور البریج 29
700ذكور غزة االبتدائیة ج118060جاإلعدادیةذكور غزة 30
085الشاطئ االبتدائیة المشتركة ب85095باإلعدادیةذكور غزة الجدیدة 61
090الشاطئ االبتدائیة المشتركة د75096باإلعدادیةذكور غزة الجدیدة 62
650اإلعدادیةذكور ابن رشد 95097دةعدادیذكور جبالیا اإل63
520اإلعدادیةذكور ابن رشد 99098ذكور جبالیا اإلعدادیة د64
700جاإلعدادیةذكور جبالیا 78099ذكور جبالیا اإلعدادیة ب65
820جاإلعدادیةذكور جبالیا 1050100ذكور جبالیا اإلعدادیة ب66
800اإلعدادیةذكور ابن رشد 650101دةالیا اإلعدادیذكور جب67
690اإلعدادیةذكور ابن رشد 770102ذكور جبالیا اإلعدادیة د68
750جاإلعدادیةذكور جبالیا 790103ذكور جبالیا اإلعدادیة ب69
600جاإلعدادیةذكور جبالیا 850104ذكور جبالیا اإلعدادیة ب70
080بنات بني سهیال اإلعدادیة المشتركة900105ذكور جبالیا اإلعدادیة هـ71
085بنات بني سهیال اإلعدادیة المشتركة550106ذكور جبالیا اإلعدادیة هـ72
095بنات بني سهیال اإلعدادیة700107ذكور جبالیا اإلعدادیة أ73
075بنات بني سهیال اإلعدادیة 750108ذكور جبالیا اإلعدادیة أ74
080بنات بني سهیال اإلعدادیة المشتركة670109ذكور جبالیا اإلعدادیة هـ75
065بنات بني سهیال اإلعدادیة المشتركة450110ذكور جبالیا اإلعدادیة هـ76
085بنات بني سهیال اإلعدادیة600111ذكور جبالیا اإلعدادیة أ77
090بنات بني سهیال اإلعدادیة 780112ذكور جبالیا اإلعدادیة أ78
890ذكور بني سهیال اإلعدادیة ب042113جبالیا االبتدائیة المشتركة أ79
900ذكور بني سهیال اإلعدادیة ب053114جبالیا االبتدائیة المشتركة أ80
900ذكور بني سهیال اإلعدادیة 063115أاإلعدادیةبنات جبالیا 81
850ذكور بني سهیال اإلعدادیة046116أاإلعدادیةبنات جبالیا 82
1050ذكور بني سهیال اإلعدادیة ب047117جبالیا االبتدائیة المشتركة أ83
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980ذكور بني سهیال اإلعدادیة ب066118جبالیا االبتدائیة المشتركة أ84
760ذكور بني سهیال اإلعدادیة 058119أاإلعدادیةبنات جبالیا 85
850ذكور بني سهیال اإلعدادیة048120أاإلعدادیةبنات جبالیا 86
088الفرابي االبتدائیة المشتركة066121جبالیا االبتدائیة المشتركة د87
087المشتركةاالبتدائیةلفرابي ا065122جبالیا االبتدائیة المشتركة د88
090بني سهیال االبتدائیة المشتركة070123جبالیا االبتدائیة المشتركة ج89
0101بني سهیال االبتدائیة المشتركة045124جبالیا االبتدائیة المشتركة ج90
0114ركةالمشتاالبتدائیةالفرابي 066125جبالیا االبتدائیة المشتركة د91
0123المشتركةاالبتدائیةالفرابي 075126جبالیا االبتدائیة المشتركة د92
098بني سهیال االبتدائیة المشتركة065127جبالیا االبتدائیة المشتركة ج93
085بني سهیال االبتدائیة المشتركة074128جبالیا االبتدائیة المشتركة ج94
6045رفح االبتدائیة المشتركة أ074163االبتدائیة المشتركةخانیونس 129
099رفح االبتدائیة المشتركة هـ097164خانیونس االبتدائیة المشتركة130
097رفح االبتدائیة المشتركة هـ087165بنات خانیونس اإلعدادیة ج131
096ح اإلعدادیة هـبنات رف096166بنات خانیونس اإلعدادیة ج132
0105بنات رفح اإلعدادیة هـ0103167خانیونس االبتدائیة المشتركة133
099بنات رفح اإلعدادیة أ0105168خانیونس االبتدائیة المشتركة134
095بنات رفح اإلعدادیة أ095169بنات خانیونس اإلعدادیة ج135
096بنات رفح اإلعدادیة هـ085170جبنات خانیونس اإلعدادیة 136
075بنات رفح اإلعدادیة هـ650171ذكور خانیونس اإلعدادیة ج137
095بنات رفح اإلعدادیة أ800172ذكور خانیونس اإلعدادیة ج138
085بنات رفح اإلعدادیة أ830173ذكور خانیونس اإلعدادیة أ139
950ذكور رفح اإلعدادیة ج950174اإلعدادیة أذكور خانیونس 140
830ذكور رفح اإلعدادیة ج850175ذكور خانیونس اإلعدادیة ج141
750ذكور رفح اإلعدادیة هـ950176ذكور خانیونس اإلعدادیة ج142
860ذكور رفح اإلعدادیة هـ850177ذكور خانیونس اإلعدادیة أ143
750ذكور رفح اإلعدادیة ج950178ر خانیونس اإلعدادیة أذكو144
880ذكور رفح اإلعدادیة ج630179ذكور خانیونس اإلعدادیة ج145
950ذكور رفح اإلعدادیة هـ790180ذكور خانیونس اإلعدادیة ج146
850ذكور رفح اإلعدادیة هـ990181ذكور خانیونس اإلعدادیة أ147
080بنات الرازي االبتدائیة1050182ذكور خانیونس اإلعدادیة أ148
075بنات الرازي االبتدائیة550183ذكور رفح اإلعدادیة أ149
075الرازي االبتدائیة المشتركة650184ذكور رفح اإلعدادیة أ150
096المشتركةالرازي االبتدائیة850185ذكور رفح اإلعدادیة د151
0101بنات الرازي االبتدائیة830186ذكور رفح اإلعدادیة د152
0108بنات الرازي االبتدائیة650187ذكور رفح اإلعدادیة أ153
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097الرازي االبتدائیة المشتركة650188ذكور رفح اإلعدادیة أ154
0106االبتدائیة المشتركةالرازي 650189ذكور رفح اإلعدادیة أ155
0103بنات الرازي االبتدائیة850190ذكور رفح اإلعدادیة د156
0101بنات الرازي االبتدائیة850191ذكور رفح اإلعدادیة د157
085الرازي االبتدائیة المشتركة085192رفح االبتدائیة المشتركة أ158
095الرازي االبتدائیة المشتركة096193ة أرفح االبتدائیة المشترك159
065النصیرات اإلعدادیة أ للبنات053194رفح االبتدائیة المشتركة هـ160
045النصیرات اإلعدادیة أ للبنات075195رفح االبتدائیة المشتركة هـ161
2135المشتركة الجدیدةةاالبتدائیالنصیرات 4563196رفح االبتدائیة المشتركة أ162
820ذكور المغازي االبتدائیة أ2625231المشتركة الجدیدةاالبتدائیةالنصیرات 197

830ذكور المغازي االبتدائیة ب056232النصیرات اإلعدادیة أ للبنات198

850ذكور المغازي االبتدائیة ب035233النصیرات اإلعدادیة أ للبنات199

450ذكور المغازي اإلعدادیة أ2518234المشتركة الجدیدةاالبتدائیةالنصیرات 200

480ذكور المغازي اإلعدادیة أ1525235المشتركة الجدیدةاالبتدائیةالنصیرات 201

440ذكور المغازي اإلعدادیة ب450236ذكور النصیرات اإلعدادیة ب202

420ذكور المغازي اإلعدادیة ب420237اإلعدادیة بذكور النصیرات203

400ذكور المغازي اإلعدادیة أ430238ذكور النصیرات اإلعدادیة د204

420ذكور المغازي اإلعدادیة أ470239ذكور النصیرات اإلعدادیة د205

440یة بذكور المغازي اإلعداد500240ذكور النصیرات اإلعدادیة ب206

420ذكور المغازي اإلعدادیة ب430241ذكور النصیرات اإلعدادیة ب207

080بنات المغازي اإلعدادیة أ440242ذكور النصیرات اإلعدادیة د208

083بنات المغازي اإلعدادیة أ450243ذكور النصیرات اإلعدادیة د209

084بنات المغازي اإلعدادیة ب350244ذكور النصیرات اإلعدادیة أ210

085بنات المغازي اإلعدادیة ب380245ذكور النصیرات اإلعدادیة أ211

080بنات المغازي اإلعدادیة أ450246النصیرات االبتدائیة ج212

083بنات المغازي اإلعدادیة أ450247النصیرات االبتدائیة ج213

053بنات المغازي اإلعدادیة ب450248صیرات اإلعدادیة أذكور الن214

045بنات المغازي اإلعدادیة ب430249ذكور النصیرات اإلعدادیة أ215

1015دیر البلح االبتدائیة المشتركة أ750250النصیرات االبتدائیة ج216

1215دائیة المشتركة أدیر البلح االبت750251النصیرات االبتدائیة ج217

2535دیر البلح االبتدائیة المشتركة ب1035252المغازي االبتدائیة المشتركة ب218

1540دیر البلح االبتدائیة المشتركة ب540253المغازي االبتدائیة المشتركة ب219

2045المشتركة أدیر البلح االبتدائیة1520254المغازي االبتدائیة المشتركة أ220

3050دیر البلح االبتدائیة المشتركة أ1030255المغازي االبتدائیة المشتركة أ221

1030دیر البلح االبتدائیة المشتركة ب1530256المغازي االبتدائیة المشتركة ب222

3050شتركة بدیر البلح االبتدائیة الم1035257المغازي االبتدائیة المشتركة ب223
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055بنات دیر البلح اإلعدادیة أ1030258المغازي االبتدائیة المشتركة أ224

058بنات دیر البلح اإلعدادیة أ1520259المغازي االبتدائیة المشتركة أ225

045بنات دیر البلح اإلعدادیة ب850260ذكور المغازي االبتدائیة أ226

048بنات دیر البلح اإلعدادیة ب830261غازي االبتدائیة أذكور الم227

050بنات دیر البلح اإلعدادیة أ840262ذكور المغازي االبتدائیة ب228

048بنات دیر البلح اإلعدادیة أ800263ذكور المغازي االبتدائیة ب229

045البلح اإلعدادیة ببنات دیر 800264ذكور المغازي االبتدائیة أ230

2045المشتركة باالبتدائیةبیت حانون 055299بنات دیر البلح اإلعدادیة ب265

2545المشتركة جاالبتدائیةبیت حانون 400300"ب"ذكور دیر البلح اإلعدادیة 266

2035كة جالمشتراالبتدائیةبیت حانون 440301"ب"ذكور دیر البلح اإلعدادیة 267

950ذكور جبالیا االبتدائیة ب480302"ب"ذكور دیر البلح االبتدائیة 268

1050ذكور جبالیا االبتدائیة ب550303"ب"ذكور دیر البلح االبتدائیة 269

850ذكور جبالیا االبتدائیة د350304"ب"ذكور دیر البلح اإلعدادیة 270

830ذكور جبالیا االبتدائیة د400305"ب"اإلعدادیة ذكور دیر البلح 271

1030ذكور جبالیا االبتدائیة ب550306"ب"ذكور دیر البلح االبتدائیة 272

1500ذكور جبالیا االبتدائیة ب580307"ب"ذكور دیر البلح االبتدائیة 273

800لیا االبتدائیة دذكور جبا550308ذكور دیر البلح اإلعدادیة أ274

850ذكور جبالیا االبتدائیة د500309ذكور دیر البلح اإلعدادیة أ275

1050ذكور جبالیا االبتدائیة ب450310"أ"ذكور دیر البلح االبتدائیة 276

1030ذكور جبالیا االبتدائیة ب480311"أ"ذكور دیر البلح االبتدائیة 277

800ذكور جبالیا االبتدائیة د450312دیر البلح اإلعدادیة أذكور 278

830ذكور جبالیا االبتدائیة د430313ذكور دیر البلح اإلعدادیة أ279

1050ذكور جبالیا االبتدائیة ب550314"أ"ذكور دیر البلح االبتدائیة 280

1030كور جبالیا االبتدائیة بذ440315"أ"ذكور دیر البلح االبتدائیة 281

850ذكور جبالیا االبتدائیة د055316بنات بیت حانون اإلعدادیة أ282

800ذكور جبالیا االبتدائیة د045317بنات بیت حانون اإلعدادیة أ283

450ذكور جبالیا االبتدائیة ج065318بنات بیت حانون اإلعدادیة ب284

420ذكور جبالیا االبتدائیة ج053319بیت حانون اإلعدادیة ببنات 285

400ذكور األیوبیة االبتدائیة لالجئین045320بنات بیت حانون اإلعدادیة أ286

450ذكور األیوبیة االبتدائیة لالجئین044321بنات بیت حانون اإلعدادیة أ287

450ذكور جبالیا االبتدائیة ج065322بنات بیت حانون اإلعدادیة ب288

450ذكور جبالیا االبتدائیة ج063223بنات بیت حانون اإلعدادیة ب289

400ذكور األیوبیة االبتدائیة لالجئین045224بنات بیت حانون اإلعدادیة أ290

430لالجئینذكور األیوبیة االبتدائیة048325بنات بیت حانون اإلعدادیة أ291

450ذكور جبالیا اإلعدادیة ب047326بنات بیت حانون اإلعدادیة ب292

450ذكور جبالیا اإلعدادیة ب055327بنات بیت حانون اإلعدادیة ب293
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430داإلعدادیةذكور جبالیا 2535328المشتركة باالبتدائیةبیت حانون 294

440داإلعدادیةذكور جبالیا 4535329المشتركة بیةاالبتدائبیت حانون 295

450ذكور جبالیا اإلعدادیة ب2545330المشتركة جاالبتدائیةبیت حانون 296

420ذكور جبالیا اإلعدادیة ب3050331المشتركة جاالبتدائیةبیت حانون 297

430داإلعدادیةذكور جبالیا 2535332المشتركة باالبتدائیةبیت حانون 298

042بنات جبالیا اإلعدادیة ج450358داإلعدادیةذكور جبالیا 333

045بنات جبالیا اإلعدادیة ج400359باإلعدادیةذكور جبالیا 334

055جبالیا االبتدائیة المشتركة ب430360باإلعدادیةذكور جبالیا 335

057جبالیا االبتدائیة المشتركة ب420361إلعدادیة دذكور جبالیا ا336

2530بیت حانون االبتدائیة المشتركة ب450362ذكور جبالیا اإلعدادیة د337

1540بیت حانون االبتدائیة المشتركة ب450363باإلعدادیةذكور جبالیا 338

3020ن االبتدائیة المشتركة جبیت حانو430364باإلعدادیةذكور جبالیا 339

3530بیت حانون االبتدائیة المشتركة ج500365ذكور جبالیا اإلعدادیة د340

4030بیت حانون االبتدائیة المشتركة ب550366ذكور جبالیا اإلعدادیة د341

2540بیت حانون االبتدائیة المشتركة ب045367أاإلعدادیةبنات جبالیا 342

1550بیت حانون االبتدائیة المشتركة ج055368أاإلعدادیةبنات جبالیا 343

1550بیت حانون االبتدائیة المشتركة ج043369بنات جبالیا االبتدائیة ج344

050بیت حانون االبتدائیة المشتركة ب065370بنات جبالیا االبتدائیة ج345

2530بیت حانون االبتدائیة المشتركة ب045371أعدادیةاإلبنات جبالیا 346

040بیت حانون االبتدائیة المشتركة ج043372أاإلعدادیةبنات جبالیا 347

500بیت حانون االبتدائیة المشتركة ج055373بنات جبالیا االبتدائیة ج348

1540انون االبتدائیة المشتركة ببیت ح065374بنات جبالیا االبتدائیة ج349

2045بیت حانون االبتدائیة المشتركة ب045375أاإلعدادیةبنات جبالیا 350

2050بیت حانون االبتدائیة المشتركة ج048376أاإلعدادیةبنات جبالیا 351

1555جبیت حانون االبتدائیة المشتركة085377بنات جبالیا االبتدائیة ج352

1030بیت حانون االبتدائیة المشتركة ب045378بنات جبالیا االبتدائیة ج353

2035بیت حانون االبتدائیة المشتركة ب045379بنات جبالیا اإلعدادیة ج354

2040بیت حانون االبتدائیة المشتركة ج043380بنات جبالیا اإلعدادیة ج355

1045بیت حانون االبتدائیة المشتركة ج044381بتدائیة المشتركة بجبالیا اال356

045جبالیا االبتدائیة المشتركة ب357

1681311219المجموع

28032المجموع الكلي للمستفیدین من كال الجنسین

28,032مجموع عدد المستفیدین اإلجمالي من األطفال من كال الجنسین 
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مـن خـالل عـدت تـدریبات قامـت بهـا 2010طفـل وطفلـة للعـام 1194تم اسـتفادة " 
، الورشات إنتاج أفـالم رسـوم متحركـة لألطفـورشات دراما وتفریغ نفسي، (الجمعیة 

)مخیمین صیفیین للفن التشكیلي

الخامسالفصل 
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 الجمعیات الخاصة وجمعیة بسمة بالتعاون مع المدارسیتم تنفیذ ورش الدراما من قبل

.ومؤسسات المجتمع المدني، بالشراكة مع مركز تطویر المؤسسات األهلیة الفلسطینیة
سنة، و یتم العمل معهم 15-10الب ما بین تنفذ الورش مع أطفال تتراوح أعمارهم في الغ

.ساعات3لقاء، كل لقاء ال یقل عن 15أسابیع فیما ال یقل عن 3لمدة 
 10من في نهائیة كل ورشة یتم عرض نتاج العمل مع األطفال من خالل مسرحیة بسیطة

تحكي قصص وتعبر عن أفكار جالت في خاطر األطفال المشاركین أو مواقف حیاتیة دقائق 
.وتجارب مروا بها

 أولیاء أمورهم و مدرسیهم أو المسئولین عنهم وكذلك أصدقائهم الختامي یحضر العرض
.وأقرانهم

سجن أنصار القدیم- غزة) الحملة الوطنیة-دعم وتفریغ نفسي لنزالء السجون ( ورشة دراما 

15، وعددهم محكومین-نزالء محافظة غزة من متعاطي المخدرات: الجھة المستفیدةوصف 
.نزیل

:وصف المكان الذي نفذت فیھ الورشة
، وقد تم "القاعة الموجودة أعلى مبنى السجن للترفیه عن السجناء"تم تنفیذ الورشة في قاعة الفورة 

، االنطباع األول للورشة لم یكن جیدا، واعتقد النزالء بأن تلك الورشة لها العملتجهیزها كي تالئم
نى أنها تحمل نفس النظام والشدة والحزم، ولكن قام المدرب بشرح آلیة العمل عالقة بالسجن أي بمع

معهم وطمأنهم بأن الورشة عبارة عن ورشة ترفیهیة سیتم من خاللها الترفیه والتعبیر بحریة عن 
.أنفسهم من خالل تمارین وألعاب

:رین التي تم تنفیذھا مع المجموعة طیلة فترة العملالتما
تمرین رة، تمرین صید السمك، تمرین تركیز وثقة، م الكتمرین التعارف باستخداتمرین إحماء، 

، تمرین سرعة البدیهة، لعبة الكراسي، النوم و القیام بالعد ، تمرین إیقاع وحركة االرتجاالت
تمرین تحفیز الخیال، لعبة ، ً، لعبة الكلب الحیران بناء على طلبهم ، سرد قصة)1....2...5...10(

، تمرین للتنفستمرین االسترخاء، تمرین الشمعة ، آةوالنحات، تمرین المرالتمثال 

"....ال للمخدرات"سكتش مسرحي بعنوان ارتجاالت مسرحیة
، حیث تم طرح أفكار لبدایة مسرحیة، دون قیودتحدث النزالء عن تجاربهم وما وصلوا إلیه بكل حریة و

ضها البعض، والبدء في عمل االرتجاالت القصص بعربط للنزالء، وتم قصص واقعیة من خالل 
.المسرحیةبناء المشاهد للمسرح، و
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وما ةعلى جمعیة بسمأثنىندي من خاللها أبوكمال العقید الحفل بكلمة للدكتور وفي یوم الختام بدأ
ضابط برتبة عمید كلمة ثم ابتدأ العرض المسرحي لمدة ألقىوزیر الداخلیة كلمته ثم ألقىقامت به ثم 

قسم التوبة على النزالء بإلقاءلمكافحة المخدرات ةثم قام نائب رئیس الحملة الوطنی، ثین دقیقهثال
مندوب ألقىأنتم توزیع الشهادات على المشاركین بعد الحفل ختام وفي ،وقاموا بالتردید من خلفه

ي جمیع من جمیع المساجین فلحضور كان االورشة، وجز فیها نتائج أةكلمة قصیرجمعیة بسمة 
السجناء والكثیر من الشخصیات الوزراء أهاليغفیر من عوجم) قضایا المخدرات ( القطاع أنحاء

حوالي یعادلمااألمنمن ٕوافرادالمجلس التشریعي وضباط وأعضاءللوزارات اإلعالمیینوالناطقین 
یث أعرب النتائج كانت إیجابیة، حقییم للمجموعة وجلسة تعقدتم ، شخص عسكري ومدني800

.الجمیع عن سعادته بالمشاركة

15من الورشة مباشرةنالمستفیدیعدد 

800من الورشة غیر مباشریننالمستفیدیعدد 

:قصص النجاح
ماعترافاتهاقتنع المشاركین في الورشة أنهم اخطئوا في حق أنفسهم وحق المجتمع وهذا عبر .1

دون أن أملي علیهم أفكارها بل ساعدتهم بطریقة بذلك ونتج عن هذا االقتناع المسرحیة للمدرب
.ٕالتطبیق واعداد النص الذي ارتجلوه بقناعة

قبل الورشة وتم إصالح لدى النزالءمشاكل الموجودة الغلب على ن یتأمن خالل الورشة استطاع.2
اسعد فوجو ) (محمد بربخ وخالد حالسه (المتخاصمین ونسج عالقة صداقه بینهم واذكر منهم 

).على الهربیطي ومجدي أبو العطا ) (ٕعبد العال وایاد أبو سمهدانه وأیمن
.نوع من األلفة بین إدارة السجن والمتدربینبات وجود.3
حیث كانوا یتعاملون ٕلبعض واحالل لغة التفاهم بینهم دى اتهذیب الكثیر من السلوكیات الشرسة ل.4

ة الورشة تغیرت سلوكیاتهم بشكل إال أنهم في نهایمع بعضهم في بدایة الورشة بشراسة عالیه
.ملحوظ لزمالئهم وإلدارة السجن

خلق نوع من التواصل األسري مع بعض النزالء وذلك نتیجة للتدخل المباشر من قبل المدرب مع .5
.كمال أبو ندىالعمیدللدكتورالمدرببالتوصیة من ٕأهالي النزالء وادارة السجن وبعض

)الشیخ یونس األسطل والشیخ إبراهیم ماضي(ن اإلشادة بالورشة من قبل رجال الدی.6
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في قطاع غزةمسرح الأنشطة ثقافیة وترفیهیة ومساندة نفسیة باستخدام : اسم المشروع 

مشروع المؤسسات األھلیة الفلسطینیة الثالث
بتمویل من البنك الدولي من خالل مؤسسة التعاون

NDCیة وإدارة مركز تطویر المؤسسات األھلیة الفلسطین

)2011مارس 31وحتى 2010فبرایر 1من (جمیع المناطق بقطاع غزة:مكان تنفیذ المشروع 
أنشطة ثقافیة وترفیهیة ومساندة نفسیة باستخدام المسرح في قطاع غزة:  اسم المشروع

م30/1/2010:تاریخ توقیع االتفاقیة

هلیة وتعزیز اعتمادها على ذاتها یسعى المركز إلى تطویر قدرات المؤسسات األ:ملخص المشروع
ودعم استدامتها، وتعزیز وتطویر مستویات وآلیات التنسیق والتعاون المشتركة بین مؤسسات 

كما تسهم في توفیر المعلومات والدراسات الدقیقة والشاملة والمتاحة . وشبكات واتحادات العمل األهلي
.للجمیع حول القطاع األهلي وبرامجه وأنشطته

یهدف المشروع إلى المساهمة في تحسین البیئة المحیطة لألطفال الذین یعیشون : لمشروعهدف ا
ًظروفا اجتماعیة واقتصادیة صعبة، ومساعدتهم في التغلب على الضغوطات النفسیة والحرمان 
والحزن الذي یشعرون به، وتطویر اإلحساس لدیهم باالنتماء واألمل بالمستقبل، كخطوة نحو عودتهم 

كذلك مساعدة األطفال الذین یعانون من مشكالت نفسیة صادمة نتیجة خبرات . م الطبیعیةلحیاته
ٕالحرب السابقة على التخفیف الحزن وادخال الفرح واألمل في نفوسهم من خالل ممارسة أنشطة 

ٕكذلك تعزیز دور الفن في تسلیط الضوء على هذه القضایا إلبرازها واثارة . ترفیهیة وتنشیطیة منظمة
قاش والحوار حولها مع الجمهور المشارك، وذلك من خالل تقدیم برنامج متكامل یستمر لمدة أربعة الن

:ًعاما، حیث یتضمن15-10عشر شهرا، یستهدف األطفال من الفئة العمریة ما بین 

).دعم نفسي ( ورشات دراما لألطفال 10تنفیذ : من المشروعالثالثبرنامج ال
:األھداف

)ورش الدراما(عام 15–8من سن ل یستهدف األطفا
بهدف مساندة نفسیة وتخفیف ضغوطات نفسیة وتعزیز انتماء األطفال باألمل والمستقبل

التنفیذ
، والمؤسسات العاملة مع األطفال الحكومة ومدارس وكالة الغوثتم التنسیق والتعاون مع مدارس 

.15–8ورشات دعم نفسي لألطفال من سن مباشرة لتنفیذ 
في جمیع أنحاء ورشات دعم نفسي بالتعاون مع المدارس والمؤسسات العاملة مع األطفال9تنفیذ م ت

مـن كـال الجنـسین مـن بیـنهم 205، حیث بلغ عدد المستفیدون المباشـرون 2010القطاع خالل العام 
.إناث) 97(ذكور، ) 108(

م2010جدول توضیحي بورشات الدراما التي نفذت خالل سنة 
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عدد المستفیدین تاریخ االنتهاءتاریخ البدءالمنطقةسم المؤسسة الشریكةاالرقم
إناثذكور

28/2/201011/3/2010270جبالیا مدرسة سعد بن أبي وقاص1

13/3/201025/3/2010220رفحمدرسة طه حسین األساسیة للبنین2

3
مدرسة عبد القادر الحسیني األساسیة 

للبنین
27/3/20108/4/2010200خانیونس

11/4/201022/4/2010029غزةمدرسة الدرج االبتدائیة المشتركة ج4

12/6/20101/7/2010123رفحنادي خدمات رفح5

17/7/20103/8/2010210النصیراتمنتدى التواصل6

18/9/20106/10/20101111غزةمركز الهولست الثقافي7

16/10/20103/11/2010615البریجوتطویر البیت الفلسطینيجمعیة تأهیل 8

1/12/201020/12/2010019جبالیامدرسة جبالیا االبتدائیة المشتركة ب9

10897المجموع

205المجموع الكلي

205عدد المستفدین اإلجمالي من كال الجنسین

نالتخفیف من المعاناة وبث األمل لدى األطفال الفلسطینیی: سم المشروع ا: اسم المشروع 
"قطاع غزةالمتأثرین من الحرب على

War Childبتمویل من  - Holland
)2010دیسمبر 31ینایر  وحتى 15من ( جمیع المناطق بقطاع غزة:مكان تنفیذ المشروع 

: ملخص المشروع
15–8لوكالــة والحكومــة والمؤســسات األهلیــة، مــن الفئــة العمریــة المــشروع موجــه ألطفــال مــدارس ا

ًسنة من كال الجنسین وخاصة في المناطق المهمـشة واألكثـر تعرضـا للعنـف فـي قطـاع غـزة، ویتـضمن 
ورشــات رســوم متحركــة –ورشــات درامــا تفریــغ نفــسي لألطفــال –مــسرح جــوال ( تنفیــذ خمــسة بــرامج 
فـي تـدریب مدرسـین علـى اسـتخدام الـدراما –حیتین مـن طفـل لطفـل إنتاج مسر–تفریغ نفسي لألطفال 

)التعلیم 
:الثانيالبرنامج 

8مـن سـن طفـل وطفلـة) 20(ورشات دعم نفسي لألطفال، تستهدف الورشة الواحد 15یتضمن تنفیذ 

، تستخدم فـي الورشـة ًیوم ، ثالث ساعات یومیا، خمسة أیام في األسبوع15، مدة الورشة سنة15–
.أللعاب الدرامیة للتفریغا
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:األھداف
ــسیا، ویهــدف المــشروع ــال نف ــى دعــم األطف ــر عــن ًإل ــنهم مــن التعبی ــال وتمكی ــة أفــضل لألطف ــوفیر بیئ ت

.أنفسهم، والتعامل مع الضغط والعنف واأللم إلى یعانون منه

: التنفیذ
ر یـة التربیـة والتعلـیم تم التنسیق والتعاون لتنفیذ العروض وورشات العمل التي تتبع العـروض مـع مـدی

، وبرنــامج حقـــوق اإلنــسان بوكالــة الغـــوث / األنــشطة الالمنهجیــة والتنفیــذ داخـــل مــدارس الحكومــة( 
شــة درامـا فــي ور16ات عاملـة فــي مجـال الطفولـة، حیــث تـم تنفیـذ ومؤسـس/ الدولیـة لمـدارس الوكالــة 

ال الجنــسین مــن بیــنهم مــن كـ340جمیـع منــاطق قطــاع غـزة، حیــث بلــغ عــدد المـستفیدون المباشــرون 
.إناث) 164(ذكور، ) 176(

:نأعداد المستفیدیجدول یوضح أماكن تنفیذ الورشات و

نالمستفیدیعدد 
المنطقةتاریخ االنتهاءتاریخ البدءالجمعیة/اسم المدرسة#

إناثذكور

020جبالیا27/2/201017/3/2010مركز النشاط النسائي01

260شرق غزة6/3/201018/3/2010ألساسیة  ب للبنین مدرسة الحریة ا02

250الوسطى3/4/201015/4/2010الكریم العكلوك العلیا للبنین مدرسة عبد 03

913غزة5/6/201024/6/2010جمعیة أجیال للتنمیة والتطویر04

020خانیونس19/6/20108/7/2010جمعیة طالئع فلسطین05

160دیر البلح19/6/20108/7/2010لبلح لتأهیل المعاقینمركز دیر ا06

240غزة20/6/20106/7/2010جمعیة زیتوننا التنمویة الخیریة07

813النصیرات11/7/201029/7/2010جمعیة رعایة الطالب الفلسطیني08

210دیر البلح15/7/20101/8/2010ةجمعیة دعم األسرة الفلسطینی09

018غزة 22/8/20107/9/2010ركز النشاط النسائيم10

023خانیونس21/9/201024/10/2010المركز السعودي للثقافة والتراث11

012النصیرات2/10/201013/11/2010جمعیة نور المعرفة 12

015جبالیا4/10/201015/11/2010سة دار الشباب للثقافة والفنونمؤس13

230رفح3/11/201014/11/2010طاء بال حدود لإلغاثة وتنمیة المجتمعجمعیة ع14

240رفح20/11/20109/12/2010ذكور رفح اإلعدادیة أمدرسة 15

030غزة12/12/201030/12/2010بنات الزیتون اإلعدادیة بمدرسة 16

176164المجموع

340المجموع الكلي

340عدد المستفدین اإلجمالي من كال الجنسین
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المتأثرین من نالتخفیف من المعاناة وبث األمل لدى األطفال الفلسطینیی: اسم المشروع 
"قطاع غزةالحرب على

War Childبتمویل من  - Holland
)2010دیسمبر 31ینایر  وحتى 15من ( جمیع المناطق بقطاع غزة:لمشروع مكان تنفیذ ا

: ملخص المشروع
15–8المــشروع موجــه ألطفــال مــدارس الوكالــة والحكومــة والمؤســسات األهلیــة، مــن الفئــة العمریــة 

ًسنة من كال الجنسین وخاصة في المناطق المهمـشة واألكثـر تعرضـا للعنـف فـي قطـاع غـزة، ویتـضمن 
ورشــات رســوم –ورشــات درامــا تفریــغ نفــسي لألطفــال –مــسرح جــوال ( المــشروع تنفیــذ خمــسة بــرامج 

تــدریب مدرســین علــى اســتخدام –إنتــاج مــسرحیتین مــن طفــل لطفــل –متحركــة تفریــغ نفــسي لألطفــال 
)الدراما في التعلیم 

:األھداف
ــا ــة أفــضل لألطف ــوفیر بیئ ــسیا، وت ــال نف ــى دعــم األطف ــر عــن ًیهــدف المــشروع إل ــنهم مــن التعبی ل وتمكی

.أنفسهم، والتعامل مع الضغط والعنف واأللم إلى یعانون منه

:الثالثالبرنامج 
: یشمل على مرحلتین" Animation"تنفیذ برنامج الرسوم المتحركة لألطفال 

فتاه وشاب من الفئة العمریة 15یتم تنظیم دورة تدریبیة لمدة أسبوعین لعدد :المرحلة األولى
ٕساعة تدریبیة تشمل تطویر وانتاج أفالم رسوم متحركة 40عام، وسیلتقي المشاركین ) 22-27(

لألطفال، من خالل دمج طریقة الدراما في إنتاج رسوم متحركة، وكیفیة تنظیم ورشات عمل تدریبیة 
تنفیذ من المشاركین ل4للرسوم المتحركة لألطفال، وفي نهایة الدورة التدریبیة، سیتم اختیار أفضل 

.ورشات رسوم متحركة لألطفال مع األطفال10

االسم#االسم#
سعاد محمد بكر11ریهام إبراهیم سلوت1
رانیة رشدي أبو عجوة12فداء یعقوب أبو العطا2
نرمین عمر إسبیتة13تحریر عبد الحي األخرس3
وسام كامل الجرجاوي14إیمان بسام أبو عطیوي4
إلهام محمد أبو حطب15مدوخشیماء محمد5
مریم یعقوب أبو زیادة16فلسطین علي یاسین6
اعتدال محمد أبو عودة17رغدة سعید حجازي7
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عفاف عوني حبوش18دعاء مصباح عبید8
بثینة فتحي ضهیر19إیمان جبریل جبریل9

أسماء یوسف البیوك20هبة عبد الكریم أبو عیادة10
--أبو دغیمرینا أحمد 21

21مجموع المستفیدین

مع طالب وطالبات مدارس القطاع Animationورش رسوم متحركة 10تنفیذ :المرحلة الثانیة
أسابیع، ثالث ساعات 4طفل وطفلة، وتستمر الورشة لمدة 40والمؤسسات، تستهدف كل ورشة 

وطفلة یتم العمل معهم لمدة طفل 20ًیومیا، ویقسم األطفال إلى مجموعتین وكل مجموعة تضم 
من المشاركین من المجموع ویتم العمل معهم 10أسبوع، وفي األسبوع الثالث والرابع یتم اختیار 

مدارس والمؤسسات األهلیة، الالمشروع موجه ألطفال ق، إلنتاج أفالم الرسوم المتحركة، بشكل معم
.سنة من كال الجنسین في قطاع غزة15–8من الفئة العمریة 

:نأعداد المستفیدیجدول یوضح أماكن تنفیذ الورشات و

نالمستفیدیعدد  المنطقةتاریخ االنتهاءتاریخ البدءالجمعیة/اسم المدرسة#
إناثذكور

040خانیونس6/3/201025/3/2010حیفا األساسیة العلیا01

400زةشمال غ6/3/201025/3/2010األساسیة للبنینخلیفة بن زاید02

040رفح28/3/201018/4/2010بنات القادسیة األساسیة03

380شرق غزة28/3/201018/4/2010صفد األساسیة العلیا ب للبنین04

05
مؤسسة "اتحاد لجان العمل الصحي 
"دار الشباب للثقافة

19/4/20109/5/2010
غزة

جبالیا
039

400خانیونس2/10/201027/10/2010أاالبتدائیةذكور مصطفى حافظ 06

380المغازي5/10/201030/10/2010مركز المغازي الثقافي07

040رفح2/11/201028/11/2010بنات رفح اإلعدادیة هــ08

039جبالیا2/11/20107/12/2010ج لالجئاتاالبتدائیةبنات جبالیا 09

038رفح27/11/201022/12/2010ذكور الشوكة اإلعدادیة10

2218النصیرات8/12/201028/12/2010المجتمعیةصامد للتنمیةجمعیة 11

178254المجموع

432المجموع الكلي

432مجموع المستفیدین
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المتأثرین من نیف من المعاناة وبث األمل لدى األطفال الفلسطینییالتخف: اسم المشروع 
"قطاع غزةالحرب على

 

:الرابعالبرنامج 
:ورشة استخدام الدراما في التعلیم

تخفیف المعاناة وبث األمل "ضمن مشروع بالتعاون مع وزارة التربیة والتعلیم، األنشطة الال منهجیة، و
، استخدام الدراما في التعلیمبعنوان ، تم عقد ورشة "ثرین بالحربفي نفوس أطفال قطاع غزة المتأ

بدأت،ًساعات یومیا5أیام 3الورشة مدة للمدرسین العاملین في حقل التعلیم بوزارة التربیة والتعلیم، 
.في مركز التدریب التابع لوزارة التربیة والتعلیم العالي بغزة15/7/2010لغایة 13/7/2010تاریخب

تنسیق مع الدكتور خلیل حماد مدیر التدریب في وزارة التربیة والتعلیم العالي، حیث التحق بالدورة التم 
.واإلعدادیةاالبتدائیةمعلمة ومعلم من مدارس غرب وشرق غزة من المرحلة 16

:أھداف الدورة
امها في تحسین قدرات المعلمین وتزویدهم بالمعلومات والمهارات واالتجاهات الالزمة الستخد-1

.غرفة الفصل للتعامل مع األطفال الذین یعانون من ظروف قاسیة
.تدریب المعلمین على استخدام الدراما في التعلیم كأحد األسالیب التربویة الحدیثة-2

:الورشة) الدورة ( المشاركین في المدرسین أسماء 

اسم المدرسة التي یعمل االسم ثالثي#
درسة التي یعمل اسم الماالسم ثالثي#بها

بها
الكرامة األساسیة أعبیر شفیق السلول02صفد األساسیة بعبد الرحمن زیاد جاد اهللا01

التفاح األساسیة أسحر محمد حجازي04معین بسیسو األساسیة بإبراهیم خمیس سرور03

المجدل األساسیة بزینب عیسى راضي06القسطل الدنیا بعالء إسماعیل خلیل05

عین جالوت األساسیة بإیمان صبحي دلول08صالح الدین األساسیة برامي جواد صیام07

الرافدین أآمال سعید أبو لیلى10شھداء الشیخ رضوان بإیاد شكري النحال09

عبد الرحمن بن عوف علي عطا البیك11
للبنین

البراق األساسیة أعبیر إبراهیم أبو دیة12

مصعب بن عمیر بنادین ماجد صباح14األقصى بحمد شحادةعبد المالك م13

مصعب بن عمیر بنسرین عوض التركماني15

عام 26معلمین من مدیرتي شرق وغرب غزة تتراوح أعمارهم ما بین 7معلمات و8المشاركون هم 
.عام64لغایة 

.التدریب على جانب نظري وآخر عمليأشتمل
تطرق لجانب السرد القصصي وكیفیة استخدامه في الالدراما وتعریفبذة عن تقدیم ن:الجانب النظري

.الدراما ولعب األدوار)درس ( التعلیم ومفهوم االرتجال وخطوات حصة
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.والخیال وبناء القصة وبناء الثقةذات العالقة بالتعاون والتركیز مل على األنشطة ش:الجانب العملي
وب لعب األدوار، والتمثیل والسردیبیة تضمن أسلوب المحاضرة وأسلتم استخدام أسالیب تدر: التنفیذ

.من المنهاج المدرسيوتطبیق عملي على بعض الدروسةالقصصي واستخدام اللعب الدرامی
مع إضافة خطوة جدیدة لم تكن ،معلم ومعلمة16ساعة تدریبیة لعدد 15تم تقدیم :المخرجات

مع المعلین بعد بدایة العام الدراسي سة التطبیق في المدارمتابع:موجودة في الخطة األصلیة وهي
من تم التنسیق مع األخ عمر أبو كلوب یحیث2010في بدایة شهر أكتوبر 2010/2011الجدید 

لحضور بعض الدروس للمدرسین الذین شاركوا بالدورة لزیارة بعض المدارس وزارة التربیة والتعلیم 
.التي سبق استخدام الدراما بها

تم تعبئتها بعد ( بعدیة أداة تقیمو) تم تعبئتها قبل التدریب( قبلیة تقیمتم بناء أداة :تقییم المتدربین
استبانة حیث تم استبعاد 13مشارك وتم إعادة 14ى تم توزیع االستبانة  القبلیة عل) التدریب

مجموع درجات : تائج فكانت الن) 13(استبانة تقییم بعدي واحدة لكي یتساوى العدد قبلي وبعدي 
.)204(مجموع درجات البعدي و) 103(القبلي 

15مجموع المستفیدین

المخیمات الصیفیة

جمعیة ، وبین أمدیستالمعروفة باسممدیست التعلیمیة وخدمات التدریب ، األبین أبرمت اتفاقیة 
خاص باإلناث واآلخر بالذكور، أحدهما لألطفاللتنفیذ مخیم صیفي عدد اثنانبسمة للثقافة والفنون،

م17/7/2010: السبت- 4/7/2010: األربعاء/ فترة التنفیذ
م19/7/2010یوم االثنین /  تاریخ المعرض الختامي للمخیم

:المسئولیات
ة بسمة تدریبات تنفذ جمعی، بحیث م15/7/2010-4/7تنفیذ مخیم صیفي لألطفال في الفترة ما بین 

Xمن اإلناثمجموعات4ساعة لتدریب الفنون و الحرف، وتقسیم األطفال على 50المخیم في غزة 

أیامX5ساعة كل یوم 2
النشاطات التي نفذت

، حیث تعرف المنشطین على الطالب وكسر حاجز الخجل ودمج الطالب أربع مجموعاتتم العمل مع
على أنواع األلوان والدرجات لاألطفاواكل مجموعة، تعرفبعضهم مع بعض من خالل النشاط في

تعرف األطفال على واألشغال الیدویة وواشتقاقها والعمل بألوان الجواش، ناللونیة ومزج األلوا
خامات كالخیش والكرتون والخرز وكیفیة استخدام هذا القماش مع خامات أخرى لعمل فني جمیل ال
األورجامي فنوبطبقة من ألوان الشمع والمعجونطلیةروستل بعد على النحت على ورق البواتعرفو

بالتعاون مع االمیدیست) 1( مخیم صیفي 
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والعمل على .ول في منظومة معینة لعمل لوحة فنیةمن قص ولصق الورق المصقوفن الكوالج
الرسم على ورق الجرائد، والعمل على أباریق الفخار باأللوان الفضیة والذهبیة والغراء والطالء 

لبیئة وقماش الخیش وكیفیة عمل جداریة من الورق وألوان الجواش بالورنیش، واستخدام مواد من ا
الخ....بأقالم فحم، وأسوارة من الفلین والخرزA4والرسم على ورق 

: النتائج
أتموا األطفال صنع أسوار من خیوط الحریر، ومجموعة رسمت باستخدام األلوان الشمع والخشب، 

صنعوا براویز للصور وشراشف لتزین الطاوالت حیث لون كل طفل حلمه الخاص بألوانه الخاصة،
شراشف الخیش، عمل حافظات أوراق باستخدام الخیش والورق والمكرونة، عمل اباجورة من ورق 

الكریشة والزجاج، طاووس من الورق من األورجامي، عمل لوحة فسیفساء من ورق الكریشة

طالبة87المجموعات المستهدفة

م4/8/2010الخمیس -21/7/2010: األربعاء/ فترة التنفیذ
م5/8/2010یوم االثنین /  تاریخ المعرض الختامي للمخیم

:المسئولیات
م ، بحیث تنفذ جمعیة بسمة 5/8/2010-21/7تنفیذ مخیم صیفي لألطفال في الفترة ما بین 

مجموعات من 4ن والحرف، وتقسیم األطفال على ساعة لتدریب الفنو50تدریبات المخیم في غزة 
أیامX5ساعة كل یوم X2الذكور 

النشاطات التي نفذت
والتعارف فیما بینهما والتعریف بالفنون تم العمل مع أربع مجموعات، حیث تم كسر حاجز الخجل 

عمل على اتمع األطفال خالل الورشة حیث عملت المجموعسینفذونهبشكل عام والنشاط الذي 
كساء ومجسم قریة نموذجیةوتعرفوا على فن الكویلنج وبرواز من الورق المقوى وألوان الجواش 

نجم ورجل الثلج بطریقة األورجامي ، وكیفیة صناعة برواز من الشرائح الورقیة الملونة، المجسم
واح األبلكاج رسم على أل، والتزین الفخار بالخیش والكلكل، وكیفیة ر وزهرة من فن األورجاميیفاوعص

قص وقمشة لعمل لوحة والرسم على األحرق الرسومات بواسطة كاوي اللحام على ألواح األبلكاجو
وكیفیة ودهنهاوصنفرتهابراویز الخشب وعمل لصق األقمشة على الكرتون وولصق الورق الكوالج 

.لوحات ورقیةوعمل كتكوت من الصوف صناعة 
: النتائج

تعرفوا على وبرواز من الورق المقوى وألوان الجواش اتالمجموعانتجتالورشة حیثأتموا األطفال 
، رجل الثلج، برواز من الشرائح الورقیة الملونة، كساء المجسمومجسم قریة نموذجیةوفن الكویلنج 

.، براویز مفحورة ومحروقةكتكوت من الصوف20، فراشة باألسالك المعدنیة والجوارب واأللوان
طالب79تهدفةالمجموعات المس

ون مع االمیدیستبالتعا) 2( مخیم صیفي 
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ورشات عمل ودورات

دورة في إدارة المشاریع: أوال
.م8/4/2010م وحتى 29/3/2010من ) السبت، االثنین، األربعاء(ًثالث أیام أسبوعیا :الیوم والتاریخ
جمب ستارت للتدریب واالستشارات:مكان التنفیذ

ًمساء6:00وحتى 3:00:الساعة
ني، رواء حنونةدالیا السك:المتدربات

:دورةالوصف العام لل
استقبال وترحیب وتعارف باألشخاص المشاركین.
توزیع المادة أدارة المشاریع وشرحها.
التقسیم لمجموعات لبدء العمل الجماعي.
 المجموعات مشروع للعمل على إعداده وتجهیزهتقدیم كل مجموعة من.
لمشاركینتقییم عام للدورة وحفل ختامي وتوزیع الشهادات ل.

2مجموع المستفیدین

، آلیات الرصد والحمایةالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیةالحقوق ا: ًثانیا
2010یونیو 8الثالثاء:التاریخ
مركز المیزان لحقوق اإلنسان:المدرب

منى الریس:المتدربات
وق اإلنسان، داخل قاعة المؤتمرات عقد مركز المیزان لحقوق اإلنسان بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحق

یونیو 3، وحتى تاریخ 2010مایو 31أیام من تاریخ 4في فندق الكمودور في مدینة غزة، والتي استمرت لمدة 
.ساعة تدریبیة24، بواقع 2010

:دورةالوصف العام لل
 الماء–الغذاء –المسكن ( حقوق اإلنسان األولیة والتي تتمثل في(.
 2000) 7(الفلسطیني رقم قانون العمل

والسید صابر النیرب مسئول كیرت مدیر مكتب المفوض السامي، / ًوفي ختام هذه الدورة جاء كال من السید

والسیدة والسید عصام یونس مدیر مركز المیزان لحقوق اإلنسان، حقوق اإلنسان في مكتب المفوض السامي 

وكانت المشرفة مجتمعي في مركز المیزان لحقوق اإلنسانشیرین الشوبكي منسقة وحدة التدریب واالتصال ال
على تنفیذ الدورة، حیث قاموا بشكر المشاركین والمشاركات على التزامهم الكامل طیلة أیام الدورة، ومن ثم قاموا 

.بتوزیع وتسلم الشهادات للمشاركین والمشاركات

1مجموع المستفیدین
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حمایة الطفلوثیقة : ًثالثا
2010أیام متفرقة من یولیو وحتى دیسمبر 6:التاریخ

Laura Miller: المدرب

جمعیة بسمة للثقافة والفنون:مكان التنفیذ
:المتدربین

االسم#االسم#االسم#
رامي السالمي3دالیا السكني2ناهض حنونة1
محمود المصري6رواء حنونة5إبراهیم المسارعي4
إسالم الخطیب9یسمنى الر8سامي ستوم7

سامي السوسي12نسرین الصوراني11یحیى إدریس10
محمد شعشاعة15أسماء البیوك14حازم الغرباوي13
محمد أبو كویك18بثینة ضهیر17یوسف أبو الخیر16
یاسر أبو شنب20سامي الدعادلة19

:دورةالوصف العام لل
ًیومیا،ساعات4أیام، 6، واستمرت الدورة لمدة War Child Hollandبإشراف مؤسسة الورشةعقدت 

ٕالورشة صیاغة بنود وثیقة لحمایة الطفل ونموذج تبلیغ واحالة في حال تعدیات على الطفل توجه من وتناولت 
:تم الخروج ببعض التوصیات وهي التالیةو.... العاملین والمدربین للجمعیة 

یتم تنفیذ األنشطة معها وعقد اجتماع یتم فیه تعریف الجمعیات تحدید المؤسسات والجمعیات التي سوف -1
.التعاون معهمالتوقیع علیها قبل ووالمؤسسات بوثیقة حمایة الطفل 

تعریفهم ولتعریفیهم المحتملین التعاون معهم،لجمیع مؤسسات وجمعیات المجتمع المدنيورشة عملعقد -2
.بوثیقة حمایة الطفل

یجب أن یطلع على شهور، و3لفترة تدریب ال تقل عن یجب أن یخضعواةفي الجمعیالموظفین الجدد-3
.وتنفیذ بنودها مع األطفال خالل تنفیذ األنشطةوثیقة حمایة الطفل والتوقیع علیها،

المطالبة من الشركاء الحصول على موافقة مكتوبة من أولیاء األمور على مشاركة أبنائهم بالورشات -4
.لهمهناك في إمكانیة ألخذ صور فوتوغرافیة أو فیدیووموا بإعالمهم بانلمقدمة، وأن یقواألنشطة ا

ٕسیتم كتابة إجراءات تأدیبیة واعالم الموظفین بذلك، وفي حال تغییر هذه اإلجراءات یجب إعالم الموظفین -5
.بذلك، ولن یتم اتخاذ أي إجراء جدید إال أن یكون مكتوب ومبلغ عنه
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)أنا أتعامل ( I/Big DEALبرنامج : ًثالثا
2010أیام متفرقة من أغسطس وحتى دیسمبر 6:التاریخ

Ylva van den Berg: المدرب
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:المتدربین
االسم#االسم#االسم#
رامي السالمي3دالیا السكني2ناهض حنونة1
محمود المصري6إیناس السقا5إبراهیم المسارعي4
إسالم الخطیب9ناریمان أبو عیادة8سامي ستوم7

سامي الدعادلة12عال عاشور11یحیى إدریس10
محمد شعشاعة15یوسف أبو الخیر14عوض السوسي13
محمد أبو كویك16

:دورةالوصف العام لل
، من الساعة ًساعات یومیا3أیام عمل،6واستمرت ، War Child Hollandبإشراف مؤسسة الورشةعقدت 
بمنهجیة جدیدة ) ببرنامج نشاطي جدید ( تم تنفیذ الورشة التي تتعلق ًظهرا، 1:00ًصباحا وحتى الساعة 9:00

والتي تهدف إلى تعریف األطفال بأنفسهم " أنا أتعامل"بمعني من منهجیات الدراما وسبل استخدامها مع األطفال، 
دركون من هم من خالل التمارین واأللعاب الدرامیة، ومن هم داخل المجموعة الواحدة من خالل عدد وجعلهم ی

من التدریبات والتمرینات التي تهدف إلى المشاركة، والتي تم تصمیم كتاب من خالل الدورة كمرجع للعمل من 
.خالله للعام القادم

في نشاطات جمعیة بسمة والتي تستهدف األطفال التي وهذا البرنامج سیكون أحد البرامج الرئیسیة المعتمدة
Bigلبرنامج ) عام20-16(، والفئة العمریة ما بین I Dealلبرنامج ) عام15-12(تتراوح أعمارهم ما بین 

Deal
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التدریب والتأهیل للمتطوعین

المدنيتدریب متطوعین من الجامعات للعمل ضمن مؤسسات المجتمع
2010جدول توضیحي بأسماء المتدربین لسنة 

فرتة التدريباجلامعةالتخصصاالسم#

م12/1/2010وحىت 9/1/2010جامعة األقصىعالقات عامةحممود ابراهيم برغوتورود1
م31/3/2010م وحىت 4/3/2010جامعة األقصىالتاريخ وأساليب تدريسهإكرام مجال عوض أبو اخلري2
م12/6/2010وحىت 15/5/2010جامعة األزهرالسكرتاريا وأمتتة املكاتبستومتوفيق سنيم سامي ت3
م12/6/2010وحىت 15/5/2010جامعة األزهرالسكرتاريا وأمتتة املكاتبالسموينحممود ابراهيم روال 4
م1/6/2010وحىت1/5/2010جامعة األزهرالسكرتاريا وأمتتة املكاتبحنونةمحدي محدي عماد 5
م30/6/2010وحىت 1/6/2010جامعة األزهرالسكرتاريا وأمتتة املكاتبحنونةعبد ربه ظافر زياد 6
م30/6/2010وحىت 1/6/2010جامعة األزهرالسكرتاريا وأمتتة املكاتبإمساعيل تيسري داوود7
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امالتقییم الع:

اإلداریـة وقـد نفـذت حـسب الخطـة الزمنیـة الجمعیـةبـرامج وأن نـشاطات جمعیةیرى مجلس إدارة ال
وتـم إنجـاز 2010، بل وفاقت التوقعات، وما تم من تعدیل علیها حسب المـستجدات للعـام المالیةو

ــین  ــراوح مــا ب ــسبة تت ــاط اإلنجــاز بهــا بن ــى % 85نق ــالخطط مــن إجمــا% 87إل ــاط اإلنجــاز ب لي نق
.ریةاإلدا

مــن حیـث الوقــت المــستغرق فــي الجمعیــةیوجـد هنالــك تــوازن فـي تقیــیم منهجیــة األداء ألعـضاء 
البرامج وتنفیذ المهام باإلضافة إلى التكلفة حیث تم تطبیق مثلث قیاس األداء في جمیع النشاطات 

.بتنفیذهاالجمعیةالتي قامت 
التقییم اإلداري:

المتوقعـة قـد تـم تحقیقهـا بالـشكل المعـد والمخطـط لـه وان بـأن األهـداف الجمعیةیرى مجلس إدارة 
:ذلك من تحقیق ما یلي85%تزید عن الجمعیةنسبة نجاح تنفیذ خطة 

تم تطویر وتنمیة مهارات الطاقم اإلداري والفني بالجمعیة، وتطویر اللوائح الداخلیة وطباعتها.
 ،وخدمة مزید من الشرائح المجتمعتنویع وتوسیع البرامج.
رامج، وفتح أنشطة جدیدةكبر عدد ممكن من مشاركة األعضاء في تنفیذ البتهداف أاس.
 ع مصادر التمویل، وتحقیق شراكة مع ممولیینتوسیع وتنویتم.
 وما زال هناك جوانب تحتاج للتطویرتطویر وتنمیة البنیة المؤسساتیة لبسمة تم.
جمعیة بسمة للثقافة والفنـون اركة القطاع بمشفي العاملة المحلیةلمؤسساتلملحوظاهتمام
.ةالعصریة الفلسطینیالثقافیة صیاغة مجموعة من البرامج التي تحاكي القضایا في 
 ًاستطاعت الجمعیة أن توائم بین االحتیاجات الفعلیة وبین برامجها العملیة داخلیا بین أعضاء

.ًالجمعیة، وخارجیا بین الجمعیة وبین الجمعیات المماثلة
الفعليالتقییم:
 87إلى %85نسبة نجاح البرامج الخاصة بالمؤسسة%
 88نسبة المشاركة المجتمعیة تمثل ما نسبته%
 16(سیابیة في العمل اإلداري، وانتظام في اجتماعات مجلس اإلدارة انویوجد سهولة (

.2010اجتماع خالل العام 
 مدنياألهلیة والحكومیة والمجتمع التواصل مع المؤسسات وتصال اقوة.

الجمعیةتقییم عمل 

التقییم
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