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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 . 2008خالل عام المؤسسةالجهود، والنشاطات التي قامت بها 

الرامیـة إلـى تطـویرالعملیـةبهـا لتحقیـق أهـدافها المناطـةالمختلفـة علـى القیـام بالمهـامانشاطاته
.على المستوى الوطنيالثقافیة الفنیة الحركة وتنمیة

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

ّعلـى دعمهـم ومـساهمتهم القیمـة الجمعیـةوالمشاركین في نشاطات المسئولینوالتقدیر إلى جمیع 
. لتحقیق األهداف المرجوة

القاسـیة التـي رغـم الظـروف-وترى المؤسسة بأنها قد أثرت على التنمیة الثقافیة فـي قطـاع غـزة
.لعدد المستفیدین من برامجها الثقافیة والفنیةبالنسبة -یمر بها الشعب الفلسطیني

:المقدمة
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:الباب األول
جمعیة بسمة للثقافة والفنون
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:عن الجمعیة
 

:افتتاحیة

ــسطیني عامــة والغــزي خاصــة  ــصادیة التــي تعــصف بــالمجتمع الفل رغــم الظــروف الــسیاسیة واالقت
ّتمیــز بحاضــرة، كمــا ز بتراثــه وتاریخــه، ّ، تمیــشــابالفلــسطیني جتمــع فــإن المالمجتمــع الفلــسطیني 

حاجــة تفــوق حاجــة أي بنــاءةحاجــة مجتمعنــا لمؤســسات لــذا فــإن…ّوعلیــه أن یتمیــز بمــستقبله 
.شعب آخر

لمزید من المعرفة والتوعیة في عـالم …بحاجة لثقافة تحقق وجوده، لفن جاد ملتزم وصادق وفه
.ًمتحف یكاد أن یكون خالیابحاجة للوحة فنیة متقنة في وه…عّحریة اإلبدا

من رحم اإلیمان بالدور الكبیر للثقافة والفنون في …ًبقضایا المجتمع، وسعیا لسد حاجاته ًالتزاما
ًوتطلعـا …ّوفـي التنمیـة والتطـور المجتمعـي األخـالق،وفي التربیة وسـموالوعي،تشكیل المعرفة 

ولـدت …لـدت بـسمة للثقافـة والفنـون و…ٍلغد بعین أمل وتفاؤل وسط كل التحـدیات والـصعوبات 
…لترسم بسمة وتحقق أمل 

بـسمة للثقافـة جمعیـةنطالقـةاكانـت ولدت بسمة على سریر اإلیمـان بـالنهج العلمـي الـدیمقراطي،
مــستقبل ثقــافي فنــي مــشرق بجهــود مجموعــة مــن وّوالفنــون، مــسلحة بقناعــة حتمیــة التعــاون نحــ

البعید عن العشوائیة والتخبط، متطلعة لتنمیة ثقافیة فنیـة.االنتماء الصادقوالشباب الموهوب، ذ
.مبنیة على أساس حر دیمقراطي

 

:الهویةوالنشأة 

ّبجهود ذاتیة لمجموعة من الغیورین على الثقافة والفن، الطـامحین للرقـي والتقـدمجمعیةنشأت ال ّ،
قـانون الجمعیـات ، بموجب " 7591" كجمعیة أهلیة تحت رقم وحصلت على التراخیص الالزمة، 

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

 

:رسالة الجمعیة
1995جمعیة بسمة للثقافة والفنون، جمعیة أهلیة فلسطینیة تعمل في قطاع غزة، تأسست سنة 

، بموجـب "7591"تحـت رقـم 2006ربحیة، وتـم توفیـق أوضـاعها  فـي سـبتمبر كمؤسسة غیر
. والئحته التنفیذیة2000لسنة ) 1(قانون الجمعیات الخیریة والهیئات األهلیة رقم 

تعمـل الجمعیـة علـى تعزیـز ثقافـة الدیمقراطیــة وحقـوق اإلنـسان، والتـسامح ونبـذ التعـصب، وقبــول 
ــدى األطفــال والــشباب، مــن ــسیاآلخــر، ل ــك مــن خــالل أعمــال مــسرحیة، وكــال الجن ــة، ن، وذل ثقافی

ًوتدریبیة، وعروض مرئیة، بالتركیز على اإلبداع والتمیز، والتنمیة التزاما بمبادئ الشفافیة، وخدمة 
المجتمع، والتعاون والعمل المشترك
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:  أهداف الجمعیة

:الجمعیةومهام أهداف

ومن منطلق روح التعاون والمشاركة مـع المؤسـسات ا،أعینهوضعت بسمة للثقافة والفنون نصب 
العمل بجد والتـزام علـى تحقیـق مجموعـة مـن األهـداف ،أهلیة ورسمیة، محلیة ودولیة–الشبیهة 

: تتلخص في
وتنمیـة والـشباب ةرعایـة الطفولـواالجتمـاعي والثقافي والتربـويالمساهمة في البناء والتطویر.1

.االهتمام بالتعلیم والوعي الحضاري ٕوابرازها، وقضایاها ةأرالماالهتمام بشئون قدراتهم، و
، وغـرس زیادة وعي المواطنین وتثقیفهم مـن أجـل تعمیـق الممارسـات والمـسلكیات الدیمقراطیـة.2

.المبادئ القویمة وروح القانون
والتغییـر والدیمقراطیـةفـي عملیـة البنـاءّفعـالدور مـنلمـا للمـسرح، تفعیل الحركة المـسرحیة.3

.ّلتطور االجتماعيوا
تخصیص جزء هام من العمل المسرحي للطفل، یهـتم بمـشاكله االجتماعیـة والنفـسیة والثقافیـة .4

.والترفیهیة
تفعیل وتنمیة وتطویر المشهد الثقافي كـأداة تشخیـصیة وعالجیـة داعمـة لمـسیرة بنـاء وتطـور .5

المجتمع
تواصــل مـع الفعالیــات الوعــرب وغیـرهم ، ومثقفـین فـتح قنــوات اتـصال وعالقــات مـع مــسرحیین .6

.بالفن المسرحي بالثقافة والمسرحیة المحلیة والعربیة والدولیة ، ومع مؤسسات ذات العالقة 
.تعزیز مكانة الطفل والحفاظ على حقه ضمن القوانین الدولیة وأسوة بأطفال العالم.7
اإلیجـابي قیادات مجتمعیة شابة تعمل على ممارسـة دورهـاوبناء قدراتالمساهمة في تطویر.8

.في عملیات البناء والتنمیة
تفعیــل االهتمــام بالثقافــة والفكــر داخــل المجتمــع الفلــسطیني مــن خــالل نــدوات وورشــات عمــل، .9

.إلثارة الحوارات والنقاشات حول القضایا الفكریة والمشاكل االجتماعیة والنفسیة وغیرها
ّطیني، ونـسج عالقـة سـویة االهتمام بالتراث والموروث الثقـافي والحـضاري للمجتمـع الفلـس.10

.بین اإلنسان والمعرفة
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:الجمعیةتطلعات وطموحات 

ٕاشـــراك المؤســـسات كفریـــق عمـــل متكامـــل لتحقیـــق وســـتعمل مؤســـسة بـــسمة لتـــسخیر إمكانیاتهـــا 
:خاللطموحاتها وتطلعاتها المستقبلیة من 

الفنيونى بالعمل المسرحي والثقافيُكمؤسسة تعجمعیةالترسیخ.
املة إلنتاج أفالم الرسوم المتحركة إنشاء وحدة كAnimation

بناء مركز ثقافي یحتوي على عدة قاعات، وقاعة متخصصة للمسرح.

: رؤیة عمل الجمعیة

متـسامح، وقـادر علــى مبـدع، ،تطمـح الجمعیـة فـي المـساهمة فـي بنـاء جیــل مـن األطفـال والـشباب
ًخوض تحدیات المستقبل، ویؤدى دورا إیجابیا في بناء ا .لمجتمعً

الجهات المستفیدة 

د سـنة ، وقـ40سـنوات إلـى سـن 6خدمت المؤسسة هذا العـام جمیـع شـرائح المجتمـع مـن سـن 
. والتنوع  الجغرافي والثقافيركزت في برامجها التنوع الجندر

:  هیكلیة الجمعیة

جمعیة بسمة للثقافة والفنونمجلس إدارة 

سكرتیرةوالعالقات العامةوحدة التمویل نسق م

منسق وحدة العمل الثقافي والفنيمنسق وحدة الشئون اإلداریة والمالیة

منسق وحدة العمل المرئي والمسموع

جمعیة بسمة للثقافة والفنونمدیر عام 

محاسب

سائق

مراسل

منسق وحدة إدارة المتطوعین
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:2009التوجهات المستقبلیة لخطة عمل 

تتركز حول المحاور الرئیسیة سجهود الفإن الجمعیةالتنفیذیة لعمل ستراتیجیةاإلًتمشیا مع 
:التالیة

المستهدفة خاصة في المنـاطق كیف یمكن لبسمة التوسع من أجل الوصول إلى كافة الشرائح .1
؟ة، وتقدیم برامج نوعیة تلبي االحتیاجاتالمهمش

.  تنويع وتوسيع الربامج، لتقديم مزيد من اخلدمات)1(
هناك فرصـة لالنطـالق، والتوسـع، وتقـدیم خدمـة منوعـة لتلبیـة الحاجـات المختلفـة والمتزایـدة، 

.والمؤسساتوالمرأةد من الشرائح كالطالبوخدمة مزی

یمومة في تنفیذ أنشطتها وبرامجها؟كیف یمكن لبسمة أن تحقق االستمراریة والد.2

توسيع وتنويع مصادر التمويل الذاتي واخلارجي )2(
، ونحتـاج شـبكة ممـولین أوسـع، متلك عناصر التمیز، ولكننات، وبسمة ثقة الجمهوراكتسبت 

. ممول بعینه، وتطویر مصادرنا الذاتیةىوعدم االعتماد عل

؟إلى أي مدى تلبي القدرات المؤسساتیة لبسمة متطلبات عملها.3

تطوير وتنمية البنية املؤسساتية لبسمة )3(
اكبـر، فـإن هنـاك حاجـة للتوسـع فـي الطـاقم المؤهـلطالما نتوسع في األنـشطة، ونـصل لفئـات

جوانــب تحتــاج تطــویر وتحــسین لإلیفــاء دات، وبالتــالي مــا زال هنــاك ، باإلضــافة  للمعــوالمــدرب
. بالمتطلبات

ٕكانة بسمة محلیا واقلیمیا ودولیا؟كیف یمكن أن نعزز م.4
ًتعزيز مكانة بسمة حمليا وإقليميا ودوليا )4( ً ً

ٕمحلیــة واقلیمیــة ال بــأس بهــا، ویمكــن اســتثمار هــذه الــشبكة مــن تمتلــك بــسمة شــبكة عالقــات
. العالقات في بناء عالقات جدیدة
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الباب الثاني
المشاریع والبرامج التي نفذتها الجمعیة
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عــرض مــسرحي بلــغ عــدد المــستفیدین أكثــر 91م مــن خــالل تقــدی"
مـــن كـــال الجنـــسین فـــي المـــدارس والمؤســـسات طفـــل 74,348مــن 

" عملــین مــسرحین بعنــوان العاملــة مــع األطفــال، وهــذا نتــاج تقــدیم 
"كیمو...كیمو" والثاني " حكایتنا حكایة

الفصل األول
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1
:ًأوال

بإستخدام مسرح الجوالأنشطة ثقافیة وترفیهیة ومساندة نفسیة : اسم المشروع 

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

NDCوإدارة مركز تطویر المؤسسات األھلیة الفلسطینیة 

)2009–2008( مدة تنفیذ المشروع عامین 

)لمهمشة والفقیرة منها المناطق ا( جمیع المناطق بقطاع غزة: مكان تنفیذ المشروع 

: ملخص المشروع
إن مؤسسة بسمة للثقافة والفنون تسعي من خالل هذا المشروع إلى التصدي لهذه المشكلة، 
واستثمار النجاح الذي حققته من خالل المشاریع السابقة، والخبرة التي تراكمت لدیها، والمصداقیة 

سسات التربویة والثقافیة ذات العالقة بالطفل في والعالقات الجیدة التي نسجتها مع العدید من المؤ
وذلك للمساهمة في التخفیف من حدة الظروف القاسیة التي یمر بها األطفال، وللترفیه . قطاع غزة

شكالت السلوكیة التي حل المالمساهمة في عنهم، والتقلیل من الضغوطات النفسیة التي یعیشونها، و
:ستمر لمدة عامینت2عدد لى تقدیم برامج وتقوم فكرة المشروع عیتعرضون لها، 

:البرنامج األول-
مباشرة مع تنفذ نص مسرحي، بناء على نتائج ورشتي عمل ) 2(یتضمن إعداد عدد -

ًاألطفال، وتدریب الطاقم الفني نظریا وعملیا أهم المشاكل التي یعاني منها األطفال لتحدید  ً
عرض لكل نص ) 60( العامین بواقع خاللعرض ) 120(على العروض المسرحیة وتقدیم 

طفل وطفلة، یلي كل عرض ) 700( مسرحي في العام الواحد، یستهدف العرض الواحد 
ورشة عمل، یقوم األطفال من خاللها بإعادة تمثیل أجزاء أو مواقف من المسرحیة، 
بطریقتهم الخاصة، مع تلقي المساعدة من قبل الممثلین أنفسهم، یلي ذلك إجراء حوار
ونقاش بین المشاركین من األطفال والجمهور وبین المتخصصین في الطفولة حول 

) 15-8(وتستهدف العروض و ورشات العمل األطفال من سن...موضوعات تهم األطفال
مدارس ومؤسسات الطفولة في جمیع مناطق قطاع غزة والتركیز على المناطق السنة، من 
.ساعتینمدةعمل، ویستمر كل عرض وورشة همشةالفقیرة والم

ویتضمن المشروع خطة لبناء القدرات الفنیة، بهدف تنفیذ البرنامج بطریقة مهنیة، وتقدیم خدمات 
:ذات جودة عالیة للفئات المستفیدة، وتشتمل الخطة على ما یلي 
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.تصویر مستنداتةماكینوتجهیز المؤسسة بجهاز حاسوب وطابعة -
:األهداف

ى التدخل للمساهمة في التخفیف من معاناة األطفال، والمساهمة في إن البرنامج المقترح یهدف إل
تلبیة حاجاتهم، من خالل تقدیم برامج ثقافیة، وترفیهیة، ومساندة نفسیة باستخدام المسرح كوسیلة 

من خاللها عن أنفسهم بطریقة ل، كما أن المشروع یوفر بیئة مناسبة یعبر األطفامحببة لألطفال
باتجاه معالجة المشكالت النفسیة واالضطرابات السلوكیة ، والتكیف مع الظروف منظمة، كخطوة أولى 

.الحیاتیة التي یعیشونها

التنـفیـذ

:اختیار وتعیین الموظفین، وإعداد الوصف الوظیفي لھم

:تم تعیین الطاقم اإلداري والفني العامل في المشروع
مدیر ومنسق المشروع
سكرتاریة
محاسب
مخرج
تقني
4ممثلین
عامل
سائق

:تحدید أھم المشاكل التي یعاني منھا األطفال
، وتمخض عن تنفیذ كل ورشة نص 2008خالل العاممباشرة مع األطفالتم تنفیذ ورشتي عمل

.، تم تنفیذهمسرحي
:الورشة األولى

مركز تمكین المرأة والعائلة:مكان الورشة
2008إبریل 2األربعاء ، الموافق یوم :موعد الورشة 

.ًظھرا الثانیة والنصف بعدوحتى ًالثانیة عشر والنصف ظھرامن :وقت الورشة
.طفل43:عدد األطفال
.سنة 15-8من سن :سن األطفال 

، الكاتب، ومدیر المشروعمنشطین6:عدد المنشطین
.ائلةمنشطات من مركز تمكین المرأة والع3كذلك تم حضور عدد 
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:وصف الورشة 

 ناھض حنونة / بدایة  تم تقدیم فكرة عن الورشة  وموضوعھا من السید
وترفیھیةثم تم االنتقال إلى اللعب مع األطفال بألعاب درامیة وتركیزیة.
طلب من األطفال تحدید أھم المشاكل التي یعانون منھا
 یز على موضوع المشكلة مجموعات بقیادة منشط مع الترك5ثم تقسیم األطفال إلى
 ًتناول كل مجموعة لمشكلة واحدة من المشاكل التي حددوھا مسبقا والحدیث عنھا باستفاضة

.باستخدام الوسائل التوضیحیة
قیادة األطفال إلى ورقة عملھم وشرح ما كتب علیھا من أھم المشاكل.
 التوجیھ إلى تعبئة االستبیانات من قبل األطفال.
ألطفال تقدیم الضیافة ل.

وصف ورشة العمل

ًبدایة◌ ،ترفیھھم باستخدام الدراما لاللعب مع األطفالتم ً
مباشرحوار ونقاش

مجموعات 435،
تب النصمنشطین6بإشراف  . وكا

.باستفاضة من خالل الكتابة على اللوحات الورقیة، وتخلل الورشة فقرات للعب مع األطفال وتنشیطھم
االستبیانات على األطفالمن43عدد تم توزیعرشةوفي نھایة الو

.حتى نضمن أن یعبر كل طفل عما بداخلة دون التأثر بغیره من األطفال

:العمل وتحلیل االستبیانات نتائج ورشة
:تحلیل االستبیاناتالعمل وًھا األطفال بناء على نتائج ورشةأھم المشاكل التي یعاني من

.واأللفاظ الغیر مقبولة، واالستھزاء بالطفلداخل األسرة وفي المدرسةالضرب والقسوة)1
.التمییز بین األبناء داخل األسرة، وبین الطالب داخل المدرسةذكر عدد كبیر من األطفال مشكلة )2
).لردیئةنتیجة الظروف االقتصادیة ا(فقدان الحنان والعطف من قبل األھل والمجتمع )3
.، وعدم وجود نقاش بین الطفل ووالدیھ لمعرفة مشاكلھوخجلھم من الوالدینإھمال األطفال)4
.عدم تشجیع األطفال على الدراسة )5
.لذي یؤثر بشكل سلبي على األطفالالخالفات التي تنشأ بین الوالدین ، أو الطالق ، أو زواج األب  ا)6
الفقر، والملل، وعدم الحریة في : ال أسبابھا إلىالتسرب من المدرسة والتي أرجع األطفمشكلة)7

.المدرسة، وسوء المعاملة والتمییز
.ًالعقاب الجماعي من قبل األساتذة، وأحیانا في البیتمشكلة)8

:العنف إلى أرجع األطفال أسباب 
.في المدرسة لطالبالتمییز بین ا-
.الفقر یولد العنف -
تقارب المنازل من بعضھا -
.دارس تولد العنف السرقة في الم-
.الفشل یولد العنف -

:التمییز كما وضحھا األطفال أنواع
التمییز بین االبن البكر واألبناء اآلخرین-
التمییز بین الولد والبنت بشكل ملحوظ-
.یز أحد أفراد األسرة عن باقي إخوتھیتم-
).آخر العنقود ( تمیز المولود األخیر عن باقي أخوانة -
.ي المدرسة وتمیزه عن اآلخرینب فالطالبعضتفوق-

:أثار التمییز كما وضحھا األطفال 
.وانطوائھتغیر سلوك الطفل-
.دلع األطفال المتمیز وممكن أن یكون فاشل بسبب كثرة دلعھ-
.نمو العنف عند الطفل -
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.كره اإلخوة لبعضھم بسبب التمییز -
.كره الطفل للمدرسة بسبب التمییز بین الطالب -

:طفال عن موضوع المسرحیة التي یرغبون بمشاھدتھا ذكروا التاليعند سؤال األ

.معاملة اآلخرین
:وصیـــــات الت

( تتحدث عن التمییز ن أنھم بحاجة إلى مسرحیة یمن خالل نتائج التحلیل وحصر آراء األطفال تب
(

.من خالل الخط الرئیسي للمسرحیة وھو التمییزلسیئة المنتشرة وعادات ایجابیة، وتغیر األلفاظ  اقیم أخالقیة

:الثانیةالورشة 
مركز النشاط النسائي خان یونس:مكان الورشة

2008نوفمبر 6یوم الخمیس ، الموافق  :موعد الورشة 
.ًظھرا الثانیة والنصف بعدوحتى ًالثانیة عشر والنصف ظھرامن :وقت الورشة
.طفل40:عدد األطفال
.سنة 15-8من سن :سن األطفال 

منشطین2:عدد المنشطین
.ور كاتب النصكذلك تم حض

:وصف الورشة 
 بدایة  تم تقدیم فكرة عن الورشة  وموضوعھا.
وترفیھیةثم تم االنتقال إلى اللعب مع األطفال بألعاب درامیة وتركیزیة.
طلب من األطفال تحدید أھم المشاكل التي یعانون منھا
 لمشكلة مجموعات بقیادة منشط مع التركیز على موضوع ا2ثم تقسیم األطفال إلى
 ًمشكلة واحدة من المشاكل التي حددوھا مسبقا والحدیث عنھا باستفاضة تناول كل مجموعة

.باستخدام الوسائل التوضیحیة
 التوجیھ إلى تعبئة االستبیانات من قبل األطفال.
 تقدیم الضیافة لألطفال.

وصف ورشة العمل

ًبدایة◌ ،ھم ترفیھباستخدام الدراما لاللعب مع األطفالتم ً
مباشرحوار ونقاش

2إلى وطفلة طفل 40،
2 .

ّ
.وتنشیطھم

االستبیانات على األطفالمن40عدد تم توزیعوفي نھایة الورشة
.حتى نضمن أن یعبر كل طفل عما بداخلة دون التأثر بغیره من األطفال

:العمل وتحلیل االستبیانات نتائج ورشة
:العمل وتحلیل االستبیاناتًھا األطفال بناء على نتائج ورشةأھم المشاكل التي یعاني من

.داخل األسرة وفي المدرسةالضرب والقسوة)9
.والعطف من قبل األھل والمجتمعان فقدان الحن)10
.ضد األطفالاألطفالمن ممارسة العنف)11
.على الحوار والحدیث معھم، وفقدان الحنانطفال األھل لألعدم تشجیع )12
.مشكلة التسرب من المدرسة )13
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.والمدرسةمشكلة العقاب الجماعي في البیت)14
:وا التاليعند سؤال األطفال عن موضوع المسرحیة التي یرغبون بمشاھدتھا ذكر

لتعاون و الناس، الحب ا
واالتحادكیفیة استخدام الحوارو

.اآلخرین
:التوصیـــــات 

ی
)الخط الرئیسي للمسرحیة ( درسي   موال

.لسیئة المنتشرةلفاظ  اوعادات ایجابیة، وتغیر األ
:ةالمسرحیوصاختیار الكاتب المسرحي، وكتابة النص

ةوورش العمل التقییمیتبعد تحلیل أراء األطفال، ومناقشة نتائج االستبیانا
لوبة  حسب ط

.المواصفات والمخرجات للورشات التي تم تنفیذھا مع األطفال
:فكرة المسرحیة 

""""كیمو... كیمو """ بعنوان : النص األول 
.تحت الدراسة حتى بدایة العام المقبل""" الحقونا """ بعنوان : النص الثاني

:التنسیق

ؤمالالغوث الدولیة، و
.وزارة التربیة والتعلیم

: العروض المسرحیة

العاملـة فـي والمؤسـساتورشـة عمـل تتبـع العـروض فـي المـدارس 70عـرض مـسرحي و 70تم تنفیذ 
56,420المباشـرونوكان عـدد المـستفیدون، 2008خالل العام مجال الطفل في جمیع أنحاء القطاع 

من كال الجنسین
"كیمو..كیمو"ل بتواریخ عروض مسرحیة جدو

عدد المستفیدینعدد المستفیدین
اسم المدرسةالرقم

ذكورإناث
اسم المدرسةالرقم

ذكورإناث

0982مدرسة ذكور الرمال اإلعدادیة ب1401036اب للتنمیةدار الشب1
0881ذكور خانیونس اإلعدادیة ج2551537الكتلة العمالیة التقدمیة2
0347مدرسة صالح الدین االعدادیة ب2005038هیئة المجد التنمویة3
12000ا االعدادیة بمدرسة بنات جبالی2604039جمعیة رعایة الطالب الفلسطیني4
0640مدرسة ذكور الرمال اإلعدادیة أ250040الجمعیة الوطنیة لتأهیل المعاقین5
14000مدرسة بنات بیت الهیا اإلعدادیة300041جمعیة المغازي للتأهیل المجتمعي6
0700مدرسة ذكور جبالیا اإلعدادیة د350042جمعیة الكرمل الثقافیة7
12790مدرسة بنات جبالیا اإلعدادیة ج250043جمعیة التنمیة الثقافیة واالجتماعیة والصحیة8
11020مدرسة النصیرات االبتدائیة الجدیدة300044جمعیة دیر البلح لتأهیل المعاقین9

11300إلعدادیة أمدرسة بنات جبالیا ا350045مدرسة اإلمام الشافعي–جمعیة الزیتون للتدریب 10
12400مدرسة بنات جبالیا االبتدائیة الجدیدة860046النصیرات االبتدائیة المشتركة هـ11
01410مدرسة صالح الدین اإلعدادیة أ846047مدرسة بنات البریج اإلعدادیة ب12
12900البتدائیة المشتركة أمدرسة النصیرات ا915048مدرسة المغازي االبتدائیة المشتركة أ13
2000مدرسة الرمال االبتدائیة المشتركة093749مدرسة النصیرات االبتدائیة المشتركة ج14
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6770مدرسة الشاطئ المشتركة ب901050مدرسة بنات المغازي االبتدائیة ب15
0990بیت حانون اإلعدادیة أمدرسة  ذكور 798051مدرسة غزة االبتدائیة المشتركة ج16
12200مدرسة بنات بیت الهیا االبتدائیة060052مدرسة مصطفى حافظ االبتدائیة ب17
14000مدرسة بنات بیت حانون اإلعدادیة1350053مدرسة بنات رفح اإلعدادیة هـ18

5800ألساسیة الدنیامدرسة زید بن حارثة ا092054مدرسة مصطفى حافظ االبتدائیة أ19

0750مدرسة إسدود األساسیة977055مدرسة خانیونس المشتركة ب20

0870مدرسة الیرموك األساسیة ب950056مدرسة خانیونس المشتركة أ21

01003مدرسة الیرموك األساسیة أ0108857مدرسة ذكور دیرالبلح االبتدائیة ب22

01020مدرسة سلمان سلطان األساسیة ب098058بتدائیة أمدرسة البریج اال23

0770مدرسة سلمان سلطان األساسیة أ830059مدرسة البریج المشتركة ب24

01300مدرسة ذكور بیت الهیا االبتدائیة030060جمعیة اإلنماء الخیریة25

0524سة صرفند األساسیة العلیامدر096361مدرسة ذكور المغازي االبتدائیة أ26

0547مدرسة ذكور غزة الجدیدة االبتدائیة ج091962مدرسة ذكور المغازي االبتدائیة ب27

0445مدرسة الزهاوي األساسیة للبنین085063مدرسة خانیونس االبتدائیة المشتركة ج28

106مدرسة الرمال اإلعدادیة للبنات29
0560أسعد الصفطاوي األساسیة بمدرسة1064

0488مدرسة أنس بن مالك أ090065مدرسة البریج االبتدائیة المشتركة د30

100مدرسة بنات الشاطئ اإلعدادیة أ31
0500مدرسة اإلمام الشافعي األساسیة ب0066

0825مدرسة صالح الدین أ092067مدرسة ذكور الزیتون االعدادیة ب32

01000مدرسة الحریة األساسیة ب0101268أةمدرسة ذكور الزیتون اإلعدادی33

0980مدرسة بیت حانون المشتركة ب085869مدرسة ذكور جبالیا اإلعدادیة34

01075ذكور النصیرات االعدادیة د590070مدرسة بنات المأمونیة اإلعدادیة35

ذكوراناث المجموع
2645129969

56420مجموع الكلي للمستفیدین من كال الجنسین

56,420مجموع عدد المستفیدین اإلجمالي من األطفال من كال الجنسین 
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:ًثانیا

في قطاع غزةفتیان بین الوالتسامحتعزیز ثقافة الحوار : مشروع اسم ال

بتمویل من مبادرة الشراكة في الشرق األوسط 
مؤسسة اإلبداع الدولیةمن خالل

بسبب ، یشھد المجتمع الفلسطیني عامة
التسامح وتقبل اآلخرین وحل الخال

 ،
طاع ، نقص واضح في الخدمات المقدمة إلیھم

.غزة

، ،ن
،، والمحبة بین جمیع أفراد المجتمع

على متقدیم برنامج یقوم على دمج التعلیم والتوعیة بالتسلیة وبالمسرح
لعنف ً ، عن ا

ومن الفتیان والذین یعانون من حالة العنف الجاریة في مجتمعنا 
.لحوار وتوفیر بیئة آمنة إلجراء حوار بین مختلف األفرادفي القضایا المطروحة للنقاش وا

20

17–25012–200ه ، 20مدة العرض ، 
و،دقیقة40یلي كل عرض ، الجنوبیة والوسطى من قطاع غزة 

كما یلي كل عرض مسرحي مناقشة عامة حول ، على خشبة المسرح المشاركین نفیذھا من قبل  مشابھة یتم ت
.دقیقة ، ویدیر النقاش میسر للنقاش خبیر في المجال30موضوع العرض المسرحي لمدة 

:فيوالنتیجة المقصودة من ھذا المشروع أن یساھم

فات بطریقة بعیدة عن استخدام نشر ثقافة التسامح وتقبل اآلخر واحترام وجھات النظر المختلفة وحل الخال
.العنف كوسیلة لحل الخالفاتمالتقلیل من استخدا، وكذلك .العنف

ھذه العروضفتستھد

1-5000
.زدحمة والفقیرةز علي المناطق المعرض مسرحي في مناطق مختلفة من قطاع غزة والتركی) 20(

.من المجتمع المحلي بشكل غیر مباشر15000نشر ثقافة تقبل األخر وحل النزاعات لـ -2

مدرسة في وكالة الغوث ) 50(سرحیة والمشروع ، ونشرة عليیوثق الم) CD(نسخة ) 50(توزیع -3
وتقبل ن

.والتسامحاألخر
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التنـفیـذ

:اختیار وتعیین الموظفین، وإعداد الوصف الوظیفي لھم

:تم تعیین الطاقم اإلداري والفني العامل في المشروع
منسق المشروع
محاسب
مخرج
تقني
4ممثلین
میسر جلسات

:اختیار الكاتب المسرحي، وكتابة النص المسرحي
ف الكاتــب خالــد أبــو خمــاش كأستــشاري لكتابــة الــنص والــذي رســى علیــه العطــاء لكتابــة الــنص تــم تكلیــ

، وقـــد تــم كتابـــة نــص بعنـــوان )فكــرة الحـــوار والتــسامح بـــین الفتیــان(المواصـــفات، وحــسب المطلــوب
""". حكایتنا حكایة"""

: التنسیق
امج حقــوق االنــسان بوكالــة تــم التنــسیق لتنفیــذ العــروض وورشــات العمــل التــي تتبــع العــروض مــع برنــ

.الغوث الدولیة 

: العروض المسرحیة
ورشــة عمــل تتبــع العــروض فــي مــدارس وكالــة الغــوث الدولیــة 20عــرض مــسرحي و 20تــم تنفیــذ 

، 2008للمرحلة اإلعدادیـة لكـال الجنـسین فـي المنطقـة الوسـطى والجنوبیـة مـن قطـاع غـزة خـالل العـام 
من كال الجنسین17,528وكان عدد المستفیدون المباشرون

:التوثیق
ـــاج وطباعتهـــا  ـــم تـــصویر المـــسرحیة وعمـــل لهـــا مونت ـــى المؤســـسات CDنـــسخة 50ت وتوزیعهـــا عل

.والمدارس ، حتى یتم عرضها للطالب ومناقشة موضوعها 
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"حكایتنا حكایة"ول بتواریخ عروض مسرحیة جد

عدد المستفیدین
اسم المدرسة#

ذكورإناث
9900الشاطئ االعدادیة جبنات 01

8750بنات النصیرات االعدادیة ب02

8200بنات البریج اإلعدادیة أ03

12160بنات المغازي اإلعدادیة04

0898ذكور دیرالبلح اإلعدادیة ب05

0640ذكور المغازي اإلعدادیة أ06

12000بنات دیر البلح اإلعدادیة07

0820ت اإلعدادیة أذكور النصیرا08

0750ذكور البریج اإلعدادیة ب09

0860جةذكور غزة الجدیدة االعدادی10

12040األمل اإلعدادیة المشتركة11

7000بنات خانیونس اإلعدادیة الجدیدة12

0900ذكور خانیونس اإلعدادیة أ13

13500بنات رفح اإلعدادیة هـ14

10500اإلعدادیة جبنات خانیونس 15

0295ذكور رفح االعدادیة ب16

0500ذكور خانیونس اإلعدادیة ب17

9000بنات رفح اإلعدادیة ج18

5600بنات رفح اإلعدادیة ب19

01000ذكور رفح االعدادیة أ20

108656663المجموع

17528كلي للمستفیدین من كال الجنسینمجموع ال

والتسام:ًثانیا

17,528مجموع عدد المستفیدین اإلجمالي من األطفال من كال الجنسین 
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:ًثالثا

" القصة وما فیها " تقدیم عرض مسرحیة 

2007المسرحیة من انتاج بسمة للعام 
خیم صیفي في بلدیة عبسانعلى تقدیم عرض للمسرحیة من خالل مARDتم التعاقد مع 

الكبیرة

"القصة وما فیها"ول بتواریخ عروض مسرحیة جد

عدد المستفیدین
التاریخالیوممكان العرضالرقم

إنـاثذكــور

17/8/2008200200األحدالبلدیة الجدیدة عبسان الكبیرة1

400ن مجموع عدد المستفیدین اإلجمالي من األطفال من كال الجنسی
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بلــغ عــدد ) نبــر أو المــضطهدین مــسرح م( عــرض مــسرحي 73مــن خــالل تقــدیم "
، وهـذا نتـاج النـساءالمؤسـسات العاملـة مـع إمرأة فـي 4,745المستفیدین أكثر من 

"دوالیب" والثاني " الصباح رباح" األول ن بعنوان یعملین مسرحیتقدیم 

الثانيالفصل 
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2

م تم توقیـع اتفاقیـة بـین مؤسـسة بـسمة للثقافـة والفنـون ومؤسـسة إنقـاذ الطفـل 9/4/2008في تاریخ 
بالتعاون مع مؤسسة إنقاذ الطفل " التكامل والدعم النفسي والتمییز"لتنفیذ مشروع 

"دوالیب"ثانیة وال" الصباح رباح"مسرحیتین األولى هو تنفیذ المشروع * 

الصباح رباح –مسرحیة 

"مسرح مضطهدین"مسرحیة الصباح رباح:ًأوال

م  وأنهــت عروضــها یــوم 2008مــایو 22افتتحــت المــسرحیة أول عروضــها یــوم الخمــیس الموافــق 
ـــغ عـــدد المـــستفیدین . م2008أغـــسطس 14الخمـــیس الموافـــق  مـــستفید مـــن بیـــنهم 4436حیـــث بل

.ثإنا3340ذكور و 1096
ناقــشت المــسرحیة زوایــا عدیــدة مــن نــواحي الحیــاة األســریة التــي تعیــشها األســرة ومــا یواجــه األســرة 
الفلــسطینیة مــن ضــغوط ومــشاكل نتیجــة عــدم التفــاهم بــین أفــراد األســرة الواحــدة، النــاتج عــن عــدم 

الل االهتمـام فیمـا بیــنهم، وغیـاب الحــوار واسـتخدام األســالیب العنیفـة لوضــع الحلـول، وذلــك مـن خــ
مــشاهدة المــسرحیة وتبــدیل األدوار بــین الممثلــین والجمهــور مــن أجــل التغییــر وطــرح أفكــار وحلــول 

عـرض فـي مدینـة 67للمواقف التي لم یكونـوا راضـین عنهـا فـي العـرض المـسرحي حیـث تـم تنفیـذ 
.غزة وشمال قطاع غزة

.م2008الجدول التالي یوضح العروض التي تم تنفیذها لهذه المسرحیة خالل سنة 

عدد المستفیدینعدد المستفیدین
اسم المدرسةالرقم

إناثذكور
اسم المدرسةالرقم

إناثذكور

040جمعیة الطاهر06535مؤسسة النجدة االجتماعیة1

060جمعیة الفالح391436مؤسسة حنین2

050بیت أم شادي311737جمعیة الهالل األحمر3

2045مركز الساحل372338لهالل األحمرجمعیة ا4

3347مؤسسة حنین353539جمعیة الهالل األحمر5

055الزیتون-نادي شموع05040جمعیة مبرة الرحمة6

3911مؤسسة حنین05041جمعیة مبرة الرحمة7

070الزیتون-نادي شموع04542جمعیة مبرة الرحمة8

450الزیتون-نادي شموع04843برة الرحمةجمعیة م9
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1060مدرسة بیت حانون الثانویة للبنات06644جمعیة مبرة الرحمة10

2865جمعیة غسان كنفاني255045جمعیة الطاهر11

2230جمعیة األوفیاء الخیریة155046جمعیة الطاهر12

2924وفیاء الخیریةجمعیة األ285047جمعیة الطاهر13

060نادي شموع الزیتون205048جمعیة الطاهر14

4020نادي شموع الزیتون125049جمعیة الطاهر15

1457جمعیة روافد305150دار الهدى16

058جمعیة روافد155051دار الهدى17

063جمعیة شرق غزة155052دار الهدى18

059جمعیة شرق غزة255053لهدىدار ا19

064جمعیة شرق غزة355054دار الهدى20

055جمعیة شرق غزة56555مركز صحة المرأة21

1570جمعیة شرق غزة03056دار الهدى22

140جمعیة شرق غزة07057عزبة عبد ربه 23

051جمعیة شباب الصبرة153558مؤسسة حنین24

630جمعیة شباب الصبرة204359مركز أجیال التطویر25

880مركز صحة المرأة205060مركز أجیال التطویر26

560جمعیة الزیتون للتدریب55861مركز أجیال التطویر27

2038جمعیة شباب الصبرة65462مركز أجیال التطویر28

7056جمعیة الزیتون للتدریب 156363مركز أجیال التطویر29

3056جمعیة الزیتون للتدریب566064جمعیة العطاء 30

4515جمعیة شباب الصبرة 134065عزبة عبد ربه 31

754جمعیة الزیتون للتدریب157066عزبة عبد ربه 32

0200مدرسة اإلمام الشافعي04067جمعیة العطاء33

2035جمعیة الطاهر34

اناثذكور المجموع
10963340

4436المجموع الكلي

4,436مجموع عدد المستفیدین اإلجمالي من األطفال من كال الجنسین 
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دوالیب–مسرحیة 

"مسرح مضطهدین"مسرحیة دوالیب :  ًثانیا

م وأنهـــت عروضـــها یـــوم 2008یونیـــو 21ول عروضـــها یـــوم الـــسبت الموافـــق افتتحـــت المـــسرحیة أ
مـستفید مـن بیـنهم 387م وقد بلغ عدد المستفیدین لتلك المسرحیة 2008یولیو 1الثالثاء الموافق 

.إناث181ذكور و206
وتــسلط األب علــى أبنــاءه ) الولــد والبنــت(حیــث ناقــشت المــسرحیة موضــوع تمییــز األب بــین أبنــاءه 

ًزوجته أیضا، وفرض رأیه على جمیع أفراد أسرته مما أدى إلى تفكك األسرة، حیـث أن هـذا وعلى
الموضــوع یعــاني منــه معظــم األســر الفلــسطینیة ومــن خــالل عرضــنا للمــسرحیة حاولنــا وبمــشاركة 

.عروض لهذه المسرحیة6حیث تم تنفیذ . الجمهور وضع الحلول النسبیة لهذه القضیة
.لتي تم تنفیذهاالعروض االجدول یوضح

المستفیدین
مكان العرضالرقم

إناثذكور
3550جمعیة دار الهدى1

4050جمعیة دار الهدى2

2826مؤسسة النجدة3

4520مؤسسة حنین4

327مؤسسة حنین5

2628مؤسسة النجدة6

اناثذكور المجموع
206181

387مجموع الكليال

387مجموع عدد المستفیدین اإلجمالي من األطفال من كال الجنسین 
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بلــغ عــدد المــستفیدین ) ســینما األطفــال ( عــرض فیــدیو 61مــن خــالل تقــدیم " 
نـسین فـي المـدارس والمؤسـسات العاملـة مـع طفـل مـن كـال الج5,871أكثر من 
.األطفال

ثالثالالفصل 
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:ًأوال

أنشطة ثقافیة وترفیهیة ومساندة نفسیة بإستخدام مسرح الجوال: اسم المشروع 

مشروع المؤسسات األھلیة الفلسطینیة الثالث
الدولي من خالل مؤسسة التعاونبتمویل من البنك 

NDCوإدارة مركز تطویر المؤسسات األھلیة الفلسطینیة 

)2009–2008( مدة تنفیذ المشروع عامین 
)المناطق المهمشة والفقیرة منها ( جمیع المناطق بقطاع غزة: مكان تنفیذ المشروع 

: ملخص المشروع
هذا المشروع إلى التصدي لهذه المشكلة، إن مؤسسة بسمة للثقافة والفنون تسعي من خالل

واستثمار النجاح الذي حققته من خالل المشاریع السابقة، والخبرة التي تراكمت لدیها، والمصداقیة 
والعالقات الجیدة التي نسجتها مع العدید من المؤسسات التربویة والثقافیة ذات العالقة بالطفل في 

من حدة الظروف القاسیة التي یمر بها األطفال، وللترفیه وذلك للمساهمة في التخفیف . قطاع غزة
شكالت السلوكیة التي حل المالمساهمة في عنهم، والتقلیل من الضغوطات النفسیة التي یعیشونها، و

:ستمر لمدة عامینت2عدد وتقوم فكرة المشروع على تقدیم برامج یتعرضون لها،  

: البرنامج الثاني-
، )فیدیو برجكتور) (سینما األطفال(ترة تنفیذ المشروع من خالل عرض خالل ف) 120(تقدیم 

یستمر العرض الواحد لمدة ًعرض سنویا) 60(بواقع یلي العرض ورشة نقاش مع األطفال،
ًعاما، بالتنسیق مع ) 15-8(طفل وطفلة من الفئة العمریة ) 50(ساعتین، ویستهدف 

المناطق المهشمة والفقیرة من قطاع مدارس الوكالة والمؤسسات العاملة مع األطفال في
البیئة، النظافة، الصحة : غزة، بهدف رفع الوعي لدیهم حول موضوعات ثقافیة وتربویة، مثل

ًالعامة، مبادئ الدیمقراطیة والحوار واحترام اآلخر، والمفاهیم األساسیة في حل النزاعات بعیدا 
.عن العنف

:األهداف
تدخل للمساهمة في التخفیف من معاناة األطفال، والمساهمة في إن البرنامج المقترح یهدف إلى ال

تلبیة حاجاتهم، من خالل تقدیم برامج ثقافیة، وترفیهیة، ومساندة نفسیة باستخدام المسرح كوسیلة 
من خاللها عن أنفسهم بطریقة ل، كما أن المشروع یوفر بیئة مناسبة یعبر األطفامحببة لألطفال

اه معالجة المشكالت النفسیة واالضطرابات السلوكیة ، والتكیف مع الظروف منظمة، كخطوة أولى باتج
.الحیاتیة التي یعیشونها

:أفالم العروضاختیار 
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. بدل من ساعتیندقیقة 45مدةالدب وعمل مونتاج للفیلم تم اختیار فیلم األخ
:فیلمفكرة ال

ُویعنــي بعنــصر ، لحقــد والكراهیــةوالبعــد عــن ا، یعــالج قــضیة التــسامح والحــب، أخالقــيمقــصة الفــیل
كمــا تتــضمن عنــصر التــشویق وهــو فــیلم كرتــون ، الحادثــة مــع التركیــز علــى الشخــصیة والعواطــف

وشخصیات القصة خیالیة لكنها ممكنـة ومحتملـة فـي حـدود الموقـف الـذي ، ناطق بالعربیة، خیالي
یـع أطفـال العـالم وفـي والخیـال لـه جاذبیـة عالیـة كـي یفهمهـا وینـسجم بهـا جم، وضعتهم فیه القصة

.أعمار مختلفة 
وكــل ، وتجمــع قــصة الفــیلم بــین ثالثــة أخــوة عرافــة مــع مجموعــة مــن الدببــة التــي تعــیش فــي الغابــة

ًفیه األنوار یمنح البشر منهجا في ، فترشدهم العرافة إلى مكان، منهم یبحث عن الهدوء والطمأنینة
ًعلما أن ) كیناي(ر الحب لتمنحه لألخ األصغر فتأتي العرافة ومعها شعا، الحیاة لیسیر بال خوف

واألوســـط ، شـــعار الهدایـــة) ســـیكاي(حیـــث مـــنح لـــألخ األكبـــر ، هـــذا الـــشعار ال یمـــنح إال للبـــالغین
.شعار الحكمة) دیناي(

، وتتــوالى األحــداث لتكــشف عــن مخلوقــات أخــرى دون البــشر تریــد أن تحظــى بالهــدوء والطمأنینــة
وتنظر لنفسها بأنها مظلومة لكثرة مـا تعرضـت لـه مـن ، الغابةحیث مجموعة من الدببة تعیش في

.مما أفقدها أمنها وطمأنینتها.. مطاردة الصیادین البشر وحرابهم
أهم القیم التربویة المستفادة من قصة الفیلم:
.الحب وأهمیة نشره بین جمیع المخلوقات-1
.التسامح والبعد عن الحقد والكراهیة-2
.إلى جوانب الخیر في جمیع المخلوقاتوالنظر ، احترام اآلخرین-3
.ودراسة كل خطوة بحكمة قبل أن نقوم بها، الصبر والتأني وعدم التسرع في إطالق األحكام-4

:التنسیق
االنـسان تم التنسیق والتعاون لتنفیذ العروض وورشـات العمـل التـي تتبـع العـروض مـع برنـامج حقـوق 

.األطفال مباشرةسسات العاملة مع المؤوبوكالة الغوث الدولیة، 
: المنفذةالعروض 

عرض فیدیو في المدارس والمؤسسات العاملة فـي مجـال الطفـل فـي جمیـع أنحـاء القطـاع 61تم تنفیذ 
من كال الجنسین5,871، وعدد المستفیدون المباشرون2008خالل العام 

"فیلم األخ الدب" ل بتواریخ عروض سینما األطفال جدو
عدد المستفیدینالمستفیدینعدد

اسم المدرسةالرقم
إناثذكور

اسم المدرسةالرقم
إناثذكور

043مركز تمكین المرأة 020032"ج"النصیرات االبتدائیة المشتركة 01

0120بنات بیت الهیا االبتدائیة016033"هـ"النصیرات االبتدائیة المشتركة 02

1000ذكور بیت الهیا االبتدائیة017034"ب"بنات النصیرات اإلعدادیة 03

0110خلیفة بن زاید015035"أ"بنات النصیرات اإلعدادیة 04
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045مركز تمكین المرأة والعائلة018036النصیرات االبتدائیة الجدیدة05

093"ج"الزیتون االبتدائیة المشتركة70037"ج"ذكور النصیرات اإلعدادیة 06

980"ب"ذكور الفالح اإلعدادیة 120038"ب"ذكور النصیرات االبتدائیة 07

890"أ"ذكور الفالح االعدادیة 018039"أ"بنات الشاطئ اإلعدادیة 08

046"ب"الزیتون االبتدائیة المشتركة 015040"د"مدرسة بنات جبالیا االبتدائیة 09

046"أ"الزیتون االبتدائیة المشتركة 015041"ب"بتدائیة مدرسة بنات جبالیا اال10

1200"د،ج"ذكور الشاطئ االبتدائیة 48042"أ"ذكور الرمال اإلعدادیة 11

0130"هـ"الشاطئ االبتدائیة المشتركة 45043"ب"ةذكور الرمال اإلعدادی12

0130"أ"االبتدائیة المشتركة الشاطئ010044"أ"بنات جبالیا اإلعدادیة 13

1000"ب"ذكور الزیتون اإلعدادیة 015045"أ"بنات جبالیا االبتدائیة 14

1100"أ"ذكور الزیتون اإلعدادیة 55046"أ"ذكور الشاطئ االبتدائیة 15

090بنات الرمال االبتدائیة40047"ب"ذكور الشاطئ االبتدائیة 16

090ةبنات الرمال اإلعدادی100048بالیا االبتدائیة األیوبیةذكور ج17

2428اللجنة الشعبیة لالجئین85049"ج"ذكور جبالیا االبتدائیة 18

4530مكتب األشبال والزهرات128050"هـ"ذكور جبالیا اإلعدادیة 19

0110لتأهیل المعاقینجمعیة دیر البلح 95051"أ"ذكور جبالیا اإلعدادیة 20

1100جمعیة دیر البلح لتأهیل المعاقین08552"و"النصیرات االبتدائیة المشتركة 21

1450مدرسة هاشم بن عبد مناف09053"أ"النصیرات االبتدائیة المشتركة 22

090مدرسة هاشم بن عبد مناف012054بنات بیت حانون اإلعدادیة23

3515جمعیة مكة011055"ب"حانون االبتدائیة المشتركة بیت24

2020هیئة المجد التنمویة08456"ج"بیت حانون االبتدائیة المشتركة 25

250هیئة المجد التنمویة78057"أ"ذكور بیت حانون اإلعدادیة 26

045جمعیة طموح104058"ج"ذكور بیت حانون اإلعدادیة 27

2015جمعیة طموح08359بنات بیت الهیا اإلعدادیة28

049مركز تمكین المرأة والعائلة011460بنات بیت الهیا الجدیدة29

036منتدى شارك95061" ج"ذكور جبالیا اإلعدادیة 30

1100ابن رشد اإلعدادیة31

22143657المجموع

5871المجمع الكلي

5,871مجموع عدد المستفیدین اإلجمالي من األطفال من كال الجنسین 
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التـدریب علـى مهـارات إداریـة خـالل من 2008شاب وفتاة للعام 186تم استفادة " 
.ة ، المتدربین ضمن طاقم الجمعیة ، والطاقم المتطوع ، والمجتمع المحليوفنی

رابعالالفصل 
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1

الشباب ومواجهة العنف األسري: مشروع 

برنامج المبادرة المدنیة_ مكتب المبادرات التنمویة: جهة التمویل

دف المــــشروع إلــــى تعزیــــز ثقافــــة الحــــوار والتــــسامح دون اســــتخدام العنــــف، كمــــا ویهــــدف إلــــى تفعیــــل یهــــ
المؤسـسات المحلیــة وتعزیـز دورهــا، وتــوفیر منبـر للــشباب یعبــروا مـن خاللــه عــن آرائهـم وتطــویر قــدراتهم 

ین ورشـات عمـل للـشباب مـن الجنـسین اللـذ5الفنیة عامة والمسرحیة بوجه الخصوص، من خـالل تنفیـذ 
منـاطق 5مؤسـسات متواجـدة بــ 5ًعاما، تعقد هذه الورشـات بالتعـاون مـع 25_ 18تتراوح أعمارهم من 

شــاب وشــابة بواقــع 75ًســاعات یومیــا وتــستهدف 6أیــام بواقــع 5مــن قطــاع غــزة، وتــستمر الورشــة لمــدة 
قـضیة العنـف مشارك ومشاركة في كل ورشة، یتم تدریبهم على تكنیك المسرح الستخدامة في ابـراز 15

رشــة سكتــشات صــغیرة لكــل ورشــة مــن خــالل التــدریب، یــتم عرضــها فــي نهایــة كــل و3األســري، وانتــاج 
وفـتح آفــاق جدیـدة للتعامــل مــع سكتش مــع مجموعــة العمـل للتطــویر بحـضور أخــصائي نفـسي لمناقــشة الـ

:وتضمنت كل ورشة ما یلي. ظاهرة العنف األسري

: الیوم األول والثاني
.حول المسرح لتحسین قدراتهم وتمكنهم من االرتجال والتفكیر اإلبداعيتم تقدیم شرح

:الیوم الثالث والرابع
تكنیكــــات المجموعــــات یقـــوم الــــشباب بممارســـة 3التـــدریب العملـــي، مــــن خـــالل تقــــسیم المـــشاركین إلـــى 

10دة ٕوالنظریات التي تم تعلمها، وانتاج إسكتشهات مسرحیة حول العنف األسري، وتستمر المسرحیة م

.دقائق
: الیوم الخامس

ٕات المـــسرحیة التـــي قـــام المـــشاركون بإنتاجهـــا أمـــام المجموعـــة األكبـــر، واجـــراء تـــم فیـــه عـــرض اإلسكتـــش
.مناقشة حول مضمون هذه المسرحیات بمساعدة الخبیر النفسي

:عقدت الورشات في األماكن التالیة

5/8/2008وحتى تـاریخ 31/7/2008ت بتاریخ النصیرات بدأ–بالتعاون مع مؤسسة فكرة : الورشة األولى

.مستفید من كال الجنسین18بلغ عدد المستفدین 
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ــة وحتــى 10/8/2008غــزة بــدأت بتــاریخ –بالتعــاون مــع مركــز معلومــات واتــصاالت المــرأة : الورشــة الثانی
.مستفید من كال الجنسین15بلغ عدد المستفدین 14/8/2008تاریخ 

وحتى 16/8/2008رفح بدأت بتاریخ –اون مع مركز األمل لتأهیل المعاقین بالتع: الورشة الثالثة
.مستفید من كال الجنسین14وبلغ عدد المستفیدین 20/8/2008تاریخ 

وحتى 21/8/2008بیت حانون بدأت بتاریخ –بالتعاون مع جمعیة العطاء الخیریة :الورشة الرابعة
. مستفید من كال الجنسین16وبلغ عدد المستفدین 26/8/2008تاریخ 

وحتى 26/8/2008خانیونس بدأت بتاریخ –بالتعاون مع جمعیة اإلنسان التنمویة :الورشة الخامسة
.مستفید من كال الجنسین16وبلغ عدد المستفدین 31/8/2008تاریخ 

79من كال الجنسین الشبابمجموع عدد المستفیدین اإلجمالي من 

2


:تأهیل معلمي اللغة اإلنجلیزیة مدربین دراما: مشروع 

م تـم توقیـع اتفاقیـة بـین األمیدیـست وجمعیـة بـسمة للثقافـة والفنـون لتنفیـذ 2008یولیو 15في 
األمیدیـست، أسالیب الدراما لمعلمي اللغة االنجلیزیـة العـاملین فـياستخدامدورة تدریبیة حول

.ودورة في الفن التشكیلي
تدریب مدربین دراماورشة1.1
ـــدریب ًســـاعات یومیـــا، لمـــدة ثالثـــة أیـــام7ســـاعة تدریبیـــة بواقـــع 21:عـــدد ســـاعات الت

م2008یولیو2یونیه،30+29بتاریخ
معلمي اللغة االنجلیزیة العاملین في مركز األمیدیستمن 20عدد :الفئة المستهدفة.
مؤسسة األمیدیست بغزة:د الدورةمكان عق.
مــن المــدربین المــؤهلین وذوي الخبــرة التــابعین 2مــن قبــل عــدد تــم تنفیــذ التــدریب:المــدرب

.لجمعیة بسمة للثقافة والفنون
ٕتطـــویر قـــدرات المعلمـــین واكـــسابهم مهـــارات اســـتخدام الـــدراما فـــي : الهـــدف مـــن التـــدریب

.التدریس والعمل مع األطفال



32

200832بسمة للثقافة والفنون - التقریر اإلداري 

مـن معلمـي اللغـة االنجلیزیـة الـذین یعملـون فـي 20تعزیز قـدرات عـدد :ةاألهداف الخاص
األمیدیست، من الجنسین 

فــــي التــــدریس والعمــــل مــــع تزویــــد المتــــدربین بالمهــــارات واألســــالیب الدرامیــــة الســــتخدامها -
.التربویة في التدریسأحد األسالیب األطفال باعتبارها 

الطرق والتقنیات التدریبیة:
لتــدریب علــى أســلوب المــشاركة، واالعتمــاد علــى الخبــرات المتراكمــة لــدى المتــدربین اعتمــد ا

:على جزئینواشتمل التدریب ، وتعمیمه، وذلك من خالل مجموعة من التقنیات التدریبیة
حــــوار ونقــــاش وعــــصف ذهنــــي، وشــــرح ألهمیــــة الــــدراما : (جانــــب نظــــري:الجــــزء األول- 

).مكن استخدامها من قبل المعلمین في التدریسواألسالیب المختلفة والالمحدودة التي ی
تمـارین وألعـاب تـستخدم فـي مجـال التـدریب : (جانب تطبیقـي، وقـد تـضمن:الجزء الثاني- 

لكــسر الحــاجز وتعزیــز الثقــة لــدى المــشاركین وفــتح آفــاق واســعة لعنــصر الخیــال مــن أجــل 
.استخدام كل ما یتاح للشخص من عناصر مادیة أو معنویة

من التدریب تم التركیز على مسرحة المناهج، وتقـدیمها بأسـلوب درامـي لثالثوفي الیوم ا
ًبعیدا عن أسلوب المحاضرة، وتم تعزیز أسالیب االرتجال، وكیفیة نسج قـصة مـن الخیـال 

.، وتطویرها لتنمیة الخیال واالرتجال والعمل بروح الجماعةعوالالواق
ات في التدریب/ تقییم المشاركین:

المتدربین إیجابیة حیث أجمع المشاركون والمشاركات من خالل التقییمات تیماكانت تقی
الیومیة والنهائیة على أهمیة موضوعات التدریب، وعبروا عن رضاهم عن أسلوب وطریقة 

. التدریب من قبل المدرب
مالحظات المدربین:

لتــــدریب، وقــــد ًكــــان التــــدریب موفقــــا، وكانــــت المجموعــــة ممیــــزة ولــــدیها الدافعیــــة والحــــافز ل
فقـــد تمكـــن المتـــدربون مـــن . ونعتقـــد أن الهـــدف مـــن التـــدریب قـــد تحقـــق.  شـــاركت بفاعلیـــة

.ٕالمشاركة الفعالة في النقاش واثراءه
كمـــا تـــم بنـــاء الثقـــة وتعزیـــز العالقـــة بـــین المـــشاركین فیمـــا بیـــنهم، وتعزیـــز اقتنـــاعهم بفائـــدة 

.لیم لألطفالاستخدام أسلوب الدراما كأحد األسالیب األساسیة في التع

20من كال الجنسین الشبابمجموع عدد المستفیدین اإلجمالي من 
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فن التشكیليةورش1.2

:الفئة المستهدفة
یولیــو 6ألمیدیــست، فــي تــل الــسلطان، بتــاریختــابع لمخــیم ة فــن التــشكیلي بتــم تنفیــذ ورشــ

وزعین علـى مـ. عـام14-11بـین للفئة المـستهدفةم 2008یولیو24حتى ستمرم وا2008
.طالب77عدد المستفیدین حیثخمس فصول 

:وصف النشاط
ّتم تنفیذ العدید من األنشطة المختلفة مع الطلبة، ابتداء بتعلیمهم نظریة األلوان، والفـرق مـا 

.بین األلوان الحارة واأللوان الباردة، ومزج األلوان
ّین اعتمـــادا علـــى الظـــل ّعلـــى رســـم لوحـــات فنیـــة كبیـــرة، والتـــدریب علـــى طـــرق التلـــووالعمـــل ً
ّومـن ثمـة قـام الطلبـة الكتـل المرسـومة داخـل العمـل الفنـي،وكذلك توزیع العناصـر و. والنور

ٕبتلوین عدة لوحات، وانشاء لوحات أخرى من رسوماتهم وتطبیق نظریات األلوان علیها ّ.
د ّتم انجـاز عـدد مـن المجـسمات الفنیـة المـصنوعة مـن خامـات مـستهلكة ومهملـة، ومـن مـوا

ٕبیئیة، مثل الكرتون وعیدان األیسكریم، وقطع البالستیك، التي تم مزجها واعادة اسـتخدامها 
.في تصنیع مجسمات السفن

ّمجموعــات عمــل داخــل الفــصل الواحــد، لتطبیــق النــشاطات المختلفــة تــم تقــسیم الطلبــة إلــى
.داخل الفصل بشكل جماعي

ّلفـن التـشكیلي، ألن المخـیم مكـرس كان من المالحظ تفاعل الطلبـة االیجـابي داخـل غـرف ا ّ ّ
وكانـت روح ،ًوصـناعة المجـسمات جیـدإاقبال الطلبة على التلـوین والرسـموللطلبة األوائل، 

المشاركة االیجابیة خالل تقسیم المجموعـات قویـة، وتخلـل ذلـك نـوع مـن التنـافس االیجـابي 
.لدى الطلبة، الذي أدى إلى زیادة في عدد اللوحات المنجزة

77وع عدد المستفیدین اإلجمالي من األطفال من كال الجنسین مجم
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التدریب والتأهیل للموظیفین والمتطوعین

التدریب والتأهیل
ضمن مشروع لتشغیل الخریجین والقائم علیـة مؤسـسة فـارس العـرب للتنمیـة واألعمـال الخیریـة فقـد 

ین الجـدد، تیمـاء عمـر الدحـدوح، هبـه مـن الخـریج4قامت جمعیة بسمة للثقافـة والفنـون باسـتیعاب 
أشــهر، مــن بدایــة یولیــو 3جمــال حنونــة، نعیمــة مــصطفى أبــو عجــوة وفلــسطین أحمــد صــافي فتــرة 

م عملت الجمعیة على تدریب الخریجـات حـسب تخصـصاتهم 2008م وحتى نهایة سبتمبر 2008
ســـاعة لكـــل 360یـــوم لكـــل متدربـــة بواقـــع 60اإلداریــة حیـــث تـــم التـــدریب العملـــي للخریجـــات مـــدة 

.متدربة تیماء الدحدوح، هبة حنونة، نعیمة أبو عجوة، فلسطین صافي

علــى " ألفــت حــسن ســالمة حــسونة"قــررت جمعیــة بــسمة للثقافــة والفنــون تــدریب المحاســبة الجدیــدة 
مهـــارات برنـــامج األصـــیل فـــي المحاســـبة وتقویتهـــا فـــي التعامـــل معـــه، وعلیـــه تـــم االســـتعانة بـــأمین 

سـاعات 3أیـام بواقـع 10عاهد الدحدوح، لتدریبها فـي مقـر الجمعیـة مـدة / سیدصندوق الجمعیة ال
ًیومیـــا، علـــى تعـــدیل تـــصنیف الحـــسابات، تـــصنیف وجـــرد أصـــول الجمعیـــة، كیفیـــة إدخـــال ســـندات 
الصرف والقبض، كیفیة إعداد مـذكرة تـسویة البنـك، كیفیـة إدخـال فـواتیر المـصاریف، كیفیـة إعـداد 

.إدخال الشیكاتكیفیة صرفكشف الرواتب، و

برنامج العمل التطوعي
تــساهم جمعیــة بــسمة للثقافــة والفنــون بغــزة فــي االرتقــاء بالمــستوى التعلیمــي وخدمــة الطلبــة .1

رواء حنونـة، (الدارسین في الكلیات والجامعات حیث قامت الجمعیة باستیعاب الطـالبتین 
ص إدارة وأتمتـة مكاتـب كلیـة مجتمـع العلـوم المهنیـة والتطبیقیـة تخـص) فلسطین أبو الفحم

م وحتـــــــــى 1/6/2008ســـــــــاعة بـــــــــدأت بتـــــــــاریخ 182، لمـــــــــدة شـــــــــهر بواقـــــــــع "ســـــــــكرتاریا"
القیــام باألعمــال : م وقـد عملــت الجمعیــة علـى تــدریب الطــالبتین علـى األتــي30/6/2008

ـــة مقتطفـــات عـــن  ـــاریر وصـــیاغتها، أرشـــفة وطباعـــة الرســـائل، كتاب ـــة، طباعـــة التق المكتبی
األعمال السابقة للجمعیة

ًساهمت باستیعاب كال من المتطوعین منى الریس، ألفت حسونة، لمدة شهر بواقع بـدأت .2
شـــهور 6نونـــة لمـــدة م، والمتطوعـــة رواء ح31/1/2008م وحتـــى 1/1/2008مـــن تـــاریخ 
، )المحاسـبة، الــسكرتاریا(ًكــال حـسب تخصـصه ، م 30/6/2008حتـى تـاریخ بدأیـة العـام 

.شاریع الجمعیةحیث تم استیعاب المتطوعین للعمل ضمن م
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الباب الثالث
التقییم
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الجمعیةتقییم عمل 

امالتقییم الع:

اإلداریـة وقـد نفـذت حـسب الخطـة الزمنیـة الجمعیـةبـرامج وأن نـشاطات جمعیةیرى مجلس إدارة ال
2008سیة للعـام وما تم من تعـدیل علیهـا حـسب المـستجدات الـسیابل وفاقت التوقعات، ، المالیةو

مــن إجمــالي نقــاط اإلنجــاز % 85إلــى % 75وتــم إنجــاز نقــاط اإلنجــاز بهــا بنــسبة تتــراوح مــا بــین 
:بالخطط اإلداریة

من حیث الوقت المستغرق في تنفیذ الجمعیةیوجد هنالك توازن في تقییم منهجیة األداء ألعضاء 
البـرامج التـي وداء في جمیع النشاطات المهام باإلضافة إلى التكلفة حیث تم تطبیق مثلث قیاس األ

.بتنفیذهاالجمعیةقامت 

التقییم اإلداري:

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

رامجاألعضاء في تنفیذ البكبر عدد ممكن من مشاركة استهداف أ.
تم تطویر وتنمیة مهارات الطاقم اإلداري والفني بالجمعیة.
 ،د من الشرائح كالطالب والمرأة والمؤسساتوخدمة مزیتنویع وتوسیع البرامج.
 ع مصادر التمویل الذاتي والخارجيتوسیع وتنویتم.
 للتطویر نب تحتاج جواوما زال هناك تطویر وتنمیة البنیة المؤسساتیة لبسمة تم.
 االنتساب لشبكاتNGOsمحلیة.
 جمعیــة بــسمة للثقافــة القطــاع بمــشاركة فــي الحقــل الثقــافي فــي اهتمــام المؤســسات العاملــة

.ةالعصریة الفلسطینیالثقافیة صیاغة مجموعة من البرامج التي تحاكي القضایا والفنون في 
ًوبین برامجها العملیة داخلیا بین أعضاء أن توائم بین االحتیاجات الفعلیة الجمعیةاستطاعت

.بین الجمعیات المماثلةوالجمعیةًخارجیا بین والجمعیة،

التقییم الفعلي:
 85إلى %75نسبة نجاح البرامج الخاصة بالمؤسسة%
 87نسبة المشاركة المجتمعیة تمثل ما نسبته%
 انسیابیة في العمل اإلداري ویوجد سهولة
 المنظمات الغیر حكومیةوع المؤسسات تواصل موتصال اقوة.


	ÊÞÑíÑ ãÄÓÓÉ ÇÏÇÑí 2008.pdf

