
 1 2018ثسوخ للثقبفخ والفٌىى  -قرَر اإلدارٌ الز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 هـ0441

 م8104



 2 2018ثسوخ للثقبفخ والفٌىى  -قرَر اإلدارٌ الز

 

 

 

 شكر وتقدير

 

تتقدـ جمعية بسمة لمثقافة والفنوف بمجمس ادارتيا وجميع عاممييا بالشكر والتقدير لكؿ مف ساىـ في تمويؿ 
 بالذكر منيـ ما يأتي:وتطوير عمؿ الجمعية ونخص 

- Schmidt Family Foundation تحسيف قدرة يذ مشروع "عمى المنحة التي تقدـ بيا لصالح تنف
 (.CRS، بالشراكة مع االغاثة الكاثوليكية )األطفاؿ في قطاع غزة عمى التكيؼ مف خالؿ الفف اإلبداعي"

تعزيز دمج األشخاص ذوي عمى المنحة التي تقدـ بيا لصالح تنفيذ مشروع " مؤسسة دياكونيا/ ناد -
 ".اإلعاقة في المجتمع باستخداـ المسرح

- MIPE تي تقدـ بيا لصالح تنفيذ مشروع "رفع الوعي وبناء القدرات السياسية لمشباب في عمى المنحة ال
 .IREXقطاع غزة"، بالشراكة مع 

عمى المنحة التي تقدـ بيا لصالح  8104منحة القطان لمفنون األدائية  –مؤسسة عبد المحسن القطان  -
 ".ي الراحؿ سعد اهلل ونوسانتاج عمؿ مسرحي إلحدى النصوص المسرحية لمكاتب السور تنفيذ مشروع "

 

 

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

 

 

 

          مجمس ادارة الجمعية
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 تقديم
 

اـ: ىػذه الجمعيػة منػذ عػ، انطمقػت مسػيرة طينيانطالقًا مف مسئولياتنا الوطنية واإلنسانية تجاه أبناء شعبنا الفمس
لتعمػػػؿ فػػػي مجػػػاؿ الثقافػػػة والفنػػػوف والػػػدعـ النفسػػػي االجتمػػػاعي لاطفػػػاؿ والشػػػباب والنسػػػاء بمػػػا فػػػييـ  (،1994)

الػػذي ال زاؿ ، ليػػذا المجتمػػعاألشػػخاص ذوي االعاقػػة فػػي جميػػع منػػاطؽ قطػػاع غػػزة، مستشػػعرًة الحاجػػة الممحػػة 
 مف ويالت االحتالؿ والحصار واألزمات المتالحقة. يعاني

 
 ، بمػػاليػػذا الشػػعبوس مػػممشػػي   مػػف أجػػؿ انجػػاز طيمػػة عػػاـ كامػػؿممنػػا نػػوف عافػػة والفيػػة بسػػمة لمثقإننػػا فػػي جمع

توفر لدينا مف وسائؿ متاحة، ووفؽ إمكانياتنا الذاتية التي ال تنكسر برغـ الكثير مف العقبػات التػي تمػس عمػؿ 
 الجمعيات عمومًا كونيا جزءًا مف ىذا الشعب العظيـ.

 
ف كػؿ مػف بػذؿ جيػدًا أو قػدـ ، شػاكري(2018)كـ موجزًا عف عمؿ الجمعية خالؿ عػاـ يسرني أف أقدـ بيف يديو 

فػي الجمعيػة وكػذلؾ العػامميف ، ىذا العاـالنجاح ىذا العمؿ ونخص بالذكر منيـ الجيات التي مولت  مساعدة،
والتقػػدير الػػى  كمػػا ال يفػػوتني أف أتقػػدـ بالشػػكر قامػػت بتنفيػػذ ىػػذا العمػػؿ،والػػذيف يمثمػػوف الركيػػزة األساسػػية التػػي 

وأعضػػاء مجمػػس االدارة كػػٌؿ باسػػمو وصػػفتو، مباركػػًا ليػػـ ىػػذا االنجػػاز الكبيػػر الػػذي  أعضػػاء الجمعيػػة العموميػػة
ياكـ خير الجزاء سائميف المولى عز وجؿ  صنعو تضافر جيودىـ بنية مخمصة وعزيمة ال تنضب، أف يجزينا وا 

 وأف يجعؿ ذلؾ في ميزاف حسناتكـ يـو القيامة.
 
 

 أحمد السماك                                                           
 رئيس مجمس االدارة                                                           
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 قائمة المحتويات
 

 رقم الصفحة المحتوى
 :نبذة عن الجمعية

 6 لمحة عف الجمعية، الرؤية، الرسالة
 7 معيةأىداؼ الج

 9-8 الييكؿ التنظيمي لجمعية بسمة لمثقافة والفنوف
 :الموارد البشرية

بيانات الجمعية العمومية، بيانتات مجمس االدارة، بيانات العامميف في كافة مقرات ومشاريع 
 الجمعية، عضوية الجمعية في االتحادات أو الشبكات أو االئتالفات

10 

 11 البنكية تبيانات الحسابا
ؿ توضيحي ومختصر بأسماء المشاريع التي نفذت خالؿ ىذا العاـ ووصؼ ألنشطة المشروع جدو 

 والمستفيديف مف كؿ نشاط
12-13 

 :المشاريع
 18-14 مشروع "تحسيف قدرة األطفاؿ في قطاع غزة عمى التكيؼ مف خالؿ الفف اإلبداعي". أواًل:
 20-18 تمع بإستخداـ المسرح".مشروع "تعزيز دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في المج ثانيا:
 30-21 ".رفع الوعي وبناء القدرات السياسية لمشباب في قطاع غزة"مشروع  ثالثًا:
مشروع "انتاج عمؿ مسرحي إلحدى النصوص المسرحية لمكاتب السوري الراحؿ سعد اهلل  رابعًا:
 ".ونوس

30-32 

 التدريب
 40-34 تأىيؿ وتدريب طاقـ الجمعية

 41 الخاتمة -طوعيفالتأىيؿ لممت
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 لمحة عن الجمعية:
 

، وحصمت عمى شيادة تسجيؿ مف وزارة ، في محافظة غزة1994تأسست جمعية بسمة لمثقافة والفنوف في عاـ 
لتعمؿ في مجاؿ الثقافة والفنوف والدعـ النفسي االجتماعي  7591، تحت رقـ 27/9/2006الداخمية بتاريخ: 

المسرح والتوعية فنوف باالضافة الى مجاؿ ، اء بما فييـ األشخاص ذوي االعاقةلاطفاؿ والشباب والنس
منتخب مف جمعية أعضاء، و  7دير الجمعية مجمس إدارة مكوف مف والتدريب في جميع مناطؽ قطاع غزة، وي

 أعواـ. 3، لمدة 21/8/2016بتاريخ  عضو، 21عمومية مكونة مف 
 

 الرؤية:
 
 

رائدة بدعـ الحوار والديمقراطية والتسامح وتعزيز الصحة النفسية ومعالجة المشاكؿ بسمة جمعية ثقافية 
 المجتمعية.

 

 الرسالة:
 

 

 مة لمثقافة والفنوف لترسيخ مبادئ المجتمع الفمسطيني وتنشيط الحركة الثقافية مف خالؿ:تسعى جمعية بس
 نشر الثقافة والفنوف -

 االجتماعية لاطفاؿ والنساءتوفير مقومات الصحة النفسية  -

 معالجة القضايا المجتمعية مف خالؿ الفف والثقافة -

 نشر ثقافة الحوار والديمقراطية والتسامح -
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 أىداف الجمعية:
 

المساىمة في البناء والتطوير الثقافي والتربوي واالجتماعي ورعاية الطفولة والشباب وتنمية قدراتيـ،  .1
 واالىتماـ بشئوف المرآة وقضاياىا وابرازىا، االىتماـ بالتعميـ والوعي الحضاري.

مقراطية، وغرس المبادئ زيادة وعي المواطنيف وتثقيفيـ مف أجؿ تعميؽ الممارسات والمسمكيات الدي .2
 القويمة وروح القانوف.

تفعيؿ الحركة المسرحية، لما لممسرح مف دور فّعاؿ في عممية البناء والديمقراطية والتغيير والتطّور  .3
 االجتماعي.

تخصيص جزء ىاـ مف العمؿ المسرحي لمطفؿ، ييتـ بمشاكمو االجتماعية والنفسية والثقافية  .4
 والترفييية.

 تطوير المشيد الثقافي كأداة تشخيصية وعالجية داعمة لمسيرة بناء وتطوير المجتمع.تفعيؿ وتنمية و  .5

فتح قنوات اتصاؿ وعالقات مع مسرحييف ومثقفيف عرب وغيرىـ، والتواصؿ مع الفعاليات المسرحية  .6
 مؤسسات ذات العالقة بالثقافة والفف المسرحي.المحمية والعربية والدولية، ومع 

 الحفاظ عمى حقو ضمف القوانيف الدولية وأسوة بأطفاؿ العالـ.تعزيز مكانة الطفؿ و  .7

المساىمة في تطوير وبناء قدرات قيادات مجتمعية شابة تعمؿ عمى ممارسة دورىا االيجابي في  .8
 عمميات البناء والتنمية.

تفعيؿ االىتماـ بالثقافة والفكر داخؿ المجتمع الفمسطيني مف خالؿ ندوات وورشات عمؿ، إلثارة  .9
 ارات والنقاشات حوؿ القضايا الفكرية والمشاكؿ االجتماعية والنفسية وغيرىا.الحو 

االىتماـ بالتراث والموروث الثقافي والحضاري لممجتمع الفمسطيني، ونسج عالقة سوّية بيف االنساف  .10
 والمعرفة.
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 الييكل التنظيمي لجمعية بسمة لمثقافة والفنون

 أعضاء مجمس االدارة:
 

 أحمد عبد اهلل محمد السماؾمجمس االدارة: رئيس 
 عاـ 46 العمر:

 متزوج الحالة االجتماعية:
 4 عدد األوالد:

 ماجستير ادارة صحية: المؤىل العممي
 حتى اآلف 1999مدرس مادة األحياء مف عاـ  الخبرات العممية:
 مدرس في مدرسة سمماف سطاف الثانوية لمبنيف الوظيفة الحالية:

 

 عمي محمد يونس برغوثمس االدارة: نائب رئيس مج
 عاـ 44 العمر:

 متزوج الحالة االجتماعية:
 3 عدد األوالد:

دارة األزمات: المؤىل العممي  ماجستير في العالقات العامة وا 
ناشػػط فػػي مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني ومسػػاعد باحػػث قسػػـ دراسػػات  الخبرررات العمميررة:

 .مريكية بالقاىرةاليجرة القسرية وشئوف الالجئيف بالجامعة األ
 محاضر في جامعة األقصى )عالقات عامة( الوظيفة الحالية:

 

 أمين الصندوق: آسر ارميح ابراىيم ارحيم
 عاـ 47 العمر:

 متزوج لحالة االجتماعية:ا
 7 عدد األوالد:

 1995غزة عاـ  -بكالوريوس تربة رياضيات مف جامعة األقصى المؤىل العممي:
 في مجاؿ التدريسعاـ  13 الخبرات العممية:
 مدرس حكومة في مدرسة أسعد الصفطاوي الوظيفة الحالية:

 

 عال أحمد ابراىيم المصريأمين السر: 
 عاـ 36 العمر:

 متزوجة الحالة االجتماعية:
 4 عدد األوالد:

  الجامعة االسالمية -بكالوريوس خدمة اجتماعية المؤىل العممي:
 ع المدنيناشط في مؤسسات المجتم الخبرات العممية:

 ربة منزؿ الوظيفة الحالية:
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 حنان توفيق محمود قويدرعضو مجمي ادارة: 
 عاـ 23 العمر:

 جةمتزو  الحالة االجتماعية:
 ال يوجد عدد األوالد:

 جامعة األزىر -بكالوريوس تكنولوجيا المعمومات المؤىل العممي:
 جتماعيدعـ نفسي ا -ناشطة في مؤسسات المجتمع المدني الخبرات العممية:
 منزؿ ربة الوظيفة الحالية:

 

 بيية مصباح محمود صباحعضو مجمس ادارة: 
 عاـ 36 العمر:

 ةمتزوج الحالة االجتماعية:
 3 عدد األوالد:

 الجامعة االسالمية -ماجستير ادارة أعماؿ المؤىل العممي:
 2010ناشطة في مؤسسات المجتمع المدني منذ : الخبرات العممية

 محاضرة في جامعة األقصى الوظيفة الحالية:
 

 حسام عبد الكريم أحمد المدىونعضو مجمس ادارة: 
 عاـ 50 العمر:

 متزوج الحالة االجتماعية:
 1 عدد األوالد:

 بكالوريوس ادارة المؤىل العممي:
 ناشط في مؤسسات المجتمع المدني، وفناف مسرحي الخبرات العممية:
 اً في مؤسسة مع منسقة مشاريع الوظيفة الحالية:

 
 الييكل التنظيمي لجمعية بسمة لمثقافة والفنون

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

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

D8%A9  
 
 
 
 
 
 

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

عدد طمبات 
االنتساب 

الجدد خالل 
 العام

عدد الطمبات 
التي تنطبق 
عمييا كل 
 الشروط

طمبات 
االنتساب 
الجديدة 

 الموافق عمييا

المرفوضة رغم 
انطباق 

 الشروط عمييا

اجمالي 
 أعضاء

الجمعية 
 العمومية

عدد االعضاء 
 المسددين

تاريخ آخر 
 نسبة الحضور اجتماع عادي

6 6 6 0 54 21 11/4/2018 71% 

 :بيانات مجمس االدارة -

 الجوال اسم الرئيس تاريخ االنتياء تاريخ االعتماد تاريخ آخر انتخابات العدد

7 21/8/2016 
9/10/2016 

 تعديؿ االعتماد
17/1/2017 

 0599993363 حمد عبد اهلل محمد السماؾأ 21/8/2019

 بيانات العاممين في كافة مقرات ومشاريع الجمعية:  -

 البيان
مثبت أو 
 تطوع إعارة عقد مؤقت عقد دائم

ة بطال
 اإلجمالي بطالة أىمية حكومية

 88 0 0 61 - 27 0 عدد الموظفين الفنيين
 19 3 0 0 - 15 1 عدد الموظفين االداريين

 107 3 0 61 - 42 1 االجمالي

 عضوية الجمعية في االتحادات أو الشبكات أو االئتالفات: -

 اسم االتحاد أو الشبكة أو االئتالف م

نوع االتحاد أو 
الشبكة أو االئتالف 
)محمي، إقميمي، 

 دولي(

نوع العضوية 
 )شرفية، رسمية(

عنوان االتحاد أو 
 بكة أو االئتالفالش

تاريخ االنضمام الى 
االتحاد أو الشبكة أو 

 االئتالف

مؤسسة أناليند األورومتوسطية  1
 لمحوار بيف الثقافات

 2005 االسكندرية رسمية دولي

شبكة المنظمات األىمية  2
 الفمسطينية

 رسمية محمي
 -الرماؿ -غزة

 قرب عايدية
2008 

 رسمية يمحم االتحاد العاـ لممراكز الثقافية 3
 -الرماؿ -غزة

خمؼ المركز 
 الثقافي الفرنسي

2008 

مبادرة الشراكة الشرؽ األوسطية/  4
 ميبي

 رسمية دولي
القنصمية  -القدس

 األمريكية
2009 

5 
ائتالؼ مؤسسات شبكة 

المدافعيف عف حقوؽ االنساف 
 الفمسطينية )مساواة(

 رسمية محمي
برج  -غزة
الطابؽ  -الجالء

4 
2016 
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 سابات البنكية:بيانات الح -

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

 فرعي دوالر 660001977668 القاىرة عماف 01
رفع الوعي وبناء القدرات السياسية 

 لمشباب في قطاع غزة
 IREXبالشراكة مع 
 MEPIوبتمويؿ 

 فرعي دوالر 660001978187 القاىرة عماف 02
وي تعزيز دمج األشخاص ذ

اإلعاقة في المجتمع باستخداـ 
 المسرح

 مؤسسة دياكونيا/ ناد

 فرعي شيقؿ 660001997831 القاىرة عماف 03
تحسيف قدرة األطفاؿ في قطاع 
غزة عمى التكيؼ مف خالؿ الفف 

 اإلبداعي

 Schmidtبدعـ مف 

Family 

Foundation 
وبالشراكة مع خدمات 
االغاثة الكاثولوكية 

CRS 

 فرعي دوالر 660003450341 القاىرة عماف 04
إنتاج عمؿ مسرحي إلحدى 
النصوص المسرحية لمكاتب 
 السوري الراحؿ سعد اهلل ونوس

بدعـ مف مؤسسة عبد 
منحة  -المحسف القطاف

القطاف لمفنوف األدائية 
2018 

 جمعية جمعية رئيسي دوالر 660001977423 القاىرة عماف 05

 جمعية جمعية يرئيس شيقؿ 660001997904 القاىرة عماف 06
 رواتب جمعية فرعي شيقؿ 660001997874 القاىرة عماف 07
 جمعية جمعية فرعي يورو 660003053105 القاىرة عماف 08
 جمعية جمعية توفير شيقؿ 660002374676 القاىرة عماف 09
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 اسم المشروع/ نوع نشاط المشروع/ المستفيدين

 نىع النشاط الونفر اسن الوشسوع
 عدد الوستفيدين

 إناث ذكىز

تحسيف قدرة األطفاؿ في 
قطاع غزة عمى التكيؼ مف 

 خالؿ الفف اإلبداعي

تدريب مجموعة مف معممات رياض األطفاؿ 
 عمى صناعة وتحريؾ الدمى ذات الفـ الكبير

0 12 

تدريب عدد مف مربيات األطفاؿ عمى كيفية 
 14 0 اعداد نص مسرحي

تيار نص مسرحي بعنواف "كيمو بطؿ خارؽ" اخ
عرض مسرحي "مسرح دمى"  70وتنفيذ عدد 

بالتعاوف مع المراكز الصديقة لمطفؿ في قطاع 
 غزة 

1067 1319 

تعزيز دمج األشخاص ذوي 
اإلعاقة في المجتمع باستخداـ 

 المسرح

اختيار نص مسرحي بعنواف "أروح لميف" وتنفيذ 
ع عرض مسرحي بالتعاوف م 15عدد 

المؤسسات األىمية العاممة مع األشخاص ذوي 
 اإلعاقة.

584 967 

تشكيؿ مجموعة الدعـ الذاتي )مرايا( وتدريبيـ 
مبادرات تسمط  3عمى صناعة الدمى وتنفيذ 

الضوء عمى قضايا تساعد عمى تعزيز دمج 
 األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع

850 700 

" تدريب منتسبي وحدة الدعـ الذاتي "مرايا
عمى االستراتيجية الوطنية لمضغط 
والمناصرة لمنظمات األشخاص ذوي 

 اإلعاقة في فمسطيف.

4 9 

رفع الوعي وبناء القدرات 
 السياسية لمشباب في قطاع غزة

عمؿ دراسة حوؿ واقع الشباب الفمسطيني 
لمتعرؼ عمى أفضؿ الطرؽ لمقاربة 
المجاالت التي أظيرت مستويات 

ف واالنتخابات منخفضة مف تسجيؿ الناخبي
 لمسنوات الماضية

80 70 

شاب/ة لممشاركة في برنامج  25اختيار 
تدريبي حوؿ "االنتخابات وحقوؽ اإلنساف، 
 ميارات الحوار والقيادة، ميارات المسرح".

18 7 

شاب/ة، مف الذيف تمقوا  10اختيار عدد 
التدريب حوؿ "االنتخابات وحقوؽ 

وتنفيذ  اإلنساف، ميارات الحوار والقيادة"
ورشة تثقيفية حوؿ "االنتخابات  75عدد 

وحقوؽ اإلنساف" في جميع محافظات 
 القطاع

1388 2257 

دورات تدريبية حوؿ  5تنفيذ عدد 
"االنتخابات وحقوؽ اإلنساف" في جميع 

 محافظات قطاع غزة
52 50 
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تنفيذ حممة توعية عامة حوؿ المشاركة 
سية لمشباب مستيدفة، تستند إلى السيا

نتائج الدراسة التي أجريت في اطار 
 الدراسة وتتضمف األتي:

محطات اذاعية عمى راديو  5بث  -
 القدس

 لوحات بمبورد 9نشر  -

300000 200000 

بوستر في قاعات التدريب  2000نشر 
 توزع لممؤسسات الشريكة

1000 1000 

بريشور حوؿ أنشطة  5000توزيع 
 المشروع

2500 2500 

 30 25 حدث لوسائؿ التواصؿ االجتماعي

 3 2 رسـ جداريات في محافظات قطاع غزة
تنفيذ مؤتمر شبكة الشباب الفمسطيني 

PYN 
57 17 

ممثميف مف الذيف تمقوا  5اختيار عدد 
تدريب حوؿ "ميارات المسرح" وتدريبيـ 
عمى نص مسرحي يسمط الضوء عمى 

اسية لشباب قضية انحصار المشاركة السي
عرض  30قطاع غزة، ومف ثـ تقديـ عدد 

مسرحي يتبع كؿ عرض ورشة عمؿ، 
 بالتعاوف مع المؤسسات األىمية 

953 1362 

لقاءات تدريبية لمقيادات  10اجراء عدد 
 الشابة المنتسبة لممجموعات الشبابية

118 37 

إنتاج عمؿ مسرحي إلحدى 
لمسرحية لمكاتب النصوص ا

 السوري الراحؿ سعد اهلل ونوس"

اختيار نص مسرحي بعنواف "الممؾ ىو 
الممؾ" لمكاتب السوري الراحؿ سعد اهلل 
ونوس، ثـ اعداده وتكييفو بما يتالءـ مع 

 15الجميور الفمسطيني، ثـ تقديـ عدد 
عرض مسرحي بالتعاوف مع المؤسسات 
 ةوالجامعات والمراكز الثقافية في قطاع غز 

1661 1354 

 800314 001015 الوجوىع

 188123 8104الوجوىع الكلي للوستفيدين 
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 المشاريع
 أواًل:

 تحسين قدرة األطفال في قطاع غزة عمى التكيف من خالل الفن اإلبداعياسم المشروع : 
 

 CRS الكاثوليكية ع اإلغاثة وبالشراكة م Schmidt Family Foundationبدعـ مف 
 

  م.2018سجزوجر  30دزً  2017دَسوجر  1هي هدة الوشسوع6 
 

 2018سجزوجر  30دزً  2018ٌَبَر  1هي  فتسة التقسيس6 
 

 نبرة عن الوشسوع6

الؿ الفػػف وقعػػت جمعيػػة بسػػمة لمثقافػػة والفنػػوف اتفاقيػػة لتنفيػػذ مشػػروع بعنػػواف "تحسػػيف قػػدرة األطفػػاؿ فػػي قطػػاع غػػزة عمػػى التكيػػؼ مػػف خػػ
، والذي يتضػمف تػدريب مجموعػة مػف CRSوبالشراكة مع اإلغاثة الكاثوليكية  Schmidt Family Foundationاإلبداعي" بدعـ مف 

معممات رياض األطفػاؿ عمػى صػناعة وتحريػؾ الػدمى ذات الفػـ الكبيػر لتوسػيع اسػتخداـ الفنػوف اإلبداعيػة، ليقومػوا بػدورىـ بمناقشػة ىػذا 
ي الروضػػات الخاصػػة بيػػـ كمػػا يػػتـ تػػدريبيـ عمػػى كيفيػػة كتابػػة نػػص مسػػرحي، كمػػا يتضػػمف اختيػػار نػػص مسػػرحي العمػػؿ مػػع أطفػػاليـ فػػ

ييدؼ إلى الثقة بالنفس لدى األطفاؿ و التعامؿ بيف األقراف و ثقافة الحوار ولالعنؼ و مساعدة األطفاؿ في حؿ المشػكالت الشخصػية 
ف مػع المراكػػز الصػػديقة لمطفػػؿ فػي قطػػاع غػػزة، يمػػي كػؿ عػػرض ورشػػة عمػػؿ عػػرض مسػػرحي بالتعػػاو  70والتغمػب عمييػػا. ومػػف ثػػـ تقػديـ 

 لمنزاع. تناقش الرسائؿ األساسية لتعزيز ثقة األطفاؿ بأنفسيـ وتعزيز عالقاتيـ االيجابية مع أقرانيـ والحؿ السممي
 

  هدف الوشسوع6

اإليجابيػة والتعامػؿ مػع ضػغوطاتيـ ومشػاكميـ بطػرؽ ييدؼ المشروع إلى تعزيز ثقة األطفاؿ بأنفسيـ والمشػاركة والتعبيػر عػف مشػاعرىـ 
 صحيحة وفعالة.

 
 األنشطة المنفذة:

 :تدريب صناعة الدمىأواًل:  
يتضمف ىذا النشاط تدريب مجموعة مف معممات رياض األطفاؿ عمى صناعة وتحريؾ الػدمى ذات الفػـ الكبيػر لتوسػيع اسػتخداـ الفنػوف 

العمؿ مع أطفاليـ في الروضات الخاصة بيـ، كما يتـ تدريبيـ عمػى كيفيػة كتابػة نػص مسػرحي، اإلبداعية، ليقوموا بدورىـ بمناقشة ىذا 
مربيػػة مػػف مربيػػات  12مػػف ريػػاض األطفػػاؿ المتواجػػدة فػػي محػػافظتي غػػزة والوسػػطى، وتػػـ اختيػػار عػػدد  6حيػػث تػػـ التنسػػيؽ مػػع عػػدد 

 األطفاؿ بواقع مربيتيف لكؿ روضة،. كما ىو موضح بالجدوؿ التالي:
 

 المربيات/ المتدربات اسم الروضة المربيات/ المتدربات الروضةاسم 

 روضة البيت الفمسطيني
 نسريف محمد سالمة

 روضة األمؿ
 أسماء خالد الموح

 أالء فايؽ شتيوي نداء سميماف النباىيف

 روضة العودة النموذجية
 نياؿ فضؿ خريس

 روضة الخير واإلبداع
 سالي سمير أبو غنيمة

 وساـ عدناف حمس  اسماعيؿأريج عبد اهلل

 روضة أحباب اهلل
 رضا أحمد جودة

 joy kindergartenروضة 
 ناىدة عبد السالـ حنونة

 ميا منصور الجمالي فايزة سمير السنوار
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 الهدف هن التدزيب

 .ييدؼ التدريب إلى تزويد المشاركيف بالميارات والقدرات عمى تنفيذ أنشطة مسرحية في رياضيـ بشكؿ مستقؿ
 حيث تم العمل عمى ما يمي:ـ، 2018يناير  17حتى  14استمر التدريب مدة أربعة أياـ، ستة ساعات يوميًا، في الفترة مف 

 اليوم األول:
 تعارؼ المشاركيف مع بعضيـ، وتعريفيـ بمسرح الدمى ذات الفـ الكبير، وعمى المواد واألدوات التي ستستخدـ في التصنيع -

 فـ الكبيرعمؿ ستنباط لمدمى ذات ال -

 العمؿ عمى كيفية قص االسفنج ولصقو، وعمؿ المساف والرأس واليديف والجسـ لمدمية -

 اليوم الثاني:
 تركيب أجزاء الدمية ولصقيا ببعضيا وتكوينيا بالكامؿ -

 العمؿ عمى األيدي لمدمية وايجاد حركتيا بالسيخ الحديد -

 جب والرموشالعمؿ عمى عيوف الدمية ولصقيا في المكاف المناسب مع الحوا -

 اليوم الثالث:
 كيفية بناء الشعر لمدمية مف الصوؼ ولصقة بالدمية بأشكاؿ مختمفة -

كيفيػػة التالعػػب فػػي الدميػػة لعمػػؿ منيػػا شخصػػيات مثػػؿ ذكػػر أـ أنثػػى، العمػػر كبيػػر أـ صػػغير مػػف خػػالؿ اضػػافة أشػػياء عمػػى  -
 الوجو

 تجييز المالبس والعمؿ عمى أف تكوف الدمية جاىزة -

 اليوم الرابع:
 يف الطاقـ المشارؾ في التدريب عمى كيفية تحريؾ الدمية والتعامؿ معيا.تمر  -

 

 .ثانيًا: التدريب عمى كيفية اعداد نص مسرحي
مشاركة مف مربيات األطفاؿ عمى كيفية اعداد نص مسرحي بقيادة كؿ مف المدربة/ جيياف أبو الشيف والمدربة/  14تـ تدريب عدد 

 ـ،2018ابريؿ  30وحتى  24اعات يوميًا، في الفترة مف س 3أياـ، بواقع  6شذا عمياف، مدة 
 

 رابعًا: العروض المسرحية.
عػػرض مسػػرحي )مسػرح دمػػى( بعنػػواف "كيمػػو بطػؿ خػػارؽ"، فػػي المراكػػز الصػديقة لمطفػػؿ فػػي قطػػاع غػزة، يتبػػع كػػؿ عػػرض  74تػـ تنفيػػذ 

 ـ اإليجابية مع أقرانيـ، والحؿ السممي لمنزاع.ورشة عمؿ تناقش الرسائؿ األساسية لتعزيز ثقة األطفاؿ بأنفسيـ وتعزيز عالقاتي
 

 نبذة عن المسرحية:
تتحدث قصة المسرحية عف طفؿ اسمو كيمو، يعاني مف مشاكؿ الوالديف واضطيادىـ لو وعدـ تفيميػـ الحتياجاتػو، لػذلؾ كيمػو ًمتنمػرًا، 

تحػػدث قصػة فػػي المدرسػة تكشػػؼ أف كيمػو لػػيس وىػو دائمػًا يتعامػػؿ بعنػؼ مػػع اآلخػريف، وأيضػػًا يتعامػؿ بشػػكؿ سػي  مػع زمالئػػو، ولكػف 
 شيء وعنده المقدرة عمى فصؿ أشياء ال يتوقعيا اآلخريف.

 

: كؿ مف الفناف محمد المصري، يوسؼ أبو الخير، سامي الدعادلو والفناف تمثيل الُمخرج الفمسطيني ناىض حنونة، المسرحية اخراج
 عبد الفتاح شحادة. إعداد نص:رعي، ابراىيـ المسا ىندسة الصوت والموسيقى:محمود المصري، 

 

   أهداف الوسسحيت6
 الثقة بالنفس لدى األطفاؿ -

 التعامؿ بيف األقراف -

 ثقافة الحوار والالعنؼ -

 مساعدة األطفاؿ في حؿ المشكالت الشخصية والتغمب عمييا -
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 واليكم جدول تفصيمي بالعروض التي نفذت ليذه المسرحية وأعداد المستفيدين
 

 مكان التنفيذ المنطقة ساعة العرض التاريخ اليوم #
 نالمستفيدي

 من األطفال
 إناث ذكور

01 
 28/7/2018 السبت

9:00 
 السىاردخ

 6 17 هٌطقخ السىاردخ -هركس فرح

 20 2 هٌطقخ السىاردخ -هركس فرح 12:00 02

03 
 29/7/2018 األحد

9:00 
 الجركخ

 13 9 هٌطقخ الجركخ -هركس فرح
 13 9 هٌطقخ الجركخ -هركس فرح 12:00 04
05 

 30/7/2018 االثنيف
9:00 

 السىاردخ
 21 6 هٌطقخ السىاردخ -هركس فرح

 0 22 هٌطقخ السىاردخ -هركس فرح 12:00 06
07 

 31/7/2018 الثالثاء
9:00 

 وادٌ السلقب
 0 27 هٌطقخ وادٌ السلقب -هركس فرح

 2 13 هٌطقخ وادٌ السلقب -هركس فرح 12:00 08
09 

 1/8/2018 األربعاء
9:00 

 السىاردخ
 12 7 هٌطقخ السىاردخ -هركس فرح

 29 15 هٌطقخ السىاردخ -هركس فرح 12:00 10
11 

 2/8/2018 الخميس
9:00 

 الوغبزٌ
 25 7 هٌطقخ الوغبزٌ -هركس فرح

 27 22 هٌطقخ الوغبزٌ -هركس فرح 12:00 12
13 

 4/8/2018 السبت
9:00 

 الجركخ
 14 8 هٌطقخ الجركخ -رحهركس ف

 19 12 هٌطقخ الجركخ -هركس فرح 12:00 14
15 

 5/8/2018 األحد
9:00 

 الوغبزٌ
 25 6 هٌطقخ الوغبزٌ -هركس فرح

 37 23 هٌطقخ الوغبزٌ -هركس فرح 12:00 16
17 

 6/8/2018 االثنيف
9:00 

 وادٌ السلقب
 24 1 هٌطقخ وادٌ السلقب -هركس فرح

 19 3 هٌطقخ وادٌ السلقب -فرح هركس 12:00 18
19 

 7/8/2018 الثالثاء
9:00 

 الجركخ
 18 11 هٌطقخ الجركخ -هركس فرح

 22 10 هٌطقخ الجركخ -هركس فرح 12:00 20
21 

 8/8/2018 األربعاء
9:00 

 الوغبزٌ
 23 11 هٌطقخ الوغبزٌ -هركس فرح

 24 19 هٌطقخ الوغبزٌ -هركس فرح 12:00 22
23 

 11/8/2018 السبت
9:00 

 الجركخ

 37 11 ًبدٌ خذهبد دَر الجلخ
 16 14 ًبدٌ خذهبد دَر الجلخ 10:00 24
 24 9 ًبدٌ خذهبد دَر الجلخ 11:15 25
26 

 12/8/2018 األحد
9:00 

 الوغبزٌ
 29 8 ًبدٌ األقصً

 20 9 ًبدٌ األقصً 11:30 27
28 

 15/8/2018 األربعاء
9:00 

 السىاردخ

 18 12 ولًًبدٌ الخطىح األ
 20 0 ًبدٌ الخطىح األولً 10:30 29
 12 18 ًبدٌ الخطىح األولً 12:00 30
31 

 16/8/2018 الخميس
9:00 

 وادٌ السلقب
 10 21 وادٌ السلقب -هركس فرح

 12 10 وادٌ السلقب -هركس فرح 11:30 32
33 

 18/8/2018 السبت
9:00 

 السرقبء
 29 1 هٌطقخ السرقبء -هركس فرح

 12 11 هٌطقخ السرقبء -هركس فرح 10:30 34
35 

 19/8/2018 األحد
9:00 

 السرقبء
 10 12 هٌطقخ السرقبء -هركس فرح

 13 12 هٌطقخ السرقبء -هركس فرح 11:00 36
 20 1 هٌطقخ السرقبء -هركس فرح السرقبء 9:00 26/8/2018 األحد 37
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 مكان التنفيذ المنطقة ساعة العرض التاريخ اليوم #
 نالمستفيدي

 من األطفال
 إناث ذكور

 0 18 هٌطقخ السرقبء -هركس فرح 11:00 38
39 

 27/8/2018 الثنيفا
9:00 

 الصذبثخ
 12 17 هٌطقخ الصذبثخ -هركس فرح

 14 13 هٌطقخ الصذبثخ -هركس فرح 11:00 40
41 

 28/8/2018 الثالثاء
9:00 

 الصذبثخ
 7 20 هٌطقخ الصذبثخ -هركس فرح

 18 4 هٌطقخ الصذبثخ -هركس فرح 11:00 42
 35 20 هطعن السالم / أثى دصُرح هطعن السالم 2:00 43
44 

 29/8/2018 االربعاء
9:30 

 السرقبء
 8 13 هٌطقخ السرقبء -هركس فرح

 13 10 هٌطقخ السرقبء -هركس فرح 12:30 45
46 

 30/8/2018 الخميس
9:30 

 السرقبء
 2 21 هٌطقخ السرقبء -هركس فرح         

 28 7 هٌطقخ السرقبء -هركس فرح 12:30 47
48 

 1/9/2018 السبت
9:00 

 ذبثخالص
 16 7 هٌطقخ الصذبثخ -هركس فرح        

 19 13 هٌطقخ الصذبثخ -هركس فرح 1:00 49
50 

 2/9/2018 األحد
9:00 

 الشعف
 9 19 هٌطقخ الشعف -هركس فرح

 5 12 هٌطقخ الشعف -هركس فرح 1:00 51
52 

 3/9/2018 االثنيف
9:00 

 الشعف
 9 18 هٌطقخ الشعف -هركس فرح

 2 19 هٌطقخ الشعف -فرحهركس  1:00 53
54 

 4/9/2018 الثالثاء
9:00 

 الشعف
 25 0 هٌطقخ الشعف -هركس فرح

 30 19 هٌطقخ الشعف -هركس فرح 1:00 55
56 

 5/9/2018 األربعاء
9:00 

 الشعف
 29 13 هٌطقخ الشعف -هركس فرح

 38 9 هٌطقخ الشعف -هركس فرح 1:00 57
58 

 6/9/2018 الخميس
9:00 

 الشعف
 14 22 هٌطقخ الشعف -س فرحهرك

 22 31 هٌطقخ الشعف -هركس فرح 1:00 59
60 

 8/9/2018 السبت
9:00 

 الصجرح
 41 7 هٌطقخ الصجرح -هركس فرح

 37 9 هٌطقخ الصجرح -هركس فرح 1:00 61
62 

 9/9/2018 األحد
 0 50 هذرسخ ركىر الجذرَي االثزذائُخ أ رل الهىا 9:30

 22 19 هٌطقخ الصجرح -س فرحهرك الصجرح 12:30 63
64 

 10/9/2018 االثنيف
9:00 

 الصجرح
 29 22 هٌطقخ الصجرح -هركس فرح

 20 19 هٌطقخ الصجرح -هركس فرح 1:00 65
 20 23 هٌطقخ الصجرح -هركس فرح الصجرح 2:00 12/9/2018 األربعاء 66
67 

 13/9/2018 الخميس
9:00 

 الصجرح
 17 23 هٌطقخ الصجرح -هركس فرح

 32 9 هٌطقخ الصجرح -هركس فرح 1:00 68
 18 24 هٌزذي الجرَج الثقبفٍ الجرَج 9:00 15/9/2018 السبت 69
 6 35 جوعُخ الشجبة والجُئخ دَر الجلخ 9:30 16/9/2018 األحد 70
71 

 17/9/2018 االثنيف
9:00 

 الصجرح
 21 15 هٌطقخ الصجرح -هركس فرح

 11 28 حهٌطقخ الصجر -هركس فرح 1:00 72
73 

 19/9/2018 األربعاء
9:00 

 الصذبثخ
 7 20 هٌطقخ الصذبثخ -هركس فرح

 8 30 هٌطقخ الصذبثخ -هركس فرح 1:00 74
 0005 0123 المستفيدين من الجنسين

 8042 المجموع الكمي لممستفيدين من كال الجنسين



 18 2018ثسوخ للثقبفخ والفٌىى  -قرَر اإلدارٌ الز

 
 

 مشروعمجموع أعداد المستفيدين من ال
 إناث ذكور

0150 0005 
 8408 المجموع الكمي لممستفيدين من كال الجنسين 

 
 ثانيًا:

 اسم المشروع : تعزيز دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع باستخدام المسرح
 

 بالشساكت هع هؤسست دياكىنيا/ ناد

 

  م.2018سجزوجر  30اثرَل دزً 1هي هدة الوشسوع6 
 

 م.2018سجزوجر  30اثرَل دزً  1هي فتسة التقسيس6 
 

 

 نبرة عن الوشسوع6

وقعػت جمعيػة بسػمة لمثقافػػة والفنػوف اتفاقيػة لتنفيػػذ مشػروع بعنػواف "تعزيػز دمػػج األشػخاص ذوي اإلعاقػة فػػي المجتمػع باسػتخداـ المسػػرح" 
 بالشراكة مع مؤسسة دياكونيا/ ناد، يستمر المشروع لمدة ستة أشير، يتـ مف خاللو تنفيذ ما يمي:

 عداد نص مسرحي ييدؼ إلى إبراز قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة مف خالؿ تسميط الضوء عمػى قضػايا ادمػاج األشػخاص إ
ذوي اإلعاقػة فػي جميػع جوانػب الحيػاة ومناقشػة حقػوقيـ والػدفاع عنيػا ومػف ثػـ تػدريب مجموعػة مػف الممثمػيف مػف األشػػخاص 

( عػرض مسػرحي بالتعػاوف مػع المؤسسػات 15ثػـ تقػديـ عػدد )ذوي اإلعاقة وغير ذوي اإلعاقػة عمػى تجسػيد المسػرحية، ومػف 
األىمية العاممة مػع األشػخاص ذوي اإلعاقػة، يتبػع كػؿ عػرض ورشػة عمػؿ قصػيرة لفػتح النقػاش حػوؿ حقػوؽ األشػخاص ذوي 

 اإلعاقة ومكافحة الحواجز المادية والمواقؼ التي تمنع مشاركتيـ المجتمعية.

 مبادرات لتسميط الضوء عمى القضػايا التػي  3دريبيـ عمى صناعة الدمى، وتنفيذ عدد تشكيؿ مجموعة الدعـ الذاتي )مرايا( وت
 تساعد عمى تعزيز دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع.

  تدريب منتسبي وحدة الدعـ الػذاتي "مرايػا" عمػى "االسػتراتيجية الوطنيػة لمضػغط والمناصػرة لمنظمػات األشػخاص ذوي اإلعاقػة
 في فمسطيف".

 

  شسوع6هدف الو

ييدؼ المشروع إلى المساىمة في دمج األشخاص ذوي اإلعاقة وضماف مشاركتيـ في جميع األنشطة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية 
والسياسية بطريقة عادلة، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوقيـ، والتأثير عمى متخذي القرار في المجتمع مف أجؿ حماية حقوؽ األشخاص 

 القضاء عمى كؿ أشكاؿ التمييز والعنؼ المفظي والجسدي.ذوي اإلعاقة، و 
 

 األنشطة المنفذة:
 أواًل:  اختيار النص وتنفيذ العروض المسرحية:

( عػرض مسػرحي فػي جميػع 15تـ التنسيؽ والتعػاوف مػع المراكػز والمؤسسػات األىميػة العاممػة مػع األشػخاص ذوي اإلعاقػة لتنفيػذ عػدد )
"أروح لميف" يتبػع كػؿ عػرض ورشػة عمػؿ قصػيرة لفػتح النقػاش حػوؿ حقػوؽ األشػخاص ذوي اإلعاقػة  محافظات القطاع لمسرحية بعنواف

 ومكافحة الحواجز المادية والمواقؼ التي تمنع مشاركتيـ المجتمعية.
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 مسرحية "أروح لمين":
ألشخاص ذوي اإلعاقة عف مجموعة مف األشخاص تقـو بتمثيؿ أدوار مسرحية ومشاىد متنوعة توضح كيفية التعامؿ مع ا تتحدث

وكيفية النظر إلييـ. وبعض المشاىد تؤكد عمى انتياؾ حقوؽ األشخاص الذيف ىـ مف ذوي اإلعاقة كعدـ توفير رمبات لاشخاص 
الذيف يجمسوف عمى كراسي متحركة. وأيضا المشاىد كميا توحي بأنو يجب دمج األشخاص بكؿ المجاالت ويتـ التعامؿ معيـ بشكؿ 

 طبيعي.
 

: كؿ مف أحالـ القصابغمي، ابراىيـ المصري، ثائر أبو ياسيف، أسيؿ أبو تمثيل الُمخرج الفمسطيني ناىض حنونة، ية اخراجالمسرح
 إعداد نص:ابراىيـ المسارعي،  ىندسة الصوت والموسيقى:، قوتوصبحي  ديكور:عيادة، ابراىيـ قاسـ، نفيف زيارة، محمد أبو كميؿ، 

 عبد الفتاح شحادة.
 

   سحيت6أهداف الوس
 توعية المجتمع بالمشاكؿ التي يعاني منيا األشخاص ذوي اإلعاقة -

 محاولة تصحيح السموكيات السمبية لدى المجتمع تجاه ذوي اإلعاقة -

 تعزيز مفيـو إرادة التغيير لذوي اإلعاقة وأنيـ قادروف عمى تجاوز العقبات التي تواجييـ وصواًل لتحقيؽ أىدافيـ -

 عامؿ مع األشخاص ذوي اإلعاقةتوعية المجتمع بكيفية الت -

 توصيؿ رسالة أف الشخص ذوي اإلعاقة مثمو مثؿ أي شخص آخر -

 توفير األماكف واالحتياجات الخاصة لاشخاص ذوي اإلعاقة -

 

 واليكم جدول تفصيمي بالعروض التي نفذت ليذه المسرحية وأعداد المستفيدين
 

 مكان التنفيذ المنطقة ساعة العرض التاريخ اليوم #
 نالمستفيدي عدد

 إناث ذكور
 63 28 جوعُخ الغذ الوشرق ألثٌبء الجلذ خبًُىًس 10:00 01/07/2018 األحد 01

 85 45 جوعُخ الجرَج للزأهُل الوجزوعٍ الجرَج 11:00 02/07/2018 االثنيف 02
 52 25 الشبطئ -هركس الجراهج الٌسبئُخ غسح 12:00 03/07/2018 الثالثاء 03

 57 30 الشبطئ -هركس الجراهج الٌسبئُخ غسح 01:00 04/07/2018 األربعاء 04
 68 36 جوعُخ الغذ الوشرق ألثٌبء الجلذ خبًُىًس 10:00 05/07/2018 الخميس 05
06 

 07/07/2018 السبت
5:00 

 جوعُخ السبدل الخُرَخ رفخ
75 73 

07 6:30 87 48 
 71 68 الخُرَخجوعُخ العطبء  ثُذ دبًىى 11:00 08/07/2018 األحد 08
 71 39 جوعُخ فرسبى الغذ الشجبثُخ ثُذ دبًىى 10:00 09/07/2018 االثنيف 09
 97 23 جوعُخ األهل لزأهُل الوعبقُي رفخ 11:30 10/07/2018 الثالثاء 10
 50 31 جوعُخ الزأهُل والزذرَت االجزوبعٍ الٌصُراد 11:00 11/07/2018 األربعاء 11
 57 38 جوعُخ الزأهُل والزذرَت االجزوبعٍ الٌصُراد 11:00 12/07/2018 الخميس 12
 48 32 هركس الجراهج الٌسبئُخ/ ًصُراد الٌصُراد 12:30 15/07/2018 األحد 13
 62 27 هركس الجراهج الٌسبئُخ/ ًصُراد الٌصُراد 10:00 16/07/2018 االثنيف 14
 الشوبل 12:00 17/07/2018 الثالثاء 15

لوشغىالد جوعُخ زٌَخ الزعبوًُخ ل

 الذرفُخ
0 65 

 523 144 مجموع المستفيدين من كال الجنسين 
 0110 المجموع الكمي لممستفيدين
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 :  تشكيل مجموعة الدعم الذاتي "مرايا" وتنفيذ المبادرات.ثانياً 
الفػـ الكبيػر، وفػي إطػار تعزيػز دمػج األشػخاص ذوي اإلعاقػة  تمتمؾ جمعيػة بسػمة لمثقافػة والفنػوف خبػرة فػي تصػنيع وتحريػؾ الػدمى ذات

عطائيـ الفرصة لاللتحاؽ بتدريبات توفر ليـ الفرصة المتالؾ ميارة تصنيع وتحريؾ الدمى وتنمية ىوايػات جديػدة ليػـ بمػا يعػزز دمػج  وا 
عطػاء الفرصػة لمموىػوبيف بػامتالؾ ميػارة تػؤىميـ لممشػارك ة فػي تنفيػذ عػروض خاصػة بالجمعيػة، األشخاص ذوي االعاقة في المجتمع وا 

 3مػػف مجموعػػة الػػدعـ الػػذاتي "مرايػػا" عمػػى صػػناعة وتحريػػؾ الػػدمى ذات الفػػـ الكبيػػر، ومػػف ثػػـ اختيػػار عػػدد  10حيػػث تػػـ مشػػاركة عػػدد 
ستشػفى ، فػي م2018يوليػو  8"دكتػور ميػزو" وذلػؾ يػـو األحػد الموافػؽ  المبرادرة األولرى بعنروانفتيات مف ذوي االعاقة البصػرية لتنفيػذ 

 الرنتيسي التخصصي، ألطفاؿ قسـ غسيؿ الكمى وقسـ أمراض السرطاف.
 وقفة توضيح مصطمحات ُقؿ وال تُقؿ بما يخص عبارات موجو لممجتمع  المبادرة الثانية بعنوان:

عمػى  ، تـ تقسيـ مجموعة الدعـ الذاتي إلى ثػالث مجموعػات مصػغرة، كػؿ مجموعػة تحتػوي2018أغسطس  26في يـو األحد الموافؽ 
عمى األقؿ مف األشخاص ذوي اإلعاقة، انطمقػت مػف ثػالث تقػاطع رئيسػية وىػي: )السػرايا، التشػريعي، جامعػة األزىػر( حيػث تػـ  2عدد 

فالير توضح الحقوؽ الواجب توافرىا لاشخاص ذوي اإلعاقة، بيدؼ تعريفيـ بيذه الحقوؽ وتسػميط الضػوء عمييػا مػف  500توزيع عدد 
 حمي في المناصرة لقضايا حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة.خالؿ اشراؾ المجتمع الم

 جمسة تغريد عمى مواقع التواصل االجتماعي المبادرة الثالثة بعنوان:
أعضػاء مػف مجموعػة الػدعـ الػذاتي "مرايػا" لتنفيػذ جمسػة التغريػد فػي  10، تػـ مشػاركة عػدد 2018أغسػطس  26في يـو األحػد الموافػؽ 

 ثالث ىاشتجات رئيسية وىي:مؤسسة بيت الصحافة لمتغريد عمى 
 مسؤوليتؾ -اإلعاقة -ذوي -األشخاص -حقوؽ -
 عجزاً  -ليست -اإلعاقة -
متسػاوية، بيػدؼ رفػع مسػتوى الػوعي المجتمعػي باسػتخداـ مواقػع التواصػؿ االجتمػاعي مػف خػالؿ  -فػرص -حقنا -وأنت -أنا -

 االنضماـ لجمسة التغريد.
 

ا" عمررى االسرررتراتيجية الوطنيرررة لمضررغط والمناصررررة لمنظمرررات تررردريب منتسرربي وحررردة الررردعم الررذاتي "مرايررر:  ثالثرراً 
 :األشخاص ذوي اإلعاقة في فمسطين

تـ تدريب منتسبي مجموعة الدعـ الذاتي "مرايػا" عمػى االسػتراتيجية الوطنيػة واسػتعراض أىػدافيا وكػذلؾ االطػالع عمػى الجيػود المشػتركة 
ت وتفعيػػؿ القػػوانيف والمػػوائح ذات الصػػمة باإلعاقػػة ووضػػع آليػػات لتنفيػػذىا، مػػع الػػوزارات والمنظمػػات المعنيػػة لتطػػوير السياسػػات والخػػدما

والتأكيػػد عمػػى أف تغييػػر الواقػػع ال يػػأتي إال مػػف خػػالؿ مشػػاركة فاعمػػة لاشػػخاص ذوي اإلعاقػػة أنفسػػيـ واحتػػراـ توجيػػاتيـ ومبػػادرة كافػػة 
كافػة أشػكاؿ التمييػز بحػؽ األشػخاص ذوي اإلعاقػة  قطاعات المجتمع إلى ترجمة أولوياتيـ. وذلؾ مف أجػؿ المسػاىمة فػي القضػاء عمػى

في فمسطيف بما يضمف توفير بيئة دامجة تعزز إدراجيـ فػي المجتمػع بكافػة المسػتويات، بحيػث يمتمػؾ أفػراد المجموعػة المعرفػة والميػارة 
 لتمثيؿ األشخاص ذوي اإلعاقة وقيادة مبادرات بما يتماشى مع االستراتيجية الوطنية.

 

 لمستفيدين من المشروعمجموع أعداد ا
 إناث ذكور

0404 0232 
 0004 المجموع الكمي لممستفيدين من كال الجنسين 
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 ثالثًا:

 اسم المشروع : رفع الوعي وبناء القدرات السياسية لمشباب في قطاع غزة
 

 

 MEPIوبتوىيل  IREXبالشساكت هع 
 

  م.2018سجزوجر  30اثرَل دزً 1هي هدة الوشسوع6 
 

 م.2018سجزوجر  30اثرَل دزً  1هي سيس6 فتسة التق

 
 

 نبرة عن الوشسوع6

وقعت جمعية بسمة لمثقافة والفنوف اتفاقية لتنفيذ مشروع بعنواف " رفع الوعي وبناء القدرات السياسية لمشباب في قطاع غزة"، بالشراكة 
 ي:، يستمر المشروع لمدة ستة أشير، يتـ مف خاللو تنفيذ ما يمMEPIوبتمويؿ  IREXمع 

  عمؿ دراسة حوؿ واقع الشباب الفمسطيني لمتعرؼ عمى أفضؿ الطرؽ لمقاربة المجاالت التي أظيرت مستويات منخفضة مف
  تسجيؿ الناخبيف واالنتخابات لمسنوات الماضية.

  عػػاـ لممشػػاركة فػػي برنػػامج تػػدريبي حػػوؿ "االنتخابػػات وحقػػوؽ االنسػػاف، 25 -20شػػاب وشػػابة مػػف الفئػػة العمريػػة  25اختيػػار 
 ميارات الحوار والقيادة، ميارات المسرح".

  شػػاب وشػػابة مػػف الػػذيف تمقػػوا التػػدريب حػػوؿ "االنتخابػػات وحقػػوؽ االنسػػاف، ميػػارات الحػػوار والقيػػادة، ميػػارات  10اختيػػار عػػدد
 المسرح"، ليقوموا بنقؿ التدريب ألقرانيـ طالب وخريجي الجامعات.

  النساف" في جميع محافظات قطاع غزة.ورشة تثقيفية حوؿ "االنتخابات وحقوؽ ا 75تنفيذ 

  دورات تدريبية حوؿ "االنتخابات وحقوؽ االنساف" في جميع محافظات قطاع غزة. 5تنفيذ عدد 

  تنفيذ حممة توعية عامة حوؿ المشاركة السياسية لمشباب مع رسائؿ مستيدفة، تستند إلى نتائج الدراسة التي اجريت في اطار
 الدراسة وتتضمف األتي:

 محطات اذاعية عمى راديو القدس. 5بث  -

 في باقي محافظات القطاع( لمدة ثالثة شيور. 4في محافظة غزة، و 5لوحات بمبورد ) 9نشر  -

  بوستر في قاعات التدريب توزع لممؤسسات الشريكة. 2000نشر 

  بريشور حوؿ أنشطة المشروع. 5000توزيع 

 .حدث لوسائؿ التواصؿ االجتماعي 

  قطاع غزة.رسـ جداريات في محافظات 

  مؤتمر شبكة الشباب الفمسطينيPYN 

  ممثمػػػيف مػػػف الػػػذيف تمقػػػوا تػػػدريب "االنتخابػػػات وحقػػػوؽ االنسػػػاف، ميػػػارات الحػػػوار والقيػػػادة، ميػػػارات المسػػػرح"،  5اختيػػػار عػػػدد
وتػػدريبيـ عمػػى نػػص مسػػرحي يسػػمط الضػػوء عمػػى قضػػية انحصػػار المشػػاركة السياسػػية لشػػباب قطػػاع غػػزة، وأىػػـ المشػػكالت 

عػػرض مسػػرحي يتبػػع كػػؿ  30التػػي قػػد تواجػػو إجػػراء أي عمميػػة انتخابيػػة بطريقػػة مرحػػة غيػػر تقميديػػة، ومػػف ثػػـ تقػػديـ والقضػػايا 
 عرض ورشة عمؿ نقاش حوؿ المسرحية.

  لقاءات تدريبية لمقيادات الشابة المنتسبة لممجموعات الشبابية. 10اجراء 
 

  هدف الوشسوع6

يػة بالمشػاركة السياسػية مػف خػالؿ حمػالت التوعيػة والمبػادرات والعػروض زيادة وعػي مجموعػة مػف الشػباب فػي المنػاطؽ الريف .1
 المسرحية والُمناظرات.

 تعزيز مشاركة مجموعة مف قادة الشباب في االنتخابات مف خالؿ حمقات عمؿ تدريبية وجمسات لمتوعية. .2

 تعزيز حركة الشباب الفمسطيني مف خالؿ انشاء شبكة شبابية لممجموعات النشطة .3
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 المنفذة:األنشطة 
 :عمل دراسة حول واقع الشباب الفمسطيني أواًل: 

 :وذلك لتحقيق األىداف التاليةتـ تنفيذ دراسة حوؿ واقع الشباب الفمسطيني 
بيدؼ تحديد المجموعات الشبابية المحمية الفاعمة، والتي يمكنيا التأثير عمى قضايا المجتمػع والديمقراطيػة وتوزيػع السػمطات   .1

 والمسؤوليات، 

جعػػة المنيجيػػة التػػي تمارسػػيا جمعيػػة بسػػمة لمثقافػػة والفنػػوف الختيػػار الشػػركاء مػػف المجموعػػات الشػػبابية مػػف أجػػؿ دعميػػـ مرا .2
 وتطوير العمؿ معيـ.

 الوقوؼ عمى أىـ المشاكؿ والُمعيقات التي ُتعيؽ عمؿ تمؾ المجموعات الشبابية والشباب بشكؿ عاـ في قطاع غزة. .3

 في قطاع غزة، لمعمؿ عمى وضع تصور لمنيوض بيذه التجربة.تقييـ تجربة المجموعات الشبابية  .4

وضػػعو اسػػتراتيجية تػػدريب لممجموعػػات الشػػبابية، بيػػدؼ رفػػع درجػػة الػػوعي لػػدييـ والعمػػؿ عمػػى تنميػػة قػػدراتيـ فػػي المشػػاركة  .5
 السياسية والعممية الديمقراطية وصناعة القرار.

ات الشػػبابية، وذلػػؾ بالتنسػػيؽ مػػع لجنػػة االنتخابػػات المركزيػػة، مػػف أجػػؿ حيػػث تػػـ تنفيػػذ الدراسػػة مػػف خػػالؿ اجػػراء مسػػح ميػػداني لممجموعػػ
الحصوؿ عمى بيانات نوعية وكمية، وقد تـ وضع استبياف شامؿ يستيدؼ عينة ُمختارة مػف ُنشػطاء المجموعػات الشػبابية، وقػد تػـ تعبئػة 

ػدة )اليػاتؼ، االنترنػت والبريػد االلكترونػي، وسػائؿ التواصػؿ اال جتمػاعي، وجيػة لوجػو(، وذلػؾ مػف أجػؿ ضػماف تػوفر االستبياف بُطػرؽ عد
نسػخة بالمغػة االنجميزيػة، حيػث تػـ  50نسخة بالمغة العربيػة،  100استجابة كافية والتحقؽ مف المعمومات. وتـ طباعة ىذه الدراسة عدد 

 توزيع جزء مف ىذه الدراسة لممؤسسات والمنظمات في قطاع غزة.
 

 ركة في برنامج تدريبي:شاب وشابة لممشا 22اختيار  : ثانياً 
تػػـ اعػػداد اعػػالف ونشػػره عمػػى موقػػع جػػوبس السػػتقطاب قيػػادات شػػابة، لممشػػاركة فػػي برنػػامج تػػدريبي حػػوؿ "حقػػوؽ االنسػػاف واالنتخابػػات، 

مشػػارؾ/ة، تػػـ فػػرزىـ حسػػب اسػػتيفاء طمبػػاتيـ لمعػػايير االختيػػار  225ميػػارات الحػػوار والقيػػادة، ميػػارات المسػػرح"، حيػػث تقػػدـ لممشػػاركة 
 7ذكػور،  18مشارؾ/ة، مػف بيػنيـ ) 25مشارؾ/ة، وبعد ذلؾ تـ التواصؿ مع المشاركيف ىاتفيًا ومف ثـ التصفية لعدد  45بح العدد وأص

انػاث(، بنػػاًء عمػػى تفػػرغيـ لممشػػاركة فػػي التػدريب، حيػػث تػػـ اجػػراء اجتمػػاع معيػػـ الطالعيػـ عمػػى المشػػروع والمشػػاركة فػػي ثػػالث دورات 
 واالنتخابات، ميارات الحوار والقيادة، وحوؿ ميارات المسرح".تدريبية حوؿ "حقوؽ االنساف 

مثقػؼ/ة، مػػف بيػنيـ شػخص ذوي اعاقػػة، ليقومػوا بنقػػؿ التػدريب ألقػػرانيـ طػالب وخريجػػي  11وتػـ اطالعيػـ عمػػى أنػو سػػيتـ اختيػار عػػدد 
 كـ يمي:الجامعات مف المناطؽ الميمشة. وبدأ البرنامج التدريبي لتنفيذ الدورات الثالثة لممشاركيف 

 ."الدورة األولى "حقوق االنسان واالنتخابات 

قامػت جمعيػػة بسػػمة لمثقافػػة والفنػػوف بتنفيػػذ الػػدورة التدريبيػػة األولػػى حػوؿ "حقػػوؽ االنسػػاف واالنتخابػػات" ضػػمف مشػػروع "رفػػع الػػوعي وبنػػاء 
 9:00، مػػف السػػاعة 2018يونيػػو  28 -23القػػدرات السياسػػية لمشػػباب فػػي قطػػاع غػػزة، اسػػتمرت لمػػدة سػػتة أيػػاـ متتاليػػة فػػي الفتػػرة مػػف 

انػػاث(،  7ذكػػور،  18شػػخص مػػف بيػػنيـ ) 25مسػػاًء، فػػي قاعػػة مطعػػـ السػػالـ )أبػػو حصػػيرة(، اسػػتيدفت  2:00صػػباحًا وحتػػى السػػاعة 
 بقيادة المدرب المحامي/ أ. منير الُبيداري، حيث تفاعؿ المشاركيف بشكؿ ايجابي وفعاؿ خالؿ تنفيذ الدورة.

 اضيع التالية:اشتمل التدريب عمى المو 
 الشباب وحقوؽ االنساف -

 حقوؽ وواجبات الشباب -

 المشاركة السياسية لمشباب وقانوف الشباب الفمسطيني -

 الشباب واالنتخابات -

 مراحؿ العممية االنتخابية -

 الحمالت االنتخابية الشبابية -
 

 ."الدورة الثانية "ميارات الحوار والقيادة 

الدورة التدريبية الثانية حوؿ "ميارات الحوار والقيادة" ضػمف مشػروع "رفػع الػوعي وبنػاء القػدرات  قامت جمعية بسمة لمثقافة والفنوف بتنفيذ
صػباحًا وحتػى  9:00، مػف السػاعة 2018يوليػو  5 -يونيػو 30السياسية لمشباب في قطاع غزة"، استمرت لمدة ستة أيػاـ فػي الفتػرة مػف 
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انػػاث(، بقيػػادة المػػدرب  7ذكػػور،  18شػػخص مػػف بيػػنيـ ) 25اسػػتيدفت  مسػػاًء، فػػي قاعػػة مطعػػـ السػػالـ )أبػػو حصػػيرة(، 2:00السػػاعة 
 المحامي/ أ. منير الُبيداري، حيث تفاعؿ المشاركيف بشكؿ ايجابي وفعاؿ خالؿ تنفيذ الدورة.

 اشتمل عمى عناوين رئيسية في الميارات الحياتية وىي:
 ميارات االتصاؿ والتواصؿ لمشباب -

 ابيةميارات العمؿ الجماعي والفرؽ الشب -

 ميارات القيادة -

 ميارات حؿ المشاكؿ والتفكير االبداعي -

 ميارات التفاوض -

 ميارات التحدث والحوار واالقناع -
 

 "الدورة الثالثة:  "ميارات المسرح 
" ضػػمف مشػػروع "رفػػع الػػوعي وبنػػاء القػػدرات قامػػت جمعيػػة بسػػمة لمثقافػػة والفنػػوف بتنفيػػذ الػػدورة التدريبيػػة الثالثػػة حػػوؿ "ميػػارات المسػػرح

صػباحًا وحتػى السػاعة  9:00، مف الساعة 2018يوليو  12 -7السياسية لمشباب في قطاع غزة"، استمرت لمدة ستة أياـ في الفترة مف 
محمد خميػؿ اناث(، بقيادة المدرب/  7ذكور،  18شخص مف بينيـ ) 25مساًء، في قاعة مطعـ السالـ )أبو حصيرة(، استيدفت  2:00

 طافش، حيث تفاعؿ المشاركيف بشكؿ ايجابي وفعاؿ خالؿ تنفيذ الدورة.
  اشتمل عمى المواضيع التالية:

 العمؿ المسرحي وأسس التمثيؿ المسرحي -

 التمثيؿ واالخراج المسرحي -

 فف االلقاء -

 التعرؼ عمى جغرافية المسرح -

 تمثيؿ ارتاجالي -

 مجموعات -تطبيؽ عممي -
 

 شاب وشابة )مثقفين مجتمع(. 10اختيار عدد  : ثالثاً 
مثقفػيف مػف  10بعد تنفيذ البرنامج التدريبي حوؿ "حقوؽ االنساف واالنتخابات، ميارات الحوار والقيادة، ميارات المسرح" تػـ اختيػار عػدد 

ب ألقػػرانيـ طػػالب انػػاث(، بنػػاء عمػػى معػػايير تػػـ تحديػػدىا ليقومػػوا بنقػػؿ التػػدري 3ذكػػور،  7األشػػخاص الػػذيف تمقػػوا التػػدريب، مػػف بيػػنيـ ) 
 وىم التالية أسمائيم:وخريجي الجامعات في جميع محافظات قطاع غزة، 

 

 وسيمة اتصاؿ رقـ اليوية اسـ المثقؼ # وسيمة اتصاؿ رقـ اليوية اسـ المثقؼ #
 0598522754 400181020 رضا عوض اهلل 02 0598708312 802199935 اسراء أبو لحية 01
 0599776196 800794190 سائد العقاد 04 0597796928 804752065 ىماـ مطر 03
 0598148175 401862420 محمد عبد ربو 06 0599491493 802251074 أحمد عودة 05
 0597020033 804333540 ىايؿ أبو عودة 08 0599093049 804013373 عالء عقؿ 07
 0599332868 800581258 يزيد صالحة 10 0597793760 411259757 سمية حمداف 09

 

يقػـو بتنفيػذىـ )مثقفػيف المجتمػع( الػذيف تمقػوا ورشة تثقيفية حرول "حقروق االنسران واالنتخابرات"،  52تنفيذ  : رابعاً 
 البرنامج التدريبي حوؿ "حقوؽ االنساف واالنتخابات، ميارات الحوار والقيادة، ميارات المسرح(.

مثقفػػيف  10ورشػػة تثقيفيػػة بقيػػادة عػػدد  75طػػاع غػػزة تػػـ تنفيػػذ عػػدد بالتنسػػيؽ والتعػػاوف مػػع المؤسسػػات والجمعيػػات فػػي جميػػع محافظػػات ق
 2الذيف تمقوا تدريب حوؿ "حقػوؽ االنسػاف واالنتخابػات، ميػارات الحػوار والقيػادة"، بواقػع سػاعة لكػؿ ورشػة تثقيفيػة، وذلػؾ فػي الفتػرة مػف 

 اناث(.  2257ذكور،  1388، مف بينيـ )3645، استيدفت 2018أغسطس  30وحتى 
 

 دول توضيحي بالورش التثقيفية التي نفذت وأعداد المستفيدين:وىذا ج
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 مكان التنفيذ المنطقة ساعة التنفيذ التاريخ اليوم #
 نعدد المستفيدي

 إناث ذكور
01 

 2/8/2018 الخميس

 37 26 جوعُخ ثُزٌب للزٌوُخ والزطىَر الوجزوعٍ الشماؿ 11:00 -10:00
 28 19 الفجر الشجبثٍ الفلسطٌٍُ جوعُخ خانيونس 12:00 -10:30 02
 27 16 جوعُخ روافذ للزٌوُخ االجزوبعُخ دير البمح 11:40 -10:35 03
 23 27 جوعُخ الزضبهي الخُرَخ رفح 12:00 -11:00 04
 35 11 ارذبد لجبى العول الٌسبئٍ غزة 12:30 -11:00 05
06 

 4/8/2018 السجذ

 24 16 شجبثٍ الفلسطٌٍُجوعُخ الفجر ال خانيونس 12:30 -10:30
 35 45 جوعُخ فرسبى الغذ الشجبثُخ بيت حانوف 11:45 -10:30 07
 13 33 هركس دروف للثقبفخ والفٌىى خانيونس 12:00 -10:30 08
 51 5 ارذبد لجبى العول الٌسبئٍ غزة 12:00 -10:30 09
هركس هزطىعٍ لوسخ وفبء فلسطُي  رفح 12:00 -11:00 10

 الشجبثٍ
21 29 

 31 30 جوعُخ الشجبة والجُئخ دير البمح 12:00 -11:35 11
12 

 5/8/2018 األدذ

جوعُخ أصذقبء ثال دذود للزٌوُخ  النصيرات 11:30 -10:15

 الوجزوعُخ
16 32 

 45 5 جوعُخ الذُبح واألهل جباليا 11:35 -10:30 13
هركس هزطىعٍ لوسخ وفبء فلسطُي  رفح 12:00 -11:00 14

 ثٍالشجب
30 30 

 24 23 جوعُخ فرسبى الغذ الشجبثُخ بيت حانوف 1:00 -11:30 15
16 

 6/8/2018 االثٌُي

 47 0 جمعية طالئع فمسطيف خانيونس 11:30 -10:30
 37 13 مركز البرامج النسائية دير البمح 12:00 -11:00 17
 70 0 جمعية التضامف الخيرية رفح 12:00 -11:00 18
 29 4 اتحاد لجاف العمؿ النسائي غزة 12:30 -11:00 19
 18 19 جمعية الشباب والبيئة دير البمح 2:10 -1:00 20
21 

 7/8/2018 الثالثبء

 34 12 جمعية بنياف لمتنمية المجتمعية خانيونس 12:00 -10:30

 رفح 12:00 -11:00 22
مركز متطوعي لمسة وفاء 

 50 0 فمسطيف الشبابي

 28 33 جمعية طالئع فمسطيف خانيونس 12:00 -11:00 23
 18 23 جمعية الشباب والبيئة دير البمح 1:15 -12:15 24
25 

 8/8/2018 األرثعبء

 39 7 جمعية طالئع فمسطيف خانيونس 11:30 -1:30
 20 30 جمعية الوداد لمتأىيؿ المجتمعي غزة 12:00 -10:30 26
 46 4 لمعاقيفجمعية األمؿ لتأىيؿ ا رفح 12:00 -11:00 27
 0 58 جمعية فرساف الغد الشبابية بيت حانوف 12:00 -11:00 28
 29 31 نادي األقصى الرياضي النصيرات 1:15 -12:10 29
30 

 9/8/2018 الخوُس
 38 12 جمعية بنياف لمتنمية المجتمعية خانيونس 11:30 -10:30

 30 17 جمعية نور المعرفة نصيرات 12:30 -10:30 31
 22 28 جمعية التضامف الخيرية رفح 12:00 -11:00 32
 17 28 مركز حروؼ لمثقافة والفنوف خانيونس 12:00 -11:00 11/8/2018 السجذ 33
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 مكان التنفيذ المنطقة ساعة التنفيذ التاريخ اليوم #
 نعدد المستفيدي

 إناث ذكور
 18 39 جمعية فرساف الغد الشبابية بيت حانوف 12:00 -11:00 34
 44 6 جمعية التضامف الخيرية رفح 12:30 -11:30 35
 17 30 جمعية فرساف الغد الشبابية وفبيت حان 11:30-1:00 36
 29 12 جمعية روافد لمتنمية االجتماعية دير البمح 1:30 -12:30 37
 31 26 جمعية خطوة لمتنمية جباليا 2:10 -1:00 38

39 

 12/8/2018 األدذ

 خانيونس 12:00 -10:30
جمعية الفجر الشبابي 

 الفمسطيني
52 0 

 نصيرات 12:00 -11:00 40
أصدقاء بال حدود لمتنمية  جمعية

 المجتمعية
9 41 

 58 0 جمعية التضامف الخيرية رفح 12:30 -11:00 41
 15 32 جمعية خطوة لمتنمية جباليا 2:00 -1:00 42

43 

 13/8/2018 االثٌُي

 خانيونس 11:30 -10:00
جمعية الفجر الشبابي 

 الفمسطيني
24 24 

 17 33 مثقافة والفنوفمركز حروؼ ل خانيونس 12:00 -10:30 44
 28 23 جمعية فرساف الغد الشبابية بيت حانوف 12:00 -11:00 45
 27 0 جمعية النجدة االجتماعية بيت الىيا 12:40 -11:30 46
 29 17 مركز ىدؼ لحقوؽ االنساف غزة 1:00 -11:30 47
 24 26 جمعية الشباب والبيئة دير البمح 1:30 -12:30 48
 30 19 جمعية خطوة لمتنمية جباليا 3:00 -1:00 49

50 

 14/8/2018 الثالثبء

 نصيرات 11:30 -10:00
جمعية أصدقاء بال حدود لمتنمية 

 84 0 المجتمعية

 خانيونس 12:00 -10:00 51
جمعية الفجر الشبابي 

 00 0 الفمسطيني

 12 12 جمعية فرساف الغد الشبابية بيت حانوف 11:30 -10:30 52

 81 4 جمعية طالئع فمسطيف خانيونس 11:45 -10:30 53

 خانيونس 10:30-12:00 54
جمعية الفجر الشبابي 

 00 0 الفمسطيني

 غزة 12:00 -11:00 55
الييئة الدولية لدعـ حقوؽ 

 12 11 الشعب الفمسطيني

 35 13 جمعية فرساف الغد الشبابية بيت حانوف 1:30 -12:30 56
 33 17 جمعية خطوة لمتنمية لياجبا 2:30 -1:00 57

58 
 15/8/2018 األرثعبء

 بيت حانوف 11:50 -10:30
جمعية الفجر الشبابي 

 50 0 الفمسطيني
 51 5 جمعية فرساف الغد الشبابية بيت حانوف 12:10 -11:00 59
 30 25 جمعية فرساف الغد الشبابية بيت حانوف 12:30 -11:00 60
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 مكان التنفيذ المنطقة ساعة التنفيذ التاريخ اليوم #
 نعدد المستفيدي

 إناث ذكور
 8 42 جمعية الشباب والبيئة بمحدير ال 12:30 -11:30 61
 18 29 جمعية خطوة لمتنمية جباليا 2:00 -1:00 62
 52 2 جمعية نور المعرفة نصيرات 2:30 -1:00 63
64 

 16/8/2018 الخوُس

 28 26 مركز حروؼ لمثقافة والفنوف خانيونس 12:30 -10:30
 0 50 جمعية الشباب والبيئة خانيونس 12:00 -11:00 65
 22 20 جمعية الشباب والبيئة دير البمح 12:10 -11:00 66
 31 23 جمعية فرساف الغد الشبابية بيت حانوف 12:30 -11:00 67
 44 9 جمعية فرساف الغد الشبابية بيت حانوف 12:30 -11:00 68
 47 3 مركز النشاط النسائي دير البمح 1:00 -12:00 69
 41 15 خطوة لمتنمية جمعية جباليا 2:00 -1:00 70
 22 26 جمعية خطوة لمتنمية جباليا 4:00 -3:00 71
72 

 28/8/2018 الثالثبء
 8 22 نادي السالـ الرياضي غزة 10:00-11:00

 7 7 نادي السالـ الرياضي غزة 11:30-12:30 73

 2 22 االتحاد العاـ لممعاقيف خانيونس 12:00-11:00 29/8/2018 األرثعبء 74

 7 21 االتحاد العاـ لممعاقيف خانيونس 12:00-11:00 30/8/2019 خوُسال 75

 8813 0044 المجموع
 0241 المجموع الكمي

 

 دورات تدريبية حول "حقوق االنسان واالنتخابات" في جميع محافظات قطاع غزة. 2تنفيذ عدد  : خامساً 
نسيؽ مع جمعية الوداد لمتأىيؿ المجتمعػي فػي منطقػة غػزة، تػـ تنفيػذ الػدورة التدريبيػة األولػى بعنػواف بالتعاوف والت الدورة األولى: -

 4انػػاث( لمػػدة  6ذكػػور،  10عػػاـ، مػػف بيػػنيـ ) 30-20شػػاب/ة، مػػف الفئػػة العمريػػة  16"حقػػوؽ اإلنسػػاف واالنتخابػػات"، اسػػتيدفت 
 .2018أغسطس  7حتى  4ساعات، في الفترة مف  8أياـ، بواقع 

بالتعاوف والتنسيؽ مع جمعية الشباب والبيئة في منطقة دير البمح، تـ تنفيذ الدورة التدريبية الثانية بعنواف "حقوؽ  دورة الثانية:ال -
أيػػاـ،  4انػػاث( لمػػدة  14ذكػػور،  12عػػاـ، مػػف بيػػنيـ ) 30 -18شػػاب/ة، مػػف الفئػػة العمريػػة  26االنسػاف واالنتخابػػات"، اسػػتيدفت 

 .2018أغسطس  12حتى  8ة مف ساعات، في الفتر  8بواقع 

بالتعاوف والتنسيؽ مػع جمعيػة بنػي سػكوير فػي منطقػة خػانيونس، تػـ تنفيػذ الػدورة التدريبيػة الثالثػة بعنػواف "حقػوؽ  الدورة الثالثة: -
انػػاث( لمػػدة يومػػاف،  14ذكػػور،  13عػػاـ، مػػف بيػػنيـ ) 35 -19شػػاب/ة، مػػف الفئػػة العمريػػة  27االنسػػاف واالنتخابػػات"، اسػػتيدفت 

 .2018أغسطس  15حتى  14ساعات، في الفترة مف  8قع بوا

بالتعػػاوف والتنسػػيؽ مػع جمعيػػة بنػػي سػكوير فػػي منطقػة خػػانيونس، تػػـ تنفيػذ الػػدورة التدريبيػػة الرابعػة بعنػػواف "حقػػوؽ  الردورة الرابعررة: -
اث( لمػدة يومػاف، بواقػع انػ 9ذكػور،  4عاـ، مف بيػنيـ ) 27 -18شاب/ة، مف الفئة العمرية  13اإلنساف واالنتخابات"، استيدفت 

 .2018أغسطس  16حتى  15ساعات، في الفترة مف  8

بالتعاوف والتنسيؽ مع جمعية بيتنا لمتنمية والتطوير في منطقة جباليػا، تػـ تنفيػذ الػدورة التدريبيػة الخامسػة بعنػواف  الدورة الخامسة: -
انػػاث( لمػػدة  7ذكػػور،  13عػػاـ، مػػف بيػػنيـ ) 27 -18شػػاب/ة، مػػف الفئػػة العمريػػة  20"حقػػوؽ اإلنسػػاف واالنتخابػػات"، اسػػتيدفت 

 .2018أغسطس  16حتى  15ساعات، في الفترة مف  8يوماف، بواقع 

 
 

 



 27 2018ثسوخ للثقبفخ والفٌىى  -قرَر اإلدارٌ الز

سادسررًا:  تنفيررذ حممررة توعيررة عامررة حررول المشرراركة السياسررية لمشررباب مررع رسررائل مسررتيدفة، تسررتند إلررى نتررائج 
 الدراسة التي أجريت في اطار الدراسة وتتضمن األتي:

 (102.5عية عمى راديو القدس )بث محطات اذا -
مػػرة عػػف كػػؿ شػػير، اجمػػالي  40شػػيور،  5حػػواري( ثػػـ بعػػد ذلػػؾ تػػـ اذاعػػتيـ فػػي فتػػرة  3مقػػروء،  2اعالنػػات راديػػو ) 5تػـ تصػػميـ عػػدد 

 (102.7مرة، حيث تـ اختيار احدى المحطات اإلذاعية المشيورة )راديو القدس  200
 لوحات بمبورد 9نشر  -
في باقي محافظػات القطػاع واحػدة فػي كػؿ محافظػة الشػماؿ،  4في محافظات غزة و  5د موزعة كالتالي: )لوحات بمبور  9تـ نشر عدد 

 شيور في جميع المحافظات. 3الوسطى، خانيونس، رفح( لمدة 
 

 بوستر في قاعات التدريب توزع لممؤسسات الشريكة. 2000سابعًا:  نشر 
عػػػاوف مػػػع شػػػركة فمكػػػس لمدعايػػػة واالعػػػالف، حيػػػث تػػػـ تػػػوزيعيـ عمػػػى بوسػػػتر خػػػاص بالمشػػػروع، بالت 2000تػػػـ تصػػػميـ وطباعػػػة عػػػدد 

 المؤسسات الشريكة.
 

 بريشور. 2000ثامنًا:  توزيع 
بريشور خاص بأنشطة المشروع، بالتعاوف مػع شػركة فمكػس لمدعايػة واإلعػالف، حيػث تػـ تػوزيعيـ عمػى عػدد  5000تـ تصميـ وطباعة 

 مف المؤسسات الشريكة.
 

 لتواصل االجتماعيتاسعًا:  حدث لوسائل ا
، تػػػـ تنفيػػػذ حػػػدث لوسػػػائؿ التواصػػػؿ االجتمػػػاعي، وىػػػو عبػػػارة عػػػف اجتمػػػاع شػػػبابي لطػػػالب 2018يوليػػػو  23فػػػي يػػػـو االثنػػػيف الموافػػػؽ 

الجامعػات، حيػث قػػاـ المشػروع بتزويػػد الطػالب بقاعػػة كبيػرة مجيػزة بطػػاوالت مسػتديرة، كراسػػي، انترنػت، مكبػػرات صػوت وميكروفونػػات، 
استضافة عدد اثنيف مف المتحدثيف الدكتور/ مخيمر أبو سعده )اسػتاذ فػي قسػـ العمػـو السياسػية فػي جامعػة األزىػر،  وفي ىذا الحدث تـ

لمتحدث عف المشاركة السياسية لمشػباب فػي فمسػطيف والمتحػدث اآلخػر المينػدس/ محمػد أبػو القمبػز خبيػر االعػالـ االجتمػاعي لمحػديث 
دفاع عف حقوؽ الشباب والمشاركة السياسية عمى وجو الخصوص، حيػث قػاـ مػدير المشػروع عف استخداـ وسائؿ االعالـ االجتماعية لم

 55تامر العجرمي بتيسير االجتماع بدعـ مف فريؽ المشروع كؿ مف )نػواؿ عقػؿ، ىػاني المػوح(، ثػـ تػـ تقسػيـ الطػالب البػال  مجمػوعيـ 
سػتخداـ مواقػع الشػبكات االجتماعيػة )فػيس بػوؾ، تػويتر، انػاث( إلػى مجموعػات وىػذه المجموعػات متصػمة باإلنترنػت ال 30ذكور،  25)

انستجراـ، سناب شات( حيث طمب مف المجموعات عقد اجتماع لممناقشة لمدة ساعة لمتواصؿ إلى موضوع دعوة ليكوف اجتماعيًا عمػى 
االجتمػاعي التػي تتجػو  سػاعات لمقيػاـ بوسػائؿ التواصػؿ 3مواقع التواصػؿ االجتمػاعي تحػت عالمػة ىشػتاج معػيف، تػـ فػتح المجموعػات 

نحو ىشتاج مثؿ: )نشر نصوص، صور، رسـو بيانية، فيديو... الخ(، حيث آثار ىذا النشاط التنافسي والتفاعمي أصوات الشباب حػوؿ 
 تفاعاًل عمى منصات التواصؿ االجتماعي. 528219حقوقيـ في المشاركة السياسية واالنتخابية في فمسطيف، وصمت 

 

 ت في محافظات قطاع غزةعاشرًا:  رسم جداريا
 5شػخص، تػـ اختيػار عػدد  18أعمنت جمعية بسمة لمثقافة والفنػوف لمتسػجيؿ عبػر االنترنػت لرسػـ جػداريات، حيػث تقػدـ لممشػاركة عػدد 

مػػف الرسػػاميف  13رسػػاميف بعػػد اجتماعػػات مػػع المرشػػحيف المحتممػػيف. كػػاف النشػػاط تنافسػػيًا وعقػػد فريػػؽ المشػػروع جمسػػة توجيييػػة مػػع 
رسػػومات مختمفػة واحػدة فػي كػػؿ  5رسػاميف مختػاريف. تػـ تقسػػيميـ إلػى مجموعػات ورسػـ  5اجتماعػات تنسػيؽ مػػع  13ف وعػدد المحتممػي

محافظة. كاف ىذا النشاط زيادة تفاعؿ الشباب مع المشاركات المجتمعية ومساعدتيـ عمػى توليػد أفكػار رسػـ لمتغييػر عػف فيػـ المشػاركة 
 السياسية لمشباب في فمسطيف.

 

 :PYNتنفيذ مؤتمر شبكة الشباب الفمسطيني  : عشرالحادي 
، ضمف المشروع المػذكور، وذلػؾ PYNتـ تصميـ دعوة خاصة لممشاركة في فعاليات مؤتمر بعنواف "انطالؽ شبكة الشباب الفمسطيني 

 74، بمشػاركة عػدد ـ، في قاعة مطعـ جموريا بمدينة غػزة19/8/2018في تماـ الساعة العاشرة والنصؼ مف صباح يـو األحد الموافؽ 
انػػاث( حيػػث بػػدأ بالتسػػجيؿ والترحيػػب بالمشػػاركيف، كممػػة رئػػيس مجمػػس ادارة جمعيػػة بسػػمة لمثقافػػة  17ذكػػور،  57مشػػارؾ/ة مػػف بيػػنيـ )
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والفنػػوف السػػيد/ أحمػػد السػػماؾ، نبػػذة عػػف المشػػروع وأىدافػػو )عػػرض برومػػو(، كممػػة لمسػػيد/ أحمػػد أبػػو رتيمػػة، كممػػة لمسػػيد/ خالػػد لبػػد عػػف 
ت الشبابية، كممة السيد يسري درويش رئيس اتحاد المراكز الثقافية، نقاش، فقرة فنية )دبكة(، الختاـ والتوصيات، االعالف عف المجموعا

 انطالؽ فعاليات تشكيؿ الشبكة، فقرة فنية )مقطوعة موسيقية(، توزيع شيادات تكريـ ودروع لمشركاء ومف ثـ وجبة الغداء. 
 
 

 ن وتنفيذ العروض المسرحية:اختيار الممثمي : الثاني عشر
ممثمػػيف مػػف الػػذيف تمقػػوا تػػدريب حػػوؿ "ميػػارات المسػػرح"، وتػػـ تػػدريبيـ عمػػى نػػص مسػػرحي يسػػمط الضػػوء عمػػى قضػػية  5تػػـ اختيػػار عػػدد 

انحصار المشاركة السياسية لشباب قطاع غزة، وأىػـ المشػكالت والقضػايا التػي قػد تواجػو إجػراء أي عمميػة انتخابيػة بطريقػة مرحػة غيػر 
عػرض مسػػرحي بعنػػواف "بسػطة سياسػػة" يتبػع كػػؿ عػػرض ورشػة عمػػؿ تنػػاقش الشخصػيات الرئيسػػية فػػي  30ميديػة، ومػػف ثػـ تقػػديـ عػػدد تق

المسرحية والتعرؼ عمى كؿ شخصية ومدى اعجابيـ بيذه الشخصية. والتحػدث عمػى أىميػة المشػاركة السياسػية لمشػباب وكيػؼ سػمطت 
مشاركة ومعرفة أىمية االنتخابات مع التأكػد عمػى مبػدأ فصػؿ السػمطات الثالثػة والتركيػز الضوء عمى آليات المشاركة السياسية وطرؽ ال

عمى موضػوع االنتخابػات التشػريعية وشػروط الترشػيح، وبعػد ذلػؾ عصػؼ ذىنػي مػف خػالؿ مػدخؿ حػوؿ االنتخابػات ومفيوميػا وأىميتيػا 
التسػػػجيؿ وصػػػواًل إلػػػى إعػػػالف النتػػػائج مػػػع التأكػػػد عمػػػى قػػػانوف وأنػػػواع االنتخابػػػات واألنظمػػػة االنتخابيػػػة ومراحػػػؿ العمميػػػة االنتخابيػػػة مػػػف 

، وبعد ذلؾ فتح باب النقاش واالستفسػارات لممشػاركيف وتوصػياتيـ مػف الورشػة وتعبئػة اسػتمارة 2005لسنة  9االنتخابات الفمسطيني رقـ 
 اناث. 1362ذكور،  953مستفيد/ة، مف بينيـ  2315وقد استفاد مف تمؾ العروض التقييـ حوؿ المقاء،  

 

 نبذة عن المسرحية": 
 

يعمؿ جرسوف عمى قيوة بسبب  عبر ىذا الشاب خريج ماجستير عمـو سياسية،تدور أحواؿ قصة المسرحية حوؿ شاب مكافح يسمى زُ 
دورة في  ألخذيف لو يالمجاؿ مف السياس إتاحةفي بمده وعدـ وجود فرصة عمؿ تميؽ بو وبمستواه الجامعي وبسبب عدـ  األوضاعسوء 
غبر بشخص كبير بالسف ولكف ىذا الشخص ذا سمطة ونفوذ وىو المسرحية في قيوة بحيث يمتقي زُ  أحداثتسير  . صنع القرار أماكف

موظؼ حكومي متقاعد كاف يعمؿ كمدير رغـ أنو ال يحمؿ شيادة جامعية وال حتى شيادة ثانوية عامة وتدور مشاىد المسرحية 
بسبب قمو خبرتو وتستمر المسرحية بدخوؿ عدد  شيءغبر ودوره وأنو ال يستطيع فعؿ شخصية زُ باستيتار ليذا الرجؿ الطاعف بالسف ب
غبر وعطية زُ تساند دور الرجؿ ذا السمطة المسمى عطية وخالؿ المسرحية يدخؿ  واآلخرغبر مف الشخصيات بعض منيا يساند زُ 

غبر الفقير ، ليحقؽ انتصار عمى زُ األوراؽوتزوير  وأموالو جوالة مف االنتخابات لممجمس التشريعي يستخدـ بيا عطية سمطتو ونفوذه
 . المشاىد أوؿوالتيميش لو بنفس مستوى  اإلقصاءليعود بو المطاؼ لمعمؿ بالقيوة وتستمر عممية 

 
 

روند  : كؿ مف فؤاد بنات، ىيفاء أبو جامع، ابراىيـ المصري، محمد شراب،تمثيل الُمخرج الفمسطيني ناىض حنونة، المسرحية اخراج
 عبد الفتاح شحادة. إعداد نص:ابراىيـ المسارعي،  ىندسة الصوت والموسيقى:ضاىر، 

 

   أهداف الوسسحيت6
 تعزيز المشاركة السياسية لمشباب -

 حث الشباب عمى ضرورة أخذ دورىـ في مراكز صنع القرار -

 الترشيح، التصويت(توعية الشباب بالقوانيف الخاصة بيـ باألخص الفئة العمرية الخاصة باالنتخابات ) -

 اظيار الواقع الذي نعيشو والذي يسوده النفوذ والواسطة والسمطة وانعداـ لمنزاىة والشفافية. -
 

 واليكم جدول تفصيمي بالعروض التي نفذت ليذه المسرحية وأعداد المستفيدين
 

 مكان التنفيذ المنطقة ساعة التنفيذ التاريخ اليوم #
 نعدد المستفيدي

 ثإنا ذكور
 الشماؿ 11:00 26/8/2018 األحد 01

 جوعُخ خطىح للزٌوُخ والزطىَر الوجزوعٍ
25 74 

 29 63 الشماؿ 3:00 27/8/2018 االثٌُي 02
 27 50 جوعُخ فرسبى الغذ الشجبثُخ الشماؿ 11:00 28/8/2018 الثالثبء 03
 91 1 جوعُخ الفجر الشجبثٍ خانيونس 9:30 29/8/2018 األرثعبء 04
 31 48 جوعُخ الزضبهي الخُرَخ رفح 12:00 30/8/2018 ُسالخو 05
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 مكان التنفيذ المنطقة ساعة التنفيذ التاريخ اليوم #
 نعدد المستفيدي

 ثإنا ذكور
 46 37 جوعُخ الشجبة والجُئخ دير البمح 5:00 2/9/2018 األدذ 06
 67 68 جوعُخ الفجر الشجبثٍ خانيونس 9:30 3/9/2018 االثٌُي 07
 43 37 جوعُخ الزضبهي الخُرَخ رفح 12:00 4/9/2018 الثالثبء 08
 10 38 جوعُخ زٌَخ الزعبوًُخ للوشغىالد الذرفُخ الشماؿ 11:30 5/9/2018 األرثعبء 09
 34 46 جوعُخ خطىح للزٌوُخ والزطىَر الوجزوعٍ الشماؿ 1:00 6/9/2018 الخوُس 10
11 

 9/9/2018 األدذ
 0 87 جوعُخ الفجر الشجبثٍ خانيونس 9:30

 23 44 جوعُخ خطىح للزٌوُخ والزطىَر الوجزوعٍ الشماؿ 2:00 12
13 

 10/9/2018 ثٌُياال
8:30 

 جوعُخ الزضبهي الخُرَخ رفح
47 22 

14 12:00 17 52 
15 

 12/9/2018 األرثعبء
 42 58 جوعُخ الىداد للزأهُل الوجزوعٍ غزة 9:00

 الشماؿ 2:00 16
جمعية خطوة لمتنمية والتطوير 

 المجتمعي
1 67 

17 
 13/9/2018 الخوُس

10:00 
 الشماؿ

تطوير جمعية خطوة لمتنمية وال
 المجتمعي

36 16 

 68 1 جمعية فرساف الغد الشبابية 2:00 18
19 

 16/9/2018 األدذ
10:00 

 جمعية فرساف الغد الشبابية الشماؿ
17 49 

20 1:00 24 53 
21 

 17/9/2018 االثٌُي
 56 12 مركز البرامج النسائية الوسطى 9:00

 29 17 جمعية حروؼ لمثقافة والفنوف خانيونس 1:00 22
23 

 18/9/2018 الثالثبء
10:00 

 جمعية التضامف الخيرية رفح
12 76 

24 1:00 6 78 
25 

 19/9/2018 األرثعبء
1:00 

 جمعية الشباب والبيئة دير البمح
42 4 

26 4:00 62 25 
27 

 20/9/2018 الخوُس
 121 2 جمعية نور المعرفة النصيرات 8:30

 43 24 لشباب والبيئةجمعية ا دير البمح 12:30 28
 55 6 مركز البرامج النسائية البريج 1:00 23/9/2018 األدذ 29
 31 25 جوعُخ فرسبى الغذ الشجبثُخ الشماؿ 11:00 24/9/2018 االثٌُي 30

 0028 510 المجموع
 8001 المجموع الكمي

 
 قيادات الشابة المنتسبة لممجموعات الشبابية.لقاءات تدريبية لم 10الثالث عشر: اجراء 

 

مع مؤسسات المجتمع المدني، بواقع ساعتيف ورشات عمؿ تدريبية ألعضاء مجموعات الشباب، بالتنسيؽ والتعاوف  10تـ تنفيذ عدد 
فاد مف ىذه الورش عدد حوؿ مواضيع التبادؿ الثقافي التقميدي والتي يتـ تحديدىا بناًء عمى احتياجات الشباب. وقد است لكؿ ورشة،

 اناث(. 37ذكور،  118مستفيد/ة، مف بينيـ ) 155
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 وىذا جدول تفصيمي بالورش التي نفذت وأعداد المستفيدين
 

 مكان التنفيذ المنطقة ساعة التنفيذ التاريخ اليوم #
 نعدد المستفيدي

 إناث ذكور
 3 17 لمجتمعيجمعية الوداد لمتأىيؿ ا غزة 12:00 12/9/2018 األربعاء 01

 3 9 جمعية الشباب والبيئة دير البمح 12:00 13/9/2018 الخميس 02
 1 11 جمعية بيتنا لمتنمية والتطوير المجتمعي الشماؿ 12:00 15/9/2018 السبت 03
 5 19 جمعية الفجر الشبابي خانيونس 12:00 16/9/2018 األحد 04
 6 7 شباب والبيئةجمعية ال دير البمح 12:00 24/9/2018 اإلثنيف 05
 2 11 جمعية بيتنا لمتمية والتطوير المجتمعي الشماؿ 12:00 25/9/2018 الثالثاء 06
 4 19 جمعية الوداد لمتأىيؿ المجتمعي غزة 12:00 26/9/2018 األربعاء 07
 7 17 جمعية الفجر الشبابي جنوب 12:00 27/9/2018 الخميس 08
 3 4 ية الشباب والبيئةجمع الوسطى 12:00 28/9/2018 األحد 09
 3 4 جمعية الشباب والبيئة الوسطى 12:00 29/9/2018 اإلثنيف 10

 03 004 المجموع
 011 المجموع الكمي

 

 مجموع أعداد المستفيدين من المشروع
 إناث ذكور

013414 814243 
 102140 المجموع الكمي لممستفيدين من كال الجنسين 

 
 :رابعاً 

 اسم المشروع : "إنتاج عمل مسرحي إلحدى النصوص المسرحية لمكاتب السوري الراحل سعد اهلل ونوس"
 

 2012منحة القطان لمفنون األدائية  -بدعم من مؤسسة عبد المحسن القطان
 

  2018 ديسمبر 15وحتى  2018مايو  1مف مدة المشروع: 
 

 2018 ديسمبر 15 وحتى 2018مايو  1مف فترة التقرير: 
 

 نبذة عن المشروع:
وقعت جمعية بسمة لمثقافة والفنوف اتفاقية لتنفيذ مشروع بعنواف "إنتاج عمؿ مسرحي إلحدى النصوص المسرحية لمكاتب السوري الراحؿ 

تيػػار نػػص ، والػػذي تػػـ مػػف خاللػػو اخ2018منحػػة القطػػاف لمفنػػوف األدائيػػة  -سػػعد اهلل ونػػوس" بػػدعـ مػػف مؤسسػػة عبػػد المحسػػف القطػػاف
مسرحي بعنواف "الممؾ ىو الممؾ" لمكاتب السوري الراحؿ "سعد اهلل ونوس، ومف ثـ إعداده وتكييفػو بمػا يػتالءـ مػع الجميػور الفمسػطيني، 

عػػرض مسػػرحي يسػػتيدؼ اليػػافعيف والشػػباب فػػي الجامعػػات  15وتػػدريب طػػاقـ مػػف الممثمػػيف عمػػى تجسػػيده مسػػرحيًا، ومػػف ثػػـ تقػػديـ عػػدد 
  كز الثقافية في قطاع غزة.والمؤسسات والمرا
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  ىدف المشروع:
ييدؼ المشروع إلى زيادة اىتماـ المجتمع لمثقافة والحوار والتفاعؿ مػع المسػرح وذلػؾ مػف خػالؿ تطػوير القػدرات الفنيػة فػي مجػاؿ األداء 

نتػاج عمػؿ مسػرحي بجػودة عاليػة، ونشػر ثقافػة ارتيػاد  واحتػراـ المسػرح وتنشػيط الحركػة المسرحي وتنمية المواىب الشابة مف الجنسيف، وا 
 الثقافية في قطاع غزة.

 

 لمحة عن الكاتب "سعد اهلل ونوس"
فػػي بمػػدة حصػػيف البحػػر بػػالقرب مػػف طرطػػوس فػػي سػػوريا،  1941سػػعد اهلل ونػػوس، ىػػو ناقػػد، ومنػػتج، وكاتػػب مسػػرحي سػػوري، ولػػد عػػاـ 

فػػي الػػدراما العربيػػة، كمػػا أّسػػس "مسػػرح التسػػييس" إثػػر  فػػي دمشػػؽ، واعتُبػػر أحػػد المبػػدعيف البػػارزيف 1997أيػػار لمعػػاـ  15وتػػوفي فػػي 
 مع إسرائيؿ. 1967صدمتو العميقة بيزيمة العرب في حرب األياـ الستة عاـ 

لػػو العديػػد مػػف االسػػيامات فػػي األدب المسػػرحي العربػػي، وحظيػػت أعمالػػو المسػػرحية بشػػيره واسػػعة وترجمػػت أعمالػػو لمعديػػد مػػف المغػػات 
 األجنبية.

 

 :ةنبذة عن المسرحي
يقدـ سعد اهلل ونوس عماًل ذو قػدرٍة عاليػة عمػى تجػاوز الممكػف إلػى مػا ىػو أبعػد مػف الكوميػديا وأشػد سػوادًا مػف التراجيػديا، ويعػري ذواتنػا 
أمػػاـ مػػرآٍة عظيمػػة ال يمكننػػا تجاىػػؿ بريػػؽ صػػورتنا وأوىامنػػا فييػػا، فالممػػؾ لػػـ يكػػف ىػػو الممػػؾ، وكػػؿ مػػا فػػي األمػػر ال يعػػدو سػػوى سػػمطة 

ة الػرداء وقػدرة الصػولجاف الوىميػة عمػى خمػؽ شخصػية ممػؾ مػف عمػؽ صػعموؾ، فيصػبُح الصػعموؾ ممكػًا فػي طرفػة عػيف، الكرسي ورىب
 يمارس أبشع أدوات السمطة عمى نفسو وشخصيتو السابقة.

فػوذ في ىذا العمؿ المسرحي تنتقـ الشخصيات مػف ذاتيػا، وتصػاب بػالعمى الكمػي فػي حضػرة صػاحب السػمطة وكػأف السػمطة والمػاؿ والن
 يصيباف الناس بالعمى عمى مختمؼ تصنيفاتيـ االجتماعية واالقتصادية ومرجعياتيـ الفكرية والثقافية.

بمغٍة رشيقة لمعربية الفصحى البسيطة وبتصوير لغوي فائؽ ودقة متناىية ترسػـ شخصػيات المسػرحية حػوارًا شػيقًا بػيف الخالعػٍة والمجانػٍة 
صيؿ الصػور الجماليػة، ومػف عمػؽ المسػاف الثقػافي العربػي والتػراث، تػأتي مسػرحية الممػؾ ىػو الممػؾ والثورٍة والحب واالنسانية، وبأدؽ تفا

 أيقونة فػي درة تػاج المسػرح العربػي والثقافػة العربيػة لتتربػع عمػى خشػبة المسػرح فػي غػزة، لتعيػد انتػاج الثقافػة وانتػاج الفعػؿ الػدرامي الػذي
لتمنح المشػاىد ىنػا مسػاحة شػيقة مػف الفرجػة المسػرحية والتواصػؿ الفكػري واالنسػاني مػف يعكس المأساة والممياة في واقعنا الفمسطيني، و 

 أجؿ مجتمع أكثر ثقافًة وانفتاحًا عمى قضاياه االنسانية. 
 

مريـ أبو ، فادي أبو ياسيف، محمود أبو سمطاف، يوسؼ أبو الخير: كؿ مف تمثيل الُمخرج الفمسطيني ناىض حنونة، المسرحية اخراج
 ىندسة الصوت والموسيقى:، محمود المنشاويمالبس: ، عمي اليندي ديكور:، ريياـ فتحي، سامي ستـو، ائر أبو ياسيفث، شمبي

 عبد الفتاح شحادة. إعداد نص:ابراىيـ المسارعي، 
 

 تنفيذ العروض المسرحية
عرض مسرحي لمسرحية  15وتنفيذ عدد تـ التنسيؽ والتعاوف مع الجامعات والمؤسسات والمراكز الثقافية في مختمؼ محافظات القطاع 

 اناث. 1354ذكور،  1661شاب/ة، مف بينيـ  3015وقد استفاد مف العروض "الممؾ ىو الممؾ"، 
 

 واليكم جدول تفصيمي بالعروض التي نفذت ليذه المسرحية وأعداد المستفيدين
 

 مكان التنفيذ المنطقة ساعة العرض التاريخ اليوم #
 نعدد المستفيدي

 إناث كورذ
 135 165 جمعية الوداد لمتأىيؿ المجتمعي غزة  5:00 18/10/2018 الخميس 01
 76 88 جامعة غزة غزة 1:00 21/10/2018 األحد 02

 غزة 11:00 22/10/2018 االثنيف 03
جامعة األقصى بالتعاوف مع جمعية 

 96 110 الشباب والبيئة

 111 130 ؿ الخيريةجمعية الساح رفح  5:00 23/10/2018 الثالثاء 04
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 مكان التنفيذ المنطقة ساعة العرض التاريخ اليوم #
 نعدد المستفيدي

 إناث كورذ

 دير البمح  3:00 27/10/2018 السبت  05
ممعب العناف بالتعاوف مع جمعية 

 81 83 الشباب والبيئة

 0 234 مدرسة الشييد ىاني نعيـ الزراعية  بيت حانوف 9:00 28/10/2018 األحد  06

 91 87 فرع الجنوب -جامعة فمسطيف سخانيون 12:00 29/10/2018 االثنيف 07

 155 44 جمعية البريج لمتأىيؿ المجتمعي البريج 11:00 30/10/2018 لثالثاءا 08

 94 66 جمعية المركز الوطني لمتنمية الريفية سخانيون 4:00 1/11/2018 الخميس 09

 56 94 جمعية بناء لمتنمية والتمكيف جباليا  3:00 3/11/2018 السبت 10

 غزة 1:00 4/11/2018 األحد  11
بالتعاوف  -الزىراء -جامعة فمسطيف

 مع المركز القومي لمبحوث
73 78 

 جباليا 12:00 6/11/2018 الثالثاء 12
مركز تعزيز القدرات بالتعاوف مع 

 92 128 جمعية جباليا لمتأىيؿ

 98 125 الجمعية الفمسطينية لإلغاثة والتنمية بيت الىيا  10:00 7/11/2018 األربعاء 13

 انيونسخ 10:00 12/11/2018 االثنيف 14
مركز نوار التربوي بالتعاوف مع 

 جمعية الثقافة والفكر الحر
122 91 

 100 112 الجمعية الفمسطينية لمتنمية واإلعمار  غزة  12:00 21/11/2018 األربعاء 15

 0014 0220 المجموع
 0101 المجموع الكمي

 

 مجموع أعداد المستفيدين من المشروع
 إناث ذكور

0220 0014 

 0101 المجموع الكمي لممستفيدين من كال الجنسين 
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 جمعيةتأىيل وتدريب طاقم ال
 

 دورة بعنوان: "صناعة وتحريك الدمى ذات الفم الكبير"
 

 )تدريب الذكور( 22/2/2018، الخميس21/2، األربعاء 15/2، الخميس 14/2األربعاء  اليوم: التاريخ:
 )تدريب االناث( 12/3/2018، االثنيف 11/3، األحد 5/3، االثنيف 4/3األحد 

 نوفجمعية بسمة لمثقافة والف الجية المنفذة:
 .14مقر قناة أبو ظبي، برج الشروؽ، الطابؽ  مكان التنفيذ:
 ناىض حنونة  اسم المدرب:

جياد أبو العمريف، سامي الدعادلو، محمد غبوف، محمد الحواجري، عبد اهلل أبو غالي، سالـ المتدربين: أسماء 
أسماء الفرع، رواند د الشوبكي، الريفي، فايز الصفدي، عبد اهلل الجزار، عمر المعصوابي، عز الديف العمري، محم
 ضاىر، أسيؿ حمداف، نداء السيد، ايماف أبو ىويدي، أسيؿ أبو عيادة، نييؿ مينا.

 الوصف العام لمدورة:
 اليوم األول: 

 منيا تصنع أف يمكف التي واألدوات والمواد الكبير الفـ ذات الدمى بمسرح وتعريفيـ المشاركيف بيف التعارؼ 

 بيرالك الفـ ذات الدمية
 الباتروف عمى المشاركيف تعارؼ (STAMP) االسفنج عمى والتعرؼ PL، معو. التعامؿ وكيفية 
 والجسـ. واليديف والرأس المساف وعمؿ ولصقو، االسفنج قص كيفية عمى المجموعة تدريب 

 : الثانياليوم 
 األيدي لتحريؾ دالحدي السيخ وتركيب بالكامؿ وتكوينيا ببعضيا ولصقيا الدمية جسـ أجزاء تركيب كيفية 
 والرموش الحاجب مع المناسب المكاف في العيوف عمؿ كيفية 

  الثالث: اليوم
 مختمفة بأشكاؿ الدمية عمى ولصقو الصوؼ مف الشعر صناعة كيفية عمى التدريب 
 رأس عمى يوضع ما أو الشعر خالؿ مف والصغير الكبير والعمر واألنثى الذكر الدمية بيف التمييز كيفية 

 الدمية
 مالمح لتحديد وخالفة الرأس عمى اضافات وضع وكيفية الدمية مالمح توضح مالبس الدمية تمبيس يفيةك 

 لمدمي دقة أكثر
 الرابع: اليوم

 تركيبيا ثـ ومف االسفنجية القطع عمى ولصقيا أقمشة الدمية تمبيس كيفية 
 وتحريكيا. الدمية مع التعامؿ كيفية 

 

 19 عدد المستفيدين
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 رير التقييم الربعي الخاص بحماية الطفولةتقبعنوان " ورشة
 

 26/2/2018االثنيف  التاريخ: اليوم
  ُظيراً  2 -صباحاً  10  :التوقيت

  أرض االنساف السويسرية  الجية المنفذة:
 قاعة مطعـ الاليت ىاوس  مكان التنفيذ:
 وصفي أبو زعنونة  اسم المدرب:

 تامر العجرمي المتدربين من الجمعية:
 

 م لمورشة:الوصف العا
 تسجيؿ لمحضور 
 كممة وزارة التنمية االجتماعية 
 سويسرا -افتتاحية الورشة مؤسسة أرض اإلنساف 
 )عرض نتائج الدراسة )تقييـ احتياجات حماية الطفولة في قطاع غزة 
  نقاش نتائج الدراسة 

 

 1 عدد المستفيدين
 

 دورة بعنوان "ورشة عمل رواية القصة"
 

 )مدة خمس أياـ متتالية( 22/3/2018حتى الخميس  18/3األحد  التاريخ: اليوم
  عصراً  4 -صباحاً  9  :التوقيت

  CRSبرنامج االغاثة الكاثوليكية  الجية المنفذة:
 CRSمقر برنامج االغاثة الكاثوليكية   مكان التنفيذ:
 ) جنوب أفريقيا ... عبر الفيديو كنفرنس (  برينت كويف  اسم المدرب:

وسؼ ابو نييؿ مينا، يناىض حنونة، جيياف أبو الشيف، أالء الييقي، ىديؿ زبيدة،  ة:المتدربين من الجمعي
 عبد الفتاح شحادة، شذا عمياف ،الخير

 الوصف العام لمتدريب:
التدريب عبارة عف تواصؿ المدرب مع المتدربيف عبر برنامج سكايب، تتطمب المنيجية المتبعة مقابمة المتدربيف 

، حيث بدأ بعرض قصة ثـ تحميميا وتحميؿ المواقؼ فييا وبنية الفكرة والشعور، ثـ انتقمنا أياـ 5مع المدرب، لمدة 
 لتحميؿ األشخاص وربطيا بحبكة الحياكة.

استكماؿ تحميؿ الشخصيات مف خالؿ ما كتبو اآلخروف، ثـ بدأنا في عمؿ ىيكمية القصة، القضية  اليوم الثاني:
 و والعبارة المختصرة .... الخ.األساسية، الفكرة، الحركة، سؤاؿ ماذا ل

قمنا بعرض جميع الييكميات التي عمؿ عمييا الفريؽ وتـ تحميميا، كما قاـ المدرب بسرد نصائح  اليوم الثالث:
 لتحميؿ الشخصيات وتطويرىا.
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تـ اختيار قصة المشاركة ىديؿ لمعمؿ عمييا وتـ عمؿ تسمسؿ األحداث وبناء الخط الدرامي مع  اليوم الرابع:
 فريؽ، عمؿ مقدمة القصة والصراع والتفكير في النيايةال

تـ العمؿ عمى نقاش الممخص الخاص بالقصة ومناقشة مف قبؿ المتدربيف ثـ سيقـو المدرب  اليوم الخامس:
 برينت بإعطاء مالحظات لمجميع لمتطوير عمى أنفسيـ.

 

 2 عدد المستفيدين
 

 "ورشة عمل سياسة حماية الشركاءدورة بعنوان "
 

 28/3/2018، األربعاء 27/3، الثالثاء 26/3االثنيف  التاريخ: ليوما
  عصراً  3 -صباحاً  9  :التوقيت

  CRSبرنامج االغاثة الكاثوليكية  الجية المنفذة:
 كابيتاؿ موؿ الطابؽ الرابع  مكان التنفيذ:
 نيكوؿ )سويسرا(  اسم المدرب:

 ناىض حنونة )المدير العاـ( بيية صباح )عضو مجمس ادارة(، المتدربين من الجمعية:
 الوصف العام لمدورة:

 اإلساءة، التخفيؼ، تأثير واستراتيجيات الحماية مخاطر والتعاريؼ، تحميؿ الطفؿ( حماية) في مقدمة 
 لمبرمجة المقصودة غير السمبية النتائج ومنع اآلمنة البرمجة

 األدنى الحد حماية سياسة ،اآلمف التوظيؼ الذاتي، إجراءات والتدقيؽ الحماية سياسة في مقدمة 
 والشكاوى الراجعة التغذية ال، آلية و بو القياـ يجب ما/  السموؾ قواعد مدونة لممعايير، تطوير

 لممستفيديف
 العمؿ لممستفيديف، خطط السياسة الحاالت، توصيؿ عمى والرد اإلحالة مسار لمموظفيف، اإلبالغ آليات 

  .بي االتصاؿ في تتردد ال ، المعمومات مف زيدم إلى تحتاج أو أسئمة لديؾ الفردية، ىؿ
 

 2 عدد المستفيدين
 

االندماج االجتماعي االقتصادي لمنساء ذوات  -الحفل الختامي لمشروع نحن نعملبعنوان " ورشة
 "االعاقة في غزة"

 28/6/2018الخميس  اليوم التاريخ:
  ُظيراً  2 -صباحاً  9  :التوقيت

 االيطالية مؤسسة اديوكيد الجية المنفذة:
 صالة تنوريف  مكان التنفيذ:
 حسيف أبو منصور  اسم المدرب:

 تامر العجرمي المتدربين من الجمعية:
 

 الوصف العام لمدورة:
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استقباؿ وتسجيؿ، النشيد الوطني الفمسطيني، كممة اديوكيد، كممة المموؿ: التعاوف االيطالي، تعريؼ بالمشروع 
المنتدى االجتماعي التنموي، كممة جمعية األمؿ، كممة القطاع  -الشركاء "نحف نعمؿ"، عرض فيمـ توثيقي، كممة

غرفة تجارة وصناعة غزة، دبكة، عرض نتائج المشروع ومناقشة، قصة نجاح مف المشروع، االعالف  -الخاص
 عف مشروع "أنا أستطيع"، فقرة موسيقية، ضيافة.

 

 1 عدد المستفيدين
 

 

 ية الحق في حرية تكوين الجمعيات"المنظمات األىمية في حما دورة بعنوان: "تعزيز دور ممثمي/ات
 

 5/7/2018حتى الخميس  1/7مف األحد  اليوم: التاريخ:
 مؤسسة الضمير لحقوؽ اإلنساف الجية المنفذة:
 فندؽ المتحؼ مكان التنفيذ:
 أ. محمد أبو ىاشـ، د. عالء أبو طو، أ. محمد سرور، أ. حاـز ىنية.  اسم المدرب:

 سنيورة عجور: من الجمعية لمتدربيناأسماء 
 الوصف العام لمدورة:
 يمي: ما حول النقاش وتم الممثمة بالجمعية وتعريف بالتعارف بدأ ىاشم أبو محمد أ. المدرب معاليوم األول: 

 اإلنساف لحقوؽ الدولية االتفاقيات عف مقدمة 
 والمنحة الحؽ بيف الفرؽ 
 فمسطيف في القوانيف تسمسؿ 
 واالجتماعية واالقتصادية والسياسية لمدنيةا الحقوؽ أبرز 
 المرأة ضد التمييز أشكاؿ جميع عمى القضاء اتفاقية CEDAW 
 االعاقة ذوي األشخاص اتفاقية 

 يمي ما حول النقاش تم طو أبو عالء د. المدرب مع: الثانياليوم 
 الجمعيات نشأة 
 وخصائصيا الجمعية تعريؼ 
 لجمعياتا تشكيؿ في الحؽ طالت التي االنتياكات 
 2000 لسنة 1 رقـ الجمعيات قانوف 
 اإلنساف حقوؽ لحماية الوطنية األليات 

 يمي ما حول النقاش تم طو أبو عالء د. المدرب مع  الثالث: اليوم
 الداخمية البيئة والشبكات، االتحادات االحتالؿ، المموؿ، السمطة، مف: بكؿ األىمية المنظمة عالقة 

 المحمي. مجتمعال المستيدفة، الفئة لممؤسسة،
 اإلدارة ومجمس العمومية الجمعية بيف العالقة 
 والمساءلة الشفافية 
 الجمعيات عمؿ في والمسائمة الشفافية لتعزيز المتبعة والوسائؿ األدوات 
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 يمي: ما حول النقاش تم سرور محمد أ. المدرب مع الرابع: اليوم
 والتوثيؽ الرصد مفيـو 
 باحث إفادة إعداد 
 توثيؽال وأساليب أشكاؿ 
 التوثيؽ عممية مراحؿ 

 يمي: ما حول النقاش تم ىنية حازم أ. المدرب مع الخامس: اليوم
 اإلنساف حقوؽ عمى المرتكز النيج مبادئ 
 الدولية الشرعة 
 والحرية الحؽ بيف الفرؽ 
 المساءلة التمييز، عدـ المشاركة، التمكيف، القانونية، )اإللزامية مف: كؿ مفيـو 

 

 1 عدد المستفيدين
 

 كيفية استخدام النظام االلكتروني الموحد لممؤسساتبعنوان " ورشة
 

 2/8/2018الخميس  اليوم التاريخ:
  ُظيراً  2 -صباحاً  9  :التوقيت

 البرنامج الوطني -وزارة الداخمية :الجية المنفذة
 مركز حيدر عبد الشافي -قاعة اليالؿ األحمر  :مكان التنفيذ
 يـ. ايياب أبو مياد  اسم المدرب:

 رواء المصري المتدربين من الجمعية:
 

 الوصف العام لمدورة:
المقاء عبارة عف استطالع حوؿ البرنامج اإللكتروني الموحد بيف المؤسسات الحكومية ووزارة الداخمية، حيث سيتـ 

موقع ادخاؿ البيانات جميعيا والتواصؿ بيف المؤسسات والوزارة بشكؿ الكتروني لجميع المعامالت والميمات عمى 
، ومف ثـ اسـ المستخدـ ىو رقـ ىوية رئيس مجمس اإلدارة .http://ngo.moi.gov.psموحد لمجميع وىو

 لممؤسسة وكممة المرور الخاصة بو.
اريع، البرنامج عبارة عف أرشفة بيانات خاصة بالجمعية سواء أعضاء الجمعية العمومية، موظفيف، برامج، مش

 محاضر اجتماعات، تقارير سنوية ادارية ومالية، تقارير مشاريع.... الخ.
، فيس  amihab80@gmail.com، اميؿ 0599891266وأي استفسار مراجعة ـ. ايياب أبو ميادي جواؿ 

  facebook.com/groups/esystemNGos بوؾ
 

 1 عدد المستفيدين
 

 في غزة" IREXدورة بعنوان: "بناء قدرات طاقم شركاء 
 

 22/10/2018حتى االثنيف  18/10مف الخميس  اليوم: التاريخ:

http://ngo.moi.gov.ps./
mailto:amihab80@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/esystemNGos
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 مركز الحياة راصد الجية المنفذة:
 غزة -فندؽ الكومودور مكان التنفيذ:
 محمد التميمي، طالؿ أبو ركبة، مي عميمات، عمرو النوايصة، عامر بني عامر راغب ستريـ،  اسم المدرب:

تامر العجرمي، أحالـ محيسف، آية قزعاط، سنيورة عجور، ىماـ مطر، سائد : من الجمعية المتدربينأسماء 
 العقاد، رضا عوض اهلل، سمية حمداف، يزيد صالحة، ريياـ فتحي.

 الوصف العام لمدورة:
 اليوم األول: 

 عمؿ تمريف إلى باإلضافة معيـ التواصؿ وتخطيط المصمحة أصحاب وتحميؿ المشاريع ادارة عف مقدمة 

  المصمحة أصحاب مع التواصؿ خطط تحضير كيفية حوؿ
 : الثانياليوم 

 لو والتخطيط التأييد وكسب الحشد 
   الثالث: اليوم

 لممؤسسات تعريفي ممؼ بناء وكيفية المدني المجتمع لمؤسسات التمويؿ استقطاب كيفية 
 التشبيؾ أساسيات 

 الرابع: اليوم
 االنتخابات مراقبة وآلية لالنتخابات الدولية والمعايير االنتخابات مراقبة حوؿ مقدمة 

 

 10 عدد المستفيدين
 

 دورة بعنوان: "دورة حياة المشروع"
 5/12/2018، األربعاء4/12الثالثاء  اليوم: التاريخ:

 وروبياالتحاد األ الجية المنفذة:
 فندؽ المتحؼ مكان التنفيذ:
 ـ. محمود عبد المطيؼ  اسم المدرب:

 تامر العجرمي.: من الجمعية المتدربينأسماء 
 الوصف العام لمدورة:

 المسؤولية صاحب الحؽ، صاحب اإلنساف/ حقوؽ عمى المبني النيج 
 تحميؿ GAP 
 الحقوقي بالنيج وربطيا المشروع( حياة )إدارة حوؿ مقدمة 
 المصمحة يذو  تحميؿ 
 المؤسسة قدرات تحميؿ 
 المشكمة تحميؿ 
 المنطقي االطار حوؿ مقدمة 
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 العمؿ خطة تحضير 
 األثر وقياس وتقييـ متابعة خطة 
 الميزانية 
 والتواصؿ االتصاؿ 
 التقييـ شجرة 

 

 1 عدد المستفيدين
 

في شبكة ورشة بعنوان: "تدريب حول المناصرة الرقمية ألعضاء الجمعية العمومية وأعضاء القطاعات 
 المنظمات"

 13/12/2018الخميس  اليوم: التاريخ:
 شبكة المنظمات األىمية الجية المنفذة:
 مطعـ الاليت ىاوس مكان التنفيذ:
 سيموف ترباني )استشاري تواصؿ(، سامي الحو )موظؼ تواصؿ(  اسم المدرب:

 أسيؿ أبو عيادة: من الجمعية المتدربينأسماء 
 :لمورشةالوصف العام 

بالمشاركيف، والبدء بكيؼ تبدو حممة المناصرة الرقمية ثـ عرض مجموعة حمالت مناصرة رقمية ناجحة  الترحيب
مثؿ حممة )كفى( وحممة )ليش فش دوا(، وعمؿ استراتيجية لمحممة وكيفية القياـ بيا مف خالؿ االجابة عمى عدد 

 مف األسئمة بشكؿ واضح قبؿ البدء بالحممة.
ذي نريد تغييره، وما ىي الحموؿ المقترحة لحؿ المشكمة مع ذكر السياسات لماذا تقـو بالحممة، ما ال .1

 والممارسات والمعتقدات التي نحتاج لتغييرىا لتحقيؽ الحؿ.
مف؟؟ مف خالؿ االجابة وتعييف الفراغات لصناعة حممة، نحف نريد )جميور مستيدؼ( أف )فعؿ واحد  .2

 يير المطموب(.أو أكثر( لكي )ىدؼ التأثير والمناصرة( بحيث )التغ
 ماذا؟؟ وذلؾ مف خالؿ عمؿ نموذج لرسالة الحممة وعمؿ ىاشتاج. .3
أيف؟؟ أيف ممكف ايجاد الجميور وفي أي األماكف يمكف تواجدىـ سواء عمى العالـ الواقعي أو العالـ  .4

 االفتراضي، ومعرفة كـ االحتياجات التي سوؼ تتطمبيا األنشطة.
حممة وذلؾ مف خالؿ ربطو بيـو وتاريخ مميز لمناسبة أو متى؟؟ اختيار االطار الزمني الخاص بال .5

 حدث معروؼ، وفي النياية قمنا بعمؿ تمريف وسيناريو لحممة وتطبيؽ ما تـ تعممو.
 

 1 عدد المستفيدين
 

 

 

 



 41 2018ثسوخ للثقبفخ والفٌىى  -قرَر اإلدارٌ الز

 التأىيل لممتطوعين:
 

ن عمر ابراىيم سممامف الخريجيف الجدد، وىـ:  3عدد قامت جمعية بسمة لمثقافة والفنوف باستيعاب 
شيور، ضمف مشروع "دعـ سبؿ  6، مدة سنيورة خالد بدر عجور، آية حسن يوسف قزعاط، قاسم

العيش لمسكاف المتضرريف مف األزمات في قطاع غزة" الذي نفذتو اإلغاثة اإلسالمية وذلؾ في الفترة مف 
 2018نوفمبر  5يونيو حتى  6

، 2020ر، ضمف مشروع "رؤية غزة شيو  6، مدة أحالم صبحي عمي محيسنكما تـ استيعاب الخريجة/ 
 2017ديسمبر  16، وذلؾ في الفترة USAID، بتمويؿ CRSالكاثوليكية  ةالذي نفذتو خدمات اإلغاث

 ـ.2018يونيو  25حتى 
 90يوـ بواقع  15غزة، مدة  -، مف جامعة األزىرالطالب/ عبد اهلل جياد عبد اهلل سالماستيعاب كذلؾ تـ 

 2018ابريؿ  19حتى  مارس 18ساعة، في الفترة مف 
ساعة  50أياـ، بواقع 10غزة، مدة  -مف جامعة القدس المفتوحة والطالبة/ فاطمة عمي محمود أبو ندى،

 ـ.2018أكتوبر  22سبتمبر حتى  17تدريبية، في الفترة مف 
 

 2 مجموع المستفيدين
 

 :الخاتمة
 

از ىذا العمؿ وبناء وتنمية وتطوير في الختاـ ال يسعنا إال التقدـ بالشكر الجزيؿ لكؿ مف ساىـ بإنج
 المؤسسة مف عامميف ومانحيف ومتطوعيف.

 

ونؤكد أننا في تحد كبير أماـ المسؤوليات الجساـ التي وضعنا فييا مجتمعنا؛ لنبذؿ المزيد مف الجيد تمؾ 
 ىي مسؤوليتنا التي نتطمع أف يوفقنا اهلل لمقياـ بيا.


