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  مشروع  حقوق الشباب واألطفال من خالل المسرحل  اإلداريتقريرال

  
 

  :مرحلة التحضيرات اإلدارية 

  
بعد توقيع اتفاقية بدأ مركز شمس بالتحضيرات اإلدارية لبدء تنفيذ المشروع حيث تم تعين              
طاقم المشروع من أصحاب ذات خبرة في العمل الميداني والعمل مع المجتمعات المحلية             

د العديد من االجتماعات مع المنسقين والمركز لتعريف المنسقين على المـشروع            وتم عق 
  .ومن ثم تم وضع خطة العمل التنفيذية للمباشرة في العمل الميداني

  
  

  -:مرحلة العمل الميداني

  -:بدء المنسقين بالقيام بالزيارات الميدانية للمواقع حاملين األهداف التالية
 المشروع وأهدافه ومن ثم تشكيل لجان تمثل المجتمع         اطالع المجتمع المحلي على    .1

 .المحلي وتستضيف العروض

 .اختيار مواقع العروض بالتعاون مع اللجان المحلية .2

 المساعدة في الحملة اإلعالمية قبل العروض .3

 .تشكيل لجان نظام لحفظ النظام واألمن إثناء العروض .4

  
  -:آلية تشكيل اللجان 

  -:المجتمع المحلي على النحو التاليتم تشكيل اللجان من مؤسسات 
  .البلدية أو المجلس المحلي •
  .النوادي الشبابية •
 .الجمعيات النسوية ولجان المرأة •

 نشطاء ونشيطات من المجتمع المحلي •

  
  
  

  -:إلية العمل إثناء العروض
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  .كلمة التجمع السكاني المضيف •
  .كلمة مركز شمس •
 الترحيب بالفرقة المسرحية وبدأ العرض •

  
  -:يلي عرض مفصل عن العروضوفي ما

  

الحضور   المكان  التاريخ  الموقع
  )تقريبا(

  800  المدرج الروماني  1/9/2007  سبسطية
  250  ساحة وسط البلد  2/9/2007  نصف جبيل
  400  مركز ابن سينا الطبي  3/9/2007  المسعودية
  250  ساحة الروضة  4/9/2007  اجنسنيا
  700  ساحة ملعب كرة السلة  5/9/2007  برقة
  400  ساحة مدرسة االتحاد  6/9/2007  بيت ايبا
  500  ساحة عامة وسط البلد  7/9/2007  بيت وزن
  450  ساحة المدرسة  8/9/2007  الباذان

  
 مقارنة النتائج الفعلية للمشروع مع النتائج التي كانت من المفـروض أن تنـتج عـن                

  . المشروع
 

الحضور المتفق عليه لكل   التاريخ  الموقع
  عرض

  )تقريبا(الحضور 

  800  250  1/9/2007  سبسطية

  270  250  2/9/2007  نصف جبيل

  400  250  3/9/2007  المسعودية

  230  250  4/9/2007  اجنسنيا

  700  250  5/9/2007  برقة

  400  250  6/9/2007  بيت ايبا

  500  250  7/9/2007  بيت وزن
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  450  250  8/9/2007  الباذان

  3750  2000  المجموع

 
 
 

رسم بياني يوضح عدد الحضور

0
200
400
600
800

1000

طية
سبس

بيل
ف ج
نص

ودية
مسع
ال

سنيا
اجن رقة

ب
 ايبا
بيت

زن
ت و
بي

ذان
البا

عدد الحضور المتفق عليه

لي
فع
 ال
ور
ض
لح
د ا
عد

Series1 Series2
  

  

  

  

 ثار غير متوقعة و لكنها في الواقع الفعلي نتجت عن المشروع اآل 

  -:نتج عن المشروع اثرين مهمين
إن المؤسسات القاعدية والمجلس المحلي أو البلدية عملوا معـاً مـن اجـل إنجـاح                 

هذا التعاون بين مؤسسات القرية لم يكن موجود في الـسابق إذ            . العروض المسرحية 
لنقد السلبي بين الطرفين، مما يعني أن المـشروع أرسـى           كانت العالقة القائمة على ا    

 .دعائم لعمل الفريق بين مؤسسات القرية الواحدة 

 اوجد المشروع مفهوم لمشاركة الشباب في العمل المجتمعي حيث شارك الشباب في             
عمل اللجان منذ البداية وكانوا مسئولين إلى جانب طاقم مركز شـمس عـن نجـاح                

السكانية بشكل انعكس ايجابيا على رؤية هذه القرى لـشبابها          العروض في تجمعاتهم    
وخاصة ضرورة إشراكهم في قيادة النشاطات المحلية في قراهم بعد النجـاح الـذي              

 .حققوه مع مركز شمس
   

   المستفيدين الذين تم استهدافهم يشعرون بالرضي عن المشروع المكتمل
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قرية الفلسطينية وتناولـت مـشاكل      نعم المسرحية طرحت قضايا تتعلق في صلب حياة ال        
وتطرقـت إلـى   ) الشباب، األطفال، النساء، كبار السن( جميع شرائح المجتمع الفلسطيني     

عات مهمة تحدث كل يوم في حياة الناس في القرى وخاصة عندما يتم الحديث عن               وموض
اد موضوع السلم األهلي وثقافة الالعنف والتسامح وقبول األخر لدى التعامـل بـين أفـر              

القرية أو داخل األسرة، حيث رأى المشاركين حياتهم اليومية على خشبة المسرح بـشكل              
  . مكنهم من استعراض مسلسل حياتهم اليومي ونقده بأنفسهم

  
  

  -:التوصيات 

  
فكرة مسرح الشارع والمسرحية فكرة ريادية ويجب العمل علـى تعميمهـا فـي               .1

معات السكانية والتـي ال يـصلها       الكثير المواقع وخاصة أن هناك الكثير من التج       
 .كثير من األنشطة

 الالعنف وحقـوق    ةاألفكار التي تطرح في المسرحية وتشجع على التسامح وثقاف         .2
اإلنسان قيم إنسانية يجب تعميمها بين الفتية بحيث نساعد علـى إيجـاد حركـة               

  اجتماعية شبابية تؤمن بهذه القيم واألفكار 
 


