


- مقدمة  
-  لمحة عن سنة 2014

- برنامج تمكين الشباب 
- برنامج تمكين الشباب/المستوى اإلقليمي

- برنامج تنمية الطفل
- برنامج تنمية الطفل/المستوى اإلقليمي

- برنامج تمكين المجتمع
- الدعم النفسي واالجتماعي

- برنامج تمكين المجتمع/المستوى اإلقليمي
-  يوم رواد »في الجبل أحالم”

- تخريج الشباب – شباب على عتبة األمل
- أبرز منجزات رواد التنمية على المستوى اإلقليمي – لبنان
- أبرز منجزات رواد التنمية على المستوى اإلقليمي – مصر

- أبرز منجزات رواد التنمية على المستوى اإلقليمي – فلسطين
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رسالة رئيس مجلس اإلدارةرسالة رئيس مجلس اإلدارة

عندما نتحدث عن إحداث األثر، فإن مقياسي يتمثل بمعالجة ألم مجتمعي، بإلتزام واضح ومستمر. هذا هو األثر الذي أهتم بإحداثه.. قم بالتركيز على 
نقاط قوتك وما تعمله، وقم بايصاله لمجتمعك. ليس من الضرورة أن تملك ميزانيــة ضخمــة. كن مرشدًا، ووظف متطوعين.. إذا كنت تمـلك شركة 
كبيرة، خصص 10 أو 20 بالمئة من مشترياتك للمشاريع الصغير والمتوسطة. هذا المجتمع مجتمعك، وانت تدرك مقــدار التحديــــات.. ال أريد تعقيد 

المسألة، فاألمر ال يتعلق بتغيير العالم، بل بتغيير الزاوية الخاصة بك في هذا العالم.. هذا هو معنى النشاط االجتماعي – وقد أثبت نجاعته

فادي غندور
مؤسس ورئيس مجلس إدارة رواد التنمية



رسالة المديرة اإلقليمية ومديرة البرامجرسالة المديرة اإلقليمية ومديرة البرامج

رواد هي رحلة تعزز فهم الشباب ألنفسهم، من خالل استكشـــاف وجهات النظر المتفاوتة، والنظر إلى األمور بطرق مختلفة. االستماع المتعاطف هو 
جوهر هذه الرحلة، ويعتبر فيها الشباب، واألطفــال، وأهاليهــــم شركاء في التغير االجتماعي، ضمن مساحات آمنة يتم فيها احترام التعبير عن الرأي. 
الشباب هم شركاؤنا في العمل، ويقدمون لنا ساعات غير محدودة من خدمة المجتمع والتطوع، بهدف تحسين المجتمع، وممارسة دورهم في إحداث 

التغيير كل يوم”

سمر دودين
المديرة اإلقليمية ومديرة البرامج
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ساعة

خدمة مجتمعية

طفًال سيدةخدم

لمحة عن سنة 2014



تمكين الشباب
برنامج



في عام 2014، تم في رواد التنمية إنشاء مكون جديد يعنى باالرشاد التمكيني  لمساعدة الشباب على تنميـة مهاراتهـم الحياتيــة، مثل االستماع، وإدارة التوتر، والتسهيل واالحترام واكتشاف الذات 
والتعاطف مع اآلخر. تجري الجلسات، التي تعتبر أساسًا للتغيرات السلوكية والمعرفية، إما بشكل مجموعات أو جلسات فردية إرشاديــة لمعالجة حاالت معينة. نتج عن ورشات االرشاد التمكيني وجلسات 
الدعم  الفردي  نتائج مبهرة من حيث تهيئة الشباب  لخدمة المجتمع وتعزيز بناء عالقات إيجابية بين الشبــــــاب وبرنامج إعداد القادة. تم تنفيذ أكثر من 100 جلسة إرشادية فردية في عام 2014، 

استفاد منها ما مجموعه 25 شابا و شابه انضموا الى منحة صندوق مصعب خورما لتعليم و تمكين الشباب.

مكــــون جديد فـــي رواد التنمية



163 
98 65

 استفادمن المنح الجامعية و المهنية لصندوق
 مصعب خورما لتعليم و تمكين

الشباب في جبل النظيف في عام 2014

طالــــب
  ذكور      إناث 

58
34 24
  ذكور      إناث 

تم قبولهم في عام 2014

تم توجيه طالبًا جديدا

 الطالب الجدد المقبولين على مدى يومين لدهان 
 مدرسة النظيف للبنات حيث ساعد 40 شابًا من رواد

 التنمية في هذا الجهد

صندوق مصعب خورما لتعليم وتمكين الشباب

البرنامج اإلثرائي الشبابي
التدريب على مهارات العمل 

- بدعم من شركة أرامكس، تم إجراء دورات في مهارات األعمال للسنة الرابعة على التوالي، تم من خاللها تدريب 88 طالبًا على المهارات األساسية الضرورية في سوق العمل
- بدعم من شركة حبر، تلقى 15 طالبًا دورات تدريبية في الصحافة االستقصائية

- التحق 60 طالبًا في دورات في اللغة االنجليزية التابعة لصندوق مصعب خورما  بينما التحق 3 طالب في دورات بيرليتز األردن
- حضر 107 طالبًا دورة الحاسوب الدولية ICDL وبرمجيات التصميم بالكمبيوتر AutoCAD في عام 2014



تلقى أعضاء نادي األفالم المستفيدين فرصًا في الزمالة في:
- صناعة األفالم واإلنتاج / 9 أعضاء

- خرابيش / 4 أعضاء
- نجم األردن / 4 أعضاء

- الغسيل البصري / عضو واحد

عرض األفالم
- بدعم من شركة حبر قام صندوق رواد بعرض 4 أفالم للشباب

- تم في مركز رواد التنمية في  جبل النظيف عرض "القيادة إلى زقزق الند" وأفالم روان الضامن عن نزوح الفلسطينيين 

شهد عام 2014 االفتتاح الرسمي لنادي المناظرة الذي وصل لـ 4 مدارس حكومية و120 يافعا و12 معلمًا ممن شاركوا في 
65 موضوع نقاش. وبعد عقد 150 ساعة من التدريب على النقاش، أقام النادي أول بطولة في المناظرة. ساعد المتطوع 

فيليب أليوفي والذي امضى زمالة تطوعية معنا،  في عقد دورة دورة تدريبية مدتها أربع أيام، وتم تحضير المواد التدريبية 
ألعضاء نادي المناظرة  في مؤسسة رواد التنمية.

مبادرة نادي األفالم

المناظرون المبهرون



- الدكتور أنيس القاسم، الرئيس السابق للجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني، الذي ترأس النقاش حول الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي
- دينا البطاينة وريف فاخوري، مؤسسي »مطبخ تغميس«. 

.)CSBE( ليث القاسم وفواز الزعبي، مؤسسي شركة سيارات األردن األولى – بادية: عرض ومناقشة تفاعلية حول االبتكار، التصميم والتصنيع لمركز دراسات البيئة المبنية -
- أحمد الضامن، صانع افالم  »الحج المحرم«؛ عرض ومناقشة

- ميس العرقسوسي، عضو مجلس إدارة المنتدى التربوي العربي
- مؤسسو مجلة »جسد«: التفريق بين اإلناث والذكور في األماكن العامة

دردشات - بعض ضيوفنا المميزون

دردشات في 2014 أيام السبت عددًا من المتحدثين البارزين، منهم:
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 برنامج تمكين الشباب-المستوى االقليمي
يوضــح الجــدول التالــي عــدد الطــالب، وســاعات خدمــة المجتمــع، والخريجيــن، ودورات دردشــات، والتدريــب علــى األعمــال 

التــي جــرت فــي عــام 2014:  



تنمية الطفل 
برنامج



تسليط الضوء على طرق التعلم

أهم اإلنجازات في جبل النظيف

من »التذكر والفهم« إلى »التقييم واإلبداع«، أصبح 150 طفاًل جزءًا من رحلة »البحث عن الذات« 
خــالل عــام 2014، شــكل كل مــن أدب األطفــال والفنــون اإلبداعيــة أساســًا لوحــدة التعلــم المبنــي علــى التقصــي  والتســاؤل، وهــو مفهــوم جديــد إلغنــاء معرفــة األطفــال ومهاراتهــم ومواقفهــم. يتــم تطويــر المهــارات 

اإلدراكيــة لألطفــال باســتخدام Bloom«s Taxonomy التــي تعــزز قــدرة االطفــال علــى الفهــم والتحليــل والتفكيــك والتركيــب والتقييــم واالبــداع . 

أهم اإلنجازات في جبل النظيف

 خالل السنةأتمتة المكتبة
(دورتان في األسبوع في كل منطقة)
يستفيد ما مجموعه 250 طفل

دورة في376 

- أدب األطفال 
- الفنون اإلبداعية 
- العلوم اإلبداعية 

- الرياضة

تم عقد 4 
ورشات عمل حول النظافة الشخصية 

وكيفية الحفاظ على البيئة 
والغذاء الصحي



أدب
الطـــفــل

عقدت المتطوعة
شهيرة قدسي من أرامكس 6 دورات 

 "Story Walks" بعنوان 

 حضرت  70 فتاة
 من مدرسة النظيف للبنات ٤
 ورشات عمل حول العالقات

االجتماعية مع البيئة المحيطة

تم إعارة أكثر من

 900كتاب 
 على مدار العام

 تم عقد ورشات عمل للقراءة
والكتابة، استفاد منها

45 طفًال 

أهم اإلنجازات في جبل النظيف

 العلوم
والروبوتات

 شاركت 9
من أطفال رواد للتنمية

 في البطولة 
 الوطنية للروبوتات



الرياضة

في نفس وقت المخيم الشتوي، تضمن أسبوع 
البطوالت الرياضية، كرة القدم، وكرة الطاولة، 

والتايكوندو، والشطرنج، والكاراتيه، وسباق الماراثون

شاركت 10  يافعات و3 يافعين في ماراثون البحر الميت 
كجزء من برنامج التبادل الرياضي مع مدرسة الجالية األمريكية 

(ACS)

شارك  30 طفًال من رواد التنمية في 
بطولة ACS لكرة القدم، وفازوا بالمركز 

األول وجائزة أفضل فريق

أهم اإلنجازات في جبل النظيف



التواصل مع المدارس

 استفاد 1,000
 طفًال من 94 دورة تثقيفية 

 في مدارس مختلفة، بواقع مرتين
في األسبوع

 استفاد 200 طفًال من وحدة
 التقصي و التساؤل  من بينهم

 100 طفل  جدد

اشترك 143 طفًال في
 10 ورشات عمل مع 3 مدارس 
 محلية حول أدب الطفل، والفنون،

واأللعاب، وتحليل ومناقشة المرئيات

أهم اإلنجازات في جبل النظيف



  استفاد من الدعم األكاديمي 65طفال
ويافعًا من خالل 44 ورشة عملً 

حول الرياضيات، والفيزياء، واللغة اإلنجليزية، وعلم الحاسوب والكيمياء 

 حضر 65 يافعًا ويافعة
 ما مجموعه 22 ورشة عمل

لمساعدة الطالب أكاديميًا في اللغة اإلنجليزية والعربية والعلوم

الدعم 
األكاديمي

نادي صيفينادي شتوي

مخيمات

 شارك 165
طفًال من خالل

42 ورشة عمل 

 شارك 170 طفًال
 من خالل 49 ورشة

 عمل حول أدب
 األطفال والفنون

والدراما والموسيقى

أهم اإلنجازات في جبل النظيف



أصوات بتفرحنا: المطر.. الشجر.. أمي.. 
الصمت.. صوت الجرس في الحصة األخيرة

- ما بحب اللون البنفسجي ألنه مركب من ألوان كثيرة
- أكثر شيء بزعلني لما المعلمة تضربني

الهم ما إله لون ألنه جوانا ما بنشوفه

بحب اللون الشفاف ألنه لون المي

أهم اإلنجازات في جبل النظيف
النوادي



البرنامج اإلقليمي لتنمية الطفل
يوضح الجدول التالي عدد الطالب الذين استفادوا من برنامج تنمية الطفل في عام 2014:

الجدداألطفال المتكررون
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 البرنامج اإلقليمي لتنمية الطفل
يوضح الجدول التالي عدد الطالب الذين استفادوا من برنامج تنمية الطفل في عام  2014:



Community
Support Program تمكين المجتمع

برنامج



الشــراكــــات

نظرة عامة
استفاد من مركز العدل للمساعدة القانونية (JCLA) 661 شخص من خالل االستشارات القانونية و433 آخرون من خالل المساعدة القانونية في المحاكم

استفاد 15 شابًا من ذوي اإلعاقة من بيت صلصال
استفادت 12 أم من فريق سنا لدعم أهالي األطفال أصحاب صعوبات التعلم 

استفاد 
466 زائر  

من مكتب خدمة المجتمع

استفادت 200 أسرة 
من محطة جيران، والتي توفر

 التبرعات العينية لألسر 
التي تعاني في فقر مدقع

استفادت 100 امرأة 
من  مشاريع تمكين المرُأة

استفاد 150 يافعا ويافعة 
من جلسات  الدعم النفسي واالجتماعي

الشراكات



- تم تدريب 9 شباب و7 شابات من ذوي اإلعاقة على ترتيب أسرتهم، وربط أحذيتهم وغسل أيديهم
- انتــج شــباب بيــت صلصــال  مــن خــالل ورش الفنــون مــع  الفنــان هانــي علقــم   10 لوحــات كبيــرة  تــم عرضهــا فــي معــرض جاليــري وادي 

» فينــان«
- تمت إقامة معرضين لـ«بيت صلصال«، إحداهما في معرض »وادي فِينان« واآلخر مقهى »فن وشاي« حيث بيعت 7 لوحات

- تم تنظيم رحلة لذوي اإلعاقة بمناسبة عيد األم تضمنت ألعابًا ومشاركة للفنانة زين عوض  

- بُدأ العمل بمشروع التوظيف للشباب من ذوي اإلعاقة 
- تم تقديم المساعدات المالية إلثنين من شباب رواد التنمية من ذوي االحتياجات الخاصة، مما أتاح لهم فرصة الدخول إلى المدارس

- تم تحويل أم واحدة وطفليها لطبيبة األسنان نادين حصوة لتقديم جميع العالجات المطلوبة
- تم التبرّع بكرسيين متحركين لطالبين محتاجين 

- تحويل أحد الطالب لدكتور الغدد الصماء الدكتور عبد الكريم الخوالدة لتقديم العالج المطلوب
- تحويل واحد من شباب رواد التنمية لدكتور تقويم العظام الدكتور عمرو ياسر لعالج إصابة ديسك 

- تســهيل الجهــود التطوعيــة مــن طبيــب العيــون الدكتــور إبراهيــم ســعيدات مــن بيــت صلصــال الــذي قــام بفحــص طــالب رواد التنميــة مــن 
ذوي اإلعاقــة

- إعداد ملف طبي للشباب من ذوي اإلعاقة وربطهما مع وزارة التنمية االجتماعية
- تحويل طفل واحد لطبيب األعصاب الدكتور أزهر داود

اإلنجازات

بيت صلصال

سنا لذوي االحتياجات الخاصة بالشراكة مع بيت صلصال



- استفاد 145 يافعا  من الدعم النفسي واالجتماعي
- تم إعطاء دورات دفاع عن النفس لليافعات 

- تم إعطاء 84 ورشة عمل رياضية لليافعين  الذكور في المدارس على مدار العام
- تم إعطاء 150 ورشة عمل رياضية لليافعات  اإلناث في المدارس على مدار العام

ــوق  ــذات، وحق ــاف ال ــاء واستكش ــون، والفض ــل الفن ــاالت مث ــدة مج ــي ع ــات ف ــن واليافع ــع اليافعي ــطة م ــراء أنش ــم إج - ت
ــان اإلنس

- استفاد 9 يافعين و9 يافعات من ورش العمل حول التعبير عن الذات
- استفاد 19 من اليافعين واليافعات من حصص الدبكة كوسيلة للتعبير عن الذات

- تم العمل بشكل وثيق مع 3 أطفال من ذوي صعوبات التعلم الناجمة عن الظروف االجتماعية واالقتصادية
- تم تنظيم مهرجان حكايا: مسرح ورواية القصص بمشاركة 20 يافعا  مع الدعم النفسي واالجتماعي

- نادي  صيفي لـ 48 يافعا 
- انتهــى العمــل مــن برنامــج محــو األميــة بالتعــاون مــع إيكويتــاس. تلقــى 5 شــبان دورات تدريبيــة فــي مجــال حقــوق 
اإلنســان. - نتــج عــن التدريــب مبــادرة »اســطر  لمحــو األميــة الطفــل« فــي جبــل النظيــف وغيرهــا مــن المناطــق فــي شــرق 

عمــان.

ــة  ــة والعيني ــاعدة المالي ــم المس ــيق لتقدي ــة رواد بالتنس ــع لمؤسس ــع التاب ــة المجتم ــب خدم ــام مكت ــام 2014، ق ــي ع ف
ــل. ــرص العم ــاد  ف ــي ايج ــاعدة ف ــة للمس ــران”، باإلضاف ــر “جي ــة ألس ــاعدات االجتماعي ــة والمس والصحي

مكتب خدمة المجتمع

الدعم النفسي واالجتماعي



تمكين المرأة
مشاريع مدرة للدخل

زوايد
عملت مبادرة زوايد مع 6 متطوعين شباب و25 من النساء الذين أنتجوا قطعًا فنية )براويز وواقيات الحرارة(. خالل شهر رمضان، تم إنتاج 200 صينية

المشاريع الصغيرة-
- تم العمل مع 6 نساء من المجتمع المحلي مع »نقش للتصميم« والفنانة نسرين أبو ديل على إنتاج قطع الحديد، والمناخل، وغيرها من المواد التي حولتها أبو ديل الحقًا 

إلى قطع أثاث
- عملت 3 نساء مع الفنان فائق عويس، ومشروع »لمسة أمي« في تطريز الشعر على العالقات والوسائد. تم بيع المنتجات فيما بعد  لتوفير الدخل لهم وألسرهم

- تم إجراء ورش عمل مع النساء حول مراقبة الجودة مع أيمن طقاطقة، وبعض حلقات العمل اإلضافية في موضوعات مختلف، بما في ذلك التسويق.
- خالل هذا العام، برزت  في يوم رواد التنمية واحدة من المحطات المهمة وهي »ذكرى أهالينا«، تم من خاللها عرض مختلف المصنوعات اليدوية واالكسسوارات 

والحلويات والمخلالت التي أتنتجها 24 امرأة من جبل النظيف، حيث تم إعطائهم الفرصة لبيع منتجاتها وتوسيع أسواقها
 



بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، استفادت 
14 امرأة من دورة اللغة اإلنجليزية لبرنامج 

محو األمية

تم تغطية المجاالت التالية في محاضرات حول:
- المحافظة على المياه، حضرها 37 امرأة

- التغذية الصحية، حضرها 32 امرأة
- السمنة، حضرها 15 امرأة

- الحساسية ضد مادة الجلوتين، حضرها 15 امرأة
- العنف المنزلي، حضرها 30 امرأة

- التنمية والمساواة، حضرها 14 امرأة

استفادت 12 امرأة من حصص اليوغا

تم إعطاء دورات كمبيوتر لـ 15 
امرأة كجزء من دورة تعليم النساء

مبادرات التعليم
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 النساء
المستفيدات

االردن
لبنان

مصر 
فلسطين

قصة نجاح
عانــت امــرأة مــن العنفاألســري وســوء المعاملــة مــن زوجهــا، وقــد نجحــت فــي الحصــول علــى الطــالق منــه وانتقلــت للعيــش مــع شــقيقها 
الــذي يعانــي مــن اإلعاقــة. تمكنــت مــن الحصــول علــى وظيفــة فــي واحــدة مــن ورش عمــل الخياطــة التابعــة لمؤسســة رواد التنميــة وهــي 

اليــوم قــادرة علــى إعالــة نفســها وشــقيقها.



رواد األردن 
االفعاليات  الرئيسية



يوم رواد 'في الجبل أحالم'

a

يعــزز يــوم رواد، الــذي يقــام ســنويًا المشــاركة المجتمعيــة والثقافيــة، وهــو يحتفــل بجهــود المســؤولية المجتمعيــة لألفــراد والشــركات الخاصــة، وتعتبــر بمثابــة منصــة للتواصــل الــذي يجمــع أفــراد 
المجتمــع المحلــي ورجــال األعمــال والناشــطين االجتماعييــن والمثقفيــن. فــي 7 حزيــران 2014، شــرع مئــات مــن رجــال األعمــال والنشــطاء االجتماعييــن والمثقفيــن وأفــراد المجتمــع المحلــي فــي جولــة 

لمــدة يــوم كامــل . وكانــت حديقــة منــزل حينــا الشركســية بمثابــة نقطــة انطــالق لجولــة مــن ثمانــي محطــات فــي الحدائــق واألزقــة والشــوارع. اشــتملت المحطــات:

• محطة ذكرى من أهالينا: معرض يشمل منتوجات لـ24 سيدة منها األطعمة، والمطرزات، واالكسسوارات
• محطة بيت صلصال: معرض لمنتجات قام بصنعها طالب رواد من ذوي اإلعاقة الحركية

• محطة حكاية طريق: قدم 6 يافعين و يافعات »خارطة اجتماعية« – تضم القضايا التي يواجهونها والطريق الذي سوف يؤدي بهم نحو تحقيق حلمهم مع حلول 2024
• محطة زوايد: عرض براويز وواقيات الحرارة التي تنتجها النساء األردنية



تخريج الشباب - شباب على عتبة االمل
تخرج 50 شابًا من شباب رواد التنمية من الجامعات األردنية والمعاهد المهنية. استفاد الخريجون الخمسون جميعهم من المنح الدراسية التي قدمتها رواد التنمية عن طريق: 

- صندوق مصعب خورما لتعليم وتمكين الشباب )MKYEF( في جبل النظيف في عمان
- صندوق رواد الطفيلة للمنح الدراسية 

- صندوق رواد البيضا للمنح الدراسية 
تلقى الخريجون دورات تدريبية حول »تعزيز فرص العمل من خالل اكتشاف األماكن، والشبكات والعالقات القيمة« بالتعاون مع منصة جيران.

أنــس قــدورة:     أنــا كنــت غريــب، ســمعت عــن رواد مــن شــخص 
ــت رواد  ــاء... دخل ــاس غرب ــت ن ــب، قابل ــق غري ــرواد بطري ــيت ب ــب، مش غري

ــن ــا ......مواط ــت منه ــس تخرج ــب ب غري

فاتــن مصطفــى:        جلســات دردشــات.. خوفــي الحقيقــي كان 
انــي اطلــع عايشــة حياتــي غلــط، بتطّلــع للدنيــا مــن الزاويــة الغلــط، 

فكــرة إنــي أكــون غلــط بتخوفنــي، مــا تعــودت أكــون غلــط.
بس بتعرفوا شو ؟؟ ما طلعت غلط ! وال اللي قبالي طلع غلط.. 

الغلــط كان شــي مشــترك كلنــا منعملــه مــع بعــض. بنطّلــع عالدنيــا 
ــره  ــك محــدا شــايف غي ــي.. لهي بــس كل واحــد معطــي ظهــره للثان
شــي  اكتــر  شــو  اســألوني   ! بهالدينــا  دوره  شــو  بيعمــل..  شــو 
بتفتقديــه بــرواد بعــد التخــرج، بحكيلكــم .. ســاعتين كل ســبت كان 

ــر. ــم التغيي ــس طع ــة. بيتنف ــكل حري ــس ب ــي بيتنف ــم عقل فيه



أبرز منجزات رواد التنمية على
 المستوى اإلقليمي



لبنان

مبادرات يقودها الشباب Ⅰ برنامج تمكين الشباب 

 برنامج تنمية الطفل

حاالت طوارئ في التبانة
بعــد االضطرابــات السياســية وأحــداث العنــف فــي تشــرين األول عــام 2014 بيــن الجيــش اللبنانــي ومســلحي بــاب التبانــة، قــام شــباب صنــدوق رواد للتنميــة بتأميــن الغــذاء والمــاء لألســر المتضــررة 
وتوزيعهــا مــن خــالل مواقــع محليــة ثابتــة. وكان 68 مــن طــالب رواد مــن التبانــة والجبــل هــم الوحيــدون الذيــن قامــوا بإغاثــة حــاالت الطــوارئ  مــن خــالل إزالــة األنقــاض مــن الشــقق والمحــالت التجاريــة 

وأســطح المبانــي. مــن خــالل عملهــم، واجــه الشــباب الصــور النمطيــة عــن العــداء بيــن الطائفتيــن وعكــس التضامــن بيــن الشــباب مــن المنطقتيــن موقفهــم ضــد العنــف والتمييــز.

التطور الكبير
تعتبــر 2014 ســنة مثمــرة للغايــة وأفضــل تنظيمــًا لبرنامــج تنميــة الطفــل. وتعــززت الحاضنــة الخاصــة بالتعلــم بتحقيــق المزيــد مــن األنشــطة علــى أســاس نهــج متعــدد التخصّصــات باســتخدام أدب 
الطفــل والفنــون اإلبداعيــة كوســائل أساســية للتعلــم. عــدد األطفــال الذيــن اســتفادوا مــن هــذه األنشــطة بشــكل أســبوعي ارتفــع ليصــل 300 طفــل. ومــن خــالل عنصــر التوعيــة المدرســية، وتواصلنــا 
مــع المــدارس الحكوميــة المحليــة وتطويــر الشــراكة مــع برنامــج “أنــا رياضــي / أنــا رياضيــة”. كان عنصــر الدعــم األكاديمــي فعــال بشــكل يومــي بعــد المدرســة. عــالوة علــى ذلــك، أجريــت اثنتيــن مــن 

المخيمــات الصيفيــة لألطفــال بعنــوان “أنــا أقــرأ” وأخــرى مخيــم ترفيهــي .



لبنان

برنامج تمكين المجتمع Ⅰ  المشاريع المدرة للدخل Ⅰ مطبخ أطايب طرابلس 
مبادرة رائدة من قبل المجتمع المحلي

تعتبــر ســنة 2014 مرحلــة تأسيســية مهمــة لمطبــخ أطايــب طرابلــس. مــن خــالل هــذه المبــادرة، قامــت النســاء مــن جبــل محســن وبــاب تبانــة، الالتــي عانيــن مــن الظــروف المعيشــية الصعبــة والنزاعــات 
 )ICRC(المســلحة، بتطويــر مهــارات الطبــخ لديهــن باإلضافــة إلــى المهــارات اإلداريــة مــن أجــل إنشــاء مشــروع مــدر للدخــل. وقــد تــم بنــاء شــراكة اســتراتيجية أيضــًا مــع اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر

.
وخالل العام، تم تطوير شراكة استراتيجية أخرى مع سوق الطيب، من خالل بناء مطبخ، وإخضاع38  امرأة للتدريب النظري والعملي.

حيــن بــدأ العمــل، تــم تقســيم إعــداد الطعــام إلــى قســمين: األول هــو “الطعــام الجاهــز” الــذي يشــمل إعــداد األطبــاق اليوميــة فــي أوقــات معينــة للشــركاء ومشــاريع محــددة، وإعــداد الحلويــات الموســمية 
الخاصــة بالمناســبات وتجهيــز الطعــام للمناســبات االجتماعيــة وللشــركات وغيرهــا المزيــد. أمــا القســم الثانــي هــو خــط “المأكــوالت المحفوظــة” الــذي يركــز علــى إنتــاج مربــى البرتقــال وعصيــر البرتقــال. 

كمــا يتــم إعــداد الطعــام فــي المطبــخ الخــاص وفقــًا لمعاييــر الســالمة الغذائيــة المعتمــدة ومقاييــس ضبــط الجــودة صارمــة. 



مصر

 برنامج تمكين الشباب
رحلة أصيلة عفوية

كان عــام 2014 عــام نمــو لــرواد مصــر أيضــًا، وأكثــر تحديــدًا مــن خــالل برنامــج تمكيــن الشــباب. وكنتيجــة لذلــك كانــت الرحلــة بأكملهــا مثمــرة. منــذ عــام 2011، واجــه رواد مصــر نجاحــات وإخفاقــات 
علــى حــد ســواء بســبب التحديــات المرتبطــة بالثــورة والتصاريــح القانونيــة. ومــع حلــول نهايــة عــام 2012، قدمــت المنــح الدراســية األولــى، وقبــل نهايــة عــام 2013 وبدايــة عــام 2014، اســتفاد شــابان 

مــن المنــح الدراســية ومــن ثــم انضمــا لفريــق رواد، حيــث انضمــت أســماء كأمينــة مكتبــة، وهــي اآلن موظفــة فــي برنامــج تنميــة الطفــل، أمــا إيهــاب انضــم كمنســق لبرنامــج الشــباب.

وتمثلــت الخطــوة األولــى للفريــق الجديــد فــي تنشــيط الجلســات الثقافيــة األســبوعية مــع الطــالب )دردشــات(. فــي شــهر شــباط مــن عــام 2014، انضــم الطــالب الجــدد لصنــدوق رواد للتنميــة وتــم 
تفعيــل جلســات دردشــات فــي آن واحــد، مــن خــالل 43 جلســة عقــدت خــالل هــذا العــام. تــم تغطيــة مواضيــع فــي حقــوق اإلنســان، وحقــوق المــرأة، وكذلــك الثقافــة المحليــة، والتاريــخ المحلــي واألدب 
المحلــي. وقــد شــهد عــام 2014، إطــالق حملــة  “فــي العزبــة” لريــادة األعمــال كجــزء مــن برنامجــه. جــرت حملــة “فــي العزبــة” ضمــن ثــالث جلســات مــع الطــالب علــى مهــارات العمــل وريــادة األعمــال 

بالشــراكة مــع شــركة أرامكــس.

لقــد حصــد الفريــق الــذي زرع بــذور العطــاء ثمارالنجــاح مــن خــالل االســتفادة مــن المنــح الدراســية والتمكــن مــن قيــادة برامــج، وهــذا مثــال حقيقــي علــى مــا يمكــن تحقيقــه حتــى فــي خضــم الشــدائد 
السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة.



مصر

 برنامج تنمية الطفل
أماكن آمنة جديدة ألطفالنا

فــي صيــف عــام 2014، أنشــئ مــكان آمــن جديــد لألطفــال ضمــن شــراكة مــع رابطــة “عطــاء لفلســطين” فــي قريــة قبيــة، 32 كــم شــمال غــرب مدينــة رام اهلل. ســميت المكتبــة  “أعطــوا لفلســطين”، 
حيــث قامــت الرابطــة بتجهيــز المكتبــة وإمدادهــا بـــ 400 كتــاب للطفــل وغيرهــا مــن األدوات األساســية. قــام فريــق رواد فلســطين بــإدارة المكتبــة وقــام تســعة مــن الشــباب المســتفيدين مــن المنــح 
الدراســية بالمســاعدة مــن خــالل أنشــطة خدمــة المجتمــع فــي المكتبــة مــع األطفــال. اســتفاد 25 طفــاًل مــن هــذه المكتبــة الجديــدة، وارتفــع عــدد األطفــال واليافعيــن  المســتفيدين مــن مشــروع رواد 

فلســطين إلــى 125 فــي بــدرس ونعليــن، وديــر قديــس، شــقبا، وقبيــة. 



رواد األردن 



الموجودات و المطلوبات
كما في 31 كانون االول 2014

االصول
االصول الثابتة

االصول المتداولة

اجمالي االصول

حقوق الملكية

راس المال المدفوع
احتيطاي اجباري

الوفر المتراكم
اجمالي حقوق الملكية

المطلوبات
ايرادات غير متحققة مشاريع

ايرادات غير متحققة - راغدة غندور
ذمم وارصدة دائنة اخرى

اجمالي المطلوبات
مجموع حقوق الملكية و المطلوبات

2014
دينار

2013
دينار

  
208,025
377,104

585,129

50,000
35,571

214,425
299,996

183,069
0

102,064

285,133
585,129

  
196,535
648,423

844,958

50,000
35,571

213,112
298,683

294,798
182,500
68,977

546,275
844,958



االيرادات
المصاريف

مصاريف صندوق الشباب
مصاريف برنامج المجتمع
مصاريف برنامج االطفال
مصاريف مشروع الطفيلة

مشروع صناع التغيير
UNDP Mitigating مصاريف مشروع

UNDP Youth مصاريف مشروع
UNDP 3*6 مصاريف مشروع

مصاريف مشروع اطالق الصوت 
مصاريف مشروع ادب الطفل

مصاريف مشروع مختبر روزيتا ستون
مصاريف مشروع دعم مبادرات تكافؤ الفرص

مصاريف مشروع المناظرة
مصاريف مشروع المواطنة

مصاريف إدارية وعمومية
اجمالي المصاريف

صافي الفائض )العجز(

اىل سنة

Dec 31, 14
دينار

اىل سنة

Dec 31, 13
دينار

-250,754
-107,823
-138,381
-76,299

0
-318,598
-324,057
-96,915

0
0
0
0
0
0

-203,396

-1,516,223

1,313

-278,983
-115,092
-114,989
-49,472

0
-185,702
-115,196

0
-1,925

0
0
0
0
0

-184,426

-1,045,785

-1,853

1,517,5361,043,932

قائمة االيرادات والمصروفات
كما في 31 كانون االول 2014



0
373,660

0
115,000
100,000
100,000
30,000

0
25,000

833
33,473

777,966

318,598
324,057
96,915

0

739,570

1,517,536

107,965
0

199,619
115,877
100,000
100,000
29,861
15,000
25,000
5,000

43,347
741,669

185,702
115,196

0
1,365

302,263

1,043,932

2014
دينار

2013
دينار

ايضاح االيرادات
كما في 31 كانون االول 2014

التبرعات
فادي غندور

راغدة غندور
عارف نقضي

شركة ارامكس
خالد المصري

بنك القاهرة عمان
هال فضل

مجدي الياسيين
شركة ارام

ايرادات رديات منح
ايرادات اخرى

اجمالي التبرعات
ايرادات المشاريع

UNDP Mitigating مشروع
UNDP Youth مشروع

UNDP 3*6 مشروع
مشروع دعم مبادرات تكافؤ الفرص

اجمالي ايرادات المشاريع

اجمالي االيرادات و التبرعات



2014
دينار

2013
دينار

-347,260
-32,443
-1,800

-381,503

608,444

226,941

40,878
-5,007
-1,800

34,071

71,203

105,274

قائمة التدفقات النقدية
كما في 31 كانون االول 2014

صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التشغيلية
يضاف : صافي التدفق المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

يضاف : صافي التدفق النقدي من األنشطة التمويلية 

الزيادة في النقد )النقص( 

يضاف : النقد و ما في حكمه في بداية السنة

النقــد وما في حكمه في نهاية الســنة



شركائنا من القطاع الخاص




