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 المحترمين                           أعضاء الجمعية العمومية ة/األخو

 

 مقدمــــة

أن نض  ب    يد أي   ي    در للبيئ  ب والميمي  بالجمعي  ب  ي   ارةاإلدس ـاء مجل  ـالئي أعض  ـرني وزم  ـيس  

جهودنا في مو  والذي يمثل نماج أعماليا 31/12/2010 مىح 1/1/2010 للفمرة مدالمقرير اإلداري 

حي   ا ان  تق ي  األفضل في مجالي الميمي ب المس م امب والبيئ بمحاولب في خ مب المجممب المحلي و

اله ف الذي سعييا هو  نعيشهافي ظل الظروف الصعبب المي  هواليهوض   وتيميب المجممبتطوير 

 .المي أنشئت مد اجلها  افهاأه ولمحقيقوإم انياتها المموفرة   الجمعيبلوصول إليه و ما يليق ل
 

 : بيادر للبيئة والتنميةجمعية 

ت    وق    ، 2007ي  و نوحص  لت عل  ي الم  رخي  يو 2007ف  ي م  ار    تأسس  تأهلي  ب ه  ي جمعي  ب 

مجموع ب م د المصمص يد والمهمم يد  محافظ ب خ ان ي ونس جي وز قط اك    ة و ل   إنشاؤها مد 

المم هور الذي يعيشه قط اك  للوضب البيئي ل  نميجب للحاجب الماسب لهذه الجمعيات الممصصصب و

  .  ة  ش ل عام ومحافظب خان يونس  ش ل خاص
 

 :االمالي 2010  خالل العام انجازه في اافب المجاالت الجمعيب  ويم د إجمال ما قامت
 

 والجمعية العمومية جلس اإلدارةم: أوال

 اجتماعات مجلس اإلدارة .1
  إدارةالنمصاز مجلس  ، و ل 7/3/2010ها العادي في اجمماع ت الجمعيب العموميبعق 

لمياقشب وإقرار المقرير اإلداري والمالي للعام و 2013- 2010لل ورة االنمصا يب  ج ي 

2009. 

 لمياقشب اافب القضايا اإلداريب، الفييب  عاديب اجمماعات "9" دق  مجلس اإلدارة ع ع

واتصا  القرارات المي تعمل علي انجاز األنشطب  األنشطب المصملفب لميفيذالالزمب والماليب 

 . المسموي المطلوز



 أنشطة مجلس اإلدارة
ب  صصوص المشاري الميسيق والمما عب مب وزارة ال اخليب والوزارات األخرى المعييب .1

حمى تسمطيب المؤسسب مد القيام   ورها وحسب واألنشطب المصملفب المي تقوم الجمعيب  ميفيذها 

 األصول المعمول  ها.
والميسيق مب توفير الم ي  مد األثاث مد خالل الموارد المصملفب )المشاريب(  عمل عليال .2

 .ألنشطب المصملفباالحمياجات الالزمب لميفيذ المشاريب وا عض الجهات الممولب للحصول علي 
 .مص ن السمص امه امص ن للمواد المي يم  توري ها للجمعيباسمئجار  .3
لمسهيل القيام  و ل  م واضحب لهما،اووضب مه لجيمي توظيف ومشمريات وإقرار تش يل .4

 .الممبعب مد وزارة ال اخليب األصولوحسب  المواضيب لهذه اإلجراءات الالزمب 
 حمىلم ير الميفيذي واللجيب المش لب لذل  عد الفمرة اعمماد خطب العمل المقمرحب مد ا .5

 ، وتشمل الصطب الجوانب اإلداريب والفييب والماليب.2010 ديسمبر
مب مجموعب مد المؤسسات  واللقاءات عق  مجلس اإلدارة مجموعب مد االجمماعات .6

 ،MercyCorps ،Oxfam ، GEFوالمموليد) ) ل يات المحافظب، وزارة ال راعب(الح وميب 

Care International،Save the Children ،IOCC ، ، ،عرفان اي اJICA )  والغير

اانت ته ف إلي المعريف  الجمعيب ( الفلسطييييد الهي رولوجييدجمعيب ، مرا  معاً، ) ح وميب

لالزمب لميفيذ األنشطب الممويل ا البح  والحصول عليومحاولب والمشبي  مب هذه المؤسسات 

 المصملفب.
 

 اء:ـــاألعض .2
عضوا يمثلون مصملف القطاعات المهييب 18  لغ ع د األعضاء المؤسسيد المسجليد  الجمعيب 

 والمجممعيب  المحافظب.

 

 في الجمعية العاملين .3
 2010عام الج ول يوضح ع د العامليد اللذيد عملوا في الجمعيب خالل

 عدد العاملين البند م

 3 العامليد  عقود  .1

 11 اريبالعامليد علي  ي  المش  .2

 

 



 ثانيا: األنشطة والمشاريع:
 إجمالها ااآلتي:والمشاريب والمي يم د  األنشطبقامت الجمعيب  ميفيذ مجموعب مد 

 

 لجنة المشاريع:
 تمالءملمي ااجمماعات لوضب خطب العمل للجيب المشاريب  7 عق  ع د  قامت لجيب المشاريب .1

 مب الصطب المعمم ة مد مجلس اإلدارة.
د المموليد مد أجل العم ل عل ي ت وفير ال  ع  ال الزم م المواصل مب مجموعب  قامت اللجيب .2

 للمشاريب المقمرحب.
 ما عب انجاز وتيفيذ المشاريب. مقيي  وم تقوم اللجيب .3

 

 :اللجنة اإلعالمية والعالقات العامة
اجمماع  ات لوض  ب خط  ب للعم  ل اإلعالم  ي والعالق  ات  6قام  ت اللجي  ب اإلعالمي  ب  عق    ع   د  .1

 لعامب.ا
قامت اللجيب اإلعالميب  مغطيب أخب ار الجمعي ب وت أميد نش ر األنش طب المصملف ب ف ي المواق ب  .2

 اإلخباريب والمصمصب والصحف المحليب.
قامت اللجيب  إرسال رسائل تهيئب إلي مجموعب المؤسسات المحليب والعر يب في المياس بات  .3

 المصملفب.
 

 اريع:ــــالمش
 وإرسالهامجموعب مد المشاريب اون مب لجيب المشاريب  صيا ب الفريق العامل  الجمعيب  المع قام

 لميفي ذ تموي ل مد أجل الحصول علي   وليسواء علي المسموي المحلي أو ال الجهات الممولب إلي

 :والج ول المالي يوضح المشاريب المي قامت المؤسسب  ميفيذها وتفاصيلها، المشاريب هذه





 المشاريع التي تم تمويلها:

 المؤسسب وال وليب: ويلها مد  عضمت  ت مشاريب الميالالمالي يوضح  الج ول
عدد  الفئة المستهدفة المنطقة المستهدفة المنفذ /الممول المشروع م

 المستفيدين

حالة 

 المشروع
(، 2011-2010ال ورة الرا عب ) – رنامج خلق فرص عمل   .1

 شري  رئيسي.

المطري  ، )يشمل تشغيل فئات مصملفب في قطاعات ال راعب، 

 الصياطب والمثقيف الصحي(

مؤسس    ب ميرس    ي 

ا       ور وتموي       ل 

USAID  

  يي سهيال

 عبسان ال بيرة

 عبسان الج ي ة

 )شهريد تشغيل( عمال

  )شهريد تشغيل(عامالت

 خريجيد )أر عب شهور تشغيل(

 

302 

 

67 

 

7 

 

 تحت الميفيذ

  رنامج مرا  حل الواجب  .2
ل العلمي )يشمل تق ي  دع  دراسي للطلبب  وي المحصي

 المم ني للصفوف الثايد والثال  والرا ب اال م ائي(

مؤسسب ميرسي 

اور وتمويل 
USAID 

  يي سهيال

 عبسان ال بيرة

 عبسان الج ي ة

 )شهريد تشغيل( عمال

 خريجيد )أر عب شهور تشغيل(

 

3 

 

21 

 تحت الميفيذ

 2011 – 2010ألهالي قطاك   ة  اليفسيال ع    رنامج  .3

دع  نفسي لألطفال وعائالته  اللذيد  )يشمل تق ي  جلسات

 يعانون مد مشاال نفسيب(

مؤسسب ميرسي 

 اور
 ECHOوتمويل 

 األطفال وعائالته   يي سهيال

 الصريجيد

 

156 

 

4 

 تحت الميفيذ

 انمهي تيفيذه 178 الحاالت االجمماعيب الميطقب الشرقيب قطر الصيريب .2010لعام مشروك األضاحي   .4

(، 2010-2009ال ورة الرا عب ) – رنامج خلق فرص عمل   .5

 شري  رئيسي. 

)يشمل تشغيل فئات مصملفب في قطاعات ال راعب، المطري  ، 

 الصياطب والمثقيف الصحي(

مؤسس    ب ميرس    ي 

ا       ور وتموي       ل 

USAID    وقط ر

  الصيريب

 )شهريد تشغيل( عمال  الميطقب الشرقيب

  )شهريد تشغيل(عامالت

 شهور تشغيل( ثالثبخريجيد )

 

90 

 

20 

 

39 

 انمهي تيفيذه



 

عدد  الفئة المستهدفة المنطقة المستهدفة المنفذ /الممول المشروع م

 المستفيدين

حالة 

 المشروع
 المي والعائالت والشباز لألطفال الموجه اليفسي ال ع   رنامج  .6

 المسلح.   الي اك تأثرت
)يشمل تق ي  جلسات دع  نفسي لألطفال وعائالته  الممأثريد 

  الحرز(

س    ب ميرس     ي مؤس

دائ رة اور وتمويل 

الميمي       ب ال ولي       ب 

 البريطانيب

 األطفال وعائالته   يي سهيال

 الصريجيد

540 

 

10 

 انمهي تيفيذه

 .المرحلب الثالثب – 2009مشروك اإل اثب الطارئ لقطاك   ة    .7

 )تق ي  طرود  ذائيب و ير  ذائيب(

ميرس        ي ا        ور 

 USAIDوتمويل 
 رزالممضرريد مد الح محافظب خان يونس

 حاالت اجمماعيب

 انمهي تيفيذه 990

مشروك تحسيد نظام الصرف الصحي في الجمب والمصل    .8

  م ييب  يي سهيال  محافظب خان يونس.

)المشاراب في إنشاء شب ب صرف صحي ول  يم  تيفيذه إلي اآلن 

 نظراً لع م الب ء  الميفيذ مد طرف البل يب(

تموي      ل مؤسس      ب 

 عرفان اي ا

 تحت الميفيذ -  ييب  يي سهيالأهالي م  يي سهيال

 

 مشاريع الشراكة:

 :وت  تيفيذ ورشات عمل لها مردود مالي الج ول المالي يوضح مشاريب الشرااب المي نفذتها المؤسسب  المعاون مب  عض المؤسسات المحليب وال وليب
لة حا عدد المستفيدين الفئة المستهدفة المنطقة المستهدفة المنفذ /الممول المشروع م

 المشروع
 مشروك تحسيد األمد الغذائي ووسائل اسب الرزق  .1

)ترايب دفيئات زراعيب وأنظمب ري لألراضي الم شوفب في قطاك 

   ة(

مؤسسب إنق ا  الطف ل 

 USAIDتمويل 
 دفيئب زراعيب 39  الم ارعيد محافظب خانيونس

 شب ب ري91 

 مشمرك72 

 تحت الميفيذ

حالة  عدد المستفيدين الفئة المستهدفة المستهدفةالمنطقة  المنفذ /الممول المشروع م

 المشروع
مشروك إنعاش المشاريب الصغيرة وتيميب وسائل ال سب ل ى   .2

 الشباز

)ت ريب الشباز خريجي الم ريب المهيي ومساع ة  عضه  في 

 إنشاء مشاريب صغيرة(

مؤسس        ب إنق        ا  

الطف        ل تموي        ل 
USAID 

خريجي الم ريب  الميطقب الشرقيب

 المهيي

 مد يمارسون مهيب أو

 تحت الميفيذ 97 

مشروك اإلنعاش المب ر لمحسيد القطاك ال راعي في قطاك   .3

   ة.

تيفي        ذ مؤسس        ب 

CARE    تموي   ل

 يي سهيال وعبسان 

 الج ي ة

 انمهي الميفيذ 29 الم ارعيد 



 .ECHO )ترمي   يوت  السمي يب(

 
 مشروك مساحات ص يقب  .4

 ومبادرات( )يشمل تق ي  دع  دراسي، دراما ، رياضب

مرا    مع  اً تموي  ل 
UNCIF 

 انمهي الميفيذ 200 األطفال  يي سهيال

مشروك تع ي  ال خل واألمد الغذائي لألسر المهمشب في   .5

  (PTIA-79)األراضي الفلسطيييب 

 )توفير وح ات أرانب  احمياجاتها وح ائق مي ليب(

مرا    مع  اً تموي  ل 
OXFAM 

   يي سهيال

 الحاالت االجمماعيب

 

 

 ح ات أرانبو 50 

 ح ائق مي ليب 14

 انمهي الميفيذ

مشروك دع  ومسان ة األسر الفقيرة في األراضي الفلسطيييب   .6
(PTIA-67)  

 )توفير وح ات أرانب  احمياجاتها(

مرا    مع  اً تموي  ل 
OXFAM 

 الحاالت االجمماعيب  يي سهيال

 

 انمهي الميفيذ 65

 



 

 مشاريع الشراكة:

 لشرااب المي نفذتها المؤسسب  المعاون مب  عض المؤسسات المحليب وال وليب:الج ول المالي يوضح مشاريب ا
حالة  عدد المستفيدين الفئة المستهدفة المنطقة المستهدفة المنفذ /الممول المشروع م

 المشروع
 2010  ة  –مشروك المشغيل والمساع ات اإلنسانيب الطارئب   .1

 )حفر  رك زراعيب وتشغيل أي ي عاملب(

IOCC  موي    ل ت
USAID 

  يي سهيال 

 عبسان ال بيرة 

  راب زراعيب 19  الم ارعيد

 فرصب عمل 216 

 

 تحت الميفيذ

 مشروك القراءة  .2

 )ورشات ولقاءات تسمه ف األطفال، الشباز(

 تحت الميفيذ - األطفال  يي سهيال تيفيذ مؤسسب تامر

 مشروك دور ت يولوجيا المعلومات في تع ي  اقمصاد المعرفب  .3

 موظف مصم  ت يولوجيا معلومات( )توظيف

 Mercycorpsتيفيذ 
 USAIDتمويل 

خريجي ت يولوجيا   يي سهيال

 المعلومات

 انمهي الميفيذ 1



 

 

 التعاون مع المؤسسات التعليمية:

تعاونت الجمعيب في ت ريب مجموعب مد الطلبب في تصصصات مصملفب وال ليات الم ي ت   المع اون 

 معها:

 .األقصىمجممب اليب  .1
 يب المجممب العر يب.ال .2

 

 :التي نفذتها بيادر واللقاءات والمحاضرات ورشات العمل

 نفذت جمعية بيادر مجموعة من ورشات العمل ومنها:

الجمعيب في المواصل مب  أنشطبضمد  المياهحول  – أيامت  تيفيذ ورشب عمل لم ة ثالثب  .1

 سي ة. 25 اسمفاد  –المجممب 
 مشروك مرا  حل الواجب.  –ولياء األمور ورشات تقييميه أل 4ع د ت  تيفيذ  .2
 مشارك ومشاراب. 50 حضور  ورشمي عمل ضمد االحمفال  يوم البيئب العالمي .3

 

 :بيادر استضافتهاالتي  واللقاءات والمحاضرات ورشات العمل

 سي ة. 20اسمفاد  –نفذت وزارة ال راعب ورشب عمل حول حمايب البيئب  .1
 .سي ة30 حضور   اإلشعاكموعيب الجمهور  قضايا نفذت سلطب جودة البيئب ورشب عمل ل .2
نف  ذت وزارة ال راع  ب مجموع  ب م  د ورش  ات العم  ل ح  ول مواض  يب مصمل  ف )ترش  ي   .3

 ،الم وير( إعادةب، العادات الغذائيب السيئب، الم  ير المي لي، ئوحمايب البي ةاسمهالك الميا
 23  ور م د مؤسس ب اي ر ال ولي ب ورش ب ح ول مصلف ات الح رز  حض  Magنف ذ فري ق  .4

 سي ة.
 مؤسسب ميرسي اور لـ  نفذتهاسمضافب الم ريب الصاص  مشروك المثقيف الصحي الذي  .5

 خريجيد.7
 سي ة.  45نفذت شراب ماترييا ورشب عمل حول الرضاعب الطبيعيب  حضور  .6
نف  ذت جمعي  ب اليج   ة ورش  ب عم  ل عل  ي م   ار ي  وميد ورش  ب عم  ل ف  ي مواض  يب ق  انون  .7

 .سي ة 30 اسمفاد  – ر األحوال الشصصيب وال واج المب
 .شا ب  25اسمفاد  – ورشب عمل ضمد مشروك شباز مد أجل مسمقبل أفضل .8



 

  :التي شاركت فيها الجمعية العمل وورشات الدورات التدريبية

المش   اراب ف   ي ورش   ب العم   ل الم   ي نف   ذتها  ل ي   ب  ي   ي س   هيال ح   ول المصط   ي  الميم   وي  .1

 االسمراتيجي للم ييب.
 .بد ورشات العمل ضمد مشروك مساحات ص يقمجموعات مالمشاراب في  .2
دراس  ب المؤسس  ات العامل  ب ف  ي مج  ال ال   ع  المش  اراب ف  ي ورش  ب العم  ل ح  ول مش  روك  .3

 .اليفسي  ميفيذ مد مؤسسب ارض اإلنسان االيطاليب

تح ي    االحمياج  ات لقط  اك     ة   ميفي  ذ مؤسس  ب انق  ا  المش  اراب ف  ي ورش  ب العم  ل  ح  ول  .4

 .الطفل

تح ي    االحمياج  ات لقط  اك     ة   ميفي  ذ م  د مؤسس  ب م  ل  ح  ول المش  اراب ف  ي ورش  ب الع .5

ACF. 

 مشاراب في دورة اإلسعاف األولي المي نفذتها اإل اثب الطبيب.ال .6
 المشاراب في دورة المصطي   المشاراب والذي نفذته مؤسسب خ مات ال وي رز. .7


