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 المحترمين                           أعضاء الجمعية العمومية ة/األخو

 

 مقدمــــة

أن نضع بيي  أييكي ا التيريير  در للبيئة والتنميةاجمعية بي إدارةس ـاء مجلـالئي أعضـرني وزمـيس

خكمية جهودنيا ييي مومجميل ناياانا والذي يمثل  1531/12/20 تىح 1/1/2015  للفترة ماإلداري 

التيي  يلخص البرامج والماياريع و يي قطاع غزة وبالتحكيك محايظة خان يونس، المجتمع المحلي

 وتنميية المجتميعتطيوير حيي  ايان  األيضيل ييي مجيالي التنميية المسيتكامة والبيئيةسعينا ان ت ون 

لوصيو  إلييه وبميا لالهيكف اليذي سيعينا هيو و نعياهاوف الصعبة التي يي ظل الظر هوالنهوض ب

 .التي أنائت م  اجلها كايهاأه ولتحييقوإم انياتها المتويرة  بالجمعيةيليق 
 

 : بيادر للبيئة والتنميةجمعية 

تا إنااؤها وقك ، 2007يو نوحصلت علي الترخيص يو 2007يي مارس   تأسستأهلية هي جمعية 

المهتمي  بمحايظة خان يونس جنوب قطاع غزة وذلك نتيجة للحاجة الماسة لهذه م  مجموعة م  

المتكهور الذي يعياه قطاع غزة با ل عام ومحايظة  للوضع البيئينتيجة الجمعيات المتخصصة 

  .خان يونس با ل خاص
 

 :ياالتالوهي  2015  خال  العام التيرير التالي يوضح المااريع واألناطة التي تا تنفيذها 
 

 والجمعية العمومية جلس اإلدارةم: أوال

 والجمعية العمومية  اجتماعات مجلس اإلدارة .1
 لمناقاة ااية اليضايا اإلدارية، الفنية  عادية اجتماعات "6" يك مجلس اإلدارة عكدع

واتخاذ اليرارات التي تعمل علي انجاز األناطة  األناطة المختلفة لتنفيذالالزمة والمالية 

 .مطلوببالمستوي ال

 داري لعام ير المالي واالرعيك مجلس االدارة الجمعية العمومية السنوية العتماد التي

 .16/4/2015وذلك بتاريخ  2014



 أنشطة مجلس اإلدارة
 علي للحصو م  المؤسسات الكولية  والمااريعاالموا  تجنيك  علي مجلس االدارة عمل .1

 .مختلفةال واألناطة المااريع لتنفيذ الالزمة االحتياجات

التي تا الحصو  علي تمويلها خال  عام  المااريع االشراف ومتابعةب قام مجلس االدارة .2

والتي اان لها األثر ال بير يي التخفيف م  معانات أهلنا يي مجايظة خاني ونس  2015

 .والمحايظات المجاورة
لزراعة وسلطة ، وزارة الاؤون االجتماعية ، وزارة االتنسيق والمتابعة مع وزارة الكاخلية .3

بخصوص المااريع واألناطة المختلفة التي تيوم  والوزارات األخرى المعنيةجودة البيئة 

 حتى تستطيع المؤسسة م  الييام بكورها وحسب األصو  المعمو  بها.الجمعية بتنفيذها 
 حتىاعتماد خطة العمل الميترحة م  المكير التنفيذي واللجنة الما لة لذلك ع  الفترة  .4

 ، وتامل الخطة الجوانب اإلدارية والفنية والمالية.2015 رديسمب
مع مجموعة م  المؤسسات  واللياءات عيك مجلس اإلدارة مجموعة م  االجتماعات .5

 MercyCorps,، UNDP ،Oxfamوالممولي ) )بلكيات المحايظة، وزارة الزراعة(الح ومية 

،Save the Children ،IOCC،  ،ا،عريان انكاالغاثة االسالمية World Vision،Anera  ،CRS ) 

البح  والحصو  ومحاولة اانت تهكف إلي التابيك مع هذه المؤسسات  المحلية  والغير ح ومية

 لالزمة لتنفيذ األناطة المختلفة.التمويل ا علي
 

 اء:ـــاألعض .2
عضوا يمثلون مختلف اليطاعات المهنية والمجتمعية 15 بلغ عكد األعضاء المسجلي  بالجمعية 

 لمحايظة.با

 

 في الجمعية العاملين .3
 :2015 الجكو  يوضح عكد العاملي  اللذي  عملوا يي الجمعية خال 

 عدد العاملين البند م
 3 العاملي  االداري   .1

 53 العاملي  علي بنك المااريع  .2

 

 



 ثانيا: األنشطة والمشاريع:
 الها ااآلتي:إجموالمااريع والتي يم    األناطةقامت الجمعية بتنفيذ مجموعة م  

 

 لجنة المشاريع:
 تتالءملتي ااجتماعات لوضع خطة العمل للجنة المااريع  4بعيك عكد  قامت لجنة المااريع .1

 مع الخطة المعتمكة م  مجلس اإلدارة.
  الممولي  م  أجل العميل عليي تيويير اليكعا اليالزم مقامت اللجنة بالتواصل مع مجموعة  .2

 للمااريع الميترحة.
 تابعة انجاز وتنفيذ المااريع.تيييا ومب تيوم اللجنة .3

 

 :اللجنة اإلعالمية والعالقات العامة
اجتماعييات لوضييع خطيية للعمييل اإلعالمييي والعالقييات  5قامييت اللجنيية اإلعالمييية بعيييك عييكد  .1

 لعامة.ا
قامت اللجنة اإلعالمية بتغطية أخبيار الجمعيية وتيأمي  ناير األنايطة المختلفية ييي المواقيع  .2

 ة والصحف المحلية.اإلخبارية والمختص
قامت اللجنة بإرسا  رسائل تهنئة إلي مجموعة المؤسسات المحلية والعربية يي المناسيبات  .3

 المختلفة.
 

 اريع:ــــالمش
مجموعية مي  الماياريع بالجمعية بالتعاون مع لجنة المااريع بصيياغة  العمل التنفيذيالفريق  قام

مي  أجيل الحصيو  عليي  كوليالمحليي أو اليسيواء عليي المسيتوي  الجهيات الممولية إلي وإرسالها

والجييكو  التييالي يوضييح المايياريع التييي قامييت المؤسسيية بتنفيييذها ، المايياريع هييذه لتنفيييذ تمويييل 

 :وتفاصيلها



 المشاريع التي تم تمويلها:

 والكولية: اتالمؤسس ويلها م  بعضمتا ت مااريع التيال تفاصيل الجكو  التالي يوضح

 عدد المستفيدين الفئة المستهدفة المنطقة المستهدفة ولالمنفذ /المم المشروع م
حالة 

 المشروع

 

 

 

 

 

 

 

1.  

 ماروع انااء بيوت خابية مؤقتة

انااء بيوت خابية مؤقتة وبمساحات يامل الماروع )

 (مختلفة حسب عكد ايراد االسرة

 –مؤسسة االغاثة ال اثولي ية 

ثة امموليي  متنوعيي  )االغ

االسالمية، االغاثة 

 ولي ية،ال اث

 OCHA) 

 خزاعة

 عبسان ال بيرة

 عبسان الجكيكة

 بني سهيال –الزنة 

 الفخاري

 الاواة ريح

 وادي السليا الوسطي

 المصكر الوسطي

االسر التي هكمت 

منازلها بال امل يي 

 2014حرب 

 

 خزاعة 154

 ع ال بيرة 65

 ع الجكيكة 23

 الزنة 64

 الفخاري 7

 الاواة 34

 وادي سليا 11

 المصكر 12

 وظفم 19

 تحت التنفيذ

2.  

 ماروع تاهيل األافا  المتضرري ماروع 

يامل الماروع تيكيا جلسات دعا نفسي للطالب )

سنة( وتنفيذ جلسات  18 – 6المرضي )يئة عمرية 

 (م مفتوحة لألافا اتوعية لالمهات واي

 –مؤسسة االغاثة االسالمية 

 م تب السويك

 المرضي و االافا  محايظة خان يونس

روا م  اللذي  تأث

 الحرب

 

 افل 200

 

 أم 1000

  خريجيي  2

 

 تحت التنفيذ



 

 حالة المشروع عدد المستفيدين الفئة المستهدفة المنطقة المستهدفة المنفذ /الممول المشروع م

3.  

ماروع تعزيز مؤسسات المجتمع المكني نحو 

 التخفيف م  حكة الفير

 الياعكية المؤسسات وتيوية تطوير )يامل الماروع

(CBOs)، الح ومية غير والمنظمات (NGOs ) م 

 الالزمة والمعارف بالمهارات وتزويكها تكريبها خال 

 األناطة وتنفيذ تصميا يي وياعلية افاءة أاثر لت ون

 والتنموية( اإلنسانية

  –مؤسسة االغاثة االسالمية 

 م تب السويك

 الطاقا العاملالمؤسسة،  المؤسسة

 والمتطوعي 

تطوير خطة 

 استراتيجة

 11عكد  تكريب

  موظف ومتطوع 

 

 4تاغيل 

 خريجيي 

 تحت التنفيذ 

4.  

مساعكة االب يي المرحلة االبتكائية م  خال  ريع 

 مستوي التحصيل العلمي

يامل الماروع تيكيا دعا دراسي للطالب ضعيفي )

التحصيل العلمي ، ورشات عمل مع األهالي وتاغيل 

 (خريجيي 

م    -  IOCCمؤسسة 

السالم  رياحخال  مؤسسة 

 اليابانية

الطالب يي يصو   محايظة خان يونس

الثاني والثال  والرابع 

ضعيفي التحصيل 

 العلمي

 

 االب 120

 ولي أمر 120

 خريج 12

 تحت التنفيذ

5.  

 ماروع مساحات صكيية لألافا 

يامل الماروع تيكيا جلسات دعا نفسي لألافا  )يئة )

ضيع سنة( ورشات توعية لألهالي يي موا 18 – 6عمرية 

 (مختلفة وايام مفتوحة ومبادرات مجتمعية

 –مؤسسة الرؤية العالمية 

GOG   م تب الرؤية  

االافا  اللذي  تأثروا  عبسان ال بيرة

 م  الحرب

 

 افل 250

 أم 100

 

 تحت التنفيذ

6.  

تعزيز رفاهية األطفال للوصول إلى جودة التعليم في 
 مرحلتي التعليم المبكر والتعليم األساسي 

لماروع تنفيذ دروس تيوية ، تنفيذ مخيا صيفي ا)اشتمل 

 (وتاغيل خريجيي 

مؤسسة المستيبل الابابي 

 مؤسسة انياذ الطفل –

الطالب يي يصو  الثاني  بني سهيال

والثال  والرابع ضعيفي 

 التحصيل العلمي

افل  50

 للتكريس

للمخيا  120

 الصيفي

 خريجيي  3

 

 انتهي



 

 عدد المستفيدين الفئة المستهدفة المنطقة المستهدفة المنفذ /الممول المشروع م
حالة 

 المشروع

7.  

ماروع  األم   –برنامج مساعكة الاعب الفلسطيني 

 الغذائي لألسر المحتاجة بيطاع غزة

حفر برك زراعية وتويير مكخالت زراعية  اشتمل)

 (وتاغيل عما 

م  خال   ،  IOCCمؤسسة 

مؤسسة ميرسي اور وتمويل 

USAID 

 انااء برك زراعية خان يونسمحايظة 

 تاغيل عما 

 براة 67

 عامل 170

 

 

 انتهي

8.  

دعا المزارعي  المحتاجي  للعودة إلى أعمالها ماروع 

م  خال  انااء وإعادة تأهيل آلبار زراعية مختارة 

وبنية تحتية للمياه الزراعية يي الحرب االخيرة على 

يي منطيتي الزنة والسريج يي محايظة  2014غزة 

 ونس.خاني

بئر م  االبار التي  2اشتمل الماروع علي بناء عكد )

التي تضررت با ل  2تهكمت با ل الي، وترميا عكد 

اا خطوا ناقلة م  هذة  3.5جزئي، واناااء مساية 

 (االبار الي االراضي الزراعية

برنامج تطوير األسواق 

 (PMDP)الفلسطيني 

وزارة التنمية الكولية   -

 (DFID) البريطانية

التحاد األوروبي وا

(EU)  

 

 

 بني سهيال –الزنة 

 اليرارة -اسريج 

 

 

أصحاب االبار 

الزراعية التي 

تضررت با ل الي 

 أو جزئي

 

 

 

 ابار هكم الي 2

ابار هكم  2

 جزئي

اا خطوا   3.5

 ناقلة

 

 

 

 انتهي

9.  

الكعا  برنامج -برنامج مساعكة الاعب الفلسطيني 

  .االجتماعي النفسي

)الفئة العمرية  دعا نفسي لألافا  تيكيا جلسات اشتمل)

وعائالتها اللذي  يعانون م  مااال  عام( 16  -7

 (، ورشات توعية وايام مفتوحةنفسية

مؤسسة ميرسي اور 

 USAIDوتمويل 

 12-7 م األافا   عبسان ال بيرة

 عام

 وعائالتها

 الخريجي 

 افل 786

 

 ولي امر 758

 

 خريجيي  5

 اذن 1

 انتهي



 

 عدد المستفيدين الفئة المستهدفة المنطقة المستهدفة /الممول المنفذ المشروع م
حالة 

 المشروع

10.  

برنامج خلق  -مساعكة الاعب الفلسطيني  مجبرنا

 يرص عمل(، شريك رئيسي.

تاغيل يئات مختلفة يي قطاعات الزراعة،  اشتمل)

 التطريز، الخيااة والتثييف الصحي(

مؤسسة ميرسي اور 

 USAIDوتمويل 

 (وشهر )شهري  عما  شرق خانيونس

 )شهري عامالت

  (وشهر

خريجي  )أربعة 

 شهور(

 عامل 475

 

 عاملة 48

 

 خريج 41 

 

 انتهي

11.  

 ماروع االنعاش الزراعي

تسوية االرض التي تا تجريفها،  اشتمل الماروع)

دوالر،  1000تويير قسائا شرائية زراعية بحوالي 

 يوم عمل( 46تاغيل عما  لمكة 

مؤسسة االغاثة 

 ي ية ال اثول

CARITAS 

GERMANY -  

CAFOD - BMZ 

 عبسان الجكيكة 

 اليرارة

 بني سهيال

 عبسان ال بيرة

المزارعيي  اللذي  

تأثرت اراضيها يي 

 2014حرب 

 مزارع  753

مزارع  153

 اباش

يرصة  329

 عمل

 خريجيي  8

 انتهي

12.  

 ماروع تويير مياة صالحة للارب

 10بالونات مياة سعة  10تويير اشتمل الماروع )

 اوب وتزويكها بالمياة الصالحة للارب(

المنااق التي تأثرت  محايظة خان يونس اور مؤسسة ميرسي

 2014يي حرب

 اليررة 1

 يخاري 2

 عبسان ال بيرة 2

 بني سهيال  2

 عبسان الجكيكة 1

 انتهي

13.  

 ماروع االغاثة الطارئ

مساعكات غير غذائية )اشتمل الماروع علي تيكيا 

 (شملت المواد االساسية

مؤسسة االغاثة ال اثولي ية 

- USAID 

االسر التي هكمت  محايظة خان يونس

منازلها بال امل أو 

أضرار جسيمة ال 

 تصلح للس  

ارد غير   1265

 غذائي

 

 انتهي



 

 عدد المستفيدين الفئة المستهدفة المنطقة المستهدفة المنفذ /الممول المشروع م
حالة 

 المشروع

14.  

 ماروع االغاثة الطارئ

توزيع مواد غير غذائية مل الماروع علي اشت)

 (للمتأثري  م  الحرب والمنخفضات الجوية االخيرة

االسر التي تاثرت  محايظة خان يونس مؤسسة انياذ الطفل

 بالحرب علي غزة

مستفيك  200

 بطانيات

 حييبة مكرسية 200

 العاب ترييهية 150

 سترة شتوية 760

 انتهي

15.  

 ماروع السلة الرمضانية

لماروع علي توزيع سلة غذائية تحتوي علي ااشتمل )

  (صنف 28

 النكاء الفلسطيني الموحك

 

 انتهي 66 حاالت اجتماعية محايظة خان يونس



 

 مشاريع الشراكة:

 الجكو  التالي يوضح مااريع الارااة التي نفذتها المؤسسة بالتعاون مع بعض المؤسسات المحلية والكولية:

 عدد المستفيدين الفئة المستهدفة منطقة المستهدفةال المنفذ /الممول المشروع م
حالة 

 المشروع

1.  

ماروع دعا االسر الفييرة  الفييرة يي قطاع غزة ع  

 اريق نااا الما  ميابل العمل

ترميا  حفر خطوا مياة شرب،  علي عيامل المارو)

احات لعب امنة وذلك حسب احتياج سوم رياض أافا 

 (وتاغيل عما  ال موقع

  اذ الطفلمؤسسة اني

BMZ 

 شرق خان يونس

 

 رياض أافا 

 المؤسسات

 العما 

 االهالي

 

 رياض 7

 لعب امنة  5

 مهنكسي  9

 عامل ماهر 21

 عامل ماهر 77

تحت 

 التنفيذ

2.  
ماروع التاغيل المؤقت "دعا سبل العيش للمعطلي  

 ع  العمل يي قطاع غزة" 

 –االغاثة االسالمية 

 م تب السويك

تحت   5 خريجيي  شرق خان يونس

 التنفيذ

3.  
االسر ذات الوضع  محايظة خان يونس مؤسسات مختلفة ماروع االضاحي

 االقتصادي الصعب

 انتهي  350

4.  
 –االغاثة االسالمية  الاتوية بالمالبس المتضرري  األافا  تزويك ماروع

 م تب هولنكا

االسر ذات الوضع  محايظة خان يونس

 االقتصادي الصعب

 انتهي 778



 

 لمؤسسات التعليمية:التعاون مع ا

تعاونت الجمعية يي تكريب مجموعة م  الطلبة يي تخصصات مختلفة وال ليات التيي تيا التعياون 

 معها:

 .األقصىمجتمع الية  .1
 ال لية الجامعية للعلوم التطبيية. .2
 الية المجتمع العربية. .3
 الية العلوم والت نولوجيا. .4
 .برنامج الفاخورة )عمل تطوعي( .5

 

 :التي نفذتها بيادر ءات والمحاضراتواللقا ورشات العمل

 ومنها: واالنشطة المجتمعيىة نفذت جمعية بيادر مجموعة من ورشات العمل

مع   IOCCلتحكيك احتياجات المجتمع المحلي بالتعاون مع مؤسسسة تا تنفيذ ورشة عمل  .1

 .2014مزارع لتحكيك االحتياجات بعك حرب  20
غاثة االسالمية لتحكيك االبالتعاون مع مؤسسة  (25)السيكات تا تنفيذ ورشة احتياجات مع  .2

 .بس الاتويةالمال االافا  م  احتياجات
استضايت الجمعية ال المجموعات البؤرية التي تا اختيارها م  االستااري م  الفئات  .3

 المختلفة المستفيكة م  برنامج خلق يرص عمل والذي نفذتة مؤسسة ميرسي اور.
تة مؤسسة ميرس ذري الخاص بماروع المياة التي نفعيكت الجمعية لياء مع االستاا .4

 الماروع.أثر اور ليياس 
ام  20نفذت الجمعية بالتعاون مع مؤسسة انياذ الطفل ورشة عمل تحكيك احتياجات مع  .5

 االب لتحكيك احتياجات االب المكارس يي المراحل االساسية. 25و
 

  :فيها الجمعية التي شاركت العمل وورشات الدورات التدريبيةالمناسبات ،

 اائها حو  قانون الحماية.ذي نفذتة االغاثة ال ثولي ية لارالمااراة يي التكريب ال .1

 ئها لتباد  الخبرات.ااعيكتها االغاثة ال اثولي ية لار اجتماعات 3المااراة يي  .2

المااراة مع مؤسسة االغاثة ال اثولي ية يي ورشة العمل التيييمية والتي تا عييكها لتييييا  .3

 اروع الزراعي.الم

ورشيية العمييل التعريفييية بماييروع الطالئييع والييذي نفذتيية مؤسسيية المسييتيبل المايياراة يييي  .4

 .الابابي

تعزيز مؤسسات المجتمع المكني نحو التخفييف  المااراة يي التكريبات الخاصة بماروع .5

واليذي نفذتيية االغاثية االسيالمية ييي عاييرة مواضييع لهيا عالقية بييالتطوير  مي  حيكة الفيير

 سي.المؤس

الييذي نفذتيية مؤسسيية و حييو  بنيياء قييكرات المؤسسييات الاييري ة  المايياراة يييي التييكريب .6

 ائها يي ماروع الكعا النفسي.الميرسي اور لارا

المااراة والياء المة المؤسسات الاري ة يي برنيامج مسياعكة الايعب الفلسيطيني واليذي  .7

 نفذتة مؤسسة ميرسي اور.

 Gazaفييذها لالعيكاد لصيياغة ميتيرح مايروع راة يي ورشات اللياءات التيي تيا تناالما .8

Envision 2020  .والذي نفذتة مؤسسة االغاثة ال اثولي ية بالتعاون مع شرااء الماروع 

 المااراة يي التكريب الخاص باعكاد خطة اوارئ والذي نفذتة مؤسسة انياذ الطفل. .9

الغاثة ال اثولي ية المااراة يي ورشة العمل النهائية لماروع بكاية والذي نفذها مؤسسة ا .10

 ومراز معا.

المايياراة يييي ورشيية تحكيييك االحتياجييات المجتمعييية التييي نفييذتها مؤسسيية الميرسييي اييور  .11

 لاراائها يي قطاع غزة.

 

 


