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 المحترمين                           أعضاء الجمعية العمومية ة/األخو

 

 مقدمــــة

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

جهودن ا ي ي مو  والذي يمثل نماج أعمالي ا 1131/12/20 مىح 1/1/2011 للفمرة مدالمقرير اإلداري 

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

اله ف الذي سعييا هو  نعيشهايي ظل الظروف الصعبب المي  ههوض  والي وتيميب المجممبتطوير 

 .المي أنشئت مد اجلها  ايهاأه ولمحقيقوإم انياتها الممويرة   الجمعيبلوصول إليه و ما يليق ل
 

 : بيادر للبيئة والتنميةجمعية 

ها ت  إنشاؤوق  ، 2007يو نوحصلت علي المرخيص يو 2007يي مارس   تأسستأهليب هي جمعيب 

م  د مجموع  ب م  د المومص  يد والمهمم  يد  محايظ  ب خ  ان ي  ونس جي  وي قط  ا      ة و ل    نميج  ب 

المم هور الذي يعيش ه قط ا     ة  للوضب البيئي ل  للحاجب الماسب لهذه الجمعيات المموصصب و

  . ش ل عام ومحايظب خان يونس  ش ل خاص
 

 :االمالي 2011 العام  خالل انجازه يي اايب المجاالت الجمعيب  ويم د إجمال ما قامت
 

 والجمعية العمومية جلس اإلدارةم: أوال

 اجتماعات مجلس اإلدارة .1
 لمياقشب اايب القضايا اإلداريب، الفييب  عاديب اجمماعات "4" ق  مجلس اإلدارة ع دع

واتوا  القرارات المي تعمل علي انجاز األنشطب  األنشطب الموملفب لميفيذالالزمب والماليب 

 .مطلوي المسموي ال

 ري لعام اداد المقرير المالي واالمت  عق  اجمما  الجمعيب العموميب العادي لمياقشب واعم

 .26/4/2012يوم الثالثاء الموايق  2010



 أنشطة مجلس اإلدارة
 وصوص المشاريب  الميسيق والمما عب مب وزارة ال اخليب والوزارات األخرى المعييب .1

حمى تسمطيب المؤسسب مد القيام   ورها وحسب يب  ميفيذها واألنشطب الموملفب المي تقوم الجمع

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

 .االحمياجات الالزمب لميفيذ المشاريب واألنشطب الموملفب عض الجهات الممولب للحصول علي 
لمسهيل القيام  و ل  م واضحب لهما،اووضب مه توظيف ومشمريات لجيمي وإقرار تش يل .3

 .الممبعب مد وزارة ال اخليب األصولوحسب  المواضيب لهذه اإلجراءات الالزمب 
 حمىاعمماد خطب العمل المقمرحب مد الم ير الميفيذي واللجيب المش لب لذل  عد الفمرة  .4

 يب والماليب.، وتشمل الوطب الجوانب اإلداريب والفي2011 ديسمبر
مب مجموعب مد المؤسسات  واللقاءات عق  مجلس اإلدارة مجموعب مد االجمماعات .5

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

Care International،Save the Children ،IOCC،  ، ،عريان اي اJICA ) والغير ح وميب 

اانت ته ف إلي المعريف  الجمعيب والمشبي  ( الفلسطييييد الهي رولوجييديب جمع، مرا  معاً، )

 لالزمب لميفيذ األنشطب الموملفب.الممويل ا البح  والحصول عليومحاولب مب هذه المؤسسات 
 

 اء:ـــاألعض .2
عضوا يمثلون موملف القطاعات المهييب والمجممعيب 17  لغ ع د األعضاء المسجليد  الجمعيب 

 ظب. المحاي

 

 في الجمعية العاملين .3
 2011 الج ول يوضح ع د العامليد اللذيد عملوا يي الجمعيب خالل

 عدد العاملين البند م
 3 العامليد  عقود  .1

 11 العامليد علي  ي  المشاريب  .2

 

 



 ثانيا: األنشطة والمشاريع:
 تي:إجمالها ااآلوالمشاريب 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 الوطب المعمم ة مد مجلس اإلدارة.
د المموليد مد أجل العم ل عل ي ت ويير ال  ع  ال الزم مقامت اللجيب  المواصل مب مجموعب  .2

 للمشاريب المقمرحب.
 ا عب انجاز وتيفيذ المشاريب.م 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 الموملف ب ي ي المواق ب  .2

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

 الموملفب.
 

 اريع:ــــالمش
 وإرسالهامجموعب مد المشاريب الفريق العامل  الجمعيب  المعاون مب لجيب المشاريب  صيا ب  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 الميالالج ول المالي يوضح 
المنطقة  المنفذ /الممول المشروع م

 المستهدفة

عدد  ئة المستهدفةالف

 المستفيدين

حالة 

 المشروع
(، ق يرص عمل رنامج خل -مساع ة الشعب الفلسطييي  مج رنا  .1

 شري  رئيسي.

، المطري )يشمل تشغيل يئات موملفب يي قطاعات ال راعب، 

 الوياطب والمثقيف الصحي(

 31/12/2011وحمي  1/1/2011

مؤسسب ميرسي 

اور وتمويل 

USAID 

 )شهريد تشغيل( العم الميطقب الشرقيب

  )شهريد تشغيل(عامالت

 خريجيد )أر عب شهور تشغيل(

 

302 

 

123 

 

14 

 

 تحت الميفيذ

 المعلي  رنامج  - رنامج مساع ة الشعب الفلسطييي   .2

)يشمل تق ي  دع  دراسي للطلبب  وي المحصيل العلمي المم ني 

 والثال  والرا ب اال م ائي( نيللصفوف الثا

وحمي يونيو  2011، أامو ر 2011نيو وحمي يو 2010أامو ر 

2012 

مؤسسب ميرسي 

اور وتمويل 

USAID 

  يي سهيال

 

 طالي

 خريجيد 

 

126 

 

6 

 تحت الميفيذ

 اليفسيال ع    رنامج - رنامج مساع ة الشعب الفلسطييي   .3

 االجمماعي 

)يشمل تق ي  جلسات دع  نفسي لألطفال وعائالته  اللذيد 

 يعانون مد مشاال نفسيب(

 30/4/2012وحمي  15/9/2011

مؤسسب ميرسي 

اور وتمويل 

USAID 

عام 12-7األطفال الفئب العمريب   يي سهيال  

 وعائالته  

 الوريجيد

140 

 

140 

 

5 

 تحت الميفيذ



 

المنطقة  المنفذ /الممول المشروع م

 المستهدفة

حالة  عدد المستفيدين الفئة المستهدفة

 المشروع
مشرو   األمد الغذائي  – رنامج مساع ة الشعب الفلسطييي   .4

 لألسر المحماجب  قطا    ة

 2011وحمي يوليو  2010ديسمبر 

،  IOCCمؤسسب 

YMCA  مد خالل

مؤسسب ميرسي 

اور وتمويل 

USAID 

الميطقب 

 الشرقيب

 انشاء  رك زراعيب

 ترمي  دييئات زراعيب

 انشاء ح ائق مي ليب

 تويير حظائر دجاج مي ليب

 تشغيل عمال

 تحت الميفيذ ل  يم  األخميار

مشرو  تحسيد نظام الصرف الصحي يي الجمب والمولص   .5

  م ييب  يي سهيال  محايظب خان يونس.

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

 نظراً لع م الب ء  الميفيذ مد طرف البل يب(

تمويل مؤسسب 

 عريان اي ا

 ميفيذتحت ال - أهالي م ييب  يي سهيال  يي سهيال

 تم ي  خطوط نقل مد اآل ار ال راعيب إل راض ال راعب  .6

 2011وحمي مايو  2010ديسمبر 

مجموعب 

الهيرولوجييد تمويل 

 السفارة الهولي يب

 يي سهيال 

 عبسان الج ي ة

 الم ارعييد

 العمال

98 

 

17 

 انمهي الميفيذ

 2011 – 2010ألهالي قطا    ة  اليفسيال ع    رنامج  .7

ات دع  نفسي لألطفال وعائالته  اللذيد )يشمل تق ي  جلس

 يعانون مد مشاال نفسيب(

 30/4/2011وحمي  2010 /15/9

مؤسسب ميرسي 

 اور

 ECHOوتمويل 

-7األطفال الفئب العمريب   يي سهيال

 عام 12

 وعائالته  

 الوريجيد

140 

 

140 

 

5 

 انمهي الميفيذ

 2011لعام مشرو  األضاحي   .8

7/11/2011 

 انمهي الميفيذ 150 حاالت اجمماعيب ال يي سهي قطر الويريب

المنطقة  المنفذ /الممول المشروع م

 المستهدفة

حالة  عدد المستفيدين الفئة المستهدفة

 المشروع
 مشرو  ايطار الصائ   .9

25/8/2011 

  يي سهيال قطر الويريب

 عبسان الج ي ة

 خ اعب

 انمهي الميفيذ 150 حاالت اجمماعيب

 مضانر –مشرو  السلب الغذائيب   .10

18/8/2011 

الميطقب  عريان اي ا

 الشرقيب

 انمهي الميفيذ 62 حاالت اجمماعيب

 



 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
حالة  عدد المستفيدين الفئة المستهدفة ة المستهدفةالمنطق المنفذ /الممول المشروع م

 المشروع
)ت ريب    ة –انعاش وتطوير وسائل سبل العيش ل ي الشباي   .1

الشباي خريجي الم ريب المهيي ومساع ة  عضه  يي إنشاء 

 (،  ياء ق رات المؤسسات األهليبمشاريب صغيرة

 2011وحمي يونيو  2010أامو ر 

 مؤسسب إنقا 

ل مد خال الطفل

مؤسسب ميرسي 

تمويل  اور
USAID 

 الميطقب الشرقيب

 القواري

خريجي الم ريب 

 المهيي

 الوريجيد

 تحت الييفيذ ل  يم  االخميار 

 مشرو  تحسيد األمد الغذائي ووسائل اسب الرزق  .2

)ترايب دييئات زراعيب وأنظمب ري لألراضي الم شويب يي قطا  

   ة(

 2011وحمي أ سطس  2010أامو ر 

ق ا  الطف ل مؤسسب إن

 USAIDتمويل 
 دييئب زراعيب 39  الم ارعيد محايظب خانيونس

 شب ب ري91 

شب ب ري + دييئب 72 

 زراعيب

 انمهي الميفيذ

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

 المشروع
ى مشرو  إنعاش المشاريب الصغيرة وتيميب وسائل ال سب ل   .3

 الشباي

)ت ريب الشباي خريجي الم ريب المهيي ومساع ة  عضه  يي 

 إنشاء مشاريب صغيرة(

 2011وحمي أ سطس  2010أ سطس 

مؤسسب إنقا  

الطفل تمويل 
USAID 

خريجي الم ريب  الميطقب الشرقيب

 المهيي

 أو مد يمارسون مهيب

 انمهي الميفيذ 97 

 

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

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

 )حفر  رك زراعيب وتشغيل أي ي عاملب(

 2011 وحمي أ سطس 2010سبممبر 

IOCC   تمويل
USAID 

  يي سهيال

 عبسان ال بيرة

  راب زراعيب 39 الم ارعيد

 يرصب عمل 216

 

 انمهي الميفيذ

 مشرو  القراءة  .2

 )ورشات ولقاءات تسمه ف األطفال، الشباي(

 األطفال  يي سهيال تيفيذ مؤسسب تامر

 الشباي

40 

20 
 تحت الميفيذ



 2011وحمي يونيو  2011ا ريل 



 

 المؤسسات التعليمية: التعاون مع

تعاونت الجمعيب يي ت ريب مجموعب مد الطلبب يي توصصات موملفب وال ليات الم ي ت   المع اون 

 معها:

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

 

 :التي نفذتها بيادر واللقاءات والمحاضرات ورشات العمل

 نفذت جمعية بيادر مجموعة من ورشات العمل ومنها:

الجمعيب يي المواصل مب  أنشطبضمد  المياهحول  – أياميذ ورشب عمل لم ة ثالثب ت  تيف .1

 سي ة. 25اسمفاد –المجممب 
 مشرو  مرا  حل الواجب.  –ورشات تقييميه ألولياء األمور  6ع د ت  تيفيذ  .2
 ورشب عمل مب الهالل األحمر الفلسطييي حول الصحب العامب. .3
 قوق المرأة.ورشب عمل مب اتحاد لجان المرأة حول ح .4

 

 :بيادر استضافتهاالتي  واللقاءات والمحاضرات ورشات العمل

 سي ة. 20مؤسسب أواسفام ورشب حول الجي ر  حضور نفذت  .1
 اسمضايب الم ريب الواص  مشرو  خريجي الم ريب المهيي. .2
 اسمضايب ورشب عمل الذي نفذها اتحاد المراا  الثقاييب. .3
 .طب جودة البيئب و ممويل مد شراب جوالسل ورشب عمل حول البيئب ومشاالها نفذتها .4
 مجموعب مد ورشات العمل المي لها عالقب  الصحب االنجا يب. Map Uk نفذت مؤسسب .5
 .سي ة30 حضور   اإلشعا نفذت سلطب جودة البيئب ورشب عمل لموعيب الجمهور  قضايا  .6
  ار نفذت مجموعب الهيرولوجييد ورشب عمل ح ول مش رو  انش اء خط وط ناقل ب م د اال .7

 ال راعيب.
 سي ة حول ال واج المب ر. 50نفذ طاق  شؤون المرأة ورشب عمل ل  .8
ي ي قط ا   س ي ة ح ول المش رو  ال ذي ي م  تيفي ذة 20نفذت مرا  الذااء العقل ي ورش ب ل  .9

 .  ة



 

  :التي شاركت فيها الجمعية العمل وورشات الدورات التدريبية

ل ق   راءة القصص   ص وارش   فب الم    ريب ال   ذي نفذت   ب مؤسس   ب ت   امر ح   والمش   اراب ي   ي  .1

 الم مبات.

 يي ورشب االسعايات األوليب المي نفذتها األ اثب الطبيب.المشاراب يي  .2

 ال اثب االسالميب.ال ع  اليفسي الذي نفذتب مؤسسب ا دورةالمشاراب يي  .3

الم  ي نفذت  ب مؤسس  ب اال اث  ب  مش  رو  المثقي  ف الم   نيالمش  اراب ي  ي ورش  ب العم  ل  ح  ول  .4

 .ال اثول يب

ح ول مش رو  مش رو  تحس يد   Care اب ي ب ورش ب العم ل الم ي نف ذتها مؤسس بالمش ار .5

 .مسموي معيشب األسر الضعيفب وصغار الم ارعييد

 المشاراب يي الم ريب الي تيفذة مؤسسب ميرسي اور لفريق ال ع  اليفسي االجمماعي. .6

الواصب  مقيي  مشرو  إنعاش المشاريب الصغيرة وتيميب المشاراب يي ورشب العمل  .7

 .انقا  الطفلوسائل ال سب ل ى الشباي الذي نفذتب مؤسسب 

 .رئ المي نفذتها مؤسسب انقا  الطفلالمشاراب يي ورشب العمل الواصب  احمياجات الطوا .8

 ة مرا  تطوير المؤسسات.ذالمشاراب يي ورشب عمل حول ميح اال  ا  الذي نف .9


