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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 1431/12/20 مىح 1/1/2014 ة مدللفمرالمقرير اإلداري 

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

اله  ل ال ذي ه و و نعيش هاي ي ل ل الو رول الة عبب الم ي  هواليه و     وتيميب المجممبتطوير 

الم ي أنش ئم م د   ايهاأه  ولمحقي  ولم انياته ا المم ويرة   الجمعي بلي   لوص و  للي ه و م ا يلسعييا 

 .اجلها
 

 : بيادر للبيئة والتنميةجمعية 

ت  لنشاؤها وق  ، 2007يو نوحةلم علي المرخيص يو 2007يي مارس   تأسسمأهليب هي جمعيب 

اسب لهذه مد مجموعب مد المهمميد  محايوب خان يونس جيوب قطاع غزة وذلك نميجب للحاجب الم

المم هور الذي يعيشه قطاع غزة  ش ل عام ومحايوب  للوضب البيئينميجب الجمعيات الممخةةب 

  .خان يونس  ش ل خاص
 

 :االماليوهي  2014  خال  العام المقرير المالي يوضح المشاريب واألنشطب المي ت  تيفيذها 
 

 والجمعية العمومية جلس اإلدارةم: أوال

 ةاجتماعات مجلس اإلدار .1
 لمياقشب اايب القضايا اإلداريب، الفييب  عاديب اجمماعات "6" ق  مجلس اإلدارة ع دع

واتخاذ القرارات المي تعمل علي انجاز األنشطب  األنشطب المخملفب لميفيذالالزمب والماليب 

 . المسموي المطلوب



 أنشطة مجلس اإلدارة
لحرب االخيرة المي وقعم علي قام مجلس االدارة  انجاز اثير مد المشاريب وخةوصاً مب ا .1

 غزة حي  تواج  وساه  يي المخفيف عد األعباء المي لحقم  االألهالي ايميجب للع وان.
، وزارة الشؤون االجمماعيب ، وزارة الزراعب وسلطب الميسي  والمما عب مب وزارة ال اخليب .2

فب المي تقوم  خةوص المشاريب واألنشطب المخمل والوزارات األخرى المعييبجودة البيئب 

 حمى تسمطيب المؤسسب مد القيام   ورها وحسب األصو  المعمو   ها.الجمعيب  ميفيذها 
والميسي  مب الجهات الممولب للحةو  علي المشاريب وتويير المزي  مد الموارد  عمل عليال .3

 .االحمياجات الالزمب لميفيذ المشاريب واألنشطب المخملفب
 حمىالم ير الميفيذي واللجيب المش لب لذلك عد الفمرة اعمماد خطب العمل المقمرحب مد  .4

 ، وتشمل الخطب الجوانب اإلداريب والفييب والماليب.2014 ديسمبر
مب مجموعب مد المؤسسات  واللقاءات عق  مجلس اإلدارة مجموعب مد االجمماعات .5

 MercyCorps ،Oxfam ،Save theوالمموليد) ) ل يات المحايوب، وزارة الزراعب(الح وميب 

Children ،IOCC،  ،جمعيب يبوسعريان اي ا، االغاثب االسالميب،Anera  ،CRS )  والغير

اانم ته ل للي المعريف  الجمعيب ( الفلسطييييد الهي رولوجييدجمعيب ،  جمعيب  ييان) ح وميب

لالزمب لميفيذ األنشطب الممويل ا البح  والحةو  عليومحاولب والمشبيك مب هذه المؤسسات 

 ملفب.المخ
 

 اء:ـــاألعض .2
عضوا يمثلون مخملف القطاعات المهييب والمجممعيب 15  لغ ع د األعضاء المسجليد  الجمعيب 

  المحايوب.

 

 في الجمعية العاملين .3
 :2014 الج و  يوضح ع د العامليد اللذيد عملوا يي الجمعيب خال 

 عدد العاملين البند م
 3 العامليد  عقود  .1

 28 شاريبالعامليد علي  ي  الم  .2

 

 



 ثانيا: األنشطة والمشاريع:
 لجمالها ااآلتي:والمشاريب والمي يم د  األنشطبقامم الجمعيب  ميفيذ مجموعب مد 

 

 لجنة المشاريع:
 تمالءملمي ااجمماعات لوضب خطب العمل للجيب المشاريب  5 عق  ع د  قامم لجيب المشاريب .1

 مب الخطب المعمم ة مد مجلس اإلدارة.
د المموليد مد أجل العم ل عل ي ت ويير ال  ع  ال الزم مب  المواصل مب مجموعب قامم اللجي .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  7قام  م اللجي  ب اإلعالمي  ب  عق    ع   د  .1

 .لعامبا
قامم اللجيب اإلعالميب  مغطيب أخب ار الجمعي ب وت أميد نش ر األنش طب المخملف ب ي ي المواق ب  .2

 اإلخباريب والمخمةب والةحف المحليب.
قامم اللجيب  إرسا  رسائل تهيئب للي مجموعب المؤسسات المحليب والعر يب يي المياس بات  .3

 المخملفب.
 

 اريع:ــــالمش
 ولرسالهامجموعب مد المشاريب عاون مب لجيب المشاريب  ةياغب الفري  العامل  الجمعيب  الم قام

 لميفي ذ تموي ل مد أجل الحةو  علي   وليسواء علي المسموي المحلي أو ال الجهات الممولب للي

 :والج و  المالي يوضح المشاريب المي قامم المؤسسب  ميفيذها وتفاصيلها، المشاريب هذه





 المشاريع التي تم تمويلها:

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

 المستفيدين

حالة 

 المشروع
مؤسسب الرؤيب  مشروع مساحات ص يقب لألطفا   .1

 – العالميب

 مؤسسات المانيب

 تحم الميفيذ 150 د الحرباالطفا  اللذيد تأثروا م عبسان ال بيرة

مؤسسب االغاثب  مشروع انشاء  يوت خشبيب مؤقمب  .2

 –ال اثولي يب 

 ممولييد مميوعييد

 القرارة –اسريج 

حي ا وطعيمب 

عبسان  –والفراحييد 

 ال بيرة

  يي سهيال –الزنب 

االسر المي ه مم ميازلها 

  ال امل 

 اسريج 41

عبسان  30

 ال بيرة

 تحم الميفيذ

 عاش الزراعيمشروع االن  .3

) تسويب االر  المي ت  تجريفها، تويير قسائ  شرائب 

 زراعيب، تشغيل عما (

مؤسسب االغاثب 

 -ال اثولي يب 

USAID 

 عبسان الج ي ة 

 القرارة

  يي سهيال

المزارعييد اللذيد تأثرت 

 اراضيه  يي الحب االخيرة

 مزارع  273

ساعب  550

 اباش

يرصب  214

 عمل

 تحم الميفيذ

 غاثب الطارئمشروع اال  .4

مشروع المياة )مياة صالحب للشرب ومياة مالحب وتويير 

لمر ل ل اسرة  20خزانات سعب  3خزانات سعب اوب و

 نقطب مياة ثا مب( 30 االضايب الي 

مؤسسب االغاثب 

 -ال اثولي يب 

USAID 

 - 86حيي اسريج و 

 القرارة

االسر المي تاثرت  الحرب علي  

 غزة

خزان  562

 سعب اوب

تيك  1386

 20سك سعب 

 لمر

 نقطب مياة  30

 تحم الميفيذ



 

عدد  الفئة المستهدفة المنطقة المستهدفة المنفذ /الممول المشروع م

 المستفيدين

حالة 

 المشروع
اال ار الزراعيب المي ت  ت ميرها  الزنب واسريج DAIمؤسسب  دراسب احمياجات المياة الزراعيب يي المياط  الم مرة  .5

 يي الحرب

 تحم الميفيذ -

 مشروع تويير مياة صالحب للشرب  .6

اوب وتزوي ها  المياة  10 الونات مياة سعب  10)تويير 

 الةالحب للشرب(

 مؤسسب ميرسي

 اور

المياط  المي تأثرت يي الحرب  محايوب خان يونس

 االخيرة

 القررة 1

 يخاري 2

عبسان  2

 ال بيرة

  يي سهيال  2

عبسان  1

 الج ي ة

 تحم الميفيذ

 روع االغاثب الطارئمش  .7

 وحقائب م رسيب مساع ات غير غذائيب

مؤسسب االغاثب 

 -ال اثولي يب 

USAID 

االسر المي ه مم ميازلها  محايوب خان يونس

ال  ب ال امل أو أضرار جسيم

 تةلح للس د

طرد   1200

 غير غذائي

طرد  1200

 صحي

 حقيبب 4800

 انمهي

االسر المي تاثرت  الحرب علي  ايوب خان يونسمح مؤسسب انقاذ الطفل مشروع االغاثب الطارئ  .8

 غزة

طرد  500

صحي 

 لألطفا 

طرد  100

صحي 

 للعائالت

مسمفي   200

  طانيات

حقيبب  200

 م رسيب

العاب  150

 ترييهيب

 انمهي



 

عدد  الفئة المستهدفة المنطقة المستهدفة المنفذ /الممول المشروع م

 المستفيدين

حالة 

 المشروع
 ارئمشروع االغاثب الط  .9

 مساع ات غذائيب وغير غذائيب

مؤسسب ميرسي 

اور وتمويل 

USAID 

االسر المي تاثرت  الحرب علي  الزنب -  يي سهيال

 غزة

 انمهي 1202

 مشروع مساع ت االسر المي تأثرت مد الحرب علي غزة  .10

 )مساع ات عذائيب وغير غذائيب(

 االسر المي ه مم ميازلها محايوب خان يونس مؤسسب انقاذ الطفل

 ال امل أو أضرار جسيمب ال 

 تةلح للس د

 انمهي 50

  يرص  رنامج خل -مساع ة الشعب الفلسطييي  مج رنا  .11

 (، شريك رئيسي.عمل

، المطريز)يشمل تشغيل يئات مخملفب يي قطاعات الزراعب، 

 الخياطب والمثقيف الةحي(

 31/12/2013وحمي  1/1/2013

مؤسسب ميرسي 

اور وتمويل 

USAID 

 )شهريد تشغيل( عما  قيبالميطقب الشر

  )شهريد تشغيل(عامالت

 خريجيد )أر عب شهور تشغيل(

 

242 

 

100 

 

37 

 

 تحم الميفيذ

 اليفسيال ع    رنامج - رنامج مساع ة الشعب الفلسطييي   .12

 االجمماعي 

)يشمل تق ي  جلسات دع  نفسي لألطفا  وعائالته  اللذيد 

 يعانون مد مشاال نفسيب(

 31/7/2014وحمي 1/9/2013

 31/7/2015 وحمي   10/9/2014

مؤسسب ميرسي 

اور وتمويل 

USAID 

عام 12-7 مداألطفا   عبسان ال بيرة  

 وعائالته  

 الخريجيد

235 

 

200 

 

 

5 

 تحم الميفيذ



 

عدد  الفئة المستهدفة المنطقة المستهدفة المنفذ /الممول المشروع م

 المستفيدين

حالة 

 المشروع
االسر ذات الوضب االقمةادي  الميطقب الشرقيب فبمؤسسات مخمل مشروع االضاحي  .13

 الةعب

 انمهي  714

 انمهي 570 االسر المي تاثرت  الحرب محايوب خان يونس مؤسسب انيرا مشروع الم خل الطارئ  .14
مشروع  األمد الغذائي  – رنامج مساع ة الشعب الفلسطييي   .15

 لألسر المحماجب  قطاع غزة

 

 ،  IOCCمؤسسب 

مد خال  مؤسسب 

يرسي اور م

 USAIDوتمويل 

 ترمي   رك زراعيب محايوب خان يونس

 انشاء  رك زراعيب

 حوائر دجاج ميزليبتويير علف ل

 تشغيل عما 

40 

20 

60 

190 

 

 تحم الميفيذ

 الم خل الطارئمشروع   .16

 )ترمي  ريا  أطفا (

 

 الميطقب الشرقيب مؤسسب انقاذ الطفل

 

 ترمي  ريا  أطفا 

 مساحب لعب اميب

5 

 

1 

 ي الميفيذانمه

 زييقو الميطقب الشرقيب مؤسسب انقاذ الطفل مشروع المساع ات الطارئب)ميخفض الي سا(  .17

 نايلون

 يرشات

50 

 

81 

 

25 

 انمهي الميفيذ



 
 



 

 التعاون مع المؤسسات التعليمية:

تعاونم الجمعيب يي ت ريب مجموعب مد الطلبب يي تخةةات مخملفب وال ليات الم ي ت   المع اون 

 معها:

 .األقةىمجممب يب ال .1
 ال ليب الجامعيب للعلوم المطبيقب. .2
 اليب المجممب العر يب. .3
 اليب العلوم والم يولوجيا. .4

 

 :التي نفذتها بيادر واللقاءات والمحاضرات ورشات العمل

 ومنها: واالنشطة المجتمعيىة نفذت جمعية بيادر مجموعة من ورشات العمل

 مب المحلي  المعاون مب مؤسسسب انقاذ الطفل.لمح ي  احمياجات المجمت  تيفيذ ورشب عمل  .1
 .ت  تيفيذ ورشب احمياجات مب االسر الممضررة  المعاون مب مؤسسب االغاثب ال اتولي يب .2
 المساهمب يي االع اد للملمقي الم ريبي االو  الذي نومب مراز اجيا . .3
 االو  للشاعر حسد عةفور. ينفذت جمعيب  يادر احمفا  اطالق ال يوان الشعر .4
 .نومم احمفا  تضاميي مب االسري المضر ييد عد الطعام .5

 

  :التي شاركت فيها الجمعية العمل وورشات الدورات التدريبيةالمناسبات ،

 .حفل ت ري  الطلبب االوائل  م رسب البرشالمشاراب يي  .1

 المي نفذتها مؤسسب الرؤيا العالميب. ورشب حو  الميميب االقمةاديبالمشاراب يي  .2

 ورشب العمل حو  الشرااب االسمراتيجب مب مؤسسب انقاذ الطفل. المشاراب يي .3

 المشاراب يي ايمماح البرنامج الميموي لمثقيف االسر المسمفي ة مد الشؤون االجمماعيب. .4

المشاراب يي الم ريب حو  المخ ل اثي اء الط وارئ وال  وارذ ال ذي نومم ب مؤسس ب انق اذ  .5

 الطفل

خ  اص  ملة  رل الة  حي ال  ذي نفذت  ب جمعي  ب اط  الق ميث  اق الش  رل الي  ي المش  اراب ي  ي  .6

  ييان  المعاون مب  ل يب  يي سهيال.

 المشاراب يي االحمفا  اليهائي لمشروع غزة نويفب الذي نفذتب وزارة الح   المحلي. .7

 .الشفاييب واليزاهب يي الجمعيات تيفيذ مؤسسب الضمير دئحو  مباالمشاراب يي ورشب  .8

 .الميرسي اورة مؤسسب يفذتذي ال ع  اليفسي الات دورالمشاراب يي  .9

المشاراب ي ي ورش ب تح ي   احمياج ات ح و  االم د الغ ذائي ال ذي نفذت ب مؤسس ب ميرس ي  .10

 اور.


