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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 يمث   نم اأ أعمالي ا 1331/12/20 مىح1/1/2013 ة مدللفمرالمقرير اإلداري 

حي   ا ان  تق ي  األيض  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   الو رول الة عبب الم ي  هواليه و     وتيميب المجممبتطوير 

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

 .اجلها
 

 : بيادر للبيئة والتنميةجمعية 

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

سب لهذه مد مجموعب مد المهمميد  محايوب خان يونس جيوب قطاع غزة وذلك نميجب للحاجب الما

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

  .خان يونس  ش   خاص
 

 :االماليوهي  2013  خال  العام المقرير المالي يوضح المشاريب واألنشطب المي ت  تيفيذها 
 

 والجمعية العمومية جلس اإلدارةم: أوال

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

واتخاذ القرارات المي تعم  علي انجاز األنشطب  األنشطب المخملفب لميفيذالالزمب والماليب 

 . المسموي المطلوب

 الثانيب النمخاب مجلس ادرة لل ورة االنمخا يب  ت  عق  اجمماع الجمعيب العموميب العادي

 .والذي سيسممرلم ة ثالثب أعوام 15/4/2013يوم االثييد المواي  



 أنشطة مجلس اإلدارة
، وزارة الشؤون االجمماعيب ، وزارة الزراعب وسلطب الميسي  والمما عب مب وزارة ال اخليب .1

 خةوص المشاريب واألنشطب المخملفب المي تقوم  والوزارات األخرى المعييبجودة البيئب 

 حمى تسمطيب المؤسسب مد القيام   ورها وحسب األصو  المعمو   ها.يب  ميفيذها الجمع
والميسي  مب الجهات الممولب للحةو  علي المشاريب وتويير المزي  مد الموارد  عم  عليال .2

 .االحمياجات الالزمب لميفيذ المشاريب واألنشطب المخملفب
 حمىللجيب المش لب لذلك عد الفمرة اعمماد خطب العم  المقمرحب مد الم ير الميفيذي وا .3

 ، وتشم  الخطب الجوانب اإلداريب والفييب والماليب.2013 ديسمبر
مب مجموعب مد المؤسسات  واللقاءات عق  مجلس اإلدارة مجموعب مد االجمماعات .4

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

Care International،Save the Children ،IOCC،  ا،عريان ايAner  ،CRS ) والغير ح وميب 

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

 لالزمب لميفيذ األنشطب المخملفب.المموي  ا البح  والحةو  عليومحاولب مب هذه المؤسسات 
 

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

  المحايوب.

 

 في الجمعية العاملين .3
 :2013 الج و  يوضح ع د العامليد اللذيد عملوا يي الجمعيب خال 

 عدد العاملين البند م
 3 العامليد  عقود  .1

 6 العامليد علي  ي  المشاريب  .2

 

 



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

 

 لجنة المشاريع:
 تمالءملمي ااجمماعات لوضب خطب العم  للجيب المشاريب  6 عق  ع د  قامم لجيب المشاريب .1

 مب الخطب المعمم ة مد مجلس اإلدارة.
مموليد مد أج  العم   عل ي ت ويير ال  ع  ال الزم د المقامم اللجيب  المواص  مب مجموعب  .2

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

 

 :اللجنة اإلعالمية والعالقات العامة
اجمماع  ات لوض  ب خط  ب للعم    اإلعالم  ي والعالق  ات  5قام  م اللجي  ب اإلعالمي  ب  عق    ع   د  .1

 لعامب.ا
غطيب أخب ار الجمعي ب وت أميد نش ر األنش طب المخملف ب ي ي المواق ب قامم اللجيب اإلعالميب  م .2

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

 المخملفب.
 

 اريع:ــــالمش
 ولرسالهامجموعب مد المشاريب غب الفري  العام   الجمعيب  المعاون مب لجيب المشاريب  ةيا قام

 لميفي ذ تموي   مد أج  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 يمشاريب المالالج و  المالي يوضح 
المنطقة  المنفذ /الممول المشروع م

 المستهدفة

عدد  الفئة المستهدفة

 المستفيدين

حالة 

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

 شريك رئيسي.

، المطريز)يشم  تشغي  يئات مخملفب يي قطاعات الزراعب، 

 ثقيف الةحي(الخياطب والم

 31/12/2013وحمي  1/1/2013

مؤسسب ميرسي 

اور وتموي  

USAID 

 )شهريد تشغي ( عما  الميطقب الشرقيب

  )شهريد تشغي (عامالت

 خريجيد )أر عب شهور تشغي (

 

630 

 

180 

 

22 

 

 تحم الميفيذ

 اليفسيال ع    رنامج - رنامج مساع ة الشعب الفلسطييي   .2

 االجمماعي 

)يشم  تق ي  جلسات دع  نفسي لألطفا  وعائالته  اللذيد 

 يعانون مد مشاا  نفسيب(

 30/6/2013وحمي  1/12/2012

 31/7/2014 وحمي   1/9/2013

مؤسسب ميرسي 

اور وتموي  

USAID 

عام 12-7األطفا  الفئب العمريب   يي سهيال  

 وعائالته  

 الخريجيد

235 

 

140 

 

5 

 تحم الميفيذ

مشروع  األمد الغذائي لألسر  –الشعب الفلسطييي  رنامج مساع ة   .3

 المحماجب  قطاع غزة

 2014وحمي يبرار  2013اغسطس 

 

،  IOCCمؤسسب 

YMCA   مد خال

مؤسسب ميرسي اور 

 USAIDوتموي  

 انشاء  رك زراعيب محايوب خان يونس

 ترمي  دييئات زراعيب

 انشاء ح ائ  ميزليب

 تويير حوائر دجاأ ميزليب

 رانبتويير وح ات ا

 تشغي  عما 

44 

12 

29 

108 

40 

256 
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مشروع تحسيد نوام الةرل الةحي يي الجمب والمخلص   .4

  م ييب  يي سهيال  محايوب خان يونس.

 

تموي  مؤسسب 

 عريان اي ا

 انمهي الميفيذ - أهالي م ييب  يي سهيال  يي سهيال

مشروع دع  األسر الفقيرة يي قطاع غزة عد طري  نشاط   .5

 لما  مقا   العم ا

)ترمي  ريا  أطفا ، اسمب ا  خطوط مياة الشرب، انشاء 

 مساحات أميب للعب وتشغي  عما (

 2013ديسمبروحمي  2013يونيو

 ترمي  ريا  أطفا  الميطقب الشرقيب مؤسسب انقاذ الطف 

 خطوط مياة شالحب للشرب

 ايجاد مساحات  لعب اميب

 تشغي  خريجييد

 تشغي  عما 

2 

 

 ا  1,9

 

1 

7 

 انمهي الميفيذ



 

88 

 

6.  
–مشروع لنعاش وتطوير وسائ  سب  العيش ل ى الشباب 

YLDR 

 2014وحمي مايو  2013اامو ر 

 

محايوب خان  مؤسسب انقاذ الطف 

 يونس

 تشغي  خريجييد

 تيفيذ دورات ت ريبيب

 تويير مسملزمات للمؤسسب

 

3 

 

5 
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المنطقة  المنفذ /الممول المشروع م

 فةالمستهد

عدد  الفئة المستهدفة

 المستفيدين

حالة 

 المشروع
مشروع تدخالت الصحة العامة في المناطق المهمشة في قطاع   .7

 غزة
 )تثقيف صحي، تشفي  عما ، ...الخ(

 2013وحمي نويمبر  2012يونيو 

 

جمعيب أص قاء البيئب 

 و أواسفام

 تثقيف صحي )تشغي (  يي سهيال

 تشغي  عما 

14 

50 
 انمهي الميفيذ

 

 مشاريع الشراكة:

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

 المشروع
)ت ريب  غزة –ئ  سب  العيش ل ي الشباب انعاش وتطوير وسا  .1

الشباب خريجي الم ريب المهيي ومساع ة  عضه  يي لنشاء 

، تويير أثاث ،  ياء ق رات المؤسسات األهليبمشاريب صغيرة

 (واجهزة للمؤسسب

وحمي  2012، سبممبر 2012وحمي يوليو  2011أغسطس 

  2013يونيو 

 مؤسسب لنقاذ

مد خال   الطف 

مؤسسب ميرسي 

تموي   اور
USAID 

 الميطقب الشرقيب

 القخاري

 خريجي الم ريب المهييت ريب 

 مشاريب صغيرة

 خريجيدتشغي  

 ت ريب خريجيد

 

62 
 

11 
 

4 

5 
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 التعاون مع المؤسسات التعليمية:

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

 معها:

 .األقةىمجممب  اليب .1
 اليب المجممب العر يب. .2
 اليب العلوم والم يولوجيا. .3

 

 :التي نفذتها بيادر واللقاءات والمحاضرات ورشات العمل

 نفذت جمعية بيادر مجموعة من ورشات العمل ومنها:

الجمعيب يي المواص  مب  أنشطبضمد  المياهحو   – يوميدت  تيفيذ ورشب عم  لم ة  .1

 ي ة.س 25اسمفاد –المجممب 
 ورشب عم  مب الهال  األحمر الفلسطييي حو  الةحب العامب. .2
 ورشب توعب ضمد مشروع ال ع  اليفسي. 2ورشات احالب وع د  3ت  تيفيذ ع د  .3

 

 :بيادر استضافتهاالتي  واللقاءات والمحاضرات ورشات العمل

 .الةحب العامبمؤسسب أواسفام ورشب حو  جمعيب أص قاء البيئب ونفذت  .1
أص   قاء البيئ  ب ومؤسس  ب أواس  فام ت   ريب للع  امليد ي  ي  ي  ادر ح  و  اما   ب  نف  ذت جمعي  ب .2

 المقارير واالتةا  والمواص 
 .مزارع 35اسمفاد ميها وورشب عم  حو  حشرة الموتا ا سلويما نفذتها وزارة الزراعب  .3
 اسمضايب الم ريب الخاص  مشروع خريجي الم ريب المهيي. .4
 .طب جودة البيئبسلورشب عم  حو  البيئب ومشاالها نفذتها  .5
6.  

  :التي شاركت فيها الجمعية العمل وورشات الدورات التدريبية

 .IOCCرشب العم  لمح ي  االحمياجات المي نفذتها مؤسسب المشاراب يي  .1

 المشاراب يي ورشات تح ي  االحمياجات المي نفذتها مؤسسب الرؤيا العالميب. .2

 .مؤسسب انقاذ الطف  لمشروع الشبابالعم  للشرااء الذي نفذتها يي ورشب المشاراب يي  .3

المش اراب ي ي ورش ب العم   الم ي نف ذتها وزارة الش ؤون الجمماعي ب ح و  دور الجمعي  ات  .4

 ولجان واللجان المجممعيب يي خ مب المجممب.

 .الميرسي اورال ع  اليفسي الذي نفذتب مؤسسب  دورةالمشاراب يي  .5

الم  ي نفذت  ب مؤسس  ب االغاث  ب  يمش  روع المثقي  ف الم   نالمش  اراب ي  ي ورش  ب العم     ح  و   .6

 .ال اثول يب

الخاصب  مقيي  مشروع لنعاش المشاريب الةغيرة وتيميب المشاراب يي ورشب العم   .7

 .انقاذ الطف وسائ  ال سب ل ى الشباب الذي نفذتب مؤسسب 

 .رئ المي نفذتها مؤسسب انقاذ الطف المشاراب يي ورشب العم  الخاصب  احمياجات الطوا .8

 الم ريب حو  الطوارئ الذي نفذتب مؤسسب انقاذ الطف .المشاراب يي  .9


