التقرير اإلداري لعام 2007
من  2007/1/1حتى عام 2007/12/31
ًؼغ ث٘ي أٗسٗىن التمطٗط اإلزاضٕ ألًشطٔ خوؼ٘ٔ الجبل٘بت الظبلحبت ذالل ػبم
2007م ٍّصُ الج٘بًبت اإلزاضٗٔ استٌبزا الى أًشطٔ الدوؼ٘ٔ ٍهشبضٗؼْب ٍفمب
لألطَل الوتؼبضف ػلْ٘ب ٍالتٖ تتطلت الترط٘ط اإلزاضٕ الٌبخح للٌَْع ثَالغ
الدوؼ٘ٔ ٍتم٘ن الؼطع الؼبم للج٘بًبت اإلزاضٗٔ ذالل ػبم 2007م ٍالصٕ َٗفط
أسبسب هؼمَال ًستٌس الِ٘ فٖ هشبضٗؼٌب المبزهٔ اى شبء اهلل.

مشاريع الجمعية

 .1هقز الدوعية
فٖ ثساٗٔ الؼبم  2007لطض هدلس ازاضٓ الدوؼ٘ٔ ثٌمل همط الدوؼ٘ٔ هي هٌطمٔ
الش٘د ظاٗس ػوبضٓ ظهلط الى هٌطمٔ هشطٍع ث٘ت الّ٘ب ػوبضٓ ثالطٔ ٍشله ذالل
شْط أثطٗل 2007م ح٘ث أًِ تن ًمل الومط الى هٌطمٔ سىبً٘ٔ ٍحَ٘ٗٔ هالئؤ
أوثط لؼول الدوؼ٘ٔ.

.2

قبعدة بيبنبت اختوبعية

لمس لبهت الدوؼ٘ٔ ثؼول لبػسٓ ث٘بًبت لألسط الوحتبخٔ ٍللحبالت االًسبً٘ٔ فٖ
هٌبطك الشوبل لىٖ ٗتسٌى لْب الؼول ثٌدبػٔ أوث هي السبثك فٖ تٌف٘ص
الوشبضٗغ الر٘طٗٔ ٍاالختوبػ٘ٔ ٍهَخَزٓ ػلى حبسَة الدوؼ٘ٔ.

.3

هخبطبة الهيئبت الوحلية والدولية

ثتبضٗد 2007/8/1م تن ػمس اختوبع الدوؼ٘ٔ هي أخل تىل٘ف ول هي ضئ٘س
هدلس االزاضٓ ٍاه٘ي السط ٍأه٘ي الظٌسٍق هي أخل االتظبل ثبلْ٘ئبت الوحل٘ٔ
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ٍالسٍل٘ٔ ٍشله للحظَل ػلى هسبػسات هي تله الْ٘ئبت لتوىي الشؼت
الفلسطٌٖ٘ هي االستوطاض فٖ الظوَز فٖ ظل الحظبض الظبلن ػلى لطبع غعٓ.

.4

تغييز اسن الدوعية

ثتبضٗد 2007/10/7م اختوؼت الدوؼ٘ٔ الؼوَه٘ٔ فٖ اختوبع غ٘ط ػبزٕ لوٌبلشٔ
تؼسٗل اسن الدوؼ٘ٔ هي ّ٘ئٔ الغسٗط لطػبٗٔ الشجبة الى خوؼ٘ٔ الجبل٘بت
الظبلحبت ٍلس توت الوَافمٔ ثبإلخوبع ػلى شله هي أخل الٌَْع ثبلدوؼ٘ٔ
ٍتٌف٘ص ذططْب ػلى الَالغ.

.5

هشزوع السلة الغذائية

لمس لبهت الدوؼ٘ٔ ٍثسػن هي اللدٌٔ الشؼج٘ٔ اإلٗطاً٘ٔ ثتَظٗغ ططٍز غصائ٘ٔ
توٌَٗ٘ٔ ػلى األسط الوحتبخٔ ٍشله ثتبضٗد 2007/10/24م ٍلس تن تَظٗغ  250ططز
غصائٖ.

.6

هشزوع لحوم األضبحي

لبهت خوؼ٘ٔ الجبل٘بت الظبلحبت ثبالتظبل ثؤّل الر٘ط هي أخل تؤه٘ي لحَم
أػبحٖ ٍلس تىطم األخ /هحوس سبوت الجلج٘سٖ ثبلتجطع َّ ٍأّل الر٘ط ثىو٘ٔ
تمسض ثـ  915و٘لَ خطام ٍلس تن تَظٗؼْب ػلى األسط الوحتبخٔ.
ٍػلِ٘ فمس لطض هدلس ازاضٓ الدوؼ٘ٔ اغالق سٌٔ 2007م فٖ خلستِ الوٌؼمسٓ
ثتبضٗد 2008/1/12م ٍزػَٓ الدوؼ٘ٔ الؼوَه٘ٔ لالًؼمبز فٖ اختوبع ػبزٕ هي
أخل لطاءٓ التمطٗط الوبلٖ ٍاالزاضٕ ػلى األػؼبء ٍهٌبلشتِ ثحؼَض هٌسٍة
ٍظاضٓ الساذل٘ٔ.
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التقرير اإلداري لعام 2008
من  2008/1/1حتى عام 2008/12/31
ًؼغ ث٘ي أٗسٗىن التمطٗط اإلزاضٕ ألًشطٔ خوؼ٘ٔ الجبل٘بت الظبلحبت ذالل ػبم
2009م ٍّصُ الج٘بًبت اإلزاضٗٔ استٌبزا الى أًشطٔ الدوؼ٘ٔ ٍهشبضٗؼْب ٍفمب
لألطَل الوتؼبضف ػلْ٘ب ٍالتٖ تتطلت الترط٘ط اإلزاضٕ الٌبخح للٌَْع ثَالغ
الدوؼ٘ٔ ٍتم٘ن الؼطع الؼبم للج٘بًبت اإلزاضٗٔ ذالل ػبم 2009م ٍالصٕ َٗفط
أسبسب هؼمَال ًستٌس الِ٘ فٖ هشبضٗؼٌب المبزهٔ اى شبء اهلل.

هقز الدوعية
فلسط٘ي ـ لطبع غعٓ هشطٍع ث٘ت الّ٘ب ػوبضٓ ثالطٔ السٍض الثبًٖ /ح٘ث تن
اػتوبز هىبى الومط ٍشله لحَ٘ٗتِ ٍلطثِ هي هطاوع الرسهبت ٍسَْلٔ الَطَل
ٍاالتظبل
 أطجحت الدوؼ٘ٔ ذالل ػبهْب الثبلث لتؤس٘سْب تؼتوس ػلى طبلنهترظض ٍشٍ ذجطٓ فٖ الؼول االختوبػٖ ٍالثمبفٖ ٍالطٗبػٖ للٌَْع ثبلدوؼ٘ٔ
ٍوصله هدوَػٔ هي الوتطَػ٘ي ٍشٍ الىفبءٓ الؼول٘ٔ ٍالؼلو٘ٔ.
 تؼتوس الدوؼ٘ٔ ػلى لبػسٓ ث٘بًبت لألسط الوحتبخٔ ٍالحبالت اإلًسبًٍ٘ٔشٍٕ االحت٘بخبت الربطٔ.
 لبهت الدوؼ٘ٔ ثتشغ٘ل سىطت٘ط ٍثطاتت شْطٕ للتَاطل هغ هؼبًبٓ األسطٍالؼول ػلى حلْب ٍااللتعام ثىبفٔ استحمبلبت السىطتبضٗٔ.

هشبريع الدوعية
ًفصت الدوؼ٘ٔ الؼسٗس هي الوشبضٗغ ػلى الٌحَ التبلٖ:
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 .1هشزوع كسوة العيد
لبهت الدوؼ٘ٔ ثتَظٗغ هبئٔ ٍذوسَى ثسلٔ أطفبل ػوي هشطٍع وسَٓ الؼ٘س.

 .2هشزوع هسبعدة األسز الوحتبخة ()1
هي ذالل ّصا الوشطٍع لبهت الدوؼ٘ٔ ثتَظٗغ هجلغ  22400.0ش٘ىل ػلى  500أسطٓ
هحتبخٔ ثَالغ  50ش٘ىل لىل أسطٓ.

 .3هشزوع هسبعدة األسز الوحتبخة ()2
هي ذالل ّصا الوشطٍع أزذلت الدوؼ٘ٔ الجسؤ ػلى ٍخَُ الوحطٍه٘ي ٍشله
هي ذالل تَظٗغ هجلغ  4200.0ش٘ىل ػلى  210أسطٓ ثَالغ  200ش٘ىل لىل أسطٓ.

 .4هشزوع الحقيبة الودرسية
استفبز هي ّصا الوشطٍع  850أسطٓ هحتبخٔ.

 .5هشزوع السلة الزهضبنية

استفبز هي ّصا الوشطٍع  955أسطٓ ذالل شْط ضهؼبى الوجبضن.

 .6هشزوع حلوى العيد ألسز الشهداء

هي ذالل ّصا الوشطٍع لبهت الدوؼ٘ٔ ثعٗبضٓ  122أسطٓ هي أسط الشْساء ٍتَظٗغ
الحلَى ػلْ٘ن.

 .7هشزوع هتضزرين األهطبر.

لبهت الدوؼ٘ٔ ثتؼَٗغ الوتؼطضٗي هي األهطبض ة 14000ش٘ىل ح٘ث شول ّصا
الوشطٍع حَال  40أسطٓ ثَالغ  350ش٘ىل لىل أسطٓ.
 لبهت الدوؼ٘ٔ ثبلتٌس٘ك ٍالؼول هغ ػسٓ خوؼ٘بت ٍهئسسبت هي أخل ذسهٔأثٌبء الشؼت الفلسطٌٖ٘.
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 استطبػت الدوؼ٘ٔ أى تىست ثمٔ الٌبس ٍالتدبض ٍثؼغ ضإٍس األهَال هيذالل اإلذالص ٍالتفبًٖ فٖ الؼول ٍالوظسال٘ٔ.
ٍػلِ٘ فمس لطض هدلس ازاضٓ الدوؼ٘ٔ اغالق سٌٔ 2007م فٖ خلستِ الوٌؼمسٓ
ثتبضٗد 2009/2/12م ٍزػَٓ الدوؼ٘ٔ الؼوَه٘ٔ لالًؼمبز فٖ اختوبع ػبزٕ هي
أخل لطاءٓ التمطٗط الوبلٖ ٍاالزاضٕ ػلى األػؼبء ٍهٌبلشتِ ثحؼَض هٌسٍة
ٍظاضٓ الساذل٘ٔ.
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التقرير اإلداري لعام 2009
من  2009/1/1حتى عام 2009/12/31
ًؼغ ث٘ي أٗسٗىن التمطٗط اإلزاضٕ ألًشطٔ خوؼ٘ٔ الجبل٘بت الظبلحبت ذالل ػبم
2009م ٍّصُ الج٘بًبت اإلزاضٗٔ استٌبزا الى أًشطٔ الدوؼ٘ٔ ٍهشبضٗؼْب ٍفمب
لألطَل الوتؼبضف ػلْ٘ب ٍالتٖ تتطلت الترط٘ط اإلزاضٕ الٌبخح للٌَْع ثَالغ
الدوؼ٘ٔ ٍتم٘ن الؼطع الؼبم للج٘بًبت اإلزاضٗٔ ذالل ػبم 2009م ٍالصٕ َٗفط
أسبسب هؼمَال ًستٌس الِ٘ فٖ هشبضٗؼٌب المبزهٔ اى شبء اهلل.

 .1هقز الدوعية
فلسط٘ي ـ لطبع غعٓ هشطٍع ث٘ت الّ٘ب ػوبضٓ ثالطٔ السٍض الثبًٖ /ح٘ث تن
اػتوبز هىبى الومط ٍشله لحَ٘ٗتِ ٍلطثِ هي هطاوع الرسهبت ٍسَْلٔ الَطَل
ٍاالتظبل ٍح٘ث أى ازاضٓ الدوؼ٘ٔ تؼول ثآل٘ٔ هحسزٓ هي السبػٔ  8طجبحبً حتى
السبػٔ  3ػظطاً.
 ػولت الدوؼ٘ٔ ذالل ػبم 2009م فٖ ظطٍف طؼجٔ ٍذبطٔ ثؼس الحطةالظًَْ٘٘ٔ ػلى شؼجٌب الفلسطٌٖ٘ الوظلَم.
 تؼتوس الدوؼ٘ٔ ػلى لبػسٓ ث٘بًبت لألسط الوحتبخٔ ٍالحبالت اإلًسبًٍ٘ٔشٍٕ االحت٘بخبت الربطٔ.

.2

هشبريع الدوعية

ًفصت الدوؼ٘ٔ الؼسٗس هي الوشبضٗغ ػلى الٌحَ التبلٖ:

.3

هشزوع توسيع حليب األطفبل
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ح٘ث تن تٌف٘ص ّصا الوشطٍع هغ خوؼ٘ٔ الودتوغ السؼ٘س للتٌو٘ٔ همسم هي
لدٌٔ فلسط٘ي فٖ أثَ ظجٖ ح٘ث تن تَظٗغ  2400ػلجٔ حل٘ت فطًسٖ لِ٘ ػلى
أطفبل فلسط٘ي ثؼس الحطة الظبلؤ ػلى شؼجٌب.

.4

هشزوع هسبعدة األسز الوحتبخة ()1

هي ذالل ّصا الوشطٍع لبهت الدوؼ٘ٔ ثتَظٗغ  30وَثًَٔ فٖ شْط هبضس 2009م
هي ذالل هئسسٔ الطإٗب الؼبلو٘ٔ.

.5

هشزوع هسبعدة األسز الوحتبخة ()2

هي ذالل ّصا الوشطٍع لبهت الدوؼ٘ٔ ثتَظٗغ  30وَثًَٔ فٖ شْط أثطٗل
2009م هي ذالل هئسسٔ الطإٗب الؼبلو٘ٔ.

.6

هشزوع هسبعدة األسز الوحتبخة ()3

هي ذالل ّصا الوشطٍع لبهت الدوؼ٘ٔ ثتَظٗغ  60وَثًَٔ تحتَٕ ػلى هَاز طح٘ٔ
فٖ شْط أثطٗل 2009م هي ذالل هئسسٔ الطإٗب الؼبلو٘ٔ.

.7

بزنبهح التثقيف الصحي للوزأة

شبضوت الدوؼ٘ٔ هغ هئسسٔ تؼبٍى ثالل حسٍز فٖ ثطًبهح التثم٘ف
الظحٖ للوطأٓ ح٘ث استفبز هي ّصا الوشطٍع  50اهطأٓ ٍتن تَظٗغ 50
وَثًَٔ هَاز طح٘ٔ للوشتطوبت ل٘ؤ الىَثًَٔ  500ش٘ىل.

.8

هشزوع اإلغبثة الوبكزة

هي ذالل ّصا الوشطٍع لبهت الدوؼ٘ٔ هي ذالل هئسسٔ اًمبش الطفل ػوي
هشطٍع اإلغبثٔ الوجىطٓ ٍحم٘جٔ هسضس٘ٔ ٍوسَٓ لروس٘ي ػبئلٔ هي هتؼطضٕ
الحطة.

.9

هشزوع حفبضبت لألطفبل.
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لبهت الدوؼ٘ٔ هي ذالل هٌظؤ ّبًسٕ وبة اًتطًبشًَبل فطًسب ثتَظٗغ حفبظبت
لثالث٘ي طفال هي شٍٕ االحت٘بخبت الربطٔ.

.10

هشزوع

لسهت الدوؼ٘ٔ هجلغ  200ش٘ىل لؼبئلت٘ي ثؼس الحطة.

.11

هشزوع

لسهت الدوؼ٘ٔ هجلغ  500ش٘ىل لؼشط أسط هي شْساء الحطة.

.12

هشزوع

لبهت الدوؼ٘ٔ ثتَظٗغ  16و٘لَ ظٗت ػلى أسط هحتبخٔ.

.13

هشزوع الدعن النفسي لألطفبل

هي ذالل ّصا الوشطٍع لبهت الدوؼ٘ٔ ثتٌف٘ص ثطًبهح السػن الٌفسٖ ل500
طفل هي سي  8سٌَات حتى  14هي والل الدٌس٘ي ٍشله ثبلتٌس٘ك هغ هطوع
السٗومطاط٘ٔ ٍحل الٌعاػبت هي تبضٗد 2009/5/15م حتى 2009/9/16م.

.14

هشزوع الوخين الصيفي

لبهت الدوؼ٘ٔ ثتٌف٘ص الور٘ن الظ٘فٖ ال تٌسًَب هي زػبئىن ثسػن هي هتجطػ٘ي
فطًس٘٘ي ح٘ث استفبز هي الور٘ن  70طفل.

.15

هشزوع أخهشة طبية

لبهت الدوؼ٘ٔ ثبلتٌس٘ك هغ خوؼ٘ٔ أضع اإلًسبى ثتمسٗن أخْعٓ ط٘ٔ لألطفبل
الوحتبخ٘ي هي سي ػبم حتى  22ػبم ح٘ث لبهت الدوؼ٘ٔ ثتَف٘ط ًظبضات طج٘ٔ
ٍأخْعٓ هسبػسٓ ٍسوبػبت للفئٔ الوستْسفٔ ح٘ث استفبز هي ّصا الوشطٍع 10
أشربص هي ذالل الدوؼ٘ٔ.
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.16

هشزوع تطويز حديقة أطفبل

هي ذالل ّصا الوشطٍع لبهت الدوؼ٘ٔ ثتطَٗط حسٗمٔ أطفبل فٖ هشطٍع ث٘ت
الّ٘ب ثبلتٌس٘ك هغ ثلسٗٔ ث٘ت الّ٘ب.

.17

هشزوع السلة الزهضبنية.

لبهت الدوؼ٘ٔ ثتَظٗغ  400سلٔ ضهؼبً٘ٔ ثم٘ؤ  100زٍالض للسلٔ الَاحسٓ همسهٔ
هي خوؼ٘ٔ هدوَػٔ غعٓ للثمبفٔ ٍالتٌو٘ٔ ٍاألذت ضاٍٗٔ الشَا ألسط شْساء
الحطة ػلى غعٓ.

.18

هشزوع السلة الغذائية

هي ذالل ّصا الوشطٍع لبهت الدوؼ٘ٔ ثتَظٗغ وبثًَٔ ثم٘ؤ  300ش٘ىل ل  10أسط
فم٘طٓ ثتجطع وطٗن هي لدٌٔ الوسبػسات الوس٘ح٘ٔ ذالل شْط ضهؼبى الوجبضن.

.19

هشزوع االنتبج الحيواني.

شبضوت الدوؼ٘ٔ ٍهي ذالل الثمٔ الوتجبزلٔ فٖ هشطٍع االًتبج الحَ٘اًٖ الومسم
هي هئسسٔ و٘ط االٗطبل٘ٔ ح٘ث استؼبفت الدوؼ٘ٔ االختوبع األٍل ٍشبضوت فٖ
تىَٗي اللدٌٔ الوحل٘ٔ الوشطفٔ ػلى الوشطٍعٍ ،ضشحت  30اسن تن استفبزتْن
هي الوشطٍع.

.20

هشزوع السلة الزهضبنية.

لبهت الدوؼ٘ٔ ثتَظٗغ سلٔ ضهؼبً٘ٔ ثٌدبح استفبز هي ّصا الوشطٍع  620ػبئلٔ
هي الؼَائل الوحتبخٔ.

.21

هشزوع أهوال الشكبة

هي ذالل ّصا الوشطٍع لبهت الدوؼ٘ٔ ثتَظٗغ أهَال العوبٓ ػلى  250ػبئلٔ
هحتبخٔ هي شوبل غعٓ ذالل شْط ضهؼبى الوجبضن.

.22

هشزوع العالج التعليوي.
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لبهت الدوؼ٘ٔ ثتمسٗن الؼالج التؼل٘وٖ ثـ 60طفل ثبلتٌس٘ك هغ هطوع
السٗومطاط٘ٔ ٍحل الٌعاػبت ثتوَٗل الًَ٘س٘ف.
 لسهت الدوؼ٘ٔ هلفبت تؼطٗف ثبلدوؼ٘ٔ لؼسز هي الوئسسبت األخٌج٘ٔثْسف التٌس٘ك ٍتطَٗط أزاء الدوؼ٘ٔ.
 شبضوت الدوؼ٘ٔ فٖ اختوبع الوئسسبت األّل٘ٔ ٍوصله هئسسبت هعٍزٓالرسهبت لصٍٕ اإلػبلٔ.
 لبهت الدوؼ٘ٔ ثتمسٗن هجلغ هتَاػغ لىل هي األخ هحوس أثَ زاٗط ٍاألخهحوس ًؼ٘ن ٍاللصاى ػوال هتطَػبى لرسهٔ أسط الشْساء أثٌبء الحطة
الظبلؤ ػلى غعٓ.
ٍػلِ٘ فمس لطض هدلس ازاضٓ الدوؼ٘ٔ اغالق سٌٔ 2009م فٖ خلستِ الوٌؼمسٓ
ثتبضٗد 2010/2/17م ٍزػَٓ الدوؼ٘ٔ الؼوَه٘ٔ لالًؼمبز فٖ اختوبع ػبزٕ هي
أخل لطاءٓ التمطٗط الوبلٖ ٍاالزاضٕ ػلى األػؼبء ٍهٌبلشتِ ثحؼَض هٌسٍة
ٍظاضٓ الساذل٘ٔ.
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