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كلمة مجلس اإلدارة

لقــد كانــت انطالقــة الجمعيــة منــذ عــام 1998م  وبفضــل 
مــن اهلل تعالــى  وتضافــر جهــود املخلصيــن الخيريــن 
ــن  ــل م ــد املتواص ــل والجه ــوا يف العم ــم يتفان ــن ل الذي
اجــل  النهــوض بالجمعيــة و تحقــق نجاحــات كبيــرة يف 
مياديــن الحفــاظ ىلع البيئــة والعمــل التنمــوي وذلــك مــن 
خــالل القيــام بواجبهــا يف التخفيــف مــن معانــاة شــعبنا 
ــة  ــاه الصحي ــا املي ــاالت ومنه ــدة مج ــطيني يف ع الفلس
ــة و دعــم قطــاع  ــة التحتي ــر البني ــة للشــرب و تطوي األمن
الزراعــة وإدارة النفايــات الصلبــة ومعالجــة امليــاه العادمــة 
ــى  ــة ال ــي باإلضاف ــري الزراع ــراض ال ــتخدامها يف أغ كمــا واس  ، الصحــي  التثقيــف  جانــب  

تعــززت مســيرة الجمعيــة وتميــزت بتبنيهــا الكثيــر مــن املشــاريع التنمويــة النوعيــة التــي تضــع 
علــي رأس أولوياتهــا االهتمــام بصحــة اإلنســان  والبيئــة مــن حولــه ألن الحفــاظ ىلع البيئــة هــي 

ــطيني .. ــعبنا الفلس ــاء ش ــق كل أبن ــع ىلع عات ــة تق ــئولية جماعي مس
وال يســعني يف الختــام إال أن أكــرر شــكري وتقديــري بدايــة لألعضــاء الجمعيــة العموميــة وملجلس 
اإلدارة وكافــة العامليــن يف جمعيــة أصدقــاء البيئــة الفلســطينية  كمــا أوجــه كل الشــكر والتقديــر 
والعرفــان إلــى جميــع األخــوة واألخوات يف املؤسســات املانحــة ويف مختلــف الــوزارات والبلديات 

الذيــن يبذلــون كل جهــد ممكــن لدعــم مشــاريع وبرامــج الجمعية .
ــة مناطــق  ــة يف كاف ــن واللجــان املحلي ــى اإلخــوة واألخــوات املتطوعي ــا أتوجــه بالشــكر إل  كم

ــل. ــم املتواص ــم وعمله ــاريع ىلع جهده ــذ املش تنفي

و السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،



هيكيلة مجلس االدارة

م.فريد شعبان

عضو

أ.كمال النحال

أمين الصندوق

أ. أمال الخالدي

عضو

أ.نعمة ابو نقيرة

عضو

م.عاطف جابر

نائب الرئيس

أ.د سمير عفيفي

الرئيس

د. عبد الحميدظهير 

أمين السر



وصف عام للجمعية

مجعية أصدقاء البيئة الفلس��طينية مجعية غري حكومية تأسس��ت عام 1998م،املقر الدائم هلا يف حمافظة رفح، تكونت 
من خالل جمموعة من اخلرباء الفلس��طينيني املهتمني بالقضايا البيئية وخصوصا احمللية منها، واليت تس��عى لإلس��هام يف 
حتسني األوضاع البيئية املتدهورة يف فلسطني، وتهدف اجلمعية إىل احملافظة على املصادر احمللية واملصادر الطبيعية من 
التلوث و تهدف أيضا إىل رفع الوعي والثقافة البيئية وذلك من أجل استدامة املصادر الطبيعية، كما تهدف اجلمعية إىل 
بناء مستوى رفيع من التعاون والتنسيق على املستوى احمللي والدولي مع املؤسسات اليت تشاركها يف أهدافها و نشاطاتها.

عنوان اجلمعية : فلسطني - رفح - دوار اجلوزات االول - عمارة قشطة - الطابق الثاني
تلفاكس رقم : 2131506    -   جوال رقم : 0599419815  

www.facebook.com/pefrafah : فيس بوك   info@pefrafah.org.ps : اإلمييل  
www.pefrafah.org.ps : املوقع اإللكرتوني

أوال: رؤية اجلمعية
بيئة صحية خضراء ملستقبل جيل واع

ثانيا: رسالة اجلمعية
مجعية أصدقاء البيئة وجدت لتبقى رائدة العمل البيئي و الصحي يف فلسطني وتسعى إىل رفع مستوى الوعي والثقافة 
البيئي��ة ومحاي��ة املصادر الطبيعية للمجتمع احمللي يف فلس��طني, وهي ذات طابع مس��تقر تهدف لتحقيق حياة كرمية 

إنس��انية ضمن مشاريع تنموية مستدامة ضمن إطار العدالة والشفافية اجملتمعية.



ثالثا: غايات اجلمعية
املس��اهمة يف حتس��ني األوض��اع البيئية املتدهورة يف فلس��طني، واحملافظة على املصادر احمللي��ة واملصادر الطبيعية من 

التلوث. 
رفع الوعي والثقافة البيئية من أجل است

دامة املصادر الطبيعية يف فلسطني
تطوير منظومة دراسات بيئية إبداعية معززة للمفاهيم البيئية واحلضارية يف اجملتمع الفلسطيين.

بن��اء مس��توى رفي��ع م��ن التع��اون والتنس��يق عل��ى املس��توى احملل��ي والدولي م��ع املؤسس��ات ال��يت تش��اركها يف أهدافها 
ونشاطاتها.

رابعا: األهداف الفرعية
- املساهمة يف بناء قدرات أفراد اجملتمع وتنمية مهاراتهم بيئيًا وصحيًا.

- تعزيز مفاهيم وسلوكيات الرتبية البيئية والصحية

- تعزيز قدرات الشباب يف بناء جمتمع ضمن بيئة صحية مستدامة.

- املساهمة يف بناء جمتمع صحي سليم.

- تعزيز الشراكة والتشبيك بني مجعية أصدقاء البيئة الفلسطينية املؤسسات احمللية واإلقليمية والدولية.

- التنسيق مع وسائل اإلعالم لتبين قضية من قضايا البيئة والصحة العامة

- تطوير تنمية قدرات مجعية أصدقاء البيئة الفلسطينية

- تطوير منظومة دراسات بيئية حملية إبداعية معززة للمفاهيم البيئية والصحية يف اجملتمع الفلسطيين.



جماالت عمل اجلمعية: 

- معاجلة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها.

- معاجلة احلمأة و إعادة استخدامها.

- إدارة النفايات الصلبة، وإعادة تدويرها، وحتويلها إىل ذبال. 

- إدارة جودة املياه واحملافظة عليها	

- التحكم يف مصادر تلوث اهلواء واملاء والرتبة.

- انتاج مادة BT-P ملكافحة البعوض 

- التوعية الصحية

- األحباث العلمية



 خربة املؤسسة السابقة يف إدارة املشاريع و أهم اإلجنازات:
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امليزانية اإلجمالية للمشروع:
 163372 يورو

ــن  ــرة م ــة واملتأث ــات الهش ــانية للمجتمع ــات اإلنس ــة االحتياج ــروع : تلبي ــم املش اس
ــزاع يف قطــاع غــزة الن

PTIB42 :رقم املشروع

الجهة املمولة للمشروع: 
أوكسفام البريطانية 

)Oxfam(

تاريخ بدء املشروع
2016/4/1    

تاريخ انتهاء املشروع
2017/03/31  

الفئات املستفيدية من املشروع
جميع سكان املناطق 

املستهدفة املذكورة أعاله

مكان تنفيذ املشروع 
منطقة الشوكة +منطقة عريبة 

عدد املستفيدين من املشروع
1255 مستفيد

ملخص عن املشروع : 

الشريك : 
مؤسسة أوكسفام

) تعئبة مياه صحية للشرب للمستفيدين (
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ــن  ــح م ــة رف ــة يف محافظ ــوكة وعريب ــي الش ــن منطقت ــة  م ــة املهمش ــروع الفئ ــتهدف املش يس
خــال توزيــع خزانــات ميــاه مــع كابونــات ميــاه مكلــورة ومعقمــة بشــكل دوري خــال مــدة تنفيــذ 

املشــروع حيــث يشــمل عــدة انشــطة ومــن اهمهــا:
1- برنامج التثقيف الصحي لجميع املستفيدين.

2- تطبيــق خطــة ســامة امليــاه عــن طريــق برنامــج الكترونــي يف املناطــق املجــاورة للمناطــق 
املســتهدفة .

3- توزيع مياه صحية ومكلورة صالحة للشرب لجميع مستفيدين املشروع خال فترة املشروع.
4- .توزيع مواد تعليمية ومطبوعات والعديد من املنشورات ىلع املستفيدين يف املناطق.

5- العمل إلعداد خطط طوارئ بعدد من املدارس.
6- توزيع خزانات مياه الشرب يف املناطق املستهدفة الستخدامها يف حاالت الطواري.

7- صيانة دورات املياه بواقع 50 دورة لذوي االحتياجات الخاصة يف منطقتي الشوكة وعريبة .
8- تدريب 50 متطوع )عنقود العنب( يف املحافظات الجنوبية للعمل يف حاالت الطوارئ

فكرة املشروع:

يهــدف املشــروع إلــي تحســين الوضــع الصحــي للمجتمعــات املهمشــة واألكثــر تضــررا بالحــرب األخيرة 
وتأهيــل وإعــداد املجتمعــات يف حــاالت الطوارئ. 

أهداف املشروع:

) توزيع طرود صحية للمدارس  (
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) توزيع خزانات مياه للشرب ىلع املستفيدين  (

)ورشة عمل لفريق املتطوعين - عنقود العنب  (
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) زيارات توعوية للمستفيدين  (

) صيانة دورات املياه للمستفيدين () صيانة دورات املياه للمستفيدين (



التقرير اإلداري لسنة 2017 14

امليزانية اإلجمالية للمشروع:
175265يورو

ــة  ــة والبيئي ــاه الشــرب والظــروف الصحي اســم املشــروع : تحســين الحصــول ىلع مي
يف قطــاع غــزة

AID 10735/OXFAMITA/SDG/5

الجهة املمولة للمشروع: 
التعاون اإليطالي 

تاريخ بدء املشروع
2017/03/10  

تاريخ انتهاء املشروع
2018/03/31 

الفئات املستفيدية من املشروع
جميع سكان الشوكة الوسطى 

والشمالية

مكان تنفيذ املشروع 
رفح - الشوكة الوسطى والشمالية

عدد املستفيدين من املشروع
1576 مستفيد

الشريك : 
مؤسسة أوكسفام

ملخص عن املشروع : 

رقــم املشــروع 

) تركيب خاليا شمسية ملحطة التحلية يف منطقة الشوكة برفح  (
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1- يهــدف املشــروع إلــى تحســين ورفــع مســتوى الخطــوات الراميــة إلــى التخفيــف مــن نــدرة امليــاه 
ــا مــع  ــة بقــدرة 200كــوب يومي ــة يف املنطقــة املســتهدفة.من خــال إنشــاء محطــة تحلي العذب

نظــام تشــغيل ىلع الطاقــة الشمســية وإنشــاء نقــاط لتوزيــع امليــاه يف املنطقــة املســتهدفة.
ــادة  ــك بفضــل زي ــة املســتهدفة. وذل ــة للمجتمعــات املحلي ــة والبيئي 2-  تحســين الظــروف الصحي

ــة.  ــارات املنزلي ــدة يف هــذا الصــدد مــن خــال الزي الوعــي واملمارســات الجي
3-اتخــاذ إجــراءات تجريبيــة مثــل تركيــب نظــام الغــاز الحيــوي لبعــض األســر، وذلــك ملحاولــة اإلســهام 
يف معالجــة آثــار الحصــار الــذي يفرضــه االحتــال ىلع قطــاع غــزة مــن خــال توزيــع 18جهــاز إلنتــاج 

الغــاز الحيــوي.

تحســين فــرص الحصــول ىلع الخدمــات األساســية مــن أجــل تعزيــز التأهــب والقــدرة ىلع الصمــود 
لــدى معظــم الفئــات الضعيفــة مــن خــال اســتعادة إمكانيــة الحصــول ىلع ميــاه الشــرب نظيفــة 

وصحيــة. مــع التوعيــة الصحيــة لســكان منطقــة الشــوكة.

فكرة املشروع:

أهداف املشروع:

) توزيع طرود صحية لطالبات مدرسة الشوكة الثانوية  (
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) يوم مفتوح يف مدرسة بنات الشوكة الثانوية   (

)تركيب خاليا طاقة شمسية ملحطة التحلية  (
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) يوم مفتوح يف مدرسة بنات الشوكة الثانوية   (

) توزيع طرود صحية لطالبات مدرسة الشوكة الثانوية  ( ) توزيع جهاز غاز حيوي للمستفيدين  (
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امليزانية اإلجمالية للمشروع:
1.050.551 يورو

ــي  ــري الزراع ــة لل ــة املعالج ــاه العادم ــتخدام املي ــادة اس ــروع :إع ــم املش اس
ــزة ــاع غ ــة يف قط ــق الجنوبي باملناط

PTIB48

الجهة املمولة للمشروع: 
االتحاد األوروبي

تاريخ بدء املشروع
2017/04/01 

تاريخ انتهاء املشروع
2020/3/31 

الفئات املستفيدية من املشروع
ســيتم اســتهداف 100 مــزارع مــع 
ــال  ــي)50 رج ــوع اإلجتماع ــاة الن مراع
و 50 امــرأة( ملســاحة 200دونــم مــع 

ــاحة. ــادة املس ــة زي إمكاني

مكان تنفيذ املشروع 
رفح - منطقة الشوكة

عدد املستفيدين من املشروع
1576 مستفيد

الشريك : 
مؤسســة أوكســفام + اإلغاثــة 

الزراعيــة الفلســطينية

ملخص عن املشروع : 

رقــم املشــروع 
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1 - يهــدف هــذا املشــروع إلــى تحســين نوعيــة ميــاه الصــرف الصحــي املعالجــة مــن محطــة معالجــة 
ــاه  ــلطة املي ــر س ــة ومعايي ــة العاملي ــة الصح ــر منظم ــن معايي ــون ضم ــان أن تك ــك لضم ــح، وذل رف

الفلســطينية إلعــادة اســتخدام امليــاه العادمــة املعالجــة يف مجــال الزراعــة .
2 - إنشاء وحدة معالجة إضافية للمحطة القائمة بقدرة 3600كوب يوميا.

3- إنشــاء خــط ناقــل بطــول 9500 متــر يربــط املنطقــة الغربيــة باملنطقــة الشرقية)الشــوكة( مــن 
أجــل ضــخ امليــاه املعالجــة الصالحــة للــري بكميــة 2000كــوب يوميــا.

4 - إنشــاء خــزان عــدد )2( بســعة 4000كــوب إحداهمــا يف املنطقــة الغربيــة واألخــر يف املنطقــة 
الشــرقية.

5 - تطويــر املختبــر التابــع لجمعيــة أصدقــاء البيئــة مــن أجــل إجــراء الفحوصــات الازمــة ىلع امليــاه 
املعالجــة ومطابقتهــا للمواصفــات واملعاييــر الفلســطينية.

6 - تنفيــذ برامــج تدريبيــة لــكل مــن فريــق التشــغيل الــذي سيشــرف ىلع عمليــة معالجــة ميــاه 
الصــرف الصحــي مــن محطــة رفــح وضخهــا إلــى املناطــق املســتهدفة, وفئــة املزارعيــن إلقناعهــم 

بأهميــة قبولهــم بفكــرة املشــروع للتغلــب ىلع مشــكلة نــدرة امليــاه يف تلــك املناطــق.

ايجــاد مصــادر بديلــة للميــاه تصلــح للزراعــة وتخفيــف الضغــط ىلع امليــاه الجوفيــة ومنــع ضــخ ميــاه 
الصــرف الصحــي لشــاطئ بحــر رفــح.

فكرة املشروع:

أهداف املشروع:
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امليزانية اإلجمالية للمشروع:
133282 دوالر

اسم املشروع : تحسين نوعية املياه املوردة فى رفح- قطاع غزة

PEF2016-01

الجهة املمولة للمشروع: 
مكتب ممثل اليابان لدى 

السلطة الفلسطينية

تاريخ بدء املشروع
2016/02/25

تاريخ انتهاء املشروع
2018/3/31

الفئات املستفيدية من املشروع
منطقة الشوكة

مكان تنفيذ املشروع 
رفح - املنطقة الغربية

عدد املستفيدين من املشروع
2000  مستفيد

ملخص عن املشروع : 

رقــم املشــروع 
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ويهــدف املشــروع إلــى إنشــاء وحــدة لتحليــة امليــاه الجوفيــة. وســتوفر هــذه الوحــدة ميــاه صالحــة 
ــح.  ــة رف ــدة يف محافظ ــة املعتم ــة العاملي ــة الصح ــر منظم ــا ملعايي ــة وفق ــة وآمن ــرب صحي للش

ــاء وتشــغيل الوحــدة. ــة الفلســطينية ببن ــاء البيئ ــة أصدق وســتقوم جمعي
 يف الحــاالت العاديــة، ســوف توفــر جمعيــة أصدقــاء البيئــة الفلســطينية امليــاه الصالحــة للشــرب 
ــاالت  ــة. ويف ح ــغيل والصيان ــف للتش ــترداد التكالي ــل اس ــجعة لجع ــعار مش ــي بأس ــع املحل للمجتم

ــا للمجتمعــات املتضــررة. ــاه مجان ــة الفلســطينية املي ــاء البيئ ــة أصدق الطــوارئ، ســتوفر جمعي

يســتهدف املشــروع الفئــة املهمشــة  مــن منطقــة الشــوكة يف محافظــة رفــح مــن خــال توزيــع 
ميــاه مكلــورة ومعقمــة بشــكل دوري خــال مــدة تنفيــذ املشــروع حيــث يشــمل عــدة انشــطة ومــن 

اهمهــا:
1- استبراد محطة التحلية بقدرة انتاجية 24 كوب يف اليوم من اليابان إلى قطاع غزة.

2- استيراد مولدات ديزل لتشغيل املحطة بشكل مستمر حتى أثناء انقطاع التيار الكهرباء
3- توفير قطعة ارض تابعة للجمعية إلنشاء بركس مجهز لتثبيت محطة التحلية واملولد.

4- توزيــع ميــاه صحيــة و مكلــورة صالحــة للشــرب لســكان منطقــة الشــوكة بالتنســيق مــع بلديــة 
الشــوكة خــال فتــرة ســتة أشــهر مجانــا .

5- بيــع ميــاه صحيــة و مكلــورة صالحــة للشــرب لســكان منطقــة الشــوكة بعــد فتــرة الســتة اشــهر 
ــة  ــة الصيان ــغيلية وتكلف ــة التش ــة التكلف ــل تغطي ــن اج ــك م ــوب وذل ــيكل للك ــعر 17 ش ــى بس األول

ــك لضمــان االســتمرارية. للمحطــة وذل

فكرة املشروع:

أهداف املشروع:
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امليزانية اإلجمالية للمشروع:
37000 دوالر

اسم املشروع : توليد الكهرباء من النفايات الصلبة يف مدينة رفح

PEF2016-02

الجهة املمولة للمشروع: 
قطر الخيرية –منحة ابحث

تاريخ بدء املشروع
2016/02/16

تاريخ انتهاء املشروع
2018/02/15

الفئات املستفيدية من املشروع
منطقة الشوكة

مكان تنفيذ املشروع 
رفح 

عدد املستفيدين من املشروع
2000  مستفيد

ملخص عن املشروع : 

رقــم املشــروع 
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1- دراســة كاملــة قابلــة للتطبيــق ىلع أرض الواقــع لاســتفادة مــن النفايــات يف انتــاج الطاقــة مــن 
خــال تصميــم وتشــغيل نمــوذج ملحرقــة محليــا واســتخراج الطاقــة.

2- تطبيق سياسة االدارة املتكاملة إلدارة النفايات الصلبة.
3- تقليل تكاليف نقل النفايات الصلبة من املكبات العشوائية الى املكب الرئيسي يف صوفا.

4- خلق فرص عمل جديدة والحد من معدل البطالة.
5- تحسين العائد املادي من إدارة النفايات الصلبة لضمان االستمرارية.

6- تنفيذ املشروع بشكل أكبر ليغطي احتياج مدينة رفح بأكملها.

املســاهمة يف وضــع حلــول متكاملــة ملشــكلة النفايــات الصلبــة ومــا يترتــب عليهــا مــن مشــاكل 
 Energy recovery( ( بيئيــة و اقتصاديــة وصحيــة ووضــع تصــور إلنتــاج الطافــة مــن النفايــات

الحــرق. طريــق  عــن   from solid waste

فكرة املشروع:

أهداف املشروع:
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