


كلمة مجلس اإلدارة

يســــرني باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن أعضــاء 
مجلــس اإلدارة، أن أضــع بـيـن أيديكــم التقريــر الســنوي 
التــي قامــت  األنشــطة  أهــم  يبــرز  الــذي  و  للجمعيــة 

الجمعية بتنفيذها خالل العام 2018 .

هــذا و كانــت انطالقــة الجمعيــة منــذ عــام 1998م  وبفضل 
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 
التنمــوي  والعمــل  البيئــة  ىلع  الحفــاظ  مياديــن  ــا يف  ــام بواجبه ــالل القي ــن خ ــك م وذل

يف التخفيــف مــن معانــاة شــعبنا الفلســطيني يف عــدة مجــاالت ومنهــا امليــاه الصحيــة األمنــة 
للشــرب و تطويــر البنيــة التحتيــة و دعــم قطــاع الزراعــة وإدارة النفايــات الصلبــة ومعالجــة امليــاه 
العادمــة واســتخدامها يف أغــراض الــري الزراعــي باإلضافــة الــى جانــب  التثقيــف الصحــي ، كمــا 
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
ويف ختــام كلمتــي ال يســعني إال أن أتقــدم بالنيابــة عــن إخوانــي أعضــاء مجلــس إدارة املجموعة 
ــة  ــاء البيئ ــة أصدق ــن يف جمعي ــة العاملي ــة وكاف ــة العمومي ــاء الجمعي ــل لألعض ــكر الجزي بالش
الفلســطينية  كمــا أوجــه كل الشــكر والتقديــر والعرفــان إلــى جميــع األخــوة واألخــوات يف 
ــون كل جهــد ممكــن لدعــم  ــوزارات والبلديــات الذيــن يبذل املؤسســات املانحــة ويف مختلــف ال

ــة . ــج الجمعي مشــاريع وبرام
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 ،،،



هيكلية 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 :

مجعي��ة أصدق��اء البيئ��ة وج��دت لتبقى رائ��دة العمل البيئ��ي و الصحي يف فلس��طني وتس��عى إىل رفع مس��توى الوعي 
والثقافة البيئية ومحاية املصادر الطبيعية للمجتمع احمللي يف فلسطني, وهي ذات طابع مستقر تهدف لتحقيق حياة 

كرمية إنس��انية ضمن مش��اريع تنموية مس��تدامة ضمن إطار العدالة والشفافية اجملتمعية.

ثالثا: غايات اجلمعية

- املس��اهمة يف حتس��ني األوضاع البيئية املتدهورة يف فلس��طني، واحملافظة على املصادر احمللية واملصادر الطبيعية من 
التلوث. 

- رفع الوعي والثقافة البيئية من أجل استدامة 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 على املس��توى احملل��ي والدولي مع 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



جماالت عمل اجلمعية: 

- معاجلة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها يف أغراض الري الزراعي .

- معاجلة احلمأة و إعادة استخدامها وانتاج السماد العضوي ) الكمبوست ( .

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

- إدارة جودة املياه واحملافظة عليها .

- توفري مصادر بديلة للطاقة .	

- التحكم يف مصادر تلوث اهلواء واملاء والرتبة.

- تطوير وإنشاء مراكز إيواء حلاالت الطوارئ .

- انتاج مادة BT-P ملكافحة البعوض 

- التوعية الصحية

- األحباث العلمية

- تطوير تنمية قدرات مجعية أصدقاء البيئة الفلسطينية

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



 خربة املؤسسة السابقة يف إدارة املشاريع و أهم اإلجنازات:
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امليزانية اإلجمالية للمشروع:
 16681  يورو

اسم املشروع : دعم الطوارئ يف فصل الشتاء للنازحين يف رفح

رقم املشروع: 2018/184

الجهة املمولة للمشروع:
)MUSLIM AID( منظمة العون االسالمي 

تاريخ بدء املشروع
2018/12/15

تاريخ انتهاء املشروع
2019/01/31

الفئات املستفيدية من املشروع
منطقتــي  يف  الهشــة  الفئــات 

وعريبــة الشــوكة 

مكان تنفيذ املشروع 
رفح – منطقتي الشوكة ، عريبة 

عدد املستفيدين من املشروع
منطقتــي  ىلع  موزعــة  اســرة   248  
ــرة ــة 83 اس ــرة وعربي ــوكة  165 اس الش

ملخص عن املشروع : 

) توزيع الطرد للمستفيدين (

Project Name : Winterization Emergency Support for IDPs in Rafah
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توفيــر مســتلزمات لهــؤالء األشــخاص تحميهــم وتخفــف عنهــم بــرد الشــتاء القــارص واســتنادا إلــى 
نتائــج تقييــم الضعــف يف املناطــق املســتهدفة، كانــت احتياجــات النــاس عاليــة وبنــاء ىلع ذلــك 
تــم إعطــاء األولويــة لتعزيــز قدراتهــم الوقائيــة وســط اإلعــداد الضعيــف والبنيــة التحتيــة ملواجهــة 
ــن  ــف م ــي تخف ــتلزمات الت ــض األدوات واملس ــود بع ــالل وج ــن خ ــات م ــارد والفيضان ــس الب الطق

ــات.. معاناتهــم، مثــل البطانيــات والدفاي

فكرة املشروع:

ــة  ــرة مــن أوضــاع صحي ــر قطــاع غــزة وخاصــة املناطــق املهمشــة الفقي ــرة، تأث يف الســنوات األخي
ــة  ــذه الفئ ــية له ــتلزمات األساس ــر املس ــدم توفي ــة وع ــاع االقتصادي ــة األوض ــبب صعوب ــة بس صعب
ــار الســن خاصــة خــالل فصــل الشــتاء ومعاناتهــم  وخاصــة األطفــال وذوي االحتياجــات الخاصــة وكب
مــن البــرد القاســي وعــدم توفــر بنيــة تحتيــة يف هــذه املناطــق ممــا أثــر ســلبا ىلع الصحــة العامــة 

وانتشــار األمــراض بيــن هــذه املجتمعــات املهمشــة.

أهداف املشروع:

)  جرة غاز تم توزيعها ىلع املستفيدين  (
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) جلسة فتح املظاريف الخاصة باملناقصة الشتوية (

) جلسة فحص العينات املقدمة من املوردين  (
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) أثناء جمع البيانات من املستفيدين (

) حرام شتوي تم توزيعه ىلع املستفيدين() اثناء توزيع االستفادة (
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امليزانية اإلجمالية للمشروع:
35800 دوالر

PAL/SGP/OP6/Y3/CORE/CH/12/2018

الجهة املمولة للمشروع: 
مكتب االمم املتحدة لخدمات 

UNOPS املشاريع

تاريخ بدء املشروع
2018/08/09

تاريخ انتهاء املشروع
2019/08/08

الفئات املستفيدية من املشروع :
ــة ذات  ــر الحكومي ــة وغي ــات الحكومي الجه
جــودة  ســلطة   – الزراعــة  )وزارة  العالقــة 
ــاد  ــة – وزارة االقتص ــلطة الطاق ــة – س البيئ
ــات  – وزارة الحكــم املحلــي - مجلــس النفاي

الصلبــة – وزارة الصحــة(

مكان تنفيذ املشروع 
الضفة الغربية وقطاع غزة

املشــروع عبــارة عــن تقييــم امللوثات 
العضويــة الثابتــة الغيــر قابلــة للهدم  
ــد  ــر فنــي لتحدي وســيتم انجــاز تقري
ــذه  ــد ه ــن تواج ــواع وأماك ــداد وأن اع
املكونــات  والطــرق الصحيــة واالمنــة 

للتخلــص منهــا 

الشريك :
برنامج األمم املتحدة اإلنمائي  

UNDP

ملخص عن املشروع : 

رقــم املشــروع 

اسم املشروع : تقييم امللوثات العضوية الثابته يف قطاع غزة والضفة الغربية

 Project Name : Assessment op persistent organic pollution POPS in Gaza strip and
West Bank

) ورشة عمل تعريفية باملشروع  (
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املســاهمة يف بنــاء الخطــة التنفيذيــة الوطنيــة للملوثــات العضويــة الثابتــة POPs مــن اجــل تخفيف 
أو تقليــل او حجــب أو منــع انتشــار أثــأر هــذه امللوثــات يف البيئــة الفلســطينية.

نظــرا لالهتمــام العاملــي بامللوثــات العضويــة الثابتــة »الغيــر قابلــة للهــدم« POPs، وخاصــة برنامــج 
ــة  ــدة ىلع الصح ــديدة ومتزاي ــدات ش ــارا وتهدي ــكل أخط ــا تش ــة UNDP، كونه ــدة للبيئ ــم املتح األم
والبيئــة.    يعتــب إعــداد وتطويــر االتفاقــات الدوليــة جانــب مــن هــذا االهتمــام العاملــي فيمــا يخــص 
العمــل املشــترك واملتكاثــف للحــد او التقليــل مــن مخاطــر هــذه املركبــات مثــل اتفاقيــة ســتوكهولم 
ــات العضويــة الثابتــة، إذ تضــع يف  ــى اتخــاذ إجــراء عاملــي إزاء امللوث الدوليــة التــي تعــي الحاجــة إل
اعتبارهــا قــرار مجلــس إدارة برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة 13/19 جيــم املــؤرخ 7 شــباط/فبراير 1997، 
بشــأن اتخــاذ إجــراء دولــي لحمايــة صحــة اإلنســان وبيئتــه عــن طريــق تدابيــر لخفــض و/أو القضــاء 
ىلع انبعاثــات امللوثــات العضويــة الثابتــة وإطالقهــا. عامليــا، وقعــت أكثــر مــن 150 دولــة ىلع بنــود 
هــذه االتفاقيــة ويف عــام 2018، قامــت دولــة فلســطين بالتوقيــع ىلع هــذه االتفاقيــة التــي ســتدخل 
حيــز التنفيــذ يف األراضــي الفلســطينية مــن بدايــة شــهر مــارس 2018. مــن ضمــن مســؤوليات الــدول 
 National Implementation Plans( املوقعــة ىلع هــذه االتفاقيــات اعــداد خطــط وطنيــة تنفيذيــة
ــتوى  ــة ىلع املس ــة والبيئ ــار ىلع الصح ــض األخط ــى خف ــة  إل ــيلة العملي ــر الوس ــي تعتب NIPs( الت

املحلــي واإلقليمــي والعاملــي.  

فكرة املشروع:

األهداف الرئيسية :

ــات  ــوق فيمــا يخــص بعــض املــواد التــي تحتــوي ىلع مركب ــر واعــداد مصــدر معلومــات موث 1. تطوي
ــا يف  ــص منه ــرق التخل ــا او ط ــن تخزينه ــا وأماك ــن تواجده ــا وأماك ــا وتراكيزه ــمل أنواعه POPs. تش

ظــروف بيئيــة صحيــة وأمنــة.
ــة  ــات العضوي ــكلة امللوث ــة مش ــة ملعالج ــة وعلمي ــات عملي ــكار وتطبيق ــاد اف ــاهمة يف ايج 2. املس
ــص أدوار  ــا أو نق ــي بمخاطره ــة الوع ــبب قل ــواء بس ــطينية س ــة الفلس ــارها يف البيئ ــة وانتش الثابت

ــاتية. ــة املؤسس الرقاب
3. العمــل ىلع نشــر وزيــادة مســتوى املعرفــة الوعــي البيئــي   لــدى ذوي االختصــاص وتطويــر القــدرات 
البشــرية واملؤسســاتية فيمــا يخــص هــذه امللوثــات وطــرق التعامــل الصحــي واآلمــن مــع املــواد التــي 

.POPs تحتــوي ىلع مركبــات

األهداف التفصيلية:
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) زيارة مبنى تعقيم النفايات الصلبة  (

1- ستســتفيد جميــع فئــات املجتمــع املحلــي بمــا يخــص الحــد أو تقليــل او منــع انتشــار امللوثــات 
ــاه  ــات واملي ــة والنبات ــة الترب ــا ىلع حماي ــس أيض ــا ينعك ــة وم ــة والبيئ ــة العام ــرة ىلع الصح الخط

ــة . الجوفي
2- املؤسســات الحكوميــة والغيــر حكوميــة وخصوصــا ســلطة جــودة البيئــة ووزارة الصحــة ووزارة الزراعة 

مــن خــالل مســاهمة هــذه الدراســة التقييميــة يف إعــداد الخطــط التنفيذيــة الوطنية.
3-  املجتمع املحلي من خالل خلق فرص عمل لبعض املهنيين والفنيين.

4- مراكــز الدراســات واالبحــاث واملؤسســات االكاديميــة مــن خــالل املشــاركة يف ورش العمــل واللقــاءات 
ــات  ــالت والدوري ــة يف املج ــر الفني ــة والتقاري ــج الدراس ــر نتائ ــى نش ــة ال ــن، باإلضاف ــع املختصي م

ــة ــرات العلمي واملؤتم

الفئة املستفيدة :
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) ورشة عمل تعريفية باملشروع  (

) ورشة عمل تعريفية باملشروع  (
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امليزانية اإلجمالية للمشروع:
305,358دوالر

A507323-02-05756-

تاريخ بدء املشروع
2018/11/11

تاريخ انتهاء املشروع
2019/07/10

مكان تنفيذ املشروع 
محافظة رفح )منطقة الشوكة(

محافظة خانيونس 

عدد املستفيدين من املشروع
9000 مستفيد من منطقة الشوكة

47,700 مســتفيد يف عــدة مناطــق يف 
محافظــة خانيونــس

ملخص عن املشروع : 

رقــم املشــروع 

اســم املشــروع : توفيــر مصــادر الطاقــة الشمســية ملرافــق امليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة 
ــن  ــة م ــة الجنوبي ــة يف املنطق ــة واملحروم ــات الضعيف ــع يف املجتمع ــي تق ــة الت العام

قطــاع غــزة
 Project Name : Provision of solar energy sources to critical WASH facilities located in
.vulnerable and underserved communities in the Southern area of the Gaza Strip

الشريك :
OXFAM  مؤسسة اوكسفام

مصلحة مياه بلدية الساحل  
)CMWU(

الجهة املمولة للمشروع: 
OCHA مؤسسة اوتشا
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1- محطــة تحليــة الشــوكة : يهــدف املشــروع الــى توفيــر نظــام الطاقــة الشمســية بقــدرة 30 كيلــو 
ــاه الشــرب يف منطقــة الشــوكة علمــا ان قدرتهــا التشــغيلية تقــدر بـــ 200  وات ملحطــة تحليــة مي
كــوب يوميــا والتــي تــم تنفيذهــا مــن خــالل جمعيــة أصدقــاء البيئــة عــام 2017 وبتمويــل كريــم مــن 
التعــاون اإليطالــي بالشــراكة مــع مؤسســة اوكســفام حيــث ان املحطــة بحاجــة الــى نظــام الطاقــة 
الشمســية لتشــغيلها لســاعات إضافيــة يف ظــل ازمــة الكهربــاء يف قطــاع غــزة  و مــن املقــرر ان تعمل 
محطــة التحليــة ىلع نظــام الطاقــة الشمســية بمعــدل مــن  5 الــى  6 ســاعات يوميــا لتنتــج مــن  50 

الــى  60 كــوب يوميــا مــن ميــاه الشــرب املكلــورة .
2- خــزان ومحطــة ضــخ معــا: يهــدف املشــروع الــى توفيــر نظــام طاقــة شمســية بقــدرة 150 كيلــو 
وات لخــزان معــن والــذي ســيزود ســتة مناطــق يف خــان يونــس وهــي )معــن وجــورة اللــوت والســطر 
الشــرقي والشــيخ ناصــر واملحطــة وجــزء مــن وســط البلــد( بميــاه االســتخدام االدمــي حيــث تعانــي 
ــة  ــاه املطلوب ــر املي ــالل توفي ــن خ ــة م ــات املحلي ــى الخدم ــول إل ــدم الوص ــن ع ــات م ــذه املجتمع ه
لالســتخدام االدمــي يف ظــل ازمــة الكهربــاء يف قطــاع غــزة وعــدم القــدرة ىلع تشــغيل املضخــات 
واالبــار لســاعات طويلــة مــن اجــل توفيــر الكميــة املطلوبــة مــن امليــاه لســكان املناطــق املذكــورة. 

تحســين الوصــول املســتدام إلــى إمــدادات امليــاه مــن خــالل الحفــاظ ىلع الحــد األدنــى مــن تشــغيل 
املرافــق العامــة للميــاه والصــرف الصحــي يف قطــاع غــزة عــن طريــق توفير مصــادر الطاقة الشمســية 
ملرافــق امليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة التــي تقــع يف املجتمعــات الضعيفــة واملحرومــة يف 
املنطقــة الجنوبيــة مــن قطــاع غــزة ممــا ســيؤدي إلــى زيــادة الوصــول العــادل إلــى امليــاه الجيــدة 

واملســتدامة وامليســورة التكلفــة للمجتمعــات املســتهدفة

فكرة املشروع:

يستهدف  املشروع:

1- تلبية االحتياجات األساسية من املياه لسكان املناطق املستهدفة يف املشروع.
2- توفير أنظمة طاقة شمسية ملرافق املياه املستهدفة لتشغيلها بصورة مستدامة يف ظل ازمة 

الكهرباء يف قطاع غزة.
3- زيادة ساعات تشغيل هذه املرافق وزيادة معدل استهالك الفرد للمياه يف املناطق املستهدفة.

4- زيادة كميات املياه التي يتم تزويدها للسكان من خالل تلك املرافق .

أهداف املشروع:
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الفئة املستفيدة :

ــل(  ــة و2523 طف ــرأة و2427 طفل ــل و2062 ام ــرد )1988 رج ــوكة:   9000 ف ــة الش ــة تحلي 1- محط
يعيشــون يف املنطقــة املســتهدفة حســب تقديــرات مصلحــة ميــاه بلديــة الســاحل والتي ســتدير 

املحطــة بالتنســيق مــع بلديــة الشــوكة.
2- خــزان ومحطــة ضــخ معــا: 47700 فــرد )10537 رجــاًل و10930 امــرأة و860 12 طفلــة و13373 طفــل( 

والذيــن يعيشــون يف املناطق املســتهدفة.

) جلسات توعية مجتمعية (
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) جلسات توعية مجتمعية (

) جلسات توعية مجتمعية (
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امليزانية اإلجمالية للمشروع:
25000 دوالر

PUI-PEF2018-

تاريخ بدء املشروع
2018/06/01

تاريخ انتهاء املشروع
2018/11/30

مكان تنفيذ املشروع 
منطقة الشوكة 

 
عدد املستفيدين من املشروع

 55 اسرة يف منطقة الشوكة 

ملخص عن املشروع : 

رقــم املشــروع 

ــر الوحــدات  ــة األســر املهمشــة مــن ظــروف الصيــف القاســية وتطوي اســم املشــروع :حماي
ــر املــأوى الســكنية دون املســتوى لتلبيــة الحــد األدنــى مــن معايي

 Project Name :Protect acutely vulnerable households from harsh summer conditions
and upgrade of substandard housing units to meet minimum standards for shelter

الشريك :
PUI اإلغاثة األولية الدولية

الجهة املمولة للمشروع: 
OCHA مؤسسة اوتشا

الفئات املستفيدية من املشروع
كل فئــات املجتمــع مــن شــيوخ 
ونســاء واطفــال -  والتركيــز ىلع 

الخاصــة  االحتياجــات  فئــة ذوي 
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ــا.  ــة به ــود الخصوصي ــاظ وقي ــب ىلع االكتظ ــتوى للتغل ــكنية دون املس ــدات س ــر وح ــل وتطوي تأهي
فاألشــخاص الذيــن يعيشــون يف منــازل مكتظــة )النســاء والرجــال واألطفــال وكبــار الســن( يعانــون مــن 
ظــروف مناخيــة قاســية خصوصــا يف فصــل الصيــف بســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة حيــث ال يوجــد 
ــة والتعفــن مــن  ــدة، باإلضافــة النتشــار البــق والقــوارض، والرطوب ــة جي عــزل حــراري مناســب أو تهوي
تســرب امليــاه. ويقضــي األطفــال معظــم الوقــت يف الشــوارع حيــث ال توجــد أماكــن كافيــة للعــب. كمــا 
تؤثــر الوحــدات الســكنية دون املســتوى بشــكل كبيــر ىلع األشــخاص ذوي اإلعاقــة والذيــن يعانــون مــن 
مــرض مزمــن خاصــة يف البيــوت املكتظــة حيــث ال تتوفــر لديهــم املرافــق الالزمــة للتحــرك وممارســة 

الحيــاة الطبيعيــة.

فكرة املشروع:

1- حمايــة األســر املهمشــة مــن ظــروف الصيــف القاصيــة وتطويــر الوحــدات الســكنية دون املســتوى 
لتلبيــة الحــد األدنــى مــن معاييــر املــأوى.

ــة  2- ترميــم وصيانــة 55 وحــدة ســكنية والتــي تــم اختيارهــا و تقييمهــا مــن خــالل مؤسســة اإلغاث
األوليــة الدوليــة بالتنســيق مــع الجهــات املعنيــة املختلفــة ووزارة الشــئون االجتماعيــة يف منطقــة 
الشــوكة بمحافــظ رفــح بنــاًء ىلع نقــاط الضعــف االجتماعــي و االقتصــادي ونتائــج التقييــم الفنــي 

ــكل اســرة بمتوســط تكلفــة 3500 $ دوالر  أمريكي ل
3-   توفيــر بــدل ايجــار ســكن اثنــاء فتــرة الترميــم والصيانــة للمنــازل لعشــر مســتفيدين ضمــن االســر 

والعائــالت املســتهدفة.
4- توفير بعض املساعدات الصيفية مثل مراوح وشبكة انارة داخلية وبطارية خارجية. 

5- تركيب أسقف مستعارة ل 55 مستفيد بواقع 40 م2 لكل وحدة سكنية. 
6- عقد جلسات توعية للسكان بما يتعلق بالصحة العامة والنظافة الشخصية.

أهداف املشروع:
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) تسليم شيكات للمستفيدين (

) زيارات ميدانية للطاقم املشرف للمستفيدين(
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) زيارات ميدانية للطاقم املشرف للمستفيدين(

) زيارات ميدانية للطاقم املشرف للمستفيدين(
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امليزانية اإلجمالية للمشروع:
303080  يورو

NL-KVK-27108436-A03-05620-:PS

تاريخ بدء املشروع
2018/06/01

تاريخ انتهاء املشروع
2019/03/31

مكان تنفيذ املشروع 
محافظة غزة  

عدد املستفيدين من املشروع
5 مدارس بواقع 3 مراكز ايواء

ملخص عن املشروع : 

رقــم املشــروع 

اســم املشــروع :ربــط التدخــالت اإلنســانية مــن أجــل تعزيــز الصمــود و اإلســتدامة يف قطــاع 
ة غز

 Project Name :Linking Humanitarian Approaches with Sustainable Resilience in the
Gaza Strip

الفئات املستفيدية من املشروع
األسر النازحة من الحروب والكوارث

الشريك : 
 Oxfam مؤسســة أوكســفام

Novib

الجهة املمولة للمشروع: 
املفوضية األوروبية: املساعدات 

اإلنسانية والحماية املدنية

) نظام طاقة شمسية تم تركيبه داخل املدرسة ( 
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  اعداد وتهيئة خمسة مدارس كمراكز إيواء للنازحين خالل فترة الكوارث الطبيعية والحروب .

فكرة املشروع:

1- تأهيــل ثــالث مراكــز إيــواء امنــة للنازحيــن بواقــع خمســة مــدارس وذلــك خــالل فتــرة الطــوارئ مــن 
خــالل توفيــر جميــع االحتياجــات األساســية ضمــن املعاييــر املطلوبــة اثنــاء فتــرة الطــوارئ.
2- الحفاظ ىلع أرواح املواطنين يف أوقات الطوارئ وتوفير أماكن امنة ومجهزة لهذا الغرض.

3- حماية النازحين من التشرد وتوفير لهم الحماية واألمان لهم ولعائلتهم.

أهداف املشروع:

) زيارة وفد من املفوضية االوروبية لإلطالع ىلع األعمال املنفذة (
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) مدرسة بلقيس اليمن الثانوية للبنات(

) انشاء دورات مياه (
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) زيارة اإلدارة لإلطالع ىلع األعمال املنفذة (

) براميل مياه وحمامات شمسية ونظام طاقة شمسية تم تركيبه خالل املشروع(
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امليزانية اإلجمالية للمشروع:
1.050.551 يورو

اســم املشــروع :إعــادة اســتخدام امليــاه العادمــة املعالجــة للــري الزراعــي باملناطــق الجنوبية 
ــاع غزة يف قط

PTIB48

الجهة املمولة للمشروع: 
االتحاد األوروبي

تاريخ بدء املشروع
2017/04/01 

تاريخ انتهاء املشروع
2020/3/31 

الفئات املستفيدية من املشروع
ســيتم اســتهداف 113 مــزارع مــع مراعــاة 
ــم  النــوع اإلجتماعــي ملســاحة 200دون

مــع إمكانيــة زيــادة املســاحة.

مكان تنفيذ املشروع 
رفح - منطقة املواصي الشمالية

عدد املستفيدين من املشروع
1576 مستفيد

الشريك : 
مؤسســة أوكســفام + اإلغاثــة 

الزراعيــة الفلســطينية

ملخص عن املشروع : 

رقــم املشــروع 

)محطة معالجة رفح الرئيسية (

 Project Name : Re-use of treated wastewater for agricultural irrigation in southern
Gaza strip
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1 - يهــدف هــذا املشــروع إلــى تحســين نوعيــة ميــاه الصــرف الصحــي املعالجــة مــن محطــة معالجــة 
رفــح الرئيســية وذلــك  بشــرط أن تكــون ضمــن معاييــر منظمــة الصحــة العامليــة ومعاييــر ســلطة 

امليــاه الفلســطينية إلعــادة اســتخدام هــذه امليــاه يف مجــال الزراعــة .
2 - إنشاء وحدة معالجة إضافية ملحطة املعالجة الرئيسية وبقدرة  3600 م3 يوميا.

3- إنشــاء خــط ناقــل بطــول 4500 متــر يربــط منطقــة املشــروع بمنطقــة املواصــي رفــح الشــمالية 
مــن أجــل ضــخ امليــاه املعالجــة الصالحــة للــري بكميــة 2000 م3 يوميــا.

4 - إنشــاء خــزان عــدد )2( بســعة  4000 م3 الخــزان األول بغــرض تجميــع امليــاه قبل عمليــة املعالجة 
واآلخــر لغــرض التخزيــن قبــل عمليــة ضــخ امليــاه للمزارعين مــن منطقــة املواصي الشــمالية .

5 - تطويــر املختبــر التابــع لجمعيــة أصدقــاء البيئــة مــن أجــل إجــراء الفحوصــات الالزمــة 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 والحــد مــن ضــخ 
ميــاه الصــرف الصحــي الغيــر معالجــة أو املعالجــة جزئيــا وبذلــك الحــد مــن تلــوث البيئــة البحريــة . 

فكرة املشروع:

أهداف املشروع:
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)محطة معالجة رفح الرئيسية (

) مشرف ميداني أثناء زيارة املزارعين (
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) ورشة عمل مع املزارعين وأصحاب الشأن (

) ورشة عمل حول موضوع التعرفة الخاصة باملشروع (



التقرير اإلداري لسنة 2018 34

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 

) افتتاح املحطة من قبل السفير الياباني يف فلسطين (

Project Name : Improvement of Supplied Water Quality in Rafah of Gaza Strip
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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 خــالل توزيــع 
ميــاه مكلــورة ومعقمــة بشــكل دوري خــالل مــدة تنفيــذ املشــروع حيــث يشــمل عــدة انشــطة ومــن 

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

2- توريد 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 خــالل 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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) توزيع مياه ىلع املستفيدين (

) افتتاح املحطة من قبل السفير الياباني يف فلسطين (
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) افتتاح املحطة من قبل السفير الياباني يف فلسطين (

) افتتاح املحطة من قبل السفير الياباني يف فلسطين (
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