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التاريخ2014/05/25 :

التقريـــر اإلداري

جل معية نطوف للبيئة وتنمية اجملتمع
للعـــبم 2013
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين ،سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو

وسمم تسميما

كثي ار .أما بعد ،أرحب بأعضاء مجمس اإلدارة في جمعية نطوف لمتنمية وباسم أعضاء مجمس اإلدارة أرحب باألخوة
أعضاء الجمعية الكرام ،كما ونرحب بالسيد ممثل و ازرة الداخمية الكريم.
لقد قامت الجمعية بالعديد من األنشطة والمشاريع الفعالة والمميزة وتوقيع اتفاقيات شراكة جديدة مع مؤسسات مانحة
دولية ،وقد حققت الجمعية خالل ىذه الفترة العديد من اإلنجازات نوجزىا في النقاط التالية-:

 المشاريع
برنامج الفاخورة لممنح الدارسية:
برنامج الفاخورة لممنح الدراسية ىو برنامج ينفذ من خالل جمعية نطوف بالتعاون مع برنامج االمم المتحدة
اإلنمائي /برنامج مساعدات الشعب الفمسطيني ،بتمويل مشترك من حممة الفاخورة بدولة قطر والبنك اإلسالمي
لمتنمية في جدة.
ييدف برنامج الفاخورة الى بناء كادر قيادي فمسطيني مؤىل بقدرات وميارات تمكنيم من أن يصبحوا قادة في
مجتمعيم وفي مختمف القطاعات.
يقوم البرنامج من خالل جمعية نطوف بتوفير رزمة منحة دراسية لعدد  110طالب من مختمف التخصصات
العممية واألدبية عمى األرض حالياً حتى نياية تخرج الطالب ،وتشمل المنحة  :الرسوم الدراسية ،الكتب،
القرطاسية ،المواصالت ،والمستمزمات الدراسية األخرى.
مع بداية عام  2012بدأ برنامج الفاخورة بالتوسع وأصبح البرنامج يوفر حزمة تدريبية لبناء قدرات الطالب،
وتشمل الدورات التدريبية كدورات ادارة المشاريع ،وادارة االستثمار ،التفكير االبداعي في اتخاذ الق اررات ،االرشاد
برج الجالء – الرمبل – غزة – فلسطين

Email: natuf@natuf.ps

Al Jala Tower, Al Rimal. Gaza Strip, Palestine

Tel-fax: 00972 8 2883537

صفحت 4 | 1

Natuf Organization

جــمــعــيـــــة نـــطــــــوف

for Environment & Community
Development

للــــــبيئت وتنميت المجــتمـــــــع

النطوف وادي أثري يقع غرب القدس وتعتبر الحضارة
النطوفيت الحضارة األولى على طريك تقدم اإلنسان
وارتقائه 8،000 - 10،000 ،سنت ق.م

Natuf is a historical valley located to the west of
Jerusalem. Natufian is the first civilization of human
)development and progress (10,000 – 8,000 B.C

األكاديمي ،ميارات الضغط والمناصرة ،وميارات التصوير الفوتوجرافي ،وغيرىا من الدورات التدريبية التي من
شأنيا صقل ميارات الطالب وبناء قدراتيم.
ومن الجدير ذكره أن البرنامج يتضمن وحدة كاممة عن ميارات الضغط والمناصرة ،حيث يقوم بتنفيذ أنشطة في
ميارات القيادة ،ووسائل اإلعالم ،واألفالم والكتابة والمناقشات عبر االنترنت مع طمبة من جامعات أمريكية
وبريطانية ،وتيدف ىذه األنشطة الى غرس الشعور بالقوة لمطالب كما أنو ييدف الى معرفة الطمبة بحقوق
االنسان والفيم الجيد لألخرين والثقافات المختمفة وميارات االتصال والتعبير.
ومع بداية عام  2013قامت جمعية نطوف بتوقيع مذكرة تفاىم بينيا وبين مركز االمديست ليقوم المركز
بإعطاء دورات لغة انجميزية لكل طالب ،بحيث يستفيد كل طالب من ثالثة مستويات لغة انجميزية.
ومؤخ ار قامت جمعية نطوف من خالل برنامج الفاخورة ،بإفتتاح مقر الفاخورة في غزة ،أو ما يسمى ببيت
الفاخورة تحت ادارة جمعية نطوف والذي يقدم الخدمات لجميع الطمبة المستفيدين من المنحة مثل االرشاد
االكاديمي والدعم النفسي ،وورشات العمل واالجتماعات ،حيث قامت جمعية نطوف بإعادة تأىيل بيت الفاخورة
وتأثيثو كامالً باألجيزة والمكاتب الالزمة ،كما أنيا قامت بإنشاء وحدة داخمو لعقد االجتماعات وورش العمل
الخاصة بالطمبة.

مشروع تأثيث  23مدرسة في قطاع غزة:
وىو مشروع ممول من برنامج دول مجمس التعاون إلعادة إعمار غزة بالتعاون مع البنك اإلسالمي لمتنمية جدة،
ومنفذ من قبل لجنة األعمال الخيرية-البحرين بالشراكة مع جمعية نطوف.
يتمثل المشروع في تجييز وتأثيث  23مدرسة في قطاع غزة بحيث تشمل أثاث مدرسي خاص بالغرف الصفية وغرف
اإلدارة والمختبرات العممية كالكراسي وطاوالت ،وتجييز ىذه المدارس بآالت التصوير والطابعات والحواسيب لتسيير عمميا
اليومي.
ييدف المشروع الى توفير البيئة التعميمية األفضل لطمبة المدارس ،كما أنو ييدف الى تقميص متوسط عدد الطالب في
الفصل الواحد وبالتالي رفع التحصيل العممي لمطالب.
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استيدف المشروع  23مدرسة حكومية من جميع محافظات قطاع غزة أي ما يعادل  22148طالبة وطالبة من مختمف
المدارس.
من الجدير ذكره أن قيمة منحة المشروع كانت

( $1,560,000مميون وخمسمائة وستون ألف دوالر أمريكي) وأنو تم

االنتياء من تنفيذ كافة أنشطة المشروع في نياية عام .2013

 األنشطة:


شاركت جمعية نطوف في عدد من الفعاليات العالمية كحدث ساعة االرض والذي ييدف الى زيادة وعي المجتمع
من خطر التغيير المناخي من خالل اطفاء األنور لمدة ساعة واحدة وقد ضم الحدث حضور لفيف من عدد من
المؤسسات المحمية والحكومية عمى مستوى قطاع غزة ،وكذلك حضور عدد من المتطوعين واليمتمين بالقضايا
البيئية.



استضافة وتنظيم لقاءات لمجموعة شبابية متخصصة في األمور البيئية وتحاول المشاركة في التوعية البيئية لممجتمع
و تشارك بالفعاليات البيئية العالمية والمحمية محاولة جاىداً إيصال صوت فمسطين وقطاع غزة بشكل خاص لمعالم
الخارجي.



شاركت ايضا جمعية نطوف في توزيع خزانات مياه لممزارعين في قطاع غزة ،بتمويل كريم من حممة التضامن
الفمسطينية في بريطانيا



كما شاركت جمعية نطوف بإعداد ورشات عمل تخص برنامج الفاخورة لممنح الدراسية ومنيا (ورشة عمل تحديد
األدوات والخدمات الطالبية التي تدعم النجاح األكاديمي ،وورشة عمل تحديد طرق الريادة والقيادة لممتقدمين في
المنح الدراسية ،وورشة عمل تحديد معايير وقياس معيار الفقر في المنح الدارسية)



قامت جمعية نطوف بتوزيع سالت غذائية في شير رمضان المبارك



قامت جمعية نطوف بتنظيم حممة إغاثة أىالي قطاع غزة بعد المنخفض الجوي الذي اجتاح البالد في نياية عام
.2013



تنظيم عدة لقاءات مع مؤسسات مانحة ومؤسسات أىمية عاممة في قطاع غزة ،وذلك لعرض رؤية وأىداف ونشاطات
الجمعية وتوحيد الجيود من خالل مشاريع وبرامج مشتركة وتقديم عدة مقترحات مشاريع ،منيا مركز تطوير
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 Henrich Bollومؤسسة GEF

 Mercy corpوكذلك تم التواصل مع

 UNDPومؤسسة الفاخورة في قطر لتعزيز العالقة واستم ار رية مشروع الفاخورة لممنح الدراسية عمى الصعيد
التعميمي واالقتصادي لألسر المحرومة اقتصادياً.

 اتفاقيات شراكة:
تم عمل مذكرة تفاىم بين جمعية نطوف وحركة الشباب العربي لتغيير المناخ بحيث تقوم الجمعية باستضافة ورعاية
واشراك الشباب الناشطين باألنشطة البيئية والتنموية.
وختاماً نأمل أن ينال ىذا التقرير ثقتكم ،آممين من اهلل عز وجل أن يستمر العطاء من خالل ىذه الجمعية لضمان مستقبل
أفضل ألبنائنا وأىمنا في غزة وذلك بتوفيق اهلل أوالً وبسواعد العاممين في الجمعية وأعضاءىا والقائمين عمييا.
رئيس مجمس اإلدارة
م.محمد وائل أبو شعبان
بالنيابة عن أعضاء مجمس اإلدارة
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