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الجهات املانحة
رشكاء النجاح



كلمة رئيس

مجلس اإلدارة

م. حاتم رفيق حسونه

رئيــس مجـلـــس اإلدارة

تســــعى إدارة نطوف لالرتقاء والريادة والتكامل في تقديم كافة الخدمات والمشـــــاريع النوعية 

ً والمتجددة في قطاعي التنمية والبيئة، وذلك وفقا للخطط واالســـتراتيجيات الموضــــوعة وفقا ً

لدراسة احتياجات مسبقة.

يســـعدنا في جمعية نطوف أن نتقدم بجزيل الشــــكر والتقدير من كافة الممولين وشركاء النجاح 

وكل من تعاون معنا منذ أن تأسست نطوف في عام ٢٠٠٢، وكل من قام بدعم جهودنا المتواصلة 

في كل من القطاع البيئي والتنموي في قطاع غزة.

 مستمرون نحو التميز واإلبداع في مواكبة احتياجات شعبنا في كافة قطاعات التنمية والبيئة.



نطوف هي جمعية أهلية فلســـطينية مرخصــــة 

حســب األصول القانونية أنشـــأت في عام ٢٠٠٢م  

كجمعية خيرية متخصــــــصــــــة في تقديم كافة 

الخدمات فـــــــي قطاعـــــــي البيئة والتنمية، كما 

وتعتبر عضـــو فاعل في شبكة المنظمات األهلية 

الفلســــــــــــــــــــطينية، و شبكة المنظمات البيئية 

الفلسطينية.

أبرمت نطوف العديد من الشــراكات المختلفة مع 

العديد من مؤسســـــــــات القطاع الخاص واألهلي 

وذلك تســــــهيًال ألداء مهامها وتحقيقا ألهدافها ً

االستراتيجية.

نبذة عن

املؤسسة

جاءت نطوف كاستجابة للمشاكل البيئية والتنموية القائمة والتي يعاني منها قطاع غزة 

نظرا لغياب الوعي البيئي وضعف البنى التحتية وتقنين المساحات الخضـراء، باإلضافة إلى ً

تدني مستوى التشغيل وانتشار الفقر والبطالة، حيث تسـعى الجمعية إلى مواكبة كل ما 

هو جديد في مجاالتها حرصا منها على المســــــــــــــــــاهمة في مكافحة معوقات البيئة ً

والتنمية في القطاع، وذلك من خالل العديد من التدخالت والبرامج التي تسـاهم في خلق 

ً ً بيئة مستقرة بيئيا، واجتماعيا، واقتصاديا.ً

رؤيـتـنـــا
الريادة في تحقيق مستوى متقدم من التكامل بين التنمية البيئية والمجتمعية.

رسـالتـنـا
نسعى إلى بناء وتطوير برامج بيئية ومجتمعية وفقا لمعايير التنميةً

المستـدامة، مساهمًة في توفير ظروف حيـاتية أفضل لمجتمع قـادر

على االستفادة من إمكاناته وموارده.



أهــدافنـا

االسرتاتيجية

المساهمة في عالج المشـاكل األساسية المتعلقة بالبنية 

التحتية ذات التأثيــر البيئـــي وإيجاد الحلول المالئمة التـــي 

تعمل على التحسين والتطوير.

المســاهمة في تحســين المســتوى المعيشــي للشــباب 

واألسر في قطاع غزة من خالل برامج التمكين االقتصادي.

العمل على بناء مؤسســـة مهنية والحفاظ على استدامة 

التمويل وتنوع مصادره.

المسـاهمة في حل المشــكالت البيئية والعمل على إيجاد 

حلول للتخفيف والتكيف مع آثار التغيير المناخي.

العمل على االرتقاء بمســــــــتوى الثقافة والوعي البيئي 

لدى المجتمع. 

قيـمنـا

حمـاية البيئـة: 

املسئولية االجت�عية:

الحرص على اتباع سياسات تطويرية وتنموية في المجاالت البيئية والفنية واإلدارية والمالية.

ترسيخ العدالة بين العاملين من الذكور واإلناث وكذلك األمر بالنسبة للمستفيدين.

التجديد واإلبداع:

املساواة الجندرية:

الشفافية واملصداقية واملسائلة:

الحفاظ على البيئة وحســـــن استغاللها والتكيف معها وتعزيز الســـــلوك الســــــليم نحو التذوق الجمالي 

لمكونات البيئة. 

التعامل بإيجابية مع احتياجات المجتمع والتركيز األكثر إلحاحا منها والتعامل بمســـــــئولية مع االحتياجاتً

المستجدة والطارئة. 

الوضـــــوح وااللتزام بآليات وبرامج وخطط عمل مهنية وواضــــــحة ومعلنة، والمتابعة المتواصــــــلة وفقًا

آلليات مهنية وعملية، والتأكد بشكل مستمر من تحقيق األهداف وفقا للمعايير المحددة.ً



برامج نطوف

برنامج تنمية البيئة 

يسعى هذا البرنامج إلى المساهمة في عالج المشاكل البيئية، باإلضافة إلى مشاكل البنية التحتية 

ذات التأثير البيئي، كما يهدف البرنامج إلى االرتقاء بمســــــــــــــــــتوى الثقافة والوعي البيئي لدى 

المجتمع من خالل المشاريع والمبادرات المختلفة.

برنامج التنمية املجتمعية 

يهدف هذا البرنامج إلى المسـاهمة في تحسـين المسـتوى المعيشــي للشــباب واألسر في قطاع 

غزة من خالل برامج التمكين االقتصــــــادي والمتمثلة في دعم الشـــــــباب من خالل التدريب واإلرشاد 

الوظيفي،التعليم التقني والمهني لرفع كفاءتهم وجهوزيتهم لالندماج في أســـــــــــواق العمل 

المحلية والخارجية، مشاريع التشغيل المؤقت، تمويل المشاريع الريادية الصغيرة، باإلضافة إلى تعزيز 

در القطاع الخاص ودمجه في هذه البرامج.

إحصائيات املوارد البرشية

عدد أعضاء

أعضاءمجلس اإلدارة 

عدد 

متطوعيناملتطوع�

أعضاء الجمعية

عضـــوالعمومية 

عدد

موظفيناملوظف� 

21

7

9

5



أثر املؤسسة املجتمعي 

تلقت جمعية نطوف منذ تاريخ تأسيسـها ما يقارب 

٢٢ ملـيون دوالر من العديد من الجهات الـتمويلـية، 

وقد اســـــــتطاعت خالل فترة عملها اســــــــتهداف 

٥٨,٧٤٥وخدمة ما يقارب  مســـــــــــــــــتفيد/ ة من 

مختلف األعمار والخلفيات بنســــــــــــبة ٥٥% إناث 

، وذلك من خالل تــــنفـــــيذ العديد من  ٤٥% ذكورو

المشاريع في مختلف القطاعات ومنها:

13
قطاع اإلغاثة

14
قطاع التمكين

االقتصادي 

19
قطاع البيئة

11
قطاع الصحة

24
قطاع التعليم

في مختلف القطاعات

مشـــروع 81

حجـم التمـويل

$ , مستفيد/ة,

58,565

2019 - 2002



اجت�عات

مجلس اإلدارة

2019ينـــــايـر   17

2019فبـرايـر   25

2019مـارس4

312019

2019أبــريـل17

2019مــايــو21 

2019مــايــو22

2019يوليــو1

2019سبتمبر 15

2019ديسمبر4

بحضور 6  أعضاء

بحضور 5  أعضاء

بحضور 5  أعضاء

بحضور 5  أعضاء

بحضور 6  أعضاء

بحضور 6  أعضاء

بحضور 5  أعضاء

بحضور 6  أعضاء

بحضور 5  أعضاء

بحضور 7  أعضاء

مـارس

دورة املجلس (2020-2017)

عدد األعضاء 7

مجلس

اإلدارة

م. حاتم رفيق حسونه

رئيــس مجـلـــس اإلدارة

م. حســن عــودة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

 أ. عاطف أبو شعبان

أميـــن الصندوق

م. عبد العال أبو راس

عضو مجلس إدارة

م. محمد الجعفراوي

عضو مجلس إدارة

م. رشا أبو صفية

عضو مجلس إدارة

أ. هبــة الطي�وي

أمين السـر



اجت�ع الجمعية العمومية

الغ� عادي لعام 2019م

2019مـايو30 الخميس

عدد الحضور

تم إقرار تعديالت مواد النظام األسايس وهي:

15عضو من أصل 21 عضو مسدد لرسوم العضوية

المادة رقم(2) : عنوان الجمعية .1

المادة رقم(3) : ميدان ونطاق العمل2.

المادة رقم(10) : شروط العضوية في الجمعية العمومية

المادة رقم(14) : مجلس اإلدارة وشروط الترشح

.3

.4

عدد الحضور

ـرارات أهـم الق

اجت�ع

2019مـارس3

12عضو من أصل 21 عضو مسدد لرسوم العضوية

 إقرار التقرير اإلداري والمالي لعام 2018.

إقرار تجديد عقد بدر الدين محاسبون قانونيون

مدقق الحسابات القانوني لعام 2019م

.1

.2

العمومية العادي

األحد

2019



مجلس اإلدارة

اإلدارة التنفيذية

وحدة الشؤون

اإلدارية والمالية

وحدة تجنيد األموال

والعالقات العامة

برنامج تنمية

البيئة

برنامج التنمية

المجتمعية

الهيكلية التنظيمية

لجمعية نطوف

منسق وحدة الشؤون

االدارية والمالية

س�ح أبو شعبان
منسق برنامج

التنمية

المجتمعية

منار الناطور

منسق برنامج

تنمية البيئة

االء صقر

مسؤول المشتريات

واللوجستيات

فادي عودة

محاسب

إسالم أبو جيابعيىس حبوب

منسق ميداني

منسق ميداني

تيس� محمد

منســــــق وحدة

العالقات العامة

واإلعالم

نهى أبو مصبح

2019الكادر التنفيذي عام

المدير التنفيذي

م. رامي حس�



2إضاءات
قطاع اإلغاثة 2

قطاع التمك�

االقتصادي 

2
قطاع البيئة

6
قطاع التعليم

يف مختلف القطاعات

مشـــروع 12

املستفيدين

5,800

حجـم التمـويل

,$

إج�يل األنشطة

والفعاليات

17

2019



مشاريع عام
2019

املجال البيئي:



تطوير حديقة

بيارة (الرمال) 

الفئة املستهدفة: 
سكان المجتمع المحلي

عدد املستفيدين

180 من األطفال

$ 80,000

قيمة املنحة

1 يوليو 2019م - 29 فبراير 2020م 

مدة املرشوع

الهدف العام للمرشوع

المســاهمة في زيادة المســاحات الخضـــراء المزروعة في قطاع غزة من خالل إنشـــاء 

حديقة ترفيهية مصــممة بشــكل عصــري وبيئي وآمنة لألطفال تمكنهم من اللعب 

وتسـاهم في نموهم البدني واالجتماعي والمعرفي، باإلضافة إلى تعزيز مشـاركة 

المجتمع في المحافظة على الممتلكات العامة والحدائق وإشراكهم في األنشطة 

والفعاليات المختلفة،

مخرجات املرشوع

تم المســاهمة في  تحســين البيئة المحلية وتعزيز النمو 

الجســـــــدي والعقلي والســـــــلوك االجتماعي اإليجابي 

والمفاهيم الصـديقة للبيئة لدى األطفال من خالل إنشــاء 

منطقة خضراء تشمل ساحة لعب آمنة لألطفال.

تم المساهمة في تحسـين الوضع النفسـي لألطفال في 

مدينة غزة  من خالل تنفيذ أنشـــطة مجتمعية وترفيهية، 

وتعليمية توعوية لصــــــــالح ١٨٠ طفل من طالب المدارس 

واألحياء المجاورة للبيارة.

.1

.2
الجهة املانحة



مرشوع زراعة جدران

املنازل واألسطح

يف بعض أحياء

مدينة غزة 

1 ديسمبر 2019م - 30 نوفمبر 2019م 

$ 10,000

عائالت مدينة غزة

20 عائلة

الهدف العام للمرشوع

المساهمة في تحسـين الظروف البيئية في قطاع غزة من خالل المسـاهمة تشـجيع 

الزراعة الحضرية وزراعة أسطح المنازل .

مخرجات املرشوع

تم تنفيذ زيارات وجلســــــــــــــــــات التوعية ألصحاب المنازل 

المســتهدفة من المشـــروع في مجاالت البيئة والصـــحة 

وأهمية وكيفية زراعة أســــــــــــــطح المنازل بواقع زيارتين 

أسبوعيا ولمدة شهرين متتاليين.ً

تطويـر وتنمية قدرات ومعارف عدد 20 قائد فــي مجاالت 

البيئة وزراعة األسطح.

تم زراعة أسطح عدد 20 منزل بنباتات وأشتال زراعية مثمرة 

وزينة باستخدام مواد بيئية معاد استخدامها.

.1

.2

.3

الفئة املستهدفة: 

عدد املستفيدين

قيمة املنحة

مدة املرشوع

الجهة املانحة



مشاريع عام
2019

مجال التمك�
اإلقتصادي



تحس� الوضع

االقتصادي للشباب

1 سبتمبر 2018م - 30 مايو 2019م 

$  189,053.91

الشباب األيتام من العدوان على

160

من أيتام العدوان عىل غزة

عام 2014م وعائالتهم

السنة الرابعة

غزة 2014 من سن 18-22 عامًا

الهدف العام للمرشوع

يهدف المشـروع إلى تحسـين الوضع االقتصــادي للشــباب أيتام العدوان على غزة ٢٠١٤ من 

خالل تزويدهم بالمهارات الالزمة الندماجهم في سوق العمل ومن ثم تشـــــــــــــــــغيلهم أو 

مساعدتهم في إنشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل.

مخرجات املرشوع

تحســـين الوضع االقتصـــادي لعدد 35 من الشـــباب األيتام األكاديميين 

وأسرهم من خالل توفير فرص عمل مؤقتة لهم في المؤسســــات 

6 شهور، باإلضافة إلى إنشاء مشـاريع ريادية مدرة  المحلية لمدة 

للدخل لعدد 11 شاب.

بناء قدرات (٤٤) مستفيد من األيتام الشباب ضمن تدريب مهارات ادارة المشاريع الصغيرة، 

وأيضا في مجال مهارات العمل عن بعـد- العمل الحر.ً

تم المساهمة في تحسـين الوضع النفـسـي للمسـتفيدين من خالل تنفيذ مجموعة 

من أنشطة تفريغ الضغوطات النفسية لصالح 85 مستفيد.

تم المســــاهمة في تنمية مهارات المســــتفيدين الالمنهجية في مجال  كرة 

القدم10، مجال التصـــوير الفوتوغرافي14، مجال البرمجة 22 مســــتفيد/ة، 

باإلضافة إلى تنمية المهارات الوظيفية لعدد 27 خريج/ة.

.1

.2

.3

.4

الفئة املستهدفة: 

عدد املستفيدين

قيمة املنحة

مدة املرشوع

الجهة املانحة

صندوق الحاج هاشم الشوا

للوقف الخ�ي



بالتعاونيات ننهض

باألرسة الفلسطينية

املرحلة الثالثة

1 يوليو 2019م - 31 ديسمبر 2020م 

خريجي الجامعات

50

الهدف العام للمرشوع

المســاهمة في تمكين الخريجين اقتصـــاديا وتأهيلهم لدخول سوق العمل  من خالل ً

تنظيمهم في تعاونيات لها جســـــــــــم قانوني يعمل على ضمان حقوقهم وتوفير 

التدريب الالزم لهم .

مخرجات املرشوع

تم تطويـر وتنمية قدرات ومهارات عدد 50 خـريج فــي 

مجاالت المهارات الحياتية وإدارة المشـــاريع الصـــغيرة 

المدرة للدخل.

تم تمكين عدد 50 مســـــتفيد من إنشـــــاء 5 تعاونيات 

توفر لهم مصـدر دخل ثابت وتكون مشـاريع اقتصـادية 

تســـــــاهم في تنمية المجتمع وتزويدهم بالمهارات 

اإلدارية والقانونية الالزمة.

.1

.2

$ 10,000

الفئة املستهدفة: 

عدد املستفيدين

قيمة املنحة

مدة املرشوع

الجهة املانحة



مشاريع عام
2019

قطاع التعليم



التدريب املوجه لطالب برنامج

بريدج فلسط� الدورة الثانية

السنة الثانية يف قطاع غزة 2018

$ 53,100

طالب الفوج الثاني من برنامج 

80

بريدج فلسطين

الهدف العام للمرشوع

تحســين الفرص التعليمية للطالب المتميزين والمبتكرين في المجتمع الفلســطيني و 

مســـاعدتهم لاللتحاق بجامعات معروفة ومشـــهود لها بكفاءتها دوليا ومحليا،وذلك 

من خالل العمل على بناء قدراتهم الشخصـية واألكاديمية والعلمية والعملية ليصـبحوا 

ً ً قادرين على المنافسة في العالم األكاديمي محليا واقليميا ودوليا.ً

مخرجات املرشوع

3 مبادرات تم تنفيذهم في جمعية زينة التعاونية فـي 

عددمن القطاعات ومــنها: الــبــيــئـــية، واالجـــتماعـــية، 

والصحية تم االشراف عليها  وتنفيذها من قبل الطالب .

80  طالب/ة تم تـنمـية مهاراتهم الحـياتـية، األكاديمـية، 

العلمية، والعملية.

.1

.2

1 سبتمبر 2018م - 30 مايو 2019م 

الفئة املستهدفة: 

عدد املستفيدين

قيمة املنحة

مدة املرشوع

الجهة املانحة



ـزة للطاقة حاضنة غ

املتجددة

18 سبتمبر 2018م - 17 سبتمبر 2019م 

$ 22,267

خـــريجــــي وطالب الكليات العلمية

ممن لديهم أفكار تكنولوجية في

مجال الطاقة المتجددة

30

الهدف العام للمرشوع

تأســــيس أول حاضـــــنة أعمال للطاقة المتجددة في قطاع غزة، بهدف تقديم خدمات 

التوجيه واالستشــــارات لألفراد و للشــــــركات الناشئة والمشـــــاريع في مجاالت الطاقة 

المتجددة.

مخرجات املرشوع

تم تنمية قدرات ومهارات عدد 30 مســــــــــــــتفيد من 

المشـــروع في مجال المهارات الشــخصــية والحياتية، 

المهارات الفنية ومهارات إدارة المشــــاريع الصـــــغيرة 

المدرة للدخل بواقع 220 ساعة تدريبية.

تم المســــاهمة في تمويل عدد 10 أفكار لمشـــــاريع 

صغيرة في مجال الطاقة والبيئة بمســـاهمة تقديرية 

250 دوالر لكل فكرة مشروع.

تم توزيع عدد  23  صندوق عدة متكامل لصـــــــــــــــالح 

المستفيدين من البرنامج التدريبي .

.1

.2

.3

الفئة املستهدفة: 

عدد املستفيدين

قيمة املنحة

مدة املرشوع

الجهة املانحة



تطوير وتأهيل ساحات

لعب آمنة لرياض

األطفال يف قطاع غزة

١٥ نوفمبر ٢٠١٨م  - ١٥ أغسطس ٢٠١٩م

 $  51,888.40

طلبة رياض األطفال

500

الهدف العام للمرشوع

المسـاهمة في نشــر الوعي بالقضــايا البيئية وتعزيز الســلوكيات البيئية اإليجابية في 

مجاالت التوعية والتثقيف والتعليم البيئي والصحي لفئة األطفال من أجل المساهمة 

في التخفيف من المشــــاكل البيئية، باإلضافة إلى بناء قدرات رياض األطفال في قطاع 

غزة في النواحي البيئية .

مخرجات املرشوع

تم تنفيذ عدد 5 مبادرات مجتمعية.

تم تعـزيــز المعارف البيئية لعدد 500 طفل وتطويــر قدراتهم 

في مجال التوعية والتربية البيئية وتعزيز الســلوكيات البيئية 

والصحية.

تم المســــــاهمة في زيادة الوعي البيئي و الصـــــــحي لدى 

أهالي وأسر األطفال من خالل اللقاءات ورشات العمل لصــــالح  

عدد 152 من أهالي األطفال واألمهات.

تم إضـفاء الطابع البيئي والجمالي على عدد 5 رياض لألطفال 

من خالل تأهيل وتطوير ساحات لعب آمنة وبيئية لهم.

.1

.2

.3

.4

الفئة املستهدفة: 

عدد املستفيدين

قيمة املنحة

مدة املرشوع

الجهة املانحة



املخيم الصيفي

سفراء نحو بيئة آمنة 

25 مايو 2019م - 25 نوفمبر 2019م 

$ 6,750 

أطفال تتراوح أعمارهم

من 8 إلى 14 عام.

175

الهدف العام للمرشوع

منح أوقات من االسترخاء لصــــــالح 175 طفل تتراوح أعمارهم من 8 إلى 14 عاما ينتمون 

إلى أسر غير مستقرة تحتاج إلى تذوق طعم الفرحة و التمتع باإلجازة.

مخرجات املرشوع

العمل على تنمية استقالل األطفال المستفيدة.

توطيد و تعــزيــز القواعد االجتماعية فــي المجموعات 

وفي المجتمع بشكل عام.

العمل على استدامة واستمرارية العمل التضـــــــــــامني 

الذي تم تنفيذه خالل فترة اإلجازة.

التوعية بيئية للمســــــــــــــتفيدين  حول النباتات واشجار 

الفاكهة والزراعة في االماكن العامة والمســــــــــــاحات 

الخضراء وكيفية الحفاظ عليها .

.1

.2

.3

.4

الفئة املستهدفة: 

عدد املستفيدين

قيمة املنحة

مدة املرشوع

الجهة املانحة



اإلرشاد األكاد�ي والوظيفي
والتدريب املوجه لطالب برنامج بريدج 

الفوج الثا� يف قطاع غزة

15 يونيو 2019م - 15 مارس 2021م 

$ 202,000

طالب الفوج الثاني من برنامج 

بريدج فلسطين

30

الهدف العام للمرشوع

المســـــــــــاهمة في خلق جيل من الطالب بقدرات ممكنة من الناحية 

العلمية، الثقافية، واالجتماعية ومؤهل لتوجيه التغييــــر اإليجابـــــي 

الفلسـطيني وتعزيز فرصهم لاللتحاق بجامعات مرموقة دوليا تعتمد ً

القبول على أساس تنافسي مرتبط بالجدارة.

الفئة املستهدفة: 

عدد املستفيدين

قيمة املنحة

مدة املرشوع

الجهة املانحة

قيد التنفيذ



ENGeeks

19 سبتمبر 2019م - 19 سبتمبر 2020م 

$ 18,555

خريجي كليات الهندسة

50

الهدف العام للمرشوع

تأهيل طلبة المســــــتوى األخير و حديثي التخرج من كلية الهندسة 

وصقل مهاراتهم بهدف تأهيلهم لسوق العمل وريادة األعمال.

الفئة املستهدفة: 

عدد املستفيدين

قيمة املنحة

مدة املرشوع

الجهة املانحة

قيد التنفيذ



مشاريع عام
2019

قطاع اإلغاثة



مرشوع تحس� األمن

الغذا� للعائالت

املحتاجة يف قطاع غزة

5 مايو 2019م - 5 يونيو 2019م 

85,000

العائالت المحتاجة في قطاع غزة

429

شيكل

الهدف العام للمرشوع

المســـاهمة في تخفيف معاناة األسر المحتاجة وتحســـين األمن الغذائي لهم 

من خالل توزيع قسائم شرائية بقيمة ٢٠٠ شيكل لمرة واحدة لكل عائلة.

مخرجات املرشوع

تم تحســـين األمن الغذائي لعدد 429 عائلة من العائالت 

المحتاجة والفقيرة في قطاع غزة.

تم المســـاهمة في تخفيف األعباء االقتصــــادية لعدد 

429 عائلة من العائالت الفقيرة في قطاع غزة.

.1

.2

الفئة املستهدفة: 

عدد املستفيدين

قيمة املنحة

مدة املرشوع

الجهة املانحة



مرشوع املساعدات

الطارئة لطالب مدارس

قطاع غزة

1 يوليو 2019م - 31 ديسمبر 2019م 

$ ٥,٦٨١.٨١

أطفال العائالت المحتاجة في قطاع غزة

طفل200

الهدف العام للمرشوع

المســـاهمة في تحســــين الوضع التعليمي ألطفال العائالت 

المحتاجة من خالل تزويدهم بالزي المدرســـي والقرطاســــية 

والكتب الالزمة.

مخرجات املرشوع

المســـــاهمة في استمرار عدد 200 طفل في 

تعليمهم المدرســـــــــــــــــــــي من خالل توفير 

مستلزماتهم من قرطاسية وزي.

الفئة املستهدفة: 

عدد املستفيدين

قيمة املنحة

مدة املرشوع

الجهة املانحة



أبرز الفعاليات

واألنشطة: 

ورشات التوعية البيئية لطالب مدرسة

املتميزون الحديثة 

١٨ فبراير ٢٠١٩م - ١٥ مارس ٢٠١٩م  تاريخ التنفيذ

نبذة عن الفعالية

هدفت الفعالية إلى تطوير وتنمية قدرات ومعارف طالب المدرسة 

من الصف الرابع حتى السـادي اإلبتدائي في مجاالت البيئة والتغير 

المناخي والنفايات الصـــــــــلبة وتعزيز سلوكياتهم البيئية اإليجابية 

بهدف اعدادهم قادة بيئيين مستقبلين.

مخرجات الفعالية

تم تنمية قدرات ومعارف عدد 90 طالب من لصــــــــف الرابع حتى 

الســادس اإلبتدائي في مجاالت البيئة واعدادهم ليصــبحوا قادة 

بيئيين مستقبليين.

تم تنفيذ عدد 24 ساعة تدريبية بواقع 3 مرات أسبوعيا ولمدة ً

شهر كامل.

.1

.2



مبادرة األعالف الخرضاء

١٧ سبتمبر ٢٠١٩م تاريخ التنفيذ

نبذة عن الفعالية

المبادرة عبارة عن برنامج تدريبي متكامل في تربية وتغذية الحيوانات وينقســــــــــــــم الى 

قســــــــــمين: محاضرة نظرية في كيفية تربية وتغذية الحيوانات ، وتدريب عملي في عمل 

خلطة من األعالف الخضراء تساهم في تحسين جودة االنتاج الحيواني وتقلل من استخدام 

األعالف المصنعة مما يحسن من جودة الطعم ويزيد هامش ربح المزارع وزيادة دخله.

مخرجات الفعالية

زيادة جودة اللحم البقري من خالل تخفيض نســـــبة الدهون تحت 

الجلد وزيادة الكتلة العضلية للحيوان.

بناء قدرات ٢٥ مـزارع ومـزارعة فــي معــرفة كيفية تغذية الحيوان 

وإنتاج األعالف الخضراء.

تخفيض تكلفة تغذية األبقار بنســـــــــــــــبة ٦٠%  وبالتالي انخفاض 

تكاليف اإلنتاج وزيادة نسبة ربح المزارع.

تقوية مناعة الحيوان وزيادة مقاومته لألمـــــــــــــــــــــراض من خالل 

الفيتامينات والمضادات الحيوية الموجودة في األعالف الخضراء.

.1

.2

.3

.4

هاكاثون تحدي تطبيقات الفضاء "ناسا"

18-19 أكتوبر 2019م تاريخ التنفيذ

نبذة عن الفعالية

ً تعرض وكالة الفضـاء األمريكية ناسا عددا من التحديات التي تواجه العالم سنويا كاإلحتباس ً

الحراري وارتفاع منســـــوب المياه / تطلب الوكالة من مجتمع العلوم واألعمال في العالم 

عرض حلول ومقترحات مشــــــــــــــــاريع تحاكي هذه التحديات العالمية ، كما تقوم الفرقة 

المنظمة للحدث حول العالم بالتـرتيب للهاكثون ليتم بالتــزامن علــى مدار ثالثة أيام، يقوم 

فيها المشاركون ببلورة أفكارهم وتجهيزها للعرض النهائي.

كرم صـيدم، محمد أبو طبيخ وشـادي أســامة البلعاوي ١٦ عاما، من طالب برنامج ً

بريدج. قاموا بالمشــاركة في تحدي تطبيقات وكالة ناسا وذلك من خالل تطوير 

تطبيق يساهم في التعريف عن تلسكوب سيتم إطالقه في ٢٠٢٠.

حيث حصــــلوا على المركز األول على مســـــتوى الفرق المشـــــاركة في 

فلســـــطين ضمن منافســـــة نوعية تنفذ للمرة األولى في قطاع غزة 

وتضــــــــــــم عدد كبير من المبتكرين والرواد في مجال الفضــــــــــــاء 

والتكنولوجيا على حد السواء،

والـتأهل الى المنافســـة العالمية ضمن ٢٠ فريق من كل أنحاء 

العالم.

مخرجات الفعالية



زيارة مدير عام مؤسسة التعاون

د. تفيدة الجرباوي 

٨ يوليو ٢٠١٩م تاريخ التنفيذ

نبذة عن الفعالية

اســتقبلت جمعية نطوف للبيئة وتنمية المجتمع االثنين 2019/7/8م وفدا يترأســه ُ

د. تفيدة الجرباوي المدير العام لمؤسسة التعاون بحضور كًال من م. حاتم حسـونه 

رئيس مجلس اإلدارة، و م. فادي الهندي مدير مكتب غزة في مؤسســــــــــــــــة 

التعاون، وعدد من أعضاء مجلس اإلدارة والكادر التنفيذي في الجمعية.

وتأتي هذه الزيارة في سياق تواصل مؤسســـة التعاون مع المؤسســــات 

الشـــــــــــــــريكة وذلك الطالع عن كثب على األثر الذي أحدثته جمعية 

نطوف من خالل المشـــــــــــايع التي قامت بتنفيذها، باإلضافة إلى 

مناقشـة حاجات المؤسســة على مختلف األصعدة وذلك لتعزيز 

تميــزها فـــي إنتاج المـــزيد من األفكار اإلبداعية فـــي تنفيذ 

المشـــاريع بما يســـاهم في تصـــميم برامج جديدة تخدم 

كافة الفئات والقطاعات في فلسطين.

زيارة ممثل املكتب امليدا� يف مركز

كارتر ملقر الجمعية

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩م تاريخ التنفيذ

نبذة عن الفعالية

اســــــــــتقبلت جمعية نطوف للبيئة وتنمية المجتمع ممثلة بالمهندس 

حاتم حســــــونه رئيس مجلس اإلدارة والمهندس رامي حســــــين المدير 

التنفيذي في الجمعية اليوم األربعاء ٢٥/٩/٢٠١٩م الســـيد خوسيه 

فيريكات ممثل ومدير الميداني في مركز كارتر.

وتأتي هذه الزيارة بهدف التعرف على أنشـــــــــــطة الجمعية 

وبحث سبل لفتح آفاق تعاون مشــــترك بين المؤسســـــتين، 

وذلك وفقا للرؤية االســـتراتيجية لجمعية نطوف والتي ً

تســعى بشــكل دائم لخدمة المجتمع الفلســطيني 

في مختلف القطاعات.



ـرام أبو طعيمة  م
2 عاما طالبة جامعية تخصـــــص "تعليم أساسي" ً 1

هي إحدى المســـتفيدات من مشــــروع تحســــين 

الوضع االقتصــــــادي أليتام عدوان 2014 على غزة 

وعائالتهم-السنة الرابعة 

برنامج وجد لم يضـــــــــــعنا فقط على أول الطريق بل رسم لنا تفاصيل 

الطــــــــــريق وكيف نبدأ وكيف نكمل بكل نجاح، أعطونا من التدريبات ما 

يكفينا لصقل مهاراتنا المختلفة، ثم منحونا فرصة لالندماج في سوق العمل 

من خالل فرصة التدريب على رأس العمل أو المشـاريع، إلى جانب حصــولي على 

فرصة عمل في تخصــــصـــــي كمعلمة تعليم أساسي، شاركت مؤخرا في مخيم ً

تعلمت من خالله كيفية تصــــــــميم نموذج عمل لفكرة مشـــــــــروعي، وتعاونت أنا 

وزمالئي وتبادلنا األفكار معا الى جانب المدربين، حيث ساعدونا في وضع فكرة مناسـبة ً

لمـشـروع مناسب بتفاصيل واضحة ودقيقة مع شرح تفاصيل خطة المشروع كاملة

اقتباسات:
20 عاما خريج جامعي تخصــــــــــــــص "تمريض" هو أحد ً

المســتفيدين من مشـــروع تحســـين الوضع االقتصـــادي 

أليتام عدوان 2014 على غزة وعائالتهم-السنة الرابعة 

بدأت حياتي العلمية والعملية حين تخـرجت من كلية األزهـر 

تخصـــــص دبلوم تمريض وبعدها تقدمت المتحان مزاولة مهنة 

والحمد هللا نجحت فـــــي االمتحان بتقديــــــر جيد جدا، واآلن أنا أكمل ً

دراستي للحصـــول على درجة البكالوريوس في التمريض، ويســـاعدني 

برنامج وجد في تغطية رسوم دراستي. خالل الســــنوات الماضية حصـــــلت 

خالل البــــرنامج علــــى دورات تدريبية فـــــي مجاالت مختلفة من ادارة الوقت 

والمهارات الوظيفية وادارة المشـــــاريع الصـــــغيرة باإلضافة لمبادرات مجتمعية 

ساعدتني في مجال تخصـــــــصــــــــي، وعززت لدي فكرة العمل بروح الفريق، وبعد 

حصــولي على درجة الدبلوم مباشرة حصـــلت على فرصة تدريب على رأس العمل وأنا اآلن أعمل في 

مســــــتشــــــفى الشـــــــفاء بغزة، وسعيد جدا لوجود أناس رائعين في حياتي كانوا معي منذ بداية ً

مشواري العلمي وال زالوا يدعمونني في مجالي العملي 

عــمـــر الهـبيـــل 
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رخصة التعلم والعبور لرب األمان 

محمد عابدين 



بهذه الكلمات عبرت أ.عبير صالحة مديرة روضة الشــــــــاطئ ب عن ما 

أحدثه المشــروع من تغيير على الروضة قائلة:" كنا نعاني من وجود 

مســــاحات كبيرة من الرمل وهذا يؤثر سلبا على حيث ال يســــتطيعوا ً

الحفاظ على نظافتهم باإلضــــافة إلى تعرضــــهم للتلوث، كما كان 

سور الروضة الشــــــــــــمالي منخفض مما أفقدنا األمان في الروضة، 

باإلضافة إلى أن الشـكل العام للروضة كان سيء للغاية حيث لم يكن 

فيها عدد ألعاب كافية ألعداد األطفال ولم يكن في الساحة مقاعد 

ال لألطفال وال للمدرسات ولم تكن ساحة الروضة مهيأة ألي نشــــــاط 

سواء على صعيد اللعب أو حتى تناول الطعام".

وأضافت:" عدم توفر ساحة لعب آمنة ومناسبة لألطفال أثر وبشـــكل كبير عل سلوكهم اتجاه بعضـــهم البعض 

حيث كانوا يفرغون طاقتهم المكبوتة بضرب بعضهم وإلحاق الضرر بأثاث ومزروعات الروضة."

وأشارت صالحة إلى ازدياد إقبال األهالي على تسـجيل أطفالهم بعد تنفيذ مشــروع تطوير وتأهيل ساحات لعب 

آمنة لرياض األطفال في الروضة مقارنة باألعوام السابقة، وقالت:" ارتفع لدينا عدد المسـجلين من األطفال في 

الروضة في هذا العام إلى ١٢٧ طفل مقارنة بالســـــــنة الماضية حيث كان عددهم ٧٠طفل"، مضـــــــيفة:" انبهر 

األطفال بالشـكل الجديد للروضة مما زاد من حبهم وارتباطهم بها خصــوصا وأن األلعاب التي تم تركيبها تســاعد ً

ً كثيرا على تنمية وتقوية عضالت األطفال وهذا مهم جدا لنموهم الجسدي والعقلي".ً

واستكملت صالحة:" أصبح للمعلمات مكان مخصـص يجمعهم كأسرة وفريق واحد مما يتيح لهم إعداد المهام 

الموكلة لهم ومراقبة األطفال في ساحة اللعب".

ومما هو جدير بالذكر أن مشـــــــروع تطوير وتأهيل ساحات لعب آمنة لرياض األطفال في قطاع غزة الذي تنفذه 

جمعية نطوف للبيئة وتنمية المجتمع في خمس رياض أطفال موزعة على كافة مناطق قطاع غزة بإشــــراف 

مؤسسة التعاون، يهدف إلى المسـاهمة في نشـر الوعي بالقضـايا البيئية وتعزيز السـلوكيات البيئية اإليجابية 

في مجاالت التوعية والتثقيف والتعليم البيئي والصـــــحي لفئة األطفال وأسرهم من أجل المســـــاهمة في 

التخفيف من المشاكل البيئية.

ونوهت إلى أن المشروع لم يقتصر فقط على تغيير الشكل العام للروضة بل امتد إلى تغيير وتشـكيل مفاهيم 

بيئية وصــحية ســليمة لألطفال وأمهاتهم من خالل الورشــات التثقيفية التي اســتفادوا منها خالل مدة تنفيذ 

المشروع.

مرشوع تطوير وتأهيل ساحات

لعب آمنة لرياض األطفال نقل

الروضة من الصفر إىل القمة

عبيــر صالحــة

 مديرة روضة الشاطئ ب



شــادي أبو دقة ٢١ عام، خريج دبلوم أكاديمي في هندســة 

الديكور من الكلية الجامعية للعلوم التطـبـيقـية، يعـيش مع 

أســــــــــــرته المكونة من ٥ أفراد في مدينة خانيونس جنوب 

قطاع غزة.

هكذا بدأ شادي حديثه قائًال:" تعلمت الكثير خالل رحلتي مع برنامج وجد من خالل تدريبات إدارة المشـــــــــــــاريع 

الصـــــــــــغيرة والمبادرات  المجتمعية ، والبرمجة والعمل عن بعد حيث التي ساعدت  هذه التدريبات على صقل 

مهاراتي الشــخصــية بشــكل كبير، كما أن مشـــاركتي في أيام التعايش والمجاورة فتحت لي آفاق ال محدودة 

للتعلم والتفكير اإلبداعي، باإلضافة إلى بناء وتعزيز قدراتي المهنية والشــــخصـــــية من خالل البرامج التدريبية 

المتنوعة التي عززت عندي مفاهيم مهمة للنجاح ومنها: القيادة، والتعاون، العمل المشــــــترك، والعمل بروح 

الفريق، والتخطيط، والتفكير الناقد وغيرها من المفاهيم المهمة".

برنامج وجد ..

نقطة البداية للشباب أيتام

عدوان

شادي أبو دقة 

2019

أحب الهندســـــــة وأبدع برســــــــم الخطوط 

واللوائح الهندسية،أتصـــــــــــــــفح المواقع 

المختلفة ألتعلم الكثير من هذه الفنون ..

التشغيل املؤقت

حيث تم إنشــاء مزرعة دجاج الحم على مســاحة ٢٠٠ متر له في مدينة خانيونس، وذلك ضمن مشــروع تحســين 

الوضع االقتصادي أليتام عدوان٢٠١٤ وعائالتهم_ السنة الرابعة، بدعم من صندوق قطر للتنمية وبنك فلسطين 

وإشراف مؤسسة التعاون، وبتنفيذ جمعية نطوف للبيئة وتنمية المجتمع.

وأضاف:" حصولي على فرصة التشغيل ساعدتني كثيرا في تحسين وضعي االقتصادي وتأمين التزامات الحياة ُ

اليومية لي ولعائلتي، كما ساعدتني على تعزيز عالقاتي المجتمعية بشكل كبير".

شادي هو أحد المســتفيدين من بند التشــغيل المؤقت والمشــاريع الصـــغيرة المدرة للدخل وذلك ضمن برنامج 

وجد.



محمد هو أحد المســــتفيدين منمشــــروع تحســـــين الوضع 

االقتصـادي أليتام عدوان ٢٠١٤ على غزة وعائالتهم- الســنة 

الرابعة، بدعم من صندوق قطر للتنمية وبنك فلســــــــــــــطين 

وإشراف مؤسســــــة التعاون، وبتنفيذ جمعية نطوف للبيئة 

وتنمية المجتمع/ضمن برنامج وجد 

محمد عابدين البالغ من العمــر ٢١ عام، خــريج دبلوم مهنــي 

من الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، يعيش مع أســـــــرته 

المكونة من ٨ أفراد في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

يقول محمد:" كنت أعاني من الخجل والقلق كثيرا وهذا الشــــــيء كان يســــــبب لي بعض المعيقات من ناحية ً

التعلم واالســــــــــتفادة من تجارب الغير، لكن بعد التحاقي ببرنامج وجد فتح لي آفاق عديدة من خالل التدريبات 

المختلفة التي تلقيتها في مجال اإلدارة والتعاون واالتصـال والتواصل، هذه الفرصة اتاحت لي أيضــا المشــاركة ً

في االنشــطة الالمنهجية "التعايش والمجاورة".وساهمت أيضــا بشـــكل كبير على كســـر حاجز الخجل لديواألن ً

أصبحت إنسان اجتماعي بشكل كبير، وأمتلك قدرة كبيرة على التحدث واالتصال والتعاون".

برنامج وجد ..

رخصة التعلم والعبور

لرب األمان 

التشغيل املؤقتمحمد عابدين 

يتابع عابدين: " بعد االنتهاء من دراسة الدبلوم المهنيتخصص "خاليا شمسية"، أتاح لي برنامج وجد فرصة تدريب 

على رأس العمل كانت مدته ٦ أشهر، بالنســــــــــــبة لي كانت فرصة ثمينة لزيادة خبرتي في المجال وكي أتقن 

وأتعلم صيانة وتركيب الخاليا شمسية، وبالفعل خرجت من العمل بكفاءة عالية".

محمد هو أحد المستفيدين من بند المشاريع الصغيرة المدرة للدخل ضمن برنامج وجد

صقل املهارات والتعلم

االستقاللية يف العمل 

فبعد االنتهاء من فرصة التشــغيل، تقدمت في طلب إلنشــاء مشــروع صغير مدر للدخل وبالفعل كنت من ضمن 

المستفيدين لهذا المشروع وأنشأت محل "بيع وتركيب خاليا شمسية" وبفضل من اهللا عمل المحل بشـكل جيد، 

حيث قمت بتركيب ١٨ خلية شمسية لعدد من المنازل وبيع العدد من القطع الكهربائية، هذا المشروع قد حسـن 

من وضعي االقتصـــــــادي بشـــــــكل كبير، كوني المعيل الوحيد لألسرة، وأنا األن أعمل باستقاللية تامة وأجلب 

مصروف عائلتي بجهدي وتعبي، فشكرا لوجد لمساعدتهلوصولنا لما نحن عليه اآلن.
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