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  التقرير اإلداري

  -:مقدمة** 
  

ة     ة بكاف روف المحيط م الظ زة      رغ اع غ ي قط ة ف صادية واالجتماعي سياسية واالقت داتها ال تعقي

ة   مقر   على   اآلثمةاالعتداءات   وخاصة، رة      الجمعي ام في الم ذا الع ي له ر    األول داخل المق ر م  تفجي

سيرة   الوطني عملنا إضعافبهدف   الجمعية   أجهزةوالثانية في سرقة      من اجل   التحدي  ولوقف م

ة       ا الحبيب     التي تخدم و    تطوير الحياة االجتماعية والثقافي رغم آل     طنن ذه ،وب ا  آال التحديات    ه  أنن

ة ت الجمعي ة وحاول ة والثقافي ة واالجتماعي ا التنموي ديم برامجن ل بتق ال آل ا ب تمرار عملن  االس

ذا        المجتمعية ،حيث    رؤيتها ورسالتها    إلىبأنشطتها المختلفة باالستناد     ة خالل ه ز أداء الجمعي تمي

ة  ه نوعي ام بحدوث نقل ن الع صميم م عخالل ت رامج أرب ية ب ق أساس داف لتحقي م أه ة وه  الجمعي

درات         اء الق ة وبن امج تنمي ل الرياضي و برن دريب والتأهي امج الت ي و برن داع الفن امج اإلب برن

  .وبرنامج الخدمة االجتماعية

تهدف   تم تنفيذ العديد م  حيث   شطة التي اس ال     تن المشاريع واألن ع واألطف شباب والطالئ  واألسر ال

ر  رة فقيال ام عب ذا الع عله رامج أرب ية ب ع    أساس اق م تح آف م ف ضا ت شرية وأي وادر الب ة الك وتنمي

ا  ع جمعيتن اون م ة للتع ة وداعم داد مؤسسات محلي ق  وإع ي نحق شاريع لك ن الم د م دافنا العدي  أه

تقاللية في العمل      يدائما الن   الذي نسعى    وتوسيع نشاطنا    عملنالتطوير  ووتطلعاتنا   اك اس كون هن

دم  سياسي  الوع زب ال از أوتح ي االنحي صيل أي إل ا  ف ريس وإنم ا تك يعملن ع  ف ة المجتم  خدم

واطن  سخير والم ة و  وت ة فاعل اء جمعي ا لبن اءة إمكانياتن ي معط ساعد وتنم ع  ت راد المجتم  أف

  .الفلسطيني

 برامج أربع  من خالللهذا العام والمشاريع التي قامت بها الجمعية األنشطةيتم استعراض 

يقدم هذا التقرير بشكل دوري في آل عام ليتناول جميع االنجازات التي قامت  ، حيث أساسية

م والهدف من ذلك اطالع مديرية الداخلية وجهات ٢٠٠٧عام ويغطي هذا التقرير بها الجمعية 

 وأعضاء الجمعية العمومية المسجلين لدي الجمعية علي انجازاتها وأنشطتها وفيما االختصاص

 .ت واألنشطةيلي عرض لهذه االنجازا
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  :برنامج اإلبداع الفني: أوال 

ور شعبي                  يهدف هذا البرنامج الى     تدريب وتطوير العمل الفني من مسرح وموسيقي وفلكل

  .المشاريعوفن تشكيلي وأشغال يدوية ضمن مجموعة من األنشطة و

  :انجازات البرنامج
سطيني   - راث الفل اء الت ي إلحي ادر فن دريب آ شروع ت تكمال م رس  (   اس ت الع اوبري

  )الفلسطيني 
   )٢٠٠٧ /١٥/٤ وحتى  ١/١١/٢٠٠٦من ( فترة المشروع 

شبابية                  ادرات ال امج دعم المب هذا المشروع بدعم من جمعية الثقافة والفكر الحر ضمن برن

ة     دريب مجموعة     " Ford Foundation"الممول من المؤسسة األمريكي ا  بت حيث قمن

إلبداع بإحياء التراث الفلسطيني من خالل  الرقصات         من الشباب والطالئع علي مهارات ا     

م الفلكلورية واألغاني التراثية القديمة والمسرح          ة           وت داد مجموعة من األغاني التراثي  إع

رس    وم الع ردد ي ت ت ي آان سطيني والت سطيني  الفل شاب الفل الح وال ة للف صص القديم  الق

اد  يني   اوبريت العرس الفلسط   ، وتم إنتاج  الرقصات الفلكلورية   و الذي تم عرضة بقاعة رش

  .مراتت  علي تلفزيون فلسطين الفضائية لعد وعرض٢١/٣/٢٠٠٧لثقافي بتاريخ الشوا ا

  

 .مشروع األنشطة الصيفية لألطفال -
   )٣٠/٨/٢٠٠٧ وحتى ١٥/٦/٢٠٠٧من ( فترة المشروع 

ة الغوث ا             ة  تم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع معهد آنعان النمائي وبتمويل من وآال لدولي

ن    ن س ال م شروع األطف تهدف الم ى ٦اس ددهم  ١٧ وحت نة وع دار  ٣٥٠ س ي م ل عل طف

ة  شطة الثقافي ارة عن مجموعة من األن صيفية فالمشروع هو عب ة ال شهرين خالل العطل

ذها             األطفالوالترفيهية التي تنمي قدرات      م تنفي شطة ت م ،واألن راغ له  والستغالل أوقات الف

ن ون م ة وتتك ر الجمعي ل مق ة  داخ غال اليدوي شكيلي واألش ن الت شعبي والف ور ال الفلكل

  .والطائرات الورقية و الغناء والموسيقي
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 .مخيم طالئع الفرسان النموذجي -
   )٣٠/٨/٢٠٠٧ وحتى ١٨/٨/٢٠٠٧من ( فترة المشروع 

جل مخيمات صيفية تم تنفيذ مخيم للطالئع على احد شواطئ            بدعم من جمعيات أهلية من ا     

د    شارآة    أسبوعين ة  بحر غزة لم ة            ١١٢ بم ي تنمي م العمل عل ع وت داعاتهم  طلي غ   إب  والتفري

ن         النفسي والترفية  شعبية والف شكيلي     من خالل المسرح والموسيقي والدبكة ال شطة  الت  واألن

  .الرياضية

  

 .أمسية الفرسان الرمضانية -
   )٢٨/٩/٢٠٠٧بتاريخ ( فترة النشاط 

سماك خالل أ  م ال سية بمطع ذه األم ذ ه م تنفي ارك بحضور  ت ضان المب هر رم ام ش  ٣٥٠ي

ة ل   ر الجمعي ضاء واس ن أع وض    شخص م راث للنه ن والت ة والف ن الترفي واء م ق أج خل

افي  ستوي الثق سطيني   بالم رس الفل ت الع ذ اوبري ي تنفي ارآت ف ي ش ريم األعضاء الت وتك

  .عروض دبكة وعروض مسرحية ومسابقاتفقرات غنائية ولل األمسية وتخ
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  :برنامج التدريب والتأهيل الرياضي: ثانيًا 
نس   ائرة والت سلة والط د وال دم والي رة الق ع األلعاب الرياضية من آ امج بجمي ذا البرن تم ه يه

ي األلعاب                       ع وشباب عل ال وطالئ دريب أطف تم ت سباحة، حيث ي وي وال والكراتية والعاب الق

ويتهم      ية وتق واهبهم الرياض دراتهم وم ة ق ية لتنمي رفين   الرياض ين محت صبحوا العب ى ي حت

  . بالرياضة الفلسطينيةةعناصر مهمويكونوا 

  -: البرنامجإجازات
دم التي شملت ثالث                         رة الق ى تأسيس مجموعات لك ة عل ة عملت الجمعي منذ سنتان متتالي

ع         شباب والطالئ ال فرق من ال دم وأقيم        . واألطف رة الق ة لك رق الثالث م التواصل مع الف  تت

ة            ونظمت التدريبات الالزمة    ة والودي ات المنظم ى    البطوالت والمشارآات في المباري عل

دارس                دم وملعب األزهر والم رة الق ام     مالعب متعددة منها صالة سعد صايل لك خالل الع

  -:موضحة آالتالي 
  
  -:فريق الشباب -١

  عضو ) ١٨ (عدد أعضاء الفريق . 

  .ساعة  ١٥٨     ما يعادل  ٧٩/   عدد التدريبات واللقاءات . 

   ١٧/  عدد المشارآات والبطوالت . 

  

  -: الطالئعفريق -٢
  عضو ) ٢٤ (عدد أعضاء الفريق . 

  .ساعة ١٦٠     ما يعادل  ٨٣/    عدد التدريبات واللقاءات . 

   ٨/  عدد المشارآات والبطوالت . 

  

  -: البراعمفريق -٣
  عضو)  ٣٣( عدد أعضاء الفريق . 

  . ساعة ١٧٦      ما يعادل  ٨٨/   عدد التدريبات واللقاءات . 

   ١٢/  عدد المشارآات والبطوالت . 
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  .برنامج تنمية وبناء القدرات: ثالثًا 
ة              ة والحياتي واحي العلمي شباب من الن ع وال يهدف هذا البرنامج إلي تنمية وبناء قدرات الطالئ

تعزيز من خالل مشاريع وأنشطة متنوعة ودورات وورش عمل ومؤتمرات ولقاءات وأيضا            

  .المشارآة في الحياة السياسية واالجتماعية

  -:انجازات البرنامج
  دورة إدارة اإلبداع والخطط الخالقة للشباب-

    )١٢/٤/٢٠٠٧ وحتى تاريخ ٧/٤/٢٠٠٧من تاريخ  ( الدورةفترة 

    ساعة١٨ما يعادل  )    ٦(   عدد أيام الدورة )٢٣(عدد المشارآين 

اجح واألخذ                تهدف الدورة إلي تعليم الشباب     أثير الن ى الت درة عل ة والق  طرق اإلدارة الفاعل

  .بزمام األمور إلى المراتب األعلى واألفضل
  

  دورة حول العمل التطوعي وأهميته بالمجتمع -
   ) ٢١/٦/٢٠٠٧ وحتى تاريخ ١٦/٦/٢٠٠٧من تاريخ ( فترة الدورة 

    ساعة١٨ما يعادل )    ٦(عدد أيام الدورة )   ١٨(عدد المشارآين 

ار                  تهدف الدورة إلي تعريف الشباب بأهمية العمل التطوعي وما هو التطوع وفصائل وآث

  .التطوع وآيف أتطوع لخدمة مجتمعي
  

   وتطوير الذات دورة حول طرق إدارة الوقت-
  )  ١٩/٧/٢٠٠٧  وحتى تاريخ١٤/٧/٢٠٠٧من تاريخ ( فترة الدورة 

    ساعة٢٤ادل ما يع)    ٦(عدد أيام الدورة )   ١٢(عدد المشارآين 

شباب حول طرق        إلي الدورة   تهدف اليب  تعريف ال تثمار الوقت   وأس اء    اس ه في بن  وأهميت

ذات                الشخصية السوية  ز الشخصي ، إدارة ال  ، مواضيع الدورة إدارة الذات والوقت ،التمي

  .من خالل الرؤية والرسالة ، إدارة اإلبداع واالبتكار
  

  دورة اإلدارة والقيادة  -
  )  ٢٠/٩/٢٠٠٧ وحتى تاريخ ١٥/٩/٢٠٠٧من تاريخ ( فترة الدورة 

   ساعة١٨ما يعادل )    ٦(عدد أيام الدورة )   ٢٢(عدد المشارآين 

ة       ادة الحديث س القي دورة أس ملت ال ي  (ش ارات أساس سير   ) مه ارات التي ادة و مه ، القي

ادة واإلدارة اإلستراتيجية ،     )مهارات متقدمة ( ادة و  ،القي ارات  قي  األساسية   إدارة التغيير،المه

  .إلدارة االجتماعات ،مهارات االتصال وحل المشكالت ،استراتيجيات التفاوض الفعال
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  .برنامج الخدمة االجتماعية: رابعًا 
سطينية، حيث يهدف                     دعم صمود األسرة الفل سطيني وي برنامج اجتماعي يخدم المجتمع الفل

ضا  هذا البرنامج إلي مساعدة األسر المستورة من خالل تقديم الم       ساعدات العينية والنقدية وأي

ة       رى ، وإقام شهداء واألس ر ال ع اس ة م ة العالق ي تقوي سعي إل ا وي ساعدة المرضي ، آم م

ارة                       دم وزي رع بال ة حمالت التب ة وإقام اآن العام شجير األم ة وت اإلعمال التطوعية من نظاف

  .فة المناسباتالمسنين واأليتام ومشارآة أعضاء وأصدقاء الجمعية في آا

  

  :جازات البرنامجان
  الفقيرةلألسر غذائية مساعداتتوزيع  -

   )٥/٥/٢٠٠٧بتاريخ ( فترة النشاط 

 محافظة في هوالمحتاج جمعية بتوزيع مساعدات على عدد من األسر الفقيرةالشرعت 

 ١٠٠ استفاد منها حيثود غذائية ، وذلك بدعم من محافظة غزة غزة، على شكل طر

 .حدة لمرة واأسرة من األسر الفقيرة
  

  . جماعيإفطار عمل -
   )٣/١٠/٢٠٠٧بتاريخ ( فترة النشاط 

 بالتعاون مع جمعية شاب  ١٠٠ـ جماعي خالل شهر رمضان لإفطارنظمت الجمعية 

دورهم ور الشباب مع بعضهم البعض وتفعيل لمساهمة في تعزيز دالفالح الخيرية وذلك ل

   .بالجمعية

  

  

  واهللا ولي التوفيق،،،
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  ماليالتقرير ال
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