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من حنن:
نحن م�ؤ�س�سة �أهلية ريادية ال تهدف �إىل الربح وتعمل يف جمال التنمية الريفية وحماية البيئة
وحت�سني �أو�ضاع املر�أة ،وتقدم الإر�شاد والتوعية والدعم واخلدمات واال�ست�شارات املتميزة للفرد
والتجمعات وامل�ؤ�س�سات العاملة يف ذات املجال ،معتمدين على امل�شاركة الفاعلة العري�ضة للفئات
امل�ستفيدة وتنمية وتطوير كفاءات اخلرباء والعاملني يف امل�ؤ�س�سة يف �سبيل تنمية جمتمع فل�سطيني
مدين دميقراطي.

اهلدف العام:
«امل�ساهمة يف التنمية الريفية املتكاملة وامل�ستدامة».

سياسة اجلودة:
«نحن نفعل ما نقول ونت�أكد من جودة ما فعلناه»
تعرف �سيا�سة اجلودة يف جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) على �أنها مت�سك الإدارة
والعاملني بتقدمي خدمات تنموية مميزة فنيا (مهنيا ومنهجي ًا) ،تنبع من احتياجات وتوقعات
الفئات الريفية املهم�شة ب�أبعادها املعي�شية والإن�سانية والبيئية مبا يتنا�سب واال�ستخدام الأمثل
للموارد املتاحة .ت�سعى اجلمعية لتقدمي خدماتها من خالل نظام �إداري دائم التطور ،عرب �إعطاء
الأهمية للكادر واحلفاظ على الروح التطوعية بروح الفريق.
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رسالة جملس اإلدارة
انطلقت الإغاثة الزراعية نحو العام  2009وكغريها من امل�ؤ�س�سات ،مثقلة ب�شبح احلرب التي طالت
�أهلنا يف قطاع غزة ،وكان �أن نتج عنها ا�ست�شهاد ما يزيد على ( )1.400مواطن ،و�إ�صابة ما يزيد
على ( )4.000مواطن بجروح خمتلفة �أدت �إىل ارتفاع ن�سبة الإعاقات يف �أو�ساط �أبناء �شعبنا يف
القطاع� .إ�ضافة �إىل تدمري �أكرث من ( )20.000منزل ت�أوي ما يزيد على ( )100.000مواطن وتدمري
�أكرث من ( )700من�ش�أة اقت�صادية بني دمار كلي وجزئي.
ولعل القطاع الزراعي كان الأكرث ت�ضرر ًا ،حيث فاقت خ�سائره املئتي مليون دوالر يف غزه ،يف
املقابل وعلى اجلهة الأخرى من الوطن ،كان اال�ستيطان واجلدار والتهويد املخاطر الأكرث تهديد ًا
مل�شروعنا الوطني يف املجال اال�سرتاتيجي ،فيما متزق احلواجز ونقاط التفتي�ش ما تبقى من هذا
الوطن ،الأمر الذي يلقي بظالله على املناحي املختلفة حلياة املواطنني ،ويزيد من �صعوبة ومرارة
احلياة يف م�ستوياتها كافة.
رافق ذلك كله ،ا�ستمرار حالة االنق�سام بني جناحي الوطن ،وت�أثريات هذه احلالة على امل�شروع
الوطني ،بالرغم من انخفا�ض حدة الت�صريحات الإعالمية بني اجلانبني ،وتبلور �أ�س�س للم�صاحلة
التي ن�أمل �أن ترى النور يف العام .2010
وعلى ال�صعيد االقت�صادي وبالرغم من التح�سن الذي طر�أ يف ال�ضفة الغربية ،حيث �سجل
االقت�صاد الفل�سطيني منو ًا ملحوظ ًا يف العام  2009جاوز �ألـ � ،%5إال �أن ا�ستمرار الإغالق يف القطاع
�أدى �إىل تراجع الو�ضع االقت�صادي يف غزة ،مما فاقم البطالة والفقر ،الأمر الذي �أثر على الأداء
العام لالقت�صاد الوطني .وهذا بالت�أكيد زاد من ال�ضغط على �شبكة اخلدمات االجتماعية ،و�أ�ضعف
من �شبكة الأمان االجتماعي ،لت�ستفحل الظواهر االجتماعية ال�سلبية ،بالرغم من التح�سن الذي
طر�أ على املنظومة الأمنية على امل�ستوى الداخلي وبخا�صة يف ال�ضفة.
بال �شك ،ف�إن حتديات من هذا النوع تفر�ض على امل�ؤ�س�سات يف القطاعات املختلفة تفاع ًال من
نوع خا�ص ،وذلك من �أجل التقليل من حدة ت�أثري هذه التحديات على مقومات �صمود املواطنني
يف وجه هذه الهجمة الظاملة .من هنا ،وا�ستناد ًا �إىل الإرث الكبري الذي تزخر به جتربة الإغاثة
الزراعية يف التعاطي مع الأزمات املختلفة ،فقد كانت �سباقة يف التخفيف من وط�أة احلرب
الغا�شمة على القطاع ،يف الوقت الذي واجه الآخرين م�شكالت يف ت�أمني ذلك .وا�ستطاعت الإغاثة
الزراعية وبجهود ذاتية مع جمموعة من امل�ؤ�س�سات ،من جمع ما يزيد على ( )500طن من الأغذية
واملالب�س واالحتياجات ال�شخ�صية ،ون�سقت لها ونقلتها �إىل قطاع غزة لت�ساهم يف التخفيف من
وط�أة احلرب.
كما وقادت الإغاثة الزراعية بعد توقف العدوان على غزة جهد ًا م�ؤ�س�سي ًا حل�صر االحتياجات
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والأ�ضرار التي حلت بالقطاع الزراعي ،الأمر الذي �سهل مهمة احلكومة يف التوقيع مع برنامج الأمم
املتحدة على �أكرب اتفاقية لت�أهيل القطاع الزراعي يف غزة .وبالتوازي ،قادت الإغاثة الزراعية ووجهت
خمتلف م�صادرها نحو تعزيز �صمود املواطنني يف ال�ضفة وبخا�صة املناطق املت�ضررة من اجلدار
واال�ستيطان ،كما وا�ستمرت يف جهودها الرامية �إىل تعظيم عوائد القطاع الزراعي عرب حت�سني
الإنتاجية واجلودة.
وعلى امل�ستوى امل�ؤ�س�سي� ،أ�سهمت الإغاثة الزراعية وب�إيجابية يف بناء اخلطة الوطنية للقطاع الزراعي،
مر�سخة بذلك قناعاتها ب�أهمية التن�سيق والتفاعل .كما و�أ�سهمت ب�شكل �إيجابي وفاعل يف �صياغة
مذكرة التفاهم بني القطاع العام والأهلي يف املجال الزراعي ،وا�ستمرت الإغاثة الزراعية يف جهودها
يف دعم املبادرة الزراعية املتعلقة ب�صندوق الكوارث الطبيعية .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،حافظت الإغاثة
الزراعية على جممل عالقاتها مع خمتلف امل�ؤ�س�سات والقوى والفعاليات على قاعدة ال�شراكة الهادفة
�إىل تعزيز مقومات م�شروعنا الوطني.
وعلى امل�ستوى الداخلي ،حافظت الإغاثة الزراعية على جاهزيتها وقدراتها ،وعززت من قدرات
فروعها ويف مقدمتها فرع غزة الذي �أتيحت له فر�ص النمو املدرو�س ،من �أجل الوفاء مبتطلبات
املرحلة ،وكان ذلك عرب هيكلية مرنة �أجابت على ا�ستحقاقات املرحلة ،و�أف�سحت يف املجال �أمام
الإبداع واملبادرة وخا�صة يف جمال ت�شكيل التحالفات وقيادتها.

تقرير الأداء ملرجعيات امل�ؤ�س�سة

ا�ستمرت مرجعيات الإغاثة الزراعية يف العام  2009بالعمل على حت�سني قدرات امل�ؤ�س�سة ،وح�ضورها
وم�ساهمتها يف الق�ضايا املختلفة ،فقد عقدت الهيئة العامة اجتماع ًا واحد ًا فقط خالل العام ،2009
و�أجنزت فيه املهمات املختلفة املفو�ضة لها ح�سب النظام الأ�سا�سي وذلك على النحو الآتي:
1.1امل�صادقة على التقرير ال�سنوي املايل والإداري.
2.2امل�صادقة على تقرير الع�ضوية.
3.3امل�صادقة على تقرير وتو�صيات جلنة الرقابة.
4.4امل�صادقة على تو�صيات جمل�س الإدارة بخ�صو�ص مدققي احل�سابات.
5.5انتخاب جمل�س �إدارة جديد فيما �أجنز جمل�س الإدارة القدمي واجلديد املهمات الآتية:
مراجعة و�إقرار اخلطة واملوازنة للعام  ،2009والتو�صية بذلك �إىل الهيئة العامة.
مراجعة و�إقرار التقارير ال�سنوية عن الأداء املايل والإداري للعام .2008
�إقرار جملة من املقرتحات املتعلقة بال�سيا�سات التمويلية.
�إقرار اال�ستمرار يف الت�سهيالت البنكية.
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الفصل األول :الوضع الفلسطيين العام
� 1-1إطاللة على الو�ضع للعام 2009
حفل امل�شهد الفل�سطيني للعام  ،2009بجملة من التفاعالت عك�ست نف�سها على الواقع الفل�سطيني
داخلي ًا وخارجي ًا .فمع ا�ستمرار االنق�سام� ،أتى العدوان على قطاع غزة ليطيح ب�آخر مقومات �صمود
�أهلنا يف القطاع ،وا�ستمرت مع العدوان حالة الإغالق التام للقطاع ،رغم كل اجلهود املبذولة
ورغم ارتفاع الأ�صوات املنددة بهذا الإغالق .ويف ال�ضفة الغربية ت�ستمر �أعمال اال�ستيطان وبناء
اجلدار وق�ضم الأرا�ضي وتهويد القد�س.
ورغم التغيريات التي �شهدتها ال�ساحة الإ�سرائيلية عقب العدوان بت�شكيل حكومة جديدة ،ورغم
الزيارة التاريخية والت�صريحات املبا�شرة لرئي�س �أكرب قوة يف العامل يف جامعة القاهرة حول
اال�ستيطان ،وت�أثريه املبا�شر على عملية ال�سالم ،ورغم ت�شكيل حكومة فل�سطينية جديدة يف
ال�ضفة ،و�إدخال تعديالت على احلكومة املقالة يف قطاع غزة ،ف�إن جملة هذه املتغريات مل ت�سهم
يف دفع الأمور باالجتاه ال�صحيح ،وغرق ال�شارع الفل�سطيني يف اجلدل حول ال�شرعيات ووجودها
ومن ميلكها .ورافق كل ذلك مزيد من اال�صطفاف ومزيد من تقلي�ص هوام�ش احلريات العامة
واحلقوق الأ�سا�سية التي كفلتها املواثيق الوطنية املختلفة .هذا وقد متخ�ض عن هذه التطورات
العديد من النتائج يف خمتلف امل�ستويات.

 2-1امل�سار ال�سيا�سي:

1.1ا�ستمرار حالة الت�شرذم واالنق�سام بني جناحي الوطن ،وت�أثريات ذلك على امل�شروع الوطني
برمته ،وبخا�صة بعد العدوان على غزة.
2.2ت�أخر �إجناز امل�صاحلة الوطنية رغم وجود �أ�س�س اتفاق ،وبالتايل ت�أخر االنتخابات كا�ستحقاق
د�ستوري ووطني.
3.3جمود العملية ال�سلمية وتراجع االهتمام ب�أحداث تقدم على م�سار التفاو�ض.
4.4ا�ستمرار التدخل اخلارجي يف ال�ساحة الفل�سطينية ،الأمر الذي قلل من �إمكانية التو�صل �إىل
امل�صاحلة.
5.5ا�ستمرار ترا�شق االتهامات بني قطاع غزة وال�ضفة وبخا�صة يف �أعقاب العدوان على القطاع.
6.6ا�ستمرار غياب دور املجل�س الت�شريعي والأطر املنبثقة عنه ،وا�ستبدالها بدور اكرب للمجل�س
املركزي ملنظمة التحرير.
7.7ا�ستمرار حالة التداخل يف ال�صالحيات ج ّراء ت�آكل ال�شرعيات ،فاملجل�س الوطني واملركزي
ميار�سان �صالحيات املجل�س الت�شريعي.
8.8ت�شكيل احلكومة الثانية يف ال�ضفة بعد انف�صال غزة ،وحتولها �إىل حكومة م�ستمرة.
9.9ا�ستمرار االعتقاالت ال�سيا�سية املتبادلة يف ال�ضفة والقطاع.
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ا�ستنتاج :عملي ًا مل يحمل العام � 2009أي جديد يف �إطار ترتيب البيت الداخلي الفل�سطيني ،فامل�سار
ال�سيا�سي حمكوم باملماطلة والت�سويف الإ�سرائيلي من جانب ،وبهجوم م�ضاد لال�ستيطان واجلدار
من جانب �آخر .واملوقف من املقاومة يكتنفه الغمو�ض ،حتى املقاومة ال�سلمية مل حتظ بالدعم
الالزم ،و�سجل الفل�سطينيون عام ًا �آخر يف عدم النجاح يف اجلمع بني خياري املقاومة ال�شعبية
واملفاو�ضات.
على اجلانب الآخر يف �إ�سرائيل:
�1.1أمام ال�ضغط الدويل ا�ضطرت �إ�سرائيل �إىل وقف عملية الر�صا�ص امل�صبوب يف القطاع.
2.2متكن اليمني الإ�سرائيلي املتطرف من الفوز باالنتخابات الربملانية ،وت�شكيل حكومة ميينية
يتحكم بها غالة امل�ستوطنني.
3.3للمرة الأوىل يف تاريخ �إ�سرائيل ،يحكم م�ستوطنو ال�ضفة وعددهم �أقل من ن�صف مليون �سيا�سة
�إ�سرائيل ،ويوجهونها جتاه خدمة �أهدافهم وبرناجمهم املتطرف.
4.4تراجع يف ن�سبة املهاجرين �إىل �إ�سرائيل مقارنة مبن يغادروا �إ�سرائيل خالل الأعوام الأخرية.
5.5اقت�صادي ًا مل ت�سجل �إ�سرائيل اخرتاقات تذكر اقت�صادي ًا ،حيث معدل النمو مل يتجاوز ،%0.5
فيما ا�ستمرت معدالت الدخل عند املتو�سط العام ،وهذا �سبب �آخر لرتاجع الهجرة �إىل
�إ�سرائيل.
6.6تعي�ش احلكومة الإ�سرائيلية هواج�س امللف الإيراين النووي.
7.7ا�ستمرار احلواجز يف تقطيع �أو�صال ال�ضفة الغربية ،حيث زاد عددها على ( )617حاجز ًا
م�ؤقت ًا ودائم ًا.
8.8ا�ستمرار اعتداءات امل�ستوطنني لت�أخذ �شكل الظاهرة يف خمتلف املواقع يف ال�ضفة الغربية،
علم ًا ب�أن معظمها يتم حتت �سمع وب�صر قوات جي�ش االحتالل.
9.9جنحت املقاطعة التي فر�ضها الفل�سطينيون على �إنتاج امل�ستوطنات يف تراجع اقت�صاديات
امل�ستوطنات ،الأمر الذي دفع باحلكومة الإ�سرائيلية �إىل ممار�سة املزيد من ال�ضغوط على
جلان املقاطعة ورواد املقاومة ال�سلمية يف الأرا�ضي الفل�سطينية.
1010ا�ستمرار وتزايد وترية ا�ستهداف القد�س ال�شرقية باال�ستيطان والتهويد وت�شريد املواطنني.
على امل�ستوى الدويل:
1.1ف�شل املجتمع الدويل يف حتريك عملية ال�سالم ،و�إحداث اخرتاق حقيقي يف امل�سار التفاو�ضي،
كما وف�شل �أي�ض ًا يف �إنهاء احل�صار املفرو�ض على قطاع غزة.
2.2رغم ت�سمية الإدارة الأمريكية مبعوث ًا جديد ًا لل�سالم� ،إال �أن النتائج التي حتققت تقرتب من
ال�صفر ،ومل تفلح جهود الإدارة الأمريكية يف �إقناع �إ�سرائيل ب�ضرورة وقف اال�ستيطان.
3.3تبع ًا ملا �سبق ،حافظت الرباعية على موقفها من جممل الق�ضايا دون �أن تقدم �شيئ ًا ملمو�س ًا
لتحريك الو�ضع.
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4.4ميثل القرار  1860القا�ضي بوقف �إطالق النار يف غزة ،وت�شكيل جلنة تق�صي احلقائق �أبرز
�إجنازات الأمم املتحدة فيما يتعلق بامل�سار الفل�سطيني.
5.5حقق املوقف الأوروبي اخرتاق ًا فيما يتعلق ب�صدور تقريره حول احلالة يف القد�س ال�شرقية،
فيما ف�شلت اجلهود الأوروبية يف فك احل�صار عن غزة ،و�إقناع �إ�سرائيل بتجميد اال�ستيطان.

 3-1امل�سار االقت�صادي:

رغم حتقيق االقت�صاد الفل�سطيني يف ال�ضفة الغربية ن�سبة منو قدرت بحوايل  ،%5والتي تعود يف
جمملها �إىل انتظام تدفق �أموال اجلهات املانحة ،مما �أتاح للحكومة ت�سديد التزاماتها ،وللقطاع
اخلا�ص وموظفي القطاع العام �أي�ض ًا ت�سديد التزاماتهم ،الأمر الذي حرك االقت�صاد� ،إال �أن هذه
الن�سبة �إذا ما �أ�ضيف �إليها النمو ال�سلبي يف قطاع غزة ،وارتباط هذا النمو يف الأ�سا�س يف تدفق
التمويل اخلارجي ،ف�إن من املبكر القول �إن هذا النمو هو نتاج حقيقي حلركة االقت�صاد ،كذلك
وارتباط ًا بالنمو االقت�صادي فقد حقق معدل دخل الفرد منو ًا قدره  %3تقريب ًا مقارن ًة بالعام ،2008
وهي املرة الأوىل منذ �سنوات يحقق فيها الدخل الفردي هذا النمو .ومهما كانت النتائج ،ف�إن
هناك �سمات �أ�سا�سية بقيت مالزمة لالقت�صاد الفل�سطيني و�أهمها:
1.1ا�ستمرار الإغالق يف قطاع غزة وتدهور الأو�ضاع رغم ر�صد قمة �شرم ال�شيخ مبلغ خم�سة
مليارات لإعادة �إعمار غزة ،فقد حال الإغالق واحل�صار دون ترجمة ذلك على ار�ض الواقع.
2.2بقيت ن�سبة البطالة يف م�ستويات مرتفعة رغم التطور الذي مت الإ�شارة �إليه �أعاله ،حيث بلغت
ن�سبة البطالة ( %30.2يف ال�ضفة الغربية قد بلغت  ،%24.8ويف قطاع غزة  )%39.3و�سجلت
حمافظة نابل�س �أقل املعدالت وهي  ،%11فيما بلغت الن�سبة يف خانيون�س �أعالها وهي %56
(مركز الإح�صاء الفل�سطيني).
3.3ا�ستمرار �سيطرة جتارة الأنفاق يف قطاع غزة ،والتي احتلت �أكرث من  %70من حجم التبادل،
و�أثر ذلك على عوائد اخلزينة.
4.4ا�ستقرار حالة الفقر العام عند معدالت مرتفعة ،حيث بلغت ن�سبة الفقر العام  % 57.3والفقر
املدقع .%48
5.5يعاين حوايل  %25يف ال�ضفة الغربية ،و  %60من املواطنني يف قطاع غزة من انعدام حالة الأمن
الغذائي ،مع الإ�شارة �إىل �أن ال�ضرر يف �أو�ساط الالجئني يف غزة �أقل منه يف �أو�ساط املزارعني
ويف املناطق املدمرة واملحاذية للمنطقة العازلة.
�6.6سجل معدل الأجور ارتفاع ًا يف كل من ال�ضفة وغزة مبعدالت و�صلت �إىل ما بني .%4-3
7.7ارتفاع ن�سبة الت�سهيالت البنكية يف العام  ،2009رغم �أن احلكومة احتلت جزء ال ب�أ�س به من
الت�سهيالت ،وهذا بالت�أكيد له داللة  ،ال�سيما فيما يتعلق باملديونية واملواقف احلكومية و�أثرها
على امل�ستقبل.
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8.8ا�ستمرار ارتفاع �أ�سعار امل�ستهلك للعام  2009قيا�س ًا بالعام � ،2008إال �أن هذا االرتفاع يبقى مقبو ًال
قيا�س ًا ب�أ�سعار الأعوام ال�سابقة ،وقد نتج هذا عن ا�ستقرار الأ�سعار يف الأ�سواق العاملية.
9.9تراجع يف �إجمايل الإنفاق يف العام  2009مقارنة مع العام  ،2008مع بروز م�ؤ�شرات يف تر�شيد
الإنفاق يف بنود املوازنة اجلارية.
1010تراجع يف م�ساهمة القطاعات الإنتاجية يف الناجت املحلي حل�ساب القطاعات اخلدمية.
�1111إ�ضافة �إىل توقفها عن الإنتاج نتيجة احل�صار على القطاع� ،أتى العدوان على القطاع على
معظم املن�ش�آت االقت�صادية ،وكانت اخل�سائر بني دمار كلي ودمار جزئي ،وخروج هذه
املن�ش�آت من نطاق العمل.

 4-1امل�سار االجتماعي:

بال �شك ف�إن امل�سار االجتماعي يت�أثر بامل�سارين ال�سيا�سي واالقت�صادي ،وعليه ميكن القول ب�أن
�أهم ال�سمات التي الزمت امل�سار االجتماعي خالل العام  2009هي:
1.1ا�ستمرار ال�ضغط على �شبكة الأمان االجتماعي ،وتدهور حجم الدعم على م�ستوى الأ�سرة.
2.2افتقار امل�ساعدات العينية للجودة والنوعية.
3.3ا�ستمرار حالة فقر و�سوء التغذية بني الأطفال وامل�سنني ،وبخا�صة يف قطاع غزة.
4.4عدم ح�صول �أي تقدم يف حزمة اخلدمات ال�صحية املقدمة ،رغم اخلطط املختلفة املو�ضوعة
لذلك.
5.5ا�ستقرار احلالة الأمنية يف ال�ضفة ،وتراجعها ً
نوعا ما يف قطاع غزة ،مع بقاء جزء كبري من
ال�ضفة وبخا�صة املناطق الريفية خارج �إطار ال�سيطرة الأمنية.
6.6ا�ستمرار ظواهر تعاطي املخدرات.
7.7ا�ستمرار ظاهرة جتارة الأنفاق و�أثرها على ال�سلوك املجتمعي.
8.8ما زالت حاالت االعتداء على املال العام حتتفظ بن�سب مرتفعة.
9.9بالرغم من التح�سن الذي طر�أ على النظام الق�ضائي� ،إال �أنه ما زال يعاين من عدم قدرته على
اال�ستجابة وخدمة ق�ضايا املجتمع.

 5-1امل�سار امل�ؤ�س�سي:

ال يختلف اثنان على �أن امل�سار امل�ؤ�س�سي ي�شكل �ضمانة النجاح للعنا�صر املختلفة ،وي�سهم يف حت�سني
ا�ستخدام امل�صادر يف القطاعات املختلفة ،وقد بينت املراجعة لهذا امل�سار ما يلي:
1.1هناك تطور ملمو�س جرى على �أداء امل�ؤ�س�سات احلكومية يف جمال التخطيط ،حيث �شكلت
اخلطط الوطنية حمطة للتفاعل و�إبراز هذه التطورات ،مع ظهور زيادة حالة اال�ستحواذ
واحتواء العمل الأهلي.
2.2ما زالت قدرات امل�ؤ�س�سات احلكومية الرقابية بحاجة �إىل تفعيل حتى ترتقي باخلطة وبالأداء
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احلكومي ،وهناك تركيز �أكرث على امل�ؤ�س�سات املحلية و�إهمال ملا تقوم به امل�ؤ�س�سات الأجنبية.
3.3هناك تفهم �أكرب مل�س�ألة قيام احلكومة بالتنفيذ يف بع�ض القطاعات ،حيث �أظهرت الكثري
من امل�ؤ�س�سات احلكومية رغبتها يف تقا�سم الأدوار مع الآخرين ،ويف بذل جهد كبري يف جمال
ال�سيا�سات والرقابة.

على م�ستوى امل�ؤ�س�سات يف القطاع اخلا�ص:
1.1تطور يف مفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية للقطاع اخلا�ص.
2.2تطور يف مفهوم وم�ضمون ال�شراكة بني القطاع اخلا�ص والقطاعات الأخرى.
3.3فهم �أكرب للدور الوطني للقطاع اخلا�ص.
4.4ا�ستمرار حالة الرتدد جتاه اال�ستثمار يف بع�ض القطاعات وبخا�صة الزراعة.
�5.5سيطرة عقلية االنتفاع من املنح.
�6.6ضعف يف توظيف التكاملية ب�شكل جيد ،وحماوالت الإق�صاء ما زالت ت�سيطر على ت�صرف
و�سلوك البع�ض.
على م�ستوى امل�ؤ�س�سات الأهلية:
1.1م�ستوى التن�سيق ما زال �أقل من الالزم ،وبالتايل هناك ت�ضارب يف الن�شاطات وتكرار
لبع�ضها.
2.2غياب ر�ؤية تنموية وا�ضحة املعامل ،وتكري�س اجلهد يف خدمة الق�ضايا امل�شروعة فيه على
ح�ساب الق�ضايا الربناجمية.
3.3تراجع دور امل�ؤ�س�سات يف الق�ضايا التنموية ل�شعبنا ل�صالح الق�ضايا الآنية.
4.4ا�ستمرار �ضعف الت�أثري يف �أجندات التمويل واملمولني.
5.5رغم االنتباه ال�شديد لنمو عدد امل�ؤ�س�سات الدولية املنفذة �إال �أن هذا العدد �آخذ باالزدياد.
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6.6رغم زيادة عدد جلان التن�سيق القطاعية� ،إال �أن هذه الزيادة مل تنعك�س على جودة التن�سيق
بني امل�ؤ�س�سات الدولية واملحلية.
7.7ما زالت امل�ؤ�س�سات تخلط الأجندة التنموية مع �أجندة الطوارئ وبخا�صة امل�ؤ�س�سات الدولية.
8.8ال يزال تن�سيق امل�ؤ�س�سات الدولية لن�شاطاتها مع اخلطة الوطنية يف �أدنى مراتبه ،الأمر الذي
ي�شكل نقطة �ضعف يف �أية خطة.

 6-1الو�ضع يف القطاع الزراعي:
تفر�ض ح�سا�سية القطاع الزراعي نف�سها على خطط تطوير وتعزيز دور هذا القطاع ،وبالذات
عندما يتعلق املو�ضوع بقطاع يلعب دور ًا مزدوج ًا ،فمن ال�سهل �أن يربر الدور الوطني للقطاع
الزراعي ،لكن الأكرث �صعوبة كيف نوازن بني هذا الدور والدور االقت�صادي املتعلق بتعزيز مرد
ودية القطاع الزراعي يف االقت�صاد الوطني ،حيث يواجه العاملون حتديات كبرية تفر�ضها طبيعة
الظروف التي مير بها القطاع الزراعي ،والتي كانت �أهم �سماتها يف العام  2009الآتي:
1.1ا�ستمرار م�صادرة الأرا�ضي لغايات اال�ستيطان واجلدار والطرق وغريها من املربرات التي
تقودها احلكومة الإ�سرائيلية� ،إذ بلغ حجم الأرا�ضي التي متت م�صادرتها يف العام � ،2009أكرث
من (� ،)160.000أي مائة و�ستني �ألف دومن ،منها ( )139.000مائة وت�سعة وثالثني �ألف دومن يف
ال�سفوح ال�شرقية.

2.2ا�ستمرار �إغالق وعزل جزء كبري من الأرا�ضي كما هو احلال يف الأغوار واملناطق املعزولة خلف
اجلدار ،و�أي�ض ًا املناطق العازلة يف قطاع غزة.
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3.3ا�ستمرار اجلفاف يف مو�سم  ،2009وت�أثرياته الكبرية على القطاع الزراعي.
4.4ا�ستهداف الأرا�ضي بالق�صف بالف�سفور الأبي�ض يف قطاع غزة ،وتلويث م�صادر املياه.
5.5تدمري كلي لقطاع الزراعة يف قطاع غزة �أثناء العدوان ،الأمر الذي ت�سبب يف خ�سائر زادت
قيمتها على مئتا مليون دوالر.
6.6اخلدمات الزراعية ويف مقدمتها الإر�شاد والتدريب ما زالتا �أقل من امل�ستوى املطلوب.
7.7ال زال ارتفاع تكاليف املدخالت ي�شكل عائق ًا �أمام تناف�سية القطاع الزراعي.
�8.8شكلت اعتداءات امل�ستوطنني على ممتلكات املزارعني �أحد �أهم التحديات التي واجهت
القطاع الزراعي يف العام  ،2009حيث حتولت من ممار�سة فردية �إىل ظاهرة ت�أثرت بها معظم
املناطق.
9.9ي�شكل الإغالق واملعابر ونظام احلواجز يف ال�ضفة والقطاع �أحد �أهم التحديات التي واجهت
القطاع الزراعي و�أثرت يف جدواه االقت�صادية .يف حني �أ�سهم النجاح الن�سبي حلملة مقاطعة
منتجات امل�ستوطنات �إيجاب ًا يف حت�سني فر�ص املنتج الزراعي الوطني.
1010ا�ستمرت �إ�سرائيل يف انتهاج �سيا�سة التهجري والطرد اجلماعي �ضد املزارعني والبدو يف
املناطق املختلفة وحتت ذرائع خمتلفة.
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الفصل الثاين :قطاع غزة للعام 2009
وا�صل الو�ضع الفل�سطيني الداخلي عام  2009تدهوره ،يف ظل ا�ستمرار حالة الت�شرذم واالنق�سام،
ويف ظل احلرب الإ�سرائيلية على قطاع غزة ونتائجها الكارثيه ،ففي �أعقاب احلرب على غزة
عادت �أجواء امل�صاحلة لتخيم ،غري �أنه �سرعان ما تبددت الآمال يف �إمتامها و�إجنازها ،كما عاد
احل�صار على غزة ،ومعه الدمار الناجم عن احلرب ،ليرتك �سكان القطاع فري�سة للأمل واملعاناة.
ُمنعت الأموال املر�صودة لإعادة �إعمار غزة ،وا�ستخدمت �أداة لتعميق االنق�سام تارة ،و�أخرى
ك�أداة لل�ضغط واالبتزاز ال�سيا�سي .عالوة على ذلك ،ف�شلت حكومة الأمر الواقع يف فك احل�صار
و�إعادة الإعمار ،و�سارت عك�س التيار العربي والدويل ومل حتقق اخرتاق ًا �سيا�سي ًا حقيقي ًا ،وهذا ما
جعلها تنكفئ على معاجلة ق�ضايا حملية �أربكت اجلمهور وقل�صت من م�ساحات حرية العمل العام
والتعبري عن الر�أي ،وعانت املنظمات الأهلية من ممار�سات وتعليمات مقيدة وخمالفة لقانون
اجلمعيات الفل�سطيني لعام  ،2000و�صلت يف بع�ض احلاالت �إىل الإغالق وم�صادرة املوجودات.
بقي االقت�صاد الفل�سطيني يف القطاع يعاين من �إغالق املعابر واحل�صار املفرو�ض عليه منذ �أكرث
من �سنتني ،ومن انف�صام �سيا�سي واجتماعي واقت�صادي عن ال�ضفة الغربية من ناحية ،وف�صل
القطاع عن العامل اخلارجي من ناحية �أخرى ،مما نتج عنه �آثار اقت�صادية كبرية ،من بينها
انخفا�ض حجم التجارة وتدهور م�ستوى املعي�شة وزيادة الغالء والفقر وارتفاع ن�سبة البطالة .بلغت
ن�سبة البطالة يف قطاع غزة  .%39.3كما و�صلت ن�سبة الفقر يف غزه �إىل  .%80وتفيد ن�سبة %18.6
من الأ�سر بانخفا�ض دخلها منذ العدوان الإ�سرائيلي الأخري �إىل حوايل � 1567شيكل� ،أي �أقل من
معدل النفقات ال�شهري الذي يبلغ � 1734شيكل .هذا وتفيد بيانات اجلهاز املركزي للإح�صاء
الفل�سطيني ب�أن  %33.7من الأ�سر يف غزة ت�ستهلك حالي ًا مواد غذائية �سيئة اجلودة ،و�أن %12.2
ت�ستهلك كميات طعام �أقل مما كانت ت�ستهلكه �سابق ًا .عالوة على �أن  %47.8من الأ�سر لي�س لديها
القدرة على �شراء املواد الغذائية .مع تقلي�ص كميات الوقود والكهرباء امل�سموح �إدخالها ،يعي�ش
قطاع غزة ظالم ًا دام�س ًا معظم الوقت ،ناهيك عن الآثار املدمرة على مناحي احلياة كافة.
منيت الزراعة يف قطاع غزة عام  2009بخ�سائر فادحة جراء ا�ستمرار الإغالق واحل�صار ،ونتيجة
احلرب العدوانية التي تركزت عملياتها بالأ�سا�س يف املناطق الزراعية املحاذية خلط الهدنة (حوايل
 200مليون دوالر ،وهو ما ي�شكل  %55من جممل اخل�سائر املبا�شرة الكلية للحرب) .وقد تعر�ض قطاع
املياه وال�صرف ال�صحي �إىل خ�سائر قدرت بحوايل  6مليون دوالر جراء العدوان (تدمري �آبار كلي
وجزئي) ،وال يزال حوايل ع�شرات �آالف الفل�سطينيني يعي�شون دون م�صدر مياه.
يعترب �إن�شاء ما ي�سمى ب”املنطقة العازلة” الربية من بني �أكرث املمار�سات الإ�سرائيلية انتهاك ًا
لأحكام القانون الدويل وما ي�شكل جرمية حرب .يتغري ات�ساع املنطقة  /احلزام الأمني من  300مرت
وحتى م�سافة  2كيلومرت يف بع�ض الأحيان .حيث متثل هذه املنطقة العازلة حوايل  %30من م�ساحة
16

الأرا�ضي الزراعية يف القطاع ال ميكن الو�صول �إليها بدون خماطرة �شخ�صية ،كما تقوم قوات
االحتالل بتنفيذ اجتياحات متكررة تقوم خاللها بتجريف م�ساحات من الأر�ض واملزروعات مما
يكبد املزارعني خ�سائر مالية فادحة .هذا وحتظر قوات االحتالل على ال�صيادين الفل�سطينيني
الو�صول �إىل �أكرث من ثالثة �أميال بحرية ما �أحلق ال�ضرر مب�صادر رزق عائالت �أكرث من 3400
�صياد و 2000عامل .لكل ما �سبق ،لي�س غريب ًا �أن يهبط �إ�سهام القطاع الزراعي يف الناجت الإجمايل
املحلي يف القطاع من � %10.4سنة � 1999إىل � %3.6سنة .2009
بالنظر �إىل جملة التحديات وامل�شاكل التي عانى منها املجتمع الفل�سطيني وانعكا�ساتها على
�شرائحه وقطاعاته الإنتاجية واخلدمية ،ف�إن �س�ؤا ًال يطرح نف�سه هنا ،هل كانت تدخالت الإغاثة
الزراعية من�سجمة مع هذه امل�شاكل؟ .وما هو الإ�سهام الذي قدمته الإغاثة الزراعية يف اال�ستجابة
لهذه الفجوات والتحديات املختلفة .هذا هو املعيار الذي حتاكم فيه الإغاثة الزراعية �إجنازاتها
وجناحاتها ،ولن ترتدد الإغاثة الزراعية بعد �إبراز الإجنازات وربطها هذا الواقع ،من التوقف
عن الإخفاقات وال�صعوبات واملعيقات التي حالت دون تقدمها حيال مواجهة هذه ال�صعوبات
ب�شكل �أكرث فاعلية وكفاءة .هذا ما �سوف تظهره تدخالت الإغاثة امل�شار �إليها يف الف�صل الرابع
من هذا التقرير.
•فمع بداية العام  2009كانت االغاثه الزراعية من �أوىل امل�ؤ�س�سات يف اال�ستجابة لل�صعوبات التي
ن�ش�أت جراء العدوان الإ�سرائيلي ،حيث قامت بتجنيد م�صادرها و�شبكات عالقاتها ،الأمور
التي مكنتها من �إدخال �أكرث من  500طن من امل�ساعدات االن�سانيه لأهلنا يف غزه.
•قامت امل�ؤ�س�سه بعمل درا�سة م�سحية ملجمل اخل�سائر التي تعر�ض لها القطاع الزراعي� ،شكلت
نتائج امل�سح هذا �أ�سا�سا للعديد من الربامج الإغاثيه واخلطط ق�صرية وطويلة املدى ،لت�أهيل
وتنمية القطاع الزراعي.
•�أطلقت االغاثه الزراعية برنامج من املزارع الفقري �إىل الأ�سر الفقرية ،والذي �أ�سهم كثريا
يف تعظيم قيم التكافل االجتماعي و�أ�صبح برناجما رئي�سا وحمط �أنظار العديد من اجلهات
التمويلية.
•�سارعت �إىل �إطالق عمليات ترميم واغاثه بهدف ت�أهيل القطاع الزراعي ،مع العديد من
امل�ؤ�س�سات العاملة “احتاد املزارعني ،جلان العمل الزراعي ،املر�أة الريفية ،جمموعة
الهيدرولوجيني الفل�سطينيني” ،حيث �أولت االغاثه الزراعية �أهميه ق�صوى للمنطقة العازلة
التي فر�ضتها �إ�سرائيل حول القطاع بتكثيف عمليات اال�ست�صالح والرتميم للأرا�ضي الواقعة
�ضمن هذا احلزام ،وتبنت هذه املنطقة �أمام العديد من اجلهات املمولة.
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•جتنيد �شبكة عالقاتها مع
خمتلف اجلهات املمولة ،لل�ضغط
على �إ�سرائيل لفتح املعابر �أمام
عمليات الت�صدير للمحا�صيل
الت�صديرية و�إدخال املواد
الالزمة للإنتاج الزراعي ،والتي
�أ�سفرت عن ت�سويق  50طن من
حم�صول الفراولة و 4.000.000
زهره لل�سوق اخلارجي.
•املحافظه على زراعات معينه
(الفراولة ،الورد ،العنب ) يف
غزه لتجاوز الظرف القا�سي من
خالل توفري الدعم للمزارعني وا�ستمرارهم يف العملية االنتاجيه وخلق فر�ص العمل لهم.
•�إيالء �أهميه خا�صة جلمعيات املزارعني يف القطاع ،وتقدمي الدعم اللوج�ستي لها وترميم بناها
التحتية واملحافظة على �شهادات الإنتاج واجلودة لها ا�ستعداد ًا لتح�سن الظروف.
•ا�ستمرت االغاثه الزراعية بتقدمي براجمها املعتادة والهادفة �إىل ت�أهيل وتطوير البنية التحتية
(�شبكات الري� ،صيانة وفتح الطرق الزراعية ،ترميم البيوت البال�ستيكية) ،باال�ضافه �إىل
برامج الإر�شاد املتخ�ص�ص وتدريب املهند�سني الزراعيني حديثي التخرج.
بقيت االغاثه الزراعية �أحد �أهم الالعبني واملدافعني عن املزارعني وهمومهم يف قطاع غزه،
ومن اجلدير ذكره �أن �سلة اخلدمات املقدمه لقطاع غزه �شكلت  %43من حجم امليزانية للعام
.2009
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الفصل الثالث :اإلطار التنظيمي واإلداري
 1-3املرجعيات والهيكلية

للإغاثة الزراعية مرجعيات وا�ضحة للحكم ور�سم ال�سيا�سات و�صنع القرارات تتمثل ب:
الهيئة العامة :تت�ألف الهيئة العامة من جمل�س يبلغ عدد �أع�ضائه  75ع�ضوا ( 53من الرجال و22
من الن�ساء) موزعني على الوطن وال�شتات وممثلني ملعظم القطاعات وهي �أعلى مرجعية ت�شريعية
يف الإغاثة.
60
جمل�س الإدارة :يت�ألف من
50
 13ع�ضوا يجرى انتخابهم
40
من قبل الهيئة العامة ،وهم ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
اجلهة امل�سئولة عن مراقبة
30
اجلهاز التنفيذي ومدى
20
التقيد وااللتزام بال�سيا�سات
10
والإجراءات التي �أقرت من قبل
0
الهيئة العامة ،هذا وانبثق عن
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
املجل�س �أربع جلان تتابع الو�ضع
العام للجمعية وجتتمع با�ستمرار ملتابعة الأمور عن كثب وهي كالتايل:
1.1جلنة العالقات العامة والإعالم.
2.2جلنة العالقات الوطنية.
3.3جلنة املمتلكات.
4.4جلنة ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات.
الإدارة التنفيذية :تت�ألف هذه الإدارة من املدير العام للجمعية ونائبيه يف ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة ،ومدراء الدوائر املركزية وامل�ست�شارين ومدراء 99
الفروع يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة،
100
وهي اجلهة التنفيذية امل�سئولة عن حتقيق الأهداف املر�سومة لها من قبل خمتلف املرجعيات.
80

ﺍﻟﻺﻧﺎﺙ

ألف هذا الطاقم من مدراء الربامج ومن�سقي امل�شاريع التابعة للدائرة
�إدارة الربامج الفرعية :يت�
ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ
60
57
املعنية لتحقيق الأهداف املر�سومة ،حيث عمدت الإغاثة �إىل جتزئة العمل �ضمن  3برامج رئي�سة
40
الدوائر
قامت على تنفيذها دوائر فنية وداعمة مركزي ًا ،وكذلك يوجد م�ساعدين يف غزة لكل تلك
لت�سهيل العمل والتوا�صل ما بني ال�ضفة و قطاع غزة.
20
الدوائر الفنية :تتكون الدوائر الفنية من خم�س دوائر كما يلي:
ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ  ١٦٥ﻣﻮﻇﻒ
1.1دائرة الربامج وامل�شاريع.
2.2دائرة بناء القدرات.

0
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3.3دائرة ال�ضغط واملنا�صرة.
4.4دائرة الإر�شاد والتقنيات الزراعية.
5.5دائرة التجارة العادلة.
الدوائر الداعمة:
1.1الدائرة املالية .
2.2دائرة امل�صادر الب�شرية.
�إدارة الفروع :تت�ألف من مدير /ة للفرع وفريق عمل من املر�شدين  /ات التنمويني وامل�سئولني عن
تنفيذ جميع الأن�شطة موزعني على خم�سة مكاتب كما يلي:
1.1املكتب الرئي�س يف رام اهلل.
2.2مكتب فرعي لإدارة �ش�ؤون القطاع يف غزة.
3.3مكتب لإدارة �ش�ؤون ال�شمال ويغطي كل من جنني ،نابل�س ،طوبا�س ،طولكرم وقلقيلية.
4.4مكتب لإدارة �ش�ؤون الو�سط ويغطي القد�س ،الأغوار ،رام اهلل و�سلفيت.
5.5مكتب لإدارة �ش�ؤون اجلنوب ويغطي منطقتي بيت حلم واخلليل.
جميع هذه املكاتب جمهزة ب�أحدث الو�سائل الإدارية من حيث� :أنظمة احلا�سوب واملعلومات
وو�سائل االت�صال املرئي من خالل �شبكة الفيديو كونفرن�س وامل�سموع من خالل �شبكة جوال.
مراكز التدريب :حر�صت الإغاثة منذ انطالقتها على �إن�شاء وتفعيل اجلانب التطبيقي للعلوم
والأبحاث الزراعية وحوا�ضن للم�شاريع والأفكار اخلالقة  ،ولها حاليا ثالثة مراكز لتدريب
املهند�سني الزراعيني حديثي التخرج (مركز ال�شهيدة رجاء �أبو عما�شة � -أريحا ،مركز ال�شهيد
نعيم خ�ضر يف الزبابدة ،مركز التدريب الزراعي يف غزة).
الهيكلية التنظيمية
ال�شكل التايل يو�ضح التنظيم الإداري للم�ؤ�س�سة
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 2-3البيئة الداخلية
الأنظمة
على م�ستوى امل�ؤ�س�سة �شهد العام  2009نقلة نوعية يف حتديث وتطوير �أنظمة املعلومات ،حيث
يجري ربط النظام االلكرتوين اخلا�ص باملوارد الب�شرية ونظام �إدارة امل�شاريع (مبا فيها نظام
املعلومات اجلغرايف) والنظام املايل داخل اجلمعية للو�صول �إىل نظام متكامل لإدارة املعلومات
 60يف
( )Fully Integrated Management Information Systemوالذي �سيكون �أ�سا�سا
التخطيط واملتابعة والرقابة ل�سلة اخلدمات والربامج التي تقوم اجلمعية بتقدميها ملختلف الفئات
50
امل�ستهدفة.
40

ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

30
20
10
0
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ

الكادر
بلغ عدد العاملني
حتى ،2009/12/31
 156موظف ًا بزيادة
 17موظف عن العام
 2008وت�شكل الإناث
ما ن�سبته  %37من
جمموع العاملني
بزيادة مقدارها %1
عن العام ال�سابق،
حيث بذلت امل�ؤ�س�سة
22

99
ﺍﻟﻺﻧﺎﺙ
ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ

100
80
57

60
40
20
0

ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ  ١٦٥ﻣﻮﻇﻒ

جهود ًا حثيثة من �أجل حتقيق التوازن بني اجلن�سني بالرغم من بع�ض املعيقات يف عملية التوظيف
ب�سبب التناف�س ال�شديد على املوظفني امل�ؤهلني ،و نق�ص اخلربة لدى الإناث على امل�ستوى الوظيفي.
وتركز عمل امل�ؤ�س�سة ميدانيا ويعك�س ذلك ن�سبة الإناث يف الوظائف املركزية املكتبية.
كذلك تويل اجلمعية �أهمية خا�صة للنهو�ض بالكادر الب�شري من خالل �إ�شراك الطواقم يف
خمتلف الربامج التعليمية والتدريبية املحلية واخلارجية ،ففي هذا الإطار مت تدريب  85موظفا
يف املجاالت الآتية :جمال بناء القدرات ومكونات الأدلة التدريبية ،جمال تطوير الأدلة التدريبية،
جمال كتابة التقارير ،جمال الإقرا�ض “ ، “Product Developmentجمال ال�شبكات /
تكنولوجيا املعلومات ،جمال املكافحة املتكاملة ،جمال م�ستجدات الإنتاج النباتي ،جمال �إدارة
القرو�ض وت�سعري الفائدة ،التنمية الريفية ،جمال �إدارة وتنفيذ امل�شاريع ،جمال العالقات العامة،
تطوير الأداء الب�شري ،اللغة الإجنليزية ،دورات متطورة يف النظام املايل والتدقيق.
كما وفرت امل�ؤ�س�سة يف جمال التعليم اجلامعي العايل فر�صة ملوظفيها (عدد  )8لال�ستفادة من
برنامج املاج�ستري ،وعدد  3من خارج امل�ؤ�س�سة يف جماالت التنمية الريفية امل�ستدامة.
انطالق ًا من ر�ؤية الإغاثة �أن احلافزية املادية �أو املعنوية �أو االثنني معا لها �أهميه كربى يف حت�سني
بيئة العمل ،قامت امل�ؤ�س�سة ب�إطالق تقييم الأداء لعام  2009وت�صميم �سلة من احلوافز للموظفني
الذين يبدون متيزا يف �أدائهم يف جمال العمل خالل عام  .2009كما رعت عدد ًا من الفعاليات
كاالحتفال ب�أعياد ميالد املوظفني يف نهاية كل �شهر ،ويوم املر�أة العاملي وغريها من املنا�سبات
الدينية والوطنية .كذلك قامت الإغاثة خالل العام  2009بتجديد  /و�إبرام  3عقود مع �شركات
مفرو�شات و�أجهزة كهربائية كربى ،متتد فروعها يف �أكرث من حمافظة داخل الوطن تهدف �إىل
ت�سهيل عملية ال�شراء بالتق�سيط املي�سر ملوظفي الإغاثة الزراعية.
الفروع واملكاتب
ا�ستمرت امل�ؤ�س�سة خالل عام  2009ب�إيالء مراكزها ومكاتبها وفروعها ومعاهدها اهتماما كبريا،
حيث مت حتديث �أثاثها و�أجهزتها املكتبية و�صيانتها ب�شكل �شامل من اجل احلفاظ على �أ�صول
امل�ؤ�س�سة ،كما مت تطوير نظام �أمن ونظام حريق يف املركز الرئي�س ،بالإ�ضافة �إىل �إعادة ت�أهيل
�شبكة الكمبيوتر الداخلية وخطوط االت�صال االلكرتوين لزيادة فعالية التوا�صل بني مركز امل�ؤ�س�سة
وفروعها والعامل اخلارجي.

 3-3قيم العمل
يحكم عمل االغاثه الزراعية جمموعة من القواعد والقيم التي تعتمد يف جوهرها على:
1.1احلر�ص على متثيل القطاع الزراعي لدى مراكز ر�سم ال�سيا�سات و�صنع القرار حيث �ست�شارك
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االغاثة الزراعية بفاعليه يف تطوير ا�سرتاتيجية وزارة الزراعة للفرتة .2013-2011
2.2الت�شبيك مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين املحلية والدولية ،حيث جنحت اجلمعية يف تكري�س
وقيادة العديد من التحالفات املحلية والدولية الهادفة حلماية القطاع الزراعي وتطوير الريف
الفل�سطيني.
3.3التن�سيق الفاعل مع باقي امل�ؤ�س�سات العاملة يف امليدان من خالل تبادل اخلربات واملعلومات
لتجنب التناق�ض والت�ضارب يف الر�ؤى والأهداف.
4.4االنحياز للفقراء واملناطق الريفية امله�شمة.
5.5بناء قدرات امل�ؤ�س�سات القاعدية والفئات امل�ستفيدة وتفعيل قيم ال�شراكة مع املجتمع املحلي
حيث ال يقت�صر دور االغاثه الزراعية على تقدمي اخلدمة بل تكاملها و�إحداث تغيري ايجابي
اقت�صادي  /اجتماعي م�ستدام.
6.6تعظيم قيم التطوع والتكافل االجتماعي والذي �ضمن ا�ستفادة �أكرث الفئات فقرا من اخلدمات
التي تقدمها االغاثه الزراعية ،حيث كان للتكافل والعمل التطوعي دور ًا كبري ًا وحتديد ًا يف
قطاع غزة الدور الأكرب يف اال�ستجابة لالحتياجات الإن�سانية.
7.7قيم ال�شفافية وامل�ساواة حيث يت�ساوى اجلميع يف التناف�س للح�صول على اخلدمة وفق معايري
وا�ضحة و�آلية اختيار معلنة للجميع.
8.8ال�شفافية وامل�ساءلة �إذ تخ�ضع جميع امل�شاريع لعمليات التقييم والتدقيق الداخلي واخلارجي
وفق معايري وا�ضحة و�شفافة وتعلن نتائجها للمعنيني.
9.9مراعاة البعد اجلندري يف جميع املراحل و�ضمان ن�صيب الن�ساء يف التوظيف وخم�ص�صاتها
من املوازنة العامة و�إزالة جميع احلواجز التي متنعها من اال�ستفادة.

� 4-3آليات العمل

انتهجت اجلمعية العديد من الإجراءات لتنفيذ الأن�شطة املخططة وفق جمموعة من اخلطوات
ت�ضمن امل�شاركة الوا�سعة لتحقيق �أف�ضل النتائج و�إحداث التغيريات االيجابية والدائمة على
خمتلف الفئات امل�ستهدفة وميكن تلخي�ص هذه اخلطوات بالآتي:
الطواقم
تعتمد الإغاثة الزراعية يف عملها على طاقم متنوع اخلربات موزعني على خمتلف مكاتبها .وتبذل
الإغاثة الزراعية جميع اجلهود يف ا�ستقطاب الكفاءات املحلية واال�ستعانة باخلربات اخلارجية
مبا يتنا�سب مع براجمها منتهجة ا�سرتاتيجيه هادفة لتوظيف الن�ساء على جميع امل�ستويات.
�أدلة العمل
وفقا للنظام الداخلي للجمعية تقوم الدائرة املعنية ب�إ�صدار دليل عمل جلميع امل�شاريع التي تنفذها
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والتي تزيد موازنتها عن  30.000دوالر حيث يحتوي دليل عمل امل�شروع على:
و�صف كامل لطبيعة امل�شروع من حيث اجلهة املمولة ،مدة امل�شروع� ،أماكن التنفيذ والفئاتامل�ستهدفة.
الإطار املنطقي للم�شروع والذي يبني �أهداف امل�شروع و�أن�شطته و�أوجه ال�صرف املايل.اجلوانب التنفيذية من حيث الإعالن واختيار امل�ستفيدين ،قيمة الدعم و�أ�شكاله.اجلوانب الرقابية على نوعية اخلدمات املقدمة ملراقبة اجلودة.ا�سرتاتيجيات ت�سليم اخلدمة للم�ستفيدين.الإعالن عن اخلدمة
تقوم الإغاثة الزراعية بالإعالن عن خدماتها يف مواقع العمل امل�ستهدفة بجميع الو�سائل املمكنة
ل�ضمان و�صول املعلومة للجميع من خالل الإعالن املكتوب يف جميع املرافق العامة واللقاءات
املتكررة جلميع امل�ؤ�س�سات العاملة يف املوقع.
ت�شكيل جلان العمل
خالل مرحلة الإعالن عن امل�شروع تقوم اجلمعية بعقد �سل�سلة من اللقاءات التح�ضريية مع جميع
امل�ؤ�س�سات والتجمعات على م�ستوى املوقع ،تتوج بت�شكيل جلنة للم�شروع متثل معظم هذه الت�شكيالت،
مع �إيالء �أهمية خا�صة لتمثيل الن�ساء يف هذه اللجان .كما تلعب هذه اللجان دورا حيويا يف تنفيذ
امل�شروع بدء ًا من الإعالن ،توزيع الطلبات ،اختيار امل�ستفيدين ،الرقابة على �سري العمل ونوعية
اخلدمات املقدمة وال�صرف املايل للم�شروع ،و�أخريا ا�ستالم اخلدمة.
اختيار امل�ستفيدين
عملية اختيار امل�ستفيدين تتم وفق �آلية تت�سم ب�أق�صى درجات ال�شفافية والتناف�س احلر وتكاف�ؤ
الفر�ص �أمام اجلميع ،حيث جتري العملية من قبل جلنة املوقع واجلمعية وفقا ملعايري اختيار
وا�ضحة تغطي اجلوانب االجتماعية واالقت�صادية والفنية للخدمة املعلن عنها ،ويتم الفرز واختيار
املتقدمني احلا�صلني على �أعلى تقييم و�إعالن النتائج للجميع.
التعاقدات وال�شراء
جميع عمليات التعاقد على اخلدمات واملواد تتم وفق نظام امل�شرتيات املعمول به يف امل�ؤ�س�سة،
وكذلك �أنظمة اجلهة املمولة والذي يبد�أ با�ستدراج العرو�ض و�صوال �إىل التناق�ص احلر واملفتوح
وفقا ل�شروط مرجعية  /جدول كميات وموا�صفات من خالل و�سائل الإعالن الر�سمية املحلية
والدولية ،ح�سب املوازنة املخططة بهدف احل�صول على �أف�ضل خدمة وبال�سعر املناف�س واملجدي
اقت�صاديا.
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املتابعة والرقابة
�إجراءات املتابعة ومراقبة اجلودة تتم على جميع امل�ستويات وتغطي جميع املراحل بدء ًا منالتخطيط وانتهاء ب�إغالق الن�شاط وت�سليم اخلدمة للم�ستفيدين ل�ضمان حتقيق الأهداف
املر�سومة من حيث الكفاءة والفاعلية يف الأداء وا�ستخدام املوارد.
على امل�ستوى املركزي حيث يقوم املوظف املكلف بالت�أكد من متا�شي امل�شاريع مع الأهدافالعامة للم�ؤ�س�سة كما يقوم مدراء الربامج ومن�سقي امل�شاريع مبراقبة الكفاءة والفاعلية يف
تنفيذ الأن�شطة املخططة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتذليل ال�صعاب واملخاطر التي تهدد بيئة
العمل و�ضمان جودة اخلدمات.
على م�ستوى الفروع يقوم مدراء الفروع والعاملون امليدانيون مبراقبة ومتابعة العمل يف امليدانل�ضمان ال�شفافية يف االختيار وامل�شاركة الوا�سعة ملختلف ال�شرائح من خالل �أطرهم التنظيمية
وجلان العمل ونوعية اخلدمة املقدمة.
�إعداد التقارير
تتمتع االغاثه الزراعية بنظام دوري ومنتظم للتقارير ،حيث يتم �إعداد خمتلف التقارير املالية
والفنية �ضمن قنوات ات�صال وا�ضحة .كما تتمتع االغاثه الزراعية بنظام معلومات للتوثيق واتخاذ
القرار مبا يتالءم ونوعية التقارير املطلوبة على جميع امل�ستويات الإدارية وملختلف الأغرا�ض.
التن�سيق مع اجلهات احلكومية وغري احلكومية
ا�ستنادا �إىل حتليل ال�شركاء وم�سح امل�ؤ�س�سات العاملة يف مواقع العمل امل�ستهدفة ،يقوم مدير
امل�شروع ومدير الفرع بو�ضع خطة للتعامل مع خمتلف ال�شركاء ،ل�ضمان التن�سيق والتكامل وتبادل
اخلربة من خالل جلان العمل التوجيهية مركزيا وعلى م�ستوى املواقع من خالل جلان العمل
امليدانية.
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الفصل الرابع :املحاور اإلستراتيجية للعام 2009
الإ�سرتاتيجية للفرتة 2010-2008

يغطي هذا التقرير العام  2009وهي ال�سنة الثانية من اخلطة
والتي تهدف �إىل امل�ساهمة يف حتقيق التنمية الريفية املتكاملة من خالل حتقيق الأهداف
الإ�سرتاتيجية الآتية:
 .1تعزيز الدور االقت�صادي للقطاع الزراعي بامل�ساهمة قي حتقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية
امل�ستدامة.
 .2امل�ساهمة يف حت�سني �أداء اجلمعيات واالحتادات واملنظمات القاعدية وتعظيم دورها املجتمعي.
 .3تعزيز دور جمعية التنمية الزراعية (االغاثه) يف عملية الن�ضال الوطني واالجتماعي.
�.4أملحافظه على ا�ستدامة امل�ؤ�س�سة.
من اجل حتقيق الهدف اال�سرتاتيجي الأول عملت االغاثه الزراعية على:
•حت�سني الو�صول للم�صادر الطبيعية (الأر�ض واملياه) وحمايتها.
•تطوير �أداء الكوادر الب�شرية يف القطاع الزراعي ورفع م�ستوى الإر�شاد الفني والتنموي.
•حت�سني جودة املنتج الزراعي املحلي وزيادة فر�صته الت�سويقية.
•تعزيز التكافل االجتماعي وم�ساعدة العائالت الفقرية يف ظروف الطوارئ.
من اجل حتقيق الهدف اال�سرتاتيجي الثاين عملت االغاثه الزراعية على:
•بناء قدرات امل�ؤ�س�سات واالحتادات والتجمعات القاعدية.
•امل�ساهمة يف تنظيم الفئات امل�ستهدفة يف �أطر مطلبيه واجتماعية واقت�صادية.
•دعم هذه اجلمعيات يف جهدها من �أجل تعظيم موجودات حمافظها االدخارية واالقرا�ضية.
من اجل حتقيق الهدف اال�سرتاتيجي الثالث عملت االغاثه الزراعية على:
•تطوير دور امل�ؤ�س�سة يف ال�شبكات املحلية والإقليمية وزيادة الت�أثري يف قيادة الن�ضال الوطني.
•زيادة كفاءة العاملني يف امل�ؤ�س�سة يف ا�ستخدام تقنيات ال�ضغط واملنا�صرة.
•تعميق قيم املجتمع املدين لدى العاملني يف امل�ؤ�س�سة.
•حت�سن تبني قيم ال�سالم املبني على العدل واحلرية.
من اجل حتقيق الهدف الرابع عملت الإغاثة الزراعية على:
•بناء قدرات الكادر من خالل برامج التدريب والتعليم لطواقمها.
•تو�سيع �شبكة العالقات املحلية واخلارجية .
•تطوير البنية التحتية للم�ؤ�س�سة.

 1-4و�صف للربامج العاملة

مت تنظيم تدخالت الإغاثة الزراعية من خالل ثالث برامج رئي�سة ،حيث يعمل كل برنامج على
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حتقيق واحد �أو �أكرث من الأهداف الإ�سرتاتيجية التي مت ذكرها �سابقا وهي كالأتي:
الربنامج الأول :برنامج الأمن الغذائي
يت�شكل هذا الربنامج من جمموعة من التدخالت التي تهدف اىل تعزيز الدور االقت�صادي
للقطاع الزراعي ،من اجل امل�ساهمة يف حتقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية امل�ستدامة ،وذلك
من خالل حماية امل�صادر الطبيعية (الأر�ض واملياه) وزيادة الرقعة املزروعة وحت�سني �إنتاجيتها
و�إحداث تغيريات يف النمط الزراعي ال�سائد ،وكذلك �إك�ساب العاملني على الربنامج املهارات
وتقنيات الزراعة احلديثة ومتطلباتها كما ي�شمل الربنامج جمموعة من التدخالت الهادفة �إىل
�إك�ساب املزارعني املهارات الالزمة وا�ستيفائهم ل�شروط الت�صدير وحت�سني قدراتهم التناف�سية
حمليا ودوليا ،ومتكينهم من الو�صول للأ�سواق من خالل ن�شاطات التجارة العادلة ،كذلك يغطي
هذا الربنامج جمموعة من الن�شاطات امل�صممة خ�صي�صا لال�ستجابة للحاالت الطارئة لالغاثه
الزراعية وكذلك العمل على تعزيز قيم التكافل االجتماعي.
الربنامج الثاين :برنامج بناء القدرات
يغطي هذا الربنامج جمموعة وا�سعة من الأن�شطة تعمل على تنظيم الفئات امل�ستهدفة املزارعني /
ات والن�ساء وال�شباب يف �أطر وجتمعات تدافع عن م�صاحلهم و يعمل على تقوية القائم منها ،من
�أجل �ضمان �إ�شراك خمتلف ال�شرائح املجتمعية يف العملية التنموية ،كما يويل هذا الربنامج �أهمية
خا�صة �إىل �ضرورة متكني املر�أة وت�سهيل و�صولها مل�صادر التمويل بتعظيم �صناديقها االدخارية
واالقرا�ضية مما ي�ضمن م�شاركتها الفاعلة يف التنمية.
الربنامج الثالث :برنامج املجتمع املدين
الربنامج جملة من التدخالت التي تبلورت من اجل تعزيز دور االغاثه الزراعية يف عملية الن�ضال
الوطني واالجتماعي ،ان�سجاما مع ر�ؤية امل�ؤ�س�سة ور�سالتها يف تعميم قيم املجتمع املدين من:
الدميقراطية ،احلكم ال�صالح ،االنحياز للفقراء يف ظل جمتمع فل�سطيني حر ت�سوده قيم العدالة
وامل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ،وي�شكل دعامة لباقي الربامج من خالل جمموعة من الأن�شطة التوعوية
والتثقيفية واجلماهريية والإعالمية والبحثية ،والتي ت�سلط ال�ضوء ب�شكل اكرب على الق�ضايا التي
تهم الريف الفل�سطيني.
هذا وقد تركز عمل االغاثه الزراعية �ضمن املجاالت الآتية:
•زيادة الرقعة املزروعة البعلية واملروية من خالل �أن�شطة اال�ست�صالح و�إن�شاء الطرق الزراعية
و�إعادة زراعة الأرا�ضي املدمرة يف قطاع غزة وتوفري م�صادر للري لها.
•حماية البيئة من خالل تنظيم حمالت الزراعة والتجميل وزارعة الأ�شتال.
•تطوير وحماية امل�صادر املائية للقطاع الزراعي من خالل مد �شبكات الري وت�شجيع �أن�شطة
احل�صاد املائي ومعاجلة و�إعادة ا�ستخدام املياه العادمة.
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•تقدمي الدعم لقطاع املحا�صيل الت�صديرية (الورد ،والتوت الأر�ضي) خا�صة يف غزة.
•تطوير جودة املنتج املحلي وتعزيز �إمكانياته الت�سويقية من خالل تطوير مراكز الفح�ص ومنح
ال�شهادات.
•تطوير االقت�صاد املنزيل وخا�صة للن�ساء من خالل �أن�شطة احلدائق املنزلية وامل�شاريع
ال�صغرية.
•بناء قدرات املنظمات القاعدية والتجمعات من خالل �أن�شطة التوعية والدعم اللوج�ستي
والدعم املايل.
•ت�سليط ال�ضوء على معاناة ال�شعب الفل�سطيني من خالل ت�سويق �أ�س�س ال�سالم العادل و�إنتاج
الأفالم التوثيقية وامل�شاركة يف امل�ؤمترات املحلية والدولية.
•بناء قدرات املهند�سني حديثي التخرج من خالل برامج التدريب والدخول يف �شراكات مع
اجلامعات املحلية.
•خلق فر�ص عمل جلمهور املتعطلني عن العمل من خالل �أن�شطة تعتمد على الت�شغيل اليدوي.
•تقدمي خدمات الإر�شاد للمزارعني/ات للو�صول �إىل زراعة م�ستدامة من خالل خدمات الإر�شاد
املتخ�ص�ص.
كما متيز العام  2009ب�سرعة اال�ستجابة للم�ستجدات اخلا�صة بالو�ضع النا�شئ عن العدوان
الإ�سرائيلي على قطاع غزه وي�سجل لالغاثه الزراعية القدرة على الو�صول وخدمة املحتاجني يف
�أحلك الظروف ،م�ستندة �إىل الثقة والعالقة املميزة مع خمتلف اجلهات املانحة و�شبكة اللجان
واملتطوعني على الأر�ض من الناحية الأخرى.
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 2-4الفئات امل�ستهدفة ومواقع العمل
ا�ستهدفت االغاثه الزراعية يف عملها العديد من �شرائح املجتمع الفل�سطيني من خالل �سلة وا�سعة
من اخلدمات ،ميكن ت�صنيف هذه ال�شرائح �إىل:
 )1فئة امل�ستفيدين املبا�شرين وت�شمل:
•املزارعون  /ات العاملون يف جمال الزراعات البعلية واملروية.
•الن�ساء الريفيات.
•املهند�سون الزراعيون حديثو التخرج.
•املر�شدون املتخ�ص�صون يف الإر�شاد التنموي.
•جمعيات وجتمعات املزارعني والن�ساء وال�شباب.
•النا�شطون على م�ستوى املجتمع املحلي.
•العمال املتعطلون عن العمل.
 )2فئة امل�ستفيدين غري املبا�شرين وت�شمل:
• وزارات وم�ؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية وفروعها على امتداد الوطن ( وزارة الزراعة،
�سلطة املياه ،وزارة العمل ،وزارة الداخلية ،احلكم املحلي ،العمل ،ال�ضمان االجتماعي ،البيئة).
•املجال�س البلدية والقروية يف مواقع العمل املختلفة.
•اللجان املحلية يف املواقع امل�ستهدفة.
•القطاع اخلا�ص من خالل التعاقدات ونقل التكنولوجيا وتوطينها.
•مراكز البحث العلمي ( معاهد وجامعات).
•املنظمات املحلية والدولية العاملة يف جمال تنمية الريف الفل�سطيني.
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الفصل اخلامس :ملخص االجنازات للعام 2009
يغطي هذا التقرير �أهم اجنازات العام  2009وهو العام الثاين للخطة الإ�سرتاتيجية الثالثية
للفرتة  2010-2008والتي ت�سعى للم�ساهمة يف حتقيق التنمية الريفية املتكاملة .خالل هذا العام
قامت الإغاثة الزراعية بتنفيذ  47م�شروع ًا يف ال�ضفة وغزة (الحظ مرفق رقم  )1موزعة على
الأهداف الإ�سرتاتيجية املختلفة:

 1-5تعزيز الدور االقت�صادي للقطاع الزراعي بامل�ساهمة يف حتقيق
الأمن الغذائي والتنمية الزراعية امل�ستدامة

�أهم االجنازات التي مت حتقيقها �ضمن هذا الهدف خالل العام  2009كانت:
املجال

اجنازات العام 2008
ا�ست�صالح متكامل ل

ا�ست�صالح متكامل ل

 2182دومن

 2410دومن
�شق وت�أهيل (

�شق وت�أهيل  51كم من
حت�سني
الو�صول
للم�صادر
الطبيعية
(الأر�ض
واملياه)

اجنازات العام 2009

امل�ستفيدين للعام 2009
مبا�شرين

غري مبا�شرين

 692عائله زراعيه

 4844فردا

 4980عائله

 )100.75كم من

و�إفادة 24900

مد وترميم  50.2كم

الطرق الزراعية
مد وترميم  61كم من

دومن
 3077عائله

من �شبكات الري

�شبكات الري

بناء  215بئر و  35بركه

بناء  111بئر و  53بركه

ا�سمنتيه ومعدنية

ا�سمنتيه ومعدنية

الطرق الزراعية

و�إفادة  8200دومن
 243عائله

النتائح
زيادة دخل العائالت
امل�ستفيدة مبقدار %8

34860

زيادة امل�ساحات

م�ستفيد ًا

املخدومة بن�سبة %3

 21539م�ستفيد ًا
 1701م�ستفيد ًا

خف�ض الفاقد بن�سبة
%35
بلغ حجم املياه
املح�صودة من هذه
املن�شئات  94500م3

�إن�شاء �شبكة مياه

وحمايتها

لل�شرب بطول  3كم
وحمطة لل�ضخ خزان

830

 5000م�ستفيد ًا

ب�سعة  500م3
تطوير �أداء

توزيع م�ستلزمات الإنتاج

توزيع م�ستلزمات الإنتاج

الع�ضوي  420مزارع

الع�ضوي

ورفع

تدريب  40مهند�س/ه

تدريب  40مهند�س ًا/ه

م�ستوى

حديث التخرج

زراعيه حديث التخرج

الإر�شاد

تدريب  2993مزارع/ة

تدريب  3920مزارع من

الفني

من خالل عقد  170دوره

خالل عقد  196دوره

الكوادر
الب�شرية

 770مزارع

 5390م�ستفيد ًا

40

 40م�ستفيد ًا

 3920مزارع/ه

 27440م�ستفيد ًا

التو�سع يف �ألزراعه
الع�ضوية بن�سبة %25
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املجال

اجنازات العام 2008

اجنازات العام 2009

امل�ستفيدين للعام 2009
مبا�شرين

غري مبا�شرين

النتائح

حت�سني
جودة املنتج
الزراعي

ت�سهيل ت�صدير  525طن

املحلي

من املنتجات الزراعية ل

وزياد

 645عائله

ت�سهيل ت�صدير  500طن
من املنتجات

تقل�ص ال�صادرات
 1200عائله

 8400م�ستفيد ًا

اىل  %96مقارنه
بالعام 2008

فر�صته
الت�سويقية
تطوير االقت�صاد املنزيل

تطوير االقت�صاد املنزيل

تعزيز

من خالل تطوير 1145

من خالل تطوير 533

التكافل

حديقة منزليه

حديقة منزليه

االجتماعي

توزيع عدد � 7927سله

توزيع � 82083سله

غذائية

غذائية

 533عائلة

 82083عائله

 3731م�ستفيد ًا
547581
م�ستفيد ًا

�إدخال املنتج املحلي
مكونا يف �أل�سله
ب�سبب تفاقم الأو�ضاع
االن�سانيه يف غزه

 2-5امل�ساهمة يف حت�سني �أداء اجلمعيات واالحتادات واملنظمات القاعدية
وتعظيم دورها املجتمعي
املجال

بناء قدرات
امل�ؤ�س�سات
واالحتادات
والتجمعات
القاعدية
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اجنازات العام 2008

اجنازات العام 2009

امل�ستفيدين للعام 2009
مبا�شرين

توزيع عدد  58منحه

توزيع عدد  44منحه

على جمعيات وجتمعات

على جمعيات وجتمعات

 44جمعيه /

املزارعني بلغت قيمتها

املزارعني بلغت قيمتها

جتمع

 3.5مليون دوالر

 1.952مليون دوالر

تطوير البنية التحنيه

تطوير البنية التحنيه

لعدد  29جمعيه قاعدية

لعدد  26جمعيه قاعدية

وتزويدها بالدعم

وتزويدها بالدعم

اللوج�ستي

اللوج�ستي

عقد  107دوره تدريبيه
ل�صالح  2150متدرب ًا

عقد  34دوره تدريبيه

غري مبا�شرين

 1760ع�ضو

النتائح

التو�سع يف جمال
تنظيم اجلمعيات
العاملة يف الإنتاج

26جمعيه/
جتمع

احليواين وا�ستكمال
 1485ع�ضو ًا

جتديد للجمعيات
العامل يف الت�صدير
والزراعة الع�ضوية

 650متدرب ًا

املجال

اجنازات العام 2008

اجنازات العام 2009

امل�ستفيدين للعام 2009
مبا�شرين

غري مبا�شرين

النتائح

توزيع  745منحه

توزيع  1220منحه

للم�ساعدة يف تنظيم

للم�ساعدة يف تنظيم

امل�ساهمة يف

 745من املزارعني

املزارعني والن�ساء

تنظيم الفئات

والن�ساء وال�شباب يف �أطر

وال�شباب يف �أطر

امل�ستهدفة يف

اقت�صاديه

اقت�صاديه

�أطر مطلبيه

عقد  18دوره تدريبيه
ل�صالح  180متدرب ًا

عقد  11دوره تدريبيه
ل�صالح  150متدرب ًا

تنفيذ  152ور�شه حول

تنفيذ  110ور�شه حول

حقوق املر�أة �أالقت�صاديه

حقوق املر�أة االقت�صادية

توفري الدعم اللوج�ستي

توفري الدعم اللوج�ستي

ل  126جمموعة للتوفري

ل  195جمموعة للتوفري

والت�سليف

والت�سليف

توزيع قرو�ض ل 8

توزيع قرو�ض ل 12

جمموعة للتوفري وت�سليف

جمموعة للتوفري وت�سليف

12

بلغت قيمتها 196000

بلغت قيمتها  3.9مليون

جمموعه

دوالر

دوالر

مقارنه مع 2.6

موجودات

عقد  69دوره تدريبه

عقد  12دوره تدريبه

مليون للعام 2008

حمافظها

ل�صالح  966من الن�ساء

ل�صالح  175من الن�ساء

االدخارية

املن�ضويات يف جمموعات

املن�ضويات يف جمموعات

التوفري والت�سليف

التوفري والت�سليف

لإك�سابهن مهارات يف

لإك�سابهن مهارات يف

االداره املالية وال�ضغط

االداره املالية وال�ضغط

واملنا�صرة واالت�صال

واملنا�صرة واالت�صال

واجتماعيه
واقت�صاديه

دعم
اجلمعيات يف
جهدها من
اجل تعظيم

 1220عائله

6230
م�ستفيد ًا

التو�سع يف تقدمي
املنح  %119لإن�شاء
م�شاريع لفقراء
الريف وا�ضواءهم

 172امر�أة

يف اطر تدافع عن
م�صاحلهم

 1595امر�أة

195
جمموعه

 7800ع�ضوه

بلغ حجم القرو�ض
 630ع�ضوه

املوزعة للعام 2009
( 3,9مليون دوالر

وعدد املقرت�ضات
 1322قر�ض مقارنه
 180ع�ضو ًا

1260
م�ستفيد ًا

مع  1076قر�ض)
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 3-5تعزيز دور االغاثه الزراعية يف عملية الن�ضال الوطني
واالجتماعي
املجال

تطوير دور
امل�ؤ�س�سة يف
ال�شبكات

امل�ستفيدين للعام 2009
مبا�شرون غري مبا�شرين

اجنازات العام 2008

اجنازات العام 2009

عقد  30دوره تدريبيه

عقد  5دورات تدريبيه

حول ت�شكيل التحالفات

حول ت�شكيل التحالفات

وبناء ال�شبكات لبيان

وبناء ال�شبكات لبيان

احلقوق الفل�سطينية

احلقوق الفل�سطينية

وا�ضحة حول �ضرورة/

تنظيم 4حمالت حول

فوائد مقاطعة منتجات

املقاطعة وت�شجيع املنتج

امل�ستوطنات ومب�شاركه

املحلي يف خمتلف مدن

فاعله متطوعي االغاثه

ال�ضفة الغربية �شملت (

 ،امل�ستفيدين هم

املحلية
واالقليميه
وزيادة

تنظيم  4حمالت حول

الت�أثري يف

املقاطعة وت�شجيع املنتج

الن�ضال

املحلي

الوطني

 12حمله يف الأ�سواق67 +

 75متدربا

� 750شخ�ص

6394

النتائح

مت تنفي احلمالت
ميدانيا وبر�سائل

املجتمع املحلي والعدد

ندوه وور�شة عمل تثقيفية

امل�شار اليه هو عبارة

تنظيم  13لقاء للفعاليات

عن امل�شاركني

الوطنية)
تنفيذ دورتني مب�شاركة

زيادة كفاءة
العاملني يف
امل�ؤ�س�سة يف
ا�ستخدام
تقنيات
ال�ضغط
واملنا�صرة
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العاملني يف الإغاثة
عقد دورتني تدريبيتني

عقد  4دورات تدريبيه

،والتعلم على �إتقان

للعاملني يف االغاثه على

للعاملني يف االغاثه على

ت�صميم احلمالت

�أ�س�س ت�صميم احلمالت

�أ�س�س ت�صميم احلمالت

و�إدارتها

و�إدارتها

 60م�شارك ًا

جمهور الإغاثة

و�إدارتها ومت الإنفاق
على تعميم التجربة على
املتطوعني وامل�ستفيدين
من ن�شاطات امل�ؤ�س�سة

املجال

تعميق قيم

اجنازات العام 2008

اجنازات العام 2009

تنظيم  4حمالت حول

تنظيم  4حمله حول

االنتخابات واحلقوق

�ضرورات امل�صاحله

الأ�سا�سية واملدنية

الوطنية ( 6ندوات +

ملختلف ال�شرائح ملوظفي

تنظيم �أربع م�سريات يف

االغاثه الزراعية

ال�ضفة)

املجتمع

امل�ستفيدين للعام 2009
مبا�شرون غري مبا�شرين

النتائح
تنفيذ احلمالت

2000

الق�ضية ب�شكل

م�شارك

عام

والندوات والت�أثري
�إيجابا على جو
امل�صاحلة

 32متطوع

املدين لدى

�أجنبي

العاملني يف

تنظيم خميم دويل

امل�ؤ�س�سة

للحركة التطوعية 14
خميما لطالب املدار�س
مب�شاركة  1300طالب

تنظيم خميم دويل
للحركة التطوعية و 6
خميمات لطالب املدار�س

تنفيذ املخيم وتبادل

و100
متطوع

املجتمع املحلي

حملي و

يف بلدة فرخه

 342طالب ًا

اخلربات بني املتطوعني
املحليني والأجانب وعقد
املخيمات ال�صيفية
للأطفال

يف املخيمات
ال�صيفية
تنظيم  1حمله ملقاومة
تنظيم  1حمله حول
االحتالل بعد مرور 60
حت�سني تبني
قيم ال�سالم

عاما و�أثره على امل�صادر
الطبيعية الفل�سطينية

تنفيذ احلمالت

اجلدار �شملت10 :
م�سريات يف القرى
املت�أثرة باجلدار و�إقامة

 4257فردا

 6مهرجانات وعقد
 7لقاءات مع خمتلف

املجتمع املحلي

والأن�شطة �ضد اجلدار

املت�ضرر

 ،وزيادة الوعي لدى

من اجلدار

املجتمع املحلي والدويل

واال�ستيطان

يف خماطر جدار
الف�صل العن�صري

الفعاليات الوطنية )

املبني على
العدل

مت �إجراء درا�سة

واحلرية

وتوثيقها حول
ممار�سات االحتالل
و�أثرها �ألتدمريي على
الفل�سطينيني خا�صة

�إ�صدار  18ورقة بحثية

املجتمع

بعناوين تهم الريف

املحلي يف

الفل�سطيني وق�ضاياه

الريف

املجتمع املحلي
يف الريف

تنفيذ  18ورقة بحثية
خفيفة عن ق�ضايا
الريف

مبنطقة الأغوار
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� 4-5أعداد امل�ستفيدين ومواقع العمل امل�ستهدفة

بلغ عدد العائالت امل�ستفيدة مبا�شرة من خمتلف الأن�شطة خالل العام  2009كالآتي:
1.1تعزيز موجودات ()18184عائلة ريفية من خالل تطوير ر�أ�س مالهم الب�شري واالجتماعي واملايل
�شكلت اخلدمات املوجهة للن�ساء مبا�شرة  %58منهم.
2.2تقدمي خدمات طارئة لـ ( )82083عائله يف قطاع غزه.
3.3تطوير قدرات ( )305جمعية  /جتمع للن�ساء واملزارعني وال�شباب من خالل خمتلف برامج
التدريب والدعم اللوج�ستي واملايل.
�4.4إفادة حوايل ( ) 8936عام ًال من خالل توفري ( )171484يوم عمل لهم حيث يالحظ ان عدد �أيام
العمل قد ت�ضاعف خالل عام  2009مقارنه مع العام .2008
5.5تعميق العالقة مع القطاع اخلا�ص من خالل عقد االتفاقيات مع � 3شركات للت�سويق اخلارجي
واملحلي.
عملت اجلمعية يف العام  2009يف العديد من املواقع يزيد عددها عن ( )155موقعاً منت�شراً يف
الريف الفل�سطيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .كما جرى تطوير الأداء امل�ؤ�س�ساتي للإغاثة
من خالل:
1.1تفعيل دور مراكز التدريب اخلا�صة باجلمعية (مركز نعيم خ�ضر ،مركز �أريحا ومركز غزة)
وذلك بتقدمي اخلدمات للمجتمع املحلي وامل�ؤ�س�سات الدولية.
2.2تر�سيخ التعاون مع اجلامعات املحلية ومراكز البحث العلمي من خالل الدخول يف �شراكات مع
جامعة القد�س �أبو دي�س ،وجامعة بيت حلم ،والقد�س املفتوحة ،وجامعة الأزهر الإ�سالمية يف
قطاع غزة ،وجامعة النجاح الوطنية.
3.3تعميق �أوا�صر التعاون والتن�سيق مع م�ؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية وامل�ؤ�س�سات الأخرى العاملة
يف تنمية الريف الفل�سطيني من خالل ت�شكيل جلان توجيهية م�شرتكة� ،إجراء امل�سوح وتنفيذ
امل�شاريع
4.4تعزيز وجود اجلمعية يف ال�شبكات املحلية والدولية  ,حيث تبو�أت مراكز ريادية على م�ستوى
العامل يف جمال الزراعة الع�ضوية و�شبكات الإقرا�ض وال�شبكات العربية للتنمية امل�ستدامة،
وكذلك �إيالء �أهمية خا�صة للزراعات الت�صديرية.
5.5لعب دور فاعل يف �شبكة املنظمات الأهلية واحلملة ال�شعبية ملقاومة اجلدار.
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6.6التو�سع يف جمال ت�سويق املنتجات الزراعية املحلية والنهو�ض بها من خالل برنامج رقابة
اجلودة ومنح ال�شهادات.
7.7احلفاظ على عالقة وثيقة و�شفافة مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
8.8التو�سع يف م�صادر التمويل طويل الأمد والذي يعك�س ثقة وقدرة اجلمعية على اال�ستمرارية يف
تقدمي خدمات متميزة.
ملزيد من التفا�صيل حول املخرجات التي مت حتقيقها خالل العام  2009يرجى العودة مللحق
رقم 1
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الفصل السادس :التوجه حنو تعزيز االستدامة
تعترب اال�ستدامة من �أهم ركائز العمل التنموي الهادف� ،إذ ال ميكن ت�صور حتقيق التنمية
والتدخالت التنموية املختلفة لأي من �أهدافها دون �أخذ هذا البعد بعني االعتبار .وا�ستناد ًا �إىل
هذه الأهمية� ،صاغت االغاثه الزراعية فل�سفتها املعتمدة على اال�ستدامة يف جمموعة من العنا�صر
,ارت�أت �أنها ت�شكل �ضمانات �أكيدة ال�ستدامة التدخالت التي تقدمها وذلك على النحو الآتي:

 1-6تعزيز ال�شعور بامللكية

حيث حتر�ص االغاثه الزراعية على تعميق ال�شعور مبلكية اخلدمات التي تقدمها لفئاتها امل�ستفيدة
املختلفة  ،وذلك خالل جمموعة من الإجراءات التي حتر�ص امل�ؤ�س�سة على تطبيقها ،منها:
1.1الإ�صرار على امل�شاركة املجتمعية الفاعلة مب�ستوياتها املختلفة يف جميع املراحل بدء ًا من ح�صر
االحتياجات ،التخطيط وت�صميم التدخالت ،التنفيذ ،والتقييم والرقابة وميكن هنا تبيان
�أهمية هذه القيمة من النجاحات الكبرية التي مت ت�سجيلها خالل م�شروع الرائد /م�شروع
اجللوبال جاب حيث �شارك املواطنون يف اختيار وت�صميم امل�شروع اخلا�ص بهم ,الأمر الذي
خلق لديهم ال�شعور بالتحدي ودفعهم �إىل النجاح.
2.2امل�ساهمة املجتمعية العينية والنقدية حيث انه وبالرغم من الظروف ال�صعبة ما زالت جميع
اخلدمات املقدمة للجمهور ت�شرتط امل�ساهمة املجتمعية ،والتي تختلف ح�سب طبيعة اخلدمة
ويتم اختيارها بحيث ال تكون مانعا من ا�ستفادة الفئات الأكرث فقرا .ونظرا خل�صو�صية الو�ضع
يف قطاع غزه جرى اقت�صارها على اجلانب العيني.
3.3ت�شكيل اللجان املحلية املنتخبة واملمثلة للفئة امل�ستفيدة واملجتمع املحلي و�إ�شراكها وم�صادقتها
على اختيار امل�ستفيدين ودورها الفاعل يف التعاقد و�شراء اخلدمات الالزمة لتنفيذ خمتلف
التدخالت ورقابتها احلثيثة على نوعية اخلدمات  /املواد املقدمة.
4.4ما زالت اتفاقيات الأعمال املختلفة ت�ؤكد م�س�ألة االلتزام ل�صيانة وتطوير التدخالت التي تقدم
للفئات امل�ستخدمة فرديا وجماعي ًا ،وتقدم ال�ضمانات للجمعيات والأفراد من �أجل ا�ستخدام
هذا احلق عند ال�ضرورة.

 2-6التكنولوجيا امل�ستخدمة

معظم التقنيات امل�ستخدمة يف تنفيذ الن�شاطات هي تقنيات معروفة ومتوارثة بني الأجيال وال
تخلو من البعد التطويري بنقل التكنولوجيا وتوطينها بطريقة �سهلة تتنا�سب واملعارف واخلربات
والقدرات لدى خمتلف الفئات امل�ستهدفة ،وهذا بدوره يعزز ال�سيطرة على خمرجات امل�شروع،
وتعميم الفائدة ،ويعظم اال�ستدامة و�أمثلة ذلك:
�1.1أعمال اال�ست�صالح ب�شقيها الآيل واليدوي وما ي�صاحبها من بناء اجلدران وزراعة الأ�شتال
لتن�سجم والأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية املعا�شة ،مبا يف ذلك مكافحة ظاهرة البطالة
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املتف�شية يف املجتمع والتي ت�ؤثر �سلب ًا على م�ستويات املعي�شة .كما دفعت ظروف احل�صار اجلائر
املفرو�ض على �أهلنا يف قطاع غزة �إىل العودة لإيجاد بدائل حملية ( ا�ستبدال ال�سياج املعدين
بال�سياج ال�شجري رغم التكاليف الإ�ضافية الكبرية ،كذلك التو�سع يف ا�ستخدام ال�سماد
الع�ضوي بديال للكيماويات).
2.2احل�صاد املائي ب�شتى �أنواعه يف الآبار والربك هي ممار�سة متجذرة يف الثقافة الريفية
الفل�سطينية ،و�أثبتت جناعتها وقدرتها على اال�ستدامة اقت�صادي ًا واجتماعي ًا .وكذلك العمل
على توفري م�صادر جديدة للري من خالل معاجلة املياه العادمة املنزلية و�إعادة ا�ستخدامها
يف ظل تكرر موا�سم اجلفاف.
3.3التو�سع يف ن�شاط �إن�شاء وتطوير احلديقة املنزلية وتعزيز االقت�صاد املنزيل تدخالت تن�سجم
وطاقات وقدرات الأ�سر يف خمتلف املناطق.

�4.4إن ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف العمل مثل الرتاخي�ص للزراعات الع�ضوية ،ي�سبقه ويالزمه
برامج توعية و�إر�شاديه هادفة �إىل التمهيد و�إىل توطني الفكرة وفق ًا لظروف الفئات امل�ستهدفة
يف املناطق الريفية ،وكذلك العمل على ا�ستيفاء املزارعني لل�شروط التي تزيد من فر�صهم
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الت�سويقية وترخي�صهم وت�سجيلهم لدى جهات االخت�صا�ص ،وتتيح لهم الفر�صة لال�ستفادة من
برامج التجارة العادلة.
�5.5إن تقنيات التدريب ونقل املعرفة يف املجاالت املختلفة يتم فيها اختيار الو�سائل الإي�ضاحية
والتقنيات امل�ساندة بطريقة تن�سجم وقدرات الفئات امل�ستهدفة و�إمكاناتها وثقافتها.
6.6امتاز العام  2009بزراعة م�ساحات حمدودة ومدرو�سة ملح�صويل الفراولة والأع�شاب الطبية،
حيث تعاين الأ�سواق الفل�سطينية نق�صا حادا يف هذين املنتجني .يبلغ اال�ستهالك املحلي
للفراولة يف ال�ضفة الغربية حوايل  700طن ال ينتج منه �شيء ،وهناك خطط للتو�سع يف هذه
الزراعة وقد مت ت�سجيل جناحات كبريه من حيث �إنتاجية الدومن ( 7-6طن) والتقليل من
ا�ستخدام املياه والكيماويات
�7.7إن�شاء حمطة جتريبية لتحليه املياه الع�سرة يف �أريحا من �أجل غ�سل الرتبة و�إعادة زراعة
املحا�صيل ذات احل�سا�سية العالية للملوحة.
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 3-6منظومة القيم والثقافة املجتمعية ال�سائدة

ت�سجل االغاثه الزراعية �أنها ال تقدم �أي خدمات تتناق�ض وثقافة املجتمع وقيمه الناظمة ،بل على
العك�س ف�إن معظم التدخالت تقوم على تعزيز ثقافة الريف وقيمه الإيجابية ،فقيمة العمل التطوعي
ت�شكل �أهم حمور يحر�ص العاملون يف االغاثه الزراعية على تفعيله .كما ت�شجع التدخالت قيمة
حب الأر�ض واالرتباط بها واال�ستغالل الأمثل لها (ا�ست�صالح الأرا�ضي ،الطرق الزراعية ،حمالت
الت�شجري..الخ ،).حتى يف الق�ضايا التي ت�ستهدف املر�أة ،تراعي التدخالت الثقافة ال�سائدة حول
دور املر�أة الريفية ،وتعزز من هذا الدور� .أما يف جمال التوفري والت�سليف فالربامج جمعيها مبنية
على ممار�سات جتذرت لدى الفئة امل�ستهدفة منذ زمن بعيد ،وجاء الربنامج لي�صقلها بطابع
م�ؤ�س�سة تنظيمي و�إداري.

 4-6العدالة اجلندرية

التدخالت كافه التي تقدمها االغاثه ت�سعى �إىل حتقيق نوع من التناف�س احلر والعدالة بني الرجل
واملر�أة� ،آخذة بعني االعتبار القدرات والإمكانات املتوفرة لكال اجلن�سني ،واعرتاف ًا من االغاثه
الزراعية ب�أهمية وحمورية الدور الذي تلعبه املر�أة ،ف�إن مزيدا من االهتمام يعطى للمر�أة يف
امل�شاريع والن�شاطات التي تنفذها امل�ؤ�س�سة ،وتعطي ترتيبات تنفيذ التدخالت دور ًا مهم ًا للمر�أة
يف املراحل املختلفة للن�شاطات ،حيث ت�شارك يف ح�صر االحتياجات كافه  ،وت�صميم التدخالت
وتخطيطها وتنفيذها ورقابة جودتها وتقييمها .كما وتعطي معايري االختيار �أف�ضلية للن�ساء يف
معظم الن�شاطات حيث تنحاز هذه املعايري بق�صد �إىل الن�ساء .ويت�ضح لنا مبراجعة �سريعة
لإجنازات العام  2009ب�أن ح�صة املر�أة يف املوازنة  %58من جممل �أعداد امل�ستفيدين .وحتر�ص
االغاثه الزراعية على تعزيز دور التجمعات الن�سوية ودعمها لوج�ستيا لتح�سني تفاعلها مع مكونات
الن�سيج االجتماعي الفل�سطيني.
م�شروع مدر للدخل ( بقاله لأ�سره حمتاجه م�ستفيدة يف �إطار م�شروع الرائد)
تغريد الأ�سود (�أم يا�سر) تبلغ من العمر  32عام ًا � ،أرملة و�أم لثالثة �أطفال.
امل�شروع غيرّ حياتي على امل�ستوى النف�سي واالجتماعي  ،وقت الفراغ كله امتلأ� ،أ�صبحت ادقق يف كل �شيء
...اح�سبه ...اعرف كم ميكنني �أن �أربح منه ،وتعلمت �أن �أ�سجل وار�صد مبيعاتي وم�شرتياتي ،دخلي من
امل�شروع يتجاوز الـ � 1400شيكل حالي ًا ،ا�شرتيت كمبيوتر لأوالدي مببلغ  400دوالر ،وا�ستطعت �أن ادخر
مبلغ �شهري ما يعادل � 600شيكل �شهري ًا بعمل جمعيات ادخارية تعاونية مع االقارب واملعارف ،قمت من
خاللها بتطوير بقالتي والتي احلم �أن تتحول يوم ًا �إىل �سوبرماركت ،وكثريا ما �أفكر يف م�شاريع �أخرى
لتح�سني م�ستواي املعي�شي  ،حالي ًا عاملة ح�صالة ادخر بها كل يوم � 20شيكل من البقالة ل�شراء مواد �شهر
رم�ضان ،وال �أخفيكم �سر ًا �أنني قمت بت�سديد  1200دينار من ديون �سابقة علي.
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ر�أ�س مال م�شروعي تطور من 3000
اىل  10000دوالر �أمريكي وميكن
�أكرث ،ب�أمانة امل�شروع و�سع مداركي
وزاد طموحي والغى اخلوف من
بكرة(م�ستقبل �أوالدي بات م�ضمون
�أكرت ،حتى جرياين مب�سوطني مني
وعليا) ،ال تتخيلو لذه �أن ت�أكل من
تعب يديك وت�شعر بقيمة ال�شيكل
الذي حت�صل عليه� ،أعمل و�أكل من
جمهودي ال�شخ�صي وال انتظر حتى
تفتكرين م�ؤ�س�سة من هنا وهناك ،واعتمادي عليها قل ب�شكل كبري.
ابني يا�سر عمره � 17سنة كان منطويا متام ًا ،تغيرّ ب�شكل كامل بعد امل�شروع ابتعد عن ال�صحبة ال�سوء
و�صار عنده طموح مثلي ،وبيكفي انه التزم ب�شكل كبري يف الدرا�سة والوقف معي �أحيانا يف املحل  ،ا�ستطعت
الأن توفري درو�س خ�صو�صية مل�ساعدته على التح�صيل العلمي ب�شكل �أف�ضل ،و�أ�صبح لديه مهارة يف عمل
ح�سابات املحل وح�صر الب�ضائع التي نحتاجها وقدرة على التعامل مع التجار.
طموحي ال يتوقف عند امل�شروع بل اطمح الأن �إىل ا�ستكمال تعليمي فقد ذهبت فع ًال �إىل مديرية الرتبية
والتعليم و�س�أقوم بتقدمي امتحان م�ستوى ال�ستكمال درا�ستي يف �شهر نوفمرب احلايل ،وقد �شجعت �أخريات
ممن تلقني م�شاريع مماثلة من الإغاثة الزراعية ال�ستكمال تعليمهم بعد �أن ربطتنا عالقات اجتماعية
من خالل اللقاءات التي كانت جتمعنا.
�أعمل بجد لأح�سن من و�ضعي املعي�شي و�أفكر ملي ًا ب�أن �أدخر و�أبيع منزيل الحق ًا وا�ستفيد من م�شاريع
التمويل الأ�صغر ل�شراء منزل و�إقامة امل�شروع به لأ�ضمن ا�ستمرار م�شروعي واخفف عبء �أجرة املحل.
" زمان كنت �أخاف من امل�ستقبل ,لكن الأن كل �شيكل بدخله بعترب حايل زودت ر�أ�س مايل وبكون �سعيدة
جد ًا فيه".

 5-6القدرات التنظيمية والإدارية

�إن �أحد دعائم اال�ستدامة تكمن يف بناء وتطوير القدرات التنظيمية والإدارية للإغاثة الزراعية و�شبكة
امل�ؤ�س�سات التي تعمل يف مظلتها .وا�ستناد ًا �إىل ذلك الفهم ،عملت االغاثه الزراعية على حت�سني
البناء التنظيمي والإداري لهذه املظلة ،بغية حت�سني قدراتها و�ضبط جودة خدماتها وتر�شيد تكاليفها
وتن�سيق قدراتها يف توليد امل�صادر من خمتلف اجلهات .ولعل �أبرز ما قدمته االغاثه الزراعية يف
تعزيز القدرات التنظيمية والإدارية:
42

1.1تطوير �أنظمة ال�ضبط الداخلي يف منظومة التوفري والت�سليف.
2.2ت�أ�سي�س وتنظيم دور اجلمعيات يف جمال ا�ستخدام مياه الري.
3.3تنظيم وتطوير مراكز متخ�ص�صة باحليوانات العاملة.
4.4تطوير تبادل اخلربات مع م�ؤ�س�سات �أهلية وطنية مثل العمل الزراعي ،جمموعة الهيدرولوجيني،
مركز �أبحاث الأرا�ضي.
5.5تطوير قدرات جمموعة من التعاونيات الإنتاجية يف جمال �ضبط اجلودة ومعايري ال�سالمة
الغذائية وال�صحية ملنتجاتهم.
6.6تطوير �آليات التن�سيق وال�شراء اجلماعي للخدمات يف منظومة جمعيات املنتجني.
كما وتعمل امل�ؤ�س�سة ومن خالل جلان العمل املحلية على ت�أطري وم�أ�س�سة العمل الأهلي على م�ستوى
املواقع امل�ستهدفة ،من خالل تقدمي مناذج ناجحة من اللجان املحلية وم�شاركة فاعله يف ت�صميم
وتنفيذ ومراقبة خمتلف الن�شاطات ،مما يك�سبها مهارات �إدارية متنوعة متكنها من قيادة جمتمعاتها،
و�أ�صبح العديد منها مرجعية مل�ؤ�س�سات �أهلية حملية ودوليه.
يعترب العام  2009مرحله هامه يف توجيه اال�ستهداف للجمعيات والتجمعات حيث مت ا�ستهداف ()305
جمعية  /جتمع للن�ساء واملزارعني وال�شباب من خالل خمتلف برامج التدريب والدعم اللوج�ستي
واملايل بهدف م�أ�س�سة عملهم.

 6-6احليوية االقت�صادية واملالية

�إن اال�ستدامة ت�ستدعي احلفاظ على ت�صميم تدخالت ت�ضمن �أقل قدر من التكاليف ،وجدوى �أعلى من
التدفقات والعوائد ،و�أهم �شواهد ذلك:
1.1ا�ستهداف املزارعني من خالل جمعياتهم وجتمعاتهم بتح�سني بنيتهم التحتية مما يقلل تكاليف
الأعمال معهم م�ستقبال ،وهذا وا�ضح خالل العام  2009من عدد اجلمعيات والتجمعات التي مت
ا�ستهدافها.
2.2معظم املرافق التي يتم متويلها كخدمات للفئة امل�ستهدفة ال تتطلب �أية م�صاريف متابعة ،وحتتاج
فقط �إىلم�صاريف �صيانةخفيفة،حيثي�ستطيعامل�ستفيدونمنهاتنفيذ �أعمالال�صيانة ب�أنف�سهم.
3.3ا�سرتداد التكاليف ملعظم التدخالت تتم يف الأمد الق�صري و املتو�سط � 3 -1سنوات.
4.4القيمة والعوائد ملعظم التدخالت تكون عالية يف غالب الأحيان ،الأمر الذي يعزز قناعة امل�ستفيدين
ب�أهمية تنميتها واحلفاظ عليها حيث يجري الرتكيز على زراعة املحا�صيل والعمل املكثف على عامل
اجلوده للمنتج مبا يزيد من فر�صه الت�سويقية حمليا وخارجيا.
5.5امل�شاريع املدرة للدخل م�شروطة بتقدمي درا�سة جدوى اقت�صادية تثبت العائد على اال�ستثمار وفرتة
�سداده.
6.6تقنيات �إنتاج الغذاء على امل�ستوى الأ�سري تقلل من �إنفاق الأ�سر على الغذاء بن�سبة ،%25-20
وبالتايل توجيه التوفريات �إىل جماالت حياتية �أخرى.
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7.7ا�ستكمال �سل�سلة الإنتاج بت�شجيع زراعة املحا�صيل ذات الفر�ص الت�سويقية العالية حمليا وخارجيا
8.8معظم التدخالت ت�ؤمن ا�ستخدام كثيف للعمالة ،ما يح�سن من مردود امل�شاريع االقت�صادية
واالجتماعية.
9.9معظم اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات التي ا�ستفادت من خدمات بناء القدرات لديها �ضبط يف تكاليف
الت�شغيل والإدارة ،وميل لتعزيز م�صادرها املحلية.
ً
ً
1010ت�شجيع عمليات ال�شراء اجلماعي يف اجلمعيات والتي ت�ؤمن هام�شا كبريا من ال�سيولة املالية
للمزارعني وامل�ستفيدين وللجمعية نف�سها.

 7-6اال�ستدامة البيئية

تعطي االغاثه الزراعية �أهمية ق�صوى مل�س�ألة احلفاظ على البيئة ،وذلك يف مراحل ت�صميم
التدخالت وتنفيذها ،وحتى تقييمها ورقابة �أثرها م�ستقب ًال ،وهذا ينطبق �أي�ض ًا على امل�شاريع
ال�صغرية واملدرة للدخل ،والتي تعترب املكون البيئي �أحد �أهم �أركان �إجازتها للتمويل .وت�سعى
االغاثه الزراعية �إىل تطوير مفهوم القرو�ض اخل�ضراء .وعليه ف�إن الن�شاطات والتدخالت
كافة التي مت تنفيذها يف العام  ،2009كان لها ت�أثري �إيجابي يف تعزيز وحماية البيئة يف خمتلف
امل�ستويات ،و�أهم ما ميكن الإ�شارة �إليه الآتي:
1.1التوجه نحو زيادة الرقعة الزراعية واخل�ضراء بزراعة الأ�شتال مما يزيد من فر�ص احلفاظ على
البيئة والتنوع احليوي يف الأرا�ضي الفل�سطينية.
2.2ت�شجيع احل�صاد املائي ي�ؤثر بال �شك على امل�صادر اجلوفية ب�شكل �إيجابي ،ومينع ال�ضخ الزائد
للمياه اجلوفية ،وبالتايل الت�أثري على الأحوا�ض املائية من ناحية الكمية والنوع.
ً
3.3ت�شجيع املزارعني على ا�ستخدام تقنيات جدولة وتر�شيد ا�ستخدام املياه لت�سهم �أي�ضا يف عدم
تعري�ض الأحوا�ض اجلوفية لزيادة ال�ضخ.
4.4ت�شجيع املزارعني على تبني الزراعة الع�ضوية والتقنيات ال�صديقة للبيئة يقع يف �سلم �أولويات
االغاثه الزراعية ،وكذلك احلال بالن�سبة �إىل ا�ستخدام البدائل املختلفة للكيماويات يف عمليات
الإنتاج  ،حيث مت �إن�شاء حمطتني لإنتاج الكمبو�ست يف جنني وطولكرم ،وتتم �إدارتها من قبل
جمعيات املزارعني .كما تبذل الإغاثة الزراعية جهود ًا كبريه لتطوير واملحافظة على البذور
البلدية من خالل �إن�شاء بنك للبذور والعمل على ت�سجيل هذه البذور.
5.5ا�ست�صالح وتطوير الأرا�ضي يعترب من التدخالت ال�صديقة واملحافظة على البيئة ،كونه يفتح
املجال �أمام حماية الرتبة من االجنراف وتعر�ض الأرا�ضي للت�صحر ،وكذلك احلال بالن�سبة �إىل
زراعة الأ�شجار املنا�سبة للرتبة والقليلة احلاجة �إىل املياه� .إ�ضافة �إىل �إ�سهام الأ�شجار يف تنقية
البيئة ب�شكل عام.
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الفصل السابع :الشراكات والتحالفات
انطالق ًا من ر�ؤية الإغاثة الزراعية مبركزية و�أهمية بناء التحالفات وال�شراكات يف حتقيق
التنمية الوطنية املتوازنة ،ا�ستطاعت االغاثه الزراعية يف العام  2009من متتني وبلورة العديد من
التحالفات وذلك على النحو الآتي:

 1-7ال�شراكات مع امل�ؤ�س�سات الأهلية

1.1ا�ستمرت االغاثه الزراعية يف قيادة حتالف امل�ؤ�س�سات العاملة يف حت�سني م�ستوى املعي�شة يف
ال�ضفة وقامت بنقل هذه التجربة �إىل قطاع غزه من خالل قيادة حتالف ي�ضم �أربع م�ؤ�س�سات
�أهليه «الإنعا�ش املبكر» لرتميم ما �أحدثه العدوان على قطاع غزه.
2.2ا�ستطاعت االغاثه الزراعية تو�سيع القاعدة التمويلية لتحالف برنامج الرائد االقت�صادي
املمول من البنك الإ�سالمي وزادت املخ�ص�صات املوجهة جلمعية تنمية املر�أة وجمعية تنمية
ال�شباب وكان لأدائها املميز �أن مت التو�سع يف الربنامج والرتكيز على قطاع غزه يف ا�ستهداف
العائالت الفقرية.
3.3ا�ستمرت االغاثه الزراعية يف ائتالفها مع م�ؤ�س�سة  ACSو  ،OVERSEASكما ووقعت
مذكرات تفاهم طويلة الأمد مع كل من  ACS, ACPP,و  CERAIو  FPSCبهدف خدمة
الق�ضايا امل�شرتكة.
4.4ما زالت جمعية التنمية الزراعية (االغاثه الزراعية) حتتفظ بع�ضويتها يف ال�شبكات القطاعية
والعامة ويف املجال�س التخ�ص�صية ،وذلك رغبة منها يف تبادل جتربتها وم�ساعدة الآخرين يف
بناء برامج م�ستدامة من العمل امل�ؤ�س�سي.
5.5لعب دور فاعل يف �شبكات التمويل ال�صغري حمليا و�إقليميا.
6.6امل�شاركة الفاعلة يف ال�شبكات البيئية وال�شبابية على م�ستوى الوطن.

 2-7ال�شراكة مع امل�ؤ�س�سات احلكومية و�شبة احلكومية

1.1ترتبط االغاثه الزراعية بعالقات مميزة مع امل�ؤ�س�سات احلكومية يف املجاالت كافة ،حيث
تقدم خربتها يف املجال الريفي ويف ق�ضايا احلكم والإدارة �إىل جملة من امل�ؤ�س�سات
2.2ترتبط االغاثه الزراعية بعالقة متينة مع �أكرث من  500من اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات القاعدية.
3.3ترتبط االغاثه الزراعية بعالقات مميزة مع كل من وزارة الزراعه و�سلطة املياه الفل�سطينية
وجودة البيئة ووحده اجلدار واال�ستيطان يف جمل�س الوزراء.
4.4حتتفظ االغاثه الزراعية بعالقة �شراكه مع دائرة التعاون يف وزارة العمل ،وقدمت من خالل
هذه العالقة العديد من املبادرات لتقوية وتعزيز العمل التعاوين وحتديث الأطر والت�شريعات
اخلا�صة به.
5.5عالقات مميزة مع جمل�س الزيت والزيتون الفل�سطيني.
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6.6عالقات �شراكة مع املركز امل�صري للزراعة احليوية واحلركة الدولية للزراعة الع�ضوية
.IFOAM
7.7عالقات حيوية مع منظمة تو�صيف التجارة الدولية  FLOومنظمة التجارة العادلة الدولية
.WFTO

 3-7العالقة مع اجلامعات وامل�ؤ�س�سات الأكادميية
ترتبط االغاثه الزراعية بعالقة �شراكة مع كل من اجلامعات وامل�ؤ�س�سات الأكادميية الآتية:
1.1جامعة القد�س عرب برنامج الدرا�سات العليا يف التنمية الريفية امل�ستدامة.
2.2جامعة بيت حلم عرب برنامج الدرا�سات العليا يف التنمية والتعاون الدويل.
3.3جامعة الأزهر يف غزة عرب برنامج التدريب العملي لطلبة كلية الزراعة و�أبحاث الرتبة
واملياه.
4.4جامعة بريزيت من خالل معهد املياه.
5.5جامعة القد�س املفتوحة عرب برنامج البكالوريو�س يف التنمية الريفية.

 4-7القطاع اخلا�ص

�إدراكا لأهمية القطاع اخلا�ص يف تنمية القطاع الزراعي ما زالت جمعية التنمية الزراعية (االغاثه
الزراعية) تلعب دورا كبريا لع�ضويتها يف:
1.1احتاد ال�صناعات الغذائية ،جمعية رجال الأعمال.
2.2مركز ترويج التجارة الفل�سطينية.
3.3م�شروع �إنتاجنا لرتويج اخل�ضار – (حلول للتنمية اال�ست�شارية)
4.4الدخول يف �شراكات لت�صميم وتنفيذ العديد من امل�شاريع التنموية والتي تركز على تعزيز
فر�ص الت�سويق الزراعي للمنتج الفل�سطيني.

كما وتتطلع االغاثه الزراعية لتو�سيع براجمها وخدماتها لت�شمل فل�سطينيي
ال�شتات ،من خالل �إطالق م�شاريع م�شرتكه مع م�ؤ�س�سات اجلاليات الفل�سطينية
مع مراعاة الظروف املو�ضوعية ملثل هذه الربامج.
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الفصل الثامن :املعوقات والتحديات
للقطاع الزراعي الفل�سطيني �أهميه كربى يف حياة الفل�سطينيني ويتمتع بالكثري من املزايا والفر�ص
الن�سبية التي مكنته من لعب دور كبري يف حياتهم ،فهو يلعب دورا رئي�سا يف حماية الأر�ض والإن�سان من
غول اال�ستيطان ،ومالذا �أخريا جلموع املتعطلني عن العمل ،ويوفر فر�صا جيده ل�ضمان حياه كرميه
وم�صدر للرزق وحتقيق الأمن الغذائي ل�شعب يقبع حتت نري االحتالل ،وقد اثبت ذلك يف خمتلف
الظروف .فالربغم من احل�صار وقلة امل�ساحة وحمدودية م�صادر املياه ما زال قطاع غزه �صامدا
بف�ضل �صمود املزارع الفل�سطيني و�شاهدا حيا على �ضرورة اال�ستمرار يف تطوير هذا القطاع.
يعاين هذا القطاع من العديد من املعيقات الذاتية واملفرو�ضة ق�سرا عليه ابتدا ًء من عدم القدره على
الو�صول للأرا�ضي الزراعية وتدمري القائم منها والذي بات جلي ًا من ممار�سات احلرق والتقطيع
للمحا�صيل والأ�شجار من قبل قطعان امل�ستوطنني ،مرورا بقلة م�صادر املياه املتاحة للقطاع الزراعي
وا�شتداد التناف�س وتكرار موا�سم اجلفاف وعدم توفر مدخالن الإنتاج و�ضعف برامج الإر�شاد
املتخ�ص�ص ،و�صوال اىل متطلبات الت�سويق واملعابر و�ضعف معامالت ما بعد احل�صاد وانعدام برامج
الت�أمني الزراعي وعدم القدره على �ضبط ال�سوق املحلي.
خالل العام  2009واجهت االغاثه الزراعية خالل العمل جملة من املعيقات ميكن ترتيبها على النحو
الآتي:
الإطار امل�ؤ�س�سي
التغلب جزئي ًا على التحدي اخلا�ص بالتمويل ق�صري املدى :مقارنه بالعام  2008فقد جنحت امل�ؤ�س�سةخالل عام  2009يف توفري متويل براجمي والتعاقد على �أ�س�س طويلة املدى ،مما عظم دور امل�ؤ�س�سة
يف بناء اخلربات ومراكمتها يف جماالت معينة وبخا�صة احلديثة منها ،و�إحداث �أثر ملمو�س على
الفئة امل�ستهدفة كما هو احلال يف قطاع املحا�صيل الت�صديرية يف قطاع غزه وال�ضفة.
العمل حتت ال�ضغط لال�ستجابة والتو�سع يف م�شاريع االغاثه ب�سبب الو�ضع القائم يف غزه والقدرةعلى �إيجاد التوازن ما بني الق�صري والآين من ناحية ،واملهني والتنموي طويل املدى من ناحية
�أخرى.
ما زال االختالف يف �آليات التنفيذ و�ضعف التن�سيق ما بني امل�ؤ�س�سات يفر�ض قيود كبرية علىالعمل.
تذبذب �أ�سعار اليورو والدوالر �أثر �سلبا على التعاقدات مع معظم مزودي اخلدمات.ما زالت �أ�سعار مدخالن الإنتاج ت�شكل عائق ًا كبري ًا �أمام تنفيذ وتو�سيع �سلة اخلدمات يف خمتلفامل�شاريع.
حمدودية فر�ص الن�ساء يف �إ�شغال الوظائف امليدانية.47

على امل�ستوى الرباجمي
�أما على امل�ستوى �ألرباجمي فيمكن تلخي�ص هذه املعيقات:
برنامج امل�صادر الطبيعية
عدم توافر املواد املختلفة للن�شاطات املخططة لقطاع غزة وبخا�صة الإ�سمنت ،الأنابيب ،امل�ضخات ،قطع الغيار والوقود.....الخ.
عدم توافر كميات كافية من الأ�شتال لدى امل�شاتل وتدين م�ستوى النوعية فيها وتدخل وزارة الزراعةيف الت�سعري لدى امل�شاتل الأمر الذي �أثر على النوعية املتوفرة.
تكرار موا�سم اجلفاف والتغري املناخي الأمر الذي �شكل �ضغطا كبريا على امل�صادر املائية املحدودةو�ضرورة �إيجاد م�صادر ا�ضافيه.
ا�ستمرار �أعمال التدمري للمن�ش�آت الزراعية واحلرق والتقطيع للمحا�صيل والأ�شجار من قبلاالحتالل وقطعان امل�ستوطنني.
عدم توافر فر�ص الت�سويق اخلارجي وبخا�صة للمنتجات التي اجتازت متطلبات اجلودة املختلفة.ارتفاع تكاليف املوا�صالت وال�شحن يهدد فر�ص التناف�س يف الأ�سواق اخلارجية.برنامج بناء القدرات
حمدودية امل�صادر املتاحة للنهو�ض باجلمعيات.الإرث التاريخي ال�سلبي الذي يحكم عمل اجلمعيات  /التعاونيات ومدى كفاءتها يف تقدمي اخلدمةوالنهو�ض بها.
حمدودية املحافظ الإقرا�ضية للجمعيات يف مواجهة الطلب العايل للقرو�ض.التدمري الإ�سرائيلي جلزء من امل�شاريع وتدين عائد اجلزء الآخر يقلل من فر�ص ا�ستمرار دفع�أق�ساط القرو�ض ويرفع من ن�سب التعرث يف املحفظة الإقرا�ضية القائمة.
وجود ا�سرتاتيجيات � /آليات عمل خمتلفة بني امل�ؤ�س�سات العاملة.برنامج املجتمع املدين
ما زالت اخلربات يف جمال التعبئة والت�أثري قليلة بالرغم من تقدمها يف عام .2009ما زالت ال�ضغوط االقت�صادية ال ت�سمح بتطوير �أجندة مدنية م�ستدامة. ا�ستمرار االنق�سام وعدم �إجراء االنتخابات �أثر �سلبا على تطور الربنامج واالنتقال �إىل الق�ضايااملطلبية ب�شكل �أف�ضل.
تداخل وتزاحم �أجندة و�أولويات ق�ضايا ال�شعب املطلبية �أدى �إىل �صعوبة اال�ستمرار يف دعم ق�ضيةمعينة والرتكيز عليها وترك الق�ضايا الأخرى.
 �ضعف التن�سيق بني امل�ؤ�س�سات العاملة يف هذه الق�ضايا.48

الفصل التاسع :االستنتاجات والتوصيات
�إ�ستناد ًا �إىل جمموعة املعوقات التي ظهرت �أثناء عملية التنفيذ و�أخذ ًا باالعتبار �أن جزء ًا من هذه
املعوقات ال يقع يف دائرة �سيطرة االغاثه الزراعية ف�إن االغاثه �ستعمل على:
�1-1إيالء مزيد من الإهتمام لعملية التن�سيق مع امل�ؤ�س�سات الأهلية وباخل�صو�ص املر�شحة لأن تكون
جزء من ائتالفات م�ستقلة.
2-2ر�صد مبالغ �أكرب لبناء قدرات امل�ؤ�س�سات امل�شاركة يف االئتالف من �أجل تعزيز املعرفة وخلق
حالة من الإن�سجام يف الر�ؤى والتوجهات.
3-3الإ�ستمرار يف ر�صد التمويل طويل املدى من �أجل �إحداث التغري ومراكمة اخلربات يف خمتلف
اجلوانب.
4-4و�ضع خطة للإرتقاء بالإر�شاد من خالل التعاون مع خمتلف الفاعلني.
5-5تعزيز امل�شاريع املعتمدة على املدخالت املتوفرة يف القطاع وتقدمي بدائل لبع�ض املدخالت.
�6-6إيجاد بدائل ت�سويقية للمنتجات املعدة للت�صدير تقوم على تعزيز الوعي لدى امل�ستهلك و�إعادة
ت�صنيف املنتجات الفل�سطينية وحت�سني و�سائل التعرف عليها يف ال�سوق املحلية.
7-7ايالء حمالت التوعية اخلا�صة مبقاطعة املنتجات اال�سرائيليه �أهميه ق�صوى ،ا�ستناد ًا �إىل
التطورات والتوجهات االيجابيه على امل�ستوى الوطني.
8-8تطوير املحافظ الإقرا�ضية والتوجه نحو التمويل التجاري ل�سد الفجوة والإ�ستفادة من �صناديق
ال�ضمانات املوجودة لدى البنوك.
9-9تطوير الت�أمني متناهي ال�صغر ك�أحد املنتجات التي تقدم مع حقيبة الإقرا�ض للم�ستفيدين.
1010الإ�ستمرار يف تطوير احتاد جمعيات التوفري والت�سليف و�شركة ريف للتمويل ك�أذرع متويلية
ل�سد الفجوات يف الطلب املتزايد على القرو�ض.
1111الإ�ستمرار يف �إعطاء الفر�ص للن�ساء يف التوظيف والإ�ستهداف.
1212تقدمي منتجات حملية بديلة للمدخالت اخلارجية ل�ضبط الكلفة وحت�سني العائد.
1313و�ضع خطة متكاملة لبناء قدرات الكوادر يف جمال ح�شد الطاقات والت�أثري يف ال�سيا�سات.
1414حتديد مو�ضوع واحد ك�أولوية للعمل على م�ستوى اخلطة ال�سنوية فقط.
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الفصل العاشر :توجهات اخلطة للعام 2010
بالنظر خل�صو�صية العام  2010كونه ال�سنة الأخرية يف الوثيقة الربناجمية ومبراكمة الدرو�س
امل�ستفادة من العامني ال�سابقني �سيتم خالل العام  2010ايالء املحاور االتيه �أهميه خا�صة:
توجهات عامه
•زيادة ح�ضور امل�ؤ�س�سة يف الق�ضايا العامة والوطنية.
•توطيد العالقات الوطنية والعالقات العامة للم�ؤ�س�سة يف امل�ستويات كافة.
•تفعيل �شراكتنا مع اجلامعات الوطنية وزيادة عدد هذه التحالفات وال�شراكات.
•حت�سني وتعزيز العالقات الت�شاركية مع امل�ؤ�س�سات الوطنية ومبا يعود باملنفعة على هذه امل�ؤ�س�سات.
•تطوير �شراكتنا مع القطاع اخلا�ص و�إعطاء مزيد من اجلهد حلل امل�شكالت الت�سويقية التي
تواجه الإنتاج الزراعي والريفي.
•تعزيز عالقات التعاون وال�شراكة مع امل�ؤ�س�سات ال�شريكة للإغاثة.
•اال�ستمرار يف تطوير وحتديث ال�سيا�سات والإجراءات املختلفة للم�ؤ�س�سة.
• زيادة احل�ضور الإعالمي لأن�شطة وفعاليات الإغاثة يف منظومة الإعالم املحلي وت�سليط الأ�ضواء
على دور امل�ؤ�س�سة يف الق�ضايا العامة والوطنية.
•�إطالق عملية مراجعة ،تقييم ،م�سح ،حتديد احتياجات وقدرات خمتلف الأطراف الفاعلة
متهيدا لإعداد اخلطة اخلم�سة  . 2015 -2011والبدء بالعمل على بلورة خطة لتج�سيد التوجه
نحو الالمركزية.
•الرتكيز على بناء كوادر امل�ؤ�س�سة واملحافظة عليها.
•ا�ستقطاب الكادر امل�ؤهل الأمر الذي يربر النمو يف �أعداد الطواقم.
•العمل على تكامل نظام املعلومات فنيا وماليا وب�شريا.
•و�ضع �سيا�سة وا�ضحة للتعامل مع امل�شاريع الطارئة وخا�صة يف قطاع غزة.
•ايالء �أهمية خا�صة للعمل يف القد�س والأغوار.
على م�ستوى الربامج وامل�شاريع واملناطق امل�ستهدفة
•م�شاريع تطوير الأرا�ضي وخا�صة يف مناطق ج.
•م�شاريع مقاومة اجلفاف وتوفري م�صادر �إ�ضافية من املياه لال�ستخدام الزراعي.
•التو�سع يف م�شاريع �إعادة ا�ستخدام املياه العادمة وبناء النماذج الناجحة.
• الأن�شطة اخلا�صة بحماية البيئة ودعم املمار�سات ال�صديقة لها.
• فتح �أ�سواق جديدة للمنتجات الفل�سطينية وا�ستكمال متطلبات و�صولها للأ�سواق اخلارجية.
•بناء قدرات الكادر وا�ستقطاب الكفاءات الالزمة.
•بناء قدرات اجلمعيات والتجمعات والأوعية االدخارية للن�ساء واملزارعني وال�شباب.
•جتنيد التمويل الالزم للأن�شطة اخلا�صة باملجتمع املدين من خالل برامج ال�ضغط.
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الفصل احلادي عشر :جديد االغاثه للعام 2009
امتاز العام  2009بالتجدد على خمتلف ال�صعد :التنظيمية والأن�شطة والبدائل ميكن تلخي�صها يف:
امل�ستوى امل�ؤ�س�سي التنظيمي
مت ا�ستحداث دائرة مركزيه للتجارة العادلة بهدف حت�سني جودة وفر�ص املنتج الزراعي والريفي يف
الو�صول �إىل الأ�سواق الداخلية واخلارجية ،مبا يحقق العائد االقت�صادي العادل للمنتجني تنظيمات
و�أفراد .ومن �أهم املربرات التي �أدت �إىل تبلور فكرة ا�ستحداث هذه الدائرة :
•نق�ص معرفة املنتجني مبتطلبات ال�سوق وتقنيات الت�سويق احلديثة.
•تدين م�ستوى البنية التحتية والتكنولوجيا امل�ستخدمة.
•�صغر حجم الإنتاج وتوزيعه على املحافظات.
•التكامل يف العملية التنموية باعتبار �أن ت�سويق املنتج الزراعي ي�شكل حلقة رئي�سة.
•توفري �أ�سعار عادلة للمنتجني.
•تعميم فكرة التجارة العادلة يف املجتمع الفل�سطيني وتر�سيخها كثقافة.
ت�ستهدف الدائرة يف ن�شاطها كافة املناطق الريفية ذات الإنتاج الريفي ،وذلك ي�شمل املنتجات
الزراعية والريفية الآتية :الزيتون وزيت الزيتون الع�ضوي والبكر الفاخر ،املفتول ،اللوز ،التمور،
اخل�ضراوات الطازجة ،الأع�شاب الطبية املجففة ،الزعرت ،البندورة املجففة ،فريكة ،ع�سل ،مربى،
مكدو�س ،لبنة وفواكه جمففة.
فل�سفة العمل
املوازنة بني م�صالح املنتجني وقنوات التوزيع وامل�ستهلكني من خالل �سل�سلة �شفافة من التدخالت من
مرحلة تخطيط الإنتاج �إىل مرحلة و�صول املنتج للم�ستهلك النهائي وفقا ملبادئ التجارة العادلة ،حيث
متكنت الدائرة من فتح �أفاق ت�سويقية يف كل من اخلليج العربي و�أوروبا وكندا والواليات املتحدة،
وت�سويق حوايل  500طن من منتجات املزارعني ل�صالح �أربعني تعاونية .كما �شاركت الدائرة يف العديد
من املعار�ض الدولية واملحلية منها:
 1.1معر�ض التجارة العادلة يف ليون – فرن�سا
 2.2معر�ض التجارة العادلة يف ايندهوفن – هولندا
 3.3معر�ض م�ؤمتر التجارة العادلة العربي الأول – عمان
 4.4معر�ض م�ؤمتر التجارة العادلة  -جنني
 5.5مهرجان جنني للت�سوق  -جنني
 6.6معر�ض �أريحا للإنتاج الزراعي – �أريحا
 7.7مهرجان �أل  – Europe Dayرام اهلل
 8.8مهرجان جنني لإنتاج املحا�صيل الزراعية الع�ضوية  -جنني
 9.9مهرجان املدر�سة الفرن�سية – القد�س
1010مهرجان اخلليل للت�سوق – اخلليل
1111مهرجان غذا�ؤنا – �أريحا
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كذلك قامت ب�إنتاج �إعالنني لرتويج زيت الزيتون ومتر املجول ،بالإ�ضافة �إىل �إنتاج فيلم وثائقي مدته
 17دقيقة يجمل �أن�شطة الدائرة وقد مت بثه من خالل قناة فل�سطني الف�ضائية.
خالل عمرها الق�صري زمنيا ح�صلت الدائرة على:
1.1الع�ضوية يف املنظمة العاملية للتجارة العادلة .WFTO
2.2احل�صول على ترخي�ص ت�صدير منتجات التجارة العادلة من م�ؤ�س�سة تو�صيف التجارة العادلة
الدولية .FLO
�3.3إن�شاء ال�شبكة الفل�سطينية للتجارة العادلة  PFTNبالتعاون مع عدة م�ؤ�س�سات فل�سطينية.
4.4تنظيم م�ؤمتر دويل حول التجارة العادلة يف الزبابدة – جنني.
5.5امل�شاركة يف تنظيم املنتدى العربي الأول للتجارة العادلة يف عمان ،الأردن ،من خالل ال�شبكة
الفل�سطينية للتجارة العادلة.
البنية التحتية
على �صعيد تنمية البنية التحتية متكنت الدائرة وبالتعاون مع �شركة الريف من ت�أ�سي�س م�صنع حديث
لتدريج وتعبئة التمور يف �أريحا ،ويعد هذا امل�صنع هو الأول من نوعه يف فل�سطني .وعالوة على ذلك
فقد مت �إن�شاء ثالجات تخزين للتمور بطاقة تخزينية تقدر بـ  600طن .و�سيقدم امل�صنع خدماته ملا
يزيد على  250مزارع نخيل يف وادي الأردن ،هذا امل�صنع �سيتمكن من تطوير قطاع النخيل يف الأغوار
من خالل تقدمي خدمات التعبئة والتدريج والتخزين ورقابة اجلودة والت�سويق.
على م�ستوى الأن�شطة والتدخالت
قامت جمعية التنمية الزراعية ب�إدخال العديد من الأن�شطة التطويرية خالل العام  2009من �أهمها:
1.1تدخالت يف جمال مياه ال�شرب وو�صل املناطق املحرومة من املياه ،حيث قامت مبد �شبكه بطول
 3كم و�إن�شاء حمطة لل�ضخ وخزان رئي�س ب�سعة 500مرت مكعب خلدمة  5000مواطن يف قرية تل/
حمافظة نابل�س وهي املره الأوىل التي تعمل فيها يف هذا املجال.
2.2قامت االغاثه الزراعية وبالتعاون مع وزارة الزراعة بزراعة  10دومنات يف ال�ضفة الغربية
مبح�صول الفراولة كم�شاهدات (بتقنيات خمتلفة) ،و�سجلت جناحات كبريه على �صعيد
ا�ستهالك املياه والأ�سمدة واالنتاجيه ،الأمر الذي دفع باالغاثه والوزارة �إىل �ضرورة التو�سع يف
زراعة الفراولة ل�سد حاجة ال�سوق املحلية.
3.3قامت االغاثه الزراعية ب�إن�شاء �أول حمطة لتحليه املياه الع�سرة كم�شاهده يف �أريحا ،من اجل
التنوع الزراعي ومقاومة التملح وغ�سل الرتبة وكانت هذه املحطة حمط اهتمام كل من الوزارة
وخمتلف اجلهات املمولة ،حيث با�شرت العديد من امل�ؤ�س�سات يف تبني هذه الفكرة و�إعادة �إنتاجها
يف مواقع �أخرى.
4.4يف �ضوء نق�ص املواد الأولوية جنحت طواقم االغاثه الزراعية يف غزه بتدوير خملفات العدوان
الغا�شم (خملفات املنازل املهدمة) ،ب�إعادة ا�ستخدامها كبديل ملادة البي�سكور�س يف �صيانة
وترميم الطرق الزراعية ،كما جنحت طواقم االغاثه با�ستخدام العديد من املواد الع�ضوية كبدائل
لال�سمده الكيماوية واملبيدات.
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املخرجات

ملحق رقم  :1خمرجات العام 2009

اجلدول التايل يبني حجم االجنازات التي مت حتقيقها خالل العام 2009

النتيجة

املخطط 2009

االجنازات 2009

 )1اال�ست�صالح املتكامل ل(  2410دومن) لإفادة  692مزارع ًا ي�شمل:
•ت�سوية  2410دومن ًا
 )1اال�ست�صالح املتكامل ل(  2440دومن) لإفادة  700مزارع ي�شمل:
• بناء(  )28868مرت ًا مربع ًا من اجلدران اال�ستنادية
•ت�سوية  2440دومن
• �إن�شاء  111بئرا
•بناء(  )161500مرت مربع من اجلدران اال�ستنادية
• ت�سييج  830دومن ًا
•�إن�شاء  140بئر ًا
حت�سني
• زراعات بينية ل  529دومن ًا
•ت�سييج  1500دومن ًا
• زراعة � 75583شتلة
الو�صول
•زراعات بينية ل  2000دومن
� )2شق وت�أهيل  100.75كم من الطرق الزراعية خلدمة  24900دومن �إفادة 4890
للم�صادر
•زراعة � 160000شتلة
مزارع ًا
� )2شق وت�أهيل 50كم من الطرق الزراعية خلدمة  10000دومن
الطبيعية
 )3بناء  53بركة 51 :بركة �إ�سمنتية و  2بركة معدنية للح�صاد املائي من �أ�سطح البيوت
(الأر�ض واملياه)  )3بناء  46بركة 21 :بركة �إ�سمنتية و  25بركة معدنية للح�صاد املائي من
البال�ستيكية خلدمة  132دومن ًا من البيوت البال�ستيكية لإفادة 132
�أ�سطح البيوت البال�ستيكية خلدمة  115دومن من البيوت البال�ستيكية لإفادة 115
 )4تطوير  1027حديقة منزلية من خالل تزويدها بالآبار والأ�شتال لإفادة � 1027سيدة
وحمايتها
مزارع ًا
 )5مد وترميم  61كم من �شبكات الري خلدمة  8200دومنا من الزراعات املروية لإفادة
 )4تطوير  500حديقة منزلية من خالل تزويدها بالآبار والأ�شتال
 3077مزارع
 )5مد وترميم  23كم من �شبكات الري خلدمة  290دومن ًا من الزراعات املروية � )6إن�شاء عدد  0حمطات جماعية ملعاجلة املياه العادمة
� )6إن�شاء عدد  1حمطات جماعية ملعاجلة املياه العادمة
� )7إن�شاء �شبكة لل�شرب يف تل بطول 3كم وحمطة لل�ضخ خزان رئي�سي ب�سعة  500مرت مكعب
لإفادة  830عائله
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تعزيز الدور
االقت�صادي
للقطاع
الزراعي
بامل�ساهمة
قي حتقيق
الأمن الغذائي
والتنمية
الزراعية
امل�ستدامة

النتيجة

املخطط 2009

 )1تدريب  40مهند�س ًا زراعي ًا حديث التخرج يف ال�ضفة وقطاع غزة ملدة � 9أ�شهر
 )2عقد  150دورة تدريبية للمزارعني والن�ساء وال�شباب حول الزراعة الع�ضوية ،
املكافحة املتكاملة ،الري ،البذار املحلية ،معاجلة املياه العادمة واعدة اال�ستخدام
الزراعي ،الت�صنيع الغذائي ،الرثوة احليوانية
تطوير �أداء
 )3تنفيذ عدد ( )200م�شاهدة جلدولة مياه الري والزراعات الآمنة
الكوادر
� )4أبحاث تطبيقية ( )4حول تقنيات الزراعة احلديثة
الب�شرية يف
 )5توزيع م�ستلزمات للإنتاج الع�ضوي ل  300مزارع ًا
القطاع الزراعي  )6فح�ص و�إ�صدار �شهادات Global Gapل (667مزارع ًا)
)7زيارات تبادلية
ورفع م�ستوى
•خارجية عدد (  15زيارة) لبناء قدرات الكادر من املهند�سني
الإر�شاد الفني
•تبادلية حملية عدد(  100زيارات) لإفادة 1000مزارع/ة
والتنموي
•تنفيذ ( )75زيارة ا�ست�شارية حول اجلوانب الفنية والقانونية للإنتاج الآمن
� )8إنتاج وتوزيع ( )15ن�شرة /مطبوعة  Global Gapملختلف املنتجات
(البندورة ،الفلفل(
 )9ور�ش عمل (  )100لبناء قدرات جلان املواقع وتعظيم دورها املجتمعي

حت�سني
جودة املنتج
الزراعي املحلي
وزيادة فر�صة
الت�سويقية

 )1ترميم عدد ( )13من�ش�أة للت�سويق من خالل ت�أهيلها وح�صولها على �شهادات
HACCAP
)2تنظيم و امل�شاركة يف ( )5من املعار�ض املحلية واخلارجية لت�سويق املنتج املحلي
 )3تنفيذ درا�سة ( )1لل�سوق املحلية واخلارجية لزيت الزيتون
)4تطوير ومنح �شهادات لعدد ( )17مع�صرة لإنتاج زيت الزيتون الع�ضوي ومنحها
�شاهدات �إنتاج ع�ضوي من قبل املركز الفل�سطينيني للزراعة الع�ضوية
 )5تقدمي عدد ( )50زيارة ا�ست�شارية للمزارعني ال�ستكمال متطلبات احل�صول على
�شهادةالإنتاجالع�ضوي

املخرجات
االجنازات 2009

 )1مت تدريب  40مهند�س ًا زراعي ًا حديث التخرج يف ال�ضفة وقطاع غزة ملدة � 9أ�شهر
 )2عقد 196دورة تدريبية للمزارعني ( )3920حول الزراعة الع�ضوية  ،املكافحة املتكاملة
،الري ،البذار املحلية ،معاجلة املياه العادمة واعدة اال�ستخدام الزراعي ،الت�صنيع
الغذائي ،الرثوة احليوانية
 )3تنفيذ عدد ( )108م�شاهدة جلدولة مياه الري والزراعات الآمنة لإفادة  108مزارع
� )4أبحاث تطبيقية ( )8حول تقنيات الزراعة احلديثة
 )5توزيع م�ستلزمات للإنتاج الع�ضوي ل  1376مزارع ًا
 )6فح�ص و�إ�صدار �شهادات Global Gapل ( 330مزارع ًا)
)7زيارات تبادلية
•خارجية (  3زيارات) لبناء قدرات الكادر من املهند�سني
•تبادلية حملية عدد(  125زيارات) لإفادة  1875مزارع ًا/ة
•تنفيذ ( )90زيارة ا�ست�شارية حول اجلوانب الفنية والقانونية للإنتاج الآمن
� )8إنتاج وتوزيع عدد ( )37ن�شرة /مطبوعة  Global Gapملختلف املنتجات
(البندورة ،الفلفل(
 )9ور�ش عمل عدد ( )113لبناء قدرات جلان املواقع وتعظيم دورها املجتمعي ( 750
مزارع ًا 600 ،امر�أة� 391 ،شاب ًا)
 )1ترميم ( )17من�ش�أة للت�سويق من خالل ت�أهيلها وح�صولها على �شهادات
HACCAP
)2تنظيم و امل�شاركة يف ( )7من املعار�ض املحلية واخلارجية لت�سويق املنتج املحلي
 )3تنفيذ درا�سة ( )1لل�سوق املحلية واخلارجية لزيت الزيتون
)4تطوير ومنح �شهادات ل ( )17معا�صر لإنتاج زيت الزيتون الع�ضوي ومنحها �شاهدات
�إنتاج ع�ضوي من قبل املركز الفل�سطيني للزراعة الع�ضوية
 )5تقدمي عدد ( )55زيارة ا�ست�شارية للمزارعني ال�ستكمال متطلبات احل�صول على �شهادة
الإنتاج الع�ضوي
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امل�ساهمة يف
حت�سني �أداء
اجلمعيات
واالحتادات
واملنظمات
القاعدية
وتعظيم دورها
املجتمعي

النتيجة

املخطط 2009

املخرجات

تعزيز التكافل
االجتماعي
وم�ساعدة
العائالت
الفقرية
يف ظروف
الطوارئ

بناء قدرات
امل�ؤ�س�سات
واالحتادات
والتجمعات
القاعدية

االجنازات 2009

�)1إفادة ( )25عائلة من خالل تزويدهم بوحدات �إنتاج من الرثوة احليوانية
�)1إفادة ( )167عائلة من خالل تزويدهم بوحدات �إنتاج من الرثوة احليوانية خاليا نحل
( ) 258خلية نحل
� )2إفادة (  )533من خالل تطوير حدائقهم املنزلية وذلك بتزويدهم مبختلف �أنواع
� )2إفادة ( )182عائلة من خالل تطوير حدائقهم املنزلية وذلك بتزويدهم
البذار والأ�شتال والآبار و�شبكات الري
مبختلف �أنواع البذار والأ�شتال والآبار و�شبكات الري
� )3إفادة 247عائلة ريفية بتنكات للمياه
� )3إفادة  182عائلة ريفية بتنكات للمياه
 )4توزيع �سالت غذائية لعدد ( )82083عائلة
 )4توزيع �سالت غذائية لعدد ( )800عائلة
 )5تدريب  120ع�ضوا من �أع�ضاء اللجان املحلية واملتطوعني على �إدارة امل�ساعدات الطارئة
 )5تدريب عدد ( )150ع�ضو من �أع�ضاء اللجان املحلية واملتطوعني على �إدارة
بكفاءة (  22امر�أة و � 98شاب)
امل�ساعدات الطارئة بكفاءة

 )1عقد ( )80دورة تدريبية ل�صالح  1480من الن�ساء واملزارعني وال�شباب على
لتطوير قدراتهم الإدارية
 )2ترتيب عدد ( )42زيارة تبادلية لتجمعات املزارعني لتبادل اخلربات
واملعلومات
 )3توزيع عدد ( )44منحة على جمعيات وجتمعات املزارعني لبناء قدراتهم
ومتكينهم من خدمة فئاتهم امل�ستفيدة
 )4تطوير البنية التحتية لعدد ( )10جمعية قاعدية من خالل تزويدهم بالدعم
اللوج�ستي
 )5تنفيذ عدد ( )50زيارة ا�ست�شارية للتجمعات الن�سا ئية لتطوير قدراتهم املالية
والإدارية
 )6عقد ( )180ور�شة للن�ساء وال�شباب حول احلقوق والواجبات ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية
 )7امل�شاركة يف (  )3م�ؤمترات حملية ودولية للمر�أة وال�شباب
 )8تنظيم وامل�شاركة يف فعاليات يوم املر�أة
� )9إ�صدار ( )2ن�شرة لق�ضايا تهم املر�أة وال�شباب 4500 ،ن�سخة
� )10إنتاج � 2إ�ضاءة تلفزيونية حول املر�أة
 )1عقد( )34دورة تدريبية ل�صالح  : 650للن�ساء ( )280واملزارعني ( )290وال�شباب
()120على تطوير قدراتهم الإدارية
 )2ترتيب عدد ( )30زيارة تبادلية لتجمعات املزارعني لتبادل اخلربات واملعلومات
 )3توزيع عدد ( )44منحة على جمعيات وجتمعات املزارعني لبناء قدراتهم ومتكينهم من
خدمة فئاتهم امل�ستفيدة
 )4تطوير البنية التحتية لعدد ( )26جمعية قاعدية من خالل تزويدهم بالدعم
اللوج�ستي
 )5تنفيذ عدد ( )55زيارة ا�ست�شارية للتجمعات الن�سائية لتطوير قدراتهم املالية
والإدارية
 )6عقد ( )120ور�شة للن�ساء ( )2031والرجال ( )65وال�شباب ( )15حول احلقوق
والواجبات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
 )7امل�شاركة يف (  )2م�ؤمترات حملية ودولية للمر�أة وال�شباب
 )8تنظيم وامل�شاركة يف فعاليات يوم املر�أة
� )9إ�صدار ( )1ن�شرة لق�ضايا تهم املر�أة وال�شباب 2000 ،ن�سخة
� )10إنتاج عدد� 6إ�ضاءة تلفزيونية حول املر�أة
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النتيجة

املخطط 2009

املخرجات

امل�ساهمة يف
تنظيم الفئات
امل�ستهدفة يف
�أطر مطلبيه
واجتماعية
واقت�صادية

االجنازات 2009

 )1عقد (  )14دورة تدريبية ل�صالح � 510سيدة حول ق�ضايا حل النزاعات  )1 ،عقد (  )11دورة تدريبية ل�صالح � 172سيدة حول ق�ضايا حل النزاعات  ،القيادة�،إدارة
القيادة�،إدارة املجموعات
املجموعات
 )2توزيع عدد ( )220منحة للم�ساعدة يف تنظيم ( )1000من املزارعني والن�ساء  )2توزيع ( )1220منحة للم�ساعدة يف تنظيم ( )1220من املزارعني والن�ساء وال�شباب
وال�شباب يف �أطر اقت�صادية
يف �أطر اقت�صادية
� )3إ�صدار عدد ( )3ن�شرة حول ق�ضايا تخدم تنظيم امل�ستفيدين يف اطر مطلبيه � )3إ�صدار ( )1ن�شرة حول ق�ضايا تخدم تنظيم امل�ستفيدين يف اطر مطلبيه
 )4تنفيذ عدد ( )120ور�شة حول حقوق املر�أة االقت�صادية
 )4تنفيذ ( )110ور�شة حول حقوق املر�أة االقت�صادية ( 1595امر�أة)

دعم هذه
اجلمعيات يف
جهدها من
�أجل تعظيم
موجدات
حمافظها
االدخارية
( )12جمموعة للتوفري والت�سليف بقيمة  180000دوالر �أمريكي

 )7مل تتمكن جمعية التنمية الزراعية (االغاثه) من �إن�شاء �صندوق لإدارة الأزمات ل�صالح

 )6توزيع قرو�ض ل( )12جمموعة للتوفري والت�سليف تبلغ قيمتها حوايل 3.25مليون يورو

 )5توقري الدعم اللوج�ستي ل( )195جمموعة للتوفري والت�سليف

الإدارية والقانونية

 )4تنظيم ( )55زيارة ا�ست�شارية لعدد  12جمموعة توفري وت�سليف تغطي اجلوانب

 )3تنظيم عدد ( )7زيارة حملية وخارجية لع�ضوات التوفري والت�سليف لتبادل اخلربة

والت�سليف لإك�سابهن مهارات يف الإدارة املالية  ،ال�ضغط واملنا�صرة ،واالت�صال

 )2عقد ( )12دورة تدريبية ل�صالح ( )180من الن�ساء املن�ضويات يف جمموعات التوفري

الإدارية ملجموعات التوفري والت�سليف

 )1عقد ( )214ور�شة ل�صالح � 3069سيدة من �أمينات ال�صناديق وع�ضوات الهيئات

 )1عقد ( )70ور�شة ل�صالح � 1400سيدة من �أمينات ال�صناديق وع�ضوات
الهيئات الإدارية ملجموعات التوفري والت�سليف
 )2عقد ( )35دورة تدريبية ل�صالح ( )950من الن�ساء املن�ضويات يف جمموعات
التوفري والت�سليف لإك�سابهن مهارات يف الإدارة املالية  ،ال�ضغط واملنا�صرة،
واالت�صال
 )3تنظيم عدد ( )14زيارة حملية وخارجية لع�ضوات التوفري والت�سليف لتبادل
اخلربة
 )4تنظيم ( )33زيارة ا�ست�شارية لعدد  12جمموعة توفري وت�سليف تغطي
اجلوانب الإدارية والقانونية
 )5توقري الدعم اللوج�ستي ل( )66جمموعة للتوفري والت�سليف
 )6توزيع قرو�ض ل ( )50جمموعة للتوفري والت�سليف تبلغ قيمتها حوايل  2مليون
يورو
� )7إن�شاء �صندوق لإدارة الأزمات ل�صالح ( )12جمموعة للتوفري والت�سليف بقيمة
 180000دوالر �أمريكي
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تعزيز دور
جمعية التنميه
الزراعيه
(االغاثه) يف
عملية الن�ضال
الوطني
واالجتماعي

النتيجة

املخطط 2009

� )4إنتاج فيلم لف�ضح ممار�سات وانتهاكات االحتالل على الواقع الفل�سطيني

�أ�س�س ال�ضغط واملنا�صرة

 )3تنفيذ ( )20زيارة حملية و ( )2زيارات خارجية لتبادل اخلربة يف جماالت

الزراعية (االغاثه) واملتطوعني على �أ�س�س ت�صميم احلمالت وتغطيتها �إعالميا

 )2عقد ( )6دورات تدريبية ل (� )90شخ�صا من العاملني يف جمعية التنمية

واملنا�صرة

 )1عقد ( )25ور�شة عمل لتطوير قدرات املتطوعني على تقنيات ال�ضغط

 )1تنظيم ( )10ور�شة حول �إعالن اال�ستقالل  ،قرارات الأمم املتحدة ،حقوق
تطور دور
الالجئني  ،امل�ستوطنات و�أثرها
امل�ؤ�س�سة يف
ال�شبكات املحلية  )2عقد ( )5تدريبية حول ت�شكيل التحالفات وبناء ال�شبكات لبيان احلقوق
الفل�سطينية
والإقليمية
 )3تنظيم ( )2حمالت حول املقاطعة وت�شجيع املنتج املحلي ،املقاطعة الأكادميية
وزيادة الت�أثري
 ،ت�سجيل الأرا�ضي ،و�سجل الأ�ضرار الناجتة عن االحتالل
يف قيادة
 )4تنفيذ ( )20زيارة حملية و ( )2زيارات خارجية لطاقم جمعية التنمية
الن�ضال
الزراعية (االغاثه) واحللفاء واملتطوعني لبيان احلقوق الفل�سطينية وبناء
الوطني
التحالفات

زيادة كفاءة
العاملني يف
امل�ؤ�س�سة يف
ا�ستخدام
تقنيات ال�ضغط
واملنا�صرة

� )5إ�صدار( )2ن�شرة وبرو�شور حول �آليات ال�ضغط واملنا�صرة

 )6عمل  2درا�سة حملية حول ق�ص�ص النجاح ملختلف امل�ؤ�س�سات حول ق�ص�ص

النجاح يف جمال حمالت ال�ضغط واملنا�صرة

املخرجات
االجنازات 2009
 )1تنظيم ( )35ور�شة حول �إعالن اال�ستقالل  ،قرارات الأمم املتحدة ،حقوق الالجئني ،
امل�ستوطنات و�أثرها ( 120رجل 120 ،امر�أة و � 195شاب)
 )2عقد  5دورة تدريبية حول ت�شكيل التحالفات وبناء ال�شبكات لبيان احلقوق الفل�سطينية
(  34امر�أة� 41 ،شاب)
 )3تنظيم ( )4حمالت حول املقاطعة وت�شجيع املنتج املحلي ،املقاطعة الأكادميية  ،ت�سجيل
الأرا�ضي ،و�سجل الأ�ضرار الناجتة عن االحتالل
 )4تنفيذ عدد ( )150زيارة حملية و ( )10زيارات خارجية لطاقم جمعية التنمية الزراعية
(االغاثه) واحللفاء واملتطوعني لبيان احلقوق الفل�سطينية وبناء التحالفات
 )1عقد ( )26ور�شة عمل لتطوير قدرات املتطوعني على تقنيات ال�ضغط واملنا�صرة ( 65
امر�أة� 315 ، ،شاب)
 )2عقد ( )4دورات تدريبية ل (� )60شخ�صا من العاملني يف جمعية التنمية الزراعية
(االغاثه) واملتطوعني على �أ�س�س ت�صميم احلمالت وتغطيتها اعالميا ( 13متطوع8 ،
متطوعات)
 )3تنفيذ ( )78زيارة حملية و ( )4زيارات خارجية لتبادل اخلربة يف جماالت �أ�س�س
ال�ضغط واملنا�صرة
� )4إنتاج ( )0فيلم لف�ضح ممار�سات وانتهاكات االحتالل على الواقع الفل�سطيني
 )5عمل (� )0إ�صدارات حول �آليات ال�ضغط واملنا�صرة
 )6عمل ( )0الدرا�سة حملية ملختلف امل�ؤ�س�سات حول ق�ص�ص النجاح يف جمال حمالت
ال�ضغط واملنا�صرة
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النتيجة

تعميق قيم
املجتمع املدين
لدى العاملني
يف امل�ؤ�س�سة

حت�سن تبني
قيم ال�سالم
املبني على
العدل واحلرية

املخطط 2009

 )1عقد ( )25ور�شة عمل لتطوير قدرات العاملني واملتطوعني �آليات احلكم
الر�شيد،املقاومةال�سلمية
 )2عقد ( )3دورات تدريبية ل (� )90شخ�صا من العاملني يف جمعية التنمية الزراعية
(االغاثه) واملتطوعني �آليات التعامل مع الإعالم يف حمالت ال�ضغط واملنا�صرة
 )3تنفيذ ( )20زيارة حملية و ( )2زيارات خارجية لتبادل اخلربة يف جماالت �أ�س�س
واليات املجتمع املدين
�)4إ�صدار( )3ن�شرة وبرو�شور حول ق�ص�ص النجاح يف املجتمع املدين من حيث امل�شاركة
،ال�شفافية
� )5إنتاج ( )10حلقات تلفزيونية حول �آليات املجتمع املدين وقيمه
 )6تنظيم ( )4حمالت حول االنتخابات واحلقوق الأ�سا�سية واملدنية ملختلف ال�شرائح
ملوظفيجمعيةالتنميةالزراعية(االغاثه)واملتطوعني
 )7عمل درا�سة وتوثيقها حول قيم املجتمع املدين يف امل�ؤ�س�سات ال�شبيهة للإغاثة حمليا
وخارجيا
 )8تنفيذ ( )35زيارة ا�ست�شارية ملجموعات املزارعني واملتطوعني حول �أف�ضل ال�سبل
يفالن�ضالاملجتمعي
 )9تنظيم خميم دويل للحركة التطوعية

 )1عقد ( )25ور�شة لبيان احلقوق الفل�سطينية وفقا لأحكام ال�شرعية الدولية
 )2عقد ( )4دورات تدريبية ل (� )45شخ�صا من العاملني يف جمعية التنمية
الزراعية (االغاثه) واملتطوعني حول مفاهيم ال�سالم العادل  ،احلكم ال�صالح .
 )3تنظيم ( )1حملة حول االحتالل بعد مرور  60عاما و�أثره على امل�صادر
الطبيعية الفل�سطينية  ،حق العودة،
 )4تنظيم ( )20زيارة حملية و ( )2زيارة خارجية للعاملني واملتطوعني لبيان
احلقوق امل�شروعة للفل�سطينيني.
� )5إجراء درا�سة وتوثيقها ملمار�سات االحتالل و�أثرها �ألتدمريي على الفل�سطينيني
 )6عمل تقييم لربنامج ال�ضغط واملنا�صرة

املخرجات
االجنازات 2009

 )1عقد ( )33ور�شة عمل لتطوير قدرات العاملني واملتطوعني �آليات احلكم الر�شيد،املقاومة
ال�سلمية ( 35امر�أة و � 362شاب ًا)
 )2عقد( )1دورة تدريبية ل (� )17شخ�صا من العاملني يف جمعية التنمية الزراعية
(االغاثه) واملتطوعني ( � 4شباب و � 13شاب) �آليات التعامل مع الإعالم يف حمالت ال�ضغط
واملنا�صرة
 )3تنفيذ ( )78زيارة حملية و ( )4زيارات خارجية لتبادل اخلربة يف جماالت �أ�س�س واليات
املجتمع املدين
�)4إ�صدار( )1ن�شرة وبرو�شور حول ق�ص�ص النجاح يف املجتمع املدين من حيث امل�شاركة ،
ال�شفافية
� )5إنتاج ( )25حلقة تلفزيونية حول �آليات املجتمع املدين وقيمه
 )6تنظيم ( )4حمله حول �ضرورة امل�صاحله الوطنية �شملت عقد  6ندوات وتنظيم 6
م�سريات.
 )7عمل درا�سة واحدة وتوثيقها حول قيم املجتمع املدين يف امل�ؤ�س�سات ال�شبيهة للإغاثة حمليا
وخارجيا
 )8تنفيذ ( )10زيارة ا�ست�شارية ملجموعات املزارعني واملتطوعني حول �أف�ضل ال�سبل يف
الن�ضال املجتمعي
 )9تنظيم خميم دويل للحركة التطوعية و ( )6خميم ًا �صيفي ًا �شارك فيها ( )342من طالب
املدار�س
 )1عقد ( )33ور�شة لبيان احلقوق الفل�سطينية وفقا لأحكام ال�شرعية الدولية (  90امر�أة538 ،
�شاب)
 )2عقد ( )1دورات تدريبية ل (� )13شخ�ص ًا من العاملني يف جمعية التنمية الزراعية (االغاثه)
واملتطوعني حول مفاهيم ال�سالم العادل  ،احلكم ال�صالح � 15 ( .سيدات و � 5شاب)
 )3تنظيم حملة حول مقاومة اجلدار �شملت تنظيم10م�سريات يف القرى املت�أثرة باجلدار و�إقامة
 6مهرجانات وعقد  7لقاءات مع خمتلف الفعاليات الوطنية
 )4تنظيم ( )15زيارة حملية و ( )1زيارة خارجية للعاملني واملتطوعني لبيان احلقوق امل�شروعة
للفل�سطينيني.
)5مت �إجراء درا�سة واحده وتوثيقها حول ممار�سات االحتالل و�أثرها �ألتدمريي على
الفل�سطينيني
� )6سيتم عمل تقييم للربنامج مع نهاية العام 2010
� )7إ�صدار  18ورقه بحثيه بعناوين تهم الريف

