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مل ت�شهد ال�ساحة الفل�سطينية (الأو�ضاع ال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،واالجتماعية) يف العام  2011تغيريات
مهمة عنها يف العام  2010حيث بقيت ال�سمات واملالمح الرئي�سية يف الأغلب على حالها رغم توقعات
حدوث تغيريات حقيقية ك�إلهام مما يجري على ال�ساحة وهو ما �أطلق عليه جمموعة من املراقبني بالربيع
العربي .وميكن الإطالع على املزيد من التفا�صيل يف الفقرات التالية:

  : 1.1الو�ضـع ال�سيـا�سي

لقد بقي الو�ضع ال�سيا�سي خالل العام ،2011على امل�ستويني املحلي واخلارجي ،مت�سم ًا باله�شا�شة
وعدم اال�ستقرار� .إن عملية ال�سالم املتعرثة والإ�رصار الإ�رسائيلي على امل�ضي قدم ًا يف التو�سع
اال�ستيطاين و�إبقاء قطاع غزة حتت احل�صار� ،إ�ضافة �إىل ا�ستمرار االنق�سام قد كان له الأثر الكبري
على الو�ضع برمته .ويف هذا ال�صدد ميكننا الإ�شارة �إىل ما يلي:
1 .1ا�ستمرار احل�صار الإ�رسائيلي على قطاع غزة :لقد لوحظ تراجع حدة احل�صار الإ�رسائيلي نتيجة
لل�ضغط الدويل املتوا�صل ،مقارنة مع الو�ضع ال�سائد يف العام  .2010كما لوحظ التح�سن
الكبري يف حرية احلركة من معرب رفح �إىل م�رص.
2 .2ت�صعيد االعتداءات من قبل امل�ستوطنني على ال�ضفة الغربية ،وهجمات قوات االحتالل
الإ�رسائيلية على قطاع غزة .لقد �شهد العام  2011ت�صعيداً غري م�سبوق العتداءات
امل�ستوطنني املرتكبة حتت حماية قوات االحتالل الإ�رسائيلي .ووفق ًا لتقرير اجلي�ش الإ�رسائيلي

10

التقرير ال�سنوي للعام 2011

الف�صل الأول  :ملحة عامة عن الو�ضع الفل�سطيني على مدار العام 2011

11

الذي مت ن�رشه م�ؤخراً ،فقد بلغ عدد اعتداءات امل�ستوطنني على الفل�سطينيني  600اعتداء يف
عام  ،2011بزيادة ت�صل �إىل  % 20مقارنة بالعام  .2010وا�شتملت االعتداءات على
رمي احلجارة ،واقتالع الأ�شجار ،و�إحراق امل�ساجد الفل�سطينية.
3 .3ا�ستمرار حمالت االعتداءات ال�رش�سة �ضد القد�س بغر�ض تهويدها وذلك من خالل �سيا�سات
هدم املنازل وم�صادرة بطاقات هوية املقد�سيني وفر�ض �رضائب مرتفعة عليهم .لقد توجت
هذه احلملة بعمليات �إبعاد املقد�سيني من الأع�ضاء املنتخبني يف املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني.
4 .4موا�صلة تقطيع �أو�صال ال�ضفة الغربية من خالل نقاط التفتي�ش الثابتة واملتحركة.
5 .5تعرث �سري عملية املفاو�ضات ب�سبب التعنت الإ�رسائيلي .حيث بقي رف�ض �إ�رسائيل لتجميد بناء
امل�ستوطنات ،الذي يعد متطلب لل�رشوع باملفاو�ضات ،عائق ًا �أمامها ،رغم زيادة ال�ضغوط
الأمريكية على الطرف الفل�سطيني ال�ستئنافها.
6 .6على الرغم من وجود بع�ض الآمال ب�إعادة توحد كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة نتيجة
للم�ساعي العربية واملحلية والدولية املطروحة يف هذا ال�صدد� ،إال �أن االنق�سام ال يزال م�ستمراً
ومل ت�صل امل�صاحلة �إىل النهاية املرجوة.
7 .7ا�ستمرار تعطيل عمل املجل�س الت�رشيعي وعدم �إجراء االنتخابات الرئا�سية والت�رشيعية
كا�ستحقاق ومطلب وطني.
8 .8وعلى الرغم من ذلك ،فقد حققت الق�ضية الفل�سطينية مكا�سب على امل�ستوى الدويل متثلت
بزيادة الإعرتاف بها ،بغ�ض النظر عن عجزو�شلل دور الرباعية الدولية و�شهد هذا العام تراجع
الدعم الدويل املوجه لإ�رسائيل وتاّكله.
9 .9ت�صاعد يف حجم ونوعية الن�ضاالت اجلماهريية واملقاومة ال�شعبية �ضد االحتالل وممار�ساته،
حيث �شكلت احلركة الأ�سرية طليعة الن�ضال النتزاع حقوقها.

 % 20يف العام  2011واعتمد ذلك على �إزالة العوائق والقيود املفرو�ضة على ا�سترياد الب�ضائع
اال�ستهالكية وتلك ال�رضورية من �أجل تنفيذ امل�شاريع اخلا�ضعة للإ�رشاف الدويل (املرجع نف�سه).
لقد بقي الو�ضع االقت�صادي الفل�سطيني مت�سم ًا باله�شا�شة واالعتماد على امل�ساعدات ،وقد عانت
ال�سلطة الفل�سطينية العديد من ال�صعوبات االقت�صادية الناجمة عن نق�ص ال�سيولة النقدية .وفيما يلي
بيان ل�سمات امل�شهد االقت�صادي يف الأرا�ضي الفل�سطينية:
1 .1موا�صلة ربط التمويل املمنوح لل�سلطة الفل�سطينية مع ا�ستمرار امل�سار ال�سيا�سي ،والذي ات�سم
بالركود االقت�صادي الذي ت�شهده املنطقة .لقد ت�أثر الو�ضع االقت�صادي العام يف الأرا�ضي
الفل�سطينية ب�شكل كبري بتوقف �إ�رسائيل عن حتويلها لأموال ال�رضائب التي تقوم بتح�صيلها
نيابة عن ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،ونتيجة لقرار الكونغر�س يف الواليات املتحدة الأمريكية
القا�ضي بوقف امل�ساعدات املقدمة لل�سلطة الفل�سطينية بعد قبول ع�ضويتها الكاملة يف منظمة
اليون�سكو.
2 .2زيادة حدة الأزمة االقت�صادية العاملية .وعلى الرغم من ا�ست�شعار ذلك يف كافة النقا�شات
املنعقدة مع العديد من �رشكاء الإغاثة الزراعية� ،إال �أنه مل يكن لهذه الأزمة �أثر كبري وهام
على التمويالت املمنوحة لنا حتى اللحظة ،رغم �إدراكنا ب�أثر ذلك على املدى البعيد على
متويل املنظمات الأهلية.
3 .3لقد كان اال�ستثمار يف جمال التنمية �أقل بكثري مقارنة مع ما هو خمطط له (حيث بلغت قيمة
3
اال�ستثمار  0.2بدل من  0.5مليار دوالر).
4 .4ال يزال القطاع الزراعي يلعب دوراً هام ًا يف االقت�صاد الفل�سطيني ،حيث بلغت ن�سبة ال�صادرات
 % 15.2من �إجمايل �صادرات ال�سلطة الفل�سطينية ،4بينما بلغت ن�سبة العاملني يف القطاع
الزراعي ( % 13.4املرجع نف�سه) من �إجمايل القوة العاملة� ،إ�ضافة �إىل ما يقارب % 35
من الن�ساء العامالت يف القطاع الزراعي.

لقد كانت الزيادة احلا�صلة يف الناجت القومي الإجمايل للعام  2011يف ال�ضفة الغربية �أقل من تلك
املعلن عنها يف مطلع ذلك العام� ،إذ �أنها بلغت ما ن�سبته  % 5.7مقارنة بتلك الزيادة احلا�صلة يف
الفرتة الواقعة بني الأعوام  2009 - 2008والبالغ ن�سبتها  1.% 9كما بقيت ن�سبة البطالة مرتفعة
حيث بلغت  2.% 17لقد وا�صل الو�ضع االقت�صادي يف قطاع غزة تعافيه حيث �شهد منواً بن�سبة

  :3.1الأو�ضاع االجتماعية

�شهدت الظروف االجتماعية يف الأرا�ضي الفل�سطينية تدهوراً ملحوظ ًا� ،صوحب بنمو اقت�صادي
بطيء .وفيما يلي بيان ل�سمات الو�ضع االجتماعي:
1 .1بقيت معدالت البطالة مرتفع ًة يف الأرا�ضي الفل�سطينية �إىل ما ن�سبته  % 30.3يف قطاع غزة

 1د� .أ�سامة كنعان ،ممثل �صندوق النقد الدويل يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،جريدة القد�س.2012/03/17 ،
 2املرجع نف�سه.

 3املرجع رقم� 1.أعاله
� 4صحيفة احلياة اجلديدة2011/03/30 ،

  :2.1الو�ضع االقت�صادي

جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )
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و % 16.6يف ال�ضفة الغربية؛ وفق ًا للإح�صاءات ال�صادرة عن مركز الإح�صاء الفل�سطيني
5
للربع الأخري من العام .2011
2 .2ال تزال ن�سبة العائالت التي تعي�ش حتت خط الفقر مرتفعة يف الأرا�ضي الفل�سطينية حيث بلغت
 % 25من ن�سبة ال�سكان.
3 .3هنالك حت�سن �إ�ضايف يف ا�ستقرار الو�ضع الأمني الفل�سطيني ،وخا�صة يف ال�ضفة الغربية،
4 .4انت�شار ثقافة اجتماعية �أو�سع يف مواجهة االنق�سام.
5 .5على الرغم من تقدير املجتمع للجهود املبذولة يف حماربة الف�ساد والتعدي على الأمالك
العامة� ،إال �أن مبد�أ االنتقائية يف مثل هذه اجلهود خلق �شعوراً متزايداً بعدم الر�ضى لدى
املجتمع.
6 .6لقد لقيت �سيا�سة احلكومية القا�ضية بزيادة ال�رضيبة املفرو�ضة على الدخل ا�ستيا ًء عام ًا وقلق
و�إ�رضابات اجتماعية.
7 .7هنالك حت�سن وا�ضح يف النظام الق�ضائي يف فل�سطني.
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9 .9تراجع عمل امل�ؤ�س�سات الأهلية يف القد�س رغم اجلهود ،وذلك ب�سبب القيود املفرو�ضة على
املدينة من قبل االحتالل وح�سا�سية الو�ضع ال�سيا�سي فيها ،وما يرتبه ذلك من احجام املمولني
عن تخ�صي�ص موازنات للن�شاطات يف القد�س.

  :5.1الو�ضع الزراعي
1 .1ت�صعيد الأعمال الوح�شية (ك�أعمال الهدم والتدمري ،وتعطيل الأعمال) املرتكبة من قبل قوات
االحتالل الإ�رسائيلية �ضد الأعمال القائمة يف الأرا�ضي امل�صنفة (ج) ح�سب اتفاقية �أو�سلو.
�2 .2إن الرتفاع �أ�سعار املنتجات الزراعية ت�أثري على القدرة التناف�سية للقطاع الزراعي الفل�سطيني.
�3 .3شهد العام  2011العديد من التطورات امل�ؤ�س�ساتية يف القطاع الزراعي ومن بينها ن�رش ر�ؤية
م�شرتكة للقطاع الزراعي وت�شكيل املجال�س الزراعية .وعلى الرغم من �أن ذلك يعد �إجنازاً
هام ًا� ،إال �أن القطاع الزراعي ال يزال بحاجة �إىل بذل املزيد من اجلهود بهدف جعل تلك
التطورات قابلة للتنفيذ.

  :4.1امل�ؤ�س�سات املحلية الغري حكومية
1 .1لقد حت�سن دور امل�ؤ�س�سات املحلية غري احلكومية يف الدفاع عن حرية التعبري وحقوق الإن�سان
يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
2 .2تعاين العديد من امل�ؤ�س�سات املحلية غري احلكومية من انخفا�ض يف م�ستوى التمويل نتيجة
للأزمة االقت�صادية العاملية.
3 .3زيادة حدة ال�ضغوط على امل�ؤ�س�سات املحلية غري احلكومية يف حماولة للحد من دورها (�سعي
من �أجل �سحب ا�ستقاللية امل�ؤ�س�سات الوطنية ،وتعزيز دور امل�ؤ�س�سات الدولية).
4 .4حت�سن التن�سيق بني القطاعات عما كان عليه يف ال�سنوات ال�سابقة.
�5 .5أهمية الدور الكبري للم�ؤ�س�سات املحلية غري احلكومية يف حماولة �إنهاء االنق�سام بني حما�س
وفتح.
6 .6تعاين امل�ؤ�س�سات املحلية غري احلكومية من الدور املتزايد للم�ؤ�س�سات الدولية غري احلكومية
على ح�ساب دور امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية غري احلكومية.
7 .7الت�سجيل املتوا�صل للمنظمات يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة بناء على �أ�سا�س �سيا�سي.
8 .8مت بذل جهد كبري من قبل املنظمات الأهلية للعمل يف املنطقة (ج) رغم �شح قدراتها.

4 .4ا�ستمرار الهجمات اال�ستيطانية على الأرا�ضي الزراعية ،مما �أثر �سلب ًا على عائدات وربحية
القطاع الزراعي.

� 5صورة �أ�سيوية  ،ال�سابع من متوز 2011

5 .5الإغالق امل�ستمر للمنطقة العازلة يف غزة والتي ت�شكل ما ن�سبته  ،% 17وفر�ض العوائق
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والعراقيل التي متنع الو�صول �إليها� ،إ�ضافة �إىل وجود جدار الف�صل العن�رصي الذي يحول
دون ا�ستفادة املزارعني من حوايل  % 9من �أرا�ضي ال�ضفة الغربية.
6 .6يدل تكرار حدوث الكوارث املناخية (كالعوا�صف الريحية) يف عام  2011على �أهمية
التنفيذ ال�رسيع لقانون الت�أمني الزراعي الذي �سنته احلكومة.
7 .7ت�سببت الظروف املناخية غري املرغوب بها والتي كانت �سائدة خالل مو�سم ح�صاد بلح النخيل
يف �إنتاج نوعية رديئة من البلح (حيث يت�سم بق�رشته املجعدة واجلافة) مما �أدى بدوره �إىل
خ�سائر فادحة للمزارعني.
�8 .8أدى �إغراق الأ�سواق يف ال�ضفة الغربية باملنتجات الإ�رسائيلية �إىل جانب ا�ستمرار احل�صار على
الإنتاج الزراعي يف غزة وحظر ت�سويق منتجات غزة الزراعية يف ال�ضفة الغربية �إىل خ�سائر
فادحة للمزارعني يف غزة.
9 .9كان �إنتاج زيت الزيتون جيداً ن�سبي ًا للمو�سم الثاين على التوايل ( حيث ميثل حوايل 20,000
طن ما ن�سبته  % 66من احلد الأق�صى للإنتاج) .وقد عك�س ذلك نف�سه ب�صورة �سلبية على
�أ�سعار زيت الزيتون ،مما يظهر وجود حاجة ملحة ال�ستثمار مزيد من اجلهود يف فتح قنوات
ت�سويقية لذلك املنتج الذي يعد ا�سرتاتيجي ًا لالقت�صاد الوطني.
1010ظروف اجلفاف وتدهور جودة املياه وخا�صة يف غزة.

الفصل الثاني
التوجهات لعام 2012

كان ب�إمكان الإغاثة الزراعية الفل�سطينية �إنهاء عملية التخطيط اال�سرتاتيجي و�صياغة خطتها الإ�سرتاتيجية
يف عام � ،2011إال �أنه مل يتم �إعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية يف ذلك العام .وقد مت �إطالق عملية التخطيط
اال�سرتاتيجي يف �أوائل عام  ،2012وعليه فقد قرر جمل�س �إدارة الإغاثة الزراعية اعتبار عام 2012
ا�ستمراراً لربنامج الأعوام الأربعة الأخرية .ويف عام � ،2012سيتم �إيالء �أهمية خا�صة للق�ضايا التالية:
�1 .1إنهاء عملية التخطيط اال�سرتاتيجي و�صو ًال �إىل تطوير اخلطة الإ�سرتاتيجية للإغاثة الزراعية
للأعوام .2017 - 2013
2 .2ا�ستثمار املزيد من اجلهود يف تنويع م�صادر التمويل وذلك من خالل زيادة م�ساهمة �صناديق
التنمية العربية والإ�سالمية وغريها من الهيئات املانحة احلديثة يف متويل التدخالت التنموية
اخلا�صة بالإغاثة الزراعية وا�ستدامة امل�ؤ�س�سة بحد ذاتها.
3 .3تعزيز و�ضع الإغاثة الزراعية الفل�سطينية على امل�ستويني الوطني والإقليمي من خالل تكثيف
ح�ضورها الإعالمي وت�سليط ال�ضوء على دورها الرائد على �أر�ض الواقع.
4 .4اكت�شاف طرق جديدة لتدخل الإغاثة الزراعية يف جمال املحا�صيل النقدية يف غزة وال�ضفة
الغربية التي تت�سم بالربحية اجليدة وتوفري ا�ستهالك املياه دون تعري�ض اجلهود املبذولة لتطوير
الأمن الغذائي وال�سيادة الغذائية للخطر.
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5 .5تعزيز وتطوير ال�رشاكة مع امل�ؤ�س�سات املحلية الفل�سطينية (مثل املنظمات غري احلكومية،
واجلمعيات التعاونية ،وال�سلطات والوكاالت املحلية) واكت�شاف كافة الإمكانيات لتو�سيع
االئتالفات احلالية التي تقودها الإغاثة الزراعية.
6 .6اكت�شاف فر�ص جديدة لتقوية ال�رشاكة مع اجلامعات املحلية.
�7 .7إيالء مزيد من االهتمام للم�شاريع القائمة يف القد�س ،ووادي الأردن ومنطقة (ج) بتطوير
امل�شاريع اخلا�صة بالتدخالت مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على ا�ست�صالح الأرا�ضي.
�8 .8إيالء مزيد من االهتمام نحو تطوير وبناء قدرات اجلمعيات التعاونية العاملة يف جمال الزراعة
نظراً ملا لها من �أهمية يف التنمية امل�ستقبلية للزراعة يف فل�سطني.

الفصل الثالث
الملخص التنفيذي

9 .9ا�ستمرار وتنويع اجلهود املبذولة من �أجل ت�سويق املنتجات الزراعية يف ال�سوق العاملي،
واكت�شاف كافة الإمكانيات التي ميكن احل�صول عليها من خالل قنوات التجارة العادلة
الدولية.
1010ا�ستثمار مزيد من اجلهود يف زيادة مهارات وخربات طاقم الإغاثة الزراعية وبذل جهود
حقيقية بهدف جذب اخلربات الوطنية للعمل يف جماالت الأن�شطة اخلا�صة بالإغاثة الزراعية.
تعد البنود املذكورة �أعاله توجهات مبدئية �ستتم درا�ستها خالل عملية التخطيط اال�سرتاتيجي التي
�سيتم ال�رشوع بها يف الأ�شهر القليلة القادمة.

يغطي هذا التقرير �أكرث �إجنازات الإغاثة الزراعية �أهمية خالل العام ،2011و الذي يعترب متديداً للخطة
الإ�سرتاتيجية اخلا�صة بالإغاثة الزراعية املمتدة من ،2010 - 2008والهادفة للم�ساهمة يف حتقيق
التنمية الريفية املتكاملة من خالل اجناز الأهداف الإ�سرتاتيجية التالية:
1 .1تعزيز الدور االقت�صادي للقطاع الزراعي من خالل امل�ساهمة يف حتقيق الأمن الغذائي والزراعة
امل�ستدامة.
2 .2تعزيز ا�ستدامة املنظمات القاعدية ،النقابية ،واملنظمات املجتمعية الريفية املتخ�ص�صة.
 3 .3تعزيز دور الإغاثة الزراعية يف الن�ضال الوطني واالجتماعي.
4 .4احلفاظ على ا�ستدامة الإغاثة الزراعية.
وبغر�ض حتقيق الهدف اال�سرتاتيجي الأول ،عملت الإغاثة الزراعية يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة على حتقيق النتائج التالية:
النتيجة    :1حت�سني القدرة على الو�صول للم�صادر الطبيعية الأر�ض واملياه وحمايتهما
ويف �إطار هذه النتيجة ،مت حتقيق املخرجات والنتائج التالية:
�1 .1شق وت�أهيل ما يقارب 44كم من الطرق الزراعية لتخدم 1,613،هكتار و1,384
ُمزارع.
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2 .2ا�ست�صالح متكامل لأرا�ضي ت�صل م�ساحتها �إىل  335.1هكتار موزعة يف كل من قطاع غزة
وال�ضفة الغربية ومملوكة من قبل 1,249عائلة ،وي�شتمل ذلك على:
�أعمال ت�سوية لـ  335.1هكتار.حراثة و تعزيل  219.3هكتار من الأرا�ضي.بناء  46,470م 2من اجلدران اال�ستنادية.�إن�شاء 97بئر لتجميع مياه الأمطار ب�سعة تخزينية ت�صل �إىل حوايل  5,336م 3و ب�إجمايل مياه�أمطار حم�صودة خالل العام ال�سابق ي�صل �إىل  4,086م. 3
-ت�سييج  211.9هكتار.

زراعة  88.1هكتار من الأرا�ضي امل�ست�صلحة مبختلف املحا�صيل البينية.زراعة � 126,789شتلة من �أنواع متعددة من �أ�شجار الفاكهة و الزيتون.تركيب �شبكات ري داخل  222.2هكتار من الأرا�ضي الزراعية.جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )

وخالل عام � ،2011أدى هذا الن�شاط �إىل خلق فر�ص عمل م�ؤقتة بواقع  56,278يوم عمل
ل�صالح  3,256من الأ�شخا�ص العاطلني عن العمل.
3 .3ت�أهيل  130هكتار من الأرا�ضي التي تعود ملكيتها �إىل  214عائلة يف ال�ضفة الغربية ،وي�شمل
ذلك:
2
�−إن�شاء ما يقارب  11,998م من اجلدران اال�ستنادية احلجرية التي �أُن�شئت بغر�ض ت�أهيل
الأرا�ضي الزراعية.
�−إن�شاء  78بئر زراعي لتجميع مياه الأمطار ب�سعة تخزينية ت�صل �إىل  3,540م 3حيث بلغ
3
�إجمايل حجم مياه الأمطار املح�صودة لـ  3,331م
−زراعة � 17,992شتلة من �أنواع متعددة من �أ�شجار الفاكهة و الزيتون يف الأرا�ضي الزراعية
التي مت ت�أهيلها.
لقد �أدى هذا الن�شاط �إىل خلق فر�ص عمل م�ؤقتة بواقع  6,909يوم عمل ل�صالح � 728شخ�ص
عاطل عن العمل.
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4 .4زراعة � 116,161شتلة من �أنواع متعددة من �أ�شجار الفاكهة و الزيتون لتخدم 228.1
هكتار من الأرا�ضي الزراعية التي تعود ملكيتها �إىل  1,112عائلة .لقد �أدى هذا الن�شاط �إىل
خلق فر�ص عمل م�ؤقتة بواقع  5,770يوم عمل ل�صالح � 703شخ�ص عاطل عن العمل.
5 .5ا�ستغالل  3.4هكتار بزراعة اال�شتال املتنوعة واملختلفة من اخل�رضاوات ،و مق�سمة �إىل 34
قطعة �أر�ض مملوكة من قبل  34عائلة.

�6 .6إن�شاء  14بركة �إ�سمنتية ب�سعة �إجمالية ت�صل �إىل  1,902م 200 - 100( 3م /3لكل بركة)،
وت�ستخدم هذه الربك بغر�ض جمع مياه الأمطار من �أ�سطح البيوت الدفيئة (البال�ستكية)،
وتخدم هذه الربك ما يقارب  3.4هكتار من البيوت البال�ستيكية و 6.6هكتار من الأرا�ضي
الزراعية املفتوحة التي تعود ملكيتها لـ 23مزارع .وخالل العام � 2011أدى هذا الن�شاط �إىل
خلق وظائف م�ؤقتة بواقع  641يوم عمل ل�صالح � 108شخ�ص عاطل عن العمل .وقد بلغ
�إجمايل املياه التي مت ح�صادها من هذه الربك  614م 3خالل العام .2011
جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )

� 7 .7إن�شاء  24خزان مياه معدين ،بحجم �إجمايل يبلغ  5,175م 3لأغرا�ض جمع مياه الأمطار
من �أعلى �أ�سطح البيوت البال�ستيكية وتخدم ما يقارب  8.8هكتار من البيوت البال�ستيكية
و 88.9هكتار من الأرا�ضي الزراعية اململوكة من قبل  24مزارع .و قد خلق هذا الن�شاط
وظائف م�ؤقتة بواقع  332يوم عمل ل�صالح � 253شخ�ص عاطل عن العمل .وقد بلغ
�إجمايل املياه التي مت ح�صادها من هذه الآبار  4,169م 3خالل العام .2011
8 .8توريد وتركيب ما يقارب  110كم من �شبكات الري اجلماعية (من البويل ايثيلني واحلديد
الأ�سود) لغر�ض تو�سيع املناطق املروية لت�صل �إىل  380هكتار وخف�ض الفاقد من املياه نتيجة
لل�شبكات املت�آكلة والتي تعود ملكيتها لـ 1,556مزارع.
�9 .9إن�شاء  24بئر زراعي لتجميع مياه الأمطار ل�ضمان الري التكميلي حلقول الزيتون والب�ساتني،
ي�صل حجم �سعة التخزين الإجمايل لها  1,884م ،3حيث بلغ �إجمايل املياه التي مت جتميعها
 411م ،3وتعود ملكية هذه الآبار �إىل  24مزارع ًا و تخدم حوايل  23.7هكتار من
الأرا�ضي الزراعية.
1010لقد مت تطوير  48حديقة منزلية ل�صالح � 48سيدة من خالل �إن�شاء �أبار جتميع مياه الأمطار
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وزراعة البذور والأ�شتال ،لتخدم ما يقارب  1.73هكتار من �أرا�ضي احلدائق املنزلية.
1111ت�شييد وت�أهيل  101من البيوت البال�ستيكية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
�1212إن�شاء  37حمطة فردية ملعاجلة مياه ال�رصف ال�صحي الرمادية يف املوقع ل�صالح � 37أ�رسة،
وقد مت ا�ستخدام مياه ال�رصف ال�صحي املعاجلة لأغرا�ض الري وتطوير  37حديقة منزلية تبلغ
م�ساحتها الإجمالية حوايل  10دومن.
1313توريد و �إن�شاء  8كيلومرت من خطوط �شبكات املياه العادمة خلدمة  6,176من ال�سكان يف
قريتني تقعان �شمال ال�ضفة الغربية.
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تدريبية (ت�صل مدتها �إىل � 9أ�شهر) .وقد �شمل التدريب على املوا�ضيع التالية :القيادة،
االت�صال والتوا�صل ،الإنتاج احليواين ،تربية الأ�سماك ،الإنتاج النباتي ،تقنيات الري،
مهارات احلا�سوب ،والإدارة املالية.

النتيجة  : 2حت�سني م�ستوى �أداء املهنيني يف القطاع الزراعي وم�ستوى الإر�شاد التقني والتنموي
1 .1تدريب  3,255من املزارعني والن�ساء وال�شباب من خالل عقد  337دورة تدريبية تهدف
�إىل تقدمي �رشح تف�صيلي للمفاهيم التالية :الزراعة الع�ضوية ،املكافحة املتكاملة للآفات� ،إدارة
املياه ،الزراعة املنزلية ،تربية النحل ،البذور البلدية ،الأ�شتال ،معاجلة املياه العادمة و�إعادة
ا�ستخدامها ،الت�صنيع الغذائي ،وتربية احليوانات.
2 .2ا�ستفاد خم�سة وخم�سون ( )55من املهند�سني الزراعيني حديثي التخرج ( 23ذكور و32
�إناث) يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة من التدريب طويل املدى ،من خالل عقد  3دورات
3 .3تركيب  197م�شاهدة حقلية بغر�ض تقدمي �رشح تف�صيلي لإمكانيات وجود �إدارة �أف�ضل للري
وبدائل ع�ضوية.
�4 .4إجراء  22بحث و درا�سة تطبيقية على مزارع جتريبية حول تقنيات زراعية جديدة ،ومعرفة
و�ضع املياه والزراعة املحمية يف قطاع غزة.
5 .5تزويد  2,285مزارع ًا بالأدوات الزراعية الب�سيطة واملدخالت املادية من �أجل ا�ستغالل
 2,285دومن من الأرا�ضي يف الزراعة الع�ضوية.
6 .6قام طاقم موظفو الإغاثة الزراعة املدربون مبعاينة  2,096مزرعة ومنحها �شهادة املمار�سة
الزراعية العاملية الف�ضلى (.)Global Gap
7 .7الزيارات التبادلية واال�ست�شارية:
−تنظيم  3مهام تدريبية خارجية متقدمة وجوالت درا�سية تهدف �إىل تبادل املعرفة
واخلربات بني املهند�سيني الزراعيني.
−تنظيم  68زيارة تبادلية داخلية للمزارعني والن�ساء وال�شباب بهدف تبادل اخلربات فيما
جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )
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بينهم يف املجاالت القانونية والفنية وغريها والتي تعد �رضورية بالن�سبة لهم.
8 .8مت ت�صميم ون�رش ثمانية ( )8من�شورات تقنية توعوية ،ومل�صقات ون�رشات تعريفية حول
(“التعقيم ال�شم�سي للرتبة”)“( ،فريو�سات العنب”) (“حفار �ساق اللوز”) وكتيبات �أخرى
حول ا�ستخدام و ت�شغيل حمطات معاجلة املياه العادمة الرمادية ،املمار�سة الزراعية العاملية
اجليدة� ،صحة الغذاء ،املكافحة املتكاملة للآفات وتقليم الأ�شجار.
�9 .9إجراء  351ور�شة عمل لتعزيز قيم احلكم الر�شيد ،وامل�ساءلة ،و وبناء قدرات اللجان املحلية
خالل املراحل املختلفة لتنفيذ امل�رشوع (حيث بلغ عدد امل�شاركني  4,306ذكور و155
�أناث)
�1010إجراء  26,351زيارة �إر�شادية لـ 556مزارع يف جمال تطوير معرفتهم التقنية بالزراعة.
1111تطوير بنك حملي للبذور.
�1212إن�شاء  13مزرعة منوذجية تعنى بالتقنيات ال�صديقة للبيئة.
1313عقد  22حما�رضة حول معاجلة مياه ال�رصف ال�صحي و�إعادة ا�ستخدامها يف املدار�س.
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النتيجة  :3حت�سني نوعية املنتج الزراعي املحلي وتعزيز فر�صه الت�سويقية
ويف هذا الإطار ،قامت الإغاثة الزراعية بتحقيق املخرجات والنتائج التالية:
1 .1ت�أهيل  6من�ش�أت لتعبئة املنتجات الزراعية.
2 .2منح ت�سعة ع�رش( )19م�ؤ�س�سة تعاونية �شهادات (جلوبال جاب).
�3 .3إعداد وتنفيذ حملتني ( )2للرتويج املحلي ومعر�ض خارجي لرتويج املنتجات املحلية.
�4 .4إجراء ثالث ( )3درا�سات تقييم واحدة لل�سوق املحلي ودرا�ستان للأ�سواق الدولية.
5 .5توزيع 50,671مل�صق ملنتجات زراعية خا�صة بال�سوق املحلي والدويل لثالثة منتجات.
6 .6اعتماد وتطوير نظام ال�سيا�سات الزراعية ( )COAPلثالثة ع�رش( )13مع�رصة زيتون وذلك
لأغرا�ض الت�سويق.
7 .7ت�سويق املنتجات الزراعية لـ( )106مزارع مببلغ �إجمايل بلغ ( 381.5طن).
8 .8تقدمي ( )106زيارة ا�ست�شارية ت�سويقية للمزارعني لأغرا�ض �ضبط اجلودة ،والوفاء باملتطلبات
وال�رشوط التي متكنهم من احل�صول على �شهادة الإنتاج الع�ضوي.
9 .9قامت الإغاثة الزراعية بعمل فحو�صات و اختبارات لـ 1,018عينة (ملخلفات املبيدات،املياه
والرتبة).
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النتيجة  :4تعزيز التكافل االجتماعي ودعم العائالت الفقرية يف احلاالت الطارئة
يف �إطار هذه النتيجة حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج التالية:
1 .1تقدمي املدخالت املادية (البذور ،الأ�شتال ،و�شبكات الري ،واخلزانات) لرفع وتطوير
القدرة على �إنتاج الغذاء يف احلدائق املنزلية لـ 561عائلة فقرية ،من بينها  528عائلة يتم
�إعالتها من قبل ن�ساء.
2 .2توزيع  100خزان ماء لتخزين املياه خلدمة ( )100عائلة ريفية.
3 .3توزيع � 520سلة غذائية على  520عائلة ،حيث مت �رشاء ال�سالت الغذائية حملي ًا من املزارعني
الفقراء وتوزيعها على العائالت فقرية.
يف �إطار الهدف اال�سرتاتيجي الثاين حققت الإغاثة الزراعية النتائج الآتية:
النتيجة   :1رفع قدرات امل�ؤ�س�سات واالحتادات واملنظمات املجتمعية القاعدية
ويف �إطار هذه النتيجة مت حتقيق املخرجات والنتائج التالية:
1 .1تدريب � 1,071شخ�ص من خالل �إجراء  67دورة تدريبية ،و قد ت�ألف املتدربون من 311
ذكور ،و� 760إناث الذين ي�ضمون فئات �شابة ،ويغطي التدريب :احلقوق االجتماعية
وال�صحية للمر�أة ،مبادئ العمل التعاوين ،الإدارة املالية� ،إدارة امل�شاريع ال�صغرية ،اجلدوى
االقت�صادية ،وحول امل�صطلحات واملفاهيم والتطبيقات اخلا�صة باحلكم الر�شيد.
2 .2تنظيم  32زيارات تبادلية فيما بني املنظمات املجتمعية القاعدية لتبادل املعرفة واخلربة،
ولتن�سيق خمتلف الأن�شطة وخا�صة تلك املتعلقة بت�سويق املنتجات.
3 .3تقدمي التمويل لـ 12من املنظمات املجتمعية واملنظمات غري احلكومية ووزارة الزراعة من
خالل ثالثة برامج ريادية (برامج تطوير الأرا�ضي و  ،Global Gapوالتي مت متويلها
من قبل املمثلية الهولندية ،بينما مت متويل الربنامج الثالث من قبل حكومة لوك�سمبورغ)،
ومت توزيع مبلغ ( )$2,609,000لتنفيذ �أن�شطة تتعلق بتطوير الأر�ض والأمن الغذائي وبناء
قدرات املنظمات القاعدية و املنظمات الغري حكومية.
4 .4تطوير البنية التحتية لـ 6منظمات قاعدية ومنظمات غري حكومية ،وملجموعات املزارعني
والن�ساء وفئات ال�شباب عن طريق تزويدهم بالدعم اللوج�ستي (الأدوات واملعدات والأثاث)
لتح�سني قدراتهم على االت�صال والتوا�صل مع البيئة املحيطة.
�5 .5إجراء  212زيارة ا�ست�شارية لـ 20جمعية ن�سوية و للمزارعني ( 396امر�أة و  32رجل)
جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )
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تهدف لتغطية ومناق�شة الق�ضايا املالية والإدارية.
�6 .6إجراء  363ور�شة عمل ل�صالح  518مزارع و 6,688امر�أة .وتتناول ور�شات العمل
موا�ضيع تتعلق بحقوق املر�أة (االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والقانونية) والق�ضايا البيئية
التي حتتاج �إىل تقييم ،وتخطيط و�إدارة للوقت.
�7 .7إجراء  7درا�سات و�أبحاث حول ق�ضايا النوع االجتماعي ،ودمج الرجال يف برامج النوع
االجتماعي.
�8 .8إجراء زيارة تبادلية واحدة فيما بني �أع�ضاء امل�ؤ�س�سات العاملة ،املتطوعني ،الن�ساء ،فئة
ال�شباب ،املزارعني ،والأع�ضاء الن�شيطني وذلك بهدف تبادل اخلربات واملعرفة يف الق�ضايا
ذات ال�صلة بينهم.
9 .9احل�صول على ع�ضوية يف � 9شبكات حملية ودولية.
�1010شاركت الن�ساء وال�شباب يف  4م�ؤمترات حملية و�آخر دويل.
1111التنظيم وامل�شاركة يف  12احتفال وطني للمر�أة.
�1212إ�صدار وتوزيع من�شورين حول املر�أة وال�شباب بواقع  2,000ن�سخة.
�1313إجراء زيارة من قبل العيادات البيطرية املتنقلة خلدمة  10من مالك اخليليات.
�1414إنتاج ( )9حلقات تلفزيونية
1515تطوير حمطة لت�صنيع ال�سماد الع�ضوي خلدمة  20مزارع.
النتيجة   :2تعزيز تنظيم اجلماعات امل�ستهدفة �ضمن الأطر االجتماعية واالقت�صادية
ويف �إطار هذا العنوان مت حتقيق الآتي:
1 .1عقد  15دورة تدريبية ل�صالح  279امر�أة و 273رجل لتغطية ق�ضايا حقوق الإن�سان يف
القرى امل�ستهدفة ،حل ال�رصاع ،القيادة� ،إدارة املجموعات والتدريب املهني.
2 .2تقدمي  531منحة فردية لغر�ض تنظيم  410امر�أة و� 121شاب �ضمن جمموعات.
3 .3عقد ور�شة عمل حول حقوق الإن�سان ل�صالح  60رجل و امر�أتني.
النتيجة   :3دعم جمعيات التوفري و الت�سليف يف م�ساعيها الرامية زيادة االدخار وحمافظ االقرتا�ض 
لأع�ضائها
ويف �إطار هذه النتيجة مت حتقيق املخرجات والنتائج التالية:
1 .1عقد  28دورة تدريبية ل�صالح � 141إمر�أة و 347رجل ،وتغطي هذه الدورات الق�ضايا

28

التقرير ال�سنوي للعام 2011

املتعلقة بالإدارة املالية و�إدارة امل�شاريع ال�صغرية ،و اجلدوى االقت�صادية ،مفاهيم وتطبيقات
احلكم الر�شيد ،القيادة� ،إدارة املجموعات والتدريب املهني.
2 .2زيادة عدد املجموعات املن�ضوية حتت مظلة جمعيات التوفري والت�سليف ب ( )4جمموعات
جديدة.
3 .3ان�ضمام ( )677منت�سبة جديدة خالل العام  2011لع�ضوية جمعيات التوفري والت�سليف.
4 .4تنفيذ ( )168زيارات تدريب عملي ميدانية ل�صالح ( )11جمعية توفري وت�سليف يف ال�ضفة
الغربية.
ت�سع جمعيات توفري وت�سليف ومب�شاركة
5 .5عقد ( )14ور�شة عمل ل�صالح الهيئات الإدارية يف ُ
( )93ع�ضوه بهدف تعزيز قدراتهن الإدارية واملالية وتعزيز مفهوم ال�شفافية.
�6 .6إجراء  12زيارة ا�ست�شارية ل�صالح  21امر�أة و 57رجل غطت الق�ضايا املالية والإدارية.
7 .7ح�صول ( )3جمعيات توفري وت�سليف على منح مل�شاريع مدرة للدخل بواقع م�رشوعني
يف ال�ضفة الغربية وم�رشوع يف قطاع عزة ،وقد �ساهمت هذه امل�شاريع بتحقيق فر�ص دخل
ل�صالح ( )33ع�ضوه من جمعيات التوفري والت�سليف� ،إ�ضافة للم�ساهمة يف تغطية النفقات
الت�شغيلية للجمعيات امل�ستهدفة.
8 .8و�صلت جمموع قيمة الإيرادات للعام  2011من املدخرات (الأ�سهم  +التوفريات) اخلا�صة
بـالع�ضوات يف ( )12جمعية توفري وت�سليف �إىل ( )$ 634,826
9 .9مت منح ( )901قر�ض من �أر�صدة اجلمعيات بقيمة ( )$2,775,389ل�صالح ع�ضوات
اجلمعيات.
1010توفري م�صادر دخل ل ( )301ع�ضوه من خالل منح القرو�ض اخلا�صة بامل�شاريع الإنتاجية
املدرة للدخل وبقيمة ( )$1,021,884بهدف حت�سني الو�ضع املعي�شي لأ�رسهن من خالل
توفري فر�ص دخل للعائالت املهم�شة اقت�صاديا.
�1111إدارة حمفظة اقرا�ضية قائمة خا�صة بالتمويالت الإ�سالمية بقيمة (� )$236,032ضمن
م�رشوع التمكني االقت�صادي للأ�رس املحرومة .Deep 2
�1212إدارة حمفظة اقرا�ضية قائمة �ضمن القرو�ض املي�رسة املمنوحة من قبل الإغاثة الزراعية
للجمعيات واخلا�صة بقرو�ض امل�شاريع الإنتاجية بقيمة (. )$309,573
1313امل�شاركة يف ( )4معار�ض على امل�ستوى املحلي مب�شاركة ( )8جمعيات توفري وت�سليف يف
ال�ضفة الغربية بهدف ترويج املنتج الفل�سطيني الن�سوي وفتح �أفاق ت�سويقية جديدة.
جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )
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ويف �إطارا الهدف اال�سرتاتيجي الثالث قامت الإغاثة الزراعية بتحقيق ما يلي:
النتيجة  :1تطوير دور الإغاثة الزراعية يف ال�شبكات املحلية والإقليمية ،وتعزيز ت�أثريها يف الن�ضال
الوطني.
ويف هذا الإطار مت حتقيق املخرجات والنتائج التالية:
�1 .1إطالق ( )3حمالت حول مقاطعة منتجات امل�ستوطنات الإ�رسائيلية من خالل الت�شجيع على
ا�ستهالك املنتجات املحلية ،وت�سجيل الأر�ض ،وحمالت �سجالت الأ�رضار.
�2 .2أجراء بحث واحد حول تقييم القدرات وجوانب اله�شا�شة يف املنطقة الأمنية العازلة.
3 .3تنظيم حملة واحدة حول نتائج البحث وا�ستهداف �صانعي القرارات.
 4 .4عقد احتفال (للذكرى الثامنة والع�رشين على ت�أ�سي�س الإغاثة الزراعية) بهدف تعزيز دور
اجلمعية.
�5 .5إ�صدار ( )100بيان �صحفي حول امل�شاريع اخلا�صة بالإغاثة الزراعية.
6 .6عقد ( )10ور�شات عمل حول ق�ضايا خمتلفة مب�شاركة (� )300شخ�ص من املجتمع املحلي.
7 .7تنظيم( )3حمالت �إعالمية با�ستخدام الن�رشات التعريفية ،واملل�صقات ،واملن�شورات
ال�شهرية.
8 .8عقد ( )11ور�شة عمل توعوية ل�صالح ( )220م�شارك من املجتمع املحلي.
�9 .9إنتاج ( )3حلقات �إذاعية وبثها على املحطة الإذاعية “�صوت ال�شعب”.
1010تنظيم ( )3م�سريات مب�شاركة (� )300شخ�ص خالل ثالث منا�سبات خمتلفة هي اليوم
العاملي للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني ،والت�ضامن مع الأ�رسى ،واملطالبة ب�إنهاء االنق�سام
الفل�سطيني).
�1111إجراء ( )6حمالت لل�ضغط واملنا�رصة (تنظيف وادي غزة ،وزراعة البذور يف املناطق التي
مينع الدخول �إليها).
1212امل�شاركة يف ( )30منا�سبة عامة.
1313ت�صميم و �إن�شاء قاعدة بيانات حول املنطقة الأمنية العازلة.
�1414إ�صدار من�شور واحد حول ق�ضايا التنمية املختلفة.
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 2 .2عقد دورتني تدريبيتني ل�صالح  20موظف و 25متطوع تغطي املوا�ضيع التالية :العمل
التطوعي ،العدالة واحلكم الر�شيد.
�3 .3إ�صدار �سبعة من�شورات تهدف �إىل �إلقاء ال�ضوء وتوثيق �أف�ضل ممار�سات امل�شاركة ،وال�شفافية
وق�ص�ص النجاح.
�4 .4إنتاج  3حلقات تلفزيونية حول مبادئ املجتمع املدين.
5 .5تنظيم حملتني حول مقاطعة منتجات امل�ستوطنات و“ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة”
6 .6تنظيم  13خميم �صيفي حملي ل�صالح  1,000طفل وطالب من مدار�س خمتلفة �ضمن �إطار
الربنامج.
النتيجة   :4تعزيز قيم ال�سالم املرتكزة على احلرية والعدالة

النتيجة   :2رفع كفاءة العاملني يف ا�ستخدام تقنيات ال�ضغط واملنا�رصة
ويف هذا الإطار حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج التالية:
1 .1تنظيم ( )6ور�ش عمل تهدف �إىل رفع قدرات املتطوعني (من الن�ساء ،والرجال ،وال�شباب)
فيما يتعلق بال�ضغط واملنا�رصة ،حيث بلغ عدد امل�ستفيدين منها  10ن�ساء و  32رجل و�شاب.
 2 .2عقد دورتني تدريبيتني ل�صالح  35موظف (� 16أنثى ،و 19ذكر) حول ال�ضغط واملنا�رصة
والتقييم الت�شاركي للقدرات و جوانب ال�ضعف.
3 .3مت �إ�صدار من�شور تعريفي واحد حول مو�ضوع ال�ضغط واملنا�رصة.
النتيجة   :3تعزيز قيم املجتمع املدين بني العاملني واملتطوعني لدى الإغاثة الزراعية
ويف هذا الإطار حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج التالية:
1 .1تنظيم ( )11ور�شة عمل للعاملني واملتطوعني حول املوا�ضيع التايل :الت�سامح ،ال�شفافية،
احلكم الر�شيد ،منظومة القيم ،ال�سالم املدين ،التمثيل وتفوي�ض ال�صالحيات .وقد ا�ستفاد
من هذه الور�شة � 80سيدة و 60رجل و�شاب.
جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )

ويف هذا الإطار حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج التالية:
1 .1عقد ( )32ور�شة عمل ل�صالح املتطوعني والعاملني الن�شطني تتمحور حول �إعالن اال�ستقالل،
قرارات الأمم املتحدة ،حقوق الالجئني ،امل�ستوطنات و�آثارها.
�2 .2إجراء ( )13حملة يف القرى املت�رضرة جراء �إقامة جدار الف�صل.
�3 .3إجراء بحث حول “�إيجاد بدائل للعمل يف امل�ستوطنات”.
4 .4ت�أهيل حديقة عامة يف املنطقة العازلة يف قطاع غزة.
�5 .5إجراء م�سح مرجعي يف املنطقة العازلة يف قطاع غزة
�6 .6إ�صدار فيلم حول جتربة الإغاثة الزراعية يف كل من طوبا�س وطمون.
7 .7امل�شاركة يف ( )20فعالية مناه�ضة للم�ستوطنات الإ�رسائيلية مب�شاركة ( )1,575متطوع.
8 .8تنظيم ( )4فعاليات لزراعة الأ�شجار مب�شاركة ( )240متطوع.
9 .9تنظيم ( )22يوم عمل تطوعي لقطف الزيتون مب�شاركة ( )1,425متطوع
1010تنظيم ( )15ن�شاط للدفاع عن احلريات مب�شاركة ( )1,100متطوع.
و�ضمن �إطارا الهدف اال�سرتاتيجي الرابع قامت الإغاثة الزراعية بتحقيق ما يلي:
النتيجة  :1موا�صلة تطوير املوارد الب�رشية واملادية اخلا�صة بالإغاثة الزراعية.
1 .1عقد ( )13دورة تدريبية ل�صالح ( )33موظف و( )11موظفة من طاقم املوظفني العاملني
لدى الإغاثة الزراعية.
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النتيجة  :2تفعيل دور املرجعيات املختلفة يف م�سرية حياة الإغاثة الزراعية.
1 .1عقد ( )4اجتماعات وم�ؤمترات.
2 .2تنظيم وترتيب ( )3فعاليات م�شرتكة.

الفصل الرابع
المواقع المستهدفة و الفئات
المستفيدة

لقد �أدت جهود الإغاثة الزراعية خالل العام � 2011إىل تغطية كافة املحافظات الفل�سطينية يف كل من
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،كما ا�ستهدفت عدد من املجموعات امل�ستفيدة من خالل �أن�شطة تهدف �إىل
رفع م�ستوى املهارات واملعرفة لدى الأفراد وبناء قدرة املجموعات واملنظمات القاعدية .لقد ان�سجمت
هذه الأن�شطة وكانت ذات �صلة وثيقة ب�أهداف الإغاثة الزراعية الإ�سرتاتيجية.

  :1.4املواقع امل�ستهدفة
لطاملا التزمت الإغاثة الزراعية بقيم الإن�صاف والنزاهة لدى اتخاذها �أي قرارات ذات �صلة بتحديد
مواقع تدخالتها بحيث تن�سجم مع حاجات و�أولويات هذه املواقع امل�ستهدفة .ويف العام 2011
عملت الإغاثة الزراعية يف  206موقع ،موزعة بني حمافظات ال�ضفة الغربية و قطاع غزة .ويبني
اجلدول التايل توزيع هذه املواقع بني املحافظات املختلفة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .وكما هو
مالحظ ف�إن املواقع يف غزة قد غطت ب�شكل عملي كافة حمافظات القطاع ولي�س فقط مدينة غزة
وحدها.

جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )
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  :2.4امل�ستفيدون امل�ستهدفون

مواقع عمل الإغاثة الزراعية يف العام 2011
املحافظة

عدد القرى

�أ�سماء القرى

طولـكرم

22

باقة ال�رشقية ،كفر اللبد ،زيتا ،ذنابة� ،شوفة ،فرعون ،دير الغ�صون ،بلعا ،عزبة �شوفة،
�صيدا ،ارتاح ،بيت ليد ،عنبتا ،عتيل ،عالر ،قفني ،النزلة ال�رشقية ،كفا ،كفر جمال،
كتابا ،رامني ،كفر عبو�ش.

جنيـن

25

دير �أبو �ضعيف ،قباطية ،الزبابدة ،كفردان ،عابة� ،ساحل جنني ،الرامة ،عرابة� ،سيلة
احلارثية ،ميثلون ،اجللمة ،زبوبا ،رمانة ،برقني ،ال�شهداء� ،سيلة الظهر ،كفر راعي،
عنزة ،الفندقومية ،اليامون ،اجلديدة� ،صانور ،دير غزالة ،جبع ،يعبد.

نابلـ�س

19

فرو�ش بيت دجن ،جماعني ،برقة ،بزاريا� ،سامل ،بيتا ،دير احلطب ،بيت دجن ،جالود،
النا�رصية،ع�صرية ال�شمالية ،بيت فوريك ،كفر قليل ،يتما ،مادما ،ع�صرية القبلية ،ق�رصة،
قو�صني ،بورين.

القـد�س

10

بيت عنان ،بدو ،حزما� ،سلوان ،النبي �صموئيل ،خمما�س ،رافات ،اجليب ،بيت حنينا،
القبيبة.

رام الله

26

بيتونيا ،دورا القرع ،عني �سينيا ،عني �ساميا ،املغري ،بيتللو ،دير عمار ،كفر مالك ،مزارع
النوباين ،عارورة ،قراوة ،الطيبة ،بيت رميا ،دير ال�سودان� ،سنجل ،دير �إبزيع ،دير
جرير ،كفر نعمة ،دير غ�سانة ،ترم�سعيا ،بيت لقيا ،املزرعة القبلية� ،أبو �شخيدم ،خربثة
بني حارث ،عابود ،قبية.

طوبـا�س

4

وادي الفارعة ،طمون ،عقابة ،عاطوف

اخلليـل

14

�صوريف ،حلحول ،بيت �أمر ،الظاهرية ،بيت �أوال ،ال�سموع ،يطا ،دورا ،بيت كاحل،
ترقوميا ،تفوح ،خارا�س� ،إذنا ،دير �سامت.

بيت حلـم

13

فجار ،املع�رصة،
اخل�رض ،وادي رحال ،وادي فوقني ،بيت �ساحور ،العبيدية ،بيت ّ
حو�سان ،نحالني ،بتري ،بيت جاال ،مراح رباح ،بيت ا�سكاريا.

�سلفيـت

13

بديا ،م�سحة ،كفر الديك ،دير بلوط ،برقني� ،سلفيت ،فرخة ،كفل حار�س ،دير ا�ستيا،
�سكاكا ،قرية ،قراوة بني زيد ،الزاوية.

قلقيـلية

21

عزون ،عزون عتمة� ،سنرييا ،بيت �أمني ،املد ّور ،جين�صافوت ،كفر ثلث� ،صري ،را�س
عطية ،حبلة ،جيو�س ،النبي �إليا�س� ،إماتني ،ع�سلة ،مركز مدينة قلقيلية ،فالمية ،عزبة
الأ�شقر ،عزبة �سليمان ،حجة ،كفر قدوم ،جيت.

غـزة

29

بيت حانون ،بيت الهيا ،ال�شوكة ،خان يون�س ،رفح ،غزة� ،رشق ال�شجاعية ،التفاح،
الزيتون ،ال�شاف ،الربيج ،املالحلة ،و�سط غزة ،املنطقة العازلة ،امل�صدر ،املغازي،
الفخاري ،فرح ،جباليا ،وادي ال�سلقا ،عب�سان ،ال�سوارحة ،املغراقة ،املنارة ،الن�صريات،
الز ّوادة ،دير البلح ،امل�سبح ،ال�ستري.

�أريحا /وادي
الأردن

10

عني ال�سلطان ،الديوك ،عقبة جرب ،اجلفتلك ،كردلة ،بردلة ،عني البي�ضا� ،أريحا،
العوجا ،النويعمة.

�إجمايل عدد القرى امل�ستهدفة

جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )
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206

عملت الإغاثة الزراعية خالل العام  2011مع عدد كبري من امل�ستفيدين �أفراداً وجمموعات �ضمن
جمموعة وا�سعة من التدخالت ،وت�ضم القائمة التالية الفئات الرئي�سية امل�ستهدفة:
1 .1املزارعون العاملون يف جمايل الزراعة البعلية واملروية.
2 .2الن�ساء الريفيات ،وب�شكل رئي�سي الن�ساء امل�سئوالت عن �إعالة �أُ�رسهن.
3 .3املهند�سون الزراعيون حديثي التخرج.
4 .4اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة باملزارعني ،والن�ساء ،وال�شباب.
5 .5النا�شطون على امل�ستوى املجتمعي املحلي.
6 .6العمال العاطلون عن العمل الذين فقدوا وظائفهم �سواء يف الأر�ضي املحتلة (داخل اخلط
الأخ�رض) �أو يف امل�ستوطنات.
7 .7مالكي اخليليات (حيوانات العمل) يف �شمايل ال�ضفة الغربية.
8 .8طاقم العاملني لدى الإغاثة الزراعية وامل�ستفيدون من تدريب املدربني بغر�ض رفع وحت�سني
مهاراتهم وخرباتهم ،باعتبارهم املجموعة الأخرية من امل�ستفيدين.
تبني الفقرات التالية تفا�صيل تلك املجموعات امل�ستفيدة امل�ستهدفة �ضمن الأن�شطة اجلارية خالل
العام  2011املن�رصم:
1 .1املزارعني العاملني يف جمايل الزراعة البعلية والزراعة املروية� ،إىل جانب العائالت
الريفية :غالب ًا ما تكون هذه املجموعات من املزارعني ذوو الأعمار املتو�سطة (60 - 31
�سنة) مع عدد �أقل من ال�شباب .ويعمل ه�ؤالء ب�شكل عام يف جمال زراعة �أ�شجار الفواكه،
واخل�رضاوات ال�صيفية واملحا�صيل احلقلية يف �أرا�ضيهم البعلية �إىل جانب اخل�رضوات يف
البيوت البال�ستيكية .وهم مزارعون كبار ومتو�سطون� ،إذا ترتاوح ملكيتهم من 15 - 3
دومن زراعي1( .دومن = 0.1هكتار).
2 .2الن�ساء الريفيات :وهن عادة ن�ساء م�سئوالت عن �إعالة �أ�رسهن ،وترتاوح �أعمارهن ما بني
� 55 - 23سنة .وجميعهن عاطالت عن العمل ويعود ال�سبب الرئي�سي لذلك �إىل انعزالهن
�إذ �أنهن يعي�شن يف مناطق تبعد عن املدن ويالزمن منازلهن ب�سبب الإغالق ونقاط التفتي�ش
التي تفر�ضها قوات االحتالل .ومتتلك ه�ؤالء الن�ساء بع�ض الوقت للعمل يف احلدائق املنزلية
اخلا�صة بهن �إذ يقمن ب�إنتاج الغذاء لال�ستهالك املنزيل.
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3 .3املهند�سون الزراعيون حديثي التخرج :تقوم الإغاثة الزراعية �سنوي ًا بتنظيم واحد �أو �أكرث
من الدورات التدريبية طويلة الأمد للمهند�سني الزراعيني والأطباء البيطريني حديثي التخرج
والوافدين من كافة حمافظات الوطن (ال�ضفة الغربية وقطاع غزة) ،وترتاوح �أعمارهم
مابني( 22و� )26سنة ،ولديهم خربات عمل قليلة �أو معدومة.
4 .4اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة باملزارعني ،والن�ساء ،وال�شباب :وتكون عادة منظمة يف
جمعيات تعاونية �أو خريية وبع�ض املجموعات غري الر�سمية .و تتوزع �أعمار الأع�ضاء فيها
على نطاق وا�سع من الفئات العمرية.
5 .5النا�شطني على م�ستوى املجتمع املحلي :وهم املدنيون من �سكان القرى امل�ستهدفة املهتمون
يف ق�ضايا حقوق الإن�سان ،املواطنة ،الدميقراطية و هم �أع�ضاء ن�شطون يف قراهم فيما يتعلق
مبثل هذه الق�ضايا ومتحم�سون لرفع م�ستوى املعرفة لديهم بتلك امل�سائل.
6 .6العمال العاطلون عن العمل :وهم الفئة الأكرث ت�رضراً خالل االنتفا�ضة� .إذ اعتاد ه�ؤالء
على العمل داخل �إ�رسائيل ولكن وب�سبب الإغالق املفرو�ض فقد خ�رس ه�ؤالء فر�ص عملهم
و�أ�صبحوا عاطلني عن العمل .وقد كان الكثري منهم عما ًال يف م�صانع �صغرية وور�شات
ا�ضطرت �إىل �إغالق �أبوابها �أو خف�ض �أعداد موظفيها ب�سبب الركود االقت�صادي الذي
عمل ُ
كان له الأثر الكبري يف الت�أثري على االقت�صاد الفل�سطيني .لقد �صمم جزء كبري من التدخالت
املحققة يف العام � 2011إىل ا�ستهداف �أكرب عدد ممكن من العمالة (�إذا متثلت الأن�شطة يف بناء
اجلدران اال�ستنادية ال�صخرية� ،إن�شاء الربك الإ�سمنتية وبناء �آبار جتميع مياه الأمطار) لقد كان
�إجمايل عدد �أيام العمل خالل فرتة �إعداد التقرير  108,193يوم ل�صالح  8,358عامل.
7 .7مالكو اخليليات (حيوانات العمل) :وغالب ًا ما يكون ه�ؤالء يف املتو�سط من العمر (50 - 30
�سنة) مع عدد قليل من ال�شباب.
8 .8طاقم العاملني لدى الإغاثة الزراعية :خ�ص�صت الإغاثة الزراعية بع�ض �أن�شطة م�شاريعها
املمولة لرفع وتعزيز مهارات العاملني لديها يف احلقل الفني ،والإداري واالت�صاالت من
خالل تدريب الطاقم واملدربني .وخالل العام  2011حققت �أحدى الدورات التدريبية
للطاقم منفعة ل�صالح  44موظف ( 33موظف ،و 11موظفة).
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يعر�ض اجلدول التايل الأعداد الرتاكمية للفئات امل�ستهدفة املت�ضمنة يف الأن�شطة املخطط لها وامل�سجلة
خالل العام 2011
الن�شــاط

عدد املزارعني
امل�ستفيدين
ذكور

�إناث

عدد �أيام
الإجمايل
العمل

عدد �ساعات
عمل الآالت

عدد
العمال

الأن�شطة التنموية (املادية)
�شق الطرق الزراعية

1,266

118

1,384

2,296

2,540

280

ا�ست�صالح الأرا�ضي

1,109

140

1,249

56,278

10,255

3,256

ت�أهيـل الأرا�ضي

200

14

214

6,909

2,034

728

زراعة �أ�شتال الأ�شجار

984

128

1,112

5,770

0

703

زراعة �أ�شتال اخل�رضاوات

8

26

34

880

0

140

بناء �آبار زراعية لتجميع مياه الأمطار
يف ب�ساتني الزيتون

24

0

24

1,176

811

151

الربك الأ�سمنتية

23

0

23

641

195

108

�شبكات الري اجلماعية

1,327

229

1,556

10,150

65

415

خزانات املياه املعدنية

23

0

23

332

50

253

�إعادة ت�أهيل و�إقامة الدفيئات الزراعية

10

*91

101

770

0

9

�إن�شاء �آبار جتميع مياه الأمطار من
�أجل تنمية احلدائق املنزلية

0

*48

48

2,159

1,364

325

مدخالت مادية للحدائق املنزلية

33

528

561

7,723

0

334

حمطات معاجلة املياه الرمادية يف
امليدان

14

23

37

800

0

20

�إن�شاء خطوط ملياه ال�رصف ال�صحي

3,176

3,000

6,176

1,020

4,012

12

مدخالت مادية للزراعة الع�ضوية

2,200

85

2,285

0

0

0

زيارات من قبل العيادات البيطرية
املتنقلة

0

10

10

0

0

0

234

12

246

4,170

0

1,390

2,094

6

2,100

400

0

10

�إعادة ت�أهيل البينة التحتية ملرافق

492

3

495

390

0

42

توزيع �سالت غذائية

333

187

520

51

0

31

م�شاهدات تن�شوميرت
معاينة املزارع ومنح ال�شهادات لها

جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )
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الن�شــاط

عدد املزارعني
امل�ستفيدين

عدد �ساعات
عمل الآالت

عدد
العمال

عدد �أيام
الإجمايل
العمل
10

0

2

0

0
0

ذكور

�إناث

توزيع �أو �إن�شاء مرافق �إ�ضافية لتحزين
املياه

82

18

100

منح ملنظمات املجتمع املحلي
واملنظمات الأهلية غري احلكومية

60

60

120

0

تطوير البنية التحتية لـ 6من منظمات
املجتمع املحلي وجمموعات
املزارعني

0

580

580

0

0

منح فردية لتنظيم الن�ساء وال�شباب

121

410

531

63

0

6

منح قرو�ض فردية من خالل
جمعيات التوفري والت�سليف.

0

901

901

0

0

0

توفري منح مل�شاريع مدرة للدخل
جلمعيات التوفري والت�سليف

0

33

33

0

0

0

دورات تدريبية خا�صة باملهند�سني
الزراعيني

23

32

55

400

0

2

بنك بذور حملي

121

80

201

0

0

0

�إن�شاء حمطة كومبو�ست

10

10

20

20

12

5

حدائق عامة

265

45

310

22

0

2

مل�صقات من �أجل ال�سوق املحلي
والدويل

100

0

100

1,830

0

23

21,338

8,247

املجموع الفرعي

104,260 21,149 6,817 14,332

�أن�شطة بناء القدرات و املعرفة
دورات تدريبية للم�ستفيدين
دورات تدريبية للن�ساء واملزارعني
وال�شباب ومنظمات املجتمع املحلي
دورات تدريبية حول حل النزاعات
املتعلقة حقوق الإن�سان ،القيادة،
و�إدارة املجموعات  ...الخ

2,489

766

3,255

400

0

2

311

760

1,071

10

0

3

273

279

552

209

0

16

جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )

الف�صل الرابع  :املواقع امل�ستهدفة والفئات امل�ستفيدة

الن�شــاط
دورات تدريبية حول الإدارة املالية،
�إدارة امل�شاريع ال�صغرية ودرا�سة
اجلدوى االقت�صادية ،ومفاهيم و
تطبيقات احلكم الر�شيد و القيادة
و�إدارة املجموعات و التدريب املهني
دورات تدريبية خا�صة بطاقم الإغاثة
الزراعية حول كيفية حتديد امل�شكلة
ومتطلبات احلمالت

39

عدد املزارعني
امل�ستفيدين
ذكور

�إناث

347

141

19

دورات تدريبية ملوظفي ومتطوعي
الإغاثة حول مفهوم العمل
التطوعي ،واحلفاظ على البيئة،
والعدالة وامل�ساواة ،واحلكم الر�شيد

10

16

20

عدد �أيام
الإجمايل
العمل
488

35

30

0

10

0

عدد �ساعات
عمل الآالت

عدد
العمال

0

0

0

0

4

0

عقد زيارات �إر�شادية للمزارعني
حول حت�سني معرفتهم بالتقنيات
الزراعية.

550

6

556

2,700

0

23

ور�شات عمل لبناء قدرات اللجان
املحلية وتعزيز قيم احلكم الر�شيد
واملناف�سة احلرة.

4,306

155

4,461

0

0

0

518

6,688

7,206

317

0

46

ور�شات عمل حول حقوق املر�أة،
والق�ضايا البيئية ،والتخطيط و�إدارة
الوقت ...الخ
ور�شات عمل حول حقوق الإن�سان

60

2

62

1

ور�شات عمل للمتطوعني لرفع
قدراتهم يف ق�ضايا الدعم واملنا�رصة

32

10

42

0

ور�شات عمل للموظفني واملتطوعني
حول الت�سامح وال�شفافية واحلكم
الر�شيد ،ومنظومة القيم وال�سالم
املدين ،والتمثيل وتفوي�ض
ال�صالحيات

60

80

140

0

ور�شات عمل للمتطوعني والعاملني
الن�شطني حول �إعالن اال�ستقالل،
وقرارات الأمم املتحدة ،وحقوق
الالجئني وامل�ستوطنات و�أثرها

547

215

762

32

0

0
0

0

0

0

11
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الن�شــاط

عدد املزارعني
امل�ستفيدين

عدد �ساعات
عمل الآالت

عدد
العمال

عدد �أيام
الإجمايل
العمل
0

0

0

0

5
6

ذكور

�إناث

550

450

1,000

زيارات تبادلية

0

0

0

50

�أبحاث و درا�سات

0

0

0

66

0

�أن�شطة م�سح مرجعية

0

0

0

246

0

8

ان�شطة �إظهار و �إ�شهار

0

0

0

86

0

3

4,127

0

127

108,387

21,338

8,374

خميمات �صيفية للمتطوعني من طلبة
املدار�س

املجموع الفرعي

19,660 9,588 10,072

الإجمايل

* امل�ستفيدين من هذا الن�شاط هم نف�س امل�ستفيدين من ن�شاط تطوير احلدائق املنزلية

الفصل الخامس
أداء وفعالية التنفيذ

ميكن قيا�س �أداء التنفيذ من خالل �إجناز الأن�شطة املخطط لها ،بينما يتم قيا�س فعالية التنفيذ من خالل
حتقيق النتائج املخططة لتلك الأن�شطة كامل�ؤ�رشات.

�  :1.5أداء التنفيذ
يتنوع حتقيق و�إجناز الأن�شطة املخطط لها �ضمن كل من النتائج املتوقعة للأهداف الإ�سرتاتيجية
الأربعة .ويرتاوح حتقيق و�إجناز الأن�شطة املخططة اخلا�صة بالهدف الأول والنتيجة الأوىل (G1.
 )R1ما بني  % 52و  ،% 148وي�صل معدل الإجناز للمخرجات/الأن�شطة التابعني لـ (G1.
� )R1إىل  ،% 91بينما يرتاوح معدل الإجناز للنتائج املختلفة املن�سوبة لكافة الأهداف الإ�سرتاتيجية
ما بني  % 68و ،% 127ويظهر اجلدول التايل تلك االختالفات ،حيث تعزى الن�سبة املتدنية
للإجناز يف بع�ض الأن�شطة �إىل الأ�سباب الرئي�سية التالية :العوائق والقيود التي تفر�ضها �إ�رسائيل على
العمل يف املناطق امل�صنفة على �أنها (ج) وت�أخري حتويل التمويالت املقدمة من بع�ض اجلهات املانحة.
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الرمز

الأن�شطـة

الوحـدة

وحدات
التخطيط

الوحدات
املنجزة

الإجنازات
%

الهدف الإ�سرتاتيجي( )1تعزيز الدور االقت�صادي للقطاع الزراعي من خالل امل�ساهمة يف حتقيق الأمن الغذائي والزراعة امل�ستدامة
الهدف ( )1النتيجة ( :)1حت�سني القدرة على الو�صول للم�صادر الطبيعية الأر�ض واملياه وحمايتهما
ا�ست�صالح الأر�ض

الف�صل اخلام�س � :أداء وفعالية التنفيذ
الوحـدة

وحدات
التخطيط

الوحدات
املنجزة

الإجنازات
%

تـ�أهيل الأر�ض

هكتار

100

130

% 130

� G1.R1.A29إن�شاء اجلدران الإ�ستنادية  -ا�ست�صالح
الأرا�ضي

م

12,000

11,998

% 100

بئر جمع

85

78

% 92

�شتلة

17,786

17,992

% 101

�شتلة

111,591

116,161

% 104

الرمز

الأن�شطـة

هكتار

380.5

335.1

% 88

 G1.R1.A1ت�سوية الأر�ض-ا�ست�صالح الأرا�ضي

هكتار

380.5

335.1

% 88

� G1.R1.A2إن�شاء اجلدران الإ�ستنادية ا�ست�صالح
الأر�ض

م

64,248

46,470

% 72

 G1.R1.A31زراعة الأ�شتال (الفواكه و الزيتون) -
ا�ست�صالح الأرا�ضي

بئر جتميع

111

97

% 87

 G1.R1.A4تعزيل وحراثة الأر�ض -ا�ست�صالح
الأرا�ضي

هكتار

238.6

219.3

% 92

� G1.R1.A32أن�شطة زراعة �أ�شتال (الفواكه و الزيتون)
– ن�شاط م�ستقل

 G1.R1.A5ت�سييج االر�ض -ا�ست�صالح الأرا�ضي

هكتار

227.3

211.9

% 93

� G1.R1.A33إن�شاء �آبار لتجميع مياه الأمطار بغر�ض
الري التكميلي يف ب�ساتني الزيتون

 G1.R1.A6زراعة البذور (زراعات بينية) -ا�ست�صالح
الأرا�ضي

هكتار

81.1

88.1

% 109

 G1.R1.A36حمطات تنقية ملعاجلة املياه العادمة الرمادية

 G1.R1.A7زراعة الأ�شتال (الفواكه و الزيتون)-
ا�ست�صالح الأرا�ضي

�شتلة

126,280

126,789

% 100

 G1.R1.A8تركيب �شبكات الري داخل الأرا�ضي
الزراعية

هكتار

2,217

2,222

% 100

 G1.R1.A3بناء �آبار جتميع املياه-ا�ست�صالح الأرا�ضي

3

43

� G1.R1.A30إن�شاء �آبار زراعية لتجميع مياه الأمطار -
ا�ست�صالح الأرا�ضي

2

�آبار جمع

35

24

% 69

حمطة تنقية

54

37

% 69

اجتماع

16

10

% 63

كم

9

8

% 89

 G1.R1.A39ت�صميم حمطات تنقية ملعاجلة املياه العادمة

وحدة

2

2

% 100

 G1.R1.A40ت�صميم �شبكة للمياه العادمة

وحدة

21

31

% 148

كم

68

44

% 65

 G1.R1.A41حتديد احتياجات القرى وامل�ستفيدين

قرية

45

45

% 100

بركة

27

14

% 52

 G1.R1.A42زراعة ا�شتال اخل�رضاوات -فقط

دومن

34

34

% 100

حديقة منزلية

80

48

% 60

 G1.R1.A12تركيب خزانات معدنية

خزان

27

24

% 89

 G1.R1.A13تركيب �شبكة ري جماعية

� G1.R1.A9شق و�إعادة ت�أهيل الطرق الزراعية
� G1.R1.A10إن�شاء الربك الإ�سمنتية
� G1.R1.A11إن�شاء �آبار جتميع املياه للحدائق املنزلية

 G1.R1.A37اجتماعات للجان التن�سيقية
� G1.R1.A38إن�شاء خطوط ل�شبكات املياه العادمة

معـدل الإجنـاز (هدف  1نتيجة)1

% 91

الهدف ( )1النتيجة ( :)2حت�سني م�ستوى �أداء املهنيني يف القطاع الزراعي وم�ستوى الإر�شاد التقني والتنموي

كم

126

110

% 87

 G1.R2.A1تدريب املهند�سني الزراعيني

تدريب

3

3

% 100

حديقة منزلية

87

101

% 116

 G1.R2.A2دورات تدريبية

تدريب

211

300

% 142

� G1.R1.A17أن�شطة تدريب

تدريب

51

37

% 73

 G1.R2.A3م�شاهدات تن�شوميرت جلدولة مياه الري

م�شاهدة

72

197

% 274

 G1.R1.A18ور�ش العمل

ور�شة عمل

40

35

% 88

� G1.R2.A4أبحاث تطبيقية يف املزارع التجريبية

درا�سة

20

22

% 110

درا�سة م�سحية

3

3

% 100

� G1.R2.A5أدوات ومدخالت مادية للزراعة الع�ضوية

حديقة منزلية

2,211

2,285

% 103

�أل� .أ�س

3

3

% 100

 G1.R2.A6معاينة املزارع ومنح ال�شهادات

معاينة للمزارع

2,108

2,096

% 99

 G1.R1.A15ت�أهيل و�إقامة الدفيئات

� G1.R1.A23أن�شطة درا�سات امل�سح املرجعي
� G1.R1.A24أن�شطة الإ�شهار و الإظهار

جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )
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الأن�شطـة

الوحـدة

وحدات
التخطيط

الوحدات
املنجزة

الإجنازات
%

 G1.R2.A7تدريب متطور وجولة درا�سية

زيارة

4

3

% 75

 G1.R2.A8زيارات خارجية تبادلية

زيارة

1

0

%0

 G1.R2.A9زيارات داخلية تبادلية

الرمز

الف�صل اخلام�س � :أداء وفعالية التنفيذ
الرمز

الأن�شطـة

45
الوحـدة

وحدات
التخطيط

الوحدات
املنجزة

الإجنازات
%

الهدف ( )1النتيجة ( :)4تعزيز التكافل االجتماعي ودعم الأ�رس الفقرية يف حاالت الطوارئ
 G1.R4.A3مدخالت لتطوير وحت�سني احلدائق املنزلية

حديقة منزلية

532

561

% 106

زيارة

68

68

% 100

 G1.R4.A4توزيع �أو �إن�شاء من�ش�آت لتخزين املياه

من�ش�أة تخزين

100

100

% 100

 G1.R2.A10زيارات ا�ست�شارية

زيارة

3

6

% 200

 G1.R4.A5توزيع �سالت غذائية

عائلة

780

520

% 67

 G1.R2.A11من�شورات وكتيبات

عام

11

8

% 73

 G1.R2.A12عقد ور�شات عمل

ور�شة عمل

242

351

% 145

الهدف الإ�سرتاتيجي( )2تعزيز ا�ستدامة املنظمات ال�شعبية ،والنقابية واملتخ�ص�صة باملجتمعات الريفية

زيارات

17,868

26,351

% 147

الهدف ( )2النتيجة ( :)1حت�سني قدرات امل�ؤ�س�سات واالحتادات واملنظمات املجتمعية

� G1.R2.A21أن�شطة تقييميه

تقييم

1

1

% 100

 G2.R1.A1دورات تدريبية للمنظمات القاعدية

� G1.R2.A13إجراء زيارات �إر�شادية

معـدل الإجنـاز (هدف  1نتيجة )4

% 91

دورة تدريبية

67

67

% 100

� G1.R2.A22أن�شطة التدقيق املايل

تدقيق

1

1

% 100

 G2.R1.A2زيارات تبادلية

زيارة

30

32

% 107

� G1.R2.A23أن�شطة امل�سح املرجعي

درا�سة م�سحية

2

2

% 100

� G1.R2.A26إن�شاء بنك بذور حملي

بنك

1

1

% 100

 G2.R1.A3منح للمنظمات املجتمعية القاعدية والغري
حكومية

منحة

9

9

% 100

 G2.R1.A4تطوير البنية التحتية للمنظمات املجتمعية
القاعدية

منظمات
القاعدية

6

6

% 100

كتيب ت�شغيلي

1

1

% 100

 G1.R3.A1ت�أهيل البنية التحتية للمرافق

مرافق

6

6

% 100

 G2.R1.A6زيارات ا�ست�شارية

زيارة

219

212

% 97

 G1.R3.A2حمالت ترويج حملية

حملة

2

2

% 100

 G2.R1.A7درا�سة وبحوث

درا�سة

12

7

% 58

 G1.R3.A3درا�سة تقييميه لل�سوق

درا�سة

1

3

% 300

 G2.R1.A8ور�ش عمل

ور�شة عمل

370

363

% 98

 G1.R3.A4و�ضع مل�صقات لغر�ض الت�سويق املحلي
والدويل

مل�صق

70,671

50,671

% 72

 G2.R1.A9زيارات تبادلية

زيارات

1

1

% 100

 G1.R3.A5اعتماد و تطوير نظام COAP
)امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية املخت�صة بالزراعة
الع�ضوية(

اعتماد

13

13

% 100

 G2.R1.A10الت�شبيك

وحدة

13

9

% 69

 G2.R1.A11م�ؤمترات

م�ؤمتر

4

4

% 100

 G1.R3.A7ا�ست�شارات ت�سويقية

زيارة

36

6

% 17

 G2.R1.A12احتفال وطني

احتفال

12

12

% 100

 G1.R3.A8اختبارات و فحو�صات لعينات املاء و الرتبة

عينة

1,018

1,018

% 100

 G2.R1.A13من�شورات

من�شور

2

2

% 100

درا�سة م�سحية

315

315

100 %

 G2.R1.A14حلقات تلفزيونية

حلقة

11

9

% 82

-

10

15

150 %

 G2.R1.A16عيادات بيطرية متنقلة

عيادة

1

1

% 100

� G2.R1.A21أن�شطة تقييم

تقييم

1

1

% 100

معـدل الإجنـاز (هدف  1نتيجة )2

% 116

الهدف ( )1النتيجة ( :)3حت�سني نوعية املنتج الزراعي املحلي وتعزيز فر�ص ت�سويقه

� G1.R3.A23أن�شطة امل�سح املرجعي
� G1.R3.A24أن�شطة الإ�شهار و الإظهار
معـدل الإجنـاز (هدف  1نتيجة )3

جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )

 G2.R1.A5تطوير الدليل الت�شغيلي

% 115

التقرير ال�سنوي للعام 2011

46

الف�صل اخلام�س � :أداء وفعالية التنفيذ

الوحـدة

وحدات
التخطيط

الوحدات
املنجزة

الإجنازات
%

درا�سة م�سحية

1

1

% 100

 G3.R1.A7احتفال وطني

� G2.R1.A24أن�شطة خا�صة بالإ�شهار و الإظهار

�أل .ا�س

78

78

% 100

 G3.R1.A8بيانات �صحفية

� G2.R1.A26إن�شاء حمطات لل�سماد الع�ضوي

حمطة

1

1

% 100

 G3.R1.A9ور�ش عمل

الرمز

الأن�شطـة

� G2.R1.A23أن�شطة درا�سات م�سح مرجعي

الوحـدة

وحدات
التخطيط

الوحدات
املنجزة

الإجنازات
%

احتفال

1

1

% 100

وحدة

100

100

% 100

ور�شة عمل

21

21

% 100

حلقة

3

3

% 100

 G3.R1.A11تنظيم االعت�صامات و امل�سريات

اعت�صام

3

3

% 100

دورة تدريبية

14

15

% 107

 G3.R1.A12امل�شاركة يف فعاليات �شعبية

فعالية

30

30

% 100

منحة

527

531

% 101

ور�شة عمل

1

1

% 100

 G3.R1.A13ت�صميم و �إن�شاء قاعدة بيانات حول املنطقة
الأمنية العازلة

قاعدة بيانات

1

1

% 100

من�شور

1

1

% 100

معـدل الإجنـاز (هدف  2نتيجة )1

% 95

الهدف ( )2النتيجة ( :)2تعزيز تنظيم املجموعات امل�ستهدفة �ضمن �أطر اجتماعية واقت�صادية
 G2.R2.A1دورات تدريبية
 G2.R2.A2منح
 G2.R2.A5ور�ش عمل
معـدل الإجنـاز (هدف  2نتيجة )2

% 103

الهدف ( )2النتيجة ( :)3زيادة الأ�صول واملحافظ وقدرات �إقرا�ض امل�ؤ�س�سات
 G2.R3.A1ور�شات عمل

ور�شة عمل

12

14

% 117

 G2.R3.A2دورات تدريبية

دورة تدريبية

28

28

% 100

 G2.R3.A5زيارات ا�ست�شارية

زيارة

16

12

% 75

 G2.R3.A6دعم لوج�ستي

مركز

13

13

% 100

 G2.R3.A7توزيع القرو�ض

قر�ض

90

102

% 113

املجموعات
اجلديدة

5

4

% 80

الأع�ضاء
اجلدد

1,000

677

% 68

زيارة

144

168

% 117

 G2.R3.A9زيادة املجموعات اجلديدة امل�شاركة
بجمعيات التوفري و الت�سليف.
 G2.R3.A10زيادة الع�ضويات اجلديدة امل�شرتكة
بجمعيات التوفري و الت�سليف
 G2.R3.A11التدريب العملي واملتابعة
معـدل الإجنـاز (هدف  2نتيجة )3

% 96

الهدف الإ�سرتاتيجي( )3رفع دور الإغاثة الزراعية يف امل�ساهمة يف الن�ضال الوطني واالجتماعي
الهدف ( )3النتيجة ( :)1حت�سني دور الإغاثة الزراعية يف ال�شبكات املحلية والإقليمية ،وتعزيز ت�أثريها يف الن�ضال الوطني.
 G3.R1.A3حمالت

حملة

13

13

% 100

� G3.R1.A6أبحاث ودرا�سات

بحث

1

1

% 100

جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )
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الرمز

الأن�شطـة

� G3.R1.A10إنتاج وبث حلقات �إذاعية

 G3.R1.A14املن�شورات
معـدل الإجنـاز (هدف  3نتيجة )1

% 100

الهدف ( )3النتيجة ( :)2رفع كفاءة العاملني يف ا�ستخدام تقنيات ال�ضغط واملنا�رصة
 G3.R2.A1دورات تدريبية
 G3.R2.A2ور�ش عمل
 G3.R2.A6من�شورات (كتيبات)

دورة تدريبية

2

2

% 100

ور�شة

6

6

% 100

من�شورات

1

1

% 100

معـدل الإجنـاز (هدف  3نتيجة )2

% 100

الهدف ( )3النتيجة (  :)3تعزيز قيم املجتمع املدين بني العاملني واملتطوعني لدى الإغاثة الزراعية
 G3.R3.A1دورات تدريبية للموظفني واملتطوعني

دورة تدريبية

2

2

% 100

 G3.R3.A4ور�ش عمل

ور�شة عمل

11

11

% 100

 G3.R3.A5من�شورات

من�شورات

7

7

% 100

 G3.R3.A6حلقات تلفزيونية

حلقة

3

3

% 100

 G3.R3.A7حمالت

حملة

2

2

% 100

 G3.R3.A8البحث

بحث

1

1

% 100

خميم

11

13

% 118

 G3.R3.A11خميمات �صيفية
معـدل الإجنـاز (هدف  3نتيجة )3

% 103
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الرمز

الأن�شطـة

الوحـدة

وحدات
التخطيط

الوحدات
املنجزة

الإجنازات
%

الهدف ( )3النتيجة (  :)4تعزيز قيم ال�سالم املرتكزة على احلرية والعدالة
ور�شة عمل

32

32

% 100

 G3.R4.A1ور�شات عمل
 G3.R4.A3حمالت

حملة

13

13

% 100

 G3.R4.A6بحث

بحث

1

1

% 100

 G3.R4.A8حدائق عامة

حديقة

1

1

% 100

فيلم

1

1

% 100

 G3.R4.A10امل�شاركة يف الفعاليات ال�شعبية

فعالية

7

24

% 343

 G3.R4.A11عقد �أيام للتطوع (حملة قطف الزيتون)

يوم

22

22

% 100

درا�سة م�سحية

150

150

% 100

وحدة

1

1

% 100

� G3.R4.A9إنتاج �أفالم حول م�سرية الإغاثة الزراعية

 G3.R4.A23درا�سة م�سح مرجعي
� G3.R4.A24أن�شطة خا�صة بالإ�شهار و الإظهار
معـدل الإجنـاز (هدف  3نتيجة )4

% 127

الهدف ( )4النتيجة (  :)1اال�ستمرار يف تطوير املوارد الب�رشية واملادية اخلا�صة بالإغاثة الزراعية
 G4.R1.A3دورات تدريبية

دورة تدريبية

19

13

معـدل الإجنـاز (هدف  4نتيجة )1

% 68
% 68

الهدف ( )4النتيجة (  :)2تطوير قدرات امل�ؤ�س�سة يف جمع التربعات على م�ستويات الربامج طويلة الأمد
� G4.R3.A1إجتماعات

اجتماع

4

4

% 100

 G4.R3.A2فعاليات م�شرتكة

فعالية

3

3

% 100

معـدل الإجنـاز (هدف  4نتيجة )2

� :2.5إجنازات امل�ؤ�رشات
 .1عدد �أيام العمل
 املخطط :خلق  110,000يوم عمل املنجز 108,387 :يوم عمل ()% 99.2عـدد العامليـن
جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )

% 100
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 املخطط 9,000 :عامل املنجز 8,374 :عامل ()% 93 .3عدد �ساعات العمل الآيل
 املخطط� 23,000 :ساعة عمل املنجز� 21,338 :ساعات العمل التي مت خلقها ()% 93 .4حجم مياه الأمطار التي مت ح�صادها
 املخطط15,000 :م 3من مياه الأمطار. املنجز :مت ح�صاد  15,278م 3من مياه الأمطار (.)% 102� .5إجمايل م�ساحة الأرا�ضي الزراعية التي مت خدمتها �ضمن خمتلف الأن�شطة
املنجز:
جمموع م�ساحات الأرا�ضي التي مت خدمتها هو  3,183.7هكتار ،موزعة كما يلي:
•الأرا�ضي التي مت �إ�ست�صالحها 335.1 :هكتار.
•الأرا�ضي التي مت ت�أهيلها 130 :هكتار.
•الأرا�ضي امل�ست�صلحة و التي مت زراعتها بالبذور (الزراعات البينية) 268.1 :هكتار.
•الأرا�ضي الزراعية التي مت زراعتها ببذور اخل�رضاوات 23.5 :هكتار.
•الأرا�ضي التي مت خدمتها ب�شق طرق زراعية  1,613 :هكتار.
•الأرا�ضي التي مت خدمتها بربك �أ�سمنتية  10هكتار ( 6.6هكتار �أرا�ضي مفتوحة ،و3.4
هكتار �أرا�ضي حممية).
•الأرا�ضي التي مت خدمتها ب�شبكات الري اجلماعية 380 :هكتار.
•الأرا�ضي التي مت خدمتها بخزانات معدنية  97.7هكتار( 88.9هكتار منها �أرا�ضي مفتوحة
و� 8.8أرا�ضي حممية).
•الأرا�ضي التي مت خدمتها ب�إن�شاء �آبار لتجميع مياه الأمطار 23.7 :هكتار.
•الأرا�ضي التي مت خدمتها ب�شبكات الري بالتنقيط 228.5 :هكتار ( 80.2هكتار �أرا�ضي
مفتوحة و 148.3هكتار �أرا�ضي حممية).
•الأرا�ضي التي مت خدمتها بتطوير وحت�سني احلدائق املنزلية 14.5 :هكتار.
•الأرا�ضي التي مت خدمتها عن طريق املنح الفردية املوجهة لتطوير الأرا�ضي الزراعية59.6 :
هكتار.

الفصل السادس
بيئـة و إجراءات التنفيـذ

�سيتم يف هذا الف�صل مناق�شة وت�سليط ال�ضوء على ت�أثري الو�ضع العام يف الأرا�ضي الفل�سطينية الذي مت
و�صفه يف ف�صل �سابق على تنفيذ براجمنا وم�شاريعنا ،الإجراءات والتدابري التي مت اتخاذها من قبل الإغاثة
الزراعية للتغلب على املعيقات والعواقب ال�سلبية لتلك الأو�ضاع اخلا�صة بتنفيذ الربامج ،كما �سنقوم �أي�ض ًا
بو�صف:
1 .1بيئة امل�شاريع.
2 .2التقدم املنجز فيما يتعلق مب�شاركة �أ�صحاب امل�صلحة.
�3 .3إجراءات التنفيذ.
�4 .4إجراءات الرقابة.

  :1.6بيئة امل�شاريع
ي�سلط هذا التقرير ال�ضوء على البيئة الكلية واملتو�سطة للم�شاريع كما �سيتطرق للم�شاكل التي
واجهتنا خالل تنفيذ براجمنا وكيفية تغلبنا عليها.

 :1.1.6البيئة الكلية للم�رشوع

�شهدت الأرا�ضي الفل�سطينية خالل العامل � 2011أو�ضاع ًا �صعبة ،حيث ت�سببت الظروف ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية يف خلق معاناة م�ستمرة لكافة طبقات املجتمع وقد كان لها �أثر على تنفيذ
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التدخالت املختلفة للربامج بعدة طرق� .إن فهم هذه الظروف يعطي ق ُّراء هذا التقرير �صورة �أو�ضح
عن قيمة النتائج املنجزة للأن�شطة املنفذة.
�1 .1أدى الربيع العربي ،الذي �أثر على عدد من الدول العربية طوال هذا العام ،والذي رافقه
حالة من اال�ضطراب يف العديد من تلك الدول� ،إىل ارتفاع حاد يف �أ�سعار البرتول كما �أثر
على �أ�سعار �رصف العمالت يف جميع �أنحاء العامل .كما �أدى ذلك االرتفاع يف �أ�سعار النفط
�إىل ارتفاع ملحوظ يف تكلفة ا�ستئجار الآليات .والذي �أدى �إىل حد ما �إىل زيادة امل�ساهمة
املجتمعية يف عدد من �أن�شطة امل�شاريع التي تعتمد على تلك الأعمال التي ت�ستخدم فيها الآليات
كا�ست�صالح الأرا�ضي ،و�شق الطرق الزراعية ،ومن�ش�آت ح�صاد مياه الأمطار� :آبار جمع املياه
و الربك الإ�سمنتية.
�2 .2إن اخلطوة التي اتخذتها ال�سلطة الوطنية يف احل�صول على الع�ضوية الكاملة من جمل�س الأمن
لإقامة دولة فل�سطينية �ضمن حدود الأرا�ضي املحتلة عام  ،1967قد �أثرت على الو�ضع
ب�شكل �سلبي .الأمر الذي �أدى �إىل جتميد امل�ساعدات املقدمة من قبل الواليات املتحدة
الأمريكية لل�سلطة الفل�سطينية ،ووقف العديد من امل�شاريع املمولة من قبل الوكالة الأمريكية
للتنمية الدولية .وقد �أدى ذلك �إىل خلق حالة من اخلوف احلقيقي من تكرار جتميد امل�ساعدات
املقدمة لل�سلطة الفل�سطينية بعد ت�شكيل حكومة الوحدة يف عامي  2006و ،2007مما جعل
جمع امل�ساهمات املجتمعية يف الأن�شطة اجلارية �أكرث �صعوبة و�أدى �إىل ت�أجيل تنفيذ تلك
الأن�شطة يف العديد من احلاالت.
�3 .3أدت اخلطوة التي مت اتخاذها �أعاله �إىل ت�ضييق الإجراءات الإ�رسائيلية فيما يتعلق بتواجد
الفل�سطينيني وعملهم يف مناطق ال�ضفة الغربية ذات ت�صنيف (ج) .وقد �أدى ذلك �إىل خلق
معيقات �إ�ضافية �أمام �إجناز م�شاريع جارية يف تلك املناطق .وت�ضمن ذلك تدمري بع�ض الأعمال
املنجزة يف حمافظات حمددة ،كاخلليل و�سلفيت .ويف بع�ض احلاالت ،فقد رافق وقف
الأعمال م�صادرة الآليات العاملة يف تلك املناطق .وقد رافق ت�ضييق تلك الإجراءات من
قبل قوات االحتالل الإ�رسائيلي ت�صعيد هجمات امل�ستوطنني الإ�رسائيليني على الفل�سطينيني
واملمتلكات الفل�سطينية وزيادة م�صادرة الأرا�ضي واملزيد من ال�صعوبات على الطرق الرئي�سية.
�4 .4إىل جانب كافة تلك املعيقات ال�سيا�سية ،فقد ظهرت م�ؤخراً ق�ضية جديدة يف الأرا�ضي
املحتلة؛ �إذ �أن املوظفني احلكوميني يعانون من �أزمة الرواتب ،وقد �أدى ذلك الو�ضع �إىل
خلق حالة من االرتباك واخلوف نظراً لأن الرواتب ت�شكل م�صدر دخل رئي�سي لعدد هائل
من الأ�رس الفل�سطينية .الأمر الذي جعل تلك الأ�رس �أكرث تردداً يف اال�ستثمار يف ا�ست�صالح
جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )
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الأرا�ضي �أو �شق الطرق الزراعية و�أدى ذلك �إىل ت�أجيل الأعمال.
5 .5ا�ستمرار احل�صار املفرو�ض على غزة ،واالنق�سام ال�سيا�سي بني ال�ضفة الغربية وغزة مما كان له
الأثر على ان�سجام ونوعية الرتابط واالت�صال والتوا�صل فيما بني فريق عمل الإغاثة الزراعية،
والذي قد �أثر بدوره على بع�ض جوانب التنفيذ.
�6 .6ساهم ال�رضر الذي حلق بامل�ساحات الزراعية نتيجة للق�صف الإ�رسائيلي املكثف على امل�ساحات
الزراعية املفتوحة ،وجتريف م�ساحات �شا�سعة من الأرا�ضي الزراعية يف قطاع غزة �أدى �إىل
ح�صول تدهور حاد يف الأمن الغذائي واالقت�صادي وزيادة معدالت الفقر والبطالة.
�7 .7أدى ا�ستمرار االنق�سام بني جناحي البالد (ال�ضفة الغربية وغزة) والذي رافقه ا�ستمرار الفظائع
الإ�رسائيلية �ضد كل من ال�ضفة الغربية وغزة� ،إىل جعل الفئات املجتمعية الأخرى فئات
�ضعيفة.
8 .8انعك�س التناق�ص امل�ستمر يف �أ�سعار �رصف العمالت (ب�شكل رئي�سي الدوالر مقابل ال�شيكل)،
وتزايد �أ�سعار الوقود ومواد البناء (خا�صة حديد البناء) ب�شكل �سلبي على �أن�شطة امل�شاريع
املختلفة ،مما �أدى �إىل ارتفاع تكلفة ا�ستئجار كافة �أنواع الآليات ب�شكل هائل� ،إ�ضافة �إىل
زيادة امل�ساهمة املجتمعية يف معظم اخلدمات املقدمة ،كما �أ�صبح العديد من العمال ال
يرغبون بالعمل نظراً النخفا�ض �أ�سعار �رصف عملتي الدوالر واليورو (حيث بدا ذلك وا�ضح ًا
لدى العمال املهرة الذين يعملون على �سبيل املثال يف بناء اجلدران اال�ستنادية احلجرية؛ حيث
�أ�صبحت امل�ساعدة املالية قليلة وال تغطي تكلفة البناء) .كما قد ارتفع �سعر �أنابيب املياه املعدنية
بن�سبة  % 10تقريب ًا يف الن�صف الثاين من عام .2011
9 .9نظراً لظروف اجلفاف وانخفا�ض معدالت هطول الأمطار يف نهاية عام  ،2010فقد مت
ت�أجيل زراعة الأ�شتال والبذور .وحل�سن احلظ ،فقد هطلت الأمطار الغزيرة يف �شهر كانون
الثاين و�شباط و�آذار  ،2011والذي غطى حوايل  % 57 ،% 68 ،% 82من معدل
هطول الأمطار التاريخي ال�سنوي يف جنني ونابل�س واخلليل على التوايل .ول�سوء احلظ ،مل
ي�ساعد ذلك يف التعايف وتعوي�ض الت�أخري يف زراعة الأ�شتال والبذور يف الأرا�ضي اجلديدة
امل�ست�صلحة.
�1010أثرت الأزمات االقت�صادية العاملية ب�شكل �سلبي على قدرة بع�ض املانحني على اال�ستمرار
بتمويل م�شاريع عام  ،2011مما �أجرب بع�ض املانحني على تقليل عدد الدول امل�ستهدفة مبا
فيها الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة.
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 :2.1.6البيئة املتو�سطة للم�رشوع
يواجه تنفيذ الأن�شطة يف قطاع غزة �إ�ضافة �إىل املناطق القريبة من امل�ستوطنات �أو جدار الف�صل
العن�رصي �أنواع ًا خا�صة من ال�صعوبات ،وي�سعنا القول يف هذا ال�سياق �أن تلك ال�صعوبات تعد
بيئة متو�سطة خا�صة للم�رشوع .علم ًا ب�أن جماالت التدخالت اخلا�صة بالإغاثة الزراعية تعد �شديدة
التنوع ،وقد �أثرت �صعوبات معينة �أو �أنظمة جديدة ظهرت �أثناء تلك التدخالت على تنفيذ مثل
تلك التدخالت ،وميكن ذكرها �أي�ض ًا يف البيئة املتو�سطة للم�رشوع .و�سن�سلط ال�ضوء يف الفقرات
القادمة على �أهم خ�صو�صيات هذه املناطق والتدخالت.
1 .1يف ال�ضفة الغربية ،كانت كل من نابل�س ،وجنني ،وبيت حلم ،و�سلفيت واخلليل من �ضمن
�أكرث املدن ت�أثراً ب�سيا�سة التوغالت املتكررة من قبل القوات الع�سكرية الإ�رسائيلية وزيادة
ت�صعيد هجمات امل�ستوطنني على كافة �أنحاء املدن الفل�سطينية والقرى امل�ستهدفة من قبل
الإغاثة الزراعية ،والتي من املفرت�ض �أن تكون حتت �سلطة قوات الأمن الفل�سطينية .على
�سبيل املثال ،فقد �صادر اجلي�ش الإ�رسائيلي الآليات املوجودة يف بيت �أوال-اخلليل ،ومنع
العمال من العمل يف �سنجل  -رام الله ،مما �أدى �إىل ت�أجيل ا�ستكمال بع�ض الأن�شطة.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،فقد �أوقف الإ�رسائيليون الأعمال اخلا�صة ب�شق الطرق الزراعية وا�ست�صالح
الأرا�ضي يف دير �إ�ستيا � -سلفيت ،كما دمروا الأرا�ضي امل�ست�صلحة يف بيت �أوال  -اخلليل.
2 .2ب�سبب القيود الإ�رسائيلية على �أنواع معينة من الأعمال التي تتم بالقرب من امل�ستوطنات ،فقد
�شهد �إن�شاء �آبار اجلمع الزراعية ت�أخرياً خطرياً يف العديد من القرى امل�ستهدفة يف حمافظات
اخلليل ،وبيت حلم ،ورام الله ،و�سلفيت ،وقلقيلية.
� 3 .3أثر الإغالق املتكرر للمعابر امل�ؤدية �إىل قطاع غزة وارتفاع ن�سبة البطالة والفقر على امل�ستوى
املعي�شي ،كما �ساهم ذلك يف زيادة الطلب من قبل الأ�شخا�ص العاطلني عن العمل على
امل�شاريع والربامج اخلا�صة بالإغاثة الزراعية خا�صة برنامج الإنعا�ش املبكر ،والذي �ساهم
يف توفري وظائف م�ؤقتة من خالل التدخالت املختلفة .بالرغم من ذلك ،فقد �أعطى الفتح
اجلزئي للمعابر لل�سماح بت�صدير �أنواع معينة من اخل�رضاوات والزهور بع�ض ًا من الأمل مل�ستقبل
ذلك النوع من العمل.
4 .4ال زالت املواقع امل�ستهدفة من قبل الإغاثة الزراعية يف غزة تعاين من �أو�ضاع اقت�صادية
واجتماعية و�سيا�سية �صعبة ،حيث ت�أثرت باملمار�سات الإ�رسائيلية املتكررة التي �أدت �إىل
تدمري البنية التحتية الزراعية وتدهور الأمن الغذائي� .إ�ضافة �إىل ذلك ،فقد �شكل تنفيذ القرار
الإ�رسائيلي اخلا�ص بتو�سيع املنطقة العازلة املجاورة للخط الأخ�رض مبا يزيد عن  600م على
جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )
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طول اخلط الأخ�رض �صعوبة على املزارعني يف الو�صول �إىل �أرا�ضيهم.
5 .5املعايري اجلديدة (املعايري الأكرث تقييداً) اخلا�صة باملياه العادمة املعاجلة والتي مت �إ�صدارها من قبل
�سلطة املياه الفل�سطينية ووزارة الزراعة ،وبهدف االحرتام الكامل للمعايري اجلديدة فقد مت
تغيري تقنية املعاجلة من (املعاجلة الالهوائية والأرا�ضي الرطبة امل�صطنعة ذات اجلريان ال�شاقويل)
�إىل (املفاعالت الدفقية املت�سل�سلة).
6 .6لقد حدث �أن مت ت�أجيل �أو �إلغاء بع�ض الأن�شطة نظراً لقيام املنظمات غري احلكومية الأخرى
وال�سلطة الفل�سطينية بعمل وتنفيذ لتدخالت يف الأماكن امل�ستهدفة ذاتها مب�ساهمة جمتمعية �أقل
�أو معدومة.
7 .7يف عام � ،2011رضبت عوا�صف الرياح �شمال ال�ضفة الغربية و�أدت �إىل تدمري عدد كبري
من البيوت البال�ستيكية الزراعية ،حيث ت�أثر اكرث من  3,200دومن ًا من البيوت البال�ستيكية
بتلك العوا�صف ،كما �أثرت على و�ضع املحا�صيل داخلها .االمر الذي �أجرب الإغاثة الزراعية
ب�إعادة تخ�صي�ص بنود املوازنات بهدف التعامل مع ذلك الو�ضع.
8 .8يتم ا�سترياد كافة مدخالت اال�سترياد من اخلارج ،وعليه يتم حتديد الأ�سعار من قبل ال�رشكة
امل�ستوردة (الوكالء) ،من ثم من قبل التجار و�أ�صحاب امل�شاتل .وي�سيطر كافة الأطراف
ال�سابق ذكرهم على القطاع الزراعي يف غياب املناف�سني ،و ينطبق الأمر ذاته على �أ�سواق
الأ�سمدة واملبيدات احل�رشية ،مما ي�ؤدي �إىل ت�ضييق دائرة ال�سيطرة على املزارعني وتزداد
معاناتهم .وقد جنحت تدخالت امل�شاريع يف تقليل �أ�سعار مدخالت الإنتاج من خالل تبني
ال�رشاء اجلماعي من قبل املزارعني للأ�شتال والأ�سمدة واملبيدات احل�رشية بن�سب �أقل مبعدل
.% 18
9 .9قلل مو�سم ح�صاد الزيتون ،والذي بد�أ يف نهاية �أيلول وحتى منت�صف �شهر كانون الأول
عام  ،2011من عدد القوى العاملة .لوحظ هذا الت�أثري يف املناطق ال�شمالية لل�ضفة الغربية
وخا�صة املواقع امل�ستهدفة من حمافظتي نابل�س وجنني ،حيث تغطي ب�ساتني الزيتون م�ساحات
هامة من الأرا�ضي الزراعية ولكنها �أقل �أهمية يف منطقة اخلليل.
1010تكون �إنتاجية النا�س للعمل يف �شهر رم�ضان �أقل من �أي �شهر �آخر نظراً لكون �ساعات
العمل �أق�رص ولعدم قدرة معظم النا�س على العمل ل�ساعات �أطول وهم �صائمون .فالعديد
من العمال �إما يعملون ل�ساعات �أق�رص �أو ال يعملون �إطالق ًا ،مما ي�ؤدي بدوره �إىل ت�أخري
�إجناز العمل� .إ�ضافة �إىل ذلك ،فلم يرغب العديد من املزارعني بح�ضور �أي ور�شات عمل
وجل�سات تدريبية خالل هذا ال�شهر كما قاموا بت�أجيل الأن�شطة التدريبية.
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 :3.1.6امل�شاكل الرئي�سية التي ووجهت �أثناء فرتة التنفيذ
فيما يتعلق بامل�شاكل التي متت مواجهتها خالل العام  ،2011فيمكن ذكر ما يلي:
1 .1دفع امل�ساهمة املجتمعية
كان هناك �صعوبة يف جمع امل�ساهمة املجتمعية للأن�شطة املختلفة خالل عام  2011وذلكلرتدي الظروف االقت�صادية وارتفاع معدالت البطالة والفقر،مما �أدى بدوره لت�أجيل الأعمال
يف بع�ض املواقع امل�ستهدفة ،وان�سحاب بع�ض امل�ستفيدين و�إلغاء الأن�شطة يف املواقع امل�ستهدفة
الأخرى� .أثر كل ذلك ب�شكل �سلبي على حجم الأن�شطة التي انتهت خالل عام .2011
ومن الأ�سباب الأخرى وراء �صعوبة جمع م�ساهمة جمتمعية هو �أن هناك منظمات غريحكومية وطنية وعاملية وحتى م�ؤ�س�سات تابعة لل�سلطة الفل�سطينية تعمل دون وجود م�ساهمة
جمتمعية يف املواقع القريبة من �أو �ضمن املناطق امل�ستهدفة من قبل الإغاثة الزراعية ،وكان
لذلك نتائجه ال�سلبية جداً على تنفيذ بع�ض الأن�شطة .و�شمل ذلك �أن�شطة �إ�ست�صالح وت�أهيل
الأرا�ضي وكذلك الطرق الزراعية.
وجود �إجراءات �صارمة من قبل وزارة احلكم املحلي على �أي نفقات مالية يف البلدياتواملجال�س القروية يف ال�ضفة الغربية ،والذي �أثر ب�شكل �سلبي على قدرة تلك املجال�س على
دفع م�ساهماتها املجتمعية للأن�شطة اجلماعية ،مثل الطرق الزراعية ،مما �أدى �إىل �إلغاء بع�ض
الطرق الزراعية وت�أجيل تنفيذ غريها.
2 .2معدل �رصف العملة
كان معدل �رصف العملة يف الن�صف الأول من عام  2011متذبذب ًا؛ مما عك�س بنف�سه �سلب ًاعلى �أن�شطة الربنامج املختلفة و�أدى �إىل زيادة تكلفة ا�ستئجار كافة �أنواع الآليات ب�شكل هائل
وزيادة ن�سبة امل�ساهمة املحلية يف معظم اخلدمات املقدمة يف �إطار هذا الربنامج.
�أثر تذبذب العملة �سلبي ًا على العمال يف بناء �آبار جتميع املياه واجلدران اال�ستنادية �إذ كانتبع�ض م�ساهمات امل�رشوع بعملة الدوالر الأمريكي وانخف�ض معدل �رصف العملة ب�شكل
كبري ،وعليه ح�صل العمال على �أموال �أقل مما جعلهم غري را�ضني مما �أدى �إىل تباط�ؤ �أدائهم
وقد رف�ض القليل منهم حتى اال�ستمرار بالعمل.
3 .3م�شاكل فنية
حمدودية عدد ال�رشكات �أو املتعاقدين املحليني امل�شاركني يف املناق�صات املحلية خا�صةمناق�صات الآليات الثقيلة ال�ست�صالح الأرا�ضي وفتح و�إعادة ت�أهيل الطرق الزراعية و�إعادة
جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )
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ت�أهيل �آبار املياه اجلوفية وذلك يعود �إىل تعاقدهم مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتنفيذ
م�شاريع البنية التحتية ال�ضخمة يف املناطق امل�ستهدفة .كما ا�ضطرت الإغاثة الزراعية يف
بع�ض الأحيان �إىل �إعادة الإعالن عن العرو�ض لأكرث من مرة ومتديد الفرتة املمنوحة لتقدمي
العرو�ض ،ويف بع�ض احلاالت القبول بتناف�س �أقل من ثالثة مقدمي عطاءات على العقد.
تراجعت هذه امل�شكلة بعد جتميد التمويل املقدم من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبعد
امل�شكلة التي واجهت وزارة املالية يف ال�سلطة الفل�سطينية فيما يتعلق بدفع امل�ستحقات املالية
املت�أخرة للمقاولني عن تنفيذ م�شاريع ممولة من قبل ال�سلطة الفل�سطينية.
الت�أخري يف احل�صول على الإعفاءات ال�رضيبية من وزارة املالية للم�شاريع التي مت �إعفا�ؤها منال�رضائب .وقد �أدى ذلك يف بع�ض احلاالت �إىل ت�أخري الدفعات املقدمة للمتعاقدين.
الت�أخري يف احل�صول على املوافقة �أو الرتاخي�ص من اجلهات التابعة لل�سلطة الفل�سطينية ،مثل�سلطة جودة البيئة و�سلطة املياه الفل�سطينية ،حيث �أدى هذا الت�أخري اىل ت�أجيل تنفيذ بع�ض
الأن�شطة.
عانت الإغاثة الزراعية من �ضعف تعاون بع�ض جلان امل�رشوع واملجال�س القروية ،مما �أدى �إىلت�أجيل تنفيذ بع�ض الأن�شطة.
يف بع�ض املواقع ،احتاج �شق الطرق الزراعية �إىل م�ساحة �أكرب من اجلدران اال�ستنادية حلمايةالطرق الزراعية ،لذلك �أ�صبحت البلديات ملزمة ببناء اجلدران اال�ستنادية للطرق الزراعية.
يف مواقع �أخرى ،كانت هناك م�شكلة يف �إن�شاء �آبار اجلمع املياه نظراً لطبيعة موقع الأر�ضو نوعية ال�صخر .فلم يتمكن امل�ستفيدون من �إن�شاء �آبار اجلمع (�آبار الإجا�صية ال�شكل) و
باملقابل ف�إن �إن�شاء�إن�شاء خزانات ا�سمنتية يتطلب تكلفة عالية جداً� .أدى ذلك �إىل امتناع بع�ض
امل�ستفيدين من �إن�شاء الآبار اخلا�صة بهم.
مت �إلغاء بع�ض الأن�شطة يف مواقع معينة لعدم اهتمام هذه القرى بتنفيذ الأن�شطة املخطط لها،مما يدل على �أن عملية اختيار هذه املواقع مل تكن مربرة ب�شكل �سليم.
�أدى نق�ص كميات �أ�شتال الأ�شجار ذات النوعية اجليدة �إىل تقليل امل�ساحات املزروعة ،كانذلك نتيجة لتثبيت �أ�سعار الأ�شتال من قبل وزارة الزراعة يف املو�سمني الأخريين املا�ضيني.
ت�سبب االنقطاع امل�ستمر للكهرباء يف قطاع غزة يف ارتفاع تكلفة �إنتاج كافة املحا�صيلالزراعية.
�-ضعف التن�سيق بني املنظمات العاملة يف القطاع الزراعي.
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4 .4نق�ص العمالة املاهرة
�أدى نق�ص العمالة املاهرة املتخ�ص�صة يف بناء اجلدران اال�ستنادية وحفر �آبار جتميع املياه �إىل�إبطاء عملية �إجناز الأن�شطة.
مل يلتزم بع�ض املزارعني بالبحث عن عمال ماهرين لبناء اجلدران اال�ستنادية وحفر �آبار جتميعاملياه ،حيث اعتمدوا يف ذلك ب�شكل كبري على م�رشيف الإغاثة مما �أدى �إىل ت�أخري التنفيذ
خا�صة يف املواقع امل�ستهدفة و الواقعة �شمال ال�ضفة الغربية .وقد مت حل هذه امل�شكلة من خالل
نقل عمال البناء من مواقع �آخرى �إىل تلك املواقع بالإ�ضافة �إىل قيام عائالت امل�ستفيدين ببناء
اجلدران اال�ستنادية اخلا�صة بهم.
�أ ّدت حمدودية عدد املدربني يف بع�ض املجاالت التدريبية يف غزة �إىل بذل جهد هائل يفاختيار وتو�ضيح مو�ضوع التدريب املرغوب فيه.
5 .5امل�شكالت املو�سمية
�أرهقت موا�سم قطف الزيتون ،التي بد�أت يف �أواخر �شهر �أيلول لعام  ،2011العديد منالعمال والن�ساء الريفيات يف املواقع امل�ستهدفة مما �ساهم يف ت�أجيل عملية تنفيذ الأن�شطة املخطط
لها.
�أثّر �شهر رم�ضان وعيد الفطر على مدى توفر العمال وعلى تقدم الأعمال ،خا�صة امليدانيةمنها ،وذلك ب�سبب انخفا�ض �أداء العمال �أثناء �صيامهم.
�أثرت ظروف اجلفاف العامة وت�أخر �سقوط الأمطار ب�شكل �سلبي على زراعة البذور يف املواقعاجلنوبية من ال�ضفة الغربية ،واملواقع الكائنة يف وادي الأردن� ،إ�ضافة �إىل ت�أجيل زراعة
الأ�شتال مما �أدى �إىل موت بع�ض الأ�شتال بعد زراعتها نتيجة لقلة احتواء الرتبة على املياه ،كما
�ساهمت تلك الأمور يف ت�أجيل العمل.
6 .6م�شكالت تتعلق بالقيود الإ�رسائيلية على حركة الأ�شخا�ص والب�ضائع
ت�أثرت بع�ض الأن�شطة يف مواقع معينة بالإجراءات ونقاط التفتي�ش الإ�رسائيلية يف ال�ضفةالغربية ،حيث كان ذلك خطرياً خا�صة يف املناطق القريبة من بع�ض امل�ستوطنات الإ�رسائيلية
واملناطق ذات ت�صنيف (ج) ،حيث �أعاق امل�ستوطنون تنفيذ الأعمال و�أوقفوا يف بع�ض
احلاالت الأعمال اخلا�صة با�ست�صالح الأرا�ضي �أو �شق الطرق الزراعية.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،فقد منع اجلنود الإ�رسائيليون املزارعني واملقاولني من الو�صول �إىل بع�ضاملواقع امل�ستهدفة يف ال�ضفة الغربية ،كما متت م�صادرة الآليات مثل املطارق الكربى
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وال�صغرى من قبل القوات الع�سكرية الإ�رسائيلية.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،فقد ت�ضمن ذلك تدمري بع�ض الأعمال املنجزة يف حمافظات حمددةكاخلليل و�سلفيت� .أدت التدخالت من قبل مكتب املمثلية الهولندية يف رام الله مع مكتب
تن�سيق الأن�شطة احلكومية الإ�رسائيلي يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة اىل تقليل حوادث تدمري
الأعمال املنفذة.
بالن�سبة للمنتجات الزراعية وحركتها عرب احلدود ونقاط التفتي�ش ،ف�إن التجار خمولون بنقلاملنتجات من داخل اخلط الأخ�رض �إىل ال�ضفة الغربية دون القيام ب�أي معاينة م�سبقة ،ويقومون
�أحيان ًا بتهريب تلك املنتجات التي تعد غالب ًا بقايا معامل التعليب الإ�رسائيلية .ومن بني تلك
املنتجات ،على وجه اخل�صو�ص ،الفراولة والزهور والفواكه واحلم�ضيات التي مت �رشا�ؤها
ب�أ�سعار متدنية ،حيث �أنها تعترب بقايا ذلك امل�صدر .وتعد بقايا املنتجات الإ�رسائيلية ذات
الأ�سعار املتدنية مناف�سة ملنتجاتنا الوطنية املوجودة يف �أ�سواقنا املحلية ،مما �أجرب املزارعني
الفل�سطينيني على بيع منتجاتهم بنف�س الأ�سعار املتدنية للتجار الذين ينقلون نف�س املنتجات
الزراعية الفل�سطينية ب�أ�سعار مرتفعة ،مما ّيدر بالأرباح للتجار على ح�ساب عن املزارعني.
�أدت القيود املفرو�ضة من قبل ال�سلطات الإ�رسائيلية لإدخال مواد بناء معينة �إىل �إعاقة تنفيذبع�ض الأن�شطة يف قطاع غزة.
�أدى الإغالق املتكرر للمعابر امل�ؤدية لقطاع غزة �إىل منع �إدخال بع�ض الأ�سمدة واملركباتالهامة ،الأمر الذي �أثر على جودة املنتجات الزراعية.
�إن بع�ض املنتجات الزراعية امل�صدرة من غزة قد مت �إتالفها وتدمريها نتيجة لت�أجيل ال�شاحناتالناقلة يف معرب كرم �أبو �سامل حيث بلغ املعدل الزمني للتحميل والتفريغ والفح�ص حوايل
�ساعتني ،بينما ال ينبغي �أن يتجاوز  20دقيقة مما �أثر على جودة املنتجات امل�صدرة.
7 .7توافر املواد والآليات و�أ�سعارهم
�أدت حمدودية عدد احلفارات التي تعمل على �ضغط الهواء (الكمربي�سات) يف املواقعامل�ستهدفة يف بع�ض الأحيان على العمل ،مما عك�س نف�سه على �أ�سعار ا�ستئجار الآليات.
�أدى ارتفاع �أ�سعار مواد البناء �إىل زيادة تكاليف معظم الأن�شطة التي ت�سببت يف زيادة امل�ساهمةاملجتمعية ،على �سبيل املثال فقد واجهت الإغاثة الزراعية �صعوبات يف �إن�شاء البيوت
البال�ستيكية نظراً للم�ساهمة املجتمعية العالية.
-نق�ص عدد الآليات الثقيلة وال�شاحنات اجلديدة نتيجة للإغالق امل�ستمر للمعابر امل�ؤدية �إىل
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غزة ،مما �أدى �إىل نق�ص هائل يف املوارد املتوفرة للموردين وارتفاع �أ�سعار الآليات املتوفرة
يف قطاع غزة.
�صعوبة توفري املواد ذات املوا�صفات واجلودة العالية ب�سبب عدم وجود دائرة للموا�صفاتواملقايي�س يف قطاع غزة.

 :2.6م�ستوى التقدم نحو م�شاركة �أ�صحاب امل�صلحة (العالقة)
مل تتغري اال�سرتاتيجيات املتبعة من قبل الإغاثة الزراعية يف عام  2011نحو م�شاركة خمتلف
�أ�صحاب امل�صالح عما اتبعته الإغاثة الزراعية خالل الأعوام الثالثة املا�ضية ،كما مت �ضمان تلك
امل�شاركة على كافة امل�ستويات بدءاً مبرحلة التخطيط وو�صو ًال �إىل مرحلتي التنفيذ واملراقبة .كما
اتخذت الإغاثة الزراعية الرتتيبات التالية ل�ضمان م�شاركة �أ�صحاب امل�صالح على خمتلف امل�ستويات:

 :1.2.6على م�ستوى �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني
1 .1على م�ستوى �إدارة امل�شاريع
مت و�ضع جمموعة من الآليات والإجراءات من قبل الإغاثة الزراعية ل�ضمان امل�شاركة الفاعلة لكافة
�أ�صحاب امل�صلحة ،وميكن تلخي�صها على النحو التايل:
−اختيار املواقع لأنواع خمتلفة من التدخالت اخلا�صة بربامج الإغاثة الزراعية من خالل �سل�سلة
من ور�شات العمل التي مت عقدها على امل�ستويات املركزية والفرعية ،والتي جتمع املوظفني
و�أ�صحاب امل�صلحة الفاعلني.
−الإعالن عن امل�رشوع ب�شكل مو�سع يف املواقع امل�ستهدفة للم�شاريع املنفذة من خالل تو�ضيح
مناهج اختيار امل�ستفيدين وطبيعة اال�ستفادة.
−توقيع العقود التي تن�ص على امل�س�ؤوليات واحلقوق اخلا�صة بكل طرف ،وحتديد الإجراءات
واملناهج دون وجود �أي ارتباك �أو غمو�ض.
−تطوير الكتيبات الت�شغيلية مبنهجية ت�شاركية ،حيث مت �إعداد ومناق�شة الإر�شادات والتفا�صيل
الرئي�سية ب�شكل متعمق من قبل طاقم موظفي امل�رشوع امل�ستفيدين ب�شكل متبادل من اخلربات
الرتاكمية لكافة ال�رشكاء.
−م�شاركة ممثلي وزارة الزراعة و�سلطة جودة البيئة ووزارة احلكم املحلي و�سلطة املياه الفل�سطينية
وممثلي الإغاثة الزراعية و�رشكائهم الدوليني واملانحني بالإ�ضافة �إىل ممثلي املجال�س القروية
التابعة للقرى امل�ستفيدة �إىل جانب ممثلني من املنظمات ال�رشيكة الأخرى يف اللجان التوجيهية
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لعدد من امل�شاريع.
−عقد مدراء امل�شاريع اجتماعات فنية �شهرية منتظمة حيث �ساهمت يف تفعيل حيز ن�شط لتبادل
اخلربات ،كما �ساعدت يف �إبقاء عملية �إدارة امل�شاريع يف غاية ال�شفافية.
−ميثل تنفيذ برامج حمددة بال�رشاكة مع الإغاثة الزراعية واملنظمات غري احلكومية املحلية
الأخرى حتالف ًا قوي ًا ،نظراً لوجود اخلربة لدى الإغاثة الزراعية يف تنفيذ مثل تلك الربامج.
2 .2على م�ستوى امل�ستفيدين النهائيني
على الرغم من �أن الإغاثة الزراعية لي�ست طرف ًا موقع ًا على �رشاكة امل�سائلة الإن�سانية (� ،)HAPإال
�أنها ت�شارك يف غالب �إن مل يكن كافة مبادئ امل�سائلة وال�رشاكة مع امل�ستفيدين وال�رشكاء ل�ضمان
م�شاركتهن.
بقيت الإ�سرتاتيجية املتبعة من قبل الإغاثة الزراعية خالل العام  2011ذات �أهمية بالغة مل�شاركة
امل�ستفيدين النهائيني .وقد مت توزيع اجلهود لت�شجيع دور �أكرث فعالية للمجتمع املحلي من خالل
تفعيل جلانهم املحلية املنتخبة وتقوية ال�شعور بامللكية والعمل اجلماعي .انطالقا من �إميان الإغاثة
الزراعية ب�أن امل�شاركة احلقيقية لأ�صحاب امل�صالح هي �أحد حقوقهم الأ�سا�سية� .إ�ضافة �إىل ذلك،
ف�إن هذا النوع من امل�شاركة ذو �أثر �إيجابي على نوعية الأن�شطة املنفذة ،والأهداف الإ�سرتاتيجية
للإغاثة الزراعية .ويف هذا ال�صدد مت تكري�س جهود حقيقية ل�ضمان تطبيق مبادئ �رشاكة امل�سائلة
الإن�سانية (،)HAPويف كل من املواقع امل�ستهدفة ،مت ت�أ�سي�س جلنة حملية واحدة لتمثيل خمتلف
�أ�صحاب امل�صالح على م�ستوى القرية (ت�ضم امر�أة واحدة على الأقل) وقد �شاركت هذه اللجان
بالتعاون مع الإغاثة الزراعية يف عمليات التخطيط ،وحتديد احلاجات ،واختيار امل�ستفيدين
واملتعاقدين ،وتنفيذ ومتابعة امل�شاريع الأمر الذي �أدى بدوره �إىل تقوية ال�شعور بالتملك وبناء
القدرات امل�ؤ�س�ساتية لهذه اللجان.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،فقد �أبدت املجال�س القروية احرتام ًا اللتزاماتها املتعلقة بامل�شاركة يف متويل
امل�شاريع لدى املوافقة عليها.
وعلى �صعيد �آخر� ،شاركت امل�ؤ�س�سات احلكومية ومنظمات املجتمع املحلي الأخرى يف كافة
اجلوانب التي جتلب منفعة �إيجابية للربنامج من خالل �إ�رشاكهم يف اختيار امل�ستفيدين ،ويف عمليات
التقييم ،والتدريب ،وت�سليم الأعمال......الخ .لقد مت تدريب هذه اللجان على تنفيذ كافة
�إجراءات التطبيق وهي مدركة متام ًا لتفا�صيل امل�رشوع ،وت�شكل جهود الإغاثة الزراعية مع هذه
اللجان �ضمان ًا عملي يف جعل ال�رشاكة يف امل�سائلة الإن�سانية �أمراً واقعي لدى تطبيق امل�شاريع.
لقد �شارك امل�ستفيدين النهائيني يف تقدمي وت�سليم املواد والتحقق من �رشعية املوا�صفات املتطلبة يف
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العطاءات ،بالتن�سيق واملتابعة مع امل�ست�شارين ،واملن�سقني امليدانيني واللجان املحلية.

 :2.2.6على م�ستوى �أ�صحاب امل�صلحة الثانويني
ا�شتمل �أ�صحاب امل�صلحة الثانويني على ممثلني من خمتلف الوزارات الوطنية الفل�سطينية واملنظمات
غري احلكومية الفل�سطينية والدولية .كما �ضمنت اجلهود املبذولة للتعاون والتن�سيق معهم مب�شاركتهم
يف الأن�شطة اخلا�صة بالإغاثة الزراعية.
1 .1امل�ستوى املركزي
وت�شمل �أعمال التعاون والتن�سيق على امل�ستوى املركزي عدداً من الوزارات وال�سلطات الفل�سطينية:
كوزارة الزراعة ،ووزارة احلكم املحلي ،و�سلطة املياه الفل�سطينية ،و�سلطة جودة البيئة .مت القيام
بتلك الأعمال مع املنظمات غري احلكومية املحلية والدولية ،ومت �إجناز معظم تلك الأعمال من
خالل:
−عقد عدد من االجتماعات اخلا�صة باللجان التوجيهية امل�شاريع للم�شاريع املنفذة من قبل
الإغاثة الزراعية.
−عقد العديد من االجتماعات التن�سيقية مع وزارة الزراعة بهدف مراقبة امل�شاتل واحل�صول على
�أ�شتال �أف�ضل وفق ًا ملوا�صفات اجلودة العالية ،وو�ضع خطة عمل م�شرتكة تهدف �إىل القيام
مب�شاهدات حقلية للري.
 −ي�ضمن التن�سيق والتعاون الوثيق مع �سلطة املياه الفل�سطينية دعمها للم�ساعدة يف احل�صول على
الرتاخي�ص الالزمة من الإ�رسائيليني بغر�ض �ضمان توريد املعدات.
−مت عقد العديد من اجتماعات التن�سيق الف ّنية مع املنظمات غري احلكومية الرئي�سية العاملة يف
جماالت التنمية الريفية والزراعة ،حيث كانت تلك املنظمات �إما �رشيكة يف حتالفات خمتلفة
ترت�أ�سها الإغاثة الزراعية �أو منظمات �أخرى تنفّذ م�شاريع م�شابهة.
2 .2على م�ستوى املنطقة
−ترتيب زيارات ميدانية مع املنظمات غري احلكومية وموظفي الإر�شاد يف وزارة الزراعة للمواقع
واملجموعات امل�ستهدفة التي ت�شمل املزارعني واملجموعات واالحتادات الن�سوية بغر�ض تن�سيق
الأعمال امليدانية على م�ستويات املنطقة.
−ترتيب زيارات ميدانية مع ممثل وزارة الزراعة ،حيث كان ذلك على وجه اخل�صو�ص بالغ
االهمية �أثناء عملية التح�ضري والإعداد ل�رشاء �أ�شتال �أ�شجار الفاكهة وكذلك �أعمال معاينة
امل�شاتل التي توفر الأ�شتال ل�ضمان امتثالها مع ال�رشوط الالزمة لتوفري �أ�شتال جيدة.
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�−إجراء زيارات معاينة من قبل العمال امليدانيني من وحدة �إدارة امل�شاريع يف �سلطة املياه
الفل�سطينية بغر�ض �ضمان جودة الأعمال املنجزة يف املجال اجلديد الذي يعنى باملرافق ال�صحية
العامة الذي ا�شرتكت فيه الإغاثة الزراعية للمرة الأوىل عام .2011

� :3.6إجراءات التنفيذ
 :1.3.6نقاط القوة وال�ضعف يف ا�سرتاتيجية التنفيذ
متيزت ا�سرتاتيجيات التنفيذ اخلا�صة بالإغاثة الزراعية مبا يلي:
نقاط القوة
1 .1امل�شاركة الفعالة
متيز امل�شاركة الفعالة �إ�سرتاتيجية التنفيذ التي اعتمدتها الإغاثة الزراعية يف تنفيذ براجمها وم�شاريعها
وقد �أثبتت على مر الزمن فعاليتها و�أهميتها .وت�ضمن وتمُ كن هذه اال�سرتاتيجية �أ�صحاب امل�صلحة
من امل�شاركة يف �صنع القرارات املتعلقة بكافة جوانب التنفيذ ،وقد مكنت مثل هذه امل�شاركة
الإغاثة الزراعية من الت�شارك مع �أ�صحاب امل�صلحة ب�إرثها الزاخر باخلربات املطور عرب العديد من
ال�سنني ،كما �أدى انخراط وم�شاركة املجموعات امل�ستهدفة يف عملية تقييم االحتياجات �إىل
فعالية امل�شاريع املنفذة و�ساهم يف ا�ستدامتها حيث مت اختيار امل�ستفيدين وفق ًا لالحتياجات احلقيقية.
كما مت فتح ف�ضاء جديد مل�شاركة امل�ستفيدين ك�أفراد �أو كلجان يف عملية التنفيذ .كما �أ�ضاف
تن�سيق الأعمال مع منظمات املجتمع املدين واملنظمات والدوائر احلكومية ،وتفعيل دور منظمات
املجتمع املحلي خالل عمليات التنفيذ بُعداً �إ�ضافي ًا لنقطة القوة هذه و�ساهم يف متكني منظمات
املجتمع املحلي تلك ورفع ملكيتها والتزامها بامل�شاريع.
2 .2ت�أمني امل�ساهمة املجتمعية يف جميع اخلدمات
ما زالت امل�ساهمة املجتمعية يف جميع اخلدمات املقدمة تعترب نقطة قوة يف �إ�سرتاتيجية التنفيذ ،حيث
زادت من م�ستوى انخراط وم�شاركة والتزام امل�ستفيدين بتنفيذ امل�شاريع ومثلت �ضمان ًا ال�ستدامة
اال�ستفادة من املخرجات .وي�ستثنى من ذلك فقط التدريب ،حيث مل ُتطلب �أي م�ساهمات
جمتمعية من امل�ستفيدين بالن�سبة للتدريب.
3 .3ال�شفافية واملناف�سة احلرة
ت�ضمن كافة كتيبات ت�شغيل امل�شاريع ،التي تو�ضح كافة اخلطوات املتعلقة بكل ن�شاط يتم تنفيذه
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وتقدم الن�صح والإر�شاد لكافة �أفراد الطاقم العاملني يف امل�رشوع ،التطبيق ال�شفاف للربامج اخلا�صة
بالإغاثة الزراعية .وقد حافظت الإغاثة الزراعية على م�ستوى عالٍ من ال�شفافية خالل عملية اختيار
املواقع وامل�ستفيدين وخالل عمليات التعاقدات لكافة اخلدمات واملواد الالزمة لكافة امل�شاريع .لقد
مت حتقيق ذلك من خالل الإعالن عن امل�شاريع يف كافة املناطق امل�ستهدفة باال�ستعانة بكافة الو�سائل
املتاحة للو�صول �إىل امل�ستفيدين (ور�شات عمل �إعالنية ،اللجان املحلية ،البلديات ،و ...والخ)
حيث مت من خاللها تقدمي بيان مف�صل حول طبيعة �أن�شطة امل�شاريع واملنفعة املتحققة� ،إىل جانب
ذلك ،مت و�ضع املعايري واملقايي�س اخلا�صة الختيار امل�ستفيدين و�إجراء زيارات ميدانية للمتقدمني
ب�صحبة اللجان املحلية امل�شكلة ،الأمر الذي �ضمن تطبيق ال�شفافية لدى اختيار امل�ستفيدين.
مت �أي�ض ًا ن�رش العطاءات يف ال�صحف املحلية ،وحتلت كافة الإجراءات اخلا�صة بالعطاء بال�شفافية
و�ضمنت مناف�سة حرة ونزيهة بني مقدمي العطاءات.
لقد �ضمنت كافة هذه الرتتيبات الو�صول املت�ساوي للخدمات من قبل امل�ستفيدين املتوقعني ومناف�سة
حرة بني املوردين للخدمات ،واملواد ،والعمل ،الأمر الذي مكن الإغاثة الزراعية من احل�صول
على �أف�ضل اخلدمات واملواد مقابل الأموال امل�ستثمرة.
�4 .4ضبط اجلودة
�إن �إ�سرتاتيجية التنفيذ املتبناة من قبل الإغاثة الزراعية قد �ضمنت لها تقدمي خدمات ومواد ذات
جودة عالية ،ومن خالل تو�ضيح وبيان �رشوط املرجعية لكافة الأن�شطة واخلدمات ،والإ�رشاف
الوثيق لتطبيق جداول الكميات املف�صلة واملجهزة اخلا�صة بجميع املواد واخلدمات التي مت �رشائها.
مما مكن الإغاثة الزراعية على كافة امل�ستويات (على م�ستوى مركزي وعلى م�ستويات امل�شاريع)
من �ضبط جودة املواد ،واخلدمات والأعمال املتعاقد عليها .لقد مت بيان كافة �إجراءات اجلودة
وتف�صيلها يف كتيبات الت�شغيل والإ�رشاف املو�ضوعة.
عالوة على ذلك فقد �ضمنت الإغاثة الزراعية �ضبط اجلودة من خالل تبنيها ملوا�صفات دقيقة
فيما يتعلق باملواد التي يعتزم �رشائها لتمتثل مع املوا�صفات واملعايري الفل�سطينية� .إىل جانب تبنيها
للفحو�صات املخربية يف العديد من اخلدمات التي يتم �إجرائها.
�إ�ضافة لذلك ،ف�إن م�شاركة اللجان املحلية يف عملية التعاقد الفرعية وعملية اختيار امل�ستفيدين
ت�ضمن ال�شفافية واجلودة التقنية للخدمات املقدمة من قبل املقاولني.
كما �أن تعيني بع�ض املراقبني الداخليني ممن يتمتعون باخلرباء العالية لإجراء زيارات رقابية ل�ضبط
اجلودة بغر�ض مراقبة عمل املوظفني وعمليات توريد وا�ستالم املواد ،والقيام بتوثيق كافة هذه
جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )
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العمليات قد �أ�ضاف على الطابع امل�ؤ�س�ساتي على ق�ضايا اجلودة على امل�ستوى امل�ؤ�س�سة .كما �أن
زيارات املراقبة ملدراء امل�شاريع وممثلي ال�سلطات احلكومية (�سلطة املياه الفل�سطينية ووزارة الزراعة)
قد �شكلت �أي�ض ًا و�سائل �أخرى �إ�ضافية ل�ضمان اجلودة.
.5

5الأعمال التطوعية

ال زال العمل التطوعي ي�شكل �أحد نقاط القوة الرئي�سية للإغاثة الزراعية باعتبارها واحدة من
منظمات املجتمع املدين ،حيث تتم ممار�سة العمل التطوعي من قبل اللجان املحلية واملتطوعني
الأفراد يف املواقع امل�ستهدفة ،ويعترب جزءاً من مرحلة الإعداد للتنفيذ وميثل نقطة قوة �أخرى
لإ�سرتاتيجية التنفيذ اخلا�صة بالإغاثة الزراعية .ويلعب املتطوعون دوراً كبرياً يف عمليات التخطيط
والتنفيذ واملراقبة وت�شغيل امل�شاريع من خالل م�شاركتهم يف جلان امل�شاريع امل�شكلة من قبل الإغاثة
الزراعية .وبالإ�ضافة �إىل حجم هذا العمل ،ي�ساهم العمل التطوعي ب�شكل هائل يف حت�سني
اال�ستدامة.
نقاط ال�ضعف
�شهد عام  2011نقاط ال�ضعف التالية يف ا�سرتاتيجية التنفيذ:
�1 .1شكل �ضعف القدرات الفنية للمجال�س القروية عائق ًا �إ�ضافي ًا على الإغاثة الزراعية ل�ضمان
تطبيق �إجراءات التنفيذ ذاتها.
2 .2ارتبط تنفيذ بع�ض الأن�شطة مبوافقة اجلهات احلكومية .حيث �أدت اال�ستجابة البطيئة والروتينية
(البريوقراطية) للجهات احلكومية �إىل ت�أجيل طويل ن�سبي ًا يف بع�ض امل�شاريع.
3 .3على الرغم من اجلهود املبذولة يف عملية االختيار وتطبيق املعايري� ،إال �أنه تبني يف بع�ض
الأحيان وجود خلل لدى امل�ستفيد نف�سه فيما يتعلق باحلفاظ على امل�شاريع و�ضمان اال�ستدامة.
�4 .4ضعف التن�سيق فيما بني اجلمعيات التعاونية يف قطاع غزة بحد ذاتها (ت�ضارب امل�صالح)
�5 .5ضعف وعدم دقة التقييمات اخلا�صة باختيار بع�ض املواقع امل�ستهدفة خالل مرحلة الت�صميم،
مما �أدى بدوره �إىل تغيري بع�ض املواقع �أثناء تنفيذ امل�شاريع.
6 .6ا�ستمر �سلوك املحاباة (ال�سيا�سية والع�شائرية) لأقارب بع�ض �أع�ضاء اللجان املحلية يف خلق
بع�ض ال�صعوبات خالل التنفيذ ،وتطلب تدخالت حازمة من قبل الإغاثة الزراعية لتجنب
حماباة الأقارب واملح�سوبية ال�سيا�سية والع�شائرية.
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 :2.3.6الإجراءات التنفيذية والتنظيمية
بذلت الإغاثة الزراعية ق�صارى جهودها ل�ضمان التنفيذ الناجح للم�شاريع وقامت بالرتتيبات التالية:
1 .1ت�شكيل كل من اللجان الفنية واللجان التوجيهية ملختلف امل�شاريع والربامج بهدف تغطية
متطلبات م�ستويات احلكم والتنفيذ.
2 .2توظيف عدد منا�سب من طاقم العمل امل�ؤهل لكافة الربامج وامل�شاريع ل�ضمان التنفيذ الناجح
لها.
3 .3تنفيذ �سل�سلة من الأن�شطة يف بداية كل م�رشوع �أو برنامج جلعل الإغاثة الزراعية م�س�ؤولة
�أمام امل�ستفيدين وجعل كافة موظفي امل�شاريع وامل�ستفيدين �أكرث دراية بطبيعة التدخالت يف
تلك امل�شاريع والربامج .وي�شمل ذلك :اجتماعات حت�ضريية ،ور�شات العمل لطاقم العمل،
ور�شات العمل الإعالنية ،ت�شكيل اللجان املحلية يف املواقع امل�ستهدفة ،الخ...
�4 .4إعداد كتيبات ت�شغيل امل�شاريع “�أدلة تنفيذ” وتت�ضمن هذه الكتيبات جميع الإجراءات اخلا�صة
بتنفيذ خمتلف الأن�شطة ،ومعايري اختيار امل�ستفيدين النهائيني وجميع الأ�شكال ال�رضورية
لتوثيق جميع الأن�شطة الرئي�سية والفرعية واملهمات.
�5 .5إعداد الكتيبات الإدارية والرقابية التي ت�شمل جميع الإجراءات والرتتيبات الإدارية والرقابية
التف�صيلية التي ت�سمح برقابة دقيقة وم�ساءلة و�شفافية �أف�ضل خالل تنفيذ امل�رشوع.
6 .6جرت عملية اختيار امل�ستفيدين النهائيني كالآتي:
−الفرز التمهيدي والتفتي�ش امليداين :يعتمد التفتي�ش امليداين وعمل قائمة باملعامالت النهائية على
املعلومات املتوفرة يف مناذج التطبيق واملعلومات املتوفرة لدى اللجنة ،مما مكن اللجنة وم�رشيف
الإغاثة الزراعية امليدانيني من تقليل الوقت املخ�ص�ص الختيار امل�ستفيدين النهائيني.
−الفرز النهائي :مت تنفيذ هذه العملية ب�شكل م�شرتك من قبل م�رشيف الإغاثة الزراعية امليدانيني
وجلان القرى ح�سب معايري االختيار امل�شمولة يف كتيبات الت�شغيل.
7 .7توقيع االتفاقيات بني الإغاثة الزراعية وامل�ستفيدين املختارين ،حيث تو�ضح هذه االتفاقية دور
كل من امل�ؤ�س�سة وامل�ستفيدين .كما �أنها حتدد امل�ساعدة املادية التي تقدمها امل�ؤ�س�سة والأعمال
التي من املمكن �أن يتم دعمها وامل�س�ؤوليات التي ينبغي على املزارعني توليها.
�8 .8إجراء م�سوحات �أ�سا�سية فيما يتعلق بامل�شاريع املنفذة وحت�ضري نبذة عن القرية وعن امل�ستفيدين
النهائيني من �أجل هذه امل�سوحات.
9 .9زودت الإغاثة الزراعية اجلهات املانحة بتقارير فنية ومالية دورية (ثالثة �أ�شهر) عن امل�شاريع
املختلفة م�صحوبة بتخطيط التدفق املايل وخطة ربعية حمدثة.
جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )
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1010بذلت الإغاثة الزراعية كافة اجلهود ل�ضمان م�شاركة املجموعات امل�ستهدفة يف تنفيذ امل�شاريع
ومراقبة الأن�شطة ،ويف هذا اخل�صو�ص تقوم الإغاثة الزراعية بت�شكيل جلان جمتمع حملي
يف كل قرية.
�1111إجراء الرتتيبات ل�ضمان الإ�شهار و �إظهار اجلهات املانحة ،وقد مت تو�ضيح ذلك يف �إعالنات
ومن�شورات امل�شاريع املدعومة من قبل الإغاثة الزراعية ،والبيانات ال�صحفية والأفالم..
الخ .وتعترب الالفتات التي مت و�ضعها يف كل موقع لأغرا�ض �إ�شهار و �إظهار العمل و�سيلة
حماية ممكنة �ضد االعتداء الإ�رسائيلي املحتمل جتاه الأعمال املنفذة يف املناطق ذات ت�صنيف
(ج).

 :3.3.6النجاح والقيود يف ا�ستخدام التكنولوجيات
ا�ستخدمت الإغاثة الزراعية التكنولوجيات املتاحة يف ال�سوق املحلي لتنفيذ براجمها وم�شاريعها .ال
توجد يف بع�ض املواقع بع�ض الآليات الالزمة على م�ستوى القرية كاحلفارات التي تعمل على �ضغط
الهواء «الكمربي�سات» ،حيث يتم ا�ستئجار هذه الآليات من مواقع �أخرى.
�إن نظام �إدارة املعلومات املحو�سبة وقاعدة البيانات اخلا�صة بالإغاثة الزراعية ،حيث يتم �إدخال
كافة البيانات واملعلومات اخلا�صة بامل�رشوع (الفنية واملالية) ب�سهولة وي�سهل الو�صول والنفاذ �إليها
من قبل املوظفني ،قد �سهل �إ�صدار �أي تقارير معلومات مما �أدى �إىل تعزيز تبادل املعلومات والتوثيق
فيما بني مركز الإغاثة الزراعية وفروعه يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
ا�ستمرت الإغاثة الزراعية يف تعميم ا�ستخدام جهاز قيا�س الرطوبة يف الرتبة (التن�سيوميرت) يف جدولة
مياه الري ك�إحدى الو�سائل الناجحة لإدارة الطلب على املياه على م�ستوى املزارع .بالإ�ضافة �إىل
ذلك ،فقد قامت الإغاثة الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة ب�إعداد ون�رش املن�شورات والفيديوهات
حول جهاز قيا�س الرطوبة يف الرتبة (التن�سيوميرت) ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستكمال درا�سة م�سحية ميدانية
من قبل وزارة الزراعة بهدف تطوير ت�صميم وتنفيذ وتقييم تلك العرو�ض.
ا�ستمرت الإغاثة الزراعية يف تنفيذ �أن�شطة متنوعة �أخرى تهدف �إىل حت�سني �إدارة املياه (العر�ض
والطلب على املياه) مثل:
−يعترب �إن�شاء حمطات معاجلة املياه العادمة الرمادية يف املواقع من �أحد �أجنح املمار�سات املتبناة،
حيث توفر هذه التكنولوجيا م�صدراً جديداً للمياه من �أجل الري وت�ساهم يف حل م�شاكل
نق�ص املياه� ،إ�ضافة �إىل �أن هذا النظام يعد ب�سيط ًا ومتين ًا و�سهل اال�ستعمال من الناحية الفنية
ويتم �إدارته من قبل امل�ستخدمني كما �أنه ال يعتمد على الكهرباء واملواد الكيميائية.
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−قامت الإغاثة الزراعية برتكيب عدادات مياه لكافة املزارعني با�ستخدام نظام الري وذلك
بغر�ض �إدارة املياه وا�ستخدامها ب�شكل �أكرث كفاءة .حيث يرى املزارعون ب�أنه من الأف�ضل
�إدارة توفري املياه وا�ستهالكها مقارنة ب�ضخها ب�شكل مبا�رش من البئر �إىل املزارع.
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و�أما فيما يتعلق بالقيود امل�صاحبة لإن�شاء خزانات معدنية فهي اخلربة املحدودة للمقاولني الذين
ي�ستخدمون هذه التكنولوجيا ،لذلك ينبغي على الإغاثة الزراعية واملزارعني �أخذ احليطة واحلذر
خالل تنفيذ وت�شغيل هذا النوع من اخلزانات.
ومن القيود اخلا�صة با�ستخدام جهاز قيا�س الرطوبة يف الرتبة (التن�سوميرت) الرياح املغربة التي �أثرت
ودمرت بع�ض البيوت البال�ستيكية يف املناطق امل�ستهدفة مما �أثر على قراءات جهاز التن�سوميرت.
ومن ناحية �أخرى ،ف�إن القيد الرئي�سي الذي مينع ا�ستخدام الأنابيب الفوالذية هو القيود التي
تفر�ضها �إ�رسائيل على الت�صاريح اخلا�صة با�سترياد هذا النوع من الأنابيب ،مما �أدى �إىل ت�أجيل
التنفيذ .وبالرغم من عدم �إ�صدار الإ�رسائيليني لأي ت�صاريح حتى الآن فقد مت تنفيذ كافة الأن�شطة
املخطط لها.

 : 4.6ترتيبـات املـراقبة
لقد مت تطبيق املراقبة واجلودة على كافة امل�ستويات ،حيث غطت كافة املراحل ،بد�أ بالتخطيط
للن�شاط و�إنتها ًء ب�إغالق الن�شاط وت�سليم اخلدمة للم�ستفيدين .وقد �ضمن مثل هذا التطبيق واملمار�سة
حتقيق الأهداف املرجوة فيما يتعلق بفاعلية و كفاءة الأداء و�إ�ستخدام امل�صادر.

�−أدى ربط املزارعني ب�شبكات الري اجلماعية يف املواقع امل�ستهدفة وتغطية �أغلبية الأرا�ضي �إىل
حل م�شكلة ربط بع�ض املزارعني بنظام مياه ال�رشب .الآن ،ال ي�ستخدم �أي من املزارعني
�شبكة مياه ال�رشب مما يزيد من ح�صة مياه ال�رشب ويقلل من خطر تلوث مياه ال�رشب �أثناء
ا�ستخدام املزارعني للأ�سمدة �أو املبيدات احل�رشية .فاملواطنون را�ضون عن ذلك ،وبالإ�ضافة
لذلك فقد �أ�صبح �سعر املياه املقدمة �أرخ�ص الآن بالن�سبة للمزارعني.
وقد قامت الإغاثة الزراعية با�ستخدام ال�صور اجلوية ونظام املعلومات اجلغرايف يف املواقع امل�ستهدفة
خا�ص ًة للطرق الزراعية نظراً لأنها تعطي ر�ؤية دقيقة عن تقدم وتنفيذ الأن�شطة اخلا�صة بالطرق
الزراعية ،ولهذا قام املراقب با�ستخدام جهاز نظام املعلومات اجلغرايف �أثناء القيام ب�أعمال الآليات
بغر�ض ر�صد ومراقبة التقدم يف العمل.
وكانت التكنولوجيا احلديثة ن�سبي ًا وامل�ستخدمة يف م�شاريع الإغاثة الزراعية عبارة عن خزانات
معدنية ،وميكننا القول ب�أن هذه التكنولوجيا �ستالقي جناح ًا كبرياً يف جمال �إدارة مياه الري (الإدارة
املثلى) �إ�ضافة �إىل �أنها �ست�ساعد على تنظيم املزارعني يف اجلمعيات التعاونية.
جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )

1 .1وعلى امل�ستوى املركزي :يقوم كل من املدراء ومن�سقو امل�شاريع بالتعاون مع امل�رشفني
امليدانيني مبتابعة تنفيذ الن�شاط يف كافة مراحل امل�شاريع بهدف �ضمان �إمتثال امل�رشوع
جلميع �أهداف املنظمة وللت�أكد من �أن كافة املعامل التي مت و�ضعها خالل عملية التخطيط
من �أجل التدخالت املتعددة قد مت حتقيقها يف الوقت املنا�سب� .إ�ضافة �إىل ذلك ،يقوم
مدراء ومن�سقو امل�شاريع مبراقبة فعالية وكفاءة الأن�شطة املخطط لها و�إتخاذ كافة الإجراءات
لتخطي ال�صعوبات والأخطار التي قد تهدد بيئة العمل ول�ضمان جودة اخلدمات .وذلك لأنهم
�شاركوا تقريب ًا يف كافة عمليات التنفيذ (�إختيار امل�ستفيدين ،وعملية ال�رشاء ،ومتابعة تنفيذ
االعمال ،ومراقبة الإجنازات ،والتدفق النقدي ...الخ) .وفيما يتعلق بالربامج الكربى
وظفت الإغاثة الزراعية مراقبني مركزيني ملراقبة جانب الإجراءات الواردة يف كتيبات املراقبة
التي مت تطويرها ،وذلك ل�ضمان تطبيق كافة �إجراءات �ضمان اجلودة املن�صو�ص عليها .وقد
مهد هذا الطريق �أمام �إ�ضفاء �صبغة م�ؤ�س�ساتية بالكامل على كافة �إجراءات املراقبة باعتبارها
جزء ال يتجز�أ من حلقة �إدارة امل�رشوع.
2 .2وعلى م�ستوى الفرع :يتوىل مدراء الفروع م�س�ؤولية الإ�رشاف على امل�رشفني امليدانيني ل�ضمان
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تطبيق ال�شفافية يف عمليات االختيار وامل�شاركة الوا�سعة لل�رشائح املتعددة لإطر العمل التنظيمية
واللجان العاملة و�ضمان جودة اخلدمات املقدمة.
وا�ستناداً ملا ذكر �أعاله ،وفيما يتعلق ب�إجنازات املراقبة واحرتام جودة التطبيق واجلدول الزمني،
قامت الإغاثة الزراعية بتطوير كتيبات حول املراقبة .وفيما يلي بيان جلانب الق�ضايا التي طرحتها
هذه الكتيبات:
−االنت�شار الكايف والوقت املتاح للإعالن عن امل�شاريع للجمهور با�ستخدام كافة الو�سائل
املمكنة يف املواقع امل�ستهدفة.
−ت�شكيل اللجان املحلية ودرجة متثيلها لتجمعاتها ودورها يف متابعة الأن�شطة املنفذة.

الفصل السابع
التوجه نحو االستـدامة

�−إختيار امل�ستفيدين بال�شفافية والتناف�س احلر ح�سب معايري الإختيار املو�ضوعة
−جانب النوع الإجتماعي ،و �إعطاء الأولوية مل�شاركتهم الفاعلة.
�−إجراءات طرح العطاء وال�رشاء.
−ر�ضاء امل�ستفيدين النهائيني عن اخلدمات املقدمة.
−التحقق من �شكاوى امل�ستفيدين و املواطنني وتوثيق احللول.
−مدى مالئمة التدخالت املقرتحة مع احتياجات املجتمع.
−املوا�صفات الفنية واملواد للخدمات املقدمة.
−ت�سليم اخلدمات املقدمة للم�ستفيدين النهائيني.
−فح�ص توفري وزارة الزراعة خلدمات االر�شاد �ضمن الربامج.

لطاملا اعتربت الإغاثة الزراعية ا�ستدامة نتائج تدخالتها ق�ضية جوهرية ذات �أهمية ،حيث �أولت لها
اهتمام ًا خا�ص ًا يف العام  ،2011وفيما يلي بيان لعوامل اال�ستدامة التي مت �أخذها يف عني االعتبار وهي:
1 .1امللكية من قبل امل�ستفيدين.
2 .2التكنولوجيا املالئمة.
3 .3احرتام الأعراف واالجتاهات االجتماعية والثقافية.
4 .4ق�ضايا النوع االجتماعي.
5 .5القدرات امل�ؤ�س�ساتية والإدارية.
6 .6اال�ستدامة االقت�صادية واملالية.
7 .7احلماية البيئية.

 :1.7امللكية من قبل امل�ستفيدين
لقد مت خالل العام  2011تقوية ال�شعور بامللكية الفردية واملجتمعية من خالل �إتباع الإغاثة
الزراعية وامل�ستفيدين للعديد من الإجراءات واملمار�سات .وقد مت ت�شكيل جلان متثل خمتلف
�أ�صحاب امل�صلحة يف كل موقع ،كما �شاركت هذه اللجان يف �صناعة القرارات املتعلقة باختيار
امل�ستفيدين ،وخطط العمل والرقابة ،و�إلقاء ال�ضوء على هذه الأن�شطة يف العديد من التقارير
جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )
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ال�سنوية ،ويف هذا التقرير �سنقوم بالإ�شارة على ملخ�ص بالأن�شطة اجلديدة التي مت توليها بخ�صو�ص
هذا ال�صدد ،كما يلي:
1 .1م�شاريع املياه اجلماعية يف القرى والتي تعود ملكيتها وتتم �إدارتها من قبل اجلمعيات التعاونية،
التي تقوم عادة بالتوقيع على االتفاقيات ،و دفع امل�ساهمة النقدية والعينية لإجناز الأعمال.
ويف حال عدم وجود �أي جمعية تعاونية تقوم الإغاثة الزراعية بت�شجيع املزارعني امل�ستفيدين
لإن�شاء مثل هذه اجلمعيات التعاونية.
�2 .2أظهر امل�ستفيدون خالل الدورات التدريبية �شعورهم بامللكية من خالل مت�سكهم باحل�صول
على زراعة ناجحة و االعتناء بالأ�شتال.
�3 .3أكد امل�ستفيدون من �أن�شطة ا�ست�صالح الأرا�ضي �شعورهم مبلكية هذه الأرا�ضي ،وقد ظهر
�أثناء �أعمال الآالت من خالل م�شاركتهم ووجودهم الن�شط للإ�رشاف على ومراقبة �أداء
الآالت امل�ست�أجرة يف الأرا�ضي امل�ستهدفة �أثناء عمل الآالت.
4 .4تفهم امل�ستفيدين لإ�سرتاتيجيات اال�ست�صالح التي مت تطبيقها يف املواقع امل�ستهدفة.
5 .5م�شاركة عائالت املزارعني خالل بناء اجلدران الإ�ستنادية يف عملية البناء مبعايري تقنية جيدة.
ويبدو ذلك جلي ًا �أي�ض ًا يف توثيق مناذج امل�رشوع و لدى ت�سجيل جمموع �أيام العمل وحماولتهم
فهم جوهر عملية اال�ست�صالح.
6 .6كانت م�ساهمة املجتمع �أمراً واجب ًا يف كافة الأن�شطة ،با�ستثناء التدريب .ويف بع�ض احلاالت
مت حت�صيل ذلك مقدم ًا من امل�ستفيدين .مما عزز ال�شعور بامللكية.
7 .7م�شاركات اجلمعيات املحلية يف عمليات التعاقد بالباطن .وجنب �إىل جنب مع امل�ستفيدين
�شاركت هذه اجلمعيات يف �ضمان اجلودة التقنية للخدمات املقدمة من قبل املتعاقدين.
�ساعدت طريقة التنفيذ هذه يف متكني اللجان املحلية وتزويدها بالتدريب �أثناء العمل من خالل
العمل يف الربنامج .حيث مت نقل كافة قيم املجتمع املدين (ال�شفافية ،و امل�ساواة واحلكم الر�شيد)
وممار�سة مثل هذه القيم خالل فرتة تنفيذ امل�رشوع.

 :2.7التكنولوجيــا املالئمــة
�إن ا�ستخدام تكنولوجيا ب�سيطة منا�سبة و�صديقة للبيئة غري �ضارة يف امل�شاريع املنفذة يعزز مبد�أ
اال�ستدامة كت�شجيع املمار�سات الزراعية قليلة املدخالت التي ال تقوم باال�ستخدام املكثف
للمبيدات.
جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )
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لقد ات�سمت التكنولوجيا امل�ستخدم يف امل�شاريع مبالئمتها وب�إمكان املزارعني تبنيها بب�ساطة .حتى
�أن املزارعني على معرفة جيدة ببع�ضها ويقومون با�ستخدامها والتعاطي معها دون �أي �صعوبات.
�1 .1إن ا�ست�صالح الأرا�ضي الذي ي�ستخدم بع�ض الآليات الثقيلة (لت�سوية الأر�ض) من جهة
والأ�شغال التي حتتاج �إىل عمالة مكثفة (عمل احلبالت) من جهة �أخرى تعترب منا�سبة بالن�سبة
للظروف ال�سائدة :بطالة منت�رشة وارتفاع يف م�ستوى الفقر.
�2 .2إن جمع مياه الأمطار عن طريق �إن�شاء الآبار والربك لأغرا�ض الزراعة يعترب ممار�سة مت�أ�صلة يف
الثقافة الفل�سطينية وقد �أثبتت ا�ستدامته.
�3 .3إن غالبية املواد املوردة و امل�ستخدمة لأغرا�ض �إن�شاء �أنظمة و خطوط املياه العادمة قد متت
�صناعتها حملي ًا وهي متوفرة يف ال�سوق املحلي.
�4 .4إن ت�صميم �أنظمة و خطوط املياه العادمة متت بطريقة لتكون �أنظمة فاعلة تعتمد على تدفق املياه
العادمة باجلاذبية دون �أي عمليات �ضخ و بتكاليف �ضخ منخف�ضة جداً تتنا�سب مع امل�ستوى
التكنولوجي للمجتمعات امل�ستهدفة ول�ضمان ا�ستدامتها.
�إن التكنولوجيات الأخرى امل�ستخدمة تعترب ب�سيطة لكنها بحاجة �إىل تدريب من قبل امل�رشف
امليداين ومدربو الإغاثة الزراعية ل�ضمان �أف�ضل ا�ستخدام �صحيح لهذه التكنولوجيات و
هو �أمر قد مت �أي�ض ًا تبنيه .وت�شمل هذه التكنولوجيات على:
1 .1ا�ستخدام مقيا�س التوتر ال�سطحي ( )tensiometerلرتتيب مواعيد ري املياه ،يعد فعلي ًا
تكنولوجيا جديدة مت نقلها وتبينها من قبل املزارعني بنجاح .و�صممت هذه التجارب كجزء
ال يتجز�أ م�صاحب لأن�شطة الربك الإ�سمنتية فاملزارع الذي يت�سلم �إعانة للربك الإ�سمنتية لتجميع
مياه الأمطار قد مت تزويده بهذه الأجهزة.
�2 .2سي�سمح تو�سيع و�إعادة ت�أهيل ال�شبكات اجلماعية لغر�ضي ال�رشب والري بربط املزارعني اجلدد
معا ليو�سعوا �أعمالهم وملمار�سة تكنولوجيا ري جديدة حيث �سيتم توفري كمية كافية من املياه
مع ال�ضغط املنا�سب.
3 .3بناء حمطات يف املوقع ملعاجلة املياه العادمة الرمادية لإعادة ا�ستخدام املياه املعاجلة لأغرا�ض ري
احلدائق املنزلية ،وت�شكل هذه التكنولوجيا م�صدراً جديداً ملياه الري وت�ساهم يف حل م�شاكل
�شح املياه� ،إ�ضافة �إىل �أن هذا النظام يعد ب�سيط من ناحية تقنية ،متني و�سهل اال�ستخدام،
ويدار من قبل امل�ستخدمني وال يعتمد على الكهرباء واملواد الكيماوية.
�4 .4إن ا�ستخدام نظام حتديد املواقع ( )GPSيف الطرق الزراعية امل�ستخدم من قبل الإغاثة
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الزراعية ،قد مكن الإغاثة من متابعة ومراقبة التقدم على الأر�ض� .إذ يقوم امل�رشف خالل
عمل الآليات ب�إتباع تن�سيق نظام حتديد املواقع لإ�صالح م�سارات الطرق.
لقد ح�رض مهند�سو امل�شاريع يف املواقع ب�شكل يومي ،وقاموا بتقدمي الن�صح والإر�شاد املتوا�صل
حول عملية ا�ست�صالح الأر�ض و حت�ضريها من �أجل الزراعة حتى يت�سنى احل�صول على تنمية
م�ستدامة لإنتاج ودخل املزارعني.

 :3.7احرتام العادات واالجتاهات االجتماعية والثقافية
لطاملا اتخذت الإغاثة الزراعية الإجراءات الكافية التي ت�ضمن احرتام الأعراف واالجتاهات
االجتماعية والثقافية وذلك لتجنب �أي ت�أثري �سلبي على ا�ستدامة تدخالتها .مع ذلك فقد قامت
الإغاثة ب�أخذ دور �إيجابي للغاية ل�صالح اجتاهات تقدمية نحو قيم الت�ضامن البيئي واالجتماعي .ومت
حتقيق مثل ذلك من خالل:
1 .1لقد مت ت�صميم التدخالت يف العام  2011لزيادة اعتماد امل�ستفيدين على الزراعة وزيادة
ارتباطهم بالأر�ض.
2 .2لقد حافظت وزادت امل�شاريع املطبقة ب�شكل فعلي من مت�سك ال�شعب الفل�سطيني باملمار�سات
املفيدة املتعلقة باعتماد الزراعة على املياه التي يتم جتميعها من مياه الأمطار.
�ُ 3 .3صمم منهج تطبيق امل�شاريع لتقوية الت�ضامن االجتماعي والعمل التطوعي وهو ما مت تثمينه
وتقديره من قبل القرويني� .إن معايري اختيار امل�ستفيدين التي مت الت�أكيد عليها يف �أدلة الت�شغيل
والتي تعطي الأف�ضلية للعائالت الفقرية واملزارعني الذين يعيلون عدد كبري من الأفراد ،قد
عمقت م�شاعر الت�ضامن االجتماعي و�شجعتها.
 4 .4م�شاركة املر�أة يف اللجان املحلية والدور الفعال الذي لعبته خالل تنفيذ امل�شاريع �أبرز قدراتهن
وزاد من دورهن يف �صنع القرار على م�ستويات القرى ،كما �أدى التزامهن يف هذه اللجان
�إىل رفع درجة قبول دورهن يف املجتمعات املحلية.
 5 .5تعترب ملكية الأر�ض قيمة ثقافية هامة بالن�سبة للمزارعني كما �أن امتالك �أر�ض خ�صبة �سيعزز
هذه القيمة� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن �شق و�إعادة ت�أهيل الطرق الزراعية �سي�ساعد على تقوية هذا
ال�شعور و�سي�سمح للمزارعني بتطوير وخدمة م�ساحات جديدة.
�6 .6إ�رشاك �أع�ضاء ور�ؤ�ساء جمال�س القرى يف الزيارات الرقابية وا�ست�شارتهم يف حل اخلالفات
التي تن�ش�أ خالل تطبيق بع�ض الأن�شطة (مثل �شق طرق جديدة) يعزز ا�ستدامة نتائج امل�شاريع.
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 :4.7ق�ضايا النوع االجتماعي
ت�سعى الإغاثة الزراعية �إىل تعميق مفهوم ق�ضايا النوع الإجتماعي من خالل حتقيق نوع من املناف�سة
احلرة ،العدالة االجتماعية وتقوية ح�ضور ال�رشاكة بني الرجال والن�ساء باالعتماد على مبد�أ الفر�ص
املتكافئة .وعليه ،لقد �سعت الإغاثة الزراعية من خالل تطبيق براجمها وم�شاريعها �إىل تعزيز
وتطوير م�شاركة املر�أة يف العديد من امل�شاريع كطاقم املوظفني الفنيني و الإداريني� .إذ ميثل هذا
منوذج ًا �سي�ساهم يف تقوية وتعزيز دور املر�أة يف امل�شاركة يف عملية التطوير على كافة امل�ستويات،
�إىل جانب تفعيل دورها يف املطالبة بحقوقها ولعب دور هام و حيوي يف تنمية جمتمعهن من
خالل:
1 .1ت�شجيع م�شاركة املر�أة يف اللجان املحلية التي مت �إن�شائها يف املواقع امل�ستفيدة من تدخالت
الإغاثة الزراعية.
�2 .2صممت معايري االختيار ونظام اال�ستهداف امل�ستخدمة يف كافة الأدلة الت�شغيلية اخلا�صة
بامل�شاريع ،بطريقة تعطي املر�أة الأولوية لال�ستفادة من الأن�شطة املختلفة.
3 .3لنوادي الن�ساء دور قيادي يف كل الرتتيبات املتخذة لإجراء الدورات التدريبية يف املواقع
امل�ستهدفة التي جعلت الكثري منهن مراكز جمتمعية ن�شطة.
4 .4ا�ستهدف العديد من التدريب املر�أة ب�شكل ح�رصي ،مثل م�شاريع تطوير احلدائق املنزلية،
كما �شاركت الن�ساء يف دورات تدريبية عديدة جنب ًا �إىل جنب مع املزارعني من الذكور.
�5 .5شكلت الن�ساء ن�سبة  % 37من امل�ستفيدين املبا�رشين امل�ستهدفني من قبل الإغاثة الزراعية
وحوايل  % 44من امل�ستهدفني غري املبا�رشين يف العام .2011

 :5.7القدرات امل�ؤ�س�ساتية والإدارية
متتلك الإغاثة الزراعية قدرات وخربات وا�سعة يف كافة املجاالت التي متكنها من بناء �رشاكات
جمتمعية وك�سب ثقة �أ�صحاب امل�صلحة .وت�ستفيد الإغاثة الزراعية من امتالك امتداد وا�سع
اكت�سبته من خالل امتالكها عدد كبري من الفروع التي تغطي جمموع الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة.
وقد مكنت القدرات امل�ؤ�س�سية والإدارية الإغاثة الزراعية خالل عام 2011من القيام بالأمور
التالية ل�ضمان اال�ستدامة:
1 .1ن�رش اجلهود الالزمة جلعل امل�ستفيدين و�أ�صحاب امل�صالح الآخرين يف املواقع امل�ستهدفة
مدركني حلقوقهم يف الربنامج وم�شاطرتهم كافة املعلومات ذات ال�صلة بالربنامج ،وو�ضع
القاعدة جلعل مبادئ �رشاكة امل�سائلة الإن�سانية ( )HAPممار�سة يومية تطبق يف م�شاريعها.
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�2 .2إن�شاء جلان حملية يف القرى امل�ستهدفة .وت�ضم هذه اللجان ممثلني من املزارعني ،الن�ساء،
فئة ال�شباب ،املنظمات القاعدية ،واملجال�س القروية ،وقد كانت للوظيفة املعطاة لهذه
اللجان دوراً يف متكني ،تقوية ،وتعزيز ال�رشعية املجتمعية لهذه اللجان املحلية �إ�ضافة �إىل
تزويدهم بتدريب خالل عملهم على امل�شاريع ،وقد �شاركوا يف :اختيار امل�ستفيدين ،املراقبة
والإ�رشاف على العمل امليداين ،واملقاوالت� ،إلخ.
3 .3قادت الإغاثة الزراعية برناجم ًا تنموي ًا مت تنفيذه من قبل خم�سة من �أكرب املنظمات غري احلكومية
املحلية (جمموعة الهيدرولوجيني الفل�سطينيني،احتاد جلان العمل الزراعي ،جمعية تنمية املر�أة
الريفية )LRC ،العاملة يف جمال التنمية الريفية ،بتعاون وثيق مع وزارة الزراعة التي قدمت
خدمات �إر�شادية للم�ستفيدين من الربامج ال�سابقة والربامج احلالية .ويف هذا الربنامج ،مت
تبادل اخلربات مع املنظمات التنموية غري احلكومية.
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للعائالت الريفية .ومن املثبت �أن احلدائق املنزلية مب�ساحة  350 - 250م  2ميكنها �سد
 % 65 - % 60من احتياجات الأ�رسة من اخل�ضار وبالتايل متكني العائالت من �إنفاق ما
كان �سي�رصف على هذا لتغطية االحتياجات الأخرى للحياة.

 :6.7اجلدوى االقت�صادية واملالية
لقد كان للم�شاريع املنفذة خالل عام  ،2011ت�أثري على اقت�صاد امل�ستفيدين وجمتمعاتهم .وميكن
�إدراك الت�أثري االقت�صادي الإيجابي للأن�شطة املخططة على امل�ستفيدين النهائيني يف �إطار امل�شاريع
املنفذة من خالل ما يلي:
1 .1م�ساعدة الفالحني خالل فرتة تنفيذ امل�رشوع ،لتح�سني م�ستوى معي�شتهم من خالل ا�ستثمار
يف مواردهم عرب �إعادة �إنتاج وت�صدير املحا�صيل �إىل ال�سوق الأوروبية .الأمر الذي �سيحقق
ا�ستدامة ومناء اقت�صادي وحت�سني الظروف املعي�شية للمزارعني.
�2 .2أ�صبحت الأرا�ضي الزراعية التي تعود للم�ستفيدين �أرا�ضي قابلة للزراعة و�أكرث �إنتاجية بحيث
ميكن للفالحني توليد دخل �أكرب ،ما �سيقود �إىل زيادة الإنتاج الغذائي على م�ستوى العائلة
وخف�ض �إجمايل نفقات العائلة على الغذاء .وخالل العام  2011مت ا�ست�صالح 335.1
هكتار ،وت�أهيل  130هكتار ،مما يعني زيادة يف الإنتاج الغذائي من الأرا�ضي الهام�شية يف
امل�ستقبل.
�3 .3إمتام عملية ت�سهيل الو�صول �إىل الأرا�ضي الهام�شية من خالل �شق وت�أهيل  44كم من الطرق
الزراعية يف ال�ضفة الغربية وغزة لتخدم  1,613هكتار من الأرا�ضي الزراعية و رفع قيمة هذه
الأر�ض ،والتي قد رفعت عملية اال�ست�صالح الزراعي من قيمتها �أي�ض ًا.
4 .4وفيما يتعلق بالأمن الغذائي على م�ستوى احلدائق املنزلية� ،أ�صبحت احلدائق املنزلية قادرة على
ت�أمني جزء �أو معظم الطعام لعائالت امل�ستفيدين كما �أنها �ستزيد من الإنتاج الغذائي والدخل
جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )

5 .5زيادة كمية املياه املجمعة لأغرا�ض زراعية (�آبار جمع املياه ،والربك الأ�سمنتية ،واخلزانات
املعدنية) لت�صل �إىل  15.278م� ،3سيقلل من كمية املياه التي يتم �رشا�ؤها ،و�سيعطي ت�أثري
اقت�صادي �إيجابي من خالل توفري تكلفة �رشاء املياه و�سي�ضمن الأمن املائي خالل الأو�ضاع
احلرجة.
6 .6التح�سني من اال�ستغالل الفاعل للمياه ،من خالل تقليل فاقد املياه يف �شبكات الري وتوفري
احتمالية لتو�سيع الأرا�ضي املروية ،وميثل ذلك دليل حقيقي على ا�ستدامة ومنو هذه الأن�شطة.
7 .7لقد وفرت امل�شاريع املطبقة فر�ص عمل للمزارعني والعمال العاطلني عن العمل ،حتى يتمكنوا
من النهو�ض ب�أعبائهم من االحتياجات اخلا�صة والقيام بدفع جزء من الديون املرتتبة عليهم.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،قللت الوظائف الدائمة وامل�ؤقتة من ن�سبة العاطلني عن العمل وعززت
اال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي يف املنطقة.وقد و�صل مبلغ الأجور التي يتلقاها العاملني
مقابل �أعمالهم يف املناطق امل�ستهدفة ما يقارب ( $ 2,164,000الراتب =  20دوالر /
اليوم) وقد ن�شط هذا الدائرة االقت�صادية يف القرى امل�ستفيدة من هذا الربنامج.
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8 .8وفيما يتعلق مب�شاريع ال�رصف ال�صحي ،فقد �أكدت الإغاثة الزراعية التزام امل�ستفيدين بدفع
ر�سوم املياه العادمة من خالل الطلب من املجال�س القروية القيام بربط ر�سوم املياه العادمة
بخدمات الكهرباء م�سبقة الدفع .و�ست�ؤدي هذه الر�سوم بدورها �إىل تغطية تكاليف الت�شغيل
وال�صيانة ملن�شات معاجلة املياه العادمة.
9 .9ويعترب بيع املياه املعاجلة من حمطات معاجلة املياه العادمة للمزارعني م�صدر �آخر للدخل لتغطية
التكاليف الت�شغيلية وتكاليف ال�صيانة اخلا�صة بهذه املن�ش�آت.
1010ا�ستهداف املزارعني من خالل جمعياتهم وجلانهم لتح�سني بنيتهم التحتية ،حيث �أن املرافق
امل�شيدة ال تتطلب تكاليف ت�شغيل كبرية بل تتطلب فقط �صيانة روتينية قليلة ،ونتيجة لذلك
ميكن للمجتمع املحلي والفرد امل�ستفيد احلفاظ و�صيانة هذه اخلدمات التي تقلل بدورها تكلفة
القيام مب�شاريع �أخرى معهم يف امل�ستقبل ،وقد بدا هذا جلي ًا يف عام  2011من خالل عدد
من اجلمعيات واجلماعات التي مت ا�ستهدافها.
1111ح�صلت معظم اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات امل�ستفيدة من خدمات بناء القدرات على جمموعة
متطورة من الأدلة الإدارية والت�شغيلية  ،وعلى دعم لتعزيز م�صادرها املحلية الأمر الذي �أدى
�إىل حت�سن النمو واال�ستدامة واال�ستقالل لهذه اجلمعيات.
1212معظم املرافق املمولة ل�صالح املجموعات امل�ستهدفة ال تتطلب م�رصوفات متابعة مهمة� ،إذ �أنها
حتتاج فقط �إىل م�رصوفات �صيانة خفيفة ،حيث ميكن للم�ستفيدين القيام بال�صيانة ب�أنف�سهم.

 :7.7حمايـة البيئـة
وا�صلت الإغاثة الزراعية تنفيذ �أن�شطة �صديقة للبيئة يف العام  ،2011وقد كان ملجمل الأن�شطة
املنجزة ت�أثري �إيجابي على البيئة ،وكان هذا جلي ًا من خالل:
1 .1لقد �رشعت الإغاثة الزراعية بتنفيذ م�رشوع �صحي على نطاق قريتني ،وقد كان لها الأثر
الإيجابي التايل على البيئة:
–�سيتم �إيقاف عملية التخل�ص من املياه العادمة اخلام يف الوديان والأرا�ضي الزراعية �إما عن
طريق جتميع �أو معاجلة املياه العادمة �أو ب�سبب معاجلة املياه الرمادية على امل�ستوى املنزيل.
�أما بالن�سبة للمياه ال�سوداء يف املنازل التي لن يتم ربطها يف خطوط املجاري� ،سيتم �إفراغها
ومعاجلتها يف من�ش�آت مركزية ملعاجلة املياه العادمة.
–�سيتم التخل�ص من التلوث املتوقع للمياه اجلوفية واملياه التي مت جتميعها من الأمطار (�سيتم
�إيقاف ر�شح املياه العادمة من احلفر االمت�صا�صية).
جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )
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–زيادة امل�ساحات اخل�رضاء ،حيث �ست�ساعد م�صادر املياه الإ�ضافية املتاحة خالل امل�رشوع يف
زيادة م�ساحات الأر�ض امل�ستغلة �أو �ستزيد من جناح الب�ساتني املفلوحة الأمر الذي �سيزيد يف
املح�صلة امل�ساحة اخل�رضاء والأثر الإيجابي على البيئة.
2 .2وا�صلت الإغاثة الزراعة تنفيذ م�رشوع (جلوبال جاب) ذو الأثر الإيجابي الهام على البيئة
من خالل ت�شجيع املمار�سات ال�صديقة للبيئة التي ت�ضمن ا�ستخدام ر�شيد للمبيدات واملواد
الكيميائية يف الزراعة ،مما �سي�ضمن �إنتاج �صحي و�آمن.
3 .3تقليل الفاقد من املياه عن طريق �إعادة ت�أهيل �شبكات الري اجلماعية الرا�شحة.
4 .4ت�شجيع ا�ستخدام تقنيات �صديقة للبيئة ،كجمع مياه الأمطار يف �آبار وبرك و�إعادة ا�ستخدام
مياه ال�رصف ال�صحي املعاجلة على م�ستوى املنزل لري احلدائق املنزلية .كما يوجد للمياه
التي يتم جمعها من �أعلى �أ�سقف البيوت البال�ستيكية �أهمية �إ�ضافية :تتمثل يف تلبية احتياجات
املزارعني من املياه و�إعطاءهم حرية وفر�ص �أف�ضل من �أجل �إدارة مياه الري ،الأمر الذي
�سي�ؤدي بدوره �إىل التقليل من ا�ستخدام املبيدات واملواد الكيميائية� .إ�ضافة �إىل ذلك� ،سينتفع
املزارعون امل�ستفيدون من الربك الأ�سمنتية من تطبيق جدولة مواعيد مياه الري من خالل
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ا�ستخدام جهاز قيا�س التوتر ال�سطحي ،الذي �سيحمي ويقلل من ال�ضغط على م�صادر املياه
املتوفرة املحدودة.
 5 .5مت تزويد كافة الدفيئات بالقنوات (مزاريب) لنقل املياه من �أ�سطح الدفيئات �إىل بركة جتميع
املياه  ،مما يقلل انت�شار الع�شب حول الدفيئات كما يقلل الطحالب داخلها� .إن القيام بذلك
�سيقلل من معدالت ر�ش املبيدات حول وداخل الدفيئات للتخل�ص من الأع�شاب والطحالب،
والذي قد ي�ؤدي يف بع�ض احلاالت �إىل تلف وخ�سارة �أعلى يف املنتج.
�6 .6إن كافة الدفيئات امل�شيدة مغلقة بالكامل بوا�سطة �شبكات حماية مزدوجة للأبواب والنوافذ
بهدف منع هجمات احل�رشات التي حتتاج �إىل برنامج ر�ش خا�ص .وقد قامت الإغاثة الزراعية
بدعم املزارعني بتزويدهم بامل�صائد الفريومونية وال�صفراء للتقليل من تكاليف مكافحة التوتا
اب�سولوتا و غريها من احل�رشات.
7 .7عملت الإغاثة الزراعية على تغيري �سلوك املزارعني فيما يتعلق مبجموعة مالب�س الر�ش
واحل�صاد ،والتي �أ�صبح لدى كل مزارع فيها مالب�س خا�صة للر�ش واحل�صاد ل�ضمان �أمن
و�سالمة املنتج واملزارع.
8 .8عالوة على ذلك مت الأخذ بعني االعتبار املقايي�س التالية يف حالة �إن�شاء �آبار جمع املياه وخالل
التنفيذ ل�ضمان عدم �إيذاء البيئة بخدمات امل�رشوع:
�إن�شاء �آبار اجلمع بعيداً عن احلفر ال�صماء واحلفر االمت�صا�صية لتجنب تلويث مياه ال�رشب،ومراقبة ذلك من قبل الفريق امليداين .وقد كان ذلك �سبب ًا لرف�ض بناء �أي بئر جمع يف �أماكن
ال ت�ستويف ال�رشوط التقنية.
�إزالة وتنظيف املواقع من منتجات البناء وحفر �آبار اجلمع.زيادة الوعي للجماعات امل�ستهدفة باجتاه حماية املياه وم�صادر البيئة ،وي�ساعد �إجراء ور�شاتالعمل والدورات التدريبية حول حماية م�صادر املياه وجودتها للم�ستفيدين من الذكور
والإناث يف حماية البيئة.
9 .9زيادة الأرا�ضي املزروعة (الغطاء الأخ�رض) من خالل زراعة الأ�شتال ،وتعد هذه �أف�ضل �أداة
بيئية ملكافحة التغريات املناخية والتدهور يف الأرا�ضي الزراعية املرافق لهذه التغريات.
1010عززت العنا�رص املختلفة لال�ست�صالح الزراعي البيئة املحيطة يف املواقع امل�ستهدفة كمايلي:
حماية الرتبة ،حيث حال بناء اجلدران الإ�ستنادية ال�صخرية وزراعة الأ�شتال من اجنراف الرتبةيف الأرا�ضي الهام�شية املنحدرة ،كما زادت من قدرة الأرا�ضي امل�ست�صلحة على تخزين
املياه.
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زراعة الأ�صناف املالئمة من الأ�شتال لتتالءم مع الأو�ضاع املناخية ومع مهارات وخرباتاملزارعني يف هذه املواقع.
تعزيز الزراعة الآمنة وحماية املوارد الطبيعية نتيجة للدورات التدريبية التي ركزت على الزراعةالآمنة ،والإدارة املتكاملة للآفات ،والزراعة الع�ضوية ،و�إدارة موارد املياه والري.

الفصل الثامن
الشـراكات والتحـالفات

لعبت الإغاثة الزراعية دورها هام ًا وجوهري ًا يف ت�شكيل العديد من التحالفات واالحتادات� .إن هذا الدور
الريادي ،من قبل الإغاثة باعتبارها م�ؤ�س�سة تنموية ذات عالقات قوية مع طبقة ال�شعب ،مكن اجلمعية
من الدخول يف حتالفات و�رشاكات �إ�سرتاتيجية طويلة الأمد ذات �أجندة وطنية وتنموية ،وتبني هذه
الأجندة ك�إ�سرتاتيجية لتعزيز الو�ضع الفل�سطيني ب�أبعاده املختلفة (ال�سيا�سية ،االقت�صادية ،االجتماعية،
والتنمية امل�ؤ�س�سية) .لقد عملت الإغاثة الزراعية ب�شكل ن�شط على تطوير التحالفات وال�رشاكات مع
امل�ؤ�س�سات احلكومية منها وغري احلكومية وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص.

 :1.8ال�شـراكات مع املنظمات غري احلكومية
1 .1لقد قادت الإغاثة الزراعية بنجاح عدد من االحتادات والتحالفات التنموية� ،إ�شتملت على
عدد من املنظمات املحلية غري احلكومية العاملة يف جمال التنمية الريفية يف �إطار  3برامج
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة( .عملت على حت�سني م�ستوى املعي�شة يف الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة -ال�ضفة الغربية ،واالنعا�ش املبكر -يف غزة ،و(جلوبال غاب) – يف ال�ضفة الغربية
وغزة) ،حيث كانت وزارة الزراعة ع�ضواً يف اثنان من هذه الربامج ،الأمر الذي خلق
منوذج ًا تنموي ًا �شمل املجتمع املدين والهيئات احلكومية العاملة �سوي ًا لتقدمي خدمات �أف�ضل
للمزارعني ال�صغار .وتعترب الزيادة يف عدد املنظمات املن�ضمة �إىل هذه التحالفات هذا العام
�إحدى امل�ؤ�رشات على النجاح.
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2 .2لقد �شكلت الإغاثة الزراعية وبنجاح �رشاكة تنموية يف قطاع غزة يف �إطار برنامج “االنعا�ش
املبكر” �ضمت كل من منظمة النجد للتنمية و جمموعة الهيدرولوجيني الفل�سطينيني� ،إىل
جانب القيام بالتن�سيق مع امل�ؤ�س�سات املحلية العاملة يف املواقع امل�ستهدفة بغر�ض توفري الدعم
لهذه ال�رشاكة.
3 .3لقد �ضم م�رشوع “اال�ستخدام الآمن للمياه العادمة املعاجلة واملياه الرمادية وحت�سني نوعية
الزراعة املنتجة يف غزة” �رشاكات حقيقية مع اجلامعات الفل�سطينية ،واملركز الوطني
للبحوث الزراعية و�سلطة املياه الفل�سطينية.
4 .4لعبت الإغاثة الزراعية دوراً جوهري ًا يف ت�شكيل ائتالف مع العديد من اجلمعيات التعاونية
يف قطاع غزة يف �إطار برنامج “املحا�صيل النقدية و اجللوبال جاب” ،حيث و�صل عدد
امل�ؤ�س�سات ال�رشيكة  5جمعيات تعاونية.
5 .5جنحت الإغاثة الزراعية يف عام  2011يف ت�شكيل وقيادة ائتالف وطني ودويل متعدد
الأطراف لتنفيذ م�رشوع املياه العادمة يف قرى عنزة وبيت دجن (حيث �ضم االحتاد جامعة
بريزيت و�إيكو�سان النم�سا) ،وا�ستمرت يف لعب دور ن�شط وفاعل يف تطوير منوذج على
امل�ستوى الإقليمي من خالل برنامج م�صمم لتنظيم املزارعني عن طريق ت�شكيل جمعيات
م�ستخدمي املياه وبال�رشاكة مع امل�ؤ�س�سة الأردنية “جهود للتنمية املجتمعية والريفية” وامل�ؤ�س�سة
الإ�سبانية للرتويج االجتماعي الثقايف “� ،”FPSCإذ �أن ذلك �سي�ساعد الحق ًا يف توفري
الكميات ال�رضورية من املياه للفل�سطينيني رغم الظروف ال�سائدة من الندرة و �شح م�صادر
املياه املتوفرة ب�شكل عام.
6 .6متكنت الإغاثة الزراعية من تو�سيع قاعدة التمويل لتحالف برنامج التمكني االقت�صادي املمول
من قبل البنك الإ�سالمي ،كما قامت بزيادة املخ�ص�صات التي مت توجيهها �إىل جمعية تنمية
املر�أة الريفية وجمعية تنمية ال�شباب .وقد �أدى التميز يف الأداء �إىل تو�سيع الربنامج والرتكيز
على قطاع غزة ال�ستهداف العائالت الفقرية.
7 .7ا�ستمرت الإغاثة الزراعية يف حتالفاتها مع م�ؤ�س�سات ( )SCSوم�ؤ�س�سات (Over
 ،)Seasكما قامت بالتوقيع على مذكرة تفاهم طويلة الأجل مع م�ؤ�س�سة كري الدولية،
وجمعية التعاون والت�ضامن ( ،)ACSو( )CERAIو�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان
( )UNFPAمن �أجل خدمة الق�ضايا امل�شرتكة.
8 .8احتفظت الإغاثة الزراعية بع�ضويتها يف ال�شبكات القطاعية والعامة ويف املجال�س املتخ�ص�صة،
وذلك بغر�ض تبادل اخلربة وتقدمي امل�ساعدة للآخرين يف برامج بناء اال�ستدامة ذات الت�أثري على
جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )
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املجتمع الريفي وعلى امل�ستوى املحلى.
9 .9لعبت الإغاثة الزراعية دوراً ن�شط ًا يف �شبكات التمويل متناهي ال�صغر على ال�صعيدين املحلي
والإقليمي ،وبالتحديد يف توفري بيئة قانونية لهذا القطاع ويف تبادل املعرفة واخلربة .وقد مت
ذلك نظراً لكون قطاع التمويل متناهي ال�صغر و قطاع الأعمال ال�صغرية يعد قطاع ًا حديث ًا على
امل�ستوى الوطني ،وهو يتطلب م�ساهمة من قبل �أ�صحاب امل�صلحة ل�ضمان امل�ساهمة الفاعلة
من قبل قطاع التمويل يف عملية التطوير والتنمية.
�1010ساهمت الإغاثة الزراعية ب�شكل فاعل يف ال�شبكات البيئية وال�شبكات ال�شبابية لأهمية �أثر هذه
ال�رشيحة يف نه�ضة املجتمع الفل�سطيني يف كافة اجتاهاته مع الرتكيز على التعليم والق�ضايا
البيئية.

 :2.8ال�رشاكات مع امل�ؤ�س�سات احلكومية وامل�ؤ�س�سات �شبه احلكومية
جنحت الإغاثة الزراعية خالل العام  2011يف احلفاظ على عالقات مميزة مع امل�ؤ�س�سات احلكومية
العاملة يف جماالت ذات �صلة بتطوير املناطق الريفية وقطاع الزراعة .كما �أنها طورت عالقات
مثمرة مع وزارة الزراعة ،و�سلطة املياه الفل�سطينية ،و�سلطة النقد الفل�سطينية ،و�سلطة جودة
البيئة ووحدة مقاومة اجلدار واال�ستيطان يف جمل�س الوزراء ،ودائرة التعاون يف وزارة العمل،
وجمل�س الزيت ،وجمل�س العنب والفواكه .ويغطي هذا التعاون املجاالت الرئي�سية التالية :
1 .1ال�ضغط واملنا�رصة ،حيث لعبت الإغاثة الزراعية مع �شبكة املنظمات الأهلية �أدواراً هامة �أثناء
تطوير قوانني متعددة و�إعداد خطط �إ�سرتاتيجية للوزارات والوكاالت املذكورة �آنف ًا.
2 .2التنفيذ امل�شرتك للمبادرات والتدخالت الهادفة �إىل تقدمي خدمات �أف�ضل للم�ستفيدين يف هذه
القطاعات وتو�ضيح الإجراءات وال�سيا�سات.
ويعترب تعاون الإغاثة الزراعية مع املنظمات �شبه احلكومية (وب�شكل رئي�سي مع البلديات واملجال�س
القروية املحلية) مثا ًال �آخر على ال�رشاكة� .إذ �أن التعاون مع هذه البلديات واملجال�س كان ال�ضمان
لنجاح العديد من امل�شاريع التي تقدم خدمات �شاملة يف هذه املجتمعات (ال�رصف ال�صحي والطرق
الزراعية) حيث متثل هذه املجال�س الدعامة لغالب �إن مل يكن جلميع اللجان املحلية التي ت�شكلها
الإغاثة الزراعية �أثناء تنفيذ �أن�شطتها يف تلك املواقع ،وتعد هذه اللجان النظري املحلي يف كل عملية
تدخل.
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 :3.8عالقات مع م�ؤ�س�سات منبثقة عن الإغاثة الزراعية
�رشكة ريف خلدمات التمويل ال�صغري :يف نهاية مرحلة العمل الأوىل مع احلكومة الهولندية،
متكنت الإغاثة الزراعية من حتديد وتقدمي متويل لل�رشكات لتعزيز حمفظة قرو�ضها وا�ستدامتها
الت�شغيلية .ووا�صلت ريف لعب دور هام ك�رشيك يف تنفيذ م�شاريع حمددة مثل املحا�صيل
النقدية حيث تقوم بتويل �أدوار ال ميكن للإغاثة الزراعية توليها.
احتاد التوفري والت�سليف :وا�صلت الإغاثة الزراعية دعم جهود الإحتاد عن طريق متويلها
للأن�شطة والرواتب بهدف تقوية وجودها يف �أوا�سط العاملني يف جمال الإقرا�ض.
�رشكة الريف لال�ستثمار والت�سويق الزراعي :ا�ستمرت ال�رشاكة مع �رشكة الريف من خالل
تواجد وح�ضور �أع�ضاء جمل�س الأمناء الذين مت تعيينه من قبل الإغاثة الزراعية ،ووا�صلت
�رشكة الريف لعب دور جوهري كمقدم للخدمات للمزارعني على نطاق �صغري ومتو�سط
وللجمعيات الن�سوية العاملة يف جمال ت�سويق عدد من املنتجات الغذائية والزراعية امل�صنعة
(مثل زيت الزيتون ،التمور ،واملفتول).
جمعية تنمية املر�أة الريفية :ترتكز ال�رشاكة بني الإغاثة الزراعية وجمعية تنمية املر�أة الريفية على
عدد من احلقول املتمثلة يف:
–التقدم من �أجل تنفيذ م�شاريع م�شرتكة،
–جهود الدعم واملنا�رصة امل�شرتكة لق�ضايا املر�أة،
–متثل النوادي الن�سوية التي يتم �إدارتها من قبل جمعية تنمية املر�أة الريفية ف�ضاءات لتنفيذ العديد
من م�ساقات التدريب من �أجل امل�ستفيدين اخلا�صني بالإغاثة الزراعية� ،إذ �أن ممثليها عبارة عن
�أ�صحاب م�صلحة ن�شطاء يف كافة اللجان املحلية امل�شكلة من قبل الإغاثة الزراعية يف املواقع
امل�ستهدفة.
جمعية تنمية ال�شباب :توا�صل الإغاثة الزراعية التن�سيق مع جمعية تنمية ال�شباب من خالل
وجودها يف حتالف م�رشوع ديب ( � .)Deep Projectإ�ضافة �إىل ذلك ،تقوم الإغاثة
الزراعية بتزويد جمعية تنمية ال�شباب بامل�ساعدة ال�رضورية خا�صة يف امل�شاريع التي يتم تنفيذها
يف قطاع غزة.
جمعية املهند�سني الزراعيني العرب :خالل العام  ،2011مثلت جمعية املهند�سني الزراعيني
العرب �رشاكة مميزة يف العديد من امل�شاريع خالل الفرتة ال�سابقة ،مبا يف ذلك:
–م�رشوع “جودة زيت الزيتون” ،املمول من �سوي�رسا ،والذي مت نقله بالكامل �إىل جمعية
املهند�سني الزراعيني العرب.
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–�ضم جمعية املهند�سني الزراعيني العرب يف م�رشوع “تطوير التناف�سية لزيت الزيتون” والذي
انتهى مع �أواخر عام .2010
–م�رشوع “ت�صدير املحا�صيل” املمول من قبل املمثلية الهولندية ،مبوازنة تزيد على $ 800,000
منها  $ 600,000للإر�شاد.

 :4.8العالقات مع اجلامعات وامل�ؤ�س�سات الأكادميية

لقد غطت �رشاكة الإغاثة الزراعية مع اجلامعات املحلية وامل�ؤ�س�سات الأكادميية العديد من احلقول
يف العام  .2011وقد تنوعت هذه احلقول بني التنمية امل�شرتكة للربامج الأكادميية و ال�رشاكة يف
تنفيذ م�شاريع تنموية م�شرتكة �أو ا�ستقبال خدمات من معاهد جامعية متخ�ص�صة .وميكننا من بني
هذه امل�ؤ�س�سات ذكر مايلي:
1 .1جامعة القد�س� -أبو ديـ�س -حيث وا�صلنا ال�رشاكة املتعلقة بامل�س�ؤولية امل�شرتكة حول برنامج
الدرا�سات العليا يف التنمية الريفية امل�ستدامة.
2 .2جامعة الأزهر يف غزة-من خالل برنامج تدريب عملي لطالب كلية الزراعة ،و من خالل
تقدمي برنامج التدريب العملي لطالب كلية البحوث الزراعية والرتبة واملياه.
3 .3اجلامعة الإ�سالمية  -من خالل معاينة املواد التي مت توريدها يف املختربات ،مثل �شبكات الري
واملخ�صبات الع�ضوية ،ودعوة اجلامعات �أي�ض ًا حل�ضور ور�شات عمل وفعاليات يتم تنفيذها
من قبل الإغاثة الزراعية.
4 .4جامعة بريزيت  -من خالل معهد املياه ب�صفتها ع�ضواً يف االئتالف املنفذ مل�رشوع �إعادة
ا�ستخدام املياه العامة وب�صفتها مزود للخدمات لإجراء التحاليل ال�رضورية يف خمترباتها.
5 .5جامعة القد�س املفتوحة  -من خالل تواجدنا يف جلنة ت�سيري برنامج درجة البكالوريو�س مع
الرتكيز على التطبيقات العملية.

 :5.8القطاع اخلا�ص

ويف العام  ،2011وا�صلت الإغاثة الزراعية التعاون مع القطاع اخلا�ص يف العديد من املبادرات:
1 .1احتاد ال�صناعات الغذائية ،جمعية رجال الأعمال ،وجمل�س ال�شاحنني.
2 .2مركز ترويج التجارة الفل�سطينية وبرنامج �إنتاجنا.
3 .3الدخول يف �رشاكات من �أجل ت�صميم وتنفيذ العديد من امل�شاريع التنموية التي تركز على
تعزيز فر�ص الت�سويق الزراعي للمنتجات الفل�سطينية.
�4 .4رشكة حدائق فل�سطني.
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�5 .5رشكة حلول ال�ست�شارات التنمية.
6 .6مركز ترويج من �أجل التجارة الفل�سطينية.

الفصل التاسع
المالحق

 :1.9قائمة بامل�شاريع اجلارية التي حققتها الإغاثة الزراعية يف العام 2011
 #ا�سم امل�رشوع

جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )

املانح

تاريخ البدء تاريخ االنتهاء

العملة

املبلغ

Euro

2,000,000

Euro

510,000

30/9/2011 1/10/2008

504,301

1/3/2009

30/6/2011

31/12/2011 1/1/2009

1

نحو تقليل الفقر من خالل حكومة لك�سمبورغ
التقنيات البيئية

2

تاهيل الأرا�ضي املزروعة
بالعنب يف قطاع غزه

EED

3

فل�سطني خ�رضاء ومثمرة

جمعية ال�صداقة
الدمناركية الفل�سطينية

Euro

4

ادارة نظام املعلومات
يف الري

وزارة الزراعة
االمريكية

$

117,000

5

تطوير قدرات املزارعني
االنتاجية للمحا�صيل
الت�صديرية

مكتب املمثلية
الهولندية – رام الله

$

6,605,882

6

برنامج حت�سني م�ستوى
املعي�شة يف االرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة (ال�ضفة
الغربية)  /الربنامج

مكتب املمثلية
الهولندية – رام الله

$

30/9/2012 1/10/2009 10,827,620

1/9/2008

1/7/2009

31/8/2012

30/6/2012
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املانح

العملة

املبلغ

تاريخ البدء تاريخ االنتهاء

 #ا�سم امل�رشوع

7

اعادة ا�ستخدام املياة
املعاجلة يف ري احلدائق
املنزلية يف ال�ضفة والقطاع

Cerai

Euro

312,000

30/9/2011 1/10/2009

8

حماية حيوانات العمل يف
حمافظات �شمال ال�ضفة
الغربية

The Brooke

Euro

177,589

1/4/2010

31/3/2011

 18قرى بيت دجن وعنزه
تنتج املزيد من الطعام من
خالل اال�ستخدام االمن
للمياه املعاجلة يف الزراعة

االحتاد االوروبي

9

مقدمة يف انظمة الري
للحدائق املنزلية يف املناطق
الريفية /طولكرم

Cerai

Euro

70,138

14/2/2011 15/2/2010

 10تطوير قطاع املحا�صيل
الت�صديرية يف قطاع غزه

مكتب املمثلية
الهولندية – رام الله

$

2,661,725

1/7/2010

30/6/2011

 11اال�ستجابة الحتياجات
االنعا�ش املبكر وتعزيز
�سبل املعي�شة ملزارعي
قطاع غزه

مكتب املمثلية
الهولندية – رام الله

$

5,721,297

1/6/2010

31/5/2012

 12اال�ستخدام االمن للمياه
املعاجلة والرمادية وتطوير
جودة االنتاج الزراعي يف
قطاع غزه

ICARDA

$

120,000

1/8/2010

31/7/2011

 13زيادة فر�ص الت�سويق
النتاج املزارعني ال�صغار
من اجل حماية �سبل
املعي�شة يف قطاع غزه

Care
International

$

69,086

1/7/2010

31/3/2011

 14زراعة ا�شتال مثمرة يف
حمافظة بيت حلم

حملة زيت الزيتون
الفل�سطيني � /سوي�رسا

Euro

63,000

1/8/2010

31/1/2011

 15تطوير ادارة م�صادر املياه
يف الزراعة لتح�سني
االمن الغذائي يف املناطق
الفل�سطينية واالردن

FPSC

Euro

2,327,933

15/6/2014 16/6/2010

 16حماية �سبل املعي�شة يف
املنطقة العازلة يف قطاع
غزه

C.A

$

171,620

30/11/2011 1/10/2010

وكالة التطوير
النم�ساوي

Euro

235,023

30/6/2013

 17منوذج ادارة املياه املتكامل

جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )

Euro

2,998,387

31/12/2013 1/1/2011

 19تقوية القطاع الزراعي
من خالل التدريب على
ا�ستخدام التقنيات احلديثة

CCP

$

319,046

1/3/2011

29/2/2012

 20تطوير �شبكة امل�ؤ�س�سات
من خالل دعم التعاونيات
يف �شمال ال�ضفة الغربية

Cerai

$

264,691

1/3/2011

28/2/2013

 21فرز النفايات ال�صلبة
وت�صنيع ال�سماد الع�ضوي
يف قرية اجللمة

NEXUS

Euro

37,833

1/6/2011

31/5/2012

 22زيادة فر�ص الت�سويق
النتاج املزارعني ال�صغار
من اجل حماية �سبل
املعي�شة يف قطاع غزه
 23تطوير ارا�ضي زراعية يف
حمافظة القد�س

1/7/2010

املانح

العملة

املبلغ

تاريخ البدء تاريخ االنتهاء

Care
International

$

40,000

1/5/2010

31/7/2011

UNDP

$

197,081

1/7/2011

30/6/2012

 24حماية وحت�سني انتاج
الغذاء يف االرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة

Care
International

$

88,768

1/8/2011

30/4/2012

 25حماية امل�ساواة بني
اجلن�سني

UNFPA

$

45,853

31/12/2011 1/2/2011

 26الرثوة احليوانية تلعب
دورا مهما يف تطوير
الو�ضع االقت�صادي يف
حمافظة اخلليل

مركز تطوير
امل�ؤ�س�سات االهلية

$

416,732

1/9/2011

28/2/2013

 27تدخالت يف مناطق
التطوير يف قطاع غزه

Kinder USA

$

115,025

1/8/2011

31/7/2012

 28تعزيز �صمود املواطنني يف
فل�سطني

C.A

Pound

93,700

31/12/2013 1/6/2011

 29تاهيل وتطوير املحا�صيل
الت�صديرية يف قطاع غزه

مكتب املمثلية
الهولندية – رام الله

$

2,062,628

1/6/2011

31/5/2012

 42تطوير ارا�ضي زراعية يف
حمافظة �سلفيت

جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )

 :2.9ملخ�ص �إجنازات ال�سنوات الأربعة ()2011-2008
الهدف
اال�سرتاتيجي
ما مت �إجنازه يف العام 2008

ما مت �إجنازه يف العام 2009

ما مت �إجنازه يف العام 2010

_ �إن�شاء ( )111من �آبار جتميع مياه
الأمطار
_ تركيب �سياج على م�ساحة ()83
هكتار
_ زراعة ( )22.9هكتار من
الأرا�ضي الزراعية بالبذور املختلفة

_ بناء ()28,868م 2من اجلدران
اال�ستنادية

_ �إن�شاء ( )248من �آبار جتميع مياه
الأمطار
_ تركيب �سياج على م�ساحة
( )454.2هكتار
_ زراعة ( )180هكتار من
الأرا�ضي الزراعية بالبذور املختلفة

_ بناء ()97,828م 2من اجلدران
اال�ستنادية

_ ت�سوية �أرا�ضي مب�ساحة ( )241هكتار _ ت�سوية �أرا�ضي مب�ساحة ()554.1
هكتار

 .1مت �إجراء ا�ست�صالح �شامل للأرا�ضي  .1مت �إجراء ا�ست�صالح �شامل للأرا�ضي .1مت �إجراء ا�ست�صالح �شامل للأرا�ضي
مب�ساحة ( )241هكتار تعود ملكيتها �إىل مب�ساحة ( )554.1هكتار تعود ملكيتها
مب�ساحة ( )218.2هكتار تعود
ملكيتها �إىل  394مزارع ،وي�شمل هذا 692عائلة ،وي�شتمل هذا الإ�ست�صالح �إىل  1,714عائلة ،وي�شتمل هذا
الإ�ست�صالح على:
على:
الإ�ست�صالح على :
_ ت�سوية �أرا�ضي مب�ساحة ()217
هكتار
_ بناء ()54,537م 2من اجلدران
اال�ستنادية
_ �إن�شاء ( )166من �آبار جتميع مياه
الأمطار
_ تركيب �سياج على م�ساحة
( )81.6هكتار
_ زراعة ( )47.5هكتار من
الأرا�ضي الزراعية بالبذور املختلفة
_ زراعة (� )80,000شتلة

_ زراعة (� )75,583شتلة

_ زراعة (� )198,132شتلة

�إجمايل
1,348.4
هكتار

ما مت �إجنازه يف العام 2011
.1مت �إجراء ا�ست�صالح �شامل للأرا�ضي
مب�ساحة ( )335.1هكتار تعود ملكيتها
�إىل  1,249عائلة ،وي�شتمل هذا
الإ�ست�صالح على:
_ ت�سوية �أرا�ضي مب�ساحة ()335.1
هكتار

 .2مت �شق واعادة ت�أهيل ( )44كم
 .2مت �شق واعادة ت�أهيل ( )51كم من  .2مت �شق واعادة ت�أهيل ( )101كم  .2مت �شق واعادة ت�أهيل ()97.5
من الطرق الزراعية التي تخدم 1,384
الطرق الزراعية التي تخدم  1,270من الطرق الزراعية التي تخدم  2,490كم من الطرق الزراعية التي تخدم
 1,787.5هكتار من االرا�ضي (ل�صالح هكتار من االرا�ضي (ل�صالح 4,000
هكتار من االرا�ضي (ل�صالح 4,890
هكتار من االرا�ضي
مزارع)
 4,000مزارع)
مزارع)

1,348.9
هكتار

IFAD
$
229,545
1/1/2011
31/3/2012

_ بناء ()58,468م 2من اجلدران
اال�ستنادية

 41حملة املليون �شجرة
العربية حلماية الطبيعة
$
61,650
1/1/2011
30/4/2011

239,701
2
م

 40تاهيل ارا�ضي زراعية
�رشق قطاع غزه
CCFD
Euro
15,000
1/4/2011
30/6/2011

_ �إن�شاء ( )175من �آبار جتميع مياه
الأمطار

 39ال�ضغط واملنا�رصة لدعم
القطاع الزراعي
فل�سطني 33
Euro
10,000
31/12/2011 1/6/2011

 700بئر

 38ا�ستخدام احلديقة املنزلية
النتاج الغذاء على
م�ستوى املنزل
ACS
Euro
100,000
31/12/2011 1/5/2011

_ تركيب �سياج على م�ساحة
( )211.9هكتار

Grassroots
$
28,000
1/8/2010
31/7/2011

830.7
هكتار

 36درو�س تقوية للمرحلة
االبتدائية
Kinder USA
$
4,690
31/5/2011 1/12/2010

_ زراعة ( )91.5هكتار من
الأرا�ضي الزراعية بالبذور املختلفة

 35نحو التدخل امل�ستدام
ملكافحة الفقر
UNDP
$
1,110,200
31/12/2011 1/4/2011

341.9
هكتار

 34التخطيط للقطاع الزراعي
يف قطاع غزه
التعاون ال�سوي�رسي
$
25,000
29/2/2012 1/11/2011

_ زراعة (� )260,942شتلة

 33حملة املليون �شجرة
العربية حلماية الطبيعة
$
200,000
30/4/2012 1/11/2011

614,657
�شتلة

 32تطوير وحت�سني
اال�ستخدام االمن للمياة
املعاجلة امل�ستخدمة للزراعة
يف قطاع غزه
ICARDA
$
104,500
30/9/2012 1/10/2011

النتيجة املتوقعة

 37زراعة ح�رضية

 31زراعة ح�رضية
Grassroots
$
40,000
1/8/2011
31/7/2012

النتيجة  :1حت�سني
القدرة على النفاذ
للم�صادر الطبيعية
(الأر�ض واملياه)
وحمايتها

 30تطوير قطاع النخيل يف
اريحا ووادي االردن
Social
Development
)Fund (FSD
NIS
400,000
30/4/2013 1/11/2011

تعزيز الدور
االقت�صادي
للقطاع الزراعي
من خالل
امل�ساهمة يف
حتقيق الأمن
الغذائي والزراعة
امل�ستدامة

 #ا�سم امل�رشوع
املانح
العملة
املبلغ
تاريخ البدء تاريخ االنتهاء
 293.5كم
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جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )

الهدف
اال�سرتاتيجي

الهدف
اال�سرتاتيجي

النتيجة املتوقعة

النتيجة املتوقعة

ما مت �إجنازه يف العام 2008

ما مت �إجنازه يف العام 2009

ما مت �إجنازه يف العام 2011

ما مت �إجنازه يف العام 2010

�إجمايل

 193بركة

� .3إن�شاء ( )35بركة؛  21منها برك
�إ�سمنتية و 14خزان معدين ،ليتم
ا�ستخدامها جلمع مياه الأمطار من �أعلى
�أ�سطح بيوت دفيئة ممتدة على م�ساحة
( )11.2هكتار لأرا�ضي تعود ملكيتها
لـ  94مزارع

� .3إن�شاء ( )38بركة؛  14منها برك
�إ�سمنتية و 24خزان معدين ،ليتم
ا�ستخدامها جلمع مياه الأمطار من �أعلى
�أ�سطح بيوت دفيئة ممتدة على م�ساحة
( )12.2هكتار و 95.5هكتار للزراعة
املروية حتت ال�شم�س

� .3إن�شاء ( )67بركة؛  65منها
� .3إن�شاء ( )53بركة؛  51منها
برك �إ�سمنتية و 2خزان معدين ،ليتم
برك �إ�سمنتية و 2خزان معدين ،ليتم
ا�ستخدامها جلمع مياه الأمطار من �أعلى ا�ستخدامها جلمع مياه الأمطار من �أعلى
�أ�سطح بيوت دفيئة ممتدة على م�ساحة
�أ�سطح بيوت دفيئة ممتدة على م�ساحة
( )13.2هكتار لأرا�ضي تعود ملكيتها لـ ( )28.85هكتار و 11.35للزراعة
املروية حتت ال�شم�س
 132مزارع

1,813
عائلة

 .4مت تطوير حدائق منزلية ل�صالح 48
 .4مت تطوير حدائق منزلية ل�صالح
 .4مت تطوير ( )215حديقة منزلية تعود  .4مت تطوير حدائق منزلية ل�صالح
�إمر�أة عن طريق بناء �آبار لتجميع مياه
لعائالت ،من خالل بناء �آبار لتجميع مياه � 1,027إمر�أة عن طريق بناء �آبار لتجميع � 523إمر�أة عن طريق بناء �آبار لتجميع
مياه االمطار وزراعة البذور والأ�شتال .االمطار وزراعة البذور والأ�شتال
مياه الأمطار وزراعة البذور والأ�شتال
االمطار وزراعة البذور والأ�شتال
ويف قطاع غزة مت تطوير حدائق منزلية
خمتلفة �إذ مت الرتكيز على تربية املجرتات
والدواجن

ما مت �إجنازه يف العام 2010

 .6مت �إن�شاء  28حمطات ملعاجلة املياه
العادمة

ما مت �إجنازه يف العام 2011

 3كم من
الأنابيب من
�أجل مياه
ال�رشب

�إجمايل
 .8تركيب �شبكات ري بالتنقيط
لأرا�ضي تبلغ م�ساحتها  239.3هكتار
� .9إعادة ت�أهيل وبناء  15م�شتل
 .10بناء  7حمطات ملعاجلة املياه العادمة
اجلماعية يف املطاحن

 .8تركيب �شبكات ري بالتنقيط
لأرا�ضي تبلغ م�ساحتها 222.2هكتار

 15م�شتل
 7حمطات

461.5
هكتار

 .6مت �إن�شاء  37حمطات ملعاجلة املياه
العادمة

 272كم

� .7إن�شاء �شبكة ملياه ال�رشب مب�ساحة
3كم يف حمطات تل وحمطات ال�ضخ
واخلزانات العامة ب�سعة  500م 2ل�صالح
 830عائلة

ما مت �إجنازه يف العام 2009

 65وحدة

 .5مت تركيب ( 61كم) من �شبكات  .5مت تركيب ( 50.5كم) من �شبكات  .5مت تركيب ( 110كم) من �شبكات
 .5مت تركيب ( 50.5كم) من
لأغرا�ض الري اجلماعية لأغرا�ض تو�سيع م�ساحات الري اجلماعية لأغرا�ض تو�سيع امل�ساحات الري اجلماعية لأغرا�ض تو�سيع امل�ساحات
�شبكات الري اجلماعية
تو�سيع م�ساحات الأرا�ضي املروية لت�صبح الأرا�ضي املروية مبقدار  8,200هكتار الأرا�ضي املروية بالتنقيط مبقدار  4,141الأرا�ضي املروية بالتنقيط مبقدار 380
هكتار وخف�ض فاقد املياه من ال�شبكات هكتار وخف�ض فاقد املياه من ال�شبكات
 45هكتار وللتقليل من فاقد املياه املتكبد وللتقليل من فاقد املياه املتكبد نتيجة
ل�شبكات املت�أكل لأرا�ضي مملوكة من قبل املت�آكلة واململوكة من قبل  916مزارع املت�آكلة واململوكة من قبل 1,556
نتيجة لل�شبكات املت�آكلة
مزارع
 3,077مزارع

ما مت �إجنازه يف العام 2008

 .11توزيع � 7أطنان من البذور ال�صاحلة
للزراعة و 450الف �شتلة

� .12إعادة ت�أهيل و�إن�شاء  101بيت
ديفء يف قطاع غزة
 .13بناء  24بئر جتميع زراعي يف
حقول الزيتون

� .12إعادة ت�أهيل و�إن�شاء  158بيت
ديفء يف قطاع غزة
 .13بناء  90بئر جتميع زراعي يف
حقول الزيتون

� 7أطنان
من البذور
450,000
�شتلة
 259بيت
دفيئ
 114بئر

 8كم

170
متدرب

 .14بناء خطوط �رصف �صحي على
طول  8كم (الأعمال والتوريدات)
ل�صالح  6,176من ال�سكان الريفيني يف
قريتني �شمال ال�ضفة الغربية
النتيجة  :2حت�سني � .1إجراء دورات تدريبية ل�صالح (� .1 )40إجراء دورات تدريبية ل�صالح (� .1 )40إجراء دورات تدريبية ل�صالح (� .1 )35إجراء دورات تدريبية ل�صالح ()55
�أداء املزاولني يف مهند�س يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
مهند�س يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
مهند�س يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
مهند�س يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
القطاع الزراعي حول القيادة ،الإت�صاالت ،الإنتاج
حول القيادة ،الإت�صاالت ،الإنتاج
حول القيادة ،الإت�صاالت ،الإنتاج
حول القيادة ،الإت�صاالت ،الإنتاج
احليواين ،تربية الأ�سماك ،الإنتاج
احليواين ،تربية الأ�سماك ،الإنتاج
احليواين ،تربية الأ�سماك ،الإنتاج
احليواين ،تربية الأ�سماك ،الإنتاج
وم�ستوى
الإر�شاد التقني النباتي ،تقنيات الري ،مهارات
النباتي ،تقنيات الري ،مهارات
النباتي ،تقنيات الري ،مهارات
النباتي ،تقنيات الري ،مهارات
احلا�سوب والإدارة املالية
احلا�سوب والإدارة املالية
احلا�سوب والإدارة املالية
احلا�سوب والإدارة املالية
والتنموي
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جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )

الهدف
اال�سرتاتيجي

الهدف
اال�سرتاتيجي

النتيجة املتوقعة

النتيجة املتوقعة

ما مت �إجنازه يف العام 2008

ما مت �إجنازه يف العام 2009

ما مت �إجنازه يف العام 2010

ما مت �إجنازه يف العام 2011
� .2إجراء دورات تدريبية  .حيث
� .2إجراء دورات تدريبية  .حيث
� .2إجراء دورات تدريبية  .حيث
� .2إجراء دورات تدريبية  .حيث
مت عقد ( )337دورة تدريبية ل�صالح
مت عقد ( )261دورة تدريبية ل�صالح
مت عقد ( )196دورة تدريبية ل�صالح
مت عقد ( )170دورة تدريبية ل�صالح
( )3,255من املزارعني،والن�ساء،
( )4,698من املزارعني،والن�ساء،
املزارعني،والن�ساء ،والأطفال تهدف ( )3,920من املزارعني،والن�ساء،
الأطفال تهدف �إىل تقدمي �رشح تف�صيلي والأطفال تهدف �إىل تقدمي �رشح تف�صيلي والأطفال تهدف �إىل تقدمي �رشح
�إىل تقدمي �رشح تف�صيلي حول مفاهيم
حول مفاهيم الزراعة الع�ضوية،املكافحة تف�صيلي حول مفاهيم الزراعة الع�ضوية،
حول مفاهيم الزراعة الع�ضوية،
الزراعة الع�ضوية ،املكافحة املتكاملة
للآفات� ،إدارة املياه ،الب�ستنة املنزلية ،املكافحة املتكاملة للآفات� ،إدارة املياه ،املتكاملة للآفات� ،إدارة املياه ،الب�ستنة املكافحة املتكاملة للآفات� ،إدارة املياه،
املنزلية ،تربية النحل ،البذور املحلية ،الب�ستنة املنزلية ،تربية النحل ،البذور
تربية النحل ،البذور املحلية ،الأ�شتال ،الب�ستنة املنزلية ،تربية النحل ،البذور
املحلية ،الأ�شتال ،معاجلة املياه العادمة
معاجلة املياه العادمة و�إعادة ا�ستخدامها ،املحلية ،الأ�شتال ،معاجلة املياه العادمة الأ�شتال ،معاجلة املياه العادمة و�إعادة
و�إعادة ا�ستخدامها ،الت�صنيع الغذائي ،ا�ستخدامها ،الت�صنيع الغذائي ،وتربية و�إعادة ا�ستخدامها ،الت�صنيع الغذائي،
الت�صنيع الغذائي ،وتربية احليوانات
وتربية احليوانات
احليوانات
وتربية احليوانات
 .3تركيب م�شاهدة حقلية :حيث مت
تركيب ( )111م�شهد بغر�ض تقدمي
�رشح تف�صيلي لإمكانيات وجود �إدارة
�أف�ضل للري وبدائل ع�ضوية

 .3تركيب م�شاهدة حقلية :حيث مت
تركيب م�شاهد حقلية ل�صالح (108
مزارع) بغر�ض تقدمي �رشح تف�صيلي
لإمكانيات وجود �إدارة �أف�ضل للري
وبدائل ع�ضوية

 .3تركيب م�شاهدة حقلية :حيث مت
تركيب م�شاهد حقلية ل�صالح (171
مزارع) بغر�ض تقدمي �رشح تف�صيلي
لإمكانيات وجود �إدارة �أف�ضل للري
وبدائل ع�ضوية

 .3تركيب م�شاهدة حقلية :حيث مت
تركيب م�شاهد حقلية ل�صالح (197
مزارع) بغر�ض تقدمي �رشح تف�صيلي
لإمكانيات وجود �إدارة �أف�ضل للري
وبدائل ع�ضوية

 .5تزويد ( )2,285مزارع بالأدوات
الزراعية الب�سيطة واملدخالت املادية من
�أجل ا�ستغالل يف الزراعة الع�ضوية

 .5تزويد ( )2,558مزارع بالأدوات
الزراعية الب�سيطة واملدخالت املادية من
�أجل ا�ستغالل يف الزراعة الع�ضوية

 .5تزويد ( )1,376مزارع بالأدوات
الزراعية الب�سيطة واملدخالت املادية من
�أجل ا�ستغالل يف الزراعة الع�ضوية

ما مت �إجنازه يف العام 2009

�.4أبحاث تطبيقية حول املزارع التجريبية�.4 :أبحاث تطبيقية حول املزارع التجريبية�.4 :أبحاث تطبيقية حول املزارع التجريبية�.4 :أبحاث تطبيقية حول املزارع التجريبية:
حيث مت �إجراء ( )6درا�سات و�أبحاث حيث مت �إجراء ( )8درا�سات و�أبحاث حيث مت �إجراء ( )2درا�سات و�أبحاث حيث مت �إجراء ( )22درا�سات و�أبحاث
تطبيقية حول التقنيات الزراعية اجلديدة تطبيقية حول التقنيات الزراعية اجلديدة تطبيقية حول التقنيات الزراعية اجلديدة تطبيقية حول التقنيات الزراعية اجلديدة
 .5تزويد ( )870مزارع بالأدوات
الزراعية الب�سيطة واملدخالت املادية من
�أجل ا�ستغالل يف الزراعة الع�ضوية

ما مت �إجنازه يف العام 2008

ما مت �إجنازه يف العام 2010

�إجمايل

 964دورة
تدريبية
14,866
مزارع

 587م�شهد
حقلي
ل�صالح
7,473
مزارع
 38درا�سة

7,089
مزارع

 .6معاينة املزارع ومنح ال�شهادات:
حيث قام طاقم موظفو الإغاثة الزراعة
املدربون مبعاينة ( )170مزرعة ومنحها
�شهادة املمار�سة الزراعية العاملية

ما مت �إجنازه يف العام 2011

 .6معاينة املزارع ومنح ال�شهادات:
 .6معاينة املزارع ومنح ال�شهادات:
 .6معاينة املزارع ومنح ال�شهادات:
حيث قام طاقم موظفو الإغاثة الزراعة
حيث قام طاقم موظفو الإغاثة الزراعة
حيث قام طاقم موظفو الإغاثة الزراعة
املدربون مبعاينة ( )330مزرعة ل�صالح املدربون مبعاينة ( )426مزرعة ل�صالح املدربون مبعاينة ( )2,096مزرعة ل�صالح
( )170مزارع ومنحها �شهادة املمار�سة ( )426مزارع ومنحها �شهادة املمار�سة ( )426مزارع ومنحها �شهادة املمار�سة
الزراعية العاملية
الزراعية العاملية
الزراعية العاملية

�إجمايل

3,022
مزرعة

 12زيارة

 .7زيارات تبادلية و�إ�ست�شارية:
_ تنظيم زيارات خارجية تبادلية:
حيث نظم ( )3زيارات تبادلية خارجية
تهدف �إىل تبادل املعرفة واخلربات بني
املهند�سيني الزراعيني

 219زيارة

 258زيارة

 .7زيارات تبادلية و�إ�ست�شارية:
 .7زيارات تبادلية و�إ�ست�شارية:
 .7زيارات تبادلية و�إ�ست�شارية:
_ تنظيم زيارات خارجية تبادلية :حيث _ تنظيم زيارات خارجية تبادلية :حيث _ تنظيم زيارات خارجية تبادلية :حيث
نظم ( )3زيارات تبادلية خارجية تهدف نظم ( )3زيارات تبادلية خارجية تهدف نظم ( )3زيارات تبادلية خارجية تهدف
�إىل تبادل املعرفة واخلربات بني املهند�سيني �إىل تبادل املعرفة واخلربات بني املهند�سيني �إىل تبادل املعرفة واخلربات بني املهند�سيني
الزراعيني
الزراعيني
الزراعيني

_ تنظيم زيارات تبادلية داخلية :حيث _ تنظيم زيارات تبادلية داخلية :حيث _ تنظيم زيارات تبادلية داخلية :حيث _ تنظيم زيارات تبادلية داخلية:
حيث نظم ( )68زيارة �أ�ستهدفت
نظم ( )125زيارة ل�صالح ( )1,875نظم ( )50زيارة ل�صالح ()1,010
نظم ( )15زيارة ل�صالح ()180
الن�ساء واملزارعني حيث قامو فيما بينهم
�إمر�أة ومزارع هدفت لتبادل اخلربات
�إمر�أة ومزارع هدفت لتبادل اخلربات
�إمر�أة ومزارع هدفت لتبادل اخلربات
و�أف�ضل املمار�سات على امل�ستوى الوطني و�أف�ضل املمار�سات على امل�ستوى الوطني و�أف�ضل املمار�سات على امل�ستوى الوطني بتبادل اخلربات و�أف�ضل املمار�سات على
امل�ستوى الوطني

_ الزيارات الإ�ست�شارية .حيث مت �إجراء _ الزيارات الإ�ست�شارية .حيث مت �إجراء _ الزيارات الإ�ست�شارية .حيث مت �إجراء
( )15زيارة داخلية للمزارعني والن�ساء ( )90زيارة داخلية للمزارعني والن�ساء ( )114زيارة داخلية للمزارعني والن�ساء
وال�شباب تهدف �إىل تغطية املجاالت
وال�شباب تهدف �إىل تغطية املجاالت
وال�شباب تهدف �إىل تغطية املجاالت
القانونية والفنية وغريها من الق�ضايا
القانونية والفنية وغريها من الق�ضايا
القانونية والفنية وغريها من الق�ضايا
ال�رضورية بالن�سبة لهم
ال�رضورية بالن�سبة لهم
ال�رضورية بالن�سبة لهم
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جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )

الهدف
اال�سرتاتيجي

الهدف
اال�سرتاتيجي

النتيجة املتوقعة

النتيجة املتوقعة

ما مت �إجنازه يف العام 2010

ما مت �إجنازه يف العام 2009

ما مت �إجنازه يف العام 2008

ما مت �إجنازه يف العام 2011

�إجمايل
� .8إ�صدار املن�شورات والكتيبات:
حيث مت ت�صميم ون�رش( )37من�شورات
تقنية توعوية (املمار�سة الزراعية العاملية
اجليدة)� ،صحة الغذاء ،املمار�سات
الزراعية املتعلقة بنبته الطماطم ،والفلفل
واملكافحة التكاملية للآفات

� .8إ�صدار  7من�شورات وكتيبات

� .8إ�صدار املن�شورات والكتيبات:
حيث مت ت�صميم ون�رش( )7من�شورات
تقنية توعوية (املمار�سة الزراعية العاملية
اجليدة)� ،صحة الغذاء ،املمار�سات
الزراعية املتعلقة بنبته الطماطم ،والفلفل
واملكافحة التكاملية للآفات

� .10إجراء  26,351زيارة �إر�شادية
ل�صالح املزارعني يف جمال تطوير
معرفتهم التقنية بالزراعة ويف جمال
املمار�سات الزراعية العاملية
.11تطوير بنك حملي للبذور
� .12إن�شاء  13مزرعة منوذجية تهتم
بالتكنولوجيات ال�صديقة للبيئة

 59من�شور
وكتيب

43,351
زيارة
بنك للبذور
 13منوذج

� .8إ�صدار املن�شورات والكتيبات :حيث
مت ت�صميم ون�رش ثمانية ( )8من�شورات
تقنية توعوية حول («التعقيم ال�شم�سي
للرتبة»)«(،فريو�سات العنب») («حفار
�ساق اللوز») وكتيبات �أخرى حول
«ا�ستخدام و ت�شغيل حمطات معاجلة املياه
العادمة الرمادية» ،املمار�سة الزراعية
العاملية اجليدة� ،صحة الغذاء ،املكافحة
التكاملية للآفات وتقليم الأ�شجار)

� .10إجراء  5,000زيارة �إر�شادية
ل�صالح املزارعني يف جمال تطوير
معرفتهم التقنية بالزراعة

ما مت �إجنازه يف العام 2008

 .13عقد  22حما�رضة حول معاجلة
مياه ال�رصف ال�صحي و�إعادة �إ�ستخدامها
يف املدار�س

 728ور�شة
عمل

� .10إجراء  5,500زيارة �إر�شادية
ل�صالح املزارعني يف جمال تطوير
معرفتهم التقنية بالزراعة

ما مت �إجنازه يف العام 2009

 22حما�رضة

� .9إجراء ( )110ور�شة عمل لتعزيز � .9إجراء ( )113ور�شة عمل لتعزيز � .9إجراء ( )154ور�شة عمل لتعزيز � .9إجراء ( )351ور�شة عمل لتعزيز
قيم احلكم الر�شيد ،واملناف�سة احلرة وبناء قيم احلكم الر�شيد ،واملناف�سة احلرة وبناء قيم احلكم الر�شيد ،واملناف�سة احلرة وبناء قيم احلكم الر�شيد ،واملناف�سة احلرة وبناء
قدرات اللجان املحلية خالل املراحل
قدرات اللجان املحلية خالل املراحل
قدرات اللجان املحلية خالل املراحل
قدرات اللجان املحلية خالل املراحل
املختلفة لتنفيذ امل�رشوع (حيث ا�ستهدف املختلفة لتنفيذ امل�رشوع (حيث ا�ستهدف املختلفة لتنفيذ امل�رشوع (حيث ا�ستهدف
املختلفة لتنفيذ امل�رشوع
امل�رشوع  4,306ذكر� 155 ،أنثى
امل�رشوع  750ذكر� 600 ،أنثى،
امل�رشوع  750ذكر� 600 ،أنثى،
و 391من فئة ال�شباب)
و 391من فئة ال�شباب)
� .10إجراء  6,500زيارة �إر�شادية
ل�صالح املزارعني يف جمال تطوير
معرفتهم التقنية بالزراعة

ما مت �إجنازه يف العام 2010

ما مت �إجنازه يف العام 2011

 72من�ش�أة

�إجمايل

� .1إعادة ت�أهيل من�ش�آت الت�سويق :مت
� .1إعادة ت�أهيل من�ش�آت الت�سويق :مت
� .1إعادة ت�أهيل من�ش�آت الت�سويق :مت
النتيجة  :3حت�سني � .1إعادة ت�أهيل من�ش�آت الت�سويق :مت
امل�صادقة على ( )6من�ش�آت لتعبئة التمور
امل�صادقة على ( )17من�ش�أة من معا�رص
امل�صادقة على ( )17من�ش�أة من معا�رص
امل�صادقة على ( )13من�ش�أة من معا�رص
نوعية املنتج
و( )19جمعية تعاونية ومنحها �شهادات
الزيتون ،ودور تعبئة التمور مبنحها
الزيتون ،ودور تعبئة التمور مبنحها
الزراعي املحلي الزيتون ،ودور تعبئة التمور مبنحها
�شهادات ( )GAPو (� )HACCAPشهادات ( )GAPو (� )HACCAPشهادات ( )GAPو ( )GAP( )HACCAPو ()HACCAP
وتعزيز فر�ص
ت�سويقه
 .2التنظيم وامل�شاركة يف حمالت
الرتويج املحلي :حيث مت عقد ()7
حمالت ترويج حملي وتنظيم معار�ض
خارجية لرتويج املنتجات املحلية

 .2التنظيم وامل�شاركة يف حمالت
الرتويج املحلي :حيث مت عقد ()7
حمالت ترويج حملي وتنظيم معار�ض
خارجية لرتويج املنتجات املحلية

 .2التنظيم وامل�شاركة يف حمالت
الرتويج املحلي :حيث مت عقد ()7
حمالت ترويج حملي وتنظيم معار�ض
خارجية لرتويج املنتجات املحلية

 .2التنظيم وامل�شاركة يف حمالت
الرتويج املحلي :حيث مت عقد ()2
حملتي ترويج حملي وتنظيم معار�ض
خارجية لرتويج املنتجات املحلية

� .3إجراء درا�سات وتقييم للت�سويق :مت � .3إجراء درا�سات وتقييم للت�سويق :مت � .3إجراء درا�سات وتقييم للت�سويق :مت � .3إجراء درا�سات وتقييم للت�سويق :مت
�إجراء تقييم واحد ودرا�سة واحدة لل�سوق �إجراء تقييم واحد ودرا�سة واحدة لل�سوق �إجراء تقييم واحد ودرا�سة واحدة لل�سوق �إجراء تقييمني ودرا�سة واحدة لل�سوق
املحلي والدويل
املحلي والدويل
املحلي والدويل
املحلي والدويل
 .4اعتماد وتطوير نظام ال�سيا�سات
الزراعية ( :)COSPحيث مت تطوير
النظام لـ( )17من�ش�آت لأغرا�ض
الت�سويق
� .5إ�ست�شارات الت�سويق :مت تزويد
املزارعني بـ( )60زيارة �إ�ست�شارية
لأغرا�ض �ضمان اجلودة

 23حملة
ترويج حملية

 9درا�سات
 .4اعتماد وتطوير نظام ال�سيا�سات
الزراعية ( :)COSPحيث مت تطوير
النظام لـ( )13مع�رصة زيتون لأغرا�ض
الت�سويق
� .5إ�ست�شارات الت�سويق :مت تزويد
املزارعني بـ( )106زيارة �إ�ست�شارية
لأغرا�ض �ضمان اجلودة

 .6معاينة واختبار ( )99عينة ( ملخلفات  .6معاينة واختبار ( )1,018عينة (
املبيدات،املياه والرتبة)
ملخلفات املبيدات،املياه والرتبة)

� .5إ�ست�شارات الت�سويق :مت تزويد
املزارعني بـ( )55زيارة �إ�ست�شارية
لأغرا�ض �ضمان اجلودة

� .5إ�ست�شارات الت�سويق :مت تزويد
املزارعني بـ( )55زيارة �إ�ست�شارية
لأغرا�ض �ضمان اجلودة 55( .ذكر)

 .4اعتماد وتطوير نظام ال�سيا�سات
 .4اعتماد وتطوير نظام ال�سيا�سات
الزراعية ( :)COSPحيث مت تطوير
الزراعية ( :)COSPحيث مت تطوير
النظام لـ( )7من�ش�آت لأغرا�ض الت�سويق النظام لـ( )17من�ش�آت لأغرا�ض
الت�سويق

� 54شهادة
اعتماد

 276زياة
 2,009عينة

 .7توزيع  50,671مل�صق عنونة
خلم�س منتجات زراعية لل�سوق املحلي
والدويل
50,671
مل�صق عنونة
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جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )

الهدف
اال�سرتاتيجي

الهدف
اال�سرتاتيجي

النتيجة املتوقعة

النتيجة :4
تعزيز التكافل
االجتماعي
ودعم الأ�رس
الفقرية يف
حاالت الطوارئ

النتيجة املتوقعة

النتيجة :1
تعزيز ا�ستدامة
حت�سني قدرات
املنظمات
ال�شعبية ،والنقابية امل�ؤ�س�سات
واالحتادات
و املتخ�ص�صة
واملنظمات
باملجتمعات
املجتمعية
الريفية

ما مت �إجنازه يف العام 2008

ما مت �إجنازه يف العام 2009

ما مت �إجنازه يف العام 2010

�إجمايل
 216مزارع

ما مت �إجنازه يف العام 2011
 .8ت�سويق املنتجات ل�صالح ()216
مزارع بحجم �إجمايل ملحا�صيل زراعية
خمتلف ي�صل �إىل (  381.5طن)

 .2توزيع مدخالت مادية لتطوير
 .2توزيع مدخالت مادية لتطوير
احلدائق املنزلية .حيث مت تزويد ( )178احلدائق املنزلية .حيث مت تزويد (533
عائلة فقرية مبدخالت مادية (كالبذور� ،إمر�أة ) من العائالت الفقرية مبدخالت
الأ�شتال� ،شبكات الري ،واخلزانات) مادية (كالبذور ،الأ�شتال� ،شبكات
الري ،واخلزانات) من �أجل تطوير
من �أجل تطوير الإنتاج الغذائي على
الإنتاج الغذائي على م�ستوى املنزل
م�ستوى املنزل

 588عائلة

 .2توزيع مدخالت مادية لتطوير
احلدائق املنزلية .حيث مت تزويد (168
�إمر�أة ) من العائالت الفقرية مبدخالت
مادية (كالبذور ،الأ�شتال� ،شبكات
الري ،واخلزانات) من �أجل تطوير
الإنتاج الغذائي على م�ستوى املنزل
 .3توزيع �أو بناء من�ش�آت لتخزين املياه:
مت تزويد ( )247عائلة ريفية مبن�ش�آت
�إ�ضافية لتخزين املياه

 .1توزيع املا�شية :توزيع وحدات لإنتاج  .1توزيع خلاليا النحل .حيث مت توزيع  .1توزيع خلاليا النحل .حيث مت توزيع
وحدات �صغرية لإنتاج الدخل والغذاء
وحدات �صغرية لإنتاج الدخل والغذاء
الأغنام واخلراف على ( )200عائلة
ل�صالح ( )169عائلة فقرية
ل�صالح ( )167عائلة فقرية
فقرية وتوزيع خلاليا النحل .ومت �أي�ض ًا
توزيع وحدات �إنتاجية �صغرية لإنتاج
الدخل والغذاء ل�صالح ( )52عائلة فقرية

1,440
عائلة

 .2توزيع مدخالت مادية لتطوير
احلدائق املنزلية .حيث مت تزويد ()561
عائلة فقرية تعولها (� )528إمر�أة
مبدخالت مادية (كالبذور ،الأ�شتال،
�شبكات الري ،واخلزانات) من �أجل
تطوير الإنتاج الغذائي على م�ستوى املنزل
 .3توزيع �أو بناء من�ش�آت لتخزين املياه:
مت تزويد ( )247عائلة ريفية مبن�ش�آت
�إ�ضافية لتخزين املياه

 .3توزيع �أو بناء من�ش�آت لتخزين املياه:
مت تزويد ( )466عائلة ريفية مبن�ش�آت
�إ�ضافية لتخزين املياه

 .3توزيع �أو بناء من�ش�آت لتخزين املياه:
مت تزويد ( )100عائلة ريفية مبن�ش�آت
�إ�ضافية لتخزين املياه

102,650
�سلة غذائية

1,060
 .4توزيع ال�سلة الغذائية :حيث مت
 .4توزيع ال�سلة الغذائية :حيث مت
 .4توزيع ال�سلة الغذائية :حيث مت
 .4توزيع ال�سلة الغذائية :حيث مت
جتميع ال�سالل الغذائية حملي ًا  ،حيث مت جتميع ال�سالل الغذائية حملي ًا  ،حيث مت جتميع ال�سالل الغذائية حملي ًا  ،حيث مت جتميع ال�سالل الغذائية حملي ًا  ،حيث مت
�رشاء ال�سالت الغذائية حملي ًا من املزارعني �رشاء ال�سالت الغذائية حملي ًا من املزارعني �رشاء ال�سالت الغذائية حملي ًا من املزارعني �رشاء ال�سالت الغذائية حملي ًا من املزارعني
الفقراء وتوزيعها على العائالت الفقرية الفقراء وتوزيعها على العائالت الفقرية الفقراء وتوزيعها على العائالت الفقرية الفقراء وتوزيعها على العائالت الفقرية
( 520عائلة).
( 12,120عائلة).
( 82,083عائلة).
( 7,927عائلة).

ما مت �إجنازه يف العام 2008

ما مت �إجنازه يف العام 2009

ما مت �إجنازه يف العام 2010

ما مت �إجنازه يف العام 2011

 .5تدريب اللجان املحلية� :سيتم تدريب  .5تدريب اللجان املحلية� :سيتم تدريب  .5تدريب اللجان املحلية� :سيتم
( )120ع�ضو من اللجان املحلية حول تدريب ( )15ع�ضو من اللجان املحلية
( )80ع�ضو من اللجان املحلية حول
حول الإدارة اجليدة للم�ساعدات
الإدارة اجليدة للم�ساعدات الإن�سانية
الإدارة اجليدة للم�ساعدات الإن�سانية
الإن�سانية (� 7إناث و� 8شباب و�شابات)
(� 22إنثى و � 98شاب و�شابة)

�إجمايل
 215ع�ضو
متدرب

 244دورة
تدريبية

 .1دورات تدريبية للم�ؤ�س�سات
 .1دورات تدريبية للم�ؤ�س�سات
 .1دورات تدريبية للم�ؤ�س�سات
 .1دورات تدريبية للم�ؤ�س�سات
القاعدية :مت عقد ( )67دورة تدريبية
القاعدية :مت عقد ( )36دورة تدريبية
القاعدية :مت عقد ( )107دورة تدريبية القاعدية :مت عقد ( )34دورة تدريبية
ا�ستهدفت امل�ؤ�س�سات القاعدية املهتمة
ا�ستهدفت امل�ؤ�س�سات القاعدية املهتمة
ا�ستهدفت امل�ؤ�س�سات القاعدية املهتمة
ا�ستهدفت امل�ؤ�س�سات القاعدية املهتمة
بالن�ساء ،واملزارعني وال�شباب حيث
بالن�ساء ،واملزارعني وال�شباب حيث
بالن�ساء ،ومزارعني وال�شباب حيث
بالن�ساء ،واملزارعني وال�شباب حيث
تلقى  1,071متدرب تدريبات حول
تلقى  720متدرب تدريبات حول
تلقى  650متدرب تدريبات حول
تلقى  2,150متدرب تدريبات حول
الإدارة املالية ،كتابة املقرتحات ،درا�سة الإدارة املالية ،كتابة املقرتحات ،درا�سة الإدارة املالية ،كتابة املقرتحات ،درا�سة الإدارة املالية ،كتابة املقرتحات،
اجلدوى وجمع التربعات (  290رجل اجلدوى وجمع التربعات ( 160رجل درا�سة اجلدوى وجمع التربعات (311
اجلدوى وجمع التربعات
رجل و� 760إمر�أة وعدد من ال�شباب
و� 560إمر�أة وجمموعة من ال�شباب
و� 280إمر�أة و�120شاب و�شابة)
وال�شابات)
وال�شابات)
.2تنظيم زيارات تبادلية :حيث نظم (.2 )7تنظيم زيارات تبادلية :حيث نظم
زيارات للم�ؤ�س�سات القاعدية لأغرا�ض ( )30زيارات للم�ؤ�س�سات القاعدية
لأغرا�ض تبادل اخلربة واملعرفة
تبادل اخلربة واملعرفة

.2تنظيم زيارات تبادلية :حيث نظم
( )35زيارات للم�ؤ�س�سات القاعدية
لأغرا�ض تبادل اخلربة واملعرفة

.2تنظيم زيارات تبادلية :حيث نظم
( )32زيارات للم�ؤ�س�سات القاعدية
لأغرا�ض تبادل اخلربة واملعرفة

 .3املنح املقدمة من امل�ؤ�س�سات القاعدية  .3املنح املقدمة من امل�ؤ�س�سات القاعدية  .3املنح املقدمة من امل�ؤ�س�سات القاعدية  .3املنح املقدمة من امل�ؤ�س�سات القاعدية
و املنظمات غري احلكومية :مت توزيع
و املنظمات غري احلكومية :مت توزيع
و املنظمات غري احلكومية :مت توزيع
و املنظمات غري احلكومية :مت توزيع
( )12منحة من �أجل بناء قدرات
( )51منحة من �أجل بناء قدرات
( )44منحة من �أجل بناء قدرات
( )58منحة من �أجل بناء قدرات
امل�ؤ�س�سات القاعدية و املنظمات املحلية امل�ؤ�س�سات القاعدية و املنظمات املحلية امل�ؤ�س�سات القاعدية و املنظمات املحلية امل�ؤ�س�سات القاعدية و املنظمات املحلية
غري احلكومية
غري احلكومية
غري احلكومية
غري احلكومية

 104زيارة

 165منحة

 94جمموعة

 .4تطوير البنية التحتية للم�ؤ�س�سات
القاعدية :مت تزويد م�ؤ�س�سات قاعدية
وجمموعات من املزارعني والن�ساء
وال�شباب بالدعم اللوج�ستي لتح�سني
ورفع قدراتهم يف التوا�صل مع البيئة
املحيطة
 .4تطوير البنية التحتية للم�ؤ�س�سات
 .4تطوير البنية التحتية للم�ؤ�س�سات
 .4تطوير البنية التحتية للم�ؤ�س�سات
القاعدية :مت تزويد ( )26م�ؤ�س�سة قاعدية القاعدية :مت تزويد ( )33م�ؤ�س�سة قاعدية القاعدية :مت تزويد ( )6م�ؤ�س�سة قاعدية
وجمموعات من املزارعني والن�ساء
وجمموعات من املزارعني والن�ساء
وجمموعات من املزارعني والن�ساء
وال�شباب بالدعم اللوج�ستي لتح�سني
وال�شباب بالدعم اللوج�ستي لتح�سني
وال�شباب بالدعم اللوج�ستي لتح�سني
ورفع قدراتهم يف التوا�صل مع البيئة
ورفع قدراتهم يف التوا�صل مع البيئة
ورفع قدراتهم يف التوا�صل مع البيئة
املحيطة
املحيطة
املحيطة
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جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )

الهدف
اال�سرتاتيجي

الهدف
اال�سرتاتيجي

النتيجة املتوقعة

النتيجة املتوقعة

ما مت �إجنازه يف العام 2008

ما مت �إجنازه يف العام 2009

ما مت �إجنازه يف العام 2010

ما مت �إجنازه يف العام 2011

�إجمايل

 .6عقد ور�شات عمل :حيث مت
عقد ( )120ور�شة عمل ل�صالح (65
ذكور� 22,031 ،إناث و 15من
ال�شباب وال�شابات) وتناولت الور�شات
موا�ضيع متعددة كحقوق املر�أة
(الإقت�صادية ،الإجتماعية ،ال�سيا�سية
والقانونية) والق�ضايا البيئية ،وتقييم
الإحتياجات ،والتخطيط ،و�إدارة
الوقت
 .7امل�شاركة يف امل�ؤمترات :حيث
�شاركت الن�ساء وال�شباب يف م�ؤمتران
�إحداهما وطني والآخر دويل

 .6عقد ور�شات عمل :حيث مت عقد
( )107ور�شة عمل ل�صالح ()1,712
�إمر�أة و �شاب و�شابة وتناولت الور�شات
موا�ضيع متعددة كحقوق املر�أة
(الإقت�صادية ،الإجتماعية ،ال�سيا�سية
والقانونية) والق�ضايا البيئية ،وتقييم
الإحتياجات ،والتخطيط ،و�إدارة
الوقت
 .7امل�شاركة يف امل�ؤمترات :حيث
�شاركت الن�ساء وال�شباب يف م�ؤمتران
�إحداهما وطني والآخر دويل

 403زيارة

 .7امل�شاركة يف امل�ؤمترات :حيث
�شاركت الن�ساء وال�شباب يف م�ؤمتران
�إحداهما وطني والآخر دويل
 .8امل�شاركة يف الإحتفال الوطني:
تنظيم احتفال وطني للمر�أة «يوم املر�أة»

� .5إجراء زيارات ا�ست�شارية :مت �إجراء � .5إجراء زيارات ا�ست�شارية :مت �إجراء � .5إجراء زيارات ا�ست�شارية :مت �إجراء � .5إجراء زيارات ا�ست�شارية :مت �إجراء
( )212زيارة �إ�ست�شارية ل�صالح ()20
( )60زيارة �إ�ست�شارية ل�صالح ()60
( )55زيارة �إ�ست�شارية ل�صالح ()55
( )76زيارة �إ�ست�شارية ل�صالح ()30
جمعية ن�سوية حيث غطت هذه الزيارات جمعية ن�سوية حيث غطت هذه الزيارات جمعية ن�سوية حيث غطت هذه الزيارات جمعية ن�سوية (� 396إمر�أة و 32رجل)
حيث غطت هذه الزيارات م�سائل تتعلق
م�سائل تتعلق بالق�ضايا املالية و الإدارية
م�سائل تتعلق بالق�ضايا املالية و الإدارية
م�سائل تتعلق بالق�ضايا املالية و الإدارية
بالق�ضايا املالية و الإدارية
 .6عقد ور�شات عمل :حيث مت عقد
 .6عقد ور�شات عمل :حيث مت
عقد ( )152ور�شة عمل ل�صالح ( )363( 32ور�شة عمل ل�صالح (518
ذكور� 1,650 ،إناث و 18من ال�شباب مزارع� 6,688 ،إمر�أة) وتناولت
وال�شابات) وتناولت الور�شات موا�ضيع الور�شات موا�ضيع متعددة كحقوق
املر�أة (الإقت�صادية ،الإجتماعية،
متعددة كحقوق املر�أة (الإقت�صادية،
ال�سيا�سية والقانونية) والق�ضايا البيئية،
الإجتماعية ،ال�سيا�سية والقانونية)
والق�ضايا البيئية ،وتقييم الإحتياجات ،وتقييم الإحتياجات ،والتخطيط،
و�إدارة الوقت
والتخطيط ،و�إدارة الوقت
 .7امل�شاركة يف امل�ؤمترات :حيث
�شاركت الن�ساء وال�شباب يف �أربع
م�ؤمترات وطنية ودولية
 .8امل�شاركة يف الإحتفال الوطني:
تنظيم احتفال وطني للمر�أة «يوم املر�أة»

 742ور�شة
عمل

 10م�ؤمترات
 .8امل�شاركة يف الإحتفال الوطني:
تنظيم احتفال وطني للمر�أة «يوم املر�أة»

� .9إ�صدار املن�شورات� :إ�صدار من�شور � .9إ�صدار املن�شورات� :إ�صدار من�شور
واحد للمر�أة وال�شباب ( 2,000ن�سخة) واحد للمر�أة وال�شباب ( 2,000ن�سخة)

 5ق�ضايا

 .8امل�شاركة يف الإحتفال الوطني:
امل�شاركة يف � 12إحتفال وطني للمر�أة
� .9إ�صدار املن�شورات� :إ�صدار من�شور
واحد للمر�أة وال�شباب (13,500
ن�سخة)
 .10اعالنات تلفزيونية وبيانات
�صحفية :مت خلق ( )4فوا�صل اعالنية
تخت�ص باملر�أة وال�شباب.

� 15إحتفال
� .9إ�صدار املن�شورات� :إ�صدار من�شور
واحد للمر�أة وال�شباب (13,500
ن�سخة)
 .10اعالنات تلفزيونية وبيانات
�صحفية :مت خلق ( )6فوا�صل اعالنية
تخت�ص باملر�أة وال�شباب

 .10اعالنات تلفزيونية وبيانات
�صحفية :مت خلق( )9فوا�صل اعالنية
تخت�ص باملر�أة وال�شباب

ما مت �إجنازه يف العام 2008

� 19إعالن
توعوي عرب
التلفاز

ما مت �إجنازه يف العام 2009

ما مت �إجنازه يف العام 2011
� .11أ�صبحت الإغاثة الزراعية ع�ضواُ
يف ال�شبكات املحلية والوطنية
� .12إجراء زيارة تبادلية واحدة بني
�أع�ضاء امل�ؤ�س�سات العاملة و املتطوعني،
والن�ساء ،وال�شباب ،واملزارعني
والأع�ضاء الن�شطني لتبادل اخلربات يف
الق�ضايا امل�شرتكة ذات ال�صلة
� .13إجراء 7درا�سات و�أبحاث حول
ق�ضايا النوع الإجتماعي ،و�إندماج
الرجال يف برامج النوع الإجتماعي

ما مت �إجنازه يف العام 2010

�إجمايل
� 9شبكات

زيارة واحدة

 7درا�سات
 .1عقد دورات تدريبية� :إجراء ()15
دورة تدريبية ل�صالح (� )279إمر�أة
و ( )273رجل لتغطية ق�ضايا مثل
حقوق الإن�سان يف القرى امل�ستهدفة،
و حل النزاعات ،والقيادة ،و�إدارة
املجموعات ،والتدريب املهني

 .2املنح :مت تقدمي منح فردية لأغرا�ض  .2املنح :مت تقدمي  1,220منحة فردية  .2املنح :مت تقدمي  1,283منحة فردية  .2املنح :مت تقدمي  531منحة فردية
لأغرا�ض تنظيم � 410إمر�أة و�121شاب
تنظيم � 745إمر�أة و�شاب وفتاه يف
لأغرا�ض تنظيم � 1,283إمر�أة و�شاب
لأغرا�ض تنظيم � 1,220إمر�أة و�شاب
وفتاه يف جمموعات
جمموعات
وفتاه يف جمموعات
وفتاه يف جمموعات
 .3املن�شورات� :إ�صدار من�شورين حول
املر�أة وال�شباب (بواقع  8,500ن�سخة)
 .4ور�شات عمل :عقد  152ور�شة
عمل حول حقوق املر�أة

 .1عقد دورات تدريبية� :إجراء ()40
 .1عقد دورات تدريبية� :إجراء
النتيجة  :2تعزيز  .1عقد دورات تدريبية� :إجراء
دورة تدريبية ل�صالح (� )597إمر�أة
( )11دورة تدريبية ل�صالح ()172
تنظيم اجلماعات ( )18دورة تدريبية ل�صالح ()180
امل�ستهدفة �ضمن �إمر�أة لتغطية ق�ضايا مثل حل النزاعات� ،إمر�أة لتغطية ق�ضايا مثل حل النزاعات ،لتغطية ق�ضايا مثل حل النزاعات،
والقيادة ،و�إدارة املجموعات،
والقيادة ،و�إدارة املجموعات،
الأطر االجتماعية والقيادة ،و�إدارة املجموعات،
والتدريب املهني
والتدريب املهني
والتدريب املهني
واالقت�صادية

 84دورة
تدريبية

3,779
منحة

 .3املن�شورات� :إ�صدار من�شور واحد
حول املر�أة وال�شباب (بواقع 8,500
ن�سخة)

 .4ور�شات عمل :عقد  110ور�شة
 .4ور�شات عمل :عقد  120ور�شة
 .4ور�شات عمل :عقد ور�شة عمل
عمل حول حقوق املر�أة (ل�صالح  1,595عمل حول حقوق املر�أة (ل�صالح  2,400واحدة حول حقوق املر�أة (ل�صالح 60
من الإناث)
من الإناث)
من الذكور و  2من الإناث)

 .3املن�شورات� :إ�صدار من�شور واحد
حول املر�أة وال�شباب (بواقع 8,500
ن�سخة)

 4من�شورات
 383دورة
تدريبية
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جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )

الهدف
اال�سرتاتيجي

الهدف
اال�سرتاتيجي

النتيجة املتوقعة

ما مت �إجنازه يف العام 2008

ما مت �إجنازه يف العام 2009

ما مت �إجنازه يف العام 2010
 .1مل يتم دعم �أية جمموعة
 .1توزيع القرو�ض :مت دعم ()9
 .1توزيع القرو�ض :مت دعم ()9
النتيجة :3
زيادة الأ�صول جمعيات توفري وت�سليف بقرو�ض مي�رسة جمعيات توفري وت�سليف بقرو�ض مي�رسة
واملحافظ املالية من خالل الإغاثة الزراعية و�صلت قيمتها من خالل الإغاثة الزراعية و�صلت قيمتها
وقدرات �إقرا�ض ( )292090دوالر �أمريكيا مل�ساعدتها ( )905348دوالر �أمريكيا مل�ساعدتها
يف تامني �سيولة تغطي طلبات القرو�ض يف تامني �سيولة تغطي طلبات القرو�ض
امل�ؤ�س�سات
لع�ضوات اجلمعيات
لع�ضوات اجلمعيات

النتيجة املتوقعة

ما مت �إجنازه يف العام 2008

ما مت �إجنازه يف العام 2009

ما مت �إجنازه يف العام 2010

ما مت �إجنازه يف العام 2011

�إجمايل

 28دورة
تدريبية

.1توزيع منح :مت دعم ثالث جمعيات
توفري وت�سليف من اجل اقامة م�شاريع
مدرة للدخل بهدف حتقيق فر�ص دخل
( )12جمعية
ل�صالح ( )33ع�ضوه من جمعيات التوفري
والت�سليف� ،إ�ضافة للم�ساهمة يف تغطية
النفقات الت�شغيلية للجمعيات امل�ستهدفة
� .2إجراء ( )28دورة تدريبية ل�صالح
(� )141إمر�أة و ( )347رجل تغطي
موا�ضيع حول الإدارة املالية�/إدارة
امل�شاريع ال�صغرية ،اجلدوى الإقت�صادية
وحول مفاهيم وتطبيقات احلكم
الر�شيد ،والقيادة ،و�إدارة املجموعات،
والتدريب املهني

 677ع�ضوة
جديدة

 .3زيادة عدد املجموعات املن�ضوية
حتت مظلة جمعيات التوفري والت�سليف ب  4جمموعات
( )4جمموعة جديدة
 .4ان�ضمام ( )677منت�سبة جديدة
خالل العام  2011لع�ضوية جمعيات
التوفري والت�سليف.
 .5تنفيذ ( )168زيارات تدريب
عملي ميدانية ل�صالح ( )11جمعية توفري
وت�سليف يف ال�ضفة الغربية.

ما مت �إجنازه يف العام 2011
 .6عقد ( )14ور�شة عمل ل�صالح
الهيئات الإدارية يف ت�سعة جمعيات توفري
وت�سليف ومب�شاركة ( )93ع�ضوه بهدف
تعزيز قدراتهن الإدارية واملالية وتعزيز
مفهوم ال�شفافية.
 .7تنظيم ( )12زيارة ا�ست�شارية ل�صالح
(� )21إمر�أة و( )57رجل ،لتغطية
الق�ضايا الإدارية

 168زيارة
ميدانية

�إجمايل

 14ور�شة
عمل

 12زيارة
�إ�ست�شارية
.8ح�صول ( )3جمعيات توفري وت�سليف
على منح مل�شاريع مدرة للدخل بواقع
م�رشوعني يف ال�ضفة الغربية وم�رشوع يف
قطاع عزة ،وقد �ساهمت هذه امل�شاريع
بتحقيق فر�ص دخل ل�صالح ( )33ع�ضوه
من جمعيات التوفري والت�سليف� ،إ�ضافة
للم�ساهمة يف تغطية النفقات الت�شغيلية
للجمعيات امل�ستهدفة.
 .9و�صلت جمموع قيمة الإيرادات

للعام  2011من املدخرات (الأ�سهم +
التوفريات) اخلا�صة بـالع�ضوات يف ()12
جمعية توفري وت�سليف �إىل ()$ 634,826
 .10مت منح ( )901قر�ض من �أر�صدة
اجلمعيات بقيمة ()$ 2,775,389
ل�صالح ع�ضوات اجلمعيات.
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جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )

الهدف
اال�سرتاتيجي

الهدف
اال�سرتاتيجي

النتيجة املتوقعة

النتيجة املتوقعة

ما مت �إجنازه يف العام 2008

ما مت �إجنازه يف العام 2008

ما مت �إجنازه يف العام 2009

ما مت �إجنازه يف العام 2009

ما مت �إجنازه يف العام 2010

ما مت �إجنازه يف العام 2010

رفع دور الإغاثة النتيجة  :1تطوير  .1ور�شا ت العمل� :إجراء ( )20ور�شة  .1ور�شا ت العمل� :إجراء ( )35ور�شة .1ور�شا ت العمل� :إجراء ( )50ور�شة
عمل تتمحور حول موا�ضيع اال�ستقالل ،عمل تتمحور حول موا�ضيع اال�ستقالل ،عمل تتمحور حول موا�ضيع اال�ستقالل،
دور الإغاثة
الزراعية يف
قرارات الأمم املتحدة ،حقوق الالجئني قرارات الأمم املتحدة ،حقوق الالجئني قرارات الأمم املتحدة ،حقوق الالجئني
الزراعية يف
امل�ساهمة يف
،امل�ستوطنات و�آثارها( .ل�صالح ، 120اامل�ستوطنات و�آثارها( .ل�صالح 300
الن�ضال الوطني ال�شبكات املحلية ،اامل�ستوطنات و�آثارها
ذكور� 150 ،إناث ،و  300من
ذكور� 120 ،إناث ،و  195من
والإقليمية،
واالجتماعي
الفئات ال�شابة)
الفئات ال�شابة)
وتعزيز ت�أثريها يف
الن�ضال الوطني
 .2الدورات التدريبية :مت تقدمي ( .2 )30الدورات التدريبية :مت تقدمي ()5
دورة تدريبية حول موا�ضيع تتعلق بدور دورة تدريبية حول موا�ضيع تتعلق بدور
الإئتالفات وال�شبكات ورفع اجلهود
الإئتالفات وال�شبكات ورفع اجلهود
الوطنية (ل�صالح � 34أناث ،و  41من
الوطنية
الفئات ال�شابة)

 .2الدورات التدريبية :مت تقدمي ()2
دورتان تدريبيتان حول موا�ضيع تتعلق
بدور الإئتالفات وال�شبكات ورفع
اجلهود الوطنية (ل�صالح � 18أناث ،و
 22من الفئات ال�شابة)

ما مت �إجنازه يف العام 2011
 .11توفري م�صادر دخل ل ()301
ع�ضوه من خالل منح القرو�ض اخلا�صة
بامل�شاريع الإنتاجية املدرة للدخل وبقيمة
( )$ 1,021,884بهدف حت�سني
الو�ضع املعي�شي لأ�رسهن من خالل توفري
فر�ص دخل للعائالت املهم�شة اقت�صاديا.
� .12إدارة حمفظة اقرا�ضية قائمة
خا�صة بالتمويالت الإ�سالمية بقيمته
(� )$236,032ضمن م�رشوع التمكني
االقت�صادي للأ�رس املحرومة Deep 2
� .13إدارة حمفظة اقرا�ضية قائمة �ضمن
القرو�ض املي�رسة املمنوحة من قبل الإغاثة
الزراعية للجمعيات اخلا�صة بقرو�ض
امل�شاريع الإنتاجية بقيمة ()$309,573
دوالر امريكيا
 .14امل�شاركة يف ( )4معار�ض على
امل�ستوى املحلي مب�شاركة ( )8جمعيات
توفري وت�سليف يف ال�ضفة الغربية بهدف
ترويج املنتج الفل�سطيني الن�سوي وفتح
�أفاق ت�سويقية جديدة.

ما مت �إجنازه يف العام 2011

 .3احلمالت :تنظيم ( )4حمالت حول  .3احلمالت :تنظيم ( )4حمالت حول  .3احلمالت :تنظيم ( )8حمالت حول  .3احلمالت :تنظيم ( )3حمالت حول
مقاطعة الب�ضائع الإ�رسائيلية وت�شجيع
مقاطعة الب�ضائع الإ�رسائيلية وت�شجيع
مقاطعة الب�ضائع الإ�رسائيلية وت�شجيع
مقاطعة الب�ضائع الإ�رسائيلية وت�شجيع
املنتجات الوطنية ،وحملة حول املقاطعة املنتجات الوطنية ،وحملة حول املقاطعة املنتجات الوطنية ،وحملة حول املقاطعة املنتجات الوطنية ،وحملة حول املقاطعة
الأكادميية ،وحملة ت�سجيل الأرا�ضي ،الأكادميية ،وحملة ت�سجيل الأرا�ضي ،الأكادميية ،وحملة ت�سجيل الأرا�ضي ،الأكادميية ،وحملة ت�سجيل الأرا�ضي،
وحملة ما وراء اخلرب ،وحملة حول
وحملة ماوراء اخلرب ،وحملة حول
وحملة ماوراء اخلرب ،وحملة حول
وحملة ماوراء اخلرب ،وحملة حول
�سجل الأ�رضار
�سجل الأ�رضار
�سجل الأ�رضار
�سجل الأ�رضار

�إجمايل

�إجمايل

 105ور�شة
عمل

 37دورة
تدريبية

 19حملة
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جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )

الهدف
اال�سرتاتيجي

الهدف
اال�سرتاتيجي

النتيجة املتوقعة

النتيجة املتوقعة

النتيجة  :2رفع
كفاءة العاملني
يف ا�ستخدام
تقنيات ال�ضغط
واملنا�رصة

ما مت �إجنازه يف العام 2008

ما مت �إجنازه يف العام 2009

ما مت �إجنازه يف العام 2010
 .4الزيارات التبادلية الداخلية
 .4الزيارات التبادلية الداخلية
 .4الزيارات التبادلية الداخلية
واخلارجية :تنظيم ( )112زيارة
واخلارجية :تنظيم ( )150زيارة
واخلارجية :تنظيم ( )240زيارة
تبادلية حملية بني �أع�ضاء امل�ؤ�س�سات
تبادلية حملية بني �أع�ضاء امل�ؤ�س�سات
تبادلية حملية بني �أع�ضاء امل�ؤ�س�سات
العاملة،واملتطوعني ،والن�ساء،
العاملة،واملتطوعني ،والن�ساء،
العاملة،واملتطوعني ،والن�ساء،
وال�شباب ،واملزارعني والأع�ضاء
وال�شباب ،واملزارعني والأع�ضاء
وال�شباب ،واملزارعني والأع�ضاء
الن�شطني بغر�ض تبادل اخلربة واملعرفة
الن�شطني بغر�ض تبادل اخلربة واملعرفة
الن�شطني بغر�ض تبادل اخلربة واملعرفة
فيما يتعلق بالق�ضايا امل�شرتكة ذات
فيما يتعلق بالق�ضايا امل�شرتكة ذات
فيما يتعلق بالق�ضايا امل�شرتكة ذات
ال�صلة ،كما مت �إجراء ( )18زيارة تبادلية ال�صلة ،كما مت �إجراء ( )10زيارة تبادلية ال�صلة ،كما مت �إجراء ( )8زيارة تبادلية
خارجية ل�رشح ت�شبيك الق�ضايا الوطنية خارجية ل�رشح ت�شبيك الق�ضايا الوطنية خارجية ل�رشح ت�شبيك الق�ضايا الوطنية
الفل�سطينية
الفل�سطينية
الفل�سطينية

ما مت �إجنازه يف العام 2008

ما مت �إجنازه يف العام 2009

ما مت �إجنازه يف العام 2010

ما مت �إجنازه يف العام 2011

�إجمايل

 .5القيام ببحث واحد حول تقيييم
القدرات وجوانب ال�ضعف يف املنطقة
الأمنية العازلة
 .6تنظيم حملة واحدة حول نتائج
البحث وا�ستهداف �صانعي القرارات
 .7عقد احتفال (يف الذكرى ال�سنوية
الثامنة والع�رشون على ت�أ�سي�س الإغاثة
الزراعية) بهدف تعزيز دور امل�ؤ�س�سة
� .8إ�صدار ( )100بيان �صحفي حول
م�شاريع الإغاثة الزراعة

 538زيارة

بحث واحد
حملة واحدة
�إحتفال واحد
 100بيان
�صحفي

 .10تنظيم ( )3حمالت �إعالمية
با�ستخدام ،الكتيبات ،واملل�صقات،
والفوا�صل االعالنية واملن�شورات ال�شهرية

ما مت �إجنازه يف العام 2011
 .11عقد ( )11ور�شة عمل توعوية
مب�شاركة (� )220شخ�ص من املجتمع
املحلي
� .12إخراج ( )3حلقات �إذاعية وبثها
على املحطة الإذاعية «�صوت ال�شعب»
 .13تنظيم  3مظاهرات مب�شاركة
(� )300شخ�ص يف ثالث منا�سبات
خمتلفة (اليوم العاملي للت�ضامن مع ال�شعب
الفل�سطيني ،الت�ضامن مع الأ�رسى،
املطالبة ب�إنهاء الإنق�سام)
� .14إطالق ( )6حمالت للمنا�رصة
والدعم حول (تنظيف وادي غزة،
زراعة البذور يف املناطق التي مينع
الدخول اليها)
 .15امل�شاركة يف ( )30فعالية عامة
.16ت�صميم وخلق قاعدة بيانات حول
املنطقة الأمنية العازلة

 .9تنظيم ( )10ور�شات عمل مب�شاركة  100ور�شة
عمل
(� )300شخ�ص من املجتمع املحلي
 3حمالت
�إعالمية

�إجمايل
 11ور�شة
عمل توعوية
 3حلقات
�إذاعية
 3م�شاهد
حقلية

 6حمالت
 30فعالية
قاعدة بيانات
واحدة

� .17إ�صدار من�شور واحد حول ق�ضايا
تنموية خمتلفة

 105ور�شة
عمل

من�شور
واحدة

 .1ور�شات العمل :تنظيم ( )20ور�شة .1ور�شات العمل :تنظيم ( )26ور�شة .1ور�شات العمل :تنظيم ()53
.1ور�شات العمل :تنظيم ( )6ور�شة
عمل لرفع قدرات املتطوعني فيما يتعلق عمل لرفع قدرات املتطوعني فيما يتعلق ور�شة عمل لرفع قدرات املتطوعني
عمل لرفع قدرات املتطوعني فيما يتعلق
مب�س�ألة ال�ضغط واملنا�رصة
مب�س�ألة ال�ضغط واملنا�رصة( .ل�صالح
فيما يتعلق مب�س�ألة ال�ضغط واملنا�رصة.
مب�س�ألة ال�ضغط واملنا�رصة( .ل�صالح
 270من الذكور )65( ،من الإناث( ،ل�صالح  130من الإناث ،و 630من  130من الإناث ،و  32من الذكور،
و 315من ال�شباب).
ال�شباب).
وال�شباب)
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جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )

الهدف
اال�سرتاتيجي

الهدف
اال�سرتاتيجي

النتيجة املتوقعة

النتيجة املتوقعة

ما مت �إجنازه يف العام 2008

ما مت �إجنازه يف العام 2009
 .2الدورات التدريبية� :إجراء دورتان  .2الدورات التدريبية� :إجراء ()4
تدريبيتان (ل�صالح  300موظف ومتطوع دورات تدريبية ل�صالح  60موظف
حول كيفية حتديد امل�شكالت ومتطلبات � 18إمر�أة و� 13شاب من املتطوعني
حول كيفية حتديد امل�شكالت ومتطلبات
احلمالت من ناحية �إختيار العنوان،
و�إختيار اجلوانب الن�شطة للرتكيز عليها احلمالت من ناحية �إختيار العنوان،
و�إختيار اجلوانب الن�شطة للرتكيز عليها
وكيفية تنظيم احلملة
وكيفية تنظيم احلملة
 .3الزيارات التبادلية الداخلية
واخلارجية :تنظيم ( )50زيارة حملية
ل�صالح  3,000متطوع تهدف �إىل
تبادل اخلربة املحلية كما مت عقد زيارتني
خارجيتني ملوظفني ومتطوعني بهدف
دمج اخلربات

�إجمايل

 10دورات
تدريبية

ما مت �إجنازه يف العام 2011

ما مت �إجنازه يف العام 2010
 .2الدورات التدريبية� :إجراء دورتان
تدريبيتان ل�صالح  35موظف � 18إمر�أة
و� 27شاب من املتطوعني حول كيفية
حتديد امل�شكالت ومتطلبات احلمالت
من ناحية �إختيار العنوان ،و�إختيار
اجلوانب الن�شطة للرتكيز عليها وكيفية
تنظيم احلملة

 .2الدورات التدريبية� :إجراء ()6
دورات تدريبية للموظفني واملتطوعني
حتت عنوان «ا�ستخدام و�سائل االعالم
املختلفة يف عملية اال�ضغط واملنا�رصة»

.3الزيارات الداخلية واخلارجية:
مت القيام بـ( )50زيارة داخلية و ()4
زيارات خارجية مب�شاركة موظفني
ومتطوعني  ،حيث قام امل�شاركون
بزيارة م�ؤ�س�سات عاملة �أخرى لتبادل
اخلربة حول مبادئ املجتمع املدين
 .4املن�شورات� :إ�صدار ( )3كتيبات
لأغرا�ض القاء ال�ضوء وتوثيق �أف�ضل
ممار�سات امل�شاركة وال�شفافية ومناذج
وق�ص�ص النجاح

 .2الدورات التدريبية� :إجراء دورتان
تدريبيتان ا�ستهدفت  20موظف و
 25متطوع غطت موا�ضيع مثل العمل
التطوعي ،واحلفاظ على البيئة،
ومفهوم العدالة ،وامل�ساواة واحلكم
الر�شيد

 .4املن�شورات� :إ�صدار ( )7كتيبات
لأغرا�ض القاء ال�ضوء وتوثيق �أف�ضل
ممار�سات امل�شاركة وال�شفافية ومناذج
وق�ص�ص النجاح

 12كتيب

 200زيارة

 10دورات
تدريبية

 99ور�شة
عمل

�إجمايل

بحث واحد

 4كتيبات

� 3أفالم

 248زيارة

 .2الدورات التدريبية� :إجراء دورتان
تدريبيتان ل�صالح  35موظف � 16إمر�أة
و 2,719رجل و �شاب من املتطوعني
حول كيفية حتديد امل�شكالت ومتطلبات
احلمالت من ناحية �إختيار العنوان،
و�إختيار اجلوانب الن�شطة للرتكيز عليها
وكيفية تنظيم احلملة
.3الزيارات التبادلية الداخلية واخلارجية .3 :الزيارات التبادلية الداخلية
واخلارجية :تنظيم ( )112زيارة حملية
تنظيم ( )78زيارة حملية تهدف �إىل
تهدف �إىل تبادل اخلربة املحلية كما
تبادل اخلربة املحلية كما مت عقد ()4
مت عقد زيارتني خارجيتني ملوظفني
زيارات خارجية ملوظفني ومتطوعني
ومتطوعني بهدف دمج اخلربات فيما
بهدف دمج اخلربات فيما بينهم
بينهم

ما مت �إجنازه يف العام 2011

 .5املن�شورات :مت �إ�صدار من�شور واحد  .5املن�شورات :مت �إ�صدار من�شورين
الغرا�ض ال�ضغط واملنا�رصة
الغرا�ض ال�ضغط واملنا�رصة

� .4إنتاج الأفالم :حيث مت �إنتاج فلمني � .4إنتاج الأفالم :حيث مت �إنتاج فلمني � .4إنتاج الأفالم :حيث مت �إنتاج فلم
على امل�ستوى الوطني والدويل .حيث على امل�ستوى الوطني والدويل .حيث واحد على امل�ستوى الوطني والدويل.
وثقت هذه الأفالم الأثر الكارثي للأفعال وثقت هذه الأفالم الأثر الكارثي للأفعال حيث وثقت هذه الأفالم الأثر الكارثي
للأفعال الإ�رسائيلية على حياه الفل�سطينيني
الإ�رسائيلية على حياه الفل�سطينيني
الإ�رسائيلية على حياه الفل�سطينيني
 .5املن�شورات :مت �إ�صدار من�شورين
الغرا�ض ال�ضغط واملنا�رصة
 .6الأبحاث :تنفيذ بحث ( )1واحد
لتوثيق ق�ص�ص النجاح للم�ؤ�س�سات العاملة
حول ال�ضغط واملنا�رصة يف الأرا�ضي
الفل�سطينية.

ما مت �إجنازه يف العام 2008

ما مت �إجنازه يف العام 2009

ما مت �إجنازه يف العام 2010

 .2الدورات التدريبية� :إجراء دورة
تدريبية واحدة ا�ستهدفت  17موظف
ومتطوع حتت عنوان «ا�ستخدام و�سائل
االعالم املختلفة يف عملية اال�ضغط
واملنا�رصة» (� 4إناث و� 13شاب)
 .3الزيارات الداخلية واخلارجية:
مت القيام بـ( )78زيارة داخلية و ()4
زيارات خارجية مب�شاركة موظفني
ومتطوعني  ،حيث قام امل�شاركون
بزيارة م�ؤ�س�سات عاملة �أخرى لتبادل
اخلربة حول مبادئ املجتمع املدين
 .4املن�شورات� :إ�صدار كتيب واحد
لأغرا�ض القاء ال�ضوء وتوثيق �أف�ضل
ممار�سات امل�شاركة وال�شفافية ومناذج
وق�ص�ص النجاح

 .1ور�شات العمل :مت عقد ()33
 .1ور�شات العمل :مت عقد ()10
 .1ور�شات العمل :مت عقد ()11
 .1ور�شات العمل :مت عقد ()45
النتيجة :3
ور�شة عمل للموظفني واملتطوعني
ور�شة عمل للموظفني واملتطوعني
ور�شة عمل للموظفني واملتطوعني
ور�شات عمل للموظفني واملتطوعني
تعزيز قيم
تتمحور حول ال�شفافية ،واحلكم
تتمحور حول ال�شفافية ،واحلكم
تتمحور حول ال�شفافية ،واحلكم
املجتمع املدين تتمحور حول ال�شفافية ،واحلكم
الر�شيد ،وقيم النظام ،وال�سالم املدين ،الر�شيد ،وقيم النظام ،وال�سالم املدين ،الر�شيد ،وقيم النظام ،وال�سالم املدين ،الر�شيد ،وقيم النظام ،وال�سالم املدين،
بني العاملني
واملتطوعني لدى وتفوي�ض التمثيالت.
وتفوي�ض التمثيالت (ل�صالح  80من
وتفوي�ض التمثيالت (ل�صالح  40من
وتفوي�ض التمثيالت (ل�صالح  35من
الإناث و 60رجل وال�شباب)
الإناث و 520من ال�شباب)
الإناث و 362من ال�شباب)
الإغاثة الزراعية
 .2الدورات التدريبية� :إجراء دورة
تدريبية واحدة ا�ستهدفت  21موظف
ومتطوع حتت عنوان «ا�ستخدام و�سائل
االعالم املختلفة يف عملية اال�ضغط
واملنا�رصة» (� 8إناث و� 13شاب)
 .3الزيارات التبادلية الداخلية
واخلارجية :مت القيام بـ( )63زيارة داخلية
و ( )1زيارة خارجية واحدة مب�شاركة
موظفني ومتطوعني  ،حيث قام
امل�شاركون بزيارة م�ؤ�س�سات عاملة �أخرى
لتبادل اخلربة حول مبادئ املجتمع املدين
 .4املن�شورات� :إ�صدار كتيب واحد
لأغرا�ض القاء ال�ضوء وتوثيق �أف�ضل
ممار�سات امل�شاركة وال�شفافية ومناذج
وق�ص�ص النجاح

 .5حلقات تلفزيونية� :إنتاج ( )25حلقة  .5حلقات تلفزيونية� :إنتاج ( )25حلقة  .5حلقات تلفزيونية� :إنتاج ()164
حلقة تلفزيونية حول مبادئ املجتمع
تلفزيونية حول مبادئ املجتمع املدين
تلفزيونية حول مبادئ املجتمع املدين
املدين
 .5حلقات تلفزيونية� :إنتاج ( )3حلقات
تلفزيونية حول مبادئ املجتمع املدين
 217حلقة
تلفزيونية
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جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )

الهدف
اال�سرتاتيجي

الهدف
اال�سرتاتيجي

النتيجة املتوقعة

ما مت �إجنازه يف العام 2008
.6احلمالت :تنظيم ( )4حمالت من
�أجل الإنتخابات و حقوق الإن�سان
الأ�سا�سية ،حيث ا�ستهدفت كل من
املتطوعني واللجان املحلية

ما مت �إجنازه يف العام 2009

ما مت �إجنازه يف العام 2010

 .8الزيارات الإ�ست�شارية :تنظيم ()35
زيارة �إ�ست�شارية ل�صالح جمموعات من
املزارعني واملتطوعني حول ق�ضايا تتعلق
ب�أف�ضل ممار�سات املجتمع املدين
 .9املخيمات ال�صيفية .تنظيم ()14
خميم �صيفي حملي وخارجي مب�شاركة
 1,300من املتطوعني من طالب
وطالبات املدار�س

ما مت �إجنازه يف العام 2011
 .6احلمالت :تنظيم حملتني �إنتخابيتني
 .6احلمالت :تنظيم ( )8حمالت
 .6احلمالت :تنظيم ( )4حمالت
حول «مقاطعة ب�ضائع امل�ستوطنات»
من �أجل الإنتخابات وحقوق الإن�سان
من �أجل الإنتخابات وحقوق الإن�سان
و»العنف �ضد املر�أة»
الأ�سا�سية ،وا�ستهدفت كل من
الأ�سا�سية  ،وا�ستهدفت كل من
املتطوعني واللجان املحلية .كما
املتطوعني واللجان املحلية .كما
�أ�شتملت على ( 6حلقات درا�سية و تنظيم �أ�شتملت على ( 18حلقة درا�سية و تنظيم
 18م�سرية)
 6م�سريات)

 .8الزيارات الإ�ست�شارية :تنظيم ()10
زيارة �إ�ست�شارية ل�صالح جمموعات من
املزارعني واملتطوعني حول ق�ضايا تتعلق
ب�أف�ضل ممار�سات املجتمع املدين
 .9املخيمات ال�صيفية .تنظيم ()6
خميم �صيفي حملي وخارجي مب�شاركة
( )342من املتطوعني من طالب
وطالبات املدار�س

 .7الأبحاث� :إجراء بحث واحد حول
ق�ضايا �أف�ضل املمار�سات املتعلقة بقيم
ومبادئ املجتمع املدين يف منظمات غري
حكومية م�شابهة (داخلي ًا وخارجياً)
 .8الزيارات الإ�ست�شارية :تنظيم ()15
زيارة �إ�ست�شارية ل�صالح جمموعات من
املزارعني واملتطوعني حول ق�ضايا تتعلق
ب�أف�ضل ممار�سات املجتمع املدين
 .9املخيمات ال�صيفية .تنظيم ()6
خميم �صيفي حملي وخارجي مب�شاركة
( )338من املتطوعني من طالب
وطالبات املدار�س

 .9مت تنظيم ( )13خميم �صيفي حملي
ل�صالح  1,000طفل وطالب وطالبة من
مدار�س خمتلفة م�شاركة بالربنامج

�إجمايل

 18حملة

بحث واحد

 60زيارة
�إ�ست�شارية
 42خميم
�صيفي
2,030
م�شارك
وم�شاركة
النتيجة  :4تعزيز  .1ور�شات العمل :طرح ( )30ور�شة  .1ور�شات العمل :طرح ( )33ور�شة  .1ور�شات العمل :طرح ( )25ور�شة  .1ور�شات العمل :طرح ()32
عمل ل�صالح املتطوعني والعاملني الن�شطاء عمل ل�صالح املتطوعني والعاملني الن�شطاء عمل ل�صالح املتطوعني والعاملني الن�شطاء ور�شة عمل ل�صالح املتطوعني والعاملني
قيم ال�سالم
تتمحور حول موا�ضيع متعددة ك�إعالن تتمحور حول موا�ضيع متعددة ك�إعالن تتمحور حول موا�ضيع متعددة ك�إعالن الن�شطاء تتمحور حول موا�ضيع متعددة
املرتكزة على
 162ور�شة
اال�ستقالل ،قرارات االمم املتحدة،
اال�ستقالل ،قرارات االمم املتحدة،
احلرية والعدالة اال�ستقالل ،قرارات االمم املتحدة،
ك�إعالن اال�ستقالل ،قرارات االمم
عمل
حقوق اللأجئني ،امل�ستوطنات و�آثارها حقوق اللأجئني ،امل�ستوطنات و�آثارها .حقوق اللأجئني ،امل�ستوطنات و�آثارها .املتحدة ،حقوق اللأجئني ،امل�ستوطنات
(ل�صالح � 90أانثى و � 538شاب و�شابة) (ل�صالح  80انثى و� 420شاب و�شابة) و�آثارها ،.وا�ستهدفت ور�شات العمل
� 215إمر�أة و  547رجل و�شاب و�شابة

النتيجة املتوقعة

ما مت �إجنازه يف العام 2008

ما مت �إجنازه يف العام 2009

ما مت �إجنازه يف العام 2010

 .2عقد دورات تدريبية :عقد
( )3دورات تدريبية ل�صالح العاملني
واملتطوعني لدى الإغاثة الزراعية يتم
من خاللها تو�ضيح مفاهيم العدالة،
امل�ساواة ،واحلكم االر�شيد
 .3احلمالت� :إطالق حملة حول �أثر
االحتالل خالل الـ( )60عام املن�رصمة،
وامل�صادر الطبيعية (الأر�ض واملياه)
يف فل�سطني .كما مت �إطالق حمالت
�أخرى حول حق العودة ،م�صادر املياه،
الإدارة ،القيود ،التقديرات امل�ستقبلية،
وقطف الزيتون يف الأرا�ضي القريبة
من اجلدار
 .4الزيارات التبادلية الداخلية
واخلارجية :نظم ( )35زيارة داخلية
�إ�ضافة �إىل ( )3زيارة خارجية للموظفني
واملتطوعني حيث قامو ب�إجراء �رشح
مف�صل ملفاهيم ال�سالم وفق ًا للأجندة
الفل�سطينية

ما مت �إجنازه يف العام 2011

 .2عقد دورات تدريبية :عقد دورة
 .2عقد دورات تدريبية :عقد دورة
تدريبية ل�صالح ( )11من العاملني
تدريبية ل�صالح ( )13من العاملني
واملتطوعني لدى الإغاثة الزراعية يتم
واملتطوعني لدى الإغاثة الزراعية يتم
من خاللها تو�ضيح مفاهيم العدالة،
من خاللها تو�ضيح مفاهيم العدالة،
امل�ساواة ،واحلكم االر�شيد (� 15أنثى و 5امل�ساواة ،واحلكم االر�شيد (� 15أنثى و5
من الفئات ال�شابة)
من الفئات ال�شابة)
� .3إطالق ( )13حملة يف القرى
 .3احلمالت� :إطالق حملة حول
 .3احلمالت� :إطالق حملة حول
مقاومة بناء جدار الف�صل حيث ت�ضمن مقاومة بناء جدار الف�صل حيث ت�ضمن املت�رضرة من بناء جدار الف�صل.
ذلك تنظيم  10م�سريات يف القرى
ذلك تنظيم  10م�سريات يف القرى
املت�رضرة من بناء اجلدار وعمل 6
املت�رضرة من بناء اجلدار وعمل 6
مهرجانات �إىل جانب عقد � 7إجتماعات مهرجانات �إىل جانب عقد � 7إجتماعات
تتعلق بالعديد من الفعاليات الوطنية
تتعلق بالعديد من الفعاليات الوطنية

 .4الزيارات التبادلية الداخلية
 .4الزيارات التبادلية الداخلية
واخلارجية :نظم ( )15زيارة داخلية
واخلارجية :نظم ( )15زيارة داخلية
�إ�ضافة �إىل ( )1زيارة خارجية واحدة
�إ�ضافة �إىل ( )1زيارة خارجية واحدة
للموظفني واملتطوعني حيث قامو ب�إجراء للموظفني واملتطوعني حيث قامو ب�إجراء
�رشح مف�صل ملفاهيم ال�سالم وفق ًا للأجندة �رشح مف�صل ملفاهيم ال�سالم وفق ًا للأجندة
الفل�سطينية
الفل�سطينية

� .5إجراء الأبحاث :مت �إجراء بحث
واحد يوثق ممار�سات الإحتالل و�أن�شطة
الهدم والتدمري

 .5مت �إجراء بحث واحد حول» �إيجاد
بدائل للعمل يف امل�ستوطنات»

� .5إجراء الأبحاث :مت �إجراء بحث
واحد يوثق ممار�سات الإحتالل و�أن�شطة
الهدم

� .5إجراء الأبحاث :مت �إجراء بحث
واحد يوثق ممار�سات الإحتالل و�أن�شطة
الهدم

� .6إ�صدار  18ورقة بحث تتناول ق�ضايا � .6إ�صدار  12ورقة بحث تتناول ق�ضايا
تهم القطاع الريفي
تهم القطاع الريفي
 30ورقة
بحث

� 4أبحاث

 70زيارة

 16حملة

�إجمايل

 5دورات
تدريبية
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الف�صل التا�سع  :املـالحق
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الهدف
اال�سرتاتيجي

النتيجة املتوقعة

ما مت �إجنازه يف العام 2008

ما مت �إجنازه يف العام 2009

ما مت �إجنازه يف العام 2010

�إجمايل
حديقة
واحدة

ما مت �إجنازه يف العام 2011
� .7إعادة ت�أهيل حديقة عامة يف املنطقة
العازلة يف قطاع غزة
 .8عمل درا�سة م�سحية �أ�سا�سية يف
املنطقة العازلة يف قطاع غزة
�.9إ�صدار فيلم واحد حول جتربة الإغاثة
الزراعية يف منطقة طمون يف طوبا�س
 .10امل�شاركة يف ( )20فعالية مناه�ضة
لإ�رسائيل مب�شاركة ( )1,575متطوع
ومتطوعة
 .11تنظيم ( )4فعاليات لزراعة
الأ�شجار مب�شاركة ( )240متطوع
ومتطوعة
.12عقد ( )22يوم عمل لقطف
الزيتون مب�شاركة ( )1,425متطوع
ومتطوعة
 .13تنظيم ( )15ن�شاط للدفاع عن
احلريات مب�شاركة ( )1,100متطوع
ومتطوعة

درا�سة واحدة
 1فيلم
 20فعالية

 4فعاليات

 22يوم

 15ن�شاط
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جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )

