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الفصل األول:
استعراض البيئة الخارجية 
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الوضع السياسي العام:
بأن الشعب الفلسطيني يعيش تحت االحتالل منذ  بان كي مون،  اعترف األمين العام لألمم المتحدة، 

ويفتقرون للحلول السياسية  وأن الفلسطينيين يعيشون بسبب ذلك حالة من اإلحباط،  نصف قرن، 

بالغ   2015 بسبب ما تقوم به إسرائيل. وقد بدا المشهد السيا�سي في األرا�سي الفلسطينية طوال عام 

القتامة وكارثيا على نحو غير مسبوق. إذ بينما يستمر االنقسام، يزداد االحتالل ضراوة وتغيب القضية 

وتفوق االنتكاسات على كل الصعد مقابل  الفلسطينية عن الساحة اإلقليمية والدولية إلى حد كبير، 

بعض اإلنجازات واالختراقات. 

وعليه فقد اتصفت البيئة السياسية واالجتماعية واالقتصادية  للعام 2015 بما يلي:

على المستوى الوطني

واصلت فلسطين سعيها لالنضمام للمعاهدات والمواثيق الدولية وكان الحدث األبرز توقيعها . 1

على ميثاق روما الخاص بمحكمة الجنايات الدولية.

أظهر اندالع الهبة الفلسطينية تغيرا في طبيعة الصراع الفلسطيني - اإلسرائيلي، وزيادة ملحوظه . 2

في إنخراط المستوطنين في المواجهة بشكل ممنهج ومنظم ومن حيث والدة  »جيل جديد« من 

الفلسطينيين. 

في الوقت الذي أعادت به الهبة الشعبية طرح مستقبل المشروع الوطني الحالي ومستقبل . 3

العمل الوطني والفصائلي فإنها قد أربكت حسابات دولة االحتالل، وأحرجت الحركة الوطنية 

 .
ً
الفلسطينية، قيادة وفصائل ونخبا

سجلت القيادة الفلسطينية مزيدا من االفتراق عن المزاج الشعبي العام، وغاب فعلها المؤثر، . 4

وقد أخفقت في عقد دورة المجلس الوطني وفي إنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء االنقسام. 

وتفاقمت بسبب ضعفها . 5 لم تنجح حكومة الوفاق الوطني في بسط سيطرتها على قطاع غزة، 

األزمة اإلنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

جرى تسجيل العديد من االنتهاكات غير المالوفة  للحريات والحقوق.. 6

أرهقت الحكومة الموازنة بتغييرات وزارية غير مجدية، وعالجت هذا اإلرهاق بفرض مزيد من . 7

موجات ارتفاع األسعار واالقتطاع من رواتب  الضرائب ضاعفت من معاناة المواطن جراء 

موظفي السلطة الفلسطينية. 

على مستوى االحتالل

األرا�سي  ضد   الموجهة  االحتاللية   السياسات  من  متصاعدة  موجة   2015 العام  شهد 

الفلسطينية، وقد  تركزت في المحاور التالية:

االنتهاكات والممارسات العدوانية اإلسرائيلية: كان أبرزها جريمة حرق عائلة دوابشة من   1

قرية دوما جنوب شرقي نابلس، عالوة على تصعيد سياسة اإلعدامات الميدانية والقتل بدم 

 على مدى ما وصلت إليه حكومة االحتالل من عنصرية 
ً
 ساطعا

ً
ل ذلك دليال

ّ
بارد، حيث شك

ويمينية وتطرف ديني وصلف سيا�سي وتنكر فظ ألبسط معايير حقوق اإلنسان والتي نتج عنه:

32 طفال، صنفت معظم هذه الحاالت بأنها قتل بدم بارد أ.  بينهم  144شهيدا،  أكثر من 

وإعدامات خارج إطار القانون.

 إصابة أكثر من 16260 مواطنا بالرصاص واالختناق جراء االستخدام الكثيف والمفرط ب. 

للقوة المسلحة.

 ورفض تسليمها إال بشروط ال يمكن وصفها إال بالشروط ت. 
ً
48 شهيدا احتجاز جثامين 

المهينة للشهداء ولذويهم وللمجتمع الفلسطيني.

، إضافة ث. 
ً
، بينهم 2179 طفال

ً
حملة اعتقاالت واسعة وغير مسبوقة طالت 6830 مواطنا

إلى عدد كبير من النساء، مع نمو ملحوظ في أعداد المعتقلين ادريا، وعوقب أكثر من 

%75 منهم بتمديد االعتقال اإلداري ألكثر من مرة لهم.

وذلك عبر القصف وإطالق النار تجاه المناطق ج.  انتهاك ممنهج للهدنة في قطاع غزة،   

الحدودية، والتوغالت واعتقال مر�سى وطالب ورجال أعمال وصيادين في المعابر، أو 

في عرض البحر.

 تصاعد اعتداءات المستوطنين اإلسرائيليين:  2

وصلت االعتداءات هذا العام إلى أكثر من 898 اعتداء بزيادة ملحوظة عن عامي 2013، أ. 

و2014.

كشفت االعتداءات الطبيعة اإلرهابية والعنصرية لهؤالء المستوطنين وحقيقة الحكومة ب. 

اليمينية المتطرفة التي تحمي وتشجع قطعان المستوطنين.
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 سجل في محافظة القدس 315 اعتداء، يليها محافظة الخليل )195 اعتداء( وذلك لالستهداف ت. 

المخطط تجاه هاتين المدينتين بالتهويد والمصادرة.

والتي تتمثل باقتحام وتدنيس ث.  أما اعتداءات المستوطنين بحق األماكن الدينية واألثرية،   

األماكن الدينية، وزيارة األماكن األثرية الفلسطينية، فقد وصلت خالل العام 2015 إلى أكثر 

وتليها اعتداءات المستوطنين اإلسرائيليين على ممتلكات الفلسطينيين  اعتداءا،   265 من 

.
ً
)منازل، مركبات، محالت تجارية ومؤسسات( التي وصلت إلى 231 اعتداءا

تقييد حركة األفراد والبضائع:  3

بلغ عدد الحواجز التي تمت إضافتها حوالي 84 حاجزا، ليصبح العدد اإلجمالي للحواجز أ. 

598 حاجزا. حيث كان عددها مع  اإلسرائيلية في الضفة الغربية وشرقي القدس نحو 

بداية العام 2015 ما يقارب 514 حاجزا/عائقا/سواتر ترابية/مكعبات إسمنتية/بوابات 

زراعية، ومع نهاية العام 2015 وصل عدد هذه الحواجز والعوائق إلى 607 حاجز/عائق. 

لم يشهد عام 2015 أي تغير في واقع معابر قطاع غزة التجارية المغلقة، باستثناء معبر ب. 

كرم أبو سالم، وهو الوحيد الذي يعمل حتى اللحظة وفق اآللية السابقة لما قبل العدوان 

على قطاع غزة )ساعات العمل، عدد الشاحنات الواردة، نوع وكمية البضائع الواردة(.

مازالت إسرائيل تمنع دخول العديد من السلع والبضائع والمواد الخام والمعدات ت.   

واآلليات والماكينات، وعلى رأسها مواد البناء، والتي تدخل فقط وبكميات مقننة وفق 

خطة روبرت سيري إلدخال مواد البناء )االسمنت، الحصمة، الحديد،..(.

بلغ عدد أيام إغالق معبر كرم أبو سالم 133 يوما خالل عام 2015  وهو ما يمثل %36 ث. 

من عدد أيام العام. 

التوسع االستيطاني ومصادرة األرا�ضي:  4

 بحل الدولتين وأكثر خطورة ويستهدف  
ً
يصنف النشاط االستيطاني في عام 2015  بأنه األشد فتكا

خلق حقائق ميدانية تقوض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة، أما تفصيليا 

فإن أهم معالم هذه السياسة:

تركز البناء والتوسع االستيطاني خالل العام 2015، في المستوطنات اإلسرائيلية التي تقع أ. 

غربي جدار الضم )الفاصل( وتحديدا ما بين مسار الجدار وبين الخط األخضر.

  وصل عدد الوحدات االستيطانية المصادقة على مخططات بنائها أو عطاءاتها إلى 4904 ب. 

وحدة استيطانية )ما نسبته %64 من مجموع الوحدات االستيطانية(.

 نشرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي عطاءات وصادقت على مخططات لبناء 2939 وحدة ت. 

استيطانية في المستوطنات اإلسرائيلية القائمة على الجانب الشرقي من الجدار. 

1300 وحدة ث.  في مسعى حثيث لتطوير مساحات المستوطنات، وإنشاء أخرى، تم إنشاء 

استيطانية جديدة بتمويل رسمي إسرائيلي، كما أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو بأنه سيتم 

إنشاء 55.000 وحدة استيطانية في كافة أرجاء األرا�سي الفلسطينية، وأبرزها منطقة(  

 )E1الفاصلة بين مستوطنة “معاليه ادوميم” شرقي مدينة القدس، لتقطع األوصال بين 

شمال الضفة وجنوبها، والتي كان نتنياهو قد جمد قرار البناء بها سابقا.

 بناء )7683( وحدة سكنية في المستوطنات المنعزلة، بما يشكل %61 من إجمالي عمليات ج. 

البناء االستيطاني. باإلضافة إلى شرعنة 20 بؤرة استيطانية، وإنشاء بؤر جديدة أخرى.

9564 دونما أخرى في كافة محافظات الضفة ح.  6386 دونما وتجريف    تم االستيالء على 

الغربية وبتركيز عالي في بيت لحم ،الخليل، والقدس الشرقية . 

تتركز العمليات االستيطانية في شق شبكة طرق واسعة تربط المستوطنات بعضها 	.   

ببعض على حساب أرا�سي المواطنين الفلسطينيين.

5. أعمال هدم وتجريف واقتالع أشجار واقتحامات:

اعتدت أجهزة االحتالل وجرافاته ومستوطنيه على حوالي 16105 أشجار، منها: 13000 شجرة أ. 

زيتون.

 أصدرت سلطات االحتالل أوامر باقتالع 18.000 شجرة أخرى. ب. 

هدمت جرافات االحتالل 645 مسكنا ومنشأة )بركسات لتربية الحيوانات، أو بركسات زراعية ت. 

1109 أطفال في محافظات  2180 فردا، منهم  أو تجارية( مما أدت إلى تهجير وإلحاق الضرر بـ 

الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية،حيث هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي 98 منزال 

و65 منشأة أخرى. 

منزال ث.  الخليل211  )في محافظة  مسكنا ومنشأة أخرى   780 بهدم  هددت سلطات االحتالل 

 ومنشأة مهددة بالهدم، وفي محافظة 
ً
ومنشأة مهددة بالهدم، وفي القدس ما يقارب 180 منزال

بيت لحم، 64 منزال ومنشأة مهددة(.
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 اقتحم نحو عشرة آالف مستوطن وشرطي المسجد األق�سى خالل العام 2015 .ج. 

أغلقت سلطات االحتالل عددا من محطات البث اإلذاعي في كل من محافظتي جنين والخليل.ح. 

األوضاع اإلنسانية:
األرا�سي  في  األوضاع   OCHA عن  صادر  تقرير  وصف  حيث  اجتماعي،  وتدهور  اقتصادية  صعوبات 

الفلسطينية المحتلة باألزمة اإلنسانية الفريدة الناجمة أساسا عن االحتالل وممارساته منذ أكثر من 50 

عاما. حدد التقرير أربعة أبعاد لهذه األزمة: )1( ضعف حماية المدنيين، )2( التهجير القسري، )3( تقويض 

القدرة على الصمود، )4( قيود مفروضة على الوصول إلى الخدمات. هذا وقد أورد التقرير المؤشرات 

الدالة التالية:

67 تجمعا في الضفة الغربية عرضة لعنف المستوطنين. -  350 ألف شخص في  يعيش حوالي 

حوالي 282 ألف طفل بحاجة إلى دعم نف�سي واجتماعي، وحوالي 1400 فتى معتقل بحاجة إلى 

مساعدة قانونية.

8000 شخص يعيشون في 61 تجمعا في الضفة الغربية عرضة للتهجير القسري. 11 ألف أمر - 

معلق بالهدم في المنطقة “ج” مع احتمال تهجير قسري لآلالف من الفلسطينيين. 

بينما يعاني كل -  8-5 ساعات كل ثالثة أيام،  %40 من سكان قطاع غزة تصلهم المياه لمدة 

سكان القطاع من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة جدا. حوالي 294 ألف امرأة تحتاج إلى 

خدمات الحماية من العنف القائم على الجنس.

ولذلك ليس عجبا أن يفيد %84 من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس أن عام 2015 

كان عاما سيئا للغاية بالنسبة لهم. 

أداء االقتصاد الفلسطيني خالل عام 2015

العام األثقل على االقتصاد الفلسطيني رغم تحقيق نمو  في  حجم الناتج اإلجمالي   2015 يعتبر العام   

المحلي في فلسطين، والذي بلغ  7.75 مليار دوالر في العام 2015  بنسبة نمو بلغت %3.5 مقارنة مع عام  

2014، فيما  %05.، مقارنة مع العام  2014، فيما زادت حصة الفرد من الناتج اإلجمالي المحلي بنسبة 

ارتفع متوسط الرقم القيا�سي ألسعار المستهلك  ب %1.43 مقارنة مع العام 2014

مؤشرات سوق العمل الفلسطيني: أشارت التقديرات األولية إلى وجود ارتفاع في إجمالي عدد العاملين 

2014. كما أظهرت  مقارنة مع عام   2015 في سوق العمل المحلي الفلسطيني بنسبة %6.0 خالل عام 

التقديرات األولية ارتفاع نسبة العاملين الفلسطينيين في إسرائيل إلى %11.1 من إجمالي العاملين مقارنة 

 
ً
ب %10.7 خالل العام 2014. وأن حوالي 33 % من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجرا

 أقل من الحد األدنى لألجر )1450 شيكال إسرائيليا( في فلسطين.
ً
شهريا

مقارنة مع   26.6% إلى   2015 رغم انخفاضها في العام  ما زالت مستويات البطالة مرتفعة،   البطالة: 

%27.5 في العام 2014  فيما تبقى نسبة البطالة في غزة األعلى، وتصل إلى %42.7 بشكل عام  وتزداد في 

أوساط الشباب  والخريجين في قطاع غزة،حيث تتجاوز نسبة البطالة 60 في المئة بينهم، وتعيش نسبة 

25 في المئة من الفلسطينيين في ظروف من الفقر مقارنة مع العام 2014. من بينهم %13 يعيشون فقرا 

مدقعا، أي بأقل من 1832 شيكل حسب خط الفقر المعتمد

وبينما يقدم البنك الدولي نصائحه للسلطة الفلسطينية لمواجهة التحديات المالية، عبر خفض فاتورة 

األجور، وتحسين مستويات الجباية الضريبية، واالستمرار في الدفع قدما نحو إجراء اإلصالحات في قطاعي 

الصحة والكهرباء، فإن أزمة رواتب موظفي حكومة الظل في غزة تتفاقم، وتشكل الجبايات عبئا هائال على 

كاهل محدودي الدخل، ويعاني المواطنون من نقص واضح في خدمات الصحة والكهرباء وخصوصا في 

قطاع غزة. وهو ما يشير بوضوح إلى عقم االعتماد على نصائح البنك الدولي وتبني سياسة السوق المفتوح 

بدال من تعزيز صمود المواطنين حسب قرارات المجلس المركزي.  

االقتصادية  المشكالت  من  العديد  هناك   أن  إال  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  النمو  من  الرغم  على 

ألف أسرة مسجلة على قوائم وزارة   125 )أكثر من  واالجتماعية وأهمها تفاقم ظاهرتي الفقر والبطالة 

الشؤون االجتماعية تتلقى المعونة( بزيادة بلغت %94 مقارنة مع العام 2011 ، يضاف إلى ذلك العجز 

المزمن في الميزان التجاري، وارتفاع حدة الدين العام وأعبائه، إضافة للعجز في الموازنة العامة والناجمة 

عن تزايد حجم النفقات على اإليرادات، لم تجد حال لها بعد. ومن المنطقي أن يترتب على ذلك تفاقم 

لآلثار االجتماعية الخطيرة كالفقر وتراجع مستويات المعيشة وتفكك النسيج المجتمعي.

عانت موازنة السلطة الوطنية للعام 2015 من خلل بنيوي عكس نفسه على طبيعة التدخالت وجودتها 

 باإلنفاق 
ً
 قياسا

ً
وقلل من إسهام الموازنة في معالجة جيوب الفقر والبطالة وما زال اإلنفاق األمني مرتفعا

في القطاعات اإلنتاجية والخدماتية األخرى.

أما بخصوص العام 2016 فان التوقعات تشير إلى تحقيق نمو بنسبة %3.8 في حال بقاء الوضع على حاله 

%7 حال تحقق المصالحة ورفع القيود اإلسرائيلية عن االقتصاد الفلسطيني، أما في  فيما سيرتفع إلى 

%2، أما بخصوص البطالة فمن المتوقع أن  حال تدهور األوضاع فمن المتوقع أن يكون حجم النمو 

تتراوح بين %23.1 في أحسن الحاالت إلى %27.5 في اسوأها.

http://alray.ps/ar/post/137343/<063A><0632><0629>
http://alray.ps/ar/post/134293/<0642><0637><0627><0639>-a href=
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2015 أزمات اجتماعية حادة وتأثيرات سيئة ناتجة عن تراجع االقتصاد من حيث انخفاض  شهد عام 

المعونات الخارجية والممارسات واالعتداءات االحتاللية وسوء األداء العام. ورغم عدم توفر معطيات 

دقيقة حول أرقام الجريمة في فلسطين بشكل عام وغزة بشكل خاص، فإن حجم القضايا التي تعاطت 

معها الشرطة في الضفة والنيابة في غزة حوالي 40000 حالة  منها 82 حالة قتل في الضفة وغزة، و3277 

حالة سرقة في الضفة، و1254 قضية اتجار أو تعاطي مخدرات، مع زيادة في جرائم النصب واالحتيال، كما 

تجدر اإلشارة إلى أن عام 2015 شهد تزايدا في حاالت االنتحار والتي بلغت 18 حالة في الضفة فيما سجل 

ما يزيد عن 425 حالة شروع باالنتحار في الضفة الغربية من بينها 306 إناث .

الوضع الزراعي في فلسطين:
 10% %11 في الضفة الغربية، أما في قطاع غزة فبلغت نسبة  شكلت نسبة العاملين في قطاع الزراعة 

للعام 2015 مقارنة بـ %8 لعام 2014. كما ارتفعت إسهامات الزراعة في اإلنتاج المحلي اإلجمالي إلى قرابة 

4.5 % في عام 2015 مقارنة 3.9 % في عام 2014 وذلك نتيجة المشاريع الزراعية المنفذة خالل العام. 

ومع ذلك فال زالت الزراعة مستهدفة أساسا من قبل االحتالل، وال تحظى بالدعم الكافي من قبل السلطة 

الفلسطينية. 

اقتلع جيش االحتالل أكثر من 18 ألف شجرة، منها أكثر من 13 ألف شجرة زيتون بعضها يقدر عمره بمئات 

السنين، إضافة إلى تهديد أكثر من 34 ألف شجرة أخرى باالقتالع. حيث بلغت مساحة األرا�سي المعتدى 

عليها بالتجريف والتدمير طوال العام  6569 دونما.

قامت طائرات االحتالل اإلسرائيلي برش مواد سامة علي مئات الدونمات الزراعية شرقي محافظتي خان 

يونس والوسطي، حيث تضرر 285 دونما بشكل كامل كان أغلبها من محصولي السبانخ والبازيالء مما أدى 

إلتالفها بشكل شبه كامل.

يواجه القطاع الزراعي في الضفة الغربية تحديات جّمة بسبب إجراءات االحتالل اإلسرائيلي التي تعمل 

على تقويض جهود المزارعين الذين يحرمون من أراضيهم الخصبة والمياه الوفيرة الالزمة لعملية الزراعة. 

كما يعاني من غياب سياسة حكومية تدعمه ومن تدهور االستخدام غير الكفؤ للموارد الزراعية، ويتمثل 

استخدام التربة  وسوء  ذلك في محدودية األرا�سي الزراعية وكميات المياه المتاحة للقطاع الزراعي، 

الناتج عن اإلفراط في استخدام األسمدة الزراعية والمواد الكيماوية المستخدمة في مكافحة األمراض 

واآلفات الزراعية وأيضا من التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية كالصقيع والسيول أو الجفاف وغيرها 

من الكوارث. إلى ذلك، يعاني من ضعف اإلطار القانوني والمؤس�سي ونقص التمويل الالزم، باإلضافة إلى 

وضع االنقسام، والضعف في التكنولوجيا والبحوث الزراعية، ووجود مشاكل تسويقية تتعلق بالجودة 

والقدرة التنافسية وعدم السيطرة على المعابر للوصول لألسواق الخارجية. هذا ويؤخذ على السلطة 

الفلسطينية تخصيص موازنة قليلة ال تتجاوز %1، عدم تشجيع االستثمار في القطاع الزراعي، ال تؤمن 

بنية تحتية جيدة، ولم تلتزم بتفعيل  قرار تأسيس صندوق الطوارئ لدعم المزارعين. 

في قطاع غزة طورت جمعية التنمية الزراعية )اإلغاثة الزراعية( رؤية إعادة إعمار القطاع الزراعي مفادها 

اقتصاديا ومجتمعات زراعية صامدة وآمنة غذائيا وأقل عرضة للمخاطر  “قطاع زراعي معافى ومجٍد 

وإعمال  “البناء بصورة أفضل”  عبر إنجاز عمليتي اإلنعاش وإعادة اإلعمار على أساس مبدأ  المحتملة، 

معايير حقوق اإلنسان” غير أن التدخالت الزالت محدودة للغاية. تمكن المزارعون من تصدير حوالي 13 

ولكن العملية لم تكن مجدية بسبب اإلجراءات  ألف طنا من الخضروات هذا العام للضفة الغربية، 

من أبرز االنتهاكات التي تعرض لها القطاع الزراعي في غزة ما لحق بقطاع صيد  اإلسرائيلية المعقدة. 

األسماك عام 2015. إذ شنت البحرية اإلسرائيلية 159عملية إطالق نار مباشر على الصيادين في عرض 

واحتجزت  أطفال،   7 واعتقلت 70 صيادا من بينهم  آخرين،   21 نجم عنها مقتل صياد وإصابة  البحر، 

26 قاربا خالل نفس العام، وأفرجت عن 4 منهم فقط، مما جعل الصيادين غير قادرين على االستمرار 

في مزاولة أعمالهم وركوب البحر، لشدة األخطار التي كانت تهددهم من قبل قوات البحرية اإلسرائيلية. 

تقتصر مساحة الصيد المسموح بها على 6 أميال بحرية وبالرغم من ذلك فان االعتداءات اإلسرائيلية في 

أغلبها تكون ضمن النطاق المسموح به.

حال قطاع غزة تحت الحصار  وفي ظل االنقسام عام 2015:    

استمر قطاع غزة تحت سيطرة حماس و«حكومة ظل« تابعة لها لم تنجز شيئا يذكر سوى جباية الرسوم 

والضرائب في ظل تعثر إعادة اإلعمار وتفاقم أزمتي الكهرباء ورواتب موظفيها وتف�سي مظاهر الفقر والفقر 

المدقع وارتفاع معدالت البطالة. وخالل العام 2015، استمر إغالق معبر رفح، المنفذ البري الوحيد ألهالي 

 على فترات متفرقة، 
ً
 استثنائيا

ً
، ولم ُيفتح سوى 21 يوما

ً
قطاع غزة على العالم الخارجي، لمدة 344 يوما

وذلك بسبب رفض حركة حماس تسليم المعبر إلى أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية. 

بالرغم من مرور أكثر من عام على إطالق عملية إعادة اإلعمار، إال أنها الزالت متعثرة وتخضع البتزازات 

سياسية وتعقيدات إدارية، كما تعاني من تباطؤ المانحين في الوفاء بتعهداتهم. إذ تقدر بعض األوساط 

%30 من حجم التعهدات. وتعتبر إسرائيل المعيق الرئيس للعملية من حيث  أن ما تم دفعه ال يتجاوز 

باإلجمال اتسمت عملية إعادة اإلعمار خالل العام بما  القيود التي تفرضها على إدخال المواد الالزمة. 

يلي: انعدام شرطها السيا�سي واألمني، البطء مع تلكؤ الدول المانحة باإليفاء بتعهداتها، الغموض ونقص 

المعلومات وصعوبة الوصول إليها، بروز مظاهر فساد ومحسوبيات. إلى ذلك، بلغ إجمالي حاالت الضرر 

التي تم حصرها حسب أحدث تقارير الحصر حوالي ),000171( حالة، وتمت إزالة حوالي %75 من األنقاض 

والركام.
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نيكوالي مالدينوف، أن هناك ثالثة تحديات  ذكر المبعوث الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط، 

كبرى تواجه قطاع غزة، يتعلق األول بعملية إعادة اإلعمار، حيث نوه إلى أن األمم المتحدة تولي أهمية 

األطراف،  عليها  اتفقت  التي  اإلعمار  آلية  تطوير  وتحاول  اإلعمار،  إعادة  عملية  على  وتشرف  خاصة 

بمساعدة المنسق الخاص السابق روبرت سيري، بهدف تلبية احتياجات تلك العملية، وباقي االحتياجات 

االقتصادية واالجتماعية للمواطنين في القطاع. وثاني التحديات يتمثل في االحتياجات القائمة واألساسية 

لسكان القطاع من كهرباء، وماء، وإسكان، وتحسين الخدمات المختلفة، وضمان فتح المعابر، وحرية 

الحركة للمواطنين والبضائع، وهي كلها قضايا مترابطة ببعضها البعض. وثالثها هو خلق جو اقتصادي من 

أجل إعادة بناء ما تم تدميره، وخلق فرص أكبر، وإنعاش اقتصادي لمواطني وأسر قطاع غزة، إضافة إلى 

التركيز على بناء األمل، وتمكين المواطنين من التمتع بمستوى معي�سي الئق وكريم. وما لم يذكره مالدينوف 

هو التأثيرات السلبية للحصار المفروض منذ سنوات على قطاع غزة. بسبب الحصار واالعتداءات األخرى، 

بات سكان القطاع يعيشون في دّوامة العنف المغلق نتيجة كثافة وجسامة  وكذلك بسبب االنقسام، 

الضغوط الحياتية التي نجمت عن ترّدي األوضاع المعيشية واالقتصادية، وكّم األعباء الهائلة الملقاة 

ر والنزاع األسري والعائلي والعشائري، 
ّ
على عاتق المواطن، بحيث أوجده الحصار في حالة دائمة من التوت

وعدم الشعور باألمان وزيادة العدوانية وسرعة االنفعال والغضب وانخفاض الروح المعنوية وفقدان 

ر بشكل كبير على مجمل الحياة االجتماعية والنفسية للمواطنين.
ّ
الثقة باآلخرين، مّما أث

حال المجتمع المدني الفلسطيني عام 2015:

هناك حوالي 2800 منظمة مجتمع مدني تعمل في فلسطين، منها %57 محصورة جغرافيا في نطاق منطقة 

معينة، ومنها حوالي %60 تعد بمثابة منظمة مجتمعية قاعدية. ويعتبر نقص التخصص القطاعي لمنظمات 

المجتمع المدني الفلسطيني سمة بارزة تثير القلق واالهتمام. ومن أهم احتياجاتها؛ تحديد الهوية والدور، 

إيجاد بيئة تساعد على المشاركة في حوار السياسات،  تشارك المعرفة ونشرها بهدف تطوير القدرات، 

الحكم المحلي واالبتكار. أما  معيقات ذلك فهي نقص المساحة االجتماعية المعترف بها لمنظمات المجتمع 

الشرعية المحدودة وضعف  المنافسة ونقص الثقة،  المدني للمشاركة في الحوكمة وحوار السياسات، 

االعتماد على الجهات المانحة  التواصل مع القواعد الشعبية والتركيز ألحصري على تقديم الخدمات، 

والالعبين السياسيين اآلخرين، العمل المنعزل والتخلي عن االنخراط والمشاركة في االبتكارات.

شهد عام 2015 حراكا ونشاطا ملحوظا وملموسا لمنظمات المجتمع المدني، على صعيد حوار السياسات 

وتقديم الخدمات وبناء القدرات وتعزيز أطر العمل التعاوني والجماعي والتنسيق بين مختلف الهيئات، 

إال أنها واجهت مجموعة من التحديات: شدة التنافس على مصادر التمويل مع تغير واضح في اتجاهاته، 

إعادة تصويب العالقة مع  شدة الطلب على خدماتها بسبب تردي األوضاع االجتماعية واالقتصادية، 

الناجم عن  القانونية والمؤسساتية  البيئة  كما واجهت تحدي ضعف  الشعبية.  قواعدها وجذورها 

االنقسام وتقليص مساحة الحرية والتعدي على الحقوق والحريات من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية 

ومؤسساتها. وفي هذا الصدد كان تصريح رئيس الوزراء، د. رامي الحمد الله حول عمل المنظمات وتمويلها 

. واعتبرت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية 
ً
واالتهام المبطن لها بالفساد المالي واإلداري مستهجنا

تصريحه بمثابة انقضاض على حرية العمل األهلي والحريات العامة. كما سبق أن صدرت قرارات بقوانين 

متعلقة بعمل المجتمع المدني، ومراسيم وقرارات صادرة عن الرئيس بتشكيل هيئات متخصصة أو لجان 

 عن الحكومة الفلسطينية برئاسة الحمد لله من تعديل أنظمة، في ظل وجود 
ً
استشارية، وما صدر أيضا

وتعدد الجهات الرقابية الرسمية على المؤسسات األهلية وأدائها المالي واإلداري والتزامها بالغايات التي 

حصلت على ترخيصها من أجلها، وكان من بينها مصادقة مجلس الوزراء الفلسطيني على النظام المعدل 

فمن شأن هذه التعديالت أن تضع قيودا على عمل   .2010 لعام   3 لنظام الشركات غير الربحية رقم 

الشركات غير الربحية وحرية ممارسة نشاطاتها واستقالليتها وتجعل من مجلس الوزراء مرجعية لتحديد 

مصادر دعم هذه المؤسسات وأوجه الصرف فيها. وكذلك األمر فيما يتعلق بتشكيل لجنة فنية من ممثلين 

من الوزارات والجهات المختصة لدراسة اإلطار القانوني للجمعيات الخيرية والهيئات غير الحكومية بهدف 

تطوير قدرة وزارات االختصاص على متابعة شؤون الجمعيات.اعتبرت شبكة المنظمات األهلية هذين 

القرارين خروجا على االلتزامات والواجبات الدولية الملقاة على عاتق الحكومة الفلسطينية تجاه احترام 

وتعزيز وحماية الحق في حرية تشكيل الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية المنصوص عليه في كل من 

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافة.

اإلطار العام للتقرير:

بما  2015، آخذا باالعتبار التطورات بروح نقدية،  يستعرض التقرير السنوي إنجازات وإخفاقات عام 

في ذلك التطورات في البيئتين الداخلية والخارجية للمؤسسة، حيث ما زالت المؤسسة تعمل في إطار 

تغير منظومة الصراع مع  كما أن البيئة الخارجية شهدت تطورين بارزين:  استكمال إعادة الهيكلة. 

االحتالل مثلما أوضحنا سابقا، وهو ما يطرح تحديات يجب أن تؤخذ باالعتبار، أما التطور الثاني فيشمل 

إطالق جدول أعمال التنمية ما بعد 2015، تبني المقاربة الحقوقية بصورة كاملة، إدخال مقاربة »الحد 

إعادة صياغة أجندة  من مخاطر الكوارث« ومفهوم الصمود، وأساسا ما يتعلق بتغير المنا	 وتأثيراته، 

األهداف والسياسات المتعلقة بالتنمية الزراعية ما يعني بالضرورة زيادة القدرة والكفاءة على استلهام 

ذلك كله والعمل على تبني المفاهيم طبقا للخصوصية الفلسطينية. 

ويالحظ من مراجعة تدخالت المؤسسة للعام 2015 ومدى تحضيرات المؤسسة لخطتها للعام 2016 بأن 

 على المنهجية 
ً
التدخالت ما زالت ال تفي، وال تستجيب لإلستراتيجية الخاصة بالمؤسسة والقائمة أساسا

المستندة للحق وبمراجعة األسباب التي تعيق تقدم المؤسسة باتجاه اإلستراتيجية، فقد برزت العوامل 

التالية:
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استمرار الحالة اإلنسانية والطارئة في قطاع غزة وفي الضفة مع اندالع انتفاضة القدس.. 1

الفلسطيني بسبب . 2 للمواطن  الحقوق األساسية  لقاعدة  القانونية والممكنة  البنية  ضعف 

المجلس  غياب  مع  للمواطنين  المتاحة  الحرية  مساحة  على  والتجاوز  االنقسام  استمرار 

الحقوق  تراعي  ال  خاصة  ومراسيم  بقرارات  القوانين  إصدار  واستمرار  الكامل  التشريعي 

األساسية، وتتعارض بشكل واضح مع القوانين الدولية، والقانون األسا�سي الفلسطيني.

وتواجه . 3 وإنسانية،  طارئة  المانحة  الجهات  قبل  من  للتمويل  المطروحة  المشاريع  طبيعة 

احتماالت التدخل لزيادة استجابتها للحقوق األساسية مصاعب جمة.

ما زال فريق اإلغاثة الزراعية العامل ومتطوعوها بحاجة للتدريب ورفع قدرات وصقل مهاراتهم . 4

للتعاطي مع التدخالت من منظور حقوقي وهذا ما تفتقر إليه فلسطين بشكل عام.

غياب التنسيق مع المؤسسات الحقوقية واقتصار دور هذه المؤسسات على متابعة االنتهاكات . 5

من الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي وانشغالها بسد الفجوات يقلل من فرصها في طرح وتبني 

نماذج ابتكاريه مستندة إلى قاعدة الحقوق التي تسهم في تحسين مخرجات عمل المؤسسات 

التنموية األخرى. 

الفصل الثاني: 
الحوكمة



2015التقرير السنوي

21 20

ملخص ألهم القضايا التي عالجها  مجلس اإلدارة خالل العام 2015:

2015 تسع جلسات رئيسية إضافة إلى العديد من الجلسات  عقد مجلس إدارة المؤسسة خالل العام 

المصغرة ، وغير الرسمية والتي تزامن معظمها مع  الزيارات التي قام بها رئيس مجلس اإلدارة إلى الضفة 

الغربية حيث تركز فيها االهتمام حول القضايا التالية:

 أدلة  وسياسات العمل:   1

• تمت مراجعة دليل سياسات الشراء، وبخاصة موضوعات التناقص وطلب إدخال العديد 	

من التعديالت التي تضمن مشاركة أوسع للمجلس.

• أقر مجلس اإلدارة  تطوير العديد من سياسات وإجراءات العمل،  والتي  من شأنها تجسيد 	

املمارسات الفضلى في املؤسسة والنهوض بجودة اإلدارة والخدمات املقدمة .

العالقة مع الفئات المستهدفة: شارك األعضاء في العديد من الزيارات الميدانية وورش العمل   2

التي نظمتها المؤسسة أو دعيت إليها من قبل أطراف أخرى  سواء على مستوى المركز أو المحافظات.

وشارك في العديد من   3 الجهات المانحة   اهتم المجلس بلقاء  العالقة مع الجهات المانحة: 

اللقاءات على مستوى الضفة والقطاع 

استمر مجلس اإلدارة في استقبال الوفود المتضامنة مع   4 التضامن مع الشعب الفلسطيني: 

شعبنا ومرافقتهم إلى الميدان  في الضفة.

 المؤسسات التابعة لإلغاثة الزراعية:   5

• قرر املجلس زيادة عدد املمثلين ألسهم املؤسسة في شركة ريف لخدمات التمويل الصغير من 	

اثنين إلى ثالثة، وتمت تسميتهم بما يتفق ومتطلبات سلطة النقد الفلسطينية . 

• قرر مجلس اإلدارة توجيه مجلس إدارة الريف إلى إعادة تقييم شركة الريف لالستثمار 	

والتسويق الزراعي تقييما شامال للنهوض بوضعها .

• تنظيم العالقة مع اتحاد جمعيات التوفير والتسليف التعاونية بما يتفق واالتفاقيات املوقعة 	

والتزامات اإلغاثة تجاه الجهات املانحة .

• قرر مجلس اإلدارة مراجعة وإقفال االتفاقيات املنتهية مع الجمعيات التعاونية وإعادة تنظيم 	

الوضع بما يتفق  والتزامات املؤسسة ومصادرها.

• تسجيلها 	 بإعادة  الصغير  التمويل  لخدمات  ريف  املوافقة على خطة شركة  املجلس  قرر 

والجمعيات  البنوك  أمام مساهمات جديدة من  الباب  فتح  ربحية مع  وترخيصها شركة 

التعاونية اإلنتاجية واملؤسسات األخرى والقطاع الخاص 

قبل   6  2014 تم في هذا الصدد إقرار التقريرين المالي واإلداري للعام  التقارير المالية واإلدارية: 

التوصية للهيئة العامة بالمصادقة عليهما.

الخطط السنوية:  7

• إقرار الخطة السنوية وخطة املصادر البشرية للعام 2015.	

• إقرار خطة املمتلكات للعام 2015.	

الحكم واإلدارة:  8

• تم تنظيم اجتماع الهيئة العامة السنوي للمصادقة على التقريرين اإلداري واملالي وتقارير 	

مجلس اإلدارة.

• اعتماد التعديالت على النظام الداخلي للمؤسسة والتوصية للهيئة العامة باملصادقة عليها .	

• الهيئة العامة بإعادة 	 راجع مجلس اإلدارة وحدد العضوية النشطة في املؤسسة وأو�سى 

دراسة عضوية 14 عضوا ممن تم وقف عضويتهم بالتعاون مع لجنة العضوية املنبثقة عن 

الهيئة العامة.

ممتلكات المؤسسة: تابع المجلس الممتلكات والقضايا المتعلقة بها وراجع العديد من المقترحات   9

والعروض لشراكات مع أطراف خارجية  في سبيل تفعيل عوائد الممتلكات.

المالية والبنوك: تم مناقشة وتوقيع اتفاقية التسهيالت البنكية للمؤسسة للعام 2015.  10

التواصل بين الضفة وغزة: نظم أعضاء من مجلس اإلدارة في غز،ة وعلى رأسهم رئيس المجلس،   11

وتحسين عملية التواصل  العديد من الزيارات إلى الضفة الغربية للوقوف على وضع المؤسسة  

خدمة لقضايا المؤسسة. 

الرقابة والمتابعة: تم تنفيذ العديد من الزيارات الميدانية والمراجعة للعديد من العقود  وتوجيه   12

وذلك من اجل الوصول إلى أفضل مستوى من  والنصيحة لإلدارة التنفيذية،  الدعم واإلسناد  

الخدمات للفئات المستهدفة .
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الفصل الثالث: 
التوجهات  

لعام 2016
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في  أنجز  ولما  استنادا  اإلستراتيجية،  لخطتها  المؤسسة  أجرتها  التي  المراجعة  إلى  استنادا 

2015، ومراجعة وتحليل الظروف التمويلية  وإلى أهداف األلفية الجديدة ما بعد  السنوات الماضية، 

محليا وإقليما ودوليا، وكذلك تحليل البيئة الداخلية للمؤسسة وتحديث أولويات الفئات المستهدفة، 

فكانت توجهات المؤسسة، استنادا إلى نتائج التحليل والمراجعة، على النحو التالي: 

 ارتفاع نسبة الفقر في فلسطين، وكذلك  معدالت الفقر الحاد وبخاصة في المناطق المهمشة.. 1

زيادة في معدالت البطالة، وبخاصة في قطاع غزة، مع توقف عملية إعادة اإلعمار مع حالة الركود . 2

جهة،  من  القدس  لهبة  المرافقة  اإلسرائيلية  واإلجراءات  المنطقة،  بها  تمر  التي  االقتصادي 

وللسياسات االقتصادية والمالية التي تتبعها حكومة االحتالل من جهة أخرى.

استمرار ارتفاع عدد األسر والحاالت التي تتلقي الدعم من وزارة الشؤون االجتماعية.. 3

استمرار تقلص قاعدة االقتصاد الوطني وبخاصة اإلنتاجية منها نتيجة االغالقات واستمرار منع . 4

العمل في مناطق )ج( وتأخر إعمار القطاعات االقتصادية في غزة.

زيادة الحاجة إلى اإلنتاج الصغير جراء ارتفاع تكاليف المعيشة ومعدالت البطالة.. 5

نقص في تمويل المؤسسات األهلية نتيجة تراجع التمويل من طرف وتوجيه بعض التمويالت إلى . 6

الحكومة مباشرة من طرف آخر.

استمرار التضييق على المؤسسات األهلية إلخراجها من دائرة الفعل والتأثير.. 7

تأثيرات تذبذب العمالت على سلة خدمات اإلغاثة.. 8

األزمة . 9 جراء  التمويلية  السياسات  بعض  من  موقفها  في  النظر  إعادة  إلى  المؤسسة  تضطر  قد 

واستمرأها وتصاعدها.

لتالئم التطورات في البيئة . 10 قد تلجا المؤسسة أيضا إلى اتخاذ خطوات وقرارات تعتبر مفصلية  

التمويلية.

واستنادا إلى التشخيص الذي أجرته  اإلغاثة، والى انعكاسات هذا التشخيص على عملها في العام 2016، 

فقد  حددت اإلغاثة بمرجعياتها المختلفة القضايا التالية كأولويات في  توجهها للعام 2016:

مراجعة هياكل العمل واإلدارة للوصول إلى مؤسسة رشيقة   .. 1

استكمال خطط المؤسسة في تحقيق الكفاية المالية فيما يتعلق بقدرتها على االحتفاظ بالكوادر، . 2

وتطوير تدخالتها خاصة في مجال االستجابة لإلستراتيجية المعتمدة.

بالتوازي مع مراجعة هياكل المؤسسة فإن التوجه أيضا قائم لمساعدة المؤسسات المملوكة في . 3

النهوض بخدماتها لما لذلك من أهمية في دعم إستراتيجية المؤسسة في خدمة القطاعات والفئات 

المستهدفة.

انجاز إستراتيجية خاصة بتجنيد األموال  وفتح الفرص أمام المؤسسة للدخول في عالقات تمويلية . 4

جديدة.

استمرار العمل على تحسين فرص المزارعين في الوصول إلى أراضيهم، وبخاصة في المناطق المغلقة . 5

وخلف الجدار.

إلى . 6 في الوصول  وبخاصة حقهم  الزراعي،  القطاع  في  المنتجين  االهتمام بمناصرة حقوق صغار 

األسواق المحلية والخارجية.

االهتمام بشكل اكبر في كل التدخالت ذات  العالقة بتأثيرات التغيير المناخي على التنمية الزراعية . 7

في فلسطين.

تحسن وتفعيل عوائد ممتلكات المؤسسة من أجل تحسين إسهامها في خدمة وتحقيق أهداف . 8

المؤسسة.

 تطوير العالقات وأواصر الشراكة مع كافة الحركات التضامنية المعنية بحقوق شعبنا.. 9

والمنتجات . 10 المستوطنات  منتجات  من  وبخاصة  الوطني  السوق  في  االنتهاكات  برصد  االهتمام 

اإلسرائيلية.

تعزيز البيئة الداخلية للعمل بما يخدم تحسين جودة الخدمات المقدمة.. 11
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الفصل الرابع:
االنجازات حسب 

األهداف اإلستراتيجية
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امللخص التنفيذي: 

للخطة   
ً
تنفيذا ويعتبر   2015 العام  خالل  أهمية  الزراعية  اإلغاثة  إنجازات  أكثر  التقرير  هذا  يغطي 

 2018  -  2014 عام  بداية  مع  أطلقت  التي  التغيير”  “قيادة  الزراعية  باإلغاثة  الخاصة  اإلستراتيجية 

والهادفة للوصول إلى ريف فلسطيني قوي محصن بقطاعه الزراعي ومعزز بالسيادة من خالل إنجاز 

األهداف اإلستراتيجية اآلتية: 

	 العمل في الزراعة يحقق ربحية أكبر وتتعزز تنافسيته

	. االحتالل أكثر مساءلة تجاه الحقوق الفلسطينية الخاصة بالقطاع الزراعي

	.بيئة قانونية وسياسات حكومية داعمة وممكنة لتطوير القطاع الزراعي والريف

	.دور التعاونيات الزراعية واملؤسسات القاعدية العاملة في الزراعة والتنمية الريفية تعزز

	.كفاءة، فعالية، واستدامة اإلغاثة الزراعية ومساءلتها تعززت

 بتمويل خارجي وبمساهمات 
ً
 مختلفا

ً
وتحقيقا” لذلك عملت اإلغاثة الزراعية في عام 2015 في 60 مشروعا

 قيد التنفيذ.
ً
، وال يزال 30 مشروعا

ً
مجتمعية،حيث أنهت 30 مشروعا

وبغرض تحقيق الهدف اإلستراتيجي األول، عملت اإلغاثة الزراعية على تحقيق النتائج التالية:

النتيجة 1 :  تطوير وتحسين إنتاجية األرا�ضي الزراعية والوصول إليها.

• وفي إطار هذه النتيجة، عملت اإلغاثة الزراعية على تنفيذ مجموعة من األنشطة المتنوعة والتي 	

أسهمت في خدمة 6944 دونما، تملكها 6225 عائلة منها 438 عائلة تعيلها نساء.

أهم اإلنجازات المحققة لخدمة هذه النتيجة: 

• تسوية 1126 دونما من األرا�سي الزراعية .	

• تعزيل  وحراثة ما مساحته 1657 دونما .	

• شق 47.665 كم من الطرق الزراعية لخدمة 8324 دونما من األرا�سي الزراعية، استفاد منها 5206  	

مزارعا/ة بشكل مباشر، وعدد 13779 بشكل غير مباشر.

• 	.
ً
تأهيل  200 دونم من األرا�سي وحقول الزيتون لخدمة 50 مزارعا

• إنشاء 16540م2 من الجدران االستنادية لخدمة 90 دونما.	

•  بشكل 	
ً
إنشاء  6 عبارات إسمنتية لــ 1700 دونم في عتيل وبيت أكسا وزيتا ومسحة، تخدم 320 مزارعا

 بشكل غير مباشر.
ً
مباشر، و1875 مزارعا

• تركيب شبكات ري لخدمة 893 دونما.	

• توزيع أسمدة عضوية لمساحة 1023 دونما.	

• توزيع 24000كغم أسمدة لصالح 2000 مزارع.	

• توزيع 66000 كغم من البذار العلفية لصالح 2000 مزارع.	

• تسييج 941 دونما من األرا�سي الزراعية باألسالك الشائكة.	

•  من األرا�سي التي تم استصالحها.	
ً
زراعة 31441 شتلة مثمرة حمضيات وزيتون لمساحة 961 دونما

• بندورة، 	 بطيخ،  كوسا،  باذنجان،  )فلفل،  شتلة خضار عادية ومطعمة   1000750 توزيع وزراعة 

وخيار( في مساحة 1165 دونما من األرا�سي املستصلحة باإلضافة إلى زراعة 16707 كجم من البذور 

املتنوعة )ملوخية، بازيالء، بصل، ثوم( و69200 كجم من البطاطا السبونتا .

• وبواقع  	 عامال/ة زراعي حرفي وغير حرفي    1030 خلق فرص عمل مؤقتة وتحسين سبل العيش لــ 

36551 يوم عمل، بلغت النساء العامالت 17%.

• تأهيل 698 دونم دفيئة زراعية وتأسيس 14.4 دونم دفيئة بمساحة إجمالية 712.4 دونما لصالح 	

652  مستفيد/ة عدد النساء املستفيدات 11% .

• إنشاء 81   بئر جمع مياه اإلمطار بحجم M3( 5128( لخدمة 200 دونم من األرا�سي الزراعية.	

النتيجة 2: إيصال  المصادر المائية ألغراض الري

وفي هذا اإلطار، قامت اإلغاثة الزراعية بتحقيق المخرجات والنتائج التالية:

• إنشاء 27 بركة لتجميع مياه األمطار عن أسطح الدفيئات الزراعية لــ 92 مستفيدا لتسهم في توفير 	

5890 كوبا من مصادر املياه وتقليل التكلفة على املزارعين.

• إنشاء 102 وحدة حصاد مائي تم إنشاؤها لعدد 102 أسرة لتسهم في توفير 408 أكواب من مصادر 	

املياه وتقليل التكلفة.

• إعادة تأهيل 6  وحدات حصاد مائي فوق أسطح املنازل من املتضررة من عدوان 2014  لتسهم في 	

إعادة توفير 24 كوب مياه لعدد 6 أسر.

• 	.
ً
إنشاء 39 بئر جمع مياه اإلمطار بحجم M3( 10520( مياه، لخدمة 325 دونما

• دونما من 	  3224 لخدمة  “خط مياه ناقل”  19.4كم من شبكات الري الجماعية  تصميم وتمديد 
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األرا�سي الزراعية استفاد منها 406 مزارع/ة بشكل مباشر وعدد 1645 بشكل غير مباشر.

• توزيع 6500 متر شبكات ري تخدم 10 دونمات.	

•  إعادة تأهيل وترميم 53 من اآلبار الزراعية لخدمة 9495 مزارعا.	

• 	.
ً
توزيع 30 تنك مجرور بسعة M3(( 105( في 30 تجمعا بدويا لصالح 445 مزارعا

• 	.)M3( 45 بسعة )توزيع 9 خزانات بالستيكية )5كوب 

• إعادة تأهيل وإصالح وتركيب شبكات الري بالتنقيط للمجموعات الضعيفة املتأثرة، عدد 62 شبكة.	

• إعادة تأهيل وإصالح وتركيب بيوت بالستيكية للفئات الضعيفة املتضررة الستعاده قدرتها على 	

.
ً
 بالستيكيا

ً
اإلنتاج عدد 65 بيتا

النتيجة 3: تطوير البنية التحتية لسلسلة اإلنتاج

وفي هذا اإلطار، قامت اإلغاثة الزراعية بتحقيق المخرجات والنتائج التالية : 

• تأهيل وصيانة 225 مزرعة دواجن وتطويرها من خالل الدعم بالصوص الالحم والدجاج البياض 	

ومستلزمات اإلنتاج لصالح 225 أسرة استفادت النساء بنسبة %93 من هذا النشاط.

• أسر مستفيدة لتحسين النوعية الوراثية لسالالت 	  4 رأس ماعز من النوع الشامي على   12 توزيع 

املاعز من خالل التهجين في قطاع غزة.

• ترميم 450 حظيرة لتربية األغنام لصالح 450 مزارعا.	

النتيجة 4: تطوير االقتصاد المنزلي لصغار المنتجين وإدماجهم بالسوق المحلي

وفي هذا اإلطار، قامت اإلغاثة الزراعية بتحقيق المخرجات والنتائج التالية : 

• توزيع 93 وحدة إنتاج حيواني منها 61 وحدة مركبة )حمام وأرانب( وعدد 32 وحدة أرانب  لصالح 	

93 مستفيدة .

• أسرة 	  53 منها  أسرة،   70 لصالح  أعالف(  أبقار/  )أغنام عساف/  وحدة إنتاج حيواني   70 توزيع 

استفادت من مشاريع أغنام العساف، و17 أسرة استفادت من مشاريع األبقار.

• توزيع ماكينتان لزراعة البذار في األغوار الشمالية والوسطى للمنطقة الغورية والشفا غورية، 	

.
ً
استفاد منها  490 مزارعا

• توفير املعدات واألدوات لــ 12 جمعية تعاونية نسوية . 	

•  عقد 5 ورش عمل لتحسين مشاركة املرأة  في قطاع الزيتون.	

النتيجة 5 : تعزيز البحث العلمي التطبيقي

وفي هذا اإلطار، قامت اإلغاثة الزراعية بتحقيق المخرجات والنتائج التالية : 

• إنجاز دراسة بحثية حول أزمة املياه في قطاع غزة وسبل التكيف معها .	

• تنظيم مسابقة  بين األندية البيئية في قطاع غزة وتقديم جائزة ألفضل نموذج يحاكي الوضع البيئي 	

في قطاع غزة.

• عمل دراسة جدوى اقتصادية والخطط التشغيلية ملنتجي ومصنعي مشتقات الحليب لـــ 19 جمعية 	

ومجموعة وشركة صغيرة.

•  عمل 9 مزارع بحثية في ميثلون، بيت ليد، جينصافوط، عين سينيا، الجيب، الخضر، حلحول، كفر 	

نعمة، و كفر ثلث.

• عمل دراسة عن املسح األولي ملربي الثروة الحيوانية ودراسة اخرى حول واقع وآفاق الثروة الحيوانية.	

النتيجة 6: تدريب وتأهيل العاملين بالزراعة وتزويدهم بالمهارات الالزمة في اإلنتاج وما بعد 

اإلنتاج

وفي هذا اإلطار، قامت اإلغاثة الزراعية بتحقيق المخرجات والنتائج التالية : 

• استفاد )33( من املهندسين الزراعيين حديثي التخرج (24 ذكور و9 إناث( من التدريب طويل املدى 	

اشتملت العديد من   ،27% مثلت اإلناث نسبة  شهور،   9 من خالل عقد دورتين تدريبيتين ملدة 

املعارف واملهارات منها املهارات اإلدارية والتنموية والفنية.

• متدربا/ة بلغت نسبة النساء 	  )1528( دورة لصالح   )369( حيث تم عقد  دورات تدريبية:  إجراء 

%33 وهدفت التدريبات إلى تقديم شرح تفصيلي حول مفاهيم اإلدارة املستدامة  الريفيات منهم 

وحماية النبات من اآلفات ومهارات التسويق واإلدارة ومسك  وترشيد االستهالك،  ملصادر املياه، 

واتخاذ  الذات  تأكيد  املتكاملة،  واملكافحة  العضوية  والزراعة  الزراعية  األنفاق  وتقنية  الدفاتر 

القرار، وحل النزاعات، الجندر، وحقوق اإلنسان، والقيادة، وإدارة الوقت والعمل- زراعة عضوية 

– من أجل الربح – حديقة منزلية – إدارة مشاريع - تحديد احتياجات، استنباط األفكار للمشاريع 

الريادية، إعداد خطط اإلعمال، الخطة التسويقية، والجدوى االقتصادية، وإدارة األزمات، البذور 

البلدية ...الخ

• عقد )66( ورشة عمل لبناء قدرات اللجان املحلية واملزارعين خالل املراحل املختلفة لتنفيذ املشاريع 	
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لت النساء الريفيات %53 من املجموع، اشتملت على مواضيع مثل: 
ّ
استفاد منها )850( شخصا، ومث

اإلعالن عن املشاريع، السلوكيات السليمة في استخدام املياه، معدالت االستهالك املنزلي من املياه، 

صيانة وحدة مياه األمطار، ممارسات النظافة في املنزل وإعداد خطط الحد من املخاطر،املكافحة 

املتكاملة لألمراض .

• نسخة والعمل 	  500 فنية عن التنوع الزراعي والدورة الزراعية عدد  )برشورات(  إعداد وطباعة 

التعاوني وإنشاء جمعيات تعاونية عدد 500 نسخة و الزراعة العضوية عدد 1000 نسخة.   

• عقد 120 يوما تدريبيا لــ 12 جمعية خاصة بزيت الزيتون تتعلق بالتدريب التقني وبناء خطط األعمال.	

• عقد ندوة وطنية تعنى بزيت الزيتون.	

• عقد دورتين تدريبيتين لبناء قدرات الفريق الوطني لتذوق زيت الزيتون.	

• تنفيذ 90 يوما تدريبيا ملربي/ات الثروة الحيوانية بمشاركة )450 متدربا/ة( وكانت عناوين التدريب 	

عن )إدارة القطيع، تصنيع األلبان والسالمة الغذائية والتسويق(.

• )مدرسة ذكور ومدرسة إناث ومدرسة 	 مدارس   3 حمالت بيئية حيث تم استهداف   3 تم عمل   

مختلطة( وتم توزيع حاويات نفاية ومقاعد للطالب ومعدات زراعية وعمل صور جداريه.

• )دعم اإلطار 	 3 حمالت ضغط ومناصرة داعمة لقطاع الزيتون وكانت عناوين الحمالت  تم تنفيذ 

في مجال  كانت  الثانية  الحملة  أما  الزيت،  الزيتون وعضوية وقانونية مجلس  لقطاع  التنظيمي 

والحملة الثالثة كانت في مجال تعزيز دور املرأة في  السياسات الحاكمة لقطاع الزيتون وتنظيمه، 

قطاع الزيتون (.

• دعم وبناء قدرات  12 مزارعا رياديا في التقليم، الحراثة و املكافحة.	

• 7 مزارع من املشاهدات املختلفة )3 من العنب، وواحدة من الدراق، و2 دونم عنب معلق، 	 إنشاء 

ودونم واحد فراولة(.

• فحص 11 عينة مياه وتربة، تم عمل 7 فحوصات تربة، و4 فحوصات مياه إلرشاد املزارعين.	

• دعم أدوات ومدخالت إنتاج لتجربة حقلية عدد 2 لزراعة قمح للمفتول في النصارية وبني نعيم.	

• تنظيم زيارة تبادلية تعليمية  لــ 35 من املزارعين واملهندسين إلى تركيا.	

• تدريب  25 مهندسا زراعيا على التقنيات الحديثة.	

• طباعة وتوزيع 150 نشرة عن املعرفة الجندرية في زعترة وبيت لحم.	

النتيجة 7: دعم التعاون والتشبيك بين مختلف الفاعلين

وفي هذا اإلطار، قامت اإلغاثة الزراعية بتحقيق المخرجات والنتائج التالية: 

• تأهيل حديقة مدرسية على مساحة دونم استفاد منها 1500 طالبة .	

• أماكن عامة وزراعتها بالبذور واألشتال في البلدة القديمة بالقدس، سلوان، صور باهر، 	 تأهيل7 

العيسوية، ووادي الجوز.

• ملناقشة السياسات واألطر التنظيمية املوالية 	  2 عقد اجتماعات تشاوريه وطنية وإقليمية عدد 

لصغار املزارعين حيث عقد االجتماع األول في معهد الخضوري واالجتماع الخارجي عقد في تونس.

• عقد اجتماع سنوي مع مجموعات املنتجين ملناقشة سبل املساهمة في تحسين األمن الغذائي و 	

حماية مستوى املعيشة لصغار مزارعي الزيتون في األرا�سي الفلسطينية املحتلة.

• إشراك 14جهة فاعلة في أنشطة اإلغاثة مثل افتتاح واختتام املشاريع أو عرض التقرير السنوي.	

• إعادة تأهيل مساحات صديقة وآمنة لألطفال في 8 أماكن استفاد منها حوالي 8000 شخص.	

• االنخراط في اللجان الوطنية والخاصة في القطاع الزراعي، وبلغ عدد تلك اللجان 22 لجنة.	

• املشاركة في التخطيط الخاص بالقطاع الريفي من خالل 19 لجنة.	

• تم زيارة 35 مدرسة بالتعاون مع مديرية التربية في جنين وقباطية لعقد لقاءات توعية بيئية للمدارس 	

• دعم أدوات ومعدات ل 3 مزارع نموذجية في الخضر، واد فوقين، وفروش بيت دجن	

• تم عقد 17 مسابقة بيئية في املدارس استفاد منه 307 طالب .	

• عقد مؤتمر عن البذور البلدية	

• تزويد 3 أندية بيئية في 3 مدارس شمال قطاع غزة بدعم لوجستي .	

• دعم لوجستي لــ 10 نوادي بيئية، استفاد منه 500 مشترك. 	

• تم تأهيل 3 حدائق مدرسية في عزون، مخماس، وديرستيا	

• عقد 15 محاضرة لألطفال تحت عنوان كيف نكون أصدقاء للبيئة، استفاد منها 750 طفال.	

• تم عقد 17 مخيما بيئيا يشمل جميع األنشطة البيئية املتعلقة باملخيمات الصيفية، بالتعاون مع 	

.
ً
اإلدارة العامة للصحة املدرسية، استفاد منها 1424 طالبا

•  عقد منتدى املزارعين السنوي مرتين حيث  ناقش املنتدى األول قضية املشاتل، فيما ناقش واملنتدى 	

الثاني تطوير قطاع العنب في فلسطين.

• تصميم وتنفيذ  6 من املبادرات املجتمعية بما فيها )تأهيل وتطوير البنية التحتية  لــ 18 تجمعا سكانيا 	

في الجفتلك، بردلة ، فصايل، تواني، تقوع، زيف استفاد منه بصورة غير مباشرة 20407 مستفيدين(
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النتيجة 8 : بناء النماذج اإلقتصادية الناجحة

وفي هذا اإلطار، قامت اإلغاثة الزراعية بتحقيق المخرجات والنتائج التالية : 

• تأهيل وتطوير 37 مشروعا قائم لعدد 37 سيدة من خالل دعمها باملستلزمات اللوجستية. 	

• 3 مؤسسات قاعدية باملستلزمات اللوجستية )محمص للقهوة والفريكة والزعتر في جيوس، 	 دعم 

تربية أغنام وبركس في بيتللو، دكان زراعي في بدو( حيث بلغت نسبة النساء املستفيدات 37%.

• 14 جمعية وثالث شركات ومجموعتين نسويتين إلدارة املشاريع 	 19 خطة تشغيلية لصالح  تطوير 

الصغيرة.

• توزيع معدات ولوازم للتعامل مع مشتقات الحليب لصالح 450 مزارعة.	

• توزيع 68 من الكباش املحسنة لصالح 14 جمعية، استفاد منها بشكل مباشر 490 مستفيدا.	

• تاسيس 259 مشروعا صغيرا مدرا للدخل للنساء الرياديات في مجال  تصنيع مشتقات الحليب، املنح 	

املالية الصغيرة لخلق فرص عمل.

• دعم 4 جمعيات و3 شركات بمدخالت تصنيع إنتاج ملشتقات الحليب.	

• إنشاء وإدارة 12 مزرعة نموذجية، حيث استفاد منها بشكل مباشر سيدتان و 10 رجال.	

• 20 من املستفيدات قبل عمليات الدعم اللوجستي 	 زيارة استشارية اقتصادية الختيار   25 تقديم 

لتطوير مشاريعهن.

•  لصالح 219 أسرة من خالل دعمها باملستلزمات اللوجستية ، 	
ً
 صغيرا

ً
تأسيس وتأهيل 219 مشروعا

بلغت نسبة النساء املعيالت ألسرهن ويدرن هذه املشاريع 49 %.

• 	 5 لــ  بإجمالي مساحة دونم واحد  تقليدية   باستخدام مصادر مياه غير  حدائق منزلية   5 إنشاء 

مستفيدات. 

• تزويد مدخالت زراعية ملساحة 295 دونما استفاد منها 295 مزارعا/ة بلغت النساء املستفيدات 5%.	

• تزويد أنفاق زراعية مع مستلزماتها لعدد 66 مزارعا/ة بلغت النساء املستفيدات 21 %. 	

• دعم أدوات ومعدات لــ 3 مزارع نموذجية في الخضر، واد فوقين، وفروش بيت دجن.	

• توفير 51 مدخلة زراعية للمزارعين الستعادة قدرتهم على إنتاج املحاصيل وصيانة األصول التالفة 	

لديهم واستعادة قدرتها اإلنتاجية.

• تم دعم 40 حديقة بأدوات للحدائق الصغرى في ارطاس، مراح معال، زعترة ، استفاد منها 15 سيدة 	

و25 رجال.

النتيجة 9 : تطوير كفاءة وفاعلية منظومة اإلرشاد الزراعي

وفي هذا اإلطار، قامت اإلغاثة الزراعية بتحقيق المخرجات والنتائج التالية : 

• تنفيذ )144( زيارة إرشادية لصالح 406 مزارعين/ات في مجال تطوير معرفتهم التقنية في الزراعة.	

•  ومزارعة بهدف االستفادة من املشاريع الصغيرة 	
ً
تنفيذ )213( زيارة بحث اجتماعي لصالح 620 مزارعا

وتطويرها وتعبئة طلبات وفرزها.

• إعداد ونشر مواد إعالمية عن السياسات العامة الخاصة بقطاع زيت الزيتون، عدد 10 نشرات.	

• التسمين،الوقاية، 	 )التغذية،  عن إدارة املزرعة  )13000نسخة(  توزيع مواد إرشادية ومطبوعات 

العالج، اإلدارة(.

• إنشاء مدرسة حقلية لصالح 34 مزارعا في بيت فوريك.	

• تدريب وتوزيع 2000 نسخة من كتيب إرشادي إلدارة املزرعة الحيوانية.	

• 	.
ً
تنفيذ 63 زيارة تبادلية ملربي ومنتجي الثروة الحيوانية استفاد منه 630 مزارعا

• عمل 22  زيارة تبادلية عن إدارة املصادر املائية والري، الزراعة العضوية.	

• عمل 310 زيارات استشارية في مجال التصنيع وبناء الجمعيات وإدارة املشاريع الصغيرة للجمعيات.	

• تم عمل حمالت مكافحة جماعية ألمراض الزيتون حيث تم استهداف 12655 دونما.	

• عقد 12 ورشة عمل مركزية عن األسس السليمة إلدارة القطيع وتصنيع مشتقات األلبان لصالح 45  	

من منتجي/ات الثروة الحيوانية.

• عقد 10 ورش عن التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية، بدائل املبيدات، استصدار 	

الشهادات العضوية.

الجودة  تلبية متطلبات الحصول على شهادات  في  المزارعين  تطوير قدرات   :  10 النتيجة 

لمنتجاتهم

• استصدار شهادات عضوية ملائة مزارع ، لخدمة 1698 دونم.	

النتيجة 11 : تقوية وتمكين لجان المزارعين

• تشكيل 8 لجان طوارئ في يت لحم، قلقيلية، الخليل، وطولكرم.	

• تفعيل 63 لجنة في مواقع العمل الحالية والسابقة.	
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النتيجة 12: تطوير البدائل العلفية، تحسين السالالت،تطوير المناطق الرعوية

• توزيع بذور بلدية في 7 مواقع لزراعة 692 دونما، حيث استفاد منهم 163 مزارعا.	

• توزيع  3 محطات تجريبية الستنبات الشعير لصالح 3 جمعيات ) 125 مزارعا(.	

• زراعة 2000 دونم  بالبذار العلفية في األغوار الشمالية والوسط للمنطقة الغورية والشفا غورية.	

في إطار الهدف اإلستراتيجي الثاني حققت اإلغاثة الزراعية النتائج اآلتية: 

النتيجة 1: رصد انتهاكات االحتالل وتوثيقها

وفي هذا اإلطار، قامت اإلغاثة الزراعية بتحقيق المخرجات والنتائج التالية : 

• إصدار4 أوراق حقائق لفضح انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي توضح أثر الحصار والعدوان األخير على 	

املناطق املقيدة  حالة انعدام األمن الغذائي في قطاع غزة، وحول إعادة اإلعمار للقطاع الزراعي، 

للوصول، قطاع الصيد مع  ربطها بالقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

• وذلك 	 تنظيم مسابقة ألفضل صورة فوتوغرافية تحاكي االنتهاكات اإلسرائيلية للقطاع الزراعي، 

ضمن فعالية يوم األرض، تم من خاللها االستفادة من 100 صورة فوتوغرافية مشاركة واختيار5 

صور فائزة، ونشرها وتعميمها.

• إصدار3 بيانات صحفية حول يوم املياه العالمي ويوم األرض وإعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان 	

 على الحق الفلسطيني للوصول إلى األرض واملياه 
ً
األخير على القطاع مرتبط بالنهج الحقوقي ومؤكدا

كأحد أهم املصادر الطبيعية.

• بث 2 سبوت إذاعي على مدار شهر كامل فيما يتعلق بالدعوة للمشاركة في املسابقة والحفل والتأكيد 	

على أهيمه التمسك باألرض كعنوان للهوية الوطنية الفلسطينية.

• 10 قصص إنسانية الستعادة سبل العيش لألسر املتضررة خالل العدوان توثق االنتهاكات 	 كتابة 

اإلسرائيلية ومرتبطة بالنهج الحقوقي.

• الذكرى األولى للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة من خالل جولة تضامنية 	 تنظيم فعالية إلحياء 

ملتضرري منطقة خزاعة جنوب قطاع غزة والذين يقيمون في كرافانات كبديل عن املنازل املدمرة.

• إنشاء قاعدة بيانات الكترونية لرصد االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق املزارعين/ الصيادين بناء على 	

القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

• إعداد 10 تقارير  شهرية عن االنتهاكات اإلسرائيلية.	

• تنظيم اعتصام للمزارعين وجمعيات الري بالقرب من محطة إسرائيلية تنهب املياه الفلسطينية.	

النتيجة 2: تشجيع وتعزيز حضور المنتج المحلي

وفي هذا اإلطار، قامت اإلغاثة الزراعية بتحقيق المخرجات والنتائج التالية : 

• مشاركة 24 من النساء املنتجات في معرض محلي وزاوية تذوق ملدة 3 أيام بهدف الترويج للمنتجات 	

النسوية ولتسويق منتجاتهن املحلية وفتح فرص التسويق أمامهن.

• تنسيق لقاء تلفزيوني حول أهمية تعزيز وتشجيع املنتج املحلي وبخاصة منتجات النساء.	

• في عملية 	 اإلنتاجية ونجاح النساء  تقرير وريبورتاج صحفي حول زاوية التذوق ومشاريع النساء 

تسويق منتجاتهن.

• تنفيذ زيارة خارجية إلى اسبانيا بمشاركة 3 نساء واملشاركة في معرض خارجي وزاوية تذوق للتعريف 	

باملنتجات املحلية. 

• القيام ب 10 حمالت لدعم املنتج املحلي.	

• عقد 20 محاضرة لتشجيع وتعزيز حضور املنتج املحلي في طولكرم، نابلس، قلقيلية، وجنين.	

• تنظيم 23 زيارة للشركات واملصانع الوطنية لتشجيع وتعزيز حضور املنتج املحلي.	

النتيجة 3: تنظيم فعاليات ومؤتمرات باالنتهاكات اإلسرائيلية

وفي هذا اإلطار، قامت اإلغاثة الزراعية بتحقيق المخرجات والنتائج التالية : 

• املشاركة بفعالية/ مسيرة بمناسبة الثامن من آذار يوم املرأة العالمي وبدعوة من شبكة املنظمات 	

60 مشاركا/ة إضافة إلى املؤسسات القاعدية ومؤسسات املجتمع  األهلية، شارك فيها ما يزيد عن 

املدني، هذا وقد تم حمل شعارات حول الهموم الفلسطينية )إنهاء االنقسام، إعادة األعمار، دور 

النساء في بناء املجتمعات(.

• تنظيم فعالية بمناسبة الذكرى التاسعة والثالثين إلحياء يوم األرض الخالد، في قرية جحر الديك 	

الواقعة في املنطقة املقيد الوصول إليها، شارك في الفعالية ما يقارب 600 شخص وشكلت النساء 

تضمنت  املدني،  املجتمع  وقادة  الوطنية  الشخصيات  من  العديد  الحفل  وحضر   ،40% نسبة 

الفعالية زراعة زيتون في األرا�سي املدمرة وكلمات خطابية تؤكد على ارتباط الشعب الفلسطيني 
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بأرضه، باإلضافة إلى فقرات فنية، وتميزت الفعالية بإضفاء عنصر التراث، وتم اإلعالن عن الفائزين 

في أفضل صورة فوتوغرافية وتسليمهم الجوائز النقدية.

• تغطية من قبل الفضائيات املحلية واملواقع االلكترونية لجميع فعاليات اإلغاثة الزراعية وربطها 	

بالحقوق واعادة اإلعمار كفعالية يوم األرض والحملة اإللكترونية ومعرض الصور.

• إطالق حملة مناصرة دولية الكترونية وتوقيع عريضة على موقع أفاز اإللكتروني بعنوان”أعيدوا 	

الحياة لغزة” بهدف املطالبة باإلسراع إلعادة إعمار قطاع غزة.

• إقامة معرض صور يرصد ويوثق االنتهاكات اإلسرائيلية.	

• كتابة 	 والتواصل،  االتصال  القدرات،  بناء  مجال  في  الزراعية  اإلغاثة  متطوعي  من   30 تدريب 

للرفع من قدراتهم البشرية وتمكينهم في املشاركة  التشبيك،  إدارة الحمالت،  اإلعالم،  املشاريع، 

بالحياة املجتمعية.

• 150 مزارعا ومزارعه وحمل قضايا من أهمها  قضية املشاتل  وقضية 	 تم تنظيم مؤتمر بمشاركة 

تطوير قطاع العنب في فلسطين.

• تم تنفيذ العديد من املشاركات في الفعاليات واملناسبات الوطنية على مستوى الوطن ومن أهمها 	

قضايا األسرى، غالء املعيشة، استرداد جثامين الشهداء، يوم األرض، يوم املرأة، البيئة، واملياه.

• زراعة وحماية 30 دونما من األرا�سي املهددة في منطقتي سلوان والعيسوية بأشجار الزيتون.	

• تنظيم  30 حملة ملساعدة صغار املزارعين في جني ثمار زيتونهم في الضفة الغربية، في املناطق املهددة 	

باملصادرة والقريبة من املستوطنات ومناطق التماس مع االحتالل.

• عمل  7 تظاهرات واعتصامات بمشاركة متضامنين دوليين وحركات سالم إسرائيلية.	

النتيجة 4: تطوير معرفة مجموعات التضامن بحجم الخروقات اإلسرائيلية لحقوق المنتجين 

والمزارعين

• مع 	 ولقاءات  املنطقة  في  لهم  التضامن وعمل جوالت  أجنبيا من مجموعات  وفدا   19 استقبال 

املتضررين.

• تنظيم 70  حملة لقطف الزيتون في كافة إرجاء الضفة.	

• القيام ب 34  زيارة تضامنية للمتضررين من اعتداءات املستوطنين.	

النتيجة 5 : دعم جهود المزارعين في مقاضاة االحتالل

•  الى املؤسسات القانونية )مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان( لرفع 	
ً
توجيه 59 مزارعا

قضايا على االحتالل.

النتيجة 6: مقاطعة منتجات المستوطنات

• عقد 37 ورشة عمل ملواصلة حملة نشر ثقافة املقاطعة باستهداف املدارس والجامعات وجمعيات 	

النساء.

•  عمل 12 مسيرة في شوارع الضفة للمطالبة بمقاطعة منتجات املستوطنين.	

في إطار الهدف اإلستراتيجي الثالث حققت اإلغاثة الزراعية النتائج اآلتية: 

النتيجة 1: تفعيل وتطوير معرفة المزارعين/ات بحقوقهم/ن التي كفلتها المواثيق

وفي هذا اإلطار، قامت اإلغاثة الزراعية بتحقيق المخرجات والنتائج التالية: 

• إعداد دليل حول تطبيقات النهج القائم على الحقوق في عمل املؤسسات الزراعية.	

• تنظيم دورة تدريبية لثالثين موظفا في اإلغاثة الزراعية ومجلس اإلدارة  وعدد من املتطوعين حول 	

النهج القائم على الحقوق ومهارات املناصرة والدفاع عن حقوق املزارعين في املحاكم الدولية.

• عقد دورتين تدريبيتين للكادر حول القوانين الدولية ومهارات الضغط واملناصرة والدفاع عن حقوق 	

املزارعين بناء على النهج الحقوقي.

النتيجة 2: تطوير قدرة المجتمعات على االستجابة للحاالت الطارئة

وفي هذا اإلطار، قامت اإلغاثة الزراعية بتحقيق المخرجات والنتائج التالية : 

• تشكيل 16من لجان الحماية والحد من مخاطر الكوارث  بالتعاون مع الدفاع املدني الفلسطيني في 	

التجمعات للمساهمة في رصد االنتهاكات وبناء خطط التدخالت في مواقع العمل املختلفة.

• عقد )9( دورات تدريبية لبناء قدرات لجان الحماية والحد من مخاطر الكوارث:  استفاد منها )122( 	

عضوا/ة بلغت نسبة النساء من األعضاء %42 شملت املواضيع التالية: )إسعافات أولية، الحد من 

مخاطر الكوارث، وإعداد خطط الحد من مخاطر الكوارث، اإلعالم االجتماعي، االتصال والتواصل، 

الرقابة واملساءلة اإلنسانية، حقوق املرأة والحماية، وتصميم حمالت املناصرة(.

• 12 خطة للحد من مخاطر الكوارث في التجمعات السكانية قامت اللجان بإعدادها وحثت 	 تطوير 

البلديات لتبنيها.
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• بمبادئ 	  
ً
تطوير خطة طوارئ لإلغاثة الزراعية وتدريب الكادر للتعامل مع حاالت الطوارئ مرتبطا

إضافة إلى املشاركة في تطوير خطة  مدونة الهالل والصليب األحمر وشراكة املساءلة اإلنسانية، 

طوارئ ضمن اجتماعات كالستر الحماية حول املناطق املقيدة.

• تعزيز صمود )10156( أسرة في مواجهة الظروف الطارئة من خالل تزويدهم باملدخالت التالية:	

• على احتياجاتهم التي تمثلت بشبك صيد مع خيوط 	 بناًء   ،
ً
توزيع مدخالت صيد لسبعين صيادا

التربيط وملبات وكشافات ومولدات كهربائية  الستخدامها في الصيد.

• توزيع 501 خزان مياه سعة كوب لعدد 501 أسرة من املتضررين، منهم 270 أسرة  تلقت مضخات 	

مياه ووصالت وبلغت األسر التي تعيلها نساء نسبة 28%.

• توزيع  540  خزان مياه سعة 0.25 كوب لعدد 540  أسرة من املتضررين، وبلغت األسر التي تعيلها 	

نساء نسبة 14%.

• توزيع 5034 غطاءا )حرامات( لعدد 2517 أسرة مستفيدة، بلغت نسبة األسر التي تعيلها نساء 13%.	

• توزيع 14901 متر طولي من النايلون لعدد 1440 أسرة مستفيدة، بلغت نسبة األسر التي تعيلها نساء 	

.14%

•  ترشيح 270 أسرة تعيلها نساء لالستفادة من قسيمة شرائية تراوحت قيمتها ما بين  120 إلى 1000 	

شيكل . 

• توزيع )4133( من السالت الغذائية لعدد 2058 أسرة حيث بلغت نسبة األسر التي تعيلها نساء من 	

إجمالي املستفيدين 33%.

• من األسر 	  
ً
فردا  4084 من التبرعات على   ) حرامات  زيت،  )مالبس،   

ً
متنوعا  

ً
طردا  4084 تم توزيع 

املتضررة، بلغت نسبة األسر التي تعيلها نساء 9%.

• 3 حمالت ضغط ومناصرة موقعيه ووطنية لتسهيل وصول املواطنين إلى سبل عيشهم من 	 تنفيذ 

خالل الحد من مخاطر الكوارث.

• بناء شراكة محلية مع الدفاع املدني الفلسطيني من خالل عمل يوم وطني في قصره حيث تم زراعة 	

أشتال ورش مادة كيميائية تمنع انتشار الحريق في األرا�سي املجاورة للمستوطنات

• بناء قدرات اللجان املحلية )لجان الحد من مخاطر الكوارث( في املواقع املستهدفة)عمورية، برقة، 	

والفندقومية ( من خالل تنفيذ 3 دورات تدريبية في الدفاع املدني واإلسعاف األولي.

• انجاز بحث حول وضعية األرا�سي الزراعية وحقوق املزارعين في قطاع غزة.	

• مراجعة السياسات والقوانين ذات الصلة باستخدامات األرا�سي في قطاع غزة.	

• تم عمل عدة أنشطة زراعية للحد من مخاطر الكوارث وتسهيل وصول املواطنين لسبل عيشهم 	

تمثلت ب:-

• بناء 140م2 جدران استنادية في برقا  يستفيد منه جميع سكان القرية.	

• بناء 100م2 جدران استنادية في بزاريا يستفيد منه جميع سكان القرية.	

• تأهيل طريق زراعية بطول 1 كم في قصرة يستفيد منه 200 شخص بشكل مباشر.	

• بناء جسور للمشاة لعبور الوادي في الجفتلك يستفيد منه 100 شخص بشكل مباشر.	

• تقديم دعم لوجستي الستكمال صومعة العلف في عمورية.	

النتيجة 3: التنسيق والتشبيك مع العاملين في القطاع

وفي هذا اإلطار، قامت اإلغاثة الزراعية بتحقيق المخرجات والنتائج التالية : 

• دور مميز وفاعل لإلغاثة الزراعية في مجلس إدارة شبكة املنظمات األهلية والنجاح في انتخابات 	

مجلس إدارة شبكة املنظمات األهلية. 

• مشاركة اجتماعات القطاعات العنقودية Cluster )قطاع املياه والصرف الصحي EWASH، قطاع 	

.)Shelter املأوى ،Food Securityاألمن الغذائي ، Protectionالحماية

• التشبيك مع القطاع الزراعي ملتابعة الخسائر املتعلقة باملنخفض الجوي وسبل التحرك، مع شبكة 	

املنظمات األهلية.

• في 	  ،“ “القراءة الفلسطينية في تقرير التنمية البشرية العربية  املشاركة في جلسة حوارية ومناقشة 

شبكة املنظمات األهلية باستضافة نائب املدير العام لإلغاثة الزراعية .

• على األهداف 	 بناًء   2015 للعام  الزراعية  الزراعي لعرض توجهات اإلغاثة  القطاع  التنسيق مع 

بهدف دعم وتطوير إستراتيجية   ،2014 اإلستراتيجية وحصاد القطاع الزراعي في قطاع غزة لعام 

واضحة للقطاع الزراعي.

• التوقيع على عريضتين )األولى حول “مرور ستة أشهر على العدوان األخير على قطاع غزة وفشل عملية 	

إعادة االعمار”في إطار حركة مقاطعة املنتجات اإلسرائيلية )BDS( / والثانية حول “فك الحصار على 

قطاع غزة وحرية حركة األفراد والبضائع”(( بالتنسيق والتشبيك مع شبكة املنظمات األهلية
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• تطوير خطة  إستراتيجية  مبنية على النهج الحقوقي والترويج لها بالتنسيق والتشبيك مع العاملين 	

في القطاع الزراعي.

• املشاركة في جلسة حوارية حول “التحديات الوطنية ودور العمل األهلي” بدعوة من شبكة املنظمات 	

األهلية وناشطين من الضفة الغربية.

• الشراكة ضمن التحالف املدني للرقابة على إعادة اإلعمار لقطاع غزة، بمبادرة من مركز دراسات 	

املجتمع املدني، بهدف تعزيز مشاركة املجتمع املدني وتعزيز مفهوم الشراكة بين مؤسسات املجتمع 

املدني والقطاعات األخرى في عملية املتابعة والرقابة على عملية إعادة اإلعمار، من خالل تشكيل 

تحالف يضم في عضويته مختلف مكونات املجتمع الفلسطيني

• “املشاركة العادلة للمجتمع املدني في عملية 	 املشاركة في تدريب الحشد واملناصرة ضمن مشروع 

إعادة اعمار قطاع غزه”.

• املشاركة في مؤتمر بعنوان” نحو رفع حصة القطاع الزراعي في املوازنة العامة من %1 إلى 5%”.	

النتيجة 4: دعم وتطوير إستراتيجية واضحة في القطاع الزراعي

وفي هذا اإلطار، قامت اإلغاثة الزراعية بتحقيق المخرجات والنتائج التالية : 

• الوطنية 	 اإلستراتيجية  تفعيل  بخصوص  الزراعة  ووزارة  األغذية  منظمة  مع  لقاءات  تنظيم 

واالستراتيجيات القطاعية في قطاع الزراعة.

• 300 نسخة 	 إطالق الرؤية الزراعية في ظل إعادة األعمار بشكل أفضل بالصياغة النهائية وطباعة 

للتوزيع من خالل مؤتمر.

• عقد 8 ورش عمل وطرح العديد من األوراق كمدخالت للرؤية الزراعية إلعادة إعمار القطاع الزراعي  	

بشكل أفضل بناء على النهج الحقوقي ومشاركة النساء والتنوع الزراعي واملياه.

• تنظيم ورشة عمل لعرض ورقة سياسات حول آفاق الرؤية املستقبلية لإلنعاش املبكر وإعادة اعمار 	

القطاع الزراعي في غزة وفق منهجية البناء بشكل أفضل  بحضور مؤسسات مجتمع مدني وممولين.

النتيجة 5: تسجيل األرا�ضي

• 22 ورشة عمل للجان املواقع حول أهمية تسجيل األرا�سي واإلجراءات القانونية الالزمة، 	 تنظيم 

بمشاركة الجهات املسؤولة.

في إطار الهدف اإلستراتيجي الرابع حققت اإلغاثة الزراعية النتائج اآلتية: 

النتيجة 1: بناء القدرات 

وفي هذا اإلطار، قامت اإلغاثة الزراعية بتحقيق المخرجات والنتائج التالية : 

• 46 مستفيد/ة  بلغت نسبة تمثيل 	 14 مؤسسة قاعدية بإجمالي عدد  تنفيذ )6( دورات تدريبية ل 

النساء %37 واشتملت الدورات على املواضيع التالية: )الرقابة والتقييم، املوارد البشرية، التخطيط 

اإلستراتيجي، تحديد االحتياجات باملشاركة، والجندر(.

• دعم لوجستي ل6 جمعيات قاعدية بجميع ما يلزم لبناء قدرات التعاونيات وحسب االحتياجات التي 	

تم تحديدها.

• تنظيم 15 ورشة عمل مع الجمعيات  التعاونية على الحوكمة الرشيدة و اإلدارة املالية  بالتعاون مع 	

مجلس التعاون، والتعريف باملشاريع، حيث بلغت نسبة مشاركة النساء 31%.

• زيارة تبادلية لإلطالع على مشاريع لجمعيات تعاونية ونوادي بيئية ناجحة بهدف تبادل 	  21 تنفيذ 

الخبرات وتعلم تقنيات حديثة، واإلطالع على آليات التسويق.

• تم عمل 39 مشاهدة حقلية من تصميم وتنفيذ وإشراف وتوثيق نتائجها.	

• حلحول 	 سيدة من خالل التجمعات النسوية في دير بلوط،   47 مدخالت إنتاج وأدوات ل  توزيع  

وزعترة.

النتيجة 2 : الشراء والتسويق الزراعي 

وفي هذا اإلطار، قامت اإلغاثة الزراعية بتحقيق المخرجات والنتائج التالية : 

•  وامرأة ريفية وتعاونية نسوية، حيث مثلت النساء 	
ً
شراء خضروات طازجة ومصنعة من 100 مزارعا

املنتجات اللواتي تم الشراء منهن %24 من إجمالي املزارعين/ات وتوزيع 4133 سلة على 2058 آسرة 

فقيرة.

النتيجة 3: ترويج المنتج المحلي

• عمل 10 لقاءات دوريه مشتركه للتعاونيات من اجل االطالع على نشاطاتها واالستماع إلى مشاكلها.	

•  عمل نشرة إذاعية وتلفزيونية عدد 2 للترويج عن منتجات التعاونيات النسوية.	

• تنظيم 32 معرضا لترويج وتسويق منتجات  املجموعات النسوية والتعاونيات.	

• تنفيذ  دورة تدريبية في مجال ضبط الجودة ألعضاء تعاونية العنب البالغ عددها 20  مهندسا.	
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• مما زاد من فرص الوصول للسوق املحلي  	 عبوة كرتونية(   4000 )تغليف وتبكيت  دعم لوجستي 

بسبب الجودة العالية للمنتج وتغليف وتبكيت املنتج بشكل جيد. 

• املشاركة في مهرجان العنب من خالل عرض عدد من العينات الترويجية.	

• زيارة تشبيك خارجية /  ومشاركة في معرض خارجي في دبي.	

• جوالت ترويجية للمزارعات واملزارعين إلى اململكة املتحدة.	

• ترجمة و تحديث الفيلم عن منتجات التعاونيات.	

• زيادة فرصة املنتجات الريفية للتعاونيات الريفية في الوصول إلى شريحة كبيرة من املستهلكين 	  

)طالب مدارس، معلمين( قد زادت وذلك بسبب الدعم الالزم للجمعيات النسوية لضمان املقصف 

املدر�سي )مقصف ميثلون ومقصف عنزة(.

• تم افتتاح نقطة بيع ثابتة في رام هللا، وذلك للوصول إلى شريحة اكبر من املستهلكين.	

• عمل 13 مشاهدة زراعية للزعتر وامللوخية استفادت منها 40 مزارعة في منطقة الجفتلك والنصارية  	

لجمعية العقربانية التعاونية وتزويد جمعيتين تعاونيتين نسويتين )نادي نسوي عنزة بمطحنة فريكة 

ومطحنة زعتروجمعية العقربانية التعاونية بمجفف كهربائي ومطحنة زعتر(.

النتيجة 4: تطوير البنية التحتية للتسويق واالنتاج

• تأسيس ائتالف جمعيات وتطوير مشروع لشركة مجتمعية تعالج أهم الثغرات في سلسلة القيمة 	

ألحد املحاصيل املستهدفة في قلقيلية.

• تكميلي 	 تشكيل حلقات وصل بين املشاريع اإلنتاجية في الجمعيات والقطاع الخاص بإنشاء جزء 

لسلسة اإلنتاج في 6 شركات قائمة في طولكرم / جنين / الخليل / رام هللا.

• مرئي 	 دليل  وإنتاج  زعتر(  بندورة،  )عنب،  املستهدفة  للمحاصيل  واملقاييس  املواصفات  تطوير 

ملواصفات الجودة.

• تأسيس وتطوير مشاريع إنتاجية مدرة للدخل في 15 جمعية تعاونية . 	

في إطار الهدف اإلستراتيجي الخامس حققت اإلغاثة الزراعية النتائج اآلتية: 

النتيجة 1: تدريب الكادر

وفي هذا اإلطار، قامت اإلغاثة الزراعية بتحقيق المخرجات والنتائج التالية : 

• )املهارات 	 موظفا/ة من اإلغاثة الزراعية تناولت املواضيع التالية:   31 دورات تدريبية لــ   )7( عقد 

الضغط  املشاريع،  وتقييم  رصد  التقارير،  كتابة  املشاريع،  إدارة  التقييم،  منهجيات  اإلدارية، 

واملناصرة، وشراكة املساءلة اإلنسانية(.

• 	 EWASH Cluster مشاركة 2 من الكادر في حضور دورة تدريب حول مفهوم املناصرة ونظرية التغير مع

ملدة يومين.

• مشاركة أحد الكوادر في دورة حول الضغط واملناصرة بالشراكة مع شبكة املنظمات األهلية .	

• أيام للتفريغ النف�سي واالنفعالي للعاملين في اإلغاثة الزراعية في بيت الهيا/ غزة/ جحر 	  )6( تنفيذ 

الديك

النتيجة 2: تطوير اإلعالم التنموي

وفي هذا اإلطار، قامت اإلغاثة الزراعية بتحقيق المخرجات والنتائج التالية : 

• إصدار أكثر من )400( خبر صحفي تتناول اإلعالن عن العديد من املشاريع واألنشطة املنفذة وتسليط 	

على االنتهاكات من خالل البيانات الصحفية ونشرها على املؤسسات الرسمية واألهلية  الضوء 

والدولية والشبكات واملنظمات ذات العالقة.

• إصدار مجلة تنموية الكترونية.	

• )29( سبوت إذاعي تناولت مواضيع االنتهاكات اإلسرائيلية والدعوة ليوم األرض ومشاريع 	 إصدار 

حصاد مياه األمطار وترويج للمعارض وتوعية املزارعين.

• تناولت مواضيع تعزيز املنتج املحلي واملشاريع 	  
ً
لقاءا  )  290( لقاءات تلفزيونية وإذاعية ألكثر من 

حملة أغيثوا غزة والحملة اإللكترونية  التصدير واملعابر،  الحصاد املائي،  يوم األرض،  الصغيرة، 

إلعادة الحياة إلى غزة والتسريع بإعادة األعمار، وأزمة املياه في قطاع غزة، منح الجمعيات القاعدية، 

املشاريع الصغيرة والتمكين النسوي وقضايا زراعية.

• تناولت مواضيع توزيع أغطية شتوية على املتضررين في منطقة املغراقة 	  )6( فيلم توثيقي عدد 

 2014 تدخالت التعافي ملا بعد العدوان اإلسرائيلي  الحصاد املائي،  مشروع العنب،  بقطاع غزة، 

وتدريب املهندسين الزراعيين.

• مقال علمي عدد )6( حول الحصاد املائي وجدولة الري باستخدام أجهزة التنشوميتر.	

• إطالق حملة الكترونية وعريضة على موقع أفاز وجمع تواقيع بعنوان أعيدوا الحياة لغزة بهدف 	

التسريع من عملية إعادة اإلعمار.
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• انجاز عمل قاعدة معلومات عن اإلعالميين.	

• عمل 14جولة لوسائل اإلعالم ملشاريع اإلغاثة.	

• تم نشر 3 أوراق حقائق حول مشاكل املياه وحقوق املزارعين والصيادين من خالل وسائل اإلعالم 	

15 نشرة وبروشور  وعلى الصفحة الرسمية لإلغاثة على الفيسبوك، واملشاركة في إعداد أكثر من 

خاصة في بعض املشاريع.

• تنظيم مسابقة ألفضل صورة فوتوغرافية تحاكي االنتهاكات اإلسرائيلية على قطاع غزة.	

• كتابة 10 قصص نجاح لتوثيق النتهاكات اإلسرائيلية وتم نشرها في صحيفتي األيام والحياة الجديدة 	

ووكالة معا اإلخبارية وشاشة برس.

• إصدار بيان صحفي حول إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان األخير.	

•   إعداد 12 نشرة الكترونية من مجلة صوت الفالح الشهرية.	

•   إعداد 20 دعاية ترويجية ألنشطة املشاريع في اإلذاعات املحلية )أجيال، راية أف أم، 24(.	

• نشر مواضيع إرشادية ضمن النشرة االلكترونية لتوعية املزارعين حول مواضيع زراعية.	

• التشبيك والتفاعل ما بين الكادر اإلعالمي داخل املؤسسة واملؤسسات اإلعالمية والتنموية.	

• التواصل املستمر مع الجهات اإلعالمية الرسمية والخاصة والشركات الدعائية والعالقات العامة.	

النتيجة 3: تعزيز آليات الحكم في المؤسسة

وفي هذا اإلطار، قامت اإلغاثة الزراعية بتحقيق المخرجات والنتائج التالية: 

• العمل على تفعيل شهادة مدونة السلوك التي حصلت عليها اإلغاثة من مركز تطوير املؤسسات وتحديد 	

الفجوات والعمل على تطوير الحوكمة والشفافية في املؤسسة من خالل تطوير وتفعيل اإلجراءات.

• تم عمل 6 صناديق للشكاوى في 9 مواقع مستهدفه و6 صناديق في مركز اإلغاثة الزراعية وفروعها، 	

حيث تم تفعيل نظام الشكاوي في املؤسسة ومواقع العمل وتم استقبال ومعالجة أكثر من 18 شكوى 

مقدمة من مستفيدين/ موردين/ جمعيات شريكة.

النتيجة 4:  تجنيد األموال وتنوع مصادرها

وفي هذا اإلطار، قامت اإلغاثة الزراعية بتحقيق المخرجات والنتائج التالية: 

• تم تطوير العالقة مع مجتمع املانحين من خالل دعوتهم للقاء وتكريم عدد منهم، حيث تمت زيارة 	

واستقبال )21( وفدا من املؤسسات املانحة ، وفتح آفاق تعاون جديدة مع )6( مؤسسات مثل جايكا 

الوكالة األملانية للتعاون الدولي وأطباء  والتعاون وبارسيك اليابانية ومؤسسة مدينة الفرنسية، 

العالم فرنسا.

•  عام 2015 بإجمالي موازنة بلغت )6528388( دوالر، 	
ً
 جديدا

ً
تم املوافقة على تمويل )29( مشروعا

 خالل العام 
ً
30 مشروعا 8 مشاريع من األعوام السابقة، حيث تم االنتهاء من تنفيذ  باإلضافة إلى 

وبقي 30 مشروعا ممتدة للفترة القادمة.

• تقديم 10 أفكار ومقترحات ملشاريع مميزة.	

النتيجة 5: تطوير الدعم اللوجستي ونظم المعلومات واالتصال

• إنشاء قاعدتي معلومات حول القطاع الزراعي )األرض واملياه والجمعيات( في بيت لحم، قلقيلية، 	

جنين، والخليل.

النتيجة 6: تطوير أنظمة المؤسسة )سياسات وإجراءات(

• تم نشر3 سياسات حول املساءلة اإلنسانية حيث تم عمل كتيب يحتوي 3 سياسات باللغتين العربية 	

واالنجليزية، وتم عمل يافطات توضح سياسات املساءلة اإلنسانية لإلغاثة الزراعية ووضعها على 

مداخل املركز والفروع في الضفة.

• توزيع كتيب السياسات في املؤسسة وفروعها بعدد 1,000 نسخة.	
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الفصل الخامس: 
المواقع المستهدفة
والفئات المستفيدة
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 )146( إلى تغطية معظم محافظات الوطن، حيث استهدفت   2015 أدت جهود اإلغاثة الزراعية خالل العام 

من  ، حيث شكلت النساء 
ً
مواطنا  )82929( استفاد منها  من خالل جمعيات وتجمعات ولجان عمل،   

ً
موقعا

.
ً
مجموع املستفيدين ما نسبته %29.5، كما وفرت 60278 يوم عمل لصالح 4739عامال

المواقع المستهدفة

أسماء القرى/مواقع العملعدد القرىالمحافظة

10القدس
مخماس، الجيب، وادي الجوز، البلدة قديمة، سلوان، العيساوية، صور 

باهر، بدو، بيت اكسا، أم طوبا

14رام الله 
رمون، المزرعة الشرقية، سلواد، خربثا المصباح، دير غسانه ،عارورة، 
بيت  الجلزون،  بيتلو،   يبرود،  مزارع النوباني،  كفر نعمة،  عين سينيا، 

لقيا، يبرود

12بيت لحم 
الخضر، تقوع، الديب، المعصرة، بيت فجار، بيت اسكاريا، زعترة، وادي 

فوكين، بيت لحم، بتير، بيت اعمر، مراح معال

15الخليل
بيت أمر، حلحول، دورا، زيف، سكة، صوريف، لتواني، مسافر يطا، واد 

الريم، الخليل، خاراس، اذنا، الشيو	، بيت كاحل، الطبقة

الجفتلك، الزبيدات، فصايل، العوجا4أريحا

12نابلس
بزاريا،  قبالن،  بيت فوريك،  فروش بيت دجن،  العقربانية،  النصارية، 

سبسطية، قصره، عصيره الشماليه، جماعين، قريوت، الفارعة

دير بلوط، مسحة، دير استيا، الزاوية4سلفيت

عين البيضا، المالح، كردلة، بردله، طمون5طوباس

11جنين
عقابا،  الظهر،  سيلة  الزبابده،  المغير،  يعبد،  راعي،  كفر  اليامون، 

ميثلون، سيله الحارثية، نزلة زيد، عرابه

12طولكرم
صيدا،  كفر زيباد،  كفر عبوش،  بيت ليد،  اللبد،  كفر  باقة الشرقية، 

عنبتا، كفا، دير الغصون، عتيل، زيتا، حبلة

10قلقيلية
عزون، كفر ثلث، جينصافوط، جيوس، الفندق، جيت، المدور، عزون 

،عتمه ،النبي إلياس

بيت الهيا ، بيت حانون، جباليا3شمال غزة 

غزة ،المغراقة ، الشغف ، الشجاعية ، الزيتون ، جحر الديك6غزة

8وسط غزة 
 ، السوراحة   ، شرق المحطة   ، ،الزوايدة  شرق دير البلح   ، دير البلح 

المغازي ، البريج ، المصدر 

13خان يونس
 ، ،عبسان الكبيرة  ،القرارة  خزاعة   ، السريج   ، الزنة   ، السطر الغربي 
عبسان الجديدة ، وادي السلقا ،الفخاري ، الموا�سي ، السطر الشرقي 

،قيزان النجار ،  بني سهيال

7رفح
الشوكة ،حي النصر ،خربة العدس، مصبح ، رفح الغربية ،البرازيل ،حي 

السالم 

 145اإلجمالي 

المستفيدون المستهدفون
 ومجموعات ضمن مجموعة 

ً
عملت اإلغاثة الزراعية في العام 2015  مع عدد كبير من المستفيدين أفرادا

وتضم القائمة التالية  األولوية ألولئك العاملين في المناطق المهشمة،  واسعة من التدخالت وإعطاء 

الفئات الرئيسية المستهدفة: 

 : الخدمات الفردية 
ً
اوال

• املزارعون العاملون في مجالي الزراعة البعلية واملروية )صغار املزارعين واملتوسطين هم املستفيدون 	

من دعم اإلغاثة(.

• سرهن وتمكينهن 	
ُ
النساء الريفيات العامالت في الزراعة، وبشكل رئي�سي النساء املسؤوالت عن إعالة أ

 واقتصاديا.
ً
 واجتماعيا

ً
سياسيا

•  العاملين في الزراعة لتشجيع انخراطهم في القطاع الزراعي.	
ً
الشباب الريفي وخصوصا

• املهندسون الزراعيون حديثو التخرج. 	

•  في األر�سي املحتلة )داخل الخط األخضر( 	
ً
العمال العاطلون عن العمل الذين فقدوا وظائفهم سواءا

أو في املستوطنات. 

• الصيادون	

• السكان بشكل عام خاصة ما بعد الحرب على غزة 	

 : الخدمات الجماعية 
ً
ثانيا

• والشباب وتعاونياتهم من اجل 	 والنساء،  الجمعيات واملؤسسات والتنظيمات الخاصة باملزارعين، 

تعزيز الحوكمة.
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• الناشطون على املستوى املجتمع املحلي من أجل تعزيز الحقوق املدنية.	

• طاقم العاملين لدى اإلغاثة الزراعية واملستفيدون من تدريب املدربين بغرض رفع وتحسين مهاراتهم 	

وخبراتهم، باعتبارهم املجموعة األخيرة من املستفيدين.

ثالثا: الجامعات والمعاهد الوطنية

نفذت اإلغاثة الزراعية العديد من األيام العلمية والمؤتمرات والندوات مع كل من جامعة القدس، 

وجامعة خصوري، جامعة الخليل، جامعة األزهر في قطاع غزة ، كما طورت مشاريع مشتركة مع جامعة 

بيرزيت.

الفصل السادس:

المؤسسات
المملوكة  والشراكات
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شركة الريف للتسويق واالستثمار الزراعي للعام 2015:
• ما تزال شركة الريف تحتل مكانة خاصة في إستراتيجية اإلغاثة الزراعية الهادفة إلى تحسين ربحية 	

اللوز والتمور، حيث ما زالت هذه  صغارا ملنتجين في قطاعات اإلنتاج اإلستراتيجية مثل الزيتون، 

األكبر من تركيز سلة خدمات شركة الريف إضافة إلى املنتجات الريفية  القطاعات تشكل الجزء 

بفحص   2015 العام  في  الريف  واهتمت شركة  هذا  املجففة،  والبندورة  املفتول  مثل  املصنعة 

بدراسة سلسلة القيمة املضافة  إمكانيات توسيع خدماتها التسويقية للمزارعين عبر االهتمام  

للعديد من املنتجات الطازجة واملصنعة من أجل تحسين حضورها التسويقي وبخاصة في األسواق 

في  حيث شاركت الريف في العديد من املعارض واأليام التسويقية في معظم املناطق   الداخلية، 

الضفة الغربية، كما وتفحص الشركة إمكانيات التعامل مع سوق غزة ملا يمثله هذا السوق من 

هذا وناقش مجلس إدارة الشركة  فرصة لالقتصاد الزراعي ولتكاملية سلة الخدمات التي تقدم. 

تقييم شامل لكافة أنشطتها وتدخالتها من اجل تحسين وزيادة قدرتها في معالجة قضايا  إجراء 

التسويق للمزارعين والجمعيات التعاونية والنسوية حيث تعاملت الشركة في العام 2015 مع )14( 

جمعية في مجاالت اإلنتاج املختلفة، إضافة إلى تقديم خدمات التدريج والتعبئة والتغليف للعديد 

من صغار املنتجين. هذا وما زالت إدارة اإلغاثة الزراعية تتطلع إلى توسيع قاعدة الخدمات املقدمة 

وزيادة دور الشركة في ربط املنتجين باألسواق.

• تم في العام 2015 تسويق )194( طنا من األصناف املختلفة، احتل الزيت املرتبة األولى بواقع )105 	

أطنان(، واملفتول في املرتبة الثانية في قائمة املنتجات التي تم تسويقها بواقع )59 طنا(، فيما جاء 

تسويق التمور بواقع )26 طنا( واللوز بواقع )2.5(، والزعتر )1.5طن(. هذا وقد بلغت قيمة التعامالت 

في السوقين الداخلي والخارجي )6,782,317( شيكل  .

شركة ريف للتمويل للعام 2015:
• شركة ريف للتمويل، هي أحد ركائز إستراتيجية املؤسسة الحالية، وتتطلع إدارة املؤسسة إلى توسيع 	

إلى تعزيز رأسمال الشركة عبر ضم أكبر عدد من   
ً
رقعة الخدمات التي تقدمها شركة ريف وصوال

املساهمين املعنيين خدمة للقطاعات اإلنتاجية وفي مقدمتهم التعاونيات اإلنتاجية. 

• 	 ،
ً
 ريفيا

ً
استمرت شركة ريف للتمويل في منح التمويل للقطاعات املختلفة في أكثر من )296( موقعا

 خالل العام 2015، لتصل حجم التمويالت املمنوحة منذ نشأتها 
ً
حيث منحت الشركة )979( قرضا

إلى نهاية العام )34.833( مليون دوالر أمريكي.

• 	 ،2014 2800 قرض في العام  2015 )2901( مقارنة مع  كما بلغت القروض النشطة في نهاية عام 

وتوزعت القروض على القطاعات االقتصادية والخدماتية املختلفة، مع بقاء التركيز في القطاع الزراعي الذي 

استحوذ على )%56( من إجمالي املحفظة. وجاء القطاع التجاري في املرتبة الثانية بنسبة )20.3%( فيما 

احتل قطاع تحسين السكن الريفي املرتبة الثالثة بنسبة )16.2%(، وتوزعت النسبة املتبقية بين القطاعات 

األخرى.

• بمبلغ 	 مقارنة  دوالر،   )5.436.175(  2015 العام  في  املمنوحة  القروض  قيمة  بلغت  وقد  هذا 

إلى حوالي  أما املحفظة القائمة فقد وصلت في 31/12/2015   .2014 )4,644,407( دوالر في العام 

)8.95( مليون دوالر، مقارنة مع حوالي )8.7( مليون دوالر أمريكي في العام 2014.

العالقات مع الجامعات والمؤسسات األكاديمية:

• التنمية 	 في  العليا  الدراسات  برنامج  في  فاعال  الزراعية شريكا  اإلغاثة  زالت  ما  القدس:  جامعة 

التنموي بين  تحسين فرص املؤسسة في عرض ومناقشة منهجها  في   والذي ساهم  املستدامة  

العديد من طلبة الدراسات العليا، كما وأسهمت املؤسسة في تمويل العديد من الطلبة في درجة 

البكالوريوس واملاجستير  وذلك عبر استخدام فائض البرنامج لدعم الطلبة املحتاجين. كما وتناقش 

املؤسستان إطالق تخصصات جديدة في برنامج الدراسات العليا في التنمية وذلك لخدمة القضايا 

األكثر إلحاحا في فلسطين.

• جامعة فلسطين التقنية )خضوري(: وقعت اإلغاثة والجامعة مذكرة للتعاون املشترك في العديد من 	

املجاالت الزراعية والبيئية مطلقة بذلك الفرصة للعديد من الطلبة لالستفادة من املراكز التدريبية 

كما وشاركت مع الجامعة في تنظيم العديد من املؤتمرات واأليام  واملحطات البحثية التطبيقية، 

العلمية  والفعاليات ذات الطابع املجتمعي.

• جامعة األزهر – غزة: ما تزال املؤسسة والجامعة تتعاون في العديد من القضايا املتعلقة بالبحث 	

الزراعي وتدريب املهندسين الزراعيين  وقضايا املياه على مستوى قطاع غزة.

• جامعة بيرزيت: إضافة إلى البرامج املشتركة في مجال املياه واملياه املعالجة  فقد اشتركت املؤسسة 	

والجامعة في تقديم املقترحات التمويلية املختلفة وتحديدا مع معهد املياه في الجامعة .

• جامعة االستقالل:ما زال التعاون قائما في املجاالت ذات العالقة بالقطاع الزراعي حيث تم مناقشة 	

العديد من األفكار املشتركة والتي من شانها خدمة الجامعة ومنتسبيها.



2015التقرير السنوي

57 56

الفصل السابع: 

حملة 
أغيثوا غزة
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 للحملة الشعبية والدولية والتي أطلقتها اإلغاثة الزراعية عام 2014  لدعم أهلنا في قطاع عزة 
ً
استجابة

حيث استمر العمل في عام 2015 وفق االحتياجات المتجددة ألهلنا في القطاع ، وتركزت الحملة الشعبية 

في عام 2015 على األنشطة التالية:

• توزيع حرامات شتوية	

 قام فريق اإلغاثة الزراعية من موظفي ومتطوعي  وبمشاركة العديد من المؤسسات القاعدية الشريكة 

من متضرري المنخفض   851 حرام شتوي من نوع صوف تركي على   1700 واللجان المحلية بتوزيع 

الجوي، حيث تم استهداف 14 موقعا في القطاع )تم تحويل مبلغ الحرامات  من متبرعين داخل 48 (.

• توزيع نايلون بالستك	

قام فريق اإلغاثة الزراعية من موظفي ومتطوعي وبالمشاركة مع المؤسسات القاعدية الشريكة واللجان 

ربطه من النايلون البالستك من نوع بولتيف على المضتررين من المنخفض   1500 بتوزيع  المحلة  

الجوي حيث استهدف 173 أسرة شملت العديد من المناطق التي تضررت بشكل كبير جراء المنتفض 

الجوي واآلثار السلبية الناجمة عنه  )تم تحويل المبلغ من رصيد الحملة ، التبرعات الشعبية(.

• املساعدات الطبية 	

 في ظل استمرار معاناة أهلنا بالقطاع نتيجة العدوان األخير على قطاع غزة  تبين أن هناك إشكالية 

لمرافقي المر�سي داخل مستشفيات الضفة والقدس، وبعد أن توجهوا بطلبات مساعدة لإلغاثة تم 

صرف مساعدات مالية بقيمة 12000 ألف شيقل موزعة 1000 شيقل لكل مساعدة مالية األمر 

) تبرعات  الذي ساعد المر�سى والمرافقين في استكمال عالجهم في مستشفيات الضفة والقدس، 

من اهلنا في 48 (.

•  مساعدات طالبية 	

 قام طالب الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة في جامعة حيفا بجمع التبرعات النقدية، والتي 

بلغت 12000 شيقل، ضمن حملة أغيثوا غزة، وخالل استقبالهم وتسليمهم المبلغ المذكور إلدارة 

حملة أغيثوا غزة كان لهم شرط بان توزع تلك التبرعات لصالح الطالب الجامعين في قطاع غزة، بعد 

االتصال والتنسيق مع إدارة  الحملة والفرع في قطاع غزة تم توزيع التبرعات المذكورة على 24 طالبا 

وطالبة بواقع 500 شيقل لكل طالب. 

• املساعدات العينية 	

في إطار جمع التبرعات العينية لصالح حملة أغيثوا غزة تم استقبال كمية كبيرة من التبرعات العينية 

غالبيتها  من مناطق الداخل الفلسطيني )48( حيث تم تبكيتها وتغليفها في مراكز اإلغاثة الزراعية  بما 

يتناسب مع معاير الشحن والنقل حيث تم إرسال ما يقارب 112 مشتاح من التبرعات العينية وهي 

)حرامات ومالبس  شتوية، صوبات كهربائية، مواد غذائية، ألعاب أطفال( من خالل التعاقد مع 

شركة البرق للنقل والشحن تم نقل جميع التبرعات وإيصالها إلى مخازن اإلغاثة الزراعية بالقطاع 

الستكمال توزيعها من خالل فريق اإلغاثة الزراعية حيث  تم توزيع  4084 طردا موزعة على  كافة 

مناطق القطاع.
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الفصل الثامن: 

قصص نجاح
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المزارعون في جنوب قطاع غزة يعودون لزراعة دفيئاتهم الزراعية بعد تدميرها أثناء العدوان

يعود المزارعون في جنوب قطاع غزة لزراعة   

العدوان  دفيئاتهم الزراعية التي تدمرت أثناء 

قامت  أن  بعد  وذلك  غزة،  قطاع  على  األخير 

الزراعية(،  )اإلغاثة  الزراعية  التنمية  جمعية 

فالمزارع  بترميم الدفيئات الزراعية المدمرة، 

، من سكان منطقة 
ً
عادل السميري، )50( عاما

 من أسرته، يعود 
ً
القرارة، والذي يعيّل 11 فردا

لزراعة دفيئته الزراعية بأشتال من الطماطم، 

َرت خالل العدوان على غزة بالكامل،  التي ُدّمِ

قامت  أن  بعد  الوحيد،  دخله  مصدر  وهي 

اإلغاثة الزراعية بترميم دفيئته الزراعية، وذلك ضمن مشروع الشراكة من أجل تعزيز قدرة المجتمعات 

المحلية على التعاطي مع المخاطر وبناء سبل العيش في الضفة الغربية وقطاع غزة)PCARL(، والذي يتم 

.BMZ تنفيذه بالشراكة مع مؤسسة إنقاذ الطفل والممول من التعاون األلماني

وهي مصدر دخلي الوحيد،  ويقول المزارع السميري:”أنني أملك دفيئة زراعية مساحتها دونم واحد، 

فأعتاش على ما تنتجه من خضار، فعلى الرغم 

من كل المشاكل التي نعانيها من ملوحة المياه، 

واالعتداءات اإلسرائيلية، جاء العدوان ليحصد 

كل  فمع  السابقة،  األعوام  خالل  تعبنا  كل 

محاوالتنا للبقاء، وإصرارنا على العودة للزراعة 

في كل مرة يتم فيها تدمير وتخريب مصدر رزقنا 

أمامنا  الزراعة  غير  باب  يوجد  فال  الوحيد، 

لنطرقه”. ويتشارك المزارع السميري العمل مع 

زوجته أم ناصر، في زراعة دفيئته التي تعيل أسرته وهي تمثل مصدر دخلهم الوحيد.

، وتدمر بيته بالكامل خالل 
ً
15 فردا ، والذي يعيل أكثر من 

ً
أما بالنسبة للمزارع يونس فياض،)65( عاما

العدوان، باإلضافة لمصدر دخله وهي زراعة الدفيئات، فيقول: »منذ انتهاء العدوان وأنا أحاول أن أرمم 

ما تدمر من الدفيئة، بأبسط المواد المتوفرة، ألنني أريد أن أستمر في إعالة عائلتي، فأنا لم أتوقف عن 

الزراعة خالل األشهر الفائتة، فبعد انتهاء العدوان باشرت بترميم الدفيئة كيفما كان، وبمواد بسيطة 

فتحترق أطراف الخضار التي نزرعها من   ،
ً
إال أن المنتج من الخضار تكون جودته قليلة جدا وبدائية، 

األعلى، ولكن مع تدخل اإلغاثة وترميمها للدفيئات أصبح الوضع أفضل مما عليه«.

نساء يبّدعن في إيجاد مصادر الدخل من خالل المشاريع اإلنتاجية الصغيرة في غزة والضفة:

القصة األولى

الذي يمّر  في التنمية االقتصادية وبخاصة في قطاع غزة،   
ً
أساسيا  

ً
كل المرأة الفلسطينية عنصرا

ّ
تش

على  التحديات وعملّن   ّ في قطاع غزة واجهن  النساء  الكثير من  أن  إال  اقتصادية صعبة،  بتحديات 

ابتكار مشاريع صغيرة خاصة مدرة للدخل، ونجحّن فيها، وحافظن على استمرارها على الرغم من كافة 

الصعوبات التي واجهّنها.

أما بالنسبة للسيدة فاطمة أرحيم، 

الزيتون  حي  سكان  من   ،
ً
عاما  42

في غزة،و هي من ذوي االحتياجات 

تتغلب  أن  استطاعت  الخاصة، 

إعالة  على  بالعمل  أعاقتها  على 

وأن  أفراد،   7 من  المكونة  أسرتها 

تطور فكرة مشروع  لتصنيع الجبن 

وتسويقه وأسمته »جبنه مراعينا«.

»زوجي  فاطمة:  السيدة  وتقول 

عاطل عن العمل، ونحن أسرة ريفية 

نعتمد على تربية الثروة الحيوانية 

احتياجاتنا  تلبية  في  المنزلية، 

منذ  المشروع  وبدأت  األساسية، 

حولي أربع سنوات، فقد استطعنا أن نمتلك بقرة، في البداية كنا نستعمل الحليب لالحتياجات المنزلية، 

 
ً
 مدرا

ً
وبعدها فكرت في صناعة الجبن وبيعه للجيران، الذين شجعوني على تطوير الفكرة، لتصبح مشروعا

للدخل ».

وتستطيع اليوم السيدة فاطمة أن تلبي احتياجات أسرتها بالكامل، من خالل المشروع التي استطاعت 

 للدخل، فاليوم هي تمتلك بقرتين تعتمد عليهما بشكل أسا�سي، 
ً
أن تعمل على تطوير فكرته ليصبح مدرا

.
ً
 ألسرتها  بما يقدر بحوالي 500 شيكل شهريا

ً
وتستطيع أن توفر دخال

وتكمل السيدة فاطمة: »إن أكثر ما يحزنني هو أنني فقدت إحدى بقراتي خالل العدوان السابق، مما جعل 

إنتاجي أقل، إال أنني خالل الفترة السابقة حصلت على بعض  المعدات واآلالت التي ساعدتني في تصنيع 
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الجبن بشكل أفضل وأسرع وبجهد أقل من السابق، فهذا ساعد على بقائي مستمرة في المشروع، وأن 

أعمل على تطويره بشكل أفضل«.

وتأمل السيدة فاطمة أن يتطور المشروع بشكل أكبر خالل الفترة القادمة، فقد واجه مشروعها العديد 

من الصعوبات والتحديات، والتي كان أغلبها متعلقا بالوضع االقتصادي والسيا�سي في غزة.

القصة الثانية

المستفيدة خلود عبد القادر أخليل، واحدة من المستفيدات ضمن نشاط المنح الصغيرة من بلدة بيت 

أمر، المستفيدة تلقت منحة بقيمة 1000 يورو تقريبا إلقامة مشروع نوفاتيه في غرفة من منزلها. حيث أن 

هذه المستفيدة تعيل أسرة مكونة من 6 أفراد )3 ذكور و3 إناث(، إذ أن رب األسرة ) الزوج ( معاق حركيا 

كما أن واحدا من أبنائها يعاني من مرض في القلب واالثنين يتلقيان عالجا دائما. 

تعتبر أسرة المستفيدة من األسر معدومة الدخل، والتي تعتاش على المساعدات لذلك فإن خلود منذ 

استالمها المشروع اعتبرته الفرصة الوحيدة ليكون مصدرا دائما ومستقرا للدخل، لذلك عمدت على 

إبالغ أكبر عدد ممكن من سكان البلد بأن لديها مشروعا، كما أنها كتبت يافطة على منزلها تفيد بوجود 

نوفاتيه، كما أنها قامت بتعليق بعض من المالبس على نوافذ المنزل. وما إن أصبح لديها زبائن قامت 

بتطوير المشروع بإدخال أصناف جديدة حسب رغبة الزبائن، ولكي تستغل كل فرصة ممكنة إلنجاح 

المشروع وجلب زبائن جدد قامت باستغالل ماكينة خياطة يدوية كانت موجودة عندها مسبقا وأدخلتها 

ضمن المشروع بحيث أصبحت تجري التعديالت على أي قطعة تشترى من عندها وبحاجة إلى تطويل أو 

تقصير أو أي تعديل آخر. وهذا األمر أصبح مريحا للزبائن ومشجعا للشراء. 

يقترب رأس مال المشروع حاليا من الضعف، رغم أن عالج المريضين محمل على عاتقها، إال أنها أصبحت 

تحقق دخال صافيا يقارب إل 700 شيكل شهريا. 

المالحق 
 قائمة المشاريع الجارية لعام 2015أ. 

الحالةتاريخ االنتهاءتاريخ البدءالعملةالموازنةالممولاسم المشروع

ضــمــان مــســتــقــبــل أفــضــل لــصــغــار 
الــــمــــزارعــــيــــن والــــــمــــــرأة الـــريـــفـــيـــة فــي 

قطاع الزيتون
EU824,091منتهي01/01/201231/01/2015يورو

منتهي01/01/201230/04/2015يوروEED530,000مشروع العنب

الــــــــحــــــــد مـــــــــن الــــــفــــــقــــــر فـــــــــي الــــــريــــــف 
الــفــلــســطــيــنــي مــــن خـــــالل تــحــســيـــــن 
الــــــــتــــــــنــــــــوع الــــــــحــــــــيــــــــوي والـــــــــــزراعـــــــــــة 

العضوية

Overseas270,707منتهي04/01/201231/03/2015يورو

حـــمـــايـــة حــــقــــوق وتـــحـــســـيـــــــن ســبــل 
الــــحــــيــــاة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الـــمـــهـــمـــش فــي 

القدس الشرقية
EU581,018منتهي06/01/201231/5/2015يورو

قـــــــــيـــــــــادات الــــتــــغــــيــــيــــر نـــــحـــــو الــــنــــمــــو 
والـــــــســـــــالم فــــــي الـــــقـــــطـــــاع الــــــزراعــــــي 

الفلسطيني
Luxembourg2,212,056مستمر12/01/201231/12/2016يورو

فـــلـــســـطـــيـــن الـــــذهـــــب األخـــــضـــــر مــن 
المنتجين إلى المستهلكين

EC2,496,495منتهي01/01/201330/6/2015يورو

-deepتـــمـــكـــيـــــــن األســـــر الــمــحــرومــة 
اقتصاديا الضفة وغزة

UNDP- Aqsa Fund/ 
Islamic Development 

Bank
منتهي1,102,117$05/01/201331/12/2015

تـــعـــزيـــز قــــــدرة الـــجـــفـــاف مــــن خـــالل 
إدارة الــمــيــاه الــمــبــتــكــرة فـــي قــطــاع 

غزة
Dikonia945,297مستمر10/01/201330/9/2016يورو

care مشروع روا�سيCARE International3,415,492$11/01/201328/02/2016مستمر

دور المرأة في المشاركة من أجل 
EC-ENPI-تحقيق التنمية

EC-ENPI831,290منتهي20/11/201220/11/2015يورو

 Expanding access of
 women,s cooperatives to

domestic markets
CA230,188$01/01/201431/12/2016مستمر
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 Enhancement the resilience
 of marginalize and

 vulnerable communities in
West Bank

CA104,940$01/04/201431/12/2016مستمر

 The high impact micro
Infrastructure Initiative )H

UNDP485,000$01/05/201428/02/2015منتهي

 Partnership for community-
lead action S.C

Save the Children1,349,500مستمر01/07/201430/06/2016يورو

 Enhancing the culture of
Urban Agriculture in the

Grassroots Inter 
national

منتهي12,000$01/10/201430/06/2015

 Early recovery of the
 Humanitarian Crisis by

Recto

Grassroots Inter 
national

منتهي12,000$01/10/201430/09/2015

 From Poor Farmers To Poor
Families PARCIC

PARCIC109,000$10/11/201410/02/2015منتهي

منتهيLand Reclamation - IFAD283,532$01/10/201430/09/2015جماعين

 PARC DEC Food Security
and Livelihoods  DEC-C.A

CHRISTIAN AID241,982$01/11/201430/04/2015منتهي

 Emergency Livelihood small
scale farmers DEC CARE

Care International256,463منتهي01/11/201430/04/2015يورو

 Providing a modality for a
humanitarian DECaction

ActionAid98,576$01/12/201431/07/2015منتهي

 Improve the genetic quality
of goat›s strain

CCFD10,000منتهي01/02/201431/05/2015يورو

 Area Recovery  post Israeli
War 2104

CCFD13,000منتهي01/02/201431/05/2015يورو

 Sustainable and equitable
rural development FPSC

FPSC1,727,900مستمر01/12/201430/11/2018يورو

األندلسيةAACID--حملة تبرعات 
غزة

AACID211,667منتهي02/12/201431/05/2015يورو

الحالةتاريخ االنتهاءتاريخ البدءالعملةالموازنةالممولاسم المشروع

UNDP- خلق فــرص عمل – غــزة
DEEP

UNDP-DEEP142,857$15/12/201418/04/2015منتهي

مستمر13/8/201431/12/2016$363,347متبرعين مختلفينحملة تبرعات غزة 2014

منتهيochaOCHA247,225$23/10/201420/09/2015حملة تبرعات غزة مشروع1

Ochaحـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــة تـــــــــبـــــــــرعـــــــــات غــــــــزة 
مشروع2

OCHA235,005$27/10/201423/02/2015منتهي

 fair food security in
Palestine

ACM109,600مستمر01/12/201430/11/2016يورو

 Deprived families economic
 empowerment program-

DEEP- Jerusalem
UNDP- SIDA468,000$01/01/201530/9/2015منتهي

 Rehabilitation of Agriculture
and Recovery of Livelihoods

DiKonia297,54701/01/20153يوروo/09/2016مستمر

 Sustainable livelihood,
 shelter and WASH support
 to crisis affected families

in Gaza

CA1,095,960$02/01/201531/7/2016مستمر

 Business Start-  ups for
youth in Agriculture

Welfare Association590,000$02/01/201531/03/2017مستمر

 Emergency Support for Gaza
Fishermen

Welfare Association226,714$03/01/201530/11/2015منتهي

 From Poor farmers to poor
families

PARCIC258,210$03/01/201531/8/2015منتهي

 Improving Food Security
 and Enhancing Resilience

 through optimized
 rehabilitation of agricultural

infrastructure

Dikonia998,400مستمر04/01/201530/9/2017يورو

 Recovery of agro based
 women›s livelihoods and
 strengthening agriculture

sector in Gaza

Action Aid106,600$03/01/201531/8/2016مستمر



2015التقرير السنوي

69 68

الحالةتاريخ االنتهاءتاريخ البدءالعملةالموازنةالممولاسم المشروع

 Project for protection and
 development of agricultural

land in Palestine

Wallonia –
BrusselsInternational

مستمر05/01/201530/4/2016يورو98,230

 Enhancing Food Security
 of Vulnerable Households
 Subjected to the 2014 War

on Gaza

Grassroots17,638$05/01/201530/04/2016مستمر

 Empowerment of farmers
 targeted by the 2014 war

on Gaza.
UNDP510,850$06/01/201531/1/2016مستمر

 Food Security and
 Livelihoods Recovery

 for vulnerable farmers in
Eastern of Khan Yunis

CA297,364$07/01/201530/06/2016مستمر

 Provision of Water Tanks
 After Israeli »Operation

Protective Edge«
Grassroots5,000$05/01/201531/8/2015منتهي

 Improve Access to Markets
 for Female and Male FFV
 Small Scale producers in

West Bank

Oxfam GB84,714GB05/01/201530/4/2016مستمر

 Improving livelihood of
 Marginalized Rural Farming

 Communities through
 Improving Agriculture and

 Water Related Infrastructure
in area C

SIF1,037,251NIS07/01/201530/6/2016مستمر

seed plantation projectAPN111,160$08/01/201531/03/2016مستمر

Advancing human rights-
 based approach to protect
 farmland and farmers› right

at the Gaza Strip

HR & IHL Secretariat97,850$08/01/201531/7/2016مستمر

 From Poor Farmer to Poor
Families

PARCIC212,000$09/01/201528/2/2016مستمر

الحالةتاريخ االنتهاءتاريخ البدءالعملةالموازنةالممولاسم المشروع

 ”Support to farmers
 households living in the

 North of the Jordan Valley
 to tackle food insecurity
 and promote resilient

livelihoods“

Overseas223,952$09/01/201520/02/2016مستمر

 Promoting leadership
 and participation of

 women in productive and
 organizational activities

 in the rural community of
Zatara

Donosto Udala - ACPP31,020مستمر12/01/201530/9/2016يورو

 Support and exchange of
 Knowledge among women

 of the Mediterranean
 through promotion of fair

trade products

Junia de Andalucía 
)AACID(

مستمر03/01/201531/08/2016يورو36,800

 Enhancing resilience and
 sustainable economic

 development for woman in
Palestine

GIZ204,340NIS12/07/201531/05/2016مستمر

تــــمــــكــــيــــن الـــــشـــــبـــــاب فـــــــي الــــمــــنــــاطــــق 
pal 13/ الريفية غزة-فلسطين

pal 134,000منتهي01/01/201531/12/2015يورو

تـــــعـــــزيـــــز صــــــمــــــود الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن فـــي 
المناطق التي تتعرض العتداءات 

االحتالل / تمويل االنوروا
UNRWA87,219$01/11/201528/02/2016مستمر

الـــبـــذور الــبــلــديــة كــــــأداة لــمــواجــهــة 
التصحر

C.A32,000$01/01/201530/11/2015منتهي

تــــحــــســــيــــن الــــــحــــــالــــــة االجــــتــــمــــاعــــيــــة 
واالقتصادية في مسحة

AYTO DONOSTIA/
ACPP

مستمر01/12/201501/10/2016يورو31,000

تــــحــــســــيــــن الــــــحــــــالــــــة االجــــتــــمــــاعــــيــــة 
واالقتصادية في مسحة

ANDORRA/ACPP1,315مستمر01/12/20151/5/2016يورو

تــــحــــســــيــــن الــــــحــــــالــــــة االجــــتــــمــــاعــــيــــة 
واالقتصادية في مسحة

BAZTAN/ACPP1,000منتهي1/9/201530/12/2015يورو
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ملخص ألهم االنجازات في العام 2015 مقارنة مع العام 2014 	. 

الوحدةالبيانمجال النشاط
إنج��������ازات الع��������ام 

2014
إن���������������������ج���������������������ازات 

العام 2015

الــــتــــســــويــــق وخــــــدمــــــات مـــــا بــعــد 
الحصاد

11زيارةزيارات خارجية ترويجية

المشاركة في  و/او اقامة معارض 
تسويقية

1138معرض

0450مزارعةدعم لوازم مشتقات الحليب

07جمعية / شركةدعم تصنيع مشتقات الحليب

011عينهعينات تسويقية

300لترتوزيع اسطوانات جمع حليب

للسوق  للوصول  لوجستي  دعم 
المحلي

04000عبوات كرتون

وتسويقية  ترويجية  مسوحات 
للتعاونيات وسوق االلبان

30مسح

1310حملةحمالت  دعم المنتج المحلي

83اجتماعاجتماعات تنسيق للقطاعاتالحضور الوطني

20إستراتيجيةإستراتيجيات وطنية قطاعية

13ورقةسياسات

10إحتفالإحتفاالت

92137فعالياتفعاليات وطنية

03حملةحمالت لدعم السياسات

157فيلمأفالمانشطة إعالمية  وتوثيقية

حـــــلـــــقـــــات اذاعــــــــيــــــــة وتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة 
ونشرات وومضات ترويجية...

حلقة/ لقاء/ 
سبوت/ نشرة/ 

تقرير/ بيان
146454

الوحدةالبيانمجال النشاط
إنج��������ازات الع��������ام 

2014
إن���������������������ج���������������������ازات 

العام 2015

717مخيممخيمات صيفيةأنشطة بيئية

819مسابقةمسابقات بيئية

2013نادينوادي بيئية

وآمنة  عامة  اماكن  تاهيل 
لالطفال

019مكان

23حملةحمالت  بيئية

وتخضير  لزراعة  الزينة   أشجار 
)حدائق واماكن  االماكن العامة 
عامة، مدارس، مشافي، الشوارع(

14500شجرة

تــــــطــــــويــــــر الـــــبـــــيـــــئـــــة اإلنـــــتـــــاجـــــيـــــة 
وخفض التكاليف

12201093دونمأسمدة عضوية

07موقعبذور بلدية

200066000كيلوتوزيع بذار علفية

6327491E+06شتلةزراعة  أشتال خضروات

4071030عاملفرص عمل

226763بيت بالستيكيتاهيل بيوت بالستيكية

05حديقةحدائق منزلية

منزلي  حيواني  انتاج  وحدات 
)ارانب، حمام(

093وحدة

014جمعيةتوزيع كباش

971515مدخلةمدخالت زراعية للمستفيدين

125100شهادة عضويةمزارع عضوية

03محطةمحطات تجريبية

10بنكبنك بذور

20وحدةوحدات استنبات شعير

10مشتلمشاتل

012رأستوزيع ماعز  محسن

حيوانية  انتاج  وحدات  توزيع 
)اغنام، ابقار(

070أسرة
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الوحدةالبيانمجال النشاط
إنج��������ازات الع��������ام 

2014
إن���������������������ج���������������������ازات 

العام 2015

12370صيادأدوات صيد

0225مزرعةتاهيل وصيانة مزارع دجاج

533450بركستاهيل وصيانة بركسات

تـــطـــويـــر الــــمــــعــــارف والــــمــــهــــارات 
والقدرات

021مزرعةإنشاء مزارع حقلية

دورات تدريبية متعددة االهداف 
والفئات المستفيدة

785617دورة

للمزارعين  تبادلية  زيارات 
والمؤسسات القاعدية

66155زيارة

أبحاث ودراسات وإستشارات
دراسة/  إستشارة/ 

بحث
3741

2259مشاهدةمشاهدات حقلية متنوعة

01ندوةندوات

308176ورشةورش عمل متنوعة

1خطةخطط

43مؤتمرموتمرات تنموية وعلمية

88434لقاءلقاءات تشاورية مع الفاعلين

31دليلتطوير أدلة

200متطوعتفريغ نف�سي

06صندوقصندوق شكاوي

06قاعدةقاعدة معلومات

80مكتبةمكتبات

6764144زيارةزيارات ارشادية

0213زيارةزيارات بحثية

03مزرعةمزارع نمودجية

01مدرسةمدارس حقلية

3114جولةجوالت

56جمعيةدعم لوجستي لجمعيات قاعدية

الوحدةالبيانمجال النشاط
إنج��������ازات الع��������ام 

2014
إن���������������������ج���������������������ازات 

العام 2015

تـــــــعـــــــزيـــــــز مــــــنــــــظــــــمــــــة الــــــحــــــمــــــايــــــة  
واالســـــــــــتـــــــــــجـــــــــــابـــــــــــة  لــــــــلــــــــكــــــــوارث 

الطبيعية ومن صنع االنسان
116106حمالتحمالت متنوعة

حمالت مكافحة مراض الزيتون 
والتين

012655دونم

4887لجنةلجان مواقع وطوارئ

01جسر مشاهجسور للمشاة  لتجنب السيول

30مؤسسةدعم بلديات ولجان دفاع مدني

تعاونية ومؤسسات  جمعيات 
قاعدية

212جمعيةدعم تعاونيات نسائية

20مقرتاهيل مقرات لمؤسسات قاعدية

630.81326دونمإستصالح  وتأهيل أرا�سيحماية الرقعة الزراعية

19541657دونمتعزيل وحراثة

2248.665كمطرق زراعي

5516416780متر مربعجدران

53752030دونمزراعة  اشجار

06عبارةعبارات

337941دونمتسييج أرا�سي

353173بئرترميم وإنشاء أبارحماية وادارة المصادر المائية

1727بركةتأهيل وإنشاء برك

162108وحدةتوزيع وحدات حصاد مائي

1319.4كمشبكات ري جماعي

21539تنكتنكات مياه

062شبكةشبكات ري فردية

100000متر طوليشبكات ري تكميلي

31041خزانخزانات مياه متعددة االحجام
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الوحدةالبيانمجال النشاط
إنج��������ازات الع��������ام 

2014
إن���������������������ج���������������������ازات 

العام 2015

20نبعترميم نبع ماء

2820تنشوميترتوزيع  تنشوميتر

للمياة  مركزية  محطات  إنشاء 
العادمة

20محطة

50كمإنشاء شبكات صرف صحي

المؤهلة  لألرا�سي  ري  شبكات 
والمستصلحة

819903دونم

ومستلزمات مساعدات انسانية غذائية  سالت 
صحية

10746512أسرة

05034حرامتوزيع حرامات

توزيع نايلون للبيوت المتضررة 
جزئيا

014901مترطولي

للمهدمة  متنقلة  مراحيض 
بيوتهم في االغوار

130حمام

210277مشروع \ جمعيةمشاريع مدرة للدخلمشاريع مدرة للدخل

0219مشروعتاهيل وتأسيس مشاريع صغيره

إنتاجية  مشاريع  وتطوير  تأهيل 
فردية

1337مشروع

التقرير المالي
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