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الرؤية

مؤسســة رياديــة وطنيــة الهويــة إقليميــة التوجــه ملتزمــة بقضايــا الريــف، 
الوطنــي، والعدالــة االجتماعيــة. والزراعــة، والتحــرر 

الرسالة

نحــن مؤسســة وطنيــة تنمويــة تعمــل لتنميــة القطــاع الزراعــي وتعزيــز صمــود 
وأطرهــا، وحشــد  والمهمشــة  الفقيــرة  الفئــات  إلــى  والوصــول  المزارعيــن 
وتطويــر طاقــات ســكان الريــف لتمكينهــم مــن الســيطرة علــى مصادرهــم، 
وذلــك مــن خــال طاقــم متميــز ومتطوعيــن منتميــن لمجتمعهــم فــي إطــار 
برامــج رياديــة، وممارســات إداريــة وفنيــة عصريــة وشــفافة لبنــاء مجتمــع 

فلســطيني حــر وديمقراطــي تســوده قيــم العدالــة االجتماعيــة.

الهدف التنموي

ومعــزز  الزراعــي  بقطاعــه  محصــن  قــوي  فلســطيني  ريــف  إلــى  الوصــول 
بالســيادة.
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رسالة مجلس اإلدارة 
ُتْســِدُل جمعيــة التنميــة الزراعيــة )اإلغاثــة الزراعيــة( الســتار علــى عــام 2019، وتســتعّد لدخــول 
عــام 2020 بفعاليــة عاليــة منطلقــًة مــن أرضيــة صلبــة قوامهــا تجربــة عمــل طويلــة علــى األرض 
ــة التــي هــي عليهــا اآلن فــي  تمتــد لســبعة وثاثيــن عامــًا. مــّرت اإلغاثــة قبــل بلوغهــا المكان
تجــارب عديــدة، وراكمــت الخبــرات مــن خــال بدايــات تأسيســها التــي كانــت قائمــة علــى العمــل 
التطوعــي فــي مناطــق محصــورة، وذلــك قبــل توســيع عملهــا، وانتشــارها علــى المســتويين 
الجغرافــي والخدماتــي. وحافظــت اإلغاثــة خــال دخولهــا مرحلــة البنــاء المؤسســي وبنــاء 
التطوعــي كقيمــة  العمــل  علــى  تحافــظ  تــزال  التحالفــات، وال  وبنــاء  والتشــبيك  القــدرات، 
اجتماعيــة ووطنيــة، وصــواًل إلــى مرحلــة وضــع اســتراتيجيات العمــل القادرة على قــراءة الواقع، 
واستشــراف آفــاق المســتقبل، مســتندة فــي ذلــك إلــى تراكــم الخبــرات والمعرفــة الدقيقــة 
الحتياجــات القطــاع الزراعــي فــي البــاد، والتحديــات التــي تواجهــه، وذلــك مــن قبــل العامليــن، 
والمتطوعيــن فيهــا، وبالتشــاور مــع الفئــات المســتهدفة فــي صياغــة برامجهــا ومشــاريعها. 

المزارعيــن  صمــود  هــدف  تحقيــق  ضــرورة  علــى  الزراعيــة  اإلغاثــة  عمــل  فلســفة  تقــوم 
تغــّول  مــن  الحــّد  علــى  والعمــل  المصــادرة،  مــن  وحمايتهــا  أراضيهــم،  فــي  الفلســطينيين 
االســتيطان فيهــا، وتطويــر أدوات االنتــاج، وإحــداث تغييــرات نوعيــة فــي بنيــة القطــاع الزراعــي 
حتــى بلــوغ هــدف تحقيــق األمــن الغذائــي. ولتحقيــق هــذا الهــدف ال بــّد مــن العمــل علــى 
تطويــر هــذا القطــاع الهــام لزيــادة نســبة اســهاماته فــي االقتصــاد الوطنــي، وذلــك بمــّد 
المزارعيــن بأحــدث وســائل تطويــره ليمتلــك المزارعــون خبــرات جديــدة تجعلهــم أكثــر قــدرة 
علــى المنافســة، وعلــى الصمــود معــًا. كمــا تعمــل علــى تعزيــز دورهــم فــي رســم السياســات، 

وتحديــد األوليــات التــي تســتجيب لحاجاتهــم.  

يتركــز عمــل وجهــد اإلغاثــة الزراعيــة فــي المناطــق المصنفــة )ج( وفــق اتفــاق أوســلو الموقــع 
بيــن منظمــة التحريــر الفلســطينية وحكومــة االحتــال عــام 1993، وهــي المناطــق األكثــر 
والضــم.  واالســتيطان،  بالمصــادرة،  اإلســرائيلي  االحتــال  ســلطات  قبــل  مــن  اســتهدافًا 
وخــال هــذا العــام بــرزت تحديــات جســام أمــام الشــعب الفلســطيني بشــكل عــام، وأمــام 
المؤسســات التنمويــة واإلغاثيــة الفلســطينية وداعميهــا وشــركائها بشــكل خــاص. وكان مــن 
أبــرز تلــك التحديــات مــا أعلنــه وزيــر الخارجيــة األميركــي، مايــك بومبيــو، بــأن بــاده لــم تعــد تعتبــر 
المســتوطنات اإلســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة “مخالفــة للقانــون الدولــي” مــا يعنــي ذلــك 
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إطــاق يــد ســلطات االحتــال بشــكل غيــر مســبوق فــي هــذه المناطــق. وأعقــب هــذا التصريــح 
ــه فــي حــال فــوز حزبــه فــي  إعــان رئيــس حكومــة االحتــال اإلســرائيلي، بنياميــن نتانياهــو، أن
االنتخابــات اإلســرائيلية المقــررة فــي الثانــي مــن آذار )مــارس( 2020، نيتــه ضــم منطقــة األغــوار 
الفلســطينية وشــمال البحــر الميــت، مــا يعنــي ليــس فقــط القضــاء علــى أيــة إمكانيــة إلقامــة 
الدولــة الفلســطينية المســتقلة، وإنمــا ســلب أهــّم المناطــق الزراعيــة والرعويــة فــي األراضــي 
الفلســطينية المحتلــة. تفــرض هــذه المســتجدات تحديــات جديــدة وجديــة علــى المؤسســات 
اإلغاثيــة الفلســطينية وشــركائها، وبخاصــة تلــك التــي تعمــل فــي مناطــق )ج( مــا يعنــي ذلــك، 
ليــس فقــط إعاقــة عملهــا فــي تلــك المناطــق وحرمــان المزارعيــن الفلســطنيين من االســتفادة 

مــن خدماتهــا، وإنمــا اســتهدافها بشــكل مباشــر مــن أجــل إفشــال أو/ شــّل عملهــا تمامــًا. 

لــم تتوقــف التحديــات التــي واجهتهــا المؤسســات األهليــة الفلســطينية خــال هــذا العــام 
رســالتها،  تأديــة  فــي  اســتمرارايتها  أحــد مقومــات  ِلَتطــال  تعّدتهــا  بــل  الحــدود،  تلــك  عنــد 
وصمودهــا. لقــد واجهــت تلــك المؤسســات العديــد مــن القيــود المتعلقــة بشــروط التمويــل 
الخارجــي، وتلــك التــي فرضــت مــن قبــل عــدد ليــس بالقليــل مــن المانحييــن ومــن أجــل تحقيــق 
وبلــوغ أهدافهــا، ومواجهــة التحديــات التــي قــد تعرقــل تنفيذهــا بالكامــل، تتطلــع اإلغاثــة 
الزراعيــة إلــى مســاندة شــركائها الدولييــن، والكــّف عــن وضــع اشــتراطات تتعــارض مــع القانــون 
الدولــي اإلنســاني، والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، علــى منظمــات المجتمــع المدنــي 
الفلســطيني، وذلــك لتمكينهــا مــن أداء واجباتهــا تجــاه الفئــات المســتهدفة فــي عملهــا. كمــا 
وتدعــو األجهــزة المعنيــة فــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية إلــى تســهيل عمــل المؤسســات 
األهليــة الفلســطينية التــي تؤكــد علــى التزامهــا بالقانــون الفلســطيني، وبمــا ال يتعــارض مــع 

القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان.

وإذ نــدرك بــأّن اإلغاثــة الزراعيــة، منــذ تأسيســها وحتــى يومنــا هــذا، عملــت بكافــة طواقمهــا 
ومتطوعيهــا، فــي ظــروف قاســية، واســتطاعت مــّد يــد العــون للفئــات المســتهدفة فــي 
عملهــا، فإننــا علــى يقيــن بأنهــا قــادرة علــى مواصلــة مســيرتها، وتنفيــذ خطتهــا االســتراتيجية 
التــي وضعتهــا لألعــوام )2020 – 2024( بــكل مــا قــد تحملــه هــذه األعــوام مــن صعوبــات 

وتحديــات.

ــُن مجلــس اإلدارة الجهــود التــي يبذلهــا العاملــون فــي اإلغاثــة الزراعيــة،  وفــي النهايــة، وإْذ ُيَثمِّ
وجمهــور المتطوعيــن فيهــا، وطبيعــة العاقــة التكامليــة بينــه وبيــن اإلدارة التنفيذيــة، فإّنــه 
يؤكــد علــى أّنــه مســتمر فــي أداء رســالته تجــاه هــذه المؤسســة لتحقيــق أهدافهــا التنمويــة 

فــي خدمــة أبنــاء شــعبنا الفلســطيني.   
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األول

انتهاكات حقوق اإلنسان وأثرها
على الحقوق

االقتصادية واالجتماعية
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مقدمة

علــى  اإلســرائيلي  االحتــال  علــى محاســبة ســلطات  الدولــي  المجتمــع  فــي ظــلِّ عجــز 
انتهاكاتهــا الجســيمة للقانــون الدولــي اإلنســاني، والقانــون الدولي لحقوق اإلنســان، وعلى 
جرائمهــا المرتَكَبــة فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة، واصلــت تلــك الســلطات تغّولها في 
اقتــراف المزيــد مــن انتهاكاتهــا وجرائمهــا خــال هــذا العــام. جــرى ذلــك فــي ظــّل الدعــم غيــر 
المســبوق، وغيــر المحــدود لســلطات االحتــال مــن قبــل اإلدارة األميركيــة التــي صّعــدت 
هــي األخــرى مــن مخالفتهــا لقواعــد القانــون الدولــي، ولقــرارات مجلــس األمــن الدولــي 
المتعلقــة بالصــراع العربــي/ الفلســطيني – اإلســرائيلي، وتبنيهــا المطلــق لسياســاتها. لقــد 
أضفــى هــذا الدعــم المطلــق مزيــدًا مــن الحصانــة لســلطات االحتــال، وإبعادهــا أكثــر عــن 
المســاءلة والمحاســبة علــى خرقهــا للقانــون الدولــي، وانتهاكاتهــا الجســيمة لقواعــده، مــا 

دفعهــا القتــراف المزيــد مــن انتهاكاتهــا فــي األرض الفلســطينية المحتلــة. 

وإن بــرزت بارقــة أمــل للشــعب الفلســطيني فــي شــأن إخضــاع ســلطات االحتــال للمســاءلة 
والمحاســبة، وذلــك عندمــا أعلنــت المدعيــة العامــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فاتــو 
فلســطين،  فــي  للحالــة  األولــي  الفحــص  اختتــام  عــن   ،2019/12/20 بتاريــخ  بنســودا، 
واســتصدار قــرار بشــأن نطــاق االختصــاص اإلقليمــي للمحكمــة، إال أّن ســاعة محاســبة 
ســلطات االحتــال مــا زالــت بعيــدة المنــال. جــاء هــذا اإلعــان بعــد قناعــة المدعيــة العامــة 
التحقيــق فــي حالــة فلســطين”؛ وأن  إجــراء  للشــروع فــي  بــأن “هنــاك أساســًا معقــواًل 
هنــاك “جرائــم حــرب قــد ارتكبــت، أو ترتكــب فــي الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا مدينــة القــدس 
الشــرقية، وقطــاع غــزة”. وجــاء هــذا اإلعــان بعــد شــهر مــن إعــان وزيــر الخارجيــة األمريكــي، 
مايــك بومبيــو، بــأن إقامــة المســتوطنات للمدنييــن اإلســرائيليين فــي الضفــة الغربيــة ال 

ــون الدولــي!   ــه مخالفــًا للقان ــر بحــد ذات يعتب

ــد مــن االنتهــاكات  ــة خــال هــذا العــام المزي هــذا وشــهدت األراضــي الفلســطينية المحتل
مّســت  والتــي  اإلســرائيلي،  االحتــال  قــوات  اقترفتهــا  التــي  الحــرب  وجرائــم  الجســيمة 
والثقافبــة  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  والمدنيــة،  السياســية  الحقــوق  مباشــر  بشــكل 
للشــعب الفلســطيني، وفــي مقدمــة تلــك الحقــوق حقــه فــي تقريــر المصيــر، وإقامــة دولته 
ــرز تلــك  ــر أب فــي الحــدود التــي أقرهــا المجتمــع الدولــي. ويســتعرض هــذا الجــزء مــن التقري
االنتهــاكات وانعكاســتها علــى الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة للشــعب الفلســطيني 

تحــت االحتــال. 
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الضفة الغربية

جرائم االستيطان

خــال هــذا العام،أعلــن رئيــس حكومــة االحتــال اإلســرائيلي، بنياميــن نتنياهــو، نيتــه فــرض الســيادة اإلســرائيلية علــى مناطــق 
األرض  عــن  للدفــاع  الوطنــي  المكتــب  االســتيطانية.  التجمعــات  كافــة  علــى  الميــت،  البحــر  الفلســطينية، وشــمال  االغــوار 
ومقاومــة االســتيطان التابــع لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، أصــدر تقريــرًا فــي هــذا الشــأن، وأشــار فيــه إلــى أن مســاحة المنطقــة 
المســتهدفة بالضــم تســاوي %22،3 مــن مســاحة الضفــة الغربيــة، تقــوم عليهــا 30 مســتوطنة، إضافــة إلــى 23 بــؤرة اســتيطانية 
يســكنها )12،778( مســتوطنًا، وفــق االحصــاء المركــزي االســرائيلي لعــام 2017، عــدا البــؤر االســتيطانية التــي ســيتم ضمهــا، 
وعددهــا )18( أمــا الفلســطينيون فــي األراضــي التــي ســيتم ضمهــا، أو محاصرتهــا فــي منطقــة )أ(، و)ب( المخطــط لهــا أن 
تبقــى تحــت ســيطرة الســلطة الفلســطينية فتضــم )15( تجمعــًا يســكنها )44،175( فلســطينيًا، كمــا تشــمل )48( تجمعــًا 
لرعــي المواشــي تضــم )8775( فلســطينيًا حســب االحصــاء المركــزي الفلســطيني، وتمتــد علــى مســاحة )250،000( دونــم مــن 

األراضــي الفلســطينية. 

تشــير عــدة تقاريــر صــادرة عــن مؤسســات حقوقيــة محليــة ودوليــة، أن وتيــرة التوســع االســتيطاني خــال عــام 2019 ارتفعــت 
بنســبة %70 عــن العــام الماضــي 2018. وكشــف تقريــر لألمــم المتحــدة أن عــدد الوحــدات االســتيطانية التــي قدمــت خطــط 
لبنائهــا، أو تمــت الموافقــة عليهــا، خــال هــذا العــام بلغــت تقريبــا )10( آالف وحــدة، مقارنــة بنحــو )6800( فــي كل مــن العاميــن 
ــى أراضــي الضفــة )132( مســتوطنة، و)212(  ــات حركــة )الســام اآلن( اإلســرائيلية؛ تقــام عل ــى معطي الســابقين. واســتنادا إل
بــؤرة اســتيطانية يقطنهــا أكثــر مــن )428( ألــف مســتوطن، هــذا فضــا عــن )13( مســتوطنة، و)13( بــؤرة اســتيطانية داخــل 
أحيــاء مدينــة القــدس الشــرقية، يقطنهــا )215( ألــف مســتوطن، وبذلــك يبلــغ عــدد المســتوطنات والبــؤر االســتيطانية )370( 
مســتوطنة وبــؤرة، وعــدد المســتوطنين ) 643( ألــف مســتوطن وفــق تقديــرات حركــة )الســام اآلن(. وتشــير معلومــات معهــد 

األبحــاث التطبيقــة )أريــج( إلــى مصــادرة مــا يزيــد عــن )18( ألــف دونــم ألهــداف اســتيطانية.

فــي ســياق متصــل ، اســتمرت قــوات االحتــال فــي جرائــم تجريــف األراضــي الزراعيــة الفلســطينية واقتــاع األشــجار ، وتشــير 
معلومــات المؤسســات الحقوقيــة الــى قيــام قــوات االحتــال باقتــاع حوالــي )10703(شــجرة زيتــون خــال العــام 2019 ، 
اقتلــع )2746(شــجرة منهــا خــال موســم القطــاف ، وجــرى ســرقة حوالــي )160(طنــا مــن الثمار،وبذلــك يرتفــع عــدد أشــجار 
الزيتــون التــي تعرضــت لاقتــاع منــذ عــام 1976 الــى )800(الــف شــجرة .هــذا ويشــكل قطــاع زراعــة الزيتــون مصــدر دخــل رئيســي 

لعشــرات االف العائــات الفلســطينية.
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سياسة التطهير العرقي 

ولتحقيــق أهدافهــا فــي الســيطرة علــى المناطــق المصنفــة )ج( ، وفــق اتفــاق أوســلو الموقــع بيــن حكومــة إســرائيل ومنظمــة 
التحريــر الفلســطينية فــي أيلــول )ســبتمبر( 1993، تمــارس ســلطات االحتــال سياســة التطهيــر العرقــي فــي تلــك المناطــق، 
وتســتخدم مجموعــة مــن الذرائــع لتنفيذهــا، ومنهــا: اإلعــان عــن محميــات طبيعيــة، مناطــق تدريــب عســكرية، توســيع حــدود 
مســتوطنات ومعســكرات قائمــة. وتعتبــر التجمعــات البدويــة، وبخاصــة جنــوب محافظــة الخليــل، شــرق محافظــة القــدس، 
ــاة الســكان الفلســطينيين فــي  ــر حي ــر اســتهدافًا فــي هــذه السياســة. تقــوم ســلطات االحتــال بتدمي ومناطــق األغــوار، األكث
تلــك المناطــق مــن خــال تدميــر مســاكنهم، وحظائــر إيــواء مواشــيهم بادعــاء بنائهــا دون الحصــول علــى تراخيــص مــن )اإلدارة 
المدينــة(، وترحيلهــم الجماعــي مــن منطقــة إلــى أخــرى بادعــاء إجــراء تدريبــات عســكرية، أو اإلعــان عــن مناطــق شاســعة مــن 
األراضــي الزراعيــة والمناطــق الرعويــة مناطــق عســكرية مغلقــة، وترحيــل المواطنيــن غيــر المثبتــة عناوينهــم الســكنية فــي 

المنطقــة عنهــا.

وكان العنــوان األبــرز فــي هــذا المضمــار خــال عــام 2019 اســتهداف التجمعــات البدويــة الفلســطينية علــى الســفوح الشــرقية 
لمدينــة القــدس المحتلــة، وبخاصــة محــاوالت اقتــاع وترحيــل ســكان تجّمــع الخــان األحمــر البــدوي، وجبــل الباشــا وذلــك مــن أجــل 
إقامــة المشــروع االســتيطاني )E1( والــذي يهــدف إلــى االســتياء علــى 12 ألــف دونــم تمتــد مــن أراضــي القــدس الشــرقية حتــى 

البحــر الميــت. هــذا ويبلــغ عــدد التجمعــات البدويــة شــرق مدينــة القــدس المحتلــة )23( تجمعــًا، يقطــن فيهــا )5( آالف مواطــن.
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هدم المنازل والممتلكات المدنية

صّعــدت ســلطات االحتــال االســرائيلي خــال العــام سياســة هــدم المنــازل والممتلــكات المدنيــة فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة 

بمــا فيهــا مدينــة القــدس الشــرقية. وخــال هــذا العــام، بلــغ عــدد المســاكن التــي جــرى هدمهــا علــى خلفيــة البنــاء دون ترخيــص 

)425( منــزال للســكن، منهــا )169( منــزاًل فــي مدينــة القــدس الشــرقية وضواحيهــا، مــن بينهــا )42( منــزاًل أجبــرت تلــك القــوات 

ســاكنيها علــى هدمهــا بأنفســهم، و)256( منــزاًل ومــأوى فــي باقــي مناطــق الضفــة.  كمــا هدمــت قــوات االحتــال )246( 

ــار الميــاة التــي تســتخدم  منشــأة تســتخدم ألغــراض غيــر ســكنية؛ مــن بركســات  زراعيــة وأخــرى لتربيــة الثــروة الحيوانيــة ،او الب

ألغــراض زراعيــة .

جــرى هــدم )96( مــن تلــك المنشــآت فــي مدينــة القــدس الشــرقية المحتلــة، و)150( فــي الضفــة الغربيــة، وذلــك اســتنادًا 

لتوثيــق مركــز )بيتســيلم( لحقــوق اإلنســان. وتســبب هــدم تلــك المنــازل عــن تشــريد حوالــي )677( مواطنــًا فلســطينيًا، نصفهــم 

مــن األطفــال. 

ــه تــم تخصيــص غالبيــة  ــر لمكتــب )آوتشــا( اّن ــر مــن 60 بالمائــة مــن مســاحة الضفــة الغربيــة. وأكــد تقري ــل المنطقــة )ج( أكث تمّث

ــر انعكاســات  ــح المســتوطنات وقــوات االحتــال  علــى حســاب التجّمعــات الفلســطينية. واســتعرض التقري المنطقــة )ج( لصال

تلــك الســيطرة المطلقــة علــى حيــاة الســكان المدنييــن الفلســطينيين، وقــال أن هــذا يعرقــل تطويــر الســكن المائــم، والبنيــة 

ــة ، فحيثمــا يتــم  ــرة علــى جميــع ســكان الضفــة الغربي ــات كبي ــه تداعي التحتيــة وســبل العيــش فــي التجّمعــات الفلســطينية، ول

تنفيــذ الهــدم ، فإنهــا تــؤدي إلــى التهجيــر وإخــال ســبل العيــش، وترســيخ الفقــر وزيــادة االعتمــاد علــى المعونــات. وقــد واجــه 

المجتمــع اإلنســاني مجموعــة مــن الصعوبــات فــي تقديــم المســاعدات فــي المنطقــة )ج(، بمــا فــي ذلــك هــدم ومصــادرة 

ــد الســلطات اإلســرائيلية. المســاعدات علــى ي

وال تتوقــف جرائــم التجريــف والهــدم علــى المنــازل الســكنية والمنشــات الزراعيــة ، بــل انهــا تطــال أيضــا األراضــي والطــرق الزراعية، 

وابــار وشــبكات الميــاه التــي تســتخدم ألغــراض ري المزروعــات ، باإلضافــة الــى منــع ســلطات االحتــال الســماح للفلســطينين 

اصــاح االبــار القائمــة ، او اصــدار تصاريــح لحفــر ابــار جديــدة .ان ســيطرت تلــك القــوات المطلقــة علــى الميــاه فــي الضفــة الغربيــة 

ــادة مســاهماته فــي  ــاره الســلبية علــى القطــاع الزراعــي الفلســطيني ، وســاهم فــي تعطيــل تطــور هــذا القطــاع ، وزي ــرك اث ت

االقتصــاد الفلســطيني ، وفــي تحقيــق االمــن الغذائــي للمواطــن الفلســطيني.
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الجدار الفاصل

وخــال هــذا العــام، واصلــت ســلطات االحتــال اإلســرائيلي العمــل علــى تعزيــز الجــدار الفاصــل، وجعلــه خطــًا حدوديــًا بيــن الضفــة 
ــاة  ــار الســلبية علــى حقــوق اإلنســان الفلســطيني، وزاد مــن معان الغربيــة وإســرائيل. لقــد خّلــف إقامــة الجــدار العديــد مــن اآلث
ــار الســلبية التــي تســّببها للقطــاع الزراعــي فــي ظــل األوضــاع  المواطنيــن فــي المناطــق التــي أقيــم عليهــا. فعلــى صعيــد اآلث
ــن مــن  ــع المزارعي ــال اإلســرائيلي اســتمرت فــي من ــي منهــا الفلســطينيون، فــإن قــوات االحت ــي يعان ــة الت ــة الصعب االقتصادي
ــات المقامــة  ــد ســاعات عبورهــم وخروجهــم مــن البواب ــة خلــف الجــدار لقطــف الثمــار، أو تحدي الوصــول إلــى أراضيهــم المعزول
فــي هيكلــه، والتــي يبلــغ عددهــا )104( بوابــات. كمــا واصلــت منعهــم مــن زراعــة أراضيهــم، والعنايــة بهــا، وذلــك إلجبارهــم علــى 

تركهــا، تمهيــدا لمصادرتهــا.  

ومــن أخطــر اآلثــار الســلبية علــى تنميــة القطــاع الزراعــي، وعرقلــة جهــود بلــوغ هــدف تحقيــق األمــن الغذائــي وقــوع المنطقــة 
المعزولــة خلــف الجــدار فــوق الحوضيــن الجوفييــن الغربــي، والشــمال الشــرقي اللذيــن تقــدر طاقتهمــا بحوالــي )507( ماييــن 
متــر مكعــب ســنويًا. تقــع المنطقــة المعزولــة الشــرقية فــوق الحــوض الشــرقي ذي الطاقــة التصريفيــة التــي تقــدر بنحــو )172( 
مليــون متــر مكعــب ســنويًا. ويقــدر عــدد اآلبــار الجوفيــة فــي المنطقتيــن بـــحوالي )165( بئــرًا بطاقــة تقــدر بحوالــي )33( مليــون 
متــر مكعــب بالســنة، ويقــدر عــدد الينابيــع بحوالــي )53( ينبوعــًا بطاقــة تصريفيــة تقــدر بحوالــي )22( مليــون متــر مكعــب ســنويًا. 
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القيود على الحركة 

تعتبــر الحواجــز العســكرية الثابتــة والطّيــارة التــي تقيمهــا قــوات االحتــال اإلســرائيلي بيــن المحافظــات فــي الضفــة الغربيــة 
ــارًا ســلبية علــى الحقــوق  ــرك آث ــع، وســببًا مباشــرًا فــي رفــع تكاليــف التنقــل، مــا يت ــة عائقــًا أمــام تنقــل األفــراد والبضائ المحتل
االقتصاديــة واالجتماعيــة للشــعب الفلســطيني، فضــًا علــى الحقــوق األخــرى. بلــغ عــدد الحواجــز الثابتــة المقامــة علــى أراضــي 
الضفــة الغربيــة )77( حاجــزًا، مــن بينهــا )59( حاجــًزا داخلًيــا منصوًبــا علــى المفترقــات الرئيســة بيــن مــدن ومحافظــات الضفــة 
الغربيــة، و)18( حاجــزًا فــي منطقــة H2  فــي مدينــة الخليــل. ُيضــاف إليهــا )39( حاجــزًا مقامــًا علــى امتــداد الخــط األخضــر، وتعتبــر 
معابــر حدوديــة بيــن الضفــة الغربيــة وإســرائيل، وبذلــك يبلــغ مجمــوع الحواجــز الثابتــة )103( حواجــز. كمــا وتنصــب قــوات االحتــال 
العشــرات مــن الحواجــز الطّيــارة أســبوعيًا، ويــزداد عــدد تلــك الحواجــز أو يقــل تبعــًا للظــروف األمنيــة علــى األرض، والتــي تحــدد 
معاييرهــا تلــك القــوات. ان إقامــة تلــك الحواجــز تضاعــف مــن معانــاه المواطنيــن الفلســطينين ، وتزيــد مــن تكلفــة نقــل المنتجــات 
الزراعيــة لتســويقها فــي محافظــات الضفــة ، ومــن تكاليــف مدخــات قطاعــي الزراعــة والتربيــة الحيوانيــة ، ممــا ينعكــس ســلبا 

علــى هذيــن القطاعيــن الهاميــن فــي بنيــة االقتصــاد الفلســطيني. 

معدالت البطالة والفقر

بلــغ عــدد العاطليــن عــن العمــل خــال العــام 2019، وفــق الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، )343,800( شــخص، بواقــع 
ــر فــي  ــة، مــا يــدل علــى اســتمرار التفــاوت الكبي )215,100( شــخص فــي قطــاع غــزة، و)128,700( شــخص فــي الضفــة الغربي

معــدل البطالــة بيــن الضفــة والقطــاع ، حيــث بلــغ المعــدل 45% فــي القطــاع مقارنــة بـــ 15 % فــي الضفــة. 

ــة فــي القطــاع، وصلــت لمــا يقــارب  وفــي ســياق متصــل، أعلنــت وزارة التنميــة االجتماعيــة فــي غــزة، أن نســبة الفقــر والبطال
75% فــي عــام 2019. وذكــرت الــوزارة أن 70 % مــن ســكان قطــاع غــزة غيــر آمنيــن غذائيــًا. وأضافــت أن مؤشــرات الفقــر فــي 
غــزة “هــي األعلــى علــى مســتوى العالــم، وأن الجهــود المبذولــة مــن قبــل المؤسســات الحكوميــة والدوليــة والمحليــة يغلــب 
عليهــا الطابــع اإلغاثــي وال تفــي إال بحوالــي 50% مــن االحتياجــات األساســية لألســر الفقيــرة”. وأفــادت بيانــات البرنامــج الوطنــي 
الفلســطيني للحمايــة االجتماعيــة أن عــدد األســر المســتفيدة مــن خدمــات البرنامــج بلــغ )70645( أســرة بواقــع )425292( 
 )PMTF( فــردًا يمثلــون 20% مــن ســكان القطــاع يقعــون تحــت خــط الفقــر المدقــع، وفــق معادلــة فحــص وســائل المعيشــة

المســتخدمة بالــوزارة، علمــًا بــأن حوالــي )12000( أســرة مســجلة علــى قوائــم االنتظــار.
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قطاع غزة

  استمرار الحصار المفروض على القطاع

 واصلــت ســلطات االحتــال اإلســرائيلي خــال عــام 2019 فــرض حصارهــا المشــدد علــى القطــاع للعــام الثالــث عشــر علــى 
التوالــي، بمــا فــي ذلــك فــرض القيــود المشــددة علــى حركــة المعابــر التجاريــة، مــا أّثــر ذلــك بشــكل ســلبي علــى قطــاع الزراعــة 
مــن حيــث عرقلــة عوامــل تطــوره، وشــلِّ حركــة تصديــر المنتجــات الزراعيــة إلــى الضفــة الغربيــة، أو إلــى العالــم الخارجــي. واســتنادًا 
إلــى بيــان صحفــي حــول تقريــر أصــدره البنــك الدولــي، ونشــره علــى صفحتــه اإللكترنيــة الرســمية بتاريــخ 2019/4/17، فــإن 
ســلطات االحتــال تفــرض قيــودا علــى دخــول )62( ســلعة إلــى قطــاع غــزة بادعــاء اســتخدامها المــزدوج )أي لألغــراض المدنيــة 

والعســكرية(.

وذكــر تقريــر البنــك الدولــي أن اآلثــار الســلبية للقيــود علــى الســلع ذات االســتخدام المــزدوج تبــرز علــى أشــدها فــي قطاعــات 
الصناعــة، وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، والزراعــة. وأشــار إلــى أّن قطــاع الزراعــة ُيْســِهُم إســهامًا كبيرًا فــي األمن الغذائي 
الفلســطيني، ولكــن القيــود المفروضــة علــى الســلع ذات االســتخدام المــزدوج تســببت فــي تقليــص تركيــز المــواد الكيماويــة 
ــة فــي األســمدة، وهــو مــا جعلهــا أقــل فاعليــة، وأدى إلــى انخفــاض إنتاجيــة األراضــي إلــى نصــف مثيلتهــا فــي األردن،  الفعال
و43% مــن مثيلتهــا فــي إســرائيل. وتذهــب تقديــرات البنــك الدولــي إلــى أن مــن شــأن تخفيــف القيــود المفروضــة علــى الســلع 
ذات االســتخدام المــزدوج أن يضيــف 11% إلــى حجــم االقتصــاد فــي قطــاع غــزة بحلــول عــام 2025، بالمقارنــة مــع الســيناريو 

المتوقــع إذا اســتمرت القيــود.
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اآلثار السلبية للحصار

تــرك الحصــار الــذي تفرضــه قــوات االحتــال اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة آثــاره الســلبية المدمــرة علــى مختلــف مناحــي الحيــاة 

هنــاك. ُتْخِضــُع ســلطات االحتــال اإلســرائيلي إدخــال المحروقــات إلــى قطــاع غــزة وفــق أجنــدة تضعهــا مــن طرفهــا فقــط. لقــد 

أثــرت تلــك السياســة علــى مختلــف مناحــي الحيــاة هنــاك، وفــي مقدمــة ذلــك عجــز محطــات توليد الكهربــاء عن الوفــاء باحتياجات 

الســكان المدنييــن فــي مختلــف أوجــه الحيــاة. تحصــل األســر فــي القطــاع علــى الكهربــاء بيــن مــا بيــن أربــع وخمــس ســاعات يوميــًا 

ــاه الصــرف الصحــي، وعمــل  ــاه، ومعالجــة مي ــاء إلــى اإلضــرار بإمــدادات المي طــوال الســنة. كمــا أدى اإلمــداد المحــدود للكهرب

المستشــفيات.وطالت تلــك االثــار القطــاع الزراعــي بشــكل مباشــر ، وذلــك مــن خــال منــع تصديــر المنتجــات الزراعيــة والفائــض 

مــن األســماك الــى أســواق الضفــة الغربيــة ، باضافــة الــى منــع دخــول و/او وضــع قيــود علــى دخــول األســمدة واألدويــة 

الزراعيــة الــى قطــاع غــزة . 
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 استهداف المزارعين وصيادي األسماك 

وخــال هــذا العــام، واصلــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي اســتهداف المزارعيــن الفلســطينيين، وأراضيهــم الزراعيــة علــى الحــدود 

الشــرقية والشــمالية لقطــاع غــزة، وذلــك مــن خــال إطــاق النــار بيــن الحيــن واآلخــر تجاههــم وتجاههــا، بهــدف إجبــار المزارعيــن 

علــى تــرك أراضيهــم الزراعيــة علــى امتــداد الشــريط الحــدودي للقطــاع، والتــي تعتبــر مــن أخصــب األراضــي هنــاك، وتشــّكل 

ســلة الغــذاء الرئيســية لحوالــي مليونــي مواطــن فلســطيني. كمــا وتقــوم تلــك القــوات بــرّش المزروعــات بالمبيــدات الكيماويــة 

الّســامة مســتخدمة بذلــك الطائــرات. لقــد ألحقــت تلــك الممارســات العدوانيــة أضــرارًا ماديــة جســيمة بتلــك المزروعــات. 

وفــي فصــل الشــتاء مــن كل عــام، تفتــح ســلطات االحتــال اإلســرائيلي أغطيــة آبــار ميــاه األمطــار تجــاه األراضــي الزراعيــة شــرق 

قطــاع غــزة، وتقــوم بإغراقهــا، مــا يــؤدي إلــى إلحــاق خســائر ماليــة للمزارعيــن الفلســطنيين. وتقــّدر وزارة الزراعــة فــي القطــاع 

هــذه الخســائر بمــا يزيــد عــن نصــف مليــون دوالر أميركــي، ويعتبــر هــذا المبلــغ باهظــًا جــدًا بالمقارنــة مــع مدخــوالت المزارعيــن، 

وقدراتهــم الماليــة المحــدودة. 

وفــي إطــار تشــديد الحصــار علــى قطــاع غــزة، وماحقــة ســكانه المدنييــن فــي لقمــة عيشــهم، اســتمرت قــوات االحتــال 

ــاه اإلقليميــة للقطــاع، بماحقــة صيــادي األســماك الفلســطينيين فــي  ــر زوارقهــا الحربيــة المنتشــرة فــي المي اإلســرائيلي، عب

عــرض البحــر مــن خــال إطــاق النــار تجــاه قواربهــم، ومصــادرة بعضهــا، واعتقــال الصياديــن، واقتيادهــم إلــى داخــل إســرائيل 

للتحقيــق معهــم. كمــا وتقــوم تلــك القــوات بتوســيع و/أو تضييــق مســاحات الصيــد المســموح بهــا تبعــًا لألوضــاع األمنيــة، 

حســب تقديراتهــا.     
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الثاني

اإلنجازات وفقا لألهداف
االستراتيجية
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الملخص التنفيذي 

يغطــي هــذا  الجــزء مــن التقريــر أكثــر إنجــازات اإلغاثــة الزراعيــة أهميــة للفتــرة مــا بيــن 1/1/2019 
و31/12/2019، بهــدف الوصــول إلــى ريــف فلســطيني فاعــل ومحصن بقطاعــه الزراعي، ومعزز 
بالســيادة علــى مــوارده، مــن خــال إنجــاز األهــداف االســتراتيجية اآلتيــة والبرامــج المنضويــة 

خالهــا: 

تحقيــق 	  نحــو  الطبيعيــة  للمــوارد  مســتدامة  إدارة  تحقيــق  فــي  المســاهمة  األول:  الهــدف 
الطبيعيــة(.  المصــادر  الغذائي.)برنامــج  واألمــن  الســيادة 

الهــدف الثانــي: تحســين المســتوى المعيشــي »خلــق فــرص التوظيــف والحــد مــن الفقــر«. 	 
)برنامــج التمكيــن االجتماعــي واالقتصــادي(.

ــاخ والتكيــف 	  ــر المن ــة والتخفيــف مــن تغي ــز الصمــود واالســتجابة الطارئ ــث: تعزي الهــدف الثال
معــه. )برنامــج المنعــة(

الهدف الرابع:  تعزيز دور اإلغاثة الزراعية في قيادة الحشد والتأثير. )برنامج الحشد والتأثير(	 

الهــدف الخامــس: االرتقــاء بــأداء المؤسســة ورفــع كفاءتهــا وتعظيــم مخرجاتهــا والمحافظــة 	 
علــى اســتدامتها وتميزهــا. )برنامــج التطــور المؤسســي(. 

وفيمــا يلــي عــرض للنشــاطات التــي نفذتهــا اإلغاثــة الزراعيــة، والنتائــج التــي تحققــت خــال العــام 
الــذي يغطيــه هــذا التقريــر الســنوي: 



20التقرير السنوي 2019

 الهدف االستراتيجي األول: )برنامج المصادر الطبيعية(
في إطار الهدف األول، حققت اإلغاثة الزراعية النتائج اآلتية:

النتيجة األولى: زيادة في رقعة المساحة الزراعية من حيث المساحة واإلنتاجية وسهولة الوصول

وفــي إطــار هــذه النتيجــة، عملــت اإلغاثــة الزراعيــة علــى تنفيــذ مجموعــة مــن األنشــطة المتنوعــة، والتــي أســهمت فــي خدمــة 
2996 دونمــًا، تملكهــا 1730 عائلــة، منهــا  88  عائلــة تعيلهــا نســاء. وكانــت أهــم اإلنجــازات المحققــة لخدمــة هــذه النتيجــة مــا 

يلــي: 

اســتصاح 1100 دونــم زراعــي مــن خــال تزويــد أصحابهــا بســياج معدنــي، وشــبكات ري، وأشــجار وأشــتال زراعيــة وســماد 

عضــوي، اســتفاد منهــا 381 مزارعــًا، مــن ضمنهــم 39  مزارعــة.

تركيــب أســيجة معدنيــة لــــ 194 دونمــا لحمايــة األراضــي المرويــة بالميــاه العادمــة المعالجــة لصالــح 112 مزارعــا، منهــم 13 

مزارعــة.

توريــد 50000 متــر طولــي مــن شــبكات ري داخليــة وملحقاتهــا مخصصــة ومطابقــة للمواصفــات الخاصــة بإعــادة اســتخدام 

الميــاه العادمــة المعالجــة، لــري 200 دونــم لصالــح 110  مزارعيــن، ضمنهــم 13 مزارعــة.

توزيــع مدخــات زراعيــة لـــــ 90 مزارعــًا، ضمنهــم )10( مزارعــات، لخدمــة 90 دونمــا،ً وذلــك مــن خــال توريــد 90000 متــر طولي 

مــن شــبكات الــري )450 شــبكة بواقــع 200 متــر لــكل واحــدة(.

توزيع أدوات زراعية: )مقصات، مناشير، سالم، أسمدة، مصائد حشرات( استفاد منها )90( مزارعًا.

تأهيــل  12 دونمــًا مــن الدفيئــات الزراعيــة لصالــح12  مزارعــًا مــن خــال تزويدهــم بالنايلــون واألخشــاب الازمــة إلعــادة البنــاء 

الســليم للدفيئــة.

تأهيل17كم طرق زراعية تخدم 1250 دونمًا من األراضي الزراعية لصالح 721 عائلة .

تأهيــل مصنعيــن مــن خــال إنشــاء خطّيــن إلنتــاج الكومبوســت لجمعيــة وشــركة مــن القطــاع الخــاص إلنتــاج ســماد عضــوي 

محلــي.



التقرير السنوي 2019 21

تصحيــح الممارســات الزراعيــة الخاصــة بمعامــات مــا بعــد الحصــاد فــي معاصــر الزيتــون مــن خــال تســهيل توريــد معــدات نقــل 

وتجميــع الزيتــون للعصــر )صناديق باســتيكية(.

تزويــد 60 مزارعــا، بينهــم )5( نســاء بمدخــات إنتــاج زراعيــة لتحســين الممارســات الزراعيــة الســليمة )طوريــة، كريــك، عربــة نقل، 

مضخــة رش( لخدمــة )60( دونمــًا، وتزويــد 15 منهــم بمدخــات زراعيــة للتســميد بنــاء علــى الممارســات الزراعيــة الجيدة. 

تزويــد المزارعيــن بالمدخــات الخاصــة لتنفيــد مشــاهدتين نموذجتيــن فــي شــويكة وشــقبا )اشــتال، شــبكات ري، ســياج، 

ســماد طبيعــي ومعرشــات عنــب( وفــق احتياحاتهــم.

تحســين وتنويــع المنتــج للمحاصيــل ذات الجــدوى والقيمــة 

تســهيل  تــم  حيــث  الســوق  لمتطلبــات  وفقــا  المضافــة 

توريــد 80 مــن أشــتال عنــب أمهــات )11( صنــف عنــب ال 

بــذري، وزراعتهــا فــي وحــدة أمهــات العنــب فــي المشــتل 

ــاف  ــاج أشــتال العنــب مــن نفــس األصن ــم انت المتخصــص ليت

القادميــن. العاميــن  خــال 

رفــح  مواصــي  منطقــة  فــي  بحثيتيــن  دراســتين  إعــداد 

بهــدف إجــراء تقييــم احتياجــات معمــق للمنطقــة، وكذلــك 

دراســة الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي والبيئــي لتشــكيل 

معلومــات خــط أســاس للمنطقــة وقيــاس أثــر المشــروع بنــاء 

عليهــا.

تنظيــم حملتــي قطــف زيتــون شــارك فيهمــا 929 متطوعــًا، 

الممارســات  تصحيــح  بهــدف  وذلــك  امــرأة،   262 بينهــم  

مــا  ومعامــات  الزيتــون  ثمــار  بقطــف  الخاصــة  الزراعيــة 

بعــد القطــف، حيــث تــم تزويــد 95 مزارعــًا، يملكــون 414 

دونمــًا، بمعــدات شــلمت ســالم، مفــارش أرضيــة، صناديــق 

باســتيكية. أمشــاط  باســتيكية،و 
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تنفيذحملتــّي تقليــم كوحــدات مشــاهدة لمحصولــي الجوافــة والعنــب فــي مناطــق مواصــي خانيونــس، رفــح، والشــيخ 

عجليــن، شــملت 20 دونــم جوافــة لصالــح 5 مزارعيــن، و84 دونــم عنــب لصالــح  18  مزارعــًا.

تنفيــذ 4 حمــات رش ألشــجار الزيتــون لمعالجــة مــرض عيــن الطــاووس، شــملت 90  دونمــًا،  اســتفاد منهــا 90 مزارعــًا، مــن 

ضمنهــم 10  مزارعــات.

تطبيــق أبحــاث وتجــارب زراعيــة لمقاومــة آفــات وأمــراض النبــات باســتخدام المبيــدات الحيويــة لمكافحــة النيماتودا، وشــملت 

15 دونــم جوافــة فــي مواصــي خانيونــس، و5 دونمــات عنــب فــي رفــح.

زراعة 17582 شتلة مثمرة لخدمة 272 عائلة، 8 منها تعيلها نساء.

توزيع 4000 شتلة مثمرة لخدمة 90 عائلة، 13 منها تعيلها نساء.

توريــد 19 جهــاز فــرز نفايــات وكومبوســت لتســع مــدارس بهــدف فصــل النفايــات وخلــق بيئــة مدرســية نظيفــة، و10 منــازل 

تســتفيد منهــا عشــر عائــات قوامهــا 35 فــردًا، بينهــم 25 مــن النســاء.

توريد 11 جهاز غاز نظيف لخدمة 11 منزاًل، يستفيد منها 55 فردًا، منهم 30 من النساء.
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النتيجة الثانية: إنتاج زراعي متطّور )نباتي وحيواني( قادر على المنافسة والوصول إلى األسواق المحّلية

وفــي إطــار هــذه النتيجــة، عملــت اإلغاثــة الزراعيــة علــى تنفيــذ مجموعــة مــن األنشــطة المتنوعــة والتــي أســهمت فــي خدمــة 
734 دونمــًا، تملكهــا 3173 عائلــة، منهــا  56  عائلــة تعيلهــا نســاء. وكانــت أهــم اإلنجــازات المحققــة لخدمــة هــذه النتيجــة 

مــا يلــي: 

إنشــاء 5 غــرف تبريــد بواقــع 72م2 لــكل غرفــة، وذلــك للحفــاظ علــى منتــج أفضــل مــن العنــب، يســتفيد منهــا 5 عائــات 

قوامهــا 50 فــردًا، بينهــم 10 نســاء.

ــة وبالشــراكة مــع  ــة الزراعي ــا فــي اإلغاث ــر نظــام األســواق لموظفــي اإلدارات العلي ــد تدريــب متخصــص فــي تطوي تنفي

مؤسســة )اوكســفام( حيــث اســتهدف 24 موظفــًا، بينهــم 10 إنــاث.

دعم مشروعين رياديين بالشراكة مع مسرعة أعمال اإلغاثة الزراعية، يستفيد منها )4( أفراد، بينهم )3( إناث.

تنفيــذ )8( حمــات لدعــم اســتخدام الســماد العضــوي كمنتــج أخضــر وآمــن فــي الزراعــة، اســتفاد منــه 800 مــزارع، 

نصفهــم مــن اإلنــاث.

ــه 15  ــة اســتخدام الســماد العضــوي فــي الزراعــة اســتفاد من ــن بأهمي ــة المزارعي ــة لتوعي ــذ )3( مشــاهدات ميداني تنفي

ــاث. مزارعــًا، بينهــم 5 إن

توزيــع 7500 لتــر ســائل وصلــب ســماد عضــوي )كمبوســت( إلنتــاج تمــر عضــوي فــي إطــار دعــم صغــار مزارعــي النخيــل 

العضــوي فــي األغــوار، اســتفاد منــه 22 مزارعــًا.

تزويد 100 مزارع، بينهم 30 مزارعة، بالمدخات الخاصة بعملية االنتاج وفق احتياجات كل منهم.

اســتصدار ترخيــص للزراعــة العضويــة لمــدة عــام فــي إطــار بنــاء األنظمــة فــي الزراعــة العضويــة للمزارعيــن ومحطــات 

ــر، زيــت الزيتــون، التمــر، اللــوز،  ــة لمحاصيــل الزعت التعبئــة للمحاصيــل، وتغطيــة تكاليــف إصــدار شــهادات الزراعــة العضوي

ــه 64 مزارعــًا، منهــم مزارعــة واحــدة. ــون اســتفاد من ــول والتمــر ومعاصــر الزيت ــة المفت القمــح والخضــار، ومحطــة تعبئ
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إنشــاء 10 مشــاهدات خاصــة بزراعــة العنــب الدخــال تقنيــات جديــدة ومتطــورة علــى زراعــة العنــب اســتفاد منهــا 10 

مزارعيــن، منهــم مزارعــة واحــدة.

فــي إطــار تحســين وتنويــع المنتــج للمحاصيــل ذات الجــدوى والقيمــة المضافــة وفقــا لمتطلبــات الســوق تــم تأســيس 

حاضنــة أمهــات أشــتال زيتــون مــن أصنــاف جديــدة )بيكــوال – أســكال( وتــم زراعــة 70 شــتلة أمهــات، وإنتــاج 500 شــتلة 

مــن عقــل الزيتــون مــن الصنفيــن مــن خــال إنتــاج أشــتال موســومه مــن انتــاج مشــتل األمهــات.

زراعــة 250 شــتلة فــي مشــاهدتين حقليتيــن فــي 4 دونمــات لخدمــة اثنتيــن مــن المزارعــات علــى أصنــاف جديــدة مــن 

الزيتــون، وإجــراء متابعــه ميدانيــه وإشــرافيه علــى األشــتال المزروعــة فــي المشــاهدة وزيــارات تبادليــة مــا بيــن المزارعيــن 

عليهــا.

بحــث تطبيقــي معتمــد مــن الجهــات ذات الصلــة وتقديــم 20 ورقــه بحثيــة فــي مواضيــع ذات صلــه فــي قطــاع الزيتــون 

جــرى تعميــم النتائــج علــى الجامعــات والمؤسســات ذات الصلــة.

إنشــاء مزرعــة تجريبيــة لألفــوكادو علــى مســاحة 4 دونمــات لمــزارع واحــد لتحســين اإلنتــاج اآلمــن وتشــجيع المزارعيــن 

لتبنــي محاصيــل جديــدة ذات قيمــة تســويقية عاليــة.

ــى مســاحة 4 دونمــات )حقــل مكشــوف )ملفــوف أبيــض، ملفــوف  ــة عل زراعــة أشــتال خضــروات ذات جــدوى اقتصادي

ــة. ــة الزراعي ــدورة( ضمــن محطــة المشــاهدات التابعــة لإلغاث ــار وبن ــة )خي ــات الزراعي ــن مــن الدفيئ أحمــر، وخــس، ودونمي

تنفيــذ برنامــج إرشــادي متخصــص بالتنســيق مــع وزارة الزراعــة لمزارعــي الزيتــون بهــدف رفــع الوعي وتحســين الممارســات 

الزراعيــة حيــث تــم تنفيــذ 240 زيــارة إرشــادية لصالــح 3000 مــزارع.

تنفيــذ حملــة رش ومكافحــة جماعيــة لمــرض عيــن الطــاووس لمســاحة 280 دونــم زيتــون لصالــح 30 مزارعــًا، بينهــم 3 

نســاء.

ــن لتطبيــق  ــون لعــدد 6 مزارعي ــم زيت ــي 30 دون ــون بإجمال ــة بالشــراكة مــع مزارعــي الزيت ــذ وحــدات مشــاهدة حقلي تنفي

ــزارة، تنفيــذ التســميد الفوســفاتي لألشــجار،  الممارســات الزراعيــة الصحيحــة مثــل دهــان جــذوع األشــجار بالشــيد والجن

واســتخدام المصائــد الضوئيــة.
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تنفيــذ حملــة ترويجيــة لتطبيــق ممارســات آمنــة فــي مكافحــة ذبابــة الفاكهــة لمســاحة 60 دونمــًا لتشــجيع المزارعيــن 

ــد بنســبة 50 %  علــى تبنــي الممارســات الصحيحــة واآلمنــة فــي المكافحــة مــن خــال المســاهمة فــي تكلفــة المصائ

ــن. اســتفاد منهــا 10 مزارعي

المشــاركة مــع تجمــع مزارعــي عنــب جنيــن فــي إعــداد معــرض العنــب، وتزويدهــم بـــــ 4000 كرتونة تســتخدم فــي التعليب 

حســب المواصفــات المطلوبــة، اســتفاد منهــا 70  مزارعــًا، منهم 10 نســاء.

فــي إطــار تحســين وتنويــع المنتــج للمحاصيــل ذات الجــدوى والقيمــة المضافــة وفقــا لمتطلبــات الســوق فقــد تــم شــراء 

ماكينــة تشــريح وخلــي الزيتــون لتجمــع نســوي تــم تشــكيله )بنــت الشــرق( وتعتبــر هــذه الماكينــة األولــى مــن نوعهــا فــي 

قطــاع غــزة ودمــج التجمــع النســوي فــي الســوق وإنتــاج زيتــون مخلــي ومشــرح لصالــح وحــدة انتاجيــة نســوية مــن 10 

نســاء.
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النتيجة الثالثة: إدارة كفؤة للمصادر المائية للزراعة مع استمرار الحفاظ على نمائها وتطورها

وفــي إطــار هــذه النتيجــة، عملــت اإلغاثــة الزراعيــة علــى تنفيــذ مجموعــة مــن األنشــطة المتنوعــة والتــي أســهمت فــي 
خدمــة 1069 دونمــا، تملكهــا 461 عائلــة منهــا 20  عائلــة تعيلهــا نســاء. وكانــت أهــم اإلنجــازات المحققــة لخدمــة هــذه 

النتيجــة مــا يلــي:

انشاء بئر حصاد مائي )انجاصة( في إطار تحسين القدرات المائية للمزارعين استفاد منه 10 مزارعين.

تأهيل 5 برك ترابية لتحسين القدرات المائية في الزراعة استفاد منها 50 مزارعًا.

إنشاء محطة تنقية مائية في عانين لتحسين القدرات المائية للمزارعين.

إنشــاء خــزان ميــاه زراعــي لتطويــر مصــادر الميــاه ولتحســين اإلدارة المســتدامة للبيئــة ومصــادر الميــاه ويخــدم مــا يقــارب 

4700 فرد.

الزراعــي  لاســتخدام  رومانــي  خــزان  تاهيــل 

ــاه. ــر جــزء مــن المي حيــث سيســاهم فــي توفي

إنشــاء 66 بركة تجميع مياه أمطار من أســطح 

المجمعــة  الميــاه  حجــم  بإجمالــي  الدفيئــات 

9900 كــوب ميــاه لصالــح 99 مزارعــًا، بينهــم 

7 مزارعــات، ممــا يســهم فــي توفيــر مصــدر 

ميــاه عــذب مســتدام ذات جــودة عاليــة مــن 

وتقليــل  التخزينيــة  المســاحة  زيــادة  خــال 

وبالتالــي  الجوفــي  الخــزان  ميــاه  اســتهاك 

والدخــل  اإلنتاجيــة  زيــادة  فــي  المســاهمة 

المزروعــة. المحاصيــل  وتنــوع 

بئر زراعي
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إنشــاء محطــة تحليــة ميــاه ألغــراض الــري الزراعــي بطاقــة انتاجيــة  7كــوب/ ســاعة وبهــدف التخفيــف مــن ملوحــة الميــاه 

المســتخدمة فــي الــرى اســتفاد منهــا 15 مزارعــًا يزرعــون 45 دونمــًا.

تنفيــذ 11 وحــدة مشــاهدة لمعالجــة ميــاه الــري عبــر تقنيــة تكســير األمــاح وجعلهــا أكثــر يســرا للنبــات، بهــدف تحســين 

اإلنتاجيــة الزراعيــة لمحاصيــل العنــب والجوافــة علــى مســاحة 125 دونمــًا، اســتفاد منهــا 11 مزارعــًا.

تأهيــل خــط ميــاه ناقــل علــى طــول 2 كــم متــر بواقــع تشــغيل 14 عامــًا حيــث يخــدم هــذا الخــط 4700 شــخص مــا بيــن 

رجــال ونســاء.

تمديــد 5800 متــر مــن شــبكات خطــوط ناقلــة فرعيــة لتوصيــل ميــاه عادمــة معالجــة ألغــراض الــري الزراعــي لألراضــي 

لمســاحة 200 دونــم ولخدمــة 111 مزارعــًا، ضمنهــم 13 مزارعــة.

تزويــد 125 مــن مزارعــي الزيتــون بـــ 100000 متــر طولــي مــن شــبكات ري منتظــم تقلــل مــن الفاقــد فــي الميــاه وتزيــد 

مــن فرصــة حصــول كافــة األشــجار علــى نفــس كميــة الميــاه مــن خــال إدخــال تقنيــات ري حديثــة علــى مســاحة 250 

دونمــا.
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النتيجة الرابعة: الجاهزية والقدرة على التكّيف مع آثار التغّير المناخي واإلصحاح البيئي

وفــي إطــار هــذه النتيجــة، عملــت اإلغاثــة الزراعيــة علــى تنفيــذ مجموعــة مــن األنشــطة المتنوعــة والتــي أســهمت فــي 
خدمــة 425 دونمــا، تملكهــا 3302 عائلــة منهــا 375  عائلــة تعيلهــا نســاء. وكانــت أهــم اإلنجــازات المحققــة لخدمــة هــذه 

النتيجــة مــا يلــي:

عقد 50 محاضرة مدرسية لزيادة الوعي وتشكيل األندية البيئية في المدارس.

تطوير وتأهيل 7 حدائق مدرسية إلنشاء بيئة مدرسية خضراء ونظيفة استفاد منها اكثر من 2423 شخصًا.

تأهيــل 3 مرافــق صحيــة ومشــربية فــي 3 مــدارس لتوفيــر بيئــة مدرســية وميــاه نظيفــة للطــاب اســتفاد منهــا 500 
ــة. طالــب، و800  طالب

ــادة المســاحة الخضــراء فيهــا  ــر عــدد مــن الســكان، زي ــل 3 حدائــق عامــة فــي الريــف الفلســطيني الســتيعاب أكث تأهي
تعزيــزا لفكــرة الحفــاظ علــى البيئــة وتعزيــز مفهــوم االقتصــاد األخضــر، اســتفاد منهــا مــا يقــارب 5000 شــخص مــن 

الجنســين.

تاهيل الحدائق العامة والمدرسية بواقع 656 يوم عمل استفاد منها 60 عامًا. 

جميــع  فــي  أشــتال  زراعــة  حملــة  وتنظيــم  متنوعــة  باشــتال  المحليــة  والمجتمعــات  والمــدارس  المزارعيــن  تزويــد 
شــخص.  5000 حوالــي  منهــا  اســتفاد  المحافظــات 

تنظيــم 10رحــات مدرســية تعليميــة إلحــدى المســارات البيئيــة والطبيعيــة لتنميــة روح المســؤولية المجتمعيــة لــدى 
الطــاب اســتفاد منهــا 83 طالبــًا، و343 طالبــة.

تنفيــد 3 مخيمــات صيفيــة بيئيــة فــي إطــار األنشــطة الامنهجيــة خــال العطلــة الصيفيــة اســتفاد منهــا 92 طالبــًا، و65 
طالبة.

انشــاء نظــام طاقــة شمســية لــدار اليتيــم فــي محافظــة طولكــرم لتخفيــض المصاريــف وخلــق بيئــة نظيفــة اســتفاد منــه 
70 طفــًا، منهــم 5 إنــاث.

إنشاء 4 بيوت باستيكية مقاومة للعوامل الجوية واستفاد منها 40 مزارعًا.
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عقد ورشة عمل حول إدارة المخلفات البيئية مما يؤسس لبيئة نظيفة صحية وخضراء استفاد منها 24 مزارعا.

تنفيــذ 15 يومــًا تدريبيــًا لصالــح 3 أنديــة بيئيــة بمعــدل 5 أيــام تدريبيــة لــكل نــادي اســتفاد منهــا 75 طالبــة بهــدف تعزيــز 
مفهــوم الممارســات البيئيــة الســليمة.

ــّي مشــاهدة  ــر وحدت ــذري علــى مســاحة 25 دونمــا بمــا فيهــا تطوي ــذري والاب ــب الب ــل مــزارع العن ــة تظلي ــذ تقني تنفي
بهــدف حمايــة محصــول العنــب مــن اآلثــار الضــارة للتغيــر المناخــي وذلــك مــن خــال تبنــي ممارســة تظليــل العنــب 

لصالــح 25 مزارعــًا.  

تشــجيع القطــاع الخــاص علــى توفيــر مصائــد ذبابــة الفاكهــة فــي األســواق المحليــة لمســاحة 400 دونــم مزروعــة 
بمحصــول الجوافــة لخدمــة 200 مــزارع بهــدف تبنــي وســائل المكافحــة اآلمنــه والصديقــة للبيئــة فــي مكافحــة األفــات 

الزراعيــة ممــا يحســن اإلنتاجيــة.

حملة زراعة أشتال
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النتيجة الخامسة: إرشاد فني متخصص وتبني / اّتباع / استخدام أوسع لتقنيات الزراعة الحديثة

وفــي إطــار هــذه النتيجــة، عملــت اإلغاثــة الزراعيــة علــى تنفيــذ مجموعــة مــن األنشــطة االرشــادية المتنوعــة والتــي أســهمت 
فــي خدمــة 8280 مســتفيدًا، منهــم 1297 امــرأة. وكانــت أهــم اإلنجــازات المحققــة لخدمــة هــذه النتيجــة مــا يلــي:

بنــاء وتطويــر قــدرات 51 مــن المهندســين الزراعييــن حديثــي التخــرج، منهــم 14 امــرأة، إداريــا وفنيــًا، لمــدة 8 شــهور بحيــث 

يصبحــون أكثــر تلبيــة الحتياجــات ســوق العمــل ويســهل انخراطهــم بــه.

تنفيــذ 47 دورة تدريبيــة فنيــة متعــددة، اســتفاد منهــا 755  شــخصًا، منهــم 165 امــرأة، وكان المســتفيدون مــن صغــار 

المنتجيــن والمزارعيــن والمهندســين الزراعييــن والفئــات المســتهدفة ضمــن ساســل القيمــة المختلفــة حــول المواضيــع 

التعاونــي وإدارة الحســابات والقيــادة والتأثيــر والتخطيــط االســتراتيجي، اإلدارة  التســويق والعمــل  التاليــة: مهــارات 

المتكاملــة للمزرعــة وادارة مصــادر الميــاه وآليــة صيانــة البــرك الزراعيــة، الممارســات الزراعيــة الحديثــة وأفضــل التقنيــات 

المســتخدمة لزيــادة االنتاجيــة والدخــل، ساســل القيمــة لــكل مــن األبقــار والنخيــل، اســتخدام ماكينــة  تشــريح الزيتــون 

ودمــج الســيدات فــي الســوق، وغيرهــا.

تنفيذ 6 زيارات تبادلية شارك فيها 130 مزارعا، منهم 30 امرأة، لتبادل المعرفة الفنية والخبرات الزراعية.

تنظيــم 6  محاضــرات توعويــة حــول إدارة النفايــات الصلبــة وتحويلهــا إلــى مــواد جديــدة يمكــن االســتفادة منهــا شــارك 

فيهــا 160 مزارعــًا، منهــم 60 امــرأة.

تنظيم مؤتمر علمي حول قطاع الزيتون ومرض ذبابة أوراق الزيتون.

إقامــة مخيــم بيئــي صيفــي تخللــه العديــد مــن النشــاطات، مــن أهمهــا زيــارة مصنــع الكمبوســت وإعــادة اســتخدام 

المخلفــات البيئيــة وتحويلهــا إلــى مــواد جديــدة اســتفاد منــه 120  طالبــًا.

تخطيط وإنشاء بيت تعبئة للعنب في نابلس استفاد منه 18 مزارعًا.

انشاء بيت تعبئة لمنتوج العنب في الخليل استفاد منه 2300 مزارع، ضمنهم 300  مزارعة.

تشغيل مصنع لتصنيع منتجات العنب في مدينة الخليل استفاد منه 2300 مزارع، منهم 300 امرأة.
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إصــدار 5 أدلــة إرشــاد زراعــي حــول محاصيــل: الزيتــون، الجوافــة، العنــب، األفــوكادو، والمانجــو، وتوزيعهــا علــى المزارعيــن 

والمهندســين الزراعييــن لتحســين الممارســات الزراعيــة ضمــن ساســل القيمــة المحــددة.

تنفيــذ 20 ورشــة عمــل لبنــاء قــدرات المزارعيــن حــول الممارســات الزراعيــة الســليمة الصديقــة للبيئــة وأهميــة العمــل 

التعاونــي، شــارك فيهــا 300 مــزارع، منهــم 10 نســاء.

تطويــر برنامــج إرشــادي لمزارعــي الزيتــون علــى مســتوى قطــاع غــزة بالتنســيق التــام مــع وزارة الزراعــة، ومــن خــال فريــق 

فنــي متخصــص لتنفيــذ 1600 زيــارة إرشــادية تســهم فــي رفــع وعــي 2000 مــن مزارعــي الزيتــون وتحســين ممارســاتهم 

وزيــادة فرصتهــم للوصــول إلــى الســوق.

تنفيــذ 503 زيــارات إرشــادية لــــــ 341 مزارعــًا، منهــم 8 مزارعــات فــي مجــاالت تتعلــق باالســتخدام األمثــل للميــاه ونصائــح 

زراعيــة، تقليــم العنــب والجوافــة والزيتــون.
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إجــراء بحــث تطبيقــي فــي محطــة مشــاهدات اإلغاثــة الزراعيــة مــن خــال جامعــة األزهــر حــول اســتخدام مــادة الزيبــار 

الناتجــة مــن عصــر الزيتــون كســماد عضــوي حيــث تــم تنفيــذ التجربــة علــى دورتــي زراعــة، وعلــى أصنــاف مختلفــة مــن 

الخضــار.

إدخــال أدوات ومعــدات لتحســين بيئــة العمــل لقطــاع معاصــر الزيتــون حيــث تــم تزويــده بــرأس جاروشــة، رافعــة شــوكية، 

زجاجــي.

َقــت علــى  إدخــال تقنيــات حديثــه تســهم فــي تحســين التربــة وتســهل االســتفادة مــن عنصــري الفســفور والبوتاســيوم، ُطبِّ

200 دونــم مزروعــة بالزيتــون، واســتفاد منهــا 30 مزارعــًا. 

بنــاء نمــوذج اقتصــادي كصناعــة تحويليــة علــى المنتــج الزراعــي مــن خــال اســتخدام جفــت الزيتــون كطاقة بديلــة واعتبارها 

فرصــة للحفــاظ علــى البيئــة وزيــادة فــرص الدخــل اســتفاد منهــا 5 مهندســات زراعيات كوحــدة إنتاجية.

بنــاء نمــوذج اقتصــادي إلنتــاج منتــج زيــت بــادي باســم جمعيــة غصــن الزيتــون التعاونيــة التــي تــم تأسيســها مــن خــال 

اإلغاثــة الزراعيــة والحصــول علــى الترخيــص الــازم إلنتــاج الزيــت حســب المواصفــات والمقاييــس الفلســطينية مــن خــال 

إنشــاء مختبــر لفحــص جــودة الزيــت.

تنفيــذ 6 مــدارس حقليــة علــى 15 دونمــا لــدى 65 مزارعــًا حــول المكافحــة اآلمنــة ألمــراض الزيتــون بهــدف رفــع وعــي 

ومهــارة المزارعيــن، شــارك فيهــا 180 مزارعــا.

تنفيــذ معــرض الزيتــون، وهــو المعــرض األول المتخصــص، لعــرض منتجــات الزيتــون والتكنولوجيــا التــي تــم إدخالهــا علــى 

هــذا القطــاع لتعزيــز وصــول صغــار المنتجيــن وربطهــم باألســواق. شــارك بالمعــرض علــى مــدار يوميــن 1500 شــخص.

توزيــع 13500 مــن المصائــد الغذائيــة لمكافحــة ذبابــة ثمــار الزيتــون اســتفاد منهــا 550 دونمــا لصالــح 168 مزارعــًا، منهــم 

30 امــرأة.

تطويــر قــدرات مشــتل العنــب والمهندســين الزراعييــن مــن خــال دورة تدريــب حــول الممارســات الزراعيــة الصحيحــة إلنتــاج 

أشــتال عنــب عاليــة الجــودة باســتخدام حاضنــة األمهــات شــارك فــي التدريــب 20 عامــًا ومهندســًا زراعيــًا.

تنفيــذ مبــادرة إعــادة تدويــر المخلفــات الصلبــة والســائلة لتعزيــز مفهــوم إعــادة االســتخدام كمبــدأ مــن مبــادئ الحفــاظ 

علــى البيئــة مــن خــال األنديــة البيئيــة المدرســية وبمشــاركة 75 طالبــة.



التقرير السنوي 2019 33

في إطار الهدف االستراتيجي الثاني )برنامج التمكين االجتماعي واالقتصادي(
حققت اإلغاثة الزراعية النتائج اآلتية:

النتيجة االولى: الفئات المستهدفة أكثر تنظيمًا

وفــي إطــار هــذه النتيجــة، عملــت اإلغاثــة الزراعيــة علــى تنفيــذ مجموعــة مــن األنشــطة التســهيلية المتنوعــة وإعــداد الكثيــر 

مــن الدراســات فــي القطــاع الزراعــي والتــي أســهمت فــي خدمــة 391 مســتفيدًا، منهــم 315 امــرأة، وكانــت علــى النحــو 

التالــي:

إعــداد 17 دراســة متنوعــة فــي القطــاع الزراعــي لمســاعدة الجمعيــات النســوية والتعاونيــات علــى فهــم الســوق 

الزراعــي واحتياجاتــه وطــرق التســويق وخطــط العمــل، واســتفاد منهــا 385 مزارعــًا، منهــم 315 امــرأة.

تشكيل 3 لجان من المجتمع المحلي لمتابعة المشاريع.

إنشــاء آليــة مســاءلة لتقديــم الطلبــات والشــكاوى مــن قبــل الســكان المســتهدفين وذلــك للعمــل علــى حل أي مشــاكل 

تواجــه العمــل في المشــاريع.

إعداد دراسة تطوير برنامج التدريب المهني: »كن محترفًا«.

تقديــم 4 منــح لتزويــد 4 جمعيــات بمدخــات إنتــاج يســتفيد منهــا المنتــج الزراعــي لــكل جمعيــة واســتفاد منهــا 325 

مزارعــًا، منهــم 255 امــرأة.

عقــد 4 دورات تدريبيــة تســتهدف الجمعيــات النســوية حــول العمــل الائــق وحقــوق العمــال ومبــادئ عمــل التعاونيات، 

اســتفاد منهــا 325 مزارعــًا، منهــم 255  امــرأة.
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النتيجــة الثانيــة: إزديــاد االســتثمار فــي القطــاع الزراعــي وتعــزز التكامــل بيــن القطــاع الزراعــي وقطاعــات 
االقتصــاد األخــرى

وفــي إطــار هــذه النتيجــة، عملــت اإلغاثــة الزراعيــة علــى تنفيــذ مجموعــة مــن األنشــطة التســهيلية المتنوعــة وخلــق فــرص 
تشــغيل مؤقــت فــي القطــاع الزراعــي والتــي أســهمت فــي خدمــة 714 دونمــًا، وخدمــة 13306 مســتفيدين، منهــم 197 

امــرأة، وكانــت تلــك األنشــطة علــى النحــو التالــي:

تجهيــز وحــدة تصنيــع غدائــي كاملــة تحــت بنــد تحســين الوضــع االقتصــادي ونوعيــة الحيــاة اســتفاد منهــا 80 فــردًا )40 
ذكــور، و40 إنــاث(.

تجهيز غرفة تدريب وتعليم كاملة وسيتم اصاح غرفة لتجهيز االغدية استفاد منها 80 فردًا )40 ذكور، و40 إناث(.

توفيــر فــرص عمــل مؤقتــة وتشــغيل 581 عامــًا ماهــرًا وغيــر ماهــر بإجمالــي 11349 يــوم عمــل حيــث عملــوا فــي 
التســييج وتمديــد شــبكات الــري والزراعــة وبنــاء الجــدران االســتنادية وتأهيــل طــرق زراعيــة وإنشــاء الســدود الحجريــة 
وتمديــد شــبكات الــري والزراعــة والحصــاد، عمليــات التقليــم، إضافــة إلــى تحســين محطــة التجــارب والمختبــرات فــي وزارة 

الزراعــة.

حــول  محــددة  مناهــج  إلدراج  عمــل  ورشــات   3 عقــد 
النــوع االجتماعــي وخطــط الحــد مــن الكــوارث وغيرهــا 

مــن األمــور التــي يحتــاج المــزارع لعملهــا.

تســهيل عقــد شــراكة لتركيــب خــط ناقــل بطــول 3 كــم 
خــال  مــن  المنفــذ  الرئيســي  الناقــل  للخــط  تكميلــي 
المرويــة  األراضــي  توســيع  بهــدف  الزراعيــة  االغاثــة 
ــم عنــب، و30  ــى 100 دون والمزروعــة بالعنــب لتصــل ال
لصالــح  الفخــاري  فــي منطقــة  أخــرى  دونــم محاصيــل 

مــزارع/ة.  180

ــة تقليــم عنــب لمســاحة 84 دونمــا اســتفاد  تنفيــذ حمل
منها 18 مزارعًا شــرق رفح، حيث بلغت نســبة مســاهمة 
و50%  العمــال  أجــور  تكاليــف  مــن   50% المشــروع 

مســاهمة مجتمعيــة مــن المزارعيــن المســتفيدين.

تأســيس وصيانــة وحــدة صيانــة لمعاصــر الزيتــون لخدمــة 
30 معصــرة زيتــون للمســاهمة فــي تحســين خدمــة الصيانــة للمعاصــر، وتحســين جــودة الزيــت المنتــج وكميتــه.
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النتيجة الثالثة: تحــّسن فرص الوصول إلى األسواق المحلية والخارجية

وفــي إطــار هــذه النتيجــة، عملــت اإلغاثــة الزراعيــة علــى تنفيــذ مجموعــة مــن األنشــطة المحســنة لفــرص الوصــول إلــى 
األســواق والتــي أســهمت فــي تســويق 627 طنــًا، وتحســين بيئــة العمــل لـــــ 41 عامــا/ة وخدمــة 400 مســتفيد، منهم 

90 أمــرأة، وكانــت تلــك األنشــطة علــى النحــو التالــي:

تنظيم معرض ترويجي وتسويقي للمنتجات الزراعية والريفية بمشاركة 20 مزارعًا، منهم 12 امرأة.

للمنتــج  والتســويق  الترويــج  بهــدف  اإلســبانية  فالنســيا  مدينــة  فــي  ومعــرض  محلييــن  معرضيــن  فــي  المشــاركة 

اإلســباني. الســوق  مــع  والتشــبيك  والتجــار  المســتهلكين  مــع  والتشــبيك  الفلســطيني 

تنظيــم 6 ورشــات عمــل تشــاركية موجهــة إلــى 4 جهــات فاعلــة رئيســية وهــي: النســاء، المزارعــون، الشــباب، وذوو 

االحتياجــات الخاصــة.

تســهيل تســويق 626 طــن خضــروات فــي أســواق قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة لصالــح 255 مزارعــًا، منهــم 53 مزارعــة( 

حيــث ســاهمت محطــة الفــرز والتعبئــة بتســويق مــا نســبته 52 % تقريبــا مــن إجمالــي الكميــة فــي أســواق الضفــة 

الغربيــة، والــذي انعكــس علــى تحســين قيمــة المنتجــات الزراعيــة بمــا نســبته 5-7 %.

إنشــاء 10 نقــاط للتعبئــة والتوزيــع لخدمــة 60 مزارعــًا، منهــم 5 مزارعــات( بهــدف العمــل علــى فتــح قنــوات اتصــال 

وتســويق جديــدة للمزارعيــن حيــث تــم تســويق  طــن واحــد مــن المنتجــات المزروعــة لصالــح الوحــدات النســوية.

تطويــر محطــة الفــرز والتعبئــة لمحصــول الجوافــة مــن خــال تركيــب نظــام طاقــة شمســية 5 كيلــو وات، إضافــة إلــى 

ميــزان قبــان إلكترونــي لتحســين بيئــة العمــل مــن خــال توفيــر الطاقــة الازمــة لتشــغيل اإلنــارة والمعــدات، وتســهيل 

إجــراءات التعبئــة مــن خــال ميــزان القبــان اإللكترونــي لعــدد 15 عامــًا، منهــم 5 نســاء.

تســهيل توفيــر فرصــة تســويقية جديــدة لمحصــول الجوافــة مــن خــال عقــد شــراكة عمــل بيــن محطــة التعبئــة ومحطــة 

تفريــز الفواكــه الســتغال الفائــض مــن الجوافــة، مــن خــال تأهيــل وحــدة التفريــز الســتيعاب الكميــات اإلضافيــة 

ــة لضمــان ســهولة التعبئــة والتفريــغ مــن الوحــدة لــــ   ــر تركيــب حوامــل حديدي مــن محصــول الجوافــة فــي ثاجاتهــا عب

26عامــًا، بينهــم 15  امــرأة.
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النتيجة الرابعة: بيئة محّفزة لابتكار والريادة حاضنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

وفــي إطــار هــذه النتيجــة، عملــت اإلغاثــة الزراعيــة علــى تنفيــذ مجموعــة مــن األنشــطة المتنوعــة والتــي أســهمت فــي 
تســليط الضــوء علــى مفهــوم ريــادة األعمــال ونشــر الوعــي حــول ريــادة األعمــال الزراعيــة واالبتــكار حيــث تــم تنفيــذ 

التدخــات التاليــة:

عقــد 20 ورشــة عمــل حــول مواضيــع زراعيــة مختلفــة وتعريفيــة لإلعــان عــن المشــاريع  واســتفاد منهــا 1022 مزارعــًا، 
منهــم 655 امــرأة.

عقد ورشتي تدريب لعدد من المزارعين حول مواضيع زراعية واستفاد منها 38 مزارعًا، منهم 18 امرأة.

تبــادل 2 مــن النظــراء الســيدات بيــن جمعيــات نســوية للحديــث عــن الخبــرات المكتســبة مــن المشــاريع وتوضيــح النتائــج 
والمعيقــات.

تقديــم 13 منحــة ماليــة للمؤسســات المجتمعيــة 
لخدمــة 13 مســتفيدًا، منهــم 7 نســاء.

عقــد مخيــم ريــادة أعمــال فــي كل مــن الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزه تضمــن عــرض 100 فكــره 
رياديــه لفتيــات رياديــات )6 فــي الضفــة و 40 فــي 
قطــاع غــزه( باالضافــة الــى عــرض 6 أفــكار رياديــه 
ــه نســويه. حيــث تــم  ــات تعاوني ــل 6 جمعي مــن قب
التحكيــم مــن قبــل لجنــه مختصــه ليتــم اختيــار 33 
مشــروع تخــدم 90 فتــاه و 3 جمعيــات تعاونيــه 
التوفيــر  التعاونيــه، جمعيــة  بلعــا  وهــي جمعيــة 
والتســليف فــي الضفــة الغربيــة  وجمعيــة زينــه 

التعاونيــه فــي قطــاع غــزه

مــن  للــرواد  زراعيــة  احتضــان مشــاريع  إطــار  فــي 
الشــابات فقــد تــم تنفيــذ مقابــات شــخصية لــــ 85 فتــاة )19 -29 عامــًا(، وتنفيــذ زيــارات ميدانيــة لـــــ 40 مشــروعًا، و11 
جمعيــة تعاونيــة تقدمــوا للحصــول علــى المنحــة، وإشــراك 19 مشــروعًا فرديــًا، و3  مشــاريع تعاونيــات مــن خــال تنفيــذ 

مخيــم علــى مــدار ثاثــة أيــام.

بنــاء قــدرات 3 وحــدات إنتاجيــة بإجمالــي 20 امــرأة مــن حيــث تطويــر خطــط ودراســات الجــدوى وتحديــد أولويــات 
االزمــة. التراخيــص  الحصــول علــى  الســليم وآليــات  الغذائــي  اإلنتــاج  التدخــات وتحقــق متطلبــات 



التقرير السنوي 2019 37

النتيجة الخامسة: ارتفاع مساهمة المرأة في التنمية الزراعية

وفــي إطــار هــذه النتيجــة، عملــت اإلغاثــة الزراعيــة علــى تنفيــذ مجموعــة مــن األنشــطة المتنوعــة والتــي أســهمت فــي زيــادة 
مشــاركة المــرأة الفلســطينية فــي العمــل فــي القطــاع الزراعــي وتدخاتــه مــن خــال تنفيــذ مــا يلــي:

تطويــر العمــل فــي 4 جمعيــات نســوية عــن طريــق تنفيــذ عــدة نشــاطات: تحليــل مخبــري لعينــات التصنيــع الغدائــي، تطويــر 	 

شــعار المنتــج، تدريــب علــى طريقــة التغليــف، طباعــة مــواد دعائيــة وفتــح نقــاط تســويق، دراســة مســح مرجعــي لمشــاريع 

جديــدة، ومعــرض لتســويق المنتجــات الغذائيــة. اســتفادت مــن هــده النشــاطات 60  امــرأة.

تنفيــذ 6 زيــارات تبادليــة لــــ 70 إمــرأة بهــدف تبــادل الخبــرات والتعــارف علــى التجــارب األخــرى، خاصــة فــي مجــال التصنيــع 	 

الغذائــي لتشــجيع العمــل الجماعــي والتعاونــي.

تنظيــم  محاضــرات توعويــة لمجموعــات نســوية حــول إنتــاج الســماد العضــوي عــن طريــق فصــل النفايــات فــي المنــزل 	 

واســتفادت منهــا 90 امــرأة.

تقديم حزمة من النشاطات والتدريبات في 20 ناٍد نسوي لتعزيز دور المرأة وبناء قدراتها واستفاد منها 200 امرأة.	 

المســاهمة فــي تحســين الوضــع االقتصــادي لــدى الســيدات العامــات فــي القطــاع الزراعــي مــن خــال افتتاح 3 مشــاريع 	 

نســوية وبنمــاذج مختلفــة )مشــروع فــردي/ وحــدة نســوية ضمــن نــادي نســوي/ تعاونيــة، وبلــغ  إجمالــي المســتفيدات 

20 امــرأة.
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في إطار الهدف االستراتيجي الثالث )برنامج المنعة(
حققت اإلغاثة الزراعية النتائج اآلتية:

النتيجة األولى: تعززت قدرة الصمود لدى المجتمعات في المناطق الريفية والمهددة

وفــي إطــار هــذه النتيجــة، عملــت اإلغاثــة الزراعيــة علــى تنفيــذ مجموعــة مــن األنشــطة المتنوعــة والتــي أســهمت فــي 
التخفيــف مــن معانــاة الفلســطينيين االقتصاديــة، وتعزيــز قدرتهــم علــى الصمــود مــن خــال تنفيــذ التدخــات التاليــة:

تنفيــذ 4 مبــادرات مجتعيــة فــي مؤسســات مجتمعيــة ومــدارس لحمايــة الطــاب واألطفــال فــي الخليــل، وكذلــك 
مســاعدة المزارعيــن فــي وصولهــم للميــاه فــي األغــوار، وتســهيل وصــول مزارعــي الزيتــون ألراضيهــم فــي بلعــا. اســتفاد 

منهــا 600 شــخص، منهــم 200 امــرأة.

مــن  غــزة  فــي  مجتمعيــة   مبــادرات   3 تنفيــذ 
الخطــط  أولويــات  وحســب  الحمايــة  لجــان  خــال 
المجتمعيــة، مبــادرة” ايــدي بايــدك« وهــي عبــارة 
عــن كراســي وطــاوالت ومعــرش،  ومبــادرة “لنحمــي 
والتعليــم،  التربيــة  وزارة  مــع  بالتنســيق  أبناءنــا” 
وهــي عبــارة عــن تركيــب شــوادر واقيــة مــن حــرارة  
الشــمس صيفــًا فــي أماكــن تجمــع الطــاب فــي 7 
مــدارس، مبــادرة” صحتــك بتهمنــا« بالتنســيق مــع 
وزارة الصحــة، وهــي عبــارة عــن تزويــد مســتوصف 

شميســة. طاقــة  بوحــدة  صحــي 

مؤسســات  فــي  مجتمعيــة  مبــادرات   6 تنفيــذ 
واألطفــال  الطــاب  لحمايــة  ومــدارس  مجتمعيــة 
)تاهيــل ملعــب مدرســة وتركيــب مظــات حمايــة( 
وكذلــك مســاعدة المزارعيــن فــي تســهيل وصولهــم 

الميــاه. علــى  وحصولهــم  ألراضيهــم 

فــي إطــار الحمــات اإلنســانية فقــد تــم توزيــع 8407 طــرود غذائيــة بمعــدل 4000 طــرد غذائــي طــازج، و4407 طــرود 
غذائيــة جافــة، اســتفاد منهــا 807 أســر مهمشــة ومتأثــرة تقطــن فــي المناطــق مقيــدة الوصــول بهــدف المســاهمة فــي 

تحقيــق األمــن الغذائــي لهــم وتحقيــق التنــوع الغذائــي.
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تنظيــم 35 ورشــة عمــل مركزيــة لتحديــد المخاطــر واألولويــات التــي يجــب تضمينهــا فــي خطــط الحــد من مخاطــر الكوارث 
واالســتجابة المجتمعيــة لهــا، وتحديــد أعضاء لجنــة الحماية. 

عقــد 24 ورشــة تدريبيــة لتشــكيل 4 لجــان حمايــة مجتمعيــة وتشــبيكهم  فــي 4 مواقــع. شــارك فــي الــورش التدريبيــة 
133 مشــاركًا، منهــم 54 امــرأة، وتمحــورت الــورش حــول تحديــد األولويــات، خطــط الطــوارئ والخطــط المجتمعيــة، 
قانونيــة اللجــان، الحــق فــي تكويــن لجــان حمايــة مجتمعيــة، والمســاهمة فــي وضــع نظــام داخلــي وهويــة تعريفيــة خاصــة 

بــكل لجنــة.

إنشــاء لجنــة حمايــة المجتمــع )CPC( وتتمثــل مســؤوليتها فــي توثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان ونشــرها عبــر شــبكات  
التواصــل االجتماعــي ووســائل اإلعــام، والعمــل علــى تعزيــز الوعــي بهــذه الحقــوق، وخلــق رأي عــام مدافــع عنهــا.

فــي إطــار بنــاء قــدرات الفئــات المســتهدفة إلدارة الطــوارئ تــم عقــد 9 دورات تدريــب للجــان الحمايــة المجتمعيــة علــى 
خطــط الطــوارئ الخاصــة بمجتمعاتهــم، وكذلــك فــي مجــال حشــد المــوارد وتجنيــد األمــوال وعمليــات اإلخــاء والنقــل 

اآلمــن فــي حــاالت الطــوارئ. شــارك فيهــا 64 مشــاركًا مــن أعضــاء لجــان الحمايــة، منهــم 24 امــرأة.
 

النتيجــة الثانيــة: توّفــر بنيــة تحتيــة وخدمــات أساســية فــي الريــف والمناطــق المســتهدفة تزيــد مــن ارتبــاط 
الســكان بــاألرض والعمــل

وفــي إطــار هــذه النتيجــة، عملــت اإلغاثــة الزراعيــة علــى تنفيــذ مجموعــة مــن األنشــطة المتنوعــة والتــي أســهمت فــي 

تطويــر البنيــة التحتيــة للمناطــق المســتهدفة مــن خــال تنفيــذ التدخــات التاليــة:

تنفيــذ مبــادرة مجتمعيــة مــن خــال لجنــة الحمايــة وبالتعــاون مــع بلديــة غــزة حســب أولويــات الخطــط المجتمعيــة 

“حديقتنــا أجمــل« لتجميــل متنــزه الشــجاعية ودهــان ســور المتنــزه، وإضافــة كراســي إســمنتية، وزراعــة أشــجار حرجيــة 

وأشــجار زينــة.
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المناخــي  التغّيــر  مــع ظاهــرة  والتكّيــف  للطــوارئ  االســتجابة  علــى  المجتمعــات  قــدرة  الثالثــة:  النتيجــة 
آثــاره تعــززت والتخفيــف مــن 

ــة الزراعيــة علــى تنفيــذ مجموعــة مــن األنشــطة المتنوعــة، وتــم مــن خــال تنفيــذ  وفــي إطــار هــذه النتيجــة، عملــت اإلغاث
ــة: التدخــات التالي

عمــل 16ســاعة تدريبيــة لتزويــد المشــاركين بالمهــارات األساســية فــي الدفــاع عــن الحقــوق، مثــل التفــاوض، بنــاء 
الشــبكات والتحالفــات، والتقنيــات، وخاصــة تجــاه أصحــاب الواجــب، اســتفاد منهــا 15 فــردًا، منهــم 8 نســاء.

عقد ورشة عمل للتدريب على الحد من مخاطر الكوارث ومكافحة الحرائق واألمن والدعم األساسي للحياة. 

توزيــع مســتلزمات تتكــون مــن )قفــازات وســالم وخــوذة امــان واحذيــة وحبــل( علــى 17 عضــو مــن أعضــاء لجنــة حمايــة 
مســحة. 

توثيق ونشر انتهاكات القانون الدولي اإلنساني، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

تدريــب 15 شــخصًا مــن أصحــاب االحتياجــات الخاصــة علــى توفيــر معرفــة أعمــق واإلعــداد في الدفاع وحماية األشــخاص 
الذيــن يعانــون مــن نقــاط ضعــف أعلــى، اســتفاد منــه 15 شــخصًا، منهم 8 نســاء.

إنشــاء آليــة مســاءلة لتقديــم المطالبــات مــن قبــل الســكان المســتهدفين حيــث يتــم إنشــاء صنــدوق بريــد ووضعــه فــي 
قاعــة المدينــة، أو جمعيــة محليــة، يمكــن للنــاس إحضــار شــكاواهم ومطالباتهــم فــي صنــدوق البريــد هــذا لفحصهــا مــن 

قبــل اللجنــة المســؤولة عــن تقديــم رد كتابــي علــى صاحــب الشــكوى.

عقــد 6 ورشــات عمــل تشــاركية إلدمــاج نهــج الحــد مــن مخاطــر الكــوارث والنــوع االجتماعــي واإلعاقــة وحمايــة الطفــل 
فــي خطــة الحمايــة و RRD المجتمعــي 

إعداد وطباعة وتوزيع خطة حماية المجتمع)50(  وحدة.

إجــراء فعاليتــي تدريــب للجــان الحمايــة علــى الحــد مــن مخاطــر الكــوارث ومكافحــة الحرائــق والســامة بواقــع 4 أيــام لــكل 
تدريــب، اســتفاد منهــا 25 شــخصًا. 

التوثيــق والنشــر مــن قبــل قضايــا CPC النتهــاكات القانــون الدولــي اإلنســاني / DIDH التــي تــم إصدارهــا فــي ماشــا 
بواســطة CPC علــى أســاس تنســيق التقريــر

عقــد تدريــب حــول تقنيــات زراعيــة أفضــل والزراعــة العضويــة، واإلدارة الفعالــة للمــوارد المائيــة وممارســات الــري 
يســتفيد منــه 15 شــخصًا.

عقد 4 ورشات تدريب على أداة تقييم القدرات والمخاطر بالمشاركة المجتمعية.

بناء قدرات 51 لجنة من لجان الحماية المجتمعية لتمكين اللجان من إعداد خطط الطوارئ الخاصة بمجتمعاتهم.

تحديث خطة الطوارئ الخاصة باإلغاثة الزراعية وربطها بخطط الطوارئ المجتمعات.
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في إطار الهدف االستراتيجي الرابع )برنامج الحشد والتأثير(
حققت اإلغاثة الزراعية النتائج اآلتية:

النتيجــة األولــى: ثقافــة وقيــم المواطنــة والمســاءلة تعــززت والفئــات المســتهدفة أكثــر وعيــًا بحقوقهــم 
وبطــرق ووســائل المســاءلة االجتماعيــة وتنفيــذ عــدد مــن مبــادرات المســاءلة االجتماعيــة

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

االنســان  حقــوق  حــول  توعويــة  حلقــة  بــث 
النزاعــات. وحــل  الجنســين  بيــن  والمســاواة 

االنســان  حقــوق  عــن  توعويــة  نشــرة  طباعــة 
والمســاواه بيــن الجنســين وحــل النزاعــات بــدون 

عنــف.

تدريــب 25 متطوعــًا حيــث ســعى التدريــب إلــى 
تحســين وتعزيــز  قــدرات المتطوعيــن فــي حيــاة 
عمــل المؤسســة وإعطائهم دورًا بــارزًا باالنخراط 

بكافــة فــي أنشــطة المؤسســة.

تنفيــذ 35 حملــة تطوعيــة لمســاعدة المزارعيــن 
فــي جنــي ثمــار الزيتــون فــي الضفــة وغــزة، حيــث 
محليــن  متطوعيــن  مــن  الحملــة  فــي  شــارك 
ودوليــن والداخــل الفلســطيني مــا يقــارب 1500 
متطــوع متطوعــة.و تركــزت هــذه الحمــات فــي 
المحافظــات الشــمالية األكثــر تعرضــًا النتهــاكات 

واعتــداءات المســتوطنين.

تنفيــذ حملــة تطوعيــة لزراعــة اشــتال الزيتون في 
منطقــة جنيــن )نزلــة الشــيخ( المحاذيــة للجــدار 

بمشــاركة متطوعيــن دولييــن مــن  فرنســا.
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النتيجة الثانية: دور بارز ورائد للمؤسسة في اإلغاثة والتنمية الزراعية وفي الحشد والتأثير الفاعل

وفــي إطــار هــذه النتيجــة، عملــت اإلغاثــة الزراعيــة علــى تنفيــذ مجموعــة مــن األنشــطة المتنوعــة التــي أســهمت بإبــراز دور 
المؤسســة الريــادي فــي التأثيــر والحشــد علــى كافــة الفئــات وأصحــاب المصلحــة مــن خــال تنفيــذ التدخــات التاليــة:

تنفيــذ حملــة قطــف الزيتــون فــي 35 موقعــًا مــن المواقــع المعرضــة لانتهــاكات اإلســرائيلية وبمشــاركة  600 متطــوع 

محلــي ودولــي ممــا يدعــم وتعزيــز صمــود المزارعيــن فــي الوصــول إلــى أراضيهــم وقطــف زيتونهــم فــي المواقــع 

المحاذيــة للجــدار والمســتوطنات وتنفيــذ أيــام تطوعيــة لمســاعدتهم.

نفيــذ حملــة بيئيــة فــي مركــز نعيــم خضــر بمشــاركة 20 متطــوع اومتطوعــه مــن متطوعــي المؤسســة، وشــملت الحملــة 

تنظيــف ودهــان وتعزيــل مرافــق المركــز والشــارع الرئيــس المــؤدي اليــة ممــا يعــزز ثقافــة العمــل التطوعــي.

تمثيــل المؤسســة كـــشخص االتصــال المختــص بالنــوع االجتماعــي فــي قطــاع األمــن الغذائــي للعــام الثانــي علــى التوالي 

والمشــاركة فــي تطويــر معاييــر النــوع االجتماعــي ضمــن مشــاريع خطــة االســتجابة االنســانية.

المشاركة في 5 اجتماعات لقطاع األمن الغذائي حول خطة االستثمار الوطنية واجتماع خطة االستجابة اإلنسانية.

اســتقبال مجموعــة مــن المموليــن مــن 22 دولــة حضــرت إلــى  لقطــاع غــزة عــن طريــق مكتــب تنســيق الشــؤون االنســانية 

ضمــن أنشــطة شــبكة المنظمــات األهليــة وقطــاع األمــن الغذائــي حيــث تــم تمثيــل المؤسســة خالها.

تمثيل المؤسسة  ضمن ورشة افتتاح خطة البرامج اإلنسانية السنوية. 

تلبيــة دعــوة خاصــة للمؤسســة مــع الســيد مستشــار ميادينــوف حــول أهــم التحديــات فــي القطــاع وبالتحديــد التحديــات 

التــي يواجههااألطفال والنســاء.

المشــاركة فــي تقييــم مشــاريع المؤسســات المتقدمــة لصنــدوق الطــوارئ اإلنســاني HPF ضمــن لجنــة تقييــم المشــاريع 

فــي قطــاع األمــن الغذائــي كـــعنصر مقيــم عــن النــوع االجتماعــي والعمــري.

تمثيــل المؤسســة مــن خــال المشــاركة فــي اجتمــاع  القطاعــات العنقوديــة الخاصــة بالحمايــة والمــأوى والصــرف 

الصحــي.
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النتيجــة الثالثــة: مؤسســات المجتمــع المدنــي واالتحــادات والنقابــات فاعلــة ومؤثــرة فــي الضغــط والمشــاركة 
وفــي صناعــة القــرار

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

المشاركة في ورشة عمل حول المناطق المقيدة الوصول بدعوة من مؤسسة اإلغاثة األولية الدولية.

المشاركة في لقاء تأسيسي للتجمع الديمقراطي الفلسطيني.

المشاركة في انتخابات منتدى الزراعة الحضرية كعضو في األمانة العامة.

المشاركة في اجتماع الجمعية العامة لشبكة المنظمات االهلية.

ــن  ــة للحــق فــي تكوي ــر الدولي ــوان” المعايي ــة، بعن ــة بدعــوة مــن شــبكة المنظمــات االهلي المشــاركة فــي جلســة حواري

الجمعيــات”

المشــاركة في اجتماعات القطاع الزراعي في شــبكة المنظمات األهلية، والمشــاركة في )4( لقاءات حول اســتراتيجية 

القطــاع الزراعي.

 المشاركة في ورشة عمل تدريبية حول تعزيز المشاركة المجتمعية “العمل التطوعي« في المنظمات األهلية.  

المشاركة في ورشة عمل بعنوان »مؤسسات المجتمع المدني ولجان األمم المتحدة التعاقدية«.

المشاركة في ورشة عمل تدريبية حول احتياجات المنظمات الغير حكومية في مجال حقوق اإلنسان.

المشاركة في ورشة عمل لمناقشة ورقة حقائق حول قطاع الصيد.

المشــاركة فــي مجموعــة عمــل حــول مشــاركة النســاء فــي مجالــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ضمــن دراســة تعدهــا 

شــبكة المنظمــات األهليــة. 

المشاركة في ورشة عمل حول إتفاقية حقوق الطفل بدعوة من مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة.



44التقرير السنوي 2019

في إطار الهدف االستراتيجي الخامس )برنامج التطوير المؤسسي(
حققت اإلغاثة الزراعية النتائج اآلتية:

النتيجة األولى: طاقم عمل مؤهل ومنتمي للمؤسسة وبيئة عمل ممّكنة توّفر مستوى عال من الرضا

وفي إطار هذه النتيجة، عملت اإلغاثة الزراعية على تنفيذ التدخات التالية:

ــذ 3 دورات  ــم تنفي ــكادر العامــل فــي المؤسســة فقــد ت ــر ال فــي إطــار تطوي
فــي إدارة المشــاريع وكتابــة مقترحــات المشــاريع والعاقــات العامــة بهــدف 

تفعيــل دورهــم الوظيفــي لخدمــة المؤسســة والمشــروع.

اشــراك اثنيــن مــن طواقــم اإلغاثــة الزراعيــة فــي ورشــة عمــل حــول جســر 
الفجــوة الجندريــة بدعــوة مــن اليونســكو ولمــدة 3 أيــام تدريبيــة.

 UN مشــاركة موظــف مــن طاقــم العمــل فــي تدريــب مدربيــن مــع مؤسســة
WOMAN حــول النــوع االجتماعــي فــي العمــل اإلنســاني لمــدة 3 أيــام.

إشــراك 3 مــن طواقــم اإلغاثــة الزراعيــة فــي ورشــة عمــل حــول MEAL بدعــوة مــن اوكســفام وشــرح لمعاييــر التقييــم 
واآلليــات المســتخدمة.

مشاركة 23 موظفًا في ورش التخطيط اإلستراتيجي للمؤسسة ومراجعة األهداف اإلستراتيجية.

تقديم 10 أوراق عمل من خال طاقم العاملين في إطار تنمية المعارف والمهارات للكادر العامل.

النتيجة الثانية: استدامة مالية وكفاءة عالية في إدارة الموارد

وفي إطار هذه النتيجة، عملت اإلغاثة الزراعية على تنفيذ التدخات التالية:

تقديم 35 تقريرًا فنيًا وماليًا بشكل دوري ومنتظم للمشاريع وتقارير مدققة ومعتمدة.

الــدورة المســتندية وعمليــات الصــرف تتــم بكفــاءة وفعاليــة والمطالبــات الماليــة وتحويــل دفعــات المانحيــن يتــم 
ترصيدهــا بانتظــام، مــع العمــل علــى تقليــل العجــوزات للنفقــات التشــغيلية للحــد األدنــى. 

ترتيــب زيــارة تبادليــة لوفــد دياكونــي وعــرض المشــاريع والبرامــج بهــدف نقــل الخبــرة والتعلــم ونقــاش فــرص تمويــل 
محتملــة وتنظيــم زيــارة مشــاريع منفــذة بهــدف التبــادل ونقــل الخبــرة.
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تجديد الشراكة من خال مشروع طوارئ  مع الديكونية.

ــم دولــي لمؤسســة كريســتيان ايــد وتوثيــق قصــص النجــاح لبرنامــج  بعثــة تقييــم لبرنامــج Gaza appeal مــن قبــل مقيِّ
Gaza appeal مــع الفريــق اإلعامــي لكريســتيان ايــد. 

 VALUE تطويــر مســودة ورقــة مفاهيــم لمشــروع بالتعــاون مــع التعــاون اإلســباني وتمويــل اإلتحــاد األوروبــي حــول
CAHIN وتنفيــذ لقــاء مــع استشــاري التعــاون اإلســباني والشــركاء فــي البرنامــج لمراجعــة تدخــات كل الشــركاء، وترتيــب 
زيــارات ميدانيــة مــع االستشــاري لمنطقتــي غــزة )المنطقــة الصناعية/مصنــع العصيــر( وتعاونيــة خانيونــس )بيــت التعبئــة(.

ترتيــب لقــاء بنــاء مــع المديــر اإلقليمــي ومديــر برنامــج العدالــة االقتصاديــة فــي اوكســفام بهــدف وضــع المؤسســة فــي 
ضــوء التطــورات التــي تمــر بهــا اوكســفام، وكذلــك نقــاش فــرص تمويــل للعــام 2020. 

تنسيق لقاء مع فريق كريستيان ايد Christian Aid في قطاع غزة ووضع المؤسسة في صورة الوضع معها.

اســتقبال شــركاء المؤسســة GIZ وافتتــاح مشــروع المــزارع النموذجيــة وتنظيــم لقائــي عمــل معهــا بمشــاركة التعاونيــات 
الزراعيــة وإطاعهــم علــى تفاصــل المشــروع.

تمثيل المؤسسة quality review for the lifesaving program مع مؤسسة اوكسفام.

.EIDHR ولاتحاد االوروبي NDC حضور ورشتي عمل إلطاق الدعوة لتقديم مقترحات مشاريع لمؤسسة تطوير

النتيجــة الثالثــة: سياســات وإجــراءات مّتبعــة تحقــق مبــادئ اإلدارة الرشــيدة والممارســات الفضلــى وتدعــم األداء 
الكفــاءة والفاعليــة

وفي إطار هذه النتيجة، عملت اإلغاثة الزراعية على تنفيذ التدخات التالية:

تبــادل الخبــرات حــول كيفيــة الحصــول علــى ديمومــة المجموعــة داخــل المجتمــع المحلــي ، وتشــجيع المشــاركة والتنســيق 
بيــن مختلف لجــان الحمايــة أو تعزيــز شــرعيتها.

تنفيذ حملة احنا معكم مما يؤثر في تعزيز قيم التطوع والمواطنة والعمل الجماعي.

تنفيــذ حملــة إعاميــة حــول اســتخدامات الميــاه العادمــة المعالجــة فــي الزراعــة مــن خال )تســجيل ونشــر 2 ســبوت راديو، 
رســم وتحريــك عــدد فيديــو ســبوت واحــد، تســجيل عــدد 2 فقــرات مــن فيديــو وثائقــي، إنشــاء وإدارة صفحــة فيســبوك 

باســم “ميــاه بديلــة” ، طباعــة 3000 بروشــور، و1000 دليــل توجيهــي إلعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة المعالجــة(.
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إجراء دراســة مســحية لمنصات التواصل االجتماعي حيث تم تعبئة 600 اســتبيان في كافة مناطق القطاع ومحافظاته 
وتحليل النتائج للخروج بالدراســة.

كتابــة 10 مقــاالت بأســلوب علمــي يراعــي الفروقــات العلميــة والتخصصيــة وبشــكل مســهب بمتوســط 1500 كلمــة فــي 
المقــال و10 مصــادر موثقــة علــى األقــل.

انتاج فلمين وثائقيين حول إنجازات المشروع في تطوير سلسلة القيمة لكل من محصول العنب والجوافة والزيتون.

نشــر تقريريــن صحفييــن بمناســبة يــوم المــرأة العالمــي فــي المواقــع اإللكترونيــة وصفحــة اإلغاثــة، وتقريــر حــول موجــة 
الصقيــع.

نشر )20( خبرًا في المواقع االلكترونية وموقع اإلغاثة الزراعية.

إعداد دليل عناوين المؤسسات اإلعامية في قطاع غزة.

إعداد وتصميم بروشور توعوي حول مكافحة المخدرات ضمن مبادرة مجتمعية. 

إعداد وتصميم ورقة حقائق حول الوضع التعليمي في منطقة جحر الديك. 

إعداد تقرير حول خسائر القطاع الزراعي نتيجة العاصفة التي ضربت قطاع غزة بتاريخ 12/12/2019. 

تقريــر اعامــي بعنــوان اإلغاثــة الزراعيــة تشــرف علــى االنتهــاء مــن مشــروع” تخضيــر االقتصــاد الفلســطيني« وانتــاج ســماد 
عضــوي فلســطيني محلــي يقلــل مــن االعتمــاد علــى األســمدة المســتوردة. 

المشاركة في حلقة إذاعية بصوت الشعب حول القطاع الزراعي.

تركيب كاميرات مراقبة لمبنى اإلغاثة الزراعية في غزة من أجل زيادة األمن واألمان في المكان.

تصميــم ونشــر ســبوت إذاعــي لمــدة شــهر يــذاع 4 مــرات يوميــا حــول مشــروع نجاحهــا واإلعــان عــن بــدء التســجيل فــي 
المنــح الرياديــة التــي يوفرهــا المشــروع.

طباعة 200 نسخة من أوراق الحقائق الخاصة بمشروع نجاحها ومكوناته وأهدافه.

تطوير ورقتي سياسة حول )مدونة السلوك/ الحماية( .

عقــد 6 مجموعــات مركــزة “ FGD” مــع المســتفيدين لقيــاس رضــا المســتفيدين حــول التدخــات المنفــذة وفحــص 
اســتراتيجيات التأقلــم بعــد اســتام التدخــات.

تنفيذ تقريري دراسة خط أساس ونهاية لمشاريع منفذة.
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تعزيــز المســاءلة والتعلــم فــي المؤسســة مــن خــال اســتقبال المقترحــات وإدارة الشــكاوى التــي تقــدم للمؤسســة 
وزيــادة إدراك الفئــات المســتهدفة والشــركاء لحقوقهــم فــي رفــع الشــكاوى والمســاءلة، وتطويــر مســؤوليتنا تجاههــم 
بهــدف تقويــة العاقــة معهــم وتقويــة فاعليــة وجــودة تدخــات المؤسســة حيــث تــم اســتقبال 305 شــكاوى مــن 
أطــراف مختلفــة فــي إطــار تنفيــذ المشــاريع حــول مطابقــة معاييــر االســتفادة، وقــد تمــت معالجتهــا بالطــرق المعروفــة 

ضمــن دليــل العمــل الجــاري اعتمــاده فــي المؤسســة.

اجراء تقييمين داخليين لعدد من المشاريع واالقسام داخل دائرة غزة.

ــة حــول المشــاريع واألنشــطة للتأكــد مــن كفــاءة  ــر حال ــر رقابيــة وتقاري ــارة ميدانيــة رقابيــة، وإصــدار10 تقاري تنفيــذ 15 زي
التنفيــذ علــى األرض وتوثيــق لألنشــطة المنفــذة مــن حيــث اإلنجــازات، أو تحديــد الفجــوات والمخاطــر التــي تمــر بهــا 
عمليــات التنفيــذ وتحديــد أبــرز الــدروس المســتفادة والفجــوات وقائمــة اإلجــراءات التصحيحيــة المطلــوب العمــل عليهــا 

للتقليــل مــن فجــوة المخاطــر.

تقييم اداء عدد 12 من العاملين والتأكد من انجاز المهام بكفاءة وفعالية حسب التعاقدات.

استيعاب اثنين من المتطوعين ضمن المشاريع من عدة تخصصات.

إعــداد خطــة تحديــد االحتياجــات اللوجســتية ســنويًا، وخطــة نفقــات مبنيــة علــى المشــاريع، وتطويــر اســتخدام القاعــات 
التدريبيــة فــي المؤسســة.

إعداد وطباعة وتوزيع خطة الوقاية من الكوارث واالستجابة المجتمعية )4000كتيب(.
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مواقع العمل المستهدفة 

بلغ عدد المواقع التي عملت بها اإلغاثة الزراعية )116( موقعًا موزعة كالتالي:

المواقع المستهدفةعدد المواقعالمحافظة

بيت دقو، بدو، قطنة، بيت اجزا، بيت عنان، بيت سوريك، وأبوديس7القدس

دورا، السكة، حلحول، صوريف، الريحية، الكوم، يطا، وامريش8الخليل

بتير، نحالين، الخضر، الولجة4بيت لحم

النصارية ، فروش بيت دجن، الجفتلك، والعوجا4أريحا

شقبا، بيرزيت، المغير، دير غسانه، بني زيد، وعين عريك6رام الله

النصارية، روجيب، جماعين، الساوية، عصيرة الشمالية، وسالم6نابلس

دير الغصون، كفر اللبد، شويكة، عتيل، بلعا، ارتاح، وعنبتا ،شوفة.8طولكرم

 اماتين، جيوس، وكفرثلث 3قلقيلية

عانيــن، قباطيــة، الزبابــدة، عرابــة، نزلــة الشــيخ، المغيــر الجديــدة، عقابــا، 13جنين
ســيلة الحارثيــة، فقوعــة، جبــع، ميثلــون، والجلمــة

بردلة،عاطوف2طوباس

بروقيــن، ديــر بلــوط، كفــر الديــك، ديــر اســتيا، قــراوة بنــي حســان، حارس، 8سلفيت
ومســحة، الزاوية.

بيــت الهيــا، عزبــة عبــد ربــه، بيــت حانــون، القريــة البدويــة” أم النصــر”، 5شمال غزة
جباليــا

الشــيخ عجليــن، شــرق غــزة، شــرق الشــجاعية، شــرق الزيتــون، جحــر 9غزة
غــزة، والمغراقــة. الهــوى، وادي  تــل  الزيتــون،  الديــك، 

الســلقا، 7الوسطى وادي  البريــج،  النصيــرات،  البلــح،  ديــر  المصــدر،  الزوايــدة، 
والمغــازي

14خانيونس
مواصــي خانيونــس، الفخــاري، المنــارة، الســطر الغربــي، خزاعــة، عبســان 
الكبيــرة، عبســان الصغيــرة، مواصــي القــرارة، بنــي ســهيال، القــراراة ، 

الزنــة، قــاع القريــن، قيــزان النجــار، وخانيونــس البلــد

الســطان، 12رفح تــل  رفــح،  عريبــة، صوفــا، مواصــي  النصــر،  حــي  الشــوكة، 
ميــراج، خربــة العــدس، مصبــح، رفــح الغربيــة، الحشــاش، وحــي الســالم

116المجموع
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البيئة الداخلية لإلغاثة الزراعية للعام 2019

مــن أجــل تأميــن كادر وظيفــي متخصــص قــادر علــى تنفيــذ الخطــة اإلســتراتيجة، وإيمانــا مــن اإلغاثــة الزراعيــة بضــرورة ديمومــة 
ــاء، وبمــا أن العنصــر البشــري هــو اللبنــة األساســية فــي  ــر والبن العمــل الحثيــث للوصــول إلــى مســتويات متقدمــة فــي التطوي
ــر الــكادر البشــري داخــل المؤسســة، وذلــك مــن خــال االســتمرار  عمليــة البنــاء، أولــت اإلغاثــة الزراعيــة األهميــة لعمليــة تطوي
فــي تطويــر النظــام االلكترونــي الخــاص بالمــوارد البشــرية حيــث تــم تفعيــل أكثــر مــن جــزء داخــل النظــام )portal( فيمــا يتعلــق 

بإجــراءات التوظيــف، باإلضافــة إلــى تطويــر مجموعــة مــن التقاريــر المهمــة فــي قيــاس المخرجــات األساســية مــن النظــام. 

أمــا فيمــا يتعلــق بالــكادر الوظيفــي للمؤسســة للعــام 2019، فقــد بلــغ عــدد العامليــن، 109 موظفــًا وقــد شــكلت اإلنــاث مــا 
نســبته 33 %، حيــث بذلــت المؤسســة جهــودًا حثيثــة مــن أجــل تحقيــق التــوازن بيــن الجنســين بالرغــم مــن بعــض المعيقــات فــي 
عمليــة التوظيــف بســبب التنافــس الشــديد علــى الموظفيــن المؤهليــن، ونقــص عــدد المهندســات الزراعيــات المؤهــات علــى 

المســتوى الوظيفــي. 
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لقــد أبــدت اإلغاثــة الزراعيــة لمراكزهــا ومكاتبهــا وفروعهــا ومعاهدهــا اهتمامــا كبيــرا حيــث تــم حصــر  اإلحتياجــات مــن األجهــزة 
المكتبيــة وصيانتهــا بشــكل شــامل ومــن أجــل الحفــاظ علــى ٔاصــول المٔوسســة. كمــا تــم ٕاعــادة تٔاهيــل شــبكة الكمبيوتــر الداخليــة 

وخطــوط اإلتصــال اإللكترونــي لزيــادة فعاليــة التواصــل بيــن مركــز المٔوسســة وفروعهــا والعالــم الخارجــي.

تتويجــًا للجهــود التــي بذلــت ومــا زالــت لوضــع خبــرة الســنوات المتراكمــة فــي العمــل علــى األنظمــة االلكترونيــة الخاصــة بالمــوارد 
.server البشــرية والنظــام المالــي ونظام االيميــل والـ

وحول المؤهل العلمي لموظفي المؤسسة يوجد 28 موظفا لديهم تخصصات زراعية: 

المؤهل العلمي
4إعدادية
10الثانوية
8دبلوم

68بكالوريوس
17ماجستير

1دبلوم عالي
1دكتوراه

109المجموع
28التخصصات الزراعية

 



التقرير السنوي 2019 51

وحول مواقع النساء الوظيفية مرفق الجدول أدناه ويبين ان نسبة النساء في المؤسسة هي 33% موزعة كالتالي:

مواقع النساء الوظيفية
العددنساءرجالالمسمى الوظيفي

639خدمات عامة

325محاسب

718مدير دائرة/ رئيس قسم/ رئيس وحدة

101مدير عام

221234مدير مشروع/ برنامج/ منسق

055مساعدة ادارية

22931مشرف

718منسق مكتب

538وظائف أخرى

 7336109

أما الفئة العمرية لموظفي المؤسسة فهي كالتالي: 

العددالفئة العمرية

30-2024

40-3033

50-4022

60-5027

70-603

109المجموع
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الثالث

المؤسسات المملوكة 
والشراكات
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شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

ــر هــي شــركة فلســطينية مســاهمة  ــل الصغي ــف لخدمــات التموي ــة الشــركة: شــركة ري هوي
وزارة  لــدى  بتاريــخ 2/7/2007  2007  وســجلت  العــام   فــي  تأسســت  ربحيــة  غيــر  خاصــة 
االقتصــاد الوطنــي تحــت رقــم ) 563143734 (، وبــدأ العمــل الفعلــي بمنــح القــروض الزراعيــة 
فــي بدايــات العــام 2008. ويتركــز عمــل الشــركة فــي الريــف الفلســطيني، حيــث تقــوم بتقديــم 
الخدمــات الماليــة المتنوعــة والمتخصصــة والمســتدامة للمشــاريع الصغيــرة وللفئــات الفقيــرة 
ومحــدودة الدخــل مــن المزارعيــن والمزارعــات مــن الشــباب، وتعتمــد الشــركة برامــج اإلقــراض 

العينــي والنقــدي فــي عملهــا التمويلــي.

الرؤيــا: تشــكل وقيــام بنــك تعاوني/تنمــوي ريفــي فــي فلســطين، واتســاع اندمــاج ســكان 
ــن وفاحين/مزارعــات وفاحــات وخصوصــا الفقــراء منهــم فــي خدمــات  ــاف مــن مزارعي األري
التمويــل الصغيــر التــي يقدمهــا، وتنامــي فــرص هــؤالء وتعــزز دورهــم فــي التنميــة الزراعيــة 

والريفيــة المســتدامة والعادلــة.

الرســالة: تقديــم خدمــات ماليــة تنمويــة متنوعــة، عادلــة ومســتدامة، وعاليــة الجــودة وفــي 
متنــاول جميــع الفقــراء ومحــدودي الدخــل مــن الريفييــن بالشــراكة مــع الجمعيــات التعاونيــة 

واألفــراد فــي المناطــق الريفيــة الفلســطينية وباالعتمــاد علــى فريــق عمــل كفــوء. 

الهــدف العــام: االســهام فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة والعادلــة فــي الريــف الفلســطيني 
ودعــم وتقويــة مرتكــزات اقتصــاد الصمــود ، والحفــاظ فــي هــذا االطــار علــى العمــل الزراعــي 

وتطويــره وتعظيــم دوره فــي االمــن الغذائــي والســيادة الغذائيــة.

 )2019 نهايــة  )مــن 1/1/2008 وحتــى  مــن عمرهــا   عامــًا   12 خــال  ريــف  منحــت شــركة 
حوالــي )63( مليــون دوالر، اســتفاد منهــا مــا يزيــد عــن )11,000( مقتــرض، واحتلــت المشــاريع 
الزراعيــة 53 % مــن اجمالــي قيمــة القــروض الممنوحــة. وتراجعــت قيمــة القــروض الممنوحــة 
ــة مــع قيمــة مــا تــم منحــه فــي 2018، حيــث بلــغ  فــي 2019  بنســبة تصــل الــى %54 مقارن
عــدد القــروض النشــطة فــي نهايــة العــام )3,652( قرضــًا بقيمــة محفظــة اجماليــة تصــل إلــى 

دوالرًا.  )13,533,415(
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القروض الممنوحة خال 2019  حسب الفرع

المنطقة
عدد 

القروض 
الممنوحة

عدد 
المقترضين 

الجدد

عدد 
المقترضين 

العائدين

مجمل 
المقترضين 
المستفيدين

اجمالي قيمة 
القروض الممنوحة 

$
النسبة

%4152611544152,666,10459شمال الضفة

%15912435159965,60021وسط الضفة

%83533083575,20013جنوب الضفة

%23201030293,4727قطاع غزة

%6804582296874,500,376100المجموع
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شركة الريف لاستثمار والتسويق الزراعي

شــركة الريــف لإلســتثمار والتســويق الزراعــي )الريــف للتجــارة العادلــة( هــي شــركة مســاهمة خصوصيــة 

محــدودة، مملوكــة مــن جمعيــة التنميــة الزراعيــة )اإلغاثــة الزراعية الفلســطينية( وجمعية المهندســين 

والتســويق  الترويــج  لتوفيــر خدمــات  فــي محاولــة  1993م  عــام  فــي  تأسســت  العــرب،  الزراعييــن 

والتعبئــة والتغليــف للمنتجــات الزراعيــة الفلســطينية وتطويــر جودتهــا، حيــث تصــدر الشــركة منتجاتهــا 

ــة المتحــدة،  ــدا، وإلمــارات العربي ــان، نيوزيلن ــدا، الياب ــكا، كن ــا، أمري ــد مــن الشــركاء فــي أوروب إلــى العدي

باإلضافــة إلــى الســوق المحليــة الفلســطينة.

تطبــق الشــركة مبــدأ التجــارة العادلــة بالتعــاون مــع اإلغاثــة الزراعيــة الفلســطينية ومنظمــة التجــارة 

العادلــة الدوليــة )WFTO(، ووفقــًا لذلــك، فــإن مبــدأ التجــارة العادلــة يهــدف إلــى تنظيــم جهــود 

التعاونيــات الزراعيــة والمزارعيــن والمزارعــات لتحســين وضعهــم االجتماعــي واالقتصــادي مــن خــال 

تطويــر قدراتهــم علــى اإلنتــاج وتحســين نوعيــة منتجاتهــم، والهــدف العــام هــو الحصــول علــى أســعار 

عادلــة لمنتجــات المزارعيــن والمزارعــات تضمــن لهــم حيــاة كريمــة وعادلــة. حيــث أن غالبيــة هــذه 

التعاونيــات لديهــا أعضــاء مــن الرجــال والنســاء ويعمــل عــادة الرجــال الذيــن تشــكل نســبتهم 80-85% 

باألعمــال الزراعيــة بينمــا تعمــل النســاء فــي التصنيــع الغذائــي.

2019 )359,825,47( شــیكل، وتشــكل  2012 وحتــى  الكلیــة مــن بدایــة  بلغــت مبیعــات الشــركة 

مبیعــات التصدیــر نســبة 91 %، والمبیعــات فــي الســوق المحليــة نســبة 9 %. وبلغــت مبیعــات الشــركة 

خــال الفتــرة حوالــي )1143( طنــًا مــن كافــة المنتجــات التــي تتعامــل بهــا الشــركة، مــن زیــت وتمــر 

ومفتــول ولــوز وزعتــر وغیرهــا. وبلغــت مبیعــات الشــركة التصدیریــة للخــارج لعــام 2019 )5539856( 

شــیكل، %90,8 مــن مبیعــات الشــركة الكلیــة، فيمــا بلغــت مبیعــات الســوق المحليــة )561613( 

شــیكل، وبنســبة %9,2. وشــكلت مبيعــات الشــركة للزيــت، حســب الصنــف، نســبة 65 %، ثــم التمــر 

بنســبة 15%.
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الرابع

تجارب مضيئة
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تظليل العنب ... َرْفُع اإلنتاجية كمًا، وتحسينها نوعًا
قبــل أربــع ســنوات بــدأت المواطنــة حنــان حســونة بزراعــة قطعــة أرض تمتلكهــا فــي منطقــة 
الشــيخ عجليــن، جنــوب مدينــة غــزة، بالعنــب البــذري الُمَعّلــق، واســتثمارها أمــًا بزيــادة دخــل 
ــى جنــب مــع زوجهــا بجــد واجتهــاد  ــًا إل ــان جنب ــة مــن ســبعة أفــراد. عملــت حن أســرتها المكون
ــة بهــا، ومكافحــة  ــة مــن تســميد األرض، رّي المزروعــات والعناي ــات الزراعي فــي كافــة العملي
ــادة كميــة اإلنتــاج،  ــز مزرعتهــا عــن العديــد مــن المــزارع المجــاورة مــن حيــث زي اآلفــات، لتتمّي

وتحســين جــودة الثمــار. 

ورغــم النجــاح الــذي حققتــه حنــان إال أن حلمهــا المنشــود لــم يكتمــل، فالظــروف الجويــة 
المتغيــرة كارتفــاع أو انخفــاض درجــات الحــرارة، واســتطابة طعــم ثمــار العنــب للطيــور الــذي 
كانــت تقتــات منــه، أّثــرا ســلبًا علــى كميــة االنتــاج التــي تراجعــت فــي العــام 2017 بنســبة 24% 
مقارنــة بالعــام الــذي ســبقه. عنــد اطــاع جمعيــة التنميــة الزراعيــة )اإلغاثــة الزراعيــة( علــى 
هــذه التجربــة، تدخلــت اإلغاثــة، باالتفــاق مــع المواطنــة المذكــورة، لتطبيــق مشــاهدة تظليــل 
العنــب ودراســة أثــره علــى االنتاجيــة كّمــا ونوًعــا، وذلــك بهــدف الحــّد مــن تأثيــر التغيــرات 

ــج، ومهاجمــة الطيــور للثمــار. المناخيــة علــى الُمنَت

عملــت اإلغاثــة الزراعيــة مــع عائلــة المواطنــة حنــان مــن خــال مشــروع »تحســين وصــول 
صغــار المنتجيــن الفلســطينيين وتقويتهــم ضمــن سلســلة القيمــة لمحاصيــل الفاكهــة ذات 
القيمــة العاليــة«، وهــو مشــروع يأتــي ضمــن أحــد األهــداف االســتراتيجية التــي تعمــل عليهــا 
ــل مــن  ــذه بالشــراكة مــع مؤسســة »اوكســفام«، وبتموي ــم تنفي ــة، وهــذا المشــروع ت االغاث

وزارة الخارجيــة االســترالية.

 بعــد تنفيــذ المشــاهدة فــي المزرعــة مــن قبــل طاقــم االرشــاد فــي اإلغاثــة الزراعيــة، أظهــرت 
النتائــج التــي جــرى رصدهــا أن هنــاك زيــادة فــي كميــة المنتــج مــن ناحيــة ثمــار وورق العنــب 
بمعــدل 60 كغــم خــال شــهري أيــار )مايــو( وحزيــران )يونيــو( لعــام 2019 مقارنــة مــع العــام 
الســابق، أي مــا يعــادل %20 بالحــد األدنــى. كمــا أظهــرت تحســنًا فــي جــودة ورق العنــب، 
وانعكــس ذلــك بشــكل إيجابــي علــى زيــادة القيمــة التســويقية لــه حيــث ارتفــع ســعر كغــم  
ورق العنــب مــن 5 شــيكل الــى 8 شــيكل، بمــا كان لــه األثــر فــي زيــادة دخــل االســرة وتحســين 

المســتوى المعيشــي لهــا.

علــى إثــر نجــاح هــذه التجربــة، تخّطــط الســيدة حنــان لتمديــد فتــرة التظليــل فــي العــام 2020 
مــن شــهرين إلــى أربعــة أشــهر، أي مــن أيــار )مايــو( إلــى آب )أغســطس(، لتزيــد مــن فتــرة انتــاج 

ورق العنــب، وتتطلــع إلــى تحقيــق دخــل إضافــي ألســرتها لتعيــش حبــاة حــّرة وكريمــة.
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استخدام وسائل التواصل االجتماعي في اإلرشاد الزراعي

تحتــاج أيُّ مؤسســة، رســمية كانــت أم أهليــة، أو خاصــة، للوقــت والجهــد عنــد تنظيــم مؤتمــر أو ورشــة عمــل. يتطلــب ذلــك 

التخطيــط الجــدي، وإعــداد المــادة التدريبيــة، واألخــذ بالظــروف المحيطــة، مــع مــا يرافــق ذلــك مــن توتــر وقلــق تحســبًا مــن أّي 

طــارئ. وإذا مــا تعلــق األمــر بتنظيــم ورشــة تتعلــق باإلرشــاد الزراعــي، فعلــى المنظميــن أن يأخــذوا بالحســبان أيضــًا الظــروف 

الخاصــة بــكل مــزارع. للتغّلــب علــى كل هــذه المصاعــب، كان ال بــّد مــن التفكيــر فــي إبــداع وســيلة تحقــق الغايــة، وتســّهل عمليــة 

مناســب،  وقــت  فــي  للمزارعيــن  اإلرشــادات  إيصــال 

وبجهــد أقــل.  

 بــدأت الفكــرة مــن خــال مشــروع »التطويــر العــادل 

األراضــي  فــي  الســوق  وأنظمــة  الزراعــي  لإلنتــاج 

الفلســطينية المحتلــة – ســيدا« الممــول مــن الوكالــة 

وتبلــورت  الدولــي«،  اإلنمائــي  للتعــاون  الســويدية 

فــي إنشــاء مجموعــة مــن مزارعــي العنــب الابــذري 

ــى موقــع للتواصــل  ــدًا( عل )فــي منطقــة األغــوار تحدي

اإلغاثــة  قامــت  الــذي  الصنــف  وهــو  االجتماعــي، 

الدراســات  وإجــراء  المزارعيــن،  لــدى  بإدخالــه  الزراعيــة 

حولــه، وتشــجيع اإلســتثمار فيــه ليشــمل باقــي األراضي 

لفلســطينية.  ا

فــي البدايــة تــم إنشــاء المجموعــة مــن مزارعــي العنــب الابــذري بالتعــاون مــع منســقّي المشــروع لــدى اإلغاثــة الزراعيــة 

ــّم بــدأت بالتوســع لتشــمل مزارعــي العنــب بمختلــف  ــة الزراعيــة، ومــن ث ومؤسســة )أوكســفام(، ومنســق اإلعــام فــي اإلغاث

أنواعــه، وفــي مختلــف المحافظــات. مّكنــت هــذه الوســيلة منســق المشــروع، م. حســنين أبــو بكــر، التواصــل مــع مزارعــي العنــب، 

وتزويدهــم باإلرشــادات الازمــة خــال مختلــف مراحــل اإلنتــاج، وشــملت: التقليــم، الــرش بالمــواد العضويــة، إنتــاج وتســويق ورق 

العنــب، وإنتــاج وتســويق ثمــار العنــب(. كمــا ويقــوم المزارعــون بتزويــد المنســق بصــور عــن حالــة العنــب واألمــراض التــي تصيبــه، 

مــا أدى ذلــك إلــى تســريع عمليــة اإلســتجابة، وتقديــم اإلرشــاد الفــوري، وبالتالــي التقليــل مــن الخســائر المحتَمَلــة. وباإلضافــة 

إلــى قيــام منســق اإلغاثــة الزراعيــة بتزويدهــم بــكل مــا يحتاجونــه مــن إرشــادات، أصبــح األعضــاء يثيــرون نقاشــًا بينهــم، يتبادلــون 

الخبــرات والتجــارب.
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ُتَعــدُّ مجموعــة »مزارعــي العنــب« علــى موقــع التواصــل اإلجتماعــي )فيســبوك( اليــوم المجموعــة األكبــر المتخصصــة بالعنــب 

فــي فلســطين، حيــث أصبحــت تضــمُّ )700( عضــو متخصصيــن بزراعــة وانتاج العنب. كما وشــملت المجموعة إنضمام مؤسســات 

زراعيــة فلســطينية أخــرى لهــا لإلســتفادة مــن تجربــة إدخــال األغاثــة الزراعيــة ألصنــاف جديــدة، وتعميــم إدخــال وســائل ارشــادية 

جديــدة تتعــزز مــن خالهــا الرؤيــة التنمويــة فــي القطــاع الزراعــي للوصــول إلــى لهــدف تعزيــز صمــود المزارعيــن علــى أراضيهــم، 

وتشــجيعهم علــى االســتثمار بأصنــاف جديــدة. 
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توفيق أبو عطيوي ...عندما يصبح الحلم حقيقة

يملــك توفيــق أبــو عطيــوي )48 عامــًا( قطعــة أرض فــي منطقــة ريفيــة فــي محافظــة الوســطى تبلــغ مســاحتها دونميــن، يقيــم 
علــى نصفهــا دفيئــة زراعيــة، ونصفهــا اآلخــر أرض مكشــوفة، وهــو متــزوج وُيعيــل أســرًة مكونــًة مــن تســعِة أفــراد. يعمــل توفيــق 

مزارعــًا، وبمســاعدة ابنــه محمــد، يعتمــد اعتمــادًا شــبه كامــل علــى األنشــطة الزراعيــة لتوفيــر مصــدر دخــل لعائلتــه.

واجهــت توفيــق، وهــو مثــال المــزارع المثابــر وصاحــب اإلرادة التــي ال تليــن، تحديــات كبيــرة تجســدت فــي »ملوحــة الميــاه« 
والتــي تحــّد مــن زراعــة محاصيــل مجديــة اقتصاديــًا. اعتــاد المــزارع المذكــور علــى زراعــة محصــول البنــدورة لعــدة ســنوات كونــه 
المحصــول الــذي يتحمــل الملوحــة. وفــي عــام 2014 خــاض تجربــة جديــدة، فقــام بزراعــة محصــول الخيــار، وفكــر بوضــع الســكر 

داخــل ميــاه الــري لتحليتهــا.

َعِلــَم توفيــق مــن أحــد جيرانــه بمشــروع تعزيــز صمــود مواطنــي قطــاع غــزة ضــد أزمــة الميــاه، والمنّفــذ مــن قبــل )االغاثــة الزراعيــة( 
ومؤسســة الدياكونــي األلمانيــة بتمويــل مــنBMZ ، فتقــدم بطلــب لإلغاثــة عّلــه يكــون مــن المنتفعيــن منــه. وبعــد دراســة 
الطلبــات المقدمــة، والزيــارات الميدانيــة، اقتنعــت إدارة المشــروع باســتيفاء توفيــق للشــروط، والتــي كان مــن بينهــا توقيعه على 
تعهــد عدلــي للحفــاظ علــى بركــة الميــاه، وهــو إجــراء يــدل علــى حــرص المؤسســة للحفــاظ علــى الخدمــات المــزودة للمســتفيدين.
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تهللــت أســاريُر توفيــق وهــو يشــاهد عجلــة بنــاء بركــة الميــاه المعدنيــة قــد تحركــت. تــّم إنشــاء بركــة ميــاه معدنيــة بســعة 
100م3، مــزودة بأنابيــب باســتيكية موصلــة مــن ســطح الدفيئــة الزراعيــة إلــى بركــة تجميــع ميــاه األمطــار، والمحميــة بســياج 
معدنــي محــاط بهــا، والمــزودة بماتــور كهربائــي. وهنــا يقــول: »كنــت قــد اعتقــدُت بــأّن ُحلمــي بعيــد المنــال، ولكــن عنــد رؤيتــي 
للبركــة التــي تنشــأ أيقنــت بــأن الُحلــَم أصبــح حقيقــة جميلــة أمــام ناظــري«. ويضيــف: »أمطــرت الســماء، أذكــر ذلــك اليــوم جيــدًا، 
حيــث حصــدُت كميــة وافــرة مــن الميــاه، وهــذا بــدوره أدى إلــى زيــادة االنتــاج مــن )12( طنــًا، إلــى )16( طنــًا خــال الموســم«.

بعــد نجــاح هــذه التجربــة فــي زيــادة كميــة االنتــاج ونوعيتــه، حّقــق توفيــق حلمــه فــي زراعــة الخيــار، وذلــك بفضــل هــذا المشــروع 
الــذي يوفــر مياهــًا جيــدًة صالحــًة لزراعــة الخيــار، وكانــت االنتاجيــة خــال فتــرة شــهرين )2( طــن. ويتوقــع ابنه محمد زيــادة االنتاجية 
مــن )7( إلــى )10( أطنــان. يقــول المــزارع توفيــق: »أنــا ســعيد جــدًا برؤيتــي ُحلمــي وقــد تحقــق مــن خــال اإلغاثــة الزراعيــة التــي 
ــع لزراعــة الشــّمام بهــدف التنــوع الزراعــي وتحســين الدخــل  ــة أتطل نشــكر جهودهــا وجهــود طاقمهــا... بعــد نجــاح هــذه التجرب
المــادي لعائلتــي«. أمــا المهندســة أمانــي الزيتونيــة، وهــي مــن المهندســين الزراعييــن المشــرفين علــي المشــروع، فقالــت: »لقــد 

نــّوع توفيــق فــي محاصيلــه، وهــذا ســاهم فــي تعزيــز صمــوده علــى أرضــه، وزيــادة أرباحــه مــن عملــه الزراعــي«.
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الملبن مقدسي، واأليادي غزّية

ــارك )40 عامــًا( مــن محافظــة رفــح، واحــدة مــن ماييــن النســاء المكافحــات اللواتــي يعملــن علــى المســاهمة فــي  فوزيــة مب
إعالــة عائاتهــن. أصبحــت فوزيــة اليــوم صاحبــة وحــدة )ســارو( اإلنتاجيــة، وهــي وحــدة انتاجيــة نســوية وحيــدة مــن نوعهــا فــي 
قطــاع غــزة تقــوم بإنتــاج الملبــن المقدســي بأيــاٍد غزيــة بعــد انقطــاع اســتيراده مــن الضفــة الغربيــة، وزيــادة الطلــب عليــه مــن قبــل 

ســكان القطــاع. يتــم إنتــاج الملبــن مــن دبــس العنــب، 
منتجــًا  مصنعــًا  لتصبــح  النســوية  الوحــدة  وتســعى 
للملبــن وروالت الفواكــه الطبيعيــة، وتطمــح لدخــول 
عمليــة  لتطويــر  يحتــاج  ذلــك  كان  بقــوة.  الســوق 
مختلــف،ة  لمنتجــات  والتخزيــن  والتعبئــة  التصنيــع 
محليــًا  الزراعيــة  المنتجــات  مــن  يتوافــر  مــا  حســب 
الــى  باإلضافــة  العــام،  مــدار  علــى  االنتــاج  لضمــان 
ــة الخاصــة  ــة التغليــف والعامــة التجاري ــر عملي تطوي

بالمنتــج للمنافســة فــي الحصــة الســوقية.

الوحــدة،  لنشــاطات  الزراعيــة  اإلغاثــة  دراســة  عنــد 
بهــدف  استشــارية،  متخصصــة  جهــة  وبمســاعدة 
التطــور  آفــاق  ودراســة  التدخــل،  نــوع  تحديــد 
أن  تبّيــن  المنحــة،  علــى  الحصــول  بعــد  المتوقعــة 
الهــدف  يحقــق  ال  يــورو(  آالف   10( المنحــة  مبلــغ 
المطلــوب، وال ُيْحــِدُث التغييــر المرغــوب. تصــادف أن 
جمعيــة تنميــة المــرأة الريفيــة تقــدم منحــة مماثلــة، 
وال مانــع لديهــا مــن دعــم هــذا المشــروع النوعــي 

بشــكل مشــترك مــع اإلغاثــة، فتــم االتفــاق علــى مبــدأ التعــاون، وتوثيــق ذلــك فــي مذكــرة تفاهــم مشــتركة توضــح العاقــة بيــن 
جميعــا. األطــراف 

اليــوم، اســتطاعت وحــدة )ســارو( مــن توفيــر معمــل مســاحته 160 متــرًا مربعــًا، تــم تصميمــه بنــاء علــى المتطلبــات والمقاييــس 
الفلســطينية، ووفــق شــروط وزارتــي الصحــة واالقتصــاد الوطنــي. والمعمــل مــزود بدفيئــة أعلــى المــكان ألغــراض التجفيــف 
علــى مســاحة 60 متــرًا مربعــًا، وتــم تجهيزهــا بجميــع مســتلزمات اإلنتــاج مــن أدوات، ومعــدات، وماكينــات حديثــة، ممــا أحــدث 

نقلــة نوعيــة فــي هــذه الوحــدة علــى مســتويي الجــودة، والحصــة الســوقية.
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ألول مرة في قطاع غزة... إنتاج عصير جوافة طبيعي

يعتبــر محصــول الجوافــة مــن المحاصيــل ذات القيمــة العاليــة فــي األســواق الفلســطينية، إال أنــه عانــى خــال الســنوات القليلــة 
الســابقة مــن مشــاكل إنتاجيــة وتســويقية، حيــث تقّلصــت المســاحات المزروعــة مــن هــذا المحصــول مــن )3600( دونــم فــي عــام 
2016، إلــى )2400( دونــم فــي عــام 2019، حســب احصائيــات وزارة الزراعــة. وبّينــت دراســة أجرتهــا جمعيــة اإلغاثــة الزراعيــة عــام 
2017/2018، أن هــذا التراجــع يعــود إلــى عــدة أســباب، وهــي: ســوء الممارســات الزراعيــة لــدى المزارعيــن مــن تقليــم، وتســميد، 
ــه،  ــد مــن زراعت ــة، ضعــف القــدرة التســويقية للمحصــول وإنخفــاض العائ ــة، انتشــار مجموعــة مــن أمــراض الترب ومكافحــة ورعاي

إهمــال شــجرة الجوافــة وعــزوف عــدد كبيــر مــن المزارعيــن عــن زراعتهــا وتحويــل أراضيهــم لزراعــات أخــرى.
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فــي ســبيل التصــدي لهــذه المشــاكل، عملــت جمعيــة التنميــة الزراعيــة )اإلغاثــة الزراعيــة( بالشــراكة مــع مؤسســة )أوكســفام( 
علــى فتــح فــرص تســويقية جديــدة لمحصــول الجوافــة، أهمهــا تطويــر خــط إنتــاج عصيــر الجوافــة، وتطويــر محطــة تفريــز فواكهــة 
وخضــروات بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص، وذلــك لتشــجيع هــذا القطــاع علــى زيــادة اســتهاك محصــول الجوافــة المحليــة، بــدال 
مــن اســتيراده إلنتــاج منتجــات عصائــر الجوافــة الطبيعيــة والمخففــة. لقــد نجحــت الوحــدات اإلنتاجيــة بإســتهاك حوالــي )15( 
طنــًا مــن ثمــار الجوافــة المحليــة مــن محطــة الفــرز والتعبئــة التــي تــم إنشــاؤها بالشــراكة مــع جمعيــة خانيونــس الزراعيــة التعاونيــة 
فــي مواصــي خانيونــس، وذلــك كشــحنات تجريبيــة فــي عــام 2019، ممــا حّســن مــن القيمــة التســويقة للمحصــول مــن خــال 
اســتهاك الدرجــة الثانيــة مــن الثمــار لعمليــات التجميــد، وإنتــاج العصائــر الطبيعيــة، بينمــا يتــم طــرح الدرجــة األولــى فــي األســواق 

المحليــة.

ــد االقتصــادي علــى مزارعــي  ــد مــن الطلــب علــى الجوافــة ممــا يحســن العائ ــادة الفــرص التســويقية لمحصــول الجوافــة تزي زي
الجوافــة، وبذلــك يشــجع المزارعيــن علــى زيــادة التوســع فــي زراعــة أشــجار الجوافــة، وزيــادة قدرتهــم علــى تطبيــق الممارســات 

الزراعيــة الصحيحــة لتحســين اإلنتاجيــة ممــا ســيكون لــه أثــر مباشــر علــى تطويــر القطــاع الزراعــي فــي قطــاع غــزة.
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In order to face these problems, PARC in partnership with Oxfam worked on opening new marketing 
opportunities for the guava crop. Most importantly, develop the guava juice production line and the fruit 
and vegetables freezing unit in partnership with the private sector, in order to encourage this sector on 
increasing the consumption of the local guava crop instead of importing it to produce the guava fresh 
juice.

While the production unit succeded in consuming 15 tons of local guava from the freezing unit that was 
established in partnership with Khan-Younis agricultural cooperative, considering it an experimental 
shipment in 2019, that enhanced this crop’s marketing value through using the second level of this fruit 
in the freezing procedures. As the first level was distributed in the local markets.

Increasing the marketing opportunities for the guava crop enhance the demand on it, in which increases 
the economic return on the guava farmers encouraging them to cultivate more guava trees, and work 
on increasing their capacity on using the proper agricultural practices to improve the productivity that 
will directly affect the agricultural sector in Gaza Strip.
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For the first time in Gaza, Producing fresh Guava juice

Guava is considered one of the high valued crops in the Palestinian markets, however, during the last few 
years, it suffered from production and marketing problems. Where the cultivated areas were decreased 
from 3600 dunums in 2016 to 2400 dunums in 2019 according to the ministry of agriculture statistics. 
While a study conducted by  PARC in 2017/2018 showed that this decrease was for several reasons 
such as: poor agricultural practices for farmers from pruning, fertilization, good care, controlling, soil 
diseases, poor marketing capacity, deacreased production level, neglection of the guava tree and the 
decreased number of farmers whom cultivate it and turn their lands to cultivate different crops
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Malban Maqdisi, Made by hands from Gaza

Fawzya Mubarak, a 40 years old lady from Rafah. One of the millions struggling and working to support 
their families. Today, Fawzya is the owner of “SARO” production unit, in which is the only women 
production unit in Gaza Strip producing “Malban Maqdisi” made by the hands of women from Gaza after 
importing it to the West-Bank was stopped and the demand on it was increased by Gaza Strip residents. 
“Al-Malban” is made from grape molasses, as 
the women group are seeking to become a 
factury that produces Malban and fresh fruit 
rolls and want to enter the market strongly. 
This needed developing different products 
manufacturing, according to what is available 
from the local agricultural products to ensure 
producing throughout the year. In addition to 
developing the packaging and branding for the 
product to compete in the market share.

After studying the unit activities by PARC with 
the help of a specialized consulting party, aiming 
to identify the intervention type and measure 
the expected development after getting the 
grant, there noticed that 10 thousand Euros 
should not achieve the desired goal and change. 
It happened that RWDS were offering similar 
grant, and has the willingness to support this unique project jointly with PARC. Hence, agreed between 
the parties on the cooperation principle and signed a momerandum of understanding clarifying the 
relationship between them.

SARO unit has been able to provide a 160 meters square factury, designed according to the PSI criteria 
and rules. In addition to following the conditions of both the ministry of health and national economy. 
The factury is equipped with a greenhouse for the drying processes on 60 meters square. Including all 
necessary materials, equipment and new machines, in which affected the quality and the market share 
directly.  
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Through one of  his neighbors; Tawfeeq heared about the project of  “Enhance the Resilience of Gaza 
Strip residents against the water crisis” implemented by PARC and the German Diakonie Foundation 
and funded by BMZ. Tawfeeq applied to be one of the benefeciaries of this project, that PARC’ project 
team  reviewd the application and conducted field vist to his land having a conclusion that Tawfeeq 
is meets with the projects requirements, as he signed a pledge to take care of the water pool. This 
procedure followed by the organization is to preserve the services provided to beneficiaries. 

Tawfeeq was so happy to see the pool constructed and started functioning. A mineral pool of 100 
m^3 was established, equipped with plastic pipes connected from the greenhouse to the rain water 
collecting pool. It is worth mentioning that a fence is surrounding the pool in addition to equipping it 
with an electrical motor.  Tawfeeq says: I thought that my dream will never come true, but when I saw 
the constructed pool, I realized that my dream has became true, it rained and I remember that day very 
well, as a good amount of water was in there, in which increased the production level from 12 tons to 
16 tons during during that season.

After this experience and the success identified in increasing the productivity level. Tawfeeq had his 
dream coming true in cultivating cucumbers. Thanks to the project, which provided water suitable 
for cultivating cucumbers, as the productivity during two months was two tons. Mohammed, his son 
is predicting that productivity will increase from seven to ten tons. Tawfeeq says: I am so happy to 
see my dream coming true with the help of PARC’s team efforts. After the success of this experience, 
I am looking forward to cultivate melon for diversification and to improve the income generated for 
the family. Eng. Amani Al-Zaytona, project team member, said that Tawfeeq has diversified the crops 
cultivated, as this enhanced his resilience on his land and increased his profits from his agricultural 
work.
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Tawfeeq Abu Etewy, when the dream comes true

Tawfeeq Abu Etewy (48 years old), own a land of two dunums in a rural area at Gaza Striplocated at the 
middle of the govrrnorate.  This piece of land include a greenhouse constructed over one donume while 
the other donum include an open planted area. Tawfeeq married and have a family of nine members. 
He works as a farmer with the help of his son Mohammed, as he relies on him almost completely in the 
agricultural activities to ensure providing an income source for his family. 

Tawfeeq, an example of a hard-working farmer that has the will to keep moving forward. He faced so 
many challenges with the salinity of water that limits planting economically viable crops. . He used to 
cultivate tomato for many years considering that it can handle the salinity. In 2014, he went through a 
new experience to cultivate cucumbers, and thought of putting sugar in the irrigation water.
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fruit. Farmers whom are members on this group also provide the coordinator with pictures identifying 
the grapes status and diseases occured. In which results in providing immediate guidance and response, 
and reducing the potential losses. In addition to having conversations with the coordinator sharing 
experiences and learned leasons. 

This group is on Facebook, and considered the largest Palestinian group specialized in grapes, as it 
includes 700 members that are specialized in cultivating and producing grapes. This page also includes 
other agricultural organizations to benefit from the experience of cultivating new types of grapes. 
Moreover, it gives new guidance tools that shall enhance the development vision in the agricultural 
sector to achieve the goal of enhancing the resilience of farmers and encourage them to invest in 
cultivating new types of grapes.
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Using Social Media in Agricultural Extension

Organizations including, NGO or a private sector requiers the time and efforts to organize a workshop or 
conference. This requires planning, preparing training material and taking into account the surrounding 
circumstances, followed with tension 
and anxiety for any emergency that 
could happen. When organizing an 
agricultural guidance workshop, the 
organizer must take into consideration 
farmers private conditions. However, 
to overcome all these difficulties, it 
is necessary to think about a creative 
approach to achieve the desired goal 
and to facilitate providing the guidance 
for these farmers in an appropriate 
time with less effort.

The idea started through “Fair 
Development for the Agricultural Production and the Market System in the Occupied Palestinian 
Territory- Sida” project funded by the SwedisI International Development Cooperation Agency. This was 
identified through establishing a group of seedless grapes farmers (specifically in the Jordan Valley) on 
the social media networks, in which was the first type was introduced to farmers by PARC, studying  it 
and encouraging the investment in cultivating it among the Palestinian lands.

This group of seedless grapes farmers was established in cooperation between PARC’s coordinators 
“including the media officer”, and Oxfam. It includes farmers that cultivate all kinds of grapes from 
different governorates, that diversified the knowledge and experiences shared. Moreover, facilitated 
the communication between the project’s coordinator Hasaneen Abu Baker with all farmers, providing 
them with the necessary instructions about the production different levels such as: pruning, spraying 
organic materials, producing and marketing grapes leaves and the production and marketing of grapes 
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Increase productivity level and improve the quality 
“Grapes shading”
Hanan Hassouneh 4 years ago, started cultivating her own land in Al-Sheikh 
Ajlein area, in the south of Gaza Strip with hanged grapes putting hopes in 
increasing her family’s income that included seven members. Hanan worked 
side by side with her husband within all the agricultural procedures from 
fertilizing, irrigation, taking care of the crop and pest control to be unique 
and differ from many near farms in quanities produced and the good quality 
gained.

Despite the great success that Hanan has achieved, her desired dream was 
not acomplished, due to the climate change from high and low temperatures 
and birds eating the grapes affected the production negatively in which 
was decreased in 2017 by 24% comparing to the year before. When PARC 
was aware of this experience, it applied an intervention in partnership with 
Hanan to cover the grapes, to observe “grapes shading” and the impact on 
productivity and quality, aiming to limit the effect of climate change and birds 
on the product. 

PARC worked with Hanan’s family through “Enhance access for Palestinian 
small producers and strengthen them within the high-valued fruit value chain” 
project. This project was developed under one of PARC’sstrategic goal, this 
project implemented in partnership with Oxfam and funded by the Australian 
Ministry of Forgein Affairs. 

After carrying out the observation by PARC’s guidance team, the results showed 
that grapes leaves’ quantities have been increased with the average of 60 kg 
in May and June 2019 compared to the year before, 20% as the minimum. 
Also it showed an improvement on the quality in which reflected positively on 
increasing the marketing value for this product, as the kg price was increased 
from 5 ILS to 8 ILS increasing the family’s income and improving their living 
conditions.

Due to the  identified success, Hanan is planning to make the covering period 
last for a longer duration in 2020 (from 2-4 months), starting from May until 
August. This aims at increasing the grapes leaves production period and to 
formulate an additional source of income for her family.
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Al-Reef Company for Investment and Agricultural Marketing

limited company, owned by PARC and the Arab Agronomist Association 
“AAA”, and was established in 1993 in an attempt to provide promotional, 
marketing, and manufacturing services for Palestinian agricultural products 
aiming to improve its quality. The company export its products to many 
organizations in Europe, USA, Canada, Japan, New Zealand, UAE, in addition 
to the Palestinian local market.

Al Reef Company adopted the principle of fair trade in collaboration with 
PARC and World Fair Trade Organization “WFTO”. Accordingly, it aims to 
organize the efforts of agricultural cooperatives for farmers (females and 
males), to improve their social and economic situation through developing 
their production capacity and improve their products quality. The overall 
objective is that farmers will obtain fair prices for their products that will 
ensure them a decent life.

The company’s total sales from the beginning of 2012 until 2019 were 
(359,825,47) ILS; 91% as export sales and 9% as local market sales. While 
the company’s sales during that period were estimated 1143 tons from 
different products the company works with including oil, dates, maftoul, 
almonds, thyme and other products. As the export sales for 2019 were 
5539856 ILS, 90.8% of the company’s total sales. Whereas the local market 
sales were 561613 ILS, with the rate of 9.2%. The company’s oil sales 
according to the type were 65% then after it comes the dates with 15%.
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Loans during 2019

 Percentege Total value of
loans granted

               Total
 beneficiaries

 Number of
     returned

 borrowers

 Number
       of new
borrowers

 Number
 of loans
granted

Location

%592,666,104415154261415Northern  West-Bank

%21965,60015935124159Middle West-Bank

%13575,20083305383Southern West-Bank

%7293,47230102023Gaza Strip

%1004,500,376687229458680Total



Annual Report 2019 53

Al-Reef Company for small-finance services
Company Profile: Al-Reef Company for small-finance services is a private, 
non-profit Palestinian Company that was established in 2007 and registered on 
2/07/2007 with the Ministry of National Economy under the No. 563143734 and 
started providing agricultural loans at the beginning of 2008. The company’s work 
is concentrated in the Palestinian rural areas, in providing different financial, 
specialized, and sustainable services for small projects and for poor groups that 
have limited income sources from farmers (males & females), as the company 
adopts cash and in-kind loaning programs. 

Vision: Forming and establishing a rural cooperative/ developmental bank in 
Palestine, to enhance rural residents’ indulgence (farmers and peasants) with 
special emphasize on the poor within the small finance services provided. In 
addition to strengthening their roles towards sustainable and equitable rural and 
agricultural development.

Mission: provide different, sustainable, fair and high quality financial and 
developmental services, in which will be accessible to all poor and low-income 
rural people in partnership with cooperatives and individuals in the Palestinian 
rural areas relying on an efficient hard-working team.

Goal: Contribute to achieve sustainable and fair development in the Palestinian 
rural areas, in addition to support and strengthen the economic bases, preserving 
and developing the agricultural work enhancing its role in food security and 
sovereignty.

Al-Reef company granted around 63 million$ during 12 years from (1/01/2008 
until the end of 2019) and more than 11 thousand were considered beneficiaries. 
Agricultural projects were 53% from the total granted loans. As in 2019, loans 
granted decreased by 54% compared to the year before. 

Active loans, by the end of that year were 3652 loans with the total value of 
13533415$.
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Owned Institutions &
Partnerships
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Women positions Distribution:

  Women positions Distribution 

Position title  Male  Female Total

General services 6 3 9

Accountant 3 2 5

Head of Department, /Division, / Unit 7 1 8

General Director 1 0 1

Project Manager/ Program/ Coordinator 22 12 34

Administrative Assistant 0 5 5

Field Supervisor 22 9 31

Branch coordinator 7 1 8

Other jobs 5 3 8

 73 36 109

Age range of PARC’s employees:

 Age Group Range Number

30-20 24

40-30 33

50-40 22

60-50 27

70-60 3

Total 109
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PARC paid especial attention to its offices, branches and centers, where need assessment for the 
logistics and furniture conducted to maintain and protect PARC assists. Also, a rehabilitation for PARC 
computer, websites communication means were rehabilitated to improve the communication process 
between PARC branched and the outside world. A culmination of all efforts that have been and still being 
made to put the accumulated experience working on the electronic systems for human resources, the 
financial system, email and the server.

Staff qualifications:
 Qualification

  Elementary certificate 4
 Secondary 10
 Diploma 8
Bachelor 68
 Master 17
Higher Diploma 1
PH. D 1

 Total 109
Agricultural specialties 28

 

Geographical employees distribution Geographical employees distribution

Head quater office Head quater office
North officeRamallah office

Ramallah officesalfit office
Hebron office

Hebron officeBethlehem office

Azzun office
Tulkarem office

Nablus office
Jericho office
Jordan valley office
Al-zababdeh office
Gaza office

Gaza officeJerusalem

Jerusalem office
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PARC Internal environment during 2019

In order to secure a specialized functional team capable of implementing the strategic plan, out of 
PARC believes to continue diligent work to reach advanced levels in development, and since the human 
resource is the most vital source, PARC has given especial importance to the development of human 
resource within the institution through the ongoing development electronic system related to staff,  
Where more than one part of the portal has been activated regarding recruitment procedures, in 
addition to developing a set of important reports for measuring the basic outputs of the system.

As for PARC staff  during 2019, the number of employees reached 109, 33% of them are females, 
as the organization made strenuous efforts to achieve gender balance despite some obstacles in the 
recruitment process due to intense competition for qualified employees, and a lack of The number of 
qualified agricultural engineers at the functional level.

Number of employees 109

Female
Male

Male/West Bank Male/Gaza
Female/West Bank Female/Gaza

Number of employees 109
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Targeted location
Number of locations 

 Governorate  No. of locations  Targeted locations

 Jerusalem 7 Beit Duqo, Bido, Qatana, Beit ijza, Beit Inan, Beit Swrek, and Abu Dees.

 Hebron 8 Dura, Sikka, Halhoul, Soreef, Al-Raiyaheh, Al-kom, Yatta,and Um Iresh.

 Bethlehem 4 Battir, Nahalen, Al-khadir, and Al-Alwalja.

Jericho 4 Al-Nasareh, Frush Beit Dajan, Al-jiftlik, and Al-Auja.

 Ramallah 6 Shuqba, Beirzait, Al-Moghaier, Deir Ghasaneh, Bani Zaid, and Ain irek.

Nablus 6 Al-Nasareh, Rojeb, Jamaen, Al-sawieh, Asera Al-Shamaleh, and Salem.

Tulkarem 8 Deir Al-Ghoson, Kofor Al-Labad, , Shwekeh, Ateel, Bal’a, Irtah, Anabta, 
and Shofeh. 

 Qalqiliya 3  Imatem, Jayous, and kofor Theleth

Jenin 13
Anin, Qabatyah, Al-Zababdeh, Arabeh,Jaba’ , Nazlet Al-Shekh, Al-Meghai-
yer Al-Jadedh, Aqaba, Seleh Al-Hartheh, Faqoua, Maythalon, and Al-Jal-
ameh.  

Tubas 2 Bardala, Atouf, 

Salfit 8 Bruqen, Deir Balout, Kafer Al-Deek, Deir istiya, Qarwet Bani Hasan, Haris, 
Masha, and Al zawyeh. 

 Northern of Gaza 5 Beit Lahia, Izbt Abd Rabo, Beit Hanoun, Bedouin village “Um Al-Naser”, 
and Jabaliya.  

 Gaza 9 Al-Shaikh Ajlen, East of Gaza, East of Al-Shaja’ia, East of Al-Zaiton, Juher 
Al-Deek, Al-zaiton, Tal Al-Hawa, Wadi Gaza, and Al-Moghraqa.

 Mid- Governorate
of Gaza 7 Al-zawedh, Al-Masdar, Deir Al-Balah, Al-Nserat, Al-Breej, Wadi Salaqa, 

and Al-Maghazi.

Khanyones 14
Mawasi khanyones, Al-Fkhari, Al-Manara, Al-Sater Al-Gharbi, khuzaa, 
Absan Alkber, Abasan Al-Saghera, Mawasi Al-Qarara, Bani suhaiyla, 
Al-Qarara, Al-Zana, Qaa Al-Qreen, Qeran A-Najar, and Khanyones.  

Rafah 12
Al-Shwkeh, Hai Al-Naser, Arabiya, Sofa, Mawasi Rafah, Tal Al-Sultan, 
Meraj, Kherbet Al-Adas, Masbah, Eastern Rafah, Al-Hashash, and Hai Al-
salam.

Total 116
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Hold six focus group with beneficiaries to measure beneficiary’s satisfaction about the project 
interventions.     

Implementation of two baseline and end-line study reports for implemented projects.

Implement two internal evaluations for number of divisions and project in Gaza PARC office.  

Implementing 15 monitoring visit, and issuing 10 monitoring reports, about projects implementation  
to ensure the efficiency of implementation on ground and documentation of activities carried out 
in terms of achievements, or Identifying gaps and risks that the implementation process passes 
through, lessons learned and gaps, and list of corrective actions required to work on to reduce the 
gaps.

Evaluating performance of 12 employees to ensure that required tasks are completed efficiently 
and effectively according to the contracts.

Receiving 2 volunteers within different projects.  

Preparing an annual logistic plan, project-based expenditure plan, and developing the use of training 
halls in PARC.

Design and print 4000 copies of DRR plans.
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Conduction survey study for social media platforms, where 600 questionnaires were filled in Gaza 
strip, and analyzing these data to complete the study.   

Writing 10 articles in a scientific manner with an average of 1500 words per article and at least 10 
documented sources.  

Producing two documentaries about the project’s achievements in developing value chain of grapes, 
guava and olives.

Publish two press reports for International women day on PARC Facebook page and other websites, 
also a report about frost wave.  

Publish 20 news on PARC Facebook page and other websites.

Preparing an address book for the media organizations in Gaza.

Design and printing for awareness brochure about Anti-drug as apart of community initiative.   

Preparing, designing a factsheet on the educational situation in Juhr Al-Deek area.

Preparing a report on the Agriculture sector losses as a result of the storm that struck Gaza Strip 
on 12/12/2019.

Media report holding the title” PARC is about to finish implementing the project greening the 
Palestinian economy” and producing Palestinian compost that reduces relying on the imported 
compost.    

Participating in a radio session with People’s Voice radio station about the agricultural sector.

Installing surveillance cameras for PARC Building in Gaza to increase security and safety in the 
place.

Designing and broadcast a radio spot for a month that is broadcast 4 times a day about “Her success” 
project and announcing the start of registration for the pioneering grants provided by the project.

Printing 200 copies of factsheet of Success Project, its components and objectives.
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Receiving a mission from the Christian Aid to evaluate Gaza appeal with the media team.  

Developing a concept note for a project with the partnership of Spanish cooperation and the EU 
about “value chain”, then organizing am meeting with partners to discus the project interventions, 
also organizing field visit with the consultant to the industrial zone/ Juice factory, and Hkanyounes 
cooperative. 

Arranging a constructive meeting with the Regional Director and the program manager for economic 
justice in OXFAM for putting the institution in light of changes that Oxfam is going through, as well 
as discussing funding opportunities for year 2020.

Organizing a meeting with the Christian Aid in Gaza for placing the organization about the situation 
between the two organizations. 

Organizing opening ceremony for model farms project with the participation of GIZ, then having two 
business meeting involving agricultural cooperatives to talk about the project activities.  

Representing PARC in workshop with OXFAM “quality review for the lifesaving program”.

Attending two workshops to launch the call of proposals to the NDC and the European Union EIDHR.

Third Result: applied policies and procedures which meet the principles of good 
governance and best practices that support performance efficiency and effectiveness.

Within the framework of this result, PARC implemented the following interventions

Exchanging experiences on how to obtain the group’s permanence within the local community, 
and encouraging participation and coordination between the various protection committees or 
enhancing their legitimacy

Implementing “We are with campaign” to enhance voluntary works value, citizenship and teamwork

Implementing media campaign about “uses of treated wastewater in agriculture” through 
(Broadcast two Radio spots, recording documentary video, creating Facebook page under the name 
of “Alternative water” printing 3000 brochure, printing 1000 copies of manual   for re-using treated 
wastewater.      
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Fifth Program: Institutional Development 
PARC achieved the following: 

 First Result: qualified personnel committed to the organization, enabling environment 
that provides high level of satisfaction 

Within this result PARC worked to implement these 
interventions 

Hold three training courses in project managements, 
proposal writing and public relationships for PARC staff. 

Representing PARC in training course about “Bridging gender 
gaps” held by the UNESCO for 3days.   

Participation in training course about gender in Humanitarian 
works for three days, organized by UN WOMAN.

Attending workshop held by OXFAM regarding MEAL Duties.  

Twenty-three employee participated in PARC strategic planning.

Presenting 10 research papers in order to improve the knowledge and skills of PARC team.  

Second Result: High financial sustainability and efficiency in the management of 
resources:

Below this result, PARC implemented the following interventions:  

submitting 35 periodic and regular, technical and financial reports for projects, audited and certified.

The documentation cycle and disbursements are done efficiently and effectively, payments requests 
and donors transfers are accounted regularly, while working to reduce deficits in operating costs 
to the minimum.

Arranging exchange visit for Dicone delectation for exchange knowledge and experience. 
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Third Result: active and influential civil society organizations, unions and syndicate in 
lobbying, participation and decision-making

By this result, PARC achieved the following activities: 

Participation in a workshop regarding access restricted areas held by the Premeire Urgence 
International.

Participating in establishment meeting for the Palestinian Democratic Assembly. 

Participating as a member in the general secretariat for the urban Agriculture Forum election.

Participation in the general assembly meeting of PNGO.

Participation in workshop held by PNGO titled “International standards for the rights of associations 
formation”  

Participation in the agricultural sector meeting organized by PNGO, also attending 4 meetings about 
the agricultural sector strategy. 

Participation in a training course regarding voluntary works in the Non-governmental organizations.    

Participation in a workshop titled “Civil society institutions and United Nations contractual 
committees  

Participation in training course about “the needs of non-governmental organizations in the field of 
human rights”.

Participation in a workshop to discuss factsheet about the fishing sector.

Participation in workshop about women participation in managerial and executive position” within 
study implemented by PNGO.

Participation in workshop about children rights convention, held by the united nations coordinator 
office.
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Second Result: a prominent and pioneering role of PARC and agricultural development 
and in the mobilization and effective influence

Within the framework of this result PARC worked on implementing diverse activities that contributed to 
highlighting the institution’s pioneering role in influencing and mobilizing all groups and stakeholders 
by the following interventions,  

Implementing olive harvesting campaign “we are with you” in 35 locations in West Bank and Gaza 
Strip, where more than 1500 volunteers participated in this campaign, of which Palestinian from 
inside the green line and international volunteers, this campaign focus on the northern governorates 
since it’s the most vulnerable to human rights violations.

Implementing an environmental campaign with the participation of 20 volunteers, in Al Zababdeh 
training center, to strengthen the culture of voluntary works.

Nominating PARC as a focal point for gender specialist in the food security cluster for the second 
year in row, also participation on developing gender standards within the humanitarian response 
plan.

Participating in 5 food security sector meetings on the national investment plan and the humanitarian 
response plan meeting.

Reception a group of donors from 22 country who came to Gaza strip through the United Nations 
office for the coordination of Humanitarian Affairs.

Representing PARC in the annual opening workshop for the Humanitarian Programs plan.

Meeting private invitation sent to PARC in Gaza from Miladinov advisor, to talk about the challenges 
facing children and women in Gaza strip.  

Being member of the evaluation committee for the projects submitted to the HPF, as gender and 
age evaluator. 

Representing PARC through the Participation in the meeting for the protection, shelter and WASH 
clusters.
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In the frame of fourth strategic Goal (Mobilization and 
Advocacy) 

PARC achieved the following, 

First Result: strengthened culture and values of citizenship and accountability that

target groups become aware of their rights, ways and means of social accountability and implemented 
number of social accountability initiatives Within this result PARC worked to achieve the following 
activities 

Broadcast awareness episode about 
Human rights, gender equality and 
conflicts resolution.

Publications of awareness leaflets 
about human rights, gender equality and 
conflicts resolutions.

build the capacities of 25 volunteers in 
the field of organizational work.  

Implementing olive harvesting campaign 
“we are with you” in 35 locations in West 
Bank and Gaza Strip, where more than 
1500 volunteers participated in this 
campaign,  of which Palestinian from 
inside the green line and international 
volunteers, this campaign focus on the 
northern governorates since it’s the most 
vulnerable to human rights violations.

Implementing olive planting trees in Jenin governorate ( Nazlet Al-Shikh ) which is located besides 
the Aparthaid wall, with the participation of volunteers from France.
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Third result: The ability of societies to respond to emergencies and adapt to the 
phenomenon of climate change and mitigate its effects has been enhanced

Within the framework of this result, PARC worked to implement a variety of activities, through the 
implementation of the following interventions:

Provided 16 training hours about basic skills in defending rights, such as negotiation, building 
networks and alliances, and techniques, especially towards duty-holders, from which 15 individuals 
benefited, including 8 women.

Held a training workshop on disaster risk reduction, firefighting, security and basic life support.

Distributed supplies consisting of (gloves, ladders, safety helmet, shoes and rope) to 17 members 
of the Masha Protection Committee.

Documented and published violations of international humanitarian law and international human 
rights law

Held training course for 15 participants targetd people with special needs (8 of them are women)  
through providing them with deeper knowledge in IHL.

Created an accountability mechanism to submitclaims by the target population, through having  
complaint box fixed at the municipality’s cooperative halls, where the people can easily access 
these boxes. These complaint to be reviewed through a professional committee, who provides a 
written reply per each complainer. 

Implemented 6 participatory workshops for integrating DRR approach, gender, disability and child 
protection

Design, printing and distribution of community protection plans ‘DRR

Held two training courses in Disaster Risk Reduction, basic life support and fire fighting for the CPC 
members (25 member), for four days. 

Documentation and dissemination by CPC of cases of violations of IHL / DIDH.

Held training in best agricultural techniques and organic farming, efficient management of water 
resources and irrigation practices for 15 farmers.

Held four workshops about DRR tool by community participation. 

Capacity building of 51 Community protection committee (CPC) in the field of preparing DRR plans 
for their communities. 

Update Agriculture Development Association (PARC) emergency plan and link it to the communities 
DRR Plans
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Within the framework of the humanitarian campaigns, 8,407 food parcels were distributed at a rate 
of 4000 fresh food parcels and 4,407 long shelf life food parcels, benefiting 807 marginalized and 
affected families living in restricted access areas with the aim of contributing to their food security 
and food diversity.

Organized 35 central workshops to identify risks and priorities that must be included in disaster risk 
reduction and community response plans, and to identify members of the Protection Committees.

Held 24 training workshops to form 4 community protection committees in 4 locations. 133 
participants, including 54 women, participated in the training workshops. The workshops focused 
on setting priorities, emergency plans and community plans, legality of the committees, the right to 
form community protection committees, and to contribute to the development of an internal system 
and an identity for each committee.

Established the Community Protection Committee (CPC), whose responsibility is to document 
and publish human rights violations through social networks and the media,  to work to enhance 
awareness of these rights, and to create a public opinion that defends them.

Within the framework of building the capacities of target groups for emergency management, 9 
training sessions were held for community protection committees on emergency plans for their 
communities, as well as in the field of resource mobilization, fundraising, evacuations and safe 
transportation during emergency situations. 64 participants from the protection committees, of 
whom 24 were women.

 
Second result: the availability of basic infrastructure and services in rural and targeted 
areas, which strengthens the bond of people with their land and work

Within the framework of this result, PARC worked on implementing a variety of activities that contributed 
to developing the infrastructure of the targeted areas through implementing the following intervention:

Implemented a community initiative through the Protection Committee and in cooperation with the 
Gaza municipality according to the priorities of the community plans “Our garden is more beautiful” 
to beautify the Shijaiya Park and paint the park fence, add concrete chairs, and plant forest trees 
and decorative trees.
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In the framework of the third strategic goal “reslience”
 PARC achieved the following results;

First Result: resilience for rural and vulnerable communities was enhanced

Within the framework of this result, PARC worked to implement a variety of activities that contributed 
to alleviating the Palestinians’ economic suffering and enhancing their resilience through the 
implementation of the following interventions:

Implemented 4 community initiatives in 
community institutions and schools to 
protect students and children in Hebron, 
as well as assisting farmers in accessing 
water in the Jordan Valley, and facilitated 
olive farmers’ access to their lands in 
Bal’a. It benefited 600 people, including 
200 women. 

Implemented 3 community initiatives in 
Gaza through protection committees and 
according to the priorities of community 
plans, the “Hand in Hand” initiative, which 
provided chairs, tables and a shed, and 
the initiative “Let us protect our children” 
in coordination with the Ministry of 
Education, which is the installation of 
protective coverings from the sun in 
7 schools, the initiative “Your Health Counts” in coordination with the Ministry of Health, which 
consisted of installing a solar energy unit for a health clinic.

Implemented 6 community initiatives in community institutions and schools to protect students and 
children (rehabilitating a school playground and installing protective umbrellas), and facilitated 
farmers access to their lands and to water resources.
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Result five: increase women’s participation in Agricultural development

Within the framework of this result, PARC worked to implement a range of diverse activities that 
contributed to increasing the participation of Palestinian women in the agricultural sector, by 
implementing the following:

Developed work framework in 4 women’s associations by implementing several activities, such 
as; laboratory analysis of food processing samples, development of the products’ logos, training 
on packaging method, printing advertising materials and opening marketing points, conducted a 
reference survey for new projects, and an exhibition for marketing food products, 60 women were 
benefited from these activities. 

Implemented 6 exchange visits targeted 70 women with the aim of exchanging experiences and 
knowledge, especially in the field of food processing, to encourage teamwork and cooperation. 

Organized awareness-raising lectures targeted women’s groups on the production of compost by 
separating waste at home, which benefited 90 women. 

A package of activities and training was provided in 20 women’s clubs to enhance the role of women 
and build their capacities, 200 women benefited from them.

Contributed to improving the economic situation of women working in the agricultural sector by 
opening 3 projects concerned with women with different models (individual project / women’s unit 
within a women club / cooperative) and the total beneficiaries reached 20 women.
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Fourth result: an environment that fosters innovation and entrepreneurship that 
encompasses SMEs

Within the framework of this result, PARC worked to implement a range of diverse activities that 
contributed to shedding light on the concept of entrepreneurship and spreading awareness about 
agricultural entrepreneurship and innovation, where the following interventions were implemented:

Conducted 20 workshops on various 
agricultural topics and project 
announcements. 1,022 farmers benefited 
from them, including 655 women.

Held two training workshops for a number 
of farmers on agricultural topics, from 
which 38 farmers, including 18 women, 
benefited from them.

Two heads of women associations 
exchanged knowledge and expertise.

Provided 13 financial grants to community 
institutions to serve 13 beneficiaries, 
including 7 women.

An entrepreneurship camp was held in both the West Bank and the Gaza Strip, in which 100 female 
entreprenuers presetned their ideas (6in the West Bank and 40 in the Gaza Strip), and in 6 women 
CBOs presented their ideas as well. Afterwards the best 33 entrepreneual prjects were selected, 
benfiting 90 girls and 3 cooperative societies, which are the Balaa Cooperative Society, the Savings 
and Credit Association in the West Bank and the Zina Cooperative Society in the Gaza Strip.

In the context of incubating agricultural projects for young female pioneers, personal interviews 
were carried out for 85 girls (19-29 years), field visits were carried out for 40 projects, 11 cooperative 
societies applied for the grant, 19 individual projects were involved, and 3 cooperative projects 
were implemented in the three days boot camp.

Build the capacities of 3 production units for a total of 20 women in terms of developing plans and 
feasibility studies, determining priorities for interventions, achieving requirements for proper food 
production, and mechanisms for obtaining the necessary licenses.
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Third result: Improving access to local and international markets 

Within the framework of this result, PARC worked on implementing a set of activities to improve 
market access, which contributed to the marketing of 627 tons of produce. Thus, improving the work 
environment for 41 workers and serving 400 beneficiaries, including 90 women, and these activities 
were the following;

Organized a promotional and marketing exhibition for agricultural and rural products with the 
participation of 20 farmers, including 12 women.

Participated in two local fairs and one in Valencia, Spain, with the aim of promoting and marketing 
the Palestinian product, networking with consumers and merchants, and networking with the 
Spanish market.

Organized 6 participatory workshops directed at 4 main actors: women, farmers, youth, and people 
with special needs.

Facilitated the marketing of 626 tons of vegetables in the markets of the Gaza Strip and the West 
Bank for the benefit of 255 farmers, of whom 53 are farmers. The sorting and packing station 
contributed to the marketing of approximately 52% of the total quantity in the West Bank markets, 
which was reflected in the improvement of the value of agricultural products by 5- 7%.

Established 10 packing and distribution points to serve 60 farmers, including 5 women farmers, in 
order to work to open new communication and marketing channels for farmers, as one ton of the 
cultivated produce was marketed for the benefit of women clubs.

Developed the sorting and packing station for guava crops by installing a 5-kilowatt solar energy 
system, in addition to an electronic scale to improve the work conditions by providing the energy 
needed to operate lighting and equipment, and facilitate packing procedures through for 15 workers, 
including 5 women.

Facilitated the provision of a new marketing opportunity for the guava crop through a business 
partnership contract between the filling station and the fruit milling station to exploit the surplus 
of guava, by rehabilitating the milling unit to absorb the additional quantities of the guava crop in 
its refrigerators by installing iron holders to ensure easy filling and unloading of the unit for 26 
workers, Among them are 15 women.



Annual Report 201934

Second result: increased investment in the agricultural sector and enhanced integration 
between the agricultural sector and other sectors of the economy

Within the framework of this result, PARC worked to implement a group of various facilitating activities 
and create temporary employment opportunities in the agricultural sector, which contributed to 
serving 714 dunums and serving 13306 beneficiaries, including 197 women, and these activities were 
the following;

Equipped a complete food processing unit to improve the economic situation and quality of life, 
benefiting 80 individuals (40 males and 40 females). 

A complete training and education room was 
installed, and a room for food processing was 
repaired, benefiting 80 individuals (40 males and 
40 females). 

Provided temporary job opportunities; thus 
employing 581 skilled and unskilled workers, with 
a total of 11,349 working days, as they worked 
in fencing, extending irrigation and agricultural 
networks, building retaining walls, rehabilitating 
agricultural roads, constructing stone dams, 
extending irrigation networks, agriculture and 
harvesting, pruning operations, in addition to 
improving the experimental station and laboratories 
in the Ministry of Agriculture.

Held 3 workshops to include specific curricula on 
gender, disaster reduction plans and other matters of importance to farmers

Facilitated a partnership contract to install a 3 km long conveyor line complementary to the 
main conveyor line previously implemented by PARC, with the aim of expanding the irrigated and 
cultivated lands to reach 100 dunums of grapes and 30 dunums of other crops in Al Fokhary area 
for the benefit of 180 farmers.

Implemented a campaign of pruning grapes for an area of   84 dunums, from which 18 farmers from 
east Rafah benefited. The project’s contributed to 50% of the costs of workers ’wages and there also 
was a community contribution of 50% by the beneficiaries. 

Established and maintained a maintenance unit for olive  presses to serve 30 olive presses to 
contribute to improve the maintenance service of the presses, and improve the quality and quantity 
of the produced oil.
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Within the framework of the second strategic objective (Social 
and Economic Empowerment)

PARC achieved the following results;

First result: the targeted beneficiaries are better organized

Within the framework of this result, PARC worked on implementing a group of various facilitating 
activities and prepared many studies in the agricultural sector that contributed to serving en, and they 
were the following;

Conducted 17 different studies in the agricultural sector to help women clubs and cooperatives 
understand the agricultural market, its needs, marketing methods and work plans. 385 farmers 
benefited from them, including 315 women.

Formed 3 committees from the local community to follow up on projects.

Established an accountability mechanism for submitting requests and complaints by the target 
beneficiaries to work on solving any problems faced in the projects.

Prepared a study to develop the professional training program: “Be  Professional”.

Gave 4 grants to provide 4 associations with agricultural production inputs which benefited 325 
farmers, of whom 255 are women.

Held 4 training courses targeting women’s associations on decent work, workers ’rights and 
cooperative work principles, benefiting 325 farmers, of whom 255 were women.
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Conducted an applied research at PARC’s Observations Station through Al-Azhar University on the 
use of zebar material that results from olive pressing as an organic fertilizer. The experiment was 
carried out on two cultivation cycles and on different varieties of vegetables.

The introduction of tools and equipment to improve the working environment of the olive press 
sector, as it was equipped with a grinding head, a forklift, and a glass screen.

The introduction of modern technologies that contribute to improving the soil and facilitate the 
utilization of phosphorous and potassium elements. They were applied on 200 dunums planted with 
olives, and 30 farmers benefited from them.

Build an economic model as a transformative industry on the agricultural product through the use 
of olive peat as an alternative energy and considering it an opportunity to preserve the environment 
and increase income opportunities, from which 5 female agronomists benefited from the production 
unit.

Build an economic model for the production of olive oil product in the name of the Olive Branch 
Cooperative Society that was established through PARC and obtaining the necessary license to 
produce oil according to Palestinian specifications and standards, through the establishment of a 
laboratory to examine the quality of the oil. 

Implemented 6 field schools on 15 dunums for 65 farmers on the safe control of olive diseases with 
the aim of raising farmers’ awareness and skill, in which 180 farmers participated.

The implementation of the Olive Exhibition, which is the first specialized exhibition, to display olive 
products and technology that have been introduced to this sector to enhance the access of small 
producers and link them to the markets. 1500 people participated in the exhibition over the two 
days period.

Distributed 13,500 food traps to control the olive fruit fly, of which 550 dunums have benefited from 
168 farmers, including 30 women.

Developed the capabilities of the grape nursery and agronomists through a training course on 
good agricultural practices to produce high quality grape seedlings using of plant nurseries. 20 
agricultural workers and agronomist participated in the training.

Implemented the solid and liquid waste recycling initiative to promote the concept of reuse as 
one of the principles of preserving the environment through school environmental clubs with the 
participation of 75 students.
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Operated a factory for the processing of grape products in Hebron, benefiting 2,300 farmers, 
including 300 women.

 Issued 5 agricultural extension guides on the following crops: olives, guava, grapes, avocados, 
and mangoes, and distributed them to farmers and agronomists to improve agricultural practices 
within the specified value chains. 

The Implementation of 20 workshops to build farmers’ capacities on environmentally friendly good 
agricultural practices and the importance of cooperative work, in which 300 farmers participated, 
including 10 women. 

Developed an extension program for olive growers in the Gaza Strip in full coordination with the 
Ministry of Agriculture, and through a specialized technical team to carry out 1,600 extension visits 
that contributed to raising the awareness of 2000 olive farmers, improving their practices and 
increasing their opportunity to reach the market.

Executed 503 extension visits to 341 farmers, including 8 women farmers, in areas related to the 
optimal use of water and agricultural practices; like the pruning of grapes, guava and olives.
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Fifth result: specialized technical guidance and the adoption of modern agricultural 
techniques

PARC implemented a group of various extension activities that contributed to serving 8,280 
beneficiaries, of which 1,297 were women. The most important achievements were the following:

Build and developed the capacities (interpersonal and technical) of 51 fresh graduated agronomists, 
14 of whom were women for a period of 8 months, so that they become more responsive to the 
needs of the labor market and facilitate their involvement in it.

Implementation of 47 multiple technical training courses, benefiting 755 people, 165 of whom 
were women. The beneficiaries were small producers, farmers, agronomists, and target groups 
from different agricultural value chains. The beneficiaries were trained on the following topics: 
marketing skills, cooperative work, account management, leadership, influence and strategic 
planning, integrated farm management and water resources management and mechanism 
for maintaining agricultural ponds, modern agricultural practices and the best techniques used 
to increase productivity and income, value chains for both cows and palms, use of olive slicing 
machines and integrating women into the market. 

Implemented 6 exchange visits in which 130 farmers, including 30 women, participated in. To 
exchange technical knowledge and agricultural experiences.

Organized 6 awareness lectures on solid waste management and the technique of converting it into 
new materials that can be utilized, in which 160 farmers, including 60 women, participated.

Organized a scientific conference on the olive sector and the olive leaf fly disease.

Established a summer enviromental camp with many activities, the most important of which is 
visiting the compost factory, that demonstrates how to reuse environmental waste and convert it 
into new materials, benefiting 120 students.

Planed and established a grapes’ packing house  in Nablus, from which 18 farmers benefited.

Established a packing house for grape products in Hebron, benefiting 2,300 farmers, of which 300 
were women.
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Held a workshop on environmental waste management, which establishes a clean, healthy and 
green environment for the benefit of 24 farmers.

Executed 15 training days for 3 environmental clubs, at a rate of 5 training days for each club, for 
which 75 female students benefited, with the aim of promoting the concept of good environmental 
practices.

Implemented the shading technology for seed and seedless grape farms on an area of   25 dunums 
to protect the crop from the harmful effects of climate change, in addition to the development of 
two viewing units in order by adopting the practice of shading grapes for the benefit of 25 farmers.

Encouraged the private sector to provide fruit fly traps in local markets for an area of   400 dunums 
planted with guava crops to serve 200 farmers with the aim of adopting safe and environmentally 
friendly control methods in combating agricultural pests, which improves productivity.
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Fourth result: readiness and capacity to adapt to the effects of climate change and 
environmental sanitation

Within the framework of this result, Agricultural Development Association implemented a range of 
various activities that contributed to serving 425 dunums, owned by 3302 families, 375 of which are 
headed by women. The most important achievements were the following:

Conducting of 50 school lectures to raise awareness in addition of formulation of environmental 
clubs in schools.

Developed and rehabilitated 7 school gardens to create a green and clean school environment for 
the benefit of more than 2,423 people.

Rehabilitation of 3 health and drinking facilities in 3 schools to provide a healthy school environment 
and clean water for students, benefiting 500 male students and 800 female students.

Developed and operated 3 public parks benefiting approximately 5,000 people. 

Rehabilitation of 3 public parks in the Palestinian countryside to accommodate a large number 
of residents. Thus, increasing the green space in them to promote the idea of   preserving the 
environment and promoting the concept of green economy.

Rehabilitated public and school parks in 656 working days, of which 60 workers benefited.

Providing farmers, schools and local communities with various seedlings and organizing a campaign 
to plant seedlings in all governorates, benefiting about 5,000 people.

Organized 10 educational school trips to an environmental and natural path to develop the spirit of 
social responsibility among students, benefiting 83 male and 343 female students.

Implemented 3 environmental summer camps as part of the extracurricular activities during the 
summer vacation, benefiting 92 male and 65 female students.

Established a solar energy system for the orphan house in Tulkarm governorate to reduce expenses 
and create a clean environment from which 70 children benefit, including 5 females.

Established 4 weather-resistant greenhouses, for the benefit of 40 farmers.
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Established a water desalination plant for agricultural irrigation with a production capacity of 7 
cups / hour, with the aim of reducing the salt levels of the water used in irrigation. 15 farmers have 
benefited from it, for the cultivation 45 dunums.

Implemented 11 observation units for treating irrigation water through the technique of breaking 
salt particles so that they are easily absorbed by plants, with the aim of improving the agricultural 
productivity of grape and guava crops on an area of   125 dunums, of which 11 farmers benefited.

Rehabilitation of a conveyor water line of a 2 km length, at a rate of 14 workers, as this pipeline 
serves 4,700 people.

Extended 5800 meters of sub-conveyor line networks to deliver treated wastewater for agricultural 
irrigation purposes to an area of   200 dunums and to serve 111 farmers, 13 or which are women 
farmers.

Provided 125 olive farmers with 100,000 meters for irrigation networks to reduce water losses and 
increase the opportunity for all trees to obtain the same amount of water by introducing modern 
irrigation technologies on an area of   250 dunums.
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Third result: efficient management of water resources for agriculture while continuing 
to preserve their growth and development

Within the framework of this result, PARC implemented various activities for the benefit of 1,069 
dunums, owned by 461 families, 20 of which are female-headed families. The most important 
achievements were the following:

Established a water harvesting well as part of improving the water capacity for 10 farmers.

Rehabilitation of 5 earthen ponds to improve water capacities in agriculture, benefiting 50 farmers.

Established a water purification plant in Anin to improve farmers’ water capabilities.

Established an agricultural water reservoir to develop water resources and to improve the 
sustainable management of the environment and water resources, serving approximately 4,700 
individuals.

Rehabilitated a Roman reservoir for 
agricultural use, as it will contribute 
to saving part of the water.

Established 66 ponds to collect 
rainwater from the roofs of 
greenhouses with a total 9900 
water cups were collected for the 
benefit of 99 farmers, including 7 
women farmers, which contributes to 
providing a sustainable, high-quality 
source of fresh water by increasing 
the storage area and reducing the 
consumption of the aquifer water, 
thus contributing to an increase in 
productivity, income and diversity of 
crops grown.
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Implementing a promotional campaign for the application of safe practices in controlling fruit flies 
on an area of 60 dunums to encourage farmers to adopt correct and safe practices in control with 
50 % contribution to the cost of traps, from which 10 farmers benefited.

Participating with Jenin grape farmers in preparing the grape exhibition, and providing them with 
4000 cartons to be used in packaging according to the required specifications, from which 70 
farmers benefited, including 10 women.

In the framework of improving and diversifying the product for crops with feasibility and added 
value according to the market requirements, an olive slicing machine was purchased for a female 
group that was formed in Gaza called (Girl of the East) in which 10 females were able to use this 
machine and produce efficiently.
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certificates for thyme, olive oil, dates, almonds, wheat and vegetables, and a packing station for 
maftoul, dates and olive presses, which benefited 64 farmers, including one female farmer.

Establishing 10 vine-growing viewpoints to introduce new and advanced techniques in grape 
cultivation, from which 10 farmers have benefited, including one female farmer.

In the framework of improving and diversifying the product for crops with feasibility and added 
value according to the market requirements, an incubator for new varieties of olive seedlings 
(Picul - Skal) was established, 70 mothers seedlings were cultivated, and 500 olive cuttings were 
produced from the two varieties through the production of seedlings marked by the production of 
a nursery. Mothers.

Planting 250 seedlings in two field views on 4 dunums to serve two farmers on new varieties of 
olives, and conducting field and supervisory follow-up on seedlings planted in Al-Mushahdeh and 
exchange visits between farmers on it.

Applied research approved by the relevant authorities and the submission of 20 research papers 
on topics related to the olive sector. The results were shared with universities and related 
institutions.

Establishing an avocado pilot farm on 4 dunums for one farmer to improve safe production and 
encourage farmers to adopt new crops with high market value.

Cultivation of economically feasible vegetable seedlings on an area of 4 dunums (open field (white 
cabbage, red cabbage, lettuce, and two dunums of greenhouses (cucumbers and tomatoes) within 
PARC’s observance station.

Implementing a specialized counselling program, in coordination with the Ministry of Agriculture, 
for olive farmers with the aim of raising awareness and improving agricultural practices. 240 
counselling visits were carried out for the benefit of 3000 farmers.

Implementing a collective spraying and control campaign against the eye of peacocks’ disease on 
an area of 280 dunums of olive trees for the benefit of 30 farmers, including 3 female farmers.

Implementing field observation units in partnership with olive farmers with a total of 30 dunums 
of olives for 6 farmers to apply correct agricultural practices such as painting tree trunks by 
construction and tractors, implementing phosphate fertilization for trees, and using light traps.
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The second result: advanced agricultural production (plant and animal) that is able to 
compete and reach the local market

Within the framework of this result, Agricultural Relief has implemented a set of various activities 

that have contributed to the service of 734 dunums, owned by 3173 families, of which 56 are headed 

by women. The most important achievements to serve this result were the following:

Establishing 5 cooling rooms at a rate of 72 square meters per room, in order to preserve a better 

product of grapes, for the benefit of 5 families of 50 members, including 10 women.

The implementation of a specialized training in developing the market system for employees of 

higher departments in Agricultural Development Association, and in partnership with (Oxfam), 

targeting 24 employees, including 10 women

Supporting two pilot projects in partnership with PARC’s Accelerator, benefiting (4) individuals, 

including (3) females.

Implementing (8) campaigns to support the use of organic fertilizers as a green and safe product 

in agriculture, benefiting 800 farmers, half of them female.

Implementation of (3) field observations to educate farmers about the importance of using organic 

fertilizer in agriculture, which benefited 15 farmers, including 5 females.

Distributing 7500 liters of liquid and solid organic fertilizer (compost) to produce organic dates 

within the framework of supporting small-scale organic palm farmers in the Jordan Valley, 

benefiting 22 farmers.

Providing 100 farmers, including 30 women, with inputs for the production process, according to 

their needs.

Issuing a one-year organic farming license within the framework of building systems in organic 

farming for farmers and filling stations for crops, and covering the costs of issuing organic 
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Implementing two pruning campaigns as viewing units for guava and grape crops in the areas of 
Mawasi Khan Yunis, Rafah, and Sheikh Ajleen, which included 20 dunums of guava for 5 farmers, and 
84 dunums of grapes for the benefit of 18 farmers.

Implementing 4 olive tree spraying campaigns to treat the eye of the peacock disease, including 90 
dunums, from which 90 farmers benefited, including 10 women farmers.

Conducting agricultural research and experiments to combat plant pests and diseases by using 
biopesticides to control nematodes, and they included 15 dunums of guava in Khan Yunis and 5 
dunums of grapes in Rafah.

Planting of 17,582 fruitful seedlings to serve 272 families, 8 of which are headed by women.

Distributing of 4000 fruit seedlings to serve 90 families, 13 of which are headed by women.

Supplying of 19 waste sorters and composts to nine schools with the aim of separating waste and 
creating a clean school environment, and 10 homes for the benefit of ten families of 35 member, 
including 25 women.

Supplying 11 clean gas appliances to serve 11 homes, benefiting 55 individuals, 30 of whom are 
women.
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Qualifying two factories by establishing two compost production lines for an association and a private 
company to produce local organic fertilizer.

Correcting agricultural practices related to post-harvest transactions in olive presses by facilitating 
the supply of equipment for transporting and collecting olives for pressing (plastic boxes).

Providing 60 farmers, including (5) women, with agricultural production inputs to improve good 
agricultural practices (planting tools, Transfer Cart, Spray Pump) to serve 60 dunums, and providing 
15 of them with agricultural inputs for fertilization based on good agricultural practices.

Providing farmers with special inputs to implement two model views in Shweika and Shuqba 
(seedlings, irrigation networks, fences, natural fertilizers and grape plantations) according to their 
needs.

Improving and diversifying the product for crops 
with viability and added value according to the 
market needs, as it was facilitated the supply of 80 
seedlings of mothers grapes (11) non-seed grape 
varieties, and planted them in the grape unit in the 
specialized nursery so that the seedlings of grapes 
of the same varieties would be produced during the 
next two years.

Conduct two research studies in Mawasi Rafah with 
the aim of conducting an in-depth needs assessment 
of the area, as well as studying the social, economic 
and environmental situation to form baseline 
information for the area and measure the impact of 
the project accordingly.

Organizing two olive harvest campaigns, in which 
929 volunteers, including 262 women, participated 
in the aim of correcting agricultural practices related 
to olive harvesting and post-harvest practices. 95 
farmers, owning 414 dunums, were provided with 
equipment, ladders, floor mats, plastic boxes, and 
plastic combs.
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First Strategic Objective: (Natural Resources Program)
Within the first objective, Agricultural Development Association has achieved 

the following results:

The first result: an increase in the agricultural area in terms of area, productivity & 
accessibility

Within the framework of this result, Agricultural Development Association worked to implement a 
range of various activities, which contributed to the support of 2,996 dunums, owned by 1,730 families, 
of which 88 were headed by women. The most important achievements to serve this result were the 
following:

Reclamation of 1,100 dunums of agriculture by providing their owners with metal fences, irrigation 
networks, trees, agricultural seedlings and organic fertilizer, from which 381 farmers have benefited, 
including 39 female farmers.

Installing metal fences for 194 dunums to protect the lands irrigated with treated wastewater for 112 
farmers, including 13 women farmers.

Supplying 50,000 linear meters of internal irrigation networks and their accessories dedicated and 
in compliance with the specifications for the reuse of treated wastewater, to irrigate 200 dunums for 
the benefit of 110 farmers, including 13 female farmers.

Distribution of agricultural inputs to 90 farmers, including (10) women farmers, to serve 90 dunums, 
by supplying 90,000 linear meters of irrigation networks (450 networks of 200 meters each).

Distribution of agricultural tools: (scissors, saws, ladders, fertilizers, insect traps) for the benefit of 
(90) farmers.

Rehabilitation of 12 dunums of greenhouses for the benefit of 12 farmers by providing them with 
nylon and wood needed for the proper reconstruction of the greenhouse.

Rehabilitation of 17 km of agricultural roads serving 1,250 dunums of agricultural land for the benefit 
of 721 families.
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Executive summary:
This part of the report covers the most important Agricultural Development 
Association achievements for the period between 1/1/2019 and 31/12/2019, 
with the aim of reaching an active and fortified Palestinian countryside with its 
agricultural sector, reinforced by sovereignty over its resources, by achieving 
the following strategic objectives and the programs included in it:

·	 First objective: to contribute to achieving sustainable management 
of natural resources towards achieving sovereignty and food security 
(Natural Resources Program) 

·	 The second objective: improving the standard of living “creating 
employment opportunities and reducing poverty.” (Social and Economic 
Empowerment Program)

·	 Third goal: enhancing resilience, emergency response, mitigation and 
adaptation to climate change. (Immunity program) 

·	 Fourth Objective: Enhance the role of Agricultural Relief in leadership 
mobilization and influence. (Mobilization and influence program) 

·	 Fifth Objective: Upgrading the institution’s performance, raising its 
efficiency, maximizing its outputs, and preserving its sustainability and 
excellence. (Institutional Development Program). 

The following is a review of the activities carried out by Agricultural Relief, 
and the results achieved during the year covered by this annual report:
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Achievements According to 
the Strategic Objectives

Two
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Targeting farmers and fishermen

During this year, the Israeli occupation forces continued to target Palestinian farmers and their 

agricultural lands on the eastern and northern borders of the Gaza Strip, by shooting from time to 

time towards them, with the aim of forcing farmers to leave their agricultural lands along the border 

strip, which is considered one of the most fertile lands there, and it is the main food basket for about 

two million Palestinian citizens. These forces also spray plantings with toxic chemical pesticides, using 

aircraft. These aggressive practices caused massive material damage to these crops. 

In the winter season of each year, the Israeli occupation authorities open rainwater well covers 

towards agricultural lands in the eastern Gaza Strip, and flood them, which leads to financial losses for 

Palestinian farmers. The Ministry of Agriculture in the sector estimates these losses at more than half 

a million dollars, and this amount is considered very high in comparison with farmers’ incomes and 

their limited financial capabilities. 

In the context of tightening the siege on Gaza Strip and pursuing its civilian population for their 

livelihood, the Israeli occupation forces, through their warships deployed in the territorial waters of the 

Strip, continued to pursue Palestinian fishermen at sea by shooting at their boats, confiscating some 

of them, arresting fishermen, and taking them away to inside Israel for investigation. These forces are 

also expanding and / or narrowing the permitted fishing grounds depending on the security situation, 

according to their estimates.
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Negative effects of the blockade

The blockade imposed by the Israeli occupation forces on the Gaza Strip has left its negative, destructive 

effects on various aspects of life there. The Israeli occupation authorities subject the entry of fuel 

into the Gaza Strip according to an agenda they set out only on their side. This policy has affected 

various aspects of life there, on top of that the inability of power plants to meet the needs of the civilian 

population in various aspects of life. Families in the Strip receive electricity between four and five 

hours per day throughout the year. The limited electricity supply has also affected the water supply, 

wastewater treatment, and hospital operation. These negative effects also impacted the agriculture 

sector directly through the prevention of exporting agricultural products and fish to Westbank. In 

addition to the prohibition of importing agricultural fertalizers, agricultural medicins to Gaza. 
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Gaza Strip 

The siege imposed on the Gaza Strip continues

 During the year 2019, the Israeli occupation authorities continued to impose their tight blockade on 
the sector for the thirteenth consecutive year, including the imposition of severe restrictions on the 
movement of commercial crossings, which negatively affected the agricultural sector in terms of 
hindering its development factors, and paralyzing the export of agricultural products to the West Bank. 
Western, or to the outside world. According to a press release about a report issued by the World 
Bank, and it was published on its official website on 4/17/2019, the occupation authorities impose 
restrictions on the entry of (62) goods into the Gaza Strip, claiming their dual use (i.e. for civilian and 
military purposes).

The World Bank report stated that the negative effects of restrictions on dual-use goods are most 
pronounced in the industrial, information and communication technology, and agriculture sectors. He 
pointed out that the agricultural sector contributes significantly to Palestinian food security, but the 
restrictions imposed on dual-use commodities have caused a decrease in the concentration of effective 
chemicals in fertilizers, which made them less effective, and led to a decrease in the productivity of 
land to half that of Jordan, and 43% than in Israel. The World Bank estimates that easing restrictions 
imposed on dual-use goods would add 11% to the size of the economy in the Gaza Strip by 2025, 
compared to the expected scenario if restrictions continue.
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of these checkpoints increases or decreases according to the security conditions on the ground, the 
standards of which are determined by these forces. The existance of these checkpoints increase the 
suffering of the Palestinian people and increase the cost of transporting agricultural products and 
inputs. This is directly reflected negativly on Agriculture and herdering sector. 

Unemployment and poverty rates

The number of unemployment during the year 2019, according to the Palestinian Central Bureau of 
Statistics, (343,800) people, of (215,100) people in the Gaza Strip, and (128,700) people in the West 
Bank, which indicates the continuation of the large disparity in the unemployment rate between the 
West Bank and Gaza Strip, where the rate was 45% in the Gaza Strip, compared to 15% in the West 
Bank.

In a related context, the Ministry of Social Development in Gaza announced that the rate of poverty and 
unemployment in the Strip reached nearly 75% in 2019. The ministry stated that 70% of the residents of 
the Gaza Strip are not food safe. Added that poverty indicators in Gaza “are the highest in the world, and 
that the efforts made by governmental, international and local institutions are predominantly relief in 
nature and only meet 50% of the basic needs of poor families.” According to the data of the Palestinian 
National Program for Social Protection, the number of families benefiting from the services of the 
program reached (70,645) families, of which (425,292) individuals represent 20% of the population of 
the Gaza Strip who fall under the extreme poverty line, according to the means of living examination 
formula (PMTF) used in the Ministry, noting that About (12000) families are registered on waiting lists.
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The Aparthaid Wall

During this year, the Israeli occupation authorities continued to work to reinforce the seperation wall 
and make it a border line between West Bank and Israel. The construction of the wall left many negative 
impacts on Palestinian human rights and increased the suffering of citizens in the areas on which it 
was built. With regard to the negative effects it causes to the agricultural sector in light of the difficult 
economic conditions that the Palestinians are suffering from, the Israeli occupation forces continued 
to prevent farmers from reaching their lands that are isolated behind the wall to harvest fruits, or to 
limit the hours of their crossing and exit from the gates, which counts (104) Gates. It also continued 
to prevent them from cultivating their land and taking care of it, in order to force them to leave it, in 
preparation for confiscating it.

Among the most dangerous negative impacts on the development of the agricultural sector and 
obstructing efforts to achieve the goal of achieving food security is the isolated area behind the wall 
over the two western subterranean basins, which have an estimated capacity of 507 million cubic 
meters annually. The eastern isolated area is located over the eastern basin, which has a drainage 
capacity estimated at (172) million cubic meters annually. The number of underground wells in the two 
regions is estimated at about (165) wells with a capacity of about (33) million cubic meters per year, and 
the number of springs is estimated at about (53) springs with a drainage capacity of about (22) million 
cubic meters annually.

Restrictions on movement

The fixed and moving military checkpoints established by the Israeli occupation forces between the 
governorates in the occupied West Bank are considered an obstacle to the movement of people and 
goods, and a direct reason for raising the costs of transportation, which leaves negative effects on the 
economic and social rights of the Palestinian people, in addition to other rights. The number of fixed 
checkpoints built on the West Bank land reached (77), including (59) internal barriers erected at the 
main intersections between West Bank cities and governorates, and (18) checkpoints in the H2 area in 
Hebron city. In addition, (39) checkpoints are established along the Green Line, and they are considered 
border crossings between the West Bank and Israel. Thus, the total number of fixed checkpoints is 
(103). In addition, the occupation forces set up dozens of moving checkpoints every week. The number 
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House demolision and civilians’ properties 

The Israeli occupation authorities escalated during this year the policy of demolishing homes and 
civilian property in the occupied West Bank, and East Jerusalem, 425 houses were demolichied in 
area C and east jersualem under the claim that they did not get permit of which 169 houses in East 
Jerusalem and its suberbs, 42 were forced to demolish their house on their own expense. 256 other 
houses and shelters were demolished in the several locations in West Bank. Furthermore, Beit seliem 
for human rights centre announced that the Israeli occupation forces demolished 246 facility for 
none residential purposes used as agricultural and herdering purposes or used as water wells for 
agriculture. 96 of which were in east Jerusalem and 150 in West Bank. This demolision resulted in 
displacing 677 palestinian civilian half of which are children. 

Area C represents more than 60 percent of the West Bank. As (OCHA) confirmed that the majority of 
Area C has been allocated for the benefit of Israeli settlements or for Israeli ocuupation forces at the 
expense of Palestinian communities. The report reviewed the implications of this absolute control on 
the lives of the Palestinian civilian population, and said that this impedes the development of adequate 
housing, infrastructure and livelihoods in Palestinian communities, and has major repercussions on all 
residents of the West Bank. Whenever orders are executed, they lead to displacement and disruption 
of livelihoods, entrenching poverty and increasing aid dependency. The humanitarian community has 
faced a range of difficulties in providing aid in Area C, including the demolition and confiscation of aid 
by the Israeli authorities.

The demolition crimes do not stop at residential homes and agricultural facilities, but also affect 
agricultural lands, roads, wells and water networks that are used for irrigation purposes, in addition 
the occupation authorities prevent Palestinians to repair existing wells or issuing permits to dig new 
ones. The absolute control of those forces over water in the West Bank left its negative effects on the 
Palestinian agricultural sector, and contributed to hindering the development of this sector, increasing 
its contributions to the Palestinian economy, and achieving food security for the Palestinian citizen.
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occupation forces uprooted about (10,703) olive trees during the year 2019, (2,746) trees were uprooted 
during the harvest season, and about (160) tons of harvest were stolen, thus increasing the number 
of olive trees that have been uprooted since 1976. To (800) thousand trees. The olive growing sector 
constitutes a major source of income for tens of thousands of Palestinian families. 

Ethnic cleansing as a political practice 

In order to achieve its objectives of controlling the areas classified as (c), according to the Oslo 
Agreement the occupation authorities practice a policy of ethnic cleansing in those areas, and use a set 
of pretexts to implement it, including: 

The declaration of natural reserves, Military training areas, expanding the boundaries of existing 
settlements and camps. Bedouin communities, especially the south of Hebron governorate, east of 
Jerusalem governorate, and the Jordan Valley areas, are the most targeted in this policy.

The occupation authorities are also destroying the lives of the Palestinian residents in those areas by 
destroying their shelters and their stocyards, claiming that they were built without obtaining permits 
from the (Civil Administration). And their collective deportation from one region to another, claiming to 
conduct military exercises, or declaring large areas of agricultural lands and pastoral areas as closed 
military zones, and deporting citizens whose residential addresses in the area are not confirmed.

The most prominent headline in this regard during the year 2019 was targeting of Palestinian Bedouin 
communities on the eastern slopes of occupied Jerusalem at Khan al-Ahmar and Jabal al-Basha in 
order to establish the settlement project (E1), which aims to seize 12 thousand dunums extending from 
the lands of East Jerusalem to the Dead Sea. Knowing that the number of bedouin communities located 
at the east of Occupied Jerusalem is (23), in which (5) thousands reside.
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West bank 

Settlement crimes

During this year, the Prime Minister of the Israeli occupation government, Benjamin Netanyahu, 
announced his intention to impose Israeli sovereignty over the Palestinian Jordan Valley and northern 
Dead Sea areas and his sovereignty over settelments. The National Office for Land Defense and 
Settlement Resistance of the Palestine Liberation Organization (PLO) issued a report in this regard, for 
the overall targeted area for annexation, it is estimated to be 22.3% of the area of the West Bank. Over 
which 30 settlements were built, in addition to 23 new ones that are inhabitated with 12,778 israeli 
settlers, this is according to the Israeli centre of statistics2017 stating that 18 settlements that will be 
annexed illegally. As for the Palestinians in the lands that will be annexed or besieged in Area (A), and (B) 
planned to remain under the control of the Palestinian Authority, including  (15) communities inhabited 
by (44,175) Palestinians, as well as (48) communities of  livestock, including (8775) Palestinians, 
according to the Palestinian Central Statistics, and extending over an area of (250,000) dunums of 
Palestinian land. 

Furthermore, many of the international legal organizations indicates that settlement building pace 
increased at a 70% rate in 2018. To add to that the UN report declared that 10,000 units of settlements 
were approved or submitted to iniatate the establishment of these settlements. And based on the data 
of the Israeli (Peace Now) movement; (132) settlements will be established on the lands of the West 
Bank, and (212) settlement outposts are inhabited by more than (428) thousand settlers, in addition to 
(13) settlements, and (13) settlement outposts inside the neighborhoods of East Jerusalem, inhabited 
by (215) thousand settlers. Thus, the number of settlements and outposts reaches (370) settlements 
and outposts, and the number of settlers is (643) thousand settlers, according to the estimates of the 
Peace Now movement. Also as stated by (ARIJ) the confiscation of more than (18) thousand dunams for 
settlement purpose.

In a relevant contect the Israeli occupation forces continued to commit crimes of leveling Palestinian 
agricultural lands and uprooting trees. Human rights organizations’ information indicates that the 
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Introductions
 In light of the inability of international communities to hold the Israeli occupation 
authorities accountable for their grave violations of international human rights 
law for their crimes committed in the occupied Palestinian territories, which 
took place in light of the unprecedented and unlimited support for the occupation 
authorities by the American administration. The American support gave the 
green light for israelies to escalate its violation of the rules of international 
law, and the UN Security Council resolutions related to the Arab / Palestinian-
Israeli conflict. This absolute support has given the occupation authorities more 
immunity to commit further violations. 

A moment of hope glimpsed before the eyes of the Palestinian people to held the 
Israeli occupation accountable for it’s violations, appeared when Fatou Bensoda 
the Prosecutor of the International Criminal Court announced that:’’There is a 
reasonable basis to initiate an investigation in the Palestinian case as there are 
war crimes that have been or are being committed in the West Bank, including 
East Jerusalem, and the Gaza Strip. ” This announcement came a month after 
the US Secretary of State, Mike Pompeo, announced, That the establishment of 
settlements for Israeli civilians in the West Bank is not in and of itself contrary 
to international law! This part of the report reviews the most prominent review 
of these violations and their impact on the economic and social rights of the 
Palestinian people under occupation.

The Occupied Palestinian Territories witnessed during this year more serious 
violations and war crimes committed by the Israeli occupation forces, which 
directly affected the political, civil, economic, social and cultural rights of the 
Palestinian people, and foremost among those rights is their right to self-
determination and the establishment of their state within the limits established 
by international community. This part of the report reviews the most prominent 
of these violations and their impact on the economic and social rights of the 
Palestinian people under occupation.
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Human Rights violations and 
its impact on socioeconomic 
rights

First
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Netanyahu  that in the event that his party wins the Israeli elections scheduled 
for the second of March 2020, his intention to annex the Palestinian Jordan 
Valley and the northern Dead Sea, which means first eliminating the  possibility 
of establishing a Palestinian state. Independent, but rather dispossessed of 
the most important agricultural and pastoral areas in the occupied Palestinian 
territories. These developments impose new and serious challenges on 
Palestinian relief institutions and their partners, especially those operating in 
Area C, which means that, not only impeding Palestinian work in those areas 
and depriving Palestinian farmers of benefiting from their services, but rather 
targeting them directly in order to paralyze their work completely. 

The challenges that Palestinian civil institutions faced during this year did 
not stop with annexation, but rather went beyond them to affect one of the 
components of their continuity in carrying out their mission and steadfastness. 
These institutions have faced many restrictions related to the restrections of 
international doners, and those imposed by many donors. In order to achieve 
its goals, and to face the challenges that may hinder its full implementation, 
PARC looks forward to receive support from its international partners, and to 
stop placing requirements that contradict with international humanitarian law 
and international human rights law on Palestinian civil society organizations, 
in order to enable them to perform their duties towards the most vulnerable. 
It also calls on the concerned bodies in the Palestinian National Authority to 
facilitate the work of Palestinian civil institutions that affirm their commitment 
to Palestinian law, in a manner that does not contradict international human 
rights law.

Since it’s establishment until the present day PARC has worked with all its staff 
and volunteers, in harsh conditions, and was able to give a helping hand to the 
target groups in its work, we are certain that it is able to continue its path and 
implement its strategic plan for the years (2020-2024) despite all the difficulties 
and challenges these years may endure.

In the end, Boards of directors truly appreciates the work of PARC staff and 
volunteers. It also values the complementarity of work between its executive 
management. Last, the board affims its continuity in providing all the needed 
support to PARC to be able to reach its developmental goals to serve the 
Palestinian people. 
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Boards of director’s message

Standing on 37 years of solid experience PARC is getting ready to start 2020 
with high level of efficiency. PARC witnessed and learned a lot of its past 
experiences which constituted a learning curve in the institution history. Years 
of accumulated knowledge and experience were used to expand PARC’s work 
over wider geographical locations and services. PARC maintained working on 
voluntarism as a core social and national value during the institutionalization 
and capacity building of the organization, leading to the stage of developing 
work strategies capable of reading reality and anticipating future horizons, 
based on the accumulation of expertise and accurate knowledge of the 
needs of the agricultural sector In the country, and the challenges it faces, 
by workers and volunteers, and in consultation with the target groups in the 
formulation of their programs and projects

The philosophy of PARC stands on enhancing resilience and steadfastness 
of Palestinian farmers in their lands, protect them from confiscation, work 
to limit settlement intrusion, develop production tools, and make qualitative 
changes in the structure of the agricultural sector until the goal of achieving 
food security is achieved. To achieve this goal, it is important to work on 
developing this sector to increase the percentage of its contributions to the 
national economy, by providing farmers with the most modern techniques 
of development so that they have new experiences that make them more 
competitive and resilient together. It also works to enhance their role in 
drawing up policies and defining the priorities that respond to their need.

PARC work and effort are concentrated in the areas classified as (c) according 
to the Oslo agreement signed between the Palestine Liberation Organization 
and the occupation government in 1993, which are the areas most targeted 
by the Israeli occupation authorities for confiscation, settlement building 
and annexation. During this year, enormous challenges emerged before the 
Palestinian people in general, and before the Palestinian development and 
relief institutions, their supporters and partners in particular. One of the most 
prominent of these challenges was what US Secretary of State Mike Pompeo 
announced, that his country no longer considers the Israeli settlements in the 
West Bank “contrary to international law,” which means that the occupation 
authorities are freed in an unprecedented way in these areas. This statement 
was followed by the announcment from the Israeli Prime Minister, Benjamin 
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Board members 

Position MemberNo.

ChairmanHussam Abu Fares1

Vice chairman Mohammad Naqqa2
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Vice Treasurer HateM Al-shanti4

Secretary GeneralAbd Alrazaq Salameh5

MemberLutfi Abu Hashesh6
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Amera Abu Shosha 3

Maha Masri 4
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Vision

PARC is a pioneer national developmental organization with a 
regional trend committed to rural and agricultural development, 
social justice and national liberation.

Mission 

We are a national developmental organization that strives to 
develop the agricultural sector, strengthen the resilience of 
farmers, reach out to the poor and marginalized groups and 
their CBO’s, mobilize and develop the capabilities of rural people 
to enable them to control their resources, through the work of a 
distinguished professional teams and a loyal volunteers. This has 
been accomplished through creative programs and transparent 
management and through technical practices to contribute to the 
establishment of a free and democratic Palestinian society with 
the values of social justice

Development Goal

To have a strong Palestinian rural areas empowerd by its 
agriculture sector and backboned with suvernighty.  
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West Bank – Sho’fat – Jerusalem 
PO BOX 25128 Sho’fat Jerusalem   

 Gaza
PO Box 225

Email:parc-arc-gaza@pal-arc.org         Email:parc-gaza@parc.ps

www.pal-arc.org                     www.parc.ps 

Email:parc@pal-arc.org        Email:parc@parc.ps

Branch fax Phone

HQ-Ramallah O22963850 O22963840

HQ-Gaza O82805039 O82805040

Ramallah office O22952650 O22952650

Jerusalem office O25831898 O25833818

Jericho office O22327298 O22327296

Salfit office O92515220 O92515220

 Al-Zababdi Training
 Centre O42510461 O42510461

Nablus office O92380912 O92380912

Tulkarm office O92675944 O92675944

 Azzon office O92900874 O92900874

Hebron office O22290288 O22294585

Bethlehm office O22750388 O22770812

who are we
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