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الضفة الغربية شعفاط – القدس
�س.ب.25128 -�شعفاط - القد�س 
Email: parc @pal-arc.org

Email: parc @parc.ps

 www.Pal-arc.org

www.parc.ps

 
غزة 

�س.ب.225 غزة 
 Email: parc-gaza@pal-arc.org

 Email: parc-gaza@parc.ps

 الفرع تلفون فاك�س
022963850 022963840  املقر الرئي�شي / رام اهلل
082805039 082805040  املقر الرئي�شي / غزة
022952650 022952650 مكتب رام اهلل
025831898 025833818  مكتب القد�س
022327298 022327296  مكتب اريحا
092515220 092515220  مكتب �شلفيت
042520461 042510461  مكتب الزبابدة
092380912 092380912  مكتب نابل�س
092675944 092675944  مكتب طولكرم
092900874 092900874 مكتب عزون
022290288 022294585  مكتب اخلليل
022750388 022770812  مكتب بيت حلم

من نحن 
الرؤية:

ملتزمة  التوجه  اإقليمية  الهوية  وطنية  ريادية  موؤ�ش�شة 
والعدالة  الوطني،  التحرر  والزراعة،  الريف  بق�شايا 

الجتماعية.

الرسالة:

نحن موؤ�ش�شة وطنية تنموية تعمل لتنمية القطاع الزراعي 
وتعزيز �شمود املزارعني والو�شول اإىل الفئات الفقرية 
وملهم�شة واأطرها، وح�شد وتطوير طاقات �شكان الريف 
لتمكينهم من ال�شيطرة على م�شادرهم ، وذلك من خالل 
طاقم متميز ومتطوعني منتمني ملجتمعهم يف اإطار برامج 
اإدارية وفنية ع�رصية و�شفافة لبناء  ريادية وممار�شات 
العدالة  قيم  ت�شوده  ودميقراطي  فل�شطيني حر  جمتمع 

الجتماعية.

الهدف التنموي :

بقطاعه  حم�شن  قوي  فل�شطيني  ريف  اإىل  الو�شول 
الزراعي ومعزز بال�شيادة.

http://www.parc.ps
mailto:parc-gaza@pal-arc.org
mailto:parc-gaza@parc.ps
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السادة أعضاء  مجلس اإلدارة

املنطقة املن�صب الإ�صم
غزة رئي�س املجل�س نا�رص اأبو العطا

رام اهلل نائب الرئي�س ح�شام اأبو فار�س
رام اهلل اأمني ال�شندوق حممد بريغيث

غزة نائب اأمني ال�شندوق با�شل اأبو دقة
نابل�س اأمني ال�رص �شميح حم�شن

غزة/جباليا ع�شو منال ال�شمايل
بيت جال ع�شو خليل قنقر

غزة ع�شو   نا�رص الفار
القد�س ع�شو �شالح زهران

غزة/خانيون�س ع�شو حممد الناقة
بيت حلم ع�شو لطفي اأبو ح�شي�س
طولكرم ع�شو غ�شان غامن
�شلفيت ع�شو �شحى غنيم

السادة أعضاء لجنة الرقابة

املنطقة املن�صب ال�صم
نابل�س ع�شو اللجنة اأحالم اخل�شري

طوبا�س ع�شو اللجنة اأحمد �شوافطة
�شلفيت ع�شو اللجنة �شاهر �رص�شور

ال�شجاعية ع�شو اللجنة عياد البطنيجي
بيت لهيا ع�شو اللجنة حممود اأبو عجينة

قائمة المحتويات

رسالة مجلس اإلدارة

اإلدارة  مجلس  عالجها  التي  القضايا  ألهم  ملخص 
خالل العام 2014

الفصل األول: لمحة عامة عن الوضع الفلسطيني 
على مدار العام 2014

1,1 الوضع السياسي

2.1 الوضع اإلقتصادي 

3.1 األوضاع اإلجتماعية

4.1 الوضع الزراعي

4.1.1 اإلنتهاكات اإلسرائيلية

4.1.2 المؤشرات اإلقتصادية للقطاع الزراعي

4.1.3 تشخيص االنتهاكات التي يتعرض لها المستفيدون 
من خدمات اإلغاثة فيما له عالقة بنطاق خدماتها

5.1 المؤسسات غير الحكومية

الفصل الثاني: التوجهات لعام 2015

الفصل الثالث: اإلنجازات
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الفصل الرابع: المواقع المستهدفة والفئات 
المستفيدة

1.4 المواقع المستهدفة

2.4 المستفيدون المستهدفون

2.4.1  الخدمات الفردية

2.4.2 الخدمات الجماعية

اإلغاثة  عن  المنبثقة  الشركات  مع  العالقات   2.4.3
الزراعية

- 2.4.3.1 الشركات المنبثقة عن برامج اإلغاثة الزراعية

- 2.4.3.1.2  شركة ريف للتمويل للعام 2014

الفصل الخامس: المـالحق

اإلغاثة  حققتها  التي  الجارية  بالمشاريع  قائمة 
الزراعية في العام 2014

قصص نجاح

حملة أغيثوا غزة

رسالة مجلس اإلدارة
على  الأ�شواأ  كان  العام 2014  فاإن  موؤ�ش�شيًا ووطنيًا،  الفاعلني  ب�شهادة جميع 
اجلغرايف،  والتواجد  القطاعي  العمل  م�شارات  خمتلف  يف  الفل�شطيني  ال�شعب 
حيث �شهدنا مع بداية الربع الأول من العام 2014 توقف املفاو�شات ال�شيا�شية 
والإعالن عن ف�شل امل�شار التفاو�شي القائم على رعاية اأحادية من طرف الوليات 
املتحدة، يف املقابل وردًا على امتناع اجلانب الفل�شطيني عن موا�شلة املفاو�شات  
كثفت اإ�رصائيل من �شيا�شاتها بتو�شيع الإ�شتيطان ب�شكل غري ماألوف، وت�شديد 
والقد�س،  ال�شفة  يف  العتقال  وزيادة  الحتالل  مبناه�شة  املرتبطة  العقوبات 
التفاو�شى  الف�شل  على  للتغلب  م�شعى  ويف  املالية.  امل�شتحقات  حتويل  وتاأخري 
العام  من  الثاين  الربع  و�شهد  امل�شاحلة  اإجناز  على  الداخلي  احلراك  ان�شب 
اإجناز اتفاق ال�شاطئ الذي عول عليه ال�شعب كثريًا للخروج من نفق الإنق�شام 
ال�شاطئ  اتفاقية  عن  ينتج  ومل  ال�شيا�شي،  امل�شار  يف  اإخرتاق  لأحداث  متهيدًا 
تبعات  من  خال�شا  فيها  البع�س  ارتاأى  التي  الوطنية  الوحدة  حكومة  �شوى 
الإنق�شام، ال اأنها مل جتد فر�شتها نتيجة احل�شار الذي فر�شته اإ�رصائيل عليها 
اإختفاء جنودها. ولتتوج  اأعقاب  باإغالق اخلليل يف  بتقييد حركتها مرورًا  بدءًا 
اإ�رصائيل ممار�شاتها  بعدوان  ظامل اطاح بقطاع غزة وعَمق اجلرح الفل�شطيني 
واأظهر عورات احلكومة وبخا�شة يف معاجلة ما رتبته احلرب من نتائج. ولعل 
الإنق�شام من مظاهر،  نتج عن  ما  وتاأخر احلكومة يف معاجلة  الأعمار  تاخر  يف 
جعل من هذا العام عامًا ماأ�شاويًا  بكل ما للكلمة من معنى. كما ومل يخل العام 
اأ�رصار  من  احلقته  ومبا  املختلفة  بتجلياتها  املناخية  التغيريات  تاأثريات  من 
الوطن،  جناحي  يف  املزارعني  ماأ�شاة  عمق  ما  الزراعي،  القطاع  على  وبخا�شة 
يف  الزراعي  القطاع  اإ�شهام  انخفا�س  يف  ت�شبب  الذي  الأمر  م�شكالتهم،  وفاقم 
الناجت الإجمايل املحلي. يف اجلانب الآخر عانى العامل العربي من اأزمات طاحنة 
عززت من الإنق�شامات الطائفية وع�شفت باإجنازاته القت�شادية  وهددت وما 
تزال وحدة ترابه، الأمر الذي عك�س نف�شه على ق�شيتنا، وعزز ذرائع ا�رصائيل 
يعي�س  امل�شهد   من  الثالثة  الزاوية  ويف  والوطنية.  ال�شيا�شية  حلقوقنا   للتنكر 
العامل اأزمات اقت�شادية ومالية طاحنة اثرت ب�شكل كبري على جهوده يف احالل 
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عقد جمل�س اإدارة املوؤ�ص�صة خالل العام 2014 �صبع جل�صات رئي�صة اإ�صافة اإىل 
عدٍد من اجلل�صات امل�صغرة، حيث تركز الإهتمام  فيها حول الق�صايا الآتية: 

جدول . 1 واإقرار  مراجعة  من  الإنتهاء  ال�شاأن  هذا  يف  مت  العمل:  و�شيا�شات  اأدلة 
ال�شالحيات واأدلة ال�شيا�شات الإدارية واملالية وامل�شرتيات.

العالقة مع الفئات امل�شتهدفة: امل�شاركة يف عديد من اجلولت امليدانية والور�شات . 2
واملوؤمترات التي نفذتها الإغاثة اأو دعيت اليها.

العالقة مع اجلهات املانحة: متت امل�شاركة يف اأكرث من لقاء مع اجلهات التمويلية . 3
ملناق�شة اآفاق التعاون واآلية تعزيزها وتطويرها.

من . 4 عدد  ومرافقة  ا�شتقبال  الإطار  هذا  يف  الفل�شطيني: مت  ال�شعب  مع  الت�شامن 
الوفود اإىل امليدان، وتقدمي �رصح مف�شل عن الو�شع امليداين وخدمات املوؤ�ش�شة.

الوفود . 5 اإ�شتقبال  يف  وامل�شاركة  غزة  اأغيثوا  حملة  اإطالق  غزة:  اأغيثوا  حملة 
واجلهات الداعمة للحملة من خمتلف املناطق الفل�شطينية.

املوؤ�ش�شات التابعة لالإغاثة الزراعية: مت اإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة �رصكة الريف . 6
لالإ�شتثمار والت�شويق الزراعي ومناق�شة تعديالت على م�شار �رصكة ريف للتمويل 

وحتويلها اإىل �رصكة ربحية ورفدها ب�شخ�شيات مهنية لتعزيز جمل�س اإدارتها. 

ملخص ألهم القضايا التي عالجها مجلس اإلدارة خالل العام 2014:

ال�شالم وامت�شا�س اآثار النعرات الإقليمية والهجرات املتنامية يف اأو�شاط 
بتجلياته  امل�شهد  هذا  اأن  فيه  ل�شك  ومما  الإقليمية.  النزاعات  �شحايا 
للنهو�س  املختلفة،  املوؤ�ش�شة  ومقاربات  خطط  يف  نف�شه  عك�س  املختلفة 
بواقعها داخليًا وال�شتجابة ل�شغوط اإفرازات الأزمات وامل�شاكل اأعاله. 
ومع ذلك فقد كان للعام 2014 و بوجه خا�س يف حياة املوؤ�ش�شة، ففيه 
على  والبناء  الهيكلة  اإعادة  مراحل  من  ءخرى  مرحلة  املوؤ�ش�شة  توجت 
طريق تعميق ا�شتدامة وا�شتقرار املوؤ�ش�شة، كما وان العام 2014 كان 
العام الول يف اخلطة ال�شرتاتيجية لالغاثة الزراعية، الأمر الذي تطلب 
املختلفة،  والربامج  وال�شيا�شات  اخلطط  يف  برتجمتها  اإهتمام  اإيالء 
حتٍد  اأكرب  ولرمبا  كان  التنمية  يف  احلقوقية  املقاربة  اإدماج  واأن  خا�شة 
املختلفة مبا فر�شه هذا  امل�شتويات  عليها يف  والقائمني  املوؤ�ش�شة  واجه 
التحدي من مراجعات يف خمتلف ممار�شات املوؤ�ش�شة لالقرتاب اأكرث من 
حقوق الفئات امل�شتهدفة بن�شاطات الإغاثة يف امليدان ويف مقدمتهم الن�شاء 
و�شغار املنتجني. وبخا�شة يف ظل الظروف ال�شعبة التي يعي�شها الوطن 
وحماولت الحتالل امل�شتمرة لتجريده من مقَومات �شموده وبخا�شة 
يف املناطق امل�شنفة )ج(. ويف ظل �شيا�شات حكومية �شعيفة يف مواجهة 
اآلة الحتالل وظروف الطبيعة القاهرة. كما وي�شتمر قلق املجل�س على 
تاأخر اإعادة الأعمار يف قطاع غزة وبخا�شة يف القطاع الزراعي مع خ�شية 
حقيقية اأن تنتج اإعادة الإعمار امل�شكالت نف�شها التي تعانيها القطاعات 
يف  الفل�شطينني  م�شاركة  وان  �شيما  ل  الزراعي،  القطاع  مقدمتها  ويف 
حتديد وت�شميم التدخالت يف غياب حكومة الوحدة الوطنية  كان باحلد 
الأدنى ا�شافة اإىل التكاليف العالية لإعادة الإعمار وفقًا لالآليات التي مت 
للخطة يف ادخال  ال�شنة الوىل  الإغاثة يف  اإقرارها وتبنيها. وقد جنحت 
املجال.  هذا  يف  �شيا�شتها  بتعزيز  �شمح  ب�شكل  خلطتها  جدد  ممولني 
الذي  الطريق  ا�شتكمال  يف   2015 العام  يف  املوؤ�ش�شة  ت�شتمر  و�شوف 
بداأته يف العام املا�شي، ومبا يعزز ا�شتدامة املوؤ�ش�شة كما ر�شمها جمل�س 
الإدارة، وبتعاون وثيق مع الإدارة التنفيذية وخمتلف املرجعيات. كما 
ال�رصيكة  املوؤ�ش�شات  مع  العالقات  منظومة  درا�شة  الإغاثة  و�شتعيد 
الإغاثة  اإىل حتالفات  اأخرى  موؤ�ش�شات  و�شم  ال�رصاكة  تعميق  اأجل  من 

الرباجمية وال�شيا�شاتية.
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التقارير املالية والإدارية: مت يف هذا ال�شدد اإقرار التقريرين املايل والإداري قبل . 7
التو�شية للهيئة العامة بامل�شادقة عليهما.

احلكم والإدارة:. 8
• الإداري 	 التقريرين  على  للم�شادقة  ال�شنوي  العامة  الهيئة  اجتماع  عقد 

واملايل وتقارير جمل�س الدارة.
• اإجراء انتخابات جمل�س اإدارة جديد وجلنة رقابة.	
• ال�شلوك 	 مدونة  على  بالإعتماد  للموؤ�ش�شة  الداخلي  النظام  مراجعة  اإعادة 

وذلك وفقا لقرار الهيئة العامة.
• متت مراجعة ع�شوية الهيئة العامة من اأجل حتديد الع�شوية الفاعلة.	

املتعلقة مبمتلكات . 9 الق�شايا  يف  ملمو�شًا  تقدمًا  املجل�س  املوؤ�ش�شة: حقق  ممتلكات 
من  عدد  وحل  كافة،  امل�شتويات  وعلى  العالقة  ذوي  الأطراف  مع  املوؤ�ش�شة 

الق�شايا العالقة واغلق ملفاتها مل�شلحة املوؤ�ش�شة.
نهاية . 10 العاملني حتى  غالبية  املجل�س دفع م�شتحقات  املوؤ�ش�شة: نظم  العاملني يف 

العام 2013.
املالية والبنوك: مت مناق�شة وتوقيع اتفاقية الت�شهيالت البنكية للموؤ�ش�شة للعام . 11

.2014
يف . 12 الأهلية  املوؤ�ش�شات  قبل  من  الأوىل  هي  مبادرة  يف  غزة:  قطاع  مع  التوا�شل 

اأعقاب العدوان على غزة، قام عدد من اأع�شاء املجل�س يف ال�شفة الغربية بزيارة 
اإىل قطاع غزة  ملدة اأربعة اأيام من اأجل الإطالع على الو�شع يف غزة ب�شكل عام 

والو�شع يف املوؤ�ش�شة ب�شكل خا�س.
من . 13 للعديد  واملراجعة  امليدانية  الزيارات  من  العديد  تنفيذ  مت  واملتابعة:  الرقابة 

العقود، وتوجيه الدعم والإ�شناد للدوائر التنفيذية.

الفصل األول: 

لمحة عامة عن الوضع الفلسطيني 

على مدار العام 2014
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زيادة يف معدلت الهدم والخالء ب�شكل عام وعلى وجه اخل�شو�س يف ال�شفوح ال�رصقية ومنطقة . 5
الأغوار، حيث اأ�شدر الإحتالل اأكرث من )851( اخطار بالهدم، اأخذت اخلليل احل�شة الأكرب يف 

الأوامر بواقع )328( اأمر، ونفذ الحتالل )488( عملية هدم منها )159( يف القد�س.

زيادة يف حجم اإعتداءات امل�شتوطنني وجي�س الحتالل وتنوع الإعتداءات وبخا�شة يف املناطق . 6
ال�شفة  يف  الإعتداءات  عدد  بلغ  حيث  الإلتفافية،  والطرق  امل�شتوطنات  من  والقريبة  الريفية 
اإعتداء على الأر�س الفل�شطينية،  الغربية والقد�س حوايل )887( اعتداء  �شجل منها )363( 
وكانت ح�شة امل�شتوطنني منها )260( اعتداءا واجلي�س )103( اإعتداء. وبلغ عدد املت�رصرين 

من هذه الإعتداءات )6028( حالة مقارنة مع )3881( حالة يف العام 2013. 

زيادة ملحوظة يف ظاهرة الإعتقال والإعتقال الإداري، حيث بلغ عدد حالت الإعتقال يف العام . 7
2014 )5824( حالة بزيادة بن�شبة 68% عن العام 2013.

بلغ عدد التدريبات الع�شكرية الإ�رصائيلية 31 تدريبا مت خاللها طرد وتهجري )1277( مواطنا . 8
يف مناطق الأغوار وذلك لفرتات متفاوته اأقلها يومني.

9 . )56( حوايل  من  القريبة  اأرا�شيهم  اإىل  الو�شول  فل�شطينيا  جتمعًا  �شكان)90(  ي�شتطيع  ل 
م�شتوطنة دون التن�شيق امل�شبق مع الإحتالل.

رغم توقيع اإعالن ال�شاطئ  فاإن امل�شاحلة ما زالت تراوح مكانها ومل ت�شهد الأمور على الأر�س . 10
اأية تطورات ملمو�شة.

عي�س . 11 ول�شبل  التحتية  للبنى  �شامل  دمار  من  خلفه  وما  غزة  قطاع  على  الإ�رصائيلي  العدوان 
املواطنني.

رغم ارتباط وقف العدوان بخطة لرفع احل�شار عن القطاع وفتح املعابر ودرا�شة امكانية اإن�شاء . 12
املطار وامليناء وهما جزء من اتفاقيات مرتبطة باتفاق اأو�شلو ال اأن احل�شار ما زال مفرو�شًا 
على قطاع غزة و اأ�شبح اأكرث تاثريًا وبخا�شة يف اأعقاب قيام احلكومة امل�رصية بتدمري الأنفاق 

كافة وغلق معرب رفح لأ�شباب اأمنية.

اإنعقاد املوؤمتر الدويل لإعادة الإعمار مل يقدم �شوى الإلتزامات املالية ومل يتم بلورة اآلية وا�شحة . 13
املفرو�س على  للح�شار  تنظيم  اإعادة  با�شتثناء ما عرف بخطة �شريي والتي اعتربت  لالإعمار 

قطاع غزة رغم قبولها من الأطراف الفل�شطينية املختلفة.

1.1 الوضع السياسي:

مل ي�سجل �لعام 2014 �إخرت�قا يف �مل�سار �ل�سيا�سي �لفل�سطيني، �سو�ء  كان ذلك ببعده �لد�خلي �أو 
بالبعد �لتفاو�سي وباإ�ستتثناء توقف وف�سل �مل�سار �لتفاو�سي من جهة و�لتو�سل جمددً� لتفاهمات 
كل  يف   2013 للعام  �متد�  كان   2014 �لعام  �إن  �لقول  ميكن  فاإنه  �لد�خلية،  �مل�ساحلة  �إنفاذ  ب�ساأن 

مايتعلق بالتطور�ت �ل�سيا�سية ولعل �أهم ما �ت�سم به �لعام هو �لآتي:
�جلانب . 1 مع  �ملتحدة  �لوليات  رعتها  �لتي  �ل�سيا�سية  �ملفاو�سات  وتوقف  ف�سل  عن  �لإعالن 

�لإ�رس�ئيلي.

مت  . 2 حيث  �ل�رسقية.  �لقد�س  يف  وحتديدً�  �لغربية  �ل�سفة  يف  �ل�ستيطاين  �لتو�سع  وترية  �إرتفاع 
ن�رس خطط مل�سادرة )13433( دومن، وحتويل )4000( دومن �إىل �أر��سي دولة،  بزيادة مبعدل 

6% عن �لعام 2013.

�سدرت خمططات �لتو�سع يف �لوحد�ت �لإ�ستيطانية بو�قع )16704( وحدة، منها )6029( يف . 3
�لقد�س و�لباقي يف �ل�سفة �لغربية. فيما يجري �سق ما يزيد على )70( طريقا لربط �مل�ستوطنات.

حولت �إ�رس�ئيل ثالثة مع�سكر�ت من �لإ�ستخد�م �لع�سكري �إىل �لإ�ستيطاين يف كل من »كريات . 4
�أربع« وعيلي زهاف وبيت �يل.
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مل تتغري �شيا�شة الحتالل فيما يتعلق مبنظومة احلواجز الع�شكرية املوؤقتة والدائمة  والتي . 14
الفل�شطينية يف ال�شفة الغربية والتي يزيد عددها عن 485 حاجز  اأو�شال الأرا�شي  تقطع 

دائم وموؤقت

�شجل نهاية العام 2014 ف�شال اخر للم�شعى الفل�شطيني ل�شت�شدار قرار ملزم من جمل�س . 15
الأمن  بدولة فل�شطني على حدود الرابع من حزيران والقد�س عا�شمة للدولة رغم ما تعر�شت 

له �شيغة القرار من انتقادات يف الأو�شاط الفل�شطينية.

على الرغم من اأهمية الإنتخابات الفل�شطينية الرئا�شية والت�رصيعية والتي مت الإتفاق عليها . 16
املجل�س  �شلل  ا�شتمرار  العملية مع  التاأخري واملماطلة لزمت هذه  اأن  ال  ال�شاطئ  اتفاق  يف 

الت�رصيعي املنتهية وليته الأمر الذي  يزيد من ت�شوهات النظام ال�شيا�شي يف فل�شطني.

اإىل . 17 الليكود والدعوة  التئالف ال�رصائيلي بزعامة  انفراط عقد  العام 2014  نهاية  �شهدت 
انتخابات مبكرة يف اآذار من  العام 2015.

 2.1 الوضع اإلقتصادي: 

 �شجل الناجت الإجمايل وفقًا لتقارير جهاز الإح�شاء املركزي الفل�شطيني تراجعًا بن�شبة )%2.5( . 1
مقارنة مع العام 2013، ما اأدى اإىل انخفا�س ن�شيب الفرد من الناجت املحلي بن�شبة )%5.4( 
اإ�شهامات القطاعات الرئي�شة يف الناجت الإجمايل ويف  اإىل تراجع  عن العام ال�شابق ويعود ذلك 
مقدمتها قطاع الزراعة  والإن�شاءات وال�شناعة واخلدمات وهذه الإح�شاءات مناق�شة متامًا 

حيث مل يتم التنبوؤ يف بداية العام باأن ي�شهد الناجت الإجمايل منوًا مبعدل %3.8.   

 �شجلت امل�شاركة يف القوى العاملة ثباتًا يف عدد العاملني  واملقدر بـ 865417 عاماًل ب�شمنهم . 2
من يعملون يف ا�رصائيل وداخل امل�شتوطنات والذين ي�شكلون حوايل 11.7% من القوى العاملة.

 ارتفعت ن�شبة البطالة  لت�شل اإىل )27 %( مقارنة مع )25.2%( ، بحيث و�شلت يف ال�شفة اإىل . 3
)17.7%( ويف قطاع غغزة )43.1%(،مع تركزها يف اأو�شاط  ال�شباب  واخلريجني اجلامعيني 

والذين تقل اعمارهم عن 24 �شنة بواقع %43.6.

العام . 4 العام 2014 »16.5« دولر مقارنة مع 16.8 يف  اليومي احلقيقي يف  الدخل   بلغ معدل 
.2013

5 . )%5.4( بواقع  الإجمايل  املحلي  الناجت  من  الفرد  ن�شيب  يف  انخفا�شا   2014 العام  �شجل   
وو�شل 1696 دولر مقارنة مع 1793دولر يف العام 2013 بخالف التنبوؤات يف بداية العام 

التي ا�شارت اإىل ارتفاع يف ن�شيب الفرد بواقع 08،% .

 زاد متو�شط غالء املعي�شة يف العام 2014 )1.73%( مقارنة مع العام 2013، وهذا بدوره ناجت . 6
عن ارتفاع اأ�شعار ال�شلع الأ�شا�شية ، ويف مقدمتها الفواكه واخل�رصوات الطازجة، اإ�شافة اإىل 
املحروقات والتي توؤثر على ذوي الدخل املحدود، حيث جاءت القد�س يف املقدمة تالها قطاع 

غزة فال�شفة الغربية.

الظروف . 7 اأح�شن  يف  وحتى  الإجمال  يف  فاإنها   2015 للعام  املعلنة  بال�شناريوهات  يتعلق  فيما 
يف  الفل�شطيني،  الإقت�شاد  اأداء  فاإن  الفل�شطيني،  الإقت�شاد  اأمام  العراقيل  زوال  وبافرتا�س 
املواطن منه ما زالت متوا�شعة، ولن  الإجمايل وح�شة  املحلي  الناجت  البطالة وزيادة  معاجلة 

ت�شهد تغريًا يذكر قيا�شًا بالعام 2014.
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4.1 الوضع الزراعي: 

4٫1٫1 الإنتهاكات ال�صرائيلية:

ي�شكل القطاع الزراعي خط ال�شتهداف الأول ل�شيا�شات الإحتالل القائمة على الإقتالع والتدمري 
من  مزيدًا   2014 العام  �شجل  حيث  املختلفة  املناطق  يف  واملنتجني  للمزارعني  الق�رصي  والتهجري 

الإعتداءات توزعت على النحو الآتي:

�شكل العدوان على غزة اأحد اأهم الإنتهاكات للقطاع الزراعي و تفاوتت تقديرات اخل�شائر يف . 1
القطاع الزراعي جراء العدوان  بني )250-450( مليون دولر اأمريكي  بني خ�شائر مبا�رصة 
تقريرًا  واأ�شدرت  املبا�رصة،  لالأ�رصار  �شامل  الزراعية مب�شح  الإغاثة  وقامت  مبا�رصة،  وغري 

خا�شًا بذلك.  

ما يزال اقتالع الأ�شجار وحرقها وتك�شريها اأو اإغراقها باملياه العادمة اأو الخطار باإقتالعها . 2
املجال الأكرب للخ�شائر يف القطاع الزراعي فيما ياتي هدم املن�شاآت الزراعية يف املرتبة الثانية 
وقد �شجل اقتالع اكرث من 22511 �شجرة مثمرة يف ال�شفة الغربية يف هذا العام و كانت ح�شيلة 

العدوان الإ�رصائيلي على غزة خ�شارة هذا العام.

3.1 األوضاع اإلجتماعية:

حدة  اأكرث  وب�شكل  الإجتماعية  املجالت  على  نف�شها  وال�شيا�شية  الإقت�شادية  التطورات  تعك�س 
اجلدار  من  القريبة  واملناطق  املهم�شة  واملناطق  الريف  يف  الفل�شطينية  الإجتماعية  التكوينات  يف 

وامل�شتوطنات وامل�شنفة ب�شمن املناطق املعزولة وتتجلى الق�شايا الإجتماعية يف الآتي:

ثبات يف ن�شبة الفقر يف فل�شطني املحتلة، حيث ت�شل اإىل )25.8%(، وتتوزع بني )17.8%( يف . 1
ال�شفة، و)39%( يف قطاع غزة، مع تركيزه على املخيمات الفل�شطينية فاملناطق احل�رصية.

بلغ عدد الق�شايا امل�شجلة لدى اأجهزة الأمن الفل�شطينية يف ال�شفة فقط )حيث مل تن�رص يف غزة . 2
تقارير عن اجلرمية لهذا للعام 2014 »25275« حالة بزيادة عن العام 2013 مبعدل 2% �شكلت 

اجلرائم الواقعة على الأ�شخا�س حوايل %47.

ب�رصف . 3 ي�شمى  ما  جرائم  تالها  الأوىل  املرتبة  العائلية  اخلالفات  عن  الناجتة  اجلرائم  احتلت 
العائلة ، حيث �شجل وقوع )38( جرمية قتل ذهب �شحيتها 40 مواطنا  مقارنة مع 31 حالة 

يف العام املا�شي.

بلغ عدد حالت ال�رصوع بالنتحار 398 حالة موزعة بني 142 ذكر و256 انثى فيما بلغ عدد . 4
الوفيات الناجتة عن النتحار 32 حالة مقارنة مع 19 حالة يف العام املا�شي 2013.

بلغ عدد حالت ال�رصقة حوايل 3265 حالة يف ال�شفة فيما مل تن�رص اأرقام عن قطاع غزة والذي . 5
ي�شهد تزايدًا نتيجة الأحوال التي مير بها املواطنون و بخا�شة يف اأعقاب احلرب على القطاع.

لوحظ ارتفاع يف م�شتوى العنف الأ�رصي و �شجلت اكرث من 3480حالة يف ال�شفة فيما مل تن�رص . 6
اح�شاءات عن عددها يف غزة. 

هناك تراجع كبري يف جمال اخلدمات ال�شحية والتعليمية متاثرة بنق�س املوازنات والإ�رصابات . 7
اجلزئية التي ت�شهدها القطاعات من حني لآخر. 
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املمار�شات الحتاللية والتي . 3 التدمري جراء خمتلف  تعر�س ما يزيد على 4452 دومنًا خلطر 
اأو حتى مكبات  اأو جراء حتويلها ملناطق تدريب  العادمة  باملياه  توزعت بني جتريف واغراق 

للنفايات. 

هدمت �شلطات الحتالل بهدم 64 بئرا زراعية و�شلمت اخطارات بهدم 32 بئرًا اأخرى، حيث . 4
تركزت اعمال الهدم يف الغوار واخلليل.

4٫1٫2 املوؤ�صرات القت�صادية للقطاع الزراعي:

العام . 1 مع  مقارنة   2014 العام  يف   )%8.10( اإىل  الت�شغيل  يف  الزراعة  اإ�شهامات  انخف�شت 
2013 اإىل )11.4%( عام 2013 وهذه املوؤ�رصات تعود اإىل نق�س ال�شتثمار يف القطاع وتدين 

خم�ش�شاته يف املوازنة العامة.

العدوان الخري . 2 ب�شبب  العام 2013 وذلك  العام 2014 عن  ال�شمكي يف  النتاج  تراجع حجم 
على قطاع غزة وتدمري معظم البنى التحتية واملراكب اخلا�شة بال�شيادين وا�شتمرار  تقلي�س 
امل�شافات امل�شموح بال�شيد فيها رغم تو�شيعها اإىل 6 اميال يف اعقاب العدوان حيث تقل�س عدد 
امل�شجلني كعاملني يف �شيد ال�شماك اإىل اإىل اقل من 3000 مزارع مقابل اكرث من 10000 يف 

العام 2000.

تراجعت اإ�شهامات الزراعة يف الإنتاج املحلي الإجمايل اإىل )3.9%( يف العام 2014 مقارنة مع . 3
)4.9%( يف العام 2013.

4٫1٫3 ت�صخي�س الإنتهاكات التي يتعر�س لها امل�صتفيدون من خدمات الإغاثة يف جمال 
خدمتها: 

خل�شت معظم التقارير التي ن�رصتها املوؤ�ش�شات املحلية والدولية باأن العام 2014 كان ال�شواأ يف 
القائمة من حيث عدد وحجم  اأن الحتالل بقواه الغا�شمة يت�شدر  جمال حقوق الن�شان، ول �شك 
النتهاكات بحق املواطن الفل�شطيني ال اأن هذا ل يعفي ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية من واجباتها 
الولية  و�شمن  جانب،  من  الحتالل  �شلطة  مواجهة  يف  الفل�شطيني  املواطن  حقوق  حماية  جتاه 
الوطنية  لل�شلطة  واملن�شئة  املوقعة  لالتفاقيات  وفقا  ل�شيطرتها  تخ�شع  التي  املناطق  يف  ال�شيا�شية 
الفل�شطينية. من جانب اآخر تهتم الإغاثة الزراعية كونها موؤ�ش�شة تعمل يف الريف الفل�شطيني برتكيز 

جهدها نحو النتهاكات التي يتعر�س لها القطاع الريفي يف فل�شطني من قبل الحتالل اأوًل، وال�شلطة 
الوطنية الفل�شطينية ثانيًا. وقد ر�شدت و�شلطت  الإغاثة الزراعية  ال�شوء على العديد من النتهاكات 
اخلا�شة بحقوق الن�شان ومت ت�شنيفها وفقا  ملجالت احلقوق التي تتقاطع وعملها ول تغطي عملية 
الر�شد هذه الإنتهاكات كافة وبخا�شة يف املجالت التي ل تغطيها املوؤ�ش�شة عرب ا�شرتاتيجيتها حيث 
تركزت عملية الر�شد يف اجلوانب التي تتطلبها ا�شرتاتيجية املوؤ�ش�شة  للعام 2014-2018 ويالحظ 
من التحليل اخلا�س بالو�شع العام يف العام 2014 اإن كثريًا من احلقوق قد مت انتهاكها وذلك على 

النحو الآتي:

التفاو�شية املوؤ�ش�شة حلقنا يف تقرير . 1 للعملية  احلق فى تقرير امل�شري حيث  تنكرت ا�رصائيل 
امل�شري واف�شلت امل�شار التفاو�شي.

واإغالقها، . 2 الأرا�شي  م�شادرة  ا�شتمرار  خالل  من  الطبيعية  امل�شادر  اإىل  الو�شول  يف  احلق 
تقلي�س م�شاحات ال�شيد، زيادة عمق املناطق العازلة، ا�شتمرار اجلدار املدعوم بنظام البوابات 
والتي يبلغ عددها حوايل 85 بوابة تفتح 9 بوابات منها ب�شكل يومي و13 بوابة ب�شكل متقطع 
و63 بوابة تفتح فقط يف مو�شم الزيتون، وميثل ا�شتمرار تقلي�س ح�شتنا  املائية رغم النمو 
يف ال�شكان طليعة هذه الإنتهاكات، فيما تاأتي تخ�شي�شات الأرا�شي وبالأخ�س الزراعية منها 
لال�شتخدامات احلكومية اأو لإن�شاء املناطق ال�شناعية اأهم الإنتهاكات من اجلانب الفل�شطيني 

مع التاأكيد على غياب الت�رصيعات الناظمة لهذا احلق اأو غياب تطبيقها الفاعل حال وجدت.

احلق يف ال�شكن املالئم من خالل تقلي�س املناطق ال�شكنية وعدم تو�شيع املخططات الهيكلية، . 3
هدم املباين وامل�شاكن بحجج اأمنية اأو عدم توفر الرتاخي�س.
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احلق يف حرية احلركة عرب ت�شديد نظام احلواجز، تقييد احلركة حتت ما ي�شمى باملوانع . 4
الأمنية، ح�شار قطاع غزة.

احلق يف احلرية ينتهك عرب زيادة الإعتقالت، تفعيل الإعتقال الداري، تقييد حقوق احلركة . 5
الأ�شرية والإنتقا�س من املكت�شبات التي حققتها بن�شالتها عرب �شنوات طوال، منع وقمع 
التظاهرات ال�شلمية، جترمي املقاومة ال�شعبية. فيما ت�شكل الإعتقالت ال�شيا�شية والحتجاز 

على ذمة الجهزة يف �شقي الوطن انتهاكًا �شارخًا لهذا احلق.

وا�شتخدام . 6 اجلي�س  دهم  جراء  للخطر  الفل�شطينيني  حياة  تتعر�س  حيث  احلياة  يف  احلق 
الذخائر  متبقيات  امل�شتوطنني،  اعتداءات  للمناطق،  املتكررة  الجتياحات  احلية،  الذخرية 
النتهاك  قمة  الآمنة  البيوت  وق�شف  غزة  على  الأخري  العدوان  وميثل  التدريبات،  مناطق 
للحق يف احلياة. بينما ي�شكل الفلتان الأمني و�شعف ال�شيطرة على املناطق من قبل ال�شلطة 
اأحد اأهم اخلروقات للحق يف احلياة، اإ�شافة اإىل غياب الت�رصيعات وتقادم ما هو مطبق منها.

تعطيل . 7 ي�شكل  حيث  واملجتمعية،  ال�شيا�شية  وامل�شاركة  ال�شلمي  والتجمع  التنظيم  يف  احلق 
الإعتداء  معامل  اأهم  اأحد  لالإنتخابات  الدعوة  وعدم  وليته  اإنتهاء  رغم  الت�رصيعي  املجل�س 
على احلق يف امل�شاركة ال�شيا�شية. فيما ت�شكل تدخالت الأجهزة الأمنية يف احتادات الطلبة 
جانب  اإىل  احلق،  هذا  لإنتهاك  �شارخًا  مثاًل  اأنواعها  اختالف  على  العمالية  والنقابات 
واأخريًا  والتعاونية،  منها  القاعدية  الأهلية  املوؤ�ش�ش�شات  وتاأ�شي�س  ت�شجيل  يف  التدخالت 
اأو املطالبة بحقوقها التي  الإعتداءات املتكررة على التجمعات املنددة ب�شيا�شات احلكومة 

كفلها الد�شتور.

احلق يف العمل حيث ت�شكل �شيا�شة اإغالق الأ�شواق الإ�رصائيلية يف وجه العمالة الفل�شطينية . 8
�شواء  اإليها  الدخول  ي�شتطيعون  من  التنكر حلقوق  يليه  الإن�شان  �شارخًا حلقوق  انتهاكًا 
كان يف الأجر العادل اأو عرب �شاعات العمل الطويل اأو التحر�س اجلن�شي بالن�شاء والأطفال 
تعزز  ل  احلكومة  �شيا�شات  فاإن  الوطني  امل�شتوى  على  اأما  امل�شتوطنات،  يف  وبخا�شة 
الإ�شتثمار من طرف وتاخرت احلكومة يف فر�س احلد الأدنى من الأجور واأخ�شعته مرة 
ثانية للتفاو�س و ي�شكل غياب املفت�شني واملراقبني لأماكن العمل �شببًا اآخر يف تدهور ظروف 

العمل الالئق يف الأرا�شي الفل�شطينية.

على . 9 الرقابة  غياب  جراء  الغذاء  يف  املواطن  حقوق  تنتهك  وال�شحي:  الكايف  الغذاء  يف  احلق 
الأغذية و�شعف البنى التحيتة للمختربات والتخزين، غياب الرقابة على م�شادر تدفق ال�شلع 
ول  الغذائي  املخزون  من  الأدنى  باحلد  يتعلق  فيما  احلكومية  اخلطط  غياب  امل�شتهلكني،  اإىل 
�شك اإن هذا احلق مرتبط باحلق يف احل�شول على الرزق والعمل، وهناك موؤ�رصات مقلقة حول 

انعدام الأمن الغذائي يف فل�شطني.

احلق يف الو�شول اإىل امل�شادر املالية والأ�شواق. ينتهك الإحتالل حقوق املواطنني يف الو�شول . 10
الت�شويق  وربط  الإ�رصائيلية  الأ�شواق  اإغالق  عرب  املنتجني  �شغار  بخا�شة  و  الأ�شواق  اإىل 
فيها باال�رصكات الإ�رصائيلية التي ت�شتحوذ على هام�س ربح املنتجني، اإغالق القد�س يف وجه 
يتعلق  فيما  املوانئ  ويف  املعابر  على  واملعقدة  الطويلة  الإجراءات  الفل�شطينية،  املنتوجات 
على  مرتفعة  ر�شوم  وفر�س  غزة  وقطاع  الغربية  ال�شفة  بني  الإنتاج  تدفق  منع  بالت�شدير، 
املنتوجات، فل�شطنيًا ي�شكل عدم تنظيم ال�شوق وغياب الرقابة على تدفق املنتوجات له وغياب 
غياب  ي�شكل  فيما  الأ�شواق،  اإىل  الو�شول  يف  احلق  يف  انتهاكًا  للمنتجني  احلماية  �شيا�شات 
�شناديق القرا�س وال�شمانات وغياب �شناديق التامينات انتهاكًا مهمًا يف حق املواطنني ويف 

مقدمتهم �شغار املزارعني واملنتجني يف الو�شول اإىل م�شادر مالية م�شتدامة.

 5٫1 املوؤ�ص�صات غري احلكومية: 

تعاين املوؤ�ش�شات الأهلية يف فل�شطني من تراجعًا كبريًا يف حجم الدور الذي تلعبه �شواء كان ذلك يف 
تقدمي اخلدمات اأو يف ممار�شة الرقابة على الأداء احلكومي وحماية حقوق الفئات الفقرية واملهم�شة،  
ويرتبط ذلك باأربعة عوامل يف مقدمتها عدم و�شوح الروؤيا لدى كثري من املوؤ�ش�شات حول املطلوب 
منها و�شيطرة الأجندات التمويلية على هذه املوؤ�ش�شات وتراجع امل�شاحة املتاحة لها ب�شبب ا�شتمرار 
الإحتالل، واخريًا  تقل�س هوام�س العمل املدين يف فل�شطني نتيجة حالة الإنق�شام بني ال�شفة وغزة 
وتراجع هوام�س احلريات مغ غياب تام للحياة الدميقراطة و�شلل احلياة  الت�رصيعية، الأمر الذي 
عك�س نف�شه على قدراتها يف ال�شتجابة، وتزامن ذلك مع تناق�س التمويل املتاح للعمل الأهلي وتعدد 
اجلهات الرقابية وات�شاع دائرة عمل املوؤ�ش�شات الأجنبية امل�شجلة وغري امل�شجلة على ح�شاب الدور 

الذي تقوم به املوؤ�ش�شات الوطنية. وعليه ي�شح القول اإن واقع العمل الهلي ات�شم  بالآتي:



التقرير السنوي التقرير السنوي 1213 جمعية التنمية الزراعية )اإلغاثة الزراعية ( جمعية التنمية الزراعية )اإلغاثة الزراعية (

تراجع دور املوؤ�ش�شات الأهلية اخلدمي والرقابي رغم زيادة العدد امل�شجل منها. . 1

ا�شتمرار تراجع الدور ال�شيا�شي للموؤ�ش�شات الأهلية و ما يوؤ�رص على طبيعة النظام ال�شيا�شي . 2
يف كل من ال�شفة الغربية وقطاع غزة. 

ما زال التناف�س مازال قائما على التمويل ، فيما ل تعمل عدد من املوؤ�ش�شات �شمن تفوي�شها . 3
ونظامها الداخلي.

الإغالق . 4 حمالت  وا�شتمرار  القد�س  يف  امل�شجلة  املوؤ�ش�شات  على  عديدة  ا�رصائيلية  �شغوط 
للموؤ�ش�شات وفر�س الر�شوم الباه�شة التي جترب هذه املوؤ�ش�شات على التوقف.

تراجع الدور الريادي للموؤ�ش�شات الأهلية وميل وا�شح للمهادنة مع خمتلف احلكومات �شواء . 5
يف ال�شفة اأو غزة والتخلي عن املواجهة امل�رصوعة ل�شالح منا�رصة املهم�شني.

ما تزال املوؤ�ش�شات الدولية تقوم على التنفيذ املبا�رص مع اجلهات امل�شتفيده ، ما اأدى اإىل تراجع . 6
دور املوؤ�ش�شات وتباين يف اآليات ومعايري وموا�شفات تنفيذ امل�شاريع.

ما تزال ال�رصكة مع القطاع اخلا�س �شعيفة وحتتاج اإىل عزمية واميان بها حتى تتبلور ب�شكل . 7
فاعل.

الفصل الثاني: 

التوجهات لعام 2015
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الإ�صرتاتيجية  اخلطة  يف  الثاين  العام   2015 عام  ي�صكل 
2014- 2018 امل�صتندة يف جوهرها اإىل تعزيز حقوق الفئات 
مع  غزة  قطاع  ويف  الغربية  ال�صفة  يف  واملهم�صة  الفقرية 
ا�صتمرار الإهتمام ببناء ج�صور التوا�صل مع الفل�صطينيني يف 
اأرا�صي العام 1948. وقد اأجنزت املوؤ�ص�صة خطتها ال�صنوية 
بالإ�صتناد اإىل حتليل معّمق ملجمل التنبوؤات املتوقعة يف العام 
2015 بدءًا من التنبوؤات ال�صيا�صية فالقت�صادية والتمويلية 
الزراعي  بالقطاع  املتعلقة  بالتنبوؤات  انتهاًء  الجتماعية  اإىل 
والبيئة املوؤ�ص�صية، هذا وقد حددت املوؤ�ص�صة انعكا�صات هذه 
التنبوؤات على خطط وتوجهات املوؤ�ص�صة على النحو الآتي:  

زيادة يف جيوب الفقر ب�شكل عام ويف معدلت الفقر احلاد وبخا�شة يف املناطق املهم�شة.. 1
زيادة يف معدلت البطالة مع تراجع التوظيف احلكومي ويف القطاعات الأخرى.. 2
النقدية . 3 للم�شاعدات  املتلقية  الأ�رص  عدد  يف  وزيادة  الإجتماعي  الأمان  �شبكة  على  كبري  �شغط 

والعينية.
تراجع القاعدة الإنتاجية لالقت�شاد الفل�شطيني.. 4
زيادة احلاجة اإىل الإقت�شاد املنزيل والنتاج ال�شغري وتراجع يف حجم الإدخار والإ�شتثمار.. 5
زيادة اعتماد احلكومة على الإقرتا�س والإرتفاع يف تكلفة خدمة الدين العام.. 6
زيادة يف ال�شغط على املوؤ�ش�شات وخدماتها نتيجة تقل�س الإنفاق احلكومي الر�شمي.. 7
تاأخر اإعادة الإعمار يف قطاع غزة وربطها بعودة ال�شلطة من جانب واإعادة ت�شكيل قطاع غزة . 8

وفقا لالإحتياجات الأمنية ال�رصائيلية.
ا�شتمرار اإرتهان برامج املوؤ�ش�شة لالأجندات الإن�شانية والطارئة على ح�شاب اأجندة التنمية.. 9

للمواطنني . 10 املقدمة  اخلدمات  على  وتاثريها  املتداولة  العمالت  �شلة  اأ�شعار  تذبذب  ا�شتمرار 
وجممل نفقات الإغاثة.

وا�صتنادًا اإىل التحليل الذي اأجرته الإغاثة واإىل اأنعكا�صات هذا التحليل على عملها يف العام 
2015 فقد حددت مبرجعياتها املختلفة الق�صايا الآتية:

اإجناز ا�شتكمال عملية اإعادة الهيكلة مبلئ ال�شواغر التي مل يتم ا�شغالها حتى نهاية العام.. 1
ا�شتكمال خطط املوؤ�ش�شة يف حتقيق الكفاية املالية فيما يتعلق بقدرتها على الحتفاظ بالكوادر، . 2

وتطوير  تدخالتها بخا�شة يف جمال الإ�شتجابة لالإ�شرتاتيجية املعتمدة.
تطوير وتعزيز العالقة مع املوؤ�ش�شات اململوكة واملوؤ�ش�شات ال�رصيكة.. 3
تطوير العالقات التمويلية مع جهات جديدة وا�شتعادة بع�س العالقات التي اعرتاها اجلمود.. 4
تكثيف اجلهد يف جمال تاأهيل القطاع الزراعي يف قطاع غزة.. 5
الإهتمام بتوثيق وف�شح الإنتهاكات الإحتاللية بحق املزارعني يف املناطق املهم�شة.. 6
لإ�شهام يف تطوير دور وا�شهامات احلركة التعاونية الزراعية يف فل�شطني.. 7
ا�شتمرار الإهتمام بال�رصاكات الإقليمية ويف مقدمتها ما يخدم الفل�شطينيني يف ال�شتات.. 8
تطوير العالقات واأوا�رص ال�رصاكة مع احلركات الت�شامنية املعنية بحقوق �شعبنا كافة.. 9

�شغار . 10 ميكن  ومبا  املوؤ�ش�شة  ن�شاطات  يف  اأكرب  ب�شكل  ودجمه  الزراعي  بالت�شويق  الإهتمام 
املزارعني من الإندماج يف ال�شوق والتاثري يف اآلياته.

تطوير قدرات املوؤ�ش�شة اللوج�شتية يف جمال  احلد من املخاطر والكوارث.. 11
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الفصل الثالث: 

اإلنجازات
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الملخص التنفيذي:

يغطي هذا التقرير اأكرث اإجنازات الإغاثة الزراعية اأهمية خالل العام 2014، و يعترب تنفيذًا للخطة 
 ،2018-2014 من  اإطالقها  مت  التي  التغيري«  »قيادة  الزراعية  بالإغاثة  اخلا�شة  الإ�شرتاتيجية 
بال�شيادة من خالل  الزراعي ومعزز  اإىل ريف فل�شطيني قوي حم�شن بقطاعه  للو�شول  والهادفة 

اإجناز الأهداف الإ�شرتاتيجية الآتية : 

• العمل يف الزراعة يحقق ربحية اأكرب وتتعزز تناف�شيته.	
• الحتالل اأكرث م�شاءلة جتاه احلقوق الفل�شطينية اخلا�شة بالقطاع الزراعي والريف.	
• بيئة قانونية و�شيا�شات حكومية داعمة وممكنة لتطوير القطاع الزراعي والريف.	
• دور التعاونيات الزراعية واملوؤ�ش�شات القاعدية العاملة يف الزراعة والتنمية الريفية تعزز.	
• كفاءة، فعالية، وا�شتدامة الإغاثة الزراعية وم�شاءلتها تعززت.	

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

النتيجة 1: 

 تطوير وتحسين إنتاجية

  األراضي الزراعية

والتي  املتنوعة  الأن�شطة  من  جمموعة  تنفيذ  على  الزراعية  الإغاثة  عملت  النتيجة،  هذه  اإطار  ويف 
عدد  يبلغ  و  ن�شاء،  تعيلها  عائلة   537 منها  عائلة   5441 متلكها  دومن،   29789 خدمة  يف  اأ�شهمت 

اأ�رصها 35408 ن�شمة.

اأهم الإجنازات املحققة خلدمة هذه النتيجة:  

• ت�شوية 630.8 دومنًا من الأرا�شي الزراعية با�شتخدام الآليات الآتية:	
• اإن�شاء 55164م2 من اجلدران ال�شتنادية خلدمة 1968.6 دومنًا.	
• اإن�شاء 217 بئر جلمع مياه الأمطار بحجم 14786م3، خلدمة 1685.4 دومنًا من الأرا�شي 	

الزراعية.

• تعزيل وحراثة 1954 دومنًا من الأرا�شي الزراعية.	
• ت�شييج 337 دومنًا من الأرا�شي الزراعية بالأ�شالك ال�شائكة.	
•  توزيع اأ�شمدة ع�شوية مل�شاحة 210 دومنا.	
• زراعة 2780 دومنًا من الأرا�شي الزراعية بالزراعات البينية مع الرتكيز على البذور البلدية.	
• زراعة 241049 �شتلة مثمرة خلدمة 9441 دومنًا من الأرا�شي الزراعية.	
• زراعة 50 دومنًا باأ�شتال النباتات الطبية.	
• زراعة 2445 دومنًا باملحا�شيل العلفية.	
• زراعة 377200 �شتلة خ�شار عادية ومطعمة )�شمام، مريمية، زعرت، بندورة، بطيخ، خيار( 	

مل�شاحة 165 دومنًا �شمن حمطة التجارب التي تقوم الإغاثة بالإ�رصاف عليها.
• تنفيذ 5 حمالت لر�س اأ�شجار الزيتون والتني خلدمة 11842 دومنًا.	
• �شق وتاأهيل 22 كم من الطرق الزراعية خلدمة 5409 دومن من الأرا�شي الزراعية.	
• تاأهيل واإقامة 226 دفيئة زراعية لإفادة 510 مزارع.	
• تركيب �شبكة ري خلدمة 259 دومنًا.	

النتيجة 2:  

توفير مصادر مائية ألغراض الري

الزراعية  الإغاثة  قامت  الإطار،  هذا  ويف 
بتحقيق املخرجات والنتائج الآتية:

• للحدائق 	 املياه  لتجميع  بئرًا   101 اإن�شاء 
املنزلية.

• اأمطار 	 مياه  جتميع  وحدة   162 اإن�شاء 
يف  لت�شهم  اأ�رصة   162 خلدمة  اإن�شائها  مت 

توفري 6480 م3.
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• اإن�شاء 35 بئرًا جمع مياه الأمطار خلدمة الرثوة احليوانية للم�شاهمة يف توفري 4725 م3. 	
• اإن�شاء 12 بركة جتميع مياه الأمطار عن اأ�شطح الدفيئات الزراعية خلدمة 59 م�شتفيد بهدف 	

لالإ�شهام يف توفري 4200 م3 من م�شادر املياه وتقليل التكلفة.
• اإن�شاء 5 برك ا�شمنتية ملربي الرثوة احليوانية للم�شاهمة يف توفري 750م3.	
• تركيب خزانني معدنيني بحجم 500م3 للخزان يف قريتي بيت دجن/نابل�س وقرية عنزة/جنني 	

خلدمة 500 دومنًا من الأرا�شي الزراعية باملياه املعاجلة.
• توزيع 185 تنكًا بال�شتيكيًا �شعة 2 م3 خلدمة 1100 دومنًا من الأرا�شي الزراعية.	
• توزيع 30  تنك مياة جمرور ب�شعة 90 م3.	
• تركيب �شبكات ري داخل الأرا�شي املروية خلدمة 560 دومنًا  من الأرا�شي الزراعية.	
• ت�شميم ومتديد 13كم من �شبكات الري اجلماعية خلدمة 700 دومن.	
• توزيع 158 م�شخة و10الآف مرت من اأنابيب الري لغرا�س الري التكميلي لـ1000دومن من 	

اأرا�شي الزيتون.
• توريد 5 كم اأنابيب �رصف �شحي وملحقاتها لإفادة 400عائلة م�شتفيده.	
• ترميم نبعي ماء  خلدمة 20 دومن لإفادة 55 م�شتفيدًا.	
• عنزة/	 وقرية  دجن/نابل�س  بيت  قريتي  يف  العادمة  املياه  ملعاجلة  مركزيتني  حمطتني  اإن�شاء 

جنني.
• تزويد 123 �شياد باأدوات �شيد خمتلفة لتح�شني �شبل عي�شهم وتطوير قدراتهم.	
• عقد 4 م�شاهدات تن�شوميرت جلدولة مياه الري.	
• توزيع 282 تن�شوميرت خلدمة 147 مزارع/ة.	
• عقد 10 ور�شات عمل حول املياه العادمة مب�شاركة 96 مواطنًا.	
• ت�شميم وطباعة وتوزيع بو�شرت توعوي عن التن�شوميرت) 500 ن�شخة(.	
• اإ�شدار وطباعة 250 ن�شخة من كتيب عن دليل ت�شغيل و�شيانة حمطات التنقية.	
• اإ�شدار وطباعة 1000 ن�شخة من بو�شرت توعوي لطالب املدار�س )معاجلة املياه العادمه(.	

• اإ�شدار وطباعة 1000 ن�شخة من بو�شرت توعوي مل�شغلي حمطات معاجلة املياه العادمه.	
• ت�شميم وطباعة وتوزيع  ن�رصة عن التن�شوميرت )80 ن�شخة(.	
• تنفيذ زيارتني لالإعالميني يف منطقة الأغوار لت�شليط ال�شوء على م�شكلة املياه.	
• تنظيم 4 لقاءات مع  5 من املجال�س لقرويه والبلدية يف منطقة �شمال غرب نابل�س حول الو�شع 	

املائي لبئر دير �رصف وحمطة التنقية الغربية.

النتيجة 3: 

تطوير البنية التحتية

 لسلسة اإلنتاج 

الزراعية  الإغاثة  قامت  الإطار،  هذا  ويف 
بتحقيق املخرجات والنتائج الآتية: 

• مت 	 العنب  �شتالت  لإنتاج  م�شتل  اإقامة 
تاأ�شي�شه على م�شاحة 0.5 دومن لإفادة 40 

مزارع.
• اإن�شاء بنك بذور حملي مركزي يف الزبابده 	

اجلمعيات  م�شتوى  على  بنكًا   281 ودعم 
التعاونية. 

• حملي 	 �شماد  كوب   3500 ت�شنيع 
)كمبو�شت( خلدمة 1010 دومن.

• اإن�شاء وتركيب خزان معدين )�شيلو( يف قرية عمورية بالتعاون مع جمعية عمورية التعاونية 	
الزراعية وذلك للحد من خطر عدم توفر الغذاء للرثوة احليوانية خلدمة 70 اأ�رصة و 10 قرى 

جماورة ب�شعة 25 طن.
• توريد زراعة حافظة وا�شتخدامها يف فالحة 100دومن يف الزبابده.	
• توزيع اإ�شطوانات جمع احلليب بحجم 30 لرت على 480 اأ�رصة.	
• توريد وتركيب وحدتي ا�شتنبات �شعري مائية بحجم انتاجية 10 طن يف ال�شهر.	
• اأكرث من 53000 	 تاأهيل و�شيانة 533 برك�س للرثوة احليوانية خلدمة 533 مزارعًا ميلكون 

راأ�س غنم.
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• عقد 42 دورة تدريبية للجان املحلية.	

• عقد )215( ور�شات عمل لبناء قدرات اللجان املحلية واملزارعني خالل املراحل املختلفة لتنفيذ 	
امل�شاريع ا�شتفاد منها )4028( مزارعًا و ن�شاًء ريفيات حيث مثلت الن�شاء 57% من املجموع 
العنب،  نقل اخلربة يف زراعة  الزراعي،  القطاع  املراأة يف  ا�شتملت على موا�شيع مثل )حقوق 
بعد  وانفعايل  نف�شي  تفريغ   ، الزيت  جودة  حت�شني  املياه،  ا�شتخدام  يف  ال�شليمة  ال�شلوكيات 

احلرب، الدميقراطية واملجتمع املدين والزراعة الع�شوية.....الخ.

• مت عمل 15 م�شاهدة عن زيت الزيتون ا�شتفاد منها 170 مزارعًا.	

• م�شاركة خارجية  لـ 5 اأ�شخا�س يف زيارة تبادلية للنم�شا )معاجلة املياه العادمه(.	

النتيجة 6:
 دعم التعاون والتشبيك  بين مختلف الفاعلين 

يف اإطار هذه النتيجة حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج التالية:

• يف 	 الأ�شتال  وموا�شفات  البلدية  والبذور  احل�رصية  الزراعة  حول  زراعية  موؤمترات   4 تنفيذ 
فل�شطني من خالل الت�شبيك مع جهات فاعلة يف ذات املجال.

• عقد لقاء ت�شاوري حول »واقع قطاع الزيتون والتحديات امل�شتقبلية« من خالل ال�رصاكة مع 	
وزارة الزراعة وبح�شور ما يقارب 300 من املوؤ�ش�شات الزراعية واملزارعني.

النتيجة 4: 

تعزيز البحث العلمي التطبيقي

يف اإطار هذه النتيجة حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج التالية:

• درا�شة بحثية حول العنب يف قطاع غزة »الإحتياجات  واحلقائق واآليات التطوير«، مت اإجنازها  	
ونقا�س نتائجها وتعميمها.

• اأبحاث من خالل املهند�شني املتدربني حول املوا�شيع التالية التطعيم/الكمبو�شت/	 تنفيذ 5 
تغذية الأرانب/املياه/امل�شاريع ال�شغرية.

• عمل م�شحني ميدانيني عن نظام �شوق الألبان وعن الفئات امل�شتهدفة واملواقع، بالإ�شافة اإىل 	
ت�رصيع ل�شل�شلة القيمة امل�شافة لأكرث امل�شتقات جدوى.

النتيجة 5: 

تدريب وتأهيل العاملين بالزراعة  وتزويدهم 
بالمهارات الالزمة في اإلنتاج وما بعد اإلنتاج

يف اإطار هذه النتيجة حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج الآتية:

• التدريب 	 اإناث( من  التخرج )49 ذكور و20  الزراعيني حديثي  املهند�شني  ا�شتفاد )69( من 
و9  �شهور   4 بني  ما  الدورات  تراوحت  حيث  تدريبية،  دورات   3 عقد  خالل  من  املدى  طويل 
�شهور، مثلت الإناث ن�شبة 38%، ا�شتملت عددًا من املعارف واملهارات منها املهارات الإدارية 
الإنتاج  ال�شمكي،  الإنتاج احليواين وال�شتزراع  املياه،  اإدارة م�شادر  والتنموية والفنية مثل 

النباتي والوقاية من الإمرا�س، ال�شناعات الغذائية.
• اإجراء دورات تدريبية، حيث مت عقد )184( دورة تدريبية ل�شالح )1522( مزارع ومزارعة 	

اإىل تقدمي �رصح تف�شيلي حول مفاهيم  بلغت  الن�شاء الريفيات منهم 30% وهدفت التدريبات 
املكافحة التكامله لالآفات، الزراعة الع�شوية وبدائل املبيدات، العناية بالأ�شجار املثمرة، ادارة 
البلدية  والبذور  بالعنب  العناية  الزراعي،  التطعيم  قبل احل�شاد،  ما  اإجراءات  املياه،  م�شادر 
وحت�شني جودة الزيت، اإدارة و�شيانه �شبكات الري الزراعي، دورات مل�شغلي حمطات التنقية، 

مياه ال�رصف ال�شحي واإعاده اإ�شتعمالها يف الزراعة...........اإلخ.
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• زراعة 14500 �شجرة زينة اأ�شهمت يف زيادة الرقعة اخل�رصاء )حدائق واأماكن عامة، مدار�س، 	
م�شايف وال�شوارع( من خالل الت�شبيك مع 200 جهة حملية. وت�شجري 12 حديقة عامة ا�شتفاد 

منها  2500 م�شتفيد.

النتيجة 7:

 تطوير قدرات المزارعين في تلبية متطلبات الحصول 
على شهادات الجودة لمتوجاتهم

يف اإطار هذه النتيجة حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج التالية:

• تزويد 861 مزارعًا/ة مبدخالت الإنتاج اخلا�شة باأ�شجار الزيتون والزراعة الع�شوية.	

• 	 )COAP(اإجازة واعتماد 125 مزارعًا يف املوؤ�ش�شات الفل�شطينية املخت�شة بالزراعة الع�شوية
يف 4 مواقع مب�شاحة 925 دومنًا.

النتيجة 8:
 بناء النماذج اإلقتصادية الناجحة

يف اإطار هذه النتيجة حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج الآتية:

• ن�شبة 	 بلغت  اأ�رصة   210 منها  ا�شتفادت  للدخل  املدرة  ال�شغرية  امل�شاريع  من   210 تاأ�شي�س 
الن�شاء. املعيالت لأ�رصهن ويدرن هذه امل�شاريع %65.

• مت عقد 13 اإ�شت�شاره قانونية للم�شاريع ال�شغرية.	

• اإجراء 17 بحث تطبيقيًا يف املزارع التجريبية التي ت�رصف عليها الإغاثة.	

• تاأهيل وتطوير 13 م�رصوع قائم لعدد 13 �شيدة من خالل دعمها بامل�شتلزمات اللوج�شتية.	

• توزيع 100 مدخلة زراعية لتطوير وحت�شني احلدائق املنزلية.	

النتيجة 9: 
تطوير وكفاءة وفاعلية منظومة 

اإلرشاد الزراعي

يف اإطار هذه النتيجة حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج الآتية :

• اإر�شادية ل�شالح )2085( مزارع/ة يف جمال تطوير معرفتهم التقنية 	 تنفيذ )6764( زيارة 
بالزراعة ويف جمال املمار�شات ال�شليمة التقليم والري التكميلي الزيتون.

• تنفيذ 44 زيارة تبادلية ل 944 مزارعًا عن البذور البلدية وتبادل خربات.....الخ.	

• تنفيذ 3 زيارات خارجية اإىل عمان وا�شبانيا والنم�شا ل 25 �شخ�س.	

• اإعداد وطباعة 500 ن�شخة من كتيب/دليل املهند�س الزراعي وتوزيعها على املهتمني.	

• اإ�شدار 1000 ن�شخة بر�شور حول التطعيم. 	

• اإعداد كتيب وطباعة وتوزيع 500 ن�شخة حول حتديد املخاطر وطباعة خرائط حول املخاطر 	
يف قطاع غزة.

• طباعة وتوزيع 1000 ن�شخة من املل�شقات والربو�شورات مت توزيعها  على املدار�س واملراكز 	
ال�شحية واجلمعيات.

• جتهيز وطباعة وتوزيع 1000كتاب عن البذور البلدية.	

• جتهيز وطباعة وتوزيع 3000 ن�شخة من املل�شقات املتعلقة بالبذور البلدية.	

• حت�شري كتيب عن التغري املناخي.	

• جتهيزوطباعة برو�شور عدد 60 ن�شخة عن احلوكمة والإدارة القت�شادية واملالية للجمعيات 	
التعاونية.

• على 	 وتوزيعها  ن�شخة   2000 عدد  احليوانية  الرثوة  ملزارع  اإدارية  �شجالت  جتهيزوطباعة 
املزارعني.

• طباعة وتوزيع مل�شقات عدد 2000 ن�شخة عن الزيتون.	
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في إطار الهدف االستراتيجي الثاني حققت اإلغاثة

 الزراعية النتائج اآلتية:

النتيجة 1:
 رصد انتهاكات االحتالل وتوثيقها

ويف اإطار هذه النتيجة مت حتقيق املخرجات والنتائج الآتية:

• اإ�شدار 3 اأوراق موقف لف�شح الإنتهاكات الإ�رصائيلية خالل العدوان على قطاع غزة.	

• اإ�شدار 2 ورقة �شيا�شيات لف�شح الإنتهاكات الإ�رصائيلية خالل العدوان على قطاع غزة.	

• اإ�شدار تقرير لر�شد ا�رصار القطاع الزراعي نتيجة العدوان على قطاع غزة.	

• اإ�شدار تقارير اإعالمية يومية حول الإنتهاكات خالل فرتة العدوان.	

• م�شاركة مع املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان مناق�شة وعر�س تقرير )حتت مرمى النار(.	

• الإنتهاك 	 على  لالإطالع  جنني  حمافظة  يف  دان  وكفر  �شعيف  اأبو  دير  ملوقعي  زيارتان  تنظيم 
املتمثل بهدم الآبار اجلوفية  وتقدير الأ�رصار.

• املياه 	 لتوفري  املياه يف قلقيلية  الزراعة والهيدرولوجيني و�شلطة  لقاء مع املحافظ ودائرة  عقد 
للمناطق ال�رصقية من املحافظة )كفر لقف، جني �شافوط، الفندق، حجة، باقة احلطب، جيت 

فرعتة، اأماتني( املحرومة من املياه.

• عقد ور�شة عمل مع مركز القد�س يف قلقيلية ح�رصها 25 من روؤ�شاء اجلمعيات واملجال�س املحلية 	
لتمكينهم من املطالبة بحقوقهم املائية.

• امل�شاركة يف عمل جلنة التخطيط للقطاع الزراعي واللجنة الوطنية للم�شادر الطبيعية لنقا�س 	
مو�شوع نق�س املياه يف اخلليل.

النتيجة 2: 

تشجيع وتعزيز حضور المنتج المحلي

يف اإطار هذه النتيجة حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج الآتية:

• م�شاركة 30 من الن�شاء املنتجات يف معر�شني حمليني للرتويج والت�شويق عن منتجاتهم املحلية 	
وفتح فر�س الت�شويق لهن.

• امل�شاركة يف 2 معر�س حملي للرتويج عن املنتجات املطعمة والإ�شهام يف ت�شويقها.	

• عقد 8 اجتماعات للجان التن�شيقية حول �شجرة الزيتون والتقليم والري التكميلي.	

• امل�شاركة يف 4 حمالت قطف زيتون ا�شتفاد منها 792 مزارعًا.	

• تزويد 10 مزارعني مبدخالت قطف الزيتون.	

• تنظيم 13حملة تعبوية عن املنتج املحلي يف �شوارع املدن والبلدات مب�شاركة 400 متطوع.	

• تنظيم 5 زيارات لأ�شواق اخل�شار مب�شاركة 50 متطوعًا.	

• الت�شعريية 	 وال�شيا�شات  البدائل  جودة  على  لالإطالع  فل�شطينية  مل�شانع  زيارات   3 تنظيم 
مب�شاركة 30 متطوعًا.

• دعم م�شاركة 7 جمعيات يف معر�س ال�شناعات الغذائية يف نابل�س.	

• يف 	 الزراعة  ودائرة  وال�شابطة اجلمركية  الإقت�شاد  ووزارة  التجارية  الغرفة  مع  لقاءين  عقد 
قلقيلية من اأجل تعزيز املنتج الوطني.

• التن�شيق والت�شبيك املتوا�شل مع جلان حماية امل�شتهلك يف اخلليل ورام اهلل ونابل�س.	

• طباعة وتوزيع 2000 بو�شرت عن الزيتون.	

• الفل�شطيني �شمن 	 املزارع  تعزيز �شمود  املقاطعة ودورها يف  ور�شات عمل حول  امل�شاركة يف 
فعاليات اأ�شبوع مقاومة جدار الف�شل العن�رصي.



التقرير السنوي التقرير السنوي 2829 جمعية التنمية الزراعية )اإلغاثة الزراعية ( جمعية التنمية الزراعية )اإلغاثة الزراعية (

• الأطفال 	 وخميمات  املدار�س  لطالب  الوطني  املنتج  ودعم  املقاطعة  حول  عمل  ور�شة   45 عقد 
بح�شور 1800 طالب.

• اإجراء بحث عن فر�س و اآفاق التجارة العادلة لبع�س املنتجات الزراعية يف اململكة املتحدة.	

• اإجراء م�شح لفر�س ترويج منتجات التعاونيات الن�شوية يف الأردن.	

• تقدمي منحتني لتعاونيات ن�شوية من اأجل امل�شاركة يف املقا�شف املدر�شية.	

• تنفيذ ثالث م�شاهدات زعرت مب�شاحة 7 دومن  من خالل دعم 3 تعاونيات ن�شوية  باأ�شتال زعرت 	
و�شبكات ري.

• والأردن 	 نابل�س  يف  الغذائية  لل�شناعات  مبعر�شني  الن�شوية  التعاونيات  منتجات  م�شاركة 
)معر�س هوريكا(.

النتيجة 3: 
حول  مؤتمرات  وعقد  فعاليات  تنظيم 

االنتهاكات اإلسرائيلية 

• امل�شاركة يف حمالت ت�شامن مع الأ�رصى.	

• غزة 	 قطاع  على  الأخري  العدوان  من  املت�رصرين  املزارعني  مع  ت�شامنية  حملة  يف  امل�شاركة 
واللذين يقطنون يف كرافانات.

• امل�شاركة يف م�شريات لإنهاء احل�شار واإعادة الإعمار للقطاع الزراعي يف قطاع.	

• تنظيم واإدارة 22 حملة لزراعة الأ�شجار مب�شاركة 870 متطوعًا يف الأرا�شي املهددة بامل�شادرة 	
وال�شم.

• تنظيم 42 حملة وزيارة واعت�شام للت�شامن مع مواقع تعر�شت لإعتداءات اجلي�س وامل�شتوطنني 	
مب�شاركة 1000 متطوع.

• تلك 	 يف  والإنتهاكات  امل�شادرة  قرارات  ومتابعة  يعبد  غرب  ملناطق  ميدانية  زيارات   3 تنظيم 
املناطق.

• امل�شاركة يف 9 فعاليات ملقاومة اجلدار وال�شتيطان. 	

• تنظيم ثالث زيارات يف بيت حلم ملواقع نحالني+حو�شان+وادي فوكني لالإطالع على الإنتهاكات 	
اأ�شتال  واإقتالع  اأرا�شي  )جتريف  الإ�رصار  وتقدير  الفل�شطينية  املائية  للحقوق  الإ�رصائيلية 

زيتون(.

• اإقامة 40 ن�شاطًا ت�شامنيًا يف قلقيلية وطولكرم ورام اهلل ونابل�س و�شلفيت مع �شحايا اإعتداءات 	
امل�شتوطنني و�شحايا التطهري العرقي.

• تنظيم 10 جولت مع امل�شوؤولني الر�شميني للمواقع الزراعية ومل�شاريع الإغاثة الزراعية.	

• وذلك 	 والأهلية،  والر�شمية  املانحة  املوؤ�ش�شات  من  عدد  مب�شاركة  بدو  يف  زيتون  قطف  حملة 
لت�شليط ال�شوء على الإنتهاكات التي يتعر�س لها املزارعون.
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وفي إطار الهدف اإلستراتيجي الثالث 

قامت اإلغاثة الزراعية بتحقيق اآلتي: 

النتيجة1: 
تفعيل وتطوير معرفة المزارعين/ات 

بحقوقهم التي كفلتها المواثيق

• املدين 	 واملجتمع  الإت�شال/الدميقراطية  املبكر/مهارات  الزواج  حول  عمل  ور�شات   4 عقد 
وحقوق املراة يف القطاع الزراعي اإ�شتفاد منها 58 �شيدة.

• الإجتماعية 	 بالعدالة  واحلق  الإجتماعية  امل�شاركة  حول  ن�شخة   300 عدد  بو�شرت  اإ�شدار 
واجلندرية.

• عقد 5 ور�شات عمل حول التنظيم النقابي وتفعيل العمل التعاوين و�رصورة الإنخراط بالحتاد 	
التعاوين. الزراعي �شملت 7 جمعيات تعاونية وجلان املواقع يف جنني ونابل�س وقلقيلية.

• ت�شكيل وبناء قدرات 43 جلنة موقع.	
• الإ�شهام يف ت�شجيل 3 جمعيات تعاونية يف نابل�س وقلقيلية وطولكرم.	
• تدريب وبناء قدرات 350 متطوعًا يف قلقيلية وطولكرم ونابل�س واخلليل.	
• م�شاركة النقابات العمالية يف اعت�شامني للدفاع عن حقوق العمال يف طولكرم ونابل�س.  	
• امل�شاركة يف اعت�شام اأمام جمل�س الوزراء لتطبيق قانون احلد الأدنى من الأجور.	

النتيجة 2:
 تطوير منظومة االستجابة في 

الظروف الطارئة

ويف هذا الإطار حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج الآتية: 

• والعمل 	 الطارئ  الإن�شاين  التمويل  ق�شايا  لبحث  الأهلية  املنظمات  �شبكة  خالل  من  التن�شيق 
امل�شرتك.

• لل�شغط 	 عري�شة  توقيع 
التعوي�شات  �شندوق  بتفعيل 

ودرء املخاطر عن املزارعني.

• 	 10 من  فريق  تدريب 
موؤ�ش�شات للم�شاركة يف جلنة 

احلد من الكوارث.

• اإعداد م�شودة خطة.	

• ت�شكيل جلان طوارئ واإدارة حملة اأغيثوا غزة والتعبئة ملنا�رصة املت�رصرين يف قطاع غزة.	

• املدار�س 	 الطلبة واملدر�شني يف  ال�شالمة مب�شاركة 80 من  تدريب حول معايري  عقد 4 جل�شات 
احلدودية حول معايري ال�شالمة.

• عقد 3 ور�س عمل حول اأهمية الالمركزية يف امل�شوؤوليات واملوارد يف مواجهة الكوارث ا�شتفاد 	
منها 60 مزارعًا.

• املحلي 	 املجتمع  مع  الت�شبيك  خالل  من  غزة  قطاع  على  احلرب  ملت�رصري  اإغاثية  حملة  تنفيذ 
والدويل حيث مت ت�شكيل جمموعات تطوعية، �شاعدت على تقدمي املاأوى للكثري من النازحني يف 

مراكز اإيواء غري ر�شمية، حيث ا�شتفاد من هذه احلملة ما يقارب 16358 اأ�رصة .

• توزيع �شالت غذائية لعدد 9 اأ�رص يف فرو�س بيت دجن يف اأعقاب عمليات الهدم الإ�رصائيلية.	

• توزيع م�شتلزمات ن�شائية لعدد 33 �شيدة يف اجلفتلك يف اأعقاب عمليات الهدم الإ�رصائيلية.	

• توزيع 13 حمامًا متنقل خلدمة 19 م�شتفيد يف اجلفتلك يف اإعقاب عمليات الهدم الإ�رصائيلية.	

• عمل ور�شتني يف اجللمة وكفر دان حول قانون درء املخاطر و�شندوق التعوي�شات بح�شور 	
40 مزارعًا.

• ت�شكيل 3 جلان طوارئ يف 3 مواقع يف حمافظة رام اهلل.	

• تنظيم 21 جولة ميدانية على القرى واملزارعني املت�رصرين من الكوارث الطبيعية.	
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• ت�شليم م�شختي مياه اإىل جلان الدفاع املدين لالإ �شهام يف معاجلة م�شاكل الفي�شانات يف القرى 	
املتائرة باجلدار.

• ت�شكيل جلان طوارئ يف نابل�س وبيت حلم و تن�شيق تدريبها مع جلان الدفاع املدين.	

• امل�شاركة يف ع�شوية جلنة الطوارئ املركزية يف حمافظة نابل�س.	

• تنظيم وامل�شاركة يف 11 وقفة ت�شامنية مع غزة.	

• اإعداد  اأكرث من 50 تقريرًا �شحفيًا عن مواقع الإنتهاكات.	

• عقد 5 ور�شات عمل قانونية بالتعاون مع مركز القد�س.	

• تنظيف وادي فرو�س بيت دجن ا�شتفاد منه 130م�شتفيدًا ب�شكل مبا�رص و906م�شتفيدًا ب�شكل 	
غري مبا�رص.

• خلق فر�س عمل موؤقتة وحت�شني �شبل العي�س لعدد 407 عاماًل زراعيًا بواقع 10018 يوم عمل 	
بلغت ن�شبه الن�شاء منهم %10.

النتيجة 3: 
التنسيق والتشبيك مع العاملين

 في القطاع

ويف هذا الإطار حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج الآتية:

• دور مميز وفاعل لالإغاثة الزراعية يف جمل�س اإدارة �شبكة املنظمات الأهلية.	
• توقيع على عري�شة مع �شبكة املنظمات الأهلية حول رف�س ال�شغوط الأمريكية.	
• امل�شاركة من خالل �شبكة املنظمات الأهلية ب�شياغة ورقة �شيا�شات حول القطاع الزراعي.	
• امل�شاركة يف نقا�س م�شودة درا�شة حول واقع اجلمعيات العمومية يف املنظمات الأهلية يف قطاع 	

غزة.
• الأطراف 	 تنفيذها مع  لقاءات مت  العالقات من خالل 10  الثقة وتقوية  تنفيذ حملة ل�شتعادة   

الفاعلة.

• امل�شاركة يف طاولة م�شتديرة لنقا�س ت�شبيك منظمات العمل الأهلي مع القطاع اخلا�س.	
• امل�شاركة من خالل �شبكة املنظمات الأهلية يف ور�شة عمل حول دور منظمات املجتمع املدين يف 	

اإجناز وتعزيز امل�شاحلة.
• مزارعًا 	  130 فيها  �شارك  قلقيلية  يف  واملزارعني  الن�شاء  جتمعات  يف  توعوية  لقاءات   5 عمل 

ومزارعة.
• امل�شاركة الفاعلة يف فعاليات مهرجان الزيتون يف �شلفيت.	
• امل�شاركه يف 4 فعاليات لإنهاء النق�شام  يف رام اهلل ونابل�س.	
• اقامة مهرجان تكرمي لـ 15 من ن�شطاء املزارعني  بح�شور 300 مواطن.	
• التن�شيق الفعال مع وزارة الزراعة من خالل تنفيذ جمموعة من امل�شاريع التي تخدم الفئات 	

امل�شتهدفة يف القطاع الزراعي.
• جوده 	 و�شلطة  املدر�شية  لل�شحة  العامة  الإدارة  مع  والت�شبيك  بالتن�شيق  بيئية  اأن�شطة  تنظيم 

البيئة.
• التن�شيق مع نقابة املهند�شني الزراعيني بعقد دورات وعمل اأجنده املهند�س الزراعي.	

النتيجة 4: 
حماية الرقعة الزراعية واستخدام األراضي

ويف هذا الإطار حققت الإغاثة الزراعية املخرجات 
والنتائج الآتية:

• املقيد 	 املناطق  يف  الزيتون  لقطف  حملة  تنظيم 
الو�شول اإليها يف اأكرث من 28 موقعًا.

• تنظيم حملة نظافة وتوزيع حاويات قمامة ملنطقة 	
وادي غزة وو�شعه يف دائرة الإهتمام املوؤ�ش�شي 
الو�شع  وحت�شني  طبيعية  كمحمية  والإعالمي 

النف�شي لل�شكان من خالل اإن�شاء املتنزه.
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• اإحياء ذكرى يوم الأر�س من خالل زراعة اأ�شتال الزيتون يف املناطق املقيدة الو�شول وتنفيذ 	
حملة اإعالمية ملدة اأ�شبوع.

• اإ�شدار 3 اأوراق حقائق حول )وادي غزة كمحمية طبيعية، املنطقة العازلة، ال�شيادين(.	
• اإ�شتغالل املراعي العامة وزراعتها باملحا�شيل العلفية )2000 كغم بذور �شعري بلدي(.	

النتيجة 5:
رفع الوعي بأهمية التشريعات في حماية 

المصادر وتخصيصاتها بين القطاعات

ويف هذا الإطار حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج التالية:

• تنظيم يوم علمي حول واقع املياه يف قطاع غزة وتقدمي اأوراق عمل حول اأزمة املياه والبدائل 	
املتاحة.

النتيجة 6:
 التوعية بمنظومة التشريعات الناظمة

ويف هذا الإطار حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج التالية:

• تنفيذها 	 مت  الكوارث  من  باحلد  اخلا�شة  بالت�رصيعات  للتوعية  ومنا�رصة  �شغط  حملة  تنظيم 
و�شارك فيها 100 مواطن.

• و�شلفيت 	 والأغوار  جنني  يف  املخاطر  درء  قانون  تفعيل  اهمية  حول  توعوية  ور�س  �شبع  عقد 
مب�شاركة 210 م�شاركًا.

النتيجة 7: 
دعم وتطوير استراتيجية واضحة في 

القطاع الزراعي

ويف هذا الإطار حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج الآتية:

• تنظيم طاولة م�شتديرة حول القطاع الزراعي ما بعد امل�شاحلة الفل�شطينية.	

• عقد ور�شة عمل حول اإعادة اإعمار القطاع الزراعي ب�شورة اأف�شل للخروج بروؤية زراعية.	
• امل�شاركة من خالل �شبكة املنظمات الأهلية يف ور�شة عمل بهدف �شياغة ورقة حول ال�شيا�شات 	

الزراعية.
• امل�شاركة يف اإعداد اإ�شرتاتيجية قطاع الرثوة احليوانية مع الوزارة ومنظمة الفاو.	
• امل�شاركة الفاعلة يف �شياغة اإ�شرتاتيجية قطاع الزيتون.	

وضمن إطار الهدف االستراتيجي الرابع

 قامت اإلغاثة الزراعية بتحقيق اآلتي:

النتيجة 1 :  بناء القدرات

• ا�شتملت 	 حيث  مزارعًا   )2353( منها  اإ�شتفاد  القاعدية  للجمعيات  تدريبية  دورة   )81( تنفيذ 
الدورات على عدد من املعارف واملهارات منها املهارات الإدارية والتنموية والفنية مثل التطعيم، 
كتابة مقرتحات امل�شاريع، درا�شة اجلدوى، مدونة ال�شلوك املوؤ�ش�شي، ت�شنيع غذائي، اأعالف 
بديله، زراعة حافظة، ا�شرتاتيجيات الت�شويق، تطوير ال�شفحة اللكرتونية ملنتجاتهم، م�شك 
الدفاتر، اإدارة م�شاريع، اإ�شعاف اأويل، pvca، اإعداد قادة املخيمات، تدريب متطوعي الإغاثة، 

احلوكمة......الخ. 
• دعم لوج�شتي لعدد 5 جمعيات قاعدية بجميع ما يلزم اجلمعية بناًء على الإحتياجات التي مت 	

تقديرها.
• تزويد بلدية ال�شوكة مبولد كهربائي لنقل املياه من منطقة عربية غرب رفح اإىل منطقة ال�شوكة 	

كجزء من بناء القدرات وزيادة فر�شتها لتقدمي اخلدمات املحلية.
• تزويد 20 نادي بيئي بدعم لوج�شتي منهم 7 مدار�س يف القد�س.	
• عقد عمل للتفريغ النف�شي مع 20 من املتطوعني يف حملة اأغيثوا غزة خالل احلرب.	
• وتدريب 	 القت�شاد  تطور  يف  الن�شاء  دور  عن  منها 181م�شتفيدًا  ا�شتفاد  عمل  ور�شات   7 عقد 

اجلمعيات التعاونية عن احلوكمة والإدارة املالية والت�شويق والعمل التعاوين.
• مت عقد 7 خميمات �شيفية لطلبة املدار�س قي القد�س ا�شتفاد منها 700 طالب.	
• ترميم وتاأهيل مقرين يف العي�شوية واأريحا.	
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• تاأ�شي�س 7 مكتبات يف مدار�س القد�س.	
• اإقامة 8 م�شابقات بيئية يف املدار�س.	

النتيجة 2: الشراء والتسويق الزراعي

• �رصاء خ�رصوات طازجة وم�شنعة من 67 مزارعًا ومراآة ريفية وتعاونية ن�شوية ومثلت الن�شاء 	
املنتجات اللواتي مت ال�رصاء منهن 22% من اإجمايل املزارعني/ات.  

• توزيع ال�شالت على 965 اأ�رصة فقرية ومت�رصرة.	

وضمن إطار الهدف االستراتيجي الخامس

قامت اإلغاثة الزراعية بتحقيق اآلتي:

النتيجة 1: تدريب الكادر

• الزراعة وحول تقدير 	 التنموية  امل�شاريع  النهج احلقوقي يف  تدريبية عن دمج  عقد  5 دورات 
يف  الإحتياجات  تقييم  بخ�شو�س  والتقييم  والرقابة  املتابعة  وحول  املزارعني  احتياجات 

   .)HAP( الطوارئ وحول �رصاكة امل�شاءلة الإن�شانية
• امل�شاركة يف ح�شور ور�شتني عمل عن تقييم اإحتياجات ما بعد العا�شفة مع البنك الدويل والقمة 	

العاملية للعمل الإن�شاين.
• امل�شاركة يف احتفال ال�شفافية )الإئتالف من اأجل النزاهة وال�شفافية(.	
• 	.PMP امل�شاركة يف دورة اإدارة امل�شاريع بطريقة متقدمه
• 	.DRR امل�شاركة يف دورة حول التقليل من اأثر املخاطر
• امل�شاركة يف دورة حول تدريب متخ�ش�شة حول ت�شنيع الألبان يف عمان.	
• امل�شاركة يف دورة تدريبية حول اإدارة املراعي والأعالف يف عمان.	
• امل�شاركة يف دورة تدريبية حول �شناعة الأعالف البديلة يف عمان.	
• امل�شاركة يف دورة تدريب حول احل�شاد املائي يف عمان.	

النتيجة 2: تطوير اإلعالم التنموي

ويف هذا الإطار حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج الآتية:

• اإ�شدار )74( خرب �شحفي تتناول الإعالن عن عدد من امل�شاريع والأن�شطة املنفذة.	
• 	 ، ال�شيد  م�شاعدة قطاع  على  بالرتكيز  تناولت موا�شيع خا�شة  اإذاعي  �شبوت  اإ�شدار )25( 

الرتويج للجنة الوطنية للحد من الكوارث، امل�شاركة الجتماعية للمراأة ...الخ.
• تنفيذ )53( لقاًء تلفزيونيًا تناولت موا�شيع حول اإ�شرتاتيجية الإغاثة الزراعية، عر�س اأن�شطة 	

احل�رصية  الزراعة  اخل�شار،  اإنتاج  يف  امل�شتخدمة  التقنيات  كاإحدى  التطعيم  حول  امل�شاريع، 
وتاأثري التغريات املناخية واملنخف�شات اجلوية على القطاع الزراعي، تاأثري املفاحم على البيئة.

• اإ�شدار )11( فيلمًا وثائقيًا ت�شمنت اإر�شادات حول قطف الزيتون، واأهمية حم�شول العنب 	
كمح�شول ا�شرتاتيجي لتوفري الأمن الغذائي.

• اإ�شدار )13( بيانًا وورقة موقف وورقة حقائق ت�شمنت الإنتهاكات الإ�رصائيلية على قطاع 	
غزة  والكوارث الطبيعية وتاأثرياتها على القطاع الزراعي، املنطقة العازلة.  

• اإ�شدار مطبوعات ون�رصات عدد )11( تناولت خرائط املخاطر وكتيب تقييم املخاطر وموا�شيع 	
حول املياه والتن�شوميرتات، ا�شافة اإىل دليل املهند�س الزراعي.

• تنفيذ عدد )12( لقاًء اإذاعيًا �شملت موا�شيع خمتلفة حول اأن�شطة امل�شاريع، املياه واإدارتها، 	
التطعيم.

• اإعداد فيلم حول حول قطف الزيتون )احنا معكم(.	
• اإعداد 3 اأفالم عن امل�شاريع املدرة للدخل اخلا�شة بالن�شاء.	
• اإعداد 7 حلقات تلفزيونية خا�شة بامل�شاريع املدرة للدخل  اخلا�شة بالن�شاء وعن البذور البلدية.	
• اإ�شدار ن�رصتني عن امل�شاريع املدرة للدخل اخلا�شة بالن�شاء وعن الأندية البيئية.	
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النتيجة 3 : تعزيز آليات الحكم في المؤسسة

• احل�شول على �شهادة مدونة ال�شلوك من مركز تطوير املوؤ�ش�شات.	

النتيجة 4: تطوير الدعم اللوجستي
ونظم المعلومات واالتصال

• تطوير مكتبة دائرة غزة بكتب زراعية.	

النتيجة 5: تجنيد األموال وتنوع مصادرها

• زيارة 	 مت  حيث  متويلية،  خارطة  اإعداد  خالل  من  املانحني  جمتمع  مع  العالقة  تطوير  مت 
وا�شتقبال جمموعة من املوؤ�ش�شات املانحة. 

• بلغت 	 موازنة  باإجمايل   2014 العام  يف  جديدًا  م�رصوعًا   )34( متويل  على  املوافقة  مت 
من  الإنتهاء  مت  ال�شابقة. حيث  الأعوام  من  م�رصوعًا   21 اإىل  بالإ�شافة  دولر   7787947

تنفيذ 24م�رصوعًا وبقي 31 م�رصوعًا  ممتد لالأعوام القادمة.

النتيجة 6: تطوير أنظمة المؤسسة 
)سياسات و إجراءات(

• وبدء 	 اعتماده لحقا  وامل�شرتيات من خالل جهة خارجية مت  الإداري  املايل  النظام  تطوير 
العمل به. 

الفصل الرابع: 

المواقع المستهدفة والفئات

المستفيدة
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حيث  الوطن،  حمافظات  معظم  تغطية  اإىل   2014 العام  خالل  الزراعية  الإغاثة  جهود  اأدت  لقد 
ا�شتهدفت )213( موقعًا من خالل جمعيات وجتمعات وجلان عمل، ا�شتفاد منها )86652( مواطنًا 
ب�شكل مبا�رص وغري مبا�رص، حيث �شكلت الن�شاء من جمموع امل�شتفيدين ما ن�شبته 45%، كما وفرت   

 62534 يوم عمل ل�شالح 7733 عاماًل.

1.4  المواقع المستهدفة:
مواقع عمل الإغاثة الزراعية يف عام 2014

2.4 المستفيدون المستهدفون: 
�شمن  وجمموعات  اأفرادًا  امل�شتفيدين  من  كبري  عدد  مع   2014 العام  يف  الزراعية  الإغاثة  عملت 
جمموعة وا�شعة من التدخالت واإعطاء الأولوية للعاملني يف املناطق امله�شمة، وت�شم القائمة الآتية 

الفئات الرئي�شة امل�شتهدفة: 

2.4.1  الخدمات الفردية:

هم . 1 واملتو�شطني  املزارعني  )�شغار  واملروية  البعلية  الزراعة  جمايل  يف  العاملون  املزارعون 
امل�شتفيدون من دعم الإغاثة(.

اأُ�رصهن . 2 اإعالة  عن  امل�شوؤولت  الن�شاء  رئي�س  وب�شكل  الزراعة،  يف  العامالت  الريفيات  الن�شاء 
بتمكينهن �شيا�شيًا واجتماعيًا واقت�شاديًا.

ال�شباب الريفي وخ�شو�شًا العاملني يف الزراعة لت�شجيع انخراطهم يف القطاع الزراعي.. 3

املهند�شون الزراعيون حديثي التخرج. . 4

العمال العاطلون عن العمل الذين فقدوا وظائفهم يف الأر�شي املحتلة )داخل اخلط الأخ�رص( . 5
اأو يف امل�شتوطنات. 

ال�شيادون.. 6

ال�شكان ب�شكل عام خا�شة ما بعد احلرب على غزة.. 7

عدد املحافظة
اأ�صماء القرى/ مواقع العمل القرى

13القد�س
خمما�س، اجليب، واد اجلوز، الثوري، البلدة قدمية، �شلوان، العي�شاوية، �شور باهر، 

بدو، عناتا،عيزرية، بيت �شوريك، بيت دقو.

28رام اهلل
كفر مالك، خربة اأبو فالح، املغري، رمون، املزرعة ال�رصقية، �شلواد، خربثا امل�شباح، بيت 
رميا، دير غ�شانه، عارورة، عني �شينيا، كفر نعمة، مزارع النوباين، يربود، بيتلو،خربثا 
كوبر،عطارة،  الغربية،  املزرعة  اجللزون،  اهلل،  رام  البريه،  �شخيدم،  اأبو  حارث،  بني 

عبوين، بري زيت، املزرعة القبلية، �شفا، ترم�شعيا.

اخل�رص، تقوع، الديب، املع�رصة، بيت فجار، اجلبعة، بيت جال، بيت ا�شكاريا، زعرت، 14بيت حلم 
نحالني، اأبو جنيم، واد رحال، حو�شان، وادي فوكني.

اأمر، ترقوميا، حلحول، دورا ، زيف، �شكة، �شوريف، لتواين، م�شافر يطا، واد 17اخلليل بيت 
الرمي، اخلليل، خارا�س، دير �شامت، اذنا، ال�شيوخ، تفوح، بيت كاحل.

اجلفتلك، الديوك، الزبيدات، املعرجات، النويعمة، ف�شايل، العوجا، مرج نعجة8اأريحا

29نابل�س
الن�شارية، العقربانية، فرو�س بيت دجن، بيت فوريك، بيت ح�شن، عني �شبلي، عقربا، 
طانه، النواجي، قبالن، جماعني، دير �رصف، عمورية، برقة، بزاريا، �شب�شطية، ق�رصه، 
ال�شاوية، اللنب ال�رصقية، ع�شريه ال�شماليه، ع�شريه القبليه، عورتا، عوريف، يا�شيد، 

يانون، يتماتل، عراق بورين، �رصه، زيتا.
الزاوية، بديا، دير بلوط، م�شحة دبر ا�شتيا فرخه، �شلفيت7�شلفيت
عاطوف، ابزيق، عني البي�شا، العقبة، املالح، احلديدية، يرزا، كردلة، بردله، طوبا�س10طوبا�س

22جنني
اجللمة،  رمانه،  عربونة،  املغري،  جلبون،  ،فقوعة،  رابة  يعبد،  راعي،  كفر  اليامون، 
الفندقومية، كفر دان، �شيله احلارثية،  الزبابده،  �شيلة الظهر، عقابا، ميثلون، يعبد، 

نزلة زيد، اجلديده، عانني، عرابه

باقة ال�رصقية، كفر اللبد، بيت ليد، كفر عبو�س، كفر زيباد، باقة ال�رصقية، �شيدا، عنبتا، 10طولكرم
عالر، رامني.

عزون، كفر ثلث، جين�شافوط، جيو�س،كفر لقف، الفندق، حجة، باقة احلطب، جيت، 14قلقيلية
فرعته، اماتني، قلقيلية، املدور،عزون عتمه

بيت لهيا، القرية البدوية، جباليا، بيت حانون، عزبة بيت حانون5�شمال غزة 

التفاح، 13غزة  عجلني،  ال�شيخ  ال�شاطيء،  املغراقة،  الزيتون،  ال�شجاعية،  غزة،  الديك،  جحر 
الدرج،  ال�شربة، تل الهوى، ال�شودانيا، ال�شيفا.

دير البلح، امل�شدر، املغازي، الربيج، الزوايدة.5و�شط غزة 

الفرارة، خزاعة، عب�شان الكبرية، عب�شان ال�شغرية، بني �شهيال، موا�شي خان يون�س، 10خان يون�س
الفخاري، الزنة، ال�شطر الغربي، وادي ل�شلقا.

ال�شوكة، حي الن�رص، خربة العد�س، م�شبح، حي ال�شالم، الربازيل، رفح الغربية، رفح.8رفح
213الجمايل
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2.4.2 الخدمات الجماعية: 

اجلمعيات واملوؤ�ش�شات والتنظيمات اخلا�شة باملزارعني، والن�شاء وال�شباب وتعاونياتهم من . 1
اأجل تعزيز احلوكمة.

النا�شطون على امل�شتوى املجتمع املحلي من اأجل تعزيز احلقوق املدنية.. 2
طاقم العاملني لدى الإغاثة الزراعية وامل�شتفيدون من تدريب املدربني بغر�س رفع وحت�شني . 3

مهاراتهم وخرباتهم، باعتبارهم املجموعة الأخرية من امل�شتفيدين.

2.4.3 العالقات مع الشركات المنبثقة عن اإلغاثة الزراعية:

2.4.3.1 الشركات المنبثقة عن برامج اإلغاثة الزراعية: 

شركة الريف للتسويق واإلستثمار الزراعي للعام 2014:

تتبواأ �رصكة الريف مكانة خا�شة يف ا�شرتاتيجية الإغاثة الزراعية الهادفة اإىل حت�شني ربحيـة  �شغار 
املنتجني يف قطاعات الإنتاج الإ�شرتاتيجية مثل الزيتون، اللوز والتمور، حيث ما زالت هذه القطاعات 
ت�شكل اجلزء الأكرب من تركيز �شلة خدمات �رصكة الريف، اإ�شافة اإىل املنتوجات الريفية امل�شنعة 
مثل املفتول والبندورة املجففة، وقد ا�شتطاعت �رصكة الريف خدمة القطاعات الإنتاجية يف الريف 
التجارة  واأ�شواق  الداخلية  الأ�شواق  يف  املنتوجات  لهذه  الت�شويق  فر�س  تاأمني  عرب  الفل�شطيني 

العادلة، حيث تعاملت ال�رصكة يف العام 2014 مع )13( جمعية يف جمال الإنتاج املختلفة، اإ�شافة 
الإغاثة  اإدارة  زالت  املنتجني. وما  للعدد من �شغار  والتغليف  والتعبئة  التدريج  تقدمي خدمات  اإىل 
التعاونية  امللكية يف ال�رصكة عرب ا�شتقطاب عديد من اجلمعيات  اإىل تو�شيع قاعدة  الزراعية تتطلع 
بالفائدة على �شغار  يعود  امل�شتقبلية، مبا  ال�رصكة  راأ�شمال و�شيا�شات وقرارات  لتكون جزءًا من 
املنتجني وتعاونياتهم. مت ت�شويق )135( طنًا من الأ�شناف املختلفة، حظي املفتول باملرتبة الأوىل 
يف قائمة املنتوجات التي مت ت�شويقها بواقع )58 طنًا(، فيما جاء الزيت بواقع )52 طنًا(، والتمور 

بواقع )19 طنا( واللوز بواقع )5(، والزعرت )1طن(. 

وقد بلغت قيمة التعامالت يف ال�شوقني الداخلية واخلارجية )4.9( مليون �شيكل، فيما تاأخر  لأ�شباب 
لوج�شتية وفقا للمعلومات الواردة من ال�رصكة اإر�شال �شحنتني  بواقع 23 طن  زيت وبقيمة اإجمالية 

بلغت )1.1( مليون �شيكل.

شركة ريف للتمويل للعام 2014:

• �رصكة ريف للتمويل، هي اأحد ركائز ا�شرتاتيجية املوؤ�ش�شة احلالية، وتتطلع اإدارة املوؤ�ش�شة اإىل 	
تو�شيع رقعة اخلدمات التي تقدمها �رصكة ريف و�شوًل اإىل تعزيز راأ�شمال ال�رصكة عرب �شم 
اأكرب عدد من امل�شاهمني املعنيني، خدمة للقطاعات الإنتاجية ويف مقدمتهم التعاونيات الإنتاجية 

وحتويلها اإىل �رصكة ربحية يف القريب العاجل. 
• موقع 	  )300( من  اأكرث  يف  املختلفة  للقطاعات  التمويل  منح  يف  للتمويل  ريف  ا�شتمرت �رصكة 

التمويالت  حجم  لت�شل  قرو�شًا،   )1.056(  2014 العام  خالل  ال�رصكة  منحت  حيث  ريفي، 
املمنوحة منذ ن�شاأتها اإىل نهاية العام )29.43( مليون دولر اأمريكي.

• كما بلغت القرو�س الن�شطة يف نهاية العام  2014 )2800( قر�س مقارنة مع  )2،511( قر�شًا  	
يف العام 2013 . وتتوزع حمفظة القرو�س  بني القطاعات الإقت�شادية واخلدمية املختلفة، مع 
بقاء الرتكيز يف القطاع الزراعي الذي ا�شتحوذ على )51%( من اإجمايل املحفظة. فيما احتل 
قطاع حت�شني ال�شكن الريفي املرتبة الثانية بن�شبة )22%(. وجاء القطاع التجاري يف املرتبة 

الثالثة بن�شبة )20%(، وتوزعت الن�شبة املتبقية بني القطاعات الأخرى.
• العام 2014 )4.644.407( دولر، مقارنة مببلغ 	 املمنوحة يف  القرو�س  بلغت قيمة  هذا وقد 

)5.819.432( دولر يف العام 2013. اأما املحفظة القائمة فقد و�شلت يف 2014/12/31 اإىل 
حوايل )8.70( مليون دولر، مقارنة مع حوايل )8.6( مليون دولرًا اأمريكيًا يف العام 2013.
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الفصل الخامس: 

المالحق
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تاريخ البدءالعملةاملوازنةاملمولاسم املرشوع
تاريخ 

اإلنتهاء
الحالة

تطوير إدارة مصادر 

املياة يف الزراعة لتحسني 

االمن الغذايئ يف فلسطني 

واالردن

fpsc2,327,933.00انتهى16/06/201015/06/2014يورو

تحسني مستقبل املجتمع 

املدين من خالل تعزيز 

املشاركة يف الحياة 

العامة

انتهى01/11/201131/12/2014يورو305,399.00التعاون االسباين

ضامن مستقبل أفضل 

لصغار املزارعني واملراة 

الريفية يف قطاع الزيتون

EU824,091.00مستمر01/01/201231/01/2015يورو

مستمر01/01/201230/04/2015يوروEED530,000مرشوع العنب

الحد من الفقر يف 

الريف الفلسطينب 

من خالل تحسني 

التنوع الحيوي والزراعة 

العضوية

Overseas270,707مستمر04/01/201231/03/2015يورو

حامية حقوق وتحسني 

سبل الحياة للمحتمع 

املهمش يف القدس 

الرشقية

EC581,018مستمر06/01/201231/5/2015يورو

قائمة بامل�صاريع اجلارية التي حققتها الإغاثة الزراعية يف العام 2014

ترويج الحق يف الغذاء 

وخلق مستوى معييش 

الئق من خالل تقوية 

واستدامة حقوق 

الزيتون يف منطقة 

نابلس

Cerai241,576انتهى03/01/201228/2/2014يورو

قيادات التغيري نحو 

النمو والسالم يف القطاع 

الزراعي الفلسطيني

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

فلسطني الذهب 

األخرض من املنتجني إىل 

املستهلكني

EC2,496,495مستمر01/01/201330/6/2015يورو

deep-متكني االرس 

 الحرومة اقتصدايا الضفة

وغزة

UNDP - 

Aqsa Fund 

/ Islamic 

Development 

Bank

مستمر1,102,117$05/01/201331/12/2015

deep-متكني االرس 

 املحرومة اقتصاديا

القدس

UNDP- 

SIDA
انتهى783,531.00$06/01/201331/1/2014

مرشوع زراعة اشتال-

الصندوق العريب لالمناء 

االقتصادي

Arab Fund 

for Economic 

and social 

Development

انتهى760800$04/01/201330/6/2014

تعزيز قدرة الجفاف 

من خالل إدارة املياه 

املبتكرة يف قطاع غزة

Diakonie945,297مستمر10/01/201330/9/2016يورو

تاريخ البدءالعملةاملوازنةاملمولاسم املرشوع
تاريخ 

اإلنتهاء
الحالة
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تعزيز ان. غذايئ من 

استخدام امن للمياه-

صندوق عريب  

The Arab 

Fund for 

Economic 

and social 

Development

انتهى150,000$11/01/201330/4/2014

م.تطوير االرايض كفر 

ثلت -ايفاد
IFAD/ MOA185,283$09/01/201331/12/2014انتهى

مرشوع تطوير ارايض 

عقربا- ايفاد
IFAD/ MOA190,740$09/01/201331/12/2014انتهى

care مرشوع روايس
CARE 

International
مستمر3,415,492$11/01/201331/10/2015

التدخل يف حاالت 

الطوارئ لضامن وصول 

املياه

Overseas18,410انتهى12/01/201330/6/2014يورو

دعم القطاع الزراعي 

من خالل بناء قدرات 

املهندسني الزراعيني 

حديث التخرج -غزة

ccp482,325$21/03/201320/03/2014انتهى

-OPEC Fundسالت 

غذائية للعائل الفقرية-

غزة 

opec100,000$01/01/201331/12/2015مستمر

دور املراة يف املشاركة 

من اجل تحقيق 

EC-ENPI-التنمية

EC-ENPI831,290مستمر20/11/201220/11/2015يورو

Youth Girl 

Empowerment in 

Gaza›s Rural Areas 

(Al Zaytoon Area)

Palestine 337,071.00انتهى01/01/201431/3/2014يورو

Greenhouse 

Rehabilitntion in 

the West Bank

OCHA248,807$01/02/201430/4/2014انتهى

Livestock Shelter 

Rehabilitatlon in the 

West Bank

OCHA245,449$01/02/201430/4/2014انتهى

Expanding acsses 

of women›s 

cooperatives to 

domestic markets

CA230,188$01/01/201431/12/2016مستمر

Enhancing 

resiliance to risk in 

southern Gaza Strip

CA32,831$01/01/201431/12/2014انتهى

Climate:Local 

Seed Development 

Against 

Desertification

CA32,831$01/01/201431/12/2014انتهى

Enhancement 

the resiliance 

of marginalize 

and vulnerable 

communities in 

West Bank 

CA104,940$01/04/201431/03/2016مستمر

تاريخ البدءالعملةاملوازنةاملمولاسم املرشوع
تاريخ 

اإلنتهاء
تاريخ البدءالعملةاملوازنةاملمولاسم املرشوعالحالة

تاريخ 

اإلنتهاء
الحالة
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The high impact 

micro Infrastructure 

Initiative (H

undp485000$01/05/201428/02/2015مستمر

Partnership for 

community- lead 

action S.C

Save the 

Children
مستمر01/07/201430/06/2016يورو1349500

Enhancing the 

culture of Urban 

Agriculture in the

Grassroots 

Inter national
مستمر12000$01/10/201430/06/2015

Emergency Relief 

such as water , food 

and childre

Grassroots 

Inter national
انتهى6000$01/08/201430/12/2014

Early recovery of 

the Humanitarian 

Crisis by Resto

Grassroots 

Inter national
مستمر12000$01/10/201430/09/2015

From Poor Farmers 

To Poor Families 

parccic

parccic109000$10/11/201410/02/2015مستمر

Land Reclemation - 

Ifad جامعني
 Ifad283532$01/10/201430/09/2015مستمر

PARC DEC Food 

Security and 

Livelihoods  DEC-

C.A

CHRISTIAN 

AID
مستمر241982.73$01/11/201430/04/2015

Emergency 

Livelihood small 

scale farmers DEC 

CARE

Care 

International
مستمر01/11/201430/04/2015يورو256463

providing a 

modality for a 

humanitarian dec-

action

ActionAid98576$01/12/201431/07/2015مستمر

Improve the genetic 

quality of goat›s 

strains ccfd

ccfd10000مستمر01/02/201431/05/2015يورو

Area Recovery  post 

Israeli War 2104 

ccfd

ccfd13000مستمر01/02/201431/05/2015يورو

Sustainable and 

equitable rural 

development FPSC

 FPSC1727900مستمر01/12/201430/11/2018يورو

مرشوع لوكسمبورغ 

حملة غزة
Luxembourg67500$20/08/201430/08/2014انتهى

--االندلسية--   

AACIDحملة تربعات 

غزة

AACID211667.63مستمر02/12/201431/05/2015يورو

خلق فرص عمل – غزة 

UNDP-DEEP
UNDP-DEEP142857$15/12/201418/04/2015مستمر

christian aid مرشوع 

حملة غزة
christian aid34102$31/08/201410/11/2014انتهى

تاريخ البدءالعملةاملوازنةاملمولاسم املرشوع
تاريخ 

اإلنتهاء
تاريخ البدءالعملةاملوازنةاملمولاسم املرشوعالحالة

تاريخ 

اإلنتهاء
الحالة
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قصص نجاح
من زراعة تقليدية اإىل مزرعة منوذجية

يف  م�شنية  ومثابرة  جهد  نتائج  ليتلم�س  قطف الزيتون  مو�شم  حلول  رجب  علي  املزارع  يتلهف 
اإ�شت�شالح قطعة اأر�س يف قريته كفر اللبد، اأطلق عليها اأ�شم »مزرعة امليدان«!.

حل مو�شم القطف، وكانت حلظة فارقة مفعمة بامل�شاعر يف م�شرية علي ووالدته و�شقيقاته الثالث 
اأ�شجار الزيتون املحملة  اإكت�شى ب�شفوف  اأخ�رص  عندما توجهوا للمزرعة ف�شاهدوا حقال ف�شيحًا 
بثمار َن�َشَجت وحان قطفها. ظهر امل�شهد كلوحة فنية اإكت�شبت جمالها من طغيان اللون الأخ�رص 
على ال�شطح ومن ترتيب �شنا�شل حجرية فيما برزت برابي�س �شوداء اللون �ُشِبَكت ب�شهريج مياه 
كبري مما اأ�شفى حيوية على املزرعة النا�شئة. »ها ُحلمنا يتحقق يا اأمي.. يا اهلل،« َهَتَف علي خماطبا 

والدته و�شقيقتيه!  

يروي علي ق�شة جناح »مزرعة امليدان«. »مل اأدرك قيمة الأر�س بتحقيق دخل كرمي للعائلة، فتوجهت 
ككثريين مثلي للعمل يف اإ�رصائيل. مل يكن يدر بخاطري اأنها �شتكون لقمة عي�س مريرة ملا تتطلبه من 

HWAحملة مرشوع 

غزة
HWA6000$13/08/201431/08/2014انتهى

مستمر13/08/201431/12/2015$262500 حملة تربعات غزة 2014

ochaتربعات غزة حملة 

مرشوع
OCHA247225$23/10/201420/09/2015مستمر

christian aid مرشوع 

حملة غزة2
christian aid105853.72$18/08/201431/12/2014انتهى

ochaتربعات غزة حملة 

مرشوع2
OCHA235005$27/10/201423/02/2015مستمر

حملة قطف الزيتون يف 

قرية بدو 
انتهى22/10/201422/10/2014شيكل18145االنوروا

حملة مكافحة حفار 

ساق التني 

 االغاثة 

االسالمية
انتهى30000$15/03/201415/6/2014

مرشوع الطوارئ 

الجفتلك 
انتهى01/06/201430/12/2014$20000 انقاذ الطفل

مرشوع طوارئ فروش 

بيت دجن(الفيضانات)
انتهى09/12/201431/12/2014$7919انقاذ الطفل

fair food security in 

palestain
ACM109600مستمر01/12/201430/11/2016يورو

تاريخ البدءالعملةاملوازنةاملمولاسم املرشوع
تاريخ 

اإلنتهاء
الحالة
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اإ�شتيقاظ مبكر جدًا و�شفر طويل عرب حواجز تفتي�س كثرية وعودة متاأخرة للبيت. اإنهماكي يف العمل 
للعائلة متتد م�شاحتها 15 دومنا. ع�شت حلظة حا�شمة يف م�شريتي  اأر�س  اأبَعد تفكريي عن قطعة 
الع�شكرية  احلواجز  وم�شايقات  ال�شفر  �شعوبات  بفعل  للبيت  الو�شول  عن  كثريًا  تاأخرت  عندما 
الإ�رصائيلية املنت�رصة. لقد اإنزعجت والدتي كثريًا من تاأخريي ومل ت�شدق عودتي �شاملًا فاغرورقت 
عيناها بالدموع. يف هذه اللحظة �رصت اأبحث عن بديل للعمل امل�شني واملذل يف اإ�رصائيل فوجدته يف 
اإعالن عن م�رصوع  جلمعية الإغاثة الزراعية ي�شتهدف مزارعي الزيتون ويدعوهم لإ�شتبدال الطريقة 
املادية  امل�شاندة  لتقدمي  اجلمعية  ا�شتعداد  مع  حديثة  بطريقة  الزيتون  ب�شجرة  بالإعتناء  التقليدية 

وامل�شورة الفنية«. 

اإن�شم علي رجب مل�رصوع الإغاثة الزراعية. و�رصعان ما رفع امل�رصوع معنوياته مثريا يف نف�شه �شغفا 
كبريًا لالإعتناء بكرم الزيتون الذي متلكه العائلة يف قرية كفر اللبد. �شمر عن �شاعديه و َنزل للكرم 
فاأزال الأع�شاب ال�شارة و قّلم الأ�شجار بتوجيهات وار�شادات املهند�شني ثم بنى �شنا�شل وبع�س 
اجلدران الإ�شتنادية حلماية الرتبة من الإجنراف. �شاعدت الإغاثة بتوفري �شهريج مياه �شعة 100 

مرت مكعب وبتزويد وحدات من ال�شماد واإر�شادات التقليم ال�شليم ومكافحة الأمرا�س. 

طبيعة العمل واحلاجة لعمال ي�شاعدونه جعلت منه مديرًا لفريق يعمل على حتديث الكرم ويجعل 
منه كرما ُينتج اأ�شعاف الكرم القدمي. جدية علي بالعمل واملثابرة لفتت اإنتباه امل�رصفني يف الإغاثة 
الزراعية ف�شاروا يدعونه حل�شور ور�شات عمل فنية ودورات لإثراء خربته مع مزارعني اآخرين. 

وبات علي يحر�س على امل�شاركة يف كل الفعاليات اخلا�شة بتطوير امل�رصوع. 

ولحقًا ر�شحت جمعية كفر اللبد التعاونية الزراعية، »مزرعة امليدان«، التي باتت منوذجا يجتذب 
الزيتون،  زراعة  بتطوير  املعنية  والدولية  املحلية  واملوؤ�ش�شات  اجلامعات  من  واملهتمني  الزوار 
لالإ�شتفادة من م�رصوع »الذهب الأخ�رص الفل�شطيني من املنتجني للم�شتهلكني« املدعوم من الإحتاد 

الأوروبي.

بعد تطبيق التجربة وما تخللها من �شرية م�شنية ، لكن جميلة املردود ُيلخ�س علي رجب التغيري 
الذي طراأ عليه فيقول، »امل�رصوع َجَلَب يل اأكرث من فر�شة لإ�شت�شالح كرم زيتون وحت�شني م�شتوى 

الدخل. امل�رصوع اأعاد يل وعيي بقيمة الأر�س، وَبَعث يف ج�شمي روحا جديدة افتقدتها طويال.« !  

»�صيدات غزة ينجحن يف اإدارة م�صاريعهن ال�صغرية وحت�صني مداخيل عائالتهن«

ن�شتحق احلياة  واأ�رصتي  اأنا  اأ�شبح ركام،  اأمل �شنحقق احللم، كان يل هنا بيت،  دام يف قلوبنا  ما 
ونحبها، وغزة اأي�شا ت�شتحق احلياة، بهذه العبارة بداأت ال�شيدة متام ن�شوان ويف عينيها الدموع 
اثناء زيارتنا لها بعد احلرب على غزة لتقييم و�شع الأ�رصة واإعادة بحث ملوارد و�شبل عي�س الأ�رصة 

بعد احلرب على غزة ومدى اإمكانية ا�شتكمال اإجراءات تنفيذ امل�رصوع لالأ�رصة.

ال�شيدة متام ن�شوان )42 عاما( معيلة اأ�رصة تتكون من )9 اأفراد(، وذلك َعقب اإ�شابة زوجها ب�شلل 
اأ�شبحت  الن�شفي  بال�شلل  زوجي  اأ�شيب  اأن  »بعد  تقول:   - اأخيه  اإ�شت�شهاد  نباأ  تلقيه  اإثر  ن�شفي 
امل�شوؤولة عن اأ�رصة تتكون من 9 اأفراد ع�شنا اأيام �شعبة تق�شيها الأ�رصة على فتات الطعام واأطفايل 
)ماأكل  من  باأعمارهم  الذين  الأطفال  متطلبات  باأب�شط  املطالبة  من  اخلجل  مينعهم  حويل  يدورون 
وم�رصب و ملب�س وحياة كرمية كما الآخرين(، فلجاأت للعمل لتوفري لقمة العي�س لأبنائي وتاأمني 
حياة كرمية لهم، وبعد اأن اأنهى اأبنائي درا�شة الثانوية العامة طلبوا مني ترك العمل وبداأوا بالعمل 
)دبلوم  نائل  �شيا�شية(،  علوم  )دبلوم  ن�شال  اجلامعية  املرحلة  يف  الثالثة  اأبنائي  البناء،  جمال  يف 
�شكرتارية واأمتتة مكاتب(، جيهان )بكالوريو�س اإدارة �شحية(، وكان اأحدهم يلتحق باجلامعة �شنة 

والآخر يلتحق ال�شنة التي تليها، حتى ي�شتطيع اأحدهم توفري الر�شوم اجلامعية لأخيه«.

هذا حال اأ�رصة متام حتى و�شلت الإغاثة الزراعية لهذه العائلة كالعديد من العائالت الأخرى لتمد 
ال�رصوري م�شاعدتها من  اأنه من  الأ�رصة  زيارة  الزراعية من  الإغاثة  العون، ووجد فريق  يد  لها 
خالل اإن�شاء م�رصوع �شغري مدر للدخل ي�شعف هذه العائلة وينت�شلها من ال�شياع ويرفعها من حالة 
العوز اإىل حالة الإعتماد على النف�س، وبعد زيارات عديدة لالأ�رصة وت�شاور بني اأفراد الأ�رصة ودرا�شة 
موارد الأ�رصة بناء على منهجية �شبل العي�س كان القرار امل�شرتك للمر�شدة امليدانية والأ�رصة هو 
اإن�شاء م�رصوع حمل لبيع الأدوات املنزلية يف منطقة بيت حانون �شارع اأبو عودة- مقابل مدار�س 
الوكالة يف حمافظة �شمال غزة، ومت ا�شتكمال الإجراءات املطلوبة للم�رصوع من ت�شميم خطة عمل 
للم�رصوع، ومت اعداد جدول كميات للمواد املطلوبة للم�رصوع، وقامت الإغاثة الزراعية باإجراءات 
ال�رصاء وتوقيع العقد مع املورد ومت اإبالغ الأ�رصة اأن موعد اإ�شتالم امل�رصوع هو 2014/7/10، 
وحدث ما مل يكن باحل�شبان فقد �شن الإحتالل الإ�رصائيلي هجومًا على قطاع غزة وبداأت احلرب 
�شكان  بيت حانون و�رصد  مدينة  وا�شتهدفت  وقتلتها،  اإل  اأو طفولة  التي مل ترتك حلمًا  غزة  على 

املنطقة كافة وهدم منزل الأ�رصة. 
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قبل  من  لالأ�رصة  والنف�شي  الجتماعي  الدعم  وتقدمي  وامل�شاعدة  املتتالية  امليدانية  الزيارات  ومع 
الإغاثة الزراعية، وحتديد مكان اإقامة امل�رصوع يف منطقة بيت لهيا -�شارع ال�شيماء، مت ا�شتكمال 

اإجراءات ت�شليم امل�رصوع لالأ�رصة.  

وكان قرار هذه العائلة النجاح ثم النجاح ثم النجاح رغم �شغر امل�رصوع يف بادئ الأمر...وعن بداية 
امل�رصوع تقول ال�شيدة متام: »مل تكن البداية �شهلة، فلكي يكون امل�رصوع ناجحًا كان علينا اأن نبني 
اأن  علينا  كان  اأننا م�شتاأجرون جدد، كذلك  بيت لهيا، وبخا�شة  بلدة  الأهايل يف  عالقات جيدة مع 
ن�شيف الكثري من الأفكار التي باإمكانها اأن جتذب الزبائن، وبداأنا بعملية ت�شويق جيدة للم�رصوع 
وباأ�شعار تنا�شب اجلميع، فكان الإقبال على حملنا كبري واأ�شبح �شايف اأرباحنا من املحل يزداد يف 
كل �شهر، فهي ت�شل اإىل 1000-1300 �شيكل �شهريًا، وناأمل اأن يزداد الربح خالل الفرتة القادمة«.

ملواعيد  وفقًا  )23(عامًا  ونائل  )25(عامًا،  ن�شال  ابنائها  مع  م�رصوعها  اإدارة  يف  متام  وتت�شارك 
درا�شتهم اجلامعية، حيث �شاهم دخل امل�رصوع يف اإعادة الأبناء للدرا�شة اجلامعية فيتم تق�شيم وقت 

العمل بني الأم والأبناء مبا ل يوؤثر على درا�شتهم.

اأ�شاريرها  تهللت  وقد  الدخل،  هذا  اأ�رصتها جراء  على حياة  الذي طراأ  التغري  توا�شل متام �رصح 
»�شار معي م�شاري، ب�شرتي كل حاجة بحتاجوها اولدي واأهم حاجة ب�شرتي عالج لزوجي ، كان 
زوجي بعتمد على عالج امل�شتو�شف وما كان جايب فايدة معاه هالوقت زوجي حت�شنت �شحته كثري 
بطل حمتاج حد يقومه ويحركه �شار يتحرك حلاله يف الدار احلمد يا رب، وبطلت امد ايدي لخواتي 

طالبة م�شاعدة من حد فيهم«.

اإكمال  اأرباح م�رصوعها خالل الفرتة القادمة حتى ت�شتطيع  اأن تزداد  وتاأمل ال�شيدة متام ن�شوان 
املنزل فقد ح�شلت على تعوي�س من الوكالة �شاعدها بالبدء بالبناء.

الظروف  لكل  للحياة وحتدي  اإ�رصار وحتدي  ر�شالة  هو  امل�رصوع  اإدارة  يف  واأ�رصتها  جناح متام 
املريرة وال�شعبة التي عا�شتها الأ�رصة ويعي�شها ويعاين منها اأبناء �شعبنا الفل�شطيني احلبيب.

تقوم  اأن  على  بكل جهد  تثابر  اأنها  اإل  ال�شيدة متام  منها  تعاين  التي  ال�شعوبات  من  الرغم  وعلى 
بتخطي هذه ال�شعوبات وجتد احللول لها.

الت�صميم على تغري الواقع

وطئت قدماي اأر�س منزلهم ويف خميلتي �شورة اأف�شل بكثري مما راأيته جابت عيناي اأرجاء منزلها 
املتوا�شع، خ�شيت على نف�شي من اأن يقع املنزل على راأ�شي واأنا اأوؤدي عملي.. غرف املنزل متهالكة 
وجدرانه ه�شة .. اأنه اآيل لل�شقوط.. واأربع غرف فقط و�شالة.. ل يحتاج لإعادة ترميم بل بحاجة 

لهدم واإعادة بناء من جديد حتى ي�شبح �شالح لالإ�شتخدام الآدمي.
بداأنا احلديث مع ال�شيدة فتحية وبداأت ال�شيدة تروي حكايتها بدمع العني..  »كان زوجي عاماًل يف 
اإ�رصائيل.. وكان و�شعنا الإقت�شادي اأكرت من ممتاز.. ع�شنا اأياما كلها هناء و�شعادة، اإىل اأن اغلقت 
ايرز.. وانقلبت حياتنا راأ�شا على عقب.. اأ�شبحنا ل جند اللقمة، وغالبا ما ننام بدون ع�شاء.. لي�س 
هذا فح�شب.. بل متر علينا اأياما ل جند فيها ك�رصة خبز لغذاء اأطفالنا.. تدهور الو�شع ال�شحي 
لزوجي ومن �شيء لأ�شواأ وا�شبح ابني مو�شى امل�شئول عن املنزل ترك مدر�شته للعمل حتى يوفر لنا 
م�رصوف املنزل ومن القهر ومن ح�رصة زوجي على حاله وعلى ابني ا�شابته جلطة وتوفى واأ�شبح 

مو�شى بعمر 17 عام رب الأ�رصة«. 
اأعر�س  وبداأت  روعها..  تهدئة  حاولت  احلزينة..  ق�شتها  تروي  وهي  عينيها  من  الدموع  �شقطت 
عليها اأن تفكر يف م�رصوع مدر للدخل يح�شن من و�شع اأ�رصتها املرتدي .. حتم�شت ال�شيدة للفكرة 
واأخربتنا عن خربة  ابنها مو�شى يف العطارة  فابنها يعمل بالأجرة لدى حمل عطارة منذ ما يزيد على 
ع�رص �شنوات، وميتلك ب�شطة عطارة يف �شوق اجلمعة، ووعدناها بالزيارة مرة اأخرى بوجود مو�شى 

للحديث معه عن خرباته وجمال عمله.
والتقينا مو�شى الذي يبلغ خم�شة و ع�رصين عامًا من العمر، وهو مفعم باحليوية و الدافعية العالية 
مع  وين�شجم  يريده  الذي  امل�رصوع  اختيار  حرية  من  يحمله  وما  اخلرب  �شماعه  عند  ابتهج  للعمل 
امكاناته وخربته فبداأ يحدثنا عن خربته يف جمال العطارة وانه من خالل �شنوات عمله الطويله يف 
هذا املجال اكت�شب عدد كبري من الزبائن اإىل جانب اأن م�رصوع العطارة جمدي اإقت�شاديًا واأن عمله 

يف البيع بالب�شطة يوم اجلمعة يدر عليه دخال مقبول.
بعد تكرار الزيارات لأ�رصة يا�شني وا�شت�شاف مدى دافعيته وخربته يف املجال املقرتح وقدرته على 
اإدارة م�رصوع �شغري، ودرا�شة و�شع الأ�رصة واملوارد املتاحة من كافة اجلوانب والنواحي متت 
الإقت�شادي  التمكني  برنامج  امل�شتفيدة من  الأ�رص  يا�شني �شمن  اأ�رصة فتحية  اإدراج  على  املوافقة 

.DEEP لالأ�رص املحرومة
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بداأ مو�شى بالبحث عن مكان مالئم لطبيعة م�رصوعه، واقرتح اأن يكون يف حمافظة �شمال غزة- منطقة 
اإعداد خطة الأعمال للم�رصوع  دوار زمو- عزبة عبد ربه لعدم توافر حمال مماثلة يف املنطقة ومت 
املقرتح تطوير ب�شطة العطارة وبقالة، بحيث ت�شتهدف البقالة منطقة عزبة عبد ربه، وب�شطة العطارة 
�شوق اجلمعة فذلك يخدم عددًا كبريًا من الأفراد الذين يتوافدون على ال�شوق من خمتلف مناطق 
مدينة غزة واكدت الدار�شة على وجود موؤ�رصات جناح عالية للم�رصوع، وبداأ مو�شى بتجهيز املحل 

والإنتظار ب�شعف ولهفة اليوم الذي �شيقوم فيه با�شتالم امل�رصوع.
مت ا�شتالم امل�رصوع يف �شهر يونيو 2014 اأي قبل احلرب على غزة باأقل من �شهر وتعر�س امل�رصوع 
لتلف عدد من املواد الغذائية تقدر مببلغ 600$ نتيجة لرتك املحل اأكرث من 50 يوم مدة احلرب على 

غزة ومت مد يد العون مرة اأخرى لالأ�رصة وتعوي�شها عن املواد املت�رصرة كافة.
تدريجية  وزيادة  املبيعات  يف  متوا�شل  وارتفاع  ملحوظ  وتقدم  ملمو�س  جناحًا  امل�رصوع  و�شهد 
لبع�س  والبيع  التو�شع  واإمنا  لالأفراد  بالبيع  الإكتفاء  مرحلة  من  والنتقال  والب�شائع  بالأ�شناف 
املحال ال�شغرية، وعليه قرر الإبن مو�شى اأن يحقق احللم من ال�شغر منذ اأن كان يعمل اأجريًا يف 
حمل بيع عطارة يف منطقة �شوق الزاوية اأن ي�شتاأجر حماًل يف �شوق الزواية قبولت فكرته بالرف�س 
من اأ�رصته فالإيجار يف هذه املنطقة باهظ جدًا ال اأنه اأ�رص على فكرته وجلاأ اإىل معارفه لالإ�شتدانة 
وا�شتغل كافة مدخراته كافة حتى ا�شتطاع اأن ي�شتاجر حمل يف �شوق الزاوية وي�شبح �شاحب حمل 

عطارة وبهارات.
احتياجات  تلبية  خالله  من  اأ�شتطيع  م�رصوعًا  يل  اأ�شبح  اإن  دائما  اهلل  اأحمد  »اإنني  مو�شى  ويقول 
قوية  انطالقة  نقطة  هو  اإيّل  بالن�شبة  اأجري، امل�رصوع  اأعد  ومل  حمل  �شاحب  اأ�شبحت  فاأنا  اأ�رصتي 
و�شاعمل على تطويره ا�شبحت اليوم ا�شعر بذاتي وبقدرتي على ا�شتثمار خرباتي يف العمل وحتقيق 
اأقدم �شكري اجلزيل ملوؤ�ش�شة  دخل جيد ف�شايف ربحي ال�شهري من 1500-1700 �شيكل، واإنني 
ما  علي   UNDP المنائي  املتحدة  المم  برنامج  و  للتنمية  ال�شالمي  البنك  وايل  الزراعية  الإغاثة 

بذلوه من جهد ووقت ومال من اجل اإجناح امل�رصوع«.
عندما ننظر اإىل حال فتحية يف اول زيارة قمنا بها وحالها بعد اخر زيارة بعد افتتاح املحل �شنجد 
عليك  اأثر  الذي  ما  �شاألناها   ، وحينما  لها  واملادي والجتماعي  النف�شي  الو�شع  فرقا كبريا مي�س 
بعد ا�شتالمك للم�رصوع؟. فاأجابت بان حياتها قد تغريت كليا وبانها �شعيدة للغاية و ان لول هذا 
امل�رصوع ملا ا�شتطاعت ا�رصتي ان تقف من جديد وبهذه القوة... »ا�شبح ابني �شاحب حمل، بتمنى 
ان ت�شتمر هذه امل�شاريع كي ت�شل اإىل اأكرب عدد من ال�رصى حتى ترت�شم الب�شمة على �شفاههم كما 

حدث معي« ...

من زرع ح�صد ومن �صار على الدرب و�صل

تنطلق اإميان تركمان منذ �شاعات ال�شباح الأوىل اإىل احلقل  املمتد يف �شهول منطقة العقربانية وذلك 
الثمار  هذه  على  ي�شفي  الذي  الربيع  ف�شل  بداية  مع  َجنيه  انتظر  الذي  اخليار  حم�شول  ِلقطاِف 
مذاقًا و�شكاًل مميزًا َفُيغري الزائر كي يتذوقه في�شيف حلا�شة التذوق فر�شة الإ�شتمتاع  مب�شاهدة 
للمزارعات  دخل  م�شادر  لإنعا�س  تعو�س  ل  فر�شة  منه  جتعل  الوقت  ذات  ويف  اجلميلة،  الطبيعة 

الالتي يعتمدن على الزراعات املو�شمية.

احلجم  �شغرية  »اخليارة  ميزته:  عن  حتدثت  البلدي  اخليار  قطف  يف  منهمكة  اإميان  كانت  وفيما 
انتباه  اإليها  يجذب  الذي  الأمر  لل�رصب  ت�شلح  التي  النظيفة  باملياه  ريها  بف�شل  امللم�س  وناعمة 
الكميات  ت�شويق  يتم  املح�شول، يف حني  فيقبلون على �رصاء 70% من  املخلالت  اأ�شحاب م�شانع 
املتبقية ملوردي ت�شويق حمليني. وهكذا ي�شكل اخليار البلدي م�شدر دخل وفري لعائلتي خا�شة يف 
بداية املو�شم و مت�شح جبهتها بيدها لإزالة بقايا عرق جتمع وت�شيف قائلة : »برغم التعب ال�شديد 
ن�شعر ب�رصورلت�شويق املح�شول يف بداية املو�شم، اأي قبل ما يرتاجع يف و�شط ونهاية املو�شم، لتغري 
معايري املناف�شة والطلب على منتجاتنا لدى �رصكات تتحكم  يف الأ�شواق«. وقد قررت جمموعة من 
الن�شوة تاأ�شي�س جمعية العقربانية الن�شوية التي تطمح خللق نوع من الإ�شتقالل الإقت�شادي التي 
ت�شم نحو 24 ع�شوة ميثلن اأربع قرى جماورة يف اأغوار ال�شفة الغربية املحتلة وت�شمل عني �شبلي، 

بيت ح�شن، العقربانية، الن�شارية.

وبذلت املجموعات الن�شوية جهدًا كبريًا يف التعلق يف اأي فر�شة حتاول النهو�س يف واقعهم ال�شعب، 
فاإن هوؤلء املزارعات، اللواتي يعملن ربات بيوت بعد عودتهن من احلقول، يواجهن حتديات مثل 
لبلوغ ال�شتقالل القت�شادي، كما تقول رئي�شتها اميان تركمان »ت�شتفيد  التهمي�س وال�شتغالل. 
الن�شاء املزارعات من خريات اأر�شنا يف الت�شنيع الغذائي مثل تن�شيف امللوخية، �شناعة املخلالت 
وال�شطة   )الفلفل احلار( وغريها وذلك لبيعها يف الأ�شواق املحلية، اإ�شافة اإىل تنفيذ م�شاريع �شغرية 

مدرة للدخل تدعم الن�شاء«.

و نحر�س يف اجلمعية لتطوير قدرتنا فقد تلقينا تدريبات متنوعة يف الت�شنيع الغذائي و�شبط جودة 
املنتجات وطرق التغليف وو�شع البار كود وكيفية التعامل مع املحا�شيل الزراعية، وذلك بف�شل 
تعاون واإ�رصاف خرباء الإغاثة الزراعية. وتقول لينا حامد يف جتمع ن�شوي قرية فرو�س بيت دجن 
الزيتون »كنا نحفظ منتجاتنا داخل قناين  لبنة مكعبة تقليدية مغطى بزيت  اأثناء عملها يف �شناعة 
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الكول البال�شتيكية، وهو خمتلف متاما عما نالقيه يف ال�شوبر ماركت، ولحقا اأدركنا اأهمية التعبئة 
الإنتاج  زالت مدخالت  »فما  يواجهنها،  التي  لل�شعوبات  وبالإ�شافة  املنتجات«،  بيع  يف  والتغليف 
غالية مع اأنه يتم �رصاوؤها من مزارعي الرثوة احليوانية يف القرية، فمعظم عائدات الربح ن�شخرها 
ل�رصاء مدخالت جديدة من الألبان وزيت الزيتون، وهذا يحد من طموحنا يف اإن�شاء جمعية ، حيث اأن 
قيمة ر�شوم النت�شاب وم�شاريف التاأ�شي�س ما يقارب األـ 500 دينار كم�شاهمة من كل ع�شوه. وهذه 
م�شاريف باهظة لأن حجم امل�شاركات بتاأ�شي�س اجلمعية ما زال �شئياًل حيث مل يزد عدد الع�شوات 

حتى اإجراء املقابلة عن ت�شع �شيدات«.

الأ�شواق،  اإىل  اأدائهم وتعزيز و�شول منتجاتهم  لتح�شني  تعنى  باأي فر�شة  يتم�شكن  اإنهن  وتوؤكد 
توريد  طريق  عن  وذلك  الزعرت  اإنتاج  توفريم�شتلزمات  على  عملت  الزراعية«  »الإغاثة  اأن  وذكرت 
تطوير  يف  والإ�شهام  الو�شطى،  الأغوار  منطقة  يف  دومنات   7 م�شاحة  تغطي  واأ�شتال  ري  �شبكات 
ومتابعاتاإر�شادية  متخ�ش�شة  تدريبية  دورات  وتنفيذ  بنف�شها،  النهو�س  على  القاعدية  اجلمعيات 
واأخرى ت�شويقية لتح�شني فر�شهم الت�شويقية وزيادة قدرتها التناف�شية يف الأ�شواق املحلية، وتلك 
الأن�شطة تندرج �شمن م�رصوع ممول من قبل موؤ�ش�شة الكر�شتني ايد يعزز فر�س ت�شع تعاونيات 
ن�شائية تعمل يف جمال الت�شنيع الغذائي كي ت�شل منتجاتها لالأ�شواق املحلية، وبعد مرور نحو �شنة 

من اجلهد املتوا�شل باتت ا�شتال الزعرت ت�شهم يف حت�شني و�شعهم القت�شادي.

وتعرف ن�شاء الأغوار الكادحات يف بيوتهن وحقولهن، جيدا �شعوبات العي�س وتعقيدات ال�شيا�شة 
اإل اأنهن مفعمات باآمال بدت وا�شحة يف عيونهن. وقد عربت املزارعة الن�شيطة تركمان، عن ر�شاها 
من بلوغ حجم املبيعات لديها ولدى زميالتها ن�شبة 60%واأ�شافت »طموحنا اأن ت�شل املنتجات اإىل 
رفوف مراكز الت�شوق يف كافة املدن، فقد �شاركنا يف معار�س كثرية وحظيت منتجاتنا با�شتح�شان 
وقبول من تذوقها. هذا التقبل من املجتمع الأو�شع يدفعنا كي نحلم باأن تكون لدينا عالمة جتارية 

متيزنا، ونتاأمل بان ي�شبح عامل اجلودة هو من يتحكم فقط يف الأ�شعار«! 

على  العدوان  ت�شبب  لقد 
اأكرث  �شقوط  يف  غزة  قطاع 
نحو  وجرح  �شهيد،   )2،100(
ونزوح  مواطنًا،   )10،000(
حوايل ن�شف مليون ن�شمة عن 

بيوتهم، مفرت�شني الأر�س وملتحفني ال�شماء وحمتمني باملدار�س التي حتولت اإىل مراكز اإيواء غري 
منزل   )11،000( حوايل  تدمري  يف  الإ�رصائيلية  احلرب  اآلة  ترتدد  ومل  الأحداث،  هذه  ملثل  جمهزة 
الأيام الوىل  الأ�شماك. ومنذ  الزراعة و�شيد  الهائل يف قطاعي  الدمار  اإىل  بالإ�شافة  جزئيا وكليا، 
للعدوان، بادرت الإغاثة الزراعية لتنظيم حملة �شعبية لدعم اهايل قطاع غزة واأ�شمتها »حملة اغيثوا 
غزة«، وو�شعت من اأهم اأولويتها العمل على التخفيف من اآثار العدوان وتعزيز ودعم اأهايل غزة 
نقدية وعينية، والتوا�شل من اجل ح�شد م�شاريع طارئة، والتوا�شل مع  من خالل جمع تربعات 

�رصكائها يف العامل لف�شح انتهاكات وممار�شات الإحتالل.

هيكلية احلملة:
ال�شفة  يف  مركزة  جلنة  ت�شكيل  جرى 
املركز  موظفي  من  قوامها  الغربية 
من  عدد  اإىل  بالإ�شافة  والفروع، 
عن  الإعالن  مهمتها  املتطوعيني، 
املحلي  املجتمع  مع  والتوا�شل  احلملة 
جمع  اجل  من  واللجان،  واملوؤ�ش�شات 
اإىل  نقلها  وتنظيم  وتغليفها  التربعات 
من  املتربعة  الوفود  وا�شتقبال  غزة، 

اأهلنا يف اأرا�شي )48(. 
اإحتياجات املواطنني  وبالتوازي ويف نف�س الوقت، مت  ت�شكيل جلنة مركزة يف غزة مهمتها حتديد 
وا�شتقبال التربعات، والإ�رصاف على توزيعها. كما وطورت الإغاثة دليل خا�س بتنظيم اإجراءات  

اإدارة احلملة يف م�شتوياتها املختلفة. 

حملة»أغيثوا غزة«
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بداأت احلملة بهمة ون�شاط منقطع النظري، وكانت الإ�شتجابة الأوىل من موظفي الإغاثة الزراعية يف 
ال�شفة، حيث تربعوا بثمن ال�شحنة الأوىل من املواد الغذائية التي و�شلت اإىل غزة بعد عدة اأيام من 
العدوان، حيث  متكنت الإغاثة الزراعية من اأن تكون املوؤ�ش�شة الفل�شطينية الأوىل التي اإ�شتطاعت ان 
حت�شد التربعات من ال�شفة وتنقلها اإىل غزة وتوزعها على من ي�شتحقها، مع مراعاة احلد الأدنى من 

التوثيق والإلتزام باملعايري الدولية والإن�شانية يف تقدمي امل�شاعدة اثناء الكوارث واحلروب.

املوظفني  ومتكن  واملهجر،  املحا�رص  القطاع  اإىل  امل�شاعدات  من  الأوىل  ال�شحنة  و�شلت  ان  وبعد 
القطاع، توافد عدد كبري من  ال�شور املعربة عن �شخامة احلاجة يف  واملتطوعني من توثيق بع�س 
توفري  يف  امل�شاهمة  اجل  من  الوطن،  يف  املنت�رصة  الزراعية  الإغاثة  وفروع  مراكز  على  املتربعيني 
اأ�شا�شية  التطوعية مكونات  العينية والنقدية والأعمال  التربعات  امل�شاعدة واجناح احلملة، فكانت 
مع  يتنا�شب  مبا  عملها  اأ�شكال  وتغيري  املبادرات  كل  لإ�شتقبال  م�شتعدة  كانت  والتي  للحملة، 
قدر  اأكرب  لتوفري   )48( و  ال�شفة  يف  اأهلنا  قبل  من  الكبري  والإندفاع  القطاع،  يف  اأهلنا  اإحتياجات 
ممكن من امل�شاعدات باأ�شكالها كافة اإىل القطاع اجلريح واملحا�رص. وبهذا تعددت ا�شكال امل�شاعدات 

وحمع التربعات لتكون كالآتي:

التربعات النقدية: 

فتحت اإدارة املوؤ�ش�شة ح�شابًا خا�شًا يف البنك العقاري امل�رصي العربي،  و اأ�رصفت الدائرة املالية 
عملية  يف  املطلقة  ال�شفافية  ت�شمن  التي  املحا�شبية،  واملعايري  الأ�ش�ش�س  وفق  التربعات  جمع  على 

اأهمية  من  العملية  لهذة  ملا  والتربعات،  امل�شاعدات  توثيق 
كربى داخل املوؤ�ش�شة واملجتمع. وبالفعل كانت الإ�شتجابة 
مبلغ  اإىل  لن�شل  مكان  كل  يف  اأهلنا  من  رائعة  من  اأكرث 
200،130 دولر مع نهاية العام  2014 وهذا موؤ�رص كبري 
على ما تتمتع به املوؤ�ش�شة من ثقة يف اأو�شاط اأبناء �شعبنا 
الوا�شعة  وانت�شارها و�شلة اخلدمات  كما ويعك�س  قوتها 

التي تقدمها  للمواطنني.

التربعات العينية:

يف الوقت التي مت الإعالن عن احلملة وفتح املجال للتربعات العينية، اأ�شدرت اإدارة احلملة باإ�شدار 
تعليمات ب�شيطة و عمقها على جميع الفروع واللجان، حتدد فيها الأ�شناف التي تو�شع على �شلم 

الفر�شات والأغطية  اإىل  التنظيف و�شوًل  الغذائية ومن ثم مواد  البداية باملواد  الأولويات، فكانت 
واحلرامات، فتحت مراكز رئي�شة وفرعية ل�شتقبال التربعات كان من اأبرزها املركز الرئي�س امام 
عمارة الإغاثة الزراعية يف رام اهلل والذي بقي مفتوحا لفرتة طويلة والذي كان يعج باحلركة على 
مدار ال�شاعة، ع�رصات املتطوعني واملوظفني املدير العام مدراء الدوائر اأع�شاء جمل�س الإدارة الكل 
ثم �شحنها  لل�شحن ومن  تبكيتها وحت�شريها  للتربعات فرزها، ت�شنيفها،  ا�شتقبال  النحل،  كخلية 
وبالفعل كانت ال�شاحة وعلى مدار عدة ا�شهر عبارة عن مركز �شحن يومي للمواد وامل�شاعدات اإىل 

غزة.

اما اللجان الفرعية فقد جنحت حوايل 70 جلنة من تنظيم وجمع التربعات العينية يف مواقع  خمتلفة  
من  ارجاء ال�شفة الغربية ومناطق )48( حلملة اغيثوا غزة، وقدموا م�شاعدات عينية �شخية ت�شم 
)مياه معدينة، مواد غذائية، اأدوية ، م�شتلزمات �شحية، حقائب مدر�شية، مالب�س، فر�شات(. تقدر 
بحوايل 1.000 طن من تلك امل�شاعدات املختلفة، والتي كانت جتمع على مراحل وفق الأولويات التي 

كانت حتددها اإدارة احلملة، والتي كانت جتتمع ب�شكل يومي وتتوا�شل مع غزة يوميًا اأي�شا. 

بلديات مميزة: 

طيب  عن  الزراعية  الإغاثة  حملة  اإىل  اإن�شمت  الوطن  اأرجاء  يف  والفاعلة  الكبرية  البلديات  من  عدد 
خاطر، رغم ال�شغوط التي مور�شت عليها من قبل اجلهات الر�شمية لتكون �شمن احلمالت الر�شمية 
التي مت ت�شكيلها للغر�س ذاته. وبعد نقا�شات ر�شمية داخل املجال�س البلدية واللجان املتربعة، اأكدت 
تلك البلديات الإن�شمام اإىل حملة »اأغيثوا غزة« للثلة الكبرية باحلملة واملوؤ�ش�شة، والتي عملت مع 
تلك البلديات عدة �شنوات، فكانت البداية من بلدية طوبا�س والتي نظمت حملة �شعبية كبرية �شارك 
فيها مئات املتطوعني الذين متكنوا من جمع ع�رصات ال�شاحنات وفق الأولويات التي مت حتديدها 
م�شبقا من اإدارة حملة »اأغيثوا غزة«. ومن اجلنوب بلدية الظاهرية لبث النداء لتن�شم اإىل احلملة 
وترفدها بقافلة كبرية من املواد الغذائية وال�شحية لت�شفي على احلملة نكهة من التربعات اجلديدة 
بالكرم. يف  اأهلها  والتي ميتاز  الظاهرية  بلدية  الأعمال يف  كان عمادها جتار اجلملة ورجال  والتي 
و�شط ال�شفة الغربية حظيت اجلملة باإ�شناد من بلدية ترم�شعيا والتي كانت اأي�شا على قدر امل�شوؤولية 
حيث هبت البلدة عن بكرة اأبيها لتلبي نداء غزة وتنت�رص حلملة الإغاثة الزراعية، لت�شري اكرب قافلة 
للم�شاعدات من بلدة فل�شطينية �شغرية بعدد ال�شكان كبرية بالعطاء والتاأثري، حيُث بلغت امل�شاعدات 
من  الأخرى  الربتقالة  ن�شف  ومن  ن�شفها  الزراعية  الإغاثة  حملة  ن�شيب  كان  �شاحنة،   20 اأكرث  
الوطن )النا�رصة واجلليل والنقب و�شخنني وع�رصات البلديات من اأهلنا يف الداخل( ا�شهم الأهل 
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هناك بدعم غزة بجميع اأ�شكال التربعات النقدية والعينية من خالل حملة »اأغيثوا غزة«. 

وال�شفة  ت�شتغيث  غزة  الفل�شطيني،  لل�شعب  الأف�شل  الوجه  تعطي  اأن  احلملة  ا�شتطاعت  وبالفعل 
التاأهب لنجدة غزة كاأننا نقول ب�شوت عال فليخ�شاأ  ت�شتجيب واهلنا يف )48( يرفعون من وترية 

املحتل ول�شعبنا حتمية الن�رص.

لتربعات الزيت نكهة خا�صة:

بالتزامن مع عمل احلملة على الأر�س وانت�شارها الوا�شع، حل على �شعبنا مو�شم قطف ثمار الزيتون 
والذي يعترب عيدًا وطنيًا باإمتياز لآلف املزارعني يف ال�شفة الغربية، ومع جتدد اأ�شكال حملة »اأغيثوا 
اإىل  ال�شفة  اأ�رصة يف  بالزيت )من  الزيت حتت عنوان تربعوا  اإطالق حملة جمع تربعات  غزة«، مت 
اأ�رصة يف غزة(، وبالفعل ا�شتجابت 3000 اأ�رصة مزارعة من ال�شفة لرت�شل حوايل 8000 كغم زيت      
لـ » 3000 اأ�رصة يف غزة«، كتب على العبوات ا�شم الأ�رص املتربعة و اأرقام  الهواتف النقالة من اأجل 

تنظيم عملية للتوا�شل بني الأ�رص املتربعة والأ�رص الذي ا�شتقبلت التربعات.

ا�صهامات فل�صطينني الداخل يف حملة اأغيثوا غزة:

والنقب  واملثلث  واجلليل  النا�رصة  يف  العربية  ال�شعبية  واللجان  والأحزاب  اجلمعيات  ا�شهمت 
ال�شبابية  امناء  جمعية  مع  الزراعية  الإغاثة  توا�شل  خالل  من  وذلك  غزة  اغيثوا  حملة  اإجناح  يف 
بالنا�رصة، و ا�شهمت تلك اللجان يف العديد من الن�شاطات ال�شلمية الداعية لوقف العدوان بال�شافة 
اإىل التربعات النقدية والعينية. كما حر�شت عديد الوفود على القدوم اإىل مركز احلملة يف رام اهلل 
لتقدمي التربعات. وقد كانت ا�شهامات اأهلنا يف )48( اكرث من 50% من قوام احلملة ال�شعبية التي 

نظمتها حملة »اغيثوا غزة«. 

اآلية نقل امل�صاعدات:

ا�شتخدمت الإغاثة الزراعية يف حملة اأغيثوا غزة طريقتني 
لنقل قوافل امل�شاعدات اإىل غزة وذلك من خالل:

• للنقل 	 الربق  �رصكة  طريق  عن  امل�شاعدات  اإر�شال 
وتغطية التكايف اخلا�شة بذلك.

• لالأمم 	 التابع  العاملي  الغذاء  برنامج  طريق  عن  نقل 
املتحدة.

ونقلت الإغاثة الزراعية نحو 1000 طن ت�شم ع�رصات اأ�شناف من امل�شاعدات الإن�شانية من اأكرث 70 
موقعا يف ال�شفة الغربية ويف الداخل الفل�شطيني. وجرت عملية التعبئة والتغليف ح�شب املوا�شفات 
يتم  اأن  غاية  اإىل  املتحدة  لالأمم  العاملي  الغذاء  برنامج  اللوج�شتيات مع  نقل  املتبعة يف  والإجراءات 
ت�شليمها اإىل فريق الإغاثة الزراعية يف داخل قطاع عزة، مع العلم اأن تكاليف النقل من خالل برنامج 
الغذاء العاملي كانت جمانية، وقد اعترب برنامج الغذاء العاملي التعاون مع الإغاثة الزراعية يف نقل 

التربعات كق�شة جناح.

توزيع امل�صاعدات يف غزة:

ت�شكيل جلنة طوارئ مركزية على م�شتوى خم�س حمافظات من موظفي الإغاثة املوؤهلني واملدربني 
يف احلد من الكوارث وجمعياتها القاعدية واللجان ال�شعبية بال�شافة اإىل الف متطوع ومتطوعة. 
وبلغ عدد امل�شتفيدين 25409 عائلة، وجرى توزيع امل�شاعدات يف نحو  موقع 57 موقعا و بالتعاون 

مع نحو 85 جمعية حملية و 18 بلدية يف خمتلف حمافظات قطاع غزة.

اآلية ا�صتهداف املواقع:

من  ت�رصرا  املناطق  اأكرث  على  احلملة  اإدارة  ركزت 
العدوان والتي �شهدت نزوحا كبريا، فجرى ا�شتهداف 
الر�شمية  اليواء  ومراكز  والغربية  ال�رصقية  املناطق 

وغري الر�شمية، وبع�س الدواوين والكنائ�س.

دور املتطوعني يف حمالت اإغاثة غزة:

حملة  يف  بارزًا  دورًا  واملوظفون  املتطوعون  لعب 
من  املتطوعني  من  ع�رصات  فام�شى   ، غزة«  »اأغيثوا 
خمتلف الأماكن من ال�شفة الغربية والبلدات العربية 
يف الداخل الفل�شطيني �شاعات طواًل يف جمع وجتهيز 
امل�شاعدات  توزيع  على  غزة  متطوعو  وعمل  الطرود. 
العاجلة التي تر�شلها حملة »اأغيثوا غزة« اإىل فريقها 
العامل يف غزة. ومن بني هوؤلء املتطوعني ال�شهيد عماد 
الزراعية،  الإغاثة  يف  العامة  الهيئة  ع�شو  ع�شفور/ 
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وع�شو جمل�س اإدارة يف جمعية تنمية ال�شباب الذي واظب على توزيع الطرود الغذائية و�شناديق 
املياه واملواد ال�شحية يف مناطق عديدة يف غزة، وكان م�شممًا على القيام بدوره الوطني والإن�شاين 
من خالل النخراط يف حملة »اأغيثوا غزة« رغم اأن  والده ا�شت�شهد قبله باأيام.وقد بلغ عدد املتطوعني 

الذين انخرطوا يف احلملة اكرث من الفي متطوع ومتطوعة  يف انحاء الوطن كافة.

الدعم الدويل من خالل امل�صاريع واملبادرات التي تقوم بها املوؤ�ص�صة:

بالتزامن مع جمع املوؤ�ش�شة  وتوزيع التربعات �شمن حملة  » اأغيثوا غزة «، فقد كان جزء من الفريق 
يعمل على  ح�شد كل الإمكانات من اأجل توفري م�شاريع طارئة حتاول اأن تخفف من اآثار العدوان 
الكبرية، وذلك نظرا لتدهور الو�شع الإن�شاين وات�شاع حجم الدمار واخل�شائر التي ح�شلت خالل 
العدوان، وقدر عدد النازحني املهجرين باأكرث من 40 األف نازح يف 36 مدر�شة تابعة لوكالة غوث 
وت�شغيل الالجئني. وبناًء على الو�شع الإن�شاين املتفاقم، فقد عملت املوؤ�ش�شة على تلبية الإحتياجات 
الأ�شا�شيةمن املواد الغذائية بالإ�شافة للمواد ال�شحية، وتعبئة املياه ال�شاحلة لل�رصب وبتمويل من 
قبل عدد من املوؤ�ش�شات الدولية ويف مقدمتها كري�شتيان ايد، وزارة خارجية لوك�شمبورغ، مكتب 

تن�شيق امل�شاعدات الإن�شانية، موؤ�ش�شة هيل�شفريغ/النم�شا، جرا�س رووت�س وجهات اأخرى.

اخلال�صة: 

• ا�شتطاعت الإغاثة الزراعية من تراكم خربتها يف اأدارة الزمات، ان 	
تنظم حملة »اغيثوا غزة« منذ الأيام الوىل للعداون مل�شاعدة اأهايل 
غزة يف التخفيف من اآثار العدوان القا�شية، حيث ار�شلت اأكرث من 

الف طن م�شاعدات ان�شانية.

• �شارك يف احلملة اأكرث من 2000 متطوعة ومتطوع يف جمع وتعبئة 	
وتوزيع امل�شاعدات الإن�شانية.

• تفاعل مع احلملة اأكرث من 70 موقعًا يف النخراط باحلملة.	

• اأ�شهمت احلملة يف ت�شخري م�شاريع دولية طارئة  للتخيف من اآثار 	
الأ�رصار.

• بلغ عدد امل�شتفيدين من حملة »اغيثوا غزة«  نحو 25409 عائلة.	
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