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ب�شهادة جميع الفاعلني م�ؤ�س�سي ًا ووطني ًا ،ف�إن العام  2014كان الأ�سو�أ على
ال�شعب الفل�سطيني يف خمتلف م�سارات العمل القطاعي والتواجد اجلغرايف،
حيث �شهدنا مع بداية الربع الأول من العام  2014توقف املفاو�ضات ال�سيا�سية
والإعالن عن ف�شل امل�سار التفاو�ضي القائم على رعاية �أحادية من طرف الواليات
املتحدة ،يف املقابل ورد ًا على امتناع اجلانب الفل�سطيني عن موا�صلة املفاو�ضات
كثفت �إ�رسائيل من �سيا�ساتها بتو�سيع الإ�ستيطان ب�شكل غري م�ألوف ،وت�شديد
العقوبات املرتبطة مبناه�ضة االحتالل وزيادة االعتقال يف ال�ضفة والقد�س،
وت�أخري حتويل امل�ستحقات املالية .ويف م�سعى للتغلب على الف�شل التفاو�ضى
ان�صب احلراك الداخلي على �إجناز امل�صاحلة و�شهد الربع الثاين من العام
�إجناز اتفاق ال�شاطئ الذي عول عليه ال�شعب كثري ًا للخروج من نفق الإنق�سام
متهيد ًا لأحداث �إخرتاق يف امل�سار ال�سيا�سي ،ومل ينتج عن اتفاقية ال�شاطئ
�سوى حكومة الوحدة الوطنية التي ارت�أى البع�ض فيها خال�صا من تبعات
الإنق�سام ،اال �أنها مل جتد فر�صتها نتيجة احل�صار الذي فر�ضته �إ�رسائيل عليها
بدء ًا بتقييد حركتها مرور ًا ب�إغالق اخلليل يف �أعقاب �إختفاء جنودها .ولتتوج
�إ�رسائيل ممار�ساتها بعدوان ظامل اطاح بقطاع غزة وع َمق اجلرح الفل�سطيني
و�أظهر عورات احلكومة وبخا�صة يف معاجلة ما رتبته احلرب من نتائج .ولعل
يف تاخر الأعمار وت�أخر احلكومة يف معاجلة ما نتج عن الإنق�سام من مظاهر،
جعل من هذا العام عام ًا م�أ�ساوي ًا بكل ما للكلمة من معنى .كما ومل يخل العام
من ت�أثريات التغيريات املناخية بتجلياتها املختلفة ومبا احلقته من �أ�رضار
وبخا�صة على القطاع الزراعي ،ما عمق م�أ�ساة املزارعني يف جناحي الوطن،
وفاقم م�شكالتهم ،الأمر الذي ت�سبب يف انخفا�ض �إ�سهام القطاع الزراعي يف
الناجت الإجمايل املحلي .يف اجلانب الآخر عانى العامل العربي من �أزمات طاحنة
عززت من الإنق�سامات الطائفية وع�صفت ب�إجنازاته االقت�صادية وهددت وما
تزال وحدة ترابه ،الأمر الذي عك�س نف�سه على ق�ضيتنا ،وعزز ذرائع ا�رسائيل
للتنكر حلقوقنا ال�سيا�سية والوطنية .ويف الزاوية الثالثة من امل�شهد يعي�ش
العامل �أزمات اقت�صادية ومالية طاحنة اثرت ب�شكل كبري على جهوده يف احالل
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ال�سالم وامت�صا�ص �آثار النعرات الإقليمية والهجرات املتنامية يف �أو�ساط
�ضحايا النزاعات الإقليمية .ومما ال�شك فيه �أن هذا امل�شهد بتجلياته
املختلفة عك�س نف�سه يف خطط ومقاربات امل�ؤ�س�سة املختلفة ،للنهو�ض
بواقعها داخلي ًا واال�ستجابة ل�ضغوط �إفرازات الأزمات وامل�شاكل �أعاله.
ومع ذلك فقد كان للعام  2014و بوجه خا�ص يف حياة امل�ؤ�س�سة ،ففيه
توجت امل�ؤ�س�سة مرحلة ءخرى من مراحل �إعادة الهيكلة والبناء على
طريق تعميق ا�ستدامة وا�ستقرار امل�ؤ�س�سة ،كما وان العام  2014كان
العام االول يف اخلطة اال�سرتاتيجية لالغاثة الزراعية ،الأمر الذي تطلب
�إيالء �إهتمام برتجمتها يف اخلطط وال�سيا�سات والربامج املختلفة،
خا�صة و�أن �إدماج املقاربة احلقوقية يف التنمية كان ولرمبا �أكرب حت ٍد
واجه امل�ؤ�س�سة والقائمني عليها يف امل�ستويات املختلفة مبا فر�ضه هذا
التحدي من مراجعات يف خمتلف ممار�سات امل�ؤ�س�سة لالقرتاب �أكرث من
حقوق الفئات امل�ستهدفة بن�شاطات الإغاثة يف امليدان ويف مقدمتهم الن�ساء
و�صغار املنتجني .وبخا�صة يف ظل الظروف ال�صعبة التي يعي�شها الوطن
وحماوالت االحتالل امل�ستمرة لتجريده من مق َومات �صموده وبخا�صة
يف املناطق امل�صنفة (ج) .ويف ظل �سيا�سات حكومية �ضعيفة يف مواجهة
�آلة االحتالل وظروف الطبيعة القاهرة .كما وي�ستمر قلق املجل�س على
ت�أخر �إعادة الأعمار يف قطاع غزة وبخا�صة يف القطاع الزراعي مع خ�شية
حقيقية �أن تنتج �إعادة الإعمار امل�شكالت نف�سها التي تعانيها القطاعات
ويف مقدمتها القطاع الزراعي ،ال �سيما وان م�شاركة الفل�سطينني يف
حتديد وت�صميم التدخالت يف غياب حكومة الوحدة الوطنية كان باحلد
الأدنى ا�ضافة �إىل التكاليف العالية لإعادة الإعمار وفق ًا للآليات التي مت
�إقرارها وتبنيها .وقد جنحت الإغاثة يف ال�سنة االوىل للخطة يف ادخال
ممولني جدد خلطتها ب�شكل �سمح بتعزيز �سيا�ستها يف هذا املجال.
و�سوف ت�ستمر امل�ؤ�س�سة يف العام  2015يف ا�ستكمال الطريق الذي
بد�أته يف العام املا�ضي ،ومبا يعزز ا�ستدامة امل�ؤ�س�سة كما ر�سمها جمل�س
الإدارة ،وبتعاون وثيق مع الإدارة التنفيذية وخمتلف املرجعيات .كما
و�ستعيد الإغاثة درا�سة منظومة العالقات مع امل�ؤ�س�سات ال�رشيكة
من �أجل تعميق ال�رشاكة و�ضم م�ؤ�س�سات �أخرى �إىل حتالفات الإغاثة
الرباجمية وال�سيا�ساتية.
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ملخص ألهم القضايا التي عالجها مجلس اإلدارة خالل العام :2014

عقد جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة خالل العام � 2014سبع جل�سات رئي�سة �إ�ضافة �إىل
عد ٍد من اجلل�سات امل�صغرة ،حيث تركز الإهتمام فيها حول الق�ضايا الآتية:
�1 .1أدلة و�سيا�سات العمل :مت يف هذا ال�ش�أن الإنتهاء من مراجعة و�إقرار جدول
ال�صالحيات و�أدلة ال�سيا�سات الإدارية واملالية وامل�شرتيات.
2 .2العالقة مع الفئات امل�ستهدفة :امل�شاركة يف عديد من اجلوالت امليدانية والور�شات
وامل�ؤمترات التي نفذتها الإغاثة �أو دعيت اليها.
3 .3العالقة مع اجلهات املانحة :متت امل�شاركة يف �أكرث من لقاء مع اجلهات التمويلية
ملناق�شة �آفاق التعاون و�آلية تعزيزها وتطويرها.
4 .4الت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني :مت يف هذا الإطار ا�ستقبال ومرافقة عدد من
الوفود �إىل امليدان ،وتقدمي �رشح مف�صل عن الو�ضع امليداين وخدمات امل�ؤ�س�سة.
5 .5حملة �أغيثوا غزة� :إطالق حملة �أغيثوا غزة وامل�شاركة يف �إ�ستقبال الوفود
واجلهات الداعمة للحملة من خمتلف املناطق الفل�سطينية.
6 .6امل�ؤ�س�سات التابعة للإغاثة الزراعية :مت �إعادة ت�شكيل جمل�س �إدارة �رشكة الريف
للإ�ستثمار والت�سويق الزراعي ومناق�شة تعديالت على م�سار �رشكة ريف للتمويل
وحتويلها �إىل �رشكة ربحية ورفدها ب�شخ�صيات مهنية لتعزيز جمل�س �إدارتها.
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7 .7التقارير املالية والإدارية :مت يف هذا ال�صدد �إقرار التقريرين املايل والإداري قبل
التو�صية للهيئة العامة بامل�صادقة عليهما.
8 .8احلكم والإدارة:
•عقد اجتماع الهيئة العامة ال�سنوي للم�صادقة على التقريرين الإداري
واملايل وتقارير جمل�س االدارة.
•�إجراء انتخابات جمل�س �إدارة جديد وجلنة رقابة.
•�إعادة مراجعة النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة بالإعتماد على مدونة ال�سلوك
وذلك وفقا لقرار الهيئة العامة.
•متت مراجعة ع�ضوية الهيئة العامة من �أجل حتديد الع�ضوية الفاعلة.
9 .9ممتلكات امل�ؤ�س�سة :حقق املجل�س تقدم ًا ملمو�س ًا يف الق�ضايا املتعلقة مبمتلكات
امل�ؤ�س�سة مع الأطراف ذوي العالقة وعلى امل�ستويات كافة ،وحل عدد من
الق�ضايا العالقة واغلق ملفاتها مل�صلحة امل�ؤ�س�سة.

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

1010العاملني يف امل�ؤ�س�سة :نظم املجل�س دفع م�ستحقات غالبية العاملني حتى نهاية
العام .2013
1111املالية والبنوك :مت مناق�شة وتوقيع اتفاقية الت�سهيالت البنكية للم�ؤ�س�سة للعام
.2014
1212التوا�صل مع قطاع غزة :يف مبادرة هي الأوىل من قبل امل�ؤ�س�سات الأهلية يف
�أعقاب العدوان على غزة ،قام عدد من �أع�ضاء املجل�س يف ال�ضفة الغربية بزيارة
�إىل قطاع غزة ملدة �أربعة �أيام من �أجل الإطالع على الو�ضع يف غزة ب�شكل عام
والو�ضع يف امل�ؤ�س�سة ب�شكل خا�ص.
1313الرقابة واملتابعة :مت تنفيذ العديد من الزيارات امليدانية واملراجعة للعديد من
العقود ،وتوجيه الدعم والإ�سناد للدوائر التنفيذية.
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5 .5زيادة يف معدالت الهدم واالخالء ب�شكل عام وعلى وجه اخل�صو�ص يف ال�سفوح ال�رشقية ومنطقة
الأغوار ،حيث �أ�صدر الإحتالل �أكرث من ( )851اخطار بالهدم� ،أخذت اخلليل احل�صة الأكرب يف
الأوامر بواقع (� )328أمر ،ونفذ االحتالل ( )488عملية هدم منها ( )159يف القد�س.
6 .6زيادة يف حجم �إعتداءات امل�ستوطنني وجي�ش االحتالل وتنوع الإعتداءات وبخا�صة يف املناطق
الريفية والقريبة من امل�ستوطنات والطرق الإلتفافية ،حيث بلغ عدد الإعتداءات يف ال�ضفة
الغربية والقد�س حوايل ( )887اعتداء �سجل منها (� )363إعتداء على الأر�ض الفل�سطينية،
وكانت ح�صة امل�ستوطنني منها ( )260اعتداءا واجلي�ش (� )103إعتداء .وبلغ عدد املت�رضرين
من هذه الإعتداءات ( )6028حالة مقارنة مع ( )3881حالة يف العام .2013
7 .7زيادة ملحوظة يف ظاهرة الإعتقال والإعتقال الإداري ،حيث بلغ عدد حاالت الإعتقال يف العام
 )5824( 2014حالة بزيادة بن�سبة  %68عن العام .2013
8 .8بلغ عدد التدريبات الع�سكرية الإ�رسائيلية  31تدريبا مت خاللها طرد وتهجري ( )1277مواطنا
يف مناطق الأغوار وذلك لفرتات متفاوته �أقلها يومني.

 1.1الوضع السياسي:

مل ي�سجل العام � 2014إخرتاقا يف امل�سار ال�سيا�سي الفل�سطيني� ،سواء كان ذلك ببعده الداخلي �أو
بالبعد التفاو�ضي وب�إ�ستتثناء توقف وف�شل امل�سار التفاو�ضي من جهة والتو�صل جمدد ًا لتفاهمات
ب�ش�أن �إنفاذ امل�صاحلة الداخلية ،ف�إنه ميكن القول �إن العام  2014كان امتدا للعام  2013يف كل
مايتعلق بالتطورات ال�سيا�سية ولعل �أهم ما ات�سم به العام هو الآتي:
1 .1الإعالن عن ف�شل وتوقف املفاو�ضات ال�سيا�سية التي رعتها الواليات املتحدة مع اجلانب
الإ�رسائيلي.
�2 .2إرتفاع وترية التو�سع اال�ستيطاين يف ال�ضفة الغربية وحتديد ًا يف القد�س ال�رشقية .حيث مت
ن�رش خطط مل�صادرة ( )13433دومن ،وحتويل ( )4000دومن �إىل �أرا�ضي دولة ،بزيادة مبعدل
 %6عن العام .2013
�3 .3صدرت خمططات التو�سع يف الوحدات الإ�ستيطانية بواقع ( )16704وحدة ،منها ( )6029يف
القد�س والباقي يف ال�ضفة الغربية .فيما يجري �شق ما يزيد على ( )70طريقا لربط امل�ستوطنات.
4 .4حولت �إ�رسائيل ثالثة مع�سكرات من الإ�ستخدام الع�سكري �إىل الإ�ستيطاين يف كل من «كريات
�أربع» وعيلي زهاف وبيت ايل.
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9 .9ال ي�ستطيع �سكان( )90جتمع ًا فل�سطينيا الو�صول �إىل �أرا�ضيهم القريبة من حوايل ()56
م�ستوطنة دون التن�سيق امل�سبق مع الإحتالل.
1010رغم توقيع �إعالن ال�شاطئ ف�إن امل�صاحلة ما زالت تراوح مكانها ومل ت�شهد الأمور على الأر�ض
�أية تطورات ملمو�سة.
1111العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة وما خلفه من دمار �شامل للبنى التحتية ول�سبل عي�ش
املواطنني.
1212رغم ارتباط وقف العدوان بخطة لرفع احل�صار عن القطاع وفتح املعابر ودرا�سة امكانية �إن�شاء
املطار وامليناء وهما جزء من اتفاقيات مرتبطة باتفاق �أو�سلو اال �أن احل�صار ما زال مفرو�ض ًا
على قطاع غزة و �أ�صبح �أكرث تاثري ًا وبخا�صة يف �أعقاب قيام احلكومة امل�رصية بتدمري الأنفاق
كافة وغلق معرب رفح لأ�سباب �أمنية.
�1313إنعقاد امل�ؤمتر الدويل لإعادة الإعمار مل يقدم �سوى الإلتزامات املالية ومل يتم بلورة �آلية وا�ضحة
للإعمار با�ستثناء ما عرف بخطة �سريي والتي اعتربت �إعادة تنظيم للح�صار املفرو�ض على
قطاع غزة رغم قبولها من الأطراف الفل�سطينية املختلفة.
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1414مل تتغري �سيا�سة االحتالل فيما يتعلق مبنظومة احلواجز الع�سكرية امل�ؤقتة والدائمة والتي
تقطع �أو�صال الأرا�ضي الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية والتي يزيد عددها عن  485حاجز
دائم وم�ؤقت
�1515سجل نهاية العام  2014ف�شال اخر للم�سعى الفل�سطيني ال�ست�صدار قرار ملزم من جمل�س
الأمن بدولة فل�سطني على حدود الرابع من حزيران والقد�س عا�صمة للدولة رغم ما تعر�ضت
له �صيغة القرار من انتقادات يف الأو�ساط الفل�سطينية.
1616على الرغم من �أهمية الإنتخابات الفل�سطينية الرئا�سية والت�رشيعية والتي مت الإتفاق عليها
يف اتفاق ال�شاطئ اال �أن الت�أخري واملماطلة الزمت هذه العملية مع ا�ستمرار �شلل املجل�س
الت�رشيعي املنتهية واليته الأمر الذي يزيد من ت�شوهات النظام ال�سيا�سي يف فل�سطني.
�1717شهدت نهاية العام  2014انفراط عقد االتئالف اال�رسائيلي بزعامة الليكود والدعوة �إىل
انتخابات مبكرة يف �آذار من العام .2015

 2.1الوضع اإلقتصادي:

� 1 .1سجل الناجت الإجمايل وفق ًا لتقارير جهاز الإح�صاء املركزي الفل�سطيني تراجع ًا بن�سبة ()%2.5
مقارنة مع العام  ،2013ما �أدى �إىل انخفا�ض ن�صيب الفرد من الناجت املحلي بن�سبة ()%5.4
عن العام ال�سابق ويعود ذلك �إىل تراجع �إ�سهامات القطاعات الرئي�سة يف الناجت الإجمايل ويف
مقدمتها قطاع الزراعة والإن�شاءات وال�صناعة واخلدمات وهذه الإح�صاءات مناق�ضة متام ًا
حيث مل يتم التنب�ؤ يف بداية العام ب�أن ي�شهد الناجت الإجمايل منو ًا مبعدل .%3.8
� 2 .2سجلت امل�شاركة يف القوى العاملة ثبات ًا يف عدد العاملني واملقدر بـ  865417عام ًال ب�ضمنهم
من يعملون يف ا�رسائيل وداخل امل�ستوطنات والذين ي�شكلون حوايل  %11.7من القوى العاملة.
 3 .3ارتفعت ن�سبة البطالة لت�صل �إىل ( )% 27مقارنة مع ( ، )%25.2بحيث و�صلت يف ال�ضفة �إىل
( )%17.7ويف قطاع غغزة (،)%43.1مع تركزها يف �أو�ساط ال�شباب واخلريجني اجلامعيني
والذين تقل اعمارهم عن � 24سنة بواقع .%43.6
 4 .4بلغ معدل الدخل اليومي احلقيقي يف العام  »16.5« 2014دوالر مقارنة مع  16.8يف العام
.2013
� 5 .5سجل العام  2014انخفا�ضا يف ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل بواقع ()%5.4
وو�صل  1696دوالر مقارنة مع 1793دوالر يف العام  2013بخالف التنب�ؤات يف بداية العام
التي ا�شارت �إىل ارتفاع يف ن�صيب الفرد بواقع . %,08
 6 .6زاد متو�سط غالء املعي�شة يف العام  )%1.73( 2014مقارنة مع العام  ،2013وهذا بدوره ناجت
عن ارتفاع �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية  ،ويف مقدمتها الفواكه واخل�رضوات الطازجة� ،إ�ضافة �إىل
املحروقات والتي ت�ؤثر على ذوي الدخل املحدود ،حيث جاءت القد�س يف املقدمة تالها قطاع
غزة فال�ضفة الغربية.
7 .7فيما يتعلق بال�سناريوهات املعلنة للعام  2015ف�إنها يف الإجمال وحتى يف �أح�سن الظروف
وبافرتا�ض زوال العراقيل �أمام الإقت�صاد الفل�سطيني ،ف�إن �أداء الإقت�صاد الفل�سطيني ،يف
معاجلة البطالة وزيادة الناجت املحلي الإجمايل وح�صة املواطن منه ما زالت متوا�ضعة ،ولن
ت�شهد تغري ًا يذكر قيا�س ًا بالعام .2014
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 3.1األوضاع اإلجتماعية:

تعك�س التطورات الإقت�صادية وال�سيا�سية نف�سها على املجاالت الإجتماعية وب�شكل �أكرث حدة
يف التكوينات الإجتماعية الفل�سطينية يف الريف واملناطق املهم�شة واملناطق القريبة من اجلدار
وامل�ستوطنات وامل�صنفة ب�ضمن املناطق املعزولة وتتجلى الق�ضايا الإجتماعية يف الآتي:
1 .1ثبات يف ن�سبة الفقر يف فل�سطني املحتلة ،حيث ت�صل �إىل ( ،)%25.8وتتوزع بني ( )%17.8يف
ال�ضفة ،و( )%39يف قطاع غزة ،مع تركيزه على املخيمات الفل�سطينية فاملناطق احل�رضية.
2 .2بلغ عدد الق�ضايا امل�سجلة لدى �أجهزة الأمن الفل�سطينية يف ال�ضفة فقط (حيث مل تن�رش يف غزة
تقارير عن اجلرمية لهذا للعام  »25275« 2014حالة بزيادة عن العام  2013مبعدل � %2شكلت
اجلرائم الواقعة على الأ�شخا�ص حوايل .%47
3 .3احتلت اجلرائم الناجتة عن اخلالفات العائلية املرتبة الأوىل تالها جرائم ما ي�سمى ب�رشف
العائلة  ،حيث �سجل وقوع ( )38جرمية قتل ذهب �ضحيتها  40مواطنا مقارنة مع  31حالة
يف العام املا�ضي.
4 .4بلغ عدد حاالت ال�رشوع باالنتحار  398حالة موزعة بني  142ذكر و 256انثى فيما بلغ عدد
الوفيات الناجتة عن االنتحار  32حالة مقارنة مع  19حالة يف العام املا�ضي .2013
5 .5بلغ عدد حاالت ال�رسقة حوايل  3265حالة يف ال�ضفة فيما مل تن�رش �أرقام عن قطاع غزة والذي
ي�شهد تزايد ًا نتيجة الأحوال التي مير بها املواطنون و بخا�صة يف �أعقاب احلرب على القطاع.
6 .6لوحظ ارتفاع يف م�ستوى العنف الأ�رسي و �سجلت اكرث من 3480حالة يف ال�ضفة فيما مل تن�رش
اح�صاءات عن عددها يف غزة.
7 .7هناك تراجع كبري يف جمال اخلدمات ال�صحية والتعليمية متاثرة بنق�ص املوازنات والإ�رضابات
اجلزئية التي ت�شهدها القطاعات من حني لآخر.

 4٫1الوضع الزراعي:

 4٫1٫1الإنتهاكات اال�سرائيلية:
ي�شكل القطاع الزراعي خط اال�ستهداف الأول ل�سيا�سات الإحتالل القائمة على الإقتالع والتدمري
والتهجري الق�رسي للمزارعني واملنتجني يف املناطق املختلفة حيث �سجل العام  2014مزيد ًا من
الإعتداءات توزعت على النحو الآتي:
�1 .1شكل العدوان على غزة �أحد �أهم الإنتهاكات للقطاع الزراعي و تفاوتت تقديرات اخل�سائر يف
القطاع الزراعي جراء العدوان بني ( )450-250مليون دوالر �أمريكي بني خ�سائر مبا�رشة
وغري مبا�رشة ،وقامت الإغاثة الزراعية مب�سح �شامل للأ�رضار املبا�رشة ،و�أ�صدرت تقرير ًا
خا�ص ًا بذلك.
2 .2ما يزال اقتالع الأ�شجار وحرقها وتك�سريها �أو �إغراقها باملياه العادمة �أو االخطار ب�إقتالعها
املجال الأكرب للخ�سائر يف القطاع الزراعي فيما ياتي هدم املن�ش�آت الزراعية يف املرتبة الثانية
وقد �سجل اقتالع اكرث من � 22511شجرة مثمرة يف ال�ضفة الغربية يف هذا العام و كانت ح�صيلة
العدوان الإ�رسائيلي على غزة خ�سارة هذا العام.
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3 .3تعر�ض ما يزيد على  4452دومن ًا خلطر التدمري جراء خمتلف املمار�سات االحتاللية والتي
توزعت بني جتريف واغراق باملياه العادمة �أو جراء حتويلها ملناطق تدريب �أو حتى مكبات
للنفايات.
4 .4هدمت �سلطات االحتالل بهدم  64بئرا زراعية و�سلمت اخطارات بهدم  32بئر ًا �أخرى ،حيث
تركزت اعمال الهدم يف االغوار واخلليل.

 4٫1٫2امل�ؤ�شرات االقت�صادية للقطاع الزراعي:
1 .1انخف�ضت �إ�سهامات الزراعة يف الت�شغيل �إىل ( )%8.10يف العام  2014مقارنة مع العام
� 2013إىل ( )%11.4عام  2013وهذه امل�ؤ�رشات تعود �إىل نق�ص اال�ستثمار يف القطاع وتدين
خم�ص�صاته يف املوازنة العامة.
2 .2تراجع حجم االنتاج ال�سمكي يف العام  2014عن العام  2013وذلك ب�سبب العدوان االخري
على قطاع غزة وتدمري معظم البنى التحتية واملراكب اخلا�صة بال�صيادين وا�ستمرار تقلي�ص
امل�سافات امل�سموح بال�صيد فيها رغم تو�سيعها �إىل  6اميال يف اعقاب العدوان حيث تقل�ص عدد
امل�سجلني كعاملني يف �صيد اال�سماك �إىل �إىل اقل من  3000مزارع مقابل اكرث من  10000يف
العام .2000
3 .3تراجعت �إ�سهامات الزراعة يف الإنتاج املحلي الإجمايل �إىل ( )%3.9يف العام  2014مقارنة مع
( )%4.9يف العام .2013

 4٫1٫3ت�شخي�ص الإنتهاكات التي يتعر�ض لها امل�ستفيدون من خدمات الإغاثة يف جمال
خدمتها:
خل�صت معظم التقارير التي ن�رشتها امل�ؤ�س�سات املحلية والدولية ب�أن العام  2014كان اال�سو�أ يف
جمال حقوق االن�سان ،وال �شك �أن االحتالل بقواه الغا�شمة يت�صدر القائمة من حيث عدد وحجم
االنتهاكات بحق املواطن الفل�سطيني اال �أن هذا ال يعفي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية من واجباتها
جتاه حماية حقوق املواطن الفل�سطيني يف مواجهة �سلطة االحتالل من جانب ،و�ضمن الوالية
ال�سيا�سية يف املناطق التي تخ�ضع ل�سيطرتها وفقا لالتفاقيات املوقعة واملن�شئة لل�سلطة الوطنية
الفل�سطينية .من جانب �آخر تهتم الإغاثة الزراعية كونها م�ؤ�س�سة تعمل يف الريف الفل�سطيني برتكيز
8
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جهدها نحو االنتهاكات التي يتعر�ض لها القطاع الريفي يف فل�سطني من قبل االحتالل �أو ًال ،وال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية ثاني ًا .وقد ر�صدت و�سلطت الإغاثة الزراعية ال�ضوء على العديد من االنتهاكات
اخلا�صة بحقوق االن�سان ومت ت�صنيفها وفقا ملجاالت احلقوق التي تتقاطع وعملها وال تغطي عملية
الر�صد هذه الإنتهاكات كافة وبخا�صة يف املجاالت التي ال تغطيها امل�ؤ�س�سة عرب ا�سرتاتيجيتها حيث
تركزت عملية الر�صد يف اجلوانب التي تتطلبها ا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة للعام  2018-2014ويالحظ
من التحليل اخلا�ص بالو�ضع العام يف العام � 2014إن كثري ًا من احلقوق قد مت انتهاكها وذلك على
النحو الآتي:
1 .1احلق فى تقرير امل�صري حيث تنكرت ا�رسائيل للعملية التفاو�ضية امل�ؤ�س�سة حلقنا يف تقرير
امل�صري واف�شلت امل�سار التفاو�ضي.
2 .2احلق يف الو�صول �إىل امل�صادر الطبيعية من خالل ا�ستمرار م�صادرة الأرا�ضي و�إغالقها،
تقلي�ص م�ساحات ال�صيد ،زيادة عمق املناطق العازلة ،ا�ستمرار اجلدار املدعوم بنظام البوابات
والتي يبلغ عددها حوايل  85بوابة تفتح  9بوابات منها ب�شكل يومي و 13بوابة ب�شكل متقطع
و 63بوابة تفتح فقط يف مو�سم الزيتون ،وميثل ا�ستمرار تقلي�ص ح�صتنا املائية رغم النمو
يف ال�سكان طليعة هذه الإنتهاكات ،فيما ت�أتي تخ�صي�صات الأرا�ضي وبالأخ�ص الزراعية منها
لال�ستخدامات احلكومية �أو لإن�شاء املناطق ال�صناعية �أهم الإنتهاكات من اجلانب الفل�سطيني
مع الت�أكيد على غياب الت�رشيعات الناظمة لهذا احلق �أو غياب تطبيقها الفاعل حال وجدت.
3 .3احلق يف ال�سكن املالئم من خالل تقلي�ص املناطق ال�سكنية وعدم تو�سيع املخططات الهيكلية،
هدم املباين وامل�ساكن بحجج �أمنية �أو عدم توفر الرتاخي�ص.

جمعية التنمية الزراعية (اإلغاثة الزراعية )

التقرير السنوي

9

4 .4احلق يف حرية احلركة عرب ت�شديد نظام احلواجز ،تقييد احلركة حتت ما ي�سمى باملوانع
الأمنية ،ح�صار قطاع غزة.
5 .5احلق يف احلرية ينتهك عرب زيادة الإعتقاالت ،تفعيل الإعتقال االداري ،تقييد حقوق احلركة
الأ�سرية والإنتقا�ص من املكت�سبات التي حققتها بن�ضاالتها عرب �سنوات طوال ،منع وقمع
التظاهرات ال�سلمية ،جترمي املقاومة ال�شعبية .فيما ت�شكل الإعتقاالت ال�سيا�سية واالحتجاز
على ذمة االجهزة يف �شقي الوطن انتهاك ًا �صارخ ًا لهذا احلق.
6 .6احلق يف احلياة حيث تتعر�ض حياة الفل�سطينيني للخطر جراء دهم اجلي�ش وا�ستخدام
الذخرية احلية ،االجتياحات املتكررة للمناطق ،اعتداءات امل�ستوطنني ،متبقيات الذخائر
مناطق التدريبات ،وميثل العدوان الأخري على غزة وق�صف البيوت الآمنة قمة االنتهاك
للحق يف احلياة .بينما ي�شكل الفلتان الأمني و�ضعف ال�سيطرة على املناطق من قبل ال�سلطة
�أحد �أهم اخلروقات للحق يف احلياة� ،إ�ضافة �إىل غياب الت�رشيعات وتقادم ما هو مطبق منها.
7 .7احلق يف التنظيم والتجمع ال�سلمي وامل�شاركة ال�سيا�سية واملجتمعية ،حيث ي�شكل تعطيل
املجل�س الت�رشيعي رغم �إنتهاء واليته وعدم الدعوة للإنتخابات �أحد �أهم معامل الإعتداء
على احلق يف امل�شاركة ال�سيا�سية .فيما ت�شكل تدخالت الأجهزة الأمنية يف احتادات الطلبة
والنقابات العمالية على اختالف �أنواعها مثا ًال �صارخ ًا لإنتهاك هذا احلق� ،إىل جانب
التدخالت يف ت�سجيل وت�أ�سي�س امل�ؤ�س�س�سات الأهلية القاعدية منها والتعاونية ،و�أخري ًا
الإعتداءات املتكررة على التجمعات املنددة ب�سيا�سات احلكومة �أو املطالبة بحقوقها التي
كفلها الد�ستور.
8 .8احلق يف العمل حيث ت�شكل �سيا�سة �إغالق الأ�سواق الإ�رسائيلية يف وجه العمالة الفل�سطينية
انتهاك ًا �صارخ ًا حلقوق الإن�سان يليه التنكر حلقوق من ي�ستطيعون الدخول �إليها �سواء
كان يف الأجر العادل �أو عرب �ساعات العمل الطويل �أو التحر�ش اجلن�سي بالن�ساء والأطفال
وبخا�صة يف امل�ستوطنات� ،أما على امل�ستوى الوطني ف�إن �سيا�سات احلكومة ال تعزز
الإ�ستثمار من طرف وتاخرت احلكومة يف فر�ض احلد الأدنى من الأجور و�أخ�ضعته مرة
ثانية للتفاو�ض و ي�شكل غياب املفت�شني واملراقبني لأماكن العمل �سبب ًا �آخر يف تدهور ظروف
العمل الالئق يف الأرا�ضي الفل�سطينية.
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9 .9احلق يف الغذاء الكايف وال�صحي :تنتهك حقوق املواطن يف الغذاء جراء غياب الرقابة على
الأغذية و�ضعف البنى التحيتة للمختربات والتخزين ،غياب الرقابة على م�صادر تدفق ال�سلع
�إىل امل�ستهلكني ،غياب اخلطط احلكومية فيما يتعلق باحلد الأدنى من املخزون الغذائي وال
�شك �إن هذا احلق مرتبط باحلق يف احل�صول على الرزق والعمل ،وهناك م�ؤ�رشات مقلقة حول
انعدام الأمن الغذائي يف فل�سطني.
1010احلق يف الو�صول �إىل امل�صادر املالية والأ�سواق .ينتهك الإحتالل حقوق املواطنني يف الو�صول
�إىل الأ�سواق و بخا�صة �صغار املنتجني عرب �إغالق الأ�سواق الإ�رسائيلية وربط الت�سويق
فيها باال�رشكات الإ�رسائيلية التي ت�ستحوذ على هام�ش ربح املنتجني� ،إغالق القد�س يف وجه
املنتوجات الفل�سطينية ،الإجراءات الطويلة واملعقدة على املعابر ويف املوانئ فيما يتعلق
بالت�صدير ،منع تدفق الإنتاج بني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة وفر�ض ر�سوم مرتفعة على
املنتوجات ،فل�سطني ًا ي�شكل عدم تنظيم ال�سوق وغياب الرقابة على تدفق املنتوجات له وغياب
�سيا�سات احلماية للمنتجني انتهاك ًا يف احلق يف الو�صول �إىل الأ�سواق ،فيما ي�شكل غياب
�صناديق االقرا�ض وال�ضمانات وغياب �صناديق التامينات انتهاك ًا مهم ًا يف حق املواطنني ويف
مقدمتهم �صغار املزارعني واملنتجني يف الو�صول �إىل م�صادر مالية م�ستدامة.

 5.1امل�ؤ�س�سات غري احلكومية:
تعاين امل�ؤ�س�سات الأهلية يف فل�سطني من تراجع ًا كبري ًا يف حجم الدور الذي تلعبه �سواء كان ذلك يف
تقدمي اخلدمات �أو يف ممار�سة الرقابة على الأداء احلكومي وحماية حقوق الفئات الفقرية واملهم�شة،
ويرتبط ذلك ب�أربعة عوامل يف مقدمتها عدم و�ضوح الر�ؤيا لدى كثري من امل�ؤ�س�سات حول املطلوب
منها و�سيطرة الأجندات التمويلية على هذه امل�ؤ�س�سات وتراجع امل�ساحة املتاحة لها ب�سبب ا�ستمرار
الإحتالل ،واخري ًا تقل�ص هوام�ش العمل املدين يف فل�سطني نتيجة حالة الإنق�سام بني ال�ضفة وغزة
وتراجع هوام�ش احلريات مغ غياب تام للحياة الدميقراطة و�شلل احلياة الت�رشيعية ،الأمر الذي
عك�س نف�سه على قدراتها يف اال�ستجابة ،وتزامن ذلك مع تناق�ص التمويل املتاح للعمل الأهلي وتعدد
اجلهات الرقابية وات�ساع دائرة عمل امل�ؤ�س�سات الأجنبية امل�سجلة وغري امل�سجلة على ح�ساب الدور
الذي تقوم به امل�ؤ�س�سات الوطنية .وعليه ي�صح القول �إن واقع العمل االهلي ات�سم بالآتي:
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1 .1تراجع دور امل�ؤ�س�سات الأهلية اخلدمي والرقابي رغم زيادة العدد امل�سجل منها.
2 .2ا�ستمرار تراجع الدور ال�سيا�سي للم�ؤ�س�سات الأهلية و ما ي�ؤ�رش على طبيعة النظام ال�سيا�سي
يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
3 .3ما زال التناف�س مازال قائما على التمويل  ،فيما ال تعمل عدد من امل�ؤ�س�سات �ضمن تفوي�ضها
ونظامها الداخلي.

الفصل الثاني:
التوجهات لعام 2015

�4 .4ضغوط ا�رسائيلية عديدة على امل�ؤ�س�سات امل�سجلة يف القد�س وا�ستمرار حمالت الإغالق
للم�ؤ�س�سات وفر�ض الر�سوم الباه�ضة التي جترب هذه امل�ؤ�س�سات على التوقف.
5 .5تراجع الدور الريادي للم�ؤ�س�سات الأهلية وميل وا�ضح للمهادنة مع خمتلف احلكومات �سواء
يف ال�ضفة �أو غزة والتخلي عن املواجهة امل�رشوعة ل�صالح منا�رصة املهم�شني.
6 .6ما تزال امل�ؤ�س�سات الدولية تقوم على التنفيذ املبا�رش مع اجلهات امل�ستفيده  ،ما �أدى �إىل تراجع
دور امل�ؤ�س�سات وتباين يف �آليات ومعايري وموا�صفات تنفيذ امل�شاريع.
7 .7ما تزال ال�رشكة مع القطاع اخلا�ص �ضعيفة وحتتاج �إىل عزمية واميان بها حتى تتبلور ب�شكل
فاعل.
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ي�شكل عام  2015العام الثاين يف اخلطة الإ�سرتاتيجية
 2018 -2014امل�ستندة يف جوهرها �إىل تعزيز حقوق الفئات
الفقرية واملهم�شة يف ال�ضفة الغربية ويف قطاع غزة مع
ا�ستمرار الإهتمام ببناء ج�سور التوا�صل مع الفل�سطينيني يف
�أرا�ضي العام  .1948وقد �أجنزت امل�ؤ�س�سة خطتها ال�سنوية
بالإ�ستناد �إىل حتليل مع ّمق ملجمل التنب�ؤات املتوقعة يف العام
 2015بدء ًا من التنب�ؤات ال�سيا�سية فاالقت�صادية والتمويلية
�إىل االجتماعية انتها ًء بالتنب�ؤات املتعلقة بالقطاع الزراعي
والبيئة امل�ؤ�س�سية ،هذا وقد حددت امل�ؤ�س�سة انعكا�سات هذه
التنب�ؤات على خطط وتوجهات امل�ؤ�س�سة على النحو الآتي:
1 .1زيادة يف جيوب الفقر ب�شكل عام ويف معدالت الفقر احلاد وبخا�صة يف املناطق املهم�شة.
2 .2زيادة يف معدالت البطالة مع تراجع التوظيف احلكومي ويف القطاعات الأخرى.
�3 .3ضغط كبري على �شبكة الأمان الإجتماعي وزيادة يف عدد الأ�رس املتلقية للم�ساعدات النقدية
والعينية.
4 .4تراجع القاعدة الإنتاجية لالقت�صاد الفل�سطيني.
5 .5زيادة احلاجة �إىل الإقت�صاد املنزيل واالنتاج ال�صغري وتراجع يف حجم الإدخار والإ�ستثمار.
6 .6زيادة اعتماد احلكومة على الإقرتا�ض والإرتفاع يف تكلفة خدمة الدين العام.
7 .7زيادة يف ال�ضغط على امل�ؤ�س�سات وخدماتها نتيجة تقل�ص الإنفاق احلكومي الر�سمي.
8 .8ت�أخر �إعادة الإعمار يف قطاع غزة وربطها بعودة ال�سلطة من جانب و�إعادة ت�شكيل قطاع غزة
وفقا للإحتياجات الأمنية اال�رسائيلية.
9 .9ا�ستمرار �إرتهان برامج امل�ؤ�س�سة للأجندات الإن�سانية والطارئة على ح�ساب �أجندة التنمية.
1010ا�ستمرار تذبذب �أ�سعار �سلة العمالت املتداولة وتاثريها على اخلدمات املقدمة للمواطنني
وجممل نفقات الإغاثة.
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وا�ستناد ًا �إىل التحليل الذي �أجرته الإغاثة و�إىل �أنعكا�سات هذا التحليل على عملها يف العام
 2015فقد حددت مبرجعياتها املختلفة الق�ضايا الآتية:
�1 .1إجناز ا�ستكمال عملية �إعادة الهيكلة مبلئ ال�شواغر التي مل يتم ا�شغالها حتى نهاية العام.
2 .2ا�ستكمال خطط امل�ؤ�س�سة يف حتقيق الكفاية املالية فيما يتعلق بقدرتها على االحتفاظ بالكوادر،
وتطوير تدخالتها بخا�صة يف جمال الإ�ستجابة للإ�سرتاتيجية املعتمدة.
3 .3تطوير وتعزيز العالقة مع امل�ؤ�س�سات اململوكة وامل�ؤ�س�سات ال�رشيكة.
4 .4تطوير العالقات التمويلية مع جهات جديدة وا�ستعادة بع�ض العالقات التي اعرتاها اجلمود.
5 .5تكثيف اجلهد يف جمال ت�أهيل القطاع الزراعي يف قطاع غزة.
6 .6الإهتمام بتوثيق وف�ضح الإنتهاكات الإحتاللية بحق املزارعني يف املناطق املهم�شة.
7 .7لإ�سهام يف تطوير دور وا�سهامات احلركة التعاونية الزراعية يف فل�سطني.
8 .8ا�ستمرار الإهتمام بال�رشاكات الإقليمية ويف مقدمتها ما يخدم الفل�سطينيني يف ال�شتات.
9 .9تطوير العالقات و�أوا�رص ال�رشاكة مع احلركات الت�ضامنية املعنية بحقوق �شعبنا كافة.
1010الإهتمام بالت�سويق الزراعي ودجمه ب�شكل �أكرب يف ن�شاطات امل�ؤ�س�سة ومبا ميكن �صغار
املزارعني من الإندماج يف ال�سوق والتاثري يف �آلياته.
1111تطوير قدرات امل�ؤ�س�سة اللوج�ستية يف جمال احلد من املخاطر والكوارث.
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الملخص التنفيذي:

يغطي هذا التقرير �أكرث �إجنازات الإغاثة الزراعية �أهمية خالل العام  ،2014و يعترب تنفيذ ًا للخطة
الإ�سرتاتيجية اخلا�صة بالإغاثة الزراعية «قيادة التغيري» التي مت �إطالقها من ،2018-2014
والهادفة للو�صول �إىل ريف فل�سطيني قوي حم�صن بقطاعه الزراعي ومعزز بال�سيادة من خالل
�إجناز الأهداف الإ�سرتاتيجية الآتية :
•العمل يف الزراعة يحقق ربحية �أكرب وتتعزز تناف�سيته.
•االحتالل �أكرث م�ساءلة جتاه احلقوق الفل�سطينية اخلا�صة بالقطاع الزراعي والريف.
•بيئة قانونية و�سيا�سات حكومية داعمة وممكنة لتطوير القطاع الزراعي والريف.
•دور التعاونيات الزراعية وامل�ؤ�س�سات القاعدية العاملة يف الزراعة والتنمية الريفية تعزز.
•كفاءة ،فعالية ،وا�ستدامة الإغاثة الزراعية وم�ساءلتها تعززت.
وبغرض تحقيق الهدف اإلستراتيجي األول ،عملت اإلغاثة
الزراعية على تحقيق النتائج التالية:
النتيجة :1

•تعزيل وحراثة  1954دومن ًا من الأرا�ضي الزراعية.
•ت�سييج  337دومن ًا من الأرا�ضي الزراعية بالأ�سالك ال�شائكة.
• توزيع �أ�سمدة ع�ضوية مل�ساحة  210دومنا.
•زراعة  2780دومن ًا من الأرا�ضي الزراعية بالزراعات البينية مع الرتكيز على البذور البلدية.
•زراعة � 241049شتلة مثمرة خلدمة  9441دومن ًا من الأرا�ضي الزراعية.
•زراعة  50دومن ًا ب�أ�شتال النباتات الطبية.
•زراعة  2445دومن ًا باملحا�صيل العلفية.
•زراعة � 377200شتلة خ�ضار عادية ومطعمة (�شمام ،مريمية ،زعرت ،بندورة ،بطيخ ،خيار)
مل�ساحة  165دومن ًا �ضمن حمطة التجارب التي تقوم الإغاثة بالإ�رشاف عليها.
•تنفيذ  5حمالت لر�ش �أ�شجار الزيتون والتني خلدمة  11842دومن ًا.
•�شق وت�أهيل  22كم من الطرق الزراعية خلدمة  5409دومن من الأرا�ضي الزراعية.
•ت�أهيل و�إقامة  226دفيئة زراعية لإفادة  510مزارع.
•تركيب �شبكة ري خلدمة  259دومن ًا.

تطوير وتحسين إنتاجية
النتيجة :2

األراضي الزراعية

ويف �إطار هذه النتيجة ،عملت الإغاثة الزراعية على تنفيذ جمموعة من الأن�شطة املتنوعة والتي
�أ�سهمت يف خدمة  29789دومن ،متلكها  5441عائلة منها  537عائلة تعيلها ن�ساء ،و يبلغ عدد
�أ�رسها  35408ن�سمة.
�أهم الإجنازات املحققة خلدمة هذه النتيجة:
•ت�سوية  630.8دومن ًا من الأرا�ضي الزراعية با�ستخدام الآليات الآتية:
•�إن�شاء 55164م 2من اجلدران اال�ستنادية خلدمة  1968.6دومن ًا.
•�إن�شاء  217بئر جلمع مياه الأمطار بحجم 14786م ،3خلدمة  1685.4دومن ًا من الأرا�ضي
الزراعية.
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توفير مصادر مائية ألغراض الري

ويف هذا الإطار ،قامت الإغاثة الزراعية
بتحقيق املخرجات والنتائج الآتية:
•�إن�شاء  101بئر ًا لتجميع املياه للحدائق
املنزلية.
•�إن�شاء  162وحدة جتميع مياه �أمطار
مت �إن�شائها خلدمة � 162أ�رسة لت�سهم يف
توفري  6480م.3

جمعية التنمية الزراعية (اإلغاثة الزراعية )
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•�إن�شاء  35بئر ًا جمع مياه الأمطار خلدمة الرثوة احليوانية للم�ساهمة يف توفري  4725م.3

•�إ�صدار وطباعة  1000ن�سخة من بو�سرت توعوي مل�شغلي حمطات معاجلة املياه العادمه.

•�إن�شاء  12بركة جتميع مياه الأمطار عن �أ�سطح الدفيئات الزراعية خلدمة  59م�ستفيد بهدف
للإ�سهام يف توفري  4200م 3من م�صادر املياه وتقليل التكلفة.

•ت�صميم وطباعة وتوزيع ن�رشة عن التن�شوميرت ( 80ن�سخة).

•�إن�شاء  5برك ا�سمنتية ملربي الرثوة احليوانية للم�ساهمة يف توفري 750م.3
•تركيب خزانني معدنيني بحجم 500م 3للخزان يف قريتي بيت دجن/نابل�س وقرية عنزة/جنني
خلدمة  500دومن ًا من الأرا�ضي الزراعية باملياه املعاجلة.
•توزيع  185تنك ًا بال�ستيكي ًا �سعة  2م 3خلدمة  1100دومن ًا من الأرا�ضي الزراعية.
•توزيع  30تنك مياة جمرور ب�سعة  90م.3
•تركيب �شبكات ري داخل الأرا�ضي املروية خلدمة  560دومن ًا من الأرا�ضي الزراعية.
•ت�صميم ومتديد 13كم من �شبكات الري اجلماعية خلدمة  700دومن.
•توزيع  158م�ضخة و10الآف مرت من �أنابيب الري الغرا�ض الري التكميلي لـ1000دومن من
�أرا�ضي الزيتون.
•توريد  5كم �أنابيب �رصف �صحي وملحقاتها لإفادة 400عائلة م�ستفيده.
•ترميم نبعي ماء خلدمة  20دومن لإفادة  55م�ستفيد ًا.
•�إن�شاء حمطتني مركزيتني ملعاجلة املياه العادمة يف قريتي بيت دجن/نابل�س وقرية عنزة/
جنني.
•تزويد � 123صياد ب�أدوات �صيد خمتلفة لتح�سني �سبل عي�شهم وتطوير قدراتهم.
•عقد  4م�شاهدات تن�شوميرت جلدولة مياه الري.
•توزيع  282تن�شوميرت خلدمة  147مزارع/ة.
•عقد  10ور�شات عمل حول املياه العادمة مب�شاركة  96مواطن ًا.
•ت�صميم وطباعة وتوزيع بو�سرت توعوي عن التن�شوميرت(  500ن�سخة).
•�إ�صدار وطباعة  250ن�سخة من كتيب عن دليل ت�شغيل و�صيانة حمطات التنقية.
•�إ�صدار وطباعة  1000ن�سخة من بو�سرت توعوي لطالب املدار�س (معاجلة املياه العادمه).
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•تنفيذ زيارتني للإعالميني يف منطقة الأغوار لت�سليط ال�ضوء على م�شكلة املياه.
•تنظيم  4لقاءات مع  5من املجال�س لقرويه والبلدية يف منطقة �شمال غرب نابل�س حول الو�ضع
املائي لبئر دير �رشف وحمطة التنقية الغربية.
النتيجة :3
تطوير البنية التحتية
لسلسة اإلنتاج

ويف هذا الإطار ،قامت الإغاثة الزراعية
بتحقيق املخرجات والنتائج الآتية:
•�إقامة م�شتل لإنتاج �شتالت العنب مت
ت�أ�سي�سه على م�ساحة  0.5دومن لإفادة 40
مزارع.
•�إن�شاء بنك بذور حملي مركزي يف الزبابده
ودعم  281بنك ًا على م�ستوى اجلمعيات
التعاونية.
•ت�صنيع  3500كوب �سماد حملي
(كمبو�ست) خلدمة  1010دومن.
•�إن�شاء وتركيب خزان معدين (�سيلو) يف قرية عمورية بالتعاون مع جمعية عمورية التعاونية
الزراعية وذلك للحد من خطر عدم توفر الغذاء للرثوة احليوانية خلدمة � 70أ�رسة و  10قرى
جماورة ب�سعة  25طن.
•توريد زراعة حافظة وا�ستخدامها يف فالحة 100دومن يف الزبابده.
•توزيع �إ�سطوانات جمع احلليب بحجم  30لرت على � 480أ�رسة.
•توريد وتركيب وحدتي ا�ستنبات �شعري مائية بحجم انتاجية  10طن يف ال�شهر.
•ت�أهيل و�صيانة  533برك�س للرثوة احليوانية خلدمة  533مزارع ًا ميلكون �أكرث من 53000
ر�أ�س غنم.
جمعية التنمية الزراعية (اإلغاثة الزراعية )
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النتيجة :4
تعزيز البحث العلمي التطبيقي

يف �إطار هذه النتيجة حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج التالية:
•درا�سة بحثية حول العنب يف قطاع غزة «الإحتياجات واحلقائق و�آليات التطوير» ،مت �إجنازها
ونقا�ش نتائجها وتعميمها.
•تنفيذ � 5أبحاث من خالل املهند�سني املتدربني حول املوا�ضيع التالية التطعيم/الكمبو�ست/
تغذية الأرانب/املياه/امل�شاريع ال�صغرية.
•عمل م�سحني ميدانيني عن نظام �سوق الألبان وعن الفئات امل�ستهدفة واملواقع ،بالإ�ضافة �إىل
ت�رشيع ل�سل�سلة القيمة امل�ضافة لأكرث امل�شتقات جدوى.
النتيجة :5
تدريب وتأهيل العاملين بالزراعة وتزويدهم
بالمهارات الالزمة في اإلنتاج وما بعد اإلنتاج

يف �إطار هذه النتيجة حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج الآتية:
•ا�ستفاد ( )69من املهند�سني الزراعيني حديثي التخرج ( 49ذكور و� 20إناث) من التدريب
طويل املدى من خالل عقد  3دورات تدريبية ،حيث تراوحت الدورات ما بني � 4شهور و9
�شهور ،مثلت الإناث ن�سبة  ،%38ا�شتملت عدد ًا من املعارف واملهارات منها املهارات الإدارية
والتنموية والفنية مثل �إدارة م�صادر املياه ،الإنتاج احليواين واال�ستزراع ال�سمكي ،الإنتاج
النباتي والوقاية من الإمرا�ض ،ال�صناعات الغذائية.
•�إجراء دورات تدريبية ،حيث مت عقد ( )184دورة تدريبية ل�صالح ( )1522مزارع ومزارعة
بلغت الن�ساء الريفيات منهم  %30وهدفت التدريبات �إىل تقدمي �رشح تف�صيلي حول مفاهيم
املكافحة التكامله للآفات ،الزراعة الع�ضوية وبدائل املبيدات ،العناية بالأ�شجار املثمرة ،ادارة
م�صادر املياه� ،إجراءات ما قبل احل�صاد ،التطعيم الزراعي ،العناية بالعنب والبذور البلدية
وحت�سني جودة الزيت� ،إدارة و�صيانه �شبكات الري الزراعي ،دورات مل�شغلي حمطات التنقية،
مياه ال�رصف ال�صحي و�إعاده �إ�ستعمالها يف الزراعة�...........إلخ.
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•عقد  42دورة تدريبية للجان املحلية.
•عقد ( )215ور�شات عمل لبناء قدرات اللجان املحلية واملزارعني خالل املراحل املختلفة لتنفيذ
امل�شاريع ا�ستفاد منها ( )4028مزارع ًا و ن�سا ًء ريفيات حيث مثلت الن�ساء  %57من املجموع
ا�شتملت على موا�ضيع مثل (حقوق املر�أة يف القطاع الزراعي ،نقل اخلربة يف زراعة العنب،
ال�سلوكيات ال�سليمة يف ا�ستخدام املياه ،حت�سني جودة الزيت  ،تفريغ نف�سي وانفعايل بعد
احلرب ،الدميقراطية واملجتمع املدين والزراعة الع�ضوية.....الخ.
•مت عمل  15م�شاهدة عن زيت الزيتون ا�ستفاد منها  170مزارع ًا.
•م�شاركة خارجية لـ � 5أ�شخا�ص يف زيارة تبادلية للنم�سا (معاجلة املياه العادمه).
النتيجة :6
دعم التعاون والتشبيك بين مختلف الفاعلين

يف �إطار هذه النتيجة حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج التالية:
•تنفيذ  4م�ؤمترات زراعية حول الزراعة احل�رضية والبذور البلدية وموا�صفات الأ�شتال يف
فل�سطني من خالل الت�شبيك مع جهات فاعلة يف ذات املجال.
•عقد لقاء ت�شاوري حول «واقع قطاع الزيتون والتحديات امل�ستقبلية» من خالل ال�رشاكة مع
وزارة الزراعة وبح�ضور ما يقارب  300من امل�ؤ�س�سات الزراعية واملزارعني.
جمعية التنمية الزراعية (اإلغاثة الزراعية )
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•زراعة � 14500شجرة زينة �أ�سهمت يف زيادة الرقعة اخل�رضاء (حدائق و�أماكن عامة ،مدار�س،
م�شايف وال�شوارع) من خالل الت�شبيك مع  200جهة حملية .وت�شجري  12حديقة عامة ا�ستفاد
منها  2500م�ستفيد.

النتيجة :9
تطوير وكفاءة وفاعلية منظومة
اإلرشاد الزراعي

يف �إطار هذه النتيجة حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج الآتية :

النتيجة :7
تطوير قدرات المزارعين في تلبية متطلبات الحصول
على شهادات الجودة لمتوجاتهم

يف �إطار هذه النتيجة حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج التالية:

•تنفيذ ( )6764زيارة �إر�شادية ل�صالح ( )2085مزارع/ة يف جمال تطوير معرفتهم التقنية
بالزراعة ويف جمال املمار�سات ال�سليمة التقليم والري التكميلي الزيتون.
•تنفيذ  44زيارة تبادلية ل  944مزارع ًا عن البذور البلدية وتبادل خربات.....الخ.

•تزويد  861مزارع ًا/ة مبدخالت الإنتاج اخلا�صة ب�أ�شجار الزيتون والزراعة الع�ضوية.

•تنفيذ  3زيارات خارجية �إىل عمان وا�سبانيا والنم�سا ل � 25شخ�ص.

•�إجازة واعتماد  125مزارع ًا يف امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية املخت�صة بالزراعة الع�ضوية()COAP
يف  4مواقع مب�ساحة  925دومن ًا.

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

النتيجة :8
بناء النماذج اإلقتصادية الناجحة

يف �إطار هذه النتيجة حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج الآتية:
•ت�أ�سي�س  210من امل�شاريع ال�صغرية املدرة للدخل ا�ستفادت منها � 210أ�رسة بلغت ن�سبة
الن�ساء .املعيالت لأ�رسهن ويدرن هذه امل�شاريع .%65
•مت عقد � 13إ�ست�شاره قانونية للم�شاريع ال�صغرية.
•�إجراء  17بحث تطبيقي ًا يف املزارع التجريبية التي ت�رشف عليها الإغاثة.
•ت�أهيل وتطوير  13م�رشوع قائم لعدد � 13سيدة من خالل دعمها بامل�ستلزمات اللوج�ستية.
•توزيع  100مدخلة زراعية لتطوير وحت�سني احلدائق املنزلية.

•�إ�صدار  1000ن�سخة بر�شور حول التطعيم.
•�إعداد كتيب وطباعة وتوزيع  500ن�سخة حول حتديد املخاطر وطباعة خرائط حول املخاطر
يف قطاع غزة.
•طباعة وتوزيع  1000ن�سخة من املل�صقات والربو�شورات مت توزيعها على املدار�س واملراكز
ال�صحية واجلمعيات.
•جتهيز وطباعة وتوزيع 1000كتاب عن البذور البلدية.
•جتهيز وطباعة وتوزيع  3000ن�سخة من املل�صقات املتعلقة بالبذور البلدية.
•حت�ضري كتيب عن التغري املناخي.
•جتهيزوطباعة برو�شور عدد  60ن�سخة عن احلوكمة والإدارة االقت�صادية واملالية للجمعيات
التعاونية.
•جتهيزوطباعة �سجالت �إدارية ملزارع الرثوة احليوانية عدد  2000ن�سخة وتوزيعها على
املزارعني.
•طباعة وتوزيع مل�صقات عدد  2000ن�سخة عن الزيتون.
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في إطار الهدف االستراتيجي الثاني حققت اإلغاثة
الزراعية النتائج اآلتية:
النتيجة :1
رصد انتهاكات االحتالل وتوثيقها

ويف �إطار هذه النتيجة مت حتقيق املخرجات والنتائج الآتية:
•�إ�صدار � 3أوراق موقف لف�ضح الإنتهاكات الإ�رسائيلية خالل العدوان على قطاع غزة.
•�إ�صدار  2ورقة �سيا�سيات لف�ضح الإنتهاكات الإ�رسائيلية خالل العدوان على قطاع غزة.
•�إ�صدار تقرير لر�صد ا�رضار القطاع الزراعي نتيجة العدوان على قطاع غزة.
•�إ�صدار تقارير �إعالمية يومية حول الإنتهاكات خالل فرتة العدوان.
•م�شاركة مع املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان مناق�شة وعر�ض تقرير (حتت مرمى النار).
•تنظيم زيارتان ملوقعي دير �أبو �ضعيف وكفر دان يف حمافظة جنني للإطالع على الإنتهاك
املتمثل بهدم الآبار اجلوفية وتقدير الأ�رضار.
•عقد لقاء مع املحافظ ودائرة الزراعة والهيدرولوجيني و�سلطة املياه يف قلقيلية لتوفري املياه
للمناطق ال�رشقية من املحافظة (كفر القف ،جني �صافوط ،الفندق ،حجة ،باقة احلطب ،جيت
فرعتة� ،أماتني) املحرومة من املياه.
•عقد ور�شة عمل مع مركز القد�س يف قلقيلية ح�رضها  25من ر�ؤ�ساء اجلمعيات واملجال�س املحلية
لتمكينهم من املطالبة بحقوقهم املائية.
•امل�شاركة يف عمل جلنة التخطيط للقطاع الزراعي واللجنة الوطنية للم�صادر الطبيعية لنقا�ش
مو�ضوع نق�ص املياه يف اخلليل.
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النتيجة :2
تشجيع وتعزيز حضور المنتج المحلي

يف �إطار هذه النتيجة حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج الآتية:
•م�شاركة  30من الن�ساء املنتجات يف معر�ضني حمليني للرتويج والت�سويق عن منتجاتهم املحلية
وفتح فر�ص الت�سويق لهن.
•امل�شاركة يف  2معر�ض حملي للرتويج عن املنتجات املطعمة والإ�سهام يف ت�سويقها.
•عقد  8اجتماعات للجان التن�سيقية حول �شجرة الزيتون والتقليم والري التكميلي.
•امل�شاركة يف  4حمالت قطف زيتون ا�ستفاد منها  792مزارع ًا.
•تزويد  10مزارعني مبدخالت قطف الزيتون.
•تنظيم 13حملة تعبوية عن املنتج املحلي يف �شوارع املدن والبلدات مب�شاركة  400متطوع.
•تنظيم  5زيارات لأ�سواق اخل�ضار مب�شاركة  50متطوع ًا.
•تنظيم  3زيارات مل�صانع فل�سطينية للإطالع على جودة البدائل وال�سيا�سات الت�سعريية
مب�شاركة  30متطوع ًا.
•دعم م�شاركة  7جمعيات يف معر�ض ال�صناعات الغذائية يف نابل�س.
•عقد لقاءين مع الغرفة التجارية ووزارة الإقت�صاد وال�ضابطة اجلمركية ودائرة الزراعة يف
قلقيلية من �أجل تعزيز املنتج الوطني.
•التن�سيق والت�شبيك املتوا�صل مع جلان حماية امل�ستهلك يف اخلليل ورام اهلل ونابل�س.
•طباعة وتوزيع  2000بو�سرت عن الزيتون.
•امل�شاركة يف ور�شات عمل حول املقاطعة ودورها يف تعزيز �صمود املزارع الفل�سطيني �ضمن
فعاليات �أ�سبوع مقاومة جدار الف�صل العن�رصي.
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•تنظيم و�إدارة  22حملة لزراعة الأ�شجار مب�شاركة  870متطوع ًا يف الأرا�ضي املهددة بامل�صادرة
وال�ضم.
•تنظيم  42حملة وزيارة واعت�صام للت�ضامن مع مواقع تعر�ضت لإعتداءات اجلي�ش وامل�ستوطنني
مب�شاركة  1000متطوع.
•تنظيم  3زيارات ميدانية ملناطق غرب يعبد ومتابعة قرارات امل�صادرة والإنتهاكات يف تلك
املناطق.
•عقد  45ور�شة عمل حول املقاطعة ودعم املنتج الوطني لطالب املدار�س وخميمات الأطفال
بح�ضور  1800طالب.
•�إجراء بحث عن فر�ص و �آفاق التجارة العادلة لبع�ض املنتجات الزراعية يف اململكة املتحدة.
•�إجراء م�سح لفر�ص ترويج منتجات التعاونيات الن�سوية يف الأردن.
•تقدمي منحتني لتعاونيات ن�سوية من �أجل امل�شاركة يف املقا�صف املدر�سية.
•تنفيذ ثالث م�شاهدات زعرت مب�ساحة  7دومن من خالل دعم  3تعاونيات ن�سوية ب�أ�شتال زعرت
و�شبكات ري.
•م�شاركة منتجات التعاونيات الن�سوية مبعر�ضني لل�صناعات الغذائية يف نابل�س والأردن
(معر�ض هوريكا).

•امل�شاركة يف  9فعاليات ملقاومة اجلدار واال�ستيطان.
•تنظيم ثالث زيارات يف بيت حلم ملواقع نحالني+حو�سان+وادي فوكني للإطالع على الإنتهاكات
الإ�رسائيلية للحقوق املائية الفل�سطينية وتقدير الإ�رضار (جتريف �أرا�ضي و�إقتالع �أ�شتال
زيتون).
•�إقامة  40ن�شاط ًا ت�ضامني ًا يف قلقيلية وطولكرم ورام اهلل ونابل�س و�سلفيت مع �ضحايا �إعتداءات
امل�ستوطنني و�ضحايا التطهري العرقي.
•تنظيم  10جوالت مع امل�س�ؤولني الر�سميني للمواقع الزراعية ومل�شاريع الإغاثة الزراعية.
•حملة قطف زيتون يف بدو مب�شاركة عدد من امل�ؤ�س�سات املانحة والر�سمية والأهلية ،وذلك
لت�سليط ال�ضوء على الإنتهاكات التي يتعر�ض لها املزارعون.

النتيجة :3
تنظيم فعاليات وعقد مؤتمرات حول
االنتهاكات اإلسرائيلية

•امل�شاركة يف حمالت ت�ضامن مع الأ�رسى.
•امل�شاركة يف حملة ت�ضامنية مع املزارعني املت�رضرين من العدوان الأخري على قطاع غزة
واللذين يقطنون يف كرافانات.
•امل�شاركة يف م�سريات لإنهاء احل�صار و�إعادة الإعمار للقطاع الزراعي يف قطاع.
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وفي إطار الهدف اإلستراتيجي الثالث
قامت اإلغاثة الزراعية بتحقيق اآلتي:
النتيجة:1
تفعيل وتطوير معرفة المزارعين/ات
بحقوقهم التي كفلتها المواثيق

•تدريب فريق من 10
م�ؤ�س�سات للم�شاركة يف جلنة
احلد من الكوارث.

•عقد  4ور�شات عمل حول الزواج املبكر/مهارات الإت�صال/الدميقراطية واملجتمع املدين
وحقوق املراة يف القطاع الزراعي �إ�ستفاد منها � 58سيدة.

•�إعداد م�سودة خطة.

•�إ�صدار بو�سرت عدد  300ن�سخة حول امل�شاركة الإجتماعية واحلق بالعدالة الإجتماعية
واجلندرية.
•عقد  5ور�شات عمل حول التنظيم النقابي وتفعيل العمل التعاوين و�رضورة الإنخراط باالحتاد
التعاوين .الزراعي �شملت  7جمعيات تعاونية وجلان املواقع يف جنني ونابل�س وقلقيلية.
•ت�شكيل وبناء قدرات  43جلنة موقع.

•ت�شكيل جلان طوارئ و�إدارة حملة �أغيثوا غزة والتعبئة ملنا�رصة املت�رضرين يف قطاع غزة.
•عقد  4جل�سات تدريب حول معايري ال�سالمة مب�شاركة  80من الطلبة واملدر�سني يف املدار�س
احلدودية حول معايري ال�سالمة.
•عقد  3ور�ش عمل حول �أهمية الالمركزية يف امل�س�ؤوليات واملوارد يف مواجهة الكوارث ا�ستفاد
منها  60مزارع ًا.

•تدريب وبناء قدرات  350متطوع ًا يف قلقيلية وطولكرم ونابل�س واخلليل.

•تنفيذ حملة �إغاثية ملت�رضري احلرب على قطاع غزة من خالل الت�شبيك مع املجتمع املحلي
والدويل حيث مت ت�شكيل جمموعات تطوعية� ،ساعدت على تقدمي امل�أوى للكثري من النازحني يف
مراكز �إيواء غري ر�سمية ،حيث ا�ستفاد من هذه احلملة ما يقارب � 16358أ�رسة .

•م�شاركة النقابات العمالية يف اعت�صامني للدفاع عن حقوق العمال يف طولكرم ونابل�س.

•توزيع �سالت غذائية لعدد � 9أ�رس يف فرو�ش بيت دجن يف �أعقاب عمليات الهدم الإ�رسائيلية.

•امل�شاركة يف اعت�صام �أمام جمل�س الوزراء لتطبيق قانون احلد الأدنى من الأجور.

•توزيع م�ستلزمات ن�سائية لعدد � 33سيدة يف اجلفتلك يف �أعقاب عمليات الهدم الإ�رسائيلية.

•الإ�سهام يف ت�سجيل  3جمعيات تعاونية يف نابل�س وقلقيلية وطولكرم.

النتيجة :2
تطوير منظومة االستجابة في
الظروف الطارئة

ويف هذا الإطار حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج الآتية:
•التن�سيق من خالل �شبكة املنظمات الأهلية لبحث ق�ضايا التمويل الإن�ساين الطارئ والعمل
امل�شرتك.
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•توقيع عري�ضة لل�ضغط
بتفعيل �صندوق التعوي�ضات
ودرء املخاطر عن املزارعني.
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•توزيع  13حمام ًا متنقل خلدمة  19م�ستفيد يف اجلفتلك يف �إعقاب عمليات الهدم الإ�رسائيلية.
•عمل ور�شتني يف اجللمة وكفر دان حول قانون درء املخاطر و�صندوق التعوي�ضات بح�ضور
 40مزارع ًا.
•ت�شكيل  3جلان طوارئ يف  3مواقع يف حمافظة رام اهلل.
•تنظيم  21جولة ميدانية على القرى واملزارعني املت�رضرين من الكوارث الطبيعية.
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•ت�سليم م�ضختي مياه �إىل جلان الدفاع املدين للإ �سهام يف معاجلة م�شاكل الفي�ضانات يف القرى
املتائرة باجلدار.
•ت�شكيل جلان طوارئ يف نابل�س وبيت حلم و تن�سيق تدريبها مع جلان الدفاع املدين.
•امل�شاركة يف ع�ضوية جلنة الطوارئ املركزية يف حمافظة نابل�س.
•تنظيم وامل�شاركة يف  11وقفة ت�ضامنية مع غزة.

•امل�شاركة من خالل �شبكة املنظمات الأهلية يف ور�شة عمل حول دور منظمات املجتمع املدين يف
�إجناز وتعزيز امل�صاحلة.
•عمل  5لقاءات توعوية يف جتمعات الن�ساء واملزارعني يف قلقيلية �شارك فيها  130مزارع ًا
ومزارعة.
•امل�شاركة الفاعلة يف فعاليات مهرجان الزيتون يف �سلفيت.

•�إعداد �أكرث من  50تقرير ًا �صحفي ًا عن مواقع الإنتهاكات.

•امل�شاركه يف  4فعاليات لإنهاء االنق�سام يف رام اهلل ونابل�س.

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

•اقامة مهرجان تكرمي لـ  15من ن�شطاء املزارعني بح�ضور  300مواطن.

•تنظيف وادي فرو�ش بيت دجن ا�ستفاد منه 130م�ستفيد ًا ب�شكل مبا�رش و906م�ستفيد ًا ب�شكل
غري مبا�رش.

•التن�سيق الفعال مع وزارة الزراعة من خالل تنفيذ جمموعة من امل�شاريع التي تخدم الفئات
امل�ستهدفة يف القطاع الزراعي.

•خلق فر�ص عمل م�ؤقتة وحت�سني �سبل العي�ش لعدد  407عام ًال زراعي ًا بواقع  10018يوم عمل
بلغت ن�سبه الن�ساء منهم .%10

•تنظيم �أن�شطة بيئية بالتن�سيق والت�شبيك مع الإدارة العامة لل�صحة املدر�سية و�سلطة جوده
البيئة.

النتيجة :3
التنسيق والتشبيك مع العاملين
في القطاع

ويف هذا الإطار حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج الآتية:
•دور مميز وفاعل للإغاثة الزراعية يف جمل�س �إدارة �شبكة املنظمات الأهلية.
•توقيع على عري�ضة مع �شبكة املنظمات الأهلية حول رف�ض ال�ضغوط الأمريكية.
•امل�شاركة من خالل �شبكة املنظمات الأهلية ب�صياغة ورقة �سيا�سات حول القطاع الزراعي.
•امل�شاركة يف نقا�ش م�سودة درا�سة حول واقع اجلمعيات العمومية يف املنظمات الأهلية يف قطاع
غزة.
• تنفيذ حملة ال�ستعادة الثقة وتقوية العالقات من خالل  10لقاءات مت تنفيذها مع الأطراف
الفاعلة.
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•التن�سيق مع نقابة املهند�سني الزراعيني بعقد دورات وعمل �أجنده املهند�س الزراعي.
النتيجة :4
حماية الرقعة الزراعية واستخدام األراضي

ويف هذا الإطار حققت الإغاثة الزراعية املخرجات
والنتائج الآتية:
•تنظيم حملة لقطف الزيتون يف املناطق املقيد
الو�صول �إليها يف �أكرث من  28موقع ًا.
•تنظيم حملة نظافة وتوزيع حاويات قمامة ملنطقة
وادي غزة وو�ضعه يف دائرة الإهتمام امل�ؤ�س�سي
والإعالمي كمحمية طبيعية وحت�سني الو�ضع
النف�سي لل�سكان من خالل �إن�شاء املتنزه.
جمعية التنمية الزراعية (اإلغاثة الزراعية )
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•�إحياء ذكرى يوم الأر�ض من خالل زراعة �أ�شتال الزيتون يف املناطق املقيدة الو�صول وتنفيذ
حملة �إعالمية ملدة �أ�سبوع.
•�إ�صدار � 3أوراق حقائق حول (وادي غزة كمحمية طبيعية ،املنطقة العازلة ،ال�صيادين).
•�إ�ستغالل املراعي العامة وزراعتها باملحا�صيل العلفية ( 2000كغم 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 �أوراق عمل حول �أزمة املياه والبدائل
املتاحة.
النتيجة :6
التوعية بمنظومة التشريعات الناظمة

ويف هذا الإطار حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج التالية:
•تنظيم حملة �ضغط ومنا�رصة للتوعية بالت�رشيعات اخلا�صة باحلد من الكوارث مت تنفيذها
و�شارك فيها  100مواطن.
•عقد �سبع ور�ش توعوية حول اهمية تفعيل قانون درء املخاطر يف جنني والأغوار و�سلفيت
مب�شاركة  210م�شارك ًا.
النتيجة :7
دعم وتطوير استراتيجية واضحة في
القطاع الزراعي

ويف هذا الإطار حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج الآتية:
•تنظيم طاولة م�ستديرة حول القطاع الزراعي ما بعد امل�صاحلة الفل�سطينية.
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•عقد ور�شة عمل حول �إعادة �إعمار القطاع الزراعي ب�صورة �أف�ضل للخروج بر�ؤية زراعية.
•امل�شاركة من خالل �شبكة املنظمات الأهلية يف ور�شة عمل بهدف �صياغة ورقة حول ال�سيا�سات
الزراعية.
•امل�شاركة يف �إعداد �إ�سرتاتيجية قطاع الرثوة احليوانية مع الوزارة ومنظمة الفاو.
•امل�شاركة الفاعلة يف �صياغة �إ�سرتاتيجية قطاع الزيتون.
وضمن إطار الهدف االستراتيجي الرابع
قامت اإلغاثة الزراعية بتحقيق اآلتي:
النتيجة  : 1بناء القدرات

•تنفيذ ( )81دورة تدريبية للجمعيات القاعدية �إ�ستفاد منها ( )2353مزارع ًا حيث ا�شتملت
الدورات على عدد من املعارف واملهارات منها املهارات الإدارية والتنموية والفنية مثل التطعيم،
كتابة مقرتحات امل�شاريع ،درا�سة اجلدوى ،مدونة ال�سلوك امل�ؤ�س�سي ،ت�صنيع غذائي� ،أعالف
بديله ،زراعة حافظة ،ا�سرتاتيجيات الت�سويق ،تطوير ال�صفحة االلكرتونية ملنتجاتهم ،م�سك
الدفاتر� ،إدارة م�شاريع� ،إ�سعاف �أويل� ،pvca ،إعداد قادة املخيمات ،تدريب متطوعي الإغاثة،
احلوكمة......الخ.
•دعم لوج�ستي لعدد  5جمعيات قاعدية بجميع ما يلزم اجلمعية بنا ًء على الإحتياجات التي مت
تقديرها.
•تزويد بلدية ال�شوكة مبولد كهربائي لنقل املياه من منطقة عربية غرب رفح �إىل منطقة ال�شوكة
كجزء من بناء القدرات وزيادة فر�صتها لتقدمي اخلدمات املحلية.
•تزويد  20نادي بيئي بدعم لوج�ستي منهم  7مدار�س يف القد�س.
•عقد عمل للتفريغ النف�سي مع  20من املتطوعني يف حملة �أغيثوا غزة خالل احلرب.
•عقد  7ور�شات عمل ا�ستفاد منها 181م�ستفيد ًا عن دور الن�ساء يف تطور االقت�صاد وتدريب
اجلمعيات التعاونية عن احلوكمة والإدارة املالية والت�سويق والعمل التعاوين.
•مت عقد  7خميمات �صيفية لطلبة املدار�س قي القد�س ا�ستفاد منها  700طالب.
•ترميم وت�أهيل مقرين يف العي�سوية و�أريحا.
جمعية التنمية الزراعية (اإلغاثة الزراعية )
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•ت�أ�سي�س  7مكتبات يف مدار�س القد�س.

النتيجة  :2تطوير اإلعالم التنموي

•�إقامة  8م�سابقات بيئية يف املدار�س.

ويف هذا الإطار حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج الآتية:

النتيجة  :2الشراء والتسويق الزراعي

•�إ�صدار ( )74خرب �صحفي تتناول الإعالن عن عدد من امل�شاريع والأن�شطة املنفذة.

•�رشاء خ�رضوات طازجة وم�صنعة من  67مزارع ًا ومر�آة ريفية وتعاونية ن�سوية ومثلت الن�ساء
املنتجات اللواتي مت ال�رشاء منهن  %22من �إجمايل املزارعني/ات.

•�إ�صدار (� )25سبوت �إذاعي تناولت موا�ضيع خا�صة بالرتكيز على م�ساعدة قطاع ال�صيد ،
الرتويج للجنة الوطنية للحد من الكوارث ،امل�شاركة االجتماعية للمر�أة ...الخ.

•توزيع ال�سالت على � 965أ�رسة فقرية ومت�رضرة.

•تنفيذ ( )53لقا ًء تلفزيوني ًا تناولت موا�ضيع حول �إ�سرتاتيجية الإغاثة الزراعية ،عر�ض �أن�شطة
امل�شاريع ،حول التطعيم ك�إحدى التقنيات امل�ستخدمة يف �إنتاج اخل�ضار ،الزراعة احل�رضية
وت�أثري التغريات املناخية واملنخف�ضات اجلوية على القطاع الزراعي ،ت�أثري املفاحم على البيئة.

وضمن إطار الهدف االستراتيجي الخامس
قامت اإلغاثة الزراعية بتحقيق اآلتي:
النتيجة  :1تدريب الكادر

•عقد  5دورات تدريبية عن دمج النهج احلقوقي يف امل�شاريع التنموية الزراعة وحول تقدير
احتياجات املزارعني وحول املتابعة والرقابة والتقييم بخ�صو�ص تقييم الإحتياجات يف
الطوارئ وحول �رشاكة امل�ساءلة الإن�سانية (.)HAP
•امل�شاركة يف ح�ضور ور�شتني عمل عن تقييم �إحتياجات ما بعد العا�صفة مع البنك الدويل والقمة
العاملية للعمل الإن�ساين.
•امل�شاركة يف احتفال ال�شفافية (الإئتالف من �أجل النزاهة وال�شفافية).
•امل�شاركة يف دورة �إدارة امل�شاريع بطريقة متقدمه .PMP
•امل�شاركة يف دورة حول التقليل من �أثر املخاطر .DRR
•امل�شاركة يف دورة حول تدريب متخ�ص�صة حول ت�صنيع الألبان يف عمان.
•امل�شاركة يف دورة تدريبية حول �إدارة املراعي والأعالف يف عمان.

•�إ�صدار ( )11فيلم ًا وثائقي ًا ت�ضمنت �إر�شادات حول قطف الزيتون ،و�أهمية حم�صول العنب
كمح�صول ا�سرتاتيجي لتوفري الأمن الغذائي.
•�إ�صدار ( )13بيان ًا وورقة موقف وورقة حقائق ت�ضمنت الإنتهاكات الإ�رسائيلية على قطاع
غزة والكوارث الطبيعية وت�أثرياتها على القطاع الزراعي ،املنطقة العازلة.
•�إ�صدار مطبوعات ون�رشات عدد ( )11تناولت خرائط املخاطر وكتيب تقييم املخاطر وموا�ضيع
حول املياه والتن�شوميرتات ،ا�ضافة �إىل دليل املهند�س الزراعي.
•تنفيذ عدد ( )12لقا ًء �إذاعي ًا �شملت موا�ضيع خمتلفة حول �أن�شطة امل�شاريع ،املياه و�إدارتها،
التطعيم.
•�إعداد فيلم حول حول قطف الزيتون (احنا معكم).
•�إعداد � 3أفالم عن امل�شاريع املدرة للدخل اخلا�صة بالن�ساء.
•�إعداد  7حلقات تلفزيونية خا�صة بامل�شاريع املدرة للدخل اخلا�صة بالن�ساء وعن البذور البلدية.
•�إ�صدار ن�رشتني عن امل�شاريع املدرة للدخل اخلا�صة بالن�ساء وعن الأندية البيئية.

•امل�شاركة يف دورة تدريبية حول �صناعة الأعالف البديلة يف عمان.
•امل�شاركة يف دورة تدريب حول احل�صاد املائي يف عمان.
36

التقرير السنوي

جمعية التنمية الزراعية (اإلغاثة الزراعية )

جمعية التنمية الزراعية (اإلغاثة الزراعية )

التقرير السنوي

37

النتيجة  : 3تعزيز آليات الحكم في المؤسسة

•احل�صول على �شهادة مدونة ال�سلوك من مركز تطوير امل�ؤ�س�سات.
النتيجة  :4تطوير الدعم اللوجستي
ونظم المعلومات واالتصال

•تطوير مكتبة دائرة غزة بكتب زراعية.

الفصل الرابع:
المواقع المستهدفة والفئات
المستفيدة

النتيجة  :5تجنيد األموال وتنوع مصادرها

•مت تطوير العالقة مع جمتمع املانحني من خالل �إعداد خارطة متويلية ،حيث مت زيارة
وا�ستقبال جمموعة من امل�ؤ�س�سات املانحة.
•مت املوافقة على متويل ( )34م�رشوع ًا جديد ًا يف العام  2014ب�إجمايل موازنة بلغت
 7787947دوالر بالإ�ضافة �إىل  21م�رشوع ًا من الأعوام ال�سابقة .حيث مت الإنتهاء من
تنفيذ 24م�رشوع ًا وبقي  31م�رشوع ًا ممتد للأعوام القادمة.
النتيجة  :6تطوير أنظمة المؤسسة
(سياسات و إجراءات)

•تطوير النظام املايل الإداري وامل�شرتيات من خالل جهة خارجية مت اعتماده الحقا وبدء
العمل به.
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لقد �أدت جهود الإغاثة الزراعية خالل العام � 2014إىل تغطية معظم حمافظات الوطن ،حيث
ا�ستهدفت ( )213موقع ًا من خالل جمعيات وجتمعات وجلان عمل ،ا�ستفاد منها ( )86652مواطن ًا
ب�شكل مبا�رش وغري مبا�رش ،حيث �شكلت الن�ساء من جمموع امل�ستفيدين ما ن�سبته  ،%45كما وفرت
 62534يوم عمل ل�صالح  7733عام ًال.
 1٫4المواقع المستهدفة:

مواقع عمل الإغاثة الزراعية يف عام 2014
املحافظة
القد�س

40

عدد
القرى
13

رام اهلل

28

بيت حلم

14

اخلليل

17

�أريحا

8

نابل�س

29

�سلفيت
طوبا�س

7
10

جنني

22

طولكرم

10

قلقيلية

14

�أ�سماء القرى /مواقع العمل
خمما�س ،اجليب ،واد اجلوز ،الثوري ،البلدة قدمية� ،سلوان ،العي�ساوية� ،صور باهر،
بدو ،عناتا،عيزرية ،بيت �سوريك ،بيت دقو.
كفر مالك ،خربة �أبو فالح ،املغري ،رمون ،املزرعة ال�رشقية� ،سلواد ،خربثا امل�صباح ،بيت
رميا ،دير غ�سانه ،عارورة ،عني �سينيا ،كفر نعمة ،مزارع النوباين ،يربود ،بيتلو،خربثا
بني حارث� ،أبو �شخيدم ،البريه ،رام اهلل ،اجللزون ،املزرعة الغربية ،كوبر،عطارة،
عبوين ،بري زيت ،املزرعة القبلية� ،صفا ،ترم�سعيا.
اخل�رض ،تقوع ،الديب ،املع�رصة ،بيت فجار ،اجلبعة ،بيت جاال ،بيت ا�سكاريا ،زعرت،
نحالني� ،أبو جنيم ،واد رحال ،حو�سان ،وادي فوكني.
بيت �أمر ،ترقوميا ،حلحول ،دورا  ،زيف� ،سكة� ،صوريف ،لتواين ،م�سافر يطا ،واد
الرمي ،اخلليل ،خارا�س ،دير �سامت ،اذنا ،ال�شيوخ ،تفوح ،بيت كاحل.
اجلفتلك ،الديوك ،الزبيدات ،املعرجات ،النويعمة ،ف�صايل ،العوجا ،مرج نعجة
الن�صارية ،العقربانية ،فرو�ش بيت دجن ،بيت فوريك ،بيت ح�سن ،عني �شبلي ،عقربا،
طانه ،النواجي ،قبالن ،جماعني ،دير �رشف ،عمورية ،برقة ،بزاريا� ،سب�سطية ،ق�رصه،
ال�ساوية ،اللنب ال�رشقية ،ع�صريه ال�شماليه ،ع�صريه القبليه ،عورتا ،عوريف ،يا�صيد،
يانون ،يتماتل ،عراق بورين� ،رصه ،زيتا.
الزاوية ،بديا ،دير بلوط ،م�سحة دبر ا�ستيا فرخه� ،سلفيت
عاطوف ،ابزيق ،عني البي�ضا ،العقبة ،املالح ،احلديدية ،يرزا ،كردلة ،بردله ،طوبا�س
اليامون ،كفر راعي ،يعبد ،رابة ،فقوعة ،جلبون ،املغري ،عربونة ،رمانه ،اجللمة،
الزبابده� ،سيلة الظهر ،عقابا ،ميثلون ،يعبد ،الفندقومية ،كفر دان� ،سيله احلارثية،
نزلة زيد ،اجلديده ،عانني ،عرابه
باقة ال�رشقية ،كفر اللبد ،بيت ليد ،كفر عبو�ش ،كفر زيباد ،باقة ال�رشقية� ،صيدا ،عنبتا،
عالر ،رامني.
عزون ،كفر ثلث ،جين�صافوط ،جيو�س،كفر القف ،الفندق ،حجة ،باقة احلطب ،جيت،
فرعته ،اماتني ،قلقيلية ،املدور،عزون عتمه
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�شمال غزة

5

غزة

13

و�سط غزة

5

خان يون�س

10

رفح

8

بيت الهيا ،القرية البدوية ،جباليا ،بيت حانون ،عزبة بيت حانون
جحر الديك ،غزة ،ال�شجاعية ،الزيتون ،املغراقة ،ال�شاطيء ،ال�شيخ عجلني ،التفاح،
الدرج ،ال�صربة ،تل الهوى ،ال�سودانيا ،ال�سيفا.
دير البلح ،امل�صدر ،املغازي ،الربيج ،الزوايدة.
الفرارة ،خزاعة ،عب�سان الكبرية ،عب�سان ال�صغرية ،بني �سهيال ،موا�صي خان يون�س،
الفخاري ،الزنة ،ال�سطر الغربي ،وادي ل�سلقا.
ال�شوكة ،حي الن�رص ،خربة العد�س ،م�صبح ،حي ال�سالم ،الربازيل ،رفح الغربية ،رفح.
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االجمايل
 2٫4المستفيدون المستهدفون:

عملت الإغاثة الزراعية يف العام  2014مع عدد كبري من امل�ستفيدين �أفراد ًا وجمموعات �ضمن
جمموعة وا�سعة من التدخالت و�إعطاء الأولوية للعاملني يف املناطق امله�شمة ،وت�ضم القائمة الآتية
الفئات الرئي�سة امل�ستهدفة:

 2٫4٫1الخدمات الفردية:

1 .1املزارعون العاملون يف جمايل الزراعة البعلية واملروية (�صغار املزارعني واملتو�سطني هم
امل�ستفيدون من دعم الإغاثة).
2 .2الن�ساء الريفيات العامالت يف الزراعة ،وب�شكل رئي�س الن�ساء امل�س�ؤوالت عن �إعالة �أُ�رسهن
بتمكينهن �سيا�سي ًا واجتماعي ًا واقت�صادي ًا.
3 .3ال�شباب الريفي وخ�صو�ص ًا العاملني يف الزراعة لت�شجيع انخراطهم يف القطاع الزراعي.
4 .4املهند�سون الزراعيون حديثي التخرج.
5 .5العمال العاطلون عن العمل الذين فقدوا وظائفهم يف الأر�ضي املحتلة (داخل اخلط الأخ�رض)
�أو يف امل�ستوطنات.
6 .6ال�صيادون.
7 .7ال�سكان ب�شكل عام خا�صة ما بعد احلرب على غزة.
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 2٫4٫2الخدمات الجماعية:

1 .1اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات والتنظيمات اخلا�صة باملزارعني ،والن�ساء وال�شباب وتعاونياتهم من
�أجل تعزيز احلوكمة.
2 .2النا�شطون على امل�ستوى املجتمع املحلي من �أجل تعزيز احلقوق املدنية.
3 .3طاقم العاملني لدى الإغاثة الزراعية وامل�ستفيدون من تدريب املدربني بغر�ض رفع وحت�سني
مهاراتهم وخرباتهم ،باعتبارهم املجموعة الأخرية من امل�ستفيدين.

العادلة ،حيث تعاملت ال�رشكة يف العام  2014مع ( )13جمعية يف جمال الإنتاج املختلفة� ،إ�ضافة
�إىل تقدمي خدمات التدريج والتعبئة والتغليف للعدد من �صغار املنتجني .وما زالت �إدارة الإغاثة
الزراعية تتطلع �إىل تو�سيع قاعدة امللكية يف ال�رشكة عرب ا�ستقطاب عديد من اجلمعيات التعاونية
لتكون جزء ًا من ر�أ�سمال و�سيا�سات وقرارات ال�رشكة امل�ستقبلية ،مبا يعود بالفائدة على �صغار
املنتجني وتعاونياتهم .مت ت�سويق ( )135طن ًا من الأ�صناف املختلفة ،حظي املفتول باملرتبة الأوىل
يف قائمة املنتوجات التي مت ت�سويقها بواقع ( 58طن ًا) ،فيما جاء الزيت بواقع ( 52طن ًا) ،والتمور
بواقع ( 19طنا) واللوز بواقع ( ،)5والزعرت (1طن).
وقد بلغت قيمة التعامالت يف ال�سوقني الداخلية واخلارجية ( )4.9مليون �شيكل ،فيما ت�أخر لأ�سباب
لوج�ستية وفقا للمعلومات الواردة من ال�رشكة �إر�سال �شحنتني بواقع  23طن زيت وبقيمة �إجمالية
بلغت ( )1.1مليون �شيكل.
شركة ريف للتمويل للعام :2014

•�رشكة ريف للتمويل ،هي �أحد ركائز ا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة احلالية ،وتتطلع �إدارة امل�ؤ�س�سة �إىل
تو�سيع رقعة اخلدمات التي تقدمها �رشكة ريف و�صو ًال �إىل تعزيز ر�أ�سمال ال�رشكة عرب �ضم
�أكرب عدد من امل�ساهمني املعنيني ،خدمة للقطاعات الإنتاجية ويف مقدمتهم التعاونيات الإنتاجية
وحتويلها �إىل �رشكة ربحية يف القريب العاجل.

 2٫4٫3العالقات مع الشركات المنبثقة عن اإلغاثة الزراعية:
 2٫4٫3٫1الشركات المنبثقة عن برامج اإلغاثة الزراعية:
شركة الريف للتسويق واإلستثمار الزراعي للعام :2014

تتبو�أ �رشكة الريف مكانة خا�صة يف ا�سرتاتيجية الإغاثة الزراعية الهادفة �إىل حت�سني ربحيـة �صغار
املنتجني يف قطاعات الإنتاج الإ�سرتاتيجية مثل الزيتون ،اللوز والتمور ،حيث ما زالت هذه القطاعات
ت�شكل اجلزء الأكرب من تركيز �سلة خدمات �رشكة الريف� ،إ�ضافة �إىل املنتوجات الريفية امل�صنعة
مثل املفتول والبندورة املجففة ،وقد ا�ستطاعت �رشكة الريف خدمة القطاعات الإنتاجية يف الريف
الفل�سطيني عرب ت�أمني فر�ص الت�سويق لهذه املنتوجات يف الأ�سواق الداخلية و�أ�سواق التجارة
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•ا�ستمرت �رشكة ريف للتمويل يف منح التمويل للقطاعات املختلفة يف �أكرث من ( )300موقع
ريفي ،حيث منحت ال�رشكة خالل العام  )1.056( 2014قرو�ض ًا ،لت�صل حجم التمويالت
املمنوحة منذ ن�ش�أتها �إىل نهاية العام ( )29.43مليون دوالر �أمريكي.
•كما بلغت القرو�ض الن�شطة يف نهاية العام  )2800( 2014قر�ض مقارنة مع ( )2,511قر�ض ًا
يف العام  . 2013وتتوزع حمفظة القرو�ض بني القطاعات الإقت�صادية واخلدمية املختلفة ،مع
بقاء الرتكيز يف القطاع الزراعي الذي ا�ستحوذ على ( )%51من �إجمايل املحفظة .فيما احتل
قطاع حت�سني ال�سكن الريفي املرتبة الثانية بن�سبة ( .)%22وجاء القطاع التجاري يف املرتبة
الثالثة بن�سبة ( ،)%20وتوزعت الن�سبة املتبقية بني القطاعات الأخرى.
•هذا وقد بلغت قيمة القرو�ض املمنوحة يف العام  )4.644.407( 2014دوالر ،مقارنة مببلغ
( )5.819.432دوالر يف العام � .2013أما املحفظة القائمة فقد و�صلت يف � 2014/12/31إىل
حوايل ( )8.70مليون دوالر ،مقارنة مع حوايل ( )8.6مليون دوالر ًا �أمريكي ًا يف العام .2013
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الفصل الخامس:
المالحق
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قائمة بامل�شاريع اجلارية التي حققتها الإغاثة الزراعية يف العام 2014
اسم املرشوع
تطوير إدارة مصادر
املياة يف الزراعة لتحسني
االمن الغذايئ يف فلسطني
واالردن

املوازنة

املمول

fpsc

2,327,933.00

تحسني مستقبل املجتمع
املدين من خالل تعزيز
التعاون االسباين
املشاركة يف الحياة
العامة

305,399.00

ضامن مستقبل أفضل
لصغار املزارعني واملراة
الريفية يف قطاع الزيتون
مرشوع العنب

يورو

يورو

16/06/2010

01/11/2011

الحالة

 15/06/2014انتهى

 31/12/2014انتهى

EU

824,091.00

يورو

01/01/2012

 31/01/2015مستمر

EED

530,000

يورو

01/01/2012

 30/04/2015مستمر

الحد من الفقر يف
الريف الفلسطينب
من خالل تحسني
التنوع الحيوي والزراعة
العضوية

Overseas

حامية حقوق وتحسني
سبل الحياة للمحتمع
املهمش يف القدس
الرشقية

EC
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تاريخ
العملة تاريخ البدء
اإلنتهاء

اسم املرشوع

270,707

581,018

يورو

يورو

04/01/2012

06/01/2012

 31/03/2015مستمر

31/5/2015

مستمر

ترويج الحق يف الغذاء
وخلق مستوى معييش
الئق من خالل تقوية
واستدامة حقوق
الزيتون يف منطقة
نابلس

التقرير السنوي

املمول

Cerai

قيادات التغيري نحو
النمو والسالم يف القطاع
الزراعي الفلسطيني

Luxembourg

فلسطني الذهب
األخرض من املنتجني إىل
املستهلكني

EC

متكني االرسdeep-
الحرومة اقتصدايا الضفة
وغزة
متكني االرسdeep-
املحرومة اقتصاديا
القدس
مرشوع زراعة اشتال-
الصندوق العريب لالمناء
االقتصادي
تعزيز قدرة الجفاف
من خالل إدارة املياه
املبتكرة يف قطاع غزة

جمعية التنمية الزراعية (اإلغاثة الزراعية )

املوازنة

 UNDPAqsa Fund
/ Islamic
Development
Bank
UNDPSIDA
Arab Fund
for Economic
and social
Development
Diakonie

241,576

2,212,056

2,496,495

1,102,117

783,531.00

760800

945,297

جمعية التنمية الزراعية (اإلغاثة الزراعية )

تاريخ
العملة تاريخ البدء
اإلنتهاء

يورو

يورو

يورو

$

03/01/2012

12/01/2012

01/01/2013

05/01/2013

06/01/2013

$

04/01/2013

$

يورو

10/01/2013

التقرير السنوي

28/2/2014

الحالة

انتهى

 31/12/2016مستمر

30/6/2015

مستمر

 31/12/2015مستمر

31/1/2014

30/6/2014

30/9/2016

انتهى

انتهى

مستمر
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اسم املرشوع

املمول

املوازنة

تعزيز ان .غذايئ من
استخدام امن للمياه-
صندوق عريب

تاريخ
العملة تاريخ البدء
اإلنتهاء

الحالة

اسم املرشوع

املوازنة

املمول

The Arab
Fund for
Economic
and social
Development

150,000

$

11/01/2013

30/4/2014

انتهى

Youth Girl
Empowerment in
Gaza›s Rural Areas
)(Al Zaytoon Area

Palestine 33

م.تطوير االرايض كفر
ثلت -ايفاد

IFAD/ MOA

185,283

$

09/01/2013

 31/12/2014انتهى

Greenhouse
Rehabilitntion in
the West Bank

OCHA

مرشوع تطوير ارايض
عقربا -ايفاد

IFAD/ MOA

190,740

$

09/01/2013

 31/12/2014انتهى

OCHA

مرشوع روايس care

CARE
International

3,415,492

$

11/01/2013

 31/10/2015مستمر

Livestock Shelter
Rehabilitatlon in the
West Bank

التدخل يف حاالت
الطوارئ لضامن وصول
املياه

Overseas

دعم القطاع الزراعي
من خالل بناء قدرات
املهندسني الزراعيني
حديث التخرج -غزة

ccp

OPEC Fundسالتغذائية للعائل الفقرية-
غزة

opec

دور املراة يف املشاركة
من اجل تحقيق
التنميةEC-ENPI-

EC-ENPI
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18,410

482,325

100,000

831,290

يورو

$

$

يورو

12/01/2013

21/03/2013

01/01/2013

20/11/2012

30/6/2014

انتهى

 20/03/2014انتهى

 31/12/2015مستمر

 20/11/2015مستمر

جمعية التنمية الزراعية (اإلغاثة الزراعية )

Expanding acsses
of women›s
cooperatives to
domestic markets

CA

Enhancing
resiliance to risk in
southern Gaza Strip

CA

Climate:Local
Seed Development
Against
Desertification

CA

Enhancement
the resiliance
of marginalize
and vulnerable
communities in
West Bank

CA

7,071.00

248,807

245,449

230,188

32,831

32,831

104,940

جمعية التنمية الزراعية (اإلغاثة الزراعية )

تاريخ
العملة تاريخ البدء
اإلنتهاء
يورو

$

$

$

$

$

$

01/01/2014

01/02/2014

01/02/2014

01/01/2014

01/01/2014

01/01/2014

01/04/2014

التقرير السنوي

31/3/2014

30/4/2014

30/4/2014

الحالة

انتهى

انتهى

انتهى

 31/12/2016مستمر

 31/12/2014انتهى

 31/12/2014انتهى

 31/03/2016مستمر
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الحالة

تاريخ
العملة تاريخ البدء
اإلنتهاء

 مستمر30/04/2015

 مستمر31/07/2015

 مستمر31/05/2015

 مستمر31/05/2015

01/12/2014

01/02/2014

01/02/2014

يورو

$

يورو

يورو

256463

98576

10000

13000

 مستمر30/11/2018

01/12/2014

يورو

1727900

 انتهى30/08/2014

20/08/2014

$

67500

 مستمر31/05/2015
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01/11/2014

املوازنة

02/12/2014

يورو

211667.63

املمول
Care
International

ActionAid

اسم املرشوع
Emergency
Livelihood small
scale farmers DEC
CARE
providing a
modality for a
humanitarian decaction

ccfd

Improve the genetic
quality of goat›s
strains ccfd

ccfd

Area Recovery post
Israeli War 2104
ccfd

FPSC

Sustainable and
equitable rural
development FPSC

Luxembourg

AACID

مرشوع لوكسمبورغ
حملة غزة
--االندلسية-AACIDحملة تربعات
غزة

 مستمر18/04/2015

15/12/2014

$

142857

UNDP-DEEP

خلق فرص عمل – غزة
UNDP-DEEP

 انتهى10/11/2014

31/08/2014

$

34102

christian aid

christian aid مرشوع
حملة غزة

التقرير السنوي

) جمعية التنمية الزراعية (اإلغاثة الزراعية

الحالة

تاريخ
العملة تاريخ البدء
اإلنتهاء

 مستمر28/02/2015

 مستمر30/06/2016

 مستمر30/06/2015

 انتهى30/12/2014

 مستمر30/09/2015

01/05/2014

01/07/2014

01/10/2014

01/08/2014

01/10/2014

$

يورو

$

املوازنة

اسم املرشوع

485000

undp

The high impact
micro Infrastructure
Initiative (H

1349500

Save the
Children

Partnership for
community- lead
action S.C

12000

Enhancing the
Grassroots
culture of Urban
Inter national
Agriculture in the

6000

Emergency Relief
Grassroots
such as water , food
Inter national
and childre

12000

Early recovery of
Grassroots
the Humanitarian
Inter national
Crisis by Resto

$

$

املمول

 مستمر10/02/2015

10/11/2014

$

109000

parccic

From Poor Farmers
To Poor Families
parccic

 مستمر30/09/2015

01/10/2014

$

283532

Ifad

Land Reclemation Ifad جامعني

CHRISTIAN
AID

PARC DEC Food
Security and
Livelihoods DECC.A

 مستمر30/04/2015

01/11/2014

$

241982.73

) جمعية التنمية الزراعية (اإلغاثة الزراعية
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اسم املرشوع
حملة مرشوعHWA
غزة

املوازنة

املمول
HWA

حملة تربعات غزة 2014

تاريخ
العملة تاريخ البدء
اإلنتهاء

الحالة

6000

$

13/08/2014

 31/08/2014انتهى

262500

$

13/08/2014

 31/12/2015مستمر

247225

$

23/10/2014

 20/09/2015مستمر

105853.72

$

18/08/2014

 31/12/2014انتهى

$

27/10/2014

 23/02/2015مستمر

22/10/2014

 22/10/2014انتهى
15/6/2014

انتهى

تربعات غزة حملةocha
مرشوع

OCHA

مرشوع christian aid
حملة غزة2

christian aid

تربعات غزة حملةocha
مرشوع2

OCHA

235005

حملة قطف الزيتون يف
قرية بدو

االنوروا

18145

شيكل

االغاثة
االسالمية

30000

$

15/03/2014

مرشوع الطوارئ
الجفتلك

انقاذ الطفل

20000

$

01/06/2014

 30/12/2014انتهى

مرشوع طوارئ فروش
بيت دجن(الفيضانات)

انقاذ الطفل

7919

$

09/12/2014

 31/12/2014انتهى

109600

يورو

01/12/2014

 30/11/2016مستمر

حملة مكافحة حفار
ساق التني

fair food security in
palestain

ACM

قصص نجاح
من زراعة تقليدية �إىل مزرعة منوذجية
يتلهف املزارع علي رجب حلول مو�سم قطف الزيتون ليتلم�س نتائج جهد ومثابرة م�ضنية يف
�إ�ست�صالح قطعة �أر�ض يف قريته كفر اللبد� ،أطلق عليها �أ�سم «مزرعة امليدان»!.
حل مو�سم القطف ،وكانت حلظة فارقة مفعمة بامل�شاعر يف م�سرية علي ووالدته و�شقيقاته الثالث
عندما توجهوا للمزرعة ف�شاهدوا حقال ف�سيح ًا �أخ�رض �إكت�سى ب�صفوف �أ�شجار الزيتون املحملة
بثمار ن ََ�ض َجت وحان قطفها .ظهر امل�شهد كلوحة فنية �إكت�سبت جمالها من طغيان اللون الأخ�رض
على ال�سطح ومن ترتيب �سنا�سل حجرية فيما برزت برابي�ش �سوداء اللون �شُ ِب َكت ب�صهريج مياه
كبري مما �أ�ضفى حيوية على املزرعة النا�شئة« .ها ُحلمنا يتحقق يا �أمي ..يا اهللَ »،هتَفَ علي خماطبا
والدته و�شقيقتيه!
يروي علي ق�صة جناح «مزرعة امليدان»« .مل �أدرك قيمة الأر�ض بتحقيق دخل كرمي للعائلة ،فتوجهت
ككثريين مثلي للعمل يف �إ�رسائيل .مل يكن يدر بخاطري �أنها �ستكون لقمة عي�ش مريرة ملا تتطلبه من
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�إ�ستيقاظ مبكر جد ًا و�سفر طويل عرب حواجز تفتي�ش كثرية وعودة مت�أخرة للبيت� .إنهماكي يف العمل
�أب َعد تفكريي عن قطعة �أر�ض للعائلة متتد م�ساحتها  15دومنا .ع�شت حلظة حا�سمة يف م�سريتي
عندما ت�أخرت كثري ًا عن الو�صول للبيت بفعل �صعوبات ال�سفر وم�ضايقات احلواجز الع�سكرية
الإ�رسائيلية املنت�رشة .لقد �إنزعجت والدتي كثري ًا من ت�أخريي ومل ت�صدق عودتي �سامل ًا فاغرورقت
عيناها بالدموع .يف هذه اللحظة �رصت �أبحث عن بديل للعمل امل�ضني واملذل يف �إ�رسائيل فوجدته يف
�إعالن عن م�رشوع جلمعية الإغاثة الزراعية ي�ستهدف مزارعي الزيتون ويدعوهم لإ�ستبدال الطريقة
التقليدية بالإعتناء ب�شجرة الزيتون بطريقة حديثة مع ا�ستعداد اجلمعية لتقدمي امل�ساندة املادية
وامل�شورة الفنية».
�إن�ضم علي رجب مل�رشوع الإغاثة الزراعية .و�رسعان ما رفع امل�رشوع معنوياته مثريا يف نف�سه �شغفا
كبري ًا للإعتناء بكرم الزيتون الذي متلكه العائلة يف قرية كفر اللبد� .شمر عن �ساعديه و نَزل للكرم
ف�أزال الأع�شاب ال�ضارة و ق ّلم الأ�شجار بتوجيهات وار�شادات املهند�سني ثم بنى �سنا�سل وبع�ض
اجلدران الإ�ستنادية حلماية الرتبة من الإجنراف� .ساعدت الإغاثة بتوفري �صهريج مياه �سعة 100
مرت مكعب وبتزويد وحدات من ال�سماد و�إر�شادات التقليم ال�سليم ومكافحة الأمرا�ض.
طبيعة العمل واحلاجة لعمال ي�ساعدونه جعلت منه مدير ًا لفريق يعمل على حتديث الكرم ويجعل
منه كرما ُينتج �أ�ضعاف الكرم القدمي .جدية علي بالعمل واملثابرة لفتت �إنتباه امل�رشفني يف الإغاثة
الزراعية ف�صاروا يدعونه حل�ضور ور�شات عمل فنية ودورات لإثراء خربته مع مزارعني �آخرين.
وبات علي يحر�ص على امل�شاركة يف كل الفعاليات اخلا�صة بتطوير امل�رشوع.
والحق ًا ر�شحت جمعية كفر اللبد التعاونية الزراعية« ،مزرعة امليدان» ،التي باتت منوذجا يجتذب
الزوار واملهتمني من اجلامعات وامل�ؤ�س�سات املحلية والدولية املعنية بتطوير زراعة الزيتون،
للإ�ستفادة من م�رشوع «الذهب الأخ�رض الفل�سطيني من املنتجني للم�ستهلكني» املدعوم من الإحتاد
الأوروبي.
بعد تطبيق التجربة وما تخللها من �سرية م�ضنية  ،لكن جميلة املردود ُيلخ�ص علي رجب التغيري
الذي طر�أ عليه فيقول« ،امل�رشوع َج َل َب يل �أكرث من فر�صة لإ�ست�صالح كرم زيتون وحت�سني م�ستوى
الدخل .امل�رشوع �أعاد يل وعيي بقيمة الأر�ض ،و َب َعث يف ج�سمي روحا جديدة افتقدتها طويال! ».
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«�سيدات غزة ينجحن يف �إدارة م�شاريعهن ال�صغرية وحت�سني مداخيل عائالتهن»
ما دام يف قلوبنا �أمل �سنحقق احللم ،كان يل هنا بيت� ،أ�صبح ركام� ،أنا و�أ�رستي ن�ستحق احلياة
ونحبها ،وغزة �أي�ضا ت�ستحق احلياة ،بهذه العبارة بد�أت ال�سيدة متام ن�شوان ويف عينيها الدموع
اثناء زيارتنا لها بعد احلرب على غزة لتقييم و�ضع الأ�رسة و�إعادة بحث ملوارد و�سبل عي�ش الأ�رسة
بعد احلرب على غزة ومدى �إمكانية ا�ستكمال �إجراءات تنفيذ امل�رشوع للأ�رسة.
ال�سيدة متام ن�شوان ( 42عاما) معيلة �أ�رسة تتكون من (� 9أفراد) ،وذلك َعقب �إ�صابة زوجها ب�شلل
ن�صفي �إثر تلقيه نب�أ �إ�ست�شهاد �أخيه  -تقول« :بعد �أن �أ�صيب زوجي بال�شلل الن�صفي �أ�صبحت
امل�س�ؤولة عن �أ�رسة تتكون من � 9أفراد ع�شنا �أيام �صعبة تق�ضيها الأ�رسة على فتات الطعام و�أطفايل
يدورون حويل مينعهم اخلجل من املطالبة ب�أب�سط متطلبات الأطفال الذين ب�أعمارهم من (م�أكل
وم�رشب و ملب�س وحياة كرمية كما الآخرين) ،فلج�أت للعمل لتوفري لقمة العي�ش لأبنائي وت�أمني
حياة كرمية لهم ،وبعد �أن �أنهى �أبنائي درا�سة الثانوية العامة طلبوا مني ترك العمل وبد�أوا بالعمل
يف جمال البناء� ،أبنائي الثالثة يف املرحلة اجلامعية ن�ضال (دبلوم علوم �سيا�سية) ،نائل (دبلوم
�سكرتارية و�أمتتة مكاتب) ،جيهان (بكالوريو�س �إدارة �صحية) ،وكان �أحدهم يلتحق باجلامعة �سنة
والآخر يلتحق ال�سنة التي تليها ،حتى ي�ستطيع �أحدهم توفري الر�سوم اجلامعية لأخيه».
هذا حال �أ�رسة متام حتى و�صلت الإغاثة الزراعية لهذه العائلة كالعديد من العائالت الأخرى لتمد
لها يد العون ،ووجد فريق الإغاثة الزراعية من زيارة الأ�رسة �أنه من ال�رضوري م�ساعدتها من
خالل �إن�شاء م�رشوع �صغري مدر للدخل ي�سعف هذه العائلة وينت�شلها من ال�ضياع ويرفعها من حالة
العوز �إىل حالة الإعتماد على النف�س ،وبعد زيارات عديدة للأ�رسة وت�شاور بني �أفراد الأ�رسة ودرا�سة
موارد الأ�رسة بناء على منهجية �سبل العي�ش كان القرار امل�شرتك للمر�شدة امليدانية والأ�رسة هو
�إن�شاء م�رشوع حمل لبيع الأدوات املنزلية يف منطقة بيت حانون �شارع �أبو عودة -مقابل مدار�س
الوكالة يف حمافظة �شمال غزة ،ومت ا�ستكمال الإجراءات املطلوبة للم�رشوع من ت�صميم خطة عمل
للم�رشوع ،ومت اعداد جدول كميات للمواد املطلوبة للم�رشوع ،وقامت الإغاثة الزراعية ب�إجراءات
ال�رشاء وتوقيع العقد مع املورد ومت �إبالغ الأ�رسة �أن موعد �إ�ستالم امل�رشوع هو ،2014/7/10
وحدث ما مل يكن باحل�سبان فقد �شن الإحتالل الإ�رسائيلي هجوم ًا على قطاع غزة وبد�أت احلرب
على غزة التي مل ترتك حلم ًا �أو طفولة �إال وقتلتها ،وا�ستهدفت مدينة بيت حانون و�رشد �سكان
املنطقة كافة وهدم منزل الأ�رسة.
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ومع الزيارات امليدانية املتتالية وامل�ساعدة وتقدمي الدعم االجتماعي والنف�سي للأ�رسة من قبل
الإغاثة الزراعية ،وحتديد مكان �إقامة امل�رشوع يف منطقة بيت الهيا �-شارع ال�شيماء ،مت ا�ستكمال
�إجراءات ت�سليم امل�رشوع للأ�رسة.
وكان قرار هذه العائلة النجاح ثم النجاح ثم النجاح رغم �صغر امل�رشوع يف بادئ الأمر...وعن بداية
امل�رشوع تقول ال�سيدة متام« :مل تكن البداية �سهلة ،فلكي يكون امل�رشوع ناجح ًا كان علينا �أن نبني
عالقات جيدة مع الأهايل يف بلدة بيت الهيا ،وبخا�صة �أننا م�ست�أجرون جدد ،كذلك كان علينا �أن
ن�ضيف الكثري من الأفكار التي ب�إمكانها �أن جتذب الزبائن ،وبد�أنا بعملية ت�سويق جيدة للم�رشوع
وب�أ�سعار تنا�سب اجلميع ،فكان الإقبال على حملنا كبري و�أ�صبح �صايف �أرباحنا من املحل يزداد يف
كل �شهر ،فهي ت�صل �إىل � 1300-1000شيكل �شهري ًا ،ون�أمل �أن يزداد الربح خالل الفرتة القادمة».
وتت�شارك متام يف �إدارة م�رشوعها مع ابنائها ن�ضال ()25عام ًا ،ونائل ()23عام ًا وفق ًا ملواعيد
درا�ستهم اجلامعية ،حيث �ساهم دخل امل�رشوع يف �إعادة الأبناء للدرا�سة اجلامعية فيتم تق�سيم وقت
العمل بني الأم والأبناء مبا ال ي�ؤثر على درا�ستهم.
توا�صل متام �رشح التغري الذي طر�أ على حياة �أ�رستها جراء هذا الدخل ،وقد تهللت �أ�ساريرها
«�صار معي م�صاري ،ب�شرتي كل حاجة بحتاجوها اوالدي و�أهم حاجة ب�شرتي عالج لزوجي  ،كان
زوجي بعتمد على عالج امل�ستو�صف وما كان جايب فايدة معاه هالوقت زوجي حت�سنت �صحته كثري
بطل حمتاج حد يقومه ويحركه �صار يتحرك حلاله يف الدار احلمد يا رب ،وبطلت امد ايدي الخواتي
طالبة م�ساعدة من حد فيهم».
وت�أمل ال�سيدة متام ن�شوان �أن تزداد �أرباح م�رشوعها خالل الفرتة القادمة حتى ت�ستطيع �إكمال
املنزل فقد ح�صلت على تعوي�ض من الوكالة �ساعدها بالبدء بالبناء.
جناح متام و�أ�رستها يف �إدارة امل�رشوع هو ر�سالة �إ�رصار وحتدي للحياة وحتدي لكل الظروف
املريرة وال�صعبة التي عا�شتها الأ�رسة ويعي�شها ويعاين منها �أبناء �شعبنا الفل�سطيني احلبيب.
وعلى الرغم من ال�صعوبات التي تعاين منها ال�سيدة متام �إال �أنها تثابر بكل جهد على �أن تقوم
بتخطي هذه ال�صعوبات وجتد احللول لها.
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الت�صميم على تغري الواقع
وطئت قدماي �أر�ض منزلهم ويف خميلتي �صورة �أف�ضل بكثري مما ر�أيته جابت عيناي �أرجاء منزلها
املتوا�ضع ،خ�شيت على نف�سي من �أن يقع املنزل على ر�أ�سي و�أنا �أ�ؤدي عملي ..غرف املنزل متهالكة
وجدرانه ه�شة � ..أنه �آيل لل�سقوط ..و�أربع غرف فقط و�صالة ..ال يحتاج لإعادة ترميم بل بحاجة
لهدم و�إعادة بناء من جديد حتى ي�صبح �صالح للإ�ستخدام الآدمي.
بد�أنا احلديث مع ال�سيدة فتحية وبد�أت ال�سيدة تروي حكايتها بدمع العني« ..كان زوجي عام ًال يف
�إ�رسائيل ..وكان و�ضعنا الإقت�صادي �أكرت من ممتاز ..ع�شنا �أياما كلها هناء و�سعادة� ،إىل �أن اغلقت
ايرز ..وانقلبت حياتنا ر�أ�سا على عقب� ..أ�صبحنا ال جند اللقمة ،وغالبا ما ننام بدون ع�شاء ..لي�س
هذا فح�سب ..بل متر علينا �أياما ال جند فيها ك�رسة خبز لغذاء �أطفالنا ..تدهور الو�ضع ال�صحي
لزوجي ومن �سيء لأ�سو�أ وا�صبح ابني مو�سى امل�سئول عن املنزل ترك مدر�سته للعمل حتى يوفر لنا
م�رصوف املنزل ومن القهر ومن ح�رسة زوجي على حاله وعلى ابني ا�صابته جلطة وتوفى و�أ�صبح
مو�سى بعمر  17عام رب الأ�رسة».
�سقطت الدموع من عينيها وهي تروي ق�صتها احلزينة ..حاولت تهدئة روعها ..وبد�أت �أعر�ض
عليها �أن تفكر يف م�رشوع مدر للدخل يح�سن من و�ضع �أ�رستها املرتدي  ..حتم�ست ال�سيدة للفكرة
و�أخربتنا عن خربة ابنها مو�سى يف العطارة فابنها يعمل بالأجرة لدى حمل عطارة منذ ما يزيد على
ع�رش �سنوات ،وميتلك ب�سطة عطارة يف �سوق اجلمعة ،ووعدناها بالزيارة مرة �أخرى بوجود مو�سى
للحديث معه عن خرباته وجمال عمله.
والتقينا مو�سى الذي يبلغ خم�سة و ع�رشين عام ًا من العمر ،وهو مفعم باحليوية و الدافعية العالية
للعمل ابتهج عند �سماعه اخلرب وما يحمله من حرية اختيار امل�رشوع الذي يريده وين�سجم مع
امكاناته وخربته فبد�أ يحدثنا عن خربته يف جمال العطارة وانه من خالل �سنوات عمله الطويله يف
هذا املجال اكت�سب عدد كبري من الزبائن �إىل جانب �أن م�رشوع العطارة جمدي �إقت�صادي ًا و�أن عمله
يف البيع بالب�سطة يوم اجلمعة يدر عليه دخال مقبوال.
بعد تكرار الزيارات لأ�رسة يا�سني وا�ست�شاف مدى دافعيته وخربته يف املجال املقرتح وقدرته على
�إدارة م�رشوع �صغري ،ودرا�سة و�ضع الأ�رسة واملوارد املتاحة من كافة اجلوانب والنواحي متت
املوافقة على �إدراج �أ�رسة فتحية يا�سني �ضمن الأ�رس امل�ستفيدة من برنامج التمكني الإقت�صادي
للأ�رس املحرومة .DEEP
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بد�أ مو�سى بالبحث عن مكان مالئم لطبيعة م�رشوعه ،واقرتح �أن يكون يف حمافظة �شمال غزة -منطقة
دوار زمو -عزبة عبد ربه لعدم توافر حمال مماثلة يف املنطقة ومت �إعداد خطة الأعمال للم�رشوع
املقرتح تطوير ب�سطة العطارة وبقالة ،بحيث ت�ستهدف البقالة منطقة عزبة عبد ربه ،وب�سطة العطارة
�سوق اجلمعة فذلك يخدم عدد ًا كبري ًا من الأفراد الذين يتوافدون على ال�سوق من خمتلف مناطق
مدينة غزة واكدت الدار�سة على وجود م�ؤ�رشات جناح عالية للم�رشوع ،وبد�أ مو�سى بتجهيز املحل
والإنتظار ب�شعف ولهفة اليوم الذي �سيقوم فيه با�ستالم امل�رشوع.
مت ا�ستالم امل�رشوع يف �شهر يونيو � 2014أي قبل احلرب على غزة ب�أقل من �شهر وتعر�ض امل�رشوع
لتلف عدد من املواد الغذائية تقدر مببلغ  $600نتيجة لرتك املحل �أكرث من  50يوم مدة احلرب على
غزة ومت مد يد العون مرة �أخرى للأ�رسة وتعوي�ضها عن املواد املت�رضرة كافة.
و�شهد امل�رشوع جناح ًا ملمو�س وتقدم ملحوظ وارتفاع متوا�صل يف املبيعات وزيادة تدريجية
بالأ�صناف والب�ضائع واالنتقال من مرحلة الإكتفاء بالبيع للأفراد و�إمنا التو�سع والبيع لبع�ض
املحال ال�صغرية ،وعليه قرر الإبن مو�سى �أن يحقق احللم من ال�صغر منذ �أن كان يعمل �أجري ًا يف
حمل بيع عطارة يف منطقة �سوق الزاوية �أن ي�ست�أجر حم ًال يف �سوق الزواية قبولت فكرته بالرف�ض
من �أ�رسته فالإيجار يف هذه املنطقة باهظ جد ًا اال �أنه �أ�رص على فكرته وجل�أ �إىل معارفه للإ�ستدانة
وا�ستغل كافة مدخراته كافة حتى ا�ستطاع �أن ي�ستاجر حمل يف �سوق الزاوية وي�صبح �صاحب حمل
عطارة وبهارات.
ويقول مو�سى «�إنني �أحمد اهلل دائما �إن �أ�صبح يل م�رشوع ًا �أ�ستطيع من خالله تلبية احتياجات
�أ�رستي ف�أنا �أ�صبحت �صاحب حمل ومل �أعد �أجري ،امل�رشوع بالن�سبة �إ ّيل هو نقطة انطالقة قوية
و�ساعمل على تطويره ا�صبحت اليوم ا�شعر بذاتي وبقدرتي على ا�ستثمار خرباتي يف العمل وحتقيق
دخل جيد ف�صايف ربحي ال�شهري من � 1700-1500شيكل ،و�إنني �أقدم �شكري اجلزيل مل�ؤ�س�سة
الإغاثة الزراعية وايل البنك اال�سالمي للتنمية و برنامج االمم املتحدة االمنائي  UNDPعلي ما
بذلوه من جهد ووقت ومال من اجل �إجناح امل�رشوع».
عندما ننظر �إىل حال فتحية يف اول زيارة قمنا بها وحالها بعد اخر زيارة بعد افتتاح املحل �سنجد
فرقا كبريا مي�س الو�ضع النف�سي واملادي واالجتماعي لها  ،وحينما �س�ألناها ما الذي �أثر عليك
بعد ا�ستالمك للم�رشوع؟ .ف�أجابت بان حياتها قد تغريت كليا وبانها �سعيدة للغاية و ان لوال هذا
امل�رشوع ملا ا�ستطاعت ا�رستي ان تقف من جديد وبهذه القوة« ...ا�صبح ابني �صاحب حمل ،بتمنى
ان ت�ستمر هذه امل�شاريع كي ت�صل �إىل �أكرب عدد من اال�رسى حتى ترت�سم الب�سمة على �شفاههم كما
حدث معي» ...
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من زرع ح�صد ومن �سار على الدرب و�صل
تنطلق �إميان تركمان منذ �ساعات ال�صباح الأوىل �إىل احلقل املمتد يف �سهول منطقة العقربانية وذلك
ِقطاف حم�صول اخليار الذي انتظر َجنيه مع بداية ف�صل الربيع الذي ي�ضفي على هذه الثمار
ل ِ
مذاق ًا و�شك ًال مميز ًا َف ُيغري الزائر كي يتذوقه في�ضيف حلا�سة التذوق فر�صة الإ�ستمتاع مب�شاهدة
الطبيعة اجلميلة ،ويف ذات الوقت جتعل منه فر�صة ال تعو�ض لإنعا�ش م�صادر دخل للمزارعات
الالتي يعتمدن على الزراعات املو�سمية.
وفيما كانت �إميان منهمكة يف قطف اخليار البلدي حتدثت عن ميزته« :اخليارة �صغرية احلجم
وناعمة امللم�س بف�ضل ريها باملياه النظيفة التي ت�صلح لل�رشب الأمر الذي يجذب �إليها انتباه
�أ�صحاب م�صانع املخلالت فيقبلون على �رشاء  %70من املح�صول ،يف حني يتم ت�سويق الكميات
املتبقية ملوردي ت�سويق حمليني .وهكذا ي�شكل اخليار البلدي م�صدر دخل وفري لعائلتي خا�صة يف
بداية املو�سم و مت�سح جبهتها بيدها لإزالة بقايا عرق جتمع وت�ضيف قائلة « :برغم التعب ال�شديد
ن�شعر ب�رسورلت�سويق املح�صول يف بداية املو�سم� ،أي قبل ما يرتاجع يف و�سط ونهاية املو�سم ،لتغري
معايري املناف�سة والطلب على منتجاتنا لدى �رشكات تتحكم يف الأ�سواق» .وقد قررت جمموعة من
الن�سوة ت�أ�سي�س جمعية العقربانية الن�سوية التي تطمح خللق نوع من الإ�ستقالل الإقت�صادي التي
ت�ضم نحو  24ع�ضوة ميثلن �أربع قرى جماورة يف �أغوار ال�ضفة الغربية املحتلة وت�شمل عني �شبلي،
بيت ح�سن ،العقربانية ،الن�صارية.
وبذلت املجموعات الن�سوية جهد ًا كبري ًا يف التعلق يف �أي فر�صة حتاول النهو�ض يف واقعهم ال�صعب،
ف�إن ه�ؤالء املزارعات ،اللواتي يعملن ربات بيوت بعد عودتهن من احلقول ،يواجهن حتديات مثل
التهمي�ش واال�ستغالل .لبلوغ اال�ستقالل االقت�صادي ،كما تقول رئي�ستها اميان تركمان «ت�ستفيد
الن�ساء املزارعات من خريات �أر�ضنا يف الت�صنيع الغذائي مثل تن�شيف امللوخية� ،صناعة املخلالت
وال�شطة (الفلفل احلار) وغريها وذلك لبيعها يف الأ�سواق املحلية� ،إ�ضافة �إىل تنفيذ م�شاريع �صغرية
مدرة للدخل تدعم الن�ساء».
و نحر�ص يف اجلمعية لتطوير قدرتنا فقد تلقينا تدريبات متنوعة يف الت�صنيع الغذائي و�ضبط جودة
املنتجات وطرق التغليف وو�ضع البار كود وكيفية التعامل مع املحا�صيل الزراعية ،وذلك بف�ضل
تعاون و�إ�رشاف خرباء الإغاثة الزراعية .وتقول لينا حامد يف جتمع ن�سوي قرية فرو�ش بيت دجن
�أثناء عملها يف �صناعة لبنة مكعبة تقليدية مغطى بزيت الزيتون «كنا نحفظ منتجاتنا داخل قناين
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الكوال البال�ستيكية ،وهو خمتلف متاما عما نالقيه يف ال�سوبر ماركت ،والحقا �أدركنا �أهمية التعبئة
والتغليف يف بيع املنتجات» ،وبالإ�ضافة لل�صعوبات التي يواجهنها« ،فما زالت مدخالت الإنتاج
غالية مع �أنه يتم �رشا�ؤها من مزارعي الرثوة احليوانية يف القرية ،فمعظم عائدات الربح ن�سخرها
ل�رشاء مدخالت جديدة من الألبان وزيت الزيتون ،وهذا يحد من طموحنا يف �إن�شاء جمعية  ،حيث �أن
قيمة ر�سوم االنت�ساب وم�صاريف الت�أ�سي�س ما يقارب �ألـ  500دينار كم�ساهمة من كل ع�ضوه .وهذه
م�صاريف باهظة لأن حجم امل�شاركات بت�أ�سي�س اجلمعية ما زال �ضئي ًال حيث مل يزد عدد الع�ضوات
حتى �إجراء املقابلة عن ت�سع �سيدات».
وت�ؤكد �إنهن يتم�سكن ب�أي فر�صة تعنى لتح�سني �أدائهم وتعزيز و�صول منتجاتهم �إىل الأ�سواق،
وذكرت �أن «الإغاثة الزراعية» عملت على توفريم�ستلزمات �إنتاج الزعرت وذلك عن طريق توريد
�شبكات ري و�أ�شتال تغطي م�ساحة  7دومنات يف منطقة الأغوار الو�سطى ،والإ�سهام يف تطوير
اجلمعيات القاعدية على النهو�ض بنف�سها ،وتنفيذ دورات تدريبية متخ�ص�صة ومتابعات�إر�شادية
و�أخرى ت�سويقية لتح�سني فر�صهم الت�سويقية وزيادة قدرتها التناف�سية يف الأ�سواق املحلية ،وتلك
الأن�شطة تندرج �ضمن م�رشوع ممول من قبل م�ؤ�س�سة الكر�ستني ايد يعزز فر�ص ت�سع تعاونيات
ن�سائية تعمل يف جمال الت�صنيع الغذائي كي ت�صل منتجاتها للأ�سواق املحلية ،وبعد مرور نحو �سنة
من اجلهد املتوا�صل باتت ا�شتال الزعرت ت�سهم يف حت�سني و�ضعهم االقت�صادي.
وتعرف ن�ساء الأغوار الكادحات يف بيوتهن وحقولهن ،جيدا �صعوبات العي�ش وتعقيدات ال�سيا�سة
�إال �أنهن مفعمات ب�آمال بدت وا�ضحة يف عيونهن .وقد عربت املزارعة الن�شيطة تركمان ،عن ر�ضاها
من بلوغ حجم املبيعات لديها ولدى زميالتها ن�سبة %60و�أ�ضافت «طموحنا �أن ت�صل املنتجات �إىل
رفوف مراكز الت�سوق يف كافة املدن ،فقد �شاركنا يف معار�ض كثرية وحظيت منتجاتنا با�ستح�سان
وقبول من تذوقها .هذا التقبل من املجتمع الأو�سع يدفعنا كي نحلم ب�أن تكون لدينا عالمة جتارية
متيزنا ،ونت�أمل بان ي�صبح عامل اجلودة هو من يتحكم فقط يف الأ�سعار»!

حملة«أغيثوا غزة»

لقد ت�سبب العدوان على
قطاع غزة يف �سقوط �أكرث
(� )2,100شهيد ،وجرح نحو
( )10,000مواطن ًا ،ونزوح
حوايل ن�صف مليون ن�سمة عن
بيوتهم ،مفرت�شني الأر�ض وملتحفني ال�سماء وحمتمني باملدار�س التي حتولت �إىل مراكز �إيواء غري
جمهزة ملثل هذه الأحداث ،ومل ترتدد �آلة احلرب الإ�رسائيلية يف تدمري حوايل ( )11,000منزال
جزئيا وكليا ،بالإ�ضافة �إىل الدمار الهائل يف قطاعي الزراعة و�صيد الأ�سماك .ومنذ الأيام االوىل
للعدوان ،بادرت الإغاثة الزراعية لتنظيم حملة �شعبية لدعم اهايل قطاع غزة و�أ�سمتها «حملة اغيثوا
غزة» ،وو�ضعت من �أهم �أولويتها العمل على التخفيف من �آثار العدوان وتعزيز ودعم �أهايل غزة
من خالل جمع تربعات نقدية وعينية ،والتوا�صل من اجل ح�شد م�شاريع طارئة ،والتوا�صل مع
�رشكائها يف العامل لف�ضح انتهاكات وممار�سات الإحتالل.

هيكلية احلملة:
جرى ت�شكيل جلنة مركزة يف ال�ضفة
الغربية قوامها من موظفي املركز
والفروع ،بالإ�ضافة �إىل عدد من
املتطوعيني ،مهمتها الإعالن عن
احلملة والتوا�صل مع املجتمع املحلي
وامل�ؤ�س�سات واللجان ،من اجل جمع
التربعات وتغليفها وتنظيم نقلها �إىل
غزة ،وا�ستقبال الوفود املتربعة من
�أهلنا يف �أرا�ضي (.)48
وبالتوازي ويف نف�س الوقت ،مت ت�شكيل جلنة مركزة يف غزة مهمتها حتديد �إحتياجات املواطنني
وا�ستقبال التربعات ،والإ�رشاف على توزيعها .كما وطورت الإغاثة دليل خا�ص بتنظيم �إجراءات
�إدارة احلملة يف م�ستوياتها املختلفة.

60

التقرير السنوي

جمعية التنمية الزراعية (اإلغاثة الزراعية )

جمعية التنمية الزراعية (اإلغاثة الزراعية )

التقرير السنوي

61

بد�أت احلملة بهمة ون�شاط منقطع النظري ،وكانت الإ�ستجابة الأوىل من موظفي الإغاثة الزراعية يف
ال�ضفة ،حيث تربعوا بثمن ال�شحنة الأوىل من املواد الغذائية التي و�صلت �إىل غزة بعد عدة �أيام من
العدوان ،حيث متكنت الإغاثة الزراعية من �أن تكون امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية الأوىل التي �إ�ستطاعت ان
حت�شد التربعات من ال�ضفة وتنقلها �إىل غزة وتوزعها على من ي�ستحقها ،مع مراعاة احلد الأدنى من
التوثيق والإلتزام باملعايري الدولية والإن�سانية يف تقدمي امل�ساعدة اثناء الكوارث واحلروب.
وبعد ان و�صلت ال�شحنة الأوىل من امل�ساعدات �إىل القطاع املحا�رص واملهجر ،ومتكن املوظفني
واملتطوعني من توثيق بع�ض ال�صور املعربة عن �ضخامة احلاجة يف القطاع ،توافد عدد كبري من
املتربعيني على مراكز وفروع الإغاثة الزراعية املنت�رشة يف الوطن ،من اجل امل�ساهمة يف توفري
امل�ساعدة واجناح احلملة ،فكانت التربعات العينية والنقدية والأعمال التطوعية مكونات �أ�سا�سية
للحملة ،والتي كانت م�ستعدة لإ�ستقبال كل املبادرات وتغيري �أ�شكال عملها مبا يتنا�سب مع
�إحتياجات �أهلنا يف القطاع ،والإندفاع الكبري من قبل �أهلنا يف ال�ضفة و ( )48لتوفري �أكرب قدر
ممكن من امل�ساعدات ب�أ�شكالها كافة �إىل القطاع اجلريح واملحا�رص .وبهذا تعددت ا�شكال امل�ساعدات
وحمع التربعات لتكون كالآتي:

التربعات النقدية:
فتحت �إدارة امل�ؤ�س�سة ح�ساب ًا خا�ص ًا يف البنك العقاري امل�رصي العربي ،و �أ�رشفت الدائرة املالية
على جمع التربعات وفق الأ�س�س�س واملعايري املحا�سبية ،التي ت�ضمن ال�شفافية املطلقة يف عملية
توثيق امل�ساعدات والتربعات ،ملا لهذة العملية من �أهمية
كربى داخل امل�ؤ�س�سة واملجتمع .وبالفعل كانت الإ�ستجابة
�أكرث من رائعة من �أهلنا يف كل مكان لن�صل �إىل مبلغ
 200,130دوالر مع نهاية العام  2014وهذا م�ؤ�رش كبري
على ما تتمتع به امل�ؤ�س�سة من ثقة يف �أو�ساط �أبناء �شعبنا
كما ويعك�س قوتها وانت�شارها و�سلة اخلدمات الوا�سعة
التي تقدمها للمواطنني.

التربعات العينية:
يف الوقت التي مت الإعالن عن احلملة وفتح املجال للتربعات العينية� ،أ�صدرت �إدارة احلملة ب�إ�صدار
تعليمات ب�سيطة و عمقها على جميع الفروع واللجان ،حتدد فيها الأ�صناف التي تو�ضع على �سلم
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الأولويات ،فكانت البداية باملواد الغذائية ومن ثم مواد التنظيف و�صو ًال �إىل الفر�شات والأغطية
واحلرامات ،فتحت مراكز رئي�سة وفرعية ال�ستقبال التربعات كان من �أبرزها املركز الرئي�س امام
عمارة الإغاثة الزراعية يف رام اهلل والذي بقي مفتوحا لفرتة طويلة والذي كان يعج باحلركة على
مدار ال�ساعة ،ع�رشات املتطوعني واملوظفني املدير العام مدراء الدوائر �أع�ضاء جمل�س الإدارة الكل
كخلية النحل ،ا�ستقبال للتربعات فرزها ،ت�صنيفها ،تبكيتها وحت�ضريها لل�شحن ومن ثم �شحنها
وبالفعل كانت ال�ساحة وعلى مدار عدة ا�شهر عبارة عن مركز �شحن يومي للمواد وامل�ساعدات �إىل
غزة.
اما اللجان الفرعية فقد جنحت حوايل  70جلنة من تنظيم وجمع التربعات العينية يف مواقع خمتلفة
من ارجاء ال�ضفة الغربية ومناطق ( )48حلملة اغيثوا غزة ،وقدموا م�ساعدات عينية �سخية ت�ضم
(مياه معدينة ،مواد غذائية� ،أدوية  ،م�ستلزمات �صحية ،حقائب مدر�سية ،مالب�س ،فر�شات) .تقدر
بحوايل  1.000طن من تلك امل�ساعدات املختلفة ،والتي كانت جتمع على مراحل وفق الأولويات التي
كانت حتددها �إدارة احلملة ،والتي كانت جتتمع ب�شكل يومي وتتوا�صل مع غزة يومي ًا �أي�ضا.

بلديات مميزة:
عدد من البلديات الكبرية والفاعلة يف �أرجاء الوطن �إن�ضمت �إىل حملة الإغاثة الزراعية عن طيب
خاطر ،رغم ال�ضغوط التي مور�ست عليها من قبل اجلهات الر�سمية لتكون �ضمن احلمالت الر�سمية
التي مت ت�شكيلها للغر�ض ذاته .وبعد نقا�شات ر�سمية داخل املجال�س البلدية واللجان املتربعة� ،أكدت
تلك البلديات الإن�ضمام �إىل حملة «�أغيثوا غزة» للثلة الكبرية باحلملة وامل�ؤ�س�سة ،والتي عملت مع
تلك البلديات عدة �سنوات ،فكانت البداية من بلدية طوبا�س والتي نظمت حملة �شعبية كبرية �شارك
فيها مئات املتطوعني الذين متكنوا من جمع ع�رشات ال�شاحنات وفق الأولويات التي مت حتديدها
م�سبقا من �إدارة حملة «�أغيثوا غزة» .ومن اجلنوب بلدية الظاهرية لبث النداء لتن�ضم �إىل احلملة
وترفدها بقافلة كبرية من املواد الغذائية وال�صحية لت�ضفي على احلملة نكهة من التربعات اجلديدة
والتي كان عمادها جتار اجلملة ورجال الأعمال يف بلدية الظاهرية والتي ميتاز �أهلها بالكرم .يف
و�سط ال�ضفة الغربية حظيت اجلملة ب�إ�سناد من بلدية ترم�سعيا والتي كانت �أي�ضا على قدر امل�س�ؤولية
حيث هبت البلدة عن بكرة �أبيها لتلبي نداء غزة وتنت�رص حلملة الإغاثة الزراعية ،لت�سري اكرب قافلة
للم�ساعدات من بلدة فل�سطينية �صغرية بعدد ال�سكان كبرية بالعطاء والت�أثري ،حيثُ بلغت امل�ساعدات
�أكرث � 20شاحنة ،كان ن�صيب حملة الإغاثة الزراعية ن�صفها ومن ن�صف الربتقالة الأخرى من
الوطن (النا�رصة واجلليل والنقب و�سخنني وع�رشات البلديات من �أهلنا يف الداخل) ا�سهم الأهل
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هناك بدعم غزة بجميع �أ�شكال التربعات النقدية والعينية من خالل حملة «�أغيثوا غزة».
وبالفعل ا�ستطاعت احلملة �أن تعطي الوجه الأف�ضل لل�شعب الفل�سطيني ،غزة ت�ستغيث وال�ضفة
ت�ستجيب واهلنا يف ( )48يرفعون من وترية الت�أهب لنجدة غزة ك�أننا نقول ب�صوت عال فليخ�س�أ
املحتل ول�شعبنا حتمية الن�رص.

لتربعات الزيت نكهة خا�صة:
بالتزامن مع عمل احلملة على الأر�ض وانت�شارها الوا�سع ،حل على �شعبنا مو�سم قطف ثمار الزيتون
والذي يعترب عيد ًا وطني ًا ب�إمتياز لآالف املزارعني يف ال�ضفة الغربية ،ومع جتدد �أ�شكال حملة «�أغيثوا
غزة» ،مت �إطالق حملة جمع تربعات الزيت حتت عنوان تربعوا بالزيت (من �أ�رسة يف ال�ضفة �إىل
�أ�رسة يف غزة) ،وبالفعل ا�ستجابت � 3000أ�رسة مزارعة من ال�ضفة لرت�سل حوايل  8000كغم زيت
لـ « � 3000أ�رسة يف غزة» ،كتب على العبوات ا�سم الأ�رس املتربعة و �أرقام الهواتف النقالة من �أجل
تنظيم عملية للتوا�صل بني الأ�رس املتربعة والأ�رس الذي ا�ستقبلت التربعات.

ونقلت الإغاثة الزراعية نحو  1000طن ت�ضم ع�رشات �أ�صناف من امل�ساعدات الإن�سانية من �أكرث 70
موقعا يف ال�ضفة الغربية ويف الداخل الفل�سطيني .وجرت عملية التعبئة والتغليف ح�سب املوا�صفات
والإجراءات املتبعة يف نقل اللوج�ستيات مع برنامج الغذاء العاملي للأمم املتحدة �إىل غاية �أن يتم
ت�سليمها �إىل فريق الإغاثة الزراعية يف داخل قطاع عزة ،مع العلم �أن تكاليف النقل من خالل برنامج
الغذاء العاملي كانت جمانية ،وقد اعترب برنامج الغذاء العاملي التعاون مع الإغاثة الزراعية يف نقل
التربعات كق�صة جناح.

توزيع امل�ساعدات يف غزة:
ت�شكيل جلنة طوارئ مركزية على م�ستوى خم�س حمافظات من موظفي الإغاثة امل�ؤهلني واملدربني
يف احلد من الكوارث وجمعياتها القاعدية واللجان ال�شعبية باال�ضافة �إىل الف متطوع ومتطوعة.
وبلغ عدد امل�ستفيدين  25409عائلة ،وجرى توزيع امل�ساعدات يف نحو موقع  57موقعا و بالتعاون
مع نحو  85جمعية حملية و  18بلدية يف خمتلف حمافظات قطاع غزة.

ا�سهامات فل�سطينني الداخل يف حملة �أغيثوا غزة:

�آلية ا�ستهداف املواقع:

ا�سهمت اجلمعيات والأحزاب واللجان ال�شعبية العربية يف النا�رصة واجلليل واملثلث والنقب
يف �إجناح حملة اغيثوا غزة وذلك من خالل توا�صل الإغاثة الزراعية مع جمعية امناء ال�شبابية
بالنا�رصة ،و ا�سهمت تلك اللجان يف العديد من الن�شاطات ال�سلمية الداعية لوقف العدوان باال�ضافة
�إىل التربعات النقدية والعينية .كما حر�صت عديد الوفود على القدوم �إىل مركز احلملة يف رام اهلل
لتقدمي التربعات .وقد كانت ا�سهامات �أهلنا يف ( )48اكرث من  %50من قوام احلملة ال�شعبية التي
نظمتها حملة «اغيثوا غزة».

ركزت �إدارة احلملة على �أكرث املناطق ت�رضرا من
العدوان والتي �شهدت نزوحا كبريا ،فجرى ا�ستهداف
املناطق ال�رشقية والغربية ومراكز االيواء الر�سمية
وغري الر�سمية ،وبع�ض الدواوين والكنائ�س.

�آلية نقل امل�ساعدات:
ا�ستخدمت الإغاثة الزراعية يف حملة �أغيثوا غزة طريقتني
لنقل قوافل امل�ساعدات �إىل غزة وذلك من خالل:
•�إر�سال امل�ساعدات عن طريق �رشكة الربق للنقل
وتغطية التكايف اخلا�صة بذلك.
•نقل عن طريق برنامج الغذاء العاملي التابع للأمم
املتحدة.
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دور املتطوعني يف حمالت �إغاثة غزة:
لعب املتطوعون واملوظفون دور ًا بارز ًا يف حملة
«�أغيثوا غزة»  ،فام�ضى ع�رشات من املتطوعني من
خمتلف الأماكن من ال�ضفة الغربية والبلدات العربية
يف الداخل الفل�سطيني �ساعات طوا ًال يف جمع وجتهيز
الطرود .وعمل متطوعو غزة على توزيع امل�ساعدات
العاجلة التي تر�سلها حملة «�أغيثوا غزة» �إىل فريقها
العامل يف غزة .ومن بني ه�ؤالء املتطوعني ال�شهيد عماد
ع�صفور /ع�ضو الهيئة العامة يف الإغاثة الزراعية،
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وع�ضو جمل�س �إدارة يف جمعية تنمية ال�شباب الذي واظب على توزيع الطرود الغذائية و�صناديق
املياه واملواد ال�صحية يف مناطق عديدة يف غزة ،وكان م�صمم ًا على القيام بدوره الوطني والإن�ساين
من خالل االنخراط يف حملة «�أغيثوا غزة» رغم �أن والده ا�ست�شهد قبله ب�أيام.وقد بلغ عدد املتطوعني
الذين انخرطوا يف احلملة اكرث من الفي متطوع ومتطوعة يف انحاء الوطن كافة.

الدعم الدويل من خالل امل�شاريع واملبادرات التي تقوم بها امل�ؤ�س�سة:
بالتزامن مع جمع امل�ؤ�س�سة وتوزيع التربعات �ضمن حملة « �أغيثوا غزة » ،فقد كان جزء من الفريق
يعمل على ح�شد كل الإمكانات من �أجل توفري م�شاريع طارئة حتاول �أن تخفف من �آثار العدوان
الكبرية ،وذلك نظرا لتدهور الو�ضع الإن�ساين وات�ساع حجم الدمار واخل�سائر التي ح�صلت خالل
العدوان ،وقدر عدد النازحني املهجرين ب�أكرث من � 40ألف نازح يف  36مدر�سة تابعة لوكالة غوث
وت�شغيل الالجئني .وبنا ًء على الو�ضع الإن�ساين املتفاقم ،فقد عملت امل�ؤ�س�سة على تلبية الإحتياجات
الأ�سا�سيةمن املواد الغذائية بالإ�ضافة للمواد ال�صحية ،وتعبئة املياه ال�صاحلة لل�رشب وبتمويل من
قبل عدد من امل�ؤ�س�سات الدولية ويف مقدمتها كري�ستيان ايد ،وزارة خارجية لوك�سمبورغ ،مكتب
تن�سيق امل�ساعدات الإن�سانية ،م�ؤ�س�سة هيل�سفريغ/النم�سا ،جرا�س رووت�س وجهات �أخرى.
اخلال�صة:
•ا�ستطاعت الإغاثة الزراعية من تراكم خربتها يف �أدارة االزمات ،ان
تنظم حملة «اغيثوا غزة» منذ الأيام االوىل للعداون مل�ساعدة �أهايل
غزة يف التخفيف من �آثار العدوان القا�سية ،حيث ار�سلت �أكرث من
الف طن م�ساعدات ان�سانية.
•�شارك يف احلملة �أكرث من  2000متطوعة ومتطوع يف جمع وتعبئة
وتوزيع امل�ساعدات الإن�سانية.
•تفاعل مع احلملة �أكرث من  70موقع ًا يف االنخراط باحلملة.
•�أ�سهمت احلملة يف ت�سخري م�شاريع دولية طارئة للتخيف من �آثار
الأ�رضار.
•بلغ عدد امل�ستفيدين من حملة «اغيثوا غزة» نحو  25409عائلة.
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