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09-2675944 09-2675944 مكتب طولكرم
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02-2750388 02-2770812 مكتب بيت لحم

العناوين



3

الرؤية :

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

الرسالة:

ــن  ــود المزارعي ــز صم ــي وتعزي ــاع الزراع ــة القط ــل لتنمي ــة تعم ــة تنموي ــة وطني ــن مؤسس نح
ــف  ــكان الري ــات س ــر طاق ــد وتطوي ــا، وحش ــة وأطره ــرة والمهمش ــات الفقي ــى الفئ ــول إل والوص
ــن  ــز ومتطوعي ــم متمي ــال طاق ــن خ ــك م ــم، وذل ــى مصادره ــيطرة عل ــن الس ــم م لتمكينه
ــفافة  ــة وش ــة عصري ــة وفني ــات إداري ــة وممارس ــج ريادي ــار برام ــي إط ــم ف ــن لمجتمعه منتمي

ــة. ــة االجتماعي ــم العدال ــوده قي ــي تس ــر وديمقراط ــطيني ح ــع فلس ــاء مجتم لبن

الهدف التنموي :

الوصول إلى ريف فلسطيني قوي محصن بقطاعه الزراعي ومعزز بالسيادة.

من نحن
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املنطقة املن�صب  اال�صم
غزة رئي�س املجل�س نا�صر ابو العطا

رام اهلل نائب الرئي�س حممد بريغيث
رام اهلل امني ال�صندوق عبد الرحمن التميمي

غزة/ خانيون�س نائب امني ال�صندوق حممد الناقة
غزة امني ال�صر نا�صر الفار

غزة/  جباليا ع�صو  منال ال�صمايل
بيت جاال ع�صو  خليل قنقر
رام اهلل ع�صو  ها�صم براهمة
نابل�س ع�صو  احالم اخل�صري
نابل�س ع�صو  �صميح حم�صن

غزة/ بيت الهيا ع�صو  حممود ابو عجينة
طولكرم ع�صو  غ�صان غامن
اخلليل ع�صو  ا�صمى العطاونة

املنطقة املن�صب  اال�صم
نابل�س ع�صو  �صامي داود
نابل�س ع�صو  �صالم الزاغة
�صلفيت ع�صو  �صاهر �صر�صور

غزة ع�صو  اأحمد عا�صور

الساده اعضاء مجلس االادارة

السادة اعضاء لجنة الرقابة

الفصل ا�ول
رسالة مجلس ا�دارة

الفصل الثاني

الفصل الثالث

الفصل الرابع

الفصل الخامس

الفصل السادس

الفصل السابع
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21الملخص التنفيذي

38نماذج مميزة لعام ٢٠١٨ 

43قصص نجاح

48التقرير المالي

 برنامج تدريب المهندسين الزراعيين

المؤسسة االجتماعية

39
41
42

34شركات وتحالفات وتعاونيات

المواقع المستهدفة والفئات
30المستفيدة 

اطالله على االوضاع االقتصادية
واالجتماعية التي ميزت 

11عام ٢٠١٨ 

 لجان الحماية المجتمعية

الفهرس
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رسالة مجلس االدارة

بالرغ��م م��ن التحدي��ات الكب��رية الت��ي م��رت عل��ى ال�ص��عب الفل�ص��طيني خ��الل الع��ام 2018، والت��ي كان اأبرزه��ا احلدي��ث 
عم��ا ي�ص��مى �صفق��ة الق��رن، واآثاره��ا ال�ص��لبية عل��ى جمي��ع مناح��ي احلي��اة االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة وال�صيا�ص��ية، عل��ى كل 
مركبات ال�صعب الفل�صطيني من �صلطة وحكومة وموؤ�ص�صات اأهلية وقطاع خا�س، مما اأدخل كل االإقليم يف اأزمة جديدة 

ومت�ص��ابكة بقي��ادة الوالي��ات املتح��دة االأمريكي��ة الراع��ي االأول والداع��م االأب��رز حلكوم��ة االحتالل االإ�ص��رائيلي. 

ا�ص��تمرت االإغاث��ة الزراعي��ة الفل�ص��طينية بعمله��ا ال��دوؤوب واملثاب��ر كموؤ�ص�ص��ة جمتم��ع اهل��ي فل�ص��طيني، متخ�ص�ص��ة 
يف جم��ال الزراع��ة والتنمي��ة الريفي��ة امل�ص��تدامة، وكرافع��ة م��ن رواف��ع املجتم��ع امل��دين الفل�ص��طيني، وقائ��دة لكث��ري م��ن 
االأن�ص��طة واالأح��داث الت��ي تتعل��ق بالتاأث��ري االإيجاب��ي عل��ى ال�صيا�ص��ات الوطني��ة ب�ص��كل ع��ام، وعل��ى ال�صيا�ص��ات الزراعي��ة 

والريفي��ة ب�ص��كل خا���س.
متي��ز ع��ام 2018، بالرتكي��ز وا�ص��تهداف مدين��ة القد���س بع��دة م�ص��اريع رائ��دة وتنموي��ة، كان اأبرزه��ا م�ص��روع ال�ص��باب 
املقد�ص��ي، املم��ول م��ن ال�صن��دوق العرب��ي والتع��اون، وال��ذي ق��دم في��ه اأك��ر م��ن )80( منح��ة لل�ص��ابات وال�ص��بان املقد�ص��يني 

مببل��غ يق��در )1.3 ملي��ون دوالر(، كم��ا كان لالأغ��وار ولقط��اع غ��زة ن�صي��ٌب كب��رٌي يف الرتكي��ز واال�ص��تهداف.

اأنه��ت االإغاث��ة الزراعي��ة يف الع��ام 2018، خطته��ا اال�ص��رتاتيجية، املمت��دة م��ن الع��ام 2014-2018، وب��داأت باإع��داد اخلط��ة 
اال�ص��رتاتيجية اجلدي��دة لالأع��وام 2019-2022، لت�ص��كل معلم��اً اإ�صافي��اً ونقل��ة نوعي��ة يف عم��ل االإغاث��ة الزراعي��ة، ومواكبة 
كل التطورات االإيجابية التي ح�صلت على قطاع الزراعة والتنمية الريفية، مع االحتفاظ العميق باخلربات املرتاكمة 
عل��ى م��دار العق��ود املا�صي��ة، واحلف��اظ عل��ى جذوره��ا العميق��ة يف الري��ف الفل�ص��طيني، املنح��ازة دائم��اً ل�صغ��ار املزارع��ني 
واملزارع��ات وا�ص��رتاكها لدع��م القط��اع اخلا���س ال��ذي يق��دم اخلدم��ات وي�صي��ف االحتياج��ات النوعي��ة والكمي��ة ل�صال��ح 

�صغ��ار املزارعني.

اأم��ا بالن�ص��بة لقط��اع غ��زة، فم��ا زال يحظ��ى باالهتم��ام االأك��رب لعم��ل املوؤ�ص�ص��ة، م��ن خ��الل ر�ص��د امليزاني��ات واالأن�ص��طة 
النوعي��ة ل�صال��ح غ��زة، واحلف��اظ عل��ى املوؤ�ص�ص��ة ب�ص��كل موح��د عل��ى م�ص��توى جمل���س االإدارة واالإدارة التنفيذي��ة، وع��دم 

التاأث��ر بعملي��ة االنق�ص��ام.
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توجهات العام 2019:

ا�ستكمال اخلطة اال�سرتاتيجية للأعوام 2019-2022.
التفاعل مع خمرجات تقييم املوؤ�ص�صة.. 1
االهتمام بالعمل التعاوين.. 2
االهتمام بتطوير فكرة م�صرعة االأعمال بالتعاون مع اجلامعات والقطاع اخلا�س.. 3
زيادة ع�صوية الهيئة العامة.. 4
تطوير ملف ممتلكات املوؤ�ص�صة.. 5
التعاون والتن�صيق مع املوؤ�ص�صات ال�صريكة واململوكة.. 6
7 ..)C( ا�صتمرار الرتكيز على مدينة القد�س وقطاع غزة ومناطق

ملخ�س الأهم الق�سايا التي عاجلها جمل�س االإدارة خلل العام 2018:
مت عقد 13 جل�صة ملجل�س االإدارة خالل 2018 . 1
االإ�صراف على التقييم ال�صامل الأعمال املوؤ�ص�صة خالل العقد االأخري.. 2
اإقرار التقارير املالية واالإدارية للعام 2017.. 3
اإقرار خطة املوؤ�ص�صة للعام 2018.. 4
اإطالق عملية التخطيط اال�صرتاتيجي لالأعوام 2022-2019.. 5
اإجراء تعديالت وتطويرات على الهيكلية، وا�صتحداث من�صب نائب املدير العام.. 6
ت�صيري عمل املوؤ�ص�صة بعد ا�صتقالة املدير العام.. 7
اإجراء تغيريات يف منا�صب االإدارة العليا يف املوؤ�ص�صة.. 8
تفعيل جلنة الع�صوية يف الهيئة العام، واالتفاق على تو�صيع الع�صوية يف الدورة القادمة.. 9

تفعيل جلنة املمتلكات، وطرح اأفكار جديدة بخ�صو�س اإدارة املمتلكات.. 10
ت�صوي��ب العالق��ة م��ع ال�ص��ركات اململوك��ة لالإغاث��ة الزراعي��ة )�ص��ركة الري��ف لال�ص��تثمار والت�ص��ويق الزراع��ي، �ص��ركة . 11

ري��ف للتمويل ال�صغري(.
املزارع��ني . 12 احت��اد  الريفي��ة،  امل��راأة  تنمي��ة  جمعي��ة  ال�ص��باب،  تنمي��ة  )جمعي��ة  ال�ص��ركاء  م��ع  العالق��ة  بن��اء  اإع��ادة 

. ) لفل�ص��طينيني ا
م�صاركة اأع�صاء جمل�س االإدارة يف عدد من االأن�صطة اجلماهريية وامليدانية.. 13
متثيل املوؤ�ص�صة يف عدد من املحافل املحلية واالجتماعات واللقاءات الر�صمية والفعاليات.. 14
امل�صاركة واالإ�صراف على العطاءات الكبرية، والتي تقع حتت م�صوؤولية جمل�س االإدارة.. 15
امل�صاركة يف احتفاالت املوؤ�ص�صة مبنا�صبة مرور خم�صة وثالثني عاماً على تاأ�صي�س االإغاثة الزراعية.. 16
االإ�صراف على حملة غزة . 17
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اطالله على االوضاع االقتصادية
 ���� واالجتماعية التي ميزت عام 

الفصل الثاني املعيقات التي واجهت جمل�س االإدارة خلل 2018: 
عدم ا�صتكمال هيكلية املوؤ�ص�صة.. 1
اإجراء عدد من التغريات يف املنا�صب العليا يف املوؤ�ص�صة.. 2
التوا�صل ما بني ال�صفة وغزة.. 3
�صعف التمويل يف بع�س املحافظات.. 4
التاأخري يف تنفيذ بع�س امل�صاريع.. 5
عجز ال�صيولة املرتاكم منذ عدة �صنوات.. 6
�صعف االإنتاجية لعدد من املوظفني.. 7
التغريات العامة التي طراأت على بيئة التمويل.. 8

التو�سيات: 
ا�صتكمال هيكلية املوؤ�ص�صة ب�صكل وا�صح.. 1
العمل على اعادة اال�صتقرار للمنا�صب العليا يف املوؤ�ص�صة. . 2
زيادة فعالية التوا�صل ما بني ال�صفة وغزة.. 3
ا�صتقطاب كفاءات جديدة يف مو�صوع التمويل. . 4
بذل جهود كبرية يف تنفيذ امل�صاريع يف مواعيدها املحددة.. 5
و�صع حد لزيادة عجز ال�صيولة.. 6
اجراء تقييم �صامل للموظفني.. 7



اطالله على االوضاع االقتصادية
 ���� واالجتماعية التي ميزت عام 

الفصل الثاني
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تمهيد
ميث��ل ع��ام 2018 عام��ا فارق��ا يف تاري��خ امل�ص��األة الفل�ص��طينية عموم��ا، ويف م�ص��رية التجرب��ة البنائي��ة والكفاحي��ة يف ال�صف��ة 
الغربي��ة وقط��اع غ��زة عل��ى وج��ه اخل�صو���س. ي��رى مراقب��ون اأن ه��ذا الع��ام رمب��ا يك��ون االأ�ص��واأ �صيا�ص��يا واقت�صادي��ا وعل��ى 
م�ص��توى حق��وق االإن�ص��ان.  فق��د كان مليئ��ا باالأح��داث ال�صيا�ص��ية والتحدي��ات االجتماعي��ة، ب��دءا م��ن الق��رارات االأمريكي��ة 

املتتالي��ة، ولي���س انته��اء باأزم��ة ال�صم��ان االجتماعي. 

�ص��ادف 2018 م��رور رب��ع ق��رن عل��ى اتفاقي��ة اأو�ص��لو، اإن االإخف��اق االأب��رز للتجرب��ة وم�ص��ار »الت�ص��وية« يكم��ن يف تفاق��م 
مظاهر التجزئة الداخلية، وعلى وجه التحديد ف�صل النظام ال�صيا�صي الفل�صطيني يف املحافظة على وحدته وفعاليته 
ناهيك عن اإعادة تعريف ذاته، اإن الرهان على تطوير »ا�صرتاتيجيا وطنية جديدة«، وعلى اإ�صالح )م.ت.ف( اأو اإحيائها، 

باالعتم��اد عل��ى فاعل��ي النظ��ام اأنف�ص��هم، الذي��ن اأنتجوا اأزمت��ه، رهان يف غري حمله.

 تطورات سياسية متالحقة:

ب��دا وا�صح��ا، من��ذ ع��ام 2015، اأن الع��امل يدل��ف مرحل��ة جدي��دة يف تاريخ��ه، وي�ص��هد حت��والت دراماتيكي��ة عل��ى كل ال�صعد. 
تق��ع منطقتن��ا يف قل��ب ه��ذه التح��والت. ت��زداد ال�ص��ورة قتام��ة م��ع �صع��ود ال�ص��عبوية، تفاق��م االأزم��ة االقت�صادي��ة، خط��ر 
التغ��ري املناخ��ي، ف�ص��ل موج��ة التح��ول الدميوقراط��ي يف بلدانن��ا، وم��ا �صاح��ب ذل��ك وجن��م عن��ه م��ن ح��روب وتدخ��الت 

اأجنبي��ة وتده��ور �ص��امل. 

فل�ص��طينيا، تب��دو ال�ص��ورة اأ�ص��د قتام��ة؛ جتزئ��ة داخلي��ة م�ص��تمرة وا�ص��تغوال احت��اليل غ��ري م�ص��بوق وم��ا ينج��م عنهم��ا 
م��ن تده��ور وانع��دام يق��ني و»عن��ف ذات��ي« متع��دد االأ�ص��كال وال�ص��ور، وم��ن ذلك »تقلي���س الف�صاء الع��ام« بانتهاك احلقوق 

وتقيي��د العم��ل االأهل��ي وتكمي��م االأف��واه ومالحق��ة الن�ص��طاء.

يف اأعق��اب تفج��ري موك��ب رئي���س ال��وزراء بع��د دخول��ه مع��رب بي��ت حان��ون متجًه��ا اإىل قط��اع غ��زة تعر���س اتف��اق امل�صاحل��ة 
املوق��ع يف اأكتوب��ر2017 اإىل انهي��ارات متتالي��ة، يف االأثن��اء انطلق��ت م�ص��ريات الع��ودة يف 30 اأذار، وعق��د املجل���س الوطن��ي 
الفل�ص��طيني يف رام اهلل وقب��ل نهاي��ة الع��ام عق��د املجل���س املرك��زي واأعل��ن ع��ن ح��ل املجل���س الت�ص��ريعي والدع��وة الإج��راء 
انتخابات ت�صريعية، من االأحداث االأخرى �صن قانون »القومية« ذي الطبيعة العن�صرية، هرولة بع�س الدول العربية 

للتطبي��ع مع اإ�ص��رائيل.

يف 14 اأي��ار 2018، نف��ذ الرئي���س ترام��ب ق��راره بنق��ل �ص��فارة ب��الده اىل القد���س املحتل��ة، بع��د اعرتاف��ه باملدين��ة كعا�صم��ة 
لدول��ة االحت��الل. اإث��ر ذل��ك، اأعل��ن الرئي���س الفل�ص��طيني مقاطع��ة الوالي��ات املتح��دة، ترافق��ت ه��ذه اخلط��وة م��ع التلوي��ح 
ب�صفق��ة الق��رن واتخ��اذ ق��رارات اأمريكي��ة بوق��ف التموي��ل للفل�ص��طينيني �ص��واء لالأون��روا اأو لل�ص��لطة اأو املنظم��ات االأهلية 

واأي�ص��ا اإغ��الق مكتب )م.ت.ف(. 

1
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بين��ت االإح�صائي��ات اأن 241 �ص��قطوا �ص��هداء يف م�ص��ريات الع��ودة، بينه��م 42 طف��اًل و5 �ص��يدات و3 م�ص��عفني و�صحفي��ان، 
ف�ص��ال ع��ن اإ�صاب��ة 25700 اآخري��ن بج��روح وح��االت اختن��اق وب��رت اأع�ص��اء. 

بالرغم من مقاطعة بع�س التنظيمات ال�صيا�صية جل�صات الوطني واملركزي، اإال اأن املجل�صني اتخذا قرارات هامة اأبرزها 
وقف التن�صيق االأمني بكافة اأ�صكاله، واالنفكاك من عالقة التبعية االقت�صادية التي كر�صها اتفاق باري�س االقت�صادي، 
تعلي��ق االع��رتاف باإ�ص��رائيل، والدع��وة اإىل عق��د موؤمت��ر دويل كام��ل ال�صالحي��ات، اعتب��ار املرحل��ة االنتقالي��ة مب��ا انط��وت 
عليه من التزامات، مل تعد قائمة. اإىل جانب ذلك، رف�س �صفقة القرن، واإدانة حماوالت اإ�صرائيل لتكري�س الف�صل بني 

ال�صفة والقطاع وتدمري اإمكانية قيام دولة فل�صطينية م�صتقلة كاملة ال�صيادة عا�صمتها القد�س.
ع��ام 2018 ه��و االأ�ص��واأ عل��ى �صعي��د تغ��ول االحت��الل اال�ص��تيطاين بال�صف��ة الغربي��ة. �ص��ودر ح��وايل 42% م��ن اإجم��ايل 
م�ص��احة ال�صف��ة الغربي��ة والقد���س. حج��م التو�ص��ع اال�ص��تيطاين ت�صاع��ف هن��اك ع��دة م��رات من��ذ اتف��اق اأو�ص��لو. حكوم��ة 
االحت��الل ربط��ت التجمع��ات اال�ص��تيطانية اخلم���س بط��رق التفافي��ة تزي��د عل��ى 1400 كيلومرت وهي اأن�ص��اأت بعد م�صادرة 
اآالف الدومن��ات الفل�ص��طينية، واأن االحت��الل ابت��دع »الط��رق املعقم��ة« وه��ي ط��رق ال ي�ص��لكها اإال امل�ص��توطنون يف ال�صف��ة 
املحتل��ة ويحظ��ر عل��ى الفل�ص��طينيني امل��رور عربه��ا. �ص��يطر االحت��الل عل��ى معظ��م مناط��ق االأغ��وار )28% م��ن م�ص��احة 

ال�صف��ة(، ويح��اول ال�ص��يطرة عل��ى 60% م��ن م�ص��احة ال�صف��ة1.

ت�صاع��دت اعت��داءات امل�ص��توطنني ب�ص��كل كب��ري فاأ�صبح��وا يالحق��ون كل م��ن يح��اول بن��اء بي��ت اأو حف��ر بئ��ر اأو ا�ص��ت�صالح 
اأر���س يف املنطق��ة امل�صنف��ة »ج«. ه��ذا اإىل جان��ب املمار�ص��ات العدواني��ة االأخ��رى لالحت��الل، فقد هدمت جرافات االحتالل 
يف الع��ام 2018 ح��وايل 450 م�ص��كناً ومن�ص��اأة، وته��دد به��دم 580 م�ص��كناً ومن�ص��اة اأخ��رى، كم��ا و�ص��ملت ه��ذه االعت��داءات التي 
نفذتها الدوائر اال�صتيطانية ما جمموعه 14130 �صجرة، ومت اال�صتيالء املبا�صر على حوايل 3877 دومناً من االأرا�صي 
الفل�صطينية، هذا ا�صافة اىل م�صل�صل من اأ�صاليب االحتيال لال�صتيالء على عقارات واأرا�س فل�صطينية بالتزوير ومن 

خالل و�ص��طاء دوليني وهميني، كما حدث يف مدينتي القد���س واخلليل.

بلغت اخل�ص��ائر الفل�ص��طينية، املبا�ص��رة وغري املبا�ص��رة، نتيجة االحتالل واال�ص��تيطان �ص��بعة مليارات دوالر اأمريكي و3.4 
ر خ�ص��ارة االقت�صاد  ملي��ارات ب�ص��بب قي��ود االحت��الل املفرو�ص��ة عل��ى الو�ص��ول اإىل االأرا�ص��ي واالأعم��ال باملنطقة »ج«. وتقدَّ
الفل�صطيني ال�صنوية االإجمالية بقطاع املحاجر والتعدين بنحو 575 مليون دوالر، هذا وي�صتهلك امل�صتوطنون بال�صفة 

من املياه �صتة اأ�صعاف ما ي�صتهلكه �صكانها الفل�صطينيون.

بينم��ا يكر���س »قان��ون القومي��ة« يهودي��ة اإ�ص��رائيل وعن�صريته��ا، ي��رى البع���س اأن القان��ون حماول��ة م��ن اليم��ني املتط��رف 
يف اإ�ص��رائيل حل�ص��م التناق�صات التي �صاحبت ن�ص��اأة ال�صهيونية وقيام اإ�ص��رائيل وت�ص��كل هويتها وجمالها العام واإدارتها 
ال�صيا�صية، اإىل ذلك القانون حماولة لطم�س الهوية الوطنية الفل�صطينية، اإلغاء حق العودة ونفي حق تقرير امل�صري، 
�ص��م القد���س وت�ص��ريع اال�ص��تيطان، اإع��الن ح��رب، تعري���س فل�ص��طينيي 48 ملزي��د م��ن التهمي���س واالإق�ص��اء واحلرم��ان 

واملواطن��ة املنقو�صة.  
1   وفقا ل »املكتب الوطني للدفاع عن االر�س ومقاومة اال�صتيطان«، وم�صادر اإعالمية خمتلفة
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خ��الل جول��ة م�صت�ص��ار ترام��ب و�صه��ره، ج��ارد كو�ص��نري، م��ع مبع��وث االإدارة، جي�ص��ون غرينب��الت عل��ى ع��دد م��ن ال��دول 
العربية )يوليو 2018(، قيل اإن ترامب يعكف على اإيجاد حل لقطاع غزة، كمرحلة اأوىل من خطة ال�صالم التي يعدها، 

واأنه ينوي جتاوز الرئي���س عبا���س ب�ص��بب اإ�صرار االأخري على عدم التعاون. 

ي�ص��مل م�ص��ار ح��ل م�ص��كلة غ��زة اتف��اق تهدئ��ة طوي��ل االأم��د، تنفي��ذ �صل�ص��لة م��ن امل�ص��اريع االقت�صادي��ة وخط��ط الط��وارئ. 
يتكه��ن البع���س اأن ه��ذا امل�ص��ار �ص��يف�صي الحق��ا لالإع��الن ع��ن غ��زة دولة م�ص��تقلة م��ع اأجزاء من ال�صفة الغربية با�ص��تثناء 
القد���س ال�ص��رقية، بينم��ا تق��ع العا�صم��ة يف �صاحي��ة اأب��و دي���س. جمل��ة االأح��داث املا�صي��ة تظه��ر اأن قط��اع غ��زة ب��ات يحت��ل 

موقع��ا مركزي��ا يف اأي خط��ة �ص��الم اأمريكي��ة مقرتح��ة، تقت�ص��ر عل��ى اجلوان��ب االإن�ص��انية. 

 األوضاع االقتصادية واالجتماعية:

�ص��هد ع��ام 2018 تده��ورا اقت�صادي��ا ملحوظ��اً يف ال�صف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة، ال ميك��ن تعوي�ص��ه باملعون��ة االأجنبي��ة الت��ي 
هبطت هبوطا م�صطردا، وال بن�صاط القطاع اخلا�س الذي يواجه عراقيل ب�صبب القيود على احلركة، واحل�صول على 
امل��واد االأ�صا�ص��ية، والتج��ارة، ه��ذا ومتوق��ع اأن تبل��غ الفج��وة التمويلي��ة يف موازنة ال�ص��لطة 600 مليون دوالر؛ وذلك ب�ص��بب 
انخفا���س التموي��ل اخلارج��ي، والعج��ز ال��ذي يق��در بح��وايل 1.24 ملي��ار دوالر، حج��ب اإي��رادات املقا�ص��ة الت��ي تق��در بنح��و 

350 مليون دوالر �ص��نوياً 2. 

تتوق��ع بع���س امل�ص��ادر اأن يتفاق��م التده��ور ويتباط��ئ النم��و ع��ام 2019 م��ع تراج��ع دع��م املانح��ني ونق���س اإي��رادات املقا�ص��ة، 
وبقاء حركة االأفراد وتداول ال�صلع على املعابر كما هي، وا�صتمرار النمو ال�صكاين على حاله، ات�صم االقت�صاد الفل�صطيني 
2018 اأوال، بتباط��وؤ من��و الن��اجت املحل��ي االإجم��ايل يف فل�ص��طني لي�ص��ل اإىل 0.7% مقارن��ة م��ع 3% ع��ام 2017، نت��ج عن��ه 

انخفا���س ن�صي��ب الف��رد بن�ص��بة 1.5%، وثاني��ا بالتباي��ن ال�ص��ديد ب��ني ال�صف��ة الغربي��ة وقطاع غزة؛ فف��ي حني حقق النمو 
االقت�صادي 2.3% يف ال�صفة، فاإن اقت�صاد قطاع غزة قد تراجع اإىل منو �صلبي قدره 8%. وبالطبع، اأثر هذا االأمر على 
م�صتوى الت�صغيل بارتفاع ن�صبة البطالة )ارتفعت خالل 2018 لت�صل اإىل 31% من 29% خالل عام 2017، ومن املتوقع 

ارتفاعها اإىل 31.5% يف حال ا�ص��تمر الو�صع القائم على حاله دون تغيري(. 

اأعلن وكيل وزارة املالية فريد غنام: »ح�صلنا على االإيرادات امل�ص��تهدفة، ومتكنا من �صبط النفقات التي ال مربر لها«. 
واأ�ص��اف »يف 2018 و�صل��ت ن�ص��بة اعتمادن��ا عل��ى االإي��رادات املحلي��ة اإىل 85%، مقاب��ل 15% فق��ط عل��ى امل�ص��اعدات اخلارجي��ة 
وه��ذا اجن��از كب��ري«. كم��ا حافظ��ت احلكوم��ة عل��ى ذات امل�ص��توى للدي��ن اخلارج��ي عن��د 1.06 ملي��ار دوالر. ه��ذا وقل�ص��ت 

احلكومة نفقاتها الت�ص��غيلية بن�ص��بة 6% ويعود ذلك اأ�صا�ص��ا اإىل اإحالة 26 األفا من موظفي غزة اإىل التقاعد املبكر. 

2   البنك الدويل: االأو�صاع االقت�صادية يف فل�صطني مقلقة... وغزة دخلت مرحلة االنهيار، 25 اأيلول 2018 على الرابط
             www.palestineeconomy.ps
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 مؤشرات وظواهر:

الو�ص��ع االإن�ص��اين يف قط��اع غ��زة: يالح��ظ البن��ك ال��دويل اأن قط��اع غ��زة دخ��ل مرحل��ة »االنهي��ار االقت�ص��ادي« ه��ذا 
بينم��ا تتعر���س اخلدم��ات االأ�صا�ص��ية املقدم��ة ل�ص��كانه اإىل اخلط��ر يف ظ��ل �ص��ح ال�ص��يولة، لق��د اأدى احل�ص��ار اإىل تقوي���س 
ق��درة االأن�ص��طة االإنتاجي��ة، والقاع��دة ال�صناعي��ة مل تع��د موج��ودة، ل��ذا يج��ب اأن يك��ون احل��ل على امل��دى الطويل هو خلق 
من��وذج من��و م�ص��تدام لغ��زة م��ن خ��الل حت�ص��ني �ص��روط الو�ص��ول واحلرك��ة. و�صف االأم��ني العام لالأمم املتح��دة، اأنطونيو 
غوتريي���س، الو�ص��ع يف غ��زة باأن��ه »اأح��د اأك��ر االأزم��ات االإن�ص��انية درامي��ة الت��ي �ص��هدها خ��الل �ص��نوات عدي��دة يف العم��ل 

االإن�ص��اين يف االأمم املتح��دة«. 
فر�ص��ت يف اآذار 2017 عقوب��ات عل��ى قط��اع غ��زة، اإث��ر ت�ص��كيل حرك��ة حما���س جلن��ة الإدارة القط��اع: اإحال��ة ح��وايل 26 األ��ف 
موظ��ف/ة للتقاع��د الق�ص��ري، خ�صوم��ات عل��ى الرات��ب بلغ��ت 50% �ص��ملت روات��ب 62 األ��ف موظ��ف. تقلي���س ع��دد موظف��ي 
ال�ص��لطة يف القط��اع مقارن��ة بال�صف��ة )و�ص��ل اإىل 35% فق��ط(. وا�صل��ت ال�ص��لطة اإجراءاته��ا ع��ام 2018، وزادت عليه��ا 
)غل��ق ح�ص��ابات بنكي��ة، وق��ف موازن��ات ت�ص��غيلية لوزارت��ي التعلي��م وال�صح��ة، تقلي���س ح��اد يف تغطي��ة التحوي��الت الطبي��ة 
للخ��ارج،(. م��ن االأث��ار الت��ي ترتب��ت عل��ى ذل��ك: اإفال���س كث��ري م��ن ال�ص��ركات واملح��ال وغل��ق اأبوابه��ا، وت�ص��ريح املوظف��ني، 
وبالت��ايل رفع ن�ص��بة الفق��ر والبطال��ة. االإ�ص��رار بالعجل��ة االقت�صادي��ة و�ص��ح يف ال�ص��يولة وزي��ادة ح��ادة يف ح��االت اجلرائ��م 
املالية. �صعف احلركة التجارية جراء تقل�س حجم االأموال التي ت�صخ يف ال�ص��وق، اإذ انخف�صت لنحو 21 مليون دوالر، 
بعد خ�صم البنوك م�ص��تحقات القرو�س. عدم قدرة وزارة ال�صحة على تغطية احلاجات ال�صحية لل�ص��كان ب�ص��بب نق�س 

االأدوي��ة وامل�ص��تلزمات الطبي��ة. ع��دم ق��درة البن��وك عل��ى حت�صي��ل اأق�ص��اط وفوائ��د القرو���س والعم��والت البنكي��ة.

52% )300 األف عاطل عن العمل(ن�صبة البطالة 

53%معدالت الفقر 

68%ن�صبة انعدام االأمن الغذائي 

20%انعدام القدرة ال�صرائية وانخفا�س الواردات

87 مليون دوالرحجم ال�صيكات املرجتعة خالل عام 2018

ال تتجاوز 16.5% من اإجمايل اأ�صرار القطاع االقت�صادين�صبة التعوي�صات 

72%ما مت اإعادة بنائه من كافة الوحدات املدمرة كليا 

2,370 اأ�صرة )حوايل 13,300 األف فرد م�صرد(عدد الذين ما زالوا نازحني وبدون ماأوى جراء احلرب 

“لق��د تكالب��ت عوام��ل احل��رب والعزل��ة وال�صراع��ات الداخلي��ة، تارك��ًة اقت�ص��اد غ��زة يف حال��ة م��ن ال�ص��لل تفاقم��ت معه��ا 

املح��ن االإن�ص��انية. 

3
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اإن��ه و�ص��ع يع��اين في��ه النا���س االأمري��ن لتلبي��ة متطلب��ات احلي��اة االأ�صا�ص��ية، ويكاب��دون اأح��وال الفق��ر املتفاقم��ة، وا�ص��تداد 
البطال��ة، وتده��ور اخلدم��ات العام��ة مث��ل الرعاي��ة ال�صحي��ة واملي��اه وال�ص��رف ال�صح��ي، و�ص��ٌع يتطل��ب حل��وال عاجل��ة 
وحقيقية وم�صتدامة3” تدهور االأو�صاع االقت�صادية واالجتماعية يغذي م�صاعر االإحباط وخيبة االأمل وتزيد التوترات 

ل اإىل ا�صطراب��ات، وتعرق��ل التنمي��ة الب�ص��رية.  الت��ي ب��داأت تت�ص��ع رقعته��ا بالفع��ل وتتح��وَّ

انخفا���س م�ص��ادر التموي��ل الدولي��ة: يف عام��ي 1999 و2000 بل��غ حج��م الدع��م اخلارج��ي ح��وايل 1.8 ملي��ار دوالر �ص��نويا، 
االآن ال يتج��اوز 500 ملي��ون دوالر. �ص��ادق الكونغر���س االأمريك��ي يف اآذار 2018 عل��ى قان��ون »تايل��ور فور���س« ال��ذي ن���س 
عل��ى حج��ب امل�ص��اعدات املالي��ة ع��ن ال�ص��لطة الفل�ص��طينية، طامل��ا وا�صل��ت دف��ع م�ص��تحقات االأ�ص��رى وال�ص��هداء. ه��ذا وكان��ت 
الواليات املتحدة قد جمدت تقدمي 125 مليون دوالر، من م�صاهمتها يف ميزانية »االأونروا« مع بداية العام 2018، فيما 
قام��ت االأخ��رية بتقلي���س خدماته��ا واإنه��اء عق��ود العم��ل الدائم��ة للمئ��ات م��ن موظفيه��ا، وحتويله��ا اإىل عق��ود »موؤقت��ة«. 
رغ��م التوق��ف الت��ام للم�ص��اعدات االأمريكي��ة خ��الل الع��ام 2018، اإال ان ح�صيل��ة الدع��م اخلارج��ي للموازن��ة الفل�ص��طينية 
ه��ذا الع��ام ارتفع��ت بن�ص��بة 14% اىل ح��وايل 500 ملي��ون دوالر يف نهاي��ة ت�ص��رين الث��اين، نتيج��ة ارتف��اع الدع��م العرب��ي، 
وخ�صو�صا ال�صعودي، بن�صبة 165% اإىل 303 ماليني دوالر. تراجع �صايف االإيرادات العامة بن�صبة 4% اإىل حوايل ثالثة 
مليارات و150 مليون دوالر يف نهاية ت�صرين الثاين، متاأثرة ب�صكل اأ�صا�صي برتاجع اإيرادات املقا�صة مع اإ�صرائيل بن�صبة 

8% اإىل ملي��اري دوالر، رغ��م االرتف��اع امللح��وظ يف اجلباي��ة املحلي��ة بن�ص��بة 11.5% اىل 1.06 ملي��ار دوالر.

الن�صاط الزراعي: �صهدت اأن�صطة الزراعة ارتفاعا يف القيمة امل�صافة بن�صبة 4% مقارنة مع عام 2017. اأ�صهمت الزراعة 
بن�ص��بة 2.8% مقاب��ل 11.5% لل�صناع��ة، و6.5% لالإن�ص��اءات… مم��ا ي�ص��كل خل��اًل كب��رياً يف هيكلي��ة الن��اجت املحل��ي االإجمايل. 
اإن ال�صرورة تقت�صي توجيه االهتمام ب�ص��كل كبري لالإنتاج ال�ص��لعي خ�صو�صاً الزراعي الذي يعتمد اأ�صا�ص��اً على االأر�س، 
وم��ن ث��م احلف��اظ عل��ى امل�ص��احات املخ�ص�ص��ة للزراع��ة عل��ى االأق��ل، ث��م زي��ادة م�ص��احتها م��ن وق��ت الآخ��ر، �ص��واء لالإح��الل 
حم��ل ال��واردات اأم لتثبي��ت املواطن��ني عام��ة واملزارع��ني خا�ص��ة عل��ى اأرا�صيه��م. انخف�صت م�ص��اهمة ال�صناع��ة والزراعة يف 
الناجت املحلي االإجمايل والت�صغيل، بينما كان هذان القطاعان ي�صغالن الن�صبة االأكرب من العمال الفل�صطينيني. وكان 
قطاع الزراعة ي�صكل 12% من الناجت املحلي االإجمايل عام 1994، اأما يف العام 2017 فو�صلت هذه الن�صبة اإىل 3.7%، ويف 
ال�صناع��ة م��ن 21.3% اإىل 9.2% خ��الل نف���س الف��رتة. اأم��ا م��ن حي��ث الت�ص��غيل، فق��د انخف�ص��ت م�ص��اهمة ه��ذه القطاع��ات 
يف الت�ص��غيل اإىل 6.7% يف الزراع��ة،13% يف ال�صناع��ة ع��ام 2017، بع��د اأن كان��ت 13.7% و14.3% ع��ام 2000. بلغ��ت ن�ص��بة 

العامل��ني يف قط��اع الزراع��ة م��ن ال�ص��باب  7.5% )7.9% للذك��ور و4.7% لالإناث(.

3   املديرة واملمثلة املقيمة للبنك الدويل يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة »مارينا وي�س«
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 :SDGsاالقت�ساد الفل�سطيني و
بلغ موؤ�صر التنمية الب�صرية يف فل�صطني ح�صب ت�صنيف اجلامعة العربية 0.686 )تنمية متو�صطة، ترتيب 12(

م��ع اأن ال��وزارات املعني��ة و�صعت»موؤ�ص��رات اأداء« لتقيي��م م��دى التق��دم يف حتقي��ق ا�ص��رتاتيجياتها، ف��اإن ه��ذه املوؤ�ص��رات 
مل تن�ص��ر حت��ى االآن، مم��ا يجع��ل م��ن ال�صع��ب معرف��ة جاهزي��ة �صن��اع الق��رار لقي��ادة اجله��ود الوطني��ة للتنمي��ة امل�ص��تدامة 
خ��الل ال�ص��نوات القادم��ة والتن�ص��يق فيم��ا بينه��ا. عل��ى �ص��بيل املث��ال تن���س االأولوي��ة الوطني��ة رق��م 6 يف اأجن��دة ال�صيا�ص��ات 
الوطنية على �صرورة بناء اقت�صاد م�صتقل من خالل تبني �صيا�صة وطنية لبناء اقت�صاد فل�صطني امل�صتقبلي، ومن اأجل 
حتقي��ق ذل��ك تط��رح جمموع��ة م��ن التدخ��الت ال�صيا�ص��اتية منه��ا مث��اًل: اإعادة بناء القطاعات االإنتاجية يف فل�ص��طني، مع 
الرتكي��ز عل��ى الت�صني��ع والزراع��ة وال�ص��ياحة وا�ص��تعادة القاع��دة ال�صناعي��ة يف غ��زة. تخ��دم هذه االأولوي��ة اأهداف التنمية 
امل�ص��تدامة ب�ص��كل ع��ام، واله��دف الثام��ن ب�ص��كل خا���س، وبالتحدي��د فيم��ا يتعل��ق ببن��اء القطاع��ات االإنتاجي��ة م��ع الرتكي��ز 
عل��ى الت�صني��ع والزراع��ة وال�ص��ياحة. اإال اأن ه��ذه التدخ��الت تعوزه��ا االآلي��ات واخلط��وات العملي��ة الت��ي �ص��يتم من خاللها 
اإع��ادة بن��اء ه��ذه القطاع��ات، ف��ال تذك��ر عل��ى �ص��بيل املث��ال ولي���س احل�ص��ر دع��م �صغ��ار الفالح��ني، تخفي���س تعرف��ة املي��اه 

لال�ص��تخدامات الزراعي��ة، تزوي��د الفالح��ني باالأ�ص��مدة الالزمة. 

�ص��لة امل�ص��تهلك: �ص��جل متو�ص��ط الرقم القيا�ص��ي العام الأ�ص��عار امل�ص��تهلك يف فل�ص��طني خالل العام 2018 انخفا�صاً طفيفاً 
مقارن��ة م��ع الع��ام 2017. تتك��ون �ص��لة امل�ص��تهلك الفل�ص��طيني م��ن ح��وايل 650 �ص��لعة وخدم��ة موزع��ة عل��ى 12 جمموع��ة 
رئي�ص��ية اأهمه��ا امل��واد الغذائي��ة وامل�ص��روبات وامل�ص��كن وم�ص��تلزماته والنق��ل واملوا�ص��الت. ي�ص��كل االإنف��اق عل��ى جمموع��ات 
الطع��ام يف فل�ص��طني 31% م��ن متو�ص��ط االإنف��اق ال�ص��هري للف��رد، بواق��ع 29% يف ال�صف��ة الغربي��ة و 36% يف قط��اع غ��زة، 
تليها ن�ص��بة االإنفاق على و�ص��ائل النقل واالت�صاالت بواقع 19%، وعلى امل�ص��كن بواقع 9%، وكانت اأدنى ن�ص��بة من االإنفاق 
على جمموعتي الن�صاطات الرتفيهية والثقافية والعناية ال�صخ�صية بواقع 2% لكل منهما يف فل�صطني. ارتفعت اأ�صعار 
امل�ص��تهلك خ��الل العق��د املا�ص��ي يف فل�ص��طني بح��وايل 30% )بواق��ع  32% يف ال�صف��ة الغربي��ة مقاب��ل 24% يف قط��اع غ��زة(. 

متو�صط اإنفاق الفرد ال�صهري يف ال�صفة الغربية اأكر من �صعف اإنفاقه يف قطاع غزة
ُتظه��ر البيان��ات تباين��ا ملحوظ��ا يف متو�ص��ط اإنف��اق الف��رد ال�ص��هري ب��ني ال�صف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة، بواق��ع 220 دين��اراً 

اأردني��اً يف ال�صف��ة مقاب��ل91 دين��اراً اأردني��اً يف القط��اع.

الفقر والبطالة: 
ارتف��ع اإجم��ايل ع��دد العامل��ني يف �ص��وق العم��ل ع��ام 2018 بن�ص��بة 2% مقارن��ة م��ع ع��ام 2017، ويع��زى ه��ذا االرتف��اع اإىل 
ارتفاع عدد العاملني يف اأن�صطة االإن�صاءات وال�صناعة. وبالرغم من ذلك، اال اأن ن�صبة البطالة ارتفعت لت�صل اإىل %31.

ه��ذا وق��د بلغ��ت ن�ص��بة الفق��راء يف ال�صف��ة الغربي��ة 14%، بينم��ا و�صل��ت الن�ص��بة اإىل م��ا يزي��د ع��ن ن�ص��ف ال�ص��كان يف قط��اع 
غزة )%53(.
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الن�ساء الفل�سطينيات:
تراأ���س الن�ص��اء يف فل�ص��طني ح��وايل 11% م��ن االأ�ص��ر، بواق��ع 12% يف ال�صف��ة الغربي��ة و9% يف قط��اع غ��زة، وذل��ك بن��اًء 
عل��ى بيان��ات الق��وى العامل��ة.4 هن��اك انخفا���س يف ن�ص��بة ال��زواج املبك��ر )مل��ن ه��م اأق��ل من 18 �ص��نة(. حوايل ثلثي الن�ص��اء يف 
العم��ر 18 �ص��نة فاأك��ر متزوج��ات. بلغ��ت مع��دالت االلتح��اق االإجمالي��ة للذك��ور يف املرحل��ة الثانوية ح��وايل 71% مقاب��ل 
91% لالإن��اث. كم��ا بلغ��ت ن�ص��بة الطالب��ات امللتحق��ات يف موؤ�ص�ص��ات التعلي��م الع��ايل الفل�ص��طينية 60% م��ن جمموع الطلبة 

امللتحق��ني يف موؤ�ص�ص��ات التعلي��م الع��ايل، وذل��ك وف��ق بيان��ات وزارة الرتبي��ة والتعلي��م الع��ايل للع��ام الدرا�ص��ي 2018/2017. 
ال ت��زال م�ص��اركة الن�ص��اء يف احلي��اة العام��ة حم��دودة مقارن��ة م��ع الرج��ال.

انخفا�س م�صتويات االأجور احلقيقية للرجال والن�صاء:
بلغ معدل البطالة بني الن�صاء امل�صاركات يف القوى العاملة 51% يف العام 2018 مقابل 25% بني الرجال، وت�صل 

 معدالت البطالة بني الن�صاء احلا�صالت على 13 �صنة درا�صية فاأكر اإىل %54
بلغت ن�صبة الفقر بني االأ�صر التي تراأ�صها ن�صاء يف قطاع غزة 54%، بينما كانت يف ال�صفة الغربية 19% من اإجمايل 

االأ�صر التي تراأ�صها ن�صاء، وذلك ح�صب النتائج الرئي�صية مل�صتويات املعي�صة يف فل�صطني )االنفاق واال�صتهالك 
والفقر( 2017.

فج��وة يف ن�ص��بة امل�ص��اركة يف الق��وى العامل��ة واالأج��ر اليوم��ي ب��ني الن�ص��اء والرجال )بل��غ مع��دل االأج��ر اليوم��ي للن�ص��اء 
 92 �ص��يقل مقابل 129 �ص��يقل للرجال( تتعمق فجوة امل�ص��اركة يف القوى العاملة بني الن�ص��اء والرجال من ذوي االعاقة.

املياه يف فل�سطني: 
 تعترب ن�ص��بة املياه امل�ص��تخرجة من املياه اجلوفية وال�ص��طحية مرتفعة ن�ص��بة اإىل املياه املتاحة يف فل�ص��طني، حيث بلغت 
هذه الن�صبة حوايل 77% للعام 2017، ناهيك عن اأن االحتالل االإ�صرائيلي يحرم الفل�صطينيني من ا�صتغالل حقهم من 

مياه نهر االأردن منذ العام 1967 والتي تقدر بحوايل 250 مليون مرت مكعب �صنويا.

4   عال عو�س، رئي�س االح�صاء الفل�صطيني07/03/2019 ، اأو�صاع املراأة الفل�صطينية مبنا�صبة يوم املراأة العاملي

بيانات عامة:
62% من االأ�سر يف فل�سطني ت�ستخدم م�سدر مياه �سرب اآمن 

معدل ا�ستهلك الفرد الفل�سطيني من املياه 88 لرت يف اليوم
22% من املياه املتاحة يف فل�سطني يتم �سراوؤها من �سركة »ميكروت«

معدل �سقوط االأمطار يف  6حمطات عام 2018 بلغ 4,669 ملم، علما اأن املعدل العام 3,663 ملم
مالت درجات احلرارة العظمى اإىل االرتفاع عن املعدل العام يف معظم املحطات

.

.

.

.

.
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  حالة حقوق اإلنسان:

يف دي�ص��مرب 2018 اتخذت املحكمة الد�ص��تورية العليا، قرارا بحل املجل���س الت�ص��ريعي، والدعوة الإجراء االنتخابات. وقد 
اأثار هذا القرار جدال قانونيا و�صيا�صيا وا�صعا، فقد راأت منظمات املجتمع املدين الفل�صطيني يف القرار خمالفة د�صتورية 
وانته��اكا ال�ص��تقاللية الق�ص��اء. اجلدي��ر اأن ه��ذه املنظم��ات اعت��ربت ت�ص��كيل »املحكم��ة الد�ص��تورية« ذاته��ا خمالف��ا للقانون 
االأ�صا�ص��ي، واأنه��ا �ص��اهمت بتعمي��ق حال��ة االنق�ص��ام وطالب��ت بحله��ا ف��ورا. كم��ا راأت ه��ذه املنظم��ات اأن املحكم��ة الد�ص��تورية 
ت�ص��كل تهدي��داً جدي��اً للنظ��ام ال�صيا�ص��ي برمت��ه، باعتداءاته��ا املتك��ررة عل��ى القان��ون االأ�صا�ص��ي و�ص��موه، وعل��ى احلق��وق 
واحلري��ات، وع��دم امتثاله��ا لل�ص��روط املو�صوعي��ة احلاكم��ة للق��رارات التف�ص��ريية. ويف �ص��ياق التفاع��ل م��ع الق��رار، ج��ددت 
املنظم��ات دعوته��ا اإىل االإع��الن ع��ن موع��د اإج��راء االنتخاب��ات العام��ة واملتزامن��ة عل��ى اأ�صا���س قان��ون انتخاب��ي وحمكم��ة 

لق�صاي��ا االنتخاب��ات، وبتواف��ق وطن��ي، وتهيئ��ة بيئ��ة انتخابي��ة ح��رة ونزيه��ة للعملي��ة االنتخابي��ة والتح��ول الدميقراط��ي
رغ��م اأن قان��ون ال�صم��ان االجتماع��ي اأق��ر قب��ل �ص��نوات، اإال اأن ق��رب تنفي��ذه يف ع��ام 2018، دف��ع بتح��رك �ص��عبي وا�ص��ع 
الإيقاف��ه. ونظ��م االالف م��ن املواطن��ني وقف��ات �ص��عبية و�ص��ط ع��دد م��ن م��دن ال�صف��ة رف�ص��ا للقان��ون، و�ص��رعان م��ا األغ��ي 

القان��ون بجمي��ع تعديالت��ه بق��رار م��ن الرئي���س حمم��ود عبا���س.

اال�ص��رتاتيجية  ال�ص��وؤون  وزارة  تقري��ر  ن�ص��ر  بع��د  وخ�صو�ص��ا  ا�ص��تهداف،  حم��ل  بات��ت  اأنه��ا  االأهلي��ة  املنظم��ات  ت�ص��عر 
التكي��ف  ب��ني  التوفي��ق  ال��ذي يتطل��ب منه��ا  االأم��ر  »البق��اء واال�ص��تمرار«،  اأنه��ا تواج��ه حت��دي  وت��درك  االإ�ص��رائيلية، 
اال�صط��راري م��ع مقت�صي��ات التح��دي، ويف االآن ذات��ه موا�صل��ة القي��ام بدوره��ا املن��وط به��ا يف ال�ص��ياق الفل�ص��طيني، حي��ث 

ت�ص��تد احلاج��ة املجتمعي��ة خلدماته��ا وتدخالته��ا. 

ظ��ل الف�ص��اء الع��ام الفل�ص��طيني بالرغ��م م��ن االحت��الل واالنق�ص��ام، بتقالي��ده ال�ص��عبية واعتم��اده عل��ى العون��ة والتكاف��ل، 
�صمام اأمان اإىل حد كبري من حيث تقدمي اخلدمات، ممار�صة ال�صغط واملنا�صرة، رفع ال�صوت، غري اأنه مل ينج متاما، 
حت��ى ب��ات يتعر���س ال�ص��تهداف منهج��ي ومق�ص��ود م��ن قب��ل اأط��راف ع��دة. الالف��ت اأن الع��امل ي�ص��هد الي��وم فر���س قي��ود 
متزايدة على حرية التجمع ال�صلمي والتعبري وتكوين اجلمعيات. تظهر التقارير ذات ال�صلة اأن تقلي�س الف�صاء العام 
يف العامل م�ص��تمر ويتو�ص��ع لي�ص��مل جمموعة وا�ص��عة من الدول؛ دميقراطيات را�ص��خة، اقت�صاديات نا�ص��ئة، بلدان ه�ص��ة 

ميزقه��ا ال�ص��راع الداخلي. 

على الرغم من اأن موجة تقلي�س م�ص��احات احلرية واحلقوق بداأت مبا�ص��رة بعد االنق�ص��ام بني فتح وحما���س عام 2007، 
اإال اأن القيود غري املربرة من قبل طريف االنق�صام اأ�صبحت اأكر حدة يف ال�صنوات االأخرية وخ�صو�صا مع تعطل فر�س 

امل�صاحلة.

4
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تظه��ر مراجع��ة التقاري��ر ال�ص��هرية ال�ص��ادرة ع��ن الهيئ��ة امل�ص��تقلة حلقوق االإن�ص��ان حول »االنته��اكات الواقعة على حقوق 
االإن�ص��ان واحلري��ات« يف االأرا�ص��ي الفل�ص��طينية املحتل��ة )2018-2017( ا�ص��تمرار ه��ذه االنته��اكات بوتائ��ر متفاوت��ة. طالت 
هذه االنتهاكات حرية الراأي والتعبري واالإعالم والتجمع ال�صلمي وحرية ت�صكيل اجلمعيات. يف مواجهة هذا التحدي، 
مبا يف ذلك االعتماد املفرط على املانحني الدوليني و�صعف البناء الداخلي لدى الكثري من املنظمات، ي�صعى املجتمع 
امل��دين الفل�ص��طيني، اعتم��ادا عل��ى تقالي��ده الرا�ص��خة، وعالقات��ه املتين��ة، وخربات��ه الوا�ص��عة اإىل االنخ��راط الفاع��ل يف 
جهود بناء جبهة عاملية للدفاع عن الدميوقراطية وحقوق االإن�صان والعدالة االجتماعية. وذلك يف مواجهة االجتاهات 
ال�ص��عبوية، والتط��رف باأ�ص��كاله واأي�ص��ا حماي��ة »الف�ص��اء الع��ام«. و�صم��ن ذل��ك، تنظي��م حمل��ة عاملي��ة لف�ص��ح �ص��لوك دول��ة 
االحت��الل وتفني��د مزاعمه��ا وال�صغ��ط عليه��ا وحمل��ة وطني��ة للدف��اع ع��ن »الف�ص��اء الع��ام« واحلري��ات االأ�صا�ص��ية، واأي�ص��ا 
الب��دء يف التفك��ري لو�ص��ع اإط��ار متويل��ي بدي��ل يف اإط��ار تقوي��ة البن��اء الداخل��ي للمنظم��ات مب��ا يع��زز ركائزه��ا االأ�صا�ص��ية: 

اال�ص��تقاللية وامل�ص��اءلة واال�صتدامة.  

كان االئتالف االأهلي للرقابة على العملية الت�ص��ريعية قد دعا اإىل اجتماع مو�ص��ع ملناق�ص��ة م�ص��روع القرار بقانون ل�ص��نة 
2018 ب�ص��اأن تعدي��ل قان��ون اجلمعي��ات اخلريي��ة والهيئ��ات االأهلي��ة ل�ص��نة 2000 وتعديالت��ه، املعرو���س على اأجندة جمل���س 

ال��وزراء، وال��ذي مل يت��م طرح��ه عل��ى النقا���س املجتمع��ي. يه��دد م�ص��روع الق��رار بقان��ون ا�ص��تدامة عم��ل املنظم��ات االأهلي��ة 
ومين��ح وزارة الداخلي��ة �صالحي��ات وا�ص��عة للهيمن��ة عليه��ا مب��ا يف ذل��ك ع��زل جمل���س اإدارته��ا ب�ص��كل ف��وري ودون اإن��ذار 
م�ص��بق، كم��ا يعت��دي عل��ى �صالحي��ات الهيئ��ة العام��ة. وله��ذا، طال��ب االئتالف بوق��ف اإ�صدار الق��رارات بقوانني ملخالفتها 
القانون االأ�صا�صي وكذلك املطالبة بعدم اإقرار م�صروع قرار بقانون اجلمعيات النتهاكه اأحكام القانون االأ�صا�صي والعهد 
ال��دويل اخلا���س باحلق��وق املدني��ة وال�صيا�ص��ية والعه��د ال��دويل اخلا���س باحلق��وق االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة 

واملعاي��ري الدولي��ة ذات ال�صل��ة الت��ي تكف��ل احل��ق يف حري��ة تكوي��ن اجلمعي��ات وحرية اأن�ص��طتها.

الملخص التنفيذي

الفصل الثالث
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يغط��ي ه��ذا التقري��ر اأك��ر اجن��ازات االغاث��ة الزراعي��ة للع��ام 2018، ويعت��رب تنفي��ذا للخط��ة اال�ص��رتاتيجية اخلا�ص��ة 
باالإغاث��ة الزراعي��ة )قي��ادة التغ��ري( الت��ي اأطلق��ت م��ع بداي��ة ع��ام 2014 وحت��ى ع��ام 2018 والهادف��ة للو�ص��ول اىل ري��ف 
فل�ص��طيني ق��وي وحم�ص��ن بقطاع��ه الزراع��ي ومع��زز بال�ص��يادة م��ن خ��الل العم��ل عل��ى تنفيذ امل�ص��اريع واالن�ص��طة يف كافة 

املحافظ��ات وكان��ت عل��ى النح��و الت��ايل:

1-العمل في الزراعة يحقق ربحية أكثر وتتعزز تنافسيته.
1.1 تطوير وحت�سني انتاجية االرا�سي الزراعية والو�سول اليها

ولتحقي��ق ه��ذا اله��دف مت ا�ص��ت�صالح 210 دومن م��ن االرا�ص��ي ا�ص��تفاد منه��ا ب�ص��كل مبا�ص��ر 51 م��ن الذك��ور وانث��ى واحدة و 
137 ب�ص��كل غري ميا�ص��ر من الذكور و140 من االناث ومت توفري 3629 يوم عمل ل 240 عامل حيث ا�ص��تمل اال�ص��ت�صالح 

على ما يلي: 
ت�صوية 150 دومن. . 1
بناء 10836 مرت مربع من اجلدران اال�صتنادية.. 2
ان�صاء 6 ابار جمع بحجم 270 مرت مكعب.. 3
ت�صييج 150 دومن.. 4
توزيع 6000 �صتلة.. 5
توزيع �صماد كمبو�صت ل 150 دومن.. 6

مت تاأهي��ل 933 دومن م��ن االرا�س��ي ا�س��تفاد منه��ا ب�س��كل مبا�س��ر 497 م��ن الذك��ور و71 من االناث و706 ب�س��كل 
غ��ري مبا�س��ر م��ن الذك��ور و709 م��ن االن��اث ومت توفري 5833 يوم عمل ل 434 عامل حيث ا�س��تمل اال�س��ت�سلح 

على ما يلي:

عمل ايل خفيف ل�100 دومن.. 1
ان�صاء 28 بئر جمع مياة بحجم 1275 مرت مكعب.. 2
ت�صييج 265 دومن.. 3
بناء 11835 مرت مربع م-ن اجلدران اال�صتنادية.. 4
حراثة وتعزيل 480 دومن.. 5
متديد �صبكات داخلية ل�264 دومن.. 6
توزيع �صماد ع�صوي ل�260 دومن.. 7
تقليم ا�صجار ل�90 دومن.. 8
توزيع 6264 �صتلة باأرا�صي داخل التاأهيل.. 9

توزيع بذور وا�صتال ل�90 دومن.. 10
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مت تنفيذ جمموعة من االن�سطة خارج التاأهيل حيث ا�ستملت على ما يلي:

مت توزي��ع 43352 �ص��تلة ل���2493 دومن م��ن االرا�ص��ي الواقع��ة خ��ارج التاأهي��ل ا�ص��تفاد منه��ا ب�ص��كل مبا�ص��ر 660 م��ن . 1
الذك��ور و16 م��ن االن��اث، كم��ا ا�ص��تفاد ب�ص��كل غ��ري مبا�ص��ر 16 م��ن الذك��ور و2243 م��ن االن��اث.

كم��ا مت ان�ص��اء 33 بئ��ر حم��ع مي��اه بحج��م 2710 م��رت مكع��ب خا���س بال��روة احليواني��ة عل��ى م�ص��احة 296 دومن، . 2
ا�صتفاد منه ب�صكل مبا�صر 275 من الذكور و180من االناث، و147 من الذكور ب�صكل غري مبا�صر و145 من االناث، 

حي��ث مت توف��ري 103 فر�ص��ة عم��ل ل���1642 ي��وم عم��ل.
ومت اي�صا مد �ص��بكات ري ل�579 دومن ا�ص��تفاد منهم ب�ص��كل مبا�ص��ر 195 من الذكور و6 من االناث و597 من الذكور . 3

ب�صكل غري مبا�صر و546 من االناث، حيث مت توفري 34 فر�صة عمل ل�252 يوم عمل.
مت تاهي��ل 214 بي��ت بال�ص��تيكي ل���214 دومن ا�ص��تفاد منه��م ب�ص��كل مبا�ص��ر 138 م��ن الذك��ور وام��راأة و510 م��ن الذك��ور . 4

ب�ص��كل غري مبا�ص��ر و426 من االناث.
مت �ص��ق 14 ك��م م��ن الط��رق الزراعي��ة خلدم��ة 13432 دومن حي��ث ا�ص��تفاد منه��م ل�ص��كل مبا�ص��ر 1035 م��ن الذك��ور و93 . 5

م��ن االن��اث و3127 م��ن الذك��ور ب�ص��كل غ��ري مبا�ص��ر و3343 م��ن االن��اث، حي��ث مت توف��ري91 فر�ص��ة عم��ل ل���1115 ي��وم 
عمل.

مت بناء 2700 مرت مربع من اجلدران اال�صتنادية ل�80 دومن وتوفري 22 فر�صة عمل بواقع 675 يوم عمل.. 6

1.2 تدريب وتاأهيل العاملني بالزراعة

مت العمل على حتقيق هذا الهدف من خلل: 

مت عق��د 23 ور�ص��ة عم��ل للمزارع��ني ل���306 م�ص��تفيد ع��ن )اإع��ادة ا�ص��تخدام املي��اه العادم��ة، التواف��ق ح��ول تقني��ات . 1
الري احلديثة، �صناعة الكمبو�صت على م�صتوى املزرعة، املوا�صفة الفل�صطينية للكمبو�صت، ف�صل النفايات واعدة 

تدويره��ا، طريق��ة �صناع��ة الكمبو�ص��ت. ال��خ( 
مت زراعة بذور علفية على م�ص��احة 4407 دومن ا�ص��تفاد منها ب�ص��كل مبا�ص��ر 560 من الذكور و36 من االناث و1918 . 2

ب�صكل غري مبا�صر من الذكور و1798 من االناث.
تنفي��ذ 4 حم��الت ر���س وتقلي��م عل��ى 1144 دومن ا وذل��ك خلدم��ة 100 م��زارع م��ن الذك��ور ب�ص��كل مبا�ص��ر و35 م��ن . 3

االن��اث و324 ب�ص��كل غ��ري مبا�ص��ر م��ن الذك��ور و324 م��ن االن��اث، حي��ث مت توف��ري 8 فر���س عم��ل ل���160 ي��وم عم��ل.
تنفي��ذ حمل��ة قط��ف عل��ى 100 دومن م��ن اأ�ص��جار الزيت��ون لع��دد 12 م��زارع وذل��ك به��دف تطبي��ق املمار�ص��ة ال�ص��ليمة يف . 4

عمليه القطف �صواء يف املوعد االأن�صب للقطف وم�صاعدة املزارع يف التقليل من تكاليف القطف.
مت عم��ل برنام��ج ار�ص��ادي للمزارع��ني ي�ص��عى لتق��دمي االر�ص��اد الزراع��ي للمزارع��ني ا�ص��تفاد من��ه ب�ص��كل مبا�ص��ر1700 . 5

م��ن الذك��ور و2234 من االناث.
مت توزيع 5 حقائب معدات بيطرية ا�صتفاد منه 15 من االناث.. 6
مت عمل 355 زيارة ار�ص��ادية لتطوير املهارات التقنية للمزارعني يف الزراعة وتربية املا�ص��ية والدواجن واملمار�ص��ات . 7

البيئي��ة ال�ص��ليمة، ا�ص��تفاد منه��ا ب�ص��كل مبا�ص��ر 70 م��ن الذك��ور و25 م��ن االناث.
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ت�صميم وطباعة )500ن�صخة( من برو�صور ار�صادي فني بعنوان »االر�صادات الفنية لرتبية الدجاج البيا�صوبرو�صور . 8
قانوين بعنوان«حقوق املراأة الريفية والربنامج التدريبي للمهند�صني الزراعيني حديثي التخرج. ا�صدار وتوزيع 

رزنامة زراعية ملح�صول الزيتون عدد 300 ن�صخة تت�صمن املمار�صات الزراعية.
تطوير 40 مزرعة دجاج با�صتخدام الطاقة ال�صم�صية ا�صتفاد منها 38 من الذكور و2 من االناث. 9

تنفي��ذ 173 جل�ص��ة توعوي��ة ح��ول ا�ص��تخدامات املي��اه العادم��ة للزراع��ة يف منطقت��ي ال�ص��وكة واملوا�ص��ي بح�ص��ور 1615 . 10
�صخ�س منهم 732 �صيدة.

مت عق��د 77 دورة فني��ة لتدري��ب مزارع��ني ومزارع��ات ع��ن )ادارة م��زارع االغن��ام والبي��وت البال�ص��تيكية والزراع��ة . 11
الع�صوية واملكافحة املتكاملة والت�صنيع الغذائي واالنتاج احليواين، الكمبو�ص��ت الخ(، ا�ص��تفاد منهم ب�ص��كل مبا�ص��ر 

1025 م��ن الذك��ور و297 م��ن االن��اث و1552 ب�ص��كل غ��ري مبا�ص��ر م��ن الذك��ور و1552 م��ن االن��اث. 

مت عق��د دورت��ني للتدري��ب الفن��ي املتخ�ص���س ع��ن العن��ب والزيت��ون ا�ص��تفاد من��ه ب�ص��كل مبا�ص��ر 80 م��ن الذك��ور و15 . 12
م��ن االناث.

تدري��ب وتاأهي��ل 49 مهند���س زراع��ي حدي��ث التخ��رج منه��م 16 ان��اث م��ن خالل بناء قدراته��م الفنية واالإدارية وذلك . 13
بتنفيذ تدريب عملي ونظري.

مت عم��ل 32 زي��ارة تبادلي��ة ته��دف اىل رف��د املزارع��ني بنم��اذج ناجح��ة لك�ص��ب اخل��ربة، ا�ص��تفاد منه��ا 253 م��ن الذك��ور . 14
و339 م��ن االناث.

مت عمل 20 زيارة ار�صادية عن الزيتون والعنب ا�صتفاد منها 300 من الذكور و90 من االناث ب�صكل مبا�صر.. 15
مت عمل زيارة تبادلية للخارج . 16
مت عم��ل 20 م�ص��اهدة )اف��وكادو والعن��ب، الزيت��ون( ا�ص��تفاد منه��ا ب�ص��كل مبا�ص��ر 53 م��ن الذك��ور و3 م��ن االن��اث و118 . 17

ب�ص��كل غري مبا�ص��ر من الذكور و118 من االناث.

1.3 تطوير االقت�ساد املنزيل ل�سغار املنتجني وادماجهم بال�سوق املحلي 

مت العمل على حتقيق هذا الهدف من خلل: 

متدي��د 15 �ص��بكة ري للحدائ��ق ا�ص��تفاد منه��ا ب�ص��كل مبا�ص��ر 15 م��ن االن��اث و35 ب�ص��كل غ��ري مبا�ص��ر م��ن الذك��ور و30 . 1
م��ن االن��اث، حي��ث مت توف��ري 3 فر���س عم��ل بواق��ع 15 ي��وم وزراعته��م بالبذور واال�ص��تال ومت حفر 15 بئر جمع.

مت ان�صاء 30 حديقة منزلية على م�صاحة 9 دومن ا�صتفاد منها ب�صكل مبا�صر 30 من االناث و72 ب�صكل غري مبا�صر . 2
من الذكور و72 من االناث.

مت توري��د 11 حاوي��ة لف�ص��ل النفاي��ات ا�ص��تفاد منه��م ب�ص��كل مبا�ص��ر 11 م��ن االن��اث و26 ب�ص��كل غ��ري مبا�ص��ر م��ت . 3
الذك��ور و27 م��ن االن��اث.

مت عقد 3 دورات ت�صنيع غذائي ا�صتفاد منهم ب�صكل مبا�صر 45 من االناث.. 4
مت عقد 6 دورات زراعية عن احلدائق املنزلية ا�صتفاد منها ب�صكل مبا�صر 102 من الذكور و5 من االناث. 5
مت عق��د 13 ور�ص��ة عم��ل ع��ن الكمبو�ص��ت وف�ص��ل النفاي��ات واع��ادة تدويره��ا ا�ص��تفاد منه��ا ب�ص��كل مبا�ص��ر 110 م��ن . 6

الذك��ور و58 م��ن االن��اث.
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1.4 تقوية ومتكني جلان املزارعني.

ويف هذا االإطار، قامت االإغاثة الزراعية بتحقيق املخرجات والنتائج التالية:

ت�صكيل 3 جلان للحماية وبناء قدراتها بوجود 34 من الذكور و36من االناث.. 1
مت عق��د 72 ور�ص��ة عم��ل ع��ن منهجي��ة اأوج��ه الق��درات وال�صعف بامل�ص��اركة، امل�صطلح��ات واملنهجيات املعتمدة، حتديد . 2

املخاطر من خالل �صرح اإطار تنامي وقوع اخلطر، ر�صم اخلرائط املجتمعية، ت�صنيف القدرات. الخ ا�صتفاد منهم 
441 من الذكور و367 من االناث  

مت عق��د 8 دورات تدريبي��ة ع��ن بن��اء الق��درات، ادارة املزرع��ة، ادارة مالي��ة واداري��ة، ت�ص��ويق، قي��ادة وات�ص��ال ...ال��خ . 3
ا�ص��تفاد منه��ا 24 م��ن الذك��ور و26 م��ن االن��اث.

مت توزيع 3 وحدات مواد لل�صالمة العامة.. 4
عق��د 4 مب��ادرات جمتمعي��ة )تاأهي��ل مرك��ز معاق��ني، وبن��اء ج��دران ا�ص��تنادي ملدر�ص��ة، تركي��ب دربزي��ن حمابة ملدر�ص��ة، . 5

وت�ص��جري حديق��ة( ا�ص��تفاد منه��ا ب�ص��كل مبا�ص��ر  1250 م��ن الذك��ور و50 م��ن االن��اث و2625 ب�ص��كل غ��ري مبا�ص��ر م��ن 
الذك��ور و2625 م��ن الن�ص��اء، حي��ث مت توف��ري 36 فر�ص��ة عم��ل خ��الل 180 ي��وم عم��ل.

مت و�صع خطة للجان احلماية.. 6

1.5 تو�سيل امل�سادر املائية 

ويف هذا االإطار، قامت االإغاثة الزراعية بتحقيق املخرجات والنتائج التالية:

بن��اء نظ��ام �ص��حن للمي��اه اجلوفي��ة ا�ص��تفاد منه��ا ب�ص��كل مبا�ص��ر 127 م��ن الذك��ور و8 م��ن االن��اث و762 ل�ص��كل غ��ري . 1
مبا�ص��ر م��ن الذك��ور و48 م��ن االن��اث.

مت متدي��د  22 ك��م م��ن اخلط��وط الناقل��ة لل��ري عل��ى م�ص��احة 4970 دومن ا�ص��تفاد منه��م ب�ص��كل مبا�ص��ر 682 م��ن . 2
الذك��ور و12 م��ن االن��اث و2341 ب�ص��كل غ��ري مبا�ص��ر م��ن الذك��ور و1912 م��ن االن��اث، حي��ث مت توف��ري 42 فر�ص��ة عم��ل 

م��ن خ��الل 637 ي��وم عمل.
مت ان�ص��اء 5 ب��رك معدني��ة واح��دة بحج��م 800 م��رت مكع��ب و4 بحج��م 1000 م��رت مكع��ب عل��ى م�ص��احة 508 دومن . 3

ا�ص��تفاد منها ب�ص��كل مبا�ص��ر 29 من الذكور و99 ب�ص��كل غري مبا�ص��ر من الذكور و110 من االناث، حيث مت توفري 8 
فر���س عم��ل خ��الل 48 ي��وم عم��ل.

ان�ص��اء 60 برك��ة لع��دد 69 م�ص��تفيد لتجمي��ع مي��اه امط��ار م��ن اأ�ص��طح الدفيئ��ات الزراعي��ة بحج��م اجم��ايل 100 م��رت . 4
مكع��ب لكل م�ص��تفيد،

تاهيل 4 برك ترابية بحجم 9000 مرت مكعب على م�ص��احة 40 دومن ا�ص��تفاد منها ب�ص��كل مبا�ص��ر 8 من الذكور و21 . 5
ب�صكل غري مبا�صر من الذكور و23 من االناث، حيث مت توفري 8 فر�س عمل من خالل 200 يوم عمل.

تاهي��ل حمطت��ني تنقي��ة جماعي��ة عل��ى م�ص��احة 200 دومن ا�ص��تفاد منه��م ب�ص��كل مبا�ص��ر 90 م��ن الذك��ور و10 م��ن . 6
االن��اث و225 ب�ص��كل غ��ري مبا�ص��ر م��ن الذك��ور و240 م��ن االن��اث، حي��ث مت توف��ري 12 فر�ص��ة عم��ل م��ن خالل 200 يوم 

عمل.



26

ان�ص��اء 20 نظ��ام م��ن انظم��ة ال��ري احلدي��ث للبي��وت البال�ص��تيكية با�ص��تخدام الطاق��ة ال�صم�ص��ية، ا�ص��تفاد منه��ا ب�ص��كل . 7
مبا�ص��ر 59 من الذكور و3 اناث.

مت عقد 181 ور�صة عمل عن )املياه( ا�صتفاد منها ب�صكل مبا�صر 1010 من الذكور و740 من االناث.. 8
مت عقد 21 دورة تدريبية عن )املياه( ا�صتفاد منها ب�صكل مبا�صر 238 من الذكور و50 من االناث.. 9

مت عمل درا�صة عن املياه.. 10
مت عم��ل زي��ارة واح��دة تبادلي��ة لتعزي��ز الوع��ي ح��ول م�ص��اريع ال��ري با�ص��تخدام املي��اه العادم��ة املعاجل��ة ا�ص��تفاد منه��ا . 11

ب�ص��كل مبا�ص��ر 5 من الذكور وانثى.

1.6 دعم التعاون والت�سبيك بني خمتلف الفاعلني 

ويف هذا االإطار، قامت االإغاثة الزراعية بتحقيق املخرجات والنتائج التالية:

مت تاأهي��ل 13 وح��دة �صحي��ة مدر�ص��ية، ا�ص��تفاد منه��ا ب�ص��كل مبا�ص��ر 4788 م��ن الذك��ور و3895 م��ن االن��اث. حي��ث مت . 1
توف��ري 40 فر�ص��ة عم��ل م��ن خالل���380 ي��وم عمل.

مت عمل 4 حمالت توعية مدر�صية )بيئية(.. 2
مت عق��د 42 ور�ص��ة عم��ل ع��ن ادارة املخاط��ر، توثي��ق انته��اكات حق��وق االن�ص��ان. ال��خ، ا�ص��تفاد منه��ا ب�ص��كل مبا�ص��ر 150 . 3

م��ن الذك��ور و150 من االناث.
مت ان�صاء 6 حدائق مدر�صية ا�صتفاد منها ب�صكل مبا�صر 500 من الذكور و500 من االناث.. 4
ان�صاء وتاأهيل 3 منتزهات عامة، ا�صتفاد منها ب�صكل عام 5000 من الذكور و5000 من االناث.. 5
تاهيل حممية طبيعية يف بيتلو، ا�صتفاد منها ب�صكل عام 5000 من الذكور و5000 من االناث. . 6
عقد 6 ور�س عمل عن املحمية الطبيعية، ا�صتفاد منها ب�صكل عام 78 من الذكور و73 من االناث.. 7
تنفي��ذ 8 زي��ارات تبادلي��ة لع��دد 8 مدار���س م�ص��تفيدة لع��دد 200 طالب��ة �صم��ن 8 اندي��ة بيئي��ة به��دف تب��ادل اخل��ربات . 8

فيم��ا يخ���س املمار�ص��ات البيئي��ة ال�ص��ليمة وتطوي��ر العالق��ات ب��ني ع�ص��وات الن��ادي وزيادة الوعي فيم��ا يخ�س البيئة 
واملحافظ��ة عليها.

1.7 بناء النماذج االقت�سادية الناجحة

م��ن خ��لل عمله��ا �س��عت االإغاث��ة الزراعي��ة لبن��اء من��اذج اقت�سادي��ة ناجح��ة وق��د حتقق��ت املخرج��ات 
التالي��ة:

توزي��ع 69 منح��ة م�ص��اريع م��درة للدخ��ل )فردي��ة( ا�ص��تفاد منه��ا ب�ص��كل مبا�ص��ر 27 م��ن الذك��ور و43م��ن االن��اث و208 . 1
ب�ص��كل غري مبا�ص��ر من الذكور و207 من االناث.

تطوي��ر 22 م�ص��روع قائ��م )من��ح فردي��ة( ا�ص��تفاد منه��ا ب�ص��كل مبا�ص��ر 13 م��ن الذك��ور و9 م��ن االن��اث و 91 ب�ص��كل غ��ري . 2
مبا�ص��ر من الذكور و92 من االناث.

عم��ل 13 دورة تدريبي��ة )خط��ط االعم��ال، الت�ص��ويق، ادارة م�ص��اريع( ا�ص��تفاد منه��ا ب�ص��كل مبا�ص��ر 103 م��ن الذك��ور . 3
و141 م��ن االن��اث.
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عمل 18 درا�صة جدوى اقت�صادية مل�صاريع )16 من الذكور و2 من االإناث(.. 4
عمل 81 ا�صت�صارة للم�صاريع منها )40 من الذكور و41 من االناث(.. 5
توفري 240 فر�صة عمل منها 212 من الذكور و28 من االناث بواقع 15840 يوم عمل.. 6
اع��داد ورق��ة عم��ل تت�صم��ن مفه��وم التمك��ني الن�ص��وي للم��راأة الريفي��ة وجترب��ة عم��ل االإغاث��ة عل��ى م��دار 35 ع��ام م��ن . 7

العمل مع الن�ص��اء.

1.8 تطوير البنية التحتية ل�سل�سلة االنتاج

ويف هذا االإطار، قامت االإغاثة الزراعية بتحقيق املخرجات والنتائج التالية:

مت عمل تدخل ا�صرتاتيجي لتح�صني نظام ال�صوق ملح�صول االفوكادو.. 1
مت عمل تدخل ا�صرتاتيجي لتح�صني نظام ال�صوق ملح�صول العنب الالبذري.. 2
مت عقد 8 ور�صات عمل )الطاولة امل�صتديرة بني اجلمعيات واملوزعني( ا�صتفاد منها 60 �صيدة.. 3

2-بيئة قانونية وسياسات حكومية داعمة وممكنة لتطوير القطاع الزراعي والريف

2.1 تطوير منظومة اال�ستجابة يف الظروف الطارئة:

ويف هذا االإطار، قامت االإغاثة الزراعية بتحقيق املخرجات والنتائج التالية:. 1
توزي��ع 840 وح��دة م��ن امل�ص��اعدات ل���672 م��ن الذك��ور و168 م��ن االن��اث ب�ص��كل مبا�ص��ر، و2100 م��ن الذكور ل�ص��كل غري . 2

مبا�صر و2100 من االناث 
توزي��ع 5200 وح��دة م��ن امل�ص��اعدات الغذائي��ة ل���4160 م��ن الذك��ور ب�ص��كل مبا�ص��ر و1040 م��ن االن��اث و13000 م��ن . 3

الذك��ور ب�ص��كل غ��ري مبا�ص��ر و13000 م��ن االن��اث.
توزيع 5016 وحدة من القرطا�صية ا�صتفاد منها 2508 من الذكور ب�صكل مبا�صر و2508 من االناث.. 4

ــة  ــة و التنمي ــي الزراع ــة ف ــة العامل ــات القاعدي ــة والمؤسس ــات الزراعي 3 -دور التعاوني
ــزز ــة تع الريفي

 
3.1 ال�سراء والت�سويق الزراعي

 ويف هذا االإطار، قامت االإغاثة الزراعية بتحقيق املخرجات والنتائج التالية:

مت عمل حملة داخلية لت�صويق املنتجات املحلية ا�صتفاد منها ب�صكل مبا�صر 57 من الذكور و19 من االناث.. 1
مت عمل حملة خارجية لت�صويق املنتجات املحلية ا�صتفاد منها ب�صكل مبا�صر 3 من الذكور و4 من االناث.. 2
مت عقد 6 معار�س ت�صويقية حملية ا�صتفاد منها ب�صكل مبا�صر 650 من الذكور و710 من االناث.. 3
مت احل�صول على �صهادة اجلودة ل�8 م�صتفيدين.. 4
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مت عمل 3 دار�صات لل�صوق.. 5
مت عقد ور�صتني عمل ا�صتفاد منه ب�صكل مبا�صر 20 من الذكور و20 من االناث.. 6
القيام بحملة لت�صبيك املزارعني مع ال�صوق ا�صتفاد منها ب�صكل مبا�صر 2700 من الذكور و2700 من االناث.. 7
 

3.2 بناء القدرات 

ويف هذا االإطار، قامت االإغاثة الزراعية بتحقيق املخرجات والنتائج التالية:

تطوير حا�صنتني مل�صرعة االعمال، ا�صتفاد منها ب�صكل مبا�صر 30 من الذكور و30 من االناث.. 1
مت عقد 5 دورات تدريبية ا�صتفاد منها ب�صكل مبا�صر 44 من الذكور و40 من االناث.. 2
مت عمل 27 زيارة ا�صت�صارية ا�صتفاد منها ب�صكل مبا�صر 4 من الذكور و2 من االناث.. 3
مت عقد لقائني للت�صبيك والرتويج املحلي واخلارجي.. 4
مت دعم 22 م�صروع جديد ا�صتفاد منه ب�صكل مبا�صر 2 من الذكور و20 من االناث.. 5
تطوير م�صروعني قائمني.. 6
مت عمل فيلمني ترويجني.. 7
مت عمل حماة ت�صويقية ا�صتفاد منها 100 من الذكور و100 من الن�صاء ب�صكل مبا�صر. 8
مت عقد 4 موؤمترات.. 9

3.3 ت�سكيل التعاونيات 

ويف هذا االإطار، قامت االإغاثة الزراعية بتحقيق املخرجات والنتائج التالية: 

توزي��ع 9 من��ح لتعاوني��ات ا�ص��تفاد منه��ا ب�ص��كل مبا�ص��ر 7 م��ن الذك��ور و179 م��ن االن��اث و322 ب�ص��كل غ��ري مبا�ص��ر م��ن . 1
الذك��ور و326 م��ن االناث.

توزيع مدخالت انتاج )ادوات( ل�70 من الرجال و30 من االناث.. 2
دعم لوج�صتي ل�3 جمعيات من خالل توفري موظف اداري وتركتور وعقد �صل�صله نداوات عن الزيتون.. 3
عمل 8 �صبوتات و10 افالم.. 4
مت عمل درا�صة وا�صت�صارة فنية ملحمية الها�صمي.. 5
مت عمل درا�صتني م�صحيتني للمحمية الطبيعية يف بيتلو.. 6
بناء قدرات 6 جمعيات من خالل �صل�صلة من التدريبات )الت�صويق، ادارة املزرعة(.. 7
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4- كفاءة، فعالية، واستدامة االغاثة ومساءلتها تعززت.

4.1 تدريب الكادر:

ويف هذا االإطار، قامت االإغاثة الزراعية بتحقيق املخرجات والنتائج التالية:

تنفي��ذ ور�ص��تني تدريبيت��ني ح��ول ط��رق اع��داد وكتاب��ة ق�ص���س النج��اح ودرا�ص��ات احلال��ة ومراجع��ة ومناق�ص��ة دليل ال� . 1
MEAL ليتم اعتماده يف املوؤ�ص�صة

 تنفي��ذ 3دورات تدريبي��ة ع��ن امل�ص��اءلة املجتمعي��ة ومعاي��ري امل�ص��اءلة االن�ص��انية وخط��ط الط��وارئ ومه��ارات االلق��اء 2. 
واع��داد املدربني.

 تنفيذ دورتني بناء قدرات للكادر.3. 

4.2 تطوير الدعم اللوج�ستي ونظم املعلومات واالت�سال

ويف هذا االإطار، قامت االإغاثة الزراعية بتحقيق املخرجات والنتائج التالية:

ترميم 3 مركز تدريبية.. 1
2 .)portal( تطوير نظام اداري ل�صوؤون املوظفني

4.3 تطوير االعلم التنموي:

ويف هذا االإطار، قامت االإغاثة الزراعية بتحقيق املخرجات والنتائج التالية:

تنظي��م احتف��ال مرك��زي مبنا�ص��بة م��رور 35 عام��ا عل��ى التاأ�صي���س اىل جان��ب معر�س للمنتج��ات الزراعية والوطنية، . 1
ت�صم��ن احلف��ل جان��ب خطاب��ي واخ��ر فن��ي، وق��دم بطريق��ة غ��ري تقليدي��ة تعتم��د يف عملي��ة التق��دمي عل��ى فك��رة 
احلكواتي )مزارع وزوجته( ومت توثيق احلفل بالفيديو و�صور الفوتوجراف، اىل جانب تقدمي تقرير فني ومايل 

ح��ول احلفل.
ت�صميم وان�صاء �صفحة في�صبوك تتعلق بتطوير قطاع الزيتون من خالل رفع الوعي والرتويج للمنتج املحلي.. 2
تقدمي وار�صال تعزية الأ�صرة الفقيد جاك �صال موؤ�ص�س حركة الت�صامن االأوروبية مع ال�صعب الفل�صطيني.. 3
ن�صر )hj( خرب اعالمي حول اأن�صطة االإغاثة الزراعية يف و�صائل االعالم االلكرتونية واملكتوبة.. 4
امل�ص��اركة يف االنتخاب��ات وتب��وء مقاع��د يف جمل���س االإدارة يف ال�صف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة، واحل�ص��ول عل��ى رئا�ص��ة . 5

ال�صبكة.
امل�ص��اركة يف 9 مقاب��الت تلفزيوني��ة ح��ول ق�صاي��ا خا�ص��ة بالقط��اع الزراع��ي وتدخ��الت االإغاث��ة الزراعي��ة يف القط��اع . 6

الزراعي وحلقات خا�صة باإر�صادات للمزارعني يف موجات احلر �صيفاً وموجات الربد �صتاًء، وحلقات حول حم�صول 
العنب واجلوافة.



 المواقع المستهدفة
 والفئات المستفيدة

الفصل الرابع



 المواقع المستهدفة
 والفئات المستفيدة

الفصل الرابع
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لق��د ادت جه��ود االغاث��ة الزراعي��ة خ��الل ع��ام 2018 اىل تغطي��ة حمافظ��ات قط��اع غ��زة وال�صف��ة الغربي��ة حي��ث ا�ص��تهدفت 
)162( موقعا ا�صتفاد منها )57017( مواطنا ب�صكل مبا�صر، حيث �صكلت الن�صاء ما ن�صبته 44% و )34245( مواطنا ب�صكل 

غري مبا�صر �صكلت الن�صاء ما ن�صبته 51% كما وفرت )29414( يوم عمل ل�صالح )1198( عامل. 

مواقع عمل اإلغاثة الزراعية في عام 2018:
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شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

�صركة ريف خلدمات التمويل ال�صغري هي �صركة فل�صطينية م�صاهمة خا�صة غري ربحية تاأ�ص�صت مببادرة من االغاثة 
الزراعي��ة يف الع��ام 2007 و�ص��جلت بتاري��خ 2/7/2007 ل��دى وزارة االقت�ص��اد الوطن��ي حت��ت رق��م )563143734(، وبداأ العمل 
الفعل��ي مبن��ح القرو���س الزراعي��ة يف بداي��ات الع��ام 2008. ويبل��غ اجم��ايل قيم��ة اأ�ص��هم ال�ص��ركة حالي��ا 1,700,000 �ص��هم. 
وتت��وزع ه��ذه اال�ص��هم عل��ى املوؤ�ص�ص��ات والتعاوني��ات واالف��راد امل�ص��اهمني، وتعت��رب االغاث��ة الزراعي��ة من اأبرز امل�ص��اهمني يف 

ال�ص��ركة، حيث ت�ص��اهم بن�ص��بة 92% من اجمايل اال�ص��هم. 
ويرتك��ز عم��ل ال�ص��ركة يف الري��ف الفل�ص��طيني، حي��ث تق��وم بتق��دمي اخلدم��ات املالي��ة املتنوع��ة واملتخ�ص�ص��ة وامل�ص��تدامة 
للم�ص��اريع ال�صغ��رية وللفئ��ات الفق��رية وحم��دودة الدخ��ل م��ن املزارع��ني واملزارعات من ال�ص��باب، وتعتمد ال�ص��ركة برامج 

االإقرا���س العين��ي والنق��دي يف عمله��ا التمويلي.

وتتمث��ل روؤي��ة ال�ص��ركة ور�ص��التها يف قي��ام بن��ك تنموي/تع��اوين ريف��ي يف فل�ص��طني، وتق��دمي خدم��ات مالي��ة تنموي��ة 
متنوع��ة، عادل��ة وم�ص��تدامة، وعالي��ة اجل��ودة ويف متن��اول جمي��ع الفق��راء وحم��دودي الدخ��ل م��ن الريفي��ني بال�ص��راكة 
م��ع اجلمعي��ات التعاوني��ة واالأف��راد يف املناط��ق الريفي��ة الفل�ص��طينية وباالعتم��اد عل��ى فريق عمل كف��وء. اما الهدف العام 
لل�صركة فيتمثل يف حتقيق التنمية امل�صتدامة والعادلة يف الريف الفل�صطيني ودعم وتقوية مرتكزات اقت�صاد ال�صمود، 

واحلف��اظ يف ه��ذا االإط��ار عل��ى العم��ل الزراع��ي وتطوي��ره وتعظي��م دوره يف االم��ن الغذائ��ي وال�ص��يادة الغذائي��ة.

لقد وا�صلت �صركة ريف يف 2018 عملها وبثبات يف تعزيز م�صريتها ودورها وت�صليب بنائها الداخلي وتطوير موؤ�صراتها 
التمويلية/التنموية، وتركيز ا�ص��تهدافها التمويلي/االقرا�صي لتطوير واقامة امل�ص��اريع االنتاجية والت�ص��غيلية واملدرة 
للدخ��ل وخ�صو�ص��ا امل�ص��اريع الزراعي��ة وذل��ك انطالق��ا م��ن اح�صا�ص��ها الع��ايل والعمي��ق مب�ص��وؤولياتها الوطني��ة والتنموية 
وان�صجاما مع ر�صالتها وتوجهاتها و�صيا�صاتها القائمة على امل�صاهمة الفاعلة يف تعزيز وتقوية عوامل البقاء وال�صمود 

ل�ص��عبنا الفل�ص��طيني.  وم��ن اأب��رز موؤ�ص��رات اداء وعم��ل ال�ص��ركة يف ه��ذا االإط��ار: -

قام��ت ال�ص��ركة من��ذ بداي��ة عمله��ا يف 1/1/2008 وحت��ى نهاي��ة 2018 مبن��ح قراب��ة 59 ملي��ون دوالر، ا�ص��تفاد منه��ا . 1
اأكر من 10,300 مقرت�س من الريفيني، 80% منها مت منحه الإقامة وتطوير م�صاريع تنموية )زراعية وانتاجية 
ومدرة للدخل وت�صغيلية(، وقد احتلت امل�صاريع الزراعية لوحدها 55% من اجمايل قيمة القرو�س املمنوحة، كما 

وو�صل��ت حمفظ��ة ال�ص��ركة يف نهاي��ة 2018 اىل قراب��ة 16 ملي��ون دوالر.
توا�ص��ل االرتف��اع يف ن�ص��بة ع��دد القرو���س الن�ص��وية الن�ص��طة م��ن %19 م��ن اجم��ايل ع��دد القرو���س الن�ص��طة يف نهاي��ة . 2

2016 اىل 22% يف نهاية 2017 و�صوال اىل 26% يف نهاية 2018.

منح��ت �ص��ركة ري��ف من��ذ بداي��ة عم��ل برنام��ج القرو���س الطالبي��ة يف 2012 قراب��ة 1100 قر���س طالب��ي لط��الب . 3
اجلامع��ات املحلي��ة )ب�ص��روط ومعاي��ري مي�ص��رة(، حي��ث ا�ص��تفاد م��ن ه��ذه القرو���س ح��وايل 650 طال��ب جامع��ي.

ت��درب يف ف��روع ومكات��ب ال�ص��ركة يف ال�صف��ة والقط��اع خ��الل 2018 اأك��ر م��ن 15 م��ن ال�ص��باب اخلريج��ني وطلب��ة . 4
اجلامع��ات الفل�ص��طينية. كم��ا مت تق��دمي ا�صت�ص��ارات وم�ص��اعدة اكادميية/بحثي��ة لع��دد م��ن ط��الب الدرا�ص��ات العلي��ا.

شركات وتحالفات وتعاونيات

الفصل الخامس
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ا�ص��درت ال�ص��ركة خ��الل 2018 اأرب��ع درا�ص��ات حمدث��ة ح��ول اأث��ر متوي��الت ال�ص��ركة عل��ى التنمي��ة الريفية/الزراعي��ة . 5
امل�صتدامة، واأثر هذه التمويالت على تعزيز دور ومكانة املراأة الريفية على ال�صعيد االنتاجي واالجتماعي باالإ�صافة 
اىل حتديث درا�ص��ة االثر التنموي العام لتمويالت ال�ص��ركة على االبعاد املختلفة حلياة الريفيني وحتديث درا�ص��ة 
احتياجاته��م التمويلي��ة، كم��ا مت ا�ص��دار تقريري��ن لنتائ��ج ا�ص��تطالع ال��راأي ح��ول واق��ع الر�صا الوظيف��ي واالولويات 

التمويلي��ة للريفي��ني، باالإ�صاف��ة اىل ا�ص��دار تقاري��ر ح��ول واق��ع االداء االجتماع��ي وواق��ع ال�ص��مول امل��ايل. 

· ُنبذة عن الريف:	

�ص��ركة م�ص��اهمة خ�صو�صي��ة  العادل��ة( ه��ي  الزراع��ي )الري��ف للتج��ارة  الري��ف لالإ�ص��تثمار والت�ص��ويق  �ص��ركة 
حمدودة، مملوكة من جمعية التنمية الزراعية )االإغاثة الزراعية الفل�صطينية( وجمعية املهند�صني الزراعيني 
الع��رب، تاأ�ص�ص��ت يف ع��ام 1993م يف حماول��ة لتوف��ري خدم��ات الرتوي��ج والت�ص��ويق والتعبئ��ة والتغلي��ف للمنتج��ات 
الزراعي��ة الفل�ص��طينية وتطوي��ر جودته��ا، حي��ث ت�ص��در ال�ص��ركة منتجاته��ا اإىل العدي��د م��ن ال�ص��ركاء يف اأوروب��ا 
واأمري��كا وكن��دا والياب��ان ونيوزيلن��دا واالإم��ارات العربي��ة املتح��دة، ه��ذا باالإ�صاف��ة اإىل ال�ص��وق املحل��ي الفل�ص��طينية.

تطب��ق الري��ف للتج��ارة العادل��ة مب��داأ التج��ارة العادل��ة بالتع��اون م��ع االإغاث��ة الزراعي��ة الفل�ص��طينية ومنظم��ة 
التجارة العادلة الدولية )WFTO(، ووفقاً لذلك، فاإن مبداأ التجارة العادلة يهدف اإىل تنظيم جهود التعاونيات 
الزراعي��ة واملزارع��ني واملزارع��ات لتح�ص��ني و�صعه��م االجتماع��ي واالقت�ص��ادي م��ن خ��الل تطوي��ر قدراته��م عل��ى 
االإنت��اج وحت�ص��ني نوعي��ة منتجاته��م، واله��دف الع��ام ه��و احل�صول على اأ�ص��عار عادلة ملنتج��ات املزارعني واملزارعات 

ت�صم��ن له��م حي��اة كرمي��ة وعادلة. 
حيث اأن غالبية هذه التعاونيات لديها اأع�صاء من الرجال والن�صاء ويعمل عادة الرجال الذين ت�صكل ن�صبتهم

80-85% باالأعمال الزراعية بينما تعمل الن�صاء يف الت�صنيع الغذائي.

· �سهادات الريف للتجارة العادلة:	

�صهادة ISO 22000  لزيت الزيتون.	 
 �صهادة WFTO )املنظمة العاملية للتجارة العادلة(.	 
�صهادة PSI )املوا�صفات واملقايي�س الفل�صطينية(.	 
�صهادة االإنتاج الع�صوي لالحتاد االأوروبي.	 
�صهادة NOP)االإنتاج الع�صوي الأمريكا ال�صمالية(.	 
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· العودة لل�سوق الربيطاين: 	

Chris- موؤ�ص�ص��ة  م��ع  بالتع��اون  وذل��ك  الربيط��اين  ال�ص��وق  اإىل  للع��ودة  بتنفي��ذ حمل��ة  الري��ف  ب��داأت   2015 ع��ام  من��ذ 
اإيج��اد  اأج��ل  م��ن  لن��دن  منتج��ات غذائي��ة يف  بامل�ص��اركة يف معر���س   2016 ع��ام  الري��ف يف  قام��ت  tian Aid UK حي��ث 

درا�ص��ة  تنفي��ذ  مت  وق��د  اأوروب��ا،  يف  العادل��ة  التج��ارة  اأ�ص��واق  اأه��م  اأح��د  يعت��رب  ال��ذي  ال�ص��وق،  ذل��ك  يف  م�ص��توردين 
م��ن  �ص��حنة  بت�صدي��ر  الري��ف  جنح��ت   2018 ع��ام  ويف  ال�ص��وق،  يف  اال�ص��تهالك  اأمن��اط  عل��ى  اأك��ر  للتع��رف  �ص��وق 
ا�ص��م  حتم��ل  تطويره��ا  مت  جدي��دة  جتاري��ة  عالم��ة  حت��ت  بريطاني��ا  اإىل  والل��وز  والتم��ور  واملفت��ول  الزيت��ون  زي��ت 
اأج��ل تروي��ج املنت��ج.  2018 م��ن  اأعم��ال يف ع��ام   Piece of Palestine، وكذل��ك �ص��اركت الري��ف مبعر���س اخ��ر ولق��اءات 

مبيع��ات ال�ص��ركة لع��ام 2018 ح�ص��ب ال�صن��ف حي��ث ياأت��ي الزي��ت يف املقدم��ة بن�ص��بة 59% م��ن مبيع��ات ال�ص��ركة ث��م التم��ر 
بن�ص��بة %19

· امل�ساركة باملعار�س املحلية:	
 

املدينة التاريخ اال�صم الرقم
رام اهلل والبرية 13-3-2018 معر�س املنتجات الريفية الفل�صطينية )ريفي فل�صطيني( 1

قلقيلية 30-9-2018 معر�س اليوم الت�صويقي االول للعنب وم�صتقاته واجلوافة واالفوجادو والتمور 2

جنني 21-11-2018 معر�س غذاوؤنا 3

بيت حلم  3-12-2018 املوؤمتر التعاوين االأول  4

· الزراعة الع�سوية: 	

الريف للتجارة العادلة وال�ص��ركة الفل�ص��طينية للزراعة الع�صوية »كواب« وبالتعاون مع االإغاثة الزراعية الفل�ص��طينية 
واملزارع الن�صيط والريادي ال�صيد اأجمد بركات من قرية اجلفتلك ينجحون يف الو�صول للمرحلة النهائية لرتخي�س 
اول مزرع��ة مت��ور جم��ول ع�صوي��ة يف فل�ص��طني، باالإ�صاف��ة اإىل ذل��ك، قام��ت الري��ف بدع��م مزارعي القمح يف جنني الإنتاج 
القمح الع�صوي وذلك ال�صتخدامه يف اإنتاج املفتول من خالل اجلمعية الن�صوية يف اأريحا. ويتوقع اأن يح�صل املزارعون 
على �صهادة االإنتاج الع�صوي عام 2019 اأو2020 وذلك ح�صب قرار ال�صركة الفل�صطينية للزراعة الع�صوية، و�صوف تكون 
ه��ذه اخلط��ة مهم��ة يف فت��ح اف��اق ت�ص��ويقية للمفت��ول وزي��ادة مبيعات��ه حي��ث اأن العدي��د م��ن موؤ�ص�ص��ات التج��ارة العادل��ة 

االأوروبية ترغب بت�صويق املفتول الع�صوي. 
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البرنامج الريادي األول ووجهة المهندسين الزراعيين األولى

»برنامج تدريب المهندسين الزراعيين حديثي التخرج«
م��ن  التخ��رج  الزراعي��ني حديث��ي  املهند�ص��ني  برنام��ج تدري��ب  الزراعي��ة«  »االإغاث��ة  الزراعي��ة  التنمي��ة  تبن��ت جمعي��ة 
اجلامعات املحلية واالأجنبية منذ مطلع الت�صعينات، وذلك بهدف تنمية معارفهم ومهاراتهم املختلفة وتعزيز القدرات 
لديهم على اكت�صاب اخلربات املختلفة، من خالل الربامج والتمارين العديدة واملتنوعة واملكثفة التي يحتويها برنامج 
التدريب والذي �صمم خ�صي�صاً من قبل جمموعة من اخلرباء واملهنيني املتخ�ص�صني، ليتالءم وحاجات التدريب من 
جه��ة ويراع��ي حاج��ات املهند�ص��ني الزراعي��ني م��ن عملي��ة التدري��ب م��ن جه��ة اأخرى وبالت��ايل تلبي��ة حاج��ات ومتطلب��ات 

�ص��وق العم��ل املحل��ي م��ن الكوادر وامل�ص��ادر الب�ص��رية املدرب��ة واملوؤهلة.

تنف��ذ جمعي��ة التنمي��ة الزراعي��ة »االغاث��ة الزراعي��ة« الربنام��ج التدريبي من خالل مراكزها التدريبية املوؤهلة واملجهزة 
لتوف��ري بيئ��ة تدريبي��ة متكامل��ة ومنا�ص��بة جلمي��ع املناح��ي التدريبي��ة العملي��ة والنظري��ة، باالإ�صاف��ة اىل توف��ري البيئ��ة 
احلياتي��ة واالجتماعي��ة اليومي��ة املنا�ص��بة م��ن خ��الل توف��ري ال�ص��كنات ومرافقه��ا املوؤهل��ة واملجه��زة، حي��ث يوج��د ثالث��ة 
مراك��ز لتدري��ب املهند�ص��ني الزراعي��ني يف ال�صف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة وه��ي: مرك��ز ال�ص��هيدة رجاء ابو عما�ص��ة يف اريحا، 

مرك��ز ال�ص��هيد نعي��م خ�ص��ر يف الزباب��دة ومرك��ز التدري��ب يف قط��اع غ��زة.

اإ�صاءات على برنامج تدريب املهند�صني الزراعيني حديثي التخرج:  
ب��داأت فك��رة الربنام��ج وانطالق��ه ع��ام 1992 كاأول برنام��ج تدريب��ي متخ�ص���س للمهند�ص��ني الزراعيني على م�ص��توى 	 

الوط��ن يف ال�صف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة، حي��ث يعت��رب الربنام��ج االأول والوحي��د املتخ�ص���س يف تدري��ب املهند�ص��ني 
الزراعيني حديثي التخرج وتنمية قدراتهم ومهارتهم الفنية والعملية وال�صخ�صية وتاأهيلهم ل�صوق العمل والذي 

متيزت به االغاثة الزراعية على م�ص��توى الوطن.
تخ��رج م��ن الربنام��ج من��ذ انطالقت��ه حت��ى االن اأك��ر م��ن 1250 مهند���س ومهند�ص��ة م��ن تخ�ص�ص��ات خمتلف��ة م��ن 	 

العل��وم الزراعي��ة )اإنت��اج نبات��ي، اإنت��اج حي��واين، الط��ب البيطري، الت�صنيع الغذائي( يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة، 
بواقع 56 دورة تدريبية، تراوحت املدة الزمنية للدورة التدريبية الواحدة ما بني 5-9 �صهور من التدريبات الفنية 

املتخ�ص�صة العملية والنظرية، وبناء وتطوير القدرات واملهارات ال�ص��خ�صية واالدارية للمهند�ص��ني
متي��ز الربنام��ج باإ�صاف��ة نوعي��ة عل��ى خريجي��ه يف اولوي��ة التوظي��ف واحل�ص��ول عل��ى فر���س العم��ل ل��دى موؤ�ص�ص��ات 	 

و�ص��ركات وقطاع��ات العم��ل املختلف��ة حملي��ا ودولي��اً، اوم��ن خ��الل ان�ص��اء م�ص��اريع انتاجية خا�صة ق��ام بها اخلريجون 
 تقلد عدد كبري من خريجي الربنامج وظائف ومنا�صب ادارية وفنية عليا لدى الوزرات الفل�صطينية واملوؤ�ص�صات 	 

املحلية والدولية، و�صركات القطاع اخلا�س حمليا ودوليا 
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متي��ز الربنام��ج بتوف��ري فر�ص��ة للمتدرب��ني لالط��الع عل��ى جت��ارب ال��دول املج��اورة يف التقني��ات واالنظم��ة الزراعي��ة 	 
احلديث��ة واملراك��ز البحثي��ة م��ن خ��الل الزي��ارة التعلمي��ة اخلارجي��ة للمتدرب��ني الإح��دى ال��دول املج��اورة يف االردن 

و�صوريا 
متي��ز الربنام��ج ب��رتك اث��ار ايجابي��ة عل��ى العالق��ات ال�ص��خ�صية واالجتماعي��ة ب��ني اخلريج��ني، باالإ�صاف��ة اىل 	 

ال�ص��دى والنج��اح الكب��ري ل��دى اجله��ات املانح��ة املختلف��ة عل��ى م��دار �ص��نوات تنفي��ذه من��ذ اأك��ر م��ن 27 ع��ام.

خلل العام 2017 - 2018:
 تخ��رج م��ن الربنام��ج التدريب��ي يف دورتي��ه الثاني��ة والثالث��ون يف ال�صف��ة الغربي��ة والثالث��ة والع�ص��رون يف قطاع غزة 	 

35 مهند���س ومهند�ص��ة من املهند�ص��ني الزراعيني حديثي التخرج، منهم 12 مهند�ص��ة و23 مهند���س من تخ�ص�صات 

خمتلف��ة م��ن االإنت��اج النبات��ي واالإنت��اج احلي��واين والت�صني��ع الغذائ��ي والبيئ��ة والزراع��ة امل�ص��تدامة وه��م خريج��ي 
اجلامع��ات الفل�ص��طينية واملختلف��ة وم��ن جمي��ع حمافظ��ات الوط��ن، حي��ث امت��دت ف��رتة التدري��ب مل��دة 16 �ص��هراً يف 
ال�صف��ة وغ��زة و�ص��ملت التدريب��ات اجلوان��ب العملي��ة والنظري��ة وبن��اء الق��درات الفني��ة واالإداري��ة وال�ص��خ�صية الت��ي 
تاأهلهم لاللتحاق ب�صوق العمل والذهاب الأن�صاء م�صاريعهم الريادية املختلفة، من خالل توفري املدربني واخلرباء 

الفني��ني والتدريب��ات املكثف��ة عل��ى امل�ص��اريع التنموي��ة الت��ي تنفذه��ا االإغاث��ة الزراعية.
15 مهند���س ومهند�ص��ة م��ن املتدرب��ني التحق��وا بربنام��ج تدريب��ي خارج��ي يف االأردن لالط��الع عل��ى تقني��ات واأنظم��ة 	 

زراعية حديثة ومتقدمة
19 مهند���س ومهند�ص��ة م��ن اخلريج��ني التحق��وا ب�ص��وق العم��ل يف جم��االت خمتلف��ة ل��دى ال�ص��ركات الزراعي��ة 	 

اخلا�ص��ة واملوؤ�ص�ص��ات احلكومي��ة وغ��ري احلكومي��ة واملحلي��ة والدولي��ة ومنظم��ات املجتم��ع املحل��ي
6 م��ن اخلريج��ني التحق��وا بربام��ج تدريب��ي دولي��ة يف الهن��د بالتع��اون م��ع برنام��ج التع��اون الفن��ي واالقت�ص��ادي 	 

الهن��دي )ITEC( ويف ال�ص��ني بالتع��اون م��ع جمعي��ة ال�صداق��ة ال�صيني��ة الفل�ص��طينية

تخريج الدورة التدريبية  احلادية والثالثون من برنامج التدريب  يف  الف�صفة الغربية - 2017               
تخريج الدورة التدريبية  الثانية والع�صرون من برنامج التدريب  يف قطاع غزة – 2017              
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لجان الحماية المجتمعية

داأب��ت االغاث��ة الزراعي��ة من��ذ انطالقه��ا م��ن رح��م احلرك��ة التطوعي��ة يف اأواخ��ر ال�ص��بعينات اىل �صم��ان وتعظي��م امل�ص��اركة 
املجتمعي��ة، ولتحقي��ق ذل��ك عمل��ت عل��ى ت�ص��كيل اللج��ان املحلي��ة وتنظي��م الفئ��ات امل�ص��تهدفة يف اأط��ر مطلبي��ة تتواف��ق م��ع 
حاج��ات وحق��وق الفل�ص��طينيني الأك��ر املناط��ق تهمي�ص��ا. ونظ��را لتعاظ��م معان��اة املناط��ق الريفي��ة واج��راءات االحت��الل 
وم�ص��توطنيه م��ن ناحي��ة ولتفاق��م اث��ار التغي��ري املناخ��ي والك��وارث الطبيعي��ة واأث��اره ال�ص��لبية عل��ى �ص��بل حياته��م، ط��ورت 
االغاثة مفهوما ا�صرتاتيجيا وطرقا للعمل ل�صمان اأو�صع م�صاركة الإدارة الطوارئ من خالل جلان احلماية املجتمعية 

كطري��ق ل�صم��ان اأو�ص��ع م�ص��اركة والو�ص��ول اىل احلق��وق واأداة لل�صغ��ط واملنا�ص��رة عل��ى �صن��اع الق��رار.

كج��زء م��ن اله��دف املاأم��ول  وه��ذه الغاي��ة )بدم��ج احلماي��ة يف جاهزي��ة مواجه��ة اأخط��ار الك��وارث عل��ى م�ص��توى املجتم��ع 
املحل��ي وبامل�ص��اركة املجتمعي��ة ورف��ع قيم��ة العم��ل التطوع��ي( قام��ت االإغاث��ة الزراعي��ة بت�ص��كيل جمموع��ات حماي��ة يف 
املناط��ق الت��ي ت�ص��تهدفها يف م�ص��اريعها حي��ث ت�ص��اعد ه��ذه املجموع��ات يف تعزي��ز جاهزي��ة املجتم��ع وقدرته��ا عل��ى اإدارة 
املواقف واالأزمات وحاالت الطوارئ والتخفيف من اآثارها خا�صة يف حال حدوث كوارث حيث تعمل جلنة احلماية على 
توحيد جهود املتطوعني ممن يتمتعون بح�س امل�صوؤولية االجتماعية واملدنية واإعدادهم ليكونوا موؤهلني الإدارة حاالت 

الط��وارئ والتعام��ل معه��ا عل��ى امل�ص��توى املحل��ي باالإ�صاف��ة اإىل توف��ري الدع��م وامل�ص��اندة للموؤ�ص�ص��ات والهيئ��ات املعني��ة.

ا�صتكماال ومتاهيا للجهد الوطني والذي توج بت�صكيل جلنة عليا الإدارة الطوارئ على امل�صتوى الر�صمي عملت االغاثة 
على ت�ص��كيل اللجان يف املناطق االأكر ح�صا�ص��ية يف كل من ال�صفة الغربية وغزة حيث قامت االإغاثة الزراعية بت�ص��كيل 
40 جلن��ة حماي��ة يف ال�صف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة، ت�ص��م 400 ع�ص��و )200 ذك��ور، 200 اإناث(، قامت االإغاثة ببناء قدراتهم 

عل��ى منهجي��ة DRR وPVCA وعل��ى اإدارة وت�صمي��م حم��الت ال�صغ��ط واملنا�ص��رة، ودورات اأخ��رى تفي��د يف مواجه��ة املخاط��ر 
واال�ص��تعداد للط��وارئ )دورة يف الدف��اع امل��دين، االإ�ص��عاف االأويل، حق��وق االإن�ص��ان، توثي��ق االنته��اكات اال�ص��رائيلية( 
باالإ�صاف��ة اإىل تزويده��م مبع��دات واأدوات ملواجه��ة الك��وارث )اأدوات للدف��اع امل��دين واالإ�ص��عاف االأويل، كام��ريات ت�صوي��ر 

لتوثي��ق االنته��اكات باالإ�صاف��ة اإىل تنفي��ذ م�ص��روع م��ن اأولويات املجتم��ع كمبادرة جمتمعية(.

عل��ى م�ص��توى املوؤ�ص�ص��ة: قام��ت املوؤ�ص�ص��ة بتاأهي��ل طاق��م م��ن املخت�ص��ني م��ن كادره��ا، ال��ذي تلق��ى التدريب��ات واملع��ارف 
الكافي��ة ح��ول منهجي��ة احل��د م��ن خماط��ر الك��وارث، وذل��ك للقي��ام بدوره��م يف ت�ص��كيل اللج��ان وكذل��ك 

اإن�ص��اء دلي��ل لتطبي��ق اأداة  PVCA وتعمي��م الدلي��ل وتدري��ب طاق��م االإغاث��ة الزراعي��ة وجل��ان احلماي��ة عل��ى تطبي��ق االأداة، 
واإن�ص��اء دلي��ل لت�ص��كيل جل��ان احلماي��ة و�ص��رح اأهدافه��ا، اأدوراه��ا، اآلي��ة ت�ص��كيلها، مهامه��ا، القي��م الناظم��ة لعمله��ا واآلي��ات 

املراقب��ة واملتابع��ة والتقييم.
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المؤسسات االجتماعية

يف اط��ار برام��ج جمعي��ة التنمي��ة الزراعي��ة املتنوع��ة، وخا�ص��ة يف برام��ج دع��م ال�ص��باب وخل��ق فر���س عم��ل ، ا�ص��تطاعت 
االغاث��ة الزراعي��ة وبال�ص��راكة م��ع موؤ�ص�ص��ة اوك�ص��فام م��ن تبن��ي بل��ورة فك��رة املوؤ�ص�ص��ات االجتماعي��ة يف فل�ص��طني، لن�ص��رها 
عل��ى نط��اق وا�ص��ع، والرتوي��ج له��ا كونه��ا حم��ركا رئي�ص��يا خلل��ق فر���س عم��ل واحلد من ن�ص��ب البطالة، ا�ص��تنادا على االثر 
التي ترتكه هذه املوؤ�ص�صات على املجتمع حيث ان نظام االقت�صاد االجتماعي يف اأوروبا مت�صكل من 2 مليون موؤ�ص�صة اي 
ما ن�ص��بته %10 من جممل موؤ�ص�ص��ات االحتاد االأوروبي التي توظف اأكر من 14.5 مليون �ص��خ�س، اأي ما يعادل حوايل 

 6.5% م��ن �ص��كان االحت��اد االأوروب��ي.

ال يزال و�صع املوؤ�ص�ص��ات االجتماعية يف منطقة حو�س البحر املتو�ص��ط قيد التقدم، حيث يرتكز الت�صور ال�ص��ائع )على 
امل�ص��توى املوؤ�ص�ص��ي ب�ص��كل اأ�صا�ص��ي( للموؤ�ص�ص��ات االجتماعي��ة عل��ى املفه��وم الق��دمي لالقت�ص��اد االجتماع��ي وال��ذي ي�ص��ري 

ب�ص��كل اأ�صا�ص��ي التعاونيات.

عل��ى الرغ��م م��ن قل��ة الوع��ي ح��ول مفه��وم املوؤ�ص�ص��ة االجتماعي��ة، وغي��اب اأي اإط��ار قان��وين ناظ��م له��ا، اال اأن هن��اك 
اجتاًه��ا متزاي��ًدا م��ن املنظم��ات )الدولي��ة واملحلي��ة( لدع��م االبت��كار االجتماع��ي كو�ص��يلة للجم��ع ب��ني التاأث��ري االجتماع��ي 

واال�ص��تدامة املالي��ة.

ولتجنب الفهم اخلاطئ ملاهية املوؤ�ص�صة االجتماعية فمن ال�صروري حتديد جمموعة من املوؤ�صرات الأ�صحاب امل�صلحة 
ليتعرفوا عليها عند التعامل مع املفهوم والذي من �صاأنه اأن يخلق قاعدة ل�صيا�صة وطنية �صياق قانوين حمفز لها.

وت�ص��تند ه��ذه ال��دالالت عل��ى التعريف��ات النظري��ة املختلف��ة ا�صاف��ة اىل بع���س احلقائ��ق املوج��ودة عل��ى ار���س الواق��ع، 
ومنه��ا:

مفهوم جديد ملمار�ص��ة قدمية: كانت مبادرات الريادة االجتماعية موجودة دائًما يف املمار�ص��ات واالن�ص��طة اليومية . 1
حتى قبل ن�صر مفهوم ريادة االأعمال االجتماعية الأنها ن�صاأت من ثقافة الت�صامن، وخا�صة يف املناطق الريفية.

جمموع��ة متنوع��ة م��ن االأط��ر القانوني��ة: املوؤ�ص�ص��ات االجتماعي��ة ه��ي يف بع���س االأحي��ان مب��ادرات غ��ري ر�ص��مية، . 2
وعندما يتم ت�صجيلها، فاإنها ت�صع نف�صها حتت جمموعة متنوعة من االأ�صكال القانونية منها �صركات غري ربحية، 

جمعي��ات تعاوني��ة وجمعي��ات خريي��ة جل��ان زكاة ... وغريه��ا.
تعري��ف االبت��كار االجتماع��ي ح�ص��ب ال�ص��ياق: تختل��ف امل�ص��كالت االجتماعي��ة ب��ني البل��دان وب��ني امل��دن والق��رى . 3

احل�صري��ة والريفي��ة. ه��ذا ه��و ال�ص��بب وراء احلاج��ة اإىل تعريف��ات اأكر مالئمة ل�ص��ياق االبت��كار االجتماعي ومناذج 
االأعم��ال االجتماعي��ة للتعام��ل م��ع التحدي��ات والظ��روف االجتماعي��ة واالقت�صادي��ة والثقافي��ة املحلي��ة املحيط��ة.

التناق���س ال��دويل يف التعاري��ف والنه��ج: عل��ى الرغ��م م��ن اأن الوع��ي الع��ام مبفه��وم الري��ادة االجتماعي��ة ال ي��زال . 4
منخف�ص��اً للغاي��ة، ف��اإن �ص��رائح املجتم��ع الت��ي كان��ت االأك��ر تعر�ص��اً له��ا ه��ي يف االأ�صا���س �ص��باب من الطبقة الو�ص��طى، 
اإم��ا م��ن خ��الل تعري�صه��م ملناق�ص��ات او �ص��ياق دويل. اأو م��ن خ��الل مب��ادرات اجله��ات الفاعل��ة االأوروبي��ة والدولي��ة يف 

املنطق��ة املحيط��ة.

قصص نجاح
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قصة نجاح

بركة جتميع وتر�صيح االأمطار يف »اأم الن�صر«. حياة اأخرى

»كان��ت ليل��ة مل يتوق��ف فيه��ا املط��ر اأب��داً، كل طواق��م البلدي��ة ا�ص��تنفرت عل��ى م��دار 24 �ص��اعة، ال�ص��احنات، املوظف��ني 
واجلميع يف مركز القرية ننقذ الغرقى، ن�ص��هّل حركة ال�ص��ري، ننقل االأ�ص��ر املت�صررة اإىل املدر�ص��ة ونغلق مداخل البيوت 

الت��ي غزته��ا املي��اه ب�ص��واتر رملي��ة«. 
كل ه��ذا وال�ص��ماء ال ته��داأ مطلًق��ا ويف حلظ��ة قاتل��ة َطَفح��ْت املي��اه م��ن م�صخ��ة ال�ص��رف ال�صح��ي وب��داأت تتوج��ه نح��و 
طبل��ون الكهرب��اء ف��كادت اأن حت��رق القري��ة مب��ا فيه��ا ل��وال اأن تنزل��ت رحم��ة اهلل واأوقف��ت املط��ر«، ذل��ك اأق��ل م��ا و�صف��ه 
اأمين اأبو قليق املوظف يف ق�صم املياه وال�صرف ال�صحي ببلدية اأم الن�صر، عن اإحدى اأخطر الليايل ال�صتوية التي مرت 

عليهم.

اأ�سل امل�سكلة
عل��ى م��دار ثالث��ة ع�ص��ر عام��اً ومن��ذ تاأ�صي�ص��ها ع��ام 2005 ُتع��اين قري��ة اأم ن�ص��ر، �ص��مال قط��اع غ��زة، م��ن الغ��رق كل �ص��تاء 
�ص��كناً وبيوت��اً و�ص��وارعا، حي��ث تتجم��ع املي��اه يف ب��وؤرة القري��ة نتيج��ة وج��ود م�صخ��ة �صرف �صحي واح��دة وم�صفاتني فقط 
ال يتمكنوا من �صحب الكميات الهائلة من مياه االأمطار؛ ما ُيعطل حركة ال�صرّي الأياٍم عديدة، ويت�صبب باأزمة لل�صكان 

الذي��ن ي�ص��ل تعداده��م نحِو 6 اآالف ن�ص��مة.

ويف ظ��ل ا�ص��تعرا�صنا للم�ص��كلة التقين��ا املواط��ن مو�ص��ى امل��دين، فق��ال: »يف املنخف�ص��ات اجلوّي��ة كن��ا نهاج��ر للمدر�ص��ة بع��د 
اأن يغ��رق البي��ت وتدخ��ل امل��اء في�ص��ل ارتفاعه��ا اإىل م��ا ُيق��ارب م��رت، ويتعط��ل االأث��اث وال ن�ص��تطيع احلرك��ة داخ��ل البي��ت 

اأب��داً، ويف بع���س االأحي��ان ُتغل��ق لن��ا البلدي��ة املدخل بالرمل لتمنع ت�ص��رب ال�ص��يول قلياًل«.
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اأم��ا الطف��ل رام��ي اأب��و دحي��ل )12 ع��ام(، حت��دث ع��ن معان��اة بداأت معه منذ دخوله ال�صف االأول باملدر�ص��ة وحتى ال�صاد���س، 
قائ��اًل: »يف اأي��ام املط��ر نحا�ص��ر داخ��ل بيوتن��ا، نتغي��ب ع��ن املدر�ص��ة وال ن�ص��تطيع اخل��روج م��ن املنزل لق�ص��اء حوائجنا اأبًدا، 
واإذا كان��ت ف��رتة امتحان��ات ن�صط��ر اخل��روج ولك��ن نذه��ب م��ن �ص��وارع التفافي��ة وم��ع ذل��ك نع��وم يف املي��اه الت��ي اأم��ام بواب��ة 

املدر�ص��ة فندخل ومالب�صنا مبللة«.

مل يك��ن ذل��ك ح��ال رام��ي وح��ده، ب��ل تو�ص��ع ليك��ون ح��ال اأك��ر م��ن 600 طال��ب يف مدر�ص��ة حم��زة ب��ن عب��د املطل��ب اإ�صاف��ة 
��ا، تق��ول من��ى �ص��عد الدي��ن مدي��رة املدر�ص��ة: »ه��ذه م�ص��كلة كل ع��ام، ياأت��ي الط��الب مبلل��ني، املي��اه  لل��كادر التدري�ص��ي اأي�صً
و�صل��ت اإىل مالب�ص��هم الداخلي��ه، يق��ف الطف��ل اأمام��ي كقطع��ة ب��اردة يرج��ف، ونح��ن ال يوج��د لدين��ا مدف��اأة وال مالب���س 

بديل��ة فن�صط��ر االت�ص��ال يف ويل االأم��ر ف��وًرا لي�ص��تلم طفل��ه«.

ذل��ك كان ح��ال الط��الب الذي��ن يح�ص��رون للمدر�ص��ة يف و�ص��ٍع قار���س ال��ربودة و�ص��ديد املط��ر، اأما نح��و ثلثي الطالب فقد 
كان��وا يتغيب��ون، وف��ق �ص��عد الدي��ن، الت��ي اأك��دت عل��ى اأن احلا�صري��ن منه��م كان��وا ي�صط��روا للغي��اب ع��ّدة اأي��ام ويف بع���س 

االأحوال اأ�ص��بوع كامل بعد اأن يكونوا تعر�صوا لنزالت برد، وافرت�ص��وا االأ�ص��ّرة مر�صاً.
اأي�ص��اً احل��ال ذات��ه م��ع الطاق��م التدري�ص��ي ال��ذي يح�ص��ر اأغلب��ه م��ن خ��ارج القري��ة، فرتف���س املركب��ات الدخ��ول به��م اإىل 
مدخل املدر�ص��ة الذي ترُبك فيه املياه، فيدخلوا مرغمني مبللني دائماً، ونتيجة ذلك كانت ت�صطر املدر�ص��ة اإىل تاأجيل 

الدرو���س واالمتحان��ات، والعم��ل عل��ى ج��دول درا�ص��ي ط��وارىء ط��وال ف��رتات تقّلب��ات اجلو يف ظ��لِّ املنخف�صات اجلوّية.

�سّر التغري
اأم��ا ه��ذا الع��ام فق��د اختل��ف الو�ص��ع عل��ى القري��ة متام��اً، تتج��ول فيه��ا حت��ت مي��اه االأمط��ار، ف��ال تبل��ل املي��اه اأك��ر م��ن 
حذائ��ك، وذل��ك بع��د اأن قام��ت جمعّي��ة التنمي��ة الزراعي��ة )االإغاث��ة الزراعي��ة(، باإن�ص��اء برك��ة جتمي��ع وتر�ص��يح وا�ص��رتجاع 
مي��اه االأمط��ار فيه��ا، �صم��ن م�ص��روع »تعزي��ز �صم��ود مواطن��ي غ��زة �ص��ّد اأزم��ة املي��اه«، ال��ذي تنف��ذه بال�ص��راكة م��ع موؤ�ص�ص��ة 

.)Bread for the World/ BMZ( االأملاني��ة، بتموي��ل م��ن موؤ�ص�ص��ة )DKH/ Diakonie Katasterophenhilfe(

ويف التفا�صي��ل، ق��ال مدي��ر امل�ص��روع عائ��د عاب��د: »اإن م��ّدة ان�ص��اء الربك��ة وتنفيذه��ا ا�ص��تمرت الأربع��ة �ص��هور، ج��رى فيه��ا 
اختيار اأف�صل العينات والتعامل مع �ص��ركة ُمنِفذة ممتازة؛ بغر�س اأن ي�ص��تفيد من هذه الربكة كافة �ص��كان القرية وقد 
مت ان�صاوؤها للتخفيف من اأزمة ومعاناة االأهايل يف كل �صتاء مير عليهم من حالة الغرق واالإرباك واالإغالق التي كانوا 

يعاي�صونها«.

اأم��ا بلدي��ة اأم الن�ص��ر الت��ي �ص��اركت االإغاث��ة الزراعي��ة �ص��ري تنفي��ذ الربك��ة واإن�ص��ائها، وتابع��ت ع��ن كث��ب اختي��ار العين��ات، 
ق��ال مهند���س امل�ص��اريع فيه��ا، اأحم��د فيا���س: »كن��ا نخت��ار العّين��ات وف��ق املوا�صف��ات، م��ن املوا�ص��ري واملناهل، وكاف��ة ما يلزم، 
ونعم��ل له��ا فح���س دوري، اأم��ا االآن نتاب��ع �ص��ري عمله��ا بع��د اأن جت��ف مي��اه املط��ر نق��وم بح��رث االأر�صي��ة لتفكي��ك الرتب��ة 

واإزال��ة ال�ص��وائب الت��ي تغل��ق امل�ص��امات، باالإ�صاف��ة ملتابعتن��ا امل�ص��تمرة لعب��ارات االأمط��ار وتنظيفه��ا«.
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قصة نجاح
· ا�صم امل�صتفيدة: نواهي احمد ابو عيد	
· املنطقة: بدو-القد�س	
· ا�صم امل�صروع اخلا�س بامل�صتفيد: تربية نحل	
· الداعم: ال�صندوق العربي لالإمناء االقت�صادي واالجتماعي	
· وفر امل�صروع فر�صتي عمل ب�صكل مبا�صر 	
· كانت القدرة االإنتاجية للم�صروع يف بدايته 200 كغم من الع�صل و مت ت�صويقه كامال 	

�ص��يدة متزوج��ة م��ن رج��ل كان ل��ه )3 اوالد وبن��ت( م��ن زوجت��ه املتوف��اة، تكفل��ت برعايته��م واحت�صانه��م باالإ�صاف��ة اإىل 
اوالده��ا اجلدد)ولدي��ن(، واكمل��ت درا�ص��تها وترف���س ان تبق��ى ب��ال عم��ل، فاملعي�ص��ة حتت��اج لنفق��ات وم�صاري��ف عالي��ة، 

خ�صو�ص��ا واإح��دى البن��ات ت�ص��تعد لدخ��ول اجلامع��ة، ه��ذا ع��دا ان ال��زوج يعم��ل بنظ��ام )املياوم��ة(.

يف ال�ص��ابق ا�ص��رتى ال��زوج خليت��ي نح��ل وب��داأ العم��ل بهم��ا م��ن اج��ل عم��ل دخ��ل لالأ�ص��رة ومل تك��ن نواه��ي متتل��ك اأي خ��ربة 
يف جم��ال تربي��ة النح��ل ولكنه��ا كان��ت مت��د ي��د امل�ص��اعدة، وعن��د �ص��ماعها باإع��الن م�ص��روع دع��م �صم��ود ال�ص��باب املقد�ص��ي، 

اأ�ص��رعت بتق��دمي طلب��ه للح�ص��ول عل��ى ه��ذه املنحة.

متي��زت نواه��ي من��ذ اللحظ��ات االوىل يف املقابل��ة، حي��ث قدم��ت نف�ص��ها وع��ربت عن رغبتها وقوة ارادتها واهمية ح�صولها 
على هذه املنحة، الأنها من وجهة نظرها بوابة للتطور واال�صتقاللية وبناء العائلة.

متي��زت يف التدري��ب يف بحثه��ا ع��ن املعلوم��ة وا�صراره��ا عل��ى حتقي��ق التمي��ز ب��ني اقرانه��ا، و�ص��عت جاه��دة لتق��دمي درا�ص��ة 
ج��دوى وخط��ة عم��ل حظي��ت باهتم��ام اجلمي��ع، يق��ول زوج نواه��ي: قب��ل التدري��ب كن��ت اعتقد انني اع��رف معلومات حول 
تربية النحل اأكر مما قد تعرفه نواهي من خالل التدريب، ولكن كانت املفاجاأة عندما اأدركت انها قد تفوقت علي يف 

جميع اجلوانب مبا يتعلق مب�صروع النحل. 
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مل تكت��ِف نواه��ي عن��د ه��ذا احل��د، فق��د ب��داأت باال�ص��تعداد للح�ص��ول عل��ى املنح��ة والتح�ص��ري ال�ص��تقبال االدوات وم��واد 
امل�صروع التي �صتوفرها املنحة، فعملت مع العائلة )الزوج واالبناء( يف حت�صري املكان وتوفري كل ما يلزم، فكانت عائلة 
ممي��زة يف التح�ص��ريات واال�ص��تعدادات، تق��ول نواه��ي عن��د الب��دء باال�ص��تعداد اأدرك��ت ان ل��دي م��ن الق��وة وال�ص��عادة م��ا 
يدفعني العتقد ان م�صوار امليل قد بداأ وان هناك م�صتقبال واعدا لهذا العمل، الذي ات�صاركه مع العائلة ولكن بب�صمة 

كب��رية ووا�صح��ة مني. 

ا�ص��تطاعت نواه��ي ان تبن��ي عالق��ة جي��دة م��ع املوردي��ن، بحي��ث انه��ا ح�صل��ت منه��م جميع��ا عل��ى معلوم��ات تف�صيلي��ة ح��ول 
جمي��ع االدوات وامل��واد الت��ي ا�ص��تلمتها م��ن امل�ص��روع،  مل تكت��ِف با�ص��تالمها كع��دد وكمي��ة،  ب��ل �ص��عت ملعرف��ة ادق التفا�صي��ل 
حول هذه االدوات واملواد وكيفية ا�ص��تخدامها االمثل، وهذا انعك���س ايجابا على عملها يف م�ص��روعها تربية النحل، كان 
منحال مميزا منذ البداية يف الرعاية واالهتمام وعمل كل االجراءات الالزمة لتحقيق هدفها وهدف العائلة )منحال 
ممي��زا يف انتاج��ه( وكان له��ا م��ا ارادت، فف��ي القطف��ة االوىل ملنت��وج الع�ص��ل كان حم�صوله��ا )170 كغ��م م��ن الع�ص��ل( وذل��ك 
فق��ط بع��د ثالث��ة �ص��هور م��ن ا�ص��تالم امل�ص��روع، ورغ��م ان تقدي��رات املو�ص��م له��ذا الع��ام كان��ت �صعيف��ة ب�ص��بب ارتف��اع درج��ات 

احل��رارة وت�صرر االزهار واملراعي.

اليوم ت�صتعد نواهي للتح�صري لعمل ح�صاد القطفة الثانية من حم�صول الع�صل، واي�صا ت�صتعد لعمل ق�صمة للخاليا 
بحي��ث تزي��د ع��دد خالي��ا املنح��ل، وت�ص��تعد الإدخ��ال ابنته��ا م��ن زوجه��ا للجامع��ة، وتق��ول زال القل��ق والتوت��ر بخ�صو���س 
االق�ص��اط اجلامعي��ة وتاأثريه��ا عل��ى م�صاري��ف العائل��ة، باإم��كاين ان ا�ص��اعد لي���س فق��ط يف م�صاري��ف املن��زل واال�ص��رة، ب��ل 

اأ�ص��تطيع ان اوف��ر واعم��ل م��ا يحل��و يل ان��ا �ص��يدة نف�ص��ي وق��ادرة عل��ى العم��ل واالنتاج.
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