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من نحن:
نحــن مؤسســة أهليــة رياديــة، ال تهــدف إلــى الربــح، وتعمــل فــي مجــال التنميــة الريفيــة وحمايــة 
البيئــة وتحســين أوضــاع المــرأة، وتقــدم اإلرشــاد والتوعيــة والدعــم والخدمــات واالستشــارات 
المتميــزة للفــرد والتجمعــات والمؤسســات العاملــة فــي ذات المجــال، معتمديــن علــى المشــاركة 
فــي  والعامليــن  الخبــراء  كفــاءات  وتطويــر  وتنميــة  المســتفيدة،  للفئــات  العريضــة  الفاعلــة 

المؤسســة فــي ســبيل تنميــة مجتمــع فلســطيني مدنــي ديمقراطــي. 

الهدف العام:
“المساهمة في التنمية الريفية المتكاملة والمستدامة”

سياسة الجودة:

“ نحن نفعل ما نقول ونتأكد من جودة ما فعلناه “ 

تعــرف سياســة الجــودة فــي جمعيــة التنميــة الزراعيــة، علــى أنهــا تمســك اإلدارة والعامليــن 
بتقديــم خدمــات تنمويــة مميــزة فنيــا )مهنيــا ومنهجيــا(، تنبــع مــن احتياجــات وتوقعــات الفئــات 
الريفيــة المهشــمة بأبعادهــا المعيشــية واإلنســانية والبيئيــة، بمــا يتناســب واالســتخدام األمثــل 
للمــوارد المتاحــة. تســعى الجمعيــة لتقديــم خدماتهــا مــن خــال نظــام إداري دائــم التطــور، عبــر 

إعطــاء األهميــة للــكادر، والحفــاظ علــى الــروح التطوعيــة بــروح الفريــق.
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السادة اعضاء مجلس االدارة:

المنطقةاإلسمالمنصب  
رام اهللعصام ابو الحاجرئيس المجلس

غزةناصر ابو العطانائب الرئيس
رام اهللحسام ابو فارسامين الصندوق

غزةحاتم الشنطينائب امين الصندوق
طولكرمعاهد غانم  امين السر

نابلسسحاب شاهينعضو
غزةجمال الددحعضو
اريحاداود عريقاتعضو
القدسصاح زهرانعضو
غزةعبد الرازق سامةعضو

بيت لحملطفي ابو حشيشعضو  
الخليلاسمى عطاونةعضو  
غزةجميل ابو حميدةعضو  

                                    
السادة اعضاء لجنة الرقابة:

المنطقةاإلسم  
اريحااميرة ابو شوشة
رام اهللفاطمة الطوس
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غزةباسل ابو دقة
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رسالة مجلس اإلدارة:

شــكل العــام 2013، تصعيــدا كبيــرًا فــي حجــم  
االســرائيلية  الحملــة االحتاليــة  وشراســة 
علــى االرض والحقــوق المائيــة الفلســطينية، 
ســواءًا كان ذلــك قبــل اطــاق المفاوضــات او 
بعدهــا، حيــث يعتبــر هــذا العــام مــن االعــوام 
التــي كثفــت فيهــا اســرائيل مــن نشــاطاتها 
الخفيــة،  او  المعلنــة  ســواء  االســتيطانية 
واججــت مــن تصريحــات مســؤوليها حــول ضــم 
اســرائيل.  الــى  المســتوطنات  وضــم  االغــوار 
وترافــق مــع هــذه السياســة الممنهجــة ارتفــاع 
علــى  المســتوطنين  اعتــداءات  وتيــرة  فــي 
مــن  الفلســطينيين، وكان  ممتلــكات وارواح 
المؤســف ان تتزايــد هــذه االنتهــاكات مــع اعادة 
اســتناف العمليــة التفاوصيــة بيــن الجانبيــن 
مــن اجــل التوصــل الــى حــل نهائــي للصــراع. 
ومــع اســتمرار االحتــال بسياســاته التصعيديــة 
والتهجيريــة، اســتمر االنقســام البغيــض بيــن 
جناحــي الوطــن، ولــم تصــل الجهــود المبذولــة 
للتخلــص مــن االنقســام إلــى غايتهــا، وزادت 
مــن  غــزة  اســتبعدت  عندمــا  قتامــة  االمــور 
مجــال التفــاوض علــى الوضــع النهائــي، واصبح 
الغربيــة  الضفــة  حــول  متمحــورا  التفــاوض 
فقــط، واســهمت فــي ذلــك حالــة التوتــر التــي 
ســادت العاقــة بيــن قطــاع غــزة ومصــر فــي 
اعقــاب اقصــاء حركــة االخــوان المســلمين مــن 
الــى االرهاصــات  الحكــم فــي مصــر. وبالنظــر 
واســتمرار  مصــر  فــي  االوضــاع  رافقــت  التــي 
الــى  وانتقالهــا  ســوريا  فــي  االزمــة  تفاقــم 
لبنــان وانتقــال جــزء مــن هــذه االزمــات لتاخــذ 
فــان  ســوريا،  فــي  الحــال  كمــا  دوليــا،  طابعــا 
الحالــة الفلســطينية قــد شــهدت المزيــد مــن 
التدهــور وتراجــع الدعــم الــذي كانــت تحظــى به 
القضيــة الفلســطينية فــي االجنــدة العربيــة.  
كمــا واســتمرت ازمــة الســلطة الماليــة الخانقــة 
رغــم مــا تــم اتخــاذه مــن اجــراءات االمــر الــذي 
القــى بظالــه علــى الوضــع المعيشــي فــي كل 
مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، مــع اســتمرار 
القيــود  وفــرض  غــزة  قطــاع  علــى  الحصــار 
علــى حركــة األفــراد والبضائــع، االمــر الــذي زاد 

مــن حالــة االنكشــاف االقتصــادي واالجتماعــي 
التــي يعيشــها الشــعب الفســطيني، حيــث  
تراجعــت معــدالت النمــو االقتصــادي بشــكل 
نســب  وارتفعــت  الفقــر  جيــوب  وزادت  عــام 
االمــان  شــبكة  علــى  الضغــط  وزاد  البطالــة، 
االجتماعــي، وتراجعــت مــع ذلــك قاعــدة الحقوق 
المدنيــة والسياســية للشــعب الفلســطيني.

الجوانــب  فــي  االختــاالت  هــذه  اكــدت  لقــد 
وتاثيراتــــــــــــها  واالقتصـــــــــــادية  السيـــــــــاسية 
البنــى  هشاشــة   واالجتماعيــة،  المجتمعيــة 
المؤسســية وفــي مقدمتها البنــى الحكومية، 
بنــى  هنــاك  ليــس  انــه  بالملمــوس  وثبــت 
حقيقيــة لمؤسســات الدولــة، ممــا اتــى بنتيجــة 
عكســية علــى مقومــات الصمــود والمقاومــة 
التــي لطالما ميــزت االســتراتيجيات المجتمعية 
الثقيــل  العــبء  مواجهــة  فــي  الفلســطينية 
لاحتــال، والــذي عــزز مــن قبضتــه علــى األرض 

الفلســطني. للشــعب  الســيادية  والحقــوق 

فــي مجــال  االوروبــي  االتحــاد  قــرار  دوليــً كان 
طريــق  علــى  المســتوطنات  منتجــات  تمييــز 
منعهــا مــن دخــول االســواق االوروبيــة، االبــرز 
الفلســطيني  الشــعب  مســاندة  مجــال  فــي 
خــال العــام 2013، حيــث اســهم هــذا القــرار فــي 
انســحاب العديــد مــن الشــركات مــن االســتثمار 
فــي اســرائيل وشــمل ذلــك الخدمــات البنكيــة 
تــرى  الــذي   االمــر  اوروبــا  فــي  البنــوك  لكبــرى 
اآلليــات  اقــوى  كاحــد  االحتــال  حكومــة  فيــه 
التــي ســتطال تأثيراتهــا االقتصــاد االســرائيلي 

بشــكل ســلبي.

ترصــد  وطنيــة  كمؤسســة  الزراعيــة  اإلغاثــة 
وباهتمــام االثــار المختلفــة لسياســات االحتــال 
المزارعيــن  تهجيــر  الــى  الراميــة  االســرائيلي 
مقومــات  مــن  وتجريدهــم  اراضيهــم،  مــن 
خــال  مــن  جهــد  كل  وتبــذل  صمودهــم، 
فــي  المواطنيــن  صمــود  لتعزيــز  برامجهــا  
ــرة بهــذه السياســة  مختلــف التجمعــات المتاث
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المصنفــة  والمناطــق  االغــوار  فــي  وبخاصــة 
الحكومــة  سياســات  الــى  وتنظــر  كمــا  )ج(. 
الفلســطينية وحكومــة حمــاس المقالــة فــي 
قطــاع غــزة،  تلــك السياســات التــي شــوهت 
واضــرت  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  المنظومــة 
وفــي  واالجتماعيــة،  االقتصاديــة  بالحقــوق 
النتيجــة قلصــت مــن فــرص الصمــود وفاقمــت 
تبعيــة  مــن  وزادت  والعــوز  الفقــر  حــدة  مــن 
الســوق الفلســطيني، االمــر الــذي مــن شــانه 
المشــروع  بمســتقبل  المباشــر  المســاس 

الوطنــي. 

الــى هــذا الفهــم الدقيــق للوضــع  واســتنادا 
اســتراتيجيتها  الزراعيــة  االغاثــة  طــورت  فقــد 
المختلفــة  الحقــوق  تعزيــز  الــى  المســتندة 
للمواطنيــن مــن اجــل تمكينهــم مــن الصمود 
الــى  الهادفــة  السياســات  لكافــة  والتصــدي 
المســاس بحقوقهــم االصيلــة التــي كفلتهــا 
المواثيــق والعهــود الدولية وقدمت واســتنادا 
الــى هــذا الفهــم العديــد مــن التدخــات التــي 
والثبــات  االســتمرار  مــن  المواطنيــن  تمكــن 
ــى المســاس  فــي مواجهــة الخطــط الراميــة ال

بهــذه الحقــوق.     
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ملخص انجازات مجلس اإلدارة خالل العام 2013:

عقــد مجلــس إدارة المؤسســة خــال العــام 2013 ســت جلســات، فيما عقــد المجلس 
الجديــد مــن لحظــة انتخابــه فــي تمــوز وحتــى نهايــة العــام ســبع جلســات حيــث 

تركــز فيهــا االهتمــام حــول القضايــا التاليــة:

الخمســية  « االســتراتيجية   الخطــة  انجــاز 
.2018 –2014

اقــرار ســلم الدرجــات والرواتــب المســتندة  «
الــى اعــادة هيكلــة المؤسســة.

للمؤسســة  « الهيكلــة  اعــادة  عمليــة  انجــاز 
باالســتناد الــى التغييــرات التــي اوجبتهــا 

االســتراتيجية. الخطــة 

تطويــر  « مــن  االولــى  المرحلــة  انجــاز 
والمشــتريات. والماليــة  االداريــة  السياســات 

تنظيــم زيــارات ميدانيــة عديــدة والمشــاركة  «
أو  اإلغاثــة  رعتهــا  ومعــارض  فعاليــات  فــي 

كانــت جــزء منهــا.

متابعــة عمــل لجنــة تقصــي الحقائــق التــي  «
تشــكلت فــي اعقــاب اســتقالة الموظفيــن 
االربعــة فــي قطــاع غــزة، ومناقشــة وإجــازة 

ــذي صــدر عــن اللجنــة.  ــر النهائــي ال التقري

تضميــن  « اعــادة  ترتيبــات  علــى  المصادقــة 
حديقــة البابــاي بعــد ان تمــت اســتعادتها 
بانتهــاء اتفاقيــة حــق االنتفــاع التــي كانــت 

ممنوحــة لشــركة الريــف. 

المصادقــة علــى تنظيــم العاقــة مــع اتحــاد  «
التعاونيــة  والتســليف  التوفيــر  جمعيــات 
وتتويــج ذلــك بالتوقيــع علــى اتفاقية تعاون 
المســتقبلية  العاقــة  لتنظيــم  مشــترك 
وتحــدد بشــكل واضــح التزامــات الفريقيــن 

الماليــة واالداريــة والفنيــة.

اقــرار التقريريــن المالي واالداري قبل التوصية  «
للهيئة العامة بالمصادقة عليهما.

تنســيب )22( عضــوا جديــدا لانضمــام  الــى  «
الهيئــة العامــة بواقــع )11( فــي غــزة و)11( فــي 

الضفة.

تنظيم اجتماع الهيئة العامة السنوي. «

متابعــة كافــة القضايــا المتعلقــة بممتلكات  «
المؤسســة مــع االطــراف ذوي العاقــة وعلــى 

كافــة المســتويات الثنائيــة والقضائيــة.

مناقشــة واقــرار العديــد مــن الســيناريوهات  «
المؤسســة  التزامــات  مواجهــة  مجــال  فــي 

وتغطيــة مســتحقات العامليــن.

ــة  « ــة  لجمعي المصادقــة علــى مســاعدة مالي
الــى  المصاعــب  ضــوء  فــي  المــراة  تنميــة 
الــذي  االمــر   2013 العــام  خــال  واجهتهــا 
خدماتهــا  تقديــم  اســتمرار  مــن  مكنهــا 

بنشــاطاتها. المســتهدفة  للفئــات 

التــي  « الهيكلــة  اعــادة  لعمليــة  اســتكماال 
اوصــى  فقــد  الزراعيــة  االغاثــة  فــي  تمــت 
المؤسســات  ادارة  االدارة مجالــس  مجلــس 
المؤسســات  هيكلــة  باعــادة  الشــريكة 
عمــل  علــى  ايجابــا  ذلــك  النعــكاس 

الزراعيــة. االغاثــة  وعمــل  المؤسســات 

ــة  « الموافقــة علــى تنظيــم العاقــة مــع بلدي
المخصصــة  بالقطــع  يتعلــق  فيمــا  اريحــا 
للخدمــات العامــة وذلــك بموجــب االتفاقيــة 
التــي كانــت المؤسســة قــد وقعتهــا فــي 

هــذا االطــار قبــل عــدة ســنوات. 

بضــرورة  « اهلل  رام  بلديــة  لقــرارات  اســتجابة 
قيــام المؤسســة بــردم الحفــرة التــي قامــت 
فقــد  لهــا  المملوكــة  القطعــة  فــي  بهــا 
احــد  مــع  اتفاقيــة  الــى  المجلــس  توصــل 
الشــركات المهتمــة االمــر الــذي  وفــر علــى 
الــى  اضافــة  الطمــم  تكاليــف  المؤسســة 
ممــا  منهــا  جــزء  وتاجيــر  القطعــة  تعبيــد 

للمؤسســة. اضافيــا   دخــا  وفــر 

وطــن  « تلفزيــون  مــع  العاقــة  تصويــب 
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تــم  حيــث  المســتحقة  االجــرة  بخصــوص 
)$140,000( دوالر مــن  اســترجاع مــا مجموعــه 
ــادة  االجــرة ســابقا وحســم الخــاف علــى الزي
االيجــارات  وتثبيــت  االجــرة  علــى  الســنوية 

دوالر.  )213,000$( والبالغــة  المســتحقة 

العامــة  « الهيئــة  اجتمــاع  تنظيــم  تــم 
. ي لســنو ا

نظــم مجلــس اإلدارة للعديــد مــن الزيــارات  «
لمواقــع  والفرديــة  الجماعيــة  الميدانيــة 
التقييــم  بهــدف  المؤسســة  ونشــاطات 

والمتابعــة.

إشــترك أعضاء مجلس االدارة في اســتقبال  «
الوفــود وتجنيــد االموال.

لجنــة  « وبخاصــة  المجلــس  لجــان  شــاركت 
االجتماعــات  مــن  العديــد  فــي  الممتلــكات 
والزيــارات لمنشــات االغاثــة وقدمــت العديــد 
مــن التوصيــات حــول اليــة تفعيــل عوائــد 

الممتلــكات. هــذه 

عنــه  « مفــوض  تســمية  اإلدارة  مجلــس  اقــر 
فــي شــركة ريــف لخدمــات التمويــل الصغيــر.

جــرى كل ذلــك فــي بيئــة صعبــة للغايــة، 
علــى  التحريــض  اســتمرار  بســبب 
مشــاركة  حــد  وصــل  والــذي  المؤسســة، 
التشــهير  فــي  غيــر حكوميــة  منظمــات 
إلــى  إضافــة  عملهــا،  فــي  والتشــكيك 
تنافســية يشــكل ســلوك  بيئــة  ســيادة 
ــر  بعــض المنافســين فيهــا اســلوبً قصي
النظــر وذاتيــً. وقــد رافقــت هــذه األجــواء 
ــرز شــعور  عمليــة إعــادة الهيكلــة، حيــث ب
بالقلــق فــي أوســاط العامليــن. ممــا تطلب 
بــذل جهــود اســتثنائية من مجلــس االدارة 
الخســائر  بأقــل  المرحلــة  هــذه  لتخطــي 
األمــان، وان كانــت  الــى شــاطئ  والعبــور 
هــذه األجــواء قــد غلــت أيدي مجلــس االدارة 
فــي بعــض الجوانــب لخلــق اجــواء مريحــة، 
بعــض  وتيــرة  إبطــاء  تطلــب  الــذي  األمــر 
أن  اآلن  بثقــة  القــول  االجــراءات. ويمكننــا 
هــذه األجــواء أصبحــت وراءنــا ونحــن فــي 

المبــادرة. اســتعادة  طــور 
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الفصل األول:  لمحة عامة عن الوضع الفلسطيني على مدار العام 2013

1.1  الوضـع السيـاسي:
بشــكل عــام وباســتثناء اســتئناف المفاوضــات مــع الجانــب االســرائيلي برعايــة الواليــات 
المتحــدة االمريكيــة وتحريــر ثــاث دفعــات مــن االســرى ممــن هــم محتجــزون قبــل اوســلو، 
فانــه يمكــن الجــزم بانــه لــم تطــرا تغييــرات  ذات داللــة سياســية فــي العــام 2013، بــل علــى 
العكــس يعتبــر تباطــؤ القيــادة الفلســطينية فــي التوجــه الــى مؤسســات االمــم المتحــدة 
احــد اهــم الماخــذ السياســية علــى هــذه المرحلــة، وبشــكل عــام تميــز العــام 2013 بمــا يلــي:

انطــاق المفاوضــات السياســية مــع الجانب االســرائيلي دون مرجعية واضحة، واســتمرار  «
ســيطرة الواليــات المتحــدة علــى الملــف التفاوضــي، وتراجــع ملموس فــي دور الرباعية.

 مــع انطــاق العمليــة السياســية وفــي ضــوء عــدم وضــوح المرجعيــة فتحــت اســرائيل  «
شــهيتها علــى توســيع االســتيطان بشــكل جنونــي، وبخاصــة فــي القــدس، واطلقــت 
العنــان للمســتوطنين ليفعلــوا مــا يحلــو لهــم، وبــدات خطتهــا النهــاء ســيطرتها 

علــى االغــوار تحــت ذرائــع مختلفــة. 

التفاوضيــة، جــرى تراجــع فــي ملــف المصالحــة رغــم العديــد مــن  « بــدء العمليــة  مــع 
حالــة  وســاعدت  االنقســام،  النهــاء  تقديمهــا  تــم  التــي  والمبــادرات  التصريحــات 
ومصالحــه. قناعاتــه  حــول  طــرف  كل  تمتــرس  فــي  الشــديد  االقليمــي  االســتقطاب 

مــا زال قطــاع غــزة يعانــي وطــاة الحصــار الشــديد مــن الجانــب االســرائيلي، حيــث تفتــح  «
المســتلزمات  والدخــال  االســرائيلي  الطــرف  مــن  محــددة  اجنــدة  علــى  بنــاء  المعابــر 
االساســية للحيــاه ودون الســماح بايــة مدخــات تســهم فــي تنشــيط الجانــب االقتصادي 
وازدادت االمــور ســوءا فــي اعقــاب قــرار الحكومــة المصريــة بتدميــر االنفــاق واغــاق معبــر 

رفــح وقطــع االتصــاالت السياســية مــع حكومــة غــزة المقالــة. 

وكذلــك  « االســرائيلي  الجانــب  مــن  االعتقــاالت  وتيــرة  فــي  زيــادة   2013 العــام  شــهد 
الخاضعــة  المناطــق  وبضمنهــا  المختلفــة،  للمناطــق  واالجتياحــات  المداهمــات 
للســيطرة الفلســطينية الكاملــة،  وتــكاد تكــون ســنة 2013 مــن اكثــر االعــوام فيمــا 
يتعلــق باالعتقــال والتدميــر والتهجيــر والقتــل بــدم بــارد البنــاء الشــعب الفلســطيني.

ال تــزال الحواجــز العســكرية المؤقتــة والدائمــة تقطــع اوصــال االراضــي الفلســطينية  «
ــة حاجــز. ــد عددهــا االن عــن ثاثمائ فــي الضفــة الغربيــة، حيــث يزي
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2.1  الوضع االقتصادي: 

شــهد الناتــج اإلجمالــي وفقــً لتقاريــر جهــاز  «
نمــوًا  الفلســطيني  المركــزي  اإلحصــاء 
بنســبة )3.7 %( مقارنــة بـــ )43.6 %( فــي 
 )%  2.25( قــدره  بانخفــاض  أي   ،2012 العــام 
عــن العــام الســابق، فيمــا انخفــض نصيــب 
الفــرد مــن الناتــج المحلــي بنســبة )0.7 %(. 

العاملــة  « القــوى  فــي  المشــاركة  شــهدت 
تغيــرا طفيفــا عــن العــام الســابق، وبلغــت 
)44.5 %(. فيمــا ارتفعــت نســبة البطالة إلى 
)25.2 %( مقارنــة مــع )23 %( ،مــع تركزهــا 
فــي أوســاط  الشــباب  وبنســبة تقــارب )44 
%(، اذ وصلــت البطالــة فــي قطــاع غــزة الــى 
)39 %( وتركــزت فــي محافظــة رفــح باعلــى 
 )%  18( %( وبمعــدل  نســبة وقدرهــا )48 
فــي  نســبة  وباعلــى  الغربيــة  الضفــة  فــي 

محافظــة الخليــل بواقــع )25.3 %(. 

زاد متوســط غــاء المعيشــة فــي العــام 2013  «
)3.1 %( مقارنــة مــع العــام 2012، وهــذا بــدوره 
ناتــج عــن ارتفــاع اســعار الســلع األساســية 
الزراعيــة  المنتوجــات  مقدمتهــا  وفــي 
والغذائيــة، اضافــة الــى المحروقــات والتــي 
بدورهــا تؤثــر علــى ذوي الدخــل المحــدود.

القطاعــات  « فــي  االنفــاق  تطــور  رغــم 
فــي  التطويــري  االنفــاق  أن  اال  المختلفــة، 
قياســا  منخفضــا  زال  مــا  الزراعــي  القطــاع 

الزراعــي. القطــاع  باهميــة 

ســنويا  « الفلســطيني  االقتصــاد  يخســر 
فرصــا تقــدر بحوالــي )3.4( مليــار دوالر نتيجــة 
اســتمرار الســيطرة علــى المعابــر ومناطــق 

)ج( ونظــام االغــاق والحواجــز.

3.1  األوضاع االجتماعية:

بتطــور  االجتماعيــة  الظــروف  ترتبــط 
االوضــاع االقتصاديــة، وفــي االجمــال يمكــن 
تلخيــص اهــم محــاور االوضــاع االجتماعيــة  

بمــا يلــي:

فلســطين  « فــي  الفقــر  نســبة  فــي  ارتفــاع 
ــد عــن )27 %(، وتتــوزع  ــة، حيــث تزي المحتل
فــي   )% الضفــة، و )39  فــي   )%  19( بيــن 
قطــاع غــزة، مــع تركــزه فــي فئــة الشــباب.

ارتفاع في جرائم القتل والســرقة والمنازعات  «
واالحتيــال،  النصــب  وعمليــات  العائليــة 
حيــث ســجل وقــوع )57( عمليــة قتــل منهــا 
)27( عمليــة قتــل علــى خلفيــة مــا يســمى 
العائلــة، ويؤشــر ذلــك علــى تدهــور  شــرف 
الوضــع االمنــي فــي العديــد مــن المحافظــات 
وظهــور مســلحين خارجيــن علــى القانــون، 
التشــريعات  تحديــث  الــى  الحاجــة  وعلــى 

الفلســطينية وتعزيــز ســلطة القانــون.

طرأ تدهور كبير في مجال الخدمات الصحية  «
ولم ترتفع نسبة االطباء لعدد المواطنين. 

أدت االضرابــات المتقطعــة التــي خاضاتهــا  «
والمهندســون  والصحــة  التعليــم  نقابــات 
الــى تراجــع الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن 

وتدهــور نوعيتهــا.

أدت االضرابــات التحذيريــة المطلبيــة التــي  «
وتشــغيل  غــوث  وكالــة  موظفــو  خاضهــا 
الخدمــات  مســتوى  تراجــع  الــى  الاجئيــن 
وفــي  الاجئيــن،  لمخيمــات  المقدمــة 

والصحــة. التعليــم  خدمــات  طليعتهــا 
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4.1 المؤسسات المحلية الغير حكومية:

رغــم حيويــة الــدور الذي تلعبه المؤسســات 
االهليــة فــي فلســطين اال ان هــذا الــدور 
ــم يشــهد تطــورا فــي العــام 2013 وعلــى  ل
العكــس تراجــع دور المؤسســات االهليــة 
وزاد الضغــط علــى الخدمات التي تقدمها، 
االمــر الــذي عكــس نفســه علــى قدراتهــا 
فــي االســتجابة، وتزامــن ذلــك مــع تناقــص 
االهلــي وتعــدد  للعمــل  المتــاح  التمويــل 
عمــل  دائــرة  واتســاع  الرقابيــة  الجهــات 
المؤسســات الدوليــة علــى حســاب الــدور 
الوطنيــة.  المؤسســات  بــه  تقــوم  الــذي 
العمــل  وباختصــار يمكــن توصيــف واقــع 
االهلــي فــي العــام 2013 علــى النحــو التالــي:

تراجــع دور المؤسســات االهليــة فــي فــرض  «
ســيادة القانــون. 

العامــة  « الحريــات  مســاحة  فــي  تقلــص 
هــي  التــي  الديمقراطيــة  والممارســة 
متطلــب اســاس للعمــل المدنــي ادى الــى 

دورهــا. تراجــع 
الــدور  «  2013 العــام  فــي  وبتزايــد  انحســر 

وهــذا  االهليــة  للمؤسســات  السياســي 
السياســي  النظــام  طبيعــة  علــى  يؤشــر 

غــزة.  قطــاع  فــي  وبخاصــة 
بيــن  « ومحمــوم  كبيــر  تنافــس  هنــاك 

التمويــل،  مصــادر  علــى  المؤسســات 
والعديــد منهــا ليــس لديــه التــزام بنظامــه 
الداخلــي واهدافــه المعلنــة وتعمــل فــي أي 

التمويليــة. المصــادر  لــه  تتوفــر  قطــاع 
نمــو متزايــد للمؤسســات الدوليــة والتــي ال  «

تخضــع لمســاءلة كافيــة.
مــن  « الخدمــات  طلــب  علــى  الضغــط  ادى 

المؤسســات االهليــة الــى تراجــع دورهــا فــي 
رقابــة االداء الحكومــي والقيــام بالمناصــرة 
التركيــز  واصبــح  الحقــوق،  مجــال  فــي 

والتنافــس مبنــى علــى اســاس االداء فــي 
المنظمــات  افقــد  وهــذا  الخدمــات  تقديــم 
االهليــة دورا كبيــرا ومســاحة كانــت تميزهــا 

الفاعليــن. عــن بقيــة 
تدخــل المؤسســات الدوليــة فــي التنفيــذ  «

مــن  المســتفيده  الجهــات  مــع  المباشــر 
تراجــع  الــى  ادى  االهليــة،  المؤسســات 
دورهــا وخلــق اشــكالية فــي آليــات ومعاييــر 
بيــن  مــا  المشــاريع  تنفيــذ  ومواصفــات 

والدوليــة. االهليــة  المؤسســات 
لــم تفلــح محــاوالت المؤسســات االهليــة فــي  «

وحــال  الخــاص  القطــاع  مــع  شــراكات  بنــاء 
وجــود شــراكات فهــي بالتاكيــد فــي خدمــة 

القطــاع الخــاص وليــس العكــس.

5.1  الوضع الزراعي:

5.1.1 االنتهاكات االسرائيلية:

تواصــل  « مــن  الزراعــي  القطــاع  يعانــي 
االنتهــاكات واالعتــداءات االســرائيلية والتــي 
ازدادت وتيرتهــا فــي العــام 2013، حيــث زاد 
عــدد االنتهــاكات عــن )716( انتهــاكا قــدرت 
الخســائر المباشــرة لهــا بحوالــي )9( مليــون 

امريكــي. دوالر 

لجيــش  « المباشــرة  االعتــداءات  تشــكل 
االنتهــاكات  حجــم  مــن   )%  65( االحتــال 
مــن   )%  35( فيمــا  الزراعــي  القطــاع  بحــق 
المســتوطنين  بواســطة  تتــم  االنتهــاكات 
مباشــرة وجزء منها بواسطة المستوطنين 

وتحــت حمايــة جيــش االحتــال.

يشــكل اقتــاع االشــجار وحرقهــا وتكســيرها  «
المجــال االكبــر للخســائر في القطــاع الزراعي 
الزراعيــة فــي  المنشــات  ياتــي هــدم  فيمــا 

المرتبــة الثانيــة.
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تحتــل شــجرة الزيتــون النصيــب االكبــر مــن حجــم االنتهــاكات االســرائيلية وهــذا ربمــا يرتبــط  «
برمزيــة شــجرة الزيتــون للشــعب الفلســطيني.

تقــع قلقيليــة فــي مقدمــة المحافظات المتضــررة من ممارســات االحتال ومســتوطنيه فيمــا االغوار  «
والمحافظــات المرتبطــة بــه فــي المقــام الثانــي ومن ثــم الخليل. 

بالهــدم  « اوامــر  )246( مســكنا واصــدرت  مــن  اكثــر  الغربيــة  الضفــة  فــي  اســرائيل  هدمــت 
الريفيــة. المناطــق  فــي  تقــع  ومعظمهــا  مســكنا   )1313( الكثرمــن 

هدمــت اســرائيل )371( منشــاة معظمهــا مخصصــة لاســتخدام الزراعــي واصــدرت اخطــارات  «
لمــا يزيــد عــن )510( منشــاه.
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5.1.2  المؤشــرات االقتصاديــة للقطــاع 
الزراعــي:

انخفضــت مســاهمة الزراعــة فــي التشــغيل  «
الــى )10.5 %( عــام  مــن )11.4 %( عــام 2012 
نقــص  الــى  تعــود  المؤشــرات  وهــذه   2013
االســتثمار فــي القطــاع وتدنــي مخصصاتــه 

فــي الموازنــة العامــة.
تراجــع فــي اعــداد الثــروة الحيوانيــة بســبب  «

االنتهــاكات االســرائيلية مــن جهــة ونقــص 
المحليــة  العلفيــة  والمصــادر  المراعــي 
الــذي يقلــل  االمــر  اثمانهــا عالميــا  وارتفــاع 
الحيوانيــة  الثــروة  قطــاع  تنافســية  مــن 

ربحيتــه. وضعــف 
تراجــع حجــم االنتــاج الســمكي فــي العــام  «

 2012 العــام  عــن   )%  22.5( بمعــدل   2013
المتاحــة  المســاحة  تقييــد  بســبب  وذلــك 
غــزة، وبخاصــة  للصياديــن علــى شــواطئ 
فــي المواســم الوفيــرة مثــل موســم صيــد 
الســردين االمــر الــذي دفــع الصياديــن الــى 
الصيــد فــي الميــاه المصريــة الــى ان اوقفــت 

المحــاوالت.  المصريــة هــذه  الســلطات 
االنتــاج  « فــي  الزراعــة  مســاهمة  تراجعــت 

المحلــي االجمالــي الــى )4.9 %( فــي العــام 
.2012 العــام  فــي   )%  5.7( مــع  2013 مقارنــة 

بلــغ حجــم الصــادرات الزراعيــة حوالــي )58(  «
مــن حجــم   )%  7.5( وبواقــع  مليــون دوالر 

الفلســطينية. الصــادرات 

ــاع  ــي القطـ ــلي ف ــور الهيكيـ 5.1.3 التط
الزراعـــي:

شــهد العــام 2013 اعــادة تفعيــل المجالــس  «
الزراعيــة التخصصيــة وتنظيــم عملهــا.

تــم فــي العــام 2013 وبعــد طــول انتظــار اقرار  «
قانــون صنــدوق  درء المخاطــر والتامينــات 

الزراعيــة.
جــاري العمــل مــن اجــل وضــع قانــون خــاص  «

بمؤسســات االقــراض الزراعــي.

االضرار والكوارث الطبيعية:
 الحقــت افــة ذبابــة الزيتون وعيــن الطاووس  «

اضــرارا كبيــرة بانتــاج موســم الزيتــون للعــام 
2013 اضافــة الــى تدنــي جــودة المنتــج،  االمــر 
الــذي قلــل مــن فــرص التســويق الخارجــي 

وبخاصــة الــى اســواق التجــارة العادلــة.

ادى تذبذب االمطار نتيجة التغيير  المناخي  «
الــى االضــرار بالعديــد مــن المحاصيــل رغــم 
وفــرة كميــات االمطــار فــي موســم 2012/2013.

ــة اليكســا خســائر  « الحقــت العاصفــة الثلجي
فادحــة فــي القطــاع الزراعــي قــدرت االضــرار 
دوالر  مليــون   )23( بحوالــي  لهــا  المباشــرة 
فيمــا الخســائر غيــر المباشــرة حوالــي )46(

مليــون دوالر.
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الفصل الثاني: التوجهات لعام 2014

يشــكل العــام 2014 العــام االول مــن الخطــة االســتراتيجية الخمســية  لاغاثــة 2014
- 2018، واســتنادا الــى التغييــرات التــي اجرتهــا االغاثــة الزراعية في اســتراتيجيات 
ــة  ــز االغاث ــان تركي ــوق،  ف ــى الحق ــة عل ــات المبني ــا والتوجه ــة به ــل الخاص العم
ســوف يكــون فــي هــذا العــام منصبــا علــى تهيئــة البيئــة الداخليــة والخارجيــة 
ــن  ــذي يمك ــح ال ــق الصحي ــى الطري ــا عل ــتراتيجية  ووضعه ــز االس ــل تعزي ــن اج م
ــي  ــة ف ــات المؤسس ــا مرجعي ــي وضعته ــداف الت ــاء بااله ــن الوف ــتراتيجية م االس

هــذه االســتراتيجية وذلــك علــى النحــو التالــي: 

 االنتهاء من وضع الخطة البرنامجية لاعوام الخمسة  التي تغطيها االستراتيجية. «

اعــادة هيكلــة المؤسســة بمــا يتفــق واالســتراتيجية الجديــدة واعــادة توصيــف الوظائــف  «
بمــا يعكــس التغييــرات التــي ادخلتهــا االغاثــة علــى اســتراتيجيتها.

اعادة تشكيل مكاتب المحافظات وتحديد مهامها في ضوءاالستراتيجية الجديدة. «

مســتجيبة  « سياســات  منظومــة  وتطويــر  واالداريــة  الماليــة  السياســات  مراجعــة 
المؤسســة. فــي  المعتمــدة  لاســتراتيجية 

االســتثمار المــدروس فــي المصــادر البشــرية لتمكينهــا مــن تجســيد االســتراتيجية  «
الجديــدة واقعــا معاشــا.

تقوية الجوانب االعامية في عمل المؤسسة كاحد ركائز منظومة الحقوق. «

المساهمة في  توفير بيئة  قانونية وسياسات ممكنة وداعمة  للقطاع الزراعي. «

تعزيز العاقة مع التجمعات والمنظمات القاعدية والجماهيرية. «

تركيــز االســتثمار مــع الحركــة التعاونيــة الفلســطينية كاحــد روافــع تنميــة القطــاع  «
الزراعــي.

العمــل علــى تعزيــز األمــن الغذائــي والســيادة علــى الغــذاء، وذلــك بتحســين العائديــة  «
النمــط  التــوازن مــا بيــن  الزراعــي واالســتغال األمثــل للمصــادر بمــا يحــدث  والنمــط 

واالســتهاكي. االنتاجــي 

الحقــوق  « منظومــة  بدعــم  المهتمــة  المؤسســات  مــع  والعاقــات  الشــراكات  تعزيــز 
للمنتجيــن الفلســطينين وفــي مقدمتهــم  المهمشــون مــن المزارعيــن والنســاء فــي 

الريــف الفلســطيني. 

االهتمام بتنمية المصادر الذاتية للمؤسسة على طريق تعزيز استقاليتها. «

توجيــه جــزء مــن تدخــات االغاثــة الزراعيــة عبــر عاقاتهــا االقليميــة الــى الفلســطينيين  «
فــي الشــتات.
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تطوير العاقات و أواصر الشراكة مع كافة الحركات الشعبية المعنية بحقوق شعبنا. «

تفعيل حضور االغاثة الزراعية في الشبكات المحلية والدولية. «

تعزيــز فــرص المنتــج المحلــي وتعزيــز فرصــه التنافســية ووصولــه لألســواق الداخليــة  «
الريفيــة.  المنتوجــات  وبخاصــة  والخارجيــة 

زيــادة حجــم البرامــج  فــي محافظــة القــدس، حيــث التركيــز علــى مدينــة القــدس باحيائهــا  «
المقدسية.

االســتثمار بشــكل اكبــر فــي منظومــة الحــد مــن المخاطــر والكــوارث الطبيعيــة وفــي  «
مقدمتهــا االضــرار فــي القطــاع الزراعــي. 

دمــج معاييــر حقــوق االنســان والعدالــة االجتماعيــة فــي المراحــل المختلفــة لتدخــات  «
الزراعيــة.  االغاثــة 

ــة  ــة للغاي ــك فــي بيئــة صعب وقــد جــرى كل ذل
ــة باســتهدافها  بســبب اســتمرار شــعور اإلغاث
والتحريــض عليهــا الــذي وصــل حــد مشــاركة 
التشــهير  فــي  حكوميــة  غيــر  منظمــات 
يشــكل  تنافســية  بيئــة  فــي  والتشــكيك 
اســلوبا  فيهــا  المنافســين  بعــض  ســلوك 
فــي  جــاء  ذلــك  وألن  وذاتيــا.  النظــر  قصيــر 
فــي  القلــق  وشــعور  الهيكلــة  اعــادة  ظــروف 
ــذل جهــود  اوســاط الموظفيــن، ممــا تطلــب ب

اســتثنائية مــن مجلــس االدارة لتخطــي هــذه 
المرحلــة بأقــل الخســائر والعبــور الــى شــاطئ 
األمــان، وان كانــت هــذه األجــواء قــد غلــت أيــدي 
لخلــق  الجوانــب  بعــض  فــي  االدارة  مجلــس 

االجــراءات.  بعــض  وابطــاء  مريحــة  اجــواء 

األجــواء  هــذه  أن  اآلن  بثقــة  القــول  ويمكننــا 
اســتعادة  طــور  فــي  ونحــن  وراءنــا  أصبحــت 

المبــادرة.
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الفصل الثالث: االنجازات

ــام 2013،  ــال الع ــة خ ــة أهمي ــة الزراعي ــازات اإلغاث ــر إنج ــر أكث ــذا التقري ــي ه يغط
الزراعيــة،  باإلغاثــة  الخاصــة  اإلســتراتيجية  للخطــة  اســتكمااًل  يعتبــر  والــذي 
والهادفــة للمســاهمة فــي تحقيــق التنميــة الريفيــة المتكاملــة مــن خــال انجــاز 

األهــداف اإلســتراتيجية الســابقة الذكــر.

ومن ابرز النتائج المتحققة للوصول إلى األهداف اإلستراتيجية التالية:

األمــن  « تحقيــق  فــي  المســاهمة  خــال  مــن  الزراعــي  للقطــاع  االقتصــادي  الــدور  تعزيــز 
المســتدامة. والزراعــة  الغذائــي 

الريفيــة  « المجتمعيــة  والمنظمــات  النقابيــة،  القاعديــة،  المنظمــات  اســتدامة  تعزيــز 
. لمتخصصــة ا

 تعزيز دور اإلغاثة الزراعية في النضال الوطني واالجتماعي. «

الحفاظ على استدامة اإلغاثة الزراعية. «
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وبغــرض تحقيــق الهــدف االســتراتيجي األول، عملــت اإلغاثــة الزراعيــة فــي كل مــن الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة علــى تحقيــق النتائــج التاليــة:

للمصــادر  الوصــول  علــى  القــدرة  تحســين   :1 النتيجــة 
وحمايتهــا والميــاه،  األرض  الطبيعيــة، 

ســاهم برنامــج تطويــر األراضــي فــي خدمــة )11,215( دونمــً، واســتفاد منهــا )11,236( مزارعــً 
ومزارعــة بشــكل مباشــر، حيــث تشــكل النســاء مــا نســبته )40 %( مــن المســتفيدين.  
كمــا اســتفاد منهــا )28,341( مزارعــا ومزارعــة بشــكل غيــر مباشــر، لتشــكل النســاء مــا 

نســبته )42 %( مــن المســتفيدين عبــر التدخــات التاليــة:

تسوية وتأهيل وزراعة األراضي:

تسوية وتسييج وتعزيل وحراثة )1,052( دونما.  «
شق طرق زراعية بطول )2كم( لخدمة )340( دونما. «
 إنشاء )24,564( مترا مربعا من الجدران لخدمة )1,121( دونما «
زراعة )118,857( شجرة مثمرة لخدمة )3,296( دونما.  «
تزويد مدخات الزراعات البيئية لخدمة )205( دونمات. «
تأهيل ثماني دفيئات زراعية إلفادة ثمانية دونمات، وخدمة ثمانية مستفيدين. «



جمعية التنمية الزراعية )اإلغاثة الزراعية(17

انشطة برنامج المياه:

إنشــاء )210( آبــار زراعيــة، بســعة )13,690( متــرا  «
مكعبــا، لخدمــة )1,940( دونما.

إنشــاء )139( بئــرا، لخدمــة )55( دونمــا مــن  «
الحدائــق المنزليــة.

»  )504( لخدمــة   )36( خزانــا معدنيــا،  إنشــاء 
 )109( و  البعليــة،  األراضــي  مــن  دونمــات 

المرويــة. األراضــي  مــن  دونمــات 
شــبكات  « مــن  كــم   )22( وتمديــد  تصميــم 

دونمــا.  )2,225( لخدمــة  الــري، 
وفرديــة،  « جماعيــة  تنقيــة  محطــات  إنشــاء 

 )306( لخدمــة  المعالجــة  الميــاه  وتحويــل 
مواطنــا.  )6,284( منهــا  اســتفاد  دونمــات، 

ترميــم )2( مــن ينابيــع الميــاه، لخدمــة )40(  «
دونمــا، إلفــادة )420( مســتفيدا.

توزيــع )59( تنــك ميــاه باســتيكية، إلفــادة  «
)14( دونمــا، وخدمــة )59( مســتفيدا.

انشطة تدريبية:

اســتفاد  « تدريبيــة  دورة   )31( عقــد  تــم 
الــى توعيــة  منهــا )658( مشــاركا، تهــدف 
الخاصــة  االبداعيــة  بالممارســات  المجتمــع 
بشــجرة الزيتــون واهميــة العمــل التعاونــي 
واالدارة المســتدامة للزراعــة والميــاة والــري 
العضويــة  والزراعــة  المنزليــة  والحديقــة 

المياه...الــخ. واســتهاك  وترشــيد 

تــم عقــد )15( ورشــة عمــل اســتفاد منهــا  «
حــول  شــرح  خالهــا  قــدم  مشــاركا   )654(
السياســات الزراعيــة واالرشــاد الزراعــي، واقــع 
الميــاه والزراعــة فــي فلســطين، مفاهيــم 
الزراعــة  لآلفــات،  المتكاملــة  المكافحــة 

العادلة....الــخ. التجــارة  العضويــة، 

تقويــة  « بعنــوان  تــم عمــل مســح ميدانــي 
منطقــة  فــي  الزيتــون  انتــاج  واســتدامة 

بلــس. نا
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النتيجــة 2:  تحســين مســتوى أداء المهنييــن فــي القطاع 
الزراعــي ومســتوى اإلرشــاد التقنــي والتنموي

يعتبــر برنامــج تدريــب المهندســين الزراعييــن 
البرامــج  أهــم  مــن  واحــدا  التخــرج  حديثــي 
والــذي  الزراعيــة  االغاثــة  فــي  اإلســتراتيجية 
حيــث  عامــا،   20 مــن  اكثــر  منــذ  بــه  تميــزت 
البرنامــج فــي تعريــف وتقويــة  يســاهم هــذا 
بالمواضيــع  الزراعــي  المهنــدس  وإلمــام 
واألنظمــة والتقنيــات الفنيــة الزراعيــة الحديثــة 
ومتطلباتهــا وبمــا يتــاءم ومتطلبــات ســوق 
المعــارف  اكســابهم  خــال  مــن  العمــل 
والمهــارات نظريــً وعمليــا، فقــد اســتفادة )52( 
مــن المهندســين الزراعييــن حديثــي التخــرج  
مــن  مدتهــا  تراوحــت  تدريــب  دورات   )3( مــن 
)8–10( شــهور خــال هــذا العــام بلغــت نســبة 
المهندســات الزراعيــات المتدربــات مــن اجمالــي 
المتدربيــن فــي الدورتيــن )37 %(، حيــث تميــز 
التدريــب لهــذا العــام بإضافــات نوعيــة منهــا 

تطبيقــات عمليــة وبحــوث دراســية قــام بهــا 
المتدربيــن  حصــول  إمكانيــة  المتدربون،مــع 
المهندســين  تشــجيع  بهــدف  قــروض  علــى 
الزراعييــن لبــدء مشــاريعهم الخاصــة المولــدة 
للدخــل، إضافــة الــى اقــرار جولــة دراســية خــارج 
الوطــن إلحــدى البلــدان المجــاورة  مــع نهايــة 

دورة. كل 
ولتعزيــز الجانــب العملــي ضمــن دورة تدريــب 
االنتــاج  لتخصصــات  وخاصــة  المهندســين 
ــم دعــم  الحيوانــي والتصنيــع الغذائــي فقــد ت
ــة الزراعيــة  محطــة المشــاهدات الخاصــة باالغاث
)ابقــار،  لتشــمل  الحيوانــي  لانتــاج  بوحــدة 
اغنــام، ارانــب، دجــاج، بــط( كل ذلــك الــى جانــب 
باالنتــاج  والخاصــة  المتنوعــة  المشــاهدات 
فــي  المشــاهدات  محطــة  ضمــن  النباتــي 

الزراعيــة.  لاغاثــة  التابعــة  النخيــل  حديقــة 
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تدريب الفئات المستهدفة: 
خــال  جهودهــا  الزراعيــة  اإلغاثــة  كثفــت 
المســتهدفة،  الفئــات  تدريــب  فــي   2013 عــام 
بــأن  منهــا  ايمانــً  ومزارعــات،  مزارعيــن 
التــي  المصــادر  اهــم  مــن  البشــري  العنصــر 
 )106( عقــد  تــم  فقــد  عليهــا،  البنــاء  يمكــن 
المزارعيــن  مــن   )622( دورات تدريبيــة لصالــح 
)62( ورشــة عمــل  والمزارعــات، وكذلــك عقــد 
اســتفاد منهــا )828( مســتفيد/ة قــدم خاهــا 
الزراعيــة  السياســات  حــول  تفصيلــي  شــرح 
واالرشــاد الزراعــي، واقــع الميــاه والزراعــة فــي 
المتكاملــة  المكافحــة  مفاهيــم  فلســطين، 
العادلــة،  التجــارة  العضويــة،  الزراعــة  لآلفــات، 
التعبئــة والتغليــف وإجــراءات مــا بعــد الحصاد، 
والخضــار،  االشــتال  فــي  الزراعــي  التطعيــم 
االتصــال الفعــال واســاليب التفــاوض، عمليــات 
والمناصــرة  الضغــط  الزراعــي،  التســويق 
االزمــات. وادارة  التدخــل  المزارعيــن،  لحقــوق 

المشاهدات الحقلية:
 الدخــال تقنيــات جديــدة وبهــدف التدريــب  «

العملــي للمزارعيــن والمزارعــات فقــد قامــت 
االغاثــة الزراعيــة وخــال عــام 2013 باجــراء )40( 
الــري  ميــاة  لجدولــة  تنشــوميتر  مشــاهدة 
،اســتفاد منهــا )114( عائلــة باالضافــة الى عقد 
)230( مشــاهدة حقليــة حــول الزراعــات االمنة، 
بغــرض تقديــم  الهيدروبونــك،  التطعيــم، 
العضويــة  البدائــل  حــول  تفصيلــي  شــرح 
اآلمنــة وتقنيــات إلدارة وترشــيد اســتخدامات 
الميــاه فــي الــري، وتكثيف االنتاج باســتخدام 

التقنيــات الحديثــة لخدمــة )460( عائلــة.

وبحثيــة  « تطبيقيــة  مشــاهدة   )57( تنفيــذ 
زراعيــة  )تقنيــات  التجريبيــة  المــزارع  حــول 
اصــول  معرفــة  للبيئــة،  صديقــة  جديــدة 
البــذور الفلســطينية والزراعــة المحميــة، الري 
الزيتــون(.  ذبابــة  امــراض  التكميلــي، مكافحــة 

االقتصــادي  « األثــر  حــول  دراســة   )2( تنفيــذ 

المعالجــة. للميــاه  واالجتماعــي 
الزراعيــة  « بــاألدوات  مزارعــً   )455( تزويــد 

أجــل  مــن  الماديــة  والمدخــات  البســيطة 
العضويــة.  بالزراعــة  اســتخدامها 

المدربــون  « الزراعــة  اإلغاثــة  طاقــم  قــام 
بمعاينــة وتحضيــر )1,205( مزرعــة تمهيــدًا 
للحصــول علــى شــهادة الممارســة الزراعيــة 
قبــل  مــن  بالمزارعيــن  الخاصــة  الفضلــى 

بذلــك. المختصــة  الجهــات 

الزيــــــــــارات التبــــادليــــة 
واإلرشــادية:  واالستشــارية 
تبــادل  مجــال  فــي  الزراعيــة  اإلغاثــة  انتهجــت 
الخبــرات ونشــر المعرفــة طرقــا مختلفــة تراوحــت 
وارشــادية  استشــارية  زيــارات  إجــراء  بيــن  مــا 
وتنظيــم زيــارات تبادليــة داخليــة وخارجيــة، فقــد 
تــم إجــراء )2,906( زيــارات استشــارية وارشــادية 
تطويــر  مجــال  فــي  مزارعــا   )279( لصالــح 
ــارة تبادليــة  معرفتهــم وكذلــك تنظيــم )32( زي
داخليــة لصالح المزارعين والمدارس والجمعيات 
بهــدف تبــادل الخبــرة حــول الممارســات الزراعيــة 

)التطعيــم(. الحديثــة  والتقنيــات 
كمــا تــم تنظيــم )3( مهــام تدريبيــة خارجيــة  «

متقدمــة وجــوالت دراســية تهدف إلــى تبادل 
المهندســيين  بيــن  والخبــرات  المعرفــة 

الزراعييــن.

تم تصميم ونشر )3( نشرات تقنية توعوية،  «
حــول االجــراءات الصحيــة الســتخدامات الميــاه 

العادمــة، الزراعــة الحضريــة والمياه المعالجة.
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النتيجــة 3: تحســين نوعيــة المنتــج الزراعــي المحلــي 
وتعزيــز فرصــه التســويقية

تصميم وتنفيذ )6( حمات لترويج المنتجات محليً وخارجيً. «

للمنتجــات  « الغذائــي  االنتــاج  واقــع  لدراســة  المحليــة  للســوق  تقييميــة  دراســة  إجــراء 
النســوية فــي قطــاع غــزة، والفــرص  التســويقية للمنتجــات النســوية حســب مفاهيــم 

العادلــة. التجــارة 

تقديــم )142( زيــارة استشــارية تســويقية للمزارعيــن ألغــراض ضبــط الجــودة واالمتثــال مــع  «
المتطلبــات والشــروط التــي تمكنهــم مــن الحصــول علــى شــهادة اإلنتــاج العضــوي.

معاينة واختبار )302( عينات )مخلفات المبيدات، المياه والتربة(. «

ــادة فــرص المنتــج  « ــم االنتهــاء مــن تصميــم وتركيــب خــط لتعبئــة العجــوة مــن اجــل زي ت
المحلــي الفلســطيني.

تــم االنتهــاء مــن اعــداد دراســة حــول المواصفــات الجينيــة لتمــور المجــول فــي االغــوار  «
بالتعــاون مــع جامعــة بيرزيــت.

تــم عقــد حلقــة نقــاش بحضــور الهيئــات المعنيــة لمناقشــة النتائــج التــي توصلــت اليهــا  «
الدراســة.

التغليــف  « وعــن  التعاونيــات  منتجــات  جــودة  ضبــط  عــن  تدريبيــة  دورات   )8( تنظيــم 
للتعاونيــات. والتعبئــة 

تنفيذ حملة رش آلفات شجرة الزيتون الفادة )25( مزارعا في قطاع غزة. «

انتــاج )5( افــام عــن المشــاريع النســوية المــدرة للدخــل فــي )البلــدة القديمــة بالقــدس،  «
العيســوية، صــور باهــر( والوضــع الحقوقــي لمزارعــي االغــوار.

اصدار)11( نشــرة حول االندية البيئية والتوفير والتســليف واالعشــاب الطبية والمواطنين  «
واالنتخابــات وتعزيــز قيم المجتمــع المدني .....الخ.

توزيع )13( تنشوميتر على المزارعين. «

العنــب  « وزراعــة  االنابيــب  فــي  االفقيــة  الزراعــة  عــن  تدريبيــة  )20( مشــاهدة ودورة  عمــل 
واالســتزراع الســمكي، وادارة وحــل النزاعــات، االبتــكار المجتمعــي فــي ادارة مصــادر الميــاه.
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ــز التكافــل االجتماعــي ودعــم العائــالت  النتيجــة 4: تعزي
الفقيــرة فــي الحــاالت الطارئــة

تزويد )153( اسرة فقيرة بمدخات مادية بهدف تطوير وتحسين الحدائق المنزلية.  «

منهجيــة  « اتبــاع  فــي  الســباقة  تــزال  وال  الزراعيــة  اإلغاثــة  كانــت  غذائيــة:  ســال  توزيــع 
جديــدة قامــت بإبتكارهــا منــذ ســنوات اثنــاء عملهــا مــن خــال تقديــم الطــرود الغذائيــة 
لألســر الفقيــرة، حيــث قامــت بشــراء المنتــج الزراعــي مــن صغــار  المزارعيــن المتضرريــن 
وتقديمهــا لألســرالفقيرة وبالتالــي تســاهم فــي تحســين دخــل المــزارع وتســويق المنتــج 
محليــً. ومســاعدة األســرة الفقيــرة مــن خــال الســات الغذائيــة التــي تــم شــراءها مــن 
المزارعيــن الفقــراء، وفــي هــذا االطــار فقــد تــم تجميــع وشــراء الســات الغذائيــة محليــً مــن 
المزارعيــن الفقــراء وتوزيعهــا علــى )764( أســرة، اضافــة الــى توفيــر فــرص عمــل للفقــراء 
ــان تكلفــة الســلة  العاطليــن عــن العمــل ل )41( عامــا بواقــع  )4,177( يــوم عمــل. علمــا ب

ــى )120( دوالر. تتــراوح  مــا بيــن )100( ال

تم تدريب )30( لجنة محلية. «

ــة  ــت اإلغاث ــي حقق ــتراتيجي الثان ــدف االس ــار اله ــي إط ف
ــة: ــج اآلتي ــة النتائ الزراعي

النتيجة 1: رفع قدرات المؤسسات واالتحادات والمنظمات المجتمعية القاعدية

متدربــا/ة تدريبــات حــول  الحكــم الرشــيد، 
االنســان. حقــوق  انتهــاكات  توثيــق 

االســتراتيجي،  « التخطيــط  الحمــات،  ادارة   
الميــاه العادمــة واســتخدامها فــي الزراعــة(، 
و  ذكــورا،   )230( مــن  المتدربــون  ويتألــف 

إنــاث.  )626(

تنظيــم زيــارة تبادليــة: تــم تنظــم )31( زيــارة  «
الخبــرات  لتبــادل  داخليــة هدفــت  تبادليــة 
المســتوى  علــى  الممارســات  وافضــل 
مســتفيد/ة.  )191( منهــا  اســتفاد  الوطنــي 

التوفيــر  « لجمعيــة  التمويــل  تقديــم 
للمســاهمة  باهــر  صــور  فــي  والتســليف 
علــى  تأثيرهــا  وزيــادة  قدراتهــا  بنــاء  فــي 

المحليــة. المجتمعــات 

إيمانــا منهــا بأهميــة دور المؤسســات القاعديــة 
)مــرأة، شــباب، مزارعيــن(، وأهميــة دورهــا الريــادي 
وتنظيــم  المهمشــة  للفئــات  الوصــول  فــي 
بــدءا  المشــاريع  بتنفيــذ  والمشــاركة  الفئــات 
ــر االحتياجــات مــرورا بعمليــة التنفيــذ  مــن تقدي
وانتهــاءًا بعمليــة التقييــم فقــد ســعت اإلغاثــة 
هــذه  قــدرات  بنــاء  علــى  للعمــل  الزراعيــة 
بهــدف  وفنيــا  إداريــا  وتمكينهــا  الجمعيــات 
تحســين ادائهــا فــي القيــام بدورهــا المجتمعــي 
والتنمــوي بالشــكل األمثــل لتحقيــق التنميــة 
الريفيــة والمجتمعيــة المتكاملــة والمســتدامة 

مــن خــال:

القاعديــة:  « للمؤسســات  تدريبيــة  دورات 
اســتهدفت  تدريبيــة  دورة   )81( عقــد  تــم 
بالنســاء  المهتمــة  القاعديــة  المؤسســات 
 )856( تلقــى  حيــث  والشــباب  والمزارعيــن 
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منظمــات  «  )10( ل  التحتيــة  البنيــة  تطويــر 
حكوميــة،  غيــر  ومنظمــات  مجتمعيــة 
وفئــات  والنســاء  المزارعيــن  ولمجموعــات 
بالدعــم  تزويدهــم  طريــق  عــن  الشــباب 
واألثــاث(،  والمعــدات  )األدوات  اللوجســتي 
االتصــال  علــى  قدراتهــم  لتحســين 

المحيطــة. البيئــة  مــع  والتواصــل 

تهــدف  « استشــارية  زيــارات   )205( تنفيــذ 
الممارســات.  وافضــل  الخبــرات  لتبــادل 

»  )1,147( لصالــح  عمــل  ورشــة   )86( تنفيــذ 
تتعلــق  مواضيــع  تناولــت  وامــرأة،  مزارعــا 
العضوية....الــخ. والزراعــة  البيئيــة  باالنديــة 

للمؤسســات  « تبادليــة  زيــارات   )4( تنفيــذ 
الخبــرات  تبــادل  بهــدف  وذلــك  القاعديــة 

والمعرفــة.

منهــا  « محليــة  موتمــرات   )3( عقــد  تــم 
موتمــران تحــت مســمى الملتقــى الســنوي 

والخليــل– )قلقيلة–الجوافــة،  للمزارعيــن 
العنــب(، باالضافــة الــى مؤتمــر وطنــي اخــر 
وعنــزا  دجــن  بيــت  بمشــروع  للتعريــف 
الممــول مــن االتحــاد االوروبــي وبحضــور وزراء 

وطنيــة.   وشــخصيات 
احتفاليــن  « فــي  والمشــاركة  التنظيــم 

بالقــدس  القديمــة  البلــده  فــي  وطنييــن 
. ية لعيســو ا و

الترويــج  « حــول  منشــورات    )8( إصــدار 
المســتهدفه. الجمعيــات  لمنتوجــات 

القيــام ب )5( نشــاطات اعاميــة عبر الصحف  «
الترويــج  حــول  تمحــورت  والتلفــاز  والراديــو 
الريفيــات  للنســاء  العضويــة  للمنتوجــات 
المخيمــات  عــن  االعــان  الــى  باالضافــة 

القــدس. فــي  االشــتال  وتوزيــع  الصيفيــة 

الزبابــدة  « بمدرســة  خاصــة  مرافــق  تأهيــل 
طالبــا.  )460( منهــا  اســتفاد 
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االجتماعيــة  األطــر  المســتهدفة ضمــن  الجماعــات  2: تعزيــز تنظيــم  النتيجــة 
واالقتصاديــة

تنفيــذ )50( دورة تدريبيــة مكثفــة لخدمــة  «
اســتفاد  بمشــاريع صغيــرة  محــددة  فئــات 

)111( مزارعــا ومزارعــة. منهــا 
تقديــم )84( منحــة جماعيــة لغــرض تنظيــم  «

النســاء ضمــن مجموعــات.
اصــدار)7( نشــرات وملصقــات حــول قضايــا  «

المــراة بواقــع )5000( نســخة.
عــن  « االعــان  حــول  عمــل  ورشــة   )16( عقــد 

التنفيــذ. وآليــات  المشــاريع 
دراســة  « عــن  ميدانييــن  مســحين  عمــل 

النســوية. للمنتوجــات  المحليــة  الســوق 
تنظيــم زيــارة تبادليــة مــع مؤسســات محليــة  «

بهــدف تبــادل الخبــرات بمشــاركة )30( طالبــة.
المشــاركة فــي نشــاطين اعامييــن، منهــا  «

ونســاء  امهــات  بمشــاركة  اذاعيــة  حلقــة 
المبكــر.  الــزواج  عــن  النقــاش  تــم  حيــث 
ــوم مفتــوح )معــرض(  ــى عقــد ي ــة ال باالضاف
المطــرزات. فــي  النســاء  ابداعــات  الظهــار 

تاســيس وتســجيل )3( جمعيــات فــي مجــال  «
اســتخدام ميــاه الري.

بنــاء قــدرات )6( جمعيــات والمســاهمة فــي  «
بنــاء نظــم التشــغيل واالدارة وادلــة العمــل 

والسياســات.
تجهيــز )6( جمعيــات مســتهدفة  بالدعــم  «

اللوجســتي الــازم للقيــام بالعمــل.
النموذجيــة  « المــزارع  مســتلزمات  توزيــع 

علــى جمعيــات عاطــوف وشــوفه والنصاريــة 
وكفــردان.

تنفيــذ مشــاهدة حــول االســتزراع الســمكي  «
لجمعيــة النصاريــة.

قــرى  « علــى  تعليميــة  زيــارات   )6( تنفيــذ 
عاطــوف،  طمــون،  صانــور،  ذنابــه،  شــوفه، 

ميثلــون. النصاريــة، 

تنظيــم زيــارة خارجيــة لتبــادل المعلومــات  «
حــول االدارة المتكاملــة للمصــادر الطبيعيــة 

والتــي عقــدت فــي الســنغال.

االبتكاريــة  « النمــاذج  حــول  كتيبيــن  اعــداد 
اســتخدام  مجــال  فــي  التعاونــي  والعمــل 
جامعــة  مــع  بالتعــاون  الميــاه  وادارة 

نســخة.  )700( وتوزيــع  الخضــوري 

الســتخدامات  « ارشــادي  بوســتر   )2( طباعــة 
المزارعيــن.

واقــع  « مجــال  فــي  وطنــي  لقــاء  تنظيــم 
ومســتقبل ميــاه الــري في الضفة بمشــاركة 
ســلطة  الــري،  لمســتخدمي  جمعيــات   )10(
الميــاه، وزارة الزراعــة، والعديــد من الجامعات  

والمهتميــن. المحليــة  والمجالــس 

الميــاه  « ادارة  عــن  اعامــي  فيلــم  انتــاج 
. ملــة لمتكا ا

ملحقــة  « حديقــة   )14( وتخضيــر  تجهيــز 
 )4,000( منهــا  اســتفاد  البيئيــة،  باألنديــة 

. طــن ا مو

تــم تاســيس )8( مكتبــات ليســتفيد منهــا  «
)3515( مواطنــا منهــم )2,005( امــراة و )1,510( 

رجــال.

طابيــة  « شــتوية  مخيمــات   )9( تنفيــذ   
فــي  اســتفاد منهــا )1,054( طالبــا وطالبــة 
البلــدة  الجــوز،  واد  باهــر،  )صــور  القــدس 

العيســوية(. ســلوان،  القديمــة، 
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النتيجة 3: زيادة األصول والمحافظ المالية وقدرات إقراض المؤسسات

تنفيذ )30( زيارة استشارية. «
عقد )4( دورات تدريبية. «
زيادة مساهمة المؤسسة في راس مال شركة ريف بواقع )1.5( مليون دوالر. «

توفير الدعم المالي لمحافظ جمعيات التوفير والتسليف بواقع )588,000( دوالر. «

تنفيذ )8( حلقات تلفزيونية عن المشاريع المدرة للدخل. «

ــة  ــت اإلغاث ــث قام ــتراتيجي الثال ــدف االس ــار اله ــي إط وف
الزراعيــة بتحقيــق مــا يلــي: 

الزراعيــة فــي الشــبكات المحليــة واإلقليميــة،  1: تطويــر دور اإلغاثــة  النتيجــة 
وتعزيــز تأثيرهــا فــي النضــال الوطنــي

االســرائيلية  « البضائــع  المحلــي ومقاطعــة  المنتــج  لترويــج  )4( حمــات ميدانيــة  تنظيــم 
)400( متطــوع.  والمهربــة، شــارك فيهــا 

تنفيذ )3( زيارات تبادلية خارجية الى تونس ولبنان وكردستان. «
تنفيــذ)3( نشــاطات اعاميــة )ســبوت، نشــرة تســويقية، صفحــة للتواصــل اإلجتماعــي(،  «

للمســاعدة فــي تســويق المنتجــات الزراعيــة.
تنظيم حملة ضغط ومناصرة بمشاركة )200( شخص من اجل إقرار صندوق الكوارث. «
المشاركة في انتاج فيلم توثيقي عن حقوق المواطنين في منطقة األغوار. «
تنظيــم حملتيــن عــن حــق الوصــول للمصــادر الطبيعــة فــي كل من الضفة وغزة بمشــاركة  «

)200( متطوع. 
اعــداد )2( خطــط إســتراتيجية تنمويــة لخدمــة )6( مواقــع فــي محافظتــي نابلــس وجنيــن  «

)سبســطية، برقــة، بزاريــا، جبــع، الفندقوميــة، ســيلة الظهــر( يبلــغ ســكانها حوالــي )30( الــف نســمة.
اعــداد خطــة إســتراتيجية تنمويــة لشــمال قطــاع غــزة والبالــغ عــدد ســكانها )270( الــف  «

نســمة.
اصدار كتاب نباتات األراضي المقدسة بعدد )500( نسخة.  «
تطوير صفحة للتواصل اإلجتماعي خاصة بالمؤسسة تجاوز عدد اإلعجابات )10,000(. «
إصدار أكثر من )100( خبر صحفي نشرت في الصحف والمواقع اإلكترونية.  «
ثاث دورات في الدفاع المدني بمشاركة )90( متطوعا ومتطوعة.  «
ثاث دورات في اللغة اإلنجليزية ل )60( متطوعا ومتطوعة.  «
ثاث دورات لإلسعاف األولي شارك فيها )60( متطوعا ومتطوعة. «
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النتيجة 2: رفع كفاءة العاملين في استخدام تقنيات الضغط والمناصرة 

النتيجــة 3: تعزيــز قيــم المجتمــع المدنــي بيــن العامليــن والمتطوعيــن لــدى 
ــة ــة الزراعي اإلغاث

عقــد )5( دورات تدريبيــة )تدريــب مدربيــن،  «
تخطيــط اســتراتيجي، اعــداد حمــات ضغــط 

ــخ(. ومناصره...ال
القانونيــة  « البيئــة  عــن  حملتيــن  تنفيــذ 

لمؤسســات المجتمــع المدنــي  فــي كل مــن 
الضفــة وغــزة بمشــاركة )150( ناشــطا محليــا. 

البيئــة  « عــن  اعاميــة  )8( نشــاطات  تنفيــذ 
وحــق  االهليــة  للموسســات  والقانــون 

الطبيعيــة. للمصــادر  الوصــول 

للعامليــن  « ورشــة   )55( تنظيــم 
والمتطوعيــن )التســامح، الشــفافية، البيئــة 
أرشــفة  القاعديــة،  للمنظمــات  القانونيــة 
البيانــات، إدارة االجتماعــات، كتابــة المحاضــر( 

شــخصا.  )1,280( بمشــاركة 
تنفيذ )5( دراســات الحتياجات  إســتفاد منها  «

فــي  النســاء  عمالــة  )عــن  مواطــن   )1,405(
المســتوطنات وتقاريــر توثيقيــة عــن منطقة 

االغــوار ودراســة احتياجــات المشــروع(.

النتيجة 4: تعزيز قيم السام المرتكزة على الحرية والعدالة

»  )80( بمشــاركة  تدريبيــة  دورات   )4( عقــد 
توثيــق  اليــة  عــن  وموظفــا  متطوعــا 
لفضــح  الحمــات  وتنظيــم  اإلنتهــاكات 

اإلحتــال. ممارســات 

تنفيــذ حملــة حريــة تنقــل األفــراد والمــواد  «
مــن والــى قطــاع غــزة شــارك فيهــا اكثــر مــن 

)200( متطــوع.  
ممارســات  « عــن  تلفزيونيــة  حلقــة  عمــل 

وتدخــات  األغــوار  مناطــق  فــي  اإلحتــال 
المطلوبــة. الســلطة 

فــي  « النســاء  عمالــة  عــن  دراســة  عمــل 
نســخة.   )500( وتوزيــع  المســتوطنات 

عمــل )30( ورشــة  عــن اهميــة لجنــة األغــوار  «
الموحــدة بمشــاركة )300( ناشــط. 

عقــد )15( ورشــة فــي غــزة عــن قوانيــن حقوق  «
اإلنســان، حق التجمع بمشــاركة )300( ناشــط.

عقــد )21( يومــا تدريبيــا بمشــاركة 400 شــخص بعنــوان بنــاء المنظمــات القاعديــة جســر  «
للتواصــل الســريع مــع الجمهــور. 

تنفيد دورتين بمشاركة )40( متطوعا في مواضيع إدارة وتصميم الحمات. «

تنفيذ حلقة اذاعية عن البيئة القانونية للمؤسسات االهلية. «

تنظيم دورتين بمشاركة )50( موظفا ومتطوعا في موضوع اإلعام اإلجتماعي.  «

تنظيم دورتين للقيادة ومهارات التواصل ل )30( متطوعا وموظفا.  «

تنظيم )17( لقاء اذاعيا وتلفزيونيا  في قطاع غزة. «
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وضمــن إطــارا الهــدف االســتراتيجي الرابــع قامــت اإلغاثــة 
الزراعيــة بتحقيــق مــا يلــي:

المــوارد  تطويــر  مواصلــة   :1 النتيجــة 
باإلغاثــة  الخاصــة  والماديــة  البشــرية 

الزراعيــة

 )128(  2013/12/31 حتــى  العامليــن  عــدد  بلــغ 
موظفــً وموظفــة، وتشــكل اإلنــاث مــا نســبته 
%( مــن مجمــوع العامليــن، حيــث بذلــت   33(
المؤسســة جهــودًا حثيثــة مــن أجــل تحقيــق 
بعــض  مــن  بالرغــم  الجنســين  بيــن  التــوازن 
بســبب  التوظيــف  عمليــة  فــي  المعيقــات 
التنافــس الشــديد على الموظفيــن المؤهلين، 
وطبيعــة النشــاطات التــي تنفذهــا المؤسســة 
والمواقــع التــي تســتهدفها، االمــر الــذي يزيــد 
حيــث شــكلت  النســاء.  انخــراط  مــن صعوبــة 
االنجــازات التاليــة أهــم المحــاور فــي هــذا االطــار:

مــن  « موظفــا   )35( انخــراط  تســهيل  تــم 
ووجبــات  دورات  فــي  المؤسســة  موظفــي 
تدريبيــة فــي مجــال االعــام وادارة التفــاوض 
الماليــة،  واالدارة  والتوثيــق  النزاعــات  وحــل 
االهليــة،  للمؤسســات  الســلوك  مدونــة 

الكــوارث. مــن  الحــد 

خاصــة  « احتفــاالت   )3( فــي  المشــاركة 
. يع ر لمشــا با

تــم تاميــن الفرصــة لـــ )19( موظفا للمشــاركة  «
فــي تدريبــات ومؤتمــرات عقــدت خــارج الباد.

المؤسســة  قــدرة  تطويــر   :2 النتيجــة 
المــدى  علــى  االمــوال  تجنيــد  علــى 

والبرامجــي الطويــل 

الــدول  « إلــى  الزيــارات  مــن  العديــد  تنفيــذ 
المانحــة، وعقــد العشــرات مــن االجتماعــات 

المانحــة. االطــراف  مــع 

مؤسســات،  « مــع  جديــدة  عاقــات  تطويــر 
جديــدة. دول  مــع  عاقــات  آفــاق  وفتــح 

والبحــوث  « الدراســات  مــن  العديــد  تنفيــذ 
التنمويــة لتشــكيل أرضيــة صلبــة لتجنيــد 

األمــوال.

المرجعيــات  دور  تفعيــل   :3 النتيجــة 
المختلفــة فــي حيــاة اإلغاثــة الزراعيــة

لإلغاثة الزراعية مرجعيات واضحة للحكم ورسم 
السياســات وصنــع القــرارات  تتمثــل بـــهيئتها 
المختلفــة،  إدارتهــا ولجانهــا  العامــة ومجلــس 
حيــث تتألــف الهيئــة العامــة مــن مجلــس يبلــغ 
عــدد أعضائــه )103( أعضــاء منهــم ثمانيــة أعضــاء 
النســاء(  و  الرجــال  )مــن  وفخرييــن  مؤازريــن 
وممثليــن  والشــتات  الوطــن  علــى  موزعيــن 
مرجعيــة  أعلــى  وهــي  القطاعــات  لمعظــم 
تشــريعية فــي اإلغاثــة. باالضافــة الــى مجلــس 
اإلدارة والــذي يتألــف مــن )13( عضــوا منهــم )5( 
اعضــاء مــن غــزة و )8( اعضــاء مــن الضفــة  يجــرى 
انتخابهــم مــن قبل الهيئة العامــة، وهم الجهة 
المســئولة عــن مراقبــة الجهــاز التنفيــذي ومــدى 
التقيــد وااللتــزام بالسياســات واإلجــراءات التــي 
أقــرت مــن قبــل الهيئــة العامــة. هــذا وقــد تمــت 
اإلشــارة إلــى مجمــل إنجــازات مجلــس اإلدارة فــي 

ــر. مقدمــة التقري
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الفصل الرابع: المواقع والفئات المستهدفة

4.1 المواقع المستفيدة:

عملــت االغاثــة الزراعيــة خــال العــام 2013 فــي )168( موقعــا فــي كافــة محافظــات الوطــن، وفــي المــدن 
والتجمعــات الفلســطينية فــي الداخــل، مــن خــال جمعيــات وتجمعــات ولجــان عمــل، اســتفاد منهــا 
ــا  ــر مباشــر، شــكلت النســاء مــن مجمــوع المســتفيدين م ــً بشــكل مباشــر وغي )130,685( مواطن

نســبته )77 %( بشــكل مباشــر.  كمــا وفــرت )47,394( يــوم عمــل لصالــح )6,700( عامــل.

٤.٢ المواقع المستهدفة:
يمثل الجدول التالي المواقع التي عملت بها المؤسسة خال العام 2013:

أسماء القرىعدد القرىالمحافظة

كفــر زيبــاد، كفــر عبــوش، راميــن، باقــة الشــرقية، ذنابــة، بيــت ليــد، شــوفة، 9طولـكرم
كفــر اللبــد، كتابــا

24جنيـن
كفــر راعــي، اليامــون، الزبابــده، عنــزه، ميثلــون، قباطيــة، كفــر ذان، ســيلة 
ــور،  ــا، صان الظهــر، جبــع ، الفندوقوميــة، الجلمــة، يعبــد، فقوعــة، عجــة، زبوب

ــا، بيــت قــاد ــو ضعيــف، عاب ــر اب ــه ، دي ــه، برقيــن، عربون ــة، عران كفيــرت، عراب

 قبــان، بزاربــا، زواتــا، اللبــن، الســاوية، عقريــا، جماعيــن، برقــه، بيــت دجــن، زيتــا، 13نابلـس
سبســطية، الناقــورة، جماعين

19القـدس
بيــت ســوريك، خــرب اللحــم، الثــوري، ام طوبــا، بــدو، القــدس القديمــة، صــور 
ــا، شــعفاط،، بيــت حنينــا،  باهــر، العيســويه، ســلوان، واد الجــوز، حزمــا، عنات

بيــت صفافــا، الجيــب، قطنــة، بيــت اكســا، بيــت عنــان

17رام اهلل
 المزرعــة الشــرقية، خربثــا المصبــاح، بيتللــو، ديــر غســانة، ســلواد، بنــي زيــد 
الغربيــة، مــزارع النوبانــي، عــاروره، كفــر مالــك، كفــر نعمــه، دورا القــرع، يبــرود، 

المزرعــة الغربيــة، ســنجل ،عابــود، بيــت لقيــا، خربثــا بنــي حــارث

 الســموع، يطــا، خلــة صالــح، الظاهريــة، بنــي نعيــم، اذنــا، خربــة صــرة، مريــش، 14الخليـل
وادي الريــم، صوريــف، ديــر ســامت، نوبــا، بيــت امــر، حلحــول

 بيت اسكاريا، الخضر، واد فوكين، تقوع، المعصرة، واد رحال6بيت لحـم
 دير استيا، فرخة،عموريا، اسكاكا، الزاوية، بديا6سلفيـت
 طوباس، عقابا، العين البيضا، عاطوف، طمون، بردلة، كردلة7طوباس

كفرثلــث، النبــي اليــاس، جينصافــوط،، عــزون، راس عطيــة، المــدور، بيــت 8قلقيـلية
اميــن، عــزون العتمــة 

غـزة
29

بيــت الهيــا، بيــت حانــون، جباليــا، القريــة البدويــة، الزيتــون، الشــجاعية، جحــر 
البلــح، وادي  المغــازي، ديــر  النصيــرات،  البريــج،  التفــاح،  المغراقــة،  الديــك، 
الســلقا، الســوارحة، عبســان الكبيرة، عبســان الصغيرة، خانيونس، القرارة، 
حــي المنــارة، خزاعــة، الفخــاري، مواصي خانيونس، الســطر الغربي، الشــوكة، 

حــي النصــر، خربــة العــدس، مواصــي رفــح، رفــح الغربيــة
أريحا 

اريحــا، الجفتلــك ،النصاريــة، العقربانيــة، فــروش بيــت دجن، بيت حســن، عين 9واالغوار
شــبلي، الزبيدات، العوجا

فلسطين 
 النقب، سخنين، عرابة، دير حنا، عيلبون، ام الفحم، المغار7الداخل 1948

إجمالي عدد التجمعات المستهدفة                              )168(  تجمعا
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٤.٣ المستفيدون المستهدفون: 

تبيــن الفقــرات التالية تفاصيــل تلك المجموعات 
المســتفيدة المســتهدفة ضمن األنشطة التي 

نفــذت خــال العــام 2013 المنصرم:

الزراعــة  « مجالــي  فــي  العاملــون  المزارعــون 
جانــب  إلــى  المرويــة،  والزراعــة  البعليــة 
العائــات الريفيــة: تعتبــر هــذه المجموعــة 
العمــل  يتــم  التــي  المجموعــات  اكثــر  مــن 
معهــا مــن خــال المشــاريع المختلفــة والتي 
تقــوم اإلغاثــة بتنفيذهــا، وباألخص مع صغار 
المزارعيــن والمتضرريــن جــراء الحــروب علــى 
ــر الممنهــج لاراضــي  غــزة او نتيجــة للتدمي
الزراعيــة، حيــث تعمــل هــذه المجموعــة فــي 
ســواء  والخضــروات،  االشــجار  زراعــة  مجــال 
فــي االراضــي المفتوحــة او داخــل الدفيئــات 

الزراعيــة.

النســاء الريفيــات: تعتبــر هــذه المجموعــة  «
ثانــي اهــم المجموعــات التــي يتــم العمــل 
معهــا مــن خــال برامــج ومشــاريع اإلغاثــة 
عاليــا  قــدرا  اياؤهــا  يتــم  حيــث  الزراعيــة، 
مــن اإلهتمــام نظــرا للوضــع الخــاص الــذي 
المناطــق  فــي  وباألخــص  النســاء  تعيشــه 
الريفيــة والتــي تتحمــل فيهــا النســاء اكثــر 
الزراعــي،  العمــل  عــبء  مــن   )%  60( مــن 
وتولــي اإلغاثــة اهتمامــا عاليــا فــي ابــراز الــدور 
الجنــدري واعطــاء النســاء نصيبــا متســاويا 
مشــاريعها،  مــن  لاســتفادة  الفــرص  مــن 
إال ان النشــاط االبــرز لهــذه المجموعــة فــي 
حيــث  المنزليــة  والحظائــر  الحدائــق  مجــال 
يقمــن باألغلــب بانتــاج الغــذاء لاســتهاك 

المنزلــي. 
التخــرج:  « حديثــو  الزراعيــون  المهندســون 

تهتــم اإلغاثــة الزراعيــة بفئــة المهندســين 
الزراعييــن الخريجيــن بهــدف امــداد القطــاع 
المدربــة  المهنيــة  بالكفــاءات  الزراعــي 
وإكســاب هــذه الفئــة  المعلومــات والخبــرات 
العمليــة بمــا يخــدم القطــاع الزراعــي، حيــث 

الــدورات  مــن  اكثــر  او  دورة  تنظيــم  يتــم 
التدريبيــة طويلــة المــدى والتــي تصــل الــى 

10 شــهور تقريبــً كل عــام.
الخاصــة  « والمؤسســات  الجمعيــات 

تهتــم  والشــباب:  والنســاء،  بالمزارعيــن، 
ــة بموضــوع اشــراك المجتمــع  ــة الزراعي اإلغاث
فــي تحديــد االحتياجــات وتنفيــذ االنشــطة 
فــي  تعمــل  حيــث  وتقييمهــا  المختلفــة 
الجمعيــات  اشــراك  خــال  مــن  المواقــع 
قدراتهــا.  وبنــاء  المختلفــة  والتجمعــات 

اإلغاثــة  « تشــجع  المجتمعيــون:  الناشــطون 
ــد مــن البرامــج المتنوعــة  ومــن خــال العدي
توســيع المشــاركة والعمــل مــع الريادييــن 
مواقــع  وضمــن  المجتمــع  فــي  والنشــطاء 
هــذه  دعــم  يتــم  حيــث  المتنوعــة  العمــل 
والتنظيــم  التدريــب  خــال  مــن  الفئــة 
وضمــن  البرامــج  مختلــف  فــي  ودمجهــم 
اكبــر  دور  واعطاءهــم  المحليــة  اللجــان 

مجتمعهــم.  لخدمــة 

الطوعــي  « العمــل  اإلغاثــة  وتشــجع  هــذا 
حيــث ان هنــاك مجموعــة مــن المتطوعيــن 
يبذلــون جهــودًا بصــورة فرديــة وجماعيــة 
لديهــم الرغبــة والدافــع الذاتــي ويؤمنــون 

الطوعــي. العمــل  بأهميــة 

العمــال العاطلــون عــن العمــل: أولــت اإلغاثــة  «
الزراعيــة هــذه الفئــة اهتمامــا خاصــا خــال 
جهودهــا  مــن  كجــزء  الســابقة،  األعــوام 
لمكافحــة الفقــر،  وهــم عمــال عاطلــون عــن 
العمــل يعولــون أســرا وال يعملــون ولديهــم 
الرغبــة واالســتعداد للعمــل ويبحثــون عنــه، 
االتــي  الفئــات  مــن  العمــال  يعتبــر  حيــث 
فقــدت مصــدر رزقهــا، ســواء تركــوا عملهــم 
ــر  داخــل الخــط األخضــر نتيجــة اغــاق المعاب
ومنعهــم مــن الوصــول لعملهــم منــذ بــدء 
الذيــن  المســتوطنات  أوعمــال  انتفاضــة 
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تركــوا عملهــم بعــد االنســحاب االســرائيلي 
مــن قطــاع غــزة واغــاق المنطقــة الصناعيــة 
مــن  هجــروا  الذيــن  والمزارعــون  ايــرز،  فــي 
عملهــم  مزاولــة  مــن  ومنعــوا  أراضيهــم 
بالزراعــة فــي أراضيهــم كونهــا تقــع فــي مــا 

يســمى بالمنطقــة األمنيــة العازلــة.

الزراعيــة:  « اإلغاثــة  لــدى  العامليــن  طاقــم 
العامــل  بالطاقــم  الزراعيــة  اإلغاثــة  تهتــم 
لديهــا حيــث يعتبــر االســتثمار فــي العنصــر 
البشــري جــزءا هامــا جــدًا لضمــان اســتدامة 
المشــاريع وكفاءتهــا.  المؤسســة ونوعيــة 
العامليــن  قــدرات  وبنــاء  تطويــر  يعتبــر 
فنيــً واداريــً ومهنيــً داخليــً وخارجيــً مــن 
اإلغاثــة  توليهــا  التــي  الرئيســية  الدعائــم 

اهتمامــا بالغــا، إال انــه وخــال 

عــام 2013 لــم يكــن هنــاك تركيــز كبيــر علــى  «
العامــل ومــع نهايــة  بنــاء قــدرات الطاقــم 
المشــاريع  مــن  العديــد  وانتهــاء  العــام 
الضخمــة تــم تقليــص عــدد العامليــن علــى 

المشــاريع.

ريفيــة:  « مناطــق  مــن  جامعيــات  خريجــات 
عــن  عاطــات  خريجــات  مــع  العمــل  تجربــة 
العمــل كانــت لهــا دالالت تكشــف عــن فئــة 
جديــدة فــي القطــاع الزراعــي، هــذه الفئــة 
لديهــا انتمــاء وشــغف بالمعرفــة وبحاجــة 
القــدرات  وبنــاء  االهتمــام  مــن  مزيــد  الــى 
القطــاع  فــي  ومؤهــل  واع  جيــل  لخلــق 
ــة  ــة الزراعي الزراعــي، حيــث اســتطاعت االغاث
خلــق )16( فرصــة عمــل مؤقتــة لتلــك الفئــة 

الشــابات. الريفيــات  الخريجــات  مــن 
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الفصل الخامس: بيئـة وإجراءات التنفيـذ

شــهد العــام 2013 العديــد مــن المتغيــرات المحليــة واالقليميــة والدوليــة والتــي عكســت نفســها 
علــى بيئــة عمــل المؤسســة والتــي كان مــن ابرزهــا علــى الصعــد التاليــة:

1.5 بيئة  البرامج:
1.1.5 البيئة الكلية  للبرامج:

المتــاح  « التمويــل  حجــم  فــي  انخفــاض 
الماليــة  االزمــة  اســتمرار  بســبب  للبرامــج 
العالميــة وتاثيراتهــا علــى الــدول المانحــة 

متفاوتــة. بنســب 
تذبــذب فــي أســعار صــرف العمــات )بشــكل  «

أثــر  الشــيكل(  مقابــل  الــدوالر  رئيســي 
المشــاريع  أنشــطة  علــى  ســلبي  بشــكل 
تكلفــة  ارتفــاع  إلــى  أدى  ممــا  المختلفــة، 
ــى ارتفــاع فــي  ــة إل تنفيــذ النشــاطات، إضاف
نســبة  المســاهمة المجتمعيــة فــي معظم 

المقدمــة. الخدمــات 
تقــوم ســلطات االحتــال بخطــوات لمواجهة  «

االهتمــام مــن قبــل الجهات المانحــة بتوجيه 
ممــا  )ج(،  المصنفــة  المناطــق  الــى  الدعــم 
متابعــة  المانحــة  الجهــات  مــن  يتطلــب 

مســاعداتها بدعــم وماحقــة سياســية.
الضفــة  « بيــن  والحصــار  االنقســام  اســتمرار 

بيــن  مــا  التواصــل  اعــاق  وغــزة  الغربيــة 
جناحــي الوطــن  وقلــل مــن فــرص تمويــل 
مــع  الوطــن،  جناحــي  فــي  تنفــذ  مشــاريع 
ميــل اكبــر لــدى الجهــات المانحــة بتمويــل 
كمــا  القطــاع،   دون  الضفــة  فــي  مشــاريع 
االنشــطة  فــي  العمــل  تواصــل  واعــاق 

لمشــتركة. ا
مــن  « اليكســا  الثلجيــة  العاصفــة  اعاقــت   

قــدرة المؤسســات علــى مواصلــة النشــاط 
فــي كانــون االول مــن العــام 2013 اضافــة الــى 
الحــاق العديــد مــن االضــرار فــي المشــاريع 
التــي تنفذهــا المؤسســات او التــي انتهــت 

مــن تنفيذهــا خــال الفتــرة الســابقة. 

المتكــررة  « واالغاقــات  اإلســرائيلي  الحصــار 
المدخــات  علــى  مباشــر  اثــر  لهــا  كان 
والخدمــات المقدمــة )بــذور واشــتال وميــاه 
نتيجــة  عاملــة(  وأيــدي  ومبيــدات وميكنــة 
ارتفــاع أســعار المــواد الخــام وكذلــك تأثيــره 
ــات المســتهدفة، ارتفــاع األســعار  ــى الفئ عل
محــدودة  األســر  انكشــاف  فــي  ســببا  كان 
علــى  الطلــب  زيــادة  وبالتالــي  الدخــل 

الخدمــات.

المشــاريع  « تنفيــذ   اليــة  فــي  االزدواجيــة 
الدوليــة  المؤسســات  بيــن  والبرامــج 
والمحليــة الزراعيــة وغيــر الزراعيــة وانعــدام 
المنفــذة  المؤسســات  بيــن  التنســيق 
ســلبي  تأثيــر  لهــا  كان  المشــاريع  لنفــس 
اختيــار  وصعوبــة  الخدمــات  تقديــم  علــى 
المســتفيدين وتراجــع فــي االلتــزام بتغطية  

المجتمعيــة.  المســاهمة 

االهتمــام بالمشــاريع االنســانية فــي قطــاع  «
غــزة علــى حســاب المشــاريع التنمويــة ادى 
المدنــي  المجتمــع  بمنظومــة  االضــرار  الــى 
جــراء  تعانيــة  الــذي  الضعــف  مــن  وفاقــم 

االنقســام. 
مدينــة  « فــي  بالمشــاريع  محــدود  اهتمــام 

القــدس  وضــع  حساســية  نتيجــة  القــدس 
الزراعيــة  االنشــطة  وغيــاب  السياســي 
تقــدم  التــي  المشــاريع  عــن  واالنتاجيــة 

. س للقــد
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2.1.5 البيئة المتوسطة  للبرامج:

لقــد تاثــر العمــل مــن ناحيــة البيئــة المتوســطه 
بالعديــد مــن االمــور منهــا:

علــى  « االســرائيلية  االعتــداءات  زيــادة  ادت 
االســعار  رفــع  الــى  المنفــذة  المشــاريع 

المنفــذة. والنشــاطات  للتدخــات 
أّثــر االغــاق المتكــرر للمعابــر المؤديــة الــى  «

ــة والفقــر  قطــاع غــزة وارتفــاع نســبة البطال
المعيشــي، كمــا ســاهم  المســتوى  علــى 
االشــخاص  قبــل  مــن  الطلــب  زيــادة  فــي 
المشــاريع  علــى  العمــل  عــن  العاطليــن 
والبرامــج الخاصــة باالغاثــة الزراعيــة مــن خال 
توفيــر فــرص عمــل مؤقتــة ضمــن مشــاريع 
قــدرة  فــي  تراجعــا  واحــدث  االســتصاح 
المســاهمات  المســتفيدين علــى تغطيــة 

بهــم. الخاصــة 
لاســواق  « اســرائيل  انتهــاك  اســتمرار  ادى 

المحليــة الــى االضــرار المباشــر بالمزارعيــن 
مــن  للتقليــل  المبذولــة  الجهــود  رغــم 
بمنتجــات  الفلســطيني  الســوق  اغــراق 
االســرائيلية. والمنتجــات  المســتوطنات 

زيــادة الطلــب علــى خدمــات المؤسســة ادى  «
الــى تنافســية عاليــة علــى المتوفــر منهــا 
شــفافية  ورغــم  احيانــا  يحــدث  الــذي  االمــر 
مجتمعيــة  مصاعــب  االختيــار  معاييــر 
خدماتهــا. مــن  والمســتفيدين  للمؤسســة 

3.1.5 المعيقات الرئيســية التي واجهتنا 
أثناء فتــرة التنفيذ:

فيمــا يتعلــق بالمعيقــات التــي تمــت مواجهتها 
خــال العــام 2013، فيمكــن ذكــر مــا يلــي:

دفع المساهمة المجتمعية: 
اســتمرت المصاعــب  فــي جمــع المســاهمة  «

المجتمعيــة لألنشــطة المختلفــة خــال عــام 
االقتصاديــة  الظــروف  لتــردي  وذلــك   2013

ممــا أدى بــدوره لتأجيــل األعمــال فــي بعــض 
بعــض  وانســحاب  المســتهدفة،  المواقــع 
اختيارهــم  تــم  ان  بعــد  المســتفيدين 

للاســتفادة.
االجنبيــة  « المؤسســات  بعــض  تنفيــذ 

والدوليــة بعــض المشــاريع بــدون مســاهمة 
مجتمعيــة فــي المواقــع القريبة من أو ضمن 
اإلغاثــة  قبــل  مــن  المســتهدفة  المناطــق 
الزراعيــة ادى الــى خلــق حالــة مــن التذمــر فــي 
اوســاط المســتفيدين واضــر بالقيــم التــي 
أرســتها المؤسســة عبــر مشــوارها الطويــل 

فــي العمــل مــع المســتفيدين.

مشاكل  فنية:
مــن  « والعمــال  المقاوليــن  بعــض  تراجــع 

العمــل فــي المواقــع المعرضــة العتــداءات 
الغــاء  الــى  ادى  والمســتوطنين  االحتــال 
كآبــار  تنفيذهــا  المطلــوب  البنــود  بعــض 
جمــع ميــاه االمطــار، او ادى الــى التأخــر فــي 

االنشــطة. تنفيــذ 
المشــاريع  « لجــان  بعــض  تعــاون  ضعــف 

والمجالــس المحليــة، ممــا أدى إلــى الغــاء او 
األنشــطة. بعــض  تنفيــذ  تاخيــر 

آبــار  « إنشــاء  تكاليــف  ارتفــاع  فــي  مشــكلة 
األرض  موقــع  لطبيعــة  نظــرًا  الميــاه  جمــع 
ونوعيــة الصخــر، فلم يتمكن المســتفيدون 
مــن إنشــاء آبــار الجمــع )أجاصيــة الشــكل( 
اســمنتية  خزانــات  إنشــاء  فــإن  وبالمقابــل 
يتطلــب تكلفــة عاليــة جــدًا، ممــا أدى إلــى 
إنشــاء  مــن  المســتفيدين  بعــض  امتنــاع 

اآلبــار الخاصــة بهــم.

نتيجــة للوضــع االقتصــادي المتــردي لبعــض  «
بعــض  بانجــاز  قامــوا  فقــد  المســتفيدين 
مقدرتهــم  لعــدم  بانفســهم  االنشــطه 
كالجــدران  مهــرة  عمــال  تشــغيل  علــى 
االعمــال  نوعيــة  فــي  اثــر  ممــا  االســتنادية 
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ــت   المنجــزة وايجــاد بعــض االشــكاليات  أخّل
للمواصفــات. بالمطابقــة 

محدوديــة عــدد الشــركات أو المتعاقديــن  «
المناقصــات  فــي  المشــاركين  المحلييــن 

التنقيــة. بمحطــات  المتعلقــة 

اثــر التأخيــر فــي الحصــول علــى الموافقــة أو  «
التراخيــص مــن الجهــات التابعــة للســلطة 
الفلســطينية، مثــل ســلطة جــودة البيئــة 
وســلطة الميــاه الفلســطينية، فــي تنفيــذ 
بيــت  مــن  كل  فــي  المعالجــة  محطــات 
امكانيــات  هــدد  الــذي  االمــر  وعنــزة  دجــن 
نجــاح المشــروع بالكامــل ودفــع المؤسســة 
لطلــب تمديــد الفتــرة دون تكاليــف اضافيــة.

التقــدم  « عــن  المقاوليــن  عــدد  تراجــع  ادى 
بعملــة  االســعار  ربــط  نتيجــة  للعطــاءات 
المشــروع وارتفــاع تكاليــف بعــض المدخات  
الــى االعــان  اكثــر مــن مــرة عــن المناقصــات .

للبنــاء  « المخصصــة  الموازنــات  نقــص  ادى 
فــرص  فــي  تراجــع  الــى  المؤسســى 
إلــى   حاجتــه  رغــم  الفنــي   الــكادر  تطويــر 

. ت ا ر لمهــا ا ير تطو

ادى انقطــاع الكهربــاء فــي قطــاع غــزة الــى  «
التدخــات  معظــم  تكاليــف  فــي  ارتفــاع 

الزراعيــة.

نقص العمالة الماهرة:

نقــص  مــن  يعانــي  الزراعــي  القطــاع  زال  مــا 
العمالــة الماهــرة والمدربــة االمــر الــذي ينعكــس 

علــى تكاليــف وكــم ونــوع العمــل .

المشكات  الموسمية:
تصــادف  توقيــت شــهر رمضــان مــع فصــل  «

الصيــف يؤثــر علــى تنفيــذ النشــاطات  التــي 
يتوجــب انجازهــا فــي فصــل الصيــف وقبــل 

الموســم.

الكــوارث الطبيعيــة والمنخفضــات الجويــة  «
بعــض  بتنفيــذ  مباشــر  مســاس  ذات 
التنفيــذ تاخيــر  فــي  وتتســبب  االنشــطة 

تذبذب األسعار للمنتجات الزراعية. «

أصحــاب  مشــاركة  ضمــان  اليــات   2.5
)العاقــة(: المصلحــة 

1.2.5علــى مســتوى أصحــاب المصلحــة 
الرئيســيين:

على مستوى إدارة المشاريع:

تــم وضــع مجموعــة مــن اآلليــات واإلجــراءات مــن 
قبــل اإلغاثــة الزراعيــة لضمــان المشــاركة الفاعلــة 
لكافــة أصحــاب المصلحــة، ويمكــن تلخيصهــا 

علــى النحــو التالــي:

اختيــار المواقــع يتــم بالتشــاور مــا بيــن كافــة  «
االطــراف فــي المؤسســة للوصــول للمواقــع 
المعاييــر  عليهــا  وتنطبــق  حاجــة  االكثــر 

والمواصفــات المطلوبــه لــكل مشــروع.

اإلعــان عــن المشــروع بشــكل موســع فــي  «
المنفــذة  للمشــاريع  المســتهدفة  المواقــع 
والمواصفــات  المعاييــر  توضيــح  خــال  مــن 
واالليــات والمســاهمات، ومشــاركة المجالــس 
المحليــة والجمعيــات القاعديــة فــي المواقــع 
المســتهدفه بالمراحــل المختلفــة لتنفيــذ 

المشــاريع.

تنفيــذ زيــارات اســتطاعية وحصــر مبدئــي  «
للمؤسســات العاملــة فــي المواقــع المنــوي 

العمــل بهــا.

عقــد لقــاءات أوليــة مــع المؤسســات العاملــة  «
الشــركاء  لتحديــد  العمــل  مواقــع  فــي 

. لمحتمليــن ا

تشــكيل لجنــة توجيهيــة للمشــروع تضــم  «
ممثليــن عــن مختلــف األطراف، مســؤوليتها 
القــرارات  علــى  األطــراف  توافــق  ضمــان 
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المســؤوليات بالمشــاركة وتوزيــع  وتحمــل 
كل  واهتمامــات  مصالــح  ومراعــاة  األدوار 

طــرف.
المشــاريع  « بتنفيــذ  الخاصــة  االدلــة  تطويــر 

مــن خــال ورش العمــل للطواقــم الفنيــة 
االثــر  لــه  كان  ممــا  والشــركاء  والماليــة 
لــكل  واحــده  بآليــة  المشــاريع  بتنفيــذ 

المشــاريع. علــى  العامليــن 
االمــور  « توضــح كافــة  التــي  العقــود  توقيــع 

الفنية والماليــة واالدارية وتوضيح االتفاقيات 
بشــكل جيــد للفئــات المســتهدفه.

لمــدراء  « شــهرية  دوريــة  اجتماعــات  عقــد 
وعــرض  الشــراكة  لتفعيــل  المشــاريع 
الحلــول.  ووضــع  والمعيقــات  اإلنجــازات 

للعديــد  « الفنيــة  اللجــان  فــي  المشــاركة 
مناســبة  آليــة  اوجــد  ممــا  المشــاريع  مــن 
الخبــرات  لتبــادل  المؤسســات  بيــن  مــا 
علــى  االمثلــة  ومــن  المعلومــات  ولتبــادل 
تلــك المشــاريع )مشــروع تحســين مســتوى 
المعيشــة فــي االراضــي المحتلــة بتمويــل 
مــن الممثليــة الهولنديــة والــذي يــدار مــن 
المصــادر  ادارة  برنامــج  الزراعيــة،  االغاثــة 
الطبيعيــة بالمشــاركة الممــول مــن ايفــاد 
تطويــر  مشــروع  الزراعــة،  وزارة  خــال  مــن 
البنــك  مــن  بتمويــل  القــدس  اراضــي 
مشــروع   ،UNDP خــال  مــن  االســامي 
المهمشــة  المجتمعــات  حيــاة  تحســين 
فــي القــدس الشــرقية بتمويــل مــن االتحــاد 
اكســفام  مــع  وبالمشــاركة  االوروبــي 

نوفــب(.

على مستوى المستفيدين النهائيين:

قبــل  مــن  المتبعــة  االســتراتيجية  بقيــت 
االغاثــة الزراعيــة خــال عــام 2013 تعــزز مشــاركة 
المســتفيدين/ات علــى حــد ســواء فــي تنفيــذ 

واالهتمــام  وتقييمهــا  ومتابعتهــا  المشــاريع 
بالجنــدر خــال عمليــات اختيــار المســتفيدين 
او اللجــان المحليــة التــي يتــم العمــل معهــا 

وذلــك مــن خــال:

تشــكيل لجــان فــي المواقــع المســتهدفه  «
عــن  مندوبيــن  عضويتهــا  فــي  تضــم 
القاعديــة  والجمعيــات  المحليــة  المجالــس 
ــة، مــع ضمــان تواجــد  والشــخصيات االعتباري
امــرأه واحــده علــى االقــل فــي تلــك اللجــان، 
ومشــاركتهم فــي كافــة المراحــل المختلفــة 
االعــان  مــن  ابتــداءا  المشــروع  تنفيــذ  مــن 
حتــى اســتام االنشــطة المنفــذه، ممــا عــزز 
لتلــك  القــدرات  وبنــاء  بالتملــك  الشــعور 
فــي  ذلــك  وســاهم  واللجــان،  المؤسســات 
جعــل البلديــات والجمعيــات المشــاركة أكثــر 
التزامــا بالمســاهمات المجتمعيــة المطلوبــه 
الجماعيــة. الــري  الزراعيــة وشــبكات  كالطــرق 

لتعظيــم فائــدة المشــاريع المنفــذه فقد تم  «
التركيــز علــى تدريــب الفئــات المســتهدفه 
بالكثيــر مــن المواضيــع التــي تســاهم فــي 

ديمومــة واســتمرارية االنشــطة المنفــذه.

بمشــاركة  « االنشــطة  اســتام  اجــراءات 
تمثلهــم  التــي  واللجــان  المســتفيدين 
لعبت دورا مهما باســتام االنشــطة حســب 

المطلوبــه. المواصفــات 

ــب مجموعــه مــن المتطوعيــن فــي  « ــم تدري ت
اليــه  علــى  المســتهدفه  المواقــع  بعــض 
لتحديــد  المجتمعيــة  بالمشــاركة  البحــث 
المخاطــر والقــدرات في المواقع المســتهدفة 
البحــث  باجــراء  المجموعــات  هــذه  وقامــت 

المجتمعيــة. بالمشــاركة  الميدانــي 

مشــاركة المســتفيدين فــى جميــع انشــطة  «
المشــروع بــدءًا مــن تقديــر اإلحتياجــات مــرورًا 
بعملية التنفيذ والتقييم وانتهاء بعمليات 
المتابعة بعد االنتهاء من المشــروع والخروج 

مــن الموقــع مــن خــال اللجــان.
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2.2.5 على مستوى أصحاب المصلحة 
الثانويين:

علــى  الثانويــون  المصلحــة  أصحــاب  اشــتمل 
الوطنيــة  الــوزارات  مختلــف  مــن  ممثليــن 
الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  الفلســطينية 
التعــاون  لضمــان  والدوليــة،  الفلســطينية 
والتنسيق معهم وذلك من خال مشاركتهم 

الزراعيــة. باإلغاثــة  الخاصــة  األنشــطة  فــي 

على المستوى المركزي:

عقــد عــدد مــن االجتماعــات الخاصــة باللجــان  «
التوجيهيــة للمشــاريع المنفــذة.

وزارة  « مــع  الدوريــة  االجتماعــات  عقــد  تــم 
الزراعــة وبعــض المؤسســات العاملــه فــي 
القطــاع الزراعــي لبعــض المشــاريع المنفــذه 
بشــكل مشــترك )الهولنــدي، ايفــاد، تطويــر 

اراضــي القــدس(.

المدنــي  « الدفــاع  ادارة  مــع  التنســيق  تــم 
والكــوارث. المخاطــر  مــن  الحــد  بهــدف 

ــاه ووزارة الزراعــة  « التنســيق مــع ســلطة المي
مســتخدمي  تعاونيــات  تاســيس  لبحــث 
الميــاه ومواجهة المشــاكل التــي تتحداهم، 
شــبكات  تنفيــذ  اثنــاء  التنســيق  كذلــك 

الناقلــة(. )الخطــوط  الرئيســية  الميــاه 

التنســيق مــع وزارة العمــل لبحــث التدخــات  «
الجمعيــات  مــع  المختلفــة  التنمويــة 
والجمعيــات  الحيوانيــة  للثــروة  التعاونيــة 
الزراعيــة )مركــز تطويــر المؤسســات االهليــة 
قوائــم  لفــرز  كذلــك  ســيراي(  ومؤسســة 
العمــال مــن خــال اســتبعاد العامليــن فــى 

الســلطة الفلســطينية والمؤسســات األخــرى 
ضمــن برامــج تشــغيلية.

فــي  « القرويــة  المجالــس  مــع  التنســيق 
المواقــع المســتهدفة قبــل واثنــاء تنفيــذ 

التدخــات.
على مستوى المنطقة:

زيــارات ميدانيــة مــع موظفــي وزارة  « ترتيــب 
الزراعــة للمواقــع المســتهدفه مــن مشــاريع 
الزراعــة، حيــث كان  ممولــة مــن خــال وزارة 
االهميــة  بالــغ  الخصــوص  وجــه  علــى  ذلــك 
لشــراء  واإلعــداد  التحضيــر  عمليــة  أثنــاء 
أعمــال  وكذلــك  المثمــرة  األشــجار  أشــتال  
األشــتال  توفــر  التــي  المشــاتل  معاينــة 
لضمــان امتثالهــا مع الشــروط الازمة لتوفير 

جيــدة. أشــتال 

التنسيق مع المجالس المحلية والمؤسسات  «
القاعدية.

تنفيــذ زيــارات ميدانيــة للمؤسســات العاملــة  «
ــادة  ــع المســتهدف لزي علــى مســتوى الموق
فعاليــة االســتفادة للمنطقــة المســتهدفة 
األنشــطة  بعــض  اســتكمال  خــال  مــن 
أو  المؤسســات  مــن قبــل بعــض  المنفــذة 
مــن خــال التنســيق حــول الفئــات و طبيعــة 

التدخــات فــي الموقــع المســتهدف.

التنســيق مــع مديريــات وزارة الزراعــة حســب  «
المواقــع المســتهدفة فــي المحافظــات مــن 
المتضرريــن  مــن  المســتفيدين  فــرز  خــال 
المشــاريع  مــن  اســتفادتهم  والمرشــح 

المؤسســة. المنفــذة مــن قبــل 

مــع  « بالتنســيق  فنيــة  زيــارات  تنفيــذ 
المؤسســات القاعديــة العاملــة فــي القطــاع 

الموقــع. حســب  الزراعــي 
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3.5 إجراءات التنفيذ:

1.3.5 نقاط القوة والضعف في 
استراتيجية التنفيذ: 

نقاط القوة:

المشاركة الفعالة:
المجتمعيــة  المشــاركة  منهجيــة  تعتبــر 
مــع  العمــل  اســتراتيجيات  اهــم  مــن 
الفئــات المســتهدفة فــي االغاثــة الزراعيــة لمــا 
لهــا مــن اهميــة فاعلــة فــي تمكيــن الفئــات 
صنــع  فــي  المشــاركة  مــن  المســتهدفة 
القــرارات المتعلقــة بالبرامــج واالنشــطة التــي 
ســيتم تنفيذهــا معهــم، ممــا يســاهم فــي 

واســتدامتها. المشــاريع  فاعليــة  ضمــان 

واللجــان  المؤسســات  مشــاركة  وان  كمــا 
تحديــد  عمليــات  فــي  المحليــة  والمجالــس 
األثــر  لهــا  وتقييمهــا  وتنفيذهــا  المشــاريع 
ــر فــي التفاعــل مــع المشــاريع التــي يتــم  األكب
عمــل  فــي  تميــز  نقطــة  ويعتبــر  تنفيذهــا، 
خــال: مــن  يتــم  ســبق  مــا  كل  المؤسســة، 

تشــكيل لجــان محليــة فــي مواقــع العمــل  «
المســتهدفة. الفئــات  بمشــاركة 

التخطيــط  « فــي  المســتفيدين  مشــاركة 
المنفــذة. والتدخــات  للمشــاريع  والتنفيــذ 

مشــاركة وتفعيل دور المؤسسات القاعدية  «
اثناء عمليات تنفيذ المشــاريع.

األهليــة  « المؤسســات  مــع  التنســيق 
المشــروع. فعاليــات  فــي  والحكوميــة 

تأمين المساهمة المجتمعية في 

جميع الخدمات:

بالرغــم مــن اهميــة وجــود مســاهمة مجتمعيــة 
لاســتفادة مــن الخدمــات المقدمــة، اال ان هنــاك 
المجتمعيــة  المســاهمات  جمــع  فــي  صعوبــة 

اعــوام  الثاثــة  خــال  المختلفــة  لانشــطة 
االقتصاديــة  الظــروف  لتــردي  وذلــك  االخيــرة 
وارتفــاع معــدالت البطالــة والفقــر، اضافــة الــى 
ان العديــد مــن المؤسســات الدوليــة والمحليــة 
تنفــذ مشــاريع بــدون اى مســاهمة مجتمعيــة  
للمســتفيدين ممــا عــزز ســلوك االعتمــاد علــى 
الغيــر والبعــد عــن التنميــة الحقيقيــة مــن خــال 

عــدم الشــعور بامتــاك المشــروع المنفــذ.

الشفافية والمنافسة الحرة:

تعتبــر الشــفافية والمنافســة الحــرة أحــد األمــور 
ــة مــن خــال تنفيــذ البرامــج  التــي تراعيهــا اإلغاث
والمشــاريع المختلفــة، حيــث ان ادلــة العمــل التــي 
يتــم وضعهــا بمــا فيها مــن اجــراءات عمل توضح 
المهــام والخطــوات بشــكل تسلســلي لجميــع 
انشــطة المشــاريع التــي يتــم تنفيذهــا. عمليــة 
عاليــة،  بشــفافية  تتــم  المســتفيدين  اختيــار 
وضمــن معاييــر خاصــة بــكل مشــروع، حيــث يتــم 
اإلعــان عــن المشــاريع فــي الموقــع مــن خــال عــدة 
ــة واللجــان  ــس البلدي وســائل وبمشــاركة المجال
الموقــع،  فــي  العاملــة  والمؤسســات  المحليــة 
ويفتــح المجــال للجميــع لتعبئــة الطلبــات، حيــث 
بالتفصيــل  المشــاريع  انشــطة  توضيــح  يتــم 

وطبيعــة االســتفادة مــن المشــروع المنفــذ.
يتــم فــرز المســتفيدين علــى ثــاث  مراحــل  فــرزا 
ــارات ميدانيــة واخيــرا االختيــار  اوليــا ومــن ثــم زي
النهائــي وتوضــح  اللجنــة المشــكلة من الموقع 
اضافــة الــى منســق المشــرووع فــي الميــدان  
تقدمــوا  ممــن  البعــض  اختيــار  عــدم  ســبب 
بطلبــات االســتفادة  ، هــذا ويتــم التنســيق مــع 
المنفــذة:  بالمشــاريع  المعنيــة  الجهــات  كافــة 
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ــات....... ــي، بلدي وزارات، مؤسســات مجتمــع مدن
مــن  االســتفادة  تكــرار  عــدم  لضمــان  الــخ 
اجــراءات  مــن  ســبق  مــا  كل  النشــاط،  نفــس 
المســتفيدين.  تتــم لضمــان شــفافية اختيــار 
كذلــك فــي عمليــات شــراء الخدمــات والمــواد 
لتنفيــذ المشــاريع يتــم طــرح المناقصــات فــي 
الصحــف الرســمية ويتــم التنافــس بشــكل حــر 
ــن فــي دخــول المناقصــات ويتــم فتــح  للموردي
المناقصــات بوجــود المتناقصيــن وممثــل عــن 
ممــول المشــروع ومشــرف المشــروع وهيئــات 

المؤسســة تبعــا لمســتواها االداري. 

ضبط الجودة:
ضمــان ضبــط الجــودة مــن اهــم المراحــل التــي 
يمــر بهــا المشــروع، فمــن األهمية بمــكان تقديم 
خدمات مميزة وذات جودة عالية للمستفيدين، 
لذلــك عمــدت اإلغاثــة الــى وضــع دليــل مواصفــات 
فنيــة يتــم فيــه اعتمــاد مواصفات دقيقــة للمواد 
المــراد شــراءها حســب المواصفــات والمعاييــر 
الفلســطينية، اضافــة الى اعتمــاد نتائج الفحص 
يتــم  التــي  الخدمــات  مــن  للكثيــر  المخبــري 
شــراءها عبــر التناقــص الحــر فــي الصحــف لجلــب 
األفضــل مــن حيــث الجــودة والســعر، وكذلــك 
فــإن مشــاركة اللجــان المحليــة ضمــن لجنــة فتــح 
المناقصــات ولجنة اســتام هي اجــراءات لضمان 
جــودة المــواد المســتلمة، ويتــم مــا أمكن تعبئة 
نمــوذج تقييــم أداء مــورد بعــد انتهــاء عمليــات 
العمــل  لتفــادي  الخدمــات  تقديــم  او  التوريــد 
مــع اي مــورد لــم يلتــزم اثنــاء عمليــات التوريــد. 
يتــم خــال المشــروع مراقبــة عمليــات التوريــد 
واالســتام وتوثيقهــا، فالعديــد مــن المشــاريع 
داخلــي  مراقــب  طواقمهــا  ضمــن  يعتمــد 
للمشــروع لضمــان الجــودة للخدمــات المقدمــة 
المســتفيدين  رضــى  وقيــاس  للمســتفيدين 
عــن اداء الخدمــات المقدمــة لهــم خــال عمــر 
مــن  الرقابيــة  الزيــارات  الــى  إضافــة  المشــروع، 
قبــل مــدراء المشــاريع واجــراء عمليــات تقييــم 
للمشــاريع خــال وبعــد انتهــاء المشــروع، كل مــا 

ســبق هــو لضمــان جــودة العمــل المنفــذ.

 األعمال التطوعية:
الزراعيــة  ثمــرة عمــل تطوعــي  تعتبــر اإلغاثــة 
منــذ  زراعييــن  مهندســين  لمجموعــة 
تأسيســها، لذلــك يبقــى العمــل الطوعــي أحــد 
اهــم نقــاط القوة في عمــل اإلغاثة الزراعية حيث 
يتــم تنفيــذ العديــد مــن الحمــات واالنشــطة 
الخاصــة بالمشــاريع بشــكل كامــل مــن خــال 
المتطوعيــن حيــث يســاهمون فــي التنســيق 
لورشــات العمــل الخاصــة باالعــان عــن المشــاريع 
فــى المناطــق المســتهدفة، وكذلــك مــن خــال 
تشــكيل اللجــان الخاصــة بــكل مشــروع علــى 
فــى  كبيــرا  دورا  للمتطوعيــن  ان  كمــا  حــدة، 
عمليــة التخطيــط والتنفيــذ والرقابــة واختيــار 
المســتفيدين فى المشــاريع واســتدامتها بعد 
انتهائهــا مــن خــال مشــاركتهم ضمــن اللجــان 
المشــكلة فــي المواقــع للمشــاريع المنفــذة مــن 

قبــل المؤسســة.

نقاط الضعف:
للمجالــس  « الفنيــة  القــدرات  شــكل ضعــف 

القرويــة وبعــض اللجــان الممثلــة للمزارعيــن 
ــة الزراعيــة لضمــان  عائقــً إضافيــً علــى اإلغاث
المزيــد  التنفيــذ، ويخلــق  إجــراءات  تطبيــق 
المؤسســة  علــى موظفــي  الضغــوط  مــن 
وخاصــة مــن الفئــات التــي لــم تحصــل علــى 
فــرص االســتفادة مــن النشــاطات المعلــن 

عنهــا فــي المواقــع. 
كالطــرق  « األنشــطة  بعــض  تنفيــذ  ارتبــط 

المحليــة،  المجالــس  بمســاهمات  الزراعيــة 
تلــك  علــى  االجــراءات  تشــديد  وبســبب 
الــى  ادى  المحلــي  الحكــم  مــن  المجالــس 

المشــاريع. بعــض  تنفيــذ  تعثــر 
الخاصــة  « التقييمــات  دقــة  وعــدم  ضعــف 

ــار بعــض المواقــع المســتهدفة خــال  باختي
مرحلــة التصميــم، واختيــار بعــض المواقــع 

المشــاريع. بعــض  لتنفيــذ  الغيــر مائمــة 
منــح  « فــي  المانحــة  الجهــات  تاخــر  يــؤدى 

الموافقــات علــى التمويــل الــى تغييــر المواقــع 
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مرة اخرى بالنظر الى امكانية اســتفادة بعض 
المواقــع مــن تمويل من مؤسســات اخــرى اثناء 

فتــرة انتظــار الموافقــة علــى التمويــل.
بموافقــة  « األنشــطة  بعــض  تنفيــذ  ارتبــط 

االســتجابة  أدت  الحكوميــة. حيــث  الجهــات 
)البيروقراطيــة(  والروتينيــة  البطيئــة 
طويــل  تأجيــل  إلــى  الحكوميــة  للجهــات 

المشــاريع. بعــض  فــي  نســبيً 
بالرغم من الجهد المبذول في عملية االختيار  «

ومطابقة المعايير في اختيار المستفيدين اال 
انــه فــي بعــض االحيــان يكــون هنــاك خلــل فــي 
المســتفيد نفســه مــن حيــث الحفــاظ علــى 

المشــاريع المقدمــة وضمــان االســتدامة.
للمشــاريع  « الماليــة  الدفعــات  تأخــر وصــول 

والتنفيــذ  الشــراء  عمليــات  يعرقــل  ممــا 
حســب الخطــط الموضوعــة والمرتبطــة مــع 

الزراعــي.  الموســم 
الفوتوغرافــي  « التوثيــق  عمليــات  ضعــف 

وجــود  وعــدم  المنجــزة  المشــاريع  لبعــض 
لبعــض   )Soft، Hard( منظمــة  ارشــفة 
انتهــاء  مــع  خاصــة  المنتهيــة  المشــاريع 
الطاقــم العامــل عليهــا  بانتهــاء المشــروع 
علــى االرض، وعــدم توفــر مصــادر مؤسســية 
ممــا يخلــق صعوبــات فــي ضمــان االســتدامة 
خاصــة للنشــاطات التــي تنفــذ قبــل انتهــاء 

قصيــرة. بفتــرة  المشــروع 

عــدم حياديــة بعــض اعضــاء اللجــان المحليــة  «
لمــن  وخاصــة  المســتفيدين  اختيــار  فــي 
تســهم  حيــث  معهــم،  قرابــه  صلــة  لهــم 
تشــكيلة وخبــرة اللجــان والبنــى العشــائرية 
والمنافســة السياســية أحيانــً فــي تذبــذب 

تطبيــق معاييــر االســتفادة.

2.3.5 اإلجراءات التنفيذية والتنظيمية: 

تبنــت االغاثــة الزراعيــة مجموعــة مــن االجــراءات التــي تضمــن المشــاركة الواســعة والشــفافية 
والتنافــس الحــر فــي تقديــم ســلة خدماتهــا وعليــه إتبعــت الخطــوات التاليــة:

تشــكيل لجنــة توجيهيــة )استشــارية( للمشــروع واخــرى فنيــة لمتابعــة المشــاريع علــى  «
االرض وبخاصــة الكبيــرة منهــا.

اإلعان عن المشاريع من خال عدة وسائل منها ورش العمل. «
تشكيل لجان محلية فى مواقع عمل المشروع. «
اعداد دليل خاص بالمشاريع لإلجراءات العملية والتنفيذية. «

وضع خطة تنفيذية لانشطة واخرى رقابية. «

تعبئة الطلبات من خال المستفيدين في الموقع. «
فرز واختيار المستفيدين من المشروع من خال الزيارات الميدانية واللجان المحلية. «
حصر وتقدير االحتياجات للمستفيدين. «
اتباع سلسلة كاملة من عمليات الشراء والفحص والتسليم. «

توقيع اتفاقيات واقرارات استام وتعهدات مع المستفيدين الذين تم اختيارهم. «

اشراك الفئات الفاعلة في عمليات التخطيط والتنفيذ والتقييم )اللجان(. «

تنفيــذ اجــراءات متنوعــة حــول اظهــار الممــول للمشــاريع، وذلــك بــدءا مــن االعــان فــي  «
الموقــع ووجــود اســم وشــعار الممــول علــى جميــع نمــاذج الدليــل المســتخدم فــي التنفيــذ.
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تقديم التقارير الفنية والمالية حسب النظام المتبع. «

متابعة ما بعد التنفيذ من خال اللجان المتطوعة في مواقع العمل. «

3.3.5 النجاح والقيود في استخدام التكنولوجيات:

يضــاف الــى ذلــك ادلــة التنفيــذ للمشــاريع والتــي 
تحــدد مفاصــل اساســية لرقابــة التنفيــذ فــي 
األنشــطة. وذلــك عبــر اســتخدام اليــات مختلفــة 
تبــدا مــن اجتماعات  اللجــان التوجيهية واللجان 
الفنيــة فاالجتماعــات الخاصة بطواقم المشــروع  
والتقاريــر الخاصــة بســير العمــل فــي المشــروع 

والزيــارات الميدانيــة المخططــة والفجائيــة. 
بعيــن  األخــذ  مــع  الفــروع:  مســتوى  علــى 
ــا فــي قطــاع غــزة بســبب  ــار ظــروف فرعن االعتب
العوامــل السياســية والجغرافيــة، فــإن خطــط 
الرقابــة،   لعمليــات  االســاس  تشــكل  الفــروع 
المعلومــات  نظــام  اســتخدام  الــى  اضافــة 
للفــروع  الدوريــة  واالجتماعــات  للمشــاريع 
وورش التقييــم الداخلــي للنشــاطات، وكذلــك 
لقــاءات المســتفيدين فــي الــورش المختلفــة 
مســتوى  علــى  المشــروع  فريــق  واجتماعــات 
المنطقــة والتقاريــر المختلفــة علــى مســتوى 
المواقــع اضافــة الــى الزيــارات الميدانيــة،  تعطــي 
مجــاال لممارســة أنــواع مختلفــة مــن الرقابــة مــن 

والمشــرفين. الفــروع  مــدراء  قبــل 

تحــرص االغاثــة علــى توظيــف التكنولوجيــا  فــي 
تطويــر القطــاع الزراعــي فــي كافــة مراحــل االنتــاج 
وما بعده غير ان اســتخدام التكنولوجيا وادخال 
تطبيقــات وممارســات حديثــة يواجــه مصاعــب 
علــى االرض فــي تبنــى هــذه التطبيقــات كمــا هو 
الحــال فــي اســتخدام الميــاه المعالجــة فــي الــري 
واســتخدام المصائــد الفرمونيــة وطــرق تشــبيب 
تقنيــات  وكذلــك  الزيتــون  وبخاصــة  االشــجار 
التطعيــم الزراعــي  نتيجــة  تفــاوت القناعــة بيــن  

المزارعيــن بجــدوى مثــل هــذه التقنيــات.

4.5 ترتيبـات الرقابة:

تتبــع االغاثــة الزراعيــة أنظمــة واســتراتيجيات 
رقابيــة لضمــان جــودة العمليــات علــى كافــة 

المســتويات كمــا يلــي:

على المســتوى المركزي:  تشــكل الخطة العامة 
للمؤسسة احد اهم مرتكزات القيام بدور رقابي 
عام، فيما تشــكل خطط المشــاريع والنشــاطات 
مرتكــزا اساســيا فــي رقابــة انشــطة المشــروع. 
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الفصل السادس: التوجه نحو االستـدامة

تولــي اإلغاثــة الزراعيــة اهتمامــً خاصــً فــي اســتدامة تدخاتهــا، مرتكــزة فــي ذلــك إلــى مجموعــة 
مــن محــاور االســتدامة وهــي:

1.6 الملكية من قبل المستفيدين:

ان التطبيق الفعال لمفهوم االدارة بالمشاركة بكل عناصرها )التخطيط، المتابعة، الرقابة، التقييم( 
من قبل االغاثة الزراعية مع الجمعيات القاعدية واللجان والمســتفيدين في مواقع تنفيذ المشــاريع، 
يعــزز الشــعور بالملكيــة الفرديــة والمجتمعيــة للمشــاريع المنفــذة، حيــث ان االجــراءات المتبعــة فــي 
تنفيــذ المشــاريع مــن تشــكيل لجنة توجيهية تضــم األطراف الفاعلــة وذات العاقة وتشــكيل اللجان 
المحليــة واشــراك المســتفيدين، كل مــا ســبق انمــا يعمــل وبشــكل مباشــر علــى تعزيــز الملكيــة 

المجتمعيــة والفرديــة لهذه المشــاريع.

لــدى  بالملكيــة  الشــعور  تعــزز  التــي  االجــراءات  ومــن 
يلــي: مــا  المســتهدفة  الفئــات 

المشــاركة الفاعلــة للتجمعــات والمؤسســات الشــريكة فــي تنفيــذ المراحــل المتعــددة  «
للمشــاريع.

ــد  « ــد مــن مراحــل المشــاريع )تحدي تشــجيع دور مشــاركة الفئــات المســتهدفة فــي العدي
االحتياجــات، المشــاركة فــي االجتماعــات، ورشــات العمــل، الــدورات التدريبيــة، حضــور فتــح 

العطــاءات وترســيتها، اســتام المــواد الخاصــة بالمشــاريع(.

المساهمات المجتمعية العينية والنقدية حسب طبيعة المشروع. «

أثنــاء ســير  « أمــام المســتفيدين والمجتمــع لتقديــم شــكاوي أو مقترحــات  البــاب  فتــح 
العمــل.

تنفيذ العديد من البرامج اإلرشادية وبتواصل مباشر ومستمر مع الفئات المستهدفة.  «
الشــريكة  « والمؤسســات  والتجمعــات  المســتهدفة  للفئــات  القــدرات  وبنــاء  تعزيــز 

والقاعديــة. 
التدخــات المنفــذة للفئــات المســتهدفة هــي مشــاريع هبــات فــي اغلــب المشــاريع )ملــك  «

للمســتفيد(.
إثــارة الوعــي لــدى فئــات المجتمــع بالمشــروع والملكيــة العامــة والــدور الملقــى علــى عاتقــه  «

فــي إدارة المشــاريع والحفــاظ عليهــا.



44 Agricultural Development Association (PARC)

2.6 التكنولوجيــا المائمــة:

ان ربــط اســتخدام التكنولوجيــا بتحقيــق العائــد 
االفضــل للمــزارع هــو الســبيل االفضــل القنــاع 
المزارعيــن بتنبــي التقنيــات الحديثــة وان اعتمــاد 
االغاثــة علــى بنــاء نمــاذج ومشــاهدات تجريبيــة 
تغييــر  لفكــرة  المزارعيــن  تقبــل  مــن  يعمــق 
الممارســة التقليديــة ويضــاف الــى ذلــك التدريــب 
وبنــاء القــدرات الذي تقدمه االغاثة للمســتفيدين 
مــن التكنولوجيــا الحديثــة فــي الزراعــة فــي كافــة 

مراحــل االنتــاج ومــا بعــد الحصــاد.

٣.٦ احترام العادات واالتجاهات 

االجتماعية والثقافية:

اإلغاثة الزراعية مؤسســة حساســة وملتزمة   «
وبخاصــة  الفلســطيني  المجتمــع  تجــاه 
الريفــي، وتتخــذ مــا يكفــي لضمــان احترامــه 
وذلــك مــن خــال المشــاريع المنفــذة والتــي 
تهــدف إلــى تعميــق ارتبــاط المــزارع بارضــه 

وتعــزز صمــوده فيهــا واســتغالها.
العديــد مــن المشــاريع التــي تــم تنفيذهــا  «

مصممــة لتعزيــز العمل والروابــط  الجماعية  
والعمــل الطوعــي. 

فــي  « االحتياطــات  كافــة  االغاثــة  تتخــذ 
عــن  تعبــر  لجــان  تشــكيل  الــى  ســعيها 
همــوم ومصالــح مختلــف شــرائح التجمعــات 
االقــل حظــا  ادمــاج  فــي  الريفيــة وتســاعد 

اللجــان. تشــكيل  فــي 
الريفيــة  « التجمعــات  تقاليــد  االغاثــة  تراعــي 

ومرشــديها  موظفيهــا  فــي  وتغــرس 
واهميــة  التقاليــد  هــذه  احتــرام  اهميــة 
التاثيــر ايجابــا فــي هــذه التقاليــد بمــا يخــدم 

والمــدروس. االيجابــي  التغييــر  عمليــة 

4.6 قضايا النوع االجتماعي:
تنطلــق االغاثــة فــي فهمهــا لمعالجــة قضايــا 
النــوع االجتماعــي مــن قاعــدة تكافــؤ الفــرص 

معيقــات  علــى  للتغلــب  المــراة  وتمكيــن 
التنمويــة،  العمليــة  فــي  اشــراكها وتفاعلهــا 
والتعليميــة،  االقتصاديــة  الفجــوات  وجســر 
المفهــوم/ هــذا  االغاثــة  ترجمــت  وعليــه 

يلــي: بمــا  الممارســة 
خــال  « مــن  للمــرأة  ايجابــي  انحيــاز  هنــاك 

مشــاريع اإلغاثــة الزراعيــة حيــث تكــون اولوية 
للنســاء اللواتــي يتوليــن المســؤولية عــن 

اعالــة االســرة.
يتــم تحفيزمشــاركة المــراة فــى جميع اللجان  «

تشــكيلها  يتــم  التــى  بالمشــاريع  الخاصــة 
فــي مواقــع العمــل ويتــم تقديــر عملهــا.

تحقــق  « العمــل  واجــراءات  األدلــة  جميــع 
العدالــة فــي فــرص  الحصــول علــى مشــاريع 
والمزارعيــن. الريفيــات  النســاء  مــن  لــكل 

تؤكــد  « للرجــال  الموجهــة  التدريبــات  كافــة 
بــه  تضطلــع  الــذي   الــدور  محوريــة  علــى 
النســاء، والحفــاظ علــى الــدور الريــادي للمراه  
الفلســطيني كأحــد مكونــات  الريــف  فــي 

الفلســطينية. والممارســة  المــوروث 

5.6 القدرات المؤسساتية واإلدارية:
قــدرات وخبــرات  الزراعيــة  اإلغاثــة  لــدى  زال  مــا 
تمكنهــا  التــي  المجــاالت  كافــة  فــي  واســعة 
ثقــة  وكســب  مجتمعيــة  شــراكات  بنــاء  مــن 
مــن  الزراعيــة  اإلغاثــة  وتســتفيد  المجتمــع. 
وزيــادة  الجغرافــي،  وحضورهــا  متطوعيهــا 
مــن   2013 عــام  خــال  مكنهــا  بمــا  تدخاتهــا، 

االســتدامة: لضمــان  التاليــة  باألمــور  القيــام 
تعزيــز المســتفيدين بمفهــوم االســتدامة  «

واهميتهــا فــي احــداث التغييــر المنشــود 
المســتفيدين  معيشــة  مســتويات  فــي 
المحليــة. والمجتمعــات  والجمعيــات  االفــراد 

تعزيــز  « بتقنيــات  المســتفيدين  تزويــد 
االســتدامة فــي التدخــات التــي يحصلــون 

المشــاريع. خــال  مــن  عليهــا 
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بيــن  « والتحالفــات  الشــراكات  تعزيــز 
مراكمــة  اجــل  مــن  المنفــذة  المؤسســات 
للتدخــات. االســتدامة  وتعزيــز  االنجــازات 

وضمــان  « البشــرية  الكــوادر  تطويــر 
التدخــات  اســتمرارها طيلــة فتــرة تنفيــذ 
االســتدامة. علــى  ايجابــا  ذلــك  النعــكاس 

6.6 الجدوى االقتصادية والمالية:
الركائــز  احــدى  االقتصاديــة  الحيويــة  تشــكل 
التدخــات  تصميــم  عمليــات  فــي  االساســية 
ومتابعتهــا لضمــان اســتدامة وتعميــق األثــر 
إطــار  فــي  النهائييــن  المســتفيدين  علــى 

يلــي: مــا  مــن خــال  المنفــذة  المشــاريع 

ــة الزراعيــة تبنــى علــى  « كافــة تدخــات االغاث
الجــدوى االقتصاديــة واالجتماعيــة للتدخات  
وترتبــط اراتباطــا وثيقــا بتحســن مســتويات 
الحضــور  مســتويات  وتحســين  المعيشــة 

ــات.  المجتمعــي للمســتفيدين والجمعي

تشــكل  « اال  علــى  الزراعيــة  االغاثــة  تحــرص 
التدخــات ايــة اعبــاء اضافيــة علــى مصــادر 
االســر وان تتفــق وامكانياتهــم وقدراتهــم 

والبشــرية.  الماديــة 

ــى  « تعمــل التدخــات المنفــذة مــع األســر عل
الفقــر  فجــوة  وتقليــص  الدخــل  تحســين 
مــن  األســر  مــن  عــدد  وإخــراج  األســر  لــدى 

الفقــر.  فجــوة 

ــاء القــدرات مــن خــال  « ــر التمكيــن وبن يعتب
إحــدى  هــي  الخبــرات  وتنميــة  التدريــب 
ســبل  لتحســين  التدخــل  اســتراتيجيات 

االســتدامة. وتحقيــق  المزارعيــن  عيــش 

7.6 حمايـة البيئـة والتغيير المناخي:

اللبنــات  إحــدى  البيئــة  حمايــة  تشــكل 
اســتدامة  وتحقيــق  ضمــان  فــي  االساســية 
االغاثــة  عملــت  وعليــه  المؤسســة،  تدخــات 

التاليــة: التوجهــات  تعميــق  علــى 

مــن  « التقليــل  علــى  المزارعيــن  تشــجيع 
اســتخدام األســمدة الكيماويــة وتعويضهــا 
بأســمدة عضويــة ضمــن مشــاريع اســتصاح 

االراضــي. 

توعيــة المزارعيــن حــول كيفيــة االســتخدام  «
خــال  مــن  واألســمدة  للمبيــدات  اآلمــن 
المكتوبــة،  التعليمــات  وإعطــاء  اإلرشــاد 
اإلدارة  ضمــن  الــرش  آليــات  وتوضيــح 

اآلفــات. لمكافحــة  المتكاملــة 
اســتخدام تقنيــات حديثــة وصديقــة للبيئــة  «

مثــل التطعيــم الزراعــي والــذي يقلــل مــن 
اســتخدام المبيــدات ويتعامــل مــع ملوحــة 

الميــاه.
اســتخدام تقنيــات تقلــل مــن اثــار الجفــاف  «

المحاصيــل. علــى 
ــار الكــوارث  « اســتخدام تقنيــات تقلــل مــن اث

الطبيعيــة الناتجــة عــن التغييــر المناخــي.
البلديــة  « البــذار  اســتخدام  تشــجيع 

والمقاومــة لألمــراض والجفــاف فــي مســعى 
علــى  والحفــاظ  الحيــوي،  التنــوع  لتعزيــز 

البلديــة. األصــول 
يتناســب  « بمــا  األراضــي  تأهيــل  تشــجيع 

وتطويــر االنتاجيــة، مــع الحفــاظ علــى البيئــة 
الحيــوي. بالتنــوع  اإلضــرار  وعــدم 

8.6 حساسية التدخات للنزاعات 
المجتمعية:

تقدمهــا  « التــي  التدخــات  معظــم  تعالــج 
االغاثــة الزراعيــة نزاعــات قائمــة او محتملــة 
فيمــا يتعلــق باســتخدامات المصــادر بالنظــر 
لمحدوديتهــا وفقــدان امكانيــة الســيطرة 
عليهــا ســواء فــي مجــال الميــاه او الملكيات 

المتداخلــة والعامــة.
تحــرص االغاثــة علــى اال تــؤدي تدخاتهــا الــى  «

خلــق ارضيــة لصراعــات جديــدة ومحتملــة.
مختلــف  « مــع  المعلومــات  االغاثــة  تتقاســم 

وشــفاف. عــادل  بشــكل  الفاعلــة  االطــراف 
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9.6 المساواة وحقوق االنسان:

ــة الزراعيــة فــي العــادة علــى ضمــان منظومــة الحقــوق االساســية  « تحــرص تدخــات االغاث
ــة والسياســية. ــة واالجتماعي وفــي مقدمتهــا الحقــوق االقتصادي

ــى  « ــة علــى ضمــان ادمــاج ومشــاركة اصحــاب الحقــوق، وتعمــل عل ــة الزراعي تحــرص االغاث
تذليــل الصعوبــات التــي تعتــرض مشــاركتهم االيجابيــة فــي كل مــا يتعلــق بتطويــر 

مصادرهــم.
تعــزز تدخــات االغاثــة الزراعيــة المســاواة وعــدم التمييــز علــى اســاس الجنــس او العــرق او  «

المــكان  او المعتقــد الدينــي  او السياســي.
مــن  « المســؤولين  فــي مســاءلة  للمســتفيدين  الزراعيــة فرصــا  االغاثــة  تدخــات  توفــر 

اخــرى. وقطاعــات  حكومــة 
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الفصل السابع: الشـراكات والتحـالفات

2.7 الشــراكات مع المؤسسات الحكومية 
والمؤسسات شبه الحكومية: 

وزارة الزراعــة: حيــث يتــم التنســيق مــع وزارة  «
الزراعــة  فــي كافــة المســتويات مــن اجــل 
باســتراتيجية  الخاصــة   االهــداف  تحقيــق 
ازدواجيــة  عــدم  وضمــان  الزراعــة  قطــاع 
العمــل او االســتفادة، باإلضافــة إلــى التأكــد 
مــن جــودة العمــل، مثــل ســامة االشــتال، 
والتنســيق  للمشــاتل  فحوصــات  إجــراء 
حــول متابعــة المســتفيدين مــن المشــاريع 

ارشــاديا. 

تشــكل التحالفــات المبنيــة علــى البرامــج وتكامــل االدوار أساســً جوهريــً فــي عمــل االغاثــة 
الزراعيــة والهــادف الــى المســاهمة فــي تحقيــق التنميــة الريفيــة، وعليــه عكفــت االغاثــة علــى 
تعميــق وتأطيــر قيــم  العمــل المؤسســاتي حيــث قــادت مجموعــة مــن التحالفــات مــع مختلــف 

الفاعليــن فــي العمليــة التنمويــة ومنهــا:

1.7 الشـراكات مع المنظمات غير الحكومية: 

»  ،)PNGO( احتفظــت اإلغاثــة الزراعيــة بدورهــا الفعــال ضمــن شــبكة المنظمــات األهليــة
حيــث حافظــت علــى تحالفاتهــا القائمــة، وطــورت تحالفــات إقليميــة جديــدة فــي األردن 

ولبنــان.
تطوير تحالفات على مستوى الجمعيات القاعدية واللجان والمجموعات غير الرسمية. «
»  ACCP، ACS، CARE، CCP، المحافظــة علــى التحالفــات مــع المؤسســات الدوليــة مثــل

ــدة. CERAI، UNFPA و FPSC وفتــح اآلفــاق لتحالفــات جدي

التنســيق مــع المؤسســات الدوليــة العاملــة فــي المواقــع بشــكل مباشــر مــا أمكــن لضمان  «
عــدم وجــود ازدواجيــة فــي افــادة المتضرريــن. 

مــا زالــت اإلغاثــة الزراعيــة فاعلــة فــي العديــد مــن الشــبكات القطاعيــة التخصصيــة علــى  «
المســتوى الوطنــي واإلقليمــي والدولــي فــي قطاعــات )التنميــة الريفيــة، التمويــل 

ــة، الزراعــة العضويــة(. الصغيــر، الشــباب، التجــارة العادل
مــا زالــت اإلغاثــة الزراعيــة تقــود الحملــة الشــعبية لمقاطعــة منتوجــات اإلســتيطان  «

اإلســرائيلية. والمنتوجــات 
وقعــت االغاثــة الزراعيــة مذكــرة تفاهــم مــع ثــاث مؤسســات ايطاليــة معنيــة بتطويــر  «

قطــاع التمويــل الصغيــر فــي فلســطين وذلــك تمهيــدا للمســاعدة فــي انشــاء بنــك 
تعاونــي ريفــي فــي فلســطين.

وزارة االقتصــاد الوطنــي: حيث تم التنســيق  «
بشــكل موســع مــن اجــل تنظيــم فــي كل 
مــا يتعلــق بدعــم المنتــج الوطنــي وقضايــا 

المقاطعــة. 

وزارة العمــل: تــم التنســيق مــع وزارة العمــل  «
قطــاع  يخــص  مــا  كل  فــي  الفلســطينية 
التعاونيــات، والعمــل التعاونــي. اضافــة الــى 
التاكــد مــن صحــة المعطيــات التــي يقدمهــا 
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طالــب التشــغيل فــي المشــاريع المؤقتــة 
فــي القطــاع.

ســلطة الميــاه الفلســطينية: تــم التنســيق  «
فــي إطــار  التراخيــص واألذونــات والمشــاريع 

المشــتركة.
التنســيق  « تــم  اإلجتماعيــة:  الشــؤون  وزارة 

كل  فــي  اإلجتماعيــة  الشــؤون  وزارة  مــع 
الفقــر  مكافحــة  إلــى  الهادفــة  التدخــات 

االجتماعــي. األمــان  شــبكة  وتعزيــز 
مــا زالــت اإلغاثــة الزراعيــة عضــوًا فاعــًا فــي  «

لجــان التخطيــط القطاعيــة علــى المســتوى 

الوطنــي.

اإلغاثــة الزراعيــة جزء فاعل في االســتراتيجية  «
الوطنيــة لمقاومــة الكوارث بكافة أنواعها.

اإلغاثــة الزراعيــة جــزء مــن الفريــق الوطنــي  «
التــذوق  فريــق  وكذلــك  للمواصفــات، 

. لحســي ا
مــع  « بشــراكتها  تعتــز  الزراعيــة  اإلغاثــة 

البلديــات والمجالــس المحليــة والقرويــة فــي 
المختلفــة. النشــاطات 

اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية. «

3.7 العاقات مع الشركات والمؤسسات المنبثقة عن اإلغاثة الزراعية:

1.3.7 الشــركات المنبثقــة عــن برامــج 
اإلغاثــة الزراعيــة: 

للتســويق واالســتثمار  الريــف  شــركة 
:2013 للعــام  الزراعــي 

فــي  خاصــة  مكانــة  الريــف  شــركة  تحتــل 
استراتيجية االغاثة الزراعية الهادفة الى تحسين 
االنتــاج  فــي حقــول  الصغــار  المنتجيــن  ربحيــة 
االســتراتيجية مثــل الزيتــون واللــوز والتمور، حيث 
مــا زالــت هــذه القطاعات تشــكل الجــزء االكبر من 
تركيــز ســلة خدمــات شــركة الريــف اضافــة الــى 
المنتجــات الريفيــة المصنعــة، وقــد اســتطاعت 
شــركة الريــف خدمــة القطاعــات االنتاجيــة فــي 
الريــف الفلســطيني عبــر تأمين فرص التســويق 
لهــذه المنتوجــات فــي االســواق الداخليــة وفــي 
اســواق التجــارة العادلــة، حيــث تعاملــت الشــركة 
فــي العــام 2013 مــع )13( جمعيــة فــي مجــال زيــت 
الزيتــون تضــم فــي عضويتهــا مــا يزيــد عــن )1,000( 
مــزارع. و )4( جمعيــات فــي مجــال اللــوز تضــم فــي 
عضويتهــا 150 مزارعــا و )4( جمعيــات فــي مجــال 
انتــاج القمــح للمفتــول  تضــم فــي عضويتهــا 

اكثــر مــن )150( مزارعــا، اضافــة الــى تقديــم خدمــات 
مــن  للعديــد  والتغليــف  والتعبئــة  التدريــج 
صغــار المنتجيــن وتتطلــع ادارة االغاثــة الزراعيــة 
الــى توســيع قاعــدة الملكيــة فــي الشــركة عبــر 
اســتقطاب العديــد مــن الجمعيــات التعاونيــة 
لتكــون جــزأ مــن راســمال و سياســات وقــرارات 

الشــركة المســتقبلية.

تــم تســويق )163( طنــا مــن االصنــاف المختلفــة، 
احتــل زيــت الزيتــون المرتبــة االولــى فــي قائمــة 
المنتجــات التــي تــم تســويقها بواقــع )87 طنــا(، 
فيمــا جــاء المفتــول بواقــع )52 طنــا(، والتمــور 
بواقــع )14طنــا( واللــوز بواقــع )9 طــن(، والزعتــر 
)1 طــن(. هــذا وقــد بلغــت قيمــة التعامــات فــي 
مليــون   )5.9( والخارجــي  الداخلــي  الســوقين 
شــيكل  فيمــا بلغــت قيمــة االربــاح الصافيــة التــي 
وقــدره   مبلغــا   2013 للعــام  الشــركة  حققتهــا 

)110.000( شــيكل. حوالــي 

شركة ريف للتمويل للعام 2013:

ركائــز  « أحــد  هــي  للتمويــل،  ريــف  شــركة 
اســتراتيجية المؤسســة الحاليــة، وتتطلــع 
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رقعــة  توســيع  إلــى  المؤسســة  إدارة 
الخدمــات التــي تقدمهــا شــركة ريــف وصــوالً 
إلــى تعزيــز رأســمال الشــركة عبــر ضــم أكبــر 
عــدد مــن المســاهمين المعنييــن خدمــة 
مقدمتهــم  وفــي  اإلنتاجيــة  للقطاعــات 

اإلنتاجيــة.  التعاونيــات 
اســتمرت شــركة ريــف للتمويــل فــي منــح  «

أكثــر  فــي  المختلفــة  للقطاعــات  التمويــل 
منحــت  حيــث  ريفــي،  موقــع   )300( مــن 
قــرض،   )1,306(  2013 العــام  خــال  الشــركة 
منــذ  الممنوحــة  التمويــات  حجــم  لتصــل 
نشــأتها إلــى نهايــة العــام )24,70( مليــون 

أمريكــي. دوالر 
كمــا بلغــت القــروض النشــطة فــي نهايــة  «

عــام 2013 )2,511( قرضــً موزعــة فــي القطاعــات 
االقتصاديــة والخدميــة المختلفــة، مــع بقــاء 
التركيــز فــي القطــاع الزراعــي الــذي اســتحوذ 
المحفظــة.  إجمالــي  مــن   )%  54,50( علــى 
فيمــا احتــل قطــاع تحســين الســكن الريفــي 
وجــاء   .)%  23,50( بنســبة  الثانيــة  المرتبــة 
القطــاع التجــاري فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة 
ــة بيــن  )17,30 %(، وتوزعــت النســبة المتبقي

القطاعــات األخــرى.
هــذا وقــد بلغــت قيمــة القــروض الممنوحــة  «

فــي العــام 2013 )5,819,432( دوالر، مقارنــة 
 .2012 العــام  فــي  دوالر   )5,202,795( بمبلــغ 
فــي  وصلــت  فقــد  القائمــة  المحفظــة  أمــا 
ــي )8,60( مليــون دوالر،  ــى حوال 2013/12/31 إل
دوالر  مليــون   )6,89( حوالــي  مــع  مقارنــة 

أمريكــي فــي العــام 2012.

ومع  ذلك هناك حاجة العادة رســم اســتراتيجيات 
وبرامجهــا  االقراضيــة  وفلســفتها  الشــركة 

ومنظومــة القيــم التــي تحكمهــا.

ــة  ــريكة المنبثق ــات الش 2.3.7 المؤسس
عــن برامــج اإلغاثــة الزراعيــة: 

للتوفيــر  « التعاونيــة  الجمعيــات  اتحــاد 

. لتســليف ا و
جمعية تنمية المرأة الريفية. «
اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين. «
جمعية المهندسين الزراعيين العرب. «
جمعية تنمية الشباب. «
2.3.7.1 اتحــاد الجمعيــات التعاونيــة للتوفيــر  «

والتســليف: اســتطاعات االغاثــة الزراعيــة في 
العــام 2013 واســتنادا الــى قناعاتهــا باهميــة 
تعزيــز االتحــاد والجمعيــات المشــكلة لــه مــن 
وتعــاون وقدمــت  تفاهــم   توقيــع مذكــرة 
الازمــة   واللوجســتية  الماليــة.  المصــادر 
ذلــك  فــي  بمــا  دوره  اداء  مــن  لتمكينــه 
اســتقال مكاتبــه وكــوادره عــن المؤسســة  
االمــر الــذي سيســهم فــي تعزيــز ادائــه علــى 

المــدى المتوســط والبعيــد.
2.3.7.2 جمعيــة تنميــة المرأة الريفية: قدمت  «

الــدور  باهميــة  ولقناعتهــا  الزراعيــة  االغاثــة 
الــذي تلعبــه الجمعيــة فــي حيــاة التنظيمــات 
والدعــم  الخدمــات  مــن  حزمــة  النســوية 
اللوجســتي مــن اجــل تمكيــن جمعيــة المراه 
الحــاد  النقــص  القيــام بدورهــا نتيجــة  مــن 

فــي تمويلهــا خــال العــام 2013.

4.7 العاقات مع الجامعات والمؤسسات 
األكاديمية: 

مــع  « التنســيق  يتــم  بغــزة:  االزهــر  جامعــة 
جامعــة االزهــر بشــكل مباشــر ودائــم وذلــك 
غــزة  قطــاع  فــي  الوحيــدة  الجامعــة  النهــا 
ومــن  والبيئــة.  للزراعــة  تضــم كليــة  التــي 
لطلبــة  الحقلــي  التدريــب  توفيــر  خــال 
كليــة الزراعــة، إضافــة إلــى االســتفادة مــن 
العينــات  نتائــج  تحليــل  فــي  مختبراتهــا 

المختلفــة. المــواد  مــن  للمشــتريات 
مــع  « التنســيق  يتــم  االســامية:  الجامعــة 

فحــص  يخــص  فيمــا  االســامية  الجامعــة 
المــواد المــوردة كشــبكات الــري واالســمدة 
الــى  باالضافــة  مختبراتهــا  فــي  العضويــة 
دعوتهــا لحضــور ورش العمــل والفعاليــات 
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المؤسســة.  تنفذهــا  التــي 

الزراعيــة  « اإلغاثــة  تتعــاون  بيرزيــت:  جامعــة 
وجامعــة بيرزيــت فــي مجاالت الميــاه واألبحاث 

ــة لقطــاع النخيــل فــي األغــوار. التطويري

جامعــة القــدس المفتوحــة: ترتبــط اإلغاثــة  «
شــراكة  باتفاقيــة  الجامعــة  مــع  الزراعيــة 
لتطويــر برنامــج البكالوريــوس فــي التنميــة 
الريفيــة، وتقــوم اإلغاثــة الزراعيــة بتغطيــة 
لهــذا  والتطبيقيــة  الفنيــة  الجوانــب 
الزراعيــة  االغاثــة  البرنامــج، كمــا واســهمت 
المؤتمــر  لتنظيــم  المختلفــة  اللجــان  فــي 
القــدس  جامعــة  عقدتــه  الــذي  التنمــوي 

اريحــا. فــي  المفتوحــة 

جامعــة خضــوري: ترتبــط اإلغاثــة الزراعيــة مــع  «
جامعــة خضوري بشــراكة خاصــة في الجوانب 
البحثيــة وبنــاء نمــاذج إبداعيــة في مجــال الري 

وغيرهــا مــن الجوانــب التنموية.

الزراعيــة  « اإلغاثــة  تشــترك  القــدس:  جامعــة 
وجامعــة القــدس في برنامج الماجســتير في 
التنميــة الريفيــة المســتدامة، والــذي يشــكل 
أحــد أهــم دعائــم بنــاء القــدرات للمؤسســات 
الفلســطينية. كمــا ويجــري العمــل مــن أجــل 
إطــاق بيــت الخبــرة الفلســطيني لتقديــم 
لــرواد  والفنــي  اإلداري  الدعــم  مــن  مزيــد 

المشــاريع الصغيــرة.

الزراعيــة  « اإلغاثــة  ترتبــط  االســتقال:  جامعــة 
مــع جامعــة االســتقال باتفاقيــة شــراكة مــن 

فــي مجــاالت  الجامعــة  قــدرات  أجــل تطويــر 
زراعيــة وتعزيــز دور المؤسســتين فــي تطويــر 
منطقــة األغــوار وبخاصــة فــي مجــاالت الطاقــة 

المتجــددة.

جامعــة بيــت لحــم: مــا زالــت اإلغاثــة الزراعيــة  «
عضــوًا فــي برنامــج التعــاون الدولــي والتنمية 
الذي تقدمه الجامعة بشــراكتها مع جامعات 

ومعاهــد دوليــة فــي إيطاليــا وإيرلنــدا.

جامعــة النجــاح: ترتبــط اإلغاثــة الزراعيــة مــع  «
جامعــة النجــاح مــن خــال برامــج الميــاه.

5.7 القطاع الخاص:  «

مــع  « الشــراكة  الزراعيــة  االغاثــة  تولــي 
مؤسســات القطــاع الخــاص اهميــة كبيــرة، 
وتعتقــد ان  الشــراكة مــع القطــاع الخــاص 
صغــار  حضــور  تعزيــز  اجــل  مــن  ضروريــة  
المنتجيــن فــي االجنــدة االســتثمارية للقطــاع 
الخــاص ومــن اجــل تعظيــم عوائــد القطــاع 
تحســين  اجــل  ومــن  االقتصاديــة.  الزراعــي 
فــرص اســتدامة التدخات والنمــاذج التنموية 
التــي يتــم  تنفيذهــا مــن قبــل االغاثــة خدمــة 
ــة  ــزال اإلغاث ــا ت ــه، م ــة. وعلي للقطاعــات التموي

الزراعيــة عضــو فاعــل فــي كل مــن:
اتحاد الصناعات الغذائية. «
مجلس  الشاحنين. «
جمعية رجال األعمال الفلسطينيين. «
مركز التجارة العالمي. «
غرفة التجارة والزراعة في األغوار. «



جمعية التنمية الزراعية )اإلغاثة الزراعية(53

قصص نجاح:

انتعــاش الزراعــة المرويــة وتعزيــز صلــة 
المواطــن بأرضــه فــي الخليــل:

يحــرص المــزارع عبــد الرحمــن الرجــوب مــن خربــة 
علــى  الخليــل  جنوبــي  الواقعــة  ســامت  ديــر 
زراعــة نحــو عشــرين صنفــا مــن الخضــروات التــي 
تســتمد الميــاه مــن »نبــع الســيميا« القريبــة مــن 
الميــاه كمــا  العنصــري، وتنقــل  الفصــل  جــدار 
يذكــر أبــو محمــد الــذي يعيــل احــد عشــر شــخصا 
أنــه بفضــل خــط أنابيــب الميــاه بطــول )125( متــرا 
عملــت مؤسســة اإلغاثــة الزراعيــة علــى تمديــده 
إضافــة إلــى تأهيــل خزان ميــاه بحجــم )225( كوبا. 

ــو محمــد أثنــاء رّي هــذه الخضــروات  ويتحــدث أب
المزروعــة، أنــه لــم يكــن يتوقــع بــأن ُتــدر هــذه 
بعائــدات  دونمــا   )16( علــى  تمتــد  التــي  األرض 
أثبتــت  الســابقة  التجــارب  الن  نظــرا  جيــدة، 
فشــلها بســبب أعتمادهــا فــي الســابق علــى 
الخبــرة  قلــة  إلــى  إضافــة  بعليــة  أكثــر  زراعــات 
الزراعيــة وشــح األمطــار وصعوبــة فــي اســتخراج 
وتجميــع الميــاه الجوفيــة وقلــة اســتغال الميــاه 
الزراعــي  اإلنتــاج  كان  فقــد  الفعــال.  بشــكل 
المنتشــر فــي تلــك المنطقــة يصــل إلــى )30 %( 
مــن القــدرة اإلنتاجيــة، ولكــن بعــد تأهيــل النبــع 
واســتغال الميــاه بشــكل كلــي فــي الزراعــة أدى 
ذلــك ألن تقفــز نســبة اإلنتــاج إلــى )70 %( حســب 

مــا تشــير المعطيــات المحليــة.

مامــح  غلبــت  الــذي  النشــيط  المــزارع  وأشــار 
التعــب عليــه »أنــه بفضــل تأهيــل النبــع أســهم 
ألــف   )55,000( ل  وصلــت  عائــدات  تحقيــق  فــي 
شــيكل خــال موســم زراعــة الملفــوف والزهــرة، 
وذلــك خــال فتــرة )90( يومــا مــن أوائــل شــهر 
ــا  )9( مــن العــام الماضــي التــي انعكســت إيجاب
علــى نحــو )200( شــخص يقطنــون من المنطقة، 
بحيــث أن التفاهــم يســود بينهــم حــول كيفيــة 
االســتفادة مــن النبعــة التــي تقــع ضمــن أراضــي 
عــادل  توزيــع  طريــق  عــن  وذلــك  ريــان  أســرة 

لحصــص الميــاه.
وأضــاف أبــن خربــة ديــر ســامت »ســاعدنا التأهيل 
باالســتغناء عــن شــراء الميــاه بواســطة الخزانــات 
نظــرا للصعوبــة فــي بنــاء بئــر جديــد ألن االحتــال 
اإلســرائيلي يمنــع مــن حفــر أي بئــر بــدون تصريــح 
أول  هــي  الزراعيــة  اإلغاثــة  أن  واعتبــر  رســمي«. 
مؤسســة تعمــل علــى تأهيــل أراضــي المحيطــة 
ب »نبــع الســيميا« داعيــا  إلــى أن تحــذو كثيــر مــن 
ــه هــذه المؤسســة،  المؤسســات مثلمــا قامــت ب
باســتيكية   بخزانــات  المنطقــة  دعمــت   فقــد 
المســتلزمات  مــن  وغيرهــا   كــوب   5 بســعة 

الزراعيــة.

بتغييــر  ينجحــن  مقدســيات  نســاء 
عــادات غذائيــة غيــر صحيــة عنــد األوالد 

عائاتهــن:  وتحســين مداخيــل 

لهوهــم،  وضجيــج  األطفــال  َصَخــب  وســط 
وبعــد تدبيــر شــؤون منزلهــا، تتكــئ الســيدة 
ــم ُصــب لبــن )60( عامــا علــى أريكــة بجانبهــا  مري
لتأخــذ قســطا مــن الراحــة، فــي منزلهــا البســيط 
زقــاق فــي صــور باهــر، كــي  الــذي يطــل علــى 
تفكــر فيمــا عليهــا تعملــه لتدبيــر أمــور وحلــول 
تســاعدها علــى زيــادة دخــل عائلتهــا ) 6 أفــراد( 
وتحســين جــودة مــا يأكلــه األطفال أثنــاء لهوهم 
ولعبهم من بطاطا مقلية »شــيبس« وســكاكر 

ــة.    ــر صحي ومســليات خفيفــة تعــرف أنهــا غي

تــدور عجلــة الزمــن ويتكــرر المشــهد حتــى تحولت 
فكــرة كانــت برأســها، إلــى فرصــة عمليــة، كانــت 
معجنــات  لخبــز  مطبــخ  أدوات  علــى  الحصــول 
وتسويقها أثناء انعقاد اجتماعات جمعية التوفير 
الفرصــة  توفــرت  أن  بعــد  بالقــدس.  والتســليف 
مــن ِقَبــل مشــروع “حمايــة حقــوق وتعزيــز صمــود 
المجتمعــات المهمشــة فــي القــدس الشــرقية”، 
عبــرت  الزراعيــة،  اإلغاثــة  مؤسســة  تنفــذه  الــذي 
الســيدة مريــم/أم رامــي عن مشــاعرها قائلــة » كم 
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تمنيــت، فــي الماضــي، حصول مثــل هــذه الفرصة. 
لقــد طرحتهــا أكثــر مــن مــرة أثنــاء اجتماعاتنــا 

ــذي تحقــق«.   الســابقة، كانــت مثــل الحلــم ال

 وتضيف،«كانــت البدايــة، بــأن حصلــُت وخمــس 
المعجنــات  إنتــاج  أدوات  أخريــات علــى  ســيدات 
والمناقيــش والحلويــات مثــل فــرن »تيربــو« آلــي، 
عجانــة، خمــارة عجيــن، رقاقة عجين، ميــزان، خاط، 
وبفضــل  تغليــف.  وماكنــة  عصــارة كهربائيــة، 
برنامــج صقــل مهاراتنــا فــي التصنيــع الغذائــي 
لإلنتــاج  انتقلنــا  الزراعيــة  اإلغاثــة  نفذتــه  الــذي 

والتســويق«.  

بعــد أن قدمــت »اإلغاثــة الزراعيــة« أدوات اإلنتــاج 
بخبــز  وزمياتهــا  رامــي  أم  بــدأت  للجمعيــة، 
وبيعهــا  المحــاة  والمناقيــش  المعجنــات 
وتســويقها بأيديهــن في أوســاط البنــات واألوالد 
فــي مدرســة صــور باهــر. وقالــت، »كانــت النتيجــة 
مفاجــأة بالنســبة إلينــا. فقــد أقبــل الصغــار علــى 
مذاقهــا«.  واســتطابوا  ومناقيشــنا  فطائرنــا 
وجــاءت خطــوة التســويق التاليــة، لتوســع مــن 
المنتجــات  بتوريــد  وذلــك  المجموعــة،  أعمــال 
الغذائية لمقاصف المدارس األخرى في المنطقة 
المجاورة. وقالت باعتزاز، »حققنا نجاحا بمنافســة 
المــواد غيــر الصحيــة التــي كان »يحبهــا« األوالد 
قبــل توفيــر المعجنــات المخبوزة بطريقــة البيت. 

ــَرت طموحــات  مــع تنامــي واتســاع المشــروع َكُب
جمعيــة التوفيــر والتســليف بتســويق منتــوج 
المعجنات الجاهزة لمناطق خارج اسوار القدس«.

منــذ  عملهــن  يــوم  وزمياتهــا  رامــي  أم  تبــدأ 
ســاعات الفجــر األولــى بهمــة ونشــاط، فيقمــن 
بإعــداد المعجنات والحلويات الشــرقية والغربية، 
إضافــة لكعــك القدس المحشــّو بالتمــر واللواتي 
اشــتهرن بتصنيعه وتقديمه. كما يوفرن خدمة 
التوصيــل إلــى المؤسســات والبيــوت وتحضيــر 
موائد األفراح والمناســبات المختلفة في مناطق 

عديــدة داخــل القــدس.

حديثــا  أســلوبا  اســتخدامهم  بعــد 
فــي زراعــة العنــب المزارعــون يلمســون 
التغييــر اإليجابــي فــي تحســين إنتاجية 

ــل   ــول والدخ المحص

مــع اقتــراب حلــول فصــل الصيــف، يترقــب مزارعــو 
مســلية، الواقعــة جنوب شــرق جنيــن في الضفة 
الفلســطينية المحتلــة، بلهفــة حلــول موســم 
حصــاد محصــول العنــب للتمتــع بالمــذاق اللذيــذ 
لهــذه الفاكهــة اللذيــذة والمحبوبــة مــن ناحيــة، 
ولتحســين مســتوى معيشــة هــؤالء المزارعيــن 
ورفــع معــدالت الدخــل لديهــم، حيــث يعتمــد )70 
%( منهــم فــي معيشــتهم علــى زراعــة العنــب 

والزيتــون. 

وســر اللهفــة يكمــن برغبــة المزارعيــن بمعرفــة 
نتائــج اعتمادهــم علــى أســلوب زراعــي حديــث 
وقــد  أوســاطهم.  فــي  الزراعيــة  اإلغاثــة  روجتــه 
اختلــف األســلوب الجديــد عــن األســلوب التقليدي 
المتبــع منــذ ســنوات طويلــة والــذي كان ينــزع 
المــزارع  مثــل  المزارعيــن   قلــوب  مــن  الفرحــة 
يوســف عبــد الحليــم يوســف الــذي يعتنــي بكرم 
لعائلتــه وتبلــغ مســاحته )15( دونما. وقال الســيد 
العنــب  زراعــة  علــى  »اعتدنــا  يوســف، موضحــا، 
البلــدي بالطريقــة الممتــدة علــى األرض وهــي 
طريقــة بدائيــة، حيــث كانــت تلحــق أضــرارا كثيــرة 
فــي كل موســم وأحيانــا معظــم الموســم يتلف، 

بســبب األمــراض الفطريــة والحشــرية«.

ويتابــع حديثــه »وبرغــم التعــب الــذي كنــا نمضيــه 
برفقــة العائلــة  أثنــاء قطــاف العناقيــد  المتدليــة  
علــى األرض، فقــد كانــت جهودنــا تتاشــى ألن 
أشــعة الشــمس الحارقــة وإشــعاع األرض وارتفــاع 
الرطوبــة بينــت لنــا الحقــا أنها عوامل تســبب في 
تلف هذه الثمار مثلما كانت األدوية المستخدمة 

عاجــزة عــن عــاج بعــض األمــراض«. 

بــذل المــزارع يوســف عبــد الحليم وزمــاؤه جهودا 
مضنيــة إليجــاد حلــول لكــن بــدون نتيجــة إلــى أن 
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»تعرفنــا علــى اقتــراح اإلغاثــة الزراعيــة ويقضــي 
بإدخــال تغييــر علــى أســلوب وطريقــة الزراعــة 
»معــرش  بطريقــة  واســتبداله  المســتخدمة 
العنب« المقام على امتداد دونمين واالســتفادة 
مــن هــذا األســلوب  لزيــادة اإلنتــاج  وتعزيــز فــرص 

المقاومــة الفعالــة لألمــراض كمــا قــال لنــا.

وكانــت مســاهمة وإشــراف اإلغاثــة الزراعيــة منــذ 
عــام 2009 مــن الفعاليــة بمــكان أن قامــت بتوفيــر 
األوتــاد الحديديــة المناســبة واألشــتال وغيرهــا 
مــن األدويــة واألســمدة العضويــة لدعــم دونــم 
واحــد وبمســاهمة تقــدر ب )20,000( شــيكل فــي 
حيــن ســاهم المــزارع شــخصيا بتأهيــل الدونــم 
األخــر تحــت إشــراف مهندســين زراعييــن مهــرة 

وبشــكل متواصــل لغايــة أالن«.

ويشــرح المــزارع أبــو فــراس )69( عامــا الــذي يعيــل 
عائلــة مؤلفــة مــن )5( أشــخاص كيــف أثــر تدخــل 
ــه،«  ــه وزادت مــن مبيعات المؤسســة علــى عائدات
فبعــد مــرور خمــس ســنوات مــن العمــل الــدؤوب 
الزراعيــة،  اإلغاثــة  قبــل  مــن  الدائمــة  والمتابعــة 
أصبــح الدونــم الواحــد ينتــج )5( أطنــان مــن أنــواع 
الســلطي  الزينــي،  البيروتــي،  مثــل  مختلفــة 

والبلــدي، متجــاوزة بذلــك مــا كان يتــم إنتاجــه في 
الســابق لنحــو )700( كيلــو غــرام للدونــم«. 

أبــو فــراس برفقــة خمســة مزارعيــن  ويواظــب 
التــي  آخريــن يعاونونــه فــي االعتنــاء بمزرعتــه 
وســعها علــى نفقته الشــخصية لتأهيــل وزراعة 
المعــرش،  طريقــة  مســتخدما  دونمــات  أربعــة 
نظــرا للعائــدات التــي حققتهــا، حيــث وصلــت 
هــذه العائــدات لنحــو )87,500( شــيكل للدونــم، 
يضــاف إليهــا عائــدات مبيعــات ورق العنــب التــي 

تقــدر ب )12,500( شــيكل«.

وفــي ذات الســياق، شــجعت كــروم أبــو فــراس 
كمــا يذكــر »نحــو )11( مزارعــا آخــر فــي ســهل صانور 
الســتخدام  )180( دونمــا بــذات  طريقــة »المعــرش« 

عوضــا عــن الطريقــة البدائيــة«.  

تجــدر اإلشــارة إلــى أن مســلية تعتبــر مــن أهــم 
المناطــق المنتجــة للعنــب فــي محافظــة جنيــن 
والجغرافيــة  المناخيــة  العوامــل  لتوفــر  نظــرا 
%( مــن  المائمــة لهــا، كمــا أنهــا تشــكل )40 
مصــدر دخــل المزارعيــن، كمــا تفيــد المعطيــات 

الرســمية. 
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      الفصل الثامن: المـالحق
1.8: قائمة بالمشاريع الجارية التي حققتها اإلغاثة الزراعية في العام 2013

الحالةتاريخ االنتهاءتاريخ البدءالعملةالموازنةالممولاسم المشروع
تطوير ادارة 

مصادر المياه في 
الزراعة لتحسين 

االمن الغذائي 
في فلسطين 

واالردن

FPSC2,327,933.00مستمر16/6/201015/6/2014يورو

نموذج ادارة 
انتهى1/7/201030/6/2013يوروADA235,023.00المياه المتكاملة

قرى بيت دجن 
وعنزة تنتج 
المزيد من 

الطعام من خال 
االستخدام االمن 

للمياه 

انتهى1/1/201113/12/3013يورو2,998,387.00االتحاد االوروبي

تطوير شبكة 
المؤسسات 

من خال دعم 
التعاونيات

CERAI264,691.00انتهى1/3/201128/2/2013يورو

الثروة الحيوانية 
تلعب دورا مهما 

في تطوير 
الوضع االقتصادي 

في الخليل

مركز تطوير 
انتهى1/9/201128/2/2013$416,732.00الموسسات

تعزيز صمود 
المواطنين في 

فلسطين
C.A93,700.00$1/6/201131/12/2013انتهى

تطوير قطاع 
النخيل في اريحا 

ووادي االردن
انتهى1/11/201130/4/2013شيكل400,000.00التعاون الفرنسي

تحسين 
مستقبل 

المجتمع المدني 
من خال تعزيز 
المشاركة في 

الحياة العامة

التعاون
مستمر1/11/201131/12/2014يورو305,399.00 االسباني
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الحالةتاريخ االنتهاءتاريخ البدءالعملةالموازنةالممولاسم المشروع
ضمان مستقبل 

افضل لصغار 
المزارعين والمراة 
الريفية في قطاع 

الزيتون

EU824,091.00مستمر1/1/201231/12/2014يورو

مستمر1/1/201231/12/2014يوروEED530,000مشروع العنب

الحد من الفقر 
في الريف 

الفلسطيني من 
خال تحسين 
التنوع الحيوي 

والزراعة العضوية

Overseas270,707مستمر4/1/201231/12/2014يورو

تطوير اراضي 
قرية زواتا 

-نابلس
IFAD120,061$5/1/201228/2/2013انتهى

المزيد من المياه 
للمواطنين في 

الزبابدة

 Wallonia
 - Brussel

International
انتهى6/1/201231/5/2013يورو95,963

حماية حقوق 
وتحسين سبل 
الحياة  للمجتمع 

المهمش في 
القدس الشرقية

EC581,018مستمر6/1/201231/5/2015يورو

حماية سبل 
الحياة في 

االراضي 
الفلسطينية 

المحتلة من 
خال المساعدات 

الغذائية

 Care
International

انتهى149,220$9/1/201231/5/2013

ترويج الحق 
في الغذاء 

وخلق مستوى 
معيشي الئق 

من خال تقوية 
واستدامة حقول 

الزيتون في 
منطقة نابلس

CERAI241,576مستمر3/1/201228/2/2014يورو
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الحالةتاريخ االنتهاءتاريخ البدءالعملةالموازنةالممولاسم المشروع
تحسين ظروف 

المعيشة )المياه 
والصرف الصحي( 

في قرية بيت 
اسكاريا

UNDP71,580$9/1/201231/8/2013انتهى

قيادات التغيير 
نحو النمو 

والسام في 
القطاع الزراعي 

الفلسطيني

Luxembourg2,212,056مستمر12/1/201231/12/2016يورو

تحسين 
االمن الغذائي 

ومستوى 
معيشة العائات 
في قرية  جينصا 

فوط

ACPP15,582.50انتهى11/1/201230/4/2013يورو

االستخدام االمن 
للمياه  المعالجة 

والرمادية 
وتحسين جودة 

االنتاج الزراعي 
في غزة

ICARDA90,000.00انتهى1/11/201230/9/2013يورو

صندوق 
انتهى1/1/201331/12/2013يوروOxfam Novib75,400.00اوكسفام نوفب

فلسطين 
الذهب 

األخضر من 
المنتجين إلى 
المستهلكين

EC2,496,495مستمر1/1/201330/6/2015يورو

االستجابة لدعم 
المزارعين مرونة 

في الوصول 
للمناطق 
المحظورة

CCFD18,000انتهى1/1/201331/5/2013يورو

IMIS projectUSDA25,000$1/1/201330/9/2013انتهى
Grassroots 

 مشروع  الزراعة-
  الحضرية غزة2013

 Grassroots
Intrnational

انتهى15,000$1/1/201331/12/2013

 زراعة اشتال
 - المجموعة

 العربية  لحماية
APN-الطبيعة

Arab Group 
for Protection 

of Nature 
(APN)

انتهى67,336$1/1/201330/5/2013
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الحالةتاريخ االنتهاءتاريخ البدءالعملةالموازنةالممولاسم المشروع
C.AID- توسيع 
 نطاق الوصول

 لاسواق المحلية
من تعاونيات

C.A94,066$1/1/201331/12/2013انتهى

deep- تمكين 
 االسر المحرومة

 اقتصاديا-
الضفة وغزة

 UNDP - Aqsa
 Fund / Islamic
 Development

Bank

مستمر1,062,420$5/1/201330/6/2014

deep- تمكين 
 االسر المحرومة

اقتصاديا القدس
UNDP- SIDA783,531.00$6/1/201331/1/2014مستمر

مشروع زراعة 
اشتال-الصندوق 

العربي لانماء 
االقتصادي

 Arab Fund
 for Economic

 and social
Development

مستمر760800$4/1/201330/6/2014

استجابة عاجلة 
لمزارعي قطاع 

غزة 
Diakonie195,000انتهى5/1/201331/8/2013يورو

تعزيز قدرة 
الجفاف من 

خال إدارة المياه 
المبتكرة في 

قطاع غزة

Diakonie945,297مستمر10/1/201330/9/2016يورو

تعزيز األمن 
الغذائي من 

استخدام امن 
للمياه-صندوق 

عربي  

 The Arab
 Fund for

 Economic
 and social

Development

مستمر150,000$11/1/201330/4/2014

مشروع تطوير 
االراضي كفر ثلت 

-ايفاد
IFAD/ MOA185,283$9/1/201331/12/2014مستمر

مشروع تطوير 
اراضي عقربا- 

ايفاد
IFAD/ MOA190,740$9/1/201331/12/2014مستمر

مشروع رواسي 
care

 CARE
International

مستمر3,415,492$11/1/201331/10/2015
التدخل في 

حاالت الطوارئ 
لضمان وصول 

المياه

Overseas18,410مستمر12/1/201330/6/2014يورو
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الحالةتاريخ االنتهاءتاريخ البدءالعملةالموازنةالممولاسم المشروع
Palestine 

 تمكين -33
 الفتيات الريفيات

 في المناطق
الريفية-غزة

33 Palestine7,000انتهى1/8/201331/10/2013يورو

دعم القطاع 
الزراعي من 

خال بناء قدرات 
المهندسين 

الزراعيين  
حديثي التخرج 

-غزة

CCP482,325$21/3/201320/3/2014مستمر

OPEC Fund-
 سات غذائية

 للعوائل
 الفقيرة-غزة

OPEC100,000$1/1/201331/12/2014مستمر

 دور المراة في
 المشاركة من

 اجل تحقيق
-EC-التنمية

ENPI

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


