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الرؤية :
مؤسســة رياديــة وطنيــة الهويــة إقليميــة التوجــه ملتزمــة بقضايــا الريــف والزراعــة ،التحــرر الوطنــي،
والعدالــة االجتماعيــة.
الرسالة:
نحــن مؤسســة وطنيــة تنمويــة تعمــل لتنميــة القطــاع الزراعــي وتعزيــز صمــود المزارعيــن والوصــول
إلــى الفئــات الفقيــرة والمهمشــة وأطرهــا ،وحشــد وتطويــر طاقــات ســكان الريــف لتمكينهــم مــن
الســيطرة علــى مصادرهــم ،وذلــك مــن خــال طاقــم متميــز ومتطوعيــن منتميــن لمجتمعهــم
فــي إطــار برامــج رياديــة وممارســات إداريــة وفنيــة عصريــة وشــفافة لبنــاء مجتمــع فلســطيني حــر
وديمقراطــي تســوده قيــم العدالــة االجتماعيــة.
الهدف التنموي :
الوصول إلى ريف فلسطيني قوي محصن بقطاعه الزراعي ومعزز بالسيادة.
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رسالة مجلس اإلدارة

الفصل األول

تواجه الإغاثة الزراعية كغريها من امل�ؤ�س�س��ات الأهلية الفل�س��طينية حتديات كبرية �س��واء يف بيئتها الداخلية �أو اخلارجية .تطرح هذه
التحديات �أ�سئلة كثرية حول �إ�سرتاتيجية النهو�ض املرغوب و�آلية حتقيقها يف املديني القريب والبعيد.
تعت�بر املواءم��ة ب�ين بيئ��ة امل�ص��ادر التمويلي��ة و�إ�ش�تراطاتها م��ن جه��ة ،واحلف��اظ عل��ى فل�س��فة العم��ل الأهل��ي و�إجتاهات��ه الوطني��ة و�أهدافه
التنموي��ة م��ن جه��ة ثاني��ة ،مبثاب��ة املهم��ة الأك�ثر �صعوب��ة نظ��را للظ��روف املتغ�يرة ،لي���س فق��ط عل��ى امل�س��توى الوطن��ي و�إمن��ا عل��ى امل�س��توى
الإقليم��ي والعامل��ي كذلك.
ثم��ة �ض��رورة ملراجع��ة كث�ير م��ن املب��ادئ التوجيهي��ة واملقارب��ات امل�س��تخدمة م��ن قب��ل املنظمات الأهلية يف �ضوء امليل ال�س��ريع وغري املتوازن
نحو تكري�س ثقافة اال�ستهالك وقيمه يف املجتمع ،تغذي ثقافة اال�ستهالك النزعات الفردية على ح�ساب قيم الإنتاج والإبداع اجلمعي،
الأمر الذي ي�ضعف منعة املجتمع الفل�سطيني وقدرته على ال�صمود واملواجهة.
�إدراكا من��ه مل��دى ت�أث�ير ه��ذه الثقاف��ة ،وم��ا ت�ش��كله م��ن �ضغوط��ات عل��ى �أجن��دة العم��ل ،وا�ص��ل جمل���س �إدارة الإغاث��ة الزراعي��ة التزام��ه
باحلف��اظ عل��ى �أه��داف امل�ؤ�س�س��ة والعم��ل عل��ى حتقيقه��ا ،ع�بر تن�ش��يط م�صادرها كافة يف ترويج ر�س��التها وتعزي��ز دور الزراعة يف الإقت�صاد
الوطني ويف تعزيز �صمود ومنعة ال�شعب الفل�سطيني على طريق التحرر وال�سيادة الكاملة ،ويف تعزيز ح�س املواطنةالقائمة على توازن
احلق��وق والواجبات.
يتطل��ب حتقي��ق ذل��ك كل��ه موا�صل��ة الن�ض��ال عل��ى �أك�ثر م��ن م�س��توى و�صعي��د ،كم��ا يتطل��ب حتم��ل مزي��د م��ن ال�ضغ��وط يف بيئ��ة �ش��ديدة
التعقي��د والتغ�ير والتهدي��د� .إن الرتاج��ع يف منظوم��ة القي��م الأخالقي��ة والوطني��ة والإن�س��انية والدميوقراطي��ة ،يدفعن��ا يف جمل���س
الإدارة نح��و االلت��زام با�س��تعادة روح «الأي��ام اخل��وايل» يف تاري��خ امل�ؤ�س�س��ة وم�س�يرة كفاحه��ا م��ن �أج��ل ا�س��تنها�ض هم��م العاملني واملتطوعني
واال�ستثمار اخلالق يف كافة الإمكانيات املتاحة والإرث املوروث من خربات وقيم وعالقات وجناحات ،للدفع قدماً ب�إجتاه املحافظة على
م�س�يرة التط��ور والري��ادة والتمي��ز ،وذل��ك ع�بر الإ�س��تثمار يف املح��اور التالية:
..1
. .2
. .3
. .4
. .5
. .6

رفعة �ش�أن املزارع الفل�سطيني و�إبراز حقوقه والدفاع عنها ومتكينه من نيلها والتمتع بها.
تعبئ��ة طاق��ات وجه��ود منظم��ات العم��ل الأهل��ي وامل��دين كاف��ة ملواجه��ة التهمي���ش واال�س��تهداف املمنه��ج لدوره��ا وتاريخه��ا و�إجنازته��ا
وقدراته��ا عل��ى النق��د وط��رح البدائ��ل.
حت�سني �أ�س�س ال�شراكة مع امل�ؤ�س�سات الدولية على قاعدة تقدمي الأف�ضل للفئات امل�ستهدفة وحت�سني عوائد العملية التنموية.
امل�ؤ�س�سات املنبثقة عن امل�ؤ�س�سة واململوكة لها جزء ال يتجزء من هذا احلراك والعالقة معها تنطلق من هذه الأ�س�س واملبادئ.
ك��وادر ومرجعي��ات امل�ؤ�س�س��ة واملتطوع�ين مك��ون �أ�سا�س��ي يف حال��ة الإ�س��تنها�ض وعليه��م ب��ذل جمه��ود �إ�ض��ايف يف احلف��اظ عل��ى �إجن��ازات
الإغاث��ة الزراعي��ة واملراكم��ة عليه��ا ل�صال��ح عملي��ة تغي�ير جمتمع��ي من�صف��ة ت�ض��ع املواط��ن وحقوق��ه يف ب��ؤرة الإهتم��ام .
�أ�صدقا�ؤن��ا م��ن ح��ركات الت�ضام��ن وكاف��ة املنا�ضل�ين م��ن �أح��رار الع��امل م��ن �أج��ل عدال��ة ق�ضيتن��ا الوطنية هم حم��ط اهتمام و�إحرتام
وتقدي��ر ويج��ب ان تق��دم ل��ه كل الت�س��هيالت الالزم��ة الت��ي متكنه��م م��ن �أداء دوره��م يف منا�ص��رة ق�ضيتن��ا وحقوقن��ا امل�ش��روعة.

م��ا ت��زال التحدي��ات قائم��ة وت��زداد وم��ا ت��زال العزمي��ة والإنحي��از لق�ضاي��ا �ش��عبنا ه��ي بو�صل��ة الإغاث��ة الزراعي��ة ،قدمن��ا م��ا ن�س��تطيع ونع��د
ان ن�ضاعف جهودنا لقناعتنا الرا�س��خة ب�أن �أبناء �ش��عبنا و�أجيالنا امل�س��تقبلية ت�س��تحق م�س��تقبل �أف�ضل.

8

الحوكمة في اإلغاثة الزراعية:
ق�ضايا ومعاجلات

عق��د جمل���س �إدارة امل�ؤ�س�س��ة خ�لال الع��ام  2016ع�ش��ر جل�س��ات رئي�س��ية �إ�ضاف��ة �إىل العدي��د م��ن اجلل�س��ات امل�صغ��رة ،وغ�ير الر�س��مية لف��رق
م��ن جمل���س الإدارة يف ال�ضف��ة الغربي��ة وغ��زة حي��ث ترك��ز فيها الإهتم��ام حول الق�ضايا التالية:
. .1

�سيا�سات العمل
•.

•.
•.
•.

•.

املوافق��ة عل��ى اع��ادة الهيكل��ة يف امل�ؤ�س�س��ة نتيج��ة حتق��ق اخل�س��ارة والعج��ز كم��ا ه��و مثب��ت يف تقري��ر مدقق��ي ح�س��ابات امل�ؤ�س�س��ة،
وتفوي���ض رئي���س املجل���س بذل��ك .
واف��ق املجل���س عل��ى ر�س��الة مدي��ر دائ��رة غ��زة فيم��ا يخ���ص بي��ع الأجه��زة امل�س��تهلكة �ش��ريطة �أن يك��ون هن��اك جلن��ة م�ش��كلة لإمت��ام
ه��ذه الإج��راءات.
�صادق املجل�س على جميع ال�سيا�سات التي مت تطويرها خدمة لبيئة العمل وحت�سني جودته.
�أك��د عل��ى ق��رار �إع��ادة الهيكل��ة ال��ذي مت �إتخ��اذه بال��دورة ال�س��ابقة ملجل���س �إدارة امل�ؤ�س�س��ة م��ع ت�ش��كيل جلن��ة لدرا�س��ة ق��رار املجل���س
فيم��ا يتعل��ق بجوه��ر �إع��ادة الهيكل��ة ،وو�ض��ع ت�ص��ور كام��ل متكام��ل خا�ض��ع ه��ذا الق��رار جلوه��ر النقا���ش الت��ي مت التح��دث ب��ه
فيم��ا يتعل��ق بامل�س��تويات املختلف��ة ومراح��ل تنفي��ذ �إع��ادة الهيكل��ة وامل�ضام�ين العميق��ة يف مو�ض��وع هوي��ة امل�ؤ�س�س��ة وامل�س��تفيدين
وال�ش��ركاء وغريه��ا.
تاب��ع املجل���س ب�إهتم��ام الق�ضاي��ا العمالي��ة يف قط��اع غ��زة وم��ا �ص��در ب�ش��أنها م��ن ق��رارات و�أب��دى �إلتزام��ه مب��ا ي�ص��در ع��ن الق�ض��اء
يف الق�ضاي��ا املنظ��ورة ام��ام الق�ض��اء.

. .2

العالقة مع اجلهات املانحة

. .3

العالقات امل�ؤ�س�سية

•.
•.

•.
•.
•.
•.
•.

�إجتمع املجل�س مع العديد من الوفود التمويلية وناق�ش معهم �أولويات العمل ونتائج زياراتهم.
ا�ستقبل املجل�س العديد من الوفود املت�ضامنه مع ال�شعب الفل�سطيني.

قرر املجل�س ا�سماء املفو�ضني عن ا�سهم االغاثة يف �شركة ريف ويف جمل�س ادارة ال�شركة.
قرر املجل�س �أ�سماء مفو�ضيه بت�سمية ممثلي االغاثة يف جمل�س ادارة �شركة الريف لال�ستثمار والت�سويق الزراعي.
ح��دد جمل���س ادارة الإغاث��ة الزراعي��ة جمموع��ة م��ن املعاي�ير الإقت�صادي��ة واملالي��ة ملجل���س �إدارة �ش��ركة الري��ف و�صدره��ا يف كتاب
خا���ص موج��ه اىل ممثلي��ه يف �ش��ركة الري��ف لال�س��تثمار والت�س��ويق الزراع��ي.
مت عق��د العدي��د م��ن االجتماع��ات امل�ش�تركة م��ع جمال���س ادارة �ش��ركة الري��ف لال�س��تثمار والت�س��ويق الزراع��ي و�ش��ركة ري��ف
للتموي��ل م��ن اج��ل الوق��وف عل��ى التق��دم و�س�ير العم��ل يف كال ال�ش��ركتني.
ق��رر املجل���س املوافق��ة عل��ى ال�صيغ��ة املقرتح��ة م��ن قب��ل م�ؤ�س�س��ة التع��اون والت�ضام��ن االيطالي��ة بخ�صو���ص حتوي��ل ح�صيل��ة
القر�ض الذي ح�صل عليه احتاد اجلمعيات التعاونية للتوفري والت�سليف اىل منحة وغلق وت�سوية ح�سابات القر�ض مع نهاية
العام.
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. .4

العمليات الإدارية واملالية
•.
•.
•.
•.
•.
•.
•.
•.
•.

�إقرار التقرير الإداري لعام  2015بعد تدقيقه لغوياً والأخذ بعني االعتبار املالحظات التي �أبداها الزمالء الأع�ضاء.
�أق��ر جمل���س الإدارة م�س��ودة التقري��ر امل��ايل لع��ام  ،2015بع��د الأخ��ذ بع�ين الإعتب��ار املالحظ��ات والإلت��زام بالتعدي�لات الت��ي
طلبه��ا.
امل�صادقة على اخلطة ال�سنوية للعام  2016مع االخذ بعني الإعتبار املالحظات التي وردت من الأع�ضاء.
مت تنظيم اجتماع الهيئة العامة ال�سنوي للم�صادقة على التقريرين الإداري واملايل وتقارير جمل�س الإدارة.
تابع املجل�س الق�ضايا املقامة من امل�ؤ�س�سة �ضد اطراف اخرى واملتعلقة بتح�صيل حقوق امل�ؤ�س�سة من عوائد ممتلكاتها.
راجع املجل�س بع�ض املقرتحات بخ�صو�ص تفعيل املمتلكات وحت�سني عوائدها.
ناق�ش املجل�س عدة مقرتحات ملواجه ازمة ال�سيولة والعجز وباال�ستناد اىل قرارات الهيئة العامة يف هذا اخل�صو�ص.
مت مناق�شة وتوقيع �إتفاقية الت�سهيالت البنكية للم�ؤ�س�سة للعام .2016
ح�صلت الإغاثة الزراعية على �شهادة االلتزام مببادئ مدونة �سلوك امل�ؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية وملدة عامني.

توجهات امل�ؤ�س�سة للعام 2017

ح��ددت امل�ؤ�س�س��ة بن��ا ًء عل��ى املراجع��ات الت��ي �أجرته��ا و�إ�س��تناداً �إىل الظ��روف الت��ي يعي�ش��ها �ش��عبنا الفل�س��طيني بقطاعات��ه املختلف��ة الق�ضاي��ا
واملح��اور التالي��ة ك�أولوي��ات عم��ل للع��ام  2017الأم��ر ال��ذي يوج��ب عل��ى مرجعي��ات وطواق��م العم��ل الإ�سرت�ش��اد بها وب��ذل اجلهود الالزمة
لرتجم��ة ه��ذه التوجه��ات �إىل خمرج��ات ونتائ��ج وهي عل��ى النحو التايل:
✓� .إ�ستكمال خطط امل�ؤ�س�سة يف تر�شيق امل�ؤ�س�سة ومعاجلة �أو�ضاع العاملني.
✓ .الإ�ستمرار يف حت�سني عوائد املمتلكات يف امل�ؤ�س�سة.
✓ .زيادة الإهتمام مبنا�صرة حقوق املزارعني يف مواجهة �إختالل منظومة ال�سيا�سات الوطنية.
✓ .الإهتمام ب�شكل �أعلى ب�إدماج ال�شباب وال�شابات يف القطاع الزراعي والقطاعات التكميلية.
✓� .أحداث توازن جغرايف يف تدخالت امل�ؤ�س�سة وت�سليط الإهتمام على املناطق اجلنوبية يف ال�ضفة.
✓� .إيالء �إهتمام �أكرب مب�شاكل املزارعني يف ال�سوق املحلي على طرق تعزيز الربحية.
✓ .الإ�ستثمار ب�شكل �أكرب يف م�س ًرعة الأعمال الزراعية.
✓ .تعزيز بيئة الأعمال يف اجلمعيات التعاونية وكذلك قدرتها على التوظيف والإ�ستدامة.
✓� .إعادة ت�سليط الأ�ضواء على م�شاريع الإ�ست�صالح ورفع اتناجية احليازات الزراعية.
✓ .دمج ق�ضايا «تغري املناخ» و«الإقت�صاد الأخ�ضر» يف امل�شاريع واملمار�سات املزرعية.
✓ .تن�شيط البيئة الدخلية للم�ؤ�س�سة وتفعيلها.
✓ .الإ�ستمرار يف تن�شيط خمطط امل�شاريع اخلا�صة مبدينة القد�س و زيادة حجم الن�شاطات املوجهة للفئات املختلفة فيها.
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الفصل الثاني

اطاللة على السياق السياسي
االقتصادي واالجتماعي الفلسطيني
للعام 2016

متهيد

�ش��هد ع��ام � 2016أحداث��ا ك�برى وتط��ورات دراماتيكي��ة عل��ى امل�س��تويات كاف��ة ،وق��د متي��ز ه��ذا الع��ام بت�صاع��د وتائ��ر ج��دل «اال�س��تجابة
والتح��دي» ب�ص��ورة الفت��ة .فف��ي مواجه��ة تزاي��د االعت��داءات الإ�س��رائيلية م��ن حي��ث احل��دة والنط��اق� ،ص��در ق��رار جمل���س الأم��ن (رق��م
 )2334ب�إدان��ة اال�س��تيطان والدع��وة لوقف��ه .وبالرغ��م م��ن ا�س��تمرار االقتت��ال يف الإقلي��م� ،إال �أن عملي��ات التفاو���ض ح��ول وق��ف النزي��ف قد
بد�أت بجدية وقوة دفع كبرية مع تراجع ملحوظ لتنظيم الدولة الإ�سالمية «داع�ش» .ومع فوز دونالد ترامب ،ممثل اليمني ال�شعبوي.
ال�سياق العام:

حق��ق الفل�س��طينيون خ�لال ع��ام  2016بع���ض النجاح��ات هن��ا وهن��اك ،غ�ير �أن االجت��اه الع��ام الزال ميي��ل نح��و مزي��د م��ن التده��ور
واالنك�ش��اف .تفاقم��ت وتائ��ر اال�س��تيطان وتهوي��د القد���س ،وا�س��تمر ح�ص��ار قط��اع غ��زة ،ازدادت الأو�ض��اع االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة �س��وءا،
بقي االنق�س��ام قائما وعائقا فقد حال دون �إجراء االنتخابات املحلية من بني �أ�ش��ياء عديدة �أخرى .يف ظل ذلك ،ال ي�صعب اال�س��تنتاج �أن
ركائز جمتمع ال�صمود يف الأرا�ضي املحتلة منذ  1967ومقوماته �آخذة يف الت�آكل ،وال �شك ان هذا الت�آكل قد انعك�ست تاثرياته �سلبا على
اهتمامات املواطنني بامل�شاركة يف املناحي املختلفة وبخا�صة ال�سيا�سية منها ،بحيث بات هذا املجتمع عاجزا عن م�ساءلة نظامه ال�سيا�سي
وتقومي��ه و�إع��ادة بن��اءه ،ناهي��ك ع��ن ال�صم��ود واملواجه��ة .باملقاب��ل اكتمل��ت مالم��ح نظ��ام الف�ص��ل العن�ص��ري ال��ذي تدي��ره دول��ة االحت�لال
ع�بر و�س��يلتني :التفتيي��ت اجلغ��رايف ويظه��ر ذل��ك جلي��ا يف ال�ضف��ة حي��ث تقط��ع امل�س��توطنات واحلواج��ز ال�ضفة الغربي��ة ويف منع التوا�صل
ب�ين غ��زة وال�ضف��ة ،ام��ا الف�ص��ل ال�سيا�س��ي فه��و نتيج��ة طبيعي��ة لتغذي��ة ا�س��رائيل النف�ص��ال قط��اع غ��زة بحي��ث ا�صب��ح يف فل�س��طني نظام�ين
�سيا�س��يني ،وق��د تزاي��دت دع��وات احل��ل الإقليم��ي و�ض��م ال�ضف��ة و�إقام��ة دول��ة يف غ��زة خ�لال الع��ام وخ�صو�ص��ا م��ن قب��ل قي��ادات �إ�س��رائيلية
�سيا�س��ية و�أمنية.
..1

الو�ضع ال�سيا�سي والأمني

ت�ؤ�شر الأحداث ال�سيا�سية خالل عام ( 2016من الهبة اجلماهريية بداية العام �إىل قرار جمل�س الأمن الدويل ب�إدانة اال�ستيطان وما
بينهم��ا م��ع ت�صاع��د ح��دة املمار�س��ات الإ�س��رائيلية) �إىل �أن «ح��ل الدولت�ين» ي��كاد يلف��ظ �أنفا�س��ه الأخ�يرة يف ظل ت�ش��كل نظ��ام ف�صل عن�صري
متار�س��ه دول��ة االحت�لال م��ن ناحي��ة ،ويف ظ��ل حت��ول الوط��ن العرب��ي �إىل «حف��رة م��ن ن��ار االقتت��ال الطائف��ي واحلروب الأهلي��ة» من ناحية
ثانية ،ويف ظل جناح اليمني ال�ش��عبوي يف الو�صول �إىل احلكم وخ�صو�صا يف الواليات املتحدة من ناحية ثالثة.
الوج��ه الآخ��ر لنهاي��ة ح��ل الدولت�ين ه��و قي��ام «دول��ة امل�س��توطنني» ،ت�ضاع��ف اال�س��تيطان و�ش��رعنته بقان��ون «ت�س��وية الأرا�ض��ي» ،وبنف���س
الوت�يرة يت��م ه��دم من��ازل الفل�س��طينيني وحرمانه��م م��ن التو�س��ع حيث��ت �ضاعف��ت عملي��ات اله��دم وامل�ص��ادرة يف ال�ضف��ة الغربي��ة والقد���س
بن�س��بة ( )%450ع��ام  2016مقارن��ة بالع��ام ال��ذي �س��بقه ،كم��ا وت�س��تغل �إ�س��رائيل ( )%63م��ن م�س��احة ال�ضف��ة الغربي��ة لال�س��تيطان
ومع�سكرات اجلي�ش واملحميات فيما يعرف باملناطق امل�صنفة (ج) ،حيث �صدر يف العام  2016جمموعة من الأوامر الع�سكرية مب�صادرة
�آالف الدومنات وت�س��جيلها حتت م�س��مى «�أر�ضي دولة» (يف الن�صف الأول من العام �صودرت حوايل (� )8آالف دومنا) .وت�س��تمر ا�س��رائيل
يف عملية التطهري العرقي يف ال�سفوح ال�شرقية للأغوار ،ويف القد�س حيث �أكرث من (� )120ألفا من �سكان القد�س باتوا خارج حدودها
البلدي��ة ،مزي��د م��ن ع��زل التجمع��ات الفل�س��طينية وتق�س��يمها �إىل كانتون��ات� ،س��رقة علني��ة للم��وارد الطبيعي��ة (خ�س��ارة تق��در بح��وايل ()4
ملي��ار دوالر �س��نويا ج��راء ذل��ك) .1كل ذل��ك يف الوق��ت ال��ذي ينع��م امل�س��توطنون ب��كل �ش��يء ب�لا مقاب��ل ،مي��اه وف�يرة و�أرا���ض زراعي��ة خ�صب��ة،
و�ش��بكات ط��رق حديث��ة ،وحماي��ة م��ن قب��ل ق��وات االحت�لال ،وكل ذل��ك عل��ى ح�س��اب �أ�صح��اب الأر���ض واحل��ق.
�إىل ذل��ك �ش��هد ع��ام � 2016س��قوط (� )34ش��هيدا ربعه��م م��ن الأطف��ال� ،أعدم��وا ب��دم ب��ارد عل��ى احلواج��ز (و�ص��ل عدده��ا �إىل ( )472حاجزا)،
اعتق��ال نح��و �س��بعة �آالف فل�س��طيني/ة م��ن بينه��م ( )1240طف�لا و(� )151س��يدة وفت��اة قا�ص��ر ،منح��ت تراخي���ص بن��اء حل��وايل (� )28أل��ف
 .1تقرير «دولة امل�ستوطنني» ،وكالة وفا 12 ،متوز 2016
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وح��دة ا�س��تيطانية (منه��ا (� )19أل��ف يف القد���س وحده��ا) وباملقاب��ل ه��دم نح��و ( )1023من��زال ومن�ش��أة للفل�س��طينيني يف ال�ضفة والقد���س.2
ه��ذا بينم��ا ي�س��تمر ح�ص��ار قط��اع غ��زة من��ذ �أك�ثر م��ن (� )10س��نوات ،كم��ا ي�س��تمر االنق�س��ام ال�سيا�س��ي وتف�ش��ل كل جهود امل�صاحلة ،لي���س هذا
فح�سب بل ي�ؤجل �إجراء االنتخابات البلدية واملحلية ب�سبب اخلالفات وتتعرث عمليات �إعادة الإعمار لنف�س ال�سبب ،عالوة على تقاع�س
املانحني عن الإيفاء بالتزاماتهم وعدم متكن حكومة التوافق الوطني من ب�سط �سيطرتها على قطاع غزة.
 ..2الو�ضع االقت�صادي واالجتماعي
�.2.1أداء الإقت�صاد الفل�سطيني
بل��غ ع��دد الفل�س��طينيني ه��ذا الع��ام يف ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة ح��وايل ( )5ملي��ون ن�س��مة (( )%74ح�ض��ر )%16( ،ري��ف)%10( ،
خميم��ات) .ت�ش�ير البيان��ات املتوف��رة �إىل جمموع��ة م��ن الظواه��ر ذات ال�صل��ة :انخفا���ض متو�س��ط حج��م الأ�س��رة� ،أ�س��رة م��ن ب�ين كل ()10
�أ�سر تر�أ�سها �إمراة ،تبلغ ن�سبة الأفراد يف الفئة العمرية حتى ( )14عاما حوايل ( )%40من جممل ال�سكان .بلغت الكثافة ال�سكانية نحو
( )800ف��رداً يف الكيلوم�تر مرب��ع.3
ارتف��ع الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل يف فل�س��طني بن�س��بة و�صل��ت اىل ( )%3.9مقارن��ة م��ع ع��ام  ،2015نت��ج ع��ن ذل��ك ارتف��اع ن�صي��ب الف��رد
م��ن الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل بن�س��بة ( .)%1ترك��ز االرتف��اع يف الأن�ش��طة االقت�صادي��ة الرئي�س��ية ذات امل�س��اهمة الأعل��ى ،ومنه��ا االن�ش��اءات
(�س��جلت ارتفاع�اً بن�س��بة ( ،)%4.7وارتف��ع �إجم��ايل ع��دد العامل�ين فيه��ا بن�س��بة ( ،))%12.3ث��م ال�صناع��ة (ارتف��ع اجم��ايل القيم��ة امل�ضاف��ة
فيها بن�س��بة ( ،)%4.2وارتف��ع �إجم��ايل ع��دد العامل�ين فيه��ا بن�س��بة ( .))%5.3عل��ى �صعي��د حرك��ة التج��ارة اخلارجي��ة فق��د ارتفع��ت قيم��ة
ال�ص��ادرات بن�س��بة ( )%6.3مقارن��ة م��ع ع��ام  ،2015كم��ا ارتفع��ت قيم��ة ال��واردات بن�س��بة (.)%7.3
بلغ��ت ن�س��بة امل�ش��اركة يف الق��وى العامل��ة ( )%45.8م��ن �إجم��ايل الق��وة الب�ش��رية (( )15عام��ا ف�أك�ثر) .وا�س��تمرت ن�س��بة م�ش��اركة الإن��اث يف
التدين مقارنة مع م�شاركة الذكور (حوايل (� .))%19.4سجل �إجمايل عدد العاملني يف �سوق العمل املحلي ارتفاعا بن�سبة ( .)%3بينما
ارتفعت ن�سبة البطالة لت�صل �إىل (.)%27.2
تن��اول خ�براء ح��ال االقت�ص��اد الفل�س��طيني ع��ام  2016بالنق��د والتحلي��ل ،و�أك��دوا عل��ى �ض��رورة �إدخ��ال تعدي�لات جوهري��ة عل��ى ال�سيا�س��ات
االقت�صادية فيما يتعلق ب�إحالل الواردات ورفع القدرة ال�شرائية لدي الفئات امله�شمة ،و�إزالة القيود ال�ضريبية على املنتجات الوطنية،
و�أي�ض��ا تهيئ��ة البني��ة التحتي��ة لعملي��ة الإنت��اج ،وتق��دمي ت�س��هيالت م�صرفي��ة وم�س��تلزمات الإنتاج ،وخلق �صناع��ات حتويلية وبيئة قانونية
وا�س��تثمارية ووقف ا�س��ترياد منتجات مناف�س��ة ،ك�ضرورات لدعم املنتج املحلي كما �أفادوا �أن املعيقات الزالت تتمثل يف القيود على حركة
الأف��راد والب�ضائ��ع ج��راء �إغ�لاق املعاب��ر يف قط��اع غ��زة ،احلواج��ز و الت�صنيف��ات للمناط��ق(�أ ب ج) يف ال�ضف��ة الغربي��ة ،و�أي�ض��ا يف املمار�س��ات
العدوانية لالحتالل مع ا�س��تمرار تف�ش��ي ظواهر الف�س��اد و�س��وء الأداء ب�ش��كل عام.
م��ن اجلدي��ر بالذك��ر �أن دوائ��ر �أمني��ة و�سيا�س��ية �إ�س��رائيلية ح��ذرت م��ن انفج��ار حمتم��ل يف الأرا�ض��ي الفل�س��طينية ج��راء ال�ضائق��ة
االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة .فق��د �ص��رح وزي��ر دف��اع االحت�لال الإ�س��رائيلي م��رارا ب�ض��رورة «املحافظ��ة عل��ى عم��ل العمال الفل�س��طينيني من
ال�ضف��ة الغربي��ة داخ��ل �إ�س��رائيل لتخفي���ض �أل�س��نة الله��ب وتقلي��ل احتم��االت انفج��ار غ�ضب فل�س��طيني يف ال�ضفة» .ومع ا�س��تمرار احل�صار
املفرو���ض عل��ى قط��اع غ��زة ،ب��ات الكث�يرون م��ن ال�س��كان ي�ش��عرون بفق��دان الأم��ل وب��دون وج��ود �أف��ق مرئ��ي مل�س��تقبل �أف�ض��ل و�أك�ثر �أمان�اً ،ما
�شكل تهديدا حمتمال ،من وجهة نظر �إ�سرائيلية� ،إما ب�إندفاع احل�شود ب�إجتاه ال�سياج احلدودي ،و�إما ب�إندالع حرب �أخرى ،من الوا�ضح
�أن الغ�ضب ال�ش��عبي املحتمل واالندفاع نحو ال�س��ياج مل يحدثا ،بل ارتدا �إىل مزيد من تقوي�ض املجتمع الفل�س��طيني ذاته وبروز ظواهر
اجتماعية الفتة كاندالع نزاعات عائلية �أو الإقدام على االنتحار وت�صاعد وترية اجلرمية وتفاقم ظاهرة تعاطي املخدرات وغري ذلك.
 .2تقرير «فل�سطني � :2016أزمات واجنازات» ،موقع �سبتونيك العربيhttps://arabic.sputniknews.com ،
 .3تقرير « فل�سطني تطوي عام  2016بخيبة و�آمال معلقة على  ،»2017وكالة فل�سطني اليوم الإخبارية بتاريخ  31دي�سمرب 2016
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 .2.2التعليم :
ت�ش�ير البيان��ات املتوف��رة �أن ن�س��بة الأف��راد ((� )18س��نة ف�أكرثالذي��ن �أنه��وا مرحل��ة التعلي��م اجلامع��ي بكالوريو���س ف�أعلى ق��د بلغت (،)%13
�أم��ا ن�س��بة الأف��راد الذي��ن لـ��م ينه��وا �أيـ��ة مرحل��ة تعليمي��ة فبلغ��ت (� .)%9.2أم��ا ن�س��بة الأمي��ة فبلغ��ت ( )%3.3ترتف��ع يف �أو�س��اط الإن��اث �إىل
ثالث��ة �أ�ضع��اف تقريب��ا عنها يف �أو�س��اط الذكور.
�أ�ش��ارت بيانات م�س��ح التعليم للعام الدرا�س��ي  2016/2015ب�أن هناك ( )2.897مدر�س��ة يف فل�س��طني فيها حوايل (� )40ألف �صف درا�س��ي
و�أن عدد الطلبة يف هذه املدار�س بلغ ( )1.199.866طالباً وطالبة.
ح�س��ب الدلي��ل االح�صائ��ي ال�س��نوي مل�ؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل (وزارة الرتبي��ة والتعلي��م الع��ايل)  2016-2015يوج��د يف فل�س��طني ()52
م�ؤ�س�س��ة تعليمي��ة (( )14جامع��ة تقليدي��ة ،جامع��ة واح��دة تعلي��م مفت��وح )19( ،كلي��ة جامعي��ة )18( ،كلي��ة جمتم��ع متو�س��طة) .يف الع��ام
الدرا�س��ي  2015/2014بل��غ ع��دد الط�لاب اجل��دد ( )56.969طالب��ا وطالب��ة (منه��م ( )33.292طالب��ة) بينم��ا بل��غ عدد الطالب امل�س��جلني
وامللتحق�ين باجلامع��ات ملختل��ف ال�س��نوات فع�لا ( )216.028طالب��ا وطالب��ة (منه��م ( )130.843طالب��ة)

 .2.3ال�صحة:
ت�ش�ير املعطي��ات املتوف��رة �إىل �أن هن��اك انخفا���ض يف ن�س��بة ال��والدات غ�ير الآمن��ة ،ارتف��اع مع��دل انت�ش��ار ا�س��تخدام و�س��ائل تنظي��م
الأ�س��رة ،يغط��ي الت�أم�ين ال�صح��ي ن�س��بة ت�ص��ل �إىل نح��و ( )%60.4م��ن ال�س��كان (منه��ا ن�س��بة  %30معف��اة م��ن الر�س��وم) .ت�ش��رف املنظم��ات
غرياحلكومي��ة عل��ى ح��وايل ( )%43م��ن امل�ست�ش��فيات.
بلغ��ت ح��االت الإعاق��ة ح��وايل (� )113ألف��ا ((� )75ألف��ا يف ال�ضف��ة� )38( ،ألف��ا يف القط��اع) .الإعاق��ة احلركي��ة ه��ي الأك�ثر انت�ش��ارا (ح��وايل
ن�ص��ف الع��دد الإجم��ايل للمعاق�ين) .ه��ذا ويع��اين ( )%7م��ن �أطف��ال دون �س��ن اخلام�س��ة م��ن ق�ص��ر القام��ة.
الزال��ت فات��ورة التحوي�لات الطبي��ة باهظ��ة التكلف��ة ،ع�لاوة عل��ى ت�ضيي��ق �س��لطات االحت�لال عل��ى خ��روج املر�ض��ى م��ن القط��اع ،يف ع��ام
 2015بل��غ ع��دد التحوي�لات ( )87.620حتويل��ة (الع�لاج خ��ارج مراف��ق وزارة ال�صح��ة) بتكلف��ة ح��وايل ( )561ملي��ون �ش��يقال .بلغ��ت ن�س��بة
التحويالت من قطاع غزة ( )%27.4هناك دعوات ملراجعة هذا النظام ،وزيادة اال�ستثمار يف قدرات القطاع اخلا�ص ،باملقابل ي�شكل هذا
النظ��ام ،عل��ى م��ا يعرتي��ه م��ن �إ�ش��كاليات ،حماي��ة لآالف العائ�لات الفق�يرة وذوي الدخل املحدود.
 . 2.4احلماية االجتماعية
تتعل��ق احلماي��ة االجتماعي��ة مبكافح��ة الفق��ر والتهمي���ش ،تعزي��ز امل�س��اواة االجتماعي��ة ،وامل�س��اواة ب�ين اجلن�س�ين وامل�س��اواة يف الو�ص��ول
�إىل امل��وارد وتكاف��ؤ الفر���ص .و�أ�سا�س��ا و�س��يلة لتوف�ير الأم��ان للأف��راد م��ن الأخط��ار الت��ي ته��دد م�ص��ادر رزقه��م .وبالرغ��م م��ن �أن احلماي��ة
االجتماعي��ة تختل��ف ع��ن نظ��ام امل�س��اعدات (تق��دم دون مقاب��ل)� ،إال �أن��ه ي�ص��ح الق��ول �أن منظوم��ة احلماي��ة االجتماعية يف فل�س��طني ي�ش��مل
هذه امل�ساعدات �إىل جانب الت�أمينات االجتماعية وال�صحية ،ال�ضمان االجتماعي� ،أي كل التدابري التي حتافظ على ال�صحة والرفاهية
واخلدم��ات االجتماعي��ة الالزم��ة وت�ؤم��ن املعي�ش��ة يف ح��االت البطال��ة واملر���ض والعج��ز وال�ش��يخوخة يف مواجه��ة الظ��روف اخلارج��ة ع��ن
الإرادة.
ت�ضمن��ت خط��ة التنمي��ة الفل�س��طينية للأع��وام  2016-2014عل��ى «�أن احلكوم��ة �س��وف تعم��ل عل��ى تطوي��ر نظ��ام حماي��ة اجتماعي��ة �ش��امل
ومتكام��ل ،ومب��ا ي�ش��مل بن��اء نظ��ام وطن��ي لل�ضم��ان االجتماع��ي ،نتج��اوز في��ه كاف��ة الثغ��رات الت��ي اع�ترت برام��ج امل�س��اعدات االجتماعي��ة
القائم��ة» .وم��ع ذل��ك ،مل يتحق��ق ه��ذا الأم��ر بع��د .فالتن�س��يق ب�ين اجله��ات ذات ال�صل��ة املتع��ددة حم��دود و�ضعيف ،تقدمي امل�س��اعدات ال يتم
على �أ�سا�س نهج تكاملي-حقوقي ،ال توجد قاعدة بيانات موحدة للفقراء ومقدمي اخلدمات لهم .ولعل �أبرز مالمح عام  2016متثلت
يف اجل��دل الوا�س��ع ح��ول قان��ون ال�ضمان االجتماعي.
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ب��د�أت فك��رة �س��ن قان��ون ال�ضم��ان االجتماع��ي يف فل�س��طني الع��ام  ،2009و�أع��دت حول��ه درا�س��ات اجتماعي��ة واقت�صادي��ة حل��وايل عام�ين،
وجرى احلوار بني الأطراف الرئي�سية (النقابات العمالية� ،أرباب العمل ،املجتمع املدين ،ممثلني عن الوزارات املختلفة) ملدة (� )6أعوام
�إىل �أن �أق�رّ القان��ون ون�ش��ر يف اجلري��دة الر�س��مية بتاري��خ � 23أذار  ،2016حينه��ا ب��د�أ ح��راك جمتمع��ي وا�س��ع حت��ت قي��ادة «احلمل��ة الوطني��ة
وا�ضح��ا ومعل ًن��ا م��ن العدي��د م��ن نقاط اخلالف التي تعترب جوهرية من وجهة نظرها ،حيث
لل�ضم��ان االجتماع��ي» .كان موق��ف احلمل��ة
ً
طالب��ت بتعدي��ل ( )17بن�دًا من مواد القانون.
�أ�ص��رت احلمل��ة عل��ى التعدي�لات ،ودخل��ت يف ح��وار م��ع كاف��ة الأط��راف �إىل �أن جنح��ت يف حتقي��ق معظ��م املطال��ب ،و�أك��دت �أن دورها مل ينته
حتى بعد �إقرار القانون ،بل �إنها �ست�ستمر يف مراقبة تطبيقه ،و�إ�صدار اللوائح التنفيذية ،ومرحلة ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة ال�ضمان.
�أم��ا بخ�صو���ص �صن��دوق التقاع��د يف القط��اع الع��ام فه��و م�ش��رف عل��ى الإفال���س ،لع��دم الت��زام احلكوم��ة بت�س��ديد الدي��ون امل�س��تحقة لهيئ��ة
التقاع��د والت��ي تتج��اوز مليار دوالر.
 . 2.5اجلرمية واملخدرات
بينم��ا تظه��ر املعطي��ات تراج��ع مع��دل اجلرمي��ة خ�لال � ،2016إال �أن ( )%7م��ن الأ�س��ر الفل�س��طينية تعر�ض��ت خ�لال الع��ام لفع��ل �إجرام��ي.
ال�س��رقة ه��ي �أك�ثر ه��ذه الأفع��ال الإجرامي��ة حي��ث ت�ش�ير معطي��ات ال�ش��رطة يف ال�ضف��ة الغربي��ة اىل وق��وع (� )3592س��رقة فيم��ا ال تتوف��ر
معطي��ات ع��ن قط��اع غ��زة  .ام��ا جرائ��م القت��ل فق��د �س��جلت تقاري��ر ال�ش��رطة الفل�س��طينية يف ال�ضف��ة الغربي��ة  38جرمي��ة نت��ج عنه��ا مقت��ل
(� )43ش��خ�ص ،الظاه��رة الب��ارزة ه��ي التو�س��ع يف الإجت��ار باملخ��درات وتعاطيه��ا .ال توج��د اح�صائي��ات دقيق��ة ح��ول ع��دد املدمن�ين ،فح�س��ب
وحدِ ّثت يف � 2011إىل حوايل (� )80ألفا .هذا
درا�سة للجهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني و�صل عدد املدمنني يف فل�سطني عام ُ 2007
بينما ت�شري درا�سات حديثة �إىل �أن هذا العدد و�صل �إىل حوايل (� )200ألف مدمن يف قطاع غزة وحدة .وفقا لتعريف الدرا�سات املذكورة،
يتم الإدمان على الرتامادول ،احل�شي���ش ومن�ش��طات �أخرى والأفيون .الفئة الأكرث عر�ضه للإدمان هم ال�ش��باب ما بني ( )30-20عاما.
ه��ذا وت�ش��هد ق�ض ّي��ة املخ�دّرات يف ال�ض ّف��ة الغرب ّي��ة �س��واء �أكان زراعته��ا �أم تروجيه��ا �أم تعاطيه��ا �أي�ض�اً ارتفاع�اً ملحوظ�اً حي��ث ا�ش��ار تقري��ر
ال�ش��رطة الفل�س��طينية يف ال�ضف��ة اىل ت�س��جيل ( )1437ق�ضي��ة ب�ين حي��ازة وتعاط��ي وزراع��ة .
اما االنتحار فقد مت توثيق ( )18حالة انتحار يف ال�ضفة الغربية منها ( )6ن�ساء
 ..3حال الزراعة والأمن الغذائي
�.3.1إطاللة على قطاع الزراعة
الزال��ت الزراع��ة يف فل�س��طني تتعر���ض لعملي��ة تدم�ير منهج��ي م��ن قب��ل املمار�س��ات الإ�س��رائيلية ع�لاوة عل��ى ت��دين االهتم��ام الر�س��مي
الفل�س��طيني و�أي�ض��ا تهمي�ش��ها �ضم��ن �أجن��دة املعون��ة اخلارجي��ة .فم��ن امل�ص��ادرة واال�س��تيالء عل��ى م�س��احات �شا�س��عة م��ن الأر���ض اخل�صب��ة
والغني��ة بامل��وارد الطبيعي��ة� ،إىل احليلول��ة دون و�ص��ول الفل�س��طينيني وتقيي��د حركته��م وحرك��ة ب�ضائعه��م� ،إىل ا�س��تمرار تبعي��ة االقت�ص��اد
الفل�س��طيني عموم��ا حلاج��ات ودينامي��ات االقت�ص��اد الإ�س��رائيلي ،وطبق��ا لوزي��ر الزراع��ة الفل�س��طيني «القط��اع الزراع��ي يع��اين الكث�ير وال
يعم��ل �س��وى برب��ع قدرت��ه» ،ويف قط��اع غ��زة الزال��ت عملي��ة الإنعا���ش الزراع��ي متع�ثرة �إذ نف��ذت م�ش��اريع خ�لال  2016بتكلف��ة و�صل��ت �إىل
حوايل ( )20مليون دوالر ،وهي ن�س��بة �ضئيلة قيا�س��ا حلجم ال�ضرر الناجم عن عدوان  ،2014ناهيك عن ال�ضرر الرتاكمي منذ اندالع
االنتفا�ض��ة الثانية.
�ش��هد عام  2016نقا�ش��ا وا�س��عا وحيويا حول الزراعة و�س��بل النهو�ض بها وذلك يف ال�س��ياقات التالية :حتديد �أولويات التدخل يف القطاع
الزراعي �ضمن �أجندة ال�سيا�سات الوطنية للأعوام  2022-2017بدعم من م�ؤ�س�سة الفاو وم�شاركة الأطراف ذات ال�صلة ،تطوير ر�ؤية
�شبكة املنظمات الأهلية الفل�سطينية يف قطاع غزة حول «الزراعة من �أجل ال�صمود والتنمية»
بح�س��ب وزير الزراعة الفل�س��طيني يعترب االقت�صاد الزراعي اقت�صادا واعدا ،ومن املتوقع �أن ي�س��هم يف زيادة الدخل القومي بنحو مليار
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دوالر �س��نويا ،وي�ش��غل ح��وايل (� )250أل��ف عام��ل/ة� ،ش��رط �إزال��ة العقب��ات والتغل��ب عل��ى التحدي��ات مب��ا يف ذل��ك حت��دي الت�س��ويق ،حت��دي
البنية التحتية الزراعية ،حتدي �إجناز عمليتي الإنعا���ش و�إعادة الإعمار الزراعيني بنجاح يف قطاع غزة.
 . 3.2خ�سائر و�أ�ضرار القطاع الزراعي 2016

ال توج��د بيان��ات دقيق��ة ع��ن حج��م اخل�س��ائر الت��ي من��ي به��ا القط��اع الزراع��ي الفل�س��طيني ع��ام  2016الناج��م ع��ن �س��وء الأح��وال اجلوي��ة
(منخف�ض��ات جوي��ة و�س��يول وري��اح و�صقي��ع) �أو الناج��م ع��ن القي��ود واملمار�س��ات االحتاللي��ة .فف��ي قط��اع غ��زة ،ع�لاوة عل��ى اخل�س��ائر
الرتاكمي��ة من��ذ ع��ام � 2000س��جل القط��اع خ�س��ائر بقيم��ة ( )550ملي��ون دوالر �أثن��اء ع��دوان «اجل��رف ال�صام��د» .اخل�س��ائر ج��راء الأح��وال
اجلوي��ة ق��درت م��ن قب��ل وزارة الزراع��ة كالت��ايل :ت�ض��ررت ( )2370دومن��ا (�ض��رر جزئ��ي يف ( )410دفيئ��ات )390( ،دومن��ا خ�ض��ار حممي��ة،
( )1563دومنا خ�ضار مك�شوفة )7( ،دومنات حما�صيل حقلية) .بينما حلق بالإنتاج احليواين خ�سائر مثل (نفوق (� )36ألف دجاج الحم،
( )7300دج��اج بيا���ض )1125( ،ر�أ���س غن��م ،ت�ض��رر ( )15خلي��ة نح��ل )2190( ،حب���ش).
يف ال�ضف��ة الغربي��ة ا�ش��تملت اخل�س��ائر عل��ى الأ�ض��رار الناجم��ة ع��ن الأح��وال اجلوي��ة ،وتل��ك املرتبط��ة ببع���ض ال�سيا�س��ات واملمار�س��ات
االحتاللي��ة املبا�ش��رة ا�ضاف��ة اىل خ�س��ائر ناجم��ة ع��ن اعت��داءات امل�س��توطنني ،وت�ض��ررت ع�ش��رات الدفيئ��ات الزراعي��ة يف حمافظت��ي جن�ين
وطوبا���س والأغ��وار ال�ش��مالية ج��راء الري��اح العاتي��ة وكذل��ك ا�س��همت ال�سيا�س��ات الوطني��ة الت��ي يف احل��اق خ�س��ائر كب�يرة مبرب��ي الداوجن
عل��ى �س��بيل املث��ال ال احل�ص��ر حي��ث �ش��هدت ال�ضف��ة تدني��ا يف �أ�س��عار البي���ض بن�س��بة (( )%70و�ص��ل �س��عر كرتون��ة البي���ض �إىل (� )5ش��واقل
بع��د �أن كان �س��عره (� )15ش� ً
�يقل ،الأم��ر ال��ذي جن��م عن��ه تك ّد���س كمي��ات كب�يرة م��ن البي���ض ال��ذي ت�ص��ل تكلف��ة الكرتون��ة الواح��دة من��ه
ً
عل��ى املزارع�ين ،نح��و (� )11ش��يقل) ....يف �أعق��اب ه��ذه الأزم��ة طال��ب احت��اد جمعي��ات املزارع�ين الفل�س��طينيني ،وجمعي��ة حق��وق امل��زارع
واحلف��اظ عل��ى البيئ��ة ،احلكوم��ة بالإ�س��راع ل�س��نّ قان��ون �إلغ��اء �ضريب��ة الدخ��ل ب�ش��كل كامل ملزارع��ي الرثوة احليواني��ة والدواجن ،وكذلك
عدم ا�سترياد ال�صو�ص الب ّيا�ض من داخل �إ�سرائيل ،وعدم �إعطاء ت�صاريح للتجار ال�سترياد ال�صو�ص الب ّيا�ض ،وتنظيم قطاع الدواجن،
مب��ا يتنا�س��ب م��ع حج��م اال�س��تهالك ،بالإ�ضاف��ة للمطالب��ة بتفعي��ل �صن��دوق درئ املخاط��ر والك��وارث ،والإ�ش��راف علي��ه م��ن خ�لال وزارة
الزراع��ة وال��وزارات املخت�ص��ة.
 . 3.3واقع الأمن الغذائي
طبقا لبيانات منظمة الفاو واملر�صد الأورومتو�س��طي وم�ؤ�س�س��ات �أخرى ،ميكن القول �أن م�ؤ�ش��رات الأمن الغذائي يف فل�س��طني حت�س��نت
يف ع��ام  2016قيا�س��ا بالأع��وام ال�س��ابقة (انظ��ر اجل��دول) .وم��ع ذل��ك ،الزال هن��اك (� )258ألف��ا م��ن البالغ�ين الفل�س��طينيني يعان��ون م��ن
انعدام الأمن الغذائي احلاد ،كما �أن حوايل (� )495ألف �شخ�ص يعي�شون يف �أ�سر يعاين واحد من �أفرادها البالغني على الأقل من انعدام
الأمن الغذائي ب�ش��كل حاد.
ال�سنة

�آمن غذائيا %

�آمن �إىل حد ما %

غري �آمن %

2003

29

31

40

2008

36

26

38

�آمن غذائيا �إىل �آمن ن�سبيا

متو�سط �إىل �شديد انعدام الأمن الغذائئ

انعدام الأمن الغذائي احلاد

62.4

27.6

10

2016

وب�ش��كل عام فال زال ال�س��ياق الفل�س��طيني �س��ياقا مولدا النعدام الأمن الغذائي ،فعالوة على املمار�س��ات الإ�س��رائيلية و�ضعف البيئة القانونية
وال�سيا�س��اتية الناظم��ة ،تتفاق��م الفج��وة ب�ين الكمي��ات املنتج��ة وامل�س��تهلكة م��ن بع���ض املنتج��ات الزراعي��ة يف ظ��ل غي��اب خط��ط زراعي��ة ملزم��ة ،
كم��ا �أن العوائ��ق االقت�صادي��ة تفاق��م م��ن الظاه��رة م��ن حي��ث الق��درة ال�ش��رائية وارتف��اع �أ�س��عار املنتج��ات �أو احليلول��ة دون الو�ص��ول �إىل امل��وارد
والأ�صول الإنتاجية وكذا ا�ستباحة احتكارات الغذاء الإ�سرائيلية والأجنبية لل�سوق الفل�سطيني التي تت�سبب يف �آثار بيئية و�صحية مدمرة.
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اجتاهات التمويل:

ا�س��تنادا �إىل بع���ض الدرا�س��ات واملناق�ش��ات املتعلق��ة بالتموي��ل اخلارج��ي واجتاهات��ه امل�س��تقبلية ميك��ن ت�س��جيل بع���ض املالحظ��ات ال�س��ريعة
عل��ى النحو التايل:
•.
•.
•.
•.

•.
•.

•.
•.

ا�س��تمرار ت��ردي الأو�ض��اع االقت�صادي��ة وتراج��ع �إجم��ايل الن��اجت املحل��ي الفل�س��طيني يف الع��ام  2016مقارن��ة بالع��ام ( 2011م��ن
(� )%10إىل (.))%3
تراجع حجم التمويل اخلارجي لفل�سطني بن�سبة ( )%62مقارنة بالعام .2011
تراج��ع يف �أداء امل�ؤ�س�س��ات الأهلي��ة الفل�س��طينية الت��ي تعتم��د ب�ش��كل كام��ل عل��ى املن��ح اخلارجي��ة لتنفي��ذ براجمه��ا وم�ش��اريعها� .أغلق��ت
منظم��ات �إغالق��ا تام��ا� ،أو تقل���ص يف ع��دد املوظف�ين �أو تقلي��ل اخلدم��ات ،وتزاي��د طلب��ات �إع��ادة الهيكل��ة املقدم��ة �إىل وزارة العم��ل.4
معظم التمويل توجه نحو امل�س��اعدات الإغاثية لغزة وبع�ض املناطق الفقرية يف ال�ضفة مع اال�س��تمرار يف دعم امل�ش��اريع التي تتعلق
بحقوق الإن�سان والنوع االجتماعي وامل�ساعدات الفنية ودعم قطاعات البيئة واملياه والتعليم وال�صحة� .أما تلك التي تدعم القطاع
الزراعي �أو البنية التحتية وامل�ش��اريع ذات الطابع الت�ش��غيلي فقد نالها كثري من ال�ضمور والرتاجع.
خل�ص��ت بع���ض الدرا�س��ات �أن �أث��ر التموي��ل اخلارج��ي عل��ى النم��و االقت�ص��ادي يف فل�س��طني �ضعي��ف ب��ل ي��كاد يك��ون معدوم��ا عل��ى
اجتاه��ات الفق��ر والبطال��ة .ف�إم��ا �أن التموي��ل ي�ص��رف يف غ�ير مو�ضع��ه و�إم��ا �أن��ه ت�س��اء �إدارت��ه.
حج��م الأم��وال الفعلي��ة املخ�ص�ص��ة للربام��ج وامل�ش��اريع املمول��ة واملتعلق��ة بتج�س��يد االنعت��اق م��ن االحت�لال هو �أقل كث�يرا من الالزم.
يج��در الإ�ش��ارة �إىل �أن دول��ة االحت�لال تعت�بر امل�س��تفيد الأك�بر م��ن االقت�ص��اد ال�سيا�س��ي للمعون��ة اخلارجي��ة املقدم��ة للفل�س��طينيني
(�إع��ادة �إعم��ار غ��زة منوذج��ا).
لوح��ظ ا�س��تمرار اقب��ال امل�ؤ�س�س��ات الدولي��ة عل��ى العم��ل مبا�ش��رة م��ع املجتمع��ات املحلي��ة الفل�س��طينية ،و�أن بع���ض اجله��ات املانح��ة
الدولي��ة ت�ش�ترط تق��دمي مقرتح��ات م�ش��اريع ع�بر م�ؤ�س�س��ات غ�ير حكومي��ة دولي��ة كمنف��ذ.
يف جم��ال فعالي��ة التموي��ل يف حتقي��ق التنمي��ة االقت�صادي��ة �أ�ش��ارت تقاري��ر دولي��ة اىل ان ا�س��رائيل ه��ي امل�س��تفيد االول م��ن املن��ح اىل
تق��دم اىل ال�ش��عب الفل�س��طيني ك��ون معظ��م املدخ�لات ت�أت��ي م��ن ال�س��وق اال�س��رائيلي.

� .4أب��رزت تقاري��ر �إعالمي��ة الأزم��ة احل��ادة الت��ي تواج��ه منظم��ات املجتم��ع امل��دين يف قط��اع غ��زة حتدي��دا واملتمثل��ة يف �ضع��ف التموي��ل وانعكا���س ه��ذا الأمر �س��لبا على �أعمالها ون�ش��اطاتها وطواقم
عمله��ا .بع���ض املنظم��ات قل���ص �أن�ش��طته ،و�أخ��رى �س��رحت بع���ض موظفيه��ا .وق��د �ص��رح مدي��ر دائ��رة اجلمعي��ات ب��وزارة الداخلية ب�أن �ضعف التمويل دفع بع�ض اجلمعي��ات يف قطاع غزة �إىل �إعادة
الهيكلة ،وتقلي�ص عدد املوظفني العاملني فيها ،للحد من امل�صاريف الت�ش��غيلية .وهناك من يحذر �أنه �إذا ما ا�س��تمر هذا الرتاجع ف�س��وف تغلق بع�ض املنظمات �أبوابها.
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الملخص التنفيذي

الفصل الثالث

ير�ص��د ه��ذا امللخ���ص �س�ير العم��ل يف الإغاث��ة الزراعي��ة يف الع��ام � ،2016أخ��ذاً بالإعتب��ار التغ�يرات الإقت�صادي��ة والإجتماعي��ة وال�سيا�س��ية
والوطني��ة الت��ي مي��زت الع��ام  ،2016و�س��عي امل�ؤ�س�س��ة اىل حتقي��ق املزي��د م��ن الإندم��اج ل�صغ��ار املنتج�ين يف حلق��ات الإقت�ص��اد الفل�س��طيني
وحت�س�ين ح�ضوره��م يف العملي��ة الإقت�صادي��ة ويف الإ�س��واق ،بالإ�س��تناد �إىل الأه��داف الإ�س�تراتيجية خلط��ة الإغاث��ة الزراعي��ة .حي��ث عملت
الإغاثة يف �أكرث من ( )116موقع من املواقع اجلغرافية يف ال�ضفة وغزة وقدمت خدماتها ملا يزيد عن ( )75000مواطن وان�صب تركيز
الإغاث��ة الزراعي��ة يف الع��ام  2016عل��ى املجاالت التالية:
 ..1تن�ش��يط �سال�س��ل القيم��ة امل�ضاف��ة للقطاع��ات الرئي�س��ية والفرعي��ة لتح�س�ين عائدي��ة وربحي��ة الإنت��اج الزراع��ي و�إ�س��تنها�ض الأ�س��واق
املحلي��ة ل�صال��ح �صغ��ار املنتج�ين و�إ�ش��تمل ه��ذا التدخ��ل عل��ى العدي��د م��ن التدخ�لات كان �أهمه��ا:
•  .مت تن�شيط العمل يف �سل�سة القيمة ملحا�صيل الزعرت البلدي والعنب والبندورة وذلك يف ال�ضفة الغربية.
•  .مت تنظي��م ( )10معار���ض حملي��ة وامل�ش��اركة يف معر���ض خارج��ي وذل��ك لتح�س�ين ح�ض��ور منتج��ات �صغ��ار املزارع�ين يف الأ�س��واق
والرتوي��ج له��ا.
•  .وللمرة الأوىل مت ت�سجيل عالمة جتارية خا�صة ملنتوجات اجلمعيات التعاونية عن ا�سم ريفي فل�سطيني.
•  .مت ت�أهيل ( )1750دومن للح�صول على �شهادات للإنتاج الع�ضوي.
•  .تزويد ( )5جمعيات تعاونية باللوج�ستيات الالزمة.
•  .تنظي��م ور�ش��ة عم��ل وطني��ة ح��ول الإ�س��تثمار لقط��اع العن��ب مب�ش��اركة اجلامع��ات واجلمعي��ات وامل�ؤ�س�س��ات الوطني��ة يف حمافظ��ة
اخللي��ل.
•  .ت�أهيل وحدة �إنتاج املفتول يف �إريحا وذلك يف �إطار الإرتقاء باجلودة يف حلقة الإنتاج.
•  .تزويد ( )1737دومن ب�شبكات الري حت�سني �إ�ستخدامات الري وتقليل الفاقد.
. .2

حماية الرقعة الزراعية

. .3

ال�صمود واحلماية

�.إ�س��تمرت الإغاث��ة الزراعي��ة يف تنفي��ذ الن�ش��اطات املتعلق��ة بحماي��ة الرقع��ة الزراعي��ة م��ن خط��ر الإ�س��تيطان واجل��دار ع�بر �سل�س��لة
الن�ش��اطات �أهمه��ا:
• � .إ�ست�صالح وت�أهيل ( )1098دومن وبناء ( )7700مرت من اجلدران الإ�ستنادية حلماية الرتبة.
•  .توفري ال�سياج خلدمة ( )135دومن من الأرا�ضي املت�ضررة من خطر اخلنازير الربية.
•  .ت�أهيل ( )61دومنا من الدفيئيات الزراعية خلدمة ( )61مزارعاً.
•  .تطوير م�ستوى احل�صاد املائي املنزيل بتزويد ( )317منز ًال بالتجهيزات الالزمة.
•  .زراع��ة (� )60615ش��تلة مثم��رة خلدم��ة ح��وايل ( )1732دومن يف الأرا�ض��ي امل�س��ت�صلحة وخ��ارج الأرا�ض��ي امل�س��ت�صلحة ب�ضم��ن
برنام��ج فل�س��طني اخل�ض��راء.
• � .شق ( )9.6كم من الطرق الزراعية خلدمة �أكرث من ( )4500دومن.
•  .خلق فر�ص عمل م�ؤقتة خلدمة ( )2080عامل يف جماالت احلراثة والتعزيل.
•  .متديد خطوط نقل مياه بطول ( )18.60كم خلدمة الأرا�ضي الزراعية وحت�سني و�ضبط عملية الري.
.
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ته��دف تدخ�لات الإغاث��ة يف ه��ذا الإط��ار اىل رف��ع جاهزي��ة املجتمع��ات املحلي��ة ملواجه��ة ال�صعوب��ات واملخاط��ر الت��ي تتعر���ض له��ا
ودرا�سة وتخطيط �أف�ضل البدائل للتغلب على هذه ال�صعوبات واملخاطر ب�ضمن الإمكانيات وامل�صادر املتوفرة لهذه املجتمعات ويف
ه��ذا الإط��ار حتقق��ت الإجن��ازات التالي��ة:
• � .إعادة ت�أهيل وترميم ( )85برك�س الرثوة احليوانية يف املناطق املهم�شة والقريبة من اجلدار.
•  .للتقلي��ل م��ن خماط��ر الفي�ضان��ات يف الأودي��ة قام��ت الإغاث��ة الزراعي��ة بت�أهي��ل ( )8ك��م م��ن الأودي��ة يف منطق��ة الأغ��وار وبن��اء
( )1860م�تر مكع��ب م��ن ال�سال�س��ل احلجري��ة.

•.
•.
•.
•.
•.
•.
•.

�إقامة ( )15ج�سر لت�سهيل عبور املزارعني واملواطنني يف املناطق املهددة بخطر الفي�ضانات يف موا�سم الأمطار.
تنفي��ذ ( )12عب��ارة يف مواق��ع خمتلف��ة وذل��ك لت�س��هيل ت�صري��ف املي��اه واملخاط��ر الناجت��ة ع��ن تدف��ق املي��اه على من�ش��أت املزارعني
واملراف��ق املجتمعي��ة يف التجمع��ات.
�إن�شاء ( )30منزل زراعي للمت�ضررين من هدم بيوتهم نتيجة العدوان على قطاع غزة.
ت�أهيل ( )70منزل يف مناطق الأغوار وحت�سني م�ستوى اخلدمات فيها للأ�سر يف مواقع بيت دجن واجلفتلك.
ت�أهيل وجتهيز ( )15مرفق ترفيهي فيما يعرف بامل�ساحات الآمنة للأطفال يف املناطق املهم�شة.
بناء وت�صميم خطط احلماية املجتمعية لثمانية جتمعات يف املناطق املهم�ش��ة مل�س��اعدتها على حتديد اف�ضل البدائل ملواجهة
املخاط��ر الت��ي تتعر���ض له��ا وتزي��د من تعر�ضها للتهمي���ش
توزيع (� )1644س��لة غذائية خلدمة (� )1644أ�س��رة وخدمة �أكرث من ( )100من املزارعني يف اجلمعيات التعاونية �أو خارجها
مم��ن مت �ش��راء املنتج��ات منهم.

. .4

.

التمكني واالدماج

تق��وم فل�س��فة الإغاث��ة الزراعي��ة يف تطوي��ر العم��ل يف القط��اع الزراع��ي عل��ى زي��ادة اندم��اج ال�ش��باب وال�ش��ابات يف القط��اع الزراع��ي
بالإ�س��تناد �إىل ح��ل الإ�ش��كاالت ،وج�س��ر الفج��وات املعرفي��ة واالق�صادي��ة واملالي��ة وم��ع توظي��ف �أعل��ى للتكنولوجي��ا ،وري��ادة الأعم��ال
الزراعي��ة حي��ث حتقق��ت الإجن��ازات التالي��ة:
•  .تدري��ب ( )35مهند���س زراع��ي حدي��ث التخ��رج بامله��ارات الالزم��ة لدخ��ول �س��وق العم��ل يف القطاع��ات املختلف��ة �أو ع�بر امل�ش��اريع
الذاتي��ة امل��درة للدخ��ل.
•  .توف�ير ( )25فر�ص��ة لفئ��ة الريادي�ين ال�ش��باب لتكوي��ن م�ش��اريع ريادي��ة بواق��ع ( )15000دوالر ل��كل فر�ص��ة ،وذل��ك يف �إط��ار
امل�ش��اريع املمول��ه.
•  .توف�ير ( )68فر�ص��ة لفئ��ة العائ�لات املهم�ش��ة لتكوي��ن م�ش��اريع م��درة للدخ��ل مببال��غ ت�تراوح ب�ين ( )15000 – 6000دوالر
للفر�ص��ة الواح��دة ،وذل��ك يف �إط��ار امل�ش��اريع املمول��ه.
•  .توفري ( )110منحة �صغرية ل (� )110أ�سرة يف املناطق املهم�شة مل�شاريع متناهية ال�صغر.
•  .دع��م ت�أهي��ل وتطوي��ر ( )182م�ش��روع مت�ض��رر م��ن �إج��راءات الإحت�لال املختلف��ة وذل��ك لتمك�ين املنتج�ين م��ن الع��ودة اىل دائ��رة
الإنت��اج يف كل م��ن ال�ضف��ة وقط��اع غ��زة.
•  .متكني ( )25متطوع بزيادة �إدماجهم خلدمة ق�ضايا جمتمعاتهم.

. .5
.

البناء امل�ؤ�س�سي واحلوكمة الر�شيدة:

بالنظ��ر �إىل خ�صو�صي��ة القط��اع الزراع��ي والريف��ي الفل�س��طيني ف ��إن ل��دى الإغاث��ة الزراعي��ة �إهتمام �اً متزاي��داً ملعاجل��ة ه��ذه
الإختالالت يف بيئة القطاع الزراعي عرب تن�ش��يط تنظيمات املزراعني املختلفة ويف مقدمتها اجلمعيات التعاونية عرب تعزيز بيئة
الأعمال منها وحتويلها �إىل حا�ضنات للقطاعات الإنتاجية ومبا يعزز مفهوم وفل�س��فة العمل التعاوين يف حماية وتطوير م�صالح
الأع�ض��اء والدف��ع بالفئ��ات ال�ش��ابة وامل�ؤهل��ة للإن�ضم��ام اىل ه��ذه اجلمعي��ات وامل�ؤ�س�س��ات ويف �إط��ار ه��ذا الفه��م حتقق��ت الإجن��ازات
التالي��ة:
•  .مت امل�ساعدة يف ترخي�ص وت�سجيل خم�سة جمعيات تعاونية ورفدها بالدعم الفني واللوج�ستي.
•  .مت تزوي��د ( )9جميع��ات تعاوني��ة مبن��ح التمك�ين الالزم��ة وذل��ك �إ�س��تكما ًال لعملي��ة بن��اء ق��درات �س��بقت هذه املن��ح وذلك لتمكينها
م��ن تعزي��ز �إ�س��تدامتها املالي��ة.
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البيئة والتغري املناخي:

رغ��م ان التغ�ير املناخ��ي ظاه��رة عاب��رة للح��دود ورغ��م ت��دين م�س��توى ت�أث�يرات املجتم��ع الفل�س��طيني ال�س��لبية عل��ى ظاه��رة التغي�ير
املناخي يف فل�سطني قيا�سياً بالدول املحيطة اال �أن الإغاثة ت�ؤمن ب�أن مواجهة التغيريا ملناخي تتطلب تغيري العديد من ال�سلوكيات
واملمار�س��ات عل��ى م�س��توى الزراع��ة واملجتمع��ات املحلي��ة ولتعزي��ز دور امل�ؤ�س�س��ة يف ذل��ك فق��ط كان��ت ا�س��هامات امل�ؤ�س�س��ة عل��ى النح��و
التايل:
امل�ش��اركة يف اط�لاق الإئت�لاف الفل�س��طيني للتغ�ير املناخ��ي وال��ذي ي�ض��م يف ع�ضويت��ه م�ؤ�س�س��ات �أهلي��ة ،جامع��ات ،جمعي��ة حماي��ة
امل�س��تهلك وم�ؤ�س�س��ات م��ن القط��اع اخلا���ص.
تنظي��م م�ؤمت��ر ح��ول العالق��ة ب�ين املي��اه الزراعي��ة و �إ�س��تخدام املبي��دات الكيماوي��ة مب�ش��اركة اك�ثر م��ن (� )200ش��خ�ص م��ن املزارع�ين
واجلامع��ات وامل�ؤ�س�س��ات املهتم��ة و وزارة الزراع��ة.
عق��د امل�ؤمت��ر الوطن��ي ح��ول الب��ذور البلدي��ة ب�ش��راكة جامع��ة فل�س��طني التقني��ة خ�ض��وري ومب�ش��اركة ( )63م�ؤ�س�س��ة حكومي��ة� ،أهلي��ة
تعاوني��ة� ،أجنبي��ة �إ�ضاف��ة �إىل العدي��د م��ن اخل�براء م��ن جامع��ات اخللي��ل ،النج��اح ،والقد���س املفتوح��ة والقد���س.
عقد ( )11دورة تدريبية حول تقنيات تطوير البذور البلدية املقاومة للجفاف والأمرا�ض.
تنظيم ( )10زيارات للمزارعني اىل بنوك البذور التي �أن�ش�أتها الإغاثة على م�ستوى اجلمعيات التعاونية يف املواقع والقرى.
توفري البذور البلدية خلدمة ( )103مزارع جديد للعمل على الإ�ستفادة منها و�إكثارها بالتعاون مع بنوك البذور املحلية.
دعم ت�أهيل ثالثة بنوك للبذور البلدية للجمعيات التعاونية.
مت رفع قدرات ( )14نادي بيئي على م�س��توى املدر�س��ة وتزويدهم بالتقنيات والو�س��ائل التي حت�س��ن من دورهم يف مواجهة التغيري
املناخ��ي واحلف��اظ عل��ى البيئة.
مت ت�أهيل �إ�سرتاحة بيئية ومرفق ترفيهي لإ�ستخدامات املزارعني يف قرية بتري وربطه بجمعية املزراعني.
تنظيم خم�سة خميمات �صيفية بيئية خلدمة فئات ال�شباب وال�شابات.
تطوير ال�سيا�سات الوطنية:

ت��درك الإغاث��ة الزراعي��ة �أهمي��ة العم��ل يف تن�ش��يط وتفعي��ل منظوم��ة ال�سيا�س��ات الوطني��ة القاع��دة واملوج��ودة وكذل��ك تطوي��ر ه��ذه
املنظوم��ة خدم��ة للق�ضاي��ا الوطني��ة والقطاعي��ة ويف ه��ذا ال�ص��دد كان��ت �إجن��ازات الإغاث��ة عل��ى النح��و الت��ايل:
�س��اهمت الإغاث��ة الزراعي��ة يف منا�ص��رة ح��راك املعلم�ين امل�ضرب�ين حي��ث كان للإغاث��ة دور ممي��ز ي�ضم��ن �ش��بكة املنظم��ات الأهلي��ة يف
�إق�تراح احلل��ول الت��ي حتاف��ظ عل��ى �س�ير العملي��ة التعليمي��ة وحق��وق املعل��م.
�س��اهمت الإغاث��ة يف النقا�ش��ات املعمق��ة ح��ول قان��ون ال�ضم��ان الإجتماع��ي وقدم��ت ت�صوره��ا لتح�س�ين معاجل��ة الفج��وات املختلف��ة
الأم��ر ال��ذي ا�س��هم م��ع جمموع��ة امل�ؤ�س�س��ات يف تبن��ي املقدم��ات و�إع��ادة تعدي��ل القان��ون خلدم��ة ذوي الدخ��ل املح��دود والن�س��اء.
انه��ت الإغاث��ة الزراعي��ة �صياغ��ة �سيا�س��ة خا�ص��ة ترخي���ص املن�ش��أت الزراعي��ة وذل��ك بالتع��اون م��ع �صن��دوق درء املخاط��ر والت�أمين��ات
الزراعي��ة ومب��ا ي�س��هم يف حت�س�ين فر���ص املزارع�ين يف حماي��ة من�ش��أتهم م��ن املخاط��ر الطبيعي��ة وحت�س�ين فر�صه��م يف احل�ص��ول عل��ى
التعوي�ض��ات الالزم��ة ح��ال وق��وع ال�ض��رر.
�أجنزت الإغاثة درا�سة حول الواقع القانوين لإ�ستخدامات الأرا�ضي يف قطاع غزة.
مت تنظيم م�ؤمتر عام حول حماية الأرا�ضي وحقوق املزارعني يف قطاع غزة.
مت تنظ��م ( )15حمل��ة ح��ول ق�ضاي��ا تخ���ص املزارع�ين و�أهمه��ا وق��ف العم��ل بالك�س��ارات م�صن��ع الإ�س��منت يف طولك��رم ،حماي��ة مرب��ي
الدج��اج البيا���ض ،الإ�س�ترداد ال�ضريب��ي عل��ى املنتج��ات الزراعي��ة قان��ون �ضريب��ة الدخ��ل و�إخ�ض��اع املزارع�ين لل�ضريب��ة حماي��ة املنت��ج
الوطن��ي.
التعليم الزراعي (التوعية والتدريب والأبحاث درا�سات املاج�ستري):

جامع��ة القد���س :م��ا زال��ت الإغاث��ة الزراعي��ة �ش��ريكا فاع�لا يف برنام��ج الدرا�س��ات العلي��ا يف التنمية ،حي��ث مت خالل العام  2016فتح
�ش��عبتي دورا والزبابدة ا�ضافة اىل �ش��عبتي ابودي���س ورام اهلل حيث يلتحق بالربنامج حوايل ( )500طالب  ،وهناك نقا�ش��ات جدية

•.

•.
•.

•.
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.

•.
•.
•.
•.
•.
•.
•.

ح��ول اع��ادة فت��ح �ش��عبة يف غ��زة وتطوي��ر املحت��وى االكادمي��ي للربنام��ج  ،ه��ذا ويتمت��ع الربنام��ج ب�ش��بكة عالق��ات قوي��ة مع امل�ؤ�س�س��ات
الر�س��مية واالهلي��ة ،وج��رى خ�لال الع��ام االتف��اق عل��ى �ش��راكة جامع��ة القد���س يف تا�سي���س م�س��رعة االعمال الزراعي��ة الريادية.
جامع��ة فل�س��طني التقني��ة (خ�ض��وري) :نف��ذت االغاث��ة خ�لال الع��ام م�ؤمت��را علمي��ا ح��ول اال�ص��ول الوراثي��ة للب��ذور البلدي��ة ا�ضاف��ة
اىل العديد من الور���ش وااليام الدرا�س��ية وااليام احلقلية امل�ش�تركة خلدمة طلبة ،ا�ضافة اىل الفعاليات اجلماهريية التي تخ�ص
طولكرم على وجه اخل�صو�ص ،واجلامعة اي�ضا كما جامعة القد�س اعطت موافتها لل�شراكة يف م�س ًرعة االعمال الزراعية الريادية
والت��ي م��ن املتوق��ع ان ت��رى الن��ور يف العام .2017
جامع��ة الأزه��ر  -غ��زة :م��ا ت��زال امل�ؤ�س�س��ة واجلامع��ة تتع��اون يف العدي��د م��ن الق�ضاي��ا املتعلق��ة بالبح��ث الزراع��ي وتدري��ب املهند�س�ين
الزراعي�ين وق�ضاي��ا املي��اه عل��ى م�س��توى قط��اع غ��زة.
جامع��ة بريزي��ت� :إ�ضاف��ة�إىل الربام��ج امل�ش�تركة يف جم��ال املي��اه واملي��اه املعاجل��ة فق��د ا�ش�تركت امل�ؤ�س�س��ة واجلامع��ة يف تق��دمي
املقرتح��ات التمويلي��ة املختلف��ة وحتدي��دا م��ع معه��د املي��اه يف اجلامع��ة ،وج��اري مناق�ش��ة اط��ار او�س��ع للتع��اون ب�ين اجلامع��ة واالغاث��ة
الزراعي��ة.
جامع��ة القد���س املفتوح��ة :م��ا زال التع��اون قائم��ا يف برنام��ج التنمي��ة الريفية لطلبة البكالوريو���س حي��ث تنظم ايام حقلية بالتعاون
مع اجلامعة وجاري مناق�شة تطوير ال�شراكة يف جماالت البحث التطبيقي حيث �شرعت اجلامعة يف اقامة مركز خا�ص باالبحاث
الزراعية.
البيئة الداخلية وامل�صادر

تواجه الإغاثة الزراعية كغريها من امل�ؤ�س�سات حتديات ومعيقات يف جمال احلفاظ على ا�ستقرار البيئة الدخلية ورفع الإنتاجية
والإلت��زام بتحقي��ق م�س��تويات اعل��ى م��ن املهني��ة واملب��ادرة واحليادي��ة والإ�س��تقاللية والوف��اء ب�إلتزاماته��ا التعاقدي��ة جت��اه خمتل��ف
الأط��راف وه��ذا ي�ش��كل عل��ى ال��دوام حم��ور اهتمام��ات جمل���س الإدارة والعامل�ين م��ن �أج��ل خل��ق بيئ��ة جاذب��ة وم�س��تقرة للم�ص��ادر
املالي��ة والب�ش��رية يف ظ��ل �أزم��ات وتغ�يرات ت�ش��هدها بيئ��ة التموي��ل ،ويف ه��ذا ال�س��ياق حقق��ت الإغاث��ة الزراعي��ة الإجن��ازات التالي��ة:
حافظت الإغاثة الزراعية على كوادرها و�أوفت ب�إلتزامها كاملة جتاههم.
�إ�س��تقطبت الإغاث��ة الزراعي��ة خ�لال الع��ام  2016خم�س��ة موظف�ين لل��كادر �إ�ضاف��ة �إىل الع�ش��رات يف �إط��ار امل�ش��اريع يف كل م��ن ال�ضف��ة
وقط��اع غ��زة.
حافظت الإغاثة الزراعية على �شركاتها التمويلية وتطورتها ومل تخ�سر �أحداً من �شراكاتها ومل تخ�سر �أية منها.
�إجن��زات الإغاث��ة الزراعي��ة متطلب��ات الإن�ضم��ام �إىل �ش��بكة ( )startالعاملي��ة للم�س��اعدات الإن�س��انية ونح��ن ث��اين م�ؤ�س�س��ة عربي��ة �إىل
جان��ب قط��ر اخلريي��ة.
�إ�س��تطاعت �إع��ادة ت�س��ليط ال�ض��وء عل��ى منطق��ة اجلن��وب ال�ضف��ة الغربي��ة وح�ش��دت متوي�لات جي��دة بع��د ان تدن��ى م�س��توى امل�ش��اريع
املنف��ذة يف ه��ذه املنطق��ة.
قام��ت الإغاث��ة بتقيي��م ( )6م�ش��اريع م��ن امل�ش��اريع الرئي�س��ية له��ا وتبن��ت نتائ��ج وتو�صي��ات التقييم��ات يف تق��دمي م�ش��اريع جديدة او يف
تطوي��ر العم��ل داخلي�اً.
خ�ضعت �أكرث من ( )7م�شاريع يف الإغاثة �إىل �أعمال التدقيق املايل للعام � ،2016إ�ضافة �إىل التدقيق العام على امل�ؤ�س�سة.
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المواقع المستهدفة
والفئات المستفيدة

الفصل الرابع

لق��د �أدت جه��ود الإغاث��ة الزراعي��ة خ�لال ع��ام � 2016إىل تغطي��ة حمافظ��ات قط��اع غ��زة وال�ضف��ة الغربي��ة ،حي��ث ا�س��تهدفت ( )116موقع��ا»
من خالل جمعيات وجتمعات وجلان عمل ،ا�ستفاد منها ( )75656مواطنا كما وفرت ( )25395يوم عمل ل�صالح ( )5788عامال.
مواقع عمل الإغاثة الزراعية يف عام :2016
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املحافظة

عدد القرى

�أ�سماء القرى /مواقع العمل

القد�س
رام اهلل
بيت حلم

9

4

اخلليل

9

نابل�س

17

اريحا
�سلفيت
طوبا�س
جنني
طولكرم
قلقيلية
�شمال غزة
غزة
و�سط غزة

3

6

خان يون�س

14

رفح
االجمايل

5

البلدة القدمية�، ،سلوان ،العي�سوية� ،صور باهر ،وادي اجلوز ،بدو ،اجليب ،ابو دي�س ،خمما�س
املغري ،عارورة ،قراوة بني زيد ،كفر نعمة ،رمون ،بيتلو ،بيت لقيا
وادي فوكني ،اخل�ضر ،بتري ،ارطا�س
ترقوميا ،زريف ،دير �سامت ،اذنا� ،صوريف ،وادي الرمي� /سعري ،اخلليل بيت عينون ،حلحول ،بيت
امر
اللنب ال�شرقية ،تلفيت ،قبالن ،الن�صارية ،الناقورة ،بيت دجن ،بيت فوريك ،برقة� ،سب�سطية،
قو�صني ،جماعني ،ع�صرية ال�شمالية ،فرو�ش بيت دجن ،بيتا ،ق�صره ،بزاريا ،بورين
اجلفتلك ،الزبيدات ،مرج نعجة
دير بلوط ،الزاوية ،يا�سوف ،دير ا�ستيا ،بروقني ،فرخة ،م�سحة
عاطوف ،العقبة ،عني البي�ضا ،كردلة ،بردلة ،املالح ،جم�صة
الزبابدة ،عرابة ،يعبد ،عنزا ،كفر راعي ،ميثلون
�شوفه ،كفر اللبد ،ذنابه ،دير الغ�صون ،اجلارو�شية ،بيت ليد ،عنبتا� ،شويكة� ،صيدا
جيو�س ،عزون عتمة ،فالمية ،بيت امني� ،سنرييا
بيت الهيا ،بيت حانون ،جباليا ،القرية البدوية.
ال�شجاعية ،ال�شيخ عجلني ،املغراقة ،الزيتون.
دير البلح ،الن�صريات ،وادي ال�سلقا ،الربيج ،امل�صدر ،الزوايدة.
الزنة ،ال�سريج ،خزاعة ،القرارة ،عب�سان ،البلد ،ال�شيخ ن�صر ،الكتيبة ،املحطة ،بنى �سهيال ،حي
الأمل ،املوا�صي� ،شرق خانيون�س ،الفخاري.
حي الن�صر ،حي اجلنينة ،تل ال�سلطان ،حي ال�شبورة ،خربة العد�س

7

7
7
6
9
5
4
4
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امل�ستفيدون امل�ستهدفون

عمل��ت الإغاث��ة الزراعي��ة يف الع��ام  2016م��ع ع��دد كب�ير م��ن امل�س��تفيدين �أف��راداً وجمموع��ات �ضم��ن جمموع��ة وا�س��عة م��ن التدخ�لات
و�إعط��اء الأولوي��ة لأولئ��ك العامل�ين يف املناط��ق امله�ش��مة ،وت�ض��م القائم��ة التالي��ة الفئ��ات الرئي�س��ية امل�س��تهدفة:
�أو ًال :اخلدمات الفردية:
•  .املزارعون العاملون يف جمايل الزراعة البعلية واملروية (�صغار املزارعني واملتو�سطون هم امل�ستفيدون من دعم الإغاثة).
•  .الن�س��اء الريفي��ات العام�لات يف الزراع��ة ،وب�ش��كل رئي�س��ي الن�س��اء امل�س��ئوالت ع��ن �إعال��ة �أُ�س��رهن ومتكينه��ن �سيا�س��ياً واجتماعي �اً
واقت�صادي��ا.
ً
•  .ال�شباب الريفي وخ�صو�صا العاملني يف الزراعة لت�شجيع انخراطهم يف القطاع الزراعي.
•  .املهند�سون الزراعيون حديثو التخرج.
•  .العمال العاطلون عن العمل الذين فقدوا وظائفهم �سواء يف الأر�ضي املحتلة (داخل اخلط الأخ�ضر) �أو يف امل�ستوطنات.
• ( .املحامون) اخلريجون.
•  .العاملون والعامالت يف امل�ؤ�س�سات الزراعية.
•  .املكلفون بالواجب من عاملني يف الوزارات والبلديات.
•  .قيادات املجتمع.
ثانياً :اخلدمات اجلماعية
•  .اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات والتنظيمات اخلا�صة باملزارعني ،والن�ساء ،وال�شباب وتعاونياتهم من اجل تعزيز احلوكمة.
•  .النا�شطون على امل�ستوى املجتمع املحلي من اجل تعزيز احلقوق املدنية.
•  .طاقم العاملني لدى الإغاثة الزراعية وامل�ستفيدون من تدريب املدربني بغر�ض رفع وحت�سني مهاراتهم وخرباتهم.
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االنجازات وفق ًا لألهداف
االستراتيجية

الفصل الخامس

يغط��ي ه��ذا التقري��ر �أك�ثر �إجن��ازات الإغاث��ة الزراعي��ة �أهمي��ة للف�ترة  1/1حت��ى  12/31م��ن ع��ام  2016ويعت�بر تنفي��ذاً للخط��ة
اال�س�تراتيجية اخلا�ص��ة بالإغاث��ة الزراعي��ة «قي��ادة التغي�ير» الت��ي �أطلق��ت م��ع بداي��ة ع��ام  2018- 2014والهادف��ة للو�ص��ول �إىل ري��ف
فل�س��طيني ق��وي حم�ص��ن بقطاع��ه الزراعي��ة ومع��زز بال�س��يادة م��ن خ�لال �إجن��از الأه��داف اال�س�تراتيجية الآتي��ة:
•.
•.
•.
•.
•.

الهدف الأول :العمل يف الزراعة يحقق ربحية �أكرب وتتعزز تناف�سينه.
الهدف الثاين :االحتالل �أكرث م�ساءلة جتاه احلقوق الفل�سطينية اخلا�صة بالقطاع الزراعي.
الهدف الثالث :بيئة قانونية و�سيا�سات حكومية داعمة وممكنة لتطوير القطاع الزراعي والريف.
الهدف الرابع :دور التعاونيات الزراعية وامل�ؤ�س�سات القاعدية العاملة يف الزراعة والتنمية الريفية تعزز.
الهدف اخلام�س :كفاءة ،فعالية ،وا�ستدامةالإغاثة الزراعية وم�ساءلتها تعززت.

وحتقيق��ا لذل��ك عمل��ت الإغاث��ة الزراعي��ة يف ع��ام  2016يف ( )52م�ش��روعاً مب�ص��ادر متويلي��ة تتف��اوت ب�ين متناه��ي ال�صغ��ر اىل ال�صغ�ير
فاملتو�س��ط فالكب�ير ومب�س��اهمات جمتمعي��ة ،حي��ث �أنه��ت ( )34م�ش��روعا «فيم��ا ( )18م�ش��اريع» قي��د التنفي��ذ.
عملت الإغاثة الزراعية على حتقيق النتائج التالية بغر�ض حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية:
في إطار الهدف االستراتيجي األول حققت اإلغاثة الزراعية النتائج اآلتية
النتيجة ( :)1.1تطوير وحت�سني انتاجية الأرا�ضي الزراعية والو�صول �إليها.

ويف �إطار هذه النتيجة ،عملت الإغاثة الزراعية على تنفيذ جمموعة من الأن�شطة املتنوعة والتي �أ�سهمت يف خدمة ( )1071دومن.
�أهم الإجنازات املحققة خلدمة هذه النتيجة:
•  .ا�س��ت�صالح و�إع��ادة ت�أهي��ل ( )1098دومن �أرا�ض��ي زراعي��ة م��ن خ�لال تزويده��م ب�أ�س��يجة و�ش��بكات ري وا�س��مدة ع�ضوي��ة و�أ�ش��تال وب��ذور
و�أ�ش��جار زيت��ون ومبي��دات ح�ش��رية وذل��ك خلدم��ة ( )686م�س��تفيد/ة.
•  .ان�شاء وترميم ( )61دفيئة زراعية مب�ساحة ( )1دومن الفادة ( )61م�ستفيد/ة من املت�ضررين من احلرب.
•  .خلق  2080يوم عمل كفر�ص عمل م�ؤقتة لإفادة ( )500عامل /ة زراعي حريف وغري حريف وبواقع.
•  .توزي��ع وزراع��ة (� )56070ش��تلة خ�ضارعادي��ة ومثم��رة (طماط��م ،باذجن��ان ،فلف��ل ح��ار ،فلف��ل حل��و ،خ���س ،ب�ص��ل ،ملف��وف ،تق��اوي
بطاط��ا ،ب�ص��ل ،بازي�لاء ،ملوخي��ة ،زيت��ون وحم�ضيات..ال��خ).
•  .توزي��ع وزراع��ة (� )60615ش��جرة مثم��رة زيت��ون وحم�ضي��ات ،لوزي��ات خلدم��ة ( )1732دومن تقريب��ا داخ��ل وخ��ارج االرا�ض��ي
امل�س��ت�صلحة...الخ).
النتيجة ( :)1.2تو�صيل امل�صادر املائية لأغرا�ض الري.

ويف هذا الإطار ،حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج التالية:
•  .توفري ( )18.6كم �شبكات ري جماعي الفادة ( )338م�ستفيد/ة
•  .تركيب �شيكات ري مل�ساحة ( )59.20دومن لإفادة ( )40م�ستفيد/ة.
•  .توزيع ( )54خزان مياه بال�ستيكي �سعة مرت مكعب لعدد ( )54م�ستفيد.
•  .توفري ( )4خزانات معدنية �سعة ( )225مرت مكعب للخزان خلدمة ( )150م�ستفيد/ة.
•  .تركيب ( )289وحدة ح�صاد مائي لتجميع االمطار من فوق �أ�س��طح املنازل لعدد (� )289أ�س��رة لت�س��اهم يف توفري ( )1083كوب من
30

•.
•.

م�ص��ادر املي��اه وتقلي��ل التكلف��ة على امل�س��تفيدين.
ان�ش��اء وتركي��ب و�صيان��ة ( )60برك��ة لتجمي��ع مي��اه االمط��ار م��ن �أ�س��طح الدفيئ��ات الزراعي��ة خلدم��ة ( )152م�س��تفيد/ة لت�س��هم يف
توف�ير ( )9640ك��وب م��ن م�ص��ادر املي��اه وتقلي��ل التكلف��ة عل��ى املزارع�ين.
عمل ( )11فح�ص عينات للرتبة و( )4عينات فح�ص للمياه.

النتيجة ( :)1.3تطوير البنى التحتية للأرا�ضي الزراعية.
•.

�ش��ق وت�أهي��ل ( )9.6ك��م ط��رق زراعي��ة خلدم��ة ( )4210دومن م��ن االرا�ض��ي الزراعي��ة ،ا�س��تفاد منه��ا ( )723م��زارع ب�ص��ورة مبا�ش��رة
و( )3671ب�ش��كل غ�ير مبا�ش��ر.

النتيجة ( :)1.4تطوير البنية التحتية ل�سل�سلة الإنتاج.

ويف هذا الإطار ،حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج التالية:
•  .ت�أهي��ل وترمي��م ( )26مزرع��ة دج��اج الح��م ل�صال��ح (� )26أ�س��رة ،وتطويره��ا م��ن خ�لال توف�ير الدع��م ب�ـ (� )13000صو���ص الح��م
وم�س��تلزمات الإنت��اج.
•  .ت�أهي��ل وح��دات انت��اج حي��واين (اغن��ام ع�س��اف ع�ش��ار� /أغن��ام ت�س��مني) لع��دد ( )60م�س��تفيد م��ن مت�ض��رري احل��رب الأخ�يرة عل��ى غ��زة
 ،2014منها (� )30أ�سرة ا�ستفادت من م�شاريع اغنام ع�ساف ع�شار ،بينما ا�ستفادت (� )30أ�سرة من م�شاريع اغنام الت�سمني حيث بلغ
ن�س��بة الن�س��اء ما يقارب (.)%20
•  .ت�أهيل ( )85برك�س ثروة حيوانية يف اجلفتلك ،ف�صايل ،العوجا ،فرو�ش بيت دجن ،املالح وامل�ضارب البدوية وم�سحة.
•  .توزي��ع ( )50وح��دة م��ن املع��دات اخلا�ص��ة بتطويرقط��اع ال�ثروة ال�س��مكية الف��ادة (� )50صي��اد حي��ث ا�ش��تملت املدخ�لات عل��ى ()15
جهاز ايكو�ساوند )20( ،جهاز فح�ص املوقع ( )4( ،)GPSمواتري �سحب )115( ،ك�شاف ،ومدخالت �أخرى متنوعة من الفيربجال�س
و�ش��بك ال�صيد.
•  .توفري (� )238إ�ست�شارة يف �سال�سل القيمة امل�ضافة.
النتيجة ( :)1.5تطويراالقت�صاد املنزيل ل�صغار املنتجني و�إدماجهم بال�سوق املحلي.

ويف هذا الإطار ،حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج التالية:
•  .توزيع منح فردية على ( )311م�ستفيد/ة الن�شطة خمتلفة (بقاالت ،تطريز ،ت�صنيع غذائي ،اعالف ،حمام ،دجاج ،اغنام ،ابقار).
•  .توفري ( )25منحة لتكوين االعمال ال�صغرية لل�شباب وال�شابات الرياديني.
•  .توفري ( )68منحة مل�شاريع ا�سرية وفردية لتمكني اال�سر واالفراد وتخريجهم من دائرة الفقر.
•  .توفري فر�ص عمل م�ؤقتة بواقع ( )5493يوم ( العمل مقابل الغذاء).
•  .توزيع وتركيب معر�شات عنب مل�ساحة ( )12.5دومن �أرا�ضي مت�ضررة لعدد ( )16مزارع.
النتيجة ( )1.6تدريب وت�أهيل العاملني بالزراعة وتزويدهم باملهارات الالزمة يف الإنتاج وما بعد الإنتاج.

ويف هذا الإطار ،حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج التالية:
•  .تدري��ب وت�أهي��ل ( )35م��ن املهند�س�ين الزراعي�ين حديث��ي التخ��رج (( )20ذك��ور و(� )15إن��اث) وق��د مثل��ت الن�س��اء ن�س��بة ( )%43م��ن
التدريب طويل املدى من خالل عقد دورة تدريبية ملدة (� )9ش��هور ،حيث ا�ش��تمل التدريب على العديد من املعارف واملهارات منها
امله��ارات الإداري��ة والتنموية والفنية.
•  .تدري��ب ( )10مهند�س��ينزراعيني (( )8ان��اث )2( ،ذك��ور) بواق��ع (� )84س��اعة تدريبيةح��ول �سال�س��ل القيم��ة ودرا�س��ة اجل��دوى
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•.

•.
•.
•.
•.

و�إدارة امل�ش��اريع وتدري��ب املدرب�ين والت�س��ويق.
مت عق��د ( )109دورة تدريبي��ة ل�صال��ح ( )2342مت��درب ومتدرب��ة م��ن الن�س��اء الريفي��ات ،ال�ش��باب وال�ش��ابات اخلريج�ين ،املزارع�ين
واملزارعات ،ن�ساء من اجلمعيات التعاونية ،امل�ستفيدين وامل�ستفيدات املبا�شرين من امل�شاريع واملتطوعني وقد هدفت هذه التدريبات
اىل تقدمي �شرح تف�صيلي حول مفاهيم الإدارة امل�ستدامة مل�صادر املياه وتر�شيد اال�ستهالك ،ال�سلوكيات ال�سليمة يف ا�ستخدام املياه،
مع��دالت اال�س��تهالك املن��زيل م��ن املي��اه ،وحماي��ة النب��ات م��ن الآف��ات ومهارات الت�س��ويق والإدارة وم�س��ك الدفات��ر والزراعة الع�ضوية
واملكافح��ة املتكامل��ة ،ت�أكي��د ال��ذات واتخ��اذ الق��رار وح��ل النزاع��ات ،مه��ارات املنا�ص��رة ،العم��ل التطوع��ي� ،إدارة احلديق��ة املنزلي��ة،
ط��رق تربي��ة االران��ب واحلم��ام والدج��اج� ،إدارة امل�ش��اريع وحتدي��د احتياج��ات ،اع��داد خط��ط الإعم��ال ،كي��ف تب��د�أ م�ش��روعك؟ ،اخلط��ة
الت�س��ويقية ،واجل��دوى االقت�صادي��ة ،التغ�يرات املناخي��ة وكيفي��ة التعام��ل معه��ا ،الت�ص��دي للمخاط��ر والك��وارث ،الإ�س��عافات الأولي��ة،
ط��رق ت�صني��ع الكمبو�س��ت ،كيفي��ة جتفي��ف النبات��ات العطري��ة وزراعته��ا ،املمار�س��ات الزراعية ال�س��ليمة ب�ش��كل مبا�ش��ر.
عقد ( )81ور�شة عمل حول (الزراعة الع�ضوية ،التوعية بكيفية اال�ستخدام الآمن للمبيدات الكيميائيية) لفائدة ( )232مزارع/ة.
تنظيم ( )3زيارات تبادلية تعليمية خارجية لـ ( )17متدرب و( )25امراة اىل االردن.
تنظيم ( )26زيارة تبادلية للم�ؤ�س�سات القاعدية لـ ( )415م�ستفيد (بيت فوريك /رمون /ع�صريا ال�شمالية /دير ا�ستيا)
تنظيم ( )32زيارة ار�شادية لبيت لقيا ا�ستفاد منها ( )100م�ستفيد.

النتيجة ( :)1.7دعم التعاون والت�شبيك بني خمتلف الفاعلني.

ويف هذا الإطار ،حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج التالية:
•  .توف�ير دع��م لوج�س��تي الف��ادة ( )14ن��ادي بيئ��ي و(( )23حديق��ة منزلي��ة) خلدم��ة مواق��ع يف �ش��مال قط��اع غزة/اجلي��ب /بروق�ين/
جماع�ين /دي��ر ا�س��تيا /دي��ر الغ�ص��ون /وادي ال��رمي /خمما���س /ع��زون عتم��ة.
•  .توفري عنا�صر ومدخالت االنتاج لفائدة ( )64م�شروع �صغري (توزيع اغنام وابقار واعالف).
•  .ان�ش��اء ( )4حمط��ات تعليمي��ة �ضم��ن برنام��ج االندي��ة البيئي��ة (معاجل��ة مي��اة وبي��ت بال�س��تيكي) يف بروق�ين /اجلي��ب /و(الطاق��ة
ال�شم�س��ية) يف غ��زة.
•  .تنظيم زيارة تبادلية من غزة �إىل تعاونيات ن�سوية يف ال�ضفة الغربية لعدد ( )10ا�شخا�ص (( )9اناث )1( ،ذكر) لتبادل اخلربات.
•  .تنظيم ( )10زيارات تبادلية الفادة ( )4اندية بيئية يف اجليب /بروقني /دير ا�ستيا /عزون عتمة� ،شارك بها (� )200شخ�ص.
•  .مت تنظيم م�سابقة بيئية على م�ستوى االندية البيئية للمدار�س.
•  .عق��د ( )3م�ؤمت��رات ع��ن الب��ذور البلدي��ة واملي��اة �ش��ارك به��ا ( )63م�ؤ�س�س��ة (حكومي��ة ،اهلي��ة ،جمعي��ات قاعدي��ة ،اجنبي��ة) وع��ن ق�ضاي��ا
التي ت�ساهم بالنهو�ض بالقطاع الزراعي بح�ضور عدد من املحاميني وقيادات املجتمع واحلقوقيني واملزارعيني وعن املياة وخماطر
ان�ش��اء ك�س��ارات يف منطقة طولكرم.
•  .مت �إعادة ت�أهيل ( )15مرفق ترفيهي �صديق وامن للأطفال يف ( )15جتمع مهم�شة ا�ستفاد منها حوايل (� )6820شخ�ص.
•  .مت تنفي��ذ ( )8مب��ادرات جمتمعي��ة يف مواجه��ة املخاط��ر وتوف�ير ا�س���س احلماي��ة يف اجلفتل��ك ،بردل��ة ،ف�صاي��ل ،ت��واين ،تق��وع ،زي��ف،
ا�س��تفاد منه��ا ( )35000م�س��تفيد.
•  .دعم ( )4حدائق مدر�سية �ضمن برنامج االندية البيئية يف خمما�س /بروقني /عزون عتمة /دير الغ�صون.
•  .دعم لوج�ستي لـ ( )14نادي بيئي اجليب /بروقني /جماعني /دير ا�ستيا /دير الغ�صون /وادي الرمي /خمما�س /عزون عتمة.
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النتيجة ( :)1.8بناء النماذج االقت�صادية الناجحة.

ويف هذا الإطار ،حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج التالية:
•  .ان�شاء ( )18مزرعة منوذجية تطبق نظام الزراعة البيئية يف فرو�ش بيت دجن ،اخل�ضر ،واد فوكني.
•  .ترمي��م مدخ�لات �صي��د لع��دد (� )50صي��اد ،حي��ث ا�ش��تملت املدخ�لات عل��ى ( )15جه��از ايكو�س��اوند )20( ،جه��از فح���ص املوق��ع (،)GPS
( )4موات�ير �س��حب )115( ،ك�ش��اف ،ومدخ�لات �أخ��رى متنوع��ة م��ن الفيربجال���س و�ش��بك ال�صي��د.
•  .ت�سهيل ح�صول ( )2م�شروع زراعي للمهند�سني حديثي التخرج على التمويل مل�شاريعهم .
•  .تنفيذ ( )14م�شاهدة منوذجية يف بيت لقيا /بيت امني /عزون عتمة /اخل�ضر /الن�صارية /الزبابدة.
النتيجة ( :)1.9تطوير البدائل العلفية ،حت�سني ال�سالالت ،تطوير املناطق الرعوية
•.
•.

تطوي��ر جتهي��زات بن��وك الب��ذار البلدي��ة املحلي��ة ب�ش��راء اجه��زة حديث��ة ،وتزوي��د ه��ذه البن��وك بالب��ذور يف (الزباب��دة /ع��زون /بي��ت
حل��م).
توزيع بذور بلدية لـ ( )103مزارع/ة لزراعة ( )626دومن واكثار امل�صادر البلدية للبذور واحلفاظ على اال�صول الوراثية.

النتيجة ( :)1.10تطويرتطوير قدرات املزارعني يف تلبية متطلبات احل�صول على �شهاده اجلودةا ملنتوجاتهم
•.

مت توف�ير خدم��ات االر�ش��اد والتفتي���ش ل�ـ ( )1750دومن الجتي��از متطلب��ات احل�ص��ول عل��ى �ش��هادة الزراع��ة الع�ضوي��ة مب��ا ي�س��اعدهم
عل��ى ت�س��ويق منتجاته��م وبخا�ص��ة لال�س��واق اخلارجي��ة.

النتيجة ( :)1.11نعزيز البحث العلمي التطبيقي
•.

مت اعداد عمل بحثني عن البذور البلدية واملياة

في إطار الهدف االستراتيجي الثاني حققت اإلغاثة الزراعية النتائج اآلتية
النتيجة ( :)2.1ر�صد انتهاكات االحتالل وتوثيقها.

ويف هذا الإطار ،حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج التالية:
•  .ر�ص��د وتوثي��ق ( )1565حال��ة انته��اك حلق��وق املزارع�ين م��ن االحت�لال يف املناط��ق مقي��دة الو�ص��ول ب��را وبح��راً وتوثيقه��ا يف قاع��دة
بيان��ات الكرتوني��ة.
•  .تقيي��م احتياج��ات لع��دد ( )48عام��ل يف القط��اع الزراع��ي تعر�ض��وا النته��اكات االحت�لال حلقوقه��م يف الو�ص��ول اىل ارا�ضيه��م واىل
م�ص��ادر رزقه��م.
•  .ا�صدار ورقة حقائق حول املناطق املقيدة الو�صول (املناطق العازلة).
•  .توقيع عري�ضة الكرتونية من (� )500شخ�ص على موقع افاز ،تطالب ب�إنهاء �سيا�سة املناطق العازلة.
•  .ا�صدار عدد ( )2مقال عن واقع ال�صيد وال�صيادين يف قطاع غزة و�شجب وا�ستنكار حول حتديد م�ساحة ال�صيد من قبل االحتالل
الإ�سرائيلي.
•  .ا�صدار ورقة حقائق حول قطاع الرثوة ال�سمكية بعد عدوان .2014
•  .تفعيل قاعدة بيانات تر�صد االنتهاكات التي يتعر�ض لها املزارعني بناء على القانون الدويل االن�ساين قانون حقوق االن�سان.
•  .عم��ل درا�س��ة ح��ول االنته��اكات اال�س��رائيلية املتعلق��ة بر���ش املبي��دات عل��ى املحا�صي��ل الزراعي��ة يف املناط��ق املقي��دة الو�ص��ول ،مم��ا ادى
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•.

اىل ات�لاف م�س��احات وا�س��عة م��ن الدومن��ات وعر���ض الدرا�س��ة يف اجتم��اع خا���ص �ض��م ممثل�ين ع��ن امل�ؤ�س�س��ات الزراعي��ة واحلقوقي��ة
العامل��ة �ضم��ن جمموع��ة الإحال��ة يف م�ش��روع الت�أه��ب للط��وارئ.
تنفيذ ( )5مقابالت �صحفية لف�ضح ممار�سات وانتهاكات االحتالل بحق العاملني يف القطاع الزراعي يف قطاع غزة.

النتيجة ( :)2.2ت�شجيع وتعزيز ح�ضور املنتج املحلي.

ويف هذا الإطار ،حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج التالية:
•  .ا�صدار ورقة حقائق حول التحديات والعقبات التي تواجه ت�صدير املنتجات الزراعية.
•  .تنظي��م ور�ش��ة عم��ل لت�ش��كيل �إط��ار وطن��ي حلماي��ة املنتج��ات الوطني��ة م��ن امل�ؤ�س�س��ات الر�س��مية واالهلي��ة ،القط��اع اخلا���ص ،النقاب��ات
العمالي��ة واملهني��ة ،واالع�لام.
•  .امل�ش��اركة يف ( )4زواي��ا عر���ض لدع��م املنتج��ات الوطني��ة� ،ضم��ن املعر���ض ال�س��نوي ال��ذي ينظم��ه االحت��اد الع��ام لل�صناع��ات الغذائي��ة»
غذا�ؤن��ا لع��ام .2016
•  .تنظيم اربع معار�ض ل�صالح ( )30جمعيه تعاونيه وعر�ض ( )50منتج حملي .
•  .تنظيم زيارة دوليه اىل دبي من اجل امل�ساعدة يف ت�سويق املنتجات الريفيه.
•  .عقد ( )20لقاء اذاعي حول ترويج املنتجات الوطنية.
•  .تنظيم ( )5لقاءات تلفزيونية لدعم املنتج املحلي.
•  .ن�شر (� )5سبوتات اذاعيه لدعم املنتج املحلي.
•  .ا�صدار بو�سرت لدعم املنتج املحلي.
•  .دعم نقطة البيع يف رام اهلل و�ضمان التوا�صل مع اجلمعيات التعاونيه.
•  .تنظيم افطاريني جماعيني يف �شهر رم�ضان لدعم املنتج املحلي مب�شاركه (� )500شخ�ص.
•  .تنفي��ذ ( )3لق��اءات م��ع �صن��اع الق��رار (ممثل�ين ع��ن وزارة الزراع��ة� ،س��لطة الأرا�ض��ي ،احلك��م املحل��ي ،وزارة االقت�ص��اد الوطن��ي ،وزارة
التخطي��ط والبلدي��ات).
النتيجة ( :)2.3تنظيم فعاليات وم�ؤمترات باالنتهاكات الإ�سرائيلية.

ويف هذا الإطار ،حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج التالية:
•  .تنظي��م فعالي��ة مبنا�س��بة الذك��رى الأربع��ون لإحي��اء ي��وم االر���ض اخلال��د م��ن خ�لال ت�ش��جري م�س��احة م��ن ارا�ض��ي املزارع�ين ب�أ�ش��جار
الزيت��ون يف منطق��ة �س��ريج �ش��رق الق��رارة ،بالإ�ضاف��ة اىل القي��ام ب�أعم��ال تطوعي��ة يف مق��ر االغاث��ة بغ��زة وزراعت��ه ب�أ�ش��جار الزين��ة.
•  .تنظي��م ( )14حمل��ة منا�ص��رة حلق��وق املواطن�ين للمطالب��ة (بح��ق الو�ص��ول للمي��اة و�ض��د التل��وث والو�ص��ول اىل ب�س��اتينهم وقط��ف
زيتونه��م).
النتيجة ( :)2.4دعم جهود املزارعني يف مقا�ضاة االحتالل.
•.
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تق��دمي ع��دد ( )300ا�ست�ش��ارة قانوني��ة لع��دد ( )200م��زارع م��ن املهم�ش�ين يف جمي��ع حمافظ��ات قط��اع غ��زة وتتمح��ور ه��ذه الق�ضاي��ا
ح��ول :م�ش��اكل ع��دم الو�ص��ول املزارع�ين لأرا�ضيه��م ،وم�ش��كلة ر���ش االحت�لال للمبي��دات ال�ض��ارة عل��ى مزروعاته��م ،وملوح��ة املي��اه،
وخالف��ات ح��ول الأرا�ض��ي الزراعي��ة يف امل�يراث ب�ين الورث��ة ،وم�ش��كلة ح��رق النفاي��ات الت��ي ت�ض��ر باملزارعني واملحا�صي��ل ،واعرتا�ضات
على قرارات البلدية بفتح طرق من �أرا�ضي املزارعني ،و�أخطاء يف ح�صر �أ�ضرار املزارعني وقيمة التعوي�ضات جراء احلرب الأخرية
عل��ى غ��زة  ... 2014ال��خ

في إطار الهدف االستراتيجي الثالث حققت اإلغاثة الزراعية النتائج اآلتية
النتيجة ( :)3.1ت�سجيل الأرا�ضي.
•.

•.
•.

تنظي��م حمل��ة منا�ص��رة بعن��وان «غ��زة خ�ض��راء لت�س��وية الأرا�ض��ي الزراعي��ة وحماي��ة حق��وق املزارع�ين» بن��اء عل��ى القان��ون ال��دويل
االن�س��اين وقانون حقوق االن�س��ان ،حيث �ش��ارك فيها (� )2000ش��خ�ص منهم ( )%35ن�س��اء حيث مت من خاللها مناق�ش��ة ق�ضية عدم
ت�س��وية الأرا�ض��ي الزراعي��ة وم��ا يرتت��ب عليه��ا م��ن خماط��ر اقت�صادي��ة و�سيا�س��ية واجتماعي��ة م�س��تهدفة بذل��ك ع��دد م��ن املزارع�ين
واملكلف�ين بالواج��ب واملحامي�ين والعامل�ين يف امل�ؤ�س�س��ات احلقوقي��ة.
تنفي��ذ ( )4حلق��ات �إذاعي��ة ح��ول واق��ع الت�ش��ريعات القانوني��ة ،ا�س��تخدامات الأرا�ض��ي ،ت�س��وية الأرا�ض��ي الزراعي��ة واالث��ار الناجت��ة عن
ع��دم الت�س��وية.
تنفي��ذ ( )3لق��اءات م��ع �صن��اع الق��رار (ممثل�ين ع��ن وزارة الزراع��ة� ،س��لطة الأرا�ض��ي ،احلك��م املحل��ي ،وزارة االقت�ص��اد الوطن��ي ،وزارة
التخطي��ط والبلدي��ات) ح��ول تخفي���ض ر�س��وم ت�س��وية الأرا�ض��ي.

النتيجة ( :)3.2تطوير منظومة اال�ستجابة يف الظروف الطارئة.

ويف هذا الإطار ،قامت الإغاثة الزراعية بتحقيق املخرجات والنتائج التالية:
• � .إحال��ة ( )13حال��ة م��ن املزارع�ين وال�صيادي��ن مم��ن ت�ض��رروا خ�لال عمله��م وتعطل��وا ع��ن �أعماله��م بفع��ل الإ�صاب��ة ومل متكنه��م
الإ�صاب��ة م��ن مزاول��ة �أعماله��م لف�ترة م��ا اىل منظم��ة �أطب��اء الع��امل  -فرن�س��ا وتلقيه��م م�س��اعدة مالي��ة بقيم��ة(� 1000ش��يقل /حال��ة).
•  .توثي��ق و�إحال��ة ( )78حال��ة م��ن �ضحاي��ا االنته��اكات اال�س��رائيلية للجه��ات الإن�س��انية الفاعل��ة لتزويده��م مب�س��اعدة ان�س��انية �ش��املة
متكنه��م م��ن ا�س�ترداد حياته��م الطبيعي��ة.
•  .توزيع ( )15حقيبة طوارئ لعدد ( )15مزارع ريادي يف مناطق مقيدة الو�صول (غزة).
•  .توزيع (� )200سلة غذائية على الأ�سر الفقرية من منتجات التعاونيات الن�سائية يف �سب�سطية ،قو�صني ،برقه ،ديرا�ستيا.
•  .ان�ش��اء ( )30من��زل زراع��ي لع��دد ( )30م��زارع ،منه��م م��ن ا�س��تخدمه كم��أوى للمعي�ش��ة ب�س��بب فق��دان بيوته��م يف احل��رب الأخ�يرة عل��ى
قط��اع غ��زة ،وق��د كان��ت الإغاث��ة الزراعي��ة ه��ي ال�س� ّباقة يف عم��ل مث��ل ه��ذا النم��وذج والتن�س��يق م��ع م�ؤ�س�س��ة دولي��ة ودع��م ه��ذه الأ�س��ر
مبعون��ات �ش��توية.
•  .توزيع ( )4500كيلو من التمور الفاخرة على ( )899من اال�سر الفقرية يف كافة حمافظات غزة.
•  .توزيع عدد (� )1444سلة غذائية على ( )1444ا�سرة فقرية )%40( ،منهم �سيدات تعيل �أ�سرها.
•  .تطوير خطة طوارئ ملنطقة بيت الهيا.
•  .مت عمل عدة ان�شطة زراعية للحد من خماطر الكوارث وت�سهيل و�صول املواطنني ل�سبل عي�شهم ومتثلت-:
•  .ان�شاء(1660م� )3سالل حجرية يف اجلفتلك ،ف�صايل ،العوجا ،فرو�ش بيت دجن ،املالح وامل�ضارب البدوية.
•  .ان�شاء ( )5ا�سيجة معدنية حماية لعبارات قدمية يف اجلفتلك ،ف�صايل ،العوجا ،فرو�ش بيت دجن ،املالح وامل�ضارب البدوية.
•  .ان�شاء ( )12ع ّبارة ا�سمنتية يف اجلفتلك ،ف�صايل ،العوجا ،فرو�ش بيت دجن ،املالح وامل�ضارب البدوية.
•  .ان�شاء ( )10ج�سور (ممرات م�شاه) يف اجلفتلك ،ف�صايل ،العوجا ،فرو�ش بيت دجن ،املالح وامل�ضارب البدوية.
• � .إن�شاء وتركيب ( )5ع ّبارات ا�سمنتية (ق�صرة) ،وبناء ( )200مرت مريع جدران ا�ستنادية يف بزاريا.
•  .تنظيف ( )8كم اودية يف اجلفتلك ،ف�صايل ،العوجا ،فرو�ش بيت دجن ،املالح وامل�ضارب البدوية.
•  .تركيب ( )135دومن ا�سيجة حماية يف اجلفتلك ،ف�صايل ،العوجا ،فرو�ش بيت دجن ،املالح وامل�ضارب البدوية.
•  .ت�أهي��ل ( )70م�س��كن غ�ير �صال��ح للعي���ش االدم��ي ي�س��تفيد من��ه (� )490ش��خ�ص يف اجلفتل��ك ،فرو���ش بي��ت دج��ن ،الزبي��دات ،م��رج
نعجة.
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•.

ان�شاء ا�سرتاحه للمزارعني يف بتري لتعزيز �صمودهم بارا�ضيهم ا�ستفاد منها ب�شكل مبا�شر ( )50مزارع.

النتيجة ( :)3.3حماية الرقعة الزراعية وا�ستخدام االرا�ضي.

ويف هذا الإطار ،قامت الإغاثة الزراعية بتحقيق املخرجات والنتائج التالية:
•.

•.
•.

اج��راء ( )10ح��وارات ا�سا�س��ية مرتبط��ة بالنواح��ي القانوني��ة واحلقوقي��ة الفل�س��طينية وذل��ك بح�ض��ور ( )300مزارع /مزارعة و()12

�ش��خ�ص م��ن ذوي �أ�صح��اب الق��رار م��ن وزارة الزراع��ة ،وزارة التخطي��ط ،وزارة احلك��م املحل��ي ،ور�ؤ�س��اء و�أع�ض��اء يف املجل���س البل��دي
وغريه��م م��ن �صن��اع الق��رار ،وه��ي كالتايل:
•  )2(.حوار �سيا�سي حول ت�سوية الأرا�ضي الزراعية.
•  )2(.حوار �سيا�سي حول ال�سيا�سات الوطنية والقوانني الفل�سطينية ذات ال�صلة با�ستخدامات الأرا�ضي الزراعية.
•  )2(.حوار �سيا�سي حول ت�سويق املنتجات الزراعية وال�سيا�سات الزراعية التي حتدد جودة و�أ�سعار املنتجات الزراعية.
•  )2(.حوار �سيا�سي حول واقع ا�ستعماالت �أرا�ضي املحررات من النواحي القانونية واحلقوقية والزحف العمراين.
•  )1(.حوار �سيا�سي حول واقع املياه يف قطاع غزة.
•  )1(.حوار �سيا�سي ختامي للخروج بالنتائج والتو�صيات النهائية للحوارات ال�سابقة.
تنفي��ذ ي��وم عم��ل تطوع��ي لتنفي��ذ ن�ش��اط جمتمع��ي يف حديق��ة بي��ت الهي��ا بالتن�س��يق مع بلدية بيت الهيا حيث قام (� )20ش��اب� /ش��ابة
بتنظي��ف احلديق��ة وزراع��ة الأ�ش��جار وري النبات��ات واالزه��ار املوج��ودة.
تنظي��م ( )2حمل��ة منا�ص��رة حلق��وق املزارع�ين واملواطن�ين يف مواجه��ة اقام��ة م�صن��ع اال�س��منت يف عنبت��ا واخ��رى ح��ول مناه�ض��ة
الك�س��ارات يف منطق��ة طولك��رم.

النتيجة( :)3.4التن�سيق والت�شبيك مع العاملني يف القطاع.

ويف هذا الإطار ،قامت الإغاثة الزراعية بتحقيق املخرجات والنتائج التالية:
•  .امل�شاركة يف نقا�ش ورقة احلقائق القانونية اخلا�صة بالقطاع الزراعي.
•  .امل�شاركة يف ندوة بعنوان «نحو بيئة �آمنة ومواتية ملنظمات املجتمع املدين يف ال�سياق الفل�سطيني».
•  .ور�شة عمل عدد ( )4حول« :تعزيز دور منظمات املجتمع املدين يف التنمية»
•  .امل�ش��اركة يف عر���ض ورق��ة حقائ��ق ح��ول « الت�ش��ريعات والق��رارات بالقوان�ين ال�ص��ادرة خ�لال ف�ترة االنق�س��ام الفل�س��طيني م��ن منظ��ور
جن��دري ،التقيي��م الذات��ي وحتدي��د احتياج��ات للق��درات التنظيمي��ة لل�ش��بكة».
•  .امل�شاركة يف �إطالق قاعدة البيانات الوطنية ملنظمات املجتمع املدين.
•  .التوقي��ع عل��ى عري�ض��ة الكرتوني��ة موجه��ة اىل املجتم��ع ال��دويل للتوقي��ع �ضم��ن قائم��ة توقيع��ات ت�ض��م املنظم��ات االهلي��ة مبنا�س��بة
م��رور عام�ين عل��ى انعق��اد م�ؤمت��ر املانح�ين بالقاه��رة لإع��ادة اعم��ار قط��اع غ��زة ،وحثه��م عل��ى االلت��زام بتعهداته��م.
•  .جل�سة حوارية حول «دور املنظمات الدولية وعالقتها باملنظمات االهلية».
•  .امل�ش��اركة يف املن��اورة الطبي��ة املنف��ذة م��ن قب��ل �أطب��اء الع��امل  -فرن�س��ا ،للت�أه��ب يف ح��االت الط��وارئ يف املناط��ق الزراعي��ة احلدودي��ة
والت�ش��بيك والرت�ش��يح لع��دد م��ن اجلمعي��ات القاعدي��ة ال�ش��ريكة لتلق��ي خدم��ات تدريبي��ة.
•  .امل�ش��اركة اجتماع��ات القطاع��ات العنقودي��ة (( )Clusterقط��اع املي��اه وال�ص��رف ال�صح��ي ( ،)Ewashقط��اع احلماي��ة (،)Protection
قط��اع الأم��ن الغذائ��ي ( ،)Food Securityامل ��أوى (.))Shelter
•  .امل�ش��اركة الدوري��ة يف اجتماع��ات جمموع��ات العم��ل القطاعي��ة ،وال��ذي ي�ض��م ممثل�ين ع��ن امل�ؤ�س�س��ات الزراعي��ة واحلقوقي��ة واجله��ات
املانح��ة وال��وزارات املعني��ة.
•  .الت�ش��بيك م��ع م�ؤ�س�س��ة الإغاث��ة الأولي��ة الدولي��ة ( )PUIوممثل��ي دوائ��ر املنا�ص��رة يف م�ؤ�س�س��ات العم��ل االهل��ي لنقا���ش خط��ة عم��ل
مل�س��اندة املناط��ق املقي��دة الو�ص��ول الربي��ة والبحري��ة.
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•.
•.

امل�ش��اركة يف اجتم��اع ح��ول املناط��ق املقي��دة الو�ص��ول (املنطق��ة العازل��ة) يف مكت��ب املن�س��ق اخلا���ص ل�ل�أمم املتح��دة ،بح�ض��ور ع��دد م��ن
امل�ؤ�س�س��ات املحلي��ة والدولي��ة.
امل�شاركة يف دار�سة ت�شاركية بعنوان «امل�ساعدات واال�ستجابة االن�سانية يف فل�سطني :بني الت�شاركية وال�صمود»
امل�ش��اركة يف امل�ؤمت��ر الع��ام للتحال��ف امل��دين للرقاب��ة عل��ى اع��ادة اعم��ار غ��زة م��ع امل�ش��اركة يف ع��دد م��ن االجتماع��ات اخلا�ص��ة بق�ضي��ة
متابع��ة عملي��ة اع��ادة االعم��ار يف غ��زة وااللي��ة املتبع��ة.
امل�شاركة بفعالية وعلى خمتلف امل�ستويات يف الفعاليات اخلا�صة مبناق�شة قانون ال�ضمان االجتماعي.
امل�شاركة يف اجتماعات منتدى الزراعة احل�ضرية يف قطاع غزة كع�ضو فاعل يف املنتدى.
امل�شاركة يف جل�سة حوارية بعنوان« :قراءة يف القوانني الفل�سطينية يف �ضوء اتفاقية �سيداو».
امل�شاركة الفاعلة يف منا�صرة حراك املعلمني املطالبني بحقوقهم
امل�ش��اركة يف ور�ش��ة عمل ختامية حول «تعزيز دور منظمات املجتمع املدين يف التنمية» بدعوة من املجل���س التن�س��يقي للعمل الأهلي
الفل�سطيني.
تن�شيط ع�ضوية الإغاثة الزراعية يف الفريق االهلي للرقابة على �شفافية املوازنة العامة.

النتيجة( :)3.5التوعية مبنظومة الت�شريعات الناظمة

ويف هذا الإطار ،قامت الإغاثة الزراعية بتحقيق املخرجات والنتائج التالية:
•  .ت�ش��كيل ( )5جل��ان قانوني��ة يف حمافظ��ات القط��اع اخلم���س ت�ض��م ( )50ع�ض��و م��ن قي��ادات املجتم��ع واملحام�ين واحلقوقي�ين لتوعي��ة
املزارع�ين املهم�ش�ين بحقوقه��م ،وتق��دمي ا�ست�ش��ارات قانوني��ة له��م ،وق��د �ش��كلت الفئ��ة الن�س��وية امل�ش��اركة يف اللج��ان (.)%49
•  .ت�ش��كيل جمموع��ة �ضاغط��ة م��ن ع��دد ( )7م��ن املحامي�ين وال�صحافي�ين للم�ش��اركة �ضم��ن حمل��ة منا�ص��رة غ��زة خ�ض��راء الت��ي ته��دف
ايل تخفي���ض ر�س��وم ت�س��وية الأرا�ض��ي.
•  .ت�ش��كيل حتال��ف م��ن ( )15ع�ض��و بعن��وان (التمك�ين القان��وين للمزارع�ين) م��ن العامل�ين يف ( )12م�ؤ�س�س��ة م��ن م�ؤ�س�س��ات املجتم��ع
امل��دين وامل�ؤ�س�س��ات الزراعي��ة ،ون�س��بة امل�ش��اركات م��ن التحال��ف (.)%53
•  .تنظي��م م�ؤمت��ر بعن��وان «حماي��ة الأرا�ض��ي الزراعي��ة وحق��وق املزارع�ين يف قط��اع غ��زة» لعر���ض �أوراق العم��ل الت��ي ت�س��لط ال�ض��وء عل��ى
�أبرز الق�ضايا التي ت�ساهم بالنهو�ض بالقطاع الزراعي وذلك بح�ضور (� )230شخ�ص من املحاميني وقيادات املجتمع واحلقوقيني
واملزارع�ين وامل�ؤ�س�س��ات ذات ال�صل��ة.
نتيجة ( :)3.6رفع الوعي ب�أهمية الت�شريعات يف حماية امل�صادر وتخ�صي�صاتها بني القطاعات.

ويف هذا الإطار ،قامت الإغاثة الزراعية بتحقيق املخرجات والنتائج التالية:
•  .تنظي��م ور�ش��ة اع�لان ع��ن �أب��رز النتائ��ج والتو�صي��ات الت��ي تو�صل��ت له��ا املراجع��ة القانوني��ة وال�سيا�س��ية للقوان�ين الفل�س��طينية
و�سيا�س��ات ا�س��تخدامات الأرا�ض��ي والبح��ث الت�ش��اركي ال��ذي يح��دد و�ضعي��ة الأرا�ض��ي الزراعي��ة وحق��وق املزارع�ين م��ع �أ�صحاب القرار
واملزارع�ين للم�س��اهمة يف التمك�ين القان��وين واحلقوق��ي للفئ��ة امل�س��تهدفة ،حي��ث �ش��ارك يف احل�ض��ور (� )102ش��خ�ص.
•  .تنظيم ( )50جل�س��ة توعية قانونية لعدد ( )1650مزارع مهم���ش من خمتلف حمافظات قطاع غزة ،حيث �ش��كلت الن�س��اء ما ن�س��بته
( ،)%40ح��ول التمك�ين احلقوق��ي للمزارع�ين بن��اء عل��ى القان��ون ال��دويل االن�س��اين وقان��ون حق��وق االن�س��ان.
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نتيجة ( :)3.7دعم وتطوير ا�سرتاتيجية وا�ضحة للقطاع الزراعي.

ويف هذا الإطار ،حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج التالية:
•  .متثيل امل�ؤ�س�سات االهلية يف الفريق الوطني اخلا�ص باجندة ال�سيا�سات الوطنية . 2022-2017
•  .متثيل امل�ؤ�س�سات الزراعية يف الفريق الوطني العداد اخلطة اال�سرتاتيجية للقطاع الزراعي .2022-2017
•  .متثيل م�ؤ�س�سات ال�شبكة يف تطوير اال�سرتاتيجية الوطنية للتنمية االجتماعية.
•  .تنظي��م ي��وم درا�س��ي بح�ض��ور (� )86ش��خ�ص م��ن اجلمعي��ات املحلي��ة وامل�ؤ�س�س��ات القاعدي��ة لعر���ض ومناق�ش��ة �أوراق احلقائ��ق الت��ي
ا�صدرته��ا الإغاث��ة الزراعي��ة ح��ول (انع��دام الأم��ن الغذائ��ي� ،إع��ادة الإعم��ار م��ن وجه��ة نظر القطاع الزراعي ،نظ��رة عامة عن املناطق
مقي��دة الو�ص��ول اليه��ا ،واق��ع قط��اع ال�ثروة ال�س��مكية يف قط��اع غ��زة  ،2015الزراعة والت�صدير والتحدي��ات ،الرثوة احليوانية ،واقع
املي��اه يف قط��اع غ��زة).
نتيجة ( :)3.8تفعيل وتطوير معرفة املزارعني بحقوقهم التي كفلتها املواثيق الوطنية والدولية.

ويف هذا الإطار ،حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج التالية:
•  .تنظي��م وعق��د جل�س��ة توعي��ة قانوني��ة لع��دد (� )30صي��اد مم��ن تعر�ض��وا لالنته��اكات بال�ش��راكة م��ع العي��ادة القانوني��ة التابع��ة جلامع��ة
فل�س��طني.
•  .تنفي��ذ ( )2دورة تدريبي��ة ح��ول القان��ون ال��دويل حلق��وق االن�س��ان والقوان�ين الفل�س��طينية ذات ال�صل��ه با�س��تحدامات االارا�ض��ي
والنزاع��ات ح��ول االارا�ض��ي و�آلي��ات التوثي��ق واالع�لام ،ا�س��تفاد منه��م (� )52ش��خ�ص.
•  .تنفي��ذ ور�ش��ة عم��ل ح��ول �سيا�س��ات امل�س��اءلة الإن�س��انية مب�ش��اركة (� )25ش��خ�ص م��ن اجلمعي��ات الن�س��ائية (جمعي��ة ن�س��ائية ق�ص��رة
وبرق��ة و�سب�س��طية وبزاري��ا).
•  .اعداد كتيب حول التمكني احلقوقي للمزارعني ي�شمل �أهم احلقوق التي ن�صت عليها القوانني الدولية وكيفية الدفاع عنها.
نتيجة (� :)3.9ضمان ا�شراك العاملني يف القطاع الزراعي والقطاعات املكملة يف �صنع القرار.

ويف هذا الإطار ،حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج التالية:
•  .اع��داد و�إ�ص��دار بح��ث ت�ش��اركي ح��ول و�ضعي��ة الأرا�ض��ي الزراعي��ة وحق��وق املزارع�ين يف قط��اع غ��زة ،حي��ث �ش��ارك يف اع��داد ه��ذا البح��ث
(� )320ش��خ�ص م��ن خ�لال تنظي��م ع��دد م��ن ور�ش��ات العم��ل م��ع املزارع�ين واملحامي�ين واملكلف�ين بالواج��ب.
•  .تطوير منهجية العمل يف امل�ؤ�س�سات الزراعية من خالل دليل لتطبيقات النهج القائم على حقوق االن�سان �ضمن عملها.
•  .دورة تدريبية بواقع (� )12ساعة حول مهارات املنا�صرة لل�شباب الريفي يف حمافظة ال�شمال /بيت الهيا.
في إطار الهدف االستراتيجي الرابع حققت اإلغاثة الزراعية النتائج اآلتية
النتيجة ( :)4.1بناء القدرات

ويف هذا الإطار ،حققت الإغاثة الزراعية املخرجات والنتائج التالية:
•  .تنفي��ذ ( )5دورات تدريبي��ة م��دة كل دورة (� )20س��اعة لع��دد ( )72ام��ر�أة م��ن خ�لال ( )5جمعي��ات تعاوني��ة /ن��وادي ن�س��وية ح��ول
املوا�ضي��ع التالي��ة�( :إدارة امل�ش��اريع ،خط��ة الأعم��ال ،درا�س��ة اجل��دوى املالي��ة ،حتدي��د االحتياج��ات ،الت�س��ويق ،م�س��ك الدفات��ر� ،سل�س��لة
القيم��ة ،حت�س�ين التعبئ��ة والتغلي��ف ملنتج��ات التعاوني��ات).
•  .توزيع منحتني مقا�صف مدر�سية (عنزة وكفر راعي).
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•.
•.
•.
•.

دعم لوج�ستي لعدد ( )5تعاونيات ملا يلزم بناء قدرات التعاونيات وخ�صو�صا يف ت�سويق املنتج املحلي.
اعادة تاهيل وحدة ت�صنيع املفتول خلدمة اكرث من (� )25سيدة.
اال�س��تثمار يف دع��م ق��درات ( )5جمعي��ات تعاوني��ة ن�س��وية للح�ص��ول عل��ى اعتم��اد منتجاته��ن املحلي��ة م��ن وزارة االقت�ص��اد ،وا�س��ت�صدار
تراخي���ص بلدي��ة (ترخي���ص مه��ن وح��رف) لت�س��هيل ت�س��ويق منتوجاته��م.
ادماج ( )5جمعيات تعاونية ن�سوية يف ( )5ور�ش عمل لتبادل اخلربات املكت�سبة من التعاونيات الن�سوية امل�شابهة.

النتيجة ( :)4.2ال�شراء والت�سويق الزراعي

ويف هذا الإطار ،قامت الإغاثة الزراعية بتحقيق املخرجات والنتائج التالية:
•.

�ش��راء خ�ض��روات طازج��ة وم�صنع��ة م��ن ( )100م��ن املزارع�ين /ات الريفي�ين/ات وم��ن التعاوني��ات الن�س��وية ،حي��ث مثل��ت الن�س��اء
املنتج��ات اللوات��ي مت ال�ش��راء منه��ن ( )%24م��ن اجم��ايل املزارع�ين /ات.

النتيجة ( :)4.3امليكنة والت�صنيع الزراعي
•.
•.

ان�شاء م�صنع كمبو�ست خلدمة املزارعني يف حمافظة قلقيلية.
ت�أهيل ( )9وحدات �صغرية ت�صنيع البان.

النتيجة ( :)4.4ترويج املنتج املحلي

ويف هذا الإطار ،قامت الإغاثة الزراعية بتحقيق املخرجات والنتائج التالية:
•  .تنظيم ( )10معار�ض لرتويج وت�سويق منتجات املجموعات الن�سوية.
•  .افتتاح نقطة بيع ثابته يف رام اهلل ،وذلك للو�صول اىل �شريحة اكرب من امل�ستهلكني.
•  .دعم لوج�ستي (تغليف وتبكيت ( )2500عبوة كرتونية) ما زاد من فر�ص الو�صول لل�سوق املحلي.
•  .زيارة ت�شبيكية للخارج (دبي) و�شحن ( )8عينات للمنتج الفل�سطيني.
•  .ا�صدار فيلم وثائقي عن (منتجات اجلمعيات التعاونية).
في إطار الهدف االستراتيجي الخامس حققت اإلغاثة الزراعية النتائج اآلتية
النتيجة ( :)5.1تدريب الكادر.

ويف هذا الإطار ،قامت الإغاثة الزراعية بتحقيق املخرجات والنتائج التالية:
•  .دورة تدريبي��ة مبع��دل (� )40س��اعات لع��دد ( )30م��ن العامل�ين يف الإغاث��ة الزراعي��ة واع�ض��اء جمل���س ادارة االغاث��ة عل��ى النهج القائم
عل��ى حق��وق االن�س��ان والقان��ون ال��دويل االن�س��اين وقان��ون حق��وق االن�س��ان.
•  .دورة تدريبي��ة مبع��دل (� )10س��اعات لع��دد ( )30م��ن العامل�ين يف الإغاث��ة الزراعي��ة ح��ول مه��ارات املنا�ص��رة وكيفية الدفاع عن حقوق
املزارعني.
•  .تدري��ب ال��كادر ح��ول كيفي��ة تطبي��ق النه��ج القائ��م عل��ى حق��وق االن�س��ان يف البيئ��ة الداخلي��ة للعم��ل والتخطي��ط املبن��ي عل��ى احلق��وق
لع��ام .2016
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النتيجة ( :)5.2تطوير �أنظمة امل�ؤ�س�سة (�سيا�سات و�إجراءات).

ويف هذا الإطار ،قامت الإغاثة الزراعية بتحقيق املخرجات والنتائج التالية:
•  .تطوير دليل نظام الرقابة والتقييم يف االغاثة الزراعية.
•  .اعداد مدونة �سلوك للعاملني يف االغاثة الزراعية.
•  .تطوير دليل للتطوع يف االغاثة الزراعية.
•  .اعداد دليل لتطبيقات النهج القائم على حقوق االن�سان يف عمل م�ؤ�س�سات القطاع الزراعي.
•  .تطوير �سل�سة من ال�سيا�سات اخلا�صة باملمار�سات الف�ضلى.
النتيجة ( :)5.3تطوير الإعالم التنموي.

ويف هذا الإطار ،قامت الإغاثة الزراعية بتحقيق املخرجات والنتائج التالية:
•  .ن�شر ( )200خرب �صحفي حول ان�شطة وم�شاريع االغاثة الزراعية يف و�سائل االعالم املتنوعة.
•  .ا�صدار (� )4سبوت �إذاعي حول ت�سوية الأرا�ضي الزراعية واملخاطر املرتتبة على عدم ت�سويتها ونقل امللكيات.
•  .امل�ش��اركه يف ( )100لق��اء تلفزي��وين تناول��ت واق��ع القط��اع الزراع��ي ،قط��اع ال�صي��د ،املنتج��ات الوطني��ة ،املي��اه ،ق�ضاي��ا اع��ادة االعم��ار،
ر���ش املبي��دات وقط��اع ال�صي��د واالنته��اكات الإ�س��رائيلية يف املناط��ق مقي��دة الو�ص��ول واه��داف حمل��ة غ��زة خ�ض��راء وت�س��وية الأرا�ض��ي
الزراعية،ال�ضم��ان الأجتماع��ي ،الإ�س��تيطان ،م�ش��اريع ،ا�س��رى ،ه��دم بي��وت ،دور املجتم��ع امل��دين وامل�ؤ�س�س��ات الأهلي��ه.
•  .امل�شاركة يف ( )100لقاء اذاعي يف راديو القد�س� ،ألوان ،املحبه ،امواج ،اجيال ،راديو حياه ،ال�سالم ،كل النا�س حول حملة الك�سارات،
حمل��ة ال�ضم��ان الإجتماع��ي ،حم�لات بيئي��ة ،حم�لات قط��ف الزيت��ون ،حم�لات زراع��ة الأ�ش��جار ،ح��ول او�ض��اع القط��اع الزراع��ي ،ازم��ة
املي��اه يف قط��اع غ��زة .املنتج��ات الوطني��ة ،معان��اة ال�صيادي��ن واملزارع�ين يف قط��اع غ��زة ،ا�س��تخدامات الأرا�ض��ي م��ن الناحي��ة القانوني��ة،
والقوان�ين اخلا�ص��ة بالأرا�ضي.
•  .ا�صدار ( )7افالم وثائقية تناولت م�ش��اريع االغاثة( :احل�صاد املائي ،متكني ال�ش��باب الريفي ،حت�س�ين �س��بل عي���ش الن�س��اء الريفيات
وتقوية القطاع الزراعي ،تدريب املهند�س�ين الزراعيني ،حقوق االن�س��ان الدولية والقوانني الفل�س��طينية ذات ال�صلة با�س��تخدامات
الأرا�ض��ي ،التعاوني��ات الزراعي��ة ،التغي�ير املناخي).
• � .إطالق عري�ضة الكرتونية على موقع افاز ،تطالب ب�إنهاء �سيا�سة املناطق العازلة.
•  .ت�صمي��م وطباع��ة ( )5جداري��ات و( )1500بو�س�تر تو�ض��ح اه��داف حمل��ة املنا�ص��رة «غ��زة خ�ض��راء» وتوزيعه��ا عل��ى حمافظ��ات قط��اع
غزة.
•  .اعداد وطباعة ( )3500ن�شرة توعوية وار�شادية حول املياه و�أنظمة جتميع الأمطار ،وحول حقوق االن�سان ..الخ
•  .اعداد وطباعة ( )60ن�شرة حول انتاج احلليب وا�ستخدامات الأدوية البيطرية وتوزيعها على م�ستفيدي تدخالت الأغنام.
•  .اع��داد وطباع��ة ( )12ن�س��خة م��ن دلي��ل منهجي��ة البن��اء بطريق��ة �أف�ض��ل ( ،Build Back Better (BBBبالإ�ضاف��ة اىل توزيعه��ا ع�بر
االميي��ل للم�ؤ�س�س��ات واجلمعي��ات ال�ش��ريكة.
•  .اعداد وتنظيم قائمة مف�صلة بامل�ؤ�س�سات املحلية والدولية الفاعلة يف قطاعي الزراعة واملياه يف قطاع غزة.
النتيجة ( :)5.4جتنيد الأموال وتنوع م�صادرها.

ويف هذا الإطار ،قامت الإغاثة الزراعية بتحقيق املخرجات والنتائج التالية:
•  .مت تطوي��ر العالق��ة م��ع جمتم��ع املانح�ين ،حي��ث مت زي��ارة وا�س��تقبال اك�ثر م��ن ( )29وف��د م��ن امل�ؤ�س�س��ات املانح��ة منه��م :كري�س��تيان
اي��د ،ال��وزارة االحتادي��ة للتع��اون االقت�ص��ادي والتنمي��ة يف املاني��ا ،وك�ير �إنرتنا�ش��يونال ،وانق��اذ الطف��ل الدولي��ة ،ودياك��وين و�أخ��رى.
•  .مت املوافقة على متويل ( )15م�ش��روع جديد عام  ،2016باال�ضافة اىل ( )3م�ش��اريع من اعوام �س��ابقة ،حيث مت االنتهاء من تنفيذ
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( )34م�ش��روع خ�لال الع��ام ،وبق��ي ( )18م�ش��روع ممت��د للف�ترة القادم��ة.
النتيجة ( :)5.5تطوير الدعم اللوج�ستي ونظم املعلومات واالت�صال.
•.
•.

اعداد وتنظيم قائمة مف�صلة بامل�ؤ�س�سات املحلية والدولية الفاعلة يف قطاعي الزراعة واملياه يف قطاع غزة.
تزويد مراكز التدريب بـ ( )3مكتبات حتتوى على كتب جامعية.
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المؤسسات المملوكة
والشراكات

الفصل السادس

شركة الريف لالستثمار والتسويق الزراعي للعام :2016
تعريف بال�شركة:

�ش��ركة الري��ف ه��ي �ش��ركة ا�س�س��تها االغاث��ة الزراعي��ة من��ذ اك�ثر م��ن ( )23ع��ام للم�س��اهمة يف بن��اء من��وذج يف ت�س��ويق املحا�صي��ل الزراعي��ة
والريفي��ة الطازج��ة وامل�صنع��ة وذل��ك اميان��ا منه��ا ان ح��ل م�ش��كلة الت�س��ويق الزراع��ي ه��ي الطري��ق االق�ص��ر لزي��ادة اال�س��تثمار يف القط��اع
الزراع��ي ولي�ش��كل ه��ذا النم��وذج م�ص��در اله��ام وحتف�ير للم�س��تثمرين يف القط��اع اخلا���ص ال��ذي يحج��م ع��ن اال�س��تثمار يف القط��اع الزراعي
جراء املخاطر العالية التي ي�شهدها .ال�شركة مملوكة لالغاثة الزراعية وجمعية املهند�سني الزراعيني العرب بر�أ�س مال �أ�سهمي قدره
( )813000دينار اردين وهناك حماوالت ال�ستقطاب جمعيات اخرى لال�ستثمار يف ال�شركة على قاعدة م�ساهمة جمعيات املزارعني يف
حتديد �سيا�س��ة ال�ش��ركة الت�س��ويقية و�صناعة القرار فيها.
فل�سفة العمل

م��ا زال ت�س��ويق املنتج��ات الريفي��ة يحت��ل مكان��ة خا�ص��ة يف اجن��دة االغاث��ة الزراعي��ة �س��واء كان ذل��ك ع�بر الي��ات الت�س��ويق املبا�ش��ر او ع�بر
ت�س��هيل ربط املنتجات باال�س��واق الداخلية واخلارجية وذلك بهدف حت�س�ين فر�ص �صغار املنتجني يف الو�صول مبنتجاتهم اىل اال�س��واق
ويف احل�ص��ول عل��ى اال�س��عار العادل��ة الت��ي متكنه��م م��ن تطوي��ر منتوجاته��م واالرتق��اء بجودته��ا للوف��اء مبتطلب��ات اال�س��واق الداخلي��ة
واخلارجي��ة ،ويف ه��ذا االط��ار ترك��ز ا�س�تراتيجية �ش��ركة الري��ف عل��ى جمموع��ة م��ن املح��اور هدفه��ا زي��ادة الكمي��ات الت��ي يت��م ت�س��ويقها يف
اال�سواق اخلارجية على وجه اخل�صو�ص مع التاكيد الدائم على اهمية ال�سوق املحلي ك�سوق ا�سرتاتيجي للمنتجات الريفية والزراعية،
والري��ف مبوج��ب ه��ذه اال�س�تراتيجية لي�س��ت م�ش�تري للب�ضائ��ع فق��ط وامن��ا ميت��د دوره��ا اىل تاكي��د اجل��ودة يف حلقات االنت��اج ويف حلقات
الت�صني��ع االويل بحي��ث تق��دم اخلدم��ة وامل�ش��ورة وتاكي��د اهمي��ة الرتاخي���ص للمنتج��ات الع�ضوي��ة والفحو�ص��ات للتاك��د م��ن املطابق��ة مل��ا
ه��و مطل��وب يف اال�س��واق اخلارجي��ة الت��ي ت�ص��در له��ا املنتج��ات ويف مقدمته��ا ا�س��واق التج��ارة العادل��ة يف اوروب��ا ،كن��دا ،الوالي��ات املتح��دة،
نيوزيالن��دا ،كوري��ا والياب��ان ،ام��ا يف ال�س��وق الداخل��ي �ش��اركت الري��ف يف العدي��د م��ن املعار���ض والأي��ام الت�س��ويقية يف معظ��م املناط��ق يف
ال�ضف��ة الغربي��ة ،ه��ذا وتخ��دم ال�ش��ركة ع�ش��رات اجلمعي��ات التعاوني��ة الت��ي ين�ض��وي يف اطاره��ا مئ��ات املزارع�ين و�صغ��ار املنتج�ين.
االجنازات:

مت يف الع��ام  2016ت�س��ويق ( )176طن��ا م��ن الأ�صن��اف املختلف��ة ،احت��ل الزي��ت املرتب��ة الأوىل بواق��ع ( 83ط��ن) ،واملفت��ول يف املرتب��ة الثاني��ة
يف قائم��ة املنتج��ات الت��ي مت ت�س��ويقها بواق��ع ( 66طن��ا) ،فيم��ا ج��اء ت�س��ويق التم��ور بواق��ع ( 19طن��ا) والل��وز بواق��ع (� 4أطن��ان) ،والزع�تر
(1ط��ن) ومنتج��ات اخ��رى(� 3أطن��ان) .ه��ذا وق��د بلغ��ت قيم��ة التعام�لات يف ال�س��وقني الداخل��ي واخلارجي (� )6,094,483ش��يقل.
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شركة ريف للتمويل للعام :2016
تعريف ب�شركة ريف للتمويل:

�ش��ركة م�س��اهمة خ�صو�صية غري هادفة للربح بر�أ���س مال ا�س��همي مقداره ( )5مليون دوالر املدفوع منه ( )1,7مليون دوالر ت�س��اهم فيها
االغاث��ة الزراعي��ة باحل�ص��ة االك�بر م��ن را���س امل��ال املدف��وع فيم��ا ت�ش��كل اجلمعي��ات التعاوني��ة والتنموي��ة امل�س��تثمر الثاين يلي��ه احد البنوك
ا�ضافة اىل م�ستثمرين �أفراد .ال�شركة �أحد ركائز �إ�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة احلالية ،وتتطلع �إدارة امل�ؤ�س�سة �إىل تو�سيع رقعة اخلدمات التي
تقدمه��ا �ش��ركة ري��ف و�ص��و ًال �إىل تعزي��ز ر�أ�س��مال ال�ش��ركة ع�بر �ض��م �أك�بر ع��دد م��ن امل�س��اهمني املعني�ين خدم��ة للقطاع��ات الإنتاجي��ة ويف
مقدمته��م التعاوني��ات الإنتاجية.
اجنازات ال�شركة للعام :2016

رغ��م معان��اة �ش��ركة ري��ف م��ن نق���ص ال�س��يولة يف الع��ام  2016االم��ر ال��ذي اث��ر يف قدرته��ا عل��ى التو�س��ع يف القطاع��ات املختلف��ة وبخا�ص��ة يف
قطاع غزة اال ان م�ؤ�شرات ادائها املايل اظهرت التايل.
ا�س��تمرت �ش��ركة ري��ف للتموي��ل يف من��ح التموي��ل للقطاع��ات املختلف��ة يف ال�ضف��ة والقط��اع ،حي��ث منح��ت ال�ش��ركة ( )1329قر�ض�اً خ�لال
الع��ام  ،2016لي�ص��ل ع��دد القرو���ض الت��ي منحته��ا تراكمي��ا ( )7,469وت�ص��ل حج��م التموي�لات املمنوح��ة من��ذ ن�ش ��أتها �إىل نهاي��ة الع��ام
( )41,174ملي��ون دوالر �أمريك��ي.
كم��ا بلغ��ت القرو���ض الن�ش��طة يف نهاي��ة ع��ام  )3,052( 2016قر���ض ،مقارن��ة م��ع ( )2,901قر���ض يف الع��ام  ،2015وتوزع��ت القرو���ض عل��ى
القطاع��ات االقت�صادي��ة واخلدماتي��ة املختلف��ة ،م��ع بق��اء الرتكي��ز يف القط��اع الزراع��ي ال��ذي ا�س��تحوذ عل��ى ( )%47م��ن �إجم��ايل املحفظ��ة
مقارن��ة م��ع ( )%56يف الع��ام  .2015وج��اء القط��اع التج��اري يف املرتب��ة الثاني��ة بن�س��بة ( )%28مقارن��ة م��ع ( )%20,3يف الع��ام  2015فيم��ا
احت��ل قط��اع حت�س�ين ال�س��كن الريف��ي املرتب��ة الثالث��ة بن�س��بة ( )%.14مقارن��ة م��ع ( )%16,2يف الع��ام  ،2015وتوزع��ت الن�س��بة املتبقي��ة ب�ين
القطاعات الأخرى.
ه��ذا وق��د بلغ��ت قيم��ة القرو���ض املمنوح��ة يف الع��ام  )6,355,200( 2016دوالر ،مقارن��ة مببل��غ ( )5,436,175دوالر يف الع��ام � .2015أم��ا
املحفظ��ة القائم��ة فق��د و�صل��ت يف � 2015/12/31إىل ح��وايل ( )9,88ملي��ون دوالر ،مقارن��ة م��ع ح��وايل ( )8,95ملي��ون دوالر �أمريك��ي يف
العام .2015
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قائمة المشاريع لعام 2016

2016 قائمة بالمشاريع التي تم العمل عليها في عام
Project title

Donor

Budget

Currency

Luxembourg

2,212,056

€

2012/12/01 2016/12/31

Finished

Diakonia

945,297

€

2013/10/01 2016/09/30

Finished

Strengthening Livestock Holders’
Livelihoods in Area C (Rawasi)
project

CARE
International

3,415,492

$

2013/11/01 2016/01/31

Finished

Expanding access of women’s
cooperatives to domestic markets

CA

230,188

$

2014/01/01 2016/12/31

Finished

Enhance the resilience of the
marginalized and vulnerable

CA

104,940

$

2014/01/04 2016/12/31

Finished

Partnership for community-led
action S.C

Save the
Children

1,349,500

€

2014/01/07 2016/06/30

Finished

Sustainable and equitable rural
development FPSC

FPSC

1,727,900

€

2014/01/12 2018/11/30 Continuing

Fair food security in Palestine

ACM

109,600

€

2014/01/12 2016/11/30

Finished

Diakonie

297,547

€

2015/01/01 2016/01/31

Finished

CA

1,095,960

$

2015/02/01 2016/07/31

Finished

Business start-ups for youth in
agriculture

Welfare
Association

590,000

$

2015/02/01 2017/03/31 Continuing

Improving food security and
enhancing resilience through
optimize rehabilitation of
Agricultural Infrastructure

Diakonie

998,400

€

2015/04/01 2017/09/30 Continuing

Recovery and strengthening of
agro-based women’s livelihoods

Action Aid

106,600

$

2015/03/01 2016/08/31

Finished

A green, a project for protection
and development agricultural
Land in Palestine

Wallonia
- Brussels
International

98,230

€

2015/05/01 2016/04/30

Finished

Driving Changes toward Growth
& Peace In Agricultural Sector in
Palestine
Enhancing Drought Resilience
through Innovative Water
Management in Gaza strip

Rehabilitation of agriculture and
recovery of livelihoods
Sustainable livelihood, shelter and
WASH support
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Start date

End date

status

Enhancing food security of
vulnerable households subjected
to 2014 War in Gaza

Grassroots

17,638

$

2015/05/01 2016/04/30

Finished

UNDP

510,850

$

2015/06/01 2016/01/31

Finished

Food security and livelihood
recovery for vulnerable farmers

CA

297,364

$

2015/07/01 2016/06/30

Finished

Improve access to markets for
female and male FFV small scale
Producers in west Bank

Oxfam GB

84,714

£

2015/05/01 2016/04/30

Finished

Improving livelihoods of
marginalized rural farming
communities

SIF

1,037,251.60

NIS

2015/07/01 2016/06/30

Finished

Seed plantation project

APN

111,160

$

2015/08/01 2016/03/31

Finished

HR & IHL
Secretariat

97,850

$

2015/08/01 2016/07/31

Finished

PARCIC

212,000

$

2015/09/01 2016/02/28

Finished

Overseas

223,952

$

2015/09/01 2016/02/20

Finished

Improve the Socioeconomic
situation and Eating habits for 24
women and their Families in the
rural Community of Masha

Donosto
Udala - ACPP

31,020

€

2015/12/01 2016/09/30

Finished

Support and exchange of
knowledge among women of the
Mediterranean

Junta de
Andalucía
(AACID)

36,800

€

2015/03/01 2016/08/31

Finished

GIZ

204,340

NIS

2015/12/07 2016/05/31

Finished

UNRWA

87,219

$

2015/01/11 2016/02/28

Finished

Improving the social and
economic situation in Mesha
village

AYTO
DONOSTIA/
ACPP

31,000

€

2015/01/12 2016/01/10

Finished

Improving the social and
economic situation in Mesha
village

ANDORRA/
ACPP

1,315

€

2015/01/12 2016/01/05

Finished

Empowerment of farmers targeted
by the 2014 war on Gaza.

Advancing human rights-based
approach to protect farmland
From poor farmer to poor families
Support to farmer households
living in the north of the Jordan
valley

Enhancing resilience and
sustainable economic
development
Promote citizens’ resilience in
areas subjected to occupation
attacks
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Winterization preparedness and
improving resilience

Care
International

212,020

$

2016/01/01 2016/04/30

Finished

To encourage the participation
of women in productive and
organizational activity in the rural
community of Masha

ACPP/
Galdakaoko
Udala

11,221

€

2016/01/01 2016/10/31

Finished

CCFD

10,000

€

2016/03/01 2016/07/31

Finished

PARCIC

438,337.50

$

2016/04/01 2016/10/31

Finished

Arab Fund

660,000

$

2016/04/01 2016/06/30 Continuing

UNDP

493,350

$

2016/05/01 2016/04/30

Strengthening the resilience
of vulnerable Palestinian
communities

Oxfam - EU

250,655

€

2016/05/01 2019/04/30 Continuing

Enhancing the livelihoods of
marginalized female-headed
households

Grassroots

26,990

$

2016/05/01 2017/04/30 Continuing

Ajuntament
de Barcelona

27,800

€

2016/01/01 2016/06/30

Improving, rehabilitation and
winterizing
of vulnerable and inadequate
Shettlers in Jordan valley

OCHA

248,167.50

$

2016/07/01 2017/01/30 Continuing

Emergency preparedness at all
levels of service in civil society

Medecins
du MondeFrance

8,880

$

2016/05/01 2017/03/31 Continuing

ACPP

173,967.88

€

2016/06/01 2017/05/31 Continuing

Oxfam GB

242,764

NIS

Improving water availability in
eastern Shijaeya
Reconstruction of damaged
greenhouses
Supporting the steadfastness of
Jerusalem youth and creating job
opportunities for them.
Deprived families economic
empowerment program- DEEPJerusalem

Strengthen the capacities of
82 Palestinian women and
accompany the promotion of 35
fair and equitable microbusiness

Humanitarian action for the
protection
of the population of Area C
Immediate support to WWTP
collapse affected farmers in Gaza
City
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2016/07/15 2016/11/15

Finished

Finished

Finished

Empowerment of youth in rural
areas in north Gaza (Beit Lahia)

Palestine 33

5,540

€

2016/09/01 2016/11/30

UNDP

370,000

$

2016/07/01 2017/07/31 Continuing

Provide support to livelihoods
across the West Bank and Gaza

Care
International

1,385,050

$

2016/08/15 2018/04/15 Continuing

Water for Zababdeh people

Ixelles Elsene

98,134.80

€

2016/11/01 2017/11/30 Continuing

Establishing an agribusiness
accelerator

Welfare
Association

252,900

€

2016/11/01 2018/01/31 Continuing

Developing equitable agricultural
production and marketing

Oxfam GB/
SIDA

88,540

$

2016/07/01 2017/06/30 Continuing

Improving Palestinian small
producers access to and power
in High Value Fruit and Small
ruminant Value Chain

Oxfam GB/
DFAT

240,215

$

2016/09/01 2017/08/31 Continuing

Job and income generation for
refugee women

CTM

52,250

€

2016/11/01 2017/06/30 Continuing

To strengthen economic skills
for 50 Palestinian women in AlNaqoura

ACPP

40,954

€

2016/12/01 2017/05/31 Continuing

PARC expanding access by
women’s cooperatives to domestic
markets

C.A

49,063

$

2016/12/01 2017/11/30 Continuing

Improving the Resilience of Al
jiftlik community and raising the
preperdnes level in winter season
in the Jordan valley

Save the
Children

10,000

$

2016/02/01 2016/06/30

The productive families economic
empowerment program DEEP 2

Finished

Finished
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قصص نجاح

باالرادة والتصميم تتحقق امانينا
اي��ة ادكي��دك غزي��ة متزوج��ة يف القد���س ولديه��ا ث�لاث ابن��اء ،حا�صلة على
درجة املاج�سترييف الدرا�سات الدولية من جامعة بريزيت.
اي��ة كان��ت من��ذ �صغره��ا متي��ل لالعم��ال الفني��ة �س��واء الر�س��م او اال�ش��غال
اليدوي��ة اال �أن الدرا�س��ة اجلامعي��ة وحياته��ا العملي��ة وال��زواج واالبن��اء
ابعده��ا ع��ن حلمه��ا و�ش��غفها بالر�س��م.
قب��ل ثالث��ة �س��نوات ع��ادت ملمار�س��ة هواي��ة الر�س��م على الزج��اج التي كانت
ق��د تعلمته��ا قب��ل اك�ثر م��ن ( )20عام��ا .وبت�ش��جيع م��ن االه��ل واال�صدقاء
تابع��ت ممار�س��ة ه��ذه الهواي��ة وا�صب��ح لديه��ا م�ش��روعها اخلا���ص الت��ي
ت�س��تطيع م��ن خالل��ه الر�س��م واخ��راج مواهبه��ا الفني��ة عل��ى الزج��اج
وامل�شغوالت اليدوية واخراج اللوحات الفنية التي تعرب عن ذاتها وحتقق
حلمه��ا وذل��ك بع��د ا�س��تفادتها م��ن برنام��ج التمك�ين االقت�ص��ادي لال�س��ر املحروم��ة اقت�صادي��ا واملم��ول م��ن (.)UNDP-DEEP
مكن امل�ش��روع اية من اجناز اعمالها الفنية ب�س��رعة وانتاج كميات اكرب من اللوحات واال�ش��غال اليدوية بوقت اقل مما زاد عدد الزباين
لديه��ا وحق��ق مدخ��ول م��ادي اك�بر �إذ زادت كمي��ات امل��واد املنتج��ة بفع��ل املع��دات واالدوات الذي قدمها امل�ش��روع وباال�ضافة اىل انه وفر على
ال�س��يدة م�ش��قة املوا�صالت وعناء ال�س��فر لتتمكن من اجناز اللوحات كما يجب� ،إذ وفر امل�ش��روع كل ما حتتاجه اية يف مكان واحد و�س��هل
العمل وزاد من االرباح وخفف من امل�صاريف امل�س��جلة على كل قطعة منتجة.
متكن��ت ال�س��يد اي��ة م��ن ت�أم�ين ل��وازم واحتياج��ات امل�ش��روع يف بدايت��ه وامل�ش��اركة يف �س��داد حاجي��ات البي��ت ،فه��ذا امل�ش��روع ع��زز ثقته��ا بنف�س��ها
و اخرجها من دائرة العوز ،فقالت« :احلمد هلل ان هذا امل�ش��روع مكنني من حتقيق حلمي والتعبري عن ذاتي بالر�س��م وتفجري مواهبي
والتعبري عن مكنوناتي الفنية من خالل لوحات وا�شغال اعر�ضها
للعامل ويتم تقبلها للجمهور وبيعها و�إدرار مدخول مادي م�ستقل
جعلن��ي احق��ق ذات��ي مادي��ا ونف�س��يا و�أ�ش��عر بج��زء م��ن اال�س��تقالل
ال��ذي خف��ف عن��ي معان��اة الغرب��ة والبعد عن االهل» و�ش��اركت اية يف
العديد من املعار�ض و املنا�س��بات املقد�س��ية.
وحق��ق امل�ش��روع ارباح��ا �ش��هرية متفاوت��ة تتج��اوز (� )3000ش��يكل
بع��د خ�ص��م كاف��ة امل�صاري��ف والتكالي��ف عل��ى القط��ع وامل�ش��روع �إذ
لوح��ظ زي��ادة امل�صاري��ف والتكالي��ف يف ه��ذا امل�ش��روع.
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رحلة صمود
«�أخ�يرا �ص��ار يل بي��ت» م��ن �أك�ثر م��ن عام�ين و�أن��ا �أمتن��ى �أن �أ�ش��عر بالأم��ان و�أن
يك��ون عن��دي ج��دران حتمين��ي وحتم��ي �أوالدي م��ن احل��ر وال�برد وم��ن عي��ون
النا���س ،اطلع��وا بعي��ون �أطف��ايل كي��ف مب�س��وطني «هك��ذا و�ص��ف ب�س��ام حمم��ود
�أب��و �س��عيد �ش��عوره بع��د �أن مت بن��اء بي��ت (م��أوى) ل��ه �ضم��ن م�ش��روع تع��ايف �س��بل
العي���ش واالم��ن الغذائ��ي للأ�س��ر املت�ض��ررة م��ن احل��رب عل��ى قط��اع غ��زة.
ب�س��ام البال��غ م��ن العم��ر ( )44عام �اً م��ن وادي ال�س��لقا ،يعي��ل �أ�س��رة مكون��ة
م��ن ( )11ف��ردا )6( ،منه��م �أطف��ال ،وه��و �أح��د املت�ضرري��ن م��ن احل��رب الأخرية
على قطاع غزة ،فقد تعر�ض بيته الذي تبلغ م�ساحته (150م )2للهدم الكلي،
بالإ�ضاف��ة اىل جتري��ف �أر�ض��ه الزراعي��ة م��ن قب��ل ق��وات االحت�لال والت��ي تبل��غ
م�س��احتها  4دومن��ات ومزروع��ة ب�أ�ش��جار النخي��ل والزيت��ون.
هك��ذا فق��د /ب�س��ام م��أواه وم�ص��در دخل��ه ،مل يك��ن ل��دى ب�س��ام وق��ت كب�ير ال�س��تيعاب ال�صدم��ة فه��و املعي��ل الوحي��د لأ�س��رته ف��كان اخلي��ار الوحيد
لدى ب�سام هو �أن يقوم ببناء خيمة من االعمدة احلديدية والنايلون بال كهرباء �أو ماء كم�سكن لأ�سرته «والتي ال ت�صلح ملعي�شة كائن ب�شري»
كما و�صفها ب�سام.
فاخليم��ة الت��ي ق��ام ببنائه��ا كان��ت مليئ��ة بالثق��وب الت��ي تغرقه��م مبي��اه الأمط��ار �ش��تاءاً وتهلكه��م م��ن ح��رارة ال�شم���س �صيف�اً ،كان ب�س��ام ي�ترك
�أ�س��رته ويذه��ب للعم��ل ه��و وابن��ه للعم��ل بالأج��رة يف �أرا�ض��ي �أقاربه��م لت�أم�ين الق��وت اليوم��ي لأ�س��رته .وكان �أف��راد الأ�س��رة م�ش��تتني ومتفرقني
يقيم��ون عن��د �أقاربه��م يف بع���ض الأي��ام �ش��ديدة املط��ر خوف�اً م��ن الغ��رق وال�برودة ال�ش��ديدة داخ��ل ه��ذه اخليم��ة املهرتئ��ة م��ن النايل��ون ،ه��ذا
بالإ�ضاف��ة اىل ت��دين التح�صي��ل العلم��ي ل��دى الأطف��ال حي��ث مل يك��ن ه��ذا ال�س��كن مالئ��م للدرا�س��ة وزي��ادة عل��ى ذل��ك تعر�ضه��م لن��زالت ال�برد
املتك��ررة يف ال�ش��تاء ول�ضرب��ات ال�شم���س يف ال�صي��ف.
وبع��د م��رور �أك�ثر م��ن ع��ام عل��ى ه��ذا احل��ال ج��اء م�ش��روع تع��ايف �س��بل العي���ش
واالمن الغذائي للأ�سر املت�ضررة من احلرب على قطاع غزة كطوق جناة من هذا
اجلحي��م وكان ب�س��ام �أب��و ا�س��عيد �أح��د امل�س��تفيدين م��ن ه��ذا امل�ش��روع ،حي��ث مت بن��اء
م��أوى ل��ه تبل��غ م�س��احته (50م )2مك��ون م��ن غرفتني ،مطبخ ،حمام� ،صالة معي�ش��ة،
ورغ��م �صغ��ر م�س��احة املن��زل اىل �أن��ه �أ�ش��عر ه��ذه الأ�س��رة بالأم��ان واال�س��تقرار.
«�أن��ا الي��وم �أحم��د اهلل كث�يراً عل��ى نعم��ة الأم��ان ،حيث �أ�صبحت �أذهب اىل عملي و�أنا
مطمئ��ن عل��ى �أطف��ايل وزوجت��ي ،و�أ�صبح��ت �أرك��ز يف عمل��ي ب�ش��كل �أك�بر وزاد دخل��ي
والأن �أنتظ��ر املو�س��م الأول م��ن انت��اج �أر�ض��ي والت��ي قم��ت بزراعته��ا مبح�ص��ول
البازيالء ،هذا امل�سكن مل �شملنا وعدنا �أ�سرة مرتابطة كما كنا �سابقاً ،وقد حت�سن
التح�صي��ل العلم��ي ل��دى �أبنائ��ي ب�ش��كل ملح��وظ وم��ا زل��ت �أحل��م ك�أي مواط��ن غزي بالأمن والأمان واال�س��تقرار» هكذا �أنهى امل�س��تفيد ب�س��ام �أبو
�س��عيد حديث��ه ويف عين��ه بري��ق م��ن الأم��ل واال�صرار عل��ى ال�صمود.

53

54

التقرير المالي

تقرير مدقق الحسابات المستقل
إلى السادة مجلس إدارة جمعية التنمية الزراعية
تقرير حو تدقيق البيانات المالية المنفصلة
الــرأي
في رأينا ،إن البيانات المالية المنفصلة تظهر بصورة عادلة من كافة النوااي الجوهرية المركز المالي لجمعية التنمية الزراعية (فيما
يلي "الجمعية ") كما في  31كانون األول  ،2016وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا ً للمعايير الدولية
للتقارير المالية.
نطاق التدقيق
لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المنفصلة للجمعية والتي تشمل ما يلي:
●
●
●
●

بيان المركز المالي المنفصل كما في  31كانون األول ،2016
بيان األنشطة والتغيرات في صافي الموجودات المنفصل للسنة المنتهية بذلك التاريخ،
بيان التدفقات النقدية المنفصل للسنة المنتهية بذلك التاريخ،
إياااات اول البيانات المالية المنفصلة والتي تشمل ملخصا ً للسياسات المحاسبية الهامة.

أساس الرأي
لقد قمنا بعملية التدقيق وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية .إن مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير مبينة في فقرة "مسؤوليات المدقق فيما يخص
تدقيق البيانات المالية المنفصلة" من هذا التقرير.
نعتقد بأن أدلة التدقيق التي اصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسا ً لرأينا.
االستقاللية
إننا مستقلون عن الجمعية وفقا ً لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية
للمحاسبين ،وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا ً لتلك القواعد.
مسؤوليات اإلدارة واولئك المكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية المنفصلة.
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية المنفصلة وعرضها بصورة عادلة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية ،إضافة إلى
توفير نظام رقابة داخلي تراه اإلدارة ضروريا ً لغرض إعداد بيانات مالية تخلو من األخطاء الجوهرية ،سواء كانت ناتجة عن ااتيال
أو خطأ.
عند إعداد البيانات المالية المنفصلة ،تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الجمعية على االستمرار كمنشأة مستمرة واإلفصاح ،ايثما
تطلب األمر ،عن األمور المتعلقة باالستمرارية واستخدام األساس المحاسبي للمنشأة المستمرة إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية
الجمعية أو وقف عملياتها ،أو ليس لديها بديل واقعي سوى القيام بذلك.
إن أولئك المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للجمعية.
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
إلى السادة مجلس إدارة جمعية التنمية الزراعية
تقرير حو تدقيق البيانات المالية المنفصلة (تكملة)
مسؤلوليات المدقق فيما يخص تدقيق البيانات المالية المنفصلة
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية المنفصلة ككل تخلو من األخطاء الجوهرية ،سواء كانت
ناتجة عن ااتيال أو خطأ ،وإصدار تقرير المدقق الذي يتامن رأينا .يعتبر التأكيد المعقول مستوى عالي من التأكيد ،لكنه ال يامن
أن تكشف عملية التدقيق ،التي تتم وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية ،دائما ً عن األخطاء الجوهرية عند وجودها .يمكن أن تنشأ األخطاء عن
إاتيال أو خطأ ،وتعتبر جوهرية إذا كانت منفردة أو مجتمعة تؤثر بشكل معقول على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون
بنا ًء على هذه البيانات المالية المنفصلة.
كجزء من عملية التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ،نقوم بممارسة االجتهاد المهني والحفاظ على الشك المهني في جميع
مراال التدقيق .كذلك فإننا نقوم بما يلي:
•

•
•
•

•

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية المنفصلة ،سواء كانت ناتجة عن ااتيال أو خطأ ،وتصميم وتنفيذ
إجراءات تدقيق تتناسب مع تلك المخاطر ،والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا .يعتبر خطر عدم اكتشاف
األخطاء الجوهرية الناتجة عن إاتيال أعلى من تلك الناتجة عن خطأ ،ايث قد ينطوي اإلاتيال على تواطؤ أو تزوير أو اذف
متعمد أو تحريف أو تجاوز للرقابة الداخلية.
الحصول على فهم للرقابة الداخلية للجمعية ذات الصلة بعملية التدقيق بهدف تصميم إجراءات تدقيق مناسبة اسب الظروف ،وليس
لغرض إبداء رأي اول فعالية الرقابة الداخليـّة للجمعية.
تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصااات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة.
التوصل إلى استنتاج اول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لألساس المحاسبي للمنشأة المستمرة ،وفيما إذا كانت هناك شكوك جوهرية،
بنا ًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها ،متعلقة بأاداث أو ظروف قد تشكك في قدرة الجمعية على االستمرار كمنشأة
مستمرة .إذا استنتجنا وجود شكوك جوهرية ،فيتوجب علينا لفت االنتباه في تقرير المدقق إلى اإلفصااات ذات العالقة في البيانات
المالية المنفصلة  ،أو تعديل رأينا إذا كانت تلك اإلفصااات غير كافية .تستند إستنتاجاتنا إلى أدلة التدقيق التي اصلنا عليها لغاية
تاريخ تقرير المدقق .ولكن يمكن ألاداث أو ظروف مستقبلية أن تؤدي بالجمعية إلى وقف أعمالها كمنشأة مستمرة.
تقييم العرض الشامل للبيانات المالية وبنيتها ومحتواها ،بما في ذلك اإلفصااات ،وما إذا كانت البيانات المالية المنفصلة تعكس
المعامالت واألاداث بطريقة تحقق عرضا ً عادالً.

إننا نتواصل مع أولئك المكلفين بالحوكمة اول عدة أمور ،من بينها نطاق وتوقيت التدقيق المخطط لهما ومالاظات التدقيق الهامة،
بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية نقوم بتحديدها خالل عملية التدقيق.
برايس لولوترهالوس كوبرز فلسطين
 26تموز 2017
رام هللا ،فلسطين
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جمعية التنمية الزراعية
البيانات المالية المنفصلة للسنة المنتهية يوم  31كانون األول 2016
بيان النشاطات المنفصل
(جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)
التغير في صافي الموجودات غير مقيدة اإلستعما
منح وتبرعات
إيرادات أخرى
مجموع اإليرادات لوالتبرعات
صافي الموجودات المحررة من قيود اإلستعمال
مجموع اإليرادات غير مقيدة االستعما
المصاريف حسب البرامج
العمل في الزراعة يحقق ربحية أكبر وتعزز تنافسيته
االاتالل أكثر مساءلة تجاه الحقوق الفلسطينية الخاصة
بالقطاع الزراعي والريف
بيئة قانونية و سياسات اكومية لتطوير القطاع الزراعي
والريفي
دور التعاونيات الزراعية والمؤسسات القاعدية العاملة في
مجال الزراعة والتنمية الريفية
كفائة ،فعالية و استدامة اإلغاثة ومساءلتها
مجموع المصاريف
التغير في صافي الموجودات غير مقيدة اإلستعما
التغير في صافي الموجودات مقيدة اإلستعما مؤقتا
منح وتبرعات مستلمة
صافي الموجودات المحررة من قيود اإلستعمال
فروقات عملة
المحول (من) إلى منح وتبرعات مستحقة القبض
التغير في صافي الموجودات مقيدة اإلستعما مؤقتا
التغيرات في صافي الموجودات خال السنة
-

إيضاح

2015

2016

()14
()15

236,890
236,890
6,932,665
7,169,555

67,315
614,878
682,193
10,968,112
11,650,305

)(16

4,950,639

6,901,607

572,868

1,002,705

110,769

75,778

1,712,301

2,763,403

754,775
8,101,352
)(931,797

1,069,165
11,812,658
)(162,353

6,910,980
)(6,932,665
)(26,406
)(249,793
)(297,884
)(1,229,681

10,046,360
)(10,968,112
)(214,435
189,523
)(946,664
)(1,109,017

()9

)(17
)(18
)(19
)(20

()9
()9
()9
()9

اإلياااات المرفقة للبيانات المالية في الصفحات من  8إلى  19تشكل جزءاً ال يتجزأ منها.
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