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 النشأة:

على شكل مشروع  1988بدأ المركز العربي للتطوير الزراعي "أكاد" مسيرته التنموية منذ عام 
باسم الشركة الزراعية المتحدة في مدينة أريحا ورام اهلل، بغرض بناء القدرات االقتصادية لصغار 

مخاطر االنهيار في االنتفاضة الفلسطينية األولى عبر التمويل  المزارعين الذين كانوا يواجهون
العيني، واستهدف المناطق الزراعية في غور األردن ثم توسع لتشمل وسط الضفة الغربية والحقًا 

 مدينة نابلس في شمال الضفة.

تمت مأسسة المشروع في مؤسسة تنموية عبر تسجيل مؤسسة أهلية غير هادفة  1993في عام و 
للربح في مدينة القدس باسم المركز العربي للتطوير الزراعي كمركز متخصص في تمويل المشاريع 
الصغيرة، وحدد المركز أهدافه العريضة في تنمية وتطوير القطاع الزراعي ومساعدة صغار 

 المزارعين من خالل التمويل والتسويق والدعم الفني.
 :االستراتيجية أهدافنا

 لمزارعين والجمعيات التعاونية لتحسين إنتاجهم ووضعهم االقتصادي تمكين وبناء قدرات ا
 وللدفاع عن حقوقهم الفردية والجماعية.

 .المساهمة في تحسين األمن الغذائي الفلسطيني والحفاظ على البيئة 
 تقديم الدعم الطارئ واإلغاثي وتنمية المناطق المنكوبة ومناطق "ج". المساهمة في 
  المركز وتطوير برامجه لخدمة القطاع الزراعي والريفي.العمل على استدامة 

 رسالتنا:

مؤسسة أهلية تنموية تساهم في جهود تنمية القطاع الزراعي والريفي عن طريق بناء الشراكات 
شراك الفئات المستهدفة، بما فيهم، المزارعين والريفيين المهمشين  المبنية على التكاملية والمهنية وا 

باب. وتدعم المبادرات التي تشجع على خلق فرص العمل وبناء القدرات وخاصة النساء والش
اريع نتاجية وتسهيل الحصول على فرص التمويل لتنفيذ المشوير البنية التحتية الزراعية واإلوتط

 الصغيرة.
 رؤيتنا:

نموذج ريادي تنموي فلسطيني أهلي يساهم في بناء مجتمع ريفي زراعي فاعل يعتمد على قدراته 
 د مستقبله بذاته ويعيش بكرامة في دولة فلسطين ديمقراطية مستقلة.ويحد
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 قيمنا:

 العدل، الشفافية، المحبة، اإلخالص في العمل.

 أعضاء مجلس اإلدارة:

 رئيس مجلس اإلدارة. -حسيب النشاشيبيسيد ال

 .مجلس اإلدارة نائب رئيس -أمجد المصريالسيد 

 أمين الصندوق. -السيد سمير البرغوثي

 أمين السر. -حنين زيدان ةالسيد

 عضو. -ماهر صافي السيد

 عضو. -حمد الصورانيأ السيد

 عضو. -السيد سعد النشاشيبي

 الفريق اإلداري:

 المدير التنفيذي. -السيد خليل الخطيب

 مدير فرع غزة. -السيد محسن أبو رمضان

 مسؤولة الموارد البشرية واإلدارية. -اآلنسة روال عوايص
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 ة:ـدمــقـم

لبًا المشهد السياسي، األمر الذي أثر سمن التحوالت والتغيرات السلبية في  سلسلة 2018عام شهد 
 على المشهد الحقوقي والتنموي، وعلى حالة المنظمات األهلية بالضفة والقطاع.

ريكية مي ترامب والقاضي بنقل السفارة األمريكماضي عبر تداعيات قرار الرئيس األفقد بدأ العام ال
تالل، إلى جانب وقف المساهمات األمريكية لوكالة لى القدس واالعتراف بها عاصمة لدولة االحإ

وكالة  ى جانب وقف عملونروا، وتشريع االستيطان وعدم اعتباره معيقًا للعملية السياسية، إلاأل
مريكية وكذلك المساهمات المالية األمريكية لكل من السلطة ومكونات المجتمع التنمية األ

 لفلسطيني.ا
سيطرة راضي والمن عمليات االستيطان ومصادرة األ شجع ذلك حكومة االحتالل بالقيام بالمزيدمما 

اإلضافة الهويات بعلى أحواض المياه والتسريع بعمليات تهويد القدس عبر هدم المباني وسحب 
 ببعض عمار مصحوباً اع غزة وما تبعه من تعثر لعملية إعادة اإلحصار قطإلى االستمرار ب

 نتاجية.العدوانية التي تم من خاللها تدمير بعض المباني السكنية والمرافق اإل عمالاأل
سرائيلية على شعبنا تعثر شديد في عملية المصالحة من خالل فشل وصاحب الهجمة األمريكية اإل
مغبة  ندت إلى تحذير المراقبين محوبة بآليات من الفعل ورد الفعل أتنفيذ االتفاقات الموقعة مص
كمة حيث قام الرئيس بحل المجلس التشريعي تنفيذاً لقرار المح ُمَمأسس،تحويل االنقسام إلى انفصال 

يات التراشق عمل الرئيس وتصاعدتير بنزع الشرعية عن يصالح والتغوقامت كتلة اإل الدستورية،
وين لتعبير وتكي واي والرأعالمي والحد من الحريات العامة بما في ذلك الحق بالتجمع السلماإل

 الجمعيات.
دت أالعامة وعلى المسار التنموي ثرت به على حالة الحريات تفاقم حدة االنقسام بالوقت الذي أإن 

إلى زيادة االحتقان باألبعاد االجتماعية ولعل كل من حراك الضمان االجتماعي بالضفة والحراك 
رات الكهربائي بالقطاع تشكل مؤشالخاص لمناهضة تزايد حدة الضريبة واستمرار انقطاع التيار 

 على تزايد حدة التوتر االجتماعي.
سرائيلية مع تراجع تنفيذ برامج العديد من المنظمات الدولية غير ترافقت الهجمة األمريكية واإل

 ين، وعلىالبيئة التنموية في فلسط مر الذي أثر سلبًا علىوتلك التابعة لألمم المتحدة، األ الحكومية
تي مات الدولية غير الحكومية والخاصة في ظل استمرارية انتشار العديد من المنظ فرص التمويل

خيرة ات المحلية على مصادر التمويل األمر الذي ساهم في إضعاف األخذت تنافس المنظمأ
 بصورة كبيرة.

 جندة التنموية والحقوقية.كما ساهم ذلك بفرض األجندة اإلنسانية اإلغاثية بداًل من األ
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المصارف تبعت البنوك و عمال في قطاع غزة بالبيئة التنموية السلبية حيث اقطاع المال واألتأثر 
ة زمة السيولة النقديقراض سياسة محافظة وذلك بسبب الحالة العامة مصحوبة بأومؤسسات اإل
إلى  %50جراءات السلطة تجاه الموظفين العموميين والخصم على رواتبهم بنسبة الناتجة عن إ
 يات التقاعد المبكر الواسعة التي طالت بعض موظفي القطاع العام.جانب عمل

ر االستيطان والحواجز ومصادرة األراضي والسيطرة على أحواض المياه إن ممارسات االحتالل عب
ادة عار الحصار والعدوان وتعثر عملية إعاقة عمليات التبادل التجاري إلى جانب استمر بالضفة وا  

 معدالت التمويل من قبل المانحينستمرار حالة االنقسام والتراجع الحاد بعمار في قطاع غزة وااإل
كثر ت النمو التي لم تصل ألدى إلى ارتفاع غير مسبوق في نسب الفقر والبطالة وتراجع معدالأ

 .2018للعام  %8-ن معدالت النمو في قطاع غزة كان بالسالب بنسبة بالضفة كما أ %2,3من 
" "أكاد لمركز العربي للتطوير الزراعيمعقدة بالمشهد التنموي فقد استمر ارغم البيئة السلبية وال

الئتالفات ، وببعض االزراعي بشبكة المنظمات األهلية بحضوره عبر استمرار عضويته بالقطاع
اريع ن يستمر في تنفيذ بعض المشلتحالفات الدولية وكذلك بقطاع األمن الغذائي، كما استطاع أوا

تبر والمانحة، األمر الذي يعالمحلية وغير الحكومية كات مع بعض المؤسسات وتحقيق بعض الشرا
تغيرات باتجاه التفاعل مع الم، علمًا بأن ذلك يتطلب مزيدًا من التحفيز والمبادرة إنجازًا بحد ذاته

جل مواجهة التحديات بما يتطلب السعي الجاد بتوفير فرص تمويل لتساهم بتنمية واستدامة من أ
تعزيز  لىوتحقيق رسالته في خدمة الفئات االجتماعية الفقيرة من المزارعين والعمل عالمركز 

 صمودهم و صيانة حقوقهم أمام صناع القرار.
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 :ملخص تنفيذي

تركيزه على النشاطات الهادفة إلى ضمان العمل لالستمرار في  2018استمر المركز في عام 
 الوضع االقتصادي واالجتماعي للفئات المستهدفة تحقيق رؤيته ورسالته الهادفة إلى تحسين

اريع والمنح فقد بلغ عدد المش ؛تراجع في حجم التمويلفي هذا العام  حدثوتمكينهم اقتصاديًا. ولكن 
دوالر  332,431.20لى إوصلت  ةجماليإبقيمة  اً مشروع 12واالتفاقيات التي تم تنفيذها حوالي 

 ةموزع موقعاً  72من  مستفيد من كال الجنسين في أكثر 1,061مريكي وقد استفاد منها أكثر من أ
ين وتوزعت المشاريع ما ب، وقرى القدس ةلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غز في مخت جغرافياً 

الجمعيات  كين بعضالمنتجة ودعم وتم لألسر سر الفقيرة المهمشة والتمكين االقتصاديتمكين األ
بالمعدات لبعض المشاريع الخاصة  نوتزويده نالنسوية منها بعد تدريبه ةالتعاونية وخاص

مركز ونفذ الكما ، صمود المزارعين في المناطق "ج" شتال الزيتون وتعزيزأالجمعيات وزراعة ب
 .""كيف تبدأ مشروعك الخاصالعديد من الدورات وورش العمل للمستفيدين كدورة 

 :أهمها ةابقسألعوام  ةبعض المشاريع التي كانت استمرارييذ تم هذا العام االنتهاء بنجاح من تنفو 
وبالتعاون  UNDP- DEEPل من طولكرم ورام اهلل والقدس والممو   حافظاتمشروع خطوات في م

اية شهر في نهالمشروع  تنتهي نشاطاتن أكان من المفترض ، حيث االجتماعيةمع وزارة التنمية 
ام البنك اإلسالمي للتنمية بإنهاء المشروع مع جميع الشركاء في نهاية يقبسبب ولكن  1/2019

طين مشروع على قرار بتو  بناءً  ة الفلسطينية للتمكين االقتصاديتأسيس المؤسسل 10/2018شهر 
 .ن مع الحكومة الفلسطينيةالتمكين االقتصادي بالتعاو 

 فقد تم االنتهاء ،2018عام خالل  ةنتمكن من الحصول على مشاريع جديدفلم  ةأما في قطاع غز 
وذلك بالشراكة مع أوتشا  بتمويل من 2017العمل بها في عام  أمشاريع التي بد ةمن تنفيذ الثالث

مرة أثناء في مجال إعادة تأهيل بعض المناطق الزراعية المد ACTED ،PUI ،NDCكل من: 
 وتعزيز ودعم صمود المزارعين. 2014فترة العدوان عام 

 AICSالوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي ل من الممو  مشروع مستقبلنا ك ةتنفيذ مشاريع جديدتم و 
 BASR لالعربية للتأهيبيت لحم  جمعيةمع  ويتم تنفيذه بالتعاوناإليطالية   AVSIبإدارة مؤسسةو 

 زيادةلى إ يهدفو ثالث سنوات ، مدة المشروع كاد للتمويل وصندوق التشغيل الفلسطينيأوشركة 
قلقيلية، نابلس،  الخليل، لحم، بيت أريحا،محافظات: سكان  من الضعيفة للفئات العمل فرص

تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة على كيفية البدء بمشروع ، بحيث سيكون دور أكاد طوباس وجنين
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دارته    EducAidةومشروع لنبدأ مع مؤسس، ، قلقيليةمحافظات نابلس، جنينفي وذلك للمستفيدين وا 
م شراكات عومشروع تعزيز التبادل والتعاون االقتصادي ود، لية في محافظتي نابلس ورام اهللإليطاا

 الهيئة االستشارية الفلسطينية لتطويربإدارة و ل من االتحاد األوروبي عمال عبر الحدود الممو  األ
ي ودعم تعزيز التبادل والتعاون االقتصادلى إ( والذي يهدف PCS) المؤسسات غير الحكومية

 .الرياديةالشراكات عبر الحدود من خالل دعم الرياديين والرياديات أصحاب أفكار المشاريع 

لحملة  ةياستمرار شتال الزيتون والذي هو أمشروع زراعة تم تنفيذ لسادسة على التوالي ا ةوللسن
من تضاالببعض المشاريع الممولة من بعض جمعيات  العمل تكمل المركزاسو  ،ةزراعة مليون شجر 

 .سكاريا وصفابيت  والبلديات الفرنسية في كل من

ت مشروع التمكين االقتصادي واالجتماعي للجمعياوالبدء بتنفيذ التوقيع  2019وسيتم في بداية عام 
 اإليطالية  COSPEمؤسسة وبإدارة AICS الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائيل من الممو   التعاونية
، ILOكاد وبالشراكة مع اتحاد الشباب الفلسطيني ومؤسسة الحق ومنظمة العمل الدولية وتنفيذ أ

افظات في مح واجتماعياً  لى مساعدة الجمعيات التعاونية وتمكينها اقتصادياً إالمشروع يهدف و 
 مدة ثالث سنوات.لحم، الخليل، سلفيت وسيستمر تنفيذه  تالقدس، بي

كثف من جهوده  إال أنهالعام هذا ها المركز خالل هواجورغم كل الصعوبات والتحديات التي 
مع  والتشبيك وفتح عالقات ةر للتمويل والبحث عن مشاريع جديدفي البحث عن مصاد ونشاطه

فض تم الموافقة على بعضها ور  ،د من الممولين بأفكار مشاريعالتقدم للعدي حيث تمشركاء جدد، 
 .لمشاريع المقدمةعلى بعض ا إجاباتعدد منها وال نزال ننتظر 

 وقعالمواصل المركز كما في األعوام السابقة اهتمامه في الناحية اإلعالمية من خالل تحديث و 
للصحف  ةضافإوقصص النجاح خبار ستمر بكل المعلومات واألنشطة واألبشكل دائم وم اإللكتروني

 المحلية ووسائل التواصل االجتماعي.
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 عــاريـشـمـج والـرامـبـال
 

 :2018أهم المشاريع والنشاطات التي نفذها المركز خالل عام 
 خطوات: مشروع .1

ل به العم بدأ حيث" شابات الرياديات المهنيات "خطواتالتمكين استمر العمل بمشروع 
 31/01/2019كان من المخطط حسب االتفاق أن يستمر حتى و  1/11/2017بتاريخ 
بهدف  ميةللتنبسبب توقف برنامج التمكين االقتصادي بقرار من البنك اإلسالمي ولكن 

 .31/10/2018توطين البرنامج في فلسطين فقد تم االنتهاء من المشروع بتاريخ 
شابة ريادية ممن ينتمين الى أسر مهمشة وذات  153هداف وخالل فترة المشروع تم است

للدخل في محافظات  مدرة مشاريع مهنيةإلنشاء تدريبهن ودعمهن دخل محدود بهدف 
 نميةالتواللواتي تم ترشيحهن من قبل وزارة  ،الجدار( )خارجالقدس  اهلل،رام  طولكرم،

 اتوالمؤسسوالنوادي  القرويةلتشبيك من خالل الجمعيات والمجالس أو با/ و االجتماعية
 المختلفة. المحلية

أفكار لمشاريع مهنية على ممن يمتلكن  ريادية 71وخالل مدة تنفيذ المشروع تم تدريب 
عداد خطط األ ومسك الدفاتر  الصغيرةعمال للمشاريع عدة مواضيع كإدارة المشاريع وا 

 ار(،الجد )خارجالقدس  اهلل،رام  طولكرم،تدريبية في محافظات  دورات 3عقد تم وغيرها، و 
  حة.المقتر خطة عمل للمشاريع  71عداد خالل التدريب العمل على إ وقد تم

في محافظتي طولكرم  شابة ريادية 26ـــِ مهني ل اً مشروع 26وخالل فترة المشروع تم تنفيذ 
مشروع كان مخطط تنفيذها وذلك بسبب التوقف المفاجئ  71 أصلورام اهلل فقط من 

 للمشروع.
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 :تطوير وحدة التصنيع الغذائي في بيت سكاريا .2

تحت  يا من تأسيس جمعية نسويةالسابقة في بيت سكار استكمااًل لما تنفيذه في األعوام 
بيت سكاريا الخيرية، وبناء قدرات السيدات من خالل تدريبات مختلفة سيدات اسم جمعية 

دارة الجمعية وكذلك تدريبات في  التغليف كيفية التعبئة و كتدريبات حول إدارة المشاريع وا 
، وتزويد الجمعية بمعدات تساعدهن في Packaging– Quality Controlلمنتجات ل

وركز على الناحية التسويقية وبناء  2018زيادة وتطوير اإلنتاج؛ عمل المركز خالل عام 
 الجمعية على الترويج والتسويق لمنتجاتهن وذلك من خالل: لمساعدةالعالقات والتشبيك 

 بهدف لعضوات الجمعية مع جمعيات أخرى تعمل في نفس المجالزيارة تبادلية  -1
جمعيات أخرى مشابهة وكذلك للتشبيك بين االطالع على تجارب وقصص نجاح 

 الجمعيات وبناء عالقات وشراكات.
 Labelsحملة إعالنية وتسويقية لمنتجات الجمعية حيث تم تصميم وطباعة  -2

نشاء صفحة فيس بوك خاصة بالجمعية يتم نشر  للمنتجات، بروشور، فيديو ترويجي وا 
 والنشاطات الخاصة بالجمعية.المنتجات 

عامين واستمر لمدة  CGTمن نقابة العمال الفرنسي  يذكر أن هذا المشروع تم تمويله
 يورو. 20,920 بميزانية تبلغ

 

 :النسوي صفامشروع  .3
تــــم كمــــا ، تــــم االنتهــــاء مــــن تســــجيل جمعيــــة صــــفا ل نتــــاج الزراعــــي 2018خــــالل عــــام 

خــــــــزان ميــــــــاه، فــــــــي شــــــــراء بأحــــــــدث المواصــــــــفات و  بيــــــــت بالســــــــتيكيوتجهيــــــــز  تركيــــــــب
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ســـــتعمل الخـــــس وبعـــــد ذلـــــك ســـــيتم زراعـــــة الفراولـــــة، كمـــــا زراعـــــة المرحلـــــة األولـــــى ســـــيتم 
 زراعتــــــــهو  ض المســــــــتأجرة بجانــــــــب البيــــــــت البالســــــــتيكيل األر اســــــــتغال الســــــــيدات علــــــــى

الخضـــــــار المتنوعـــــــة، ولضـــــــمان نجـــــــاح الزراعـــــــة ومتابعتهـــــــا ســـــــيكون هنـــــــاك مهنـــــــدس ب
عطــــــــــائهن النصــــــــــائح زراعــــــــــي يقــــــــــوم بمتاب عــــــــــة مــــــــــا تزرعــــــــــه الســــــــــيدات وتــــــــــوجيههن وا 
 واإلرشادات الالزمة.

ــــدريبات فــــي  ــــدعم والتأهيــــل للعضــــوات حيــــث حصــــلن علــــى ت ــــذكر أن المشــــروع قــــدم ال ي
التصــــــــــــنيع الغــــــــــــذائي وصــــــــــــناعة الصــــــــــــابون والزراعــــــــــــة باســــــــــــتخدام الطــــــــــــرق البيئيــــــــــــة 

الغــــــــذائي )العضــــــــوية(، وتــــــــم شــــــــراء المعــــــــدات واألدوات الالزمــــــــة لكــــــــل مــــــــن التصــــــــنيع 
 والصابون.

الفرنســـــي مركـــــزي التعـــــاون المؤسســـــة البلديـــــة ســـــيرجي الفرنســـــية و المشـــــروع مـــــن تمويـــــل 
 .مجلس قروي صفاوبالتعاون والشراكة مع الفلسطيني 
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 من قطاع غزة: نتاجية في المناطق الجنوبيةصول اإل إعادة تأهيل األ .4
 إلنسانيةال من مكتب تنسيق المساعدات تم االنتهاء من تنفيذ المشروع الممو   العامبداية  في

م تو ، 15/06/2017والذي بدأ تنفيذه في  الفرنسيةكتد مع مؤسسة أ وبالشراكة"أوتشا" 
في  كم طول 8بمسافة  دونم إلى جانب تنفيذ خطوط ناقلة 190خالله استصالح حوالي 

 مزارعًا. 300 يشروع حوالمتفاد من الساع وقد االجنوبية والشرقية من القط المناطق
 

 :تحسين دخل المزارعين والمزارعات الضعفاء والفقراء شمال القطاع .5

بالتعاون مع مركز تطوير نف ذ " و ل من قبل "أوتشـــــــــــــــاالممو  العمل بالمشــــــــــــــروع اســــــــــــــتمر 
تم خالله و  1/7/2017في بدأ العمل به  حيث  NDCالفلســـــــطينية األهليةالمؤســـــــســـــــات 

نشـــــاء  220اســـــتصـــــالح أراضـــــي بمســـــاحة تنفيذ  شـــــمال  متر خطوط ناقلة 4060دونم وا 
ين من جمالي المســــتفيدبلغ إ، و صــــفيةأبو شــــرق بيت حانون، بيت الهيا،  القطاع وتحديداً 
 .28/02/2018وقد انتهى العمل بالمشروع بتاريخ  اً مستفيد 263المشروع حوالي 

 

حقهم في الحصول على مستوى معيشي تعزيز قدرات المزارعين على الصمود ومناصرة  .6

 :الئق
 اً مزارع 150تم خالله تدريب المشروع منطقتي عبسان وخزاعة في قطاع غزة و ف استهد

صالح من است اً مزارع 50كذلك استفاد تنموية لزيادة قدراتهم المعرفية، حول موضوعات 
خالل  كما تمماد العضوي والكيماوي والنايلون، كياس السأراضيهم وتزويدهم بالبذور وأ

مزارعين  7ًا كل مزارع 112سيستفيد منها قة شمسية وحدة طا 16المشروع تركيب 
 متجاورين خلية.

 بتمويل 28/02/2018وانتهى بتاريخ  01/06/2017المشروع بتاريخ في العمل تم بدء 
 .PUIة "أوتشا" وبالتعاون مع مؤسسة اإلغاثة األولية الدولي من

 
 :حملة زراعة مليون شجرة زيتون .7

وهي  2017للسنة الثانية على التوالي استهدف المركز نفس المناطق المستهدفة في عام 
 ؛كرمريات والشعراوية في محافظة طول؛ وقرى الكفيعبد وزبوبا وكفر دان في محافظة جنين

رية المعصرة قو  ؛وقرى نعلين وبلعين في محافظة رام اهلل ؛استيا في محافظة سلفيت ودير
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يطا  والشيوخ ودورا ومسافروواد فوكين في محافظة بيت لحم إضافة إلى قرى سعير ويطا 
 ، إضافة إلى مدينة الناصرة.في محافظة الخليل

 50شتلة زيتون واستفاد ما يقارب من  7,200بالتعاون مع مزارعين ومتطوعين تم توزيع و 
  لة في المناطق المستهدفة.عائ

 .AFPSن قبل مؤسسات التضامن الفرنسية ومنها مهذه الحملة تم تمويل 
 

 اإلعاقة:ذوي ل التعزيز االقتصادي .8
دورات تدريبية  3تم إعطاء  جمعية بيت لحم العربية للتأهيلاستمرارًا لعالقة الشراكة مع 

مستفيد  65ـــِ وطوباس وجنين ل دارة المشاريع الصغيرة في عدة مدن ومنها قلقيليةحول إ
بهم ورفعها  نجاز خطط العمل االقتصادية الخاصةمن األشخاص ذوي اإلعاقة وتم إ

 من أجل تمويلها.بيت لحم جمعية ل
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 :Let’s Start Upمشروع  .9
مال عنشاء ودعم األإعمال االجتماعية من خالل لى ترويج مبادرات األإالمشروع يهدف هذا 

المبادرات الشخصية والتوظيف الذاتي للنساء ذوات اإلعاقة وألمهات االجتماعية لتشجيع 
  مستفيدة. 16 ِـــ ل األشخاص ذوي اإلعاقة في منطقتي نابلس ورام اهلل

بعقد ورشة عمل للمستفيدات  EducAidقامت أكاد بالتعاون مع من خالل المشروع، 
ار واألدوات بأقل األسع لتوضيح األمور المالية في عملية الشراء وكيفية شراء األجهزة

على  ةلكل مستفيد على مراحل أكاد بتحويل المبلغ المخصص قامتكما ، وبجودة عالية
لخروج وا المشاريعوقبل تحويل الدفعة األخيرة، ستقوم أكاد بزيارة ، األعمال خطط أساس

بتقرير حول استدامتها االقتصادية وما هي الخطوات المطلوبة في المرحلة القادمة 
 .للمشاريع
وبإدارة مؤسسة  AICSمن قبل الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي  ممولالمشروع 
EducAid. 

 
 :عمال عبر الحدودلتعاون االقتصادي ودعم شراكات األتعزيز التبادل وامشروع  .10

لتعاون مشروع "تعزيز التبادل وا 31/12/2019وحتى  1/8/2018في الفترة من كاد أ تنفذ
المبادرة  -ل من االتحاد األوروبيعمال عبر الحدود" الممو  االقتصادي ودعم شراكات األ

األوروبية لبناء السالم وبإدارة الهيئة االستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير 
ل خلق ظروف أفضلى تعزيز التعاون االقتصادي نحو إروع ويهدف المش .PCS الحكومية

 عمال في األراضي الفلسطينية المحتلة. لتطوير ريادة األ
حيث  ،االستهداف واختيار المستفيدين: المرحلة األولى، مراحلخالل أربعة المشروع سينفذ 

بلس، في محافظات نا عالن الستقبال الطلبات من الرياديين والريادياتإكاد بنشر أقامت 
عمل  وتمعلى شروط المشروع  بناءً  متقدماً  30تم اختيار ، و قلقيليةطوباس، طولكرم و 

لى إلينتقلوا  اً متقدم 15، وعليه تم اختيار موظفين 3مع لجنة مكونة من  مقابالت معهم
ء قاوكان الهدف من الل لمدة يوم واحد ية بالمشروعورشة عمل تعريفوهي:  المرحلة الثانية

أيام  5فقد تم تنفيذ  بناء القدرات: الثالثة المرحلة. أما التعريف عن المشروع وشروطه
تدريبية للرياديين تناولت مواضيع مختلفة عن المهارات الريادية وتحفيز وتعزيز مفهوم 

ياديين الر عمال من قبل تم تحضير خطط األو  هارات أساسية في إدارة المشاريعالريادية وم
الريادي بتطوير نموذج العمل من خالل تحليل  قامعمال حيث تطوير األ وبإشراف مختص

فكرة المشروع التي تم اعتمادها بشكل تفصيلي من النواحي االقتصادية والمالية والقانونية 
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ام والتي ستكون في ع ة. وفي المرحلة الرابعة واألخيرةبما في ذلك الجدوى االقتصادي
 مع مستفيدي باقي الحاضناتقوية سيتم تمويل المشاريع الفائزة بعد منافسة  2019

 المشروع. في المشاركة  ومؤسسات التمكين االقتصادي
كما تم عقد يوم التشبيك واإلطالق األول من نوعه على المستوى الوطني في مدينة أريحا، 

وشارك في  ،خل الفلسطينيلغربية والقدس والداوالذي جمع رياديين فلسطينيين من الضفة ا
من كال الجنسين، حيث تبادلوا في ثالث جلسات منفصلة حوارات  شاباً  130 ةالفعالي

التشبيك وفق منهجية مبتكرة تقوم على تقسيم القطاعات االقتصادية إلى سبعة مجموعات 
عمل وفق مجاالت الشراكة المتوقعة. وأشرف مجموعة من الخبراء االقتصاديين ومنسقي 

سسات وحاضنات األعمال الشريكة على عمل المجموعات من أجل تسهيل بناء المؤ 
الشراكات وتبادل الخبرات بشكل عملي وبما يلبي احتياجات األعمال الناشئة ويقرب وجهات 

 النظر بين الشباب الرياديين في مختلف المناطق.
تبادل  ركزت بيننه نحو خمسين شراكة أولية تم بناؤها في اللقاء تأمن الجدير بالذكر و 

 خدمات لوجستية وتسويقية وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات.

 
 

 :مشروع مستقبلنا .11
ر زيادة فرص العمل للناس األكث -تم البدء بتنفيذ مشروع مستقبلنا 04/2018في شهر 

مؤسسة  وبإدارة AICS الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائيل من والممو  فلسطين في  ضعفاً 
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AVSI بيت لحم  ةجمعيو  والتنمية كاد للتمويلمع شركة أ بالشراكة المركزوتنفيذ  اإليطالية
 31/03/2021لى إ 1/4/2018من  سنواتوالذي سيستمر لمدة ثالث  للتأهيل، العربية

 .€114,724بــِ  تقدر وبميزانية
بيت  ا،ريحألى زيادة فرص العمل للفئات الضعيفة من سكان مناطق )مستقبلنا يهدف إ

ية دورات تدريب 3عقد  حيث سيكون دور المركز في (وجنينطوباس  قلقيلية، الخليل، لحم،
ومراجعة ومتابعة  وعمل توجيه لهم اً متدرب 60 ِــــ " لبعنوان "كيف تبدأ مشروعك الخاص

 ِـــ ل ات تبادليةم بزيار والقيا قلقيلية، سلفيت، نابلس،في محافظات عمال للمتدربين خطط األ
 علىالع لالطو  من أجل تبادل الخبرات والتعرف على تجارب مشاريع سابقةمستفيد  110

 شاريعهم.كاد لماهزين للحصول على تمويل من شركة أليكونوا بذلك ج تجارب ريادية ناجحة
 

 شتال الزيتون:مشروع جيمس لويس لزراعة أ .12
المشروع توزيع خطوط  حيث شملشجرة من الزيتون في قطاع غزة  400هو مشروع زراعة 

وكانت مدة  ،الزيتون في زراعةدوات الخاصة لى شراء بعض األإضافة إمياه صغيرة 
 بداية العطاء حتى زراعة الزيتون.من  سبوعينأقل من أالمشروع 
ل المشروع   من مؤسسة لويس فاو نداشن.ُمو 
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 شركة أكاد للتمويل والتنمية:

 قامت ة دخلهاوزياد االقتصاديعلى صعيد التمويل للفئات المهمشة بهدف تمكينها ورفع مستواها 

أكثر من  ،مليون دوالر 7,3بقيمة إجمالية بلغت  اً قرض 1,508شركة أكاد للتمويل والتنمية بتمويل 

 .قروض لتمويل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر 90%

في القطاع  %34من المشاريع الممولة و %46ي وكان نصيب المشاريع في القطاع التجار 

توزع مناصفة مليون دوالر  12,5بنهاية العام  وبلغت محفظة التسهيالت التمويلية للشركة .الزراعي

اء وتجاوزت نسبة النس، مدن والمناطق الريفية والمخيماتبين المناطق ذوي الدخل المحدود في ال

 .%60تجاوزت  فقد 36ئات الشباب دون سن أما ف %52في المحفظة اإلقراضية أكثر من 

ألشخاص لفي تقديم قروض ميسرة بفائدة صفرية  االجتماعيةواستمرت الشركة من باب المسؤولية 

ذوي  لألشخاص اً مشروع 65 ِــــ ألف دوالر ل 150حيث تجاوزت محفظة التسهيالت  ،اإلعاقة ذوي

 اإلعاقة.
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 العالقات العامة والتشبيك

 

  والدولي: المحلي ينعلى الصعيدالعالقات العامة والتشبيك 
نشاء عالقات وشراكات مع مؤسسات محلية دولية و  في إطار سعي المركز الدائم للتشبيك وا 

تمويل لتنفيذ المشاريع واألنشطة، حافظ المركز على عالقاته مع المؤسسات  للحصول على
 والمنظمات المحلية والدولية التي عمل معها سابقًا وعمل على فتح عالقات وشراكات

 تمثلت بما يلي: جديدة
  مؤسسة الشراكة معCOSPE لدعم وتمكين الجمعيات التعاونية. اإليطالية 
  مؤسسة الشراكة معAVSI لتدريب وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة. يطاليةاإل 
  الشراكة مع مؤسسةEducAid لدعم المبادرات االجتماعية. اإليطالية 

 .AICSالوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي وهذه المشاريع الثالثة ممولة من 
  الهيئة االستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية الشراكة معPSC  لتنفيذ

 .تعزيز التبادل والتعاون االقتصادي ودعم شراكات األعمال عبر الحدودمشروع 
  مع كل من مؤسسة تشبيك وفتح عالقاتCARE ومؤسسة We Effect. 
 ألردنية العاصمة اع للشباب األردني والعراقي في م دورة تدريبية على إدارة المشارييتنظ

نة األماالتدريب بالتعاون مع عمان تحت عنوان "كيف تبدأ مشروعك الخاص"، حيث تم 
كة أكاد شريك شر  إيطاليا -بنك أتيكافي األردن وبتمويل من العامة للشبيبة المسيحية 

 .للتمويل والتنمية
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 :حيث شارك المركز بِــ خارج وداخل فلسطين  عقدتكان للمركز حضوره في مؤتمرات و كما 
 هدف  والذي، والذي عقد في مدينة رام اهلل المؤتمر األول لألعمال االجتماعية في فلسطين

إلى دعم األعمال الشاملة والتوظيف الذاتي للنساء ذوات اإلعاقة وأمهات األشخاص ذوي 
اإلعاقة، حيث كان للمركز مداخلة بشأن العمل االجتماعي كوسيلة تمكين اقتصادي 

 في هذا المجال.وتجربة المركز وقصص النجاح 
 دولة  79المنتدى أكثر من شارك في ، الذي عقد في أندونيسياو  المنتدى العالمي لألرض

من مختلف أنحاء العالم إضافة إلى مؤسسات دولية، حيث هدف المنتدى إلى تبادل 
الخبرات وتعزيز عالقة الشباب والنساء في األرض ووضع استراتيجيات دولية لحماية 

ة ية وحماية األرض الرعوياألرض من خالل التشبيك مع المؤسسات الحكومية وغير الحكوم
 واستثمارها بالطرق البيئية المتقدمة.

وأكاد ممثل للتحالف في فلسطين  ILCالمنتدى ُنظم من خالل التحالف العالمي األرض 
 وعضو فعال فيه.

 
 

وحافظ المركز على عضويته في كل من: شبكة المنظمات األهلية، شبكة التحالف العالمي لألرض 
ILC وشبكة الحقوق من أجل األرض والسكن، وقطاع األمن الغذائي ،FSS. 
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 2018قائمة المشاريع المنفذة خالل عام 

 $مصروفات  الممول اسم المشروع
 Heinrich Böll Foundation-EU 4,461.49 النهوض بحقوق النساء واألطفال المهمشين في القدس

 L’Avenir social  Association 1,989.41 سكاريابيت  -تطوير وحدة التصنيع الغذائي

 702.46 شبكة التعاون الالمركزي الفلسطينية الفرنسية لقرية بيت سيرا الداعمةاالقتصادية  المبادرة

 1,128.29 بلدية سيرجي الفرنسية وجمعيات التضامن الفرنسية مشروع صفا النسوي
 NDC 4,380.96 ةن دخل المزارعين الضعفاء شمال غز تحسي
 ACTED 1,652.30 ةجنوب غز  الزراعية اإلنتاجيةاألصول  تأهيلإعادة 

 29,282.49 الفرنسيةجمعيات التضامن  2018زيتون شتال المشروع زراعة أ
 Comite Palestine Chateau Brillaint 16,891.98 العوجا -الكعابنةمدرسة عرب  الشمسية الطاقة

 PUI 11,431.58 مزارعين على الصمودتعزيز قدرات ال

 DEEP 142,412.29 مشروع خطوات

 James Luce Foundation 1,978.00 شجار في فلسطيناألمشروع جيمس لويس لزراعة 
 Bancaetica 4,799.16 ريب في عماندبرنامج الت

Let's Start Up EducAid 99,065.02 

 AVSI Foundation 735.35 مشروع مستقبلنا

 2,406.66 الهيئة االستشارية الفلسطينية  االقتصاديتعزيز التبادل والتعاون 

للتأهيل العربيةبيت لحم  جمعية المعاقين وتأهيلتدريب   9,113.76 

 332,431.20 2018مجموع قيمة المشاريع والمنح واالتفاقيات المنفذة خالل عام  
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 ادرــصـمـال
 

 المصادر البشرية: 
 ذكور. 7إناث و 7موظفًا، ( 14) 2018 عامفي نهاية عدد الموظفين بلغ 

ات من خالل مشاركتهم في دور تهم اكفاء ورفعوعمل المركز على تطوير قدرات الموظفين 
 وهي:ومحلية  عقدت من خالل مؤسسات دوليةداخل وخارج فلسطين  تدريبية

  دورة لتعزيز وتطوير التعاونيات الزراعية في الضفة الغربية عقدت في رام اهلل وذلك ضمن
"دعم النمو االقتصادي من خالل تنمية سالسل القيمة بالضفة الغربية" الممول من مشروع 

شراف منظمة االغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( وبالشراكة  الحكومة الكندية وبتنظيم وا 
مع منظمة العمل الدولية وهيئة العمل التعاوني. وركزت الدورة على تعزيز المفاهيم وتطبيق 

اونية الدولية، وهيكل الحوكمة للتعاونيات، باإلضافة الى تعزيز دور الجمعيات المبادئ التع
 .ضمن سالسل القيمة الزراعية

  دورة تدريبية بعنوان "الترويج لتوفير فرص عمل للشباب في المناطق الضعيفة" والتي عقدت
حيث  إيطاليا -في مدينة تورين ILOالدولية في مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل 

تمحور التدريب حول الترويج لتوفير فرص عمل للشباب في المناطق الضعيفة والهشة 
 .والتي تعاني من أزمات وحروب

 .دورات في مجال إدارة المشاريع، جلب األموال وكيفية كتابة المشاريع 

 
 


