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  النشأة:

على شكل مشروع  1988بدأ المركز العربي للتطویر الزراعي "أكاد" مسیرته التنمویة منذ عام 

باسم الشركة الزراعیة المتحدة في مدینة أریحا ورام اهللا، بغرض بناء القدرات االقتصادیة لصغار 

مخاطر االنهیار في االنتفاضة الفلسطینیة األولى عبر التمویل المزارعین الذین كانوا یواجهون 

العیني، واستهدف المناطق الزراعیة في غور األردن ثم توسع لتشمل وسط الضفة الغربیة والحقًا 

  مدینة نابلس في شمال الضفة.

تمت مأسسة المشروع في مؤسسة تنمویة عبر تسجیل مؤسسة أهلیة غیر هادفة  1993في عام و 

في مدینة القدس باسم المركز العربي للتطویر الزراعي كمركز متخصص في تمویل المشاریع  للربح

الصغیرة، وحدد المركز أهدافه العریضة في تنمیة وتطویر القطاع الزراعي ومساعدة صغار 

  المزارعین من خالل التمویل والتسویق والدعم الفني.

  :االستراتیجیة أهدافنا

  المزارعین والجمعیات التعاونیة لتحسین إنتاجهم ووضعهم االقتصادي تمكین وبناء قدرات

  وللدفاع عن حقوقهم الفردیة والجماعیة.

 .المساهمة في تحسین األمن الغذائي الفلسطیني والحفاظ على البیئة 

 تقدیم الدعم الطارئ واإلغاثي وتنمیة المناطق المنكوبة ومناطق "ج". المساهمة في 

 لمركز وتطویر برامجه لخدمة القطاع الزراعي والریفي.العمل على استدامة ا 

  رسالتنا:

مؤسسة أهلیة تنمویة تساهم في جهود تنمیة القطاع الزراعي والریفي عن طریق بناء الشراكات 

المبنیة على التكاملیة والمهنیة وٕاشراك الفئات المستهدفة، بما فیهم، المزارعین والریفیین المهمشین 

والشباب. وتدعم المبادرات التي تشجع على خلق فرص العمل وبناء القدرات وخاصة النساء 

وتطویر البنیة التحتیة الزراعیة واالنتاجیة وتسهیل الحصول على فرص التمویل لتنفیذ المشاریع 

  الصغیرة.

  رؤیتنا:

نموذج ریادي تنموي فلسطیني أهلي یساهم في بناء مجتمع ریفي زراعي فاعل یعتمد على قدراته 

 ویحدد مستقبله بذاته ویعیش بكرامة في دولة فلسطین دیمقراطیة مستقلة.

  



3 
 

  قیمنا:

  العدل، الشفافیة، المحبة، اإلخالص في العمل.

  أعضاء مجلس اإلدارة:

 رئیس مجلس اإلدارة. -حسیب النشاشیبيسید ال

  .مجلس اإلدارة نائب رئیس -أمجد المصريالسید 

  أمین الصندوق. -السید سمیر البرغوثي

  أمین السر. -حنین زیدان ةالسید

  عضو. -ماهر صافي السید

  عضو. -حمد الصورانيأ السید

 عضو. -السید سعد النشاشیبي

  الفریق اإلداري:

  المدیر التنفیذي. -السید خلیل الخطیب

 مدیر فرع غزة. -السید محسن أبو رمضان

  مسؤولة الموارد البشریة واإلداریة. -اآلنسة روال عوایص
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  ة:ـدمــقـم

 حیث استمرت التعقید،في ظروف شدیدة  2017عمل المركز العربي للتطویر الزراعي في عام 

ى عتداء علممارسات االحتالل وٕاجراءاته في مصادرة األراضي واالستیطان وتهوید القدس واال

اضي ر والسیطرة على الموارد والثروات وأحواض المیاه وتقلیص مساحة األ" المزارعین في منطقة "ج

  الزراعیة.

خرى فقد استمر الحصار الظالم على قطاع غزة مصحوبًا باالعتداءات على المزارعین من جهة أ

ع عمار والقیود على حریة الحركة للبضائدین في ظل استمراریة تعثر عملیة إعادة اإلوعلى الصیا

لجغرافي یاسي وابقاء على حالة االنقسام السدم في مسار المصالحة الوطنیة واإلواألفراد وعدم التق

دت إلى انعكاسات سلبیة على الحیاة التنمویة والدیمقراطیة وعلى معیشة ، والتي أبین القطاع والضفة

قتصادیة هور األحوال االالفئات االجتماعیة المختلفة بما ساهم في زیادة معدالت الفقر والبطالة وتد

كانة والسیاسات الهادفة إلى رفع م، بما في ذلك ضعف الخطط التنمویة الوطنیة الشاملة بالمجتمع

جل الحد من التدهور الخطیر في مكانة مة للسلطة وبالخطط التنمویة ومن أالزراعة بالموازنة العا

  .القطاع الزراعي باالقتصاد المحلي

ضًا من یفیه من استمرار االحتالل واالنقسام، فقد عانى أوبالوقت الذي عانى المجتمع الفلسطیني 

سبب قلیم المشتعلة بالمانحین وتوجیهها إلى بلدان اإل ولویاتعن تغیر أ ناتجشح التمویل ال

ة ال تعمل بالشراكإلى جانب وجود العدید من المنظمات الدولیة غیر الحكومیة التي  ،الصراعات

هلي بل تقوم باستبدال دورها عبر تنفیذ المشاریع بصورة مباشرة وذلك بدًال مع منظمات المجتمع األ

هلیة التي لها دورًا مركزیًا في توفیر شبكة حمایة مكین وتقویة المنظمات األعلى ت من العمل

قومات ماجتماعیة للفئات االجتماعیة المختلفة وخاصة للفقراء والمهمشین وباتجاه یساهم في تعزیز 

  .صمودهم االجتماعي والوطني

عاف ضقص التمویل" في إون ،واالنقسام باالحتالل،وقد أثرت العوامل المذكورة أعاله والمجسدة "

مر الذي هدد وجود بعض هذه األ كبیرة،هلي بصورة فرص التمویل لدى منظمات العمل األ

المنظمات وفرصها في تقدیم الخدمات ودورها في مجال الضغط والمناصرة وفي تنفیذ رسالتها 

  التنمویة والحقوقیة.

" ادلمركز العربي للتطویر الزراعي "أكأن اهلیة إال المعقدة التي تعیشها المنظمات األرغم البیئة 

طاع یة مثل القجسام التنسیقافظ على عالقاته مع العدید من األاستمر بعمله وبصورة شبه مستقرة وح

ات ضافة لعضویته في بعض االئتالفالزراعي في شبكة المنظمات األهلیة وقطاع األمن الغذائي إ

  .الدولیة المدافعة عن حقوق المزارعین
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لیه في ع بالرغم من صعوبة التمویل وفرص الحصولفي تنفیذ بعض المشاریع  المركز ستمراو 

نجازًا بحد ذاته ولكن بما یتطلب استمراریة بذل الجهود الضروریة الظروف الراهنة مما یشكل إ

لتحقیق الطموح المطلوب عبر الحصول على المزید من فرص التمویل وذلك على طریق االستدامة 

 .للفقراء والمهمشین من المزارعین استمرار عمل المركز وتحقیق رسالته التي تضمن

  :ملخص تنفیذي

بقیمة  اً مشروع 16حوالي االتفاقیات التي تم تنفیذها عدد المشاریع والمنح و  بلغ 2017في عام 

من كال  مستفیداً  1,200أكثر من  د استفاد منهاوقمریكي أدوالر  717,317لى إوصلت  ةجمالیإ

 وقطاع غزة الغربیة الضفةفي مختلف مناطق  جغرافیاً  موزعة اً موقع 30من  أكثرالجنسین في 

 المهمشة قیرةالفسر بحقوق النساء واألطفال وتمكین األالنهوض وتوزعت المشاریع ما بین  ،دسوالق

وزراعة أشتال الزیتون وتعزیز صمود المزارعین في المناطق  المنتجة لألسروالتمكین االقتصادي 

 ونفذ المركز العدید من .ودعم وبناء قدرات المركز الزراعیة اإلنتاجیةاألصول  تأهیل"ج" وٕاعادة 

" و"التوفیر والتسلیف "ورش العمل للمستفیدین كدورة "كیف تبدأ مشروعك الخاصالدورات و 

  ".الحیاتیةالمهارات و"

 ةألعوام سابق ةبعض المشاریع التي كانت استمراریوقد تم خالل هذا العام االنتهاء بنجاح من تنفیذ 

یة والممول في القدس الشرقالنساء واألطفال الفلسطینیین المهمشین بحقوق أهمها مشروع النهوض 

 ت،الث سنوالثه بالتعاون مع مؤسسة هنریش بل األلمانیة الذي استمر تنفیذو بي و من االتحاد األور 

مشروع التمكین االقتصادي لألسر المنتجة في منطقتي سلفیت وقلقیلیة والممول من  كوكذل

UNDP-DEEP   كما  .روع تأهیل شبكة میاه عارورةومش، االجتماعیة میةنالتبالتعاون مع وزارة و

لضفة وا ةنفذت خالل نفس العام في كل من غز بعض المشاریع األخرى التي االنتهاء من تنفیذ وتم 

  .CCFDمن  للعام السادس ةعلى منح كادألى حصول إ ةضافإالغربیة 

لخامسة على التوالي مشروع منها وللسنة ا 2017عام  خالل ةوقد تم البدء بتنفیذ مشاریع جدید

أخرى  مشاریع، كما كان هناك لحملة زراعة ملیون شجرة ةشتال الزیتون والذي هو استمراریأزراعة 

وبیت  بیت اسكاریا وصفا :الفرنسیة في كل من التضامن والبلدیاتبتمویل من بعض جمعیات 

مؤسسة ل من بتمویریحا أ الكعابنة في منطقة العوجا/بدو لطاقة الشمسیة في مدرسة لروع مشو  ،سیرا

  .الجمعیة الفرنسیة "كهربائیون بال حدود" عمالشراكة وب  PAYS شاتیربراینت الفرنسیة
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 70یستهدف حوالي   UNDP-DEEPبتنفیذ مشروع جدید بتمویل منالبدء وفي نهایة العام تم 

 نمن خالل تدریبه (خارج الجدار) طولكرم ورام اهللا والقدس حافظاتفي كل من م ةیریاد ةشاب

من تأسیس  نلتمكینه الحسنة والقروضالدمج بین المنح بالتمویل المناسب  ئهنوٕاعطا نوتأهیله

  بهن.  ةمین مصادر دخل خاصأبهن لمساعدتهن لت ةخاص ةمشاریع مهنی

، ACTEDوذلك بالشراكة مع (  OCHAمشاریع بتمویل من ةتم البدء بتنفیذ ثالث ةفي غز أما 

PUI ،NDCعام  أثناء فترة العدوانطق الزراعیة المدمرة ) في مجال إعادة تأهیل بعض المنا

2014.  

عمل على لى ضمان الإالتركیز على النشاطات التي تهدف في  2017استمر المركز في عام و 

ئات لى تحسین الوضع االقتصادي واالجتماعي للفإهادفة الته ورسالته االستمرار في تحقیق رؤی

  .المستهدفة وتمكینهم اقتصادیاً 

وذلك مویل للت ةود في طرق أبواب جدیدبذل الجهفي ر المركز ورغم كل الصعوبات والتحدیات استم

ت د تكللعداد وتقدیم عدد من المشاریع المكملة والجدیدة للجهات الممولة والمانحة وقإمن خالل 

مشروعین  الموافقة على على 2017في نهایة عام  حصل المركزحیث بعض هذه الجهود بالنجاح 

 ) COSPE، AVSIبالشراكة مع (و ثالث سنوات بتمویل من التعاون اإلیطالي مدة كل مشروع 

ي ف طویر عدد من الجمعیات التعاونیةفي مجال دعم وتوسیكون المشروع األول  ،یطالیتیناإل

لفئات ذوي ل ةنتاجیإتدریب وتأهیل وفتح مشاریع في مجال دعم  ثانيالقدس والضفة الغربیة وال

. حم والخلیلنابلس وبیت ل محافظاتفي اإلعاقة بالتعاون مع الجمعیة العربیة للتأهیل في بیت لحم 

  .2018المشروعین في منتصف عام أنشطة في تنفیذ یتم البدء ن أومن المتوقع 

للتعاون وٕانشاء عالقات مع شركاء وممولین جدد قامت اإلدارة  آفاقفتح إطار سعي المركز لوفي 

دارة بتعیین مسؤولة تجنید أموال للبحث عن مصادر تمویل جدیدة التنفیذیة وبدعم من مجلس اإل

  لحفاظ على العالقات مع المؤسسات المانحة.ول

یة توقیع اتفاقیة مع مؤسسة فلسطین للتنمخالل العام تم في مجال العالقات العامة والتشبیك أما 

"ابدأ كرة مشروعك" و"وّلد فكاد على البرنامج التدریبي أم بموجبها تدریب اثنین من مدربي یت

یتم اعتماد بحیث س  ILO" والذي تنفذه فلسطین للتنمیة بالشراكة مع منظمة العمل الدولیةمشروعك

اح معة النجتم توقیع مذكرتي تفاهم مع كل من جانتیجة لذلك و  ،ILOضمن منهجیة  كاد للتدریبأ
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وقد تم تنفیذ أولى  ILOضمن منهجیة تهدفة العالمیة لتدریب الفئات المس ةالوطنیة ومؤسسة الرؤی

  العالمیة. ةالدورات بالشراكة مع مؤسسة الرؤی

تمر سفي الناحیة اإلعالمیة من خالل تحدیث الصفحة اإللكترونیة بشكل ماهتمامه المركز  وواصل

  للصحف المحلیة ووسائل التواصل االجتماعي. بكل المعلومات واألنشطة واألخبار إضافة
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  عــاریـشـمـوالج ـرامـبـال

  :2017أهم المشاریع والنشاطات التي نفذها المركز خالل عام 

  المهمشین في القدس الشرقیة: الفلسطینیینمشروع النهوض بحقوق النساء واألطفال  -1

المهمشین  نبدأ العمل في تنفیذ نشاطات مشروع "النهوض بحقوق النساء واألطفال الفلسطینیی

وتم تنفیذه  )،2017-2014واستمر لمدة ثالثة سنوات ( 2014في القدس الشرقیة" في عام 

سة األوروبي وبإدارة مؤس االتحادمن قبل المركز العربي للتطویر الزراعي "أكاد" وبتمویل من 

هینریش بل األلمانیة (مكتب فلسطین واألردن) وبالشراكة والتنسیق مع أربع منظمات مجتمع 

محلي وهي: جمعیة مركز برج اللقلق المجتمعي، جمعیة الدومري الخیریة، المركز النسوي 

  سلوان وجمعیة العیزریة الخیریة.  -الثوري

لدخل ا نوهدف المشروع إلى فتح آفاق جدیدة للنساء المقدسیات للعمل في مشروع یدر له

ي القدس قتصادیة للنساء فٕالى تحسین الحیاة االو  وبنفس الوقت لدیه قیمة معنویة مهمة لهن،

توفیر فرص عمل لعدد من العامالت والمتدربات في المشروع وبالتالي من خالل الشرقیة 

، كما وسیساهم المشروع على المدى الطویل بتعزیز حقوق اإلنسان مساعدة هذه األسر اقتصادیاً 

  من النساء والشباب واألطفال المهمشین في القدس الشرقیة.

، حیث مشاریع نسویة جماعیة جمیعهامشاریع،  5سیدة وتم افتتاح  180شروع من الم تاستفاد

 كافة التدریبات الالزمةئهن إعطاقامت أكاد بالعمل مع المستفیدات من خالل الجمعیات وتم 

للبدء في هذا المشروع، فقدمت أكاد لهن سلسلة من التدریبات في مجاالت مختلفة: كتدریب 

تعزیز دور النساء وتقدیم الدعم النفسي لهن والتدریب على تعزیز "المهارات الحیاتیة" بهدف 

مهارات التواصل بین النساء، وتدریب "كیف تبدأ مشروعك الخاص" حیث تم تعریف السیدات 

بأهم الخطوات للبدء بأي مشروع وكیفیة عمل دراسة جدوى وٕادارة المشروع بفعالیة ونجاح، 

لخمسة امجاالت متعددة مرتبطة بالمشاریع في  ة مهنیةبدورات فنیتم إلحاق السیدات بعد ذلك و 

 المركز نفذوفي إنجازات أخرى،  للعمل في المشروع.عطائهن التدریبات والمهارات الالزمة إل

إلسعافات تدریبیًا في ا لقاءً مختص دكتور غاثة الطبیة في القدس ومن خالل وبالتنسیق مع اإل

 في اإلسعافات األولیة ومبادئها وأسسها والتعرف علىلمنتفعات مهارات اإكساب  هدفب ؛األولیة

أجهزة الجسم األساسیة ووظائفها، كما وتطرق التدریب إلى التعرف على أساسیات اإلسعافات 
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 أیة إصابات داخل المنزل أو منشأة صناعیة. األولیة المنزلیة وكیفیة التصرف في حال حدوث

ت عنوان "العنایة تح اً نفذ المركز تدریباجة مؤقتة، ولتحقیق نتائج مستدامة وتمكین المرأة لیس لح

رشید ت صالح أجهزة مشروعهن وأیضاً إلى تعلیم النساء كیفیة إ هدف" حیث والصیانة المنزلیة

  استخدام الماء والكهرباء. 

زمة الال والمواد الخام وتزویده بكافة المعدات واألدواتلكل مشروع تجهیز مقر  ومن ثم تم

  . كافة الطلبیاتوتلبیة لیصبح المشروع جاهزًا للبدء في العمل وتجهیز 

كما وتم تصمیم وتجهیز كافة المواد التسویقیة من شعار وبطاقات تعریفیة وبروشور وصفحة 

  فیس بوك وغیرها لكل مشروع من المشاریع الخمسة.

  :هي المشاریع الخمسة التي افتتحتو 

 هي و  أشتال الزینة والنباتات الطبیة وأشتال الخضراوات عیة توفربذور مقدسیة: دفیئة زرا

 أول دفیئة زراعیة في البلدة القدیمة في القدس.

  :مربیات وتجهیز أكالت حسب الطلبالمخلالت و اللتصنیع ایادي مقدسیة. 

 .سمسم: إلنتاج وبیع المعجنات والحلویات وخبز الشراك وأكالت تقلیدیة على التواصي 

  خدمة تقدیم الطعام الغجري: لالمطبخCatering. 

 .مشغل مقدسیات: خیاطة وتفصیل وتصلیحات مالبس من تقصیر وحبكة ودرزة وغیرها 
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الفرنسي ة المعهد في حدیقبافتتاح بازار "منتجاتنا بأیدینا" الذي أقیم المشروع نشاطات اختتم المركز و 

لخمسة اشمل البازار عرض منتوجات المشاریع النسویة الجماعیة متتالیین، و  لمدة یومین في القدس

، حیث كانت الفكرة من البازار هو التشبیك وتعریف السوق بالنساء ومشاریعهن نشاؤهاالتي تم إ

  لمنتجات الخاصة بكل مشروع.الترویج لو 

  

 :DEEP- IDBللشعب الفلسطیني  التمكین االقتصادي مشروع -2

ب مشروع التمكین االقتصادي للشعتنفیذ نشاطات من  باالنتهاءقام المركز  2017في عام 

ووزارة  UNDP اإلنمائي المتحدةمع برنامج األمم  بالشراكة DEEP- IDBالفلسطیني 

ألول والذي بدأ تنفیذه في الربع ا للتنمیةاالجتماعیة والممول من البنك اإلسالمي  التنمیة

سر إلى تمكین األالمشروع دف ه، و 2017واستمر حتى منتصف عام  2016من عام 

مع  سرةلألدر دخل بمشاریع صغیرة تساعدهم على إیجاد مص ءالبدمن خالل  الفلسطینیة

ي دورات تفیدین فشراك المستفیدات والمسهذه المشاریع وذلك من خالل إ یةاستمرار ضمان 

  تدریبیة في مجال إعداد دراسات الجدوى للمشاریع.

 14في محافظة سلفیت موزعین على  أسرة 25 :أسرة منهم 75 المشروعوقد استهدف 

، وجمیع هذه األسر مواقع 9موزعین على  قلقیلیةفي محافظة  أسرة 50إضافة إلى  ،اً موقع

  االجتماعیة. التنمیةمن قبل وزارة  مرشحةكانت 

للدخل  مدرة ةوتم من خالله تنفیذ مشاریع منتج $618,000وقد بلغت میزانیة المشروع 

) وكان معدل میزانیة كل مشروع خدماتیة، صناعیة ،تجاریة ،(زراعیة متعددةفي مجاالت 

  .$6,600حوالي 

  

 خطوات: مشروع -3

" وهو مشروع تمكین بتنفیذ مشروع "خطوات المركز بدأ 2017في الربع األخیر من عام 

والممول   DEEPاالقتصادياقتصادي للشابات الریادیات المهنیات ضمن برنامج التمكین 

ووزارة   UNDPاإلنمائي المتحدةمم مع برنامج األ بالشراكةو  للتنمیةمن البنك اإلسالمي 

  .$322,530ه تمیزانیوتبلغ  2019 حتى بدایة عامالمشروع یستمر سو  .االجتماعیة التنمیة

خفض سر ذات دخل منألى إشابات الریادیات اللواتي ینتمین لى مساعدة الإ یهدف المشروع

ل مدرة للدخ ةلفقر من خالل دعمهن بمشاریع مهنیللخروج من ا نلمساعدتهو مهمشة أ و/
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نفیذها مع والتي سیتم ت اقتصادیاً  المجدیة مشاریعالمشروع على تحلیل ومعرفة الوسیعمل 

حیث سیقوم المشروع بتقدیم خدمات  ،الشابات الریادیات المستهدفات من خالل طاقم أكاد

في محافظات طولكرم  مختلفةمن مناطق  ةریادی 70 ِــ المهني لعمال واالشراف تطویر األ

  .ورام اهللا والقدس (خارج الجدار)

ذلك سیقدم  لىإ باإلضافةخالل تنفیذ المشروع  استشاریةوسیشمل دورات تدریبیة وخدمات 

وسیتم التمویل لهذه المشاریع بالدمج بین  ةفي مشاریع مهنی ةریادی 70 ِـــ المشروع تمویل ل

  .الدولیةمؤسسة وافا و المركز  بین بالشراكةالمنحة والقرض الحسن وذلك 

  

 :"غوار)واأل (یعبدالزاس  مشروع" تأھیل أراضي زراعیة -4

یعزز من  ألنههمة والحیویة لتلك المناطق ممشاریع الالیعتبر مشروع الزاس الفرنسي من 

العمل في منطقتین وهما: یعبد في محافظة جنین تم راضیهم حیث أصمود المزارعین في 

ري  منها المزارعین في فیدوعمل بركة تجمیع میاه یستزراعیة تأهیل أراضي حیث تم 

ب نجا والعناشتال مثمرة مثل المأتوزیع تم  غواراأل في منطقة بردال فيو ، مزروعاتهم

تلك المناطق الزراعیة المهددة في لى إمن القریة  خطوط میاه واصلةومد فوكادو واأل

  .المصادرة

رنسیة تضامن الفتعاون مع المجتمع المحلي في القریة ومؤسسات الالشتال باأل تم زراعة

  .للمجتمع المحلي ةضافإ اً مزارع 35وقد بلغ عدد المستفیدین  المتطوعین وعدد من

  

 :تطویر وحدة التصنیع الغذائي في بیت اسكاریا -5

 تأسیسك بیت اسكاریافي  یةتأسیسنشطة أعلى عدة  السنوات السابقةفي عمل المركز 

المشاریع من  هنساء وغیر لتوفیر والتسلیف لبرنامج التعاونیة وبرامج اقتصادیة كجمعیة 

  .یجاد فرص العملإلیة نتاجاإل

ویة تم استهداف الجمعیة النس سابقاً  وتأسیسهما تم تنفیذه ل واستكماالً  2017في عام و 

دارة المشاریع إحول  نشطة وتدریباتأعدة  في CGTوبتمویل من نقابة العمال الفرنسي 

 Packaging– Quality" لمنتجاتالتعبئة والتغلیف لكیفیة  في وكذلك رة الجمعیةادإ و 

control "ثالجةو  لة عصر العنب: آنتاجیة ومنهاإ لى تزوید الجمعیة بمعداتإضافة إ. 

لعضوات الجمعیة تبادلیة كزیارة  2018خرى في عام شطة األناأل باقيبصدد تنفیذ  والمركز
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تجارب وقصص نجاح  بهدف االطالع علىیات أخرى تعمل في نفس المجال مع جمع

 الجمعیة تتنفیذ حملة ترویج لمنتجاات، كما سیتم تشبیك بین الجمعیللجمعیات وكذلك ل

  .وغیرهاالمحلیة  ي الصحف ومحطات اإلذاعة والتلفازف

لى سیدة إضافة إ 25ة الخیریة النسویة وعددهم استفاد من المشروع أعضاء الجمعیوقد 

  المجتمع المحلي في القریة.

  

 :النسوي صفامشروع  -6

ـــــدف المشـــــــروع  ـــویة لإیهـ ــیس جمعیـــــــة تعاونیــــــة نســــ ــى تأســـــ ــــنیع الللــــ ـــــویق تصــ غـــــــذائي وتســ

ــــث عمــــل المركــــز ، المنتجــــات الریفیــــة ــطة حی ــى تنفیــــذ األنشــ ــ ـــروععل بعــــد  الخاصــــة بالمشـ

ــ ـــــة مـــــــع المؤسســـــ ــــع االتفاقیــ ــة  اتتوقیــ ــــي الممولـــــ ــیة و وهــ ــــیرجي الفرنســـــ ـــــة ســـ ــــة بلدیــ مؤسســـ

ـــاون الال ــــزي التعــــ ـــــي مركـــ ــــطیني الفرنســ ــراكةالفلســـ ـــــــروي مـــــــع  وبالتعـــــــاون والشـــــ مجلـــــــس ق

ــفا ــــث، صــ ــم حی ــد تــ ـــیة تــ ـــة التأسیسـ ـــریب الهیئـ ، ول مبــــدأ عمــــل التعــــاون فــــي الجمعیـــــاتحـ

ــة و  ــــــ ـــــــة المالیــــــــة واإل دارةإكیفی ــة مــــــــن الناحیـ ــــــ ــــةالجمعی ـــة ت ،داریــــ ـــــ ــــة وكیفی ــجیل الجمعیــــ ـــــ سـ

ــا ــــس العامـــــهـــــي األ التعاونیـــــة ومـــ ــن سـ ــــة أســـــهم و أة التــــــي تقـــــوم علیهـــــا التعاونیـــــة مـــ نظمــ

 .وغیرها
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  أما أنشطة وتجهیزات المشروع فتمثلت في:

 ــــذائي ــــات  :التصــــــنیع الغــ ــال إعــــــداد الحلویــ ـــي مجــــ ــــدریبات فـــ ــى تــ ـــــیدات علــــ ـــــلت السـ حصـ

ــــات  ـــي مشــــروع والمعجن ــــم تزویــــد و غــــذائي، التصــــنیع اللبــــدء العمــــل فـ ــاء ت بالمعــــدات النســ

  .نتاج المعجنات والحلویات وغیرهاإلواألدوات الالزمة 

  :ــابون ـــــناعة الصــــــ ــــة بصـــ ــدات الخاصــــ ـــــ ـــــم شــــــــراء المعـ ـــ ــــــابونت وحصــــــــلت  صــــــــناعة الصــ

 السیدات على تدریب بكیفیة صناعة الصابون.

  ـــــي ــــدریب زراعــ ــتخدامتـــ ـــــــة  باســـــ ــرق البیئی ــــویة): الطـــــ ـــــــم أبعـــــــد (العضـــ ـــوفیر األرض ن ت تــــ

ـــة  ـــویة الزراعیـــــ ـــة العضـــــ ــــرق الزراعــــــ ــــى طــــ ـــــیدات علـــــ ـــــة األرض تـــــــــم وتـــــــــدریب الســـ زراعــــ

 بالقمح.

  ــام ــي عـــــــ ــى 2018فـــــــ ــــل علـــــــ ـــیتم العمـــــ ـــــتیكي ســــــ ــــت بالســــ ـــب بیـــــ ــــة  تركیــــــ ــــاج الفراولـــــ إلنتـــــ

  .وغیرها والخضروات

سیدة بشكل  18وعددهم التعاونیة لإلنتاج الزراعي  جمعیة صفاالفئة المستهدفة من المشروع هي 

  للمجتمع المحلي. مباشر إضافة

  

 سیرا:المبادرات االقتصادیة الداعمة لقریة بیت  مشروع -7

ــیــةمونتروي  مــدینــة وتمویــل من بــدعم ـــــــــ ــــیرا  الفرنســـ ــــــــ وبــالتعــاون مع مجلس قروي بیــت ســ

ــــویةللمرحلة ا واســـــتكماال ً  جل أ القریة ومنفي  ألولى لمشـــــروع تأســـــیس جمعیة تعاونیة نسـ
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ــدر دخل للجمعیة واألعضـــــاء فقد   ةالخیاط بمعدات لمشـــــروع الجمعیةتزوید تم إیجاد مصـــ

 الحیاكةو في التطریز  دورات متخصصة الجمعیةالنساء في  إعطاءبعد  حیاكةالو تطریز الو 

  وغیرها.  اتاالكسسوار تطریز على الو شغال یدویة مثل المطرزات لتنفیذ أ

ـــادیةو  كما ــــروع  تم إنجاز خطة عمل اقتصــ ــع خطة تســـــویقیة والت الخیاطةلمشـ طریز ووضـــ

  جاتهم.تلمن

لى المجتمع المحلي عضـــوة إضـــافة إ 22 وعددهن الجمعیةاســـتفاد من المشـــروع أعضـــاء 

  بشكل غیر مباشر. الجمعیةالذي یستفید من خدمات 

  

 من قطاع غزة: نتاجیة في المناطق الجنوبیةصول اإل إعادة تأهیل األ -8

ؤســـســـة م" وبالشـــراكة والتعاون مع بتمویل من مكتب تنســـیق المســـاعدات اإلنســـانیة "أوتشـــا

دونم إلى جانب تنفیذ خطوط ناقلة  190راضي لحوالي أتم تنفیذ استصالح  الفرنسیةكتد أ

ــــافة  ــــــــ ـــــــــرقیة من القطاع وتحدیدًا فيفي  كیلو طول 8بمســ وادي " المناطق الجنوبیة والشـــــ

  ًا. مزارع 300استفاد من هذا المشروع حوالي "، و ، أم النصر، الشوكةنالسلقا

كانت ، و 15/1/2018 ولغایة 15/6/2017بتدأت من شــهر اأســبعة امتد المشــروع لمدة 

  .$31,850حصة المركز من المشروع هي 
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خالل  هیذكر أن مشــروع إعادة تأهیل األصــول اإلنتاجیة هو مرحلة ثانیة لمشــروع تم تنفیذ

 المناطق الجنوبیة من القطاع.واستهدف  2016عام 

  

 :والمزارعات الضعفاء والفقراء شمال القطاعتحسین دخل المزارعین  -9

ــراكة ــســـــات األمع  بالتعاون والشـــ  وبتمویل من NDC الفلســـــطینیة هلیةمركز تطویر المؤســـ

ــا"   220راضـــي لمســـاحة أاســـتصـــالح  تم تنفیذمكتب تنســـیق المســـاعدات اإلنســـانیة "أوتشـ

ــاء إ دونم، و  "بیت حانون، بیت  شــــمال القطاع وتحدیداً في  متر مد خطوط ناقلة 4060نشــ

ـــــرق  ــتف 110عدد المســـــــتفیدین: بلغ حیث ، "بو صـــــــفیةأالهیا، شــ ـــتصـــــــالح مســـــ ید من اســــ

  .من الخطوط الناقلةمستفید  150و مستفیدین من اآلبار 3األراضي الزراعیة و
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ــــــروع بتاریخ تنفیذ بدأ  ــــة المركز  28/2/2018حتى تاریخ  – 1/7/2017المشـ وبلغت قیمة حصـــ

28,010$.  

المزارعین على الصمود ومناصرة حقھم في الحصول على مستوى معیشي تعزیز قدرات  -10

 :الئق

طقة ان بالمنعبسان وخزاعة اللتان تقعكانت المناطق المستهدفة في هذا المشروع هي 

شخص  150تدریب ، حیث انقسم المشروع إلى شقین؛ الشق األول: الشرقیة من خانیونس

من المزارعین حول موضوعات تنمویة لزیادة قدراتهم المعرفیة وبالتنسیق مع المجلس 

استصالح تم مزارعًا حیث  50استفاد منه أما الشق الثاني ف .NRCالنرویجي لالجئین 

، توزیع "ءبازیال، ، حمص، بطاطسكوسا، فجلتوزیع بذور "، دونم 2راضي بمساحة أ

ومبلغ مالي بسیط لكل مزارع من المزارعین  ،سماد كیماويو  سماد عضويأكیاس 

  المستفیدین من المشروع.

تركیب ، و دونم 2لمنتجي الكوسا بمساحة الزراعیة حات مساالتم توزیع نایلون لتغطیة كما و 

تركیب تم متجاورین، و  مزارعین 7 وحدة، حیث سیستفید من كل شمسیةطاقة وحدة  16

  .یضاً ألكل من اآلبار والبرك سیة هذه الخالیا الشم
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الشراكة وتم تنفیذه ب مكتب تنسیق المساعدات اإلنسانیة "أوتشا"یذكر أن المشروع ممول من 

أشهر من تاریخ  5، واستمر المشروع مدة PUI اإلغاثة األولیة الدولیةمع  والتعاون

 .$20,000حصة المركز من المشروع  ، وبلغت1/3/2018ولغایة  1/6/2017

  

 تركیب خالیا شمسیة في مدرسة بدو الكعابنة: -11

تم تنفیذ مشروع تركیب خالیا شمسیة لتولید الطاقة الكهربائیة لمدرسة بدو الكعابنة األساسیة 

وبدعم مشترك من الجمعیة   PAYS والذي تم تمویله من قبل مؤسسة شاتیربراینت الفرنسیة

 یر الزراعي "أكاد".الفرنسیة "كهربائیون بال حدود" والمركز العربي للتطو 

ألف یورو إلى تزوید مدرسة الكعابنة  28وهدف المشروع والذي تبلغ قیمته اإلجمالیة 

بخالیا تولید الطاقة الكهربائیة والتي سیكون لها األثر الكبیر في تعزیز صمود المواطنین 

ستنهاض افي منطقة الكعابنة، وتثبیت الحق في التعلیم للطلبة الكعابنة، وتوفیر سبل 

الطاقات الموجودة لدى الهیئة التدریسیة من خالل استخدام األجهزة والتقنیات في المدرسة 

في إطار تعزیز استخدام التكنولوجیا وتحسین البیئة المدرسیة، كما وهدف أیضًا إلى توفیر 

  الوسائل التي تساهم في تحسین البیئة المدرسیة والحفاظ على العملیة التعلیمیة ودعمها.

وتأتي أهمیة هذا المشروع في دوره لدعم صمود المواطنین في األغوار وتعزیز ثبات 

وصمود الفلسطینیین في هذه المناطق، ومواجهة سیاسة االحتالل الرامیة إلى هدم المنشآت 

  .التعلیمیة وتهجیر المواطنین منها
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 ":"حملة زراعة ملیون شجرة زیتون الزیتونأشتال مشروع توزیع وزراعة  -12

، العربي المهمة في المركز من البرامج السنویة الزیتونأشتال برنامج توزیع وزراعة یعتبر 

مهددة ال يراضحمایة واالستثمار في األالجل أالزیتون من أشتال جاءت فكرة زراعة فقد 

قرى الضفة الغربیة حیث تعد و في مختلف مناطق  ةالمصادرة وخاصة المناطق المسیجب

  .والداعمة للمزارعین المهمشین في تلك المناطقفكار الوطنیة من األ

خالل  من الفئات المستهدفةشامل ودراسة مسبقة لتلك المناطق و المركز على مسح وعمل 

بناًء المناطق المستهدفة، و التجمعات النائیة في صال بمختلف الجمعیات التعاونیة و االت

فات ال المطابقة للمواصعلى معاییر ومواصفات معینة لألشتال تم فحص واختیار األشت

 عائلة 50ها استفاد من شتلة زیتون 7000تم توزیع من المشاتل المتقدمة للعطاء. وعلیه 

 ؛یعبد وزبوبا وكفر دان في محافظة جنین وهي:في مناطق مختلفة في الضفة الغربیة 

وقرى  ؛ودیر استیا في محافظة سلفیت ؛وقرى الفكریات والشعراویة في محافظة طولكرم

قریة المعصرة في محافظة بیت لحم إضافة إلى قرى و  ؛ین وبلعین في محافظة رام اهللانعل

م زراعتها توزیع األشتال توبعد ، یطا والشیوخ ودورا ومسافر یطا في محافظة الخلیلسعیر و 

  .وعین في مختلف المناطق المذكورةتعاون مع مزارعین ومتطالب

 .AFPSن قبل مؤسسات التضامن الفرنسیة ومنها متم تمویل ذلك البرنامج 

  

 اإلعاقة:ذوي ل التعزیز االقتصادي -13

م توبالشراكة مع الجمعیة العربیة للتأهیل في بیت لحم  2017في الربع األول من عام 

وتم من خالله  2016الذي بدأ في عام ذوي اإلعاقة ل BYBاالنتهاء من برنامج تدریب 

دورات استفاد منها  4تم تنفیذ حیث  ،بهم ةخاص ةمشاریع صغیر نشاء إ تدریبهم على إدارة و 

  .في محافظات نابلس وجنین مستفید من ذوي اإلعاقة 80

  

 :منحة دعم بناء قدرات المركز العربي للتطویر الزراعي -14

یورو مخصصة  10,000الفرنسیة بقیمة  CCFDمن مؤسسة ة تم الحصول على منح

  .2017 لدعم أنشطة وبرامج المركز خالل عام
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 والتنمیة:كاد للتمویل شركة أ

 
  

 13,06لى لتصل إ 2016عام نهایة ملیون  12,6من لشركة ل محفظة التسهیالت االئتمانیة نمت

في  كانت منها %90 نبأ ، علماً %3,5بنسبة نمو متواضعة  2017ملیون دوالر في نهایة عام 

، التجاریةة الزراعیة و للدخل في القطاعات االقتصادیة المختلفة وخاص ةمدر  ةتمویل مشاریع صغیر 

  ألف دوالر. 80صافي أرباح بعد الضریبة بقیمة الشركة حققت و 

صاحب مشروع  1,977ملیون دوالر للعام الماضي استفاد منها  9قروضاً بقیمة الشركة كما وزعت 

في المناطق الریفیة والنساء وذوي الدخل المحدود. وبلغ عدد المقترضین في المحفظة االئتمانیة 

، وقد بلغت نسبة القروض للشباب النساءمنهم من  %51 اً مقترض 4,861كما هو في نهایة العام 

  .%42عام  30دون سن 

والر مع صندوق التشغیل الفلسطیني ملیون د 1,4كاد بالتوقیع على اتفاقیة قرض بقیمة وقامت أ

  .2018من بدایة عام  للبدء بتمویل المشاریع الصغیرة اعتباراً 

ملیون  5,35میة تأسست برأسمال مدفوع قیمته ومن الجدیر بالذكر أن شركة أكاد للتمویل والتن

بموجب قانون شركات اإلقراض المتخصصة تساهم فیها جمعیة المركز العربي  2014دوالر عام 

للتطویر الزراعي "أكاد" وبنك االستثمار األوروبي وشركة سیدي الفرنسیة للتمویل االجتماعي 

  ومؤسسة غرامین في فرنسا وشركة تربل جمب في هولندا.
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  العالقات العامة والتشبیك

  

  على الصعید المحلي:العالقات العامة والتشبیك 

اكة استمر بفتح عالقات شر و  المحلیة المنظماتحافظ المركز على عالقاته مع المؤسسات و 

  :وتمثلت بما یلي الفئة المستهدفةجات احتیا تلبينشطة مشتركة أتنفیذ ل

  ة یریبتد دوراتإلعطاء موظفي المركز "المدربین"  مؤسسة فلسطین للتنمیةالشراكة مع

فكرة مشروعك" و "ابدأ مشروعك" ضمن منهجیة منظمة العمل الدولیة  وّلد"في مجال 

ILO والحصول على شهادة مدرب معتمد بعد عقد دورات تدریبیة لمستفیدین ضمن ،

 .ILOمنهجیة 

  من ض تدریب كیف تبدأ مشروعك الخاصلتنفیذ  العالمیة مؤسسة الرؤیةالشراكة مع

لبدء ل مشروع "ابدأ" والذي یستهدف ذوي اإلعاقة، للحد من مشكلة البطالة وتشجیع الشباب

 بمشاریعهم الخاصة.

  تدریبات لخریجي الجامعة ضمن مجال كیف لتنفیذ  جامعة النجاح الوطنیةالشراكة مع

 تبدأ مشروعك الخاص.

  واء سوشارك في معظم االجتماعات  شبكة المنظمات األهلیةاحتفظ المركز بعضویته في

 في الضفة أو قطاع غزة.

 

  الدوليالعالقات العامة والتشبیك: 

ن الصداقة جمعیة فلسطیمثل االستراتیجیین على عالقاته الممیزة مع شركائه المركز حافظ 

  . UNDPسسات التضامن الفرنسي الفلسطیني، أكتد، الفرنسیة، مؤ 

 ویعمل المركزكما ، تیناإلیطالی AVSIو  COSPE شركائهإلى قائمة  المركز وأضاف

  .OPECاإلسبانیة لتقدیم مشاریع من خالل مؤسسة   Rescateمع مؤسسة 

  على عضویته في كل من:المركز وحافظ 

  شبكة التحالف العالمي لألرضInternational Land Coalition. 

 شبكة الحقوق من أجل األرض والسكن "Habitat." 

 من الغذائي "قطاع األFSS" كنقطة تركیز في مجال الضغط والمناصرة باعتباره. 
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  التواصل االجتماعي: شبكاتالمركز العربي في اإلعالم و 

استمر المركز في نشر كافة األخبار والنشاطات التي یقوم بتنفیذها سواء من خالل 

  الصحف المحلیة أو الموقع اإللكتروني للمركز.

ل التواصل االجتماعي وسائمن خالل نشر األخبار والنشاطات على  التركیزكما وزاد 

  إن والیوتیوب. الفیس بوك واالنستغرام واللینكدك
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  7201قائمة المشاریع المنفذة خالل عام 

  

   $ ةمیزانیال  الممول  اسم المشروع

 Heinrich Böll Foundation-EU 236,175.80  النهوض بحقوق النساء واألطفال المهمشین في القدس

 ACAD 31,740.98  لنساء في القدسكاد في م. النهوض بحقوق اأمساهمة 

 Association Palestine- AMITIE  16,698.48 شبكة میاه عارورةمشروع تأهیل 

 DEEP  269,813.80 مشروع التمكین االقتصادي لألسر المنتجة

 ACTED  6,581.32 مشروع تأهیل المصادر اإلنتاجیة الزراعیة للمزارعین

 20,798.72  جمعیات التضامن الفرنسیة  2017 مشروع الزیتون

 3,000  مانأمؤسسة  ةغز  -مانأمشروع 

 11,676.41 جمعیات التضامن الفرنسیة "مشروع الزاس"تأهیل أراضي زراعیة 

 L’Avenir social  Association 64,77.90 بیت اسكاریا -تطویر وحدة التصنیع الغذائي

 2,561.72 شبكة التعاون الالمركزي الفلسطینیة الفرنسیة المبادرة االقتصادیة الداعمة لقریة بیت سیرا

 7,470.24  بلدیة سیرجي الفرنسیة وجمعیات التضامن الفرنسیة مشروع صفا النسوي

 NDC  23,698.29 ةن دخل المزارعین الضعفاء شمال غز تحسی

  ةصول اإلنتاجیة الزراعیة جنوب غز إعادة تأهیل األ
ACTED 30,462.19 

 Comite Palestine Chateau brillaint  11,473.23  العوجا -الكعابنة بدومشروع الطاقة الشمسیة مدرسة 

تعزیز قدرات المزارعین على الصمود ومناصرة حقهم في 

  PUI الحصول على مستوى معیشي الئق
85,98.71 

 DEEP   12,017.71 ن االقتصادي للشعب الفلسطینيبرنامج التمكی

 CCFD 10682  دعم وبناء قدرات

 7389 العربیة للتأهیل جمعیةال  تدریب وتأهیل المعاقین

 717,316.50  2017مجموع قیمة المشاریع والمنح واالتفاقیات المنفذة خالل عام 
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  ادرــصـمـال

  

 المصادر البشریة: 

  ذكور. 13إناث و 11موظفًا، ) 24( 2017 عامفي نهایة عدد الموظفین بلغ 

 .عملهفي مجال  كلٌ الموظفین في دورات محلیة بعض وشارك 

  الفیزیائیة:المصادر 

  مشاریع منفذة في غزة.من خالل تریات الموجودات الثابتة تمویل معظم مشتم 

  :2017التطور في الموجودات الثابتة في عام 

  المجموع $  فرع غزة  اإلدارة  الصنف

  544  544  ---  ومعدات للمكاتب ةجهز أ

  1285  1285  ---  ةتابع ةجهز أأجهزة حاسوب و 

  $1829  $1829  ---  المجموع

 

  


