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النشأة
بــدأ المركــز العربــي للتطويــر الزراعــي »أكاد« مســيرته التنمويــة منــذ عــام 1988 علــى شــكل مشــروع باســم الشــركة الزراعيــة المتحــدة فــي مدينــة 
أريحــا ورام اهلل، بغــرض بنــاء القــدرات االقتصاديــة لصغــار المزارعيــن الذيــن كانــوا يواجهــون مخاطــر االنهيــار فــي االنتفاضــة الفلســطينية األولــى عبــر 
التمويــل العينــي، واســتهدف المناطــق الزراعيــة فــي غــور األردن ثــم توســع لتشــمل وســط الضفــة الغربيــة والحقــًا مدينــة نابلــس فــي شــمال الضفــة.

وفــي عــام 1993 تمــت مأسســة المشــروع فــي مؤسســة تنمويــة عبــر تســجيل مؤسســة أهليــة غيــر هادفــة للربــح فــي مدينــة القــدس باســم المركــز 
العربــي للتطويــر الزراعــي كمركــز متخصــص فــي تمويــل المشــاريع الصغيــرة، وحــدد المركــز أهدافــه العريضــة فــي تنميــة وتطويــر القطــاع الزراعــي 

ومســاعدة صغــار المزارعيــن مــن خــال التمويــل والتســويق والدعــم الفنــي.

أهدافنا االستراتيجية
تمكين وبناء قدرات المزارعين والجمعيات التعاونية لتحسين إنتاجهم ووضعهم االقتصادي وللدفاع عن حقوقهم الفردية والجماعية.	 
المساهمة في تحسين األمن الغذائي الفلسطيني والحفاظ على البيئة.	 
المساهمة في تقديم الدعم الطارئ واإلغاثي وتنمية المناطق المنكوبة ومناطق »ج«.	 
العمل على استدامة المركز وتطوير برامجه لخدمة القطاع الزراعي والريفي.	 

رسالتنا
مؤسســة أهليــة تنمويــة تســاهم فــي جهــود تنميــة القطــاع الزراعــي والريفــي عــن طريــق بنــاء الشــراكات المبنيــة علــى التكامليــة والمهنيــة وإشــراك 
الفئــات المســتهدفة، بمــا فيهــم، المزارعيــن والريفييــن المهمشــين وخاصــة النســاء والشــباب. وتدعــم المبــادرات التــي تشــجع علــى خلــق فــرص العمــل 

وبنــاء القــدرات وتطويــر البنيــة التحتيــة الزراعيــة واالنتاجيــة وتســهيل الحصــول علــى فــرص التمويــل لتنفيــذ المشــاريع الصغيــرة.
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رؤيتنا
نمــوذج ريــادي تنمــوي فلســطيني أهلــي يســاهم فــي بنــاء مجتمــع ريفــي زراعــي فاعــل يعتمــد علــى قدراتــه ويحــدد مســتقبله بذاتــه ويعيــش بكرامــة 

فــي دولــة فلســطين ديمقراطيــة مســتقلة.

قيمنا
العدل، الشفافية، المحبة، اإلخاص في العمل.

أعضاء مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة المهندس جودة الجمل
السيد حسيب النشاشيبي نائب رئيس

السيد سمير البرغوثي أمين الصندوق
السيد أمجد المصري أمين السر

عضو السيدة حنين زيدان
عضو السيدة رندة عبدربه
عضو السيد سعد النشاشيبي

 

الفريق اإلداري

المدير التنفيذي السيد خليل الخطيب
مدير البرامج السيد عيسى الشتلة
مدير فرع غزة السيد محسن أبو رمضان

مسؤولة الموارد البشرية 
واإلدارية

اآلنسة روال عوايص
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مـقــدمـة
واجــه فريــق عمــل المركــز العربــي للتطويــر الزراعــي »أكاد« فــي عــام 2015 بعــض الصعوبــات والتحديــات، والتــي تمثلت في تراجــع المنح والمســاعدات 
الماليــة المقدمــة مــن المموليــن مــن ناحيــة وصعوبــات التنقــل بيــن المحافظــات مــن ناحيــة أخــرى؛ فمنــذ أن بــدأت الهبــة الفلســطينية فــي شــهر تشــرين 
األول 2015 مارســت ســلطات االحتــال كافــة اإلجــراءات القمعيــة مــن إغاقــات متكــررة للمــدن الفلســطينية والمداهمــات ووضــع الحواجــز لتقييــد حريــة 

التنقــل والحركــة، بحيــث شــكلت هــذه الصعوبــات تحديــًا فــي تنفيــذ بعــض األنشــطة بالوقــت والمســتوى المطلوبين.
وبالرغــم مــن هــذه الصعوبــات إال أننــا حققنــا نجاحــات عديــدة كان تنفيذهــا يتــم ضمــن ظــروف صعبــة، ولــم يكــن أمامنــا إال مضاعفــة جهودنــا لمحاولــة 

تذييــل هــذه الصعوبــات والتغلــب عليهــا.
وتركــزت أنشــطة المركــز خــال عــام 2015 علــى تحقيــق أهدافــه االســتراتيجية األربعــة، فــكان لــكل منهــا نصيــب مــن المشــاريع واألنشــطة التــي تــم 

تنفيذهــا.
ــل  ــركة أكاد للتموي ــر »ش ــي الصغ ــر ومتناه ــراض الصغي ــال اإلق ــي مج ــة ف ــركته المتخصص ــاق ش ــد انط ــي وبع ــر الزراع ــي للتطوي ــز العرب إن المرك
والتنميــة« فــي بدايــة 2014 -ومــن خــال العمــل المشــترك والمســؤول- أنجــز ونفــذ الكثيــر مــن األنشــطة االقتصاديــة الخاصــة بتوفيــر فــرص عمــل 
للشــباب والنســاء وفتــح أســواق جديــدة لهــم، إضافــة إلــى المســاندة القويــة ألنشــطة المزارعيــن فــي المناطــق المهمشــة خاصــة المناطــق المحاذيــة 
لجــدار الفصــل العنصــري وتلــك الواقعــة خلــف الجــدار وفــي قطــاع غــزة والقــدس الشــرقية والبلــدة القديمــة، وقــد ثبــت أن نتائــج أعمــال المركــز بهــذه 

المناطــق قــد ســاهمت بشــكل إيجابــي وملحــوظ فــي دعــم صمودهــم وفــي تحســين ظروفهــم المعيشــية واالقتصاديــة.
كل الشــكر والتقديــر لجميــع العامليــن فــي المركــز العربــي ومجلــس إدارتــه الــذي عملــوا بــكل طاقاتهــم فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية واإلنجــازات 

للمركــز متحديــن كافــة المعيقــات والصعوبــات الخارجيــة التــي واجهتهــم.

ملخص تنفيذي
لقــد تميــز عــام 2015 بالتخصــص فــي العمــل ضمــن برامــج المركــز العربــي للتطويــر الزراعــي، فتــم تنفيــذ أنشــطة متعــددة فــي المواقــع التــي تــم 
العمــل بهــا، والتــي هدفــت لتحســين الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي لــدى الفئــات المســتهدفة مــن خــال أنشــطة تــم تخطيطهــا وتنفيذهــا بشــكل 
تفاعلــي وتشــاركي بيــن فريــق العمــل فــي المركــز والفئــات المســتهدفة بكافــة شــرائحها ومســتوياتها تنفيــذًا لرؤيــة ورســالة المركــز ممــا يؤكــد علــى 
ــة وتشــاركه ألفــكار مجلــس اإلدارة المتعلقــة  ــه الكامل ــذي ومعرفت ــذ األنشــطة المتعلقــة بعمــل المركــز وإلمــام الطاقــم التنفي ــة تنفي صــواب منهجي

برســالة أهــداف عمــل المركــز.
لقــد ســعى المركــز جاهــدًا لتحقيــق الهــدف االســتراتيجي الثالــث »المســاهمة فــي تقديــم الدعــم الطــارئ واإلغاثــي وتنميــة المناطــق المنكوبــة ومناطــق ج«، ولكــن 
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صعوبــات جمــة واجهــت المركــز فــي تجنيــد تمويــل يمكنــه مــن تحقيــق 
الهــدف فــي غــزة والضفــة الغربيــة. كمــا ويواجــه المركــز صعوبــات فــي 
ــكل  ــتراتيجية، وتش ــه االس ــل خطت ــذ كام ــي لتنفي ــل الكاف ــر التموي توفي
صعوبــات التنقــل داخــل الضفــة الغربيــة وخاصــة إلــى القــدس، وصعوبات 

التنقــل مــن وإلــى قطــاع غــزة تحديــًا أساســيًا آخــر.
العربــي  المركــز  نفــذ  فقــد  والمعيقــات  التحديــات  كل  مــن  وبالرغــم 
للتطويــر الزراعــي خــال عــام 2015 عــدة مشــاريع مميــزة، وأنهــى تنفيــذ 
عــدد آخــر مــن المشــاريع التــي كانــت مدتهــا تزيــد عــام أو عاميــن، إضافــة 
إلــى اســتكمال العمــل فــي مشــاريع مدتهــا تزيــد عــن عاميــن والتــي بــدأ 
ــذ العــام 2014 ويســتمر العمــل بهــا حتــى عــام 2017 أو مــا  تنفيذهــا من

بعــد.
ــًا بقيمــة  ــام 11 مشــروعًا تنموي ــغ عــدد المشــاريع المنفــذة خــال الع وبل

إجماليــة تصــل إلــى 915,974 دوالر أمريكــي، وتمحــورت نشــاطات المركــز فــي مشــاريع التنميــة والتدريــب والتأهيــل والتمكيــن االقتصــادي والضغــط 
والمناصــرة، وتوزعــت جغرافيــًا فــي مختلــف مناطــق الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس وتركــزت فــي الريــف الفلســطيني، واســتفاد مــا ال يقــل عــن 
4,217 مســتفيد مــن فئــة النســاء والشــباب والمزارعيــن، حيــث بلــغ عــدد النســاء المســتفيدات 1,688 والرجــال 2,427 وذوي االحتياجــات الخاصــة 102.
وعمــل المركــز باهتمــام علــى بنــاء القــدرات لفريــق العامليــن فــي المركــز مــن خــال إلحاقهــم بــدورات وورش عمــل فــي داخــل البــاد وخارجهــا ممــا 

انعكــس إيجابيــًا علــى أداء الموظفيــن ومهاراتهــم فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للمركــز.
كمــا وعمــل بالتــوازي علــى تعزيــز المعرفــة المهنيــة والعمليــة فــي المجتمــع المحلــي مــن خــال تنظيــم العديــد مــن الــدورات وورش العمل للمســتفيدين 
مــن برامــج المركــز وذلــك مــن خــال خبــرات العامليــن بالمركــز واالســتعانة بخبــرات خارجيــة، وتــم تنظيــم بعــض هــذه األنشــطة بالتشــاور والتعــاون 

مــع مؤسســات أخــرى.
اهتــم المركــز فــي عــام 2015 وركــز علــى الناحيــة اإلعاميــة حيــث تــم طباعــة بروشــور تعريفــي جديــد خــاص بعمــل المركــز منســجمًا مــع الخطــة 
االســتراتيجية، وعمــل علــى تطويــر الصفحــة اإللكترونيــة وإطاقهــا بحلتهــا الجديــدة والتــي تحتــوي علــى كــم وفيــر مــن المعلومــات واألنشــطة التــي 
ينفذهــا والتــي تعكــس رؤيــة ورســالة وأهــداف المركــز، وعمــل المركــز علــى نشــر أهــم األخبــار الخاصــة بــه واألنشــطة المنفــذة ونشــرها فــي الصحــف 
ــي  ــل االجتماع ــبكات التواص ــال ش ــن خ ــام م ــكل ع ــور بش ــكل خــاص والجمه ــتفيدين بش ــع المس ــل م ــز بضــرورة التواص ــم المرك ــا اهت ــة. كم المحلي

المختلفــة مثــل الفيــس بــوك وتويتــر واليوتيــوب كمــا أنشــأ حســاب خــاص لــه علــى اإلنســتغرام واللينكــد إن.



6Annual Report | 2015التقرير السنوي

 

 915,974

ACAD.ps المركز العربي للتطوير الزراعي 

Acad.ps

Acad_ps

Arab Center for Agricultural Development-ACAD

ACAD ps

info@acad.ps
www.acad.ps

1.688
2.427

102

CONTACT US

02-2960390/1/2/3
3 

 02-298 274 1

المناطق الجغرافية :

طباعة بروشور ،
وتطوير الصفحة االلكترونية،

ونشر اهم االخبار الخاصة 
في الصحف المحلية،

ومتابعة وتواصل من خالل
مواقع التواصل ا�جتماعي.

المشاريع المنفذة:
11 مشروع� تنموي�

 حجم التمويل:

2015

08-282 810 608-284 774 5
4فـــــــرع غــــــزة: غـــــزة - الرمـــــال- عمــــــــارة حجــــــــــي ط 
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الـبـرامـج والـمـشـاريــع
أهم المشاريع والنشاطات التي نفذها المركز خالل عام 2015

» تأهيل نبعة عين عارورة في بلدة بني زيد الشرقية قضاء رام اهلل :
نفــذ المركــز مشــروع ترميــم وتأهيــل نبعــة عيــن عــارورة الواقعــة بيــن قريــة عــارورة وقريــة مــزارع النوبانــي بدعــم مــن وكالــة ميــاه منطقــة »رون 
ألــب وحــوض البحــر األبيــض وكورســكا« الفرنســية وبلديــة »بيسانســون« ومحافظــة »رون الــب« و »دوب«، وبــإدارة جمعيــة الصداقــة الفلســطينية فــي 
بيسانســون وبالشــراكة مــع معهــد تدريــب الميــاه التابــع لمجموعــة الهيدرولوجييــن الفلســطينيين وبلديــة بنــي زيــد الشــرقية، حيــث تــم ترميــم النبعــة 
وبنــاء خــزان ميــاه يتســع لقرابــة 200 كــوب مــن الميــاه ليتــم توزيــع الميــاه لعــدد أكبــر مــن العائــات المجــاورة للنبعــة حيــث زاد عــدد المســتفيدين مــن 

30 عائلــة إلــى مــا يقــارب 75 عائلــة باإلضافــة إلــى مدرســتين قريبتيــن منهــا.
كانــت الكلفــة اإلجماليــة للمشــروع قرابــة 60 ألــف دوالر وكان نصيــب المشــروع مــن الدعــم هــو 36 ألــف يــورو، وقــد تكلــف المركــز العربــي وبلديــة بنــي 

زيــد الشــرقية بســداد مــا تبقــى مــن األموال.تــم االنتهــاء مــن تنفيــذ المشــروع بشــهر 2015/5.
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»  مشروع تمكين النساء الرياديات- المرحلة األولى والثانية :
ــذي  ــطينية DEEP ال ــر الفلس ــادي لألس ــن االقتص ــروع التمكي ــن مش ضم
ينفــذه برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي UNDP وبالشــراكة مــع المركــز 
وبتمويــل مــن الوكالــة الســويدية للتنميــة الدوليــة وبالشــراكة مــع البنــك 
اإلســامي للتنميــة تــم تنفيــذ مشــروع تمكيــن النســاء الرياديــات والــذي 
يهــدف إلــى تمكيــن األســر الفلســطينية مــن خــال البــدء بمشــاريع صغيرة 
تســاعدهم علــى إيجــاد مصــدر دخــل لألســرة مــع ضمــان اســتمرارية هــذه 

المشــاريع.
نفــذ المشــروع علــى مرحلتيــن وحقــق نجــاح كبيــر مــن خــال اســتهداف 
ــخ 2014/4/1  ــن تاري ــى: م ــة األول ــات، المرحل ــات المهمش ــاء الريادي النس
لغايــة تاريــخ 2015/4/30 بحيــث كانــت الميزانيــة اإلجماليــة 261,642 
دوالر أمريكــي واســتفاد مــن المشــروع 35 مســتفيدة فــي ســبع قــرى فــي 

المنطقــة الجنوبيــة لمدينــة نابلــس وهــي: جماعيــن، عوريــف، عينابــوس، 
عورتــا، برقــة، الناقــورة واجنســنيا.

ــة الثانيــة مــن المشــروع فتــم تنفيــذه فــي: بوريــن، عصيــرة  أمــا المرحل
ــوس،  ــا، عينب ــل، عقرب ــي فاض ــدل بن ــوارة، مج ــا، ح ــا، دوم ــة، مادم القبلي
ــاة  ــرأة وفت ــروع 50 ام ــن المش ــتفاد م ــن، واس ــت دج ــن وبي ــا، جماعي عورت
المشــاريع  البــدء فــي  رياديــة مــن خــال بنــاء قدراتهــن فــي مجــال 
الصغيــرة وكيفيــة إدارة المشــروع بشــكل مهنــي، حيــث تــم تقديــم منــح 
ــى المســاعدة  ــة إل ــة 6,600 دوالر أمريكــي باإلضاف ــكل مســتفيدة بقيم ل

ــروع. ــذ المش ــي تنفي ــاندتهن ف ــة ومس التقني
بلغــت قيمــة المشــروع 408,540 دوالر أمريكــي وفــي نهايــة عــام 2015 

تــم االنتهــاء مــن تنفيــذ المشــروع.
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: YEP مشروع ريادة الشباب  «
ــع  ــراكة م ــي بالش ــاد األوروب ــن االتح ــول م ــباب والمم ــادة الش ــروع ري مش
المؤسســة الفرنســية Planet Finance وجمعيــة »المجموعــة« اللبنانيــة 
وجمعيــة رجــال أعمــال اإلســكندرية فــي مصــر وشــركة أكاد للتمويــل 
والتنميــة، والــذي هــدف إلــى تعزيــز قــدرات الشــباب »ذكــورًا وإناثــًا« بيــن 
عمــر 18 إلــى 30 عــام فــي عــدة مناطــق فلســطينية فــي مجــال إدارة 
المشــاريع الصغيــرة والوصــول إلــى األســواق بشــكل علمــي وبســيط 
وتوفيــر منــح ماليــة وقــروض مناســبة لهــم لتنفيــذ مشــاريعهم وتنفيــذ 

ــز. ــي المرك ــن ف ــع المتخصصي ــاون م ــم بالتع ــل له ــط عم خط
اســتفاد مــن المشــروع 512 شــاب وفتــاة فــي مجــال أنشــطة التدريــب 
ــة  ــردي لمجموع ــروع ف ــارب 180 مش ــا يق ــذ م ــم تنفي ــدرات، وت ــاء الق وبن
الشــباب حيــث تــم اســتهداف مجموعــة مــن الشــباب ذوي االحتياجــات 

الخاصــة ودمجهــم فــي الحيــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة.
ــم  ــيخ ت ــرم الش ــي ش ــد ف ــذي عق ــروع وال ــي للمش ــر الختام ــي المؤتم وف
تكريــم الفائزيــن مــن كل مؤسســة مــن المؤسســات المشــاركة فــي 

المشــروع.
تــم البــدء فــي المشــروع فــي عــام 2013 وتــم االنتهــاء مــن تنفيــذ 

.2015/10 شــهر  فــي  كاملــة  المشــروع  أهــداف  وتحقيــق 

»  مشــروع دعــم التوجهــات االقتصاديــة واالجتماعيــة للشــباب 
والنســاء فــي بلــدة بيــت ســيرا قضــاء رام اهلل  :

وفــي نهايــة شــهر 2015/4 انتهــى المركــز مــن تنفيــذ األنشــطة الخاصــة 
ــاء  ــباب والنس ــة للش ــة واالجتماعي ــات االقتصادي ــم التوجه ــروع »دع بمش
فــي بلــدة بيــت ســيرا« بدعــم مــن بلديــة »منتــروي الفرنســية« وبــإدارة 

شــبكة التعــاون الامركــزي الفلســطينية وبالتعــاون مــع بلديــة ســيرا.
اســتفاد مــن المشــروع 25 امــرأة مــن خــال بنــاء قدراتهن وإنشــاء مشــروع 

التوفيــر والتســليف ضمــن الجمعيــة التعاونيــة العاملــة فــي بيت ســيرا. 
الجمعيــة  قبــل  مــن  تــدار  بقالــة  األول:  مشــروعين  تنفيــذ  تــم  كمــا 
التعاونيــة فــي بلــدة بيــت ســيرا والتــي تنتمــي لهــا مــا يقــارب 21 امــرأة، 
وتخــدم البقالــة جميــع أعضــاء التعاونيــة إضافــة إلــى عــدد كبيــر مــن 
ســكان البلــدة ويعــود ذلــك لتميزهــا وجــودة البضائــع المتوفــرة وســعرها 
المنافــس، والثانــي: مركــز خدمــات طابــي يخــدم جميــع طــاب المــدارس 
والجامعــات مــن خــال توفيــر جميــع احتياجاتهــم مــن قرطاســية ولــوازم 
وطباعــة أوراق واســتخدام الحاســوب للبحــث العلمــي وتوفيــر مكتبــة غنيــة 

ــدة.  ــي البل ــات ف ــل والفئ ــع المراح ــص لجمي ــع والقص ــب والمراج بالكت
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»  مشروع زراعة مليون شجرة زيتون في فلسطين  :
»زراعــة  برنامــج  ضمــن  يأتــي  والــذي  الخيــر«  »زيتــون  مشــروع  ضمــن 
المليــون شــجرة الثالثــة فــي فلســطين« وبالشــراكة مــع الجمعيــة العربيــة 
لحمايــة الطبيعــة وهيئــة العمــل التطوعــي الفلســطيني، وزع المركــز 
العربــي 7,000 آالف شــتلة زيتــون علــى 19 موقــع فــي المناطــق القريبــة 
ــن  ــم م ــاحة 245 دون ــي مس ــا ف ــم زراعته ــتوطنات ت ــدار والمس ــن الج م
خــال تنظيــم حمــات تطوعيــة لزراعــة األشــتال بالتنســيق مــع مؤسســات 

العمــــــــــل التطوعــــــــــــي والنــــــــــوادي الشبابيـــــــة والمؤسســـــــات.

»  مشروع دعم المعاقين الفلسطينيين  :
وهــو مشــروع للتعزيــز االقتصــادي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة والمنفــذ مــن 
ــركة أكاد،  ــع ش ــراكة م ــل وبالش ــة للتأهي ــم العربي ــت لح ــة بي ــل جمعي قب
حيــث وقــع المركــز العربــي مــع شــركة أكاد اتفاقيــة تقديــم خدمــة تدريــب 
 »Build Your Business BYB - ومتابعــة فــي مجــال »ابنــي مشــروعك

لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي منطقــة بيــت لحــم والخليــل.
وفــي نهايــة عــام 2015 تــم توقيــع اتفاقيــة أخــرى مــع جمعيــة بيــت 
لحــم العربيــة تهــدف إلــى تدريــب األشــخاص المعاقيــن فــي كيفيــة إدارة 
ــل  ــة عم ــذ خط ــم لتنفي ــل معه ــي والعم ــكل مهن ــرة بش ــاريع الصغي المش
لمشــاريعهم المقترحــة إضافــة إلــى تقديــم قــرض مالــي لتأســيس 

مشــروعه الخــاص.
ــث  ــام 2016 بحي ــة ع ــي نهاي ــروع ف ــطة المش ــن أنش ــاء م ــيتم االنته وس

ــس. ــن ونابل ــة جني ــي منطق ــخص ف ــب 80 ش ــيتم تدري س
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» مشروع النهوض بحقوق النساء واألطفال الفلسطينيين المهمشين في القدس الشرقية :
ينفــذ المشــروع بالتعــاون مــع مؤسســة هينــرش بــل األلمانيــة )مكتــب فلســطين واألردن( وبتمويــل مــن االتحــاد األوروبــي وبالشــراكة والتنســيق مــع 
ــوا،  ــة س ــب، مؤسس ــي اللع ــق ف ــة الح ــي )آرت الب(، مؤسس ــر الفن ــي »أكاد«، المختب ــر الزراع ــي للتطوي ــز العرب ــة: المرك ــة ودولي ــات محلي ــس مؤسس خم

ــة.  ومؤسســة طفــل الحــرب الهولندي

حيــث تــم البــدء فــي تنفيــذ المشــروع فــي نهايــة عــام 2014 وسيســتمر لمــدة ثاثــة ســنوات. وقــام المركــز خــال عــام 2015 بتنفيــذ الجــزء األول واألهــم 
ــاء قــدرات النســاء فــي عــدة مجــاالت »المهــارات الحياتيــة مــن أجــل التعامــل مــع المجتمــع، برنامــج التوفيــر والتســليف، كيــف  فــي المشــروع وهــو بن
تبــدأ مشــروعك وأنشــطة أخــرى« وهدفــت هــذه التدريبــات إلــى تعزيــز قــدرات النســاء للتعامــل مــع المجتمــع ولكــي يصبحــن قــادرات علــى إدارة حياتهــن 
اليوميــة بشــكل أســهل، وقــد اســتفاد مــن التدريــب أربــع جمعيــات وهــي« جمعيــة مركــز بــرج اللقلــق المجتمعــي، جمعيــة الدومــري الخيريــة، جمعيــة 

الجاليــة اإلفريقيــة وجمعيــة نســاء مــن أجــل الحيــاة.
المشــروع يتكــون مــن ثــاث مراحــل »بنــاء القــدرات، وتدريــب فنــي فــي مجــاالت متعــددة مرتبطــة بالمشــاريع التــي تــم تحديدهــا خــال دراســة تحديــد 

االحتياجــات ودراســة الســوق، وبنيــة تحتيــة للمشــاريع التــي تــم تحديدهــا وتســويق المنتجــات التــي ســيتم إنتاجهــا«.

ــروع 20  ــة كل مش ــغ قيم ــرة تبل ــة صغي ــاريع جماعي ــاء 6 مش ــيتم إنش س
ــق  ــة للحدائ ــتال الزين ــاج أش ــن إنت ــا بي ــاريع م ــتتنوع المش ــورو وس ــف ي أل
تجميــل،  صالــون   ،catering القــدس،  مدينــة  فــي  لبيعهــا  والمنــازل 

مطعــم للمأكــوالت الشــعبية.
حاليــًا يعمــل المركــز بالشــراكة مــع مؤسســتين قاعديتيــن فــي القــدس 
وهمــا: جمعيــة مركــز بــرج اللقلــق المجتمعــي وجمعيــة الدومــري الخيريــة 
فــي شــعفاط، وخــال عــام 2016 ســيتم توقيــع اتفاقيــة شــراكة مــع 

جمعيــة ثالثــة.
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»  نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين :
ــول  ــن والمم ــوق المزارعي ــم حق ــة لدع ــبكة محلي ــو ش ــروع نح ــن مش ضم
مــن برنامــج المســاعدات النرويجيــة وللســنة الرابعــة علــى التوالــي اســتمر 
المركــز فــي قطــاع غــزة فــي تنفيــذ عــدة أنشــطة وفعاليــات تمثلــت بمــا 

يلــي:
برنامــج تدريبــي تحــت عنــوان المســائلة المجتمعية وذلك بالتنســيق 	 

مــع االئتــاف مــن أجــل النزاهــة »أمــان« لمــدة أســبوع واحــد، وذلــك 
ــب  ــة ولتصوي ــائل الرقاب ــدى وس ــائلة كإح ــات المس ــز آلي ــدف تعزي به
االختــاالت مــن أجــل تحقيــق حوكمــة صالحــة وديمقراطيــة رشــيدة 

بالمؤسســات الرســمية واألهليــة بالمجتمــع.
ومقاطعــة 	  الوطنــي  المنتــج  دعــم  إلــى  تهــدف  فعاليــات  تنظيــم 

توعويــة  جلســات   5 تنفيــذ  تــم  فقــد  اإلســرائيلية،  المنتجــات 
بالتنســيق مــع منظمــات أهليــة قاعديــة عاملــة بالمجــال الزراعــي في 
محافظــات غــزة الخمســة، وتــوج اللقــاء بجلســة اســتماع ومســائلة مــع 
ــة،  ــة التجاري ــة، الغرف ــاد، وزارة الزراع ــرار »وزارة االقتص ــاع الق صن
المؤسســات التمثيليــة للقطــاع الخــاص« وحثهــا علــى اتخــاذ التدابيــر 
وإجــراءات مــن شــأنها المســاهمة فــي دعــم وتقويــة المنتــج الوطنــي 

ــج اإلســرائيلي. ــداًل مــن المنت ب
نظــم المركــز حملــة واســعة تهــدف إلــى لفــت أنظــار صنــاع القــرار 	 

ــن  ــة م ــذه الحص ــع ه ــة رف ــر أهمي ــة عب ــة الزراع ــق بحص ــا يتعل فيم
الموازنــة العامــة للســلطة مــن 1 %- 5 %، وذلــك مــن أجــل دعــم 
بالتصــدي  وللمســاهمة  الغذائــي  واألمــن  اإلنتاجيــة  القطاعــات 
ــن  ــز صمــود المزارعي ــى تعزي ــة والعمــل عل لمظاهــر الفقــر والبطال

وتشــبثهم بــاألرض.

انتخــاب هيئــة تنســيقية للشــبكة المحليــة التــي جــرى بالســابق 	 
ــر  ــة وعب ــز التوعوي ــطة المرك ــي أنش ــراكها ف ــا وإش ــب أعضائه تدري
ــم  ــث ت ــة، حي ــة المختلف ــة والحقوقي ــة واالجتماعي ــات المطلبي الحم
ــيقية  ــة تنس ــاب هيئ ــبكة وانتخ ــة للش ــة العام ــاع للجمعي ــد اجتم عق
مــن 5 أشــخاص ثاثــة رجــال وامرأتيــن موزعيــن علــى المحافظــات 
المختلفــة، حيــث قامــت اللجنــة بعــد ذلــك بالتنســيق مــع المركــز ومــع 

ــنوات. ــدة 3 س ــتراتيجية لم ــة اس ــر خط ــارية لتطوي ــركة استش ش
ــر 	  ــي أكث ــاع زراع ــو قط ــوان »نح ــت عن ــي تح ــوم دراس ــم ي ــم تنظي ت

صمــودًا واســتدامة« شــارك بــه العديــد مــن ممثلي المنظمــات األهلية 
والدوليــة إلــى جانــب خبــراء وممثليــن عــن منظمــات أهليــة قاعديــة 
عاملــة بالمجــال الزراعــي، وقــد خــرج اليــوم الدراســي بمجموعــة مــن 
المخرجــات والتوصيــات الهامــة، حيــث جــرى تجميــع أوراق العمــل فــي 

كتيــب صــادر عــن المركــز.
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ورشــة عمــل ألعضــاء الشــبكة وذلــك بهــدف إبــراز أهميــة الفــرق مــا بيــن الحركــة االجتماعيــة والمنظمــة األهليــة والتركيــز علــى عــدم الخلــط مــا 	 
بيــن اإلطاريــن مــن أجــل تعزيــز الــدور المطلبــي واالجتماعــي للحركــة االجتماعيــة.

نفــذ المركــز بالتعــاون مــع الشــبكة المحليــة يومــًا تــم بــه التعايــش مــع مــزارع فــي منطقــة هامشــية ومهمشــة فــي جنــوب شــرق قطــاع غــزة، 	 
بجــوار معبــر صوفــا فــي مدينــة رفــح، وهــدف هــذا اليــوم إلــى االطــاع علــى معانــاة المزارعيــن بالمنطقــة الحدوديــة وتمكينهــم والتأكيــد علــى 

الوقــوف معهــم ومســاندتهم.
ــكل مــن وزارة الزراعــة، 	  ــل الحفــل كلمــات ل ــى مــدار العــام 2015، وقــد تخل ــه أنشــطة المشــروع عل ــًا اســتعرض ب نظــم المركــز مؤتمــرًا ختامي

ــي 16 منظمــة أهليــة  ــة، المنظمــات القاعديــة الشــريكة، حيــث اســتطاع المركــز نســج عاقــات مــع حوال برنامــج المســاعدات الشــعبية النرويجي
ــًا علــى مســاحة قطــاع غــزة، كمــا تــم توزيــع شــهادات تقديــر علــى تلــك المنظمــات. قاعديــة موزعــة جغرافي
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»  مشروع دعم بناء قدرات المركز العربي للتطوير الزراعي  :
تم الحصول على منحة من مؤسسة CCFD الفرنسية بقيمة 8,000 يورو مخصصة لدعم أنشطة وبرامج المركز خال عام 2015.

» المنحة اإليطالية »ابدأ مشروعك« :
مشــروع الطلبــة الخريجيــن والــذي نفــذه المركــز بدعــم مــن التعــاون اإليطالــي للتنميــة والــذي اســتهدف مــا يقــارب 120 طالــب وطالبــة فــي أكثــر مــن 
ــة  ــة، الغرفــة التجاري ــة العــروب الزراعي ــت لحــم، كلي ــاء والنســيج فــي بي ــة »خضــوري«، معهــد األزي ــي »جامعــة فلســطين التقني جامعــة ومعهــد تقن
والصناعيــة فــي طولكــرم«، وتــم العمــل مــع الطلبــة المقبليــن علــى التخــرج »آخــر عــام دراســي« وأيضــًا بعــض الطلبــة الذيــن أنهــوا دراســتهم ولــم 

يحالفهــم الوقــت للعثــور علــى فرصــة عمــل.
تــم خــال المشــروع تدريــب المســتفيدين فــي مجــال »كيــف تبــدأ مشــروعك« ومــن ثــم تنفيــذ خطــط عمــل ودراســات جــدوى وســوق لــكل مشــروع تــم 
اقتراحــه مــن قبــل الطلبــة، وتــم مــن خــال المنحــة المقدمــة مــن التعــاون اإليطالــي للتنميــة دعــم كل طالــب بقيمــة ماليــة صغيــرة مــن أجــل تطبيــق 

المشــروع مــن خــال نمــوذج مصغــر لدراســة مــدى نجــاح المشــروع مــن الناحيــة العمليــة.
ومــن خــال ورش عمــل متخصصــة تــم متابعــة جميــع الطلبــة لتنفيــذ مشــاريعهم وتــم عرضهــا أمــام جمــع مــن الحضــور ليتــم فــي النهايــة اختيــار 

أفضــل مشــروعين مــن كل مجموعــة وتقديــم حافــز مالــي لهــم لدعمهــم الســتكمال مشــوارهم فــي الحيــاة العمليــة ودخــول الســوق.
يذكــر أن عــدد مــن الطــاب أنشـــأ مشــروعه بشــكل فعلــي وبصــورة متقنــة مــن خــال مصــادره الماليــة الخاصــة والبعــض حصــل علــى قــرض للبــدء 

فــي مشــروعه مــن قبــل شــركة أكاد للتمويــل والتنميــة.

» مشروع منح الطالب  :
خــال عــام 2015 تــم توقيــع اتفاقيــة »منــح لطلبــة الجامعــات الفلســطينية« بالشــراكة مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــيUNDP  وضمــن برنامــج 

التمكيــن االقتصــادي للشــعب الفلســطيني DEEP ووزارة الشــؤون االجتماعيــة وبتمويــل مــن البنــك اإلســامي للتنميــة.
بحيــث سيســتفيد مــن البرنامــج 225 طالــب وطالبــة مــن مختلــف الجامعــات فــي الضفــة الغربيــة بقيمــة إجماليــة تصــل إلــى 170,000 دوالر أمريكــي 

وذلــك مــن خــال القيــام بمســح ودراســة لقوائــم الطــاب المقدمــة مــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة فــي مختلــف محافظــات الضفــة الغربيــة.
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شركة أكاد للتمويل والتنمية 
واصلــت شــركة أكاد للتمويــل والتنميــة والتــي تملــك جمعيــة المركــز العربــي للتطويــر الزراعــي أكثــر مــن 56 % مــن أســهمها والتــي تعتبــر الــذراع المالــي 

للجمعيــة فــي تحقيــق أهدافهــا التنمويــة العريضــة توســعها للعــام الثانــي منذ إنشــائها مطلــع 2014.
ــع  ــدد المواق ــح ع ــة ليصب ــة وبلدي ــم وقري ــن مخي ــن بي ــد م ــع جدي ــة ِبـــ 61 موق ــا المالي ــي لخدماته ــاق الجغراف ــام 2015 النط ــركة ع ــعت الش ــد وس فق

ــزة. ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــات الضف ــي محافظ ــكاني ف ــع س ــتهدفة 285 تجم ــة المس الجغرافي
وحققــت الشــركة بالمقارنــة مــع العــام الســابق نمــوًا فــي عــدد القــروض المصروفــة بنســبة 79 % لتصبــح قرابــة 2,400 قــرض ومــن حيــث القيمــة 

ــغ تناهــز 9 مليــون دوالر. بنســبة نحــو 95 % بمبال
ــة  ــة االئتماني ــت المحفظ ــرض. وبلغ ــطة 3,700 ق ــروض النش ــون دوالر والق ــطة 9,6 ملي ــة النش ــة االئتماني ــت المحفظ ــام 2015 بلغ ــة ع ــي نهاي وف
ــى  ــى 30 % مــن المحفظــة إضافــة إل ــة المــدرة للدخــل مــا نســبته 90 % مــن مجمــوع المحفظــة القائمــة. وحــاز قطــاع الزراعــة عل للمشــاريع اإلنتاجي

ــات. ــع والخدم ــي والتصني ــويق الزراع ــل التس ــرى مث ــات األخ ــة والقطاع ــاع الزراع ــن قط ــتركة بي ــة المش المحفظ
وشــكلت النســاء وخاصــة فــي المناطــق الريفيــة أكثــر مــن 57 % مــن مجمــوع المســتفيدات فــي حيــن تجــاوزت نســبة المحفظــة فــي المخيمــات والمناطــق 

الريفيــة أكثــر مــن 45 %.
وفــي عــام 2015 وبالتعــاون مــع المركــز العربــي وجمعيــة بيــت لحــم العربيــة للتأهيــل صممــت الشــركة منتجــات تمويليــة ميســرة جــدًا لــذوي االحتياجــات 

الخاصــة لتمويــل مشــاريع إنتاجيــة خاصــة بهــم مــع برامــج تدريــب وتأهيــل.
وفــي هــذا اإلطــار تــم تنظيــم 4 دورات تدريبيــة علــى اختيــار وإدارة المشــاريع اســتفاد منهــا 90 شــخص فــي مناطــق جنــوب الضفــة الغربيــة وإعــداد 

دراســات جــدوى ِل 70 مشــروع وقــد تــم تمويــل 54 مشــروع بقيمــة 209 ألــف دوالر.
ــة مشــروعًا خاصــًا للشــباب إليجــاد فــرص عمــل ويتضمــن  ــف القطري وفــي محافظــة نابلــس أطلقــت الشــركة بالتعــاون مــع UNDP ومؤسســة عفي
المشــروع إضافــة إلــى التمويــل تقديــم تدريــب واستشــارات. وضمــن هــذا المشــروع مولــت الشــركة 132 مشــروعًا لشــباب دون ســن 35 عامــًا بقيمــة 

ــة بلغــت 826 ألــف دوالر. إجمالي
كذلــك بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة ومؤسســة UNDP وبتمويــل مــن منظمــة الزراعــة الدوليــة »إيفــاد« صممــت الشــركة منتجــات ماليــة مخصصــة لدعــم 
المشــاريع الزراعيــة فــي محافظــات وســط وشــمال الضفــة الغربيــة حيــث تــم تمويــل 86 مشــروع بقيمــة تناهــز 600 ألــف دوالر معظمهــا لمزارعيــن مــن 

ذوي الدخــل المحــدود وفــي مناطــق ج.
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العالقات العامة والتشبيك
» العالقات العامة والتشبيك على الصعيد المحلي :

تأكيــدًا علــى أهميــة الشــراكة المؤسســاتية المحليــة بمــا يحقــق تكامــل األدوار واإلســهام فــي دفــع عجلــة التطويــر االقتصــادي والزراعــي حافــظ المركــز 
علــى عاقاتــه مــع المؤسســات والمنظمــات المحليــة واســتمر بفتــح عاقــات شــراكة ومهنيــة لتنفيــذ أنشــطة مشــتركة تلبــي احتياجــات المســتفيدين 

وتمثلــت بمــا يلــي:
الشــراكة مــع العربيــة لحمايــة الطبيعــة لتعزيــز صمــود المزارعيــن الفلســطينيين علــى أراضيهــم المهــددة بالمصــادرة وضمــن مشــروع زيتــون 	 

ــع المناطــق الفلســطينية وبمــا فيهــا فلســطين  ــذ األنشــطة الخاصــة بزراعــة أشــتال الزيتــون فــي جمي ــع اتفاقيــة شــراكة لتنفي ــر تــم توقي الخي
ــة عــام 1948. المحتل

الشراكة مع هيئة العمل التطوعي الفلسطيني لتنفيذ أنشطة مشروع زراعة أشجار الزيتون من خال توفير عدد من المتطوعين.	 
توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع جامعــة القــدس- معهــد التنميــة المســتدامة لتنفيــذ أنشــطة مســتندة علــى التخصصيــة والمهنيــة فــي قطــاع التنميــة 	 

الزراعيــة والريفيــة مســتهدفين فئــة الطــاب الشــباب والنســاء والمزارعيــن فــي الريــف والمخيمــات والمناطــق الفلســطينية المهمشــة.
توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع وزارة العمــل الفلســطينية حيــث تــم توقيــع المذكــرة بيــن الــوزارة وجميــع المؤسســات العاملــة فــي مجــال التشــغيل 	 

والتدريــب واإلقــراض، وشــارك المركــز فــي جلســات النقــاش والحــوار لصياغــة هــذه المذكــرة.
احتفــظ المركــز بعضويتــه فــي شــبكة المنظمــات األهليــة وشــارك فــي معظــم االجتماعــات والفعاليــات المنظمــة مــن قبــل الشــبكة ســواء فــي 	 

الضفــة أو قطــاع غــزة، وتبنــى القطــاع الزراعــي فــي الشــبكة ورقــة مقدمــة مــن المركــز تحــت عنــوان »ورقــة الحقائــق« الخاصــة بالقطــاع الزراعــي 
فــي غــزة فيمــا يتعلــق بعمليــة اإلعمــار، وأصبحــت ورقــة مرجعيــة لــكل العامليــن بالقطــاع الزراعــي مــن المنظمــات األهليــة المنضويــة فــي القطــاع 

الزراعــي بالشــبكة. 

» العالقات العامة والتشبيك الدولي:
حافــظ المركــز واســتمر فــي تعزيــز الشــراكات القائمــة منــذ فتــرة طويلــة مع عــدد مــن المؤسســات الدولية منهــا: جمعيــة فلســطين الصداقة الفرنســية، 

مؤسســات التضامن الفرنســي الفلســطيني، مؤسســات التضامن البلجيكية الفلســطينية، وأكتد الفرنســية.

كما فتح المركز شراكات تضامنية وفنية من أجل تقديم األفضل لمستفيديه تمثلت بما يلي:
عضويــة فــي شــبكة التحالــف العالمــي لــأرض International Land Coalition ويعتبــر المركــز أول مؤسســة فلســطينية تصبــح عضــو فــي هــذه 	 
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الشــبكة، وهــي شــبكة مهمــة وكبيــرة علــى المســتوى العالمــي.
ــة »زراعــة مليــون شــجرة 	  ــون ضمــن حمل ــل مشــروع زراعــة أشــتال الزيت شــراكة مــع Association France Palestine Solidarite Alsace لتموي

زيتــون مــن أجــل الســام«.

شراكة مع Association France Palestine Solidarite(AFPS( لتدريب مزارعي النخيل في األغوار.	 
 	.»Habitat«  حافظ المركز على عضويته في شبكة الحقوق من أجل األرض والسكن

» الضغط والمناصرة: 
يعتبــر المركــز شــريك مهــم مــن أصــل 3 شــركاء فــي تجمــع األمــن الغذائــي باعتبــاره حلقــة ضغــط ومناصــرة علــى كافــة المصــادر المتاحــة التمويليــة 
واالســتراتيجية بقطــاع غــزة للعمــل ضمــن اســتراتيجية ضغــط ومناصــرة تضمــن الدفــاع عــن المزارعيــن فــي كافــة مناطــق ســكناهم وتوفيــر التمويــل 

التنمــوي المناســب لدعــم القطــاع الزراعــي.
وفــي اآلونــة األخيــرة قــام المركــز بتشــكيل ائتــاف مــن تجمــع مؤسســات زراعيــة مــن أبــرز مهامــه الضغــط علــى صنــاع القــرار مــن الحكومــة والــوزارات 
المعنيــة والمؤسســات الدوليــة العاملــة بقطــاع غــزة والمؤسســات األخــرى لتحســين الواقــع الزراعــي وجعلــه أكثــر دعمــًا وعدالــة فــي الحصــول علــى 
فــرص تمويليــة وإمكانيــة توجيــه هــذه الفــرص للقطــاع الزراعــي بمــا يضمــن تعزيــز الهويــة الوطنيــة وصمــود المواطنيــن فــي المناطــق الزراعيــة 

وســيتم اإلعــان عــن االئتــاف خــال عــام 2016.

» المشاركة في مؤتمرات وفعاليات داخل وخارج الوطن :
شارك المركز العربي للتطوير الزراعي في عدد من المؤتمرات والفعاليات ومن أهمها:

ــارة عــدة لقــاءات مــع مختلــف الشــرائح 	  ــة Lenten Campaign فــي فرنســا المنفــذة مــن قبــل مؤسســة CCFD، تخلــل الزي المشــاركة فــي حمل
ــف البرامــج التــي يقدمهــا المركــز وأهميتهــا فــي  ــة وتــم عــرض مختل ــى المؤسســات اإلعامي ــة لمؤسســة CCFD  الفرنســية  إضافــة إل الممول
ــرزت اللقــاءات أعمــال وإنجــازات المركــز مــع  ــا أب ــة والمهمشــة، كم ــن الفلســطينيين ذوي الدخــل المحــدود فــي المناطــق الريفي خدمــة المزارعي
الجمعيــات التعاونيــة فــي فلســطين وماهيــة نتائــج تفعيــل برامــج التوفيــر والتســليف فــي تلــك الجمعيــات، اســتمرت الحملــة 21 يومــًا فــي الفتــرة 

ــن 2015/3/23-2. ــا بي م
تنفيــذ فعاليــة يــوم األرض 2015/3/31 وذلــك بالتنســيق مــع إحــدى المنظمــات األهليــة القاعديــة العاملــة فــي جنــوب مدينــة غــزة وقــرب معبــر 	 

بيــت حانــون »إيــرز« وذلــك تعزيــزًا للعاقــة مــع المزارعيــن وبهــدف اســتنكار حالــة الحصــار والتنديــد باســتمرار المنطقــة العازلــة، التــي تحــرم 
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المزارعيــن مــن فــرص العمــل وتؤثــر علــى حالــة األمــن الغذائــي بالقطــاع، وقــد شــارك بالفعاليــة أعضــاء مــن الشــبكة المحليــة لدعــم حقــوق 
المزارعيــن.

المشــاركة فــي اجتمــاع اللجنــة اإلداريــة لمشــروع ريــادة الشــباب فــي مدينــة بيــروت فــي شــهر حزيــران 2015، حيــث تــم مناقشــة التطــورات التــي 	 
حصلــت علــى المشــروع ومناقشــة األنشــطة التــي تــم تنفيذهــا والتحضيــر لعقــد االجتمــاع النهائــي.

ــن 	  ــة شــرم الشــيخ فــي شــهر تشــرين األول 2015 وحضــور ممثلي ــادة الشــباب فــي مدين المشــاركة فــي المؤتمــر النهائــي الخــاص بمشــروع ري
عــن مؤسســة YEP واالتحــاد األوروبــي والمؤسســات الشــريكة األخــرى وشــركة أكاد وتــم اســتعراض النتائــج والتحديــات التــي واجهــت المشــروع 

وتكريــم الفائزيــن مــن المؤسســات الثــاث.
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المشــاركة فــي مؤتمــر ســنابل الخــاص بمؤسســات وشــبكات التمويــل الصغيــر فــي العالــم العربــي والــذي عقــد فــي مدينــة شــرم الشــيخ فــي شــهر 	 
تشرين األول 2015.

تمثيــل المركــز وشــركة أكاد خــال أســبوع التضامــن فــي فرنســا بالشــراكة مــع مؤسســة SIDI، والمشــاركة فــي نــدوات ومؤتمــرات حــول عمــل 	 
أكاد ونشــاطها وبحــث ســبل التعــاون مــن أجــل كتابــة مشــروع خــاص بمدينــة نابلــس وضواحيهــا، الزيــارة تمــت خــال شــهر تشــرين الثانــي 2015.

لقاء مع أعضاء من مؤسسة CCFD في فرنسا في شهر تشرين الثاني 2015 والحديث عن أهمية السياحة التضامنية وكيفية تطويرها.	 
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» المركز العربي في اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي:

اهتــم المركــز خــال عــام 2015 بالناحيــة اإلعاميــة وبنشــر األخبــار والمشــاريع واألنشــطة المنفــذة ســواء مــن خــال الموقــع اإللكترونــي للمركــز أو 
الصحــف المحليــة أو مــن خــال شــبكات التواصــل االجتماعــي.

فــي منتصــف عــام 2015 أطلــق المركــز الموقــع اإللكترونــي بحلتــه الجديــدة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة )www.acad.ps(، وحــرص المركــز علــى أن 
يكــون الموقــع متوافقــًا مــع اســتراتيجيته وأن يكــون شــامًا يحتــوي علــى معلومــات متكاملــة عــن المشــاريع واألنشــطة ونشــر التقاريــر الماليــة واإلداريــة.

أمــا الصحــف المحليــة فقــد حــرص المركــز علــى نشــر األخبــار والنشــاطات المنفــذة مــن قبلــه بشــكل دوري مــن خــال صحيفتــي القــدس واأليــام، كمــا 
تــم تغطيــة مشــاركة المركــز فــي الورشــات والمؤتمــرات فــي الخــارج مــن خــال الصحــف األجنبيــة.

خــال العاميــن الســابقين ســعت المؤسســات والشــركات إلــى إنشــاء صفحــات علــى الفيــس بــوك وتويتــر وغيرهــا مــن الشــبكات االجتماعيــة، بحيــث 
أصبحــت مواقــع التواصــل االجتماعــي هــي األكثــر زيــارة فــي فلســطين فهــي تعتبــر وســيلة ســريعة للوصــول إلــى المســتخدمين.

وحــرص المركــز علــى مواكبــة هــذا التطــور للوصــول إلــى أكبــر فئــة ممكنــة مــن شــرائح المجتمــع؛ فعمــل علــى تحديــث صفحتــه علــى الفيــس بــوك 
وتويتــر باســتمرار ونشــر األنشــطة والصــور التــي يتــم تنفيذهــا، وعمــل علــى تزويــد قنــاة اليوتيــوب الخاصــة بــه بالفيديوهــات التــي تــم تصويرهــا مــن 
قبــل المركــز أو مــن الشــركاء الذيــن نفــذ معهــم المركــز مشــاريع مشــتركة، كمــا تــم إنشــاء حســابات علــى الشــبكات األخــرى مثــل االنســتغرام واللينكــد 

إن ويتــم تحديــث هــذه الحســابات باســتمرار.
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غزة: اإلعالن عن إطالق شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين
كتب خليل الشيخ:

أعلن المركز العربي للتطوير الزراعي عن إطالق الشبكة المحلية لدعم 
حقوق المزارعين، أمس.

عد مبادرة وطنية للدفاع عن حقوق المزارعين، 
ُ
وتضم الش���بكة التي ت

العشرات من الناشطين والرياديين في قطاع العمل الزراعي من مختلف 
محافظات غزة.

ونظم المركز العربي، مهرجانًا حاش���دًا، ب���دأه بمؤتمر صحافي إيذانًا 
بإطالق الش���بكة في قاعة "الاليت هاوس" على ش���اطئ بحر غزة، أمس، 
بحضور المئات من ممثلي المؤسس���ات الحكومي���ة واألهلية والدولية 
ومزارعين رياديين وأعضاء مجالس إدارات جمعيات زراعية، ومختصون 

في قطاع العمل الزراعي.
وبدأ المؤتمر الذي أدارته ميس���رة الكفارنة منسقة مشروع "نحو 
ش���بكة محلية لدعم حقوق المزارعين" الذي ينظمه المركز العربي، 
بتمويل من المس���اعدات الش���عبية النرويجية NPA بكلمة قدمها 
محسن أبو رمضان مدير المركز، قال فيها، أن الشبكة المحلية وهي 
جس���م تنموي ديمقراطي يس���عى إلى تمثي���ل المزارعين الفقراء 
والمهمشين، جاء كنتاج لعمل أربع سنوات متتالية قام بها المركز 

العربي.
وأضاف أن المركز وبالتنس���يق مع أعضاء الشبكة، أطلق عدة مبادرات 
محلية تتعلق بتطوير القطاع الزراعي على قاعدة العمل التنموي المبني 
عل���ى الحقوق، تنوعت م���ا بين دعم المنت���ج المحلي، وإنش���اء صندوق 
التعويضات، ورفع حص���ة القطاع الزراعي ف���ي الموازنة، فضاًل عن عدة 
حم���الت أخرى تتعل���ق بالدفاع على األرض وقطف الزيت���ون وزيادة دور 

وزارة الزراعة في عملية اإلرشاد.

تعزيز العمل الديمقراطي
من جانبه، ألقى محمود حمادة ممثاًل عن المساعدات الشعبية النرويجية 
كلمة تحدث فيها حول دور الش����بكة المحلية في دع����م قضايا المزارعين 
والمش����اركة في تعزيز العمل الديمقراطي والتنموي في القطاع الزراعي، 
الفت����ًا إل����ى أن مجموعة المزارعي����ن المنضمين للش����بكة كان����وا قد تلقوا 

التدريبات التي تؤهلهم للمحافظة على حقوق المزارعين والدفاع عنها.
وأكد أن المس���اعدات الشعبية النرويجية ستس���اهم في إسناد عمل 
الش���بكة المحلي���ة، معربًا ع���ن أمله في انتش���ار رقعة عملها لتش���مل 
محافظ���ات الضفة الغربي���ة والقدس المحتل���ة، والمحافظة على مصالح 

المزارعين وقطاع المرأة الريفية أيضًا.
وقدم صابر الزعانين منس���ق عمل الشبكة المحلية كلمة، قال فيها أن 
الش���بكة انطلقت من واقع اإليمان بقضايا صغ���ار المزارعين وحقوقهم 
المهمش���ة، مشيرًا إلى أن الش���بكة وضعت في أولويات عملها تحسين 

واقع هؤالء وتحصيل حقوقهم.
وقال، أن الش���بكة المحلية والتي يحتضنه���ا المركز العربي للتطوير 
الزراعي، تس���عى إلى أن تكون جسما مس���تقال بذاته وتعمل وفق خطط 

تنموية هدفها تحسن الواقع الزراعي.

الحاجة لمبادرات مشابهة
بدوره، قدم المهندس تحسين سعادات نائب رئيس اتحاد الجمعيات 
الزراعية كلمة المؤسسات الش���ريكة في مشروع دعم حقوق المزارعين، 
قال فيه���ا أن الواقع الزراعي المتردي بفعل الحصار واالنقس���ام وغياب 
الحقوق، يتطلب مبادرات مش���ابهة تس���عى إلى المس���اهمة في تلبية 
حقوق المزارعين، مش���يرًا إلى أن هؤالء المزارعين باتوا من أفقر الفقراء 

في المجتمع وبحاجة لمن يمد لهم يد العون.

وأكد أن المؤسس����ات األهلي����ة العاملة في القطاع الزراعي س����تنظر إلى 
الش����بكة المحلية بأنها إضافة هامة في مج����ال تعزيز العمل الديمقراطي 

المبني على الحقوق. 
وتحدث الخبير التنموي أحم����د الصوراني، حول أهمية إطالق المبادرات 
واللجان العاملة من أجل الدفاع عن القطاع الزراعي، معتبرًا أنها تساهم في 

تعزيز ورفع صوت المزارعين والعاملين بهذا المجال .
وقال إن الواقع الزراعي بحاجة ماس���ة لمثل هذه المبادرات، داعيًا إلى 
االستفادة من جهود األعضاء والبحث عن مصادر تمويل وركائز لتحريك 

عمل الشبكة وتعزيز نظام عضوية قوي ومتمكن.
واس���تعرضت صابرين أبو ليمون عضو الش���بكة المحلية بنود وثيقة 
مب���ادئ عمل الش���بكة والتي تمح���ورت حول النه���وض بالواقع الزراعي 
وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة واحترام األفراد والمساهمة في تطوير 

القوانين التي تلبي احتياجات المزارعين.
وقدم جوزيف الش���كلة من الش���بكة الدولية للحق في السكن واألرض 
كلمة عبر ال�"س���كاي بي" خالل المهرجان أوضح فيها أن الش���بكة تشمل 
152 منظم���ة ف���ي جميع أنحاء العال���م وتعمل على تعزيز التش���ريعات 
واإلج���راءات التي تمكن األفراد من التمتع بحقهم في الس���كن واألرض 

السيما في المناطق المهمشة.
وأضاف، الش���بكة بصدد بلورة مش���روع مش���ترك مع المرك���ز العربي 
للتطوير الزراعي وبالش���راكة مع الش���بكة المحلية يهدف إلى تأسيس 

شبكة إقليمية تحافظ على حقوق المزارعين.
وفي ختام الحفل الذي ش���مل على عرض تمثيلي حول واقع المزارعين 
في المناطق المهمش���ة، وما يتعرضون له من اعتداءات إسرائيلية، وقع 
األعض���اء على وثيقة مب���ادئ مهام ومحاور عمل الش���بكة المحلية، أمام 

الحضور. 

"غرفة تجارة غزة" تبحث مع وفد هولندي ترتيبات 
رفد شركات القطاع الخاص بالخدمات االستشارية

غزة - "األي���ام": بحثت غرفة تجارة وصناع���ة غزة خالل اجتماع 
عقدته، أم���س، في مقرها مع وفد هولندي ضم وجنند مارش���ال 
الس���كرتير األول للش���ؤون االقتصادية، وكوين هائيرجن منسق 
الشرق األوسط لمشروع تبادل الخبرات PUM، ود. سهيل سلطان 
ممث���ل برنام���ج )PUM( الهولندي في الضف���ة الغربية ترتيبات 
تنفيذ البرنامج المذكور في قطاع غزة وس���بل اس���تفادة عدد من 

شركات القطاع الخاص.
وتطرق مارش���ال الس���كرتير األول والمحلق التجاري الهولندي 
فش���كر الغرف���ة التجارية على اس���تقبالها، وأك���د دور واهتمام 
الحكومة الهولندية في دعم العديد من القطاعات وفي مقدمتها 

القطاع الزراعي، وقطاعي األثاث النسيج.
من جهته، قدم هائيرجن شرحًا حول المشروع معتبرًا أن الغرفة 
التجارية تمثل الشريك اإلستراتيجي لتسويق خدمات المشروع.

وأك���د أن المش���روع المذك���ور يض���م ع���ددًا م���ن المتطوعين 
الهولنديين لمساعدة الش���ركات الصغيرة والمتوسطة ورفدها 
بالمعرفة وتقديم االستش���ارات لها عن طريق خبراء متقاعدين 
ويعمل المش���روع في 70 دولة وف���ي 75 مجال عمل منذ اكثر من 

30 عاما.
ومثل الغرفة التجارية في االجتماع محسن الخزندار أمين السر 

الغرفة، وبسام مرتجى مدير عام الغرفة.

وشكر الخزندار الحكومة الهولندية والشعب الهولندي على ما 
يقدموه من دعم مالي ومعنوي للشعب الفلسطيني.

وأك���د الخزن���دار جاهزي���ة الغرف���ة التجارية لتقدي���م كافة 
إمكانيتها للتعاون في إنجاح وترويج المش���روع الهولندي الذي 
يهدف لتقديم خبراء هولنديين للشركات الصغيرة والمتوسطة 

وأية مشاريع أخرى تهدف لتطوير القطاع الخاص بغزة.
وتم االتفاق على أهمية التواص���ل لبلورة األفكار الفاعلة التي 
تخدم القطاع الخاص الفلس���طيني خالل الفترة القادمة والعمل 
على ترويج المشروع الهولندي لتحقيق أكبر استفادة للشركات 

الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع غزة.

فلسطين تشارك في هنغاريا باجتماعات دولية بشأن 
حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود

رام الله - "األيام": ش���اركت دولة فلس���طين بوفد رس���مي 
ضم ممثلين عن سلطة المياه ودائرة شؤون المفاوضات في 
اجتماعات اتفاقية اللجنة االقتصادية ألوروبا بش���أن حماية 
واس���تخدام المجاري المائي���ة العابرة للح���دود والبحيرات 
الدولي���ة )UNECE(، وكذل���ك في االجتم���اع الخاص بتعزيز 
التعاون في مجال المياه العابرة للحدود في منطقة الش���رق 
 )UNECE( األوسط وشمال أفريقيا على أساس اتفاقية المياه

التي عقدت في مركز المؤتمرات ببودابست في هنغاريا.
وت���م خ���الل االجتماع���ات بحث تفعي���ل آلي���ات التعاون 
المش���ترك للمياه العابرة للحدود، وذلك ضمن إطار اتفاقية 
المي���اه )UNECE(، خصوصًا بعد دخ���ول هذه االتفاقية حيز 
التنفيذ في العام 2013، والس���ماح بانضم���ام جميع الدول 

األعضاء في األمم المتحدة في االتفاقية. 
ويأتي هذا االجتماع بمناسبة انتقال االتفاقية إلى اإلطار 
الدولي المتعدد األطراف للتع���اون في مجال المياه العابرة 
للح���دود، حيث تمت مش���اركة أكثر م���ن 80 دولة من الدول 
األط���راف وغير األطراف في االتفاقية، الس���تعراض التقدم 
المحرز في تنفيذ االتفاقية، ومناقشة كيفية تحسين أوجه 
التعاون في مج���ال المياه العابرة للحدود ف���ي جميع أنحاء 

العالم. 
كما تم اس���تعراض األنش���طة الس���ابقة ومناقشة برنامج 

العمل المستقبلي للسنوات 2018-2016. 
وقام وفد دولة فلسطين بتقديم عرض خالل حلقة النقاش 
الخاص���ة بتعزي���ز التعاون ف���ي المياه العاب���رة للحدود في 
منطقة الش���رق األوسط وش���مال أفريقيا والذي أوضح خالله 
التحدي���ات التي يواجهها الجانب الفلس���طيني والمتمثلة 

أساس���ًا بس���يطرة االحتالل اإلس���رائيلي على كافة الموارد 
المائية المشتركة. 

وأك���د الوفد ض���رورة النظر لطلب���ه باالنضم���ام إلى هذه 
االتفاقية الدولية في المستقبل والعمل على حل مشكلة أن 
فلسطين كدولة "مراقب" غير عضو في األمم المتحدة، األمر 
الذي يحول دون انضمامه���ا لهذه االتفاقية، كما طالب وفد 
فلسطين بضرورة تطوير آلية عمل لضمان مشاركة فلسطين 
ف���ي كافة نش���اطات االتفاقية إلى حين انضمامها بش���كل 

رسمي لالتفاقية في المستقبل. 
وعلى هام���ش االجتماعات، قام وفد فلس���طين بلقاء وزير 
المياه والري في دولة السودان الشقيقة معتز موسى، حيث 
تم بحث س���بل التعاون المشترك ما بين الدولتين في مجال 
تبادل ونقل الخبرات، كما تم بحث س���بل التعاون المشترك 
ح���ول حوض نه���ر األردن مع المدير العام للم���وارد المائية 
والكهربائي���ة ف���ي وزارة الطاقة والمي���اه اللبنانية الدكتور 
فادي قمير، اضافة إلى عدة لق���اءات واجتماعات مع العديد 
من ممثلي دول العالم الشقيقة والصديقة حول التعاون في 

مجال المياه. 
كما التقى الوفد الفلسطيني مع سفيرة دولة فلسطين في 
هنغاريا ماري انطوانيت حيث شاركت الوفد الفلسطيني في 
حضور الجلس���ة االفتتاحية، كما تمت مناقشة وضع الجالية 
الفلس���طينية في هنغاريا وس���بل التعاون والتنسيق بين 
السفارة الفلس���طينية في هنغاريا مع سلطة المياه ووحدة 
دعم المفاوضات بهدف دعم الحقوق المائية الفلس���طينية 
في المحافل الدولية والسبل الكفيلة السترداد هذه الحقوق 

وفق القوانين والمعاهدات الدولية المعمول بها دوليًا.  

الوفد المشارك في االجتماعات.

أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة الثالثاء 122016/3/29

في يوم علمي نظمته جامعة األزهر 

المشاركون يوصون بضرورة التوعية باألمراض 
المناعية وعدم إهمال التهاب الغدة النخامية

غزة ـ االيام:  اوصى المشاركون في اليوم  العلمي  الذي 
نظمه قســـم الطب المخبري  بجامعـــة األزهر ،أمس، حول  
االتجاهـــات الحديثة في أمراض المناعة الذاتية بضرورة 
التوعيـــة بفهم أساســـيات األمراض المناعيـــة ،وتوزيع 
المزيد من النشـــرات التي توضـــح الحاالت التي يمكن أن 
تزيد فيها األمراض المناعية وخاصة في بعض العائالت 
،وعـــدم اهمال التهاب الغدة النخاميـــة المناعية واألخذ 

بعين االعتبار أن المناعة ممكن أن تهاجم عدة غدد.
كما اوصوا بضرورة القيام بالفحوصات الخاصة باألمراض 

المناعية خالل فترة الحمل,
وفـــي حفل االفتتاح ااطلعت عريفة الحفل  ســـحر ابو 
الدبـــر الحضور بأهـــداف اليوم العلمي ومـــدى أهمية 
تنظيم هذه الفعاليات التي تساهم في حل المشكالت 
الصحيـــة التي تعاني منها شـــريحة واســـعة من أبناء 

الشعب الفلسطيني.
وقال األستاذ أشرف شقليه رئيس قسم الطب المخبري 
انه تم تخريج ما يقارب 2000 طالب تميزوا في العديد من 

المجاالت  في قسم الطب المخبري.
بـــدوره،  اكـــد د.أبو خالد أبو شـــاب عميد كليـــة العلوم 
الطبية التطبيقية ، أن هـــذه األيام العلمية تؤكد حرص 
الكلية على أن يكون لهـــا دور فعال في المجتمع ككلية 
علميـــة طبية تقـــدم خدمات المجتمع مـــن خالل تأهيل 

كوادر تعمل في مختلف التخصصات الطبية.

واضاف : الكلية تعمل حاليًا على افتتاح قسم التغذية 
اإلكلينيكية ،كما تطمح الفتتاح برنامج الماجســـتير في 

التصوير الطبي .
  واشـــتمل  اليوم العلمي على ثـــالث أوراق عمل األولى 
بعنوان طـــرق فحص أمراض المناعة الذاتية في المعامل 
الطبية للدكتور أيمن ابو مصطفى من مستشـــفى الشفاء 
،والورقة الثانية فكانت بعنـــوان أمراض المناعة الذاتية 
الحاضـــر و المســـتقبل وقدمها الدكتور رامـــي العبادلة 
استشاري و رئيس قســـم الباطنة بمستشفى الشفاء ،أما 
الورقـــة الثالثة فكانت بعنوان األمراض المناعية الذاتية 
المتعلقـــة بالهرمونـــات للدكتور لؤي ناصر استشـــاري 

الغدد الصماء والسكري .
وحضر اليوم العلمي لدكتور علـــى النجار نائب رئيس 
الجامعـــة للشـــؤون اإلداريـــة و المالية، الدكتـــور مؤمن 
الحنجوري عميـــد القبول والتســـجيل ، الدكتور خالد أبو 
شـــاب عميد كلية العلوم الطبيـــة التطبيقية ،والدكتورة 
أمل الكحلوت عميد كلية العلوم ،ورؤســـاء أقســـام كلية 
العلوم الطبية التطبيقيـــة، وعدد من األطباء والمهتمين 
وعـــدد من ممثلي المؤسســـات الصحية وطلبـــة الكليات 

الطبية بالجامعة .
 وفي ختام اليوم العلمـــي قامت عمادة الكلية بتكريم 
األطباء المشـــاركين بـــأوراق العمل تقديـــرًا لجهودهم 

واهتمامهم بنشر الوعي الصحي في المجتمع.

جولة ثقافية لـ 400 طالب وطالبة من الداخل 
الفلسطيني في جامعة الخليل لنابلس وطولكرم

بيـــت لحم - "األيـــام": نظمـــت جامعة الخليـــل، ودائرة 
العالقـــات العامة في محافظـــة بيت لحم جولـــة ثقافية 
تعريفيـــة لنحو 400 طالب وطالبة مـــن طلبة الجامعة، من 
أبناء فلسطين الداخل لمحافظتي نابلس وطولكرم، ضمن 

النشاطات الالمنهجية التعليمية للجامعة.
وأكـــد محافظ نابلس اللـــواء أكرم الرجـــوب خالل لقائه 
الطلبة ضرورة التواصل مع أبناء الشـــعب الفلسطيني في 
مختلف تواجدهم، واســـتثمار كل فرصة لتعزيز تواصل 
الطلبة مع مدنهـــم وقراهم في كل المحافظات، لما له من 
ضرورة إيجابية تغرس في نفوســـهم وتعزز من عطائهم 

لوطنهم. 
كما أكد اللواء الرجوب أهمية هذا الجولة الذي تنظمها 
جامعة الخليل بإشـــراف د. هاني اســـعيد عميد البرنامج 

المكثف.
وقد تـــم إطـــالع الطلبة على أهـــم المعالـــم التاريخية 
والثقافيـــة فـــي مدينة نابلـــس خاصة البلـــدة القديمة 
والتعرف على آليات صناعة الصابـــون، كذلك زيارة مركز 

بن بريك التراثي.
وتحـــدث د. هانـــي اســـعيد عـــن سياســـة الجامعـــة 

الهادفـــة لتنفيذ مثل هـــذه البرامج التـــي تمكن الطلبة 
الفلســـطينيين من االطالع على بالدهـــم بغض النظر عن 
مكان ســـكنهم، واالتصال والتواصـــل العلمي ضمن هذه 
البرامـــج الالمنهجية بالجامعة التـــي تعزز وتنمي قدرات 
الطالب في مختلف االتجاهات سواء الثقافية أو المهنية، 
باإلضافة إلى تعريفهم على المدن الفلسطينية التي تتم 

زيارتها.
وبعد ذلك قـــام الطلبة بزيارة مدينـــة طولكرم، والتقوا 
العقيد بـــالل حالوب نائب محافظ طولكـــرم، الذي تحدث 
عن أهمية الزيارة بما تحمله من ثقافة عامة وتساهم في 

تطوير مهاراتهم الفردية.
كمـــا تحدث د.لـــؤي زعول مدير العالقـــات العامة في 
محافظـــة بيت لحم عـــن أهمية تعزيـــز دور مثل هذه 
البرامـــج واألنشـــطة بيـــن المحافظـــات والمؤسســـات 
المختلفـــة خاصة التعليمية؛ لما لها من أثر إيجابي في 
العمـــل المجتمعـــي، وتعميم هذه الفكـــرة على جميع 
الجامعات المحلية، خصوصًا تلك التي تحتضن طلبة من 
أبناء شـــعبنا في فلســـطين الداخل لتساهم في تعزيز 

قدراتهم العلمية.

مشاركون في الجولة.

الحسيني يشارك بقداس عيد 
الفصح في كنيسة القبيبة

القـــدس - "األيام": شـــارك وزير شـــؤون القـــدس، المحافظ عدنان 
الحســـيني، أمس، بالقـــداس اإللهي، الذي ترأســـه حـــارس األراضي 
المقدســـة األب بيير باتيســـيا باال، في كنيســـة القديســـين سمعان 
وقالوبا )عمواسـ  القبيبة(، حيث كان الحســـيني في مقدمة مستقبلي 
موكـــب الحارس، إضافة إلى مدير محافظة القدس محمد الطري، وعدد 
من رؤساء المجالس المحلية في منطقة شمال غربي القدس، وعدد من 

مسؤولي األجهزة األمنية. 
ونقـــل الحســـيني تهاني الرئيـــس محمود عباس، ورئيـــس الوزراء 
الدكتـــور رامي الحمد الله، والقيادة لمناســـبة حلول عيد الفصح لدى 
الطوائف التي تسير وفق التقويم الغربي، معربًا عن أمله بحلول العيد 
القادم وقد تحققت أماني الشعب الفلسطيني، مسيحييه ومسلميه، 

بالحرية واالستقالل وقيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
وأشار إلى النموذج الفريد من نوعه في العالقة المسيحية اإلسالمية 

في فلسطين، والقائمة على التعاضد والشراكة في بناء الوطن. 

جنين: افتتاح مشروع "حل 
الصراعات وإدارة األزمات"

جنيـــن - "األيام": افتتح منتدى الفكر الشـــبابي في مدينة جنين، 
أمـــس، فعاليات مشـــروع "حل الصراعـــات وإدارة األزمـــات"، المنفذ 
بالشراكة مع وكالة الغوث الدولية "األونروا"، في عشر مدارس، وذلك 

بتمويل من مؤسسة "هانس زايدل" األلمانية.
وأكد نائـــب مدير برنامج التعليم في وكالـــة الغوث، وحيد جبران، 
اهتمام الوكالة بتنفيذ مشـــاريع كهذه، لما لها من أثر في التقليل 

من العنف بين الطلبة في المدارس.
من جهتها، أشـــارت مديرة منتدى "الفكر الشبابي"، باسمة زعرور، 
إلى أن هذا المشروع يشتمل على فعاليات وأنشطة تركز على أهمية 
المواطنـــة، ومهارات االتصال والتواصل، وحل الصراعات بالوســـاطة 
الطالبيـــة، إضافـــة إلـــى التركيز على اســـتخدام مهـــارات التفكير 

اإلبداعي في حل المشكالت دون استخدام العنف.
ولفتت إلى أن ما يميز هذا البرنامج أنه يســـتهدف مرشـــدين من 
كال الجنسين ومعلمين ومعلمات، ومجالس أولياء األمور والبرلمانات 

الطالبية.

انطالق فعاليات المؤتمر الثقافي 
الثاني في "العربية األميركية"

كتب محمد بالص:

انطلقت في الجامعة العربية األميركية، أمس، فعاليات 
المؤتمـــر الثقافي الثانـــي، الذي تنظمـــه وزارة الثقافة، 
بالتعـــاون مـــع دائـــرة الشـــؤون المجتمعية في رئاســـة 

الجامعة، تحت عنوان "جنين: اإلنسان والمكان".
وقـــال القائمون على المؤتمر: إنه يشـــكل نقطة انطالق 
سلســـلة فعاليات ثقافية ستشـــهدها محافظات الوطن 
وتمتـــد 17 يومـــًا، وتنظمهـــا وزارة الثقافة تحت شـــعار 
"الثقافـــة والصمود واألرض"، وذلك احتفاًء باليوم الوطني 

للثقافة الفلسطينية.
وقبل افتتـــاح فعاليات المؤتمر، اجتمع رئيس الجامعة، 
الدكتور علي زيدان أبو زهري في مكتبه، مع وزير الثقافة، 
الدكتور إيهاب بسيســـو والوفـــد المرافق، ونائب محافظ 
جنيـــن، كمال أبـــو الرب، بحضـــور نائب رئيـــس الجامعة 
للشؤون المجتمعية، الدكتور نظام ذياب، ومساعد رئيس 
الجامعة للشـــؤون اإلدارية والماليـــة، فالح أبو عرة، وعميد 
كلية اآلداب، الدكتور أيمن يوسف، ومدير دائرة العالقات 

العامة، األستاذ فتحي اعمور.
وقدم أبو زهري شـــرحًا عن "العربية األميركية" ونشأتها 
وكلياتها وبرامجها األكاديمية، مشـــيدًا باإلنجازات التي 
حققتهـــا وزارة الثقافـــة، وثمن دورها فـــي الحفاظ على 
الهوية الوطنية، وبحث مع بسيســـو سبل تطوير التعاون 
المشترك بين الجامعة والوزارة، ما سيسهم في النهوض 

بالقطاع الثقافي.
وافتتح ذياب المؤتمـــر بكلمة أكد فيها حرص الجامعة 
على الحفاظ علـــى الهوية الثقافيـــة الوطنية وتعزيزها 
لدى الطلبة من خالل األنشـــطة الالمنهجية والمحاضرات 

التدريسية.
وأبدى اســـتعداد الجامعة لتوفير كل اإلمكانيات إلنجاح 
الرسالة الثقافية، مشـــيرًا إلى أن الثقافة الوطنية قاومت 
وما زالـــت بالكلمة والمســـرح والشـــعر واألدب، والتاريخ 
سيشـــهد لها أنها تفوقت أخالقيًا وإنسانيًا، بل وتحولت 

الثقافة إلى قوة ورافعة للنضال الوطني.
مـــن جهته، ثمن أبو الـــرب احتضان الجامعـــة للمؤتمر 
الثقافي، ودور وزارة الثقافة في تنشيط الحياة الثقافية 

ورعاية المثقفين.
بدوره، قال بسيسو: "إن وجودنا بينكم في هذه الجامعة 
هو بمثابـــة فخر لنا ونحـــن نفتتح المؤتمـــر المهم على 
صعيد تفعيل المشـــهد الثقافي فـــي جنين التي تعتبر 
خزانـــًا إســـتراتيجيًا على الصعيد الثقافـــي واالقتصادي 

واالجتماعي، وبالتالي يجب تفعيل هذا المشهد".
وأضاف: "المؤتمر خطوة في مســـار العمل سويًا لحركة 
ثقافية تخدم محافظة جنين والمشـــروع الوطني"، مؤكدًا 
أن الثقافة تشـــكل إحدى ركائز تعزيز الصمود على أرض 

الوطن "وتعزيز العالقة بتراثنا وارثنا لألجيال".
وتطـــرق إلى الفعاليـــات التي تنظمهـــا وزارة الثقافة، 
احتفـــاء باليـــوم الوطنـــي للثقافة الفلســـطينية، مؤكدًا 
ضرورة اســـتثمار كل اإلبداعـــات الثقافية لصياغة ثقافة 

فلســـطينية واعدة، وأشـــار إلـــى أنها خطوات مســـتمرة 
لتحقيق المعادلـــة الثقافية بالتوازن مـــع التراث واإلرث 
والعمل نحو المستقبل، وختم كلمته بالقول "علينا جميعًا 

أن نؤمن بأن الثقافة مقاومة".
وأشـــاد رئيـــس اللجنـــة التحضيرية للمؤتمـــر، رئيس 
المجلس االستشـــاري الثقافي في جنين، الدكتور فيصل 
غوادرة، باحتضان الجامعة للمؤتمر الثقافي للعام الثاني 

على التوالي. 
وتـــال االفتتاح، انطالق الجلســـة األولى التي كانت تحت 
عنـــوان: "جنيـــن المكانة والمـــكان" وأدارهـــا عميد كلية 
اآلداب فـــي الجامعـــة، الدكتور أيمن يوســـف، حيث قدم 
الباحث مخلص محجوب، ورقة بحث تحدث فيها عن تاريخ 
محافظة جنين، بينمـــا قدم مدير عام الصناعات الوطنية، 
نصـــر عطيانـــي، ورقة بحث بعنـــوان: "اقتصـــاد محافظة 
جنيـــن: الواقع واآلفـــاق"، وقدم الباحث كامـــل جبر ورقته 
بعنوان: "رجال لهـــا تاريخ: المناضل عبد الغني ســـنان"، 
بينما تطرقت الباحثة الدكتورة بتول غانم في بحثها عن 

التعليم في جنين منذ العهد العثماني وحتى اآلن. 
وكان عنوان الجلسة الثانية: "الموروث الشعبي والتراث 
الحضاري"، وأدارها رئيس المجلس االستشـــاري الثقافي، 
رئيس اللجنـــة التحضيرية للمؤتمر، وقدم فيها المحاضر 
في جامعة القدس المفتوحـــة، الدكتور عمر عتيق، ورقة 
بحث بعنوان: "جنين في عيون الشعراء"، بينما كان عنوان 
بحـــث نجيب صبـــري، العضو فـــي المجلس االستشـــاري 
الثقافي: "النزعة الوطنية وشـــعراء المحكي"، فيما قدمت 
المحاضرة في جامعة القـــدس المفتوحة، الدكتور نجية 
الحمـــود، بحثًا بعنـــوان: "الحكاية الشـــعبية في محافظة 
جنين ودورها في الحفاظ على التراث"، بينما قدم عمر عبد 

الرحمن، تجليات جنين في األغنية الشعبية.
أما الجلســـة الثالثـــة للمؤتمر، فكانت بعنـــوان: "جنين: 
تنوع ثقافي وبيئي"، وأدارها رئيس قســـم اللغة العربية 
واإلعالم في الجامعة، الدكتور عماد أبو الحسن، حيث قدم 
العضـــو في المجلس االستشـــاري الثقافي، الدكتور وليد 
الباشـــا، بحثًا بعنـــوان: "واد المقطع ثـــروة وطنية للتنوع 
البيولوجي في فلســـطين"، بينما كان عنوان بحث األستاذ 
في قســـم اإلعالم في الجامعة، ســـعيد أبو معـــال: "الواقع 
اإلعالمي في محافظة جنيـــن"، وتطرق ممثل مكتب وزارة 
الســـياحة واآلثار في جنين، نظام قاللـــوة، في بحثه إلى 
العمارة اإلســـالمية في المحافظة، وختم الجلسة الباحث 
مـــازن غنام الذي تطرق إلى توظيـــف اقتراحات الباحثين 
للحفاظ على اإلرث الثقافي وتحقيق التنمية المستدامة. 
وتخللت فعاليات المؤتمر تنظيم سلسلة قراءة بعنوان: 
"بثقافتنا نعيد بهاء القـــدس"، نظمتها مجموعة "تميز" 
فـــي جنين، بالتعاون مع سلســـلة "تنويـــن"، حيث افتتح 
السلســـلة وزير الثقافة، والذي كرم الطلبة الذين شاركوا 

في السلسلة.
وقـــام وزير الثقافة، بجولة تعريفيـــة في الجامعة اطلع 
خاللها على عيادات كلية طب األســـنان، ومختبرات قسم 

التمريض، والقرية الرياضية، وكليات الجامعة.

مشاركون في افتتاح المؤتمر.

بلدية نابلس تكرم مجموعة من 
الموظفات في مؤسسات المدينة

نابلـــس - "األيـــام": نظمـــت بلدية 
نابلـــس، أمس، حفاًل لتكريم عدد من 
في  المدينة،  مؤسســـات  موظفـــات 
قطاعات الصحة والتعليم والشـــؤون 
االجتماعيـــة واإلعـــالم، اللواتـــي تم 
ترشـــيحهن من قبل المديريات في 
المدينـــة، إضافة إلـــى مجموعة من 
موظفـــات البلدية اللواتـــي أمضين 

أكثر من 25 عامًا في العمل. 
وحضر الحفـــل، الذي دعا له رئيس 
لجنـــة بلدية نابلـــس، وزيـــر النقل 
ســـميح  المهنـــدس  والمواصـــالت 
طبيلة، وأعضاء لجنة البلدية، وممثلو 
عدد من المؤسسات، ومحافظ نابلس 
اللـــواء أكرم الرجـــوب، ونائبته عنان 
لنقابات  العـــام  واألميـــن  األتيـــرة، 
والمهندس  ســـعد،  شـــاهر  العمال 
عدلي رفعت يعيـــش، ونضال البزرة 
رئيس ملتقى رجـــال اإلعمال، وهالل 
تفاحة رئيس جمعية الهالل األحمر، 
واللـــواء عبد اإلله األتيـــرة، والكاهن 
األكبـــر للطائفة الســـامرية عبد الله 
واصـــف، وعدد مـــن رؤســـاء الدوائر 

واألقسام وموظفو البلدية.  
وأشـــاد طبيلـــة بالـــدور التاريخي 
للمرأة عبر العصور، مشيرًا إلى كفاح 
المـــرأة على مـــدار تاريـــخ القضية 
الفلســـطينية، فمنهـــن األســـيرات 
والشهيدات، والمناضالت والوزيرات. 
وأكد إيمان البلدية بمبدأ تســـاوي 
الفرص بيـــن الرجل والمرأة، ودعمها 
الدائم للمرأة ومنحها الفرصة لتولي 
مناصب إدارية متقدمة وحساســـة، 
الفتـــًا إلـــى أن نســـبة عدد النســـاء 
العامالت في البلدية تزيد على %20 
مـــن مجمل عـــدد الموظفيـــن البالغ 

جانب من حفل التكريم.

عددهم 1880 موظفًا.
مــــن جهتها، أشــــارت األتيرة، إلى 
الــــدور الذي تلعبه المــــرأة من خالل 
مختلــــف المواقع التي تشــــغلها، أو 
داخل بيتها وأسرتها، مشددة على 
دور المــــرأة الفلســــطينية النضالي 
ومســــاهمتها فــــي حركــــة التحــــرر 
الوطنــــي، ودعــــت إلى بــــذل المزيد 
مــــن الجهــــود لتعزيــــز دور المــــرأة 
وتمكينها، وإبراز حضورها في سوق 
العمــــل، من خالل تطويــــر القوانين 
التي تضمن تحقيق العدالة وتكافؤ 

الفرص. 
بدوره، أكد سعد ضرورة العمل على 
إقرار قانون الحـــد األدنى لألجور في 
المؤسســـات، والعمل مع كافة  كافة 
النقابـــات العماليـــة المشـــكلة في 
مدينة نابلـــس لتحقيق ذلك بعدالة 

كاملة ومساواة بين الجنسين. 

واختتم الحفل، الذي تخللته فقرات 
فنية منها الدبكة الشعبية والمسرح 
التعبيـــري مـــن أداء فرقة المســـرح 
التابعة لمركز إسعاد الطفولة، وفقرة 
غنائيـــة مميزة مـــن أداء كورال مركز 
الطفـــل الثقافـــي، بتقديـــم الدروع 
التقديريـــة للمكرمـــات مـــن ســـلك 
التعليم وهن: دعاء احمد طه ميناوي، 
وتعمـــل في مدرســـة عبـــد اللطيف 
ميرفت  والمدرسة  األساسية،  هواش 
صبحي زكريا من مدرسة سمير سعد 
الدين، وآمنة عبد الرحمن اخضير من 

مدرسة جمال عمر المصري.
أما عن القطاع الصحي، فتم تكريم 
كل من: ســـناء الصايـــغ والتي عملت 
في مستشفى اإلنجيلي العربي، وريم 
الطيف مـــن مديرية صحـــة نابلس، 
وصفـــاء عبد الحـــق من مستشـــفى 
رفيديا، وماجدة الششـــتري من بيت 

المسنين التابع للهالل األحمر، وريم 
يونـــس مـــن مديرية صحـــة نابلس، 
وناهدة عطـــا الله من عيـــادة وكالة 

الغوث في مخيم بالطة.
ومن وزارة الشـــؤون االجتماعية تم 
تكريم: تحرير تيسير شاهين، نائبة 
االجتماعية،  الشـــؤون  مديرية  مدير 
ونســـرين عبد المنعم األغبر منسقة 
العالقـــات العامـــة فـــي المديريـــة، 
وتهانـــي عثمـــان من مركـــز تأهيل 

الفتيات. 
وعـــن القطاع اإلعالمي تـــم تكريم: 
تلفزيـــون  مديـــرة  العملـــة  ريمـــا 
فلســـطين، وخولة عبد الهادي مدير 
عام راديو طريق المحبة، وهند سعد 
مديـــرة راديـــو حياة، وأمل القاســـم 
مقدمة برامج في إذاعة صوت النجاح، 
كما تم تكريم فلســـطين أبو الحيات 

من شركة كهرباء الشمال.

خالل لقاء نظمه "المركز العربي للتطوير الزراعي" 

غزة: جمعيات زراعية صغيرة تطالب بعدم استثنائها
من المشاريع التمويلية المقدمة من الجهات المانحة

كتب خليل الشيخ:

انتقد مســــؤولو جمعيات زراعية صغيرة وقاعدية استثناءها من المشاريع 
التمويلية التي تقدمها الجهات المانحة، واعتماد مؤسســــات زراعية كبيرة 

فقط.
واعتبــــر هؤالء أن الطريقة التي يتم من خاللها توزيع المشــــاريع التنموية 
الخاصة بالقطاع الزراعي، تســــاهم في تضخم المؤسســــات الكبيرة، في حين 
يتم تجاهل المؤسســــات الزراعية القاعدية، وعدم المســــاعدة في تطويرها 

وتنمية عملها.
واقترح المتحدثون في لقاء موســــع عقده المركــــز العربي للتطوير الزراعي 
في مقره بمدينة غزة، أمس، تشكيل ائتالف يضم كافة المؤسسات الزراعية 
القاعديــــة، ليكون إطارًا فاعــــاًل في تغيير طريقة تقديم مشــــاريع تطويرية 

للواقع الزراعي.
وجمــــع اللقاء الــــذي أدارته ميســــرة الكفارنة من المركــــز العربي للتطوير 
الزراعي، العشــــرات من ممثلي المؤسســــات الزراعيــــة القاعدية من مختلف 

محافظات غزة.
وقدم محســــن أبو رمضان مدير المركز العربــــي للتطوير الزراعي، كلمة في 
اللقــــاء تحدث فيها حــــول اإلهمال في تكريس الشــــراكة بين المؤسســــات 
القاعدية والمنظمات المانحة التي ال تنظر إلى المؤسسات الزراعية الصغيرة، 
عنــــد تقديمها لمنح مشــــاريع تنموية، كذلك ال تأخذ المؤسســــات الزراعية 
الكبيرة أو المتوســــطة رؤية هذه المؤسســــات عند التعامل معها في تنفيذ 

المشاريع المقدمة من الجهات المانحة.
قدم هذه المؤسســــات التي يقدر عددها بنحو 40 مؤسسة 

ُ
وقال: يجب أن ت

زراعية قاعدية في قطاع غزة، على تشــــكيل ائتالف يضمها جميعا، ويستند 
إلى ميثاق ورؤية اســــتراتيجية للعمل المســــتقبلي ومحاولــــة الضغط على 
المانحين من أجل أن ينظروا باهتمام أكثر ألهداف واســــتراتيجية عمل هذه 

المؤسسات التي تمثل الشريحة األكبر من المزارعين.
وقال أبو رمضان: "ليس من المقبول استمرار تهميش هذه المؤسسات من 
قبل الجهــــات المانحة، وال يمكن الصمت تجاه مواصلة المؤسســــات الكبيرة 
تضخمهــــا أيضًا في وقت يتم تهميش المؤسســــات الصغرى"، مؤكدًا أن في 

ذلك ما يتعارض مع مبدأ العدالة والتنمية االقتصادية".
واعتبــــر أنه يمكــــن النهوض بواقع هذه المؤسســــات عبر تفعيل شــــراكة 
حقيقيــــة مع المانحين عبــــر ائتالف كبير يضم كافة المؤسســــات القاعدية 

بمختلــــف تخصصات عملها الزراعي، ومحاولة ردم الفجوة التي تواجه عملها 
حينما تحاول هذه المؤسســــات تطوير القطاع الزراعي، والعمل باتجاه إقناع 
المانحيــــن بضرورة ليس الحصول علــــى التمويل، بل بمســــاعدتها لتحقيق 

المفهوم الشامل للتنمية.
مــــن جانبهم، قدم عدد من مثلي هذه المؤسســــات مداخــــالت منفردة في 
اللقــــاء، أكدوا فيها أنهم ال يبحثون عن التمويل المالي، بل يبحثون عن موارد 

من أجل ضمان ديمومة عمل مؤسساتهم.
وقال مسلم النجار من مؤسسة ضياء الغد للتنمية: إن العمل ضمن ائتالف 
المؤسســــات الُمقترح، يجب أن يكون وفق أســــس واضحة تسعى إلى تطوير 
عملها ومنحها الفرصة الكافية لتطوير ودعم قطاع المزارعين المنتشــــر في 

كافة محافظات غزة.
وطالــــب د. كمال قديح من مؤسســــة "الغد المشــــرق" للتنميــــة، بمخاطبة 
المنظمــــات الدوليــــة المانحة بضــــرورة إعــــادة النظر في سياســــة تمويلها 
للمؤسســــات الكبيــــرة التي ال تراعــــي احتياجات القطاع الزراعــــي، بل تطبق 

سياسات دولية بهذا الخصوص.
وأكدت ميسر الحسنات من مؤسسة "رؤيا" لتنمية القدرات، الحاجة لشراكة 
حقيقية تلزم كل مؤسســــة ببنود هذه الشراكة، مشيرة إلى أن الوضع الراهن 
المتعلق بطريقة تقديم التمويل المالي للمؤسسات الكبيرة في مجال القطاع 
الزراعي، ال يسمح للمؤسسات الصغيرة ليس فقط الحصول عليه بل حتى من 

التعرف على أشكاله وأهدافه وسبل إنفاقه. 
وعبرت "الحســــنات" عــــن رفضهــــا لوصول المؤسســــات المانحــــة للفئات 
المســــتهدفة بطريقة مباشرة دون وسائط من المؤسسات القاعدية المطلعة 
علــــى احتياجات هذه الفئات، معتبرة أن في ذلك انتهاكًا خطيرًا للشــــفافية 

والنزاهة المهنية.
ورأى زكريــــا البحري مــــن جمعية "ســــاعد" للتنمية البشــــرية، أن اللقاءات 
المنعقدة بين المؤسســــات القاعدية وغيرها من المؤسســــات األخرى، تطرح 
المشــــكالت دون التطرق للحلول، مؤكدًا حاجة هذه المؤسســــات إليجاد رؤية 
للحل العاجل بهذا الخصوص، يضمن اســــتمرارية العمل بطرق شفافة تحقق 

التنمية المستدامة.
وبحث المشــــاركون في ختام اللقاء آلية تشــــكيل ائتالف يضم المؤسسات 
القاعدية والبحث عن صيغة توافقية للتنســــيق مع الجهات المانحة، وكذلك 
مــــع المؤسســــات الزراعية الكبيــــرة، دون إحداث حالة تصــــادم فيما بينهم، 

ومحاولة تصويب طريق التمويل والدعم المقدمة للقطاع الزراعي.

رام الله: محاضرة في "العصرية 
الجامعية" حول معركة الكرامة

رام اللـــه - "األيـــام": أكد عضو اللجنـــة المركزية لحركة فتـــح عباس زكي، 
أمس، ضرورة تفعيل دور منظمة التحرير ومؤسســـاتها، وإنهاء االنقســـام، 
واالســـتفادة من طاقات الفلســـطينيين الموجودين في الشـــتات، ما يعود 

إيجابًا على القضية الوطنية.
جـــاء ذلك خـــالل محاضرة نظمتها حركة الشـــبيبة ومجلـــس طلبة الكلية 
العصريـــة الجامعية بمقرها في رام الله، لمناســـبة ذكرى "معركة الكرامة"، 
وتناول فيها تطورات القضية في ظل الهجمة االحتاللية، والمتغيرات على 

المستويين اإلقليمي والدولي.
وأكد أن معركة الكرامة أعادت للشـــعب الفلسطيني واألمة العربية الثقة 
بالنفس، وأثبتت قدرة الفدائيين وأشقائهم في الجيش األردني على تغيير 

قواعد المعادلة بعد هزيمة العام 1967.
وقال: "إن االنتصار في معركة الكرامة، شكل صدمة للحكومة اإلسرائيلية، 

وفي المقابل رفد الثورة بآالف المقاتلين المتطوعين".
وركز على الدور التاريخي والنضالي والسياســـي لحركة فتح، مرورًا بكافة 
مراحل ومحطات القضية، مشـــيرًا إلى حكمة وثبات الرئيس الشـــهيد ياسر 
عرفات، ال ســـيما في المحطـــات المصيرية، داعيًا إلى ترتيـــب أوراق البيت 

الداخلي "الفتحاوي"، وتوحيد صفوف الحركة.
وكان رئيس مجلس أمناء الكلية سامر الشيوخي، افتتح الفعالية، باإلشارة 
إلى أنها تنـــدرج في إطار التكامل بين الـــدور التعليمي األكاديمي، والدور 
المجتمعـــي للكليـــة، معتبـــرًا أن المحاضرة ستســـاعد الطلبـــة على الفهم 

والتحليل والتفاعل مع التطورات على الساحة الفلسطينية.
وفي ختام المحاضرة، كرم مجلس الطلبة وحركة الشبيبة، زكي، والشيوخي، 
ورئيس مجلس إدارة الكلية ناصر الشيوخي، وأمين سر حركة فتح في إقليم 

رام الله والبيرة موفق سحويل.
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قائمة المشاريع المنفذة خالل عامي 2014 و 2015
20152014الممولالبرنامج

YEP ريادة الشبابPlanet Finance65,62832,712
شبكة التعاون دعم التوجهات االقتصادية واالجتماعية- بيت سيرا

الامركزي
3,71839,192

27,90024,934التعاون الفرنسيزراعة أشجار الزيتون
UNDP-DEEP313,163التمكين االقتصادي لألسر الفقيرة

DEEP-SIDA135,912125,729تمكين النساء الرياديات )1(
DEEP-SIDA397,42411,117تمكين النساء الرياديات )2(

DEEP-Afif28,6961,742برنامج ديب-عفيف
Heinrich Böll-EU104,46914,088النهوض بحقوق النساء واألطفال في القدس الشرقية

-41,500فلسطين الصداقةتأهيل نبعة عين عارورة- بني زيد الشرقية
NPA47,32161,240نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين-غزة

-18,834القنصلية اإليطاليةالمنحة االيطالية-ابدأ مشروعك
-UNDP -DEEP44,572برنامج منح الطاب

NDC-18,289دعم الحياة االجتماعية واالقتصادية في بيت سكاريا
NPA-65,244اإلغاثة الطارئ- غزة

1,800-برامج أخرى
709,250$915,974$المجموع
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الـمـصــادر
» المصادر البشرية:

لم يحصل تغيير على عدد الموظفين في المركز خال عام 2015 كون المشاريع المنفذة خال عام 2014 استمرت وتم استكمالها في عام 2015.
وبلغ عدد الموظفين في نهاية عام 2015 23 موظفًا، 13 إناث و10 ذكور.

كما وشارك بعض الموظفين في دورات محلية في مجال عملهم.
» المصادر الفيزيائية:

تم تمويل معظم مشتريات الموجودات الثابتة من خال المشروع النرويجي ومشروع القدس.

التطور في الموجودات الثابتة في عام 2015

المجموع $فرع غزةاإلدارةالصنف

478415893أجهزه ومعدات للمكاتب

6,7181806,898أجهزة حاسوب وأجهزة تابعة

7,791 $595 $7,196 $المجموع


