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�يد:��تمه

النشأة والتطور:

ذعرت وبغصئ الاعجعات اقجاراتغةغئ لطمرضج السربغ لطاطعغر الجراسغ "أضاد" باقساماد سطى طراجسئ 
الماضغئ؛ وبمحارضئ أسداء  المرتطئ  المرضج خقل  السابصئ وتصغغط سمض وأداء  الثطئ اقجاراتغةغئ 
طظ  جطسطئ  خقل  طظ  المرضج  شغ  الاظفغثي  والطاصط  الساطئ  العغؤئ  سظ  وطمبطغظ  ا�دارة  طةطج 

الطصاءات وورش السمض والمراجسات الاغ سصثت شغ بثاغئ سام 2020.
تط إصرار الثطئ طظ صئض طةطج إدارة المرضج والمخادصئ سطغعا طظ صئض العغؤئ الساطئ لطمرضج لاصعد 
والرغش  الجراسغ  الصطاع  تظمغئ  شغ  غساعط  بما  صثراته  وتطعغر  السربغ  لطمرضج  الاظمعغئ  الةععد 
تظفغثعا  جغاط  الاغ  والسغاجات  والظحاذات  افسمال  لةمغع  أجاجغًا  رادشًا  ولاحضض  الفطسطغظغ 

وتئظغعا خقل المرتطئ الصادطئ.

1988 سطى حضض طحروع  الاظمعغئ طظث سام  "أضاد" طسغرته  الجراسغ  لطاطعغر  السربغ  المرضج  اباثأ 
ضاظعا  الثغظ  المجارسغظ  لخشار  اقصاخادغئ  الصثرات  بظاء  بشرض  الماتثة،  الجراسغئ  الحرضئ  باجط 
غعاجععن طثاذر اقظعغار شغ ظروف اقتاقل الصاجغئ سئر الامعغض السغظغ، واجاعثشئ المظاذص 
الجراسغئ شغ غعر افردن بط تعجسئ لاحمض وجط الدفئ الشربغئ وقتصًا طثغظئ ظابطج شغ حمال 
الدفئ. شغ سام 1993 تمئ طأجسئ المحروع سئر تسةغض طآجسئ أعطغئ غغر عادشئ لطربح شغ 
طثغظئ الصثس باجط المرضج السربغ لطاطعغر الجراسغ، ضمرضج طاثخص شغ تمعغض المحارغع الخشغرة. 
وتثد المرضج أعثاشه السرغدئ شغ تظمغئ وتطعغر الصطاع الجراسغ وطساسثة خشار المجارسغظ طظ خقل 

الامعغض والاسعغص والثسط الفظغ.
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وحتى العام 2013 عمل المركز في اتجاهين:

1. تمويل المشاريع الزراعية الصغيرة المدرة للدخل في أكثر المناطق الزراعية في فلسطين.
2. تقديم خدمات فنية وتنموية وبناء قدرات للمزارعين والمناطق الريفية المهمشة.

راكمت أكاد خبرة طويلة في تقديم خدمات التمويل والمشاريع التنمــوية بحيث أصبحت 
جزءًا مهمًا من قطاع التمويل الصغير ومتناهي الصغر ومن قطاع العمـــــــــــــــل األهلي 

التنموي في فلسطين.

منذ انطالق مشروع التمويل عام 1988 وحتى نهاية 2013 مولت أكاد 14,773 مشــروع 
بقيمة 34 مليون دوالر، إضافة إلى تمويل 30 جمعيــــــة تعاونية بقيمة تتجاوز 500,000 

دوالر.

وعلى صعيد النشاط التنموي قامت أكاد منذ عام 2000 وحتى نهاية 2019 بتنفيــــــــذ ما 
يزيد عن 100 مشروعًا تنمويًا في مجال بناء القدرات والتمكين االقتصادي واالجتمــــاعي 
للنساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة واألمن الغذائي والمياه واستصالح األراضــي 
والبنية التحتية وبناء قدرات المنظمات المجتمعية وفي مجال الضغط والمناصــــــرة وبناء 

التعاونيات بقيمة إجمالية تتجاوز 16 مليون دوالر.

ولعبت أكاد دورًا بارزًا في تطــــــــــوير العمل األهلي التنموي في فلسطين إذ كانت من 
المبادرين لتأسيس شبكة المنظـــــــمات األهلية الفلسطينية عام 1994 والمشاركة في 

بلورة قانون المنظمات األهلية الفلسطينية الذي صدر عام 2000. كما كانت الرائدة في 
بلورة قطاع التمويل الصغير ومتناهي الصغر في فلسطـــــــــين إذ كانت من مؤسسي 
شبكة مؤسسات التمـــــــويل الفلسطينية عام 2002 ورأست مجلــــــس إدارتها ألكثر من 
6 سنوات. أقامت أكاد شراكات واسعة على الصعيد المحلي وخاصــــــة مع وزارة الزراعة 
واالقتصاد والوطني وسلطة النقد الفلسطينية وهيئة العمل التعــــــاوني والمنظمات 
األهلية الفلسطينية وشاركت بفعالية في صياغة االستراتيجيات الوطنية الفلسطـــينية.
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وعلى الصعيد الدولي كان لها شــراكات واسعة مع معظم الجهات الدوليــــــــــــة الفاعلة 
في فلسطــــــين كاالتحاد األوروبي الممــــــــول الرئيسي، بنك االستثمـــــــار األوروبي، 
UNDP، البنك اإلسالمي للتنمية في جدة، وزارة الزراعة األمريكية، برنامج المساعدات 
الشعبية النرويجيـــــــــة، وكالة التنمية الفرنسيـــــــــــة، الوكالة اإليطالية للتنمية والتعاون 

ومؤسسات غير حكومية دولية عديدة.

وبعد صدور قانون شركات اإلقراض المتخصصة عام 2013، والذي يحصــــــر ممارسة 
نشاط اإلقراض والتمويل غير البنكـــــــــي في شركات متخصصة مرخصــــــــة من قبل 
وزارة االقتصاد الوطني وسلطة النقـــــــد الفلسطينية، بادرت أكاد إلى مفاوضات مع 
شركاء ومستثمـــــــــرين محليين ودوليين توجت بتأسيس شركة أكاد للتمويل والتنمية 
برأسمال 5,35 مليون دوالر تملك %56 من أسهمهـــــــــا إضافة إلى: بنك االستثمار 
األوروبي، مؤسسة غرامين في فرنسا، مؤسسة SIDI الفرنسية، وشركة تربل جمب 
الهولندية. وتحصر الشركة نشاطها في مجال التمويل الصغيــــــر ومتناهي الصغر ذو 
البعد االجتماعي وتستهدف المناطق الريفية المهمشة وفقراء المزارعين والنســــــاء 

المنتجات.

اســتمر المركــز العربــي للتطويــر الزراعــي، المؤسســة األم، فــي تطويــر وتوســيع خدماتــه 
التنمويــة غيــر الماليــة والوصــول إلــى أكثــر التجمعــات تهميشــًا فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة والقــدس. 
ومع أن المؤسســــتين أكاد وأكاد للتمـــويل مؤسســــــتين مستقلتين ماليًا وإداريًا وعلى 
صعيد الحوكمة واإلطار القانـــــوني إال أنهما متكاملتين ضمن مفهوم التنمية المتكاملة 
الشاملة التي تستهــــدف الفئات والتجمعــــــات المهمشة والفقيرة ودعم صمــــــــودهم 
من خالل المساهمة في بناء قدراتهم إلدارة وتشغيل مشاريعهم االقتصادية الصغيرة.
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القطاع الزراعي الفلسطيني:
 بفعــــل اإلهمال التاريخي، وشــــــح المــــــــوارد المخصصـــــة لتنميته، يواجه القطــــــــاع
 الزراعي الفلسطيني في كل من الضفــــــــــــة الغربية وقطـــاع غزة حالـــــــــة من التراجع
 المتواصل، تصاحبها العديد من المشكالت والتحديات التي أعاقـــــــت وما زالت تعيق

من نمـــــوه وأدت إلى تراجع مساهمته في تكوين االقتصاد الوطني.
 تعتبر الزراعة تاريخيًا في فلسطين جزءًا ومكــــــــونًا أســــاسيًا من مكــــــــونات النســــــــيج
 البيئي االقتصـــــادي واالجتماعي في فلسطـــــــين، باإلضـــافة لألهمية التقلــــــــــيدية
 تكتســـــــــب الزراعـــــــة أهمــــــــية خاصة للفلسطينيين، حيث أنها تمثل إحدى مكـــــــونات
 الهوية الوطنية، بكل ما تتضمنه من معاٍن اقتصادية وتراثية وإنسانية، وهي عنـــــوان
 صمود وتصٍد وتشبث باألرض المهــــــــــددة بالمصـــــادرة واالستيطان، كما أنها تشكل
 مالذًا ومصدرًا للدخل والغـــــــــــــذاء في أوقات األزمات وملجأ لفائض القـــــوى العاملة
 كما حدث خالل األزمات المتعاقبة، وعلى الرغـــم من تراجع نسبة العاملين في القطاع
 الزراعي فإن ما ال يقل عن %60 من األســـــــــر الفلسطـــــينية تنتفع بشكل أو بآخر من

القطـــــــــــاع الزراعي في تكوين معيشتها وتوفير غذائها.
 ولعـــــــــــله من الممكــــــن تبويب أهم المشاكـــــــل التي يعانـــــــي منهــــــا القطــــــــــــــاع

الزراعــــــــــي والمجتمع الريفـــي الفلسطيني كالتالي:
بالمصــــــــــــــادرة لمناطــــــــــق “ج”  االحـــــــــــــــــتالل اإلسرائيلـــــــــــي  استهــــــــــــداف   -1 
 والضــــــــــم، وتحويل جزء هام من الصــــــــــــراع الفلسطينـــــــــي اإلســرائيلي إلى مناطق
 “ج”، حيــث تمثــل هـــــــــــذه المنطقــــــــــــــة حيــز اإلنتــاج الزراعــي ومخــــــــــــــــــــــزون التنميــة
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 الوطنية لما تحتــــــــويه من أراٍض ومــوارد طبيعـــــــية من أمالح ومعـــــــــادن وميــــــــــــــاه،
وتلقـــــــــــــائيًا منطقــة التشــغيل ونشــاط القــوى العامـــلة ورأس المــال الفلســطيني.

والتعاونيــة النقابيــة  تنظيماتهـــــــــــــم  وضعــف  المزارعيــن  قــدرات  محـــــــــدودية   -2 
ــد العمـــــــل ــا يؤثــــــــــــــر ســلبًا علــى عائ ــاب بشكـــــــــــــل فــردي، مم  ومواجهتهــم للصع
الفلســطيني. والريفــي  الزراعــي  القطــاع  وازدهــار  تنميــة  علــى  وبالتالــي  الزراعــي 
 3- عوائق الوصول إلى الموارد ومستلـــــــــزمات اإلنتاج الزراعي، حيث تخضع النســــــــــبة
 األعلــى مــن المــوارد الطبيعيــة للســيطرة اإلســـــرائيلية، إضافــة إلــى أن مســتلزمات
 اإلنتــاج الزراعــي األساســية )أســمدة، مبيــدات، أعــالف، بــذور ( تأتــي مــن الخـــــــــارج عبــر
 إســرائيل أو مــن خــالل منتــج إســرائيلي وضعـــــــف البنيــة التحتيــة الالزمــة لنمــوه )الــري،

النقــل، التخزيــن، التســويق والتصديــر(.
ــل ــاج بفع ــادة اإلنت ــاج والتســويق وإع ــات اإلنت ــم عملي ــة الســوق وضعــف تنظي  4- تبعي
 غيــــــاب أو ضعــف أو عــدم تطبيــق التشــريعات والقوانيــن الفلســطينية )تنظيــم اإلنتــاج
والســـــوق، التأميــن والتعويضــات، التعامــل مــع الكــوارث، االســتثمار وتكوين رأســمال(.
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القضايا االستراتيجية في البيئة الخارجية:

ــر الزراعــي  ــز العربــي للتطوي ــدم مــن تحليــل؛ يعمــل المرك ــتناد إلــى مــا تقـــــــــ باالســــــــ
“أكاد” علــى التركيــز علــى المحـــــــاور التاليــة كتوجهــات عمــل اســتراتيجية أساســية لمجمل 

نشــاطاته وأعمالــه فــي المراحــل القادمــة:
المزارعيــن  المهمــــــــــــشة )صغـــــــار  الفئــات  القــــــــــدرات: علــى مســتوى  بنــاء   -1
ــزارعين،  والنســاء والشــباب واألشــخاص ذوي اإلعاقــة( والمؤسســات ومنظمــات المــــ
وبمــا يشــمل المســاهمة فــي بنــاء قدراتهم التقنيــة، اإلدارية، االقتصــــــادية والحقوقية 

ــًا.  ــًا، وسياســيًا وحقوقي واالســتنهاض بوضعهــم وتمكينهــم اقتصادي
ــز علــى التدخــالت التــي تفعــل مــن  ــة: التركيـــــــ ــة التحتي 2- األمــن الغذائــي والبني

ــي.  ــدة لألمــن الغذائ ــاج الزراعــي فــي إطــار سالســل القيمــة المول ــة اإلنت عملي
المزارعيــن  تنظيــم  تفعــــــــــيل  علــى  يشمـــــــــــل  والــذي  التعاونــي:  العمــل   -3  
وتنشـــــــيط عملهــم فــي الوحــدات  االقتصاديــة االجتماعيــة التعاونيــة مــن منظــور النــوع 
ــد مــن  ــا بشــكل جماعــي يزي ــم قدراتهــم وتنظيمه ــا يتضمــن تعظي ــاعي، وبم االجتمـــــ
قدرتهــم علــى اإلنتــاج وعلــى الحصــول علــى الخدمــات، وعلــى التأثيــر علــى صنــاع القــرار 

ــات الســوق. وعلــى التعامــل مــع آلي
مــا تقــدم يشــكل أهــم محــاور التدخــل التــي يعمــل عليهــا المركــز العربــي للتطويــر 
ــارات ســكان  الزراعــي، مــن أجــل إعــادة االســتنهاض فــي القطــاع الزراعــي وتوســيع خي

الريــف للعيــش بكرامــة.
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هوية
المركز 

رؤية
المركز

رس��الة 
المركز

الق����يم

العضوية

مجتمع ريفي زراعي فاعل يعتمد على          
قدراته ويتـــــفاعـل بإيجابية مع البيئـــــة، 
ويحدد مســــــــــــــتقبله بذاته وتعــــــيش 
مكــــــــوناته بفعالية وكرامـــــة في دولة 

فلسطين ديمقراطية مستقلة.

مؤسسة أهلية تنموية تســـــاهم في 
جهود تنمية القـــطاع الزراعي والريفي 
عن طريق بناء الشــراكات المبنية على 
التكاملية والمهنية وإشـــــــراك الفئات 

المستهدفة.

االنتماء لألرض والوطـــن، العدل، 
النزاهة، المشاركة، اإلخالص في 

العمل.

.(FSS) قطاع األمن الغذائي *
* شبكة الحق باألرض والسكن.

* شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية 
.(PNGO)

* المنتدى االجتماعي الفلسطيني.
.(ILC) التحالف العالمي لألرض *
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اســتراتيجيات عمــل المركــز وأهدافــه المرحليــة خــالل الثالثــة أعــوام المقبلــة: 
- االســتراتيجية األولــى: تمكيــن وبنــاء قــدرات الفئــات المهمـــــــشة مــن صغــار المزارعيــن 

والنســاء واألشــخاص ذوي اإلعاقــة والشــباب.

- االســتراتيجية الثانيــة: المســاهمة فــي تحســين األمــن الغذائــي الفلســطيني والحفــاظ 
علــى البيئــة والمســاهمة فــي تقديــم الدعــم الطــارئ واإلغـــاثي وتنميــة المناطــق 

المنكوبــة ومناطــق »ج«.

- االســتراتيجية الثالثــة: بنــاء وتطويــر وتفعيــل الجمعـــــــــيات التعاونيــة لتحســــين اإلنتــاج 
وللدفــاع عــن الحقــوق الفرديــة والجماعيــة.

- االســتراتيجية الرابعــة: العمــل علــى اســتدامة المركــز وتطويــر برامجــه لخــــــدمة القطــاع 
الزراعــي والريفــي.

برامج المركز:
وفقــًا لمحــاور عملــه يعمــل المركــز فــي أربعــة برامــج رئيســية، وســيتم تطويــر هيكليــة 
المركــز بمــا يتفــق مــع هــذه التوجهــات، للربــط بيــن األهــداف االســـــــــــــتراتيجية ودوائــر 

العمــل فــي الهيكليــة التنظيميــة اإلداريــة.

14
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برنامج التمكين وبناء القدرات:

يتضمن هذا البرنامج مجموعة من التدخالت تركز على:
بناء القدرات الفنية واإلدارية واالقتصادية للفئات المستهدفة من صغار 	 

المزارعين والنساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة.
توفير الخدمات اإلرشادية واإلنتاجية والتسويقية وخدمات إدارة المشاريع 	 

للمزارعين والنساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة.
نشر الوعي الحقوقي للفئات المستهدفة وخاصة صغار المزارعين.	 
تنظيم والمشاركة في حمالت الضغط والمناصرة لصالح قضايا الفئة 	 

المستهدفة.
توفير وجمع المعلومات الالزمة الخاصة بالقطاع الزراعي والريفي.	 
إدارة المخاطر الناتجة عن الكوارث.	 
دعم وتعزيز الزراعة العضوية في فلسطين من خالل: تقديم اإلرشادات في 	 

الزراعة العضوية، تقديم الوعي االجتماعي، فتح أسواق الزراعة العضوية.
تعزيز صمود المزارعين في أراضيهم وخاصة في مناطق »ج« في الضفة الغربية.	 



16

برنامج تحسين األمن الغذائي والحفاظ على البيئة:
يتضمن هذا البرنامج مجموعة من التدخالت تركز على المجاالت التالية: 

توسيع فرص الوصول واستخدام األراضي الزراعية والمـــــــياه )الموارد الزراعية( 	 
بشكل أفضل.

تسهيل التعامل مع كافة حلقات سلسلة القيمة لألمن الغذائي.	 

تطوير آليات ونماذج عمل الزراعة الحضرية االقتصادية اآلمنة.	 

تطوير قطاع الثروة الحيـــــــــوانية )أسماك، مواشي، طيور( إضافة إلى توفــــــير 	 
مدخالت اإلنتاج الزراعي الجيدة من خالل برنامج الشراء الجماعي معتمدين على 

برنامج التوفير والتسليف في التعاونيات الزراعية.

تسهيل حصول المزارعين على تمويل للمشاريع )الحاضنة( الزراعية من خـــــــالل 	 
شركة أكاد للتمويل والتنمية.

العمل على تنشيط المزارعـــــــين لتبني برنامج المكافحة المتكاملة والتقليل من 	 
استخدام الكيماويات الزراعية وإعادة تدوير المخلفات.

المساهمة في تحسين فرص التسويق ضمــن مفهوم التجارة العادلة بالشراكة 	 
مع الجهات المتخصصة العاملة في فلسطين. 

بناء شراكات محلية وإقليمــــــــية ودولية من أجل تحســــــــين حالة األمن الغذائي 	 
في فلسطين وتبادل الخبرات وتجنيد القــــــدرات من أجل خدمة أفضل للفــــئات 

المستهدفة.

تستند كافة التدخالت على مبدأ البيئة الخضراء.
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برنامج العمل التعاوني والعمل المشترك:

يحتوي هذا البرنامج على شبكة من التدخالت ذات الصلة بنشر وتقوية وتعظيم دور 
الحركة التعاونية، وبما يشمل: 

نشر فكر ومـــــــــــبادئ وأسس العمل التعــــــــاوني بين المجموعات المستهدفة 	 
)مزارعين، نساء، شباب وأشخاص ذوي إعاقة(.

تشجيع تنظيم وتأطـــــير الفئات المستهدفة في وحدات اجتماعية اقتصــــــــــادية 	 
)تعاونيات(.

 	.)Hubs( تقديم الدعم المؤسساتي للجمعـــــــيات التعاونية من خالل الحاضنات

مساندة الجمعيات والتعـــــــــاونيات العاملة في القطاع الزراعـــــــــي والريفــــــــي 	 
وقطاع اإلعاقة على مأسسة عملها ورفع كفاءة الحوكمة واإلدارة والتشـــــــــغيل 

لمساعدتها على تحقيق أهدافها التعاونية واإلنتاجية.

تفعيل دور الحاضنة التنموية )حاضنات األعمال( لتشبيك وتدريب اآلخرين.	 
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برنامج االستدامة وتحسين األداء:
يتخصص هذا البرنامج في مجال: 

العمل على استدامة المركز من خـــــــالل الســــــعي لتجنيد أكبر للمــــوارد الذاتية 	 
والخارجية.

بناء قدرات الكادر الوظيفي للوصول إلى الريادة في العمل التنموي.	 

العمل على ممارسة قواعد الحكم الرشيد وتبني قيم النزاهة ونظم المســاءلة 	 
الفعالة.

تتضمن الخطة االستراتيجية على:

• إطار العمل االستراتيجي بتفاصيله.	

• هيكلية المركز العربي للتطوير الزراعي »أكاد«.	
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