
1 
 

  

  

  

  ــر اإلداري ریـقـتـال

  

  2016عــــام 

  

   



2 
 

  النشأة:

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

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

مخاطر االنهیار في االنتفاضة الفلسطینیة األولى عبر التمویل العیني، واستهدف الذین كانوا یواجهون 

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

  عین والجمعیات التعاونیة لتحسین إنتاجهم ووضعهم االقتصادي وللدفاع تمكین وبناء قدرات المزار

  عن حقوقهم الفردیة والجماعیة.

 .المساهمة في تحسین األمن الغذائي الفلسطیني والحفاظ على البیئة 

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

  وتطویر برامجه لخدمة القطاع الزراعي والریفي.العمل على استدامة المركز 

  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 وخاصة 

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

 التحتیة الزراعیة واالنتاجیة وتسهیل الحصول على فرص التمویل لتنفیذ المشاریع الصغیرة.
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  رؤیتنا:

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

  مستقبله بذاته ویعیش بكرامة في دولة فلسطین دیمقراطیة مستقلة.ویحدد 

  قیمنا:

  العدل، الشفافیة، المحبة، اإلخالص في العمل.

  أعضاء مجلس اإلدارة:

 رئیس مجلس اإلدارة. -حسیب النشاشیبي السید

  .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

لظروف ا وانعكستلمستوى السیاسي أو االقتصادي، على اسواء جدیدة  تغیراتأي  2016لم یشهد عام 

 صعوباتالعمل  فریق واجهوقد  ،صادیة بشكل مباشر على عمل المركزالسیاسیة كما الظروف االقت

ار ل خلف الجدلى مواجهة ظروف العمسواء في مجال التنقل واجتیاز الحواجز واإلغالقات إ تحدیاتو 

مما كان له آثار على تنفیذ عدد من المشاریع وعدم التمكن من الحصول على تمویل إلى شح التمویل 

  .المطلوبین والمستوى بالوقت األنشطةكافي لعدد من المشاریع و 

و تي تم تنفیذها و/ أتلك ال اصةللمستفیدین من برامجه خجدیدة  أسواق فتحفي ویالحظ دور المركز 

 اردج والواقعة خلف المحاذیة المناطقة و القدیم والبلدةالشرقیة  والقدس غزة قطاعیجري العمل بها في 

 في وملحوظ إیجابي بشكل ساهمت قد المناطق بهذه المركز أعمال نتائج أن ثبتي، و العنصر  الفصل

 .واالقتصادیة المعیشیة ظروفهم م صمودهم والتغلب على صعوبةدع

  :ملخص تنفیذي

ام ع تنفیذ بعضًا منها خاللیستمر الجدیدة والتي سمن المشاریع ًا عدد نفذ المركز 2016خالل عام 

شاریع الممن مستمرة من العام السابق وبعض مشاریع تنفیذ نشاطات من المركز هى كما انت، 2017

للنشاطات واستكماًال  استمراراً  2016نشاطات المركز في عام  كانتو ، التي بدأت خالل العام نفسه

التي و لى ضمان العمل على االستمرار في تحقیق رؤیا ورسالة المركز إوالهادفة  2015المنفذة في عام 

لى تحسین الوضع االقتصادي واالجتماعي لدى الفئات المستهدفة وتمكینهم إكانت وال تزال تهدف 

  .اقتصادیاً 

نظرًا للظروف  2016خالل عام  ةیدمشاریع جدوتمویل هها المركز في تجنید ورغم الصعوبات التي واج

من مجلس اإلدارة استمر ببذل كل الجهود في  ن الطاقم اإلداري مدعوماً أال إالسائدة في فلسطین 

لجهات لخالل تقدیم العدید من المشاریع الجدیدة  من ةعلى تمویل وطرق أبواب جدید السعي للحصول

زال بعض في حین الت الممولین لتنفیذ بعض المشاریعوحصل المركز على موافقة  ،المانحة والممولین

  .ة والتقییم وننتظر الردود علیهاالمشاریع قید الدراس

تصل  ةجمالیإبقیمة ) مشروعًا 12( 2016 عامالمنفذة خالل واالتفاقیات والمنح عدد المشاریع  تبلغو 

لنساء حقوق االنهوض ببین الضغط والمناصرة و ما وتنوعت المشاریع ، مریكيأدوالر  882,801 إلى
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لطالب لاالقتصادي لألسر المنتجة ومنح والتمكین  ناطق المهمشةالمفي  سر الفقیرةوتمكین األطفال واأل

تأهیل  وٕاعادةز صمود المزارعین في المناطق "ج" وتعزی الزیتون وتأهیل شبكات میاهشتال وزراعة أ

 معاقینال وتأهیل كما واستمر المركز في دعم، ودعم وبناء قدرات المركز األصول اإلنتاجیة الزراعیة

والبرامج  ومن خالل المشاریعأیضًا نفذ المركز ، و من خالل تدریبهم وتأهیلهم لفتح مشاریع خاصة بهم

كدورة "كیف تبدأ مشروعك  نشطة المركزأورش العمل للمستفیدین من برامج و دورات و الالعدید من 

  الخاص" و"التوفیر والتسلیف" و"المهارات الحیاتیة" وغیرها.

  الضفة الغربیة وقطاع غزة والقدس. وتوزعت هذه المشاریع جغرافیًا في مختلف مناطق

مستفید من فئة النساء والشباب والمزارعین، حیث بلغ عدد النساء  4,111واستفاد ما ال یقل عن 

  .250 اإلعاقةوذوي  2,412والرجال  1,449المستفیدات 

على تعزیز بناء قدرات العاملین فقد تم تنفیذ برامج ص المركز طار حر إوعلى الصعید الداخلي وفي 

  المركز. هدافأاء الموظفین ومهاراتهم في تحقیق ودورات وورشات عمل كان لها األثر اإلیجابي على أد

اإلعالمیة  االهتمام بالناحیة عزز المركزوفي مجال التعریف بخدماته والمنافع التي یقدمها المركز فقد 

لصحف المحلیة ل إضافة خباربالمعلومات واألبشكل مستمر  حدیثهاوتاإللكترونیة  ةصفحوتم تحدیث ال

 ووسائل التواصل االجتماعي المختلفة.
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  عــاریـشـمـج والـرامـبـال

  :2016أهم المشاریع والنشاطات التي نفذها المركز خالل عام 

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

هیز وبدأ في الخطوات العملیة لتنفیذ وتج استكمل المركز تنفیذ النشاطات الخاصة بالمشروع

"مركز برج اللقلق المجتمعي، جمعیة الدومري الخیریة،  شركائه المركز مع وقع، حیث المشاریع

لدعم  اتفاقیات تمویل فرعیة سلوان وجمعیة العیزریة الخیریة" على -المركز النسوي الثوري

 عم إلقامةالد الجمعیاتمن خالل حیث سیقدم المركز  ،المبادرات االقتصادیة للنساء المقدسیات

لى إلى األسواق المحلیة باإلضافة إلوصول ل لنساءا ویساعدصغیرة جماعیة مشاریع اقتصادیة 

شتال أ زراعة :ا بینمالتي سیتم إنشاؤها للنساء  ستتنوع المشاریعو وتقدیم المشورة لهن.  تدریبهن

 طعام،تصنیع غذائي تقلیدي وخدمة تقدیم الو الزینة واألعشاب الطبیة لبیعها في مدینة القدس، 

وتصنیع غذائي (مربى،  ،معجنات وحلویاتٕانتاج وبیع و مشغل خیاطة وتصمیم أزیاء، و 

  ). وغیرها مخلالت

معیة في ج )الدفیئة الزراعیةي (بالستیكالنشاء مشروع البیت إ تم 2016في منتصف عام 

وار البلدة سوالذي یعتبر أول بیت بالستیكي یتم إنشاؤه داخل أ المجتمعيمركز برج اللقلق 

شتال أو نباتات طبیة و  نباتات زینة داخلیة وخارجیة سیتم زراعةحیث  القدیمة في القدس

نساء  رعشبإعطاء تدریب مهني في الزراعة ل بأن مهندس زراعي یقوم حالیاً  علماً خضراوات. 

شروع من نوع وفي م .هتمام بالدفیئة حیث سیتحملن مسؤولیة اإلنتاج والبیع الحقاً لال تمقدسیا

حیث  ،تم تورید وتركیب المعدات واألجهزة الخاصة بالمطبخ في جمعیة الدومري الخیریة آخر،

تقدیم یفیة ككالت التقلیدیة و عداد وتحضیر األإبتدریب السیدات على شیف متخصص یقوم 

  .الطعام

 لخال ومن الجدیر ذكره، أن ثمار العمل والجهد في هذین المشروعین جنته المستفیدات

ات في جمعیة الشاب 2016تشرین األول  19قیم یوم الیوم المفتوح الذي أ مشاركتهن في

 12دس یوم في الق بازار عید المیالد في المركز الثقافي الفرنسي وفيالمسیحیة في القدس، 
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تمكنت المستفیدات من بیع األعشاب الطبیة المزروعة في قواریر  فقد. 2016تشرین الثاني 

  . من الحلویات أصناف مختلفةبیع  عناستطو األلوان، كما فخاریة یدویة الصنع وجمیلة 

وكیف تبدأ مشروعك الخاص المهارات الحیاتیة  یة في مجالتدریبعدة دورات  ونفذ المركز

لقاءات ز ؛ كما ونفذ المركفي المركز النسوي الثوري سلوان وجمعیة العیزریة الخیریةللسیدات 

العنف و تنظیم الوقت، األولیة، والصیانة المنزلیة، و اإلسعافات محورت حول ت للنساءیة و توع

طویر قدراتهن بالمواضیع وت السیداتوذلك لزیادة وعي  جلسات استرخاء وتأملو سري، األ

  .المطروحة

لألهل  نشاطاً  ،2016 في األول من حزیرانمؤسسة أطفال الحرب الهولندیة و  نظم المركز

 وعملكما  ،سلوان بمناسبة الیوم العالمي للوالدین الثوري –واألطفال في مقر المركز النسوي 

ن خالل معمیم عوامل نجاح عمل التعاونیات المركز على تعزیز الخبرات بین المستفیدات وت

   .إلى جمعیة العیزریة التعاونیة الثوري سلوان-المركز النسوي  لنساءزیارة میدانیة تنظیم 

مول مین المهمشین في القدس الشرقیة" مشروع "النهوض بحقوق النساء واألطفال الفلسطینی

تنفیذ تم و  األلمانیة (مكتب فلسطین واألردن)من االتحاد األوروبي وبإدارة مؤسسة هینریش بل 

جمعیة مركز برج اللقلق المجتمعي،  :هي بالشراكة مع أربع منظمات مجتمع محلينشاطات ال

المشروع و  ؛معیة العیزریة الخیریةجو  الثوري سلوان –الدومري الخیریة، المركز النسوي جمعیة

  . 2017أیلول تنفیذ النشاطات والمشاریع في شهر وسینتهي  2014أیلول في شهر بدأ 

 :DEEPین االقتصادي للشعب الفلسطیني برنامج التمك-2

نفذ المركز ووزارة التنمیة االجتماعیة   UNDPبالشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

وبتمویل من البنك  DEEP- IDB  يالفلسطینیبرنامج التمكین االقتصادي للشعب  مشروع 

ة سر الفلسطینیة في الضفة الغربیة وقطاع غز والذي یهدف إلى تمكین األ، سالمي للتنمیةاإل

من خالل البدء بمشاریع صغیرة تساعدهم على إیجاد مصدر دخل لألسرة مع ضمان استمراریة 

  .هذه المشاریع
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أسرة  50یت و أسرة في محافظة سلف 25خطة المشروع منها  أسرة حسب 75 استهدافوتم 

ي دخلها تعتمد فو  من قبل وزارة التنمیة االجتماعیةسر مرشحة األ وجمیع، في محافظة قلقیلیة

  .تقدمها وزارة التنمیة االجتماعیةعلى المساعدات النقدیة التي 

سر كمنح لهذه األمخصص صرفها  $495,000منها  $618,000المشروع  وبلغت میزانیة

  لألسرة. $6,600 بمعدلللدخل مشاریع صغیرة مدرة  إلقامة

 فاداست، “عداد دراسة الجدوى للمشاریعإ" في موضوعدورات تدریبیة  3وتم خالل المشروع عقد 

ع جدوى لكل مشرو دراسة  عدادإب اتالتدریب وانتهت ًا،تدریبی اً یوم 12ولمدة  اً متدرب 87منها 

  .من قبل المتدربین

  .30/6/2017یستمر حتى سو  1/3/2016 تاریخ بتنفیذ المشروع من تم البدء

  :ع في المواقع التالیةیونفذت المشار 

  المواقع  عدد المشاریع  المحافظة  #

كفل ، حارس، مسحة، سرطة، بدیا، سلفیت  25  سلفیت  1

، الزاویة، رافات، مردا، كفر الدیك، حارس

   .یاسوف، دیر استیا، بروقین

كفر ، اسنیری، كفر قدوم، أماتین، عزون، قلقیلیة  50  قلقیلیة  2

   .عزبة سلمان، جیوس، حبلة، ثلث

  :القطاعات التالیة وتوزعت على

  التخصصات  عدد المشاریع  القطاع  #

  .یةبیوت بالستیك، تربیة أبقار، تربیة أغنام  10  زراعي  1

  .حلویات، مطاعم، مخبز، محالت تجاریة  44  تجاري  2

 ،مشغل خیاطة، ستودیو تصویر، میكانیكي  19  خدماتي  3

راي د، تأجیر لوازم مناسبات، صالونات تجمیل

  .كلین

  .محددة، معمل منظفات  2  صناعي  4

 



9 
 

  :كالتالي ت إدارة المشاریع حسب الجنس موزعةوكان

  المشاریع المنفذة  الجنس  #

  38  نساء  1

  37  رجال  2

 مشروع منح الطالب:-3

 2015في الربع األخیر من عام  بدأالذي لمشروع منح طلبة الجامعات الفلسطینیة  استكماالً 

وضمن برنامج التمكین   UNDPبالشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائيوالذي تم تنفیذه 

تمویل من البنك اإلسالمي ووزارة التنمیة االجتماعیة وب  DEEPاالقتصادي للشعب الفلسطیني

جمالي إحیث كان  2016عام في الربع األول من  ذ المشروعفیاالنتهاء من تنتم ، للتنمیة

تكلفة المشروع اإلجمالیة كانت و  وطالبة اً طالب 226الطلبة المستفیدین من المشروع 

187,000$.  

 :بلدیة بني زید الشرقیة -تنفیذ مشروع توسعة شبكة المیاه-4

مشروع تأهیل ل للتمویل والدعم المقدم من جمعیة فلسطین الصداقة الفرنسیة واستكماالً  استمراراً 

قامت جمعیة فلسطین الصداقة الفرنسیة في ، 2015بني زید المنفذ في عام  -نبعة عارورة

یة لربط في منطقة بني زید الشرقبتمویل مشروع جدید لتأهیل وتوسعة شبكة المیاه  2016عام 

  لمواطنین بشبكة المیاه.یصال منازل اإ و 

تم تنفیذ المشروع بالتعاون مع مجلس قروي بني زید ومصلحة میاه محافظة القدس حیث 

والي استفاد من المشروع حو  ةعشر منطق ىحدإحیث نفذ المشروع في  لمنطقة رام اهللا والبیرة،

  لي.متر طو  4000بطول ما یقارب  ةوفرعییة حیث تم تمدید خطوط میاه رئیس منزالً  170

  مریكي.أدوالر  110,000وقد كانت حصة المركز العربي من تكالیف المشروع حوالي 

  .2016خیر من عام روع قد انتهى تنفیذه في الربع األن المشأ علماً 

 ":حملة زراعة ملیون شجرة زیتون" الزیتونأشتال مشروع توزیع وزراعة -5

مشروع یهدف فال في المركزالمهمة و السنویة مشاریع الزیتون یعتبر من الأشتال توزیع وزراعة 

ق المناطفي وخاصة ودعم صمود المزارعین  إلى زراعة المناطق المهمشة والمهددة بالمصادرة

  .قرى الضفة الغربیةو مختلف مناطق في  "ج"
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نزلة ، وبازب، یعبد وهي:شتلة زیتون في مناطق مختلفة في الضفة الغربیة  6,500تم توزیع 

، لكرمكفر اللبد في طو ، دیر الغصون، بیت لید، نابلس عقربا في، بورین، زید في جنین

  . نعلین في رام اهللا، بلعین، دورا في الخلیل، م الخیر، أسوسیا، المعصرة في بیت لحم

ث تم حیوعین في مختلف المناطق المذكورة تعاون مع مزارعین ومتطالشتال باأل وتم زراعة

   AFPS.فرنسیة ومنهامؤسسات تضامن عدة قبل  المشروع منتمویل 

  .2016المشروع خالل عام تنفیذ نتهاء من وقد تم اإل

 :مشروع واد فوكین-6

جمعیة فلسطین من أجل تعزیز صمود المزارعین وخاصة في المناطق "ج" وبتمویل من 

استهدف المركز األراضي الزراعیة في واد فوكین القریبة من مدینة بیت لحم  الصداقة الفرنسیة

  .دونمات 5كثر من أج یلى تسیإضافة إشتلة زیتون  500ك من خالل زراعة وذل

 :اإلعاقةذوي  مشروع تمكین-7

یبهم وتدر عاقة ألشخاص ذوي اإلا لى تمكینإ هدفا لعربي مشروعین تدریبیننفذ المركز ا

  :بیت لحم یل من الجمعیة العربیة للتأهیلتمو وتأهیلهم للحصول على 

والتنمیة، مویل تللكاد أشركة الجمعیة العربیة للتأهیل و مع  لتعاونباتم تنفیذه  :ولاأل المشروع  -1

ادیة دارة مشاریعهم االقتصإ نشاء و إ على كیفیةعاقة شخاص ذوي اإلاألقام المركز بتدریب  حیث

 محافظتيمن  مستفید 150ألكثر من دورات تدریبیة  6نفذ المركز و ، دخللالصغیرة المدرة ل

 .الخلیل وبیت لحم

 .2016االنتهاء من تنفیذ المشروع في نهایة عام ولقد تم 

بعد نجاح المشروع األول تم تنفیذ مشروع ثاِن بالتعاون مع الجمعیة العربیة  :الثانيالمشروع  -2

دورات  4 مشاریعهم، ونفذ المركزدارة إعاقة وتدریبهم على شخاص ذوي اإلتمكین األللتأهیل ل

 والخلیل.وجنین وبیت لحم نابلس  من محافظاتمستفید  100 ِـ تدریبیة ل

  على عدة خطوات وهي: المشروعینكال اشتمل 

 .تدریبیة للمستفیدینال دوراتالتنفیذ  -1

 .الخطط االقتصادیة عدادإلزیارات میدانیة للمستفیدین  -2

 .رسالها للجمعیة العربیة للتأهیلإ ب الخطط االقتصادیة للمستفیدین و تبوی -3
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بعد تمویل تلك المشاریع من قبل مؤسسات   Coachingداريمرحلة التوجیه المالي واإل -4

  .اإلقراض

 :الزراعي العربي للتطویردعم بناء قدرات المركز  منحة-8

یورو مخصصة لدعم  12,000بقیمة الفرنسیة    CCFDمؤسسة تم الحصول على منحه من 

  .2016أنشطة وبرامج المركز خالل عام 

 نحو شبكة محلیة لدعم حقوق المزارعین:-9

سلسلة من برامج التدریب والتوعیة ألعضاء الشبكة المحلیة لدعم حقوق المزارعین  نفذ المركز

سنوات من العمل المبنى على بناء القدرات  والتي عمل المركز على تأسیسها خالل خمس

 المركز نظم 2016، واستمرارًا لذلك في عام ف وتنظیم ورشات التثقیف والتوعیةوزیادة المعار 

 المناصرةو  الضغط وآلیات المزارعین وحقوق والمشاركة بالمواطنة عالقة لها تدریبیة برامج عدة

 دیر،بالتص الحق بالمیاه، الحق حملة أبرزها والمناصرة الضغط حمالت من العدید قاد وقد ،

 احتیاجات تعكس التي الجذور ةصحیف من عددین المركز صدرأ كما الوطني، المنتج دعم

  .والقطاع الضفة من كل في المركز أخبار والتي غطت المزارعین وأولویات وتطلعات

د المشاركین كان عدالجنوب غزة والثانیة في نظم المركز دورتین تدریبیتین واحدة في شمال  كما

لقاًء توعویًا بالتنسیق  50مشارك ومشاركة من المزارعین الریادیین الذین نفذوا  25 في كل دورة

ق قطاع غزة خاصة بالقرى الشرقیة إلى جانب مشاركة مع المنظمات القاعدیة في جمیع مناط

  لمزارعات بحمالت الضغط والتأثیر.مئات المزارعین وا

مشارك ومشاركة  120حوالي عبر حفل شارك به  2016تم اختتام المشروع في نهایة عام و 

 رى، جالمزارعین وأعضاء الشبكة المحلیةممثلي المنظمات األهلیة ووزارة الزراعة ولجان من 

غاثة وأهمیة الضغط والتأثیر بدًال من المساعدات ه على أهمیة التنمیة بدًال من اإلالتأكید ب

  سفة التنمیة المبنیة على الحقوق.الخیریة وفق فل

یشار إلى أن هذا المشروع بتمویل من برنامج المساعدات الشعبیة النرویجیة وقد انتهى في 

  سنوات من الشراكة معهم. عد خمسب 2016عام 
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 :2014عدوان  ن منمتضرریللمزارعین الالزراعیة اإلنتاجیة ل مشروع إعادة تأهیل األصو-10

نیة التابع سانیة وبتمویل من مكتب المساعدات اإلكتد الفرنستم تنفیذه بالشراكة مع مؤسسة أ

  لألمم المتحدة أوتشا.

بركة زراعیة وبناء  26وانشاء  اً زراعی اً دونم 27هدف المشروع إلى تنفیذ عملیات استصالح 

 الشوكة،یونس "كم لعدد من المزارعین المتضررین في منطقة شرق خان 15خطوط ناقلة 

  خزاعة". الكبیرة،عبسان  الصغیرة،عبسان 

  أشهر.سبعة مدة المشروع 

 :الشراكة مع مؤسسة أمان-11

بالتعاون و نظم المركز  ،بأهمیة تعزیز مفاهیم الشفافیة والمسائلة والمحاسبة إیمانًا من المركز

" خزاعة وبالجنواحدة في الشمال "بیت حانون" والثانیة في  مان جلستین توعویتینمع مؤسسة أ

أهمیة ووضحت الجلستین  تتضمنحیث ، مشارك ومشاركة 50بكل ورشة حوالي وقد شارك 

سائلة مطار الحكم الرشید باتجاه المنظمات األهلیة وتعزیز دورها في إالشفافیة في بنیة ال

كان الماتجاه صیانة المال العام ووضع اإلنسان المناسب في والمحاسبة لصناع القرار وب

المناسب وتعزیز آلیات المشاركة وبلورة وتبني سیاسات مناصرة لحقوق المزارعین الصغار 

  .ضوعیة والمهنیة في تقدیم الخدماتوالضعفاء والوصول إلى المناطق النائیة والمهمشة والمو 

   



13 
 

  ة أكاد للتمویل والتنمیة:شرك

 %56أكثر من  اعيواصلت شركة أكاد للتمویل والتنمیة والتي تملك جمعیة المركز العربي للتطویر الزر 

عها للعام الثالث توسو في تحقیق أهدافها التنمویة العریضة  -تعتبر الذراع المالي للجمعیةو -من أسهمها 

  .2014منذ إنشائها مطلع 

وبلغت محفظة ، 2016ملیون عام  14,5إلى  2015ملیون عام  11نمت من موجودات الشركة ن إ

للدخل في  ةمدر  ةمنها في تمویل مشاریع صغیر  %90ر ملیون دوال 13التسهیالت االئتمانیة قرابة 

لضریبة صافي أرباح بعد االشركة حققت ، و ة الزراعیة والتجاریةالقطاعات االقتصادیة المختلفة وخاص

  الر.ألف دو  114بقیمة 

صاحب مشروع  2,550ملیون دوالر للعام الماضي استفاد منها  10قروضًا بقیمة الشركة كما وزعت 

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

  منهم من النساء الریفیات. %58 اً مقترض 4,600هو في نهایة العام 

بفائدة صفر لذوي اإلعاقة  اً مشروع 89العام الماضي الشركة لت ؤولیة االجتماعیة موّ ومن باب المس

لمن تضرروا  ةمشروعًا في محافظات غز  14و ،غربیةواالحتیاجات الخاصة في محافظات الضفة ال

  .2014من عدوان 

بالتعاون مع صندوق االستثمار الفلسطیني وصندوق التشغیل و أطلقت الشركة  2016وفي عام 

ع بتوسیعامًا ممن لدیهم أفكار للمشاریع أو الراغبین  35الفلسطیني مشروعًا لتمویل الشباب دون سن 

  ملیون دوالر. 3,5مشاریعهم القائمة بقیمة 

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

ض المتخصصة تساهم فیها جمعیة المركز العربي للتطویر بموجب قانون شركات اإلقرا 2014عام 

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 

ر بفتح استمو المحلیة  والمنظمات مؤسساتالمع الممیزة  المركز على عالقاته وشراكاته حافظ

  :مع جدیدةعالقات شراكة ومهنیة 

 ي والهادف إلى مساعدة فئة الشباب فلتنفیذ برنامج "إبدأ مشروعك الخاص"  فلسطین للتنمیة

یر وٕادارة العملیة في التحضاالنخراط في الحیاة االقتصادیة من خالل المعرفة والتدریب والخبرة 

بتقدیم المحتوى الفني والمادي  ILO، حیث ستقوم منظمة العمل الدولیة مشاریع مدرة للدخل

 .(المدربین) المركز موظفيوالخبرات العالمیة في تدریب 

 لتنفیذ أنشطة مشروع النهوض  سلوان -والمركز النسوي الثوري جمعیة العیزریة الخیریة

ة بتدریب جمعیكل فال الفلسطینیین، حیث سیقوم المركز وبالتعاون مع بحقوق النساء واألط

لمساعدتهن وتمكینهن اقتصادیًا لتحسین أوضاعهن جماعي  النساء وتأهلیهن لفتح مشروع

 المعیشیة وتحسین دخل عائالتهن.

 ة من المسائلة والمحاسبلتعزیز مفاهیم الشفافیة و  أمان -االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة

 خالل جلسات توعیة للمزارعین.

 حیث سیكون المنتدى مكان تلتقي فیه الشبكات المنتدى االجتماعي الفلسطیني عضویة في 

األهلیة ومؤسسات المجتمع المدني لتنظیم جهودها لالشتراك في المنتدیات والملتقیات الدولیة 

 .المشتركةوإلقامة شبكة عالقات قویة للتنسیق والتعاون في سبیل تحقیق األهداف 

  ي معظم ف وكان هناك حضور للمركز شبكة المنظمات األهلیةاحتفظ المركز بعضویته في

 سواء في الضفة أو قطاع غزة.االجتماعات والفعالیات 

  المؤسسات األهلیة الفلسطینیةشهادة التزام بمبادئ مدونة سلوك كما وحصل المركز على 

 .NDCمركز تطویر من 

  الدوليالعالقات العامة والتشبیك: 

واستمر في تعزیز الشراكات القائمة منذ فترة طویلة مع عدد من المؤسسات المركز حافظ 

جمعیة فلسطین الصداقة الفرنسیة، مؤسسات التضامن الفرنسي الفلسطیني، الدولیة منها: 

  .Association France Palestine Solidarite Alsace، وأكتد الفرنسیةو ، أوتشا

شبكة التحالف العالمي لألرض  كل من في كما حافظ المركز على عضویته

International Land Coalition  الحقوق من أجل األرض والسكن"شبكة وHabitat."  
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 الضغط والمناصرة:  

ضغط ومناصرة تضمن الدفاع عن المزارعین في  استراتیجیةعمل ضمن واصل المركز في ال

ستطاع ا حیث، وي المناسب لدعم القطاع الزراعير التمویل التنمیكافة مناطق سكناهم وتوف

ن ینظم عریضة سلمت ألعضاء المجلس التشریعي في غزة ووزارة الزراعة تتضمن المركز أ

جانب تنظیم عریضة تتضمن لطة إلى ضرورة زیادة حصة الزراعة من الموازنة العامة للس

لكوارث سلمت أیضًا لكل من وزارة الزراعة همیة تشكیل صندوق لتعویض المزارعین عن اأ

المركز كان قد نظم ورش عمل ذات أبعاد مفصلیة  ، علمًا بأنالتشریعيعضاء المجلس وأ

  بمشاركة نخبة من االقتصادیین. ثر بروتوكول باریس على الحالة الزراعیةأبرزها أ

نظم المركز معرضًا للمنتجات الوطنیة في ساحة الكتیبة في غزة شارك بها العدید من  كما

  الشركات والمصانع اإلنتاجیة المحلیة للتأكید على أهمیة دعم المنتج الوطني.

  التواصل االجتماعي: شبكاتالمركز العربي في اإلعالم و 

بالناحیة اإلعالمیة وبنشر األخبار  2016اهتم المركز خالل عام  كما في األعوام السابقة

یة الصحف المحلأو  للمركز الموقع اإللكترونيسواء من خالل ذة المنف نشطةاألالمشاریع و و 

  التواصل االجتماعي المختلفة. أو من خالل شبكات
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  2016قائمة المشاریع المنفذة خالل عام 

  2016 ةمیزانی  الممول اسم المشروع

لمهمشین اواألطفال الفلسطینیین  النساءالنهوض بحقوق 

 EU-HBS  في القدس الشرقیة
126,660 

 DEEP -AFEF  18,662 لمشروع عفیف ةداریإدعم مصاریف 

  3,063  القنصلیة اإلیطالیة / ابدأ مشروعكالمنحة اإلیطالیة

 DEEP  142,468 مشروع منح الطالب 

  18,604  جمعیات التضامن الفرنسیة 2016/ مشروع الزیتون

  10,843  جمعیات التضامن الفرنسیة واد فوكینمشروع 

  93,051  جمعیات التضامن الفرنسیة مشروع تأهیل شبكة میاه عارورة

 DEEP DEEP  348,886مشروع التمكین االقتصادي 

 NPA  57,504 لدعم حقوق المزارعین ةنحو شبكة محلی

 ACTED  27,643 ةدر اإلنتاجیة الزراعیة للمزارعین/غز مشروع تأهیل المصا

 CCFD  13,320 دعم وبناء قدرات

  22,097  العربیة للتأهیل الجمعیة تدریب وتأهیل المعاقین

  $882,801  المجموع
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  ادرــصـمـال

  

 المصادر البشریة: 

  ذكور. 10إناث و 16موظفًا،  )26( 2016 عامفي نهایة عدد الموظفین بلغ 

عملهم وتخصصهم كإدارة الموارد البشریة الموظفین في دورات محلیة في مجال بعض وشارك 

  وكیفیة استخدام وسائل التواصل االجتماعي وتوظیفها بطریقة تخدم العمل.

في استخدام برامج الحاسوب وكیفیة حل المشاكل المتعلقة كما تم تطویر مهارات الموظفین 

 بالحاسوب واإلنترنت.

 :المصادر الفیزیائیة 

  .دأكتومشروع  من خالل المشروع النرویجيتریات الموجودات الثابتة تمویل معظم مشتم 

  :2016التطور في الموجودات الثابتة في عام 

  المجموع $  فرع غزة  اإلدارة  الصنف

  332  -  332  جهزه ومعدات للمكاتبأ

  2761  2040  721  ةتابع ةجهز أأجهزة حاسوب و 

  $093,3  2,040  1,053  المجموع

 

 


