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النشأة:
علـــى   1988 عـــام  منـــذ  التنمويـــة  مســـيرته  "أكاد"  الزراعـــي  للتطويـــر  العربـــي  المركـــز  بـــدأ 
بنـــاء  بغـــرض  اهلل،  ورام  أريحـــا  مدينـــة  فـــي  المتحـــدة  الزراعيـــة  الشـــركة  باســـم  مشـــروع  شـــكل 
فـــي  االنهيـــار  مخاطـــر  يواجهـــون  كانـــوا  الذيـــن  المزارعيـــن  لصغـــار  االقتصاديـــة  القـــدرات 
فـــي غـــور  العينـــي، واســـتهدف المناطـــق الزراعيـــة  االنتفاضـــة الفلســـطينية األولـــى عبـــر التمويـــل 
الضفـــة. شـــمال  فـــي  نابلـــس  مدينـــة  الغربيـــة والحقـــاً  الضفـــة  لتشـــمل وســـط  توســـع  ثـــم  األردن 
مؤسســـة  تســـجيل  عبـــر  تنمويـــة  مؤسســـة  فـــي  المشـــروع  مأسســـة  تمـــت   1993 عـــام  وفـــي 
فـــي مدينـــة القـــدس باســـم المركـــز العربـــي للتطويـــر الزراعـــي كمركـــز  أهليـــة غيـــر هادفـــة للربـــح 
متخصـــص فـــي تمويـــل المشـــاريع الصغيـــرة، وحـــدد المركـــز أهدافـــه العريضـــة فـــي تنميـــة وتطويـــر 
القطـــاع الزراعـــي ومســـاعدة صغـــار المزارعيـــن مـــن خـــال التمويـــل والتســـويق والدعـــم الفنـــي.

أهدافنا:
• تمكيـــن وبنـــاء قـــدرات المزارعيـــن والجمعيـــات التعاونية لتحســـين إنتاجهم ووضعهـــم االقتصادي 

وللدفـــاع عـــن حقوقهم الفرديـــة 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:
مؤسســـة أهليـــة تنمويـــة تســـاهم في جهود تنميـــة القطاع الزراعـــي والريفي عن طريق بناء الشـــراكات 
المبنيـــة علـــى التكامليـــة والمهنيـــة وإشـــراك الفئـــات المســـتهدفة، بمـــا فيهـــم، المزارعيـــن والريفييـــن 
المهمشـــين وخاصـــة النســـاء والشـــباب. وتدعـــم المبـــادرات التـــي تشـــجع علـــى خلق فـــرص العمل 
وبنـــاء القـــدرات وتطويـــر البنيـــة التحتيـــة الزراعيـــة واإلنتاجية وتســـهيل الحصول على فـــرص التمويل 

لتنفيـــذ المشـــاريع الصغيرة.
رؤيتنا:

نمـــوذج ريـــادي تنمـــوي فلســـطيني أهلـــي يســـاهم فـــي بنـــاء مجتمـــع ريفـــي زراعـــي فاعـــل يعتمـــد 
 علـــى قدراتـــه ويحـــدد مســـتقبله بذاتـــه ويعيـــش بكرامـــة فـــي دولـــة فلســـطين ديمقراطيـــة مســـتقلة.

قيمنا:
العدل، الشفافية، المحبة، اإلخاص في العمل.
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 أعضاء مجلس اإلدارة:

المهندس جودة الجمل
 رئيس مجلس اإلدارة

السيد حسيب النشاشيبي
نائب رئيس

السيد سمير البرغوثي
أمين الصندوق

السيد أمجد المصري
أمين السر

السيدة حنين زيدان
عضوة

السيدة رندة عبدربه
عضوة

السيد سعد النشاشيبي
عضو

 الفريق اإلداري:

السيد خليل الخطيب
المدير التنفيذي

السيد عيسى الشتلة
مدير البرامج

السيد محسن أبو رمضان
مدير فرع غزة

المـقــدمـة:
شــهد عــام 2014 نقلــة نوعيــة وتغيــر جوهــري فــي طبيعــة عمــل جمعيــة المركــز العربــي للتطويــر 
الزراعــي "أكاد"، فقــد أّسســت الجمعيــة شــركة "أكاد للتمويــل والتنميــة" والتــي كان الهــدف مــن 
تأسيســها التخصــص فــي الجانــب المالــي والتمويلــي بعــد أن صــدر قانــون جديــد ينظــم ويحــدد عمــل 
مؤسســات اإلقــراض ضمــن شــركات متخصصــة تابعــة لســلطة النقــد الفلســطينية وبالتالــي ضــرورة 

فصــل نشــاط اإلقــراض والتمويــل عــن الجانــب التنمــوي.
باشــرت شــركة أكاد منــذ مطلــع عــام 2014 عملهــا، حيــث تــم الفصــل بيــن مهــام الشــركة والجمعيــة 
بشــكل فاعــل ودون أن يؤثــر علــى ســير العمــل وُتِوَجــت إجــراءات الفصــل بعقــد عــدة اتفاقيــات بيــن 
المركــز والشــركة منهــا: اتفاقيــة إدارة الجمعيــة لمحفظــة شــركة أكاد فــي قطــاع غــزة، واتفاقيــة خدمــات 
واتفاقيــة تعــاون ســاهمت فــي تعزيــز األداء ونجاعــة العمــل وتحقيــق األهــداف التــي حددتهــا مجالــس 

اإلدارة وعملــت اإلدارات التنفيذيــة علــى تحقيقهــا. 
امتلكــت جمعيــة المركــز العربــي للتطويــر الزراعــي مــا نســبته %56 مــن أســهم شــركة أكاد للتمويــل 
والتنميــة فكانــت المســاهم الرئيــس فــي الشــركة إيمانــاً منهــا بالــدور المميــز والريــادي لعمــل الجمعيــة 

والشــركة فــي تحقيــق النشــاط التنمــوي.
لقــد تعرضــت فلســطين عــام 2014 لتراجــٍع كبيــر فــي النشــاط االقتصــادي والــذي انعكــس بــدوره 
علــى كافــة نواحــي الحيــاة، وكان للعــدوان اإلســرائيلي العســكري علــى قطــاع غــزة )صيــف 2014( 
والــذي اســتمر قرابــة 51 يومــاً أثــراً ســلبياً علــى نشــاط المركــز وشــكل تحديــاً كبيــراً لنشــاط وعمــل 
المركــز وأعــاق النشــاط التنمــوي ناهيــك عــن اآلثــار الســلبية العميقــة علــى قطــاع غــزة بشــكل خــاص 

وعلــى المجتمــع الفلســطيني بشــكل عــام.
وقــد واجــه المركــز األزمــة االقتصاديــة؛ كمــا واجــه انعــكاس آثــار الحــرب اإلســرائيلية علــى قطــاع غــزة 
بوضــع خطــط الطــوارئ، والتحديــات التــي واجهــت المركــز شــكلت صعوبــات حقيقيــة أمــام عملــه 

حيــث أضعفــت مصــادر التمويــل وانعكســت علــى النشــاط والمشــاريع التنمويــة للمركــز.
وتمحور نشاط الجمعية خال العام 2014 في مشاريع طوارئ ودعم، وتمكين النساء الرياديات 
واألســر ذات طبيعــة زراعيــة وريفيــة وتنمويــة، وبلــغ عــدد المشــاريع المنفــذة خــال العــام 14 مشــروعاً 
تنمويــاً وتوزعــت جغرافيــاً فــي مناطــق واســعة فــي الضفــة الغربيــة والقــدس وقطــاع غــزة، واســتفاد مــا ال 
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يقــل عــن 1,640 مســتفيد مــن فئــة الشــباب والنســاء والمزارعيــن، منهــم مــا يقــارب 65 مســتفيد مــن 
ذوي اإلعاقــة بحيــث وصــل حجــم التمويــل لهــذه المشــاريع مــا يزيــد عــن 712 ألــف دوالر أمريكــي.

وبعــد القــرار بالفصــل بيــن المركــز والشــركة وحصــر أعمــال المركــز فــي النشــاط التنمــوي ودعــم األســر 
الفقيــرة والمهمشــة والنســاء خصوصــاً فــي الريــف الفلســطيني انخفــض عــدد العامليــن فــي المركــز 
بنســبة %50 تقريبــاً، وإيمانــاً بالمســاواة فقــد تــوزع الجهــاز الوظيفــي %50 مــن الذكــور و50% 

مــن اإلنــاث.
كمــا عمــل المركــز علــى تعزيــز عاقاتــه مــع الجهــات الشــريكة والمســتفيدين مــن خدماتــه كمــا تعــززت 

الثقــة والمصداقيــة فــي العاقــة بيــن المركــز والجهــات المانحــة ومــع الجهــات الحكوميــة المســؤولة.

الـبـرامـج والـمـشـاريــع
تــم فتــح عاقــات وبنــاء شــراكات مهنيــة كثيــرة خــال هــذا العــام مــع مؤسســات تنمويــة فلســطينية 
وإقليميــة ودوليــة ســاهمت فــي تطويــر العمــل فــي المركــز العربــي وزادت قــدرة المركــز علــى االســتدامة 

مــن خــال تجنيــد أمــوال لدعــم تنفيــذ برامجــه وأنشــطته.
كان نصيــب الشــراكة مــع مؤسســات دوليــة تضامنيــة وتنمويــة هــو األكبــر، وقــد حمــل المركــز 
العربــي شــعار "تشــارك وتضامــن مســتدام مــن أجــل حيــاة أفضــل للفلســطينيين" فقــد تــم تجنيــد 
األمــوال عبــر دعــم هــذه المؤسســات ألنشــطة المركــز العربــي وتنفيــذ العديــد مــن الزيــارات التبادليــة 
العالــم. فــي  بيــن فلســطين ودول أخــرى  تعــاون المركــزي  فــي مؤتمــرات   والتضامنيــة والمشــاركة 

أما أهم المشاريع والنشاطات التي نفذها المركز خال عام 2014 فهي:
تأهيل نبعة عين عارورة في بلدة بني زيد الشرقية قضاء رام اهلل:  -1

بالشــراكة مــع مجموعــة الهيدرولوجييــن الفلســطينيين وبلديــة بنــي زيــد الشــرقية تــم تصميــم المشــروع 
وتنفيــذه كل حســب تخصصــه فــي مجــال تنفيــذ مشــاريع البنيــة التحتيــة وبنــاء القــدرات، حيــث تــم 
تمويــل المشــروع مــن قبــل جمعيــة الصداقــة الفلســطينية فــي مدينــة بيسانســون الفرنســية وبعــض 

المؤسســات الفرنســية الشــريكة لهــا بقيمــة إجماليــة وصلــت مــا يقــارب 37 ألــف يــورو.
ــة علــى أهميتهــا التاريخيــة  وهــدف المشــروع إلــى تأهيــل النبعــة وإعطائهــا طابــع تراثــي قديــم للدالل
فــي القريــة مراعيــن معاييــر الحفــاظ علــى البيئــة، كمــا ســاهم المشــروع بزيــادة كميــة تخزيــن الميــاه مــن 
خــال بنــاء خــزان أرضــي بســعة تقــارب 170 متــر مربــع 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.

2- مشــروع تعزيــز الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي للعائــات المحرومــة- ديــب المرحلــة 
األولــى والثانيــة:

المشــروع ممــّول مــن قبــل برنامــج األمــم المتحــدة UNDP، وبنــك اإلســامي للتنميــة وجمعيــة 
قطــر الخيريــة، حيــث تــم تمويــل المرحلــة األولــى بقيمــة 340,050 دوالر أمريكــي وقــد اســتهدف 
45 عائلــة فــي منطقــة طوبــاس وجنيــن ونابلــس مــن خــال تقديــم التدريــب واإلرشــاد لهــم، ومــن 
ثــم تقديــم منــح تنفيــذ مشــاريع صغيــرة مــدرة للدخــل بقيمــة 6,600 دوالر أمريكــي لــكل مســتفيد 
تســاهم فــي تحســين ظــروف األســر المســتفيدة ومنحهــا اســتقالية ماليــة عوضــاً عــن المســاعدات 

الماليــة التــي اعتــادوا عليهــا مــن قبــل وزارة الشــؤون االجتماعيــة الفلســطينية.
وتــم تمويــل المرحلــة الثانيــة بقيمــة 261,462 دوالر أمريكــي مــن قبــل برنامــج األمــم المتحــدة 

والوكالــة السويســرية للتنميــة وتــم اســتهداف 35 أســرة فــي 5 قــرى فــي جنــوب غــرب نابلــس.

تمويل
 14 

مشروعًا 
تنمويًا

 1640
مستفيد من 

الشباب والنساء 
والمزارعين

 65
 مستفيد

 من ذوي 
اإلعاقة

712 ألف 
 دوالر 

حجم التمويل

توزعت 
المشاريع في 
مناطق  الضفة 

الغربية
 وغزة 

والقدس 



9 8

وفــي نهايــة عــام 2014 تــم توقيــع اتفاقيــة تنفيــذ المرحلــة الثالثــة للمشــروع بقيمــة 408,540 دوالر 
أمريكــي والــذي يخــدم 6 قــرى فــي منطقــة جنــوب نابلــس يســتهدف 50 امــرأة ذات وضــع اقتصــادي 
واجتماعــي صعــب، إضافــة إلــى نســاء رياديــات لديهــن أفــكار ومقترحــات مشــاريع انتاجيــة يمكــن أن 

تنفــذ فــي منطقــة ســكناها تســاهم فــي الحــراك االقتصــادي المحلــي.

:YEP 3- مشروع تطوير أعمال الشباب
 Planet Finance وهــو مشــروع ينفــذ فــي جميــع مناطــق الضفــة الغربيــة بالتعــاون مــع مؤسســة
الفرنســية وبتمويــل مــن االتحــاد األوروبــي، عمــل المشــروع منــذ بدايتــه فــي شــباط 2013 علــى 
اســتهداف 550 شــاب وشــابة من الخريجين الجدد والذين يرغبون بدخول ســوق العمل أو تطوير 
مشــاريعهم اإلنتاجيــة والخدماتيــة إن وجــدت، ويعمــل المركــز فــي تنفيــذ المشــروع وبالشــراكة التامــة 
ــه للفئــات المســتهدفة )خدمــات  ــة بحيــث يقــدم كل طــرف خدمات مــع شــركة أكاد للتمويــل والتنمي

ماليــة وغيــر ماليــة(.
ويســتهدف هذا المشــروع الشــباب "ذكوراً وإناثا"ً حديثي التخرج والخريجين وغيرهم من الشــباب 
الراغبيــن باالســتثمار فــي مشــاريع اقتصاديــة خاصــة لهــم وتتــراوح أعمارهــم بيــن 18 إلــى 30 عــام فــي 
عــدة مناطــق فلســطينية، حيــث يقــوم المشــروع بالعمــل علــى بنــاء قــدرات الشــباب وتقديــم الخدمــات 
الماليــة وغيــر الماليــة لهــم فــي مجــال كيــف تبــدأ مشــروع وكيــف تطــور مشــروعك، إضافــة إلــى تنظيــم 

زيــارات ميدانيــة دراســية وتدريبيــة لهــم للتعــرف علــى نمــاذج مشــاريع صغيــرة ومتوســطة ناجحــة  فــي 

علــى  وتشــجيعهم  منهــا  لاســتفادة  مواقــع  عــدة 
قلــة  بســبب  وذلــك  العمــل  ســوق  فــي  االنخــراط 
توفــر فــرص التوظيــف لهــم فــي القطــاع الحكومــي 

األهلــي. أو  الخــاص  أو 
عمل المشروع على توقيع 3 اتفاقيات مع جامعات 
التقنيــة-  فلســطين  جامعــة  فلســطينية:  ومعاهــد 
العــروب،  التقنيــة-  فلســطين  وكليــة  خضــوري، 
ومعهــد األزيــاء والنســيج فــي بيــت ســاحور، وتــم 
تنفيــذ دورات تدريبيــة وتقديــم قــروض لبــدء مشــاريع 
جديــدة وتطويريــة، واســتفاد مــن التدريــب مــا يقــارب 
281 شــاب وشــابة حتــى نهايــة عــام 2014 وتــم 
تقديــم 81 قــرض للشــباب لصالــح 81 مشــروع 
والصناعــة  الزراعــة  قطــاع  فــي  وخدماتــي  إنتاجــي 

والخدمــات. والتجــارة 
وســيتم اســتكمال العمــل حتــى نهايــة عــام 2015 

لتحقيــق أهــداف المشــروع بشــكل كامــل.

4- مشــروع زراعــة مليــون شــجرة زيتــون فــي 
فلســطين:

تم خال عام 2014 زراعة 7,000 شجرة زيتون 
المؤسســات  مــن  عــدد  بتمويــل  المشــروع  ضمــن 
الفرنســية والسويســرية اســتفاد منهــا مــا يقــارب 82 
مــزارع فــي 18 منطقــة موزعــة فــي جميــع مناطــق 
التمــاس  مناطــق  فــي  أراضيهــم  والواقعــة  الضفــة 

والمســتوطنات. الجــدار  وحــول 
نفــذ المشــروع بالشــراكة مــع جمعيــة عبــاد الشــمس 
لديهــم  يتوفــر  الشــريكين  الحاكــورة كــون  ومزرعــة 
مجموعات من المتطوعين الشباب والذين ساهموا 
بزراعــة األشــتال مــع المزارعيــن المســتفيدين وتقديــم 

العــون لهــم للحفــاظ علــى أرضهــم مــن المصــادرة.
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5- مشــروع دعــم التوجهــات االقتصاديــة واالجتماعيــة للشــباب والنســاء فــي بلــدة بيــت 
ســيرا قضــاء رام اهلل: 

بدعــم مــن بلديــة منتــروي الفرنســية فــي منطقــة باريــس، تــم توقيــع اتفاقيــة شــراكة بيــن المركــز العربــي 
للتطويــر الزراعــي وبلديــة بيــت ســيرا، وأيضــاً شــبكة التعــاون الامركــزي الفرنســية الفلســطينية كجهــة 
راعيــة وداعمــة للمشــروع بقيمــة 36,500 يــورو مــن أجــل تقديــم خدمــات تطويــر وخلــق فــرص عمــل 
لمجموعــات الشــباب والنســاء فــي البلــدة وتقديــم خدمــات تســاهم فــي التنميــة المحليــة فيهــا مــن 

خــال االســتغال األمثــل للمصــادر المتاحــة مــن مصــادر بشــرية وطبيعيــة وماليــة.
نفــذ المشــروع عــدد مــن األنشــطة وكانــت أهمهــا إنشــاء برنامــج »توفيــر وتســليف« لعــدد مــن 
المســتفيدات شــارك بــه 17 امــرأة وقــد نجحــن فــي توفيــر مبالــغ ماليــة جيــدة وتقديــم قــروض داخليــة 
للمشــتركات لتنفيــذ أو تطويــر أنشــطة إنتاجيــة أو اجتماعيــة، باإلضافــة إلــى إنشــاء مركــز خدمــات 
طابــي يخــدم جميــع طــاب المــدارس والجامعــات مــن خــال توفيــر جميــع احتياجاتهم من قرطاســية 
ولــوازم وطباعــة أوراق واســتخدام الحاســوب للبحــث العلمــي وتوفيــر مكتبــة غنيــة بالكتــب والمراجــع 

والقصــص لجميــع المراحــل والفئــات فــي البلــدة.
كمــا أنشــأ المركــز العربــي ضمــن المشــروع بقالــة تــدار مــن قبــل الجمعيــة التعاونيــة فــي بلــدة بيت ســيرا 
والتي تنتمي لها ما يقارب 21 امرأة، وتخدم البقالة جميع أعضاء التعاونية إضافة إلى عدد كبير من 
ســكان البلــدة ويعــود ذلــك لتميزهــا وجــودة البضائــع المتوفــرة وســعرها المنافــس، كمــا أن البقالــة تقــوم 
 بالتسويق وبيع منتجات النساء في القرية مثل العسل والمربيات والمخلات والزعتر والجبنة ....الخ.

6- مشروع دعم المعاقين الفلسطينيين:
بالشــراكة مــع الجمعيــة العربيــة للتأهيــل بيــت لحــم وشــركة أكاد للتمويــل تــم تنفيــذ عــدد مــن الــدورات 
فــي مجــال "ابنــي مشــروعك - Build Your Business BYB" اســتفاد منهــا خــال 
عــام 2014 مــا يقــارب 65 شــخص مــن ذوي اإلعاقــة الجســدية، وقــد تــم تنفيــذ خطــط عمــل 
ودراســات جــدوى اقتصاديــة لمشــاريعهم المقترحــة وتــم تقديــم قــروض ماليــة حســنة )بــدون فائــدة( 
لهــم وجــاري العمــل علــى متابعتهــم مــن خــال زيــارات شــهرية لتقديــم اإلرشــاد الفنــي واالقتصــادي 

لهــم مــن أجــل ضمــان نجــاح مشــاريعهم.

7- مشروع دعم حقوق النساء واألطفال المهمشين في القدس الشرقية: 
ُوقــع فــي شــهر أيلــول 2014 اتفاقيــة تنفيــذ مشــروع دعــم حقــوق النســاء واألطفــال المهمشــين 
فــي القــدس الشــرقية والــذي يــدار مــن قبــل مؤسســة هنريــش بــول األلمانيــة وبشــراكة وبدعــم مــن 
قبــل االتحــاد االوروبــي بقيمــة 504,000 يــورو لمــدة 3 ســنوات حيــث ســيتم العمــل مــع ثاثــة 
مجموعــات نســائية ضمــن ثاثــة مؤسســات قاعديــة فــي القــدس الشــرقية: جمعيــة الجاليــة اإلفريقيــة، 

وجمعيــة مركــز بــرج اللقلــق المجتمعــي، وجمعيــة الدومــري الخيريــة، وسيســتهدف المشــروع 180 
امــرأة فــي مجــال بنــاء القــدرات فــي مجــاالت عديــدة أهمهــا: تقديــم اإلرشــاد النفســي، والتدريــب 
المهنــي فــي مجــاالت عديــدة، وتوفيــر فــرص عمــل جزئيــة لصالــح مــا ال يقــل عــن 60 امــرأة مــن 

العائــات ذات الدخــل المحــدود.

8- نحو شبكة محلية للدفاع عن حقوق المزارعين:
فــي إطــار الشــراكة االســتراتيجية مــع برنامــج المســاعدات الشــعبية النرويجيــة، نفــذ المركــز للســنة 
الثانيــة العديــد مــن الفعاليــات واألنشــطة الخاصــة بالمشــروع، وتــم تدريــب 15 مــزارع مــن المزارعيــن 
المتميزيــن "10 ذكــور و5 إنــاث" علــى مفاهيــم العمــل الطوعــي والتواصــل االجتماعــي ومبــادئ 
الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان والمشــاركة، وقــام المزارعيــن الريادييــن بعــد التدريــب بتنفيــذ 30 

ورشــة عمــل.
كمــا تــم تنفيــذ 3 حمــات عبــر مشــاركة المزارعيــن الريادييــن: حملــة لدعــم المنتــج الوطنــي وتعزيــز 
دور المزارعيــن فــي حملــة المقاطعــة BDS ، وحملــة قطــف الزيتــون، وحملــة لتشــكيل صنــدوق 

للدفــاع عــن حقــوق المزارعيــن.

9-  مشروع دعم بناء قدرات المركز العربي للتطوير الزراعي:
الممــول مــن قبــل مؤسســة CCFD الفرنســية بقيمــة 8,000 يــورو حيــث تــم تنفيــذ إعــادة مراجعــة 
وتطويــر الخطــة االســتراتيجية للمركــز 2015-2017 مــن خــال مجلــس اإلدارة وموظفيــن فــي 
اإلدارة التنفيذيــة، كمــا ســيتم اســتخدام جــزء مــن المبلــغ إلنشــاء صفحــة الكترونيــة خاصــة بالمركــز.
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العاقات العامة والتشبيك 

العاقات العامة والتشبيك على الصعيد المحلي:
قــام المركــز بفتــح عاقــات شــراكة ومهنيــة مــع العديــد مــن المؤسســات التنمويــة تمثلــت فــي العمــل 
احتياجــات  علــى  تــرد  أنشــطة مشــتركة  تنفيــذ  فــي  المهنيــة والتخصصيــة  علــى  المبنــي  المشــترك 

المســتفيدين حيــث تكللــت بمــا يلــي:
• الشــراكة مع معهد تدريب المياه الفلســطيني "مجموعة الهيدرولوجيين الفلســطينيين" في تصميم 

وتنفيــذ مشــروع ترميــم نبعــة عيــن عــارورة الواقعــة فــي بلــدة بنــي زيــد الشــرقية والتــي تكللــت بالنجــاح.
• الشــراكة مــع جمعيــة عبــاد الشــمس لحمايــة اإلنســان والبيئــة لتجنيــد تبرعــات مــن جمعيــات 
التضامــن الفرنســية السويســرية بهــدف زراعــة أشــجار الزيتــون فــي المناطــق المهــددة بالمصــادرة 

والقريبــة مــن المســتوطنات وجــدار الفصــل العنصــري.
• توقيــع اتفاقيــات شــراكة وتعــاون مــع كل: مــن جامعــة فلســطين التقنيــة- خضــوري، وكليــة فلســطين 
التقنيــة- العــروب، ومعهــد األزيــاء والنســيج فــي بيــت ســاحور لتنفيــذ برامــج تدريبيــة فــي مجــال 

"كيــف تبــدأ مشــروعك الخــاص".
• الشــراكة مــع مزرعــة الحاكــورة فــي ارتــاح– طولكــرم الســتخدام المزرعــة فــي تنفيــذ أنشــطة تدريبيــة 

فــي مجــال "إدارة المنشــآت الزراعيــة".
• الشــراكة مــع جمعيــة المــرأة الريفيــة واتحــاد الشــباب الفلســطيني للعمــل بشــراكة ومهنيــة تكامليــة 
لتقديــم مشــاريع مشــتركة فــي مجــال التنميــة الريفيــة والزراعيــة تســتهدف الشــباب والنســاء بشــكل 

خــاص.
• الشــراكة مــع جمعيــة المهندســين الزراعييــن فــي مجــال تقديــم مشــاريع زراعيــة تدريبيــة وبحثيــة 

تخــدم المهندســين الزراعييــن الجــدد وكذلــك تقديــم خدمــات إرشــادية متقدمــة للمزارعيــن.
• احتفــظ المركــز بعضويتــه فــي شــبكة المنظمــات األهليــة فــي قطــاع غــزة، وقــد رأس الهيئــة اإلداريــة 

مديــر فــرع غــزة.

العاقات العامة والتشبيك الدولي:
تــم التواصــل مــع العديــد مــن المؤسســات الدوليــة العاملــة فــي مجــال التنميــة الريفيــة والزراعيــة فقــد 
فتــح المركــز العديــد مــن الشــراكات التضامنيــة والفنيــة مــن أجــل تقديــم األفضــل لمســتفيديه تمثلــت 

بمــا يلــي:
• شــراكة مــع شــبكة الشــرق األوســط مــن أجــل ســام عــادل فــي مجــال تقديــم المســاندة للشــعب 
الفلســطيني ودعمــه لنيــل حقوقــه الشــرعية إضافــة إلــى تمويــل مشــروع زراعــة أشــتال الزيتــون ضمــن 

مشــروع "زراعــة مليــون شــجرة زيتــون فــي فلســطين".

10- مشروع إغاثي طارئ:
علــى خلفيــة العــدوان االســرائيلي الهمجــي الــذي اســتمر 51 يومــاً علــى قطــاع غــزة والــذي اســتهدف 
إلــى جانــب الخســائر البشــرية العديــد مــن القطاعــات االقتصاديــة واإلنتاجيــة وفــي المقدمــة قطــاع 
لتنفيــذ مشــروع إغاثــي طــارئ بتمويــل مــن برنامــج المســاعدات  قــام المركــز بالتحــرك  الزراعــة، 

الشــعبية النرويجيــة وبقيمــة 65,244 دوالر.
تــم تنفيــذ المشــروع بالمنطقــة الوســطى مــن قطــاع غــزة، وهــدف المشــروع إلــى مســاعدة المزارعيــن 
لتوفيــر الميــاه بعــد الحــرب األخيــرة علــى غــزة، باإلضافــة إلــى إعــادة تأهيــل األراضــي الزراعيــة التــي 

تضــررت أثنــاء العــدوان لتصبــح مؤهلــة وصالحــة للزراعــة مــن جديــد.

11- إنشاء 70 بركة زراعية في المنطقة الوسطى- غزة:
تــم تنفيــذ هــذا المشــروع بتمويــل مــن مؤسســة جايــكا اليابانيــة وبقيمــة 135 ألــف دوالر أمريكــي، 
وقــد اســتهدف 70 مــزارع مــن أصحــاب الملكيــات الصغيــرة مــن الدفيئــات الزراعيــة التــي ال تتجــاوز 

مســاحتها 3 دونمــات.
وهــدف المشــروع إلــى توفيــر الميــاه للمزارعيــن والعمــل علــى مســاعدتهم لتجميــع الميــاه المتوفــرة 
مــن األمطــار فــي فصــل الشــتاء إضافــة إلــى تخفيــض تكلفــة الميــاه المرتفعــة لصالــح المزارعيــن 

الصغــار.
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• شــراكة مــع جمعيــة فلســطين الصداقــة الفرنســية وتكللــت فــي اســتضافة وفــد مكــون مــن 15 
شــخص وتعريفهــم علــى أهــم أنشــطة المركــز وأيضــاً زيــارة المناطــق المهمشــة والمهــددة بالمصــادرة 
والتــي تتعــرض أيضــاً لمضايقــات المســتوطنين والجــدار الفاصــل، وكان نتــاج الزيــارة تمويــل تنفيــذ 

مشــروع تأهيــل نبعــة عيــن عــارورة فــي منطقــة رام اهلل.
• تعزيــز الشــراكة مــع مؤسســة "أكتــد" الفرنســية فــي مجــال التعــاون المشــترك فــي البحــث عــن 
تمويــل لمشــاريع مشــتركة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وجــاري العمــل علــى تجنيــد أمــوال لعــدد 

مــن المشــاريع التــي تــم تصميمهــا.
• فتــح عاقــة شــراكة مــع Dan Church Aid – DCA لتقديــم عــدة مشــاريع تنمويــة 
زراعيــة مشــتركة مــع شــركاء آخريــن )جامعــة بيــر زيــت، مؤسســة أكتــد الفرنســية، جمعيــة الشــبان 

المســيحية( وحاليــاً جــاري البحــث عــن تمويــل لبعــض المشــاريع المقترحــة.
• عضويــة شــبكة الحقــوق مــن أجــل األرض والســكن"Habitat" وهــو ائتــاف يضــم العشــرات 

مــن الجمعيــات والمؤسســات العاملــة بالمجــال الزراعــي اإلغاثــي والتنمــوي.
• كمــا تــم تعزيــز الشــراكة القائمــة منــذ فتــرة طويلــة مــع عــدد مــن المؤسســات الدوليــة منهــا )اللجــان 
الفرنســي  التضامــن  ومؤسســات   ،CCFD التنميــة  أجــل  ومــن  الفقــر  مــن  للحــد  الكاثوليكيــة 

الفلســطيني، ومؤسســات التضامــن البلجيكيــة الفلســطينية.

الضغط والمناصرة: 
كان للمركــز مشــاركة فاعلــة فــي حمــات الضغــط والمناصــرة وعلــى رأســها المقاطعــة للمنتجــات 
اإلســرائيلية بشــتى أنواعهــا وأهمهــا المنتجــات الزراعيــة ومدخــات اإلنتــاج الزراعــي ذات البديــل 
الوطنــي، وتوفيــر مــا يلــزم مــن المعلومــات الخاصــة بالقطــاع الزراعــي والريفــي، وقــد تركــز عمــل 
الضغــط والمناصــرة فــي قطــاع غــزة حيــث تــم تنفيــذ عــدد مــن البرامــج والمشــاريع هدفــت إلــى 
 المســاهمة فــي تنظيــم المزارعيــن وتوعيتهــم للعمــل ســوياً للمطالبــة بحقوقهــم الشــرعية والقانونيــة.

المشاركة في مؤتمرات وفعاليات داخل وخارج الوطن:
شارك المركز العربي للتطوير الزراعي في العدد من المؤتمرات والفعاليات داخل الوطن وخارجها، 

ومــن أهمها:
• المشــاركة وتقديــم المســاهمة الماليــة فــي مهرجــان يــوم األرض "بقجــة بيــت ســكاريا" والــذي نفــذ 
بالشــراكة مــع عــدد مــن المؤسســات الشــريكة: مركــز تطويــر المؤسســات األهليــة، جمعيــة الشــبان 
المســيحية، مؤسســة رواق، المركــز الفلســطيني لإلرشــاد، شــركة عــدل للتجــارة العادلــة، دائــرة زراعــة 

بيــت لحــم.
• المشــاركة فــي مؤتمــر التعــاون الدولــي الامركــزي لمقاطعــة )pays de la loire( الفرنســية 
الــذي عقــد فــي مدينــة نانــت فــي نهايــة شــهر أيــار 2014 بدعــوة مــن رئيــس المقاطعــة وتــم اســتعراض 
وضــع القطــاع الزراعــي الفلســطيني ضمــن محاضــرة ونقــاش لمــدة زادت عــن ســاعتين شــارك بهــا أكثــر 
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مــن 500 شــخص.
• المشــاركة فــي مؤتمــر التضامــن الدولــي لمقاطعــة Rhone Alpes الفرنســية الــذي عقــد فــي 
مدينــة ليــون فــي نهايــة شــهر حزيــران 2014 والمشــاركة فــي تقديــم شــرح حــول الوضــع العــام فــي 
منطقــة األغــوار وأهــم المشــاكل والتحديــات التــي تواجــه المزارعيــن وعائاتهــم التــي تهــدد صمودهم.

• المشــاركة فــي مؤتمــر ســنابل الخــاص بمؤسســات وشــبكات التمويــل الصغيــر فــي العالــم العربــي 
والــذي عقــد فــي مدينــة دبــي فــي نهايــة شــهر أيلــول 2014.

• المشــاركة فــي االجتماعــات الدوريــة للجنــة الموجهــة لمشــروع "مشــروع أعمــال الشــباب" فــي 
مدينــة االســكندرية فــي شــهر آذار 2014.

• المشــاركة بكافــة أنشــطة القطــاع الزراعــي لشــبكة المنظمــات األهليــة والتــي لهــا عاقــة بصياغــة 
الرؤيــة الموحــدة والتأثيــر علــى صنــاع القــرار وأهميــة وجــود خطــة تنمويــة واعماريــة لهــذا القطــاع 

المتضــرر بصــورة كبيــرة جــراء االحتــال والعــدوان فــي غــزة.
• تنظيــم العديــد مــن الفعاليــات الخاصــة بالمناســبات الوطنيــة أبرزهــا يــوم األرض 3/30 بمشــاركة 
عشــرات المزارعيــن وبالتنســيق مــع المنظمــات الزراعيــة القاعديــة فــي منطقــة بيــت الهيــا، كمــا تــم 
تنظيــم مؤتمــر بمناســبة اليــوم العالمــي للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني، وتــم تنظيــم أســبوع للعمــل 
التطوعــي فــي كل مــن مناطــق القــرارة، البريــج، بيــت حانــون بمشــاركة المزارعيــن الريادييــن وبالتنســيق 

مــع جمعيــات زراعيــة قاعديــة.

قائمة المشاريع المنفذة خال عام 2014
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الـمـصــادر

• المصادر البشرية:
فــي عــام 2014 حصــل تغيــر علــى عــدد الموظفيــن ناتــج عــن تحــول الجــزء األكبــر مــن الموظفيــن 
إلــى شــركة أكاد للتمويــل وباألخــص موظفــي اإلقــراض ومــدراء الفــروع والســكرتيرات وبعــض موظفــي 

اإلدارة والدائــرة الماليــة.
وتــم خــال عــام 2014 تعييــن موظفيــن جــدد ذوي كفــاءة ضمــن المشــاريع فــي اإلدارة العامــة وفــرع 

نابلــس، ليصبــح عــدد الموظفيــن العامليــن 26 موظــف موزعيــن كالتالــي:
3 مدراء.  •

10 موظف إداري.  •
13 موظف مشروع.  •

2 مــن الموظفيــن حملــة شــهادة الماجســتير، و21 شــهادة البكالوريــوس، 3 شــهادة الدبلــوم ومــا 
دون.

• التدريب وتأهيل الكادر:
نظــراً لتغيــر طبيعــة عمــل المركــز فقــد اختلفــت الــدورات التدريبيــة التــي شــارك بهــا الموظفيــن وجــاءت 
داعمــة لخــط عمــل المركــز فكانــت الــدورات فــي مجــال إدارة المشــتريات والعطــاءات، وتدريــب 

مدربيــن فــي مجــال إبــدأ مشــروعك الخــاص واللغــة اإلنجليزيــة.

• المصادر الفيزيائية:
فــي عــام 2014 طــرأ تغيــر علــى المصــادر الفيزيائيــة وذلــك ناتــج عــن عمليــة الفصــل بيــن نشــاطي 
اإلقــراض والنشــاط التنمــوي بيــن المركــز والشــركة، حيــث يديــر المركــز المشــاريع والبرامــج التنمويــة 
ــم االســتغناء عــن مكاتــب المركــز فــي  ــاً مــن خــال اإلدارة العامــة فــي رام اهلل وفــرع غــزة، وت مركزي
محافظــات الضفــة الغربيــة لصالــح شــركة أكاد، أمــا فــي نابلــس فــإن المركــز يســتخدم مقــر شــركة أكاد 

لمتابعــة أنشــطته ومشــاريعه وذلــك مــن خــال االتفاقيــات الموقعــة.
واعتبــرت الموجــودات التــي تــم نقلهــا لشــركة أكاد جــزء مــن مســاهمة الجمعيــة فــي رأس مــال شــركة 
أكاد وبنــاًء علــى ذلــك فقــد تــم نقــل ملكيــة كافــة األصــول والموجــودات الثابتــة فــي اإلدارة والفــروع 

إلــى الشــركة.
ــم تشــطيبه  ــد لــإلدارة مشــتركاً إلدارتــي المركــز والشــركة فــي رام اهلل وقــد ت ــم اســتئجار مقــر جدي وت

وتجهيــزه مــن أثــاث وأجهــزة ومعــدات مــن جديــد.
كما تم تمويل معظم مشتريات الموجودات الثابتة لفرع غزة من خال المشروع النرويجي.

التطور في الموجودات الثابتة في عام 2014 
تم إضافة الموجودات التالية:

  المجموع $  فرع غزة  اإلدارة  الصنف

 16,934.14 1,110.74 15,823.40  أثاث ومفروشات

  4,079.04  3,032.50  1,046.54  ومعدات للمكاتب ةجهز أ

  7,336.20  2,380.00  4,956.20  أجهزة حاسوب وأجهزة تابعة

  35,462.85  -  35,462.85  تشطيب وتأهيل المقر الرئيسي

  $63,812.23  $6,523.24  $57,288.99  المجموع

 

أمجد المصري             جودة الجمل
  أمين السر         رئيس مجلس اإلدارة


