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تابعونا على



نبضه،  األرض  هذه  تشكل  الذي  شعبنا  إىل 
يرعاها، يرويها ويحميها كأم حتنو على طفلها، 
إىل شعبنا الذي سقى أرضه من روحه، ويقف 
شعبنا،  اىل  فيها،  الراسخة  بجذوره  شاخمًا 
ميأله األمل والنور رغم عتمة وظلمات االحتالل، 
واخلنوع،  االستسالم  يرفض  الذي  شعبنا  إىل 

ويقاتل ليبقي على شعلة األمل متقدة.. 
اىل شعبنا املعطاء بال حدود ، كأرضه التي وجد 

معها وعليها منذ األزل 
لك يا شعبنا، بنسائك، برجالك وبأطفالك، يف 
عملنا  ثمرة  نهدي  والشتات،  احملتل  الداخل 

لهذا العام..  

5 إحتاد جلان العمل الزراعي
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ا�ست�سالح اأرا�سي - الإحتاد - حلحول



رؤيتنـــــا

رسالتنا

أهدافنا

الوطنية  حقوقه  اأجل  من  بفعالية  يكافح  اأر�سه،  على  �سامد  فل�سطيني  مزارع 
ويتمتع  غذائيًا،  اآمن  حر  فل�سطيني  جمتمع  �سمن  والدميقراطية،  واملعي�سية 

بالعدالة الجتماعية.

امل�ساهمة الفاعلة يف متكني املزارعني واأ�سرهم، وتعزيز �سمودهم على اأر�سهم يف 
اطار زراعي تنموي وجماهريي.

• حت�سني م�ستوى معي�سة �سغار املزارعني/املزارعات، وتعزيز �سمود املزارع/	
املزارعة على اأر�سه/ها.

• وعدم 	 املختلفة،  وللمتغريات  للطوارئ  ال�ستجابة  على  الحتاد  قدرة  تعزيز 
ال�ستقرار )التغريات املناخية، الكوارث الطبيعية، الحتالل(.

• حماية حقوق املزارعني/املزارعات، وتفعيل دورهم الوطني.	

• الق�سايا 	 يف  واإ�سهامه  واملالية،  الإدارية  وفعاليته  الحتاد،  ا�ستدامة  تعزيز 
الوطنية.

7 إحتاد جلان العمل الزراعي



أعضاء جملس اإلدارة: 

املن�سبال�سم الرباعي
رئي�س جمل�س الإدارة  علي اأحمد حممود عبد الرحمن 

اأمني ال�سر�سحر فهيم يو�سف فرن�سي�س
نائب رئي�س جمل�س الإدارةجميل اأحمد خليل ا�سماعيل

اأمني ال�سندوقر�سوان ا�سماعيل العبد يا�سني
ع�سود. نداء عبد ر�سيد اأبو عواد

ع�سوكمال حممد عبد الهادي جبارين
ع�سواأحمد �سعيد علي مواهرة

ع�سومرمي ا�سماعيل علي مو�سى
ع�سوراأفت �سليمان عبد العزيز �ساهني

ع�سوتغريد ا�سماعيل اأحمد م�سعود
ع�سويو�سف عو�س يو�سف عو�س
ع�سوح�سن حممد عبد اهلل جرب
ع�سوفاتن �سعيد حممد البيومي
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اأمام  العامة   وهيئته  لالحتاد  هامة  ووقفة  حمطة  والإداري،  املايل  ب�سقيها  احلالية  ال�سنوية  التقارير  متثل 
اإجنازات وتعرثات م�سرية الحتاد خالل العام 2014، و التي خطونا فيها باجتاه م�ساعدة مزارعينا وتعزيز 
لل�سعب  حياة  واأ�سلوب  منطا  ت�سكل  فل�سطني  يف  الزراعة  بان  نوؤمن  اأننا  �سيما  ل  اأر�سهم،  على  �سمودهم 
التي تقدمها،  العمالة  ون�سبة  الوطني،  الإنتاج  ت�سكله من ح�سة يف جممل  الفل�سطيني، يتخطى حجمها، ما 

الزراعة بالن�سبة لنا هي الأر�س واملياه وحمور ال�سراع الرئي�س مع الحتالل الإ�سرائيلي .
2014 تكثيفا للهجمة ال�ستيطانية على اأرا�سينا، عرب الوامر الع�سكرية يف م�سادرة الف  لقد �سهد العام 
الدومنات ، و اجراءات حرمان املزارعني من حقهم يف الو�سول اإلى اأرا�سيهم، واإغالق مناطق زراعية �سا�سعة، 
خا�سة يف املنطق امل�سنفة )ج(، وبلغت هذه الهجمة ذروتها يف العدوان الهمجي لالحتالل على قطاع غزة، 
الزراعية بكافة جوانبها،  البنية  ا�ستهدف  العدوان الذي  الأ�سد من هذا  الزراعي ن�سيب  للقطاع  حيث كان 
ليتكامل مع احل�سار الإ�سرائيلي القائم على القطاع منذ ت�سع �سنوات، وما اقرتن به اعتداءات، الأمر الذي 

اأدى مبجمله اإلى ارتفاع ن�سب الفقر والبطالة.
وانعك�ست املمار�سات الإ�سرائيلية يف فر�س حتديات ا�سافية على الحتاد، مل ي�سبق لها مثيل، لكنه جنح يف 
تخطي كافة ال�سعاب، وجتاوب �سريعا مع متطلبات الو�سع، عرب �سل�سلة من التدخالت الزراعية و الغاثية 

الفاعلة التي جاءت تلبية لحتياجات مزارعينا.
وكان اأحد اهم خمرجات ال�سرتاتيجية التي اعتمدها الحتاد جناحه يف تر�سيخ مبداأ ال�سراكة مع املوؤ�س�سات 
حجم  على  اإيجابا  انعك�س  ما  امل�سرتكة  امل�ساريع  لعدد  الرائدة  وقيادته  الزراعي  القطاع  يف  العاملة  الأهلية 

ونوعية التدخالت الزراعية على امل�ستوى الوطني. 
والبناء  التطور  اتخذ الحتاد خطوات حيوية على �سعيد  العام،  الزراعي  ال�ساأن  الرتكيز على  وبالتوازي مع 
الزراعية  اللجان  مع  وحتديدا  املحلي،  املجتمع  مع  عالقاته  لتعزيز  اجلاد  العمل  مع  بالتزامن  الداخلي 

واملوؤ�س�سات القاعدية، التي متثل بال �سك حا�سنة جمتمعية ت�سكل �سمانا لال�ستمرارية. 
وكان من اأهم ا�سرتاتيجيات العمل التي تبناها وعمل عليها الحتاد، تعزيز م�ساركة املراأة يف كافة م�ستويات 
العمل، �سواء الإداري التنظيمي، املتمثل يف امل�ساركة الوا�سعة للمراأة على م�ستوى �سنع القرار يف املوؤ�س�سة، من 
خالل الهيئة العامة، وجمل�س الإدارة واللجان الزراعية املختلفة ا�سافة اإلى الكادر التنفيذي،  اأو على امل�ستوى 
الربامج والأن�سطة املختلفة، حيث كان للمراأة الريفية ح�سور لفت يف تطوير وتطبيق التدخالت الزراعية، مبا 

يتواءم  مع احتياجات املراأة يف املناطق امل�ستهدفة. 
ثمرة  اإل  »الفياكمب�سينا«،  الفالحني  وع�سويته يف حركة طريق  دوليتني،  على جائزتني  الحتاد  وما ح�سول 
هذا اجلهد املميز لالحتاد حمليا ودوليا، ما �سي�سكل دافعا ا�سافيا لالحتاد، ملوا�سلة نهجه الثابت لن�سرة 

املزارعني، وال�سعي جلعل فل�سطني حا�سرة، وذات تاأثري يف ال�سيا�سات والواقع الزراعي يف فل�سطني والعامل.
و�سيبقى �سعارنا دوما واأبدا .... »نحمي اأر�سنا ونن�سر مزارعينا« 

 كلمة جملس اإلدارة

علي حسونه
رئيس جملس اإلدارة

9 إحتاد جلان العمل الزراعي
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والوقائع املهمة على  الكثري من الأحداث   2014 العام  �سهد 
على  الإ�سرائيلي  العدوان  اأبرزها  من  الفل�سطيني،  ال�سعيد 
قطاع غزة، وما �سببه من اآثار �سلبية على الأو�ساع الن�سانية 
واملعي�سية لكافة فئات املجتمع الفل�سطيني، ما اقرتن برتاجع 
خمتلف املوؤ�سرات القت�سادية يف ال�سفة الغربية، يف الوقت 
م�سادرة  جلهة  الإ�سرائيلية  الجراءات  فيه  ا�ستمرت  الذي 

الأرا�سي، وزيادة معدلت ال�ستيطان وغريها.
-2011( ال�سرتاتيجية  خطته  اطار  يف  الحتاد  وعمد 

2013(، وامتدت لت�سمل العام 2014، اإلى تنفيذ �سل�سلة من 
التدخالت وامل�ساريع املتنوعة يف �ستى امليادين، ما جعل العام 
2014، واحدا من اأكرث الأعوام ح�سورا وفعالية بالن�سبة لدور 
ا�ستهدفت  وفعالياته  براجمه  من  كثريا  اأن  خا�سة  الحتاد، 

املناطق الأكرث فقرا، وتهمي�سا.
وب�سكل عام، نفذ الحتاد 15 م�سروعا يف قطاع غزة- منها 
اأثناء  املت�سررة  الأ�سر  منها  ا�ستفادت  اإغاثية  م�ساريع   5
 19964 منها  امل�ستفيدة  الأ�سر  عدد  بلغ  بالتايل  العدوان-، 
اأ�سرة يف القطاع، فيما جرى تنفيذ 19 م�سروعًا  يف ال�سفة، 
وحمرومة  فقرية  اأ�سرة   10220 جمموعه  ما  منها  ا�ستفاد 
يف  �سيما  ل  �سكانيا،  وجتمعا  وبلدة،  قرية   152 من  اأكرث  يف 
املناطق امل�سنفة “ج”، التي ي�سع الحتالل قيودا، ومعيقات 

كثرية اأمام عمل املوؤ�س�سات الفل�سطينية والدولية فيها.
يقوم  اأن  والتحديات،  العقبات  كافة  رغم  الحتاد  وا�ستطاع 
م�ساحات  ت�سم  التي  )ج(،  مناطق  يف  بارز  تنموي  بدور 
وامل�ستوطنات،  بامل�سادرة،  املهددة  الأرا�سي  من  �سا�سعة 

واملع�سكرات، ف�سال عن مقاطع جدار الف�سل العن�سري.
وي�سجل لالحتاد تركيزه الوا�سح على بناء قدرات التعاونيات 
وتطوير  غزة،  وقطاع  ال�سفة  يف  املتخ�س�سة  الزراعية 
عالوة  اجلمعيات،  لهذة  والت�سويقية  ال�سرتتيجية  اخلطط 
على توظيفه جانبا كبريا من موارده يف جمال املياه واحل�ساد 
املائي، ما جتلى يف اإن�ساء مئات الآبار لتجميع املياه، واقامة 

 ملخص تنفيذي
برك جتميع املياه لالأغرا�س الزراعية وال�ستخدام الآدمي. 

الدومنات  اآلف  وتاأهيل  ا�ست�سالح  الحتاد على  ركز  كذلك 
وزراعية،  م�ستغلة  اأرا�س  اإلى  وحتويلها  والقطاع،  ال�سفة  يف 
اإلى �سق الطرق الزراعية الوا�سلة بني مناطق �سكن  ا�سافة 
املزارعني وحقولهم، من اأجل ت�سهيل و�سولهم اإلى اأرا�سيهم، 

وت�سويق منتجاتهم ب�سكل اأكرث جناعة.
اأما على �سعيد اإطالق امل�ساريع ال�سغرية املدرة للدخل، فقد 
ترجمت جهود الحتاد يف البدء وتنفيذ العديد من امل�ساريع 
القت�سادي  الو�سع  وحت�سني  خلدمة  والقطاع،  ال�سفة  يف 
من  عددا  ت�سم  �سركة  تاأ�سي�س  جانب  اإلى  الفقرية،  لالأ�سر 

التعاونيات املتخ�س�سة، بغية ت�سويق منتجاتها الزراعية. 
ويف �سياق عنايته بالرثوة احليوانية، قام كادر الحتاد بعمل 
دوؤوب لتطوير هذا القطاع، عرب روؤية �سمولية جتلت يف اإن�ساء 
النموذجية، وتنفيذ برامج  عدد كبري من احلظائر واملزارع 
الإنتاجية،  ورفع  احلديثة  املزارع  اإدارة  جمال  يف  تدريبية 
اإ�سافة اإلى توزيع احلقائب البيطرية على خمتلف التجمعات، 

التي يتواجد فيها مربو الرثوة احليوانية. 
بتو�سع �سراكات الحتاد   ،2014 العام  ثانية، متيز  من جهة 
والعربية  املحلية  امل�ستويات  على  اخلارجية  وم�ساركاته 
والدولية، ما كان من اآثاره تعزيز عمليات الت�سبيك والتوا�سل 
والتعاون مع موؤ�س�سات زراعية خمتلفة، عدا تبادل اخلربات 
لدعم  ومنا�سرة   �سغط  حمالت  وتنفيذ  والزراعية،  الفنية 
القانوين  الدعم  وتقدمي  الفل�سطيني،  الفالح  حقوق 
اأو هدم  اأرا�سيهم خطر امل�سادرة،  للمزارعني الذين تواجه 

مبان ومن�ساآت زراعية مقامة عليها. 
وختاما، فال بد من الإ�سارة اإلى اأن هذا التقرير، ي�ستعر�س 
اإجنازات الحتاد خالل العام 2014، من خالل تناوله لأربع 
وال�سغط  الإغاثي،  والعمل  التنموي،  العمل  هي:  جمالت، 
واملالية،  الإدارية  والفعالية  الداخلي  والبناء  واملنا�سرة، 

ف�سال عن تقرير البيانات املالية. 

حممّية رعوّية - الإحتاد - زعرتة



جمــــاالت العمل
التنموي الزراعي
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العام الوحدة الن�شاط املخرج  خالل  املنجز 
2014

تطوير م�سادر املياه 

357بئراإن�ساء اآبار  زراعية 

4بركةترميم واإن�ساء برك ا�سمنتية وترابية

62كماإقامة خطوط ري ناقلة

1نظام ريا�ستخدام اأنظمة الري املحو�سب 

4خزانخزانات مياه جماعية

3777دومن تركيب �سبكات ري

جدول1: يو�صح موؤ�صرات الإجنازات -خمرج احل�صاد املائي وتطوير م�صادر املياه

الهدف األول »حت�صني م�صتوى املعي�صة ل�صغار املزارعني/املزارعات وتعزيز �صمود املزارع/املزارعة على اأر�صه/ها«

تنوعت قائمة الإجنازات �سمن هذا الهدف ال�سرتاتيجي، الذي 
يج�سد  باعتباره   ،2014 العام  موازنة  من   %80 على  ا�ستحوذ 
فقرا  الأ�سد  الأ�سر  م�ساعدة  يف  املتمثلة  الحتاد،  اأولويات  اأبرز 
قدراتها  ورفع  وتنويعها،  دخلها  م�سادر  تطوير  على  وتهمي�سا 
حقوق  “حماية  الثاين  الهدف  احتل  حني  يف  والإدارية،  الفنية 
املزارعني/املزارعات وتفعيل دورهم الوطني” 4% من املوازنة، 
الحتاد  قدرة  “تعزيز  اأي  الثالث  الهدف  ل�سالح  بينما خ�س�س 
على ال�ستجابة للطوارئ وللمتغريات املختلفة وعدم ال�ستقرار” 
وهو  الرابع  للهدف   %6 مقابل  املوازنة،  من   %10 ن�سبته  مما 
يف  واإ�سهامه  واملالية  الإدارية  وفعاليته  الحتاد  ا�ستدامة  “تعزيز 
الق�سايا الوطنية”، وقد جاءت املخرجات حتت هذا الهدف على 

النحو التايل:

   حت�صني الإنتاجية )جودة وكمية( للمزارع الواحد 

تطوير م�صادر املياه 
املائي على حيز كبري  املياه واحل�ساد  ا�ستحوذت م�ساريع تطوير 
القطاع  تطوير  يف  اأهمية  من  للمياه  ملا  الحتاد،  اأجندة  �سمن 
العراقيل  اإحدى امل�سادر املحدودة، يف ظل  الزراعي، عدا كونها 
ول  املائية،  حقوقهم  من  الفل�سطينيني  حترم  التي  الإ�سرائيلية، 

تتيح لهم �سوى احل�سول على 15% من كميات املياه املاحتة.
واأدت الجراءات الإ�سرائيلية اإلى جعل الزراعات املروية، ل ت�سكل 
ال�سفة،  يف  واملنتجة  الزراعية  الأرا�سي  من   %7 من  اأقل  �سوى 
من   %93 نحو  »بعاًل«  ت�سقى  التي  الأرا�سي  ن�سبة  تبلغ  حني  يف 
امل�ساحات القابلة للزراعة يف ال�سفة، وبالنظر اإلى اجلدول اأدناه، 
يظهر ما مت اإجنازه على مدار العام املن�سرم، جلهة احداث نقلة 

جلمع  جديدة  تقنيات  وتطوير  املائي،  احل�ساد  عملية  يف  نوعية 
مياه الأمطار، عرب حفر 357 بئرا زراعيا، واإن�ساء 4 برك ا�سمنتية 
تقدر  وبالنتيجة  املياه،  لتجميع  3000 مرت مكعب  وترابية بحجم 
كمية املياه التي مت جتميعها كح�ساد مائي، بفعل ما مت اإن�ساءه من 

اآبار بـحوايل 40000 مرت مكعب من مياه الأمطار. 
ربط  يف  واملتوا�سلة،  الدوؤوبة  جهوده  اطار  يف  الحتاد  وجنح 
عرب  مياه،  ب�سبكات  الزراعية  والأرا�سي  التجمعات  من  مزيد 
اإن�ساء 62 كيلومرتا من اخلطوط الناقلة، التي �شاهمت يف زيادة 
م�ساحة الرقعة الزراعية، وت�سجيع عدد كبري من املزارعني على 
ربحية  الأكرث  املحا�سيل  قطاع  الزراعة، خا�سة يف  ال�ستثمار يف 
 2000 4 خزانات جديدة بحجم  اإقامة  على  والت�سويقية، عالوة 
�سيتم  حيث  املحمية،  الزراعات  لري  ا�ستخدامها  �سيتم  كوب، 
ما  الرتوازية،  الآبار  خالل  من  اخلزانات  هذه  يف  املياه  تخزين 
ل�سراء  احلاجة  عدم  جراء  كبرية،  مبالغ  املزارعني  على  �سيوفر 

املياه، و�سيخف�س كلفة الإنتاج.

ارية خّزان مياه - الن�سّ
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تطوير الأرا�صي

�صكل رقم2: يو�صح اإجنازات برنامج “تطوير الأرا�صي” 

املنجز خالل العام   2013           2014

150

1471
2557

2837

تاأهيل اأرا�صي - دمنا�صت�صالح اأرا�صي - دومن

تطوير م�صادر املياه

�صكل رقم 1: يو�صح اإجنازات تطوير م�صادر املياه واحل�صاد املائي )كم, بئر- دومن(

2014           2013 

15310118.8
35762

3777

تركيب �صبكات ري
دومن

اإن�صاء اآبار زراعية
بئر

اإقامة �صبكات ري 
)خطوط ناقلة(

كم

تطوير الأرا�صي الزراعية من خالل ا�صت�صالح وتاأهيل الأرا�صي و�صق الطرق الزراعية: 

يف  مل�ساهمته   الفل�سطيني،  الوطني  امل�ستوى  على  الزراعية  الربامج  اأهم  من  وتاأهيلها”،  الزراعية  الأرا�سي  “ا�ست�سالح  برنامج  يعترب 
احلفاظ على الأر�س من خطر امل�سادرة، بالتايل جنح الحتاد خالل العام 2014 يف ا�ست�سالح ما جمموعه 325 دومنا، وتاأهيل 174 
دومن يف ال�سفة، اإ�سافة الى ا�ست�سالح 2512 دومنا، وتاأهيل 2383 دومنا يف القطاع من الأرا�سي غري امل�ست�سلحة وغري امل�ستغلة، حموًل 

اإياها الى اأرا�س منتجة زراعيًا، اإلى جانب زراعة اأكرث من 2000 دومن بالأ�ستال املثمرة، وبذور املحا�سيل احلقلية واخل�سروات البلدية. 
وعلى �سعيد اإقامة املحميات الطبيعية الرعوية، مت اإن�ساء حممية رعوية مب�ساحة 850 دومنا، اإ�سافة اإلى 455 حديقة منزلية. 

�صق الطرق الزراعية

كما ركز الحتاد على �سق الطرق الزراعية، واأولها اأهمية خا�سة، لعوائدها املهمة على �سعيد ربط التجمعات ال�سكانية بالأرا�سي املحيطة، 
مدار  على  االحتالل  اأغلقها  التي  للطرق  بدائل  اأرا�شيهم،وتوفر  اإلى  املزارعني  و�شول  عملية  تي�شر  من اخلطوط  �شبكة  ي�شبه  ما  واإيجاد 

ال�سنوات املا�سية، وعليه متكن الحتاد من ربط وحماية اآلف الدومنات الزراعية، عرب �سق 110 كم من الطرق. 

اإ�ست�سالح اأرا�سي - ال�ّسيوخاإ�ست�سالح اأرا�سي - غزة
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الوحدةالن�شاطاملخرج
املنجز خالل العام 

2014

تطوير الأرا�سي 
الزراعية من خالل 
ا�ست�سالح وتاأهيل 

الأرا�سي و�سق الطرق 
الزراعية

2837دومنا�ست�سالح اأرا�س

2557دومنتاأهيل اأرا�س

110كم�سق طرق زراعية 

6658م2ترميم و بناء اجلدران ال�ستنادية

410مزارعتوزيع بذار حما�سيل حقلية مقاومة للجفاف

3693�ستلةتوريد اأ�ستال

1حمميةاإن�ساء حمميات رعوية

10000�ستلةزراعة الأ�ستال الرعوية

70خليةتوزيع خاليا تلقيح خ�سروات

9دومنزراعة اأرا�س مبحا�سيل اخل�سراوات

22050دومنزراعة الأرا�سي باملحا�سيل العلفية

100مزارعتوزيع بذور بلدية

455حديقة اإن�ساء حدائق منزلية

جدول2:  يو�صح اأن�صطة تطوير الأرا�صي املنجزه للعام 2014 )ا�صت�صالح اأرا�ض, �صق الطرق, زراعة اأ�صتال(

تدخالت زراعية
�صكل رقم3: يو�صح اإجنازات الحتاد على �صعيد التدخالت الزراعية

2014           2013 

3693
3580

10000

7070 40
1000

ان�صاء حمميات رعويةتوريد اأ�صتال
دومن

توزيع خاليا تلقيح زراعة االأ�صتال الرعوية
خ�صراوات

�صق طرق زراعية / كم

�صكل 4: يو�صح اإجنازات برنامج  “تطوير الأرا�صي” على �صعيد �صق الطرق الزراعية

املنجز خالل العام   2013           2014

3.2

110

20132014
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بناء القدرات الإدارية والتقنية لإدارة املوارد الإنتاجية بفعالية:
والدارية من  الفنية  القدرات  بناء  ي�سكله مو�سوع  وما  املخرج،  لأهمية هذا 
الى  ا�ستنادًا  الحتاد  بادر  تنموي،  تدخل  اأي  عند  امل�ستهدفة  للفئة  اأ�سا�س 
بكافة  امل�ستهدفة  الأ�سر  تزويد  على  الرتكيز  الى  لديه،  الطويلة  اخلربات 
املعي�سي،  وو�سعها  لتح�سني دخلها  العوائد  اأف�سل  لتحقيق  الالزمة  املقومات 
يف  نق�س  من  اإما  تعاين  مهم�سة  اأ�سر  هي  امل�ستهدفة  الأ�سر  جممل  حيث 
اأو  املالية  املوارد  �سح  اأو  م�سروعها،  لإدارة  ال�سرورية  والتقنيات  اخلربات 

انعدامها، اأو الثنني معًا.
من هنا، عمل الطاقم الفني يف دائرة العمليات والتطوير يف الحتاد، على رفع 
قدرات هذه الأ�سر، عن طريق تنفيذ برامج التدريب املتخ�س�سة يف الق�سايا 
الفنية والتقنية، عالوة على اأخرى تت�سل بالإر�ساد املهني، بهدف م�ساعدة 
الأ�سر على حتديد نوعية امل�ساريع ال�سغرية التي ميكن اقامتها، لتكون مبنية 
اأفراد االأ�شرة، وحتديد نقاط  على مواردها املختلفة، ولرياعى فيها خربات 

ال�سعف الفنية والإدارية، للو�سول اإلى اأف�سل النتائج. 
البدء  الأولى،  وللمرة  خالله  مت  اذ  فارقة،  عالمة   ،2014 العام  و�سكل 
على  هم  ممن  ونظرائهم  اخلريجني،  للطلبة  متخ�س�س  تدريبي  بربنامج 
باملجتمعات  وربطهم  عملية،  خربات  اإك�سابهم  بق�سد  التخرج،  اأبواب 
برنامج  ا�ستحداث  عرب  وذلك  الزراعي،  للعمل  الفعلي  والواقع  الزراعية 
)Community Based Learning _CBL(، وهو برنامج عاملي 
يربط الطلبة اخلريجني بالواقع العملي، عرب قيامهم مبهام عملية يف املجال 

الزراعي وحتديدًا يف قطاع الرثوة احليوانية.
خمتلف  تغطي  مكثفة،  اأ�سهر   6 التدريب  مدة  كانت  حيث  والنجاح،  اخلليل،  جامعات  من  وطالبة  طالبًا   60 الربنامج  هذا  من  وا�ستفاد 
جمالت العمل امليداين، اأي اأنه �سكل اأول فر�سة للطالب ل �سيما اخلريجني، لتطبيق وتلم�س ما در�سوه على اأر�س الواقع، وزيارة جتمعات 
زراعية خمتلفة، واجراء متابعات مل�ساريع جار تنفيذها، واأداء نف�س الدور الذي ميار�سه املوظف الفني يف امل�ساريع، لذا مت ت�سميم الربنامج 
وتنفيذه بال�سراكة التامة مع جامعتي اخلليل والنجاح، والآن جار العمل معهما على تعديل اخلطط الدرا�سية لكليتي الزراعة فيهما، لت�سمني 

هذا النهج واعتماده ب�سكل دائم كجزء من خطة الطالب.

دورات تقنّية - مردة

برنامج تدريب الطّلبة - جامعة اخلليل - جامعة النجاح ور�سة عمل حول اآليات حت�سني جودة زيت الزيتون - رام اهلل
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املنجز خالل العام 2014الوحدةالن�شاطاملخرج

بناء القدرات الإدارية والتقنية 
لإدارة املوارد الإنتاجية بفعالية

3ور�سةور�سات عمل

107اأ�سرةار�ساد مهني

كليات  من  اجلدد  اخلريجني  تدريب 
الهند�سة الزراعية

60خريج

174دورة تدريبيةدورات تدريبية 

�سركات  مع  عمل  وور�سات  لقاءات 
ت�سدير وجتار

6لقاء

7694زيارة الإر�ساد الزراعي النموذجي  

الرثوة  جمال  يف  �سيدات  تدريب 
احليوانية  دواجن واأغنام 

185�سيدة 

جدول 3:  يو�صح املنجز للعام 2014 يف جمال بناء القدرات

امل�صاريع ال�صغرية املدرة للدخل:
ال�سرتاتيجية  التدخالت  اأكرث  من  امل�ساريع،  من  النوع  هذا  يعترب 
من  كثري  يف  بل  فل�سطني،  يف  هنا  فقط  لي�س  الفقر،  م�سكلة  حلل 
من   %90 ن�سبته  مبا  الأحيان  بع�س  يف  ت�ساهم  حيث  العامل،  دول 
اقت�ساديات الدول، كما هو احلال يف الدمنارك مثاًل، من هنا جاء 

الرتكيز على هذا النوع من امل�ساريع.
 2014 اأو تقويتها خالل العام  اإن�ساوؤها  وبلغ عدد امل�ساريع التي مت 
و66  القطاع،  يف  م�سروعا   121 بواقع  م�سروعا،   187 حوايل 
م�سروعا يف ال�سفة، وهذا الرقم يف ت�ساعد م�ستمر، ان�سجامًا مع 

اأهداف الحتاد والإدراك العميق مل�ساألة �سرورة معاجلة الفقر، واحلد من الرتفاع امل�ستمر يف ن�سب البطالة، التي و�سلت اإلى ن�سب عالية 
جدًا، نتيجة الأو�ساع القت�سادية، عدا دور مثل هذه امل�ساريع يف جتاوز تاأثري الجراءات الإ�سرائيلية،  كونها اأداة تنموية فاعلة ل ترتبط 

باقت�ساديات كبرية، ما يجعل منها منوذجا لقت�ساد يعزز �سمود الأ�سر الفقرية ل �سيما يف املناطق املهم�سة.

برنامج متكني الأ�سر اقت�ساديا - تركيا

�صكل رقم 5: يو�صح اإجنازات برنامج “بناء القدرات” للعام 2014

تدخالت برنامج بناء القدرات

2014           2013 

183
185

106
24.8

7.7 15
60

455

174

تدريب �صيدات يف جمال الرثوة 
احليوانية /�صيدة

االإر�صاد الزراعي 
النموذجي/األف  

لقاءات ور�صات عمل
ت�صدير

دورات تدريبية تدريب خرّيجني



17 إحتاد جلان العمل الزراعي

امل�صاريع الريادية: 
اإجنازات نوعية على �سعيد تطوير مناذج تنموية  حقق الحتاد 
ذات دميومة، عرب خرباته املرتاكمة، ودرا�سته لطبيعة احتياجات 
والأكرث  املهم�سة  الفئات  وحتديدًا  الزراعي،  والقطاع  املزارعني 

فقرًا وانك�سافًا، حيث جنح يف تطوير النماذج التالية: 

املزارع النموذجية ووحدات ا�صتنبات ال�صعري:
هذا منوذج تنموي جديد يف منطقتنا، يعتمد على ت�سميم مزارع 
املزرعة  اإدارة  يف  كبرية  م�سكلة  تعالج  حديثة،  بطريقة  الأغنام 
لدى معظم املزارعني ومربي الرثوة احليوانية يف فل�سطني، حيث 
ت�سبب لهم الطريقة التقليدية املعتمدة يف اإدارة املزرعة خ�سائر 
كبرية ترتاوح ما بني )20% - 50%(، وهذه الن�سبة عالية، لذا 
اأن�ساأ الحتاد مزرعة منوذجية يف منطقة »زعرتة« �سرق بيت حلم 
الأعالف  لت�سنيع  »�سيالج«  اإ�سافة وحدة  1000 مرت،  مب�ساحة 
من  اأي�سًا  وهذه  �سعري،  ا�ستنبات  ووحدة  املزرعة،  من خملفات 
التي  اإدخالها كبديل لإنتاج الأعالف  التي مت  النماذج اجلديدة 

ارتفعت اأ�سعارها ب�سكل كبري، ما ت�سبب يف م�ساعفة م�ساريف مدخالت الإنتاج لدى مربي الرثوة احليوانية، علما اأن الطاقم الفني لالحتاد 
طور دليال علميا يت�سمن للمرة الأولى اآليات ا�ستنبات ال�سعري، وطرقه وجدواه القت�سادية. 

مركز الت�صويق اخلا�ض باملنتجات املحلية “ب�ض بلدي”: 
منتجات  ت�سويق  يف  فاعل  ب�سكل  الآن  ت�ساهم  النور،  حيز  اإلى  لإخراجها  طويلة  فرتة  منذ  الحتاد  عمل  التي  الريادية  املبادرة   هذه  اإن 
التعاونيات، والن�ساء الريفيات من خمتلف املحافظات، وت�سجيع املنتج الزراعي املحلي، ما اقرتن اأي�سا بدعم الحتاد م�ساركة املنتجات 
املحلية يف معار�س دولية مثل معر�س “برلني الدويل”، ومعر�س “جدة”  يف اململكة العربية ال�سعودية، اإ�سافة الى العديد من املعار�س 
53 طنا من  بت�سويق  تكلل  ما  الأغوار”،  و�سمال  “طوبا�س  للتمور، ومعر�س  “اأريحا  للجوافة”، ومهرجان  “قلقيلية  املحلية مثل مهرجان 

الفواكه واخل�سروات. 

م�صاهدات ملحا�صيل ت�صويقية )ربحية( جديدة:
متثل هذه امل�ساهدات عن�سرا اأ�سا�سيا يف عمل الحتاد، وت�ستند يف اأحد جوانبها على خربات الفريق الفني العامل على م�سروع املحا�سيل 
اأ�سواق عاملية  الت�سويقية، وفتح  الريادي الذي ينفذه الحتاد بهدف رفع قدرات املزارعني  الأكرث ربحية )اجللوبال جاب(، وهو امل�سروع 
جديدة، وتعزيز القدرة التناف�سية الت�سويقية للتعاونيات الزراعية، من هنا فاإن هذه امل�ساهدات وما يبنى عليها من زراعة حما�سيل ربحيتها 

مركز ت�سويق املنتجات املحلية “ب�س بلدي” - رام اهلل

برنامج تنمية املحا�سيل الأكرث ربحّية - طولكرم
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امل�صاهدات ح�صب ال�صنف واملحافظة - دومن

50.7250.64.54.30.515113111822
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جننياالأغوارطولكرمقلقيلية طوبا�س

اإقامة حديقة عامة ومتنزه : 
جاء هذا امل�سروع بهدف تخفيف ال�سغط النف�سي الذي يتعر�س له مواطنو املناطق ال�سرقية للقد�س، خا�سة مربو الرثوة احليوانية يف منطقة 
ال�سرقية”، حيث �سيكون املتنزه، مبثابة نقطة تربط العديد من املناطق، خا�سة تلك التي تتهددها الجراءات الإ�سرائيلية، ما  “ال�سواحرة 

يجعل منه اأداة للتوا�سل.
وتكت�سب هذه املبادرة اأهمية ا�ستثنائية، كونها مقامة �سمن املناطق امل�سنفة “ج”، ويف موقع الكثري من اأرا�سيه مهددة بامل�سادرة، وقد 
جاء ثمرة ل�سراكة مع املجل�س البلدي، الذي �ساهم بتقدمي قطعة الأر�س وم�ساحتها 4 دومنات، ليتم جتهيزها من قبل الحتاد، مبا يلزم من 
األعاب وو�سائل ترفيهية واأماكن تنزه، حيث عك�ست ردود الفعل املحلية على هذا امل�سروع، حما�سة جلية له، خا�سة اأن الأطفال يف املنطقة 

يفتقرون اإلى مكان للرتفيه عن اأنف�سهم.

حديقة عاّمة - القد�س ال�سرقية - ال�سواحرة

مرتفعة، تعد اأحد اأكرث اآليات العمل املعتمدة، لنعكا�ساتها الإيجابية املختلفة على املزارعني، وحجم العوائد املادية املتحققة ل�ساحلهم ومت 
خالل العام 2014 اإدخال  العديد من الأ�سناف كم�ساهدات تو�سع حتت الدرا�سة ومن ثم يتم  تعميمها وتبنيها لدى املزارعني واجلدول 

التايل يو�سح حجم هذة امل�ساهدات، �سكل رقم 6: يو�سح حجم امل�ساهدات الزراعية وتوزيعها اجلغرايف
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تطوير قطاع الرثوة احليوانية: 
ميكن القول اأن الحتاد بات من اأكرب املوؤ�س�سات املوؤثرة يف قطاع الرثوة احليوانية، وكان الالعب الأ�سا�سي فيه، عرب حجم التدخالت التي 
نفذها وطابعها النوعي بالتايل فمن اأبرز التدخالت النوعية لالحتاد العام 2014، اإقامة مزرعة منوذجية يف منطقة “زعرتة” يف الريف 
ال�سرقي لبيت حلم، ما يعترب نقلة نوعية يف توجيه املزارعني نحو اآليات اإن�ساء واإدارة مزارع الأغنام بطريقة علمية �سحيحة، والتخلي عن 

طرق الرتبية التقليدية ملزارع الأغنام التي ت�سبب الكثري من اخل�سائر. 
و�سمن هذه املبادرة، مت اإن�ساء 363 حظرية اأغنام ثابتة ومتنقلة، عالوة على مزرعة منوذجية واحدة، لتعميم وتدريب املزارعني على طرق 
ادارة املزارع احلديثة ورفع الإنتاجية، اإ�سافة اإلى توزيع 360 حقيبة بيطرية على 360 مزارعًا من خمتلف املناطق، التي يتواجد فيها مربو 
الرثوة احليوانية بغية توفري �سبل عي�س اأف�سل ل�سكان هذه املناطق خا�سة املهم�سة، وقام الحتاد ب�سكل متواز على �سعيد قطاع غزة، بتقدمي 

الدعم البيطري لـ 2300 مربي اأغنام، من خالل 4 عيادات بيطرية متنقلة، ي�سرف عليها طبيب خمت�س. 
الرثوة  بقطاع  املخت�سة  املختلفة  الوطنية  اللجان  يف  الفاعلة  ع�سويته  عرب  احليوي،  القطاع  هذا  تطوير  يف  مب�ساهماته  الحتاد  وا�ستمر 

احليوانية، ومن �سمنها جلنة ال�ساللت اخلا�سة بالرثوة احليوانية، واللجنة الوطنية لتطوير قطاع الرثوة احليوانية.

جدول رقم 4: يو�صح ما اأجنز خالل العام 2014 على �صعيد قطاع الرثوة احليوانية

املنجز خالل العام 2014الن�شاطاملخرج

تطوير قطاع الرثوة 
احليوانية 

336اإن�ساء حظائر تربية اأغنام )برك�س(

360توزيع حقائب بيطرية )حقيبة(

1بناء مزرعة اأغنام منوذجية )مزرعة(

1اإن�ساء وحدة لإنتاج الأعالف اخل�سراء)وحدة(

1اإن�ساء حدائق عامة )حديقة(

70توريد اأغنام )راأ�س(

2300دعم بيطري ملربي الأغنام )للمربي(

1782توزيع اأعالف )طن(

تدّخالت تطوير قطاع الرثوة احليوانية - ال�سفة الغربية 
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تطوير قطاع ال�صيد البحري:
يعترب ال�سيد البحري من اأهم القطاعات الزراعية يف قطاع غزة، التي يتم ا�ستهدافها ب�سكل يومي من قبل الحتالل، من هنا بادر الحتاد 
اإلى دعم �سمود �سغار ال�سيادين وتقدمي يد العون لـ 2984 �سيادا، عرب تاأهيل قواربهم و�سباكهم، وتزويدهم ب�سباك �سيد جديدة، وتوفري 

فر�س عمل لـ 527 �سيادا، وتدريب عدد منهم يف جمالت عدة، منها قوانني ال�سيد البحري، والإ�سعاف الأويل، وحقوق الإن�سان.
 كما �ساهم الحتاد يف دعم م�ساركة ال�سيادين يف فعاليات نظمت اأمام مقر الأمم املتحدة بغزة، وطالبت برفع احل�سار البحري عنهم، ما 

اقرتن اأي�سا بتوزيع 1382 طردا غذائيا على ال�سيادين اأثناء العدوان.
ومبوازاة ذلك، جنح الحتاد يف تطبيق م�سروعه الريادي باإقامة 25 غرفة لل�سيادين، و�سوقا مركزية لت�سويق الأ�سماك، ما �ساهم ب�سكل 

كبري يف تنظيم عملية الت�سويق. 

تدخالت الرثوة احليوانية

2014           2013 

�صكل رقم 7: يو�صح اجنازات برنامج تطوير الرثوة احليوانية للعام 2014

1

336

1200

2300

455

174

ان�صاء حظائر اأغنامدورات تدريبيةتقدمي خدمات بيطرية

برنامج تطوير قطاع ال�سيد - غزة
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املنجز خالل العام 2014الوحدة الن�شاط املخرج 

تطوير قطاع ال�سيد البحري 

2حمرك حمركات قوارب �سيد

194قارب�سيانة قوارب �سيد

2178�سبكة توزيع �سبكات �سيد

965�سبكة تاأهيل �سبكات ال�سيد

660�سياد معدات �سيد

22�سيادتدريب 

25غرفة غرف لل�سيادين 

1�سوق �سوق مركزية لت�سويق الأ�سماك 

جدول رقم 5: يو�صح ما اأجنز خالل العام 2014 على �صعيد قطاع ال�صيد البحري

�صكل رقم 8: يو�صح اإجنازات برنامج “تطوير قطاع ال�صيد البحري” للعام 2014

144
22

55

194
140

2178

تدريب�صيد - قارب�صيانة قوارب

تدخالت قطاع ال�صيد البحري
2014           2013 

تاأهيل �سبكات ال�سيد - غزة
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اإن�صاء وتقوية التعاونيات الزراعية: 
الزراعية  التعاونيات  اإقامة  ب�سكل جماعي، عرب  والعمل  املزارعني  تنظيم  اأهمية  ت�سدد على  التي  ا�سرتاجتية عمل الحتاد،  مع  ان�سجامًا 
املتخ�س�سة، عمد الحتاد اإلى اإن�ساء وتقوية ما جمموعه 48 تعاونية زراعية، بهدف زيادة القدرات التناف�سية للمزارعني للولوج اإلى اأ�سواق 
جديدة، فمثاًل وعرب م�سروع “املحا�سيل الأكرث ربحية”، مت م�ساعدة  75 مزارعًا، هم اأع�ساء يف 12 جمعية تعاونية، على احل�سول على 
�سهادة “اجللوبال جاب” التي توؤهلهم للو�سول اإلى اأ�سواق عاملية جديدة، ما �سريفع من قيمة الإنتاج الزراعي الفل�سطيني، ويعزز جودته 

لي�سبح مطابقًا للموا�سفات العاملية، الأمر الذي �سي�سهل على املزارعني ال�سغار ت�سويق منتجاتهم �سواء حمليا اأو خارجيا.
وتلبية  دخلهم،  م�سادر  وتنويع  الإنتاجية،  قدراتهم  رفع  بق�سد  جديدة،  اأ�سناف  اإدخال  على  املزارعني  م�ساعدة  عن  الحتاد  يتوان  ومل 

احتياجات بع�س الأ�سواق العاملية. 
وعلى طريق تقوية التعاونيات من الناحية الإدارية، جرى العام 2014 بناء قدرات 48 تعاونية زراعية متخ�س�سة يف ال�سفة و16 تعاونية 
يف القطاع، اإلى جانب بذل جهود م�سنية لتاأ�سي�س “�سركة التعاونيات لنتاج وت�سويق املحا�سيل املا�سهمة اخل�سو�سية “، لت�سم 13 جمعية 

تعاونية متخ�س�سة، ولتاأخذ على عاتقها مهمة ت�سويق منتجاتها، خا�سة من املحا�سيل الأكرث ربحية.
كما �ساهم الحتاد يف تطوير خطط ا�سرتاتيجية ملجموعة من التعاونيات، ا�سافة اإلى 7 خطط ت�سويقية ل�سبع جمعيات تعاونية، اإ�سافة اإلى 

اعداد دليل م�سرتيات مايل، ودليل متابعة وتقييم وموارد ب�سرية. 
جاب”،  “اجللوبال  �سهادة  على  للح�سول  حت�سريهم  اأجل  من  مزارعًا،   739 لـ  اجلودة  اإدارة  اأنظمة  وحتديث  بناء  على  الحتاد  وعمل 
التي توؤهلهم للو�سول الى اأ�سواق عاملية لت�سويق منتجاتهم، عالوة على دوره يف ترخي�س 14 جمعية تعاونية، وتنفيذ 40 زيارة تبادلية بني 

مزارعني من مناطق خمتلفة، بهدف تبادل اخلربات الفنية.

الأخرى  الإجنازات  تلخي�س  ميكن  عموما، 
الزراعية  التعاونيات  مع  العمل  م�ستوى  على 

بالنقاط التالية:
• تطوير خطط ا�سرتاتيجية لـ 12 	

تعاونية. 
• تنفيذ ال�سرتاتيجية اخلا�سة بقطاع 	

الزيتون يف املواقع امل�ستهدفة من 
امل�سروع.

• تطوير النظم الداخلية لـ 6 جمعيات 	
تعاونية وموؤ�س�سات جمتمع مدين.

• تطوير مدونة �سلوك حول املمار�سات 	
الزراعية اجليدة لإنتاج زيت الزيتون.

• تطوير 40 جدوى اقت�سادية لـ 40 	
جمعية تعاونية. 

• تطوير دليل م�سرتيات، مالية، متابعة 	
وتقييم وموارد ب�سرية لـ 4 جمعيات 

تعاونية. 

برنامج دعم التعاونّيات الن�سوية - اخلليل

برنامج دعم التعاونّيات الن�سوية - نابل�س
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جمال العمل 
اإلغاثي
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الهدف العام  الثاين ال�صتجابة  للطوارئ واملتغريات املختلفة وعدم ال�صتقرار: 
ا�ستطاع الحتاد تطوير قدرته على ال�ستجابة للطوارئ واملتغريات املختلفة، وعمل على التخفيف من حدة الفقر والبطالة حتديدا يف قطاع 

غزة ،حيث نفذ 5 م�ساريع اغاثية، ا�ستفادت منها 8208 من الأ�سر املت�سررة خالل العدوان.
وكان من اأبرز عوائد هذه امل�ساريع، اإيجاد فر�س عمل لكثري من العمال الزراعني، ما �ساهم يف التخفيف من معاناتهم، حيث ا�ستفاد من 

هذه امل�ساريع 13431  من املزارعني وال�سيادين املهم�سني، والعائالت املحرومة اقت�ساديا ومربي الأغنام. 
من جهة اأخرى، قام الحتاد عرب ع�سويته يف جلنة الطوارئ، اخلا�سة بحالت الكوارث الناجتة عن الأحوال اجلوية، وا�ستجابًة ملا ترتب 
من اأ�سرار كبرية حلقت مبعظم البيوت البال�ستيكية يف خمتلف املناطق جراء العا�سفة “الك�سا” التي �سربت فل�سطني منت�سف كانون 
اأول 2013، بامل�ساهمة يف تاأهيل 75 بيتا بال�ستيكيا يف ال�سفة، ا�سافة اإلى تاأهيل 200 بيت بال�ستيكي يف قطاع غزة، جراء ت�سررها من 

.2014 الثاين  كانون  اأواخر  فل�سطني  �سربت  العا�سفة “هدى” التي 

املنجز للعام 2014 الوحدة الن�شاطاملخرجات

3.1. ال�ستجابة للطوارئ 
خا�سة فيما يتعلق باحلد من 

البطالة والفقر

30وظيفة �سهرية توفري فر�س عمل /موظفني

20525يوم عمل توفري فر�س عمل /عمال

121عدد الأ�سر دعم الأ�سر الزراعية املهم�سة

1،252،500�ستلهتوزيع اأ�ستال خ�سراوات

275بيت بال�ستيكي تاأهيل بيوت بال�ستيكية مت�سررة 

8208طردتوزيع طرود غذائية 

1883طنتوزيع اأعالف 

2923خزان 1000 لرت توزيع خزانات مياه

جدول رقم 6: يو�صح خمرجات تدخالت ال�صتجابة للطوارئ 2014

�صكل رقم 9: يو�صح اإجنازات برنامج »ال�صتجابة للطوارئ« للعام 2014

دعم االأ�صر الزراعية 
املهّم�صة

توزيع اأ�صتال خ�صراوات
الف 

تاأهيل بيوت بال�صتيكية 
مت�صررة

توزيع اأعالف
طن

التدخالت الطارئة

200
12184

1253

324
275

618

1883
2014           2013 
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جمال الضغط 
واملناصرة 
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الهدف العام  الثالث حماية حقوق املزارعني/املزارعات وتفعيل دورهم الوطني

اللجان الزراعية
الزراعية  وجلانه  الحتاد  بني  التعاون  اأوا�سر  توطدت 
اأحد  كان  ما  وهو   ،2014 العام  خالل  والقطاع  ال�سفة  يف 
جتلياته حتقيق مزيدا من التفاعل بني هذه اللجان واملجتمع 
عملية  اجناح  جلهة  اإيجابا  انعك�س  الذي  الأمر  املحلي، 

التح�سيد للدفاع عن حقوق املزارعني وال�سيادين.
التطوعي لالحتاد، ولها م�ساهمات  اللجان اجل�سم  وتعترب 
الرا�سخ  والتزامه  الحتاد  ر�سالة  جت�سد  بارزة،  جمتمعية 
عدد  اأن  علما  �سمودهم،  ودعم  املزارعني  عن  بالدفاع 
يف  جلنة   23 مقابل  جلنة،   25 يبلغ  ال�سفة  يف  اللجان 

القطاع.
اأكرث  الحتاد  نظم  اللجان،  مع  الدائم  توا�سله  اطار  ويف 
وجلان  الزراعية،  اللجان  اأع�ساء  مع  اجتماعا   250 من 
التن�سيق  عمليات  تناولت  والقطاع،  ال�سفة  يف  ال�سيادين 
عن  بالدفاع  تتعلق  التي  املختلفة،  للفعاليات  والتخطيط 

حقوق املزارعني وال�سيادين.
اللجان  خالل  من  �سغريا  م�سروعا   12 تنفيذ  جرى  كما   
الزراعية  الآبار  تاأهيل  م�ساريع  بني  ما  تراوحت  الزراعية، 
و�سائل  الأغنام، ودعم  تربية  املنزلية، وم�ساريع  واحلدائق 

الإنتاج للتعاونيات الزراعية الن�سوية.

حملة قطف الزيتون - غزة

موؤمتر اللجان الزراعية - غزة - رام اهلل

القدرات،  بناء  بهدف  املناطق،  خمتلف  يف  جلنة  وع�سو  مزارعا   267 مب�ساركة  تدريبية،  عمل  ور�سة   40 تنفيذ  على  الحتاد  عمل  كما 
وزيادة الوعي القانوين لدى املزارعني واملزارعات، وقد غطى برنامج التدريب موا�سيع خمتلفة منها: قانون اجلمعيات التعاونية، وقانون 
اجلمعيات اخلريية والهيئات الأهلية، والنتهاكات الإ�سرائيلية وحقوق املزارعني، وقانون املياه والبيئة، وحقوق املراأة يف املرياث، والآثار 

القانونية للرتكة.
ونظم الحتاد عددا من الزيارات التبادلية بني التعاونيات الن�سوية، واللجان الزراعية والطالبية،  من اجل الطالع على التجارب املختلفة، 

وتبادل اخلربات واملعلومات، وتعزيز اآليات الت�سبيك والتن�سيق.
وتخلل العام 2014، تنظيم الحتاد، للموؤمتر ال�سنوي للجان الزراعية،  حتت �سعار »معا لن�سرة حقوق املزارعني«، الذي هدف اإلى التعريف 
بحركة طريق الفالحني )الفيا كمب�سينا(، وخرج مبجموعة من التو�سيات، حول �سرورة تاأطري املزارعني الفل�سطينيني �سمن حركة وطنية 

اجتماعية، متثل كافة املزارعني للمطالبة بحقوقهم، وتعزيز �سمودهم على اأر�سهم. 
وعرف العام 2014، عقد الحتاد، موؤمترا وطنيا بعنوان »توجهات التكيف مع التغري املناخي يف فل�سطني بني النظرية والتطبيق«، هدف 
اإلى بلورة روؤية م�سرتكة ما بني املجتمع املحلي، واملوؤ�س�سات احلكومية املخت�سة واملوؤ�س�سات الأهلية العاملة يف قطاع الزراعة، بخ�سو�س 
اخلطاب الفل�سطيني البديل للخطاب ال�سرائيلي املتعلق بالتغري املناخي، وتن�سيق وتوحيد اجلهود باجتاه تو�سيع تطبيقات اآليات التكيف 

املقرتحة على امل�ستوى املحلي، والتي ت�ساهم يف تعزيز �سمود املزارعني. 
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اللجان الطالبية
ل يقل اهتمام الحتاد بهذه اللجان عن نظريتها الزراعية، من هنا مت ت�سكيل جمموعات طالبية تطوعية يف جامعات اخلليل، وكلية ف�سطني 

التقنية، وجامعة القد�س املفتوحة.
وقد كان لهذه اللجان م�ساهمات بارزة، اذ وظفت لالرتقاء مبعارف املجموعات الطالبية، وتدريبها على مفهوم التغري املناخي، ومعيقات 

التاأقلم مع اآثاره، ما ي�ساف اإليه دورها يف منا�سرة حقوق املزارع الفل�سطيني يف تطبيق اآليات التكيف مع التغري املناخي.
والزيارات  العمل  ور�سات  من  العديد  م�ساركتها يف  على  املزارعني، عالوة  مع  ت�سامنية  واأيام  فعاليات  عدة  اللجان، يف  هذه  وانخرطت 
التغري  اآثار  الوطني حول  املوؤمتر  املجموعات ح�سورا لفتا يف  �سجلت هذه  دولية، من هنا فقد  زراعية  موؤ�س�سات  ولقاءات مع  التبادلية، 
املناخي، ونظمه الحتاد بتاريخ  2014/12/3، �سواء من حيث امل�ساركة، اأو طرح الأفكار واملبادرات التي من �ساأنها تعزيز احلق الفل�سطيني 

بتطبيق اآليات التكيف.
كذلك �ساهمت اللجان الطالبية يف تطوير دور ال�سبان وال�سابات يف املجتمع املحلي على �سعيد دعم �سغار املزارعني، واإيجاد وعي اأعمق 

بق�سايا القطاع الزراعي، ومعيقات تنميته. 

حمالت ال�صغط واملنا�صرة على امل�صتوى الوطني 
اأر�سنا ونن�سر فالحينا«، بهدف  اأطلق الحتاد العديد من احلمالت الت�سامنية مع املزارعني يف حمافظات الوطن، حتت �سعار »نحمي 
تعزيز قيم العمل التطوعي، ودعم �سمود املزارعني ون�سرة حقوقهم، بالتايل مت تنفيذ اكرث من  12 فعالية ت�سامنية يف ال�سفة مب�ساركة 

2000 مزارع ومزارعة، و15 فعالية  يف قطاع غزة �سارك فيها نحو 10000 مزارعة ومزارع و�سياد.

للجدار  حماذية  مناطق  يف  اأ�ستال  وزراعة  الأغوار،  يف  بالهدم  املهددة  التجمعات  مع  ت�سامنية  وقفات  الفعاليات،  هذه  ت�سمنت  وقد 
وامل�ستوطنات، واحياء منا�سبات وطنية مثل يوم الأر�س، ويوم املياه العاملي، ويوم البيئة العاملي، وحملة قطف الزيتون، وحملة »نن�سر غزة«، 
ويوم الفالح العاملي، ويوم املراأة العاملي وغريها، اإ�سافة الى فعاليات للمطالبة بعملية ت�سريع عمليات اعمار غزة، وتعزيز الوحدة الوطنية 
البحرين«،  »قناة  اتفاقية  تخ�س  التي  الوطنية  ال�سيا�سات  لتعديل  واملنا�سرة  ال�سغط  وتن�سيق جهود  متابعة  الى جانب  النق�سام،  وانهاء 

واإعفاء املزارع من دفع �سريبة الدخل، وقانون املياه.
وجه احتاد جلان العمل الزراعي حملتني رئي�سيتني خالل العام 2014 للمجتمع الدويل، احلملة الأولى كانت للت�سامن مع الأ�سرى الإداريني 
امل�سربني عن الطعام، ولقت �سدى وا�سعا بني �سركاء الحتاد من موؤ�س�سات دولية ومنا�سرين، عملوا على ا�سدار اأوراق موقف، وتنظيم 
 Amnesty  - »اأمن�ستي  منظمة  مع  الت�سبيك  اأي�سا  انعكا�ساته  اأحد  كان  ما  بلدان،  عدة  يف  الإداريني  الأ�سرى  مع  ت�سامنية  وقفات 

الأمر. لهذا  حد  لو�سع  عاجال  نداء  اأ�سدرت  التي  International” العاملية، 

تخريج اللجان الطالبّية  - العّروباجتماع اللجان الزراعية  - رام اهلل
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ور�سات عمل حول حق املزارع يف الإعفاء ال�سريبي - رام اهلل

فعالية ت�سامن مع املزارعني- ح�ساد - غزة

مظاهرات �سد العتقال الإداري- ال�سفة

مظاهرات �سد العتقال الإداري- غزة

وفد من اقليم البا�سك يت�سامن مع 
وفد فرن�سي يتعرف على بنك البذور البلديةاملزارعني - رام اهلل

حمالت املناصرة يف صور
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يوم الأر�س - غزة

حملة قطف الزيتون مع متطوعني من 
وموظفي الحتاد– قرية بيت رميا

حملة قطف الزيتون مع متطوعني من جامعة القد�س – قرية الطيبة

حملة قطف الزيتون مع متطوعني من جامعة بريزيت – قرية املغري ور�سات متكني للمزارعات الفل�سطينيات

مع الأغوار يف يوم املراأة العاملي

مع الوحدة الوطنية واملطالبه باإعادة اإعمار غزة فعاليات يوم البيئة - غزة
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وكر�ست  غزة”،  “نن�سر  حملة  فكانت  الثانية،  احلملة  اأما 
للت�سامن مع القطاع  خالل العدوان الإ�سرائيلي عليه، حيث 
ا�ستجاب عدد كبري من ال�سركاء الدوليني، مع نداء الحتاد، 
اأوراق املوقف، وتنظيم وقفات ت�سامنية يف عدة  عرب ا�سدار 
دول، اإ�سافة اإلى جمع تربعات مالية لإغاثة غزة، وت�سيري اأكرث 

من 120 طن من املواد الغذائية وامل�ستلزمات احلياتّية. 
التن�شيق  عملية  �شعيد  على  االحتاد  ن�شاط  اأوجه  تنوعت  كما 
والت�سبيك مع الهيئات الدولية، ومن �سمنها العديد احلركات 
اأكرث  �سارك  وقد  الدوليني،  والن�سطاء  العاملية،  الجتماعية 
للمزارعني  املنا�سرة  الزيارات  يف  دويل  نا�سط   100 من 
الفل�سطينيني، وقد قدموا من عدة دول هي: فرن�سا، وا�سبانيا، 

االحتاد  فيها  ينفذ  خمتلفة،  ملناطق  امليدانية  اجلوالت  من  عدد  يف  الن�شطاء،  وانخرط  واليابان.  واأملانيا،  االأمريكية،  املتحدة  والواليات 
م�ساريعه التنموية، اإ�سافة اإلى اأخرى تعاين من النتهاكات الإ�سرائيلية بحق  املزارعني، اإ�سافة الى م�ساركتهم  يف عدد من الن�ساطات 

الت�سامنية مع املزارعني، مثل م�سريات يوم الأر�س، ون�ساطات زراعة الأ�ستال وقطف الزيتون. 

الدفاع القانوين عن املزارعني املوجهة اإليهم اأوامر الهدم وامل�صادرة 
رفع  اإلى  عمد  بالتايل  وامل�سادرة،  والهدم  البناء،  اأعمال  عن  الوقف  لأوامر  القانوين  الت�سدي  يف  بارز  دور   ،2014 العام  لالحتاد  كان 

يف  العاملة  والدولية  الوطنية  املوؤ�س�سات  مع  التن�سيق  م�ستوى 
حثيثة  جهودا  بذل  كما  القانونية،  واملتابعات  املرافعة  جمال 
والجراءات  الع�سكرية،  الأوامر  املحلي حول  املجتمع  لتثقيف 
عمل  ور�سة   15 عقد  خالل  من  اتباعها،  الواجب  القانونية 
تدريبية متخ�س�سة، اإ�سافة الى تقدمي ال�ست�سارات القانونية 

للمزارعني واأع�ساء اللجان الزراعية.
وجنح الحتاد بالفعل عرب متابعاته القانونية، يف جتميد تنفيذ 
7 اأوامر تتعلق بوقف البناء، والهدم، وامل�سادرة، ا�سافة اإلى 

جتميد اأوامر ترتبط مب�سادرة اأكرث من 5511 دومنا.
جلان  متطوعي  بالغات   اإلى  ا�ستنادا  وذلك  ال�سيادين،  على  العتداء  حلالت  املبا�سر  التوثيق  على  غزة،  قطاع  يف  الحتاد  عمل  كما 
ال�سيادين، واللجان الزراعية على طول �ساطئ القطاع، حيث �سجل نحو 400 حالة اعتداء بحق ال�سيادين، وبالنتيجة فاإن هذا التوثيق 

اللحظي بات مرجعا للعديد من املوؤ�س�سات احلقوقية. 
جدول رقم 7: يو�صح املنجز خالل 2014 على �صعيد الدفاع عن الأرا�صي

 

طبيعة الأمر الع�سكري 
عدد الأوامر/ 

النتهاكات
املنجز الوحدة املنطقة  

وقف عن اأعمال البناء / 
الهدم 

4
�شعري، كفل حار�س، عزموط، 

بردله 
حظائر اأغنام وبرك 

معدنية 
4

11دومن  �سعري 1و�سع يد 

2م�سادرة 
نحالني، واد فوكني، �سكاريا، 

اخل�سر، �سوريف، اجلبعة 
5500دومن 

توثيق العتداءات على 
ال�سيادين 

400اعتداء على طول �ساطئ بحر قطاع غزة 400

حملة نن�سر غزة - ال�سفة الغربية

هدم من�ساآت زراعية - القد�س ال�سرقية
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الحتاد يف العالم 
�سجل الحتاد العام 2014، ح�سورا لفتا يف عالقته مع الإعالم املحلي، عرب الرتكيز على اجلانب التنموي واجلماهريي  يف عمل املوؤ�س�سة، 
مدار  على  التلفزيونية  ال�ست�سافات  جتاوزت  حيث  واملكتوبة،  والإذاعية  التلفزيونية  واملقابالت  والأخبار،  والتقارير،  الربامج  خالل  من 
العام اأكرث من 50 ا�ست�سافة، تركزت على املوا�سيع الزراعية املهمة التي تخ�س املزارعني ومربي الرثوة احليوانية، اإ�سافة الى ال�سيا�سات 
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الزراعية، بينما على �سعيد و�سائل الإعالم امل�سموعة جتاوزت املقابالت الـ 100 مقابلة اإذاعية، الأمر الذي عك�س تطورا ملحوظا يف اهتمام 
و�سائل الإعالم الفل�سطينية بالقطاع الزراعي من منظور تنموي.

دور فاعل وتقدير دويل : 
ما  الفل�سطيني،  الفالح  عن  املعاناة  رفع  يف  لدوره  دوليا  تكرميا  ونال  ال�سابقة،  الأعوام  خالل  جهوده  ثمار   ،2014 العام  الحتاد  جنى 
للتنمية  املتحدة  الأمم  وكالة  تقدمها  الإ�ستواء Equator Prize«” التي  دوليتني، هما: جائزة خط  متثل يف ح�سوله على جائزتني 

ا�ستالم جائزة خط الإ�ستواء - نيويورك

ا�ستالم جائزة ال�ّسيادة على الغذاء - بو�سطن
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والإمناء “UNDP” يف “نيويورك” باأمريكا، وح�سل عليها الحتاد لدوره الرائد يف مكافحة الفقر والتنمية امل�ستدامة، عن م�سروعه 
فهي جائزة “ال�سيادة على الغذاء”، ويقوم عليها حتالف الوليات املتحدة الأمريكية لل�سيادة  الثانية  اأما اجلائزة  البلدية”،  البذور  “بنك 

على الغذاء. 
اصدارات العام 2014

�سملت ا�سدارات الحتاد خالل العام 2014، التايل:
•  اأربعة مالحق من “نداء الر�س” التي ت�سدر مع جريدة “الأيام”، وتهدف اإلى رفع درجة الوعي العام، مبا يعانيه قطاع الزراعة 	

من �سعوبات وحتديات وانتهاكات، حيث يتناول بالتحليل املهني العديد من الق�سايا التي تخ�س القطاع الزراعي، وي�سلط ال�سوء على 
معاناة املزارعني، ويحاول و�سع مقرتحات وتقدمي حلول لدعم �سمود املزارعني.

• بحث بعنوان: “تاأثري ممار�سات الحتالل الإ�سرائيلي على تطبيق اآليات تكيف القطاع الزراعي مع التغري املناخي يف مناطق )ج( يف 	
ال�سفة الغربية”.

• كتيب “ال�سيادة على الغذاء من املنظور الفل�سطيني”.	
• دليل ا�ستنبات ال�سعري بالزراعة املائية”. 	
• انتاج وترجمة ون�سر 12 فيلما توثيقيا حول ق�سايا املزارع الفل�سطيني.	
• ر�سالة �سهرية الكرتونية توّثق بالنتهاكات الإ�سرائيلية �سد املزارعني وال�سيادين، واأبرز اأن�سطة الحتاد. 	
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ال�صبكات والأج�صام املحلية والدولية:
ا�ستمر الحتاد يف الت�سبيك والتن�سيق مع العديد من ال�سبكات واحلركات الجتماعية، وكانت له م�ساهمات مهمة يف منا�سرة ق�سايا الفالح 
الفل�سطيني على كافة  امل�ستويات، بالتايل وظف ع�سويته الفاعلة يف العديد من اللجان الوطنية املخت�سة بالقطاع الزراعي، لل�سغط من 

اأجل و�سع �سيا�سات وطنية اأكرث دعما للمزارعني ومربي الرثوة احليوانية.
 ومن هذه اللجان، جلنة الطوارئ اخلا�سة بحالت الكوارث الناجتة عن الأحوال اجلوية، وجلنة ال�ساللت اخلا�سة بالرثوة احليوانية، 
التي  الفل�سطينية،  الأهلية  املنظمات  ل�صبكة  التن�سيقية  اللجنة  الى ع�سويته يف  اإ�سافة  الرثوة احليوانية،  لتطوير قطاع  الوطنية  واللجنة 
عملت على مدار العام على تناول العديد من الق�سايا احليوية املتعلقة باحلريات العامة، ومكافحة الف�ساد، ودعم وتطوير قدرات املوؤ�س�سات 

الأهلية، الى جانب العديد من الق�سايا التنموية واحلقوقية . 

حركة طريق الفالحني العاملية  “فياكمب�صينا”:
جرى خالل 2014، تطوير م�سودة الإطار املرجعي للحركة على امل�ستوى الوطني، والتوا�سل مع املوؤ�س�سات الفاعلة من اأجل التعريف باحلركة 
واأهدافها، واآليات عملها من اأجل تعزيز وتقوية  حركة الفالحني الفل�سطينيني، من هنا مت الرتكيز على توطيد اأوا�سر العالقات مع اأع�ساء 

حركة “الفياكمب�سينا” من حيث تبادل املعلومات، ورفدهم بالتقارير اخلا�سة بالنتهاكات ال�سرائيلية بحق املزارعني الفل�سطينيني.
 كما مت ن�سر العديد من ا�سدارات الحتاد على ال�سفحة الرئي�سية للحركة، وتداول تقارير الحتاد بني فروع احلركة، عدا امل�ساركة يف 
الجتماع القليمي ملكتب احلركة يف �سمال �سرق اآ�سيا، والجتماع الأول على امل�ستوى العربي الذي عقد يف املغرب، بالتعاون مع اجلامعة 
الوطنية للقطاع الفالحي هناك، بالتايل اأثمرت هذه اجلهود يف التوعية بق�سايا املزارع الفل�سطيني، وتوافد جمموعات عديدة من اأع�ساء 

احلركة اإلى فل�سطني.

املنتدى الجتماعي العاملي:
املنتدى هو الجتمــاع ال�ســنوي الــذي يعقــده اأع�ســاء احلركــة العاملية املناه�ســة للعوملة، بهــدف تن�ســيق حمالتهم  على امل�ستوى الدويل، 
وتبــادل وتطويــر املعلومــات حــول ال�ســرتاتيجيات التــي يعملــون وفقــا لهــا، وقد �سـارك الحتــاد فــي اجتمــاع اللجنــة الدوليــة للمنتــدى 
“منتــدى م�ســرق مغــرب”، كممثل عن  �سبكة املنظمات الأهلية الفل�سطينية يف اللجنة الدولية  2014، واجتماعــات  الجتماعي العاملــي 
للمنتدى الجتماعي العاملي، اأما على ال�سعيد الوطني، فقد عمل الحتاد اإلى جانب العديد من املوؤ�س�سات الأهلية، بالبدء بتاأ�سي�س “املنتدى 

الجتماعي الفل�سطيني”، الذي اأنيطت اإليه مهمة تنظيم م�ساركة املوؤ�س�سات يف اأعمال املنتدى الجتماعي العاملي يف تون�س 2015. 

حركة طريق الفالحني - تايالندحركة طريق الفالحني - املغرب
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الهدف العام  الرابع تعزيز ا�صتدامة الحتاد وفعاليته الإدارية واملالية, واإ�صهامه يف الق�صايا الوطنية.

1.الهيئة العامة وجمل�ض الدارة: 
للموؤ�س�سة  العليا  الهيئة  باعتبارها  لالحتاد،  العامة  الهيئة  ا�ستمرت 
لأع�ساء  امل�ساركات  من  العديد   2014 العام  و�سهد  لعمله،  مبتابعتها 
الهيئة العامة، �سواء على �سعيد الأن�سطة، اأو املتابعة ال�سرتاتيجية لعمل 

املوؤ�س�سة.
بتاريخ  العادي  ال�سنوي  اجتماعها  العامة  الهيئة  عقدت  وقد 
2014/5/24، بح�سور 137 ع�سوا من اأ�سل 224 ع�سوا، ملناق�سة 
2013 وامل�سادقة عليهما، كما مت تعيني  التقرير الإداري واملايل لعام 
للهيئة  جديدة  ع�سويات  واإقرار   ،2014 لعام  قانوين  ح�سابات  مدقق 

العامة، ت�ساهم يف رفد الكفاءات واملوارد الب�سرية الطوعية املوجودة.
 كما مت خالل الجتماع، تر�سيح وانتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة لدورة 

 ،2014/12/13 العامة اجتماعا غري عادي لنقا�س وتعديل بع�س بنود النظام ال�سا�سي لالحتاد بتاريخ  الهيئة  2014-2016، كما عقدت 
مب�ساركة 120 ع�سوا، حيث مت تعديل بع�س البنود يف النظام الأ�سا�سي وامل�سادقة عليها. 

ال�سفة  اجتماعا عاديا يف   23 املجل�س  املوؤ�س�سي، حيث عقد  البناء  وم�ساهمتها يف عملية  الإدارة،  اجتماعات جمل�س  بدورية   2014 العام  ومتيز 
والقطاع، ناق�س خاللها العديد من الق�سايا الإدارية واملالية والرباجمية، ما اقرتن بقيام املجل�س بت�سكيل وتفعيل عدة جلان طوعية متخ�س�سة يف 
عدة جمالت، مثل: جلنة التوا�سل مع الهيئة العامة، وجلنة متابعة الئتالفات املحلية والدولية، وجلنة الدرا�سات التنموية وق�سايا النوع الجتماعي، 
اإ�سافة الى ايالئه اهتماما خا�سا وجهدا ملمو�سا يف مراجعة النظام الأ�سا�سي، ومراجعة اخلطة ال�سرتاتيجية، ومتثيل املوؤ�س�سة على امل�ستوى املحلي 

والدويل، وامل�ساركة يف الأن�سطة والفعاليات الإعالمية والرباجمية املختلفة. 
اآليات املتابعة والتقييم، وتنفيذه للعديد من  اإ�سرافه على تطوير  كما  كان للمجل�س دور فاعل على �سعيد الرقابة الداخلية، ومتابعة عمل الحتاد، عرب 

الزيارات امليدانية لالأن�سطة والربامج، اأثناء وبعد التنفيذ، والتقائه باملزارعني وامل�ستفيدين على اأر�س الواقع لتقييم اأثر التدخالت.
وي�سجل للمجل�س، قيامه خالل فرتة العدوان على القطاع، رغم �سعوبة الت�سال، عقد اجتماع طارئ لأع�سائه، لبحث وحتديد التدخالت الطارئة التي 

اتخذها الحتاد، للم�ساهمة يف التخفيف عن العائالت الزراعية املت�سررة من العدوان.

2. تعزيز ا�صتدامة الحتاد وفعاليته الإدارية واملالية  
امتاز ن�شاط االحتاد العام 2014، بت�ساعف حجم العمل والإجناز نتيجة 
تنامي م�سوؤولياته وتدخالته، ما فر�س �سرورة رفع كفاءات وقدرات الطاقم 
لتحقيق  بالأداء،  والرتقاء  العمل،  متطلبات  تلبية  بغية  واملايل،  الإداري 

الهدف العام املتمثل يف تر�سيخ ال�ستدامة، والفاعلية الالإدارية واملالية.
وعمل الطاقم الإداري واملايل لالحتاد، على مراجعة وتعديل كافة الأنظمة 
مع  التوافق  يكفل  مبا  والعطاءات،  امل�سرتيات  ومنظومة  واملالية،  الإدارية 
والتو�سع  العمل،  ملتطلبات  لال�ستجابة  املوؤ�س�سة  وهيكلية  بنية  يف  التغريات 
اأهمية  الحتاد  اأولى  هنا  من  والربامج،  التدخالت  م�ستوى  على  احلا�سل 
خا�سة لتعزيز عمليات الرقابة املالية الداخلية بالتعاون مع املدقق الداخلي، 
اإلى  و�سول  الغر�س  لهذا  امل�ستخدمة  والو�سائل  الأدوات  تقوية  عرب  وذلك 

تعزيز اأ�س�س ال�سفافية املالية، والنتظام والدقة يف ا�سدار البيانات املالية يف موعدها ووفقا للقواعد والأ�سول املالية، واإعداد التقارير الإدارية واملالية 
ب�سكل دوري، عالوة على اإعداد املوازنة العامة لالحتاد والتقارير املقارنة، التي مكنته من تتبع النحرافات يف بنود املوازنة، ما �سكل تطورا يف الأداء، 

و�ساهم يف تعزيز الرقابة املالية الداخلية. 
ومل يغفل الحتاد م�ساألة تطوير قدرات كادره، لذا حر�س على ت�سجيع الكادر الفني والإداري واملايل على اللتحاق بدورات تدريبية خمتلفة، بناًء على 
حاجة كل موظف، بالتايل بلغ  عدد الدورات التي مت تنفيذها ل�سالح رفع القدرات الفنية والإدارية للموظفني ما جموعه 10 دورات تدريبية بواقع 
275 �ساعة، حيث ا�ستفاد من هذا التدريب 33 موظفا يف  جمالت الإدارة املالية، واملتابعة والتقييم، واإدارة الوقت وكتابة التقارير، وقد كان من 

اأبرز  الدورات املتخ�س�سة التي مت تنفيذها: دورة اإدارة امل�ساريع الحرتافية )PMP(، ودورات متخ�س�سة يف زراعة املحا�سيل الأكرث ربحية.
كما ا�ستمر الحتاد يف تعزيز املهارات احلياتية والعملية للخريجني اجلدد، لت�سهيل و�سولهم اإلى �سوق العمل، من هنا مت ا�ستيعاب متدربة يف دائرة 
ال�سباب  “ت�سغيل  “التعاون”، كجزء من م�سروع  موؤ�س�سة  بالتعاون مع  وذلك  والعمل اجلماهريي،  املنا�سرة  دائرة  ومتدربة يف  والتطوير،  العمليات 
 ”GIS“ واخلريجني اجلدد”. وتابع الحتاد العمل على  تطوير النظم التكنولوجية يف مكاتبه، حيث مت تركيب جدار حماية لل�سبكة، واإن�ساء خرائط

ملعظم الربامج وامل�ساريع املوجودة،  اإ�سافة الى تطوير موقع �سفحة الحتاد اللكرتونية من خالل اإ�سافة برجميات و�سفحات جديدة.

اإجتماع الهيئة العامة ال�سنوي 5/24

اإجتماع الهيئة العامة الغري عادي 12/13
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3. العطاءات وامل�صرتيات 
�سهدت وحدة العطاءات وامل�سرتيات، نقلة نوعية يف طريقة عملها كمًا ونوعًا، حيث بلغ 
عدد املناق�سات )العطاءات، ا�ستدراجات عرو�س( التي طرحت خالل العام 2014، 

ما جمموعه 297 عطاء بقيمة اإجمالية بلغت 4,332,163  دولرًا.
وعطاءات  مواد،  وتوريد  خدمات  عطاءات  بني  العطاءات،  هذه  تنوعت  وقد   
وا�ست�سارات، وقد قامت الوحدة باإجراء عمليات ال�سراء وفق اأف�سل الو�سائل واأكرثها 
بالتايل متيز  التي مت طرحها،  املناق�سات  الكبري من  العدد  وما متثل يف  �سفافية، 
عمل الحتاد يف هذا املجال مبهنية عالية، وقدرة على �سبط ودارة هذا الكم من 
�سل�سلة متكاملة  العطاءات، عرب  اإدارة  اإلى موا�سفات عاملية يف  ا�ستنادا  العطاءات 
ودرا�سة  بتقييم  اخلا�سة  الفنية  واللجان  واملتعهدين،  للمتناق�سني،  املتابعة  من 

العطاءات، يف ظل اأجواء من العناية بن�سر الوعي حول عملية ال�سراء ال�سليمة وذلك على اأ�سا�س فتح باب التناف�سية للجميع، واللتزام بال�سفافية. 

املتابعة والتقييم
وا�سل الحتاد تركيز جهوده يف جمال املتابعة والتقييم لكافة تدخالته وبراجمه، 
مع  للتدخالت،  فاعلة  تنفيذ  اآلية  ل�سمان  والن�ساطات  الأدوات  من  العديد  متتبعا 

حتقيق الأهداف املن�سودة منها.  
خمتلف  وعلى  التدخالت  لكافة  القبلية  امل�سوح  اإعداد  على  الحتاد  طاقم  وعكف 
ال�سعد، وفق متطلبات الإطار املنطقي للربامج ، بهدف ح�سر الو�سع الراهن للفئة 
امل�ستهدفة، وتي�سري عملية قيا�س مدى التطور والأثر الناجم عن تنفيذ اأ�سكال التدخل. 
اأهم امل�سوح التي مت تطويرها: م�سح منتجي وم�سوقي زيت الزيتون )مزارعني  ومن 
وتعاونيات(، وم�سح مربي الأغنام يف املناطق املهم�سة )يعنى مب�ستوى الدخل، ومنط 
وم�سح  ا�ست�سالح،  اإلى  بحاجة  التي  احليازات  اأ�سحاب  وم�سح  واملياه(،  الرتبية، 

منتجي الزراعات املروية، وم�سح  م�ستفيدي الطرق الزراعية.
وميكن اإيجاز نتائج عمليات املتابعة والتقييم، ارتباطا باأهم اآثار تدخالت الحتاد على النحو التايل:

• �سق الطرق الزراعية: كان وا�سحا مدى اهتمام املزارعني واملجال�س املحلية، بعمليات �سق الطرق الزراعية، والتي �ساهمت ب�سكل كبري يف عودة 	
املزارعني اإلى فالحة اأرا�س كانت مرتوكة منذ �سنوات، وبالتايل حمايتها من متدد وتو�سع امل�ستوطنات املجاورة، مع مراعاة اأن بع�س الطرق 
اأثرت اإيجابا على �سعيد تن�سيط حركة ال�ستثمار والزراعة يف مناطق وا�سعة جدا، مثل »بني نعيم« يف اخلليل، حيث تقدر م�ساحة الأرا�سي التي 

ا�ستفادت من تدخالت الحتاد على هذا ال�سعيد، باأكرث من 25 الف دومن، ما �ساهم اأي�سا يف  حمايتها من امل�سادرة. 
• وعلى �سعيد الأرا�سي، زادت م�ساحة الغطاء النباتي ب�سكل وا�سح، لكن العالمة الفارقة يف هذا املجال، متثلت يف اإيجاد حمميات طبيعية بهدف 	

ا�ستغاللها للمراعي ب�سكل منظم، ومن النماذج على ذلك حممية »زعرتة«، اإذ جت�سد اأثر هذا التدخل يف دور املجتمع املحلي يف متابعة هذه 
املحمية، وحمايتها من اأطماع الحتالل يف ال�ستيالء عليها، وعلى الأرا�سي املجاورة. 

• كما تنبه الحتاد مل�ساألة املوارد املائية، بغية تعزيز الزراعة املروية، من هنا فقد متيز اأحد التدخالت يف »الن�سارية« باإيجاد م�سادر ري نظيفة، 	
بدل من املياه امللوثة، التي كانت ت�ستخدم لري املزروعات، عدا توقيع مذكرة تفاهم بهذا ال�سدد مع مزارعني، مب�ساركة العديد من اجلهات 

الر�سمية واملحلية. 
• وعمد الحتاد �سمن �سيا�سته لتطوير اإنتاج وت�سويق زيت الزيتون، اإلى تكثيف اجلهود لتوعية املزارعني والتعاونيات واملنتجني، بخ�سو�س العناية 	

بنوعية وجودة زيت الزيتون يف عملية الت�سويق، وخري دليل على ذلك اأن كميات زيت الزيتون البكر فاقت التوقعات، عدا اأن غالبية هذه الكميات 
مت ت�سويقها حمليا.  

• كما كان لالحتاد دور مميز يف القطاع جلهة دعم ال�سيادين، ما جتلى يف تلقي اأكرث من 75% من اإجمايل عدد �سيادي القطاع، البالغ عددهم 	
4000 �سياد، دعما ا�ستثنائيا يف جمال حت�سني طرق ال�سيد، واإ�سالح مراكب �سيدهم و�سباكهم، كما كان مل�ساهمة الحتاد وفقا ملا ذكر اآنفا، 

باإن�ساء 25 غرفة لل�شيادين، و�شوقا مركزية لت�شويق االأ�شماك يف مدينة رفح، اأثر اإيجابي على اأو�شاط ال�شيادين. 

مراجعة دليل العطاءات وامل�سرتيات - رام اهلل

زيارة متابعة وتقييم - الأغوار
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التحديات والصعوبات: 
• ا�ستمرار وت�ساعد الهجمة الإ�سرائيلية على املزارعني، وتنامي عدد اأوامر الهدم وامل�سادرة، خا�سة يف املناطق امل�سنفة “ج”. 	
• الأرا�سي 	 البيئية املدمرة على  اآثاره  اإلى  اإ�سافة  التحتية،  البنى  الزراعي، ودمر  القطاع  باآثار كارثية على  ت�سبب  اإذ  العدوان على قطاع غزة، 

اأن يحظى  التنموي، املفرت�س  اإغاثية عاجلة، الأمر الذي كان على ح�ساب اجلانب  الزراعية واملياه والبيئة ب�سكل عام، ما ا�ستدعى تدخالت 
بالأولوية اأ�سا�سا. 

• عجز املجتمع الدويل على حمل دولة الحتالل على اللتزام بالتفاقات الدولية. 	
• ارتفاع معدل البطالة يف ال�سفة والقطاع رغم معدلت النمو املعلن عنها.	
• القيود املفرو�سة على احلركة والتنقل بني القرى واملدن الفل�سطينية، وبني ال�سفة والقطاع، وا�ستمرار احل�سار اجلائر على القطاع، الأمر الذي 	

اأثر �سلبا على عمليات التوا�سل، وتوفري املدخالت الالزمة لتنفيذ امل�ساريع الزراعية.  
• التمويل امل�شروط �شيا�شيا، والذي يخالف بنود القانون الفل�شطيني، اإذ يعترب معيقا يحد من قدرة املوؤ�ش�شات على اال�شتجابة لالأولويات القطاعية، 	

اإ�سافة اإلى املناف�سة القائمة من قبل بع�س املوؤ�س�سات الدولية غري املتخ�س�سة يف قطاع الزراعة، والتي تقوم  بتنفيذ مبا�سر مل�ساريع زراعية 
متخ�س�سة.

• اأزمة الكهرباء يف قطاع غزة، اإذ تعترب من التحديات الرئي�سة لعمل الحتاد هناك، حيث و�سلت �ساعات انقطاع  التيار الكهربائي خالل فرتات 	
طويلة اإلى 12 �ساعة، ما يوؤثر ب�سكل �سلبي على عمل الحتاد، خا�سة يف املكاتب الفرعية التي تفتقر اإلى مولد كهربائي كبري، علما اأن امل�ساريف 

الت�سغلية ملولد الكهرباء عالية ب�سبب ارتفاع اأ�سعار املحروقات. 

الدروس املستفادة والتوصيات: 
تو�سل الحتاد بناء على عدة مراجعات لكافة تدخالته العام 2014، وانطالقا من واقع اخلربة العملية، وخمرجات عمليات املتابعة والتقييم، اإلى 

جمموعة من ال�ستخال�سات، والتو�سيات التي �سرياعيها خالل خطته ال�سرتاتيجية لالأعوام )2015-2017(، وهي على النحو التايل: 
• كان لعملية تكثيف املراقبة واملتابعة والتقييم، دور بناء يف حت�سني الأداء وتطويره، وحتديد الفجوات والعمل على ج�سرها خالل مدة التنفيذ. 	
• اإيجابا يف 	 اأ�سهم  ما  الأ�سرار،  اإلى �سرعة ح�سر  اأدى  والقطاع،  ال�سفة  الطوارئ يف  لت�سكيل جلان  امللحة  ال�سريع مع احلاجة  جتاوب الحتاد 

بعد حالة  املحلية، خا�سة  واملوؤ�س�سات  الإغاثية  الدولية  الهيئات  قبل  به من  موثوقا  املوؤ�س�سة مرجعا  وجعل من  املت�سررين،  مل�ساعدة  التحرك 
الطوارئ التي جنمت عن العدوان الأخري على القطاع، واملنخف�سات اجلوية، بالتايل جرى ح�سر الأ�سرار بفعالية ودقة و�سرعة متناهية من 

خالل اللجان الزراعية وطواقم امل�ساريع، ما كان له اآثار اإيجابية، وبناء على ذلك �سيوا�سل الحتاد العناية بهذا ال�سق احليوي م�ستقبال. 
• كان لإ�سراك امل�ستفيدين يف حتديد الحتياجات اأثناء ت�سميم مقرتحات امل�ساريع، اأثر حيوي يف احل�سول على نتائج جيدة، بالتايل فاإن الحتاد 	

�سي�ستمر يف نهجه الت�ساركي مع املجتمع املحلي والفئات امل�ستهدفة.
• �ساهم اإ�سراك امل�ستفيدين يف اللجنة الفنية ملعاينة املواد امل�ستخدمة يف تنفيذ اأن�سطة امل�ساريع، يف احل�سول على موا�سفات عالية للمواد، وزيادة 	

ن�شبة الر�شى عن اأداء االحتاد يف اأو�شاط امل�شتفيدين، االأمر الذي �سيوا�سل الحتاد القيام به خالل الفرتة املقبلة.

التوصيات العامة للعام 2015
• العمل الدوؤوب لتطوير املزيد من امل�ساريع والربامج التنموية طويلة الأمد، التي تعزز ا�ستدامة التدخالت واأثرها على املزارعني وال�سيادين. 	
• تعزيز العالقات مع املوؤ�س�سات الدولية واملحلية، وفتح عالقات مع موؤ�س�سات مانحة جديدة.	
• العمل على تقوية مقدرة الحتاد على ال�ستجابة حلالت الطوارئ والكوارث الطبيعّية.	
• بالن�سبة لقطاع غزة، ينبغي الرتكيز على امل�ساريع التي تتالءم والو�سع احلايل، مثل م�ساريع الت�سغيل، وامل�ساريع التي تعتمد على مواد متوفرة 	

يف ال�سوق املحلية.
• يجب العمل على اإيجاد بدائل للمواد املنتجة داخل اخلط الأخ�سر، وال�ستفادة مما هو متوفر حمليا، والبحث عن اآليات لتجنب عمليات التاأخر 	

يف اخلطط اخلا�سة بتنفيذ امل�ساريع.
• اأو�سع ودوري، من اأجل توعيتهم وار�سادهم، كي يلموا باملعايري املتبعة يف 	 العمل على عقد ور�سات للمزارعني امل�ستفيدين من امل�ساريع ب�سكل 

عمليات تنفيذ برامج الحتاد، ويحافظوا على امل�ساريع املقدمة اإليهم من اأجل ا�ستمراريتها.  
• تعزيز فاعلية الحتاد يف جمال الدرا�سات والأبحاث العلمية املخت�سة باملجال الزراعي، خا�سة يف املوا�سيع التي تخ�س املزارعني واملجتمع الريفي.	


