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 التنفيذي ممخصال

التدخالت كالمشاريع التي  ،  كيستعرض2014لعاـ نتائج عمؿ  المركز الفمسطيني لمتنمية االقتصادية كاالجتماعية التقرير يمخص ىذا 
مساىمة منو في الجيكد الكطنية لتمبية االحتياجات  عان مشرك 15 حيث نفذ أك ما زاؿ ينفذ، المستيدفةلتمبية احتياجات الفئات  نفذىا

نامج بناء قدرات مؤسسات يعتمد المركز في عممو عمى بر. التنمكية كاإلنسانية ألبناء الشعب الفمسطيني في الضفة الغربية كقطاع غزة
كاألمف الغذائي لألسر الفقيرة  كاألسر االكثر عرضة  كبرنامج  تحسيف المستكل المعيشي  المجتمع المدني كال سيما التعاكنيات،

 .لممخاطر كالتيديدات الناتجة عف االحتالؿ كالككارث الطبيعية

لتحديات الكبيرة، فقد عمؿ اعداد خطتو االستراتيجية لتجنيد استمر العمؿ في المركز عمى تطكير انظمتو كمرجعيات عممو رغـ ا
% 76حيث تمكف المركز مف انجاز  2016-2014عكاـ دا بتطبيؽ الخطة االستراتيجية لألكما ب ،2016-2014االمكاؿ لالعكاـ 

  .مما ىك مخطط في ضكء حجـ التمكيؿ الذم تـ تجنيده

بشكم  يهحىظ، فمذ   2014سخفٍذة بشكم يببشزيٍ بزايح انًزكش وحذخالحه خالل ػبو ػذد االسز انىكعمى مستكل برامج العمؿ فقد زاد 

شكمت النساء منيـ ،  2014فً ػبو  12302انى  2013اسزة فً ػبو  7638يٍ   ، حٍث ساد انؼذد% 61ساد  ػذد انًسخفٍذوٌ بُسبت 
عدد كبٌ كقد % 48نسبة االناث ( كرذؾ 33765اناث،  31118)فرد  64883بمغ عدد افراد ىذه االسر ، %30ما نسبتو 

 6129مستفيد، بينما بمغ عدد المستفيديف مف برنامج تحسيف المستكل المعيشي  6173المستفيديف مف برنامج بناء القدرات المؤسسية 
. دكالر امريكي 322كقد بمغ معدؿ االنفاؽ عمى االسرة اؿ . اسرة

 

محافظة في الضفة الغربية كقطاع غزة،  13مكقع تتكزع عمى  138دؼ المركز قزاد عدد المناطؽ المستيدفة خالؿ العاـ، حيث است
كما . في قطاع غزة% 10ىا مفكاف ، . مكقع 122عف العاـ الماضي التي كاف فيو عدد المكاقع المستيدفة % 13بزيادة مقدارىا 

ركز جيكده في المناطؽ كقد %. 95منيا  جمعية  تعاكنية كمؤسسة مجتمع قاعدية، كانت نسبة التعاكنيات 60تمكف  مف العمؿ مع 
ثرة كالمحاذية لممستكطنات،  كمناطؽ دكدم في قطاع غزة، كالمناطؽ المتأكالمناطؽ المحاذية لمشريط الح رالمعزكلة اك المتأثرة بالجدا

 . (ج)االغكار كالمناطؽ المصنفة 

استمر لمجتمعات المحمية كالمؤسسات المحمية ، كما ىج المشاركة في العمؿ،  حيث حرص المركز عمى اشراؾ ااستمر العمؿ ضمف ف
فقد عمؿ المركز عمى تنفيذ تدخالتو كمشاريعو .  باالنفتاح عمى المؤسسات كالتنسيؽ كالتعاكف مع كافة الجيات الرسمية ذات العالقة

سسة محمية في ىذه مؤ 99، كقد مثمت %22عضك شكمت النساء منيا  299لجنة محمية  شممت في عضكيتيا  84مف خالؿ تشكيؿ 
  .المجاف

،  كشؽ %55دكنـ بزيادة قدرىا  296ىيؿ ك كتأعف العاـ الماضي % 700دكنـ بزيادة قدرىا  538عمؿ المركز عمى استصالح 
شجرة مثمرة،  14190ـ مربع مف الجدراف االستنادية، كزراعة  15274عمى انشاء  كـ مف الطرؽ الزراعية، كما عمؿ 52.4ىيؿ كتأ

 3ينابيع ك 3المياه مف خالؿ تأىيؿ تطكير مصادر ـ مكعب مف المياه، اضافة الى  7182 قدرتيا التخزينيةبئر جمع  97كانشاء 
لتر مف المحركقات عمى اآلبار  112695ـ خطكط الرم الرئيسية المعدنية، كما قاـ المركز بتكزيع  4474آبار ارتكازية كتركيب 

ـ مربع مف 11430أىيؿ ر دعما لصمكد المزارعيف ىناؾ كتقميؿ تكمفة مياه الرم، كما قاـ بتاالرتكازية التي تعمؿ بالديزؿ داخؿ الجدا
طرد غير غذائي لممتضرريف مف  350طرد غذائي ك 1130دكنـ مف البيكت البالستيكية، كما قاـ بتكزيع  473ىيؿ الحظائر، كتأ

 .الحرب في قطاع غزة
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ساعة تدريبية  817فرصة عمؿ دائمة، كنفذ المركز   213كأيضا ايجاد  يـك عمؿ 21812ما مجمكعو  ايجادمف  المركز تمكف 
 .يارة ارشاديةز 4238مشاىدة، كقامت طكاقمو  20ذ متدرب، كما نؼ 1352حضرىا 

، اضافة الى  زيادة انتساب اعضاء المجتمع لمتعاكنيات كالجمعيات، بناء قدرات أعضاء كطكاقـ المؤسسات القاعديةعمؿ المركز عمى 
 %.11كما زاد رأس ماؿ الجمعيات بنسبة %. 1ادت عضكية الجمعيات التي عمؿ معيا المركز خالؿ العاـ  بنسبة حيث ز
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 :هداءا

   عطائيمرا لدن تقوالمزارع..... رض تينون مينة االنتاج واالنتماء لأللمن يم

 ن  تعزيزا لمبادئيموالتعاوني... ن عولمن يواجيون تحدياتيم مجتم

 اب اضاءة في طريقيم بالش.... الريادة  واالرادة في جيل االمل الصحاب 

 دعما لريادتين..... لممبادرات في خدمة انفسين ومجتمعاتين

 سعيا إلعادتيا لدائرة االنتاج    لالمتضررين من االحتال.. ...فقدوا سبل عيشيم لمن

 لبقائيم تعزيزا الميددين في تواجدىم  .......لمصامدين في ارضيم واماكنيم 

القليل  قدمنا لعلنا لكل هؤالء 

 
 
 



 

7 

 رسالة رئيس مجمس اإلدارة

الزميالت والزمالء أعضاء الييئة العامة المحترمين 

يشرفني باألصالة عف نفسي كنيابة عف زمالئي أعضاء مجمس اإلدارة أف أقدـ لييئتكـ المكقرة التقرير السنكم 
كاالنجازات التي تـ تحقيقيا مف خالؿ العمؿ مع الفئات كالذم يتضمف عرضا ألنشطة المركز  2014لمعاـ 

مجتمع المستيدفة مف تعاكنيات ريفية كمزارعيف كأسر ميمشة كبما ينسجـ مع رؤية كرسالة المركز في بناء 
فمسطيني تعاكني يعتمد فيو الفرد اقتصاديا عمى ذاتو كيمتع بالعدالة االجتماعية مف خالؿ العمؿ عمى إحداث 

  .لة في فمسطيف مف خالؿ التمكيف االقتصادم كاالجتماعي لمفئات المستيدفةتنمية متكاـ

فعمي . ات عدةعمى مستكم في عمؿ المركز ممحكظاؿتطكر استمرارا لؿ 2014عاـ  أداء المركز خالؿ كشيد
 تجنيدؿ استراتيجيةإعداد كما تـ  2016-2014عكاـ مؿ بتنفيذ الخطة االستراتيجية لألالصعيد المؤسساتي بدأ الع

فقد دخؿ المركز في  عمى صعيد تجنيد التمكيؿ أك تنفيذ البرامج كالمشاريعك. 2016-2014عكاـ التمكيؿ لأل
مما انعكس إيجابا  شراكات جديدة مع ممكليف جدد كعزز مف عالقات الشراكة مع المؤسسات المحمية الشبيية

 .المركز عمى كافة األصعدةعمى عمؿ 

سيعمؿ المركز عمى تعزيز الحككمة عمى مختمؼ  2016-2014لألعكاـ بمكجب الخطة اإلستراتيجية ك
  .ISO 9001 المستكيات كالحصكؿ عمى الشيادة الخاصة بنظاـ الجكدة في العمؿ

أصبح مف المؤسسات التي يشيد ليا الجميع بالبناف في مجاؿ العمؿ التنمكم  2014إف المركز كبانتياء العاـ 
. متاز بالريادية في العمؿ مع التعاكنياتككذلؾ أصبح م الريفي في فمسطيف

كبذؿ  كب لرفعة ىذه المؤسسة كاستمرار تقدمياؤكيحدكنا األمؿ جميعا بأف نكاصؿ خالؿ المرحمة القادمة العمؿ الد
تقديـ مزيد مف الخدمات التنمكية النكعية لمفئات المستيدفة في  كؿ الجيكد الممكنة لديمكمتيا كاالعتماد عمى ذاتيا

. صمكدىـ عمى أرضيـ كتمكينيـ اقتصاديان كاجتماعيان لتعزيز 

 

خالد الداودي                                                                                       

رئيس مجمس اإلدارة 
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 2014عام 

ستغالؿ االقتصادم، خاصة فيما تعامؿ مع األراضي المحتمة في الضفة الغربية عمى أنيا حقؿ مفتكح لالم االحتالؿ ما زاؿ
الكاممة حسب اتفاقيات أكسمك كالتي تمثؿ أكثر مف  "اإلسرائيمية"كالتي تقع تحت السيطرة  (ج)يتعمؽ بالمناطؽ المسماة 

تعتبر المخزكف االستراتيجي لممكارد كالثركات الطبيعية كالتي يحـر عمى الفمسطينييف التي  مف مساحة الضفة الغربية،% 60
كالبؤر االستعمارية كالقكاعد  "اإلسرائيمية"، حيث تنتشر في ىذه المنطقة المستعمرات "اإلسرائيمية"ىا بسبب القيكد استغالؿ

 "اإلسرائيمي"المساحات الشاسعة كالتي تعتبرىا سمطات االحتالؿ العنصرم ك العسكرية باإلضافة إلى جدار الضـ كالتكسع
  .طيني فييامناطؽ عسكرية مغمقة ال تسمح لمتكاجد الفمس

تراجع ترتيب فمسطيف في أنشطة األعماؿ كاالستثمار الجديدة كالقائمة إلى المركز  2014البنؾ الدكلي لمعاـ  ت تقاريراظير
، فيما تراجعت عف تقرير عاـ 2013دكلة يشمميا التقرير، بتراجع تالث مراكز عف تقرير عاـ  189مف أصؿ  138

كأشار البنؾ . دكلة 22عربيان مف أصؿ  14فيما احتمت المركز . تة مراكزس 2011أربعة مراكز، كعف تقرير  2012
قد شيد استمرار تدىكر االقتصاد الفمسطيني، كبصفة خاصة في قطاع غزة الذم شيد كضع  2014الدكلي إلى أف العاـ 

كز متكسط النمك ، تجا2011ك 2007كخالؿ الفترة الكاقعة ما بيف العاميف . مزريان حتى قبؿ اندالع الحرب األخيرة
، كما كصمت إلى ناقص %1.9لتصؿ إلى  2013، إال أف ىذه النسبة تراجعت خالؿ العاـ %8االقتصادم السنكم نسبة 

 .2014في الربع األكؿ مف العاـ % 1

مناطؽ تشير البيانات الكاردة مف كزارة التخطيط في تقرير اإلطار الكطني االستراتيجي لمسياسات كالتدخالت اإلنمائية في اؿ
 2013في الضفة الغربية خالؿ العاـ  "اإلسرائيمية"المسماة ج نقالن عف البنؾ الدكلي أف المساحة المزركعة في المستعمرات 

سنكيان لمزراعة مف المياه الجكفية 3مميكف ـ 50معظميا زراعات مركية تصديرية، مستغمة أكثر مف  2كـ100حكالي 
 .2011في العاـ  2كـ 78األرضية المزركعة المركية مف قبؿ الفمسطينييف الفمسطينية، بينما لـ تتجاكز المساحة 

خالؿ الربع الرابع  إلى تراجع الناتج المحمي اإلجمالي لفمسطيفالجياز المركزم لالحصاء الفمسطيني   قديراتتأشارت كقد 
الة في االراضي الفمسطينية نفس الفترة مف العاـ الماضي، كقد كانت نسب البط بالمقارنة مع%1.1بنسبة 2014مف عاـ 

  %. 26.5عاـ اؿفي الربع االخير مف 

اف نسبة انعداـ  2014ىاية عاـ مـ المتحدة  في فالتقارير الصادرة عف مؤسسات األ شارتما يخص االمف الغذائي فأفي
مف % 61، كانت اكثر حدة في قطاع غزة حيث سجمت %42م في االراضي الفمسطينية  كصمت الى  مف الغذائاأل

 . مف السكاف% 33السكاف، بينما كانت الضفة االغربية 

بسمسمة مف جرائـ القتؿ كالتدمير الممنيج  "اسرائيؿ"، حيث قامت "اسرائيؿ"االكثر دمكية في تاريخ  2014اعتبر عاـ  
رقاـ ارتفاع كاالرىاب المنظـ مستخدمة في ذلؾ جميع انكاع االسمحة كخاصة اثناء عدكانيا عمى قطاع غزة، حيث تبيف اال

ؼ في حيف ارتفع عدد الجرحى في قطاع غزة الى ضع 61الى  2013بالمقارنة مع عاـ  2014عدد الشيداء في عاـ 
، ة تـ تدميرىا خالؿ العدكافأالؼ منش 96مـ المتحدة أف األ اريركحسب آخر تؽ،  2013قارنة بالعاـ ـضعؼ باؿ 133
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منشئة دمرت بشكؿ جزئي، كتـ تدمير  78مسحت مف الكجكد، كآالؼ بيت  7ألؼ بيت دمرت بشكؿ كامؿ، ك 18منيا 
باالضافة الى تدمير شبكات المياه . مقابر 10ر بشكؿ كامؿ ، كتـ تدمير ـمنيا د 71مسجد  180مركز صحي، ك 13

الى   50 بيف عادة اعمار ما دمرتو الحرب تحتاج  مااكقد اشارت التقارير اف  .كالمجارم كالبنية التحية كاالراضي الزراعية
 .عمى عممية االعمار "اسرائيؿ"عممية اعادة االعمار معطمة ألف ىناؾ شركطا قاسية فرضت مف قبؿ  فأك. عاـ 100

الؼ مكاطف يعيشكف في اكبر  800مفركض عمى مميكف ك اؿكخيرة عمى قطاع غزة د زادت حدة الحصار  بعد الحرب األكؽ
االخيرة، كقد كصمت  "االسرائيمية"ادم في القطاع حتى قبؿ الحرب سجف في العالـ، كقد تسارع انييار الكضع االقتص

كمعدالت الفقر الى %  57الى  كفيما كصمت نسبة االنعداـ الغذائي بيف االسر الفمسطينية%  45معدالت البطالة الى 
 .كفقا لتقارير مؤسسات االمـ المتحدة 60%

ؿ في أزمة الركاتب ك التي ليا اثر سمبي عمى االقتصاد النيا ك الذم تمثكلـ يكف الكضع في الضفة الغربية افضؿ حاال، 
مف ممارسات قمعية في حؽ المكاطنيف كممتمكاتيـ  "اسرائيؿ"، اضافة الى ما تقـك بو المكرد الكحيد لتنشيط العممية الشرائية

فؿ ، كأشار ط 181نائب في المجمس التشريعي ك 28، منيـ  2014عممية اعتقاؿ خالؿ عاـ  3000ب   حيث قامت 
تضاعؼ معدؿ  ، كما أسير 4763كالذم كاف فيو  2013اسير بالمقارنة مع عاـ  6500الى زيادة عدد االسرل الى 

كصمت  2013 عف عاـ% 39المستكطيف زادت بنسبة ، كما اف ىجمات  2012مقارنة بالعاـ % 140االستيطاف  بنسبة 
ىدفا لممستكطنيف  حيث كاف الحـر القدسي  المسجد االقصى اضافة الى االعتداءات عمى  القدس ك، اعتداء 327الى 

 .كفقا لنفس المصدر ،كبحماية مف جيش االحتالؿ

سبؽ يسعى المركز الى االستمرار في المساىمة في الجيكد الكطنية التي تدعـ  كتعزز صمكد الناس عمى  في ظؿ كؿ ما
. دالة االجتماعية كاالقتصادية ، كمحاربة البطالة كالفقراالرض كتبني سياسات اقتصادية تقـك عمى المساكاة كتحقيؽ الع

 
لمركز الفمسطيني لمتنمية االقتصادية واالجتماعية  ا

مؤسسة فمسطينية اىمية مستقمة كغير ساعية لمربح، نؤمف باالقتصاد المجتمعي كنيج  لمعمؿ عمى تنمية المجتمع 
ا مع الجمعيات التعاكنية كالمجمكعات االقتصادية الفمسطيني ال سيما الريؼ كالمناطؽ الميمشة، يتركز عممف

تأسست في مدينة راـ اهلل في  . يفاألفراد مف كال الجنس األسر الفقيرة كك كصغار المزارعيف,، كاالجتماعية القاعدية
. ، كتعمؿ عمى المستكل الكطني كلدييا فركع في الضفة الغربية كقطاع غزة2003عاـ نيساف 

 

.فمسطيني تعاكني يعتمد فيو الفرد اقتصاديا عمى ذاتو كيتمتع بالعدالة االجتماعيةمجتمع   :مركزرؤية ال  
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لمفئات   متكاممة في فمسطيف مف خالؿ التمكيف االقتصادم كاالجتماعي العمؿ عمى احداث تنمية  :رسالة المركز
. المستيدفة

 :أىداف المركز

 :جية التاليةيسعى المركز من خالل عممو الى تحقيق االىداف االستراتي 

. المساىمة في المساعي الكطنية لتحسيف المستكل المعيشي كتحقيؽ االمف الغذائي لمفئات المستيدفة .1
زيادة قدرة مؤسسات المجتمع المدني كال سيما التعاكنيات عمى تقديـ خدمات ألعضائيا كالمجتمع المحمي تتالئـ  .2

. مع احتياجاتيـ
 ةسس مف العداؿألنشاطات التي يقدميا المركز عمى م العمميات كاتعزيز مشاركة كادماج النكع االجتماعي ؼ .3

 .ةكالمساكا
. كاإلشراؼليككف اكثر فاعميو ككفاءة في االدارة  ةالحككمة عمى المستكيات المختمؼتعزيز تمكيف المركز مف  .4

 

 برامج  عمل المركز

 : تنتظم مشاريع المركز وتدخالتو في برنامجين رئيسيين وىما        

كيتضمف ىذا  .مج بناء  قدرات مؤسسات المجتمع المدني ال سيما التعاونيات ومؤسسات المجتمع القاعديةبرنا .1
جراءات األنظمةتطكير : البرنامج عدة نكاحي كقضايا مثؿ تشجيع كترسيخ ، كالعمؿ  كالتدريب عمى تطبيقيا كا 

التشبيؾ ، كةمكطكاقـ المؤسسات القاعد أعضاءبناء قدرات ، كالمجتمع أفرادمفيـك العمؿ التعاكني كالجماعي لدل 
شراؾكتبادؿ الخبرات زيادة مساىمة القطاع التعاكني في ، كعنصر الشباب في بناء قدرات المؤسسات القاعدية ، كا 

برازالتنمية االقتصادية كاالجتماعية دعـ معدات ، ك في التنمية االقتصادية كاالجتماعية دكر القطاع التعاكني ، كا 
ربط منتجات كخدمات المؤسسات القاعدية ، كتطكير منتجات كخدمات المؤسسات القاعديةج، كاإلنتاكدكائر 
تعاكنية  اؿجديدة مف الجمعيات  أنكاعتشجيع تسجيؿ ك، لممؤسسات القاعدية اإلنتاجتطكير بيئة ، كبالسكؽ

 .كجمعيات العماؿ كالحرفييف
 

 .الكثر حرمانابرنامج تحسين المستوى المعيشي واألمن الغذائي والمناطق ا .2
شؽ كتأىيؿ طرؽ ، كزراعية أراضياستصالح كتأىيؿ  : كيندرج تحت ىذا البرنامج العديد مف  التدخالت مثؿ 

نتاج األسريةدعـ الزراعة  ، كزراعية تطكير ، لممكارد الطبيعية األمثؿاالستخداـ ، كالغذاء عمى مستكل المنزؿ كا 
تكمفة تطكير قطاع الزيتكف كتقميؿ اإلنتاج، ك ية كتقميؿ تكمفة الثركة الحيكاف إنتاجيةتطكير المياه، كمصادر 

 .، كاالستجابة لالحتياجات الطارئةتطكير الزراعات البعمية، كتطكير الزراعات المحميةاالنتاج، ك
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 الفئة المستيدفة لممركز 

النسكية منيا، الجمعيات التعاكنية  كمؤسسات المجتمع القاعدية خاصة الزراعية ك يستيدؼ المركز في عممو 
نستيدؼ في برامجنا العاممة في التجمعات الريفية كالمناطؽ الميمشة، في كافة المناطؽ الفمسطينية،  كما 

كاألسر التي ينعدـ األسر الفقيرة المعرضكف لمتيديد في سبؿ عيشيـ مف صغار المزارعيف كمربي الثركة الحيكانية ك
 . لغذائيامف لدييا األ

 شركائنا المحلٌٌن 

 القاعدية مؤسسات المجتمعلجمعيات التعاكنية كا. 
 المزارعيف كمربي الثركة الحيكانية. 
 المؤسسات االىمية. 
 المجالس كالييئات المحمية. 
 المجاف المحمية. 
 شركة نيكفاـر لمتسكيؽ كالتصنيع الزراعي. 
 كاالدارة العامة لمتعاكف كزارة العمؿ. 
 كزارة الزراعة . 
 اهسمطة المي. 
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 عمل المركز نتائج 
 المستفيدين . 1

سز انخً حزأسهب أسزة، شكهج األ 12302بشكم يببشز   2014سز انًسخفٍذة  يٍ بزايح انًزكش خالل ػبو بهغ ػذد األ

بينما بمغ عدد المستفيديف بشكؿ غير مباشر مف انشطة المركز ، سز انًسخفٍذةيٍ اخًبنً األ%   30َسبء يب َسبخه  
.  %48نسبة االناث ( ذككر 33765اناث،  31118)د فر 64883كبرامجو 

 

 

برنامج بناء القدرات ، حيث بمغ عدد المستفيديف المباشريف مف عممو مف عمؿ المركز كفؽ برامج المستفيدكف تكزعكقد 
ديف ، اما المستفيمستفيد 6129مستفيد بينما بمغ عدد المستفيديف مف برنامج تحسيف المستكل المعيشي  6173المؤسسية 

مستفيد مف برنامج بناء القدرات المؤسسية، اما المستفيديف غير المباشريف مف  برنامج  32845فبمغ مباشريف اؿغير 
 .مستفيد  32038تحسيف المستكل المعيشي فكاف 
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 مناطق عمل المركز. 2
لغربية كقطاع غزة مكقع في الضفة ا 138حيث عمؿ في ، معظـ محافظات الكطف  2014استيدؼ المركز خالؿ عاـ 

ككنيا مستيدفة  ىي االكثر  استيدافا مف حيث عدد المكاقع  كجنيف نابمس تيككانت محافظ محافظة،  13مكزعة عمى 
  . المحافظتيف تامكقع في كؿ 35مف قبؿ برنامج الزيتكف الذم استيدؼ 

 
 
القمعية ضمف المناطؽ ذات االكلكية  ضع المركز المناطؽ االكثر عرضة لالستيداؼ مف اجراءات االحتالؿ كممارساتوك

، حيث ركز جيكده في المناطؽ المعزكلة اك حظا في االستيداؼ كالعمؿ، اضافة الى استيداؼ المناطؽ الميمشة كاألقؿ
،  كمناطؽ ثرة كالمحاذية لممستكطناتدكدم في قطاع غزة، كالمناطؽ المتأكالمناطؽ المحاذية لمشريط الح رالمتأثرة بالجدا

 . (ج)كالمناطؽ المصنفة  غكاراأل
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 2014الجمعيات التعاونية ومؤسسات المجتمع القاعدية المستيدفة خالل عام  .3

، تكزعت %95كانت نسبة التعاكنيات منيا ك، (3ممحؽ رقـ ) جمعية  تعاكنية كمؤسسة مجتمع قاعدية 60مع  عمؿ المركز
ككانت محافظة جنيف  . تعاكنيات 4في قطاع غزة  عمى معظـ محافظات الكطف، حيث كاف عدد الجمعيات المستيدفة

جمعية نتيجة الستيدافيا ضمف برنامج الزيتكف كضمف  17اكثر المحافظات مف حيث عدد التعاكنيات المستيدفة بحكالي 
 .مشركع تطكير
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 فرص العمل  .4
خالؿ  يـك عمؿ  21812مجمكعو  خمؽ ما  عمى 2014 التنمكية كاالغاثية  خالؿ العاـ المشاريع تنفيذ كعبر المركزعمؿ 

 .لممزارعيف كالجمعيات التعاكنية كالشباب فرصة عمؿ دائمة 213تنفيذ المشاريع  كأيضا 
 

 توزيع االنفاق عمى برامج عمل المركز. 5
دكالر تكزعت عمى برنامج بناء  3,964,884ما مجمكعو  2014أنفؽ المركز خالؿ عاـ 

كعمى برنامج تحسيف المستكل المعيشي كزيادة االمف ( دكالر 826816% )21بنسبة  القدرات  
% 20فيما بمغت نسبة الركاتب كالمصركفات االدارية ( دكالر 2349048% )59الغذائي بنسبة 

 (.دكالر 789020)

 
 2014ػبَ  خالي إٌّفذح ٚاٌذٚراد اٌتذريت طبػبد ػذد. 6

منيـ % 50متدرب  1352تدريبي حضرىا  يـك 176مكزعة عمى  تدريبية ساعة 817نفذ المركز  2014خالؿ عاـ 
التدريب مكاضيع ترتبط مباشرة ببرامج عمؿ  كقد شممت برامج  .عمؿ تدريبية دكرة  ككرشة  81  عمى مكزعة  نساء

ضمف ىذا البرنامج  قالمنفذ الياـ التدريبيةالمركز في بناء  قدرات التعاكنيات كالمؤسسات القاعدية، حيث كاف عدد ا
ضمف برنامج تحسيف المستكل المعيشي، يـك تدريبي  52متدرب،  اضافة الى تنفيذ  987، حضرىا يـك تدريبي 124

زيارة ارشادية ضمف برنامج تحسيف  3462زيارة ارشادية خالؿ العاـ منيا  4238كما تـ تنفيذ . متدرب 365حضرىا 
 .كنيات كمؤسسات المجتمع القاعديةاالمستكل المعيشي كاألمف الغذائي كالباقي كانت ضمف الزيارات االرشادية لمتع

 .مشاىدة حقمية خالؿ العاـ استيدفت المزارعيف كالنساء لنشر الممارسات الحسنة 20كما عمؿ المركز عمى تنفيذ 

 
 نيج المشاركة. 7

حرص المركز عمى اشراؾ المجتمعات ،  حيث م تصميـ كتنفيذ مشاريعو كتدخالتونيج المشاركة ؼ المركز انتيج
 لجنة محمية 84عمى تشكيؿ  2014حيث عمؿ المركز خالؿ عاـ . المحمية في تنفيذ  المشاريعالمؤسسات المحمية ك

مكقع عمؿ، خاصة في مشاريع كتدخالت برنامج تحسيف المستكم المعيشي كالتدخالت االنسانية كالطارئة،  86في 
ىذه المجاف في  ضمت .كافة مراحؿ التنفيذضمانا لمشفافية في اختيار الفئات المستيدفة كمشاركة المجتمع المحمي في 

مؤسسة رسمية كاىمية عاممة في عضكية ىذه  99تـ تمثيؿ  %. 22النساء منيـ عضكا شكمت  299عضكيتيا 
 .تشكيؿ ىذه المجاف باإلعالف العاـ ككضع شركط مرجعية تحكـ العمؿ بيا المجاف ، حيث يتـ 
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كالتعاكف مع كافة الجيات الرسمية ذات العالقة، حيث حافظ عمى  باالنفتاح عمى المؤسسات كالتنسيؽ كاستمر المركز
عالقة تعاكف كتكامؿ مع االدارة العامة لمتعاكف مف خالؿ االجتماعات التنسيقية المستمرة كالزيارات المشتركة لمفئات 

كتعاكف مع كزارة  كما حافظ عمى عالقة تنسيؽ. المستيدفة، كالتعاكف المستمر في تطكير ادكات العمؿ مع التعاكنيات
 .زراعة في المحافظات التي عمؿ بياالزراعة مف خالؿ التنسيؽ مع دكائر اؿ

عالقة في عممو كفي نفس االطار حرص المركز عمى المشاركة في كافة االجتماعات ككرش العمؿ القطاعية التي ليا 
 .مـ المتحدة كالمؤسسات الدكلية كالمحميةكتقكدىا مؤسسات األ

 
 ومدى انسجاميا مع اىدافو االستراتيجية امج المركز برعمل  نتائج

 برنامج تحسين المستوى المعيشي واالمن الغذائي
عمى الكصكؿ  سر الميمشة كاالفرادضعؼ قدرة األالفراد كالمفمسطينييف تردم المستكل المعيشي يستجيب ىذا البرنامج الى  

االسر الفمسطينية مف صعكبات في الكصكؿ الى  مصادر  تعاني العديد مف ، حيثلمصادر الغذاء كالتكيؼ مع األزمات
الى   1967الفمسطينية منذ عاـ  عمى االراضي  "االسرائيمي"الغذاء، كقد ادت القيكد  االقتصادية التي فرضيا االحتالؿ 

في ىذا   تكفر الظركؼ كاالمكانيات الالزمة لتحقيؽ النمك كاالزدىار تدىكر الكضع الغذائي في فمسطيف عمى الرغـ مف
ت ا،  كما ساىمت السياسمجتمع مستيمؾحيث ساىـ االحتالؿ في تحكيؿ غالبية الشعب الفمسطيني الى . المجاؿ

الفمسطينييف في منعو مف استثمار مكارده كانتاج غذائو، كما اف الممارسات اليكمية  المفركضة عمىالالانسانية كالالشرعية 
راضي كجدار الفصؿ العنصرم كميا ممارسات تسعى الى انياء حمـ كقطعاف المستكطنيف كمصادرة اال لالحتالؿ 

   .سمب قدرتيـ عمى البقاء كالصمكدالفمسطينييف في ادارة مكاردىـ كالى افراغ ما تبقى مف االرض مف سكانيا كالى 
لوطنية المساعي ا مساىمة فيال" ييدف ىذه البرنامج الى االسيام في تحقيق اليدف االستراتيجي االول لممركز 

. " الغذائي األمنلتحسين المستوى المعيشي وتحقيق 
 لمزارعيف الفقراء ستجابة لالحتياجات الطارئة ؿكلتحقيؽ ىذا اليدؼ يعمؿ المركز ضمف العديد مف التدخالت كالمشاريع لال

عمؿ عمى كفاءة ل اؿالكصكؿ لألمف الغذائي، اضافة اؿ ، كاستعادة نشاطيـ الزراعي كمساعدة االسر عمىتعزيز صمكدىـك
كما ينتج عنيا مف آثار  "االسرائيمية"الممارسات في ظؿ  د الطبيعية كالبيئية، كنشر كتبني الممارسات الجيدة،استخداـ المكار

 .محافظات الضفة الغربية كقطاع غزةلمكاطنيف في ا اقتصادية كاجتماعية عمى حياة 
مف % 80، شكمت 2014خالؿ عاـ  الغذائي كدعـ المزارعيف في مجاؿ االمف ركعمش 12كضمف ىذا البرنامج نفذ المركز 

 مف بالرغـ المجاؿ ىذا في مميزة  انجازات تحقيؽ مف المركز تمكفحيث عدد المشاريع الذم نفذىا المركز خالؿ العاـ، 
 ـعاؿاخالؿ  البرنامج ىذه التدخالت ضمف ىذا جاءت كقد . طاقـ المركز خالليا عمؿ التي كالتحديات الظركؼ صعكبة

كاألمف الغذائي، كما جاءت  المتعمقة بتحسيف المستكل المعيشي  منسجمة مع رؤية المركز كرسالتو كاألىداؼ اإلستراتيجية 
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عمى المستكل الكطني كضمف تنسيؽ  يةلقطاعا اإلستراتيجية كاالطر طالخط مع ايضا منسجمة تمؾ االنشطة كالتدخالت 
 .القةكتعاكف تاـ مع الجيات الحككمية ذات الع

 
ات العديد مف ىذه اليدؼ، كيندرج تحت ىذه السياسيتبنى المركر ثالث سياسات رئيسية في خطتو االستراتيجية لتحقيؽ 

  كسيتـ استعراض نتائج المشاريع ضمف ىذه السياسات كىي، تأتي ضمنيا كافة مشاريع المركز كتدخالتودخالت التي تاؿ
كاالستجابة لالحتياجات الطارئة كتبني الممارسات الجيدة في القطاعات الزراعية  استخداـ المكارد الطبيعية كالبيئية كفاءة

  .كالبيئية
كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والبيئية 

 
 وزيادة الرقعة الزراعية زراعية أراضياستصالح وتأىيل .  1

كنابمس بزيادة قدرىا ت جنيف مكاقع مستيدفة في محافظا 4في دكنـ  538عمى استصالح  2014لمركز خالؿ عاـ عمؿ ا
دخمت ىذه المساحات الى االنتاج الزراعي ككفرت ما كقد عائمة زراعية  73استفاد منيا  بالعاـ الماضي، مقارنة% 700

 . فرصة عمؿ 8830مقداره 
 
 تأىيل االراضي . 2

بزيادة  كراـ اهلل ابمسمكاقع مستيدفة في محافظات جنيف كف 9دكنـ في  296عمى تأىيؿ  2014عمؿ المركز خالؿ عاـ 
تحسنت انتاجية  ىذه  االراضي مف عائمة زراعية كقد  58استفاد منيا  مقارنة بالسنة الماضية، المساحةمف % 55 مقدارىا
التي المناطؽ  ىذه االنشطة عمىق بفي عمؿ كقد ركز المركز .فرصة عمؿ 2475االنتاج الزراعي ككفرت ما مقداره  حيث
 .ك المعزكلة بالجداركالمناطؽ المحاذية أ مف المستكطنيف اعتداءات متكررة تعاني

 14190متر مربع مف الجدراف االستنادية، كزراعة  15274تـ انشاء ضي فقد اىيؿ االركضمف نشاطات استصالح كتأ 
مف متر مكعب  7182 تبمغ يةتخزيف مياه االمطار بقدرة بئر جمع  97شجرة مثمرة، كما عمؿ المركز عمى انشاء تأىيؿ  

 .المياه الستخداميا في عممية الرم
 
 ق وتأىيل طرق زراعيةش. 3

 مف الطرؽ الزراعية فيكـ  452.كفي اطار زيادة قدرة المزارعيف لمكصكؿ الى اراضييـ، تمكف المركز مف شؽ كتاىيؿ 
يـك عمؿ،  480فر العمؿ في ىذه الطرؽ كك. خمسة مكاقع ىي يعبد، كالنزلة الشرقية، كعتيؿ، كسبسطية ك بيت امريف

  .مزارع في المكاقع المذككرة كالقرل المجاكرة 2385يستفيد منيا 



 

18 

 
طريؽ امريحة تربط منطقة يعبد بمنطقة النزلة الشرقية بطكلكـر 

 
 المياهتطوير مصادر . 4

يف ؾفك في كادم كاثناففي منطقة تفكح بمحافظة الخميؿ،  اثناف، ينابيع أربعةتأىيؿ  عمى 2014الؿ عاـ خعمؿ المركز 
مف خالؿ التأىيؿ بتحكيؿ المناطؽ المؤىمة مف مكرىة صحية تؤثر بكجكدىا سمبا حيث عمؿ المركز  حافظة بيت لحـبـ

عمى زيادة الرقعة الزراعية في ىذه  ؿمزارع بمصدر رم مما عـ 50عمى المنطقة الى مصادر مياه أساسية تزكد أكثر مف 
عادة ترميـ كصيانة قنكات المياه، إنشاء قنكات مياه جديدة شممت عممية التأىيؿ تنظيؼ عيكف اؿ. المناطؽ مياه، تأىيؿ كا 

كما تـ . تزيد مف مساحة الرقعة الزراعية، بناء جدراف حجرية في محيط قنكات المياه، تأىيؿ مداخؿ عيكف المياه كمحيطيا
 . كعيف سامية ،كحيف، تؼؾر زراعية في كؿ مف قصرة ككادم فكآبا 9يف، كؾكادم فك فيزراعية  بركة تأىيؿ

 

 

 
 
 
 
 
 

ىيؿ النبعات في كاد فككيف بمحافظة بيت لحـ اثناء العمؿ في تأ
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 . يـك عمؿ 600نات ىيؿ الينابيع كآبار الجمع كالخزاعمميات تأ خالؿ مف فر المركزقد كك

ربطيما بشبكة  كتحكيؿ نظاـ الضخ عمييا ليعمؿ بالكيرباء منيا اثناف تـ آبار جوفية 3تأىيل عمى   ركزعمؿ الـكما 
ية المياه التي تستخرج مف االبار الى ـحيث تـ زيادة ؾ, يعمؿ بالديزؿ عبر مكلد كيربائيالبمدية كالثالث مصدر الكيرباء 

ىذا بدكره ادل الى زيادة مساحة االراضي المزركعة كالمركية بنسبة كالضعؼ كتقميؿ سعر الككب الكاحد الى النصؼ 
زيادة مستمرة في االراضي التي تركل مف ىذه مع العمـ اف ىناؾ  ، االشجار المثمرةتمت زراعتيا بالخضركات ك% 30

في مكاقع جبارة بمحافظة  عائمة زراعية 70 استفاد مف ىذه المخرجاتحيث كانخفاض سعرىا  قبسب تكفر الميااآلبار 
 .قمقيميةمحافظة منطقتي جيكس كحبمة ب عائمة زراعية في  110اضافة الى   ،طكلكـر

 
، حيث عمؿ المركز تركيب شبكات رم معدنية جديدةك معدنية رئيسية خطوط مياهكتركيب ىيؿ عؿ تأ زالمرؾ ما عمؿؾ

مف محابس كاككاع  مرفقاتيااضافة الى " 4ـ 100ك" 4ـ 1200, "6ـ 3174طكاؿ شبكات رم معدنية بأ 3عمى تركيب 
ق المنقكلة لممزارعيف كما ترتب عمى ذلؾ مف زيادة في حيث تـ التخمص مف كجكد ام فاقد في كمية الميا, كمستمزمات اخرل

ىذا بدكره ادل الى زيادة مساحة االراضي . كمية المياه كبالتالي تقميؿ سعرىا ككصكليا الى مناطؽ لـ يكف فييا شبكة مياه
ع مع العمـ اف حتى نياية المشرك, دكنـ تمت زراعتيا بالخضركات كاالشجار المثمرة 120المزركعة كالمركية بما مساحتو 

 81مكعو ما مج ، استفاد مف ىذا التدخؿ كانخفاض سعرىا راعة اراضي جديدة بسب تكفر المياهىناؾ طمب مستمر عمى ز
 .قمقيميةمحافظة في  جيكس كفالمية , محافظة طكلكـرفي  كفر جماؿ في  مكاقع ة\مزارع

نتاج األسريةدعم الزراعة . 5  الغذاء عمى مستوى المنزل وا 
نتيجة لمممارسات االحتالؿ في  مف الغذائي لألسر التي تعاني مف الفقر كضعؼ االمف الغائيتحسيف األ ركز عمىعمؿ الـ

يؽ ذلؾ  فقد عمؿ المركز عمى مستكل تشجيع انتاج الغذاء عمى ؽالمناطؽ المحاذية لمجدار كمناطؽ قطاع غزة، كلتح
 دجاجة بالعمر اإلنتاجي، 1200تحتكم عمى بمستمزماتيا  دكاجف بياض كحدات 10مستكل المنزؿ، مف خالؿ تنفيذ كانشاء 

اسرة،  54راس مف االغناـ عمى  402تكزيع  اضافة الى استفادت منيا عشر اسر، كاالقفاص، كمستمزماتيا مف االعالؼ
 .كاحدة عمى اسرةكحدة ابقار  اضافة كاالعالؼ المركزة لفترة ستة شيكر ، 

 
 اإلنتاجوتقميل تكمفة  الثروة الحيوانية إنتاجيةتطوير . 6

، كة الحيكانية، خاصة قطاع االغناـاالستمرار في العمؿ عمى تطكير انتاجية قطاع الثر مف 2014 خالؿ عاـ ركزتمكف الـ
ت الحيث عمؿ مف خالؿ مشركعيف احدىما في محافظتي طكباس كجنيف كاآلخر في محافظة الخميؿ عمى تحسيف السال

كعمؿ عمى نشر الممارسات الجيدة مف خالؿ المدرسة الحقمية في طكباس،  اخؿ المزرعة،المحمية كالممارسات االدارية د
عمى  العمؿ عمى تطكير نظاـ  التربية كزيادة االنتاجية  لدل مربي األغناـ في محافظتي جنيف  كطكباسالتي تيدؼ الى 
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بحيث عمى مستكل الجمعية ك يدةكباش  ذات مكاصفات جأتحسيف انتاجية القطعاف مف خالؿ ادخاؿ  كمستكل المربيف 
 60كزعت الجمعية لغاية اآلف اكثر مف كقد  .تككف جمعية طكباس نمكذج تعميمي لجمعيات الثركة الحيكانية كمربي االغناـ

، كقد تـ قياس النتائج لدل مربي لممارسات الجيدة في ادارة القطيع، اضافة الى تكفير كنشر اكبش في طكباس كجنيف
 :لنتاج التاليةاالغناـ ككانت ا

تغيرات في موضوع 
  السجالت والتقسيمات

تحسين في كميات 
 اإلنتاج من الحميب 

التغيرات الشكمية 
  %لمقطعان 

 متوسط القطعان   %معدل التوائم تغير  

5 %  20-30 %  10-15 %  20%  15-150  

 

الغربية ضمت في عضكيتيا  ف جنكب الضفةم الثركة الحيكانية ـكما عمؿ المركز مع ثالثة جمعيات تعاكنية متخصصة ؼ
. تصنيع الصكؼ مف بمدة بني نعيـفي  ، اضافة الى ست عشرة سيدة متخصصةعضكا مف مربي الثركة الحيكانية 164

جنكب الخميؿ، تميزت طبيعة المستفيديف بأنيـ يعممكف في تربية الثركة الحيكانية، كيتكاجدكف في منطقة جغرافية كاحده ىي ك
مياه كتردم مف اجؿ تأميف مصدر رزؽ ليـ كألسرىـ خاصو كاف ىذه المنطقة تعاني مف شح في اؿ ىذه المينةكيمارسكف 

فييا، كما تعتبر ىذه المناطؽ مف المناطؽ الميمشة كالتي تحتاج الى عناية كاىتماـ كتطكير  في االكضاع االقتصادية
 .(ج) ستكطنات كتعد مف المناطؽ المصنفةـاؿخاصو كانيا محاطو ب

 

تطوير قطاع الزيتون وتقميل التكاليف . 7

، مف خالؿ العمؿ كطكباس كالخميؿ كبيت لحـ كسمفيت محافظات جنيف كنابمس مزارعي الزيتكف في عمؿ المركز عمى دعـ
نسبة  تـ استيداؼ ىذه المكاقع ككف اف .المستيدفة  مكقع  في المحافظات  37ع زيتكف يتكزعكف عمى ارمز 1144مع 

شجار الزيتكف اضافة الى حاجتيا لتطكير انتاجية الزيتكف فييا كزيادة الكعي في ممارسات راضييا مزركعة بأكبيرة مف ا
تعاني مف آثار المستكطنات كجدار الفصؿ  يف مكاصفات الزيت المنتج، كما اف بعض المكاقع المستيدفةاالنتاج كتحس

 .  دكنـ 21200تقدر إجمالي المساحة المستيدفة حكالي . العنصرم

 

طيرىـ ضمف جمعيات تعاكنية أتجمعات المزارعيف بيدؼ ت كلجمعيات التعاكنية ا المركز استيدؼاضافة الى المزارعيف 
كخمؽ نظـ اقتصادية الى جانب المساىمة في فتح  كعمؿ البرنامج عمى المساىمة في تحسيف مستكل الدخؿ لمجمعيات
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سسة تجمعات المزارعيف العمؿ عمى مأ ركزاستكمؿ الـحيث  .لمعيشيأسكاؽ جديدة كقنكات تسكيقية تكفؿ تحسيف المستكل ا
تجمع مزارعي  تحكيؿ التدخؿ، حيث ساىـ فريؽ العمؿ فيبعد انتياء  األثرالى جمعيات تعاكنية مف اجؿ استدامة  كتحكيميا
إلى  جمع مزارعي جماعينت تحكيؿتـ كما , مزارع 24كالتي تضـ   الزراعي لإلنتاجالتعاكنية الى  جمعية الجديدة  الجديدة
تجمع عمى تحكيؿ مزارع، كعمؿ المركز  23كالتي تضـ  جمعية جماعين التعاونية الزراعيةكترخيصيا تحت أسـ   تعاكنية

جراء تحميؿ مالي اكما اشتممت تدخالت المركز في ىذا االطار عمى  .مزارع 21الى جمعية تعاكنية تضـ  مزارعي سيريس
 .يؿ المكازنات السنكية كىذا النشاط تـ بالتنسيؽ مع االدارة العامة لمتعاكف كادارة المركزجمعية تعاكنية  بتحؿ 12ؿ 

تكقيع عاصر لما ليا مف اثر كبير عمى جكدة الزيت، مف خالؿ ـكما ساىـ المركز  في تحسيف ممارسات العصر في اؿ
 260شممت ما يزيد عف  حيث   ق المعاصر،حممة كطنية لمراقبة عمؿ ىذلمقياـ ب اتفاقية مع كزارة الزراعة الفمسطينية

 .خالؿ مكسـ العصر معصرة

الالزمة لعمميات الخدمة كمكافحة اآلفات الزراعية مثؿ  مقصات كالمعدات كالتدريب اإلرشاد عمى تقديـ  ركزعمؿ الـكما 
مف  مشاىدة حقمية 14فيذ اضافة الى تف. حشرية الالصقةاؿخات الرش كالمصائد التقميـ اليدكية كالتي تعمؿ بالبنزيف  كمض
لمحشرات ككانت نتيجة ذلؾ تقميؿ الثمار المتساقطة الناتجة عف االصابة بيذه  ةخالؿ استخداـ المصائد المكنية الجاذب

 .الحشرات

عمى تحسيف  ظركؼ تخزيف زيت الزيتكف كالذم يمعب دكرا ميما في جكدة الزيت الناتج، مف خالؿ تكريد  كعمؿ المركز
اضافة لتنظيـ دكر مزارعي العصر الجماعي كاجراء الفحص طف مف الزيت،  10ستيؿ قادرة عمى تخزيف  خزانات ستانمس

 (4ممحؽ رقـ ) .االكلي الكيماكم لزيت الزيتكف

خراجيا من الفقر   ةتمكين االسر الفقير. 8 وا 

تـ عمؿ دراسة يف بعد اف يات كميارات المستفيدعمؿ المركز عمى انشاء كتمكيؿ مشاريع صغيرة تتالءـ مع بيئة كامكاف
  استيدؼ المركز ضمف ىذا التدخؿ  .اسرة ضمف ىذه المجاؿ 28جدكل بسيطة لممشركع المقترح، كقد دعـ المركز 

االسر الفقيرة المستفيدة مف كزارة الشؤكف االجتماعية كىـ األسر التي ال تمتمؾ مصدر دخؿ ثابت  تعتاش منو في 
، حيث ييدؼ (ةالمكارد البشرية كالخبر)اقتصادم التي تمكنيـ مف القياـ بمشركع  ردمحافظة طكباس كيكجد لدييـ المكا

العمؿ عمى التمكيف االقتصادم لألسر التي ُتعاني مف الفقر كمساعدتيا عمى مف خالؿ مكافحة الفقر ىذا التخؿ الى 
ة االعتماد عمى المساعدات كتحكيميا مف حاؿ دائـ الخركج مف تمقي المساعدات لتصبح قادرة عمى تكفير الدخؿ بشكؿ

  .اإلنسانية إلى حالة االستقاللية في تكفير مصادر دخؿ مستقمة كمستدامة

مكاقع بمحافظة طكباس كىي طكباس كطمكف كعقابا كتياسير ككادم الفارعة  6عمؿ المركز ضمف ىذا التدخؿ في 
 (5ممحؽ رقـ ) .كمخيـ الفارعة
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 الحتالل والكوارث الطبيعةاالستجابة لمحاالت الطارئة الناتجة عن ا
  دعم تكمفة االنتاج في مناطق التماس. 1

تقميؿ تكمفة مياه صمكد المزارعيف في منطقة الجدار مف خالؿ  تعزيز العمؿ عمىعمى التكالي  لثةلمسنة الثاك كاصؿ المركز
يعتمدكف في نشاطيـ  لذيفلممزارعيف ا 2014رم في صيؼ عاـ  كلمدة ثالثة شيكر خالؿ مكسـ اؿ%  52.5الرم بمعدؿ 

بئرا مف اآلبار  11الزراعي عمى الزراعات المركية في المنطقة المعزكلة بالجدار في محافظة قمقيمية، حيث زكد المركز 
االرتكازية التي تعمؿ بالديزؿ كتقع خمؼ الجدار العازؿ بالديزؿ الخاص بتشغيميا حيث كانت كمية الديزؿ التي تـ تكزيعيا  

الى معاناة المزارعيف  فباالضافة. دكالر لكؿ مزارع 550الرم بمعدؿ  عمؿ عمى تقميؿ تكمفة مياه لتر، مما 112695
اف تكمفة مياه الرم داخؿ الجدار ىي ؼ، نتيجة لنظاـ البكابات كالتصاريح اليكمية في التمكف مف الكصكؿ الى اراضييـ

ة الكيربائية كالتي مف شانيا ىذه اآلبار الى الطاؽضعؼ تكمفة المياه في المناطؽ خارجو،  حيث يمنع االحتالؿ تحكيؿ 
دكنما مف االشجار  4340ؿ تكمفة المياه الى اكثر مف النصؼ،  كاستخدمت المياه المستخرجة مف ىذه اآلبار في رم تقمي

سطيف المثمرة المزركعة مختمؼ انكاع الفاكية كالخضركات، حيث تعتبر ىذه المناطؽ ممف اخصب المناطؽ الزراعية في فؿ
مزارع كمزارعة في خمسة مكاقع في محافظة قمقيمية كىي قمقيمية  440استفاد مف ىذا التدخؿ  .كأكثرىا كفره لمياه الرم

 .كجيكس كالنبي الياس كحبمة كعزكف عتمة
 

 
 

كمكف بقطؼ ثمار الفمفؿ ت في المنقطة المعزكلة بالجدار يؽمزارعكف مستفيديكف مف مشركع دعـ المحركقا
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مربي الثروة الحيوانية االكثر عرضة لمتيديد من اجراءات االحتالل لدة تأىيل ودعم االنشطة الزراعية إعا. 2
 

كنابمس  في المكاقع الميددة الخميؿ تي حظيرة في محافظ 43في  2ـ 1500 األكؿ مف تأىيؿ العاـ خالؿ  ركزتمكف الـ
 .منطقتي جنكب الظاىرية كمنطقة الطكيؿ بمحافظة نابمس كالتي تتعرض الحظائر فييا لميدـ المتكرر مف قبؿ االحتالؿ في

جاال كالظاىرية، حيث تعاني بيت كؿ مف ككب في  3ىاريج لنقؿ المياه سعة كانية بصممربيف لمثركة الح 5تزكيد تـ كما 
  .ىذه المناطؽ مف شح في المياه كصعكبة في الحصكؿ عمييا

 

 احد المرابطيف في قرية سكسيا جنكب الخميؿ

 سر الفقيرة التي ال تممك مقومات انتاج الغذاءغذائية لأل لتوزيع سال. 3

لمناطؽ الميمشة كاالشد فقرا  سر التي تعيش في اعمى تحسيف الظركؼ المعيشية لأل 2014عمؿ المركز خالؿ العاـ 
، حيث طؽ الميمشةلممارسات االحتالؿ في المناطؽ المحاذية لمجدار كالمنانتيجة  ائيذضعؼ االمف الغكالتي تعاني مف 

أشير، فكاف التقييـ يقـك عمى دعـ  6مدة ال تقؿ عف ؿتحتكم عمى مككنات تسد حاجة األسرة  سمة غذائية 12تـ تكزيع 
حاجاتيا كيؤمنيا غذائيا، كتـ المجكء الى تزكيد المستفيد بسمة غذائية االسرة بمشركع مدر لمدخؿ يكفر ليا مصدر ثابت يسد 

مكاقع كىي المبف  6اسرة في  12استفاد مف ىذا التدخؿ  .سر ال تممؾ ام مقكمات النتاج الغذاءككف ىذه اال كخيار أخير 
 .الغربي كبدرس كالظاىرية كجاال كالخاص كالنعماف
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ربالجدا  ل لمياه الري في المنطقة المعزولةوتحسين قدرة المزارعين لموص . 4  

تحسيف قدرة المزارعيف لمكصؿ لمياه الرم   ة الجدار مف خالؿعمؿ المركز العمؿ عمى تعزيز صمكد المزارعيف في منطؽ
منع تدىكر المستكل المعيشي لممزارعيف في  ىدؼ الى كالذم،  في المنطقة المعزكلة بالجدار لمنطقة حبمة كقمقيمية كجبارة

نطقة مف خالؿ زيادة المنطقة المعزكلة بالجدار ك تعزيز صمكدىـ  كتقميؿ  اثر المخاطر التي تتيدد كجكدىـ في ىذه الـ
 ،رتكازية كاقعة خمؼ جدار الفصؿ في المناطؽ المستيدفةآبار ا ىيؿ ثالثةأت  تـقدرتيـ لمكصكؿ لمصادر مياه الرم حيث 

عمى ( مشغمي البئر)اضافة الى تدريب المزارعيف  ىيؿ الثالث اك جزء منو،أنيف منيا الى العمؿ بالكيرباء كتليتـ  تحكيؿ اث
 .رعة في الثالث مكاقع المستيدفةارع كمزامز 180استفاد مف ىذا التدخؿ . ة الجيدة الدارة كتشغيؿ البئرالعمميات االدارم

كثر مف المركية في المناطؽ المستيدفة بأ ، كزادت المساحات%50ككنتيجة ليذا التدخؿ قمؿ المركز سعر مياه الرم بنسبة 
  .مزارع 52دكنـ تعكد ؿ 200

 
كبتركيب شبكات رم معدنية جديدة، ىذا بدكره ادل الى  معدنية رئيسية خطوط مياهكتركيب ىيؿ المركز عؿ تأ كما عمؿ

حتى نياية , دكنـ تمت زراعتيا بالخضركات كاالشجار المثمرة 120زيادة مساحة االراضي المزركعة كالمركية بما مساحتو 
كانخفاض سعرىا، استفاد مف ىذا  مياهم جديدة بسب تكفر اؿالمشركع مع العمـ اف ىناؾ طمب مستمر عمى زراعة اراض

 .قمقيميةمحافظة في  جيكس كفالمية , محافظة طكلكـرفي  كفر جماؿ: رعة في  مكاقعامزارع كمز 81التدخؿ  ما مجمكعو 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

مزارعة من كفر جمال تقوم بزراعة ارضيا التي تم شبكيا بخطوط الري بمحصول الزعتر 
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والكوارث الطبيعية  الناتجة عن االحتالل الطارئة لألمورتصميم تدخالت  تستجيب 
 تأىيل الحظائر المتضررة من العاصفة. 1

مـ المتحدة  لتنسيؽ تجابة الطارئ الذم يديره مكتب األعمى تجنيد االمكاؿ مف صندكؽ االس 2014عمؿ المركز خالؿ عاـ 
ضي االتي ضربت االرا تجت عف العاصفة الكسالتي ف كانيةمالشؤكف االنسانية لالستجابة الحتياجات مربي الثركة الح

، كخمفت اضرارا كبيرة في البنية التحتية الزراعية كمنيا منشآت الثركة 2013الشير االخير مف عاـ الفمسطينية  في 
بيت : مكقع في محافظة نابمس كىي 15حيث عمؿ المركز في ، ، بسبب  الثمكج التي تراكمت عمى ىذه المنشآتالحيكانية
يبا كحكارة كعراؽ بكريف كمادما كقكصيف كركجيب كتمفيت النصارية كالمبف الشرقي كالساكية كعمكرية كبيت افكريؾ ك

   .مربي ثركة حيكانية 75تعكد ممكيتيا ؿ  مف الحظائر  2ـ 9930تأىيؿ تـكجكريش، حيث اكصريف كبيتا ك
 البيوت البالستيكية المتضررة من العاصفةتأىيل . 2

الشير الراضي الفمسطينية  في التي ضربت ا الكسا عي البيكت البالستيكية المتضرريف مف العاصفةمزار ركزاستيدؼ الـ
، كخمفت اضرارا كبيرة في البنية التحتية الزراعية كمنيا  البيكت البالستيكية كالحظائر الحيكانية  2013االخير مف عاـ 

تكقؼ دخميـ، كقد عمؿ المركز عمى تجنيد االمكاؿ مف  كادل ذلؾ الى تكقؼ نشاط مزارعي البيكت البالستكية كبالتالي
كنجح  في دعـ    OCHAصندكؽ االستجابة الطارئ الذم يديره مكتب تنسيؽ الشؤكف االنسانية التابع لألمـ المتحدة

 .دكنـ مف الدفيئات المتضررة 473م مف خالؿ  اعادة تأىيؿ راعالمزارعيف الستئناؼ نشاطيـ الز
الشككة، كالصيامات كالمكاصي كالنصر كخربة العدس كرفح الغربية كصكفا : قع في قطاع غزة كىيمكا 8عمؿ المركز في 

مزارع  مف خالؿ تكزيع كتركيب  473دكنـ مف الدفيئات الزراعية تعكد ممكيتيا ؿ  473تأىيؿ كمصبح، حيث عمؿ عمى 
. ف نايمكف الدفيئات الزراعية مف نكع جينيجاركغـ ـ 54604

 

 
 

 ت البالستيكة في خانيونستأىيل البيو
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 .دعم المتضررين من الحرب عمى قطاع غزة. 3
آب  -عمؿ المركز عمى االستجابة الحتياجات المكاطنيف نتيجة لمحرب اليمجية عمى قطاع غزة  خالؿ  شيرم تمكز

المالجئ التي دعـ المكاطنكف الذيف ىدمت منازليـ كنزحكا مف أماكف سكنيـ إليجاد مكاف آمف سكاء كاف في عمى  2014
اسرة بمعدؿ طرد  200طردا غذائيا  ؿ  800قدـ المشركع  . صدقائيـاعدتيا ككالة الغكث في مدارسيا أك عند اقاربيـ أك أ

ضافية لمدة اسبكعيف بمعدؿ طرد اسبكعيا ككاف  العدد اأسرة  165طردا اضافيا ؿ  330، ك أسابيع  ةأسبكعيا كلمدة اربع
يحتكم كؿ طرد غذائي عمى  مكاد . طردا غذائيا 1130عدد الطركد الغذائية أسرة ك 365ىك لألسر المستفيدة  االجمالي 

مكاد غذائية تكميمية  مثؿ الفكاكو المجففة األجباف المتنكعة  كعمى عمبة كاأللباف كـغذائية اساسية مثؿ البقكليات كالمحـك اؿ
أسرة دمر  350ة مف فرش كغطاء كأدكات لممطبخ ؿ طردا يحتكم عمى أدكات منزلي 350كما قدـ المشركع  . كالمكسرات

 .االحتالؿ االسرائيمي منازليـ تدميرا كامال
ا مف سكاف قطاع غزة  الذيف نزحكمف  اسرة  715، كاستفاد مف التدخؿ ز في محافظة خانيكنس بمكقع عبسافعمؿ المرؾ

ليا كالتي  تقيـ في مراكز إيكاء أقامتيا ككالة إليجاد ممجأ آمف كخاصة األسر دمرت منازليا ؾأماكف سكناىـ اثناء الحرب 
جزئيا أك   في مدارسيا أك األسر التي تقيـ عند األقارب أك األصدقاء كىذه األسر التي ىدمت منازليـ« األكنركا»الغكث 

 .كميا فقدت كؿ مقكمات الحياة األساسية مف مأكؿ كمشرب كممبس كسكف
 جتمع المدني المقدرات مؤسسات النتائج المتعمقة ببناء 

 
 بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني ال سيما التعاونيات برنامج

قادرة عمى  لى تنظيـ انفسيـ ضمف مؤسسات فاعمةضعؼ قدرة االفراد مف المزارعيف كالنساء ع يستجيب ىذا البرنامج الى
ىا لى االستدامة في ادارة مكاردتيا عتمبية احتياجات اعضاءىا،  اضافة الى كاقع مؤسسات المجتمع القاعدية كضعؼ قدر

ماىيتيا ىا، اضافة الى تشكه كانحراؼ عمؿ معظـ ىذه المؤسسات عف تكتكليد خدمات مؤثرة في حياة اعضاءىا كمجتمعا
كطبيعتيا كاالىداؼ التي اسست مف اجميا، كما اف مستكل الكعي في المبادئ  الناظمة لعمميا محدكدا كما اكدت  الكثائؽ 

 أعضاء لدل التعاكني العمؿ قيـ كمبادئ طبيعة في كالمعرفة الثقافة مستكل، اف عمقة بيذه المؤسساتالدراسات المتك
الجمعيات ىك تجنيد  لبعض التعاكني العمؿ كجكد لمغاية، فما زاؿ مبرر ما زاؿ محدكدا بشكؿ عاـ كالمجتمع التعاكنيات

 حتى تفكر عمى أنيا فاعمة لـ كالمصنفة القائمة ياتالتعاكف بعضؼكالمجتمع كليس النشاط االقتصادم اليبات لألعضاء 
كذلؾ ألغراض يتطمبيا التسجيؿ أك إجراءات  فقط الكرؽ عمى نشاط اقتصادم، كيككف مشركعيا مسجال إقامة في اآلف

 تزاؿ اإلدارة، فال مجالس أعضاء كبعض العامة الييئات فاعمية بمستكل ؽؿيتع فيما أما .تطمبيا منو اإلدارة العامة لمتعاكف
 عف تزيد زمنية العامة لفترات  الييئة اجتماعات تعقد لـ الجمعيات فبعض محدكدة، معظـ الجمعيات في األعضاء مشاركة
 النصاب القانكني تكفر عدـ بسبب اجتماعاتيا تعقد أف الحاالت مف العديد في تتمكف ال كبعض الجمعيات سنكات، ثالثة
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كفؽ الدراسات التشخيصية لمجمعيات التعاكنية كالتي تـ اجراؤىا خالؿ  الجمعية رأمك في لعدـ اىتماميـ كذلؾ األعضاء مف
 . السنكات الماضية

في ضكء ىذه التحديات التي تكاجو ىذه المؤسسات فاف المركز يرل في ىذه المؤسسات احد االدكات االساسية التي ال بد 
لمكارد كالحيازات االقتصادية في االراضي الفمسطينية، حجـ ا منيا لتجميع الطاقات كالمكارد خصكصا في ظؿ تبعثر كصغر

 . القرار الفئات ضركم السماع صكتيا لصناع اضافة الى اف تجميع جيكد كتنظيـ ىذه
ػٍٝ تمذيُ  ٚال طيّب اٌتؼبٚٔيبد سيبدح لذرح ِؤطظبد اٌّزتّغ اٌّذٔي" في تحقيؽ اليدؼ االستراتيجيامج ىذه البر تصب 

. " َ ِغ احتيبربتُٙءع اٌّحٍي تتالد ألػضبئٙب ٚاٌّزتُخذِب
  ىذه المؤسسات كالتعاكنيات،عمؿ المركز ضمف العديد مف التدخالت كالمشاريع لالستجابة الحتياجات كلتحقيؽ ىذا اليدؼ 

كيعمؿ عمى مستكل ىذه المؤسسات لبناء قدراتيا كعمى مستكل القطاعات الرسمية في ايجاد البيئات  المالئمة لعمميا 
بناء قدرات ع في مجاؿ مرامش 3كضمف ىذا البرنامج نفذ المركز  .سياسات القطاعية التي تخص عممياكتطكير اؿ

مف عدد المشاريع الذم نفذىا المركز خالؿ % 20، شكمت 2014خالؿ عاـ  التعاكنيات كمؤسسات المجتمع القاعدية
طاقـ  عمؿ التي كالتحديات الظركؼ عكبةص مف بالرغـ المجاؿ ىذا في مميزة  انجازات تحقيؽ مف المركز تمكفالعاـ، 

منسجمة مع رؤية المركز كرسالتو كاألىداؼ  ـعااؿخالؿ  البرنامج ىذه التدخالت ضمف ىذا جاءت كقد . المركز خالليا
 يتالءـمؤسسات  المجتمع المدني عمى تقديـ خدمات ألعضائيا كالمجتمع المحمي بما  ات قدر ببناء  المتعمقة اإلستراتيجية 

عمى  يةقطاعؿا اإلستراتيجية كاالطر طالخط مع ايضا منسجمة كما جاءت تمؾ االنشطة كالتدخالت . احتياجاتيـمع 
 .المستكل الكطني كضمف تنسيؽ كتعاكف تاـ مع الجيات الحككمية ذات العالقة

ات العديد مف ياساليدؼ، كيندرج تحت ىذه الس اىذيتبنى المركر ثالث سياسات رئيسية في خطتو االستراتيجية لتحقيؽ 
دخالت التي تأتي ضمنيا كافة مشاريع المركز كتدخالتو، كسيتـ استعراض نتائج المشاريع ضمف ىذه السياسات كىي  تاؿ

سياسة الدعـ  ك تطكير المبادرات االقتصادية لمؤسسات المجتمع المدنيككالمجمكعات  لألفرادتطكير القدرات المؤسسية 
 . رالقراعمى صناعة  كالمناصرة لمتأثير

 
 

افضؿ ت تقديـ خدمااستمر العمؿ في بناء قدرات مؤسسات المجتمع القاعدية كالتعاكنيات بيدؼ زيادة قدراتيا عمى  
 جمعية 60مع  2014فقد عمؿ المركز خالؿ العاـ  تالءـ مع احتياجاتيـالتي تعمؿ بيا ت ألعضائيا كلمجتمعاتيا

كاستمر كذلؾ في نشر  مف حيث العدد مقارنة بالعاـ السابؽ،% 22تعاكنية كمؤسسة مجتمع قاعدية، بزيادة تبمغ 
استخدـ طاقـ . الفكر التعاكني كتنظيـ المزارعيف كصغار المنتجيف كالنساء في اطار التعاكنيات المنتجة لمخدمات

ية لمجمعيات سبناء القدرات المؤسمركز ادكات بناء القدرات المعتادة كادخؿ العديد مف االدكات الجديدة في العمؿ في اؿ
   :كقد تمخصت النتائج الخاصة ببرنامج بناء القدرات كما يميالنكاحي  ةالتعاكنية المستيدفة مف كاؼ
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 الجمعيات والمؤسسات المستيدفة . 1
 11 تتكزع عمى في ستيف مكقع جمعية تعاكنية كمؤسسة مجتمع مدني،  60استيدؼ المركز خالؿ عممو ليذا العاـ 

عضكا مف  3103عضكا ، منيـ  6403بمغ عدد اعضاءىا  الضفة الغربية كقطاع غزة، محافظة مف محافظات 
 .جمعية انعاش االسرة، ككاف مف ضمف المؤسسات المستيدفة ليذا العاـ مجمس الزيت الفمسطيني كاالناث

تمثؿ صغار  ، حيث اف اغمبيا ىي جمعياتنكعة الجغرافية كالمستكل المعيشيبانيا مت الفئات المستيدفة كاىـ ميزات
، اك يمثمكف مجتمعات معزكلة كميمشة كميددة  نتيجة لالستيطاف كاالحتالؿ، الذيف يعانكف مف الفقرالمزراعيف 

ائية اك جمعيات مختمطة باالضافة الى تشكيؿ كال الجنسييف بعضكية سكاء بجمعيات ذككرية اك جمعيات نس
 .العضكية

كتعاني مف ك لمجتمعاتيا التي تنتجيا ألعضائيا أنقص الخدمات تيدفة تعاني مف اف الجمعيات اك المؤسسات المس
. عضائياديـ الخدمات كالقدرات المتنكعة ألمحدكدية العضكية في ىذه المناطؽ كالذم يؤدم بالمجمؿ الى ضعؼ تؽ

 
 المستيدفة والمؤسسات انواع الجمعيات

  

 
 
 

 الجتماعيةزيادة مساىمة القطاع التعاوني في التنمية االقتصادية وا. 2
مف خالؿ عمؿ المركز في بناء قدرات التعاكنيات كمؤسسات المجتمع القاعدية عمؿ عمى زيادة مساىمة التعاكنيات 

زيادة انتساب خالؿ تطكير اعماؿ ىذه الجمعيات كفي تنمية مجتمعاىا مف النكاحي االقتصادية كاالجتماعية مف 
 2014ضكية الجمعيات التي عمؿ معيا المركز خالؿ عاـ اعضاء المجتمع لمتعاكنيات كالجمعيات، حيث زادت ع

 % . 11كما زاد رأس ماؿ الجمعيات بنسبة %. 1بنسبة 
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جراءات العمل والتدريب عمى تطبيقيا. 3  تطوير األنظمة وا 
 االنظمة االدارية والمالية 

عداد االطار عمؿ المركز مع الجمعيات التعاكنية كمؤسسات المجتمع القاعدية المستو ىذافي  دفة عمى تطكير كا 
دارية   كتدريب العامميف كالمتطكعيف في ىذه الجمعيات عمى   تابعةـك جمعيات مستيدفة 8لدل انظمة مالية كا 

انظمة محاسبية  9كما قاـ المركز بالعمؿ عمى تركيب . جمعيات تعاكنية الربعكما تـ اعداد انظمة تشغيمية   تطبيقيا،
 .عاكنية، كتـ تدريب الجمعيات عمى تطبيقيا كاستخداموجمعيات ت 9محكسبة استفادت منيا 

 
 

تدريب احد مربي الثركة الحكيانية عمى استخداـ السجالت في محافظة طكباس 
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    التخطيط االستراتيجي. 4
جمعية تعاكنية، ىدفت الى تحميؿ نقاط القكة  22ؿ  استراتيجية خطة  22 كمراجعة كتطكير  عمؿ المركز عمى اعداد

ضعؼ كالفرص كالتيديدات التي تكاجييا،  كبناء التكجو المستقبمي  كخارطة الطريؽ لمجمعيات بناء عمى التحميالت كاؿ
 عمى  حيث عمؿ المركز   .المشاركة الفاعمة ليذه الجمعيات السابقة، كقد اعتمدت منيجية اعداد ىذه الخطط عمى
 ،يكنس خاف رفح، العقربانية، ، القؼ كفر اسكاريا، بيت ، اسكسيتطكير عممية التفكير كالتخطيط االستراتيجي لكؿ مف 

 جنيف، االغكار، رابا، طكباس، عقابا، عابا، جمبكف، فقكعة، عرانة، الجممة، ، االسرة انعاش ، الزيت مجمس ،سمفيت
 .اذنا نعيـ، بني لزكيديف،

 

 تشجيع وترسيخ مفيوم العمل التعاوني والجماعي لدى افراد المجتمع. 5
ر نشر كترسيخ العمؿ الجماعي كالتعاكني عمؿ المركز عمى تنظيـ عمؿ تجمعات المزارعيف ك العمؿ عمى تسجيؿ كتحكيؿ في اطا

، خالؿ العاـ المنصـر ثالث جمعيات تعاكنيةىذه التجمعات غير المرخصة الى جمعيات تعاكنية ، حيث نجح المركز في  تسجيؿ 
 .، بيدؼ غرس فكرة التعاكف في مختمؼ االجياؿ كاألعمارلتكعية لمعمؿ التعاكنيمجتمع في اكما حرص عمى اشراؾ كافة شرائح اؿ

 بناء قدرات أعضاء وطواقم المؤسسات القاعدية. 6
جمعية تعاكنية، ىدفت الى تحميؿ الكضع االقتصادية القائـ  23عماؿ اقتصادية ؿ خطة ا 23عمؿ المركز عمى اعداد 

ل كالتحميالت المالية لممشاريع االقتصادية القائمة كالمستقبمية، كعمى دراسات الجدكبناء التكجو المستقبمي لمجمعيات بناء 
حيث اعدت مف قبؿ الجمعيات بتسييؿ . كقد اعتمدت منيجية اعداد ىذه الخطط عمى المشاركة الفاعمة ليذه الجمعيات

ق الخطط بشكؿ كبير، مما اثر كنتيجة لذلؾ تـ البدء بتطبيؽ ىذ. مف االختصاصيف لضماف تطبيؽ ىذه الخطط كتتبنييا
 .عمى انشطة التعاكنيات كنسبة االرباح فييا بشكؿ ايجابي

 

 ة ينالمراجعة القانو. 7
م طبقيا في بناء مركز عمى ادراج المراجعة القانكنية كأحد االدكات التخطتو لتطكير ادكاتو بشكؿ مستمر عمؿ اؿ ضمف

خطط خركج مف المشركع  10لتطكير ادكات العمؿ طكر المركز  تكماال كاسقدرات التعاكنيات كمؤسسات المجتمع القاعدية، 
، حيث عقد اتجمعيلعشرة  تـ مراجعة تقرير التصكيب القانكني كماجمعيات تعاكنية كمؤسسات مجتمع قاعدية،  10استفادت منيا 

كقد . م كانت مدرجة في التقريركد مف تنفيذ جميع التكصيات التشة عمؿ مع الجمعيات المختمفة لمتأكر 20المستشار القاكني 
ىذه المراجعة انيا كضحت ليذه المؤسسات االمكر القانكنية الناظمة لعمميا اضافة الى انحرافاتيا عنيا كما يجب  تكاف

 .، اضافة بناء قدراتيا في عمميات التعاقدتتفادل  االخطاء التي قد تضعفيا عممو حتى
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 ؤسسات القاعديةإشراك عنصر الشباب في بناء قدرات الم. 8
اب كتشغيميـ بكمؤسسات المجتمع القاعدية  مف خالؿ  تدريب حديثي التخرج مف الش دعم المركز التعاونيات. أ

 كمتدربيف لقيادة عممية بناء القدرات لمتعاكنيات كالمؤسسات المستيدفة، حيث عمؿ المركز عمى استكماؿ العمؿ في ىذا
بناء القدرات ككعنصر ميـ لضخ ركح الشباب في ىذه الجمعيات  ف ادكاتاة ـدالمجاؿ ، كاستخداـ ىذا العنصر كأ

مأسسة عمميا في اطار تطكير انظمة عمميا،   حيث عممكا مع ىذه التعاكنيات بشكؿ يكمي  في تنظيـ امكرىا ك
. االدارية كالمالية كتطكير اعماليا االقتصادية

 
 المبادرات الشبابية. ب

تنفيذ  نشاط  في العمؿ مع مؤسسات المجتمع القاعدية مف خالؿ الشباب، حيث تـ عمؿ المركز عمى تطكير ادكاتو 
مف  (ذككر 17إناث ك  32)شابا كفتاه   40 المدرسة الصيفيةاستيدؼ  حيث    8/2014/ 21-16بتاريخ  المدرسة الصيفية

عيؿ دكر الشباب في خدمة تؼبيدؼ سبعة مكاقع مستيدفة مف عمؿ المركز، تـ اختيارىـ مف خالؿ الجمعيات المستيدفة، 
الدكرات التدريبية فيما يتعمؽ ب خالؿ تزكيدىـ ىـ مف تعزيز كتمكيف دكر اتيـ مف خالؿ مؤسسات المجتمع القاعدية، كمجتمع

 ةمبادرات شبابية لخدـ 6فاف تـ تنفيذ ككانت نتائج ىذا النشاط المميز  .المبادرة المجتمعيةك كالقيادة لجماعيبالعمؿ التعاكني كا
 40حيث بدأت ب كقد لقيت ىذه المبادرات قبكال كبيرا لدل المجتمع فانضـ عدد كبير مف الشباب الى ىذه المبادرات  المجتمع، 

 . شاب كفتاة 200جتمعة الى اكثر مف ، ككصؿ عدد المشاركيف مف الشباب في المبادرات ـشاب كفتاه قسمكا الى سبعة مجمكعات

 
 رية العقبة احدل المبادرات الشبابية في ؽ
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تلخبراالتشبيك وتبادل ا. 9     

زيارات تشبيؾ كتبادؿ خبرات كنقؿ معارؼ بيف الجمعيات المستيدفة،  7عمى تنظيـ  2014المركز خالؿ عاـ عمؿ 
حيث نظمت ىذه الزيارات فيما بيف التعاكنيات  بمختمؼ المناطؽ اضافة الى مصانع كشركات كمشاتؿ ذات عالقة 

عضك  95شارؾ فيو ىذه الزيارات . لجمعيات مف اعماؿ اقتصادية في المحافظات الشمالية كالجنكبيةمباشرة بما تديره ا
. رجاؿاؿ عضكا مف 55نساء ك  56مف اعضاء التعاكنيات منيـ 

 
 عة جمعية تعاكنية رزيارة تعميمة لطالب  مدرسة لمز

 

 تطوير منتجات وخدمات المؤسسات القاعدية. 10
م مجاؿ بناء قدراتيا مؤسسات المجتمع القاعدية ؼكعمى بناء قدرات التعاكنيات  2014عمؿ المركز خالؿ عاـ 

عضاءىا كمجتمعاتيا اضافة الى زيادة تنكع ىذه ادة قدراتيا عمى تقديـ الخدمات ألاالقتصادية بيدؼ زماالنتاجية ك
ثؿ خدمات ـ عضاءىات ألالتي تكفرىا الجمعيا حيث عمؿ المركز عمى ايجاد عشرات الخدمات االضافية. الخدمات

، كقد استفاد مف خدمات كخدمات التصنيع الغذائي كالتسكيؽ، كخدمات العمميات الزراعية، تكفير مستمزمات االنتاج
 .مستفيد 1670الجمعيات  
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 .ربط منتجات وخدمات المؤسسات القاعدية بالسوق. 11
عمؿ المركز مع بعض الجمعيات التي تعمؿ عمى تسكيؽ منتجات اعضاءىا خاصة المنتجات الحرفية، فقد بذؿ 

 .قنكات تسكيقية لمنتجات االعضاء كالجمعيات خالؿ العاـ 9، حيث  تـ فتح ز جيكد كبيرة لفتح قنكات تسكيقيةالمرؾ
. جمعية تعاكنية 15استفادت منيا 

 

 
 .مؤسسات القاعديةلل اإلنتاجتطوير بيئة . 12 
عمؿ المركز عمى تحسيف بيئة االنتاج  الخاصة بالتصنيع مف خالؿ تحسيف بيئة الجمعيات  بناءا عمى احتياجات 

 االنتاج كتكفير المعدات الالزمة اضافة الى تدريب النساء عمى اجراءات النظافة العامةػ كدعـ الجمعيات بالمعدات 
حيث استطاع المشركع في عضاءىا كالمجتمعات العاممة فييا، كليد الخدمات ألمارسة عمميا كتـؿ لالزمة اكالمنشآت 

مثؿ خزاف تجميع كتكزيع مياه الرم، كتحسيف كحدات  ، تطكير المشاريع االنتاجية لمجمعيات المستيدفة 2014عاـ 
  . انتاج االلباف، ماكنة عصير البندكرة

 
 

 نتائج عمل المركز عمى المستوى القطاعي
 
  امج الوطني لمتدريب التعاونيالبرن. 1
 

التدريب عمى بتنظيـ  مجمكعة مف االنشطة في ىذا المجاؿ، حيث قاـ ذ متنؼ عمى  2014عمؿ المركز خالؿ عاـ 
لقطاع التعاكني، كعمؿ الدليؿ إلدارة برنامج التدريب الكطني لممنياج ؿالمنياج التعاكني، ك عمؿ الخطة التنفيذية 

  .عنكاف التعميمات كاإلجراءات لصالح االدارة العامة لمتعاكفالتعاكني، كطباعة كتيب ب
فكاف :  يف تدريبييف عمى المنياج التعاكنيبرنامج في اطار تنظيـ كتنفيذ التدريب عمى المنياج التعاكني، نظـ المركز

مكظفيف كلمتعاكف  مكظفي االدارة العامةؿالعداد اخصائييف تعاكنييف مف الخرجيف الجامعييف الجدد ، باالضافة االكؿ 
، كمكظفيف مف المنظمات غير الحككمية التي تعمؿ مع القطاع ( ، أريج ESDC  ،PACU) برنامج اؿمف شركاء 
. كقد تـ اختيار المتدربيف في إجراءات شفافة مف خالؿ اإلعالف في الصحؼ المحمية حكؿ البرنامج التدريبي. التعاكني 

 31كتضمنت القائمة النيائية لممتدربيف . تقدميف ك تشجيع مشاركة المرأة كتضمف اإلعالف الشركط المطمكبة في الـ
ساعة تدريبية كيـك كاحد لمتدريب العممي في احد  96يـك بشقيو العممي كالنظرم بكاقع  19استمر التدريب  ؿ  .مشارؾ

مدربيف ،  5ث تـ تجنيد المجاالت المتخصصة، كشممت المادة التدريبية المساقات الخمس في المنياج التعاكني ، بحي



 

34 

معرفة المشاركيف في فصكؿ كاف ىناؾ تقييـ ؿ معرفة المشاركيف بالمنياج التعاكني كالتي كشفت الزيادة في متكسط 
. ٪ زيادة 26٪ كىك ما يعني 71٪ إلى 45المناىج الدراسية مف 
ء في اتحاد الجمعيات التعاكنية في عضاء الييئات االدارية لمجمعيات التعاكنية األعضاكاف ألؼاما التدريب الثاني 

جمعية تعاكنية ككانت مف خالؿ الترتيب كالتنسيؽ مع  15متدرب مف  39منطقة شماؿ الضفة الغربية كحضر التدريب 
 .اتحاد الجمعيات التعاكنية

 
دارة العامة مكظفيف مف اال 4المجنة التكجييية  مف خالؿ مشاركة االدارة العامة ك تحسيف قدرات كما عمؿ المركز عمى

مكظفا مف االدارة العامة لمتعاكف في كرشة عمؿ  12لمتعاكف  في تدريب المناىج التعاكني ، باالضافة الى مشاركة 
كرشة عمؿ لشرح كتطبيؽ مجمكعة  مف التعاميـ ك  ت، كتنظيـية  كالبيانات المالية لمتعاكنيالتكحيد المفاىيـ المحاسب

كالفشؿ في القانكف التعاكني المطبؽ حاليا ، تعديؿ الالئحة الداخمية لمقطاع النماذج التي سكؼ تحؿ أكجو القصكر 
 .كصياغة مذكرة تفاىـ بيف االدارة العامة لمتعاكف ك كزارة الزراعة  مف أجؿ العمؿ مع التعاكنيات الزراعية.التعاكني  
كبذلؾ فقد تمكنت طكاقـ االدارة العامة . بمستمزمات مكتبية  لتسييؿ عمميـ اليكميزكيد االدارة العامة لمتعاكف كما تـ ت

(  290كانت  2013في العاـ ) اجتماع ىيئة عامة  333زيارة ميدانية لمتعاكنيات، كادارة  1112لمتعاكف مف تنفيذ 
 .2014خالؿ العاـ (  317كانت  2013في العاـ ) ميزانية لمجمعيات التعاكنية  374كتدقيؽ 
 

 مخرجاتيا وتطبيقيا وتعزيزىا  2016-2014تعاوني الخطة االستراتيجية لمقطاع ال. 2
 

نفس االطار عمؿ المركز مع كافة االطراؼ ذات العالقة عمى اصدار الخطة التنفيذية لمخطة االستراتيجية لمقطاع في 
ف ، حيث تبيعقد كرشة عمؿ لمتابعة ما تـ تنفيذه مف الخطةة االستراتيجية مف خالؿ التعاكني، كتـ متابعة تنفيذ الخط

 .نتيجة لمتابعة تنفيذ الخطة اف ىناؾ ثمانية مخرجات تـ تنفيذىا
 
. (مؤتمرات وميرجانات) وطنية احتفالياتتنظيم . 3

اليدؼ ضمف "  رعمى صناعة القرا سياسة الدعـ كالمناصرة لمتأثير "في اطار السياسة الثالثة الخاصة بالضغط كالمناصرة 
 :يمي عمى ما 2014خالل عام عمل المركز ، االستراتيجي الثاني لممركز

 .االحتفالية الوطنية بمناسبة السنة الدولية لمزراعة االسرية. أ
 2014خالؿ عاـ ، كما عمؿ المركز معالي كزير الزراعةنظـ المركز احتفالية مركزية  بمناسبة السنة الدكلية لمزراعة االسرية بحضكر 

كتضمف الحفؿ عرض نتائج ، اطمقت نتائجيا في نفس االحتفالية، لغربية لكاقع الزراعة االسرية في الضفة اعمى اصدار دراسة 
، كشمؿ الحفؿ ايضا عمى  قصتي نجاح االكلى لمزارع فمسطيني الذم يعيؿ اسرتو مف زراعة فيمـ كثائقيعرض الدراسة ك

ضر الحفؿ مزارعيف ح.  سر المزارعة في مجتمعيا المحميتعاكنية تعمؿ عمى تقديـ خدمات لألارضة ، كالثانية لجمعية 
كزارة الزراعة كالكزارات االخرل ذات الصمة  حيث بمغ نظمات دكلية كـىمية كأتعاكنيات الزراعية كمنظمات عف اؿ فكممثمي

  .شخص 171عدد المشاركيف 
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حفل تخريج المتدربين عمى المنياج التعاوني . ب  

تمؿ الحفؿ عمى تكزيع يب عمى المنياج التعاكني ، كاشاحتفالية لتخريج المشاركيف في التدر 2014نظـ المركز في العاـ 
سماء الخريجيف كممخص عف التدريب ، ايضا شمؿ الحفؿ تخريج الفكجيف االكؿ كالثاني ، حيث اف االكؿ كاف عقد كتيب بأ

ككاف عدد  2014متدرب ، اما البرنامج الثاني كالذم عقد في العاـ  24ككاف عدد الخريجيف منو  2013في العاـ 
كنيابة عف كزير العمؿ الفمسطيني في حككمة التكافؽ الذم لـ يتمكف مف حضكر الحفؿ بسبب منع  .متدرب  31لخريجيف ا

االحتالؿ لو مف مغادرة قطاع غزة ، قاـ الككيؿ المساعد لو برعاية الحفؿ كبحضكر كزارة الزراعة الفمسطينية كمنظمة كم 
  .كخريجة خريج 55بتكزيع الشيادات عمى المتدربيف الخريجيف كعددىـ ايفكت الممكؿ ليذا البرنامج ، كاختتـ الحفؿ 

 حممة الضغط والمناصرة لمضغط باتجاه اقرار قانون التعاون المقترح. ج

كما عمؿ المركز عمى المشاركة في تنظيـ حممة ضغط كمناصرة مف خالؿ عقد كرش عمؿ مركز في محافظات جنيف كنابمس  
 .ىذه الحممة حكؿ مكضكع دعـ كمناصرة المصادقة عمى قانكف التعاكف الجديدككانت كقمقيمية كطكلكـر ، 

 
دماج ز مشاركةيتعز  نشاطات المركز عمى أسس من العدالة والمساواةفي  المرأة وا 

 
لنساء اعزز المركز دكر المرأة في المجتمع كزاد مف مشاركتيا في التنمية، حيث اعطى المركز اكلكية  الستيداؼ 

في حيف ترتفع ىذه النسبة % 30 اشريف مباؿ حيث كانت نسبة النساء مف العدد االجمالي المستفيديف في مشاريعو،
 فاف النسب عيفدخالت الفنية التي استيدفت المزاراذا استثنينا بعض التفي المستفيديف غير المباشريف، ك %48الى

كة في صنع القرار عمى مستكل المجتمع، كقد  زاد المركز مف فرصة المرأة في المشار، اكثر مف ذلؾترتفع الى 
 .%28ية لممشاريعكانت نسبة النساء في المجاف المحؿحيث حيث اشرؾ النساء في المجاف المحمية 

كال الجنسييف بعضكية سكاء بجمعيات ذككرية اك جمعيات  يستيدؼكعمى صعيد المؤسسات المستيدفة فقد قاـ المركز 
بيف المؤسسات % 83فقد كانت نسبة مؤسسات المجتمع القاعدية كالمختمطة  .ائية اك جمعيات مختمطة العضكيةنس

الى عدد االعضاء الكمي % 65المستيدفة، كما كانت نسبة العضكية مف النساء في المؤسسات المختمطة كالنسكية 
 .لمجمعيات المستيدفة

 
االعضاء في اتحاد الجمعيات التعاكنية  كتدريب الجمعياتفي ىذا الخصكص  مف قبؿ المركزكبالنظر الى االنشطة المنفذة 

دم القرض الدكار ، فاف عدد النساء المستفيدات بصكرة ممكظفي االدارة العامة لمتعاكف كمستؼكالخبراء التعاكنييف كالزراعية 
بدكر النساء في بناء استراتيجاتيا  نطالقا مف ايماف المركزكا، % (55ام بنسبة )  5048مف اصؿ  2804مباشرة بمغ 
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مشارؾ في  20، شاركت تسع نساء مف اعضاء الجمعيات كالمؤسسات مف اصؿ ميع االنشطةكتعزير مشاركة المرأة في ج
في الجمعيات  ةتفعيؿ دكر النساء االقتصادم كالثقافي خاص كما يعمؿ المركز عمى تصميـ المشاريع، تصميـ انشطة 

فر فرص عمؿ لمنساء كتحقؽ منفعة اقتصادية كصاديا التي تالمختمطة العضكية ، كدعـ قدرات الجمعيات اك المؤسسات اقت
ة في عدالة في المكازنات المخصصة لممرأكما يحرص المركز عمى تطبيؽ اؿ، تي بدكرىا تساىـ في تمكيف المرأةلمنساء ، اؿ

 .ةلممرأ ةالمشاريع حيث يراعي اف تككف ىناؾ نسبة عادلة مكجو
 

بناء قدرات عمى  2014نشطة المنفذة في العاـ االكمف خالؿ صادم لمنساء كما عمؿ المركز كفي اطار التمكيف االقت
 تمحكرت، كما امرأة  32كدعـ مشاريعيا الخاصة لتصبح حاضنات اعماؿ كبمغ عدد النساء المستفيدات المستيدفة النساء 

 كالتسميؼ لدل  صتدكؽ التكفيردكر تفعيؿ  مف خالؿتعزيز التمكيف االقتصادم لمنساء حكؿ مكضكع بعض االنشطة 
جمعية  ايجاد صندكؽ تكفير كتسميؼ لدلالجمعيات المستيدفة كالتي تدير صناديؽ تكفير كتسميؼ، كما عمؿ المركز عمى 

 ، كقد تـ بناء قدرات النساء في ىذا االطار مف خالؿ تنفيذ الداخمية ارةجنيف بعد الحصكؿ عمى مكافقة كزمزارعي محافظة 
معيات المستيدفة مف المشركع لتعريفيـ حكؿ فكرة الصندكؽ  كتشجيعيـ عمى المشاركة في اجتماعات مع النساء في الج

الى % 10، كما انضمت السيدات لعضكية الجمعية مما زاد نسبة النساء فييا مف ةأراـ 50، حيث شارؾ فيو الصندكؽ
40.% 

 

 واإلشراف  اإلدارةة في فاعمية وكفاء أكثرمن الحوكمة عمى المستويات المختمفة ليكون  ن المركزيتمك
 

تو كانظمتو كاجراءات العمؿ لديو، كيسعى مف خالؿ ذلؾ الى زيادة كفاءة عممو استمرار عمى تطكير ادكابيعمؿ المركز 
 :فقد تحققت النتائج التاليةضمف اىدافو االستراتيجية ىذا اليدؼ،  قكضعتـ كفعاليتيا كاثرىا عمى الفئات المستيدفة، لذا 

 2014الستراتيجية لمعام تنفيذ الخطة ا. 
حيث تـ بذؿ  2016-2014عكاـ األكلى مف خطتو االستراتيجية لأل تنفيذ السنة 2014بدأ المركز خالؿ عاـ 

المركز مف مكف تحيث . 2014الجيكد الحثيثة لتجنيد التمكيؿ الالـز لتنفيذ التدخالت المقرة ضمف الخطة لمعاـ 
تقييـ تطبيؽ الخطة االستراتيجية ) 6ية ليذا العاـ كفؽ الممحؽ رقـ مف خطتو االستراتيج% 76تحقيؽ ما نسبتو 

2014). 
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 استراتيجية تجنيد االموال. 

لعممو   ريؽلترسـ ط   ،2016-2014 ةلألعكاـ الثالت لتجنيد االمكاؿشيد ىذا العاـ عممية التخطيط االستراتيجي 
عمى ، ؼم اعداد الخطةالمركز عمى النيج التشاركي ؼ كاعتمد .كمساره خالؿ الثالث سنكات في اطار تجنيد االمكاؿ

تـ عقد سمسمة مف المقاءات كالكرشات لممستكيات اإلدارية المختمفة، كفئات شيريف تمت عممية التخطيط، حيث مدار 
   .المستفيديف، كأصحاب العالقة بعمؿ المركز

 نظام ادارة المشاريع المحوسب. 
 Programs and projects)مج إدارة المعمكمات المحكسب تـ مف خالؿ العاـ تصميـ كتحميؿ برنا

management information system- PMIS . ) حيث يمكف ىذا البرنامج مستخدميو مف ادخاؿ بيانات
المشاريع كتحديثيا بشكؿ مستمر بناء عمى ما يتـ تنفيذه مف األنشطة، كبالتالي يسيؿ استخراج التقارير عمى عدة 

كما تـ مف خالؿ المشركع . ككذلؾ يسيؿ عممية المتابعة كالتقييـ( ل النشاط، مستكل النتائجعمى مستك)مستكيات 
 .شراء سيرفر اضافي لصالح المركز بناء عمى المتطمبات الفنية لتحميؿ النظاـ

  استراتيجية الضغط والمناصرة. 
ـ العمؿ عمى اقرارىا بعد عمؿ كما تـ تنفيذ خطة دعـ كمناصرة لصالح المركز كتـ عمؿ مراجعة أكلية ليا، كسيت

جاءت الخطة بناء عمى مخرجات كرشة عمؿ مع ممثمي الفئات المستيدفة . كافة التعديالت كالمراجعات الالزمة
 .كبما ينسجـ مع الخطة االستراتيجية لممركز

 استراتيجية المعمومات. 
لخطة الى تحسيف كاقع تزكيد تيدؼ ا. عمؿ مسكدة لخطة معمكمات خاصة بالمركز كتـ عمؿ مراجعة أكلية ليا

 . المعمكمات لألطراؼ الخارجية عف المركز كزيادة نسبة انتشاره في الكسط الذم يعمؿ فيو
 بناء قدرات الطاقم  

سكاء في   2014ؼ بناء قدرات طكاقمو خالؿ عاـ دنشاط  بو  22المركز عمى تنظيـ كالمشاركة ب  عمؿ
مشارؾ، كبمغ عدد  68بمغ عدد المتدربيف في ىذه االنشطة  ،  كقددكرات  تدريبية اك كرش عمؿ أك مؤتمر

  .   2.6مكظؼ ام معدؿ التكرار لكؿ مكظؼ في المشاركة  26المشاركيف مف طكاقـ المركز في ىذه االنشطة 
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 :كما يميالتي شارك بيا الموظفين تنوعت مواضيع بناء القدرات  وقد
 .المتابعة كالتقييـ. 1
 .ة كالتسكيؽ لمفقراءالعدالة االقتصادم. 2
 .الضغط كالمناصرة. 3
 .سمسمة القيمة. 4
 .المشتريات. 5
 .المحاسبة. 6
 .االدارة بالنتائج. 7
. تدريب فني زراعي. 8
 PMPادارة محترفة لممشاريع . 9

 مية خارجية يالمشاركة وتنظيم زيارات تعل10
 .زيارة تعميمية في مكضكع الزيتكف في االردف. أ

 .ؤتمر زراعي حكؿ الزيتكف في االردفالمشاركة في ـ. ب
 :مل دولية، المشاركة في مؤتمرات وورش ع . 11
 .كندا في القمة الدكلية لمتعاكنيات كالتي انعقدت فيالمشاركة . أ

 .المشاركة في كرشة عمؿ دكلية حكؿ االقراض في كمبكديا. ب
 .في اندكنيسيا اليادم كالتي انعقدت لمنطقة آسيا كالمحيط المشاركة في اجتماع الحمؼ التعاكني الدكلي. ج
 .في المانيا ةمالمشاركة في زيارة عمؿ دراس.د

 
  تعزيز وتطوير العالقات والتشبيك 

 ككنو مؤسسة داعمة لمتعاكنيات  ICAلؼ التعاكني الدكلياحتاؿ عضكا مراقبا في 2014أصبح المركز مطمع عاـ 
لسطيف  ضمف ىذه ؤتمرات كلقاءات، مثؿ فييا دكلة ؼحيث شارؾ بفعالية في نشاطات الحمؼ خالؿ العاـ مف ـ

لس ادارة صندكؽ كما أصبح المركز عضكا في شبكة المنظمات االىمية الفمسطينية كعضكا في مج .الفعاليات الميمة
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ة ؿ لمتعاكف مع المؤسسة التعاكنية االردنية كاالدارة العاـككتكؾركما كقع المركز ب. مينات الزراعيةدرء المخاطر كالتأ
 .لمتعاكف في كزارة العمؿ

 
2014منشورات المركز   

مف  انكاع  8 إصدار مف المركز تمكف عدد المنشكرات  فقد 2014عاـ  اصدر المركز العديد مف المنشكرات خالؿ
 :كاىـ ىذه المنشكرات ك نشرات ارشادية  كدراسات لمنشكرات كالمكاد االعالمية ما بيف مكاد تدريبيةا

 
 

 سرية في الضفة الغربية واقع الزراعة األ 
  

 
 

 2016-2014لقطاع التعاوني اتراتيجية التنفيذية الس الخطة 

 
 

 
 

لمتعاون العامة اإلدارة -العمل  وزارة  
 

التعاوني لمقطاع إلستراتيجية التنفيذية  الخطة  

2014-2016  

 
 

 
 

 ممخص عن البرنامج الوطني لمتدريب التعاوني  
 

 
 

 ت لصالح وزارة العمل دليل التعاميم واالجراءا
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  بناء قدرات الجمعيات ومؤسسات المجتمع القاعديةدليل 

 

 
  التقويم السنوي االرشادي لمربي االغنام 

 

 

 ع االغنام السجالت الداخمية الدارة مزار 

 

 

  بروشورات تعريفية لمتعاونيات 
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 2014 عام خالل المركز واجيت التي تحديات 

 

المركز ب المحيطة العامة البيئة عف ناتجة خارجية تحديات بيفتقسيميا الى  يمكف التي التحديات مف العديد مركزاؿ كاجو
 :ة تتعمؽ بالبيئة الداخمية لممركزكتحديات داخمي

 :الداخمية التحديات

 ماتو ميددة اعتماد المركز في تمكيمو عمى المشاريع بشكؿ كامؿ دكف كجكد ام مصدر دائـ لمتمكيؿ مما يجعؿ خد
 .بعدـ االستدامة لمفئات المستيدفة

  اعتمد المركز في جزء كبير مف مشاريعو عمى المشاريع القصيرة المدل، ما يجعمو يكاجو صعكبات في استدامة تقديـ
 .الخدمات كاالستجابة الحتياجات الفئات المستيدفة

 العمؿ كزيادة الفاعمية، لعدـ تمكنو مف تغطية  حاجة المركز الى تعبئة الشكاغر في الييكمية، التي مف شأنيا تسييؿ
 .تكاليؼ ىذه الشكاغر 

  عدـ تغطية  بعض المؤسسات الشريكة كالداعمة لمتكاليؼ االدارية غير المباشرة. 
 الصعكبات الكبيرة في التكاصؿ المباشر بيف فركع الضفة كفرع المركز في قطاع غزة. 
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 الخارجية التحديات

 السرائيمية التي شنت عمى قطاع غزةالحرب اليمجية ا. 
 استمرار الحصار عمى قطاع غزة، كصعكبة ادخاؿ المكاد. 
  زيادة اليجمة االسرائيمية كآثارىا عمى المكاطف الفمسطيني كاالقتصاد كالمكارد الفمسطينية خاصة في المناطؽ

 .المصنفة ج كالمناطؽ المحاذية لممستكطنات كجدار الفصؿ العنصرم
 سياسية االقميمية كتكجو التمكيؿ الى ىذه الدكؿالتغيرات اؿ. 
 القيكد المفركضة عمى الحركة كالتنقؿ بيف اجزاء الكطف مما يؤثر عمى التكاصؿ كالمتابعة. 
 ارتفاع االسعار كارتفاع نسب البطالة كالفقر. 
  انعكست ثمجية ،  مما  ك عكاصؼ تأثر فمسطيف بالتغيرات المناخية كما نتج عنيا مف عكاصؼ كفيضانات

 .آثارىا بشكؿ كبير عمى المزارعيف كمربي الثركة الحيكانية

 

 2015عامة لمعام  توجيات
عمى تنفيذ خطتو التنفيذية لمعاـ كالتي تعتبر السنة االكلى مف الخطة االستراتيجية  لألعكاـ   2014عمؿ المركز خالؿ 

خالؿ . م الخطة االستراتيجية في سنتيا الثانيةاستكماؿ العمؿ ؼعمى  2015، كسيعمؿ المركز خالؿ العاـ 2016 -2014
سيعمؿ المركز عمى االستمرار في تطكير اداءه مف خالؿ االستمرار في بناء قدراتو الذاتية كسد الفجكات في  2015عاـ 

ركز مكضكع  ادارة المعمكمات ك الضغط كالمناصرة كتطكير نظاـ المتابعة كالتقييـ ك تجنيد االامكاؿ كتطكير عالقات الـ
كتحالفاتو الداخمية كالخارجية، حيث ستـ تطبيؽ االنظمة كاالدكات التي تـ تطكيرىا خالؿ العاـ المنصـر مثؿ نظاـ المعمكمات 

كاستراتيجية تجنيد االمكاؿ ك استراتيجية الضغط كالمناصرة ك االستمرار في بناء التحالفات كالحفاظ عمى شبكة العالقات 
 .الحالية

لمركز سيستمر المركز في العمؿ عمى تنفيذ تدخالتو كبرامجو كما كردت في الخطة االستراتيجية لممركز، كعمى صعيد انشطة ا
في برامج عمؿ االعتيادية  ضمف برنامجي العمؿ الذم يتبناىا المركز لمكصكؿ الى اىدافو االستراتيجية، حيث سيستمر 

تمكيف المرأة كتساكم فرصيا في الحصكؿ عمى المكارد  ، كتطكير العمؿ فيكتطكير الخدمات المقدمة لمفئات المستيدفة
دارتيا، ك  استمرار العمؿ في بناء قدرات القطاع التعاكني بمخمؼ مستكياتو مف تعاكنيات كمجمكعات غير رسمية، كالعمؿ كا 

 .عمى تشجيع التعاكف بيف التعاكنيات مف خالؿ العمؿ مع االتحادات التعاكنية
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ق  سيعمؿ المركز عمى تكسيع قاعدة االستيداؼ كتطكير آلية االستيداؼ كالعمؿ بحيث تككف كعمى صعيد نيج العمؿ كاداكت
اكثر شمكلية، مف خالؿ تبني النيج الشمكلي خصكصا في تدخالتو التنمكية، سيعمؿ المركز بادخاؿ مفيـك سمسمة القيمة، كما 

 . ىداؼ كاالدارة المبني عمى الحقكؽسيستمر العمؿ في نيج االدارة المبنية عمى النتائج كادخاؿ نيج االست

سيعمؿ المركز ايضا عمى تطكير تجربتو في ادماج الشباب في التنمية المحمية مف خالؿ مؤسسات المجتمع القاعدية، حيث 
كما سيعمؿ عمى تعزيز العمؿ في مفيـك ريادة االعماؿ . سيعمؿ المركز تعزيز دكر الشباب كالمبادرات الشبابية في التنمية

يرة كالمبادرات الريادية الفردية كالجماعية، سكاء كانت في اطار العمؿ الجماعي كالتعاكني اك مف خالؿ العمؿ في الصغ
 .المشاريع الصغيرة المدرة لمدخؿ
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 المالحق

 

ٔزبس  لظض 1ٍِحك رلُ   

 
 .مٌن المٌاه للمزارعٌن وزٌادة مساحة االراضً المروٌة على بئر باب العٌنتأ

وهو , م163بعمق  1963عام  محافظة طولكرم هو البئر الوحٌد فً القرٌة حٌث تم حفره/اب العٌن الواقع فً قرٌة كفر جمالبئر ب

. مستفٌد من الخط الذي تم تركٌبه حدٌثا 20مزارع منهم  120ٌوجد على البئر . حٌد لتزوٌد المزارعٌن بمٌاه الريالمصدر الرئٌس والو

مهترئ به , عام  50مركب منذ حوالً " 3كان ٌوجد خط قدٌم بسمك ". 4م بسمك 1200دنٌة بطول بموجبه تم تركٌب شبكة ري مع

هذا بدوره ٌؤدي الى زٌادة الوقت التً ٌحتاجه المزارع لري , العدٌد من الفتحات والتً تسرب كمٌة كبٌرة من المٌاه المنقولة للمزارعٌن

. مزروعاته وبالتالً زٌادة التكلفة

تبدال الخط القدٌم منتهً الصالحٌة بالخط الجدٌد بسمك اكبر ولمسافات اطول وكنتٌجة مباشره فقد تم زٌادة كمٌة المٌاه بعد التدخل واس

وزٌادة قرة الخط الجدٌد على نقل كمٌة اكبر من المٌاه هذا بدوره ادى الى , االقضاء على تسرب المٌاه بالمنقولة للمزارع  وذلك بسب

 60الى  50الى تامٌن وجود الماء بكمٌة كافٌة للمزارع حٌث  كمٌة المٌاه المنقولة فً الساعة تتراوح بٌن تخفٌض تكلفة الماء اضافة 

الزٌادة فً الكمٌة وانخفاض السعر ووصول المٌاه الى مناطق جدٌدة لم تكن تصلها من قبل .  كوب 30تتجاوز  كوب بٌنما سابقا كانت ال

اضافة لعودة المزارعٌن الى , دونم وهً بازدٌاد مستمر 60مزروعة على الخط حٌث تجاوزت ال يهذا ادى الى زٌادة مساحة االراض كل

 .زراعةممارسة مهنة ال

 

 

 

 

 

 
 ون ٌزرعون الزعتر لقطعة ارض تم شبكها بمٌاه الري فً كفر جمالعمزار
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 من مدينة طوباس  عايدة عمي محمد صوافطة

ث فتيات ، اطاللتيا خفيفة الظؿ كابتسامتيا ال تفارؽ كجييا، عفكية الحركة كالحديث في الثالثينات مف عمرىا، أـ لثالثة صبياف كثال 
 .يصعب اسكاتيا، طاقة متدفقة مف الطمكح كالرغبة، حمميا انشاء مزرعة اغناـ نمكذجية

في المدارس، احبت ىي السيدة عايدة عمي محمد صكافطة مف محافظة طكباس ، أـه كأبه لعائمة مككنة مف ستة افراد جميعيـ ممتحقكف 
(   DEEP)مشركع التمكيف االقتصادم لالسر المحركمة   تراقبيا كتيتـ بيا، ككجدت فرصتياتربية الحيكانات منذ صغرىا حيف كانت 

كبعد دراسة حالتيا ككضع اسرتيا تـ ادراج , (المشركع ممتاز ككاف حمـ المي كتحقؽ(نشاء ما كانت تحمـ بو مف مشركع مزرعة االغناـ ال
حيا سميا لالستفادة مف المشركع كباالضافة الى الخبرة التي كانت تحمميا اجتازت ايضا دكرة في تربية االغناـ كالعناية بيا بنجاح ، كتـ مفا

ككني سيدة ارممة في )كجميع مستمزماتيا ، كأضافت السيدة عايدة  عساؼ حكامؿ في الشير الثالثرؤكس اغناـ  10مف قبؿ المشركع ب 
ظ فقد كنت اخجؿ مف العمؿ لدل االخريف  كلكف كبحمد اهلل فقد كفر لي المشركع فرصة عمؿ دائمة داخؿ بيتي كبيف اكالدم مجتمع محاؼ
كقد ساعدني اىمي كابنائي في اعادة تأىيؿ كبناء حظيرة االغناـ بجانب بيتي ، كاستمر دعميـ لي كاعطيت فرصة بعد   (لمعناية بيـ 

 صدر دخؿ لي كألبنائي ،المشركع لتحقيؽ ذاتي كتكفير ـ

كأنا ال اعتبر نفسي مربية اغناـ فقط بؿ , خركفا في المكسـ الثاني  12في المكسـ األكؿ ك  خركفا 13 االغناـ قد انجبتهلل فإف اكبحمد 
رؤيتي انا سيدة اعماؿ مستقبمية لي فكرم كشخصيتي كحضكرم كلف اقبؿ اف يتـ التعامؿ معي عمى غير ذلؾ، تعممت تطعيـ االغناـ ؿ

باىميتيا كمف الكاضح اف ىناؾ عالقة امكمة تربطيا في مشركعيا كاغناميا الصغار حتى انيا تخاؼ عمييـ مف العيف كالحسد ، تتعجب 
انا اريد اف اجمع بيف االستفادة مف المشركع كبيف تطكيره ، )احيانا مف الكيمياء التي تربطيا بيـ ، ترل في عينييا التحدم كالقكة، كتقكؿ 

دينار أردني بعد تسممي مشركع األغناـ ( 5000)د المساىمة في تحقيؽ التكفير كالمربح لي كالسرتي كقد كصمت أرباحي ما يقارب  ارم
. يبؿبعاـ كاحد كذلؾ ثمف المكاليد كالح

ر لمحصكؿ عمى كانني اتكقع باف ىذا المبمغ سكؼ يغطي نفقات اسرتي االساسية كنفقات مشركعي  كبذلؾ لف اككف مضطرة الى االنتظا
  .المساعدات مف ام جية معنية 

كمف ضمف حديثنا اتجيت السيدة عايدة كبعد سؤالنا ليا ىؿ لديؾ تخكؼ مف اف تتكقؼ عنؾ مساعدات الشؤكف االجتماعية ؟ اجابة 
ييا كفييا كيؽكبحماسة كدكف ام تردد بانيا لف تنزعج مطمقا مف تكقؼ ام مساعدات عنيا النيا ترل في مشركعيا مصدر دخؿ جيد م

  (.اف شاء اهلل ربنا بعطيني كانا بساعد الناس المي بحاجة لممساعدة ) تكاسرتيا مف ام مساعدات كاضاؼ
ا تعيموىكذا انتيى حديثنا معيا فيي تتمنى مف جميع السيدات االعتماد عمى ذكاتيف كتسعى دائما لالكتفاء الذاتي السرتيا كلالسر التي 
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 .ىـ في مكقؼ مسؤكلية اماـ اسرىـسيدات تعرضكا لمكاقؼ تجعؿ

 

 المزراعة عايدة صوافطة تقوم بالعناية باغناميا

 

 حازم أحمد عبد اهلل فقيا

لدية مصدر أفراد ال يعرؼ اليأس كطمكحو كبير ، يحمـ بأف يككف  الثةأخ لث ،كيبمغ الثالثة كالعشريف مف عمره   بداية حياتو العممية في 
 .لعمؿ لدل اآلخريفرزؽ ليعيؿ أسرتو كيغنيو عف ا

كأخ لعائمة مككنة مف أربعة أفراد ، تكفي كالدىـ قبؿ خمسة سنكات  كأـ  طكباس ، أبه دينة مف ـحاـز أحمد عبد اهلل فقيا  السيد كق
لحاح لمدخؿ كما زاد األمر تعقيدا كفاة الكالدة بعد زكجيا بسنة كاحدة فقط، كنتيجة لكثرة إ أسره غارقة في الديكف كبدكف مصدرتاركا 

اصحاب الديكف عمى األسره قاـ السيد حاـز ببيع جميع ممتمكات األسرة كتسديد ىذه الديكف تاركا أسرتو بدكف أم مصدرا لمرزؽ، 
األجر المنخفض لدل أحد أصحاب محالت  عدات الشؤكف االجتماعية كعممو ذككاصبح  بذلؾ معتمدا في مصدر دخمو عمى مسا

عة القدس ا عانو في تغطية نفقات أسرتو أصر السيد حاـز عمى تكممة تعميمو الجامعي في جاـالككزمتكس في مدينة طكباس، كمع ـ
الجامعو قبؿ حكالي العاـ لـ يكف  في حياتو اليكمية  كبعد تخرجو مفمتحديا بذلؾ جميع الصعكبات كالعقبات التي كاجيتو   المفتكحة

لككزمتكس ذات االجر المنخفض الذم ال يكاد يغطي أدنى نفقات أسرتو بانتظاره اال الجمكس في البيت اك البقاء بعممو في محؿ ا
كلحسف حظو فقد كرد اسمو ضمف قائمة األسماء المرشحة لالستفادة مف مشركع التمكيف االقتصادم الذم يتـ تنفيذه في محافظة 

كجكد الخبرة العممية كفكرة المشركع كتكفر  طكباس كعند زيارة ىذه األسرة تبيف بأنيا تمبي جميع متطمبات التمكيف االقتصادم ليا حيث
 .ره ضمف برنامج التمكيف االقتصادمالمكارد البشرية، لذا تـ استيداؼ ىذه األس

مف شاالت كشنط كلكاـز أخرل فيككف ( محؿ الككزمتكس ) كبعد أف تـ شراء جميع مستمزمات فكرة التمكيف االقتصادم ليذا المستفيد 
دل نفسو ليعيؿ أسرتو كلحسف حظو  فقد صادؼ بأف تـ تمكينو خالؿ فترة نياية رمضاف كمكسـ عيد قد تحقؽ حممو في أف يعمؿ ؿ

شيقؿ خالؿ األسبكع األكؿ  6000الفطر السعيد حيث كاف اإلقباؿ عمى ىذا المحؿ ممتاز كقد ترجـ ذلؾ ببيع مكاد مف المحؿ بقيمة 
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العيد كسؤاؿ السيد حاـز عف كضع البيع لديو تكمـ كىك مبتسـ ليقكؿ الحمد هلل  كبعد انقضاء فترة ( فترة عيد الفطر السعيد) بعد التكريد 
ـز أنا اآلف بطمع أجرتي كأجرة المحؿ كالمصاريؼ األخرل التي عمى المحؿ، كختـ السيد حا( عمى حد تعبيره) كنا فيف كصرنا فيف 

العمؿ لدل اآلخريف كجعمني مستقؿ في مصدر  حاجة  فينيلكؿ مف ساىـ في إيجاد ىذا المحؿ لي ليؾ حديثو بقكلو ربنا يعطي العافية
 . رزقي

 

يرتب بضاعتو  حازم فقيا

انتاج زيت زيتون بمواصفات عالية الجودة  

مف اجؿ انتاج زيت زيتكف عالي الجكدة ىناؾ الكثير مف المراحؿ التي تطمب الخبرة كالدراية في التعامؿ مع شجرة الزيتكف مركا بتحديد 
سرع كقت ممكف كما اف مراحؿ أل المعصرة بقؿ ثمار الزيتكف بشكؿ سميـ ك استخداـ الصناديؽ البالستيكية ك الكصكؿ اؿمكعد القطؼ كف

العصر ىامة جدا مف حيث مرحمة الغسيؿ ك الجرش ك العجف ك الفرز ك انتاج الزيت ك بعد انتياء عصر الزيتكف فيجب اف يككف ىناؾ 
فكؿ المراحؿ , عممية انتاج الزيت عالي الجكدة عممية متكاممةفاف ذا ؿ .اف  ك طبيعة كعاء التخزيفتخزيف جيد لزيت الزيتكف مف حيث المؾ

.  ىامة ك بحاجة لتنفيذ دقيؽ

ابناء ك ىك العضك في جمعية الشجرة المباركة  8عاما كلدية  58كاف المزارع عمي محمد احمد ابك عرة البالغ  -عقابا –في طكباس 
مؿ كمزارع فيك يزرع محاصيؿ حقمية بعمية لكف الزراعة االساس لعممة ىي اشجار الزيتكف كانتاج الزيت كمنذ اكثر مف التعاكنية الزراعية يع

  .دكنـ بالمحاصصة 200دكنـ مف الزيتكف ك ايضا يضمف اكثر مف  20اربعيف سنة يعمؿ كمزارع في قطاع الزيتكف ك يممؾ حكالي 

ل المعصرة  كانت اياـ كمف ثـ يذىب اؿ 6ف في اكياس بالستيكية كيخزف الثمار لمدة تزيد عف كاف عممة تقميديا فكاف يجمع ثمار الزيتك
عف مكعد القطاؼ ال تعتمد عمى اساس عممي ك لـ ييتـ لمراقبة اداء المعصرة كاف تخزيف الزيت ضمف اكعية بالستيكية لـ يقـ  قمعمكمات

تمقى عمي ابك عرة تدريبات  الى سيئة بالغالب  ةكانت نتائج الفحص متكسطؿ الشراء بفحص زيت الزيتكف اال عف طريؽ تجار الزيت قب
ك كاف محكر التدريب ىك كيفية انتاج زيت ( المركز الفمسطيني لمتنمية االقتصادية كاالجتماعية  ) مف قبؿ مشركع مف الحقؿ الى السكؽ 

زيتكف عالي الجكدة  
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ىذه المماراسات اك اننا  ضعالي الجكدة ك لكننا كنا نجيؿ بعلتعطي انتاج  ةت متعددة الزيتكف بحاجة الى خدمايؤكد عمي ابك عرة اف شجر
بعد اف تمقى التدريب كاالستشارة اصبح يرغب بتحقيؽ انتاج عالي الجكدة مف زيت الزيتكف ك اخذ عمى ك، نستخدميا بشكؿ غير مناسب

زيت الزيتكف التي تمخص بما ىك اتي   عاتقة تمؾ الميمة ك بعد اتباعة الممارسات السميمة ضمف سمسة انتاج

 قاـ بتحديد مكعد قطاؼ الزيتكف بشكؿ جيد  -1
 .ةكؿ بمعزؿ عف ثمار الزيتكف الجيدقاـ بفرز ثمار الج -2
 استخدـ المفارش تحت اشجار الزيتكف بشكؿ سميـ  -3
  .استخدـ امشاط بالستيكية لمقطؼ -4
 .استخدـ قطافة الية -5
  .الستيكيةكاف يقـك بكضع ثمار الزيتكف في صناديؽ ب -6
 24أللية اصبح يعصر باقؿ مف ساعة ك عندما استخدـ القطافة ا 48كاف يقـك بعصر ثمار الزيتكف يكما بعد يـك ام باقؿ مف  -7

 .ساعة
  .االتفاؽ مع صاحب المعصرة عمى اف يتـ تغير مياه الغسيؿ قبؿ عصر الثمار -8
 ( الخالط ) دقيقة  30اف تككف مدة العجف  -9

 .يةئكدرجة ـ 28ال تزيد عف  ةالمضافة لمعجيف قميااف تككف درجة حرارة اؿ -10
 اف ياخذ التكربيف كميو تتناسب مع قدرتو االنتاجيو  -11
  .ني مف الستانمس ستيؿ ك قاـ بنقؿ الزيت الى الجمعية بكاسطة خزانات ستانمس ستيؿاقاـ بجمع الزيت في اك -12
  .كالضكء تـ تخزيف الزيت في مخزف مناسب مف حيث الحرارة ك الرطكبة ك االشعة -13
 .قكيميائيا ليتاكد مف جكدة انتاج تـ اخذ عينات لفحصيا -14

 
عندما سمع المزارع عمي ابك عره اف ىناؾ مسابقة لزيت الزيتكف عالي الجكدة قرر اف يشارؾ بيذه ، مسابقة الزيت الذىبي 

السميمة التي تمقيناىا بالتدريبات  انا اتبعت الطرؽ) المسابقة ككاف عمى ثقو انو سيككف مف المنتجيف الناجحيف حينيا قاؿ لي 
كغـ مف  500ك تقدـ بطمب لممسابقة التي كانت تشترط اف يككف لديو ( حرفيا لذلؾ انا عمى ثقة اف الزيت لدم عالي الجكدة 

حمكضو ك ) ة طينية ك اجراء الفحكص الكيميائيك بعد اخذ العينات مف قبؿ المكاصفات كالمقايس الفمس، الزيت ككحدة كاحدة 
كانت النتائج التي اعمنت عنيا لجنة مككنو مف عدة جيات  , ايضا ليقـك الفريؽ الكطني بفحصيا حسيا... ( برككسايد ك

كزارة الزراعة ك مجمس الزيتكف الفمسطيني ك اتحاد الجمعيات التعاكنية الزراعية ك مشركع مف الحقؿ الى السكؽ ك مشركع 
(. اتحاد لجاف العمؿ الزراعي ) لزيت الزيتكف  ةكع زيادة القدرات التنافسيك مشر ( االغاثة الزراعية ) الذىب االخضر

  2015  –2014حيث حصؿ المزارع عمي ابك عرة عمى افضؿ الزيت بذلؾ حصؿ عمى جائزة الزيت الذىبي لمعاـ 
 

             (شجرة الزيتكف اعطييا بتعطيؾ ) ك بيذه النتيجة يقكؿ عمي ابك عرة ك يكرر 
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نقل الزٌت فً عقابا عملٌة  

 
 جمعية سوسيا التعاونية النماء الثروة الحيوانية

الجنكبي لمدينة يطا الى الجنكب مف مدينة الخميؿ عمى حدكد التماس مع مدينة بئر السبع المحتمة  ؼقرية سكسيا ىي إحدل قرل الرم
زرعكف اراضييـ بالمحاصيؿ لمثركة الحيكانية كم عائمة زراعية مربيف 65، يبمغ عدد سكاف القرية المصنفة ج مناطؽاؿكتصنؼ ضمف 

تعتبر قرية سكسيا مف القرل الميمشة كالمحاصرة بالمستكطنات ، البداكة حيث انيـ يسكنكف الخياـ ، يعيش سكاف القرية حياةالرعكية
  .ؿ االسرائيمياإلسرائيمية ، باإلضافة إلى أنيا مف القرل الميددة باإلزالة كالتيجير بقرار عسكرم مف جيش االحتال

يعاني سكاف القرية مف العديد مف الصعكبات كالتحديات فيـ ممنكعكف مف تشيد كبناء المنازؿ كالمرافؽ الحيكية األساسية ، باالضافة الى 
م مصادرة عدـ تكفر الخدمات األساسية كالبنية التحتية كالمدارس كالعيادات الطبية كالمياه كالمكاصالت ػ اال اف التحدم االبرز يكمف ؼ

كمنع االحتالؿ اإلسرائيمي لمسكاف مف استخداـ مياه ابار الجمع الخاص بيـ كلذلؾ يمجئكف الى تكفير احتياجاتيـ مف مياه الشرب بشرائيا 
برزت فكرة التعاكنية مف خالؿ الجيد المشترؾ بيف  سسيـ لمسافات طكيمةكشيكؿ لمككب اك مف خالؿ حمؿ المياه عمى رؤ 35بكمفة بمغت 

زارعيف كسكاف القرية  بسبب المشاكؿ كالتحديات التي تكاجو سكاف القرية كفي سبيؿ تعزيز صمكدىـ كثباتيـ عمى ما تبقى مف اراضي الـ
  2011لمقرية  في العاـ 

تصادية كمع انطالؽ مشركع دعـ القدرات المؤسسية كاالنتاجية لمؤسسات المجتمع المدني المنفذ مف قبؿ المركز الفمسطيني لمتنمية االؽ
السكيدية ، تـ استيداؼ جمعية سكسيا التعاكنية بالمسح الميداني ككنيا احدل الجمعيات  افيكتكاالجتماعية بالشراكة مع منظمة كم 

لكية لالختيار ككنيا منطقة ميمشة كليا احتياجات في فمسطيف ، اعطيت الجمعية اكالزراعية االعضاء في اتحاد الجمعيات التعاكنية 
  .طة المشركع بجانب مطابقة الجمعية لمعايير االختيار االخرل المطمكبةضركرية النش

عضائيا عدـ قدرتيا عمى تقديـ ام خدمة أل في بداية تنفيذ المشركع كمف خالؿ عمؿ تقييـ لممالئمة في الجمعية كانت الجمعية تعاني مف
مات عمى بعض صر الخدتلحراثة كدرس الحبكب ككانت تؽاك مجتمعيا باألخص المياه كالكيرباء كالخدمات الزراعية االساسية مثؿ ا

  .الى تربية النحؿ كانتاج العسؿ كرش العمؿ باالضافةالدكرات التدريبية ك
ككاف مف اىـ المخرجات مساعدة الجمعية في التخطيط لمخدمات المناسبة المنكم انشاؤىا كالتي تتناسب مع حاجة االعضاء كالمجتمع 

دارمالى جانب كضع كبناء خطة استراتيجية كنظاـ مالي  لمالئمةالمحمي لمجمعية كزيادة ا ككانت االكلكية ىي  ، لمجمعية التعاكنية  كا 
. ككذلؾ لمسكافكمزارعيـ  لألعضاءتكفير مياه الشرب 

مع ) ؿ المياه بتكفير جرار زراعي مع صيريج لنؽ تمثمتقاـ المشركع بتقديـ خدماتو لمجمعية مف خالؿ إيجاد حمكؿ لمشكمة المياه كالتي 
، حيث اف الجرار كالصيريج لـ يسيـ فقط في حؿ مشكمة ق الشربلتزكيد العائالت كمربي الثركة الحيكانية بميا( مساىمة نقدية مف الجمعية 

ة ، باالضافة الى امر اخر في غاية االىمي( شيكؿ لمككب الكاحد  22الى  35مف ) شح المياه ، بؿ ايضا ساىـ في خفض تكمفة الشراء 
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 اصبحت الجمعية قادرة عمى تكفير مياه الشرب بجكدة عالية كىذه القضية لـ تؤخذ بعيف االعتبار سابقا مف قبؿ التجار الذيف كانكا يزكدكف
  .المزارعيف بالمياه

يدانية ات الـتنظيـ كادارة العمميات اليكمية بتزكيد المياه مف خالؿ عمؿ دليؿ تشغيمي بجانب عدد مف الزيار اكاستطاع المشركع ايض
 .لممتابعة كزيارات تبادلية

عائمة  15ككب مياه ؿ  138مف ايصاؿ  2014كحتى نياية العاـ  2014استطاعت الجمعية منذ بداية عمؿ الجرار في شير ايمكؿ لمعاـ 
ف احتياجيـ مف مياه ، كايضا ساىمت الجمعية بتخفيؼ معاناة المزارعيف في تأمي% 35، باالضافة الى تخفيض التكمفة بنسبة في القرية
  .الشرب

المياه  ةن تقكؿ اـ مراد احدل المزارعات الساكنات في القرية كنت اذىب لجمب احتياج المنزؿ مف المياه مف بئر جمع بعيد عف المنزؿ حامؿ
نظيفة كبتكمفة اقؿ عمى رأسي لمسافات طكيمة كانتـ تعممكف مدل صعكبة ىذا العمؿ ، انا االف سعيدة الف باستطاعتنا الحصكؿ عمى مياه 

  .كالتي ستجعؿ حياتي كحياة أسرتي أسيؿ
كمع بدء سقكط امطار الخير اصبح عمؿ الجرار الزراعي قميؿ نسبيا ، لذلؾ كمف خالؿ التخطيط االستراتيجي لمجمعية التعاكنية في اطار 

كفر جرار زراعي مرخص كقانكني كبحالة جيدة تقديـ خدمات اضافية لالعضاء كالمجتمع كمع بدء مكسـ زراعة المحاصيؿ الرعكية كلعدـ ت
في المكقع ، تركز تفكير الجمعية عمى تقديـ خدمة اضافية لالعضاء كىي حراثة االرضي الزراعية ػ، كىذا ما تـ فعال مف خالؿ شراء 

قبؿ االحتالؿ االسرائيمي الجمعية لمحراث لمجرار بتمكيؿ ذاتي ، استطاعت الجمعية الكصكؿ الراضي زراعية منعت مف الكصكؿ الييا مف 
دكنـ كالعمؿ جارم عمى استكماليا بانتظار  300دكنـ مف اصؿ  150، حيث استطاعت حراثة ( ككف الجرار مرخص ) سنة      15منذ 

  .دخكؿ ىذه المناطؽ عمىة االحتالؿ ااالسرائيمي لمجرار مكافؽ
مف خالؿ شراء دراسة لمحبكب ( ككف الجمعية تممؾ جرار زراعي ) كفي المستقبؿ القريب تسعى الجمعية الضافة خدمة جديدة العضائيا 

  .لة لنقؿ احتياجات المزارعيف مف االعالؼ كغيرىاكرت، باالضافة الى 
كالذم  ،ف خالؿ تكفير الجرار كتنؾ المياهعضاء في تكفير مياه الشرب ليـ كالغناميـ ـحمكال لمسكاف كاأل 2014في العاـ  اكجد  المشركع
تح افاؽ جديدة اليجاد حمكؿ دائمة لتكفير المياه  ال سيما بكجكد الجرار الزراعي كالتنؾ ك باالضافة الى امتالؾ الجمعية لقطعة ساىـ في ؼ

ارض ليست بالبعيدة عف التجمع ، كبذلؾ فقد تعاكنت الجمعية مع المجمس القركم لسكسيا كسمطة المياه بعمؿ خزاف جمع لممياه بسعة 
عمى ارض الجمعية بحيث يقـك الجرار بنقؿ المياه مف الخزاف الى بيكت السكاف في التجمع ،  (المؤسسات لأحد بتمكيؿ مف) ككب  100

شكاقؿ لمككب ، العمؿ  3كبسعر ( اسبكعيا ( ككب  100) عمى اف تقـك سمطة المياه كبالتعاكف مع المجمس المحمي بتزكيد الخزاف بالمياه 
ء مف تركيب الخزاف كالخط الناقؿ لو ، كمع االنتياء مف تنفيذه تككف مشكمو المياه قد حمت بشكؿ االف جارم بالمشركع حيث يتـ االنتيا

، اال اف الجمعية ما زالت ( شيكؿ لمككب  14المتكقع  شيكؿ لمككب الى 35مف ) العضاء نيائي كدائـ ككذلؾ تككف التكمفة قد انخفضت ؿ
المعنية بامكانية تكفير  جياتمصادرتو ، كيسعى المركز بدكره مع اؿف استخدامو اك متخكفة مف الجانب االسرائيمي مف امكانية منعيـ ـ

 .المياه لمخزاف بصكرة مجانية
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 جمعية سوسيا تقدم خدمات الحراثة ونقل المياه

 

  جبارة قرية في(  020/  18-)15رقم  االرتوازي  البئرتاىيل 

 منع إلى تيدؼ كالتي كجبارة، قمقيمية, حبمة, التماس مناطؽ في لرما ياهل ـاؿ الكصكؿ فرص تحسيف مشركعف  ضـؼ استيد
  . المائية الى المكارد كصكؿاؿ فرص زيادة خالؿ نزكحيـ مف مخاطر مف كالحد التماس منطقة في لمزارعيفؿ معيشةؿ سبؿ اؿتآؾ

يتككف مف  مختمفة، تقنية مشاكؿ مف يعاني حيث كاف المياه، لضخ عمى محرؾ يعمؿ بالديزؿ كاف البئر يعمؿ التدخؿ، قبؿ
 60 رالضخ  لمبئ قدرة عديدة، منذسنكات الفنية الناحية مف صالحيتيا انتيت قديمة معدات رديئة التصميـ كالمعدات

 التشغيؿ تكاليؼ مف المزيد أم .البئر كفاءة انخفاض يسبب، بينما القدرة االنتاجية لمبئر اعمى بكثير كىذا الساعة،/ككب
 عفم التخؿ عمى أجبر العديد مف المزارعيف ىذا السعر المرتفع,شيكؿ 2.6ث تكمؼ استخراج الككب الكاحد الستخراج الماء  حي

 كبشدة ىذا بدكره أثر .العالية التكاليؼ تحمؿ كعدـ زراعتيا بينما اخريف زرعكا جزءا مف اراضييـ النيـ اليستطيعكف  أراضييـ
 . عيشيـ لكسب الزراعية نشطةاأل عمى كميا يعتمدكفف لذما  أكلئؾ ،المزارعيف عؿ

كالتدريب  عمى  كيفية  الجديدة، المعدات تركيبء كتـ الكيرباكتحكيؿ نظاـ الضخ  ليعمؿ ب تاىيؿ البئر حيث تـ التدخؿ، بعد
مية المياه المستخرجة مف البئر تضاعفت ؾ.  عالية بكفاءة ىذا ادل الى اف يعمؿ البئر, ادارة كتشغيؿ البئر بطريقة سميمة

ياه بيذه الكمية ادل الى ـتكفر اؿ, بار 0عند ضغط  ساعة ساعة/ككب 160بار ك 10ساعةعند ضغط /ككب 110بحت صأؼ
كفرة المياه كانخفاض سعرىا ادل الى . شيكؿ 1في المعدؿ  دحيث اصبح سعر الككب الكاح% 50تفيض سعرىا الى اكثر مف 
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بعدما كاف المزارعيف فاقديف االمؿ ككانكا يزرعكف بعض .  ستدامةارضو كتكفير اال ةعاالمزارع بامكانية اعادة زر ثقة تعزيز
  .االف كبعد التدخؿ عاد عدد كبير مف المزارعيف لزراعة اراضييـ ،ىـاراضي

 

 12عضكا منيـ   26البئر ىك كعائمتو الممتدة كالتي تشمؿ  مف المستفيديف احد المزارعيف ،حامد حسن خالدر عامالمزارع  
 25 رض الي يزعكنيا بنسبةساحة االـلقد ازدادت  . 18تحت  منيـ 9مف اإلناث  18ك  ،18ـ تحت سف منو 6ذككر، اؿمف 
  .شيكؿ لمدكنـ الكاحد 2000 -1500كتحقؽ عائد يتركاح ما بيف  تـ زراعتيا حديثا األرض ىذه ،٪

مرار كمطمئنيف بتكفر االست عمى بقدرتنا كنشعر قبؿ، ذم الراحة عف مف نشعر بمزيد اآلف كنحف ،قاؿ عامر السيد
 يمكننا آلفا كلكف رشاش، 300كنا نستخدـ  فقط نركم سابقا كنا عندما السابؽ عف أقؿ كبأسعار كافية كبكميات الرم مياه

كىي في ازدياد , %30بنسبة  زادت كاحد، ىذا كمف الجدير ذكره اف مساحة االراضي عمى البئر آف في رشاش 800 العمؿ مع
. مستمر

 

ممون في االرض التي تروى من البئر ومنيا اراضي لم تكن تروى من قبل  مزارعون يع
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2014اٌّبٔحْٛ ٚاٌشزوبء ٌؼبَ  2ٍِحك رلُ   
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 2014ل الجمعيات ومؤسسات المجتمع القاعدية التي عمل معيا المركز خال:  3ممحق رقم 

 المحافظة  اسم الجمعية  الرقم 

 الخميؿ  سكسيا التعاكنية النماء الثركة الحيكانية 1
 طكلكـر كفر المبد التعاكنية لمزراعة المركية 2
 راـ اهلل جمعية بيتمك ك دير عمار التعاكنية 3
 القدس جمعية بيت الكرمة التعاكنية الزراعية 4
 الخميؿ اج الخدمات الزراعيةجمعية السنابؿ التعاكنية إلنت 5
 طكباس جمعية العقبة التعاكنية الزراعية 6
 بيت لحـ جمعية بيت اسكاريا التعاكنية 7
 نابمس جمعية بيتا التعاكنية 8
 طكلكـر جمعية باقة الشرقية التعاكنية   9
 طكلكـر جمعية شكفة التعاكنية لمخدمات الزراعية  10
 راـ اهلل سائية لالنتاج الزراعي جمعية ككبر التعاكنية الف 11
 سمفيت جمعية سمفيت التعاكنية الزراعية  12
 قمقيمية جمعية عزبة المدكر التعاكنية لمزراعة كالرم  13
 بيت لحـ جمعية بيت ساحكر التعاكنية لمضماف الصحي  14
 جنيف جمعية عنزا التعاكنية الزراعية  15
 الخميؿ ية جمعية خمة صالح التعاكنية الزراع 16
 قطاع غزة جمعية الكفاء التعاكنية لتسكيؽ المنتجات الزراعية اآلمنة كاألعشاب الطبية  17
 قطاع غزة الجمعية التعاكنية لتنمية الثركة الزراعية  مكاصي خانيكنس  18
 قطاع غزة جمعية المكاصي التعاكنية الزراعية  19
 نابمس جمعية العقربانية النسكية الخيرية 20
 قمقيمية جمعية كفر القؼ النسكية 21
 بيت لحـ جمعية تراثنا االصيؿ لممراة  22
 القدس مركز نسكم شعفاط  23
 قطاع غزة  جمعية مزارعي محافظة رفح  24
 راـ اهلل مجمس الزيت كالزيتكف الفمسطيني  25
 راـ اهلل جمعية انعاش االسرة  26
 جنيف   جمعية الجممة التعاكنية الزراعية    27
 جنيف جمعية رابا التعاكنية لمربي األغناـ 28
 جنيف جمعية عرانة التعاكنية الزراعية 29
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 جنيف جمعية جمبكف التعاكنية لمتنمية الريفية 30
 جنيف جمعية مزارعي محافظة جنيف الخيرية 31
 جنيف جمعية عابا الخيرية 32
 جنيف مركز نسكم فقكعة 33
 طكباس  س لتطكير الثركة الحيكانيةجمعية تعاكنية طكبا 34
 طكباس جمعية عقابا الخيرية الزراعية 35
 طكباس جمعية بردال التعاكنية  36
 طكباس جمعية كردال التعاكنية   37
 طكباس  جمعية عيف البيضا التعاكنية   38
 الخميؿ جمعية الزكيدبف التعاكنية  39
 الخميؿ ية جمعية بني نعيـ لتنمية الثركة الحكياف 40
 الخميؿ جمعية اذنا التعاكنية لتنية الثركة الحيكانية  41
 نابمس جمعية جماعيف التعاكنية الزراعية 42
 جنيف جمعية الجديدة التعاكنية الزراعية 43
 الخميؿ جمعية صكريؼ  التعاكنية  44
 الخميؿ جمعية اذنا التعاكنية لتنية الثركة الحيكانية  45
 الخميؿ س التعاكنيةجمعية سيرم 46
 طكلكـر جمعية زيتا التعاكنية 47
 نابمس جمعية قبالف التعاكنية 48
 نابمس جمعية ياصيد التعاكنية 49
 نابمس جمعية  عصيرة الشمالية التعاكنية 50
 نابمس جمعية بزاريا التعاكنية  51
 جنيف جمعية دير ابك ضعيؼ التعاكنية 52
 يفجف جمعية عنزا التعاكنية 53
 جنيف جمعية ميثمكف التعاكنية 54
 جنيف جمعية العرقة التعاكنية 55
 جنيف جمعية عرانة التعاكنية 56
 جنيف الزبابدة–جمعية األراضي المقدسة  57
 جنيف جمعية مسمية التعاكنية  58
 جنيف جمعية برقيف التعاكنية 59
 طكباس طكباس -جمعية الشجرة المباركة التعاكنية 60
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فً قطاع الزٌتون  ركزماهم انجازات ال 4لحق رقم م

عدد المواقع الذي  النشاط الرئيسي  / التدخل
 استيدفيا التدخل  

عدد المستفيدين  
 منو  

كمية التدخل 
 المنفذ

وحدة 
 التدخل 

عدد فرص العمل 
 الناتجة باليوم  

 250 دكنـ 941 35 12 شجار الزيتكف  ألتقميـ تشبيب 

 270 دوَى 1381 38 9 لطاككس رش كمكافحة عيف ا

 0 يُشبر 15 205 7 تكزيع منشار قص آلي 

 0 يزش 5 137 5 تكزيع مرش آلي متنقؿ

 0 كغى 870 0 11 تكزيع مبيدات نحاسية 

 0 يمص 53 53 3 تكزيع مقصات تقميـ 

 250 بئز 7 7 7 انشاء آبار جمع مياه امطار

   خشاٌ 5 105 3 طف  2تكريد خزانات ستانمس ستيؿ سعة  

 0 يصٍذة 810   18 تكريد المصائد الصفراء الالصقة 

تاىيؿ مخزف الزيت الخاص بجمعية سمفيت  
 30 يخشٌ 1   1 التعاكنية 

 0 كٍس 2290 229 8 تكريد أكياس الخيش  

         17 تكزيع مالبس كاقية  

   لطبفت 6 6 5 تكزيع قطافات آلية 

 37 يزبغو  750 15 3 بناء جدراف استنادية

 15 خشاٌ KD 12 21 21تنظيؼ الخزانات بمادة 
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 نتائج  استخدام المصائد المونية الجاذبة لمحشرات و تقميل الثمار المتساقطة نتائج المشاهدات فً قطاع الزٌتون 

 

 

 

 :كانت النتائج عمى النحو التاليمشاىدات لمري التكميمي في اشجار الزيتون، وقد  ائج تن

ع طوباسموق  

رقم 
 المعاممة

 عدد اشجار المعاممة
وزن الثمار 

كغم\الكمي  
غم\حبة 100وزن   

كمية الزيت 
كغم\المنتج  

معدل وزن الثمار  نسبة السيل
شجرة \كغم  

1 13 250 142 55 22%  19.23 

2 13 135 117 28.35 21%  10.38 

control 13 88 92 16.72 19%  6.76 
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 موقع عنزه

 

رقم 
 عدد اشجار المعاممة المعاممة

وزن الثمار 
كغم\الكمي  

غم\حبة 100وزن   
كمية الزيت 

كغم\المنتج  

معدل وزن الثمار  نسبة السيل
شجرة \كغم   

1 13 70 110 21 30%  5.38 

2 13 65 100 16.38 25%  5 

control 13 52 80 11 21%  4 

موقع ياصيد    

 

رقم 

 المعاملة

 عدد اشجار المعاملة
وزن الثمار 

كغم\الكلً  
غم\حبة 100وزن  كغم\كمٌة الزٌت المنتج   

معدل وزن  نسبة السٌل

 \الثمار كغم 

 شجرة

1 13 321 135 90 28%  10.38 

2 13 314 115 86 27.3%  8.84 

control 13 297 100 81 27.27%  7.69 
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 DEEPلمحرومة انواع المشارٌع االقتصادٌة المنفذة ضمن مشروع التمكٌن االقتصادي لالسر ا 5ملحق 

 عدد  المستفيدين طبيعة المشروع المدر لمدخل اسم الموقع الرقم
 2 أغناـ طكباس 1

 1 اكس بككس
 1 مخبز كحمكيات بيتية

 1 بقالو
 1 شاالت كشنط

 طمكف 2
 

 4 أغناـ
 1 أبقار

(جكاالت)محؿ ىكاتؼ نقالو   1 
 1 محؿ حدادة
 1 محؿ مالبس

كيبيت بالستي   2 
أغناـ  عقابا 3  2 

 1 بقالة 
 1 ادكات منزلية

 4 أغناـ تياسير 4
 2 أغناـ كادم الفارعة 5
 1 بقالة مخيـ الفارعة 6

 1 أدكات بناء
 28 المجموع 
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 .ٌفئبد اٌّظتٙذفخاٌّظبّ٘خ في اٌّظبػي اٌٛطٕيخ ٌتحظيٓ اٌّظتٜٛ اٌّؼيشي ٚتحميك االِٓ اٌغذائي ي: اٌٙذف االطتزاتيزي االٚي

ِيشأيخ  اٌتذخً اٌّخطظ اٌظيبطخ  

 $اٌتذخً 
ِيشأيخ   اٌتذخً إٌّفذ

اٌتذخالد 

 $إٌّفذٖ 

IFAD 5 

وفبءح اطتخذاَ اٌّٛارد اٌطجيؼيخ  :اٚال

 ٚاٌجيئيخ 

 اطتظالس ٚتأ٘يً اراضي

 136143.52 515665.96 اسخصالذ اراضً 580,000

 8474.6 360905.96 رق سراػٍتشك ط 300,000 شك ٚتأ٘يً طزق سراػيٗ  

   513655.91 يشبرٌغ ايٍ غذائً 500,000 أتبد اٌغذاء ػٍٝ ِظتٜٛ إٌّشي 

 الطتخذاَ االِخً ٌٍّٛارد اٌطجيؼيخ
100,000 

اسخخذاو ايثم 

   174240 نهًىارد انطبٍؼٍت

 تطٛيز ِظبدر اٌّيبٖ
210,000 

حأهٍم وحطىٌز آببر 

   97032.4 ارحىاسٌه

 أتبريخ اٌخزٚح اٌحيٛأيخ ٚتمٍيً تىٍفخ االٔتبدتطٛيز    

300,000 
يشبرٌغ ثزوة 

   81186.74 حٍىاٍَت

 تطٛيز لطبع اٌشيتْٛ ٚتمٍيً تىبٌيف االٔتبد  

300,000 
يشبرٌغ حطىٌز لطبع 

   117614.94 انشٌخىٌ

   0 ال ٌىخذ 200,000 تطٛيز اٌشراػبد اٌّحّيخ    

          حطىٌز انشراػبث انبؼهٍت
   0 ال ٌىخذ  200,000

 انًدًىع

       
2,690,000    1860301.91 144618.12 

االطتزبثخ ٌالحتيبربد اٌطبرئخ : حبٔيب

 (وٛارث ٚاحتالي)

          .تظّيُ ٚتٕفيذ طيبطبد ٚتذخالد تظتزيت ٌالِٛر اٌطبرئخ 
250,000  

يشبرٌغ يخُىػت 

   417403.8 يسبػذاث طبرئت

            .اٌضغظ ٚإٌّبطزح 
   0 ال ٌىخذ  50,000

          .Cتذخالد تظتزيت  ٌّظبػذح اٌفئبد اٌّتأحزح في ِٕبطك اٌتّبص ِٕٚطمخ 
250,000  

يشبرٌغ حًُىٌت فً 

   C 301035.15يُبطك 

  
           

550,000    
          
718,439  0 
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تجٕي اٌّّبرطبد اٌزيذح في : حبٌخب

 يخاٌمطبػبد اٌشراػيخ ٚاٌجيئ

ٔشز اٌٛػي ٌتٛػيخ ػبِخ حٛي اٌّّبرطبد اٌزيذح في اٌتؼبًِ ِغ اٌّٛارد   

 .اٌطجيؼيخ

           
80,000  

 ال ٌىخذ

    

  
          . تطٛيز ِّبرطبد ِب ثؼذ اٌحظبد       

     ال ٌىخذ  100,000

 انًدًىع

       
3,240,000    

      
2,578,741  144618.12 

 

  

   

 

  

 سيبدح لذرح ِؤطظبد اٌّزتّغ اٌّذٔي ػٍٝ تمذيُ خذِبد ألػضبئٙب ٚاٌّزتّغ اٌّحٍي تتالئُ ِغ احتيبربتُٙ: ف االطتزاتيزي اٌخبٔياٌٙذ   
ِيشأيخ  اٌتذخً اٌّخطظ اٌظيبطخ    

 $اٌتذخً 
ِيشأيخ اٌتٕفيذ  اٌتذخً إٌّفذ

$ 
  

سيبدح لذرح ِؤطظبد  اٌّزتّغ :  اٚال

ضبئٙب اٌّذٔي ػٍٝ تمذيُ خذِبد ألع

ٚاٌّزتّغ اٌّحٍي تتالئُ ِغ 

 . احتيبربتُٙ

      

      

            .تطٛيز االٔظّخ ٚارزاءاد اٌؼًّ  ٚاٌتذريت ػٍٝ تطجيمٙب 
50,000  

حطىٌز اَظًت يبنٍت 

وادارٌت ودنٍم بُبء 

   79534.82 لذراث

            .تشزيغ ٚتزطيخ ِفَٙٛ اٌؼًّ اٌتؼبٚٔي ٚاٌزّبػي ٌذٜ افزاد اٌّزتّغ 
50,000  

ورشبث ػًم، 

   39428.87 حذرٌب، سٌبراث

            .ثٕبء لذراد ٚطٛالُ اػضبء اٌّؤطظبد اٌمبػذح  
50,000  

حذرٌب، سٌبراث 

   12813.64 خبرخٍت

            .اٌتشجيه ٚتجبدي اٌخجزاد 
40,000  

حشبٍك وحببدل 

   10285.03 خبزاث

            .اٌّؤطظبد اٌمبػذيخ اشزان ػٕظز اٌشجبة في ثٕبء لذراد 
40,000  

بُبء لذراث، 

حىظٍف، ورشبث 

   76059.49 ػًم
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              .سيبدح ِظبّ٘خ اٌمطبع اٌتؼبٚٔي في اٌتّٕيخ االلتظبديخ ٚاالرتّبػيخ      
50,000  

   0 نى ٌُفذ 

          اثزاس دٚر اٌمطبع  اٌتؼبٚٔي  في اٌتّٕيخ األلتظبديخ ٚاالرتّبػيخ     
150,000  

حسىٌك، يذخالث 

   140379.86 اَخبج

  
           

430,000    
          
358,502  0 

تطٛيز اٌّجبدراد االلتظبديخ : حبٔيب

 ٌّؤطظبد  اٌّزتّغ اٌّذٔي
          .دػُ ِؼذاد ٚدٚائز األٔتبد

300,000  
حشوٌذ بًسخهشيبث 

   12731 اَخبج

            .اٌمبػذيخ ثبٌظٛق رثظ ِٕتزبد ٚخذِبد اٌّؤطظبد 
30,000  

   0 نى ٌُفذ

            تطٛيز ثيئخ االٔتبد ٌٍّؤطظبد اٌمبػذيخ  
50,000  

حذرٌب، حشٌىد 

   10000 يسخهشيبث اَخبج

            تشزيغ تظزيً أٛاع رذيذح ِٓ اٌتؼبٚٔيبد وتؼبٚٔيبد اٌؼّبي
20,000  

   0 نى ٌُفذ

  
           

400,000    
            
22,731  0 

اٌذػُ ٚإٌّبطزح ٌٍتأحيز ػٍٝ : حبٌخب

 طٕبػخ اٌمزار

            .تمذيُ حّالد اٌتٛػيخ  -
40,000    532.21   

            .تٕظيُ احذاث ٚطٕيخ  
15,000    11397.7   

            .تظٙيً ٚحشذ رٙٛد ِؤطظبد اٌّزتّغ اٌّذٔي   
20,000    0   

            .ريغ االػّبي اٌزّب٘يزيختش  
15,000    0   

            تشىيً ارظبَ ٌٍذػُ ٚإٌّبطزح   
50,000    0   

            ِطجٛػبد  ٚٔشزاد دٚريخ  
20,000    1480   

             
160,000    13409.91   
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          2014اٌّٛاسٔٗ اٌتمذيزيخ ٌٕشبطبد اٌٙذف اٌخبٔي خالي اٌؼبَ 
990,000    

          
394,643  0 

            

    

       

       

 تؼشيش ِشبروخ ٚادِبد إٌٛع االرتّبػي في اٌؼٍّيبد ٚإٌشبطبد اٌتي يمذِٙب اٌّزوش ػٍٝ اطض ِٓ اٌؼذاٌٗ ٚاٌّظبٚاٖ:  اٌٙذف االطتزاتيزي اٌخبٌج   
ِيشأيخ  اٌتذخً اٌّخطظ اٌظيبطخ    

 $اٌتذخً 
 اٌتذخً إٌّفذ

0 

  

اشزان إٌٛع االرتّبػي في :اٚال

 اٌؼٍّيبد اٌّزتجطخ ثبٌّشبريغ

            .اٌؼذي ٚاالٔظبف في اٌحظٛي ػٍٝ اٌفزص     
50,000  

حىظٍف، سٌبراث 

   0 حشبٍك

تّىيٓ    إٌٛع االرتّبػي ِٓ اٌّشبروخ  في اٌّشبريغ ٚاالطتفبدح ِٓ ثزاِذ    

 .اٌتّٕيخ

           
30,000  

   5914.72 َشبطبث بُبء لذراث

            رفغ اٌٛػي في ِفَٙٛ إٌٛع األرتّبػي
20,000  

   3829.62 ورشبث ػًم

      0   

  
           

100,000    9744.34 0 

  

          2014اٌّٛاسٔٗ اٌتمذيزيخ ٌٕشبطبد اٌٙذف اٌخبٌج خالي اٌؼبَ 
100,000    9744.34 0 

            

    

       

 .تّىيٓ اٌّزوش ِٓ اٌحٛوّخ ػٍٝ اٌّظتٛيبد اٌّختٍفٗ ٌيىْٛ اوخز فبػٍيٗ ٚوفبءح في االدارح ٚاالشزاف:  اٌٙذف االطتزاتيزي اٌزاثغ   
ِيشأيخ  اٌتذخً اٌّخطظ اٌظيبطخ    

 $اٌتذخً 
ِيشأيخ ِب تُ  اٌتذخً إٌّفذ

 $تٕفيذٖ 
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ِؼٙب ِٛاوجخ اٌتغيزاد ٚاٌتىيف : اٚال

 ٚاالطتفبدح ِٕٙب

            اٌؼًّ اٌّظتّز ػٍٝ تطٛيز إٌظُ ثّب يتالئُ ِغ اٌتغيزاد اٌّحيظ
30,000  

حطىٌز االَظًه، 

االدنت ، بزايح 

   38047.06 انكخزوٍَت

            .رفغ لذراد ِٚٙبراد اٌّٛارد اٌجشزيخ في اٌّزوش         -أ  
50,000  

   14937.96 حذرٌب وبُبء لذراث

            .تفؼيً دٚر ٔظبَ اٌّتبثؼخ ٚاٌتمييُ ٚاٌزلبثخ في اٌّزوش   
11,000  

حطىٌز دائزة انًخببؼت 

   21676.68 وانخمٍٍى

  
             

91,000    74661.7 0 

            تؼشيش اٌؼاللخ ِغ اٌشزوبء  اٌحبٌييٓ ٚثٕبء شزاوبد رذيذح      :اطتذاِخ اٌّزوش  :حبٔيب 
50,000  

   0 نى ٌُفذ

            تؼشيش إٌشبطبد االػالِيخ في اٌّزوش     
   12869.17 َشُبطبث اػاليٍت  20,000

            .ثٕبء لذراد اٌّٛارد اٌجشزيخ      في اٌّزوش   
   11481.74 حذرٌب وبُبء لذراث  30,000

          .تمذيُ خذِبد اطتشبريخ
   47402.85 ٌاسخئدبر يسخشبري  600,000

  
           

700,000    71753.76 0 

تؼشيش فىزح اٌّؤطظخ اٌّتؼٍّخ :حبٌخب 

 في اٌّزوش

            .تطٛيز ٔظُ اٌّؼٍِٛبد        
20,000  

بزايح، حطىٌز ادنت، 

   11080 دراسبث

            .ِشبروخ ٚتجبدي اٌّؼزفٗ داخً اٌّزوش ٚخبررٗ   
10,000  

 سٌبراث خبرخٍت

   2625.17 ويحهٍت

            .تؼشيش ٚتٛحيك لظض إٌزبس ٚاٌذرٚص اٌّظتفبدح ٚاٌحبالد اٌذراطيخ      
10,000  

   0 نى ٌُفذ

  

            .تذريت اٌطبلُ ٌالطتفبدح ِٓ اٌتزبرة اٌّحٍيخ ٚاٌذٌٚيخ
30,000  

سٌبراث خبرخٍت 

   0 ويحهٍت

  
             

70,000    13705.17   
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          2014اٌّٛاسٔخ اٌتمذيزيخ ٌٍٙذف االطتزاتيزي اٌزاثغ خالي اٌؼبَ 
861,000  

  

          
160,121  

0 

 رواحب ويصبرٌف ادارٌت 
 

821635.23 
  

34222.99 

  
       

5,191,000    
      
3,143,248  178841.11 

  5,191,000                   ِيشأيخ اٌتذخالد اٌّخططٗ
  3,964,884                   ِيشأيخ اٌتذخالد إٌّفذٖ    
 %76 ٔظظجخ ِب ٘ٛ ِٕفذ    
 %24 ٔظجخ االٔحزاف    
    


