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إهداء إلى مزارعينا المتشبثين بأرضهم
عّلنا نكون قد نجحنا في تقديم الجزء اليسير 

مما يعزز من صمودهم
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التقــــــــرير  السـنـــــويمركز العمل التنموي/معــًا

 2010 

رسالة رئيس مجلس اإلدارة

بمرور عام 2010، يكون مركز معاً قد أنهى اثنني وعرشين عاماً من العمل التنموي الجاد وامللتزم، تجاه شعبنا يف كافة أنحاء 

الوطن. اثنان وعرشون عاماً من الجهد املميز لكادر املركز وأعضاء مجلس إدارته وهيئته العامة وكافة األصدقاء واملتطوعني، 

الذين واكبوا وساهموا يف نمو املركز وتطوره، منذ انطالقته مع بداية عام 1989. 

شهد عام 2010 تنفيذ أو استكمال تنفيذ 53 مرشوعا تنمويا وإغاثيا يف الضفة والقطاع، يف ظل تصاعد االستيطان اإلرسائييل 

وإجراءاته التدمريية بحق األرض واإلنسان الفلسطيني. ويف ظل استمرار حالة االنقسام السيايس العمودي عىل املستوى الفلسطيني 

وما نتج عنه من نتائج تدمريية عىل املستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية. كثف املركز جهوده ليستجيب لالحتياجات 

الكبرية للمجتمع الفلسطيني عامة والفئات الفقرية واملهمشة خاصة يف الريف الفلسطيني، منطلقاً من رسالته وأهدافه وقيمه 

بالرغم من التحديات التي واجهها املركز وخاصة تلك الناتجة عن البيئة الخارجية. 

لقد تمكن املركز من خالل التزام وعمل كادره ومجلس إدارته ودعم هيئته العامة وتفهم الرشكاء الدوليني والعرب من:

كافة  إىل  والخدمات  املشاريع  بتلك  والوصول  وتنويعها  التنموية  وأنشطته  وبرامجه  عمله  وتطوير  أ. تكثيف 

محافظات الوطن 

هذه  بها  تتسم  التي  الخاصة  لألهمية  نظرا  الغذائي،  األمن  مشاريع  وعىل  الزراعي  القطاع  عىل  اكرب  ب. تركيز 

املشاريع يف تعزيز صمود شعبنا وزيادة تمسكه بأرضه، وتوفري مصادر الغذاء اآلمن والصحي.

املايل  الدعم  من  مزيد  لتجنيد  والدويل  املحيل  املستويني  يف  املانحة  الجهات  من  العديد  مع  االتصاالت  ت. تكثيف 

ولتنويع مصادر الدعم.

	. تكثيف العمل مع الشبكات واألجسام األهلية عىل املستوى الوطني لإلسهام بدوره التنموي والوطني، ومن 

خالل تطوير نشاطاته يف مجال املنارصة وكسب التأييد الدويل حول التصدي لجدار الضم والفصل العنرصي 

واالستيطان، ويف فضح االنتهاكات اإلرسائيلية وتناقضها مع القوانني الدولية وحقوق اإلنسان وتبيان تأثريها 

املدمر عىل جميع الصعد.

كما شهد هذا العام تطوراً وتوسعاً كبريين عىل مستوى الكادر، العامل يف املركز بمستوييه: الكادر الرئيس والكادر العامل عىل 

املشاريع، وهو بحد ذاته يعّد تطورا مميزا أسهم يف توفري مزيد من فرص العمل للشباب الفلسطيني الذي يعاني من حدة الفقر 

والبطالة والتهميش. 

وانطالقاً من مسؤولية املركز الوطنية أوالً، وتمسكاً منه برسالته اإلنسانية والتنموية ثانياً، حرص املركز عىل  توسيع عمله يف قطاع 

غزة لالستجابة ملتطلبات الوضع الذي تعاني منه جماهري شعبنا هناك، وقد تمكن املركز خالل هذا العام، من تنفيذ 22 مرشوعا 

تنموياً وطارئاً يف القطاع، إضافة إىل 5 مشاريع مشرتكة تم تنفيذها يف القطاع والضفة معا.  

واستمراراً لتمسك املركز بأهدافه ورسالته والعمل عىل تنفيذ قرارات الهيئة العامة يف اجتماعها عام 2007، فقد استمر املركز 

يف الرتكيز عىل منطقة األغوار وتنفيذ العديد من التدخالت عىل الصعيد األرسي واملجتمعي، كما استمر املركز  باحتضانه ودعمه 

لحملة إنقاذ األغوار، ودعم صمود بدو األغوار عىل أرضهم يف وجه مخططات التهجري والتدمري التي تنتهجها سلطات االحتالل 
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اإلرسائييل، بهدف تطهري املنطقة من الوجود الفلسطيني وعزلها عن باقي مناطق الضفة الغربية. حيث أطلق املركز حملة منارصة 

الرياضية وقدم  األندية  املدارس، ودعم  للعديد من  الدعم  البيوت وقدم  املحيل والدويل، ورمم عرشات من  املستويني  لألغوار عىل 

املعونات لألرس التي هدمت سلطات االحتالل بيوتها، ووفر العديد من املساعدات الطارئة للمواطنني، ونّظم بالتعاون مع حملة 

إنقاذ األغوار زيارات للعديد من الوفود الدولية ومجموعات التضامن الدويل إلظهار ما تقوم به سلطات االحتالل ولحشد مزيد 

من التأييد واملنارصة لحقوق شعبنا. وقد لعبت منشورات املركز دورا بالغ األهمية يف إيصال ما يجري ألوسع دائرة ممكنة من 

املؤسسات الدولية.

كما تم االنتهاء من تشطيب مقر املركز يف رام الله فيما استمر العمل يف استكمال تشطيب املقر يف مدينة غزة.

الزميل سامي خرض ومن جميع  املركز  العامة، من مدير عام  اإلدارة والهيئة  أتقدم باسمي ونيابة عن زمالئي يف مجلس  وهنا 

التي بذلوها لصالح شعبنا ومجتمعنا وخاصة  العاملني يف كافة فروع املركز، بعظيم الشكر والتقدير للجهود الجبارة واملميزة 

الفئات األكثر فقرا وتهميشا. 

كما أشكر جميع زميالتنا وزمالءنا يف مجلس اإلدارة والهيئة العامة اللتزامهم وعملهم الدؤوب، يف متابعة املركز وتوفري كافة أشكال 

الدعم واإلسناد لإلدارة التنفيذية وتسهيل عمل اإلدارة لتحقيق رسالة املركز وأهدافه . 

29 مؤسسة، والذين  العرب والدوليني واملحليني وعددهم  بالشكر والتقدير إىل جميع الرشكاء واملمولني  املركز  أتقدم باسم  كما 

بدون دعمهم وتفهمهم الحتياجات شعبنا ومجتمعنا، ملا كنا قادرين عىل انجاز ما حققناه خالل هذا العام.  كما أننا نعتز بجميع 

املؤسسات األهلية والقاعدية التي عملت معنا عىل تنفيذ هذه املشاريع الهامة. 

عىل  والتعليم،  والرتبية  والزراعة  والرياضة  الشباب  وزارات  بالشكر  واخص  الرسمية،  الفلسطينية  الجهات  اشكر  أن  هنا  وأود 

تعاونها معنا وتقديمها التسهيالت الالزمة لتنفيذ املشاريع املختلفة. 

الظالم  الحصار  أننا واجهنا،  تحديات عديدة منها ما هو خارجي مثل استمرار  إال  االنجازات  أنه ورغم كل  إىل  أن نشري  يبقى 

عىل القطاع، واستمرار سياسة االستيطان ومصادرة األرايض وهدم البيوت ومنع املؤسسات من العمل يف املناطق املصنفة )ج(، 

واستمرار االنقسام السيايس. إضافة إىل التغريات يف سياسات العديد من الجهات الداعمة، واملنافسة الحادة التي تشهدها الساحة 

بني املؤسسات األهلية من جانب، وبني العديد من املؤسسات الدولية التي تقوم بتنفيذ املشاريع مبارشة وبدون رشاكة مع املؤسسات 

األهلية، إضافة إىل فقدان املركز للعديد من موظفيه بسبب إغراءات الرواتب العالية التي تدفعها تلك املؤسسات. 

والتي ساهم   2010-2012 اإلسرتاتيجية لألعوام  بالخطة  االنجازات مسرتشدين  2011 مزيدا من  عام  أن يشهد  نأمل  وأخرياً، 

أعضاء مجلس اإلدارة والهيئة العامة وكادر املركز يف تطويرها 

                عودة شحادة                                                                                         راجي مصلح                                                                                         

رئيس مجلس اإلدارة حتى 10 أكتوبر 2010                                         رئيس مجلس اإلدارة من 11 أكتوبر     
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من نحن؟
مؤسسة فلسطينية أهلية تنموية مستقلة وغير هادفة للربح، تعمل في التنمية المجتمعية والتطوير المؤسسي 
، ولديها  فروع في الضفة   .1989 القدس في كانون ثاني عام  الوطني. تأسست في مدينة  المستوى  على 

الغربية وقطاع غزة.

رؤيتنا 
مؤسسة رائدة ومتميزة يف التنمية املجتمعية والتطوير املؤسيس، تسعى لإلسهام يف تطوير مجتمع مدني ديمقراطي فاعل مبني 

عىل التعددية، سيادة القانون، العدالة واحرتام حقوق اإلنسان.

رسالتنا
املشاركة والعمل يدا بيد مع املؤسسات األهلية والقاعدية واللجان الشعبية، يف املناطق األكثر فقراً وتهميشاً، لتعزيز صمود الناس 

وزيادة اعتمادهم عىل ذاتهم، وتمكينهم ألخذ زمام القيادة يف تنمية مجتمعاتهم، تحسني نوعية حياتهم، واإلسهام يف تحقيق 

التنمية البرشية املستدامة. 

أهدافنا العامة:
يسعى املركز إىل اإلسهام يف:

تحسني مستوى األمن  الغذائي عىل املستويني األرسي واملجتمعي  1 .

تطوير قدرات املؤسسات األهلية والقاعدية واللجان الشعبية 2 .

تعزيز التنمية املجتمعية والتخفيف من حدة الفقر يف الريف واملناطق األكثر حرمانا 3 .

تمكني الشباب والنساء ألخذ دورهم يف التنمية املجتمعية  4 .

حماية وتطوير البيئة الفلسطينية والقطاع الزراعي 5 .

توفري الحاجات اإلنسانية األساسية للفئات األكثر فقرا وتهميشا وخاصة يف الريف الفلسطيني 6 .

التعبئة والتأثري وحشد التأييد واملنارصة واملرافعة حول قضية شعبنا الوطنية وقضايا الفقراء واملهمشني عىل املستوى  7 .

املجتمعي والوطني والدويل
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استراتيجياتنا العامة:
املنارصة واملرافعة وحشد التأييد والدفاع عن الحقوق 1 .

التطوير والبناء املؤسيس وتطوير املصادر البرشية 2 .

تقديم الخدمات التنموية والطارئة 3 .

تعزيز وزيادة الوعي  4 .

التشبيك والتنسيق والتعاون والتشاور مع املؤسسات املحلية والعربية والدولية 5 .

إسرتاتجية التمكني والتأهيل 6 .

برامجنا:
برنامج الزراعة واألمن الغذائي 1 .

برنامج التنمية املجتمعية 2 .

برنامج تنمية املرأة 3 .

برنامج تطوير الشباب والطالئع 4 .

برنامج حماية البيئة الفلسطينية 5 .

برنامج اإلغاثة  والطوارئ . 6

التي ينفذها  إن التطوير املؤسيس واملنارصة تعتربان مكونان أساسيان ومتداخالن مع جميع الربامج 
املركز

شركاؤنا والفئات المستهدفة:
املؤسسات األهلية والقاعدية، وخاصة الشبابية والنسائية.  1 .

اللجان الشعبية 2 .

املزارعني واملزارعات والصيادين 3 .

الشباب والطالئع 4 .

املرأة الريفية 5 .
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فعاليات عام 2010 باألرقام

إحصاءات عامة حول املشاريع املنفذة

أوال: توزيع املشاريع املنفذة جغرافيا

نجح املركز يف تنفيذ أو استكمال 53 مرشوعا تنمويا واغاثيا يف الضفة والقطاع، توزعت هذە املشاريع بواقع 22 مرشوعا يف قطاع 

غزة و 26 مرشوعا يف الضفة الغربية و 5  مشاريع نفذت يف الضفة والقطاع.

تمكن املركز من العمل يف جميع محافظات الضفة الغربية كالقدس، رام الله، جنني، طولكرم، األغوار، بيت لحم، طوباس وقلقيلية 

وبشكل محدود يف محافظتي الخليل ونابلس. 

أما يف قطاع غزة فقد تركز العمل عىل محافظات غزة، املنطقة الوسطى، خان يونس، رفح وبعض املناطق األخرى.

ثانيا: املشاريع املنفذة حسب القطاع 

تركز الجزء األكرب من املشاريع التي نفذت يف عام 2010 عىل تعزيز األمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي. وقد وصل عدد املشاريع 

التي نفذت يف هذا القطاع إىل 20 مرشوعا، تركزت حول تحسني مستوى األمن الغذائي عىل املستوى األرسي واملجتمعي، وتطوير 

القطاع الزراعي من خالل زيادة الرقعة الزراعية وزيادة الحصاد املائي.  وقد نجح املركز يف تحويل جميع املشاريع ذات الطابع 

اإلغاثي إىل مشاريع تقع ضمن قطاع األمن الغذائي والزراعي. تركزت بشكل أسايس يف قطاع غزة. وقد تنوعت هذە املشاريع لتشمل 

توفري الغذاء الطازج لألرس الفقرية، التي ترضرت من الحرب العدوانية عىل القطاع، ويف نفس الوقت تعزيز قدرات املزارعني من خالل 

رشاء منتجاتهم الزراعية وتقديمها كطرود وسالل غذائية للعائالت الفقرية. وجاءت املشاريع التي استهدفت التنمية املجتمعية لتحتل 

املرتبة الثانية ووصل عددها إىل 10 مشاريع، تالها املشاريع التي استهدفت الطالئع والشباب يف املرتبة الثالثة بتسعة مشاريع. ثم 
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 5 الريف وعددها  النساء يف  استهدفت  التي  املشاريع  ثم  6 مشاريع،  املؤسيس وعددها  والبناء  بالتطوير  املتعلقة  املشاريع  جاءت 

مشاريع. وأخريا املشاريع البيئية وعددها  4 مشاريع من بينها مرشوٌع قام املركز بتنفيذە مع تلفزيون وطن بدون تكاليف. 

ويجب التنويه إىل أن غالبية املشاريع، عدا مشاريع اإلغاثة، اشتملت تشمل عىل مكون بارز يف مجال تطوير القدرات 

للفئات املستهدفة أو املؤسسات الرشيكة.
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ثالثا: اإلنفاق عىل املشاريع حسب الربامج

2010 أن املركز قد رصف عىل مشاريع األمن الغذائي والزراعة املستدامة يف الضفة الغربية وقطاع  تشري امليزانية املدققة لعام 

غزة ما قيمته 4,252,269 دوالر شكلت ما نسبته 66 % من الحجم الكيل لإلنفاق، تالها مشاريع الشباب والطالئع 1,659,090 

176,707 دوالر، أي ما نسبته  2.7 %، ومشاريع دعم  التنمية املجتمعية لتصل إىل  دوالر، شكلت 25.7 %. وجاءت مشاريع 

وتطوير املرأة 3.5 % بقيمة وصلت إىل 938, 227 دوالر واإلعالم البيئي 1 % بقيمة 69,807 دوالر والتطوير املؤسيس 58,842 

دوالر. والجدول التايل يبني مقارنة املصاريف وفق القطاعات للسنتني 2009 و 2010.

األمن الغذائي 
والقطاع الزراعي

الشباب 
والطالئع

البيئةالتنمية املجتمعيةاملرأة
التطوير 
املؤسيس

املجموع

20093,617,7922,114,792194,179813,102      68,16546,8946,854,924

2010 4,252,2691,659,090227,938176,70769,80758,8426,444,653

7,870,0613,773,882422,117989,809137,972105,73613,299,577

    

2009 بنسبة تصل إىل حوايل 6 %.  وشهد   كما يتضح من الجدول السابق تراجع مجموع الرصف يف العام 2010 عن العام 

الرصف عىل مشاريع األمن الغذائي والتنمية الزراعية زيادة ملحوظة وصلت إىل 17.5 %. كما شهدت املصاريف عىل املشاريع 

البيئية واملرأة والتطوير املؤسيس زيادة عن عام 2009. فيما شهد الرصف عىل برامج التنمية املجتمعية تراجعا ملحوظا وصلت 

نسبته إىل 78 %.

 

4,252,269 

1,659,090 

176,707 227,938 69,807 58,842 

6,444,653 

األمن الغذائي 
 والزراعة 

الشباب 
 والطالئع

التنمية 
 املجتمعية

التطوير  االعالم البيئي دعم املرأة
 املؤسيس 

 املجموع

 توزيع االنفاق حسب نوعية املشاريع
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رابعا: اإلنفاق حسب املوقع الجغرايف 

بلغت امليزانية التي رصفت عىل املشاريع يف الضفة والقطاع 6,444,653 دوالر مقارنة ب 5,144,360 دوالر عام 2008، أي بزيادة 

نسبتها 33.2 % وبنقصان عن عام 2009 يصل إىل حوايل 6 %. وقد حاز القطاع من ميزانية عام 2010 عىل 3,489,378 دوالر، 

أي ما نسبته 54 %. وتعترب هذه النسبة األعىل يف تاريخ املركز. فيما رصف يف الضفة 2,955,275 دوالر، أي ما نسبته 46 %. بما فيها 

املشاريع التي نفذت يف الضفة والقطاع بشكل مشرتك. وهو يعكس توجهات الدول واملؤسسات املانحة يف الرتكيز عىل قطاع غزة أكثر من 

الضفة الغربية لألسباب املعروفة للجميع. وهذا الوضع ال ينطبق عىل املركز فقط بل يشمل معظم املؤسسات األخرى. 

خامسا: أيام العمل التي وفرتها املشاريع املنفذة للمجتمع املحيل

تمكن املركز وعرب تنفيذ مشاريعه التنموية واالغاثية من خلق ما مجموعه 70,759 يوم عمل، منها  57,059 يوم يف قطاع غزة، استفاد 

منها 1,840 عامال وعاملة بشكل مبارش، و 13,700 يوم عمل يف الضفة الغربية، استفاد منها 456 عامال وعاملة. ومجموع العمال 

الذين استفادوا من هذه األيام وصل إىل 2,296 عامال بواقع حوايل 30 يوم عمل لكل عامل.
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 املجموع الضفة الغربية قطاع غزة

57,059 

13,700 

70,759 

1,840 456 2,296 

 عدد أيام العمل التي وفرتها املشاريع وعدد العمال املستفيدين

 عدد العمال عدد ايام العمل
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التقــــــــرير  السـنـــــويمركز العمل التنموي/معــًا

 2010 
سادسا: فرص عمل للمنسقني واملنشطني:

تمكن املركز، وضمن مرشوع مساحات صديقة للطالئع من توفري 280 وظيفة موزعة 115 منسق/ة مركز شبابي ومنسق/ة 

77 يف القطاع و88 يف الضفة.  165 منشط/ة ومرشدين اجتماعيني ، منهم  43 يف القطاع و72 يف الضفة. إضافة إىل  منطقة، 

وملدة تزيد عن 6 أشهر. وينفذ املرشوع يف 100 مركز شبابي يف الضفة والقطاع بما فيها مراكز العائلة )60 يف الضفة و 40 يف 

القطاع(.

إن هذە الوظائف، رغم قرص فرتتها، تسهم يف توفري دخل للشباب وخاصة الخريجني منهم، وإتاحة املجال لهم الكتساب مهارات 

ومعارف جديدة، إضافة إىل مراكمة خربة عملية تساعدهم عىل املنافسة يف سوق العمل.

سابعا: التدريب وبناء القدرات

عدد ساعات التدريب والدورات املنفذة خالل عام 2010

شهد عام 2010 ارتفاعاً مميزاً يف عدد ساعات التدريب بلغ 9,986 ساعة تدريبية. أما عدد الدورات التي نفذها املركز خالل عام 

2010 فوصلت إىل ) 359 ( دورة تدريبية يف املجاالت الزراعية، اإلدارية، املالية، التصنيع الغذائي، التسويق، املهارات القيادية، 

الضغط واملنارصة واملهارات الحياتية ...الخ . أما أعداد املتدربني فكانت 3,420 منهم 1,881 متدربة يشكلن %55 من مجموع 

الكيل  املجموع  من   45% يشكلون  املختلفة  العمرية  الفئات  من  متدرب   1,539 الذكور  من  املتدربني  عدد  ووصل  املتدربني. 

للمتدربني.

ثامنا: التدريب واملهارات الحياتية واألنشطة الالمنهجية

نفذ املركز خـالل عام  2010 حوايل 36,960 ساعة من التعلم النشط يف مجاالت املهارات الحياتية ) )28,560( ساعة والتدريب 

الريايض )8,400( ساعة. وهذه األنشطـة موجهة للطالئع من سن ) 18-12 سنة( يف 100 مركز، موزعة يف الضفة 60 مركز 

 
 املجموع القطاع الضفة
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و40 يف القطاع. استفاد من هذه األنشطة 8,650  طليعيا وطليعية. إضافة إىل عقد 1,148 ساعة تدريبية موجهة للهيئات اإلدارية 

وللجان الطالئع واملنسقني واملنشطني يف املراكز الشبــابية، يف املجاالت اإلدارية واملالية وإدارة املشاريع، شــارك فيها 1,409 

شخص من الضفة والقطاع.

تاسعا: كادر املركز: 

وصل عدد املوظفني الذين عملوا يف املركز، عام 2010 بوظيفة كلية أو جزئية، أي عىل مشاريع إىل 91 موظف. بلغ عدد اإلناث 34 

موظفة، يشكلن %37 من العدد الكيل للموظفني وعدد الذكور 57 موظفا.  منهم 55 يف القطاع و36 يف الضفة.
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التقــــــــرير  السـنـــــوي

 2010 

البرامج التنموية للمركز

أوال: برنامج األمن الغذائي والزراعة املستدامة:
ويهدف هذا الربنامج إىل تثبيت املزارع يف أرضه، تعزيز صموده، تحسني مستوى 

األمن الغذائي يف املستوى األرسي واملجتمعي والوطني، تعزيز االعتماد عىل الذات 

التدريبية واإلرشادية  الغذاء الصحي واآلمن، وذلك من خالل استخدام اسرتاتيجيات متنوعة ومتكاملة مثل: تنفيذ الربامج  وتوفري 

املوجهة للمزارعني واملهندسني واملرشدين الزراعيني يف مجاالت: الزراعة املستدامة والزراعة العضوية، إعادة تدوير املياه والنفايات، 

إنتاج الكومبوست، فضال عن تصميم وإنشاء الحدائق املنزلية وتوفري األشتال والبذور واألشجار وشبكات الري، تنفيذ املشاريع التنموية 

التي تستهدف تطوير القطاع الزراعي وزيادة الرقعة الزراعية، مثل: تأهيل واستصالح األرايض الزراعية، شق الطرق الزراعية، حفر 

وترميم آبار مياه الجمع املنزلية والزراعية، بناء برك الجمع الزراعية، إنشاء وترميم الدفيئات الزراعية، مد شبكات الري وبناء السالسل 

الحجرية لحماية وصيانة األرايض الزراعية، توفري وحدات من الثروة الحيوانية عىل املستوى املنزيل، إضافة إىل تحسني وتطوير جودة 

زيت الزيتون ومساعدة املزارعني عىل تسويق إنتاجهم. كما يتضمن هذا الربنامج توفري التدريب واإلرشاد يف املجاالت الزراعية املتنوعة 

ومراقبة وتحسني جودة اإلنتاج وإدارة املزارع واملشاريع الزراعية والتسويق. إضافة إىل تطوير قدرات التعاونيات اإلنتاجية الزراعية.

ضمن هذا الربنامج نفذ املركز 20 مرشوعا يف مجال األمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي، شكلت 73% من عدد املشاريع التي 

نفذت خالل العام. تمكن املركز من تحقيق انجازات رائعة يف هذا املجال بالرغم من صعوبة الظروف والتحديات التي عمل طاقم 

املركز خاللها. كما استطعنا إفادة آالٍف من العائالت يف مناطق الريف الفلسطيني يف الضفة والقطاع. 

جاءت جميع أنشطة املركز وتدخالته يف هذا القطاع، منسجمة تماما مع الخطة اإلسرتاتيجية الوطنية للقطاع الزراعي والخطة 

الوطنية لتحسني وتطوير مستوى األمن الغذائي.

لقد تمكن املركز من تحقيق انجازات كبرية عىل الصعيد الزراعي واألمن الغذائي. فقد تم تأهيل واستصالح 2,315  دونم، وبناء 

17,685 مرت من الجدران االستنادية، مما يعني زيادة مساحة الرقعة الزراعية وبالتايل زيادة اإلنتاج الزراعي وحماية الرتبة من 

االنجراف. كما تم زراعة 859 دونم بالقمح والشعري والزراعات املتداخلة. وشق وتأهيل 18 كم من الطرق الزراعية، مما سيساعد 

املزارعني عىل الوصول إىل أراضيهم الزراعية بيرس ويحسن من عمليات نقل املنتوج الزراعي إىل األسواق املحلية. 

ولتوفري املياه الالزمة للزراعة تمكن املركز من حفر 871 برئ زراعي بسعة 70 مرت مكعب للبرئ الواحد. مما يعني توفري 12,460 

مرتا مكعبا من املياه لألغراض الزراعية. كما وفر املركز 1,940 شبكة ري زراعية للحقول املفتوحة وللدفيئات الزراعية. وساهم 

يعترب هذا الربنامج األكرب بني برامج 
األنشطة  طبيعة  حيث  من  املركز 

والتدخالت وكذلك املوازنة.
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الزراعية  املدخالت  218 دفيئة زراعية وتوفري  تأهيل وإنشاء  املركز يف 

األساسية للمزارعني من البذور واألشتال واألسمدة العضوية والبالستيك 

الزراعي وغري ذلك من لوازم الدفيئات. كما دعم املركز مزارعي الزيتون 

الزيتون،  الكفريات، من خالل حمالت تطوعية ملساعدتهم يف قطف  يف 

وأمشاط  الرش  وطرمبات  واملصائد،  واملفارش،  املقصات،  وتوزيع 

القطف..الخ. 

توزيع  إىل  إضافة  مثمرة  شجرة   81,450 للمزارعني  املركز  وّفر  لقد 

2,157,500 شتلة زراعية عليهم. وساعد املركز األرس الفقرية بإنشاء 

الحيوانية كوحدات  الثروة  من  1,249  وحدة  و  منزلية،  240 حديقة 

الدواجن واألرانب واملاعز واألسماك، كمساهمة يف توفري جزء مما تحتاجه 

األرسة من الغذاء النباتي والحيواني الصحي.

ساعدت هذه املشاريع 19,072 عائلة زراعية أي ما يقرب من 118,246 

فردا.

يضاف إىل ذلك أن هذه املشاريع الزراعية التي نفذها املركز قد خلقت 

68,259 يوم عمل استفاد منها 3,708 عامل.

والجدول التايل يبني بالتفصيل النشاطات واالنجازات التي حققها 
املركز ضمن هذا الربنامج:

جدول يلخص أهم انجازات املركز يف مجال األمن الغذائي والزراعة املستدامة:

املجموع الكيل غزة الضفة

نتائج مشاريع املركز الزراعية لعام 2010 عدد الرقم
املستفيدين

عدد 
الوحدات

عدد 
املستفيدين

عدد 
الوحدات

عدد 
املستفيدين

عدد 
الوحدات

23 4.227  - - 23 227.4 عدد الدونمات التي تم استصالحها؟  1

934 5.2087 850 1,817.5 84 270 عدد الدونمات التي تم تأهيلها ؟  2

151 459 151 459 0 0
عدد الدونمات التي تم تنفيذ الزراعات املتداخلة 

فيها؟ 
3

80 400 80 400,0   
عدد الدونمات التي تم زراعتها باملحاصيل 

املوسمية )قمح وشعري(؟ 
4

859,1 286.8  0 1,859 8.286 كم الطرق التي تم شقها؟ كم  5

0 72,7  72.7 0 0 الطرق التي تم تأهيلها؟  كم 6

621 450,81 530 63,600 91 17,850 عدد األشجار التي تم زراعتها أو توزيعها؟  7

1228 500,157,2 1118 2,113500 110 44,000 عدد األشتال التي تم زراعتها؟  8

240 240 130 130 110 110 عدد الحدائق املنزلية التي تم تنفيذها؟  9
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0 0 0 0 0 0 عدد الدفيئات التي تم بنائها؟ 10

188 188 188 188 0 0 عدد الدفيئات التي تم تأهيلها؟ 11

30 30 0 0 30 30 عدد الدفيئات املنزلية  90 م، التي تم تأهيلها؟ 12

178 121 95 38 83 83 عدد اآلبار التي تم تنفيذها؟ وعدد الربك الزراعية؟ 13

255 10200 255 10200 كمية األسمدة املوزعة للمزارعني )كغم(   14

108 108 108 108 0 0 عدد وحدات الدواجن؟ 15

23 23 23 23 عدد مزارع دواجن التي تم تأهيلها؟    16

0 0 0 0 0 0 عدد خاليا النحل؟  17

107 107 107 107 0 0 عدد وحدات املاعز؟  18

996 996 996 996 عدد وحدات األرانب؟    19

15 15 15 15 عدد وحدات تربية األسماك؟    20

1940 1940 1940 1940 0 0 عدد شبكات الري التي زودت للمزارعني؟  21

118 685,17 0 0 118 17,685 عدد أمتار الجدران االستنادية التي بنيت؟  22

708,3 259,68 1,868 57,059 1840 11,200
عدد أيام العمل التي خلقت يف املشاريع الزراعية 

والطارئة؟ 
23

 عدد وحدات األدوات الزراعية التي تم تزويدها للمزارعني:
24

100 100 0 0 100 100 مقصات تقليم

100 300 0 0 100 300 مفارش زيتون

100 500 0 0 100 500 أمشاط قطف

80 160 0 0 80 160 مركبات نحاسية للمكافحة )كغم(

200 2000 0 0 200 2000 مصائد لونية

140 140 0 0 140 140 طرمبات رش

140 140 0 0 140 140
معدات للزراعة )طوارئ، فؤوس، أمشاط ارض، 

مناشري...(

4450 162680 4450 162680  0
عدد الرزم أو الطرود الغذائية التي وزعت، وعدد 

األرس التي استفادت 25

1000 1000 1000 1000   
عدد املزارعني الذين تم مساعدتهم لتسويق 

منتجاتهم؟ 26
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رسم يوضح أهم االنجازات التي حققها املركز يف املجال الزراعي خالل عام 2010

 

انجازات 
المركز  
 الزراعية

استصالح 
دونم من  227.4

  2,087تأهيل  أراضي زراعية
دونم من 
 أألراضي
 الزراعية

 

إنشاء وصيانة 
دفيئة  218

 منزلية وزراعية 

 68,259خلق 
يوم عمل ضمن 

المشاريع 
ةزراعيال  

تطبيق نمط 
الزراعة 

المتداخلة في 
دونم 459  

تركيب شبكات 
ري زراعية ل 

دونم 1,940  

   17,685بناء 
متر مربع من 

الجدران 
 االستنادية

 400زراعة 
دونم بالقمح 

 والشعير

 240إنشاء 
حديقة منزلية 

 وزراعتها 

 81تأهيل وشق 
كم من الطرق 

 الزراعية
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رسم يوضح بعض االنجازات التي حققها املركز يف املجال الزراعي خالل عام 2010

 

انجازات 
املركز 

 الزراعية

توزيع 
سلة  162,680

توزيع أدوات  غذائية
لقطف الزيتون 

 مزارع 860عىل 

 81,450توزيع
 شجرة مثمرة

توزيع 
2,157,500 

 شتلة

 10.2توزيع 
طن من  
أألسمدة 
 الزراعية

 1,000مساعدة 
مزارع تسويق 

 منتوجاتهم

ع توزي
ماعزوحدة 107  

 996توزيع 
 وحدة أرانب

 15إنشاء 
 وحدات أسماك

وخدة  23 تأهيل
 دواجن

  108ع توزي
 وحدة دواجن
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ثانيا:   
               برنامج التنمية املجتمعية:

يهدف إىل اإلسهام يف تحقيق التنمية املجتمعية وتخفيف حدة الفقر يف املناطق الريفية األكثر فقرا وتهميشا يف الضفة والقطاع، 

والشبابية  املجتمعية  املراكز  تطوير  الوطني، عرب  املستوى  املحلية وعىل  املجتمعات  يف  والفقرية  املهمشة  الفئات  وتعزيز  وتمكني 

والنسوية وتطوير البنى التحتية غري املالئمة عىل املستوى املجتمعي أو يف املرافق العامة. كما يشتمل الربنامج عىل تطوير البنى 

التحتية للمؤسسات وللمجتمع ككل عرب تنفيذ املشاريع التي تعتمد عىل التشغيل املكثف لأليدي العاملة. 

هذه  أهم  املهمشة، ومن  الريفية  املناطق  يف  األساسية  املرافق  لتوفري وتطوير  والحيوية  الهامة  املشاريع  من  املركز مجموعة  نفذ 

املشاريع:

تأهيل الوحدات السكنية يف األغوار: 1 .

 استمر املركز يف تنفيذ مشاريعه التي تهدف إىل تأهيل الوحدات السكنية 

إىل  تفتقر  حيث  )ج(  املصنفة  املناطق  يف  وخاصة  األغوار  يف  للعائالت 

التي  الحياتية. لقد تمكن املركز من استكمال املشاريع  أبسط املقومات 

بدأنا العمل فيها عام 2009 حيث أنهينا تأهيل أكثر من 150 بيتا. وقد 

 ،2010 عام  نهاية  للتنمية مرشوعا يف  االسبانية  الوكالة  املركز مع  وقع 

يف  سكنية  وحدة   20 تأهيل  يشمل   ،2011 تموز  شهر  حتى  ويستمر 

الجفتلك.  قرية  املجتمعية يف  للتنمية  إىل مركز  إضافة  العوجا وفصايل، 

كما تقدم املركز بمرشوع آخر إىل مكتب املمثلية النرويجية يشمل تأهيل 

50 بيت يف منطقة الجفتلك وفصايل، حيث حصل املركز عىل مؤرشات 

ايجابية بقبوله.
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2.    تأهيــل مدرســة الرواعــني: 

120 طالبا  من  يقرب  ما  املدرسة  تخدم  لحم.  بيت  نائية من محافظة  الرواعني يف منطقــة  ملدرسة  بتأهيـل شامل  املركز  قام 

وطالبة. شمل التأهيل جميع الصفوف الثمانية القائمة من كرافانات وإضــافة صفوف جديدة وساحة للمدرسة وتسييج لهــا 

وبناء وحدات صحية للطلبة وللمعلمني ومشارب. وتخدم املدرســة تجمعاً بدويـاً كبرياً يف تلك املنطقــة. قام بتمــويل املرشوع 

.OCHA

3.    دعم مدرسـة الكعابنــة يف العوجـا: 

قام املركز بتاريخ 21 أيلول بتزويد مدرسة الكعابنـة 

واألدوات  القرطاسية  من  كبرية  بكمية  العوجــا  يف 

حقيبة   25 شملت:  وللطلبة  للمدرسـة  التعليميـة 

مدرسية و73 مطرة ملياه الرشب والخرائط الجغرافية 

األرضية  للكرة  ومجسمني  ومايكروسكوب،  املختلفة، 

و5  للمدرسة  وقرطاسية  متعددة  تعليمية  وأدوات 

التي  األوىل  املرة  ليست  وهذه  وغريها.  قدم  كرات 

املدرسة  لهذه  والدعم  القرطاسية  بتوفري  املركز  يقوم 

القريبة  الكرفانات  املكونة من مجموعة من  األساسية 

من معسكرات الجيش اإلرسائييل.

قرطاسية ومواد تعليمية ملدارس األغوار:

 International  Grassroots مؤسسة  من  دعم  عىل  املركز  حصل 

ملساعدة 3 مدارس من مدارس األغوار وهي: مدرسة خالد بن الوليد يف 

فصايل الفوقا ومدرسة فصايل ومدرسة عرب الكعابنة. وسيتم توزيع 

املواد مع بداية عام 2011.

23



2425

      ثالثا: 
      برنامج تطوير وتنمية الشباب والطالئع:

يهدف الربنامج إىل تمكني الشباب وزيادة انخراطهم يف صياغة واقعهم من خالل مشاريع تنموية تستهدف:

	تعزيز وتوسيع مشاركة الشباب والطالئع يف التنمية املجتمعية والحياة العامة، ويف بناء مجتمع حر وديمقراطي، خال 
من العنف واالضطهاد والتمييز عىل جميع الصعد االجتماعية والسياسية.

	تعزيز قيم املواطنة واالنتماء والعمل الطوعي لدى الشباب والطالئع. 

	اإلسهام يف دمج الشباب يف برامج تنموية لتعبئة أوقات الفراغ بشكل مفيد ويف تطوير وتوسيع  الربامج الالمنهجية يف 
التعليم املساند. 

عرب  املجاالت  شتى  يف  مواهبهم  وتنمية  اإلبداعية  ومبادراته  طاقاتهم  إلطالق  والطالئع  الشباب  أمام  الفرص  	تطوير 
املبادرات اإلبداعية  والعمل التطوعي.

	تطوير قدرات وكفايات الشباب وتمكينهم من املنافسة يف سوق العمل املحيل، وبالتايل تحسني دخلهم وتوفري فرص 
عمل لهم.

صديقة  مساحات  وإيجاد  والطالئع،  للشباب  نوعية  خدمات  تقديم  من  لتتمكن  والرياضية  الشبابية  املراكز  	تطوير 
للطالئع يف النوادي الشبابية.

إضافة إىل الربامج التدريبية املتنوعة التي تستهدف تطوير املهارات الحياتية والقيادية للطالئع والشباب الفلسطيني، يقوم املركز بتنفيذ 

نشاطات تتعلق بالتعليم الالمنهجي والتعليم املساند للفئة العمرية ما بني 12-18 سنة. ويقوم املركز بتنفيذ هذا الربنامج منذ 6 سنوات 

بالرشاكة مع وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية، ومؤسستي تامر والنيزك وبتمويل من منظمة األمم املتحدة 

للطفولة/ اليونيسيف. 
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يمكن إجمال أهم النشاطات التي تمت خالل العام 2010 بالبنود التالية:

التعليم المساند واألنشطة الالمنهجية

املهـــارات الحيـاتيــة:

نفذ املركز خالل سبعة أشهر من عام 2010 ما مجموعه 36,960 ساعة من التعلم النشط يف مجال املهارات الحياتية وتعليم الرياضة. 

بمعدل 48 ساعة شهريا يف كل مركز لكل من الرياضة واملهارات الحياتية نفذت يف 40 مركزاً يف القطاع. وبمعدل 36 ساعة للمهارات 

الحياتية يف املركز الواحد يف الضفة الغربية ونفذت يف 60 مركزاً شبابياً. واستهدفت األنشطة للطالئع من سن 12-18 سنة يف املراكز 

املائة املوزعة يف الضفة والقطاع.

الساعات التعليمية املنفذة للطالئع خالل عام 2010

الطالئع حسب النوع االجتماعي

الربنامج %45 والذكور  املشاركات يف هذا  اإلناث  8,650 طليعي وطليعية. بلغت نسبة  املساند  التعليم  استفاد من برامج 
  .55%
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منسقو ومنشطو الربنامج:

تمكن املركز، وضمن مرشوع مساحات صديقة للطالئع من توفري 280 وظيفة منسق/ة مركز شبابي ومنسق/ة منطقة ومنشطني 

وباحثني اجتماعيني، منهم 43 يف القطاع و72 يف الضفة. إضافة إىل  165  منشط/ة، منهم 77 يف القطاع و88 يف الضفة. وملدة 7 

أشهر. ونفذ املرشوع يف 100 مركز شبابي يف الضفة والقطاع بما فيها مراكز العائلة يف القطاع.

إن هذہ الوظائف، رغم قرص فرتتها، تسهم يف توفري دخل للشباب وخاصة الخريجني منهم، وإتاحة املجال لهم الكتساب مهارات 

ومعارف جديدة، إضافة إىل مراكمة خربة عملية تساعدهم عىل املنافسة يف سوق العمل.

المبادرات الشبابية:
عىل  الشباب  يقوم  مبادرات  بتبني  املركز  يقوم  وذاتهم،  مجتمعهم  تطوير  يف  االيجابي  االنخراط  عىل  والشباب  للطالئع  تشجيعا 
تنفيذها يف مجاالت صحية وبيئية ومجتمعية وثقافية. فخالل العام أتاح املركز لـ 19 مبادرة أن تتفتح ويتم تنفيذها بالكامل من 

قبل الشباب الصغار أنفسهم، ومن بني تلك املبادرات:

املستفيدون الهدف العاماملركزاملبادرة
املبارشون

وصف املبادرة

املساواة حق 
للجميع

مركز الرشق 
للصحة النفسية

زيادة مشاركة اإلناث 
و تعريفهن بحقوقهن 

املكفولة وتحفيزهن 
لزيادة املشاركة يف 

املجتمع

تهدف املبادرة إىل تسليط األضواء عىل ظاهرة التمييز بني الذكور 70 فتى وفتاة
واإلناث يف العائلة، يف منطقة خانيونس، والناتج عن العادات 

والتقاليد املتأصلة يف املجتمع. 
قدمت املبادرة للفتيات مجموعة من اآلليات لتمكينهن من املشاركة 
بشكل اكرب يف املجتمع من خالل مجموعة من ورشات التوعية التي 

قمن بتنفيذها، باإلضافة إىل توزيع مجموعة من امللصقات بهدف 
تعريف املجتمع املحيل بأهمية مشاركة اإلناث يف كافة مجاالت الحياة. 

جمعية حي بيئتنا جميلة
السالم

 املحافظة عىل الوضع
 البيئي وتجميل املركز

 واملنطقة

يعاني العديد من األطفال يف منطقة حي السالم من عدم وجود بيئة 200 فتى وفتاة
جميلة ونظيفة مما يؤدي إىل تكريس عدم اهتمام األطفال بجمال 
بيئتهم وتأثري ذلك عىل نفسيتهم. تهدف املبادرة إىل تعزيز اهتمام 

األطفال ببيئتهم بحيث تسهم يف خلق بيئة نظيفة وجميلة من خالل 
رسم األطفال لجداريات، باالتفاق مع أهايل املنطقة، بحيث تحث عىل 

أهمية النظافة الشخصية والعامة. إضافة إىل تنظيف الحي بأكمله 
وتوزيع بروشور عىل كافة املنطقة تدعو إىل االهتمام بالنظافة العامة 

لألحياء ومتابعة األمر معهم بشكل مستمر.
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البيئة بعيون 

بريئة
جمعية بيادر 

للبيئة والتنمية
 إرشاك الفتيان الفتيات
 وتفعيل دورهم للتقليل

 من تأثري مخلفات البيئة
 وتراكمها من خالل
 استغاللها بطريقة

مفيدة.

تدور حول الحد من التلوث يف مدينة خان يونس، كما وتهدف إىل 150 فتى وفتاة
تعليم  الطالئع كيفية إعادة استخدام املخلفات بشكل يحمي البيئة، 

وذلك من خالل تنفيذ عدٍد من األنشطة التي تسلّط الضوء عىل 
املشكلة وتحاوُل تجميع أكرب قدر ممكن من املنارصين للضغط 

باتجاه الحّد من التلوث يف مدينة خان يونس، وباألخص منطقة بني 
سهيال. إضافة إىل  تشكيل لجنة أصدقاء البيئة ولجنة تنفيذ املبادرة 

من الفتيان والفتيات املشاركني يف الربنامج، وعقد دورة تدريبية 
لتعليم الطالئع كيفية إعادة استخدام مخلفات البيئة، والتي سينتج 

عنها مخرجات مفيدة وذات استخدام للطالئع.

تعاون معنا 
من اجل جسم 

صحي سليم

جمعية الرواد 
للشباب 

الفلسطيني

 توعية الفتيان بمخاطر
 استخدام األدوية

 الزراعية وتعريفهم
بطرق الوقاية منها.

تقوم فكرة املبادرة عىل جانب ومحور التوعية من خالل عدة 70 فتى وفتاة
أنشطة وتحركات تسعى للتخفيف من األخطار وحماية الفتيان 

والفتيات من األرضار.

من خالل عقد ورش التوعية وتدريبهم عىل موضوعات خاصة 
بالزراعة وتوعيتهم بمخاطر املبيدات واآلثار الناجمة عنها.

كما يتم تنظيم مهرجان ختامي يتوج عمل الفتيان ويعرض 
اإلنجازات ويكرم الطالئع املشاركة.

مركز الربيج كل يوم حكاية
الريايض

 الحد من ظاهرة العنف
 األرسي يف مخيم الربيج

من خالل الحكايات

تتمثل املبادرة يف جملة من األنشطة التي يتم تنفيذها من خالل 200 فتى وفتاة
األطفال املشاركني يف املبادرة عرب  »مرسحية« تستنبط من أفكار 

األطفال وتكتب بمشاركة الفتيان والفتيات حول حكايات الطفولة 
املختلفة، والرتكيز عىل العنف األرسي وآثاره عىل األرسة بشكل عام 
والطفل بشكل خاص. إضافة إىل  إعداد كتيب صغري يرسد قصص 

وحكايات األطفال التي تم تجميعها من الفتيان والفتيات أثناء تنفيذ 
األنشطة، وفيلٌم تسجييل قصري يتبنى إحدى الحكايات، كما يتم 

اختيار قصة من القصص التي تم تجميعها من الفتيان وترجمتها 
إىل أغنية، ومن ثم الخروج بعروض ولقاءات تعرض من خاللها 

انتاجات الطالئع عىل جمهور كبري من الفتيان والفتيات واألهايل يف 
مخيم الربيج. وكل عرض ُيستتبع بورشة عمل حول املوضوعات 
التي أثارتها املرسحية واألغنية وطباعة مجموعةقصصية؟؟. كما 

يفتح باب النقاش ما بني مؤدي األدوار يف العروض مع جمهورهم، 
بحيث يتم وضع بعض الحلول من خالل الحضور، ومن ثم ينّظم 

حفل ختامي للمبادرة والتقييم.

حقنا يف بيئة 
نظيفة

مركز فلسطني 
الغد

 تعزيز النظافة الشخصية
 كحق لألطفال من خالل

املشاركة املجتمعية.

املبادرة ستعمل عىل توفري الوعي الثقايف الكامل عن النظافة 200فتى وفتاة
كحق أسايس تكفله اتفاقية حقوق الطفل ضمنياً وأهمية وجودها 

والتمتع بها لدى األطفال واألهايل واملجتمع املحيل بأكمله من 
خالل بعض األنشطة التوعوية مثل ورشات العمل املركزة مع 

الطالئع.  وتنفيذ لقاءات مفتوحة مع أهاليهم ومدرسيهم يف عدة 
مناطق مختلفة، وأيضاً تنفيذ ورشات التعبري بالرسم والتشكيل،  

باإلضافة إىل األنشطة اإلعالمية مثل الربوشورات وامللصقات 
والجداريات التي تتناول موضوع النظافة الشخصية. كما يحبذ 
عمل معرض للمخرجات، وتوزيع بعض أدوات خاصة بالنظافة 

وأيضا أدوات مدرسية وذلك بهدف تعزيز النظافة الشخصية 
وتحسني الصحة العامة. وتتكون املبادرة من ثالث مراحل هم: 
مرحلة التحضري ومرحلة التنفيذ ومرحلة التقييم وبهذا سيتم 

تعزيز الوعي لدى املجتمع من أطفال وأهايل حول موضوع 
النظافة الشخصية،  وتبقى األدوار موجودة وقوية للمنسق يف 

التنسيق واملتابعة والتوجيه، وتوفري احتياجات املبادرة واملنشطني 
يف املساندة والتوثيق، وأيضاً بالنسبة للجنة املحلية يف املتابعة 
والرتويج، مع تأكيد مساندة املركز واملجتمع املحيل عرب دعمه 

الكامل للمبادرة، وهنا يأتي الدور األبرز للطالئع يف تحديد املشكلة 
وتنفيذ األنشطة واملشاركة واإلعداد للمبادرة.
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 تعزيز ثقافة التسامحجمعية قرطبةنتسامح
 ونرشها بني أوساط

 الفتيان والفتيات
واملجتمع املحيل

تسعى املبادرة إىل  نرش ثقافة التسامح بني األطفال واليافعني 200 فتى وفتاة
املشاركني من خالل تعزيز »مفهوم الحوار – نبذ العنف – تقبل 
األخر« بالتحديد يف املركز ومن ثم نرشها للمجتمع املحيل املحيط 

باملركز من مدارس وأهايل عرب وسائل إعالنية معينة وأنشطة 
أخرى ستعمل عىل تعزيز املركز وزيادة ثقة املجتمع املحيل 

والفتيان والفتيات به. 

 تعزيز دور األطفال يفجمعية طموحفلنكرب
نرش املفاهيم املجتمعية

تهدف املبادرة إىل تعزيز مفاهيم املواطنة، الديمقراطية، وحقوق 200 فتى وفتاة
الطفل لدى األطفال، من خالل عرض مرسحية وتنظيم أسبوع 

خاص بالقراءة وتوفري مجموعة من الكتب لألطفال، وتنظيم يوم 
مفتوح خاص بهم ومسابقة تحفيزية لهم وخاصًة  للذين أصبح 

لديهم معرفة باملفاهيم املجتمعية من مواطنة وحقوق إنسان 
وحقوق طفل، كما يتم تكريم جميع األطفال املشاركني باملسابقة 

واملبادرة. ويف نهاية اليوم املفتوح تنفذ فقرة ترفيهية خاصة 
باألطفال للعمل عىل تشجيعهم عىل القراءة. 

كما سيتم طباعة ملصقات خاصة بتشجيع القراءة وأخرى حول 
املفاهيم السابقة الذكر.

النشاط –بيت تيقظ تحيا
حانون

 لفت نظر األهايل
 ومشاركة األطفال يف

 تسليط الضوء عىل أهمية
السالمة عىل الطريق

200 فتى 
وفتاه

تهدف املبادرة إىل توعية األطفال والناس يف مدينة بيت حانون 
بأهمية اليقظة عند سياقة الدراجات الهوائية، تفاديا لحوادث 

السري التي زادت بشكل كبري، وأدت إىل العديد من الوفيات 
واإلعاقة. 

النظافة 
الشخصية

 إرشاك الفتيان والفتياتنادي الزيتون
 وتفعيل دورهم للمحاولة

 من تقليل انتشار
 األمراض الناتجة عن
 قله الوعي بالنظافة

الشخصية

200 فتى 
وفتاه

تسلّط املبادرة الضوء عىل انتشار األمراض واألوبئة يف منطقه 
الزيتون واملدارس املحيطة، من خالل تنفيذ عدٍد من األنشطة 

لتجميع أكرب قدر ممكن من املنارصين للضغط باتجاه الحّد من 
املشكلة. 

 املساهمة يف إيجاد حلالنشاط -املغازيبكرا أكيد أحىل
 للحد من ظاهرة عمالة

األطفال.

200 فتى 
وفتاه

تهدف إىل تسليط الضوء عىل مشاكل الفقر والترسب املدريس الذي 
أدى إىل انتشار ظاهرة عمالة األطفال. تقوم املبادرة عىل أربع 

مراحل تتمثل األوىل بتنفيذ عدة ورش للفتيان والفتيات يف املدارس 
سيتم من خاللها كتابة بعض الشعارات والرسومات  للحد من 

ظاهرة عمالة األطفال،  باإلضافة إىل ورش عمل داخل املركز 
لألهايل والطالئع، أما املرحلة الثانية فسيتم فيها عمل ملصقات 

وتوزيعها يف مختلف املناطق الجغرافية، ويف املرحلة الثالثة 
فستنظم  مرسحية حول مخاطر الترسب املدريس وعمالة األطفال، 
ويف املرحلة الرابعة سيتم عمل حفل ختامي يتضمن مجموعة من 

األنشطة والفعاليات. 

املبادرة رقم 12:  كل يوم حكاية

تهدف املبادرة إىل تشجيع استماع األهل إىل أطفالهم وحكاياتهم لتخاطب عقولهم وقلوبهم. فلكل منا حكاية. إما أن تكون حكاية تبرشرِ بحياة وأمل، وإما 
أن تكون مليئة باأللم، كل منا يردد حكايته مع نفسه، ال يريد البوح بها، ربما ألنه ال يجد من يرويها له وربما ال يمتلك الجرأة عىل اإلفصاح عنها. وربما 
من الخوف، من خالل روايات الفتيان والفتيات املشاركني يف املركز، عند حديثهم عن روايات وقصص بداخلهم ليتهم يجدون من يصغى إليهم ليخفف 
عنهم تارة ويشجعهم تارة أخرى، إضافًة إىل ما يعانيه هؤالء الفتيان والفتيات من عنف جسدي ولفظي من أرسهم بشكل خاص ومن محيطهم االجتماعي 

بشكل عام.

املبادرة رقم 13:  يا كبار......... افهموني

تسلط املبادرة الضوء عيل املفهوم الخاطئ لدى األهل ملرحلة املراهقة، ولعدم مراعاة حاجات املراهقني واالهتمام بتوجهاتهم وتطلعاتهم املستقبلية،  ناهيك 
عن قمع أحالمهم وأفكارهم أو التقليل منها، مما يدفع املراهق إىل التمرد والعصيان عيل العادات والتقاليد االيجابية.

املبادرات رقم 19-14 :  بيئة آمنة للطالئع

ركزت هذه املبادرات عىل قيام الطالئع باملساهمة يف تطوير البنية التحتية ألنديتهم مثل تركيب الحمايات عىل النوافذ وتحسني وترميم املرافق الصحية، 
وتوفري وتزفيت الساحات الخارجية وزراعة األشجار ودهان وطراشة األندية.
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وقد تميزت حملة “ نحو بيئة تعليمية آمنة” التي نفذتها مجموعة من املراكز بمشاركة العرشات من الطالئع يف مدرسة بدو الكعابنة” 

يف األغوار بشموليتها وتنوع أنشطتها.  وهدفت املبادرة إىل تسليط الضوء عىل املناطق املهمشة والتي تفتقر إىل البيئة الصديقة للطالب، 

كما ساعدت عىل تسليط الضوء عىل االحتياجات األساسية لتعلم ونماء األطفال من ناحية صحية، جسدية، نفسية وعقلية.  وقد نظمت 

محمد  السيد  أريحا  تربية  ومدير  الفتياني،  ماجد  السيد  األغوار  ومحافظ  كوف  جني  السيدة  اليونيسيف  ممثلة  رعاية  تحت  املبادرة 

الهواش، وبمشاركة كبرية من املجتمع املحيل. 

 التأثريات االيجابية للربنامج:

 يعترب املرشوع الذي يقوم املركز بتنفيذه من بني أكرب املشاريع التي ينفذها املركز. وقد رصد املركز العديد من النتائج االيجابية عىل 
الطالئع من خالل عدة تقييمات قام املركز وخرباء خارجيني بتنفيذها. ومن بني تلك التأثريات:

عىل مستوى الطالئع:

- تعزيز ثقة الطالئع بأنفسهم وتطوير قدراتهم القيادية.
- اتساع مشاركة الفتيات يف األنشطة التي كن محرومات منها قبل تنفيذ املرشوع.

- تحسني األداء التعليمي للطالئع يف املدارس.
- ازدياد انخراط الطالئع يف األنشطة املجتمعية والتنموية يف مجتمعاتهم.

- تقلص مستوى العنف بني الفتيان الذين انخرطوا يف الربنامج، والتحسن يف قدرتهم عىل تفريغ العنف الداخيل يف مجاالت 
مفيدة كالتعلم والرياضة والدراما والفن.

- توفري مساحة أكرب للفتيات من خالل املشاركة يف األنشطة املتنوعة التي باتت تقدمها املراكز الشبابية.
- ازدياد التفاعل والتشبيك بني الطالئع يف املوقع الواحد وبني الطالئع يف املواقع األخرى.

عىل صعيد املراكز:

- ازدياد قاعدة املراكز الشبابية لتضم املئات من الطالئع بني أعضائها.
- تطوير قدرات املراكز عىل تنفيذ مشاريع تنموية.

- تحسني أداء مجالس إدارة املراكز الشبابية
- التطوير يف بنية وتجهيزات املراكز لتضم مكتبات ومختربات كومبيوتر وأدوات رياضية وأثاث مكتبي يمكنها من تقديم 

خدمات أفضل.

- التنوع يف خدمات تلك املراكز وخاصة ما تقوم مراكز العائلة بتقديمه من خدمات.
ازدياد التعاون والتنسيق والتشبيك بني املراكز الشبابية والتعلم من بعضها البعض.- 
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برنامج املواطنون الفاعلون 

الغربية  الضفة  يف  الربيطاني  الثقايف  واملجلس  معا  مركز  أطلق 

 5 املركز  نفذ  حيث  الفاعلني.  املواطنني  مرشوع  من  األوىل  املرحلة 

دورات تدريبية بمشاركة 131 متدرب منهم 78 شابا و 72 شابة 

من محافظتي الخليل واألغوار. استمر الربنامج التدريبي 25 يوما. 

الدورات  يف  قدم  الذي  املتميز  التدريب  إىل  إضافة  الربنامج  يشمل 

املبادرات  من  مجموعة  لتنفيذ  للشباب  املايل  الدعم  توفري  الخمس، 

التنموية التي يختارها الشباب أنفسهم كما يقومون بتجنيد مبالغ 

إضافية من املجتمع املحيل. وسيتم تنفيذ املبادرات وتخريج املتدربني 

مع بداية عام 2011.

برنامج الرشاكة من أجل التنمية:

يهدف الربنامج إىل تمكني الشباب الفلسطيني ليكون أكثر قدرة عىل املشاركة الفاعلة يف تطوير مجتمعه. ينفذ املرشوع بالرشاكة مع 

مركز بيسان ومركز الفن الشعبي و13 مؤسسة شبابية يف محافظة رام الله. وتعترب سنة 2010 السنة الثالثة واألخرية من املرحلة األوىل 

التي امتدت لثالث سنوات، عىل أن تتبعها املرحلة الثانية لنفس الفرتة وستشمل قطاع غزة.  

يشمل الربنامج:

الكوادر  تطوير  واملالية،  اإلدارية  النظم  تطوير  يشمل  والذي  القاعدية  للمؤسسات  املؤسيس  	 التطوير 
البرشية، تطوير البنية التحتية وتطوير حاكمية تلك املؤسسات.

	 تعزيز وتفعيل التنسيق والتشبيك والتكامل  بني املؤسسات الرشيكة 

	 تطوير املؤازرة والحشد حول قضايا تهم تلك املؤسسات ومجتمعاتها املحلية

توفري املنح املالية لجميع املؤسسات لتتمكن من تنفيذ مشاريع تنموية خاصة. 	 
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تنظيم بطولة األغوار يف الشطرنج: 

نظم املركز بالتعاون مع اتحاد الشطرنج الفلسطيني ووزارة الشباب والرياضة بطولة الشطرنج األوىل يف األغوار التي عقدت عىل 

5 جوالت بمشاركة العرشات من الالعبني، حيث جرى توزيع الكأس وامليداليات يف 22 أكتوبر عىل الفائزين يف هذه البطولة. وهدف 

املركز من وراء تنظيم هذه البطولة إىل تشجيع التشبيك والتعاون واملنافسة الرياضية بني شباب األغوار، وتعزيز عالقات الشباب مع 

تطوير عالقات األندية الشبابية بعضها ببعض.

تزويد أندية األغوار باألدوات الرياضية:

تم تزويد 5 أندية هي: نادي العوجا الريايض، نادي الجفتلك الريايض، نادي فصايل الريايض، نادي زبيدات الريايض ونادي بردلة 
الريايض باللباس الريايض الكامل لفرق كرة القدم يف األندية الخمسة إضافة إىل بعض األدوات الرياضية.

دوري لكرة القدم:

األغوار، وكذلك  الرياضية وتنشيطها يف  الحركة  لتعزيز  أعاله،  املذكورة  الخمسة  األندية  القدم بمشاركة  لكرة  تنظيم دوري  جرى 
تطوير التشبيك والتعاون بني األندية الشبابية وقد جرى تسليم الكأس وامليداليات بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة السيد 

موىس أبو زيد.
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رابعا: 
برنامج تنميــة املـرأة:   

التي  التدريبية  يهدف الربنامج إىل تمكني املرأة اقتصاديا واجتماعيا عرب إنشاء املشاريع التنموية والريادية، وعرب توفري الربامج 

عليها  التي ترشف  إدارة مشاريعها واملشاريع  املجتمعية، ومن  التنمية  ذاتها وتعزيز مشاركتها يف  لتتمكن من تطوير  تحتاجها 

املراكز النسوية، وخاصة اإلنتاجية منها يف املجال الزراعي والتصنيع الغذائي والخدماتي. 

النسوية لتمكينها من تقديم خدمات وبرامج نوعية للنساء، للعب دور يف  التطوير والبناء املؤسيس للمراكز  كما يشمل الربنامج 

التغيري املجتمعي وتطوير مكانة ودور املرأة يف الحياة العامة. 

انجازات املركز يف هذا الربنامج خالل عام 2010:

نفذ املركز العديد من املشاريع املوجهة لتمكني املرأة وتقوية املراكز النسوية، ومن بني تلك املشاريع:

مرشوع التمكني االقتصادي للمرأة:

ضمن الهدف العام للمركز والذي يستهدف التمكني 

االقتصادي وتحسني األمن الغذائي والوضع املعييش 

للنساء وأرسهن قام املركز بتنفيذ مرشوع يف قريتي 

الفارعة يف محافظة طوباس. شمل  طمون ووادي 

ووادي  طمون  يف  نسويني  مركزين  قدرات  بناء 

الفارعة عرب برنامج تدريبي لبناء القدرات واملهارات 

اإلدارية والتصنيع الغذائي والتسويق. 
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وتحميص  الزعرت،  وماكنات طحن  كاألفران،  الغذائي  التصنيع  بمعدات  وتزويدهما  املركزين  يف  للمطبخني  التحتية  البنية  تأهيل  وتم 

السمسم، وخالط الزعرت وماكنات رص الزيتون لتصبح تلك الوحدتني مركزين للتصنيع الغذائي، ما يمكن مجموعة من النساء من العمل 

وتسويق منتجاتهن الغذائية محليا.

كما نفذ املركز 60 ساعة تدريبية يف املهارات اإلدارية للمركزين بمشاركة 151 امرأة.

وعىل املستوى الزراعي بدأ العمل  يف تصميم 50 حديقة منزلية، بمساحة 500 م2    لكل حديقة وسيتم االنتهاء منها مع مطلع عام 2011 

وستزود الحدائق باألشتال واألشجار املثمرة. كما وسيتم تدريب املستفيدات عىل إدارة الحدائق املنزلية واملمارسات الزراعية العضوية.

5 خاليا للمرأة وأرستها، إضافة إىل املعدات الرضورية لرتبية  20 مستفيدة بواقع  100 خلية نحل عىل  2011 سيتم توزيع  ويف عام 

وصيانة الخاليا،  باإلضافة للتدريب النظري والعميل الخاص بمربي النحل.

ويشمل املرشوع عىل مكون هام يتعلق بالتوعية املجتمعية حول حقوق املرأة القانونية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية، وذلك عرب 

 Novib /OXFAM ندوات مختصة سيتم تنفيذها يف العام 2011. واملرشوع بدعم من مؤسسة

مرشوع نساء يدرن املقاصف املدرسية

يهدف املرشوع، الذي نفذه املركز بالرشاكة مع Women -UN، إىل خلق فرص عمل للنساء عرب تمكني املراكز النسوية، اقتصادياً وإداريا 

يف إدارة املقاصف املدرسية يف 31 مدرسة حكومية من مختلف محافظات الضفة الغربية. كما يهدف املرشوع إىل توفري الغذاء الصحي 

والنظيف لطلبة املدارس.

قام املركز بتنفيذ 140 ساعة تدريبية للنساء يف املراكز النسوية يف مجال إدارة املقاصف املدرسية، مسك الدفاتر، التسعري، التسويق، 

االتصال والتواصل، املهارات القيادية باإلضافة إىل 80 ساعة تدريبية يف مجاالت التصنيع الغذائي. 

كما قام املراكز بتزويد 17 من املراكز النسوية بمعدات التصنيع الغذائي وتأهيل البنية التحتية »للمطابخ« يف تلك املراكز لتتمكن من إنتاج 

الغذاء كاملعجنات وغريها ليتم بيعها يف املقاصف املدرسية. سيتم تزويد املراكز املتبقية وعددها 14 مركزاً خالل عام 2011.
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منح صغرية للمراكز النسوية:

قدم املركز، وضمن مرشوع AMENCA II، 7 منح صغرية للمؤسسات النسوية والقاعدية يف الكفريات، قيمة كل منحة 3,000 

دوالر شملت أثاثاً مكتبي، وجهاز كومبيوتر وطابعة إضافة إىل تأهيل وحدة صحية وقاعة يف نادي اتحاد كفر زيباد الريايض. وقد 

استفاد من هذه املنح املؤسسات التالية:

- جمعية شوفة النسوية الخريية
- جمعية كفر صور الخريية

- نادي إتحاد كفر زيباد الريايض
- جمعية الراس الخريية

- جمعية التطوير الزراعي كفر عبوش
- جمعية التضامن والتعاون الخريية- كفر جمال

جمعية كفر عبوش النسوية الخريية- 

تطوير إداري للمراكز النسوية يف الكفريات: 

       نفذ املركز ضمن املرشوع السابق 128 ساعة تدريبية غطت املواضيع التالية: 

استخدامات الحاسوب 18. 1 ساعة

التخطيط االسرتاتيجي 30. 2 ساعة.

تطوير النظام املايل واإلداري 40. 3 ساعة

إدارة املشاريع 40 ساعة. 4
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مرشوع مراكز العائلة:

إنقاذ  مؤسسة  مع  بالرشاكة  أشهر   6 وملدة   2009 عام  املرشوع  بتنفيذ  بدء 

وسيستمر   2010 عام  خالل  واستمر  اليونيسيف  ومنظمة  السويد  الطفل/ 

خالل 2011. وقد أداره املركز وأرشف عىل تنفيذ األنشطة املتعلقة بالطالئع، 

10 مراكز أخرى كانت تديرها مؤسسة  الحياتية والرياضية يف  املهارات  مثل 

إنقاذ الطفل. 

تعرضوا  أو  للخطر  عرضة  هم  الذين  األطفال  مع  العمل  إىل  املرشوع  يهدف 

للخطر والعنف وسوء املعاملة واإلهمال واالستغالل، وكذلك العمل مع البالغني 

واملراهقني وأهاليهم وخاصة األمهات، من خالل بناء شبكة من مراكز العائلة 

النفيس  والدعم  والصحية  التعليمية  واألنشطة  الخدمات  لتقديم  غزة،  قطاع  للخطر يف  واألكثر عرضة  املهمشة  املناطق  يف  تنترش 

لألطفال وأهاليهم، وعرب تفعيل املشاركة املجتمعية من خالل التنسيق بني مركز العائلة ومختلف املؤسسات والهيئات املتخصصة 

يف الصحة والتعليم والدعم النفيس والقانوني واالجتماعي واملراكز النسائية.

النشاطات األساسية التي تقدمها مراكز العائلة: 

الربامج التعليمية وتشمل:  1 .

أنشطة تعليمية لألطفال ذوي صعوبات التعلم، وتطوير قدراتهم األكاديمية واالجتماعية، إضافة إىل توفري أنشطة ترفيهية   

لألطفال مع فرصة مشاركة أولياء األمور.

الربامج الصحية وبرامج الطفولة املبكرة وتشمل : . 2

جلسات توعية حول نمط الحياة الصحي لألم والطفل وكافة أفراد العائلة، وجلسات إرشادية حول مخاطر األلغام.  

برامج حماية الطفولة والدعم النفيس لألطفال وأولياء األمور وتشمل:  3 .

جلسات توعية واستشارة يف مجال حقوق الطفل وحماية األطفال، وجلسات دعم نفيس واجتماعي لألطفال بشكل فردي أو   

جماعي أو أرسي .

مساعدة األطفال واألهايل ذوى االحتياجات  التنسيق مع املؤسسات والهيئات املتخصصة يف محيط مركز العائلة بهدف . 4

الخاصة، للوصول إىل الهيئات واملنظمات املتخصصة، يف الدعم النفيس والقانوني واالجتماعي والتعليمي والصحي لتلقي العالج الالزم.

تنظيم املهرجانات الرتفيهية لألطفال واملبادرات املجتمعية يف مركز العائلة،  5 .

حيث تشكل املراكز ملتقًى لألطفال وكافة أفراد عائالتهم وأعضاء املجتمع املحيل، لقضاء أوقات سعيدة وترفيهية هادفة.   

الفئات املستهدفة من املرشوع : 

األطفال حتى سن 18-  عاما، وخاصة املعرضني منهم للخطر واإلهمال والعنف، أو الذين يعانون من صعوبات يف التعلم.

األمهات واآلباء وغريهم من مقدمي الرعاية لألطفال.- 

اللجان املحلية يف مركز العائلة : 

يتم تشكيل لجان مساندة للمركز تتكون من مجموعة من أعضاء املجتمع املحيل الذين يتمتعون بروح التطوع، واإليمان بحقوق 

األطفال، والرغبة يف العمل مع األطفال وأولياء األمور يف املناطق املستهدفة.
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  خامسا: 
      برنامج اإلعالم البيئي والتنـموي:

يهدف الربنامج إىل زيادة وتطوير الوعي البيئي والتنموي لدى جميع فئات الشعب، عرب استخدام اإلعالم املقروء واملسموع واملرئي، وعرب 

إصدار سلسلة من الدراسات واألبحاث التنموية، وكذلك النرشات واملالحق والومضات اإلعالمية املختصة بالزراعة والبيئة والتنمية. كما 

يسهم الربنامج يف تطوير سياسات تنموية وتشجيع صناع القرار عىل اتخاذ القرارات، التي من شأنها حماية وتطوير البيئة والقطاع 

الزراعي بوجه خاص.

انجازات املركز خالل عام 2010:

مجلة آفاق البيئة والتنمية االلكرتونية: 1 .

استمر املركز يف إصداره ملجلة آفاق البيئة والتنمية االلكرتونية، وقد أنتج املركز 10 

أعداد متنوعة تناولت عرشات من املواضيع الساخنة والهامة املتعلقة بالبيئة والتنمية 

يف فلسطني، إضافة إىل تقارير من الوطن العربي ذات مستوى عاملي. كما شمل 

كل عدد عىل ندوة متخصصة تناولت بالتفصيل قضية بيئية من قبل مجموعة من 

املختصني البيئيني. 

بعض جوانب األثر اإلعالمي البيئي الذي تركته مجلة آفاق البيئة والتنمية 

خالل عام 2010:

الصحف  يف  اإللكرتونية  املجلة  ومقاالت  وتحقيقات  تقارير  من  العديد  •نرش  	
واإللكرتونية  املرئية  اإلعالم  ووسائل  واإلذاعات  املحلية  الورقية  واملجالت 

والفضائيات، باإلضافة إلجراء العديد من املقابالت يف هذه الوسائل مع املحرر 

املسؤول وبعض كتاب املجلة، حول بعض القضايا البيئية الهامة والساخنة 

التي أثارتها املجلة. 

التي  واملحاور  القضايا  لبعض  محلية  وشبكات  ومؤسسات  جهات  •تبني  	
تابعتها املجلة اإللكرتونية. وعىل سبيل املثال، بدأت شبكة املنظمات األهلية البيئية، وضمن مشاريعها 
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الخاصة، بالتحرك ملتابعة بعض املشاكل واالنتهاكات البيئية التي كشفت عنها املجلة اإللكرتونية، مثل:  التلوث واألمراض الخطرية 

النفايات النووية يف جنوب الخليل،  الناتجة عن الصناعات اإلرسائيلية يف طولكرم ومجمع بركان الصناعي االستيطاني، ومكبات 

والتلوث اإلشعاعي الخطري الناجم عن االنتشار العشوائي والفوضوي ألبراج الخلوي.  باإلضافة النتشار محطات الوقود يف األحياء 

السكنية وبمحاذاة املساكن واملدارس. 

•قررت وزارة الزراعة شطب املبيدات الكيماوية املحظورة )فلسطينيا وإرسائيليا وعامليا( من نرشاتها اإلرشادية التي روجت ملثل هذه  	
املبيدات، حيث أثارت أحد تقارير املجلة اإللكرتونية هذا املوضوع، ما أحدث يف حينه ضجة إعالمية محلية واسعة.

•تنظيم محارضات ولقاءات يف بعض املؤسسات والجامعات، بناًء عىل طلبها، للحديث عن تجربة مركز معا يف حقل اإلعالم البيئي. 	

• زائر شهريا. يصل معدل زوار املجلة إىل نحو 16,000	

مجلة “عني عىل البيئة” التلفزيونية التي صدرت خالل عام 2010. 2

بارش املركز بالرشاكة مع تلفزيون وطن إىل إصدار ستة أعداد )من تموز وحتى كانون أول 2010( من مجلة عني عىل البيئة. 
وقد اختصت يف املحاور التالية:

املياه يف فلسطني بني العطش الفلسطيني إليها واالستمتاع اإلرسائييل بها 1 )

تجليات التغري املناخي يف فلسطني 2 )

آفاق تطبيق تقنيات الطاقة املتجددة يف فلسطني  3 )

4(  تدهور األرايض وتصحرها...الحلول البيئية املمكنة

أزمة النفايات الصلبة يف الضفة والقطاع والحلول البيئية املمكنة 5 )

اإلشعاعات املنبعثة من أبراج الخلوي وتأثرياتها البيئية والصحية 6 )

ندوات مجلة آفاق البيئة والتنمية: 3 .

عقد املركز سلسلة من الندوات البيئية املختصة التي تناولت مواضيع بيئية هامة منها:

تدهور بنية وخصوبة الرتبة يف قطاع غزة بفعل الحرب والحلول البيئية املمكنة  1 )

اآلثار البيئية واإلنسانية للجدار الفوالذي عىل الحدود املرصية-الفلسطينية 2 )

التعطيش املنظم لشعب تحت الحصار...اآلثار البيئية والصحية والحلول املمكنة” 3 )

آبار املياه العشوائية يف محافظة جنني 4 )

تجليات التغري املناخي يف فلسطني والحلول البيئية املمكنة 5 )

املناهج املدرسية وقضايا البيئة 6 )

بحر غزة..ورصاع الصيادين من أجل البقاء 7 )

إعادة تشييد املنازل واملنشآت من خالل تدوير ركام املباني املهدمة يف غزة 8 )

تجارب الزراعات البلدية والعضوية يف قطاع غزة 9 )

تجارب املزارعني العاملني يف الزراعات البلدية والعضوية بقطاع غزة. ( 10

ورشات العمل الخارجية التي شارك بها املركز: 4 .

ورشة عمل يف عمان )أيلول 2010( نظمتها مؤسسة HBS لبلورة وثيقة إسرتاتيجية ملواجهة التغري املناخي يف الوطن العربي، 

شارك فيها خرباء وناشطون بيئيون من بضعة أقطار عربية.
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سادسا: 
      مشاريع اإلغاثة الطارئة: 

للممارسات  تعرضوا  الذين  الفلسطينيني  املواطنني  احتياجات  تلبية  إىل  ينفذها،  التي  الطارئة  اإلغاثة  املركز عرب مشاريع  يسعى 

واإلجراءات اإلرسائيلية القمعية، الناتجة عن الحصار املفروض عىل قطاع غزة وعمليات اإلغالق واالحتياجات املتالحقة للتجمعات 

السكانية، والتوغالت واالعتداءات املتكررة عىل الناس وممتلكاتهم، وتدمري األرايض واملنشآت الزراعية، وعزل للمناطق وبناء جدار 

الضم والفصل العنرصي، ومصادرة األرايض واملياه، وتنفيذ سياسة التطهري العرقي يف العديد من املناطق. كل ذلك وغريها من 

املمارسات التعسفية نتجت عنها ظروف معيشية صعبة أدت إىل حرمان تلك الفئات من أبسط االحتياجات اإلنسانية. ويعمل املركز 

عرب شبكة عالقاته املحلية والدولية إىل توفري ما يمكن توفريه لتقديم يد العون والدعم للفئات األكثر ترضرا، والسعي للتعويض عن 

النقص الحاد يف الخدمات األساسية. 

أهم األنشطة املنفذة ضمن مشاريع اإلغاثة لعام 2010:

توزيع  سالل غذائية وخضار طازج:  1 .

ضمن عدة مشاريع إغاثية ملساعدة العائالت الفقرية ويف نفس الوقت دعم املزارع الصغري،  قام املركز بتوزيع  162,680 سلة 

خضار طازج وسلة غذائية تشمل عدة أصناف من األغذية يف مناطق مختلفة من القطاع.

دعم ومساندة األرس الفقرية: 2 .

قام املركز بتنفيذ مجموعة من األنشطة اإلغاثية والزراعية التي تصب يف دعم العائالت الفقرية ببعد تنموي وذلك يف عدة مناطق من 
القطاع. وقد استفاد من تلك التدخالت 1,249 أرسة، ومن بني تلك املساعدات توزيع: 

. Ο 996 وحدة أرانب

. Ο 141 وحدة دواجن

. Ο 107 وحدة ماعز

Ο .15 وحد أسماك
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دعم طارئ للعائالت البدوية: 3 .

تم توفري الدعم الطارئ للعديد من العائالت البدوية التي تعرضت 

عني  يف   2010 عام  من  وأب  تموز  شهري  خالل  للهدم  بيوتها 

الحلوة والفارسية يف األغوار، من خالل توفري وحدات من األدوات 

املنزلية الكاملة للعائالت التي فقدت بيوتها وبركساتها وخيمها 

وجميع أدوات منازلها. وذلك بدعم من املمثلية النرويجية. حيث 

قامت السلطة الوطنية بتوفري الربكسات والخيم. كما قام املركز 

فقدوا  الذين  لألطفال  والقرطاسية  املدرسية  الحقائب  بتوفري 

قبل  من  بدعم  وذلك  وبركساتهم،  منازلهم  ركام  بني  حقائبهم 

مؤسسة كورايد. 

توفري املياە:

بسعة  مياه  تجميع  بركة  بحفر  األغوار  إنقاذ  املركز وحملة  قام 

للعائالت  املياه  بتوفري  ساهمت  والتي  املياه  من  مكعب   200

البدوية يف الفارسية، وربط الربكة بأنبوب مياه يصل إىل حوايل 

3000 مرت إليصال املياه والتي وصل سعر املرت املكعب فيها إىل 

25 شيكل.

رزم صحية:

كما قام املركز وبدعم من االتحاد اللوثري وبالتعاون مع حملة 

تحتوي  لألطفال،  صحية  رزم  من  مئات  بتوزيع  األغوار  إنقاذ 

أسنان  وفرشاة  ومعجون  وصابون  )بشاكري(  للوجه  مناديل 

...الخ، يف مناطق مختلفة من األغوار.



4445

التطوير المؤسسي:

يعترب التطوير املؤسيس مكونا أساسيا متداخال ومتشابكا عضويا مع جميع الربامج التي ينفذها املركز.

ويشمل التطوير اإلداري والبناء املؤسيس، تطوير املصادر البرشية عرب الربامج التدريبية املختصة التي ينظمها املركز والتي 

والقاعدية  األهلية  املؤسسات  يف  واملتطوعني  والتنفيذية  واإلرشافية  العليا  اإلدارة  يف:  العاملني  تستهدف  إدارياً  مجاالً   33 تغطي 

واللجان الشعبية. وكذلك تطوير النظم اإلدارية واملالية واملعلوماتية يف املؤسسات، ومساعدتها عىل التخطيط االسرتاتيجي ملواجهة 

البيئة الخارجية املتغرية بكل مكوناتها. إضافة إىل تطوير البنى التحتية لتلك املؤسسات، وتفعيل التنسيق والتعاون والتشبيك فيما 

بينها. كما يشمل التدريب يف مجال الحشد واملنارصة وتنظيم الحمالت والتدريب عىل برامج الكومبيوتر املتنوعة.

شهد عام 2010 تنفيذ 359 دورة وورشة تدريبية، بواقع 3,221 ساعة تدريبية، شارك فيها 5,807 
متدربا ومتدربة. 

الجدير ذكره أن املركز ومنذ تأسيسه تمكن من تنفيذ 58,033 ساعة تدريبية يف املجال اإلداري واملايل، التخطيط االسرتاتيجي، 

املهارات القيادية والحياتية، الزراعة العضوية، التصنيع الغذائي، مهارات التسويق الفعال والكومبيوتر وغريها من مجاالت التدريب 

الشعبية والشباب  اللجان  56,101 متدربا ومتدربة من املؤسسات األهلية والقاعدية، ومن  الدورات  املتميزة. وقد شارك يف هذه 

والطالئع والنساء واملزارعني رجاال ونساء.

بلغت نسبة اإلناث اللواتي شاركن يف جميع الدورات التي نظمها املركز منذ تأسيسه حوايل 54%
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أعداد املتدربني والساعات التدريبية من عام 1989 ولغاية 2010

مجموع املتدربنيعدد املتدربني الذكورعدد املتدربات اإلنا	عدد الساعات التدريبية املنفذةالعام

1989375140180320

1990470210184394

1991615271240511

1992800352294646

1993985512298810

19941,2256104101,020

19952,4301,1058591,964

19962,4541,3121,0262,338

19972,9671,6915162,207

19982,1011,2263901,616

19992,1421,0406221,662

20001,4493,3162,4215,737

20011,7821,5731,9983,571

20021,8331,4232,0153,438

20034,0423,4913,4176,908

20042,5011,6591,0682,727

20052,1001,0899892,078

20062,2121,5579452,502

20072,0391,7009372,637

200810,3042,1751,6133,788

20099,9861,8811,5393,420

20103,2213,727 3,7275,807

58,03330,41325,68856,101املجموع 
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املتدربون حسب النوع االجتماعي

بلغ عدد املتدربني خالل العام  2010، 5,807 متدرب، منهم 3,727 متدرب و2,080 متدربة. وقد شكلت اإلناث ما نسبته %36 من 

أعداد املشاركني يف التدريب.

فلسفة التدريب:

تعتمد فلسفة التدريب لدى املركز عىل تطوير األبعاد الثالثة لدى املشاركني يف الربامج التدريبية وهذه األبعاد هي:

- االتجاهات والقيم - البعد املهاراتي  - البعد املعريف 

الغري.  كما تجمع  الخربات والتعلم من  املشاركة والحوار وتبادل  وذلك من خالل طرق ووسائل تدريبية مختلفة ترتكز عىل أسلوب 

الحاالت  إىل  باإلضافة  املختلفة،  السمعية والبرصية  الوسائل  والتطبيقي واستخدام  النظري  البعدين  ما بني  الحديثة  التدريب  أساليب 

العملية والنقاشات يف مجموعات والتمارين الفردية والجماعية.

والتطوير  التنمية  أحداث  التدريب واالستشارات، بهدف  ما بني  الذي يجمع  للتنمية،  املتكامل  املدخل  التدريب عىل  ترتكز فلسفة  كما 

املؤسيس املطلوب.
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 2010 
التطوير المؤسسي للمركز:

تطوير النظام اإلداري: 

قامت مؤسسة أوكسفام بتوفري خبري لوجستي للعمل داخل فرع غزة ملدة أسبوع لتطوير النظام اللوجستي يف املركز، حيث   1 .
اللوجستي  املسؤول  أوكسفام وتدريب  قبل  املمولة من  باملشاريع  الخاص  النظام  بتطوير  املركز،  إدارة  بالتشاور مع  قام، 

يف املركز، والذي عني سابقا بتغطية من أوكسفام كجزء من التطوير املؤسيس ملعا.  سيقوم املركز بإتباع  النظام الذي تم 

تطويره، بشكل خاص للمشاريع  املمولة من أوكسفام عىل جميع املشاريع.

تطوير كادر املركز: 2 .

العاملني فيه لتحسني كفاءتهم وفاعليتهم  املركز وتطوير كفايات  املركز وتوجهاته يف رضورة االستثمار يف كادر  انطالقا من قناعة 

ومهنيتهم، مّكن املركز مجموعة كبرية من موظفيه من املشاركة يف دورات تدريبية تتوافق ومجاالت عملهم، حيث شارك العديد من كادر 

املركز يف تلك الدورات املتنوعة والتي وصل مجموع ساعاتها إىل 937 ساعة تدريبية.  والجدول التايل يبني تفاصيل الدورات:

املوظف الورشات والدورات التدريبية  عدد ساعات
التدريب

املؤسسة املسؤولة مكان التدريب

جورج كرزم Formulating a Strategic Document for Combat-
ing Climate Change in the Arab Region.

24 HBS عمان

وهبة عصفور Development By Participation 50 ESCWA بريوت

Active Citizens 40 British Council عمان

رشوق حجاوي Active Citizens 40 British Council عمان

Advocacy Training 18 FADOC رام الله

هيلرتود عوض Monitoring and Evaluation Workshop 5 CAP رام الله

غادة قدومي Active Citizens 40 British Council عمان

TOT Training 18 British Council عمان

ساندرا رشيد Advocacy and Lobbying 24 FADOC رام الله

Monitoring and Evaluation 90 Solsoc بلجيكا

رانيا الجعربي Monitoring and Evaluation 90 Solsoc بلجيكا

إيمان البيوك Monitoring & Evaluation 6 UNCIEF معا/ غزة

Youth Mobilization 6 UNCIEF معا/ غزة

Reporting 3 UNCIEF معا/ غزة

Conflict Resolution 3 UNCIEF معا/ غزة

Planning Skills 6 UNCIEF معا/ غزة

Organizational Culture 3 UNCIEF معا/ غزة

DB Use 3 UNCIEF معا/ غزة
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سفيان بدر Monitoring & Evaluation 6 UNCIEF معا/ غزة

Youth Mobilization 6 UNCIEF معا/ غزة

Reporting 3 UNCIEF معا/ غزة

Conflict Resolution 3 UNCIEF معا/ غزة

Planning Skills 6 UNCIEF معا/ غزة

Organizational Culture 3 UNCIEF معا/ غزة

DB Use 3 UNCIEF معا/ غزة

 محمود أبو
نعمة

Monitoring & Evaluation 6 UNCIEF معا/ غزة

Youth Mobilization 6 UNCIEF معا/ غزة

Reporting 3 UNCIEF معا/ غزة

Conflict Resolution 3 UNCIEF معا/ غزة

Planning Skills 6 UNCIEF معا/ غزة

Organizational Culture 3 UNCIEF معا/ غزة

DB Use 3 UNCIEF معا/ غزة

رغدة رمضان APIS System 4 Fao UAWC

WWW system 2 OCHA WHO

WWW system 2 OCHA WFP

WWW system 2 OCHA OCHAHR

WWW system 2 OCHA UNICEF

WWW system 2 OCHA OCHA

هنا أبو نحلة Entrepreneurship and Gender )Get Ahead( TOT 40 ILO  غزة

عماد الجعار Entrepreneurship and Gender )Get Ahead( TOT 40 ILO غزة

نور النونو Media in Gaza 10 Oxfam-GB OXFAM Of-
fice

حنني العقاد Media in Gaza 10 Oxfam-GB OXFAM Of-
fice

 محمود أبو
نعمة

How to use HACT system 12 UNCIEF UNICEF

منال الحسنات How to use HACT system 12 UNCIEF UNICEF

ايمان البيوك Child participation 40 Save the Children 
-Sweden

Save the 
Children

وسيم مشتهى Developing Relations Between Donors and 
NGOs

16 Oxfam-GB غزة
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مهدي جربوع The Development of Relations between Donors 
and NGOs

16 Oxfam-GB غزة

ماجد حمادة The Development of Relations between Donors 
and NGOs

16 Oxfam-GB غزة

هنا أبو نحلة AMENCA-Do No harm training 12 AusAid غزة

يوسف قديح AMENCA-Do No harm training 12 AusAid غزة

باسل دبور Advanced training in logistics-On job training 40 Oxfam-GB معا/ غزة

فادي الهندي Internal Auditing 20 Oxfam-GB معا/ غزة

لؤي الوحيدي Internal Auditing 20 Oxfam-GB معا/ غزة

رغدة رمضان Internal Auditing 20 Oxfam-GB معا/ غزة

نور النونو Internal Auditing 20 Oxfam-GB معا/ غزة

باسل دبور 8 Oxfam-GB OXFAM Of-
fice

مهدي جربوع Gaza Strip market mapping analysis 16 Oxfam-GB OXFAM Of-
fice

Increasing the accountability in implementing 
humanitarian projects in the NGOs

8 OXFAM Of-
fice

Gender Integration in the humanitarian inter-
ventions

16 Oxfam-GB OXFAM Of-
fice

Strategic Planning 3 Oxfam-GB PARC

URBAN Agriculture in Gaza Strip 3 PARC معا/ غزة

URBAN agriculture current situation & Limita-
tion in Gaza Strip

6 MA’AN معا/ غزة

رغدة رمضان Gender Situation in Gaza Strip 6 AusAid معا/ غزة

لؤي الوحيدي Gender Situation in Gaza Strip 6 AusAid معا/ غزة

هنا أبو نحلة Gender Situation in Gaza Strip 6 AusAid معا/ غزة

ماجد حمادة Gender Situation in Gaza Strip 6 AusAid معا/ غزة

يوسف قديح Gender Situation in Gaza Strip 6 AusAid معا/ غزة

حنني العقاد Gender Situation in Gaza Strip 6 AusAid معا/ غزة

ايمان بيوك Gender Situation in Gaza Strip 6 AusAid معا/ غزة

املجموع 937
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تطوير الخطة اإلسرتاتيجية: 3 .

بعد االنتهاء من املسودة األوىل من الوثيقة اإلسرتاتيجية للمركز للسنوات الثالث القادمة 2010-2012 عقد املركز ورشتي عمل يف الضفة 

والقطاع بمشاركة واسعة من أعضاء مجلس اإلدارة والهيئة العامة وكادر املركز. كانت التجربة ناجحة ومفيدة يف املنطقتني وجرى 

تلخيص ألهم النتائج والتي أدخلت عىل الوثيقة النهائية.

50
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تطوير البنية التحتية: 4 .

مقر غزة: تم االنتهاء من جميع أعمال التشطيب للمقر يف غزة.

مقر رام الله: تم االنتهاء من أعمال التشطيب يف املقر الجديد وتزويده باألثاث املكتبي الرضوري.  سيتم االنتقال إىل املقر الجديد مع 

بداية عام 2011. 

قطعة األرض املشرتكة:. 5 

جرى لقاٌء مع املسؤول عن برنامج دعم البنية التحتية يف UNDP وجرى تجديد الطلب لدعم البناء عىل األرض املشرتكة. 

يجري العمل عىل إعداد املقرتح التفصييل للبناء وفق التصميم القديم املقر من املؤسسات الثالث.

مركز املصادر التنموية: 6 .

جرى تجهيز مركز املصادر بالرفوف الخشبية الجديدة للتحضري لعملية انتقال املكتبة إىل املقر الجديد.

كما استمر العمل يف تطوير مركز املصادر من حيث إضافة كتب ومراجع ودوريات جديدة ملحتويات املركز. كما جرى تحديث 

مقتنيات املكتبة عىل املوقع االلكرتوني للمركز، بحيث يمكن البحث يف قاعدة املعلومات الخاصة باملكتبة ومحتوياتها من الكتب 

والوثائق. 

كما جرى تجليد قسم جديد من املجالت الرئيسية يف املكتبة تجليدا فنيا. ويوجد يف املركز ما يزيد عن 9,500 كتاب ووثيقة  يف 

مجاالت التنمية واإلدارة والتدريب والبيئة والزراعة واملرأة، باإلضافة إىل مئات األرشطة واألدلة التدريبية. واملكتبة مصنفة عىل 

الكومبيوتر ومفتوحة لالستخدام من قبل الجمهور.
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المرافعة وحشد التأييد والمناصرة:
أما يف مجال املرافعة وحشد التأييد واملنارصة فيسعى املركز إىل دعم وتعزيز قدرات املجتمع الفلسطيني عىل الصمود واملقاومة، وفضح 

االنتهاكات التي يمارسها االحتالل اإلرسائييل ضد اإلنسان واألرض واملؤسسات الفلسطينية، مع تركيز خاص عىل املجالني الزراعي والبيئي. 

كما يسعى املركز عرب أنشطته وتدخالته املتعددة واملتنوعة، إىل حشد التأييد واملرافعة عن الفقراء واملهمشني واملترضرين من 

إجراءات وممارسات االحتالل القمعية، والتأثري يف السياسات والترشيعات التنموية لخدمة مصالح فئات شعبنا عامة والفئات 

املهمشة والفقرية خاصة. والعمل مع الجهات املانحة لرتكيز مشاريعها وفق االحتياجات واألولويات الحقيقية لشعبنا وفئاته 

الفقرية واملهمشة. واملشاركة يف األجسام واالئتالفات والشبكات املحلية والدولية لتوحيد وتنسيق الجهود يف هذا املجال لزيادة 

العربية  باللغتني  الوثائقية،  النرشات والدراسات والتقارير والعروض املصورة واألفالم  املركز  الفاعلية والتأثري. كما يصدر 

الفئات  لتطوير كفاءات  دورات تدريبية  أيضاً  أنشطته  واإلنكليزية والتي توزع بشكل واسع محليا وعربيا ودوليأ. وتشمل 

املستهدفة لتمكينها من تنظيم فّعاليات وأنشطة لتحقيق أهدافها والدفاع عن مصالحها.

انجازات املركز خالل عام 2010:

املؤتمر األول للجان الشعبية يف األغوار:  1 .

تم عقد املؤتمر األول للجان الشعبية يف األغوار بمشاركة 

أكثر من 200 عضو من املتطوعني يف حملة إنقاذ األغوار 

افتتح  األغوار.  يف  السكنية  التجمعات  جميع  من  قدموا 

واألغوار  أريحا  محافظ  كامل،  ليوم  نّظم  الذي  املؤتمر 

السيد كامل حميد. وقد شكل املؤتمر بداية انطالٍق للجان 

من حيث تنظيمها وتخطيط عملها وتوحيده. وانبثق عنه 

عملها.  وملناطق  اللجان  هذه  الحتياجات  دقيق  تحليل 

سيقوم املركز وضمن املشاريع التي ينفذها بتوفري بعض 

من تلك االحتياجات.
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مؤتمر شعبي تضامني مع البدو: 2 .

الوزراء وعدد كبري من املسؤولني وممثيل  عقد املركز يوم 9/5/2010 بالتعاون مع محافظة أريحا واألغوار وبحضور رئيس 

العشائر البدوية يف األغوار ومجموعة من املؤسسات املحلية مؤتمراً شعبياً للتضامن مع أهايل األغوار. وقد تجاوز عدد املشاركني 

500 شخص. ُطرح يف املؤتمر واقع البدو ومشاكلهم والتحديات التي يواجهونها من اقتالع وتهجري قرصي وعدم توفر الخدمات 

الذي يعترب األول نقطة مهمة يف  الرعي. لقد شكل املؤتمر  األساسية وخاصة الصحية والتعليمية..الخ إضافًة إىل إغالق مناطق 

تسليط الضوء عىل البدو لعل وعىس أن يكون هناك من يلبي ويعمل عىل تحقيق حياة أكثر إنسانية لهذا التجمع الهام الذي تناقص 

عدده من 30 ألفاً إىل أقل من 15 ألف نسمة يف جميع مناطق األغوار. 

ســوق الحرجــة: 3 .

شارك املركز يف رعاية سوق الحرجة الذي أقيم وسط البلدة القديمة يف مدينة رام الله، حيث نّظم كل يوم جمعة وملدة 16 أسبوعاً، 

امتدت  الله.  رام  PALEXPO وبلدية  النشاط  تنظيم  النسوية. وقد أرشف عىل  الحرفية واملراكز  الصناعات  إىل تشجيع  وهدف 

فعالية السوق 16 أسبوعاً.
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دعم حملة إنقاذ األغوار: 4 .

قدم املركز الدعم املتعدد للحملة الشعبية إلنقاذ األغوار من خالل:

تدريب أعضاء حملة إنقاذ األغوار:  Ο 

عقد املركز عرشات من الساعات التدريبية ألعضاء اللجان الشعبية لحملة إنقاذ األغوار شارك فيها عرشات من أعضاء اللجان   

من جميع مناطق األغوار. وقد تمحورت املواضيع يف مجاالت:

التخطيط االسرتاتيجي، اإلعالم والتوثيق، كتابة التقارير، املهارات القيادية والضغط واملنارصة   

إعداد الخطة اإلسرتاتيجية لحملة إنقاذ األغوار: Ο 

قام املركز بعقد سلسلة من الورش التي شارك فيها العرشات من أعضاء حملة إنقاذ األغوار والتي نتج عنها تطوير الوثيقة   

اإلسرتاتيجية للحملة للسنوات الثالث 2011-2013، لتشكل خارطة وإطار عمل للجان يف نضالها الشعبي لحماية األغوار 

والدفاع عن مصالح وهموم املواطنني.

تنظيم حملة منارصة مشرتكة مع حملة إنقاذ األغوار لدعم غور األردن:  Ο 

فعىل مدار سنوات االحتالل والغور يتعرض لهجمة منظمة ومدروسة تستهدف السيطرة عليه ونهب مياهه وتهجري مواطنيه.   

وهو ما تمكنت من تحقيقه قوات االحتالل واملستوطنني، حيث تسيطر إرسائيل ومستوطنيها عىل 94.5 )%( من املساحة 

األغوار وتهجريهم وهدم  بدو  من  تبقى  من  اقتالع  يف  إرسائيل  مربع. وتستمر  كم   2,400 إىل  والتي تصل  للمنطقة  الكلية 

منازلهم وبركسات حيواناتهم، ومنعهم من الحصول عىل املياه الجارية أو الكهرباء. إضافة إىل منع أبنائهم من الحصول عىل 

حقهم بالتعلم يف بيئة تعليمية مناسبة أسوة ببقية أطفال العالم. لقد عمل املركز بالرشاكة مع الحملة عىل:

•نرش الدراسات وأوراق الحقائق حول واقع األغوار. 	

مع  والعمل  واإلغاثية،  التنموية  وأولوياته  األغوار  باحتياجات  الدولية  التنموية  واملؤسسات  الدولية  الجهات  •تعريف  	
بعضها من أجل تلبية جزء من تلك االحتياجات.

•تشجيع املؤسسات املحلية والدولية والرسمية عىل التعاون والعمل املشرتك لتلبية احتياجات املنطقة وسكانها، والدفاع  	
عن حقوق املواطنني تجاه سياسة التدمري والسيطرة التي تنتهجها إرسائيل.

األليم ملواطني  الواقع  والتعرف عىل  الحقائق  لها لالضطالع عىل  امليدانية  الزيارات  الدولية وتنظيم  الوفود  •استقبال  	
األغوار.

•دعم حق البدو للعيش بكرامة يف منطقة وادي األردن: 	

قام املركز بالعديد من األنشطة لدعم صمود البدو يف العديد من مناطق األغوار، ومن بني تلك األنشطة:

ترميم البيوت والوحدات الصحية بهدف تحسني مستوى حياة املواطنني يف األغوار وتعزيز صمود العائالت التي  o 
العنرصية  وإجراءاتها  اإلرسائيلية  السياسة  من  كجزء  البناء،  من  االحتالل  منع  ومن  والحرمان  الفقر  من  تعاني 

للتهجري القرسي وإكمال السيطرة املطلقة عىل منطقة األغوار. 

الفوقا    فصايل  يف  الوليد  بن  خالد  مدرسة  وكذلك  الكعابنة  مدرسة  استهدف  األغوار  يف  تطوعي  عمل  يوم  تنظيم  o 
وروضة النور يف الجفتلك وكذلك مشتل خاص بالحملة الشعبية لحماية األغوار. شارك يف هذا النشاط أكثر من 88 

شابا وشابة أنجزوا العديد من األعمال مثل الطراشة والدهان وأعمال التنظيف والرسم عىل الجداريات وكذلك توزيع 

الهدايا والقصص عىل الطلبة واألطفال.
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إطالق حملة تضامن مع مدرسة الكعابنة املهددة باإلغالق بمشاركة عرشات من الطالئع واملؤسسات األهلية واملحافظة  o 
واليونيسيف ووزارة الشباب والرياضة. حيث وزعت الكتب والهدايا عىل األطفال.

 o Grassroots الوليد  بن  خالد  ومدرسة  التحتا  وفصايل  الكعابنة  ملدرسة  وقرطاسية  تعليمية  مواد  دعم 

 International

- يوم تطوعي مع جامعة خضوري:

نظم املركز يوم عمل تطوعي ملساعدة مزارعي قرى الكفريات يف قطف الزيتون بالتعاون مع جامعة خضوري,

نشـاطات متنوعــة: 5 .

•شارك مدير عام املركز السيد سامي خرض ضمن وفد فلسطيني برئاسة موىس أبو زيد وكيل وزارة الشباب والرياضة  	
وغسان كبها مدير عام الوزارة، يف املنتدى الريايض العاملي يف برشلونة والذي عقد عىل مدار 3 أيام ما بني الثامن والعارش 

من شهر آذار. يعترب هذا املنتدى واحداً من أهم املنتديات الرياضية العاملية حيث عقد للمرة األوىل عام 2009  وهذه هي 

الدورة الثانية لهذا املنتدى الذي من املخطط أن يعقد عىل مدار 5 سنوات. 

يعترب املنتدى الريايض العاملي يف برشلونة واحدا من أهم املنتديات للتشبيك وتبادل الخربات الرياضية ونقاش القضايا 

يف  الرياضة  موقع  عىل  املتندى  هذا  ويركز  والثقافية.  واالجتماعية  السياسية  االقتصادية  الشمولية  بأبعادها  الرياضية 

قلب املجتمع الحديث، حيث يجمع هذا املنتدى أناسا ومختصني ومؤسسات لنقاش قضايا ذات أبعاد إسرتاتجية حول 

مستقبل الرياضة باعتبارها قوة هائلة إذا ما أحسن استخدامها يف تطوير املجتمعات، وكذلك يف اإلسهام يف تحقيق التنمية 

املستدامة.

• نيسان مع الزميلة رشوق حجاوي ومجموعة  شارك مدير عام املركز يف مؤتمر دبي الدويل للتنمية واإلغاثة ما بني 3-8	

للتعرف عىل مجموعة من  املؤتمر فرصة جيدة  الرشيكة مع مؤسسة كوردايد. وقد شكل  األهلية  املؤسسات  من ممثيل 

العربي. كما شكل فرصة  للتمويل  آفاق جديدة  عنها  ينبثق  قد  والتي  اإلماراتية،  الخليجية وخاصة  العربية  املؤسسات 

لتوزيع مئات من منشورات املركز عىل عدد كبري من املؤسسات والوفود املشاركة يف املؤتمر. وقد قامت مؤسسة كوردايد 

بتغطية تكاليف التذاكر واإلقامة ورسوم املشاركة يف املؤتمر.  

•جرت االنتخابات العامة لشبكة املؤسسات األهلية حيث ترشح املركز عرب املدير العام، وفاز )مركز معاً( يف عضوية اللجنة  	
التنسيقية بأعىل األصوات حيث حصل عىل %86 من أصوات املؤسسات املشاركة.
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Char ng Israel’s colonisa on of East Jerusalem

Displacement
Means Of 

MA’AN Development Center

February 2010

Instead of fostering a sustainable 
community that meets the needs 
of all its residents, Jerusalem’s 
political leaders and planners 
misuse the tools of urban and 
regional planning to serve the 
ethno-nationalist ideology that is 
the driving force of the State of 
Israel. Jerusalem’s master planners 
intend to establish Jewish 
hegemony and homogeneity 
across the Palestinian areas. �is 
has significant humanitarian 
consequences. Palestinians 
in East Jerusalem live under 
constant threat of forced 
displacement which, as shown by 
a number of the cases highlighted 
here, may be enforced through 
varying degrees of coercion 
ranging from socio-economic 
deprivation to physical violence 
resulting in injury and death. 
Many of the city’s cultural and 
historic sites are also under 
threat.  

MA’AN’s Mission
To partner and work hand in hand 
with Palestinian NGOs, Community 
Based organizations and grassroots 
groups in the poorest and most 
marginalized areas to improve the 
quality of their lives and empower 
them to take a lead in developing 
their communities and achieving self 
reliance and sustainable development 
based on freedom, participation equity 
& equality, respect for human rights, 
democracy, and social justice through 
achieving the following five goals:

1. Improving the food security 
situation of the poorest and 
most marginalized sectors of the 
Palestinian society at the family 
& community level

2. To develop and enhance the 
capacities of the Palestinian 
NGOs, CBOs and grassroots 
organizations to be able to 
fulfill their missions and goals 
so as to contribute to building a 
Palestinian civil and democratic 
society based on political 
pluralism and respect of human 
rights

3. To enhance community 
development and decrease 
poverty in rural and the most 
disadvantaged areas

4. To protect and develop the 
Palestinian environment 

5. To raise awareness and advocate 
for and with the Palestinian 
community on their national 
rights at the local, national, and 
international level 

MA’AN Development Center

Ramallah O ce
Ramallah Chamber of Commerce Building
4th Floor
(opposite the Post Office)
P.O. Box 51352 or 51793
Jerusalem
Phone: +972 2 298-6796 / 298-6698
Fax: +972 2 295-0755
E-mail: maan@maan-ctr.org

Gaza O ce
Gaza City behind Al Saraya,
Abu Sha’ban Bldg,
3rd Floor
P.O. Box 5165
Gaza City
Phone: +972 8 282-3712
Fax: +972 8 282-3712
E-mail: maanc-g@palnet.com
Website: h p://www.maan-ctr.org

This Report was funded by the Representa ve O ce of Norway.
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إصدارات المركز:
تميز املركز خالل عام 2010 بغزارة يف اإلنتاج والنرش. فقد تمكن املركز من إصدار 31 مطبوعة ما بني دليل وكتاب وتقرير 

وملحق ومجلة باللغتني العربية واالنكليزية وهي:

األجندة السنوية: 1 .

أصدر املركز األجندة السنوية لعام 2010 

الجدار حيث تضمنت  والتي تركزت حول 

جميع  يف  الجدار  تأثري  حول  وافياً  رشحا 

واإلحصائيات  باملعلومة  الوطن  محافظات 

من  واسٌع  صدى  لها  كان  وقد  والصور. 

والتصميم  الشكل  حيث  من  الجميع، 

واملحتوى وتم توزيعها محليا ودوليا. 

ورقة حول واقع املياه يف األغوار:  2 .

أزمة  حول  “حقائق”  ورقة  املركز  أصدر 

املياه يف األغوار والواقع الخطري الذي يعانيه 

مواطنو األغوار تحت عنوان:

)Draining Away The water and 

sanitation crisis in the Jordan Valley(

تطرقت الورقة التي أعدت باللغة االنجليزية 

إىل أساليب تحكم االحتالل يف مصادر املياه. 

وذلك يف 33 صفحة من القطع الكبري.

حول  وهام  معمق  تفصييل  تقرير  املركز  عن  صدر  3 .

طرق التهجري القرسي يف مدينة القدس تحت عنوان:

)Means of Displacement; Charting Israel’s 
colonization of East Jerusalem(

عرض التقرير السياسات واإلجراءات اإلرسائيلية املعروفة 

وتغيري  املدينة  يف  التحكم  يف  تستخدم  التي  باألطواق 

التقرير،  جاء  فيها.  والديمغرايف  الفلسطيني  الطابع 

الذي اعد باالنكليزية من 122 صفحة، مدعماً بالصور 

واحدا من  الكتاب  يعترب  الدراسية.  والحاالت  والخرائط 

أهم اإلصدارات التي تكشف ما يجري يف املدينة.

باسم   4 .Stickers  &  Posters والصق  ملصقني  إصدار 

األغوار  وإنقاذ  لحماية  األغوار  يف  الشعبية  واللجان  املركز 

الذي تمكن االحتالل من السيطرة املطلقة عىل %94.5 من 

إضافة  واملحلية  الدولية  املؤسسات  عىل  وزعت  مساحته.  

وزع  كما  األغوار.  يزورون  الذين  األجانب  املتضامنني  إىل 

العديد منها يف مؤتمر دبي الدويل للتنمية. وامللصقات جزء 

من حملة تستهدف كشف ما تقوم به سلطات االحتالل يف 

واللجان  املواطنني  نضال  ومنارصة  التأييد  وحشد  األغوار 

الشعبية هناك.
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أصدر املركز عرشة أعداد جديدة من مجلة آفاق البيئية  5 .

موقع  عرب  تصفحها  يمكن  والتي  االلكرتونية  والتنمية 

الهامة  بالتقارير واملوضوعات  معا. جاء كل عدد حافل 

التي تتناول بالتحليل والصور القضايا البيئية والتنموية 

أهم  املجلة  تشكل  والدويل.  والعربي  املحيل  املستوى  يف 

املجلة  زوار  عدد  ويزيد  العربي  الوطن  يف  بيئي  منرب 

عن 20-15 ألف زائر يف الشهر الواحد. ويرسل الرابط 

عن  يزيد  ما  إىل  شهري،  إصدار  كل  عند  االلكرتوني 

8,000 عنوان. 

تم إطالق النسخة الجديدة من املوقع االلكرتوني للمركز  6 .

بحلة جديدة وبتصميم أفضل من السابق ويجري العمل 

عىل تحديث جميع محتويات املوقع الجديد.

صدرت ثالثة أعداد من النرشة الدورية للمركز 7 .

  Developmental Focus Newsletter 

التي تناولت مواضيع تنموية ونشاطات املركز.

صدرت عن املركز ورقة حقائق جديدة تحت عنوان: . 8

Jordan Valley Factsheet
Bankrolling Colonialism: How US Zionist organisa-
tions are undermining a future Palestinian state

MA’AN Development Center Developmental 
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Recent News and Developments- 
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The Steel Wall: - 

What is it and what are its expected impacts on the lives of 
Palestinians in the Gaza Strip?

To Exist is to Resist: - 

Save the Jordan Valley

Successful rabbit distribution activity in Gaza to alle-- 
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Page 3

Page 5

Page 9

تم إعداد دليل املهارات الحياتية بالتعاون مع اليونيسيف،  9 .

وسيستخدم يف تدريب املهارات الحياتية يف األندية التي يتم 

فيها العمل. سيصدر الدليل يف مطلع 2011.
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مديــر المصنع: الميــاه الصناعيــة المتدفقة 
فــي األراضــي الزراعيــة «معالجــة»... وحرق 
البالســتيك ســلوك فردي مــن المقاول نحن 

منه براء

يف الطريق املشجرة بالرسو وصوالً إىل مصنع كابي للمرشوبات 
آثار  والتنمية  البيئة  آفاق  مجلة  زيباد، رصدت  كفر  يف  الخفيفة 
حرق عبوات بالستيكية عىل رقعة ال تزيد عن عرشة أمتار مربعة، 
بحيث شّكلت عملية الحرق طبقة سميكة عدا عن الرائحة املزعجة 
جمعة.  كل  مساء  املزارعون  منها  يشتكي  والتي  الحرق  جراء 
املزروعة  لألرايض  نزوالً  املصنع  عليها  يقع  التي  املنطقة  وبتتبع 
مخفي،  أنبوب  من  تنساب  مياہ  خرير  يسمع  الزيتون،  بشجر 
ملكيتها  تعود  التي  الزراعية  األرايض  يخرتق  مسار  يف  لتتدفق 
لبعض فالحي الكفريات، والذين يؤرقهم انسياب مياٍہ ال يعرفون 
خالل  أيضاً  لوحظ  وقد  أراضيهم،  قلب  يف  فصلها»  من  «أصلها 
الجولة التفقدية، موت بعض أشجار الزيتون املتواجدة عىل مقربة 

من مجرى املياہ عدا عن رائحتها غري املستحبة.

وقد تحرّت مجلة آفاق وزارت املوقع بعد شكوى عدد من املزارعني 
من تلك األمور، كما قامت بزيارة املصنع املجهز بأحدث املاكينات 
والخاضع  الجودة،  شهادات  من  العديد  عىل  والحائز  العاملية، 
باستمرار للمتابعة والفحص من الرشكة األم «كابي» والتي ال تهب 
عالمتها التجارية دون مقابل. وخالل الزيارة التي أرشفت عليها 

األمور  الكثري من  تم مالحظة  بروق،  آالء  الشابة  املصنع  منسقة 
وحداثة  التكنولوجي،  والتطور  التقدم  مدى  حيث  من  اإليجابية 
املاكينات والتي تعمل بشكل أوتوماتيكي يومياً باستثناء العطل 
األسبوعية، دون الحاجة لعدد كبري من العمال، ومن ضمن عملها 
غري  بشكل  غالفها  ألصق  أو  العوج،  أصابها  قنينة  أي  استبعاد 
سليم، ما يخلّف آخر اليوم، مجموعة بسيطة من العبوات والتي 

يتم التخلص منها عرب متعهد( مقاول) من منطقة الكفريات.

التي  باملياہ  املصنع  يزود  الذي  البرئ  آفاق»  «مجلة  شاهدت  كما 
«املستوردة»  العصائر  مركزات  إىل  إلضافتها  الحقاً،  تعالج 
ومختلفة النكهات مع قليٍل من السكر. ويالحظ املشرتي لعصري 
استخدام  لتجنب  بالعصري،  فوهتها  حتى  تمأل  القنينة  أن  كابي 
مختٌرب  يوجد  كما  بروق-  املنسقة  قول  حد  -عىل  حافظة  مواَد 
لفحص كل عينة قبل توزيعها، عدا عن الفحوصات الدورية التي 

تقوم بها الرشكة األم.

التحقيق واستيضاح األمور
املرشوبات  رشكة  زيارة  تم  البيئية،  األمور  تلك  والستيضاح 
الوطنية يف رام الله والتي من ضمنها مصنع كابي، حيث تم لقاء 
املدير العام «عماد الهندي» الذي ُوّجهت له من خالل مجلة آفاق 
شكوى املزارع « أبو السعيد» الذي تنساب مياہ املصنع يف أرضه 
يف كفر زيباد، فتجذب الخنازير الربية التي تتلف بدورها األخرض 
ملجلس  ولجأ  املصنع،  من  ألطراف  اشتكى  أنه  وحيث  واليابس، 
خدمات الكفريات دون أن يلقى ذاك التجاوب، حملت املجلة عىل 

عاتقها تلك املسؤولية واستمعت للرّد.
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عبوات بالستيكية محروقة قرب مصنع كابي.

مزارع يشري إىل املياہ الصناعية املتدفقة من مصنع كابي يف األرايض الزراعية.

 10 .Eye On تم تحديث النرشة الخاصة باألغوار تحت عنوان

Jordan Valley والتي تشمل معلومات وتحليل ملا يجري 

الورقة  غطت  كما  األغوار.  يف  عرقي  تطهري  سياسة  من 

املفصلة جميع النواحي الرئيسة من مياه، وتعليم، وصحة 

واستيطان وتهجري..الخ.
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 صدر عن املركز التقرير السنوي لـ )معاً(  لعام 112009.  

موثقاً  الكبري  القطع  من  114 صفحة  يف  التقرير  وجاء 

لتجربة املركز وانجازاته باألرقام والصور.

البيئية والذي جاء مكمال  الرتبيــة  التطبيقي يف  الدليـــل  أصدر املركز  12 .

يمكن  التي  والتجارب  التمارين  كل  تجميع  تم  حيث  السابق،  للدليل 

للمعلم/ة استخدامها يف املجال البيئي مع قرص ممغنط بالدليــل السابق 

ليكون مــادة مرجعية للمعلمني/ات.

إصدار 4. 13  تقارير بيئية عن منطقة الكفريات

التي  البيئة«  عىل  »عني  التلفزيونية  البيئية  املجلة  من  أعداد   14 .6 إصدار 

يصدرها املركز وتلفزيون وطن

ربى عنبتاوي/ مركز معاً

مكب جبارة بالكفريات: 
في الطريق للتحول من مكرهة صحية إلى حقل اخضر

من  واملارة  املواطنون  اشتكى  لطاملا 
عام،  تلو  عاماً  املتفاقم  العام  املظهر 
والرائحة غري املستحبة املغلفة ملنطقة 
الكفريات، وذلك كله بسبب  جبارة يف 
الثالثة  يقارب  ما  منذ  املقام  املكب 
عقود، يف  موقع اختري آنذاك بشكل غري 
مدروس عىل طريق عام مدخل مدينة 
طولكرم جنوباً، ما حدا بمجلس محيل 
شحذ  إىل  املشرتك  الكفريات  خدمات 
الهمم إليجاد تمويل قادر عىل انتشال 
هوله  من  املتعدي  النفايات  طمم 
املنطقة بأكملها،  الطريق العام ملوثاً 
وهذا ما حصل، فقد تم تبني املرشوع 
مؤخراً، ويجري العمل حالياً عىل إزالة 
مكب جبارة وتحويل طممه ونفايات 
املنطقة الحقاً إىل مكب زهرة الفنجان 

يف جنني.

املار اليوم من املكان، سيالحظ حركة شاحنات مستمرة تجرف طبقات الطمم 
إنشاء حديقة  املكب، عرب  إزالة  بعد  نوعية  نقلة  املوقع  وتحملها، حيث سيشهد 
رئيس  تحدث  أوىف  وملعلومات  الشمالية.  املحافظات  مع جمال  تنسجم  خرضاء 
مجلس محيل خدمات الكفريات املشرتك «فاروق غنايم» عن أسباب الدعوة لزوال 
هذا املكب حيث قال: « أصبح لدينا قناعة بأن رضر هذا املكب أكثر من نفعه، حيث 

أتخم بالنفايات الفائضة أفقيا وعمودياً، فأضحى مزعجاً ومنفراً للمارة».

من جبل قمامة إلى حديقة ومتنزه
وأضاف غنايـم أن اختيار مكب 
جبارة يف السابق وقع دون دراسة 
عميقـة، حيـث اختـري التسـاع 
املكان، كما ان عدد السـكان كان 
اقل مـن الوقت الحـايل، وبالتايل 
مخلفاتهـم اقـل، ولكـن يف ظـل 
وضعه الحـايل املزعج، تضافرت 
جهـود كل من محافظة طولكرم 

مـع مجلس إدارة النفايات الصلبة ومجلس محـيل الكفريات بدعم من صندوق 
النقـد الدويل ودول مانحة، إليجـاد بديل عرب التخلص من املكب الحايل وتحويل 
النفايات إىل زهرة الفنجان يف جنني، الذي يتسـع ملحافظات شـمال الضفة وتتم 

فيه عملية تدوير للنفايات . 

وقد عمل مجلس إدارة النفايات الصلبة، أوضح غنايم، عىل إنشاء محطة ترحيل 
تجمع النفايات من املحافظات لنقطة يف أحراش عنبتا، ومن هناك تحّمل إىل مكب 

زهرة الفنجان، مقابل ان يساهم املواطن بدفع مبلغ رمزي (١٥ ) شيكل شهريا.

ثم  األرض  مستوى  لتصل  امتألت  كبرية،  حفرة  كان  جبارة  «مكب  وأضاف: 
الداعمة سيتم تحويل مكب  الجهات  النفايات، وباالتفاق مع  من  صارت جبالً 

جبارة إىل حديقة خرضاء». 

بعض  قبل  من  برزت  سلبية  ظاهرة  إىل  غنايم  يلفت  الوقت،  نفس  يف  ولكن 
املواطنني ممن اعتاد إلقاء نفاياته بنفسه يف املكب، حيث لم يدرك بعد بأن مكب 
جبارة انتهى،  فاستمر بإلقائها عىل مقربة من املكان أو عىل هامش الطريق، 
ما أدى إىل تراكم أكوام النفايات. من هنا قال غنايم :» ناشدنا مديرية الرشطة 

والبلدية للقيام بعملية مراقبة للشارع وعلينا كمجلس التوعية الدائمة».
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عامل يف مكب جبارة الذي يجري العمل به لتحويله إىل حديقة خرضاء

الخرضة  الوطن، نارشاً  من  عدة  مناطق  يف  واملتفرع  فلسطينياً  األضخم  الزراعي  الجنيدي  ملشتل  واملتنوع  الوفري  اإلنتاج  حجم  ليس 

عوالم  يف  والغوص  املستحيل  قاعدة  كرس  النجاح، ولكن  به  يقاس  الذي  الكيف  هو  والفاكهة  الخضار  من  ومبتكرة  عديدة  وأصنافا 

التقنيات الزراعية الحديثة واستمرار املحاولة حتى تحقيق األهداف، كان عنرص تميزہ بني املشاتل األخرى. من مقرہ الرئيس «رشكة 

الجنيدي للتوريدات الزراعية» تحدث أحد مؤسسيه املهندس الزراعي ماهر الجنيدي آلفاق البيئة والتنمية عن قصة نجاح املشتل.

الجنيدي يحذر: أسمدة وصبغات مرسطنة تستخدم يف األغوار لصبغ البندورة واملوز والكاكا

ألول مرة منذ ثالثين عاماً البطيخ فلسطيني ١٠٠٪
حني دب وباء يف األرض الفلسطينية منذ ثالثني عاماً، استهدف ثمرتي 
البطيخ والشمام املزدهرتني آنذاك والوفريتني (كانتا تصدران لعدد من 
دول الخليج والسعودية) فقىض عليهما ألكثر من ثالثة عقود، فأصبحت 
بعد  املشتل  املدة، استطاع  تلك  طوال  اإلرسائيليني  عىل  حكراً  زراعتهما 
من  أضعاف  إنتاج  يف  اليابانيني  تجربة  حول  وقراءات  طويل  بحث 
رشكة  من  بذور  استرياد  ثم  لألمراض، ومن  املقاوم  البطيخ  محصول 
عريقة يف هولندا، وعقد لقاءات مع مهندسني يف األردن وسوريا وتركيا، 
طريقة  عرب  وذلك  عّدة،  تجارب  بعد  الرس  اكتشاف  املشتل  استطاع 
تركيب نبات اليقطني عىل شتلة بطيخ وزراعتها يف حاضنة خاصة بنيت 
املشتل  إطالق  عن  ماهر  سيعلن  بنجاح،  العملية  تمت  وحيث  محلياً، 
للمحصول األول من البطيخ يف آذار الحايل، بإنتاج ١٥٠ ألف شتلة يف 
بقيمة  الفلسطينية  الزراعة  وزارة  قبل  من  دعمه  تم  جنني، وقد  مشتل 
ماليني الشواقل التي  وصلت إىل ٢٠٠ ألف شيقل، ما سيوفر مستقبالً 

كانت تدفع السترياد البطيخ من اإلرسائيليني.

وحني خاطب ماهر الجهات الرسمية لتقديم الدعم، قال لهم: « قبل منع 
التاجر من رشاء بطيخ املستوطنات، يجب إيجاد البديل، فماذا سيصنع 

األب الذي اشتهى ابنه البطيخ؟؟» 
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6 مشتل الجنيدي... حين تجتمع المعرفة واإلطالع 
المتواصل مع العمل الحثيث

مشتل الجنيدي... حين تجتمع المعرفة واإلطالع 
المتواصل مع العمل الحثيث

ماهر الجنيدي: عودة البطيخ الفلسطيني بعد ثالثني عاماً من اإلنقطاع

أسست  دينار،  ألفي  قدرہ  بسيط  مال  وبرأس  أشقائه  مع  بالرشاكة 
عائلة الجنيدي مشتالً عىل رقعة أرض( نصف دونم) يف منطقة الجنيد 
األوىل،  االنتفاضة  بداية  السابق)  (املوقع  النجاح  جامعة  من  بالقرب 
كأحد  الفلسطيني  الذاتي  االكتفاء  لتحقيق  صغرية  نواة  بمثابة  ليكون 
أشكال التحرر والصمود التي دعت لها لجان املقاومة الشعبية آنذاك. 
فبدأ املشتل ينتج بذوراً وأشتاالً غطت القرى املجاورة ثم املدينة، وهكذا 

حتى وصلت توريدات الجنيدي لكل محافظات الوطن.

ثبوت الرؤية وتحقق الحلم
دير  سهل  ملوقع  االنتقال  الزراعية، تم  الخربة  من  وفرة  اكتساب  وبعد 
ما  املروية  األشجار  عن  لبعدہ  اختري  الذي   ١٩٩٤ عام  نابلس  رشف، 
يشكل عنرص وقاية من األمراض النباتية املعدية،  وبعد عام من اختيار 
الزراعية  االبتكارات  من  الكثري  وتحققت  والهدف  الرؤية  ثبتت  املوقع 
الحديثة، وتم إنتاج آالف الشتالت من مختلف األصناف، عدا عن صناعة 

البيوت البالستيكية والخيام املضادة للحريق.

يقول ماهر: 
 ٣٠ اليـوم  حتـى  «أنتجنـا 
خضـار،  شـتلة  مليـون 
واعتمدنـا خـالل السـنوات 
عىل نهج تحسـني األصناف 
عـرب  الجينيـة،  والتحـوالت 
تنفيـذ العديد مـن األبحاث 
كلية  طلبـة  مـع  بالتعـاون 
النجاح،  جامعـة  يف  الزراعة 

كمـا أننا الوحيـدون الذين بدأنا مرشوع إنتاج عنـب بدون بذر بعد أن 
كان حكـراً عىل إرسائيل، وكنا األوائل يف زراعة فاكهة الدراق والقرنبيط 

امللون من أصباغ هالم البحر».

العلم يصنع عجائباً في مشتل الجنيدي
ما يميز مشتل الجنيدي عىل حد قول ماهر، هو وجود التطوير والفكرة 
العلم  ابتكارات  عن  دائمة  بحث  عملية  يف  فاملشتل  واملبادرة،  الجديدة 
الزراعي. إضافًة إىل وجود ثالثة مهندسني زراعيني  الحديثة يف املجال 

عىل إطالع دائم، يأخذهم أحياناً يف بحثهم عن العلم حتى الصني. 

وعكس ما يعتقد عن صاحب العلم، ال يتوانى ماهر يف رشح التقنيات 
«أعداؤنا  بقوله:  واملختصني  للمزارعني  إليها  توصلوا  التي  الزراعية 
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رغم بعض االخرتاق اإلسمنتي من بيوٍت ومصانع، ما زالت 

بالطبيعة  تتمتع  الغربية،  الضفة  الكفريات شمال  منطقة 

والتلوث  الضوضاء  ظل  يف  املحبب  والهدوء  الخرضاء 

الالمتناهي يف املدن املكتظة، لكن ومع تغري أنماط الزراعة 

األسمدة  عىل  مسبوق  الغري  والتهافت  األخرية،  العقود  يف 

التنوع  مظاهر  من  بعٌض  تسلم  لم  واملبيدات،  الكيماوية 

والغزالن  كاألرانب  برية  حيوانات  من  املنطقة  يف  الحيوي 

وطيور الحجل من األذى فغابت عن األرض، وبقيت يف ذاكرة 

أطفال األمس ورجال اليوم.

الكفريات  خدمات  ملجلس  التنفيذي  املدير  خرض،  محمد 

أكناف  بني  الشقية  الطفولة  مشاهد  استذكر  املشرتك، 

الطبيعة، حيث الصفاء والهدوء والبعد عن الضجيج، حيث 

فاملظاهر  صغاري،  طفولة  عن  تختلف  «طفولتي  قال: 

املتنوعة للحياة الربية املتمثلة باألرنب الربي وطائر الحجل 

(الشنار) والغزالن، تكاد تنعدم اليوم، وهذا يعود بال شك إىل 

السلوك البرشي الذي قىض وما زال عىل املظاهر الطبيعية»، 

األسمدة  استخدام  يكثرون  املزارعني  بكون  ذلك  علّل  وقد 

واملبيدات الكيماوية دون رقابة.

األرنب والحجل والغزال

إعطاء  سيتم  الحيوانات،  تلك  اختفاء  ألسباب  التطرق  وقبل 

بعض املعلومات عنها: األرانب الربية تتميز بأن لها آذان طويلة 

وأرجل أمامية طويلة ووقفة منتصبة. وهي تعيش بشكل عام يف 

األرياف املكشوفة أو عىل أطراف الغابات، وتلد صغارها يف حفر 

الربية ذات لون رمادي  األرانب  غري عميقة يف األرض، ومعظم 

داكن ُمْسَمر ولها بطن ناصع البياض. واألرانب الربية تتزاوج 

يف الربيع. وتلد األنثى يف العادة أقل من خمسة يف البطن الواحد، 

ولكن قد تحمل سبعة بطون يف السنة. وتسرتيح األرانب الربية 

أثناء النهار وتبحث عن الطعام أثناء الليل أو الفجر حيث تلتهم 

النباتات.

أمـا الحجل فهـو طائر 

الجسـم  ممتلئ  جميـل 

متوسـط الحجم، ريشه 

والرمادي  األسـود  بـني 

نحـو  يضـع  والبنـي، 

بيضـة ويبني  عرشيـن 

عشه عىل األرض، يميش 

رسيعـاً قبـل ان يطـري، 

فلسـطني  يف  ويعـرف 

باسـم الشـنار. يتواجد يف الوديان واملناطـق الصخرية النائية 

(الحجل الجبيل) وأيضاً الواحـات املهجورة بالصحراء الرشقية 

وسيناء ( الحجل الرميل). سلوكه: يعيش يف جماعات صغــرية، 

يجـري عـىل األرض برسعة كبريہ نسـبياً وعندمـا يطري يصدر 

بأجنحتـه أصواتـاً كالصفري. يتغـذى عىل الحـرشات والبذور، 

وعندما يأتي موسم العنب يتخىل عن أكل الحبوب.

أهايل الكفريات يفتقدون األرنب الربي وطائر الحجل كجزٍء من ذكريات 
الطفولة الجميلة

سيمون عوض: سلوك االحتالل والمواطنين وراء 
اختفاء الحيوانات البرية
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عضوية ومشاركة المركز في الشبكات واألجسام والحمالت الوطنية والدولية 

أوال: عضوية املركز

عضوية املركز يف الحملة الشعبية 1 .

يلعب املركز دورا هاما يف الحملة الشعبية ملقاومة الجدار واالستيطان، عرب عضوية مدير املركز يف اللجنة التنسيقية التي جرى انتخابها 

12 مؤسسة أهلية، باإلضافة إىل اللجان الشعبية يف الضفة الغربية. وقد سبق وأعد مدير املركز الخطة اإلسرتاتيجية للحملة  من قبل 

املوقع  إىل  إضافة  بالجدار  املتعلقة  واألهلية  الشعبية  الفعاليات  جميع  تنظيم  عىل  الحملة  وترشف  القادمة.   2010-2007 للسنوات 

org.stopthewall.www   :اإللكرتوني

هذا ويقوم املركز باحتضان الحملة واإلرشاف املبارش عىل أنشطتها، اعتباراً من بداية عام 2006 وحتى نهاية 2010.

 2 .PENGON الشبكة الفلسطينية للمؤسسات البيئية

تأسست الشبكة عام 1996 ويعترب املركز من األعضاء املؤسسني لها وعضو منتخب يف مجلس إدارتها منذ تأسيسها. تضم الشبكة  يف 

عضويتها 14 مؤسسة تعمل يف املجال البيئي. تسعى إىل الدفاع والحفاظ عىل البيئة الفلسطينية وقد اعرتف بالشبكة كفرع ملنظمة

  Earth the of Friends 

 3 .EWASH/  The Emergency Water, Sanitation &Hygiene/ oPt:ائتالف

وهو ائتالف مكون من 30 مؤسسة دولية وأهلية ومنظمات األمم املتحدة التي تعمل يف مجال املياه والتصحيح، تأسس عام 2002. تم 

انتخاب مركز معا ممثال عن املؤسسات األهلية يف الهيئة التنسيقية لهذا التجمع منذ عدة سنوات. 

 4 .FADOC شبكة

وهي ائتالف من مجموعة من املؤسسات الدولية من أجل التغيري املجتمعي  تضم عدداً كبرياً من املؤسسات الدولية يف إفريقيا، وأمريكا 

الالتينية، وفلسطني، وفرنسا واملغرب.

تبني املركز واستضافته للحملة الشعبية إلنقاذ األغوار،. 5 واملكونة من مجموعة من اللجان الشعبية التي أخذت عىل عاتقها 

الدفاع عن مواطني األغوار يف مواجهة سياسة التهجري القرصي، ورفع صوتهم ومطالبهم وأولوياتهم يف املستويني املحيل والدويل.

ثانيا: مشاركة املركز يف االجتماعات واللقاءات التنموية املختلفة:

تم اختيار مدير عام املركز عضوا يف املجلس القطاعي لوزارة الشباب والرياضة. o 

يشارك مدير مكتب غزة يف اللجنة األهلية التي تم تشكيلها من قبل شبكة املنظمات األهلية للمنارصة والضغط ضد فرض ما  o 

يسمى باملنطقة األمنية العازلة. 

تم اختيار مدير فرع املركز يف غزة ضمن اللجنة التأسيسية الخاصة باملنتدى الفلسطيني لتحسني سبل العيش ومكافحة الفقر      o 

UNDP  وذلك تحت رعاية



يشارك املركز عرب مديره العام ومدير الفرع يف غزة وبعض املوظفني املفوضني  يف كافة الفعاليات الخاصة ب:  o 

شبكة املنظمات األهلية  	

الشبكة البيئية  	

اجتماعات القطاع الزراعي  	

االجتماعات مع املمولني وسياسات التمويل يف فلسطني.  	

الخاصة  واألفالم  الحقائق  أوراق  من  مجموعة  ومراجعة     	EWASH باملياه  املختصة  املؤسسات  شبكة  يف  املشاركة 

باملنارصة والحشد. كما جرى تقييم ملجموعة أفالم ونرشات لفضح ما يقوم به االحتالل  يف األغوار، والذي قامت به 

. EWASH شبكة

( ممثال عن املؤسسات األهلية. ويضم هذا اإلطار   	Team Country Humanitarian( HCT املشاركة يف اجتماعات 

يف  والطوارئ  باإلغاثة  املتعلقة  العامة  السياسة  عن  مسؤول  وهو  املتحدة  األمم  ومؤسسات  الدولية  املؤسسات  قيادة 

-Di OCHA وخاصة لجنة مواجهة الطرد والتهجري القرسي   األرايض املحتلة. ويف عضوية بعض اللجان املنبثقة عن

Group Working placement والحماية.

املشاركة يف عدة اجتماعات مع وزارات متعددة لتنسيق التعاون وتعزيز التكامل بني العمل األهيل والحكومي. o 

مشاركة املركز يف االجتماعات القطاعية الخاصة بالخطط املستقبلية للعمل يف قطاع غزة ضمن عدد من القطاعات الفرعية،  o 

عرب مدير الفرع يف القطاع الزميل فادي الهندي. ومن بني هذه اللجان:-

1 .Cluster Recovery Early

2 .Cluster Environmental

3 .Cluster WATSN

4 .Cluster Sub Protection Child

5 .Cluster Sub Support Psychosocial

6 .Cluster Nutrition and Security Food

7 .Cluster Sector Agricultural

األهلية والحكومية والدولية، باإلضافة  املؤسسات  املختلفة مع  التنموية  العرشات من االجتماعات واللقاءات  املركز يف  شارك  o 

إىل االجتماع مع العديد من الوفود الدولية )حكومية، وأعضاء برملانات، ومؤسسات دولية، وممثلني عن مؤسسات تابعة لألمم 

املتحدة( وقد هدفت تلك االجتماعات إىل:

حشد التأييد للقضية الفلسطينية بوجه عام، وفضح االنتهاكات اإلرسائيلية اليومية ضد شعبنا وأرضنا ومؤسساتنا، وتحديد  Ο
االحتياجات واألولويات التنموية واإلغاثية لشعبنا ومؤسساته.

يف  التنموية  واملشاريع  الربامج  تمويل  تجاه  بالدها  سياسات  يف  للتأثري  الدولية؛  والوفود  املؤسسات  عىل  والتأثري  الضغط  Ο
فلسطني.

طرح موقف املجتمع املدني ومؤسساته األهلية تجاه ما يجري سواء أكان عىل الصعيد السيايس أم التنموي. Ο

 أما اللقاءات عىل املستوى املحيل فهدفت إىل:

توحيد مواقف املؤسسات األهلية من جملة من املواضيع والقضايا عىل املستوى الوطني والتنموي. Ο
تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بني املؤسسات الفلسطينية. Ο

تطوير مستوى التشبيك والعمل الجماعي بني املؤسسات. Ο
ممارسة الضغط والتأثري يف السياسات الفلسطينية يف املجاالت التنموية املختلفة. Ο

التعبري عن مواقف املؤسسات األهلية تجاه ما يجري من أحداث. Ο
تعزيز وتطوير الشبكات واألجسام املمثلة للمؤسسات األهلية. Ο



الهيكل التنظيمي للمركز
تنقسم هيكلية املركز إىل جزأين األول يمثل الحاكمية والثاني يمثل اإلدارة التنفيذية

حاكمية المركز:
الهيئة العامة 1 .

تقوم الهيئة العامة للمركز، واملؤلفة من 46 عضوا، بتحديد سياسات واسرتاتيجيات 

املركز؛ وهي املسؤولة عن اتخاذ القرارات املتعلقة باألهداف العامة للمركز والقرارات 

املتعلقة بسياساته وأهدافه اإلسرتاتيجية.

تضم الهيئة العامة مجموعة من الخرباء يف مجاالت شتى كاالقتصاد والزراعة وإدارة 

اإلنسانية،  والعلوم  واملالية،  والصحة،  املرأة  ودراسات  املجتمعية،  والتنمية  األعمال، 

عدة  إىل  العامة  الهيئة  أعضاء  وينتمي  الدويل...الخ.  والقانون  والتعليم،  والهندسة، 

مناطق جغرافية يف فلسطني؛ ولدى معظم األعضاء خربة جيدة يف املجاالت التنموية 

والعمل األهيل.
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والجدول التايل يبني أسماء أعضاء الهيئة العامة للمركز مرتبة حسب األبجدية. يجدر القول أن أربعة من أعضاء الهيئة العامة قد 

غادروا الوطن بشكل نهائي، مما أدى إىل تقليص عدد أعضاء الهيئة العامة إىل 45 عضوا هم:

االسماالسماالسماالسم

مجدي الشوميلعرفات عصفورجوزيف نسناسإبراهيم الشطيل

مزنى الشهابيعفاف عقلراجي مصلحأحمد حسن أحمد أبو غوش

ماهر صايفعمر الحروب رانية جربأليكس كتاب

مصطفى الكحلوتعمر عبد الرازقربحي قطامشأمني غوشة

منال البشيتيعودة الزغموريزياد عبد اللهأماني رزق 

مها ابو شوشةعيىس جميل شحادةسامي أبو سلطانأمل ترزي

منري رفيديغادة قدوميسامي خرضأنيس الربغوثي

نائل يونسكرم صندوقةسلوى الربغوثيإياد جودة

نازك عنبتاويلييل حبشسمري حليلةبسام الولويل

حسن زيادةلينا طهطالل نارص الدين بسمة أبو صوي
ليليان ترزيعبد الفتاح القلقييلجرب قديح

مازن سنقرطعثمان داوود جيهان حلو
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مجلس اإلدارة 2 .

تقوم الهيئة العامة للمركز بانتخاب 9 من أعضائها كل سنتني لعضوية مجلس اإلدارة. ويقع عىل كاهل مجلس اإلدارة مسؤولية 

اإلرشاف واملتابعة واملراقبة، عىل تنفيذ سياسات املركز واسرتاتيجياته وعىل املشاريع والربامج التي ينفذها، من خالل العمل عن 

قرب مع املدير العام، لتحقيق رسالة املركز وأهدافه.

الجدول التايل يبني أسماء أعضاء مجلس اإلدارة خالل العام 2009/2010 كل حسب موقعه:

املوقعاالسم

رئيس مجلس اإلدارةعودة شحادة الزغموري

نائب الرئيسماهر صايف 

أمني الصندوقسلوى الربغوثي/ الفقيه

السكرتريزياد عبد الله

عضونائل يونس

عضوكرم صندوقة

عضوأحمد حسن أبو غوش

عضومنال البشيتي 

عضوأمل ترزي ) استقالت من مجلس اإلدارة خالل العام( 

عضوأماني رزق

املدير العام سامي خرض

ممثل عن املوظفني/ عضو غري مصوتغادة قدومي

وبتاريخ 10/10/2010 قامت الجمعية العمومية بانتخاب مجلس إدارة جديد بعد انتهاء مدة املجلس السابق التي 

استمرت عامني. والجدول التايل يبن أسماء مجلس اإلدارة الجديد للعامني القادمني:

املوقعاألسم

رئيس مجلس اإلدارةراجي مصلح

نائب الرئيسمنال البشيتي

أمني الصندوقأحمد حسن أبو غوش

السكرتريبسمة أبو صوي

عضوأماني رزق

عضومنري رفيدي

عضومصطفى الكحلوت

عضوحسن زيادة

عضومها أبوشوشة عواد

املدير العام سامي خرض

ممثل عن املوظفني/ عضو غري مصوتغادة قدومي

لجان مجلس اإلدارة: 3 .

ينبثق عن مجلس اإلدارة اللجنة املالية التي ترشف عىل األمور املالية للمركز، وتضم يف عضويتها رئيس املجلس وأمني الصندوق، 

إضافة إىل املدير العام واملدير املايل، ولجنة التوظيف املسؤولة عن توظيف الكادر الذي يحتاجه املركز، وفق سياسات وإجراءات 

التوظيف التي ينص عليها دليل الشؤون اإلدارية وشؤون املوظفني.
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MA'AN Organizational Structure

اإلدارة التنفيذية:

املدير العام:  1 .

هو الزميل سامي خرض، الذي يقود املركز مع الطاقم اإلداري تحت إرشاف مجلس اإلدارة، وعىل أساس التعاون والتكامل 
والعمل كفريق منسجم بالرؤية يعمل وفق رسالة واحدة.

فريق إدارة الربنامج 2 .

يتكون الفريق، إضافة إىل املدير العام للمركز، من:

	مدير الربامج

	املدير املايل  

	مدير فرع املركز يف غزة

	مدير برنامج اإلعالم البيئي 

	مدير برنامج الشباب والطالئع 

	مدير وحدة تطوير املصادر 

	مدير برنامج تطوير املرأة 

	مدير برنامج التنمية املجتمعية
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مدراء الربامج وبقية الكادر الوظيفي 3 .

يعمل يف املركز طاقم تنفيذي مهني يعني من مجلس اإلدارة وفق سياسة واضحة وشفافة  وخالل عام  2010 عمل يف

املركز 88 موظفاً ما بني وظيفة كلية وجزئية عدا عن بعض املتطوعني الفلسطينيني واألجانب.  منهم 36 موظفاً يف الضفة، إضافة إىل 

52 موظفا وموظفة يف القطاع. ويعترب هذا العدد األكرب يف تاريخ املركز، وهو ما نعتربه انجازا جيدا للمركز يف إسهامه يف  توفري فرص 

عمل للشباب للعمل يف مشاريع تنموية متعددة مما يكسبهم مهارات ومعارف جديدة ويراكم التجربة لديهم.

الرشكاء الدوليون والجهات الداعمة للمركز لعام  2010

أسماء الرشكاء واملمولني للمركز لعام 2010

OXFAM/ GBACF

OXFAM/ NovibAPHEDA/ AusAid

Paltel Group Foundation for Community 
Development

Arab Fund for Social and Economic 
Development

Representative office of Norway/ NROCare International

Save the Children/ SwedenBritish Council 

Save the Children/ UKCordaid

Smiling Children Danish Church Aid

Solidarity Socialist/ FCD Food & Agricultural Organization/ FAO

Spanish Cooperation DevelopmentGlobal Environmental Facility/ GEF/

SGP

The OPEC for International 
Development

Heinrich Boll Foundation

UNICEFIFAD

UNDPNew Zealand Embassy in Ankara

UNIFEMNGO Development Center/ NDC

Welfare Association OCHA



6667

Donors & Partners in 2010
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1989
21,635.00

21,635.00
0%

1989
4,458.00

4,458.00
0%

17,177.00
1990

188,616.00
210,251.00

872%
1990

11,350.00
15,808.00

255%
194,443.00

1991
16,914.00

227,165.00
8%

1991
-3,777.00

12,031.00
-24%

215,134.00
1992

12,339.00
239,504.00

5%
1992

4,221.00
16,252.00

35%
223,252.00

1993
26,681.00

266,185.00
11%

1993
799.00

17,051.00
5%

249,134.00
1994

114,716.00
380,901.00

43%
1994

9,397.00
26,448.00

55%
354,453.00

1995
173,725.00

554,626.00
46%

1995
57,939.00

84,387.00
219%

470,239.00
1996

122,369.00
676,995.00

22%
1996

8,068.00
92,455.00

10%
584,540.00

1997
-115,746.00

561,249.00
-17%

1997
-27,941.00

64,514.00
-30%

496,735.00
1998

-55,473.00
505,776.00

-10%
1998

19,234.00
83,748.00

30%
422,028.00

1999
-11,892.00

493,884.00
-2%

1999
337.00

84,085.00
0.4%

409,799.00
2000

-15,504.00
478,380.00

-3%
2000

94,668.00
178,753.00

112.6%
299,627.00

2001
-55,225.00

423,155.00
-12%

2001
-46,530.00

132,223.00
-26%

290,932.00
2002

232,528.00
655,683.00

55%
2002

240,912.00
373,135.00

182%
282,548.00

2003
219,033.00

874,716.00
33%

2003
164,067.00

537,202.00
44%

337,514.00
2004

865,090.00
1,739,806.00

99%
2004

922,170.00
1,459,372.00

172%
280,434.00

2005
219,029.00

1,958,835.00
13%

2005
218,702.00

1,678,074.00
15%

280,761.00
2006

626,078.00
2,584,913.00

32%
2006

509,369.00
2,187,443.00

30%
397,470.00

2007
4,651,636

7,236,549.00
180%

2007
4,197,549

6,384,992.00
192%

851,557.00
2008

5,391,271
12,627,820.00

75%
2008

4,859,721
11,244,713.00

76%
1,383,107.00

2009
10,554,882

23,182,702.00
84%

2009
10,006,080

21,250,793.00
89%

1,931,909.00
2010

9,203,435
32,386,137.00

40%
2010

8,722,468
29,973,261.00

41%
2,412,876.00

Total
12,627,820.00

 
 

Total
11,244,713.00
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SYNOPSIS FROM THE AUDITED 
FINANCIAL STATEMENT THROUGH THE 

YEAR 1989 - 2010

Year
 

Annual 
Grants - US$

Increased
By

Annual 
Expend. - US$

Increased
By

1989 26,230 0% 9,053 0%
1990 206,958 689% 29,692 228%
1991 65,443 -68% 50,180 69%
1992 64,841 -1% 65,007 30%
1993 174,213 169% 148,331 128%
1994 357,395 105% 252,076 70%
1995 389,009 9% 273,223 8%
1996 534,753 37% 364,201 33%
1997 385,045 -28% 468,742 29%
1998 387,079 1% 391,853 -16%
1999 448,118 14% 441,679 13%
2000 325,960 -37% 447,589 1%
2001 517,346 15% 500,154 12%
2002 647,019 25% 672,779 35%
2003 1,779,591 175% 1,724,625 156%
2004 1,880,803 6% 1,879,735 9%
2005 1,794,618 -5% 1,794,291 -5%
2006 2,019,551 13% 1,902,842 6%
2007 3,496,563 73% 3,439,946 81%
2008 5,289,797 51% 5,212,334 52%
2009 7,004,194 32% 6,986,942 34%
2010 6,590,746 -6% 6,658,581 -5%
Total 34,385,272 33,713,855
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