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رسالة المدير العام
سليم أبو غزالة 

تدخــل الريــف للتجــارة العادلــة عامهــا الثالــث والعشــرين ملتزمــة 

بقضايــا الريــف الفلســطينية بــكل مكوناتــه والتحــرر الوطنــي 

والعدالــة االجتماعيــة، وســتبقى تســعى إلــى الوصــول إلــى صغــار 

المزارعيــن والمزارعــات بهــدف تنظيمهــم فــي جمعيــات تعاونيــة 

إنتاجيــة بهــدف تطويــر قدراتهــم وتحســين جــودة منتجاتهــم وتعزيز 

قدراتهــم التنافســية فــي األســواق المحليــة والدوليــة مؤكديــن علــى 

قــادر علــى تعزيــز صمــود  اقتصــادي اجتماعــي قــوي  بنــاء 

ــة  ــي مواجه ــم ف ــم ودعمه ــي أراضيه ــن والمزارعــات ف المزارعي

مصــادرة األراضــي ألغــراض االســتيطان اإلســرائيلي الغيــر 

ــفة  ــفافية وفلس ــة والش ــة االجتماعي ــم العدال ــن بقي ــي، ملتزمي قانون

ــة.  ــادئ التجــارة العادل مب

كمــا وتؤكــد الريــف للتجــارة العادلــة امتنانهــا لشــركائها فــي 

منظمــات التجــارة العادلــة الدوليــة لدعمهــم غيــر المحــدود لصغــار 

المزارعيــن والمزارعــات والحركــة التعاونيــة الفلســطينية فــي 

ــطين.  فلس

23 عام من التجارة العادلة 
ــة( هــي  ــف للتجــارة العادل ــف لإلســتثمار والتســويق الزراعــي )الري شــركة الري

شــركة مســاهمة خصوصيــة محــدودة، مملوكــة مــن جمعيــة التنميــة الزراعيــة ) 

اإلغاثــة الزراعيــة الفلســطينية ( وجمعيــة المهندســين الزراعييــن العــرب، تأسســت 

ــة  ــويق والتعبئ ــج والتس ــات التروي ــر خدم ــة لتوفي ــي محاول ــام 1993م ف ــي ع ف

والتغليــف للمنتجــات الزراعيــة الفلســطينية وتطويــر جودتهــا، حيــث تصــدر 

الشــركة منتجاتهــا إلــى العديــد مــن الشــركاء فــي أوروبــا وأمريــكا وكنــدا واليابــان 

ــي  ــوق المحل ــى الس ــة إل ــذا باإلضاف ــدة، ه ــة المتح ــارات العربي ــدا واإلم ونيوزيلن

الفلســطيني.

تطبــق الريــف للتجــارة العادلــة مبــدأ التجــارة العادلــة بالتعــاون مــع اإلغاثــة 

الزراعيــة الفلســطينية ومنظمــة التجــارة العادلــة الدوليــة )WFTO(، ووفقــاً 

لذلــك، فــإن مبــدأ التجــارة العادلــة يهــدف إلــى تنظيــم جهــود التعاونيــات الزراعيــة 

والمزارعيــن والمزارعــات لتحســين وضعهــم االجتماعــي واالقتصــادي مــن 

خــال تطويــر قدراتهــم علــى اإلنتــاج وتحســين نوعيــة منتجاتهــم، والهــدف العــام 

ــن والمزارعــات تضمــن  ــة لمنتجــات المزارعي ــى أســعار عادل هــو الحصــول عل

لهــم حيــاة كريمــة وعادلــة. حيــث أن غالبيــة هــذه التعاونيــات لديهــا أعضــاء مــن 

الرجــال والنســاء ويعمــل عــادة الرجــال الذيــن تشــكل نســبتهم 80-85% باألعمــال 

ــي ومواســم الحصــاد. ــع الغذائ ــي التصني ــة بينمــا تعمــل النســاء ف الزراعي

 تقــوم رؤيــة الريــف للتجــارة العادلــة علــى تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي المناطــق 

الريفيــة الفلســطينية، مــن خــال تقديــم خدمــات متقدمــة فــي مجــال تعبئــة وترويــج 

وتســويق زيــت الزيتــون بمختلــف تصنيفاتــه ) البكــر والبكــر الفاخر والبكــر الفاخر 

العضــوي والبكــر العضــوي ( باإلضافــة إلــى األصنــاف التاليــة ) تمــر المجــول، 

لــوز أم الفحــم، المفتــول البلــدي، الفريكــة البلديــة، عســل النحــل الطبيعــي، الزعتــر 

البلــدي المتبــل، البنــدورة المجففــة، عجــوة التمــر، زبــدة الزيتــون وصابــون زيــت 

الزيتــون البلــدي(.

  وخــال مســيرة 24 عامــا مــن العمــل الــدؤوب، كانــت الريــف للتجــارة العادلــة 

قــادرة علــى إقامــة شــراكات قويــة ومتينــة قائمــة علــى أســاس الشــفافية مــع 

العديــد مــن منظمــات التجــارة العادلــة وحــركات التضامــن فــي أوروبــا وأمريــكا 

ــة  ــات التعاوني ــة المتحــدة والجمعي ــارات العربي ــدا واإلم ــان ونيوزيلن ــدا والياب وكن

ــة.  ــات الحكومي ــي والمؤسس ــع المدن ــات المجتم ــطينية ومؤسس الفلس
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المؤسسة األم: جمعية التنمية الزراعية )اإلغاثة الزراعية الفلسطينية( 

تعمــل جمعيــة التنميــة الزراعيــة لتنميــة القطــاع الزراعــي وتعزيــز صمــود المزارعيــن والوصــول إلــى الفئــات الفقيــرة والمهمشــة وأطرهــا، وحشــد 

وتطويــر طاقــات ســكان الريــف لتمكينهــم مــن الســيطرة علــى مصادرهــم، وذلــك مــن خــال طاقــم متميــز ومتطوعيــن منتميــن لمجتمعهــم فــي إطــار 

برامــج رياديــة وممارســات إداريــة وفنيــة عصريــة وشــفافة، لبنــاء مجتمــع فلســطيني حــر وديمقراطــي تســوده قيــم العدالــة االجتماعيــة. 

         نتميز بجهودنا المتكاملة

مــن خــال التعــاون الوثيــق بيــن الريــف للتجــارة العادلــة وجمعيــة التنميــة الزراعيــة )PARC ( يتــم  تحقيــق تعــاون متكامــل للمزارعيــن والمزارعــات 

الفلســطينيات فــي مرحلــة قبــل الحصــاد وبعــد الحصــاد؛ مثــل اإلرشــاد الزراعــي والتدريــب علــى الممارســات الزراعيــة الســليمة وتطويــر البنيــة التحتيــة 

الزراعيــة وتوزيــع األشــتال وتســويق المنتجــات الزراعيــة الفلســطينية العاليــة الجــودة والعضويــة .

جمعيــة التنميــة الزراعيــة  المعروفــة  )باإلغاثــة الزراعيــة الفلســطينية( تأسســت عــام 1983 وهــي مؤسســة 

ــة  ــي والعدال ــف والزراعــة والتحــرر الوطن ــا الري ــة بقضاي ــة التوجــه ملتزم ــة إقليمي ــة الهوي ــة وطني ريادي

االجتماعيــة.
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تطبيق مبادئ التجارة العادلة

دفعات المكافأة )البريميوم( 
فــي إطــار تبنــي الريــف للتجــارة العادلــة لمبــادئ وأنظمــة وفلســفة التجــارة العادلــة بهــدف تنميــة ظــروف وقــدرات  المزارعيــن وجمعياتهــم التعاونيــة 

ومجتمعاتهــم المحليــة، تمكنــت الشــركة مــن اإلســهام مــن خــال تطبيــق هــذه المبــادئ )البريميــوم( بمبلــغ 890346 شــيكل ) أي مــا يعــادل حوالــي 

231,259 دوالر أمريكــي( خــال الســنوات الخمــس األخيــرة مــن تاريــخ 2012/1/1 حتــى 2016/12/31 لمــا يزيــد عــن 20 جمعيــة تعاونيــة تعمــل 

فــي تطبيــق أنظمــة الجــودة لمنتجاتهــا والحكــم الرشــيد فــي اإلدارة والمســؤولية تجــاه المجتمــع المحلــي، وبنــاءا علــى سياســة الريــف للتجــارة العادلــة فــي 

الشــراء القائمــة علــى مبــادئ التجــارة العادلــة فقــد زادت إيــرادات الجمعيــات التعاونيــة بنســبة مــن 15% - 25% خــال الفتــرة الســابقة مــن خــال فــرق 

الســعر بيــن الســوق المحلــي وأســعار التجــارة العادلــة للشــركة وهــذا مــا انعكــس ايجابيــا علــى واقــع الجمعيــات التعاونيــة التــي تتعامــل مــع الشــركة 

وعلــى حيــاة المزارعيــن والمزارعــات. وتصــل تقديــرات زيــادة اإليــرادات فقــط لمنتــج زيــت الزيتــون للمزارعيــن إلــى 2,000,000 شــيكل خــال 

الخمــس ســنوات األخيــرة، وهــو الفــرق بيــن ســعر الســوق المحلــي وأســعار التصديــر للتجــارة العادلــة. 

ــغ )المكافــأة( فــي تطويــر بنيتهــا التحتيــة ســواء مــن خــال إنشــاء أبنيــة خاصــة للجمعيــات تشــمل مســتودعات  وقــد اســتثمرت الجمعيــات هــذه المبال

لتخزيــن المنتــج وتأثيــث الجمعيــات ومعــدات زراعيــة وتوظيــف كادر بشــري تنفيــذي إلدارة أنشــطة الجمعيــة عــاوةً علــى بعــض المشــاريع لخدمــة 

ــة. ــة واالقتصادي ــة أوضاعهــم االجتماعي ــي وتنمي المجتمــع المحل

األحالم تتحقق من خالل دفعات المكافأة: 

أيضــا مــن خــال دفعــات المكافــأة لزيــت الزيتــون، تســاهم تعاونيــة فرخــة فــي مهرجــان فرخــة الدولــي للشــباب الــذي يقــام كل عــام منــذ عــام 1991 

مــن تاريــخ 7/23 إلــى 7/30 ، والــذي يهــدف إلــى تعزيــز روح التطــوع وتثقيــف الشــباب وزيــادة الوعــي حــول القضايــا البيئيــة والحفــاظ علــى الثقافــة 

الفلســطينية وتعزيــز العمــل الخــاق واإلبــداع. "فــي العــام الماضــي كان لدينــا 150 متطــوع بشــكل دائــم و 350 متطــوع بــدوام جزئــي مــن جميــع أنحــاء 

العالــم والمناطــق الفلســطينية، بكــر حمــاد - عضــو جمعيــة فرخــة التعاونيــة إلنتــاج وتســويق الزيــت العضــوي. مــن خــال دفعــات المكافــأة أيضــا تمكنــت 

تعاونيــة فرخــة مــن المســاعدة فــي تطويــر ريــاض األطفــال التابــع للنــادي النســوي فــي فرخــة. 

مــن خــال دفعــات المكافــأة تمكنــت جمعيــة فرخــة التعاونيــة مــن الحصــول علــى قــرض مشــترك مــع ثــاث تعاونيــات زراعيــة أخــرى )تعاونيــة بنــي 

زيــد الشــرقية، تعاونيــة عبــود، تعاونيــة بنــي زيــد الغربيــة(  لشــراء معصــرة لزيــت الزيتــون، ومــن خــال دفعــات المكافــأة تقــوم هــذه التعاونيــات بدفــع 

القســط الشــهري لقــرض المعصــرة المشــترك. 
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المسؤولية اإلجتماعية: 
فــي إطــار المســؤولية االجتماعيــة، قامــت الريــف للتجــارة العادلــة بمنــح منحــة كاملــة لمــدة 4 ســنوات للدراســة الجامعيــة للحصــول علــى 

درجــة بكالوريــوس مــن جامعــة بيرزيــت للطالبــة المقدســية المتفوقــة تســنيم غيــث الحاصلــة علــى معــدل توجيهــي 99.1 وهــي مــن قريــة 

بيــت إكســا ) محافظــة القــدس( وتعمــل عائلتهــا فــي مجــال الزراعــة فــي القريــة.

“أحببــت اللغــة االنجليزيــة منــذ صغــري وحلمــت دائمــا أن أصبــح معلمــة! وأطمــح  اآلن بــأن 

أصبــح أســتاذة فــي الجامعــة. 

أحببــت الحيــاة المدرســية كثيــرا، ولكــن الحيــاة الجامعيــة مختلفــة فهــي تجعلنــي أشــعر بنضــج 

أكثــر ومســؤولية أكبــر. منــذ الصغــر كنــت أحلــم بــأن تكــون لــي بصمــة فــي الحيــاة عــن طريــق 

العلــم، فالعلــم ســاح كل امــرأة فــي مجتمعنــا ويحميهــا مــن الظــروف القاســية فــي المســتقبل ولــم 

يكــن لــدي طمــوح آخــر ســوى علمــي. كمواطنــة، أتمنــى أن أســتطيع الوصــول إلــى مرحلــة بالحيــاة اســتطيع بهــا أن أخــدم مجتمعــي عــن طريــق العلــم 

أو عــن الطريــق العمــل. جامعــة بيرزيــت هــي مــن أفضــل الجامعــات فــي فلســطين، وأســعى ألن يكــون لــي دور فعــال فــي هــذه الجامعــة. لقــد ســاهمت 

المنحــة كثيــراً بتســهيل وتخفيــف العــبء عــن أســرتي ووالــدي بشــكل خــاص، وأنــا أشــعر بالراحــة اآلن ألن والــدي وعلــى الرغــم مــن صعوبــة الحيــاة 

لــن يقلــق بكيفيــة تدبيــر أقســاط جامعتــي خاصــةً أن أقســاط جامعــة بيرزيــت مرتفعــة”، تســنيم غيــث.

 )RWTC( تغطيــة تكاليــف المواصــات الجامعيــة للطالبــة أمــل طــري مــن شــمال غــرب محافظــة القدس إلــى كلية مجتمــع المــرأة

في مدينــة رام هللا.

تغطيــة تكاليــف المواصــات الجامعيــة للطالــب حمــزة حمــودة مــن شــمال غــرب محافظــة القــدس إلــى جامعــة القــدس المفتوحــة 

فــي مدينــة رام هللا.  

التبرع بجهاز تكييف لنادي القبيبة الشبابي في محافظة القدس. 

توزيع التمور في مسجد األقصى خالل شهر رمضان الفضيل على المصلين القادمين من مناطق بعيدة.
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إعادة تأهيل التجمع النسوي إلنتاج المفتول
تغيير األماكن والحياة وظروف العمل 

تــم تمويــل هــذا المشــروع مــن قبــل مؤسســة Chico Mendes وبلديــة ميــان،  بالشــراكة مــع جمعيــة التنميــة الزراعيــة )PARC( والريــف للتجــارة 

ــاس)PALPASS(: "األمــن الغذائــي العــادل فــي  ــال ب ــاج عضــوي للمفتــول ضمــن مشــروع ب ــة، حيــث يهــدف المشــروع لتطويــر سلســلة إنت العادل

فلســطين". ويهــدف تجديــد التجمــع النســوي إلنتــاج المفتــول فــي أريحــا إلــى زيــادة إمكانيــات التصديــر للتجمــع النســوي والحصــول علــى شــهادة ال 

HACCP واإلدارة األمثــل لسلســلة اإلنتــاج. 

إقتصاد إجتماعي مستدام 

ــة وبالشــراكة  ــف للتجــارة العادل ــل الري ــن قب ــرة م ــره ألول م ــم تطوي ــا ت ــذ عــام 2008 عندم ــي أريحــا من ــول ف ــاج المفت ــع النســوي إلنت ــل التجم يعم

مــع جمعيــة التنميــة الزراعيــة )اإلغاثــة الزراعيــة( مــن خــال توفيــر الموقــع وتقديــم خدمــات تأكيــد الجــودة وتوفيــر المعــدات والمــواد والمدخــات 

والتســويق والترويــج. منــذ تأسيســه والتجمــع النســوي كان وســيلة هامــة للتنميــة اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة لعضــوات التجمــع فــي أريحــا؛ المدينــة التــي 

يبلــغ معــدل البطالــة فيهــا 22.7% بيــن النســاء وهــو مــا يقــارب ضعــف نســبة البطالــة بيــن الرجــال البالغــة 12.3% )الجهــاز المركــزي لإلحصــاء، 

 .)2015

فــي التجمــع النســوي إلنتــاج المفتــول فــي أريحــا تــرى نســاء قويــات ومتمكنــات. فلــم يقتصــر عمــل النســاء فــي التجمــع فقــط علــى تحســين أوضاعهــن 

االقتصاديــة ولكــن أيضــا عــزز ثقتهــن بأنفســهن وبنــاء شــخصيتهن. أمــا طبيعــة العاقــة بيــن الريــف للتجــارة العادلــة وأعضــاء التجمــع النســوي فهــي 

عاقــة شــراكة قائمــة علــى الشــفافية واإلحتــرام المتبــادل.
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“التجمــع النســوي إلنتــاج المفتــول هــو أســاس حياتنــا، فهــو بمثابــة بيتنــا الثانــي بالنســبة لنــا ونحــن نعمــل كعائلــة واحــدة هنــا. 

ــع  ــي التجم ــو ســليم – عضــو ف ــي مشــروع مســتدام”، يســرى أب ــل ف ــي العم ــا ف ــا وتفانين ــع يعــزز مــن إصرارن ــد التجم تجدي

ــم عيــن الســلطان لاجئيــن. النســوي ومــن مخي

"أود أن أشــكر جميــع مــن ســاهم فــي مســاعدة التجمــع النســوي وتقدمــه"، زهــرة أبــو شــرار- عضــو فــي التجمــع النســوي ومــن 

مخيــم عيــن الســلطان لاجئين.

“عندمــا تــم أعامنــا عــن مشــروع تجديــد التجمــع النســوي، لــم نكــن نتوقــع أن يكــون بهــذه 

ــدة تضــاف! نحــن  ــاحات جدي ــدم ومس ــت جــدران ته ــا رأي ــت عندم ــد تفاجئ ــة! لق الضخام

ــذي ســيمنع  ــد ال ــة الســقف العــازل الجدي ــد وخاصــة إضاف راضــون جــدا عــن هــذا التجدي

ــا اآلن  ــى مــكان العمــل وســوف يكــون مــن األســهل علين حــرارة الشــمس مــن الدخــول إل

إنتــاج المفتــول فــي درجــات حــرارة أقــل. لقــد أصبــح المنظــر العــام للمــكان أنظــف وأكثــر 

بياضــا وراحــة وإســترخاء إلنتــاج المفتــول بالداخــل”، شــادية فراونــة - عضــو فــي التجمــع النســوي. 

المساهمة في الدمج اإلجتماعي
فــي بدايــة دعــم الريــف للتجمــع النســوي، واجهــت الريــف تحديــا فــي الجمــع بيــن 

ــي هــن  ــة؛ النســاء اللوات ــة مختلف ــات اجتماعي عضــوات التجمــع النســوي مــن خلفي

ــة  ــن القريب ــي مخيمــات الاجئي ــي تعشــن ف ــي األصــل مــن أريحــا والنســاء اللوات ف

ــر التجمــع النســوي لجميــع هــؤالء النســاء مــن مختلــف  مــن مدينــة أريحــا. لقــد وفّ

الخلفيــات االجتماعيــة دخــل مســتدام وعــادل وظــروف عمــل جيــدة ودعــم مســتمر 

التعــاون وتوســيع معرفتهــن  مــن تطويــر مهاراتهــن وتعزيــز روح  لتمكينهــم 

ــي هــذا التجمــع  ــإن العمــل ف ــت ف ــس الوق ــي نف ــة وف باحتياجــات األســواق الخارجي

يمكننــا مــن الحفــاظ علــى تــراث المطبــخ الفلســطيني التقليــدي حيــث يعتبــر المفتــول جــزءا ال يتجــزأ مــن تاريــخ وثقافــة فلســطين. كمــا أن هــذا التجمــع 

النســوي هــو قصــة نجــاح فــي تحقيــق الدمــج االجتماعــي. يضــم التجمــع النســوي إلنتــاج المفتــول مــا يقــارب الثاثيــن عضــوة، حيــث أن الغالبيــة منهــن 

هــن مــن ســكان مخيمــات الاجئيــن المجــاورة؛ مخيــم عيــن الســلطان و مخيــم عقبــة جبــر. ويعتبــر تجديــد التجمــع النســوي إنجــاز مهــم لتحســين وتســهيل 

ــى  ــات مفتــول أعل ــاج كمي ــل التكاليــف، وســيمّكن التجمــع النســوي مــن إنت ــة وتقلي ــادة القــدرات اإلنتاجي ظــروف عمــل العضــوات والمســاهمة فــي زي

وزيــادة دخــل جميــع النســاء فــي التجمــع.
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التمكين من خالل نشر المعرفة
زيارة تعليمية لتعاونيات طولكرم النسائية

ــة  ــي محافظ ــويات ف ــطات النس ــة والناش ــائية المنتج ــات النس ــن التعاوني ــيدة م ــرين س ــن عش ــا م ــويا مكون ــدا نس ــة وف ــارة العادل ــف للتج ــتقبلت الري اس

طولكــرم، وذلــك فــي إطــار نقــل الخبــرات الفنيــة فــي مجــال التصنيــع الغذائــي، وزار الوفــد محطــة تعبئــة زيــت الزيتــون ومختبــرات فحــص جــودة 

الغــذاء فــي الــرام ومحطــة تعبئــة التمــور والتجمــع النســوي لتصنيــع المفتــول فــي أريحــا وتــم اإلتفــاق علــى برنامــج تدريبــي متكامــل ســتقوم بــه كــوادر 

الريــف للتجــارة العادلــة لتطويــر أعمــال التعاونيــات النســوية فــي محافظــة طولكــرم. 

“أنشــئ المركــز فــي عــام 2004 بهــدف تمكيــن المــرأة اقتصاديــا واجتماعيــا وسياســيا فــي المحافظــات الشــمالية مــن خــال بنــاء القــدرات والمشــاريع 

ــك  ــى ذل ــة إل ــا هــو دور تعليمــي وتوعــوي، باإلضاف ــرار. دورن ــع الق ــع صن ــى مواق ــن المــرأة مــن الوصــول إل ــق فــرص العمــل وتمكي ــرة لخل الصغي

فإننــا نقــوم أيضــا بتقديــم دورات فــي التصنيــع الغذائــي للتعاونيــات النســوية. هــؤالء النســاء ينتجــن الجبــن والزعتــر والمفتــول للســوق المحلــي حســب 

التوصيــات، ولهــذه الزيــارة دور كبيــر فــي زيــادة معرفتهــم الفنيــة واكتســاب خبــرات جديــدة، فعلــى علــى ســبيل المثــال يطلــق علينــا لقــب أهــل الشــمال 

وأهــل زيــت الزيتــون ولكــن نســاء التعاونيــات لــم يكــن يعلمــن كثيــرا مــن المعلومــات عــن إنتــاج زيــت الزيتــون مثــل )التلقيــط الســليم وكيفيــة ومــكان 

التخزيــن األمثــل وعمليــة التصنيــع والفحوصــات... إلــخ(”، حنــان ســلمان  -  مديــرة مركــز تنميــة المــرأة الفلســطينية. 

ــن  ــر قدراته ــن لتطوي ــدرات النســاء وتحفيزه ــر ق ــي تطوي ــة وتســاهم ف ــارات تعليمي ــة زي ــي بمثاب ــرر، فه ــدة جــدا ويجــب أن تتك ــارات مفي ــذه الزي “ه

ــج. ــد - منســقة برنام ــو عي ــي”، رجــاء أب ــي الســوق المحل التنافســية ف

نتائج الزيارة:

أبــدت النســاء ســعادة كبيــرة  بتطــور المنتجــات الفلســطينية وطــرق معالجــة األغذيــة العاليــة التقنيــة باإلضافــة إلــى قــدرة المنتجــات الفلســطينية التنافســية 

التــي يتــم تصديرهــا إلــى األســواق الدوليــة فــي الخــارج. وتــم االتفــاق علــى أن تقــوم الريــف للتجــارة العادلــة باســتضافة نســاء مــن هــذه التعاونيــات 

لتدريبهــم  فــي محطــة تعبئــة زيــت الزيتــون ومحطــة تعبئــة التمــور التابعــة للريــف. وســوف توفــر الريــف أيضــا للنســاء دورات فــي التدريــب علــى 

ــي  ــات ف ــذه التعاوني ــي لمنتجــات ه ــر فحــص مجان ــى توفي ــة إل ــر واإلدارة باإلضاف ــة والمحاســبة ومســك الدفات ــل المخبري ــن والتحالي ــة والتخزي النظاف

مختبــرات الريــف.
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الريــف للتجــارة العادلــة توقــع اتفاقيــة تعــاون مــع جمعيــة المهندســين الزراعييــن العــرب )AAA( لتزويــد التعاونيــات  المنتجــة للزيــت 

والقمــح والتمــر بأحــدث التوجيهــات والنصائــح ومتابعــة آخــر التطــورات فــي هــذه القطاعــات، حيــث ســتقوم الريــف بالدفــع مقابــل هــذه 

الخدمة.

عقــدت الريــف للتجــارة العادلــة وريــف للتمويــل الصغيــر ورشــة عمــل بتاريــخ 2016/11/29 فــي 

مقــر اإلغاثــة الزراعيــة فــي الزبابــدة مــع الجمعيــات التعاونيــة لمزارعــي اللــوز فــي محافظتــي طوباس 

وجنيــن بالتعــاون مــع برنامــج التمكيــن االقتصــادي المنفــذ مــن UNDP لبحــث آليــات وضــع برنامــج 

إســامي إلقــراض الجمعيــات علــى نظــام الّســلم )شــراء آجــل ببيــع عاجــل( وذلــك بهــدف إيجــاد تمويــل                           

مبكــر لمزارعــي اللــوز لتطويــر أعمالهــم فــي تنميــة القطــاع.

ــع  ــن خــال عضــوة التجم ــة م ــارة العادل ــف للتج ــاركت الري ــة، ش ــة Slow Food الدولي ــن مؤسس ــم م بتنظي

النســوي إلنتــاج المفتــول فــي أريحــا الســيدة شــادية فراونــة وعضــو تعاونيــة بنــي زيــد الشــرقية للزيــت العضوي 

الســيد خميــس القاضــي فــي أعمــال مؤتمــر مزارعــي ومنتجــي الغــذاء فــي العالــم فــي مدينــة تورينــو فــي إيطاليــا 

ــدم  ــد ق ــم، وق ــن كل دول العال ــذاء م ــج غ ــن 6000 منت ــد ع ــا يزي ــور م ــرة 22-2016/9/27، بحض ــي الفت ف

ــن  ــر الفاخــر العضــوي كجــزء م ــون البك ــت الزيت ــول الفلســطيني المحضــر بزي األعضــاء الفلســطينيين المفت

التــراث الغذائــي الفلســطيني، حيــث تــم تقديمــه لبعــض مــن الحضــور.

تأثير الريف وأنشطتها: 

)AAA( التعاون مع جمعية المهندسين الزراعيين العرب 

حلول تمويلية مبكرة 

الريف للتجارة العادلة تشارك في اجتماع مزارعي وصغار منتجي الغذاء في العالم في إيطاليا "األرض األم". 

العالقات المحلية 

الريــف للتجــارة العادلــة اســتقبلت بتاريــخ 2016/11/30 وزيــر الزراعــة الفلســطيني د. ســفيان أبــو ســلطان ومديــر زراعــة أريحــا واألغــوار م. أحمــد 

الفــارس ومديــر عــام التســويق الزراعــي الســيد طــارق أبــو لبــن وكان فــي إســتقبالهم مديــر عــام الشــركة الســيد ســليم أبــو غزالــة للتعــرف علــى أنشــطة 

الريــف وكيفيــة تصنيــع المفتــول الفلســطيني عالــي الجــودة. 

.1  

.2

.3

.4
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      “مــن المهــم جــدا أن نــدرك دور تمكيــن المــرأة فــي القضــاء علــى الفقــر”، التجمــع النســوي إلنتــاج 

المفتــول- أريحــا، فلســطين.

 مــن خــال إنتــاج المفتــول اليــدوي، أصبحــت عضــوات التجمــع النســوي قــادرات علــى الحصــول علــى 

دخــل مســتدام وعــادل وتطويــر المهــارات وتوســيع المعرفــة باحتياجــات الســوق الخارجــي والمســاهمة 

فــي الحفــاظ علــى ثقافــة وتــراث الغــذاء الفلســطيني. 

الريف للتجارة العادلة تشارك  في الحملة اإلعالنية "أسبوع التجارة العادلة تتحدى الفقر" على وسائل التواصل االجتماعي.5.

#FairTradeBreaksPoverty      من خال تسويق المفتول الفلسطيني العالي الجودة في األسواق الدولية.

#

#

FairTradeBreaksPoverty      من خال بيع زيت الزيتون البكر الفاخر العضوي إلى األسواق الدولية.

      “الفقــر هــو عــدم وجــود فــرص ومــال وإســتثمار”، جمعيــة األرض المقدســة الزراعيــة التعاونيــة فــي منطقــة 

الزبابــدة - جنيــن.

مــن خــال بيــع زيــت الزيتــون البكــر الفاخــر العضــوي إلــى أســواق التجــارة العادلــة الدوليــة، تمكــن أعضــاء 

جمعيــة األرض المقدســة الزراعيــة التعاونيــة بتوفيــر ظــروف معيشــية أفضــل ألســرهم، باإلضافــة إلــى حمايــة   

البيئــة وتزويــد المســتهلكين حــول العالــم بزيــت زيتــون صحــي.

FairTradeBreaksPoverty      من خال بيع أجود أنواع تمر المجول إلى األسواق الدولية.

        “الفقــر هــو الشــعور بالعجــز والحرمــان. وأفضــل مــا فــي التجــارة العادلــة بالنســبة لنــا هــو تحولنــا 

إلــى صنــاع القــرار”، صغــار مزارعــي تمــر المجــول – أريحــا، فلســطين.

بــدأ المشــوار عــام 1997 عندمــا  قامــت جمعيــة التنميــة الزراعيــة )اإلغاثــة الزراعيــة( بتوزيــع شــتات 

ــد كان قطــاع التمــور  ــي محافظــة أريحــا واألغــوار. وق ــى مزارعــي التمــور ف ــة عل تمــر مجــول مدعوم

الفلســطيني ضعيفــا جــدا، و لــم يتضمــن صنــف تمــر المجــول؛ أفضــل أنــواع التمــور. لقــد أســهمت أســعار 

التجــارة العادلــة فــي فلســطين فــي رفــع ســعر الســوق المتــداول، ممــا أدى إلــى اســتفادة  المزارعيــن غيــر المنخرطيــن فــي التجــارة العادلــة بشــكل غيــر 

مباشــر.
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اكتساب المعرفة وتبادلها مع الجهات المحلية  6.

  09/11/2016

 the First شــاركت الريــف للتجــارة العادلــة فــي مؤتمــر فلســطين األول للمســؤولية االجتماعيــة

Palestinian Social Responsibility Conference بهــدف تبــادل الخبــرات والتجــارب 

فيمــا يتعلــق فــي المســؤولية االجتماعيــة. كمــا تــم مناقشــة آليــة تســاعد علــى قيــاس أثر المســؤولية 

االجتماعيــة باالســتفادة مــن تجــارب اآلخريــن.

10/11/2016

شــاركت الريــف فــي ورشــة العمــل التشــاورية حــول إســتراتيجية القطــاع الزراعــي مــن 

2017-2022"صمــود وتنميــة مســتدامة" بهــدف بحــث أولويــات القطــاع الزراعــي والعوامــل 

ــر.  ــة للتطوي الداعم

23/11/2016

ــع  ــل م ــى تموي ــن بالحصــول عل ــط أصحــاب المشــاريع والراغبي ــع Finpoint والخــاص برب ــة عــن موق ــل تعريفي ــي ورشــة عم ــف ف شــاركت الري

ــة. ــر إتحــاد الصناعــات الغذائي ــي مق ــل ف مؤسســات التموي

18/4/2016

شــاركت الريــف بحضــور لقــاء توعــوي حــول قانــون تشــجيع اإلســتثمار بهــدف االســتفادة مــن مزايــا القانــون وذلــك فــي مقــر مركــز التجــارة الفلســطيني 

ــال تريد(.  )ب

7/27/2016

شــاركت الريــف بحضــور الملتقــى الفلســطيني األول للتحكيــم بالتعــاون مــع وزارة العــدل وجمعيــة المحكميــن الفلســطينيين بهــدف بيــان الــدور التكاملــي 

بيــن القضــاء والتحكيــم ونشــر ثقافــة التحكيــم. 

ــة  ــل إتحــاد الصناعــات الغذائي ــم مــن قب ــم التنظي ــة حيــث ت ــر األوتوماتيكي ــرة األوزان والموازيــن غي ــوان معاي شــاركت الريــف فــي ورشــة عمــل بعن

ــس.  ــات والمقايي ــل مؤسســة المواصف ــب مــن قب الفلســطينية والتدري

29-30/11/2016
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              شــاركت الريــف للتجــارة العادلــة فــي وضــع مواصفــة فلســطينية للمفتــول، حيــث شــارك مديــر دائــرة تأكيــد الجــودة المهنــدس محمــد حميــدات 

فــي وضــع التعديــالت والمالحظــات علــى المواصفــة إضافــة إلــى تنظيــم زيــارة للجنــة التوصيــف فــي مؤسســة المواصفــات والمقاييــس الفلســطينية 

إلــى مقــر الشــركة فــي الــرام لإلضطــالع علــى الفحوصــات التــي تتــم علــى المفتــول وطريقــة التعبئــة والتغليــف المتبعــة فــي الشــركة ســواء للتصديــر 

أو للســوق المحلــي ومــن ثــم تــم تنظيــم زيــارة لموقــع إنتــاج المفتــول البلــدي فــي أريحــا والــذي ينتــج بالتجمــع النســوي تحــت إشــراف الريــف لضبــط 

الجــودة. 

            قــام المهنــدس محمــد حميــدات مديــر دائــرة تأكيــد الجــودة فــي الريــف بوضــع تصميــم جديــد لجهــاز يعمــل علــى طبــخ وتعقيــم المفتــول ليحــل 

محــل نظــام الطبــخ القديــم علــى الطناجــر والمصافــي وذلــك بهــدف ضبــط وتحســين الجــودة وتســهيل العمــل علــى النســاء وجعلــه أكثــر أمانــا عليهــن 

فــي العمــل. وســوف يدخــل الجهــاز الجديــد حيــز التنفيــذ فــي العــام 2017.

العالقات الدولية 
المعارض والورشات الخارجية: 

التعرف على التكنولوجيا الحديثة ونقل رؤيتنا التنموية 

             مشــاركة مديــر دائــرة تأكيــد الجــودة م. محمــد حميــدات ومديــر اإلنتــاج م. معتــز الحيــح فــي معــرض الصيــن لــآالت الصناعيــة فــي عمــان 

– األردن فــي تاريــخ 18-2016/9/19 لإلطــالع والتعــرف علــى التكنولوجيــا الحديثــة فــي مجــال التصنيــع والتغليــف الغذائــي.

             الريــف للتجــارة العادلــة تشــارك مــن خــالل المديــر العــام الســيد ســليم أبــو غزالــة ضمــن الوفــد الرســمي لــوزارة الزراعــة الفلســطينية فــي 

برنامــج الجــوار االورومتوســطي )ENPARD( فــي بروكســل/ بلجيــكا لنقــاش وتطويــر دور المــرأة والشــباب فــي التنميــة الريفيــة والزراعــة بهــدف 

المســاهمة فــي رســم سياســات اإلتحــاد األوروبــي فــي برامجهــا التنمويــة. وقــد حضــرت وفــود رســمية مــن األردن ولبنــان ومصــر وفلســطين وتونــس 

والجزائــر والمغــرب واســبانيا وفرنســا واليونــان.

             الريــف للتجــارة العادلــة تشــارك مــن خــالل الزميــل مهنــد حميــدات فــي أعمــال إجتمــاع الهيئــة العامــة للتجمــع األســيوي للمنفعــة المتبادلــة 

)AFP( فــي اندونيســيا )منظمــات التجــارة العادلــة األســيوية( فــي الفتــرة 12-2016/11/15، وقــد مثــل الريــف الزميــل مهنــد حميــدات وتخلــل الزيــارة 

دورة تدريبيــة علــى تربيــة أســماك الجمبــري وطــرق تصنيعــه.
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1%

7,000,000

5,000,000

3,000,000

1,000,000

0
2014 2015 2016

2016108,268
6,094,446-2,109,463
-3,917,85567,128
2,176,591-3,168
-969,42663,960
-151,151
-758,3391,200,430
102,044-4251
-14,11563,960
-376,387-6396
-50,3571,253,743

المبيعات 

268,515

5,825,931

4%

96%

الرسم )1( يوضح مبيعات الشركة التصديرية للخارج

                والمبيعات المحلية لعام 2016. 
الرسم )2(: يوضح مبيعات الشركة حسب 

               األصناف لعام 2016. 

الرسم )٣(: يوضح المبيعات الكلية، مبيعات التصدير الخارجية 

       والمبيعات المحلية لعام 2015،2014 ،2016

زيت زيتون

تمور

مفتول

لوز

زعتر

إجمالي المبيعات مبيعات التصدير المبيعات المحلية

مبيعات )شيكل(

التصدير والمبيعات المحلية 2016 )شيكل(

بيان الدخل الشامل
شركة الريف لإلستثمار والتسويق الزراعي البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣1 كانون األول 2016

)جميع المبالغ بالشيكل الجديد(
اإليرادات 

صافي اإليرادات 

تكلفة اإليرادات
إجمالي الربح 

المصاريف التشغيلية
المصاريف التسويقية 

المصاريف اإلدارية والعمومية 
أرباح )خسائر( تقييم اإلستثمارات

المصاريف التمويلية
اإلستهالكات

فروقات عملة

اإليرادات األخرى
المجموع 

صافي دخل السنة قبل الضريبة 
مخصص ضريبة الدخل

صافي دخل السنة بعد الضريبة
األرباح المحتفظ بها 

الرصيد أول السنة
تعديالت سنوات سابقة

صافي دخل السنة
إحتياطي قانوني

الرصيد آخر السنة 

5%

18%

67%9%

.
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جنني

قلقيلية

رام الله

القدس

طوباس

نابلس

اريحا

عالقات شراكة طويلة االمد

الخريطة الجغرافية لصغار المنتجين والتعاونيات الزراعية
تقــوم الريــف للتجــارة العادلــة بشــراء منتجاتهــا  مــن حوالــي 30 تعاونيــة زراعيــة مختلفــة فــي فلســطين وتضــم هــذه التعاونيــات مــا يقــارب ال 50-40 

عضــوا لــكل جمعيــة؛ معظــم هــذه التعاونيــات منتجــة بشــكل أساســي لزيــت الزيتــون وحاصلــة علــى شــهادة العضــوي. 

محافظة نابلس
االسم االسم 

االسم 

االسم 

االسم 

المنتجات المنتجات 

المنتجات 

المنتجات 

المنتجات 

جمعية عصيرة الشمالية الزراعية

 التعاونية

الجمعية التعاونية لعصر الزيتون
 وتصنيعه وتسويق منتجاته منطقة بديا

تعاونية دير استيا

تعاونية جماعين

زيت زيتون 

زيت زيتون 

زيت زيتون زيت زيتون 

زيت زيتون 

زيت زيتون 

زيت زيتون 

زيت زيتون 

زيت زيتون 

زيت زيتون 

زيت زيتون 

زيت زيتون 

زيت زيتون 

زيت زيتون 

زيت زيتون 

زيت زيتون 

زيت زيتون 

زيت زيتون 

زيت زيتون 

زيت زيتون 

زيت زيتون 

زيت زيتون 

زيت زيتون 

محافظة  جنين

جمعية كفر راعي التعاونية الزراعية

الزراعيــة  المقدســة  األرض  جمعيــة 
التعاونيــة

جمعية اليامون التعاونية الزراعية

الجمعية التعاونية لمزارعي األشجار
 المثمرة قرى غرب جنين

جمعية العرقة التعاونية الزراعية

جمعية ميثلون التعاونية الزراعية

لوز

لوز

لوز

لوز

لوز

عسل 

بندورة
زعتر
قمح

قمح

قمح
 سمسم

محافظة  طوباس

تعاونية عقابا

محافظة سلفيت

جمعية فرخة التعاونية
إلنتاج وتسويق الزيت العضوي

جمعية الزاوية التعاونية الزراعية

جمعية مسحة التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية

جمعية قراوة بني زيد للزيت العضوي

الجمعية التعاونية للزيت العضوي
في منطقة بني زيد الشرقية

جمعية الزيت العضوي التعاونية
في بني زيد الغربية

جمعية عابود التعاونية الزراعية

جمعية دير غسانة الزراعية التعاونية

جمعية بيتلو ودير عمار التعاونية الزراعية

جمعية دير بلوط التعاونية الزراعية

الجمعية التعاونية لعصر الزيتون وتصنيعه 

جمعية النماء التعاونية للتنمية الزراعية

تعاونية قيرة ) تعاونية شمال محافظة سلفيت( 

وتسويق منتجاته في منطقة سلفيت

سّماق 

محافظة رام اهلل 
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عقــدت الريــف للتجــارة العادلــة إجتماعهــا الســنوي بتاريــخ 2016/11/20 

ــر الفاخــر  ــون البك ــت الزيت ــة لزي ــة المنتج ــات التعاوني ــي الجمعي ــع ممثل م

والعضــوي المخصــص للتصديــر لألســواق الدوليــة وذلــك فــي إطــار 

الشــراكة اإلســتراتيجية مــع هــذه الجمعيــات. وقــد تــم أثنــاء اإلجتمــاع 

ــكلة  ــد مش ــى صعي ــواء عل ــات، س ــه الجمعي ــي تواج ــات الت ــة التحدي مناقش

ــد. ــم الجدي ــعار للموس ــات األس ــاش توجه ــة ونق ــودة اإلنتاجي ــى الج ــر عل ــي تؤث ــات الت ــاف واآلف الجف

االجتماع السنوي مع التعاونيات المنتجة لزيت الزيتون

  2.  Annual meeting with almonds producing cooperatives: 

االسم 

االسم 

االسم  المنتجات 

المنتجات 

المنتجات 
زيت زيتون 

زيت زيتون 

زيت زيتون 

زيت زيتون 

زيت زيتون 

زيت زيتون 
زيت زيتون 

جمعية كفر ثلث التعاونية
إلنتاج وتسويق زيت الزيتون

جمعيــة كفــر قــدوم التعاونيــة للتنميــة 

الزراعيــة

للزراعــة  التعاونيــة  صيــر  جمعيــة 

يــة لعضو ا

للتطويــر  التعاونيــة  عــزون  جمعيــة 
الزراعــي

جمعية سنيريا الزراعية التعاونية

الجمعية التعاونية لعصر الزيتون
وتسويق منتجاته في اماتين 

التجمــع النســوي إلنتــاج المفتــول فــي 
ــا أريح

الزراعيــة  التعاونيــة  الجيــب  جمعيــة 

والتســليف للتوفيــر 

صغار مزارعي تمر المجول

بندورةصغار مزارعي بردلة

تصنيع المفتول 

تمر المجول 

محافظة  قلقيليةمحافظة  أريحا

محافظة  القدس

         عالقة الريف للتجارة العادلة مع المنتجين الزراعيين تقوم على الشراكة والشفافية والمشاركة في إتخاذ القرار 

 تــم تنظيــم العديــد مــن ورشــات العمــل مــع مزارعــي اللــوز مــن خــال 

الريــف وبالتعــاون مــع المهندســين الزراعييــن مــن جمعيــة التنميــة 

الزراعيــة )اإلغاثــة الزراعيــة( شــملت 32 ممثــا لمزارعــي اللــوز 

ــر 2016.  ــذ بداية شــهر فبراي ــة من ــوز مختلف ــاج ل مــن ســتة مناطــق إنت

وهدفــت هــذه الورشــات إلــى مناقشــة واقــع قطــاع اللــوز فــي فلســطين فــي 

الســنوات ال 10 الماضيــة، تقديــم النصائــح واإلرشــاد للمزارعيــن حــول الممارســات الصحيحــة لزيــادة إنتاجيــة أشــجار اللــوز ومكافحــة األمــراض، 

وتعزيــز أهميــة التعــاون بيــن المزارعيــن والتعــرف علــى التحديــات التــي تواجــه تســويق اللــوز. وقــد وصلــت إنتاجيــة أشــجار اللــوز لموســم 2016 

ــن. ــاح المزارعي ــر مــن 90%، مــا ســاهم بتحســين أرب ألكث

.2

.1

اإلجتماع السنوي مع التعاونيات المنتجة للوز
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“عندمــا تــم طــرح فكــرة اإلنتــاج العضــوي علينــا، كنــا نظــن أنهــا مرحلــة وســتمضي 

ولكــن نحــن اآلن نعيشــها وأصبحــت أســاس حياتنــا وطريقــة العيــش لألجيــال القادمــة 

أيضــا.  إن إنتــاج زيــت الزيتــون العضــوي يوفــر لنــا ولعائاتنــا وللعالــم زيــت زيتــون 

ــى  ــدرة عل ــى الق ــة إل ــة بهــا، باإلضاف ــا للعناي ــا ويحفزن ــا نحــب أرضن صحــي ويجعلن

ــا وأشــجار  ــع فــي حــب أرضن ــا نق ــة، وهــذا مــا جعلن ــا وبأســعار عادل تســويقه عالمي

الزيتــون مــرة أخــرى. قريــة فرخــة هــي أول قريــة فلســطينية تصبــح رســميا عضــوا 

فــي شــبكة القــرى البيئيــة العالميــة”، بكــر حمــاد - جمعيــة فرخــة التعاونيــة إلنتــاج وتســويق الزيــت العضــوي. 

الوقوع في الحب مرة أخرى .1

ــي  ــاد المنزل ــري لإلقتص ــود الفق ــي العام ــة فه ــجرة مقدس ــي ش ــون ه ــجرة الزيت  “ش

وتحقيــق اإلســتدامة، وهــي مصــدر األمــن الغذائــي ألســرنا. ولموســم الزيتــون مكانــة 

خاصــة فــي قلبــي، فهــو ذلــك الوقــت الســحري مــن العــام الــذي تجتمــع فيــه كل عائلتــي 

معــا لنجــدد ونحيــي إرتباطنــا بأرضنــا وأجدادنــا”، أمينــة حمــاد - جمعيــة فرخــة 

ــت العضــوي.  ــاج وتســويق الزي ــة إلنت التعاوني

في إطار توسيع الحصة السوقية لمنتجات التعاونيات الزراعية الفلسطينية في السوق المحلي فقد شاركت الريف للتجارة العادلة

 بالمعارض التالية:

.1

.2

.3

.4

.5

.6

المعارض المحلية:

كلمات المنتجين:

7+2016/12/8: المؤتمر الدولي الثالث للزيتون ومعرض منتجات الزيتون/ جامعة خضوري التقنية - طولكرم.

21+2016/5/22: المعرض الفلسطيني المتنقل/ مدينتي رام هللا وبيت لحم. 

2016/5/9: معرض ريفي فلسطيني / جامعة القدس. 

2016/8/12 : سوق الحرجة / رام هللا. 

1+2016/6/2: معرض المنتجات الريفية الفلسطينية/ طولكرم.

2016/3/22/20: معرض غذاؤنا / رام هللا. 
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في إطار توسيع الحصة السوقية لمنتجات التعاونيات الزراعية الفلسطينية في السوق المحلي فقد شاركت الريف للتجارة العادلة

 بالمعارض التالية:

ــي  ــل فن ــة عم ــو بمثاب ــه! فه ــا أحب ــع وأن ــل رائ ــو عم ــول ه ــع المفت ــن لصن ــل الطحي “فت

ــا للنجــاح  ــي أن أعتمــد عليه ــزة يمكنن ــة ممي ــك موهب ــي أمتل ــي ويشــعرني بأنن بالنســبة ل

فــي حياتــي وتحقيــق أحامــي؛ عمليــة الفتــل ليســت بالشــيء الســهل للشــخص العــادي. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، فإننــي أســاهم فــي حمايــة تــراث الغــذاء الفلســطيني”، شــادية فراونــة 

- عضــو فــي التجمــع النســوي إلنتــاج المفتــول فــي أريحــا.

ــف  ــال الري ــن خ ــة م ــارة العادل ــواق التج ــي أس ــدورة ف ــويق البن ــى تس ــدرة عل “الق

ــا  ــا معنوي ــل أيض ــا ب ــي مادي ــين أوضاع ــي تحس ــط ف ــاهم فق ــم تس ــة ل ــارة العادل للتج

ــي  ــل أنن ــم أكــن أتخي ــر محــدودة. ل ــات غي ــات وتحدي كمــزارع فلســطيني يواجــه عقب

ســأصبح قــادرا علــى تحقيــق حلمــي بــأن أصبــح مزارعــا ذا خبــرة ممتــازة، فعندمــا 

يكــون المــزارع طرفــا فــي التجــارة العادلــة، يصبــح أكثــر وعيــا وعلمــاً وقــادراً علــى تطويــر مهاراتــه وتوســيع آفــاق تفكيــره. بــدون التجــارة العادلــة، 

ــة.  ــة التعاوني ــة األرض المقدســة الزراعي ــي جمعي ــدورة وعضــو ف ــاض - مــزارع بن ــي في ــوم،” رجائ ــه الي ــا في ــذي أن ــم أكــن ألصــل لهــذا المــكان ال ل

“مــا دفعنــي لزراعــة اللــوز هــو وجــود الريــف للتجــارة العادلــة وقدرتهــا علــى تســويق 

ــة. اآلن، نحــن ال نقلــق بخصــوص فــرص التســويق  ــا أســعار عادل ــا ودفــع لن اللــوز لدين

لمنتجاتنــا أو المخاطــر المفروضــة علينــا مــن الســوق التقليــدي؛ فالريــف أزالــت هاجــس 

المجهــول فــي مــا ســيحدث بعــد أن يصبــح الحصــاد جاهــز. قبــل الريــف وأســواق التجــارة 

العادلــة كنــا أتبــاع للتجــار وكانــت القــرارات واألســعار تفــرض علينــا مــن التجــار، ولكــن اليــوم أصبحنــا صانعــي القــرار وال يقــوم أي تاجــر بتحديــد 

ــرا  ــي والمجتمــع، وأخي ــا أعمــل ألرضــي وعائلت ــة هــو اإلســتقالية، فأن ــي التجــارة العادل ــة. و أفضــل مــا ف ــة ســعر التجــارة العادل ــل معرف الســعر قب

أصبحــت صانــع قــرار” ، نبيــل أبــو عــرة - تعاونيــة عقابــا. 

ــاول الطعــام معــا ونشــرب الشــاي  ــوز، فنحــن نغنــي وتن ــاء تقشــير الل ــرا أثن “نلهــو كثي

بالميرميــة وهــو الشــاي المفضــل لنــا أثنــاء العمــل. أنــا اآلن كبيــرة بالســن للمشــاركة فــي 

تلقيــط اللــوز وليــس لــي القــدرة علــى الوقــوف والمشــي لمســافات طويلــة كمــا كنــت أفعل 

قديمــا ولكننــي أشــارك فــي تقشــير اللــوز و أســاعد عائلتــي”، بهيــة غنــام - قريــة عقابــا 

فــي محافظــة طوبــاس. بهيــة غنــام لــم تحصــل علــى فرصــة للذهــاب إلــى المدرســة وال 

تســتطيع القــراءة أو الكتابــة، لكنهــا ماهــرة جــدا فــي تقشــير اللــوز. ال يوجــد راتــب تقاعــدي تقاعــد لهــا لذلــك فهــي مهتمــة كثيــرا بإنتــاج اللــوز الــذي 

يشــكل مصــدر دخــل مهــم بالنســبة لهــا وألســرتها الكبيــرة.

أربعة أجيال من مزارعي اللوز .2

صانع قرار

موهبتها الجميلة

.3

.4

أنا وأحالمي .5
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عالقات طويلة األمد مع شركائنا 
الريــف للتجــارة العادلــة تقــدر عاقاتهــا الطويلــة األمــد مــع جميــع شــركائها والتــي تقــوم علــى الشــراكة والشــفافية والتعــاون، ونــود أن نشــكر جميــع 

شــركائنا لدعمهــم المســتمر بالمســاهمة فــي حيــاة عادلــة للمزارعيــن والمنتجيــن الفلســطينيين. 

مساهمات شركائنا: 

ــا  ــاح مبيعاته ــن أرب ــطيني م ــول الفلس ــر المج ــع تم ــوم بتوزي ــرا تق ــي سويس ــطيني ف ــون الفلس ــت الزيت ــة زي حمل

ــة.  ــارة العادل ــف للتج ــع الري ــاون م ــزة بالتع ــاع غ ــي قط ــن ف ــات الاجئي ــي مخيم ــرة ف ــات الفقي للعائ

مؤسسة Jord & Frihet السويدية تساهم بتوزيع 160 شجرة زيتون بعمر 4 سنوات على مدرسة جبع الثانوية 

لإلناث ومدرسة بيت إجزا لإلناث ومدرسة بيت عنان لإلناث في محافظة القدس بالتعاون مع الريف للتجارة 

العادلة. 

ــهيل  ــة لتس ــارة العادل ــف للتج ــغ 5000$ للري ــاهمة بمبل ــت بالمس ــة قام ــة Trade Aid Importes النيوزلندي مؤسس

ــي. ــى الســوق المحل الوصــول إل
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             اســتضافت الريــف للتجــارة العادلــة بتاريــخ 2016/12/12 الســيدة Nazarena Lanza مــن مؤسســة 

Slow Food فــي إيطاليــا حيــث إطلعــت الســيدة النــزا علــى خبــرة اإلغاثــة الزراعيــة والريــف فــي الحفــاظ 

علــى المــوروث الزراعــي والثقافــة الغذائيــة التقليديــة مــن خــال دعــم الزراعــة العضويــة والتنــوع الحيــوي 

 Lanza ــد زارت الســيدة ــل المفتــول والفريكــة. وق ــار مث ــة مــن اإلندث ــواع المنتجــات الغذائي ــة بعــض أن وحماي

التعاونيــة النســوية لتصنيــع المفتــول وصغــار مزارعــي تمــر المجــول فــي أريحــا.

زيارات الشركاء والوفود الخارجية: 
تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات 

           فــي إطــار الزيــارات التبادليــة والتضامنيــة للشــركاء الفرنســيين، إســتقبلت الريــف للتجــارة العادلــة الســيد Guy Peterschmitt مــن جمعيــة 

التضامــن الفلســطينية الفرنســية والســيد Thomas Bachir مــن مؤسســة اندينــز الفرنســية )Andines( للتجــارة العادلــة وذلــك بهــدف توقيــع مذكــرة 

تفاهــم لتصديــر 20 طــن مــن زيــت الزيتــون البكــر الفاخــر العضــوي وتمــر المجــول، وقــام الضيــوف بزيــارة محطــة تعبئــة وتغليــف التمــور والتجمــع 

النســوي إلنتــاج المفتــول فــي أريحــا والجمعيــات التعاونيــة لقــرى بنــي زيــد الشــرقية وفرخــة. 

الريف في عيون شركائنا

ــة مــع  ــة تعاوني ــة تجاري ــن الفلســطينيين، قامــت Trade Aid بتأســيس عاق ــن بدعــم المزارعي ــة النيوزيلنديي “فــي إطــار رغب

جمعيــة التنميــة الزراعيــة فــي عــام 2005. وفــي الســنوات التــي تلــت ذلــك، زادت مبيعاتنــا مــن منتجــات الريــف بشــكل كبيــر 

وهــذا مؤشــر يؤكــد علــى أن مجموعــة هــذه المنتجــات هــي ذات جــودة عاليــة وقــد شــهدنا أيضــا علــى األثــر المتزايــد للعمــل 

الــذي تقــوم بــه األغاثــة الزراعيــة علــى المجتمــع الفلســطيني، وهــذا جانــب آخــر مرضــي للتعــاون بيننــا. ومــن خــال الزيــارات 

التــي قمنــا بهــا إلــى الضفــة الغربيــة، إكتســبنا معرفــة قويــة للعمــل الــذي تقــوم بــه اإلغاثــة الزراعيــة فــي مواجهــة العديــد مــن التحديــات، ونتطلــع إلــى 

 .Trade Aid  -  تقديــم أي دعــم مســتقبلي يمكننــا تقديمــه للمنظمــة وللمنتجيــن الذيــن يعملــون معهــا”، جســتن بيرســر

“حظيــت Equal Exchange بعاقــة إيجابيــة جــدا مــع جمعيــة التنميــة الزراعيــة والريــف للتجــارة العادلــة  لمــدة خمــس ســنوات حتــى 

اآلن، وفريــق الريــف للتجــارة العادلــة قــادر علــى توفيــر المعلومــات عنــد الطلــب، وعندمــا تظهــر أي قضيــة لوجســتية أو غيرهــا مــن 

القضايــا التــي ال مفــر منهــا فلــدى فريــق الريــف القــدرة علــى حــل المشــاكل بطريقــة تعاونيــة جــدا ويوفــر المعلومــات عــن الوضــع 

الــذي تواجهــه التعاونيــات ومنتجــي زيــت الزيتــون. وطبعــا، جــودة زيــت الزيتــون رائعــة جــدا، وقــد نجحنــا بخلــق قاعــدة زبائــن لديهــم 

 .Equal Exchange - والء كبيــر لمنتــج زيــت الزيتــون الفلســطيني”، روب ايفرتــس
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ــطينيين  ــن الفلس ــن المزارعي ــن بي ــاء تضام ــطينيين وإلنش ــن الفلس ــم المزارعي “بــدأت عاقتنــا منــذ عــام 2004  لدع

ــا  ــان فيم ــن فلســطين والياب ــاون تجــاري بي ــر تع ــون الفلســطيني أكب ــت الزيت ــا، يشــكل زي ــن. حالي والمســتهلكين اليابانيي

يخــص زيــت الزيتــون الفلســطيني، وكثيــر مــن المســتهلكين اليابانييــن يتمتعــون بزيــت الزيتــون المســتورد مــن الريــف 

.ATJ -ــا”، واكاي توشــيهيرو ــا بينن ــن فيم ــف التضام ــة ونســعى لتكثي ــا التجاري ــة! نحــن فخــورون جــدا بعاقتن ــارة العادل للتج

ــة والريــف  ــة الزراعي ــدة ونحــن نعمــل مــع اإلغاث ــذ ســنوات عدي “من

ــام وزادت  ــد ع ــا بع ــئ عام ــة ببط ــورت العاق ــة. تط ــارة العادل للتج

األعمــال  خــال  مــن  أفضــل  بشــكل  البعــض  ببعضنــا  معرفتنــا 

والمراســات اليوميــة وأثبتــت الزيــارات المتبادلــة أيضــا حقيقــة أننــا 

ــة ومــا  نتشــاطر وجهــة نظــر موحــدة حــول توجهــات التجــارة العادل

نريــد القيــام بــه لدعــم المجتمــع الفلســطيني. نحــن فخــورون بشــراكتنا مــع اإلغاثــة والريــف، حتــى لــو لــم يكــن مــن الســهل دائمــا بالنســبة لنــا التغلــب 

علــى الصعوبــات المتعلقــة باالحتــال، ولكــن الجهــد الخــاص مــن جميــع فريــق اإلغاثــة الزراعيــة وموظفــي الريــف والمزارعيــن والتعاونيــات النســائية 

 .CTM Altromercato -  ــادوي ــو بريغ ــل”، كاودي ــتقبل أفض ــل مس ــن أج ــا م ــل مع ــة العم ــا لمواصل ــا قوي ــا دافع ــال تعطين والعم

“أعتقــد أننــي أتكلــم بالنيابــة عنــا جميعــا عندمــا أقــول أن التعــاون مــع الريــف للتجــارة العادلــة و اإلغاثــة 

الزراعيــة يعمــل بشــكل جيــد جــدا، فهنــاك ســهولة وساســة بالعمــل ســواء كان األمــر يتعلــق بأســئلة 

مــن جابنــا بشــأن التجــارة بيننــا أو مســائل عامــة أو مشــورة وإن كانــت صغيــرة. فكنتــم دائمــا مســاعدين 

لنــا وهــذا شــيء نقــدره نحــن كثيــرا. لقــد قدمتــم لنــا أيضــا نظــرة جيــدة وشــاملة عــن حيــاة المزارعيــن الفلســطينيين والشــعب الفلســطيني بشــكل عــام.

فيمــا يتعلــق بإســتيرادنا لزيــت الزيتــون )وغيرهــا مــن المنتجــات( فنجــد تعاوننــا معكــم مثمــر جــدا؛ حيــث كنــا نعمــل معكــم منــذ كانــت أعمالنــا صغيــرة 

وكان تعاملكــم معنــا ومــا زال جيــدا حتــى مســاعدتكم لنــا بتوفيــر منتجــات مــن منتجيــن اخريــن كالصابــون والكوفيــات الفلســطينية. منــا لكــم: كل الشــكر 

 .Jord & Frihet - للجميــع!”، بيــر إريكســون

“تفتخــر El Puente بالتعــاون مــع اإلغاثــة الزراعيــة لســنوات عديــدة، وال يمكــن التقليــل مــن شــأن اإلنجــازات التــي تمــت 

للحفــاظ علــى التجــارة العادلــة رغــم كل القيــود. فحينمــا يبــدو أن البرامــج السياســية والتنمويــة تنتــج انتكاســات وخيبــات أمــل 

ــي المجــال  ــذات ف ــى ال ــز اإلعتمــاد عل ــر مســاهمة مســتدامة لتعزي ــى توفي ــت قدرتهــا عل ــة أثبت ــإن التجــارة العادل متكــررة، ف

ــي هــذا  ــه ف ــوم ب ــذي تق ــد ال ــى العمــل الجي ــة عل ــة الزراعي ــئ اإلغاث ــرة، ونحــن نهن ــو كانــت صغي السياســي واالقتصــادي ول

ــف  ــرص التســويق لمنتجــات الري ــة أخــرى لتوســيع ف ــة أوروبي ــات تجــارة عادل ــع منظم ــا م ــف تعاونن ــى تكثي ــل عل ــا نعم ــن جانبن المجــال. ونحــن م

للتجــارة العادلــة، وكانــت مشــاركة El Puente واإلغاثــة الزراعيــة فــي األســبوع األخضــر فــي برليــن هــذا العــام فرصــة عظيمــة للعاقــات العامــة 

فــي موضــوع التحديــات واإلنجــازات لمزارعــي التجــارة العادلــة الفلســطينيين ونتمنــى لكــم كل التوفيــق فــي المســتقبل القريــب، ونأمــل تحقيــق المزيــد 

 .El Puente - ــز ــن موريت مــن فــرص التســويق لدعــم الزراعــة الفلســطينية”، مارت
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“منــذ بدايــة حملــة زيــت الزيتــون فــي عــام 2000 واإلغاثــة الزراعيــة شــريكة لنــا وخــال هــذه الســنوات أسســنا عاقــة  بيننــا 

 .Palestine Olive Oil Campaign in Switzerland - ــا ميســتر ــة” أنيت ــم والثق ــى التفاه ــة عل مبني

“تســتمر اإلغاثــة الزراعيــة بإدهاشــنا فــي شــجاعتها ومثابرتهــا للحفــاظ علــى تصديــر المنتجــات مــن فلســطين 

فــي ظــل الظــروف الصعبــة. اإلبــداع واإلبتــكار إليجــاد الحلــول فــي كل مــرة أمــر مثيــر لإلعجــاب. ونشــكر 

المزارعيــن وإدارة اإلغاثــة الزراعيــة والريــف للتجــارة العادلــة علــى هــذا التعــاون ونتمنــى لكــم كل   التوفيــق”،  

  . Oxfam - كارل وإلســا و أديليــن

ــا لتشــمل تمــر المجــول الفلســطيني مــن  ــي بينن ــة الشــراكة الت ــد إتفاقي ــم تمدي ــة، ت “خــال الســنوات الخمــس الماضي

ــا  منطقــة األغــوار؛ ووصلنــا مــن 100 كغــم مــن تمــر المجــول الفلســطيني فــي عــام 2012 إلــى واحــد طــن تقريب

فــي عــام 2016. نحــن نســعى لتشــجيع الموزعيــن لشــراء التمــور الفلســطينية لبيعهــا فــي الســوق الفرنســية، وفــي 

الوقــت نفســه وفــي إطــار حملــة المقاطعــة، ندعــو إلــى مقاطعــة التمــور فــي المحــات واألســواق الكبيــرة المنتجــة فــي 

المســتوطنات اإلســرائيلية. وفــي المســتقبل، قــد تدخــل منتجــات أخــرى فــي اإلتفاقيــة ونحــن علــى يقيــن مــن أن هــذا 

اإلجــراء يســهم إســهاما كبيــرا فــي تنميــة التضامــن مــع الشــعب الفلســطيني ونرحــب بذلــك ونقــدم أحــر تحياتنــا إلــى جميــع أصدقائنــا الفلســطينيين وإلــى 

  .Andines و AFPS - جميــع شــركائنا. معــا، ســوف نتغلــب علــى صعوبــات اليــوم للتحــرك نحــو تحريــر فلســطين”، جيــي بيترشــمت

“تعمــل Artisans du Monde عــن قــرب مــع اإلغاثــة الزراعيــة منــذ ســنوات عديــدة ألننــا وجدنــا فــي اإلغاثــة الزراعيــة شــريك 

يمكننــا أن نعمــل معــه مــن أجــل حقــوق المزارعيــن الفلســطينيين وتحقيــق الســيادة؛ حيــث عملنــا معــا علــى العديــد مــن مشــاريع 

زيــت الزيتــون فــي الضفــة الغربيــة وتمــور األغــوار لدعــم المزارعيــن وإيجــاد قنــوات تجاريــة جديــدة لهــم ورفــع مســتوى الوعــي 

لــدى المواطنيــن الفرنســيين والفلســطينيين حــول الوضــع الحالــي فــي األغــوار، كمــا أدركنــا العديــد مــن أدوات التوعيــة وقمنــا 

بتنظيــم العديــد مــن االجتماعــات فــي فرنســا، وحاولنــا مؤخــرا دعــم اإلغاثــة الزراعيــة فــي مشــروع إلنتــاج التمــر العضــوي فــي 

محاولــة لإلســتجابة للمخاطــر البيئيــة واالقتصاديــة لهــذا القطــاع. شــراكتنا مــع اإلغاثــة الزراعيــة مبنيــة علــى أهــداف حقيقيــة مشــتركة تتمثــل فــي دعــم 

ــى تحســين  ــن فــي النضــال مــن أجــل حقوقهــم وســيادتهم واســتقاليتهم. نأمــل أن نتمكــن مــن االســتمرار فــي هــذه الشــراكة والمســاعدة عل المزارعي

.Artisans du Monde - أوضــاع آالف المنتجيــن الفلســطينيين وأعضــاء االغاثــة الزراعيــة ”، ديفيــد ايرهــرت
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حلـّـت خبيــرة الجــودة الغذائيــة المهندســة Sara De Vecchi مــن مؤسســة CTM فــي إيطاليــا 

ــة  ــف للتجــارة العادل ــى الري ــة عل ــا ضيف ــي إيطالي ــة ف ــي مجــال التجــارة العادل ــي تعمــل ف والت

ولمــدة أســبوع مــن تاريــخ 2016/9/2 ولغايــة 2016/9/9 حيــث قامــت بعــدة زيــارات إلــى 

مقــر الريــف للتجــارة العادلــة فــي الــرام وإلــى مقــر التجمــع النســوي إلنتــاج المفتــول فــي أريحــا 

وإلــى مزارعــي التمــر فــي أريحــا ومحطــة تعبئــة وتغليــف التمــور التابــع للريــف فــي أريحــا 

ــة والريــف والممــول مــن  ــة الزراعي ــارة ضمــن مشــروع PalPass المنفــذ مــن قبــل اإلغاث ــاج. تأتــي هــذه الزي لإلضطــاع علــى كافــة مراحــل اإلنت

 HACCP مؤسســات تجــارة عادلــة فــي إيطاليــا، حيــث ركــزت جزئيــة هــذه الزيــارة علــى العمــل مــع دائــرة تأكيــد الجــودة فــي الريــف لبنــاء أنظمــة

لمنتجــات المفتــول البلــدي والتمــر واللــوز والزعتــر المتبــل والتــي يتــم تصديرهــا لألســواق الخارجيــة. 

إنطاقــا مــن رغبــة الريــف للتجــارة العادلــة فــي توفيــر دخــل مســتدام لزيــادة  دخــل التعاونيــات 

الزراعيــة الفلســطينية المنتجــة وتزويــد المســتهلكين فــي جميــع أنحــاء العالــم بمنتجــات تجــارة 

ــدا؛ قطــع تمــر  ــة، طــورت الريــف منتجــا جدي ــة غني ــة الجــودة وذات قيمــة غذائي ــة عالي عادل

ــة  ــة غذائي ــم وذات قيم ــي الطع ــة ف ــذه القطــع غني ــر. ه ــوز المكّس ــع الل المجــول المهــروس م

عاليــة وتوفــر وجبــة صحيــة خفيفــة وســريعة بديلــة للســكر والحلويــات ومصــدر كبيــر للطاقــة. 

جديد الريف

الجودة هي إنعكاس إيماننا برسالتنا
شهادات الريف للتجارة العادلة:

ISO  لزيت الزيتون .1

.2

.3

.4

.5

شهادة WFTO )المنظمة العالمية للتجارة العادلة(

شهادة PSI )المواصفات والمقاييس الفلسطينية(

شهادة اإلنتاج العضوي لإلتحاد األوروبي

شهادة NOP )اإلنتاج العضوي ألمريكا الشمالية( 

HACCP نظام

تطوير منتج جديد

22000
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الريــف للتجــارة العادلــة تدخــل فــي مرحلــة التحــول لإلنتــاج العضــوي لــكل مــن تمــر المجــول والقمــح واللــوز. فاإلنتــاج العضــوي لتمــر المجــول والقمــح 

واللــوز يأتــي اســتجابة إلحتياجــات المســتهلكين الحديثــة ورغبتهــم بالمنتجــات العضويــة والتــي تدركهــا الريــف جيــدا لتصبــح هــذه المنتجــات قــادرة علــى 

المنافســة علــى المســتوى الدولــي والمحلــي والحفــاظ علــى توفيــر دخــل مســتدام للتعاونيــات الزراعيــة الفلســطينية المنتجــة، باإلضافــة إلــى المســاهمة 

فــي الحفــاظ علــى البيئــة.

فــي إطــار جهــود الريــف للتجــارة العادلــة واإلغاثــة الزراعيــة الفلســطينية لتطويــر 

جــودة المنتــج الزراعــي الفلســطيني والعمــل علــى مكافحــة اســتخدام المــواد 

الكيماويــة الضــارة فــي العمليــة اإلنتاجيــة الزراعيــة، بــدأ تنفيــذ برنامــج ترخيــص 

مــزارع للقمــح العضــوي فــي محافظتــي طوبــاس وجنيــن بالتعــاون مــع الجمعيــات 

التعاونيــة الزراعيــة ومؤسســة Chico Mendes اإليطاليــة والشــركة الفلســطينية 

ــي للقمــح العضــوي وإنهــاء  ــة، ومــن المتوقــع خــال 3 ســنوات اإلنتهــاء مــن البرنامــج التحويل ــة )كــواب( والريــف للتجــارة العادل للزراعــة العضوي

ــركة  ــن الش ــح عضــوي( م ــص )قم ــمية بترخي ــهادات رس ــى ش ــج عل ــن للبرنام ــن المنفذي ــل وحصــول المزارعي ــق والتحلي ــب والتدقي ــات التدري عملي

الفلســطينية للزراعــة العضويــة )كــواب( الوحيــدة والحصريــة التــي تمنــح شــهادات المنتــج العضــوي بطريقــة مباشــرة. وسيســاعد القمــح العضــوي فــي 

تصنيــع المفتــول العضــوي وتطويــر قدراتــه التنافســية حيــث ســيتم تصديــره لألســواق الخارجيــة.

إســتثمرت الريــف للتجــارة العادلــة فــي حملــة تســويقية للســوق المحلــي شــملت تطويــر العامــة التجاريــة مــن خــال تصاميــم جديــدة وتغليــف حديــث 

للمنتجــات لتناســب ذوق المســتهلك الفلســطيني الحديــث، وقامــت بشــراء ســيارة لترويــج وتوزيــع المنتجــات فــي الســوق المحلــي باإلضافــة إلــى ســتاندات 

ــة التســويقية هــو زيــادة مبيعــات منتجــات التعاونيــات الزراعيــة  ترويجيــة إلســتخدامها فــي نقــاط البيــع والمحــات التجاريــة. الهــدف مــن هــذه الحمل

فــي الســوق المحلــي والتــي بدورهــا ســتعمل علــى تحســين الوضــع االقتصــادي للتعاونيــات وفــي نفــس الوقــت توفيــر منتجــات فلســطينية غذائيــة عاليــة 

الجــودة للمســتهلك الفلســطيني. وســيكون عــام 2017 عــام توســيع حصــة الريــف فــي الســوق المحلــي.

مرحلة التحول للعضوي

قريبا وألول مرة إنتاج قمح عضوي فلسطيني لصحة وبيئة أفضل 

تطوير العالمة

التصميم الجديد 

سيارة التوزيع
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ــراح  ــم اقت ــي الشــرف بتقدي ــي وكان ل ــر مال ــة مدي ــذ عــام 2010 بوظيف ــة من ــدأت العمــل فــي الريــف للتجــارة العادل ب

لنظــام مالــي وإداري ينســجم مــع واقــع عمــل الشــركة ومــع األنظمــة والقوانيــن المعمــول بهــا. مــن خــال عملــي 

ــب  ــن الجوان ــع م ــب رائ ــذا جان ــادف وه ــوي اله ــي التنم ــل المجتمع ــي العم ــة ف ــرة قوي ــف اكتســبت خب ــي الري ف

المميــزة فــي العمــل فــي الريــف.

ــذ بدايــات  تأســيس الريــف وخــال هــذه الفتــرة تبــوأت عــدة مناصــب   ــة من بــدأت العمــل فــي الريــف للتجــارة العادل

حســب طبيعــة العمــل وكان آخرهــا مديــر دائــرة المــوارد البشــرية. وبعدمــا يقــارب عشــرين عــام وأكثــر مــن العمــل 

الــدؤوب، أتمنــى للريــف دوام االســتمرار فــي خدمــة المجتمــع وتحقيــق رســالتها التنمويــة فأنــا أفتخــر كونــي عضوا 

فاعــا فــي هــذه المؤسســة التنمويــة الرائــدة.

رسالة عائلة الريف

عائلة الريف 

محمد عبد المعطي حميدات - مدير دائرة تأكيد الجودة 

مبارك محمد سحويل - مدير دائرة الموارد البشرية  

بــدأت العمــل فــي الريــف للتجــارة العادلــة عــام 1996 كمديــر مصنــع المربــى فــي أريحــا ومــع تطــور عمــل الريــف 

أصبحــت مســؤوال عــن إدارة تأكيــد الجــودة لكافــة منتجــات الشــركة وفــي عــام 2008 ســاهمت مــع شــركة إستشــارية 

فــي بنــاء نظــام الجــودة والســامة الغذائيــة ISO 22000 وكذلــك بنــاء نظــام جــودة فلســطيني لمنتــج زيــت الزيتــون. 

قدمــت لــي الريــف منحــة الســتكمال دراســة الماجســتير وحاليــا أدرس للحصــول علــى الدكتــوراه فــي الكيميــاء بمنحــة 

بقيمــة 50% مــن الريــف باإلضافــة لتوفيــر لــي ســاعات دراســية مدفوعــة األجــر. أفضــل مــا فــي عملــي فــي الريــف 

أننــا نعمــل كعائلــة واحــدة وأنــا أعتــز بهــذا.

صهيب صبري أبو الروس - مدير الدائرة المالية 
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بــدأت العمــل فــي الريــف للتجــارة العادلــة فــي شــهر 2016/7 كمســؤولة تســويق وعاقــات دوليــة. أســتمتع بعملــي كثيــرا 

ــى متابعــة وســائل التواصــل اإلجتماعــي  ــة إل ــة باإلضاف ــر مــواد ترويجي ــة وتطوي ــوم بعمــل نشــرات إخباري ــا أق فان

للشــركة. أفضــل مــا فــي العمــل فــي الريــف هــو فرصــة التعلــم المســتمر وتطويــر الــذات باإلضافــة إلــى تنــوع العمل 

بيــن المكتــب والزيــارات الميدانيــة واســتقبال الوفــود الخارجيــة والتعــرف علــى الثقافــات المختلفــة. أحــب عملــي 

ألنــه يتيــح لــي الفرصــة لتوصيــل رســالة وقصــة المــزارع الفلســطيني؛ فالمزارعيــن والمزارعــات هــم أبطــال هــذه 

القصــة. 

ــة هــي مصــدر إلهــام ورســالة ســامية. خــال  ــة ليــس كأي عمــل آخــر، فالتجــارة العادل العمــل فــي مجــال التجــارة العادل

ــي  ــى المســتوى الدول ــي فــي ترويــج المنتجــات الفلســطينية عل ــة، أســتمتع بعمل ــي كرئيــس قســم العاقــات الدولي عمل

ــي. ــذي يعيشــه المزارعــون الفلســطينيون للمجتمــع الدول ــل صــورة الوضــع ال ونق

ــة  ــدى الريــف للتجــارة العادل ــا مهنــدس الكتروميكانيــكا ومســؤول عــن العمليــة اإلنتاجيــة. بــدأت العمــل بــكل فخــر ل أن

عــام 2007  وكان لــي أثــر كبيــر بتحــول اإلنتــاج مــن الطريقــة اليدويــة إلــى اآلليــة وخاصــة فــي مجــال تعبئــة زيــت 

الزيتــون وفــرز التمــور، وحصلــت علــى منحــة مــن الريــف للحصــول علــى درجــة الماجســتير. أفضــل مــا فــي عملي 

فــي الريــف هــو تنــوع العمــل والقــدرة علــى التعلــم المســتمر.

بــدأت العمــل فــي الريــف للتجــارة العادلــة عــام 2005 وأنــا اآلن مديــر دائــرة المشــتريات والمســتودعات ومســؤول عــن 

ــب،  ــج محوس ــال برنام ــن خ ــام م ــواد الخ ــع الم ــب جمي ــتام وترتي ــركة واس ــة للش ــات الازم ــة المدخ ــر كاف توفي

ــك.  ــى مــا نمل ــة؛ فالمــزارع هــو أغل ــات الزراعي ــة األمــد مــع الجمعي ــات طويل ــى ضمــان عاق ــة إل باإلضاف

التحقــت فــي العمــل فــي الريــف للتجــارة العادلــة فــي نهايــة عــام 2007 فــي دائــرة الجــودة حيــث عملــت فــي مختبــر 

الشــركة كمــا ســاهمت فــي بنــاء وتطبيــق نظــام الجــودة )ISO 22000( واآلن اعمــل رئيــس قســم ضبــط الجــودة. 

أنــا أســتمتع بعملــي كونــه يتضمــن الكثيــر مــن العمــل الميدانــي الــذي يتميــز بالحركــة المســتمرة واإلتصــال المباشــر 

مــع قطــاع صغــار المزارعيــن وهــذا يشــعرك بالســعادة عندمــا تســتطيع تقديــم المســاعدة لهــذه الفئــة البســيطة مــن 

صغــار المزارعيــن.

معتز فؤاد الحيح - مدير دائرة اإلنتاج

عاصم أبو حنيش - مدير دائرة المشتريات والمستودعات

شادي محمود - رئيس قسم العالقات الدولية 

نورس عتيق - مسؤولة تسويق وعالقات دولية 

حكم عثمان سالودة - رئيس قسم ضبط الجودة
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بــدأت العمــل فــي شــركة الريــف فــي عــام 2009 كموظــف مخــازن وأنــا مســؤول عــن اســتقبال المــواد الخــام وترتيبهــا 

وفــق النظــام و وضــع بطاقــة المنتــج  وضمــان معاييــر الصحــة والنظافــة داخــل المخــازن. وأنــا أيضــا مســؤول عــن 

إســتقبال المنتجــات النهائيــة مــن دائــرة اإلنتــاج وإجــراء اإلســتعدادات الازمــة لمرحلــة التصديــر. أســتمتع بعملــي 

فــي الريــف فهــو يســاهم فــي خفــض التكاليــف والجهــد والوقــت واألضــرار.

ــن كل  ــؤول ع ــا مس ــا، وأن ــي أريح ــف ف ــع الري ــف إدارة مواق ــام 1997 كموظ ــة ع ــذ بداي ــف من ــي الري ــل ف ــدأت العم ب

اإلحتياجــات التقنيــة والفنيــة فــي هــذه المواقــع.  أكثــر مــا أحــب  فــي عملــي هــو التنــوع فــي العمــل، فــكل موســم هــو 

ــا بمثابــة األخ األكبــر لباقــي الزمــاء. تجربــة عمــل خاصــة، وأن

يشــمل عملــي إجــراء الفحوصــات المخبريــة للمنتجــات التــي تعمــل بهــا الريــف بمــا فــي ذلــك الفحوصــات المخبريــة للمفتــول 

والزعتــر والفريكــة واللــوز والتمــر والبنــدورة مجففــة والفحوصــات الكيميائيــة للزيــت والتأكــد مــن جودتهــا وصاحيتها 

لإلســتهاك، باإلضافــة إلــى متابعــة األعمــال كمراقــب جــودة مــن المــواد الخــام إلــى المنتــج النهائــي لضمــان الجــودة. 

مــن مميــزات العمــل فــي الريــف هــي القــدرة علــى تطويــر الــذات وتطويــر المهــارات واكتســاب خبــرات جديــدة، 

إضافــة إلــى روح العمــل الجماعيــة داخــل كادر الموظفيــن.

بــدأت العمــل فــي الريــف عــام 2005 كمراقــب عمــال  ومنــذ عــام 2008 حتــى اآلن عملــت كرئيــس قســم الفلتــرة فــي 

دائــرة اإلنتــاج وأعمــل أيضــا مســؤول موقــع التجمــع النســوي إلنتــاج المفتــول فــي أريحــا، وحصلــت علــى منحــة 

ــي العمــل هــي شــرط ضــروري  ــي. الراحــة النفســية والســعادة ف ــاج غذائ ــوم إنت ــى دبل مــن الريــف للحصــول عل

ــا  ــى تعمــل م ــا تعمــل حت ــر قدراتهــم. فحــب م ــن وإنتاجيتهــم وتطوي ــاءة العمــل وتحســين أداء الموظفي ــق كف لتحقي

تحــب.

مهند عارف حميدات - مسؤول موقع ورئيس قسم الفلترة 

م. مجدولين حمد - فني مختبر 

محمد عيسى جبرين - موظف مخازن 

محمود غروف - مسؤول مواقع زراعية 


