
 أوال: برنامج المناصرة وبناء القدرات:

 قانون وإصدار الدخل ضريبة لقانون الرسمي لغاءفي اال 2016 عام خالللالتحاد  الكبير اإلنجاز كان

 األخرى الكبيرة اإلنجازات ومن .الدخل ضريبة من المزارعين يعفي الذي الجديد الدخل ضريبة

 كلل القانونية جوانبال حددت التي الرئيسية الزراعية للسياسات قانونية تحليلية دراسة وضعللبرنامج هو 

 مشاركة وتمت. المزارعين الحتياجات أفضل بشكل تستجيب السياسات في إصالحات واقترحت سياسة

 .رطرا  ذو العالقةاأل جميع بين سيتم نشرهاو اإلنجليزية اللغة إلى وترجمتها الزراعة وزارة مع الدراسة

 

 :المنفذةالمشاريع 

 مؤسسة أوكسفام: .1

مؤسسة أوكسفام والتي تهد  إلى بناء  بتمويل منعدد من المشاريع  2016نفذ االتحاد خالل عام 

 قدارات قادة المزارعين وقيادة االتحاد:

 

عمل االتحاد من خالل هذا المشروع على توعية المزارعين حيث  حملة االسترداد الضريبي -

مع الوزارات المختصة وتنفيذ نشارطات ضغرط على  فيما يتعلق باالسترداد وتنفيذ لقاءات

 تنشيرط إلعادة الصلة ذات الحكومية الجهات على الضغرط المشروع يهد  إلى الحكومة.

خالل من مجلس الوزراء الفلسرطيني.  2001الذي صدر قرار بإلغاؤه عام  الضريبي االسترداد

 ورام ورطولكرم محافظات وهي جنينورشات عمل في ثالث  4قام االتحاد بتنفيذ هذا المشروع 

لممثلي الجمعيات والتعاونيات الزراعية حول موضوع االسترداد الضريبي والسياسات  هللا

 تفعيل وأهمية الضرائب استرداد مفهوم على خاص بشكل التركيز الزراعية الرئيسية مع

   .المزارعين لصالح الضرائب استرداد

 

فخامة الرئيس  إلى مناشادات ونداءاتعلى إصدار عدة كما قام االتحاد خالل هذا المشروع 

 ستردادبإعادة تفعيل اال ومعالي وزري الزراعة والمالية لمرطالبة الوزراء رئيسودولة 

قام إتحاد المزارعين  يبيالضر ستردادالا لتفعيل الحكومة على الضغرط من وكجزء .يبيالضر

حول وذوي العالقة في وزارة المالية  بعقد عدة لقاءات رسمية مع وزير الزراعة الفلسرطيني

 .ضرورة تفعيل االسترداد الضريبي

 

ومؤسساتهم ورطواقم الوزارات  مع ممثلي المزارعين نقاشات الطاولة المستديرة شمل المشروع -

حيث قام االتحاد  بهد  تقوية التواصل والتخرطيرط لنشارطات تهد  لدعم المزارعين. المعنية

 هللا راموجنين و رطولكرم في محافظاتحيث نفذت  2016مناقشات خالل عام  10بتنفيذ 

 ذات للقضايا وفقا نقاشات الرطاولة المستديرة موضوعات تحديد تم. أريحاو نابلسو سلفيتو

 السياسات على المستديرة الرطاولة مناقشات ركزت عامة، وبصفة. محافظة كل في األولوية

درء المخارطر وصندوق  الدخل، وضريبة الضريبي، االسترداد مثل الزراعية والتشريعات

 لالنتاج النباتي. ضريبية ملفاتفتح و ،والتأمينات الزراعية

 



 ويهد  إلى تدريب المزارعين وبناء قدراتهم في السياسات الزراعية. بناء قدرات المزارعين -

 والخليل هللا رامورات في ثالث محافظات وهي د 3بتنفيذ  2016حيث قام االتحاد خالل عام 

 حافظاتالم من المزارعين وممثلي الشريكةفروع االتحاد والتعاونيات بمشاركة  ورطولكرم

 قوانين ذلك في بما الزراعية للسياسات. حيث شمل التدريب على التوجهات العامة الثالثة

تعري  الضغرط والمناصرة ومهارته، الحمالت  .التأمين قانون اإلقراض، قانون الضرائب،

 .هاتنظيموكيفية 

 

 وتهد  إلى توعية المزارعين حول كيفية تحسين المنتج وفتح أسواق للمزارعين. حملة الزعتر -

تعري   منه الغرض وكان الخضرواتحيث قام االتحاد بتنفيذ حملة الزعتر بالشراكة مع مجلس 

 الزعتر إنتاج فيالسمية  من للحد اتباعها يجب التي الممارسات أفضل على الزعترمنتجي 

 من لعينات ريةفحوصات مخبحيث قام االتحاد بإجراء . والمعايير العالمية المتبعة الحالي

 المزارعين من أخرىو التقليدية، الممارسات باستخدام المزارعين من أخذت– الزعتر

قبل أوكسفام وذلك بهد  المقارنة بين الذي تم تمويله من المغلق التجفي   نظامل المستخدمين

مشاركة النتائج مع هيئة المواصفات والمقاييس والتي ستعمل  وسيتم. العينتين من حيث السمية

 .المختبريعلى تقديم قراءة عميقة لنتائج االختبار 

 

  لوكسمبورغ:  .2

الذي و  ASTM المناصرة الممول من قبل لوكسمبورغبتنفيذ مشروع  2016إستمر االتحاد في عام 

يعمل على تعزيز عمل االتحاد في الضغرط والمناصرة من خالل تدريب المزارعين على تصميم وتنفيذ 

تهد  إلى بناء  حيث استمر االتحاد بتنفيذ دورات تدريبيةحمالت ضغرط ومناصرة في الضفة الغربية. 

وشملت هذه  في أربع محافظات قدرات الجمعيات األعضاء حيث قام اإلتحاد بتنفيذ أربع دورات تدريبية 

 الدورات على المواضيع التالية:

 حقوق المزارعين.  

 مفهوم الضغط والمناصرة. 

 مهارات ومبادئ الضغط والمناصرة. 

 كيفية تصميم حمالت الضغط والمناصرة. 

  



 

 

والجمعيات  بعد تنفيذ الدورات التدريبية بدأت كل جمعية بتنفيذ مسح ميداني ولقاءات مع قادة المزارعين

التعاونية والزراعية في مناطقهم لدراسة أبرز القضايا التي يواجهها المزارعين وبناًء على نتائج هذا 

المسح الميداني قامت كل من االربع جمعيات األعضاء بتنفيذ حملة ضغط ومناصرة في محافظتها 

 لنحو التالي:بالتشاور والتنسق مع اتحاد جمعيات المزارعين وكانت هذه الحمالت على ا

 الخليل:  .1

 من واحدة بأنها الخليل وتعرف

 قطاع في المشهورة الكبيرة المناطق

 أسعار تدهورت وقد. الدواجن

 عام خالل كبير بشكل البيض

 الذين الدواجن مربي لباط. 2016

 تنظيماالتحاد ب بالتدريب التحقوا

 للتدخل الحكومة تدعو ضخمة حملة

 من وإنقاذه الدواجن قطاع في

فقام االتحاد وبالتعاون مع . االنهيار

 للضغط إعالمية وحمالت يةاالحتجاجالفعاليات  من سلسلةجمعية مزارعي الخليل بتنظيم 

 ووزارة الزراعة وزارة مع اجتماعاتالثة ث عقد تم كما. الدواجن قطاع لمزارعي مناصرةو

 القضية هذه في للتدخل الوزراء رئيس إلى تقديمها تم إصدار ثالث نداءات إلى ضافةإلبا المالية،

 قطاع ومزارعي إتحاد المزارعين بين اجتماع عقد الوزراء رئيس طلب لذلك، ونتيجة. المأساوية

 طويلة مناقشات وبعد. لهذه المشكلة حل إلی للتوصل المالية ووزارة الزراعة ووزارة الدواجن

 :التالي الحل الوزراء رئيس اعتمد ومكثفة،

 

 البيض أسعار في الخسائر عن المزارعين تعويض -

 2016 حتى 2011 منذ عالقة المضافة القيمة ضريبة عن المزارعين تعويض -

 أخرى بلدانال من والبيض صيصانال استيراد عن التوقف -

 . ولإلتحاد للمزارعين مرضية أعاله المذكورة الحلول وكانت

 

   

 القدس ونابلس: .2

 جمعياتقام إتحاد 

 في المزارعين

 ونابلس القدسمحافظتي 

بتنظيم حملة الضغرط 

 بعد، فالثانيةوالمناصرة 

 الميداني، البحث إجراء

اجمع المشاركين على 

 دخلال ضريبةإلغاء  أن 



االتحاد وجمعياته  بناءا على ذلك، نظم. اولوية لترطوير هذا القرطاع المزارعين علىالمفروضة 

 بعدة القيام وبعد القانون،عدد من االنشرطة للمرطالبة بالغاء  2016 خاللوالمزارعين  األعضاء

 أصدر حيث القانون إلغاءونجح اإلتحاد في  سنوات 4 لمدة تجميد هذا القانون تم ضاغرطة أنشرطة

 ذلك، ومع .الدخل ضريبة من المزارعين يعفي 2016 حزيران في جديدا قانونا الرئيس

 الدخل ضريبة بدفع المزارعين مرطالبةب 2016 و 2015 عامي في الدخل ضريبة دائرة استمرت

وعليه المحكمة.  إلى المزارعين من عدد تحويل ملفات وتم. 2008 عام من اعتبارا رجعي بأثر

 تدخل االتحاد مناصرة لهؤالء المزارعين.

 

 المشاريع التطويرية: ثانيا: 

 

مشروع زيادة قدرات نظم االنتاج  -

للمزارعين االقتصادية والمستدامة 

ويهد  هذا  :في القدس والخليل

المشروع الممول من قبل بلدية 

زيز الحق في الغذاء برشلونة إلى تع

من خالل الممارسات الزراعية البيئية 

والصحية للمزارعين في القدس 

 .والخليل

 

 وعملقام االتحاد في هذا المشروع بإستهدا  جمعيتين تعاونيتين في كل من القدس والخليل. 

 حيث فنية، على تقوية وبناء قدرات هذه الجمعيات من النواحي االدارية وال 2016خالل عام 

اإلدارة المالية  مجال إدارة المؤسسات وشملت نواحي في تيندور 2 تنفيذ قام االتحاد ب

أمراض و تها،فنية تتمحور حول الزراعة العضوية وكيفية ممارس دورات 8 بتنفيذ  و. واإلدارية

 النباتية بشكل عضوي، ورطرق تحضير الكمبوست..إلخ.مكافحة اآلفات ورطرق  االشجار

  باالضافة إلى تنفيذ ورشتين ضغرط ومناصرة.

المشروع أيضاً على  ت أنشرطة كما شمل

للتعقيم ولتصنيع الكومبوست  داتمشاه

الحراري وذلك لتقويه نهج إستخدام 

الكيميائية المواد المواد العضوية بدل 

ية العمل آل توضيحفي المزارع و

 ورطريقة التحضير.

دراسة إحتياجات وعليه تمت 

المزارعين من المواد العضوية التي 

هذه  توزيع مسيتوتلزمهم في مزارعهم 

 .2017عام المواد مع بداية 

 



تأهيل االقتصاد المنتج وجمعيات المزارعين من خالل استصالح األراضي وتعزيز نظم اإلنتاج  -

 وشرق بيت حانون، شرق وشمال جباليا وشمال غزة في قطاع غزةالمستدامة في شمال 

: ويهد  هذا المشروع الممول من قبل بلدية برشلونة إلى تحسين األمن الغذائي  2016-2017

 في غزة من خالل إستصالح االرض  وتعزيز الزراعة المستدامة في قرطاع غزة. 

 

العديد من النشارطات الخاصة بهذا  قام إتحاد المزارعين الفلسرطين بتنفيذ 2016خالل عام 

 .شرق مدينة جبالياكم من الرطرق الزراعية في  2.4بتأهيل ام االتحاد المشروع، حيث ق

 

 

 

 الطريق قبل العمل

  

 خالل العمل 

  



 خالل العمل

  

 بعد إنهاء العمل

 

ورشات عمل حول حقوق المزارع الفلسرطيني  4كما قام االتحاد خالل العام األول من المشروع بتنفيذ 

دورات في الزراعة المستدامة  3باالضافة إلى تنفيذ واالسترداد الضريبي والسياسات الزراعية. 

 والزراعة العضوية والرطرق األمثل للزراعة بدون إستخدام المواد الكيميائية. 

 

تبادلية لمزارع كما قام االتحاد بتنفيذ ثالث زيارات 

نموذجية تعمل في على استخدام المواد العضوية في 

قام االتحاد خالل العام االول  حيث نشارطها الزراعي ،

تم تنفيذ  للمشروع بتنفيذ ثالث زيارات تبادلية: حيث

زيارتين لمزارع عضوية في جنوب القرطاع أما الزيارة 

م تنفيذها في بيت حانون في المحافظة الثالثة فقد ت

 الشمالية.

 

دنمات زراعية وترطبيق  3بإستصالح وتأهيل و

نظام التعقيم الحراري بهد  االبتعاد عن المواد 

الكيميائية المستخدمة في التعقيم وتوعية المزارعين 

حول الزراعات اآلمنة لتكون بمثابة حقول مشاهدة 

بيت حانون  للمزارعين في منارطق شمال غزة وهي

، حيث تم الشرح المفصل وبيت الهيا وشرق جباليا

حول فوائد التعقيم على التربة والمنتج للمزارعين 

بحيث تم استصالح دنوم  الزراعي المنوي زراعته،

 واحد في كل منرطقة.

 



 

 3) استصالح اراضي زراعية لستة مزارعين  شمل المشروع

ممن دمرت  في شرق بيت حانون ( 3في شرق جباليا ، 

. أراضيهم بفعل االعتداءات االسرائيلية المتكررة على القرطاع

دنوم بمعدل دنمين لكل مزارع. وسيتم  12حيث تم إستصالح 

 .2017إستكمال نشارطات االستصالح خالل 

 

 

 
 

 

 برنامج تعزيز صمود المزارع وتثبيته في أرضه:ثالثا: 

مشروع إحياء األرض بتمويل من العربية لحماية  -

يعمل االتحاد منذ نشأته على تعزيز صمود   الطبيعة:

وهنا تأتي مشاريع  في أراضيهم وبقائهم  المزارعين

زيات في الضفة الغربية زراعة أشتال الزيتون واللو

وقرطاع غزة. حيث تم خالل هذا المشروع زراعة ما 

شتلة زيتون  2500شتلة، منها  24275 يزيد عن

شتلة  374لوزيات،  شتلة 4442لفعاليات يوم االرض، 

شتلة جوافة  621شتلة حمضيات و 2551رمان، 

وهذا يعني أن المشروع ساهم . شتلة زيتون 13787و



من االراضي المهددة بالمصادرة والقريبة من المستورطنات  وجدار دونم  1349في زراعة 

موقع في الضفة  51مزارعين موزعين في  384صمود وثبات  وتعزيزالفصل العنصري 

 فرد . 3011ية وقرطاع غزة مسؤولون ويعيلون  الغرب

 

 
 

 5550ويهد  إلى زراعة  مشروع تشجيع زراعة أشتال الزيتون والممول من قبل التعاون -

شتلة زيتون في أربع منارطق في الضفة 

وهي رطوباس واالغوار الشمالية وجنين 

  ورطولكرم.

 

 

 

 

 

 


