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االسترداد الضريبي للثروة الحيوانية حق وليس منة
التقرير السنوي التحاد المزارعين الفلسطينيين 7102

مقدمة:
مثل القطاع الزراعي في فلسطين بشقيه النباتي والحيواني قبل بضعة عقود ،القاعدة اإلنتاجية األساسية
لالقتصاد الفلسطيني ،حيث أدى دورا ً رئيسا ً في تكوين الناتج المحلي والمساهمة الفاعلة في توفير الغذاء،
فضالً عن اعتباره القطاع الرئيس لتشغيل عدد كبير من العاملين بأجر وبدون اجر ومن ضمنهم النساء في
الريف .غير أن تحول كثيرين من عمال الزراعة إلى العمل في إسرائيل بسبب اسياسة التعسفية اللمنهجة
التي اتبعتها سلطات الحكم العسكري بحق اإلقتصاد الفلسطيني بشكل عام وضد القطاعات اإلنتاجية ،أدى
إلى إنخفاض نسبة مساهمته في الناتج المحلي والتشغيل على حد سواء .ففي الوقت الذي بلغت فيه مساهمة
هذا القطاع في عقد السبعينات  %04في الناتج المحلى ،انخفضت إلى  %52في عقد التسعينات،
واستمرت في اإلنخفاض إلى ان وصلت إلى اقل من  %0في  .5402وانخفض مع ذلك ايضا مساهمة هذا
القطاع في التشغيل من  %04في السبعينات إلى اقل من  %04حالياً.
والزراعة في فلسطين ليست مجرد نشاط اقتصادي أو مصدر دخل الصحابه فحسب ،بل تش ّكل سمة
مميزة وجانبًا ثقافيًا وتقليدًا راس ًخا من تقاليد الشعب الفلسطيني وترتبط بتاريخه وهويته الذاتية .وتحتل
الثروة الحيوانية ،كجزء من القطاع الزراعي ،أهمية فريدة عند الشعب الفلسطيني ألنها تجسد صموده
على أرضه التي تتعرض للتهديدات المتواصلة من قبل اإلحتالل اإلسرائيلي بمصادرتها وإقامة
المستوطنات عليها .ويش ّكل إنتاج الثروة الحيوانية جز ًءا أصيالً ال يتجزأ من القطاع الزراعي في
فلسطين ،وهو يكتسب أهمية اقتصادية واجتماعية على مستوى األسرة وعلى المستوى الوطني الكلي.
وكان وال زال قطاع الثروة الحيوانية يمثل سبيالً مه ًما من سبل العيش التقليدية لدى شعبنا الفلسطيني على
مدى قرون طويلة .وتتألف الثروة الحيوانية في فلسطين من األبقار والدواجن والضأن والماعز والنحل
واالسماك ،وهي تشكل مصدر الدخل الرئيسي آلالف األسر الفلسطينية في المناطق الريفية والتجمعات
البدوية في الضفة الغربية وقطاع غزة وتوفر األمن الغذائي لهم.
وحسب آخر مسح قام به الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في عام  ،5400بلغ إجمالي عدد الحيازات
سا من الضأن ،و
سا من األبقار ،و  732,399رأ ً
الحيوانية والحيازات الزراعية المختلطة  39,625رأ ً
سا من الماعز ،و  32مليون طير من الدواجن ،و  44,278خلية نحل ،اضافة إلى الثروة
240,136رأ ً
السمكية في قطاع غزة .وعلى مستوى اإلقتصاد الكلي ،بلغت القيمة التي أضافها القطاع الزراعي في
فلسطين  350مليون دوالر خالل العام  ، 2014وهو ما يمثل  %5.4من الناتج المحلي اإلجمالي.
وانخفضت هذه القيمة في عام  5402إلى حوالي  044مليون دوالر بنسبة تقترب من  %0فقط .ويشغل
القطاع الزراعي حسب تقديرات أغلب التقارير بين  %00و %01من إجمالي القوى العاملة .ويسهم
قطاع الثروة الحيوانية بما نسبته  %51من الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي .أما على مستوى األسر،
يساهم قطاع الثروة الحيوانية مساهمة مباشرة في تأمين الغذاء على شكل اللحوم والحليب والبيض
ومنتجاتها ،ومساهمة غير مباشرة من خالل توفير دخل ومدخرات وأصول وفرص عمل لصغار مربي
الماشية وافراد اسرهم.
اما عن القطاع النباتي فقد بلغ إجمالي المساحة المزروعة باشجار البستنة والخضراوات والمحاصيل
الحقلية في األراضي الفلسطينية خالل العام الزراعي  5400/5404حوالي  0.4001ألف دونم منها
 151.0ألف دونم في الضفة الغربية ،و 042.2ألف دونم في قطاع غزة .وقد توزعت المساحة المزروعة
في األراضي الفلسطينية خالل العام الزراعي  5400/5404إلى  %02.3اشجار بستنة ،و%05.2
خضراوات و %50.1محاصيل حقلية.
وتشكل اشجار الزيتون ما نسبته  %22.3من احمالي عدد اشجار البستنة.

بلغت المساحة المزروعة بأشجار البستنة في األراضي الفلسطينية خالل العام الزراعي 5400/5404
حوالي  221.1ألف دونم ،منها  %15.3في الضفة الغربية ،و %1.5في قطاع غزة .وشكلت المساحة
المزروعة باشجار البستنة المثمرة %31.1من إجمالي المزروعة بأشجار البستنة؛ وذلك كما هو في
 5400/04/0فيما يتعلق بالري شكلت المساحة البعلية المزروعة باشجار البستنة ما نسبته %31.1؛
وذلك كما هو في .5400/04/0
بلغ عدد أشجار البستنة في األراضي الفلسطينية  00.0مليون شجرة منها  %33.5في الضفة الغربية،
%00.3في قطاع غزة .وقد احتلت أشجار الزيتون العدد األعلى من مجموع األشجار في األراضي
الفلسطينية مشكلة ما نسبته  %22.3من إجمالي عدد أشجار البستنة في األراضي الفلسطينية؛ وذلك كما
هو في .5400/04/0
وبسبب تعقيدات اتفاقية اوسلو التي قسمت االراضي الفلسطينية الى مناطق الف وباء و جيم ،بقيت معظم
االراضي الفلسطينينة الصالحة للزراعة الى جانب الموارد الطبيعية وخاصة المياه ضمن تصنيف "ج"
الذي يخضع للسيادة االسرائيلية الكاملة .حيث تشكل نسبة االراضي المصنفة "ج" اكثر من  %24وتشمل
االراضي الخصبة الصالحة للزراعة وموارد المياه.
وتعاني الزراعة في فلسطين من تحديات جمة متمثلة بسياسات االحتالل الصهيوني من جهة الهادفة الى
تفريغ االرض وضمها الى المستوطنات ومن غياب برامج الدعم واالسناد الحكومية من جهة اخرى
االمر الذي ترك المزارع الفلسطيني وحيدا دون سند او ظهر في مواجهة اعتداءات االحتالل
والمستوطنين لالستيالء على مزيد من االراضي.
ولمواجهة هذه التحديات ال بد من تضافر الجهود الشعبية والرسمية المشتركة من اجل تخصيص برامج
اسناد خاصة للمزارع الفلسطيني صونا لالمن الغذائي الفلسطيني والحفاظ على استقالليته من التبعية
لالقتصاد االسرائيلي من اجل النهوض بالقطاع الزراعي واسناد المزارع في ارضه عن طريق تمكينه
ودعمه للصمود على ارضه .ولن يتحقق هذا الصمود والدعم اال اذا تبنت الحكومة الفلسطينية مجموعة
من السياسات التي تستجيب لتحديات القطاع الزراعي والمشاكل التي يواجهها قطاع المزارعين خاصة
شريحة صغار المزارعين في المجاالت والمحاور التالية:
 االسترداد الضريبي لقطاع الثروة الحيوانية صندوق الكوارث والتعويضات والتامينات الزراعية صندوق االقراض الزراعي -قوانين حماية السوق الفلسطيني

رؤية االتحاد في تطوير منظومة السياسات الناظمة للقطاع الزراعي المذكورة اعاله
االسترداد الضريبي للثروة الحيوانية

لقد كان لقرار مجلس الوزراء عام  5405القاضي بالغاء حق االسترداد الضريبي لقطاع الثروة الحيوانية
اثرا بالغ الخطورة على هذا القطاع الذي يعتاش منه االف االسر من صغار المزارعين .وتمثل الخطر
االول في تراجع عدد رؤوس الماشية في فلسطين الى ما دون النصف بسبب ارتفاع تكاليف االنتاج

وخاصة االعالف  ،االمر الذي افقد االف العائالت لمصدر دخلها .والخطر الثاني للقرار تمثل في ان
تراجع اعداد الثروة الحيوانية ادى الى تبعية االمن الغذائي الفلسطيني خاصة في اللحوم الحمراء واعتماده
على اسرائيل والمستوطنات .حيث ان اكثر من  %34من اللحوم الحمراء في فلسطين هي مستوردة من
اسرائيل او من مناطق اخرى.
اما الخطر الثالث فتمثل في انعكاس قرار الغاء االسترداد الضريبي سلبيا على صندوق الكوارث
والتعويضات الذي يعتمد في موارده المالية اساسا على االسترداد الضريبي  .فكيف يمكن لصندوق
الكوارث والتامينات الزراعية القيام باعبائه المكلف بها في ظل غياب الموارد المالية الخاصة بذلك
وبالتالي حرمان قطاع المزارعين من التعويضات والدعم واالسناد والتامين الزراعي .واالخطر من ذلك
كله ان السياسات الضريبية المجحفة بحق المزارعين ادت الى غياب الثقة بين المزارع وحكومته واصبح
ال يصرح عن فواتير المقاصة االمر الذي ادى الى هدر اكثر من  052مليون دوالر عن خزينة الدولة
لصالح اسرائيل والمستوطنات.
المطلوب النقاذ هذا الوضع االستجابة الفورية لمطالب المزارعين عن طريق معاملة القطاع الحيواني
كما يعامل القطاع النباتي وضمان حقه في االسترداد وبذلك يتم دعم المزارع بطريقة غير مباشرة ،مما
يؤدي الى فوترة عملية الشراء والبيع لمنتجات الزراعية وعدم هدر االمال وتمكين صندوق التعويضات
من العمل ودعم المزارع في التويض والتامين.

صندوق درء المخاطر والتعويضات والتامينات الزراعية
إنبثق صندوق التعويضات عن قانون درء المخاطر والتعويضات والتامينات الزراعية الذي يعد األول من
نوعه في المنطقة العربية قاطبة عدا المغرب العربي .واستبشر المزارعون خيرا في انشاء هذا الصندوق
الذي يعنى بتوفير التعويضات الالزمة للمزارعين الفلسطينيين حال حدوث كوارث طبيعية واضرار
زراعية بفعل االمطار والرياح الشديدة أو الصقيع والحرارة العالية .إال أن فرحة المزارع الفلسطيني لم
تكتمل ،حيث بقي هذا الصندوق عاجزا عن القيام بأعبائه بسبب غياب وشح الموارد المالية المخصصة له.
ويعتمد الصندوق حسب القانون على الموارد المالية التي تاتي من اإلسترداد الضريبي بنسبة  %04والى
الرسوم التي تجبيها المجالس الزراعية بنسبة  %04من هذه الرسوم باالضافة الى  %0من الصادرات
الزراعية .اما باقي الموازنة فتاتي من التبرعات والهبات والمنح والقروض .يتبين هنا ان الحصة االكبر
من الموارد المالية تاتي من االسترداد الضريبي والمجالس الزراعية ولكن بعلمنا ان االسترداد الضريبي
عن قطاع الثروة الحيوانية ملغيا وان المجالس الزراعية غير قادرة على القيام بعملها قانونيا بسبب غياب
قانون المجالس الزراعية ،فان الصندق فقد اهم موارد مالية له على االطالق مما جعل عمله موسميا
خاضعا للهبات والمنح التي تاتيه من هنا وهناك بعيدا عن القوانين الناظمة لعمله .وهذا انعكس على ادائه
وبالتالي على قدرته على االستجابة لحقوق المزارعين الفلسطينيين في التعويض والتامين.
ولتفعيل هذا الصندوق ال بد من تفعيل االسترداد الضريبي لقطاع الثروة الحيوانية للمساهمة في ضخ
 %01من هذه الرديات لصالح الصندوق الى جانب تفعيل قانون المجالس الزراعية لضخ  %01من
رسومها في مالية الصندوق لتمكينه من تقديم خدمات التعويض والتامين الزراعي .
وحتى يكون التامين الزراعي فاعال ال بد من االخذ بعين االعتبار النقاط التالية:

 -1ضمان تقديم خدمة التامين الزراعي للمزارعين الصغار وليس لكبار المزارعين والشركات فقط.
 -2ان تكون الحكومة هي الضامن للتامين للحفاظ على حقوق المؤمنين
 -3ان تكون الية التامين شفافة ونزيهة خالية من الزبائنية والمحسوبية
 -4ضمان ان يكون اتحاد المزارعين الفلسطينيين عضو فاعل في ادارة هذا التامين بصفته اطار
تمثيلي للمزارعين لضمان وصول خدمة التامين لصغار المزارعين.
صندوق االقراض الزراعي  /المؤسسة الفلسطينية لالقراض الزراعي
يعتبر صندوق االقراض الزراعي من اهم السياسات التي تم تبنيها للنهوض بالقطاع الزراعي الذي يعاني
من صعوبات كبيرة في الحصول على قروض بنكية لتطوير مشاريع زراعية خاصة لصغار المزارعين.
ويرتبط االقراض بالتامين الزراعي بشكل عضوي اذ يشترط الحصول على القرض الزراعي وجود
تامين زراعي مما يفرض تحديا كبيرا من اجل ان يتم العمل بنظامي التامين واالقراض بشكل متوازي.
ويتوقع ان تنطلق باقورة القروض الزراعية قريبا حسب وعودات وزارة الزراعة الفلسطينية  ،اال اننا
نرى ان برامج القروض يجب ان تحقق وتستجيب لمجموعة من القضايا الهامة التالية:
-0
-5
-0
-0

ان يكون االقراض موجها اوال لصالح صغار المزارعين الفلسطينيين والى المناطق المصنفة ج
من اجل حمايتها وتعزيز االستثمار فيها.
ان ال تتجاوز الفوائد على القروض الزراعية ال  %0في حدها االقصى.
ان تكون الضمانات يسيرة يستطيع صغار المزارعين الفلسطينيين تلبيتها ( وال تتضمن رهن
االرض مهما كلف الثمن).
ان تكون االطر التمثيلية ممثلة في مركز صنع القرار لضمان استفادة صغار المزارعين من
القروض.

حماية السوق الفلسطيني
من اخطر التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي غياب سياسات فاعلة لحماية السوق وفتح اسواق
جديدة .اذ تعاني االسواق الفلسطينية من سياسة االغراق للمنتوجات الزراعية االسرائيلية وتلك التي تاتي
من المستوطنات بهدف تدمير الزراعة الفلسطينية وتحقيق خسائر لدى المزارع الفلسطيني ودفعه للبحث
عن بدائل ليترك ارضه فريسة سهلة لالستيطان والمصادرة .وعليه ال بد من تبني سياسة فاعلة تمنع
االحتكار واغراق اسواقنا الفلسطينية بالمنتجات االسرائيلية الى جانب العمل على فتح اسواق اقليمية
ودولية عن طريق توظيف العالقات الخارجية لهذا الغرض.
بعض التوصيات التي يقدمها االتحاد للنهوض بالقطاع الزراعي على كافة المستويات
لقد ارتاينا في اتحاد المزارعين الفلسطينيين اهمية رفع التوصيات التالية كبرامج عمل وطنية يمكن
تحويلها الى خطط تنفيذية سهلة التنفيذ للنهوض بالقطاع الزراعي وحماية االمن الغذائي الفلسطيني
اوال  -على مستوى السياسات
 ضرورة ان تكون السياسات الناظمة للقطاع الزراعي سياسات منسجمة ومستجيبة لحاجة القطاعالزراعي وحقوق المزارعين الصغار عبر تفعيل السياسات القائمة وتبني حق االسترداد
الضريبي للثروة الحيوانية واعادة احياؤه بالسرعة القصوى

 تفعيل التامين الزراعي واالقراض الزراعي بحيث يستجيب لمصالح المزارعين الصغار تفعيل قانون المجالس الزراعية لتنظيم عمل القطاعات الزراعية المختلفة تبني سياسات حماية السوق الفلسطينيثانيا – على مستوى تنموي ونهضوي
-

-

االستفادة من الموارد المتوفرة لدى وزارة االشغال ووزارة الزراعة من معدات ثقيلة من
جرافات وبواجر ووضعها في تصرف االتحادات والمؤسسات الزراعية من اجل استصالح
االراضي الزراعية في جميع محافظات الوطن والمناطق المصنفة "ج" وجعل حالة االشتباك بين
المزارعين واالحتالل وليس بين المزارع والحكومة.
توظيف البرامج والمشاريع الكبرى التي تشرف عليها وزارة الزراعة لصالح برامج التنمية
الزراعية حتى ال تتحول وزارة الزراعة الى ذراع تنفيذي يخضع لحاجات الممولين وابتزازهم.
ان تنفذ جميع المشاريع الزراعية التنموية والنهضوية من خالل مؤسسات اهلية طنية وليس عبر
مؤسسات دولية ال يعنيها الواقع الفلسطيني كما هو الحال بالنسبة للمؤسسات الوطنية.
تعزيز الشراكة االستراتيجية بين المؤسسات الوطنية والحكومة على قاعدة التكاملية في العمل
وليس االحتواء.
تعزيز السيادة على الموارد الطبيعية ومصادر انتج الغذاء وخاصة المياه وعدم منع اي مزارع
من حفر بئر ارتوازي طالما انه يتحمل المخاطر لذلك ويدافع عن ارضه .وعدم مالحقته من قبل
سلطة المياه لمنعه من حفر ابار باالنابة عن االحتالل.

برامج االتحاد:
قام االتحاد خالل عام  5401بالعمل من خالل ثالث برامج أساسية ،تعمل على دعم وإسناد المزارع
الفلسطيني في تحصيل حقوقه وتدعيم صمود وتبني قدراته ضمن أطر تنظيمية مما يساعد مزارعنا
الفلسطيني من تطوير زراعته وحماية حقوقه وتعزيز وجوده في أرضه.

وهذه البرامج هي:
 .0برنامج المناصرة والسياسات.
 .5بناء القدرات وتنظيم المزارعين.
 .0تعزيز صمود المزارع وتثبيته في أرضه.
تمحورت برامج مل االتحاد خالل العام  5401حول ثالثة برامج اساسية انبثق عن كل برنامج منها عدد
من المشاريع واالنشطة الهادفة الى تحقيق اهداف كل برنامج
أوال :برنامج المناصرة والسياسات
يعتبر برنامج السياسات العمود الفقري واالستراتيجي لعمل إتحاد المزارعين الفلسطينيين  ،وهو إستمرار
لعمل سنوات سابقة في ذات المجال .الغاية من
برنامج السياسات هو ضمان وجود سياسات
داعمة لحق المزارع في البقاء وضمان أن
تكون السياسات الزراعية أكثر إستجابة
لحاجات المزارعين .ففي حين أن عمل االتحاد
في العام  5402ركز على إلغاء ضريبة الدخل
عن المزارعين الفلسطينيين ،فإن عمل االتحاد
في العام  5401ركز على أهمية تفعيل
اإلسترداد الضريبي للقطاع النباتي والحيواني
وذلك عن طريق تفعيل تطبيق االسترداد
للقطاع النباتي وإحيائه للقطاع الحيواني .وقد
استطاع االتحاد من خالل عمله الدؤب تحصيل مرسوم رئاسي بإعفاء مزارعي الثروة الحيوانية % 24
لصالح المزارع و %24مناصفة ما بين وزارة الزراعة وصندوق درء المخاطر ،غير أن إتحاد
المزارعين بدأ بحملة ضد حصول وزارة الزراعة على  %52من مستحقات المزارعين مباشرة بعد
إصدار المرسوم .

وعمل االتحاد في هذا العام من خالل مشروعين اساسيين واستراتيجيين .االول من خالل الشراكة
والتعاون مع مؤسسة اوكسفام والثاني من خالل العالقة االستراتيجية التي وقعها االتحاد مع مؤسسة
 ASTMفي لوكسمبرغ .وسنعرض ملخصا عن االنشطة التي نفذت لكل مشروع:

 )0مشروع تطوير نظام االنتاج العادل
 هذا المشروع الجديد الذي تم تنفيذه بالشراكة مع مؤسسة اوكسفام وبتمويل من قبل الوكالةالسويدية للتنمية فكان بعنوان " تطوير نظام اإلنتاج الزراعي والسوق العادل من أجل التنمية
االقتصادية الصعبة في األراضي الفلسطينية المحتلة" مدة هذا المشروع ثالثة سنوات حيث بدأ
تنفيذ المشروع في  1/04/2017الى  . 5401/00/04قام االتحاد خالل عام  5401و5403
بتنفيذ عدد من األنشطة وهدف المشروع إلى توعية المزارعين حول االسترداد الضريبي كحق
وواجب وطني .حيث نفذ االتحاد ثالث حمالت توعوية للمزارعين في كل من طولكرم وطوباس
وجنين واستهدف ما يزيد عن  054مزارع ومزارعة في الثالث حمالت وميز هذه الحمالت
حضور ممثلين عن وزارة المالية ومدراء الزراعة في المحافظات الثالث .وقد أبدا المزارعون
إستعدادهم التام لفتح ملفات ضريبية في حال قامت وزارة المالية بإزالة المعيقات التي تمنعهم من
ذلك.
 بعد االنتهاء من تنفيذ الحمالت التوعوية قام االتحاد بتنفيذ  0ورشات مع صناع القرار فيوزارتي المالية والزراعة في كل من طوباس وجنين وطولكرم نوقشت خاللها المخاوف
والمعيقات التي تمنع المزارعين من فتح ملفات ضريبية في وزارة المالية وإمكانية تبسيط
اإلجراءات لتمكين المزارع من االستفادة من االسترداد الضريبي.
 كما قام االتحاد خالل عام  5401ضمن هذا المشروع بتنفيذ دراسة حول احياء االستردادالضريبي لمربي الثروة الحيوانية قام بتنفيذها الدكتور نصر عبد الكريم وقام االتحاد بنقاش
مخرجات هذه الدراسة عدة مرات حتى خرج االتحاد بدراسة كاملة سلطت الضوء على أهمية
تفعيل االسترداد الضريبي لمربي الثروة الحيوانية.
 قام االتحاد بمناقشة نتائج الدراسة من خالل عقد ورشة عمل حضرها ما يزيد عن  32ممثلوممثلة عن العديد من المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي في فلسطين باالضافة إلى تمثيل
عالي المستوى من قبل وزارتي االختصاص الزراعة والمالية.
 كما قام االتحاد من خالل هذا المشروع بتطوير أدلة إرشادية تبسط إجراءات االسترداد الضريبيوالتعويضات الزراعية وتم توزيعها على المزارعين.
 نفذ االتحاد خالل عام  5403دراسة حول مدخالت االنتاج والمبيدات الزراعية المحظورةفلسطينيا ً التي تدخل السوق الفلسطينيية مهربة من المستوطنات االسرائيلية.
 وبناء على نتائج الدراسة يقوم حاليا ً االتحاد بإعداد فيلم وثائقي حول نتائج الدراسة ليتمكن منإرسال رسالة للمزارع ولصانع القرار مفادها تجنب إستخدام المبيدات الزراعية المحظورة وسن
قوانين أكثر صرامة حول إدخال المبيدات الزراعي المحظورة إلى السوق الفلسطيني.

 )7مشروع دعم حق المزارع الممول من لوكسمبرغ

إستمر االتحاد في عام 5403بتنفيذ مشروع دعم
حق المزارع الممول من قبل مؤسسة ASTM
والذي يعمل على تعزيز عمل االتحاد في الضغط
والمناصرة من خالل تدريب المزارعين على
تصميم وتنفيذ حمالت ضغط ومناصرة في الضفة
الغربية بالتركيز على حق االسترداد الضريبي
للثروة الحيوانية من خالل تنظيم حملة وكنية
هادفة الى اعادة تبني خق االسترداد الضريبي
للثروة الحيوانية وشطب ضريبة الدخل
المفروضة باثر رجعي على المزارعين.
ومن اهم االنجازات التي حققها االتحاد في العام  5401هو تنفيذ فعالية احتجاجية واسعة امام مجلس
الوزراء تطالب بتبني حقوق المزارعين في االسترداد الضريبي وشطب ضريبة الدخل وتفعيل السياسات
القائمة .وتلى الفعالية لقاء مع وزيري المالية والزراعة ،حيث قام االتحاد بتسليم قائمة مطالب المزارعين
الى الوزيرين مطالبا اياهم بدعمها وتبنيها .وبالفعل اعلن وزير المالية دعمه للمطالب وطالب االتحاد بعقد
لقاءات مع الدوائر الفنية في وزارة المالية لتنفيذ المطالب .وبالفعل قام االتحاد بعقد بقاءات مع الدوائر
الفنية المختصة في وزارتي المالية والزراعة ممثلة بوكيل وزارة الزراعة ووكيل وزارة المالية ومدير
عام القيمة المضافة ومدير عام ضريبة الدخل ووفد االتحاد برئاسة رئيس االتحاد  .وهدفت اللقاءات التي
تعقد الول مرة على هذا المستوى من التمثيل الى وضع اللمسات الفنية لتنفيذ مطالب المزارعين.

ثانياً :برنامج بناء القدرات وتنظيم المزارعين:
يعتبر هذا البرنامج من أهم برامج االتحاد ،حيث استطعنا من خالله رسم خطط وسياسات
إستراتجية موحدة تعمل على تطوير وتغيير معايير حياة المزارعين الفلسطينيين اجل الوصول إلى
نتائج بكفاءة وفعالية ويرفع من جودة العمل بشكل دائم .كما وتعمل على بناء قدرات كوادر االتحاد

والمتطوعين والمزارعين وتنظيماتهم للمشاركة في مجتمع ديمقراطي يساهم في بناء الدولة
الفلسطينية المستقلة.
كما يعمل هذا البرنامج على بناء القدرات اإلدارية والفنية لدى المزارعين إلنتاج منتجات زراعية
ذات جودة عالية مطابقة للمواصفات والمعايير العالمية ومنافسة للمنتجات المتوفرة في األسواق
من حيث الجودة بحيث يستفيد المزارعين مادياً.

 مشروع بناء قدرات االتحاد بتمويل من الحكومة الهولندية وبالشركة مع مؤسسة بي لينكلالستشارات الهولندية ويهدف هذا المشروع إلى بناء قدرات مجلس إدارة والعاملين في االتحاد
من خالل تنفيذ دورات تدريبية في خارج البالد.

 مشروع "زيادة قدرات نظم االنتاج االقتصادية والمستدامة للمزارعين في القدس والخليل"الممول من قبل بلدية برشلونة من خالل مؤسسة  ACPاالسبانية  :5401-5402ويهدف هذا
المشروع الممول من قبل بلدية برشلونة إلى تعزيز الحق في الغذاء من خالل الممارسات
الزراعية البيئية والصحية للمزارعين في القدس والخليل.
قام االتحاد في هذا المشروع بإستهداف جمعيتين تعاونيتين في كل من القدس والخليل .وعملنا
خالل عام  5401على تقوية وبناء قدرات هذه الجمعيات من النواحي االدارية والفنية .من خالل
تقديم سلة من النشاطات اإلدارية والفنية والنقابية ،والتي تتخلص كالتالي:

قام االتحاد خالل عام  5401بتنفيذ  0دورات فنية تتمحور حول الزراعة العضوية وكيفية
ممارستها ،أمراض االشجار وطرق مكافحة اآلفات النباتية بشكل عضوي ،وطرق تحضير
الكمبوست..إلخ .باالضافة إلى تنفيذ ورشتين ضغط ومناصرة حول حقوق المزارعي واالسترداد
الضريبي..

دورة الصقيع في جمعية أذنا

دورة أمراض الفواكه في جمعية بيت دقو

كما قام االتحاد خالل  5401بتنفيذ مشاهداتين لتصنيع الكومبوست ومشاهدة واحدة للتعقيم
الحراري وذلك لتقويه نهج إستخدام المواد العضوية بدل المواد الكيميائية في المزارع وتوضيح
آلية العمل وطريقة التحضير.

مشاهدة التعقيم الحراري في بيت دقو

مشاهدة الكمبوست في بيت دقو

تم تنفيذ  01زيارة ميدانية تمحورت مواضيعها في الزراعة العضوية ،التصنيع الغذائي ،التعاون
والتشبيك ،وشملت الزيارات مختلف محافظات الضفة الغربية.

كما قمنا خالل عام  5401بعد تنفيذ دراسة إحتياجات المزارعين مع نهايات عام  5402بتقديم
بعض األدوات والمواد العضوية التي تلزم المزارعين في نشاطهم الزراعي.

توزيع المواد واالدوات العضوية في بيت دقو

توزيع المواد واالدوات العضوية في إذنا
كما قام االتحاد بتقديم بعض مواد التعبئة والتغليف لجمعية بيت دقو ليتمكنوا من الترويج وتسويق
منتجاتهم الزراعية

مواد التعبئة والتغليف

تحليل التربة :تم أخذ عينات من كل من أراضي المزارعين في بلدة أذنا -الخليل وقرية بيت دقو
– غرب القدس وذلك بهدف معرفة خصائص التربة في كل من الموقعين ،وتم إرسال هذه
العينات إلى مختبرات خاصة ،حيث أظهرت النتائج بأن العينات المأخوذة من مزارع عضوية
تتوفر فيها البكتيريا الجيدة وتقل فيها األمراض مقارنة مع العينات المأخوذة من المزارع التي
تستخدم فيها المواد الكماوية من أسمدة ومبيدات.

أخذ عينات من التربة في بيت دقو

أخذ عينات من التربة في أذنا
 مشروع "تأهيل االقتصاد المنتج وجمعيات المزارعين من خالل استصالح األراضي وتعزيز نظماإلنتاج المستدامة في شمال وشرق بيت حانون ،شرق وشمال جباليا وشمال غزة في قطاع
غزة"  5401-5402الممول من قبل بلدية برشلونة من خالل مؤسسة  :ACPويهدف هذا
المشروع الممول من قبل بلدية برشلونة إلى تحسين األمن الغذائي في غزة من خالل إستصالح
االرض وتعزيز الزراعة المستدامة في قطاع غزة.
خالل عام  2017قام إتحاد المزارعين الفلسطين بتنفيذ العديد من النشاطات الخاصة بهذا
المشروع ،حيث قام االتحاد بإستكمال تنفيذ أنشطة المشروع المخصصة للعام الثاني كما هو مبين
أدناه:
كما قام االتحاد خالل العام الثاني من المشروع بتنفيذ ورشة عمل حول حقوق المزارع
الفلسطيني واالسترداد الضريبي والسياسات الزراعية .باالضافة إلى تنفيذ  2دورات في الزراعة
المستدامة والزراعة العضوية والطرق األمثل للزراعة بدون إستخدام المواد الكيميائية.

دورة الزراعة الحضرية في رفح

دورة الزراعة الحضرية في شمال غزة

كما قام االتحاد بتنفيذ  3زيارات تبادلية لمزارع نموذجية تعمل في على استخدام المواد العضوية
في نشاطها الزراعي  :حيث تم تنفيذ  0زيارات لمزارع عضوية في بيت الهيا وزيارتين لجمعية
الزراعات االمنة في شمال غزة وزيارة لوحدة الكومبوست في وزيارة تم تنفيذهالمزرعة
عضوية في بيت حانون في المحافظة الشمالية.

زيارة جمعية الزراعات االمنة –شمال غزة

زيارة لمزرعة عضوية في حي النصر

زيارة لمزرعة عضوية في بيت حانون

زيارة لمزرعة عضوية في بيت الهيا

كما قام االتحاد بإستصالح وتأهيل  29دنم زراعي لصالح  02مزارع جباليا وبيت حانون وبيت
الهيا حيث تم خالل عملية التأهيل وتطبيق نظام التعقيم الحراري بهدف االبتعاد عن المواد
الكيميائية المستخدمة في التعقيم وتوعية المزارعين حول الزراعات اآلمنة لتكون بمثابة حقول
مشاهدة للمزارعين في مناطق شمال غزة وهي بيت حانون وبيت الهيا وشرق جباليا ،حيث تم
الشرح المفصل للمزارعين حول فوائد التعقيم على التربة والمنتج الزراعي المنوي زراعته،
بحيث تم استصالح بمعدل دنمين لكل مزارع.

ثالثاً :برنامج تعزيز صمود المزارع وتثبيته في أرضه:
 مشروع "تشجيع زراعة أشتال الزيتون في الضفة الغربية" والممول من قبل التعاون وهدف
إلى زراعة أشتال الزيتون في أربع
محافظات في الضفة وهي طوباس واالغوار
الشمالية وجنين وطولكرم ،حيث تم خالل
المشروع المشروع إستهداف ما يزيد عن
 024عائلة زراعية ( 144فرد) ممن يعانون
من إجراءات اإلحتالل التوسعية والعائالت
المدارة من قبل النساء.
حيث تم خالل عام  5401زراعة  224دنوم
بـ  00131شتلة زيتون من خالل مشروعين
االول مول زراعة  2224شتلة ممول من قبل
المؤسسة البريطانية  Penny Appealمن
خالل مؤسسة التعاون .أما المشروع الثاني فهو بتمويل مباشر من التعاون تحت عنوان الحملة
الجماهيرية ومول زراعة  3001شتلة وامتد المشروعين في الفترة ما بين  5402/00/02الى
.5401/43/02

