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 الفلسطينيين:اتحاد جمعيا ت المزارعين 

 من نحن:

 4002( كاتحاد فردي ليعاد تأسيسه في العام 3991اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين تأسس في العام )

( جمعية 34ويضم في عضويته ) A-245-QR)ليحمل رقم تسجيل من قبل وزارة الداخلية الفلسطينية )

( جمعية تعاونية تضم في 57اد مع )زراعية في مختلف المحافظات وتضم في عضويتها، ويعمل االتح

 ( مزارعا.1020عضويتها )

 رؤية االتحاد:

يتطلع االتحاد كإطار جماهيري ممثل للمزارعين الفلسطينيين للوصول بهم لمرحلة تمكنهم من الدفاع عن 

وعاصمتها حقوقهم ومصالحهم ومشاركتهم الفاعلة في التنمية الوطنية في ظل الدولة الديمقراطية المستقلة 

 القدس الشريف.

 رسالة االتحاد:

ويعمل على تنظيم وبناء  3991اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين هو إطار جماهيري تأسس في العام 

قدرات تنظيمات المزارعين لتمكنهم من الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وكمنظمة وطنية للعمل مع المنظمات 

دوليا واستمرارية العمل مع هذه االتحادات لتحقيق مفهوم التنمية والمؤسسات المشابهة محليا وعربيا و

الزراعية المستدامة التي تعتمد أسلوب حشد الطاقات وتوجيه االمكانيات التشاركية لتحسين األداء والحفاظ 

 على البيئة.

 القيم والمبادئ التي تقود عمل االتحاد:

 يستند االتحاد في عمله على قاعدة القيم والمبادئ:

 .المشاركة الفاعلة لألعضاء والشركاء في رسم سياسات االتحاد وتحديد توجهات عمله 

 .الجاهزية المساءلة والشفافية 

 .احترام وتطبيق المبادئ الديمقراطية في العمل الجماهيري 

 .المركزية النشاطات وتجانسها مع طابع كل منطقة 



Page 3 of 15 
 
 

 .التعلم من التجربة الذاتية ومن تجارب االخرين 

 

 

 

 

 

 األهداف االستراتيجية:

 تنظيم المزارعين إلدارة ومواجهة مشاكلهم. -3

 بناء قدرات المزارعين وتنظيماتهم )التنظيمية والمهنية(. -4

 تحقيق مصالح المزارعين وايصال كلمتهم لمتخذي القرار. -1

 تعزيز مبادئ العمل النقابي واستدامة االتحاد. -2

 برامج االتحاد الرئيسية:

 القدرات.برنامج التدريب وبناء  -3

 برنامج الضغط والمناصرة. -4

 برنامج استرداد القيمة المضافة. -1

 برنامج المياه والبيئة -2

 برنامج محاربة مستلزمات اإلنتاج المغشوشة وحماية السوق.  -7
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 مقدمة البد منها:

بسبب تأثير بالرغم من أنه ال يمكن حصر وتحديد المشاكل والمعوقات التي تواجه الزراعة الفلسطينية 

 :االحتالل وممارساته اليومية، ولكن سيتم تحديد أهمها وهي

البنية لألراضي الزراعية، وتدمير  في الوصول إلى عنه من صعوبات جتوما ن إنشاء جدار الفصل العنصري

 .للزراعة التحتية

إسرائيل  لقياممن إدارة موارده الطبيعية نتيجة عامة الشعب الفلسطيني كما يعاني المزارعين خاصة و

مصادرة األراضي، وإغالق جزء كبير منها كمناطق عسكرية، وإقامة المستوطنات وشق الطرق االلتفافية، ب

الحد من حرية حركة السلع أضف إلبى ذلك  .باإلضافة إلى عمليات النهب المتواصلة للمياه الفلسطينية

م الخارجي من جهة أخرى، إضافة إلى القيود والخدمات بين المناطق الفلسطينية من جهة، وبينها وبين العال

المفروضة على التجارة الخارجية؛ ما أدى إلى ارتفاع كلفة اإلنتاج والتسويق الزراعي، وانخفاض في أسعار 

من الوصول إلى كما يعاني مربي الثروة الحيوانية من منعهم من قبل االحتالل  .السوق المحلية لإلنتاج

 .غزة من الصيد في المياه الفلسطينيةقطاع لصيادين في اويعاني  المراعي الطبيعية

 :المشاكل ذات العالقة بالموارد الطبيعية والبيئية -ب

 .محدودية المياه واألراضي الزراعية وزيادة المنافسة عليها من قبل القطاعات األخرى -

 .انجراف التربة وتدهور خواصها وتدني إنتاجيتها -

 .للكيماويات، وبشكل خاص المبيداتاالستعمال غير السليم  -

 .تدهور نوعية المياه المستعملة في الري بسبب الضخ الزائد -

 .تدهور الغطاء النباتي ومواطن األحياء البرية النباتية والحيوانية نتيجة للرعي الجائر -

 .الزحف العمراني والحضري والتوسع العشوائي في اإلنشاءات على حساب األراضي الزراعية -

 :شاكل والمعوقات الفنيةالم -ج

ضعف البنية األساسية للبحوث الزراعية، وعدم تأهيل محطات التجارب بدرجة كافية، والنقص الحاد  -

في وجود المختبرات والمعدات واألجهزة الالزمة، باإلضافة إلى نقص الباحثين والمدربين لتغطية 

 .المجاالت الزراعية المطلوبة

 .اية النبات والخدمات البيطريةقلة إمكانيات جهاز اإلرشاد ووق -

 .ضعف البنية التحتية الخاصة بقطاع التسويق الزراعي -

 .ضعف أنشطة التصنيع الزراعي والغذائي -

 .قلة البيانات والمعلومات المتوفرة حول الزراعة وتضاربها في بعض األحيان -

 .ضعف القدرات الفنية الزراعية -

 :واالقتصاديالمشاكل والمعوقات ذات الطابع االجتماعي  -د

 .صغر وتشتت الحيازات الزراعية وشيوع ملكيتها مما قلل الكفاءة اإلنتاجية

قلة العائد من الزراعة وارتفاع عنصر المخاطرة؛ ما أدى إلى عزوف الكثيرين عن العمل في هذا القطاع، 

 .باإلضافة إلى قلة االستثمارات الزراعية
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 .عدم وجود نظام للتمويل الزراعي والريفي

 .العمل الجماعي والتعاوني ضعف

 :هـ المشاكل والمعوقات المؤسسية والتشريعية

 .عدم موائمة القوانين والتشريعات الزراعية

 .عدم وجود نظام للتأمين الزراعي، وتعويض المزارعين ضد الكوارث الطبيعية

  .التضارب واالزدواجية بين المؤسسات ذات العالقة في القطاع الزراعي، وضعف قدراتها

 :ثانيا: قلة الدعم والمساعدات الخارجية

من المنطقي والبديهي أن يحظى القطاع الزراعي بمعطياته ومكوناته وأوضاعه، باهتمام ودعم الدول المانحة 

والمؤسسات الدولية ومنحه أولوية متقدمة على سلم أولوياتها، ولكن ما حدث فعال هو عكس ذلك، وكان 

ة الزراعة تبذل جهودا مضاعفة للحصول على تمويل أو مساعدة فنية القطاع الزراعي وبشكل خاص وزار

والتي كانت في الغالب قليلة، ومتأخرة وليست بالضرورة وفقا لألولويات التي تضعها الوزارة ويعزي ذلك 

 :لألسباب التالية

 ادة، عالقة الزراعة المباشرة باألرض والمياه والحساسية السياسية لهذين العنصرين، من حيث السي

 .المصادرة، االستيطان

  للمياه وأن كفاءة وعائد االستعمال للمياه في الزراعة ال يبرر ً اعتبار المانحين الزراعة قطاعاً مستنزفا

 .دعمه، وأولوية تخصيص المياه لالستعماالت األخرى وخاصة للشرب

  السلطة وخاصة التوجه العام لدى المانحين في مرحلة معينة بتركيز الدعم خارج إطار مؤسسات

 .الجوانب ذات العالقة المباشرة بالخدمات والدعم

   رغبة المانحين بتنفيذ المشاريع من خالل مؤسسات وسيطة )أمم متحدة، منظمات، غير حكومية

أجنبية.....الخ( والتي في العادة تتوخى تحقيق أولوياتها وتعظيم الفائدة العائدة عليها، وتجنب المشاريع 

 .بة لها مخاطرة أو صعبة التنفيذ، أو أن أثارها اإلعالمية والدعائية ليست سريعةالتي تشكل بالنس

  ضعف كفاءة اإلنجاز والتنفيذ للمشاريع الممولة من قبل المانحين وذلك كون تلك المشاريع ال تنفذ

إلى مباشرة، وإنما من خالل العديد من المؤسسات الوسيطة الفلسطينية واألجنبية، والذي يؤدى بالتالي 

 .تآكل تلك المخصصات وتدني الكفاءة

كما وأنه من المالحظ أن مستوى التنسيق ليس ضعيفاً بين المؤسسات الدولية ومؤسسات السلطة في المجال 

الزراعي فحسب، ولكن ذلك أيضاً أكثر وضوحاً بين المؤسسات الدولية نفسها، ويبدو ذلك جلياً من خالل عدم 

لقطاع الزراعي والصعوبات التي واجهت العمل في نظام معلومات فاعلية اجتماعات مجموعة عمل ا

المشاريع الزراعية الذي تطلب جهد سنوات لتزويد وزارة الزراعة بالمعلومات الالزمة عن أنشطة ومشاريع 

 .المانحين في القطاع الزراعي

تي تستحق، فإن ال أحد منهم ويذكر أنه كلما أثير النقاش مع المانحين عن سبب عدم إيالئهم الزراعة األهمية ال

يشير إلى أن الزراعة في الواقع الفلسطيني ليست أولوية، ولكن كان يشار في الغالب إلى عدم إعطاء السلطة 

الوطنية الفلسطينية نفسها االهتمام للزراعة وتركيز أولوياتها على أمور أخرى، كانوا دائماً يعبرون عن ذلك 

لفلسطينية في موازناتها للزراعة. وذلك بالرغم من أن الزراعة قد تكون بنسبة ما تخصصه السلطة الوطنية ا
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أول القطاعات في فلسطين التي تم إعداد سياسات واستراتيجيات واضحة بأسلوب تشاركي من قبل كافة 

الجهات ذات العالقة بشكل خاص الدول والمؤسسات المانحة، وكذلك الحال بالنسبة للبرنامج التنفيذي للسياسة 

 .م3999زراعية والتي تم اعتمادها جميعاً في مؤتمر الخليل عام ال

 ثالثا: غياب الدعم الداخلي

في ضوء تطبيق اتفاقيات التجارة الدولية والشراكة واالتفاقيات مع التجمعات اإلقليمية، فقد تمخض عن ذلك 

، بشكل مباشر أو غير فرض العديد من القيود على الدول، وبشكل خاص ما يتعلق بدعم قطاعاتها الزراعية

 .مباشر، إنتاجاً أو تسويقاً أو تصديراً، وكذلك فرض الرسوم والقيود الجمركية أو الكمية على االستيراد

وقد شكلت الزراعة على الدوام أحد أعقد الموضوعات في المفاوضات الدولية حول الزراعة، وكان  

ت المختلفة للجان وما بعدها، وذلك مرده أن الدول موضوع الدعم الزراعي هو العقدة كأداء أمام تقدم الجوال

وبشكل خاص الغنية منها تحاول دعم وفرض حماية على اإلنتاج الزراعي المحلي العتبارات عدة، والذي 

ً لالقتصاد وبشكل خاص عدالة المنافسة واستفادة دول العالم الثالث من ميزاتها النسبية  بدوره يشكل تشويها

 .وخواصها التنافسية

وبالرغم من كل الضغوطات الداخلية والخارجية على الدول الغنية لتقليل دعم الزارعة والذي نجم عنه تراجع 

في الدعم الزراعي بالنسبة للدخل المحلي اإلجمالي في معظم دول العالم ما عدا تركيا فإن ذلك لم يرافقه 

فاوتة في معظم الدول، حيث زادت في بالضرورة تراجعاً في قيمة الدعم الكلي، حيث أنها ازدادت بنسب مت

%، والواليات 441%، وتركيا بنسبة 94%، والمكسيك 8%، وفي االتحاد األوروبي بنسبة 24كندا بنسبة 

 .م4007-3997%، وذلك خالل السنوات 43المتحدة بنسبة 

 :رابعاً: إجراءات االحتالل اإلسرائيلي

واإلنساني والحضاري الذي يمثله االحتالل؛ فقد رافق للتهميش واالستهتار والتشويه األخالقي  وتطبيقًا

االحتالل اإلسرائيلي وإجراءاته ونتج عنها مجموعة من النتائج والمظاهر السلبية التي ساهمت في تهميش 

 :وتشويه الزراعة الفلسطينية وتمثل ذلك فيما يلي

التسويق، والمختبرات، عدم االستثمار في البنية التحتية الزراعية وبشكل خاص محطات البحوث، و 

  .والطرق الزراعية

الدعم المكثف للمزارعين اإلسرائيليين والمستوطنين مما جعل منافسة المزارع الفلسطيني في السوق  

اإلسرائيلي محدودة ومقتصرة على بعض السلع المستهلكة للمياه والمكثفة للعمالة ،وإغراق السوق 

 .لمدعومةالفلسطيني بالسلع الزراعية اإلسرائيلية ا

مصادرة المياه واألراضي الزراعية وإجراءات االستيطان والمصادرة واالعتداءات المستمرة،  

 .وترهيب المزارعين من قبل المستوطنين

إنشاء الجدار وما نجم عنه من عزل مساحات زراعية كبيرة خلف الجدار، باإلضافة إلى األراضي  

 .التي أقيم عليها الجدار

 .السلع واألفراد والخدمات الزراعية الحد من حرية حركة   

قلع األشجار والتي تعتبر مصدر رزق أساسي للعديد من صغار المزارعين، باإلضافة لكونها ثروة    

 .طبيعية ومصادر للتنوع الحيوي
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منع الرعاة وأصحاب الماشية من الوصول إلى مصادر الرعي الطبيعية وخاصة في المناطق القريبة  

 .والمستوطناتمن المعسكرات 

كل ذلك أدي بطريقة مباشرة وغير مباشرة إلى تشويهات وتكاليف إضافية يتحملها المزارع الفلسطيني، 

وتساهم في تقليل القيمة المضافة والربحية للمزارعين، وتحول الزراعة إلى عمل غير مجد اقتصاديا 

 .وتهميشها والحد من دورها ومساهمتها في االقتصاد الوطني

 :التعويضات والقروض وتمويل االستثمار والتأمين الزراعيخامساً: 

قد تكون فلسطين الدولة الوحيدة التي تخلو من أي مؤسسات أو صناديق متخصصة لدعم الزراعة في أوقات 

الكوارث أو توفير القروض والتمويل الزراعي الموسمي قصير أو طويل األجل، وكذا بالنسبة لالستثمار 

أيضاً على التأمين الزراعي، كل ذلك يؤدي بالضرورة إلى الحد من االستثمار ليس في الزراعي وينطبق ذلك 

ً على الصناعات الزراعية والغذائية، وكذلك على صناعة المدخالت  الزراعة كإنتاج ولكن يؤثر ذلك أيضا

ويحد من  وترابطات القطاع الزراعي األمامية والخلفية والذي يساهم بدوره في تهميش الزراعة ألنه يقلل

 .الطلب على السلع الزراعية، ويساهم في ارتفاع تكاليف مدخالت اإلنتاج الزراعي

 :نتائج وتوصيات

في ضوء العرض والتحليل السابق يتضح ضرورة إنجاز العديد من اإلجراءات لتصحيح التشوهات وتعديلها 

التنمية الفلسطينية، وهذا  من أجل وضع الزراعة في مسارها الصحيح وموقعها المناسب على سلم أولويات

 :يتطلب ما يلي

أوالً: إعادة النظر في السياسات الوطنية والكلية، بما يعكس الواقع والحاجات واألولويات الفلسطينية؛ فالعديد 

من الدول والمؤسسات المانحة والصناديق وعلى رأسها البنك الدولي قد بدأت تعيد االعتبار للزراعة حيث 

 .اتهاأصبحت تتصدر أولوي

ثانياً: تحديث وتطوير السياسة الزراعية الفلسطينية والبرنامج التنفيذي واعتمادها كإطار ومرجعية إلزامية 

 .وبشكل خاص في ضوء االرتفاع الكبير في أسعار مدخالت ومخرجات اإلنتاج المستوردة

من قبل المؤسسات والدول ثالثاً: إعادة النظر في تنسيق آليات العمل وتخصيص المساعدات والدعم والتمويل 

 .المانحة

رابعاً: هناك حاجة كبيرة لمزيد من الشفافية والوضوح من قبل الدول المانحة والمؤسسات الدولية، من حيث 

 .آليات عملها وقراراتها وموازنات المشاريع وأوجه الصرف واإلنفاق

تقطاب مزيد من الدعم الداخلي خامساً: ضرورة تشكيل مجموعات دعم ومساندة للقطاع الزراعي؛ من أجل اس

 .والخارجي للزراعة الفلسطينية
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 األنشطة واإلنجازات:

خالل تحسين مهارت الضغط والمناصرة لدى الفروع االعضاء في   حقوق المزارعين من تعزيز -1

  Advocate-إتحاد المزارعين

 نظرة عامة

 ، من البرامج االساسية في إتحاد المزارعين يعتبر برنامج الضغط والمناصرة إلى جانب برنامج بناء القدرات 

قام االتحاد خالل االعوام الماضية بإعطاء إهتماماً حيث 

وتمثيلهم أمام أعلى  حقوق المزارعين بتحصيل كبيراً 

على بناء االتحاد كما عمل ، المستويات الحكومية والدولية

توعيتهم وزيادة خاصة صغارالمزارعين قدرات المزارعين و

ة يالزراع القوانين والسياساتبما يتعلق بثقيفهم وت

حقوقهم  بما في ذلك المزارعينهما على حياة توانعكاس

وضمان دعم وتمثيل المزارعين بطريقة تسمح  المستحقة

عمل اتحاد  بإيصال صوتهم واعالءه للمطالبة بحقوقهم.

والتي تهدف  ،لمحافظاتعلى تنفيذ العديد من النشاطات على مستوى ا 4037جمعيات المزارعين خالل عام 

 . إلى تعزيز حقوق المزارعين

 

 -4037الفلسطينيين بتنفيذ مشروع لمدة ثالث سنوات ) بدأ إتحاد جمعيات المزارعين  4037ومع بداية عام 

تحت  ASTM( تم تمويله من قبل مؤسسة 4035

تعزيز حقوق المزارعين من خالل تحسين عنوان 

 الفروع االعضاءمهارات الضغط والمناصرة لدى 

ثمانية من الجمعيات  بناء قدرات وتدريبوذلك ل

على أليات الضغط والمناصرة وتدريبهم  األعضاء

على تنفيذ حمالت ضغط ومناصرة بهدف تحصيل 

قام . وحقوق المزارعين في محافظاتهم حقوقهم

(  4037عام العام األول للمشروع )االتحاد خالل 

عضاء في بالعمل مع أربعة من الجمعيات اال

 طولكرم وجنين وأريحا ورام هللا 

ورشة ، عقد اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين تعزيز حقوق المزارعينوكجزء من مرحلة تنفيذ مشروع 

وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات األعضاء في الضفة الغربية،  مع ممثلي  في مدينة رام هللا عمل مركزية

ن المشروع وتضمن ذلك فكرة المشروع ومدته ومراحل تنفيذه حيث تم إعطاء الحضور شرح مفصل ع

وتم خالل هذه الورشة إختيار األربع جمعيات التي سيعمل معها اإلتحاد خالل  ونشاطاته وممول المشروع

 . (4037عام المشروع االول )
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اختيارها سابقا وشملت لالربع جمعيات التي تم في أربع محافظات وبعدها بدأ االتحاد بتنفيذ دورات تدريبية 

 هذه الدورات على المواضيع التالية:

 حقوق المزارعين.  

 مفهوم الضغط والمناصرة. 

 الضغط والمناصرة. ومبادئ مهارات 

 تصميم حمالت الضغط والمناصرة.كيفية  

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

وبناًء على نتائج هذا المسح  لدراسة أبرز القضايا التي يواجهها المزارعينالتعاونية والزراعية في مناطقهم 

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

 ي:مع اتحاد جمعيات المزارعين وكانت هذه الحمالت على النحو التال

  :الجمعيات معبعد إجراء المسح الميداني واللقاءات الالزمة و التدريب، من االنتهاء بعدطولكرم 

الممتتبعين لقضايا المزارعين، قامت جمعية مزارعي المزارعين وجمعيات المزارعين وو ةالتعاوني

 الجمعيةحيث وجدت تقوده شركة سند،  تجاري على محاربة مشروع إستثماريإختيار العمل طولكم ب

 على األسمنت إلنتاج مشروع لتنفيذ تخطط الشركةحيث كانت  ،إلحاح األكثر الموضوع هأن

 لصالح الزراعية األراضي من دونم 1000 لمصادرة خطة ولديهم عنبتا، بلدة في الزراعية األراضي

 والمنظمات المحلية التعاونيات مع بالتعاونو المزارعين طولكرم جمعيةلذلك قامت  .المشروع هذا

 .المشروع إيقاف تم لهذه الحملة ونتيجة. المشروع هذا ضد توعية حملةبتنفيذ  المعنية

 

 مربي على المفروضة الدخل ضريبة إلغاء قانون على لعملباجنينالمزارعي  جمعية قامت :جنين 

 وقام االتحاد  ،4008 عام في الوزراء مجلس قبل من القانون هذا صدر حيث  الحيوانية، الثروة

فيه بعدد من النشاطات واللقاءات وحمالت الضغط ضد هذا القانون إلى أن تم  األعضاء والجمعيات

وأقرت بتفعيل هذا القرار وباثر  4032 عام فيإال أن الحكومة أعادت الكرة   ،4032تجميده في عام 

 . 4008رجعي من عام 

 

 اقيعتو جمععملت على و القرار هذا بإعالن رفض احملته في جنين المزارعي جمعية لك قامتلذ

 مع اجتماعات عدة توعقد الوزراء، مجلس عريضة رفض للقرار تم إرساله إلى على المزارعين

 .القانون لتعديل كثيرة وعودا وتلقت الجمعية المالية وزارة في الدخل ضريبة مديرية

 

 التي الخاصة الشركاتبعض  إجراءاتعلى محاربة بالعمل  اريحا مزارعي جمعيةقامت  :أريحا 

 سيئة آثار لها والتي ،المزروعة النخيلأشجار  بين لتصنيع االسمنت الخام المواد وضع في تمثلت

 الشركات ضغط ومناصرة ضد حملةب أريحامزارعي  جمعية قامت لذلك. أشجار النخيل إنتاجية على

 مع اجتماعات عدة وعقدت أريحا مزارعي جمعية تستهدفا الحملة هذه خالل ذلك، عن المسؤولة

 لهذا ونتيجة. أريحا مدينة وبلدية أريحا ةمحافظالزراعة و وزارةو البيئة وزارة: التالية المؤسسات

 .المشروع إيقاف تم النشاط
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 إجرئها مسح ميداني ولقاءات مع  بعدأما في رام هللا فقد قامت جمعية مزارعي رام هللا  :هللا رام

 مزارعي جمعية هبدأت الذي العمل وتعاونيات المزارعين في المحافظة بالعمل على إستكمالجمعيات 

  قرات الوزراتعلى المستوى الوطني لوجود م النشاط نفس أجرت لكنها جنين محافظة في  جنين

 في الوزراء مجلس أمام كبير  نشاطب أنهاقامت  حيث أن جمعية مزارعي رام هللا . هللا رام مدينة في

 اجتماعا أيضا ت الجمعية وعقد الوزراء، لرئيس المزارعين طلبات وسلموا 4037 كانون األول 34

 مربي على المفروضة الدخل ضريبة لغاءإل اإلجراءات ستكمالبا وعد الذي الزراعة وزير مع

 اتفاقات بينهما وكان المالية، وزارة مع اجتماعات عدة عقدت أنها إلى باإلضافة. الحيوانية الثروة

 .الدخل ضريبة إلغاء حول مكتوبة

 

مناصرة حقوق المزارعين من خالل االعالم واالجتماعات مع الحكومة.. 2  

بتنفيذ العديد من اللقاءات مع الجهات الحكومية والتي تسعى  4037قام إتحاد جمعيات المزارعين خالل عام 

 إلى تحقيق مطالب المزارعين 

 الضريبي. ستردادأهمية تفعيل قانون اإل 

 لغاء ضريبة الدخل المفروضة على المزارعينالحاجة ال 

 .حاجة تمثيل المزارعين في السياسات الزراعية وفي عملية اتخاذ القرار 

 أهمية تبني قانون القرض الزراعي لتسهيل الحصول على قروض للمزارعين 

 

 

 

 من االعتداءات االسرائيلية برنامج دعم صمود المزارعين في المناطق المهددة بالمصادرة والمتضررة .3

 

 :مشروع أشتال غور االردن ضمن حملة المليون شجرة الثاني في فلسطين . أ

من قبل مؤسسة التعاون بالتعاون مع العربية لحماية الطبيعة واتحاد المزارعين هذا المشروع تم تمويل 

على استهداف محافظة  .  عمل االتحاد خالل هذا المشروع4037-4032وتم تنفيذه خالل عامين  الفلسطينيين

من خالل  األغوار واالبقاء على التنمية الزراعية.المزارعين في اريحا واالغوار والعمل على دعم صمود 

ب في مصلحة المحافظة واالغوار بما يلزم من االشجار لزراعتها، كل هذا يص تم تزويدهذا المشروع 

 .المزارعين ويدعم صمودهم واستمراريتهم في تلك المناطق

شتلة منها  300000 تنفيذ نشاطات المشروع حيث قام االتحاد بزراعة4037حيث إستكمل االتحاد خالل عام 

. كما قام االتحاد ونابلس في االغوار الشمالية ومنطقة شرق جنين أشتال زيتون ولوزيات وحمضيات وعنب

الستخدامها في ري المحاصيل  في اريحا والنويعمة متر مكعب 5000زراعية بسعة برك  2ءنشاوإبتأهيل 

في منطقة  رينظام  37تركيب وتشغيلكما قام االتحاد ب .زراعية عائلة 300الزراعية، إستفاد منها ما يقارب 

دنوم أراضي مزروعة واستفادت من  37وحاليا تخدم هذه االنظمة المائية  للعائالت الزراعيةأريحا واألغوار 

 عائلة زراعية. 37المشروع 
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 إزرع لك شجرة في غزة: . ب

ضمن المشاريع اإلغاثية التي أطلقتها العربية لحماية الطبيعة إلعادة إحياء القطاع يأتي هذا المشروع 

وهيئة  يل من نقابة المهندسين األردنيينبتموالفلسطينيين   الزراعي في غزة وبهدف دعم صمود المزارعين

بتنفيذ مشروع اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين قام   العربية لحماية الطبيعة من خالل إعمار غزة

وزيع وتشتلة من أشتال الزيتون والحمضيات،  4000مشروع زراعة "إزرع لك شجرة في غزة" ويتضمن ال

مزارعا في محافظات رفح وخانيونس والوسطى، باإلضافة إلى  48لتر على  3000 خزانا للمياه سعة 48

حي النصر والثاني في منطقة  –في محافظة رفح  لمزارعينمتر مكعب ل 40عيين بسعة إنشاء بئرين تجمي

 .بيت حانون

 

 برنامج تحيقيق االمن الغذائي للمزاررعين  .4

وتقوية مؤسسات المزارعين عبر تشجيع استخدام "التنمية االقتصادية حملة الحق في الغذاء:  . أ

  ة"راضي الفلسطينية المرحلة الثانيانظمة االنتاج المستدامة في اال

االتحاد بالعمل  بدءاالسبانية و  ACPتم تمويل هذا المشروع من قبل مؤسسة 

نهاية  وانتهى العمل فيه في 4032في منتصف عام  على تنفيذ هذا المشروع 

وتقديم الدعم اللوجستي الى مساعدة  هذا المشروع هدفحيث   .4037عام 

تعمل في مجال التصنيع الغذائي والتسويق خمس جمعيات وبماء قدرات 

 . والترويج للمنتج العضوي

للمزارعين االعضاء في  تدريبية دورة 34بتنفيذ   4037خالل العام  قام االتحاد

في مجاالت التصنيع الغذائي والتسويق وتعبئة وتغليف  التعاونيات المستهدفة 

المنتجات واالنتاج العضوي والممارسات االمثل في استخدام المياه والحصاد 

وحقوق المزارعين وإدارة الجمعيات التعاونية  المئي والشهادات الدولية 

 والحساسية الجندرية...إلخ. 

 

تهاء من التدريب النظري حيث أصبحت المزارعات المستفيدات كما قام االتحاد بتنفيذ تدريب عملي بعد االن

من المشروع قادرات على إنتاج االغذية 

المصنعة ومنها المخلل ورب البندورة 

 والمربيات والعصائر.

 

كما قام االتحاد خالل عام المشروع الثاني 

بتدريب أعضاء جمعيتين تعاونيتين على 

مل على االستخدام االمثل للمياه كما قام بالع

ما  لصالح مكعب متر 700 سعةبناء خزان 

  يتمحيث  زراعية، عائلة 300 يقارب الـ

 ً مصدر  من بانتظام خزانال تعبئةحاليا

 بساتين إلى وتوصيله مستقر مائي
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جدول اقر من قبل  خالل منالماء  في الحصول على يتناوب المزارعينو ،ناقلة نابيبا عبر المزارعين

  .اللبد كفرتعاونية 

 

 

 34ـل جدوى على دراسة الدراسات هذه وشملت لسوق،ل دراسة 12بتنفيذ  4037كما قام االتحاد خالل عام 

لكل  العضوي واإلنتاج الكيميائية المواد استخدام بين ناتالمقارول كما تحتوي هذه الدراسات على صمح

 لإلنتاج اإلنتاج وتكلفة التشغيلية المعلوماتعلى  دراسة كل وشملت. محصول من المحاصيل اإلثني عشر

 . العضوي

 قام االتحاد ذلك إلى وباإلضافة

 اتتعاوني خمسةال مع الكامل التعاونوب

ناطق لم جوية خرائط 7 وتنفيذ إعدادب

 وتبين. 7الـ التعاونياتعمل أعضاء 

 أعضاء مزارع الخرائط هذه

 التي المحاصيل وأنواعالتعاونيات 

 أعضاء األنشطة هذه مكنت. يزرعونها

 األنشطة معرفةمن  التعاونيات

 وتكلفة المنطقة، في الزراعية

 أي زراعة في البدء قبل المحاصيل

 .صولمح

 

 

 القرية المتعلقة المعلومات كل دليل على حتويوي ،الخمسة للتعاونيات دليل إعداد على االتحاد عمل  كما

 ذلك في بما تعاونية،معلومات عن الو عام بشكل

 والغرض االتصال، ومعلومات والرسالة، الرؤية

. والتحديات واإلنجازات واألهداف إنشائها من

التي تقدمها. كما  الخدمات كل أن إلى باإلضافة

عن كل عضو من  معلوماتيشمل الدليل على 

 المعلومات ذلك في بما المزارعين اعضاء التعاونية

النشاط  ونوع االتصال، ومعلومات الشخصية

 ،ال أو عضوية سواءالزراعي الذي أو التي تقوم به 

 .الخ...  ال أم العضوي إنتاج شهادة هناك كانت إذاو

 أربع في بيع نقاط أربع فتح علىاإلتحاد  عمل كما

في المستهدفة  التعاونيات تعمل حيث محافظات

. وجنين وطولكرم وأريحا هللا رام: وهي ، المشروع
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 .المحلية السوق في المصنعة الغذائية المواد لعرض الفرصة التعاونيات تعطى النقاط هذه في

 

 المزارعين تدريب تم أن بعد: الزراعية إنتاج مدخالتو معدات توزيعباالضافة إلى ذلك قام االتحاد ب

 .واحد كمبيوتر جهاز تعاونية كلل قدم االتحاد أن إلى باإلضافةأعاله.  المذكور النحو على والتعاونيات

 الناس وعي لزيادة وطنية إعالمية حملةوقاد االتحاد العضوي اإلنتاجحول أهمية  التوعيةرافق المشروع حملة 

 أن جدا المهم من. والكتيبات والهوائي التلفزيوني البث الحملة هذه تشملو. العضوي اإلنتاج استهالك بأهمية

 .يةوالتوع األنشطة هذه هداش فلسطيني مواطن 4000000 من أكثر أن نذكر

 : مشروع الصندوق العربيوالمزارعين بالمصادرة المهددة االراضي حماية .5

يهدف المشروع الى بناء "تحالف الحق في االرض" لتعزيز العمل الشعبي والتنسيق بين اتحاد جمعيات 

والحفاظ المزارعين وحملة الجدار واتحاد العاملين في الصناعات الغذائية والزراعة و جمعية حقوق المزارع 

 شمل المشروع:ية والمؤسسات النسوية. على البيئة والحركات الشبايب

 حمالت اعالمية وتقارير شهرية ونشرات تعريفية عن انتهاكات االحتالل 

 حمالت اسناد واغاثة طارئة لمشاريق نابلس وشمال االغوار وجنوب الخليل 

 أشتال نشاطات جماهيرية ومهرجانات شبابية وحمالت عمل تطوعي وزراعة 

 .دفاع قانوني ضد انتهاكات االحتالل وبيئي وعمالي 

 

 مشروع الموظف المتطوع .6

م من مؤسسات األموهي مؤسسة   UNAISزارعين الفلسطينيين اتفاقا مع مؤسسة عقد اتحاد جمعيات الم

االتفاقية حيث مكنت . ة يطوعين من بريطانيا للعمل في المؤسسات الفلسطينالمتحدة تعنى بتجنيد موظفين مت

غير أن االحداث شهر في كل دورة  1فلسطينين لمدة الجانب واألمتطوعين اال مناالتحاد من توظيف عدد 

 . السياسية التي بدأت في شهر تشرين األول أوقفت عمل المتطوعين االجانب حتى نهاية العام
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 :6102خالل عام  تطلعات مستقبلية لعمل االتحاد . ب

  الالمركزي بين االتحاد والجمعيات االعضاء لتستطيع كل جمعية عضو في االتحاد تقوية العمل

 الدفاع عن المزارعين وتمثيلهم على مستوى المحافظات وتوفير البرامج والمشاريع المساعدة لهم.

وتكون العالقة ما بين االتحاد وفروعه تكاملية بحيث يكون تنفيذ مشاريع االتحاد التنموية من خالل 

 تعاون مع الفروع.وبال

  والشبكات العربية واالقليمية التي يتقاطع عملها مع أهداف تفعيل دور االتحاد في االئتالفات

 وإستراتيجية االتحاد.

  من أجل استقطاب تفعيل الشراكات والتعاون مع جهات تمويلية تعمل في مجال السياسات والقوانين

ابي يدافع عن حقوق المزارعين ويعمل على تطوير التمويل الالزم لتعزيز مكانة االتحاد كإطار نق

 السياسات التي تحقق ذلك.

  تعزيز مكانة االتحاد بين المؤسسات المحلية والدولية من أجل تكريس موضعة االتحاد كإطار يمثل

مصالح المزارعين ويعمل على تطوير السياسات والقوانين الزراعية من خالل تنفيذ حمالت تهدف 

 على قضايا المزارعين. إلى تسليط الضوء

 .العمل على إصدار دراسات متخصصة وغير مسبوقة في مجال السياسات الزراعية 

 الزراعي والمزارعين  توفير المعلومات والمعرفة الالزمة حول ابرز القضايا التي تخص القطاع

فية وإيجاد وسائل لالحتكاك بين المزارعين  والمجتمع المحلي، العربي والدولي. )تقارير صح

 (وحضور إعالمي بارز ومتميز. وبيانات يتم نشرها بشكل متواصل بوسائل اإلعالم المختلفة

 القطاع الزراعي. في تطويرر ميزانيات للمساهمة التواصل مع المؤسسات والجهات الداعمة لتوفي 

 بناء القدرات التنظيمية واإلدارية واالقتصادية للتنظيمات القائمة. 

  لدى قادة الجمعيات الزراعية العادة ثقتها بنفسها ،وذلك من خالل برامج ترسيخ مفاهيم القيادة

  تدريبية متخصصة .

  تقوية الجسم المؤسساتي لجمعيات المزارعين من خالل صقل مهاراتهم في كافة النواحي ذات

العالقة باستدامتهم وتطوير جودة خدماتهم المقدمة لجمهور المزارعين و تحديدا اعضائهم من 

 برامج تدريبية متخصصة.خالل 
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  ة و دمجهم بها بالتنسيق مع الى تعميق فهم المزارعين لبرامج االتحاد االساسي االتحاديتطلع

و  الجمعيات مع التي سيتم تحديد آليات تنفيذها الحقا بعد استكمال اللقاءاتوالجمعيات االعضاء 

االسترداد الضريبي و قضايا اخرى متعلقة بالضغط و المناصرة   يشمل ذلك برنامجاالتفاق معها و

 حرصا منا على الجهد المتكامل.

  تعزيز عالقات االتحاد مع المؤسسات المحلية و الدولية خاصة مع الممولين و الشركاء الحاليين في

يئة بيئة المشاريع لضمان المشاركة االكبر في تحقيق تنمية ريفية اكثر قدرة على االستدامة و ته

مريحة لضمان استمرار االنشطة الزراعية للمزارعين في شتى تخصصاتهم من خالل محاولة 

 تجنيد تمويل لدعم قضايا نقابية و حقوقية تخص المزارعين.

 

 


