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 الفلسطینیین:اتحاد جمعیا ت المزارعین 

 من نحن:

) كاتحاد فردي لیعاد تأسیسھ في العام 1993اتحاد جمعیات المزارعین الفلسطینیین تأسس في العام (
) 12ویضم في عضویتھ ( A-245-QR)لیحمل رقم تسجیل من قبل وزارة الداخلیة الفلسطینیة ( 2004

) جمعیة تعاونیة تضم 75اد مع (جمعیة زراعیة في مختلف المحافظات وتضم في عضویتھا، ویعمل االتح
 ) مزارعا.3040في عضویتھا (

 رؤیة االتحاد:

یتطلع االتحاد كإطار جماھیري ممثل للمزارعین الفلسطینیین للوصول بھم لمرحلة تمكنھم من الدفاع عن 
ا حقوقھم ومصالحھم ومشاركتھم الفاعلة في التنمیة الوطنیة في ظل الدولة الدیمقراطیة المستقلة وعاصمتھ

 القدس الشریف.

 رسالة االتحاد:

ویعمل على تنظیم  1993اتحاد جمعیات المزارعین الفلسطینیین ھو إطار جماھیري تأسس في العام 
وبناء قدرات تنظیمات المزارعین لتمكنھم من الدفاع عن حقوقھم ومصالحھم وكمنظمة وطنیة للعمل مع 

استمراریة العمل مع ھذه االتحادات لتحقیق مفھوم المنظمات والمؤسسات المشابھة محلیا وعربیا ودولیا و
التنمیة الزراعیة المستدامة التي تعتمد أسلوب حشد الطاقات وتوجیھ االمكانیات التشاركیة لتحسین األداء 

 والحفاظ على البیئة.

 القیم والمبادئ التي تقود عمل االتحاد:

 یستند االتحاد في عملھ على قاعدة القیم والمبادئ:

 .المشاركة الفاعلة لألعضاء والشركاء في رسم سیاسات االتحاد وتحدید توجھات عملھ 

 .الجاھزیة المساءلة والشفافیة 

 .احترام وتطبیق المبادئ الدیمقراطیة في العمل الجماھیري 

 .المركزیة النشاطات وتجانسھا مع طابع كل منطقة 

 .التعلم من التجربة الذاتیة ومن تجارب االخرین 

 

 

 األھداف االستراتیجیة:

 تنظیم المزارعین إلدارة ومواجھة مشاكلھم. -1
 بناء قدرات المزارعین وتنظیماتھم (التنظیمیة والمھنیة). -2
 تحقیق مصالح المزارعین وایصال كلمتھم لمتخذي القرار. -3
 تعزیز مبادئ العمل النقابي واستدامة االتحاد. -4
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 برامج االتحاد الرئیسیة:

 القدرات.برنامج التدریب وبناء  -1
 برنامج تحسین جودة زیت الزیتون. -2
 برنامج التوفیر والتسلیف. -3
 برنامج الشراء والتسویق الجماعي. -4
 برنامج الخدمة الصحیة. -5
 برنامج الضغط والمناصرة. -6
 برنامج استرداد القیمة المضافة. -7
 برنامج المیاه والبیئة -8
 برنامج محاربة مستلزمات اإلنتاج المغشوشة وحمایة السوق.  -9

 

 األنشطة واإلنجازات:

 FRPR-الدفاع عن حقوق المزارعین من تمثیل وحمایة -1

 نظرة عامة

لطالما وجھ اتحاد جمعیات المزارعین الفلسطینیین اھتمامھ نحو حقوق المزارعین، خاصة المزارعین 
حیاة الصغار من خالل توعیتھم وتعلیمھم حول القوانین والسیاسات المتعلقة بالزراعة وانعكاسھما على 

ھؤالء المزارعین. باإلضافة الى ذلك، یھدف اتحاد جمعیات المزارعین الفلسطینیین الى رفع التوعیة بین 
المزارعین الصغار حول حقوقھم المستحقة وضمان دعم وتمثیل المزارعین بطریقة تسمح بإیصال 

لسطینیین قد حصل على صوتھم واعالءه للمطالبة بحقوقھم. ولھذا الھدف ان اتحاد جمعیات المزارعین الف
لتنفیذ مشروع لستة أشھر تحت عنوان حمایة الدفاع عن حقوق المزارعین من تمثیل  ASTMتمویل من

 .2014ردیسمبمن یولیو حتى أي  2014عام وھذا خالل الجزء الثاني من  FRPR-وحمایة

مكثف لتثقیف  ، قد عمل اتحاد جمعیات المزارعین الفلسطینیین بشكلFRPR من خالل تنفیذ مشروع ال
حول حقوقھم باإلضافة للضغط على الحكومة  اال وھم منظمات المجتمع المدني CSO’s وال المزارعین

 لتفعیل العدید من القوانین المتعلقة بمصلحة المزارع ومن ھذه القوانین:

  یبيالضر األستردادقانون 
 قانون المجالس الزراعیة 
 الغاء قانون ضریبة الدخل 
 اعة والكوارثقانون تأمین الزر 

تعتبر جمیع ھذه القوانین مھمة ویجب تفعیلھا بشكل متكافئ، بحیث انھ لن یكون القانون مفیدا بدون تفعیل 
االخر بما ان ھذه القوانین وضعت لضمان حقوق المزارعین ولمناسبة احتیاجاتھم. لضمان تفاعل أكبر 

مزارعین ولتفعیل القوانین التي سبق من قبل الحكومة لتبني سیاسات زراعیة تتجاوب مع احتیاجات ال
 ذكرھا.

شّكل اتحاد جمعیات المزارعین الفلسطینیین لجنة تنسیق تتضمن منظمات زراعیة، وتعاونیات ومنظمات 
ن القطاع الخاص عالمیة غیر حكومیة تعمل مع القطاع الزراعي في فلسطین، باإلضافة الي شركاء م

 الزراعیة. انوالحكومي واللج
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وكجزء من مرحلة تنفیذ مشروع الدفاع عن حقوق المزارعین من تمثیل وحمایة، عقد اتحاد جمعیات 
المزارعین الفلسطینیین العدید من االجتماعات مع ممثلي المزارعین مثل التعاونیات الزراعیة ومؤسسات 

ھذه االجتماعات  المزارعین، الحتواء عدد كبیر من المزارعین تحت مظلتھم كأعضاء، وقد ُخطط النعقاد
مع المزارعین في شمال ومنتصف وجنوب الضفة الغربیة لضمان تمثیل أكبر عدد ممكن من المزارعین 
ولعرض فكرة المشروع أال وھي مناصرة حقوق المزارعین وتمثیلھا للضغط على الحكومة لتحقیق 

اعة ومجلس الوزراء ورئیس القوانین المطلوبة. وكذلك، فقد تم عقد العدید من االجتماعات مع وزیر الزر
الوزراء ووزیر االقتصاد من اجل اقناعھم بالتأثیرات السلبیة لضریبة الدخل المفروضة على المزارعین 

 وإیقاف العمل بقانون سداد الضرائب وقانون المجلس الزراعي. 

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

، دعي اتحاد جمعیات المزارعین دعم حقوق المزارعین في الحمایة والتمثیل روعمشفي بدایة تنفیذ 
الفلسطینیین لبرنامج تلفزیوني لمدة ساعة للتحدث عن القوانین الزراعیة الموجودة وتأثیرھا على 
المزارعین، ھذا وقد دعي نائب وزیر الزراعة لإلجابة على أسئلة االتحاد حول القوانین ذات العالقة. 

ز االتحاد خالل ھذا البرنامج نقاط الضعف والتأثیر السلبي للسیاسات الزراعیة على حقوق أبر
المزارعین. باإلضافة فقد طلب االتحاد تحرك فوري من الحكومة لتفعیل قانون سداد الضرائب، والموافقة 

وزیر  على قانون المجلس الزراعي وإلغاء ضریبة الدخل المفروضة على المزارعین. وقد وعد نائب
الزراعة أن تعمل وزارة الزراعة جنبا الى جنب مع اتحاد جمعیات المزارعین الفلسطینیین إللغاء ضریبة 

 الدخل ولتفعیل القوانین األخرى.

مشروع نظم االتحاد اجتماعا مثمرا في رام هللا والذي حضره ممثلین من الوبالتوافق مع خطة تطبیق 
مزارع وممثلي التعاونیات ومنظمات  50من االجتماع أكثر من العدید من المؤسسات الزراعیة، وقد تض

المجتمع المدني الزراعیة والقطاع الخاص والمؤسسات الزراعیة واالتحادات والمنظمات الغیر حكومیة 
اخذت . اتبني وتطبیق الحكومة لھ الھادفة الى أھداف المشروع ومراحلھ العالمیة، حیث أنھم ناقشوا

تتوافق مع احتیاجات المزارعین األساسیة.  كونھاحتیاجات المزارعین بعین االعتبار التوصیات المتعلقة با
وقد طلب من الحاضرین من المزارعین نقل فكرة المشروع للمزارعین اآلخرین من الفروع التي یمثلونھا 

 والتأكد من اطالع االتحاد حول أي مشاكل تتعلق بالمزارعین.

مسؤول من مختلف التعاونیات والمؤسسات في المنطقة ممثلین  32كة االجتماع الثاني: قد عقد مع مشار
من مؤسسات وتعاونیات ومجالس زراعیة في المنطقة الشمالیة للضفة الغربیة (طولكرم  13بذلك 

 وجنین).

وقد ھدف االجتماع لزیادة الوعي لدى الھیئات الممثلة حول حقوق المزارعین الصغار وتوجیھ طاقاتھم 
ئتالف قویة والتي ستؤثر على الحكومة وتضغط باتجاه تفعیل القوانین الزراعیة والتركیز لتشكیل ھیئة ا

على المطالبة بإلغاء ضریبة الدخل المفروضة على المزارعین الصغار كحاجة فوریة والتي تطلب تحرك 
ات التي فوري. ان الممثلین الذین شاركوا في ھذا االجتماع قد طلب منھم ان یقدموا المعرفة والمعلوم

اكتسبوھا من االجتماع للمزارعین المشاركین من التعاونیات، إضافة الى ان االئتالف سیضغط من أجل 
 تفعیل قانون استعادة الضرائب والذي سیحسن من دخل المزارعین وسیدعم صمودھم.

ممثل من تعاونیات ومؤسسات  30االجتماع الثالث: عقد في الخلیل (المنطقة الجنوبیة) مع مشاركة 
ومجالس زراعیة للمناطق. وقد تمت توعیتھم حول حقوق المزارعین والسیاسات والقوانین الموجودة 

لتطویر  المتعلقة بالمزارعین. وحصل المشاركین على فرصة مشاركة مخاوفھم واحتیاجاتھم وتوصیاتھم
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سیاسات جدیدة من تعدیل قوانین وتفعیل قوانین أخرى. وقد طلب من الحضور أیضا مشاركة النقاشات 
 والمعرفة التوعویة مع أقرانھم في الھیئات والتعاونیات.

خالل االجتماعات المذكورة مسبقا، تم تثقیف المشاركین حول موقف اتحاد جمعیات المزارعین 
ف للقوانین والسیاسات الزراعیة الموجودة والتي تم تطویرھا من قبل اتحاد الفلسطینیین من نقاط الضع

جمعیات المزارعین وأصحاب المصلحة خالل االجتماع المثمر الذي عقد في بدایة المشروع. وقد عبر 
المشاركین عن آراءھم من ھذا الموقف وقدموا تغذیة راجعة لمسودة موقف االتحاد ومنظمات المجتمع 

ي سبق تطویرھا. وقد تم دمج التغذیة الراجعة من المشاركین وورقة الموقف التي طورھا المدني الت
 .Paltradeاالتحاد للخروج بورقة موقف واحدة مطورة من قبل متخصص قانوني وال 

باإلضافة الى ذلك فقد نظم المشروع اجتماعین مركزیین في رام هللا. االجتماع األول كان ھدفھ تعریف 
مع المدني الزراعیة المحلیة بالمدخالت والتغذیة الراجعة والتوصیات المجموعة من مؤسسات المجت

مزارعین من المناطق الشمالیة والوسطى وجنوب الضفة الغربیة. وقد تم االجتماع بمساعدة متخصص 
قانوني، فقد قام بإدارة النقاشات وقدم تقریر حول المدخالت وحقوق المزارعین. وقد عمل المتخصص 

ھذه المدخالت والتغذیة الراجعة وطور أوراق حول موقف االتحاد لیتم عرضھا في وزارة الزراعة على 
 لتبنیھا. تم تقدیم لمحة للمشاركین حول المحتوى األخیر للتعاونیات.

االجتماع الثاني ركز على مشاركة أوراق الموقف المطورة من قبل المشروع حول قانون ضریبة الدخل 
والتي تفرض ضریبة دخل على المزارعین. وبشكل عام، فان المواضیع التالیة قد تم التركیز علیھا في 

 نقاشات االجتماع األخیر: 

 .أھمیة تفعیل قانون السداد الضریبي 
  الدخل المفروضة على المزارعینحاجة الغاء ضریبة 
 .حاجة تمثیل المزارعین في السیاسات الزراعیة وفي عملیة اتخاذ القرار 
 أھمیة تبني قانون القرض الزراعي لتسھیل الحصول على قروض للمزارعین 

 النتائج:

منظمة زراعیة من مناطق شمال ووسط وجنوب المنطقة مذكرات تفاھم مع فروع االتحاد  31وقعت -1
كین بشكل كامل لحقوقھم وحقوق المزارعین األعضاء ویسعون للمشاركة بأحداث المناصرة القادمة مدر

 المخطط لھا من قبل االتحاد.

مزارع مشارك من مختلف الھیئات ومنظمات المجتمع المدني توعیة حول السیاسات  400تلقى -2
 والقوانین الزراعیة.

 حول القوانین الحالیة والحاجة لتبني سیاسات جدیدة. شارك المزارعین الصغار آرائھم ومعلوماتھم-3

 تم عمل مسودة ورقة موقف تتوافق مع مدخالت ونقاشات االجتماعات والمتخصص القانوني.-4

منتدیات تآلف مناطقیة مكونة من تعاونیات ومنظمات مجتمع مدني زراعیة أنشأت في  3تم تأسیس -5
ئتالف ھو مناصرة حقوق المزارعین على الصعید مناطق الشمال والوسط والجنوب. ھدف ھذا اال

 المناطقي واالقلیمي والوطني. 

 OXFAM GBتم انشاء ائتالف على الصعید الوطني متضمنا منظمات عالمیة غیر حكومیة مثل -6
واتحاد جمعیات المزارعین الفلسطینیین. یھدف ھذا االئتالف الى توحید  Paltradeوالقطاع الخاص مثل
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كة التجارب واألفكار للضغط ومناصرة حقوق المزارعین مع وزارة الزراعة، یقوم الجھود ومشار
  االتحاد بتنسیق ھذه الجھود.

 تم اصدار ومشاركة ورقة الموقف مع وزارة الزراعة لتبنیھا من قبل مجلس الوزراء.-7

 وزارة الزراعة. -8

. 

 األمم المتحدةتوفیر المعونات الغذائیة األساسیة للمھجرین من غزة في مالجئ  .3

تم تطویر برنامج األمم المتحدة لتقدیم المعونات الغذائیة للمھجرین الداخلیین في غزة بالتعاون مع اتحاد 
تلبیة احتیاجات األمن الى  ASTMالمشروع الممول من قبل ال  ھدف . جمعیات المزارعین الفلسطینیین

الجئ األمم المتحدة ئیة للنازحین في اثنین من مالغذائي الطارئة لألسر النازحة المتضررة وتوفیر سلة غذا
تحدید احتیاجات السكان المتضررین في المالجئ في المدى القریب لدعم في مدینة غزة. باإلضافة الى 

 .األسر النازحة
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 :الجدول في األسفل یعكس المجموع الكلي للنازحین واألسر التي استفادت من المعونات الغذائیة

سر النازحة عدد األ اسم المدرسة  سرعدد أفراد األ   
 987 171 مدرسة الشاطئ االبتدائیة للبنین

 366 58 مدرسة الشاطئ التحضیریة للبنات
للبنین الجدد االبتدائیةمدرسة غزة   169 820 

 437 75 مدرسة صالح التحضیریة للبنین
للبنبن االبتدائیةمدرسة غزة   146 930 

 3540 619 المجموع الكلي للمنتفعین
 

على الرغم من صعوبة تنفیذ أنشطة المشروع خالل الحرب على غزة. تمكن اتحاد جمعیات المزارعین 
طرد غذائي ل  619الفلسطینیین بالتعاون مع شركائھ في غزة من تنفیذ مھام المشروع بنجاح وتسلیم 

أسرة نازحة في خمسة من مالجئ األمم المتحدة في غزة وعلى الرغم من أن المشروع صمم في  619
تمكن اتحاد  عائلة) 500(البدایة لتلبیة احتیاجات النازحین في إثنین من المالجئ التابعة لألمم المتحدة 

ة في غزة من استھداف خمسة من جمعیات المزارعین الفلسطینیین وبالتشاور مع وكالة األمم المتحد
 فرد) 3540(من األسر المھجرة في غزة  619مالجئ األمم المتحدة في غزة وتقدیم المعونات الغذائیة ل 

  
تم تنفیذ األنشطة المنوط بھا المشروع كالتالي:    
  

 .التنسیق مع وكالة األمم المتحدة المسؤولة عن مالجئ األمم المتحدة في غزة:1

لقاءات بین فروع وشركاء اتحاد جمعیات المزارعین الفلسطینیین ووكالة األمم المتحدة في تم عقد عدة 
واقترحت غزة وتضمن اللقاء انطالقة المشروع والموافقة على احتیاجات األسر النازحة في المالجئ. 

وكالة األمم المتحدة بأن الخمس مالجئ المدرجة التي لم یتم استھدافھا من أي من الجھات المانحة أن 
 تضمن عدم التداخل ومواصلة االتمام.  

 
.اختیار الموردین للحزم الغذائیة:2  

األغذیة و قام اتحاد جمعیات المزارعین الفلسطینیین بالبحث عن امكانیة توافر  المشروع،أثناء تصمیم 
الموردین المحتملین لتوفیر المواد الغذائیة في الوقت المناسب , حیث قامت بالحصول على ثالثة عروض 
لموردین في غزة و قامت باختیار المورد ذو العرض األقل تكلفة , خالل فترة االختیار تم تصمیم  

  . الخدمات المعاییر التالیة : توافر األوراق المالیة و التأكد من صحة و تعبئة
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.شراء وتعبئة وتوزیع المواد الغذائیة: 3  

بعد االنتھاء من عملیة اختیار المورد األنسب، قام اتحاد جمعیات المزارعین الفلسطینیین بإعالم المورد 
بقائمة األغذیة التي یجب أن تضمنھا كل حزمة غذائیة واصدار قرار بالشراء لیبدأ المورد عملیة التعبئة 

 حزمة غذائیة تم اعدادھا وتجھیزھا لإلیصال. 619إشراف فروع االتحاد في غزة. تحت 

  ألغراض الوضوح كل حزمة غذائیة تضمنت شعار االتحاد وشعار   وتضمنت الحزمة األغذیة التالیة:

 الكمیة قائمة األغذیة
 وحدات 10 تونا

 وحدات 8 حمص وطحینیة
 وحدات 10 فاصولیاء معلبة (جاھزة لألكل) 

 وحدات  10 جبنة
 وحدات 4 حالوة طحینیة

 وحدات  8 لحوم معلبة 
 

قام االتحاد بالتنسیق مع مدراء الخمس مدارس التابعة لألمم المتحدة واتفقوا على موعد لتوزیع الطرود 
الغذائیة على األسر النازحة في المدارس. تم تنفیذ عملیة التوزیع في السابع وحتى التاسع من أیلول 

عملیة  وذلك لتوثیقالصور  . كما قام االتحاد بتوظیف عدد من المتطوعین لتوزیع األغذیة والتقاط2014
 التوزیع.

 

 حملة الملیون شجرة: دعم- .4

من قبل مؤسسة التعاون بالتعاون مع العربیة لحمایة الطبیعة واتحاد  یركز ھذا المشروع الممول
المزارعین الفلسطینیین على استھداف محافظة اریحا واالغوار والعمل على دعم صمود األغوار واالبقاء 

الزراعیة.من خالل ھذا المشروع الذي سیزود المحافظة واالغوار بما یلزم من االشجار على التنمیة 
 لزراعتھا، كل ھذا یصب في مصلحة المزارعین ویدعم صمودھم واستمراریتھم في تلك المناطق

 العربیة لحمایة الطبیعة واتحاد جمعیات المزراعین الفلسطینیین الجھة المستفیدة:
 دعم االغوار –ة الملیون شحرة الثاني في فلسطین دعم حمل اسم المشروع:

 محافظة أریحا واالغوار مكان تنفیذ المشروع:
 القطاع: البرنامج: شھر 12 مدة المشروع:

تاریخ بدء عقد 
 المشروع:

تاریخ انتھاء عقد  1/4/2014
 المشروع:

30/6/2015 
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 خرجات المتحققة االنشطة المنفذة والم .1

 النتائج 
تاریخ البدء  نسبة االنجاز  االنشطة المنفذة

 الفعلي

تاریخ 
االنتھاء 
 الفعلي

 المخرجات الفعلیة المخرجات المخططة

شتلة  17,000): شراء 1نتیجة (
دونم ارض ولمصلحة  400لزراعة 

 عائلة زراعیة 300
تورید وتوزیع أشتال على 

 30/6/2015 1/11/2014 %100 المزارعین

 17,000): شراء 1نتیجة (
دونم ارض  400شتلة لزراعة 

 عائلة زراعیة 300ولمصلحة 

تورید وتوزیع ما یزید عن 
شتلة على اكثر  45000

اسرة في  1150 من
 المواقع المستھدفة .

. عمل مواصفات للبرك 1 برك زراعیة 3انشاء ): 2نتیجة (
واجراء مناقصات بالصحف 
 وترسیة العطاء على المورد

. اعالن عن المشروع في 2
المواقع المستھدفة وجمع 
استمارات طلب استفادة 

 وفرزھا واختیار المستفیدین

100% 

 

100% 

1/11/2014 30/6/2015 

. عمل مواصفات للبرك 1
واجراء مناقصات بالصحف 
 وترسیة العطاء على المورد

 عمل مواصفات للبرك 

المشروع في . اعالن عن 2
المواقع المستھدفة وجمع 
استمارات طلب استفادة 

 وفرزھا واختیار المستفیدین

. اعالن عن المشروع 2
في المواقع المستھدفة 

وجمع استمارات طلب 
استفادة وفرزھا واختیار 

 المستفیدین

.اشعار المقاول والمباشرة 3
 30/6/2015 30/2/2015 %105 بالتنفیذ واالنتھاء من الترمیم

متر  9000برك تم انشائھا،  3
 3مكعب تم تخزینھا بالبرك، 

عائالت زراعیة استفادة من 
 البرك.

 7000برك تم انشائھا،  4
متر مكعب تم تخزینھا 

عائالت  4بالبرك، 
 زراعیة استفادة من البرك.

عمل مواصفات النظمة  1 انظمة ري بالتنقیط): 3نتیجة (
الري واجراء مناقصة 

عمل مواصفات النظمة  1 30/6/2015 1/11/2014 100%
عمل مواصفات النظمة  1الري واجراء مناقصة 
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العطاء على  بالصحف وترسیة
 مورد

. اعالن عن المشروع في 2
المواقع المستھدفة وجمع 
استمارات طلب استفادة 

 وفرزھا واختیار المستفیدین

 

100% 

بالصحف وترسیة العطاء على 
 مورد

 الري 

أنظمة . تركیب وتشغیل 3
 الري للعائالت الزراعیة

 
100% 

20/3/2015 

 

 

30/6/2015 

. اعالن عن المشروع في 2
المواقع المستھدفة وجمع 
استمارات طلب استفادة 

 وفرزھا واختیار المستفیدین

. اعالن عن المشروع 2
في المواقع المستھدفة 

وجمع استمارات طلب 
استفادة وفرزھا واختیار 

 المستفیدین

تم تركیبھا وتشغیلھا  شبكات 3
 3000بطول اجمالي یزید عن 

دونم تم ریھا بشبكات  15متر، 
عائالت زراعیة  6المیاه، 

 استفادة من الشبكات

شبكة تم تركیبھا  15
دونم تم  15وتشغیلھا، 

 13ریھا بشبكات المیاه، 
عائلة زراعیة استفادة من 

 الشبكات
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 عدد المستفیدین .2

 اناث ذكور الفئة المستھدفة المنفذةاالنشطة 
غیر  مباشر

 مباشر
غیر  مباشر

 مباشر
شتلة على  45000. تورید وتوزیع اكثر من 1

 اسرة في المواقع المستھدفة  350
 

المزارعین في 
مناطق محافظة 

أریحا واالغوار، 
ومشاریق نابلس 

ومنطقة جنین 
 وطوباس

350 1750 
(ذكور 
 واناث)

  

المزارعین في  برك زراعیة وصیانة بركة رابعة 3انشاء  .2
 اریحا والنویعمة

    اسر 4

 انظمة ري بالتنقیط . 3
 

المزارعین في 
 اریحا واالغوار

    اسرة 15

 

 

 

 حملة الحق في الغذاء: المرحلة الثانیة .5

ویھدف الى مساعدة الجمعیات التعاونیة  2015حتى نھایة عام  2014بدء تنفیذ المشروع في منتصف عام 
قام  2014المستھدفة الخمس في مجال التصنیع الغذائي والتسویق والترویج للمنتج العضوي، خالل العام 

ة في الضفة الغربیة بتطویر موقع الكتروني خاص بأسعار الخضروات في اسواق الخضار المركزیالمشروع 
ووضع الخطط الالزمة من اجل تنفیذ تدریب التصنیع الغذائي والترویج للمنتجات العضویة والمساعدة في 

 .2015التسویق لیتم تنفیذ ھذه االنشطة خالل العام 
 

 مشروع الموظف المتطوع .6

من مؤسسات األمم وھي مؤسسة   UNAISزارعین الفلسطینیین اتفاقا مع مؤسسة عقد اتحاد جمعیات الم
االتفاقیة مكنت االتحاد . المتحدة تعنى بتجنید موظفین متتطوعین من بریطانیا للعمل في المؤسسات الفلسطینة 

شھر في كل دورة ومازال ھذا  البرنامج فاعل حتى  3فلسطینین لمدة  3متطوعین اجانب و 3من توظیف عدد 
 االن .

 


