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مقدمة:
اتحــاد جمعيــات المزارعيــن الفلســطينيين مــن المؤسســات الفلســطينية التــي ناضلــت طويــا الصــدار
قوانيــن تنظــم القطــاع الزراعــي وخاصــة التعويضــات والتأمينــات الزراعيــة .وفــي تشــرين االول مــن عــام
 2013أصــدر الرئيــس قــرار بقانــون النشــاء "صنــدوق درء المخاطــر والـــتامينات الزراعيــة" اســتجابة للتوافــق
العــام بيــن وزارة الزراعــة والمؤسســات الزراعيــة علــى ضــرورة وأهميــة هــذا القانــون بعــد تكــرر الكــوارث
الطبيعيــة والسياســية فــي الســنوات االخيــرة .شــاب هــذا القانــون العديــد مــن االشــكاليات والتبايــن فــي
وجهــات النظــر بيــن الجهــات الرســمية واالهليــة ،ورغــم ذلــك وجــدت قناعــة لــدى عديــد مــن االطــراف أن
االنظمــة واللوائــح الداخليــة تســتطيع معالجــة عــدد مــن هــذه النقــاط وتقــرب وجهــات النظــر بمــا يخــدم
القطــاع الزراعــي والمزارعيــن .مــن هنــا تأتــي أهميــة مراجعــة وتحليــل أحــد هــذه االنظمــة واللوائــح
الداخليــة وهــو "آليــة العمــل الخاصــة بالتعويضــات الزراعيــة" التــي تــم تطويرهــا مــن خــال طاقــم الصنــدوق.
عنــد اســتالم النســخة الرســمية مــن هــذه االليــة ،تــم اعــام االتحــاد بــأن هــذه االليــة قيــد المراجعــة وقــد
يصــدر عنهــا نســخة محدثــة معدلــة قريبــا .لذلــك قــرر اتحــاد جمعيــات المزراعيــن الفلســطينيين صياغــة
ورقــة الموقــف هــذه كمســاهمة منــه فــي اثــراء النقــاش حــول االليــة بحيــث تعكــس وجهــات نظــر
االتحــاد وبعــض تخوفاتــه وتطلعاتــه مــع التأكيــد علــى ضــرورة قيــام صنــدوق درء المخاطــر والـــتامينات
الزراعيــة علــى توســيع دائــرة التشــاور لتعظيــم وتعميــم الفائــدة علــى كافــة الفاعليــن بهــذا القطــاع.
االليــة وضعــت بنــاءا علــى قانــون الصنــدوق المــادة  14بنــود رقــم  6و 7و 8و10

ووضعــت

االليــة فــي  15مــادة مــع ملحــق واحــد فقــط وعليــه ســيناقش التحليــل االطــار العــام لالهــداف
المفترضــة لالليــة وبنودهــا والتــي تطلــب التوافــق بيــن جميــع االطــراف الفاعليــن بهــذا القطــاع.

مالحظات التحليل:
المالحظة االولى:
وهــي االهــم مــن وجهــة نظــر االتحــاد ،أن تحديــد الكارثــة الطبيعيــة او السياســية فــي االليــة صيغــت بحيــث يكــون
صنــدوق درء المخاطــر هــو المحــدد لهــا فــي كثيــر مــن مــواده ولــم توضــح بشــكل جلــي فــي المــادة ( )1ضمــن
التعريفــات .علــى ســبيل المثــال المــادة رقــم ( )3بنــد  1.1فــي الفقــرة الموضحــة لتعويضــات مخاطــر المســتوى الثالــث
ذكــر " ...وأيــة كــوارث طبيعيــة أخــرى يحددهــا مجلــس االدارة (للصنــدوق) .يتــم اتخــاذ القــرار بالتعويــض بنــاءا علــى
تقييــم مجلــس االدارة (للصنــدوق) فــي حــال أي كارثــة طبيعيــة".

تكمــن خطــورة هــذه المالحظــة أن الكــوارث الطبيعيــة هــي باالســاس مــن اختصــاص وزارة الزراعــة وليــس الصنــدوق.
ورغــم ان رئيــس مجلــس الصنــدوق هــو معالــي وزيــر الزراعــة نفســه لكــن عمليــة تحديــد الكارثــة الطبيعيــة ومســتواها
واعالنهــا او تنســيبها الــى مجلــس الــوزراء يجــب ان تبقــى ضمــن وزارة الزراعــة وليــس الصنــدوق التابــع لهــا الســباب
كثيــرة منهــا:

 كــون وزارة الزراعــة تضــم طواقــم ودوائــر كبيــرة مقارنــة بالصنــدوق وتغطــي كافــة القطاعــات ومحافظــات الوطــن،فــان الــوزارة أقــدر علــى تحديــد الكارثــة ومســتواها ووجــوب التعويــض .هــذا بالطبــع ال ينتقــص مــن دور وتخصصيــة
الصنــدوق كــون الصنــدوق يتبــع الــوزارة ووزيــر الزراعــة ويتكامــل معهــا.
 كــون االعــان عــن كارثــة طبيعيــة وتبنــي عمليــة التعويــض مــن عدمــه قــد يثيــر نقــاش بيــن الشــرائح المتضــررةوالجهــات الرســمية وغيــر الرســمية او االهليــة فــان ادارة عمليــة النقــاش هــذه هــي مــن مســؤوليات وزارة الزراعــة
الممثلــة للقطــاع الزراعــي ككل كجهــة رســمية .اعــادة توجيــه هــذا النقــاش نحــو الصنــدوق قــد يتســبب باشــكاليات
فــي عمــل الصنــدوق خاصــة اذا تــم تفعيــل برنامــج التأمينــات الزراعيــة وبرنامــج االقــراض الزراعــي مســتقبال ويشــتت
المرجعيــات بيــن الــوزارة ودوائرهــا او الصناديــق التابعــة لهــا.
 هنالــك بعــض القضايــا المتداخلــة والتــي لــن يوجــد لهــا حلــول علــى المــدى القصيــر تتعلــق بالكــوارث واالوبئــةواالحتــال والتــي تتطلــب تطويــر رؤيــة اســتراتيجية متكاملــة مــن قبــل وزارة الزراعــة للتعامــل معهــا .فعلــى ســبيل
المثــال ،يمنــع االحتــال البــدو مــن بنــاء بركســات للمواشــي فــي مناطــق ج وهــذا يتســبب ســنويا فــي تفشــي امــراض
شــتوية وصيفيــة بيــن القطعــان وزيــادة فــي نســب الوفيــات بينهــا وبيــن مواليدهــا .ونظريــا يمكــن دعــم صمــود
المربيــن امــا علــى شــكل منــح او تعويضــات او تأمينــات او بأســاليب وبدائــل أخــرى .تطويــر رؤيــة لمعالجــة هــذه القضيــة
تحتــاج الــى قيــام وزارة الزراعــة بدراســة كافــة االمكانــات والبرامــج المتاحــة ضمــن صنــدوق درء المخاطــر والتأمينــات
وغيرهــا مــن برامــج دوليــة ومحليــة ورســمية وصناديــق أخــرى وفــي النهايــة الــوزارة هــي مــن ســيدير وينســق عمليــة
الدعــم ولــن يتمكــن الصنــدوق مــن ادارتــه لمحدوديــة وتخصصيــة دوره.

المالحظة الثانية
القــارئ لالليــة الصــادرة ســيالحظ وجــود فقــرات ومصطلحــات عامــة كثيــرة غيــر مضبوطــة بأطــر زمنيــة او تفســيرات او نمــاذج
وخطــوات واضحــة .وقــد يكــون مــن المفهــوم أن القانــون الصادر عــام وبمصطلحات عامة مــع تركيز على بنــود معينة لغايات
خدمــة االهــداف التــي وضــع القانــون لهــا والعطــاء المجــال للطواقــم التنفيذيــة لتطويــر لوائــح داخليــة تناســب التطــورات
الميدانية ،لكن االنظمة واللوائح الداخلية تطور لتفسير القانون العام وتحديد كافة التفصيالت المطلوبة ومن هنا تأتي
مالحظتنــا .ومــن العموميــات المذكورة:
 المادة  2/4ذكر " ...االضرار الزراعية التي تقوم وزارة الزراعة بحصرها وتوثيقها ميدانيا بناء على االلية التي تتبعها للحصروالتوثيــق ."...ولمعرفتنــا بوجــود هــذه النمــاذج لــدى الــوزارة لكــن ورغــم ذلــك يجــب ان تضــاف كملحــق باالليــة للتوضيــح الي
قارئ غير مطلع بالتفاصيل المطلوبة.
 المــادة  1/5ذكــر "تقــدر القيــم الفعليــة مــن خــال قوائــم تقديــر القيــم الفعليــة للخســائر واالضــرار الزراعيــة المعتمــدة مــنقبــل وزارة الزراعــة ".ثــم اضيــف الملحــق رقــم  1لقوائــم وزارة الزراعــة لتقدير القيــم الفعلية للخســائر واالضــرار الزراعية لعام
 .2015والعموميــة هنــا تكمــن فــي عــدم تحديــد موعد محدد الصدار التقييم واســلوب نشــره وهذا قد يســبب ارباك للمتضرر
وللمؤسســات االخــرى ذات العالقــة والتــي قــد تقدم تعويضات للمتضرريــن .وبالتالي ننتوجه بالنصح الــى الصندوق بتحديد
موعــد واســلوب نشــر لهــذه التقديــرات مثــل :أن تقــدر القيــم الفعليــة مــن خــال قوائــم تصــدر بعــد اســبوع كحــد أقصــى مــن
اعــان الكارثــة ويتم نشــرها على الموقع االلكتروني للصنــدوق ووزارة الزراعة.
 المــادة  2.1/2/7ذكــر " ...بواحــد صحيــح باســتثناء حــاالت يعتمدهــا مجلــس ادارة الصنــدوق  "...وفــي المــادة  14ذكــر "...يســتثنى مــن ذلــك االعمــال الزراعيــة  "...وفــي المــادة  12ذكــر " ...اال اذا كان هنــاك مــا يثبــت  "...االســتثناءات المذكــورة تتــرك
المجــال مفتوحــا لتفســيرات مختلــف االطــراف ذات العالقــة لذلــك يجــب اضافــة ملحــق يفســر هــذه االســتثناءات ويحددهــا
بحيــث ال يكــون هنالــك مجــال اليــة تأويــات لنصــوص اللوائــح واالليات ومنــع اي تنازع مســتقبلي بين المتضرريــن والصندوق
حــول التفســيرات.
 المــادة  1/9ذكــر " ...لــكل عــام فــي حــال توفرهــا "...والمــادة  2/9ذكــر " ...بمجــرد توفرهــا فــي حــال قــرر مجلــس ادارةالصنــدوق ".والمــادة  11بعنــوان "دفعــات التعويــض" جميعهــا تحدثــت عــن مواعيــد توزيــع ودفــع التعويضــات بعموميــة
شــديدة .مــن تجربــة اتحــاد المزارعيــن فــي متابعــة قضايــا التعويضــات للمزارعيــن المتضرريــن فــي الســنوات االخيــرة كان من
أبرز القضايا هو هذه العمومية في مواعيد الدفع وعدم وجود اي اتفاقيات تعويض موقعة بين االطراف .اذا قام صندوق
درء المخاطــر ووزارة الزراعــة ووزارة الماليــة باالعتــراف بوجــود ضــرر مــا وقــع على المزارع حســب القوانين واللوائــح وتم اقرار
تعويــض لــه بغــض النظــر عــن قيمــه فلمــاذا ال يتــم توقيــع اتفاقيــة ثنائيــة توضــح التزامــات الطرفيــن؟ مــن المفهــوم ان قرار
الصــرف مرتبــط بتوفــر الميزانيــات لــدى الجهــات الحكوميــة لكــن المــزارع الــذي يعتــاش بشــكل كامــل او شــبه كامــل علــى
منشــأته الزراعيــة ،وهــو الحلقــة االضعــف هنــا ،ال يتحمــل االنتظار فتــرات طويلة بدون مصــدر دخل بانتظار الصــرف .وبالتالي
وجــود اتفاقيــة ثنائيــة بيــن الصنــدوق والمــزارع قــد تعطــي ضمــان للمــزارع الســتئناف نشــاطه الزراعــي الــى ان يتــم صــرف
التعويض مــن قبل الحكومة.

المالحظة الثالثة
المــادة  10بعنــوان "مســؤوليات متلقــي التعويضــات" حــددت التزامــات علــى متلقــي التعويــض فــي ثــاث بنــود فرعيــة.
القــارئ للمــادة يالحــظ فــورا عــدم وجــود ايــة اليــة تحقــق لــدى الصنــدوق مــن التــزام المتلقــي مــن عدمــه للبنــود المذكــورة.
كمــا ســيالحظ أن المســؤولية االكبــر تقــع علــى المتلقــي للتعويــض فــي االفصــاح عن ايــة تعويضات قــد تلقاها مــن اطراف
أخــرى وهــذا يناقــض أحــد اهــم اهــداف انشــاء صنــدوق درء المخاطــر لتنســيق عمــل المؤسســات ذات العالقــة فــي حــال
حــدوث كارثة طبيعية او سياســية.
يجــب أن تثبــت االليــة ضــرورة قيــام جميــع المؤسســات ذات العالقــة بشــكل واضــح باعــام الصنــدوق عــن ايــة تعويضــات تــم
صرفهــا مرفقــة بقوائــم متلقــي هــذه التعويضــات لتضــاف وتقــارن بقوائــم الصنــدوق النهــاء ازدواجيــة العمــل والتضــارب
وايصال رسالة واضحة ،خاصة للمؤسسات الدولية ،أن الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة وصندوق درء المخاطر هما المرجعية
الوحيــدة صاحبــة القــرار والســلطة فــي حــال حــدوث كارثــة طبيعيــة او سياســية.

المالحظة الرابعة:
جميــع المــواد المذكــورة ذات العالقــة بتحديــد الكارثــة وتقديــر خســائرها وأشــكال التعويــض وحقوق متلقــي التعويض لم
تشــير الــى ايــة اليــات لمعالجــة حــاالت التخاصــم والتنــازع بيــن االطــراف .نظــرا لحجــم هذا القطــاع وعــدد االفراد والمنشــاءات
والمؤسسات ذات العالقة فيجب افتراض حدوث حاالت من التخاصم والتنازع في كثير من التفصيالت التي ال يمكن حصرها
فــي االليــة واللوائــح الداخليــة .ومــن المعلــوم ان الحق فــي التخاصم واالعتراض هــو احد الحقوق المقرة دوليــا لالفراد عند
التعامــل مــع الجهــات الرســمية .لذلــك يجــب أن تشــمل اللوائــح واالنظمــة الداخليــة لصنــدوق درء المخاطر على اليــة واضحة
لمعالجــة حــاالت التخاصــم والتنازع واالعتراض تأكيدا لنزاهية وعدالــة عملية التعويضات عن الكوارث.

المالحظة الخامسة:
تحدثــت المــادة  14عــن اشــتراطات الترخيــص لمتلقــي التعويضــات واوضحــت ان مســتحق التعويــض مــن
يمتلــك منشــأة مرخصــة ومســجلة فــي قيــود وزارة الزراعــة عــدى عــن بعــض االســتثناءات التــي ال تتطلــب ذلــك.
 المــادة ذكــرت أن الترخيــص مــن وزارة الزراعــة ولكــن هــذا الترخيــص يمكــن الحصــول عليــه خــال ايــام مــن وزارة الزراعــة.بالتالــي علــى هــذه المــادة أن تحــدد ان الترخيــص ال يقــل تاريخــه عــن ثــاث اشــهر مثــا علــى االقــل مــن حــدوث الكارثــة.
 كذلــك يجــب ان يشــمل الترخيــص رقــم مشــتغل مرخــص صــادر عــن وزارة الماليــة ،بمعنــى ان المتلقــي للتعويضــات ملتــزمبكافــة القوانيــن ذات العالقــة .ورغــم ان هــذه النقطــة اشــكالية ولــدى وزارة الزراعــة الرغبــة بتعويــض كافــة المزارعيــن
المتضرريــن مــن الكارثــة ،اال انــه يجــب التمييــز بين االفــراد الملتزمين بكافــة القوانين واالفــراد غير الملتزمين .الســبب الثاني
الهمية هذه النقطة ،أن المســجل ضريبيا يقدم تقارير دورية عن مشــروعه ومدخالته لوزارة المالية وبالتالي قد تســاهم
هــذه التقاريــر فــي تصــور حجــم الضــرر وتقيمــه ونوعيتــه.

 كما ذكرنا ســابقا فان االســتثناءات المذكورة عامة جدا ويجب تفصيلها لكي ال تتســبب بأي تنازعات وتقويالت بين ذويالعالقة.
 الهــدف مــن الترخيــص لــدى وزارة الزراعــة ووزارة الماليــة هــو ضبــط القطــاع الزراعي وتقدير حجمــه واحتياجاتــه وخدماته،بالتالــي الســؤال الــذي يطــرح نفســه بقــوة هــو هــل ترغــب وزارة الزراعــة فــي دعــم بعــض المنشــاءات او المزارعيــن الذين لم
يســتطيعوا على مدى ســنوات انجاح مشــروعاتهم؟ العطاء امثلة من دول أخرى ،في جمهورية ايرلند يحصل المزارع على
اســترداد ضريبــي بقيمــة  %5.8مــن ثمــن مدخالتــه ،لكــن اذا اثبتــت تقاريــر المزارع أن مشــروعه الزراعي فشــل لمدة  3ســنوات
متتالية يفقد هذا الحق في االسترداد ويعاد تفعيله فقط اذا بدأت تقاريره في اظهار أرباح .هل ترغب وزارة الزراعة في
تعويض أي مزارع بغض النظر عن نجاح مشروعه ام ال؟ صحيح ان بعض الظروف المتعلقة باالحتالل بالذات تؤثر في نجاح او
فشل المشاريع الزراعية وربما يحتاج االمر الى دراسة وتعمق أكثر لكن يبقى جواب السؤال معتمد على توجهات الوزارة.

المالحظة السادسة:
نظــرا لكثــرة االمــراض واالوبئــة التــي قــد تصيب القطــاع الزراعي بشــقيه النباتــي والحيواني ،فيجب ان يضــاف ملحق يحدث
ســنويا مثــا عــن مــا هــي االمــراض واالوبئــة وأعراضهــا التــي ســتعتبر كارثيــة خاضعة لتعويضــات الصنــدوق لوجــود امكانية
تطويــر بعــض البرامــج االخــرى مــن خــال دائــرة االرشــاد فــي الــوزارة لمعالجــة وتعويــض المتضرريــن بشــكل مباشــرة دون
المــرور بصنــدوق درء المخاطــر.

