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اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين طبع بعد مراجعة وموافقة 
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كانون الثاني 2017

غايات وأهداف صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية
إن الغاية من آلية العمل الخاصة بالتعويضات الزراعية هي إيضاح وتنظيم أنشطة وإجراءات عمليات التعويض على المزارعين واالعمال والمنشآت الزراعية عن ا�ضرار 

والخسائر الزراعية التي تصاحب الكوارث والحوادث الناجمة عن المخاطر الطبيعية أو ا�زمات السياسية. وعليه طور صندوق درء المخاطر والتعويضات الزراعية هذه ا�لية
التي ترمي إلى تحقيق ا�هداف التالية والتي تم استخالصها من النص القانوني المؤسس للصندوق: 
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نحو  الزراعية  التعويضات  توجيه  تأكيد 
المزارعين  دخل  مصادر  على  المحافظة 
المزارعين،  صغار  خاصة  عملهم،  وفرص 
من  التعافي  على  المساعدة  خالل  من 
ا�ضرار التي تلحق بأعمالهم ومنشآتهم 

الزراعية واستئناف أعمالهم.

خالل  من  التعويض  عملية  فعالية  تأكيد 
مساعدة أكبر قدر ممكن من ا�عمال الزراعية 
على  تأثيراً  ا�كثر  ا�ضرار  من  التعافي  على 
في  المتاحة  العمل  وفرص  المزارع  دخل 

القطاع الزراعي.

أنشطة  في  الشفافية  انتهاج  ضمان 
التعويض التي يقوم بها الصندوق.

العدالة  من  ممكنة  درجة  أكبر  تحقيق  ضمان 
في التعويض بين المزارعين.

مجاالت صرف التعويضات الزراعية عن الكوارث الطبيعية والسياسية:
تنقسم مجاالت التعويضات الى نوعين وهما:

التعويضات على المزارعين المتضررين
 في حالة الكوارث الطبيعة: 

وقد حدد ثالث مستويات من الكوارث الطبيعية 
تعتمد على مدى الضرر الذي تسببت به الكارثة 

وأثرها على دخل المزارع ومصدر التعويض وهي: 

المستوى الثاني:
على المزارع  قدرة  تفوق  والتي  المتوسط  االثر  ذات  االضرار 

 التصدي لها وحده وتتطلب بعض اÁجراءات للتخفيف من آثارها 
وتشاركها وتحويل مسؤوليتها من خالل بعض التدخالت كالتأمينات
 الزراعية: ال تصرف التعويضات خارج برامج التأمين الزراعي.ضرر يفوق

 قدرة المزارع على التصدي لها .... ال تصرف التعويضات

المستوى االول:

أضرار ال تزيد عن  20% يوجد تعويضاتالمستوى الثالث:

حيث االضرار قد تؤثر على الدخل سلبيًا 
بنسبة ال تزيد عن 20 %، وفي هذه الحالة 

ال يوجد تعويضات ويتحمل المزارع كافة االضرار.

غير الطبيعية  الظواهر  بفعل  ناجمة  زراعية  أضرار  وقوع  حال  في 
الزراعي المؤمن عليها والتي تؤثر على أجزاء واسعة من القطاع 
والتي بأكمله  الزراعي  القطاع  تطال  وقد  الوطن  مستوى  على 

تشمل الفيضانات والصقيع والرياح الشديدة والثلوج وبعض ا�وبئة
والجفاف بما ينسجم مع القوانين  واالتفاقيات الدولية وأية كوارث 
طبيعية أخرى حيث يتم اتخاذ القرار بالتعويض بناء على تقييم مجلس ادارة

الصندوق في حال أي كارثة طبيعية.

أضرار زراعية ناجمة بفعل الظواهر الطبيعية وتشمل الفيضانات والصقيع والرياح الشديدة والثلوج 
حيث يتم اتخاذ القرار بالتعويض بناء على تقييم مجلس ادارة الصندوق في حال أي كارثة طبيعية.

التعويضات على المزارعين المتضررين 
االسرائيلية االنتهاكات  بسبب 

تعالج التعويضات في حال وقوع أضرار وخسائر ناجمة عن ممارسات

 وانتهاكات االحتالل كتدمير البنية التحتية الزراعية وقلع ا�شجار وحرق 

المساحات الزراعية وتدمير المزارع والمنشآت الزراعية وغيرها، وفق آلية

 يتم االتفاق عليها مع الحكومة. يستمر العمل بآلية التعويض الحالية

 عن الخسائر السياسية المطبقة من قبل وزارة الزراعة والصندوق بالتعاون 

30 من القرار بقانون  مع االتحاد ا�وروبي او حسب ما جاء في المادة 

بشأن الصندوق رقم (12) لعام 2013 في حال عدم توفر ممول خارجي.

تعالج التعويضات في حال وقوع أضرار وخسائر ناجمة عن ممارسات
 وانتهاكات االحتالل وفق آلية يتم االتفاق عليها مع الحكومة

متطلبات بيانات االضرار الزراعية ومسؤوليات المزارع متلقي التعويضات 
للمزارعين المتضررين جراء الكوارث الطبيعية الحق في مطالبة الحكومة في حدود نسبة الضرر الواقع على المنشأة الي نسبة التعويض المحددة في ألية الصندوق

 المقرة، شريطة أن يتم التبليغ عن الضرر وتوثيقه من قبل الجهات المختصة ضمن الفترة المحددة وأن تنطبق عليه الشروط الواردة في هذه ا�لية وهي:

أن يقع ضمن قائمة المزارعين المتضررين الذين صدر قرار من مجلس إدارة الصندوق بالتعويض عليهم

 ال يجوز التعويض عن ا�ضرار التي لم توثق خالل ثالثين يوما إال إذا كان هناك ما يثبت وقوع ظروف قاهرة حالت دون ذلك.

التنسيق مع وزارة الزراعة يكلف أحد موظفي الصندوق بالعمل والتنسيق مع مديرية الزراعة في كل محافظة فيما يتعلق بشؤون ا�ضرار والخسائر الزراعية بحيث يقوم موظف 

الصندوق المكلف بالعمل بجلب بيانات ومعلومات ا�ضرار الزراعية التي تقوم وزارة الزراعة بحصرها وتوثيقها ميدانيًا بناء على ا�لية التي تتبعها للحصر والتوثيق، ومن ثم يقوم

مباشرًة بإدخالها وحفظها في قاعدة بيانات ا�ضرار الزراعية الخاصة بالصندوق. ونرفق قائمة بأسماء الموظفين المكلفين حاليا حسب المحافظة:
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المحافظة

أريحا وا�غوار

طوباس

نابلس

طولكرم

جنين

الخليل

Ïرام ا

سلفيت

القدس

رقم هاتف الموظفأسم الموظف المكلف

قلقيلية

سفيان إبراهيم منديل

ميساء صبحي أسعد حمدان

رأفت محمد إبراهيم بني شمسه

محمد أحمد شفيق عابد

مطيع محمد مطيع حمارشة

هارون محمد خليل العطاونة

نبراس عبد الكريم ريماوي

دعاء مصطفى عبد الحفيظ القرم

محمد حمدان

وضاح صبرة

0592998127

0592998126

0592998125

0592998122

0592998121

0595331019

0599396456

0592998119

0594224328

0594224327



This manual has been produced and printed with support from Oxfam. The contents of this manual is the sole
responsibility of the Palestinian Farmers Union and do not necessarily reflect the views of Oxfam and SIDA

تم إصدار وطباعة هذا الدليل بدعم مقدم من مؤسسة أوكسفام. إن محتويات هذا الدليل هي مسؤولية اتحاد المزارعين الفلسطينيين 
وال تعكس بالضرورة وجهات نظر مؤسسة اوكسفام أوكسفام والوكالة السويدية للتعاون االنمائي الدولي(سيدا)
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سفيان إبراهيم منديل

ميساء صبحي أسعد حمدان

رأفت محمد إبراهيم بني شمسه

محمد أحمد شفيق عابد

مطيع محمد مطيع حمارشة

هارون محمد خليل العطاونة

نبراس عبد الكريم ريماوي

دعاء مصطفى عبد الحفيظ القرم

محمد حمدان

وضاح صبرة

للحصول عل التعويض يجب
  التبليغ عن الضرر خالل 30 يوما

 من وقوع الضرر

التعويض

التبليغ خالل
 30 يوم

التواصل مع
موظف الصندوق

حفظ المعلومات
في قاعدة البيانات

االضرار الزراعية

يقوم موظف الصندوق
بجمع المعلومات

وتوثيقها

ويشترط لمنح التعويض للمزارعين في الحاالت المنصوص
 عليها في مواد هذه ا«لية أيضا ما يلي:

المنشأة  اعادة تأهيل  العينية في  أو المساعدة  المبلغ  التعويض باستخدام  يلتزم متلقي  أن   @

يحق  ذلك  غير  ثبوت  حال  وفي  بذلك،  عدلي  تعهد  تقديم  خالل  من  المتضرر  الزراعي  العمل  أو 

المزارع. المناسب بحق  القانوني  االجراء  اتخاذ  للصندوق 

مؤمنا  يكون  كأن  ا�ضرار،  نفس  عن  للتعويض  آخر  مصدر  أي  عن  التعويض  متلقي  يفصح  أن   @

ا�ضرار. أخرى عن نفس  تلقى تعويضًا من جهة  أو  بالتأمين،  المخاطر لدى جهة مختصة  ضد هذه 

@ أال تكون ا�ضرار ناشئة عن افعال عمدية من صاحب المنشاة او الغير بقصد الحصول على التعويض. 

الزراعة  وزارة  قيد  في  والمسجلة  المرخصة  المنشأة  هي  التعويض  تستحق  التي  المنشأة   @

ذلك من  يستثنى  المختصة.  الجهات  من  الزراعية  االعمال  ممارسة  شهادة  على  والحاصلة 

لممارستها. شهادة  على  الحصول  أو  تسجيًال  أو  ترخيصًا  تتطلب  ال  التي  الزراعية  االعمال   

أشكال التعويضات ومواعيد توزيعها
يقوم رئيس مجلس ادارة الصندوق، معالي وزير الزراعة، بمخاطبة مجلس الوزراء في حال وقوع كارثة لتحديد قيمة الدعم المادي للحكومة للمساهمة في تغطية

 الخسائر. ويتم اتخاذ القرار في الطلبات االستثنائية للتعويض الموجهة من قبل المزارعين إلى وزارة الزراعة أو الصندوق من قبل مجلس ادارة الصندوق. حيث يحدد الطرفين

 شكل وقيمة التعويض للمزراعين.

رئيس مجلس 
ادارة الصندوق 

تحديد قيمة الدعمرئيس الوزراء
 المالي لتغطية

 الخسائر

بحيث يجوز للصندوق صرف تعويضات نقدية لÒعمال الزراعية المتضررة بناء على مواد هذه ا�لية وعلى قيمة التعويض النهائية بعد حسابها لكل عمل زراعي متضرر كما 

ورد في مادة (٧) من هذه اللوائح القانونية الرسمية لهذه ا�لية. وتصرف هذه التعويضات لكل عام في حال توفرها وذلك بناء على قرار يصدره مجلس إدارة الصندوق.

او ان يقوم مجلس ادارة الصندوق بتوزع تعويضات زراعية عينية على المزارعين وا�عمال الزراعية المتضررة تكافئ قيمة التعويض النهائية لتلك ا�عمال الزراعية حسب

 سعر السوق المحلي، وذلك في حال توفرها أو حصول الصندوق عليها من مصدر آخر توافق عليه الحكومة وتوزع التعويضات الزراعية العينية لكل عام بمجرد توفرها 

في حال قرر مجلس إدارة الصندوق.

في حال وقوع كارثة

التعويضات تكون إما عينية أو مادية
للمزارع  العيني  أو  النقدي  التعويض  10000 دوالر يجوز للصندوق تسديد قيمة  تزيد عن  لكن �ي تعويضات 

المتضرر على مراحل وبالتزامن مع انتهاء مراحل إعادة تأهيل العمل أو المنشأة الزراعية على نحو يشبه التالي:

بعد الشروع بإعادة التأهيل  يعطى المزارع
30% من قيمة التعويض النهائية المقررة.

المزارع يعطى  العمل   نصف  انجاز  بعد 
40% من قيمة التعويض النهائية المقررة.

بعد االنتهاء من اعادة التأهيل يعطى المزارع
30% من قيمة التعويض النهائية المقررة.  
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مفاهيم ومصطلحات خاصة بهذه االلية:

الصندوق: صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية.

 المجلس: مجلس إدارة الصندوق. 

 المزارع: كل شخص طبيعي او معنوي يعمل في اÁنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وحاصل على شهادة الحيازة الزراعية.

 المنشأة الزراعية: المزرعة أو المكان الذي تمارس فيه ا�نواع المختلفة من االعمال الزراعية كتربية الثروة الحيوانية والرعي واÁنتاج النباتي والسمكي وغيرها.

 ا�ضرار الزراعية: التلف الجزئي أو الكلي في المحاصيل النباتية أو المنشآت الزراعية أو اÁصابة المؤثرة أو النفوق في حيوانات المزرعة الناتجة عن خطر زراعي 
طبيعي أو سياسي والتي ينتج عنها خسائر زراعية.

 التعويضات على المزارعين: المبلغ (أو المساعدة العينية) الذي يخصصه الصندوق او يحدده لدعم المزارعين المتضررين في حالة الكوارث الطبيعة أو بسبب
 ا�زمات السياسية، بهدف التعافي من ا�ضرار واستئناف أعمالهم الزراعية.

الكوارث الطبيعية: حوادث غير متوقعة ناجمة عن قوى الطبيعة ويترتب عليها خسائر وتدمير في الممتلكات وتكون ذات تأثير شديد على القطاع الزراعي 
وتفوق امكانيات مواجهتها قدرة المزارع وتتطلب مساعدة الصندوق.

خطر زراعي طبيعي: العملية أو الظاهرة الطبيعية التي قد تتسبب في خسائر زراعية أو تلف جزئي أو كلي في المحاصيل النباتية أو المنشآت الزراعية 
أو أي آثار على الصحة الحيوانية والنباتية.

 مخطر زراعي: احتمال وقوع خسارة زراعية في الثروة الحيوانية أو المحاصيل النباتية أو سبل العمل الزراعي والممتلكات والخدمات، والتي يمكن أن تصيب
 المزارع، بسبب الكوارث، في فترة زمنية مستقبلية محددة.

 تحويل المخاطر الزراعية: عملية نقل التبعات المالية المترتبة على مخاطر زراعية معينة، بطريقة رسمية أو غير رسمية من طرف إلى آخر بحيث يمكن للطرف 
 المتضرر الحصول على الموارد من طرف ثان بعد حدوث الضرر.

 اÁنذار المبكر: مجموعة من القدرات الالزمة Áعداد ونشر معلومات تحذيرية مفهومة وواضحة في الوقت المناسب، لتمكين ا�شخاص والمجتمعات
 الزراعية المهددة با�خطار الزراعية من االستعداد والتصرف بشكل مناسب والحصول على الوقت الكافي للحد من ا�ضرار والخسائر الزراعية.

 التعافي: الترميم والتحسين عند اللزوم، للمنشآت الزراعية وسبل وظروف ا�عمال الزراعية المتأثرة، بما في ذلك بذل الجهود للحد من عوامل المخاطر.

 تخفيف الخطر الزراعي: أنشطة التقليل أو الحد من ا�ثر السلبي للخطر الزراعي والكوارث المتعلقة به على ا�عمال والمنشآت الزراعية كالتأمين الزراعي.
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