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  ةـــمقدم
  

 علمـا أنـه،   غزة،  قطاع   الضفة الغربية و   اإلنتاجية في  أهم القطاعات من  الزراعي  لقطاع  ا يعتبر
  األقصى، يتعرض إلى اعتداءات متكررة من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي،انتفاضةندالع امنذ و
طق الحدودية فـي قطـاع غـزة      اإلعتداءات في المنا  هذه  وقد تركزت   . بهلحقت خسائر جسيمة    أ



  

 دواعـي   بحجـة  وذلك   ،وشمال الضفة الغربية، وبمحاذاة الطرق المستخدمة لمرور المستوطنين       
  .األمن

  
 لمساعدة المتضررين فـي قطـاع        كبيرة  مبالغ رصدت الجهات الرسمية   خالل انتفاضة األقصى،  

إال أن شكاوى   . في التوزيع الزراعة، وقد تم لهذا الغرض تشكيل العديد من اللجان لضمان العدالة            
 المدفوعة لهذا القطاع كمساعدات عن      التعويضاتعديدة من قبل المزارعين المتضررين، تؤكد قلة        

األضرار التي لحقت بهم من جهة، وعدم وضوح المعايير واآلليات المتبعـة فـي تقـديم تلـك                   
  . من جهة أخرىالمساعدات

  
وقد تم . تم وفقها توزيع المساعدات على المزارعينيهدف هذا التقرير إلى دراسة المعايير التي ي

يتناول القسم األول واقع قطاع الزراعة في أراضي السلطة . تقسيم التقرير إلى ثالثة أقسام
آليات ومعايير بينما يتناول القسم الثالث . ويتناول القسم الثاني، الجانب القانوني واإلداري. الوطنية

  . متضررينتقديم المساعدات للمزارعين ال
   
  

  ةــة الوطنيــواقع الزراعة في أراضي السلط: القسم األول
  

  ةـــة عامــخلفي: أوال
  
صاد زراعـي، حيـث   اقت أنهصف اإلقتصاد الفلسطيني في مرحلة ما قبل االحتالل اإلسرائيلي ب   و

بلغـت نـسبة    و،  %34 بحوالي   1966قدرت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الفلسطيني عام         
عتمد حـوالي  ا كما  .في فلسطين من إجمالي القوى العاملة     % 38,7ي  الحومالة في هذا القطاع     الع
  . من سكان األراضي الفلسطينية في معيشتهم على عوائد العمل الزراعي% 64

  
ية كبيرة علـى   سلبا واجه القطاع الزراعي صعوبات كثيرة، تركت أثار  ،حتاللوطوال سنوات اإل  

 فقد عانى هذا القطاع مـن سياسـة         .1967ي الفلسطينية المحتلة عام     راضقطاع الزراعة في األ   
 واالسـتيالء    تجريف مساحات شاسعة من األراضي الزراعية      الذي يرافقه االستيطان اإلسرائيلي،   

، إضافة إلى استقطاب سوق العمل اإلسرائيلي لأليدي العاملة الفلسطينية، وانحسار فـرص             عليها
   .عات الزراعية التكميليةاب الصنا، وغيخارجالتصدير لل

  
تعرض القطاع الزراعي الفلسطيني للعديد من اإلعتداءات اإلسـرائيلية          خالل انتفاضة األقصى،  

تجريف المحاصيل الزراعية علـى نطـاق واسـع،         وقتالع األشجار المثمرة،    شملت ا المدمرة،  
 ،حظائر الحيوانـات  ستهداف  واتدمير البيوت البالستيكية،    وتخريب آبار المياه وشبكات الري،      و

الـذي أثّـر     وإغالق المعابر الحدودية  ،   الصيادين  عمل عاقةإ و ومزارع الدواجن، وخاليا النحل،   
إضافة إلى مصادرة آالف الـدونمات مـن األراضـي          سلبيا على تسويق المنتوجات الزراعية،      

ين، أو توسيع   لتفافية للمستوطن ا أو لشق طرق     ، والمناطق العازلة  الفاصلالزراعية إلقامة الجدار    
نخفضت مساهمة القطاع الزراعي في     إألسباب،  هذه ا ل. المستوطنات وإقامة بؤر استيطانية جديدة    

%. 12,2 إلـى    1996، وعـام    %13,7 إلـى    1994إجمالي الناتج المحلي، حيث وصلت عام       



  

مع نهاية عـام    % 9 حتى وصلت إلى     نتفاضة،التراجع خالل سنوات اال   في  ستمرت هذه النسبة    او
  . من مجموع القوى العاملة% 12انخفض استيعاب هذا القطاع لأليدي العاملة إلى كما  .2003

 
 تجدر اإلشارة إلى أن القطاع الزراعي كان يسجل فائضاً في الكثير من المنتجات              ،في هذا السياق  

 % 100  نسبة 1993تجاوزت عام   " االكتفاء الذاتي "الزراعية، بمعنى أن هناك نسبة عالية من        
 الزيتـون   مـن % 150حوالي   و  بعض أنواع الفواكه،   من % 200مضيات، وأكثر من     الح من

 اإلنتاج الحيـواني     أما .من األعالف % 25 وحواليالشمام،  ئيسية بما فيها البطيخ و    والخضار الر 
  %.47بلغت نسبة اإلكتفاء الذاتي منها حوالي  فقد ،)أسماكلحوم حمراء ودجاج و(
  

 فـي القطـاع      اإلسرائيلي، وخاصة اإلغالق، إلى تراجع حاد      ومع ذلك، أدت إجراءات اإلحتالل    
 وانخفضت الصادرات   ،%52.6تراجع حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية بنسبة       فقد   .الزراعي

 والصادرات الموجهـة إلـى الـدول        ،%29.7إلى  % 74.4الزراعية الموجهة إلى إسرائيل من      
ثناء اإلغالق بنسبة  إنتاج الوحدة الزراعية أكما ارتفعت تكاليف. %5.1إلى % 18.17العربية من 

 مقارنة بما   %35.6تكلفة النقل أثناء اإلغالق بمعدل      زادت  و ،ما قبل اإلغالق  بفترة   مقارنة% 22
 الزراعيـة   المنتجـات ستغرقها وصول   يالتي  الزمنية  زادت المدة   كذلك  كان عليه قبل اإلغالق، و    

  .%40المستوردة بنسبة 
  

 وقطاع غزة  الغربية الضفةالزراعي فيلواقع اعن معطيات : ثانياً

  

  ةــاألراضي الزراعي. 1
 وتقدر مساحة األراضي الـصالحة      ،2كم 5865تقدر مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة بحوالي        

 مليون دونم، أما المساحة المزروعـة بالفعـل فتقـدر        2.2للزراعة في الضفة والقطاع بحوالي      
% 13.2زراعـة بعليـة و    % 86.8 منها ، دونـم 1851070ل   أي ما يعاد   ،%84.1 بـ   نسبتها

 دونم،  1.673.759ما يعادل   أي ب ،  الغربيةفي الضفة   % 90.4 تتوزع بنسبة    وهي. زراعة مروية 
هذا باإلضافة إلى ما ال يقل عـن         1. دونم 177.311ما يعادل    أي ب  غزة،في قطاع   % 9.6ونسبة  
ن أ، علمـا     ألف دونم أراضي حرجية    250 حوالي    مليون دونم تستغل كمراعي، إلى جانب      1.5

 اإلسـرائيلي  االحتاللأراضي المراعي والمناطق الحرجية ما زالت خاضعة في معظمها لسيطرة     
  . للسلطةهافقط من% 7 ولم يتم تسليم سوى ،المباشرة

  
  ةـــ المائيادرــالمص .2

ـ  . مليون متر مكعـب    900بحوالي   تقدر الموارد المائية في الضفة والقطاع       االحـتالل   طرسي ي
من مصادر المياه الموجودة في الطبقات الصخرية المائيـة فـي الـضفة          % 79 على   اإلسرائيلي

معدل االستهالك اليومي للفرد    ن  ، حيث تؤكد الدراسات بأ    للفلسطينيينفقط  % 21 مقابل   ،والقطاع
 لتـر   600وإلسـرائيلي،   لفرد ا  لتر ل  344 مقابل   ، يوميا ا لتر 93 ال يتجاوز    ،الفلسطيني من المياه  
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 تشكل عقبة كبيرة أمـام تطـور        ،موارد المائية الإن سيطرة االحتالل على     فبالطبع   .للمستوطنات
حتياجات المائية الضرورية لجميع اال إذ أن األخرى،وتنمية القطاع الزراعي والقطاعات اإلنتاجية 

 ي أ،فقط% 35 ال يتوفر منها سوى     ،مليون متر مكعب سنويا   ) 740(األغراض تصل إلى حوالي     
) 483(يبلـغ    أن العجز المائي الحالي في الضفة والقطـاع          مما يعني  مكعب،مليون متر   ) 257(

   2. وهو عجز في تزايد مستمر، سنويامكعبمليون متر 
  
  ةـــروة الحيوانيــالث. 3

 ،2003 آب فـي  فلسطيني ال المركزي لإلحصاءجهازال الصادرة عن  الزراعيةتشير اإلحصاءات   
 فـي الـضفة   منهـا   رأس  ) 24667(رأس بقر،   ) 30105( إلى وجود    ،د المواشي الخاصة بأعدا 

 .رأس في قطـاع غـزة     ) 5438(، و طوباسالخليل وجنين و   تتركز معظمها في نابلس و     الغربية،
،  الغربية  في الضفة   منها )1.050.344 (رأس من األغنام والماعز،   ) 1.113.680 (كذلك وجود و

 فقد بلـغ    ،لدواجنلوبالنسبة   .في قطاع غزة  منها  ) 63336(تتركز معظمها في محافظة الخليل، و     
في قطـاع   % 23.7و، الغربيةفي الضفة  % 76.3 ، منها مليون طير ) 48.9(عدد الدجاج الالحم    

 مليون في   )1.35( منها   ، مليون طير  )2.17( له    فقد بلغ العدد اإلجمالي    ، أما الدجاج البياض   .غزة
ي عـدد خاليـا النحـل عـام       بلغ إجمال كما   .طاع غزة ألف طير في ق   ) 819(، و   الغربيةالضفة  
 من أكثر المناطق تربية     تُعتبر جنين وشمال غزة  ، علما أن    خلية) 47900(حوالي  ،  2001/2002
  ).%25.1بنسبة (للنحل 

  
  ةـــروة السمكيــ الث.4

  ولكنهـا  طن،) 3650 (،1999 وفي عام    طن،) 3600( حوالي   ،1998بلغت كمية األسماك عام     
 تصاعد الحـصار     بسبب ، طن )2700 (قل من ألى  إ ،2001/2002/2003ل األعوام   خالهبطت  

 أوضاع صغار الصيادين في قطاع غزة الذين يصل عـددهم إلـى             نأكما   .سرائيليوالعدوان اإل 
بحاجة إلى مزيد من    فهي  صياد،  ) 2500( من مجموع الصيادين البالغ      ،صياد) 2000( من   أكثر

 صيادين يعملـون بـاألجرة لـدى مـالكي        من ال % 40 من   أكثر االهتمام والمتابعة، خاصة وأن   
 بالكـاد تـؤمن لهـم       ،لديهم مراكـب صـغيرة    ) منهم% 50 من   أكثر(المراكب، ومعظم هؤالء    

الـدوريات  تحركات   ما يتعرضون له من معاناة وأخطار، بسبب         إضافة إلى  ،احتياجاتهم المعيشية 
المياه "، وفيما يطلق عليه يلمواصا في منطقة حرمانهم من الصيد، و ةالعسكرية البحرية اإلسرائيلي  

   3."االقتصادية
   الفلسطيني المشاكل والعقبات التي تواجه تنمية وتطوير القطاع الزراعي:ثالثاً

  

يتعرض القطاع الزراعي الفلسطيني للعديد من المشاكل والعقبات التي تحول دون تنميته وتطويره   
  :بالشكل المطلوب، ومنها

                                                 
 .5، ص18/4/2000املنشور يف جريدة احلياة بتاريخ الفلسطينية  تقرير سلطة املياه حسب 2

  . وهي منطقة تقع بني املياه الدولية و املياه اإلقليمية3



  

حـتالل الجـيش    ا  في  لحقوق المزارعين   تتمثل اإلعتداءات اإلسرائيلية   : اإلسرائيلية اإلنتهاكات .1
جـدار  ال وبنـاء    ،اإلسرائيلي لجزء كبير من األراضي الزراعية في الضفة الغربية وقطاع غـزة           

تجريف ، و لتفافيةاالشق الطرق    و الحصار، و ، المتكررة غالقاتاإل و األراضي،مصادرة   و ،صلاالف
ـ   تعقيدات المعابر واإلجراءا   المنتجات الزراعية، و    تسويق إعاقة، و األراضي . ةت األمنية واإلداري

 بالقوة على مصادر المياه، وتدمير البنية التحتية        ستيالءباال حتاللاإل إلى جانب قيام     هذا باإلضافة 
  .  من آبار وعيون وطرق زراعية،الزراعية

 الزراعيـة، القـوانين والتـشريعات      وعدم تطوير    الزراعي،غياب التخطيط التنموي للقطاع      .2
 والبنوك في تقديم الـدعم والتـسهيالت للمـزارعين          الزراعيضعف دور مؤسسات اإلقراض     و

الستغالل حين يضطرون لالستدانة من التجـار، لعـدم إمكانيـة           ل الذين يتعرضون    المتضررين،
  .الحصول على قروض ميسرة من البنوك المحلية

غيـاب  و ،زراعـي الالعشوائية في القطاع     وسيادة التخبط و   راعية التنموية الز  السياساتغياب  . 3
إرشـاد  اإلشـراف و  عدم تبلور سياسة وطنيـة فـي         و الزراعة، الحكومية في    ستثماراتاالدور  

    . ومساعدتهم في تجاوز مشكالتهم،لمزارعينا
  
صـول   زيادة معدالت البطالة والفقر بين المزارعين، نتيجة فقدان عملهم وحرمـانهم مـن الو              .4

ألراضيهم الزراعية، ولجوئهم لمزاولة أعمال غير زراعية، واستخدام األراضي ألنشطة أخـرى،            
  .وعدم توفر اإلمكانيات المادية للمزارعين إلعادة زراعة ما تم تجريفه

 عدم كفاية المساعدات المقدمة من السلطة والدول المانحة والمنظمات غير الحكومية، العاملـة              .5
  .عي، بالمقارنة مع اإلحتياجاتفي القطاع الزرا

إلى جانب عدم توفر المعدات الحديثة الالزمة لمـا          الزراعي، التسويق   عمليات تراجع وضعف . 6
ـ إلى   هذا باإلضافة . وحدات التدريج والتعبئة والتغليف    مثل   ،بعد جني المحصول    م أصـحاب  تحكُّ

  .ار اإلنتاج لصغار الفالحين في تحديد أسع،رينهم من كبار المصد، و المعداتالمتوفر من هذه
  

  ىــ األقصةــانتفاضالل ـي خـاع الزراعـأضرار القط: رابعاً
  

 األقصى، يواجه القطاع الزراعي ظروفاً غاية في الصعوبة جراء ممارسـات            انتفاضةندالع  امنذ  
 من  أكثريوظف الذي ،له بالغ األثر على القطاع الزراعي مما كاناالحتالل اإلسرائيلي المستمرة، 

تراجع حجم  ،  2004االنتفاضة وحتى نهاية عام     فمنذ بداية    .من القوى العاملة الفلسطينية    % 15.7
مبيعات القطاع الزراعي بفعل الحصار واإلغالق، كما أصبحت تكاليف اإلنتاج باهظة بسبب تحكم             

مت بها  ضي التي قا   خلفت سياسة تجريف األرا    وقد. إسرائيل بالكثير من مقومات اإلنتاج الزراعي     
 طبيعيـة  حيـث تحولـت آالف الـدونمات مـن أراض     اإلسرائيلي أثاراً كارثية،     قوات االحتالل 

 كما أن   . إلى مناطق صفراء وجرداء غير صالحة لالستخدام الزراعي في الوقت الحالي           ،وزراعية
إعادة استصالحها تحتاج إلى أموال طائلة تفوق بكثير طاقة المزارعين، فـضالً عـن األضـرار        

ئية الناجمة عن النقص الفادح في المساحة الخضراء، األمر الذي زاد من تعقيـد مهـام وزارة             البي
 وزارة  فـي ن  ون والمرشد و لم يتمكن المهندس   إذلت إلى ما يشبه جهة إغاثية،        تحو ، حيث الزراعة

    4. ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج الزراعية،الزراعة من التواصل مع المزارعين

                                                 
4تمع الفلسطيين يف مواجهة االحتالل، سوسيولوجيا التكيف املقاوم خالل انتفاضة األقصى، مؤسسة مواطن، رام اهللا، آب   املالكي، شليب، لدادوة، ا

2004.  



  

   
الممارسات اإلسرائيلية أضرار وخسائر فادحة، مباشرة وغيـر مباشـرة، يـصعب            لقد نتج عن    

وبحسب التقارير الصادرة عن وزارة الزراعة، شملت األضـرار المباشـرة تجريـف             . حصرها
األراضي وقلع األشجار، وهدم مزارع الدواجن وحظائر الحيوانات، وتدمير آبار وخطوط المياه،            

رار غير المباشرة، فتشمل حرمان المزارعين من تصدير منتجاتهم         أما األض . وتدمير خاليا النحل  
الزراعية، وشل حركة النقل الزراعي، وتعطيل العمالة الزراعيـة، وتـدني أسـعار المنتجـات               
الزراعية، وارتفاع أسعار األعالف، وارتفاع قيمة الفاقد من اإلنتاج الزراعي بسبب عدم القـدرة              

لقد قدرت الخسائر المباشرة وغير المباشـرة       . حاصيل الحقلية على زراعة األراضي المجرفة والم    
 دوالر، 1161.640.658، بحوالي  31/1/2005  وحتى28/9/2000التي لحقت بهذا القطاع منذ 

   6. ، والباقي خسائر غير مباشرة5رةـ دوالر خسائر مباش 40.662.733منها
  ل ــدار الفاصـأضرار القطاع الزراعي جراء بناء الج: خامساً

  

 بمصادرة  ،2003 تسبب حتى تشرين أول      قد و ،ار كيلو مت  590لجدار الفاصل   ل يبلغ الطول الكلي  
 جنين والقدس وطـولكرم     ات معظمها في محافظ   ، ألف دونم من األراضي الزراعية     165حوالي  
 وتقع  والفواكه، األراضي مزروعة بالزيتون والمحاصيل الحقلية والحمضيات        معظم هذه  .وقلقيلية

 –مركز المعلومات اإلسرائيلي    وبحسب 7. ألف نسمة  70 يزيد تعدادهم عن     ، سكاني  تجمع 76في  
  :  ما يليإلىالمعلومات األولية  تشير بيتسليم

  .الرئيسيأكثر من ربع مليون فلسطيني سيعزلون داخل جيوب غربي وشرقي الجدار  هناك -
قـرى   عـن بـاقي      القدس، من القاطنين في شرقي      فلسطيني، ألف   200سيفصل الجدار حوالي     -

  .الغربية الضفة وبلدات
  .الزراعية قرية وبلدة فلسطينية سيتم فصلها عن أراضيها 100أكثر من  -
  .الجدرانمن مساحة الضفة الغربية سيتم حصره بواسطة % 16حوالي  -
  .الزراعية عن أراضيهم فلسطينية، ة وبلدية قر71 القاطنين في السكانفصل  -

  
الخـط  و مساحة األراضي المحصورة ما بين الجدار الفاصـل          أنذاتها إلى    كما تشير المعطيات  

 أما بالنسبة لعـدد     .من مساحة الضفة الغربية   % 16.3 أي بنسبة    ، دونم ألف 915األخضر بلغت   
 حسب مركز المعلومات ،السكان الفلسطينيين المتضررين والمحاصرين بسب الجدار الفاصل فيبلغ

  .من مجموع سكان الضفة الغربية% 38نسبة  ب، أي نسمة875600 ،المذكور
  

 نهايـة  حتيالتقرير الصادر عن اإلدارة العامة للتخطيط والسياسات في وزارة الزراعة    كما أشار   
  :التي لحقت بالقطاع الزراعي جراء جدار الفصل وهيضرار  إلى بعض األ2005شهر آذار 

  .مليون متر مكعب من المياه 4 بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى ا ارتوازيا بئر31 عزل -

                                                 
  .2005 حسب معطيات جلنة الطوارئ املركزية بوزارة الزراعة الفلسطينية، تقرير شهر يناير  5
 ).2 و1(ملزيد من التفاصيل راجع املالحق رقم  6
  .17ص ،2003 آب ، مسح أثر اجلدار الفاصل على التجمعات السكانية،ز املركزي لإلحصاء الفلسطيين اجلهاحسب 7



  

 ألف دونم من األراضي الزراعية خلف الجدار، وتبلغ الطاقة اإلنتاجية 150 عزل ما يزيد عن -
 50، وت ألف طن من الخضراوا100 طن زيت زيتون، 2200السنوية لتلك األراضي حوالي 

 .صة عمل فر6500 و،س من الماشيةأ آالف ر10ألف طن من الفواكه، وتوفر مراعي لحوالي 
  . ض بناء الجداراغر دونم أل239327 مصادرة وتدمير -
  . مستوطنات إلى إسرائيلة ضم عشر-
  
  
  
  
  

ممارسات اإلحـتالل    جراء   المساعدات المقدمة للمزارعين المتضررين   : القسم الثاني 
  اإلسرائيلي خالل انتفاضة األقصى

  
  31/12/2004حتى تاريخ  ونتفاضةالمساعدات المقدمة للمزارعين منذ بداية اال :أوالً

  
 ،تقديم مساعدات عينيـة ونقديـة     ب ،محلية ودولية و وزارة الزراعة ومؤسسات غير حكومية       قامت

  :    ويمكن تفصيل ذلك في ما يلي  لهم،غاثية وطارئةإوتنفيذ مشاريع ، للمزارعين المتضررين
  

صندوق  وهو بتمويل من     ،)ية اإلسالمي مشاريع بنك التنم  (وع التنمية الزراعية المتكاملة     مشر. 1
المرحلة األولـى وكلفتهـا      :نمرحلتيوقد تم تنفيذه ضمن      ، مليون دوالر  13.43 وبكلفة   ،ألقصىا

توزيع أشـتال   و ،إنشاء برك وخزانات مياه   ، و  وفيها تم استصالح أراضي    ، مليون دوالر  (4,43)
 شارك في تنفيذها  قد   و ،ر مليون دوال  (9)المرحلة الثانية وكلفتها     و .ةديوإقامة جدران استنا   ،فاكهة

برنامج األمـم   و ،المنظمة العربية للتنمية الزراعية   و ،اإلغاثة الزراعية و ،وزارة الزراعة كل من   
   .)UNDP(المتحدة اإلنمائي 

 
 ،دوالر مليون   1.825 ةكلفب و ،يطاليا، بتمويل من دولة إ    مشروع إعادة تأهيل القطاع الزراعي    . 2

 دونم في شمال غزة،     670بمساحة   ،راعة أراضي بالحمضيات  إعادة استصالح وز   :وأهم مكوناته 
إعادة تأهيل محطات ثروة الحيوانية في الضفة الغربية،  وإعادة تأهيل قطاع الةديإقامة جدران استنا

 . وإعادة تأهيل مرافئ الصيد البحريتبرات التابعة لوزارة الزراعة،التجارب والمشاتل والمخ
 ،سبانيادولة أ تمويل من   ، ب ي وخلق فرص عمل في محافظات غزة       الزراع عإعادة تأهيل القطا  . 3
 وإشراف برنامج خلـق    ،حكوميةال المنظمات غير    وقد تم تنفيذه من قبل    .  مليون دوالر  1.8 بكلفةو

تمديد شـبكات    : وأهم مكوناته  . وبالتنسيق مع وزارة الزراعة    ،عمل التابع لمكتب الرئيس   الفرص  
إعادة تأهيل  و ا، بئر 12إعادة تأهيل   و ،اعته بأشجار الزيتون   وزر ، دونم 1000ري لمساحة حوالي    

  . تدريب مهندسين ومزارعينو ،دفيئات زراعية
 
بواسطة المنظمة  و ،ركاالدنمدولة  بتمويل من   وهو   ،مشروع البناء المؤسسي لوزارة الزراعة    . 4

ـ   و ،تدريب مهندسين :  ضمن المشروع  نجازهوأهم ما تم إ   . العربية للتنمية  ، ام وأبقـار  توزيـع أغن
  .بحاثاألوتطوير 

 



  

 وبتنفيـذ   ،)رفيد(  مؤسسة بواسطةحيث تم المشروع     ،يل البيوت البالستيكية  مشروع إعادة تأه  . 5
  من وكالـة التنميـة األمريكيـة        وبتمويل ،جمعية البيوت البالستيكية بالتنسيق مع وزارة الزراعة      

(USAID)ألف دوالر154بكلفة ، و .   
 
التنسيق بـين وزارة  ، ب المزارعين المتضررين بقيمة مليون دوالر المشروع السويدي لمساعدة   .5

مـا  نجاز  وضمن هذا المشروع تم إ     .جتماعيةواإلقتصادية  عة والمركز الفلسطيني للتنمية اإل    الزرا
  :يلي

 
إعادة تأهيل  و ، دونم بالحمضيات  70 تشجيرو ، دفيئة زراعية  76إعادة تأهيل   : في قطاع غزة   -
  .توريد مستلزمات إنتاج لدفيئات المزارعينو ،أبقار حظيرة دواجن وأغنام و36

تأهيل دفيئات فـي    و ، مزارعا سبعة وثالثين تأهيل حظائر أغنام ودواجن ل    : في الضفة الغربية    -
شات عنـب فـي     تأهيل معر و ، مزارعا ثني عشر تأهيل شبكات ري ال   و ،جنين وطوباس ورام اهللا   

توريـد  و ، ألف شـتلة فواكـه     16زراعة  و ،عا مزار ثالثينمياه ل ) آبار(تأهيل خزانات   و ،الخليل
  .مستلزمات إنتاج لدفيئات المزارعين

  
شراف المجلس الفلـسطيني     بتمويل البنك الدولي وإ    ،)ICDP(مشاريع تنمية وتطوير المجتمع     . 1

 للبيطرة ووقاية النبات مختبرات 3إنشاء :  وأهم مكوناته،ألف دوالر 450بكلفة و ،)بكدار(لألعمار 
 .حدائق عامة بالضفة الغربيةوزراعة وتنسيق شق طرق زراعية قطاع غزة، و والمياه في

  
بتمويل من وكالـة التنميـة      وهو   ،مشروع إعادة تأهيل اآلبار الزراعية في منطقة شمال غزة        . 2

 .(USAID)األمريكية 
  
إعادة تأهيل القطاع الزراعي بتمويل من الصندوق العربي والمصرف العربي للتنمية           مشروع  . 3

 ،إنشاء بيوت بالسـتيكية    : وأهم مكوناته  ، حيث تم رصد مبلغ مليون دوالر      ،االقتصادية في أفريقيا  
 .استصالح وتأهيل أراضي زراعيةو ،تأهيل آبار زراعيةو ،تمديد شبكات ريو
  
  تنفيذ برنامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي   وسبانيا ، بتمويل من دولة إمشروع الحصاد المائي. 4

UNDPتم تنفيذ برك إسمنتية لدى مزارعي البيوت البالستيكية وفيه، ألف دوالر 200 بكلفة، و. 
 وبكلفـة   ،مع برنامج الغذاء العالمي  QAPيل من بتمو،مشروع العمل والتدريب مقابل الغذاء. 5
، إلغاثـة الكاثوليكيـة  ، وا وزارة الزراعة   هي ، جهات ثالثتتقاسم تنفيذه   حيث   ، مليون دوالر  2.5

 .الزراعيةولجان اإلغاثة 
  
،  حيـث    إلعادة تأهيل وإنشاء دفيئات زراعية    وذلك   ،(W.V)مشروع مؤسسة النظرة العالمية     . 6

 . دفيئة في شمال غزة20 وجاري العمل إلنشاء حوالي ،دفيئة زراعية في منطقة رفح 24تم تنفيذ 
  
 الغربيـة   سبع محافظات في الـضفة    في  وذلك   ،المشروع النرويجي لتأهيل البيوت البالستيكية    . 7

 عقد ذا المشروعه تم من خاللكما  ،مليون دوالر في المرحلة األولى بكلفة مقدارهاو وقطاع غزة،
 .غزة والضفة الغربيةكل من قطاع دورتين تدريبيتين في 

  



  

 حيث تم توزيع أعـالف وشـعير        ،بتمويل أمريكي وهو   ،)VOCA(مشروع مكافحة الجفاف    . 8
مربـي  شخـصا مـن      18582بلغ عدد المستفيدين      وقد   ،نام مليون دوالر لمربي األغ    5,5بقيمة  

 .غنام في جميع المحافظاتاأل
  
بتمويل من وزارة وهو  ،)تأهيل وخدمة بيارات الحمضيات(مشروع تطوير زراعة الحمضيات . 9

 .مهندسينالعمال وال  مئات تشغيل فيه تمحيث ،المالية
  
  أيـضا،  بتمويل من وزارة المالية   وهو   ،ومزارع الدواجن مشروع تأهيل الدفيئات الزراعية     . 10

 .2002عام   من أبناء المزارعين لمدة شهرين عامل2000  حوالي تشغيل فيه تمحيث
  
بتمويل من برنـامج    وهو   ،مشروع تأهيل الخريجين ومحطات التجارب الزراعية والمشاتل      . 11

المشروع مئات العمال   قد استفاد من     ألف دوالر و   300بكلفة  و ،)UNDP (األمم المتحدة اإلنمائي  
  .شهور 4لمدةوالخريجين الجامعيين 

  
ولـم تكـن    جمال لم تكن كافية،   ومع كثرة هذه المشاريع وتعدد الجهات القائمة بها، إال أنها في اإل           

كما لم يكن تحديد المستفيدين منها أو تحديد قيمة الضرر المعوض عنه يخضع إلى أسس               . منظمة
  .واضحة ومعلنة

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  لمساعدات للمزارعين المتضررينا التي تقدم  الرسمية الجهات:ياًثان
  
  اللجنة العليا لحصر األضرار والتعويضات. 1

، يقضي بتشكيل لجنة عليا     12/3/2001مرسوماً بتاريخ   الفلسطينية  أصدر رئيس السلطة الوطنية     
ـ الناجمة عن العدوان اإلسرائيلي خالل انتفاضة األقصى        لحصر األضرار    تـضم  ضات،  والتعوي

الزراعة، وممثلين عـن وزارة     والصناعة،  واألشغال العامة،   واإلسكان،  و المالية،   وكالء وزارات 
تختص هـذه اللجنـة   . هيئة الرقابة العامة، واألمن الوطني   ووزارة التموين،   والتجارة واالقتصاد،   

تقـدير  و،  28/9/2000بحصر األضرار الناجمة عن كافة الممارسات اإلسرائيلية منـذ تـاريخ            
  .  والعمل على تأمين التمويل الضروري لتعويض المتضررين،التعويضات

  



  

 برئاسـة   ، قامت اللجنة العليا بتشكيل لجان فرعية فـي المحافظـات          ،فيما يخص قطاع الزراعة   و
 بالتعـاون مـع وزارة      ،حيث تقوم اللجـان الفرعيـة     ظ وممثلين عن الوزارات والبلديات،      المحاف

إرسال الملف إلى اللجنـة     ثم   على تقديرات ثابتةً،     تقدير الخسائر بناء  و بحصر الضرر،    ،الزراعة
 والعمل علـى جلـب التمويـل الـالزم لمـساعدة           ، التي تقوم بدورها بتسجيل الحالة لديها      ،العليا

  . المزارعين
  
مين المساعدات المالية الالزمة، حيث تقوم بإرسال  العليا لحصر األضرار عدة طرق لتأ    بع اللجنة تتّ

ه مهمـة إدارة    يلإومات عن كل حالة بشكل مختصر إلى بنك التنمية اإلسالمي، والذي أسندت             معل
ربـي   على قرار مؤتمر القمة الع     بية لدعم الشعب الفلسطيني، بناء    األموال المقدمة من الدول العر    

 بدوره بتحويل األمـوال الالزمـة إلـى     البنكيقومثم . 2001الذي انعقد في عمان في شهر آذار       
هذا ويشترط بنك التنمية اإلسـالمي أن يـتم تقـديم المـساعدات للمـزارعين               . رة الزراعة وزا

  ). ةأسمدوأشتال، أشجار، : مثل(المتضررين بشكل عيني 
  

فقد .  المانحة بتأمين التمويل الالزم من خالل الدول     لجنة العليا لحصر األضرار أيضا،      تقوم ال كما  
  مليون دوالر لتمويل مشاريع لمساعدة المـزارعين،       3 األقصى مبلغ    تلقت اللجنة خالل انتفاضة   

 .اليابان والنرويج، عبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي       المبلع المذكور من قبل دولتي       نصفتلقت  
ألخر من المبلغ، فقد تلقتـه      أما النصف ا  .  دونم 2200 ـه إعادة بناء شبكات ري ل     توقد تم بواسط  

  . دفيئة50خصيصه إلعادة تأهيل تم توسبانيا، اللجنة من قبل دولة أ
  
وتعتمد علـي المعـايير التـي       يتضح مما ورد أعاله، أن دور اللجنة العليا ذات طابع إجرائي،             

فعملها يقتصر على إرسال المعلومات إلى بنك التنمية وضعتها وزارة الزراعة لتوزيع المساعدات، 
ات المتبعـة    أو على اآللي   ،مساعداتاإلسالمي، وليس لها أي دور إشرافي أو رقابي على توزيع ال          

من قبل وزارة الزراعة، وإنما تقوم وزارة الزراعة ذاتها بحصر األضرار وتقدير قيمتها والـدفع               
  . للمزارعين

  
 مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية .2

مكرمـة  "قدم مكتب الرئيس ياسر عرفات مساعدات مالية للمزارعين المتضررين علـى شـكل              
 بالمقارنة مع عدد وحجم األضـرار التـي         إال أن عدد المستفيدين من هذه المكرمة قليل        ،"رئاسية

بـصرف مكرمـة للمـزارعين      الـسلطة الوطنيـة     أمر رئيس   فمثال،   8.لحقت بالقطاع الزراعي  
 825 إسـتفاد منهـا   ، دوالر350,000في محافظة شمال غزة بمبلغ إجمالي قـدره     المتضررين  

ستفاد منها  إ ، دوالر لمحافظة رفح   90,000 بقيمة    أخرى كرمة رئاسية مو . بمبالغ متفاوتة  اًمزارع
، س دوالر لمحافظة خـان يـون      12,000 بقيمة   ثالثةمكرمة  و.  أيضا  بنسب متفاوتة  اً مزارع 135

  .اً مزارع46إستفاد منها 
  

 مـن اللجنـة     ، الذي يتسلم   محافظ المنطقة   من أما إجراءات توزيع مبالغ المكرمة الرئاسية، فتبدأ      
 كشوفاً بأسماء المزارعين المتضررين، ثم يرسل هذه األسماء ،فرعية المختصة بحصر األضرارال

وال يعـرف  . لمكتب الرئيس، الذي يقوم بالمصادقة عليها وإحالتها إلى وزارة الماليـة للـصرف        

                                                 
 .يؤكد املزارعون يف مدينة دير البلح واملعسكرات الوسطى ويف بعض حمافظات الضفة الغربية على عدم تلقيهم ألية مكرمة رئاسية 8



  

المسئولون في كل من اللجنة العليا لحصر األضرار ووزارة الزراعة أسماء وعدد الذين تلقوا مثل 
وذلك بسبب غياب آليـات تنـسيق       ه المساعدات من كافة المتضررين ومن بينهم المزارعين،         هذ

وهذا بدوره يخلق ازدواجية فـي تقـديم المـساعدات          . ، وخاصة من قبل وزارة المالية     واضحة
للمزارعين المتضررين، ففي كثير من األحيان يتلقى بعض المزارعين عدة مساعدات من عـدة              

 11 قى اآلخرون أية مساعدة، وهذا ما تؤكده الشكاوى التي تقدم بها قرابـة  في حين ال يتل    ،جهات
  . مجموعة من المزارعين في محافظة شمال غزةت بهفادأ من منطقة قلقيلية للهيئة، وما امزارع

  
  9وزارة الزراعة .3
 ، قامت وزارة الزراعة بتشكيل لجان فنية في الوزارة والمحافظـات          ية انتفاضة األقصى،  منذ بدا  

 هـذه اللجـان مـن مهندسـين         تتكون. هاتكون مهمتها حصر وتقدير حجم الخسائر الزراعية في       
 .المتـضررة  كمرشدين للوصول إلى المناطق      ، يعملون مزارعينعدد من ال   إضافة إلى    ،زراعيين

 تم وضعها من خالل اللجنـة       ،ألضرار الواردة في استمارة خاصة    اتقوم هذه اللجان بتقدير قيمة      
 وزارة الزراعة تتعاون مع وزارة التخطيط في عمليـة تقيـيم            يذكر أن  .العليا لحصر األضرار  

   10."والوحدات المستخدمةوتحديد كلفة الخسائر الزراعية 
  

  ةــد األضرار في وزارة الزراعـر وتحديـ إجراءات حص:ثالثاً
  
  يةواإلحصائعن طريق التقارير الميدانية . 1
 حيث تقوم الـوزارة     ، في كافة المحافظات   وجودة مديريات الزراعة الم   قبلمن  عد هذه التقارير    تُ 

جـراء  بتجميع البيانات اإلحصائية المتعلقة باألضرار والخسائر التي لحقت بالقطـاع الزراعـي          
ضرار التي  األ، وتوثيق   جراء زيارات ميدانية لاللتقاء بالمزارعين    اإلسرائيلية، وذلك بإ  عتداءات  اإل

  .  وتحديد نوعها وقيمتهاعتداءات هذه االلحقت بهم جراء

  ارةــاإلستمق ــن طريـع. 2
ها اللجنة العليا لحصر األضرار المنبثقة عن مكتب        ت التي وضع  اإلستمارة  الزراعة وزارة عتمدتإ

فـي   ءتم توزيع هذه اإلستمارة على لجان الطواري.  بمساعدة وزارة الزراعة الفلسطينية ،الرئيس
 ،حدة رار التي لحقت بكل مزارع على      البيانات المتعلقة باألض   ءستيفاابهدف  وذلك   11،لمحافظاتا

  : التاليةالبيانات حيث اشتملت اإلستمارة على
 .إسم المحافظة والقرية التي تعرضت فيها األراضي الزراعية للتجريف والتدمير •
 .ات عن ملكية األرض ومعلوم،البيانات الشخصية المتعلقة بالمزارع المتضرر •

                                                 
 مع عدد    اهليئة  املساعدات للمزارعني، مستقاة من وثائق وتقارير وزارة الزراعة، ومقابالت أجرا          املعلومات الواردة حول دور وزارة الزراعة يف تقدمي        9

 .من املسؤولني يف الوزارة
 .مقابلة مع مدير التخطيط يف وزارة الزراعة 10

املهندسني الزراعيني العـاملني يف مديريـة       قامت وزارة الزراعة بتشكيل فريق عمل يف كل مديرية من مديريات الزراعة يف مجيع احملافظات، مكونة من                   11

وقد عملت على حصر وتوثيق األضرار الزراعية اليت حلقت بكل مزارع على حدة، وذلك ". جلان الطوارئ يف احملافظات "الزراعة باحملافظة نفسها، تسمى   

، مرفقا معها األوراق الثبوتية مللكيـة األرض واملـستندات   من خالل الكشف امليداين للمزارع املتضرر، ومن مث تعبئة اإلستمارة املعتمدة حلصر األضرار         

   . حلصر األضرار الزراعية" اإلدارة العامة للتخطيط"وبعد استكمال اإلستمارة، يتم إرساهلا إىل اللجنة املركزية . الالزمة هلذا الغرض

  



  

 باإلضـافة   ، وأنواع المزروعات التي تم تجريفها     ،مساحة األرض الزراعية قبل عملية التدمير      •
 . مساحة األرض المتضررة لكل صنف من المزروعاتإلى

 والتي تشمل األبقار واألغنام     ،األضرار التي لحقت بالثروة الحيوانية داخل األرض المتضررة        •
 .وخاليا النحلن والماعز واإلبل والدواج

ات تراكتـور والحـصادات   ال والتي تشمل    ،األضرار التي لحقت باآلالت والمعدات الزراعية      •
 .وغيرها

، وقنـوات   برك المياه ، و بار المياه آ والتي تشمل    ،األضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمزرعة      •
 . المحيطة بالمزرعة واألسوار،بالستيك والحديدالمواسير ، والمخازن الزراعية، وشبكات الريو
 .باألسمدة والمبيدات الحشرية وبآالت القشت األضرار التي لحق •
  

   في وزارة الزراعةلجان إدارة وتنفيذ برامج الدعم للمزارعين المتضررين: رابعاً
  
  وزارةــي الــا فــة العليــستشارياإلاللجنة . 1

 المـصادقة علـى البـرامج       :مهامها، ومن أهم     فيها نالمدراء العامي تضم اللجنة وكيل الوزارة و    
الرجوع إليها ، وتشكيل اللجان الفنية الالزمة   و ،آليات التنفيذ المقترحة  و ،المقترحة لدعم المزارعين  

متابعة وتقييم البرنـامج بـشكل دوري،   و ، وجود مشاكل فنية أو إدارية تتعلق بتنفيذ البرنامج     عند
  .  الزراعة في كافة المحافظاتاتمديريتشكيل اللجنة المركزية لمتابعة العمل مع و
  
 ةــــة المركزيــة المتابعــ لجن.2

 . في الوزارةن اإلدارية والماليةالشؤوو التخطيط  كل من دوائر عنين اثنينمن ممثلاللجنة تتشكل 
ضـمان  و المختلفـة،  ئر الزراعة والرد على استفساراتها متابعة العمل مع دوا   :أبرز مهامها ومن  

متابعة تطبيق اآلليات المقترحة بـشكل      و،   واللجنة االستشارية العليا   وائر الزراعة االتصال بين د  
وآليـات   وطريقة تقدير الضرر،   الثبوتية، األوراق   ، بما يشمل تدقيق   جيد من قبل دوائر الزراعة    

 .الدعم
  ةـــوى المحافظــة على مستــة المحليــ اللجن.3
اللجان الزراعيـة المكلفـة     ، و لتخطيطواإلرشاد  ا نيه لشؤو نائبو الزراعةتشكل من مدير دائرة     ت

تدقيق ملف المزارعين والتأكد من صحة المعلومات،       : برز مهامها أ ومن   . عن األضرار  بالكشف
تقدير قيمة الـدعم المنـوي تقديمـه         و اإلعالن عن بدء العمل في دعم المزارعين المتضررين،       و

ـ     ، بناء على ا   للمزارع متابعـة تنفيـذ أنـشطة وبـرامج        وزارع،  لمعلومات الواردة في ملف الم
 تقوم دوائر الزراعة بتقديم تقارير دورية عن عملها، وحفظ كافة األوراق المتعلقـة              .المساعدات

  . وتسجيل أسماء المزارعين في قاعدة بيانات مخصصة،بالمزارع في ملفه الخاص
  

   المعايير الواجب توفرها في الفئة المستفيدة من المساعدات:خامساً
  
 علـى   ، تحتـوي   والمركزي على المستوى المحلي   وزارة الزراعة قاعدة بيانات شاملة       توفر لدى ي

 ملف خاص لكـل     توفرإضافة إلى   . حجمه وقيمته ونوع الضرر   و ،أسماء المزارعين المتضررين  
 وتـشترط   .حتوي على كافة األوراق الثبوتية الالزمـة      ي ، الزراعة مديرياتعلى مستوى    مزارع

  :مقدمة منها المستفيد من المساعدات الن تتوفر الشروط التالية لدىأوزارة الزراعة 
   .ا متضرر يكون المستفيدأن. 1



  

 . استعادة نشاطهم الزراعيعلىأن يكون لدى المزارع وأسرته الرغبة والقدرة . 2
  12. كافة األوراق الثبوتية المطلوبةامتضمنو أن يكون ملف المزارع مكتمال .3
  
 بالتعـاون مـع     ، المالية بالمصادقة على ملفات المزارعين المتـضررين       يقوم ممثل عن وزارة   و

.  وذلك قبل أن ترسل المحافظات الكشوف المالية إلى الـوزارة          ، الزراعة في المحافظات   مديريات
 ، أو تضليل دائرة الزراعة ولجنة الكشف الزراعي       ، المزارع أي معلومات خاطئة    تقديمفي حالة   و
مشاريع أي   سيتم حرمانه من     ، كما  عليه كافة الشروط   ت ولو انطبق  ،حقنه يحرم نفسه من هذا ال     إف

   13.وزارةمستقبلية لل
  

  نــن المتضرريــم للمزارعيـم الدعـآليات تقدي ساًساد
  

 وذلك بناء   ،وضعت وزارة الزراعة آليات لتقديم الدعم للمزارعين المتضررين في مختلف المواقع          
قتل ونفوق حيوانات وطيور ونحل، تـدمير       : المسائل التالية المتعلقة ب على بنود األضرار الخمسة     

 .األشجار، تدمير البنية التحتية، تدمير اآلبار اإلرتوازية، تدمير الحظائر والبركـسات الحيوانيـة            
 المكرمـة   توزيـع تنفيذ برنامج   في  ها الوزارة   تعاتباآلليات التي   هذه البنود و  حيث يمكن تلخيص    

  :ما يليك، والرمليون د 10 بقيمة ،الرئاسية
  
  
  
  "قتل ونفوق حيوانات وطيور ونحل"األول بند الة تنفيذ ـآلي . 1
 كافة الشروط بنـاء علـى       ء للتأكد من استيفا   ،تم مراجعة أسماء المزارعين الذين يستحقون الدعم      ت
 يتبـع   . بناء على نوع وقيمة الضرر     ،وي تقديمه لهم  وتحديد قيمة الضرر المن   . ج المعد لذلك  نموذال
 وذلك عـن طريـق االتـصال        ،لمزارعين المتضررين اتنفيذ برنامج دعم    اإلعالن عن بداية    ك  ذل

المعد تعهد  البالمجالس البلدية والقروية إلبالغ المزارعين بذلك، ويقوم بعدها المزارع بتوقيع سند            
ح  يتبع ذلك مـنْ    .وزارة الزراعة /  دائرة الزراعة   المعمول بها في    واتفاقية تعويض المزارع   لذلك،

 على أن يوقع على سند استالم       ، وذلك كدفعة أولى   ،من قيمة ما يستحقه من الدعم      % 50المزارع  
بشرط أن يقدم المزارع إلى دائرة الزراعة اتفاقية  شيك حسب اإلجراءات المعمول بها في الوزارة،

ـ  على النموذج المعد لذلك،   الشراء موقعة من قبل البائع والمزارع        ـ       ي زارع دفع بعـدها إلـى الم
وذلك بعد تقديم اتفاقية الشراء موقعة حسب األصول إلى دائـرة           المتبقية،  %)  50(الـ  المتضرر  

يك  يوقع المزارع على سند استالم ش، وفي الختام.شف عن ما تم شرائهوقيام الدائرة بالك، الزراعة
  .بقيمة المبلغ الذي تم استالمه

  
  األخرىلية تنفيذ بنود األضرار األربعة  آ.2
إلى دائرة الزراعة فاتورة شراء     ليها تقديم المزارع    إ، مضافا    السابق بنداللية في   اآلتباع نفس   إم  يت
ثرها تقوم دائرة الزراعة بتكليف لجنة زراعية فنيـة مختـصة           أ على،  )ضريبة وخصم مصدر  (

 برفع مطالبة ماليـة باسـم   ،يقوم مدير دائرة الزراعة في المحافظة ثم   ،هبالكشف عن ما تم شراؤ    
 وذلك مـن  ،)ون اإلدارية والماليةدائرة الشؤ(ال إلى وزارة الزراعة    المزارع وما يستحق من أمو    

 علـى أن يقـوم      ،أجل صرف األموال المستحقة له حسب اإلجراءات المعمول بها في الـوزارة           
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 ،مندوب من وزارة المالية على مستوى المحافظة بتدقيق المطالبات المالية الخاصة بـالمزارعين            
اون مع مدير الزراعة قبل رفعها إلى وزارة الزراعة، ترسل بعد ذلك الوزارة الشيكات إلـى       بالتع

 فقط إلى المستفيد األول      على أن تصرف هذه الشيكات     ،دائرة الزراعة باسم المتضرر وما يستحق     
  . يوقع المزارع على سند استالم شيك بعد حصوله على األموال المستحقة، وفي الختام.المزارع

  
   تقديم المساعدات في مشروع التنمية الزراعيةآلية .3
 آليـة تقـديم      تختلف حيثبتمويل من صندوق األقصى،     ووزارة الزراعة   من قبل   ذ المشروع   فّنُ

 ففيما يخص استصالح وإعادة تأهيل      .صرف له  تبعاً لنوعية الضرر والتعويض الذي ي      المساعدات
راضي المتضررة المتاخمة لخطوط التماس األراضي الزراعية، فإن المشروع موجه ألصحاب األ      

 يشترط أن يكون لدى المزارع أرض بديلة ، وفي هذه الحالة  . القوات والمستوطنات اإلسرائيلية   مع
 أما فيما يخص المجاالت األخرى، مثل تقديم أشتال أو          .في منطقة أخرى بحاجة إلى إعادة تأهيل      

. ت مالية أو عينية من جهـات أخـرى        مساعداتلقى  شترط أن ال يكون المزارع قد       يفإنه   أسمدة،
 تُركز وزارة الزراعة على أكثر المزارعين تضرراً بناءاً على كشوفات حصر األضرار ،وعموماً

.  تخضع هذه المساعدات للقرعة بين المزارعين المتـضررين        ، وفي بعض األحيان   .الموثقة لديها 
 ونلنهم ال يحص، اشتكوا بأين تمت مقابلتهم من المزارعين الذا كبيرا عددفي هذا السياق، يذكر أن

  . 14 وما يكفل إعادة استصالحها،أرضهمفي  ما يعزز صمودهم على
  15المشكالت المتعلقة بالمساعدات المقدمة للمزارعين المتضررين: سابعاً 
  

رغم أن السلطة الوطنية الفلسطينية، والمؤسسات األهلية والدولية العاملة في القطـاع الزراعـي،              
بعـض  عترتها  ا أن عملية توزيع المساعدات      إال ،تقديم الدعم للمزارعين المتضررين   همت في   سا

  :، وواجهتها عقبات ومشكالت متعددة، يمكن إجمالها فيما يليخللالأوجه 
  
حتياجات األساسية للمزارعين المتضررين، خاصة إذا      اية المساعدات المقدمة لتلبية اإل     عدم كف  .1

رعين ا حيث أن مجموع المـساعدات المقدمـة للمـز          التي لحقت بهم،   رما قورنت بحجم الخسائ   
  . الفعلية في هذا القطاعمن قيمة الخسائر% 8 ىالمتضررين ال يتعد

  
 اإلجراءات المتبعة من قبل     وكثرة ،طول الفترة الزمنية الالزمة لتقديم المساعدات للمزارعين      . 2

ن من الـروتين فـي       المزارعو  حيث يشكو  ،يةوزارة الزراعة في تقديم المساعدات العينية والنقد      
  .تغرق وقتا طويال، األمر الذي يسعملية حصر األضرار وتسليم المساعدات

  

ز بين المزارعين، حيث تم تقديم مساعدات متعددة لمزارعـي بيـت حـانون شـملت                يالتمي .3
م عدد من    من المكرمة الرئاسية، كما وتم تقدي      تهم جانب استفاد  ى إل ،مساعدات من وزارة الزراعة   

 . فرصة عمل كوظائف دائمة    200وتوفير   حاالت اإلعفاء من الرسوم الجامعية ألبناء المزارعين،      
 إال من المـساعدات     ، صنفت كمناطق منكوبة   أخرى،ن في مناطق    ود المزارع يستففي المقابل، لم    

                                                 
وقد الحظ حمامي اهليئة أن املزارعني دائمي الشكوى نظرا لصعوبة أوضـاعهم ،             .  حمافظات غزة   حسب إفادة بعض املزارعني الذين متت مقابلتهم يف         14

وبعـد  . حيث يدعي بعضهم بأنة مل حيصل علي أي  مساعدات، كما اعتقد عدد كبري منهم أن اهليئة جهة تقدمي مساعدات، لذا كانوا يشكون كـثريا                        

 .مساعدات من جهات رمسية وأهلية وإن كانت قليلةالتدقيق من قبل اهليئة تبني أم قد حصلوا علي 
املعلومات الواردة جمعت من خالل مقابالت مع مزارعني متضررين وجلان املزارعني يف مناطق خمتلفة من حمافظات غزة، وأيضا مـن بعـض                        معظم 15

 اإلغاثة الزراعية، ومدير احتاد جلان العمل الزراعي، ورئـيس          املسئولني يف منظمات أهلية تعمل يف القطاع الزراعي، منهم مدير العالقات العامة يف مجعية             

  .مجعية املزارعني يف رفح وخانيونس واحد أعضاء جلنة املزارعني يف جباليا



  

 650 يبلغ عـددهم قرابـة       ن بعض المزارعين والذي   وفوق ذلك، فإن   .التي قدمتها وزارة الزراعة   
 كان فقط عبارة  وما تلقوه، لم يتلقوا أي مساعدة من وزارة الزراعة       ، الشمال ات من محافظ  امزارع

 . وزارة الماليةالمبالغ الالزمة لدى  وذلك بسبب عدم توفر ، شيكات بدون رصيدعن
 
ظلت المكرمات الرئاسية التي قُدمت لبعض المزارعين غير خاضعة أليـة أسـس واضـحة                .4

  .، ولم تتدخل وزارة الزراعة في ذلك)سابقا(عن طريق وزارة اإلسكان ومعلنة، ووزعت 
    

نخفاض المستمر في حجم المساعدات المقدمة للمزارعين المتضررين من قبل المؤسـسات            اال. 5
  .هلية، فضال عن عدم انتظامهاالرسمية واأل

  

ـ     توزيـع المـساعدات    متابعة مستمرة للقطاع المتضرر بعـد      عدم وجود . 6 زارعين  علـى الم
 رعين ومساعدتهم في التغلب على الكثيـر مـن         ال تقوم الوزارة بمتابعة المزا     ، فمثال .المتضررين

أسـمدة  اعية تحتـاج إلـى      رشتال الز األ حيث أن    لهم،اآلفات الزراعية، وتقديم اإلرشاد الزراعي      
  .ةت الزراعية الصغيرآ وخاصة أصحاب المنش، معظم المزارعينستطيععناية فائقة، ال يو
ستفادة من المساعدات المقدمـة     اإل دور فاعل لوزارة الزراعة في تنظيم أو إدارة عملية            غياب .7

أسـماء   حصر األضرار وتسليم كشوف ب      متعددة على   اقتصر دورها في أحيان    ، حيث للمزارعين
 بـدفع تقوم في أحسن األحوال  علما أنها   .  الجهات الراغبة بمساعدتهم   المزارعين المتضررين إلى  

دور وزارة الزراعة في الرقابـة      لغياب   وكذلك هناك    .واحد للدونم ال   دوالرا 150بقيمة  ة  مساعد
ض بعض المزارعين لالستغالل من قبل الجهات        األمر الذي عر   ،على عملية صرف المساعدات   

 أو حتى إلى حرمانهم من االستفادة من تلـك          ، أو التي تنفذ مشاريع زراعية     ،المقدمة للمساعدات 
  . المساعدات

  
 ،لمزارعين المتضررين اغياب آليات تنسيق فاعلة بين الجهات المختلفة التي تنفذ برامج دعم             .8

في بعض الجهات    األسس والمعايير التي اعتمدتها      وكذلك عدم وضوح   ،وبرامج خلق فرص عمل   
 األمر الذي أدى إلى استفادة بعض المزارعين مـن          .تحديد فئة وهوية المستفيدين من المساعدات     

  .ن آخرون من أي مشروع أو برنامجو في الوقت الذي لم يستفد مزارع،ر من مشروعأكث
  
 المتعلقة بتعويض المزارعين المتضررين، والتي تأخذ في الحـسبان          غياب الخطط والسياسات  . 9

، وحاجة قطاع الزراعـة للـدعم والمـساندة والتأهيـل المـستمر،      تكرار اإلعتداءات اإلسرائيلية 
  . األخرى التي تؤدي إلى تجدد األضرار واتساعهانيةالمستجدات الميداو
  
 مما يسبب إشكاليات لجهات تقديم      نبعض المزارعين المتضرري  عدم دقة البيانات التي يقدمها      . 10

  .المساعدات
  

  اتــــة وتوصيـــخالص/ ةـــخاتم
  

التي لحقت   تركز في توثيق وتقدير قيمة األضرار         الزراعة ن دور وزارة  مما سبق، يمكن القول بأ    
 وتقارير دورية عن طبيعـة وقيمـة هـذه          تزويد المؤسسات المعنية بكشوف   بالقطاع الزراعي، و  

وظل دورها في تقديم مساعدات     . ساعدات المالية والعينية الالزمة   األضرار، حتى يتسنى تقديم الم    
 حجـم   للمزارعين محدوداً، وغلب عليها الطابع اإلغاثي، وافتقدت إلى سياسات واضحة سواء في           

  . المساعدات المقدمة، أو في المعايير المتبعة في توزيعها



  

  
اء ساهم تعدد الجهات التي تقوم بتعويض ومساعدة المزارعين المتضررين جـر          من جهة أخرى،    

 ورغم قيـام وزارة الزراعـة       .ير التي يتم بموجبها تقديم الدعم     العدوان، في اختالف وتعدد المعاي    
ية في توزيع المساعدات، إال أن هذا التنسيق لم يرق إلى المـستوى             بالتنسيق مع المؤسسات األهل   

من . عتماد تلك المؤسسات لتقرير حصر األضرار الصادر عن الوزارة       اقتصر على   االمطلوب، إذ   
ناحية أخرى، لم يكن للوزارة أي دور إشرافي أو رقابي على هذه المؤسسات األهلية في توزيـع                 

معـايير   تلك المؤسسات لل    في توزيع المساعدات النقدية والعينية   عملية  ، وإنما خضعت    المساعدات
  . واإلجراءات المتبعة من قبلها

  

بهدف دعم قطاع الزراعة والحد من اآلثار السلبية الناجمة عن األضرار الكبيرة التي لحقـت بـه          
  :بما يليالهيئة توصي 

الالزمة لتطـوير قطـاع      ضرورة أن تقوم وزارة الزراعة بوضع السياسات واإلستراتيجيات          .1
الزراعة بشكل عام، ولتقديم الدعم والمعونة لهذا القطاع في األحوال الطارئة التي يتعرض معهـا               

  .للكثير من األضرار، التي تحد من فاعليته ومساهمته في الناتج القومي اإلجمالي
  . ضرورة أن تقوم السلطة الوطنية برفع نصيب قطاع الزراعة من الموازنة العامة.2
ة الزراعة ببذل الجهود الالزمة للتنسيق بين مختلف الجهات القائمة على  ضرورة أن تقوم وزار  .3

تقديم المساعدات النقدية والعينية للمزارعين، وذلك للعمل وفق أسس ومعايير موحدة، وفي نفـس              
  .الوقت للحد من اإلزدواجية بين المستفيدين من المساعدات التي تقدمها هذه المؤسسات

 التي تقـدم    لدوليةاو رفع مستوى التنسيق والتعاون بين المؤسسات الرسمية واألهلية        ضرورة   .4
 عن قطاع   كفل وجود مرجعية معلوماتية موحدة    مساعداتها للمتضررين في القطاع الزراعي، بما ي      

  .الزراعة واألضرار التي لحقت به
ـ   نة في منصفة ومعلَ وعتماد معايير واضحة    ضرورة ا  .5 رار التـي لحقـت بقطـاع        تقدير األض

  .المتضررة من المزارعينلمساعدات للفئات ا الزراعة، أو في تقديم
توفير بيئة قانونية داعمة، من خالل سن قانون لتعويض أو مساعدة المزارعين عنـد              ضرورة   .6

  .لمساعدة المزارعينواضحة  بهدف تحديد وإرساء استراتيجية وذلكتعرضهم للكوارث، 
 تتألف من شخصيات رسمية وأهليـة مهنيـة، ذات          ، هيئة وطنية عامة   /نةتشكيل لج  ضرورة   .7

 تقـوم بدراسـة     ،مصداقية عالية لدى الجهات المقدمة للمساعدات والمجتمع المحلي على الـسواء          
  . المتضررينالدعم للمزارعينوآليات يات وأولاألضرار و

عتداءاتها على الممتلكات    من أجل وقف ا    ،لضغط على إسرائيل  ل الجهات الدولية     ضرورة دعوة  .8
  . ورفع القيود المفروضة على تسويق وتصدير المنتجات الزراعية،الزراعية
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  )1(ملحق رقم 

  
طيني جراء الممارسات اإلسرائيلية، منذ حول إجمالي قيمة األضرار والخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي الفلس

  .، وذلك حسب تقدير وزارة الزراعة31/1/2005بداية االنتفاضة وحتى تاريخ 
  

  

  
  

  
  األضرار والخسائر التي تعرض لها القطاع الزراعي الفلسطيني

  نتيجة إجراءات قوات االحتالل اإلسرائيلي
 

  مسلسل  األضرار  دوالر/ الخسائرقيمة

340.662.733 
األشجـار وتدمير البيـوت البالستيكيـة والمنشآت تجريف 

  الزراعية
1 

67.190.000 
قيمة فاقد اإلنتاج الزراعي لعدم القدرة على زراعة األراضي 

  .المجرفة والمحاصيل الحقلية
2  

  3  خسائر قطاع الزيتون وتلف إنتاج بعض المحاصيل 16.45.184

  4  باتية والحيوانية الن تدني أسعار المنتجات الزراعية 152.585.454

  5  الخسارة المطردة في الثروة الحيوانية 32.315.000

  6  رتفاع أسعار األعالفإ 30.868.500

  7  خسائر الثروة السمكية 12.955.587

  8  خسائر الصادرات إلسرائيل والخارج 56.683.000

  9   النقل الزراعي وعائدات التسويق والتصدير وسائطشل حركة 59.770.000

  10  العمالة الزراعيةل يخسائر تعط 331.840.000

 11  .تكلفة إعادة تأهيلهاتجريف سطح التربة، وخسائر  60.655.200

  مجموع الخسائر 1161.640.658دوالر



  

  
  

  )2(ملحق رقم 
  

لفترة ا والخضار خالل األضرار الناجمة عن تجريف قوات اإلحتالل اإلسرائيلي لألشجار والدفيئاتحول كمية 

  31/3/2005- 29/9/2000ذ من
  

    المحافظات
 نوع الخسائر

   
شمال  الوحدة

 غزة
 رفح خانيونس الوسطى غزة

   
إجمالي 
 قطاع غزة

  
إجمالي 
الضفة 
 الغربية

   
 اإلجمالي

زيتون 
 مثمر

       19069 37772 31477 39521 67977 شجرة

زيتون 
غير 
 مثمر

     101106 11958 24731 25170 15254 24667 شجرة

إجمالي  443965  148103 295862 31027 62503 56647 54775 92644 شجرة
 21051 9873 11178 1194 2414 2189 2198 3183 دونم الزيتون
نخيل 
 مثمر

 11331 33 11298 726 4785 4030 673 1274 شجرة

نخيل 
غير 
 مثمر

 22440 00 22440 1733 5970 12166 1492 1163 شجرة

إجمالي  33771 33 33738 2459 10755 16196 2165 2437 شجرة
 2458 3 2455 149 776 1213 171 146 دونم النخيل

 حمضيات 538469 1750 536719 5246 15369 16360 62291 441587 شجرة
 13521 43 13478 128 382 412 1552 11004 دونم
 لوزيات 83459 20504 62955 18610 19958 12678 6708 5677 شجرة
 3349 820 2529 743 795 507 265 219 ونمد

 عنب 87033 32254 54779 3452 5043 3652 40026 4060 شجرة
 3675 1075 2600 128 248 164 1877 183 دونم
فواكه  127977 30209 94468 4525 15639 13525 10244 54608 شجرة

 3665 863 2802 129 441 384 292 1556 دونم أخرى
 موز 20400 20400 0 0 0 0 0 0 شجرة
 204 204 0 0 0 0 0 0 دونم
 حراج 10207 2662 7545 1284 2248 1652 1651 800 شجرة
 229 53 176 23 41 29 31 52 دونم
إجمالي  1343279 255915 1089366 66603 131545 120629 177860 601813 شجرة

 48152 12934 35218 2494 5097 4898 6386 16343 دونم األشجار
دفيئات 
 زراعية

 2183 272 1911 838 273 453 44 303 دونم

خضار 
 مكشوفة

 12618 5318 7300 1082 2036 1314 690 2178 دونم

محاصيل 
 حقلية

 13882 9507 4375 673 2754 598 178 172 دونم

إجمالي 
 المساحة

 76835 28031 48804 5087 10160 7263 7298 18996 دونم

  
  
  
  

  



  

  )3(ملحق رقم 
  

 حول كمية األضرار التي لحقت بالمزارعين جراء الممارسات اإلسرائيلية والمتعلقة بهدم اآلبار والمنشآت الزراعية وقتل 
  31/3/2005.16 حتى 28/9/2000الطيور والحيوانات خالل الفترة من 

  
إجمالي الخسائر في 

 كافة المحافظات

 نوع الخسائر الوحدة

 هدم مخازن زراعية عدد 770

هدم مزارع دواجن وحظائر  ددع 754
  مع معداتهاحيوانات

 قتل أغنام وماعز عدد 14749
 قتل أبقار وحيوانات مزرعة عدد 12131
 اتالف خاليا نحل عدد 15265
 هدم ابار كاملة مع ملحقاتها عدد 403

 قتل طيور دجاج الحم طير 899767
 قتل طيور دجاج بياض طير 350148
اعقتل أرانب مزر عدد 1650  

 تجريف شبكات ري دونم 31235
 هدم برك وخزانات مياه عدد 1327

تجريف اسوار وسياج مزارع   متر 608893
 وتدمير جدران استنادية

 تدمير خطوط مياه رئيسية متر 928984
 عدد المزارعين المتضررين عدد 16177
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كما يشار إلى أن هذه المعلومات ال تشمل كميات وقيمة أضـرار  . حسب المعلومات التي أفادت بها وزارة الزراعة الفلسطينية  

  .2005ي، كذلك ال تشمل قيمة األضرار في محافظات شمال الوطن لشهر فبراير جدار الفصل العنصر
  

  

  



  

                     السلطة الوطنية الفلسطينيةالسلطة الوطنية الفلسطينية                              
مكتب الرئيس                                                                 وزارة الزراعة                                                                                             

  التعويضات                                 لجنة حصر األضرار الزراعية وتقدير الخسائراللجنة العليا لألضرار وتقدير 
  

� ا	��	�                                              ا����رة ا	��
  .. : ........................... رقم الهوية                  : ........................ اسم المتضرر رباعياً 

  : .............................         الموقع                    : .............................         المحافظة 
   : .............................اإلستمارة رقم 

  -:تفاصيل األضرار والقيمة 

  

 الكمية الوحدة الوصــف الرقم
  سعر الوحدة

$ 

  اإلجمالي
$ 

      

 
 إلجـمــــــــــــــــاليا

    

  

اإلجمالي بالحروف 
.....................................................................................................  

  

    توقيع            توقيع                                                           توقيع    
       رئيس لجنة التعويضاتارة الزراعة                       وزمحافظ              الـ            
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 الوطنية الفلسطينيالسلطة 
   الرئيسمكتب

                                                                                                                               
  وزارة الزراعة

ــة ــضات   اللجنــــ ــدير التعويــــ ــرار وتقــــ ــا لألضــــ                                                   العليــــ
استمارة حصر األضرار                              لجنة حصر األضـرار الزراعيـة وتقـدير                     

  الخسائر
  

  معلومات شخصية-1
 رقم الهوية ياًإسم المتضرر رباع

  

  معلومات عن ملكية األرض-2
 شهادة تسجيل الملكية

 أرض ملك
مكـــــا 

 ن الصدور
 تاريخ الصدور 

ــساحة  مزرعة قبل التدمير وصف لل-3 الم
 الكلية

 
 أنواع المزروعات

  تفاصيل إضافية
   وصف الضرر-4

 األشجار المتضررة أرض زراعية مكشوفة  تفاصيل األضرار-5

 الصنف المساحة المتضررة نوع الزراعة

 حمضيات  خضروات
 زيتون  حبوب
 فواكه  أشجار

 لوزيات زراعات محمية
 الطول نوع الزراعة

 العرض
 نخيل الحالة العدد المساحة
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 دفيئات
 أنواع أخري     

 أشجار حرجية      أنفاق زراعية

 اجمالي المساحة وشبكات الري بالتنقيط
  

 
  

رئيس اللجنة                                                                                                                       
  أعضاء اللجنة

  
  
  

   
 السلطة الوطنية الفلسطينية

                                                                                                    الرئيس                                     مكتب
  وزارة الزراعة
ــة ــضات   اللجنـــ ــدير التعويـــ ــرار وتقـــ ــا لألضـــ                                                   العليـــ

استمارة حصر األضرار                        لجنة حصر األضرار الزراعية وتقـدير                       
  الخسائر

  

 العمق الرقم تفاصيل األضرار
ــصة  رخـ

 البئر
تاريخ اإلصدار جهة اإلصدار

تاريخ حفر البئر     بئر المياه

الحالة عند التدمير
 الموديل النوع ماتور المياه

ــاريخ  تــ
 الشراء

قيمة فـاتورة   
 الشراء

     
  

تاريخ البناء نوع البناء اإلرتفاع العرض الطول غرفة ماتور المياه
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تاريخ البناء اءنوع البن العمق العرض الطول بركة المياه
      

 الطول القطر شبكة الري
تاريخ تمديد  

   الشبكة

 رمالحظات لجنة الحص    مواسير حديد

     مواسير بالستيك
     قنوات ري
     أنواع أخري
  النوع اإلرتفاع الطول سور المزرعة

 توقيع أعضاء اللجنة    سور من البلك

     سور من الشبك
 

  


