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الرؤية
ــًا، يتمتــع بالعدالــة االجتماعيــة،  مجتمــع فلســطيني آمــن غذائي
ــة فلســطينية ديمقراطيــة  متمســك بأرضــه ويعيــش فــي دول
حــرة، يتمتــع بالســيادة علــى مــوارده، ومــزارع/ مزارعــة يســاهم/ 

تســاهم فيهــا بفعاليــة فــي كافــة مناحــي الحيــاة.

الرسالة
صمــود  وتعزيــز  وأســرهم،  المزارعيــن/ات  صغــار  تمكيــن 
المزارعيــن علــى أراضيهــم فــي إطــار منظــور تنمــوي زراعــي 

وجماهيــري.

أهداف االتحاد اإلستراتيجية 2013-2011 
تحســين مســتوى معيشــة صغــار المزارعيــن/ المزارعــات،  «

وتعزيــز صمــود المــزارع/ المزارعــة علــى أرضه/هــا.
تعزيــز قــدرة االتحــاد لالســتجابة للطــوارئ وللمتغيــرات  «

المناخيــة،  )التغيــرات  االســتقرار  وعــدم  المختلفــة، 
االحتــالل...(. الطبيعيــة،  الكــوارث 

دورهــم  « وتفعيــل  المزارعين/المزارعــات  حقــوق  حمايــة 
الوطنــي

والماليــة،  « اإلداريــة  وفعاليتــه  االتحــاد  اســتدامة  تعزيــز 
الوطنيــة. القضايــا  فــي  وإســهامه 
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أعضاء مجلس اإلدارة 

كلمة مجلس اإلدارة

مجال العمل التنموي لالتحاد
الهدف األول: تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين/ المزارعات، وتعزيز صمود المزارع/ 

المزارعة على أرضه/ها.
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         إهداء
إلــى  بالصمــود،  تلــون وجــه األرض  زالــت  مــا  التــي  الســنابل  تنحنــي 
المزارعــة والمــزارع الفلســطيني الذيــن علقــت بأيديهــم رائحة الحجــر والزعتر 

ــاة. ــراب، فعلــى هــذه األرض مــا يســتحق الحي والت
تحيــة لكــم وأنتــم تجبلــون مــن هــذا التــراب عمــق األرتبــاط بــاألرض، وتحيــة 
لكــم وأنتــم مــا زلتــم ترفعــون شــعار العــودة الــى الجــذور والحــق فــي 

ــاه. ــاة واألرض والمي الحي
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         كلمة مجلس اإلدارة

نحمي أرضنا وننصر فالحينا .....
حجــم  فــي  كبيــرًا  نهوضــًا   2013 العــام  خــال  االتحــاد  شــهد 
مشــاريعه  وحجــم  والمحليــة  الخارجيــة  عاقاتــه  ومســتوى 
مؤسســة  باعتبــاره  والقطــاع  الضفــة  فرعــي  فــي  المنفــذة 
رائــدة فــي مجــال التنميــة الزراعيــة مــع ايماننــا بربــط العمليــة 
التنمويــة فــي القطــاع الزراعــي ببعدهــا الوطنــي التقدمــي 
للوصــول بمشــاريع المؤسســة الــى الفقــراء والمهمشــين مــن 
أبنــاء شــعبنا، وذلــك بهــدف تعزيــز صمودهــم وتفعيــل دورهــم 
الزراعيــة  اللجــان  فــي  انخراطهــم  عبــر  والمجتمعــي  الوطنــي 

النــواة االساســية لاتحــاد. باعتبارهــا 

إننــا فــي مجلــس اإلدارة فــي فرعــي الضفــة والقطــاع نقــول 
أن مــا أنجــزه االتحــاد خــال العــام الماضــي ومــا شــهده مــن 
ظــروف وتحديــات تتطلــب تضافــر جهــود الجميــع ال ســيما فــي 
بلــورة حركــة الفاحيــن الفلســطينيين للدفــاع عــن حقــوق المجتمع 
الفاحــي الفلســطيني فــي التنميــة التحرريــة علــى المســتويين 

الديمقراطــي المجتمعــي والوطنــي التحــرري.
بوصلتنــا ســتبقى بنفــس االتجاه، نحمي أرضنــا وننصر فاحينا، 
واالقتــاع  والتهويــد  االســتيطان  مواجهــة  المقدمــة  وفــي 
والمســاهمة فــي تعزيــز صمــود المزارعيــن وحمايــة حقوقهــم 
والحــد مــن الفقــر فــي المناطــق الريفيــة، عبــر تنميــة أساســها 
المزارعيــن وتعزيــز صمودهــم فــي مواجهــة  احتياجــات فقــراء 
االســتيطان، كمــا الدفــاع عــن حقــوق المزارعيــن ونصرتهــم فــي 

مواجهــة انتهــاكات االحتــال.

 2013 العــام  خــال  ملموســة  خطــوات  االتحــاد  خطــى  لقــد 

لعشــرات  تنفيــذه  خــال  مــن  المزارعيــن  تعزيــز صمــود  فــي 
المشــاريع فــي الضفــة والقطــاع والتــي اســتفاد منهــا اآلالف 
الشــعبي  طابعــه  تعزيــز  باتجــاه  الحــال  كمــا  المزارعيــن،  مــن 
الجماهيــري ودوره التنمــوي فــي نصــرة الفاحيــن والمزارعيــن 

لفلســطينيين. ا

ويســعى االتحــاد مــن خــال مجلــس إدارتــه وهيئتــه اإلداريــة 
وموظفيــه الــى االســتفادة مــن الــدورس والخبــرات المتراكمــة 
لتطويــر الــذات والعمــل بشــكل مكثــف فــي أوســاط المزارعيــن 
وتعزيــز البعــد التنمــوي ضمــن رؤيــة وطنيــة، وتعزيــز عاقاتــه مــع 
الشــركاء المحلييــن والدولييــن المناصرين لقضيــة الوطن الكبرى.
مجلــس  أعضــاء  وباســم  باســمي  والتقديــر  بالشــكر  أتوجــه 
اإلدارة فــي الضفــة والقطــاع للمزارعيــن والمزارعــات الذيــن 
يتمســكون بحقهــم فــي أراضيهــم رغــم سياســات االحتــال 

والمزروعــات. والميــاه  لــأرض  التدميريــة 

الصديقــة  المؤسســات  لكافــة  واالمتنــان  والتقديــر  الشــكر 
ــًا لدعمهــا الســخي لمشــاريع المؤسســة. ــًا ودولي ــًا وعربي محلي

ولجانهــا  ومتطوعيهــا  المؤسســة  لموظفــي  خــاص  شــكر 
الزراعيــة الذيــن عملــوا ليــل نهــار لحمايــة االرض ولدعــم ونصــرة 

الفلســطيني. المــزارع 

رئيس مجلس االدارة
رزق البرغوثي
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يأتــي التقريــر الســنوي لاتحــاد فــي ظــل أوضــاع اقتصاديــة 
واجتماعيــة وسياســية صعبــة شــملت كافــة فئــات المجتمــع 
المزارعــون  يقــف  حيــث  الفلســطيني،  المــزارع  ســيما  ال 
والصيــادون فــي خــط المواجهــة المباشــرة مــع االحتــال؛ فهــم 
مســتهدفون فــي كثيــر مــن القضايــا بمــا فيهــا مــن االســتياء 
والجــدار  الحركــة،  علــى  القيــود  وفــرض  األراضــي،  علــى 
العــازل، والقيــود المفروضــة علــى الميــاه، والمســتوطنات، 
وعنــف المســتوطنين وقــوات االحتــال، وتدميــر األراضــي 
والمحاصيــل، واقتــاع األشــجار، وهــدم المنــازل والممتلــكات، 
علــى  واالعتــداء  غــزة،  قطــاع  علــى  المفــروض  والحصــار 

قواربهــم.  ومصــادرة  الصياديــن 

ال زالــت الصناعــة القائمــة علــى الزراعــة، تتأثر ســلبا جــراء فقدان 
المســتوطنات  فــي  والتوســع  المائيــة  والمــوارد  األراضــي 
الزراعيــة  األراضــي  أكثــر  وقــوع  الــى  إضافــة  اإلســرائيلية، 
علــى  أو  الغربيــة،  الضفــة  )ج( فــي  المنطقــة  خصوبــة فــي 
مقربــة مــن الحــدود فــي قطــاع غــزة، حيــث يغلــق االحتــال 
هــذه األراضــي أو يصادرهــا. ناهيــك عــن نقــص الميــاه فــي 
المخصصــة  فالميــاه  غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  مــن  كل 
ــة، وال يســمح للمزارعيــن فــي الضفــة  ــة محــدودة للغاي للزراع
الغربيــة بحفــر آبــار الميــاه فــي المنطقــة )ج( دون الحصــول علــى 

تصاريــح للقيــام بذلــك مــن ســلطات االحتــال.

إمكانيــة  فــي  صعوبــة  والصيــادون  المزارعــون  يواجــه  كمــا 
الوصــول إلــى المــوارد التــي يحتاجونهــا للزراعــة )مثــل األرض، 
والميــاه، والكهربــاء، واالعاف، والبذور، واألســمدة، وأســواق 
ــى  ــى الوصــول إل ــن بحاجــة إل لتســويق منتجاتهــم(. فالصيادي
مــن مســافة  بــدال  بهــم  الخاصــة  التقليديــة  الصيــد  مناطــق 

األميــال البحريــة الثاثــة المفروضــة مــن االحتــال، وهــم بحاجــة 
للشــعور باألمــان عنــد التوجــه ألعمالهــم بــدون إطــاق النــار 

عليهــم، أو إتــاف شــباكهم أو مصــادرة قواربهــم.

غــزة كان األكثــر تضــررًا، فهنــاك صعوبــة فــي  ولعــل قطــاع 
توفــر جميــع المعــدات والمــواد الازمــة لتنفيــذ المشــاريع مثــل 
مســتلزمات تأهيــل الدفيئــات الزراعيــة وخطــوط الــري وغيرهــا 
باإلضافــة الــى اســتمرار أزمــة انقطــاع الكهربــاء وذلــك نتيجــة 
للحصــار الجائــر علــى القطــاع مــا أدى الــى تأخــر فــي تنفيــذ 

التدخــات التنمويــة الازمــة.

أوســاط  فــي  عملــه  االتحــاد  واصــل  ذلــك  مــن  الرغــم  علــى 
المزارعيــن ال ســيما الفقــراء منهــم، وعــزز مــن قدرتــه علــى 
التكيــف مــع المتغيــرات الطارئــة، ففــي مجــال تحســين االنتاجية 
اســتطاع الوصــول الــى أكثــر مــن 8570 عائلــة زراعيــة ودعمهــم 
ــار  ــل اســتصاح األراضــي واآلب ــة مث مــن خــال تدخــات حيوي
الحيوانيــة  الثــروة  ومربــي  الصياديــن  ودعــم  الطــرق  وشــق 
وغيرهــا مــن التدخــات الهامــة، وفــي مجــال آخــر تمكــن االتحــاد 
مــن تنفيــذ ومتابعــة برنامــج بنــاء القــدرات والــذي اســتفادت 
ــادة  المســاحات  ــة. أمــا فــي مجــال زي ــر كــم 3000 عائل ــه أكث من
الزراعيــة التــي تعتمــد علــى الــري تــم الوصــول الــى 900 عائلــة 
وتوفيــر مصــادر الــري مــن خــال انشــاء اآلبــار الزراعيــة وشــبكات 

ــاه.  ــري ووحــدات معالجــة المي ال

يعكــس التقريــر الســنوي حجــم التدخــات واألنشــطة المختلفــة 
لاتحــاد علــى مــدار العــام فــي عــدة مجــاالت هــي: العمــل 
والبنــاء  والمناصــرة  والضغــط  اإلغاثــي  العمــل  التنمــوي، 

والماليــة.  االداريــة  والفعاليــة  الداخلــي 

ملخص تنفيذي
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مجال العمل التنموي لإلتحاد

الهدف األول: 
ــات،  ــن/ المزارع ــار المزارعي تحســين مســتوى معيشــة صغ

ــز صمــود المــزارع/ المزارعــة علــى أرضه/هــا. وتعزي
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تطوير األراضي الزراعية: 
تميــز عمــل اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي خــال العــام 2013 فــي اســتصاح مــا يزيــد عــن 150 دونمــًا وزراعــة 25 دونمــًا باألشــجار 
المثمــرة، وإعــادة تأهيــل 1471 دونمــًا مــن األراضــي الزراعيــة، وذلــك بهــدف زيــادة مســاحات األراضــي القابلــة للزراعــة وتنويــع 
المحاصيــل الزراعيــة ورفــع مســتوى األمــن الغذائــي، حيــث تــم اســتهداف األراضــي القريبــة مــن المســتوطنات واألراضــي 

المدمــرة فــي قطــاع غــزة التــي يملكهــا صغــار وفقــراء المزارعيــن.
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وفــي مجــال الطــرق الزراعيــة فقــد تــم اســتكمال شــق الطــرق 
الزراعية بمسافة 3.5 كم  للتقليل من تكلفة القيام بالعمليات 
الزراعيــة،  األراضــي  مــن  الدونمــات  مئــات  لخدمــة  الزراعيــة 
بالرغــم مــن العقبــات التــي تضعهــا سياســات االحتــال مــن 
تهديــدات بمصــادرة اآلليــات، باإلضافــة الــى اســتهداف 106 
ــادة دخــل األســر مــن  أســر بشــكل مباشــر، مــا ســاهم فــي زي

خــال الزراعــات البينيــة لأراضي المســتهدفة. وســاهم الدونم 
الواحــد بمــا يقــارب 500 شــيقل كدخــل إضافــي ومــن المتوقــع 
زيــادة دخــل األســرة بعــد ثــاث ســنوات إلــى مــا يقــارب 1500 
ــات  ــون واللوزي ــة أشــجار الزيت ــم مــن خــال انتاجي شــيقل للدون
باإلضافــة الــى انشــاء البــرك الترابيــة ومــد شــبكات الــري لخدمــة 

531 دونمــًا مــن األراضــي الزراعيــة.
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مجال زيادة المساحات المعتمدة على الري

عمــل االتحــاد علــى انشــاء واعــادة تأهيــل 15 بئــرًا زراعيــًا لتخــدم 
62 عائلــة زراعيــة مــن ذوي الدخــل المحــدود وزيــادة مســاحة 
أراضيهــم الزراعيــة المســتغلة وبالتالــي زيــادة االنتــاج الزراعــي، 
باإلضافــة الــى توزيــع 142 شــبكة ري وانشــاء 1.9 كــم مــن 
منهــا  متنوعــة  مثمــرة  شــتلة   1580 وزراعــة  الميــاه  خطــوط 
لوزيــات، عنــب، تيــن، زيتــون الــى جانــب انشــاء ثــاث وحــدات 
لمعالجــة الميــاه اســتفاد منهــا 75 عائلــة وآالف األمتــار مــن 

الخطــوط الناقلــة. 

وفــي مبــادرة مشــتركة مــع عــدد مــن المؤسســات الشــريكة 
تــم بنــاء محطــة لمعالجــة الميــاه العادمــة فــي قريتــي الطيبــة 
فلســطين  فــي  نوعهــا  مــن  األولــى  تعتبــر  والتــي  ورمــون 
ــل مــن  ــى التقلي ــات التدخــل الهادفــة ال ــل نموذجــا لعملي وتمث
آثــار التغيــرات المناخيــة وتحديــدا الجفــاف ومــن المتوقــع أن 
تنتــج 450 متــرا مكعبــا مــن الميــاه الصالحــة لاســتخدام الزراعــي 
لــري مــا يقــارب 600 دونــم مــن االشــجار، كمــا تــم بنــاء خزانــات 

ــوب تخــدم هــذه المناطــق.  ــاه بســعة 200 ك مي

جدول رقم )1( مؤشرات كمية للتدخل الخاص بزيادة المساحات المعتمدة على الري

الضفة الوحدة التدخل 
الغربية

قطاع 
غزة

عدد العائات 
المستفيدة

14160بئر انشاء وتأهيل آبار زراعية

98100198مزارعتدريب

153909417دونمإقامة وتأهيل شبكات ري

40-150دونمزيادة االنتاجية الشجار الزيتون عن طريق الري التكميلي

142-142شبكةتوزيع شبكات ري لمزارعي الجوافة واالفوكادو والنخيل

50-1.9كمانشاء خطوط مياه رئيسية

16900356-متر طوليتركيب خطوط ري ناقلة 110 متر
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تحسين االنتاجية نوعا وكما لدى صغار المزارعين:

ســاهم االتحــاد بفعاليــة فــي تحســين االنتاجيــة نوعــا وكّمــا 
لــدي صغــار المزارعيــن, والعمــل باتجــاه دعــم المزارعيــن فــي 
الحصــول علــى حقوقهــم فــي اســتغال أراضيهــم وزراعتهــا 
وذلــك مــن خــال تمكينهــم مــن زراعــة أراضيهــم المعزولــة خلــف 
الجــدار والمناطــق الحدوديــة  وتمكينهــم مــن الصمــود بأرضهــم 
الازمــة وتثبيــت مفهــوم  الميــاه  عــن طريــق توفيــر مصــادر 
ــى األراضــي واســتغالها.  ــاه والحــق بالوصــول ال الحــق بالمي
زراعيــة  أســرة   324 الزراعــي  العمــل  لجــان  اتحــاد  واســتهدف 
تعمــل فــي مجــال الزراعــة فــي الدفيئــات الزراعيــة وذلــك مــن 
بالزراعــات  خاصــة  انتــاج  مدخــات  بتوفيــر  مســاعدتها  خــال 
المحميــة بهــدف تمكينهــا ومســاعدتها في اســتغال األراضي 
الزراعيــة، كمــا تــم اســتهداف 50 مزارعــا يعملــون فــي زراعــة 
أراضيهــم فــي الحقــول المكشــوفة خلــف الجــدار وذلــك مــن 
خــال تأهيــل وانشــاء خطــوط ميــاه فوالذيــة بطــول 1900 متــر, 
بحيــث تعمــل هــذه الشــبكة علــى تقليــل الفاقــد مــن الميــاه 
فــي خطــوط الميــاه الناقلــة وتســمح باســتغال أراضــي زراعيــة 

ــة. ــم 248 حديقــة منزلي ــر ودع ــى توفي ــدة، باإلضافــة ال جدي
ودعما للصياد الفلســطيني على شــواطئ غزة تم اســتهداف 
ــد التــي  ــادا مــن خــال تعويضهــم عــن وســائل الصي 195 صي
مواصلــة  يســتطيعوا  لكــي  االســرائيلية  البحريــة  صادرتهــا 
الصيــد وكســب قــوت يومهــم وتمثلــت هــذه الوســائل فــي 
شــباك للصيــد وقــوارب ومحــركات القــوارب بحيــث كان معــدل 
الدخــل لعائلــة الصيــاد الواحــد ال يزيــد عــن 1000 شــيقل وبعــد 
تدخــل االتحــاد ببرنامــج دعــم الصياديــن ارتفــع بنســبة 25 %. 
الزيتــون  زيــت  قطــاع  تطويــر  الــى  الدائــم  ســعيه  وفــي 
سلســلة  وتطويــر  تحليــل  علــى  االتحــاد  عمــل  الفلســطيني 

العمليــات االنتاجيــة والتســويقية لزيــت الزيتــون الفلســطيني 
مــن خــال سلســلة القيمــة المحليــة، حيــث تــم اســتهداف 302 
ــن لزيــت الزيتــون بهــدف  ــن المنتجي مزارعــًا مــن صغــار المزارعي
زيــادة دخلهــم وزيــادة قدرتهــم علــى المنافســة فــي األســواق 
المحليــة والعالميــة مــن خــال اعتمــاد منهجيــة تطويــر سلســلة 

القيمــة المحليــة لزيــت الزيتــون الفلســطيني. 
بمعــدات  وتزويدهــا  الزيــت  لتخزيــن  مراكــز  انشــاء  تــم  كمــا 
ومســتلزمات تخزينيــة, باإلضافــة الــى تزويــد المنتجيــن بــأدوات 
ومعــدات للقطــف والتقليــم تســهم فــي تحســين االنتــاج كمــا 
ونوعــا كمــا يتــم العمــل خــال العــام 2014 علــى تطبيــق الــري 
التكميلــي لزيــادة االنتــاج الســنوي مــن أجــل زيــادة االنتــاج وعائــد 
الدخــل، باإلضافــة الــى تشــكيل ثمانــي تعاونيــات جديدة خاصة 

بزيــت الزيتــون فــي محافظــات ســلفيت، طولكــرم وقلقيليــة 
لتعزيــز موقــع التعاونيــات كمــزودي خدمــات رئيســيين. 

تــم الوصــول الــى 1165 مزارعــًا ومزارعــة ضمــن 21 تعاونيــة 
زراعيــة و6 تعاونيــات نســوية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 
المزارعيــن وارشــادهم وضمــان تطبيقهــم  تدريــب  تــم  حيــث 
الممارســات الزراعيــة الجيــدة علــى 3050 دونــم، كمــا تــم تقديــم 
الدعم العيني للجمعيات التعاونية وتزويد المزارعين بمدخات 
مــا  الزراعيــة  منتجاتهــم  تســويق  فــي  ومســاعدتهم  االنتــاج 
ســاهم فــي تخفيــض تكاليــف اإلنتــاج بنســبة 15% باإلضافــة 
الــى ترخيــص ثاثــة مشــاتل زراعيــة فــي الضفــة الغربيــة وقطاع 
غــزة وفــق نظــام الجــودة “جلوبــال جاب”باإلضافــة الــى العمــل 
ــة  ــات طبي ــوت أرضــي وخضــار ونبات مــع 450 مــزارع ومزارعــة ت
فــي قطــاع غــزة تــم تأهيلهــم للحصــول عــل شــهادات جلوبــال 
جــاب التــي مكنتهــم  مــن تصديــر منتجاتهــم بأســعار أفضــل، 

حيــث ارتفــع ســعر المحصــول بنســبة 50 % عمــا قبــل.  
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بناء القدرات اإلدارية والتقنية إلدارة الموارد االنتاجية بفعالية:

يؤمــن االتحــاد بأهميــة بنــاء قــدرات المزارعيــن كمنهــج بنائي وتطويري يســاهم في تطوير القطاع ككل, وعلية فقد اســتهدف649 
مزارعــا/ًة فــي الضفــة و 818 مزارعــًا/ة فــي القطــاع بــدورات تدريبيــة فنيــة ومهنيــة مكثفــة فــي مجــاالت متعــددة مــن ضمنهــا: 
الممارســات الزراعيــة الجيــدة لرعايــة وإدارة حقــل الزيتــون وعمليــات مــا قبــل وبعــد الحصــاد، وترشــيد اســتخدام المبيــدات الزراعيــة 
واســتخدامها اآلمــن، وانتــاج محاصيــل ذات جــودة عاليــة، باإلضافــة الــى رفــع قــدرات أكثــر مــن 144 صيــادًا مــن خــال تدريبهــم 

علــى قوانيــن الصيــد البحــري واإلســعاف األولــي. 

جدول رقم )2( مؤشرات كمية للتدخل الخاص بناء القدرات االدارية والتقنية إلدارة الموارد اإلنتاجية بفعالية

عدد العائات قطاع غزةالضفة الغربيةالوحدة التدخل 
المستفيدة

6498181165مزارعتدريب المزارعين

28450زيارةزيارات تبادلية

-144صيادتدريب صيادين

100-100مزارعتصميم السجات اإلدارية لمزارع األغنام

--15طالب / خريجتدريب خرجي كلية الزراعة / انتاج حيواني

دليل اجرائي لتشغيل مزرعة التسمين/األغنام/استنبات 
1818-5دليلالشعير/ حدائق منزلية/ محاصيل حملية علفية

1-1دراسةإعداد دراسة

زيادة الفعالية بالوصول إلى األسواق

مرتبطــة  والدوليــة  العربيــة  األســواق  الــى  الوصــول  عمليــة 
لتحســين  يســعى  والــذي  الســابق  بهدفنــا  مباشــرًا  ارتباطــًا 
االنتاجيــة نوعــا وكمــا لــدى صغــار المزارعيــن بمــا يرفــع مســتوى 
منافســة المنتــج المحلــي فــي هــذه االســواق,  وعليــه فــإن 
رؤيــة االتحــاد  لعمليــة تطويــر وتنميــة القطــاع الزراعــي هــي 
عمليــة متكاملــة كل خطــوة منهــا تشــكل حلقــة فــي سلســة مــن 

العمليــات التنمويــة الازمــة لتحقيــق هــذا الهــدف.

ــز االتحــاد بإنجــازات هامــة علــى صعيــد تســويق المنتجــات  تمي
الزراعيــة المحليــة فقــد اســتطاع: فتــح فــرص تســويقية حقيقيــة 
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الــى الوطــن العربــي وخاصــة األردن والســعودية، حيــث تــم 
تصديــر منتجــات فلســطينية الــى األردن بكميــات كبيــرة مــن 
الجوافــة واالفــوكادو والفلفــل الملــون وتصديــر 1150 طنــًا 
ــى الســعودية  ــون ال ــي 55 طــن فلفــل مل ــى األردن  وحوال ال
حيــث  فلســطيني’  ‘منتــج  اســم  تحــت  وتصديرهــا  وتعبئتهــا 

القــت ترحيبــا كبيــرا وافتخــارا بجــودة المنتــج الفلســطيني. 

كمــا نظــم االتحــاد 23464 جلســة ارشــاد نموذجــي باإلضافــة 
الــى 58 مشــاهدة وتدريــب ألكثــر مــن 455 مزارعــًا حــول آليــات 
بــل  والعمليــة,  النظريــة  بالتدريبــات  يكتــف  ولــم  التســويق، 
عمــل علــى الترويــج للمنتــج المحلــي علــى الصعيديــن المحلــي 
والدولــي. فقــد نظــم االتحــاد ثاثــة معــارض محليــة للترويــج 
ودعــم  والنســوية  الزراعيــة  التعاونيــات  منتجــات  وتســويق 
منتجــات  لتســويق  دوليــة  معــارض  ثاثــة  فــي  المشــاركة 
التعاونيــات الزراعيــة وبالنتيجــة أســهم ذلــك فــي  تصديــر 1200 
طــن مــن منتجــات التعاونيــات الزراعيــة الــى األســواق الدوليــة، 
ــات  ــى تســويق 2500 طــن مــن منتجــات التعاوني باإلضافــة ال

الزراعيــة فــي األســواق المحليــة.

جدول رقم )3( مؤشرات كمية للتدخل الخاص بزيادة الفعالية بالوصول إلى األسواق
 و تحسين القدرات التسويقية عند المزارع

عدد العائات قطاع غزةالضفة الغربيةالوحدة التدخل 
المستفيدة

1300234641640زيارةاإلرشاد الزراعي النموذجي

58458حقلحقول ومشاهدات نموذجية عند المزارعين

75-75مستفيدتوفير مدخات إنتاج لتقنيات حديثة

5455400مزارعتدريب المزارعين

300-11مخزنمخازن
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انطاقــا مــن ايمــان االتحــاد بأهميــة تمكيــن المــرأة الفلســطينية 
وتعزيــز دورهــا الرائــد والتاريخــي فــي النضــال مــن أجــل األرض 
والحــق الفلســطينيين، عملنــا علــى مشــاركة المــرأة الريفيــة 
االنشــطة  ومختلــف  المشــاريع  كافــة  فــي  واســتهدافها 
الزراعيــة  اللجــان  منهــا مؤتمــر  نذكــر  والحمــات  والمؤتمــرات 

الســنوي ويــوم المــرأة العالمــي.

كمــا عمــل االتحــاد علــى  تعزيــز القــدرات االقتصاديــة للمــرأة 
الريفيــة ، باإلضافــة الــى تدريــب وإرشــاد النســاء فــي مجــاالت 
الصناعــات الغذائيــة، والثــروة الحيوانيــة، وتســويق المنتجــات 
 500 مــن  أكثــر  التدريبيــة  الــدورات  مــن  اســتفادت  الزراعيــة، 
ســيدة بشــكل مباشــر. مــن جهــة أخــرى، ركــز اتحــاد لجــان العمــل 

الزراعــي علــى تمكيــن المــرأة اجتماعيــا مــن خــال زيــادة فــرص 
مشــاركتهن فــي عمليــة صنــع  القــرار التــي تســاهم فــي تطوير 

ــه.  المجتمــع وتنميت

كمــا نفــذ االتحــاد سلســلة مــن المشــاريع المــدرة للدخل  للنســاء 
مشــاريع  خمســة  شــملت  المحــدود  الدخــل  ذوات  الفقيــرات 
انتاجيــة فــي قطــاع غــزة، باإلضافــة الــى دعــم ســت تعاونيــات 
زراعيــة نســوية فــي الضفــة، وقــد كان لهــذه التدخــات عظيــم 
العــام  الوعــي  مســتوى  علــى  ســواء  الســيدات  علــى  األثــر 
وتنميــة  القــدرات أو علــى مســتوى المســاهمة فــي تمكيــن 
األســر  تمكيــن  فــي  المســاهمة  وبالتالــي  اقتصاديــا  المــرأة 

الزراعيــة . 

تمكين المرأة في المجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية
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الثروة الحيوانية: 

اســتمر العمــل علــى تحســين جــودة حيــاة المجتمعــات الرعويــة 
األكثــر ضعفــًا فــي الضفــة الغربيــة مــن خــال معالجــة القيــود 
الحاليــة علــى الميــاه والصــرف الصحــي واألمــن الغذائــي, فقــد 
تــم اســتهداف 84 عائلــة مــن مربــي األغنــام جنــوب الضفــة 

الغربيــة.

ال ســيما وأن تربيــة االغنــام لــدى هــذه العائــات كانــت تســاهم 
بنســبة  30 % مــن دخلهــا الشــهري مــا قبــل تنفيــذ التدخــل، 
ومــن خــال المســح القاعــدي للمســتفيدين تبيــن أن هنــاك 
الدخــل  فــي  األغنــام  تربيــة  مســاهمة  نســبة  فــي  ارتفــاع 
تربيــة  ممارســات  تحســين  بســبب   % 55 تجــاوزت  الشــهري 
األغنــام لــدى هــذه العائــات, خاصــة وأن مــا ال يقــل عــن 60 
% مــن المزارعيــن أصبحــوا يســتخدمون نظــام مكثــف لتربيــة 
المــزارع  فــي  االتحــاد  طبقهــا  تقنيــة  خــال  مــن  الحيوانــات 

النموذجيــة وقــام بتدريــب المزارعيــن عليهــا.

مراكــز  توفيــر  علــى  الزراعــي  العمــل  لجــان  اتحــاد  عمــل  كمــا 
النموذجيــة  المــزارع  للمزارعيــن مــن خــال  العملــي  للتدريــب 
التــي اســتهدفت جمعيــات الثــروة الحيوانيــة، وســاهم فــي 
رفــع نســبة مســاهمة المــزارع فــي الجمعيــة والتــي بلغــت 400 
ــام  ــع األصــول الازمــة لمربــي األغن ــر جمي % مــن خــال توفي
وضمــن توجهــه اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي العــام تــم تقديــم 
والمزارعيــن  األغنــام  لمربــي  الطــوارئ  حــاالت  فــي  الدعــم 

الضعفــاء فــي قطــاع غــزة.

كذلــك تقديــم خدمــات بيطريــة لـــ 1326 مســتفيدًا وتوزيــع 618 
طنــًا مــن األعــاف اســتفاد منهــا 1326 مربــي أغنــام موزعيــن 
مــن  مــزارع   100 دعــم  الــى  باإلضافــة   ، تجمعــات   10 علــى 

مزارعــي المنطقــة العازلــة. 

تــم خــال العــام 2013 انشــاء مزرعــة أغنــام نموذجيــة تخــدم 
لتصنيــع  نموذجيتيــن  وانشــاء وتشــغيل وحدتيــن   عائلــة   40
األلبــان، باإلضافــة الــى توزيــع ســاالت األغنــام المحســنة 
لصغــار مربــي الثــروة الحيوانيــة وإعــادة تأهيــل 21 مزرعــة أغنــام 

وتأهيــل 40 دونمــًا مــن المحميــات الرعويــة.
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الوحدات  اإلنتاجية:

تأتــي أهميــة منتجــات المشــاتل مــن واقــع اهتمــام المواطنيــن 
لــروح  وتكريســا  األرض  علــى  الثبــات  لمبــدأ  تعزيــزا  بالزراعــة 
الصمــود لــدى المــزارع الفلســطيني، وتوجهــات اتحــاد لجــان 
العمــل الزراعــي فــي تكريــس دعــم المــزارع بأجــود المنتجــات 

وبأســعار معتدلــة.

خــال العــام 2013 تــم انتــاج اكثــر مــن 3,379,000 مــن اشــتال 
والزيتــون والحمضيــات  واللوزيــات  الحولــي  والزينــة  الخضــار 
فــي مشــاتل اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي فــي قطــاع غــزة ) 
مشــاتل الشــمال والجنــوب وبيــت حانــون(  والضفــة الغربيــة 

)مشــتل طولكــرم(.

جدول رقم )4( مؤشرات كمية للتدخل الخاص بتحسين اإلنتاجية )نوعية/ جودة وكمية(

عدد المستفيدين غير المباشرينعدد العائات المستفيدة/  ضفة وغزة التدخل 

57342استصاح اراضي

106636شق طرق

11416846تاهيل اراض زراعية

3562136تركيب خطوط ري ناقلة 110 مم

2482892انشاء حدائق منزلية

424محركات قوارب صيد

530تأهيل وحدة تصنيع غذائي

20120انشاء وحدات تصنيع غذائي

55330صيانة قوارب صيد

70420توزيع شباك صيد

40240بناء مزرعة اغنام نموذجية

12007200توزيع حقائب بيطرية
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عدد المستفيدين غير المباشرينعدد العائات المستفيدة/  ضفة وغزة التدخل 

44264تشغيل وحدة تصنيع ألبان

40240توفير ساالت اغنام محسنة

848تأهيل محميات رعوية

1751050توزيع خايا نحل و مستلزماتها

70420توزيع خايا نحل لتلقيح النباتات

2841704توزيع اشتال رعوية او لوزيات وعنب

10936558توزيع بذور بلدية

97582انشاء مشاريع صغيرة

40240بناء مزرعة تسمين

40240توريد خراف للتسمين

40240تشغيل وحدة لجمع الحليب

84504انشاء وحدات استنبات الشعير

2184تاهيل مزارع اغنام نموذجية

توزيع سماد عضوي للمزارعين وأسمدة 
16409840كيماوية

12137278توزيع مقصات قطف  وادوات قطف زيتون

55330توفير اشتال خضار للدفيئات

3241944تاهيل دفيئات  زراعية
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نماذج تنموية 

ــن صغــار  انطاقــا مــن رســالة »العمــل الزراعــي« فــي« تمكي
علــى  المزارعيــن  صمــود  وتعزيــز  وأســرهم  المزارعيــن/ات 
أراضيهــم فــي إطــار تنمــوي زراعــي وجماهيــري« عمــل االتحــاد 
علــى توفيــر نمــاذج تنمويــة تعــزز الصمــود علــى األرض منهــا 

نمــوذج اســتبات الشــعير والبنــك الوطنــي للبــذور البلديــة.

الزراعة المائية

ســجل االتحــاد خــال العــام 2013 قفــزة نوعيــة فــي مجــال تربية 
األغنــام وذلــك مــن خــال أهــداف االتحــاد التطويريــة الســاعية 
إلــى تخفيــف أعبــاء المزارعيــن مــن مربــي األغنــام فــي الضفــة 
الغربيــة وتحســين انتاجيــة األغنــام كّمــا ونوعــا؛ حيــث تم تشــغيل 
وإدارة وحدتيــن الســتنبات الشــعير األخضــر )األعــاف الخضراء( 
فــي منطقتــي مســافر بنــي نعيــم ومنطقــة الزويديــن شــرق 
يطــا بمســاحة 24 متــرا مربعــا لــكل وحــدة اســتنبات، وعمــل 
الفريــق الفنــي فــي االتحــاد علــى تركيــب عليقــة مــن الحبــوب 
والشــعير المســتنبت ســاهمت فــي تخفيــض تكلفــة شــراء 
األعــاف المركــزة فــي مزرعتــي أغنــام  فــي كل مزرعــة الــى 

%50 كقيمــة حقيقيــة.

كمــا نفــذ االتحــاد 22 زيــارة تبادليــة لمربــي األغنــام والمزارعيــن 
مــن جميــع أنحــاء الضفــة الغربيــة لوحــدات االســتنبات، نتــج 
عــن ذلــك انشــاء مــا اليقــل عــن 10 وحــدات اســتنبات شــعير 
بتمويــل شــخصي مــن قبــل المزارعيــن مربــي األغنــام فــي 

مناطــق عديــدة مــن الضفــة الغربيــة بعــد مشــاهدتهم آلليــة 
االســتنبات والتوفيــر المالــي لشــراء األعــاف المركزة من خال 
اســتخدام الشــعير األخضــر فــي تغذيــة األغنــام، كمــا ســاهمت 
تغذيــة األغنــام علــى الشــعير المســتنبت فــي تحســين وزيــادة 
االنتاجيــة، حيــث بلغــت نســبة التوأمــة فــي األغنــام إلــى 1.75 
التغذيــة علــى الشــعير المســتنبت  مقارنــة ب 1.5 مــا قبــل 

ــى 15 %. ــة الحليــب المنتجــة وصلــت ال ــادة فــي كمي وزي

البنك الوطني للبذور البلدية

يمثــل بنــك البــذور الخــاص باالتحــاد نموذجــًا تنمويــًا ناجحــًا، حيــث 
يهــدف إلــى حمايــة وحفــظ وتوثيــق البــذور البلديــة فــي الضفــة 
الغربيــة وغــزة، وتجديــد وإحيــاء البــذور البلديــة والمعرفــة التراثيــة 
المرتبطــة بهــا إلــى جانــب االنتفــاع بمصادرهــا الوراثيــة النباتيــة، 
وتوثيــق هــذه المصــادر باســتخدام التكنولوجيــا الحيويــة. خــال 
عــام 2013 أفــاد بنــك البــذور 150 أســرة مــن خــال توفيــر بــذور 

بلديــة بأصنــاف مختلفــة.

من مزارعين االكثار-الموسم الشتوي- دورا

توزيع موسم صيف -2013البنك الوطني للبذور البلدية
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مجال العمل اإلغاثي

الهدف الثاني: 
االستجابة للطوارئ والتغيرات 

المناخية والكوارث الطبيعية
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وللمتغيــرات  للطــوارئ  لاســتجابة  االتحــاد  لقــدرة  تعزيــزا 
المختلفــة وايمانــًا بــأن هــذا الهــدف يدعــم صمــود المــزارع علــى 
أرضــه فــي أوقــات الطــوارئ ، فقــد عمــل االتحــاد علــى توفيــر 
الزراعييــن، فخــال  المزارعيــن والعمــال  فــرص عمــل لصغــار 
عــام 2013، قــدم االتحــاد 11918 فرصــة عمــل فــي الضفــة 
والقطــاع، كمــا عمــل االتحــاد فــي قطــاع غــزة علــى دعــم 1200 
مســتفيد مــن المزارعيــن كبــار الســن )55 ســنة فمــا فــوق( مــن 
خــال تقديــم ســلة غذائيــة ل 1000 عائلــة لمــدة 22 اســبوعًا تــم 
شــرائها مــن منتجــات 200 مــزارع فلســطيني مــن خضــروات 

ــة وأعــاف. ــذور علفي وب

العاصفــة  ألضــرار  المباشــرة  لاســتجابة  االتحــاد  بــادر  كمــا 
الثلجيــة التــي ضربــت المنطقــة  مــن 8 حتــى 13 كانــون األول 
2013 محدثــة أضــرارا جســيمة فــي المحاصيــل الزراعيــة خــال 
نهايــة العــام، وقــام بتشــكيل فريــق عمــل للطــوارئ عمــل علــى 
جمــع بيانــات المتضرريــن، وأصــدر بيــان مناشــدة للمؤسســات 
لتعويــض  الســريع  بالتدخــل  مطالبــا  الزراعــة  ووزارة  الدوليــة 

ودعــم المزارعيــن المتضرريــن مــن العاصفــة.
ــون دوالر أمريكــي.  ــي 8 ملي ــث بلغــت قيمــة االضــرار حوال حي
وســيواصل االتحــاد خــال العــام 2014 متابعــة قضيــة تعويض 

المزارعيــن. 
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جدول رقم )5( مؤشرات كمية للتدخل الخاص باالستجابة للطوارئ والمتغيرات المختلفة

المستفيدين   الوحدةالتدخل  

18وظيفة شهرية توفير فرص عمل / موظفين

11900وظيفة شهرية توفير فرص عمل / عمال

200عدد األسر دعم األسر الزراعية المهمشة

83600شتلهتوزيع اشتال خضراوات

128طنتوزيع بذور علفية

618طنتوزيع أعاف 
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مجال العمل الجماهيري والضغط والمناصرة 

الهدف الثالث : 
حماية حقوق المزارعين/المزارعات وتفعيل دورهم الوطني
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تمثــل اللجــان الزراعيــة ولجــان الصياديــن فــي كافــة المحافظــات 
ــث  ــزة رافعــة أساســية مــن روافــع عمــل االتحــاد، حي وقطــاع غ
ينتظــم العمــل التطوعــي ل 25 لجنــة زراعيــة فــي الضفــة و17 

لجنــة فــي قطــاع غــزة باإلضافــة الــى 5 لجــان صياديــن. 

يعمــل أعضــاء اللجــان ضمــن فكــر ومبــادئ وفلســفة االتحــاد 
وتعزيــز  ومســاندتهم  المزارعيــن  حقــوق  عــن  الدفــاع  فــي 

صمودهــم.

وتخلل العام 2013 مجموعة واســعة من األنشــطة والفعاليات 
والمحطات التي كان محورها األساســي اللجان الزراعية.

الزراعيــة  اللجــان  اجتماعــات  بانتظــام   2013 العــام  تميــز  كمــا 
مــا  المختلفــة,  للفعاليــات  المنتظــم  والتخطيــط  والتنســيق 
حقــوق  عــن  الدفــاع  فــي  اللجــان  دور  علــى  إيجابــا  انعكــس 
القــرار إلعطــاء  علــى صنــاع  والتأثيــر  والصيادييــن  المزارعيــن 
القطــاع الزراعــي مــا يســتحقه مــن مكانــه وأهميــة وبالتالــي 

الفلســطيني.  الفــاح  دور  أهميــة 

تــم عقــد مــا يزيــد عــن 300 اجتماعــًا دوريــًا وعــدد مــن االجتماعــات 
ومــع  المحافظــات  صعيــد  علــى  والموســعة  االســتثنائية 
مســؤولي اللجــان الزراعيــة، كمــا نفــذت اللجــان الزراعيــة أكثــر مــن 

ــة مختلفــة.  30  فعالي

فــي اطــار تنميــة قــدرات اللجــان الزراعيــة ولجــان الصياديــن فقــد 
تــم عقــد أكثــر مــن ســت دورات تدريبيــة  للمزارعيــن والمزارعــات 
والصيادييــن علــى أربــع محــاور رئيســة هــي: الســيادة علــى 
الغــذاء، الضغــط والمناصــرة وحشــد التأييــد، توثيــق االنتهــاكات 
االحتاليــة، وإدارة التعاونيــات النســوية والنــوع االجتماعــي. 
اســتفاد منهــا حوالــي 400 مــزارع ومزارعــة وصيــاد، باإلضافــة 
الــى العشــرات مــن ورش العمــل المتخصصــة فــي العديــد مــن 

المواضيــع الزراعيــة. 

يعمــل أعضــاء اللجــان الزراعيــة ضمــن فكــر ومبــادئ وفلســفة االتحــاد فــي الدفــاع عــن حقــوق 
المزارعيــن ومســاندتهم وتعزيــز صمودهــم.
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وفود التضامن الدولية:

نظــم االتحــاد خــال العــام 2013  زيــارات ميدانيــة ألكثــر مــن 19 
وفــدًا دوليــًا، حيــث ضمــت هــذه الوفود  متضامنيــن وبرلمانيين 
وممثلــي حمــات المناصــرة الدوليــة لفلســطين مــن عــدة دول 
وذلــك للتعــرف علــى واقع الفاحين والصيادين الفلســطينيين 
مــن خــال محوريــن رئيســيين أولهــم يتمثــل باالجتماعــات التــي 
تفّصــل الوضــع الفلســطيني للوفــود بالحقائــق واألرقــام إلبــراز 
حجــم االنتهــاكات اإلســرائيلية ضــد الفلســطينيين بشــكل عــام 

وضــد المزارعيــن والصياديــن بشــكل خــاص.

المحــور الثانــي يشــمل الجــوالت الميدانيــة التــي تقــرب الواقــع 
للوفــود وتعطيهــم الفرصــة للحديــث مــع المزارعيــن والصيادين 
فــي المناطــق المهمشــة والمهــددة بالمصــادرة ليتمكنــوا مــن 
نقــل الواقــع الفلســطيني لبلدانهــم مــن أجــل رفــع مســتوى 
باتجــاه  والدفــع  االســرائيلية  لانتهــاكات  الدولــي  الوعــي 
تفعيــل آليــات المناصــرة الدوليــة للدفــاع عــن حقــوق المزارعيــن 

والصياديــن الفلســطينيين. 
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        الفعاليات الجماهيرية:

حققــت اللجــان الزراعيــة نجاحــات عديــدة مــن خــال قــدرة اللجــان 
علــى تحفيــز اآلالف مــن المزارعــات والمزارعيــن والصياديــن 
فــي المشــاركة بالفعاليــات الجماهيريــة الطوعيــة واألنشــطة 
الداعمــة للمزارعيــن، حيــث شــارك خــال العــام 2013 مــا يقــارب 
مــن 6000 مــزارع ومزارعــة وصيــاد فــي الفعاليــات الجماهيريــة 
وكذلــك فــي األنشــطة التوعويــة والحمــات المختلفــة. وال بــد 
مــن اإلشــارة الــى الحضــور المميــز للمــرأة ســواء علــى مســتوى 
فــي  المشــاركة  مســتوى  علــى  أو  الجماهيريــة  الفعاليــات 

عمليــة صنــع القــرار داخــل اللجــان الزراعيــة والتعاونيــات الزراعيــة 
والنســوية. 

والتــي  الفعاليــات  عشــرات  الزراعيــة  اللجــان  نفــذت  كمــا 
الحمــات  المســيرات،  الصحفيــة،  المؤتمــرات  ضمنهــا  مــن 
التطوعيــة، والعديــد مــن الوقفــات التضامنيــة، باإلضافــة الــى 
الحمــات الوطنيــة مثــل حملــة قطــف الزيتــون وحملــة مناصــرة 

الصياديــن.

 حملة قطف الزيتون
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يوم االرض يوم االرض 

فعاليات ضد مصادرة األراضيتضامنًا مع الصيادين  

الفعاليات الجماهيرية في صور:



29إتحاد لجان العمل الزراعي

الذكرى الثامنة لحصار غزة

يوم البيئة التضامن مع األسرى

ذكرى المتضامنين الدوليين   مقاطعة المنتجات االحتاللية

يوم المراة العالمي
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الفياكمباسينا )حركة طريق الفالحين العالمية(

إثــر الجهــود التــي بذلهــا اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي طيلــة تســع 
ســنوات فقــد تكللــت جهودنــا بالنجــاح فــي المؤتمــر الســادس 
للحركــة فــي العاصمــة االندونيســية جاكارتــا فــي الفتــرة مــا بيــن 
ــران مــن العــام  ــث عشــر مــن شــهر حزي ــى الثال الحــادي عشــر إل
2013 حيــث قــررت »فيــا كمبســينا« فــي مؤتمرهــا األخيــر قبول 
فلســطين ممثلــة فــي االتحــاد عضــوًا كامــا فيهــا وعضــوًا 
فــي لجنــة التنســيق الدوليــة عــن اإلقليــم العربــي وهــي اللجنــة 
التــي تنســق نشــاط فيــا كامبســينا علــى المســتوى العالمــي.

الدفاع عن حقوق المزارعين: 

مــن منطلــق ايمــان اتحــاد لجان العمل الزراعــي بضرورة مقاومة 
إجــراءات االحتــال اإلســرائيلي لتهميــش الزراعــة وتدميــر البنيــة 
التحتيــة للزراعــة الفلســطينية، وايجــاد مجتمــع فلســطيني آمــن 
ــع  ــة، متمســك بأرضــه ويتمت ــة االجتماعي ــع بالعدال ــا يتمت غذائي
المزارعيــن  تمكيــن صغــار  وكذلــك   ، مــوارده  علــى  بالســيادة 
وأســرهم وتعزيــز صمودهــم علــى أراضيهــم، وبســبب تصاعــد 
وعلــى  الفلســطيني  المــزارع  علــى  االســرائيلية  االعتــداءات 
أرضــه وقيــام االحتــال بمحاولــة فــرض أمــر واقــع زراعــي جديــد 
االحتــال  ممارســات  خــال  مــن  الفلســطينية  األرض  علــى 
بهــدم المنشــآت الزراعيــة أو االيقــاف عــن العمــل أو مصــادرة 

وقــد شــكلت عضويــة فلســطين فــي هــذا االطــار التقدمــي 
لنــا فــي صراعنــا الوطنــي مــن  العالمــي للفاحيــن مكســبا 
بادنــا  فــي  الزراعــي  للعمــل  وتطويــر  دعــم  وقــوة  جهــة، 
بأســلوب يبتعــد عــن سياســات االفقــار والخصخصــة، ورســملة 
التواصــل والتنســيق مــع  الزراعــة. وقــد عمــل االتحــاد علــى 
عــدد مــن المؤسســات العالمــة فــي قطــاع الزراعــة مــن أجــل 
تطويــر منهجيــة العمــل وآليــات تشــكيل الحركــة علــى المســتوى 

الفلســطيني. الوطنــي 

األراضــي فقــد عمــل االتحــاد مــن خــال البرنامــج القانونــي 
علــى زيــادة الوعــي لــدى المزارعيــن فــي الجوانــب القانونيــة 
والمســاهمة  القانونيــة  االستشــارات  وتقديــم  والحقوقيــة 
فيهــا، ورفــع الوعــي العــام بشــأن اإلجــراءات القانونيــة الواجــب 
التــي  الفلســطينية  الحقوقيــة  المراكــز  بالتعــاون مــع  اتباعهــا 

ــة واإلنســانية.  تعمــل فــي مجــال الحقــوق القانوني

وتمكــن اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي فــي العــام 2013 مــن 
مــا  يغطــي  مــا  اخطــارا عســكريا   31 تنفيــذ مضمــون  وقــف 
مســاحته 4500 دونــم مــن األراضــي الفلســطينية المتاخمــة 
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للمســتوطنات ومعســكرات جيــش االحتــال وذلــك مــن خــال 
المتابعــة القانونيــة الحثيثــة التــي تقــوم بهــا الوحــدة القانونيــة 

فــي اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي. 

102 مــن الوقائــع الفلســطينية 2013. 
بتعزيــز  المتعلقــة  الخطــة  وضــع   فــي  االتحــاد  ســاهم  كمــا 
التواجــد الفلســطيني فــي المناطــق المصنفــة »ج« وتــم طلــب 
تضميــن بنــد فــي االســتراتيجية لحمايــة المزارعيــن فــي مناطــق 
المتابعــة  ومازالــت  أراضيهــم  الــى  وصولهــم  وتأميــن  »ج« 

قائمــة باتجــاه اقــرار االســتراتيجية. 

الشبكات واألجسام والحمالت الوطنية والدولية:

الحركة العالمية طريق الفاحين »فياكمباسينا«:

عالميــة  فاحيــة  حركــة  هــي  العالميــة  الفياكمبيســينا  حركــة 
أربعــة  فــي  والمزارعــات   المزارعيــن  مــن  مجموعــة  أسســها 
تضــم  بلجيــكا،  فــي  مونــس  مدينــة  فــي   1993 عــام  دولــة 
الفياكمبيســينا مــا يقــارب 150 مؤسســة وطنيــة ومحليــة فــي 
أكثــر مــن 88 دولــة مــن مختلــف القــارات )أفريقيــا وآســيا وأوروبا 
واألمريكيتيــن( وتمثــل هــذه المؤسســات مجتمعــة مــا يزيــد عــن 

200 مليــون مــزارع ومزارعــة.

ــادي الحركــة بضــرورة الوحــدة والتضامــن بيــن الفاحيــن مــن  تن
الشــمال الــى الجنــوب علــى قاعــدة هدفها األساســي المتمثل 
فــي تحقيــق الســيادة الغذائيــة والدفــاع عــن الزراعــة المســتدامة 
وحقوق المرأة في المســاواة في كافة مناحي الحياة كأســاس 
لتعزيــز الحريــة والعدالــة االجتماعيــة والكرامــة االنســانية فــي 
مواجهــة السياســات النيوليبراليــة واالســتعمارية والشــركات 
الزراعيــة بمــا فيهــا الشــركات القاريــة ‘الدوليــة’ التــي تدمــر حيــاة 
البشــر والبيئــة مقتنعــة بقــوة بــأن الفاحيــن الذيــن يشــكلون 
نصــف ســكان العالــم قادريــن علــى انتــاج الغــذاء لمجتمعاتهــم 

وإطعــام العالــم بطريقــة صحيــة ومســتدامة.

المنتدى االجتماعي العالمي: 

الحركــة  أعضــاء  يعقــده  الــذي  الســنوي  االجتمــاع  هــو 
حماتهــم  تنســيق  للعولمة بهــدف  العالمية المناهضــة 
العالميــة، وتبــادل وتطويــر المعلومــات حــول االســتراتيجيات 
التــي يعملــون وفقــا لهــا، إضافــة إلــى التعــارف فيمــا بيــن 

دورا  لاتحــاد  كان  فقــد  الوطنيــة  السياســات  وعلــى صعيــد 
رئيســًا فــي متابعــة العديــد مــن السياســات الوطنيــة المتعلقــة 
بالقطــاع الزراعــي مثــل المســاهمة فــي وضــع الماحظــات 
علــى اســتراتيجية القطــاع الزراعــي 2016-2014، والمشــاركة 
فــي مناقشــة نصــوص مشــروع قانــون اإلقــراض وتــم األخــذ 

بمــا جــاء مــن توصيــات مــن االتحــاد.

نظــرا للجهــد الملمــوس فــي التخطيــط لاســتجابة للطــوارئ تــم 
ترشــيح االتحــاد لعضويــة مجلــس إدارة صنــدوق درء المخاطــر 
والتأمينــات الزراعيــة وهــو القانــون الــذي تــم اقــرارة فــي العــدد 
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الحــركات الناشــطة فــي مختلــف أنحــاء العالــم وماهيــة القضايــا 
االهليــة  المنظمــات  شــبكة  االتحــاد  يمثــل  يتبنونهــا  التــي 
الفلســطينية فــي المنتــدى االجتماعــي العالمــي, حيــث شــارك 
االجتماعــي  للمنتــدى  الدوليــة  اللجنــة  اجتمــاع  فــي  االتحــاد 
ــدى مشــرق مغــرب«.  ــك فــي اجتماعــات » منت العالمــي وكذل

شبكة المنظمات االهلية الفلسطينية: 
االتحاد أحد أعضاء اللجنة التنســيقية لشــبكة المنظمات األهلية 
لمنظمــات  ديمقراطــي  تنســيقي  إطــار  الفلســطينية وهــي 
أهلية فلســطينية تضم في عضويتها 130 مؤسســة، تســتند 
إلــى رؤيــة تنمويــة، لحمايــة اســتقالية العمــل األهلــي وتمكينه 
وتعزيــز دوره فــي النضــال الوطنــي والبنــاء الديمقراطــي، عبــر 
ــرأي العــام والخطــط الوطنيــة وتعميــق التنســيق  التأثيــر فــي ال
طاقــات  وتعبئــة  وحشــد  المجتمعيــة  والمشــاركة  والتشــبيك 
القطــاع األهلــي، اســتنادا الــى قيم العدالة االجتماعية وســيادة 

القانــون وحمايــة اإلنســان وكرامتــه. 

لجنة تحسين الساالت الوطنية:

وزارة  برئاســة  لجنــة وطنيــة  تشــكيل  تــم   2013 العــام  خــال 
الزراعــة ومجموعــة مــن المؤسســات المحليــة والدوليــة العاملــة 
الزراعــي  العمــل  لجــان  اتحــاد  الحيوانيــة،  الثــروة  قطــاع  فــي 
الزراعــة.  بتكليــف مــن وزيــر  اللجنــة  رئيــس فــي هــذه  عضــو 
تعمــل هــذه اللجنــة علــى وضــع خطــة اســتراتيجية لتحســين 
هــذه  وانبثقــت  الغربيــة،  الضفــة  فــي  المجتــرات  ســاالت 
ــة  ــروة الحيواني ــة مــن خــال عمــل االتحــاد  فــي مجــال الث اللجن
ــروة الحيوانيــة علــى تحســين  والعمــل المباشــر مــع مربــى الث
ســاالت األغنــام الموجــودة لــدى المزارعيــن مــن خــال المــزارع 
النموذجيــة لاتحــاد وعقــدت اللجنــة خــال العــام 2013 ، أربعــة 
اجتماعــات فنيــة لمناقشــة آليــة وتصــور للخطــة االســتراتيجية.

فريق عمل الثروة الحيوانية: 

تــم تشــكيل هــذه اللجنــة مطلــع العــام 2012، وهــذه اللجنــة 
فــي  تعمــل  ودوليــة  محليــة  مؤسســات  عــدة  مــن  مؤلفــة 
مجــال الثــروة الحيوانيــة فــي الضفــة الغربيــة، واالتحــاد عضــو 
فــي هــذه اللجنــة، تعمــل هــذه اللجنــة مــن خــال االجتماعــات 
ــروة  ــا المتعلقــة بالث الدوريــة لدراســة ومناقشــة جميــع القضاي

الحيوانيــة بهــدف التنســيق العــام بيــن المؤسســات فــي آليــة 
تقديــم المقترحــات لدعــم قطــاع الثــروة الحيوانيــة، وهــذه اللجنــة 

ــم ومســتمر. فــي حــال انعقــاد دائ

إصدارات االتحاد خالل العام 2013:
اهتمــت دائــرة اإلعــام فــي االتحــاد بإلقــاء الضــوء علــى 
قضايــا مركزيــة ونشــرها فــي اإلعــام المقــروء والمســموع 
والمرئــي، نذكــر منهــا القضايــا المتعلقــة بحقــوق المزارعيــن 
فــي الســيادة علــى األرض والغــذاء والحــق فــي الوصــول 
المــراة  وحقــوق  الصياديــن  وحقــوق  أراضيهــم  إلــى 
ــاة  ــة حي ــة ، إلــى جانــب تســليط الضــوء علــى صعوب الريفي
المزارعيــن والصياديــن اللذيــن يعانــون مــن عنــف االحتــال 
ومســتوطنيه بشــكل دائــم إلــى جانــب تعرضهــم لعمليــات 

هــدم المنشــئات الزراعيــة والترحيــل وتجريــف االراضــي.
كمــا اهتمــت دائــرة اإلعــام بإصــدار مواد متخصصة تشــمل 
قصــص نجــاح وأوراق حقائــق وأفــام وثائقيــة وغيرهــا مــن 
المــواد التــي تــم نشــرها وتداولهــا فــي االعــام المحلــي 
واالقليمــي والدولــي لتعطــي صــورة أوضــح عــن واقــع 

وهمــوم المزارعيــن والصياديــن الفلســطينيين.
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اإلتحاد في اإلعالم خالل العام 2013
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التغطيات:

المزارعيــن  ضــد  اإلســرائيلية  االنتهــاكات  ونشــر  متابعــة 
والصياديــن فــي الضفــة الغربيــة والقطــاع مــن خــال انشــاء 
التواصــل  مواقــع  علــى  االنتهــاكات«  »توثيــق  صفحــة 
االجتماعــي إضافــة إلــى نشــر الرســائل الدوريــة عــن االنتهــاكات 

اإلســرائيلية.

وســائل  فــي  الجماهيريــة  الفعاليــات  مــن  العشــرات  تغطيــة 
اإلعــام المرئيــة والمســموعة والمقــروءة مــن خــال التقاريــر 
اإلخباريــة والمقابــات المختلفــة مــع موظفــي االتحــاد و اعضــاء 
اللجــان الزراعيــة ومجلــس االدارة  على وســائل اإلعام المختلفة.
ــار مشــاريع االتحــاد المنفــذة فــي وســائل اإلعــام  ــة أخب تغطي
لمنســقي  خاصــة  وأحاديــث  بمقابــات  ودعمهــا  المختلفــة 

المرئيــة والمســموعة. اإلعــام  علــى وســائل  المشــاريع 
عقــد عــدد مــن المؤتمــرات لإلعــان عــن الفعاليــات الجماهيريــة 
مقاطعــة  مؤتمــر  و  الزيتــون  قطــف  حملــة  مثــل  الرئيســية 

االســرائيلية.  المنتجــات 

اإلصدارات:

دراســة اقليميــة حــول »التكيــف االجتماعــي والبيئــي « 
فــي  المناخيــة  التغيــرات  مواجهــة  فــي  والزراعــي 
فلســطين  فــي  المتوســط”  األبيــض  البحــر  منطقــة 
تناولــت الدراســة تقيــم الهشاشــة لحــوض مــرج صانــور” 
باالضافــة الــى تطويــر إطــار التكيــف للقــدرات المحليــة 

فــي  التكيــف مــع التغيــر المناخــي. 

بالتقاريــر «  حافــل  عــدد  كل  جــاء  االرض:  نــداء  ملحــق 

والموضوعــات الهامــة التــي تتنــاول بالتحليــل والصــور 
والتنميــة والبيئــة  بالزراعــة  الخاصــة  القضايــا  

مــن «  العديــد  تناولــت  والتــي   2013 العــام  أجنــدة 
والوطنيــة. الزراعيــة  المواضيــع 

وسوســيا «  القانــوب  منطقتــي  حــول  وثائقــي  فيلــم 
بمحافظــة الخليــل يوثــق انتهــاكات ســلطات االحتــال 
والترحيــل  الهــدم  اخطــارات  فــي  ســيما  ال  بحقهــم 

لهــا. يتعرضــون  التــي  اليوميــة  والمضايقــات 

تمنــع «  التــي  الزراعيــة  المناطــق  حــول  وثائقــي  فيلــم 
ســلطات االحتــال المزارعيــن مــن دخولهــا إال مــن خــال 
تصاريــح دخــول ومناطــق اعتبرتهــا ســلطات االحتــال 
زراعيــة  بالرغــم مــن كونهــا مناطــق  محميــات طبيعيــة 
) الفيلــم تحــت عنــوان: مــع المزارعيــن فــي حقولهــم( 
ــا بمحافظــة ســلفيت  ــق حــاالت فــي وادي قان ــم توثي ت

وفاميــة بمحافظــة قلقيليــة.

فيلــم وثائقــي حــول موســم  قطــف الزيتــون )تحــت « 
لــه هــذا  يتعــرض  أرضنــا( ومــا  علــى  عنــوان ســيادتنا 
القطــاع الهــام مــن انتهــاكات ومــا يعانيــه المــزارع مــن 
ــان مــن حقــة فــي  ــر مــن االحي ــل تمنعــه فــي كثي عراقي

أرضــه.  الوصــول واالســتفادة مــن 

ــاه فــي قطــاع غــزة بعنــوان » «  فيلــم حــول مشــكلة المي
الميــاه أو المــوت«
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مجال البناء الداخلي والفعالية اإلدارية والمالية 

الهدف الرابع: 
تعزيــز اســتدامة االتحــاد وفعاليتــه اإلداريــة والماليــة، 

وإســهامه فــي القضايــا الوطنيــة.
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الحوكمة و اإلدارة التنفيذية

الهيئة العامة ومجلس االدارة:  
اســتمر االتحاد في تعزيز الشــفافية ومبادئ الحاكمية الســليمة 

وذلــك مــن خــال الــدور الفاعــل لمجلس إدارته وهيئتــه العامة. 
المؤهــات  بتنــوع  باالتحــاد  الخاصــة  العامــة  الهيئــة  تتميــز 
اشــراك  بخصــوص  ســابقة  لتوصيــات  ووفقــا  والكفــاءات. 
المزارعيــن والمــرأة فــي عضويــة الهيئــة العامــة فقــد نفــذت 
هــذه التوصيــة باشــراك مــا ال يقــل عــن 25 عضــوا مــا بيــن 
مــزارع وامــرأة، مــا انعكــس بشــكل واضــح علــى الحضــور فــي 
الحمــات  فــي  العامــة  الهيئــة  الســنوي ومشــاركة  المؤتمــر 
مشــاركة  فــي  جليــا  كان  كمــا  الجماهيريــة،  والنشــاطات 
المزارعيــن والمــرأة فــي عضويــة مجلــس اإلدارة وســيواصل 
االتحــاد تعزيــز عضويــة المزارعيــن والمــرأة الريفيــة خاصــة فــي 
تشــكيل الهيئــة العامــة وفــق التوصيــة االســتراتيجية لتصــل 
نســبة مشــاركة النســاء الــى %25 مــن اجمالــي أعضــاء الهيئــة 
ــة العامــة وتوجيهاتهــا  ــه فقــد كان  لحضــور الهيئ العامــة، وعلي

كبيــر األثــر فــي رســم وتوجيــه سياســات االتحــاد باتجــاه التنميــة 
المســتدامة وذلــك خــال اجتماعهــا الســنوي الــذي عقــد اجتمــاع 

 .1/6/2013 بتاريــخ 
كمــا عمــل مجلــس اإلدارة علــى مناقشــة العديــد مــن القضايــا 
الخاصــة بتعزيــز الــدور التنمــوي لاتحــاد بمــا يســاهم فــي دعــم 
الفــاح الفلســطيني فــي اطــار تنمــوي تحــرري خــال عقــده 
لـــ 25 اجتماعــا فــي الضفــة وغــزة. فقــد شــكل اللجــان الفنيــة 
بهــدف مســاندة ودعــم الطاقــم التنفيــذي لاتحــاد فــي تنفيــذ 
مهامــه وخاصــة فــي مجــال اللجان الزراعيــة، والعمل الجماهيري، 
التنفيذيــة،  الخطــط  ومتابعــة  ومناقشــة  المالــي،  والتدقيــق 
وكذلــك متابعــة المقترحــات والشــكاوى المقدمــة لاتحــاد، عــدا 
عــن المشــاركات الجماهيريــة علــى الصعيــد المحلــي وتمثيــل 
االتحــاد علــى المســتوى الدولــي باإلضافــة الــى دوره في تعزيز 

الشــراكة والتشــبيك مــع العديــد مــن المؤسســات الشــريكة.
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تعزيز استدامة اإلتحاد وفعاليته اإلدارية والمالية 

ركــز االتحــاد خــال العــام 2013 علــى تطويــر الــكادر البشــري 
وتطويــر أنظمــة وإجــراءات ماليــة وإداريــة تســتخدم بفعاليــة 
ووضــوح مــن قبــل الجميــع، وفــي مجــال بنــاء قــدرات الطاقــم، 
التدريبيــة  والــدورات   البرامــج  مــن  عــدد  وتنفيــذ  تطويــر  تــم 
والتعليميــة المتخصصــة ، مثــل دورات إدارة المشــاريع ضمــن 
برنامــج ‘MS Project’ دورات كتابــة التقاريــر ورســم خطــط العمل.
كمــا ســاهم االتحــاد بتغطيــة جــزء مــن المصاريــف المتعلقــة 
بدراســة الماجســتير لبعــض مــن موظفيــه فــي إطــار تنميــة 
وتطويــر الــكادر البشــري.  مــن جهــة أخــرى اســتفاد عــدد مــن 
الخريجيــن الجــدد والمتطوعيــن فــي مجــاالت اإلدارة والزراعــة 
بالتعــاون  المؤسســة  تنظمهــا  التــي  التدريــب  برامــج  ومــن 
الــى اســتيعاب عــدد مــن  مــع مؤسســات أخــرى، باإلضافــة 
المتدربيــن ضمــن مشــروع تشــغيل الشــباب- التعــاون حيــث 
قــام بتدريبهــم وتأهيلهــم وتــم اســتيعاب جــزء منهــم ضمــن 
كادر االتحــاد. باإلضافــة الــى مشــاركة فاعلــة فــي عــدد مــن 
المؤتمــرات والــورش فــي كل مــن اســبانيا، فرنســا، كوريــا، 
الــدول  مــن  وغيرهــا  تايانــد  األردن،  الســعودية  البرازيــل، 

والعربيــة.  االوروبيــة 

اســتجابة لمتطلبــات واحتياجــات العمــل وحجــم االنجاز المطلوب 
مــن االتحــاد ولتأميــن مهنيــة تنفيــذ التدخــات المختلفــة، فقــد 
شــهد االتحــاد  زيــادة ملحوظــة فــي أعــداد الموظفيــن فــي 
ــث بلــغ عــدد الموظفيــن  النصــف الثانــي مــن العــام 2013 حي
فــي نهايــة العــام 2013, 120 موظفــًا وموظفــة بواقــع 63 
فــي الضفــة و57 فــي القطــاع مــن بينهــم 35 ســيدة  فــي 

الضفــة وغــزة بنســبة بلغــت 29 %.   

كذلــك ركــز االتحــاد خــال 2013 علــى رفــع مســتوى جاهزيتــه 
التقنيــة االلكترونيــة مــن خــال تطويــر النظــم التكنولوجيــة فــي 
مكاتبــه، حيــث تــم ربــط مكاتــب وفــروع االتحــاد ضمــن نظــام 
جديــد »VOIP« الــذي بــدوره ســهل عمليــه االتصــال والتواصــل 

ــر الوقــت والمــال. ــن، باإلضافــة الــى توفي ــن الموظفي بي

ــدا الجــدد  ــزا لقيــم المؤسســة بيــن افــراد الطاقــم وتحدي وتعزي
منهــم، تــم تنظيــم العديــد مــن األنشــطة واالجتماعــات الداخلية 

لتمكيــن هــذه القيــم وترجمتهــا مــن خــال العمــل اليومــي ، 
باإلضافــة الــى تطويــر نظــام للمســاءلة تــم توزيعــه علــى جميــع 
المكاتــب والموظفيــن واللجــان الزراعيــة واعضــاء الهيئــة العامــة.
كمــا اســتمر عملنــا علــى ضمــان أعلــى مســتوى مــن الشــفافية 
والنزاهــة والمهنيــة وذلــك مــن خــال متابعتــه الحثيثة لأنشــطة 
والتــزام الدوائــر باإلجــراءات وعمليــات العطــاءات والمشــتريات، 

عــدا عــن المتابعــة االداريــة اليوميــة لطواقــم االدارات.  

         المتابعة والتقييم
يولــي االتحــاد عمليــة المتابعــة والتقييم أهميــة كبرى في عمله 
اليومــي, ادراكا منــه أن العمليــة اإلداريــة عمليــة متكاملــة وأحــد 
أهــم أعمدتهــا المتابعــة والتقييــم. وقــد عملــت دائــرة الدائــرة 
علــى توجيــه وتحديــد خــط ســير االتحــاد فــي نشــاطاته وبرامجــه، 
مــع  المنفــذة  األنشــطة  ومتابعــة  بالميــدان  اهتمــت  فقــد 
ــر التدخــات علــى المســتفيدين  المســتفيدين بهــدف حصــر أث
وحصــر ماحظــات المســتفيدين علــى تلــك األنشــطة ومــن ثــم 

توجيــه طاقــم االتحــاد مســتقبا. 
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        التحديات والصعوبات

المزارعيــن «  علــى  االســرائيلية  الهجمــة  تصاعــد 
خانقــة  واجــراءات  سياســات  فــرض  و  وممتلكاتهــم 
تركــت اثــارا كارثيــة علــى كافــة المســتويات االقتصاديــة 

غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  فــي  واالجتماعيــة 

اســتمرار حالــة االنقســام السياســي الداخلــي  وتعطــل « 
عمــل المجلــس التشــريعي 

عجــز المجتمــع الدولــي علــى حمــل االحتــال لالتــزام « 
الدوليــة  باالتفاقــات 

ارتفــاع معــدل البطالــة فــي الضفــة وفــي قطــاع غــزة « 
علــى  الرغــم مــن معــدالت النمــو المعلــن عنهــا

القيــود المفروضــة علــى الحركــة والتنقــل بيــن القــرى « 
و  والقطــاع  الضفــة  وبيــن  الفلســطينية  والمــدن 
اســتمرار الحصــار الجائــر علــى قطــاع غــزة االمــر الــذي اثــر 
ســلبا فــي عمليــات التواصــل وفــي توفيــر المدخــات 

الازمــة لتنفيــذ المشــاريع الزراعيــة.  

ــود القانــون «  لتمويــل المشــروط سياســا والمخالــف لبن
قــدرة  مــن  يحــد  معيقــا  يعتبــر  والــذي  الفلســطيني، 
المؤسســات لاســتجابة لأولويات القطاعية  ، اضافة 
الــى المنافســة القائمــة مــن قبــل بعــض  المؤسســات 
الدوليــة الغيــر متخصصــة فــي قطــاع الزراعــة والتــي 

ــة متخصصــة.  ــذ  مباشــر لمشــاريع زراعي تقــوم  بتنفي

للمؤسســات «  الماليــة   االســتدامة  تاميــن  صعوبــة 
االهليــة العتمادهــا علــى التمويــل الخارجــي وخاصــة 
المشــاريع  لدعــم  الموجــه  التمويــل  تراجــع  فــي ضــل 
التنمويــة   لعــدة اســباب مــن ضمنهــا االزمــة الماليــة 
وتوجيــه  اإلقليميــة  السياســية  التغيــرات  و  العالميــة 
إلــى تلــك  العديــد مــن المؤسســات الدوليــة دعمهــا 
الــدول، ممــا وضــع عبئــا إضافيــا علــى المؤسســة فــي 

جهــود تجنيــد االمــوال. 

ــا  ــر مــن 15 تدخــا زراعي ــارات ألكث ــل هــذه الزي وقــد تعــددت مث
مــا بيــن تدخــات المشــاريع الصغيــرة المــدرة للدخــل مــن تربيــة 
نحــل وحدائــق منزليــة وتربيــة أغنــام  ومــا بيــن مشــاريع تحســين 
مســتوى المعيشــة للمزارعيــن مــن نشــاطات تطويــر األراضــي 
والعمليــات الزراعيــة وتطويــر قطــاع الثــروة الحيوانيــة والحصــاد 

المائــي.

وفــي اطــار العمــل علــى المراجعــة الشــاملة ألداء المؤسســة 
، فقــد  انجــز االتحــاد خــال هــذا العــام المراجعــة النقديــة للبنــاء 
واالداء المؤسســي،  وقــد جــاءت هــذه المراجعــة مــن خــال 
فريــق مــن الخبــراء فــي عمليــات المراجعــة والتقييــم اعتمــدوا 
عــدة منهجيــات كان مــن اهمهــا المقابــات الميدانيــة فــي كل 
ــة  مــن الضفــة وغــزة مــع المســتفيدين واعضــاء اللجــان الزراعي
ومجلــس االدارة المؤسســات العاملــة فــي القطــاع وصنــاع 
ــات المؤسســة وإجراءاتهــا  القــرار باإلضافــة الــى مراجعــة ادبي
تطويــر  الــى  للوصــول  واســتراتيجياتها  قيمهــا  و  االداريــة 
الهيــاكل والعمليــات واإلجــراءات و السياســات،  وقــد اولــت 
هــذه المراجعــة اهتمامــا كبيــرا بالبيئــة الخارجيــة التــي يعمــل  
االحتــال  معيقــات  مواجهــة  كيفيــة  وخاصــة  االتحــاد  فيهــا  
واثــارة الســلبية والممنهجــة ضــد القطــاع الزراعي الفلســطيني 
، حيــث ستأســس مخرجــات وتوصيــات هــذه المراجعــة فــي 

عمليــة التخطيــط االســتراتيجي لأعــوام 2014-2016
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         Challenges and Difficulties: 

« External Challenges:
« The escalation of Israeli attack on Palestinian 

farmers and their lands, along with imposing 
policies and procedures to suffocate their right 
of living, affected negatively on all aspects of life 
mainly on the economical and social in both West 
Bank and Gaza.

« The continuous Palestinian political division, that 
results to the inactiveness in the work of the 
Legislative Council 

« The inability of the international community to force 
Israel to commit to the international agreements.

« The increase in the unemployment rates in West 
Bank and Gaza.

« The constraints found on the Palestinians‘ 
movement, especially between the West Bank 
and Gaza Strip, and between the Palestinian 
villages and cities inside the West Bank has a 
negative impact on the communication process 
in general. In addition to the closure forced on 
Gaza Strip, which all negatively affected the 
entrance of projects‘ inputs needed in projects 
implementation processes.

« The political conditional financing that contradicts 
with the Palestinian law; it‘s a constrain on the 
NGOs in responding to the sector‘s priorities. In 
addition to the competition by some international 
NGOs, which are directly implementing specialized 
agricultural project that are away from their field 
of specialization  without having the specialization. 

« The difficulty of maintaining organizational 
sustainability, mainly because most of the 
Palestinian NGOs  depend on external funding 
resources. The funding decreased due to different 
reasons such as the international financial crisis 
and political changes which caused additional 
pressure and effort on the fundraising process.

There were more than 15 field visits for the monitoring 
and evaluation purpose that were for the different 
interventions and projects. 

On the organization level the monitoring and evaluation 
is a main issue that defines the future plans and actions 
of UAWC.
 Through 2013 the organisation worked on reviewing  
its organizational performance through group of 
professionals in the field, who depended on different 
evaluation tools. The evaluation tools included field 
visits in both West Bank and Gaza Strip, in addition to 
interviews with beneficiaries, agricultural committees 
members, board of directors, organizations that work 
in the same sector and decision makers. 
All came with reviewing the organization manuals, 
procedures and strategy, in order to improve the 
hierarchy and the procedures implemented in it. This 
revision took the  external factors into consideration 
and mainly the Israeli occupation and its negative effect 
on the agricultural sector. The outcomes of this revision 
are going to be the base for UAWC‘s next strategic 
plans for the years between 2014 and 2016.
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In 2013 UAWC gave more attention to enhancing the 
human resources capabilities, in addition to improving 
the administrative and financial manuals, which will 
be clear and effective for all employees. The human 
resources capabilities was a focus of UAWC; throughout 
the year all employees participated in trainings and 
workshops, according to their needs, which included 
proposal writing and project management.

UAWC also participated in paying part of the 
employees‘ tuition for a Masters degree, in order to 
develop their education, skills and work. In addition 
to creating job and training opportunities for new 
graduates in the organization and in the organization 
youth training program, which was in coordination 
with different partners. Some employees took their 
training internationally such as in Spain, France, Korea, 
Brazil, Saudi Arabia, Jordan, Thailand and in many 
other countries.  
There was a noticeable increase in the employees‘ 
numbers in 2013, which came as result of UAWC‘s 
wish to complete its work effectively. By the end of the 
year the number of employees reached 120, 63 in West 
Bank and 57 in Gaza, 35 women in the West Bank and 
17 women in Gaza. 

To keep up with the current and updated technologies 
UAWC in 2013 worked on improving its technological 
systems in all offices and connected the offices with the 
VOIP system, which made the communication easier 
and cheaper.
We also worked on enhancing the values that UAWC‘s 
believe in through a group of activities that work to 
enhance the main value which is transparency. we also 
worked on improving an accountability system that was 
distributed to all UAWC‘s offices, employees, agricultural 
committees and general assembly members.

UAWC also worked on assuring the highest level of 
integrity, professionalism and transparency through 
the précised activities and through the different 
departments‘ commitment to the guidelines and 
manuals produced by UAWC. In addition to the daily 
monitoring of the administrative team and training the 
human resources according to their needs.

            Monitoring and Evaluation 

UAWC gives a great importance to the monitoring 
and evaluation of daily procedures, as a result of its 
understanding of the fact that the administrative 
procedure is an integrated procedure, which main pillar 
is monitoring and evaluation. UAWC through the years 
worked on guiding and determining the itinerary in its 
activities and programs, where there is a continuous 
supervision of the field work with the beneficiaries, in 
order to achieve the most effective impact through the 
activities and in order to take the beneficiaries notes 
upon UAWC‘s work and take them into consideration 
in future plans. 

Strengthening UAWC’s sustainability and its financial and administrative effectiveness.
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UAWC keeps enhancing its transparency and the 
right governance, which can be reflected through the 
energetic board of directors and general assembly.
UAWC‘s general assembly embraces various 
qualifications and experiences, in addition to including 
women and farmers. There are now 25 farmers 
and women in the general assembly. This variety 
of qualifications and experiences is reflected in the 
participation of the assembly in the annual conference 
and in the grassroots activities and campaigns. Through 
the year the farmers‘ and women participation was 
clear in the board of directors membership, where there 
were 25% women participating in the general assembly 
meeting, which was held in 1/6/2013.

Strengthen sustainability, financial and administrative effectiveness

The board of directors also discussed the issues of 
UAWC‘s development role in supporting the Palestinian 
farmer in a national development base. Throughout the 
year there were 25 meetings for the board directors in 
West Bank and Gaza. In addition to formatting technical 
groups to support the executive team in UAWC in 
its administrative tasks; mainly in the agricultural 
committees, grassroots work, financial auditing and the 
discussion and evaluation of executive plans. 
The general assembly board of directors also had 
a distinctive role in participating in campaigns on 
the national and international levels, where they 
represented UAWC and worked on networking with 
different partner organizations.
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 Strengthen sustainability, financial and
administrative effectiveness

Forth Strategic Goal: Strengthen the Union’s sustainability and 
its financial and administrative effectiveness, and increase its 
contribution in addressing national issues.
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Media Coverage:

Monitoring and publishing Israeli violations against 
farmers and fishermen in both West Bank and Gaza 
through UAWCs Facebook page, in addition to 
publishing periodical releases reflecting the violations.
Media coverage of grassroots events in visual, audible 
and readable media, through the different news‘ reports 
and interviews with the different parties; farmers, 
UAWC board of directors and employees.
Media coverage of UAWC‘s projects in different media 
mediums, which included interviews with project 
coordinators and managers.
Different conferences were held to announce the main 
grassroots activities, such as Olive Harvest Campaign 
and Boycotting Israeli Products conference. 

Publications

Through the year 2013 different publications were 
published; such as awareness manuals, reports, studies 
and documentaries, that were an important source 
used by different international NGOs, international 
solidarity groups and were distributed through the 
different media mediums; the publications are: 

« Regional Study: ”Social, Environmental and 
Agricultural Adaptation in the Face of Climate 
Change in the Mediterranean Region“, the sam-

ple of Palestine in this study was ”Marj Sanour“. 
In addition there were practical practices for local 
adaptation of climate change.

« Nida‘ Al Ard Monthly release: all releases includ-
ed important issues and reports that depended 
on pictures and analysis of the environmental, 
agriculture and development issues.

« 2013 Agenda; which included various topics that 
are agricultural and national 

« A documentary film for the two areas of Al- 
Kanoub and Sosia in Hebron district, documents 
Israeli violations in the area mainly the demolition 
and deportation notices, in addition to the daily 
abuses that the villagers go through.

« A documentary film: ”With the Farmers in their 
Fields“, that was documented in Wadi Qana in 
the Salfit district and in Flamia in the Qalqilia dis-
trict. The film presents the cases of farmers who 
can‘t reach their land without Israeli permissions, 
in addition to showing the farming lands that 
Israel confiscated and considered grazing areas.  

« A documentary film“ ”Sovereignty Over Our 
Land“, that represents Olive Harvest season and 
the obstacles that sector and farmers face from 
violations. 

« A documentary film ”Water or Death“, which 
presents water problem found in Gaza. 
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UAWC in Media 2013
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to protect the independence of the civil work and 
reinforce the national struggle through impacting the 
public‘s opinion and the national strategies besides 
increasing the lobbying locally and internationally based 
on the ethics of justice, law, and dignity of humanity.

The Committee to improve the national 
breeds 

In the year 2013 a national committee was formed 
and headed by the ministry of agriculture and a group 
of local and international organizations that work in 
the livestock sector; UAWC is a main member in the 
committee commissioned by the Minister of agriculture. 
The committee emerged from UAWC‘s work in the 
livestock sector and direct work with herders in order 
to enhance the breeds through the implementation of 
model farms.

The committee held four meetings during the year 
2014 to discuss the draft of its strategic plan.

Livestock work team:

The committee was formed in the beginning of 2012; 
it consists of local and international organizations that 
work in the livestock sector in the West Bank. The 
committee organizes regular meetings to discuss all the 
issues regarding the livestock sector in order to organize 
the method of submitting proposals for this sector.

UAWC in Media 2013:

Through 2013 the media department highlighted 
many central agricultural issues and published it in 
both the audible and visual media, and discussed the 
farmers‘ difficulty in accessing their land, the right to 

food and land sovereignty, the rights of fishermen and 
the rights of rural woman, in addition to exposing the 
harsh life conditions farmers and fishermen are going 
through. The media underlined the Israeli occupation 
violations and the settlers‘ infringements on farmers, in 
addition to the increased numbers of demolitions and 
deportation notices.

UAWC also focused on publishing 
specialized materials that included success 
stories, data, documentaries, and other 
materials all for the purpose of reflecting 
the harsh reality of Palestinian farmers and 
fishermen.
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achieved by adding comments to the national  strategy 
for the agricultural sector 2014-2015 and participating 
in the discussion of the texts of the lending law. As a 
result of the hard and continuous work, UAWC was 
nominated to the membership of the board of directors 
of the fund of risks and agricultural insurance law.
Furthermore, UAWC contributed in the development 
of the strategy related to strengthening the presence 
of Palestinians in area ”C“. This strategy was included 
in the strategy for protecting the farmers in areas ”C“ 
and help them in practicing their right to access to their 
lands   . The follow up towards the endorsement of the 
strategy is still in process.

Networks and National & International 
Campaigns:
UAWC is an active member in the following networks.

La Via Campesina Movement
La Via Campesina was established in 1993 by a group 
of agricultural organisations in Europe, Latin America, 
Asia and Africa. Its headquarter was first in Belgium 
then moved to Honduras and finally reached Jakarta, 
Indonesia. Given that the Indonesian Peasant Union )SPI( 
is the head coordinator for the movement, it holds in it 
about 200 million farmers around the world, in addition 
to 183 agricultural organizations in 88 countries in 
Africa, Asia, Europe, and the Americas.
La Via Campesina defends small-scale sustainable 
agriculture as a way to promote social justice and dignity. 
Via Campesina also opposes corporate driven agriculture 
and transnational companies that are destroying people 
and nature. Its main goal is to spread the concept of food 
sovereignty and to confront the destructive neoliberal 
processes; highlighting this concept prioritizes local food 
production and consumption.

The World Social Forum
The WSF represents the annual meeting held by 
members of the international movement against 
globalization that aims to organize international 
campaigns and exchange information and experiences 
in addition to meeting active movements from around 
the world and recognize the methods they work by. 
UAWC represents the Palestinian Non- Governmental 
Organizations Network )PNGO( in the WSF. UAWC 
participated in the WSF 2013 meeting in addition to 
the meeting of Mashrek Maghreb forum.

The Palestinian Non- Governmental 
Organizations’ Network )PNGO(
UAWC is a member in the organizing committee of 
PNGO. PNGO is a democratic framework for 130 
Palestinian NGOs, it‘s based on a developmental vision 
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La Via Campesina 

UAWC succeeded, after working intensely for nine 
years, in obtaining Palestine‘s full membership in La Via 
Campesina movement during its 6th global conference 
held in Jakarta, Indonesia in the period between the 
11th and the 12th of June, 2013. Moreover, UAWC 
became a member in the organizing committee of 
the Arab World that is specialised in organizing LVC‘s 
activities at an international level.
Palestine‘s membership in La Via Campesina movement 

is an accomplishment for the Palestinians in their national 
struggle, and provides a great support to enhance the 
agricultural sector away from the detrimental policies 
of impoverishment, privatization and capitalization of 
agriculture. 
UAWC has widely communicated with the organization 
working in the agricultural sector in order to develop a 
methodology for the formation of a movement on the 
Palestinian national level.

Defending Farmers’ Rights:

UAWC‘s firmly believes in resisting Israeli occupation‘s 
policies that aim to marginalize the Palestinian 
agricultural sector and ruin its infrastructure, and 
believes in the importance of creating a safe and 
just Palestinian society that has food sovereignty and 
is attached to its land and resources, in addition to 
empowering small scaled farmers and their families in 
order to strengthen their resilience, UAWC has worked 
through its legal unit to increase the farmers‘ awareness 
with regards to their legal privileges and rights and offer 
them legal consultation in partnership with Palestinian 

legal organizations. This is done as a result of the 
rise of Israeli violations against the farmers and their 
land through  demolitions, ”work stop“ policies, and 
confiscation of the Palestinian land.
In the year 2013, UAWC managed to stop the 
implementation of 31 military notices on an area that 
covers 4500 dunums of the Palestinian land through 
the legal follow ups..
Regarding the national policies, we had a major role 
in following up on many national policies that are 
concerned with the agricultural sector. This was 
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In solidarity with Prisoners Environment Day

 Against the Siege of  Gaza

  In the memory of  International  Activists   Boycott Israeli Products

  International Women’s Day
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 Land Day Land Day

 In Solidarity with FishermenAgainst Land Confiscations

Grassroots Activities:
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         Grassroots Activities:

The agricultural committees accomplished many 
successes for they were able to motivate thousands of 
farmers and fishermen to participate in the voluntary 
grassroots campaigns and activities that support the 
farmers. In the year 2013, around 6000 farmer and 
fisherman participated in the grassroots campaigns 
and different awareness activities. It is important to 
note that women‘s participation in both the grassroots 

activities and the decision making process was highly 
distinguishable. 
The committees implemented tens of activities 
in the year if 2013 including press conferences, 
demonstrations, voluntary work, solidarity stands in 
addition to the major national campaigns such as the 
olive harvest campaign and the solidarity campaign 
with the fishermen.
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International Solidarity Groups:

UAWC organized field visits for more than 19 
international solidarity groups in the year 2013; 
these groups included activists, Parliamentarians and 
representatives of international solidarity groups from 
various countries. The groups‘ visits aim to introduce 
outsiders to the reality of the Palestinian farmers and 
fishermen in two major ways:  the first includes several 
meetings to explain the Palestinian situation using facts 
and historical events to highlight the extent of Israeli 
violations against the Palestinians in general and the 
farmers and fishermen in particular. The second includes 

field visits to rural areas and areas that are threatened 
with confiscation. These visits allow the activists to 
visualize the Palestinian situation accurately and give 
them the opportunity to directly talk with the farmers 
and fishermen in the field. 
The overall objective of the visits is to transfer the facts 
of the Palestinian public to the countries of the world 
in order to raise awareness regards to Israeli violations 
and push towards creating and activating advocacy 
methods to defend the rights of the Palestinian farmers 
and fishermen.
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The agricultural and fishermen committees in all the 
governorates of the West Bank and Gaza Strip are one 
of the main pillars of UAWC. 

The members of the 25 agricultural committees in the 
West Bank, 17 agricultural committees in the Gaza Strip 
and the 5 fishermen committees, volunteer to work in 
order to achieve UAWC‘s vision to protect the farmers‘ 
rights and provide them with the support necessary to 
strengthen their resilience. The committees participated 
and organized several activities and campaigns in the 
year 2013. 

The year 2013 was distinguished for the committees‘ 
regular meetings and strategic planning of different 
activities which had a positive impact on the committees‘ 
role in defending the farmers and fishermen‘s rights and 
pushing policy makers to give the Palestinian agricultural 
sector the importance it deserves.

More than 300 regular meetings were held between 
the agricultural and fishermen committees and their 
coordinators in addition to several in-depth meetings. 
With regards to the empowerment of the committees‘ 
skills, more than 6 trainings were conducted  to the 
farmers and fishermen/woman in the fields of:
food sovereignty, advocacy and lobbying, documenting 
Israeli violations, and administration of women 
cooperatives and gender issues in addition to several 
workshops that focused on agricultural subjects. The 
total number of beneficiaries reached 400 farmers and 
fishermen.

 The members of agricultural committees work in order to achieve UAWC’s vision
 to protect the farmers’ rights and provide them with the support necessary to

strengthen their resilience
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Grassroots, Policies and Advocacy

Third Strategic goal: Protecting farmers’ rights and 
activating their national role
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Table number )5( Indicators of Emergency work Interventions

Intervention  Unit  Number of Beneficiaries

 Work Opportunities/ Employees Monthly Job 18

Work Opportunities/ Workers Monthly Job 11,900

 Supporting Agricultural Marginalized Families  Family 200

 Vegetables Seedlings Distribution  Seedling 83,600

 Fodder Seeds Distribution Tons 128

 Fodder Distribution Tons 618
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Through the year, we worked on enhancing its capability 
to  respond to emergencies, therefore, in 2013  we 
provided 11,918  work opportunities for small farmers 
in the West Bank and Gaza. UAWC supported 1,200 
farmers )above the age of 55( by providing 1,000 
farmers with food baskets for 22 weeks, the products 
in these baskets were produced by  200 other small 
farmers.
In 2013 the UAWC was distinguished through its direct 
response to the ”Alexa“ snow storm that hit the area 

between 8th and 13th of  December 2013, leaving the 
agricultural lands extremely  damaged. 

The UAWC formed an emergency response team 
directly after the storm to collect data from the affected 
farmers,  then launched an appeal to ask local and 
international organizations and Ministry of Agriculture 
for rapid intervention, to provide affected farmers with 
indemnification, knowing that the damages of storm 
on the agricultural level exceeded 8 million dollars.
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Emergency Work

Second Strategic Goal: The ability to 
respond to emergencies, weather 
changes and natural disasters 
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In order to share experiences and success stories, we 
conducted 22 exchange visits to the hydroponic units for 
farmers in the West Bank, which lead 10 of the farmers 
to build their own hydroponic units in the different 
areas in West Bank. The success of the hydroponic unit 
is reflected through the financial savings for the farmer 
and in the increase rate of twin sheep, which increased 
from 1.5 to 1.75 after eating the hydroponics‘ fodder, 
in addition to a 15% increase in the amount of milk 
produced.    

National Seed Bank
One of the greatest and most successful models for 
development projects that UAWC have, is the National Seed 
Bank, which aims to protect the local seeds in West Bank 
and Gaza. The Bank aims to revive the local seeds use and 
cultural knowledge related to it, in addition to preserving the 
vegetarian hereditary sources, all through the use of new 
technologies.
In 2013 the Seed Bank benefited 150 farmers‘ families, their 
providing them with local seeds for different types of plants.

 Hydroponics

2013 was a milestone in the livestock sector for UAWC, 
a result of its developmental goals that aim to decrease 
farmers‘ burdens and improve their sheep productivity 
in both quality and quantity.   Within this remit,  UAWC 
accomplished  activating two hydroponic units in Msafir 
Bani Naim and Zwaideen. Each hydroponic unit is found 
in an area of 24 m2. Our technical team worked along 
with farmers on activating the units, which ultimately 
lead to a 50% saving for farmers.

Dura-Winter Season- Reproductive Farmers

Distribution of summer season seeds 2013 – National 
Seed Bank

Development Models

Out of UAWC‘s mission ”Empowering small farmers 
and strengthening steadfastness of peasants within 
a grassroots agricultural development framework,“ 
UAWC worked on providing land resilience models 
such as constructing of hydroponic units and having  
Seed Banks for local seeds in Palestine.  
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 Intervention  Number of Benefited Families/
West Bank & Gaza   Number of indirect beneficiaries

Distribution of Veterinary Kits 1200 7200

Activating Dairy processing Unit 44 264

Providing Improved Breading Sheep 40 240

 Rehabilitation of Grazing Areas 8 48

Distribution of Beehives and its materials 175 1050
 Distribution of Beehives for Plants
Inoculation 70 420

Distribution of Seedlings 284 1704

Distribution of Local Seeds 1093 6558

Income Generating Projects 97 582

Construction of Fattening Farms 40 240

Provide Fattening Lamps 40 240

 Activating Milk Collection Unit 40 240

  Construction of Hydroponic Units 84 504

Demonstration Farms Rehabilitation 21 84

 Distribution of Organic and Chemical
 Composts 1640 9840

Distribution of Olive Harvesting Materials 1213 7278
 Providing Farmers with Green Houses
seedlings 55 330

Rehabilitation of Green Houses 324 1944
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Productive Units

The importance of the nursery products are a result of 
people‘s interest in agriculture in general, reflecting their 
resilience on the land as well as sentimental value. Both 
this resilience and sentimental meaning match  perfectly 
UAWC‘s vision in supporting Palestinian farmers and 
their resilience on the land, with providing them with the 
highest qualities with acceptable prices. 

In 2013 more than 3,379,000 trees of almonds, vegetables, 
olives, citrus and flowers seedlings were produced in 
UAWC‘s nurseries in West Bank )Tulqarem nursery( and 
Gaza )North, west and Beit Hanoun nurseries( 

Table number )4(: Indicators of improving productivity )quality and quantity( intervention

 Intervention  Number of Benefited Families/
West Bank & Gaza   Number of indirect beneficiaries

 Land Reclamation 57 342

Agricultural Roads 106 636

Land Development 1141 6846

)Installation of water lines )110 mm 356 2136

Green Houses Construction 248 2892

 Fishing Boats engines 4 24

 Rehabilitation of Food Processing Units
of Food Processing Units 5 30

 Construction of Food Processing Units 20 120

 Fishing Boats Maintenance 55 330

 Distribution of Fishing Nets 70 420

Construction of Demonstration Farms 40 240
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Livestock

Throughout 2013 the UAWC kept working on improving 
the life style and the productivity of livestock herders in 
the most marginalized areas of the West Bank. 

This was done by giving alternatives to the restrictions 
they are facing on the water, the drainage and food 
security. 

84 herders families were targeted in 2013 in the West 
Bank, where these families relied on herding as 30% 
of their monthly source of income, but after UAWC‘s 
intervention, and measured through a baseline survey 
this percentage increased more than 55% a month.

 This increase comes as a result of the condensed system 
that 60% of farmers worked upon, which was taught 
and implemented by UAWC in the demonstration 
farms. 

In 2013, UAWC provided training platforms for practical 
practice for farmers, mainly in demonstration farms, 
which targeted livestock cooperatives and increased 
the farmers contribution towards the assets for these 
cooperatives exceed 400%.

Out of UAWC‘s sense of responsibility toward farmers 
it provided emergency support for herders and 
small farmers in the Gaza Strip, there was additional 
veterinary support provided for 1325 beneficiaries and 
618 tons of fodder were distributed upon herders in 10 
communities, in addition to supporting 100 farmers in 
the buffer zones.
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Out of UAWC‘s respect and acknowledgment of 
woman‘s role and the importance of empowering the 
Palestinian woman, UAWC worked on involving the 
rural woman and targeting her in all activities and 
projects, stemming from the strategic plans and goals 
to empower women economically and socially. It has 
trained over 500 women in the past year, on different 
topics to empower their economical skill, such as; food 
processing, livestock and marketing  In accordance 
with this strategy, we also worked to empower women 
socially, through their involvement in decision making 
processes and involving them in the different activities 
and campaigns. In addition to that, UAWC honored 

women in different occasions, that we recall from the 
Annual Agricultural Committees‘ Conference and the 
Celebration of Woman‘s Day.

UAWC through the years, always worked and still 
working on supporting women through providing 
them with income generating projects. In 2013 we 
established  5 income generating projects in Gaza, in 
addition to supporting 6 women cooperatives in the 
West Bank. Such interventions have had a positive 
impact on women‘s skills and empowered them 
economically, which eventually lead to empowering the 
whole agricultural family.

Women Empowerment on the Economical and Social Level
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the Arab World, especially in Jordan and the  Kingdom 
of Saudi Arabia. In 2013 UAWC exported 1150 tons of 
guava, avocado and colored pepper, to Jordan and 55 
tons to Saudi Arabia. All products exported have been 
accepted and welcomed by the internationals, where 
the quality of the produce qualified them for marketing 
in the international markets, in addition, all products 
were marked as  ”Palestinian Product“.

23,464 agriculture guidance meetings were held in the 
past year, in addition to 58 demonstrations and training 
for more than 455 farmers about marketing. The 
trainings were both theoretical and practical, regarding 
the marketing products in the local and international 
markets. In 2013 UAWC arranged three exhibitions in 
order to market agricultural and women‘s cooperative 
products as well as participating in three international 
exhibitions. The different exhibitions had great impact 
on marketing the products, where, as a result 1200 tons 
of cooperatives‘ products were exported to international 
markets and 2500 tons were sold in local markets. 

Table number )3(: Indicators of increasing the productivity of 
accessing markets and marketing capabilities of farmers  

 Number of Benefited
FamiliesGaza StripWest BankUnitIntervention

1640234641300Visit

58458 Field

75-75 BeneficiaryProviding advanced mechanisms 
production inputs 

4004555 FarmerTraining farmers 

300-11 StorageStorages 
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  Building the Administrative and Technical Capacities for More Productivity 

One of the fundamental  pillars that UAWC relies on for improving the agriculture sector as a whole, ,  is building the 
capacities of farmers, therefore, in 2013 UAWC trained 649 farmers in West Bank and 818 farmers in Gaza Strip. 
The trainings were both technical and professional, in a wide array of  topics such as; best practice for managing and 
protecting olives, pre and post-harvest procedures and rationalization of pesticide use for  safe use and production. 
As well as these trainings for farmers,  144 fishermen received training  on fishing laws, and first aid. 

Table number )2( indicators for the volume of building the administrative 
and technical capacities for more productivity intervention

 
 Number of Benefited

FamiliesGaza StripWest BankUnitIntervention

1165818649FarmerFarmers‘  Training

50428Visit Exchanged Visits

-144Fishermen Fishermen‘s Training

100-100Farmer

--15Student/ graduate Training for Agricultural Faculty\ 
Livestock Students and Graduates 

1818-5Manual
1-1 StudyWriting a study

 Improving the efficiency towards access to
markets

Accessing local and international markets is an important 
criteria in achieving UAWC‘s first strategic goal, which 
aims to increase the productivity, quality and quantity 
of goods from small farmers. Improving the products‘ 
quality and quantity leads to more competitive, differing 
markets. UAWC‘s vision of developing the sector as an 
integral process, starts with the farmer‘s land and ends 
in the consumer‘s house.

In 2013 UAWC had various achievements at a marketing 
level, where, resultantly different opportunities arose in 
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UAWC in 2013 contributed to improving the  quality 
and quantity of small farmers‘ production capabilities, in 
addition to supporting  their right to plant their lands, 
and ensuring they were benefiting from the un-used 
lands, especially those behind the apartheid wall, and the 
land  near border areas. UAWC also worked on enabling 
farmers‘ resilience through providing water resources, 
strengthening the concept of the ’right to water‘ and 
the concept of getting to their lands and benefiting from 
them.  

olive oil sector, resultantly, it  worked on analyzing and 
developing the local value chain for olive oil, making 
it competitive in markets. 302 small farmers of olive 
oil producers were targeted in the process, in order 
to increase income of small scale farmers and their 
competitiveness in the local and global market through 
the development of a local value chain of olive oil.

Moreover, UAWC worked on establishing olive oil storage 
rooms with all needed equipments, which simultaneously 
provided farmers with harvesting materials needed, all 
for the purpose of improving the quantity and quality of 
the olive oil. In addition to the future work where in 2014 
we will be applying the supplementary irrigation in order 
to increase the production, which will lead to an increase 
in the income. On the other hand, UAWC established 
eight cooperatives for olive oil farmers in Salfit, Tulkarim 
and Qalqilia districts, in order to  connect farmers with 
cooperatives as a main provider for the product. 
In 2013 UAWC was able to access to 1165 farmers in West 
Bank and Gaza Strip, within 21 agricultural cooperatives 
and 6 women cooperatives, where they were trained 
on best practices of agriculture which benefited 3050 
dunums. The training was provided with the support 
for both farmers and cooperatives, where they were 
provided with agricultural inputs and help in marketing, 
resulting in  a decrease of 15% in production expenses. 
In 2013 three agricultural nurseries were licensed with 
the Global Gap certificate in both West Bank and Gaza. 
UAWC worked with 450 farmers in Gaza strip and 
provided their products with Global gap certificates, 
resulting in a 50% increase in the price of these products. 

324 families who work with greenhouses benefited 
from our  interventions , as we have provided them with 
greenhouses‘ production inputs, in order to help these 
families and strengthening their resilience on their land 
and increase  the  returns gained from the lands. In 
addition to these families, another 50 farmers with open 
fields, benefitted from the rehabilitation and building of 
water lines, which leads these farmers to be able to use 
their agricultural area.. In addition to all that 248 house 
gardens were supported and built in 2013.
The Palestinian fishermen are always a priority of 
UAWC. 195 fishermen from Gaza were supported 
through the  provision of  compensation for their fishing 
materials that were confiscated by Israelis, ensuring the  
fishermen could go back to work and earn an income. 
The provisional  compensations were mainly fishing nets 
and boats‘ engines. These interventions increased their 
monthly income with 25%,  it was 1000 Shekel before 
our  intervention with the fishermen support program 
and became 1250 Shekel after.
UAWC is in a continuous quest to improve the Palestinian 

Improve the production’s quality and quantity for small farmers
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 Increasing the Agricultural Areas that
Depend on Irrigation Water

In 2013 UAWC built and rehabilitated 15 agricultural 
cisterns, benefiting 62 farmers‘ families, increasing their 
agricultural land areas, which lead to an increase in their 
production and income. 142 irrigation networks were 
distributed and 1.9 km of water lines were build, in 
addition to 1580 various sapling for fruit stones trees, such 
as; almonds, grapes, figs and olive. Another achievement 
by UAWC in order to increase the agricultural areas 
depending on irrigation water was through building 3 
grey water treatment units, which 75 families,  in addition 
to thousands of meters of tanker lines benefited from.
In cooperation with different NGOs, UAWC built one 
waste water treatment unit in the villages of Al-Taybeh 
and Ramoon, which is the first of its type in Palestine. 
This unit is considered as a great example of interventions 
that aim to decrease the effect of climate  changes and 
mainly drought. It is expected that the unit will produce 
450 cubic meter of water that can be used for agricultural 
purposes, which will cover approximately 600 dunums of 
trees. In addition to the unit2 water tanks were built, 
each with a capacity of 200 m3 each, in order to serve 
the two villages of both Al-Taybeh and Ramoon.    
Table )1( Indicators for the volume of interventions related to increasing the agricultural areas depending on irrigation

 Number of Benefited
Families

 Gaza
StripWest BankUnitIntervention

60114Cisterns Building and rehabilitation of cisterns
19810098FarmerTraining

417909153Dunum Installation and rehabilitation of irrigation
networks

40-150Dunum Increasing the productivity of olive trees
through the supplementary irrigation

142-142 NetworkDistribution of irrigation networks for  
farmers with Guava, Avocado and Palm trees.

50-1.9 KmBuilding of main water networks

3561690014Meter 
)length(Installation of water lines )110 mm(
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Despite the obstacles set by the occupation‘s policies, 
such as threats of confiscation of mechanisms, UAWC 
was able to open 3.5 km of agricultural roads which 
benefited hundreds of dunums of agricultural lands 
and contributed to decreasing the cost of agricultural 
operations. In addition to the agricultural roads we 
targeted 106 families as direct beneficiaries, where 

we contributed in increasing their income with a 500 
Shekels for each dunum they own and this amount 
will be increased within the next three years to become 
1500 Shekels for the dunum, by providing them with 
olive and stone fruits trees and construction of  metal 
pools and installation of irrigation networks for 531 
dunums of agricultural lands. 
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Agricultural Lands’ Development
In 2013 the UAWC worked extensively on land reclamation, where more than 150 dunums were reclaimed, 25 
dunums were planted with almonds trees and 1471 dunums of agricultural lands were rehabilitated, all for the 
goals of increasing the agricultural lands, diversification of products and increasing the level of food security. The 
targeted areas for the land reclamation were all in marginalized areas that are affected by the apartheid wall, 
settlements or destroyed lands in the case of Gaza, the lands are owned by marginalized and small farmers. 
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Developmental Work

First Strategic Goal: Improvee the standards 
of living for small farmers and strengthen 
their steadfastness on their lands.
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Executive Summary 

This annual report comes in a difficult economical, 
social and political situation that affects all Palestinians, 
especially farmers. Farmers and fishermen are in direct 
confrontation with the occupation; they are highly 
targeted through the various violations including land 
expropriation, movement constraints, the apartheid 
wall, constraints on water, settlements, settlers and 
Israeli Army violations, , property and home demolitions,  
as well as uprooting trees and the siege imposed on 
Gaza Strip which further facilitates the continuous 
military assaults on Gazan fishermen and their boats.

The industries that are dependent on the agricultural 
sector are negatively affected due to the  deprivation 
of resources; such as land and water, as a result of the 
illegal expansion of Israeli settlements. The negative 
impact also a results from the fact that the most of 
fertile lands in Palestine are found in ’Area C‘ in the 
West Bank, or near to the borders in Gaza‘s case, 
areas where Israel gives itself the right to expropriate, 
or create closures around the lands, making them 
inaccessible within Palestinian agriculture. Nevertheless, 
these aren‘t the only types of obstacles farmers face, 
shortage of water in both the West Bank and Gaza 
leads to a limited percentage of it being used for 
agricultural purposes, additionally,  farmers can‘t dig 
cisterns in Area C without getting permissions to do so 
from the Occupation‘s Authorities.  
Added to the above, farmers and fishermen find it 
hard to access to the needed resources for agriculture, 
such as; water, land, electricity, livestock fodder, seeds, 
fertilizers and markets at which to  distribute their 

products. The fishermen need more than the three 
miles to be fishing , in addition to their need for a sense 
of security whilst  they are performing their job, both of 
which they lack as a result of the occupation‘s existence 
and its human rights violations.
The agricultural sector in Gaza Strip is even more 
adversely affected as there is difficulty in providing 
all equipments and materials needed for projects 
implementation, such as green house equipment, 
irrigation pipes and many more materials  due to the 
closure forced on Gaza, resulting in the stalling of 
development interventions in the area.

Despite the challenges and difficulties encountered, 
UAWC has continued its work with farmers especially 
the most vulnerable ones, thus strengthening its ability 
to adjust with emergencies. UAWC was able to improve 
the income for more than 8,570 farmer‘s families, 
through different vital interventions such as land 
reclamation, cisterns, agricultural roads, supporting 
fishermen and livestock breeders, in addition to other 
important interventions. On another level UAWC was 
able to implement and monitor the capacity building 
program for 3,000 families. For the areas that need 
irrigation,  900 families were reached, as UAWC 
provided them with irrigation water options such as 
building cisterns, irrigation networks and waste water 
treatment units.
This report reflects the volume of UAWC‘s work, 
interventions and activities during the year of 2013 in 
different domains, which are; the developmental work, 
emergency, advocacy and administrative work.
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We protect our land and support our farmers….

The Union of Agricultural Work Committees witnessed 
an impressive increase in the size and level of its external 
relations in 2013, which was reflected in an increase 
in the size of implemented projects in both West Bank 
and Gaza Strip branches. UAWC is considered a leading 
organization in the agriculture development sector, 
which comes as a result of our faith in connecting 
the agricultural development with its liberal national 
dimension, in order to deliver these projects to our 
marginalized and poor  people in order to strengthen 
their resilience and activate their national and social 
role, through engaging them with the agricultural 
committees, which are  the core of UAWC.

In the board of directors for both branches in the 
West Bank and Gaza Strip, we could say that what 
was achieved by UAWC through this year, has been 
accomplished under  a difficult situations and many 
challenges. We have to continue increasing all efforts, 
especially with the formation of the Palestinian farmers 
movement for protecting the rights of the farmers 
society in Palestine, in order to develop it on the 
democratic social and the liberal national levels.

Our compass will keep moving in the same direction, 
we will keep defending our land and supporting 
our farmers, nevertheless our priority will still be 
the confrontation against the Israeli policies of land 
confiscation and the uprooting of tress. We will keep 
being a part of empowering the resilience of farmers, 
protecting their rights and reducing poverty levels in 

Message from the Board of Directors  

rural areas through developing and providing the basic 
needs of poor farmers, in addition to being part of 
their resilience in the face of occupation violations and 
protecting their rights.

There were tangible milestones in 2013 regarding 
the empowerment of farmers‘ resilience, through the 
number of projects that were implemented in both West 
Bank and Gaza which benefited thousands of farmers. 
At the same time, reinforcing  the popular grassroots 
approach and its developmental role in supporting 
Palestinian peasants and farmers.

UAWC through its different bodies; board of directors, 
administrative body and employees aims to benefit from 
previous lessons learned and cumulative experience 
in order to improve themselves and work intensified 
with farmers in order to strengthen the developmental 
dimension within a national vision, in addition to 
strengthen the relations with the local and international 
partners who are supporters for the Palestinian cause. 
I extend my  appreciation as the chairperson and on 
behalf of my colleagues on the Board  to farmers in West 
Bank and Gaza Strip, who fight for right of existence on 
their lands despite all occupation‘s policies that aim to 
destroy lands, water resources and crops.

Our heartfelt gratitude is extended to all national and 
international organizations in solidarity with us,  who 
provide us with their generous funds for our projects.
A special thanks goes to all UAWC‘s employees, 
volunteers and agricultural committees, who 
continuously work to protect the land and the farmer. 

Chairperson 
Rizq Dar al Eis

6 Union Of Agricultural Work Committees



5Annual Report 2013
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On this earth there is something worth living for. Dedicated to all 
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water.
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Our Vision
Maintaining a food secure Palestinian society that enjoys 
social justice, attached to its land in a free democratic 
Palestinian state that  takes control of its resources, 
where farmers contribute effectively in different  areas 
of life.

Mission
Empowering small farmers and strengthening steadfast-
ness of peasants within a grassroots agricultural develop-
ment framework. 

Our Strategic Goals 2011 - 2013

 » First strategic goal: Improve the standards of living 
for small farmers and strengthen their steadfastness 
on their lands.

 » Second strategic goal: Protect the rights of small 
farmers and activate their national role.

 » Third strategic goal: Strengthen the Union‘s capacity 
and capability to respond to emergency situations 
and 

 » Fourth strategic goal: Strengthen the Union‘s 
sustainability and its financial and administrative 
effectiveness, and increase its contribution to 
addressing national issues.
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