
 
 
 
 

 

 
 

     
   االتحاد االوروبي–بيان صحفي 

  القدس
  

 مزارعي الزيتون الفلسطينيين ببرنامج جديد يدعماالتحاد االوروبي 
   مليون يورو2,2بقيمة 

  
اج 2,2 بقيمة ااطلق االتحاد االوروبي برنامج املون في مجال انت ذين يتع زارعين ال  مليون يورو لدعم الم
ي اال ون ف ت الزيت ون وزي ةالزيت سطينية المحتل ة ج خاصةراضي الفل ي منطق ى .  ف شروع عل يعمل الم س

ة المؤسس ية في اتتحسين االوضاع المعيشية واالمن الغذائي للعائالت الريفية الفقيرة من خالل دعم التنمي
  . االنتاج والتسويقخلق بيئة مواتية للتجارة في القطاع والمنتجين في كافة مراحل لوزارة الزراعة 

  
سھيل وعلى ا ة من اجل ت ة والخاصة ذات العالق ات العام ة الھيئ لمستوى المؤسساتي، سيدعم المشروع كاف

وسيعمل المشروع على االرض من خالل توفير مساعدات فنية الى المزارعين في سبيل . االستثمار الخاص
ا وت اه وتحسين ادارتھ رة المي ادة وف اج وزي ق االنت ي تعي ة الت ود الحالي ى القي زالتغلب عل صنيع عزي ة ت  عملي

سطيني . وانتاج زيت الزيتون ة أعوام مع استراتيجية القطاع الزارعي الفل دة ثالث ويتماشى ھذا المشروع لم
ة – بريطانيا واالغاثة الزراعية الفلسطينية –الذي اقر مؤخرا والذي يتم تنفيذه من قبل اوكسفام   جمعية التنمي

  .الزراعية
  

يراتر، القائم بأع-وقال جون غات ذا المشروعمال ممثل االتحاد االوروب ى اطالق ھ ا عل من خالل "،  معقب
اھدنا  سطينيين، ش زارعين الفل ع الم ستمر م ا الم ة بغض النظر عن عملن دراتھم االنتاجي ي ق ا ف سنا حقيقي تح

ى اسواق . الصعوبات التي يواجھون سطيني ال ون الفل وقد كانت النتائج حتى اآلن مجزية ووصل زيت الزيت
   ."في مختلف أنحاء العالمجديدة 
  

ابقة ويتماشى مع االستراتيجية  ادرات س ويأتي ھذا االستثمار الجديد من قبل االتحاد االوروبي ليبني على مب
سفام من . الوطنية لتطوير الزراعة، ومع تدخالت من قبل جھات مانحة أخرى في السابق، عملت منظمة أوك

ا يقرب 2,500ما يقرب من (مجموعة منتجة / تعاونية31خالل دعم االتحاد االوروبي مع  يھم م ا ف رد بم  ف
ن  رأة900م ط )  ام بيل رب ي س ون وف ت الزيت ودة زي ستوى ج ع م ولھم ورف ة حق ادة انتاجي ل زي ن اج م

  . المزارعين مع اسواق خارجية، خاصة اسواق التجارة العادلة
  

اد ) فلسطينيةاالغاثة الزراعية ال/ جمعية التنمية الزراعية (كما و عملت سابقا   ل االتح بتمويل مشترك من قب
ا ا ة الھشة، مم اطق الريفي ى االوروبي، من أجل زيادة دخل منتجي ومصنعي الزيتون الصغار في المن دى ال

ى مستوى صغير في 1240تحسين الدخل ومستويات المعيشة لما يقرب من  ة 13 منتج للزيتون عل  تعاوني
تج زيت عضوي، و دة تن ة وجدي تج زيت عضوي .  معاصر7قائم ات لتن ذه التعاوني ل ھ ادة تأھي م اع د ت وق

ا باالضافة الى ذلك، ازدادت قدرات انتاج المزارعين . وتشارك في التجارة العادلة ى م سطينيين لتصل ال الفل
  .  طن من زيت الزيتون العضوي الذي تم تسويقه محليا والى االسواق العالمية730يقرب من 

  
  



  : خلفية
  

ي  دخل المحل الي ال ن اجم ة م صتھا العالي سبب ح سطيني ب صاد الفل ي االقت ا ف ا مھم ر قطاع ة تعتب الزراع
شغيل  زود للت صفتھا م صادرات وب الي ال ي اجم ساھمتھا ف توم د والمؤق ل األم ة . طوي ة آلي ى الزراع وتبق

ستوعب  لتحسين وضع االمن الغذائي ومحرك للنمو االقتصادي، وخاصة امكانية الزراعة على أن تمتص وت
  . الصدمات التي تواجه الشعب في اوقات االزمات

  
م ر ھي األھ ون تعتب ون وزيت الزيت ول اشجار ا. وفي داخل ھذا القطاع، عملية انتاج الزيت ل حق ون تمث لزيت

 10أكثر من نصف اجمالي االراضي المزروعة في االراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يوجد ما يقرب من 
  . ماليين شجرة زيتون، وھناك قدرات كامنة للتصدير الى االسواق الخارجية

  
سطينية  ز خاص –ما زال الدعم من االتحاد االوروبي يتجه لدعم التنمية الريفية الفل ى قطاعات  مع تركي عل

ر سكان األفق ادة . ال ة الع اه العادم ة المي ون، ومعالج ت الزيت اع زي اه قط سير باتج سية ت دخالت الرئي والت
ستثمر . استخدامھا في الزراعة وقطاع الماشية ذائي، سي امج االمن الغ ة، ومن خالل برن وفي االعوام القادم

  .  مليون يورو في ھذه المجاالت16االتحاد االوروبي 
  

  : اللالتص
  

  مكتب ممثل االتحاد االوروبي 
 915 8024 054:   ھاتف محمول ,859 5415 2 (0) 972+انتونيا زافيري، ھاتف

   958 673 0599:    ھاتف محمول5867 541 2 (0) 972+شادي عثمان، 
/tbankwes/delegations/eu.europa.eeas://http    

   
  منظمة أوكسفام، بريطانيا

   0572233014: الرا الجزيري، ھاتف محمول
  

  جمعية التنمية الزراعية
   منسقة االعالم–رشا حسونة 

  2989537 2 00970: ھاتف
  599798587 00970: ھاتف محمول

    newmedia83@yahoo.com : عنوان بريد الكتروني
 


