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واالهتمام بمصالح الفالحٌن, والعمل على تحقٌق وحدة نضالهم وطنٌا" وقومٌا" وتوفٌر التالحم بٌنهم وبٌن 

 العمال والمنظمات الشعبٌة األخرى, وتنظٌم العالقات الخارجٌة بٌن االتحاد وما ٌماثله قومٌا" ودولٌا".

 بنيته التنظيمية ومقره

 للفالحٌن مما ٌلً:تتكون البنٌة التنظٌمٌة لالتحاد العام 

فً مستوى القرٌة الواحدة أو القرى المتعددة, وال ٌجوز تألٌف جمعٌة ٌقل عدد الجمعية  الفالحية التعاونية: 

أعضائها عن ثالثٌن عضوا", وهً إما أن تكون جمعٌة متعددة األغراض, أو نوعٌة متخصصة, أو إنتاجٌة 

تخبه الهٌئة العامة, هً مجموع المنتسبٌن للجمعٌة.التً متخصصة ,أو مشتركة. وٌدٌر الجمعٌة مجلس أدارة تن

وٌحدد النظام الداخلً كٌفٌة انعقادها.وٌتألف مجلس إدارة ’, تعقد اجتماعاتها أو مؤتمراتها سنوٌا" أو استثنائٌا"

 الجمعٌة من ثالث أعضاء على األقل.

ً المنطقة اإلدارٌة, وٌدٌر أعمالها مكتب وتتكون من الجمعٌات التعاونٌة الفالحٌة القائمة ف الرابطة الفالحية:

أعضاء من  5و 3تنفٌذي ٌنتخبه المؤتمر السنوي من بٌن أعضائه. وٌراوح عدد أعضاء المكتب الرابطة بٌن 

عضوا" هم  مجلس الرابطة. وتعقد الرابطة مؤتمراتها سنوٌا" أو استثنائٌا". وٌحدد النظام الداخلً 91-7أصل 

 كٌفٌة انعقاده.

:وٌتكون من مجموع الروابط الفالحٌة فً المناطق اإلدارٌة فً مستوى المحافظة وٌدٌر حي المحافظةاتحاد فال

من أعضاء مجلس اتحاد المحافظة المنتخب ومن بٌن أعضاء  1و 5أعماله مكتب تنفٌذي ٌراوح عدده بٌن 

 أحكام النظام الداخلً.مؤتمر االتحاد. وٌعقد اتحاد المحافظة مؤتمره كل سنتٌن دورٌا" أو استثنائٌا" وفق 

:وٌتكون من مجموع الروابط الفالحٌة فً المناطق اإلدارٌة فً مستوى المحافظة وٌدٌر االتحاد العام للفالحين

عضوا" ٌنتخبهم مجلس االتحاد العام المنتخب من بٌن األعضاء  93-99أعماله مكتب تنفٌذي مؤلف من 

كل خمس سنوات دورٌا" أو استثنائٌا" وفق أحكام النظام األصالء فً المؤتمر العام للفالحٌن الذي ٌنعقد 

 الداخلً.

وإلى جانب مجالس إدارات الجمعٌات والمكاتب التنفٌذٌة للروابط واالتحادات الفالحٌة فً المحافظات والمكتب 

على حدة التنفٌذي لالتحاد العام للفالحٌن تنتخب المؤتمرات الفالحٌة لجان التفتٌش والمراقبة فً منظمة فالحٌة 

ة.والهٌئة العامة فً الجمعٌة الفالحٌة, أو المؤتمر )فً الرابطة أو االتحاد وٌكون عدد أعضاء كل منها ثالث

 –المحافظة أو االتحاد العام( هما السلطة العلٌا فً التنظٌم الفالحً, وقراراتهما ملزمة للمجلس ) مجلس اإلدارة 

 التحاد العام( ولجمٌع أعضائها.مجلس ا –مجلس االتحاد الفرعً  -مجلس الرابطة

وٌكون اجتماع الهٌئة العامة أو المؤتمر قانونٌا" إذا حضرته أغلبٌة األعضاء, فإذا قل عددهم عن ذلك انعقد فً 

 السابق, وٌكون قانونٌا" مهما كان عدد األعضاء الحاضرٌن.الٌوم الخامس عشر الذي ٌلً تارٌخ االجتماع 

 ة مقرها الكائن فً منطقة عملها. أما االتحاد العام ففً العاصمة.أما المقرات فلكل منظمة فالحٌ

 عضوية االتحاد

, تعرٌفا" واضحا" للفالح الذي ٌحق له االنتساب للتنظٌم الفالحً 32/92/9161تارٌخ 353حدد المرسوم رقم 

هو الذي عرف الفالح على نحو دقٌق, فقد نصت المادة األولى منه على أن  32/4/9174لكن القانون تارٌخ 

الفالح هو كل رجل أو امرأة ٌنتمً إلى إحدى الفئتٌن التالٌتٌن: العمال الزراعٌٌن, سواء كانوا عادٌٌن أو فنٌٌن 

سه مباشرة أو باالشتراك مع أفراد أسرته أو من ٌعمل فً األرض بنفأو وكالء أو عمال خدمات زراعٌة, وكل 

جمعٌته الفالحٌة من دون االستعانة بجهود اآلخرٌن سواء كان مزارعا" بالمشاركة أو بالبدل, وكذالك المالك 

 الذي ال تتجاوز ملكٌته الحد األعلى للتوزٌع القرر للفالحٌن بموجب قانون اإلصالح الزراعً وتعدٌالته.



من  96نص تشرٌعً خاص. وقد حددت المادة الفالحٌة اختٌاري إال فٌما ورد علٌه  والنتساب إلى الجمعٌة

القانون المشار إلٌه شروط العضوٌة بما ٌلً: أن ٌكون طالب العضوٌة متمتعا" بالجنسٌة العربٌة السورٌة أو 

ٌف العضو الوارد  بجنسٌة إحدى الدول العربٌة, وأن ٌكون قد أتم الثامنة عشرة من العمر ,وأن ٌنطبق علٌه تعر

 فً القانون.

فقدان أحدى شروط  العضوٌة أو إذا فرضت وتسقط العضوٌة عن المنتسب فً حاالت حددها القانون وهً: 

أو التالعب بسجالت المنظمة أو أوراقها أو تعمد أتالفها أو  39بحقه إحدى العقوبات المنصوص علٌها بالقانون  

ة اإلنتاج أو عرقلة تحقٌق أهداف المنظمة, أو عدم تسدٌد االلتزامات اإلدالء ببٌانات غٌر صحٌحة بقصد عرقل

المستحقة األداء أو العهد الشخصٌة فً المدة المحددة, أو إساءة التصرف, بعد إجراء تحقٌق خطً من المنظمة 

 األعلى ٌثبت فٌه إضرار العضو بمصالح المنظمة أو مخالفته للقوانٌن واألنظمة المرعٌة.

 حاد ونشاطه وبرامجهصالحيات االت

الهداف التً سبق ذكرها كل ما ٌسعى  من الصعوبة الفصل بٌن أهداف االتحاد وصالحٌاته ونشاطه, وقد تناولت 

االتحاد إلى تحقٌقه. ومع ذلك فثمة صالحٌات ونشاطات ٌمكن تلخٌصها على النحو التالً: اإلشراف على 

ا, ورعاٌة مصالح الفالحٌن وتمثٌلهم فً المجالس واللجان المنظمات الفالحٌة فً القطر والسعً لتحقٌق أهدافه

والهٌئات المختلفة محلٌا" وعربٌا" ودولٌا", والمشاركة  فً رسم سٌاسة القطر الزراعٌة, وتنفٌذ ما ٌخص 

االتحاد منها, ووضع الخطط العملٌة وتحدٌد مسؤولٌات منظمات االتحاد فً مجاالت اإلنتاج والخدمة, واإلسهام 

إلى بالقطاع الزراعً, ورعاٌة مصالح الفالحٌن غٌر المنتسبٌن  د مشارٌع القوانٌن واألنظمة المتعلقةفً إعدا

االتحاد والسعً إلى تنظٌمهم, وإصدار المطبوعات التً تخدم قضاٌا الزراعة والفالحٌن , ومن نشاط االتحاد 

ة, واإلشراف على معاهد  التثقٌف كذلك تنفٌذ المشروعات اإلنتاجٌة واإلنمائٌة لمصلحة المنظمات الفالحٌ

الفالحٌة وإعداد األطر الفالحٌة المؤهلة وعقد دورات تثقٌفٌة فالحٌة فً المحافظات, والمشاركة فً عقد دورات 

لمحو األمٌة بالتعاون مع الجهات المعنٌة وإقامة المخازن االستهالكٌة ومراكز بٌع األدوٌة الزراعٌة ومحطات 

ومحطات المحروقات, وتزوٌد الجمعٌات الفالحٌة باآلالت الزراعٌة, وتسوٌق إصالح اآلالت الزراعٌة 

المشروعات الزراعٌة مادٌاً ومعنوٌاً وتوفٌر الرعاٌة الصحٌة للفالحٌن فً الحاصالت الزراعٌة تعاونٌا", ودعم  

 القطر وخارجه.

فً المحافظات ٌنظم كل منها والتحاد الفالحٌن معهد تثقٌفً مركزي )معهد آذار( وإحدى عشر معهداً فرعٌاً 

عدداً من الدورات السنوٌة وٌقدم االتحاد للدارسٌن فٌها مستلزمات الدراسة واإلقامة وتعوٌضات مادٌة شهرٌة 

 كما ٌصدر االتحاد جرٌدة اسبوعٌة )نضال الفالحٌن(


