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0202تًىس   

 من مالية بمساعدة التقرير هذا إعداد تم

 اننزوَجُت وانحكىيُت االسبانُت انحكىيت
 

 ين فنٍ بذػى
 انًتحذة نأليى وانشراػت األغذَت ينظًت
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 المقدمة والمنهجية: .0
 

االقتصادي واالجتماعي الفمسطيني، وكان الوطني والثقافي و  ومكونًا أساسيًا من مكونات النسيج تعتبر الزراعة في فمسطين جزءاً 
باإلضافة لألىمية التقميدية لمزراعة  . الزراعية إلى دول عدة في اإلقميم وخارجو التقاناتونشر  نقلالفمسطينيون روادًا في 

لمفمسطينيين حيث أنيا تمثل عنوان صمود وتصٍد وتشبث باألرض  بالنسبة لمشعوب والدول فإنيا تكتسب أىمية خاصة بالنسبة
ال بأس بيا  ةنسب نيا تشكل مالذًا ومصدرًا لمدخل والغذاء في أوقات األزمات حيث أنأكما و  ،المستيدفة بالمصادرة واالستيطان

 الزراعي.وا إلى العمل أقد لجاألولى والثانية ممن منعوا من العمل في إسرائيل خالل االنتفاضة 
 

وقد قامت وزارة الزراعة والمؤسسات األخرى ذات العالقة في السابق بإعداد سياسات واستراتيجيات وخطط لتنمية القطاع 
 الزراعي ضمن افتراضات ورؤى معينة، والتي لألسف لم تتحقق بسبب تعنت وتصمب الموقف اإلسرائيمي المستمر.

 
يات وتوجييات السمطة الوطنية الفمسطينية حيث قررت إعداد مجموعة من يأتي إعداد ىذه اإلستراتيجية استجابة لتوج

والتي ستعنى  3124 – 3122االستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية كمدخل أساسي إلعداد الخطة الوطنية العامة لألعوام 
 مى إقامة الدولة.بوضع األىداف واألولويات الكفيمة بالتخمص من معوقات وأثار االحتالل اإلسرائيمي وتعمل ع

 
وفي ىذا السياق وفي ضوء الموجيات والدليل الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية، فقد بادرت وزارة الزراعة بشكل 
مبكر وبدعم فني من منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة باإلعداد لصياغة إستراتيجية القطاع الزراعي حيث تم إعداد ورقة 

ن "رؤية مشتركة لتنمية القطاع الزراعي" لتشكل أساسا وقاعدة لمنقاش والمشاورات مع مختمف أصحاب العالقة ومن أولية بعنوا
ثم تم تشكيل فريق اإلستراتيجية برئاسة وزير الزراعة وعضوية ممثمين عن أصحاب العالقة والعاممين في القطاع الزراعي 

 إلشراف عمى ومراجعة وتوجيو العمل.ميمتو إقرار اآلليات وخطة العمل باإلضافة إلى ا
 

عقد ثمانية ورشات ، أربعة منيا في المناطق وأربعة لممؤسسات ىدفت إلى  :9/21/311و  :311/:/2تم خالل القترة 
توضح ومناقشة محتوى الرؤية المشتركة، جمع المالحظات والتوصيات من المشاركين، تحديد االحتياجات الطارئة وذات 

عالم  المشاركين باليات العمل والخطوات الالحقة كما وتم تشكيل أربع فرق عمل فنية متخصصة ضمت خبراء األولوية وا 
( المصادر 4( اإلنتاج الحيواني 3( اإلنتاج النباتي 2ومختصين من وزارة الزراعة ومنظمات المجتمع المدني وتناولت مواضيع 

 ( الخدمات الزراعية.5الطبيعية 
 

سودة األولى لإلستراتيجية والتي تمت مناقشتيا ووضع المالحظات عمييا من قبل كافة أصحاب في ضوء ذلك تم إعداد الم
 العالقة وتم تضمين تمك المالحظات لإلستراتيجية وعرضيا عمى فريق اإلستراتيجية الذي اعتمدىا بشكميا الحالي.
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 رؤية القطاع الزراعي.  0
 

.  وتنبثق عنيا خالل المرحمة القادمة يسعى القطاع الزراعي لموصول إليوتشكل الرؤية اإلطار والموجو واليدف العام الذي 
األولويات والسياسات والخطط والمشاريع الزراعية والتي تبنى عمى معطيات وواقع القطاع الزراعي باإلضافة إلى الموجيات، 

 2111 -2118والتنمية الفمسطينية االفتراضات والسياسات العامة والكمية وبشكل خاص األىداف الواردة في خطة اإلصالح 
قامة الدولة التي اعتمدتيا الحكومة في آب  وثيقةباإلضافة إلى  والتي شكمت برنامج الحكومة الثالثة  2119إنياء االحتالل وا 

 عشرة.
 

 وفي ىذا اإلطار فان الرؤية المستقبمية لمزراعة الفمسطينية ىي:
 
األمن الغذائي والمنافسة محميًا وخارجيًا عبر االستخدام األمثل لمموارد كجزء زراعة مستدامة ذات جدوى وقادرة عمى تحقيق "

 ."وصواًل إلى بناء الدولة وموارده من التنمية الشاممة، وتعزز ارتباط وسيادة اإلنسان الفمسطيني عمى أرضو

 

 وىي:وىذا يتطمب التزام الحكومات المتعاقبة وأصحاب العالقة بتوفير مرتكزات تحقيق الرؤية 

 معالجة نتائج وآثار التدمير والتشوىات الناجمة عن االحتالل وتمكين اإلنسان الفمسطيني من السيطرة عمى الموارد. .1

يالئو اىتماما خاصا. .2  إنصاف القطاع الزراعي وا 

وار إن ميمة ومسؤولية النيوض بالقطاع الزراعي ىي مسؤولية تشاركيو تكاممية وتنسيقية ضمن إطار واضح لمميام واألد .3
 بين مؤسساتو الحكومية واألىمية والقطاع الخاص في إطار من الشفافية والمساءلة والنزاىة.

حيث أن اإلنتاج الزراعي الفمسطيني يعتمد بمعظمو عمى صغار المزارعين، فانو يتوجب عمى مؤسساتو الحكومية واألىمية  .4
 إيالء تنظيمات وتعاونيات ومجالس المزارعين أولوية خاصة.

استدامة واستخدام الموارد المتاحة بالشكل األمثل وضرورة إيقاف االستنزاف واالستخدام الجائر لمموارد المتاحة مراعاة  .5
 وخاصة المياه الجوفية والمراعي وكذلك الحد من ظاىرة تدىور األراضي وانجراف التربة والتصحر والتغير المناخي وآثارىا.

ستثمار وذلك بتوفير الحوافز والتشريعات والضمانات والخدمات والتأمينات تحسين قدرة القطاع الزراعي عمى استقطاب اال .6
 الكفيمة بتشجيع القطاع الخاص واألخذ بعين االعتبار مصالح صغار المزارعين.

 بناء الموارد البشرية وتعزيز حضور الخبرات والكفاءات الزراعية الفمسطينية عمى المستوى اإلقميمي والدولي. .7
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 . تحليل الواقع 3

 الموارد الزراعية. 0.3
 

% من المساحة الكمية لمضفة الغربية وقطاع غزة، 42مميون دونم أو ما نسبتو  25965تبمغ المساحة الزراعية الكمية نحو 
% بينما تشكل المساحة المروية 97% في قطاع غزة.  وتشكل مساحة األراضي البعمية :% منيا في الضفة الغربية و2:
 732مميون دونم وال تتجاوز مساحة المتاح منيا لمرعي  3513من مجموع المساحة الزراعية، أما مساحة المراعي فتبمغ % 25

( 59ألف دونم.  من مجموع المحميات الطبيعية والبالغة ) 5:ألف دونم، كما وتبمغ مساحة األراضي المصنفة كغابات وأحراش 
% من األراضي :735ز في أراضي المنحدرات الشرقية واألغوار.   يقع ( محمية فقط، تترك28محمية تسممت السمطة )

 في منطقة )أ(. 2954في منطقة )ب( و  2959الزراعية في منطقة )ج( و 
( 81% من إجمالي المياه المستخدمة، )56( مميون متر مكعب سنويا وتشكل 261أما كميات المياه المتاحة لمزراعة فتبمغ )

( مميون متر مكعب يستعمل في قطاع غزة وتشكل اآلبار الجوفية 91تعمل في الضفة الغربية و)مميون متر مكعب منيا يس
% 93المصدر الرئيسي لممياه في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية تأتي مياه الري من المياه الجوفية والينابيع وتصادر إسرائيل 

( حول المصادر المائية الفمسطينية إلى :311ر البنك الدولي )من المياه الجوفية الفمسطينية في الضفة الغربية.  ويشير تقري
أن رفع قيود االحتالل وتوفير المياه اإلضافية لمزراعة سيؤدي إلى زيادة مساىمة الزراعة في الناتج المحمي اإلجمالي بنسبة 

 ( ألف فرصة عمل إضافية.221% وسوف يوفر حوالي )21
ي الزراعي وذات بيئات زراعية ومناخية متعددة تمكنيا من إنتاج محاصيل عدة في األراضي الفمسطينية غنية بالتنوع الحيو 

أوقات مختمفة من السنة، وكغيرىا من دول العالم والمنطقة فقد بدأت األراضي الفمسطينية بالتأثير بظاىرة التغير المناخي 
 واتضح ذلك من خالل زيادة وتيرة وتكرار سنوات الجفاف والصقيع والفيضانات.

% حيازات 3453% حيوانية و 854% منيا نباتية، 7:56ألف حيازة،  212حوالي  3115يبمغ مجموع الحيازات الزراعية عام 
 مختمطة.

( رأسا من األبقار 32,986( رأسا من الماعز و )322,082( رأسا من األغنام و)688,899يوجد في الضفة الغربية وغزة )
 باإلضافة إلى اإلبل والخيول.

 
 أىم المعوقات والتحديات والقضايا ذات العالقة بالموارد الزراعية 

 االحتالل اإلسرائيمي وما نجم عنو من تدمير وتشويو ومصادرة واستيطان وجدار وحد من حرية الحركة 

 مى تدني حالة وكفاءة استخدام الموارد الزراعية والضخ الجائر لممياه الجوفية واآلبار غير المرخصة واالعتداءات ع
 األراضي الزراعية وتحويل استعماليا لإلغراض غير الزراعية 

 تداخل وتضارب الصالحيات وضعف اإلطار المؤسسي وعدم اكتمال اإلطار القانوني وضعف تطبيق القوانين والتشريعات 

  والتصحرتدىور حالة المراعي والتنوع الحيوي وضعف آليات التعامل مع الكوارث ومظاىر واثأر التغير المناخي 

 
 

 
 . اإلنتاج الزراعي0.3
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يساىم اإلنتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني بشكل مباشر في تحقيق األمن الغذائي ومحاربة الفقر عن طريق توفير الغذاء 
حقق مما يؤدي بالتالي إلى تحسين مستويات المعيشة لممواطنين، حيث ي  ،والدخل والعمل لممزارعين وأصحاب العالقة اآلخرين

االكتفاء الذاتي من معظم الخضار، الزيتون، زيت الزيتون، لحوم الدواجن والبيض، نسبة عالية من اإلنتاج الزراعي المحمي 
 ىذا مع العمم بان معظم مدخالت ومستمزمات اإلنتاج مستوردة.والعنب والتين والعسل، 

أخرى بسبب تذبذب كميات األمطار، وىذا يؤثر عمى أما بالنسبة لممساحات المزروعة من فأنيا تشيد تذبذبا من سنو إلى 
كميات اإلنتاج النباتي وبشكل خاص الزيتون والمحاصيل التي قد يصل إنتاجيا في السنوات الجيدة خمسة أضعاف السنوات 

نتاج الثروة الحيوانية والتي تعتمد بشكل أساسي عمى أسعار األعالف واألم طار وبشكل الرديئة وكذا الحال بالنسبة ألعداد وا 
خاص األغنام والماعز وتبعا لذلك ىناك تذبذب في إنتاج المحوم والحميب والبيض حيث أن إنتاج المحوم في تناقص بينما إنتاج 

 الحميب والبيض في تزايد خالل السنوات الخمس األخيرة.

  
 أىم المعوقات والتحديات والقضايا ذات العالقة باإلنتاج الزراعي

 ن االحتالل وبشكل خاص تحديد مساحة الصيد البحرية، اإلغالقات الدائمة، اإلغراق، تيجير وترىيب التشوىات الناجمة ع
 البدو والصيادين، الحد من حركة السمع واألفراد، منع إدخال السالالت الحيوانية والبذور واألشتال من الخارج

 ف اإلضافية التي يتقاضاىا الوسطاء اإلسرائيميين االعتماد عمى االستيراد في توفير مدخالت ومستمزمات اإلنتاج والتكالي
حيث إن معظميا يمر من خالليم ويظير ذلك بشكل جمي في حالة اإلنتاج الحيواني حيث تشكل كمفة مستمزمات اإلنتاج 

 % من قيمة اإلنتاج الحيواني72
 شكل أساسي لضعف الخدمات تدني اإلنتاجية وبشكل خاص بالنسبة لألغنام والماعز والمحاصيل البعمية ويرجع ذلك ب

 المقدمة والتمويل واإلدارة المزرعية وأنشطة ما بعد الحصاد، باإلضافة إلى انتشار األمراض المستوطنة والعابرة.

 
 . الخدمات الزراعية3.3

 

روف التي يشكل توفير الخدمات الزراعية المالءمة احد أىم العوامل المؤثرة عمى تنافسية المنتج الزراعي وبشكل خاص في الظ
تسود األراضي الفمسطينية من حيث ضعف ىذه الخدمات من جية باإلضافة إلى التشوىات الناجمة عن االحتالل وغياب أي 
دعم حقيقي لممنتجات أو الصادرات الزراعية والتي تشكل بمجموعيا عوامل طاردة لالستثمار في الزراعة وتضعف التنافسية 

 راضًا ألوضاع الخدمات الزراعية:والربحية الزراعية، وفيما يمي استع

 
 الزراعيةالبحوث  .2

والتي يقوم بيا المركز الوطني الفمسطيني لمبحوث الزراعية والمحطات الزراعية التابعة الوزارة الزراعة باإلضافة إلى ما 
تقوم بو كميات الزراعة الثالث في كل من جامعة النجاح والخميل واألزىر وكمية الطب البيطري في جامعة النجاح وبعض 

 المنظمات غير الحكومية. 

 
 راعيالتعميم الز  .3
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باإلضافة إلى التعميم الجامعي الذي تقوم بو الكميات األربعة المذكورة سابقا ونظام التعميم عن بعد الذي تقدمو جامعة 
القدس المفتوحة، يوجد مدرستان ثانويتان زراعيتان ىما مدرسة بيت حانون الزراعية في غزة ومدرسة العروب الزراعية في 

دة البكالوريوس فان كميات الزراعة الثالث تمنح شيادة الماجستير في بعض الضفة الغربية، باإلضافة إلى شيا
 التخصصات.

 اإلرشاد الزراعي والتدريب: .3

تتقاسم ميمة تقديم خدمات اإلرشاد الزراعي والتدريب العديد من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع 
يق المرشدين المتواجدين في مديريات الزراعة في المحافظات أو في الخاص، ويتم تقديم خدمات اإلرشاد الرسمي عن طر 

الوحدات اإلرشادية.  أما أنشطة التدريب فتقوم بيا كافة المؤسسات الزراعية وتشمل األنشطة المزارعين والمرشدين واألطباء 
 البيطريين وأصحاب العالقة اآلخرين في القطاع الزراعي. 

 الخدمات البيطرية: .4
الخدمات البيطرية المقدمة في الحفاظ عمى الصحة العامة وصحة الحيوان عمى السواء من خالل رصد األمراض تساىم 

الوبائية والمشتركة ووضع برامج التصدي واإلنذار المبكر ليا، إضافة إلى حمالت وبرامج التحصينات التي تقوم بيا، كما 
حيتو لالستيالك اآلدمي، إضافة إلى مراقبة األدوية والتأكد تعمل عمى التأكد من سالمة المنتوج من أصل حيواني وصال

     من سالمتيا سواء في طرق استخداميا أو فعاليتيا.

 وقاية النبات:   .5

تمعب خدمات وقاية النبات دورًا حيويًا في حماية اإلنتاج الزراعي النباتي وذلك من خالل تنفيذ الموائح وتدابير الصحة 
دخول وانتشار اآلفات الزراعية إلى البمد، كما توفر ىذه الخدمات كافة متطمبات التجارة الدولية  النباتية التي تحول دون

واالتفاقيات ذات العالقة بوقاية النبات والحجر الزراعي.  كما أن وزارة الزراعة ىي الجية المختصة بتسجيل ورقابة وتنظيم 
الوطن.  وتقوم وزارة الزراعة أيضًا بدور أساسي في تحديد كافة عمميات تجارة وتداول مبيدات اآلفات الزراعية في 

االستخدام اآلمن لممبيدات والكيماويات وترشيد استعماليا وما ليا من آثار مباشرة عمى الزراعة والبيئة وسالمة الغذاء.  ىذا 
            يقية منيا.ويقوم القطاع الخاص ببعض النشاطات اإلرشادية في ىذا المجال والتي تركز عمى الجوانب التسو 

 التمويل الزراعي والريفي .7

% فقط حيث إن 41مميون دوالر بينما يقدر المتاح منيا بحوالي  311يقدر الطمب سنويا عمى القروض الزراعية بحوالي 
 نسبة كبيرة من التمويل الزراعي تأتي خالل التجار والوسطاء واالقتراض من األقارب والمعارف. 

 التامين الزراعي .8

نظرًا لعوامل المخاطرة والاليقين العالية في العمل الزراعي، فان أنشطة التأمين الزراعي تصطدم بالعديد من المشاكل 
 والمعوقات وأىميا ارتفاع كمفتيا والتي تجعميا غير مجدية لممزارعين ضمن المعطيات واألسس التجارية البحتة.  

 التسويق الزراعي وخدمات ما بعد الحصاد .9

من التركيز واألولوية المقدمة التي أولتيا السياسات والخطط المتعاقبة ليذا الموضوع، إال انو عمميا ال يزال اقل بالرغم 
 بكثير من المستوى المطموب ويرجع ذلك بسبب رئيسي إلى االحتالل اإلسرائيمي واآلثار الناجمة عنو.

 
 الزراعية:أىم المعوقات والتحديات والقضايا ذات العالقة بالخدمات 
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 المعوقات ذات العالقة باالحتالل مثل الحد من حرية الحركة وعدم سيطرة السمطة الوطنية الفمسطينية عمى المعابر والحدود 
  ضعف مستوى الخدمات المقدمة لممزارعين وضعف البنية التحتية الالزمة وكذلك ضعف البحث العممي واإلرشاد والربط

 ستثماربينيا وكذلك ضعف حوافز تشجيع اال
 ضعف التنسيق بين المؤسسات والتضارب والتداخل في الميام واألدوار وضعف أنشطة التدريب والتأىيل 

 
 اإلطار المؤسسي .4.3

 

يتميز القطاع الزراعي كونو قطاعًا متعدد المعارف والتخصصات باإلضافة إلى تعدد المؤسسات العاممة في المجال الزراعي 
 ذات العالقة بالعمل الزراعي:وفيما يمي عرضًا لواقع المؤسسات 

 
 منظمة التحرير والفمسطينية والسمطة الوطنية الفمسطينية  .2

إن لمنظمة التحرير الفمسطينية والسمطة الوطنية الفمسطينية الدور المحوري في تشكيل السياق الذي يمكن من خاللو 
عداد حدوث النمو والتنمية الزراعية، سواء كان ذلك من حيث إدارة المفاوضات وا   صدار التشريعات وتخصيص الموازنات وا 

السياسات والخطط الكمية والقطاعية وأنشطة التطوير واإلصالح المؤسسي باإلضافة إلى إدارة المساعدات الخارجية وتوجيو 
 المانحين لدعم ىذا القطاع.

 وزارة الزراعة .3

دارة القطاع الزراعي إضا فة إلى ميام واإلشراف والرقابة وتوفير بعض تضطمع وزارة الزراعة بميام أساسية في توجيو وا 
الخدمات الرئيسية، وذلك من خالل مقرىا الرئيسي ومديريات ومكاتب الزراعة والبيطرة في كافة المحافظات والتجمعات 

مميون شيقل، لم تتجاوز  83حوالي  3119موظفا، وبمغت موازنة الوزارة عام  :251الرئيسية، ويعمل في وزارة الزراعة 
 % منيا.21الموازنة التطويرية  حصة

 الوزارات والمؤسسات العامة األخرى .4

 العديد من المؤسسات العامة تمعب أدوارا رئيسية في تطوير وتنظيم وتوفير الخدمات لمقطاع الزراعي.
 المؤسسات شبو الحكومية  .5

زراعية سمعية فقد تم إنشاء ثالثة مجالس  (2005( لسنة )11من قانون الزراعة المعدل رقم ) األولىاستنادًا إلى المادة 
مجمس الزيت والزيتون الفمسطيني، مجمس الحميب ومجمس العنب،  يمؤسسات شبو حكومية وىبموجب أنظمة خاصة ك

 وىذه المجالس تأطر كافة أصحاب العالقة بالسمع المذكورة.
 المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني .6

( منظمة أدوارا أساسية في التنمية 46ومية ومنظمات المجتمع المدني والبالغ عددىا حوالي )لعبت المنظمات غير الحك
الزراعية قبل وبعد إنشاء السمطة الوطنية الفمسطينية مستفيدة من المزايا النسبية التي تتمتع بيا.  وتختمف أنشطة ومجاالت 

را من تمويل الجيات المانحة قد تم من خالل المنظمات غير العمل والتغطية الجغرافية ليذه المنظمات، عمما بان جزءا كبي
الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.  ىذا وشيدت السنوات األخيرة نشاطا ممحوظا لممنظمات غير الحكومية ومنظمات 

 ( منظمة.26المجتمع المدني األجنبية والمقدر عددىا ب )
 القطاع الخاص  .7
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دارة وقد ال يكون مبالغ فيو القول  القطاع بعكس العديد من الدول في العالم الثالث وغيرىا من السمات المميزة عن توجيو وا 
أن المزارع الفمسطيني ىو من اقل المزارعين في العالم الذين يتمقون دعما مباشرا أو غير مباشر من حكوماتيم.  إضافة 

جمعية  181ويوجد في فمسطين حوالي  لالحتالل لمثمن الباىظ الذي يدفعو المزارعون جراء التشوىات واإلجراءات الظالمة
  منشاة زراعية.  7211تعاونية وحوالي 

 والمؤسسات الدولية  ونالمانح .8

يتم تمويل واإلشراف عمى تنفيذ نسبة كبيرة من مشاريع القطاع الزراعي من خالل المانحين والمؤسسات الدولية وذلك إما 
المدني الفمسطيني أو المؤسسات الدولية، وبمغ مجموع ما أنفقتو الدول عن طريق مؤسسات السمطة أو منظمات المجتمع 

 ثمانية لمزارعة % من مجموع إنفاقيا عمى كافة القطاعات واألنشطة.  ويبمغ عدد المانحين الرئيسين1المانحة اقل من 
 .% من المبمغ الممنوح لمزراعة24ساىمت ىولندا بحوالي  مانحين

% مما تم توفيره لكافة 5آلية أخرى لتمويل الزارعة وقد بمغت حصة الزراعة  CAPدة وتشكل عممية المناشدة الموح
وتشكل مجموعة عمل القطاع الزراعي آلية ىامة  .  عمل:311ولغاية تشرين أول  3119القطاعات منذ تشرين ثاني 

حين الفمسطينية، المانلتنسيق جيود أصحاب العالقة المباشرين في العمل الزراعي حيث تضم في عضويتيا المؤسسات 
  والمنظمات والمؤسسات الدولية ويتشارك في رئاسة المجموعة كل من وزارة الزراعة واسبانيا.

 
 االنجازات  .5.3

 

عممية السالم واالعتداءات اإلسرائيمية المستمرة ذات اآلثار المدمرة عمى الشعب  من النكسات المتكررة التي واجيتبالرغم 
 منذ إنشاء السمطة الوطنية الفمسطينية واالقتصاد الفمسطيني، باإلضافة إلى األزمات والمشاكل الداخمية الفمسطينية فقد أمكن

قامة ما مساحتو اعتيا باألشجار المثمرة، ألف دونم وزر  81استصالح حوالي   ، تحقيق العديد من االنجازات أىميا  3.5وا 
، تعويض المزارعين والصيادين المتضررين من 2آالف كم 3مميون متر مربع من الجدران اإلستنادية وشق طرق زراعية بطول 

لبحث، الجدار والحصار ولتمكينيم من مواجية الظروف الجوية الصعبة، تقديم الخدمات مثل اإلرشاد والبيطرة والوقاية وا
عداد السياسة واإلستراتيجية الزراعية، وانجاز العديد من االتفاقيات ومذكرات التعاون مع  باإلضافة إلى إصدار قانون الزراعة وا 

 الدول والمؤسسات الوطنية والخارجية.

 
 . اإلطار القانوني 6.3

 

( نظاما، وتبقى الحاجة ماسة 22ة إلى )باإلضاف 3114( لسنة 3يتشكل اإلطار القانوني الزراعي من قانون الزراعة رقم )
إلعداد العديد من األنظمة والتعميمات الستكمال اإلطار القانوني، وغني عن القول إن إنفاذ التشريعات ال يقل أىمية عن 

 ة. إصدارىا.  ىناك مجموعة من القوانين ذات العالقة المباشرة بالزراعة صدر معظميا بعد إنشاء السمطة الوطنية الفمسطيني
 ( من اإلستراتيجية.3مضمنو في المرفق)

 
 أثار االحتالل اإلسرائيلي والتشوهات الناجمة عنة .7.3
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فرازاتو وتبعاتو ليس باألمر السيل حيث أنيا إن حصر  األضرار والنتائج السمبية المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن االحتالل وا 
مميون  62مميون دوالر منيا  114األضرار المباشرة في الضفة الغربية حوالي مستمرة وتتفاعل مثل كرة الثمج وقد بمغت قيمة 

 مميون دوالر. 265دوالر نتيجة جدار الضم والفصل العنصري، أما خسائر قطاع غزة فتقدر بحوالي 

 
 دور وأهمية الزراعة .8.3

 

ضي من المصادرة واالستيطان، الزراعة ليست نشاطا اقتصاديا ومصدر دخل فقط بل تعتبر مساىما رئيسا في حماية األرا
% في الناتج المحمي اإلجمالي 952% من القوى العاممة، المساىمة في 2455تحقيق األمن الغذائي، توفير فرص العمل ل 

% من مجموع الصادرات باإلضافة إلى إسياميا المباشر في تحسين البيئة والمحافظة عمييا وعالقتيا بالقطاعات 2653وفي 
 تطمبات الصناعة ومستيمك ومستخدم لممدخالت والخدمات من القطاعات االخرى.األخرى كمزود لم

 
 . التحليل الرباعي9.3

 

 نقاط القوة نقاط الضعف

قمة اإلنتاجية والربحية المتأتية من العمل الزراعي وضعف  -
 كفاءة استخدام الموارد والمدخالت

 اإلمكانية العالية لمتأثر بالتغيرات المناخية وتقمب األسعار  -

وعدم مالءمة الييكميات واألعداد والميام  األداءضعف  -
 وضعف التنسيق بين مؤسسات القطاع الزراعي

 وخاصة االسرائيميينارتفاع اليوامش الربحية لمتجار  -

ضعف الكفاءات والقدرات في مجال السياسات، تقييم أثرىا،  -
 والمتابعة والتقييم ،طالتخطي

عدم وجود مظمة وطنية لمتخطيط واإلشراف الشامل لمقطاع  -
 الزراعي وضعف المشاركة في صنع القرار

 ضعف نظام تقديم الخدمات وتوفير مدخالت اإلنتاج -

 ضعف إدراك أىمية النيج المبادر في التخطيط واإلدارة -

 ضعف نظام التعميم الزراعي  -

إنشاؤىا بشكل جيد نسبيًا  وجود مؤسسات زراعية عامة تم -
 مع تغطية جغرافية عمى نطاق واسع

 المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني نشطة -

 توفر نسبة من الموظفين المؤىمين -

 وشامل قانون الزراعة حديث -

توفر اليياكل األساسية والبنى التحتية مثل الجامعات،  -
 كميات المجتمع، مراكز التدريب، مراكز البحوث

 المالئمة لمزراعات المختمفة تعدد وتنوع المناخات -

 المزارعون ميرة وممتزمون بالعمل الزراعي -

 واألزماتخبرة جيدة في التعامل مع حاالت الطوارئ  -

الوعي بأىمية التعامل مع المستجدات والمتغيرات مثل  -
 ( والتغير المناخيGMO'sالمنتجات المعدلة وراثيًا )

 وجود خبرات ومصادر بشرية قادرة عمى التطور  -

العالقة التكاممية والتعاون االيجابي بين القطاع األىمي  -
 والقطاع الحكومي في المجال الزراعي

 الفرص التيديدات
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ردود الفعل اإلسرائيمية اليادفة إلى إفشال خطة إنياء  -
قامة الدولة وتدىور الوضع األمني والسياسي  االحتالل وا 

استمرار مصادرة األراضي والمياه، وجود الجدار  -
 والمستوطنات اإلسرائيمية، وتقسيم األراضي 

 تواضع الميزانية المخصصة لمزراعة  -

 عدم وجود خطط وأنظمة الستخدام األراضي -

إغراق السوق المحمية بالمنتجات اإلسرائيمية ومنتجات  -
 المستوطنات وتقييد حركة األفراد والخدمات والتجارة

 تفاع تكاليف المدخالت.ار  -

 زيادة وتكرار سنوات الجفاف  -

التعاطف والدعم العربي والدولي مع السمطة ووثيقة إنياء  -
قامة الدولة  االحتالل وا 

زيادة الوعي في جميع أنحاء العالم وفي أوساط مجتمع  -
 المانحين ألىمية دعم التنمية الزراعية

ية معفاة من دخول المنتجات الزراعية الفمسطينية لمدول العرب -
 الرسوم الجمركية

التعاطف والدعم لمفمسطينيين من حيث إنتاج األراضي  -
نتاج فمسطيني في األسواق الخارجية  المقدسة وا 

 االتفاقيات التجارية مع الدول والتجمعات العربية والدولية. -

 إمكانات السياحة الزراعية -

 
 
  األولويات واألهداف اإلستراتيجية .4
 

واضحًا لألولويات واألىداف اإلستراتيجية لمقطاع آخذين في  اً القطاع الزراعي لممرحمة القادمة تتطمب تحديدإن تحقيق رؤية 
االعتبار الموجيات الواردة في الممحق الفني لدليل إعداد االستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية الصادر عن وزارة التخطيط 

لقضايا السياسية العامة المستوحاة من الورقة التي أعدتيا دائرة شؤون المفاوضات والتنمية اإلدارية والورقة التوجييية حول ا
(.  إن األىداف اإلستراتيجية ستشكل األساس الذي سيبنى عميو عند صياغة 2119بمنظمة التحرير الفمسطينية )أيمول 

 السياسات القطاعية وذلك ضمن الموجيات واألطر التالية:
التي تمت خصيصا ليذا الغرض سواء التي تمثمت في ورشات المناطق أو ورشات المؤسسات أو غيرىا نتائج المشاورات  أوال

 من المشاورات واالجتماعات التي تمت خالل مرحمة المشاورات.
تيا عية التي تناولمياًل معمقين لواقع القطاعات الفر نتائج عمل وتقارير الفرق الفنية األربعة والتي شممت تشخيصًا وتح ثانيا:

وىي اإلنتاج النباتي، اإلنتاج الحيواني،  باإلضافة إلى التدخالت والتوصيات ذات العالقة بتطوير تمك القطاعات الفرعية
 .المصادر الطبيعية والخدمات الزراعية

ات ج( نتائج تحميل النماذج التي أعدت إلغراض اإلستراتيجية وىي أ( نموذج ممخص السياسات ب( نموذج تنفيذ السياس ثالثا:
 نموذج سجل المشاورات.

إن تشكل األىداف اإلستراتيجية واألولويات استجابة لحاجات المزارعين وتطمعاتيم في ضوء السياسات والبرامج الوطنية  رابعا:
قامة الدولة وأىداف وزارة الزراعة الواردة في تمك الوثيقة، باإلضافة إلى األ ىداف والكمية وبشكل خاص برنامج إنياء االحتالل وا 

بالشراكة مع  :311الواردة في وثيقة األىداف اإلستراتيجية والتدخالت ذات األولوية التي أعدتيا وزارة الزراعة في شير أيار 
 والتي أعدتيا وزارة الزراعة. 3121المؤسسات الفمسطينية الناشطة األخرى في الزراعة، والخطة والموازنة لمعام 

 فمسطينية لمقطاع الزراعي في األراضي الفمسطينية " الواقع وأفاق التطوير".رؤية المنظمات األىمية ال خامسا:
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السياسات القطاعية، عبر القطاعية وتحت القطاعية ذات العالقة مثل السياسة الزراعية الفمسطينية، إستراتيجية التنمية  سادسا:
ستراتيجية المياه، إستراتيجية البيئة، التنوع الحيوي، التنوع الزراعية المستدامة الفمسطينية، اإلستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي، إ

 الحيوي الزراعي، إستراتيجية البحث واإلرشاد الزراعي.
 

 األىداف اإلستراتيجية لمقطاع الزراعي:
واألىداف اإلستراتيجية لمقطاع الزراعي خالل المرحمة القادمة  األولويات في ضوء األطر والموجيات التي تم ذكرىا سابقا فان

 ستكون عمى النحو التالي:

 

 أوال: صمود وتمسك المزارعين باألرض والبقاء في الزراعة قد تعزز
حيث يمثل تمسك وتشبث المزارع الفمسطيني بأرضو احد أىم  مقومات مقاومة االحتالل واالستيطان ويفوت الفرصة عمى 

اإلسرائيمية بتفريغ األراضي الفمسطينية من السكان والذي يشكل فك االرتباط المقدس لممزارع الفمسطيني بأرضة احد أىم الخطط 
وسائميا، لذا فان تعزيز صمود المزارعين باألخص عن طريق استمرارىم في ممارسة األنشطة الزراعية المختمفة ومعالجة 

المزارعين وفقراء الريف والنساء يشكل ىدفًا أساسيًا وأولوية  تمام خاص بصغارالتشوىات الناجمة عن االحتالل، وايالء اى
 إلستراتيجية القطاع الزراعي.

 
 في األراضي الفمسطينية مدارة بكفاءة وبشكل مستدام  الطبيعية: الموارد ثانياً 

ا لمتوسع الراسي واألفقي في الزراعة، قد يكون نصيب الفرد الفمسطيني من المياه ىو األقل في العالم والذي يشكل محددا رئيسي
يد بالعديد من التشوىات واإلجراءات التي يفرضيا االحتالل.  لذا الزراعية والوصول إلييا محدد ومق كما وان استغالل األراضي

طنيا وقوميا يعتبر أولوية وىدفا و  1967فان استعادة الحقوق المائية والسيطرة الكاممة عمى األراضي بحدود الرابع من حزيران 
وشرطا مسبقا لعممية السالم. وفي كل األحوال فان إدارة الموارد األرضية والمائية بطريقة متكاممة وبشكل يعظم الكفاءة والعائد 

كذلك التخطيط السميم   االقتصادي وبما يضمن االستخدام اآلمن والمستدام لتمك الموارد سيبقى أولوية وىدفًا استراتيجيًا رئيسيًا.
اضي واستخداماتيا ووقف التعديات عمييا مثل الزحف العمراني والمياه العادمة غير المعالجة والنفايات الصمبة ومخمفات لألر 

 الصناعات.

 
ة مدربة ومؤىمة تساىم في إنياء االحتالل يوقوى بشر متكاماًل وقانونيا مالئمًا : لدى القطاع الزراعي إطارا مؤسسيا ثالثاً 

قامة الدولة.   وا 
مما الشك فيو انو تم خالل المرحمة السابقة إرساء قواعد وبنية تحتية مؤسسية وزراعية استطاعت انجاز بعض الميام 
والمتطمبات الرئيسية لمتنمية الزراعية فباإلضافة لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والذي ساىم بشكل رئيسي في إدارة 

السمطة الوطنية الفمسطينية، فقد كان لوزارة الزراعة والمؤسسات األخرى ذات العالقة  وتنمية القطاع الزراعي قبل وبعد تأسيس
الدور األساسي في قيادة وتوجيو ىذا القطاع. وبالرغم من ذلك فان اإلطار المؤسسي والقانوني الناظم لمعمل الزراعي الزال 

واألدوار بين أصحاب العالقة الرئيسية وتطوير آليات بحاجة إلى إصالحات أساسية من حيث التحديد الواضح لمميام واألىداف 
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فاعمة ومعتمدة لمتكامل، التنسيق بين مؤسسات القطاع المختمفة، وفي ضوء ذلك يجب أن يتم تحديد متطمبات واليات إنجاح 
 التطوير المؤسسي حيث يشكل تطوير القوى البشرية احد أىم دعائميا.

 
 اتي والحيواني ومساىمتيا في تحقيق األمن الغذائي قد تحسنت.رابعًا: إنتاجية الزراعة بشقييا النب

يشكل ىذا اليدف تحديًا وفرصة لمزراعة والمزارعين الفمسطينيين وخاصة صغار المزارعين ومربي األغنام والماعز والمحاصيل 
ىذه األنشطة محدودة جدًا. لذا فإن  الحقمية والزراعات البعمية والزيتون، حيث أن اإلنتاجية متدنية والقيمة المضافة المتأتية من

زيادة إنتاجية ىذه األنشطة وغيرىا تعتبر أولوية متقدمة من خالل المرحمة القادمة لما ليا من آثار مباشرة عمى تحسين دخول 
 ومستويات معيشة المزارعين وتحسين أوضاع األمن الغذائي وانعكاساتيا عمى الدخل المحمي اإلجمالي والصادرات.   

 
 : بنية تحتية وخدمات زراعية مناسبةمساً خا

إن توفر بينة تحتية وخدمات زراعية مناسبة تستجيب لحاجات المزارعين والمستثمرين تشكل احد األدوات والمتطمبات الرئيسية 
ا عن لتحقيق زراعة مستدامة، وغني عن القول بان العديد من الدول تتنافس في تقديم العون والدعم غير المباشر لمزارعيي

ان مزيد من االستثمار طريق تقديم تمك الخدمات في محاولة منيا لاللتفاف عمى موضوع الدعم الزراعي المباشر.  لذا ف
 ب أن يعطى ليذا اليدف االستراتيجي خالل المرحمة القادمة.والتركيز يج

 
 جية قد تحسنت: قدرة اإلنتاج الزراعي الفمسطيني عمى المنافسة في األسواق المحمية والخار سادساً 

ن زيادة حصة المنتج الزراعي الفمسطيني في األسواق المحمية والخارجية وذلك بإنتاج سمع قادرة عمى المنافسة من حيث إ 
والمنتجات الزراعية المستوردة يتطمب إعادة النظر في كامل  كبديل لمسمعالنوعية والسعر وكذلك زيادة حصة المنتج المحمي 

 السمسمة السمعية من اجل تعظيم الصادرات وبالتالي الربحية والعائد عمى المزارع واستخدام الموارد.

 
 : جاىزيو القطاع الزراعي لممساعدة في تحقيق متطمبات إقامة الدولة قد أنجزت بعاً اس

قامة الدولة األسس الوطنية واألىداف واألنشطة التي تقع عمى رأس سمم أولويات السمطة الوطنية حددت وثيقة إنياء االحتالل و  ا 
الفمسطينية خالل العامين القادمين، وحيث يشكل القطاع الزراعي احد الدعائم الرئيسية في إنياء االحتالل ومساىم أساسي في 

توفير بعض المتطمبات ذات العالقة  فانأىداف الوثيقة والتنمية، بناء الدولة عن طريق دوره ومساىماتو المباشرة في تحقيق 
ة وسالمة الغذاء والرقابة عمى التجارة، باإلضافة إلى تكثيف المباشرة بالسيادة وبشكل خاص ما يتعمق منيا بالتجارة الزراعي

األمم المتحدة من أجل وقف الجيود من أجل استقطاب مزيد من الدعم والمساندة والتمويل من المجتمع الدولي ومنظمات 
 االنتياكات اإلسرائيمية ومساندة الحقوق الفمسطينية تشكل أولوية وىدف استراتيجي ستعمل اإلستراتيجية عمى تحقيقو.
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  . سياسات القطاع الزراعي5

البد من بمورة سياسات واضحة تتناسق وتتكامل فيما بينيا من اجل تحقيق وانجاز األولويات واألىداف اإلستراتيجية التي تم 
التسمسل المنطقي لمنظومة تحديدىا في الفصل السابق، حيث تم تحديد سياسة أو أكثر لكل ىدف استراتيجي وذلك في ضوء 

ن إعداد رة التخطيط والتنمية اإلدارية بشأنتيا الوثائق التي صدرت عن وزاوالتدخالت التي تضم والسياسيات األىداف
ية الكفيمة بتنفيذ كل سياسة اتاالستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية ويتضمن الفصل ممخصا لتمك السياسات والتدخالت السياس

 من السياسات.

 
 :ء في الزراعة وتشمل. السياسات التي تعزز صمود وتمسك المزارعين باألرض والبقا0.5

 

  إعادة تأىيل ما دمره االحتالل ودعم المزارعين المتضررين من االعتداءات اإلسرائيمية .0.0.5
عمى الزراعة في قطاع غزة ونجم عنو خسائر  وكارثياً  تدميرياً  والعدوان اإلسرائيمي األخير غزة قطاع لقد كان تأثير حصار

منع وصول وتمثل ذلك بشكل أساسي ب( مميون دوالر 411مباشرة وغير مباشرة وقد قدرت خسائر القطاع الزراعي بحوالي )
وتدمير البنية  الصيادين وممارسة أنشطتيم حركةمنع والحد من   وقف الصادرات الزراعية، ،مدخالت اإلنتاج إلى القطاع

يعتبر مدمرا والذي ين الفصل العنصري عمى الزراعة والمزارعين الفمسطينيالضم و ن تأثير جدار كما وأ حتية الزراعية،الت
القاطنين خمف وبجوار الجدار من اجل ترك  ينيق عمى المزارعين الفمسطينييتضالغراضو السياسية قد ىدف إلى باإلضافة أل

الحال بالنسبة لممزارعين المجاورين لممستوطنات، لذا فان دعم ىؤالء المزارعين العمل الزراعي وبالتالي ترك أراضييم وكذا 
نما ضرورة وطنية، وسيساىم تنفيذ ىذه السياسة بشكل مباشر في تحقيق  زراعية فحسب ليست أولوية وضرورة تنموية وا 

قامة الدولة، وسيتم تحقيق ىذه السياسة   عن طريق تنفيذ وانجاز التدخالت التالية:األىداف الرئيسية لبرنامج إنياء االحتالل وا 
 مساندة صغار المزارعين والصيادين في قطاع غزة .1

 مساندة مزارعي المحاصيل التصديرية .2

 تأىيل البنية التحتية الزراعية المدمرة .3

سناد المزارعين المتضررين من الجدار .4  توفير مدخالت اإلنتاج الزراعي وا 

 توفير الحوافز والدعم لممزارعين المجاورين لممستوطنات  .5
 المساعدة في إعداد ممفات حصر األضرار باالستناد لمقانون الدولي .6

 

 . دعم وحماية الفئات الميمشة وخاصة صغار المزارعين وفقراء الريف والنساء والبدو0.0.5
ات الرئيسية واألولويات اإلستراتيجية خالل المرحمة القادمة، سيشكل احد السياس والنساء إن دعم صغار المزارعين وفقراء الريف

س بيا من العمالة أال ب عمل لنسبحيث يساىم ذلك بشكل مباشر في تحقيق األمن الغذائي األسري باإلضافة إلى توفير فرص 
 الموسمية والمؤقتة، سيتم تحقيق ىذه السياسة من خالل تنفيذ التدخالت التالية:

 ويع مصادر الدخلتكثيف مشاريع تن .1

 زيادة المشاريع المكثفة لمعمالة .2

 .  تمكين المرأة في القطاع الزراعي3
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 وتشمل: السياسات الهادفة إلى إدارة الموارد في المناطق الفلسطينية  بكفاءة وبشكل مستدام .0.5

 

  زيادة وفرة المياه وتحسين إدارة العرض. 0.0.5
عمى زيادة المتوفر من المياه لمزراعة سواء كان من خالل الحصول عمى حيث سيتم من خالل تنفيذ ىذه السياسة العمل 

 الحقوق المائية أو تحسين إدارة وكفاءة استخدام مصادر مياه الري حيث سيتم تحقيق ذلك من خالل التدخالت التالية:
 تأىيل البنية التحتية لممصادر المائية  .1

 زيادة الموارد المائية المتاحة لمزراعة .2

 

 تحسين إدارة الطمب عمى المياه الزراعية. 0.0.5
حيث سيتم من خالل ىذه السياسة ترشيد وزيادة كفاءة المياه المتاحة لمزراعة وتنظيم استخدام المياه وذلك من خالل التدخالت 

 التالية: 
 تحسين كفاءة أنظمة النقل والتوزيع .1

 تحديث أنظمة الري واستخدام الري التكميمي .2

 

  تدامة لألراضي وزيادة مساحتيا واستصالحيا واالستخدام المستدام لمتنوع الحيوي الزراعياإلدارة المس. 3.0.5
تيدف ىذه السياسة إلى زيادة رقعة األراضي الزراعية وتخضيرىا وشق الطرق الزراعية بيدف المحافظة عمييا من االنجراف 

 ىذه السياسة من خالل تنفيذ التدخالت التالية: والتدىور وحماية الحياة البرية والتنوع الحيوي الزراعي وسيتم تحقيق
 حصر وتصنيف واستصالح األراضي وتحسين إنتاجيتيا .1

 تخضير وتحريج األراضي الحكومية والخاصة .2

عادة تأىيل المراعي   .3  تطوير وا 

 الحفظ واالستخدام المستدام لمتنوع الحيوي .4

 

 وتشمل: تطوير وتأهيل القوى البشرية في الزراعة . السياسات التي تدعم اإلطار المؤسسي والقانوني وتعمل على3.5
 

 تحسين كفاءة وفاعمية المؤسسات الزراعية. 0.3.5
باإلضافة إلى أن وجود مؤسسات زراعية كفؤة وفاعمة يشكل متطمبا وشرطا مسبقا لتطوير القطاع الزراعي فانو يشكل إسياما 

قامة الدولة، وتيدف ىذه السياسة إلى إعادة النظر في ادوار وميام مباشرا في تحقيق األىداف الوطنية في إنياء االحتالل  وا 
مؤسسات القطاع الزراعي في ضوء األىداف اإلستراتيجية الجديدة عمى المستوى الوطني والقطاعي وتوفير المتطمبات الالزمة 

 لذلك عن طريق تنفيذ التدخالت التالية:
 إعداد االستراتيجيات تحت القطاعية والفرعية .1

 تطوير المؤسسي وتفعيل أطر التعاون بين المؤسسات الزراعيةال .2

 تطوير قاعدة معمومات وبيانات زراعية .3
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 تحديث وتوحيد اإلطار القانوني. 0.3.5
بالرغم أن قانون الزراعة يعتبر حديثا نسبيا إال انو الزال ىناك حاجة إلصدار مجموعة من األنظمة والتعميمات الالزمة لتنظيم 

في القطاع الزراعي، كما وانو يتوجب توفير اآلليات واألدوات الالزمة إلنفاذ التشريعات الزراعية وسيتم تحقيق  وتأطير العمل
 ىذه السياسة عن طريق التدخالت التالية:

 مراجعة التشريعات الزراعية وتحديد التشريعات الواجب إعدادىا أو تحديثيا .1

قرارىا .2  إعداد و/ أو تحديث التشريعات الالزمة وا 

 

 تدريب وتأىيل القوى البشرية. 3.3.5
إن تنمية القطاع الزراعي تعتمد بشكل أساسي عمى وجود وتوفر كوادر وقيادات زراعية مؤىمة في مختمف المجاالت قادرة عمى 
 النيوض بالمؤسسات وتمكنيا من تقديم الخدمات وانجاز الميام بطريقة كفؤة.  وسيتم تحقيق ىذه السياسة عن طريق التدخالت

 التالية:
 تحديد االحتياجات التدريبية والبشرية لممؤسسات  .1

 إعداد وتنفيذ برامج تطوير القدرات البشرية .2

 

 وتشمل: السياسات الهادفة إلى تحسين إنتاجية الزراعة بشقيها النباتي والحيواني ومساهمتها في األمن الغذائي .4.5
 

 . تطبيق النظم الحديثة في اإلنتاج النباتي0.4.5

% من األراضي الزراعية ىي أراضي بعمية فإن مساىمتيا في القيمة المضافة الزراعية ىي 86أن ما يزيد عن  بالرغم من
% فقط وىذا يعكس مدى تدني اإلنتاجية بشكل كبير في ىذا المجال كما وأن ىناك إمكانيات جيدة لتحسين إنتاجية 5حوالي 

 ياسة من خالل التدخالت التالية:باقي المحاصيل الزراعية وتكثيفيا وسيتم تحقيق ىذه الس
 تحسين إنتاجية المحاصيل الحقمية. 1
 . تحسين إنتاجية الزيتون2
 تحسين إنتاجية أشجار الفاكية .3

 

 التحول إلى أنظمة اإلنتاج المكثف وشبو المكثف في اإلنتاج الحيواني. 0.4.5
 465بمغت حوالي  2117مستمزمات اإلنتاج عام المؤشر الواضح عمى ضعف اإلنتاجية في ىذا القطاع اليام ىو أن قيمة 

مميون دوالر فقط أي أن القيمة المضافة سالبة، وىذا يتطمب تدخالت  414مميون دوالر بينما قيمة اإلنتاج نفسو بمغت حوالي 
لميددين في ألف من صغار المزارعين ا 31عاجمة وكبيرة حيث أن نسبة كبيرة من مربي الثروة الحيوانية والبالغ عددىم حوالي 
 االنضمام إلى شريحة الفقراء وسيتم تحقيق ىذه السياسة من خالل التدخالت التالية:

 تحسين إنتاجية األغنام والماعز  .1

 . زيادة إنتاج المحاصيل العمفية وتوفير البدائل العمفية2
 االستزراع السمكي  .3

نتاج العسل .4  تربية النحل وا 

 



 
 3124-3122/    ئستزاتُجُت انمطاع انشراػٍ

 

 

XXII | ة ح ف ص  
 

 :ة تحتية وخدمات زراعية مناسبة وتشملالسياسات الهادفة إلى إيجاد بني 5.5.   
 

 خمق بيئة استثمارية وتحفيز االستثمار في الزراعة وخدماتيا. 0.5.5
إن خمق المناخ والبيئة االستثمارية الجاذبة لالستثمار في األنشطة الزراعية واألنشطة األخرى المترابطة بالزراعة من حيث 

وكذلك توفير الخدمات الزراعية بالنوعية والوقت واألسعار المناسبة تعتبر احد المدخالت، الخدمات وأنشطة ما بعد الحصاد 
العوامل األساسية التي يجب ايالئيا أىمية خاصة خالل المرحمة القادمة وستسيم بشكل مباشر في تدعيم برنامج الحكومة 

قامة الدولة، وفيما يمي التدخالت المقترحة لتنفيذ وتحقيق ىذ  ه السياسةإلنياء االحتالل وا 
 إعداد دراسات حول جدوى االستثمار الزراعي .1

 توفير الحوافز االستثمارية  .2

 

 تحسين خدمات اإلرشاد، ووقاية النبات، والبيطرة والبحث الزراعي. 0.5.5
ة تؤثر نوعية وكفاءة وتوفر الخدمات الزراعية مثل اإلرشاد ووقاية النبات والبيطرة والبحث الزراعي بصورة مباشرة عمى كمف

وتنافسية اإلنتاج الزراعي، ىذا باإلضافة إلى تدعيم البناء المؤسسي لمزودي الخدمات والتقسيم الواضح لألدوار وتشجيع 
تنظيمات المزارعين عمى تقديم تمك الخدمات كما وان الرقابة عمى النوعية ومراعاة االنسجام والتناغم وعدم التضارب تعتبر 

 لخدمات.   وسيتم تحقيق ىذه السياسة من خالل التدخالت التالية:عوامل أساسية لتعظيم كفاءة تمك ا
 مراجعة احتياجات القطاع من الخدمات الزراعية وتقييميا .1

 إعداد وتنفيذ برامج خدماتية متخصصة .2

 

 تطوير أنظمة اإلقراض والتمويل الريفي والتامين الزراعي . 3.5.5
القطاع الزراعي اقل القطاعات االقتصادية استفادة من خدمات البنوك والنظام المصرفي حيث تبمغ نسبة القروض التي حصل 

%، وكذا الحال بالنسبة لمتامين الزراعي حيث انو غير موجود عمميا، إن توفير التمويل وخدمات 1عمييا من البنوك اقل من 
سريع وتيرة التنمية الزراعية والمحافظة عمى استمراريتيا، لتحقيق ىذه السياسة فسيتم تنفيذ التامين الزراعي تعتبر شرطا رئيسيا لت

 التدخالت التالية: 
 ميف زراعي ودعم المؤسسات القائمةإنشاء بنك إقراض وتس .1

 ترويج وتفعيل قانون التامين الزراعي .0

 

 . تطوير آليات لمتعامل مع الكوارث الطبيعية4.5.5

مل المخاطرة والاليقين في العمل الزراعي وبشكل خاص في ضوء حالة التغير المناخي، فانو من الضرورة نظرًا الرتفاع عوا
وضع وتبني آليات لمتعامل مع ىذه المتغيرات وذلك لتجنب التأثر بيا أو التأقمم معيا وتقميل أضرارىا ما أمكن وسيتم انجاز ذلك 

 :التدخل التاليمن خالل 
 لإلنذار المبكر والتعامل مع الكوارث الزراعيةتحديد واعتماد آليات  .1

 

السياسات التي تحسن من قدرة اإلنتاج الزراعي الفلسطيني على المنافسة في األسواق المحلية والخارجية  .6.5
 وتشمل:
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 تحسين جودة اإلنتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني. 0.6.5
ي تحسين تنافسية المنتج الفمسطيني في األسواق المحمية والخارجية، إن تحسين اإلنتاجية والجودة يشكالن عامالن رئيسيان ف

والذي سيتأتى عن طريق تنفيذ مجموعة تدخالت تستيدف بشكل رئيسي المجاالت واألنشطة ذات اإلمكانية العالية في تحسين 
 اإلنتاجية والنوعية وسيتم تحقيق ىذه السياسة من خالل تنفيذ التدخالت التالية:

 وتطبيق مواصفات ومقاييس الجودةإعداد  .1

 تحسين قدرات زيادة معرفة المزارعين والمصدرين بمقاييس الجودة ومتطمبات األسواق .2

 إيجاد البنية التحتية الالزمة لمتسويق الزراعي .3

 

  توجيو اإلنتاج الزراعي الفمسطيني نحو متطمبات األسواق المحمية والخارجية. 0.6.5
األحوال إلى أن األسواق المحمية عمى استعداد الستيعاب كل ما ينتج أو أن األسواق الخارجية يجب أن ال ينظر بأي حال من 

ىي امتداد لألسواق المحمية، حيث أن لكل سوق متطمباتو وشروطو وال بد من التعرف عمى متطمبات وحاجات تمك األسواق في 
عداد الخطط واالستراتيجيات لمتعامل معيا وتو  جيو المزارعين والمصدرين ليا.  وسيتم تحقيق ىذه السياسة المواسم المختمفة وا 

 من خالل تنفيذ التدخالت التالية:
 إعداد وتنفيذ برامج لتنويع اإلنتاج الزراعي وزيادة الربحية .1

 توفير الحوافز والبيئة إلنتاج السمع التصديرية والبديمة لممستوردات .2

 

 وحمايتياترويج المنتجات الزراعية الفمسطينية . 3.6.5
 تيدف ىذه السياسة إلى ترويج المنتجات الزراعية الفمسطينية وتحسين تنافسيتيا وحمايتيا من خالل تنفيذ التدخالت التالية:

 إطالق حمالت لترويج المنتجات الزراعية الفمسطينية وحمايتيا .1

 إعداد برامج دعم الصادرات الزراعية .0

 

  القطاع الزراعي للمساعدة في تحقيق متطلبات الدولةالسياسات الهادفة إلى تحسين جاهزيه   7.5.

 

 توفير الرقابة الزراعية عمى الحدود والمنافذ البرية والبحرية. 0.7.5
قامة الدولة وبشكل خاص ما يتعمق بالرقابة عمى الحدود والمنافذ البرية  البد من االستعداد والتحضير لمرحمة إنياء االحتالل وا 

السمع والمنتجات والحيوانات الحية ومطابقتيا لمشروط والمواصفات المعتمدة وسيتم تحقيق ىذه السياسة والبحرية من حيث دخول 
 من خالل التدخالت التالية:

 إيجاد متطمبات الحجر الزراعي .1

 تفعيل أنظمة ومتطمبات التجارة الزراعية .0

 

  توفير المختبرات المرجعية الوطنية. 0.7.5

ة وطينة لمتحميل وتطوير المختبرات الموجودة والتشخيص والتحقق من الجودة والنوعية في سيتم إنشاء عدة مختبرات مرجعي
 مجاالت الزارعة المختمفة، وسيتم ذلك من خالل تنفيذ التدخالت التالية:

 إنشاء مختبرات مدخالت اإلنتاج  .1
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 مراض واألوبئةإنشاء مختبرات األ .2

 مختبرات جودة وسالمة الغذاء .3
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 داإلستراتيجية على الموار. تأثير 6

من الواضح أن تنفيذ وتحقيق أىداف ىذه اإلستراتيجية الطموحة والتي ستتعامل وتغطي مرحمة ىامة في تاريخ شعبنا الفمسطيني 
قامة الدولة يتطمب تحقيق وتوفير العديد من المتطمبات ويأتي عمى رأسيا توفر الموارد المالية الالزمة  وىي إنياء االحتالل وا 

الكفيمة بتحقيق تمك األىداف اخذين بعين االعتبار أن إحداث انطالقة نوعية في القطاع الزراعي يتطمب جيودا وموازنات و 
 استثنائية لمقيام بالدور اليام الممكن والمطموب واالستفادة من الموارد واإلمكانات والخبرات بطريقة كفؤة وقابمة لالستمرار.

 
تأكيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والدور األساسي الذي تمعبو منظمات المجتمع  وفي ىذا السياق فانو ال بد من

المدني في التنمية الزراعية في فمسطين، لذا فان توزيعا واضحا لمميام واألدوار والمسؤوليات باإلضافة إلى اعتماد آليات 
ذ ىذه اإلستراتيجية.  ويتوجب عمى كل من مؤسسات واضحة لمتنسيق والرقابة والمساءلة تشكل شروطا مسبقة إلنجاح تنفي

القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني إعادة توزيع األدوار فيما بين مؤسساتيا المختمقة وداخل تمك المؤسسات بحيث يؤدي 
 ذلك إلى انجاز الميام وتقديم الخدمات بكفاءة عالية وتكاليف معقولة.

 
ساءلة عوامل ىامة لضمان حسن التنفيذ واالنجاز وضمان استعمال الموارد لألغراض التي تشكل عمميات اإلشراف والرقابة والم

خصصت ليا وبيذا الخصوص فان الشفافية والالمركزية والمشاركة تعتبر ضرورة وشروطا يجب تضمينيا لكافة مراحل العمل 
شرافا ومتابعة وتقييما.  في اإلستراتيجية تخطيطا وتنفيذا وا 

 
مة ستتضمن اإلستراتيجية تحقيق مجموعة من األىداف اإلستراتيجية والتي بدورىا ستتحقق عن طريق تبني خالل ىذه المرح

مجموعة من السياسات لكل ىدف استراتيجي كما وان كل سياسة سيتم تحقيقيا من خالل مجموعة من التدخالت التي تتكامل 
إلستراتيجية لمقطاع الزراعي وبالتالي المساىمة في تحقيق الرؤية فيما بينيا وبين التدخالت لمسياسات األخرى لتحقيق األىداف ا

العامة لمقطاع الزراعي ويبين الجدول التالي التكاليف التقديرية لمسياسات واألىداف اإلستراتيجية عمما بان التكاليف التفصيمية 
الموازنات المقدرة تشمل مساىمات (.   ويجب اإلشارة ىنا إلى أن 1عمى مستوى التدخالت مرفقة باإلستراتيجية جدول )

واستثمارات القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، المانحين باإلضافة إلى السمطة الوطنية 
 الفمسطينية.

 
( مميار 1,502,267( مميار شيقل أو ما يعادل )5,633,500يبين الجدول أدناه أن مجموع التكاليف المقدرة لإلستراتيجية ىي )

 دوالر أميركي موزعة عمى خمسون تدخال تتقسم عمى تسعة عشرة سياسة وسبعة أىداف إستراتيجية.
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 )باأللف شيقل(                                                                                              
 المجموع 0203 0200 0200 السياسات اليدف االستراتيجي

صمود وتمسك المزارعين باألرض  .1
 والبقاء في الزراعة قد تعزز

المزارعين المتضررين إعادة تأىيل ما دمره االحتالل ودعم  .1
 من االعتداءات اإلسرائيمية

420,000 420,000 380,000 1,220,000 

دعم وحماية الفئات الميمشة وخاصًة صغار المزارعين  .2
 وفقراء الريف والنساء والبدو

180,000 180,000 175,000 535,000 

 1,755,000 555,000 600,000 600,000 المجموع
األراضي الموارد الطبيعية في  .2

الفمسطينية مدارة بكفاءة وبشكل 
 مستدام

 340,000 110,000 115,000 115,000 زيادة وفرة المياه وتحسين إدارة العرض .1

 220,000 70,000 75,000 75,000 تحسين إدارة الطمب عمى المياه الزراعية .2

اإلدارة المستدامة لألراضي وزيادة مساحتيا واستصالحيا  .3
 لمتنوع الحيوي الزراعي واالستخدام المستدام

155,000 170,000 175,000 500,000 

 1,060,000 355,000 360,000 345,000  المجموع
لدى القطاع الزراعي إطارا مؤسسيا  .3

وقوى بشرية  متكامالً  مالئمًا وقانونيا
مدربة ومؤىمة تساىم في إنياء 

قامة الدولة  االحتالل وا 

 2511 - 1511 1111 الزراعيةحسين كفاءة وفاعمية المؤسسات ت .1

 1111 - 511 511 تحديث وتوحيد اإلطار القانوني .2

 135,000 35,000 50,000 50,000 تدريب وتأىيل القوى البشرية .3

 138,500 35,000 52,000 51,500 المجموع

تحسين إنتاجية الزراعة بشقييا النباتي  .4
والحيواني ومساىمتيا في األمن 

 الغذائي

 750,000 250,000 250,000 250,000 الحديثة في اإلنتاج النباتيتطبيق النظم  .1

التحول إلى أنظمة اإلنتاج المكثف وشبو المكثف في اإلنتاج  .2
 الحيواني

185,111 185,000 180,000 550,000 

 1,300,000 430,000 435,000 435,000 المجموع
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 المجموع 0203 0200 0200 السياسات اليدف االستراتيجي

ستثمارية وتحفيز االستثمار في الزراعة إخمق بيئة  .1 تحتية وخدمات زراعية مناسبة بنية .5
 وخدماتيا

50,000 50,000 50,000 150,000 

.  تحسين خدمات اإلرشاد، ووقاية النبات، والبيطرة،  .2
 والبحث الزراعي

100,000 100,000 100,000 300,000 

والتامين تطوير أنظمة اإلقراض والتمويل الريفي  .3
 الزراعي

40,000 40,000 40,000 120,000 

 50,000 5,000 15,000 30,000 تطوير آليات لمتعامل مع الكوارث الطبيعية .4

 620,000 195,000 205,000 220,000 المجموع

قدرة اإلنتاج الزراعي الفمسطيني عمى  .6
المنافسة في األسواق المحمية والخارجية 

 قد تحسنت

 230,000 60,000 90,000 80,000 اإلنتاج الزراعي بشقية النباتي والحيوانيتحسين جودة  .1

توجيو اإلنتاج الزراعي الفمسطيني نحو متطمبات  .2
 األسواق المحمية والخارجية  

120,000 110,000 70,000 300,000 

 100,000 30,000 35,000 35,000 تروٌج المنتجات الزراعٌة الفلسطٌنٌة وحماٌتها .3

 630,000 160,000 235,000 235,000 المجموع

جاىزيو القطاع الزراعي لممساعدة في  .7
 تحقيق متطمبات إقامة الدولة قد أنجزت

 30,000 10,000 9000 11,000 توفير الرقابة الزراعية عمى الحدود والمعابر .1

 100,000 40,000 30,000 30,000 توفير المختبرات المرجعية الوطنية .2

 130,000 50,000 39,000 41,000 المجموع
 5,633,500 1,780,000 1,926,000 1,927,500 المجموع الكمي
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  م. المتابعة والتقيي7

 
 

 والتقييم . المتابعة0.7

المتحققة  تشكل عممية المتابعة والتقييم جزءا ال يتجزأ من اإلستراتيجية، حيث أنيا تعكس وتحدد المخرجات والسمع والخدمات
حرز، االنجازات واثأر التنفيذ ستستخدم منتيجة تنفيذ التدخالت والنفقات واستخدام الموارد المتاحة.  إن متابعة وتقييم التقدم ال

 وتعديل المسار خالل عمميات التنفيذ.لتحسين األداء واإلدارة والكفاءة من خالل البناء عمى االيجابيات وتفادي السمبيات 
 

بمكان قبل البدء بإعداد مؤشرات االنجاز معرفة وتقييم واقع الحالة المستيدفة عمى سبيل المثال ال الحصر من الضرورة 
مستويات اإلنتاج، اإلنتاجية، التكاليف، والعائد عمى المدخالت المستعممة وذلك لتشكل أساسا لمقياس وتحديد مستويات التغير 

 منيا.
 

دقيقة عمى الموازنات عمى المستوى النشاط والمشروع والتي سيتم توفرىا خالل إعداد  ونظرا الن تحديد مؤشرات تقييم ومتابعة
فان المؤشرات التالية ىي مؤشرات عامة وقطاعية سيتم استكماليا وتحديدىا بشكل دقيق بعد إعداد  2113-2111الخطة 
 الخطة:

 3124% بنياية عام 6االكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية المحمية بنسبة  نسبةزيادة  .2

 3124دوالر بنياية عام  مميارتحسين القيمة المضافة لمقطاع الزراعي بحيث تصل إلى  .3

 ألف فرصة عمل في القطاع الزارعي 61توفير  .4

 3124عام  نياية( مميون دوالر ب71زيادة قيمة الصادرات الزراعية لتصل إلى ) .5

صدار)و  الزراعيالتأمين  قانون صداروبشكل خاص إاستكمال إصدار وتعديل التشريعات الزراعية  .6  ( نظاما زراعيا22ا 

نشاء المجالس اإلشرافية والسمعية  .7  ذلك بما فيإعادة ىيكمية وتنظيم وزارة الزراعة، المركز الوطني لمبحوث الزراعية وا 
 الخضار ،النباتات العطرية والطبية، النحل والعسل، مجمس العنب ،ميبمجمس الح، الزراعي االستشاري المجمس

 
 المساءلة .0.7

من األىمية بمكان التزام السمطة الوطنية الفمسطينية الكامل ليس فقط بمتابعة وتقييم اإلستراتيجية كأحد المتطمبات األساسية 
يرتبط بشكل مباشر بالشفافية والمذان يعززان بعضيما البعض ويسيمان لنجاح التنفيذ، ولكن أيضًا التزاميا بمبدأ المساءلة والذي 

دارتيا سواء في مؤسسات القطاع العام، القطاع الخاص، أو  أيضا بشكل مباشر في تحسين كفاءة وفاعمية وعدالة التنمية وا 
ق والقدرة أكثر من غيرىم لمحكم منظمات المجتمع المدني.  إن المستيدفين والمستفيدين من نتائج التنمية وتدخالتيا ليم الح

عمى نوعية ومالئمة وكفاءة االنجاز إذا ما امتمكوا المعمومات والحقائق الالزمة في الوقت المناسب لذا فانو في ظل غياب 
 الشفافية فان المساءلة تكون ضعيفة كما وانو لن تكون ىناك قيمة مرجوة لمشفافية بدون المساءلة.
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 الفصل األول

 

 انًمذيت وانًنهجُت. 2

 
االقتصادي واالجتماعي الفمسطيني، وكان الوطني والثقافي و  تعتبر الزراعة في فمسطين جزءًا ومكونًا أساسيًا من مكونات النسيج

الزراعية إلى دول عدة في اإلقميم وخارجو، باإلضافة لألىمية التقميدية لمزراعة بالنسبة  التقاناتونشر  نقلالفمسطينيون روادًا في 
لمشعوب والدول فإنيا تكتسب أىمية خاصة بالنسبة لمفمسطينيين حيث أنيا تمثل عنوان صمود وتصٍد وتشبث باألرض 

نيا تشكل مالذًا ومصدرًا لمدخل والغ ال بأس بيا  ةنسب ذاء في أوقات األزمات حيث أنالمستيدفة بالمصادرة واالستيطان كما وا 
 وا إلى العمل الزراعي.أقد لجاألولى والثانية ممن منعوا من العمل في إسرائيل خالل االنتفاضة 

 

وقد أدركت السمطة الوطنية الفمسطينية أىمية وضرورة وضع سياسة، إستراتيجية وخطة متوسطة األجل لمقطاع الزراعي بعد 
والتي بنيت عمى افتراضات رئيسية من حيث انجاز  2111 -1999قياميا وتم إعداد تمك الوثائق خالل الفترة وقت قصير من 

.  وحدود وفق مقررات الشرعية الدولية عممية السالم وسيطرة الفمسطينيين عمى أراضييم ومواردىم في دولة حرة ذات سيادة وآمنة
الجيود من التنمية  تحويلحدثت العديد من التشوىات والمعوقات وأدت إلى بعد ذلك بوقت قصير اندلعت االنتفاضة الثانية و 

 إلى اإلغاثة والطوارئ.

 
وبالرغم من الخطط والبرامج المتعددة التي تم اعتمادىا خالل السنوات الماضية إال أنيا جميعا افتقرت إلى اإلطار والموجو 

% 1لموازنات المخصصة لمتنمية الزراعية حيث أنيا لم تتجاوز نسبة االستراتيجي لمتنمية الزراعية واالىم من ذلك محدودية ا
 المانحين. مساعداتمن موازنة السمطة أو 

 

استجابة لتوجيات وتوجييات السمطة الوطنية الفمسطينية حيث قررت إعداد مجموعة من  اإلستراتيجية هيأتي إعداد ىذ
والتي ستعنى  2113-2111داد الخطة الوطنية العامة لألعوام االستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية كمدخل أساسي إلع

قامة الدولة.  بوضع األىداف واألولويات الكفيمة بالتخمص من معوقات وآثار االحتالل اإلسرائيمي وا 
 

ي شير آب ف وفي ىذا السياق فقد أصدرت وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية دلياًل إلعداد االستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية
من اجل توحيد منيجية إعداد االستراتيجيات وليشكل أداه تساعد الوزارات والمؤسسات الحكومية في وضع االستراتيجيات  2119

القطاعية من اجل مواجية التحديات التنموية وان تصبح االستراتيجيات القطاعية أكثر مصداقية وواقعية ومراعاة التنسيق 
ستراتيجيات ذات العالقة.  وقد حدد الدليل مجموعة مبادئ متساوية في األىمية والتي تشمل العمميات والتكامل والتناغم بين اال

اإلجماع  ،والمخرجات المرغوبة وتتيح المجال لمشاركة جميع فئات المجتمع الفمسطيني في إعداد االستراتيجيات وشممت المبادئ
لتزام الحكومي رفيع المستوى، الشمولية والتكاممية، تأثير االحتالل عمى تنفيذ والرؤية بعيدة األمد، القيادة والممكية الوطنية، اال

وتطوير االستراتيجيات القطاعية، وجود أولويات موازنة واضحة، االستناد إلى تحميل داخمي وشامل، البناء عمى العمميات 
كما تضمن المرفق الفني لمدليل والذي صدر في   واالستراتيجيات القائمة، والمشاركة الفاعمة في إعداد وتنفيذ االستراتيجيات.
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اإلرشادات الفنية إلعداد مكونات اإلستراتيجية القطاعية والمتطمبات الواجب توفرىا في االستراتيجيات الفنية  2119تشرين أول 
ؤوليات لممؤسسات باإلضافة إلى النماذج اإللزامية التي يجب أن تشمميا اإلستراتيجية والخطوات واآلليات واألدوار والمس

 المختمفة.
  

ىذا وقد بادرت وزارة الزراعة بشكل مبكر وبدعم فني من منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة باإلعداد لصياغة إستراتيجية 
 القطاع الزراعي "رؤية مشتركة" حيث تم خالل المرحمة األولية انجاز ما يمي:

 م بقيادة عممية صياغة وتطوير اإلستراتيجية اإلستراتيجية القطاعية الذي سيقو  فريقتشكيل  .1

إعداد ورقة المفاىيم األساسية "مسودة الرؤية المشتركة لتنمية القطاع الزراعي الفمسطيني" والتي ىدفت إلى إعداد اإلطار  .2
 العام لإلستراتيجية ولتشكل أساسا وقاعدة لمنقاش والمشاورات مع مختمف أصحاب العالقة

 آليات متابعة خطة العمل والخطوات الالحقة إلعداد اإلستراتيجية  .3

 تحديد البنود المرجعية لمتقارير والدراسات المقترحة  .4

 
اإلستراتيجية برئاسة وزير الزراعة وعضوية ممثمين عن أصحاب العالقة والعاممين في القطاع الزراعي، وقد  فريقوقد تم تشكيل 

ار آليات وخطة العمل باإلضافة إلى اإلشراف عمى ومراجعة وتوجيو العمل.  خالل الفترة عقد الفريق عدة اجتماعات إلقر 
 تم عقد ثمانية ورشات عمل بيدف  8/11/2119و  1/9/2119
  توضيح ومناقشة محتوى الرؤية المشتركة  مع أصحاب العالقة 

 جمع المالحظات والتوصيات من المشاركين 

  األولويةتحديد االحتياجات الطارئة وذات 

  العمل والخطوات الالحقة بالياتإعالم المشاركين 

 
 وقد عقدت الورشات عمى النحو التالي:

 الورشات المناطقية وشممت: أواًل:
  1/9/2119وشممت محافظتي الخميل وبيت لحم وعقدت في مدينة الخميل بتاريخ  جنوب الضفةمحافظات  .1

 3/9/2119يرة، القدس وأريحا وعقدت في مدينة أريحا بتاريخ وشممت محافظات رام اهلل والب وسط الضفةمحافظات  .2

وشممت محافظات جنين، طوباس، طولكرم، نابمس، سمفيت وقمقيمية وعقدت في مدينة نابمس  شمال الضفةمحافظات  .3
 7/9/2119بتاريخ 

خ تاريورفح وعقدت في مدينة غزة ب غزة وشممت محافظات شمال غزة، غزة، الوسط، خان يونس،قطاع محافظات  .4
6/11/2119 

وقد شارك في الورشات ممثمين عن المزارعين، مزودي الخدمات، والوزارة والمؤسسات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، 
 ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تمك المناطق.

 
  الورشات المؤسسية وشممت: ثانيًا:
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 1/11/2119المؤسسات الحكومية وعقدت يوم  .1

 4/11/2119المؤسسات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني يوم  .2

 6/11/2119القطاع الخاص يوم  .3

 8/11/2119المانحين والمؤسسات الدولية واإلقميمية يوم  .4

 وقد شارك في الورشات ممثمين عن المؤسسات ذات العالقة
 

طارا وموجيا لفريق اإلستراتيجية  من  القطاعية، إضافة لمتقارير الفرعية التي تم إعدادىاوتشكل مخرجات تمك الورشات أساسا وا 
 (1) وتناولت المواضيع التالية: ة ضمت خبراء ومختصين  من وزارة الزراعة ومنظمات المجتمع المدنيمتخصص ةق فنيقبل فر 

  .الخدمات الزراعية (4) المصادر الطبيعية (3)اإلنتاج الحيواني  (2) اإلنتاج النباتي

 

اإلستراتيجية سبعة فصول باإلضافة إلى الممخص التنفيذي، وقد شمل الفصل األول عمى المقدمة والمنيجية التي وتتضمن ىذه 
اتبعت في إعداد الرؤية المشتركة حيث تم استعراض آليات اإلعداد والمشاورات التي تمت عمى المستوى الوطني والمناطقي 

مراحل، أما الفصل الثاني فقد تضمن الرؤية المستقبمية التي سـتأطر وذلك لضمان مشاركة كافة أصحاب العالقة في كافة ال
وتحدد مسار التنمية الزراعية في فمسطين وكذلك المتطمبات واالفتراضات والمرتكزات الواجب توفرىا من أجل توفير البيئة 

موارد المتاحة واإلنتاج ودور المناسبة لتحقيق الرؤية، وتضمن الفصل الثالث تحمياًل ألوضاع القطاع الزراعي من حيث ال
القطاع الزراعي باإلضافة إلى المشاكل والمعوقات التي تواجو التنمية الزراعية وكذلك تحمياًل لنقاط القوة والضعف، والفرص 

ممة والتيديدات أي البيئة الداخمية والبيئة الخارجية لمزراعة الفمسطينية، كما ويحتوي ىذا الفصل عمى استعراض لممؤسسات العا
واإلطار القانوني الناظم في المجال الزراعي، أما األىداف واألولويات اإلستراتيجية فقد كانت عنوانًا لمفصل الرابع والذي حدد 
األىداف واألولويات اإلستراتيجية في ضوء المعطيات والموارد المتاحة باإلضافة إلى المالحظات والتوصيات التي تمخضت 

التي عقدت ليذا الغرض.  وشمل الفصل الخامس تحديدًا لسياسات القطاع الزراعي التي ستعمل عن ورشات العمل المختمفة 
طارىا الزمني والتسمسل المنطقي ليا وتوزيع  عمى تحقيق أىداف وأولويات القطاع الزراعي، وكذلك تحديد التدخالت ومكوناتيا وا 

السادس إلى تحديد وتوزيع المصادر والمسؤوليات خالل  الميام واألدوار والمسؤوليات في مختمف المراحل.  وتطرق الفصل
السنوات الثالث لمخطة من حيث كونيا تطويرية أو جارية واليات ربط مصادر اإلستراتيجية بالموازنة.  أما الفصل السابع 

مل، وتحديد المؤشرات واألخير وقد شمل آليات متابعة وتقييم اإلستراتيجية من حيث تحقيقيا لألىداف واألولويات وتقدم سير الع
 الالزمة والمناسبة لقياس االنجاز وبما يتماشى مع متطمبات الجيات اإلشرافية ونظام المتابعة الوطني.

 

 انفصم انثانٍ

 انمطاع انشراػٍ رؤَت. 3
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.  وتنبثق عنيا خالل المرحمة القادمة تشكل الرؤية اإلطار والموجو واليدف العام الذي يسعى القطاع الزراعي لموصول إليو
األولويات والسياسات والخطط والمشاريع الزراعية والتي تبنى عمى معطيات وواقع القطاع الزراعي باإلضافة إلى الموجيات، 

 2111 -2118االفتراضات والسياسات العامة والكمية وبشكل خاص األىداف الواردة في خطة اإلصالح والتنمية الفمسطينية 
قامة الدولة التي اعتمدتيا الحكومة في آب إن وثيقةباإلضافة إلى  والتي شكمت برنامج الحكومة الثالثة  2119ياء االحتالل وا 

 عشرة.
 

 وفي ىذا اإلطار فان الرؤية المستقبمية لمزراعة الفمسطينية ىي:
 
األمثل لمموارد كجزء  زراعة مستدامة ذات جدوى وقادرة عمى تحقيق األمن الغذائي والمنافسة محميًا وخارجيًا عبر االستخدام"

 ."وصواًل إلى بناء الدولة وموارده من التنمية الشاممة، وتعزز ارتباط وسيادة اإلنسان الفمسطيني عمى أرضو

 وىذا يتطمب التزام الحكومات المتعاقبة وأصحاب العالقة بتوفير مرتكزات تحقيق الرؤية وىي:

 حتالل وتمكين اإلنسان الفمسطيني من السيطرة عمى الموارد.معالجة نتائج وآثار التدمير والتشوىات الناجمة عن اال .1

يالئو اىتماما خاصا. .2  إنصاف القطاع الزراعي وا 

إن ميمة ومسؤولية النيوض بالقطاع الزراعي ىي مسؤولية تشاركيو تكاممية وتنسيقية ضمن إطار واضح لمميام واألدوار  .3
 من الشفافية والمساءلة والنزاىة. بين مؤسساتو الحكومية واألىمية والقطاع الخاص في إطار

حيث أن اإلنتاج الزراعي الفمسطيني يعتمد بمعظمو عمى صغار المزارعين، فانو يتوجب عمى مؤسساتو الحكومية واألىمية  .4
 إيالء تنظيمات وتعاونيات ومجالس المزارعين أولوية خاصة.

يقاف االستنزاف واالستخدام الجائر لمموارد المتاحة مراعاة استدامة واستخدام الموارد المتاحة بالشكل األمثل وضرورة إ .5
 وخاصة المياه الجوفية والمراعي وكذلك الحد من ظاىرة تدىور األراضي وانجراف التربة والتصحر والتغير المناخي وآثارىا.

ات والتأمينات تحسين قدرة القطاع الزراعي عمى استقطاب االستثمار وذلك بتوفير الحوافز والتشريعات والضمانات والخدم .6
 الكفيمة بتشجيع القطاع الخاص واألخذ بعين االعتبار مصالح صغار المزارعين.

 بناء الموارد البشرية وتعزيز حضور الخبرات والكفاءات الزراعية الفمسطينية عمى المستوى اإلقميمي والدولي. .7

  

 انفصم انثانث

 انىالغ انشراػٍتحهُم . 4

 . انًىارد انشراػُت2.4
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والتي تشكل كامل األراضي الفمسطينية التي احتمتيا  3كم 7321المساحة الكمية لألراضي الفمسطينية والبالغة  من مجموع
% من المساحة الكمية 42مميون دونم أو ما نسبتو  25965، تبمغ المساحة الزراعية نحو 2:78إسرائيل خالل حرب حزيران 

% منيا في 8:% من المساحة المزروعة، 97المساحة البعمية  % في قطاع غزة وتشكل:% في الضفة الغربية و 2:منيا 
% في الضفة 67% من مجموع المساحة المزروعة منيا 25فيما تشكل المساحة المروية  غزة% في قطاع 4الضفة الغربية و

 .1% في قطاع غزة55الغربية و 
 

% من إجمالي المياه المستخدمة 56وىي تشكل ( مميون متر مكعب سنويا 261أما كميات المياه المتاحة لمزراعة فقد بمغت )
مميون متر مكعب، وتشكل اآلبار  2(91( مميون متر مكعب وقطاع غزة حوالي )81موزعة ما بين الضفة الغربية حوالي )

الموجودة الجوفية المصدر الرئيسي لمياه الري في قطاع غزة، أما في الضفة الغربية فتاتي مياه الري من اآلبار الجوفية والينابيع 
 معظميا في منطقة األغوار. 

 
أما ألف دونم  732المتاح منيا لمرعي ال يتجاوز  لكنمميون دونم و  3513تبمغ التي يمكن اعتبارىا مراعي  مساحة األراضي إن

 شيدت مساحات المراعي والغابات تراجعا كبيرا نتيجة لالستيطان وقدلف دونم ، أ 5:إلى مساحة الغابات واألحراش فتصل 
 28محمية تتركز في أراضي المنحدرات الشرقية واألغوار، وقد تم تسميم  59ويبمغ مجموع المحميات الطبيعية  . والجدار

 .3ألف دونم 625وتبمغ مساحة المحميات الطبيعية محمية منيا فقط لمسمطة الوطنية الفمسطينية 
 

% من األراضي 62.9فة الغربية باإلضافة إلى أن حوالي% من المياه الجوفية الفمسطينية في الض93وتستغل إسرائيل حوالي 
الفصل الضم و  ىذا وقد اثر جدار 4% في منطقة )ا(18.3% في منطقة )ب( و 2959الزراعية تقع في منطقة )ج( و 

( 73بحوالي ) وأدى ىذا إلى خسائر في القطاع الزراعي تقدرألف دونم  11:وعزل مساحة تقدر بحوالي الغربي العنصري 
 .5ن دوالرمميو 
 

إلى أن رفع قيود االحتالل وتوفير المياه أشار ( حول المصادر المائية الفمسطينية :311ن تقرير البنك الدولي )وجدير بالذكر أ
 ألف(221% وسوف يوفر حوالي )21المحمي اإلجمالي بنسبة  الناتجاإلضافية لمزراعة سيؤدي إلى زيادة مساىمة الزراعة في 

 .6فرصة عمل إضافية

 
األراضي الفمسطينية كجزء من بالد الشام واليالل الخصيب غنية بالتنوع  الحيوي الزراعي وىي مركز إلدخال وتطوير وتدجين 

تساىم منطقتنا بخمسة محاصيل وىي القمح، حيث المحاصيل الزراعية المختمفة وتعتبر األصناف البرية مصدرا وراثيا ىاما 
 من قائمة المحاصيل الرئيسية الثالثين في العالم. الشعير، البازيالء، العدس والكرسنة  
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باإلضافة  إلى أن األراضي الفمسطينية تتمتع بتنوع مناخي وبيئات زراعية متعددة تؤىميا إلنتاج محاصيل عدة في أوقات 

اص زيادة وتيرة مختمفة من السنة وقد بدا تأثر األراضي الفمسطينية بالتغير المناخي واضحا خالل السنوات الماضية وبشكل خ
تؤدي ىذه التغيرات المناخية إلى زيادة االحتياجات حيث  وسوء توزع األمطار، تكرار سنوات الجفاف والصقيع والفيضاناتو 

 قد أدى إلى انخفاض معدالت إنتاج المحاصيل البعمية 3119-3118المائية لمنباتات وعمى سبيل المثال فان جفاف الموسم 
 .7مميون دوالر 241وقدرت الخسائر في اإلنتاج بحوالي  %51-46تراوحت بين  بنسبة

 
% حيوانية و 7.3% منيا نباتية، 69.5حيازة،  101,172( 3115عام ) ةبمغ عدد الحيازات الزراعية في األراضي الفمسطيني

 .8% في قطاع غزة22% منيا في الضفة الغربية و %89حيازات مختمطة، توجد  %23.2
 

 والقضايا ذات العالقة بالموارد الزراعية أىم المعوقات، التحديات
، المستوطنات، المناطق االحتالل اإلسرائيمي والتشوىات الناجمة عنو وبشكل خاص مصادرة األراضي والمياه، الجدار .2

مصادر المياه، منع الرعي، قمع الغابات استنزاف عمى عزل األراضي و  اوتأثيرى العسكرية المغمقة والطرق االلتفافية
وتقسيم  واألشجار، عدم السماح بتطوير المصادر المائية واألرضية باإلضافة لتدمير البنية التحتية الزراعية والمائية

 المناطق إلى أ، ب و ج 

 تدني حالة وكفاءة استخدام الموارد الزراعية وارتفاع نسبة الفاقد في المياه ومحدودية استخدام المياه غير العذبة .3

ر غير المرخصة باإلضافة إلى االعتداءات عمى األراضي الزراعية وتحويل استعماليا لإلغراض غير الضخ الجائر واآلبا .4
 الزراعية

 عدم اكتمال اإلطار القانوني ذات العالقة بإدارة الموارد الزراعية وضعف تطبيق القوانين والتشريعات  .5

 تداخل وتضارب الصالحيات وضعف اإلطار المؤسسي .6

 الكوارث ومظاىر التغير المناخي والتصحرضعف آليات التعامل مع  .7

 تدىور حالة المراعي والتنوع الحيوي .8

 

 . اإلنتاج انشراػٍ 3.4

 

يساىم اإلنتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني بشكل مباشر في تحقيق األمن الغذائي ومحاربة الفقر عن طريق توفير الغذاء 
ن مما يؤدي بالتالي الى تحسين مستويات المعيشة لممواطنين، حيث يحقق والدخل والعمل لممزارعين وأصحاب العالقة اآلخري

االكتفاء الذاتي من معظم الخضار، الزيتون، زيت الزيتون، لحوم الدواجن والبيض، نسبة عالية من اإلنتاج الزراعي المحمي 
 ىذا مع العمم بان معظم مدخالت ومستمزمات اإلنتاج مستوردة.والعنب والتين والعسل، 
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٪ و ..1بنسبة  والمحاصيل الحقمية ( ازدادت المساحة المزروعة بأشجار الفاكية والخضروات2118-2004خالل الفترة )
٪ عمى 11٪ و 18أما بالنسبة لإلنتاج  فقد ارتفع إنتاج الخضروات والمحاصيل الحقمية بنسبة .  عمى التوالي% 1.8و ٪ 3.9

واإلنتاج النباتي لألعوام  تطور المساحات المزروعةيبين  (1-1رقم ) مرفق  .9%21وانخفض إنتاج الفاكية بنسبة   التوالي
الزيتون فيو متذبذب نظرًا لظاىرة تبادل الحمل بين عام وآخر كما ويالحظ تناقص إنتاج الفاكية (.  أما إنتاج 2118و 2114)

نتاج  بشكل عام في السنوات األخيرة بالرغم من زيادة مساحات األشجار المثمرة، ويعزى ذلك بشكل أساسي لتراجع مساحات وا 
 مرفق.  2118-2004يبين إنتاج أشجار الفاكية، الزيتون والحمضيات لألعوام  (2-1رقم ) مرفقالحمضيات بشكل كبير.  

( يبين المساحة المزروعة بأشجار الفاكية والخضراوات والمحاصيل الحقمية في األراضي الفمسطينية حسب 4-1( و )1-3)
 .2118و  2114لألعوام  المحافظة

 
%، بينما تناقصت أعداد الماعز، واألغنام 7.2% والدجاج البياض بنسبة 1.8تزايدت أعداد األبقار بنسبة خالل نفس الفترة، 

% عمى التوالي، أما بالنسبة إلنتاج الثروة الحيوانية فقد تناقص إنتاج لحوم 17.4% و15.1% و19.2والدجاج الالحم بنسبة 
وكذلك تناقص إنتاج % 9.8%، 17.5% 18.9%، 16.9بالنسب التالية عمى التوالي  واألسماك لماعز والدجاجاألغنام وا

نتاج الحميب والبيض بنسبة 1.4%، بينما تزايد إنتاج لحوم األبقار بنسبة 32العسل بنسبة   % عمى التوالي7.3% و71.7% وا 
التي تبين تطور األعداد واإلنتاج في الثروة الحيوانية لألعوام ( 8-1( و )7-1( و)6-1( و )5-1)  كما ىو مبين في المالحق

( التي تبين أعداد الثروة الحيوانية في األراضي الفمسطينية حسب المحافظة 10-1( و)9-1، والمالحق )2114-2118
 .2118و  2114لألعوام 

 
 أىم المعوقات، التحديات والقضايا ذات العالقة باإلنتاج الزراعي

االحتالل اإلسرائيمي والتشوىات الناجمة عنو مثل تحديد مساحة الصيد البحري، اإلغالقات الدائمة والمستمرة، إغراق  .1
المنتوجات اإلسرائيمية، تيجير وترىيب البدو والصيادين والحد من حرية الحركة لمسمع واألفراد، منع إدخال باألسواق 
، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضييم الزراعية خاصة في خارجواألشتال من ال مثل بذور المحاصيلالسالالت 

  المنطقة المعزولة بجدار الفصل العنصري والمنطقة العسكرية في قطاع غزة ومنع تداول بعض مدخالت اإلنتاج.

تجارة الزراعية ارتفاع تكاليف اإلنتاج وذلك ناجم بشكل أساسي عن التكاليف اإلضافية التي يتقاضاىا الوسطاء في عممية ال .2
 حيث أن غالبيا يمر عبر تجار إسرائيميين وحمقات إضافية 

الحاد في أسعارىا والذي يؤثر بشكل  واالرتفاعاالعتماد بشكل رئيسي عمى االستيراد في توفير مدخالت ومستمزمات اإلنتاج  .3
حوالي ( 2118إلنتاج النباتي عام )مباشر عمى ربحية المزارعين والقيمة المضافة عمى القطاع الزراعي، حيث بمغت قيمة ا

أما تكاليف مستمزمات اإلنتاج النباتي مميون دوالر  513قيمو اإلنتاج الحيواني حوالي في حين بمغت  ،مميون دوالر 855
مميون دوالر أما القيمة  318مميون دوالر في حين بمغت قيمة تكاليف مستمزمات اإلنتاج الحيواني  169فقد بمغت 

مميون دوالر عمى التوالي خالل نفس العام، من ذلك تبين أن  195و  686اج النباتي والحيواني فقد بمغت المضافة لإلنت
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%لإلنتاج الحيواني 61% لإلنتاج النباتي بينما بمغت 21نسبة تكاليف مستمزمات اإلنتاج إلى قيمة اإلنتاج فقد بمغت حوالي 
 ع الحيوي واليام. وىذا يوضح مدى تدني الكفاءة والربحية في ىذا القطا10

الحديثة في الزراعة، ضعف البحث  والتقاناتلضعف تبني المزارعين لألنظمة  نتيجة تدني اإلنتاجية وذلك بشكل رئيسي .4
واإلرشاد، عدم توفر سالالت محسنة وذات صفات إنتاجية عالية، ضعف الخدمات البيطرية ووقاية النبات والتسويق 
والتمويل وخدمات ما بعد الحصاد والمثال الواضح عمى تدني اإلنتاجية انو بالرغم من أن مساحة األراضي المزروعة بعال 

 11%5وعة األراضي الزراعية فان مساىمتيا في القيمة المضافة الزراعية ىي فقط حوالي % من مجم86تشكل 

مراض المتوطنة والعابرة، ضعف تطبيق إجراءات صحة النبات والحيوان وضعف أنظمة اإلدارة الحديثة والمتكاممة األ  .5
 لإلنتاج النباتي والحيواني 

 ت مما ينعكس عمى توفر كمفة ونوعية تمك الخدماتضعف التنسيق بين المؤسسات وبشكل خاص مزودي الخدما .6

 ضعف أنشطة تصنيع وتصدير اإلنتاج الزراعي .7

 عدم اكتمال اإلطار القانوني وضعفو وال زال غير موحد بشكل كامل بين الضفة وغزة .8

  محدودية المساحة المسموح بالصيد بيا وقدم معدات ووسائل الصيد .9

 

 . انخذياث انشراػُت:4.4
 

مة احد أىم العوامل المؤثرة عمى تنافسية المنتج الزراعي وبشكل خاص في الظروف التي ءلخدمات الزراعية الماليشكل توفير ا
تسود األراضي الفمسطينية من حيث ضعف ىذه الخدمات من جية باإلضافة إلى التشوىات الناجمة عن االحتالل وغياب أي 

بمجموعيا عوامل طاردة لالستثمار في الزراعة وتضعف التنافسية  دعم حقيقي لممنتجات أو الصادرات الزراعية والتي تشكل
 والربحية الزراعية، وفيما يمي استعراضًا ألوضاع الخدمات الزراعية:

 البحوث الزراعية: .0
كمؤسسة بحثية تابعة لوزارة  1994والتي تقدم من قبل المركز الوطني الفمسطيني لمبحوث الزراعية، الذي أسس عام  

الزراعة، وىو موجود في محطة قباطية الزراعية، ىذا باإلضافة إلى المحطات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة والتي تجرى 
بو كميات الزراعة والكميات والمراكز األخرى في الجامعات الفمسطينية حيث فييا البحوث والتجارب الزراعية، وما تقوم 

، كما وان قسم من وكمية لمبيطرة في جامعة النجاح يوجد ثالثة كميات زراعة في كل من جامعة النجاح والخميل واألزىر
 المنظمات غير الحكومية تقوم بإجراء بعض األبحاث والتجارب.

 

 التعميم الزراعي: .0
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يوجد في األراضي الفمسطينية مدرستان ثانويتان زراعيتان ىما مدرسة بيت حانون الزراعية في غزة ومدرسة العروب  
الزراعية في الضفة الغربية، ويوجد في مدرسة بيت حانون قسمين لإلنتاج النباتي والحيواني بينما يوجد في مدرسة العروب 

لحيواني، التصنيع الغذائي، اآلليات والبيئة وتبمغ الطاقة االستيعابية لمدرسة ىي: اإلنتاج النباتي، اإلنتاج اخمسة أقسام 
طالب أما التعميم الجامعي فتقوم  211-111بيت حانون مائة طالب بينما تبمغ الطاقة االستيعابية لمدرسة العروب بين 

تقدمو جامعة القدس المفتوحة، كما وتمنح  عميو الكميات الثالثة التي ذكرت سابقًا باإلضافة إلى نظام التعميم عن بعد الذي
الكميات الثالثة شيادة الماجستير في بعض التخصصات باإلضافة إلى البكالوريوس في التخصصات الرئيسية وبمغ عدد 

 .12طالباً  57طالبًا بينما بمغ عدد طمبة الماجستير  961حوالي  2119طمبة البكالوريوس عام 
 

 اإلرشاد الزراعي والتدريب: .3

اسم ميمة تقديم خدمات اإلرشاد الزراعي والتدريب العديد من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع تتق
الخاص، ويتم تقديم خدمات اإلرشاد الرسمي عن طريق المرشدين المتواجدين في مديريات الزراعة في المحافظات أو في 

كل محافظة، وتتباين الميام والمواضيع التي تركز عمييا كل جية في  وحدات 5-2الوحدات اإلرشادية الموجودة بمعدل 
من الجيات التي تقدم الخدمات اإلرشادية سواء من حيث المجموعات المستيدفة، المواضيع أو السمع التي يتم التعامل 

 واألطباء البيطريين معيا، أما أنشطة التدريب فتقوم بيا كافة المؤسسات الزراعية وتشمل األنشطة المزارعين والمرشدين
وأصحاب العالقة اآلخرين في القطاع الزراعي وتتم ىذه األنشطة في الغالب داخميًا حيث يوجد العديد من مراكز التدريب 

 التابعة لوزارة الزراعة والمنظمات غير الحكومية ويتم تنفيذ بعض البرامج التدريبية في الخارج.
 

 

 الخدمات البيطرية: .4
البيطرية المقدمة في الحفاظ عمى الصحة العامة وصحة الحيوان عمى السواء من خالل رصد األمراض تساىم الخدمات 

الوبائية والمشتركة ووضع برامج التصدي واإلنذار المبكر ليا، إضافة إلى حمالت وبرامج التحصينات التي تقوم بيا، كما 
ستيالك اآلدمي، إضافة إلى مراقبة األدوية والتأكد تعمل عمى التأكد من سالمة المنتوج من أصل حيواني وصالحيتو لال

من سالمتيا سواء في طرق استخداميا األمثل أو فعاليتيا بما يساىم في القضاء عمى األمراض والحفاظ عمى الصحة 
 العامة.

 

 وقاية النبات:  .5

ل تنفيذ الموائح وتدابير الصحة تمعب خدمات وقاية النبات دورًا حيويًا في حماية اإلنتاج الزراعي النباتي وذلك من خال
النباتية التي تحول دون دخول وانتشار اآلفات الزراعية إلى البمد، كما توفر ىذه الخدمات كافة متطمبات التجارة الدولية 
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 واالتفاقيات ذات العالقة بوقاية النبات والحجر الزراعي.  كما أن وزارة الزراعة ىي الجية المختصة بتسجيل ورقابة وتنظيم
كافة عمميات تجارة وتداول مبيدات اآلفات الزراعية في الوطن.  وتقوم وزارة الزراعة أيضًا بدور أساسي في تحديد 
االستخدام اآلمن لممبيدات والكيماويات وترشيد استعماليا وما ليا من آثار مباشرة عمى الزراعة والبيئة وسالمة الغذاء.  ىذا 

 اإلرشادية في ىذا المجال والتي ترتكز عمى الجوانب التسويقية منيا.ويقوم القطاع الخاص ببعض النشاطات 
 

 التمويل الزراعي والريفي: .6

يكتسب التمويل الزراعي والريفي أىمية متعاظمة ويتزايد دوره وبشكل خاص في توجيو التنمية الزراعية وتحقيق أىداف 
مميون دوالر  151السنوي عمى القروض الزراعية حوالي  اإلستراتيجية الزراعية واألىداف الوطنية بشكل عام، ويقدر الطمب

%، وبالرغم من أن العديد من مؤسسات اإلقراض الزراعي قد تأسست منذ إنشاء 31بينما يقدر المتاح منيا بحوالي 13
 مؤسسة تحت شبكة اإلقراض 11السمطة الوطنية إال أن قدرتيا عمى االستجابة لحاجات القطاع ال تزال محدودة وتنضوي 

الصغير، كما وان نسبة ال بأس بيا من التمويل الزراعي تأتي من خالل التجار الزراعيين واالقتراض من األقارب 
 والمعارف.

 

 التأمين الزراعي: .7
نظرًا لعوامل المخاطرة والاليقين العالية في العمل الزراعي، فان أنشطة التأمين الزراعي تصطدم بالعديد من المشاكل 

ارتفاع كمفتيا والتي تجعميا غير مجدية لممزارعين ضمن المعطيات واألسس التجارية البحتة.  وال بد من  والمعوقات وأىميا
إحداث تغيير أساسي قانوني وتنظيمي من أجل إيجاد منظومة التامين الزراعي لما لذلك من آثار ايجابية مباشرة عمى 

 ربحية المزارعين وزيادة االستثمار وفرص العمل.
 

 لزراعي وخدمات ما بعد الحصاد:التسويق ا .8
تعاني خدمات التسويق الزراعي وأنشطة ما بعد الحصاد من مشاكل بنيوية وىيكمية متعددة ويعتبر االحتالل المشوه 
والمعيق األساسي لتمك األنشطة، وبالرغم من التركيز واألولوية المتقدمة التي أولتيا السياسات والخطط المتعاقبة لمزراعة 

وع إال أنو ما يزال عمميًا أقل بكثير من المستوى المطموب.  وقد تم انجاز بعض األنشطة والنجاحات المحدودة ليذا الموض
.  تسيطر إسرائيل بشكل كامل عمى التبادل التجاري مع السمطة الوطنية الفمسطينية نتيجة تحكميا بالمعابر في ىذا المجال
ت والواردات  عبر تجار ووسطاء إسرائيميين في أغمب األحيان.  وىناك والتي تؤدي إلى مرور الصادرا والحدود والموانئ

العديد من االتفاقيات التجارية مع الدول والتجمعات العربية وغير العربية لكن الفائدة منيا محدودة، وقد أصبح تطبيق 
ج الفمسطيني في األسواق موضوع الممارسات الزراعية السميمة)جموبال جاب( متطمب مسبق لنجاح واستدامة تسويق المنت

 الخارجية.
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 أىم المعوقات، التحديات والقضايا ذات العالقة بالخدمات الزراعية:
وعدم سيطرة المعوقات والقضايا ذات العالقة باالحتالل اإلسرائيمي والتشوىات الناجمة عنو مثل الحد من حرية الحركة،  .1

 السمطة الوطنية الفمسطينية عمى المعابر والحدود
تواضع مستوى الخدمات المقدمة لممزارعين وضعف البنية التحتية الالزمة لمخدمات وذلك بشكل أساسي بسبب قمة  .2

 الموازنات واإلمكانات المتاحة

 ضعف بنية المؤسسات والقوى البشرية باإلضافة الى التضارب في الميام واألدوار بين المؤسسات المختمفة .3

مع متطمبات األسواق من حيث التخصص والنوعية واألعداد باإلضافة إلى عدم  مة مخرجات التعميم الزراعيءعدم موا .4
 مة التدريب الخارجي في أغمب األحيان لمحاجات الفعميةءمال

 غياب قانون لمتامين الزراعي واليات التعامل مع الكوارث الطبيعية وضعف خدمات التمويل الزراعي والريفي .5

 ط بين البحث واإلرشاد ونقل التكنولوجيا والتعميم الزراعي والتدريبضعف الربضعف البحث العممي التطبيقي و  .6

 حوافز تشجيع االستثمار غير كافية الستقطاب االستثمار الالزم لتوفير الخدمات ومشاريعيا .7

 

 . اإلطار انًإسس5.4ٍ

 

العالقة والعاممة      في  يتميز القطاع الزراعي كونو قطاعًا متعدد المعارف والتخصصات باإلضافة إلى تعدد المؤسسات ذات
 المجال الزراعي وفيما يمي عرضًا لواقع المؤسسات ذات العالقة بالعمل الزراعي:

 
 منظمة التحرير والسمطة الوطنية الفمسطينية .0

الذي يمكن من خاللو حدوث  سياقالدور المحوري في تشكيل لمنظمة التحرير الفمسطينية والسمطة الوطنية الفمسطينية اإن ل
عمى المترتبة  السمبية الحد من اآلثارعمى قدرة المفاوضين في منظمة التحرير الفمسطينية ن أكما  النمو والتنمية الزراعية. 

الكثير من العقبات الرئيسية التي  بشكل كامل سيؤدي إلى تقميل أو إزالة إزالتياإلى  ،في نياية المطافو  استمرار االحتالل،
وضع السياسات عمى المستوى الكمي لدعم إدخال  رئيسيا فيمسمطة الوطنية الفمسطينية دورا فان ل كذلك  تواجو قطاع الزراعة.

خطة اإلصالح والتنمية الفمسطينية )  كما ىو مبين فيالزراعية،   تعديالت تشريعية وتنظيمية لتحسين البيئة لالستثمار والتنمية
قامة الدولة. (2118-2111  ووثيقة إنياء االحتالل وا 

ن ل الخدمات األساسية لقطاع  إعادة ىيكمة المؤسسات العامة التي تقدما في عماد و ائدار  امسمطة الوطنية الفمسطينية دور كما وا 
 وكذلك تخصيص الموازنات وتوجيو المانحين لدعم ىذا القطاع. الزراعة

 

 وزارة الزراعة .0
دارة القطا ع الزراعي إضافة إلى ميام الرقابة واإلشراف وتوفير بعض تضطمع وزارة الزراعة بميام أساسية في تنظيم وتوجيو وا 

الخدمات الرئيسة.  وتمارس الوزارة مياميا من خالل مقرىا الرئيسي في رام اهلل ومديريات الزراعة البالغ عددىا ستة عشرة 
، كما ويوجد في كل مديرية موجودة في مراكز المحافظات باإلضافة إلى دورا في محافظة الخميل ومثميا مديريات البيطرة

( وحدة في الضفة 45وحدات إرشادية تغطي كل منيا مجموعة من القرى والتجمعات السكانية وتبمغ مجموعيا ) 5-2محافظة 
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التخطيط وصياغة السياسات واالستراتيجيات والقوانين واألنظمة، وتوفير وتتركز أعمال وخدمات الوزارة عمى  وقطاع غزة الغربية
المشاريع، وتطوير المصادر الطبيعية الزراعية، وتمكين المزارعين وتثبيتيم بأرضيم باإلضافة إلى مكافحة الخدمات، وتنفيذ 

 األمراض واألوبئة النباتية والحيوانية.
موظفًا نصفيم في الضفة والنصف اآلخر في قطاع غزة ويبمغ عدد حممة الدكتوراه والماجستير  1419ويعمل في وزارة الزراعة 

 .14من التخصصات األخرى 534طبيب بيطري و  61عمى التوالي باإلضافة إلى  716، 81، 18وس في الزراعة والبكالوري
 %.21حصة الموازنة التطويرية صغيرة جدًا وال تتجاوز 15مميون شيقل  83حوالي  3119وبمغت موازنة الوزارة عام 

 

 الوزارات والمؤسسات العامة األخرى: .3
إلى جانب وزارة الزراعة ىناك العديد من الوزارات والمؤسسات العامة التي تمعب أدوارا أساسية في تطوير، تنظيم، وتوفير 

، وزارة الحكم المحمي، وزارة الوطنيالخدمات لمقطاع الزراعي وىذه تشمل سمطة المياه، سمطة جودة البيئة، وزارة االقتصاد 
وزارة شؤون  ة المالية، وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة الشؤون االجتماعية، وزارة الداخمية،التخطيط والتنمية اإلدارية، وزار 

، دائرة تشجيع بكدار، دائرة األراضي، دائرة المواصفات والمقاييس الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، ،اتالمحافظ المرأة،
ا الرئيسية في مدينة رام اهلل وفروعيا ومديرياتيا المنتشرة في كافة وتمارس تمك المؤسسات أنشطتيا من خالل مقراتياالستثمار، 
 حيث يوجد  لمعظميا تمثيل في المحافظات والمدن الرئيسية.  الفمسطينيةاألراضي 

 

 المؤسسات شبو الحكومية: .4

زراعية سمعية بموجب فقد تم إنشاء ثالثة مجالس  (2005( لسنة )11من قانون الزراعة المعدل رقم ) األولىاستنادًا إلى المادة 
مجمس الزيت والزيتون الفمسطيني، مجمس الحميب ومجمس العنب، وىذه المجالس  يمؤسسات شبو حكومية وىأنظمة خاصة ك

 تأطر كافة أصحاب العالقة بالسمع المذكورة.

 
 

 المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني .5
حكومية ومنظمات المجتمع المدني دورا أساسيا في التنمية االقتصادية واالجتماعية الفمسطينية بشكل لعبت المنظمات غير ال

عام والتنمية الزراعية بشكل خاص نظرا لمظروف والمحن التي مر بيا الشعب الفمسطيني وبشكل خاص قبل قيام السمطة 
في خدمة القطاع الزراعي من خالل الخبرات المتراكمة  الوطنية الفمسطينية، وما زالت تمك المنظمات تقوم بادوار أساسية

والتصاقيا الوثيق بالمزارعين وخاصة صغارىم والقواعد الشعبية والمجموعات الميمشة مستفيدة من الميزة النسبية التي تتمتع بيا 
ىذا وقد شيدت السنوات من حيث محدودية البيروقراطية والروتين وسيولة الحركة والحصول عمى التمويل والدعم الخارجي.  

 األخيرة نشاطا ممحوظا لممنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني األجنبية في فمسطين.
( منظمة، 35ويبمغ عدد المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الفمسطينية الناشطة في مجال الزراعة حوالي )

غرافية لتمك المنظمات وكذلك الحال بالنسبة ألعداد العاممين وطبيعتيم وتختمف مجاالت العمل واألنشطة والتغطية الج
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عداد المشاريع التي تنفذىا، ويقدر عدد المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني األجنبية الناشطة  والموازنات وا 
 .16( منظمة15بالزراعة بحوالي )

من خالل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني،  قد تمراعة من تمويل الجيات المانحة لمز  جزءًا كبيراً أن ويذكر 
 ومواردىا الذاتية.إضافة إلى ما تقوم بو تمك المنظمات بتمويل من دخميا 

ىناك شبكات واتحادات مختمفة لممنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني العاممة في المجال الزراعي والمجاالت 
 -أرضياتحاد و شمع والتي تضم العديد من المنظمات الزراعية، وشبكة  (PNGO)المنظمات األىمية  شبكة ذات العالقة مثل

 وغيرىا.فمسطين والذي يضم العديد من المؤسسات المختصة بالزراعة والتنمية الريفية 
 
 القطاع الخاص  .6

دارة القطاع بعكس العديد من الدول  عنلفترة طويمة  الوطنية من السمات المميزة لمزراعة الفمسطينية غياب دور الدولة توجيو وا 
في العالم الثالث وغيرىا، وبقي القطاع الخاص الزراعي الفمسطيني يقوم بميامو بأقل درجة من الدعم والتوجيو لغاية قيام 

المزارعين في العالم الذين يتمقون السمطة الوطنية الفمسطينية.  وقد ال يكون مبالغ فيو القول أن المزارع الفمسطيني ىو من اقل 
دعما مباشرا أو غير مباشر من حكوماتيم.  إضافة لمثمن الباىظ الذي يدفعو المزارعون جراء التشوىات واإلجراءات الظالمة 

 لالحتالل.
( في 34( في وسط الضفة )53( في شمال الضفة )71منيا ) 2116جمعية عام  181عدد الجمعيات التعاونية الزراعية  ويبمغ

في شمال الضفة،  4378( منشأة منيا 7217( في قطاع غزة، أما المنشآت الزراعية فقد بمغ عددىا )22جنوب الضفة و)
% 81في قطاع غزة وتشكل منشآت تربية الماشية والدواجن حوالي  1463في جنوب الضفة و  722في وسط الضفة،  644

 .17من مجموع المنشآت
 
 
 

 ةن والمؤسسات الدوليوالمانح .7

يتم تمويل واإلشراف عمى تنفيذ نسبة كبيرة من مشاريع القطاع الزراعي من خالل المانحين والمؤسسات الدولية وذلك إما عن 
طريق مؤسسات السمطة أو منظمات المجتمع المدني الفمسطيني أو المؤسسات الدولية، وبمغ مجموع ما أنفقتو الدول المانحة 

ساىمت  مانحين ثمانية لمزارعة افة القطاعات واألنشطة.  ويبمغ عدد المانحين الرئيسين% من مجموع إنفاقيا عمى ك1اقل من 
%، من تمك المساعدات عمى مشاريع 12%، 24%،34% من المبمغ الممنوح لمزراعة وقد تم إنفاق 24ىولندا بحوالي 

 .18استصالح األراضي، البنية التحتية والمحاصيل عمى التوالي
آلية أخرى لتمويل الزراعة حيث بمغ ما خصص لمزراعة من خالل الفترة تشرين ثاني  CAPتشكل عممية المناشدة الموحدة 

مما تم توفيره لكافة 19% 4% مما تم طمبو أو 44( مميون دوالر وىذه تشكل 23حوالي ) 2119لنياية تشرين أول  2118

                                                           
16

 2119وزارة الزراعة/   
17

 2116الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً/ اإلحصاءات الزراعٌة/ بٌانات متنوعة/   
18

 2119وزارة التخطٌط/ نظام متابعة مساعدات فلسطٌن/  
19

 2119تشرٌن أول  -2118عملٌة المناشدة الموحدة/ تقرٌر تشرٌن الثانً  
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دات بالدعم فاقت ذلك بكثير.  وتشكل مجموعة عمل القطاع الزراعي آلية االلتزامات األولية والتعي أنالقطاعات بالرغم من 
حين ىامة لتنسيق جيود أصحاب العالقة المباشرين في العمل الزراعي حيث تضم في عضويتيا المؤسسات الفمسطينية، المان

 والمنظمات والمؤسسات الدولية ويتشارك في رئاسة المجموعة كل من وزارة الزراعة واسبانيا.
 

 االنجاساث واألنشطت انمائًت. 6.4

 

بالرغم من النكسات المتكررة التي واجيتيا عممية السالم واالعتداءات اإلسرائيمية المستمرة ذات اآلثار المدمرة عمى الشعب 
 ينيةمنذ إنشاء السمطة الوطنية الفمسط واالقتصاد الفمسطيني، باإلضافة إلى األزمات والمشاكل الداخمية الفمسطينية فقد أمكن

 تحقيق العديد من االنجازات أىميا:
 

 71استصالح مناطق واسعة من األراضي التي كانت غير مستغمة أو ميممة حيث تقدر مساحة ما تم استصالحو حوالي  -
قامة ما مساحتو   .20آالف كم 3مميون متر مربع من الجدران اإلستنادية وشق طرق زراعية بطول  3.5ألف دونم وا 

ي مواجية إجراءات االحتالل والمستوطنين وشمل ذلك أنشطة تعويض أضرار المزارعين المتضررين مساعدة المزارعين ف -
من الجدار والصيادين في غزة واالعتداءات المباشرة والحصار وكذلك مساعدة المزارعين لمواجية الظروف الجوية الصعبة 

 مثل الجفاف والصقيع والرياح الشديدة.

الزراعية مثل اإلرشاد والبيطرة والوقاية والبحث ونقل التكنولوجيا والتدريب والمختبرات بالرغم من تقديم وتوفير الخدمات  -
 محدوديتيا.

 باإلضافة لعدد من األنظمة ذات العالقة. 2113( لسنة 2إصدار قانون الزراعة الفمسطيني رقم ) -

نجاز مجموعة من االتفاقيات ومذكرات التفاىم مع العديد  - إعداد السياسة الزراعية وبعض اإلستراتيجيات تحت القطاعية وا 
 من الدول والمؤسسات الوطنية والخارجية.  

 
زراعيًا  ومشروعاً  نشاطاً  719تنفيذ ب 2119ولغاية أيمول  2118خالل الفترة من كانون الثاني  قامت المؤسسات الفمسطينيةوقد 

% 26( ألف شخص منيم حوالي 94مميون دوالر أميركي استفاد منيا حوالي ) 25في األراضي الفمسطينية بكمفة تقدر بجوالي 
، وقد تم تنفيذ النسبة األكبر 21أو ما بعدىا 2111من المشاريع القائمة بالعمل لغاية  مشروعاً  21من النساء وسيستمر حوالي 
كانت محافظتي دير وكان التركيز عمى مشاريع الثروة الحيوانية والمياه، وقد  ي الخميل ونابمسمن تمك المشاريع في محافظت

 نظام معمومات المشاريع الزراعية. حسب المشاريع ىذه البمح وغزة األقل حظًا من
مجال اإلرشاد تسع وعشرون مشروعًا منيا خمسة مشاريع في  2119وبمغ عدد المشاريع تحت التنفيذ في وزارة الزراعة عام 

والتنمية الريفية، وعشرة مشاريع في مجال التربة والري، ومشروعان لوقاية النبات، وثالثة مشاريع لمخدمات البيطرية، ومشروعان 
 .  22لمغابات والمراعي ومشروع واحد في التخطيط والسياسات ومشروع واحد لمثروة السمكية
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 2119وزارة الزراعة/ تقرٌر الموارد الطبٌعٌة/   
21

 2119وزارة الزراعة/   
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 2119وزارة الزراعة/   
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 اإلطار انمانىنٍ:. 7.4

 

( نظامًا اإلطار القانوني األساسي الذي يـنظم العمـل فـي الزراعـة 11باإلضافة إلي ) 2113( لسنة  2قم )يشكل قانون الزراعة ر 
الســتكمال الزراعيــة، ىنــاك حاجــة ماســة إلصــدار العديــد مــن األنظمــة والتعميمــات األساســية  التنميــةوالــذي يغطــي كافــة جوانــب 

اإلطار القانوني، وغني عن القول إن إنفاذ التشريعات ال يقل أىميـة عـن إصـدارىا. باإلضـافة لقـانون الزراعـة فينالـك العديـد مـن 
،  2112لسـنة  3، قـانون الميـاه رقـم 1999لسـنة  1قانون المصـادر الطبيعيـة رقـم القوانين ذات العالقة المباشرة بالزراعة أىميا: 

لســنة  1قــانون الجمعيــات والييئــات األىميــة رقــم ، 2114لســنة  21قــانون الصــحة العامــة رقــم ، 1999لســنة  7قــم قــانون البيئــة ر 
، قـانون 1998لسـنة  9، قانون الموازم رقم 1998لسنة  4، قانون الخدمة المدنية رقم 1998لسنة  7، قانون الموازنة رقم 2111

، قانون جمعيات التعـاون رقـم 2111لسنة  6ت والمقاييس الفمسطينية رقم قانون المواصفا، 1998لسنة  1تشجيع االستثمار رقم 
، ســاري المفعــول فــي غــزة 1933لســنة  24ســاري المفعــول فــي الضــفة الغربيــة، وقــانون جمعيــات التعــاون رقــم  1956لســنة  17

إعفـــاء براء الفمســـطيني مجمـــس الـــوز  راقـــر ، 2114( لســـنة 17وتعديالتـــو، قـــانون ضـــريبة الـــدخل رقـــم ) 1857قـــانون األراضـــي لســـنة 
  القيمة المضافة. ضريبةمن  المزارعين
 ( يبين عالقة تمك القوانين بالزراعة 2)مرفق 

 

 .  آثار االحتالل اإلسزائُهٍ وانتشىهاث انناجًت ػنه8.4
 

فرازاتو وتبعاتو ليس باألمر السيل حيـث أنيـا إن حصر  األضرار والنتائج السمبية المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن االحتالل وا 
مميـون  62مميـون دوالر منيـا  114مستمرة وتتفاعل مثل كرة الـثمج وقـد بمغـت قيمـة األضـرار المباشـرة فـي الضـفة الغربيـة حـوالي 

مميـون دوالر، وقـد تـم التطـرق لمجوانـب  265عنصـري، أمـا خسـائر قطـاع غـزة فتقـدر بحـوالي دوالر نتيجة جدار الضـم والفصـل ال
الرئيسية ذات العالقة في أقسام مختمفة من ىذه اإلستراتيجية، والتي تشكل مواجيتيا متطمبًا رئيسيًا مـن متطمبـات إنيـاء االحـتالل 

قامة الدولة، ىذا باإلضـافة إلـى ضـرورة بمـورة إسـتراتيجيات فر  عيـة أو تحـت قطاعيـة نأخـذ بعـين االعتبـار الحقـائق الجديـدة التـي وا 
سـتنتج عــن قيــام الدولـة وبشــكل خــاص مـا يتعمــق فــي الجانـب الزراعــي مثــل الميـاه واســتعماالتيا، الســيطرة الكاممـة عمــى األراضــي 

 واستعماالتيا، المعابر والحدود، التداخل الجغرافي الحر مع غزة وغيرىا. 
  

 

 زباػٍ. انتحهُم ان9.4
 

تراكمــت لــدى القطــاع الزراعــي فــي فمســطين خبــرات غنيــة ودروس خــالل العقــود األخيــرة، والتــي ينبغــي أن تؤخــذ بعــين االعتبــار 
قامــة الدولــة. بحيــث تــتم االســتفادة مــن مصــادر القــوة والفــرص المتاحــة  ــة القادمــة مــن إنيــاء االحــتالل وا  بشــكل كامــل فــي المرحم

( لمقطــاع SWOT)لتعامــل مــع التيديــدات. وفيمــا يمــي المكونــات الرئيســية لمتحميــل الربــاعي والتقميــل مــن آثــار نقــاط الضــعف وا
 الزراعي الفمسطيني.

 
 . نقاط القوة:0



2010 
 ئستزاتُجُت انمطاع انشراػٍ

 

 

ة | 18 ح ف ص  
 

يتمتــع القطــاع الزراعــي الفمســطيني بعــدة ســمات إيجابيــة والتــي كونــت نقــاط قــوة داخميــة يمكــن البنــاء عمييــا، وينبغــي أن تؤخــذ فــي 
 ية وخطة التنفيذ، مثل:االعتبار أثناء وضع اإلستراتيج

 وجود مؤسسات زراعية عامة تم إنشاؤىا بشكل جيد نسبيًا مع تغطية جغرافية عمى نطاق واسع. -
 المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني نشطة وتغطي معظم مكونات التنمية الزراعية. -

 توفر نسبة من الموظفين المؤىمين. -

 من عدم اكتمال إصدار األنظمة وضعف التطبيق.قانون الزراعة حديث وشامل بالرغم  -

تــــوفر اليياكــــل األساســــية والبنــــى التحتيــــة مثــــل الجامعــــات، كميــــات المجتمــــع، مراكــــز التــــدريب، مراكــــز البحــــوث والتجــــارب،  -
 والمختبرات... الخ.

 تعدد وتنوع المناخات. -

 المزارعون ميرة وممتزمون بالعمل الزراعي. -

دارة األزمات.خبرة جيدة في التعامل مع حاالت  -  الطوارئ وا 

 ( والتغير المناخي وغيرىا.GMO'sالوعي بأىمية التعامل مع المستجدات والمتغيرات مثل المنتجات المعدلة وراثيًا ) -

 وجود خبرات ومصادر بشرية قادرة عمى التطور والمساىمة في تطوير القطاع الزراعي. -

 األىمي والقطاع الحكومي في المجال الزراعي.العالقة التكاممية والتعاون االيجابي بين القطاع  -

 

 . نقاط الضعف:0
إن إســـتراتيجية واقعيـــة يجـــب أيضـــًا أن تحـــدد وتقيـــيم جوانـــب الضـــعف الـــداخمي لمقطـــاع الزراعـــي والتـــي تحتـــاج إلـــى أخـــذىا بعـــين 

 االعتبار، بحيث يمكن التقميل من تأثيرىا، مثل:
 اعي وضعف كفاءة استخدام الموارد والمدخالت وخاصة اإلنتاج الحيواني.قمة اإلنتاجية والربحية المتأتية من العمل الزر  -
 اإلمكانية العالية لمتأثر بالتغيرات المناخية وتقمب األسعار العالمية. -

ضـــعف أداء القطـــاع العـــام، المؤسســـات الزراعيـــة والنظـــام التعـــاوني والترىـــل فـــي األداء وعـــدم مالءمـــة الييكميـــات واألعـــداد  -
 نسيق بين مؤسسات القطاع الزراعي.والميام وضعف الت

 ارتفاع اليوامش الربحية لمتجار، إذ إن معظم المدخالت والصادرات يتم تداوليا من خالل التجار والوكالء اإلسرائيميين. -

 ضعف الكفاءات والقدرات في مجال السياسات، تقييم أثرىا، التخطيط والمتابعة والتقييم. -

 شراف الشامل لمقطاع الزراعي وضعف المشاركة في وضع القرار.عدم وجود مظمة وطنية لمتخطيط واإل -

 ضعف نظام تقديم الخدمات وتوفير مدخالت اإلنتاج واستخدام تقانات المعمومات. -

 ضعف إدراك أىمية النيج المبادر في التخطيط واإلدارة لمتخفيف من تقمبات المناخ المفاجئة. -

 و مع الحاجات.ضعف نظام التعميم الزراعي وعدم مالئمة مخرجات -

 

 . الفرص:3
تشـكل البيئــة الخارجيــة لمقطــاع الزراعـي، والتــي تــؤثر إيجابيــًا عمــى تطـوير ىــذا القطــاع فرصــًا ومسـاىمًا رئيســيًا فــي تمكــين وتييئــة 

 البيئة المالئمة لنمو الزراعة واستدامتيا. ىذه الفرص تتمخص فيما يمي:
قامة الدولة.التعاطف والدعم العربي والدولي مع السمطة ووثيقة  -  إنياء االحتالل وا 
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زيــادة الــوعي فــي جميــع أنحــاء العــالم وفــي أوســاط مجتمــع المــانحين ألىميــة دعــم التنميــة الزراعيــة كأســاس لمحاربــة الفقــر  -
 وتحقيق األمن الغذائي.

 دخول المنتجات الزراعية الفمسطينية لمدول العربية معفاة من الرسوم الجمركية. -

 ين / إنتاج األراضي المقدسة في األسواق الخارجية.التعاطف والدعم لمفمسطيني -

 االتفاقيات التجارية مع الدول والتجمعات العربية والدولية. -

 إمكانات السياحة الزراعية. -

 

 . التيديدات:4
أثنـاء وضـع في الوقت نفسو، ىناك سمسمة من التيديدات التي ليا أثر سمبي عمى التنمية الزراعية، ويتعين أخذىا بعين االعتبار 

 اإلستراتيجية، مثل:
قامة الدولة وتدىور الوضع األمني والسياسي. -  ردود الفعل اإلسرائيمية اليادفة إلى إفشال خطة إنياء االحتالل وا 
 استمرار مصادرة األراضي والمياه، وجود الجدار والمستوطنات اإلسرائيمية، وتقسيم األراضي إلى المناطق أ، ب، ج -

 خصصة لمزراعة من قبل السمطة الوطنية الفمسطينية والمانحين.تواضع الميزانية الم -

 عدم وجود خطط وأنظمة الستخدام األراضي واستمرار تآكل األراضي الزراعية. -

إغـــراق الســـوق المحميـــة بالمنتجـــات اإلســـرائيمية ومنتجـــات المســـتوطنات وتقييـــد حركـــة األفـــراد والخـــدمات والتجـــارة واســـتمرار  -
 اإلغالقات والحصار.

 فاع تكاليف المدخالت.ارت -

 زيادة وكثرة وتكرار سنوات الجفاف وتأثيرات التغير المناخي عمى الموارد والتنوع الحيوي. -

 
 دور وأىمية الزراعة .4.:

 

 كما ذكر سابقًا، إن دور وأىمية الزراعة ال تقتصر عمى النواحي المالية واالجتماعية، بل تعتبر الزراعة مساىمًا رئيسيًا في:
 .راضي من المصادرة واالستيطان وحماية الحقوق المائية واستخدامياحماية األ  .0

يعتبــر استصــالح األراضــي، الحصــاد المــائي وزراعــة األشــجار مــن التــدابير التــي ســاىمت فــي تقــويض حجــج المســتوطنين 
اإلســرائيميين الزائفــة بــأن وجــودىم فــي األرض الفمســطينية المحتمــة ضــروري لحمايــة البيئــة وتــوفر فــرص العمــل لمفمســطينيين 

مصـادرة األراضـي عمـى الجانـب الفمسـطيني مـن الجـدار الفاصـل بحجـة  بشـأن الحجـج تفنيـدسـاىمت فـي  أنيـا إلـى باإلضافة
 ".األمن"

 : األمن الغذائي .0

يحقـــق اإلنتـــاج الزراعـــي المحمـــي نســـبة كبيـــرة مـــن االكتفـــاء الـــذاتيمن معظـــم الخضـــراوات، الزيتـــون، زيـــت الزيتـــون، الـــدواجن، 
درة عـن منظمـة األغذيـة والزراعـة لألمـم المتحـدة البيض، العسل، العنب والتـين. وتشـير الدراسـات والمسـوحات األخيـرة الصـا

% من األسر في الضـفة الغربيـة وغـزة يعـانون مـن انعـدام األمـن الغـذائي، كمـا وأن 61% و 25وبرنامج الغذاء العالمي أن 
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% من األسر في غزة ىم عرضة النعدام األمن الغذائي، وقد بمغـت نسـبة انعـدام 16% من األسر في الضفة الغربية و 11
 .23% في الضفة الغربية21ألمن الغذائي لدى األسر التي تممك أراضي زراعية ا

 

 : توفير فرص العمل والدخل .3

تاريخيــًا، يعتبــر القطــاع الزراعــي المصــدر الرئيســي لتــوفير فــرص العمــل، ويعتمــد نســبة كبيــرة مــن الفمســطينيين عمــى الزراعــة 
% فــي العــام 13.4إلـى  2114% فــي العــام 15.9اعيــة مـن كمصـدر رئيســي أو ثـانوي لمــدخل. انخفضــت نسـبة العمالــة الزر 

، ووفــرت الزراعــة نســبة ال بــأس بيــا مــن فــرص العمــل لمــن فقــدوا عمميــم فــي إســرائيل خــالل الســنوات األولــى مــن 24 2118
 .25% من النساء العامالت في الضفة الغربية وقطاع غزة يعممن في الزراعة35االنتفاضة، إضافة إلى أن حوالي 

 

 : في الناتج القومي اإلجمالي والصادرات المساىمة .4

من الواضح أن األرقام الرسمية حول مساىمة الزراعة في الناتج اإلجمالي ال تعكس األىمية الفعمية لمزراعة الفمسطينية من 
 حيث دورىا غيـر المباشـر وترابطـات القطـاع الزراعـي مـع القطاعـات واألنشـطة األخـرى باإلضـافة إلـى عـدم دقـة المعمومـات

 والبيانات الزراعية المستخدمة.

. 26 2114%عــام 11.3مقارنــة بـــ  2117% عــام 8.1بمغــت نســبة مســاىمة الزراعــة فــي النــاتج المحمــي اإلجمــالي  ىــذا وقــد
ويتم تصـدير كميـات ال بـأس بيـا مـن الزىـور، الخضـراوات وزيـت الزيتـون بشـكل رئيسـي إلـى إسـرائيل وأوروبـا وبعـض الـدول 

% من مجموع الصادرات الفمسطينية، ووصمت 15.2جوالي  2117ة الصادرات الزراعية في العام العربية. حيث بمغت نسب
 .27مميون دوالر أمريكي 41قيمتيا حوالي 

 
 حماية البيئة:  .5

ــاه، زراعــة أشــجار الفواكــو والزيتــون وغيرىــا، إعــادة تأىيــل  ويتحقــق ذلــك بشــكل أساســي مــن خــالل تــدابير حفــظ التربــة والمي
الغابــات، حمايــة التنــوع الحيــوي الزراعــي والحــد مــن التصــحر، واســتخدام الميــاه العادمــة المعالجــة وتــدوير المراعــي، تشــجير 

نتاج الكمبوست، إضافة إلى وقف الزحف العمراني عمى األراضي الزراعية الخصبة.  النفايات وا 
 

 القيمة المضافة لمقطاع الزراعي في تطوير ورفد القطاعات األخرى:  .6

ة، البذور، نظم الري، اآلالت، المواد الكيميائية الزراعية وصناعات أخرى بشكل أساسي عمـى الزراعـة فـي تعتمد كل األسمد
تجــارة الجممــة، تجــارة التجزئــة، المطــاعم  باإلضــافة إلــى ذلــك، تعتمــد عــدة أنشــطة تجاريــة أخــرى مثــل النقــل،    تســويقيا.

 ًا رئيسيًا فييا.  وصناعة تجييز األغذية عمى اإلنتاج الزراعي باعتباره مساىم
 

                                                           
23

لغذاء العالمً/ تقرٌر مسح االوضاع االقتصادٌة واالجتماعٌة واالمن الغذائً فً الضفة منظمة األغذٌة والزراعة لألمم المتحدة وبرنامج ا  
 9002الغربٌة/

24
 2118الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً/ مسح القوى العاملة الفلسطٌنٌة/  

25
 2119وزارة الزراعة/   

26
 2114/2117الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً/ فلسطٌن فً أرقام/   

27
 2119وزارة الزراعة/ إستراتٌجٌة اإلنتاج النباتً/   



2010 
 ئستزاتُجُت انمطاع انشراػٍ

 

 

ة | 21 ح ف ص  
 

  



2010 
 ئستزاتُجُت انمطاع انشراػٍ

 

 

ة | 22 ح ف ص  
 

 انفصم انزابغ

 :األونىَاث واألهذاف اإلستزاتُجُت .5

 
واضحًا لألولويات واألىداف اإلستراتيجية لمقطاع آخذين في  اً إن تحقيق رؤية القطاع الزراعي لممرحمة القادمة تتطمب تحديد

االعتبار الموجيات الواردة في الممحق الفني لدليل إعداد االستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية الصادر عن وزارة التخطيط 
لتي أعدتيا دائرة شؤون المفاوضات والتنمية اإلدارية والورقة التوجييية حول القضايا السياسية العامة المستوحاة من الورقة ا

( إن األىداف اإلستراتيجية ستشكل األساس الذي سيبنى عميو عند صياغة السياسات 2119بمنظمة التحرير الفمسطينية )أيمول 
 القطاعية وذلك ضمن الموجيات واألطر التالية:

 
شات المناطق أو ورشات المؤسسات أو غيرىا نتائج المشاورات التي تمت خصيصا ليذا الغرض سواء التي تمثمت في ور  أوال:

 من المشاورات واالجتماعات التي تمت خالل مرحمة المشاورات.
 

عية التي تناولتيا مياًل معمقين لواقع القطاعات الفر نتائج عمل وتقارير الفرق الفنية األربعة والتي شممت تشخيصًا وتح ثانيا:
وىي اإلنتاج النباتي، اإلنتاج الحيواني،  ة بتطوير تمك القطاعات الفرعيةباإلضافة إلى التدخالت والتوصيات ذات العالق

 .المصادر الطبيعية والخدمات الزراعية
 

 نتائج تحميل النماذج المرفقة والتي أعدت ألغراض اإلستراتيجية حسب طمب وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية وىي: ثالثًا:
 ممحق )أ( نموذج ممخص السياسات

 نموذج تنفيذ السياساتممحق )ب( 
 ممحق )ج( نموذج سجل المشاورات

 
أن تشكل األىداف اإلستراتيجية استجابة لحاجات المزارعين وتطمعاتيم في ظل االستخدام األمثل لمموارد المتاحة وبما  :رابعاً 

قامة الدولة" وبشكل ينسجم ويتماشى مع األىداف واألولويات الوطنية الواردة في برنامج الحكومة "فمسطين: إنياء االح تالل وا 
خاص األىداف الوطنية، مجاالت تطوير المؤسسات وتنميتيا باإلضافة إلى السياسات التي ستتبعيا الحكومة الفمسطينية إلعادة 
رة ىيكمة االقتصاد كأساس لبناء الدولة الفمسطينية العصرية والتي تشمل وزارة الزراعة باإلضافة إلى وزارة االقتصاد الوطني، وزا

 السياحة واآلثار، وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات وسمطة األراضي وتتمخص تمك السياسات بما يمي:
   خمق بيئة استثمارية 

  تعزيز دور القطاع الخاص 

  دعم المنتجات والخبرات الفمسطينية 

  تطوير الموارد المحمية 

   تطوير البنية التحتية 
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 سطينيةنقل المعرفة ودعم اإلبداعات الفم 

 توسيع نطاق التعاون الثنائي والمتعدد 

 
 ىذا باإلضافة إلى األىداف التي ستعمل الوزارة عمى تحقيقيا خالل المرحمة القادمة والتي تتمثل: 

  تعزيز األمن الغذائي كما ونوعا، والتوجو نحو االكتفاء الذاتي من المنتوجات الحيوانية والنباتية المحمية 

 ادية وزيادة االستثمار في القطاع الزراعيتشجيع الزراعة االقتص 

 زيادة النجاعة في توفير الخدمات الزراعية 

 دارة المصادر الطبيعة واالستغالل األمثل ليا  تطوير وا 

 
بالشراكة مع  2119وثيقة األىداف اإلستراتيجية والتدخالت ذات األولوية التي أعدتيا وزارة الزراعة خالل شير أيار  :خامسا

 المؤسسات األخرى الناشطة في الزراعة، وقد تضمنت تمك الوثيقة ستة أىداف إستراتيجية وىي:
 تحسين بيئة العمل لمقطاع الزراعي 

 ت العاممة في القطاع الزراعيتحسين قدرات مختمف الجيات المؤسسا 

 تحسين ظروف األمن الغذائي 

  حماية وتطوير األراضي الزراعية 

 حماية حقوق المياه الفمسطينية ونصيب الزراعة من المياه 

 زيادة ربحية الزراعة 

 
ر" والتي تم إعدادىا رؤية المنظمات األىمية الفمسطينية لمقطاع الزراعي في األراضي الفمسطينية "الواقع وأفاق التطوي :اً سادس

" وقد تضمنت 2119خالل نفس الفترة التي أعدت بيا وزارة الزراعة وثيقة األىداف اإلستراتيجية والتدخالت ذات األولوية "أيار
 تمك الرؤية ثالثة اطر أساسية لموصول إلى قطاع زراعي فاعل ومستدام وىي:

  دارة الموارد الطبيعية  اإلطار الفني والتقني وا 

  المؤسساتي والقانونياإلطار 

 اإلطار االجتماعي االقتصادي 

 
وقد تم تحديد المرتكزات والمحاور لكل إطار باإلضافة إلى مجموعة السياسات واآلليات المقترحة من اجل تحقيق الرؤية وأطرىا 

 الثالث.
 

عية فمسطينية وتضمنت األىداف حيث شكمت أول سياسة زرا 1999السياسة الزراعية الفمسطينية والتي تم إعدادىا عام  :سابعاً 
 الست التالية:

االستغالل األمثل لمموارد الزراعية وبشكل خاص األرض والمياه بكفاءة اقتصادية وبما يضمن استمراريتيا والمحافظة عمى  .1
 البيئة والمساىمة في تحقيق األمن الغذائي
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المتكاممة والتي تشكل الزراعة العمود الفقري ليا واعتماد تنمية وتطوير الريف الفمسطيني من خالل تحقيق التنمية الريفية  .2
دماج النوع في التنمية وتشجيع إنشاء تنظيمات  مبدأ المشاركة الشعبية ومراعاة التكامل والتنسيق مع المنظمات األىمية وا 

 المزارعين والمستيدفين اآلخرين

 محمية واألجنبيةزيادة وتحسين القدرة التنافسية لإلنتاج الزراعي في األسواق ال .3

 تمكين القطاع الخاص من القيام بدورة بسيولة ويسر في عممية التنمية الزراعية والريفية .4

 تدعيم وتقوية البناء المؤسسي واإلطار القانوني لمزراعة وتنمية الموارد البشرية، وتحقيق كفاءة اكبر في تقديم الخدمات .5

يمي والمشاركة الفعالة في المنظمات واالتفاقيات اإلقميمية والدولية ذات تشجيع التعاون أو التكامل الزراعي العربي واإلقم .6
 العالقة بالزراعة والغذاء

 

التي اعدتيا وزارة الزراعة وشممت تشخيصا لممشاكل والتحديات وظواىرىا وأعراضيا  2111الخطة والموازنة لمعام ثامنا: 
واالستيدافات ومؤشرات األداء حيث تضمنت الخطة ثمانية برامج غطت  وأسبابيا، باإلضافة إلى األىداف اإلستراتيجية والبرامج

 مختمف مناحي التنمية الزراعية 
 

 السياسات القطاعية، عبر القطاعية وتحت القطاعية ذات العالقة: تاسعا
إعداد األىداف تؤثر الزراعة وتتأثر بمجموعة من السياسات واالستراتيجيات لمقطاعات األخرى والتي يجب مراعاتيا عند 

 اإلستراتيجية لمزراعة وتتمثل ب:
  اإلستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي: حيث تساىم الزراعة بشكل أساسي في تحقيق األمن الغذائي بطريقة مباشرة من خالل

مباشرة أو  اإلنتاج، توفير فرص العمل، الدخل، توفير الغذاء لألسر الزراعية من اإلنتاج األسري، وتتأثر الزراعة بطريقة
 غير مباشرة بسياسات االستيراد، المعونات والمساعدات الغذائية، وشبكات األمان والضمان االجتماعي.

  إستراتيجية المياه: يشكل القطاع الزراعي المستيمك األكبر لممياه في فمسطين والتي تعاني شحًا كبيرًا نتيجة لسيطرة إسرائيل
مسطينية والقيود التي تفرضيا سمطات االحتالل عمى توفير مصادر إضافية لممياه ىذا شبو الكاممة عمى الموارد المائية الف

باإلضافة إلى المشاكل المؤسسية وعدم مالئمة البيئة االستثمارية والجاذبة لالستثمار في ىذا القطاع الحيوي واليام.  
نتاجية المصادر المائية الحالية باإلضا فة إلى أنشطة الحصاد المائي واستعمال المياه بالرغم من ذلك فان زيادة كفاءة وا 

 غير العذبة ىي مواضيع ذات عالقة مباشرة بالزراعة.

 .االستراتيجيات األخرى مثل إستراتيجية البيئة، التنوع الحيوي، التنوع الحيوي الزراعي، إستراتيجية البحث واإلرشاد الزراعي 
 
 
 
 

 
 األىداف اإلستراتيجية لمقطاع الزراعي:

واألىداف اإلستراتيجية لمقطاع الزراعي خالل المرحمة القادمة  األولويات األطر والموجيات التي تم ذكرىا سابقا فان في ضوء
 ستكون عمى النحو التالي:
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 أوال: صمود وتمسك المزارعين باألرض والبقاء في الزراعة قد تعزز

مقاومة االحتالل واالستيطان ويفوت الفرصة عمى حيث يمثل تمسك وتشبث المزارع الفمسطيني بأرضو احد أىم  مقومات 
الخطط اإلسرائيمية بتفريغ األراضي الفمسطينية من السكان والذي يشكل فك االرتباط المقدس لممزارع الفمسطيني بأرضة احد أىم 

فة ومعالجة وسائميا، لذا فان تعزيز صمود المزارعين باألخص عن طريق استمرارىم في ممارسة األنشطة الزراعية المختم
المزارعين وفقراء الريف والنساء يشكل ىدفًا أساسيًا وأولوية  التشوىات الناجمة عن االحتالل، وايالء اىتمام خاص بصغار

 إلستراتيجية القطاع الزراعي.
 

 في األراضي الفمسطينية مدارة بكفاءة وبشكل مستدام  الطبيعية: الموارد ثانياً 
ن المياه ىو األقل في العالم والذي يشكل محددا رئيسيا لمتوسع الراسي واألفقي في الزراعة، قد يكون نصيب الفرد الفمسطيني م

يد بالعديد من التشوىات واإلجراءات التي يفرضيا االحتالل.  لذا الزراعية والوصول إلييا محدد ومق كما وان استغالل األراضي
يعتبر أولوية وىدفا وطنيا وقوميا  1967ي بحدود الرابع من حزيران فان استعادة الحقوق المائية والسيطرة الكاممة عمى األراض

وشرطا مسبقا لعممية السالم. وفي كل األحوال فان إدارة الموارد األرضية والمائية بطريقة متكاممة وبشكل يعظم الكفاءة والعائد 
كذلك التخطيط السميم   فًا استراتيجيًا رئيسيًا.االقتصادي وبما يضمن االستخدام اآلمن والمستدام لتمك الموارد سيبقى أولوية وىد

لألراضي واستخداماتيا ووقف التعديات عمييا مثل الزحف العمراني والمياه العادمة غير المعالجة والنفايات الصمبة ومخمفات 
 الصناعات.

 
ؤىمة تساىم في إنياء االحتالل ة مدربة وميوقوى بشر متكاماًل وقانونيا مالئمًا : لدى القطاع الزراعي إطارا مؤسسيا ثالثاً 

قامة الدولة.   وا 
مما الشك فيو انو تم خالل المرحمة السابقة إرساء قواعد وبنية تحتية مؤسسية وزراعية استطاعت انجاز بعض الميام 

في إدارة والمتطمبات الرئيسية لمتنمية الزراعية فباإلضافة لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والذي ساىم بشكل رئيسي 
وتنمية القطاع الزراعي قبل وبعد تأسيس السمطة الوطنية الفمسطينية، فقد كان لوزارة الزراعة والمؤسسات األخرى ذات العالقة 
الدور األساسي في قيادة وتوجيو ىذا القطاع. وبالرغم من ذلك فان اإلطار المؤسسي والقانوني الناظم لمعمل الزراعي الزال 

أساسية من حيث التحديد الواضح لمميام واألىداف واألدوار بين أصحاب العالقة الرئيسية وتطوير آليات بحاجة إلى إصالحات 
فاعمة ومعتمدة لمتكامل، التنسيق بين مؤسسات القطاع المختمفة، وفي ضوء ذلك يجب أن يتم تحديد متطمبات واليات إنجاح 

 دعائميا.التطوير المؤسسي حيث يشكل تطوير القوى البشرية احد أىم 
 
 
 

 
 رابعًا: إنتاجية الزراعة بشقييا النباتي والحيواني ومساىمتيا في تحقيق األمن الغذائي قد تحسنت.

يشكل ىذا اليدف تحديًا وفرصة لمزراعة والمزارعين الفمسطينيين وخاصة صغار المزارعين ومربي األغنام والماعز والمحاصيل 
الحقمية والزراعات البعمية والزيتون، حيث أن اإلنتاجية متدنية والقيمة المضافة المتأتية من ىذه األنشطة محدودة جدًا. لذا فإن 
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طة وغيرىا تعتبر أولوية متقدمة من خالل المرحمة القادمة لما ليا من آثار مباشرة عمى تحسين دخول زيادة إنتاجية ىذه األنش
 ومستويات معيشة المزارعين وتحسين أوضاع األمن الغذائي وانعكاساتيا عمى الدخل المحمي اإلجمالي والصادرات.   

 
 : بنية تحتية وخدمات زراعية مناسبةخامساً 

وخدمات زراعية مناسبة تستجيب لحاجات المزارعين والمستثمرين تشكل احد األدوات والمتطمبات الرئيسية إن توفر بينة تحتية 
لتحقيق زراعة مستدامة، وغني عن القول بان العديد من الدول تتنافس في تقديم العون والدعم غير المباشر لمزارعييا عن 

ان مزيد من االستثمار وضوع الدعم الزراعي المباشر.  لذا فطريق تقديم تمك الخدمات في محاولة منيا لاللتفاف عمى م
 ب أن يعطى ليذا اليدف االستراتيجي خالل المرحمة القادمة.والتركيز يج

 
 : قدرة اإلنتاج الزراعي الفمسطيني عمى المنافسة في األسواق المحمية والخارجية قد تحسنتسادساً 

سواق المحمية والخارجية وذلك بإنتاج سمع قادرة عمى المنافسة من حيث ن زيادة حصة المنتج الزراعي الفمسطيني في األإ 
والمنتجات الزراعية المستوردة يتطمب إعادة النظر في كامل  كبديل لمسمعالنوعية والسعر وكذلك زيادة حصة المنتج المحمي 

 تخدام الموارد.السمسمة السمعية من اجل تعظيم الصادرات وبالتالي الربحية والعائد عمى المزارع واس
 
 : جاىزيو القطاع الزراعي لممساعدة في تحقيق متطمبات إقامة الدولة قد أنجزت بعاً اس

قامة الدولة األسس الوطنية واألىداف واألنشطة التي تقع عمى رأس سمم أولويات السمطة الوطنية  حددت وثيقة إنياء االحتالل وا 
لقطاع الزراعي احد الدعائم الرئيسية في إنياء االحتالل ومساىم أساسي في الفمسطينية خالل العامين القادمين، وحيث يشكل ا

توفير بعض المتطمبات ذات العالقة  فانبناء الدولة عن طريق دوره ومساىماتو المباشرة في تحقيق أىداف الوثيقة والتنمية، 
والرقابة عمى التجارة باإلضافة إلى تكثيف ة وسالمة الغذاء المباشرة بالسيادة وبشكل خاص ما يتعمق منيا بالتجارة الزراعي

الجيود من أجل استقطاب مزيد من الدعم والمساندة والتمويل من المجتمع الدولي ومنظمات األمم المتحدة من أجل وقف 
 االنتياكات اإلسرائيمية ومساندة الحقوق الفمسطينية تشكل أولوية وىدف استراتيجي ستعمل اإلستراتيجية عمى تحقيقو.
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 انفصم انخايس 

 

 سُاساث انمطاع انشراػٍ .6

 
البد من بمورة سياسات واضحة تتناسق وتتكامل فيما بينيا من اجل تحقيق وانجاز األولويات واألىداف اإلستراتيجية التي تم 

 التسمسل المنطقي لمنظومةتحديدىا في الفصل السابق، حيث تم تحديد سياسة أو أكثر لكل ىدف استراتيجي وذلك في ضوء 
ن إعداد رة التخطيط والتنمية اإلدارية بشأوالتدخالت التي تضمنتيا الوثائق التي صدرت عن وزا والسياسيات األىداف

ية الكفيمة بتنفيذ كل سياسة اتاالستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية ويتضمن الفصل ممخصا لتمك السياسات والتدخالت السياس
 من السياسات.

 

 ؼشس صًىد وتًسك انًشارػُن باألرض وانبماء فٍ انشراػت وتشًم. انسُاساث انتٍ ت2.6

 
  ما دمره االحتالل ودعم المزارعين المتضررين من االعتداءات اإلسرائيميةإعادة تأىيل . 1.1.5

 
عمى الزراعة في قطاع غزة ونجم عنو خسائر  وكارثياً  تدميرياً  والعدوان اإلسرائيمي األخير غزة قطاع لقد كان تأثير حصار

منع وصول وتمثل ذلك بشكل أساسي ب( مميون دوالر 411مباشرة وغير مباشرة وقد قدرت خسائر القطاع الزراعي بحوالي )
وتدمير البنية  الصيادين وممارسة أنشطتيم حركةمنع والحد من   وقف الصادرات الزراعية، ،مدخالت اإلنتاج إلى القطاع

يعتبر مدمرا والذي ين الفصل العنصري عمى الزراعة والمزارعين الفمسطينيالضم و ن تأثير جدار كما وأ حتية الزراعية،الت
القاطنين خمف وبجوار الجدار من اجل ترك  ينيق عمى المزارعين الفمسطينييتضالغراضو السياسية قد ىدف إلى باإلضافة أل

الحال بالنسبة لممزارعين المجاورين لممستوطنات، لذا فان دعم ىؤالء المزارعين العمل الزراعي وبالتالي ترك أراضييم وكذا 
نما ضرورة وطنية، وسيساىم تنفيذ ىذه السياسة بشكل مباشر في تحقيق  زراعية فحسب ليست أولوية وضرورة تنموية وا 

قامة الدولة، وسيتم تحقيق ىذه السياسة   عن طريق تنفيذ وانجاز التدخالت التالية:األىداف الرئيسية لبرنامج إنياء االحتالل وا 
 في قطاع غزة صغار المزارعين والصيادين مساندة .0

( ألف مزارع باإلضافة إلى 12غالبية عظمى من المزارعين الذين يقدر عددىم ) في قطاع غزة يشكل صغار المزارعين
% قوارب كبيرة فقط ويشمل ىذا التدخل تزويد 12( قارب منيا 1111الصيادين حيث يبمغ عدد قوارب الصيد حوالي )

عادة تأىيلو بمدخالت ومقومات اإلنتاج، الحيوانية  صغار المزارعين والصيادين ومربي الثروة ما دمره االحتالل من أنظمة  ا 
 ري ودفيئات وقوارب وبراكسات وغيرىا.

 
 المحاصيل التصديرية مزارعي مساندة .0

من كامل  بيا حيث شكمت الصادرات الزراعية وخاصة من الزىور والتوت األرضي وبعض أنواع الخضار نسبة ال باس
يدف ىذا يعائدات من الزراعة في قطاع غزة و الصادرات الزراعية الفمسطينية، وساىمت بتحسين مستويات الدخل وال
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التدخل إلى دعم المزارعين وجمعياتيم إلعادة إنتاج السمع الزراعية التصديرية وذلك بإعادة تأىيل البنية التحتية اإلنتاجية 
 ودعم أنشطة ما بعد الحصاد يةوالتسويق

 تأىيل البنية التحتية الزراعية المدمرة .3

إلى تدمير نسبة  والعدوان األخير من قبل االحتالل اإلسرائيمي عمى قطاع غزة داءات المتكررةأدت عمميات االجتياح واالعت
ي بإعادة عنالصيادين، لذا فان ىذا التدخل سي وميناءكبيرة من البنية التحتية الزراعية مثل الطرق الزراعية، مصادر المياه، 

 ة المزارعينتأىيل تمك المرافق األساسية وذات األثر المباشر عمى ربحي
سناد المزارعين المتضررين من الجدار توفير مدخالت اإلنتاج الزراعي .4  وا 

د حركة يجمة عن وجود الجدار وبشكل خاص محدودية وتقياخمف الجدار من مجموعة من التشوىات الن ونيعاني المزارع
اآلليات ومدخالت اإلنتاج الزراعي وىذا يشكل تكاليف إضافية عمى المزارعين، لذا ومن اجل دعم  ،لاالمزارعين والعم

صمود ىؤالء المزارعين فال بد من تقديم الدعم المباشر ليم وبشكل خاص توفير مدخالت اإلنتاج مثل البذور واألشتال 
ارعين التكاليف والخسائر اإلضافية التي واألعالف واألسمدة واألدوية والعالجات ودعميا بشكل يعوض عمى المز 

نشاء صندوق خاص لحماية وتطوير األراضي المتضررة من الجداريتحممونيا  ، وا 

يتعرض المزارعين المجاورون لممستوطنات لالعتداءات توفير الحوافز والدعم لممزارعين المجاورين لممستوطنات  .5
والمخاطر بشكل دائم ويتزايد ذلك في مواسم الحصاد والقطاف لممحاصيل وخاصة الزيتون، مما يضطر أعدادا كبيرة من 

ر ومنع المزراعين لعدم قطاف محاصيميم أو التبكير أو التأخير في القطاف ناىيك عن التدمير لمبنية التحتية وقطع األشجا
الرعي، ييدف ىذا التدخل إلى توفير الحوافز والدعم المادي والمعنوي ليؤالء المزارعين لممساعدة في تدعيم صمودىم 

نياء االحتالل واالستيطان   وممارسة األنشطة الزراعية وكسب رزقيم مما يعزز من مقاومة وا 

 باالستناد لمقانون الدوليحصر األضرار ممفات المساعدة في إعداد  .6

إن االعتداءات والممارسات اإلسرائيمية المستمرة بحق المزارعين الفمسطينيين تتعارض مع القوانين والشرائع الدولية سواء 
والتنقل واإلغالق، تدمير البنية التحتية  الحركةإنتاج والوصول إلى الغذاء، حرية تقييد تمثل ذلك بمصادرة األراضي والمياه، 

وتمكين المزارعين من  ليؤالء المزارعين وتوثيقيا حصر األضرارا، لذا فان إعداد ممفات والممتمكات الزراعية وغيرى
 يشكل تدخال ميما يجب انجازه خالل المرحمة القادمة المحافظة عمى حقوقيم وتقديم المشورة والدعم القانوني ليم

 
 والنساء والبدور المزارعين وفقراء الريف اصغوحماية الفئات الميمشة وخاصة . دعم ....2

 
سيشكل احد السياسات الرئيسية واألولويات اإلستراتيجية خالل المرحمة القادمة،  والنساء إن دعم صغار المزارعين وفقراء الريف

س بيا من العمالة أال ب عمل لنسبحيث يساىم ذلك بشكل مباشر في تحقيق األمن الغذائي األسري باإلضافة إلى توفير فرص 
 قتة، سيتم تحقيق ىذه السياسة من خالل تنفيذ التدخالت التالية:الموسمية والمؤ 

 مشاريع تنويع مصادر الدخل تكثيف .0

إلى تنويع مصادر دخميم وذلك بممارسة أنشطة زراعية تكميمية لألنشطة التي والبدو يحتاج صغار المزارعين والريفيين 
إن ىذا  . التصنيع الغذائي وغيرىاو اعز والحديقة المنزلية النحل واألرانب والدواجن واألغنام والم ةيقومون بيا مثل تربي
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كفاءة استخدام  تحسينتدخل باإلضافة إلى انو سيحسن من األوضاع المعيشية لممزارعين والريفيين فانو سيساىم في لا
 الموارد ويقمص نسب انعدام األمن الغذائي

 المشاريع المكثفة لمعمالة زيادة .0

بالزراعة من اقل الكمف مقارنة بالقطاعات األخرى وخاصة تمك ذات العالقة  لعملة اتعتبر تكمفة استحداث فرص
باستصالح األراضي وزراعتيا والزراعات المكثفة لمعمالة مثل الزراعات المحمية والتصديرية بشكل خاص والتي توفر 

 لممزارعين والريفيين وعائالتيم  يفرص عمل إضاف
 المرأة في القطاع الزراعي تمكين.  3

تساىم المرأة بدور فعال وأساسي في التنمية الزراعية حيث يقع عمى عاتقيا عبء كبير من العمل الزراعي بشقية النباتي 
% من النساء العامالت باجر يعممن في القطاع الزراعي باإلضافة لمعمل العائمي غير 35والحيواني، كما وان حوالي 

ى تحسين كفاءة اإلنتاج والقيمة المضافة عن طريق مساعدة النساء ة ستيدف إلأجر.  إن تعزيز دور المر مدفوع األ
يشمل ىذا التدخل العديد من األنشطة مثل تصنيع المنتجات و ودعمين في تبني وتنفيذ مجموعة من األنشطة والمشاريع 

لمسؤوالت عن رعاية عطي األولوية في ىذه المشاريع لمنساء اتبحيث  يةالزراعية، المشاريع الزراعية اإلنتاجية والتسويق
ويشمل ذلك دعم المشاريع التي تقوم عمييا النساء، دعم التعاونيات اإلنتاجية النسوية، تطوير  العائمة والنساء الفقيرات

قاعدة بيانات خاصة بدور المرأة في القطاع الزراعي، تعزيز قدرة النساء بالوصول إلى المصادر المالية والمعرفة، ودعم 
 ة الخالقة في القطاع الزراعيالمبادرات النسوي

 

 وتشًم:  . انسُاساث انهادفت ئنً ئدارة انًىارد فٍ انًناطك انفهسطُنُت  بكفاءة وبشكم يستذاو3.6

 
  زيادة وفرة المياه وتحسين إدارة العرض. 1.2.5

 

خالل الحصول عمى حيث سيتم من خالل تنفيذ ىذه السياسة العمل عمى زيادة المتوفر من المياه لمزراعة سواء كان من 
 الحقوق المائية أو تحسين إدارة وكفاءة استخدام مصادر مياه الري حيث سيتم تحقيق ذلك من خالل التدخالت التالية:

 تأىيل البنية التحتية لممصادر المائية  .0

 حيث سيتم من خالل ىذا التدخل تأىيل اآلبار والينابيع والبرك

 زيادة الموارد المائية المتاحة لمزراعة .0

حيث سيتم من خالل ىذا التدخل استخدام المياه المسوس والمعالجة في الزراعة وكذلك تطوير أنشطة الحصاد المائي 
 والحصول عمى الحقوق المائية الفمسطينية

 
 
 تحسين إدارة الطمب عمى المياه الزراعية. 2.2.5
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حيث سيتم من خالل ىذه السياسة ترشيد وزيادة كفاءة المياه المتاحة لمزراعة وتنظيم استخدام المياه وذلك من خالل التدخالت 
 التالية: 

 والتوزيع النقل تحسين كفاءة أنظمة .0

عادة تأىيميا وكذلك  توفير أنظمة والذي سيتم بشكل أساسي عن طريق تحسين كفاءة واستبدال أنظمة نقل المياه وتوزيعيا وا 
 لتخزين المياه

 واستخدام الري التكميميتحديث أنظمة الري  .0

بحيث يتم التحول من الري السطحي وأنظمة الزراعة المكشوفة إلى أنظمة الري والزراعة الحديثة ووضع برامج لمري 
 التكميمي

 
  واالستخدام المستدام لمتنوع الحيوي الزراعي اإلدارة المستدامة لألراضي وزيادة مساحتيا واستصالحيا. 3.2.5

 
تيدف ىذه السياسة إلى زيادة رقعة األراضي الزراعية وتخضيرىا وشق الطرق الزراعية بيدف المحافظة عمييا من االنجراف 

 تالية:والتدىور وحماية الحياة البرية والتنوع الحيوي الزراعي وسيتم تحقيق ىذه السياسة من خالل تنفيذ التدخالت ال
 حصر وتصنيف واستصالح األراضي وتحسين إنتاجيتيا .0

وذلك بتحديد استعماالت األراضي ومالءمتيا لألنشطة االقتصادية والزراعية المختمفة وزيادة وتيرة أنشطة االستصالح في 
 المناطق المختمقة وزراعتيا بالمحاصيل المالئمة

 تخضير وتحريج األراضي الحكومية والخاصة .0

باس بيا من األراضي الحكومية والخاصة غير مزروعة إما بسبب تردي نوعية التربة أو صعوبة الوصول إلييا إن نسبة ال 
أو عدم توفر مصادر الري لذا فانو سيصار إلى زراعة ىذه األراضي باألشجار الحرجية مع التركيز عمى األنواع متعددة 

 في ىذه األنشطة األغراض وتشجيع المؤسسات العامة واألىمية عمى المشاركة 
عادة تأىيل المراعي  .3  تطوير وا 

حيث أن معظم أراضي المراعي قد تعرضت لمتصحر والذي يعتبر الرعي الجائر من أىم أسبابو، لذا فان إعادة تأىيل 
المراعي وزيادة حمولتيا الرعوية تتطمب مزيج من إعادة التأىيل والحماية وتنظيم الرعي وتشجيع أصحاب المواشي عمى 

 اون والمشاركة في إدارة وتنظيم الرعيالتع
 النباتي والحيواني  الحفظ واالستخدام المستدام لمتنوع الحيوي .4

من األىمية بمكان الحفظ واالستخدام المستدام لمموارد الزراعية المختمفة حيث سيتم من خالل ىذا التدخل وضع خطة 
نشاء محميات طبيعية جديدة بيدف المحاف ظة عمى التنوع الحيوي بكافة جوانبو، وكذلك المحافظة عمى لمسالمة اإلحيائية وا 

 بحفظ ىذه األنواع التنوع الحيوي الزراعي في المناطق الزراعية والبيئة والمحافظة عمييا في مزارع أو بنوك خاصة
 

 وتشًم: . انسُاساث انتٍ تذػى اإلطار انًإسسٍ وانمانىنٍ وتؼًم ػهً تطىَز وتأهُم انمىي انبشزَت فٍ انشراػت4.6

 
 تحسين كفاءة وفاعمية المؤسسات الزراعية. 1.3.5
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باإلضافة إلى أن وجود مؤسسات زراعية كفؤة وفاعمة يشكل متطمبا وشرطا مسبقا لتطوير القطاع الزراعي فانو يشكل إسياما 

قامة الدولة، وتيدف ىذه السياسة إلى إعاد ة النظر في ادوار وميام مباشرا في تحقيق األىداف الوطنية في إنياء االحتالل وا 
مؤسسات القطاع الزراعي في ضوء األىداف اإلستراتيجية الجديدة عمى المستوى الوطني والقطاعي وتوفير المتطمبات الالزمة 

 لذلك عن طريق تنفيذ التدخالت التالية:
 والفرعيةإعداد االستراتيجيات تحت القطاعية  .0

أكثر تفصيال لبعض القطاعات الفرعية الرئيسية عمى سبيل المثال،  البد من إعداد استراتيجيات تحت قطاعية زراعية
البحث واإلرشاد الزراعي، إدارة المصادر الطبيعية، التسويق، التمويل واإلقراض وغيرىا وذلك لتشكل رافدا وترجمة لألىداف 

 اإلستراتيجية لمقطاع الزراعي في المجاالت المختمفة
 ن بين المؤسسات الزراعيةالتطوير المؤسسي وتفعيل أطر التعاو .0

إن التحديد الواضح الدوار السمطة، منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق أىداف اإلستراتيجية والتنمية 
الزراعية بشكل عام يعتبر احد التدخالت اإلستراتيجية الرئيسية، وبيذا الصدد يجب التركيز عمى الدور والميام المستقبمية 

ة والتأكيد والتركيز عمى الدور التخطيطي والرقابي واإلشرافي وتقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع التي ال تقدميا لوزارة الزراع
أو تنفذىا الجيات األخرى سواء كانت منظمات مجتمع مدني أو قطاع خاص.  كما ويجب مأسسة عمل المجالس 

قطاع الزراعي.  ىذا باإلضافة إلى تحديث النظم المالية اإلشرافية والتنسيقية والمجان والييئات ذات العالقة بإدارة ال
 واإلدارية المتعمقة بالقطاع الزراعي

 تطوير قاعدة معمومات وبيانات زراعية .3

تشكل المعمومات الدقيقة والمحدثة أساسا لمقرار الصائب والتخطيط السميم، لذا فانو من األىمية بمكان إعادة النظر في 
يانات وتدقيقيا واعتمادىا وأدوار المؤسسات المختمفة في كل مرحمة مع مراعاة الشفافية وسيولة آليات جمع المعمومات والب

 الحصول والتعامل مع تمك المعمومات
 

 قانونيال تحديث وتوحيد اإلطار. 2.3.5
 

يمات الالزمة لتنظيم بالرغم أن قانون الزراعة يعتبر حديثا نسبيا إال انو الزال ىناك حاجة إلصدار مجموعة من األنظمة والتعم
وتأطير العمل في القطاع الزراعي، كما وانو يتوجب توفير اآلليات واألدوات الالزمة إلنفاذ التشريعات الزراعية وسيتم تحقيق 

 ىذه السياسة عن طريق التدخالت التالية:
 تحديثيا وأمراجعة التشريعات الزراعية وتحديد التشريعات الواجب إعدادىا  .0

التشريعات الزراعية انعكاسا لمسياسات وترجمة ليا لذا فان من الضرورة بمكان إعادة النظر ومراجعة تشكل مجموعة 
 التشريعات الزراعية وتحديد التشريعات الالزمة لممرحمة القادمة مع مراعاة ضرورة توحيد تمك التشريعات

قرارىا .0  إعداد و/ أو تحديث التشريعات الالزمة وا 
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عداد التشر  يعات بيدف استكماليا كمنظومة متكاممة باإلضافة إلى إقرارىا واعتمادىا وتفعيميا بيدف وقف يشكل صياغة وا 
المخالفات والتجاوزات والحد من استنزاف الموارد واألضرار بالبيئة، وحماية المنتج والمستيمك المحمي وضبط األسواق 

 والتيريب أولوية لتنمية القطاع الزراعي
 

 ى البشريةتدريب وتأىيل القو . 3.3.5
 

إن تنمية القطاع الزراعي تعتمد بشكل أساسي عمى وجود وتوفر كوادر وقيادات زراعية مؤىمة في مختمف المجاالت قادرة عمى 
النيوض بالمؤسسات وتمكنيا من تقديم الخدمات وانجاز الميام بطريقة كفؤة.  وسيتم تحقيق ىذه السياسة عن طريق التدخالت 

 التالية:
 تحديد االحتياجات التدريبية والبشرية لممؤسسات  .0

في ضوء تحديد الميام واألدوار الجديدة لممؤسسات فانو البد من تقدير االحتياجات من القوى البشرية والتدريبية والتأىيل 
الالزم، حيث أن ىناك فائض كبير في بعض التخصصات باإلضافة إلى النقص في تخصصات أخرى وسيتضح ذلك 

 اكبر عند إعادة ىيكمة تمك المؤسسات ومواءمة التخصصات الموجودة مع الحاجات الفعمية بصورة 
 إعداد وتنفيذ برامج تطوير القدرات البشرية .0

سيتم إعداد واقتراح برامج إلعادة توزيع الكفاءات  في ضوء تحديد االحتياجات من القوى البشرية واألنشطة التدريبية
في وزارة الزراعة باإلضافة إلى توفير التخصصات المطموبة وتحديد آليات لالستفادة من وتأىيميا وتدريبيا وبشكل خاص 

 الكفاءات والخبرات المتوفرة في المؤسسات الفمسطينية األخرى.

 

 وتشًم: . انسُاساث انهادفت ئنً تحسُن ئنتاجُت انشراػت بشمُها اننباتٍ وانحُىانٍ ويساهًتها فٍ األين انغذائ5.6ٍ

 

 تطبيق النظم الحديثة في اإلنتاج النباتي. 1.4.5

% من األراضي الزراعية ىي أراضي بعمية فإن مساىمتيا في القيمة المضافة الزراعية ىي 86بالرغم من أن ما يزيد عن 
% فقط وىذا يعكس مدى تدني اإلنتاجية بشكل كبير في ىذا المجال كما وأن ىناك إمكانيات جيدة لتحسين إنتاجية 5حوالي 

 ي المحاصيل الزراعية وتكثيفيا وسيتم تحقيق ىذه السياسة من خالل التدخالت التالية:باق
 . تحسين إنتاجية المحاصيل الحقمية0

تباع النظم والتقانـات والحـزم الفنيـة المناسـبة اليادفـة إلـى زيـادة  ويشمل ذلك تحسين كفاءة استخدام الموارد ومدخالت اإلنتاج وا 
 مزارعين من الحبوب، البقوليات والخضار البعمية اإلنتاجية وتعظيم ربحية ال

 الزيتون . تحسين إنتاجية0
تحتل األراضي المزروعة بالزيتون أكثر من نصف المساحات التي تستغل بالزراعة فـي فمسـطين ويعـاني مزارعـو الزيتـون مـن 

سنة باإلضافة إلى األمراض التي  كغم /دونم/ 111مشاكل رئيسية أىميا تذبذب اإلنتاجية من سنة إلى أخرى والتي تقل عن 
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تصــيب الزيتــون وتذبــذب األســعار، لــذا فــإن ىــذا التــدخل ســيعمل عمــى نشــر التقانــات والممارســات الســميمة والتــدخل فــي كامــل 
 أنشطة ومراحل السمسمة السميمة لمزيتون.

 تحسين إنتاجية أشجار الفاكية .3

ىنالك مجال كبير لتحسين إنتاجية أشجار الفاكية، حيث يعتمد عمى االستيراد بنسبة كبيـرة لسـد حاجـة السـوق المحمـي، كمـا 
 وان ىناك مجاالت لتعميم زراعات منافسة في األسواق الخارجية وتحقق عائدات جيدة لممزارعين 

 
 ج الحيوانيالتحول إلى أنظمة اإلنتاج المكثف وشبو المكثف في اإلنتا. 2.4.5

 465بمغت حوالي  2117المؤشر الواضح عمى ضعف اإلنتاجية في ىذا القطاع اليام ىو أن قيمة مستمزمات اإلنتاج عام 
فقط أي أن القيمة المضافة سالبة، وىذا يتطمب تدخالت  28مميون دوالر 414مميون دوالر بينما قيمة اإلنتاج نفسو بمغت حوالي 

ألف من صغار المزارعين الميددين في  31يرة من مربي الثروة الحيوانية والبالغ عددىم حوالي عاجمة وكبيرة حيث أن نسبة كب
 االنضمام إلى شريحة الفقراء وسيتم تحقيق ىذه السياسة من خالل التدخالت التالية:

 حسين إنتاجية األغنام والماعزت  .0

ـــة وتحســـين الســـال ـــة والخـــدمات البيطري ـــاءة اســـتعمال المـــدخالت وبشـــكل خـــاص وذلـــك بتحســـين نظـــم اإلدارة المزرعي الت وكف
 واالىتمام باإلبل والخيول. % من مدخالت اإلنتاج الحيواني مستوردة85 – 81األعالف والعالجات حيث أن 

 . زيادة إنتاج المحاصيل العمفية وتوفير البدائل العمفية0
بالمقابـــل فــإن نســـبة كبيـــرة مـــن مخمفـــات اإلنتـــاج % مـــن قيمـــة مســتمزمات اإلنتـــاج الحيـــواني الكميـــة، 61تشــكل قيمـــة األعـــالف 

والتصـــنيع الزراعـــي والغـــذائي غيـــر مســـتغمة والتـــي إن أحســـن اســـتغالليا فإنيـــا تـــؤدي إلـــى تقمـــيص االســـتيراد وتحســـين ربحيـــة 
 المزارعين حيث إن ىناك العديد من التجارب الناجحة في ىذا المجال في الـدول المجـاورة والتـي سـيتم مـن خـالل ىـذا التـدخل

 نشرىا وتشجيع المزارعين عمى تبنييا إضافة إلى توفير األعالف بأسعار منافسة.
 االستزراع السمكي  .3

مما ال شك فيو أن ىناك تزايـدًا عمـى اسـتيالك المـواطنين مـن األسـماك، وبـالرغم مـن أن بعـض الجيـود قـد بـدأت فـي مجـال 
تشجيع وتحضير المزارعين والمستثمرين من خـالل تـوفير  االستزراع السمكي ولكنيا تبقى متواضعة ومحدودة، لذا فانو سيتم

 البيئة المناسبة والمتطمبات األساسية مثل مزارع االصبعيات، الخدمات البيطرية، اإلرشاد، التسويق وغيرىا.
نتاج العسل .4  تربية النحل وا 

نتــاج العســل إال انــو ال  زال ىنــاك إمكانــات كبيــرة لتحســين بــالرغم مــن الزيــادة المضــطردة فــي أعــداد خاليــا النحــل الحديثــة وا 
اإلنتــاج واإلنتاجيــة ســواء كــان عمــى المســتوى األســري أو التجــاري، وســيتم التركيــز مــن خــالل ىــذا التــدخل عمــى دعــم األســر 
الريفيـة الفقيــرة وصــغار المــزارعين وذلــك بيــدف تنويــع مصــادر الـدخل وتحســين أوضــاع األمــن الغــذائي باإلضــافة إلــى تــوفير 

 ومعالجة األمراض والتسويق وتشجيع العمل التعاوني لكافة مربي النحل.خدمات الوقاية 
 

                                                           
28

 2118الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً/ اإلحصاءات الزراعٌة/   
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 :انسُاساث انهادفت ئنً ئَجاد بنُت تحتُت وخذياث سراػُت يناسبت وتشًم. 6.6

 
 خمق بيئة استثمارية وتحفيز االستثمار في الزراعة وخدماتيا. 1.5.5

 
األنشطة الزراعية واألنشطة األخرى المترابطة بالزراعة من حيث  إن خمق المناخ والبيئة االستثمارية الجاذبة لالستثمار في

المدخالت، الخدمات وأنشطة ما بعد الحصاد وكذلك توفير الخدمات الزراعية بالنوعية والوقت واألسعار المناسبة تعتبر احد 
في تدعيم برنامج الحكومة العوامل األساسية التي يجب ايالئيا أىمية خاصة خالل المرحمة القادمة وستسيم بشكل مباشر 

قامة الدولة، وفيما يمي التدخالت المقترحة لتنفيذ وتحقيق ىذه السياسة  إلنياء االحتالل وا 
 إعداد دراسات حول جدوى االستثمار الزراعي .0

إن إعداد دراسات جدوى أولية لالستثمار في المجاالت الزراعية المختمفة واألخرى ذات العالقة ىو من األىمية بمكان 
لتحقيق األىداف اإلستراتيجية لمزراعة ويشمل ذلك عمى سبيل المثال ال الحصر أزىار القطف والورود، البذور، تسمين 
الخراف والعجول، محطات إلنتاج الكباش المحسنة، المحاصيل التصديرية، النخيل، المسالخ، تصنيع المنتجات الزراعية 

 وغيرىا
 توفير الحوافز االستثمارية  .0

الميزة النسبية التي تتمتع بيا بعض القطاعات الفرعية واألنشطة الزراعية، إال أن ىناك الكثير مما يتوجب عممو بالرغم من 
لتشجيع االستثمار الداخمي في الزراعة واستقطاب التمويل الخارجي، لذا فانو يتوجب توفير مجموعة من الحوافز 

جراءاتو باإلضافة إلى البيئة والضمانات الكافية وبشكل خاص لمتعامل مع المخاطر والال يقين الناجمة عن االحتالل وا 
 القانونية والتسييالت المالية والتجارية وغيرىا

 
 تحسين خدمات اإلرشاد، ووقاية النبات، والبيطرة والبحث الزراعي. 2.5.5

 
زراعي بصورة مباشرة عمى كمفة تؤثر نوعية وكفاءة وتوفر الخدمات الزراعية مثل اإلرشاد ووقاية النبات والبيطرة والبحث ال

وتنافسية اإلنتاج الزراعي، ىذا باإلضافة إلى تدعيم البناء المؤسسي لمزودي الخدمات والتقسيم الواضح لألدوار وتشجيع 
تنظيمات المزارعين عمى تقديم تمك الخدمات كما وان الرقابة عمى النوعية ومراعاة االنسجام والتناغم وعدم التضارب تعتبر 

 أساسية لتعظيم كفاءة تمك الخدمات.   وسيتم تحقيق ىذه السياسة من خالل التدخالت التالية: عوامل
 مراجعة احتياجات القطاع من الخدمات الزراعية وتقييميا .0

من األىمية بمكان البدء بإجراء تقييم كامل لمخدمات المقدمة لممزارعين عمى مختمف المستويات وفي مختمف المناطق وفي 
 المجاالت المختمفة، لمعمل عمى زيادة كفاءة ونجاعة تمك الخدمات وذلك بالعمل مباشرة مع مزودي تمك الخدمات 

 إعداد وتنفيذ برامج خدماتية متخصصة .0

االحتياجات من الخدمات فسيتم إعداد برامج خدماتية متخصصة سواء في اإلرشاد، البيطرة، الوقاية والبحث  في ضوء تقييم
 العممي وغيرىا بحيث تكون تمك البرامج إما سمعية أو لنظام مزرعي أو بيئي مناخي أو غيرىا
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 اإلقراض والتمويل الريفي والتامين الزراعي  تطوير أنظمة. 3.5.5
 

عي اقل القطاعات االقتصادية استفادة من خدمات البنوك والنظام المصرفي حيث تبمغ نسبة القروض التي حصل القطاع الزرا
%، وكذا الحال بالنسبة لمتامين الزراعي حيث انو غير موجود عمميا، إن توفير التمويل وخدمات 1عمييا من البنوك اقل من 

لتنمية الزراعية والمحافظة عمى استمراريتيا، لتحقيق ىذه السياسة فسيتم تنفيذ التامين الزراعي تعتبر شرطا رئيسيا لتسريع وتيرة ا
 التدخالت التالية: 

 إنشاء بنك إقراض وتسميف زراعي ودعم المؤسسات القائمة .0

نظرا لخصوصية القطاع الزراعي وتأثره بشكل كبير بعوامل المخاطرة والاليقين والتي تؤثر بشكل مباشر عمى اإلنتاج 
واإلنتاجية والربحية وبالتالي قدرة المزارع عمى السداد باإلضافة إلى العوامل األخرى والتي تتطمب إنشاء بنك إقراض 

التعامل مع الحاالت والحاجات واإلمكانات المختمفة لممزارعين والمستثمرين في القطاع  ووتسميف زراعي متخصص يمكن
قائمة حاليًا والتي تتعامل مع توفير التمويل الزراعي بأشكالو وأحجامو الزراعي.  ىذا باإلضافة إلى دعم المؤسسات ال

 المختمفة.

 ترويج وتفعيل قانون التامين الزراعي .0

حيث أن القانون في مراحمو النيائية من االعتماد فانو يتوجب تكثيف الحمالت والمشاورات من اجل تحديد آليات 
يجاد البنية المؤسسية واإلدارية لمتامين الزراعي، ومتطمبات إنجاح تنفيذ وتطبيق القانون من حيث  توفير المخصصات، وا 

 التفاوض مع شركات التامين والبنوك، استقطاب التمويل وغيرىا
 

 متعامل مع الكوارث الطبيعيةلآليات تطوير . 4.5.5
 

نظرًا الرتفاع عوامل المخاطرة والاليقين في العمل الزراعي وبشكل خاص في ضوء حالة التغير المناخي، فانو من الضرورة 
وضع وتبني آليات لمتعامل مع ىذه المتغيرات وذلك لتجنب التأثر بيا أو التأقمم معيا وتقميل أضرارىا ما أمكن وسيتم انجاز ذلك 

 :التدخل التاليمن خالل 
 واعتماد آليات لإلنذار المبكر والتعامل مع الكوارث الزراعية تحديد .0

تعتبر زيادة وتيرة تكرار ظواىر الجفاف والصقيع والفيضانات احد مظاىر التغير المناخي العالمي والتي يتأثر المزارعون 
يق آليات لإلنذار المبكر بيا بطريقة مباشرة وتؤدي إلى أضرار كبيرة عمى المزارعين والزراعة.  مما يستدعي تطوير وتطب

عالم أصحاب العالقة التخاذ اإلجراءات المناسبة والتعامل مع تمك الحاالت  وا 
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 وتشًم: . انسُاساث انتٍ تحسن ين لذرة اإلنتاج انشراػٍ انفهسطُنٍ ػهً انًنافست فٍ األسىاق انًحهُت وانخارجُت..7

 
 والحيوانياإلنتاج الزراعي بشقية النباتي جودة  تحسين. 1.6.5

 
إن تحسين اإلنتاجية والجودة يشكالن عامالن رئيسيان في تحسين تنافسية المنتج الفمسطيني في األسواق المحمية والخارجية، 
والذي سيتأتى عن طريق تنفيذ مجموعة تدخالت تستيدف بشكل رئيسي المجاالت واألنشطة ذات اإلمكانية العالية في تحسين 

 تحقيق ىذه السياسة من خالل تنفيذ التدخالت التالية: اإلنتاجية والنوعية وسيتم
 إعداد وتطبيق مواصفات ومقاييس الجودة .0

البد من إعداد واعتماد وتطبيق منظومة متكاممة من المواصفات والمقاييس ذات العالقة باإلنتاج الزراعي وتطبيقيا بشكل 
خل بشكل رئيسي إلى استكمال ىذه المنظومة واعتماد حازم عمى المستوردات، المنتج المحمي والصادرات وييدف ىذا التد

 اآلليات الالزمة لتنفيذىا
 زيادة معرفة المزارعين والمصدرين بمقاييس الجودة ومتطمبات األسواقتحسين قدرات  .0

د البد من توعية وتحسين معرفة وتطوير قدرات المزارعين والمصدرين بالمواصفات والمقاييس ومعايير الجودة وأىمية التقي
 بيا وتطبيقيا لما لذلك من عالقة مباشرة عمى تحسين ربحيتيم والمحافظة عمى األسواق وسالمة المواطنين

 إيجاد البنية التحتية الالزمة لمتسويق الزراعي .3

إن توفير البنية التحتية من أنظمة معمومات، وبيوت تدريج وتعبئة ووسائل النقل وأسواق الجممة والمختبرات الالزمة ىو 
ب ضروري لتحقيق أىداف ىذه اإلستراتيجية ويتطمب ذلك شراكة حقيقية وفاعمة بين القطاع الخاص واألىمي والعام متطم

 النجازه
 

  الخارجيةو توجيو اإلنتاج الزراعي الفمسطيني نحو متطمبات األسواق المحمية . 2.6.5
 

د الستيعاب كل ما ينتج أو أن األسواق الخارجية يجب أن ال ينظر بأي حال من األحوال إلى أن األسواق المحمية عمى استعدا
ىي امتداد لألسواق المحمية، حيث أن لكل سوق متطمباتو وشروطو وال بد من التعرف عمى متطمبات وحاجات تمك األسواق في 

عداد الخطط واالستراتيجيات لمتعامل معيا وتوجيو المزارعين والمصدرين ليا.  وسيتم تحقيق ىذه السياسة  المواسم المختمفة وا 
 من خالل تنفيذ التدخالت التالية:

 إعداد وتنفيذ برامج لتنويع اإلنتاج الزراعي وزيادة الربحية .0

إن تعظيم العائد والربحية عمى عوامل اإلنتاج والمنتج وذلك باالستفادة من الميزة النسبية لمزراعة الفمسطينية والتحول نحو 
 خال ميما خالل المرحمة القادمةالزراعات ذات التنافسية العالية يشكل تد

 البديمة لممستورداتتوفير الحوافز والبيئة إلنتاج السمع التصديرية و  .0

قد تواجو عممية إنتاج السمع التصديرية والبديمة لممستوردات بعض المشاكل الفنية والموجستية باإلضافة إلى عوامل 
 إعداد وتوفير الحوافز الالزمة والبيئة التي تحفز إنتاج تمك السمعالمخاطرة والاليقين المرافقة لمثل ىذه األنشطة لذا يتوجب 
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 وحمايتيا ترويج المنتجات الزراعية الفمسطينية. 3.6.5
  

 تيدف ىذه السياسة إلى ترويج المنتجات الزراعية الفمسطينية وتحسين تنافسيتيا وحمايتيا من خالل تنفيذ التدخالت التالية:
 وحمايتيا المنتجات الزراعية الفمسطينيةطالق حمالت لترويج إ .0

وذلك عن طريق إقامة المعارض، الندوات واألنشطة األخرى في الداخل والخارج والتركيز عمى نوعية وجودة المنتج 
الفمسطيني ومواضيع أخرى مثل الزراعة العضوية أو كونو إنتاج فمسطيني أو إنتاج األراضي المقدسة، كما ويجب تكثيف 

نتاج المستوطنات واإلغراق وتشديد الرقابة عمى  الحمالت من أجل حماية المنتج الفمسطيني من المنافسة غير العادلة وا 
عداد قوائم بالمنتجات اإلسرائيمية داخل المستوطنات من أجل تعزيز  األسواق والتعاون مع جمعيات حماية المستيمك وا 

 مقاطعتيا إقميميا ودوليًا 
 لزراعيةإعداد برامج دعم الصادرات ا .0

حتى يستطيع المنتج الزراعي الفمسطيني من المنافسة عمى أسس عادلة في األسواق الخارجية فال بد من تعويض المزارع 
والمصدر الفمسطيني عن التشوىات والكمف اإلضافة الناجمة عن إجراءات االحتالل المختمفة وكذلك دعم بعض السمع 

تعظيم الفائدة من االتفاقيات والبروتوكوالت التجارية الموقعة مع الدول  التصديرية الجديدة ولفترات محددة.  وضرورة
 ومراجعتيا بما يخدم المصمحة الوطنية

 

 وتشًم: انسُاساث انهادفت ئنً تحسُن جاهشَه انمطاع انشراػٍ نهًساػذة فٍ تحمُك يتطهباث انذونت. 8.6

 

 والبحرية توفير الرقابة الزراعية عمى الحدود والمنافذ البرية. 1.7.5
 

قامة الدولة وبشكل خاص ما يتعمق بالرقابة عمى الحدود والمنافذ البرية  البد من االستعداد والتحضير لمرحمة إنياء االحتالل وا 
والبحرية من حيث دخول السمع والمنتجات والحيوانات الحية ومطابقتيا لمشروط والمواصفات المعتمدة وسيتم تحقيق ىذه السياسة 

 خالت التالية:من خالل التد
 إيجاد متطمبات الحجر الزراعي .0

من اجل الحد من انتقال إمراض الحيوان والنبات عبر الحدود والتي قد ينجم عنيا إضرار اقتصادية بالغة باإلضافة 
لتأثيراتيا في بعض األحيان عمى صحة اإلنسان وبشكل خاص نتيجة لإلمراض المشتركة بين اإلنسان والحيوان، فانو من 

ري إيجاد البنية التحتية الالزمة لمحجر الزراعي كإسيام مباشر وضروري في تحقيق أىداف اإلستراتيجية ودعم الضرو 
 مقومات إقامة الدولة

 تفعيل أنظمة ومتطمبات التجارة الزراعية .0

التجارة  حيث أن المعابر والحدود ستكون تحت السيطرة الكاممة لمسمطة الوطنية الفمسطينية فان إجراءات واليات تنظيم
عداد النماذج واعتماد التواقيع والمرجعيات واألختام وغيرىا بحاجة إلى  الخارجية ومراعاة القوانين واالتفاقيات الدولية وا 

عداد واعتماد مسبق  تحضير وا 
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  توفير المختبرات المرجعية الوطنية. 2.7.5

 

موجودة والتشخيص والتحقق من الجودة والنوعية في سيتم إنشاء عدة مختبرات مرجعية وطينة لمتحميل وتطوير المختبرات ال
 مجاالت الزارعة المختمفة، وسيتم ذلك من خالل تنفيذ التدخالت التالية:

 إنشاء مختبرات مدخالت اإلنتاج  .0

سواء كان ذلك لمموارد مثل المياه التربة أو لفحص المدخالت مثل األعالف والمبيدات واألدوية وغيرىا والتركيز عمى خدمة 
 لمزارعين في مناطقيم ما أمكن ذلك ا

 إنشاء مختبرات اإلمراض واألوبئة .0

 حيث سيتم إنشاء مختبرات لتشخيص اإلمراض واألوبئة النباتية والحيوانية وذلك في مختمف المناطق
 مختبرات جودة وسالمة الغذاء .3

 مستوى المركزي وفي المحافظاتسيتم إنشاء المختبرات الالزمة لفحص جودة وسالمة الغذاء واإلنتاج الزراعي عمى ال
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 الفصل السادس

 تىسَغ انًىارد وانًسإونُاث .7

 

من الواضح أن تنفيذ وتحقيق أىداف ىذه اإلستراتيجية الطموحة والتي ستتعامل وتغطي مرحمة ىامة في تاريخ شعبنا الفمسطيني 
قامة الدولة يتطمب تحقيق وتوفير العديد من المتطمبات  ويأتي عمى رأسيا توفر الموارد المالية الالزمة وىي إنياء االحتالل وا 

والكفيمة بتحقيق تمك األىداف اخذين بعين االعتبار أن إحداث انطالقة نوعية في القطاع الزراعي يتطمب جيودا وموازنات 
 قابمة لالستمرار.استثنائية لمقيام بالدور اليام الممكن والمطموب واالستفادة من الموارد واإلمكانات والخبرات بطريقة كفؤة و 

 
وفي ىذا السياق فانو ال بد من تأكيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والدور األساسي الذي تمعبو منظمات المجتمع 
المدني في التنمية الزراعية في فمسطين، لذا فان توزيعا واضحا لمميام واألدوار والمسؤوليات باإلضافة إلى اعتماد آليات 

والرقابة والمساءلة تشكل شروطا مسبقة إلنجاح تنفيذ ىذه اإلستراتيجية.  ويتوجب عمى كل من مؤسسات واضحة لمتنسيق 
القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني إعادة توزيع األدوار فيما بين مؤسساتيا المختمقة وداخل تمك المؤسسات بحيث يؤدي 

 اليف معقولة.ذلك إلى انجاز الميام وتقديم الخدمات بكفاءة عالية وتك
 

تشكل عمميات اإلشراف والرقابة والمساءلة عوامل ىامة لضمان حسن التنفيذ واالنجاز وضمان استعمال الموارد لألغراض التي 
خصصت ليا وبيذا الخصوص فان الشفافية والالمركزية والمشاركة تعتبر ضرورة وشروطا يجب تضمينيا لكافة مراحل العمل 

شرافا ومتابعة وتقييما.في اإلستراتيجية تخطيطا و   تنفيذا وا 
 

خالل ىذه المرحمة ستتضمن اإلستراتيجية تحقيق مجموعة من األىداف اإلستراتيجية والتي بدورىا ستتحقق عن طريق تبني 
مجموعة من السياسات لكل ىدف استراتيجي كما وان كل سياسة سيتم تحقيقيا من خالل مجموعة من التدخالت التي تتكامل 

وبين التدخالت لمسياسات األخرى لتحقيق األىداف اإلستراتيجية لمقطاع الزراعي وبالتالي المساىمة في تحقيق الرؤية  فيما بينيا
 ( التالي التكاليف التقديرية لمتدخالت، السياسات واألىداف اإلستراتيجية. 1العامة لمقطاع الزراعي ويبين الجدول )
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 0203-0200(: التكاليف المقدرة لإلستراتيجية لألعوام 0جدول )

 شيقل( 111)                                                                                                   
 المجموع 0203 0200 0200 التدخالت السياسات

 1,755,000 555,000 600,000 600,000 اليدف االستراتيجي: صمود وتمسك المزارعين باألرض والبقاء في الزراعة قد تعزز .0

ما دمره االحتالل ودعم إعادة تأىيل  .1
المزارعين المتضررين من االعتداءات 

  اإلسرائيمية

 260,000 80,000 80,000 100,000 في قطاع غزةرعين والصيادين اصغار المز  مساندة .1

 260,000 80,000 100,000 80,000 مزارعي المحاصيل التصديرية  مساندة .2

 240,000 70,000 90,000 80,000 تأىيل البنية التحتية الزراعية المدمرة .3

سناد المزارعين  توفير مدخالت اإلنتاج .4 الزراعي وا 
 المتضررين من الجدار

80,000 100,000 100,000 280,000 

 توفير الحوافز والدعم لممزارعين المجاورين لممستوطنات .5
 والجدار

79,000 50,000 50,000 179,000 

باالستناد  حصر األضرارممفات  المساعدة في إعداد .6
 لمقانون الدولي

1000 - - 1000 

 1,220,000 380,000 420,000 420,000 المجموع

صغار وحماية الفئات الميمشة وخاصًة دعم  .2
 والنساء والبدو المزارعين وفقراء الريف

 300,000 100,000 100,000 100,000 مشاريع تنويع مصادر الدخل تكثيف .1

 195,000 65,000 65,000 65,000 المشاريع المكثفة لمعمالة الزراعية زيادة .2

 40,000 10,000 15,000 15,000 المرأة في القطاع الزراعي تمكين .3

 535,000 175,000 180,000 180,000 المجموع
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 1,060,000 355,000 360,000 345,000 في األراضي الفمسطينية مدارة بكفاءة وبشكل مستدام  الطبيعيةالموارد اليدف االستراتيجي:  .0

 200,000 80,000 80,000 80,000 تأىيل البنية التحتية لممصادر المائية  .1 زيادة وفرة المياه وتحسين إدارة العرض .1

 100,000 30,000 35,000 35,000 الموارد المائية المتاحة لمزراعةزيادة  .2

 340,000 110,000 115,000 115,000 المجموع
 100,000 30,000 35,000 35,000 تحسين كفاءة أنظمة النقل والتوزيع .1 الزراعية تحسين إدارة الطمب عمى المياه .2

 120,000 40,000 40,000 40,000 واستخدام الري التكميميتحديث أنظمة الري  .2

 220,000 70,000 75,000 75,000 المجموع
االدارة المستدامة لألراضي وزيادة مساحتيا  .3

واالستخدام المستدام لمتنوع واستصالحيا 
 الحيوي الزراعي

 300,000 100,000 100,000 100,000 حصر وتصنيف واستصالح األراضي وتحسين إنتاجيتيا .1

 60,000 25,000 20,000 15,000 الخاصةوتحريج األراضي الحكومية و  تخضير .2

عادة تأىيل المراعي .3  100,000 35,000 35,000 30,000 تطوير وا 

النباتي  الحفظ واالستخدام المستدام لمتنوع الحيوي .4
 والحيواني

10,000 15,000 15,000 40,000 

 500,000 175,000 170,000 155,000 المجموع

وقوى بشرية متكاماًل وقانونيا مالئمًا لدى القطاع الزراعي إطارا مؤسسيا  االستراتيجي:اليدف  .3
قامة الدولة في إنياء االحتاللمدربة ومؤىمة تساىم   وا 

51,500 52,000 35,000 138,500 

 1,550 - 1,200 350 والفرعيةإعداد االستراتيجيات تحت القطاعية  .1 حسين كفاءة وفاعمية المؤسسات الزراعيةت .1

التطوير المؤسسي وتفعيل أطر التعاون بين المؤسسات  .2
 الزراعية

511 - - 511 

 450 - 300 150 تطوير قاعدة معمومات وبيانات زراعية .3

 0522 - 0522 0222  المجموع



  
2010 

 ئستزاتُجُت انمطاع انشراػٍ
 

 

ة | 42 ح ف ص  
 

مراجعة التشريعات الزراعية وتحديد التشريعات الواجب  .1 تحديث وتوحيد اإلطار القانوني .2
 إعدادىا أو تحديثيا 

- - - - 

قرارىا .2  1111 - 511 511 إعداد و/ أو تحديث التشريعات الالزمة وا 

 0222 - 522 522 المجموع

 511 - - 511 تحديد االحتياجات التدريبية والبشرية لممؤسسات  .1 تدريب وتأىيل القوى البشرية .3

 134,500 35,000 50,000 49,500 إعداد وتنفيذ برامج تطوير القدرات البشرية .2
 135,000 35,000 50,000 50,000 المجموع

اليدف االستراتيجي:تحسين إنتاجية الزراعة بشقييا النباتي والحيواني ومساىمتيا في األمن  .4
 الغذائي

435,000 435,000 430,000 1,300,000 

 150,000 50,000 50,000 50,000 الحقميةتحسين إنتاجية المحاصيل  .1 تطبيق النظم الحديثة في اإلنتاج النباتي .1

 450,000 150,000 150,000 150,000 تحسين إنتاجية الزيتون .2

 150,000 50,000 50,000 50,000 تحسين إنتاجية أشجار الفاكية .3

 750,000 250,000 250,000 250,000 المجموع

التحول إلى أنظمة اإلنتاج المكثف وشبو  .2
 المكثف في اإلنتاج الحيواني

 300,000 100,000 100,000 100,000 والماعزتحسين إنتاجية األغنام  .1

 150,000 50,000 50,000 50,000 توفير البدائل العمفيةزيادة إنتاج المحاصيل العمفية و  .2

 75,000 25,000 25,000 25,000 االستزراع السمكي .3

نتاج العسل .4  25,000 5,000 10,000 10,000 تربية النحل وا 

 550,000 180,000 185,000 185,000 المجموع

 620,000 195,000 205,000 220,000 اليدف االستراتيجي: بنية تحتية وخدمات زراعية مناسبة .5
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ستثمارية وتحفيز االستثمار في إخمق بيئة  .1
 الزراعة وخدماتيا

 إعداد دراسات حول جدوى االستثمار الزراعي .1

 

1000 - - 1000 

 149,000 50,000 50,000 49,000 توفير الحوافز االستثمارية .2

 150,000 50,000 50,000 50,000 المجموع

.  تحسين خدمات اإلرشاد، ووقاية النبات، 2
 والبيطرة، والبحث الزراعي

مراجعة احتياجات القطاع من الخدمات الزراعية  .1
 وتقييميا  

 

500 - - 500 

 299,500 100,000 100,000 99,500 إعداد وتنفيذ برامج خدماتية متخصصة .2

 300,000 100,000 100,000 100,000 المجموع
اإلقراض والتمويل الريفي  تطوير أنظمة .3

 والتامين الزراعي
 

إنشاء بنك إقراض وتسميف زراعي ودعم المؤسسات  .1
 القائمة

20,000 20,000 20,000 60,000 

 ترويج وتفعيل قانون التامين الزراعي .2

 

20,000 20,000 20,000 60,000 

 120,000 40,000 40,000 40,000  المجموع
تحديد واعتماد آليات لإلنذار المبكر والتعامل مع  .1 تطوير آليات لمتعامل مع الكوارث الطبيعية .4

 الكوارث الزراعية
30,000 15,000 5,000 50,000 

 50,000 5,000 15,000 30,000 المجموع

األسواق المحمية اليدف االستراتيجي: قدرة اإلنتاج الزراعي الفمسطيني عمى المنافسة في  .6
 والخارجية قد تحسنت

235,000 235,000 160,000 630,000 

جودة اإلنتاج الزراعي بشقية النباتي تحسين  .1
 والحيواني

 15,000 5000 5000 5000 إعداد وتطبيق مواصفات ومقاييس الجودة  .1

 15,000 5000 5000 5000زيادة معرفة المزارعين والمصدرين تحسين قدرات و  .2
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 بمقاييس الجودة ومتطمبات األسواق

 200,000 50,000 80,000 70,000 إيجاد البنية التحتية الالزمة لمتسويق الزراعي .3

 230,000 60,000 90,000 80,000 المجموع

توجيو اإلنتاج الزراعي الفمسطيني نحو  .2
 متطمبات األسواق المحمية والخارجية  

 205,000 50,000 75,000 80,000 إعداد وتنفيذ برامج لتنويع اإلنتاج الزراعي وزيادة الربحية  .1

والبديمة توفير الحوافز والبيئة إلنتاج السمع التصديرية  .2
 لممستوردات

40,000 35,000 20,000 95,000 

 300,000 70,000 110,000 120,000 المجموع

 الفمسطينيةترويج المنتجات الزراعية  .3
 وحمايتيا

 إطالق حمالت لترويج المنتجات الزراعية الفمسطينية .1
 وحمايتيا

5000 5000 5000 15,000 

 85,000 25,000 30,000 30,000 إعداد برامج لدعم الصادرات الزراعية .2

 100,000 30,000 35,000 35,000 المجموع

 130,000 50,000 39,000 41,000 تحقيق متطمبات إقامة الدولة قد أنجزتجاىزيو القطاع الزراعي لممساعدة في اليدف االستراتيجي:  .7

 إيجاد متطمبات الحجر الزراعي .1 توفير الرقابة الزراعية عمى الحدود والمعابر .1

 
10,000 9000 10,000 29,000 

 1000 - - 1000 تفعيل أنظمة ومتطمبات التجارة الزراعية .2

 30,000 10,000 9000 11,000 المجموع

 30,000 10,000 10,000 10,000 مختبرات مدخالت اإلنتاج .1 توفير المختبرات المرجعية الوطنية .2

 35,000 15,000 10,000 10,000 مختبرات األمراض واألوبئة  .2

 35,000 15,000 10,000 10,000 مختبرات جودة وسالمة الغذاء .3
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 100,000 40,000 30,000 30,000 المجموع

 5,633,500 1,780,000 1,926,000 1,927,500 المجموع الكمي
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( مميار شيقل أو ما يعادل 5,633,500يتبين من الجدول أعاله أن مجموع التكاليف المقدرة لإلستراتيجية ىي )
دوالر أميركي موزعة عمى خمسون تدخال تتقسم عمى تسعة عشرة سياسة وسبعة أىداف ( مميار 1,502,267)

 والقطاع الخاص. ومنظمات المجتمع المدني إستراتيجية سيتم تمويميا من موازنة السمطة والمانحين
 

مى ومتابعة أما من حيث توزيع األدوار والمسؤوليات فان المؤسسة الرئيسية التي ستتولى إعداد وقيادة واإلشراف ع
تنفيذ السياسات ىي وزارة الزراعة والتي بدورىا ستعمل عمى إشراك المؤسسات األخرى في القطاع الحكومي واألىمي 

( بوالخاص بشكل فعال في تمك العمميات، أما بالنسبة لتنفيذ التدخالت والمشاريع واألنشطة المختمفة فان المحمق )
 يذ. يتضمن تحديدا لمجيات التي ستتولى التنف
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  انسابغ انفصم

 

 وانتمُُى انًتابؼت .7

  والتقييم المتابعة.2.8
 

من اإلستراتيجية حيث أنيا تعكس وتحدد المخرجات والسمع والخدمات  أتشكل عممية المتابعة والتقييم جزءا ال يتجز 
الفنية، النوعية والزمن  الجوانبالموارد المتاحة باإلضافة لذلك فان استخدام المتحققة نتيجة تنفيذ التدخالت والنفقات و 

النجاز األنشطة والتدخالت تعتبر متطمبات أساسية يجب ما أمكن تضمينيا لمؤشرات التقييم والمتابعة، وغني الالزم 
ترتبط بشكل مباشر باالفتراضات الواجب توفرىا إلنجاح تنفيذ  وواقعيةن صياغة مؤشرات دقيقة أعن القول 

ل المخاطرة والاليقين في العمل الزراعي تعتبر عالية مقارنة بالقطاعات األخرى باإلضافة ن عوامأاإلستراتيجية، حيث 
لتأثر االنجاز والتقدم في تنفيذ أىداف اإلستراتيجية بإجراءات االحتالل اإلسرائيمي ومستوى الموازنات المخصصة 

 وية وبشكل خاص الجفاف والصقيع.جوالظروف ال
 

من خالل البناء والكفاءة ، االنجازات وأثار التنفيذ ستستخدم لتحسين األداء واإلدارة المحرزإن متابعة وتقييم التقدم 
عمى االيجابيات وتفادي السمبيات وتعديل المسار خالل عمميات التنفيذ.  إن نظام المتابعة والتقييم يتم القيام بو عمى 

نشطة والتدخالت والجية التي تشكل مظمة أو تمك التي بالتنفيذ المباشر لأل تقومبالجية التي  مستويات مختمفة بدءاً 
تتبع ليا الجية المنقذة باإلضافة إلى وزارة الزراعة ووزارة التخطيط والجية المانحة، كما ويتم في بعض األحيان إجراء 

 تقييم متعدد األطراف ويكون ذلك في الغالب في منتصف عمر النشاط أو التدخل أو عند نيايتو.
  

ال واقع الحالة المستيدفة عمى سبيل المثال  وتقييم بمكان قبل البدء بإعداد مؤشرات االنجاز معرفة ةمن الضرور 
مستويات اإلنتاج، اإلنتاجية، التكاليف، والعائد عمى المدخالت المستعممة وذلك لتشكل أساسا لمقياس وتحديد الحصر 

التغير في  تعتبر ميمة من حيث كون  ةحققرات المتمستويات التغير فييا، كما وان عالقة التدخل والنشاط بالتغي
بشكل كامل لمتدخل أم أن ىناك عوامل أو مشاريع أخرى أثرت ولعبت دورا في ذلك سواء  يعزىاإلنتاج أو اإلنتاجية 

كما ويجب أن تكون كمفة عممية التقييم والمتابعة معقولة وال تتطمب جيودا كبيرة لمحصول   كان ذلك سمبا أو إيجابا.
 عمييا أو التحقق منيا.

 
مرة أخرى من األىمية بمكان إعادة النظر في األىداف والسياسات والتدخالت والمشاريع واألنشطة والتكاليف في 
ضوء نتائج التقييم والمتابعة وكذا الحال بالنسبة لممؤشرات وبشكل خاص عند تغيير المخصصات المالية والموازنات، 

 راضات أو في حالة حدوث مستجدات وظروف طارئة. عدم تحقق االفت ،مدة االنجاز
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عداد مؤشرات التقييم والمتابعة حيث إن انجاز وتنفيذ األنشطة  كما ويتوجب مراعاة التسمسل المنطقي عند تصميم وا 
والمشاريع سيؤدي إلى تحقيق أىداف التدخالت وان تحقيق أىداف التدخالت بدورة سيؤدي إلى تحقيق السياسات والتي 

ىداف اإلستراتيجية ستساىم في تحقيق رؤية القطاع بمجموعيا ستؤدي إلى تحقيق ىدف استراتيجي ومجموع األ
كما ذكر سابقا عمى الموازنات الكمية  تعتمدتحديد مؤشرات تقييم ومتابعة دقيقة  ألنالزراعي، وفي ىذا السياق ونظرا 

فان المؤشرات التالية  3124 -3122السنوية عمى مستوى النشاط والمشروع والتي سيتم توفرىا خالل إعداد الخطة 
 :الخطة ي مؤشرات عامة وقطاعية سيتم استكماليا وتحديدىا بشكل دقيق بعد إعدادى
 

 3124% بنياية عام 6االكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية المحمية بنسبة  نسبةزيادة  .2

 3124دوالر بنياية عام  مميارتحسين القيمة المضافة لمقطاع الزراعي بحيث تصل إلى  .3

 القطاع الزراعي ألف فرصة عمل في 61توفير  .4

 3124عام  نياية( مميون دوالر ب71زيادة قيمة الصادرات الزراعية لتصل إلى ) .5

 استكمال إصدار وتعديل التشريعات الزراعية التالية  .6

 الزراعيالتأمين  قانون صدارإ 

 (نظاما زراعيا22إصدار ) 

نشاء المجالس اإلشرافية والسمعية إعادة ىيكمية وتنظيم وزارة الزراعة، المركز الوطني لمبحوث الزراعية  .7 وا 
 ويشمل ذلك

 المجمس الزراعي .2

 مجمس الحميب  .3

 مجمس العنب .4

 النحل والعسل .5

 النباتات العطرية والطبية  .6

 الخضار .7

 :المساءلة. 3.8
من األىمية بمكان التزام السمطة الوطنية الفمسطينية الكامل ليس فقط بمتابعة وتقييم اإلستراتيجية كأحد المتطمبات 
األساسية لنجاح التنفيذ، ولكن أيضًا التزاميا بمبدأ المساءلة والذي يرتبط بشكل مباشر بالشفافية والمذان يعززان 
دارتيا سواء في مؤسسات  بعضيما البعض ويسيمان أيضا بشكل مباشر في تحسين كفاءة وفاعمية وعدالة التنمية وا 

ني.  إن المستيدفين والمستفيدين من نتائج التنمية وتدخالتيا القطاع العام، القطاع الخاص، أو منظمات المجتمع المد
ليم الحق والقدرة أكثر من غيرىم في الحكم عمى نوعية ومالئمة وكفاءة االنجاز إذا ما امتمكوا المعمومات والحقائق 

كون ىناك قيمة الالزمة في الوقت المناسب لذا فانو في ظل غياب الشفافية فان المساءلة تكون ضعيفة كما وانو لن ت
 مرجوة لمشفافية بدون المساءلة.


