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تمهيد
 ! ـــىى" ـــات الرئيســـية ال ـــاج. وتكمـــن التحدي نت ـــادة اال9 < وزي ـــںى! ـــه للمزارع < الخدمـــات المقدم ـــذل وزارة الزراعـــه قصـــارى جهدهـــا لتحســـںى! تب
ـــروع  ! بعـــض الف ـــارات ىڡ< ـــة، ونقـــص المه ـــىل! القمعي ـــالل االرسائي : اجـــراءات االحت ! ـــي عـــىل وجـــه الخصـــوص ىڡ< تواجـــه القطـــاع الزراع
ـــل  ـــة المحاصي ! إنتاجي ـــدىى< ـــاه، وت ـــص المي ـــه، ونق ـــازات الزراعي ـــم الحي ـــر حج ، وصغ > ـــںى! ـــم المزارع ـــف تنظي ـــه، وضع ـــه الحديث الزراعي
ـــة،  ـــة ذات العالق ـــات الزراعي < الجه ـــںى! ـــيق ب ـــف التنس ـــه، وضع ـــروف المناخي ـــىل الظ ـــة ع ـــاد الزراع ـــة، واعتم ب ـــور الرى" ـــه، وتده البعلي

. > ـــںى! ـــدين الزراعي < والمرش ـــںى! < والباحث ـــںى! < المزارع ـــںى! ـــوب ب ـــتوى المطل ـــس بالمس ـــاون لي والتع

! هـــذا  مكانـــات لتحقيـــق مزيـــداً مـــن النمـــو، وىڡ< ! هـــذا القطـــاع، يوجـــد  لدينـــا الفرصـــة الفريـــدة واال9 إدراكاً للتحديـــات القائمـــة ىڡ<
ـــه  ـــات الزراعي ـــض التقني ! بع ـــىى< ـــال وتب ! إدخ ـــل ىڡ< ـــاهموا بالفع ـــد س ـــوزارة ق ـــي ال ـــرى موظف ـــا أن ن ـــي رسورن ـــن دواع ـــه م ـــدد، إن الص
ـــه،  ـــل التصديري ـــة المحاصي ـــع انتاجي ـــه، ورف ـــاب الطبي ـــاج اال�عش ـــات إنت ـــال تقني ـــل إدخ ـــة (مث ـــنوات الماضي ـــالل  الس ـــه  خ الحديث
وات والبطيـــخ الُمطعـــم، والحيـــازة عـــىل شـــهادات  ! زراعـــة النخيـــل، وإدخـــال اال�صنـــاف المحســـنة مـــن الفواكـــه والخـــرص< والتوســـع ىڡ<
ـــه  ـــالالت). وعلي < الس ـــںى! ـــت، وتحس ـــع الكمبوس ـــه، وتصني ـــالف البديل ـــاب» واالع ـــال ج ـــدة «جلوب ـــه الجي ـــة العالمي ـــات الزراعي الممارس
 ! رشـــاد الزراعـــي الحكومـــي ىڡ< فـــإن وزارة الزراعـــه ســـتعمل عـــىل إقـــرار هيـــاكل وآليـــات عمـــل مناســـبه لتطويـــر وتعزيـــز نظـــام اال9

ـــي. ـــاد الزراع ـــه لالرش اتيجية الوطني ـــرى" ـــث االس ـــة تحدي ! عملي ـــه ىڡ< ـــود المبذول ! الجه ـــىل ىڡ< ـــذا يتج . وه > ـــطںى! فلس

ـــه  ـــة تنموي ـــىل رؤي ـــي ع ـــاد الزراع رش ـــة لال9 اتيجية الوطني ـــرى" ـــالل االس ـــن خ ـــوزارة م ـــدت ال ـــد اعتم ـــات، فق ـــذه التحدي ـــىل ه ـــب ع للتغل
ـــل  ـــن أج كاء م ـــرس� ـــن ال ـــم م ه < وغرى! ـــںى! ـــات المزارع < ومنظم ـــںى! < المنتج ـــںى! ـــات ب ـــادل المعلوم ـــرس� وتب ـــة لن ـــروف مثالي ـــرى! ظ ـــن توف تضم
اتيجة القطـــاع الزراعـــي «صمـــود  ! تحقيـــق أهـــداف إســـرى" تحديـــث وتطويـــر القطـــاع الزراعـــي حـــىى" يســـاهم مســـاهمة فعالـــة ىڡ<

وتنميـــه» 2016-2014.

! ســـياق التنميـــة الزراعيـــة الوطنيـــة،  اتيجية الوطنيـــة لالرشـــاد الزراعـــي خطـــوة أخـــرى متقدمـــة ىڡ< حيـــث نأمـــل أن تشـــكل االســـرى"
ـــه»، وينبغـــي مـــن مختلـــف الجهـــات  اتيجية القطـــاع الزراعـــي «صمـــود وتنمي ـــذ إســـرى" ! تنفي ـــرى! المحـــرز ىڡ< عـــىل أن تُكمـــل التقـــدم الكب
! والقطـــاع الخـــاص ووكاالت  ! التنميـــة الريفيـــة والزراعيـــه (القطـــاع العـــام ومديريـــات الزراعـــة ومنظمـــات المجتمـــع المـــدىى< الفاعلـــة ىڡ<
ـــج  ـــي بنتائ ـــاع الزراع ! القط ـــا ىڡ< ـــس تدخالته ـــة لعك ـــذه الفرص ـــم ه ـــة) أن تغتن ـــة الدولي ـــرى! الحكومي ـــات غ ـــدة، والمنظم ـــم المتح اال�م

ـــه. ! إرض ـــكه ىڡ< ـــوده وتمس ـــز صم ! وتعزي ـــطيىى< ـــزارع الفلس ـــة للم ـــتوى المعيش < مس ـــںى! ! تحس ـــاهم ىڡ< ـــتدامة تس مس

ـــان  ـــة الياب ! مقدمتهـــم وكال اتيجية، وىڡ< ! عمليـــة اعـــداد هـــذه االســـرى" ! الخاتمـــة نتوجـــه بالشـــكر الجزيـــل لـــكل مـــن دعـــم وســـاهم ىڡ< وىڡ<
اتيجيه والشـــكر  ! تعديـــل ومراجعـــة وتصميـــم وطباعـــة هـــذه االســـرى" ! المتمثـــل ىڡ< للتعـــاون الـــدوىل! (جايـــكا) عـــىل الدعـــم الفـــىى<
! إعـــداد  موصـــول إىل كـــوادر وزارة الزراعـــه، وممثـــىل! مؤسســـات القطـــاع الخـــاص والمنظمـــات االهليـــه والدوليـــه، وكل مـــن ســـاهم ىڡ<

اتيجية. ـــرى" س اال9

أ. د. سفيان سلطان

وزير الزراعة
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الخالصة
> = فلسطںى= الزراعه واالرشاد الزراعي ىڡ<

، والعمالـــه  ! الناتـــج المحـــىل! االجمـــاىل! ! مـــن حيـــث المســـاهمه ىڡ< ! االقتصـــاد الفلســـطيىى< يلعـــب القطـــاع الزراعـــي دوراً هامـــاً ىڡ<
! الفلســـطينية 111,310 حيـــازة خـــالل عـــام 2011.  ! اال�راىص< . بلـــغ عـــدد الحيـــازات الزراعيـــة ىڡ< ! والتجـــاره واال�مـــن الغـــذاىى�
ـــه  ـــة المزروعـــه باالشـــجار المثمـــره نحـــو 57.7%، والمزروعـــه بالخضـــار 14.6%، والمحاصيـــل الحقلي وبلغـــت المســـاحه الكلي
ـــو %5.9  ـــي بنح ـــاع الزراع ـــاهم القط ـــم. يس ـــو 1,391,973 دون ـــة بنح ! المزروع ـــاحة اال�راىص< ـــوع مس ـــغ مجم ـــد بل 27.7%، وق
ان التجـــاري، اذ بلـــغ مجمـــوع الصـــادرات الزراعيـــة نحـــو 79  > ! المـــرى! ، وعنـــرص اســـاىس! ىڡ< مـــن الناتـــج المحـــىل! االجمـــاىل!
ـــاع  ـــب القط ـــا يلع ـــام 2011. كم ! ع ـــون دوالر ىڡ< ـــل 883 ملي ـــطينية لتص ـــة الفلس ـــواردات الزراعي ـــت ال ـــون دوالر، وارتفع ملي

ـــام 2012. ! ع ـــة 11.4% ىڡ< ـــة الزراعي ـــة العمال ـــكل حص ـــة اذ تش ـــدي العامل ـــتيعاب االي ! اس ـــاً ىڡ< ـــا أيض ـــي دور مهم الزراع
ـــات  ـــن العقب ـــد م ـــن العدي ! م ـــاىى< ـــه يع ـــه. إال إن ـــب االقتصاديه-االجتماعي ! الجوان ـــة دور القطـــاع الزراعـــي ىڡ< ـــن أهمي بالرغـــم م
ــود  ، والقيـ ! ــاه واالراىص< ــادرة الميـ ! مصـ ــه ىڡ< ــة والمتمثلـ ــة القمعيـ رسائيليـ ــراءات اال9 : االجـ ــىل! ــا كمايـ ــن تلخيصهـ ! يمكـ ــىى" الـ
ـــف  ـــه، وضع ـــات المعني < المؤسس ـــںى! ـــيق ب ـــف التنس ـــه، وضع ـــه والمائي ـــوارد االرضي ـــة الم ـــول لتنمي ـــىل الوص ـــه ع المفروض
، وعـــدم توافـــق التعليـــم الزراعـــي مـــع متطلبـــات الســـوق، و ضعـــف إجـــراء االبحـــاث  > الخدمـــات المقدمـــة للمزارعـــںى!

رشـــاد، والتعليـــم الزراعـــي. < البحـــوث، واال9 ابـــط بـــںى! العلميـــه التطبيقـــه، وضعـــف الرى"
! محافظـــات الوطـــن حـــواىل! 216 مرشـــد، ويوجـــد هنالـــك 6  < ىڡ< مـــع نهايـــة عـــام 2011، بلـــغ عـــدد المرشـــدين الزراعـــںى!
ـــا  نقـــص المـــوارد  ـــده منه ! االرشـــاد الزراعـــي مـــن نقـــاط ضعـــف عدي ـــه، و38 وحـــدة إرشـــاديه. يعـــاىى< محطـــات تجـــارب زراعي
ـــىل  ـــه ع ـــه والمبني ـــه المتخصص ـــج التدريبي ام ـــاب الرى¡ ـــه، وغي ـــارات الميداني ـــرار الزي ـــدل تك ! مع ـــدىى< ـــه، وت ـــغيليه المتاح التش
ـــه  < عـــىل مســـتوى القري ـــںى! ، وضعـــف وســـائل النقـــل المخصصـــه للمرشـــدين الزراعي > < والمزارعـــںى! ـــںى! حاجـــه المرشـــدين الزراعي

ـــه. والمحافظ

اتيجية الوطنيه لالرشاد الزراعي Mاالسرى
اتيجية  اتيجيات والخطـــط الوطنيـــه، وبشـــكل خـــاص مـــع االســـرى" اتيجيه الوطنيـــه لالرشـــاد الزراعـــي مـــع االســـرى" تنســـجم االســـرى"
امـــج والمشـــاريع ذات  ـــاءاً عـــىل الرى¡ ـــه“، 2016-2019، وقـــد تـــم إيضـــاً إعدادهـــا بن ـــه للقطـــاع الزراعـــي ”صمـــود وتنمي الوطني

ـــاً. العالقـــة الموجـــوده حالي

ـــه،  = تقديـــم  خدمـــات ارشـــادية ذات صل ـــة لالرشـــاد الزراعـــي ىڡ< اتيجية الوطني Mـــة االســـرى ـــل رؤي تتمث
ـــة  نتاجي Jاال > ـــںى= = تحس ـــاهمة ىڡ< ـــل المس ـــن أج ـــة م ـــة والمهني ـــورات العلمي ـــة للتط ـــه، ومواكب وفّعال
 > < وســـيادتهم عـــىل أراضيهـــم وتحســـںى= < الفلســـطينيںى= ـــز صمـــود المزارعـــںى= ـــادة الدخـــل، وتعزي وزي

ـــة“. ـــتوى المعيش مس
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< مـــن خـــالل تبـــادل  < المزارعـــںى! رشـــاد الزراعـــي إىل تمكـــںى! اتيجية الوطنيـــة لال9 اتيجي العـــام لالســـرى" يســـعى الهـــدف االســـرى"
 ! ـــرى! الســـلوكيات بمـــا يســـاعدهم عـــىل إدارة مواردهـــم بكفـــاءة والمســـاهمة ىڡ< المعلومـــات ونقـــل المعـــارف والمهـــارات وتغي
ـــن  ـــي ضم ـــاج الزراع ـــوع االنت ـــادة تن ـــدف زي ـــك به ـــه وذل ـــه بفاعلي ـــكارات الحديث ـــق االبت ـــالل تطبي ـــن خ ـــم م < مهنيته ـــںى! تحس

ـــة. ـــىل البيئ ـــاظ ع ـــع الحف ـــه م ـــه مربح ـــروف إقتصادي ظ

ـــة، تـــم  كاء لتقديـــم خدمـــات كفـــؤة وفعال vمـــن أجـــل دعـــم مختلـــف المؤسســـات والـــرس
ـــة:  ـــة التالي ـــادئ التوجيهي = المب ـــىى< تب

إرشاد تشارىك!
إرشاد متعدد المنهجيات واال�دوات

! عىل الحاجة وموجه نحو السوق إرشاد مبىى<
إرشاد موجه نحو النتائج والعمليات

إرشاد متعدد الجهات

رشاد الزراعي والجوانب المؤسسية: Jبناء قدرات اال > ١- تحسںى=
ـــات  ـــيس مجموع ـــن تأس ! تتضم ـــىى" ـــه ال ـــه الريفي ـــة التنمي ـــن عملي ـــياً م ـــزءاً أساس ـــي ج ـــة ه ـــة أن الزراع ـــم إدراك حقيق ـــد ت لق
ـــاء المؤســـىس!  < والمؤسســـات اال�خـــرى، والبن ـــںى! < المزارع ـــںى! ـــط ب ـــاء رواب ـــدرات، وبن ـــة الق وعـــات وتنمي ، وتشـــكيل مرس� > ـــںى! مزارع
. تعتـــرى¡ حزمـــة إيفـــاب االرشـــاديه منهجيـــة تشـــاركيه تؤكـــد عـــىل العنـــارص  > الـــالزم لدعـــم القـــوة التفاوضيـــه للمزارعـــںى!
ـــاً نحـــو الســـوق  ـــاداً موجه ـــب (ج). إرش ـــاً عـــىل الطل ـــاداً مبني < (ب). إرش ـــںى! ـــات المزارع ـــم االرشـــاد إىل مجموع ـــه (أ) تقدي التالي
ـــىل  ـــوء ع ـــاب الض ـــة إيف ـــوم حزم ـــلط مفه ـــه. ويس ـــل الزراع ـــات مراح ـــة متطلب ـــع كاف ـــجماً م ـــاً منس ـــاً فني ـــاداً ودعم (د). إرش
< ضمـــن ســـياق تتغـــرى! بـــه االســـواق المحليـــة والدوليـــة  ! احتياجـــات وأولويـــات المزارعـــںى! ! تلـــىى¡ تقديـــم الخدمـــات الـــىى"

. > ـــںى! ـــل المزارع < دخ ـــںى! ـــت وتحس ! تثبي ـــاً ىڡ< ـــاعد أيض ! تس ـــىى" وال
! تبـــدأ بتحليـــل الواقـــع، وتحليـــل  ينبغـــي إســـتبدال المنهجيـــات غـــرى! التشـــاركيه بعمليـــات التخطيـــط إالرشـــاديه الـــىى"
امـــج االرشـــاديه  ! تطويـــر الرى¡ البيانـــات، وتحديـــد المشـــاكل واالولويـــات لوضـــع االهـــداف بمثابـــة متطلبـــات أوليـــه تســـاهم ىڡ<
! تعزيـــز فاعليـــة االرشـــاد و بالتـــاىل!  ! كافـــة المراحـــل. إن التغيـــرى! المطلـــوب يســـاهم ىڡ< < ىڡ< وتنفيذهـــا بمشـــاركة المزارعـــںى!
! عمليـــة التخطيـــط أن تكـــون  إنتـــاج آثـــار أفضـــل عـــىل تنميـــة القطـــاع الزراعـــي كلـــكل. تضمـــن المنهجيـــة التشـــاركيه ىڡ<

< الفعليـــه و منســـجمه مـــع الظـــروف المحليـــه.  خدمـــات االرشـــاد الزراعـــي مســـتجيبه إىل حاجـــات المزارعـــںى!
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ـــه مـــن المعـــروف وبشـــكل عـــام  ـــل أن < ببســـاطه. ب ـــد معلومـــات إىل المزارعـــںى! ـــرى¡ االرشـــاد الزراعـــي مجـــرد مســـألة تزوي ال يعت
ـــق  ـــا يتعل ـــة فيم ـــاب المصلح ـــف أصح < مختل ـــںى! ـــاش ب ـــهيل النق ـــة تس ـــول كيفي ـــارات ح ـــاج إىل مه ـــي يحت ـــد الزراع أن المرش
ـــط  ـــن نم ـــول م < التح ـــںى! ـــدين الزراع ـــىل المرش ـــي ع ـــاىل! ينبغ ـــويقيه. وبالت ـــد التس ـــل التوري ـــه و سالس ـــوارد الطبيعي ـــإدارة الم ب

ـــزارع. ـــرق إدارة الم ـــوا ط ـــىى" يتعلم ـــهم ح < أنفس ـــںى! ـــة المزارع ـــم وتقوي ـــه إىل دع ات تعليمي ـــارص< ـــاء مح أعط
! إىل االدارة العامـــة لالرشـــاد والتنميـــه الريفيـــه. حيـــث يتـــم تقديـــم  ينتمـــي االرشـــاد الزراعـــي عـــىل المســـتوى الوطـــىى<
! مختلـــف  ة ىڡ< ! مـــن قبـــل تســـعة عـــرس� (19) مديريـــة زراعـــه منتـــرس� خدمـــات االرشـــاد الزراعـــي عـــىل المســـتوى الميـــداىى<
. قامـــت وزارة الزراعـــة بإعـــداد قانـــون الزراعـــه (قانـــون  > محافظـــات الوطـــن ويعمـــل مـــن خاللهـــا المرشـــدين الزراعـــںى!
ـــه  < الوطني ـــںى! يعـــات منســـجمه مـــع القوان < والترس� ـــںى! ـــك القوان ـــون تل وري أن تك ـــرص< ـــه مـــن ال ـــذا فإن رقـــم -2 لعـــام 2003). ل
ـــة  ـــا ستشـــارك وزارة الزراعـــه بفاعلي ـــه. كم ـــا البيئي ـــه، والقضاي ـــاه، والســـالمه الصحي ـــا عالقـــه بالزراعـــه، والمي ! له ـــىى" االخـــرى ال

ـــتدامه. ـــه المس ـــه والتنمي ـــىل البيئ ـــاظ ع ـــه، والحف ـــالمه الصحي ـــه والس ـــة بالزراع ـــا عالق ! له ـــىى" ـــه ال ـــات الدولي يع ! الترس� ىڡ<
ـــه و مســـاهمات  ـــدى وزارة الزراع ـــه المتاحـــه ل ـــوارد المالي ـــات االرشـــاد الزراعـــي الحكومـــي مـــن خـــالل الم ـــل خدم ـــم تموي يت
ـــل  ـــق بإســـتدامة التموي ـــق مشـــاكل تتعل ! خل ـــل ىڡ< ! حجـــم التموي ـــرى! ىڡ< ـــذب الكب ـــدول المانحـــه. حيـــث ســـاهم التذب بعـــض ال
ـــاىل!  ـــاق الح ـــم االنف ـــادة حج ـــو زي ـــا ه ـــوب هن ـــدف المطل ـــي. واله ـــاد الزراع ـــات االرش ـــىل خدم ـــاق ع ـــىل االنف ـــدرة ع و الق
ـــه  ات الدولي ـــؤرس� ـــع الم ـــب م ـــا يتناس ـــام 2018، بم ـــول ع ـــع حل ـــكان م ـــدر االم ـــي ق ـــاد الزراع ـــات االرش ـــىل خدم ـــنوي ع الس

 . ـــاىل! ـــىل! االجم ـــج المح ـــة النات ـــن قيم ـــو 1% م ـــص نح ـــتوجب تخصي ! تس ـــىى" ال
! الميـــدان منصبـــاً عـــىل تزويـــد خدمـــات االرشـــاد الزراعـــي إىل  < ىڡ< < العاملـــںى! < المرشـــدين الزراعيـــںى! ينبغـــي أن يكـــون تركـــرى!
ـــث  . حي ـــىل! ـــم العم ـــتت أداءه ! تش ـــاهم ىڡ< ـــة تس ـــا عالق ـــس له ـــام لي ـــام بمه ـــم بالقي ـــن تكليفه ـــم م ـــىل الرغ . ع > ـــںى! المزارع
 > ـــںى! ـــدين الزراع ـــا المرش ـــن خالله ـــتطيع م ـــة يس ـــع آلي ـــالل وض ـــن خ ـــكاليه م ـــذه االش ـــج ه ـــة أن تعال ـــىل وزارة الزراع ـــي ع ينبغ
ـــاد  ـــىل االرش ـــده ع ـــاريع المعتم ـــطة المش ـــذ أنش ـــوا بتنفي < وأن يقوم ـــںى! ـــاديه إىل المزارع ـــات االرش ـــم الخدم ـــوا بتقدي أن يقوم

ـــط. ـــي فق الزراع
ـــة  ـــم بتلبي ـــن قيامه ـــم م ـــه، بالرغ ـــروف صعب ـــن ظ ـــه م ـــوط االمامي ! الخط ـــون ىڡ< ـــن يعمل ـــون الذي ـــدون الزراعي ! المرش ـــاىى< يع
! المكاتـــب،  ! العـــادة يعانـــون مـــن نقـــص ىڡ< ! المحافظـــات. وهـــم ىڡ< متطلبـــات المـــزارع المحليـــه ومديريـــات الزراعـــة ىڡ<
 ! ـــىى< ـــز المب ـــام الحواف ـــق نظ ـــار تطبي < االعتب ـــںى! ـــذ بع ـــة أن تأخ ـــىل وزارة الزراع ـــي ع ـــه. ينبغ ـــواد التدريبي ـــالت والم والمواص
ـــاظ  ـــم الحف ـــكان أن يت ـــة بم ـــن االهمي ـــخ. وم ـــم معـــدات، ال ، وتقدي ! ـــىى< ـــب المه ـــل التدري ـــز أخـــرى مث ـــاءه و حواف عـــىل الكف
ـــات  ـــم خدم ! تقدي ـــىل  ىڡ< ـــدين المث ـــاهمات المرش ـــان مس ـــدف ضم ـــك به ـــز وذل < المحّف ـــںى! ـــدين الزراع ـــن المرش ـــق م ـــىل فري ع

ـــه. ـــه ناحج ـــاديه زراعي إرش
! نفـــس المـــكان والمجـــال. حيـــث  اتيجية الوطنيـــه لالرشـــاد الزراعـــي أن مؤسســـات مختلفـــه يمكنهـــا أن تعمـــل ىڡ< تـــدرك االســـرى"
اتيجة  ! االســـرى" حـــه ىڡ< ـــال للتدخـــالت المقرى" ـــذ فّع ـــان تنفي ـــا مـــن أجـــل ضم ـــح االدوار والمســـؤوليات المناطـــه به ينبغـــي توضي
ـــا  ـــات، منه ـــدة مؤسس ـــزه ع ـــاع غ ـــه وقط ـــة الغربي ! الضف ـــي ىڡ< ـــاد الزراع ـــال االرش ! مج ـــل ىڡ< ـــي. يعم ـــاد الزراع ـــه لالرش الوطني
< المؤسســـات  ـــںى! ـــإن ضعـــف التنســـيق ب ـــك، ف ـــن ذل كات خاصـــه. وعـــىل الرغـــم م ـــه، وجامعـــات، ورس� ـــرى! حكومي ـــات غ منظم
ـــيق  ـــة تنس ـــع آلي ـــم وض ـــكان أن يت وري بم ـــرص< ـــن ال ـــه م ـــذا فإن ـــه. ل ـــن التعددي ـــه م ـــة معني ـــق درج ـــاهم إىل خل ـــاديه س االرش

ـــه. ـــات االرشـــاد الزراعـــي المختلف ـــزودي خدم ـــل م ـــن قب ـــذ م ! تنف ـــىى" ـــه ال لالنشـــطه االرشـــاديه الميداني
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< مـــن أجـــل تقديـــم معلومـــات صحيحـــه يســـتطيع  ـــده للمرشـــدين الزراعـــںى! ـــه مفي ـــات الحديث ـــج االبحـــاث والتقني ـــرى¡ نتائ تعت
ـــالل  ـــن خ ـــات م ـــك المعلوم ـــرى! تل ـــن وتوف ـــن تخزي ـــث يمك ـــبه. حي ـــه المناس ـــرارات المزرعي ـــاذ الق ـــا إتخ ـــن خالله < م ـــںى! المزارع
! المحافظـــات  وســـائل االتصـــال الحديثـــه بهـــدف تســـهيل عمليـــة التخطيـــط. حيـــث ال يوجـــد حاليـــاً لـــدى مديريـــات الزراعـــة ىڡ<
ـــات المعلومـــات واالتصـــاالت توفـــر فرصـــاً  ! مجـــال تكنولوجي ـــه ىڡ< ـــكارات الحديث ـــات ومعلومـــات متوفـــره. إن االبت قواعـــد بيان
. حيـــث  ـــدوىل! < المحـــىل! وال ـــك عـــىل المســـتويںى! ـــات وذل ـــاس بهـــدف الحصـــول عـــىل المعلوم ـــرى¡ مـــن الن يحـــة أك واســـعه لرس�

ـــه. ـــات االتصـــال االرشـــاديه التقليدي ـــه بمنهجي ـــه الحديث ـــات الزراعي ـــد جمـــه مـــن خـــالل ربـــط التقني يمكـــن تحقيـــق فوائ

: > رشاد والمزارعںى= Jالبحوث واال > ٢- تعزيز وتوطيد الروابط بںى=
! القطـــاع الزراعـــي.  < االرشـــاد والبحـــوث مطلوبـــه مـــن أجـــل إحـــداث آثـــار ملموســـه ومســـتدامه ىڡ< تعتـــرى¡ العالقـــه الوثيقـــه بـــںى!
! للبحـــوث  ! محطـــات التجـــارب الزراعيـــه التابعـــة للمركـــز الوطـــىى< عـــىل الرغـــم مـــن ذلـــك فـــإن أنشـــطة البحـــوث التطبيقيـــه ىڡ<
ـــه التشـــغيليه. يعمـــل  ات والمـــوارد المالي ـــرى¡ ـــه، والمخت ي < محـــدوده بســـبب نقـــص المـــوارد البرس� ـــه وحقـــول المزارعـــںى! الزراعي
ـــع  ـــده م ـــات جي ـــاء عالق ! بن ـــاهم ىڡ< ـــاً تس ـــر فرص ـــه، ويوف ـــه الريفي ـــادرات التنمي ! مب ـــك ىڡ< ي ـــرس أو رس� ـــي كمي ـــد الزراع المرش
< و أصحـــاب العالقـــه  ـــه و االرشـــاد والمزارعـــںى! < االبحـــاث التطبيقي ـــںى! ـــه. مـــن أجـــل ضمـــان تنســـيق أفضـــل ب البحـــوث الزراعي
< اال®خريـــن، ينبغـــي إنشـــاء آليـــات عمـــل رســـميه لتحقيـــق التـــاىل! (أ). تقييـــم الطلـــب ووفـــرة التكنولوجيـــا (ب).  المحليـــںى!
< بهـــدف  ـــه عـــىل الطلـــب (ج). جلســـات عمـــل مـــع المزراعـــںى! ـــا المبني تحليـــل أفضـــل الممارســـات الخاصـــه بنقـــل التكنولوجي

ـــه. ـــع االحتياجـــات المحلي ! تنســـجم م ـــىى" ـــه ال ـــا الحديث ـــق التكنولوجي ـــار وتطبي ! إختي المســـاعدة ىڡ<

رشـــاد الزراعـــي وكفـــاءة طـــرق ومنهجيـــات  Jنطـــاق التغطيـــة لخدمـــات اال > 3. تحســـںى=
االرشـــاد الزراعـــي:

رشـــاد الزراعـــي ونطـــاق التغطيـــه مـــن خـــالل التدريـــب وتنميـــة المعـــارف والمهـــارات  < كفـــاءة خدمـــات اال9 ســـوف يتـــم تحســـںى!
ـــاره عـــن نمـــاذج  < عب ! فلســـطںى! . أغلـــب منهجيـــات االرشـــاد الزراعـــي المســـتخدمه ىڡ< ! ـــز المؤسســـات والدعـــم اللوجســـىى" وتعزي
ـــد  ـــن المرش ـــات م ـــات أو توصي ـــزارع بتعليم اك الم ـــم إرس� ـــا يت ـــن خالله ! م ـــىى" ـــفل وال ـــىل إىل أس ـــن أع ـــوم م ـــىل مفه ـــه ع مبني
ـــر الحلـــول  ـــه و تطوي ! غـــرى! قـــادر عـــىل تحديـــد إحتياجات ـــه مســـتقبل ســـلىى¡ ـــاع أن الزراعـــي. حيـــث يشـــعر المـــزارع عـــادة بإنطب
 ! ـــىى" < إىل العالقـــه ال < و المرشـــدين الزراعـــںى! < المزارعـــںى! ـــںى! ـــه ب المناســـبه. هنالـــك حاجـــة ماســـه لالنتقـــال مـــن العالقـــه التقليدي
ـــات  ـــد أولوي < تحدي ـــںى! ـــدين الزراع ـــىل المرش ـــي ع ـــدي، ينبغ ـــذا التح ـــق ه . ولتحقي > ـــںى! ـــل دور المزارع اك وتفعي ! إرس� ـــهم ىڡ< تس
ـــن ظـــروف  < ضم ـــںى! ـــه إســـتناداً إىل إحتياجـــات المزارع ـــرار الفّعال ـــار أدوات دعـــم الق ـــل، وإختي ـــات العم التدخـــالت، ومنهجي

ـــه خاصـــه. ـــه وبيئي ـــه -إجتماعي إقتصادي
تصـــال باالرشـــاد، ونطـــاق التغطيـــه وإســـتخدام طـــرق ومنهجيـــات متنوعـــه، ينبغـــي عـــىل وزارة الزراعـــة  ـــادة اال9 مـــن أجـــل زي
ـــه و المعـــدات الالزمـــه،  كاء اال®خريـــن ومؤسســـات الـــدول المانحـــة تخصيـــص المـــوارد التشـــغيليه الكافي بالتعـــاون مـــع الـــرس�
ـــار  < إختي ـــںى! ـــدين الزراع ـــىل المرش ـــي ع . ينبغ > ـــںى! ـــدين الزراع ـــة للمرش ـــه الالزم ـــواد التدريبي ـــل والم ـــائل النق و االدوات، ووس
ة  ـــرى" ـــالل الف ـــه. خ < المختلف ـــںى! ـــات المزارع ـــتهداف فئ ـــه وإس ـــاد الخاص ـــداف االرش ـــق أه ـــل تحقي ـــن أج ـــبه م ـــرق المناس الط
ـــه  ـــيس 15 مدرس ـــم تأس ـــد ت ـــات“، لق ـــه لال®ف ـــي ”االدارة المتكامل ـــج االقليم نام ـــار الرى¡ ـــن إط < 2010-2004، وضم ـــںى! ـــده ب الممت
! خمســـة محافظـــات، حيـــث يمكـــن للمـــدارس الحقليـــه المذكـــوره أن تعـــزز مـــن عمليـــة التعليـــم  < ىڡ< حقليـــه للمزارعـــںى!

ـــم. ـــه والتقيي ـــارىك! والمتابع ـــط التش ـــج التخطي ـــالل تروي ـــن خ ـــاركيه م التش
، وذلـــك مـــن خـــالل، عـــىل ســـبيل  ينبغـــي عـــىل وزارة الزراعـــة أن تأخـــذ خطـــوات تصحيحيـــه رسيعـــه للوضـــع الحـــاىل!
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ـــوزارة أن  ـــىل ال ـــي ع ـــا ينبغ ـــود. كم ـــام العق ـــق نظ < وف ـــںى! ـــدين الزراعي ـــن المرش ـــل م ! محتم ـــاىڡ< ـــدد إض ـــف ع ـــال، توظي المث
< الذيـــن ينتمـــون حاليـــاً إىل إدارة  < \المرشـــدين الزراعـــںى! < الفنيـــںى! < بعـــض المختصـــںى! < االعتبـــار إعـــادة تســـكںى! تأخـــذ بعـــںى!
< بنـــاءاً عـــىل إحتياجـــات محـــددة  < ميدانيـــںى! ! المحافظـــات لـــىك! يعملـــوا كمرشـــدين زراعيـــںى! بعـــض مديريـــات الزراعـــة ىڡ<
ـــه. باالضافـــة إىل ذلـــك  ! الزراعي < المســـتفيدين ومـــدى مســـاحة االراىص< ـــںى! مثـــل مســـتوى الخدمـــات االرشـــاديه، عـــدد المزراعي
ـــة  ـــراءات الخاص ـــة االج ـــات و أدل ـــن التعليم ـــه م ـــه كامل ـــك حزم ! ذل ـــا ىڡ< ـــه بم ـــواد تدريبي < إىل م ـــںى! ـــدين الزراعي ـــاج المرش يحت

بالتقنيـــات الزراعيـــه.

رشـــاد الزراعـــي المبنيـــه عـــىل الحاجـــة والموجـــه نحـــو الســـوق  J4. توفـــرى= خدمـــات اال
: > وتراعـــي الجوانـــب البيئيـــه المتكاملـــه لجميـــع فئـــات المزارعـــںى=

! االتصـــال الفعـــال وإنشـــاء الروابـــط، والتدريـــب عـــىل التعلـــم التفاعـــىل! وإنشـــاء  إن تطويـــر سلســـلة القيمـــة يقتـــىص<
ـــن خـــالل تشـــجيع  ! دعـــم التوجـــه نحـــو الســـوق م رشـــاد ىڡ< ! دور اال9 ـــأىى" < أصحـــاب المصلحـــه. وي ـــںى! ـــة ب اك ـــات عمـــل ورس� عالق

ـــي. ـــال االجتماع ـــاء رأس الم ـــزز بن ـــا يع ـــة مم ـــلة القيم ـــن سلس ـــات ضم ـــف الجه < مختل ـــںى! ـــات ب ـــوار ومفاوض ـــام ح قي
< و أصحـــاب  تتغـــرى! متطلبـــات الســـوق برسعـــة، وقـــد أصبحـــت أكـــرى� رصامـــة. حيـــث يجـــب عـــىل المرشـــدين الزراعـــںى!
رشـــاد الموجـــه نحـــو الســـوق الـــذي  مشـــاريع التنميـــه الريفيـــه الحصـــول عـــىل المعلومـــات وتقييمهـــا بغيـــة تعزيـــز اال9
ـــن الفـــرص المتاحـــة  ـــب النظـــر إىل أبعـــد م ـــد الموجـــه نحـــو الســـوق يتطل رشـــاد الجي ـــان اال9 ، ف ـــاىل! ـــرا ملحـــاً. وبالت ـــح أم أصب
! اال�ســـواق  ! االســـتعداد للمنافســـة ىڡ< < ىڡ< < عـــىل مســـاعدة المزارعـــںى! ـــرى! ك ، وصـــوالً إىل الرى" ! الوقـــت الحـــاىل! ! اال�ســـواق القائمـــة ىڡ< ىڡ<
ـــة  ـــات الفاعل ـــن الجه ـــة واســـعة م ! احتياجـــات مجموع ـــىى¡ رشـــاد يجـــب أن يل ! أن اال9 ـــدوره يعـــىى< ـــده. وهـــذا ب ـــه الجدي المحتمل

ـــة. ـــة المحلي ـــة االقتصادي ! التنمي ـــاُ ىڡ< ـــم أيض ـــب أن يهت ـــل يج ـــط. ب ـــة فق ـــرق الزراع < وط ـــںى! ـــس المزارع - ولي
لـــذا ينبغـــي عـــىل خدمـــات االرشـــاد الزراعـــي أن تكـــون مرنـــه بشـــكل كاف قـــادرة عـــىل التعاطـــي مـــع طلبـــات صغـــار 
! تواجههـــم بهـــدف ضمـــان  ه الـــىى" ه والمتنوعـــه والذيـــن يكافحـــون للتغلـــب عـــىل التحديـــات الكبـــرى! < المتغـــرى! المزارعـــںى!
< المتعلـــق بالمنـــاخ  ! المســـتقبل. والمزارعـــون المعرضـــون إىل االختالفـــات و الاليقـــںى! االســـتدامه و عملهـــم المزرعـــي ىڡ<
ـــرق  ـــر وط ـــم المخاط ! فه ـــاعدتهم ىڡ< ـــل مس ـــن أج ـــي م ـــاد الزراع ـــن االرش ـــدة م ـــكال جدي ـــرق وأش ـــة إىل ط ـــويق بحاج والتسس
ـــعار  ـــه، وأس ات المناخي ـــرى! ـــول التغي ـــات ح ـــي معلوم ـــاد الزراع ـــات االرش ـــر خدم ـــي أن توف ـــك، ينبغ ـــن ذل ـــزءاً م ـــا. وكج إدارته

، والوصـــول إىل الخدمـــات الماليـــه. > الســـوق، ومعايـــرى! الجـــوده، ومتطلبـــات المســـتهلكںى!
 ! ـــا ىڡ< ـــة، بم ـــة ومتكامل ـــادية نوعي ـــات إرش ـــم خدم ـــن تقدي < م ـــںى! ـــدين الزراعي < المرش ـــںى! ـــم تمك ـــكان أن يت ـــة بم ـــن االهمي ـــه م إن
ـــواع  ـــف أن ـــراد مختل ـــة أف ـــتحق كاف ـــتهدفة. يس ـــق المس ـــات والمناط ـــويق للفئ ـــان والتس ـــاج، واالئتم نت ـــزارع واال9 ـــك إدارة الم ذل
 ! < يشـــاركون ىڡ< االرس الريفيـــه أن يحصلـــوا عـــىل خدمـــات االرشـــاد الزراعـــي. إن الغالبيـــة العظمـــى مـــن صغـــار المزارعـــںى!
! العـــادة يعتمـــدون عـــىل مصـــادر  ! وليـــس لتحقيـــق الربـــح. وهـــم ىڡ< ـــذاىى" المشـــاريع واال�نشـــطة الزراعيـــة الهادفـــة لالكتفـــاء ال

ـــاق االرسه. ـــوازن إنف ـــق ت ـــدف إىل تحقي ـــه ته ـــل بديل دخ
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ــان  ــة، وضمـ ــوارد المتاحـ ــن المـ ــىل مـ ــتفادة المثـ ــىل االسـ < عـ ــںى= ــاعدة المزارعـ 5. مسـ
ـــاخ  ـــات المن ـــن تحدي ـــف م < للتخفي ـــںى= < المزارع ـــںى= ـــل، وتمك ـــذاء والدخ ـــىل الغ ـــول ع الحص

الجديـــده والتكيـــف معهـــا:
ـــا تحمـــل احتياجـــات وتوقعـــات  ـــي، إال أنه رشـــاد الزراع اً اال9 ـــرى! ـــا كث ! ال يتدخـــل فيه ـــىى" ـــن المجـــاالت ال ـــاخ م ـــرى! المن ـــرى¡ تغ يعت
! والزراعـــي، ودعـــم أنشـــطة  عديـــدة للمســـتقبل. المطلـــوب أوالً، يجـــب العمـــل عـــىل تكثيـــف ودعـــم االنتـــاج الغـــذاىى�
ـــجيع  ـــاً، تش ـــه. ثاني ـــعار معقول ـــه بأس ـــواد الغذائي ـــرة الم ـــان وف ـــدف ضم ـــذاء به ـــن الغ ـــد م ـــل الفاق ! وتقلي ـــر االراىص< تطوي
ـــان  ـــة ضم ـــز فـــرص الظـــروف المعيشـــيه بغي ـــار الحجـــم، و تعزي < الصغـــار وكب ـــںى! ـــراض الزراعـــي للمزارع ـــة االق إنشـــاء خدم
ـــه المتعلقـــة بالتكيـــف وتخفيـــف حـــدة  < للسياســـات الوطني إالســـتحقاقات والوصـــول إىل الغـــذاء. إيصـــال وتطبيـــق المزارعـــںى!

. > ـــںى! ـــات المزارع ـــروف وإهتمام ـــار الظ < االعتب ـــںى! ـــذ بع ـــدف االخ ـــه به ات المناخي ـــرى! التغ

ـــة  ـــرارا واســـتدامة ومصممـــة خصيصـــا للمـــرأة الريفي ـــرىv تك 6. تقديـــم خدمـــات إرشـــاد أك
ـــا: ـــات الخاصـــة به والتعاوني

 > ـــںى! < الجنس ـــںى! ـــاه إىل اال�دوار ب ـــي االنتب ـــاد الزراع رش ـــات اال9 ـــىل خدم ـــول ع ـــرص الحص ! ف < ىڡ< ـــںى! < الجنس ـــںى! ـــاواة ب ـــب المس تتطل
ليـــه، والحدائـــق  > < عـــىل الصناعـــات المرى< كـــرى! ! اال�رس، والمجتمـــع، والزراعـــة والتنميـــة الريفيـــة. تفضـــل المزارعـــات النســـاء الرى" ىڡ<
ليـــه، والتجـــارة المحـــدودة، و\أو العمـــل المؤقـــت، ال�نهـــا مصـــادر دخـــل يمكـــن الســـيطرة عليهـــا بســـهولة. ســـيتم  > المرى<
! مجـــال الصناعـــات الغذائيـــة مثـــل التجفيـــف أو التجميـــد أو المخلـــالت وتصنيـــع منتجـــات  إدخـــال طـــرق جديـــده  ىڡ<
 ! ـــا ىڡ< ـــال مهم ـــاد عام رش ـــف اال9 ـــس موظ ـــرى¡ جن ـــة. يعت لي > ـــق المرى< ـــة الحدائ ـــة بزراع ـــب المتعلق ـــض الجوان ـــك بع ـــان، وكذل اال�لب
ـــل  ! التعام ـــة ىڡ< ـــعرن بالراح ـــات ال يش ـــاء، فالمزارع ـــىل النس ـــة ع ـــة المفروض ـــود الثقافي ـــة القي ـــك نتيج ـــة وذل ـــق الريفي المناط

ـــاث. ن ـــن اال9 ـــة م ـــج التدريبي ام ـــارات والرى¡ ـــي الزي ـــن تلق ـــور، ويفضل < الذك ـــںى! ـــدين الزراعي ـــع المرش م

ـــد  ـــيس مزي ـــىل تأس < ع ـــںى= ـــث المزارع ـــه وح < القائم ـــںى= ـــات المزارع ـــة منظم ـــز وتقوي 7. تعزي
ـــا: ـــام اليه ـــات واالنضم ـــن المنظم م

 > ـــة للمزارعـــںى! ! مجموعـــات، وتشـــجيع المشـــاركة الفعال < ىڡ< ـــع المزارعـــںى! ـــدأ تجمي اتيجية عـــىل مب ـــم اعـــداد السياســـة واالســـرى" ت
< تســـهيل  ـــںى! ـــه لالرشـــاد الزراعـــي. وبدورهـــم ينبغـــي عـــىل المرشـــدين الزراعي < كجهـــات متلقي ! تأســـيس منظمـــات للمزراعـــںى! ىڡ<
اء الجماعـــي  < للقـــروض مـــن خـــالل المؤسســـات االئتمانيـــه و تشـــجيع الـــرس� وصـــول منظمـــات أو جمعيـــات المزراعـــںى!
ـــع  ـــة القيمـــه والبي ـــن وإضاف ـــج والتخزي ـــا ينبغـــي عليهـــم دعـــم خدمـــات التدري ـــنه. كم ـــاج الزراعـــي المحّس لمســـتلزمات االنت
! االســـواق و  ضافـــة إىل تســـهيل إنشـــاء روابـــط تســـويقيه مـــع أصحـــاب المصلحـــة ىڡ< الجماعـــي للمنتجـــات الزراعيـــه. باال9

. > ـــںى! ـــات المتخصص ـــي الخدم ـــول إىل مقدم ـــة الوص < بغي ـــںى! ـــه، والباحث ـــلة القيم سلس



12ا5ستراتيجية الوطنية ل*رشاد الزراعي

= اال2ســـواق المحليـــة  < قـــدرة المنتجـــات الزراعيـــة الفلســـطينية عـــىل المنافســـة ىڡ< 8. تحســـںى=
والخارجيـــة:

اوات وزيـــت  تقتـــرص إمكانيـــات تصديـــر المنتجـــات الزراعيـــه ذات القيمـــه العاليـــه مثـــل الحمضيـــات والعنـــب والخـــرص<
ـــة  ـــود المفروض ـــة إىل القي ضاف ـــدة، باال9 ـــباب عدي ـــدان ال�س ـــن البل ـــا م ه ـــاورة وغرى! ـــة المج ـــدول العربي ـــواق ال ـــون إىل أس الزيت
ـــدرة  ـــد الق ـــاج، وع ـــويق واالنت ـــف التس ـــاع تكالي ـــات وارتف ـــذه المنتج ـــية له ـــدرة التنافس ـــف الق ـــل ضع ـــل مث ـــل إرسائي ـــن قب م

ـــويق.  ! التس ـــا ىڡ< ـــد عليه ـــه يعتم ـــويقيه محلي كات تجاريه\تس ـــود رس� ـــدم وج ـــواق، وع ـــات االس ـــة متطلب ـــىل تلبي ع
هـــا  دة وغرى! يـــد والفـــرز والتعبئـــة والتغليـــف وشـــاحنات النقـــل المـــرى¡ ـــرى¡ خدمـــات مـــا بعـــد الحصـــاد المتوفـــره  مثـــل الترى¡ تعت

! مجـــاىل! النخيـــل واالعشـــاب الطبيـــه.  ـــاً ىڡ< مـــن البـــىى< التحتيـــة غـــرى! الكافيـــه، بالرغـــم مـــن الجهـــود المبذولـــه حديث
: شـــهادات  < التقنيـــه فيمـــا يتعلـــق بمـــا يـــىل! وري القيـــام بتدريـــب ورفـــع قـــدرات المزارعـــںى! لذلـــك، فإنـــه مـــن الـــرص<
ضافـــة المـــواد الكيميائيـــة الزراعيـــة ومعامـــالت  < بشـــأن الحـــد االدىى< ال9 الممارســـات الزراعيـــة الجيـــدة وتوعيـــة المزارعـــںى!
ـــه  ـــه التحتي ـــل البني ـــادة تأهي ـــىل إع ـــز ع ـــاً وترك ـــوىل! إهتمام ـــة أن ت ـــىل وزارة الزراع ـــي ع ـــا ينبغ ـــده. كم ـــاد الجي ـــد الحص ـــا بع م

! قطـــاع غـــزه.  المدمـــره ىڡ<

< ودعم إنتاج المحاصيل ذات القيمة العالية 9. تحفرى=
< مـــن خـــالل إدخـــال تقنيـــات زراعيـــه جديـــده،  يهـــدف االرشـــاد الزراعـــي إىل المســـاعدة عـــىل زيـــادة دخـــل المزارعـــںى!
ـــن  ـــتدام م ـــاج المس ـــىل! واالنت ! المح ـــذاىى� ـــن الغ ـــق اال�م ! تحقي ـــاهمة ىڡ< ـــاىل! المس ـــوق، وبالت ! الس ـــدة ىڡ< ـــارات جدي ـــم خي ومنحه

 : خـــالل تنويـــع المحاصيـــل. حيـــث أن كافـــة المنتجـــات النباتيـــه والحيوانيـــه مســـتهدفة مـــن خـــالل مايـــىل!
< تنويع المحاصيل. (أ): توزيع المعرفة المتعلقة بالمحاصيل ذات القيمة العالية بهدف تحفرى!

ـــق  ـــل تحقي ـــن أج ـــة م ـــه المختلف ـــق الزراعيه-البئي ! المناط ـــه ىڡ< ـــة العالي ـــل ذات القيم ـــة المحاصي ـــج زراع ـــم وتروي (ب): تقيي
ـــل ـــد الدخ ـــتدامه وتولي ـــة المس التنمي

! تنويع المحاصيل اتيجيات وأساليب تساهم ىڡ< (ج): تطوير اسرى"
(د): دعم نرس� وتوزيع أدلة فنيه حول المحاصيل الجديدة وتقنيات انتاجها.

رشاد الزراعي Jنظام اال = 10. أدوار مختلف الجهات الفاعلة ىڡ<
اتجية االرشـــاد وتحقيـــق اهدافهـــا تظافـــر الجهـــود مـــن جهـــات عـــدة اهمهـــا: الحكومـــه، ووزارة  يتطلـــب تنفيـــذ اســـرى"
 ، ! ـــدىى< ـــع الم ـــة، و المجتم ـــرى! الحكومي ـــات غ ، والمنظم > ـــںى! ـــات المزارع ـــه، ومنظم ـــوث الزراعي ! للبح ـــىى< ـــز الوط ـــه، والمرك الزراع
ـــال  ـــة، ومؤسســـات التعليـــم العـــاىل! الزراعـــي. بغيـــة ضمـــان التنفيـــذ الفّع والقطـــاع الخـــاص، والبنـــوك، والمؤسســـات المالي
اتيجيه،  ـــرى" س ـــداف اال9 ـــق االه ـــه لتحقي ـــالت المطلوب < التدخ ـــںى! ـــاً يب ـــاراً منطقي ـــم إط ـــداد وتصمي ـــم إع ـــد ت اتيجيه، فق ـــرى" لالس

ـــه. ـــات المطلوب ـــه، والموازن ات االداء، والمتابع ـــؤرس� وم
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الفصل اAول
المقدمة والمنهجية

موجز حول القطاع الزراعي ودوره االجتماعي واالقتصادي
1

.1.1
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1-  مساهمة القطاع الزراعي
 ، ـــاىل! ـــج المحـــىل! االجم ! النات ـــاهمته ىڡ< ـــث مس ـــن حي ! م ! الفلســـطيىى< ـــىى< ـــاد الوط ! االقتص ـــاً ىڡ< ـــي دوراً هام ـــاع الزراع ـــب القط يلع
. كمـــا أن الموقـــع وقربـــه مـــن الســـهل الســـاحىل! للبحـــر المتوســـط، ووجـــود المرتفعـــات  ! والعمالـــه، و اال�مـــن الغـــذاىى�

ـــه.  ـــه للزراع ـــه المواتي ـــق المناخي ـــداً للمناط ـــاالً مفي ـــر مج ـــر توف ـــطح البح ـــت س ـــه تح ! المنخفض ـــه واالراىص< الجبلي
! محافظـــات الوطـــن 111,310 حيـــازة خـــالل عـــام 2011/2010. (1) وكان النـــوع اال�كـــرى�  بلـــغ عـــدد الحيـــازات الزراعيـــة ىڡ<
ـــة  ـــازات الزراعي ـــبة الحي ـــت نس ـــبتها %71.1. وبلغ ـــت نس ـــث بلغ ـــة، حي ـــازات النباتي ـــي الحي ـــة ه ـــازة الزراعي ـــن الحي ـــيوعا م ش

ـــازات.  ـــاىل! الحي ـــن إجم ـــة 12.8% م ـــازات الحيواني ـــواىل! 16.1%  والحي ـــة ح المختلط
ــن  ــات الوطـ ! محافظـ ــة ىڡ< ــل الحقليـ اوات، والمحاصيـ ــرص< ــتنة، والخـ ــجار البسـ ــة بأشـ ــاحة المزروعـ ــاىل! المسـ ــغ إجمـ بلـ
وة  ــا الـــرى� اوات و27.7% محاصيـــل حقليـــة. امـ ــتنة، و14.6% خـــرص< ــا 57.7% أشـــجار بسـ ــاً، منهـ 1,391,973 دونمـ ــواىل! حـ
ـــة إىل 2.9  ـــز. باالضاف ـــار حـــواىل! 42,389 رأس، و  666,489 رأس ضـــأن و 268,156 رأس ماع ـــدد اال�بق ـــغ ع ـــد بل ـــة فق الحيواني

مليـــون طـــرى! بيـــاض تـــم تربيتهـــا خـــالل عـــام 2011، و 81 الـــف خليـــة نحـــل منهـــا حـــواىل! 97% خاليـــا حديثـــه.
ـــغ حـــواىل! 876  ! محافظـــات الوطـــن تبل ـــاج الزراعـــي ىڡ< نت ـــوزارة ان القيمـــة المضافـــة لال9 ـــدى ال ـــات المتوفـــرة ل تشـــرى! االحصائي

. ! ـــواىى< ـــاج الحي نت ، و 26% مـــن اال9 ! ـــاىى" ـــاج النب ـــا مـــن االنت ـــون دوالر، 74% منه ملي

2- الدور االقتصادي االجتماعي للقطاع الزراعي:
ـــام 2011. (2)  ـــاىل! ع ـــىل! اال9جم ـــج المح ـــن النات ـــو 5.9% م ـــة بنح ـــاهم الزراع : تس ـــاىل= جم Jـــىل= اال ـــج المح = النات ـــاهمة ىڡ< المس
ة  ! الفلســـطينية صغـــرى! ! قطـــاع غـــزه)، عـــىل الرغـــم مـــن ان مســـاحة اال�راىص< ! الضفـــه الغربيـــه و 8.3% ىڡ< (5.1% منهـــا ىڡ<
ـــنة،  ـــن الس ـــات م ـــة االوق ! كاف ـــة ىڡ< ـــات الزراعي ـــن المنتج ـــعة م ـــة واس ـــاج مجموع ـــح إنت ـــة تتي ـــات المناخي ـــبيا، إال أن التقلب نس
ـــا  ـــط وأوروب ق اال�وس ـــرس� ! ال ـــة ىڡ< ـــواق المربح ـــة إىل اال�س ة للزراع ـــرى! ـــة كب ـــة تصديري ـــد إمكاني ! الفري ـــراىڡ< ـــع الجغ ـــح الموق ويمن

ـــيا. وآس
ــة  ــادرات الزراعيـ ــواردات والصـ ــة الـ ــت قيمـ ــام 1971، كانـ ــل عـ ــي: قبـ ــادل الخارجـ ــادرات والتبـ = الصـ ــاهمة ىڡ< المسـ
ـــواردات  ـــدت ال ـــت، تزاي ـــرور الوق ـــاً. وبم ـــون دوالر تقريب < 20 – 30 ملي ـــںى! ـــت ب ـــث تراوح ـــا، حي ـــاوية تقريب ـــطينية متس الفلس
! عـــام  ـــا ىڡ< . وبلـــغ مجمـــوع الصـــادرات الزراعيـــة 79 مليـــون دوالرا أمريكي الزراعيـــة الســـنوية لتتجـــاوز الصـــادرات بشـــكل كبـــرى!
! عـــام 1971 إىل 400 مليـــون  : مـــن 21 مليـــون دوالر أمريـــىك! ىڡ< 2011. وارتفعـــت الـــواردات الزراعيـــة الفلســـطينية بشـــكل كبـــرى!

! عـــام 2011 (3). ! عـــام 1997، إىل 883 مليـــون دوالر ىڡ< دوالر أمريـــىك! ىڡ<
ـــة مصـــدر رزق  ـــة، حيـــث كانـــت الزراعـــة بمثاب ـــغ اال�همي ـــاً بال ـــة: لعبـــت الزراعـــة دوراً اقتصادي = القـــوى العامل المســـاهمة ىڡ<
ـــات  ! محافظ ـــة ىڡ< ـــوة العامل ـــن الق ـــة 43% م ـــتوعبت الزراع ـــم. اس ـــرى! له ـــالذ االخ ـــكلت الم ـــكان، وش ـــن الس ة م ـــرى! ـــبة كب لنس
. وعـــىل الرغـــم مـــن أن هـــذه النســـبة انخفضـــت اىل نحـــو 22% أوائـــل  ! الوطـــن بدايـــة الســـتينات مـــن القـــرن المـــاىص<
! الســـنوات القليلـــة الماضيـــة.  التســـعينات، اال ان الزراعـــة قـــد شـــكلت أداة المتصـــاص الصدمـــات مـــن الركـــود االقتصـــادي ىڡ<
ـــبل  ـــذه الس ـــن ه ـــم تك ـــو ل ـــا ل ـــرى! فيم ـــوأ بكث ـــون أس ـــن أن تك ! كان يمك ـــىى" ـــر، وال ـــأة الفق ـــف وط ! تخفي ـــا ىڡ< ـــك أيض ـــاعد ذل وس
ـــام 2012.  ! ع ـــواىل! 11.4% ىڡ< ـــل إىل ح ـــرد لتص ـــكل مط ـــة بش ـــة الزراعي ـــة العمال ـــت حص ـــد انخفض ـــاً، فق ـــا حالي ـــرة. أم متوف

ـــي. ـــاع الزراع ـــاه القط ـــه تج ـــه القمعي ـــراءات االرسائيلي ـــاىس! إىل االج ـــكل أس ـــك بش ـــزى ذل ويع

، النتائج الرئيسية لمسح اال9حصاءات الزراعية، 2010/2011، رام الله 2012. 1 ! الجهاز المركزي لال9حصاء الفلسطيىى<
، الحسابات القومية 2011. 2 ! الجهاز المركزي لال9حصاء الفلسطيىى<
، إحصاءات التجارة الخارجية 2011. 3 ! الجهاز المركزي لال9حصاء الفلسطيىى<
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انيتهـــا عـــىل المـــواد الغذائيـــة.  > ! المتوســـط، تنفـــق العائلـــة الفلســـطينية حـــواىل! 37% مـــن مرى! : ىڡ< = = اال2مـــن الغـــذاىى2 المســـاهمة ىڡ<
ـــام  ! ع ! ىڡ< ـــذاىى� ـــن الغ ـــدام اال�م ـــن انع ـــون م ـــراد يعان ـــن اال�ف ـــة 27% م ـــان قراب ـــر، ف ـــة والفق ـــدالت البطال ـــاع مع ـــرا الرتف ونظ

. ! ! تحقيـــق اال�مـــن الغـــذاىى� ـــىس! ىڡ< ـــرى¡ القطـــاع الزراعـــي المســـاهم الرئي 2011. يعت
ـــه  ـــي يواج ـــاع الزراع ـــإن القط ، ف ـــىس! ـــادي الرئي ـــي واالقتص ـــن دوره االجتماع ـــر ع ـــض النظ ـــي: بغ ـــاع الزراع ـــات القط معيق

ـــاىل! (4): ـــو الت ـــىل النح ـــا ع ـــن تلخيصه ! يمك ـــىى" ـــات ال ـــن العقب ـــد م العدي
ـــه . 1 ـــوارد المائي ـــه الم ـــىل تنمي ـــه ع ـــود المفروض ـــاه، والقي ! والمي ـــادرة اال�راىص< ـــل مص ـــة، مث ـــة القمعي رسائيلي ـــراءات اال9 االج

ـــه واالرضي
الحصار المفروض عىل قطاع غزة وما ترتب عليه من آثار سلبيه جسيمة عىل القطاع الزراعي. 2
< واللوائح ذات الصلة. 3 ! غرى! مكتمل فيما يتعلق بإدارة الموارد الزراعية، وضعف تطبيق القوانںى! طار القانوىى< اال9
! تتعامـــل مـــع الكـــوارث وكذلـــك مـــع مظاهـــر تغـــرى! المنـــاخ والتصحـــر. باالضافـــة إىل عـــدم وجـــود . 4 ضعـــف اال®ليـــات الـــىى"

< الزراعـــي للتعامـــل مـــع الكـــوارث الطبيعيـــه و ضعـــف خدمـــات التمويـــل الزراعـــي < المتعلقـــة بالتأمـــںى! القوانـــںى!
، وضعف البنية التحتية للخدمات ذات الصلة. 5 > انخفاض مستوى الخدمات المقدمة للمزارعںى!
، وضعـــف . 6 > نتاجيـــة بســـبب ضعـــف تطبيـــق النظـــم الزراعيـــة والتقنيـــات الحديثـــة مـــن قبـــل المزارعـــںى! تراجـــع اال9

رشـــاد، وضعـــف الخدمـــات البيطريـــة وحمايـــة النباتـــات، والتســـويق، والتمويـــل، وتقنيـــات مـــا بعـــد  البحـــوث واال9
الحصـــاد

ـــا والتعليـــم الزراعـــي، . 7 رشـــاد ونقـــل التكنولوجي < البحـــوث واال9 ضعـــف البحـــث العلمـــي التطبيقـــي وضعـــف االرتبـــاط بـــںى!
! ذلـــك الجمعيـــات  < المؤسســـات ذات العالقـــه، وضعـــف دور المؤسســـات المســـانده بمـــا ىڡ< وضعـــف التنســـيق بـــںى!

ـــه التعاوني
ارتفاع اسعار مدخالت االنتاج الزراعي. 8
ضعـــف الخدمـــات التســـويقيه والبنيـــه التحتيـــه، و ضعـــف مواءمـــة مخرجـــات التعليـــم الزراعـــي مـــع متطلبـــات . 9

الســـوق، باالضافـــه إىل التنافـــس غـــرى! العـــادل مـــع المنتجـــات االرسائيليـــه
ـــة . 10 ـــوارث الطبيعي ـــع الك ـــل م ـــة للتعام ـــات الالزم ـــر إىل اال®لي ! تفتق ـــىى" ـــي، وال < الزراع ـــںى! ـــة بالتأم < المتعلق ـــںى! ـــاب القوان غي

ـــة ـــة والريفي ـــة الزراعي ـــات المالي ـــف الخدم وضع

كة. رام الله 2009. 4 اتيجية قطاع الزراعة، رؤية مشرى" وزارة الزراعة، اسرى"
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ـــم  ـــة اىل التناغ ـــة، باالضاف ـــة الوطني اتيجيات التنموي ـــرى" ـــط واالس ـــع الخط ـــي م ـــاد الزراع رش اتيجية اال9 ـــرى" ـــالءم إس ـــي أن تت ينبغ
: ـــىل! ـــاص ماي ـــكل خ ـــة، و بش ـــة ذات الصل ـــج القائم ام ـــاريع والرى¡ ـــع المش م

خطـــة التنميـــة واالصـــالح الوطنيـــة الفلســـطينية ”إقامـــة الدولـــه، وبنـــاء المســـتقبل“  2011-2013: إن الرؤيـــة . 1
ـــك  ـــدود وذل ـــح الح ـــيادة و فت ـــتقالل، والس ـــي االس ـــالح ه ـــه واالص ـــة الوطني ـــة التنمي ـــية لخط ـــه االساس ـــه الوطني التنموي
ـــه  . لقـــد بلـــغ حجـــم االنفـــاق عـــىل التنمي > ! فلســـطںى! ـــه واالجتماعـــي المســـتدامه ىڡ< ـــه االقتصادي كمقومـــات أساســـيه  للتنمي
ـــة  ام الحكوم > ـــرى" ـــدى إل ـــس م ـــذا يعك ، وه ـــىك! ـــون دوالر أمري ـــواىل! 178 ملي ـــه ح ـــنوات الماضي ـــالث س ـــالل الث ـــه خ الزراعي
ـــه  ـــن خـــالل تنمي . م ! ـــن الغـــذاىى� ـــز اال�م ! تعزي ـــه ومســـاهماً أساســـياً ىڡ< ـــه االقتصادي ـــة القطـــاع الزراعـــي كمحـــرك للتنمي بتنمي
! للفئـــات المهمشـــه ســـابقاً و للعمـــال  القطـــاع الزراعـــي، يتـــم خلـــق فـــرص عمـــل وزيـــادة تحقيـــق االمـــن الغـــذاىى�
ـــراء  < الفق ـــںى! ـــم الدعـــم وتمك ـــه أيضـــاً إىل تقدي ـــه. وتهـــدف خطـــة التنمي ! المســـتوطنات االرسائيلي ـــون ىڡ< ـــوا يعمل ـــن كان الذي

ـــم.  < وعائالته ـــںى! < المهمش ـــںى! والمواطن
! التنميـــة االقتصاديـــة . 2 كه“، 2011-2013: نظـــرا ال�هميـــة القطـــاع الزراعـــي ىڡ< Mاتيجية القطـــاع الزراعـــي ”رؤيـــه مشـــرى Mإســـرى

! المســـتدام لجميـــع الســـكان، أعـــدت وزارة الزراعـــة  ـــه، والحاجـــة لضمـــان اال�مـــن الغـــذاىى� ! الفلســـطينية المحتل ! اال�راىص< ىڡ<
! مركـــز  اتيجية المـــزارع ىڡ< يـــن أول 2010. حيـــث تضـــع هـــذه االســـرى" ! ترس� اتيجية القطـــاع الزراعـــي واعتمـــدت ىڡ< إســـرى"
! للزراعـــة الفلســـطينية، وإىل جعـــل  ! التحديـــث والتأهيـــل المهـــىى< ـــه مـــن خـــالل المســـاهمة ىڡ< ـــا وتهـــدف إىل تمكين اهتمامه
ـــات  اتيجية خدم ـــرى" ـــرى¡ االس . وتعت ! ـــذاىى� ـــن الغ ـــق اال�م ـــر وتحقي ـــن الفق ـــد م ـــادي للح ـــو االقتص ة للنم > ـــرى! ـــي رك ـــاع الزراع القط
نتاجيـــة. ومـــن المتوقـــع  < اال9 ! تســـاعد عـــىل تحســـںى! رشـــاد واالبتـــكارات واحـــدة مـــن المجـــاالت ذات اال�ولويـــة والـــىى" اال9
ـــم  ـــه لدع ـــه المخصص ـــوارد المالي ـــادة الم ـــم بزي امه > ـــر إلرى" اتيجيه و أن تظه ـــرى" ـــة االس ـــه أهمي ـــات المانح ـــدرك الجه أن ت

ـــي. ـــاد الزراع ـــك االرش ـــا ذل ـــي بم ـــاع الزراع القط
ـــن . 3 ـــا م اتيجيه وإطالقه ـــرى" ـــذه االس ـــداد ه ـــم إع ـــد ت ـــه“ 2014-2016، لق ـــود وتنمي ـــي ”صم ـــاع الزراع اتيجة القط Mـــرى إس

يـــن أول مـــن عـــام 2014، وهـــي تعتمـــد بشـــكل كبـــرى! عـــىل مخرجـــات وتوصيـــات مراجعـــة  ! ترس� قبـــل وزارة الراعـــة ىڡ<
! تحقيـــق االهـــداف  اتيجية وبشـــكل مبـــارس� ىڡ< اتيجية الوطنيـــه للقطـــاع الزراعـــي 2011-2013. تســـاهم االســـرى" االســـرى"
ـــة  ـــع عجل ـــك ودف ! تحري ـــاعد ىڡ< ـــت، تس ـــس الوق ! نف ـــه. وىڡ< ـــاده المختلف ـــود بإبع ـــز الصم ـــدف إىل تعزي ! ته ـــىى" ـــه ال الوطني
ـــن  ـــه.  وضم ـــداف الوطني ـــبه لاله ـــتجابه المناس ات واالس ـــرى¡ ـــالل الخ ـــن خ ـــام م ـــه إىل االم ـــاد واالجتماعي ـــه االقتص التنمي
اتيجية الوطنيـــه للقطـــاع الزراعـــي لتعكـــس الفرضيـــات الواقعيـــه. وكذلـــك الحـــال  هـــذا الســـياق، تـــم إعـــداد االســـرى"
ـــوة والضعـــف  ـــاط الق ـــل نق ـــاءاً عـــىل مخرجـــات تحلي ـــا بن ـــم إعداده ! ت ـــىى" ـــج ال ام بالنســـبة إىل االهـــداف والسياســـات والرى¡

ـــود. ـــه والصم ـــات التنمي ـــىل متطلب ـــاىس! ع ـــكل أس ـــز بش ـــام ورك ـــه االهتم ـــذي أعطي ال

= السياق الوطىى< .2.1
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ـــاون . 4 ـــان للتع ـــة الياب ـــوم وكال ـــاب“: تق ـــوار ”إيف ـــة اال2غ = منطق ـــي ىڡ< ـــاد الزراع ـــاءة االرش ـــع كف < ورف ـــںى= وع ”تحس vـــرس م
! منطقـــة االغـــوار“ (إيفـــاب)“. حيـــث  < ورفـــع كفـــاءة االرشـــاد الزراعـــي ىڡ< ـــوان ”تحســـںى! وع بعن ـــكا“ بتنفيـــذ مـــرس� ـــدوىل! ”جاي ال
ـــدم  ـــوار“. ويق ـــة االغ ! منطق ـــار ومتوســـطي الحجـــم ىڡ< < الصغ ـــںى! ـــاح المزارع ـــادة أرب ـــام إىل ”زي وع بشـــكل ع يهـــدف المـــرس�
< للتفكـــرى!  < المزارعـــںى! رشـــاد الهادفـــة اىل تحفـــرى! وع دعمـــاً للجمعيـــات المســـتهدفه مـــن خـــالل أنشـــطة التدريـــب واال9 المـــرس�

ـــه: ـــاالت التالي ! المج وع ىڡ< ـــرس� ـــيه للم ـــم الرئيس ـــطه الدع ـــز أنش ك ـــهم. وترى" ـــىل أنفس ـــاداً ع ـــل إعتم والعم
نتاجية  < الجودة واال9 ! تحسںى! ! تسعى إىل خفض التكاليف وتساهم ىڡ< (أ). دعم وترويج الممارسات الزراعيه الىى"

> (ب). تمويل االستخدام العمىل! للتكنولوجيا المكتسبه من قبل المزارعںى!
< نحو السوق. ! تهدف إىل تعزيز الوصول و توجيه المزارعںى! (ج). دعم أنشطة التسويق الىى"

ـــاهم  ـــقه تس ـــتدامه ومنّس ـــول مس ـــاد حل يج ـــام ال9 ـــار الع ط ـــرى! اال9 ـــي (أ) توف ـــاد الزراع اتيجية االرش ـــرى" ـــن اس ـــرض م ـــمل الغ يش
ـــا  ـــوزارة فيم ـــتخدمها ال ـــه تس ـــه وأداة إداري ـــة واضح ـــرى! رؤي < (ب) توف ـــطںى! ! فلس ـــة ىڡ< ـــي فعال ـــاد زراع ـــات إرش ـــم خدم ! تقدي ىڡ<
رشـــاد الزراعـــي، (ج) عـــرض رؤيـــه  اف عـــىل تنســـيق وتنفيـــذ سياســـات اال9 يتعلـــق باالولويـــات وكيفيـــة تحديدهـــا واال9رس�

اتيجية. ـــرى" س ـــذ اال9 ـــة لتنفي ـــوارد الكافي ـــرى! الم ـــا وتوف امه > ـــان إلرى" ـــة لضم ـــات المانح ـــه للجه واضح

اتيجية Mأهداف االسرى .3.1

ـــم  ـــة ت ـــات فني ـــدة دراس ـــات ع ـــتناداً إىل مخرج ـــام 2012 إس ! ع ـــي ىڡ< ـــاد الزراع رش ـــة لال9 اتيجية الوطني ـــرى" ـــداد االس ـــم إع ـــد ت لق
يحـــة واســـعه مـــن  ! إعدادهـــا رس� ! شـــارك ىڡ< إجراؤهـــا خـــالل عامـــي 2011 و2012. وتناولـــت الدراســـات المذكـــورة، الـــىى"
ـــز االساســـية لجهـــاز االرشـــاد الزراعـــي الحكومـــي  ، تقييـــم المحـــاور والركائ > ـــرى! مـــن المزارعـــںى! < وعـــدد كب ـــںى! المرشـــدين الزراعي
ـــورة،  ـــات المذك ـــج الدراس ـــة إىل نتائ ضاف . باال9 > ـــںى! ـــي إىل المزارع ـــاد الزراع ـــة االرش ـــم خدم ـــرق تقدي ـــات وط ـــك آلي ! ذل ـــا ىڡ< بم
ة مـــن موظفـــي وزارة الزراعـــة وجمعيـــات  طـــار شـــملت مجموعـــة كبـــرى! فقـــد تـــم تطبيـــق منهجيـــة تشـــاركية واســـعة اال9
! تـــم مراجعتهـــا). ـــىى" < وأصحـــاب المصلحـــة ذات العالقـــة.    (أنظـــر ملحـــق رقـــم -2 قائمـــة الوثائـــق والدراســـات ال المزارعـــںى!
! تـــم  اتيجية، وبنـــاءاً عـــىل التطـــورات الحديثـــه والنتائـــج االيجابيـــة الـــىى" ســـرى" بعـــد مـــرور ثالثـــة ســـنوات عـــىل إعـــداد اال9
ـــة  ـــي لمواكب ـــاد الزراع رش ـــة لال9 اتيجية الوطني ـــرى" ـــث االس ـــوزارة إىل تحدي ـــأت ال ـــد إرت ـــي، فق ـــاد الزراع ـــال االرش ! مج ـــا ىڡ< تحقيقه
تلـــك التطـــورات و الســـرى! قدمـــاً نحـــو تعزيـــز أكـــرى� لكفـــاءة وفعاليـــة جهـــاز االرشـــاد الزراعـــي. وللقيـــام بذلـــك، فقـــد 
ـــث  ـــل، تحدي ـــا مث ـــة عليه ـــالت الهام ـــض التعدي ـــال بع ـــام 2012، و إدخ ! ع ـــدة ىڡ< اتيجية المع ـــرى" ـــخة االس ـــة نس ـــم مراجع ت
وع  رشـــاد الزراعـــي، وإضافـــة منهجيـــة مـــرس� ات المتعلقـــة بتطويـــر الهيـــكل التنظيمـــي لال9 االرقـــام االحصائيـــة، والتغيـــرى!
ـــذ  ! تأخ ـــىى" < ال ـــںى! ـــات المزارع ـــي إىل مجموع ـــاد الزراع ـــات االرش ـــم خدم ـــدف إىل تقدي ـــاركية ته ـــة تش ـــة ديناميك ـــاب كمنهجي إيف
اتيجة  ـــرى" ـــا إس ت عنه ـــرى¡ ! ع ـــىى" ـــة ال ـــات الوطني ـــة االولوي ضاف ، باال9 > ـــںى! ـــات المزارع ـــوق و إحتياج ـــات الس ـــار متطلب < االعتب ـــںى! بع

ـــود“.   ـــة وص ـــده ” تنمي ـــه الجدي ـــي الوطني ـــاع الزراع القط
ـــه ومنحهـــم  ـــات ذات العالق ـــة الجه ـــة إىل كاف ـــم إرســـال النســـخة المّعدل ـــد ت اتيجيه، فق ـــل االســـرى" ـــن تعدي ـــاء م بعـــد االنته
حـــات تـــم تدقيقهـــا وتضمينهـــا  تباعـــاً الوقـــت الـــكاف للمراجعـــة وإبـــداء المالحظـــات. وبعـــد جمـــع كافـــة المالحظـــات والمقرى"

ـــاىل! إعـــداد النســـخه النهائيـــه. اتيجية وبالت ! محتـــوى االســـرى" ىڡ<

المنهجية .4.1
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الفصل الثاني
اIرشاد الزراعي في فلسطين

تاريخ وتطور خدمات اIرشاد الزراعي
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تاريخ وتطور خدمات ا*رشاد الزراعي

ـــم  ـــث ل ـــات، حي ـــدم الخدم ! تق ـــىى" ـــاص ال ـــام و الخ ـــاع الع ـــات القط ـــن مؤسس ـــعاً م ـــاً واس ـــه طيف ـــه الحديث ـــب الزراع تتطل
ـــه. حيـــث كانـــت المؤسســـات  ـــه الثاني ـــة الحـــرب العالمي ق االدىى< قبـــل نهاي ! منطقـــة الـــرس� تكـــن معروفـــه تلـــك المؤسســـات ىڡ<
يعـــات.  < والترس� ! تطبيـــق القوانـــںى! ام ىڡ< > الزراعيـــه الموجـــوده آنـــذاك، إىل حـــد مـــا، ذات طابـــع إداري تراقـــب مـــدى االلـــرى"
ـــا  ـــد م ـــاث، وإىل ح ـــم، واالبح ـــي التعلي ! ه ـــاىى< يط ـــداب الرى¡ ة االنت ـــرى" ـــالل ف ـــدأت خ ! ب ـــىى" ـــه ال ـــات القليل ـــن الخدم ـــن ضم وم
ـــذور و  ـــاج الب ـــىل إنت ـــز ع ـــه ترك ـــوث الزراعي ـــاً، والبح ـــي مهمش ـــم الزراع ـــك، كان التعلي ـــع ذل ـــي. وم ـــاد الزراع ـــات االرش خدم

. > ـــںى! ـــنه إىل المزارع ـــذور المحس ـــل الب ـــاىس! إىل نق ـــكل أس ـــاً بش ـــي مخصص ـــاد الزراع االرش
! المحافظـــات أن يكـــون لهـــا دوراً  لقـــد تحســـن الوضـــع بعـــد حـــرب عـــام 1948، حيـــث بـــدأت مديريـــات الزراعـــة ىڡ<
 ! ! مجـــال تقديـــم الخدمـــات. وأصبـــح دور هيئـــة االقـــراض الزراعـــي االردنيـــه و إتحـــاد الجمعيـــات التعاونيـــه االردىى< نشـــيطاً ىڡ<

ـــه. ـــه الغربي ـــات الضف ! محافظ ـــه ىڡ< ـــروض الزراعي ـــم الق ! تقدي ـــيطاً ىڡ< ـــه نش ـــوك التجاري ـــض البن ـــع بع ـــاون م بالتع
! بشـــكل محـــدود، واســـتمرت بعـــد عـــام 1948  يطـــاىى< ! عهـــد االنتـــداب الرى¡ < ىڡ< ! فلســـطںى! رشـــاد ىڡ< بـــدأت البحـــوث الزراعيـــة واال9
ـــن  ـــنوات اال�وىل م ـــالل الس ـــن خ ـــتمر التحس ـــتينات. واس ة الس ـــرى" ـــالل ف ـــن خ ـــض التحس ـــرأ بع ـــث ط ـــام 1967، حي ـــىى" ع ح
. ومـــع ذلـــك، رسعـــان مـــا عكســـت ســـلطات االحتـــالل سياســـتها إزاء االرشـــاد والتعليـــم الزراعـــي، حيـــث  االحتـــالل االرسائيـــىل!
ـــات  ـــك المحط ـــالق تل ـــم اغ ـــة، وت ـــس تجاري ـــىل أس ـــل ع ـــة العم ـــات الزراعي ـــن المحط ـــب م ـــث، وطل ـــة البح اني > ـــت مرى! قلص
! نهايـــة المطـــاف، أغلقـــت المحطـــات الزراعيـــة، وتوقفـــت أنشـــطة البحـــث. وباســـتثناء الجهـــد  ! تحقـــق خســـائر. ىڡ< الـــىى"
ـــة  ـــة. لمواجه ـــوحات ميداني ـــكل مس ـــىل ش ـــة ع ـــطة البحثي ـــم اال�نش ـــت معظ ـــة، كان ـــوث التطبيقي ـــال البح ! مج ـــدود ىڡ< المح
< أنشـــطة أخـــرى.  رشـــاد مـــن بـــںى! هـــذه التطـــورات، نظـــم عـــدد مـــن المنظمـــات غـــرى! الحكوميـــة بعـــض أعمـــال البحـــوث واال9
ـــن  ـــاالت م ـــض الح ! بع ـــة، وىڡ< ـــرى! الحكومي ـــات غ ـــن المنظم ـــم م ـــاث بدع ـــض اال�بح ـــة بع ـــات المتخصص ـــرت الكلي ـــا أج كم
ـــاف  ـــض اال�صن ـــال بع ! ادخ ـــوا ىڡ< ـــد نجح ـــدود، فق ـــل المح ـــاق العم ـــن نط ـــم م ـــىل الرغ ـــاج. ع ـــتلزمات االنت ـــار مس ـــل تج قب
ـــري. ـــات ال ـــة وتقني ـــة الحديث ـــات والممارســـات الزراعي ـــة النبات ـــة، وســـبل حماي ـــة المحمي ـــل، والزراع ـــن المحاصي ـــدة م الجدي
نخفـــاض موازنـــات االرشـــاد الزراعـــي، وتقييـــد حريـــة الوصـــول واالســـتفادة مـــن خدمـــات االرشـــاد الزراعـــي  ونتيجـــة ال9
رشـــاد الزراعـــي إىل الثلـــث. حيـــث إســـتمر تقديـــم خدمـــات االرشـــاد  والبحـــوث االرسائيليـــة، أنخفـــض عـــدد موظفـــي اال9
! كافـــة محافظـــات  ! مجـــال االرشـــاد الزراعـــي ىڡ< الزراعـــي بالعـــدد المخّفـــض مـــن خـــالل 70 مرشـــداً زراعيـــاً يعملـــون ىڡ<
ـــات  ـــم خدم ! تقدي ـــراغ ىڡ< ـــذا الف ـــىل� ه ـــة لم ـــة والدولي ـــة المحلي ـــات االهلي ـــارعت المؤسس ـــزه. س ـــاع غ ـــه وقط ـــه الغربي الضف
ـــاهدات   ـــت مش ـــارة، وأجري < المخت ـــںى! ـــات المزارع ـــي لتعاوني ـــاد الزراع رش ـــات اال9 ـــت خدم ـــة. وُقدم ـــوث الزراعي ـــاد والبح االرش
رشـــادية،  ! المـــزارع النموذجيـــة المختـــارة، ونظمـــت بعـــض اال�يـــام الحقليـــة والنـــدوات، وأنتجـــت بعـــض الكتيبـــات اال9 ىڡ<
ترجـــم معظمهـــا مـــن منشـــورات ارسائيليـــة. ومـــع ذلـــك، لـــم تغطـــي هـــذه اال�نشـــطة أكـــرى� مـــن نصـــف المجتمعـــات 

.(5) > المحليـــة للمزارعـــںى!

5 .1999 ،“ اتيجية القطاع الفرعي: ”البناء المؤسىس! وزارة الزراعة، اسرى"



20ا5ستراتيجية الوطنية ل*رشاد الزراعي

< 2011“ (وزارة  ـــںى! ـــدف التحس ـــات به < والتوصي ـــطںى! ! فلس ـــام ىڡ< ـــي الع ـــاد الزراع رش ـــام اال9 ـــم نظ ـــة ”تقيي ـــج دراس ـــرت نتائ أظه
ـــاد  رش ـــات اال9 ـــم خدم ! تقدي ـــون ىڡ< ـــاد يعمل ـــف إرش ـــواىل! 216 موظ ـــك ح ـــه) أن هنال ـــه المتكامل ـــه الريفي ـــز التنمي ـــة ومرك الزراع
! محافظـــات الوطـــن، و6 محطـــات تجـــارب زراعيـــه، و38 وحـــدة إرشـــاديه  . ويتـــوزع هـــؤالء عـــىل أنحـــاء متفرقـــة ىڡ< > للمزارعـــںى!
ـــي  ـــن موظف ـــى م ـــة العظم ـــت الغالبي ـــوزارة. وكان ! ال ـــاد ىڡ< ـــة لالرش ! االدارة العام ـــون ىڡ< ـــن يعمل ـــدين الذي ـــك المرش ! ذل ـــا ىڡ< بم
ـــاد،  رش ـــي اال9 ـــوع موظف ـــن مجم ـــواىل! 27% م ـــاث ح ـــكل االن ـــا تش ـــنة، كم ـــن 30-39 س ـــة م ـــات العمري ! الفئ ـــاد 62% ىڡ< رش اال9

ـــا. < 5 إىل 13 عام ـــںى! اوح ب ـــرى" ـــة ت ة فني ـــرى¡ ـــاد خ رش ـــي اال9 ـــن موظف ـــو ٪68 م ـــك نح ويمتل
ـــون  ـــث يقدم ـــة (6)، حي ـــة الغربي ـــات الضف ـــة محافظ ـــىل كاف ـــة ع ـــادية الموزع ـــدات االرش ! الوح ـــاً ىڡ< ـــداً زراعي ـــل 65 مرش يعم
ـــإن نقـــص وســـائط النقـــل قلصـــت  ـــك، ف ـــدات المحيطـــة. ومـــع ذل ـــرى والبل ! الق < ىڡ< ـــںى! رشـــاد الزراعـــي إىل المزارع ـــات اال9 خدم
! المناطـــق المحاذيـــه. حيـــث أتجهـــت خدمـــات االرشـــاد  وبشـــكل كبـــرى! القـــدرة عـــىل تغطيـــة المجتمعـــات الزراعيـــه ىڡ<
 ! ! القـــرى القريبـــه مـــن الوحـــدات االرشـــاديه. إن النقـــص ىڡ< < ىڡ< < المزارعـــںى! الزراعـــي إىل أن تكـــون متموضعـــه محليـــاً بـــںى!
! المـــواد التدريبيـــه  ، وعـــدم كفايـــة المكاتـــب المخصصـــه للوحـــدات االرشـــاديه، والنقـــص ىڡ< > عـــدد المرشـــدين الزراعيـــںى!

(المعـــدات، واالدوات) فاقـــم الوضـــع ســـوءاً.
ـــول  ! ح ـــاىى¡ ـــاع إيج ـــم إنطب < لديه ـــںى! < المبحوث ـــںى! ـــن المزارع ـــران 2011، أن 58% م ! حزي ـــّده ىڡ< ـــة المع ـــج الدراس ـــرت نتائ أظه
< أن مرشـــدي وزارة الزراعـــة يتمتعـــون  < رأى 60% مـــن المزارعـــںى! ! حـــںى! ”فاعليـــة الخدمـــات االرشـــاد الزراعـــي المقدمـــه لهـــم“. ىڡ<
! تواجههـــم. وفيمـــا  رشـــاد الزراعـــي والتعامـــل مـــع المشـــاكل الـــىى" بمصداقيـــة وهـــم قـــادرون عـــىل تقديـــم خدمـــات اال9
< للحصـــول عـــىل النصائـــح  < إىل المرشـــدين الزراعيـــںى! يتعلـــق بالقضايـــا والمشـــاكل الزراعيـــه، يلجـــأ 43% مـــن المزارعـــںى!
! الحصـــول عـــىل خدمـــات  < ىڡ< كخيـــار أول، و28% يلجـــأون إىل مـــوردي المدخـــالت الزراعيـــة. اكـــرى� اســـلوب مفضـــل للمزارعـــںى!
االرشـــاد هـــو ”الزيـــارة الفرديـــه للمرشـــد للمـــزارع“ بواقـــع 54%، يـــىل! ذلـــك طـــرق االرشـــاد الجماعيـــه وبشـــكل خـــاص 
< مـــن االســـتطالعات أن هنالـــك تذمـــر مـــن خدمـــات االرشـــاد الزراعـــي، اذ أشـــار  االيـــام الحقليـــة بنســـبة 18%. وتبـــںى!
ـــد تمـــت  ـــه ق ـــن أن < يشـــكون م ـــںى! ـــن المزارع ـــاً، و40% م ـــم يزرهـــم نهائي ـــن المرشـــدين ل < اىل أن أحـــداً م ـــںى! ـــن المزارع 22% م
ـــه قـــد تمـــت زيارتهـــم مؤخـــرا  ـــدون أن < يؤك ـــل 19% مـــن المزارعـــںى! ـــل (3 إىل 6 أشـــهر)، وعـــدد قلي ـــذ وقـــت طوي زيارتهـــم من

.( ! ـــداىى< ـــح المي ـــام بالمس ـــخ القي ـــن تاري ـــهر م ـــبوع إىل ش (أس
ـــن  ـــدد الحائزي < إىل ع ـــںى! ـــدين الزراعي ـــبة المرش < ان نس ـــںى! ـــد تب ـــي، فق ـــاد الزراع ـــات االرش ـــة خدم ـــاق تغطي ـــق بنط ـــا يتعل وفيم
ـــرى!  ـــن المعاي ـــل م ـــبة أق ـــي نس ، وه ـــواىل! ـــىل الت ـــز ع ـــز و 1: 425 حائ ـــزة 540:1 حائ ـــاع غ ـــه وقط ـــه الغربي ـــات الضف ! محافظ ىڡ<

ـــة(7).  ـــدان النامي ـــن البل ـــا م ه ـــة وغرى! الدولي
ـــدى  ـــة ل ـــاليب المفضل ـــن اال�س ـــي م ـــا، فه ـــر آنف ـــا ذك ـــيوعا. وكم ـــورة ش ـــاليب المش ـــرى� أس ـــزارع أك ـــة للم ـــارة الفردي ـــرى¡ الزي وتعت
ذاعيـــة والتلفزيونيـــة. وأيضـــا، فـــإن محطـــات  امـــج اال9 < عـــن الرى¡ ، وبشـــكل عـــام، ال يبـــدو المزارعـــون راضـــںى! > المزارعـــںى!
 > < الفنيـــه، واليوجـــد أيضـــاً روابـــط قويـــه بـــںى! ! معالجـــة مشـــاكل المزارعـــںى! التجـــارب الزراعيـــه لـــم تلعـــب دورا فعـــاال ىڡ<

رشـــاد الزراعـــي. البحـــوث التطبيقـــه واال9

> = فلسطںى= رشاد الزراعي ىڡ< Jتحليل الوضع الحاىل= لخدمات اال .2.2

! قطاع غزة. 6 ال يوجد وحدات إرشادية فاعلة ىڡ<
اً عـــىل . 7 ـــرى! ـــر  كث ـــإن  هـــذا الوضـــع  يؤث ـــاىل! ف ـــزارع وبالت ـــرى� مـــن م ـــا أك ـــز واحـــد يزرعه ـــا حائ ! يملكه ـــىى" ـــك ال�ن اال�رض ال ـــاىل! وذل ـــن االجم ورة مـــن عـــدد الحائزي ـــرص< ـــرى¡ بال ـــن يمارســـون العمـــل الزراعـــي أك عـــدد المزارعـــون الفعـــىل! الذي

ـــورة ســـلباً. ات المذك المـــؤرس�
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ـــاد  ـــه لالرش ! المخصص ـــىى" ـــم اللوجس ـــات الدع ـــة خدم ـــدم كفاي ـــك، ع ـــمل ذل ـــة ويش ـــغيلية الكافي ـــوال التش ـــار إىل اال�م االفتق
 . > ! فلســـطںى! رشـــاد الزراعـــي ىڡ< ! تؤثـــر ســـلبا عـــىل كفـــاءة وفعاليـــة خدمـــات اال9 الزراعـــي، وهـــي واحـــدة مـــن أهـــم العوامـــل الـــىى"
إذ يتـــم تخصيـــص مبلـــغ 2,500 شـــيكل ســـنوياً للمديريـــة الواحـــدة كنفقـــات تشـــغيلية (ال تشـــمل الرواتـــب واال�جـــور وأثمـــان 
الوقـــود) للخدمـــات االرشـــاديه. وتجـــدر االشـــارة إىل ان المبلـــغ المذكـــور غـــرى! كاف عـــىل االطـــالق لتغطيـــة النفقـــات الالزمـــة 

لتجربـــة زراعيـــه أو مشـــاهدة حقليـــه واحـــدة.
ا مـــا تجـــرى االتصـــاالت مـــع المـــرأة  ـــزال خدمـــة إالرشـــاد الزراعـــي المقدمـــة لالنـــاث دون المســـتوى اال�مثـــل، حيـــث كثـــرى! ال ت
ـــاء  ـــاء االعض ـــة للنس ـــي المقدم ـــاد الزراع رش ـــات اال9 ـــون خدم ـــا تك ـــادة م ـــث ع ـــويه. حي ـــات النس ـــالل الجمعي ـــن خ ـــة م الريفي
ـــخ.  ـــة، ال لي > ـــق المرى< ! والحدائ ـــع الغـــذاىى� ـــات التصني ـــة تغطـــي تقني ات ودورات تدريبي ـــة، ومحـــارص< ـــارات ميداني عـــىل شـــكل زي
ـــن 3  ـــا (م ـــة وتكرره ـــارات الميداني ـــدد الزي ـــاض ع ـــة، وانخف ـــق الريفي ـــة المناط ـــة كاف ! تغطي ـــح ىڡ< ـــص واض ـــاك نق ـــا أن هن كم

ـــنة). ! الس ـــائية ىڡ< ـــات النس ـــة للجمعي ـــارة ميداني إىل 8 زي
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ـــاىل!  ـــع الح ـــات الوض ـــىل إحتياج ـــاءاً ع ـــاديه بن ـــرق االرش ـــن الط ـــاً م ـــده أو مزيج ـــاديه واح ـــه إرش ـــار طريق ـــادة إختي ـــم ع يت
ـــات المســـتهدفه، والرســـائل االرشـــاديه،  ـــك، مـــكان وحجـــم الفئ بهـــدف تحقيـــق االهـــداف االرشـــاديه المرجـــوه. ويشـــمل ذل

ـــة: ـــي المطبق ـــاد الزراع ـــاليب االرش ـــات وأس ـــىل! تقني ـــا ي ـــاديه. وفيم ـــج االرش ام ـــداف الرى¡ ـــوده، وأه ـــات المرص والموازن
ـــادة المرشـــدين  ـــا ع < يقـــوم به ـــة مـــع المزارعـــںى! ـــاءات فردي ـــه: ينطـــوي هـــذا االســـلوب عـــىل لق أ- الطـــرق االرشـــاديه الفردي
ـــات  ـــت (ب). مكالم ـــه و البي ـــه للمزرع ـــارات فردي ـــي (أ). زي ـــال ه ـــذا المج ! ه ـــتخدمه ىڡ< ـــائعه المس ـــات الش < والتقني ـــںى! الزراعي

. > ـــںى! ـــات المزارع ـــه أو مكالم مكتبي
ب- الطـــرق االرشـــاديه الجماعيـــه: يقـــوم المرشـــد الزراعـــي باالتصـــال و التفاعـــل مـــع مجموعـــه مـــن النـــاس حـــول 
: أ). مشـــاهدات ميدانيـــه «طـــرق ونتائـــج»،  < يحظـــى بإهتمامهـــم جميعـــاً. والتقنيـــات المطبقـــه تشـــمل مايـــىل! موضـــوع معـــںى!
ـــر أن  ـــر بالذك ـــن الجدي . وم > ـــںى! ـــه للمزارع ـــدارس الحقلي < د). الم ـــںى! ـــام للمزراع ـــل واي ـــام حق ـــه ج). أي ـــات جماعي ب). إجتماع
ـــرق  ـــة الط ـــه أهمي ـــت وزارة الزراع ـــد أدرك ـــه. لق ي ـــرق الجماهرى! ـــتخدام الط ـــل إس ـــن قب ـــاً م ـــم أيض ـــه تُّدع ـــرق الجماعي الط
< و الموازنـــات المرصـــودة لالرشـــاد  < المتوفريـــن لتقديـــم خدمـــة المزارعـــںى! الجماعيـــه بســـبب قلـــة عـــدد المرشـــدين الزراعيـــںى!
ـــه  ـــة االرشـــاد الزراعـــي ونطـــاق التغطي < فاعلي ! تحســـںى! ـــه أن تســـاهم وبشـــكل ملحـــوظ ىڡ< الزراعـــي. تســـتطيع الطـــرق الجماعي

ـــول. والوص
دارة  نامـــج االقليمـــي لـــال9 ! خمســـة محافظـــات ضمـــن إطـــار ”الرى¡ تـــم تطبيـــق منهجيـــة المـــدراس الزراعيـــه الحقليـــه ىڡ<
ـــع  ـــاون م ـــاو) بالتع ـــة (الف ـــة والزراع ـــة اال�غذي ـــه منظم ـــذي نفذت ـــة وال يطالي ـــة اال9 ـــن الحكوم ـــول م ـــات“ المم ـــه لال®ف المتكامل
ـــل  ـــتخدام االمث ـــول االس < ح ـــںى! ـــب المزارع ـــو تدري ـــج ه نام ـــىس! للرى¡ ـــدف الرئي ة 2004-2011. إن اله ـــرى" ـــالل ف ـــة خ وزارة الزراع
! خمـــِس  للمبيـــدات عـــىل مجموعـــة محـــدده مـــن المحاصيـــل، والمـــدارس المذكـــوره موزعـــة عـــىل إثنـــا عـــرس� موقعـــاً ىڡ<
ـــا  ! كل مدرســـة نحـــو 15 مـــزارع، ويحصـــل كل مـــزارع عـــىل منحـــه قيمته محافظـــات، حســـب الموســـم الزراعـــي، ويشـــارك ىڡ<

ـــي. ـــاج الزراع ـــتلزمات االنت اء مس ـــرس� ـــك ل ـــواىل! 1,000 دوالر وذل ح
يحـــة واســـعة وغـــرى! متجانســـه مـــن  ـــه: حيـــث يقـــوم المرشـــد الزراعـــي باالتصـــال والتواصـــل مـــع رس� ي ج- الطـــرق الجماهرى=
ـــار  ـــارج إط ـــات خ ـــك التقني ـــادة تل ـــون ع ـــم. وتك ـــه له ـــخصية أو الجماعي ـــة الش ـــار الهوي < االعتب ـــںى! ـــذ بع < دون االخ ـــںى! المزارع
ـــه  ـــاد والتنمي ـــة لالرش ! االدارة العام ـــه ىڡ< ـــر الفني ـــا الدوائ ! تنتجه ـــىى" ـــه ال ـــات الفني < و المعلوم ـــںى! ـــدين الزراعي ـــات المرش صالحي
يـــة المتبعـــة  ! الـــوزارة. ومـــن الطـــرق الجماهرى! ! المحافظـــات ودائـــرة االعـــالم الزراعـــي ىڡ< الريفيـــه، ومديريـــات الزراعـــة ىڡ<

: ـــىل! ماي
ات، والمجالت الزراعيه ... الخ. رشاد، والملصقات، والبوسرى" ات االرشاديه: وهي تشمل كتيبات اال9 v(1). النرس

همـــا مـــن  < حـــول الزراعـــة يتـــم نرس� < إذاعيـــںى! امـــج المتلفـــزه: يوجـــد برنامجـــںى! : تشـــمل الراديـــو والرى¡ v(2). وســـائل النـــرس
خـــالل محطـــات الراديـــو المحليـــه وهمـــا: برنامـــج المجلـــه الزراعيـــه، وبرنامـــج أرض وزرع.

. حيـــث  > يحـــة واســـعة مـــن المزارعـــںى! ! الوصـــول إىل رس� ـــه منتظمـــه عـــىل الرغـــم مـــن أهميتهـــا ىڡ< ـــه زراعي اليوجـــد برامـــج إذاعي
امـــج المتلفـــزه حـــول  < إىل آخـــر، بإعـــداد بعـــض الرى¡ تقـــوم بعـــض االذعـــات المحليـــة بالتعـــاون مـــع وزارة الزراعـــة، مـــن حـــںى!

امـــج المتلفـــزه.  ـــاج الرى¡ ـــة المـــوارد الماليـــه المتاحـــة حـــدة مـــن إنت ـــه، لكـــن قل بعـــض المواضيـــع الزراعي
ـــي  ـــاد الزراع ـــز االرش ! لمرك وىى< ـــرى" ـــع االلك ه، والمواق ـــرى! ـــاديه القص ـــائل إالرش ـــمل الرس ـــي تش ـــه: وه وني Mـــائل االلكرى (3). الوس
ـــه ومعلومـــات  ـــا الطارئ ه حـــول القضاي ـــه إرشـــاديه قصـــرى! ـــادة رســـائل نصي < ع ـــںى! ـــوزارة. حيـــث يســـتقبل المزارع ! وال اىص< ـــرى" االف

ـــدده. ـــه مح ـــا فني ـــول قضاي ـــم ح ـــع وعيه ـــدف رف ـــه به ـــروف الجوي ـــا الظ ـــا فيه ـــة، بم هام

: > = فلسطںى= رشاد الزراعي المطبقة حاليا ىڡ< Jأساليب اال .3.2
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 > اتيجية االرشـــاد الزراعـــي، أجريـــت عـــدة مقابـــالت، واجتماعـــات وورش عمـــل شـــارك بهـــا المزارعـــںى! أثنـــاء عمليـــة إعـــداد اســـرى"
ـــىى" تواجـــه  ـــدات ال ـــوة والضعـــف والفـــرص والتهدي ـــارص الق ـــل عن ـــداد تحلي ـــك بهـــدف إع ! االرشـــاد وذل ـــن ىڡ< كاء اال®خري ـــرس� وال

االرشـــاد الزراعـــي.

نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات .4.2

نقاط الضعفنقاط القوة
< قادرين . 1 < ومدربںى! < مؤهلںى! وجود مرشدين زراعيںى!

عىل نقل التكنولوجيا الحديثه بشكل فّعال.

رشادية . 2 تواجد مديريات الزراعه والوحدات اال9
! كافة المحافظات < ىڡ< المدعمه بالمرشدين الزراعںى!

وجود البنية التحتية االساسيه لمديريات الزراعة . 3
والوحدات االرشاديه بهدف القيام بوظائف 

االرشاد الزراعي بشكل كاف.

هنالك إنطباع جيد حول الخدمات االرشاديه . 4
. > < أوساط المزارعںى! والمرشد الزراعي بںى!

< والمنظمات . 5 وجود العديد من منظمات المزارعںى!
! تدعم تقديم  غرى! الحكومية والمشاريع الىى"

خدمات االرشاد الزراعي.

< منهجيات التنميه الزراعيه، والمبادرات . 1 ضعف تضافر الجهود والتنسيق بںى!
امج عىل مختلف المستويات. الزراعية والرى¡

! القطاع الزراعي. 2 < مختلف الجهات الفاعلة ىڡ< ضعف تبادل المعلومات بںى!

رشاد غرى! . 3 كاء الذين يستهدفون ذات الفئات (اال9 ضعف التنسيق مع الرس�
الحكومي)

ية والمادية والمالية) لتعميم حاالت وقصص . 4 نقص الموارد التشغيلية (البرس�
النجاح.

! للبحوث الزراعيه، المرشدين . 5 < المركز الوطىى< ضعف العالقه الوظيفيه بںى!
< المزارع- ! إضعاف العالقه بںى! < مما ساهم ىڡ< < المختصںى! ، والفنيںى! > الزراعںى!

المرشد الزراعي والباحث.

عدم وجود نظام متابعة وتقييم لالرشاد الزراعي ونظام حوافز للمرشدين . 6
< معتمداً عىل االداء. الزراعںى!

< حديثاً و تدريب متخصص . 7 ضعف فرص التدريب لموظفي االرشاد المعينںى!
< بشكل عام. للمرشدين الزراعںى!

رشاد و ضعف القدرات الفنيه لمعظم جمعيات . 8 ضعف الهيكل التنظيمي لال9
. > المزراعںى!

! نرس� المعلومات . 9 ! لوسائل االعالم الزراعي ىڡ< ضعف االستخدام الفعال والكاىڡ<
االرشاديه.

! وظائف ليس لها . 10 < ىڡ< ضعف الهيكل التنظيمي لالرشاد وتكليف المرشدين الزراعںى!
عالقة باالشاد.

! المناطق البعيده . 11 < بالقراءة والكتابة وبشكل خاص ىڡ< عدم المام بعض المزارعںى!
والمهمشه.

! محافظات . 12 < ىڡ< عدم تقديم خدمات االرشاد الزراعي بشكل منتظم إىل المزارعيںى!
قطاع غزة

ها عىل . 13 ! محافظات قطاع غزة وتأثرى! المناطق العازلة والمجرفة والمدمرة ىڡ<
! الزراعيه. إستعادة الزراعة وحرية الحركة والوصول إىل االراىص<

الحصار المفروض عىل قطاع غزة منذ عدة سنوات. 14
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نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات .4.2

المخاطرالفرص
رغبة سياسيه بتطوير القطاع الزراعي. 1

اتيجية الزراعة الوطنية ”صمود . 2 وجود اسرى"
وتنميه“ وبرامج ومنهجيات هادفة لتطوير الزراعة

إعتبار تنمية القطاع الزراعي كأولوية وطنيه من . 3
. ! قبل معظم مؤسسات المستوى الوطىى<

! تهتم بتقديم . 4 وجود مؤسسات كالجامعات الىى"
! مجال االرشاد الزراعي  خدمات التعليم ىڡ<

والتنميه الريفيه.

< مديريات الزراعة . 5 وجود عالقات عمل جيدة بںى!
! مجال زيادة عدد الوحدات  والهيئات المحلية ىڡ<

االرشاديه.

تنوع المناطق البيئيه الزراعيه مع وجود ظروف . 6
نتاج طوال السنة  مناخيه مواتية للزراعة واال9

! دخول أسواق إقليمة ودوليه محتمله. يساهم ىڡ<

وجود شبكة من مؤسسات االقراض الصغرى! . 7
! جميع المناطق. تقدم خدماتها ىڡ<

اهتمام الدول المانحة بالقطاع الزراعي، وبشكل . 8
رشاد الزراعي. خاص دعم خدمات اال9

! تشمل المعيقات المفروضه عىل حرية الوصول . 1 اجراءات االحتالل القمعيه الىى"
!  ومصادر المياه. إىل االراىص<

! المنطقه. 2  ضعف االستقرار السياىس! واالقتصادي ىڡ<

3 . ! إرتفاع التكاليف وعدم وجود مستلزمات االنتاج الزراعي ذات النوعيه الجيده ىڡ<
االسواق.

الكوارث الطبيعيه الناتجه عن الظروف المناخيه غرى! المتوقعه.. 4

< البحث واالرشاد والمزارع أدت إىل عدم معالجة المشاكل . 5 ضعف العالقه بںى!
< من  < لىك! يتم نقلها إىل المزارعيںى! الزراعيه وإيجاد حلول رسيعه من قبل الباحثںى!

. > خالل المرشدين الزراعيںى!

< يشعرون بعدم الرىص< وترك . 6 ضعف الحوافز أدى إىل جعل المرشدين الزراعيںى!
العمل.
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ـــاً أو ينطبـــق عـــىل جميـــع الحـــاالت. إن المفهـــوم العـــام لالرشـــاد  رشـــاد الزراعـــي“ مقبـــوالً عالمي ال يوجـــد تعريفـــاً واحـــٍد ”لال9
 > ـــںى! ـــدرة المزارع ـــز ق ـــدف تعزي ـــة به ـــارات المطلوب ـــه والمه ـــىل الحاج ـــه ع ـــارف المبني ـــرى! المع ـــة توف ! عملي ـــل ىڡ< ـــي يتمث الزراع
ـــة  ـــازات المادي نج ـــط باال9 ـــس فق ـــاد لي رش ـــم اال9 ـــاة. ويهت ـــة الحي ـــة ونوعي نتاجي < اال9 ـــںى! ـــة، لتحس ـــات الزراع ـــام بعملي ـــىل القي ع
ـــر  ! تطوي < ىڡ< ـــںى! ـــاعدة المزارع ـــىل مس ـــوي ع ـــذا ينط ـــاف. وه ـــكان اال�ري ـــاة س ـــب حي ـــر جوان ـــا بتطوي ـــن أيض ـــة ولك واالقتصادي

ـــم(8). ـــه به ـــتقبليه الخاص ـــه المس ـــات التنمي ـــد توجه ـــدف تحدي ـــم به قدراته
ـــالل  ـــن خ ! م ـــذاىى� ـــن الغ < اال�م ـــںى! ـــر وتحس ـــدة الفق ـــن ح ـــف م ! التخفي ـــاعدة ىڡ< ـــائل للمس ـــد الوس ـــي أح ـــاد الزراع رش ـــات اال9 ب
! يمكـــن تحويلهـــا إىل المعرفـــة الفنيـــة الالزمـــة لتطويـــر المؤسســـات مـــن أجـــل  تشـــجيع نقـــل وتبـــادل المعلومـــات الـــىى"
 ، > ـــدى المزارعـــںى! ـــة ل ـــة الزراعي نتاجي ـــادة اال9 رشـــاد الزراعـــي بزي ! لال9 ـــاىى� ـــل الهـــدف النه ـــد الدخـــل. ويتمث ـــة وتولي نتاجي ـــز اال9 تعزي
ـــىل  ـــر ع ـــد تؤث ـــة ق ـــينات تكنولوجي ـــال تحس ـــىل إدخ ـــك ع ـــوي ذل ة. ينط ـــرى! ـــازات الصغ ـــاب الحي < أصح ـــںى! ـــا المزارع وخصوص
 > ات المؤسســـية انشـــاء روابـــط راســـخة بـــںى! . وتتطلـــب هـــذه التغيـــرى! > انمـــاط الســـلوك االجتماعيـــة والثقافيـــة للمزارعـــںى!

ـــة)(9). ـــرى! الحكومي ـــات غ ـــة (أو المنظم ـــات الخاص ـــاد والمنظم رش ـــوث واال9 ـــة والبح الدول
ـــام  ـــإن المه ـــذا ف ـــه. ل ـــات الزراعي ـــات، والخدم ـــي، والمعلوم ـــاج الزراع ـــتلزمات االنت ـــبكات مس ـــي ش ـــاد الزراع ـــط االرش يتوس
ـــق  ـــا يتعل ـــك الحـــال فيم ـــا. وكذل ـــا بينه ـــر تلـــك الشـــبكات فيم ـــق االرشـــاد هـــي تشـــبيك وتطوي ! تقـــع عـــىل عات ـــىى" الرئيســـيه ال
ـــد  وي > ـــوم برى" ـــات االرشـــاد الزراعـــي ال تق ـــن أن خدم . عـــىل الرغـــم م > ـــںى! ـــه والمزارع ـــات االرشـــاد بالبحـــوث الزراعي ـــط خدم برب
! جعـــل مـــزودي الخدمـــات الزراعيـــه عـــىل  مســـتلزمات االنتـــاج الزراعـــي والخدمـــات الزراعيـــه، بـــل يجـــب أن تســـاهم ىڡ<

ـــب(10). ـــكل مناس ـــات بش ـــذه الخدم ـــم ه ـــان تقدي ـــة ضم < بغي ـــںى! ـــات المزارع ـــه بإحتياج ـــم ودراي عل

تعريف االرشاد الزراعي .1.3

ـــاًء عليهـــا تـــم تحديـــد الرؤيـــة واال�هـــداف  رشـــاد الزراعـــي، وبن اتيجية تحليـــالً عـــن الوضـــع الحـــاىل! لخدمـــات اال9 تقـــدم االســـرى"
اتيجيه  ـــة االســـرى" ـــة والهـــدف. يمكـــن توضيـــح الرؤي ! قدمـــاً نحـــو تحقيـــق الرؤي ومجـــاالت التدخـــالت الرئيســـية بهـــدف المـــىص<

: ـــاىل! لالرشـــاد وفـــق النـــص الت

الرؤية .2.3

ــادية ذات صلـــه، وفّعالـــه، ومواكبـــة للتطـــورات العلميـــة  ”تقديـــم خدمـــات ارشـ
نتاجيـــة وزيـــادة الدخـــل، وتعزيـــز  Jاال > = تحســـںى= والمهنيـــة مـــن أجـــل المســـاهمة ىڡ<
< مســـتوى  ــيادتهم عـــىل أراضيهـــم وتحســـںى= < وسـ < الفلســـطينيںى= صمـــود المزارعـــںى=

ــة“. المعيشـ

دارة المياه، باكستان. 8 اتيجيات الحالية واالحتياجات المستقبلية، ٢٠١١، المركز الدوىل! ال9 ! وسط آسيا: االسرى" رشاد الزراعي ىڡ< : ”اال9 ! جوسيبيك كازبيكوف وأسد ساروار قريىس�
المرجع السابق نفسه. 9

المرجع السابق نفسه. 10
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ـــارات  ـــات وإكتســـاب المعـــارف والمه ـــادل المعلوم ـــن خـــالل تب < م ـــںى! < المزارع ـــںى! رشـــاد الزراعـــي هـــو ”تمك الهـــدف العـــام لال9
 > ـــںى! ـــة المنتج < مهني ـــںى! ـــاءة وتحس ـــم بكف ـــىل إدارة موارده ـــاعدهم ع ـــا يس ـــلوكيات بم ـــرى! الس ـــه وتغي ـــات الحديث ـــل التقني ونق
ـــه  ـــاج الزراعـــي ضمـــن ظـــروف إقتصادي ـــوع االنت ـــادة وتن ـــك بهـــدف زي ـــه وذل ـــه بفاعلي ـــكارات الحديث ـــق االبت ـــن خـــالل تطبي م

ـــي: اتيجية ه ـــرى" ـــداف االس ـــأن االه ـــاً ب ـــة“. علم ـــىل البيئ ـــاظ ع ـــع الحف ـــه م مربح
رشاد الزراعي والجوانب المؤسسية.. 1 < بناء قدرات اال9 تحسںى!
2 .. > رشاد والمزارعںى! < البحوث واال9 تعزيز وتوطيد الروابط بںى!
رشاد الزراعي وكفاءة طرق ومنهجيات االرشاد الزراعي.. 3 < نطاق التغطية لخدمات اال9 تحسںى!
ـــه . 4 ـــة المتكامل ـــب البيئي ـــي الجوان ـــوق وتراع ـــو الس ـــه نح ـــه والموج ـــىل الحاج ـــه ع ـــي المبني ـــاد الزراع رش ـــات اال9 ـــرى! خدم توف

. > ـــںى! ـــات المزارع ـــع فئ لجمي
5 . > < عـــىل االســـتفادة المثـــىل مـــن المـــوارد المتاحـــة، وضمـــان الحصـــول عـــىل الغـــذاء والدخـــل، وتمكـــںى! مســـاعدة المزارعـــںى!

ـــا. ـــده والتكيـــف معه ـــاخ الجدي ـــات المن < للتخفيـــف مـــن تحدي المزارعـــںى!
تقديم خدمات إرشاد أكرى� تكرارا واستدامة ومصممة خصيصا للمرأة الريفية والتعاونيات الخاصة بها.. 6
< عىل تأسيس مزيد من المنظمات واالنضمام اليها.. 7 < القائمه وحث المزارعںى! تعزيز وتقوية منظمات المزارعںى!
! اال�سواق المحلية والخارجية.. 8 < قدرة المنتجات الزراعية الفلسطينية عىل المنافسة ىڡ< تحسںى!
< ودعم إنتاج المحاصيل ذات القيمة العالية.. 9 تحفرى!

اتيجية M3.3. االهداف االسرى
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) والمؤسســـات  > ! ذلـــك المزارعـــںى! كاء (بمـــا ىڡ< ! تشـــجيع مختلـــف الـــرس� ! ستســـاهم ىڡ< فيمـــا يـــىل! المبـــادئ التوجيهيـــة الـــىى"
: > ! فلســـطںى! المعنيـــه لتقديـــم خدمـــات تتســـم بالكفـــاءة والفعاليـــة بهـــدف زيـــادة االنتاجيـــة الزراعيـــه ىڡ<

ـــه  ـــون ضمـــن منهجي ـــل يجـــب أن يك ـــون تدفـــق االرشـــاد الزراعـــي بإتجـــاه واحـــد، ب : ال ينبغـــي أن يك ـــارىك= ـــاد التش رش J1). اال
اك  ـــي إرس� ـــك، ينبغ ـــه إىل ذل . باالضاف > ـــںى! ـــل المزارع ـــن قب ـــاديه م ـــائل االرش ـــول الرس ـــاش وقب ـــالل النق ـــن خ ـــم م ـــاركيه تت تش

ـــادية. ـــج االرش ام ـــداد الرى¡ ـــط و إع ! التخطي ـــات وىڡ< ـــات واالولوي ـــد االحتياج ـــة تحدي ! عملي ـــم ىڡ< < وتنظيماته ـــںى! المزارع
ـــه  ـــات الزراعي ـــرق والتقني ـــن الط ـــاً م ـــتخدام مزيج ـــاد إس ـــم االرش ـــد تقدي ـــي عن ـــدده: ينبغ ـــاليب المتع ـــرق واال2س 2). الط
ـــات  ـــن مجموع ـــرى¡ م ـــدد أك ـــول إىل ع ـــات للوص ـــاالت والمعلوم ـــائل االتص ـــا وس ـــه إىل تكنولوجي ـــبه باالضاف ـــه المناس التقليدي

ـــال. ـــكل فّع < بش ـــںى! المزارع
ـــاً بشـــكل كاف  ـــه عـــىل الحاجـــة وموجـــه نحـــو الســـوق: ينبغـــي أن يكـــون االرشـــاد الزراعـــي مرن 3). خدمـــات إرشـــادية مبني
ـــدده  ـــة مح ـــروف محلي ـــن ظ ـــات ضم ـــة واالولوي ـــث الحاج ـــن حي < م ـــںى! ـــات المزارع ـــتيعاب متطلب ـــع أو إس ـــف م ـــة التكيي بغي

ـــوق. ـــات الس ـــه إىل إحتياج ـــه باالضاف وة الحيواني ـــرى� ـــة ال ـــل وتربي ـــاج المحاصي نت ال9
ـــذات  ـــاد ب ـــات االرش ـــاءة خدم ـــودة وكف ـــام بج ـــب االهتم ـــات: يج ـــج و العملي ـــو النتائ ـــه نح ـــادية موج ـــات إرش 4). خدم
القـــدر مـــن االهتمـــام بالنتائـــج المرجـــوة. وبشـــكل خـــاص، ينبغـــي أن يكـــون هنالـــك تخطيـــط ســـليم لالثـــار والنتائـــج 

المتوقعـــه.
ـــل  ـــآزر المحتم ـــل و الت ـــة التكام ـــدرك أهمي اتيجية أن ت ـــرى" ـــذه االس ـــىل ه ـــي ع ـــاد: ينبغ رش Jـــات اال ـــزودي خدم ـــدد م 5). تع
ـــاث،  ـــز االبح ، ومراك > ـــںى! ـــات المزارع ـــه، منظم ـــرى! الحكومي ـــات غ ـــي (المنظم ـــاع الزراع ـــة القط ! تنمي < ىڡ< ـــںى! ـــف العامل < مختل ـــںى! ب
ــة  ــات العامـ ــل والمؤسسـ ــات التمويـ ــاج، ومؤسسـ ــوردوا مدخـــالت االنتـ ــي، ومـ ــات التعليـــم الزراعـ ــاد، ومؤسسـ رشـ واال9

والخاصـــة ذات العالقـــة).
 ! 6). البنـــاء عـــىل المبـــادرات القائمـــة: لقـــد تـــم إجـــراء العديـــد مـــن الدراســـات الهامـــه حـــول االرشـــاد الزراعـــي ىڡ<
ـــات،  ـــك الدراس ! تل ـــه ىڡ< ـــات المقدم ـــىل التوصي ـــاءاً ع ـــا بن ـــم إعداده ! ت ـــىى" ـــادرات االوىل ال ـــن المب ـــام 2011، وم < ع ـــطںى! فلس
ـــاج تحليـــل  ـــور هـــو نت ـــادي“ (وزارة الزراعـــه، 2011)، والنمـــوذج المذك ! ” إعـــداد نمـــوذج إرشـــادي ري ـــه ىڡ< ـــادره المبين هـــي المب
“ لجمعيـــات المحاصيـــل البعليـــه، وكذلـــك أيضـــاً ”نمـــوذج  ! < القطـــاع العـــام والقطـــاع التعـــاوىى< ”نمـــوذج تعزيـــز العالقـــة بـــںى!

ـــده. اتيجيه الجدي ـــرى" ! االس ـــه ىڡ< ـــم تطبيق ـــي أن يت ـــذي ينبغ ـــون ال ـــي الزيت ـــاص بمزارع “ الخ > ـــںى! ـــات المزارع ـــز خدم مرك
ـــىل  ـــادرة ع ـــاً ق ـــي أيض ـــة، وه ـــوء التجرب ! ض ـــا ىڡ< ـــن تعديله ـــة، ويمك ـــم بالمرون اتيجية تتس ـــرى" اتيجة: االس Mـــرى ـــة االس 7). مرون
ـــيه.  ـــيناريوهات السياس ـــن الس < م ـــںى! ـــع اثن ـــل م ـــي أن تتعام ـــص، ينبغ ـــىل اال�خ ـــتفادة. وع ـــدروس المس ـــتيعاب ال ـــف وإس التكي
ـــة  ـــة قائم رسائيلي ـــتوطنات اال9 ـــى المس ـــث تبق ـــت)، حي ـــوال الوق ـــم ط ـــن (يتفاق ـــياىس! الراه ـــع الس ـــتمرار الوض ـــا، (أ). اس وهم
ـــود المفروضـــة  ، وتشـــديد القي > ! مضايقـــات المســـتوطنںى! ـــادة ىڡ< وجـــدار الفصـــل العنـــرصي يتواصـــل بالتوســـع والتمـــدد، وزي
< اال�حـــوال المعيشـــية،  عـــىل الحركـــة. أو الســـيناريو اال®خـــر،(ب). المتمثـــل بتقـــدم عمليـــة الســـالم، بحيـــث تـــؤدي إىل تحســـںى!

ـــة والتســـويقيه. ـــن الظـــروف التجاري ـــة، وتحس ـــوارد الطبيعي و الوصـــول اىل الم
 > ــطںى! ! فلسـ ــي ىڡ< ــي الحكومـ ــاد الزراعـ ــام االرشـ ــم نظـ ــة ”تقييـ ــتعترى¡ دراسـ ــي: سـ ــاد الزراعـ ــاس لالرشـ ــح االسـ 8). مسـ
ـــتخدامها كأداة  ـــي إس ـــي. وينبغ ـــاد الزراع ـــامل لالرش ـــاس ش ـــح أس ـــة مس ـــه، 2011) بمثاب “ (وزارة الزراع > ـــںى! ـــات للتحس والتوصي

ات االســـتهداف عنـــد إجـــراء تقييـــم اال®ثـــار واالنجـــازات الفعليـــه. ! وضـــع مـــؤرس� فّعالـــة ىڡ<

اتيجية M4.3. المبادئ التوجيهية لتنفيذ االسرى
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! تحتـــاج إىل  اتيجية المعلنـــة لالرشـــاد الزراعـــي، لقـــد تـــم تحديـــد التدخـــالت الـــىى" مـــن أجـــل تحقيـــق اال�هـــداف االســـرى"
ـــم  ـــق بتقدي ـــرارات تتعل ـــذ ق ـــد تتخ ! ق ـــىى" ـــه وال ـــات المعني ـــة المؤسس ـــع كاف ـــل م ـــات عم ـــاء، وعالق ـــاون بّن ـــه وتع ـــوارد كافي م

ـــي. ـــاد الزراع ـــات االرش خدم

اتيجية Mتدخالت تحقيق االهداف االسرى 4.أ.

رشـــاد الزراعـــي: أدركـــت وزارة الزراعـــة الفلســـطينيه  J1). إعتمـــاد وتطبيـــق ”حزمـــة إيفـــاب االرشـــاديه“ كمنهجيـــة وطنيـــه لال
 > خـــالل الســـنوات الماضيـــه أهميـــة دعـــم وتطويـــر خدمـــات االرشـــاد الزراعـــي بهـــدف الوصـــول إىل فئـــات المزارعـــںى!
 . ! ضافـــة إىل معالجـــة التحديـــات الجديـــدة المتعلقـــة بــــ: اال�مـــن الغـــذاىى� < والصغـــار ومتوســـطي الحجـــم. باال9 المهشـــمںى!

ـــه.  ـــروف المناخي ات الظ ـــرى! ـــاه و تغ ـــدرة المي ـــه، ون ـــور البيئ ـــويق، و تده والتس
 > حيـــث يتطلـــب هـــذا التوجـــه خدمـــات إرشـــاديه قـــادرة عـــىل لعـــب دوراً ديناميكيـــاً ذو أهدافـــاً متعـــددة منهـــا ربـــط المزارعـــںى!
ـــل  ـــط نق ـــه، ورب ـــل الزراعي ـــع المحاصي ـــز تنوي ـــه، وتعزي ـــه والدولي ـــواق المحلي ـــات االس ـــع متطلب ـــجماً م ـــال ومنس ـــكل فّع بش
ـــة،  ـــىل البيئ ـــاظ ع ـــر، والحف ـــة الفق ـــوق، ومكافح ـــات الس ـــالت ومخرج ـــة بمدخ ـــا عالق ـــرى له ـــات أخ ـــع خدم ـــا م التكنولوجي
 ! الـــخ. لقـــد تـــم االنتبـــاه إىل حقيقـــة أن الزراعـــة هـــي جـــزءاً أساســـياً مـــن مجـــال أوســـع لعمليـــة التنميـــه الريفيـــه الـــىى"
ـــاء  ـــكارات، وبن ـــة االبت ـــم عملي ـــال دع ! مج ـــدرات ىڡ< ـــاء الق ـــات وبن وع ـــكيل مرس� ، وتش > ـــںى! ـــات المزارع ـــيس مجموع ـــن تأس تتضم

 . > ـــںى! ـــه للمزارع ـــوة التفاوضي ـــم الق ـــالزم لدع ـــىس! ال ـــاء المؤس ـــرى، والبن ـــات اال�خ < والمؤسس ـــںى! < المزارع ـــںى! ـــط ب رواب
ـــة  ـــر منهجي ـــكا) بتطوي ـــدوىل! (جاي ـــاون ال ـــان للتع ـــة الياب ـــع وكال ـــاون م ـــة بالتع ـــت وزارة الزراع ـــدف، قام ـــذا اله ـــق ه ولتحقي
 ! وع ”تعزيـــز ورفـــع كفـــاءة االرشـــاد الزراعـــي ىڡ< إرشـــاديه جديـــده تدعـــى ”حزمـــة إيفـــاب االرشـــاديه“  ضمـــن إطـــار مـــرس�
ـــرى¡ حزمـــة إيفـــاب االرشـــاديه منهجيـــة ديناميكيـــه تشـــاركيه تؤكـــد  وع إيفـــاب- 2011-2015. حيـــث تعت منطقـــة االغـــوار – مـــرس�
ـــاً  ـــاداً موجه ـــب (ج). إرش ـــىل الطل ـــاً ع ـــاداً مبني < (ب). إرش ـــںى! ـــات المزارع ـــاد إىل مجموع ـــم االرش ـــه (أ) تقدي ـــاط التالي ـــىل النق ع
ـــة إيفـــاب  ـــه. ويســـلط مفهـــوم حزم ! خـــالل مراحـــل الزراعـــة المختلف ـــىى< نحـــو الســـوق (د). إرشـــاداً منســـجماً مـــع الدعـــم الف
ـــة  ـــواق المحلي ـــه االس ـــرى! ب ـــياق تتغ ـــن س < ضم ـــںى! ـــات المزارع ـــات وأولوي ! احتياج ـــىى¡ ! تل ـــىى" ـــات ال ـــم الخدم ـــىل تقدي ـــوء ع الض

. > ـــںى! ـــل المزارع < دخ ـــںى! ـــت وتحس ! تثبي ـــاً ىڡ< ـــاعد أيض ! تس ـــىى" ـــة وال والدولي
ـــث  ـــن حي ـــا م ـــت فعاليته ـــد أثبت ـــور االردن وق ـــة غ ! منطق ـــاب االرشـــاديه ىڡ< ـــة إيف ـــر وإســـتخدام حزم ـــداد وتطوي ـــم إع ـــد ت لق
< نطـــاق تغطيـــة الخدمـــات  الجوانـــب التاليـــه (أ) ترسيـــع عمليـــة نـــرس� التقنيـــات الزراعيـــه المـــوىص بهـــا (ب). تحســـںى!
 > < كفـــاءة وفاعليـــة الخدمـــات االرشـــاديه مـــن خـــالل تقدمهـــا إىل مجموعـــات المزارعـــںى! رشـــاديه والوصـــول إليهـــا (ج). تحســـںى! اال9
ـــن  ـــك م ـــة وذل ـــرى� ربحي ـــه أك ـــكارات وممارســـات زراعي ـــق إبت < لتطبي ـــںى! ـــدرات المزارع ـــز ق < (د). تعزي ـــںى! ـــراد المزارع ـــن أف ـــدالً م ب
ـــد  ـــة المرش < عالق ـــںى! ـــده (و). تحس ـــراد االرسة الواح < أف ـــںى! ـــا ب ـــال م ـــة االتص < عملي ـــںى! ـــذات (ه). تحس ـــىل ال ـــاد ع ـــالل االعتم خ

كه. ـــرى" ـــداف المش ـــق االه ـــىل تحقي ـــل ع < للعم ـــںى! ـــات المزارع ـــاء مجموع ـــل أعض < (ز). تفعي ـــںى! ـــات المزارع ـــي بمجموع الزراع
ـــاد  رش ـــه لال9 ـــة وطني ـــاديه كمنهجي رش ـــاب اال9 ـــة إيف ـــتخدام حزم ـــه إس ـــررت وزارة الزراع ـــد ق ـــده، لق ـــج الواع ـــىل النتائ ـــاءاً ع بن
 ! ـــاب ىڡ< وع إيف ـــرس� ـــن م ـــه م ـــة الثاني ـــاهم المرحل ـــادرة،  ستس ـــذه المب ـــتجابة إىل ه ـــن. اس ـــات الوط ـــة محافظ ! كاف ـــي ىڡ< الزراع
ـــات.  ! المحافظ ـــاىڡ" ! ب < ىڡ< ـــںى! < العامل ـــںى! ـــدين الزراعي ـــه للمرش ـــاعدات الفني ـــب والمس ـــم التدري ـــالل تقدي ـــن خ ـــه م ـــرس� المنهجي ن
. ـــاىل! ـــاب الح وع إيف ـــرس� ـــن م ـــه م اكم ات المرى" ـــرى¡ ـــات والخ ـــىل المخرج ـــرى! ع ـــكل كب ـــة بش ـــرس� المنهجي ـــة ن ـــتعتمد عملي ـــث س حي

رشاد الزراعي Jالبناء المؤسىس= والقدرات لال > 1.4. تحسںى=
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2). ضمان تنسيق أفضل، وإنشاء نظام فعال للمتابعة والتقييم:
ـــة، وجامعـــات،  ـــرى! حكومي ـــة، ومنظمـــات غ ! محافظـــات الوطـــن مؤسســـات متنوع ـــم االنشـــطة االرشـــاديه ىڡ< ! تقدي يشـــارك ىڡ<
! التدخـــالت  < هـــذه االطـــراف ســـيؤدي اىل االزدواجيـــة والتضـــارب ىڡ< ـــںى! كات خاصـــة. ومـــع ذلـــك، فـــان ضعـــف التنســـيق ب ورس�
رشـــادية (بالرغـــم أن الـــوزاره  < مختلـــف مقدمـــي الخدمـــات اال9 . ولـــذا، فـــإن هنـــاك حاجـــة للتنســـيق بـــںى! > بمـــا يربـــك المزارعـــںى!
ـــم  ـــاد وتقيي ـــة لالرش ـــاك متابع ـــون هن ـــا أن يك وري أيض ـــرص< ـــن ال ـــي). وم ـــاد الزراع ـــات االرش ـــىس! لخدم ـــدم الرئي ـــي المق ه
رشـــاد لمعالجـــة التحديـــات وتســـتجيب  ال�ثـــره عـــىل الزراعـــة. وهـــذا يمهـــد الطريـــق العتمـــاد االســـاليب المناســـبة لال9
ـــاس  ـــات وقي ـــة لجمـــع البيان ح سيشـــكل أداة فعال ـــا، فـــإن نظـــام المتابعـــه والتقييـــم المقـــرى" . مـــن هن > الحتياجـــات المزارعـــںى!

ـــاد.   رش اتيجية اال9 ـــرى" ـــذ اس ـــن تنفي ـــة ع ـــة الناتج ـــار المادي اال®ث

= لخدمات االرشاد الزراعي: 3). التمويل الكاىڡ<

ـــات  ـــة اىل مســـاهمات الجه ـــة، اضاف ـــوزارة الزراع ـــة خاصـــة ب ـــوارد مالي ـــة مـــن خـــالل م رشـــاد العام ـــات اال9 ـــل خدم ـــم تموي يت
ـــىل  ـــاق ع نف ـــه واال9 ـــوارد المالي ـــتمرارية الم ـــىل إس ـــلبية ع ـــار س ـــل بآث ـــم التموي ! حج ة ىڡ< ـــرى! ـــات الكب ـــببت التقلب ـــة. وتس المانح
الخدمـــات االرشـــاديه.  ســـاهمت هـــذه المشـــاكل باالضافـــة إىل عـــدم القـــدرة عـــىل تنفيـــذ االنشـــطة االرشـــاديه بشـــكل 

ـــه. ـــاهمتها المالي ـــه ومس ـــل الحكوم ـــة تموي ـــادة حص ـــة إىل زي ـــىل الحاج ـــد ع ـــم، إىل التأكي منتظ
ـــل  ـــتقطاب التموي ـــق اس ـــن طري ـــاد ع رش ـــة واال9 ـــوث الزراعي ـــال البح ! مج ـــدة ىڡ< ـــتثمارات جدي ـــل اس ـــة لتموي ـــو وزارة الزراع تدع
 ! ـــاىل! ىڡ< ـــنوي الح ـــاق الس نف ـــادة اال9 ـــو زي ـــا ه ـــدف هن ـــطينية. واله ـــة الفلس ـــة والحكوم ـــات المانح ـــة والجه ـــن وكاالت التنمي م
ـــا يتناســـب  ـــي، بم ـــج المحـــىل! الزراع ـــن النات ! ال تتجـــاوز 0.038% (11) م ـــىى" ـــا، وال ـــا وتبنيه ـــرس� التكنولوجي ـــي، ون رشـــاد الزراع اال9
ـــي.  ـــىل! الزراع ـــج المح ـــن النات ـــل اىل 1% م ـــىل اال�ق ـــل ع ـــد تص ـــبة ق ـــص نس ـــتوجب تخصي ! تس ـــىى" ـــه ال ات الدولي ـــؤرس� ـــع الم م
ـــات  ـــة والجه ـــة الحكومي ـــن الموازن ـــي م ـــاد الزراع رش ـــات اال9 ـــل خدم ـــم تموي ـــأن يت ـــة ب ـــع وزارة الزراع ـــياق، تتوق ـــذا الس ! ه وىڡ<
المانحـــة. إن توفـــرى! مزيـــد مـــن التمويـــل النشـــطة االرشـــاد يجـــب ان يتـــم ربطـــه بنظـــام تقييـــم يهـــدف إىل ضمـــان 

ـــي. ـــاد الزراع ـــات االرش < أداء خدم ـــںى! تحس

4). الهيكل التنظيمي لالرشاد:

 ! ـــىى< ـــتوى الوط ـــىل المس ـــات ع ـــاء مديري ـــالل إنش ـــن خ ـــي م ـــاع الزراع ـــه للقط ـــه وإداري ـــام تنظيمي ـــة بمه ـــوم وزارة الزراع تق
ـــوزارة.  ومســـتوى المحافظـــه. يتـــوىل إدارة وتنســـيق أنشـــطة االدارات العامـــة ومديريـــات الزراعـــة المذكـــوره مســـاعد وكيـــل ال
ـــه.  ـــه الريفي ـــام االرشـــاد والتنمي ـــر ع ! مدي ـــه عـــىل المســـتوى الوطـــىى< ـــه الريفي ـــه لالرشـــاد والتنمي ـــام االدارة العام ـــوىل مه ويت
ـــاديه،  ـــج االرش ام ـــط الرى¡ ـــرة تخطي ـــه: دائ ـــر التالي ـــن الدوائ ـــاً م ـــه حالي ـــه الريفي ـــاد والتنمي ـــة لالرش ـــف االدارة العام ـــث تتأل حي
ـــالف،  ـــرة االع ـــون، ودائ ـــرة الزيت ـــه، ودائ ـــل الحقلي ـــرة المحاصي ـــور، ودائ ـــار والزه ـــرة الخض ـــجريه، ودائ ـــتنه الش ـــرة البس ودائ
ـــرة االعـــالم الزراعـــي.  ـــة، ودائ ـــه الريفي ـــرة التنمي ـــرة النحـــل وعســـل النحـــل، ودائ ات، ودائ ـــرة المجـــرى" ـــرة الدواجـــن، ودائ ودائ
ـــه  ـــوادر فني ـــا بك ـــم تزويده ـــد ت ـــام، فق ـــر الع اف المدي ـــت إرس� ـــوره، وتح ـــه المذك ـــر الفني ـــل الدوائ ـــة وعم ـــان فاعلي ولضم

ـــم 1.1). ـــق رق . (ملح > ـــںى! ـــدين زراعي ـــه ومرش متخصص
ـــل  ـــن قب ـــه، م ـــه الريفي ـــاد والتنمي ـــة لالرش ـــك االدارة العام ! ذل ـــا ىڡ< ـــوزارة، بم ـــر ال ! مق ـــه ىڡ< ـــام االدرات العام ـــذ مه ـــم تنفي يت
ـــات  ـــرة الخدم ـــه (أ). دائ ـــر التالي ـــام والدوائ ـــالل االقس ـــن خ ـــن م ـــات الوط ـــة محافظ ـــىل كاف ـــه ع ـــة موزع ـــة زراع 19 مديري

11 ..( ! عام 2010 حواىل! 560 مليون (٪5.9 من الناتج المحىل! اال9جماىل! . بلغ الناتج المحىل! اال9جماىل! الزراعي ىڡ< انية السنوية لوزارة الزراعة حواىل! 21 مليون دوالر أمريىك! > < االعتبار أن مجموع المرى! آخذاً بعںى!
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ـــه،  ـــه الريفي ـــه، والتنمي ـــل الحقلي ـــار، والمحاصي ـــره، والخض ـــجار المثم ـــه: االش ـــام التالي ـــن االقس ـــف م ! تتأل ـــىى" ـــاديه ال االرش
ات، والنحـــل، واالعـــالم الزراعـــي، وقســـم الوحـــدات االرشـــاديه (ب). دائـــره الخدمـــات الفنيـــه،  والدواجـــن، والمجـــرى"
ـــم  ـــري، وقس ـــاه وال ـــويق، والمي ـــات، والتس ـــة النب ـــاريع، ووقاي ! والمش ـــر االراىص< ـــه:: تطوي ـــام التالي ـــن االقس ـــف م ! تتأل ـــىى" وال
ـــه،  ـــه: المنظمـــات غـــرى! الحكومي ! تتالـــف مـــن االقســـام التالي ـــىى" ـــرة الخدمـــات اللوجســـتيه، وال ـــات والمراعـــي (ج). دائ الغاب
ار، وقســـم الخدمـــات القانونيـــه. (د). دائـــرة الشـــؤون الماليـــه واالداريـــه  < الزراعـــي واالرص< والرقابـــه الزراعيـــه، والتامـــںى!
داد  ـــه، وقســـم االســـرى" ـــه، والشـــؤون المالي ـــط، والشـــؤون االداري ـــه: التخطي ـــن االقســـام التالي ـــف م ! تتأل ـــىى" ـــط، وال والتخطي
ـــات االرشـــاديه. (ملحـــق  ـــرة الخدم < بدائ ـــںى! ـــا يلتحـــق المرشـــدين الزراعي ـــر كم ـــة مدي ـــات الزراع ـــوىل إدارة مديري . ويت ! ـــىى¡ ي الرص<

.(2.1

= تقديم خدمات االرشاد الزراعي: 5). تكامل استخدام وسائط تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ىڡ<

ـــن  ـــد م ـــول إىل المزي ـــع للوص ـــل وأوس ـــاً أفض ـــاالت فرص ـــات واالتص ـــاع المعلوم ! قط ـــزه ىڡ< ـــه المنج اكمي ـــازات الرى" نج ـــر اال9 توف
 ، > ـــںى! < والمرشـــدين الزراعي ـــںى! ـــذا االنجـــاز مســـاعدة الباحث ـــن له ـــه. ويمك ـــه والدولي ـــات المحلي ـــاس للحصـــول عـــىل المعلوم الن
ـــيه  ه التنافس > ـــرى! ـــد الم ـــث تعتم ـــوره، حي ـــه المتط ـــىل المعرف ـــم ع ـــاد القائ ! االقتص ـــه ىڡ< ـــىل المنافس < ع ـــطںى! ! فلس < ىڡ< ـــںى! والمزارع
 ! ات ىڡ< ــرى! ! الوقـــت المناســـب. وتتطلـــب التغيـ ــودة ىڡ< ــة الجـ ــات عاليـ ــول اىل المعلومـ ــان عـــىل الوصـ ــن االحيـ ــرى! مـ ! كثـ ىڡ<
ـــة  ـــات، خاص ـــم بالمعلوم ـــارف والدع ـــن المع ـــد م ـــرى! المزي ! توف ـــاهم ىڡ< ـــاديه تس ـــاً إرش ـــود نظم ـــاً وج ـــه أيض ـــم الزراعي النظ
عندمـــا يتجـــه المنتجـــون إىل تنويـــع المحاصيـــل الجديـــده، وتلبيـــة أعـــىل معايـــرى! الجـــودة الغذائيـــه، أو التكييـــف مـــع 
ـــالل  ـــن خ ـــا م ـــتفادة منه ـــن االس ! يمك ـــىى" ـــد ال ـــن الفوائ ـــد م ـــك العدي ـــوارد. هنال ـــول إىل الم ـــىل الوص ـــه ع ـــود المفروض القي
ربـــط التكنولوجيـــا الحديثـــه مـــع منهجيـــات االتصـــال االرشـــادي التلقليديـــه. وتُســـتمد العديـــد مـــن المزايـــا مـــن ربـــط 
ـــات  ـــا المعلوم ـــه بتكنولوجي ـــيه الخاص ـــاالت الرئيس ـــن المج ـــة. وم ـــالم التقليدي ـــائل االع ـــع وس ـــدة م ـــات الجدي التكنولوجي

 :(12) ـــىل! ـــي ماي ـــاد الزراع ـــات االرش < خدم ـــںى! ! تحس ـــاهم ىڡ< ! تس ـــىى" ـــاالت ال واالتص
ـــي  ـــاد الزراع ـــال االرش ! مج ! ىڡ< ـــوىى< ـــي والتلفزي ذاع ـــث اال9 ـــتخدام الب ـــن إس ـــم يك ـــة: ل ـــاالت التنموي ـــث واالتص ـــائل الب (أ). وس
امـــج  ـــإن الرى¡ ـــك، ف ـــع ذل . وم > ـــںى! ـــات المزارع ـــة إهتمام ســـتدامه وتلبي ـــه المتاحـــه لال9 ـــوارد المالي ـــة الم ـــك بســـبب قل ناجحـــاً وذل
نـــت، والراديـــو والعـــروض المتلفـــزه تمّكـــن  ! تســـمح باالتصـــال التفاعـــىل! مـــن خـــالل المكالمـــات، االنرى" ه الـــىى" المبـــارس�
ـــا مـــن خـــالل الشـــبكة  ! يمكـــن البحـــث عنه ـــىى" ـــع ال ـــه لالستفســـار عـــن بعـــض المواضي ـــام بمكالمـــات تلفوني < القي المســـتمعںى!

ـــه.  ـــه ذات العالق ـــائل االعالمي ـــالل الوس ـــن خ ـــا م ـــرد عليه ـــه و ال العنكبوتي
ـــنوات  ـــالل الس ـــه خ ـــف النقال ـــتخدام الهوات ! إس ـــه ىڡ< ـــادة رسيع ـــك زي ـــلكية: هنال ـــلكية والالس ـــاالت الس ـــة االتص (ب). أنظم
ـــال أداة  ـــف النق ـــرى¡ الهات ـــدده، يعت ـــتخدامات المتع ـــب االس ـــه. بجان ـــق الريفي ! المناط ـــاص ىڡ< ـــكل خ ـــه، وبش ـــه القليل الماضي
ـــخ مـــن خـــالل االتصـــال  ـــه، وأســـعار الســـوق، ال ـــل الظـــروف المناخي ـــاج مث ـــه واالنت ـــق بالمزرع ـــات تتعل ـــرس� معلوم ـــة لن قوي
ـــه للوصـــول إىل  ـــال الذكي ـــف النق ـــزة الهات ـــن إســـتخدام أجه ـــك، يمك ـــة إىل ذل ه. باالضاف ـــه القصـــرى! ـــارس� والرســـائل النصي المب
! يمكـــن إســـتخدامها. ـــىى" ـــو، الـــخ، وذلـــك كجـــزء مـــن التطبيقـــات أالخـــرى ال ، والصـــور، والفيدي ! وىى< يـــد االلكـــرى" نـــت، والرى¡ االنرى"

ـــراء . 12 ـــوب الصح ! جن ـــه ىڡ< ـــه الريفي ـــه االقتصادي ـــتدام والتنمي ـــي المس ـــو الزراع ـــع النم ! ترسي ـــات ىڡ< ـــتخدام المعلوم دارة وإس ـــات ال9 اتيجيات والتحدي ـــرى" ـــات، واالس ـــادي ” المنهجي ـــي و االقتص ـــس االجتماع ـــده، المجل ـــم المتح االم
ـــا. ـــا، إثيوبي ـــس أباب ـــار، 2004، أدي ـــان 29، 4 أي ـــا“، نيس ! إفريقي ى ىڡ< ـــرى¡ الك



34ا5ستراتيجية الوطنية ل*رشاد الزراعي

! يمكـــن  ة مـــن المعلومـــات الـــىى" (ج). تكنولوجيـــا المعلومـــات: عـــرى¡ تكنولوجيـــا المعلومـــات، يمكـــن إدارة كميـــات كبـــرى!
رشـــاد الزراعـــي. التكنولوجيـــات مثـــل قواعـــد البيانـــات المواقـــع  دارة ومتابعـــة برامـــج اال9 ! التخطيـــط واال9 اســـتخدامها ىڡ<
ونيـــة، واالستشـــعار عـــن بعـــد ونظـــم المعلومـــات الجغرافيـــة وأنظمـــة تحديـــد المواقـــع العالميـــة، والتنبـــؤات  االلكرى"
رشـــاد الزراعـــي توفرهـــا للجمهـــور  ! يمكـــن لنظـــم اال9 ! توليـــد المعـــارف الـــىى" الجويـــة والمناخيـــة، جميعهـــا تســـاهم ىڡ<

ــتهدف(13). المسـ

= جهود خدمات االرشاد الزراعي: 6). التشتت ىڡ<

< عـــىل مســـتوى المـــزارع عـــىل تقديـــم خدمـــات  < العاملـــںى! < الميدانيـــںى! ينبغـــي أن تنصـــب جهـــود المرشـــدين الزراعيـــںى!
 ! . ومـــع ذلـــك، فهـــم غالبـــا مـــا يكلفـــون بمهـــام ليســـت لهـــا عالقـــة باالرشـــاد وتميـــل ىڡ< > االرشـــاد الزراعـــي إىل المزارعـــںى!
ـــات  ـــع آلي ـــق وض ـــن طري ـــة ع ـــذه القضي ـــة ه ـــة معالج ـــن وزارة الزراع ـــك م ـــب ذل ـــل. ويتطل ـــتيت أداء العم ـــادة إىل تش الع
 ! < وىڡ< ! مجـــال تقديـــم خدمـــات االرشـــاد الزراعـــي إىل المزارعـــںى! < أن يعملـــوا فقـــط ىڡ< مناســـبه تســـمح للمرشـــدين الزراعـــںى!

المشـــاريع المعتمـــدة عـــىل االرشـــاد الزراعـــي.

ية: v7). مواجهة معيقات الموارد البرس

ـــاد  ـــه لالرش اتيجية الوطني ـــرى" ـــل االس ـــن قب ـــم م ـــي المدع ـــاد الزراع ـــج االرش ـــات نه ـــن مكون ـــيأ م ـــاً أساس ـــو مكون ـــب ه التدري
ـــارات  ـــر مه ـــن توف ـــد م ـــل ال ب . ب > ـــںى! ـــات للمزارع ـــرى! المعلوم ـــىل توف ـــط ع ـــرص فق ـــألة تقت ـــاد مس رش ـــد اال9 ـــم يع ـــي. فل الزراع
ـــة  ! مجـــال إدارة المـــوارد الطبيعي < مختلـــف أصحـــاب العالقـــه ىڡ< ـــںى! ـــة تســـهيل المناقشـــات ب < حـــول كيفي ـــںى! للمرشـــدين الزراعي
 > ـــںى! ـــىل تمك ـــدرة ع ـــداء الق ات إىل اب ـــارص< ـــاء المح ـــن إلق ـــول م ـــدين التح ـــىل المرش ـــب ع ـــوقيه. ويتوج ـــد الس ـــوات التوري وقن
ـــات  ـــك، فـــإن الشـــكوك والتقلب ـــة إدارة مزارعهـــم ومحاصيلهـــم ومواشـــيهم. وعـــالوة عـــىل ذل < أنفســـهم عـــىل كيفي المزارعـــںى!
ـــارات،  ـــة مـــن الخي ! التعـــرف عـــىل قائم < ىڡ< ـــںى! ـــاخ واتجاهـــات الســـوق تعـــزز الحاجـــة لمســـاعدة المزارع المرتبطـــة بتغـــرى! المن
< عـــىل نصائـــح نمطيـــة تصلـــح لـــكل  زمـــان ومـــكان. وتتطلـــب هـــذه  كـــرى! ! المخاطـــر المحتملـــة بـــدال مـــن الرى" والتفكـــرى! ىڡ<
وقراطيـــه االرشـــاد  ! برى! ! التفكـــرى! النقـــدي وايجـــاد حلـــول للمشـــاكل، وهـــي كانـــت ســـابقاً مهمشـــه ىڡ< المهـــام مهـــارات ىڡ<

ـــوزارة. ! ال < ىڡ< ـــںى! < العامل ـــںى! ـــدين الزراع ـــم المرش ـــدرات معظ ـــوق ق ـــارات تف ـــذه المه ـــث أن ه ـــي. حي الزراع
< بالمعـــارف و المهـــارات الالزمـــة للتعامـــل مـــع  ويـــد المرشـــدين الزراعيـــںى! > وريـــاً أيضـــا لرى" ســـوف يكـــون التدريـــب رص<
ـــة،  ـــة (االعشـــاب، والتمـــور، وزهـــور الزين ـــل ذات القيمـــة العالي ـــل: المحاصي ـــات المســـتهدفة مث االحتياجـــات الخاصـــة للفئ
، وشـــهادات الممارســـات الزراعيـــة الجيـــدة، الـــخ.  ! وأشـــجار الفواكـــه االســـتوائية وشـــبه االســـتوائية)، والتصنيـــع الغـــذاىى�
. > ـــاً للمرشـــدين الزراعيـــںى! ، ينبغـــي أن يوضـــع عـــىل جـــدول أعمـــال التدريـــب برنامجـــاً تدريبي > ـــاًء عـــىل متطلبـــات المزارعـــںى! وبن

امج االرشادية الموجه نحو التعليم: 8). الرى�

 ! تقـــدم المناهـــج الدراســـيه لكليـــات الزراعـــة والمـــدارس الزراعيـــه الفلســـطينية14 برامـــج 4 ســـنوات و 2 ســـنة دبلـــوم ىڡ<
! العلـــوم اال�ساســـية بمـــا فيمـــا ذلـــك العلـــوم الزراعيـــه والتنميـــه الريفيـــه. حيـــث يتـــم تدريـــس االرشـــاد الزراعـــي  مســـاقات ىڡ<
ـــي  ـــن خريج ـــرى! م ـــح الكث ـــي. ويصب ـــم الجامع ة التعلي ـــرى" ـــل ف ـــالل كام ـــاري خ ـــاق إختي ـــرح كمس ـــادة يط ـــد وع ـــوع واح كموض
! وزارة الزراعـــة. وعـــىل الرغـــم مـــن أن وزارة الزراعـــة نفـــذت العديـــد مـــن  < يعملـــون ىڡ< كليـــات الزراعـــة مرشـــدين زراعيـــںى!

، ”مرجع االستثمار الزراعي“، أيار 2006.. 13 البنك الدوىل!
14 . ! ! قطاع غزة. وباال9ضافة إىل ذلك هناك أربع جامعات ىڡ< ! الضفة الغربية، والثانية هي مدرسة بيت حانون الزراعية ىڡ< ! محافظة الخليل ىڡ< . اال�وىل هي مدرسة العروب الزراعية ىڡ< > ! فلسطںى! هناك نوعان من المدارس الزراعية ىڡ<

! الضفة الغربية وجميعها توفر 4-3 مجاالت زراعية  ! غزة، جامعة الخليل، جامعة النجاح،  وجامعة القدس المفتوحة ىڡ< ! الزراعة. هذه الجامعات هي جامعة اال�زهر ىڡ< الضفة الغربية وغزة تقدم شهادات البكالوريوس ىڡ<
(وزارة التعليم العاىل! 2003).
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ـــاج  نت ! واال9 ـــاىى" ـــاج النب نت ـــىل اال9 ـــب ع ـــة للتدري ـــت موجه ـــا كان ، اال أن معظمه > ـــںى! ـــدين الزراعي ـــة للمرش ـــاء الخدم ـــات أثن التدريب
ـــادة  < اال�داء والدافعيـــه وزي رشـــاد كانـــت شـــحيحة. ومـــن أجـــل تحســـںى! ! مجـــال تعليـــم اال9 < أن التدريبـــات ىڡ< ! حـــںى! ، ىڡ< ! الحيـــواىى<

ـــي. ـــاد الزراع رش ـــات اال9 ـــاليب ومنهجي ـــىل أس ـــب ع ! التدري ـــتمرار ىڡ< ـــة إىل االس ـــاك حاج ، فهن > ـــںى! ـــدين الزراعي رىص< المرش
ـــات  ـــل الجامع ـــن قب ـــدة م ـــة المعتم ـــج التعليمي ام ـــع الرى¡ ـــل تنوي ، يُفّض ـــىس! ـــتوى المؤس ـــىل المس ـــة ع ـــذه القضي ـــة ه لمعالج
 ! ـــة وطلـــب الســـوق. ىڡ< ـــدة المصممـــة خصيصـــا الحتياجـــات الســـوق المحلي ـــادة التخصصـــات الجدي ـــة عـــن طريـــق زي المحلي
ة ســـنة واحـــدة بالتعـــاون الوثيـــق  ـــد لفـــرى" الوقـــت نفســـه، نحـــن بحاجـــة ماســـة لتصميـــم برنامـــج حـــول تعليـــم إالرشـــاد يمت
ـــجيل و  ـــن التس < م ـــںى! < الحالي ـــںى! ـــدين الزراعي ـــدد و\ أو المرش < الج ـــںى! ـــن الخريج ـــذي يمّك ـــر ال ـــة. اال�م ـــات المحلي ـــع الجامع م

. ! ـــىى< ـــي أو المه ـــاء الوظيف < فـــرص العمـــل و \ أو البن تحســـںى!
! الجهـــود المبذولـــة  < أنفســـهم والـــذي تقدمـــه المـــدارس الزراعيـــة، عنـــرصاً هامـــاً ىڡ< يعتـــرى¡ التعليـــم الزراعـــي للمزارعـــںى!
ـــة وقطـــاع  ـــة الغربي ! الضف ة ىڡ< ـــرس� ـــا. ولكـــن هـــذه المـــدارس المنت رشـــادية واالســـتفادة منه ـــز الطلـــب عـــىل المشـــورة اال9 لتعزي
 ! ـــوة ىڡ< ـــذه الفج ـــود ه ـــاد وج رش ـــط اال9 ز خط ـــرى¡ ـــكان أن تُ ـــم بم ـــن المه ـــور. وم ـــن التده ـــة م ـــة حرج ! مرحل ـــا ىڡ< ـــي أيض ـــزة ه غ

ـــة. ي ـــوارد البرس� الم

< واال2نظمة الزراعية الحالية: 9). تعزيز القوانںى=

ـــا  ـــع م ـــالل وض ـــن خ ـــق م ـــة للتطبي ـــون بحاج ـــذا القان ـــات ه ـــنة 2003. وب ـــم 2 لس ـــة رق ـــون الزراع ـــة قان ـــدت وزارة الزراع أع
ـــكل  ـــاق بش ـــة واالتس ـــا إىل المالءم ـــاج أيض ـــا يحت ـــة، كم ـــات التنظيمي يع ـــن الترس� ـــا م ه ـــات، وغرى! ـــح وتوجيه ـــن لوائ ـــزم م يل
ـــاط  ـــد نق ـــة. ولتحدي ـــة والبيئي ـــالمة الغذائي ـــاه والس ـــة والمي ـــا الزراع ـــع قضاي ـــل م ! تتعام ـــىى" ـــرى ال < اال�خ ـــںى! ـــع القوان ـــال م فع
! أنشـــئت مـــن قبـــل  < االخـــرى، ســـتقوم الـــوزارة مـــن خـــالل اللجنـــة القانونيـــة الـــىى" التعـــارض والتضـــارب مـــع القوانـــںى!

ـــياق. ـــذا الس ! ه ـــه ىڡ< ـــول الممكن ـــات والحل ـــع التوصي ـــىل وض ـــام 2008 ع ! ع ! ىڡ< ـــطيىى< ـــوزراء الفلس ـــس ال مجل
ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن وزارة الزراعـــة وافقـــت بالفعـــل عـــىل العديـــد مـــن االتفاقيـــات الدوليـــة المتعلقـــة بالزراعـــة والتنميـــة 
ـــة.  ـــة والبيئ ـــالمة الغذائي ـــة والس ـــة بالزراع ـــة المتعلق ـــات الدولي يع ـــع الترس� ـــة م ـــاركة بفعالي ـــتواصل المش ـــتدامة، وس المس
ـــب  ـــع جوان ـــة بجمي ـــل المتصل ـــراءات العم ـــوزارة وإج ـــات ال ـــل وصالحي ـــة بعم ـــات الخاص يع ـــر الترس� ـــك تطوي ـــتدعي ذل ويس
كة  ـــرى" ـــة المش ـــل اللجن ـــن قب ـــة م < الناقص ـــںى! ـــة والقوان < المطلوب ـــںى! ـــد القوان ـــيتم تحدي ـــو أرسع. وس ـــىل نح ـــي ع ـــاد الزراع رش اال9

ـــك. ـــا لذل ـــح وفق ـــة واللوائ < الناقص ـــںى! ـــر القوان ـــك، تطوي ـــاف اىل ذل ـــة. ويض ـــه والقانوني ـــؤون الفني للش

رشادي: Jإطار التخطيط اال > 10). تحسںى=
ـــدول  : (أ) ج ـــىل! ـــا ي ! لم ـــكاىڡ< ـــام ال ـــاء االهتم ! دون اعط ـــاىص< ! الم ـــي ىڡ< ـــاد الزراع رش ـــنوية لال9 ـــة الس ـــداف الخط ـــد أه ـــم تحدي يت
امـــج االرشـــاديه. (ت)  رشـــاد الزراعـــي. (ب) مالئمـــة وواقعيـــة أهـــداف الرى¡ اتيجية الوطنيـــة لال9 اال�عمـــال وأولويـــات االســـرى"
ـــاس اال�داء  ات قي ـــد مـــؤرس� < أهـــداف ومدخـــالت ومخرجـــات االرشـــاد الزراعـــي. (ث) تحدي ـــںى! ـــط ب ـــذي يرب االطـــار المنطقـــي ال

ـــم. ـــة والتقيي < المتابع ـــںى! ـــل تحس ـــن أج ـــية م الرئيس
رشـــاد بشـــكلها الحـــاىل! منـــذ عقـــود. وحـــىى" اال®ن لـــم تقـــم وزارة الزراعـــة  وقـــد اســـُتخدمت محتويـــات ونمـــاذج خطـــة اال9
ك  < والظـــروف المحليـــة. وال تـــرس� بأيـــة جهـــود لتطويـــر هـــذه الخطـــة وفقـــا للهيـــكل التنظيمـــي، واحتياجـــات المزارعـــںى!
 ! ـــىى" ـــط ال ـــة التخطي ـــاركيه بعملي ـــرى! التش ـــة غ ـــتبدال المنهجي ـــي إس ـــذا، ينبغ ـــط. ل ـــة التخطي ! عملي < ىڡ< ـــںى! ـــة المزارع وزارة الزراع
ـــبقه  وط مس ـــرس� ـــداف ك ـــع أه ـــة وض ـــات بغي ـــاكل واالولوي ـــد المش ـــات، وتحدي ـــل البيان ـــع، وتحلي ـــل الواق ـــىل تحلي ـــد ع تعتم
ـــل.  ـــة المراح ! كاف < ىڡ< ـــںى! اك المزارع ـــالل إرس� ـــن خ ـــا م ـــاديه لتنفيذه ـــج االرش ام ـــط والرى¡ ـــر الخط ـــدف إىل تطوي ـــات ته أو متطلب
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ـــار أفضـــل عـــىل مســـتوى القطـــاع الزراعـــي  ـــد آث ـــاىل! تولي ـــة االرشـــاد الزراعـــي وبالت ـــرى! فاعلي ـــدوره ســـيعزز بشـــكل كب وهـــذا ب
! عمليـــة التخطيـــط تضمـــن أن تكـــون الخدمـــات الزراعيـــه المقدمـــه مســـتجيبه  ككل. إن تطبيـــق المنهجيـــة التشـــاركية ىڡ<

ـــه. ـــروف المحلي ـــع الظ ـــجمه م ـــه ومنس < الواقعي ـــںى! ـــات المزارع الحتياج

رشاد: J11). تنسيق أنشطة اال

ـــن  ! م ـــىى< ـــي الوط ـــاد الزراع رش ـــام اال9 ـــل نظ ـــات داخ ـــي الخدم ـــف مقدم ـــن مختل ـــي م ـــاد الزراع رش ـــات اال9 ـــيق خدم ـــيتم تنس س
< المؤسســـات  ـــںى! ات ب ـــادل المعلومـــات والخـــرى¡ ! تب ! هـــذا النظـــام. وهـــذا يعـــىى< أجـــل تحقيـــق االســـتخدام اال�مثـــل للمـــوارد ىڡ<
ـــن أن  ـــه يمك ـــي بأن ـــاد الزراع اتيجية االرش ـــرى" ـــدرك إس ـــاً، ت كه. وأيض ـــرى" ـــاديه مش ـــات إرش ـــم خدم ! تقدي ـــاون ىڡ< ـــة، والتع المعني
ز أهميـــة توضيـــح االدوار والمســـؤوليات  ! نفـــس المناطـــق أو المجـــاالت. ومـــن هنـــا تـــرى¡ يعمـــل مختلـــف مقدمـــي الخدمـــات ىڡ<
ـــاد  ـــه لالرش اتيجية الوطني ـــرى" ـــا االس حته ! أقرى" ـــىى" ـــالت ال ـــذ للتدخ ـــة التنفي ـــان فاعلي ـــل ضم ـــن أج ـــه م ـــات المعني ـــة المنظم لكاف

ـــه. الزراعـــي الحالي

رشاد: J12). إنشاء نظام حوافز لمكافأة موظفي اال

ـــات  ـــة طلب ـــم بتلبي ـــم قيامه ـــه، رغ ـــروف صعب ـــن ظ ـــه م ـــوط االمامي ! الخط ـــون ىڡ< ـــن يعمل ـــون الذي ـــدون الزراعي ! المرش ـــاىى< يع
! المكاتـــب، والمواصـــالت  ! العـــادة يعانـــون مـــن نقـــص ىڡ< ! المحافظـــات. وهـــم ىڡ< المجتمعـــات المحليـــه ومديريـــات الزراعـــة ىڡ<
ـــة  ـــىل وزارة الزراع ـــي ع ـــذا ينبغ ـــه. ل ـــز مالي < حواف ـــںى! ـــح الموظف ـــع من ـــه تمن ـــات الحكوم ـــا أن سياس ـــه. وبم ـــواد التدريبي والم
ـــم  ، وتقدي ! ـــىى< ـــب المه ـــل التدري ـــز أخـــرى مث ـــاءه و حواف ! عـــىل الكف ـــىى< ـــز مب ـــاً للحواف ـــق نظام ـــار تطبي < االعتب أن تأخـــذ بعـــںى!
ـــز وذلـــك بهـــدف ضمـــان  < المحّف أجهـــزه، الـــخ. ومـــن االهميـــة بمـــكان أن يتـــم الحفـــاظ عـــىل فريـــق مـــن المرشـــدين الزراعـــںى!

ـــه ناحجـــه. ـــات إرشـــاديه زراعي ـــم خدم ! تقدي ـــىل ىڡ< مســـاهمات المرشـــدين المث

13). إدارة نظم المعلومات و المعارف الزراعية:
ـــل،  ، وزراعـــة المحاصي > < ومجموعـــات المزارعـــںى! ! تحتفـــظ بمعلومـــات حـــول المزارعـــںى! ـــىى" ـــر ال ـــات الكمبيوت ـــرى¡ قواعـــد بيان تعت
 > ـــںى! ـــدين الزراعي ـــده للمرش ـــه مفي ! الحديث ـــاىى< ـــوث والتق ـــج البح ـــث إن نتائ ـــه. حي ـــابقاً مهم ـــه س ـــه المطبق ـــات الزراعي والممارس
< اتخـــاذ القـــرارات المناســـبه. ويمكـــن أيضـــاً تخزيـــن هـــذه  ! تقديـــم المعلومـــات الصحيحـــة لـــىك! يتســـىى< للمزارعـــںى! وتســـاعد ىڡ<
ـــدى  ـــد ل ، ال يوج ـــاىل! ـــت الح ! الوق ـــط. ىڡ< ـــة التخطي ـــهيل عملي ـــات لتس ـــا المعلوم ـــالل تكنولوجي ـــن خ ـــة م ـــا برسع ـــات وإتاحته المعلوم
ـــتته و  ـــه، مش ـــتوى المحافظ ـــىل مس ـــة ع ـــات المتاح ـــات والبيان ـــات، فالمعلوم ـــة ومعلوم وني ـــات الكرى" ـــد بيان ـــة قواع ـــات الزراع مديري
ـــه  ـــرى ناقص ـــه والق ـــتوى المحافظ ـــىل مس ـــة ع ـــة المتاح ـــات الزراعي ـــل المعلوم ـــا يجع ـــة، مم ـــات إداري ـــكل ملف ـــىل ش ـــا ع ـــزن جزئي تُخ

ـــه. ـــرى! كافي وغ
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 . > ! فلســـطںى! ـــه ىڡ< ـــة بإجـــراء البحـــوث والتجـــارب الزراعي ـــة المؤسســـه الرســـميه المكلف ! للبحـــوث الزراعي ـــز الوطـــىى< ـــرى¡ المرك يعت
< االرشـــاد والبحـــوث الزراعيـــه مـــن أجـــل إحـــداث نتائـــج  حيـــث هنالـــك حاجـــة ماســـه لبنـــاء عالقـــات عمـــل وثيقـــه بـــںى!
 ! ! القطـــاع الزراعـــي. ومـــع ذلـــك، تعتـــرى¡ أنشـــطة البحـــوث التطبيقيـــه الخاصـــه بالمركـــز الوطـــىى< ملموســـه ومســـتدامه ىڡ<
ـــا  ـــل منه ـــدة عوام ـــبب ع ـــدوده بس < مح ـــںى! ـــول المزارع ـــارب وحق ـــات التج ! محط ـــا ىڡ< ـــري تنفيذه ! يج ـــىى" ـــه ال ـــوث الزراعي للبح
< االرشـــاد والبحـــوث  ـــںى! ـــا أن التفاعـــل الرســـمي ب ـــخ. كم ات والتكاليـــف التشـــغيليه، ال ـــرى¡ ـــه، والمخت ي ! المـــوارد البرس� النقـــص ىڡ<
 . < المركـــزي والمحـــىل! كة غـــرى! دوريـــه تعقـــد عـــىل المســـتويںى! الزراعيـــه مقتـــرصاً فقـــط عـــىل حضـــور إجتماعـــات مشـــرى"
 > ! عـــدد قليـــل مـــن ورشـــات عمـــل المزارعـــںى! ! ىڡ< ! عـــىل المســـتوى الميـــداىى< بينمـــا يشـــارك الباحثـــون مـــن المركـــز الوطـــىى<
ـــث  ـــه، حي ـــرى! الحكومي ـــات غ ـــه والمنظم ـــدول المانح ـــات ال ـــل مؤسس ـــن قب ـــادة م ـــد ع ! تعق ـــىى" ـــه ال ـــاهدات الميداني والمش

ـــف.  < ضعي ـــںى! < والمزارع ـــںى! < الباحث ـــںى! ـــل ب ـــرى¡ التفاع يعت
ـــدف  < به ـــںى! ـــاد والمزراع ـــوث واالرش < البح ـــںى! ـــي ب ـــط وظيف ـــد تراب ـــه اليوج ـــرٍض الن ـــرى! م ـــه غ ـــوث الزراعي ـــع البح ـــزال وض ال ي
ـــول  ـــة إىل الحص ـــه باالضاف < للمتابع ـــںى! ـــل الباحث ـــن قب ـــل م ـــاه عاج ـــب إنتب ! تتطل ـــىى" ـــا ال ـــه والقضاي ـــاكل الميداني ـــل المش نق

. > ـــںى! < المحتاج ـــںى! < المزارع ـــںى! ـــا ب ه ـــدف نرس� ـــوث به ـــول البح ـــة ح ـــة راجع ـــىل تغذي ع
قامـــة عالقـــات عمـــل  ! المبـــادرات المحليـــة للتنميـــة الريفيـــة. ويوفـــر فرصـــاً ال9 يـــك ىڡ< يتمثـــل دور المرشـــد كميـــرس أو رس�
نســـياب ونـــرس� المعلومـــات بشـــكل  رشـــاد الزراعـــي أيضـــاً أن يقـــوم بتوفـــرى! نافـــذة  ال9 جيـــدة مـــع البحـــوث. ويمكـــن لال9
 ، > < الباحثـــںى! ! المناطـــق الريفيـــة، ونظـــم االبتـــكارات مـــن خـــالل الحـــوار بـــںى! ات ىڡ< ! فهـــم التغيـــرى! ! بهـــدف المســـاعدة ىڡ< مجـــاىى<

ـــة. ـــات الفاعل ـــن الجه ـــم م ه < وغرى! ـــںى! < والمزارع ـــںى! ـــدين الزراعي والمرش
ـــب  ـــن، يج < اال®خري ـــںى! ـــه المحلي ـــاب المصلح < وأصح ـــںى! ـــاد والمزارع رش ـــوث واال9 < البح ـــںى! ـــل ب ـــيق أفض ـــان تنس ـــل ضم ـــن أج م
ـــا (ب) تحليـــل أفضـــل الممارســـات  ـــرى! التكنولوجي : (أ) تقييـــم الطلـــب وتوف ـــىل! ـــا ي ـــات رســـمية مختلفـــة لتحقيـــق م وضـــع آلي
< الختبـــار وتطويـــع التكنولوجيـــات الجديـــدة  ! مجـــال توريـــد التكنولوجيـــا عـــىل أســـاس الطلـــب. (ت) العمـــل مـــع المزارعـــںى! ىڡ<
ـــال  < ورج ـــںى! ـــاعدة المزارع ـــتقل (ث) مس ـــم المس ـــالل التقيي ـــن خ ـــه م ـــات المحلي ـــروف واالحتياج ـــب الظ ـــا يناس ـــة م لمعرف
ـــدده  ـــادر متع ـــن مص ـــه م ـــكارات التقني ـــه باالبت ـــات المتعلق ـــول إىل المعلوم ـــخ إىل الوص ـــات، ال ـــه والجمعي ـــال الزراعي االعم
رشـــاد الزراعـــي بهـــدف إجـــراء التجـــارب الزراعيـــه، والمشـــاهدات (ح)  كة للبحـــوث واال9 (ج) وضـــع خطـــة ســـنوية مشـــرى"
ـــل  ـــد وتحلي ـــه (خ) تحدي ـــات الزراعي ـــرس� التقني ! ن ـــاالت ىڡ< ـــات واالتص ـــا المعلوم ـــائط تكنولوجي ـــتخدام وس ـــاءة إس ـــم كف تقيي

. > ـــںى! ـــاكل المزارع مش

: > رشاد والمزارعںى= Jالبحوث واال > 2.4. تعزيز وتوطيد وتوسيع الروابط بںى=
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رشـــاد الزراعـــي ونطـــاق التغطيـــه مـــن خـــالل تنميـــة المعـــارف والمهـــارات  < كفـــاءة خدمـــات اال9 ســـوف يتـــم تحســـںى!
ـــع  ـــل م ـــن العم < م ـــںى! < المتدرب ـــںى! ـــدين الزراعي ـــكان المرش ـــيكون بإم . س ! ـــىى" ـــم اللوجس ـــات والدع ـــز المؤسس ـــب وتعزي بالتدري
ـــعة  ـــة واس ـــويق لمجموع دارة والتس ـــاج واال9 نت ـــيات اال9 ـــه بأساس ـــاكل المتعلق ـــل المش ـــل ح ـــن أج < م ـــںى! ـــات المزارع ـــع فئ جمي
ـــه  < نطـــاق التغطي < عـــىل تحســـںى! كـــرى! ـــة اال�ســـماك والغابـــات. ويهـــدف الرى" ـــه وتربي وه الحيواني ـــرى� ـــة، وال مـــن المحاصيـــل الزراعي
ـــدد  ـــادة ع ـــاىل! زي ـــا وبالت ـــول إليه ـــن الوص ـــابقاً م ـــوا س ـــم يتمكن ـــن ل < الذي ـــںى! ـــي إىل المزراع ـــاد الزراع ـــات االرش ـــد خدم إىل تزوي

ـــاديه. ـــات االرش ـــن الخدم ـــتفدين م المس
 > < التنســـيق بـــںى! ولتحقيـــق ذلـــك، تتطلـــب الخدمـــات االرشـــاديه مايـــىل! (1). دعـــم مـــاىل! ومؤســـىس! قـــوي (2) تحســـںى!
المؤسســـات العامـــة ومقدمـــي خدمـــات االرشـــاد الزراعـــي (3). توثيـــق الصـــالت مـــع القطـــاع الخـــاص والمجتمعـــات 

. > المحليـــة للمزارعـــںى!
! ذلـــك  ــا ىڡ< ــه، بمـ ــطة الميدانيـ ــذ االنشـ ــل (أ). تنفيـ ــن أجـ < مـ ــںى! ــدين الزراعيـ ــه للمرشـ ــة المطلوبـ ــوارد الكافيـ ــدف المـ تهـ
! الميـــدان (ه). أجهـــزة  المشـــاهدات (ب).توفـــرى! المعـــدات واالدوات الالزمـــه (ج) وســـائل نقـــل موثوقـــه (د) المكاتـــب ىڡ<
يـــه لالعـــالف البديلـــه. ! ذلـــك تغذيـــة المحاصيـــل والتحاليـــل المخرى¡ مكتبيـــه مثـــل الكمبيوتـــر (و). خدمـــات تشـــخيصيه بمـــا ىڡ<

< هـــي عبـــاره عـــن نمـــاذج مبنيـــه عـــىل مفهـــوم مـــن أعـــىل  ! فلســـطںى! أغلـــب منهجيـــات االرشـــاد الزراعـــي المســـتخدمه ىڡ<
ـــادة  ـــزارع ع ـــعر الم ـــث يش ـــي. حي ـــد الزراع ـــن المرش ـــة م ـــر أو توصي ـــزارع بأم اك الم ـــم إرس� ـــا يت ـــن خالله ! م ـــىى" ـــفل وال إىل أس
! غـــرى! قـــادر عـــىل تحديـــد إحتياجاتـــه و تطويـــر الحلـــول المناســـبه. وبالتـــاىل! فـــإن هـــذه  بإنطبـــاع أنـــه مســـتقبل ســـلىى¡
ـــه  ـــة ماس ـــك حاج ـــك هنال ـــزارع. لذل ـــب الم ـــن جان ـــه م ـــاركة والملكي ! المش ـــاىى< ـــن مع ـــىى< م ـــوداً الي مع ـــرض قي ـــات تف المنهجي
ـــل دور  اك وتفعي ! إرس� ـــهم ىڡ< ! تس ـــىى" ـــه ال < إىل العالق ـــںى! ـــدين الزراعي < والمرش ـــںى! < المزارع ـــںى! ـــه ب ـــه التقليدي ـــن العالق ـــال م لالنتق
ـــات  ـــات التدخـــالت، ومنهجي ـــد أولوي < تحدي ـــںى! ـــق هـــذا التحـــدي، ينبغـــي عـــىل المرشـــدين الزراعي . وبهـــدف تحقي > ـــںى! المزارع
ـــه  ـــه إجتماعي ـــروف إقتصادي ـــن ظ < ضم ـــںى! ـــات المزارع ـــتناداً إىل إحتياج ـــه إس ـــرار الفّعال ـــم الق ـــار أدوات دع ـــل، وإختي العم
ـــة  ـــالت الحكومي ـــالل التدخ ـــن خ ـــاركيه» م ـــاد التش ـــات االرش ـــو منهجي ـــه «نح ـــذا التوج ـــق ه ـــن تحقي ـــه. ويمك ـــه خاص وبيئي

ـــالت.   ـــن التدخ ـــا م ه ـــوث وغرى! ـــال البح ! مج < ىڡ< ـــںى! اك المزارع ـــة وإرس� القوي

ـــا  ـــي وتنوعه ـــاد الزراع رش Jـــات اال ـــة لخدم ـــة الجغرافي ـــاق التغطي < نط ـــںى= تحس
ـــا: < كفاءته ـــںى= وتحس

.3.4
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رشاديةالمناسبه:  J1). اال2ساليب والطرق اال

! الســـياىس! تتطلـــب أن تكـــون االنظمـــة االرشـــاديه مرنـــه قـــادرة عـــىل  إن تعقيـــدات نظـــم االنتـــاج و الشـــكل الجغـــراىڡ<
ـــداف  ـــىل أه ـــام اال�ول، ع ! المق ـــي، ىڡ< ـــاد الزراع ـــالت االرش ـــة تدخ ـــف فعالي ـــي أن تتوق ـــك ينبغ ات. كذل ـــرى! ـــع التغي ـــف م التكي

التدخـــالت مقابـــل التوقعـــات وإحتياجـــات الفئـــات المســـتهدفه(15). 
ـــي  ـــاد، ينبغ ـــات االرش ـــاليب ومنهجي ـــن أس ـــة م ـــة متنوع ـــتخدام مجموع ـــه وإس ـــاق التغطي ـــال ونط < االتص ـــںى! ـــل تحس ـــن أج م
ـــة،  ـــغيليه الكافي ـــوال التش ـــص اال�م ـــة، تخصي ـــدول المانح ـــات ال ـــن ومؤسس كاء اال®خري ـــرس� ـــع ال ـــاون م ـــة، بالتع ـــوزارة الزراع ل

. > ـــںى! ـــدين الزراعي ـــة للمرش ـــواد تدريبي ـــل وم ـــائل النق ـــدات ووس ـــة اىل المع إضاف
< واال�رس  ! عملهـــم مـــع المزارعـــںى! < اســـتخدامها ىڡ< ! يمكـــن للمرشـــدين الزراعيـــںى! رشـــاد الـــىى" ة مـــن طـــرق اال9 هنـــاك مجموعـــة كبـــرى!
 : ـــىل! ـــاليب ماي ـــذه االس ـــمل ه ـــث تش ـــبات. حي ـــراض والمناس ـــع اال�غ ـــح لجمي ـــد يصل ـــلوب واح ـــد أس ـــن، ال يوج ـــة. ولك الريفي
وري  ونيـــه. إنـــه مـــن الـــرص< يـــه و التقنيـــات االلكرى" المنهجيـــات الفرديـــه، والمنهجيـــات الجماعيـــه، والمنهجيـــات الجماهرى!
ـــة  < بطريق ـــںى! ـــع المزارع ـــل م ـــة للتفاع ـــوارد المتاح ـــىل الم ـــادة ع ـــد ع ـــدده تعتم ـــاديه مح ـــرق إرش ـــار ط ـــم إختي ـــكان أن يت بم
ـــددة  ـــاديه مح ـــداف إرش ـــق أه ـــل تحقي ـــن أج ـــبة م ـــرق المناس ـــد الط ـــاً تحدي < أيض ـــںى! ـــدين الزراعي ـــىل المرش ـــب ع ـــة. يج فعال

. > ـــںى! ـــن المزارع ـــة م ـــات المختلف ـــع الفئ م
ـــات  ـــن مجموع ـــة م ـــة خاص ـــكل فئ < تش ـــںى! ـــة للمزارع ـــدارس الحقلي ـــان الم ، ف ـــارىك! ـــاد التش رش ـــج اال9 ـــاد نه ـــبة العتم ـــا بالنس أم
ـــة  ! خمس < ىڡ< ـــںى! ـــه للمزارع ـــة حقلي ـــواىل! 15 مدرس � ح ـــىس� ـــي. أن ـــاد الزراع رش ـــع اال9 ـــرى! م ـــد كب ـــجمه إىل ح ـــي منس ، وه > ـــںى! المزارع
ـــزز  ـــه أن تع ـــدارس الحقلي ـــتطاعت الم ـــث إس ـــات“. حي ـــه لال®ف ـــي ”االدارة المتكامل ـــج االقليم نام ـــار الرى¡ ـــن إط ـــات ضم محافظ
امـــج زاد مـــن  ! هـــذه الرى¡ ! عمليـــة التخطيـــط والمتابعـــة والتقييـــم. إن التوســـع ىڡ< ، والنهـــج التشـــارىك! ىڡ< نهـــج التعلـــم التشـــارىك!
ـــة. ـــتوى المنطق ـــىل مس ـــة ع < الميداني ـــںى! ـــدارس المزارع ـــبكات لم ـــكيل ش ـــيحفز تش ـــا س ـــات اىل 100، مم ـــذه المجموع ـــدد ه ع

انيا.. 15 > ! جنوب إفريقيا“، 28-26 تموز 2010، دار السالم، ترى< ! مناطق ”مجتمعات التنميه ىڡ< < تقديم خدمات االرشاد الزراعي ىڡ< كيمارو و.هـ، موكانديوا لـ و ماريو ز.جـ ” نحو تحسںى!
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2). نطاق تغطية االرشاد:

ـــال  ـــالل االتص ـــن خ ـــدم م <  تق ـــںى! < الميداني ـــںى! ـــدين الزراعي ـــل المرش ـــن قب ـــه م ـــي المدعم ـــاد الزراع رش ـــة اال9 ـــت خدم ـــد كان لق
ـــة: (أ)  ـــرى! التالي ـــرى عـــىل أســـاس المعاي ـــار الق ـــم اختي ! المحافظـــات. و يت ـــرى ىڡ< ! الق ـــات ىڡ< ـــراد والمجموع < اال�ف ـــںى! ـــع المزارع م
نتـــاج الزراعـــي مـــن خـــالل إدخـــال التقنيـــات  وجـــود الزراعـــة المرويـــة بشـــكل مكثـــف، حيـــث هنـــاك إمكانيـــة لزيـــادة اال9
ـــة (ت) ســـهولة وصـــول الطـــرق (ث) وجـــود الوحـــدات  ! المناطـــق الريفي ـــة الســـكانية وعـــدد الســـكان ىڡ< ـــه. (ب) الكثاف الزراعي
رشـــاد الزراعـــي.  ! حاجـــة اىل خدمـــات اال9 < الذيـــن هـــم ىڡ< رشـــاديه أو\و خدمـــات دعـــم أخـــرى. (ج) عـــدد كاف مـــن المزارعـــںى! اال9

ـــه. ـــق المهمش ـــتهداف المناط ـــة إس ـــة إىل إمكاني باالضاف
ـــالل  ـــي خ ـــد زراع ـــل 216 مرش ـــن قب ـــة م ـــارة ميداني ـــف زي ـــواىل! 25 ال ـــت ح ـــة (2015)، أجري ـــاءات وزارة الزراع ـــا الحص وفق
! أن كل مرشـــد زراعـــي قـــدم خدمـــة االرشـــاد  ! جميـــع محافظـــات الوطـــن. هـــذا يعـــىى< الموســـم الزراعـــي 2014\2015 ىڡ<
ـــف أرسة  ـــادت 25 ال ـــة اف ـــارة ميداني ـــف زي ـــا أن 25 ال ضن ـــإذا افرى" ـــط. ف ـــده فق ـــرة واح ـــنة ولم ! الس ـــي إىل 115 أرسة  ىڡ< الزراع
ـــوا، لمـــره واحـــدة فقـــط،  < الــــ 216 يمكـــن أن يصل ـــںى! ـــأن المرشـــدين الزراعي ـــاً، ب ـــة مختلفـــة، فيمكـــن االســـتنتاج، إحصائي ريفي
< البالغـــه نحـــو (111,310 حيـــازاة زراعيـــة). تتبايـــن  ! فلســـطںى! اىل 22% فقـــط مـــن إجمـــاىل! عـــدد الحيـــازات الزراعيـــة ىڡ<
ـــدين  ـــدد المرش ـــائدة وع ـــه الس ـــروف الزراعي ـــراً للظ ـــات نظ < المحافظ ـــںى! ـــاد ب ـــكل ح ـــي بش ـــاد الزراع رش ـــات اال9 ـــة خدم تغطي
ـــات  ـــىل المجتمع ـــة ع ـــه المفروض ـــات االرسائيلي ! المعيق ـــة ىڡ< ـــية المتمثل ـــروف السياس ـــة والظ ـــات المتاح < واالمكاني ـــںى! الزراعي

! مختلـــف المحافظـــات وبالتحديـــد المحافظـــات الجنوبيـــه. المحليـــه ىڡ<
ض بـــكل مرشـــد زراعـــي  رشـــاد الزراعـــي، فيفـــرى" اتيجية اال9 رشـــاد الفعـــىل! المذكـــورة أعـــاله، ووفقـــاً الســـرى" اســـتنادا إىل تغطيـــة اال9
، وحـــواىل! 520-600 مـــن اال�رس الزراعيـــة  مســـاعدة مـــا ال يقـــل عـــن 130-150 مـــن اال�رس الزراعيـــة ســـنويا بشـــكل مبـــارس�
! العـــام تقريبـــا(16). وبهـــذا  ! أن عـــىل كل مرشـــد زراعـــي أن يخـــدم بالمعـــدل نحـــو 600 أرسة ىڡ< . ممـــا يعـــىى< بشـــكل غـــرى! مبـــارس�
ـــف أرسة  ة، أو 32 أل ـــارس� ـــرى! مب ـــورة غ ـــف أرسة بص ـــن 129 أل ـــرب م ـــا يق ـــة م < تغطي ـــںى! ـــدين الزراعي ـــن المرش ـــن لــــ 216 م يمك
ـــة المتوقعـــة  ـــا أن نســـتنتج أن التغطي ـــة، يمكنن ـــازات الزراعي ـــة هـــذه النســـبة مـــع إجمـــاىل! عـــدد الحي ة. بمقارن ـــارس� بصـــورة مب

ـــف أرسة.  ـــون 29% أو 32 أل ـــوف تك ـــي، س ـــاد الزراع رش ـــات اال9 ـــن خدم ـــة م ـــوع اال�رس الزراعي لمجم
ويمكـــن أن نســـتنج أيضـــاً أن كل المناطـــق غـــرى! مغطـــاة بشـــكل كاف. ولذلـــك، ينبغـــي أن تتخـــذ وزارة الزراعـــة خطـــوات 
< بعقـــود  ! مـــن المرشـــدين الزراعيـــںى! لمعالجـــة هـــذا الواقـــع، عـــىل ســـبيل المثـــال، مـــن خـــالل توظيـــف محتمـــل لعـــدد إضـــاىڡ<
ـــون  ـــن يلتحق < الذي ـــںى! ـــدين الزراعي \ المرش > ـــںى! < الفني ـــںى! ـــض المختص < بع ـــكںى! ـــد تس ـــوزارة أن تعي ـــىل ال ـــي ع ـــا ينبغ ـــه. كم مؤقت
ـــاًء عـــىل إحتياجـــات  < بن ـــںى! < ميداني ـــںى! ـــوا كمرشـــدين زراعي ـــىك! يعمل ! المحافظـــات ل ـــات الزراعـــة ىڡ< ـــاً إىل إدارة بعـــض مديري حالي
ـــتخدام  ـــه وإس ! الزراعي ـــاحة االراىص< ـــدى مس < وم ـــںى! < المخدوم ـــںى! ـــدد المزارع ـــاديه، ع ـــات االرش ـــتوى الخدم ـــل مس ـــه مث خاص

ـــه. ـــي الجماعي ـــاد الزراع ـــرق االرش ـــق ط أو تطبي

< الذين . 16 رشاد كخدمة جماعيه  يهدف  بشكل غرى! مبارس� إىل الوصول إىل أربع أضعاف عدد المزارعںى! ة، أي ”مرشدإىل مزارع“ و ”مزارع إىل مزارع“. اال9 إحدى اال®ليات اال�كرى� شيوعا لنرس� المعلومات هي من خالل االرشاد بطريقة مبارس�
. > < المزارعںى! ، حيث مبدأ تشكيل فريق عىل مستوى المجتمع المحىل! يهدف باالساس إىل تبادل المعلومات بںى! ة فقط. وآلية هامة أخرى هي من خالل مجموعات المجتمع المحىل! يمكن الوصول اليهم من خالل االتصاالت المبارس�
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3). المواد التدريبيه:

! ذلـــك أدوات العمـــل الالزمـــة ال�داء واجباتهـــم عـــىل نحـــو فّعـــال.  < مـــواد تدريبيـــه بمـــا ىڡ< يتطلـــب عمـــل المرشـــدين الزراعيـــںى!
دلـــة والتعليمـــات المتعلقـــة بالتقنيـــات الزراعيـــه وأدوات مثـــل: معـــدات  ضافـــة إىل توفـــرى! مجموعـــة كاملـــه مـــن اال9 باال9
بـــة والميـــاه، وســـاعة قيـــاس الضغـــط، وعدســـات التكبـــرى! والمجهـــر  ات الرقميـــة، وأدوات تحليـــل الرى" الـــرش، والكامـــرى!

ـــخ. ـــة، ال ـــس الواقي ـــام، والمالب ـــي، والخي ـــب الرقم المرك
 > < أو الفنيـــںى! ــيارات ذات الدفـــع الرباعـــي للمرشـــدين الزراعيـــںى! ــرى! عـــدد كاٍف مـــن سـ عـــالوه عـــىل ذلـــك، يـــوىص بتوفـ
ـــد اال9حتياجـــات،  ـــد تحدي ـــه. عن ـــه إليهـــم بفعالي ـــام الموكل ـــام بالمه ـــن القي ! كل محافظـــه بهـــدف تمكينهـــم م < ىڡ< المختصـــںى!
 > ـــںى! < المختصي ـــںى! < والفني ـــںى! ـــدين الزراعي ـــدد المرش ـــه، وع ! الزراعي ـــاحات االراىص< ـــزارع ومس ـــافات إىل الم ـــم المس ـــي تقيي ينبغ

! يمكـــن أن تقدمهـــا. الموجوديـــن، مقابـــل عـــدد الســـيارات الموجـــوده والخدمـــة الـــىى"
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ـــز  ـــىل تعزي ـــاىس! ع ـــكل أس ـــاً وبش ـــّز حالي ـــل يرك ـــه ب ـــد ذات ـــي بح ـــاج الزراع ـــادة االنت ـــىل زي ـــي ع ـــاد الزراع ـــز االرش ـــد يرك ـــم يع ل
. > ـــںى! ـــات المزارع ـــتجابة لطلب ـــوق واالس ـــو الس ـــه نح ـــالل التوج ـــن خ ـــه م ـــل اال�رس الريفي دخ

رشاد الموجه نحو السوق: J1). اال

. تتطلـــب االســـواق أصنـــاف جديـــده و منتجـــات مصنعـــه،  يرتبـــط التوجـــه نحـــو الســـوق بتطويـــر سلســـلة القيمـــة بشـــكل كىل!
ـــة  اك ـــات رس� ـــاء عالق ، وبن ـــىل! ـــم التفاع ـــج التعل ـــط، وتروي ـــاء الرواب ـــال وبن ـــال الفّع ! االتص ـــىص< ـــة يقت ـــلة القيم ـــر سلس فتطوي
 > ! دعـــم التوجـــه نحـــو الســـوق مـــن خـــالل تشـــجيع قيـــام حـــوار بـــںى! رشـــاد ىڡ< ! دور اال9 < أصحـــاب المصلحـــه. ويـــأىى" بـــںى!
 ! ـــي ىڡ< ـــال االجتماع ـــا أن رأس الم ـــي. كم ـــال االجتماع ـــاء رأس الم ـــاوض وبن ـــدف التف ـــة به ـــلة القيم ! سلس < ىڡ< ـــںى! ـــف الفاعل مختل
ـــم  رشـــاد الزراعـــي تقدي ـــادة الشـــفافية، يمكـــن لال9 ـــق زي ـــر الســـوق. عـــن طري ! تطوي ـــة ىڡ< ـــرى� أهمي الغالـــب يكـــون العامـــل اال�ك
 ! ـــت ىڡ< ـــدم ثاب ـــئ ق ـــاء موط ـــدف إنش ، به > ـــںى! ـــار المزارع < صغ ـــںى! ـــاص ب ـــكل خ ـــه، وبش ـــة المتبادل ـــاء الثق ـــة لبن ـــاهمة مهم مس

ـــوق(17). ـــر الس تطوي
ـــة  ـــة والتنظيمي ات التكنولوجي ـــة. ويشـــرى! ذلـــك إىل أن التغـــرى! ـــة الزراعي ! مجـــال التنمي ـــرى¡ اال�ســـواق هـــي القـــوة الدافعـــة ىڡ< تعت
! الســـنوات  ـــاد ىڡ< رش ـــح اال9 ـــذا الســـبب، أصب ـــواق. وله ! اال�س ـــة إىل المشـــاركة ىڡ< ـــود الرامي ـــا الجه ـــاالت تقوده ـــم الح ! معظ ىڡ<
ــهيل  ! التسـ ــاركة ىڡ< ــادة المشـ ــا لزيـ ــال نقـــل التكنولوجيـ ! مجـ ! ىڡ< ــاىص< ! المـ ــاوزاً دوره ىڡ< ــة متجـ ــى ثابتـ ــرى! بخطـ ة يسـ ــرى! اال�خـ
ـــة  ـــة. ولمواجه ـــرى� رصام ـــت أك ـــد أصبح ـــة، وق ـــوق برسع ـــات الس ـــرى! متطلب ـــوقية. تتغ ـــل الس ! السالس ـــة ىڡ< ـــاطة المالي والوس
ـــات  ـــىل المعلوم ـــول ع ـــه الحص ـــه الريفي ـــاريع التنمي ـــاب مش < و أصح ـــںى! ـــدين الزراعي ـــىل المرش ـــب ع ـــات، يج ـــذه التحدي ه
ـــد الموجـــه  رشـــاد الجي ـــان اال9 ، ف ـــاىل! ـــرا ملحـــاً. وبالت ـــح أم ـــذي أصب رشـــاد الموجـــه نحـــو الســـوق ال ـــز اال9 ـــة تعزي ـــا بغي وتقييمه
 > ـــرى! ك ، وصـــوالً إىل الرى" ! الوقـــت الحـــاىل! ـــة ىڡ< ! اال�ســـواق القائم ـــن الفـــرص المتاحـــة ىڡ< ـــب النظـــر إىل أبعـــد م نحـــو الســـوق يتطل
ـــلوب  ـــود اس ـــة إىل وج ـــاك حاج ـــده. وهن ـــه الجدي ـــواق المحتمل ! اال�س ـــة ىڡ< ـــتعداد للمنافس ! االس < ىڡ< ـــںى! ـــاعدة المزارع ـــىل مس ع
! ذلـــك  ! تؤثـــر عـــىل أســـواق المنتجـــات الزراعيـــة بمـــا ىڡ< < عـــىل التكيـــف مـــع العوامـــل الـــىى" تشـــارىك! لمســـاعدة المزارعـــںى!

ـــة(18). ـــد العالمي ـــل التوري ـــت وسالس ـــوبر مارك ـــالت الس ـــة مح ـــيع هيمن ـــي وتوس ـــرى! المناخ التغ
ـــات  ! احتياج ـــىى¡ ـــب أن يل ـــاد يج رش ! أن اال9 ـــىى< ـــدوره يع ـــذا ب ـــة، وه ـــلة القيم ـــام بسلس ـــوق االهتم ـــو الس ـــه نح ـــب التوج يتطل
! التنميـــة االقتصاديـــة  رشـــاد ىڡ< < فقـــط. يجـــب أن يهتـــم اال9 مجموعـــة واســـعة مـــن الجهـــات الفاعلـــة - وليـــس المزارعـــںى!
ـــون  ـــة المســـتوردون يرغب ـــال، إذا كان التجـــار أو الباع ـــة نفســـها. عـــىل ســـبيل المث ! الزراع ، ليـــس فقـــط ىڡ< > ـــںى! ـــة والتمك المحلي
ـــاف، ظـــروف الزراعـــه، مســـتلزمات  < حـــول االصن ، قـــد يحتاجـــون لتقديـــم المشـــورة للمزارعـــںى! > ! منتـــج معـــںى! ! االســـتثمار ىڡ< ىڡ<
ـــن  ـــها م ـــا نفس ـــذه التكنولوجي ـــم ه ـــة اىل فه ـــا بحاج ـــم أيض ـــخ. وه ـــه، ال ـــج، التعبئ ـــة المنت ـــة وكمي ـــي، نوعي ـــاج الزراع االنت
! منهجيـــة االرشـــاد الزراعـــي ”لينـــال فئـــات أخـــرى غـــرى!  أجـــل توفـــرى! هـــذه المشـــورة. يعتـــرى¡ التوجـــه نحـــو التوســـع ىڡ<
ـــاً فقـــط عـــىل مســـاعدة  “ وأجندتـــه قضيـــه جدليـــه، حيـــث يتـــم طـــرح أســـئله حـــول إذا مـــا كان دور االرشـــاد منصب > المزراعـــںى!
! تطويـــر  يحـــة واســـعة مـــن أصحـــاب العالقـــة بهـــدف المســـاهمة ىڡ< < أو إذا تطلـــب تقديـــم المشـــوره إىل رس� المزارعـــںى!
! مجـــال التســـيرى! و الوســـاطة الماليـــه بهـــدف معالجـــة  االقتصـــاد الريفـــي. تتطلـــب سلســـلة القيمـــة الحقيقـــه جهـــوداً ىڡ<

ـــوق. ـــول إىل الس ـــات الوص معيق

ـــة  ـــىل الحاج ـــه ع ـــي المبني ـــاد الزراع رش Jـــات اال ـــرى= خدم ـــىل توف ـــاعد ع تس
ـــة  ـــل لكاف = المتكام ـــىى2 ـــم البي ـــي الدع = تراع Mـــىى ـــوق وال ـــو الس ـــه نح والموج

> ـــںى= ـــات المزارع فئ

.4.4
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2). خدمات ارشادية مبنية عىل الحاجة:
 > ينبغـــي أن تكـــون خدمـــات االرشـــاد الزراعـــي مرنـــه بشـــكل كاف قـــادرة عـــىل التعاطـــي مـــع طلبـــات صغـــار المزارعـــںى!
! تواجههـــم بهـــدف ضمـــان االســـتدامه و عملهـــم  ه الـــىى" ه والمتنوعـــه والذيـــن هـــم مثقلـــون بالتحديـــات الكبـــرى! المتغـــرى!
 ! ـــه ىڡ< ـــو المرون ـــي نح ـــاد الزراع ـــة االرش ـــو تعبئ ـــة ه ـــىل الحاج ! ع ـــىى< ـــاد المب ـــر االرش ـــدى مظاه ـــتقبل. إن إح ! المس ـــي ىڡ< المزرع
ـــا  ـــن خالله ! م ـــىى" ايجيات ال ـــرى" ـــوع االس ـــجيع تن ـــىل تش ـــل ع ! تعم ـــىى" ـــادرات ال ـــالل المب ـــن خ ـــش م ـــب العي ـــبل كس ـــم س دع
 > ــا بأنفســـهم. والمزارعـــون المعرضـــون إىل االختالفـــات و الاليقـــںى! ! يواجهونهـ < إدارة المخاطـــر الـــىى" يســـتطيع المزارعـــںى!
! فهـــم  ـــدة مـــن االرشـــاد الزراعـــي مـــن أجـــل مســـاعدتهم ىڡ< ـــاخ والتسســـويق بحاجـــة إىل طـــرق وأشـــكال جدي المتعلقـــة بالمن
ات  ـــرى! ـــول التغي ـــات ح ـــي معلوم ـــاد الزراع ـــات االرش ـــر خدم ـــي أن توف ـــك، ينبغ ـــن ذل ـــزءاً م ـــا. وكج ـــرق إدارته ـــر وط المخاط

، والوصـــول إىل الخدمـــات الماليـــه. > المناخيـــه، وأســـعار الســـوق، ومعايـــرى! الجـــوده، ومتطلبـــات المســـتهلكںى!

< مـــن تقديـــم خدمـــات  < المرشـــدين الزراعيـــںى! : مـــن المهـــم ان يتـــم تمكـــںى! > 3). خدمـــات إرشـــادية متكاملـــة للمزارعـــںى=
رشـــاد  نتـــاج، واالئتمـــان والتســـويق للفئـــات المســـتهدفة. وال يكـــون اال9 ! ذلـــك إدارة المـــزارع واال9 إرشـــادية نوعيـــه متكاملـــة، بمـــا ىڡ<
ـــة االســـتفادة مـــن  ! كيفي ة فقـــط، ولكـــن أيضـــا بالمشـــوره ىڡ< ـــازات الصغـــرى! < مـــن المشـــوره المتعلقـــه بأصحـــاب الحي للمزارعـــںى!
ـــا  ـــات تكنولوجي ـــات الوصـــول إىل اال�ســـواق، وخدم ـــع، وخدم ـــش، والتصني ـــع ســـبل العي ـــن خـــالل تنوي ـــي م االقتصـــاد الريف
ـــب  ـــكل اال�نس ، الش ! ـــىى< ـــب المه ـــال أو التدري ـــة اال�عم ـــات تنمي ـــون خدم ـــا تك ـــك، فربم ـــخ. ولذل ـــاالت، ال ـــات واالتص المعلوم

ـــل. ـــة بكشـــل كام ـــن الزراع ـــع مصـــادر دخلهـــم أو التخـــىل! ع ـــون بتنوي ـــن يقوم ـــه، الذي ! المناطـــق الريفي ـــراء ىڡ< رشـــاد الفق ال9

ـــه والمـــزارع الخاصـــه بهـــم مـــن وجهـــة نظـــر االرشـــاد  ـــرى¡ االرس الريفي : تعت > ـــات المزارعـــںى= 4). خدمـــات إرشـــادية لكافـــة فئ
! االنشـــطة الزراعيـــه و شـــؤون  الزراعـــي بمثابـــة وحـــدة االنتـــاج االساســـيه. حيـــث يســـاهم كافـــة أفـــراد االرس الريفيـــه ىڡ<
ـــد  ـــه الب ـــا. وعلي ـــه بمختلـــف أنواعه ـــراد االرس الريفي ـــة أف ! وصـــول االرشـــاد الزراعـــي إىل كاف ـــك ىڡ< ، يســـاهم ذل ـــاىل! االرسه. وبالت

: ـــىل! ـــك ماي ! ذل ـــا ىڡ< ـــه بم < المختلف ـــںى! ـــات المزارع ـــات فئ ! إحتياج ـــىى¡ ـــدده تل ـــاديه مح ـــات إرش ـــرى! خدم ـــن توف م
صغار المزارعون المهمشون. 1
2 .> كبار ومتوسطي الحجم من المزارعںى!
المزارعـــون الـــذي يزرعـــون محاصيـــل ذات قيمـــة عاليـــه ويقومـــون بإســـتخدام تكنولوجيـــا متطـــوره تتناســـب مـــع . 3

المواصفـــات الدوليـــه.
! المناطق المهمشه والمعزوله. 4 البدو والمزارعون المتواجدون ىڡ<
ـــد . 5 ـــا بع ـــطة م ـــه وأنش لي > ـــات المرى< ـــن بالصناع ! يقم ـــواىى" ـــاء، الل ـــن النس ـــراد اال�رسة م ـــن أف ـــن م ه ـــاء وغرى! ـــات النس المزارع

ـــة. ـــل الحقلي ـــاج المحاصي ! إنت ـــن ىڡ< ـــن دوره ـــال ع ـــاد، فض الحص
الشباب، الذين هم من مزارعي المستقبل.. 6
عمال المستوطنات اال9رسائيلية سابقا.. 7

ـــات أو  ـــوع العملي ـــىل ن ـــاًء ع ـــك بن ـــاله وذل ـــوره أع ـــات المذك ـــن الفئ ـــة م ـــن فئ ـــرى� م ـــد إىل أك ـــزارع الواح ـــي الم ـــن أن ينتم يمك
ـــزارع. ـــا الم ـــوم به ! يق ـــىى" ـــه ال ـــطة الزراعي االنش
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! تعزيـــز وزيـــادة الغـــذاء وإالنتـــاج  ؛ تتمثـــل اال�وىل ىڡ< > ! فئتـــںى! ! أساســـاً ىڡ< رشـــاد المتعلقـــة باال�مـــن الغـــذاىى� تنـــدرج جهـــود اال9
، وتقليـــل الفاقـــد مـــن الغـــذاء بهـــدف ضمـــان وفـــرة الغـــذاء ضمـــن أســـعار  ! الزراعـــي، ودعـــم أنشـــطة تطويـــر االراىص<
ـــق  < وخل ـــںى! ـــن المزراع ـــار ومتوســـطي الحجـــم م ـــه لكب ـــروض الزراعي ـــة عـــىل تشـــجيع إنشـــاء خـــط للق ـــز الثاني ك ـــه. وترى" معقول
! وتوريـــد  المزيـــد مـــن فـــرص العيـــش الكريـــم والحصـــول عـــىل الغـــذاء. ويرجـــع االهتمـــام المفاجـــئ باال�مـــن الغـــذاىى�
! عـــام 2008 أساســـاً، إىل المخـــاوف عـــىل توفـــر الغـــذاء بشـــكل شـــامل وإســـتقرار  المـــواد الغذائيـــة، والـــذي ظهـــر ىڡ<
ـــة  ـــة بيئ ـــاهمة بتهيئ ـــاد للمس رش ـــة لال9 ـــزز الحاج ـــذاء يع ـــاج الغ ! إنت ـــل ىڡ< ـــدي المتمث ـــر، أن التح ـــر بالذك ـــن الجدي ـــعار. وم اال�س

ـــة. ـــق الريفي ! المناط ـــراء ىڡ< ـــذاء للفق ـــرى! الغ ـــأنها توف ـــن ش ـــة م ـــة للمعيش مواتي
! كثـــرى! مـــن مشـــاريع الطـــوارئ الممولـــه مـــن الـــدول المانحـــة والمبـــادرات المحليـــة.  رشـــاد حلقـــة مفقـــودة ىڡ< شـــّكل اال9
ـــط  ـــن خط . ولك ! ـــىى< ـــتوى الوط ـــىل المس ! ع ـــذاىى� ـــن الغ ـــرى! اال�م < اال�رس وتوف ـــںى! ـــة إىل تمك ـــود الرامي ! الجه ـــياً ىڡ< ـــرصاً أساس ـــو عن فه
ـــم  < واحتياجاته ـــںى! ـــاكل المزارع ـــرى! كاف لمش ـــام غ ـــالء اهتم ـــل إىل إي ، تمي ! ـــذاىى� ـــن الغ ـــج اال�م ـــن برام ـــادية ضم رش ـــطة اال9 اال�نش

ـــكار. ـــام االبت ـــة ونظ ـــات الحديث ـــات والتقني ـــث المعلوم ـــن حي م

جراءات التالية: Jمزيجاً من اال ، = = التعامل مع اال2من الغذاىى2 رشاد ىڡ< Jيعترى� دور اال

نتاجية.. 1 < اال9 التصدي النعدام اال�من المزمن وطويل اال�جل من خالل تحسںى!

معالجـــة الخســـائر الغذائيـــة الناجمـــة عـــن ضعـــف خدمـــات مـــا بعـــد الحصـــاد، ونقـــاط التفتيـــش االرسائيليـــة والقيـــود . 2
المفروضـــة عـــىل الحركـــة، واالفتقـــار إىل مرافـــق وتقنيـــات التخزيـــن.

زيـــادة القـــدرة عـــىل مواجهـــة اال�حـــداث المناخيـــة الحـــاده  والمخاطـــر الناجمـــة عـــن االجـــراءات االرسائيليـــة، مـــن خـــالل . 3
عـــادة التأهيـــل الزراعـــي وجهـــود الحـــد مـــن المخاطـــر. تقديـــم الدعـــم ال9

قيـــه ومناطـــق الجفـــاف، . 4 ! المجـــاالت التاليـــة: مناطـــق التمـــاس، مناطـــق الســـفوح الرس� االســـتجابة لـــال�رس الضعيفـــة والمهمشـــة ىڡ<
! المســـتوطنات اال9رسائيليـــة. والقـــرى، والعاملـــون ســـابقاً ىڡ<

! الريف لجعل المواد الغذائية أيرس مناالً.. 5 زيادة فرص العمل والدخل ىڡ<

< مـــن اســـتغالل المـــوارد المتاحـــة، وضمـــان  ـــںى= < المزارع ـــںى= = تمك تســـاعد ىڡ<
الحصـــول عـــىل الغـــذاء والدخـــل، ومواجهـــة تحديـــات المنـــاخ الجديـــده 

والتكيـــف معهـــا

.5.4
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ـــات  ـــات وتوقع ـــل احتياج ـــا تحم ـــاد، اال أنه رش ـــرى! لال9 ـــل كب ـــا تدخ ـــد فيه ! ال يوج ـــىى" ـــاالت ال ـــد المج ـــاخ أح ـــرى! المن ـــرى¡ تغ يعت
! سلســـلة  < واالطـــراف االخـــرى ىڡ< < المزارعـــںى! ـــںى! ـــدة للمســـتقبل. هنـــاك حاجـــة إىل تزايـــد تدفـــق المعلومـــات واالتصـــاالت ب عدي
 ! ات ىڡ< ! التكيـــف مـــع التغـــرى! القيمـــة فيمـــا يتعلـــق بنظـــم اال�غذيـــة والمحاصيـــل الزراعيـــة إذا كان المزارعـــون يرغبـــون ىڡ<
وريـــاً لضمـــان ايصـــال وتطبيـــق التوجهـــات الوطنيـــة المتعلقـــة  رشـــاد الفّعـــال أمـــراً رص< الظـــروف المناخيـــة. ويعتـــرى¡ اال9
< أنشـــطة التكّيـــف والتخفيـــف مـــن  ابـــط بـــںى! . لتحقيـــق الرى" > بالتكّيـــف مـــع تغـــرى! المنـــاخ وتخفيـــف آثـــاره عـــىل المزارعـــںى!
! ذلـــك، حيـــث يمكـــن أن يكـــون  ـــه ينبغـــي أن تكـــون خدمـــات االرشـــاد الزراعـــي الالعـــب الرئيـــىس! ىڡ< ات المناخي ـــرى! حـــدة التغي
ـــل  ـــاد أن يعم ـــن االرش ـــب م ـــك، يتطل ! ذل ـــاهمة ىڡ< ـــه. وللمس ـــه والدولي ـــات الوطني < السياس ـــںى! ـــط ب ـــذي يرب ـــار ال ـــاد االط االرش
ـــن  ـــه م ـــم مختلف ـــرى! نظ ـــىس! وتوف ـــر المؤس ـــن التطوي ـــده م ـــكال جدي ـــج ال�ش وي ـــل الرى" ـــن أج < م ـــںى! ـــف الفاعل ـــع مختل ـــاً م أيض

ـــات.  الخدم
ـــل خدمـــات اال�رصـــاد  ـــا ســـابقاً، مث ! عملـــت معه ـــىى" ـــاً مـــع اال�طـــراف ال ـــاً قوي ـــر نظـــم االرشـــاد الزراعـــي تعاون يتوجـــب أن توف
ـــل  ! التعام ـــة ىڡ< ـــود المبذول ـــي والجه ـــرى! المناخ ـــع التغي ـــف م ! التكي ـــاً ىڡ< ـــب دوراً هام ! تلع ـــىى" ـــة ال ـــات البيئي ـــة والمؤسس الجوي
ـــاة توفـــر المعلومـــات حـــول الظـــروف الجويـــه  والمـــوارد المائيـــة،  ـــا أن يكـــون بمثابـــة قن معـــه. ويمكـــن لالرشـــاد الزراعـــي هن
ـــة والمشـــاريع المتعلقـــه بمقاومـــة الجفـــاف.  ـــة، والخدمـــات البيئي ـــام بحمـــالت التوعي ـــاف المقاومـــه للجفـــاف، والقي واالصن
ـــاخ وكيـــف يمكـــن أن يســـاهم  ـــا يتعلـــق بتغـــرى! المن ـــة الراجعـــه فيم ـــه بالتغذي ـــد المجتمعـــات المحلي ورة تزوي إضافـــة اىل رص<
نتـــاج، واال�ســـواق وطـــرق كســـب العيـــش. عـــالوه عـــىل  ! التأثـــرى! عـــىل الظـــروف المناخيـــه المحليـــه، وتنويـــع نظـــم اال9 ىڡ<
< كوســـطاء لالبتـــكارات الحديثـــه أن يقومـــوا بتســـيرى! إجـــراء المفاوضـــات مـــع سلســـلة مـــن  ذلـــك، يمكـــن للمرشـــدين الزراعيـــںى!
< باالضافـــة  ! يمكـــن أن يواجههـــا صغـــار المزارعـــںى! ات المناخيـــه الـــىى" تبـــه عـــىل التغيـــرى! < الجـــدد حـــول العواقـــب المرى" الفاعلـــںى!
! ينبغـــي تتبـــع حدوثهـــا (مثـــال، المتابعـــة المنظمـــه وإعـــداد  ـــىى" ات المناخيـــه ال ـــار التغيـــرى! إىل جهـــود التكييـــف والحـــد مـــن آث

ـــر). التقاري
 ! ـــع ىڡ< ـــده، والتوس ـــه الجدي ـــالم المختلف ـــائل االع ـــع وس ـــاون م ـــاالت، والتع ـــرق االتص ! ط ـــوع ىڡ< ورة التن ـــك رص< ـــب لذل ويتطل
< و  كات التأمـــںى! اكـــة. ويمكـــن أن يتطـــور هـــذا إىل العمـــل مـــع رس� ـــكارات الرس� ـــا المعلومـــات، وإبت وســـائل االتصـــال وتكنولوجي
ـــداث  ـــتجابه لال�ح ـــرق االس ـــر وط ـــول المخاط ـــي ح ـــع الوع ـــب رف ! تتطل ـــىى" ـــاص، ال ـــاع الخ ـــن القط ـــه م ـــات مالي ـــزودي خدم م
ـــه  ـــر المبني ـــل المخاط ـــات تقلي ـــه ومنتج ـــل الزراعي < المحاصي ـــںى! ـــات تأم ـــد خدم وي > ـــية لرى" ـــات أساس ـــك كمتطلب ـــه وذل المفرط

ـــه(19). ـــروف الجوي ات الظ ـــؤرس� ـــىل م ع

 نفس المصدر السابق. 19
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ـــق  ـــر أو لتحقي ـــا للتصدي ـــة، إم ـــة والتجاري ـــل النقدي ـــىل المحاصي ـــة ع ـــجيع الزراع ـــاالت، تش ـــم الح ! معظ ـــاد ىڡ< ـــاط باالرش ين
! مـــن المحاصيـــل. وقـــد تتعـــارض هـــذه اال�هـــداف مـــع أهـــداف الوصـــول إىل المزارعـــات ومنظماتهـــن  ! الوطـــىى< االكتفـــاء الـــذاىى"
ـــة. فمـــن الصعـــب عـــىل المزارعـــات الســـيطرة عـــىل الدخـــل المتولـــد  ! زراعـــة محاصيـــل نقدي ال�نهـــا قـــد تكـــون غـــرى! معنيـــه ىڡ<
ـــة  ـــه، الحديق لي > ـــات المرى< ـــىل الصناع < ع ـــرى! ك ـــان، الرى" ـــن اال�حي ـــرى! م ! كث ـــاء، ىڡ< ـــات النس ـــل المزارع ـــاط. إذ تفض ـــذا النش ـــن ه م
ـــا بســـهولة.  ! يمكـــن الســـيطرة عليه ـــىى" ـــل مصـــادر الدخـــل ال ـــا تمث ـــه، والتجـــارة المحـــدودة، أو العمـــل المؤقـــت، ال�نه لي > المرى<
ـــا  ـــع، بم ـــة اال�وس ـــة السياس ـــن بيئ < ضم ـــںى! < الجنس ـــںى! ـــاواة ب ـــق المس ـــىل تحقي ـــادرا ع ـــون ق ـــد ال يك ـــاد ق رش ـــإن اال9 ـــك، ف ولذل
ـــك،  ـــا إىل ذل ـــة، وم ـــات المانح ـــن الجه ـــة م ـــاريع الممول < والمش ـــںى! ـــات المزارع ـــل وملكي ـــوث والتموي ـــات البح ـــك أولوي ! ذل ىڡ<
رشـــاد الزراعـــي، االنتبـــاه إىل  ! فـــرص الحصـــول عـــىل خدمـــات اال9 < ىڡ< < الجنســـںى! ليســـت عادلـــة. وتتطلـــب المســـاواة بـــںى!
! اال�رس، والمجتمـــع، والزراعـــة والتنميـــة الريفيـــة بصـــورة عامـــة. وعـــادة مـــا تتوفـــر للجمعيـــات  < ىڡ< < الجنســـںى! اال�دوار بـــںى!
ات وزيـــارات ودورات تدريبيـــة ومشـــاهدات،  النســـويه خدمـــات التدريـــب مـــن قبـــل مرشـــدات زراعيـــات عـــىل شـــكل محـــارص<
ـــان،  ـــات اال�لب ـــع منتج ـــل، وتصني ـــد، والتخلي ـــف، والتجمي ـــال التجفي ! مج ـــدة ىڡ< ـــائل جدي ـــرس� وس ـــاً ن ـــيتم أيض ـــارض. س ومع

ـــة. لي > ـــق المرى< ـــة الحدائ ـــة بزراع ـــب المتعلق ـــض الجوان ـــك بع وكذل
ـــع،  ـــي الواق ـــل. فف ـــكل أفض ـــات بش ـــاء الريفي اك النس رس� ـــارىك! ال9 ـــادي تش ـــج إرش ـــم نه ـــات تصمي ـــدات الزراعي ـــي للمرش ينبغ

ـــطينية. ـــرى الفلس ـــدد الق ـــاىل! ع ـــن إجم ـــو 64% م ـــة نح ـــرأة الريفي ـــه للم ـــاد الموج ـــي االرش يغط
ـــة (385  ـــرأة الريفي ـــات الم ـــن جمعي ـــل م ـــدد قلي ـــي إىل ع ـــاد الزراع رش ـــات اال9 ـــوزارة خدم ! ال ـــات ىڡ< ـــدات الزراعي ـــر المرش توف
ـــو أدىى<  ـــة، وه ـــرأة ريفي ـــكل 772 إم ـــدة ل ـــدة واح ـــي مرش ـــة فه ـــرأة الريفي ـــات اىل الم ـــدات الزراعي ـــبة المرش ـــا نس ـــة). أم جمعي
ـــة  ـــارات الميداني ـــدد الزي ـــرات إىل أن ع ـــرى! التقدي ـــام (20). وتش ـــاد الع رش ـــة اال9 ـــددة لخدم ـــة المح ـــرى! الدولي ـــن المعاي ـــبياً م نس
ـــارات  ! الســـنة)، وهـــو مســـتوى غـــرى! كاف (21).خـــالل الزي ـــارة ىڡ< < (3 إىل 8 زي ـــںى! ـــا ب اوح م ـــرى" ـــة الواحـــدة ت ـــة المـــرأة الريفي لجمعي
ـــة  ـــات معين ـــول موضوع ـــة ح ـــرأة الريفي ـــي للم ـــاد الزراع رش ـــات اال9 ـــرن خدم ـــات يوف ـــدات الزراعي < أن المرش ـــںى! ـــة، تب الميداني
ليـــة، ال�نهـــا تعتـــرى¡ مـــن أهـــم اال�نشـــطة المـــدرة للدخـــل لمعظـــم صغـــار  > ! والحدائـــق المرى< تتعلـــق بالتصنيـــع الغـــذاىى�

ـــة. < واال�رس الريفي ـــںى! المزارع
ـــة) ! وزارة الزراع ـــاد ىڡ< رش ـــي اال9 ـــوع موظف ـــن مجم < (24.5% م ـــطںى! ! فلس ـــات ىڡ< ـــدات الزراعي ـــن المرش ـــع م ـــدد متواض ـــاك ع هن
! التعامـــل والعمـــل  ـــداء عـــدم الشـــعور بالراحـــة ىڡ< ـــات إب ـــة المفروضـــة عـــىل النســـاء، تجعـــل المزارع ـــود الثقافي (22). إن القي

نـــاث. ولزيـــادة الوصـــول ومعـــدل تكـــرار الزيـــارات  < الذكـــور، ويفضلـــن تلقـــي االرشـــاد مـــن اال9 مـــع المرشـــدين الزراعيـــںى!
ـــات. ـــدات الزراعي ـــن المرش ـــد م ـــب المزي ـــف وتدري ـــي توظي ـــه، ينبغ الميداني

ــتويات التعليـــم  ــرأة، ومسـ ــار مواهـــب المـ ! االعتبـ ــذ ىڡ< ! تأخـ ــىى" ــه الـ ــواد التدريبيـ ــاد والمـ رشـ ــج اال9 ــر برامـ ــي تطويـ ينبغـ
! المناطـــق الريفيـــة أعـــىل نســـبياً مـــن الرجـــال(23). ولذلـــك،  واالحتياجـــات المختلفـــة. ويعتـــرى¡ مســـتوى اال�ميـــة للمـــرأة ىڡ<
ـــراغ  ـــات الف ـــع أوق ـــب م ـــا يتناس ـــاديه بم ـــات االرش ـــم الجلس ـــه، وتنظي ـــادية المطبوع ـــواد االرش ـــتخدام الم ـــل إس ـــب تقلي يج

لـــدى النســـاء لضمـــان أعـــىل نســـبة مشـــاركة.

لتعزيـــز تقديـــم خدمـــات االرشـــاد الزراعـــي المســـتدامة والمصممـــة 
للتعاونيـــات والمـــرأة الريفيـــة

.6.4

دخال تحسينات“، وزارة الزراعة، مايو 2011.. 20 : توصيات ال9 > رشاد العام لفلسطںى!  دراسة ”تقييم نظام اال9
المرجع نفسه. 21
! محافظات قطاع غزة أي 53 مرشدة من أصل 216 مرشد زراعي. 22 ! محافظات الضفة الغربيه و 8 مرشدات زراعيات ىڡ< بواقع 45 مرشدة زراعية ىڡ<
! لعام 2013.. 23 < صفوف االناث نحو %5.9 و للذكور %1.6 وذلك وفق إحصائيات الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيىى< ! محافظات الضفه الغربيه وقطاع غزة بںى! تبلغ نسبة االمية بشكل عام ىڡ<
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 > ـــںى! ـــة للمزارع ـــاركة الفّعال ـــجيع المش ـــات، وتش ! مجموع < ىڡ< ـــںى! ـــرى! المزارع ـــدأ تأط ـــىل مب اتيجية ع ـــرى" ـــة واالس ـــداد السياس ـــم اع ت
 > ـــںى! < المزارع ـــںى! ـــق تمك ـــن طري ـــاً ع ـــك جزئي ـــام بذل ـــن القي ـــي. ويمك ـــاد الزراع ـــه لالرش ـــات متلقي ـــم كجه ـــيس منظماته ! تأس ىڡ<
ـــن  ـــرى! ع ـــىل التعب ـــدرة ع ـــن: (أ) الق ـــم م ـــرار لتمكينه ـــع الق ـــارات صن ـــز مه ـــه وتعزي ـــاعدة الفني ـــة والمس ـــاالت المعرف ! مج ىڡ<
 > رشـــاد. (ب) تشـــجيع وتعزيـــز تطويـــر مجموعـــات المزارعـــںى! أنفســـهم وممارســـة الطلـــب عـــىل خدمـــات البحـــوث واال9
ـــات  ـــي الخدم ـــة ومقدم ـــرى! الحكومي ـــات غ ـــع المنظم ـــاص وم ـــام والخ ـــاع الع ـــات القط ـــع مؤسس ـــاركتها م ـــات ومش والجمعي
ـــة  ـــوارد المتاحـــة. (ث) اقام < عـــىل تحمـــل مســـؤولية إدارة الم ـــات المنتجـــںى! ـــدرة منظم ـــز ق ! المشـــاريع. (ت) تعزي كاء ىڡ< ـــرس� وال
< والجمعيـــات). (ج)  < (المنتجـــںى! < مـــوردي المدخـــالت الزراعيـــة ومصنعـــي اال�غذيـــة والتجـــار والمســـتخدمںى! عالقـــات بـــںى!
ـــات  ـــاج منتج ـــىل انت < ع ـــںى! ـــث المزارع ـــاد. (ح) وح رش ـــج اال9 ام ـــط لرى¡ ! التخطي ـــل ىڡ< ـــكل كام ـــاركة بش ـــن المش < م ـــںى! < المزارع ـــںى! تمك

ـــة. ـــة عالي ـــية وذات قيم تنافس
ـــالل  ـــن خ ـــروض م < للق ـــںى! ـــات المزارع ـــات أو جمعي ـــول منظم ـــهيل وص < تس ـــںى! ـــدين الزراعي ـــىل المرش ـــي ع ـــم ينبغ وبدوره
! ذلـــك اال�شـــتال،  اء الجماعـــي لمســـتلزمات االنتـــاج الزراعـــي المحّســـنه بمـــا ىڡ< المؤسســـات االئتمانيـــه و تشـــجيع الـــرس�
ـــه. كمـــا ينبغـــي عليهـــم دعـــم خدمـــات التدريـــج والتخزيـــن وإضافـــة القيمـــه والبيـــع  ـــه الزراعي واال�ســـمده، والمـــواد الكيماوي
! االســـواق و  ضافـــة إىل تســـهيل إنشـــاء روابـــط تســـويقيه مـــع أصحـــاب المصلحـــة ىڡ< الجماعـــي للمنتجـــات الزراعيـــه. باال9

. > < بغيـــة الوصـــول إىل مقدمـــي الخدمـــات المتخصصـــںى! سلســـلة القيمـــه، والباحثـــںى!

ـــن  ـــد م ـــيس مزي ـــىل تأس < ع ـــںى= ـــث المزارع < وح ـــںى= ـــات المزارع ـــز منظم تعزي
ـــا ـــام اليه ـــات واالنضم المنظم

.7.4
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ـــواق  ـــىل أس ـــون ع ـــت الزيت اوات وزي ـــرص< ـــب والخ ـــات والعن ـــل الحمضي ـــه مث ـــات الزراعي ـــر المنتج ـــات تصدي ـــرص إمكاني تقت
ـــات،  ـــذه المنتج ـــية له ـــدرة التنافس ـــف الق ـــل ضع ـــدة، مث ـــباب عدي ـــدان ال�س ـــن البل ـــا م ه ـــاورة وغرى! ـــة المج ـــدول العربي ال
ـــة  كات تســـويق محلي ـــاج، وعـــدم وجـــود رس� ـــف التســـويق واالنت ـــاع تكالي ـــات الســـوق، وارتف ـــة متطلب ـــده عـــىل تلبي عـــدم الق
ـــدان  ـــض البل ـــل بع ـــن قب ـــة م ـــود المفروض ـــل(24)، والقي ـــل إرسائي ـــن قب ـــة م ـــود المفروض ـــة إىل القي ضاف ـــخ، باال9 ـــه، ال موثوق

ـــه. ـــات الزراعي ـــر المنتج ـــىل تصدي ـــرى! ع ـــكل كب ـــرت وبش ! أث ـــىى" ـــتوردة ال المس
د  ّ ـــرى¡ ـــن الم ـــة والتخزي ـــرز والتعبئ ـــد االوىل! والف ي ـــل الترى¡ ـــه مث ـــرى! كافي ـــاً غ ـــره حالي ـــاد المتوف ـــد الحص ـــا بع ـــات م ـــرى¡ خدم تعت
ـــل واالعشـــاب  ! مجـــاىل! النخي ـــاً وبشـــكل أســـاىس! ىڡ< ـــه حديث هـــا، بالرغـــم مـــن الجهـــود المبذول دة وغرى! وشـــاحنات النقـــل المـــرى¡

ـــه.  الطبي
ـــىل  ـــطينية ع ـــة الفلس ـــات الزراعي ـــدرة المنتج ـــن ق ـــرى! م ـــكل كب ـــد بش ـــوره يح ـــه المذك ـــة التحتي ـــات البني ـــة خدم ـــدم كفاي ع
ـــرى! ال  ـــب معاي ـــا، تتطل ـــل أوروب ـــة، مث ـــواق الخارجي ـــض اال�س ـــإن بع ـــك، ف ـــة إىل ذل ضاف ـــرى. وباال9 ـــواق اال�خ ! اال�س ـــة ىڡ< المنافس
ـــود  ـــن الجه ـــد م ـــذل المزي ـــة ب ـــىل وزارة الزراع ـــإن ع ـــك، ف ـــا. لذل ـــب، تحقيقه ! الغال ـــطينيون، ىڡ< ـــون الفلس ـــتطيع المنتج يس
< مـــن أجـــل إنتـــاج  < و توفـــرى! كادر مؤهـــل مـــن المرشـــدين الزراعيـــںى! < والمنتجـــںى! وتوفـــرى! المـــوارد لمســـاعدة المزارعـــںى!
ـــارات  ـــر المه ـــب وتطوي ـــاً تدري ـــوزارة أيض ـــن ال ـــب م ـــة. ويتطل ـــرى! الدولي ـــي بالمعاي ـــن أن تف ـــة يمك ـــودة عالي ـــات ذات ج منتج
ـــد االدىى<  ـــأن الح < بش ـــںى! ـــة المزارع ـــدة وتوعي ـــة الجي ـــات الزراعي ـــهادات الممارس : ش ـــىل! ـــا ي ـــق بم ـــا يتعل < فيم ـــںى! ـــة للمزارع الفني
ـــك،  ـــىل ذل ـــالوه ع ـــده. وع ـــاد الجي ـــد الحص ـــا بع ـــالت م ـــة ومعام ـــات التجاري ـــة، والعالم ـــة الزراعي ـــواد الكيميائي ـــة الم ضاف ال9

ـــزه. ـــاع غ ! قط ـــره ىڡ< ـــه المدم ـــآت الزراعي ـــل المنش ـــىل تأهي ـــز ع ـــوزارة أن ترك ـــىل ال ـــي ع ينبغ

 = < قـــدرة المنتجـــات الزراعيـــة الفلســـطينية عـــىل المنافســـة ىڡ< تحســـںى=
اال2ســـواق المحليـــة والخارجيـــة

.8.4

! بدورها تعطي اال�ولوية لتسويق المنتجات اال9رسائيلية، وتسمح فقط لحركة السلع الفلسطينية . 24 رسائيلية، والىى" ال تزال السيطرة عىل عملية تصدير السلع الزراعية الفلسطينية إىل إرسائيل أو إىل الخارج تتم من قبل قوات االحتالل اال9
! غرى! مستقر وغرى! مجد ومحفوف بالمخاطر ! المنتجات اال9رسائيلية. ويدل ذلك عىل أن نظام التسويق الزراعي الفلسطيىى< عندما يكون هناك نقص ىڡ<

< مـــن خـــالل إدخـــال تقنيـــات زراعيـــه جديـــده،  يهـــدف االرشـــاد الزراعـــي إىل المســـاعدة عـــىل زيـــادة دخـــل المزارعـــںى!
ـــن  ـــتدام م ـــاج المس ـــىل! واالنت ! المح ـــذاىى� ـــن الغ ـــق اال�م ! تحقي ـــاهمة ىڡ< ـــاىل! المس ـــوق، وبالت ! الس ـــده ىڡ< ـــارات جدي ـــم خي ومنحه
ـــج والدعـــم  وي ـــه مســـتهدفه مـــن خـــالل الرى" ـــه والحيواني ـــات المنتجـــات النباتي ـــة فئ ـــل. حيـــث أن كاف ـــع المحاصي خـــالل تنوي

: ـــىل! ـــالل ماي ـــن خ ـــك م ـــق ذل ـــدف إىل تحقي ـــه ته اتيجيه التنموي ـــرى" واالس
ـــة، وخاصـــة بالنســـبة لمناطـــق زراعـــة الخضـــار الرئيســـية،  ـــع المعرفـــة عـــىل المحاصيـــل ذات القيمـــة العالي ـــز توزي (أ). تعزي
! المناطـــق الزراعيه-البيئيـــه  < تنويـــع المحاصيـــل. (ب) تقديـــر وتشـــجيع زراعـــة المحاصيـــل ذات القيمـــة العاليـــه ىڡ< وإىل تحفـــرى!
! تنويـــع  اتيجيات وأســـاليب تســـاهم ىڡ< ـــر اســـرى" ـــة المســـتدامة وتوليـــد الدخـــل. (ت) تطوي المختلفـــه مـــن أجـــل تحقيـــق التنمي
ـــرس�  ـــة (ث) دعـــم ن ـــون، واالعشـــاب الطبي ـــة، والفلفـــل الحـــار، والملفـــوف المل ـــار الربيعـــي، والبامي ـــل: الخي ـــل مث المحاصي
وتوزيـــع أدلـــة حـــول التقنيـــات الزراعيـــه والمجـــالت اال9خباريـــة حـــول إنتـــاج المحاصيـــل التجاريـــة الجديـــدة (ج) دعـــم 
ـــده، وتقنيـــات نظـــم الزراعـــة المتطـــوره،  ـــكارات المحاصيـــل الجدي ـــدة حـــول التحقـــق مـــن إبت ـــادرات والمشـــاريع الجدي المب
ـــه.  ـــر منتجات ! وتصدي ـــواىى< ـــاج الحي ـــات االنت ـــز إمكاني ـــا. وبشـــكل مشـــابه، ينبغـــي أيضـــاً فحـــص وتعزي وطـــرق نقـــل التكنولوجي

تعزيز ودعم المحاصيل ذات القيمة العالية والتصديريه .9.4
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اتيجيه الوطنيـــه لالرشـــاد الزراعـــي مـــن قبـــل  هميـــة القطـــاع الزراعـــي، يجـــب أن يكـــون إعتمـــاد وثيقـــة االســـرى" إدراكاً ال9
اتيجة االرشـــاد الزراعـــي  الحكومـــه الفلســـطينيه مقرونـــاً بتخصيـــص الدعـــم والمـــوارد الماليـــه الكافيـــه. و يتطلـــب تنفيـــذ إســـرى"
ـــذ  ! تنفي ـــاركة ىڡ< ـــوه للمش ـــه مدع ـــدول المانح ـــات ال ـــإن مؤسس ـــك ف ـــدرات. لذل ـــاء الق ـــالت وبن ـــن التدخ ـــد م ـــالً للعدي تموي
ـــاعدة  ـــىس! والمس ـــاء المؤس ! البن ـــاهمة ىڡ< اتيجيه، والمس ـــرى" ـــالت االس ـــالزم لتدخ ـــل ال ـــرى! التموي ـــالل توف ـــن خ اتيجيه م ـــرى" االس

ـــه. ـــات الزراعي ـــل الممارس ـــل أفض ! نق ىڡ<

1). وزارة الزراعة:

 > ـــںى! ـــدين الزراعي ـــالل المرش ـــن خ < م ـــںى! ـــي للمزارع ـــاد الزراع رش ـــات اال9 ـــم خدم ـــن تقدي ـــا ع ـــؤولة حالي ـــي مس ـــة ه وزارة الزراع
: (أ) التنســـيق والتخطيـــط  عـــىل مســـتوى القطـــاع والمحافظـــه والقريـــة. و الوظائـــف اال�ساســـية لـــوزارة الزراعـــة هـــي كمـــا يـــىل!
ـــم. (ث)  ـــة والتقيي ـــي. (ت) المتابع ـــاع الزراع ـــول القط ـــات ح ـــرى! معلوم ـــل وتوف ـــع وتحلي ـــة. (ب) جم ـــة الزراعي ـــج التنمي ام لرى¡
ـــون  ـــن تك ـــة ل ـــل وزارة الزراع ـــن قب ـــة القطـــاع الزراعـــي م ـــط لتنمي ـــة. إن التخطي ـــوارد المالي ـــه (ج) حشـــد الم ـــم والرقاب التنظي
بـــالغ عـــن الوضـــع العـــام وتطـــوره ومشـــاكل  ! مـــن المســـتوى المحـــىل! (المديريـــات) لال9 ممكنـــة بـــدون معلومـــات تـــأىى"

 . > ـــںى! المزارع
وري.  ـــر رص< ـــو أم ـــات ه ! المحافظ ـــه ىڡ< ـــات الزراع ـــة ومديري < وزارة الزراع ـــںى! ـــي ب ـــاد الوظيف ـــة أن االعتم ـــذه المالحظ < ه ـــںى! تب
ـــي،  ـــاع الزراع ـــة القط ـــليم لتنمي ـــط الس ـــىل التخطي ـــادرة ع ـــون ق ـــات لتك ـــن المحافظ ـــات م ـــة إىل معلوم ـــاج وزارة الزراع وتحت
ورة قيـــام الـــوزارة  ! المحافظـــات إىل دعـــم مـــن وزارة الزراعـــة. وهـــذا يؤكـــد عـــىل رص< ! المقابـــل، تحتـــاج المديريـــات ىڡ< ىڡ<
ـــه، مـــن أجـــل: (أ) إعـــداد االحتياجـــات  ـــه ومحطـــات التجـــارب الزراعي ! للبحـــوث الزراعي ـــز الوطـــىى< بالعمـــل الوثيـــق مـــع المرك
< والوحـــدات  واال�ولويـــات واال�مـــوال الالزمـــة للـــوزارة (ب) تعزيـــز قـــدرات المديريـــات مـــن خـــالل المرشـــدين الزراعيـــںى!
< واالرشـــاد ومراكـــز البحـــوث الزراعية.المهـــارات الفنيـــة  < المزارعـــںى! رشـــادية. (ت) تطويـــر عالقـــة وظيفيـــة قويـــة بـــںى! اال9
ـــة  ضاف < بشـــأن الحـــد االدىى< ال9 ـــںى! ـــة المزارع ـــدة وتوعي ـــة الجي : شـــهادات الممارســـات الزراعي ـــىل! ـــا ي ـــق بم ـــا يتعل < فيم ـــںى! للمزارع
ـــي  ـــك، ينبغ ـــىل ذل ـــالوه ع ـــده. وع ـــاد الجي ـــد الحص ـــا بع ـــالت م ـــة ومعام ـــات التجاري ـــة، والعالم ـــة الزراعي ـــواد الكيميائي الم

ـــزه. ـــاع غ ! قط ـــره ىڡ< ـــه المدم ـــآت الزراعي ـــل المنش ـــىل تأهي ـــز ع ـــوزارة أن ترك ـــىل ال ع

= المحافظات والهيئات المحلية: 2) مديريات الزراعه ىڡ<

ــة مـــع جميـــع المؤسســـات  ــة وظيفيـ ــة إىل عالقـ ــرى، بحاجـ ــتوى المحافظـــات والقـ ــوزارة، عـــىل مسـ ــدو الـ يبقـــى مرشـ
ـــن  ـــد م ـــدون لمزي ـــعى المرش ـــا يس ـــم. كم ـــاح بمهامه ـــق النج ـــل تحقي ـــن أج ـــاون م ـــن التع ـــم م ـــة لتمكنه ـــة والخاص العام
ـــرى�  ـــرى! دعـــم أك ! توف ـــل ىڡ< ك المتمث ـــق الهـــدف المشـــرى" ـــن أجـــل تحقي ـــة م ـــات المحلي ـــع الهيئ ـــب م التعـــاون والعمـــل عـــن كث
! المحافظـــات. وفيمـــا يـــىل! قائمـــة  < والجهـــات الفاعلـــة اال�خـــرى لتحقيـــق التنميـــة الزراعيـــة ىڡ< فعاليـــة لخدمـــة المزارعـــںى!
ـــتوى  ـــىل مس < ع ـــںى! ـــدين الزراعي ـــة والمرش ـــات المحلي < الهيئ ـــںى! ـــة ب ـــة الوظيفي ـــاء العالق ـــاج إىل بن ! تحت ـــىى" ـــطة ال ـــه باال�نش أولي
 ! المحافظـــه: (أ) المعلومـــات االجتماعيـــة واالقتصاديـــة والتقنيـــة اال�ساســـية. (ب) التخطيـــط الزراعـــي واســـتخدام اال�راىص<
خيـــص والتنظيـــم. (ج) بنـــاء القـــدرات (ح) متابعـــة وتقييـــم  ! (ث) المراقبـــة الفنيـــه، والرى" (ت) التيســـرى! والدعـــم الفـــىى<
كاء. ومـــن جديـــر بالذكـــر أن أنـــواع العالقـــات الوظيفيـــة  ! الوقـــت المناســـب لمختلـــف الـــرس� اال�نشـــطة وإبـــداء الـــرأي ىڡ<

< والهيئـــات المحليـــة ال تقتـــرص فقـــط عـــىل مـــا ورد أعـــاله. < المرشـــدين الزراعيـــںى! المتوقعـــة بـــںى!

رشاد الزراعي Jنظام اال = أدوار مختلف الجهات الفاعلة ىڡ< 4.ب.
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= للبحوث الزراعيه: 3) المركز الوطىى<

! للبحـــوث الزراعيـــة  بالقيـــام بالبحـــوث التطبيقيـــة وتنســـيق تنفيـــذ البحـــوث القائمـــة عـــىل  يتمثـــل دور المركـــز الوطـــىى<
ـــدرات  ـــاء الق ـــم بن ـــوث ودع ـــج البح ـــز نتائ ـــر المرك ـــع أن يوف ـــن المتوق ـــوص، م ـــه الخص ـــىل وج ـــة. وع ـــة الزراعي ـــج التنمي برام
 > ـــںى! < والمزارع ـــںى! ـــدين الزراعي ـــاديه للمرش رش ـــواد اال9 ـــاج الرســـائل والم ! إنت ـــاعده ىڡ< ـــدف المس ـــوزاره به ! ال ـــي ىڡ< ـــاد الزراع لالرش
! تهـــدف إىل حـــل  كائهـــم اال®خريـــن. ويختـــص المركـــز أيضـــاً بتشـــجيع دور البحـــوث القائمـــة عـــىل المشـــاركة الـــىى" ورس�

هـــم مـــن المســـتفيدين. < وغرى! المشـــاكل الحقيقيـــة للمزارعـــںى!
! التخطيـــط  ! للبحـــوث الزراعيـــة سيشـــاركون ىڡ< ! المركـــز الوطـــىى< < ىڡ< اتيجية، فـــإن الباحثـــںى! وبمجـــرد الموافقـــة عـــىل االســـرى"
ـــك، ينبغـــي  ـــالوة عـــىل ذل . وع ! ـــم عـــىل مســـتوى المحافظـــه وعـــىل المســـتوى الوطـــىى< ـــج االرشـــاديه والمتابعـــة والتقيي ام للرى¡
! ملتقـــى أصحـــاب المصلحـــة ”أو الجهـــات التنســـيقية“ عـــىل مســـتوى  ! للبحـــوث الزراعيـــه ىڡ< أن يشـــارك المركـــز الوطـــىى<
رشـــاد الزراعـــي والبحـــوث الزراعيـــة و\أو التدخـــالت التنمويـــه. ولهـــذا الســـبب،  المحافظـــه مـــن أجـــل تطويـــر برامـــج اال9
ـــف  < مختل ـــںى! ـــال ب ـــل الفع ـــان التواص ـــتويات لضم ـــف المس ـــىل مختل ـــتتم ع ـــاركيه س ـــم التش ـــة والتقيي ـــة المتابع ـــان منهجي ف

ـــة. ـــات الفاعل الجه

: > 4) منظمات المزارعںى=

ـــاكل التســـويق. ويجـــب عـــىل  ! هي نتـــاج والمشـــاركة ىڡ< ـــز اال9 ! تعزي ، حـــىى" وان بصـــورة بســـيطة، ىڡ< > تســـاهم منظمـــات المزارعـــںى!
ـــول،  ـــاكل والحل ـــد المش ! تحدي ـــاهمة ىڡ< ـــون، والمس ـــا المزارع ! يحتاجه ـــىى" ة ال ـــارس� ـــات المب ـــم الخدم ـــات تقدي ـــذه المنظم ه
ـــم  ـــم تنظي ـــع أن يت ـــن المتوق ـــه. وم ـــىل الحاج ـــه ع ـــاديه المبني رش ـــج اال9 ام ـــذ الرى¡ < لتنفي ـــںى! ـــدين الزراعي ـــع المرش ـــاون م والتع
ـــإن  ـــك، ف ـــة اىل ذل ـــي. واضاف ـــاد الزراع رش ـــات اال9 ! خدم ـــا ىڡ< ـــز دوره ـــة وتعزي ـــل القيم ـــل سالس ـــن قب < م ـــںى! ـــات المزارع منظم
هـــا مـــن الجهـــات الفاعلـــة المعنيـــة بشـــكل أو بآخـــر  < واالرشـــاد الزراعـــي ومراكـــز البحـــوث وغرى! < المزارعـــںى! اكـــة بـــںى! تعزيـــز الرس�

ـــال. ـــذه المج ! ه < ىڡ< ـــںى! كاء الحقيقي ـــرس� ـــن ال ـــح م ـــن أن تصب < م ـــںى! ـــات المزارع ـــيمّكن منظم ـــة، س ـــات الزراعي ـــم الخدم بتقدي

= ذلك المجالس الزراعية: = بما ىڡ< 5) المنظمات غرى= الحكومية والمجتمع المدىى<

ال يقتـــرص دور المنظمـــات غـــرى! الحكوميـــة المحليـــة والدوليـــة عـــىل توفـــرى! التمويـــل فقـــط، وإنمـــا هـــي أيضـــاً مـــزود 
ـــات  ـــم خدم ـــي، وتقدي ـــاج الزراع ـــع االنت ـــات تســـويق وتصني ـــي، وخدم ـــاج الزراع ـــد مســـتلزمات االنت ! مجـــال توري ـــات ىڡ< خدم
! سلســـلة القيمـــه، والبنـــاء المؤســـىس! لجمعيـــات  ! تحديـــد المشـــاكل والحلـــول ىڡ< الضغـــط والمنـــارصه والمشـــورة، والتيســـرى! ىڡ<
، توفـــرى! التغذيـــة الراجعـــه  ! ، الـــخ. والمطلـــوب هنـــا مـــن المنظمـــات غـــرى! الحكوميـــة ومؤسســـات المجتمـــع المـــدىى< > المزارعـــںى!
< عليهـــم أيضـــاً التنســـيق مـــع الجهـــات المانحـــة  مـــن خـــالل المؤسســـات الداعمـــة عـــىل مختلـــف المســـتويات. ويتعـــںى!
ـــؤآزره  ـــم والم ـــزز الدع ـــا يع ـــات بم ـــتوى المحافظ ـــىل مس ـــنوية ع ـــاد الس رش ـــط اال9 ـــا لخط ـــطة وفق ـــاريع واال�نش ـــل المش لتموي

ـــاريع. ـــي والمش ـــاد الزراع ـــات االرش < خم ـــںى! ب



51

6) القطاع الخاص:

نتـــاج والتصنيـــع وتســـويق  ! جميـــع مراحـــل السلســـلة الســـلعية بـــدءا مـــن توريـــد المدخـــالت، واال9 ينشـــط القطـــاع الخـــاص ىڡ<
رشـــاد الزراعـــي بحاجـــة إىل تعزيـــز لضمـــان ترابـــط  ! تقديـــم اال9 المنتجـــات المصنعـــة أو غـــرى! المصنعـــة. كمـــا أن دوره ىڡ<

ـــواق.  ـــاج واال�س نت < اال9 ـــںى! ـــل ب أفض

7) البنوك ومؤسسات التمويل:

! مـــن المؤسســـات التجاريـــه ومؤسســـات  عـــىل الرغـــم مـــن أهميتهـــا، فـــان القطـــاع الزراعـــي ال يحظـــى بالتمويـــل الـــكاىڡ<
ـــة  ـــاريع التنمي ـــالل مش ـــن خ ! م ـــكاىڡ< ـــل ال ـــي التموي ـــاع الزراع ـــى القط ـــي أن يتلق ـــذا، ينبغ ـــارف. وله ـــرى! والمص ـــراض الصغ االق
ـــاً إىل آخـــر. كمـــا ال بـــد مـــن بـــذل جهـــود مهمـــة  ! تحـــدث مـــن وقت ـــىى" < الحكوميـــه ضـــد المخاطـــر الطبيعيـــة ال وبرامـــج التأمـــںى!

ـــي. ـــاع الزراع ـــل القط ! تموي ـــرى¡ ىڡ< ـــاركة أك ـــراض لمش ـــات االق ـــة ومؤسس ـــارف المحلي ـــجيع المص لتش

8) مؤسسات التعليم العاىل= الزراعي:

ـــا  ـــة لمناهجه ـــة منتظم ـــراء مراجع ـــأن اج ـــا بش ـــاور معه ـــي والتش ـــاىل! الزراع ـــم الع ـــات التعلي ـــع مؤسس ـــال م ـــيتم االتص س
ـــاد  رش اتيجية اال9 ـــرى" ـــتجيب الس ـــدة تس ـــة جدي ـــج تعليمي ـــع برام < ووض ـــںى! < المؤهل ـــںى! ـــب الموظف ـــن تدري ـــن م ـــة لتتمك التعليمي
! المناطـــق الريفيـــة، واالســـتجابة الحتياجـــات  < بالمهـــارات الالزمـــة للعمـــل ىڡ< الجديـــدة. بمـــا يضمـــن تزويـــد المرشـــدين الزراعيـــںى!
ـــة للمرشـــدين، والقـــدرة  ـــادرات الذاتي < المب ، وتحفـــرى! > ـــة، وتحديـــد احتياجـــات وأولويـــات المزارعـــںى! ـــة والدولي االســـواق المحلي
ض أن  ! مجـــال إدارة وتنظيـــم المشـــاريع. ويفـــرى" عـــىل تحليـــل اال�وضـــاع المعقـــدة للتنميـــة الزراعيـــة، ووجـــود كفـــاءات ىڡ<
ـــة  ! االنشـــطة الزراعي ـــا ىڡ< اكه ـــة، جـــزءاً مـــن المؤسســـات ذات العالقـــة الواجـــب ارس� تكـــون مؤسســـات التعليـــم العـــاىل! الزراعي

ـــتويات. ـــف المس ـــىل مختل ع

9) المدارس االبتدائية والثانوية:

مشـــاركة المـــدارس غـــرى! مقتـــرصه فقـــط عـــىل إقامـــة بعـــض المشـــاهدات الميدانيـــة لتعليـــم الطـــالب، بـــل إيضـــاً تســـتهدف 
ـــج  وي ـــالل: (أ) الرى" ـــن خ ـــك م ـــاعد ذل ـــن أن يس ـــة. ويمك ـــات الزراعي ـــن المعلوم ـــتفادة م ـــدف االس ـــن به < المجاوري ـــںى! المزارع
ـــة أشـــتال الفاكهـــة  < مـــن خـــالل إجـــراء دورة تدريبيـــة حـــول الطـــرق الســـليمة لزراعـــة ورعاي وع تخضـــرى! فلســـطںى! لفكـــرة مـــرس�
ـــال�رس وكوســـيلة  ! ل ـــز اال�مـــن الغـــذاىى� ! تعزي ـــة ىڡ< لي > ـــة الحدائـــق المرى< ـــه (ب) رفـــع مســـتوى الوعـــي حـــول أهمي واالشـــتال الحرجي
! الزراعـــة. ـــة ىڡ< ي ـــدات الحرس� ـــة والمبي ـــرزق. (ت) رفـــع مســـتوى الوعـــي حـــول االســـتخدام االمثـــل للمـــواد الكيميائي لكســـب ال
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الفصل الخامس
التنفيذ والتنسيق والمتابعة والتقييم 5
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ـــرى¡ االدارة العامـــة  ـــات المؤسســـاتية المالئمـــة موجـــودة بالفعـــل. إذ تعت تيب ـــان الرى" اتيجية، ف ـــذ االســـرى" لضمـــان إســـتدامة تنفي
ـــؤولة  ـــه المس ـــات الوطني ـــه، الجه ـــن وزارة الزراع ـــه ع ـــة، بالنياب ! المحافظ ـــة ىڡ< ـــات الزراع ـــة ومديري ـــة الريفي ـــاد والتنمي لالرش
ـــام، ينبغـــي انشـــاء لجـــان  نجـــاز هـــذه المه اتيجية. ال9 ـــذ االســـرى" ـــم تنفي ـــط والمتابعـــة وتقيي اف والتخطي عـــن التنســـيق واال9رس�

ـــة.  ـــراف ذات العالق ـــع االط ـــاركة جمي ـــك بمش ـــتويات، وذل ـــف المس ـــىل مختل ـــاورية ع تش
 ! ـــة ىڡ< ـــن ذوي العالق ـــع م ـــنة. ويتوق ! الس ـــة ىڡ< ـــاوريه ومتابع ـــات تش ـــة اجتماع ـــم أربع ـــيتم تنظي ـــه، س ـــتوى المحافظ ـــىل مس ع
 > < والمختصـــںى! ـــںى! ـــك المرشـــدين الزراعي ! ذل ـــا ىڡ< ـــات بم القطـــاع الزراعـــي عـــىل مســـتوى المحافظـــه(٢٥) حضـــور هـــذه االجتماع
ـــاد  رش ـــطة اال9 ـــة أنش ! خط ـــر ىڡ< ـــادة النظ : (أ) إع ـــىل! ـــا ي ـــات م ـــذه االجتماع ـــىس! له ـــال الرئي ـــدول اال�عم ـــن ج . ويتضم > ـــںى! الفني
ـــة  ـــذ خط ! تنفي ـــرف ىڡ< ـــة دور كل ط ـــة. (ت) مناقش ـــالت توعوي ـــداد حم . (ب) إع ! ـــداىى< ـــتوى المي ـــن المس ـــلة م ـــي المرس الزراع

ـــل. ـــرى! العم ! س ـــدم ىڡ< ـــم التق ـــطة تقيي ـــام بأنش ـــه (ث) القي ! المحافظ ـــا ىڡ< ـــق عليه ـــي المتف ـــاد الزراع رش اال9
كاء  ـــرس� ـــع ال ـــىل! جمي ـــع ممث ـــة م ـــاور والمتابع ـــل للتش ـــىل اال�ق ـــد ع ـــاع واح ـــم اجتم ـــيتم تنظي ، س ! ـــىى< ـــتوى الوط ـــىل المس ع
! كل عـــام يتـــم تنظيمـــه مـــن قبـــل االدارة العامـــة لالرشـــاد والتنميـــة الريفيـــة. ومـــن أجـــل ضمـــان التنفيـــذ الناجـــح  ىڡ<
ـــطة  ـــىل أنش ـــه، ع ـــتوى المحافظ ـــىل مس ـــنوية، ع ـــي الس ـــاد الزراع رش ـــط اال9 ـــوي خط ـــي أن تحت ـــاد، ينبغ رش اتيجية اال9 ـــرى" الس
 > ـــںى! ـــاون ب ـــم التع ـــع أن يت ـــن المتوق ـــه. وم ! المحافظ < ىڡ< ـــںى! كاء العامل ـــرس� ـــة وال ـــذوي العالق ـــة ل ـــات، اضاف ـــع المؤسس لجمي

! المحافظـــه.  ط لقبـــول تدخالتهـــا ىڡ< جميـــع المؤسســـات وذوي العالقـــة مـــن خـــالل هـــذا المنتـــدى الزراعـــي كـــرس�
ـــة  ـــات الزراع ـــر إىل مديري ـــم تقري ـــة تقدي ـــع المؤسســـات المعني ـــن جمي ـــر. وســـيطلب م ـــداد التقاري ســـيتم إنشـــاء نظـــام الع
! المحافظـــات، بحيـــث تكـــون مديريـــة الزراعـــة مســـؤوله عـــن التنســـيق وإنتـــاج تقريـــر زراعـــي واحـــد عـــىل مســـتوى  ىڡ<
ـــه مـــن قبـــل االدارة العامـــة لالرشـــاد، ومـــن ثـــم  ـــر المقـــدم إىل وزارة الزراعـــة ليتـــم تحليل المحافظـــه. وســـيحال هـــذا التقري
ـــن  ـــت ممك ! أرسع وق ـــم ىڡ< ـــة والتقيي ـــام للمتابع ـــع نظ ـــب وض ـــي. ويج ـــاد الزراع ـــنوي لالرش ـــازات الس ـــر االنج ! تقري ـــه ىڡ< دمج

ـــة. ـــذه المهم ـــهيل ه لتس

التنفيذ والتنسيق والمتابعة والتقييم 5

! كل محافظة.. 25 ! تعاون وثيق مع مديريات الزراعة وفقا ال�صحاب المصلحة الموجودين ىڡ< إلىى" تحددها االدارة العامة لالرشاد والتنمية الريفية ىڡ<
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الفصل السادس
اIطار المنطقي لتنفيذ استراتيجية اIرشاد الزراعي الوطنية

الهدف العام لالستراتجية
6

.1.6
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ـــاب  ـــات، وإكتس ـــادل المعلوم ـــيع تب ـــالل توس ـــن خ < م ـــںى! < المزارع ـــںى! ـــو ”تمك ـــي ه ـــي الزراع ـــاد الزراع رش ـــام لال9 ـــدف الع اله
< عـــىل إدارة مواردهـــم بكفـــاءة  ـــرى! الســـلوكيات بمـــا يســـاعد المزارعـــںى! ـــه والمهـــارات وتغي المعـــارف، ونقـــل االتقنيـــات الحديث
< مـــن خـــالل إســـتخدام االبتـــكارات الحديثـــه مـــن أجـــل زيـــادة  ! عـــىل المنتجـــںى! ! إضفـــاء الطابـــع المهـــىى< والمســـاهمة ىڡ<

ـــة“. ـــىل البيئ ـــه ع ـــه والمحافظ ـــة إالقتصادي ـــروف الربحي ـــن ظ ـــي ضم ـــاج الزراع ـــف االنت ـــص وتكثي ـــع وتخصي وتنوي

رشاد الزراعي والجوانب المؤسسية.. 1 < بناء قدرات اال9 تحسںى!
2 .. > رشاد والمزارعںى! < البحوث واال9 تعزيز وتوطيد الروابط بںى!
رشاد الزراعي وكفاءة طرق ومنهجيات االرشاد الزراعي.. 3 < نطاق التغطية لخدمات اال9 تحسںى!
ـــه . 4 ـــة المتكامل ـــب البيئي ـــه عـــىل الحاجـــه والموجـــه نحـــو الســـوق وتراعـــي الجوان رشـــاد الزراعـــي المبني ـــات اال9 ـــرى! خدم توف

. > ـــںى! ـــات المزارع ـــع فئ لجمي
5 . > < عـــىل االســـتفادة المثـــىل مـــن المـــوارد المتاحـــة، وضمـــان الحصـــول عـــىل الغـــذاء والدخـــل، وتمكـــںى! مســـاعدة المزارعـــںى!

< للتخفيـــف مـــن تحديـــات المنـــاخ الجديـــده والتكيـــف معهـــا. المزارعـــںى!
تقديم خدمات إرشاد أكرى� تكرارا واستدامة ومصممة خصيصا للمرأة الريفية والتعاونيات الخاصة بها.. 6
< عـــىل تأســـيس مزيـــد مـــن المنظمـــات واالنضمـــام . 7 < القائمـــه وحـــث المزارعـــںى! تعزيـــز وتقويـــة منظمـــات المزارعـــںى!

ـــا. اليه
! اال�سواق المحلية والخارجية.. 8 < قدرة المنتجات الزراعية الفلسطينية عىل المنافسة ىڡ< تحسںى!
< ودعم إنتاج المحاصيل ذات القيمة العالية.. 9 تحفرى!

1.1. تطبيق حزمة إيفاب االرشاديه
2.1. إنشاء نظام متابعه وتقييم

3.1. توفرى! الموارد الماليه الكافيه لتمويل خدمات االرشاد الزراعي
4.1. الهيكل التنظيمي لالرشاد الزراعي

! تقديم الخدمات  5.1. دمج تكنولوجيا االتصاالت ىڡ<
6.1. تشتت تأثرى! خدمات االرشاد الزراعي

يه 7.1. مواجهة و معالجة محددات الموارد البرس�
8.1. برامج تعليميه موجه نحو االرشاد الزراعي

الهدف العام لالستراتجية:

اSهداف الخاصة:

 فئات التدخالت الخاصة باالهداف االستراتيجيه، واالنشطة والموازنات:

.1.6

.2.6

.3.6
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يعات الزراعيه الحاليه < والترس� 9.1. تعزبز القوانںى!
< إطار التخطيط االرشادي 10.1. تحسںى!

11.1. أنشطة إرشاديه منسقه
. > 12.1. إنشاء نظام حوافز لمكافئة المرشدين الزراعيںى!

13.1.  أنظمة إدارة المعلومات والمعارف الزراعيه
< المزارع-االبحاث- االرشاد الزراعي 1.2. الربط بںى!

1.3. طرق ومنهجيات إرشاديه مناسبه
> 2.3. زيادة االتصال بالمرشدين الزراعںى!
< نطاق الوصول والتغطيه 3.3. تحسںى!

1.4. إرشاد زراعي موجه نحو السوق
> 2.4. تقديم خدمات االرشاد الزراعي لكافة فئات المزارعںى!

! المتكامل 3.4. الدعم البيىى�
! واالرشاد الزراعي 1.5. االمن الغذاىى�

ات المناخيه ! والتغرى! 2.5. االمن الغذاىى�
< للنوع االجتماع 1.6. االرشاد المتحرى!

> 1.7. ترويج و إنشاء جمعيات المزراعںى!
< المواصفات والرقابة عىل السالمه الصحيه 1.8. تحسںى!

ويج للمحاصيل  1.9. دعم والرى"
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اAهداف 
االستراتيجية
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1 .
Jرشاد الزراعي والجوانب المؤسسية. =< بناء قدرات اال تحسںى

1.1 تطبيق حزمة إيفاب االرشاديه كمنهجية وطنيه لالرشاد

·
	

تقارير 
بالتقدم المحرز

·
	

سندات 
االستالم

·
	

إدارة 
الملفات

·
	

 
رص<
االجتماعاتمحا

·
	

تقارير 
! الزيارات الميداىى<

·
	

برامج 
االرشاد

! الموارد المالية الكافية لبناء القدرات المؤسسية توفرى

9رشاد وبناء القدرات من جانب  ادراك أهمية تنظيم اال
! ذلك الجهات المانحة مختلفة الجهات الفاعلة بما ىڡ<

2.1 تطوير وبدء نظام المتابعة والتقييم
س  الكفاءة

3.1 وضع وتطوير نظام الحوافز عىل أسا

!< واللوائح الصادرة 4.1 عدد القوانںى

! تغطي مواضيع مختلفة 5.1 عدد الدورات التدريبية المتخصصة الىى"

6.1 عدد قواعد البيانات المنشأة 

رصية المطورة
 عدد المواد المطبوعة والوسائل السمعية والب

7.1 نرس�

! تمت للمزارع، وورش العمل والمشاهدات   8.1 عدد الزيارات الىى"
واالجتماعات الخ.

هم 
! !< والتعاونيات الزراعية وغرى 9.1 عدد متلقي الخدمات حديثا من المزارعںى

من الفئات المهمشة
10.1 الهيكل التنظيمي لالرشاد وفعاليته ومرونته

9رشاد ! مجال خدمات اال 11.1 نوع النصائح المقدمة ىڡ<

9رشاد الزراعي من قبل  ! تلقت خدمات اال 12.1 نوع وعدد المجموعات الىى"
المرشدين

>! ! تعد برامج ارشاد استنادا إىل احتياجات المزارعںى 13.1 عدد المحافظات الىى"

 >= Jرشاد المزارعںى =< البحوث واال 2. تعزيز وتوطيد الروابط بںى

! 9رشاد التشارىك 1.2 إعداد خطة سنوية لال
·

	
تقارير بالتقدم 

·المحرز
	

سندات 
·االستالم

	
·إدارة الملفات

	
 

رص<
محا

·االجتماعات
	

تقارير الزيارات 
! ·الميداىى<

	
برامج االرشاد

! أموال تشغيلية كافية توفرى

!< للتعاون والعمل  !< والباحثںى رغبة كل من المرشدين المزارعںى
معا.

! المشاهدات  الميدانية وزيارات المزارع كات ىڡ< 2.2 عدد المرس�

3.2 عدد االجتماعات والزيارات الميدانية 

! تم تحديدها وحلها 4.2 عدد المشاكل والحلول الىى"

5.2 عدد المنشورات والمواد المطبوعة المعدة والمنشورة
>! !< والمزارعںى !< المرشدين والباحثںى 6.2 تدفق المعلومات بسهولة بںى

جيه:
ستراتي

ف اال
هدا

2.6. اال
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Jرشاد الزراعي وكفاءة طرق  =< نطاق التغطية لخدمات اال 3. تحسںى
ومنهجيات االرشاد الزراعي

9رشاد، والنهج الذي تم اختياره وتطبيقه 1.3 عدد ونوع وأساليب اال

·	
تقارير بالتقدم 

	·المحرز
	·سندات االستالم

	·إدارة الملفات
 

رص<
محا

	·االجتماعات
تقارير الزيارات 

! 	·الميداىى<
برامج االرشاد

فراد والمركبات) وزيارات المزارع،  موال واال� ! الموارد (اال� توفرى
9رشاد التشاركية ها من وسائل اال

! وغرى

هم 
! !< الذين تلقوا خدمات حديثا، وغرى !< ومنظمات المزارعںى 2.3 عدد المزارعںى

>! ص المهتمںى
شخا من اال�

! تم الصول اليها حديثاً  !< الىى" 3.3  عدد التجمعات وتعاونيات المزارعںى

!< لكل موظف إرشاد  4.3 نسبة المزارعںى

!< المدن الرئيسية  س بںى
رسائيلية عىل حركة النا

عدد القيود اال
والمناطق الريفية والمناطق النائية والمغلقة

ض وورش العمل والتدريبات 
! أجريت، والعرو 5.3  عدد زيارات المزارع الىى"

والكتيبات الخ...

6.3  عدد االجتماعات التشاورية وورش العمل

7.3  نوع وعدد المكاتب والمعدات الميدانية المتاحة
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Jرشــاد الزراعــي المبنيــه عــىل الحاجــة  = خدمــات اال 4. توفــرى
والموجــه نحــو الســوق وتراعــي الجوانــب البيئيــة المتكاملــه 

>= لجميــع فئــات المزارعــںى

1.4 خدمات إرشادية مرنة ومصممة خصيصا لتناسب احتياجات الفئات 
>! المختلفة من المزارعںى

·	
تقارير بالتقدم 

	·المحرز
	·سندات االستالم

	·إدارة الملفات
 االجتماعات

رص<
	·محا

تقارير الزيارات 
الميدانية

!< تنظيميــا وماليــا حــىى" يتمكنــوا  !< المزارعــںى ينبغــي تمكــںى
مــن طلــب الخدمــات المناســبة

¡امج  ! تخطيط وتنفيذ الرى !< والجماعات بشكل فعال ىڡ< 2.4 مشاركة المزارعںى
9رشادية اال

! وزارة الزراعــة ال يســتطيعون تلبيــة  9رشــاد ىڡ< موظفــو اال
ن  !< مختلــف الجهــات المعنيــة ال� ! بــںى الطلــب الحــاىل
عددهــم محــدود، متناثــرون، والحوافــز المقدمــة لهــم 

قليلــة

س بانتظام
!< المختلفة، ويقا 3.4 يتم تقييم الطلب من فئات المزارعںى

! يواجهونها !< عىل إدارة المخاطر الىى" 4.4 قدرة المزارعںى

رس الريفية اصحاب 
! ذلك اال� رس الريفية (بما ىڡ<

!< جميع أنواع اال� 5.4 تمكںى
9رشاد ! المستصلحة حديثا) من الوصول إىل خدمات اال >

ىص
را اال�

9رشــاد يســتطيعون إجــراء عمليــات التخطيــط  موظفــو اال
>! التشــاركية بفعاليــة وبشــكل وثيــق مــع المزارعــںى

9رشاد 6.4 ربط نوع المعلومات والمعرفة بخدمات اال

9رشاد !< من خدمات اال !< هم المستفيدين الرئيسںى 7.4 صغار المزارعںى

9رشاد 8.4 عدد الفئات المهمشة المستفيدة من خدمات اال

9رشاد ! تتكامل مع خدمات اال خرى الىى" 9.4. أنواع الخدمات اال�

! يتم تعزيزها وتطبيقها 10.4 عدد وأنواع الممارسات الزراعية السليمة بيئيا الىى"

=< عــىل االســتفادة المثــىل مــن المــوارد  5. مســاعدة المزارعــںى
 >= المتاحــة، وضمــان الحصــول عــىل الغــذاء والدخــل، وتمكــںى
=< للتخفيــف مــن تحديــات المنــاخ الجديــد والتكيــف  المزارعــںى

معهــا

! المناخ 1.5 نوع المعلومات المقدمة بشأن تغرى
·	

تقارير بالتقدم 
	·المحرز

	·سندات االستالم
	·إدارة الملفات

 االجتماعات
رص<
	·محا

تقارير الزيارات 
الميدانية

! أمــوال تشــغيلية كافيــة بحيــث تســتطيع خدمــات  توفــرى
9رشــاد الزراعــي التعامــل مــع تحديــات المنــاخ الجديــد اال

!تها  ساليب واالتصاالت المستخدمة ووترى 2.5 نوع اال�

9رشاد ! تعمل مع موظفي اال 3.5 عدد ونوع الجهات الفاعلة الىى"

كة مع ذوي العالقة وتواترها 4.5 عدد الفعاليات المشرى"

9نتاج وكميات الخسائرالناجمة عن حفظ المنتجات  ايد اال > 5.5 النسبة المئوية لرى"
الزراعية

>! 6.5 النسبة المئوية لزيادة دخل المزارعںى

ص العمل المتاحة 
7.5 عدد فر
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6. تقديــم خدمــات ارشــاد أكــرىv تكــرارا واســتدامة ومصممــة 
خصيصــا للمــرأة الريفيــة والتعاونيــات الخاصــة بهــا

>! ! تم الوصول اليها وأعداد المزارعںى 6.1 عدد التعاونيات النسائية الريفية الىى"
·	

تقارير بالتقدم 
	·المحرز

	·سندات االستالم
	·إدارة الملفات

 االجتماعات
رص<
	·محا

تقارير الزيارات 
الميدانية

! أمــوال تشــغيل كافيــة ووســائل نقــل يمكــن  توفــرى
9رشــاد  االعتمــاد عليهــا. والتأكــد مــن أن عــدد موظفــات اال

9نــاث كاف. اال

! أجريت، والدورات التدريبية، وورش العمل،  2.6 عدد الزيارات الميدانية الىى"
ض.، الخ

والعرو

! شكلت حديثا للمرأة الريفية 3.6 عدد التعاونيات الىى"

4.6 نوع المنتجات ذات القيمة العالية المنتجة حديثا

! تم الوصول اليها حديثا 5.6 عدد القرى والبلدات الىى"

! دخل المرأة الريفية  6.6 نسبة الزيادة ىڡ<

=< القائمــه  وحــث  7. تعزيــز وتقويــة منظمــات المزارعــںى
س مزيــد مــن المنظمــات واالنضمــام 

=< عــىل تاســي المزارعــںى
اليهــا

! كل المجاالت الزراعية  1.7 عدد التعاونيات العاملة ىڡ<

·	
تقارير بالتقدم 

	·المحرز
	·سندات االستالم

	·إدارة الملفات
 االجتماعات

رص<
	·محا

تقارير الزيارات 
الميدانية

ينبغي أن يكون المزارعون عىل قناعة بأهمية مفهوم 
عمال التعاونية وفلسفتها اال�

! تلقت الدعم من وزارة الزراعة 2.7 عدد التعاونيات  الىى"

!< الجديدة المرخصة قانونيا 3.7  عدد منظمات المزارعںى

4.7 عدد الهيئات واللجان التنسيقية الفاعلة
كلما أصبحت التعاونيات الزراعية متخصصة أكرى� فأكرى� 
! مجال التنمية  فأنها يمكن أن تقوم بدور أكرى� فاعلية ىڡ<

الزراعية المحلية
 ! 5.7 عدد اجتماعات  الهيئات واللجان التنسيقية الفاعلة عىل المستوى الوطىى<

وعىل مستوى المحافظة
! حل االختناقات التسويقية وتقديم  !< الفاعلة ىڡ< 6.7 عدد تعاونيات المزارعںى

عضائها 9رشاد ال� اال
س 

!< العمل مهنيا عىل أسا ينبغي لتعاونيات المزارعںى
عضائها بعيدا عن الجوانب  االحتياجات الفعلية ال�

السياسية
!  تنتج منتجات ذات قيمة عالية !< الىى" 7.7 عدد تعاونيات المزارعںى
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=< القائمــه  وحــث  7. تعزيــز وتقويــة منظمــات المزارعــںى
س مزيــد مــن المنظمــات واالنضمــام 

=< عــىل تاســي المزارعــںى
اليهــا

! كل المجاالت الزراعية  1.7 عدد التعاونيات العاملة ىڡ<

·	
تقارير بالتقدم 

	·المحرز
	·سندات االستالم

	·إدارة الملفات
 االجتماعات

رص<
	·محا

تقارير الزيارات 
الميدانية

ينبغي أن يكون المزارعون عىل قناعة بأهمية مفهوم 
عمال التعاونية وفلسفتها اال�

! تلقت الدعم من وزارة الزراعة 2.7 عدد التعاونيات  الىى"

!< الجديدة المرخصة قانونيا 3.7  عدد منظمات المزارعںى

4.7 عدد الهيئات واللجان التنسيقية الفاعلة

كلما أصبحت التعاونيات الزراعية متخصصة أكرى� فأكرى� 
! مجال التنمية  فأنها يمكن أن تقوم بدور أكرى� فاعلية ىڡ<

الزراعية المحلية
 ! 5.7 عدد اجتماعات  الهيئات واللجان التنسيقية الفاعلة عىل المستوى الوطىى<

وعىل مستوى المحافظة

! حل االختناقات التسويقية وتقديم  !< الفاعلة ىڡ< 6.7 عدد تعاونيات المزارعںى
عضائها 9رشاد ال� اال

س 
!< العمل مهنيا عىل أسا ينبغي لتعاونيات المزارعںى

عضائها بعيدا عن الجوانب  االحتياجات الفعلية ال�
السياسية

!  تنتج منتجات ذات قيمة عالية !< الىى" 7.7 عدد تعاونيات المزارعںى
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=< قــدرة المنتجــات الزراعيــة الفلســطينية عــىل  8. تحســںى
ســواق المحليــة والخارجيــة = اال2 المنافســة ىڡ<

8.1 عدد شهادات الممارسات الزراعية الجيدة الممنوحة

·	
تقارير بالتقدم 

	·المحرز
	·سندات االستالم

	·إدارة الملفات
 االجتماعات

رص<
	·محا

 تقارير الزيارات 
الميدانية

! الدوليــة  !< عــىل درايــة تامــة بالمعايــرى المزارعــںى
وط، ومؤهلــون فنيــا

والــرس�

8.2 عدد وأنواع  الدورات التدريبية

! المتبعة نظمة والمعايرى !< واللوائح واال� 8.3 القوانںى

لبان الصحية !< الذين ينتجون منتجات اال� 8.4 النسبة المئوية للمزارعںى

!  يتم تسويقها تحت أسماء تجارية 8.5 عدد المنتجات الىى"

! اخذت وتم تحليلها لبقايا المبيدات 8.6 عدد العينات من المنتجات الزراعية الىى"

8.7 مناطق وكميات وقيمة المنتجات الزراعية العضوية المزروعة

سواق الدولية !< القادرين عىل الوصول إىل اال� 8.8 عدد المزارعںى

8.9 كميات المنتجات الزراعية المصدرة

9. تعزيز ودعم إنتاج المحاصيل ذات القيمة العالية

9.1 عدد الدونمات المزروعة من هذه المحاصيل
·	

تقارير بالتقدم 
	·المحرز

	·سندات االستالم
	·إدارة الملفات

 االجتماعات
رص<
	·محا

تقارير الزيارات 
الميدانية

ومصانــع 
 >! ام المزارعــںى > والــرى"

اســتعداد 
اء المحاصيــل الصناعيــة  غذيــة النتــاج ورس� اال�

س المنفعــة للجميــع
عــىل أســا

9.2 أنواع المحاصيل المزروعة

رباح الزراعية لكل وحدة مساحة (دونم) مقابل المحاصيل التقليدية 9.3 اال�

غذية !< المتعاقد معهم ومصانع اال� 9.4 عدد المزارعںى

9.5 كمية وقيمة المبيعات من هذه المحاصيل

9.6 اسعار السلع التجارية مقارنة بالسلع التقليدية
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3.6: فئات التدخالت الخاصة باcهداف ا*ستراتيجية واcنشطة والموازنات:

الهدف االستراتيجي 1: تحسين بناء قدرات ا*رشاد الزراعي والجوانب المؤسسية

مجموع التكاليف اcداة (النشاط)النتائج المتوقعةنوعية التدخالت
(دوالر أمريكي)

1.1. تطبيق حزمة إيفاب 
االرشاديه

1.١.1. .نرس� تطبيق حزمة إيفاب 
االرشاديه عىل كافة محافظات 

الوطن و إستخدامها كمنهجية وطنيه 
لالرشاد الزراعي

! منطق االغوار 1). متابعة تنفيذ حزمة إيفاب االرشاديه ىڡ<

5 مليون دوالر

تيبات الالزمه لتعميمها بالتعاون مع فريق  2). عمل الرى"
وع إيفاب  2 مرس�

3).  البدء الفعىل! بتطبيق منهجية إيفاب بالتعاون مع 
وع فريق المرس�

، والتدريب، و المتابعة  ! 4).  تقديم الدعم الفىى<
والتقييم المستمرين

5).  إستخدام حزمة إيفاب كمنهجية وطنيه لالرشاد 
الزراعي

2.1. إنشاء نظام للمتابعة 
1.2.1. تصميم وتطوير وتشغيل والتقييم

نظام فعال للمتابعة والتقييم.

رشاد 1) تقييم الوضع الحاىل! لمؤسسات اال9

100,000

ات اال�داء الرئيسية 2). االتفاق عىل قائمة من مؤرس�

 ! 3). إجراء سلسلة من ورش العمل عىل الصعيد الوطىى<
والمحىل!

رشاد  4). إجراء تدريب لموظفي اال9

5). إعداد تصميم مناسب لنظام المتابعة والتقييم 
الفعال

6). تشغيل وتحديث نظام المتابعة والتقييم

ات االداء بانتظام 7). جمع معلومات حول مؤرس�

8). تحليل البيانات وكتابة تقارير تقدم دوريا

! وزارة  9).  نرس� وتقديم التقارير إىل صناع القرار ىڡ<
الزراعة
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الهدف االستراتيجي 1: تحسين بناء قدرات ا*رشاد الزراعي والجوانب المؤسسية
مجموع التكاليف اcداة (النشاط)النتائج المتوقعةنوعية التدخالت

(دوالر أمريكي)

= لخدمات  3.1. التمويل الكاىڡ<
رشاد الزراعي Jاال

1.3.1. توفرى! الموارد المالية بشكل 
امج  رشاد والرى¡ كاف لمؤسسات اال9

المختلفة

! الوقت الحارص< ومصادر  رشاد ىڡ< 1). تقييم موازنة اال9
التمويل

200,000
رشاد سنويا 2). تحديد االحتياجات المالية لال9

3). ممارسة الضغط لزيادة الموازنة المخصصة لخدمات 
رشاد اال9

4). العمل عىل جمع اال�موال الكافية من الجهات المانحة
5). مراجعة والتقييم السنوي للموارد المالية المتاحه

4.1. الهيكل التنظيمي
رشاد  1.4.1. تحديث ومواءمة هيكل اال9

التنظيمي مع متطلبات السوق، 
والقضايا الجديدة، ومتطلبات 

> المزارعںى!

اح بعض التعديالت 1). تقييم الوضع الحاىل! واقرى"

50,000
رشادي(26) 2). تعديل الهيكل التنظيمي اال9

3). إقرار واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد
4). إجراء تقييم ومراجعة دورية

5.1. دمج االتصاالت وتكنولوجيا 
= خدمات االرشاد المعلومات ىڡ<

رشاد مع  1.5.1 دمج خدمات اال9
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ونية،  لكرى" 1). تطوير االتصاالت مثل: المعلومات اال9
الطباعة، المقابالت الشخصية، أو مزيج من وسائل 

ذاعة، والبث  ! اال9 نت، والمناشدة ىڡ< نرى" االعالم واالذاعة واال9
. (يمكن دمجها) ! التلفزيوىى<

1 مليون

2.5.1 استخدام أدوات فاعلة لتوسيع 
تدفق جميع أنواع المعلومات

: االذاعة  عالم: تطوير ونرس� ما يىل! 2). وسائل اال9
والتلفزيون والصحافة المكتوبة، الصحف والمجالت 
رشاد. وسائل أخرى: ملصقات، حمالت،  وكتيبات اال9

أفالم، الخ. وطباعة الكتيبات والملصقات.

3.5.1. الوصول إىل مزيد من الناس، 
وتنفيذ مختلف المهام عىل نحو أكرى� 

فعالية وكفاءة

3). االتصاالت الشخصية: يجرى التفاعل المبارس� 
، مثل: زيارة المزارع، والجوالت  < أو أكرى� < شخصںى! بںى!
الدراسية، والمعارض الزراعية، والدورات التدريبية 

واالجتماعات، والتجمعات، الخ.

4.5.1. سهولة الحصول عىل 
المعلومات والمعرفة المحلية 

والعالمية، وفتح قنوات بسيطة 
لالتصاالت المتبادلة.

4). نظم االتصاالت السلكية والالسلكية: (أ). تطوير 
 ، ! اىص< رشاد االفرى" ونية لمركز خدمات اال9 البوابة االلكرى"
ونية  لكرى" (ب). إعداد وبث المعلومات عرى¡ البوابة اال9

رشاد بانتظام، (ج). السماح لموظفي وزارة الزراعة  لال9
رشاد بالبقاء عىل االتصال مع بعضهم البعض عرى¡  واال9
مجموعات مغلقة من الهواتف النقالة (د). إرسال رسالة 

 > ة SMS عىل الهواتف النقالة من جميع المزارعںى! قصرى!
عند الحاجة

5.5.1. توفرى! معلومات أفضل 
رشاد. وأرخص وأرسع عرى¡ نظام اال9

5). تكنولوجيا المعلومات:
(أ) دراسة الوضع الحاىل! لتحديد االحتياجات

(ب) وضع نظام فعال للمعلومات الجغرافية
< بنظام تحديد الموقع العالمي (ج) تزويد الموظفںى!

(د). ربط مديريات الزراعة بمراكز التنبؤ بالطقس والمناخ
(ه) توفرى! عدسات رقمية وأية أدوات أخرى أو معدات 

بناًء عىل الظروف المحلية والموارد المتاحة.

6.5.1. دمج المعلومات وتكنولوجيا 
! تقديم الخدمات  االتصاالت ىڡ<

رشادية اال9

، والمواد الغذائية ووحدة المعالجة.. 26 > نتاج والتجهرى! ح انشاء الوحدات التالية: وحدة ارشاد السوق، واال�عشاب واال9 رشاد، فنقرى" ! السوق عىل خدمات اال9 بناء عىل الطلب ىڡ<
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الهدف االستراتيجي 1: تحسين بناء قدرات ا*رشاد الزراعي والجوانب المؤسسية

مجموع التكاليفاcداة (النشاط)النتائج المتوقعةنوعية التدخالت
(دوالر أمريكي)

= جهود  6.1. الحد من التشتت ىڡ<
> المرشدين الزراعيںى=

1.6.1. تخصيص وقت أكرى¡ لتقديم 
> رشاد للمزارعںى! خدمات اال9

! أجريت بالفعل  1). مراجعة الدراسات الىى"
(تقييم المؤهالت)

10,000

2). تقييم الوضع الراهن لال�عمال المخصصة 
رشاد لموظفي اال9

3). معرفة اال®لية المناسبة للسماح للمرشدين 
< عىل أعمالهم كرى! للرى"

4). اقرار واعتماد قرار من وزارة الزراعة فيما 
! تم التوصل إليها يتعلق باال®لية الىى"

5). عقد ورشة عمل وطنية للمتابعة والتقييم

7.1. المواجهة والتصدي لقيود 
ية vالموارد البرس

 > 1.7.1 وجود مرشدين زراعيںى!
< جيدا، وقادرين عىل تقديم  مدربںى!
رشاد استجابة لمتطلبات  خدمات اال9
القطاعات الفرعية واال�سواق الناشئة 

حديث

1). التعهد بتقييم معمق الحتياجات تدريب 
! وزارة الزراعة المرشدين ىڡ<

500,000

2). إعداد خطة تدريبية مصممة خصيصا
! القطاعات الفرعية  رشاد ىڡ< 3). تدريب موظفي اال9

! ظهرت حديثا(27) أو المحاصيل الىى"
دارية (تقييم  ! الجوانب اال9 4). تدريب المرشدين ىڡ<

وعات ودراسات  االحتياجات، وتحديد المرس�
الجدوى)

 > 5). خلق مجموعة من المرشدين المؤهلںى!
< عىل نيل شهادة الممارسات  لتدريب المزارعںى!

الزراعية الجيدة
 ! < ىڡ< 6). خلق مجموعة من المرشدين المؤهلںى!

المحاصيل التجارية وتسويقها وتصنيعها
 ! < ىڡ< 7). خلق مجموعة من المرشدين المؤهلںى!

مجال سالمة اال�غذية وضمان الجودة
! التصوير والمونتاج  < ىڡ< 8). تدريب بعض العاملںى!

! والتصوير الفوتوغراىڡ<

امج التعليمية الموجهة  8.1. الرى�
رشاد Jلال

امج  1.8.1. توافق مخرجات الرى¡
التعليمية الزراعية مع احتياجات 

ومطالب السوق المحىل!

1). عقد اجتماعات تشاورية مع العديد من 
الجامعات المحلية المعنية والجهات الفاعلة 

الرئيسية اال�خرى بشأن فكرة تصميم برنامج 
رشاد الزراعي ! اال9 متخصص لمدة عام واحد ىڡ<

700,000

تيبات والمتطلبات المؤسسية 2). االتفاق عىل الرى"
3). االتفاق عىل النماذج ومحتوياتها

رشاد «تطوير  4). تطوير محتويات نماذج اال9
المناهج»

2.8.1. وضع برنامج ارشادي 
متخصص لمدة عام واحد

1). وضع مجموعة من معايرى! االختيار
2). توقيع اتفاقيات تعاون مع الجامعات المحلية

3.8.1. تخريج نحو 30 موظف إرشاد 
مدرب جيدا سنويا من الجامعات 

المحلية المتعاقد معها.

رشاد الجيدين من وزارة  1). اختيار موظفي اال9
الزراعة والجهات المعنية اال�خرى

نامج ! تنفيذ الرى¡ 2). البدء ىڡ<
3). إجراء التشاور السنوي واجتماعات التقييم

مثل: اال�عشاب واال�زهار، والفراولة المعلقة والتمر، واال�شجار االستوائية وشبه االستوائية، الخ.. 27
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الهدف االستراتيجي 1: تحسين بناء قدرات ا*رشاد الزراعي والجوانب المؤسسية

مجموع التكاليفاcداة (النشاط)النتائج المتوقعةنوعية التدخالت
(دوالر أمريكي)

< الزراعية  9.1. تطوير القوانںى=
واللوائح الحالية

< واللوائح  1.9.1 تطوير القوانںى!
الناقصة والالزمة والبدء بتطبيقها 

(مثل: الزراعه العضويه)(28)

< واالنظمه الفرعية الناقصة 1). تحديد القوانںى!

! تمويل ذاىى"

2). الحصول عىل موافقة وزير الزراعة عىل 
< الالزمة لوائح القوانںى!

كاء  ك مع جميع الرس� 3). إجراء اجتماع مشرى"
< لتطوير الخطوط العريضة لمشاريع  المعنيںى!

التنمية
“ للتعاقد مع  > 4). إعداد ”برامج تدريب مدربںى!

كات خاصة < أو رس� < مؤهلںى! استشاريںى!
5). الحصول عىل موافقة وزارة الزراعة ومجلس 

الوزراء عىل المسودات النهائية
< واللوائح المعتمدة 6). تنفيذ القوانںى!

< إطار التخطيط  10.1. تحسںى=
رشادي Jاال

< عملية التخطيط  1.10.1 تحسںى!
وإعداد الخطط السنوية وبرامج 

رشاد اال9

! 1). تحضرى! خطط الدعم الفىى<

50,000

2). دراسة وتقييم آلية التخطيط المعتمدة
3). مشاكل القيود حرص المشاكل والصعوبات

4). االتفاق عىل آلية التخطيط السليم
رشاد عىل التخطيط ! اال9 < ىڡ< 5). تدريب العاملںى!

6). عقد ورشة العمل الوطنية قبل التنفيذ

رشاد J11.1. تنسيق أنشطة اال
رشاد  1.11.1 تنسيق أنشطة اال9

 > ات وتوزيعها بںى! والمعلومات والخرى¡
! مجال تقديم  المؤسسات العاملة ىڡ<

رشاد. اال9

1). إنشاء لجان تنسيق عىل مستوى 
! المحافظات والمستوى الوطىى<

2). عقد اجتماعات منتظمة للتشاور والتخطيط 
عىل جميع المستويات

رشاد  كة ومتكاملة لال9 3). إعداد خطة مشرى"
.( ! والمحىل! < الوطىى< السنوي (عىل المستويںى!

4). تقاسم اال�دوار والمسؤوليات
رشاد عىل المستويات  5). بدء تنفيذ خطة اال9

المحلية
6). إجراء متابعة دورية واجتماعات للتقييم

يد  7). تبادل المعلومات عن طريق الرى¡
رشادية ونية اال9 لكرى" ! والبوابة اال9 وىى< لكرى" اال9

كاء لحضور فعاليات  8) دعوة لجميع الرس�
رشاد وأنشطة اال9

 > 9). نرس� قصص النجاح والفشل لتحسںى!
التخطيط

 > ! ذلك المزارعںى! كاء بما ىڡ< 10). حث جميع الرس�
ونية لمركز االرشاد  عىل استخدام البوابة االلكرى"

 ! واعتباره مركز خدمات ومورد إرشادي وطىى<
متخصص.

يعات المتعلقه باالرشاد الزراعي. 28 سيتم التطرق اىل االنظمه والترس�

70,000
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الهدف االستراتيجي 1: تحسين بناء قدرات ا*رشاد الزراعي والجوانب المؤسسية

مجموع التكاليفاcداة (النشاط)النتائج المتوقعةنوعية التدخالت
(دوالر أمريكي)

12.1. إنشاء نظام حوافز لمكافأة 
رشاد(29) Jموظفي اال

1.12.1 إعداد وتطبيق نظام الحوافز 
رشاد. لمكافأة موظفي اال9

! وزارة الزراعة 1). إجراء مناقشات داخلية ىڡ<

100,000

< أو ثالث أفكار حول أفضل طرق لتطبيق  2). إعداد اثنتںى!
نظام الحوافز

اح 3). مناقشة اال�فكار المطروحة واختيار أفضل اقرى"

4). تطوير محتوى المعلومات التفصيلية عن نظام 
الحوافز

5). إقرار واعتماد النظام

ة ومكافأة  > 6). إجراء التقييم السنوي لال�عمال المتمرى!
رشاد موظفي اال9

7). إجراء مراجعة دورية وتقييم بطريقة منتظمة

13.1. نظام إدارة المعلومات 
والمعارف الزراعية

1.13.1 إنشاء قواعد بيانات محوسبة 
شاملة يعتمد عليها ويجرى تشغيلها 

وتحديثها بطريقة مستدامة

1). دراسة وتحليل الوضع الحاىل! للمعلومات عىل 
! والمحىل! < الوطىى< المستويںى!

200,000

حه حول كيفية جمع المعلومات  2).الخروج بإفكار مقرى"
ها برسعة من خالل تكنولوجيا المعلومات وتخزينها ونرس�

وط المرجعية لبناء قاعدة بيانات   3). تحضرى! الرس�
محوسبة لالرشاد الزراعي

4). استدراج عروض واختيار مزود مؤهل

5). تصميم قواعد البيانات المطلوبة، وجمع وتخزين 
المعلومات

6). بدء استخدام قواعد البيانات المطورة حديثا 
وتحديثها بشكل مستمر

، الخ.. 29 ! قيات والحوافز اال�خرى مثل التدريب المهىى< ! استخدام أساس االستحقاق والرى" بما أن سياسات موظفي الحكومة تحول دون مكافآت الراتب، ينبغي عىل وزارة الزراعة النظر ىڡ<



70ا5ستراتيجية الوطنية ل*رشاد الزراعي

الهدف االستراتيجي 2: تعزيز وتوطيد الروابط بين البحوث وا*رشاد والمزارعين

مجموع التكاليفاcداة (النشاط)النتائج المتوقعةنوعية التدخالت
(دوالر أمريكي)

رشاد  Jاال > 1.2 تعزيز الروابط بںى=
> والبحوث والمزارعںى=

1.1.2 يجري تشجيع وتعزيز الروابط 
رشاد، والبحوث،  < كل من اال9 بںى!

> والمزارعںى!

كة  رشاد المشرى" 1).  تطوير وإعداد خطة اال9
سنويا

300,000

رشادية السنوية  2). تطوير خطة البحث اال9
ومحطات تجريبية

رشاد عىل  3). االتفاق عىل موضوعات اال9
أساس االحتياجات والعروض التجريبية

ك عىل تنفيذ العملية  اف المشرى" 4). اال9رس�
التجريبية

< اليام الحقل  5). دعوة المزارعںى!
والمشاهدات ومناقشات النتائج

! لجان التنسق عىل مستوى  6). المشاركة ىڡ<
! المحافظات والمستوى الوطىى<

كة 7). اعداد خطة ارشاد مشرى"

8). إعداد التقارير المرحلية والربع سنوية 
وأيضاً عند الحاجة

رشاد  9). أي تدخالت أخرى تناسب اال9
واالحتياجات البحثية
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الهدف االستراتيجي 3: تحسين نطاق التغطية الجغرافية لخدمات ا*رشاد الزراعي وكفاءة 
طرق ومنهجيات ا*رشاد الزراعي 

مجموع التكاليفاcداة (النشاط)النتائج المتوقعةنوعية التدخالت
(دوالر أمريكي)

رشاد  J1.3. مناهج وطرق اال
الزراعي

رشاد  1.1.3. اعتماد أساليب اال9
الجماعي عىل المشاركة وعىل أساس 

. > احتياجات وظروف المزارعںى!

1). دراسة الوضع الحاىل! للقطاع الزراعي 
! المناطق ىڡ<

300,000

2). دراسة الظروف االجتماعية 
> واالقتصادية والزراعية للمزارعںى!

 > < المستهدفںى! 3). احتساب عدد المزارعںى!
! القطاع الفرعي ىڡ<

 ( > < (عدد المزارعںى! 4). وضع هدف معںى!
عىل أساس الموارد المتاحة

رشاد والنهج اال�نسب  5). تحديد طرق اال9
واال�كرى� فعالية (30)

رشاد لكل  6). إعداد الخطة السنوية لال9
محافظة

رشاد ! تنفيذ خطة اال9 وع ىڡ< 7). الرس�

8). تقييم ومراجعة فعالية اال�ساليب 
المعتمدة لالرشاد

9). توفرى! الموازنات والتجارب و 
! الحقول المشاهدات ىڡ<

10). أي تدخالت أخرى مناسبة

رشادي Jتصال اال J2.3. زيادة اال
رشاد عىل  1.2.3. جعل موظفي اال9
 > اتصال مع عدد أكرى¡ من المزارعںى!

> ومجموعات المزارعںى!

1). دراسة وتحليل الوضع الراهن

700,000

2). توفرى! اال�موال التشغيلية الكافية، 
فضال عن موظفي االرشاد(31)

3). تزويد مديريات الزراعة والمرشدين 
بالمعدات واال�دوات الالزمة

اء  4). توفرى! وسائل النقل الكافية، ورس�
< لكل محافظة(32) سيارتںى!

 > 5). دراسة عدة خيارات بشأن تحسںى!
رشاد تنقل موظفي اال9

رشاد 6). توفرى! مواد تدريبية لموظفي اال9

7). إعداد معايرى! اال�داء المناسبة لموظفي 
رشاد اال9

قيات 8). زيادة اال�جور والرى"

 ! < ىڡ< اك المزارعںى! رس� < ووضع آلية ال9 9). تعيںى!
> عملية تقييم أداء المرشدين الزراعيںى!

< بأهمية خدمات  10). توعية المزارعيںى!
االرشاد الزراعي المقدمه لهم من قبل 
مديريات الزراعة والوحدات االرشاديه.

< (FFS)، مشاهدات، أيام حقل، والمعارض، الخ.. 30 رشاد التشاركية هي عىل سبيل المثال: مدرسة تدريب المزارعںى! طرق اال9
31 .. > < ميدانيںى! يمكن الحصول عىل جزء من موظفي وزارة الزراعة الذين يعملون حاليا ضمن إطار برنامج البطالة للعمل كمرشدين زراعيںى!
اج خيار جيد للدراسه.. 32 يمكن أن يكون نظام الكيلومرى"



72ا5ستراتيجية الوطنية ل*رشاد الزراعي

< الجدد، والمنظات النسائية الريفية.. 33 ! المستوطنات اال9رسائيلية، والشباب، والخريجںى!  مثل: البدو، والمحاصيل المعتمدة عىل اال�مطار، والمناطق النائية، العمال السابقون ىڡ<

الهدف االستراتيجي 3: تحسين نطاق التغطية الجغرافية لخدمات ا*رشاد الزراعي وكفاءة 
طرق ومنهجيات ا*رشاد الزراعي 

مجموع التكاليفاcداة (النشاط)النتائج المتوقعةنوعية التدخالت
(دوالر أمريكي)

رشاد J3.3. توعية وتغطية اال
! نوعية وخدمات  1.3.3. تحسن كبرى! ىڡ<
 > االرشاد الزراعي، والتغطية للمزارعںى!

، والفئات المهمشة  > المهتمںى!
والمناطق المستهدفة(33)

1). دراسة وتحليل الوضع الحاىل! والموارد 
المتاحة

300,000

رشاد لتحديد  2). التنسيق مع موظفي اال9
الفئات والمناطق اال�كرى� احتياجا

3). زيادة قيمة اال�جور والمحفزات اال�خرى

رشاد اال�نسب 4). تحديد مناهج وطرق اال9

5). رفد مديريات الزراعة والمرشدين 
باال�دوات والمعدات الالزمة

6). توفرى! اال�موال التشغيلية الكافية، 
رشاد فضال عن موظفي اال9

رشاد المصممة  7). إعداد برامج اال9
بما يتماىس� مع احتياجات المناطق 

والجماعات المختلفة

رشاد 8). طباعة مواد اال9

رشاد من خالل  9). توفرى! خدمات اال9
استخدام أدوات واساليب ارشاد مختلفة

! تعاونيات  < ىڡ< 10). تأطرى! المزارعںى!
ومجموعات متخصصه

11). تقييم التقدم المحرز، وبالتاىل! 
التخطيط للمستقبل
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الهدف االستراتيجي 4: تقديم خدمات ا*رشاد الزراعي المبنيه على الحاجة والموجه نحو 
السوق والتي تراعي الجوانب البيئية المتكاملة لجميع فئات المزارعين

مجموع التكاليفاcداة (النشاط)النتائج المتوقعةنوعية التدخالت
(دوالر أمريكي)

رشاد  J1.4. توجيه خدمات اال
حسب احتياجات السوق

رشاد  1.1.4. تستند جميع أنشطة اال9
الزراعي عىل االحتياجات والمشاكل 

! حددت عىل مستوى المزرعة. الىى"

1). دراسة وتقييم القدرات التقنية لموظفي 
رشاد اال9

400,000

2). توفرى! التدريب المتخصص وتقديم المساعدة 
رشاد التقنية لموظفي اال9

< لتحديد  3) العمل بشكل وثيق مع المزارعںى!
المشاكل باستخدام التقنيات واال�ساليب التشاركية

4). إجراء البحوث الزراعية التشاركية لتحديد 
> الحلول المناسبة لمشاكل المزارعںى!

5). وضع جدول أعمال إرشادي بناًء عىل الوضع 
المحىل! والموارد المتوفرة

6). توفرى! اال�موال التشغيلية الكافية، فضال عن 
رشاد موظفي اال9

رشاد المستندة إىل  7). ضمان تقديم خدمات اال9
الطلب

ة المكتسبة ونرس� المعلومات 8). تقييم الخرى¡

! مختلف  9). التوسع خارج هذه التجربة ىڡ<
القطاعات والجماعات والمناطق

10). أي تدخالت أخرى الزمة

رشادي لجميع  J2.4. الدعم اال
> فئات المزارعںى=

1.2.4. توفرى! خدمات االرشاد الزراعي 
< والفئات  لجميع فئات المزارعںى!

المهمشة.

< وذوي العالقة  1). تحديد عدد وفئات المزارعںى!
عىل كل المستويات

400,000

! والمحىل! وورش عمل  2). إجراء المسح الميداىى<
> لمختلف فئات المزارعںى!

 > 3). تقييم االحتياجات اال�كرى� إلحاحا للمزارعںى!
رشاد واال�ولويات فيما يتعلق باال9

رشاد  ! خطة اال9 4). إعداد وإدماج االحتياجات ىڡ<
السنوية

5). توفرى! اال�موال التشغيلية الكافية، فضال عن 
رشاد موظفي اال9

 ! كاء ىڡ< 6). إجراء اجتماعات تشاورية مع جميع الرس�
المناطق ذات الصلة

7). البدء بتنفيذ خطة االرشاد من خالل (زيارات 
، والمشاهدات ، الخ.) > المزارعںى!

كة مع كافة الفئات  8). اعداد خطط ارشاديه مشرى"
المستهدفة والجهات ذات العالقه

ة المكتسبة 9). نرس� الخرى¡

< إذا لزم اال�مر  < إضافيںى! 10). توفرى! مرشدين زراعيںى!
بناء عىل االحتياجات المحلية



74ا5ستراتيجية الوطنية ل*رشاد الزراعي

الهدف االستراتيجي 4: تقديم خدمات ا*رشاد الزراعي المبنيه على الحاجة والموجه نحو 
السوق والتي تراعي الجوانب البيئية المتكاملة لجميع فئات المزارعين

مجموع التكاليفاcداة (النشاط)النتائج المتوقعةنوعية التدخالت
(دوالر أمريكي)

= المتكامل 3.4. الدعم البيىى2
رشاد  1.3.4. تقوم خدمات اال9
< بتشجيع  المقدمة  للمزارعںى!

الممارسات الزراعية الصديقة للبيئة.

 > 1). التدريب وتقديم المشورة للمزارعںى!
عىل تطبيقات الحد اال�دىى< من المواد 

الكيميائية

150,000

ويج للممارسات الزراعية السليمة  2). الرى"
دارة المتكاملة لال®فات بيئيا مثل: اال9

3). إدخال بعض التدابرى! للحفاظ عىل 
بة ومنع تدهورها، باالضافة  خصوبة الرى"
اىل إدخال بعض سالالت االغنام عاليه 

االنتاجيه.

4). إجراء استطالعات للرأي فيما يتعلق 
باالستخدامات السليمة للمبيدات

5). رصد تأثرى! الممارسات الزراعية

< المستمر للتكنولوجيات  6). التحسںى!
الزراعية

! كجزء ال يتجزأ  7). إجراء تقييم اال�ثر البيىى�
من التنمية

8). اختبار االبتكارات من قبل مركز 
البحوث الزراعية

9). إعادة تدوير مخلفات المحاصيل 
وه الحيوانيه ومخلفات الرى�
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الهــدف االســتراتيجي 5: مســاعدة المزارعيــن علــى االســتفادة المثلــى مــن المــوارد المتاحــة، 
وضمــان الحصــول علــى الغــذاء والدخــل، وتمكيــن المزارعيــن للتخفيــف مــن تحديــات المنــاخ 

الجديــد والتكيــف معهــا.

مجموع التكاليفاcداة (النشاط)النتائج المتوقعةنوعية التدخالت
(دوالر أمريكي)

= رشاد واال2من الغذاىى2 J1.5. اال ! < مستوى اال�من الغذاىى� 1.1.5. تحسںى!
للفئات المستهدفة لالرشاد.

! من  < عىل الممارسات الىى" كرى! 1). الرى"
وه  < انتاجية المحاصيل والرى� شأنها تحسںى!

الحيوانيه

300,000

 > < عىل تحسںى! 2). مساعدة المزارعںى!
خدمات ما بعد الحصاد

3). االستجابة  الحتياجات اال�رس الضعيفة 
والمهمشة

 ! رشاد ال�صحاب اال�راىص< 4). توفرى! اال9
المستصلحة حديثا ووجود نسبة نجاح 

 ! جيدة، وأصحاب المزارع الحديثه من مرىى¡
االبقار والدجاج واالغنام والنحل.

! يمكن أن  ! الممارسات الزراعية الىى" 5). تبىى<
نتاج تقلل من تكاليف اال9

< من حيث  < منتجات المزارعںى! 6). تحسںى!
الجودة والقدرة التنافسية

! استخدام المياه،  7). تشجيع التوفرى! ىڡ<
! وتكثيف استخدام تقنية الحصاد الماىى�

< عىل استغالل أفنية  8). تشجيع المزارعںى!
منازلهم

9). تشجيع استخدام مدخالت الزراعة 
البديلة الرخيصة

10). توفرى! المعلومات والمعارف 
< اال�غذية والنظافة العامة المتعلقة بتجهرى!

11). أي تدخالت أخرى ذات عالقة

رشاد وتغرى= المناخ J1.2.5. تخفيف آثار الجفاف عىل 2.5. اال
الزراعة والسيطرة عليها.

1). إعداد مجموعة من تدابرى! تخفيف 
< مثل(34) اال®ثار المقدمة للمزارعںى!

400,000

2). تقنيات المحافظة عىل الزراعة
3). السماد وتنويع المحاصيل

4). الزراعة المبكرة
! تتحمل الجفاف 5). زراعة المحاصيل الىى"

6). التدريب عىل التخفيف من آثار 
الجفاف

! فصل الشتاء واستخدام  7). الحراثه ىڡ<
! تقنيات الحصاد الماىى�

8). اال�نشطة الزراعية غرى! التقليدية
< عىل أهمية الري  9). تدريب المزارعںى!

التكميىل!
< باستخدام مواد  10). رفع وعي المزارعںى!

الطباعة والوسائل السمعية والبرصية
11). أي تدخالت أخرى ذات صلة

 ينبغي لتدابرى! تخفيف اال®ثار أن تكون صديقة للبيئة، فضال عن كونها صديقة للبيئة االجتماعية واالقتصادية، وكونها مالئمة من الناحية الثقافية. 34



76ا5ستراتيجية الوطنية ل*رشاد الزراعي

الهدف االستراتيجي 6: تقديم خدمات إرشاد أكثر تكرارا واستدامة ومصممة خصيصا للمرأة 
الريفية والتعاونيات الخاصة بها.

مجموع التكاليفاcداة (النشاط)النتائج المتوقعةنوعية التدخالت
(دوالر أمريكي)

 > < الجنسںى= = بںى= < االيجاىى� 1.6. التميرى=
رشاد Jفيما يتعلق باال

1.1.6.وصول المرأة الريفية 
والتعاونيات النسويه بشكل مستدام 

رشاديه المقدمه للخدمات اال9

! من  < عىل الممارسات الىى" كرى! 1). الرى"
وه  < انتاجية المحاصيل والرى� شأنها تحسںى!

الحيوانيه

300,000

 > < عىل تحسںى! 2). مساعدة المزارعںى!
خدمات ما بعد الحصاد

3). االستجابة  الحتياجات اال�رس الضعيفة 
والمهمشة

 ! رشاد ال�صحاب اال�راىص< 4). توفرى! اال9
المستصلحة حديثا ووجود نسبة نجاح 

 ! جيدة، وأصحاب المزارع الحديثه من مرىى¡
االبقار والدجاج واالغنام والنحل.

! يمكن أن  ! الممارسات الزراعية الىى" 5). تبىى<
نتاج تقلل من تكاليف اال9

< من حيث  < منتجات المزارعںى! 6). تحسںى!
الجودة والقدرة التنافسية

! استخدام المياه،  7). تشجيع التوفرى! ىڡ<
! وتكثيف استخدام تقنية الحصاد الماىى�

< عىل استغالل أفنية  8). تشجيع المزارعںى!
منازلهم

9). تشجيع استخدام مدخالت الزراعة 
البديلة الرخيصة

10). توفرى! المعلومات والمعارف 
< اال�غذية والنظافة العامة المتعلقة بتجهرى!

11). أي تدخالت أخرى ذات عالقة
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الهدف االستراتيجي7: تعزيز وتقوية منظمات المزارعين القائمة وحث المزارعين على 
تاسيس مزيد من المنظمات واالنضمام اليها.

مجموع التكاليفاcداة (النشاط)النتائج المتوقعةنوعية التدخالت
(دوالر أمريكي)

< وتفعيل  1.7. حشد المزارعںى=
تعاونياتهم

< حسب  1.1.7. حشد المزارعںى!
منتجاتهم

1). تنظيم ندوات محلية لتوعية أصحاب 
. > العالقة عىل مزايا تنظيم المنتجںى!

700,000

ون عن  < الذين يعرى¡ 2). دعم المنتجںى!
اهتمام لتنظيم أنفسهم من خالل 

السلسلة السلعية (تنظيم االجتماعات، 
ووضع مواثيق وإنشاء لجان، الخ.)

 > 3). دعم انشاء منظمات المنتجںى!
المتخصصة.

2.1.7. تفعيل لجان التنسيق 
< عىل  وبمشاركة من منظمات المزارعںى!

! والمحىل! الصعيدين الوطىى<

1). تنظيم اجتماعات سنوية للتخطيط 
. > والتقييم بمشاركة منظمات المزارعںى!

2). تنظيم اجتماع سنوي عىل المستوى 
! للتخطيط والتقييم الوطىى<

3.1.7 إنتاج التعاونيات لمنتجات 
صحية وذات قيمة عالية

< سالمة اال�غذية والنظافة  1). تحسںى!
< اال�عضاء الصحية لمنتجات المزارعںى!

2). دعم وتشجيع انتاج المنتجات ذات 
القيمة العالية والعالمة التجارية

! حل معوقات التسويق  3). المساهمة ىڡ<
نتاج وتكاليف اال9
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الهدف االستراتيجي 8: تحسين قدرة المنتجات الزراعية الفلسطينية على المنافسة في 
اcسواق المحلية والخارجية.

مجموع التكاليفاcداة (النشاط)النتائج المتوقعةنوعية التدخالت
(دوالر أمريكي)

< المعايرى= ومراقبة  1.8. تحسںى=
سالمة اال2غذية

! سالمة اال�غذية  1.1.8. التحكم ىڡ<
ها < معايرى! وتحسںى!

1). وضع المعايرى! واللوائح الفلسطينية

300,000

< واللوائح الناقصة 2). استكمال القوانںى!

3). إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي 
رشادي اذا لزم اال�مر اال9

! التنظيم  4). تطبيق نظام إدارة الجودة ىڡ<
رشادي اال9

وط الصحية لمنتجات  < الرس� 5). تحسںى!
! المنازل اال�لبان المصنعة ىڡ<

 > 6). زيادة وعي الجمهور والمستهلكںى!
بسالمة اال�غذية وجودتها

7). االستخدام االمثل  للمواد الكيماويه  
ية والمبيدات الحرس�

2.1.8. وجود منتجات زراعية 
فلسطينية قادرة عىل المنافسة وعىل 

! اال�سواق الدولية تلبية المعايرى! ىڡ<

< عىل المعايرى!  1). تدريب المزارعںى!
والمتطلبات الدولية

 > < والمزارعںى! 2). منح تعاونيات المزارعںى!
شهادات الممارسات الزراعية الجيدة

3). وضع اال®لية المناسبة بشأن اختبار 
وتحليل مستوى بقايا المبيدات عىل 

! اال�سواق المحلية  المنتجات الزراعية ىڡ<
والدولية.

4). تشجيع العالمات التجارية للمنتجات 
الزراعية

5). تعزيز وتشجيع الزراعة العضوية 
ومنتجاتها

6). توفرى! معلومات موثوقة ودورية عن 
السوق
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الهدف االستراتيجي 9: تشجيع ودعم إنتاج المحاصيل ذات القيمة العالية.

مجموع التكاليفاcداة (النشاط)النتائج المتوقعةنوعية التدخالت
(دوالر أمريكي)

ويج والدعم للمحاصيل  M1.9. الرى
التجارية

1.1.9. تشجيع المحاصيل التصديريه 
ذات القيمه العاليه والصناعية 

ودعمها باعتبارها وسيلة فعالة لتنويع 
المحاصيل التقليدية السائدة، 

. > وزيادة أرباح المزارعںى!

1). تدريب مجموعة من المرشدين 
< حول المحاصيل  < المؤهلںى! الزراعيںى!

الصناعية والصناعات الغذائية

400,000

 > < عدد كاف من المتخصصںى! 2). تعيںى!
بتحضرى! اال�غذية

3). تحديث الهيكل التنظيمي لالرشاد

! تعاونيات متخصصة < ىڡ< 4). جمع المزارعںى!

< وحدات التصنيع  5). إنشاء وتجهرى!
ة ! الصغرى! الغذاىى�

6). توفرى! الخدمات االرشاديه الحديثة 
والدقيقة القائمة عىل مبدأ السوق

 > 7). تسهيل العالقات التجارية بںى!
كات  تصنيع اال�غذية < ورس� المزارعںى!

8). توفرى! إطار وبيئة قانونية داعمة

 > اف عىل تنسيق االتصال بںى! 9). اال9رس�
، والعقود وعملية  > < والمسوقںى! المنتجںى!

التنفيذ عرى¡ مديريات الزراعة

ات المكتسبة والتوسع بها  10). نرس� الخرى¡
! مناطق أخرى ىڡ<

11). أي تدخالت أخرى ذات صلة

12.930 مليونمجموع التكاليف الكليه (بالدوالر االمريكي)
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المالحق
ملحق رقم (1):

 الهيكل التنظيمي لالدارة العامه لالرشاد والتنميه الريفيه ومديريات الزراعه في المحافظات

ملحق رقم (2):
 قائمة التقارير والدراسات التي تم مراجعتها
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دائرة ا*عالم الزراعي

دائرة الخضار والزهور

دائرة البستنة الشجرية

دائرة التنمية الريفية

دائرة المحاصيل الحقلية

دائرة الزيتون

دائرة تخطيط البرامج ا*رشادية

دائرة اcعالف

دائرة الدواجن

دائرة المجترات

نحلدائرة النحل وعسل النحل

اSغنام

إرشاد مزارع

تسجيل اSعالفاSعالف البديلة

إرشاد للفقاسات 
ومزارع اwمهات

الخيولاSبقار

نحل أثيميوس

النظمالتخطيط
الخبيرة

المتابعة
التدريبوالتقييم

معاصر الزيتونإرشاد الزيتون

القمح والشعير

اSشجار اIستوائية 
وشبه اIستوائية

قسم أشجار 
الفاكهة اSخرى

محاصيل أخرى

اSراضي التنمية الريفيةالبدو
المهمشة

خضار 
مكشوفة

خضار
محمية

الزهور 
والفراولة

اSعشاب 
الطبية

قسم
العنب

قسم
النخيل

الوسائل المرئية 
والمسموعة

اSرشيف
والترجمة

المطبوعات
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ملحق رقم (1): الهيكل التنظيمي لمديريات الزراعة في المحافظات

ملحق رقم  2.1: مديرية الزراعة في المحافظة

مدير مديرية الزراعة

دائرة الخدمات الفنيةدائرة الخدمات ا*زشاديةدائرة الخدمات المساندة دائرة الشؤون المالية وا*دارية والتخطيط

قسم شؤون المنظمات 
غير الحكومية

قسم الرقابة الزراعية

قسم المشاريع وتطوير قسم البستنة الشجرية
اSراضي

قسم وقاية النبات

قسم التسويق الزراعي

قسم الري والمياه

قسم الغابات والمراعي

قسم المحاصيل الحقلية

قسم الخضارقسم الخضار

قسم التنمية الريفية

قسم الدواجن

قسم المجترات

قسم اIستزراع السمكي

قسم اIعالم الزراعي

قسم النحل وعسل النحل

قسم الوحدات اIرشادية

قسم الرقابة الزراعية

قسم التخطيط

قسم الشؤون اIدارية

قسم الخدمات القانونية

قسم اSضرار والتأمينات 
الزراعية

قسم الشؤون المالية

قسم اIسترداد الضريبي

موضفوا المياومة

الوحدات ا*رشادية الزراعية

(1-10) موظفين

(1-14) موظف

@ يختلف عدد اSقسام من مديرية زراعة إلى أخرى وذلك وفق الظروف السائدة والحاجة.


