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 تمهيد

 تواجه التي الرئيسية التحدياتتكمن و  .اإلنتاج وزيادة للمزارعين المقدمه الخدمات لتحسين دهاجه وزارة الزراعة قصارى تبذل
في بعض الفروع الزراعيه  المهارات نقصاجراءات االحتالل االسرائيلي القمعية، و  :الخصوص في وجه على الزراعي القطاع
 واعتماد التربة، وتدهور نتاجية،اإل وتدني المياه، وندرة ،الحيازات الزراعيهحجم صغر و  المزارعين، تنظيم وضعف الحديثه
 بين ليس بالمستوى المطلوب التعاونو  ،ذات العالقة راعيةالز  الجهات بين التنسيق وضعف ،"الزراعه المطريه" على الزراعة

  .ومراكز البحوث الزراعية االرشاد ومسؤولي المزارعين

 
 من ا  مزيد لتحقيق واإلمكانات فريدةال فرصةال لدينا أنه نقدر فنحن أيضا   القطاع، هذا في القائمة التحديات أننا ندرك حين في

  الحديثه هالزراعي التقنيات بعض تبنيإدخال و  فيبالفعل  ساهموا وقد موظفينا نرى نأ سعداء نحن الصدد، هذا فيو  ،النمو
ع في زراعة سالتو و  ،التصديريه المحاصيل انتاجية رفعو  ،الطبيه األعشاب إنتاج تقنيات إدخال مثل) الماضية السنوات خالل 

دخال و  ر،و التم  العالميه الممارسات الزراعية والحيازة على شهادة م،طعالم   والبطيخ والخضروات الفواكه من المحسنة األصنافا 
التشغيلية الموزانات في  ا  هنالك نقص أن المؤسف من أنه غير .التواالعالف البديله، وتحسين السال "جلوبال جاب" الجيدة

وعليه فإننا في  .راعي الز  رشاداالالمستخدمه في دوات الأو  وسائلفي النقص باالضافة الى ال ،الزراعي االرشاد المتاحة لخدمات
  .الحكومي في فلسطين الزراعي اإلرشاد نظام وتعزيز لتطوير عمل مناسبه وآليات هياكلوزارة الزراعه سنعمل على إقرار 

 
 تنمويه رؤية على الزراعي لإلرشاد الوطنية االستراتيجية من خالل الزراعة وزارة اعتمدت فقد التحديات، هذه على للتغلب
 تحديث أجل من الشركاء من موغيره المزارعين ومنظمات المنتجين بين المعلومات وتبادل لنشر مثالية وفظر توفير  تضمن
 ألمنل الوطنيه ستراتيجيةالاو  ،"المشتركة الرؤية"و التنمية، أهداف تحقيق في فعالة مساهمة يساهم حتى الزراعي القطاع وتطوير
 التقدم كملت   على أن الوطنية، الزراعية التنمية في سياق متقدمة أخرى وةخط االستراتيجية هذهتشكل  أن نأمل حيث .الغذائي
 عام االول كانون في الوزراء مجلس اعتمدها التي" المشتركة الرؤية"القطاع الزراعي  ستراتيجيةإ تنفيذ في المحرز الكبير
 ومنظمات مديريات الزراعة وخاصة لعاما قطاعال) والزراعيه الريفية التنمية في الفاعلة الجهات مختلف من وينبغي ،0202

عكس ل الفرصة هذه غتنمت أن (الدولية الحكومية غير والمنظمات المتحدة، األمم ووكاالت الخاص والقطاع المدني المجتمع
 ه جميعا  هو كيفية المحافظه على هذا النموهأخيرا ، فإن التحدي الذي نواج .نتائج مستدامةب الزراعي القطاع في تدخالتها

وكيفية تحسين مستوى المعيشه البناء شعبنا الصامد وتحقيق االمن الغذائي وتعزيز صمود المزارعين في أراضيهم بهدف تعزيز 
 .روح الوطنيه الشامله والعطاء المتجدد

 
 لجنة وأعضاء ررومق رئيس وفي مقدمتهم ,وفي الخاتمة اتوجه بالشكر الجزيل لكل من دعم وساهم في عملية اعداد هذه االستراتيجية 

 فيما الزراعة وزارة ورؤية الراهن الوضع فهم في التي ساعدت والرؤية المشورة لإلرشاد الزراعي لتقديم الوطنية االستراتيجية
لى جميع كوادر وموظفي وزارة الزراعه، ومديريات ،فلسطين في نظام االرشاد الزراعي وتطوير الزراعي اإلرشاد بخدمة يتعلق  وا 

 والبيانات لوماتبالمع االستراتيجيةؤسسات القطاع الخاص والمنظمات االهليه والدوليه الذين ساهموا في رفد هذه الزراعه، وم



المقابالت  إجراء اإلستراتيجية سواء  من خالل المشاركه في إعداد في ساهموا الذين األشخاص وجميعالقّيمة،  واألفكار
الجتماعات إستفسارات طاقم  واإلجابة على الهاتفية، والمقابالت ستراتيجيه الوطنيه،ورشة عمل إنطالقة إعداد اال وحضور وا 
ونتوجه بالشكر ايضا للدكتور باسم مكحول مدير عام شركة ابداع للحلول االقتصادية . االستبانات وتعبئة ،االستراتيجية

 .واالدارية وفريقه على المساهمة الفاعلة في اعداد هذه االستراتيجية
 

لم يكن اعداد هذه  الذي السخي المالي دعمهم على اهلل رام في( NRO) الهولندية الممثلية لمكتب خاص بشكر ونتقدم
 .ممكنا بدونه االستراتيجية
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 ملخص

نسبيا، إال أن  صغيرة الفلسطينية األراضي مساحة ان من الرغم للقطاع الزراعي اهيمة كبيرة في االراضي الفلسطينية، فعلى
 الفريد الجغرافي االوقات من السنة، ويمنح الموقع في كافة الزراعية المنتجات من واسعة مجموعة إنتاج تتيح المناخية التقلبات

وعنصر اساسي في الميزان التجاري، اذ من الناتج المحلي،  1144 عام٪ 1.1 بنحو تساهم الزراعةكما  .كبيرة إمكانية تصديرية
مليون دوالر،  كما يلعب  884لتصل  الفلسطينية الزراعية الواردات دوالر، وارتفعت مليون 79 الزراعية الصادرات مجموع بلغ

اضافة الى  .1144نهاية عام  ٪ 41 الزراعية العمالة ذ تشكل حصةالقطاع الزراعي دور مهما في استيعاب االيدي العاملة ا
 . الغذائية السلة من٪ 78 نحو يوفر المحلي الزراعي فاإلنتاج الغذائي، األمن تحقيق فيدور الزراعة المهم 

 

 الخدمات مستوى اضاإلنتاجية، انخف القمعية، تراجع اإلسرائيلية االجراءات: منها العقبات من العديد الزراعي اني القطاعيع
 الصلة، ضعف العمل الجماعي والتعاوني في القطاع الزراعي، ضعف ذات للخدمات التحتية البنية وضعف للمزارعين، المقدمة
والتدريب، قلة الموازنات المخصصه لالرشاد،  الزراعي، والتعليم واإلرشاد، البحوث، الترابط بين وضعف العلمي التطبيقي البحث

االختناقات التسويقيه وتشوه القنوات التسويقيه الخاصه بمختلف السلع والمحاصيل الزراعيه، ضعف الخدمات  وللبحث العلمي،
 .اللوجستيه المتوفره والتي تساعد على تنفيذ االنشطة والتدخالت التنمويه



 
الى اعداد استراتجية االرشاد كفاءة خدمات االرشاد المقدمة له بادرت وزارة الزراعة  ونظرا الهمية القطاع الزراعي ولتعزيز

، و 1144-1144 الوطنية الفلسطينية، التنمية الزراعي بما يتماشى واستراتيجية وخطط التنمية ذات العالقة بما في ذلك خطة
الفلسطيني، وغيرها من البرامج  الوطني الغذائي األمن ، استراتيجية1144-1144، "رؤيه مشتركه"استراتيجية القطاع الزراعي 

 . وية ذات العالقةمنالت
 

 الزراعة وزارة ذلك في بما من ذوي العالقة، واسعة مع مجموعة االستشاري الفريق اجتمع فترة اعداد االستراتيجية، وخالل
 الصلة، والمزارعين، ومراجعة ذات الحكومية غير والمنظمات والمزارعين اإلرشاد وموظفي العامة، اإلدارات رئيسي وبشكل
 نباتي والحيواني،الزراعي بشقيها ال اإلرشاد خدمات حول الزراعة وزارة أجرتها التي الصلة ذات الدراسات من طويلة الئحة

عدد من  ذلك في بما مشاركا 11 حضره مجموعة عمل مرّكزة لقاء تم تنظيم ذلك، إلى وباإلضافة.  اإلرشادي JICA ومشروع
 مع أجريت مقابالت كما .وغيرها ،JICAوممثلون عن  الوطنية، للجنةا وأعضاء من الزراعة موظفي وزارة وكبار مرشدي الوزاره،

 .الصلة ذات الحكومية غير والمنظمات والمزارعين، الزراعة موظفي وزارة كبار
 

وأشارت الدراسات الى تواضع . الغربية في الضفة إرشاديه وحدة 48، و1144نهاية عام  إرشاد موظف 428 حوالي هنالك
 بين الروابط اضافة الى ضعف لذلك، الرئيسي السبب باعتبارها ويبرز نقص الموارد التشغيلية. د الزراعيفعالية خدمات االرشا

  .والبحوث اإلرشاد

 استراتيجية االرشاد الزراعي وأهدافها رؤية

 مية والمهنية ومنتقديم خدمات ارشادية كفؤة للمزارعين الفلسطينيين ومواكبة للتطورات العل" في  اإلرشادية الخدمات تتمثل رؤية
 مستوى وتحسين أراضيهم على وسيادتهم الفلسطينيين صمود وتعزيز الدخل، وزيادة اإلنتاجية موثوقة تسهم في تحسين مصادر
   ".المعيشة

 
  :تشمل محددة ااهداف لالستراتيجية العام وينبثق من الهدف

 .المؤسسية القدرات وبناء الزراعي اإلرشاد تنظيم تحسين .4

 .واإلرشاد والمزارعين البحوث يد الروابط بينوتوط تعزيز .1

 .اإلرشاد الزراعي وتنوعها وتحسين كفاءتها تحسين نطاق التغطية الجغرافية لخدمات .4

 .المزارعين فئات لجميع المزارعين وتراعي الجوانب البيئية التي تلبي احتياجات الزراعي اإلرشاد خدمات توفير .1

 وتمكين والدخل، الغذاء على الحصول وضمان المتاحة، الموارد من لىالمث االستفادة على المزارعين مساعدة .1
 .معها الجديده والتكيف المناخ من تحديات للتخفيف المزارعين

 .بها الخاصة والتعاونيات الريفية للمرأة خصيصا واستدامة ومصممة تكرارا أكثر إرشاد خدمات تقديم .2
 .ارعين على تاسيس مزيد من المنظمات واالنضمام اليهاوحث المز  المزارعين القائمه منظمات تعزيز وتقوية .7

 .والخارجية المحلية األسواق في المنافسة على الفلسطينية الزراعية المنتجات قدرة تحسين .8



 .ذات القيمة العالية والتصديريه ودعم المحاصيل تحفيز .9

 لتنفيذ االستراتيجية التوجيهية المبادئ

 لتقديم( المزارعين ذلك في بمن) الشركاء ادء التوجيهية التي ستسهم في تشجيع مختلفاعتمدت االستراتيجية مجموعة من المب
نتاجية كفاءة إلى زيادة سعيا المتكاملة، والفعالية بالكفاءة تتسم خدمات  النهج التشاركي، موضوع اإلرشاد: فلسطين في الزراعة وا 

نتائج ملموسة،  تطلبات االسواق، خدمات إرشادية كفؤة وتحققالمتعدد، خدمات إرشادية تلبي احتياجات المزارعين وم واألسلوب
 .القائمة المبادرات على تعدد مزودي خدمات اإلرشاد والتكاملية فيما بينها، البناء

  سياسات االرشاد  ودور الجهات ذات العالقة 

 تعزز بناء القدرات التنظيمية والمؤسسية لإلرشاد الزراعي  لتيالسياسات ا

نشممممممماء نظمممممممام فعمممممممال للمتابعمممممممة والتقيممممممميم، التمويمممممممل الكمممممممافي لخمممممممدمات االرشممممممماد الزراعمممممممي، تكاممممممممل ضممممممممان تنسممممممميق أ فضمممممممل، وا 
اسممممتخدام وسممممائط تكنولوجيمممما المعلومممممات واالتصمممماالت فممممي تقممممديم خممممدمات االرشمممماد الزراعممممي،  الحممممد مممممن التشممممتت فممممي جهمممممود 

 التخطممممميط اإلرشمممممادي، إنشممممماء إطمممممار تحسمممممين  المرشمممممدين ، التصمممممدي لقيمممممود المممممموارد البشمممممرية، البمممممرامج التعليميمممممة االرشمممممادية،
 .الزراعية والمعارف المعلومات نظم اإلرشاد، إدارة موظفي لمكافأة حوافز نظام

 

 والمزارعين البحوث واإلرشاد الروابط بين وتوطيد وتوسيع سياسات تعزيز

 

جهزة الضروريه، والكادر البحثي، وزيادة مخصصاته لتوفير المعدات واال الزراعة مجال في البحوث التطبيقية أنشطة تعزيز
 .واإلرشاد األبحاث انشطة وتعزيز الروابط بين 
 

 اإلرشاد الزراعي وتنوعها وتحسين كفاءتها تحسين نطاق التغطية الجغرافية لخدمات سياسات

 .مالئمة، وتوسيع نطاق تغطية االرشاد منهجية استخدام األساليب اإلرشادية ذات
 

 فئات لجميع المزارعين وتراعي الجوانب البيئية التي تلبي احتياجات الزراعي اإلرشاد خدمات سياسات تساعد على توفير
 المزارعين

 لجميع اإلرشادية السوق، خدمات ارشادية تلبي احتياجات ذوي العالقة، خدمات إرشادية متكاملة، الخدمات الموجه نحو اإلرشاد
 .المتكامل عم البيئيصغار المزارعين، الد على المزارعين، التركيز فئات

 

 الريفية والمرأة سياسات لتعزيز تقديم خدمات االرشاد المستدامة والمصممة للتعاونيات



 فممممممي الجنسممممممين بممممممين األدوار إلممممممى واالنتبمممممماه اإلرشمممممماد، خممممممدمات علممممممى الحصممممممول فممممممرص فممممممي الجنسممممممين بممممممين تعزيممممممز المسمممممماواة
 الزيمممممارات ممممممن المزيمممممد اإلرشممممماد، واجمممممراء خمممممدمات دة وتيمممممرةعاممممممة، زيممممما بصمممممورة الريفيمممممة والتنميمممممة والزراعمممممة والمجتممممممع، األسمممممر،
 .الحديثة الريفية للتعاونيات الريفية المرأة الريفية، وتعزيز انتساب المرأة لتعاونيات الميدانية

 

 وحث المزارعين على تأسيس مزيد من المنظمات واالنضمام اليها المزارعين منظمات تعزيز سياسات

 واحتياجممممممماتهم، وتمكمممممممين المممممممزارعين لمشممممممماكل بفاعليممممممة اإلرشممممممماد اسمممممممتجابة لضمممممممان ومنظمممممممماتهم نللمممممممزارعي الفعالمممممممة المشمممممماركة
القممممممرار، وتقممممممديم المسمممممماعده الفنيممممممه للمممممممزارعين  صممممممنع مهممممممارات وتعزيممممممز  والمسمممممماعدة الفنيممممممه مجمممممماالت المعرفممممممة فممممممي المممممممزارعين
 .والبيع الجماعي والشراء  المحسنة اإلنتاج ومدخالت القروض على للحصول

 

 والخارجية المحلية األسواق في المنافسة على الفلسطينية الزراعية المنتجات قدرة ات تحسينسياس

 ومتطلباتهمممممما،  وتوعيممممممة الممارسممممممات الزراعيممممممة الجيممممممدة بشممممممهادات يتعلممممممق فيممممممما للمممممممزارعين الفنيممممممة المهممممممارات وتطمممممموير تممممممدريب
 .الحصاد بعد ز خدمات االرشاد لماالتجارية، وتعزي والعالمات الزراعية الكيميائية المواد بشأن المزارعين

 
 والتصديريه بما فيها الثروه الحيوانية المحاصيل ذات القيمة العالية ودعم سياسات تعزيز

 القيممممممة، ودعمممممم عاليمممممة زراعمممممة المحاصممممميل تشمممممجيع  العاليمممممة، القيممممممة التجاريمممممة ذات المحاصممممميل حمممممول المعرفمممممة توزيمممممع تعزيمممممز
 نقمممممممل التمممممممي تعمممممممزز انتاجهممممممما، دعمممممممم المبمممممممادرات الجديمممممممدة وتقنيمممممممات لتجاريمممممممةا حمممممممول المحاصممممممميل البيانمممممممات والمعطيمممممممات نشمممممممر

 .المتطورة الزراعة وتقنيات التجارية ومزيد من المزارع النموذجية الرياديه  للمحاصيل التكنولوجيا
 

 الزراعي اإلرشاد نظام في الفاعلة الجهات مختلف أدوار

مجلمممممس الممممموزراء، والمؤسسمممممات : الجهمممممود ممممممن جهمممممات عمممممدة اهمهممممما تجية االرشممممماد وتحقيمممممق اهمممممدافها تظمممممافرايتطلمممممب تنفيمممممذ اسمممممتر 
الحكوميممممممة،  غيممممممر المممممممزارعين، المنظمممممممات الزراعممممممة، المركممممممز المممممموطني للبحمممممموث الزراعيممممممه، منظمممممممات الدوليممممممة المانحممممممه، وزارة

 .الزراعي العالي التعليم المالية،  مؤسسات الخاص، المؤسسات القطاع

 والتقييم والمتابعة والتنسيق التنفيذ

نشممممماطات تفصممممميلية، وسمممممبل حمممممدد  Logical framework لصممممت اسمممممتراتجية االرشممممماد بممممماقترح اطمممممار للتنفيمممممذ والمتمممممابع خ
 . هذه االنشطة، والية تقييمهانتائجها، والموازنات التقيدرية لقياس 



 

 واالقتصادي االجتماعي دورهالقطاع الزراعي وموجز حول  :الفصل االول

 الزراعية الحيازات

 ممن شميوعا األكثر النوع وكان. 2011/20101 عام خاللحيازة  105,238 الفلسطينية األراضي في الزراعية ازاتالحي بلغ عدد
حيمازة أو  11914المختلطمة  الزراعيمة الحيمازات وبلمغ عمدد .%68.2ت نسمبتها بلغم ، حيمثالنباتيمة الحيمازات الزراعية همي الحيازة

غممت وبل .٪41 حيممازة أو ممما نسممبته 41114حيوانيممة ال حيممازاتال ، بلممغ عممددفممي المقابممل. اجمممالي الحيممازات مممن % 14.8مانسممبته 
 األراضممممي فممممي الزراعيممممة الحيممممازات مسمممماحة إجمممممالي مممممن٪ 81.4 ، ويشممممكل ذلممممكدونممممم 1,034.9 المزروعممممة يضممممااألر  مسمممماحة

ضمي الفلسمطينية خمالل بلغ إجمالي المساحة المزروعة بأشمجار البسمتنة، والخضمراوات، والمحاصميل الحقليمة فمي األرا .الفلسطينية
المف دونمم  105.5المف دونمم فمي الضمفة الغربيمة، و 929.4:  المف دونمما ، منهما 1,034.9حموالي  1141/1144العام الزراعي 
% 63.8: إلممى 1141/1144وقممد توزعممت المسمماحة المزروعممة فممي األراضممي الفلسممطينية خممالل العممام الزراعممي .  فممي قطمماع غممزة

امما الثممروة الحيوانيمة فقممد بلمغ عمدد األبقممار التمي تممم تربيتهما فممي  .محاصميل حقليممة% 23.7وخضممراوات % 12.5أشمجار بسمتنة، و
الممف  741.1بينممما بلممغ عممدد رؤوس الضممان التممي تممم تربيتهمما فممي األراضممي الفلسممطينية .  الممف رأس 49.2األراضممي الفلسممطينية 

 147.1ممما بلممغ عممدد أمهممات الممدجاج الالحممم بين. 14/41/1144الممف رأس  بتمماريخ  111.4رأس،  فيممما بلممغ عممدد رؤوس الممماعز 
مليون طير، فيمما بلمغ عمدد  4.2مليون طير، بالنسبة للدجاج البياض فقد بلغ عددها  42.1الف طير، وبلغ عدد الدجاج الالحم 

خاليما النحمل فمي األراضمي الفلسمطينية  عمدد بلمغو .  1141/1144الف طير، وذلك خمالل العمام الزراعمي  448.1طيور الحبش 
 .الف خلية ..11

 
 بلغت 1117/1118 الزراعي العام خالل الفلسطينية األراضي في الزراعي اإلنتاج قيمةتشير احدث البيانات المتوفرة الى ان 

 حوالي النباتي اإلنتاج قيمة مجموع وبلغ 2.(الحيواني إلنتاجل٪ 49.4و النباتي، لإلنتاج٪ 21.9) دوالر مليار 4.42 حوالي
 من٪ 41.7و الزهور، ذلك في بما الخضراوات من٪ 11.2 المثمرة، األشجار إنتاج من جاء٪ 44.7 نهام مليون دوالر، 841

 المضافة القيمة وكانت. مليون دوالر 141 حوالي( والبيض واأللبان اللحوم) الحيواني اإلنتاج قيمة بلغت .الحقلية المحاصيل
 اإلنتاج من٪ 12 و النباتي، من االنتاج منها٪ 71 دوالر، مليون 872 حوالي الفلسطينية األراضي في الزراعي لإلنتاج
 .الحيواني
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 اإلجمالي المحلي الناتج في المساهمة

 المنتجات من واسعة مجموعة إنتاج تتيح المناخية ال أن التقلباتإ نسبيا، صغيرة الفلسطينية األراضي مساحة ان من الرغم على
 في المربحة األسواق إلى للزراعة كبيرة إمكانية تصديرية الفريد الجغرافي الموقعيمنح و  ،االوقات من السنة في كافة الزراعية
 اإلجمالي المحلي الناتج من %5.4 نحوب ساهمت الزراعةتشير اخر البيانات التوفرة ان .  وآسياوأمريكا  وأوروبا األوسط الشرق
  1144.3 عام
 

 الصادرات في المساهمة

مليون  41 – 11 تراوحت بينحيث  تقريبا، متساوية الفلسطينية الزراعية صادراتالو  اتواردال ، كانت قيمة4974عام  قبل
 الزراعية الصادرات مجموع وبلغ. يربكشكل بالصادرات  لتتجاوز السنوية الزراعية الواردات تزايدت ،وبمرور الوقت. دوالر تقريبا  

 في أمريكي دوالر مليون 14 من :كبير بشكل الفلسطينية عيةالزرا الواردات ارتفعتو  .1144 عام في أميركيا دوالرا مليون 79
  4 .1144 عام في مليون دوالر 884 إلى ،4997 عام في أمريكي دوالر مليون 111 إلى 4974 عام

 

 القوى العاملة في المساهمة

وشكلت المالذ  ،السكان من كبيرة لنسبة رزق مصدر بمثابة عةاحيث كانت الزر  همية،األ بالغاقتصاديا  دورا  الزراعة  لعبت
 أن وعلى الرغم من. من القرن الماضي الستينات بداية الغربية الضفة في العاملة القوة من %14 الزراعة استوعبت .لهماالخير 

 الركود من الصدمات المتصاص أداة شكلت عة قدااال ان الزر  التسعينات، أوائل %11 نحو الى انخفضت النسبة هذه
فيما  بكثير أسوأ تكون أن يمكن كان والتي الفقر، وطأة تخفيف في أيضاذلك  ساعدو  .الماضية القليلة اتالسنو  فياالقتصادي 

 عام في٪ 41 حوالي إلى لتصل مطرد بشكل الزراعية العمالة حصة انخفضت حاليا ، فقد اأم .متوفرة السبل هذه تكن لم لو
1144. 

السياسات االسرائيليه الممنهجه ضد الزراعيه الفلسطينيه (. أ: )زراعيه مايليومن العوامل التي أدت الى أنخفاض نسبة العماله ال
مصادرة مساحات واسعة من االراضي الزراعيه، إقامة الجدار الفاصل، نظام التصاريح، إستقطاب العمال الفلسطينيين : منها

إرتفاع أسعار مدخالت  ل الزراعي بسببإنخفاض مردود العم (ب)جور مرتفعه أ دفع من خاللللعمل في االسواق االسرائيليه 
غراق االسواق المحليه بالمنتجات االسرائيليه( ت)وضعف االنتاجيه وتذبذب االسعار  تاج الزراعياالن  .المنافسه االسرائيليه وا 
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 .1144 القومية الحساباتالجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،   

4
 .1144 الخارجية التجارة إحصاءاتالجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،   



 

 

  الغذائي األمن في المساهمة

مكانية بإتاحة الغذائي األمن فيعرّ   لجميع اآلمنة ألغذيةل العادل والتوزيع ،ةالتكلف تحمل على والقدرة ،ل للغداءالوصو  وا 
. الغذائية المواد على ميزانيتها من٪ 47 حوالي فلسطينيةال العائلة تنفق المتوسط، في .األوقات جميع في السكان قطاعات

 الزراعي عالقطايعتبر  .الغذائي األمن انعدام من يعانون األفراد من٪ 12 فان قرابة والفقر، البطالة معدالت الرتفاع نظراو 
  .5الغذائية السلة من٪ 78 نحو يوفر المحلي الزراعي فاإلنتاج الغذائي، األمن تحقيق في رئيسيال مساهمال
 

 تلخيصها يمكن التي العقبات من العديد يواجه الزراعي فإن القطاع الرئيسي، واالقتصادي االجتماعي دوره عن النظر بغض
 : 6التالي النحو على

 والمياه األراضي مصادرة خصوصا القمعية، ليةاإلسرائي االجراءات. 

 الصلة ذات واللوائح القوانين تطبيق وضعف الزراعية، الموارد بإدارة يتعلق فيما مكتمل غير القانوني اإلطار. 

 والتصحر المناخ تغير مظاهر مع وكذلك الكوارث مع تتعامل التي اآلليات ضعف. 

 واإلرشاد، البحوثوضعف  المزارعين، قبل من الحديثة والتقنيات راعيةالز  النظم تطبيق ضعف بسبب اإلنتاجية تراجع 
 .الحصاد بعد ما وتقنيات والتمويل، والتسويق، النباتات، وحماية البيطرية الخدمات وضعف

 الصلة ذات المؤسسات بين التنسيق ضعف. 

 عتماد القطاع الزراعي باستم  .رار على إستيراد تلك المدخالتارتفاع اسعار مدخالت االنتاج الزراعي بشكل كبير وا 

  مكانية ضعف االستثمار في مدخالت االنتاج في السوق الفلسطيني مما يحد من فرص حماية المنتج الفلسطيني وا 
  .منافسته للمنتجات االسرائيليه

 الصلة ذات للخدمات التحتية البنية وضعف للمزارعين، المقدمة الخدمات مستوى ضاانخف. 

  والتعاوني في القطاع الزراعي بالرغم من وجود الجمعيات التعاونيه ولكنها غير فاعله أو ضعف العمل الجماعي
 .التعمل كما يجب

 الخريجين وعدد والتخصص الجودة حيث من السوق، متطلبات مع الزراعي التعليم مخرجات ضعف مواءمة. 

 وضعف الطبيعية الكوارث مع للتعامل زمةالال اآلليات إلى تفتقر والتي الزراعي، بالتأمين المتعلقة القوانين غياب 
 .7والريفية الزراعية المالية الخدمات

 والتدريب الزراعي والتعليم التكنولوجيا ونقل واإلرشاد البحوث بين االرتباط وضعف التطبيقي العلمي البحث ضعف. 
 .له والكافيهباالضافة الى قلة الموازنات المخصصه للبحث العلمي وعدم وجود الكوادر البحثيه المؤه

  إغراق السوق الفلسطيني بالمنتجات االسرائيليه التي تنافس المنتجات الفلسطينيه وتحد من حصول المنتج الفلسطيني
 .على السعر المناسب
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 هللا امر. 1119. مشتركة رؤية - الزراعة قطاع استراتيجية. الزراعة وزارة 

ت مؤسساتيه منها لقد تم تقديم مسودة قانون التأمين الزراعي الى مكتب الرئاسه للمصادقه واالقرار، وعند االقرار فإنه يتوقع أن يواجه تنفيذه عدة عقبا  7

 . ضرورة وجود جهة ضمان



 الزراعيه والمحاصيل االختناقات التسويقيه وتشوه القنوات التسويقيه الخاصه بمختلف السلع. 

 تي تساعد على تنفيذ االنشطة والتدخالت التنمويه التي من شأنها تمكين ضعف الخدمات اللوجستيه المتوفره وال
 .الجهات المعنيه من الوصول الى المزارعيين وخصوصا  أولئك المتواجدون في المناطق المهمشه



 

 والمنهجية العام السياق: الفصل الثاني

 السياق العام 

من قبل السلطة الوطنية  الوطنية المقره التنمية ستراتيجياتوا طخط مع الزراعي اإلرشاد ستراتيجيةإتتالءم  أن ينبغي
 :بشكل خاص مايلي ، والصلة ذات المشاريع القائمة مع باالضافة الى التناغم الفلسطينية،
 تحقيقل أساسية وطنية رؤية تطويرالخطة الى تهدف  :2102-2100 الوطنية الفلسطينية، التنمية خطة . أ

 ويتطلب ذلك توفر العناصر االساسية المتمثلة باالستقالل. لفلسطين واالقتصادية االجتماعية المستدامة التنمية
 دوالر مليون 071 حوالي وقد أولت الخطة اهتمام للقطاع الزراعي، حيث خصصت .والحدود المفتوحة والسيادة
 لتزاممدى إذلك  يعكسو . (0202-0200) القادمة الثالث السنوات مدى علىلزراعية ا التنمية علىالنفاق ل أمريكي
 األمن وتعزيز عملال فرصمزيد من  خلق إلى الزراعي القطاع ويهدف تطوير .الزراعي القطاع تنميةب الحكومة
 .المهمشة للمجتمعات خاصشكل ب الغذائي

 

 التنمية في الزراعي القطاع ألهمية نظرا :2102-2100، "رؤيه مشتركه" القطاع الزراعي ستراتيجيةإ . ب
 وزارةأعدت  السكان، لجميع المستدام الغذائي األمن لضمان والحاجة ،المحتله الفلسطينية راضياأل في االقتصادية

 .0202 تشرين اول في اعتمدت التيو  ،بمشاركة كافة الجهات "رؤيه مشتركه" القطاع الزراعي ستراتيجيةإ الزراعة
 والتأهيل التحديث في المساهمة نم تمكينه إلى وتهدف اهتمامها مركز في المزارع االستراتيجية هذه تضعحيث 
لى الفلسطينية، للزراعة المهني  .الغذائي األمن وتحقيق الفقر من للحد االقتصادي للنمو ركيزة الزراعي القطاع جعل وا 

 تحسين على تساعد والتي األولوية ذات المجاالت من واحدة اتواالبتكار  اإلرشاد خدمات ستراتيجيةاال تعتبرو 
  .الزراعي القطاع وتطوير اإلنتاجية

 
 مع واسعة تشاور وعملية الوطنية السياسة توجهات على بناء :الفلسطيني الوطني الغذائي األمن استراتيجية . ت

 حيث تم .الغذائي ألمنل الوطنيه ستراتيجيةالا 0222 عام الزراعة في وزارة أعدت ،وذوي العالقة المحلية المجتمعات
 ستراتيجيهالحيث تتقاطع مع إ .غزة وقطاع الغربية الضفة في االوروبي التحادا مكتبمن قبل  االستراتيجية هذه دعم

دخال أصناف ذات مردود عالي بل الوطنيه االضافة الى تدريب الرشاد الزراعي الحالي في رفع االنتاجيه الزراعيه وا 
 .الحديثه في الزراعه إدخال التقنيات المزراعين والتوسع في

 
 يتم ":الغربية الضفة مناطق - الفلسطينية األراضي في المعيشة مستويات تحسين" الهولندي البرنامج . ث

 غير منظمات قبل خمس من البرنامج تنفيذ ويتم .فلسطين في الهولندية الممثلية مكتب خالل من البرنامج هذا تمويل
 االغاثة جمعيات: وهم لريفية،ا والتنمية الزراعة قطاع في والعاملين ،لجان االغاثة الزراعية بقيادة ،فلسطينية الحكومية
تنمية جمعية و  الزراعي، العمل لجان اتحاد ،أبحاث االراضي مركز الفلسطينية، الهيدرولوجيين مجموعة الزراعية،



 ببعض الخمس المؤسسات من مؤسسه كل ستقوم حيث فرعية، مشاريع خمسة من البرنامج هذا يتكونو  ،الريفية المرأة
 البرنامج هذا تنفيذ ويتم .المحتله الفلسطينية األراضي في  المعيشه سبل تحسين إلى دفته مختلفة مواقع في األنشطة

 على الحصول فرص تحسين في لمساهمةا البرنامج هذا من العام الهدف وكان. الزراعة وزارة مع وثيق تعاون عبر
 وتحسين حماية هي المحددة أهدافه أن حين الغربية، في الضفة في الريفية المناطق في المهمشين للسكان الغذاء
 .الغربية الضفة محافظات في الريفية المناطق من المستهدفة المواقع في الطبيعية الموارد على الحصول فرص

 

 للتعاون اليابانية الوكالة تقدم ":EVAP"األغوار منطقة  في الزراعي اإلرشادورفع كفاءة  تحسين" مشروع . ج
 منو  .("إيفاب" )ورفع كفاءة االرشاد الزراعي في منطقة االغوار حسينت" بعنوان مشروع بتنفيذ "JICA" الدولي

ع و المشر  دعمي سوفو . "زيادة الربح لدى صغار ومتوسطي المزارعين في منطقة االغوار" للمشروع العامة األهداف
 ودةالج وتحسين التكاليف خفض الهادفة الى واإلرشاد التدريب أنشطة خالل من المختارة المزارعين جمعيات

 وأنشطة المزارعين قبل من عليها الحصول تم والتي المعلوماتو  لتكنولوجيال العملي الستخداما تمويلو  واإلنتاجية،
 .السوق في للمزارعين التكيف على القدرة تعزيزو  ،التسويق

 االستراتيجية هدافاال

 ةمستدام الية لتقديم خدمات ارشاد زراعي إليجاد العام اإلطار توفير( أ: )االرشاد الزراعي استراتيجية من الغرضيشمل 
 تنسيق على واإلشراف األولويات تحديدل الزراعة وزارةل رؤية توفير( ب) ،وهدر الموارداالنشطة  ازدواجية تفادىت ةة وفعالقومنسّ 
 أنشطةمويل في ت ومشاركتهاالتزامها  لضمان المانحة للجهات واضح توفير اطار( ج) الزراعي، اإلرشاد أنشطة وتنفيذ

 .االستراتيجية

 المنهجية

 Creative Business االقتصادية واالدارية حلوللل ابداع)المحلية  االستشارية الشركات إحدى مع الزراعة وزارة تعاقدت

Solutions)، فترة اعداد  وخالل .الزراعي اإلرشاد استراتيجية العداد الدوليين المستشارين من اثنين مع بدورها تعاقدت والتي
 اإلدارات رئيسي وبشكل الزراعة وزارة ذلك في بما ،ذوي العالقة من واسعة مجموعةمع  االستشاري الفريق اجتمع ستراتيجية،اال

 الئحة مراجعةب االستشاري فريقال بدأ .، والمزارعينالصلة ذات الحكومية غير والمنظمات والمزارعين اإلرشاد وموظفي العامة،
 ومشروع ،بشقيها البنباتي والحيواني الزراعي اإلرشاد خدمات حول الزراعة وزارة أجرتها التي الصلة ذات الدراسات من طويلة

JICA ،من وغيرها ،وطنيهالتنمية الوخطة  الغذائي، األمن واستراتيجية الزراعة، وزارةل يةقطاعال ستراتيجيةاالو  اإلرشادي 
 :وفيما يلي اهم هذه الدراسات. الصلة ذات التقارير
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 بما مشاركا 22 وحضره ،0200 حزيران 02 االربعاء يوم اهلل رام في زةمركّ عمل  مجموعة لقاء تم تنظيم ذلك، إلى وباإلضافة

 .وغيرها ،JICAممثلون عن و  الوطنية، اللجنة وأعضاء من لزراعةا وزارةموظفي  كبارو  عدد من مرشدي الوزاره، ذلك في
 خدمات لتحسين الرئيسية وتوصياتهم تواجههم، التي العقبات أهم عن قصير استبيان تعبئة المرشدين من لبط   ،اللقاء خالل

 (.ونتائجه االستبيان لهذا المرفق انظر) االستبيان هذاا  بتعبئة مرشد 02 وقام. الزراعي اإلرشاد
 

 المرفق انظر) الصلة ذات الحكومية غير والمنظمات والمزارعين، الزراعة وزارةموظفي  كبار مع مقابالت الفريق أجرى كما
  .وجمعية تعاونية مزارع ثالث إلى ميدانية زيارة تنظيم تم كذلك، (.المقابالت معهم أجريت بمن قائمة على لالطالع

 
 

 

 

 



 

 في فلسطينالزراعي اإلرشاد خدمات موجز حول : الفصل الثالث

 
 اإلرشمممممماد لخممممممدمات التمممممماريخي التطممممممور: حيممممممث مممممممن فلسممممممطين فممممممي الزراعممممممي االرشمممممماد نظممممممم حممممممول ممممممموجزفيممممممما يلممممممي عممممممرض 

 . اإلرشادية الخدمات وتمويل اإلرشاد وطرق اإلرشاد، ومنظمات ،"الجندر" والنوع االجتماعي والتوظيف، الزراعي،
 

 تاريخ وتطور خدمات اإلرشاد

 عام حتى 4918 عام بعد واستمرت ،بشكل محدود البريطاني االنتداب عهد في فلسطين في واإلرشاد الزراعية حوثالب بدأت
 ومع. االسرائيلي االحتالل من األولى السنوات خالل التحسن ستمروا .الستينات فترة خالل التحسن بعض طرأ حيث ،4927
 من وطلب ،البحث ميزانية قلصت رشاد والتعليم الزراعي، حيثتها إزاء االسياس االحتالل سلطات عكست ما سرعان ذلك،

 أغلقت المطاف، نهاية في. خسائر تحقق التي المحطاتوتم اغالق تلك  ،تجارية أسس على العمل الزراعية المحطات
 نشطةاأل معظم كانت التطبيقية، البحوث مجال في المحدود الجهد باستثناءو . البحثأنشطة  وتوقفت ،الزراعية المحطات
 البحوث أعمال بعض الحكومية غير المنظمات عدد من نظم التطورات، هذه لمواجهة .ميدانية مسوحات شكل على البحثية

 وفي الحكومية، غير المنظمات من بدعماألبحاث  المتخصصة بعض الكليات أجرت كما .أخرى أنشطة بين منواإلرشاد 
 األصناف بعض ادخال في فقد نجحوا نطاق العمل المحدود، من الرغم على .مستلزمات االنتاج تجار قبل من الحاالت بعض

  .الري وتقنياتالحديثة  الزراعية والممارسات النباتات سبل حمايةو  المحمية، الزراعةو  المحاصيل، من جديدةال
 

ل تقييمممممممد حريمممممممة الوصمممممممو و الثلمممممممث،  إلمممممممى اإلرشممممممماد عمممممممدد مممممممموظفي موازنمممممممات االرشممممممماد الزراعمممممممي، وتخفممممممميض ونتيجمممممممة لتخفممممممميض
سمممممارعت المؤسسمممممات االهليمممممة المحليمممممة والدوليمممممة لملممممم  همممممذا  سمممممرائيلية،اال واالسمممممتفادة ممممممن خمممممدمات االرشممممماد الزراعمممممي والبحممممموث

 المختمممممارة، الممممممزارعين لتعاونيمممممات الزراعمممممي اإلرشممممماد خمممممدمات وق مممممدمت. الفممممرا  فمممممي تقمممممديم خمممممدمات االرشممممماد والبحممممموث الزراعيمممممة
 الكتيبمممممات بعمممممض وأنتجمممممت والنمممممدوات، الحقليمممممة األيمممممام بعمممممض ونظممممممت تمممممارة،المخ النموذجيمممممة الممممممزارع فمممممي مشممممماهدات  وأجريمممممت

 المجتمعمممممات نصمممممف أكثمممممر ممممممناألنشمممممطة  همممممذه تغمممممط لمممممم ذلمممممك، وممممممع. اسمممممرائيلية منشمممممورات ممممممن معظمهممممما تمممممرجم اإلرشمممممادية،
  .للمزارعين المحلية

 الحالي لخدمات اإلرشاد الزراعي في فلسطينالوضع تحليل 

 428 حوالي هنالك أن" 1144 للتحسين الهادفة توصياتالو  فلسطين في العام الزراعي اإلرشاد منظا تقييم" دراسة نتائج أظهرت
 محطات 1و الغربية، الضفة متفرقة في أنحاء على ويتوزع هؤالء. للمزارعين اإلرشاد خدمات تقديم في يعملون إرشاد موظف

 الغالبية كانتو . االدارة العامة لالرشاد في الوزارة في نيعملو  الذين المرشدين ذلك في بما يهإرشاد وحدة 48و ،تجارب زراعيه



 مجموع من( ٪17) حوالياالناث  كما تشكل ،(سنة 49-41) من العمرية الفئات في (٪21) اإلرشاد موظفي من العظمى
 .عاما 44 إلى 1 تتراوح بينخبرة فنية  اإلرشاد موظفي من٪ 28 ويمتلك نحو اإلرشاد، موظفي

 
 21 .8وتجمع وقرية بلدة( 129) حوالي تستهدف هيو  الغربية، الضفة مناطق جميع على موزعة عاملة يهادإرش وحدة 48 هناك
 والسبب لهذا .بها المحيطة القرى في للمزارعين اإلرشاد خدمات تقدم والتي في الوحدات االرشادية، حاليا يعملون المرشدين من
 اإلرشادية الوحداتغالبا  ما تتكون و  .اإلرشاد موظفي عدد في للنقص فةفرة للمرشدين، اضاجه هو نقص وسائط النقل المتو التو 
 إليها المشار الدراسة نتائج أظهرت .الكافية الميدانية المكاتب والمعدات يملكون ال فهم المحلية، الهيئات تمنحها واحدة غرفةمن 
 ."االستشارية والخدمات الزراعي اإلرشاد خدمات قديمت فاعليةيعتقدون ب" المشاركين المزارعين من( ٪18) الغالبية أن أيضا آنفا
 الزراعي اإلرشاد خدمات تقديم علىون قادر  وهم مصداقيةب يتمتعون الزراعة وزارةمرشدي أن  المزارعين من٪ 21 حين رأى في

 الدعم كخيار ىعل للحصول اإلرشاد موظفي إلى المزارعين من( ٪14)يلجأ حيث  المزارعين، التي تواجهمشاكل ال للتعامل مع
اكثر اسلوب مفضل للمزارعين في الحصول  .الدعم على للحصول وردي المدخالت الزراعية م إلى يلجأون( ٪ 18.4)و أول،

تبين من و  (.٪48)ك، يلي ذلك االيام الحقلية للذ (٪11) ، حيث أشار"زيارة المرشد للمزارع"على خدمات االرشاد هو 
 همر ز يلم من المرشدين  أن أحدا  الى من المزارعين  (٪11) أشارات االرشاد الزراعي، اذ مالستطالعات ان هنالك تذمر من خدا

من ( ٪49) قليل وعدد ،(أشهر 2 إلى 4) أنه قد تمت زيارتهم منذ وقت طويل من يشكون المزارعين من( ٪11)و نهائيا ،
 .(الميداني بالمسح امالقي تاريخ من شهرإلى  أسبوع) مؤخرازيارتهم  تتم قد أنه يؤكدون المزارعين

 
 نسبة وهي .مزارع 40911عدد المرشدين الزراعيين، فقد تبين ان كل مرشد زراعي سيخدم  بشكل كافي على الضوء وإللقاء
 المزارعين مجتمعات نصف أقل من اإلرشاد خدمات شملتوقد  .9النامية البلدان من وغيرها الدولية المعايير من بكثير أعلى
 للمزارع أكثر الزيارة الفردية وتعتبر .10(دونم 1) حوالي فلسطين في الزراعية الحيازة أن افتراض على ةالريفي المناطق في

 راضين المزارعون يبدو ال عام، وبشكل ،المزارعين لدىالمفضلة  األساليب من فهي آنفا، ذكر كماو  .المشورة شيوعا أساليب
 المشاكل وحل التكنولوجيا نقل في فعاال دورا تلعبلم  يهالزراعالتجارب  تفإن محطا وأيضا، .والتلفزيونية اإلذاعية البرامج عن

 المخصصة الكافية التشغيلية األموال إلى االفتقار .واإلرشاد البحوث بين التنسيقفي  ضعف أيضا وهناك للمزارعين، التقنية
 يتم إذ .فلسطين في الزراعي اإلرشاد اتخدم وفعالية كفاءة على سلبا تؤثر التي العوامل أهم من واحدة هي االرشاد لخدمة

وتجدر  .(الوقودوأثمان  األجورو  رواتبال تشمل ال) تشغيلية كنفقاتللمديرية الواحدة  سنويا  شيكل  1,111مبلغ  تخصيص
للقيام بالعروض  أو واحدة لتجربة الالزمة النفقات لتغطية االطالق على كاف غير المبلغ المذكور سابقا   ان االشارة إلى

  .المناسبة

                                                           
8
 ن قبل مديريات الزراعه في المحافظاتبينما باقي المناطق والتجمعات الريفيه تستفيد من الخدمات الزراعيه االخرى المقدمه م 

9
خدمات  العالم التصلهم عين في كافة أنحاء دولر امن صغار المز % 71حوالي " الفاو"بناءا  على تقديرات منظمة االغذيه والزراعه لالمم المتحده   

بلغت : فعلى سبيل المثال. على المرشد الزراعي خدمتهم رعين الذين يتوجبايوجد نسبه مثاليه بين عدد المرشدين والمز  الفي الواقع االرشاد الزراعي، و 
، بينما معدل النسبه 441: 4، في نيكاراجوا 19: 4مزارع، في كولولمبيا  18: مرشد 4النسبه بين عدد المرشدين الزراعيين والمزارعين في الهند حوالي 

  .144: 4بينما في شمال أمريكا حوالي  مزارع، 111:  4المذكوره في منطقة دول أوروبا وشمال أمريكا وآسيا حوالي 
10

 .1141 لزراعه الفلسطينيهبناءا  على تقديرات وزارة ا 



 
 خالل الريفية من المرأة مع تصاالتاال تجرى ما كثيرا حيث األمثل، المستوى لالناث دون المقدمة رشادالإ خدمةال تزال 
 زيارة شكل على تكون أن الريفية لمرأةل المقدمة اإلرشاد لخدمات يمكنو  .الريفية المناطق في توجد التي الريفية المرأة جمعيات
كما أن . المنزلية والحدائق الغذائي التصنيع تقنيات من المجاالت بعض التدريبية والدورات ي المحاضراتوأن تغط ميدانية،
 ميدانية زيارة 8إلى  4 من) المتكررة الميدانية الزياراتعدد  وانخفاض في الريفية، المناطق كافة في تغطية واضح نقص هناك

الكلي للعامين في جهاز  مجموعال من( ٪17)حوالي  تمثلأن نسبة االناث  من الجدير بالذكرو  (.السنة في النسائية اتجمعيلل
 .تحتاج الى مزيد من الدعم والتطويرو  وهي نسبة مقبوله الى حد مااالرشاد الزراعي 

 
 نسبة ،موظف االرشاد مصداقية: عدة منها بوأشارت الدراسات الى تواضع فعالية وكفاءة خدمات االرشاد الزراعي ألسبا

 تعليممستوى و  نالمزارعو  يتلقاها التي اإلرشادية الخدمات أصناف ، وتعددموظف االرشاد مع االتصال وانتظام وتكرار ة،التغطي
 ونقص التنقل، وتقييد اللوجستي، الدعم وضعف اإلرشادي، التنظيمي الهيكل وتشويه التشغيلية، األموال ونقص المزارعين،

  .مرتبط بالحوافز والعقوباتكفؤ لتقييم االداء  نظام إلى واالفتقار المواتية، لبيئةا مالءمة وعدم المتاحة، البشرية الموارد

 االراضي الفلسطينية في طبقة حالياليب االرشاد المااس

، بينما يعتمد االسلوب اآلخر على مع المزارعينالزراعي؛ يعتمد االسلوب االول على التواصل الفردي  شادلالر  اسلوبين يوجد
 اإلرشاد، موظفي بواسطة غالبا اإلرشاد أساليب وتحدد .الزراعي اإلرشاد من المرجوة األهداف لتحقيقجماعي  بشكل التواصل
 لمعالجة طريقة وأفضل والموازنات المرصوده، اإلرشاد، وموضوع ،المستهدفون زارعونالم عدد: التالية المعايير على وتعتمد
 :الفلسطينية طبقة في االراضياساليب االرشاد الموفيما يلي  .المزارعين مشكلة

 
 الزراعية الممارسات لمعرفة مزارعهم في المزارعين مع فردية لقاءات علىهذا االسلوب  ينطوي :الميدانية الزيارات ( أ

 قبل من يوميا تطبق فعالة وسيلة هذه .المباشر والحديث المشاهدة خالل من الموجودة التقنية المشاكلو  المطبقة
  .رة الزراعةفي وزا اإلرشاد موظفي

 

المرشدين  مع االجتماع خالل من للمزارعين والمعلومات المهارات لنقل الجماعية الطرق إحدى :إرشاديه محاضرات ( ب
لقاء ينالمختص  زيادةل والسمعية البصرية الوسائل االجتماعات عادة هذه فيتستخدم  .صلة ذاتإرشاديه  محاضرات وا 
وفي بعض االحيان في بيوت  المزارعين وجمعيات المحلية الهيئات بانيم فيالمحاضرات  تقامو . المحاضرات فعالية

 .بعض المزارعين القياديين

 



 تم ما مراقبة خالل من األفكار نقل هي الجماعية اإلرشاداساليب  أحد :المشاهدات و " المفتوحة األيام" أو حقلية أيام ( ت
ارسات ممفي ال الفاتتخاال إلظهار خصصينمتمرشدين  وجود األسلوب هذا ويرافق. المزرعة في بنجاح إحرازه

 .11المجاالت هذه في المحسنة الزراعية العمليات خالل من اإلنتاج زيادة وأسبابالزراعية 

 
 على تحث أنشطة وتشمل ، زراعي واحد موسم لمدة المزارعين تدريب عن هي عبارة : ينلمزارعالحقلية ل رسامدال ( ث

 من بدال وسيطال دور في هذه الحالةالمدرب  يلعب .القرار صنع وعملية األنشطة على العملي والتدريب المشاركة،
 على السيطرة من أكبر قدر وتحقيق للتعلم فرصة إعطاء هو للمزارعين الميدانية المدارس هذه من والهدف. المدرس
 من الحد كيفية على للتعرف الحقلية المدارس في المزارعون يشارك .المجال هذا في يوميا يواجهونها التي الظروف

 في فقط الجماعي األسلوب هذا تطبيق يتم فلسطين، وفي .دخلال وزيادة وتحسين االنتاجية لمبيدات،ل استخدامهم
 الممول(" IPM) لآلفات المتكاملة لإلدارة البرنامج اإلقليمي" بعنوان إقليمي برنامج إطار ضمن رئيسية مناطق خمس
 نهاية في البرنامج بدأحيث  .الزراعة وزارة مع بالتعاون والزراعة األغذية ةمنظم هتنفذالذي و  اإليطالية الحكومة من

السابق  الزراعي الموسم في للمستفيدين اإلجمالي العددبلغ و  .1144 كانون أول نهاية حتى ستمراو  1111 العام
 مختلفة أنواعليه المدارس الحق ستهدفت، و محافظات خمس   في ا  موقعإثنا عشر  على ونموزع ا  مزارع( 481) حوالي
 ،مزارع 41نحو   مدرسة كلفي  يشاركو  .والحمضيات واللوز والعنب المحمية البندوره :مثلالزراعيه  المحاصيل من

باعتماد  وينصح .الزراعية الالزمة المدخالت لشراءوذلك  دوالر 4,111 منحه قيمتها حوالي علىكل مزارع  ويحصل
 رئيسية أداة الجماعية اإلرشادية الطرقتعتبر من و  .الزراعة ووزارة اإلرشاد فيموظ قبل من مزارعينلل الحقلية مدارسال

 .المقدمه الى المزراعين الزراعي اإلرشاد خدمات وكفاءة فاعلية لتحسين

 

 إلى المنشورات هذه تهدفحيث  .الخ...  ،والبوسترات والملصقات، اإلرشاد، كتيبات تشمل وهي :النشرات االرشاديه ( ج
 مجال في والعاملين للمزارعين والنصائح االرشاديه الفنية المعلومات نقلو ( ب) معينة، يهإرشاد دافأه تحقيق( أ)

 .حديثة زراعية وأساليب جديدة خبراتونقل  (ت) ،بشكل مبسط سهل للقرءاه والفهم الزراعة

 
 في أهميتها من الرغم على وبثها انتاجهايتم ة للزراع( حلقات) منتظم تلفزيوني برنامج أي هناك يكن لم :التلفزيون ( ح

 بعض ةالمحلي قنوات التلفزة بثت آلخر، وقت من ذلك، ومع .والمهتمين المزارعين من واسعة مجموعة إلى الوصول
وتعتبر الموراد الماليه المحدوده  .الزراعة وزارة مع بالتعاون الزراعية المواضيع بعض حول الحلقات من سلسلة أو

 . قات تلفزيونيه بأستمرارالسبب الرئيسي لعدم إنتاج حل
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هي في العاده موسميه والهدف الرئيسي منها هو إجراء مقارنه بين ممارسه زراعيه تقليديه وممارسه زراعيه اخرى حديثه وقياس النتائج  :لمشاهدها 
 .ن المشاركينبغية عرضها على مجموعه من المزارعي

رسات الزراعيه الجيده اتسليط الضوء على الممبهدف الهدف منه هو تطبيق فكره معينه في الحقل بوجود مزارعين ومهندسيين متخصصين  :يوم حقل
  .لهذا النشاط بأسلوب علمي ومهني قادر على تحقيق أعلى وأفضل النتائج



 الناس، من واسعة مجموعة إلى صلي أثيرهأن  حيث .الهامة الجماهيرية اإلعالم وسائل الراديو أحد يعتبر: الراديو ( خ
 التي البرامج الى االستماع للجمهور يمكن .مناسبة لغةب يتم نقلها وسهلة واضحة معلومات علىهذه الوسيلة  تعتمدو 

 هناك المزايا، لهذه نتيجة .المعلومات على للحصول القيام بأي جهد من دون القيادة أو العمل أثناء الراديو تبث على
 :التالي النحو على ،1141 عام من اعتبارا وبثها إنتاجها يتم التي الزراعية البرامج من نوعان

 
I. لمدة :.:2 حتي 2:41 بين الباكر الصباح في يوميا يبث فلسطين، صوت إذاعة برعاية: محطات زراعية 

 .دقائق( 1)

II. ويعاد بثه كل(  47:41) و( 47:11) بين أحد يوم كل يبث فلسطين، صوت إذاعة برعاية: المجلة الزراعية 
 (.:.:14) و( 14:11) بين ثالثاء يوم

ريفيممممه تسممممتمد البممممرامج االذاعيممممه موادهمممما العلميممممه والفنيممممه مممممن الممممدوائر الفنيممممه المختصممممه فممممي االدارة العامممممة لالرشمممماد والتنميممممه ال
وذلممممممك مممممممن خممممممالل دائممممممرة االعممممممالم الزراعممممممي وعممممممادة ممممممما تكممممممون المممممممادة العلميممممممه متوائمممممممه مممممممع الموسممممممم الزراعممممممي أو الظممممممروف 

 .وتبث عادة تلك الحلقات من خالل لقاء تجريه االذاعه مع المرشد الفني المختص. الجويه أو مشاكل فنيه معينه
 

حيممممممث تقمممممموم ": مركممممممز االرشمممممماد الزراعممممممي االفتراضممممممي فممممممي فلسممممممطين"  الرسممممممائل االرشمممممماديه القصمممممميره والموقممممممع االلكترونممممممي(. د
ال الممممى المممممزارعيين فممممي كافممممة االدارة العامممممه لالرشمممماد والتنميممممه الريفيممممه ببعممممث رسممممائل إرشمممماديه قصمممميره مممممن خممممالل الهمممماتف النقّمممم

عيين المممممممى المحافظممممممات وذلممممممك عنممممممد المواسممممممم الزراعيممممممه، والظممممممروف الجويممممممه غيممممممر الطبيعيممممممه والحاجممممممه بهممممممدف تنبيممممممه المممممممزار 
الممممدوائر مممممن قبممممل إجممممراءات محممممدده ورفممممع وعمممميهم الفنممممي حممممول قضممممايا زراعيممممه محممممدده، والرسممممائل المممممذكوره عممممادة يممممتم إعممممدادها 

دائمممممرة االعمممممالم الزراعمممممي علمممممى أرقمممممام الممممممزارعيين  بمممممدورها المممممى ترسممممملهاالتمممممي الفنيمممممه المختصمممممه فمممممي االداره العاممممممة لالرشممممماد و 
 . بيانات المبنيه لهذا الغرضالمخزنه لديها باالستعانه بقاعدة ال

 

 والتهديدات والفرص والضعف القوة نقاط

بتحليل للقيام ولقاءات بؤرية  عمل وورش واجتماعات مقابالت، عدة أجريت ،الزراعي االرشاد استراتيجية إعداد  عملية أثناء
لصت اليه الدراسات السابقة حول ، اضافة الى ما خالى تواجه االرشاد الزراعي الفرص والتهديداتو الضعف القوة و عناصر 

 من وغيرها  تشغيليةال واردضعف الممن  الشركاء من وغيرهم المرشدون تذمر .االرشاد الزراعي في االراضي الفلسطينية
 وعالوة .اإلرشادية الخدمات تقديم في الكفاءة لعدم الرئيسي السبب باعتبارها الزراعي اإلرشاد لخدمات الالزمة الداعمة الوسائل

 لمزارعين،جات محددة لاونقص البرامج االرشادية المخصصة الحتي لمزارع،المرشدين ل زيارات تكرار مستوى انخفاض ذلك، على
 جيدةال نوعيةال ذات الكيميائية الموادخاصة  الجيدة، النوعية ذات الزراعيةالمدخالت  على المنتجين حصول فرص ومحدودية

 .والبحوث اإلرشاد بين الروابط وضعف والقرى، المناطق مستوى على اإلرشاد لموظفي لالنق وسائل إلى واالفتقار ،األشتالو 
مقابلتهم ونتائج  تمت الذين واألشخاص بناء على آراء المشاركين والتهديدات والفرص والضعف القوة نقاط أدناه الجدول ويوضح

 .الفلسطينية راضياال في الحالي الزراعي اإلرشاد خدماتب فيما يتعلق الدراسات السابقة، 
 



 نقاط الضعف نقاط القوة  
 غير والمنظمات المزارعين منظمات من العديد وجود 

 الخدمات ومقدمي والمشاريع الحكومية

 مؤهلين مرشدين زراعيين 

 الزراعي اإلرشاد خدمات لدعم التحتية البنية وجود 
المحاصيل  تخزينل التحتية والبنى التدريب مراكز)

 ...( الزراعيه

 والرياديين المدربين المزارعين بعض كهنا 

 القطاع أهمية تدرك الوطنية المنظمات معظم 
 القطاع وتضع الفلسطيني السياق في الزراعي
 أولوياتها ضمن الزراعي

 اإلرشاد في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تطبيق 
 واإلعالم اإللكترونية والمواقع القصيرة الرسائل مثل

 الزراعي

 موظفو  المزارع بين الثقة من دجي هامش هناك 
 اإلرشاد

  القادرين الكفؤينو  المدربينو  المؤهلينتوفر الموظفين 
 الحديثة التكنولوجيا نقل على

 في اإلرشادية والوحداتالزراعه  مديريات تواجد 
 المحافظات جميع

 
 

 

 المبادرات بين تنسيقالجهود وال ضعف تضافر 
  الزراعية

 الجهات فمختل بين المعلومات تبادل ضعف 
 الزراعي القطاع في الفاعلة

 ذات يستهدفون الذين الشركاء مع التنسيق ضعف 
 12(الحكومي غير اإلرشاد) الفئات

 (والمالية والمادية البشرية) التشغيلية الموارد نقص 
 .النجاح قصصلتعميم حاالت و 

  ضعف انظمة المتابعة والتقييم 

 عليالف العمل مع لإلرشاد التنظيمي الهيكل يتفق ال 
 اإلرشاد في

 اإلرشاد لموظفي بالنسبة نقلل الوسائ نقص 

 الفنية المجاالت بعض في المتخصصين قلة عدد 
 والعلمية

 اإلرشاد لموظفي متخصصال تدريبال ضعف فرص 
 .مديريات الزراعه في

 حسب توفر التمويل وليس  التدريبية البرامج تقديم
 الحاجة

 الجدد للموظفين التدريب ضعف 

 مسؤولياتحجم ال مع اإلرشاد انيةميز  تتناسب ال.  

 الزراعي اإلرشاد لموظفي والحوافز الرواتب قلة 

 اإلرشاد لموظفي العمل وأدوات وسائل محدودية 
والمختبرات،  المواقع، تحديد ونظام قل،تنال وسائل)

 ...( الكمبيوتر وأجهزة ،وأجهزة االيضاح

 الزراعية تعاونياتلل والتنظيمية التقنية القدرة ضعف 

 في وكفاءة بفعالية االعالم وسائلعف استخدام ض 
 ونشرها المعلومات وتبادل الزراعي اإلرشاد

 مركز البحوث  موظفي بين وظيفية عالقة وجود عدم
 والقطاع المنطقة مستوى على واإلرشاد الزراعية
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عادة رشاديه مربوطه إل وزارة الزراعه بينما تقدم المؤسسات غير الحكوميه االخرى خدمات تقدم خدمات االرشاد الزراعي في اغلب االحيان من قب 
 .الدول المانحه قبل مؤسسات بنشاط محدد ضمن مشروع ممول من



 وموظفي البحوث بين للتواصل آلية وجود عدم)
 (اإلرشاد

 البحوثومركز  اإلرشاد نظام بين التنسيق ضعف 
 للمزارعين االرشاد المقدم مصداقية يضعف مما

 الجهات ذات  بين والتواصل والتعاون التنسيق ضعف
 االرشاد خدماتالعالقة بتقديم 

 المجتمع في مجال ارشاد للجامعات ضعيف دور 
 رها على التعليم، واقتصاالمحلي

  ضعف تطبيق المعلومات والممارسات الزراعية من
المحطات الزراعيه قبل  في موظفي اإلرشادقبل 

 .تعميمها ونشرها

 الجيدة االشتال والتقاوي البذور نقص بعض 
 يكون متاحة، تكون وعندما...(.  البطيخ، الفراولة،)

 متأخر وقت في التسليم

 فائدة حول الكفاية فيه بما المزارعين توعية ال يتم 
 تخوف من االقتراضفهنالك  الزراعية، القروض

 .مرتبطه بالثقافه والدين باالضافة الى معيقات

 الخدماتبمزودي  المزارعين بعضمعرفة  قلة 
  الزراعية

 اإلرشاد المختصين  موظفي نقص في أعداد
والتمور، ونقل  واألعشاب، التصديريه، بالمحاصيل

 .االجنه والتلقيح الصناعي

 المناطق مستوى على اإلرشاد موظفي مسار تحويل 
 الخدمات تقديم وهي الرئيسية مهمتهم من والقطاعات
 الزراعية

 اإلرشاد موظفي ضعف الحافزية عند بعض 

 ةرشاديا غير  مهامب تكليف بعض المرشدين 

 عن تقديم الحكومية غير المنظمات احجام معظم 
 الزراعي رشاداإل خدمات

  والكتابة القراءةب في المزارعين بعضعدم المام 

 وتعميمها على المزارعين البحوث نتائج نقل قلة 
 المخاطر الفرص



 الزراعي القطاع تطويرب ةيرغبة سياس 

 هادفة  وبرامج الوطنية ةالزراع استراتيجية وجود
 لتطوير الزراعة

 تقدم الصغير االقراض مؤسسات من شبكة وجود 
 المناطق جميع فيخدماتها 

  الزراعة كليات) الزراعي لتعليمل مؤسساتوجود 
 ..(القدس، جامعة في الريفية التنمية وبرنامج

 المجاورة الدول بينالى حد ما مقبول  تنسيق كهنا 
مجال تبادل الخبرات والتدريب ونقل نتائج  في

 .البحوث الزراعيه

 والصحف الراديو) تواجد وسائل االتصال الحديثة 
 (واالتصاالت المعلومات وتكنولوجيا

  والهيئات الزراعة مديريات بين جيدة عالقاتوجود 
  .المحلية

 الزراعية عاونياتالتبرامج لتمكين  وجود 

 الزراعية المعارض تنظيم 

 في واإلنتاج للزراعة مواتيةو  جيدة المناخية الظروف 
 منطقة االغوار في وخصوصا وقت مبكر،

  اإلقليمية ألسواقالتصدير ل في للتوسع فرصوجود 
 والدولية

 اإلرشاد دعمب المانحة الجهات بعض اهتمام 

 

 األراضي اجرارات االحتالل وبخاصة مصادرة  
 ومصادر المياه وتقييد استخدام المتاح منها

  واالقتصادي في  السياسي االستقرار ضعف
 .االراضي الفلسطينية

 الخارجية الحدود على الفلسطينية ضعف السيطرة 

 والحد من الحركة التفتيش انتشار نقاط  

 القوة على اإلسرائيلية العمل التأثير السلبي لسوق 
 الريفية المناطق في العاملة

  الزراعي للقطاع المخصص العام لتمويلاجع اتر 

 كأولوية الزراعة تعتبر ال المحلية الهيئات بعض 

 المزارعين قبل من التغيير مقاومة 

  محطات في يةالبحثانحسار االنشطة الزراعية 
 المزارعين حقولوضعف تنفيذها في  تجريبية

 إلشغال بعض  المؤهلين المرشدين استقطاب
والحصول على  رة االخرىالمناصب في دوائر الوزا

 أفضل مالية فرص

 الشرائية بالقوة مقارنة مكلفة الزراعية المدخالت 
 للمزارعين

 المناخية المخاطر 

 المصرفية القروض على الفائدة سعر ارتفاع 

 الزراعي القطاع في للتأمين نظام وجود عدم 

  لمزارعينوالضمانات المطلوبة من ا المعاييرصعوبة 
  المصرفي االئتمان إلى للوصول

 الجيدة النوعية ذات والتقاوي واالشتال لبذورنقص ا  
 1144 ،أيار الزراعة، وزارة ،"تحسينات إلدخال اتوتوصي فلسطين، فيالحكومي  الزراعي اإلرشاد نظام تقييم" دراسة(. أ: )المصادر

 " 1141 عام الفلسطينية ةالزراع وزارة ،"للمزارعين المقدمة الرئيسية الزراعية  الخدمات تقييم" دراسة(. ب) 
 .1141 عام حزيران ،مع المرشدين عمل ورش و  مقابالت إجراء( ج)

  



 

 ومبادئها التوجيهيةمحاورها ية استرتيجية االرشاد واهدافها ورؤ: رابعالفصل ال

 الزراعي االرشاد تعريف

 لتوفير وظيفة هو لالرشاد العام المفهوم .تالحاال جميع على ينطبق أو عالميا مقبول" الزراعي إلرشادل" واحد تعريف يوجد ال
 ويهتم .الحياة ونوعية اإلنتاجية لتحسين الزراعة، بعمليات القيام على قدرة المزارعين تعزيز بهدف المطلوبةوالمهارات  رفاالمع

 مساعدة على طويين وهذا .فارياأل سكان جوانب حياة ريتطو ب أيضا ولكن واالقتصادية المادية اإلنجازاتب فقط ليس اإلرشاد
 13.مستدامة تنمية لتحقيق هم ومهاراتهم الالزمةقدرات تطوير في المزارعين

 
 وتبادل نقل تشجيع خالل من الغذائي األمن وتحسين الفقر حدة من التخفيف في للمساعدة الوسائل أحد الزراعي اإلرشاد بات

ويتمثل  .الدخل وتوليد اإلنتاجية تعزيز أجل من المؤسسات لتطوير الفنية الالزمة المعرفة إلى تحويلها يمكن التي المعلومات
 .الصغيرة الحيازات أصحاب المزارعين وخصوصا المزارعين، لدى الزراعية اإلنتاجية زيادةب الزراعي رشادلإل النهائي الهدف
التغييرات  هذه وتتطلب .عينللمزار  والثقافية االجتماعية قد تؤثر على انماط السلوك تكنولوجية تحسينات إدخال علىذلك  ينطوي

 .14(الحكومية غير المنظمات أو) الخاصة والمنظمات واإلرشاد والبحوث الدولة بين انشاء روابط راسخة المؤسسية

 

 استراتيجية االرشاد الزراعي وأهداف رؤية

 ومجاالت هدافواأل ؤيةالر  حديدتم ت أساسها وعلى الزراعي، اإلرشاد لخدمات الحالي الوضع عن تحليال االستراتيجية تقدم
 في اإلرشادية الخدمات رؤيةتتمثل  .والهدف الرؤية تحقيق نحو قدما المضي أجل من رئيسيةالتدخالت ال

 ة تسهم في تحسينموثوق صادرم منومواكبة للتطورات العلمية والمهنية و ين الفلسطيني لمزارعينتقديم خدمات ارشادية كفؤة ل" 
 ".المعيشة مستوى وتحسين أراضيهم على تهموسياد الفلسطينيين صمود يزوتعز  الدخل، وزيادة اإلنتاجية

 تيجيةالالستر واالهداف المحددة  العام الهدف

لممممى اعتمممممماد علممممى االمسمممماهمة فمممممي إضممممفاء الطمممممابع المهنممممي  إلممممى تهممممدف االسممممتراتيجية الوطنيمممممة لإلرشمممماد الزراعمممممي لمنتجمممممين، وا 
ي لفلسمممممطيناقتصممممماد لالربحيمممممة ال لتحقيمممممقكثيمممممف االنتممممماج الزراعمممممي ص وتيفعمممممال لالبتكمممممارات ممممممن أجمممممل زيمممممادة وتنويمممممع وتخصممممم

                                                           
13 Jusipbek Kazbekov and Asad Sarwar Qureshi.  Agricultural Extension in Central Asia: Existing Strategies and 

Future Needs. 2011. International Water Management Institute. Pakistan. 

 
14

 .نفسه السابق المرجع 



السممممملوكيات بمممممما  وتغييمممممر والمهمممممارات المعرفمممممة ونقمممممل المعلوممممممات تبمممممادل توسممممميع خمممممالل ممممممن الممممممزارعين تمكمممممينو  15.لممممممزارعينول
 .الحفاظ على البيئةإطار في  وتهدف االستراتيجية إلى القيام بكل هذا. بكفاءة مواردهم يساعدهم على إدارة

 
  :التالية المحددة األهداف تحقيق ينبغي الستراتيجيةل العام هدفال لتحقيق
 .المؤسسية القدرات وبناء الزراعي اإلرشاد تنظيم تحسين .4

 .لمزارعينوا واإلرشاد البحوث وتوطيد الروابط بين تعزيز .1

 .اإلرشاد الزراعي وتنوعها وتحسين كفاءتها نطاق التغطية الجغرافية لخدمات تحسين .4

 .المزارعين فئات لجميع المزارعين وتراعي الجوانب البيئية التي تلبي احتياجات الزراعي اإلرشاد خدمات فيرتو  .1

 وتمكين والدخل، الغذاء على الحصول وضمان المتاحة، الموارد من المثلى االستفادة على المزارعين مساعدة .1
 .معها والتكيف هالجديد المناخ تحدياتمن  للتخفيف المزارعين

 .بها الخاصة والتعاونيات الريفية للمرأة خصيصا ومصممة استدامةو  تكرارا أكثر إرشاد خدمات ديمتق .2
 .وحث المزارعين على تاسيس مزيد من المنظمات واالنضمام اليها القائمه المزارعين منظمات وتقوية تعزيز .7

 .والخارجية المحلية األسواق في المنافسة على الفلسطينية الزراعية المنتجات قدرة تحسين .8
 16.والتصديريه ذات القيمة العالية المحاصيلودعم  تحفيز .9

 

 االستراتيجية لتنفيذ التوجيهية المبادئ

 بالكفاءة تتسم خدمات تقديمل( المزارعين ذلك في بمن) الشركاء مختلفالتوجيهية التي ستسهم في تشجيع  المبادئ فيما يلي
نتاجية كفاءة زيادةى إل سعيا ،المتكاملة والفعالية  :فلسطين في الزراعة وا 
 اعداد البرامج االرشادية إشراك المزارعين وتنظيماتهم في عملية تحديد االحتياجات والتخطيط و :التشاركي اإلرشاد 

  .بشكل ممهنج ومستدام

 باستخدام وذلك المزارعين، من محددة مجموعات إلى للوصول طرق عدة استخدام: المتعدد واألسلوب النهج موضوع 
 كتبالو  اإلعالم وسائلو  (بما فيها المدارس الحقليه) والجماعية الفردية االجتماعات مثل الممكنة الوسائل كل
 .واالستبيانات منشوراتالو 

  ينبغي السوق، واحتياجات متطلبات إلى باإلضافة :تلبي احتياجات المزارعين ومتطلبات االسواق يةإرشادخدمات 
 .منطقةبكل  الخاصة الظروف مراعاة مع المستهدفة، الفئات مختلف قبل من المطلوبة للتدخالت التخطيط

  االهتمام بجودة وكفاءة خدمات االرشاد بذات القدر من االهتمام  يجب: ملموسة نتائج تحققخدمات إرشادية كفؤة و
 . المرجوة النتائجب
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 .الدعم الفني وليس بالضرورة الدعم المادي المباشر للتحفيز قد يشما 



  عدد مزودي خدمات االرشاد مبدأ تاالستراتيجية  هذه تقر :والتكاملية فيما بينهم اإلرشادتعدد مزودي خدمات
 ،مراكز االبحاثو  المزارعين، منظمات: االرشاد الزراعي غير الحكومي من قبل) والتكاملية فيما بينهم بما في ذلك

 ةوالخاص ةالعام مؤسسات التمويل والمؤسساتو  ،االنتاج مدخالت وموردي الزراعي، التعليم ومؤسسات واإلرشاد،
 (.ذات العالقة

 على نتائج الدراسات والمبادرات الزراعية السابقةبناءا  هذه االستراتيجية إعداد تم  :القائمة ادراتالمب على البناء. 

  مع والتكيف االستيعاب على وقادرة التجربة، ضوء في التعديل على وقادرة مرنة، االستراتيجية: االستراتيجةمرونة 
 الوضعاستمرار  وهما، .السياسية السيناريوهات من تتعامل مع اثنين أن ينبغي األخص، وعلى. المستفادة الدروس
 يتواصل العنصري الفصل جدارقائمة و  اإلسرائيلية المستوطناتحيث تبقى  ،(الوقت طوال يتفاقم) الراهن السياسي
السيناريو اآلخر،  أو .الحركة على المفروضة القيود تشديدو  المستوطنين، مضايقاتيادة في ز و  ،دالتمدو  عبالتوس
 الطبيعية، المواردالى  الوصول و ة،يالمعيش الو حاأل تحسين إلى ؤديت ، بحيثالسالم عمليةل بتقدم والمتمث

  .والتسويق التجارية الظروفتحسن و 

 االرشاد الزراعي الحكومي في فلسطين وتوصيات للتطوير نظام تقييم" دراسة ستشكل :نقطة االنطالق لالستراتيجية" 
في متابعة وتقييم تنفيذ  فعالة كأداة باالضافة الى إستخدامها  .ه االستراتيجيةعداد هذالالناظم  االطار العام

 .االستراتيجيه الوطنيه لالرشاد الزراعي من خالل مؤشرات قياس االداء



 

 ودور الجهات ذات العالقة شاد سياسات االر: الخامسالفصل 

التممممممدخالت واالنشممممممطة التممممممي تتطلممممممب مصممممممادر تنفيممممممذ عممممممدد مممممممن يجممممممب  ،مممممممن أجممممممل تحقيممممممق األهممممممداف االسممممممتراتيجية المعلنممممممة
لمطلوبممممممة لتحقيمممممممق السياسممممممات اوفيمممممممما يلممممممي . باالرشمممممماد الزراعممممممي بنمممممماء مممممممن جميمممممممع االطممممممراف ذات العالقممممممةتمويممممممل وتعمممممماون 

 .االهداف االستراتيجية كل على حدا

 الزراعي  رشادالتنظيمية والمؤسسية لإلقدرات البناء تعزز  لتيالسياسات ا

ن 1.1 اإلرشمممماد  وحممممداتالتنسمممميق بممممين  ذلممممك يتضمممممن :والتقيمممميم للمتابعممممةشمممماء نظممممام فعممممال ضمممممان تنسمممميق أفضممممل، وا 
فمممممممي األراضمممممممي  العاملمممممممة مختلفمممممممة، ومجموعمممممممة متنوعمممممممة ممممممممن المنظممممممممات غيمممممممر الحكوميمممممممة والجامعمممممممات والشمممممممركات الخاصمممممممةال

همممممممذه االطمممممممراف سممممممميؤدي المممممممى ازدواجيمممممممة والتضمممممممارب فمممممممي تنسممممممميق بمممممممين ال ضمممممممعفوممممممممع ذلمممممممك، فمممممممان . الفلسمممممممطينية المحتلمممممممة
بمممممالرغم أن ) الخمممممدمات اإلرشممممماديةمقمممممدمي فمممممإن هنممممماك حاجمممممة للتنسممممميق بمممممين مختلمممممف  ،ولمممممذا. يربمممممك الممممممزارعينالتمممممدخالت بمممممما 

 تقيممممميملالرشممممماد و  متابعمممممةأن يكمممممون هنممممماك  ممممممن الضمممممروري أيضممممماو . (الممممموزاره همممممي المقمممممدم الرئيسمممممي لخمممممدمات االرشممممماد الزراعمممممي
وتسمممممتجيب الحتياجمممممات التحمممممديات  ب المناسمممممبة لإلرشممممماد لمعالجمممممةاالسممممماليوهمممممذا يمهمممممد الطريمممممق العتمممممماد . علمممممى الزراعمممممة هثمممممر أل

سيشممممممكل أداة فعالممممممة لجمممممممع البيانممممممات وقيمممممماس اآلثممممممار الماديممممممة  المقتممممممرحمممممممن هنمممممما، فممممممإن نظممممممام الرصممممممد والتقيمممممميم  .المممممممزارعين
 .  الناتجة عن تنفيذ استراتيجية اإلرشاد

 
العامممممة تمويممممل خممممدمات اإلرشمممماد  فممممي الوضممممع الحممممالي، يممممتم: التمويممممل الكممممافي لخممممدمات االرشمممماد الزراعممممي 1.1

كبيممممرة الوتسممممببت التقلبممممات . بمممموزارة الزراعممممة، اضممممافة الممممى مسمممماهمات الجهممممات المانحممممة مممممن خممممالل ممممموارد ماليممممة خاصممممة
زيممممادة حصممممة تمويممممل الحكومممممة  ويسممممتدعي ذلممممك. إلرشمممماد الزراعمممميا بآثممممار سمممملبية علممممى جممممودة خممممدمات التمويمممملفممممي حجممممم 

وتمممممدعو وزارة الزراعممممة لتمويمممممل اسممممتثمارات جديمممممدة فمممممي مجممممال البحممممموث الزراعيمممممة  .الموجهممممة لالرشممممماد ومسمممماهمتها الماليمممممة
والهممممدف هنمممما . واإلرشمممماد عممممن طريممممق اسممممتقطاب التمويممممل مممممن وكمممماالت التنميممممة والجهممممات المانحممممة والحكومممممة الفلسممممطينية
 17٪0.:.:اوز هممممو زيمممممادة اإلنفممممماق السمممممنوي الحمممممالي فمممممي اإلرشمممماد الزراعمممممي، ونشمممممر التكنولوجيممممما وتبنيهممممما، والتمممممي ال تتجممممم

وفممممي . :1:1٪ مممممن النمممماتج المحلممممي الزراعممممي فممممي عممممام 1مممممن النمممماتج المحلممممي الزراعممممي، حتممممى تصممممل علممممى األقممممل الممممى 
 الجهممممممات الحكوميممممممة و  الموازنممممممةتمويممممممل خممممممدمات اإلرشمممممماد الزراعممممممي مممممممن يممممممتم وزارة الزراعممممممة بممممممأن هممممممذا السممممممياق، توصممممممي 

حممممممالي وتوصمممممميات وزارة الزراعممممممة، فممممممان النمممممماتج المحلممممممي اسممممممتنادا إلممممممى النمممممماتج المحلممممممي االجمممممممالي الزراعممممممي ال. المانحممممممة
لمممممذا فمممممإن مممممما ، (٪ ممممممن النممممماتج المحلمممممي اإلجممممممالي5.:)مليمممممون  :6: نحمممممو بلمممممغ :1:1اإلجممممممالي الزراعمممممي فمممممي عمممممام 

قممممد يصممممل ( مممممن النمممماتج المحلممممي االجمممممالي% 0.5بنمممماءا  علممممى فرضممممية )يحتاجممممه االرشمممماد الزراعممممي مممممن تمويممممل حكممممومي 

                                                           
17

 .مليون دوالر أمريكي 14آخذاً بعين االعتبار أن مجموع الميزانية السنوية لوزارة الزراعة حوالي  



اال ان تممموفير مزيمممد ممممن التمويمممل النشمممطة االرشممماد   18. .1:1 عمممام سمممنويا ابتمممداء ممممن مليمممون دوالر 2.8المممى نحمممو 
 .يجب ان يرافقه تحسن في فاعلية خدمات االرشاد بما يبرر صرف المزيد من االموال العامة

 
 
ممممممن األعلمممممى " للمبمممممدأ المعمممممروف اسمممممتنادا   يمممممتم تنظممممميم جميمممممع ممممممديريات وزارة الزراعمممممة: لالرشمممممادالهيكمممممل التنظيممممممي  ..1

مممممممن  (GDoERD)اإلدارة العامممممممة لإلرشمممممماد والتنميممممممة الريفيممممممة تتكممممممون و  .المركممممممز وتممممممدار هممممممذه المممممممديريات مممممممن ،"لممممممى األسممممممفلا
، والمحاصمممممممميل الحقليممممممممة، والمعلومممممممممات الممممممممزميممممممممة الريفيممممممممة، البسممممممممتنة والخضممممممممروات والزهممممممممور، والتن: الرئيسممممممممية التاليممممممممة الممممممممدوائر

أمممممما علممممممى مسممممممتوى . والثمممممروه الحيوانيممممممه يه، واالعمممممالم الزراعمممممميإلرشممممممادلبمممممرامج اا، وتخطمممممميط النبمممممات قايممممممةو ، واآلالت الزراعيمممممة
: االنتممممماج النبممممماتي وتشممممممل قسمممممم (1: )قسمممممام التاليمممممةهياكلهممممما التنظيميمممممة األوتشممممممل  .ةمديريمممممة زراعممممم .1المحافظمممممات، فهنممممماك 

: وتشممممممل الحيمممممواني اجاإلنتمممممقسمممممم  (1) والتربمممممه النباتمممممات؛ قايمممممهالحقليمممممة، و  المرويمممممة، والبسمممممتنة والمحاصممممميلالبعليمممممه و الخضمممممار 
وقايمممممة قسمممممم  (6)التخطممممميط؛  قسمممممم( :)اإلعمممممالم،  قسمممممم( 4)التنميمممممة الريفيمممممة،  قسمممممم( .)والنحمممممل؛  واالبقمممممار واالغنمممممامالمممممدواجن 
 .قسم الموارد الطبيعية( 7)ويق، التسو النبات 
 
م دعمممممممل حالممممممة لتغلممممممب علممممممى الحمممممممواجز والقيممممممود المفروضممممممة علممممممى الحركممممممة خممممممالفممممممي اوزارة الزراعممممممة هممممممذه الهيكليممممممة  تسمممممماعد

ليسمممممممت مفيمممممممدة ممممممممن حيمممممممث تحديمممممممد احتياجمممممممات وأولويمممممممات " ممممممممن أعلمممممممى إلمممممممى أسمممممممفل" منهجيمممممممة ، ولكمممممممن السياسمممممممياالسمممممممتقرار 
بعمممممممض مممممممموظفي  تسمممممممكين، تمممممممم :::1فمممممممي عممممممام . الحتياجممممممات الممممممممزارعين والسممممممموق اسمممممممتناداالمممممممزارعين، وصمممممممياغة اإلرشممممممماد 

. تناسمممممب ممممممع ممممممؤهالتهم وخبمممممراتهم المهنيمممممةيال  وبممممممااعمممممة وزارة الزر لممممماإلرشممممماد فمممممي أقسمممممام أو إدارات ضممممممن الهيكمممممل التنظيممممممي 
الشمممممماغرة  المراكممممممز ءلحصممممممول علممممممى أفضممممممل الوظممممممائف واألجممممممور، فضممممممال عممممممن ممممممملامحاولممممممة بوراء التسممممممكين  وتكمممممممن الممممممدوافع

، ذلمممممكبنممممماء علمممممى  .وزارةفمممممي الممممم الزراعمممممي عواقمممممب سممممملبية علمممممى اإلرشمممممادالتوجمممممه كمممممان لهمممممذا و . وزارةللهيكمممممل التنظيممممممي فمممممي الممممم
 . لهيكل وزارة الزراعة من األولويات التنظيمية والتطويرالتحديث  أصبح هدف

 
حتياجمممممممات السممممممموق ال يسمممممممتجيبمؤسسمممممممي أفضمممممممل  تطممممممموير إطمممممممار(. أ: )إلمممممممى مممممممما يلممممممميالهيكمممممممل التنظيممممممممي مراجعمممممممة تهمممممممدف 

(. ج) بكفمممممماءةاتهم ومهممممممامهم تنفيممممممذ واجبمممممم مممممممن يتمكممممممين ممممممموظفي اإلرشمممممماد الزراعمممممم( ب)خممممممدمات اإلرشمممممماد، والمممممممزارعين مممممممن 
اإلرشمممممممماد  لخممممممممدمات  المتابعممممممممةدارة و اإلتخطمممممممميط و ال القيممممممممام بمهممممممممام الزراعممممممممي ووحممممممممدات اإلرشممممممممادمممممممممديريات الزراعممممممممة ين تمكمممممممم

المممممموظفين، عمممممن طريمممممق تعيمممممين الشمممممخص المناسمممممب  بتسمممممكينمالئممممممة فيمممممما يتعلمممممق التصمممممحيح اإلجمممممراءات غيمممممر ( ح)الزراعمممممي 
 . في المكان المناسب

 
يممممموفر : االرشممممماد الزراعمممممي خمممممدماتفمممممي تقمممممديم واالتصممممماالت المعلوممممممات  تكنولوجيممممماتكاممممممل اسمممممتخدام وسمممممائط  1.4

 ،التقمممممدم التراكمممممممي المسممممممجل فمممممي قطمممممماع المعلومممممممات واالتصمممممماالت فرصممممما أفضممممممل وأوسممممممع للوصممممممول إلمممممى المزيممممممد مممممممن النمممممماس
ويمكمممممن لهمممممذه التطمممممورات أن تتممممميح . وألداء مهمممممام مختلفمممممة فمممممي إطمممممار نظمممممم اإلرشممممماد الزراعمممممي علمممممى نحمممممو أكثمممممر فعاليمممممة وكفممممماءة
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فيها مجلس الوزراء الفلسطيني ومؤسسات  تم تحديد هذا الرقم بناءا  على توصيات وزارة الزراعه التي ستعمل جاهدة مع كل االطراف ذات العالقه بما  
 .الدول المانحه بهدف زيادة مخصصات االرشاد الزراعي الحكومي في فلسطين بالقدر المذكور



وتبمممممممادل تشمممممممكل قنممممممموات عمليمممممممة لالتصممممممماالت وأن  المعرفمممممممة،المممممممى و صمممممممول إلمممممممى المعلوممممممممات المحليمممممممة أو العالميمممممممة سمممممممهولة الو 
ويمكممممممن  للمعلومممممممات، وصممممممولأفضممممممل لليمكممممممن أيضمممممما  للتكنولوجيممممممات الجديممممممدة إعطمممممماء األسممممممر الزراعيممممممة قابليممممممة و . المعلومممممممات

 : تحسين خدمات اإلرشاد الزراعي الرئيسية من أجل وسائط االتصال فيما يليو  .أن تشكل مورد تمكين رئيسي
 

i. الوسممممممائل المطبوعمممممممة يوالتلفزيممممممون يالبمممممممث اإلذاعمممممم ذلممممممكويشمممممممل : واالتصممممممماالت التنمويممممممة الجممممممماهيري اإلعممممممالم ،
. ، والمنممممممماهج األخمممممممرى مثمممممممل حممممممممالت الملصمممممممقات، واألفمممممممالم، وغيرهممممممما(االرشمممممممادالصمممممممحف والمجمممممممالت وكتيبمممممممات ك)
وقمممممد كانمممممت خمممممدمات اإلرشممممماد العاممممممة . الجمهمممممور المسمممممتهدفالوصمممممول إلمممممى نسمممممبة كبيمممممرة ممممممن همممممذه الوسمممممائل تتممممميح و 

م مت وسممممممائل اإلعممممممالإمكانممممممات وسممممممائل اإلعممممممالم، فممممممي حممممممين أن الشممممممركات الخاصممممممة اسممممممتخد اسممممممتخدامي بطيئممممممة فمممممم
وسممممممائل نسمممممبيا ، تعتبمممممر . بشمممممكل فعمممممال فمممممي الحممممممالت الدعائيمممممه التمممممي تهمممممدف باالسممممماس المممممى تسمممممويق سممممملعه معينمممممه

الغمممممممرض الرئيسممممممممي هنمممممممما همممممممو خلممممممممق المعرفممممممممة ونشممممممممر و ". وظيفممممممممة المعرفممممممممة"أهميمممممممة فممممممممي الوسممممممممائل اإلعمممممممالم أكثممممممممر 
 . االنماط السلوكيةالمعلومات مما يؤدي إلى تغييرات في 

 
ii.  مجممممماالت : ذلمممممكويشممممممل . بمممممين شخصمممممين أو أكثمممممر المباشمممممر االتصمممممالوهمممممذا ينطممممموي علمممممى : المباشمممممرةاالتصممممماالت

فممممممممي المممممممممزارع، والجمممممممموالت  ، والتجممممممممولاألصممممممممدقاء، وبنمممممممماء العالقمممممممماتالتحركممممممممات الشممممممممعبية مممممممممن ممممممممموظفي اإلرشمممممممماد و 
الدراسمممممممممية، والبمممممممممرامج الزراعيمممممممممة والمعمممممممممارض والمممممممممدورات التدريبيمممممممممة واللقممممممممماءات والمشممممممممماورات والتجمعمممممممممات التقليديمممممممممة 

الجمهممممممور  أو المقاومممممممة مممممممن قبمممممملفعاليممممممة فمممممي مواجهممممممة الالمبمممممماالة  لهمممممماهممممممذه القنمممممموات . والثقافيمممممة واالحتفمممممماالت، الممممممخ
 . لهذا الجمهورلالنماط السلوكية يل وتغيير المستهدف، ويتم إنجاز أفضل تشك

 
iii. دوات واالنترنمممممت، وهمممممي أ والمتنقلمممممة الثابتمممممةتمممممف وانمممممة ممممممن الهو وهمممممي مك :أنظممممممة االتصممممماالت السممممملكية والالسممممملكية

تمممممدفق المعلوممممممات ممممممن جميمممممع األنمممممواع، وأيضممممما  لتسمممممهيل معمممممامالت السممممموق، والتغيمممممرات فمممممي العمالمممممة،  قويمممممة لزيمممممادة
االتصممممممماالت الهاتفيمممممممة نوعيمممممممة الحيممممممماة، وتعمممممممزز . ت جديمممممممدة، والتحممممممموالت االجتماعيمممممممةوالمنافسمممممممة، وظهمممممممور صمممممممناعا

وتجعمممممل العممممممل والمعيشمممممة فمممممي المنممممماطق الريفيمممممة أكثمممممر جاذبيمممممة خاصمممممة بالنسمممممبة للشمممممباب المممممذين يهجمممممرون الزراعمممممة 
 . باستمرار كوسيلة رئيسية لكسب العيش

 
iv. كميممممممات كبيممممممرة مممممممن المعلومممممممات التممممممي يمكممممممن  يمكممممممن إدارة عبممممممر تكنولوجيمممممما المعلومممممممات، :تكنولوجيمممممما المعلومممممممات

المواقمممممع مثمممممل قواعمممممد البيانمممممات )التكنولوجيمممممات . اسمممممتخدامها فمممممي التخطممممميط واإلدارة ورصمممممد بمممممرامج اإلرشممممماد الزراعمممممي
، واالستشمممممممعار عمممممممن بعمممممممد ونظمممممممم المعلوممممممممات الجغرافيمممممممة وأنظممممممممة تحديمممممممد المواقمممممممع العالميمممممممة، والتنبمممممممؤات االلكترونيمممممممة

 .ة التي يمكن لنظم اإلرشاد الزراعية أن توفرها للجمهور المستهدفا تولد المعرفجميعه ،(الجوية والمناخية
 

ومممممموظفي اإلرشممممماد والممممممزارعين علمممممى المنافسمممممة فمممممي االقتصممممماد  قمممممدم مسممممماعدة البممممماحثين الفلسمممممطينيينيمكمممممن لهمممممذا الت
إلممممممى ل الميممممممزة التنافسممممممية فممممممي كثيممممممر مممممممن األحيممممممان علممممممى الوصممممممو تعتمممممممد القممممممائم علممممممى المعرفممممممة المتطممممممورة، حيممممممث 

مممممن نظممممم اإلرشمممماد  التغيممممرات فممممي الممممنظم الزراعيممممة أيضمممماتتطلممممب و . فممممي الوقممممت المناسممممب عاليممممة الجممممودةالمعلومممممات 



تمممموفير المزيممممد مممممن المعرفممممة والممممدعم بالمعلومممممات، خاصممممة عنممممدما يتجممممه المنتجممممون إلممممى تنويممممع المحاصمممميل الجديممممدة، 
وت سممممتمد العديممممد . لمممممواردالوصممممول لعلممممى فروضممممة المقيممممود الوتلبيممممة أعلممممى معممممايير الجممممودة الغذائيممممة، أو التكيممممف مممممع 

 .يدة مع وسائل االعالم التقليديةمن المزايا من ربط التكنولوجيات الجد
 
اإلرشممماد علمممى المسمممتوى  غالبممما مممما يكمممون موظفمممو :ينالمممزراعي المرشمممدين الحمممد ممممن التشمممتت فمممي جهمممود  :.1

المسمممممممتلزمات الزراعيمممممممة، وتنفيمممممممذ الميمممممممداني مسمممممممؤولون عمممممممن مجموعمممممممة متنوعمممممممة ممممممممن األنشمممممممطة األخمممممممرى، مثمممممممل توزيمممممممع 
والعمممممممل  التفتمممممميش والعمممممممل الرقممممممابي، ،(بإسممممممتثناء مشمممممماريع االرشمممممماد الزراعمممممي) المشممممماريع الممولممممممة مممممممن الجهممممممات المانحمممممة

يممممؤدي الممممى إضممممعاف الجهممممود المبذولممممة فممممي سممممبيل تقممممديم خممممدمات فعالممممة  ، مممممماالبيانمممماتمليممممات الشممممراء وجمممممع لع االداري
تسممممممح  ات التممممميوزارة الزراعمممممة معالجمممممة همممممذه القضمممممية عمممممن طريمممممق وضمممممع اآلليممممم ممممممنويتطلمممممب ذلمممممك . لإلرشممممماد الزراعمممممي

 .بشكل أفضل ومركز دمات اإلرشاد الزراعي للمزارعينتقديم خرشاد الميدانيين في المشاركة بلمسؤولي اال
 

التمممممدريب همممممو سممممممة أساسمممممية ممممممن سممممممات نهمممممج االرشممممماد الزراعممممممي  :التصمممممدي لقيمممممود المممممموارد البشمممممرية 1.6
 ، بمممممل ال بمممممد ممممممن تممممموفر مهمممممارات أخمممممرىتممممموفير المعلوممممممات تقتصمممممر علمممممىاإلرشممممماد مسمممممألة فلمممممم يعمممممد . الكفمممممؤ والمسمممممتدام

جوانمممممب العممممممل الزراعمممممي بمممممما فمممممي مختلمممممف  ذوي العالقمممممةتمممممدريب و قشمممممات كيفيمممممة تسمممممهيل المناب تتعلمممممقمممممموظفي اإلرشممممماد ل
اء المحاضمممممرات إلمممممى ين التحمممممول ممممممن إلقمممممعلمممممى المرشمممممدجمممممب تو يو . فمممممي ذلمممممك إدارة المممممموارد الطبيعيمممممة وشمممممبكات المممممموردين

وعممممممالوة علممممممى ذلممممممك، فممممممإن . كيفيممممممة إدارة مممممممزارعهم ومحاصمممممميلهمعلممممممى ابممممممداء القممممممدرة علممممممى تمكممممممين المممممممزارعين أنفسممممممهم 
 التعمممممرف علمممممىمسممممماعدة الممممممزارعين فمممممي لحاجمممممة تعمممممزز التغيمممممر المنممممماخ واتجاهمممممات السممممموق ب المرتبطمممممةالشمممممكوك والتقلبمممممات 

نمطيمممممة تصممممملح لكمممممل زممممممان نصمممممائح  التركيمممممز علمممممىة بمممممدال ممممممن والتفكيمممممر فمممممي المخممممماطر المحتملممممم ،قائممممممة ممممممن الخيمممممارات
هممممممذه تجممممممدر االشممممممارة إلممممممى أن . مهممممممارات فممممممي التفكيممممممر النقمممممدي وايجمممممماد حلممممممول للمشمممممماكلهممممممذه المهممممممام وتتطلممممممب . ومكمممممان

وسمممممموف يكممممممون التممممممدريب . فممممممي الوقممممممت الحممممممالي قممممممدرات معظممممممم مسممممممؤولي اإلرشمممممماد فممممممي وزارة الزراعممممممةتفمممممموق المهممممممارات 
 الخاصممممممة للفئممممممات المسممممممتهدفةحتياجممممممات االوظفي اإلرشمممممماد بالمهممممممارات الالزمممممممة للتعامممممممل مممممممع ضممممممروريا  أيضمممممما لتزويممممممد ممممممم

األغذيممممممة، وأشممممممجار  ور، وزهممممممور الزينممممممة، وتصممممممنيععاليممممممة، والتمممممممالمزارعممممممي األعشمممممماب، والمحاصمممممميل ذات القيمممممممة : مثممممممل
ا نقممممممل االجنممممممه، والتلقمممممميح ، وتكنولوجيمممممم"الممارسممممممات الزراعيممممممة الجيممممممدةشممممممهادات "، وواكممممممه االسممممممتوائية وشممممممبه االسممممممتوائيةالف

وبنممممممماء علمممممممى متطلبمممممممات خدممممممممة الممممممممزارعين واالحتياجمممممممات التدريبيمممممممة . المممممممخ الصمممممممناعي، وتحسمممممممين السمممممممالالت الحيوانيمممممممه
 .على هذا المنهج يتم وضع جدول األعمال للتدريبالمذكورة أعاله من موظفي اإلرشاد، فس

  
ر للعمممممماملين فممممممي أي مؤسسممممممة مهمممممممة تصممممممميم التممممممدريب والتطمممممموييعتبممممممر  :ةاالرشممممممادي ةالبممممممرامج التعليميمممممم 1.7

فمممممممي العلممممممموم األساسمممممممية والجوانمممممممب  فمممممممي مناهجهممممممما الدراسمممممممية مسممممممماقات 19كليمممممممات الزراعمممممممة الفلسمممممممطينيةوتقمممممممدم . صمممممممعبة
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األولممممى هممممي مدرسممممة العممممروب الزراعيممممة فممممي محافظممممة الخليممممل فممممي الضممممفة الغربيممممة، والثانيممممة . هنمممماك نوعممممان مممممن المممممدارس الزراعيممممة فممممي فلسممممطين 
وباإلضمممممافة إلمممممى ذلمممممك هنممممماك أربمممممع جامعمممممات فمممممي الضمممممفة الغربيمممممة وغمممممزة تقمممممدم شمممممهادات . ن الزراعيمممممة فمممممي قطممممماع غمممممزةهمممممي مدرسمممممة بيمممممت حمممممانو 
همممممذه الجامعمممممات همممممي جامعمممممة األزهمممممر فمممممي غمممممزة، جامعمممممة الخليمممممل، جامعمممممة النجممممماح،  وجامعمممممة القمممممدس المفتوحمممممة فمممممي . البكمممممالوريوس فمممممي الزراعمممممة

 (.1114ارة التعليم العالي وز )مجاالت زراعية  1-4الضفة الغربية وجميعها توفر 



الكثيممممممر مممممممن يصممممممبح و  .هممممممذه الكليممممممات تطمممممرح مسمممممماقا واحممممممدا اختياريمممممما فممممممي االرشممممماد الزراعممممممي عممممممة، اال أنالمختلفمممممة للزرا
 العديممممدعلممممى الممممرغم مممممن أن وزارة الزراعممممة نفممممذت و . وزارة الزراعممممة فمممميون كليممممات الزراعممممة ممممموظفي إرشمممماد يعملمممم خريجممممي

علممممممى انتمممممماج المحاصمممممميل  بلتممممممدريلموجهممممممة كانممممممت معظمهمممممما اال أن مممممممن التممممممدريبات أثنمممممماء الخدمممممممة لممممممموظفي االرشمممممماد، 
تحسمممممين األداء ممممممن أجمممممل و . فمممممي حمممممين أن التمممممدريبات فمممممي مجمممممال التعلممممميم واإلرشممممماد كانمممممت شمممممحيحة ،واإلنتممممماج الحيمممممواني

مممممما يتعلممممق بأسممممماليب اإلرشممممماد ادة التمممممدريب المسمممممتمر والتوجيممممه فيك حاجممممة إلمممممى زيممممفهنممممماممممموظفي اإلرشممممماد،  زيممممادة رضمممممىو 
 .ومحتواها

 

تنويممممممع البممممممرامج التعليميممممممة المعتمممممممدة مممممممن قبممممممل الجامعممممممات  ي فّضممممممللمعالجممممممة هممممممذه القضممممممية علممممممى المسممممممتوى المؤسسممممممي، 
. ا الحتياجمممممات السممممموق المحليمممممة وطلمممممب السممممموقزيمممممادة التخصصمممممات الجديمممممدة المصمممممممة خصيصممممم عمممممن طريمممممقالمحليمممممة 

سممممنة واحممممدة بالتعمممماون الوثيممممق مممممع الجامعممممات فتممممرة ليمتممممد لتصممممميم برنممممامج إرشمممماد  ماسممممةفممممي الوقممممت نفسممممه، نحممممن بحاجممممة 
دبلمممموم  مممممن نيممممللخممممريجين الجممممدد وممممموظفي اإلرشمممماد الحمممماليين ان مّكمممماألمممممر الممممذي ي. المحليممممة المعنيممممة أو كليممممات الزراعممممة

وعممممالوة علممممى ذلممممك، يجممممب وضممممع نظممممام فعممممال مممممن التعلمممميم المسممممتمر للعمممماملين فممممي . الزراعممممي متخصممممص فممممي اإلرشمممماد
التمممممي واجهمممممت خمممممدمات اإلرشممممماد الزراعمممممي  المعيقممممماتمواجهمممممة بعممممض  فمممممياإلرشمممماد علمممممى مختلمممممف المسمممممتويات للمسممممماعدة 

الممممممممدارس  دممممممممهالمممممممذي تق)التعلممممممميم الزراعمممممممي للممممممممزارعين أنفسمممممممهم ويعتبمممممممر . تقمممممممديم المسممممممماعدة التقنيمممممممة للممممممممزارعين أثنممممممماء
ولكممممن هممممذه  .همممماواالسممممتفادة منعلممممى المشممممورة اإلرشممممادية فممممي الجهممممود المبذولممممة لتعزيممممز الطلممممب  ا  هاممممم ا  عنصممممر  ،(الزراعيممممة
 ت بممممرزأن  مممممن المهممممم. مممممن التممممدهور مرحلممممة حرجممممةهممممي أيضمممما فممممي المنتشممممرة فممممي الضممممفة الغربيممممة وقطمممماع غممممزة  المممممدارس

اسمممممتراتيجيات اسمممممتثمارية منسمممممقة الخطمممممط علمممممى مل تتشمممممأن ية، و همممممذه الفجممممموة فمممممي المممممموارد البشمممممر وجمممممود خطمممممط اإلرشممممماد 
 .ومستدامة للتصدي لها

 
لسممممممنة  1رقممممممم  ةوزارة الزراعممممممة قممممممانون  الزراعمممممم أعممممممدت: الحاليممممممة تعزيممممممز القمممممموانين واألنظمممممممة الزراعيممممممة 1.0

للتطبيمممممممق ممممممممن خمممممممالل وضمممممممع مممممممما يلمممممممزم ممممممممن لممممممموائح وتوجيهمممممممات، وغيرهممممممما ممممممممن  بحاجمممممممةهمممممممذا القمممممممانون وبمممممممات . .::1
تتعاممممممل األخمممممرى التمممممي  المالءممممممة واالتسممممماق بشمممممكل فعمممممال ممممممع القممممموانينالتنظيميمممممة، كمممممما يحتممممماج أيضممممما إلمممممى  التشمممممريعات

ولتحديمممممد نقممممماط التعمممممارض والتضمممممارب ممممممع القممممموانين االخمممممرى، . والسمممممالمة الغذائيمممممة والبيئيمممممة ممممممع قضمممممايا الزراعمممممة والميممممماه
علمممممى 0::1لممممموزراء الفلسمممممطيني فمممممي عمممممام اللجنمممممة القانونيمممممة التمممممي أنشمممممئت ممممممن قبمممممل مجلمممممس اسمممممتقوم الممممموزارة ممممممن خمممممالل 

 .وضع التوصيات والحلول الممكنه في هذا السياق
 

جمممممممدير بالمممممممذكر أن وزارة الزراعمممممممة وافقمممممممت بالفعمممممممل علمممممممى العديمممممممد ممممممممن االتفاقيمممممممات الدوليمممممممة المتعلقمممممممة بالزراعمممممممة والتنميمممممممة 
. والبيئمممممممة الغذائيمممممممةلسمممممممالمة واالزراعمممممممة بالمسمممممممتدامة، وستواصمممممممل المشممممممماركة بفعاليمممممممة ممممممممع التشمممممممريعات الدوليمممممممة المتعلقمممممممة 

جمممممراءات العمممممملطممممموير التشمممممريعات الخاصمممممة ويسمممممتدعي ذلمممممك ت المتصممممملة بجميمممممع جوانمممممب  بعممممممل وصمممممالحيات الممممموزارة وا 
المشمممممتركة لجنمممممة الممممممن قبمممممل  الناقصمممممةوسممممميتم تحديمممممد القممممموانين المطلوبمممممة والقممممموانين . اإلرشممممماد الزراعمممممي علمممممى نحمممممو أسمممممرع

مثممممل نظممممام الزراعممممه ) .واللمممموائح وفقمممما لممممذلكالناقصممممة تطمممموير القمممموانين  ،ذلممممكويضمممماف الممممى  .القانونيممممةو  الفنيممممه  لشممممؤون ل
 (.العضويه



 
 اعطمممممماء دون إلرشممممممادل السممممممنوية الخطممممممة أهممممممداف تحديممممممد  يممممممتم :التخطمممممميط اإلرشممممممادي إطممممممار تحسممممممين  1.5

 واقعيمممممممة (ب) .لإلرشممممممماد الوطنيمممممممة االسمممممممتراتيجية األعممممممممال وأولويمممممممات الخطمممممممة جمممممممدول( أ: )يلمممممممي لمممممممما الكمممممممافي االهتممممممممام
 .االرشمممممماد الزراعممممممي ومخرجممممممات االطممممممار التنفيممممممذي المممممذي يممممممربط بممممممين ممممممدخالت ( ت) .االرشممممماد هميمممممة أهممممممداف بممممممرامجوأ
  .االثر وتقييم والقياس والتقييم المتابعة تحسين أجل من الرئيسية األداء مؤشرات تحديد( ث)
 

 ةأيممممب الزراعممممة وزارة تقممممم موحتممممى اآلن لمممم. عقممممود منممممذ بشممممكلها الحممممالي اإلرشمممماد خطممممةونممممماذج  محتويممممات اسممممت خدمت وقممممد
 وزارةتأخمممممممذ  وال .المحليمممممممة والظمممممممروف الممممممممزارعين واحتياجمممممممات جهمممممممود لتطممممممموير همممممممذه الخطمممممممة وفقممممممما للهيكمممممممل التنظيممممممممي،

. السمممممنوية اإلرشممممماد خطمممممة وتحضمممممير تحديمممممد عنمممممد المسمممممتويات جميمممممع علمممممى الممممممزارعينمشممممماركة بعمممممين االعتبمممممار  الزراعمممممة
 إلدخمممممممال وفعالمممممممة جيمممممممدة حلمممممممول ايجممممممماد يمكمممممممن بحيمممممممث بعممممممممق لهممممممماوتحلي تلمممممممك الضمممممممعف نقممممممماط ةسمممممممادر  ينبغمممممممي ولمممممممذلك،

اءة االرشمممممماد بممممممما يحقممممممق فمممممممممممممن خممممممالل االسممممممتجابة لالحتياجممممممات المناطقيممممممة واشممممممراك المممممممزارعين وك ملموسممممممة تحسممممممينات
 .نتائج ايجابية على المزارعين

 
 الخممممممدمات مقممممممدميمختلممممممف  مممممممن الزراعممممممي اإلرشمممممماد تنسمممممميق خممممممدمات سمممممميتم :اإلرشمممممماد أنشممممممطة تنسمممممميق :1.1
 يعنمممممي وهمممممذا .فمممممي همممممذا النظمممممام للمممممموارد األمثمممممل االسمممممتخدام تحقيمممممق أجمممممل ممممممن الممممموطني الزراعمممممي اإلرشممممماد نظمممممام داخمممممل
 حيثمممممما يةإرشممممماد أنشمممممطة بعضمممممها المممممبعض فمممممي واشمممممتراكها ممممممع المعنيمممممة، المؤسسمممممات بمممممين والخبمممممرات المعلوممممممات تبمممممادل
 فمممممممي العاملمممممممة االطممممممراف لمممممممفمخت بممممممأن تمممممممدرك الجديممممممدة الزراعمممممممي االرشمممممماد سياسمممممممة فممممممان وأيضممممممما ، .مناسممممممبا ذلمممممممك كممممممان

هممممممذه  دمممممممجيمكممممممن  مممممممن هنمممممماو  .تكميليممممممة لبعضممممممها الممممممبعض األحيممممممان تمتلممممممك خبممممممرات مممممممن كثيممممممر فممممممي نفسممممممها المنمممممماطق
 مممممن بهمممما القيممممام يمكممممن مهمممممة أدوار وهنمممماك. للمممممزارعين خممممدمتها فممممي المؤسسممممات جميممممع فعاليممممة معمممما مممممما يعممممزز الخبممممرات

 نقمممممممل مجمممممممال فممممممي الحكوميمممممممة غيمممممممر والمنظمممممممات لخممممممماصا القطممممممماع وشممممممركات الزراعمممممممي اإلرشممممممماد ةنظمممممممأ جمهمممممممور قبممممممل
 المممممموارد علمممممى والحفممممماظ الريفيمممممةفمممممي المنممممماطق  العممممميش سمممممبل فمممممي تحسمممممين ذلمممممكحيمممممث سيسممممماهم  الزراعيمممممة، التكنولوجيممممما
وتنسممممممميق  اإلرشممممممماد تنظممممممميم بكيفيمممممممةالمتعلقمممممممة  المختلفمممممممة األدوار توضممممممميح وممممممممن هنممممممما تبمممممممرز اهميمممممممة .الطبيعيمممممممة الوطنيمممممممة

 فممممي دور هممممذه المؤسسمممماتإضممممافة إلممممى . المسممممتدامة الزراعيممممة التنميممممةأهممممداف  تحقيممممقل لفممممةاالطممممراف المخت الجهممممود بممممين
 .الحاضر الوقت اإلرشاد في استراتيجية هاتاقترح التي االستراتيجية التدخالت تنفيذ

 
 ظممممروف فممممي "األماميممممة الخطمممموط" ن فمممميالمرشممممدو  يعمممممل :اإلرشمممماد ممممموظفي لمكافممممأة حمممموافز نظممممام إنشمممماء 1.11
بمممممنقص  ظمممممروفال وتتمثمممممل همممممذه .ممممممديريات الزراعمممممةوالثانيمممممة  المجتمعمممممات اماحمممممداه لمطالمممممب،ا ممممممن جهتمممممين بمممممين صمممممعبة

 وفمممممرص الحممممموافز وضمممممعف نظمممممام ونقمممممص فمممممي أدوات االرشممممماد، ،كافيمممممة نقممممملال نقمممممص وسمممممائطو  تمممممب،االمك التجهيمممممزات و
عكممممس التميممممز يونظممممرا لعممممدم قممممدرة المممموزارة علممممى مممممنح حمممموافز ماليممممة، فممممال بممممد مممممن اعتممممماد نظممممام تقيمممميم وحمممموافز  .التممممدريب

مممممممدخال  ويشممممممكل هممممممذا االسمممممملوب  .وترقيممممممات وتجهيممممممزات مكتبيممممممةويمكممممممن ان تشمممممممل الحمممممموافز فرصمممممما تدريبيممممممة . فممممممي االداء
 .وفعالة سليمة بطريقة اإلرشاد برامج تنفيذ هذه الطريقة في تسهم أن يمكن بحيثو  ،موظفي االرشاد تحفيزل

 



 االحتفممممممماظعلى الكمبيممممممموتر بيانمممممممات تسممممممماعد  قواعمممممممد: الزراعيمممممممة والمعمممممممارف المعلوممممممممات نظمممممممم إدارة 1.11
 المحاصمممميل، زراعممممة مممممن مهمممممة جوانممممب ىاضممممافة المممم هم،عممممن الصممممادرة السممممابقة والممارسممممات المممممزارعين عممممن معلوممممماتب

 لكمممممي الصمممممحيحة المعلوممممممات تقمممممديمممممممن خمممممالل  اإلرشممممماد مممممموظفي ستسممممماعد ، والتممممميوالتقممممماني الحديثمممممه البحممممموث ونتمممممائج
تاحتهمممممما المعلومممممممات هممممممذه تخممممممزين أيضمممممما   ويمكممممممن .حةالصممممممحي القممممممرارات اتخمممممماذ للمممممممزارعين يتسممممممنى  خممممممالل مممممممن بسممممممرعة وا 

 قاعممممممدة أي مممممممديريات الزراعممممممة يوجممممممد لممممممدى ال ،فممممممي الوقممممممت الحممممممالي .التخطمممممميط عمليممممممة لتسممممممهيل المعلومممممممات تكنولوجيمممممما
مممممما يجعمممممل  إداريممممة، ملفممممات شممممكل علمممممى جزئيمممما ت خممممزن المنطقممممة مسممممتوى علمممممى المتاحممممة فالمعلومممممات الكترونيممممة، بيانممممات

 .وغير كافية محدودة والقرى المناطق مستوى على المتاحة علومات الزراعيةالم

 والمزارعين رشاداإلوالبحوث  بين الروابط توطيد وتوسيعو سياسات تعزيز

 فلسطين في الزراعية للبحوث مظلة يعتبر الزراعة وزارةل التابع  الزراعية لبحوثل الوطني مركزال أن بالذكر الجدير من
 الو (. Breeding Programs)الزراعة  مجال في واألبحاث التجارب إلجراء جيدا تجهيزا مجهز وهو الي،الح الوقت في
 ،"تقليدي" يزال ال العلمي فالبحث .األخرى الدول مع مقارنة محدودة فلسطين في الزراعة مجال في البحوث أنشطة تزال

ونقص في بعض المعدات  التشغيلية، الموارد الماليهو  ،للفروع الزراعيه المختلفه البحثية المختبرات في نقص وهناك
، والكادر البحثي والتخصصات محدوده التغطي الحاجه والبرامج البحثيه، وكادر المحطات الزراعيه واالجهزة الضروريه

 إذا دواإلرشا بحاثلأل االدارات العامه بين ووثيقة نشطة عالقة إقامه إلى أيضا  ماسه  حاجة توجد .ضعيف وقليل الخبره
 بين الرسمي التفاعليعتبر  ،في الوقت الحالي .واسع نطاق على والتأثير االستدامة لتحقيق معا للعمل نتسعياا كانت

 مشتركة اجتماعات عقدعلى فقط ويقتصر . والمحلي الوطني المستويين علىوذلك  الزراعي محدودا واإلرشاد البحوث
ومن جهة أخرى تقوم  .بمشاهدات ميدانيه  األحيان القيام عضب وفي التدريبية العمل ورشاتض عبو غير منتظمه 

الجامعات أو الكليات المهتمه بتنمية القطاع الزراعي بإجراء أبحاث من خالل كوادرها البحثيه دون الرجوع الى المركز 
ء الكوادر باالتصال الوطني للبحوث الزراعيه التابع للوزاره، حيث أن معظم البحوث تتم بطريقه فرديه من خالل قيام هؤال

 .مع الجهات المموله وتوفير التمويل الالزم
 

 تسممممممتخدم أن ، يجممممممباآلخممممممرين المحليممممممين والمعنيممممممين والمممممممزارعين واإلرشمممممماد البحمممممموث بممممممين أفضممممممل تنسمممممميق ضمممممممان أجممممممل مممممممن
. ارعينالبحثيممممة التمممممى تلبمممممي حاجممممات السممممموق والممممممز  التكنولوجيممممما إيجمممماد وتممممموفير( أ: )يلمممممي مممممما لتحقيممممق 20مختلفمممممة رسممممممية آليممممات

 الختبمممممار الممممممزارعين ممممممع العممممممل( ت. )الطلمممممب أسممممماس علمممممى التكنولوجيممممما توريمممممد مجمممممال فمممممي الممارسمممممات أفضمممممل تحليمممممل( ب)
علمممممممى  الممممممممزارعين مسممممممماعدة( ث). االحتياجمممممممات المحليمممممممه و   الظمممممممروف يناسمممممممب مممممممما لمعرفمممممممة الجديمممممممدة التكنولوجيمممممممات وتطويممممممع

حتممممى يممممتمكن المممممزارع مممممن إختيممممار أفضممممل التقمممماني ح المتعلممممق بهمممما ائوتقممممديم النصمممموالتقمممماني الحديثممممه التعممممرف علممممى االبتكممممارات 
، أبحممممماث التجممممماربممممممن  للكممممم زراعممممميالرشممممماد اإل بحممممموثل ومشمممممتركة سمممممنوية وضمممممع خطمممممة( ج) .التمممممي تناسمممممب مجمممممال عملمممممه 

حتياجمممممات الفمممممروع الزراعيمممممه المختلفمممممه المختلفمممممةايمممممام الحقمممممل المشممممماهدات و و  تطبيقيمممممه، ( ح. )بنممممماءا  علمممممى مشممممماكل الممممممزارعين وا 
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عيه من ضمن االليات المقترحه تشكيل لجنه عليا مشتركه تضم كافة االدارات العامه المعنيه في الوزاره بهدف إعداد خطه وطنيه لالبحاث الزرا 
  .وتحقيق النقاط المذكوره في الفقره أعاله



( خ. )ينالممممممزارع إلمممممى الزراعيممممة األبحممممماث نتممممائج نشمممممر فممممي واالتصممممماالت المعلوممممممات تكنولوجيمممما كفممممماءة اسممممتخدام وسمممممائط تقيمممميم
  .المزارعين مشاكل وتحليل تحديد

 
 فرصمممممة ،ةالقيمممممم لسممممملةوس الريفيمممممة للتنميمممممة المحليمممممة المبمممممادرات فمممممي شمممممريك وحتمممممى وسممممميط ممممممدربو  كميسمممممر المرشمممممد دور يمثمممممل

 ممممممن وذلمممممك ،الريفيمممممة المنممممماطق فمممممي التغييمممممر عمممممن للمممممتعلم نافمممممذة تممممموفير لإلرشممممماد ويمكمممممن .البحممممموث ممممممع جيمممممدة عالقمممممة إلقاممممممة
 سممممبل فممممي المختلفممممة االبتكممممارات أهميممممة حممممول ،الفاعلممممة الجهممممات مممممن وغيممممرهم والمممممزارعين اإلرشمممماد ممممموظفي بممممين الحمممموار خممممالل

 بمممممالنوع االجتمممممماعي المتعلقمممممة الجوانمممممبو  السممممموق وأولويمممممات الزراعيمممممة، األنظممممممة مختلمممممف فمممممي تنشمممممأ التمممممي والمخممممماطر عيشمممممهم،
 وتطممممموير المناخيمممممة المخممممماطر ممممممع والتكيمممممف التكنولممممموجي، التغييمممممر عمليمممممات فمممممي تظهمممممر التمممممي العواممممممل ممممممن يحصمممممى ال وعمممممدد
  ،االبتكمممممار فمممممي االمممممماكن االخمممممرى فمممممي نظمممممم يحمممممدث مممممما مراقبمممممةخمممممالل  الكثيمممممر ممممممن تعلمممممم بسمممممهولة للبممممماحثين يمكمممممن .السممممموق

  ..ونقل التكنولوجيا الحديثه اإلرشاد جهود نع الناجمة العمليات في األبحاث إجراء يمكنهمو 
 

 اإلرشاد الزراعي وتنوعها وتحسين كفاءتها تحسين نطاق التغطية الجغرافية لخدمات سياسات

 والمممممدعم المؤسسمممممات وتعزيمممممز المهمممممارات وتنميمممممة التمممممدريب خمممممالل ممممممن الزراعمممممي اإلرشممممماد خمممممدمات كفممممماءة تحسمممممين يمممممتم سممممموف
ومممممن  األسممممر، أفممممراد جميممممع ومممممع ،21المممممزارعين فئممممات جميممممع مممممع بفعاليممممة للعمممممل مممممدربين مرشممممدين تمممموفير موسمممميت .وجسممممتيلال

 وتربيمممممممة ،االصمممممممناف الزراعيمممممممة ممممممممن واسمممممممعة مجموعمممممممة فممممممي والتسمممممممويق واإلدارة فمممممممي اإلنتممممممماج األساسمممممممية حمممممممل المشممممممماكل أجممممممل
 كفمممممؤة ألكبمممممر شمممممريحة ممممممن دماتخمممممتقمممممديم  علمممممى الوصمممممول والتغطيمممممة أنشمممممطة تركيمممممز وينصمممممب . الحيوانيمممممة والثمممممروة األسمممممماك
 االسممممممتراتيجية اال أن إجراءاتهمممممما،مممممممن خممممممالل و  التنظيميممممممة هياكلهمممممما داخممممممل العمممممممل الزراعممممممة وزارة تواصممممممل وسمممممموف .المممممممزارعين
 .الزراعي اإلرشاد كفاءة لتعزيز المختلفة بين االطراف الفعال التنسيقتبرز أهمية  المقترحة

 
 بمممممين التنسممممميق وتحسمممممين والمؤسسمممممي، الممممممالي المممممدعم ممممممن مزيمممممدا الزراعمممممي اداإلرشممممم خمممممدمات إليصمممممال الفعالمممممة الطمممممرق تتطلمممممب

 نالمتخصصمممممممو  يحتممممممماج .للممممممممزارعين المحليمممممممة والمجتمعمممممممات الخممممممماص القطممممممماع ممممممممع الصمممممممالت وتوثيمممممممق العاممممممممة، المؤسسمممممممات
 فمممممي مشمممماهدات لل مواقمممممع إنشمممماء علمممممى القممممدرة ذلممممك فمممممي بممممما الممممممزارعين، مممممع للتفاعممممل الكافيمممممة الممممموارد إلمممممى اإلرشمممماد وموظفممممو
 إنتممممممماج نيتحسممممممم فمممممممي ودورهممممممما المممممممري جدولمممممممة آليمممممممات لشمممممممرح معمممممممدات علمممممممى الحصمممممممول؛ ذلمممممممك علمممممممى األمثلمممممممة وممممممممن .الممممممممزارع

 مممممممن االحتياجممممممات تشمممممممل .التقنيممممممات مممممممن وغيرهمممممما الميمممممماه، وعممممممدادات ،Tensiometers مثممممممل أجهممممممزة باسممممممتخدام المحاصمممممميل
 فمممممممي والمكاتمممممممب الكمبيمممممموتر وأجهمممممممزة الخلويمممممممة والهواتممممممف الممممممممزارعين، ممممممممع التفاعممممممل لتحسمممممممين النقمممممممل وسممممممائل األخمممممممرى الممممممموارد
 ذلمممممك فمممممي بمممممما والميممممماه التربمممممة تشمممممخيص وخمممممدمات اآلفمممممات ومكافحمممممة ،محطمممممات التجمممممارب الزراعيمممممه  إلمممممى والوصمممممول الميمممممدان،
 .وتحاليل التغذية في المختبرات وتحليل االعالف واالعالف البديله المعدنية التحليالت
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 لكوارد البشريه المدربه مثل سلفيت وطوباس وقلقيليه والقدس ويطابعض مديريات الزراعه في المحافظات تعاني من نقص ملموس في ا 



الممممى مشمممماركة المممممزارع  ،المممممزارع فممممي "األسممممفل إلممممى األعلممممى مممممن" مممممنهج وفممممق اسممممتخدمت التممممي اإلرشمممماد طممممرق معظممممم اسممممتندت
 فمممممرض تممممممكمممممما  .الممممممزارع طمممممرف ممممممن والملكيمممممة المشممممماركة ممممممن معنمممممى أي احبممممماط وممممممن شمممممأن ذلمممممك. للمعلوممممممة فقمممممط كمتلقمممممي
 تياجمممماتاالح تحديممممد علممممى قممممادر غيممممر سمممملبي، كمسممممتقب ل األحيممممان مممممن كثيممممر فممممي ي نظممممر اليممممه كممممان الممممذي المممممزارع علممممى األفكممممار

بمممممين  التقليديمممممة عالقمممممةال ممممممن لتحمممممولل حاجمممممة هنممممماكبالتمممممالي، فمممممإن  .أيضممممما لمممممه المناسمممممبة الحلمممممول أو تطممممموير لمممممه، األولويمممممة ذات
 المممممزارعين ومشمممماركة إشممممراك علممممىوتسممممتند  أكبممممر بشممممكل تتطممممور عالقممممةإلممممى  ،(المممممزارع) والطالممممب (اإلرشمممماد موظممممف) االسممممتاذ

 اعطممممممماء مممممممديريات الزراعممممممة فممممممي المحافظممممممات و  الممممممزراعيين المرشممممممدين فعلممممممى التحممممممدي، هممممممذا لمواجهممممممةو  .22المسممممممؤولين مممممممع
 الحتياجممممممممات ؤالكفمممممممم لالسممممممممتهداف القممممممممرار دعممممممممم أدوات كفمممممممماءة وتحديممممممممد ،تعممممممممديل اسمممممممماليبهم االرشممممممممادية ،لتممممممممدخالتهم اولويممممممممة

 التمممممممدخالت خمممممممالل ممممممممن همممممممذا تحقيمممممممق ويمكمممممممن .الخاصمممممممة واالقتصمممممممادية واالجتماعيمممممممة البيئيمممممممة اإلعمممممممدادات ضممممممممن الممممممممزارعين
 فممممممي المممممممزارعين كاشممممممر قمممممموم علممممممى اي وارشمممممماد المشمممممماركة، علممممممى القممممممائم والممممممنهج ،ورصممممممد الموازنممممممات الكافيممممممه القويممممممة حكوميممممممةال

  .التدخالت من وغيرها البحوث مجال
 

i. هاممممممة وظيفمممممةالعمممممالم  أنحممممماء جميمممممع فمممممي الزراعمممممي اإلرشممممماد يمممممؤدي :ةئممممممال م منهجيمممممة اإلرشمممممادية ذات األسممممماليب 
 أهممممممداف علممممممى األول، المقممممممام فمممممي اإلرشمممممماد، تممممممدخالت فعاليمممممةوتتوقممممممف  .عيممممممةالزرا االنتاجيمممممة تحسممممممين تتمثمممممل فممممممي

 . الفئات المستهدفهو  واالحتياجات والتوقعات التدخل
 

 الزراعمممممة، لممممموزارة ينبغمممممي ،االرشممممماد أسممممماليب ممممممن متنوعمممممة مجموعمممممة ممممممن واالسمممممتفادة تحسمممممين العالقمممممات فمممممي اإلرشممممماد أجمممممل مممممن
المممممممى  الكافيمممممممة، اضمممممممافة األمممممممموال تخصممممممميص ،المانحمممممممةسسمممممممات المممممممدول مؤ و  التنميمممممممة فمممممممي اآلخمممممممرين الشمممممممركاء ممممممممع بالتعممممممماون
 .اإلرشاد لموظفي تدريبية ومواد والتعليم النقل ووسائل واألدوات الالزمة المعدات

 
 مممممممع عملهمممممما فممممممي اسممممممتخدامها واإلرشمممممماد الزراعممممممة وزارة لمممممممديريات التممممممي يمكممممممن اإلرشمممممماد طممممممرق مممممممن كبيممممممرة مجموعممممممة هنمممممماك

 ممممممموظفي علممممممى يجممممممب .والمناسممممممبات األغممممممراض لجميممممممع يصمممممملح واحممممممد أسمممممملوب ال يوجممممممد ،كممممممنول .الريفيممممممة واألسممممممر المممممممزارعين
 المختلفممممة الفئممممات مممممع محممممددة إرشمممماد أهممممداف تحقيممممق أجممممل مممممن المناسممممبة الطممممرق تحديممممدأيضمممما   مممممديريات الزراعممممه و  اإلرشمممماد

، العمممممروض المتعممممددهالزراعممممي  اإلعمممممالم وسممممائل المزرعممممة، زيممممارة: )يلمممممي ممممما تشمممممل أن الطممممرق همممممذهل ويمكننننن .المممممزارعين مممممن
 ومممممممن (.الممممممخ تحفيزيمممممة وجمممممموالت وزيمممممماراتوالرسممممممائل االرشممممماديه،  التشممممماركية والمعممممممارض، واألسمممممماليب والتممممممدريب، ،والمشممممماهدات

 الممممممزارعين بطريقمممممة ممممممع للتفاعمممممل المتاحمممممة المممممموارد علمممممى يعتممممممد مممممما غالبممممما   معينمممممة إرشمممممادية طمممممرق اختيمممممار أن بالمممممذكر الجمممممدير
 .ومناسبة فعالة

 
 مجموعممممممات مممممممن خاصممممممة فئممممممة تشممممممكل للمممممممزارعين الحقليممممممة المممممممدارس فممممممان التشمممممماركي، اإلرشمممممماد نهممممممج العتممممممماد بالنسممممممبة أممممممما

 أنشممممممم ، :1:1 عمممممممام نهايمممممممة وحتمممممممى الفلسمممممممطينية األراضمممممممي فمممممممي .الزراعمممممممي لإلرشممممممماد كبيمممممممرة أهميمممممممة ذات هممممممميو  الممممممممزارعين،
 الممممممتعلم نهممممممج خممممممالل مممممممن (.وقلقيليممممممة طممممممولكرمو  جنممممممين: )هممممممي منمممممماطق ثممممممالث فممممممي للمممممممزارعين ميدانيممممممة ةمدرسمممممم :1 حمممممموالي
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بحاث يستثنى من ذلك المزارعيين القياديين وأولئك الذين كانون يعملون في المزارع إالسرائيليه حيث كان لهم مساهمة حقيقيه في تنفيذ بعض اال 
 . مع المرشدين الزراعيين التطبيقيه ونقل المعرفه واالبتكارات والتقنيات الزراعيه بالتعاون



 .والتقيمممممميم والمتابعممممممة التخطمممممميط فممممممي المشمممممماركةمجممممممال  فممممممي أقويمممممماء خممممممريجين تخممممممريج الميدانيممممممة للمممممممدارس يمكممممممن التشمممممماركي،
 قليلمممممة، سمممممنوات غضمممممون فمممممي ::1 المممممى( الممممممدارس) المجموعمممممات همممممذه عمممممدد ممممممن الحاليمممممة البمممممرامج فمممممي التوسمممممع سممممموف يزيمممممدو 

 .المنطقة مستوى على الميدانية المزارعين لمدارس شبكات  تشكيل سيحفز مما
 

ii.  األفممممراد مممممع المممممزارعين االتصممممال خممممالل مممممن تعمممممل للجمهممممور اإلرشمممماد خدمممممة كانممممت قممممدل: االرشمممماد تغطيممممةنطمممماق 
 :التاليمممممة المعمممممايير أسممممماس علمممممى القمممممرى اختيمممممار تميممممم و .المنطقمممممة فمممممي القمممممرى ممممممن نسمممممبة محمممممدودة فمممممي والجماعمممممات

 التكنولوجيممممممما مممممممع الزراعمممممممي اإلنتمممممماج لزيممممممادة إمكانيمممممممة نمممممماكه حيمممممممث مكثممممممف، بشممممممكل المرويمممممممة الزراعممممممة وجممممممود( أ)
( ث) المنطقمممممة إلمممممى الوصمممممول سمممممهولة( ت)الريفيمممممة  المنممممماطق فممممميوعمممممدد السمممممكان  السمممممكانية الكثافمممممة( ب. )المتاحمممممة

 مممممممنكممممماف  عمممممدد( ج. )دعم األخمممممرىالممممم أو وحمممممدات أو البحممممموث الخمممممدمات أو يهاإلرشممممماد اتوحمممممدلل وجمممممود مسمممممبق
لكممممن تحممممت ظممممروف معينممممه يممممتم إسممممتهداف  .الزراعممممي اإلرشمممماد خممممدمات الممممى حاجممممة فممممي هممممم الممممذين المممممزارعين

أيضمممال المنممماطق المهمشمممه المعتممممده علمممى الزراعمممه كمصمممدر رئيسمممي لكسمممب العمممي  والتمممي التتممموفر بهممما بنمممى 
وبعمممخ منمممماطق ( مسمممافر يطممما ومسمممافر بنمممي نعممميم)تحتيمممه وطمممرق كافيمممه مثمممل بعمممخ المنممماطق فمممي الخليممممل 

 .وطوباس وبيت لحم السفوح الشرقيه في نابلس
 

 الموسممممممم خممممممالل إرشمممممماد موظممممممف 160 قبممممممل مممممممن ميدانيممممممة زيممممممارة ::1,:حمممممموالي  أجريممممممت ،الزراعممممممة وزارة الحصمممممماءات وفقمممممما
 الواقمممممع فمممممي فقمممممط خمممممدم إرشممممماد موظمممممف كمممممل أن يعنمممممي همممممذا. الغربيمممممة الضمممممفة منممممماطق جميمممممع فمممممي 1:11 \ :1:1 الزراعمممممي

، االسمممممتنتاج يمكنفممممم مختلفمممممة، ريفيمممممة أسمممممرة ::1,: افمممممادت يدانيمممممةزيمممممارة م ::1,: أن افترضمممممنا إذافممممم .السمممممنة فمممممي أسمممممرة( :.)
 الحيمممممازات عمممممدد إجممممممالي ممممممن ٪4.66 المممممى فقمممممط يصممممملوا أن يمكمممممن وزارةالممممم فمممممي 160 المممممم اإلرشممممماد مممممموظفي بمممممأنإحصمممممائيا ، 
وقممممد . المنمممماطق بممممين حمممماد بشممممكل اإلرشمممماد خممممدمات تغطيممممةكممممما تتبمممماين  (.زراعيممممة حيممممازاة 111,4:0) فلسممممطين فممممي الزراعيممممة

 المجتمممممممممع مسممممممممتوى وعلممممممممى (.٪14.1) أريحمممممممما فمممممممميأعلممممممممى مسممممممممتوى و ( ٪14.:) اهلل رام فممممممممي تغطيممممممممة مسممممممممتوى أدنممممممممى جلس مممممممم
 معلومممممات علممممى للحصممممول ةفرصمممم لممممديهم أن القممممرى فممممي المممممزارعينمممممن  االسممممتطالع شممممملهم مممممن ثلثممممي حمممموالي أشممممار المحلممممي،

 .في االرشاد الزراعي الزراعة وزارة خدمة بشأن
  

 إرشممممماد موظممممف بكممممل ، فيفتممممرضالزراعممممي اإلرشمممماد سممممتراتيجيةووفقممممما  ال ،أعمممماله المممممذكورة الفعلممممي اداإلرشمممم تغطيممممة إلممممى اسممممتنادا
 ممممممممن األسمممممممر ::6-:1: وحممممممموالي ،مباشمممممممر سمممممممنويا بشمممممممكل الزراعيمممممممة ممممممممن األسمممممممر ::1-:.1 عمممممممن يقمممممممل ال مسممممممماعدة مممممممما

 :17م لممممم مكمممممنيو . 23العمممممام تقريبممممما فمممممي أسمممممرة ::6 إرشممممماد موظمممممف ممممممما يعنمممممي أن علمممممى كمممممل. مباشمممممر غيمممممر بشمممممكل الزراعيمممممة
. صممممممورة مباشممممممرةب أسممممممرةألممممممف  :.:1 أو مباشممممممرة، غيممممممر بصممممممورة أسممممممرة ألممممممف 1:1 مممممممن يقممممممرب ممممممما تغطيممممممة المرشممممممدين مممممممن

                                                           
 جماعيممممه  كخدمممممة اإلرشمممماد. "مممممزارع إلممممى مممممزارع"بطريقممممة مباشممممرة، اي  خممممالل االرشمممماد هممممي مممممن المعلومممممات لنشممممر شمممميوعا األكثممممر اآلليممممات إحممممدى 23

ة المباشمممممر  االتصممممماالت خمممممالل مممممن الممممممزارعين المممممذين يمكممممن الوصمممممول الممممميهم أضمممممعاف عممممدد أربمممممع إلممممى الوصمممممول إلمممممى مباشممممر غيمممممر بشمممممكل  يهممممدف
يهممممممدف  المحلممممممي المجتمممممممع مسممممممتوى علممممممى فريممممممق تشممممممكيل حيممممممث مبممممممدأ المحلممممممي، المجتمممممممع جماعممممممات خممممممالل هممممممي مممممممن هامممممممة أخممممممرى وآليممممممة. فقممممممط

 .المزارعين بين المعلومات تبادل إلى باالساس
 



 األسممممممر لمجممممممموع المتوقعممممممة التغطيممممممة أن نسممممممتنتج أن يمكننمممممما ،الزراعيممممممة الحيممممممازات عممممممدد إجمممممممالي مممممممع النسممممممبة هممممممذه بمقارنممممممة
 . أسرة :::,:1أو ٪ .1 تكون سوف ،الزراعي اإلرشادب فيما يتعلق المقبلة الثالث السنوات مدى على الزراعية

 
 وزارة تتخمممممذ أن ينبغمممممي ،ولمممممذلك. االرشمممممادمجمممممال فمممممي  غيمممممر مغطممممماة بشمممممكل كممممماف المنممممماطق كمممممل أنأيضممممما  نسمممممتنج  أن ويمكمممممن
) تتمثممممممل فممممممي قممممممدر مممممممن الفاعليممممممة  أقصممممممى لتحقيممممممق وجممممممادة سممممممريعة خطمممممموة أولهمممممما ،خطمممممموات لمعالجممممممة هممممممذا الواقممممممع الزراعممممممة

عمممممادةممممممن خمممممالل تشمممممغيل ( ليمممممه ممممممن موظفممممموا المياوممممممه المممممذين يعملمممممون بعقمممممود مؤقتمممممهالفعفادة تاالسممممم  ممممممديريات بمممممين متممممموزيعه وا 
 .الحقيقيه الحتياجاتل وفقا المحافظةفي  الزراعة

 
iii. الفّعممممم نحمممممو علمممممى واجبممممماتهم ألداء الالزممممممة العممممممل أدوات يتطلمممممب عممممممل المرشمممممدين المممممزراعيين: واألدوات المعمممممدات. 

 المكبمممممرة، العدسمممممة المممممرش، معمممممدات :يلمممممي مممممما أخمممممرى أممممممور بمممممين ممممممن، دات العممممممل معممممم تشممممممل أنالمفتمممممرض  وممممممن
  والخيممممممام، والميمممممماه، التربممممممة تحليممممممل وأدوات الرقمممممممي، المركممممممب والمجهممممممر الضممممممغط، ومقيمممممماس الرقميممممممة، والكمممممماميرات
 بجمممممتو في اإلرشممممماد مممممموظفي بمممممين االتصمممممال ولتحسمممممين آليمممممات .المممممخ واألحذيمممممة، الظهمممممر الواقيمممممة وحقائمممممب والمالبمممممس

  .العملب المتعلقةالمحمولة  الهواتف واستخدام ءشرا
 

سممممميارة  أومحافظمممممه  كمممممل فمممممي سممممميارات ذات عجمممممالت المممممدفع الربممممماعي تممممموفير  بشمممممكل ملمممممحالمثمممممالي، المطلممممموب  الوضمممممع فمممممي
القيمممممام بعملهمممممم وتنفيمممممذ  ممممممديريات الزراعمممممه فممممي المحافظمممممات و  اإلرشممممماد يسممممتطيع موظفمممممو بحيمممممث ،(مرّكمممممز إرشممممماد) مشمممممرف لكممممل

 عمممممممداد الثمممممممروه الحيوانيمممممممهأ بنمممممماء  علمممممممى المطلوبمممممممةعمممممممدد المركبمممممممات  تحديمممممممد فممممممي ينظمممممممر وسممممممموف .ل المطلممممممموببالشمممممممك مهممممممامهم
 فمممممي ممممممديريات الزراعمممممه اإلرشممممماد مممممموظفي وعمممممدد حاليممممما، الموجمممممودة المركبمممممات عمممممددو  ،فعليممممما    المزروعمممممة المنممممماطقو  الموجممممموده

  .االحتياجات تقييممسح و 
 

المزارعين وتراعي الجوانب  التي تلبي احتياجات عيالزرا اإلرشاد خدمات توفير سياسات تساعد على

 المزارعين فئات لجميع البيئية

i. اإلنتمممماج زيممممادة علممممى يعتمممممد اليمممموم الزراعممممي لإلرشمممماد األساسممممي التركيممممز يعممممد لممممم :السمممموق نحممممو الموجممممه اإلرشمممماد، 
  .واالستجابة لطلب المزارعين السوق نحو التوجه خالل من الدخل تعزيز على بل

 
 وتسممممهيل الفعممممال االتصممممال قتضمممميي ةالقيممممم سلسمممملة فتطمممموير .بشممممكل كلممممي القيمممممة سلسمممملة بتطمممموير السمممموق نحممممو هالتوجمممميممممرتبط 

 .القيمممممة سلسمممملة ضمممممن الفاعلممممة الجهممممات مممممن واسممممعة مجموعممممة بممممين فيممممما والتعمممماون التفمممماعلي الممممتعلم علممممى والتممممدريب الممممروابط،
 بنممممماءممممممما يعمممممزز  الجهمممممات ات بمممممين مختلمممممفومفاوضمممممحممممموار  قيمممممام تشمممممجيع ممممممن خمممممالل السممممموق دعمممممم فمممممي اإلرشممممماد دور ويمممممأتي
 المممممممال رأسكممممممما أن  .والتعاقممممممد التفمممممماوض مهممممممارات علممممممى التممممممدريب علممممممىذلممممممك  ينطمممممموي ممممممما غالبمممممماو  .االجتممممممماعي المممممممال رأس

 .المعلوممممممات وتبمممممادل الشمممممفافية زيممممادة طريمممممق السممممموق عمممممن تطمممموير فمممممي أهميمممممة األكثمممممر العامممممل يكمممممون فمممممي الغالمممممب االجتممممماعي



 قممممدم علممممى ضممممعهممممممن خممممالل و  الفقممممراء بممممالمزارعين يتعلممممق فيممممما سمممميما ال الثقممممة، لبنمممماء مهمممممة اهمةمسمممم تقممممديم لإلرشمممماد ويمكممممن
 .السوق تطوير في المساواة

 
 فممممي والتنظيميممممة التكنولوجيممممة التغيممممرات أن إلممممىذلممممك  يشمممميرو  .الزراعيممممة التنميممممة مجممممال فممممي الدافعممممة القمممموة هممممي تعتبممممر األسممممواق

 األخيمممرة السمممنوات فمممي اإلرشممماد أصمممبح السمممبب، ولهمممذا .األسمممواق فمممي المشممماركة إلمممى الراميمممة الجهمممود تقودهممما الحممماالت معظمممم
 سممممممهيل والت التممممممدريب، فممممممي المشمممممماركة لزيممممممادة التكنولوجيمممممما نقممممممل مجممممممال فممممممي الماضممممممي فممممممي دوره متجمممممماوزا   ثابتممممممة بخطممممممى يسممممممير

  .السوقية السالسل في المالية والوساطة
 

 اأمممممر  السمممموق نحممممو الموجممممه اإلرشمممماد مممممن المزيممممد تمممموفيروبممممات  .صممممرامة أكثممممر أصممممبحت وقممممد، بسممممرعة السمممموق متطلبممممات تتغيممممر
 هممممممذه علممممممى للممممممرد يحتاجونهمممممما التممممممي والمعلومممممممات المعرفممممممة لممممممديهم الريفيممممممة المشمممممماريع وأصممممممحاب نالمنتجممممممو  كممممممان إذا ا  ضممممممروري
 قاألسمممموا فممممي المتاحممممة الفممممرص مممممن أبعممممد إلممممى النظممممر يتطلممممب السمممموق نحممممو الموجممممه الجيممممد اإلرشمممماد فممممان وبالتممممالي، .التحممممديات
 فممممممي األسمممممواق فممممممي للمنافسمممممة االسممممممتعداد فمممممي المممممممزارعين مسممممماعدة علمممممى التركيممممممز إلمممممىوصمممممموال   الحمممممالي، الوقممممممت فمممممي القائممممممة

 علمممممى تمممممؤثر التمممممي العواممممممل ممممممع التكيمممممف علمممممى الممممممزارعين لمسممممماعدة اسممممملوب تشممممماركي وجمممممود إلمممممى حاجمممممة وهنممممماك .المسمممممتقبل
 التوريممممممد وسالسممممممل ماركممممممت السمممممموبر محممممممالت هيمنممممممة توسمممممميعو  يالمنمممممماخ تغيممممممرال بممممممما فممممممي ذلممممممك الزراعيممممممة المنتجممممممات أسممممممواق
  .العالمية

 
 مجموعمممممة احتياجمممممات يلبمممممي أن يجمممممب اإلرشممممماد أن يعنمممممي بمممممدوره وهمممممذا القيممممممة، سلسممممملةب االهتممممممام السممممموق نحمممممو التوجمممممه يتطلمممممب
 المحليممممممممة االقتصمممممممادية التنميممممممممة فمممممممي اإلرشمممممممماد يهمممممممتم أن يجممممممممب .فقمممممممط المممممممممزارعين ولممممممميس - الفاعلممممممممة الجهمممممممات مممممممممن واسمممممممعة

المجموعمممممات  همممممتم بالتأكمممممد بمممممأني السممممموق نحمممممو الموجمممممه اإلرشمممممادن إفممممم الواقمممممع، فمممممي .نفسمممممها الزراعمممممة فمممممي فقمممممط لممممميس كمممممين،والتم
 الباعممممة أو التجممممار كممممان إذا المثممممال، سممممبيل علممممى .الممممبعض بعضممممها مممممع التعمممماون علممممى قممممادرة الفاعلممممة الجهممممات المختلفممممة مممممن
زراعممممة  وطممممرق أنممممواع حممممول للمممممزارعين المشممممورة لتقممممديم يحتمممماجون قممممد معممممين، منممممتج فممممي االسممممتثمار فممممي يرغبممممون المسممممتوردون
 بيعمممممه يريمممممدون مممممما حمممممول لممممممزارعينل النصمممممح التمممممي تقمممممدمالقيممممممة  األخمممممرى فمممممي سلسممممملة الفاعلمممممة لجهممممماتولمممممذلك، فا .هممممذا المنمممممتج

 همممممذه تممممموفير أجمممممل ممممممن نفسمممممها التكنولوجيممممما همممممذه فهمممممم المممممى بحاجمممممة أيضممممما همممممم( الزراعيمممممة المنتجمممممات) شمممممرائه أو( الممممممدخالت)
 التوجهممممممات هممممممذا اال أن تبنممممممي مثممممممل .اإلرشمممممماد صممممممول علممممممىحال ىالسمممممموق المممممم فممممممي الفاعلممممممة الجهممممممات هممممممذهوتحتمممممماج  .رةالمشممممممو 

القائمممممة علممممى توسمممميع نطمممماق عمممممل المرشممممدين الممممزراعيين ليطممممال فئممممات أخممممرى غيممممر المممممزارعين مثممممل ممممموردي خممممدمات االنتمممماج 
ن المرشممممد الزراعممممي يجممممب ان يممممدرس كافممممة وعليممممه فممممإ. والمسمممموقين والوسممممطاء سيشممممكل ضممممغطا  اضممممافيا علممممى عمممممل المرشممممدين

إذ ان تقممممممديم خممممممدمات جيممممممدة . ب سلسمممممملة القيمممممممة واالشممممممكاليات التممممممي تواجهممممممة كافممممممة االطممممممراف ليضمممممممن فعاليممممممة خدماتممممممهنممممممجوا
 . للمزارع قد ال يكون كافيا في حال وجود اشكاليات في اماكن اخرى من سلسلة القيمة

 
ii. ممممممد تفعاليمممممة خمممممدمات االرشممممماد أصمممممبحت تعأن  بمممممه المسممممملم ممممممن: خمممممدمات ارشمممممادية تلبمممممي احتياجمممممات ذوي العالقمممممة

 .بشكل كبير على االستجابة الحتياجات المستفيدين منها
 



القائمممممة علممممى تلبيممممة احتياجممممات المشمممماركين الممممى مرونممممة عاليممممة فممممي اسمممملوب تقممممديم خممممدمات االرشمممماد االرشمممماد  تتطلممممب خممممدمات
ممممممن  همتفيدون، وبخاصمممممة صمممممغار الممممممزارعين، بمممممما يمكمممممنومحتواهممممما، بحيمممممث تعكمممممس التغيمممممرات والمخممممماطر التمممممي يواجههممممما المسممممم

دارتها المخاطر هذه فهم  .وا 
 

iii.  بممممما ،ةمتكاملمممم يةإرشممممادخمممدمات  تقممممديم مممممن اإلرشمممماد مممموظفي تمكممممينان يممممتم  المهمممم مممممن :ةمتكاملمممم يةإرشممممادخممممدمات 
ممممممممرض  حشمممممممرة توتممممممما أبسمممممممليوتا، و ممممممممرض عمممممممين الطممممممماووس،)مكافحمممممممة اآلفمممممممات وأالممممممممراض الزراعيمممممممه  ذلمممممممك فمممممممي

دارةو ( الممممممخ يمممممديا،الكالم  اإلرشممممممادوال يكممممممون  .المسمممممتهدفة والمنمممممماطق للفئممممممات والتسمممممويق واالئتمممممممان واإلنتمممممماج، الممممممزارع ا 
 االسممممتفادة كيفيممممة فمممميبالمشمممموره  أيضمممما ولكممممن ،فقممممط الصممممغيرة الحيممممازات أصممممحابب مممممن المشمممموره المتعلقممممه للمممممزارعين

 الريفيمممممممة، والسمممممممياحة التصمممممممنيع مجمممممممال فمممممممي ظمممممممائفو وال العممممممميش، سمممممممبل تنويمممممممع خمممممممالل ممممممممن الريفمممممممي االقتصممممممماد ممممممممن
 قمممممد التمممممي المجممممماالت ممممممن وغيرهممممما واالتصممممماالت المعلوممممممات تكنولوجيممممما وخمممممدمات األسمممممواق، إلمممممى الوصمممممول وخمممممدمات
 األنسممممممب الشممممممكل ،المهنممممممي التممممممدريب أو األعمممممممال تنميممممممة خممممممدمات تكممممممونفربممممممما  ولممممممذلك، .مختلفممممممة مهممممممارات تتطلممممممب
هم عممممممن الزراعممممممة بشممممممكل ، وتخلممممممى بعضممممممرزقهممممممم مصممممممادر تتنوعمممممم ، والممممممذينيممممممهالريف المنمممممماطق فممممممي فقممممممراءال إلرشمممممماد
 .كامل

 
iv. تختلمممممف احتياجمممممات الممممممزارعين لخمممممدمات االرشممممماد الزراعمممممي تبعممممما  : الممممممزارعين فئمممممات لجميمممممع ةاإلرشمممممادي الخمممممدمات 

وعليممممه ال بممممد ممممممن تمممموفير خممممدمات ارشمممماد زراعممممي تلبمممممي . لحجممممم نشمممماطهم الزراعممممي واممممماكن تواجمممممدهم ونمممممط حيمممماتهم
  :تلفة من المزارعين بما في ذلكاحتياجات الفئات المخ

 الحصمممماد، بعممممد ممممما وأنشممممطة المنممممازل إلنتمممماج دعممممما   وذلممممك النسمممماء، مممممن األسممممرة أفممممراد مممممن غيممممرهنالنسمممماء و  المزارعممممات 
 .الحقلية، وتصنيع االجبان وااللبان ورعاية المواشي المحاصيل إنتاج في دورهن عن فضال

 ،المستقبل مزارعي من هم الذين الشباب. 
  المهمشونن الصغار المزارعو. 
 البدو. 
  الكبيرة ومتوسطة الحجمالمزارع. 
 سابقا اإلسرائيلية المستوطنات عمال. 
 الدولي المستوى على ن الذين يستخدمون تقنيات عالية الجودة وتقنياتو المزارع. 
  عالية قيمة ذات محاصيل يزرعون الذين نالمزارعو. 
  

 
v. العظمممممى الغالبيممممة أن إلممممى المممممزارعين صممممغار علممممى التركيممممز وراء السممممبب يرجممممع: صممممغار المممممزارعين علممممى التركيممممز 

مممممن عممممادة وهممممم  .الهادفممممة لالكتفمممماء الممممذاتي ولمممميس لتحقيممممق الممممربح الزراعيممممة واألنشممممطة المشمممماريع فممممي نمممممنهم يشمممماركو 
وعليمممممه فمممممان تقمممممديم خمممممدمات . اكثمممممر ممممممن غيمممممرهم ممممممن فئمممممات الممممممزارعين واالنكشممممماف الفقمممممراء والمعرضمممممين للمخممممماطر

 . "أوال   المزارع"ترفع شعار   التي من االهداف الرئيسية لوزارة الزراعة،االرشاد الزراعي 



 
vi. فمممممي البيئمممممة دممممممج (أ) :يلمممممي كمممممما همممممي األهمممممداف همممممذه لتحقيمممممق المقترحمممممة االسمممممتراتيجيات: المتكاممممممل المممممدعم البيئمممممي 

 البيئمممممي راألثممممم تقيممممميم( ب. )المسمممممتدامة الزراعيمممممة للتنميمممممة إرشممممماد سياسمممممة وجمممممود لضممممممان الشممممماملة الزراعيمممممة السياسمممممة
 غيممممر والمنظمممممات والجامعممممات الزراعيممممة البحمممموث معاهممممد قبممممل مممممن االبتكممممارات واختبممممار تطمممموير مممممن يتجممممزأ ال كجممممزء

 لآلفمممممات، المتكاملمممممة اإلدارة مثمممممل ،بيئيممممما   السمممممليمة الزراعيمممممة للممارسمممممات التمممممرويج( ت. )الخممممماص والقطممممماع الحكوميمممممة
 مممممممن الزراعيمممممة الممارسمممممات تمممممأثير رصممممممد( ث. )رةوالخطممممم الضمممممارة الزراعيمممممة الممارسممممممات عمممممن فعمممممال نهمممممي بشمممممكلوال

)(  .الزراعيممممممةفممممممي التقمممممماني  المسممممممتمر التحسممممممين لتحفيممممممز النتممممممائج اسممممممتخدام( ج. )(EQA) البيئيممممممة مؤسسممممممات ال قبممممممل
 .إعداد وتفعيل وتطبيق التشريعات والقوانين البيئيه ذات العالقه

 

 والدخل، الغذاء على الحصول وضمان ،المتاحة الموارد من استغالل المزارعين تمكين سياسات تساعد في

 معها والتكيف المناخ ومواجهة تحديات

i. تتمثمممممل ؛فئتمممممين فمممممي أساسممممما الغمممممذائي بممممماألمن المتعلقمممممة اإلرشممممماد جهمممممود تنمممممدرج :الغمممممذائي واألممممممن الزراعمممممي اإلرشممممماد 
 سممممممعاربأ الغذائيممممممة المممممممواد ريتمممممموف لضمممممممان األغذيممممممةمممممممن  وتقليممممممل الفاقممممممد الغممممممذاء إنتمممممماج زيممممممادة تعزيممممممز فممممممي األولممممممى
 ويرجمممممع .الغمممممذاء علمممممى الحصمممممولالكمممممريم و  العممممميش فمممممرص ممممممن المزيمممممد خلمممممق تشمممممجيع وتتركمممممز الثانيمممممة علمممممى .معقولمممممة
 المخمممماوف علممممى إلممممى ،أساسمممما   0::1 عممممام فممممي ظهممممر الممممذيو  ،الغذائيممممة والمممممواد الغممممذائي األمنبمممم المفمممماج  االهتمممممام

 الغممممذاء إنتمممماجالمتمثممممل فممممي  تحممممديال أن ومممممن الجممممدير بالممممذكر، .هأسممممعار  فممممي ظممممل ارتفمممماع املتمممموفر الغممممذاء بشممممكل شمممم
 المنممممماطق فمممممي للفقمممممراء الغمممممذاء ريتممممموف شمممممأنها ممممممن للمعيشمممممة مواتيمممممة بيئمممممة تهيئمممممةب للمسممممماهمة إلرشمممممادل الحاجمممممة يعمممممزز
 .الريفية

 
 الجهممممود فممممي أساسممممي عنصممممر فهممممو الغممممذائي، األمممممن لتحقيممممق المحليممممة المبممممادرات مممممن كثيممممر فممممي مفقممممودة حلقممممة اإلرشمممماد شممممّكل

 ضمممممممن خطممممممط األنشممممممطة اإلرشممممممادية ولكممممممن .علممممممى المسممممممتوى المممممموطني الغممممممذائي األمممممممنتمممممموفير و  األسممممممر تمكممممممين إلممممممى الراميممممممة
 والمعلومممممممات التقنيممممممات حيممممممث مممممممن واحتياجمممممماتهم للمممممممزارعين كمممممماف غيممممممر اهتمممممممام إيممممممالء إلممممممى تميممممممل، الغممممممذائي األمممممممن بممممممرامج
 .االبتكار ونظام الحديثة

 
 :التالية اإلجراءات من ا  مزيج، الغذائي األمن مع التعامل في اإلرشاد دوريعتبر 
 اإلنتاجية تحسين خالل من األجل طويلو  المزمن األمن النعدام التصدي. 
 والقيمممممود االسمممممرائيلية التفتممممميش ونقممممماط الحصممممماد، بعمممممد مممممما ضمممممعف خمممممدمات عمممممن الناجممممممة الغذائيمممممة الخسمممممائر معالجمممممة 

 .التخزينوتقنيات  مرافق إلى واالفتقار الحركة، على المفروضة
 مممممممن والمخمممممماطر الناجمممممممة عممممممن االجممممممراءات االسممممممرائيلية، الحمممممماده  المناخيممممممة األحممممممداث مواجهممممممة ىعلمممممم القممممممدرة زيممممممادة 

 .المخاطر من الحد وجهود الزراعي التأهيل إلعادة الدعم تقديم خالل



 ومنممممممماطق ،منطقمممممممة االغممممممموار التمممممممماس، منممممممماطق: التاليمممممممة المجممممممماالت فمممممممي والمهمشمممممممة الضمممممممعيفة لألسمممممممر االسمممممممتجابة 
 .، ومناطق خلف الجدارالمستوطنات اإلسرائيلية فيالسابقون ن العاملو و  ،النائية والقرى لجفاف،ا
 مناال   أيسر الغذائية المواد لجعل الريف في والدخل العمل فرص زيادة. 

 
 

ii. ال يوجممممد فيهمممما تممممدخل كبيممممر لإلرشمممماد، اال أنهمممما  التممممي المجمممماالت أحممممد المنمممماخ يعتبممممر تغيممممر: المنمممماخ وتغيممممر اإلرشمممماد
 بمممممممين واالتصممممممماالت المعلوممممممممات تمممممممدفق تزايمممممممد إلمممممممى حاجمممممممة هنممممممماك .للمسمممممممتقبل ديمممممممدةعوتوقعمممممممات  تحممممممممل احتياجمممممممات

 ممممممع التكيمممممف فمممممي كمممممان المزارعمممممون يرغبممممون إذا الزراعيممممة األغذيمممممة بمممممنظم فيممممما يتعلمممممق واالطمممممراف االخمممممرى المممممزارعين
 ضممممممانل ضمممممروريا   الفعمممممال أممممممرا   ويعتبمممممر اإلرشممممماد .منهممممما مفمممممر ال االجباريمممممة والتمممممي المناخيمممممة الظمممممروف فمممممي التغيمممممرات
 .على المزارعين آثاره وتخفيف المناخ تغير مع التكيفالمتعلقة ب الوطنية التوجهات ايصال

 

قويمممممما  مممممممع األطممممممراف التممممممي عملممممممت معهمممممما سممممممابقا ، مثممممممل خممممممدمات األرصمممممماد الجويممممممة  تعاونمممممما  يتوجممممممب أن تمممممموفر نظممممممم االرشمممممماد 
ويمكممممن . والجهممممود المبذولممممة فممممي التعامممممل معممممه فممممي التكيممممف مممممع التغييممممر المنمممماخي والمؤسسممممات البيئيممممة التممممي تلعممممب دورا  هاممممما  

واالسمممممممتخدام األمثمممممممل للمممممممموارد  الظمممممممروف الجويمممممممه قنممممممماة تممممممموفر المعلوممممممممات حمممممممول  بمثابمممممممة هنممممممما أن يكمممممممون الزراعمممممممي لالرشممممممماد
ممممممن الجفممممماف، اضمممممافة المممممى ابقممممماء شمممممبكة  بمقاوممممممة المائيمممممة، والقيمممممام بحممممممالت التوعيمممممة، والخمممممدمات البيئيمممممة والتمويمممممل المتعلمممممق 

 تغيمممممر بكيفيمممممة تمممممأثير يتعلمممممق فيمممممما المنممممماخ بتغيمممممر المعنيمممممة بمممممين نظمممممم االرشممممماد وبمممممين المؤسسمممممات واألوسممممماط الفّعمممممال تصمممممالالا
 . واألسواق المختلفة اإلنتاج نظم على المناخ

 

 الريفية لمرأةاو للتعاونيات المستدامة والمصممةشاد راالتقديم خدمات  سياسات لتعزيز

 لتحقيممممممق أو للتصممممممدير إممممممما والتجاريممممممة، النقديممممممة المحاصمممممميل علممممممى الزراعممممممة عتشممممممجي ،الحمممممماالت معظممممممم فممممممي االرشممممممادينمممممماط ب
ألنهممممما  ومنظمممممماتهن المزارعمممممات إلمممممى الوصمممممول أهمممممداف ممممممع األهمممممداف همممممذه تتعمممممارض قمممممدو  .المحاصممممميل ممممممن المممممذاتي االكتفممممماء

 لمتولممممدا الممممدخل علممممى السمممميطرة مممممن الصممممعب علممممى المزارعمممماتف. النقديممممة المحاصمممميل زراعممممة أو المبممممادرة افزتقضممممي علممممى حممممو 
 االكتفممممممماء المممممممذاتي محاصمممممميل علمممممممى التركيممممممز ،األحيمممممممان ممممممممن كثيممممممر فمممممممي ،إذ تفضمممممممل المزارعمممممممات النسمممممماء .االنتمممممماج همممممممذا مممممممن

فمممممإن  ولمممممذلك،. بسمممممهولة عليهممممما السممممميطرة يمكمممممن التمممممي المممممدخل مصمممممادر همممممي همممممذه ألن المؤقمممممت، العممممممل أو ،المحمممممدودة والتجمممممارة
 ذلممممممك فممممممي بممممممما العامممممممة، للسياسممممممة األوسممممممع البيئممممممة ألن جنسممممممينال بممممممين المسمممممماواة تحقيممممممق علممممممى قممممممادرا يكممممممون ال قممممممد اإلرشمممممماد
 .عادلمممممة ليسممممت ذلمممممك، إلممممى ومممممما المانحممممة، الجهمممممات مممممن الممولمممممة والمشمممماريع ينالممممممزارع وملكيممممات والتمويمممممل لبحمممموثا أولويممممات
 بممممممين األدوار إلممممممى االنتبمممممماهو  ،الزراعممممممي اإلرشمممممماد خممممممدمات علممممممى الحصممممممول فممممممرص فممممممي الجنسممممممين بممممممين المسمممممماواة وتتطلممممممب
 خمممماص اهتمممممام سمممميتم توجيممممه ذلممممك، علممممى وعممممالوة .عامممممة بصممممورة الريفيممممة والتنميممممة والزراعممممة والمجتمممممع، األسممممر، فممممي ينالجنسمممم

 المممممممرأة لتعاونيممممممات الميدانيممممممة الزيممممممارات مممممممن المزيممممممد اجممممممراء حيممممممث مممممممن اإلرشمممممماد خممممممدمات وتيممممممرة وزيممممممادة الزراعممممممة لتوعيممممممة وزارة
 الريفيممممممممة المممممممممرأة انتسممممممممابو  المسممممممممتهدفة، للمجموعممممممممة جديممممممممدة مجمممممممماالت إلممممممممى والتوصممممممممل ،المشمممممممماهدات و  والتممممممممدريب، الريفيممممممممة،

نتاج الحديثة، الريفية النسائية لتعاونياتل  .الخ ،عالية قيمة ذات منتجات وا 



 
 وزارة مممممممن مرشممممممدة نسممممممويةمممممممع  تتعمممممماون  القريممممممة مسممممممتوى علممممممى الريفيممممممة المنمممممماطق فممممممي النسمممممماء مممممممن مجموعممممممات تشممممممكيل يممممممتم

 شمممممكلعلمممممى  واإلرشممممماد التمممممدريب خمممممدمات النسمممممائية لجمعيممممماتل تممممموفرعمممممادة مممممما تو  .االرشممممماد بمممممرامج بعمممممض إجمممممراء فمممممي الزراعمممممة
 أو التجفيممممممف مثمممممل الغذائيمممممة الصمممممناعات مجمممممال فمممممي جديممممممدة وسمممممائل لنشمممممر ،وعمممممروض تدريبيمممممة ودورات وزيمممممارات محاضمممممرات

 .المنزلية الحدائق زراعةب المتعلقة الجوانب بعض وكذلك األلبان، منتجات وتصنيع المخلالت أو التجميد
 
 لممممموظفي وينبغممممي .مممممواردمحدوديممممة ال ظممممل فممممي حتممممى، المزارعممممات مممممن العديممممد إلممممى الوصممممول الزراعممممة وزارة موظفمممماتحمممماول ت

 جميممممممع فمممممي إلمممممميهن والوصمممممول الريفيممممممات النسممممماء جميممممممع إلشمممممراك أفضممممممل وجمممممماعي تشمممممماركي إرشمممممادي نهممممممج تصمممممميم اإلرشممممماد
 .الفلسطينية القرى عدد إجمالي من٪ 64 نحو الريفية للمرأة الموجه االرشاديغطي  الواقع، ففي. الريفية المناطق

 
 جمعيمممممات ممممممن قليمممممل عمممممدد إلمممممى بهمممممن الخاصمممممة اإلرشممممماد خمممممدمات تممممموفر الزراعمممممة شمممممدات االنممممماث فمممممي وزارةالمر  أنوقمممممد تبمممممين 

 مممممممرأةإ 771 لكممممممل واحممممممدة مرشممممممدة فهممممممي الريفيممممممة المممممممرأة الممممممى اإلنمممممماث المرشممممممدات نسممممممبة أممممممما (.جمعيممممممة :0.) الريفيممممممة المممممممرأة
 .24العام لخدمة اإلرشاد المحددة الدولية المعايير من نسبيا   ىأعل وهو ريفية،

 
. والمعممممممارض واالجتماعممممممات التدريبيممممممة الممممممدورات: هممممممي المسممممممتخدمة الرئيسممممممية اإلرشممممممادية فممممممإن الطممممممرق ،الزراعممممممة لمممممموزارة وفقمممممما

 فمممممي زيمممممارة 0 إلمممممى .) بمممممين مممممما تتمممممراوح الواحمممممدة الريفيمممممة الممممممرأة لجمعيمممممة الميدانيمممممة الزيمممممارات عمممممدد أن إلمممممى التقمممممديرات وتشمممممير
 .25والمساعدة االتصاالت من كاف غير مستوى وهو ،(السنة

 
 موضممممموعات حمممممول الريفيمممممة للممممممرأة الزراعمممممي اإلرشممممماد خمممممدمات يممممموفرن االرشممممماد موظفمممممات نتبمممممين أ ،الميدانيمممممة الزيمممممارات خمممممالل
صمممممممغار  لمعظمممممممم خلللمممممممد الممممممممدرة األنشمممممممطة أهمممممممم ممممممممن تعتبمممممممر ألنهممممممما ،المنزليمممممممة والحمممممممدائق الغمممممممذائي بالتصمممممممنيع تتعلمممممممق معينمممممممة

 الخممممممممدمات علممممممممى الحصممممممممول فممممممممرص نقممممممممص مممممممممنالمزارعممممممممات تعممممممممانين واضممممممممافة الممممممممى ذلممممممممك، ف .الريفيممممممممة واألسممممممممر نمممممممممزارعيال
 .التسويقية

 
 (.الزراعمممممة وزارة اإلرشممممماد فمممممي مممممموظفي مجمممممموع ممممممن٪ 17) فلسمممممطين فمممممي المرشمممممدات الزراعيمممممات ممممممن متواضمممممع عمممممدد هنممممماك

 وثممممممة .الريفيممممة لمنممممماطقل زيمممماراتهن ودعممممم نوتمممممدريبه المرشممممدات ممممممن يممممدالمز  توظيممممف ينبغمممممي لمزارعممممة،ا الممممممرأة إلممممى للوصممممولو 
 الثقافيممممممة القيممممممود ال وهمممممميأ ونقممممممص المواصممممممالت، التشممممممغيلية األممممممموال وجممممممود عممممممدم جانممممممب الممممممى اإلرشمممممماد، فممممممي أخممممممرى مشممممممكلة

 نشمممممعر ي ال المزارعمممماتف. الريفيممممة المنممممماطق فممممي امهممممم عممممامال رشمممممادموظممممف اإل جممممنس ، حيمممممث يعتبممممرالنسمممماء علممممىالمفروضممممة 
 . اإلناث من التدريبية والبرامج الزيارات تلقي نيفضلو  الذكور، الزراعيين المرشدينفي التعامل مع  بالراحة

 

                                                           
24

 .1144 مايو الزراعة، وزارة ،"تحسينات إلدخال توصيات: لفلسطين العام اإلرشاد نظام تقييم" دراسة  
25

 سهنف المرجع 



 التعلمممممممميم الممممممممى مسممممممممتويات اضممممممممافة المممممممممرأة، مواهممممممممب االعتبممممممممار فممممممممي تأخممممممممذ التممممممممي والمممممممممواد اإلرشمممممممماد بممممممممرامج تطمممممممموير ينبغممممممممي
 فمممممي األخمممممرى المنممممماطقنظيمممممره فمممممي  ممممممن أعلمممممى الريفيمممممةاطق فمممممي المنممممم للممممممرأة األميمممممة مسمممممتوىويعتبمممممر  .المختلفمممممة واالحتياجمممممات

 بمممممرامجالو  والبصمممممرية، السممممممعية والعمممممروض والزيمممممارات الميدانيمممممة، المشممممماهدات، ممممممن المزيمممممد اسمممممتخدام يجمممممب ،ولمممممذلك .فلسمممممطين
 . واسع نطاق تلفزيونية علىالو  ذاعيةاإل
 

ال تتعمممممارض  طريقممممةب اإلرشممممادب ا يتعلممممقوكمممممل ممممم التدريبيممممة البممممرامج اإلرشمممماد وضممممع مممممموظفي علممممى يتوجممممبذلممممك،  علممممى عممممالوة
  .مشاركة أعلى نسبة لضمان مع أوقات الفرا  لدى النساء

 

 وحث المزارعين على تأسيس مزيد من المنظمات واالنضمام اليها المزارعين منظمات تعزيز سياسات

 للمممممممزارعين الفعالممممممة ةالمشممممممارك وتشممممممجيع مجموعممممممات، فممممممي المممممممزارعين تجميممممممع مبممممممدأ علممممممى واالسممممممتراتيجية السياسممممممة اعممممممدادتممممممم 
 تمكمممممين طريمممممق عمممممن بمممممذلك القيمممممام يمكمممممنو  .واحتياجممممماتهم الممممممزارعين لمشممممماكل بفاعليمممممة اإلرشممممماد اسمممممتجابة لضممممممان ومنظمممممماتهم
 التعبيمممممرالقمممممدرة علممممى ( أ) :مممممن لتمكيمممممنهم القممممرار صمممممنع مهممممارات وتعزيمممممز  الفنيممممه والمسممممماعدة المعرفممممةمجممممماالت  فممممي المممممزارعين

 الممممممممزارعين مجموعمممممممات تطمممممممور وتعزيمممممممز تشمممممممجيع( ب. )واإلرشممممممماد البحممممممموث خمممممممدمات علمممممممى الطلمممممممب وممارسمممممممةعمممممممن أنفسمممممممهم 
 ومقممممممممدمي الحكوميممممممممة غيمممممممر المنظممممممممماتممممممممع و  المناسممممممممبة والخممممممماص العممممممممام القطممممممماع مؤسسممممممممات ممممممممع ركتهااشمممممممممو  والجمعيمممممممات
 .المتاحممممممة الممممممموارد إدارة مسممممممؤولية تحمممممممل علممممممى المنتجممممممين منظممممممماتقممممممدرة  تعزيممممممز( ت. )المشمممممماريع فممممممي والشممممممركاء الخممممممدمات

 المنتجمممممممممممين) والمسمممممممممممتخدمين والتجمممممممممممار األغذيمممممممممممة ومصمممممممممممنعي الزراعيمممممممممممة الممممممممممممدخالت مممممممممممموردي بمممممممممممين عالقمممممممممممات اقامممممممممممة( ث)
 وحممممممث المممممممزارعين( ح. )اإلرشمممممماد لبممممممرامج التخطمممممميط فممممممي كامممممممل بشممممممكل المشمممممماركة مممممممن المممممممزارعين تمكممممممين( ج. )(والجمعيممممممات

 .على انتاج منتجات تنافسية وذات قيمة عالية
 

 اإلنتمممممماج ومممممممدخالت القممممممروض علممممممى حصممممممولتقممممممديم المسمممممماعده الفنيممممممه للمممممممزارعين لل دورهمبمممممم اإلرشمممممماد ممممممموظفي علممممممى يجممممممب
، وتعزيممممز الممممروابط هحفظممممه و وتخزينمممم نتمممماجاال وتجميممممع ،الجممممماعي والبيممممع الشممممراءو  ،(واألسمممممدة البممممذور ذلممممك فممممي بممممما) المحسممممنة

  .االمامية والخلفية للمزارعين مع الموردين والمسوقين والتجار

 والخارجية المحلية األسواق في المنافسة على الفلسطينية الزراعية المنتجات قدرة تحسينسياسات 

 أسمممممممواق إلمممممممى (الزيتمممممممون وزيمممممممت والخضمممممممراوات العنمممممممبو  حمضمممممممياتال)المنتجمممممممات الزراعيمممممممه مثمممممممل  تصمممممممدير إمكانيمممممممات تقتصمممممممر
 وارتفمممممماع تجمممممماتالمن لهممممممذه التنافسممممممية القممممممدرة ضممممممعف مثممممممل عديممممممدة، ألسممممممباب البلممممممدان مممممممن وغيرهمممممما المجمممممماورة العربيممممممة الممممممدول



 بعمممممض قبمممممل ممممممن المفروضمممممة والقيمممممود ،26إسمممممرائيل قبمممممل ممممممن المفروضمممممة القيمممممود إلمممممى باإلضمممممافة واالنتممممماج، التسمممممويق تكممممماليف
 . المستوردة البلدان

 
وشممممماحنات  والتغليمممممف والتعبئمممممة التبريمممممد والفمممممرز مثمممممل الحصممممماد بعمممممد مممممما خمممممدماتال تتممممموفر بشمممممكل كممممماف  الحاضمممممر، الوقمممممت فمممممي
فمممممي  المنافسمممممة علمممممى الفلسمممممطينية الزراعيمممممة المنتجمممممات قمممممدرة ممممممن بشمممممدة ممممممما يحمممممد ،التحتيمممممة البنمممممى ممممممن وغيرهممممما ةالمبمممممرد نقممممملال
ال يسمممممممتطيع  معمممممممايير تتطلمممممممب ،أوروبممممممما مثمممممممل، الخارجيمممممممة األسمممممممواق بعمممممممض فمممممممإن ذلمممممممك، إلمممممممى وباإلضمممممممافة .األخمممممممرى سمممممممواقاأل

 الممممممواردتممممموفير و  الجهمممممود ممممممن يمممممدالمز  بمممممذل الزراعمممممة وزارة علمممممى فمممممإن لمممممذلك،. تحقيقهممممما لمممممب،غافمممممي ال الفلسمممممطينيون، المنتجمممممون
ويتطلمممممب مممممممن . الدوليمممممة بالمعمممممايير تفمممممي أن يمكمممممن عاليمممممة جممممممودة ذات منتجمممممات إنتممممماج علمممممى والمنتجمممممين الممممممزارعين لمسممممماعدة

 الممارسمممممات الزراعيمممممة الجيممممممدة شمممممهادات: يلمممممي بممممممما يتعلمممممق فيمممممما للممممممزارعين الفنيمممممة المهممممممارات وتطممممموير تمممممدريب الممممموزارة أيضممممما  
 .الحصاد بعد ما خدماتو  التجارية والعالمات ،""و الزراعية الكيميائية المواد بشأن المزارعين ةوعيتو 
 

 ةلثروه الحيوانيبما فيها اوالتصديريه  ذات القيمة العالية المحاصيل ودعم تعزيزسياسات 

 وبالتمممممالي ،السممممموق فمممممي جديمممممدة خيمممممارات ممممممنحهمو  المحاصممممميل خمممممالل ممممممن الممممممزارعين دخمممممل زيمممممادة علمممممى المسممممماعدة همممممو همممممدفنا
ن مهتمممممممممو  ونحممممممممن .المحاصمممممممميل تنويممممممممع خممممممممالل مممممممممن المسممممممممتدام واالنتمممممممماج المحلممممممممي الغممممممممذائي األمممممممممن تحقيممممممممق فممممممممي المسمممممممماهمة
ويمكممممممن تحقيممممممق هممممممذا  .واألعممممممالف ،والبسممممممتنة والبقوليممممممات، والحبمممممموب الخضممممممروات: التاليممممممة التجاريممممممة المحاصمممممميل بمجموعممممممات

 :الهدف من خالل التدخالت التالية
 

 الخضممممممممار زراعممممممممة لمنمممممممماطق بالنسممممممممبة وخاصممممممممة العاليممممممممة، التجاريممممممممة القيمممممممممة ذات صمممممممميلالمحا علممممممممى المعرفممممممممة توزيممممممممع تعزيممممممممز
لمممممى الرئيسمممممية،  االيكولوجيمممممة للمنممممماطق التجاريمممممة القيممممممة عاليمممممة المحاصممممميل وتشمممممجيع تقمممممدير( ب. )المحاصممممميل تنويمممممع تحفيمممممز وا 
دارة لتقمممممديم وأسممممماليب اسمممممتراتيجيات تطممممموير( ت. )المممممدخل وتوليمممممد المسمممممتدامة التنميمممممة تحسمممممين أجمممممل ممممممن المتميمممممزة الزراعيمممممة  وا 

 والقمممممممممرنبيط، الحمممممممممار، والفلفمممممممممل والباميمممممممممة، الربيعمممممممممي، والخيمممممممممار الباذنجمممممممممان أي) المتنوعمممممممممة  ذات القيممممممممممة العاليمممممممممة المحاصممممممممميل
 والنشمممممرات والمقممممماالت العمممممرض ممممممادة وتوزيمممممع نشمممممر دعمممممم( ث. )(العطريمممممة والنباتمممممات ،واالعشممممماب الطبيمممممة الملمممممون، والملفممممموف
 نقمممممل تعمممممزز التمممممي جديمممممدةال والمشممممماريع المبمممممادراتدعمممممم ( ج) .هممممماانتاج وتقنيمممممات الجديمممممدة تجاريمممممةال المحاصممممميلحمممممول  اإلخباريمممممة
 .المتطورة الزراعة وتقنيات المبتكرة التجارية للمحاصيل  الرياديه ومزيد من المزارع النموذجية التكنولوجيا

 
رع المحليممممة المختلفممممة إلممممى زيممممادة إنتاجهمممما، االسممممتثمار فممممي مممممزارع الثممممروة الحيوانيممممة، والعمممممل علممممى توجيممممه المممممزا تحفيممممزضممممرورة 

إلنشمممممماء مممممممزارع ثممممممروة  (الحكوميممممممه واالوقمممممماف منهمممممما) بممممممما يتناسممممممب مممممممع احتياجممممممات السمممممموق والمجتمممممممع، وتخصمممممميص األراضممممممي
تأهيممممممممل البركسممممممممات وتطبيممممممممق أنظمممممممممة االدارة الكفممممممممؤه ، وتمممممممموفير الخممممممممدمات الضممممممممرورية الالزمممممممممة لهمممممممما، متخصصممممممممه حيوانيممممممممة
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 اإلسمممممرائيلية، االحمممممتالل قممممموات قبمممممل ممممممنتمممممتم  الخمممممارج إلمممممى أو إسمممممرائيل إلمممممى الفلسمممممطينية الزراعيمممممة السممممملع تصمممممدير عمليمممممة السممممميطرة علمممممى زالتممممم ال  
 فمممممممي نقمممممممص هنممممممماك يكمممممممون عنمممممممدما الفلسمممممممطينية السممممممملع لحركمممممممة فقمممممممط وتسممممممممح اإلسمممممممرائيلية، المنتجمممممممات لتسمممممممويق األولويمممممممة تعطممممممميبمممممممدورها  والتمممممممي

 .بالمخاطر ومحفوف مجد غيرو  مستقر غير نظام التسويق الزراعي الفلسطيني أنويدل ذلك على  .يليةاإلسرائ المنتجات



بديلممممممه العمممممالف الإدخممممممال أر ودعمممممم األعمممممالف، واالسممممممتفادة ممممممن التقنيمممممات الحديثممممممة والتجمممممارب فمممممي وتمممممموفيوالسمممممالمه الغذائيمممممه، 
، الجنممممممهوتقنيمممممات نقممممممل أ ، فضمممممال  عممممممن إدخمممممال السممممممالالت الحيوانيمممممة الجيممممممدة(فمممممي منمممممماطق أريحممممما واالغمممممموار) الزراعمممممة الملحيممممممةو 

 .والتي تعطي إنتاجا  كبيرا  من اللحوم واأللبان
 

 الزراعي اإلرشاد نظام في علةالفا الجهات مختلف أدوار

 

 : مجلس الوزراء الفلسطيني( أ)
مقرونممممممما   الفلسمممممممطيني مجلمممممممس الممممممموزراء يجمممممممب أن يكمممممممون إعتمممممممماد وثيقمممممممة االسمممممممتراتيجيه الوطنيمممممممه لالرشممممممماد الزراعمممممممي ممممممممن قبمممممممل

ايمممممممات الغوفممممممق  تطمممممموير أجهمممممممزة اإلرشمممممماد الزراعممممممي مممممممن وزارة الزراعممممممهتمكممممممين بممممممااللتزام المممممممالي والسياسممممممي والمعنمممممموي تجممممممماه 
وتعتبممممممممر . االرشمممممممماد الزراعممممممممي سممممممممتراتيجيهقممممممممة إاالهممممممممداف االسممممممممتراتيجيه وااللتزامممممممممات الماليممممممممه المبينممممممممه فممممممممي وثيوالسياسممممممممات و 

مممممممن شممممممأنها المسمممممماهمة فممممممي تحسممممممين أداء جهمممممماز االرشمممممماد الهميممممممه حيممممممث الحكومممممممه فممممممي هممممممذا المجممممممال فممممممي غايممممممة أ إلتزامممممممات
إلممممممممى المممممممممزارعين ممممممممممع تمممممممموفير البيانمممممممممات لتقنيممممممممات الحديثمممممممممه وانتممممممممائج البحممممممممموث الزراعيممممممممة  قمممممممملالزراعممممممممي و زيممممممممادة فاعليمممممممممة ن

باالضمممممافة إلمممممى إيصمممممال خدممممممة االرشممممماد الزراعمممممي المممممى كافمممممة واإلحصممممماءات األساسمممممية لخدممممممة اإلنتممممماج والتسمممممويق الزراعمممممي، 
والمنممممممماطق المهمشمممممممه والنائيمممممممه بمممممممما فيهممممممما المنممممممماطق العسمممممممكريه المغلقمممممممة المنممممممماطق الزراعيمممممممه  فئمممممممات الممممممممزارعين فمممممممي مختلمممممممف

 .خلف الجدار والقريبه من المستوطنات االسرائيليه ومناطق
 
بعمممممض االولويمممممات والتمممممدخالت التمممممي  الوطنيمممممه لالرشممممماد الزراعمممممي إلسمممممتراتيجيةإتتضممممممن   :مؤسسمممممات المممممدول المانحمممممه( ب)

واالمممممن الغممممذائي  الزراعممممة والميمممماه مجمممماالتالمممممانحين الحاليممممة وتلممممك المدرجممممة فممممي خططهممممم فممممي  وسياسممممات بممممرامجتنسممممجم مممممع 
، ويممممراد منهمممما ان تكممممون بمثابممممة وثيقممممة حيممممة يممممتم تعممممديلها مرحليمممما لكممممي تتممممواءم مممممع التحممممديات الجديممممدة التممممي اء المؤسسمممميوالبنمممم

اي فممممرص جديمممممدة  لكقممممد تسممممتجد مممممن جممممراء التغييممممرات المناخيممممة وتمممموفر الممممموارد والوضممممع األمنممممي واالسممممتقرار السياسممممي، وكممممذ
أن تسممممماعد  دول المانحمممممهلمممممذا يتحمممممتم علمممممى مؤسسمممممات الممممم .لخارجيمممممةفمممممي األسمممممواق المحليمممممة وا فلسمممممطينيهللمنتجمممممات الزراعيمممممة ال

وفمممممق االنشمممممطة المبينمممممه فمممممي و زممممممه لمممممدعم أنشمممممطة االسمممممتراتيجيه الحاليمممممه بالقمممممدر الكممممماف الوزارة الزراعمممممه فمممممي تجنيمممممد االمممممموال ال
 .مصفوفة االطار المنطقي لالستراتيجيه

 
 خمممممممالل ممممممممن للممممممممزارعين الزراعمممممممي اإلرشممممممماد خمممممممدمات تقمممممممديم عمممممممن حاليممممممما مسمممممممؤولة همممممممي الزراعمممممممة وزارة: الزراعمممممممة وزارة( ت)

 علمممممى وعمممممالوة .الزراعمممممة وزارة أممممممام للمسممممماءلة يخضمممممعون والمممممذين والقريمممممة، والمنطقمممممة القطممممماع مسمممممتوى علمممممى االرشممممماد مممممموظفي
أن ( ب. )الزراعيمممممة التنميمممممة لبمممممرامج والتخطممممميط التنسممممميق( أ) :يلمممممي كمممممما همممممي الزراعمممممة لممممموزارة األساسمممممية الوظمممممائف فمممممإن ذلمممممك،

 حشممممممممد( ج)والسمممممممميطرة  التنظمممممممميم( ث. )والتقيمممممممميم المتابعممممممممة مهمممممممممة( ت. )الزراعيممممممممة المعلومممممممممات ؤولة عممممممممن قطمممممممماعون مسممممممممكممممممممت
 .المالية الموارد

 



 المسممممممتوى مممممممن أتيمعلومممممممات تمممممم بممممممدون ممكنممممممة تكممممممون لممممممن الزراعممممممة وزارة قبممممممل مممممممن الزراعممممممي القطمممممماع التخطمممممميط لتنميممممممة نإ
 . المزارعين شاكلوم وتطوره العام الوضع عن لإلبال ( المديريات) المحلي

 
 .ضمممممروريهمممممو أممممممر  الزراعمممممه فمممممي المحافظمممممات ممممممديرياتو  الزراعمممممة وزارة بمممممين الممممموظيفي االعتمممممماد أن المالحظمممممة همممممذه تبمممممين

 فمممممي الزراعمممممي، القطممممماع لتنميمممممة السمممممليم التخطممممميط علمممممى قمممممادرة لتكمممممون المحافظمممممات ممممممن معلوممممممات إلمممممى الزراعمممممة وزارة وتحتممممماج
ال .الزراعمممممة وزارة مممممممن دعممممممم إلمممممى اتالممممممديريات فممممممي المحافظمممممم قابمممممل، تحتمممممماجمال فممممممإن كفمممممماءة التمممممدخالت الزراعيممممممة سممممممتكون  وا 

 إعممممممداد( أ: )مممممممن أجممممممل التجممممممارب الزراعيممممممه محطممممممات بتقويممممممة دور الزراعممممممة وزارة قيممممممام ضممممممرورة علممممممىذلممممممك  يممممممدلو  .محممممممدودة
 المممممممديريات دراتقمممممم تعزيممممممز( ب. )الزراعممممممي القطمممممماع تطمممممموير مممممممن المممممموزارة لتمكممممممين الالزمممممممة واألممممممموال واألولويممممممات االحتياجممممممات

مراكمممممز و  الممممممزارعين والمرشمممممدين بمممممين قويمممممة وظيفيمممممة عالقمممممة تطممممموير( ت. )يةاإلرشممممماد والوحمممممدات اإلرشممممماد مممممموظفي خمممممالل ممممممن
 .الزراعية البحوث

 
 بمممممالبحوث القيمممممامب  الزراعيمممممة لبحممممموثالممممموطني ل مركمممممزال دوريتمثمممممل  :(NARC)  المركمممممز الممممموطني للبحممممموث الزراعيمممممه( ث)

 وجمممممه علمممممىو  .الزراعيمممممة التنميمممممة بمممممرامج علمممممى القائممممممة البحممممموث تنفيمممممذ تنسممممميق لمممممىإإضمممممافة  أقمممممل، جمممممةبدر  واالرشممممماد التطبيقيمممممة
 مممممموادال إنتممممماج فمممممي ويسممممماعدين، المممممزراعي للمرشمممممدين القمممممدرات بنممممماءالفنمممممي و  دعمالممممم المركمممممز يممممموفر أن المتوقمممممع ممممممن الخصممممموص،

 علمممممى القائممممممة البحممممموث دور بتشمممممجيع أيضممممما   المركمممممزويخمممممتص  .اآلخمممممرين موشمممممركائه والممممممزارعين اإلرشممممماد لمممممموظفي يهاإلرشممممماد
 .المستفيدين من وغيرهم للمزارعين الحقيقية المشاكل حل إلى تهدف التي المشاركة

 
 اجتماعمممممات فمممممي سيشممممماركون  الزراعيمممممة لبحممممموثالممممموطني ل مركمممممزال فمممممي البممممماحثين نفمممممإ ،االسمممممتراتيجية علمممممى الموافقمممممة وبمجمممممرد
 فمممممإن ذلمممممك، علمممممى وعمممممالوة .وعلمممممى المسمممممتوى الممممموطني المنطقمممممة مسمممممتوى ىعلممممم والتقيممممميم والمتابعمممممة والتخطممممميط الزراعمممممي اإلرشممممماد

 لبحمممموثاو  الزراعممممي اإلرشممممادوبممممرامج  ةنشممممطأفممممي تطمممموير  المشمممماركة لهممممم يحممممق حافظمممماتالم مسممممتوىالجهممممات التنسمممميقية علممممى 
 لالتواصمممممم لضمممممممان المسممممممتويات مختلممممممف علممممممى سممممممتتم هالتشمممممماركي والتقيمممممميم المتابعممممممةمنهجيممممممة  فممممممان ب،السممممممب ولهممممممذا. الزراعيممممممة

 .الفاعلة الجهات مختلف بين الفعال
 
والمشمممممماركة فممممممي  اإلنتمممممماج تعزيممممممز فممممممي بسمممممميطة، صممممممورةب وان حتممممممى المممممممزارعين، منظمممممممات تسمممممماهم: ينالمممممممزارع منظمممممممات( ج)

 تحديممممد فممممي والمسمممماهمة ن،المزارعممممو  يحتاجهمممما التممممي المباشممممرة الخممممدمات يجممممب علممممى هممممذه المنظمممممات تقممممديمو  .التسممممويق هياكممممل
 تنظمممممميم يممممممتم أن المتوقممممممع ومممممممن .اإلرشمممممماد بممممممرامج لتنفيممممممذ الزراعممممممة ووزارة اإلرشمممممماد ممممممموظفي مممممممع تعمممممماونوال والحلممممممول، المشمممممماكل
إن واضمممممافة الممممممى ذلممممممك، فمممممم .الزراعممممممي اإلرشمممممماد فممممممي خمممممدمات دورهمممممما وتعزيمممممز القيمممممممة سالسممممممل قبمممممل مممممممن المممممممزارعين منظممممممات
 الخممممممدمات تقممممممديمب بممممممآخر أو شممممممكلب المعنيممممممة الفاعلممممممة الجهممممممات مممممممن وغيرهمممممما البحمممممموثومراكز  المممممممزارعين بممممممين الشممممممراكة تعزيممممممز

 نحممممممو العممممممملذلممممممك بالتممممممالي  وسمممممميدفعهم .الحقيقيممممممين الشممممممركاء مممممممن تصممممممبح أن مممممممن ينن منظمممممممات المممممممزارعسمممممميمكّ  ،الزراعيممممممة
 .المستفيدين مختلف لتلبية مطالب الفعال

 



 غيممممر المنظمممممات يقتصممممر دورال  :بممممما فممممي ذلممممز المجممممالس الزراعيممممة المممممدني والمجتمممممع الحكوميممممة غيممممر المنظمممممات( ح)
نمممممممافقممممممط،  علممممممى تمممممموفير التمويممممممل والدوليممممممة المحليممممممة الحكوميممممممة تقممممممديم ) المحليممممممة للمجتمعممممممات خممممممدمات مممممممزودأيضمممممما   هممممممي وا 
 وتحديمممممممد المشممممممماكل فمممممممي والتيسمممممممير المشمممممممورة، وتقمممممممديم الزراعمممممممي، االنتممممممماج وتصمممممممنيع تسمممممممويقخمممممممدمات و  الزراعيمممممممة، الممممممممدخالت
مؤسسمممممات و  الحكوميمممممة غيمممممر والمطلممممموب هنممممما ممممممن المنظممممممات (.هاقمممممدرات وتطممممموير الممممممزارعين منظممممممات تفعيمممممل عممممممل الحلمممممول،
علمممممميهم  ويتعممممممين .المسممممممتويات مختلممممممف علممممممى المؤسسممممممات الداعمممممممة خممممممالل مممممممن  الراجعممممممه التغذيممممممة تمممممموفير ،المممممممدني المجتمممممممع

مممممما يعمممممزز فمممممرص نجممممماح ب السمممممنوية اإلرشممممماد لخطمممممط وفقممممما األنشمممممطةو  مشممممماريعال لتمويمممممل المانحمممممة الجهمممممات أيضممممما  التنسممممميق ممممممع
 .هذه الخطط

 
 واإلنتمممماج المممممدخالت، توريممممد مممممن بممممدءا السمممملعية السلسمممملة مراحممممل جميممممع فممممي الخمممماص القطمممماع ينشممممط :الخمممماص القطمممماع( خ)

 تعزيمممممز إلمممممى بحاجمممممة الزراعمممممي اإلرشممممماد تقمممممديم فمممممي دورهكمممممما أن  .المصمممممنعة غيمممممر أو المصمممممنعة المنتجمممممات وتسمممممويق والتصمممممنيع
  .واألسواق اإلنتاج بين أفضل ترابط  لضمان

 
 مؤسسممممممات مممممممن الكممممممافي بالتمويممممممل يحظممممممى ال الزراعممممممي القطمممممماع فممممممان أهميتممممممه، مممممممن الممممممرغم علممممممى :لتمويمممممملا مؤسسممممممات( د)

 التمويممممممل الزراعممممممي القطمممممماع يتلقممممممى أن ينبغممممممي ولهممممممذا، .االقتصممممممادية القطاعممممممات اسمممممموة ببقيممممممة مصممممممارفالو  الصممممممغير االقممممممراض
 كممممما ال بممممد مممممن .لطبيعيممممة والسياسمممميةوبممممرامج التممممأمين ضممممد المخمممماطر ا التنميممممة ومشمممماريع المانحممممة الجهممممات خممممالل مممممن الكممممافي

 .الزراعي القطاع تمويل فيأكبر  لمشاركة ومؤسسات االقراض المحلية المصارف لتشجيع مهمة جهود بذل
 
 بشمممممأن معهممممما والتشممممماور الزراعمممممي العمممممالي التعلممممميم مؤسسمممممات ممممممع االتصمممممال سممممميتم :الزراعمممممي العمممممالي التعلممممميم مؤسسمممممات( ذ)

 جديممممدة تعليميممممة بممممرامج ووضممممع المممممؤهلين الممممموظفين وتممممدريب تعلمممميم مممممن لتممممتمكن عليميممممةالت لمناهجهمممما منتظمممممة مراجعممممةاجممممراء 
 المنممممماطق فممممميكمرشمممممدين  للعممممممل الالزممممممة بالمهمممممارات الخمممممريجين بمممممما يضممممممن تزويمممممد. الجديمممممدة اإلرشممممماد السمممممتراتيجية تسمممممتجيب
 مبمممممادراتال وتحفيمممممز الممممممزارعين، وأولويمممممات احتياجمممممات وتحديمممممد والدوليمممممة، المحليمممممة االسمممممواق الحتياجمممممات واالسمممممتجابة الريفيمممممة،

 وتنظمممممميم إدارة مجممممممال فممممممي كفمممممماءات ووجممممممود الزراعيممممممة، للتنميممممممة المعقممممممدة األوضمممممماع تحليمممممملالقممممممدرة علممممممى و  ،الذاتيممممممة للمرشممممممدين
العممممممالي  التعلمممممميم مؤسسممممممات تكممممممون يفتممممممرض أنو  .ضممممممروريا ذلممممممك كممممممان كلممممممما التأييممممممد وكسممممممب التحشمممممميد دور ولعممممممب المشممممماريع،

 .المستويات مختلف علىات ذات العالقة الواجب اشراكها في االنشطة الزراعية المؤسس من جزءا   ة،الزراعي
  
إضمممممافة إلمممممى الفائمممممدة  الطمممممالب، ميلتعلممممم الميدانيمممممة الحقمممممول بعمممممض إقاممممممة فمممممي ستشمممممارك :والثانويمممممة االبتدائيمممممة الممممممدارس( ر)

( أ) :ذلمممممك ممممممن خمممممالل يسممممماعد نأ يمكمممممنو  .االبتكمممممارات الجديمممممدة أو/ و الزراعيمممممة المعلومممممماتممممممن خمممممالل  لممممممزارعينالمتحققمممممة ل
 السمممممليمة الطمممممرق حمممممول (عمليمممممة وجلسمممممات نظريمممممة) تدريبيمممممة دورة إجممممراء خمممممالل ممممممن فلسمممممطين تخضمممممير مشمممممروع لفكمممممرة التممممرويج

 تعزيممممز فممممي المنزليممممة الحممممدائق أهميممممة حممممول المممموعي مسممممتوى رفممممع( ب. )االشممممتال الحرجيممممه  و الفاكهممممة أشممممتال ورعايممممة ةعممممالزر 
 الكيميائيممممممة الممممممواد اسممممممتخدامات تحسمممممين حمممممول المممممموعي مسمممممتوى رفمممممع( ت) .لكسمممممب الممممممرزقوكوسممممميلة  ألسممممممرل الغمممممذائي ألممممممنا

 سممممممية ،سمممممتعمال المبيمممممدات باللغمممممه العربيمممممهتعليممممممات إ األممممممان، وفتمممممرات البقايممممما، مسمممممتويات) الزراعمممممة فمممممي الحشمممممرية والمبيمممممدات
  (.الخ المناسب، والعالج المبيدات



 
 حاجممممةب ،والقممممرى المنمممماطق مسممممتوى علممممى ،وزارةالمممم مرشممممدو يبقممممى :مممممديرياتوال لمحليممممةا لهيئمممماتا بممممين الوظيفيممممة العالقممممة( ز)
كمننننا  .بمهممممامهم النجمممماح تحقيممممق أجممممل مممممن التعمممماون مممممن لتمكممممنهم والخاصممممة العامممممة المؤسسممممات جميممممع مممممع وظيفيممممة عالقممممة لممممىإ

 أجممممل مممممن (القرويممممة والمجممممالس البلممممديات أي) المحليممممة الهيئممممات مممممع كثممممب عممممن والعمممممل التعمممماون مممممن لمزيممممد المرشممممدونيسنننن   
 األخممممممرى لتحقيممممممق الفاعلممممممة والجهممممممات المممممممزارعين لخدمممممممة فعاليممممممة أكثممممممر دعممممممم تمممممموفير فممممممي المتمثممممممل المشممممممترك الهممممممدف تحقيممممممق
 المحليممممة الهيئممممات بممممين الوظيفيممممة العالقممممة بنمممماء إلممممى تحتمممماج التممممي ألنشممممطةوفيممممما يلممممي قائمممممة با .المنمممماطق فممممي الزراعيممممة التنميممممة
 : المنطقة مستوى على اإلرشاد وموظفي

 
 التيسممممممير( ت) األراضممممممي واسممممممتخدام الزراعممممممي التخطمممممميط( ب. )األساسممممممية والتقنيممممممة واالقتصممممممادية االجتماعيممممممة المعلومممممممات( أ)

بممممممداء األنشممممممطة وتقيمممممميم رصممممممد( ح)القممممممدرات  بنمممممماء( ج. )والتنظمممممميم والتممممممرخيص التقنيممممممة، المراقبممممممة( ث) الفنممممممي والممممممدعم  الممممممرأي وا 
 اإلرشمممماد ممممموظفي بممممين المتوقعممممة الوظيفيممممة العالقممممات أنممممواع أن كربالممممذ جممممديرومممممن  .الشممممركاء لمختلممممف المناسممممب الوقممممت فممممي

بصمممممدد الحمممممديث  تشممممممل عالقمممممات وظيفيمممممه أخمممممرى نحمممممن لممممميسبمممممل  .أعممممماله ورد مممممما علمممممى فقمممممط تقتصمممممر ال المحليمممممة اتوالهيئممممم
  .عنها في هذا السياق

 والتقييم والمتابعة والتنسيق التنفيذ

االدارة العاممممممممة لالرشممممممماد إذ تعتبمممممممر  .بالفعمممممممل موجمممممممودة ية المالئممممممممةتاالمؤسسممممممم الترتيبمممممممات فمممممممان ،االسمممممممتراتيجية تنفيمممممممذ لضممممممممان
 وتقيممممميم والمتابعممممة والتخطمممميط واإلشمممممراف التنسمممميق عممممن مسممممؤولةال فممممي المحافظممممة الجهمممممات الزراعمممممة ومممممديرياتوالتنميممممة الريفيممممة 

 جميمممممع بمشممممماركة كوذلممممم المسمممممتويات، مختلمممممف علمممممى يةتشممممماور  لجمممممان انشممممماء ينبغمممممي المهمممممام، همممممذه إلنجممممماز .االسمممممتراتيجية تنفيمممممذ
  .العالقة االطراف ذات

 
(. كممممممل ثالثممممممة أشممممممهر واحممممممدبواقممممممع اجتممممممماع )فممممممي السممممممنة  تشمممممماوريه اجتماعممممممات أربعممممممة تنظمممممميم سمممممميتم المنطقممممممة، مسممممممتوى علممممممى

 ممممموظفي ذلممممك فممممي بممممما االجتماعممممات هممممذه حضممممور 27المنطقممممة مسممممتوى علممممى الزراعممممي القطمممماع فممممي العالقممممة ذوي مممممن ويتوقممممع
 أنشمممممطة خطمممممة فمممممي النظمممممر إعمممممادة( أ) :مممممما يلمممممي االجتماعمممممات لهمممممذه الرئيسمممممي األعممممممال دولجمممممويتضممممممن . يالزراعممممم اإلرشممممماد
 تنفيممممممذ خطمممممممة فمممممميدور كممممممل طممممممرف  مناقشممممممة( ت. )التوعيمممممممة وحمممممممالت الزراعيممممممة الحمممممممالت إعممممممداد( ب. )الزراعممممممي اإلرشمممممماد
 .في سير العمل التقدم تقييم أنشطةالقيام ب( ث) الزراعي المتفق عليها اإلرشاد

 

يمممممتم  عمممممام كمممممل فمممممي الشمممممركاء جميمممممع ممثلمممممي ممممممع للتشممممماوراألقمممممل  علمممممى واحمممممد اجتمممممماع تنظممممميم سممممميتم لممممموطني،ا المسمممممتوى علمممممى
 ينبغممممي اإلرشمممماد، السممممتراتيجية النمممماجح التنفيممممذ ضمممممانمممممن أجممممل و  .ميممممة الريفيممممةنوالت االدارة العامممممة لالرشممممادقبممممل  مممممنتنظيمممممه 

ذوي لمممممم اضممممممافة لمؤسسممممممات،جميممممممع ال نشممممممطةأ علممممممى، المنمممممماطق مسممممممتوى علممممممى، السممممممنوية الزراعممممممي اإلرشمممممماد خطممممممط تحتممممموي أن
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 كممممل فممممي الموجممممودين المصمممملحة ألصممممحاب وفقمممما مممممديريات الزراعممممة مممممع وثيممممق تعمممماون فممممي االدارة العامممممة لالرشمممماد والتنميممممة الريفيممممة حممممددهات ىتممممإل  
 .محافظة



 خمممممالل مممممن ذوي العالقممممةو  المؤسسمممممات جميممممع بممممين التعممممماون يممممتم أن المتوقممممع وممممممن .المنطقممممة فممممي الحممممماليين والشممممركاء العالقممممة
  .المنطقة في تدخالتها لقبول كشرط الزراعي المنتدى هذا

 

 يمممممتم بحيمممممث، المحافظمممممات إلمممممى تقريمممممر قمممممديمت المعنيمممممة المؤسسمممممات جميمممممع ممممممن وسممممميطلب .العمممممداد التقمممممارير نظمممممام إنشممممماء سممممميتم
ممممممديريات الزراعمممممه ) االدارة العاممممممة لالرشممممماد ومسمممممؤولية تنسممممميق إطمممممار فمممممي الزراعيمممممة المنطقمممممة عمممممن واحمممممد نهمممممائي تقريمممممر إنتممممماج

ومممممن ، 28 االدارة العامممممة لالرشمممماد قبممممل مممممن تحليلممممه ليممممتم الزراعممممة وزارة إلممممى المقممممدم التقريممممر هممممذا وسمممميحال .(فممممي المحافظممممات
 لتسمممممهيل ممكممممن وقممممت أسممممرع فممممي والتقيمممميم للمتابعممممة نظممممام وضممممع ويجممممب.  التقريممممر السممممنوي لالرشمممماد الزراعممممي فممممي ثممممم دمجممممه

 .المهمة هذه
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 االرشاديهدائرة تخطيط البرامج بشكل رئيسي،   



 

 الوطنية استراتيجية اإلرشاد الزراعيلتنفيذ اإلطار المنطقي : السادس الفصل

 

لمنتجين، على امة في إضفاء الطابع المهني المساه إلى تهدف االستراتيجية الوطنية لإلرشاد الزراعي: تجيةالالستر  لهدف العاما
ي لفلسطيناقتصاد لالربحية ال لتحقيقص وتكثيف االنتاج الزراعي يمن أجل زيادة وتنويع وتخص نيات الحديثةلتقنقل او 
على  السلوكيات بما يساعدهم وتغيير والمهارات المعرفة ونقل المعلومات تبادل توسيع خالل من المزارعين تمكينو . لمزارعينول

.الحفاظ على البيئة إطارفي  وتهدف االستراتيجية إلى القيام بكل هذا. بكفاءة مواردهم إدارة



 مؤشرات االداء واالفتراضات والمخاطر

 االفتراضات والمخاطر مصدر التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا األهداف المحددة
 القدرات وبناء الزراعي اإلرشاد تنظيم تحسين .1

 .يةالمؤسس
 

 بالتقدم تقارير  والتقييم متابعةتطوير وبدء نظام ال 1.1
 المحرز

 
 سندات االستالم 
 
 الملفات إدارة 

 
 محاضر 

 االجتماعات
 

 تقارير الزيارات 
 الميداني

 
 برامج االرشاد 
 

 المؤسسية القدرات بناءل الكافية المالية الموارد توفير
 

 مختلفة بجان من القدرات وبناء اإلرشاد تنظيم أهمية ادراك
 المانحة الجهات ذلك في بما الفاعلة الجهات

 الكفاءه نظام الحوافز على أساس وتطوير وضع  1.1

 الصادرة القوانين واللوائح عدد ..1

تغطي مواضيع التي الدورات التدريبية المتخصصة  عدد 1.4
 مختلفة
  المنشأةعدد قواعد البيانات  :.1
 والبصرية السمعية والوسائل المطبوعة دمواال عدد نشر 1.6

 المطورة
 العمل وورش ،لمزارعل التي تمت الزيارات عدد 1.7

 .واالجتماعات الخ المشاهدات و 
 تعاونياتوال المزارعينمتلقي الخدمات حديثا من  عدد 1.0

 المهمشة الفئات من وغيرهم الزراعية
 نتهو ومر  وفعاليته لالرشاد التنظيمي الهيكل 1.5

 اإلرشاد خدمات في مجال المقدمة النصائح نوع :1.1

 اإلرشاد خدمات تلقت التي المجموعات وعدد نوع 1.11
 المرشدين قبل من الزراعي
 إلى استنادا ارشاد برامج تعد التي المحافظات عدد 1.11

 المزارعين احتياجات
 واإلرشاد البحوث الروابط بين وتوطيد تعزيز. 1

  المزارعين
 بالتقدم تقارير  التشاركي إلرشادل سنوية خطة إعداد 1.1

 المحرز
 
 سندات االستالم 

 كافية تشغيلية أموال توفير
 
 

 والعمل للتعاون والباحثين رعيناز مال المرشدين من كل رغبة

 وزيارات الميدانية  المشاهدات لمشركات فيا عدد 1.1
 المزارع
 عدد االجتماعات والزيارات الميدانية  ..1



 الملفات إدارة  وحلها تحديدها تم التي والحلول المشاكل عدد 1.4
 محاضر 

 االجتماعات
 تقارير الزيارات 

 الميداني
 برامج االرشاد 

 .معا

 والمنشورة المعدة المطبوعة موادالو  المنشورات عدد :.1
 والباحثين المرشدين بين بسهولة المعلومات تدفق 1.6
 ارعينوالمز 

اإلرشاد  نطاق التغطية الجغرافية لخدمات تحسين . 3
 الزراعي وتنوعها وتحسين كفاءتها

الذي تم اختياره  والنهج ،اإلرشاد وأساليب ونوع عدد 1..
 تطبيقهو 

 بالتقدم تقارير 
 المحرز

 
 سندات االستالم 

 
 الملفات إدارة 

 
 محاضر 

 االجتماعات
 

 تقارير الزيارات 
 الميداني

 
 رشادبرامج اال 

 المزارع، وزيارات( والمركبات واألفراد األموال) الموارد توفير
 التشاركية اإلرشاد وسائل من وغيرها

 الذين تلقوا خدمات المزارعين ومنظمات المزارعين عدد 1..
 المهتمين األشخاص من وغيرهم حديثا،
 تم الصولالتي  المزارعين التجمعات وتعاونيات عدد  ...

  اليها حديثا  
  إرشاد موظف المزارعين لكل نسبة 4..

 الرئيسية المدن بين الناس حركة على االسرائيلية القيود عدد
 وورش والعروض أجريت، التي المزارع زيارات عدد  :.. والمغلقة النائية والمناطق الريفية والمناطق

 ...الخ والكتيبات والتدريبات العمل
 العمل وورش يةالتشاور  جتماعاتاال عدد  6..

 المتاحة الميدانية والمعدات المكاتب وعدد نوع  7..
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 العام الهدف
 والمخاطر االفتراضات التحقق مصدر موضوعيا منها التحقق يمكن مؤشرات المحددة األهداف

التي تلبي  الزراعي اإلرشاد خدمات توفير. 4
 ةالمزارعين وتراعي الجوانب البيئي احتياجات

 المزارعين فئات لجميع

 الفئات احتياجات لتناسب خصيصا ومصممة مرنة إرشادية خدمات 4.1
 المزارعين من المختلفة

 

 المحرز بالتقدم تقارير 
 
 سندات االستالم 

 
 الملفات إدارة 

 
 االجتماعات محاضر 

 
 الميدانية تقارير الزيارات 

 وماليا تنظيميا المزارعين تمكين ينبغي
 الخدمات لبط حتى يتمكنوا من

 المناسبة
 البرامج وتنفيذ تخطيط في فعال بشكل والجماعات لمزارعينمشاركة ا 4.1

 اإلرشادية
 ال الزراعة وزارةفي  اإلرشاد موظفو

 بين الحالي الطلب تلبية نيستطيعو 
عددهم  ألن المعنية الجهات مختلف
المقدمة  الحوافزو  متناثرون، ،محدود

 لهم قليلة

 بانتظام ويقاس المختلفة، المزارعين من فئات لطلبا تقييم يتم ..4
 يواجهونها التي المخاطر إدارة على المزارعين قدرة 4.4
 اصحاب الريفية األسر ذلك في بما) الريفية األسر أنواع تمكين جميع :.4

 اإلرشاد خدمات إلى الوصول من( حديثا المستصلحة األراضي
 إجراءيستطيعون  اإلرشاد موظفو
 بفعالية التشاركية التخطيط عمليات

 المزارعين مع وبشكل وثيق
 اإلرشاد بخدمات والمعرفة المعلومات نوع ربط 4.6
 اإلرشاد خدمات من نالرئيسي المستفيدين هم المزارعين صغار 4.7
 اإلرشاد خدمات منالمستفيدة  المهمشة الفئاتعدد  4.0
 اإلرشاد خدمات مع تتكامل التي األخرى الخدمات أنواع 4.5

 التي يتم تعزيزها بيئيا السليمة الزراعية الممارسات وأنواع عدد :4.1
 وتطبيقها
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 العام الهدف

 والمخاطر االفتراضات التحقق مصدر موضوعيا منها التحقق يمكن مؤشرات المحددة األهداف
 وضمان المتاحة، لمواردا من المثلى االستفادة على المزارعين مساعدة. 5

 المناخ تحديات من لتخفيفتمكين المزارعين لو  والدخل، الغذاء على الحصول
 معها والتكيف الجديد

 

 بالتقدم تقارير  المناخ تغير بشأن المقدمة المعلوماتنوع  1.:
 المحرز

  سندات
 االستالم

 الملفات إدارة 
 محاضر 

 االجتماعات
 تقارير الزيارات 

 الميدانية

 خدمات بحيث تستطيع كافية تشغيلية والأم توفير
 المستخدمة واالتصاالت األساليب نوع 1.: الجديد المناخ تحديات مع التعامل الزراعي اإلرشاد

 ووتيرتها
التي تعمل مع  الفاعلة الجهات ونوع عدد ..:

 اإلرشاد موظفي
 ذوي العالقة مع المشتركة الفعاليات عدد 4.:

 وتواترها
 وكميات اإلنتاج لتزايد المئوية لنسبةا :.:

 الزراعية المنتجات حفظ الناجمة عنالخسائر 
 المزارعين دخل لزيادة المئوية النسبة 6.:
 المتاحة العمل فرص عدد 7.:

 الريفية للمرأة خصيصا واستدامة ومصممة تكرارا تقديم خدمات ارشاد أكثر. 6
 بها الخاصة والتعاونيات

 

التي تم  الريفية النسائية لتعاونياتا عدد 6.1
 وأعداد المزارعين الوصول اليها

 بالتقدم تقارير 
 المحرز

 
  سندات

 االستالم
 
 الملفات إدارة 

 
 محاضر 

 االجتماعات
 

 تقارير الزيارات 
 الميدانية

 االعتماد يمكن نقل ووسائل كافية أموال تشغيل توفير
 اثاإلن اإلرشاد موظفات عدد أن من التأكدو . عليها
 أجريت، التي الميدانية الزيارات عدد 6.1 .كاف

 ،.والعروض العمل، وورش التدريبية، والدورات
 الخ
 للمرأة حديثا شكلت التي التعاونيات عدد ..6

 الريفية
 المنتجة العالية القيمة ذات المنتجات نوع 6.4
 حديثا
اليها  تم الوصول والبلدات التي القرى عدد :.6
 حديثا
 الريفية المرأة دخل في الزيادة نسبة 6.6
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 : العام الهدف
 والمخاطر االفتراضات التحقق مصدر موضوعيا منها التحقق يمكن مؤشرات المحددة األهداف

وحث المزارعين   المزارعين منظمات تعزيز. 7
على تاسيس مزيد من المنظمات واالنضمام 

 اليها

في كل المجاالت العاملة  التعاونيات عدد 7.1
  الزراعية

 بالتقدم تقارير 
 المحرز

 
  سندات

 االستالم
 
 الملفات إدارة 

 
 محاضر 

 االجتماعات
 

 تقارير الزيارات 
 الميدانية

 األعمال مفهوم قناعة بأهمية على ينبغي أن يكون المزارعون
 وفلسفتها التعاونية

 من وزارة الدعم التي تلقت  التعاونيات عدد 7.1
 الزراعة
المزارعين الجديدة المرخصة  منظمات عدد  ..7

 قانونيا
 فأكثر أكثر كلما أصبحت التعاونيات الزراعية متخصصة الهيئات واللجان التنسيقية الفاعلة عدد 7.4

 التنمية مجال في فاعلية أكثر بدور تقوم أن يمكن فأنها
 المحلية الزراعية

يقية الهيئات واللجان التنس  اجتماعات عدد :.7
الفاعلة على المستوى الوطني وعلى مستوى 

 المحافظة
 الفاعلة في حل المزارعين تعاونيات عدد 7.6

 أساس على مهنيا العمل المزارعين لتعاونيات ينبغي اإلرشاد ألعضائها التسويقية وتقديم االختناقات
 السياسية الجوانب عن بعيدا ألعضائها الفعلية االحتياجات

 تنتج المزارعين التي  دد تعاونياتع 7.7
 عالية قيمة ذات منتجات
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 الهدف العام
 والمخاطر االفتراضات التحقق مصدر موضوعيا منها التحقق يمكن مؤشرات المحددة األهداف

 على الفلسطينية الزراعية المنتجات قدرة تحسين . 8
 والخارجية المحلية األسواق في المنافسة

الممارسات الزراعية الجيدة  شهادات عدد 0.1
  الممنوحة

 المحرز بالتقدم تقارير 
 

 سندات االستالم  
 الملفات إدارة 

 
 االجتماعات  محاضر 

 
 الميدانية تقارير الزيارات 

 فنيا والشروط، ومؤهلون الدولية بالمعايير تامة دراية على المزارعين

 التدريبية الدورات  عدد وأنواع 0.1
 المتبعة والمعايير واألنظمة للوائحوا القوانين ..0
 منتجات ينتجون الذين للمزارعين المئوية النسبة 0.4

 الصحية األلبان
 أسماء تحت تسويقها يتم المنتجات التي  عدد :.0

 تجارية
 اخذت التي الزراعية المنتجات من العينات عدد 0.6

 المبيدات لبقايا وتم تحليلها
 الزراعية المنتجات وقيمة توكميا مناطق 0.7

 المزروعة العضوية
 إلى الوصول على القادرين المزارعين عدد 0.0

 الدولية األسواق
 المصدرة الزراعية المنتجات كميات 0.5

 المحرز بالتقدم تقارير   هذه المحاصيل من المزروعة الدونمات عدد 5.1 ذات القيمة العالية المحاصيل ودعم تعزيز . 9
 سندات االستالم 
 الملفات إدارة 
 االجتماعات محاضر 
 الميدانية تقارير الزيارات 

 المحاصيل وشراء النتاج األغذية ومصانع المزارعين والتزام استعداد
 المزروعة المحاصيل أنواع 5.1 للجميع المنفعة أساس على الصناعية

 مقابل( دونم) مساحة وحدة لكل الزراعية األرباح ..5
 التقليدية صيلالمحا
 األغذية ومصانع معهم المتعاقد المزارعين عدد 5.4
  هذه المحاصيل من المبيعات وقيمة كمية :.5
 اسعار السلع التجارية مقارنة بالسلع التقليدية  5.6
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 االنشطة والنتائج المتوقعة وتوزيع الموارد

 المؤسسية القدرات وبناء يالزراع اإلرشاد تنظيم تحسين: 1 االستراتيجي الهدف
 دوالر) التكاليف مجموع االنشطة المتوقعة النتائج نوعية التدخالت 

 (أمريكي
 فعال للمتابعة نظام وتشغيل وتطوير تصميم 1.1 والتقييم للمتابعة نظام إنشاء .1

 .تقييمالو 
 111,111 اإلرشاد لمؤسسات الحالي الوضع تقييم 1.1.1
 الرئيسية األداء مؤشرات من قائمة على االتفاق 1.1.1
 الوطني على الصعيد العمل ورش من سلسلة إجراء 1...1
 والمحلي
 اإلرشاد  لموظفي تدريب إجراء 1.4.1
 الفعال والتقييم المتابعة لنظام مناسب تصميم إعداد 1.:.1
 والتقييم المتابعة نظام وتحديث تشغيل 1.6.1
 مانتظمؤشرات االداء باحول  معلومات جمع 1.7.1
 دوريا تقدم تقارير وكتابة البيانات تحليل 1.0.1
 الزراعة وزارة القرار في صناع إلى التقارير وتقديم نشر 1.5.1

 

 

 

 

 

 

 المؤسسية القدرات وبناء الزراعي اإلرشاد تنظيم تحسين: 1 االستراتيجي الهدف
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 التكاليف مجموع (النشاط) األداة المتوقعة النتائج نوعية التدخالت 
 (أمريكي دوالر)

 الكافي لخدمات التمويل .2
 الزراعي اإلرشاد

 لمؤسساتكاف  بشكل المالية المواردتوفير  1.1
 والبرامج المختلفة  اإلرشاد

 111,111 ومصادر التمويل الحاضر الوقت في اإلرشاد موازنة تقييم 1.1.1

 اسنوي لإلرشاد المالية االحتياجات تحديد 1.1.1

 اإلرشاد لخدمات المخصصة الموازنة لزيادة الضغط ممارسة ..1.1

 المانحة الجهات من الكافية األموال جمع على العمل 1.1.4
االستخدام االمثل للموارد الماليه المتاحه وخاصة تلك المتوفره ضمن أنشطة  .:.1.1

ه أو المنظمات غير المشاريع التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع المنظمات الدولي
 .الحكوميه

وتقييم آثار نقص الموارد الماليه على  سنويا المالية الموارد وتقييم استعراض 1.1.6
 االداء

 مع التنظيمي اإلرشاد هيكل ومواءمة تحديث 1.. التنظيمي الهيكل .3
 ومتطلبات الجديدة، والقضايا السوق، متطلبات
 المزارعين

 51,111 التعديالت بعض واقتراح الحالي الوضع تقييم 1.1..

 29اإلرشادي التنظيمي الهيكل تعديل 1.1..

 الجديد التنظيمي الهيكل واعتماد إقرار ..1..

 دورية ومراجعة تقييم إجراء 1.4..
 

 

 

 

                                                           
29

 .المعالجة وحدةو الغذائية والمواد والتجهيز، اإلنتاجو واألعشاب السوق، ارشاد وحدة: التالية الوحدات نشاءا فنقترح ،اإلرشاد خدمات على السوقفي  طلبال على بناء  
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 المؤسسية القدرات وبناء الزراعي اإلرشاد تنظيم تحسين: 1 االستراتيجي الهدف
 التكاليف مجموع (النشاط) األداة المتوقعة النتائج نوعية التدخالت 

 (أمريكي دوالر)
 االتصاالت دمج. 4

 في المعلومات وتكنولوجيا
 االرشاد خدمات

 تكنولوجيا مع اإلرشاد خدمات دمج 4.1
 واالتصاالت المعلومات

 واالذاعة االعالم وسائلمن  مزيج أو الشخصية، المقابالت الطباعة، اإللكترونية، المعلومات :مثل االتصاالت تطوير 4.1.1
 (يمكن دمجها) .التلفزيوني والبث اإلذاعة، في والمناشدة اإلنترنت،و 

511,111 

 تدفق لتوسيع أدوات فاعلة استخدام 4.1
 المعلوماتأنواع  جميع

وسائل . إلرشادا وكتيبات والمجالت الصحف المكتوبة، والصحافة والتلفزيون االذاعة: يلي ما ونشر تطوير :اإلعالم وسائل 4.1.1
 .والملصقات الكتيبات ةعاطبو . الخ أفالم، حمالت، ملصقات،: أخرى

 وتنفيذ الناس، من مزيد إلى الوصول ..4
 فعالية أكثر نحو على المهام مختلف
 وكفاءة

 والمعارض ،الدراسية والجوالت ،المزارع زيارة: مثل ،أكثر أو شخصين بين التفاعل المباشر جرىي :الشخصية االتصاالت ..4.1
 .الخ والتجمعات، واالجتماعات، التدريبية والدورات الزراعية،

 المعلومات على الحصول سهولة 4.4
 قنوات وفتح والعالمية، المحليةوالمعرفة 

 .المتبادلة لالتصاالت ةبسيط

 وبث إعداد(. ب) ،االفتراضي شاداإلر  خدمات مركزتطوير البوابة االلكترونية ل(. أ) :والالسلكية السلكية االتصاالت نظم 4.1.4
 بعضهم مع االتصال على بالبقاء واإلرشاد الزراعة وزارة لموظفي السماح(. ت) بانتظام، لإلرشاد اإللكترونية البوابة عبر المعلومات

عين عند المزار  جميع من النقالة الهواتف على SMS قصيرة رسالة إرسال(. ث) النقالة الهواتف مغلقة من عبر مجموعات البعض
 الحاجة

 االتصاالت دمج .5
 في المعلومات وتكنولوجيا

 الخدمات تقديم

 وأرخص أفضل معلومات توفير 1.:
 .اإلرشاد عبر نظام وأسرع

 الموظفين تزويد( ت) الجغرافية للمعلومات فعال نظام وضع( ب) االحتياجات، لتحديد الحالي الوضع دراسة( أ) :المعلومات تكنولوجيا
 أو أخرى أدوات وأية رقمية عدساتتوفير  (ج) والمناخ بالطقس التنبؤ بمراكز ربط مديريات الزراعة(. ث) العالمي، الموقع تحديد بنظام
 .المتاحة والموارد المحلية بناء  على الظروف معدات

211,111 

 وتكنولوجيا المعلومات دمج 1.:
 اإلرشادية الخدمات تقديم في االتصاالت
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 المؤسسية القدرات وبناء الزراعي اإلرشاد تنظيم تحسين: 1 جياالستراتي الهدف
 التكاليف مجموع (النشاط) األداة المتوقعة النتائج نوعية التدخالت 

 (أمريكي دوالر)
الحد من التشتت في . 6

 جهود المرشدين الزراعيين
 11,111 (تقييم المؤهالت) بالفعل أجريت لتيا الدراسات مراجعة 6.1.1 للمزارعين اإلرشاد خدمات لتقديم تخصيص وقت أكبر 6.1

 اإلرشاد لموظفي المخصصة لألعمال الراهن الوضع تقييم 6.1.1

 أعمالهم على لتركيزل للمرشدين للسماح المناسبة اآللية معرفة ..6.1

 إليها التوصل تم التي باآللية يتعلق فيما الزراعة وزارةمن  قرار واعتماد قرارا 6.1.4

 والتقييم للمتابعة وطنية عمل ورشة عقد :.6.1

 والتصدي المواجهة. 7
 البشرية الموارد لقيود

 تقديم على نيوقادر  جيدا، نين مدربيزراعي نيوجود مرشد 7.1
 واألسواق الفرعية القطاعات لمتطلبات ستجابةا اإلرشاد خدمات
 حديثا الناشئة

 511,111 الزراعة وزارة المرشدين في تدريب الحتياجات معمق التعهد بتقييم 7.1.1

 خصيصا مصممة تدريبية خطة إعداد 7.1.1

 ظهرت المحاصيل التي أو الفرعية القطاعات في اإلرشاد موظفي تدريب ..7.1
 30حديثا

 وتحديد االحتياجات، تقييم) اإلدارية الجوانب في المرشدين تدريب 7.1.4
 (الجدوى ودراسات المشروعات

لتدريب المزارعين على نيل شهادة  المؤهلين المرشدين من مجموعة خلق :.7.1
 الممارسات الزراعية الجيدة

ها وتسويق التجارية المحاصيل في المؤهلين المرشدين من مجموعة خلق 7.1.6
 هاتصنيعو 

 وضمان األغذية سالمة مجال في المؤهلين المرشدين من مجموعة خلق 7.1.7
 الجودة
 ير الفوتوغرافيو والتص والمونتاج التصوير في العاملين بعض تدريب 7.1.0

                                                           
30

 .خال االستوائية، بهشو االستوائية األشجارالتمر، وو المعلقة الفراولةو واألزهار، األعشاب: مثل  
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 التعليمية البرامج. 8
 إلرشادل الموجهة

احتياجات مع  الزراعية التعليمية البرامج مخرجاتتوافق  0.1
 المحلي السوق ومطالب

 والجهات المعنية المحلية الجامعات من العديد مع ةيتشاور  اجتماعات عقد 0.1.1
 في واحد عاملمدة  متخصص برنامج تصميم فكرة بشأن األخرى الرئيسية اعلةالف

 الزراعي اإلرشاد

511,111 

 المؤسسية الترتيبات والمتطلبات على االتفاق 0.1.1

 ومحتوياتها النماذج على االتفاق ..0.1

 "المناهج تطوير" اإلرشاد نماذج محتويات تطوير 0.1.4

 االختيار معايير من مجموعة وضع 0.1.1 رشادي متخصص لمدة عام واحدوضع برنامج ا 0.1

 المحلية الجامعات مع تعاون اتفاقيات توقيع 0.1.1

 من سنويا جيدا إرشاد مدرب موظف :1تخريج نحو  ..0
 .معها المتعاقد المحلية الجامعات

 األخرى لمعنيةا والجهات الزراعة وزارة من الجيدين اإلرشاد موظفي اختيار 1...0

 البرنامج تنفيذ في البدء 1...0

 تقييمال واجتماعات السنوي التشاور إجراء ....0
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 المؤسسية القدرات وبناء الزراعي اإلرشاد تنظيم تحسين: 1 االستراتيجي الهدف
 دوالر) التكاليف مجموع (النشاط) األداة المتوقعة النتائج نوعية التدخالت 

 (أمريكي
 الزراعية القوانين تطوير. 9

 31الحالية واللوائح
 والبدء بتطبيقها والالزمة الناقصةواللوائح  القوانين تطوير 5.1

 32(الزراعه العضويه: مثل)
 الناقصة الفرعية واالنظمه القوانين تحديد 5.1.1

 تمويل ذاتي

 الالزمة القوانين لوائح على الزراعة وزير موافقة على الحصول 5.1.1

 لتطوير المعنيين الشركاء جميع مع مشترك اجتماع إجراء ..5.1
 مشاريع التنميةلالعريضة  الخطوط
 أو مؤهلين مع استشاريين للتعاقد" برامج تدريب مدربين" إعداد 5.1.4
 خاصة شركات
 على الوزراء ومجلس الزراعة وزارة موافقة على الحصول :.5.1

 النهائية المسودات
 المعتمدة  واللوائح القوانين تنفيذ 5.1.6

 التخطيط إطار تحسين. 11
 اإلرشادي

عداد التخطيط عملية تحسين 1.:1  وبرامج السنوية الخطط وا 
 اإلرشاد

 71,111 الفني الدعم خطط تحضير 1.1.:1
 ةالمعتمد تخطيطال آلية وتقييم دراسة 1.1.:1

 باتحصر المشاكل والصعو  القيود مشاكل ..1.:1
 السليم التخطيط آلية على االتفاق 1.4.:1
 التخطيط على اإلرشاد في العاملين تدريب :.1.:1

  التنفيذ قبل الوطنية العمل ورشة عقد 1.6.:1
 

 المؤسسية القدرات وبناء الزراعي اإلرشاد تنظيم تحسين: 1 االستراتيجي الهدف
 التكاليف مجموع (النشاط) اةاألد المتوقعة النتائج نوعية التدخالت 

 (أمريكي دوالر)
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 .الخ الجودة، ومراقبة والمعايير الحشرية، المبيدات بقايا من األدنى الحد: مثل  
32

 "رؤيه مشتركه" طار خطة التنميه الزراعيهسيتم فقط التطرق الى االنظمه والتشريعات المتعلقه بجهاز االرشاد الزراعي في فلسطين وما تبقى من االنظمة سيتم إعداده وتحديثه ضمن إ  
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تنسيق . 11
  اإلرشاد أنشطة

 بين وتوزيعها والخبرات والمعلومات اإلرشاد أنشطة تنسيق 11.1
 .اإلرشاد تقديم مجال في العاملة المؤسسات

 51,111 والمستوى الوطني المحافظات مستوى على لجان تنسيق إنشاء 11.1.1

 المستويات جميع على والتخطيط للتشاور منتظمة اجتماعات عقد 11.1.1

 (.والمحلي على المستويين الوطني) السنوي لإلرشاد ومتكاملة مشتركة خطة إعداد ..11.1

 والمسؤوليات األدوار مساتق 11.1.4

 المحلية المستويات على اإلرشاد خطة تنفيذ بدء :.11.1

 لتقييمل اتواجتماع دورية متابعة إجراء 11.1.6

 اإلرشادية اإللكترونية والبوابة اإللكتروني البريد طريق عن المعلومات تبادل 11.1.7

 اإلرشاد وأنشطة فعاليات لحضور الشركاء لجميع دعوة 11.1.0

 التخطيط لتحسين والفشل النجاح قصص نشر 11.1.5

لمركز  البوابة االلكترونية ستخداما على المزارعين ذلك في بما الشركاء جميع حث :11.1.1
 .متخصص إرشادي وطني خدمات ومورد مركز واعتبارهاالرشاد 

 

 

 

 المؤسسية القدرات وبناء الزراعي اإلرشاد تنظيم تحسين: 1 االستراتيجي الهدف
 التكاليف مجموع (النشاط) األداة المتوقعة النتائج نوعية التدخالت 

 (أمريكي دوالر)
 61,111 الزراعة وزارة في داخلية مناقشات إجراء 11.1.1 موظفي لمكافأة الحوافز نظام إعداد وتطبيق 11.1 لمكافأة حوافز امنظ إنشاء. 12
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  الحوافز نظامطرق لتطبيق  أفضل حول أفكار ثالث أو ينتاثن إعداد 11.1.1 .اإلرشاد 33اإلرشاد موظفي
 اقتراح أفضل واختيار المطروحة األفكار مناقشة ..11.1
 الحوافز نظام عن التفصيلية المعلومات محتوى تطوير 11.1.4
 نظامال واعتماد إقرار :.11.1
 اإلرشاد موظفي ومكافأة المتميزة لألعمال السنوي التقييم إجراء 11.1.6
 منتظمة بطريقة وتقييم دورية مراجعة إجراء 11.1.7

 إدارة المعلومات نظام. 13
 الزراعية

 يعتمد عليها شاملة حاسوبية بيانات قواعد إنشاء 1..1
 مستدامة بطريقة وتحديثها ويجرى تشغيلها

 211,111 والمحلي الوطني المستويين على للمعلومات الحالي الوضع وتحليل دراسة 1.1..1
 خالل من بسرعة ونشرها وتخزينها المعلومات جمع كيفية حول اقتراح فكرة طرح 1.1..1
 المعلومات ياتكنولوج

  بيانات  محوسبة لالرشاد الزراعي لبناء قاعدة المرجعية الشروط تحضير ..1..1
 مؤهل واختيار مزود استدراج عروض 1.4..1
 المعلومات وتخزين وجمع المطلوبة، البيانات قواعد تصميم :.1..1
 مستمر بشكل وتحديثها حديثا المطورة البيانات قواعد استخدام بدء 1.6..1
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 .الخ المهني، التدريب مثل األخرى والحوافز الترقياتو االستحقاق أساس استخدام في النظر الزراعة وزارة على ينبغي الراتب، مكافآت دون تحول الحكومة موظفي سياساتن أ بما  
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 واإلرشاد والمزارعين البحوث وتوطيد الروابط بين تعزيز: 2االستراتيجي  الهدف
 دوالر) التكاليف مجموع (النشاط) األداة المتوقعة النتائج نوعية التدخالت 

 (أمريكي
 والبحوث اإلرشاد الروابط بينتعزيز  2.1

 والمزارعين
 اإلرشاد، من بين كل الروابط وتعزيز تشجيع يجري 1.1

 والمزارعين والبحوث،
عداد تطوير 1.1.1  311,111 سنويا مشتركةال اإلرشاد خطة وا 

 تجريبية ومحطات السنوية اإلرشادية البحث تطوير خطة 1.1.1

 االحتياجات أساس على اإلرشاد موضوعات على االتفاق ..1.1
 التجريبية والعروض
 التجريبية العملية تنفيذعلى  المشترك اإلشراف 1.1.4

 النتائج ومناقشات والمشاهدات اليام الحقل المزارعين دعوة :.1.1

 المحافظات مستوى على لجان التنسق في المشاركة 1.1.6
 الوطني والمستوى
 خطة ارشاد مشتركة اعداد 1.1.7

 الحاجة وأيضا  عند سنوية والربع المرحلية تقاريرال إعداد 1.1.0

 البحثية واالحتياجات اإلرشاد تناسب أخرى تدخالت أي 1.1.5
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 اإلرشاد الزراعي وتنوعها وتحسين كفاءتها تحسين نطاق التغطية الجغرافية لخدمات: 3 االستراتيجي الهدف
 التكاليف مجموع (النشاط) األداة المتوقعة النتائج نوعية التدخالت 

 (أمريكي دوالر)
 اداإلرش وطرق مناهج 3.1

 الزراعي
 وعلى المشاركة على الجماعي اإلرشاد أساليباعتماد  1..
 .المزارعين وظروف احتياجات أساس

 311,111 المناطق في الزراعي للقطاع الحالي الوضع دراسة 1.1..

 للمزارعين والزراعية واالقتصادية االجتماعية الظروف دراسة 1.1..

  الفرعي القطاع في فينالمزارعين المستهد عدد سابتحا ..1..

 المتاحة الموارد أساس على( المزارعين عدد) هدف معين وضع 1.4..

 34فعالية واألكثر األنسب اإلرشاد والنهج طرق تحديد :.1..

 محافظة لكل لإلرشاد السنوية الخطة إعداد 1.6..

 اإلرشاد خطة تنفيذ في الشروع 1.7..

 لالرشاد المعتمدة األساليب عاليةف ومراجعة تقييم 1.0..

 في الحقولالمشاهدات الموازنات والتجارب و  توفير 1.5..

 مناسبة أخرى تدخالت أي :1.1..

                                                           
34

 .الخ والمعارض، ميدانيةال ياماأل التجريبية، العملية ،(FFS) المزارعين تدريب مدرسة: لامثال على سبيل هي التشاركية اإلرشاد طرق  
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 اإلرشاد الزراعي وتنوعها وتحسين كفاءتها تحسين نطاق التغطية الجغرافية لخدمات: 3 االستراتيجي الهدف
 التكاليف مجموع (النشاط) األداة المتوقعة النتائج نوعية التدخالت 

 (أمريكي دوالر)
 اإلتصال زيادة. 2

 اإلرشادي
 من أكبر عدد مع اتصال على اإلرشاد موظفي جعل 1.1

 المزارعين ومجموعات المزارعين
 511,111 الراهن الوضع وتحليل دراسة 1.1.1

 35رشادموظفي اال عن فضال الكافية، التشغيلية األموال توفير 1.1.1
 الالزمة بالمعدات واألدوات والمرشدين تزويد مديريات الزراعة ..1.1
 36حافظةم لكل سيارتين وشراء الكافية، النقل وسائل توفير 1.1.4
 اإلرشاد موظفي تنقل تحسين بشأن خيارات عدة دراسة :.1.1
 اإلرشاد لموظفي تدريبية مواد توفير 1.1.6
 اإلرشاد لموظفي المناسبة داءاأل معايير إعداد 1.1.7
 والترقيات األجور زيادة 1.1.0
 الزراعيين المرشدين أداء تقييم عملية في المزارعين إلشراك آلية ووضع تعيين 1.1.5

توعية المزارعيين بأهمية خدمات االرشاد الزراعي المقدمه لهم من قبل مديريات . :1.1.1
 .الزراعة والوحدات االرشاديه
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 .االرشاد الجماهيري في كأعضاء البطالة برامج إطار في حاليا يعملون الذين الزراعة وزارة موظفي من جزء على الحصول يمكن  
36

 ين وغيرهامنها حجم العمل ومساحة المحافظة وعدد المزارع تقوم الوزارة بوضعها الحقا   شفافه تحدد بناءا  على معايير مهنيه ومؤسساتيه 
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 اإلرشاد الزراعي وتنوعها وتحسين كفاءتها تحسين نطاق التغطية الجغرافية لخدمات: 3 االستراتيجي الهدف
 دوالر) التكاليف مجموع (النشاط) األداة المتوقعة النتائج نوعية التدخالت 

 (أمريكي
 وتغطية توعية. 3

 اإلرشاد
 المهتمين، لمزارعينل تغطيةوال الزراعي، االرشاد وخدمات نوعية في كبير تحسن 1..

 37المستهدفة والمناطق المهمشة والفئات
 311,111 المتاحة والموارد الحالي الوضع وتحليل دراسة 1.1..

 الفئات والمناطق لتحديداإلرشاد  موظفي مع التنسيق 1.1..
 احتياجا األكثر
 ات األخرىزيادة قيمة األجور والمحفز  ..1..

 األنسب اإلرشاد وطرق جمناه تحديد 1.4..

 الالزمة والمعدات باألدوات والمرشدين مديريات الزراعة رفد :.1..

 اإلرشاد موظفي عن فضال الكافية، التشغيلية األموال توفير 1.6..

 احتياجات مع يتماشى بما مصممةال اإلرشاد برامج إعداد 1.7..
 المختلفة والجماعات المناطق
  اإلرشاد مواد طباعة 1.0..

أدوات واساليب  استخدام خالل من اإلرشاد خدمات توفير 1.5..
 مختلفة ارشاد

 ومجموعات متخصصه تعاونياتفي  المزارعين تأطير :1.1..

 للمستقبل التخطيط وبالتالي المحرز، التقدم تقييم 1.11..
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 .الريفية والمنظات النسائية الجدد، والخريجين والشباب، ،اإلسرائيلية المستوطناتالعمال السابقون في  ،النائية والمناطق األمطار،المعتمدة على  المحاصيلو البدو،: مثل  
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 المزارعين فئات لجميع المزارعين وتراعي الجوانب البيئية لتي تلبي احتياجاتا الزراعي اإلرشاد خدمات توفير: 4 االستراتيجي الهدف
 دوالر) التكاليف مجموع (النشاط) األداة المتوقعة النتائج نوعية التدخالت 

 (أمريكي
حسب  اإلرشادخدمات توجيه   4.1

 احتياجات المزارعين
 مشاكلوال االحتياجات على الزراعي اإلرشاد أنشطة جميع تستند 4.1
 .المزرعة مستوى على حددت التي

 211,111 اإلرشاد لموظفي التقنية القدرات وتقييم دراسة 4.1.1

 التقنية المساعدة وتقديم المتخصص التدريب توفير 4.1.1
 اإلرشاد لموظفي
 المشاكل لتحديد المزارعين مع وثيق بشكل العمل ..4.1
 التشاركية واألساليب التقنيات باستخدام
 المناسبة الحلول لتحديد التشاركية الزراعية البحوث إجراء 4.1.4
 المزارعين لمشاكل
 المحلي الوضع على بناء   إرشادي أعمال جدول وضع :.4.1

 والموارد المتوفرة
 موظفي عن فضال الكافية، التشغيلية األموال توفير 4.1.6
 اإلرشاد
 الطلب إلى مستندةال اإلرشاد خدمات تقديم ضمان 4.1.7

 المعلومات ونشر المكتسبة الخبرة تقييم 4.1.0

 القطاعات مختلف في التجربة هذه خارج التوسع 4.1.5
 والمناطق والجماعات
 الزمة أخرى تدخالت أي :4.1.1
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 المزارعين فئات لجميع الجوانب البيئية المزارعين وتراعي التي تلبي احتياجات الزراعي اإلرشاد خدمات توفير: 4 االستراتيجي الهدف
 دوالر) التكاليف مجموع (النشاط) األداة المتوقعة النتائج نوعية التدخالت 

 (أمريكي
 فئات لجميع اإلرشادي الدعم 4.2

 المزارعين
 المزارعين فئات لجميع الزراعي االرشاد خدمات توفير 4.1

 .المهمشة والفئات
 311,111 ياتالمستو  كل على وذوي العالقة رعينالمزا وفئات عدد تحديد 4.1.1

 فئاتمختلف ل عمل وورش والمحلي الميداني المسح إجراء 4.1.1
 لمزارعينا

 فيما واألولويات للمزارعين إلحاحا األكثر االحتياجات تقييم ..4.1
 باإلرشاد يتعلق

دماج إعداد 4.1.4  ةالسنوي اإلرشاد خطة في االحتياجات وا 

 اإلرشاد موظفي عن فضال الكافية، التشغيلية األموال توفير :.4.1

 ذات المناطق في الشركاء جميع مع يةتشاور  اجتماعات إجراء 4.1.6
 الصلة
 ،ينزيارات المزارع) الرشاد من خاللا خطةبتنفيذ  البدء 4.1.7

 .(الخ ،المشاهدات و 
فئات المستهدفة مع كافة ال مشتركة يهارشاد اعداد خطط 4.1.0

 والجهات ذات العالقه
 المكتسبة الخبرة نشر 4.1.5

 على بناء األمر لزم إذا إضافيين زراعيين مرشدين توفير :4.1.1
 ةالمحلي االحتياجات
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 (بما فيها مربوا الثروه الحيوانيه) المزارعين فئات يعلجم المزارعين وتراعي الجوانب البيئية التي تلبي احتياجات الزراعي اإلرشاد خدمات توفير: 4 االستراتيجي الهدف
 دوالر) التكاليف مجموع (النشاط) األداة المتوقعة النتائج نوعية التدخالت 

 (أمريكي
الدعم البيئي  4.3

 المتكامل
 بتشجيع للمزارعين اإلرشاد المقدمة  خدماتتقوم  ..4

 .للبيئة الصديقة الزراعية الممارسات
 111,111 الكيميائية المواد من األدنى الحد تطبيقات على للمزارعين المشورة وتقديم التدريب 1...4

 لآلفات  المتكاملة اإلدارة: مثل بيئيا السليمة الزراعية للممارسات الترويج 1...4

، باالضافة الى تدهورهامنع و  التربة خصوبة على للحفاظ التدابير بعض إدخال ....4
 .االغنام عاليه االنتاجيه إدخال بعض سالالت

 للمبيدات السليمة باالستخدامات يتعلق فيما استطالعات للرأي إجراء 4...4

 الزراعية الممارسات تأثير رصد :...4

 الزراعية للتكنولوجيات المستمر التحسين 6...4

 التنمية من يتجزأ ال كجزء البيئي األثر تقييم إجراء 7...4

 الزراعية البحوث مركز قبل من االبتكارات اختبار 0...4

 ومخلفات الثروه الحيوانيه المحاصيل مخلفات تدوير إعادة 5...4
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 .معها الجديد والتكيف المناخ ياتمن تحد للتخفيف المزارعين وتمكين والدخل، الغذاء على الحصول وضمان المتاحة، الموارد من المثلى االستفادة على المزارعين مساعدة :5 االستراتيجي الهدف

 دوالر) التكاليف مجموع (النشاط) األداة المتوقعة النتائج نوعية التدخالت 
 (أمريكي

 واألمن اإلرشاد 5.1
 الغذائي

 للفئات الغذائي األمن مستوى تحسين 1.:
 .لالرشاد المستهدفة

 211,111 والثروه الحيوانيه اصيلالمح انتاجية تحسين شأنها من التي الممارسات على التركيز 1.1.:

 الحصاد بعد ما خدمات تحسين على المزارعين مساعدة 1.1.:

 والمهمشة الضعيفة ألسرحتياجات اال االستجابة  ..1.:

، وأصحاب المزارع جيدة نسبة نجاح ووجود حديثا المستصلحة األراضي ألصحاب اإلرشاد توفير 1.4.:
 .والدجاج واالغنام والنحل الحديثه من مربي االبقار

 اإلنتاج تكاليف من تقلل أن يمكن التي الزراعية الممارسات تبني :.1.:

 التنافسية والقدرة الجودة حيث من المزارعين منتجات تحسين 1.6.:

  الحصاد المائيتكثيف استخدام تقنية و  ،المياه في استخدام توفيرال تشجيع 1.7.:

 منازلهم أفنية استغالل على المزارعين تشجيع 1.0.:

 الرخيصة البديلة زراعةال مدخالت استخدام تشجيع 1.5.:

 العامة والنظافة األغذية بتجهيز المتعلقة والمعارف المعلومات توفير :1.1.:

 أي تدخالت أخرى ذات عالقة 1.11.:
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 .معها الجديد والتكيف المناخ من تحديات للتخفيف المزارعين وتمكين والدخل، الغذاء على الحصول وضمان المتاحة، الموارد من المثلى ادةاالستف على المزارعين مساعدة: 5 االستراتيجي الهدف

 (أمريكي دوالر) التكاليف مجموع (النشاط) األداة المتوقعة النتائج نوعية التدخالت 
 211,111 :38مثل للمزارعين اآلثار المقدمة تخفيف تدابير من مجموعة إعداد 1.1.: .عليها والسيطرة الزراعة ىعل الجفاف آثار تخفيف 1.: المناخ وتغير اإلرشاد 5.2

 الزراعة على المحافظة تقنيات 1.1.:

 المحاصيل وتنويع السماد ..1.:

 المبكرة ةعاالزر  1.4.:

 الجفاف تتحمل المحاصيل التي زراعة :.1.:

 الجفاف آثار من التخفيف على التدريب 1.6.:

 الحصاد المائي تقنياتواستخدام  الشتاء فصل في هثاالحر  1.7.:

 التقليدية غير الزراعية األنشطة 1.0.:

 التكميلي الري أهمية على المزارعين تدريب 1.5.:

 ةوالبصري السمعية والوسائل الطباعة مواد باستخدام المزارعين وعي رفع :1.1.:

 صلة ذات أخرى تدخالت أي 1.11.:

 

                                                           
38

 الثقافية الناحية من مالئمةكونها و ،واالقتصادية اعيةاالجتم ، فضال عن كونها صديقة للبيئةللبيئة صديقة تكون اآلثار أن تخفيف لتدابير ينبغي  
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 .بها الخاصة والتعاونيات الريفية للمرأة خصيصا واستدامة ومصممة تكرارا أكثر إرشاد خدمات تقديم: 6 االستراتيجي الهدف

 دوالر) التكاليف مجموع (النشاط) األداة المتوقعة النتائج نوعية التدخالت 
 (أمريكي

فيما  الجنسين نبيالتمييز االيجابي . 6
 يتعلق باإلرشاد

بشكل مستدام  النسويه والتعاونيات الريفية لمرأةوصول ا 6.1
 يه المقدمهاإلرشاد خدماتلل

 311,111 الريفية المرأة منظمات وتشجيع ودعم تعزيز 6.1

 احتياجات على القائمة اإلرشاد برامج وتطوير تصميم 6.1
 الريفية المرأة
 والتوعية اإلرشاد برامج ستدامةتغطية وا تحسين ..6

 بالمساواة المتعلقة السياسات بيئة تمكين ودعم تحسين 6.4
 الجنسين بين
 الريفية المرأة على تركز تدريبية برامج وتنفيذ إعداد :.6

 المرأة الرشاد الالزمة والمعدات األدوات وشراء تحديد 6.6
 الريفية
 والعالمات العالية القيمة ذات المنتجات وتشجيع تعزيز 6.7

 التجارية
 وتسويق التواصل بين المنتجين والمسوقين تسهيل 6.0

 الريفية المرأة منتجات
 الريفية المرأة منتجاتل معارض إجراء في المساعدة 6.5

 المطبوعات ونشر إعداد :6.1

 الزمة أخرى تدخالت أي 6.11
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 .وحث المزارعين على تاسيس مزيد من المنظمات واالنضمام اليها المزارعين منظمات يزتعز : 7 االستراتيجي الهدف

 دوالر) التكاليف مجموع (النشاط) األداة المتوقعة النتائج نوعية التدخالت 
 (أمريكي

المزارعين  دحش. 7
  همتعاونيات وتفعيل

 511,111 .المنتجين تنظيم مزايا على العالقة أصحاب لتوعية محلية ندوات تنظيم 7.1.1 حشد المزارعين حسب منتجاتهم 7.1
 السلعية السلسلة خالل من أنفسهم لتنظيم اهتمام عن يعبرون الذين المنتجين دعم 7.1.1

نشاء مواثيق ووضع االجتماعات، تنظيم)  .(الخ لجان، وا 
 .المتخصصة المنتجين منظمات انشاء دعم ..7.1

 منظمات من مشاركةوب تفعيل لجان التنسيق 7.1
 والمحلي الوطني الصعيدين على المزارعين

  .المزارعين منظمات والتقييم بمشاركة سنوية للتخطيط اجتماعات تنظيم 7.1.1
  تقييمالو  لتخطيطالوطني ل المستوى على اجتماع سنوي تنظيم 7.1.1

 األعضاء المزارعين لمنتجات الصحية والنظافة األغذية سالمة تحسين 1...7 عالية قيمة ذاتصحية و  لمنتجات تعاونياتال إنتاج ..7
 التجارية والعالمة العالية القيمة ذات المنتجات انتاج وتشجيع دعم 1...7
 اإلنتاج وتكاليف التسويق معوقات حل في المساهمة 4...7
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 والخارجية المحلية األسواق في المنافسة على الفلسطينية الزراعية المنتجات قدرة تحسين(: 8) االستراتيجي الهدف
 دوالر) التكاليف مجموع (النشاط) األداة المتوقعة النتائج نوعية التدخالت 

 (أمريكي
 ومراقبة المعايير تحسين. 8

 األغذية سالمة
 311،111 الفلسطينية واللوائح المعايير وضع 0.1.1 وتحسين معاييرها األغذية سالمة في التحكم 0.1

 الناقصة واللوائح القوانين استكمال 0.1.1
 اذا لزم األمر اإلرشادي التنظيمي الهيكل تشكيل إعادة ..0.1
 اإلرشادي التنظيم في الجودة إدارة نظام تطبيق 0.1.4
 في المنازلالمصنعة  األلبان منتجاتل الشروط الصحية تحسين :.0.1
 وجودتها األغذية سالمةب نوالمستهلكي الجمهور وعي زيادة 0.1.6
 الحشرية والمبيدات الكيماويه  لموادل االستخدام االمثل  0.1.7

 وعلى المنافسة على قادرة فلسطينية زراعية منتجاتوجود  0.1
 الدولية األسواق في معاييرال تلبية

 الدولية المعايير والمتطلبات على المزارعين تدريب 0.1.1
 الممارسات الزراعية الجيدة شهاداتوالمزارعين المزارعين  اتتعاوني منح 0.1.1
 على المبيدات بقايا مستوى وتحليل اختبار بشأن المناسبة اآللية وضع ..0.1

 .والدولية المحلية األسواق في الزراعية المنتجات
 الزراعية للمنتجات التجارية العالمات تشجيع 0.1.4
 ومنتجاتها العضوية راعةالز  وتشجيع تعزيز :.0.1
  السوق عنودورية  موثوقة توفير معلومات 0.1.6
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 العالية القيمة ذات المحاصيل ودعم تشجيع: 9 االستراتيجي الهدف
 التكاليف مجموع (النشاط) األداة المتوقعة النتائج نوعية التدخالت 

 (أمريكي دوالر)
 والدعم الترويج. 9

 التجارية للمحاصيل

 باعتبارها ودعمها الصناعيةالتصديريه ذات القيمه العاليه و  المحاصيل تشجيع 5.1
 .المزارعين أرباح وزيادة السائدة، التقليدية المحاصيل لتنويع فعالة وسيلة

 حول المؤهلين الزراعيين المرشدين من مجموعة تدريب 5.1
 الغذائية والصناعات الصناعية المحاصيل

211,111 

 األغذية بتحضير المتخصصين من كاف عدد تعيين 5.1

 لالرشاد التنظيمي الهيكل تحديث ..5

 متخصصة تعاونيات في المزارعين جمع 5.4

 الصغيرة التصنيع الغذائيوحدات  وتجهيز إنشاء :.5

 على القائمة والدقيقة الحديثة االرشاديه الخدمات توفير 5.6
  السوقمبدأ 
 تصنيع وشركات  المزارعين بين التجارية اتالعالق تسهيل 5.7

 األغذية
 داعمة قانونية وبيئة إطار توفير 5.0

 ،ق االتصال بين المنتجين والمسوقينيتنس على اإلشراف 5.5
 مديريات الزراعة عبر التنفيذ وعملية والعقود

 أخرى مناطق في بها والتوسع المكتسبة الخبرات نشر :5.1

 صلة ذات أخرى تدخالت أي 5.11
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 الجهات واالشخاص الذين تم مقابلتهم خالل اعداد االستراتيجية: ملحق

 

 االشخاص الذين تم مقابلتهم من وزارة الزراعة

 # الشخص الوظيفي المسمى

 .1 ابراهيم قطيشات مدير عام االرشاد والتنمية الريفية

 .2 عبد هللا لحلوح قائم باعمال وكيل وزارة الزراعة

 .3 قاسم عبدوه وكيل مساعد الموارد الطبيعيه

 .4 عاطف ربايعة مدير عام الشؤون المالية واالدارية  

 .5 علي غياظه وكيل مساعد لشؤون االستثمار 

 .6 زكريا سالودة وكيل مساعد للخدمات الزراعيه

 .7 باسم حماد قائم باعمال مدير عام الغابات والمراعي

 .8 محمد صادق اتمدير دائرة المبيد  

 .9 عبدهللا دحله رئيس قسم االمراض البناتية والتفتيش  

 .10 شادي درويش مدير دائرة الحجر الصحي  

 .11 ضحى عايدي قائم باعمال مدير دائرة االعالم الزراعي 

 .12 صفاء ابسيس مدير دائرة التنمية الريفية

 .13 اشرف بركات رئيس قسم البستنة الشجرية

 .14 ياسر الناطور مدير دائرة المحاصيل الحقليةنائب 

 JICA 15 هيرويتسو انومو مستشار. 
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 الجهات التى تم مقابلتها ألغراض اعداد استراتيجية االرشاد

 مدير مديرية زراعة طولكرم  احمد عبد الوهاب 

 مديرة محطة التجارب الزراعية في طولكرم  علياء قناديلو 

 ز التدريب في مديرية زراعة طولكرم  مدير مرك  صالح تحسين

 نائب مدير مديرية زراعة طولكرم  مامون التايه

 رئيس قسم االنتاج النباتي في مديرية زراعة طولكرم  براء الغول 

 مرشد زراعي طولكرم سامي موسى 

 مرشد زراعي طولكرم نبيل حمدان 

 مزارع فراولة طولكرم  اسامة ابو خميس 

 زارع ورد طولكرمم نضال بلعاوي 

 رئيس جمعية ذنابة التعاونية  اياد ملوح 

 مدير مصنع الدبال في جمعية ذنابة التعاونية  طالب ابو هاني 

 مدير المشاريع و االغاثة الزراعية  عبد اللطيف محمد .د

 مدير شركة بال جاردن  مازن سنقرط 

 مدير شركة نيو فارم  هيثم الحسن 

 تحاد التعاوني الزراعي رئيس اال فياض فياض 

 منظمة الفاو  -منسق برامج االغاثه  عزام صالح .د

 مدير شركة ريف للتمويل  محمد الدلو 
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 في ورشة تحديد االستراتيجيات و المحاور الرئيسية للحطة االستراتيجية لالرشاد الزراعي ااسماء االفراد الذين شاركو
 

 ريةالمدي–المحافظة  المسمى الوظيفي االسم

 رام هللا وكيل مساعد علي عياضة. م

 الوزارة مدير عام االرشاد والتنميه الريفيه ابراهيم قطيشات. م

 جنين المركز الوطني للبحوث عزيز سالمة.د

 جنين مدير بحوث الثروة الحيوانية جهاد ابراهيم. د

 جنين نائب مدير زراعة جنين منذر صالح

 اسطوب مدير زراعة طوباس مجدي عودة

 طوباس نائب مدير زراعة طوباس رافع عديلي

 طوباس رئيس قسم االنتاج النباتي سليمان ابو عامر

 طوباس وحدة االغوار الشماليه هاشم صوافطة

 نابلس مدير زراعة نابلس محمد فطاير

 نابلس نائب مدير زراعة نابلس فايز مسلماني

 نابلس رئيس قسم االنتاج النباتي محمد عاشور

 طولكرم نائب مدير زراعة طولكرم ون التايهمام

 قلقيلية نائب مدير زراعة قلقيليه نسرين برهم

 قلقيلية مهندس زراعي ايمن ال الم

 سلفيت مدير زراعة سلفيت ابراهيم الحمد

 سلفيت نائب مدير زراعة سلفيت لبيب عبيد

 رام هللا نائب مدير زراعة رام هللا اسمهان غرون

 اريحا يس قسم االنتاج الحيوانيرئ علي الشخشير

 القدس مدير زراعة القدس ظافر الهمشري

 القدس نائب مدير زراعة القدس عامر لبادة

 القدس قسم الثروة الحيوانية محمد حديدون

 القدس قسم االنتاج النباتي غسان الحسيني

 بيت لحم مدير زراعة بيت لحم صافيناز بدر

 بيت لحم عة بيت لحمنائب مدير زرا ابراهيم مشاعله

 دورا مدير زراعة دورا مجدي عمرو

 دورا نائب مدير زراعة دورا محمود شاهين

 الخليل مدير زراعة الخليل بدر الحوامدة

 الخليل نائب مديرزراعة الخليل اسامة جرار

 يطا مدير زراعة يطا اياد فرج هللا.د

 ارةالوز مدير دائرة البستنه الشجريه صالح الدين البابا

 الوزاره نائب مدير دائرة المحاصيل ياسر عبد الرحيم ناطور

 الوزارة مدير دائرة المراعي ناجح عودة

 الوزارة مدير دائرة الوقاية مصطف  بركات

 الوزارة نائب مديردائرة التنمية الريفيه جمال عبده

 الوزاره نائب مدير دائرة الوقايه ناريمان عوده

 الوزارة خطيط البرامجنائب مدير ت ضح  عابدي

 الوزارة مدير دائرة االنتاج الحيواني محمود فطافطة

 الوزار ة مرشد بستنه اشرف بركات

 الوزارة مرشد خضار ماجد الخراز

 الوزاره دائرة الحجر الزراعي راغب كميل

 الوزاره موظفة اعالم زراعي حنان حججي

 الوزارة مدير وحدة مجلس الوزراء هنادي الجالد

 الوزاره مدير دائرة التخطيط والسياسات سامر التيتي

 الوزاره االدارة ال امه للتخطيط لينا دواس
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 نابلس مدير م هد الحوكمة هشام عورتاني. د

 النجاح جام ة عميد كلية الزراعة منقذ اشتيه. د

Hiroyasu onuma JICA expert Ramallah 

 JICA مساعد فني فواز حنبلي

 رام هللا صحفي افشابراهيم ابو ط

Wekken, J. van der (Jacco) خبير دولي DLV Plant 

Mink Vermeer خبير دولي DLV Plant 

 نابلس خبير زراعي فارس الجابي

 الوزاره مستشار محلي \منسق البرنامج الهولندي أمين أبو الس ود. م

مدير عام شركة إبداع ومدير فريق اعداد  باسم مكحول. د
 يةاالستراتيج

 شركة ابداع
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 عضوا   –ممثل عن القطاع الخاص  –د هشام عورتاني  .1
 عضوا   –ممثل المنظمات غير الحكومية  –صادق عودة . م .2
 عضوا   –منسق البرنامج الهولندي  -امين ابو السعود. م .7
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