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تمذٚى:
يعتبر القطاع الزراعي جزءاً ومكوناً رئيسيا مف النسيج الثقافي واالجتماعي واالقتصادي لمشعب الفمسطيني ،وقد لعبت الزراعة الفمسطينية
منذ األزؿ دو ار ىاما في تأميف صمود المجتمع أماـ التحديات والعقبات التي واجيتو خبلؿ فترات نضالو ضد االستعمار واالحتبلؿ ،كما
يمعب القطاع الزراعي دو ار محوريا مف خبلؿ مساىمتو في الناتج المحمي اإلجمالي ،وتوفير فرص العمؿ ،والتجارة الخارجية ،إضافة إلى
كوف الزراعة رافدا أماميا ،وخمفيا لمقطاعات االقتصادية األخرى ،وكذلؾ في المحافظة عمى البيئة.
إف استراتيجية القطاع الزراعي لبلعواـ  7177 – 7107تشكؿ منعطفا في طريقة التخطيط االستراتيجي في فمسطيف ،حيث استيدفت
إحداث تنمية زراعية مستدامة بما يساىـ في تحقيؽ األمف الغذائي لمفمسطينييف ويساىـ في تنمية االقتصاد الوطني بصورة تترابط مع أجندة
السياسات الوطنية لؤلعواـ  ،7177 – 7107وكذلؾ مع استحقاقات الدولة الفمسطينية تجاه المنظومة الدولية والمتمثمة بأىداؼ التنمية
المستدامة التي اعتمدتيا األمـ المتحدة.
إف إعداد استراتيجية القطاع الزراعي لؤلعواـ  7177 – 7107والتي تحمؿ اسـ "صمود وتنمية مستدامة" يعكس النيج التشاركي الذي
يرتبط بمبدأ اإلدارة المرتكزة عمى النتائج واألثر الذي اعتمدتو و ازرة الزراعة بتوجيو مف الحكومة الفمسطينية ،وذلؾ لضماف تنفيذ االستراتيجية
مف خبلؿ جميع الشركاء في القطاع الزراعي بما يحقؽ النتائج المخطط ليا ويحقؽ االثار االقتصادية واالجتماعية المرسومة.
إف تنفيذ استراتيجية القطاع الزراعي يتطمب التعاوف بيف و ازرة الزراعة الفمسطينية مع جميع الشركاء وأصحاب العبلقة في القطاع الزراعي
خبلؿ الدورة اإلستراتيجية القادمة  ، 7177 – 7107وذلؾ في سبيؿ توجيو الموارد باتجاه تحقيؽ الرؤية لمقطاع الزراعي في فمسطيف،
والذي يستيدؼ أساسا دعـ صمود المزارع الفمسطيني عمى كؿ شبر مف أرض الوطف ،وكذلؾ تطوير القطاع الزراعي بما يحقؽ النمو
االقتصادي وزيادة دخؿ المزارع ،وزيادة إنتاجية وتنافسية القطاع الزراعي في األسواؽ المحمية وكذلؾ العالمية.
نشكر كؿ مف ساىـ في إخراج استراتيجية القطاع الزراعي لحيز الوجود مف خبلؿ المشاركة في صياغتيا ومراجعتيا مف أفراد ومؤسسات،
كما ونشكر أعضاء الفريؽ الوطني إلعداد االستراتيجية ،ومنظمة األغذية والزراعة لؤلمـ التحدة (الفاو) عمى الدعـ الفني ليذا الجيد
الوطني الكبير والمميز.
داعيف اهلل العمي القدير أف يوفقنا جميعاً في خدمة الزراعة والمزارع الفمسطيني

د سفيان سمطان
وزيـــر الزراعـــــــــــــــــة
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 .1يمذيت
 .1.1االعتشاتٛدٛت انٕطُٛت نهمطبع انضساػ ٙيكٌٕ سئٛغ ٙف ٙخطت انتًُٛت انفهغطُٛٛت 7177-7112
تعمؿ الحكومة الفمسطينية عمى إنشاء نظاـ لئلدارة يشمؿ دمج التخطيط بإعداد الموازنة ويكوف موحداً ،و يستند إلى سياسات مدروسة جيداً،
وىذه السياسات توفر قواعد واضحة التخاذ الق اررات والخطوات داخؿ الحكومة ،وتكوف موجياً ومرجعاً وطنياً لمنظمات المجتمع المدني
والقطاع الخاص والشركاء الدولييف .تتحقؽ األىداؼ االستراتيجية الناتجة عف السياسات التي يتـ تبنييا عمى مستوى كؿ قطاع مف خبلؿ
أعماؿ الحكومة (تطوير الخدمات وصياغة التشريعات واالحكاـ والتأكيد عمى االلتزاـ بيا) وأعماؿ المنظمات األىمية والقطاع الخاص.
تشمؿ الخطة الوطنية  2122-2117عمى عنصريف ،أجندة السياسات الوطنية وىي عبارة عف وثيقة سياساتية رفيعة المستوى ،تعرض
الرؤية واألولويات والسياسات الوطنية ،والعنصر الثاني ىو اإلستراتيجيات الوطنية لـ  18قطاع و 3إستراتيجيات عبر قطاعية ،حيث
تعرض كؿ خطة قطاعية األىداؼ اإلستراتيجية والنتائج والسياسات التي تسعى المؤسسات العاممة في القطاع المحدد تحقيقيا حتى العاـ
 7177في قطاعاتيا ،وكذلؾ البرامج الحكومية التي تتبناىا الحكومة لتحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية في كؿ قطاع حيث يشمؿ كؿ برنامج
األىداؼ والمعايير والمخرجات والمياـ.
يقوـ  71وزير\ة ورئيس\ة ىيئة باإلضافة إلى وزير الزراعة بقيادة فرؽ مف داخؿ الو ازرات أو الييئات ،وفرؽ وطنية مشكمة مف المؤسسات
الرسمية ذات العبلقة ومف مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والخبراء مف أجؿ إعداد  08إستراتيجية قطاعية و 3إستراتيجيات عبر
قطاعية .تضـ اإلستراتيجيات القطاعية كؿ مف الزراعة ،الثقافة والتراث ،التعميـ ،التشغيؿ ،الطاقة ،الصحة ،اإلسكاف ،االتصاالت
وتكنولوجيات المعمومات ،العبلقات الدولية ،العدؿ ،الحكـ المحمي ،االقتصاد الوطني ،إدارة الماؿ العاـ ،األمف ،الحماية االجتماعية،
السياحة واآلثار ،النقؿ والمواصبلت ،المياه والمياه العادمة ،أما اإلستراتيجيات عير القطاعية فيي ،مساواة النوع االجتماعي ،البيئة
والشباب.
حددت و ازرة المالية والتخطيط مف خبلؿ دليؿ إعداد اإلستراتيجية القطاعية  7177-7107لدولة فمسطيف مجموعة مف التوقعات وىي مثابة
أىداؼ لعممية التخطيط القطاعي ،وىذا التوقعات ىي.
 .0تحديد أدوار مراكز المسؤولية والمنظمات األىمية والقطاع الخاص في تقديـ الخدمات واستثمارات القطاع.
 . 7تحديد خطط الحكومة الرامية إلى تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية خبلؿ السنوات الست القادمة مف خبلؿ غايات وأىداؼ ومعايير
سياسات البرامج.
 .3وصؼ الترتيبات البلزمة لضماف التنسيؽ ما بيف خطط الحكومة وخطط المنظمات األىمية.
 .4وصؼ اإلجراءات المتخذة لمتأثير عمى ق اررات وأعماؿ المنظمات األىمية والقطاع الخاص (بما في ذلؾ التشريعات والقوانيف)
 .5وصؼ الدور المتوقع لمقطاع الخاص خبلؿ السنوات الست القادمة ويشمؿ االستجابة لمقوانيف والتشريعات والتحويبلت والدعـ الحكومي.
 .6وصؼ األعماؿ المتفؽ عمييا مف شركاء التنمية بما في ذلؾ خطط تمويؿ المشاريع التطويرية (عبر الموازنة وخارجيا) .
ستعمؿ و ازرة المالية بناء عمى مكونات بياف سياسة البرامج وخاصة المخرجات وأىداؼ سياسة البرامج عمى إعداد مقترح موازنة 7107
وخطط إنفاؽ الحكومة  .7109 ،7108وستعمؿ و ازرة المالية والتخطيط مع الو ازرات والييئات القيادية عمى مراجعة وتطوير بياف سياسة
البرنامج لفترة الموازنة الثانية والتي تمتد مف .7177-7171
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 .1.7يُٓدٛت انتخطٛظ
استندت عممية التخطيط اإلستراتيجي لمقطاع الزراعي عمى دليؿ إعداد اإلستراتيجية القطاعية  7177 -7107الصادر عمى اإلدارة العامة
لمموازنة في و ازرة المالية والتخطيط ،وتعميمات ،ونظرة شاممة حوؿ منيجية إعداد اإلستراتيجية القطاعية  7177 -7107والصادرة أيضاً
مف نفس الجية ،كما اعتمدت أيضاً عمى مجموعة مف التعاميـ والمراسبلت ذات العبلقة في األسقؼ الزمنية والمالية التي تخص العممية
وخاصة المتعمقة في مراجعة إستراتيجية القطاع  7106 -7104وبياف سياسة البرامج.
بدأت عممية التخطيط االستراتيجي القطاع في بداية شير نيساف 7106 ،مف خبلؿ مراجعة إستراتيجية الصمود والتنمية 7106 -7104
والتي تـ فييا تحديد اإلنجازات والفجوات في محاور اإلستراتيجية الرئيسية الثبلثة ،محور السياسات ،المؤشرات وبرامج الموازنة  .شكمت
عممية المراجعة اإلستراتيجية إطا ار ومرتكزات عامة لعممية التخطيط االستراتيجي  ،7177 -7107وذلؾ مف خبلؿ التعرؼ عمى
االتجاىات الصحيحة لمتدخبلت السياساتية.
بناء عمى توجييات وزير الزراعة ووكيؿ و ازرة الزراعة وباالستناد إلى دليؿ إعداد االستراتيجية وعمى النتائج األساسية لتقرير المراجعة
االستراتيجية تـ بدء مجموعة مف المشاورات داخؿ الو ازرة ومشاورات خارج الو ازرة لتحديد األولويات القطاعية وأىـ التدخبلت السياساتية التي
ستقوـ بيا و ازرة الزراعة والمؤسسات والييئات الحكومية ذات العبلقة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وبشكؿ محدد تمت العممية
مف خبلؿ ما يمي.
 .0تشكيؿ فريؽ مجموعة التخطيط وادارة الموازنة بقيادة الوزير ونائبو وكيؿ الو ازرة وعضوية مدراء البرامج الثبلث في و ازرة الزراعة
الفمسطينية وذلؾ لمراجعة وتطوير برامج الو ازرة واعداد الموازنة متوسطة األمد و متابعة تنفيذىا الحقا .عقد الفريؽ سمسمة مف
االجتماعات لتطوير منيجية العمؿ وانجاز ميمة إعداد بياف سياسة البرنامج.
 .7تشكيؿ الفريؽ الوطني إلعداد إستراتيجية القطاع الزراعي لؤلعواـ  7177 -7107بقرار مف وزير الزراعة وذلؾ بغرض توجيو
ومتابعة تنفيذ إعداد اإلستراتيجية ،بما في ذلؾ بمورة األىداؼ اإلستراتيجية والسياسات والبرامج واإلطار المالي وتنسيؽ الجيود
مف أجؿ موائمة إستراتيجيات وخطط المؤسسات العاممة في القطاع الزراعي .يرأس وكيؿ و ازرة الزراعة الفريؽ ويسانده مدير عاـ
التخطيط والسياسات في و ازرة الزراعة كسكرتير لمفريؽ ،ويضـ أيضاً مندوبا عف كؿ مف و ازرة المالية والتخطيط ،و ازرة االقتصاد
الوطني ،و ازرة العمؿ ،سمطة جودة البيئة ،سمطة المياه ،الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني ،صندوؽ درء المخاطر والتأمينات
الزراعية ،المؤسسة الفمسطينية لئلقراض الزراعي ،و ازرة الحكـ المحمي ،ممثميف عف المنظمات غير الحكومية ،ومنظمة األغذية
والزارعة لؤلمـ المتحدة.
 .3قامت أربعة لجاف فنية ،لجنة الموارد الطبيعية ،لجنة الخدمات الزراعية ،المجنة الفنية لئلنتاج الزراعي ولجنة المأسسة واالدارة
بإسناد مجموعة التخطيط وادارة الموازنة واإلدارة العامة لمتخطيط والسياسات الزراعية في تحميؿ الوضع الحالي لمقطاع الزراعي
ومراجعة تحميؿ الواقع الزراعي وتقديـ اقتراحات لتعديؿ برامج الموازنة وسمسمة النتائج واألىداؼ القطاعية وكذلؾ المساندة في
إنجاح المشاورات مع الشركاء حوؿ األولويات.
 .4عقدت ورشة عمؿ موسعة لمفاعميف في القطاع الزراعي تـ خبلليا عرض ونقاش المعيقات في محاور االستراتيجية األربعة
والتوافؽ حوؿ التدخبلت السياساتية ذات األولوية في كؿ محور بحضور 950مف الخبراء والباحثيف والمديريف في المؤسسات
الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والمنظمات الدولية باإلضافة إلى المؤسسات التمثيمية لممزارعيف والمنتجيف

0انظر الممحؽ رقـ  ،0حيث قائمة المشاركيف في الورشة 6( ،مشاركيف مف مؤسسات تمثيؿ المزارعيف والمنتجيف 07 ،باحث وميتـ مف منظمات
المجتمع المدني 6 ،مشاركيف ممثميف لمنظمات حكومية ذات عبلقة ،و 6ممثميف لمنظمات األمـ المتحدة .
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والمجالس الزراعية والمؤسسات المنبثقة عف و ازرة الزراعة الفمسطينية .تـ افتتاح ورشة العمؿ مف قبؿ األستاذ الدكتور سفياف
سمطاف ،وزير الزراعة بصفتو قائد القطاع الزراعي والسيد شيرو فيوريممو رئيس بعثة منظمة األغذية والزراعة لؤلمـ المتحدة
ووكيؿ و ازرة الزراعة ،الميندس الزراعي عبداهلل المحموح .تحاور المشاركوف في خمس مجموعات عمؿ واتفقوا عمى مجموعة مف
األولويات في محاور المجموعات الخمسة وىي ،محور الموارد الطبيعية ،محور اإلنتاج اإلنتاجية ،محور الخدمات ،محور
المأسسة واإلدارة ومحور الصمود والحماية.
 .5تـ إعداد مسودة أولى لئلستراتيجية بناء عمى المشاورات األولية لتكون أساساً لممشاورات الموسعة مع الشركاء ،بيدؼ تعميؽ
المشاركة والتحميؿ اإلستراتيجي لمقطاع الزراعي ،حيث شممت أنشطة المشاورات المعمقة ما يمي:


عقد اجتماع لمجموعة التخطيط وادارة الموازنة لمراجعة مسودة اإلستراتيجية األولى والتي تتضمف المقترح األولي لمرؤية
والسياسات واألىداؼ اإلستراتيجية والنتائج القطاعية في ظؿ مشاورات الشركاء.



عقد اجتماع لمفريؽ الوطني لمناقشة نتائج المشاورات األولية وتحديد منيجية وأنشطة المشاورات في المرحمة الثانية مف
التخطيط



عقد  4ورش مشاورات مع الشركاء عمى مستوى المحافظات ،ورشة تـ عقدىا في مدينة نابمس وضمت  48مزارع وممثؿ
لممؤسسات الزراعية الفاعمة في محافظات نابمس ،جنيف ،طوباس ،قمقيمية ،وطولكرـ ،وورشة تـ عقدىا في مدينة الخميؿ
بمشاركة  67مزارع ومزارعة وممثؿ أ و ممثمة لممؤسسات الزراعية الفاعمة في محافظتي الخميؿ وبيت لحـ وورشة في قطاع غزة
شارؾ فييا  79مزارع ومزارعة وممثؿ أو ممثمة عف المؤسسات الفاعمة في محافظات شماؿ غزة ،غزة ،دير البمح ،خانيونس،
ورفح ،واخي اًر تـ عقد ورشة ضمت ( )38مزارع ومزارعة وممثؿ او ممثمة عف المؤسسات الزراعية الفاعمة في محافظات القدس،
أريحا ،راـ اهلل والبيرة.

 .6إعداد مسودة ثانية بعد المشاروات المعمقة
 .7اجتماع مجموعة التخطيط وادارة الموازنة لمراجعة المسودة الثانية ومقارنتيا في بياف سياسة البرنامج.
 .8اجتماع مع الفريؽ الوطني إلقرار االستراتيجية بنسختيا األخيرة.
 .9رفع التقرير إلى و ازرة المالية والتخطيط لمتابعة اعتمادىا مف مجمس الوزراء.

 .1.3يحتٕٚبث االعتشاتٛدٛت
يشمؿ تقرير استراتيجية صمود وتنمية مستدامة باإلضافة إلى المقدمة نبذة عف القطاع الزراعي والتي تقدـ وصفاً حوؿ السياؽ العاـ لمقطاع
والقطاعات الفرعية والمؤسسات الفاعمة ومعوقات األداء في القطاع الزراعي ومف ثـ يعرض القسـ الثالث مف التقرير تحميؿ الوضع مف
خبلؿ وصؼ ما تـ إنجازه وما لـ يتـ إنجازه مف استراتيجية صمود وتنمية  ،7106-7104والعوامؿ المؤثرة عمى التنمية الزراعية .القسـ
الرابع يتناوؿ الرؤية المتفؽ عمييا لمقطاع الزراعي والمرتكزات األساسية واألىداؼ اإلستراتيجية الخمسة وتقاطعاتيا .يقدـ القسـ الخامس
وصفاً لمسياسات الخاصة في تحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية والقسـ السادس يقدـ وصؼ النتائج المرجو تحقيقيا خبلؿ ستة سنوات لموصوؿ
إلى األىداؼ االستراتيجية .أما القسـ السابع فيوضح عبلقة اإلستراتيجية مع أجندة السياسات الوطنية ،والقسـ الثامف يتضمف عبلقة
اإلستراتيجية في أىداؼ التنمية المستدامة  .7131يعرض القسـ التاسع بياف سياسة البرامج الثبلث التي تحدد مساىمة الحكومة في تنفيذ
األىداؼ والنتائج القطاعية ،أما القسميف العاشر والحادي عشر ،فيعرضا خطة العمؿ التي تصؼ المبادرات التي سيتـ تنسيبيا لمجمس
الوزراء وتدابير إدارة االستراتيجية القطاعية والقسـ األخير يعرض المغمفات المالية وفجوات التمويؿ.
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َ .7بزة ػٍ انمطبع انضساػٙ
.7.1انٕالغ انذًٕٚغشاف ٙف ٙفهغطٍٛ
يقدر عدد السكاف في فمسطيف في  7105حوالي  4.7مميوف ،حيث يقدر عدد سكاف الضفة الغربية حوالي  7.86مميوف بينما يقدر عدد
سكاف قطاع غزة بحوالي  0.8مميوف نسمة .7وبالرغـ مف انخفاض معدؿ الخصوبة الكمية إلى  4.16في العاـ  ،7104إال أف فمسطيف ما
زالت تشيد نمو سكاني مرتفع مقارنة بالدوؿ العربية بمعدؿ  .%7.8يتوزع السكاف حسب الفئة العمرية (أقؿ مف  04سنة) بنسبة ،%39.4
في حيف بمغت نسبة السكاف ( 61سنة فأكثر) ما نسبتو  %4.5مف مجمؿ السكاف .وتشير المعطيات إلى انخفاض في نسبة صغار السف
وارتفاع نسبة السكاف في الفئة العمرية ( 59-05سنة) ،مع ثبات نسبي في الفئة العمرية (أكثر مف  61سنة) .وبالرغـ مف ىذا التحوؿ
النسبي في التركيبية العمرية لمسكاف ،إال أف فمسطيف ما زالت تشيد ارتفاع في نسبة اإلعالة مقارنة مع البمداف العربية األخرى رغـ
انخفاضيا في السنوات األخيرة لتصؿ إلى معدؿ  %74.6في العاـ  7104مقارنة بما كانت عميو  %010.3في العاـ  .0997وما
يستدعي االنتباه ىو االرتفاع الممحوظ في نسبة الشباب ( 79-05سنة) وىو ما يعرؼ بتضخـ في فئة الشباب ،حيث وصمت نسبة ىذه
الفئة إلى  %31مف مجمؿ السكاف.
بناء عمى توقعات النمو السكاني في فمسطيف ،3يرجح أف يتضاعؼ عدد السكاف في فمسطيف بحموؿ العاـ  ،7151حيث سيرتفع عدد
السكاف مف  4.75مميوف نسمة إلى  %6.9في سنة  7131والى  %9.5في سنة  .7151وسوؼ تحدث ىذه الزيادة عمى الرغـ مف
االنخفاض المتوقع لمخصوبة .ويتوقع أف يرافؽ ذلؾ تحوؿ في التركيبة العمرية لمسكاف حيث ستنخفض نسبة صغار السف ( )04-1إلى
 %35في العاـ  7131وقد تصؿ إلى  %75في العاـ  ،7151مع زيادة طفيفة في نسبة كبار السف ( 65فاكثر) بينما يتوقع أف ترتفع
نسبة الفئة العاممة(  )64-05مف  %57.8إلى  %60في  .7131وستستمر باالرتفاع لتصؿ إلى ما نسبتو  %67مف مجمؿ السكاف في
العاـ  .7151وىذا سيؤدي إلى زيادة الضغط عمى سوؽ العمؿ والحاجة إلى توفير فرص عمؿ جديدة لؤلعداد الكبيرة ووالمتوقع انضماميا
لسف العمؿ وكذلؾ زيادة الضغط عمى المصادر الطبيعية وخاصة األرض والمياه والغابات .

. 7,7انغٛبق انؼبو نهمطبع انضساػٔ ٙيغبًْتّ ف ٙانتًُٛت االلتصبدٚت ٔاالختًبػٛت
شكؿ القطاع الزراعي بمكوناتو وفروعو المختمفة وما يزاؿ أحد أىـ دعائـ الصمود الفمسطيني في مواجية سياسات االحتبلؿ اإلسرائيمي مف
احتبلؿ الضفة الغربية ،بما فييا القدس الشرقية ،وقطاع غزة في العاـ  0967وحتى اآلف ،وىذا ما تعكسو المقولة الشعبية "إذا كانت
الزراعة بخير فإ ف الوطف بخير" .كما ويعتبر القطاع الزراعي ،أحد أىـ ركائز االقتصاد الوطني الفمسطيني كونو يشكؿ مصدر عمؿ ورزؽ
وغذاء لنسبة كبيرة مف أبناء شعبنا ،ولمساىمتو في توفير العممة االجنبية مف خبلؿ الصادرات ،ومساىمتو األساسية في حيوية قطاعات
الصناعة والتجارة والنقؿ والمواصبلت والخدمات إما كمزود لمتطمباتيا أو مستخدـ لخدماتيا ومخرجاتيا.
يتميز قطاع الزراعة في فمسطيف بتنوعو مف حيث اإلنتاج الزراعي والذي يستفيد مف التنوع المناخي في فمسطيف ،وبالفرص المتاحة لمتوسع
فيو في الزراعات المروية والتصديرية ،باإلضافة إلى قدرتو لمواكبة مستجدات التطور التقني في الزراعة نتيجة لمبلئمة أنماط الزراعة
الموجودة فيو مف جية ،ولوجود العديد مف المزارعيف والمنتجيف الرياديف فيو مف جية أخرى ،وىذا ما يعكس قدرة القطاع الزراعي عمى
2

جهاس اإلحصاء المزكشي حالح السكان فً فلسطٍه 2105
3
مكتة رئٍس الىسراء\لجىح السكان الىطىٍح وصىذوق األمم المتحذج للسكان ،فلسطٍه  ،2131الىمى السكاوً فً فلسطٍه واثزي ػلى المطاػاخ
االجتماػٍح وااللتصادٌح 2106
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التطور السريع والمساىمة الفعالة في التشغيؿ والنمو والتنمية االقتصادية ،وخصوصاً في حاؿ تراجع وتيرة السياسات االحتبللية التي تحوؿ
دوف تطور القطاع ،ال سيما تمؾ المرتبطة بمصادرة وبمنع واعاقة استخداـ والوصوؿ إلى األراضي وكبح تطوير قطاع المياه والري ،واعاقة
عمميات االستيراد والتصدير لممنتجات الزراعية ومدخبلتيا.
بمغت قيمة اإلنتاج الزراعي باألسعار الجارية لمعاـ  7104ما مقداره  909مميوف دوالر ،مسجبل بذلؾ تراجعاً سنويا مستم اًر منذ العاـ
 7100والذي سجمت فيو أعمى قيمة لئلنتاج الزراعي بواقع  0009.4مميوف دوالر ،وفي ذات السياؽ ،سجمت القيمة التي أضافيا القطاع
الزراعي في فمسطيف  674.5مميوف دوالر خبلؿ العاـ  7100باألسعار الجارية ،وىو ما مثؿ  %6مف الناتج المحمي اإلجمالي في حينو،
وتراجعت ىذه المساىمة إلى %3.9في العاـ  ،7104حيث بمغت القيمة المضافة لمقطاع الزراعي باألسعار الجارية  494مميوف دوالر
عمماً بأف مساىمة القطاع الزراعي في الناتج المحمي اإلجمالي في العاـ  7111كانت  .4%8.7ىذا وقد كانت قيمة الواردات والصادرات
الزراعية متساوية تقريباً في أوائؿ سبعينات القرف الماضي ،حيث تراوحت بيف  31-71مميوف دوالر تقريباً .وبمرور الوقت ،تزايدت
الواردات الزراعية السنوية لتتجاوز الصادرات بشكؿ كبير ،حيث بمغ إجمالي الواردات الزراعية ما يقارب  707مميوف دوالر عاـ ،7104
في حيف بمغت قيمة الصادرات الزراعية  67مميوف دوالر أي ما نسبتو  %7تقريباً مف إجمالي الصادرات.5
لعب القطاع الزراعي تاريخياً دو اًر ميما في التشغيؿ وتوفير فرص العمؿ ،وخصوصاً في أوقات األزمات التي يصعب العمؿ فييا في
القطاعات األخرى وىذا ما يعزز مف دور القطاع الزراعي في تعزيز صمود المواطف الفمسطيني وزيادة قدرتو عمى التكيؼ .بالرغـ مف ىذا،
فقد شيدت نسب العامميف في القطاع الزراعي تراجعاً ممحوظاً منذ العاـ  7116لمرجاؿ والنساء عمى حد سواء ،وذلؾ نتيجة لمقيود
المفروضة عمى تطور القطاع وتدني اإلنتاج .فقد كانت نسبة العامميف في القطاع الزراعي في العاـ  7116تشكؿ  %06.7مف إجمالي
العامميف ( %07.6لمذكور %35.0 ،لئلناث) لتتراجع إلى  %01.4في العاـ  7104والى  %8.7في العاـ  .67105وقدرت نسبة
الرجاؿ العامميف في القطاع الزارعي في العاـ  7105بػ  %7.8مف أجمالي الذكور العامميف ،في حيف عممت في القطاع  %03.0مف
إجمالي عدد اإلناث العامبلت وىو ما يؤشر إلى أىمية القطاع الزراعي النسبية لمنساء.

 .7,3انًٕاسد :األساض ٙانضساػٛت
7

تبمغ مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة  62173مميوف دونـ ،سوادىا األعظـ ( )%94في الضفة الغربية  ،وتبمغ مساحة األراضي
المستخدمة في الزراعة نحو  027مميوف دونـ أو ما نسبتو  %71تقريباً مف المساحة الكمية لمضفة الغربية وقطاع غزة %91 ،منيا في
الضفة الغربية و %01في قطاع غزة.
ما زالت غالبية األراضي الفمسطينية في الضفة الغربية ،وبما فييا األراضي الزراعية تخضع لمسيادة اإلسرائيمية الكاممة ،حيث يقع %67.9
مف ىذه األراضي في المنطقة المصنفة (ج) وفقاً التفاقية أوسمو ،وبالتالي فيي تخضع لمسيادة اإلسرائيمية الكاممة ،في حيف يقع %08.8
في المنطقة المصنفة (ب) والتي تقع تحت السيادة اإلدارية الفمسطينية واألمنية اإلسرائيمية ،و  %08.3في المنطقة المصنفة (أ) وىي
المنطقة الوحيدة التي تخضع لمسيادة الفمسطينية الكاممة.
4

أهم المؤشزاخ االلتصادٌح الخاصح تالمطاع الشراػً فً فلسطٍه 2104 – 2100 ،تاألسؼار الجارٌح.
5
المىظمح الؼزتٍح للتىمٍح الشراػٍح ،الكتاب السىىي لإلحصاءاخ الشراػٍح الؼزتٍح ،الؼذد رلم .2104 ،34
6
الجهاس المزكشي لإلحصاء الفلسطٍىًhttp://pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/employment-2015-01a.htm :
7
وسارج الحكم المحلً .الزاتطhttp://www.molg.pna.ps/Palestine.aspx :
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أما في قطاع غزة ،وبالرغـ مف "االنسحاب اإلسرائيمي" في العاـ  7115والذي أعيدت بموجبو أراضي المستوطنات اإلسرائيمية فيو إلى
السيادة الفمسطينية ،فما زالت إسرائيؿ تمنع وصوؿ المزارعيف إلى إراضييـ في ما يعرؼ بالمنطقة العازلة والتي تمتد عمى طوؿ حدود
القطاع الشرقية المحاذية إلسرائيؿ وبعمؽ يتراوح بيف  051متر إلى  0كـ .وتقدر مساحة األراضي الزراعية التي تقع في المنطقة العازلة
والتي ال يتـ استغبلليا نتيجة لعدـ القدرة عمى الوصوؿ إلييا أو تستغؿ في زراعة محاصيؿ حقمية قميمة الجدوى والمردود نتيجة لمخطورة
المرتبطة بالوصوؿ إلى األراضي بما ال يقؿ عف  67كيمومتر مربع ،أي ما نسبتو  %41مف األراضي المستخدمة في الزراعة في قطاع
غزة.
تمقى القطاع الزراعي في غزة منذ تسعينيات القرف الماضي عدداً مف الضربات كاف ليا بالغ األثر في اختبللو واعاقة تطوره ،ولعؿ أحد
أىـ ىذه الضربات ىي الحصار المفروض عمى القطاع منذ العاـ  7117والذي ترافؽ معو منع التصدير وتقييد حرية النقؿ وحركة البضائع
واألفراد مف والى قطاع غزة .فبالرغـ مف أف آثار الحصار كانت مدمرة لجميع القطاعات االقتصادية ،إال أف قطاع الزراعة كاف أشدىا
تضر اًر ،إذ أف  %71مف مساحة قطاع غزة محاصر إلى حد كبير ،بما في ذلؾ  %71مف أراضييا الزراعية ،وال يتمكف أكثر مف 3111
صياد مف الوصوؿ إلى  %87مف المناطؽ البحرية المتفؽ عمييا في اتفاقيات أوسمو عاـ  .0997وبصفة إجمالية تؤثر القيود البرية
والبحرية عمى  078ألؼ شخص ،وىو ما يعادؿ  %07مف سكاف غزة ،وتتسبب في خسائر سنوية في اإلنتاج الزراعي وصيد األسماؾ
تقدر بقيمة  81مميوف دوالر أمريكي  .ىذا وقد كاف لمعدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة عاـ  7104أث اًر بالغاً عمى القطاع الزراعي ،إذ
تضرر  %31مف األراضي الزراعية ،وأصبح الكثير منيا غير صالح لمزراعة نتيجة تمويثيا بمخمفات الحرب أو تخريبيا بشكؿ يستدعي
إعادة استصبلحيا وتأىيميا مف جديد .إلى ذلؾ ،تـ استيداؼ وتدمير عدد كبير مف آبار الري وشبكات الري واألشجار المثمرة والمنشآت
الزراعية المستخدمة في عمميات ما بعد الحصاد كالمخازف والثبلجات ومحطات التعبئة  ،وكانت أكثر المناطؽ تضر اًر ىي المناطؽ التي
شيدت مرك اًز لمعمميات البرية لمجيش اإلسرائيمي والتي تركزت في خاف يونس ،وتمييا رفح وغزة وشماؿ غزة ووسط غزة ،ىذا وقد بمغ إجالي
خسائر القطاع الزرعي المباشرة وغير المباشرة أكثر مف  451مميوف دوالر.
تغمب أنماط الزراعة البعمية في دولة فمسطيف ،حيث تغطي ىذه األنماط ما يقارب  %80مف المساحة الكمية لؤلراضي المستخدمة في
الزراعة ،في حيف تغطي المساحة المروية ما يقارب  %09مف األراضي المستخدمة في الزراعة ،حيث تسود الزراعات المروية في
محافظات قطاع غزة وفي منطقة األغوار والمناطؽ شبو الساحمية في الضفة الغربية فقط .وبشكؿ عاـ ،يعتبر تدني خصوبة التربة
وضعؼ التوجو لبلستثمار في األراضي الزراعية نتيجة لشح المياه وضعؼ اإلمكانيات المادية والمخاطرة العالية مف أىـ اإلشكاليات
المرتبطة باألراضي الزراعية في فمسطيف ،حيث تشكؿ مساحة األراضي المستخدمة فعمياً ألغراض الزراعة ما ال يزيد عف نصؼ األراضي
المتاحة لمزراعة ،في حيف تتوزع المساحة المتبقية بيف أراضي صالحة لمزراعة وال يتـ زراعتيا ،أو أراض بحاجة إلى استصبلح ،وأراض
غير قابة لبلستصبلح (تستخدـ في كثير مف األحياف ألغراض الرعي) ،وأراض تـ استخداميا ألغراض التوسع العمراني والصناعي،
وأراض تمت مصادرتيا مف قبؿ سمطات االحتبلؿ االسرائيمي ألغراض متعددة منيا توسعة المستوطنات ،وبناء جدار الفصؿ وانشاء الطرؽ
االلتفافية.
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أما مساحة المراعي فتبمغ  7217مميوف دونـ ،وال تتجاوز مساحة المتاح منيا لمرعي  670ألؼ دونـ ،وىو ما ينعكس في زيادة الحمولة
الرعوية وممارسات الرعي الجائر في ىذه المساحات والتي ال يقؿ عدد المواشي فييا عف  751ألؼ رأساً وتعاني أصبلً مف تدني معدالت
األمطار فييا ،حيث تتراوح كميات األمطار فييا بيف  011و 751ممـ سنوياً فقط.8
أما مساحة األراضي المصنفة كغابات مغمقة فتبمغ  94الؼ دونـ واألراضي المصنفة كحراج فتبمغ مساحتيا  371ألؼ دونـ .مف مجموع
المحميات الطبيعية والبالغة  48في الضفة الغربية ،تسممت السمطة الوطنية  07محمية فقط ،تتركز في أراضي المنحدرات الشرقية
واألغوار.9

7,4انحٛبصاث انضساػٛت :أػذادْب ٔخصبئصٓب
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يبمغ إجمالي عدد الحيازات الزراعية في األراضي الفمسطينية  0002301حيازة  ،منيا  912918حيازة في الضفة الغربية وتشكؿ ما نسبتو
 ،%80.7والباقي  712417حيازة ،تشكؿ ما نسبتو  % 08.3في قطاع غزة .وتعتبر محافظة الخميؿ مف أكبر المناطؽ مف حيث عدد
الحيازات الزراعية ،حيث تشكؿ ما نسبتو  %08تقريباً مف إجمالي الحيازات في األراضي الفمسطينية ،بواقع  09768حيازة .أما أقؿ
محافظة مف حيث عدد الحيازات فيي محافظة أريحا واألغوار بواقع  02607حيازة ،تشكؿ  %0.4فقط مف مجموع الحيازات في األراضي
الفمسطينية .ويتركز غالبية الحائزيف في الفئة العمرية ما بيف  49-41عاـ ،حيث يشكموف ما نسبتو  %78.6مف إجمالي الحائزيف في
األراضي الفمسطينية ،بواقع  %78.9مف إجمالي الحائزيف الزراعييف في الضفة الغربية و %77.3مف إجمالي الحائزيف الزراعييف في
قطاع غزة.
تعتبر الحيازات الزراعية النباتية األكثر شيوعاً في األراضي الفمسطينية حيث يبمغ عددىا  792076حيازة وتشكؿ  %70.0مف إجمالي
الحيازات الزراعية ،منيا  652767حيازة ( )%87.4في الضفة الغربية و 032919حيازة ( )%07.6في قطاع غزة .وتشير نتائج التعداد
الزراعي إلى أف معظـ الحيازات الزراعية في فمسطيف صغيرة المساحة ،حيث يبمغ عدد الحيازات التي تقؿ مساحتيا عف  01دونمات
 832785حيازة وتشكؿ ما نسبتو  %75.3مف مجموع الحيازات في حيف تشكؿ مساحتيا  %71.7فقط مف مساحة الحيازات الكمية.
بالمقابؿ ،فإف نسبة الحيازات الكبيرة والتي تزيد مساحتيا عف  81دونماً تشكؿ  %0.8مف مجموع عدد الحيازات إال أف مساحتيا
تشكؿ % 79.5مف المساحة الكمية لمحيازات الزراعية .أما فيما يتعمؽ بمتوسط حجـ الحيازة الزراعية فبمغ  01.8دونـ في األراضي
الفمسطينية بواقع  07.7دونـ في الضفة الغربية و 5.1دونـ في قطاع غزة ،ويبلحظ أف أعمى متوسط لحجـ الحيازات يقع في محافظتي
طوباس وأريحا واألغوار بواقع  75.1دونـ .ويعود صغر حجـ الحيازات الزراعية باألساس إلى تفتت وتقسيـ الحيازات الزراعية نتيجة
القضايا المتعمقة باإلرث وعدـ وجود قانوف يحمي األراضي الزراعية مف التفتت ،عدا عف اإلجراءات واالعتداءات االسرائيمية والمتمثمة
بمصادرة األراضي ،وتخريبيا وتدميرىا.
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وتنقسـ باقي الحيازات ما بيف الحيازات الحيوانية والحيازات المختمطة ،حيث تبمغ األولى  042740حيازة وتشكؿ ما نسبتو  %07.8مف
إجمالي الحيازات الزراعية في األراضي الفمسطينية ،منيا  012879حيازة ( )%76.4في الضفة الغربية و 32367حيازة ( )%73.6في
قطاع غزة .في حيف تبمغ الثانية  072893حيازة ،تشكؿ ما نسبتو  %06.0مف إجمالي الحيازات الزراعية في األراضي الفمسطينية ،منيا
 042767حيازة ( )%87.5في الضفة الغربية و 32030حيازة ( )%07.5في قطاع غزة .وتتشابو الحيازات الزراعية المختمطة والحيوانية
مف حيث الحجـ مع الحيازات النباتية حيث أف معظميا تعد حيازات صغيرة .فعمى سبيؿ المثاؿ ،نجد أف  %60مف الحيازات الحيوانية
التي تمتمؾ أبقا اًر ( )0763ال تتعدى عدد األبقار فييا ثبلثة رؤوس ،و %65مف الحيازات الحيوانية التي فييا ضأف ( )8844ال تتجاوز
عدد الرؤوس فييا  09رأساً ،و %66مف الحيازات التي فييا ماعز ( )5351ال يزيد عدد الرؤوس فييا ايضاً عف  09رأساً.

 .7,5يٕاسد انًٛبِ ألغشاض انضساػت
يعتبر قطاع المياه م ػػف القطاعات الحيوية اليامة لعممية التنمية الزراعية المستدامة عمى المستوى الوطني ،حيث أف اإلىماؿ المتعمد
والمعوقات المفروضة عمى تطوير قطاع المياه مف االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى مدار عقود مف الزمف وحتى يومنا ىذا ،س ػػاىـ ،وبش ػػكؿ
مباش ػػر ،في الحد مف فرص التنمية الحقيقية في القطاع الزراعي ،لما ليذا مف بعد اسػتراتيجي في التنمية المستدامة مف جية ،ولئلبقاء عمى
السيطرة اإلسرائيمية عمى مصادر المياه واسػ ػتغبلليا حس ػػب متطمبات التنمية لممجتمع اإلسرائيمي مف جية أخرى ،ودوف األخذ بعيف االعتبار
االحتياجات الفمسطينية مف المياه أو االلتزامات المترتبة عمى إسرائيؿ بموجب االتفاقيات الموقعة .وينعكس وضع وأداء قطاع المياه السيء
في محدودية المساحات الزراعية المروية في األراضي الفمسطينية بشكؿ عاـ ،حيث ال تشكؿ المساحة المروية سوى  %07مف مساحة
األراضي الزراعية في الضفة الغربية ،بالمقارنة مع  %77في قطاع غزة و %37في األردف و %59في إسرائيؿ.
تمثؿ المياه الجوفية المصدر األساسي لممياه في األراضي الفمسطينية في ظؿ غياب مصادر كبيرة لممياه السطحية وعدـ قدرة الفمسطينييف
في أغمب األحياف عمى االستثمار في تطوير البنى التحتية لمصادر المياه (كالينابيع مثبلً) كونيا تقع في المناطؽ المسماة "ج" .ويستخرج
الفمسطينيوف حوالي  %71مف "الكميات المتوقعة" مف المياه الجوفية الواقعة في الضفة الغربية ،بينما تستخرج إسرائيؿ الكمية الكبرى مف
المياه وتفرط في سحب كميات إضافية تفوؽ  %51مف الكميات المتجددة دوف موافقة لجنة المياه المشتركة والتي مف المفترض أف تعمؿ
وفقاً التفاقية أوسمو لتنظيـ وادارة قضايا المياه المشتركة ،أي بأكثر مف  028أضعاؼ حصتيا بموجب اتفاقية أوسمو .وقد أدى استخراج
المياه مف اآلبار العميقة ،إضافة إلى انخفاض تغذية ىذه اآلبار بالمياه ،إلى مخاطر جمة بالنسبة لمياه اآلبار الجوفية وتدني ضخ المياه
المتاحة لمفمسطينييف مف اآلبار الضحمة.
وتقدر استخدامات المياه ألغراض الزراعة بما ال يتجاوز 051مميوف متر مكعب سنويا في الضفة الغربية ( 61مميوف متر مكعب) وقطاع
غزة ( 91مميوف متر مكعب) مشكمة ما نسبتو  % 45مف إجمالي استيبلؾ المياه ،وىو ما ينعكس بشكؿ مباشر عمى محدودية آفاؽ تطور
الزراعة المروية والتي ليا أف تمعب دو اًر اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ىاماً في إعادة بناء االقتصاد الفمسطيني.
بالرغـ مف وجود اىتماـ وتوجو كبيريف لدى المزارعيف لزيادة الرقعة الزراعية المروية ،وخصوصا في الزراعيات المحمية والتي مازالت توفر
مستوى ٍ
عاؿ نسبياً مف الربحية ،إال أف قدـ اآلبار الزراعية وعدـ القدرة عمى تجديدىا نتيجة لمقيود اإلسرائيمية ،باإلضافة إلى محدودية عدد
التراخيص الممنوحة لآلبار الزراعية الجديدة وجفاؼ العديد مف الينابيع تحوؿ مف تحقيؽ التحوؿ والنمو المنشود في الزراعات المروية في
الضفة الغربية .وتجدر اإلشارة ىنا إل ى أف الطمب المتنامي عمى المياه نتيجة لمنمو السكاني المضطرد يؤدي إلى وجدو أزمات حقيقية في
12

توفر المياه ،وىو ما يرفع أسعار المياه وتكمفة ايصاليا عمى المزارعيف ،وىو ما يمعب دو اًر أساسياً في تنامي ظاىرة اآلبار غير المرخصة
وممارسات الضخ الجائر فييا.
تقدر كمية المياه المستخدمة في الزراعة في قطاع غزة بما يقارب  91مميوف متر مكعب سنوياً ،وىو ما يعادؿ  %54تقريباً مف أجمالي
استيبلؾ المياه في قطاع غزة .وقد أدى اإلفراط في استخداـ المياه الجوفية إلى تدني جودة المياه وتسرب مياه البحر المالحة إلى المياه
الجوفية ،حيث ال تزيد نسبة المياه الصاحة لمشرب مما يتـ ضخو مف اآلبار الجوفية عف  .%01وقد تعامؿ السكاف في قطاع غزة مع
النقص في المياه بواسطة حفر اآلبار الخاصة وتحمية مياه البحر ألغراض االستخداـ المنزلي والزراعي ،وىو ما فاقـ مشاكؿ قطاع المياه
في قطاع غزة حيث أصبحت أوضاع قطاع المياه في وضع خطير قد ال يمكف عكسو خبلؿ ثبلثة أعواـ إذا لـ يتـ معالجة أسباب تدىوره
بشكؿ سريع.

. 7,6االَتبج انضساػٙ
 2,6,1االنتاج النباتي

يشيد االنتاج النباتي في األراضي الفمسطينية تذبذبا مف سنة ألخرى بسبب تذبذب كميات األمطار مف جية ،وبسبب ظاىرة تبادؿ الحمؿ
في أشجار الزيتوف .وبالرغـ مف ىذا التذبذب ،فإف طبيعة اإلنتاج النباتي لـ تشيد تغي اًر كبي اًر خبلؿ العقد األخير ،حيث لـ يط أر تغير كبير
عمى ىيكمية اإلنتاج النباتي مف حيث التوزيع النسبي ألصناؼ المحاصيؿ المختمفة التي يتـ زراعتيا ،والتي تتصؼ بشكؿ عاـ-وخصوصاً
في الضفة الغربية -في تركزىا في المحاصيؿ ذات القيـ المتدنية نسبيا وفي تدني نسبة الرقعة الزراعية المروية .فبل زالت شجرة الزيتوف
تشكؿ المساحة الزراعية األوسع في الضفة الغربية حيث تحتؿ ما يقارب  %57مف األراضي المزروعة ،في حيف تحتؿ المحاصيؿ الحقمية
والخضروات واألشجار المثمرة األخرى المساحة المتبقية ،بواقع  %74و  %01و %9تقريباً لكؿ منيا عمى التوالي .أما في قطاع غزة،
فتغمب محاصيؿ الخضروات والتي تشكؿ  %37مف إجمالي المساحة المزروعة ،لتتبعيا بتقارب أشجار الزيتوف والمحاصيؿ الحقمية
واألشجار المثمرة األخرى ،بواقع  %74و %73و %70مف إجمالي المساحة المزروعة في قطاع غزة.
بشكؿ عاـ ،وباإلضافة إلى ما ذكر آنفاً فيما يتعمؽ بتركز االنتاج في المحاصيؿ متدنية القيمة ،يعاني قطاع االنتاج النباتي في األراضي
الفمسطينية ،وخصوصاً في الضفة الغربية ،مف تدني اإلنتاجية لمدونـ الواحد وذلؾ نتيجة لييكمية االنتاج النباتي مف جية وتدني نسبة
الزراعات المروية .وفقاً لتقرير أعدتو المجنة الرباعية ،00قدرت انتاجية الدونـ الواحد في األراضي الفمسطينية  1.6طف ،في حيف تبمغ 027
طف في األردف و  024طف في إسرائيؿ .ىذا وتختمؼ إنتاجية الدونـ الواحد في األراضي الفمسطينية حسب المنطقة وأنواع المحاصيؿ
المزروعة.
ىذا وقد شيدت األراضي الفمسطينية خبلؿ السنوات العشر األخيرة توسعاً في االنتاج النباتي بسب مشاريع استصبلح األراضي ومشاريع
التنمية الزراعية المختمفة التي نفذتيا و ازرة الزراعة والمنظمات غير الحكومية العاممة في القطاع الزراعي والتي كانت -وما زاؿ العديد
منيا -تركز عمى التوسع االفقي في االنتاج الزراعي وزيادة المساحات المزروعة .وبالرغـ مف أىمية التوسع األفقي في الزراعة ألغراض
التنمية الزراعية وحماية األرض مف المصادرة واالستيطاف وتثبيت المواطف الفمسطيني في أرضو ،إال أف فرص االستمرار في ىذا التوسع
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Office of the Quartet Representative, Initiative for the Palestinian Economy-Agriculture, 2014.
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آخذة باالنحسار إذا ما أخذنا منافسة قطاعات الزراعة الفرعية والقطاعات االقتصادية واالجتماعية األخرى عمى األرض .ومف ىنا تأتي
القناعة بأف تحقيؽ التحوؿ في شؽ االنتاج النباتي لمواكبة النمو المستمر في الطمب المحمي و لمواكبة متطمبات األسواؽ المحمية والعالمية
يتطمب أيضاً التركيز عمى تحسيف التقنية الزراعية وتشجيع التوسع العمودي في قطاع االنتاج النباتي مف خبلؿ تحسيف الخدمات الزراعية
واالستثمار في الزراعة المكثفة التي مف شأنيا تحقؽ عائد اقتصادي أكبر مف جية ،وأف توفر فرص عمؿ أكبر مف جية أخرى.
 2,6,2االنتاج الحيواني

يمعب اإلنتاج الحيواني بفروعو المختمفة دو اًر رئيساً في تحسيف معيشة األسر مف حيث توفير مصدر لمدخؿ والغذاء (البروتيف) لعدد كبير
مف األسر في األراضي الفمسطينية ،ويقدر عدد األسر التي تعتمد بشكؿ أساسي أو ثانوي عمى الثروة الحيوانية بحوالي  37711أسرة.07
ويقدر حجـ الثروة الحيوانية في فمسطيف وفقاً لنتائج مسح الثروة الحيوانية الذي أجري في العاـ  7103والتي تندرج ضمف تعريؼ الحيازات
الزراعية كالتالي 33981 :رأساً مف األبقار 731894 ،رأساً مف األغناـ 705335 ،رأساً مف الماعز 7158 ،رأساً مف الجماؿ3725 ،
مميوف رأساً مف الدجاج البلحـ (منيا  99426ألؼ رأساً مف األميات) 028 ،مميوف رأساً مف الدجاج البياض 54624 ،ألؼ طير حبش،
 09691أرنباً و 46776خمية نحؿ .كما يوجد باإلضافة إلى ىذه األرقاـ عدداً كبي اًر مف الدواجف المنزلية وتشمؿ  75829ألؼ طير مف
الدجاج المنزلي 78526 ،ألؼ طي اًر مف الحماـ ،و 5111طي اًر مف الحبش ،و 7920ألؼ أرنباً و 71ألؼ طير فر ،و 7927ألفاً مف الطيور
الداجنة األخرى.03
يعتمد مربو المجترات (األبقار ،االغناـ والماعز) بشكؿ عاـ عمى نظاـ التربية المكثفة أو شبو المكثفة في تربية مواشييـ .04ويشتمؿ اإلنتاج
المكثؼ عمى تربية المواشي في مساحة ضيقة ،حيث يتـ إطعاميا وسقييا وحمبيا دوف أف تخرج لمرعي ،وىذا ىو النظاـ المعتمد بشكؿ
أساسي بيف مربي األبقار ( ،)%87وبشكؿ أقؿ بشكؿ مربي األغناـ والماعز .05أما اإلنتاج شبو المكثؼ (التقميدي) فيشمؿ اعتماد المواشي
في التغذية عمى الرعي والتغذية المكممة بتقديـ األعبلؼ في الوقت نفسو .ويتطمب اإلنتاج المكثؼ استثمار رأسماؿ أعمى في البنية التحتية
واألنظمة اإلدارية مف نظاـ اإلنتاج شبو المكثؼ ،باإلضافة إلى حاجتو لخبرات ومعارؼ تقنية عالية في إدارة المزرعة يفتقرىا العديد مف
المزارعيف ،وخصوصاً الصغار منيـ.
ىناؾ نوعاف مف أنظمة اإلنتاج في قطاع مشتقات األلباف ،التقميدي والصناعي .يشمؿ النوع التقميدي مربي األبقار الصغار والمتوسطيف،
سنويا.
الذيف يبيعوف منتجاتيـ لممستيمكيف عمى المستوى المحمي بصورة رئيسية ،ومربي األبقار الذيف ينتجوف حميب األبقار الخاـ ً
مسمخا لممجترات منيا  8في الضفة الغربية و 5في قطاع غزة ،باإلضافة إلى  9مسالخ لمدواجف
يوجد في الضفة الغربية وقطاع غزة 03
ً

في الضفة ومسمخ واحد في غزه.

ىذا ويعمؿ في قطاع الدواجف في الضفة الغربية  09فقاسة و 4فقاسات في قطاع غزة .وبمغ عدد الصيصاف التي أنتجتيا ىذه الفقاسات
 642574مميوف صوص في العاـ ( 7107منيا  1.4374مميوف صوص بياض و 6421906مميوف صوص الحـ) .ووصؿ عدد البيض
02

الجهاس المزكش لإلحصاء ،مسح الثزوج الحٍىاوٍح .2103
03
المصذر الساتك.
 04تشيٍز التزتٍييح المكثفيح إلييى تزتٍيح الحٍىاويياخ فيً المييشارع وال تخيزد للزػييً وتؼتميذ فييً تليذٌتها تشييكل كاميل ػلييى تميذٌم األػي
الحظائز.
05
وسارج الشراػح ،االستزاتٍجٍح الىطىٍح لمطاع الثزوج الحٍىاوٍح .2108-2105
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تكافيح أوىاػهيا داخييل

المجيز لمتفريخ  90.8607مميوف بيضة ( 0.0587مميوف بيضة صوص بياض و91.713مميوف بيضة صوص الحـ) .06ووصؿ
إجمالي اإلنتاج مف لحوـ الدواجف  77681طف خبلؿ العاـ الزراعي .077107/7100
تشكؿ التغذية إحدى التكاليؼ الرئيسية في إنتاج الثروة الحيوانية .فيي تحتؿ ما نسبتو  %85-75مف التكمفة اإلجمالية إلنتاج الحميب،
و %65-55مف إجمالي التكاليؼ المرتبطة بالحيوانات المجترة الصغيرة .ويجري استيراد ما يزيد عمى  %95مف عمؼ الحنطة و %85مف
عمؼ البروتيف مف إسرائيؿ إلطعاـ الضأف والماعز .كما يتـ استيراد معظـ المركزات العمفية والعمؼ الخشف (عمؼ عالي السميموز ،مثؿ
كافيا ال مف ناحية نوعيتو وال مف ناحية كمياتو .وقد
أيضا .وال يعد توريد األعبلؼ ً
الكؤل والقش والحشيش) إلطعاـ ماشية المبف مف إسرائيؿ ً

تسبب االرتفاع المتواصؿ في أسعار األعبلؼ عمى مدى السنوات األخيرة في زيادة تكمفة اإلنتاج ،مما دفع العديد مف المزارعيف إلى بيع
مواشييـ أو استخداـ أعبلؼ ذات نوعية متدنية إلطعاـ مواشييـ (وذلؾ مف قبيؿ خميط البروتيف ذي النوعية الرديئة) .ونتيجة لذلؾ ،يؤدي
االعتماد الكبير عمى المدخبلت المستوردة إلى تراجع مستوى إنتاجية الثروة الحيوانية ورداءة نوعيتيا.

7,2انخذيبث انضساػٛت
يتوفر لممزارع الفمسطيني العديد مف الخدمات الزراعية ،والتي تقدميا المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وشركات القطاع
الخاص ،تشمؿ ىذه الخدمات اإلرشاد الزراعي بمكوناتو وعناصره المختمفة والتي تشمؿ التعميـ والتثقيؼ الزراعي ،والخدمات البيطرية،
واألبحاث الزراعية ،والتمويؿ الزراعي .بشكؿ عاـ ،يعاني القطاع الزراعي مف ضعؼ الخدمات الزراعية والتي تشكؿ بمجموعيا عوامؿ
معيقة لبلستثمار في الزراعة وتضعؼ التنافسية والربحية الزراعية ،وفيما يمي استعراض ألوضاع الخدمات الزراعية الرئيسية:
 2,7,1البحوث والتعميم الزراعي

يتولى مسؤولية اجراء البحوث الزراعية المركز الوطني الفمسطيني لمبحوث الزراعية (نارؾ) ممثمة بدوائره البحثية الخمسة ومحطاتو لمتجارب
الزراعية وعددىا سبعة محطات  ،منيا خمس محطات في الضفة الغربية واثنتاف في قطاع غزة ،ىذا باإلضافة إلى ما تقوـ بو كميات
الزراعة الخمسة في كؿ مف جامعة النجاح والخميؿ و األزىر وفمسطيف التقنية ،وجامعة القدس المفتوحة ،باإلضافة إلى شيادة البكالوريوس
فاف كميات الزراعة الخمسة تمنح شيادة الماجستير في بعض التخصصات .كما يوجد مدرستاف ثانويتاف زراعيتاف ىما مدرسة بيت حانوف
الزراعية في غزة ومدرسة العروب الزراعية في الضفة الغربية .اضافة الى تمؾ المؤسسات التعميمية فإف ىناؾ وبعض المنظمات غير
الحكومية التي تجري البحوث الزراعية مثؿ معيد القدس لمبحوث التطبيقية (اريج) ،ومركز أبحاث االراضي.
يمتمؾ المركز الوطني الفمسطيني لمبحوث الزراعية (نارؾ) وكميات الزراعة ومراكز البحوث غير الحكومية مساحات واسعة نسبياً مف
األراضي ،ومحطات تجارب وتجيي ازت أساسية ،وبعض المعدات الحديثة والتي ساعد في الحصوؿ عمييا المشاريع الممولة مف الدعـ
الخارجي .كما أف ىذه اإلمكانيات موزعة جغرافياً بشكؿ جيد .ومع ىذا فيناؾ ضعؼ في التنسيؽ بيف ىذه المؤسسات؛ وبعض االزدواجية
في البحوث التي يجري تنفيذىا داخؿ ىذه المؤسسات البحثية؛ كما أف المعدات والتجييزات والمرافؽ البحثية تواجييا مشاكؿ في عمميات
التجديد والصيانة .وتواصؿ الجامعات أبحاثيا االستكشافية والبحوث النظرية بمعزؿ عف كؿ مف واقع المزارع الفمسطيني ونظاـ اإلرشاد

 06الجهاس المزكشي لإلحصاء الفلسطٍىً:
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Livestock-2012-E-%208.htm
07
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الوطني ،وبدوف أف يكوف ليا عبلقة تنسيؽ مع مراكز البحوث الزراعية الوطنية .وكما تتأثر كؿ مكونات منظومة المعرفة بحقيقة تقمب
الميزانية المرصودة لمبحوث وبكوف التمويؿ لؤلولويات البحثية بشكؿ غير مستداـ.
وتخرج الجامعات وبرامج التدريب الزراعي العديد مف الخريجيف سنوياً ،إال أف ىؤالء الخريجيف ال تتطابؽ مؤىبلتيـ وقدراتيـ مع متطمبات
واحتياجات سوؽ العمؿ .كما أف االبحاث األكاديمية ،واف كانت تمبي معايير الجودة عالمياً ،إال أف تدني تأثيرىا يظؿ ىو السمة الغالبة.
كما تفتقر الببلد إلى مكتبة مرجعية وطنية لمزراعة ،مما يضعؼ القدرة عمى تقديـ المشورة بشأف السياسات .ولسوء الحظ ،تبقى االستشارات
في مجاؿ السياسة الزراعية ضعيفة.
 2,7,2اإلرشاد الزراعي والتدريب

تقدـ و ازرة الزراعة خدمات اإلرشاد لممزارعيف بشكؿ دوري ومباشر مف خبلؿ وحدات اإلرشاد الموزعة عمى كافة المحافظات ،كما يتـ تقديـ
ىذه الخدمات مف خبلؿ الشركات العاممة في مجاؿ توريد مدخبلت اإلنتاج والتي تقوـ بدورىا بتوفير خدمات اإلرشاد الزراعي لممزارعيف
كجزء مف عمميـ في المبيعات ،ىذا باإلضافة إلى عدد مف مؤسسات المجتمع المدني ضمف مشاريع التنمية الزراعية والتي عادة ما تكوف
محدودة النطاؽ والمدة .وتعتبر و ازرة الزراعة والشركات العاممة في مجاؿ توريد مدخبلت اإلنتاج أىـ مصادر اإلرشاد مف وجية نظر
المزارعيف.
وتشير االستراتيجية الوطنية لئلرشاد الزراعي  7108-7105إلى محدودية نطاؽ تغطية خدمات اإلرشاد بشكؿ عاـ ،وال تتيح المجاؿ -
بأي حاؿ مف األحواؿ -لتغطية جميع الحيازات الزراعية بشكؿ فعاؿ ،وخصوصاً إذا ما اعتبرنا أف الزيارة الفردية لممزارع ىي أكثر أساليب
ار فعاال في تقديـ اإلرشاد أو في االستجابة إلى مشاكؿ المزارعيف.
المشورة شيوعاً ،وأف محطات التجارب الزراعية لـ تمعب دو ا
إف النقص في األمواؿ التشغيمية الكافية ىي واحدة مف أىـ العوامؿ التي تؤثر سمبا عمى كفاءة وفعالية خدمات اإلرشاد الزراعي الحكومي
في فمسطيف ،حيث ال يتـ تخصيص مصادر مالية كافية لضماف وصوؿ المرشديف الزراعييف لممزارعيف بالقدر الكافي ،ناىيؾ عف نقص
المخصصات المالية ألغراض التجارب أو المشاىدات الزراعية والتي تعتبر مف أىـ أدوات اإلرشاد الزراعي.
 2,7,3الخدمات البيطرية

اعتمادا
تضطمع الخدمات البيطرية بدور محوري في حماية الصحة الحيوانية وصحة الغذاء والصحة العامة .وتعتمد إنتاجية الثروة الحيوانية
ً

كبير عمى مدى توفر خدمات الرعاية الصحية الحيوانية التي تتسـ بجودتيا المتقدمة وعمى توفيرىا لممواشي بصورة منتظمة ،والذي تؤديو
ًا

الخدمات البيطرية في األراضي الفمسطينية (والذي يتـ توفير الجزء األكبر منو مف قبؿ و ازرة الزراعة) ،والتي تشمؿ تحصيف الحيوانات
مجانا لمرض الحمى القبلعية والحمى المالطية و برسوـ المراض اخرى و توفير التشخيص السريري و المخبري و بشكؿ شبو مجاني الىـ
االمراض الحيوانية و االمراض المشتركة ،والقياـ بالمسوحات المرضية و برامج المكافحة و االستئصاؿ المراض ميمة مثؿ انفمون از الطيور
عالي االمراضية و كذلؾ متابعة المسالخ و الصحة العامة لممستيمكيف عبر متابعة سبلمة المنتجات الحيوانية و تتبع الحيوانات عبر
برنامج الترقيـ الوطني .وتقدـ الخدمات البيطرية الحكومية في الضفة الغربية مف خبلؿ العيادات البيطرية التابعة لو ازرة الزراعة باإلضافة
إلى القطاع الخاص.
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 2,7,4وقاية النبات

تمعب خدمات وقاية النبات دو اًر حيوياً في حماية اإلنتاج الزراعي النباتي وذلؾ مف خبلؿ تنفيذ الموائح وتدابير الصحة النباتية التي تحوؿ
دوف دخوؿ وانتشار اآلفات الزراعية إلى البمد ،كما توفر ىذه الخدمات كافة متطمبات التجارة الدولية واالتفاقيات ذات العبلقة بوقاية النبات
والحجر الزراعي .كما أف و ازرة الزراعة ىي الجية المختصة بتسجيؿ ورقابة وتنظيـ كافة عمميات تجارة وتداوؿ مبيدات اآلفات الزراعية
في الوطف .وتقوـ و ازرة الزراعة أيضاً بدور أساسي في تحديد االستخداـ اآلمف لممبيدات والكيماويات وترشيد استعماليا وما ليا مف آثار
مباشرة عمى الزراعة والبيئة وسبلمة الغذاء .ىذا ويقوـ القطاع الخاص ببعض النشاطات اإلرشادية في ىذا المجاؿ والتي تركز عمى
الجوانب التسويقية منيا.
 2,7,5التمويل الزراعي والريفي

يقدر الطمب سنويا عمى القروض الزراعية بحوالي  711مميوف دوالر بينما يقدر المتاح منيا بحوالي  %31فقط حيث إف نسبة كبيرة مف
التمويؿ الزراعي تأتي خبلؿ التجار والوسطاء واالقتراض مف األقارب والمعارؼ ،حيث ال زالت مؤسسات اإلقراض والبنوؾ الفمسطينية
تنظر إلى القطاع الزراعي كقطاع تعمو فيو المخاطرة .قامت الحكومة الفمسطينية في العاـ  7105بإنشاء المؤسسة الفمسطينية لئلقراض
الزراعي ،وذلؾ بموجب القرار بقانوف رقـ ( )8لسنة  ،7105لتكوف األداة والوسيمة الحكومة التي تساعد المزارعيف الفمسطينييف والشركات
الزراعية الفمسطينية في الحصوؿ عمى القروض إلنشاء وتطوير المشاريع الزراعية ومشاريع تصنيع المنتجات الزراعية ومستمزمات اإلنتاج
بما يتبلءـ مع استراتيجية القطاع الزراعي التطويرية .ما تزاؿ المؤسسة الفمسطينية لئلقراض الزراعي في طور اإلنشاء والبناء وتطوير
األنظمة اإلدارية والمالية المختمفة لضماف تنفيذىا لمياميا.
 2,7,6التامين الزراعي

نظ اًر لعوامؿ المخاطرة والبليقيف العالية في العمؿ الزراعي ،فاف أنشطة التأميف الزراعي تصطدـ بالعديد مف المشاكؿ والمعوقات وأىميا
ارتفاع كمفتيا وا لتي تجعميا غير مجدية لممزارعيف ضمف المعطيات واألسس التجارية البحتة .لقد قامت الحكومة الفمسطينية بإنشاء
صندوؽ التأمينات ودرء المخاطر اعتمادا عمى القرار بقانوف رقـ ( )07لسنة  7103ليكوف مؤسسة مف المؤسسات الحكومية تختص في
مجاؿ إدارة المخاطر التي تعترض التنمية الزراعية في فمسطيف والحد مف آثارىا مف خبلؿ توظيؼ كافة التدخبلت واألدوات واألساليب
لمتخفيؼ مف آثار األضرار التي تمحؽ بالقطاع الزراعي ،ولتمكيف المزارعيف الفمسطينييف لمواجية اآلثار السمبية لمتغيرات المناخية
والسياسية التي تمحؽ بالقطاع مف حيف آلخر .عمى الرغـ مف إنشاء الصندوؽ بقرار مف الحكومة الفمسطينية إال أف الصندوؽ مازاؿ بحاجة
لتفعيؿ آليات العمؿ والتمويؿ ليتمكف مف إنجاز المياـ المناطة بو حسب القانوف.
 2,7,7التسويق الزراعي وخدمات ما بعد الحصاد

يوكؿ إلى اإلدارة العامة لمتسويؽ مجموعة مف المياـ التي تتعمؽ في ضماف وصوؿ المنتجات الزراعية إلى األسواؽ المحمية والدولية وذلؾ
مف خبلؿ التركيز عمى مفيوـ إنتاج ما يمكف تسويقو بدؿ تسويؽ ما يتـ إنتاجو وحماية المنتج الوطني وتوفير المعمومات االقتصادية
والتسويقية إلى المستثمريف والمنتجيف ووضع تدابير لتطوير الزراعات التصديرية .تساىـ مجموعة مف الشركات الخاصة الفمسطينية في
تصدير المنتجات الزراعية المحمية إلى الخارج وخاصة دوؿ الخميج وأمريكا وأوروبا كما تعمؿ مجموعة أخرى مف الشركات المحمية وبعض
التجار عمى تسويؽ المنتجات الزراعية في إسرائيؿ .تعمؿ العديد مف المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والشركات واتحادات
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المزارعيف والجمعيات التعاونية عمى تنظيـ معارض وأياـ تسويؽ وميرجانات لتسويؽ المنتجات الوطنية مثؿ العنب والزيت والمشمش
والمنتجات التعاونية والتمور والفقوس.

 7,8انًؤعغبث ف ٙانمطبع انضساػٙ
.2.8.1االطار القانوني لمزراعة

يشكؿ قانوف الزراعة رقـ ( )7لسنة  7113وتعديبلتو لسنة  7115اإلطار القانوني األساسي الذي ينظـ العمؿ في القطاع الزراعي
باإلضافة إلى العديد مف األنظمة الزراعية التي تـ إق ارراىا بعد إصدار قانوف الزراعة ،وقد تـ إصدار عدد مف األنظمة والقوانيف خبلؿ
الفترة السابقة وىي :نظاـ مبيدات اآلفات الزراعية ،نظاـ منع تيريب المنتجات النباتية ،نظاـ األعبلؼ ،نظاـ ترقيـ وتسجيؿ وتتبع
الحيوانات ،نظاـ المستحضرات البيطرية ،نظاـ مراقبة صحة الحيواف و نظاـ الحجر البيطري ،قانوف صندوؽ درء المخاطر والتأمينات
الزراعية ،وقانوف مؤسسة اإلقراض الزراعي .كما تـ إقرار نظاـ المركز الوطني لمبحوث وتبقى الحاجة ماسة إلعداد العديد مف األنظمة
والتعميمات الستكماؿ اإلطار القانوني ،وغني عف القوؿ إف إنفاذ التشريعات ال يقؿ أىمية عف إصدارىا .ومف القوانيف واألنظمة التي
عرضت عمى مجمس الوزراء وىي قيد اإلقرار :مشروع قانوف المجالس الزراعية التخصصية باإلضافة إلى تعديؿ بعض األنظمة المقرة
ومنيا (نظاـ الحجر الزراعي تـ االستعاضة عف تعديمو بإعداد مشروع قانوف خاص لمصحة النباتية ،)...،وىناؾ مجموعة مف األنظمة قيد
اإلعداد أو التعديؿ وىي نظاـ أسواؽ المواشي والدواجف ،نظاـ المخصبات الزراعية ،نظاـ السبلمة الحيوية ،تعديؿ عمى نظاـ منع تيريب
المنتجات النباتية ،نظاـ المسالخ ،تعديؿ قانوف الزراعة ،نظاـ مزارع الدواجف.
ىذا وتجدر اإلشارة إلى أف المنظومة التشريعية الفمسطينية تعاني مف قدـ مجموعة مف القوانيف وارتباطيا بحقب زمنية مضت عمى فمسطيف
سواء في حقبة الحكـ العثماني أو االنتداب البريطاني أو حتى فترة االحتبلؿ اإلسرائيمي والتي ما زاؿ بعضيا ساري لغاية اآلف وقد تشكؿ
إعاقة لعمميات التطوير والتنمية في القطاع الزراعي .كما ويجب تطوير القوانيف الفمسطينية في حالة االنضماـ إلى المعاىدات والمواثيؽ
الدولية بشكؿ يزيؿ التعارض بيف تمؾ القوانيف والمنظومة التشريعية الوطنية.
لقد شكؿ اعتراؼ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بدولة فمسطيف -ممثمة بمنظمة التحرير الفمسطينية -كدولة مراقبة غير عضو في منظومة
األمـ المتحدة في تشريف ثاني  ،7107نقطة تحوؿ في الصراع العربي اإلسرائيمي وفي نظرة المجتمع الدولي لفمسطيف والفمسطينييف .األمر
الذي مكف دولة فمسطيف مف االنضماـ إلى المنظومة الدولية مف خبلؿ المؤسسات والمنظمات والمعاىدات الدولية .ىذا وتجدر اإلشارة إلى
اف انضماـ فمسطيف إلى مجموعة مف المنظمات والمعاىدات الدولية تؤثر في أعماؿ القطاع الزراعي منيا المجنة االقتصادية واالجتماعية
لغربي آسيا (اإلسكوا) والتي تيدؼ إلى تحفيز عمميات التنمية االقتصادية واالجتماعية في البمداف األعضاء ،كما وانضمت فمسطيف خبلؿ
العاـ  7105التفاقية بازؿ بشأف التحكـ في نقؿ النفايات الخطرة والتخمص منيا عبر الحدود ،اتفاقية التنوع الحيوي لمعاـ 0997
وبروتوكوؿ كارتاخينا حوؿ السبلمة الحيوية لمعاـ  ،7111اتفاقية األمـ المتحدة بشأف التغير المناخي لمعاـ  ،0997اتفاؽ باريس حوؿ
اتفاقية األمـ المتحدة بشأف التغير المناخي ،اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف االستعماالت غير المبلحية لممجاري المائية الدولية لمعاـ .0997
ىذا وتجدر اإلشارة إلى وجود أكثر مف  71منظمة ومعاىدة دولية يعتبر االنضماـ ليا مف أولويات العمؿ الحكومي في المرحمة القادمة
وذلؾ حسب تقرير دائرة شؤوف المفاوضات حوؿ المنظمات والمعاىدات المرتبطة بالقطاع الزراعي في العاـ .7105
وىذا وقد بمغت الموازنة الجارية لو ازرة الزراعة لمعاـ  7106حوالي  015مميوف شيقؿ مقسمة بيف الرواتب واألجور ،النفقات التشغيمية،
النفقات الرأسمالية ،باإلضافة إلى حوالي  74مميوف شيقؿ مشاريع تطويرية .وفي ىذا السياؽ ،فقد عانت و ازرة الزراعة تاريخياً مف ضعؼ
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في مخصصاتيا المالية ،وىو ما حد وال يزاؿ مف قدرة الو ازرة عمى تنفيذ خططيا التطويرية واالرتقاء بخدماتيا بالشكؿ الذي تطمح لو ،بما
في ذلؾ تنسيؽ جيود تنمية القطاع الزراعي بكفاءة وفعالية.
 2,8,2وزارة الزراعة

تعتبر و ازرة الزراعة الجسـ الحكومي الرئيسي الذي يقود عمميات التنمية والتطوير لمقطاع الزراعي ،وىي مسؤولة عف تشكيؿ المظمة التي
تعمؿ مف خبلليا مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية في توجيو أنشطة الدعـ والتطوير في القطاع الزراعي مف خبلؿ تنفيذ
وزرة الزراعة ما يقارب ( 0701موظفاً) في مختمؼ التخصصات الفنية واإلدارية
خطط التنمية الحكومية في المجاؿ الزراعي .يعمؿ في ا
موزعيف بيف المحافظات الجنوبية ( 477موظفاً) والمحافظات الشمالية ( 0738موظفاً مف ضمنيـ  441موظفاً يعمموف عمى نظامي
العقود والمياومة) وذلؾ ضمف ىيكؿ وظيفي ىرمي قطاعي يقوده وزير الزراعةػ
.2.8.3صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية

لقد قامت الحكومة الفمسطينية بإنشاء صندوؽ التأمينات ودرء المخاطر اعتمادا عمى القرار بقانوف رقـ ( )07لسنة  7103ليكوف مؤسسة

مف المؤسسات الحكومية تختص في مجاؿ إدارة المخاطر التي تعترض التنمية الزراعية في فمسطيف والحد مف آثارىا مف خبلؿ توظيؼ

كافة التدخبلت واألدوات واألساليب لمتخفيؼ مف آثار األضرار التي تمحؽ بالقطاع الزراعي ،ولتمكيف المزارعيف الفمسطينييف لمواجية اآلثار
السمبية لمتغيرات المناخية والسياسية التي تمحؽ بالقطاع مف حيف آلخر .عمى الرغـ مف إنشاء الصندوؽ بقرار مف الحكومة الفمسطينية إال

أف الصندوؽ مازاؿ بحاجة لتفعيؿ آليات العمؿ والتمويؿ ليتمكف مف إنجاز المياـ المناطة بو حسب القانوف.
.2.8.4المؤسسة الفمسطينية لإلقراض الزراعي

قامت الحكومة الفمسطينية في العاـ  7105بإنشاء المؤسسة الفمسطينية لئلقراض الزراعي ،وذلؾ بموجب القرار بقانوف رقـ ( )8لسنة

 ،7105لتكوف األداة والوسيمة الحكومة التي تساعد المزارعيف الفمسطينييف والشركات الزراعية الفمسطينية في الحصوؿ عمى القروض

إلنشاء وتطوير المشاريع الزراعية ومشاريع تصنيع المنتجات الزراعية ومستمزمات اإلنتاج بما يتبلءـ مع استراتيجية القطاع الزراعي
التطويرية .ما تزاؿ المؤسسة الفمسطينية لئلقراض الزراعي في طور اإلنشاء والبناء وتطوير األنظمة اإلدارية والمالية المختمفة لضماف

تنفيذىا لمياميا.

 2,8,5الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العالقة

ىناؾ العديد مف الو ازرات والمؤسسات العامة التي تمعب أدوا ار أساسية في تطوير وتنظيـ وتوفير الخدمات لمقطاع الزراعي ،وال يمكف تحقيؽ
أىداؼ تنمية وتطوير القطاع الزراعي بمعزؿ عنيا ،حيث اف السياسات واالستثمارات التي تقع ضمف نطاؽ صبلحية ىذه الو ازرات
والمؤسسات ليا بالغ األىمية في انجاح سياسات وبرامج ومبادرات تطوير القطاع الزراعي .ومف أىـ ىذه المؤسسات التالي :سمطة المياه،
سمطة جودة البيئة ،صندوؽ االستثمار الفمسطيني بشركاتو المختصة في االستثمار في القطاع الزراعي ،و ازرة االقتصاد الوطني ،و ازرة
الحكـ المحمي وىيئات الحكـ المحمي ،و ازرة المالية والتخطيط ،و ازرة الصحة ،و ازرة العمؿ ،و ازرة شؤوف المرأة ،و ازرة الداخمية ،المحافظات،
الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني( ،بكدار) ،سمطة األراضي ،مؤسسة المواصفات والمقاييس ،ىيئة تشجيع االستثمار .وتمارس تمؾ
المؤسسات أنشطتيا مف خبلؿ مقراتيا الرئيسية في مدينة راـ اهلل وفروعيا ومديرياتيا المنتشرة في كافة األراضي الفمسطينية حيث يوجد
لمعظميا تمثيؿ في المحافظات والمدف الرئيسية.
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 2,8,6القطاع الخاص ،المؤسسات غير الحكومية ،وتنظيمات المزارعين

لعبت المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبالغ عددىا حوالي  35منظمة أدوا ار أساسية في التنمية الزراعية قبؿ وبعد
إنشاء السمطة الوطنية الفمسطينية مستفيدة مف المزايا النسبية التي تتمتع بيا وبخبرتيا الطويمة التي تمكنيا مف التعامؿ مع المتغيرات.
وتمعب مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية العاممة في القطاع الزراعي دو ار تكامميا مع و ازرة الزراعة ،بما في ذلؾ موائمة مشاريعيا
مع استراتيجيات الو ازرة وسياساتيا وتقديـ خدمات فنية محددة لمو ازرة في تنفيذ أنشطة بعض المشاريع التطويرية مثؿ استصبلح األراضي
وشؽ الطرؽ الزراعية وأنشطة الحصاد المائي.
كما تمعب مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المزارعيف دو اًر رئيسيا في سمسمة االنتاج الزراعي وفي االستثمار في القطاع الزراعي ،فضبلً
عف تقديميا لخدمات األعماؿ المختمفة التي يحتاجيا المزارعيف في مراحؿ االنتاج وما بعد الحصاد .والقطاع الخاص ىو البلعب الوحيد
في قطاع التصنيع الغذائي واضافة القيمة والتسويؽ المحمي والخارجي .وبالتالي ،فإف التنسيؽ مع واشراؾ القطاع الخاص وتنظيمات
المزارعيف وحثيما عمى االستثمار في القطاع الزراعي تشكؿ أركاناً أساسية في جيود تنمية القطاع الزراعي في األراضي الفمسطينية.
وتشمؿ مؤسسات القطاع الخاص ذات العبلقة المباشرة مع القطاع الزراعي المؤسسات التالية :غرؼ التجارة والصناعة والزراعة المنتشرة
في كافة المحافظات واتحادىا العاـ الذي يتخذ مف مدينة راـ اهلل مقً اًر لو ،اتحاد الصناعات الغذائية الفمسطيني ،مركز التجارة الفمسطيني
(باؿ تريد) ،المجمس التنسيقي لمقطاع الخاص ،اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية ،شركات التسويؽ والتصدير الزراعي ،مجمس الشاحنيف
الفمسطينييف ،المعاصر ،وشركات المدخبلت الزراعية ،بما فييا المشاتؿ .أما منظمات المزارعيف فتضـ اتحاد المزارعيف ،واتحاد الفبلحيف،
واتحا د الجمعيات الزراعية الفمسطيني ،والجمعيات التعاونية الزراعية .كما تشمؿ مؤسسات القطاع الخاص وتنظيمات المزارعيف المجالس
الزراعية السمعية العشرة والتي تـ تشكيميا استنادًا إلى المادة األولى مف قانوف الزراعة المعدؿ رقـ ( )11لسنة ( )2005وبموجب أنظمة
خاصة صنفتيا كمؤسسات شبو حكومية ،وىذه المجالس تؤطر كافة أصحاب العبلقة بالسمع المذكورة .والعمؿ جار حاليا عمى إعداد
مشروع قانوف االتحاد العاـ لممجالس الزراعية بيدؼ تنظيـ عمؿ ىذه المجالس بشكؿ يضمف استدامتيا وتنظيـ أعماليا
 2,8,7شركاء التنمية من المؤسسات األجنبية

يتـ تموي ؿ واإلشراؼ عمى تنفيذ نسبة كبيرة مف مشاريع القطاع الزراعي مف خبلؿ المانحيف والمؤسسات الدولية وذلؾ مف خبلؿ ترتيبات
تقوـ عمى المشاريع .وتنفذ ىذه المشاريع في العادة إما عف طريؽ مؤسسات السمطة كو ازرة الزراعة وسمطة المياه وبكدار ،أو عف منظمات
المجتمع المدني الفمسطيني أو المؤسسات غير الحكومية األجنبية والمسجمة في فمسطيف.وبالرغـ مف ما ذكر سابقاً فيما بتعمؽ بالتنسيؽ
القطاعي وعبر القطاعي ،تشكؿ مجموعة عمؿ القطاع الزراعي آلية ىامة لتنسيؽ جيود أصحاب العبلقة المباشريف في العمؿ الزراعي
حيث تضـ في عضويتيا المؤسسات الفمسطينية ،المانحيف والمنظمات والمؤسسات الدولية
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.3تحهٛم انٕضغ :انتمذو انًحشص ف ٙاعتشاتٛدٛت انمطبع انضساػٔ 7116-7114 ٙانؼٕايم انًؤثشة ػهٗ
تطٕس انمطبع انضساػٔ ٙانمضبٚب راث األٔنٕٚت
لقد عمؿ الشركاء في القطاع الزراعي بالتعاوف مع و ازرة الزراعة الفمسطينية وبناءاً عمى توجييات الحكومة الفمسطينية خبلؿ دورة
االستراتيجية  7106 – 7104عمى تبني نيج اإلدارة المرتكزة عمى النتائج واألثر ،ىذا النيج الذي يربط جميع العمميات اإلدارية بتحقيؽ
الغايات مف تنفيذ األعماؿ والتدخبلت المختمفة ،وقاـ الشركاء بتطوير أدوات إدارة المعرفة في القطاع الزراعي مف قواعد بيانات ،وبناء
القدرات لدى المؤسسات في تنمية وتطوير ميارات وقدرات اإلدارة بالنتائج .عمى الرغـ مف مجموعة النشاطات والتدخبلت في ىذا الجانب،
إال أنيا لـ تحقؽ جميع النتائج المخططة خبلؿ الفترة التي شممتيا االستراتيجية ،وىذا ما يستعرضو الجزء التالي استناداً إلى التقرير الذي
صدر عف عممية مراجعة استراتيجية القطاع الزراعي .7106-7104

 3,1يبرا تحمك ٔيبرا نى ٚتحمك يٍ اعتشاتٛدٛت انمطبع انضساػ :7116-7114 ٙإطبس يشخؼ ٙنتحذٚذ انشؤٚب ٔاالْذاف
االعتشاتٛدٛت
لقد صممت استراتيجية القطاع الزراعي  7106-7104لتوجو برامج ومشاريع ومبادرات التنمية الزراعية نحو تحقيؽ " زراعة مستدامة ذات
جدوى وقادرة عمى المنافسة محمياً وخارجياً وتساىـ بشكؿ فاعؿ في تعزيز األمف الغذائي وارتباط اإلنساف الفمسطيني بأرضو وسيادتو عمى
موارده وصوال إلى بناء الدولة".

ىذا وقد حددت االستراتيجية القطاعية أربعة أىداؼ استراتيجية ووضعت أولويات سياساتية لكؿ مف ىذه

األىداؼ
األىداف االستراتيجية وأولويات السياسات كما وردت في استراتيجية القطاع الزراعي 2116-2114
اليدف االستراتيجي
اليدؼ

االستراتيجي

األولويات السياساتية
األوؿ:

صمود

المزارعيف والمزارعات وتمسكيـ باألرض
ومساىمة القطاع الزراعي في توفير

تكثيؼ الجيود إلعادة تأىيؿ القطاع الزراعي في المناطؽ المسماة "ج"
إعادة تأىيؿ ما دمره االحتبلؿ ودعـ المزارعيف المتضرريف مف االحتبلؿ اإلسرائيمي
دعـ وحماية الفئات الميمشة ،وخاصة صغار المزارعيف وفقراء الريؼ والنساء البدو

المتطمبات التنموية لدولة فمسطيف قد عزز

توفير الرقابة الزراعية عمى الحدود والمعابر وانشاء المختبرات المرجعية والوطنية

اليدؼ االستراتيجي الثاني :الموارد الطبيعية

تحسيف إدارة الطمب والعرض عمى المياه الزراعية

الزراعية مدارة بشكؿ كفؤ ومستداـ

اإلدارة المستدامة لؤلراضي وزيادة مساحتيا واستصبلحيا واالستخداـ المستداـ لمتنوع الحيوي
التكيؼ مع اآلثار السمبية لمتغير المناخي والكوارث الطبيعية

اليدؼ االستراتيجي الثالث :إنتاج وانتاجية

دعـ التحوؿ إلى أنظمة االنتاج المكثؼ وشبو المكثؼ وتطبيؽ النظـ الحديثة في االنتاج الزراعي بما

وتنافسية الزراعة ومساىمتيا في األمف

يتوافؽ مع متطمبات االستدامة في التنمية

الغذائي قد تحسنت

توجيو االنتاج الزراعي لتمبية متطمبات األسواؽ المحمية والخارجية وتحسيف تنافسيتو في تمؾ األسواؽ

اليدؼ االستراتيجي الرابع :لدى القطاع

تحسيف كفاءة وفاعمية المؤسسات الزراعية وتطوير أطرىا القانونية والتنسيقية

الزراعي قدرات واطر مؤسسية وبيئة قانونية

ونساء)
تدريب وتأىيؿ القوى البشرية العاممة في الزراعة (رجاالً
ً

وخدمات زراعية كفؤة وفعالة

تحفيز االستثمار والشراكة بيف القطاعيف العاـ والخاص ودعـ التميز واإلبداع في الزراعة

تحسيف خدمات اإلرشاد ووقاية النبات والبيطرة والبحث والتسويؽ الزراعي
تنظيـ أنظمة اإلقراض والتمويؿ الريفي ودرء المخاطر
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أشارت عممية المراجعة االستراتيجية إلى أف عدد المشاريع التي نفذت أو كانت تحت التنفيذ خبلؿ فترة االستراتيجية بمغ  ،47منيا ما ال
يقؿ عف خمسة مشاريع ستمتد فترة تنفيذىا إلى العاـ  .7108وقد بمغت القيمة اإلجمالية لممشاريع التي نفذت في إطار االستراتيجية
 037.47مميوف دوالر أمريكي ،واستيدؼ أكثر مف نصؼ المشاريع ( )%50مناطؽ الضفة الغربية ،في حيف استيدفت  %05منيا
مناطؽ قطاع غزة ،و %34جرى تنفيذىا في كبل المنطقتيف.

تمخص الفقرات التالية اإلنجازات المحرزة مقابؿ األىداؼ االستراتيجية

األربعة المذكورة أعبله ،وتناقش العوامؿ التي أثرت عمى األداء ايجاباً وسمباً.
اليدف االستراتيجي األول :صمود المزارعين والمزارعات وتمسكيم باألرض ومساىمة القطاع الزراعي في توفير المتطمبات التنموية
لدولة فمسطين قد عزز
قامت و ازرة الزراعة بالتعاوف مع شركاء التنمية المختمفيف بإعادة تأىيؿ األراضي والمصادر المائية حيث شمؿ ذلؾ استصبلح وتأىيؿ
 0825ألؼ دونـ مف األراضي الزراعية ،وشؽ وتأىيؿ  641كـ مف الطرؽ الزراعية ،وتوفير ما يقارب  427مميوف متر مكعب مف المياه
ألغراض الزراعة مف خبلؿ بناء واعادة تأىيؿ  311بئر جوفي و 811بئر جمع ،وتوفير  025مميوف شتمة حرجية ورعوية لزراعة ما يقارب
 7111دونـ ،ونصؼ أنشطة التأىيؿ ىذه تمت في المناطؽ المسماة "ج" .كما تـ تقديـ الدعـ الطارئ لمئات العائبلت في ىذه المناطؽ
والتي تعرضت بيوتيا ومزارعيا وحظائرىا ومصادر رزقيا لبلعتداءات االسرائيمية ،حيث شمؿ ىذا الدعـ تقديـ خدمات الدعـ القانوني،
واعادة بناء وتأىيؿ حظائر الحيوانات والمزارع التي تـ تدميرىا ،والتنسيؽ مع الجيات المختمفة لتوفير المأوى والتعويضات لممزارعيف الذيف
تعرضت بيوتيـ لميدـ.وقامت و ازرة الزراعة إباف الحرب اإلسرائيمية عمى غزة وبالتعاوف مع شركاءىا المحمييف بتقييـ شامؿ لؤلضرار التي
لحقت بالقطاع الزراعي جراء الحرب ،وتـ االعتماد عمى ىذا التقييـ في إعداد الخطة الوطنية لئلنعاش المبكر واعادة اإلعمار فى
قطاع غزة .ىذا وقد قامت و ازرة الزراعة وشركاءىا بتنفيذ عدد مف المشاريع إلعادة إعمار وتأىيؿ ما تـ تدميره مف أراض ومنشآت في
القطاع الزراعي في قطاع غزة ،وشممت ىذه المشاريع إعادة استصبلح وتأىيؿ  75ألؼ دونـ مف األراضي الزراعية ،واعادة تأىيؿ 81كـ
مف الطرؽ الزراعية ،واعادة بناء عيادتاف بيطريتاف تـ تدميرىا ،واعادة تأىيؿ  511بيت ببلستيكي و 031بركة زراعية ،باإلضافة إلى
توزيع  751ألؼ شتمة إلعادة زراعة األراضي التي تـ تخريبيا أو تدميرىا.
تـ التركيز عمى تكثيؼ أنشطة اإلرشاد والتدريب لصالح صغار المزارعيف في الفئات الميمشة والضعيفة ،حيث استفاد مف ىذه األنشطة
أكثر مف  411مزارع .أضؼ إلى ذلؾ بناء  05بركة زراعية بسعة أجمالية قدرىا  71ألؼ متر مكعب في مناطؽ األغوار ،وتأىيؿ 03
بئر زراعي وتمديد خطوط مياه ناقمة بطوؿ  55كـ في عدد مف المناطؽ الميمشة .ويقدر عدد المستفيديف مف ىذه األنشطة نحو 311
ألؼ مواطف ،نصفيـ مف النساء.
وبالرغـ مف أف االنجازات المذكورة تؤشر إلى حصوؿ تقدـ باتجاه تحقيؽ غايات تعزيز صمود المزارعيف ،إال أنو مازاؿ ىنالؾ الكثير مما
يمزـ عممو لدعـ صمود المزارع الفمسطيني وتثبيتو في أرضو وتمكينو مف تحسيف سبؿ عيشو ومصادر رزقو مف الزراعة ،وخصوصاً في
ظؿ استمرار االعتد اءات والسياسات االسرائيمية التي تحوؿ دوف تحقيؽ التنمية المستدامة مما يفاقـ في تردي األوضاع االقتصادية
والسياسية واالجتماعية .وبشكؿ مختصر فإف صمود المزارعيف والمزارعات وتمسكـ في األرض ىو مثابة أولوية وطنية وسياسة عميا
لمزراعة تتداخؿ مع جميع محاور التنمية الزراعية وخاصة تحسيف الخدمات لممزارعيف وتطوير التشريعات واإلدارة في القطاع وتعزيز
اإلنتاج واإلنتاجية وأخي ار تنمية واستدامة الموارد الطبيعية.
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اليدف االستراتيجي الثاني :اليدف االستراتيجي الثاني :الموارد الطبيعية الزراعية مدارة بشكل كفؤ ومستدام
تركزت نشاطات التطوير الموجية لزيادة كفاءة واستدامة الموارد الزراعية خبلؿ األعواـ  7106-7104في زيادة المساحات المزروعة في
المحاصيؿ ذات الجودة العالية ،وزيادة رقعة المراعي والغابات ،و إرشاد وتدريب المزارعيف عمى األساليب السميمة في إدارة المصادر
الزراعية ،وخصوصا في ترشيد المياه ،وفي تطوير مصادر المياه واستخداماتيا في الزراعة .فباإلضافة إلى اإلنجازات الكمية في مجاالت
تأىيؿ األراضي واآلبار التي ذكرت في إطار استعراض إنجازات اليدؼ االستراتيجي األوؿ،

فقد تـ إعداد دليؿ إجراءات استخداـ المياه

العادمة المعالجة في ري المزروعات ودليؿ خاص إلجراءات ترخيص واستخراج وحفر واعادة تأىيؿ اآلبار .كما قامت و ازرة الزراعة
وشركاء تطوير وتنمية القطاع الزراعي بالمشاركة في تطوير استراتيجية التكيؼ المناخي وخطة العمؿ ،وبالمشاركة أيضا في المجنة
الوطنية لمكافحة التصحر .واستمرت و ازرة الزراعة خبلؿ السنوات الثبلثة األخيرة في جيودىا الرامية لمتقميؿ مف انكشاؼ المزارعيف لمتغير
المناخي ،حيث قامت بتطوير قدرات مرشدييا في ىذا المجاؿ وتنفيذ مئات ساعات اإلرشاد والتدريب في مجاالت إدارة رطوبة التربة في
مناطؽ الزراعة البعمية ،وادخاؿ أساليب حديثة لحصاد المياه ،وتوعية المزارعيف بضرورة التحوؿ لنظـ الزراعة األكثر مقاومة لمجفاؼ.
ومع ىذا ،خمصت المراجعة االستراتيجية إلى ما تـ انجازه في إطار السعي نجو تحقيؽ اليدؼ االستراتيجي الثاني لـ يرتقي لممستوى
المطموب حيث اف معظـ غايات مؤشرات األداء تـ تحقيقيا بشكؿ جزئي فقط .فمـ يتـ استصبلح سوى نصؼ المساحة التي جرى التخطيط
ليا ،وثمثي مسافات الطرؽ الزراعية التي جرى التخطيط لشقيا وتأىيميا ،وجزء يسير جداً مف كميات المياه التي كاف مخططاً توفيرىا .ىذا
كمو في حيف زادت الحاجة لبلستصبلح واإلنتاج الزراعي لمواكبة النمو في الطمب نتيجة لمنمو السكاني ،باإلضافة إلى تفاقـ مشاكؿ قطاع
المياه بشكؿ عاـ ،وفي قطاع غزة بشكؿ خاص .وتعود أسباب محدودية االنجاز بشكؿ أساسي الى عدـ توفر المصادر المالية البلزمة وفي
الوقت المناسب ،وتأخر عمميات التنفيذ نتيجة لعدـ الحصوؿ عمى الموافقات والتراخيص البلزمة مف السمطات اإلس ارئيمية ،ومحدودية برامج
بناء القدرات في جوانب التخطيط واإلرشاد في القضايا المرتبطة بالتكيؼ مع التغير المناخي.
ومما ال شؾ فيو أنو ما زاؿ ىناؾ حاجة كبيرة لتأىيؿ واستصبلح األراضي وموارد المياه ،بما في ذلؾ شؽ واستصبلح الطرؽ الزراعية
وتأىيؿ المناطؽ الرعوية البلزمة لتنمية الثروة الحيوانية .وفي ذات السياؽ ،ما زالت الحاجة موجودة لتكثيؼ العمؿ مف أجؿ تنفيذ استراتيجية
التكيؼ المناخي وخطة العمؿ ولتقديـ المساعدة الفنية في ىذا المجاؿ ،مما يتطمب توفير التمويؿ والمصادر البشرية البلزمة ليذا األمر.
اليدف االستراتيجي الثالث :إنتاج وانتاجية وتنافسية الزراعة ومساىمتيا في األمن الغذائي قد تحسنت
أولت العديد مف المؤسسات جؿ اىتماميا في تحسيف ظروؼ اإلنتاج والتنافسية في العديد مف القطاعات خبلؿ الفترة  7106-7104وذلؾ
انسجاما مع سياسة الحكومة الفمسطينية في توجيو جيود التنمية نحو زيادة النمو االقتصادي ،بما في ذلؾ زيادة القدرة التصديرية لممنتجات
الفمسطينية وزيادة حجـ اإلنتاج في القطاعات االقتصادية .وقد استفاد القطاع الزراعي مف ىذه التوجيات حيث نفذت و ازرة الزراعة
وشركاءىا المحمييف والدولييف عدداً مف البرامج والمشاريع التي ىدفت إلى تطوير االنتاج الزراعي مف خبلؿ دعـ االستثمار في أنظمة
االنتاج المكثؼ وشبو المكثؼ ،وتشجيع زيادة االنتاج أفقياً وتحسيف آليات عمؿ األسواؽ وعبلقات المنتجيف في سبلسؿ القيمة الزراعية
باالعتماد عمى مناىج تطوير األسواؽ .وفي حيف أنو ال يمكف الحكـ بعد عمى معظـ ىذه البرامج كونيا ما زالت في مراحميا األولى ،إال
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أف عدداً منيا قد حقؽ نتائج أولية جديرة باالىتماـ والتقييـ في مجاالت زيادة وتحسيف جودة االنتاج وفتح قنوات تسويقية جديدة لصالح
صغار المنتجيف.
في ما يتعمؽ بدعـ التحوؿ إلى أنظمة االنتاج المكثؼ وشبو المكثؼ وتطبيؽ النظـ الحديثة ،تركزت جيود شركاء التنمية في تشجيع وتحفيز
المزارعيف لزراعة أصناؼ جديدة واعتماد أساليب انتاج جديدة تحسف مف االنتاج واالنتاجية وذلؾ مف خبلؿ توزيع بعض مدخبلت االنتاج
واإلرشاد والتوعوية والتثقيؼ حيث نفذت المئات مف ىذه األنشطة .لـ تتمكف عممية المراجعة االست ارتيجية مف التحقؽ مما إذا كاف ليذه
التدخبلت أثر ممموس عمى تحسيف اإلنتاج واإلنتاجية وذلؾ لعدـ توفر المعمومات البلزمة لذلؾ ،إال اف ىنالؾ دالئؿ قولية تؤشر إلى
التحسف في اإلنتاج واإلنتاجية لدى المزارعيف الذيف تـ استيدافيـ وىو ما يتطمب المزيد مف المراقبة والتقييـ .وبأي حاؿ ،ما زاؿ ىنالؾ
الكثير الواجب عممو لتحقيؽ التحوؿ في نظـ الزراعة المتبعة ،وخصوصاً في الجوانب المتعمقة بإيحاد وتقوية عبلقات التسويؽ وتصميـ
الحوافز المبلئمة وتوفير المعمومات السوقية التي تشجع عممية التحوؿ ،حيث أف قميبلً مف االنجاز قد تـ عمى ىذه األصعدة لقمة االنتباه
ليا.
وقد عممت و ازرة الزراعة وشركاءىا أيضاً عمى توجيو اإلنتاج الزراعي لتمبية متطمبات األسواؽ المحمية والخارجية وتحسيف التنافسية في تمؾ
األسواؽ ،إذا تـ أعداد وتنفيذ النظاـ المحوسب لمترقيـ الوطني لمثروة الحيوانية ،وىو ما أرسى قاعدة المعمومات األساسية حوؿ الثروة
الحيوانية في فمسطيف وزاد مف قدرات القطاع عمى االستجابة لممتطمبات األساسية لتطوير أسواؽ األلباف والمحوـ المحمية .كما تـ توزيع
أكثر مف  7مميوف شتمة أشجار مثمرة ذات القيـ التنافسية واالقتصادية العالية مثؿ النخيؿ واألفوكادو والمانجا والجوافة والعنب البلبذري
وأصناؼ مختمفة مف الموزيات والنباتات الطبية .واستمرت و ازرة الزراعة في جيودىا بدعـ وتشجيع التسويؽ الزراعي والرقابة عمى األسواؽ
والمعابر حيث أصدرت مئات أذونات االستيراد الخاصة بالبذور واألسمدة والمبيدات والمنتجات الحيوانية وغيرىا ،وتابعت وسيمت تصدير
آالؼ األطناف مف المنتجات الزراعية مف خبلؿ شركات القطاع الخاص بما في ذلؾ إلصدارىا الشيادات الصحية الخاصة بتصدير
المنتجات الزراعية .وقامت الو ازرة وبالتعاوف مع شركائيا بتحديث وتطوير الموارد البشرية والمعدات واجراءات الجودة في المختبرات
الوطنية ب ما يشمؿ المختبرات البيطرية ومختبري صحة وسبلمة الغذاء والمركز الوطني لمبحوث الزراعية ،وىو ما زاد الطمب عمى
الفحوصات بثبلثة أضعاؼ .كما طورت النسخة األولى مف دليؿ الرقابة عمى الجودة حسب مواصفات أيزو  07175لممختبر البيطري
المركزي ،وأنشأت وحدة بحوث خاصة بزيت الزيتوف،

واستمرت في العمؿ عمى تطوير القدرات فميا يتعمؽ بأنظمة الصحة والصحة

النباتية.
وبالرغـ مف ىذا كمو ،فما زاؿ الكثير مف العمؿ مطموباً ليتحقؽ ىدؼ التحوؿ نحو الزراعات المكثفة وشبو المكثفة في المحاصيؿ ذات القيـ
العالية والتنافسية ،والقادرة عمى المساىمة الفعالة في تحقيؽ األمف الغذائي ،حيث أف ما تـ تحقيقو مف حيث الكـ ما ىو إال بداية لعممية
ت حوؿ طويمة األمد .واقتصر االنجاز بشكؿ كبير أيضا عمى قطاع االنتاج النباتي ،عمى حساب اإلنتاج الحيواني والذي تكثر فيو فرص
زيادة اإلنتاج واإلنتاجية مف خبلؿ تدعيـ القدرات الوطنية في مجاؿ إنتاج األميات وتشجيع وتحفيز التحوؿ لنظـ اإلنتاج المكثؼ والمغمؽ،
وبناء قدرات المربيف لتبني نظـ وأساليب إدارة المزرعة الحديثة .ولعؿ أىـ أسباب محدودية اإلنجاز غير المرتبطة في سياسات واجراءات
االحتبلؿ االسرائيمي والتي تعدد ذكرىا سابقا ىي ضعؼ التمويؿ والتنسيؽ بيف شركاء التنمية ،وقمة االنتباه لضرورة معالجة أوجو القصور
في العبلقات االقتصادية في نظـ السوؽ المختمفة والتي تحوؿ دوف تطوير اإلنتاج واإلنتاجية مثؿ عبلقات التمويؿ البينية في سبلسؿ القيمة
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وغياب التماثؿ في المعمومات السوقية عند أطراؼ االنتاج المختمفة .أضؼ إلى ذلؾ،محدودية الخبرات الفنية التي تـ توفيرىا لدعـ عممية
التحوؿ كماً ونوعاً ،وعدـ ايجاد الحوافز الكافية إلكساب عممية التحوؿ الزخـ البلزـ لتحقيؽ نتائج ممموسة عمى المستوى الوطني.
اليدف االستراتيجي الرابع :لدى القطاع الزراعي قدرات واطر مؤسسية وبيئة قانونية وخدمات زراعية كفؤة وفعالة
قامت و ازرة الزراعة وبالتعاوف مع الشركاء المحمييف والدولييف بتحقيؽ عدد مف اإلنجازات عمى صعيد تحسيف كفاءة وفاعمية المؤسسات
الزرعية بما يشمؿ المصادقة عمى
الزراعية وتطوير أطرىا القانونية والتنسيقية .شممت ىذه االنجازات متابعة استكماؿ القوانيف واألنظمة ا
النظاـ الخاص بالترقيـ الوطني لمثروة الحيوانية ،ونظاـ المنتجات البيطرية ،وقانوف اإلقراض الزراعي ،ونظاـ مركز البحوث الزراعية ،بما
في ذلؾ مقترحاً لتعديؿ نظاـ منع تيريب المنتجات النباتية .كما قامت و ازرة الزراعة باستكماؿ األنظمة الخاصة بتداوؿ المبيدات الز ارعية.
وقادت الو ازرة أيضاً عمميات تخطيط وطنية لقطاعي الزيتوف والثروة الحيوانية ،ولمقطاعات الفنية المتمثمة باإلرشاد والبحوث الزراعية ،نتج
عنيا خطط استراتيجية ليذه القطاعات.
أما عمى صعيد تدريب وتأىيؿ القوى البشرية العاممة في القطاع الزراعي ،فكاف االنجاز األكبر عمى مستوى اإلرشاد والتثقيؼ المقدـ لفائدة
المزارعيف والذي جرى نقاشو سابقا .أما عمى مستوى تدريب كوادر و ازرة الزراعة فكاف اإلنجاز محدوداً حيث اقتصر عمى عدد بسيط مف
الورش التدريبية والزيارات التعميمية التي نفذت في إطار مشاريع ممولة واستفاد منيا عدد محدود مف طاقـ الو ازرة .وفي سياؽ متصؿ،
عمى صعيد تحسيف الخدمات الزراعية ،تـ تأسيس صندوؽ التأمينات الزراعية ودرء المخاطر وذلؾ لتقديـ خدمات التأميف الزراعي الذي
طالما طالب بو المزارعوف ،والمصادقة عمى قانوف اإلقراض الزراعي والموائح الداخمية الخاصة بالتأميف الزراعي.
ومف اإلنجازات الميمة التي تمت عمى مستوى تحفيز االستثمار وتحسيف العبلقات بيف القطاع العاـ والخاص ،فقد تـ إعادة تفعيؿ المجالس
الزراعية بما ينسجـ مع متطمبات تحسيف حوكمة القطاعات الزراعية المختمفة وتحسيف آليات تواصؿ أطراؼ االنتاج فييا بما يخدـ صغار
المنتجيف .وتـ أيضاً تعديؿ قانوف تشجيع االستثمار ليستثني القطاع الزراعي مف ضريبة الدخؿ.
بشكؿ عاـ ،خمصت المراجعة االستراتيجية إلى أف االنجازات التي تمت عمى صعيد البيئة المؤسساتية/التمكينية وعمى قطاع الخدمات في
القطاع الزراعي ىو أيضاً لـ يرتقي لمستوى التغيير الواجب إحداثو لرفد األىداؼ االستراتيجية الثبلثة األولى ولتحقيؽ أىداؼ التنمية
االقتصادية التي كانت متوقعة وجرى ذكرىا سابقاً .فجاءت االنجازات مركزة في المجاالت ذات العبلقة باألنظمة وبالتشكيبلت المؤسساتية،
والتي ،بالرغـ مف أىميتا البالغة ،تبقى غير قادرة عمى إحداث أي تغيير في ظؿ غياب الوسائؿ واألدوات التنفيذية .فبل زالت معظـ
األنظمة التي تـ إقرارىا بحاحة إلى إجراءات وآليات لتنفيذىا ،كما أف المؤسسات التي تـ تشكيميا ما زالت في مراحؿ بناءىا األولى وال زالت
تفتقر إلى المصادر البشرية .كما أف ما تـ انجازه مف تفعيؿ لممجالس الزراعية يحتاج البناء عميو مف خبلؿ تحديد أدوار ىذه المجالس
وا لغاية منيا ووضع األنظمة الخاصة بأعضائيا وعمميات اتخاذ القرار فييا ،ويستحسف أف يتـ ذلؾ بناء عمى استقاء الدروس المستفادة مف
التجارب العالمية واإلقميمية في ىذا المجاؿ .ومف ىنا يمكف القوؿ أف ىناؾ المزيد مما يمكف ويجب عممو عمى صعيد تحسيف الخدمات ،إذا
اقتصر اإلن جاز عمى ىذا الصعيد عمى بعض التحسينات في خدمات الفحوصات الزراعية والبيطرية وعمى قدرات بعض كوادر القطاع
الزراعي نتيجة لمتدريب ،ولـ يشمؿ التحسيف محتوى الخدمات نفسيا وطريقة تقديميا.
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 3,7انؼٕايم انًؤثشة ػهٗ تطٕٚش ٔتًُٛت انمطبع انضساػٙ
تمعب مجموعة مف العوامؿ االجتماعية والسياسية واالقتصادية والبيئية والتكنولوجية والقانوني دو اًر داعماً لمجيود الوطنية اليادفة لتطوير
وتنمية القطاع الزراعي ،وتمعب نفس العوامؿ او عوامؿ أخرى دو اًر معاكساً لمجيود الوطنية في ىذا المجاؿ .أما أىـ العوامؿ التي لعبت
دو اًر مسانداً لجيود تطوير القطاع الزراعي خبلؿ السنوات الثبلثة األخيرة والتي يتوقع أف يستمر تأثيرىا االيجابي عمى جيود التطوير في
السنوات القادمة فيي:


الثقافة المجتمعية بأىمية األرض والقناعة بأف استغبلؿ األرض ألغراض الزراعة ىو عنصر أساسي في تثبيت الحؽ فييا وحمايتيا
مف المصادرة ساىـ بشكؿ كبير في تحقيؽ األىداؼ المرتبطة باليدؼ األوؿ.



توجيات وبرامج و ازرة الزراعة والمجتمع المدني وبعض المؤسسات الدولية والجيات المانحة اإليجابية باتجاه دعـ المناطؽ الميمشة،
والمناطؽ المصنفة "ج" وقطاع غزة ودعـ صمود المواطنيف فييا ،حيث ساىمت ىذه التوجيات بشكؿ كبير في تحقيؽ النتائج المرتبطة
في ىذا المناطؽ والتي تـ استعراضيا سابقاً.



وجود مزارعيف ومنتجيف ريادييف ومستعديف لتجربة وتبني التقنيات الزراعية التي تـ نشرىا كاف لو أثر كبير في اإلنجازات التي تمت
عمى صعيد تحسيف اإلنتاج واإلنتاجية ،واف كانت الدالئؿ عمى حجـ ىذه اإلنجازات محدودة نسبياً.



تدني نسب األمية بيف المزارعيف وامتبلكيـ لمخبرات الزراعية الجيدة نسبيا وادراكيـ ألىمية تطوير التقنيات الزراعية لتحسيف سبؿ
عيشيـ والمردود الذي يتأتونو مف الزراعة سيؿ عمميات اإلرشاد والثقيؼ ونشر التقنية.



حاجة المزارعيف لتحسيف إنتاجيـ وتقميؿ تكمفة اإلنتاج لدييـ ورغبتيـ في معرفة السبؿ التي تمكنيـ مف ذلؾ ساىـ ىو أيضاً في تبني
المزارعيف لعدد مف التقنيات واألساليب الزراعية التي تـ نشرىا والتوعية حوليا.



وجود قطاع خاص قوي ويمتمؾ المصادر واالىتماـ البلزميف لتطوير أداءه وتحسيف موقعو في السوؽ المحمي واإلقميمي والدولي.



وجود مؤسسات مجتمع مدني لدييا الخبرات الفنية والمعرفة والعبلقات لتحديد االحتياجات الطارئة والتطويرية وتنفيذ المشاريع التي
تستجيب ليا.



وجود مؤسسات مانحة ميتمة بتطوير القطاع الخاص واألسواؽ ولدييا القناعة بأف القطاع الزراعي ىو أحد أىـ مكونات التنمية
االقتصادية في فمسطيف.

أما العوامؿ التي كاف ليا أثر سمبي عمى مستوى إنجاز األىداؼ والتي يتوقع أف يستمر تأثيرىا المعاكس لتطور القطاع الزراعي في المدى
المنظور فيي مبينة في الجدوؿ التالي ،والذي يبيف أيضاً التدابير الممكف اتخاذىا لمتعامؿ معيا:
العامل

التدابير المؤسساتية

التأثيرات المعاكسة لتطور القطاع الزراعي

.0استمرار

.0استمرار السياسات التي تؤدي الى فقداف مصادر  .0سيتـ تخصيص مصادر مالية ألغراض الطوارئ.

االحتبلؿ

الرزؽ والتيجير القسري مف المناطؽ المسماة "ج" .7ستعمؿ و ازرة الزراعة وبشكؿ دائـ عمى حصر األضرار

اإلسرائيمي
وسياساتو

كيدـ البيوت والحظائر ومصادرة المعدات الزراعية.

التي تسببيا السياسات واالجراءات والعتداءات اإلسرائيمية،

 .7السيطرة عمى المناطؽ المسماة "ج" وتقييد التنمية وستعمؿ مع و ازرة الخارجية عمى وضعيا أماـ المجتمع الدولي
االجتماعية واالقتصادية والحركة ومشاريع البنية

ومطالبتو باإليفاء بالتزاماتو بتوفير الحماية لممزارع الفمسطيني.

التحتية فييا.

وسيتـ طمب المساعدة الفنية بيذا الخصوص مف مؤسسات
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العامل

التدابير المؤسساتية

التأثيرات المعاكسة لتطور القطاع الزراعي

.3عدـ استصدار أي رخص لمبناء أو لتنفيذ مشاريع األمـ المتحدة صاحبة االختصاص.
 .3ستعمؿ تحالفات ومنتديات مؤسسات المجتمع المدني عمى

البنية التحتية الزراعية في المناطؽ المسماة "ج"

 .4استمرار أو تعميؽ الحصار المفروض عمى قطاع رصد وتوثيؽ االنتياكات واستخداميا في حمبلت مناصرة
غزة ،بما في ذلؾ تقييد الوصوؿ إلى المناطؽ دولية .
الحدودية والتقميص المسافات المسموحة لمصيد
البحري.
 .5استمرار سياسة منع استيراد مدخبلت االنتاج ذات
االستخداـ المزدوج والتي تعتبر أساسية في تحقيؽ
التحوؿ في االنتاج واالنتاجية
.7ضعؼ

 .0قمة المخصصات المالية لممشاريع التطويرية في  .0أف تقوـ و ازرة الزرعة بوضع أولويات ألىدافيا وانشطتيا

التمويؿ

القطاع الزراعي.

المخصص

 .7قمة المخصصات المالية التشغيمية إلدارة القطاع  .7العمؿ عمى زيادة مخصصات القطاع الزراعي ضمف

لمقطاع
الزراعي

في حاؿ حاجتيا لخفض مستوى نشاطاتيا التطويرية.
موازنة الحكومة الفمسطينية

الزراعي

 .3تفعيؿ دور مجموعة العمؿ القطاعية في حشد التمويؿ
الخارجي المخصص لتطوير القطاع الزراعي.

.3النظرة

 .0خروج المزارعيف مف القطاع ،و/أو تراجع االىتماـ

 .0العمؿ عمى ابراز قصص نجاح في القطاع الزراعي.

لمقطاع

باألرض والموارد الزراعية األخرى

.7إبراز أىمية العمؿ الزراعي مف خبلؿ تفعيؿ حمبلت

الزراعي بانو  .7عدـ توجو الشباب لمعمؿ واالستثمار في الزراعة

التوعية المجتمعية مع التركيز عمى استيداؼ الشباب و

قطاع محدود

الشابات.

الجدوى

 .3تحفيز الشباب لبلستثمار في الزراعة مف خبلؿ العمؿ مع
مؤسسات اإلقراض ومؤسسات خدمات األعماؿ ومدخبلت
االنتاج لتوفير الخدمات البلزمة ليؤالء الشباب ،مع التركيز
عمى الجوانب التقنية.

.4زيادة
أسعار

عدـ قدرة المزارعيف عمى المحافظة عمى مستوى  .0العمؿ مع المؤسسات المالية وتحفيزىا لبلستجابة
انتاجيـ واضطرارىـ لتقميص نطاؽ نشاطيـ االنتاجي

مدخبلت

لبلحتياجات التمويمية لممزارعيف والناجمة عف ارتفاع أسعار
مدخبلت االنتاج.

االنتاج عالميا

 .7رصد تأثير التغير في األسعار عمى األوضاع االقتصادية
وسبؿ عيش المزارعيف ،والعمؿ مع المؤسسات الدولية والمانحة
عمى توفير الدعـ البلزـ ليـ بما ال يؤثر سمباً عمى األسواؽ.
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العامل

التدابير المؤسساتية

التأثيرات المعاكسة لتطور القطاع الزراعي

 .3العمؿ مع الحكومة عمى تقميؿ النسب الضريبية المفروضة
عمى مدخبلت اإلنتاج
.5زيادة فرص

خروج العماؿ الزراعييف والمزارعيف مف القطاع

العمؿ مع وتشجيع القطاع الخاص الفمسطيني لبلستثمار في

العمؿ في

الزراعي مما يؤثر سمباً عمى امكانية تحقيؽ اىداؼ

القطاع الزراعي وصناعات األغذية ،وخصوصاً في

زيادة االنتاج

االستثمارات التي تتطمب أيادي عاممة بأعداد كبيرة.

إسرائيؿ
.6

إغراؽ تدني تنافسية المنتجات الزراعية المحمية ،ما يتسبب

تكثيؼ عمميات تنظيـ األسواؽ والرقابة عمى المنتجات

السوؽ

في تدني الطمب عمييا وكسادىا وخسارة المزارعيف الزراعية.

بالبضائع

والتجار

اإلسرائيمية
 .7فمسطيف لـ  -عدـ القدرة عمى االنضماـ الى مجموعة مف المجاف  -الدراسة المعمقة لمدى جدوى انضماـ فمسطيف الى
الى والييئات الدولية المنبثقة مف المنظمات األممية.

تنضـ

االتفاقيات والمنظمات الدولية وانعكاسات ذلؾ عمى تحقيؽ

منظمات األمـ

االستراتيجية ودعـ الجيود الوطنية المبذولة في ىذا االتجاه

المتحدة ذات

بالتنسيؽ مع و ازرة الخارجية الفمسطينية.

االختصاص

_ موائمة الوضع التنظيمي والتشريعي الحالي تمييدًا

خاصة منظمة

لبلنضماـ الى بعض المنظمات واالتفاقيات.

األغذية
والزراعة لبلـ
المتحدة
خسارة في االنتاج وفشؿ المحاصيؿ/نقوؽ الحيوانات

.8تفشي

 .0العمؿ عمى رصد األمراض ووضع إجراءات لموقاية مف

االمراض

انتشارىا ومنع تفشييا

العابرة لمحدود

 .7العمؿ عمى تطوير برامج التعويضات وخدمات التأميف
الزراعية

.9الجفاؼ

فشؿ المحاصيؿ وزيادة تكاليؼ االنتاج وتدني تطوير مصادر وسياسات صندوؽ درء المخاطر والتأمينات

والتغير

االنتاجية ،وزيادة الضغط عمى الموارد الزراعية مما الزراعية

المناخي

يزيد في خطورة فقداف التنوع الحيوي وزياد التصحر

.01ضعؼ

تدني التنافسية لممنتج المحمي والخروج مف االنتاج

ػتطوير وتبني سياسات وبرامج لزيادة قدرة القطاع الزراعي
عمى التكيؼ مع التغير المناخي وكذلؾ مساىمة القطاع في
التخفيؼ منو

القدرة

 .0العمؿ مع القطاع الخاص عمى مواكبة التقنيات الحديثة

عمى

وتشجيع إدخاليا في السوؽ المحمي.

مواكبة التقدـ

 .7توفير الحماية المؤقتة لممنتج المحمي مف طفرات التقدـ
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العامل

التدابير المؤسساتية

التأثيرات المعاكسة لتطور القطاع الزراعي

التكنولوجي في الدوؿ المنافسة لمنع انكشاؼ المزارعيف

التكنولوجي

وفقدانيـ المفاجئ لمصدر رزقيـ.
 .3التدريب المستمر لكوادر القطاع الزراعي لمواكبة التقدـ
التقني في القطاع الزراعي.

 .4انشؤٚت ٔاألْذاف االعتشاتٛدٛت انمطبػٛت
 .4.1انشؤٚت
في ضوء ما تقدـ ،واستناداً إلى مراجعة استراتيجية القطاع الزراعي  7106-7104و أجندة السياسات الوطنية ،فإف الرؤية المستقبمية
لمزراعة الفمسطينية تتمثؿ في اآلتي:
" زراعة مستدامة ،منافسة محمياً وخارجياً ،تساىـ بشكؿ فاعؿ في تعزيز األمف الغذائي الوطني وارتباط المواطف الفمسطيني بأرضو وتعزز
مف سيادتو عمى موارده بما يسيـ في بناء مقومات الدولة الفمسطينية المستقمة"
تنبع الرؤية المستقبمية لمزراعية مف إيماف شركاء التنمية في القدرات الكامنة اليائمة لمقطاع الزراعي الفمسطيني وفي قدرة المزارعيف
والمنتجيف الفمسطينييف عمى مواكبة متطمبات األسواؽ المحمية والعالمية بجدارة بما يحقؽ أىداؼ تنمية القطاع الزراعي ويساىـ بشكؿ فعاؿ
في أىداؼ التنمية الوطنية الشاممة .كما تنبع ىذه الرؤية مف قناعة الشركاء المتجذرة بأف تطوير وتنمية القطاع الزراعي ىي مف أىـ
أولويات التنمية في دولة فمسطيف ،الرتباطيا المباشر بحماية األرض وتثبيت الحؽ الفمسطيني فييا .فاألرض ىي أحد أىـ رموز السيادة
والتي ليا قد اسة خاصة عند الفمسطينييف ،وليا أىمية بالغة في التنمية االقتصادية ومكافحة الفقر وتحقيؽ األمف الغذائي لفئات واسعة مف
الشعب الفمسطيني.
لقد أثبتت جيود تنمية القطاع الزراعي خبلؿ العواـ الماضية بأف استصبلح وزراعة األرض تساىـ بشكؿ فعاؿ في حمايتيا مف االستيطاف
والمصادرة وتعزز مف ارتباط الفمسطيني بأرضو .ومف ىنا فاف شركاء التنمية ممتزموف بحشد كافة المصادر والدعـ البلزميف لبلستمرار في
زراعة االرض وتأىيؿ واستصبلح األراضي الزراعية وتثبيت الحؽ الفمسطيني الكامؿ في ذلؾ .ويعي شركاء التنمية أف جيود استصبلح
األرض وزراعت يا ال تكفي لوحدىا لتطوير قطاع الزراعة وجعمو مصدر رزؽ ذو جدوى ،بؿ يجب أف تترافؽ ىذه الجيود بتحسيف تنافسية
المنتجات الزراعية وتعظيـ العائد مف الزراعة لممزارعيف.
إف االستثمارات في تطوير قطاعات المياه واألراضي والمراعي والغابات تشكؿ مكوناً أساسياً في جيود تنمية وتطوير القطاع الزراعي
بشكؿ عاـ ،وفي تعزيز ارتباط المزارع الفمسطيني في أرضو بشكؿ خاص كونيا تعزز مف جدوى الزراعة وتنافسيتيا .ومف ىنا ،يؤكد شركاء
التنمية عمى مركزية تطوير جميع الموارد الزراعية -األرض والمياه والمراعي والغابات -في جيود التنمية المستقبمية ،بما في ذلؾ العمؿ مع
جميع األطراؼ الشريكة لمضغط والتأثير عمى إسرائيؿ والمجتمع الدولي النتزاع الحؽ الفمسطيني بممكية والتصرؼ الكامؿ بجميع الموارد
الزراعية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،بما في ذلؾ تمؾ التي تقع في القدس الشرقية.
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لممنتجات الزراعية الفمسطينية سمعة متميزة محمياً وفي العديد الدوؿ اإلقميمية والعالمية وذلؾ ألسباب متعددة أىميا الجودة والنكية إضافة
إلى التعاطؼ السياسي أحياناً .ولقد حاز المنتج الفمسطيني عمى قدرة تنافسية عالية ودخؿ أسواقا عديدة وعميو طمب كبير وىي شيادة
يفخر بيا المزارع الفمسطيني .يعي شركاء التنمية بأف التطور الحاصؿ في أسواؽ المنتجات الزراعية المختمفة محمياً وعالمياً وفي متطمباتيا
وآليات عمميا آخذ بفرض واقع جديد يمزـ القائميف عمى القطاع الزراعي الفمسطيني بدعـ تطوير القطاع بما يتبلءـ مع متطمبات ىذه
األسواؽ .فبدوف مواكبة متطمبات األسواؽ المتعمقة بالكميات وبالجودة والسعر وبدوف تطوير قدرتو عمى التأقمـ المستمر مع وتيرة التغير
المتسارعة في األسواؽ ،لف يستطيع القطاع الزراعي الفمسطيني أف يحافظ عمى تنافسيتو وال أف يساىـ في تحقيؽ النمو االقتصادي الذي
يسعى لو .ومف ىنا ،فإف شركاء التنمية في القطاع عازميف عمى العمؿ مف أجؿ تطوير القطاع باتجاه زيادة تنافسيتو في المجاالت التي
مف شأنيا تحقيؽ العائد األكبر لممزارعيف ولنمو القطاع عمى حد سواء .وىذا سيتحقؽ مف خبلؿ عمؿ جميع الشركاء عمى االستغبلؿ األمثؿ
لما ىو متوفر مف موارد زراعية وبشرية عمى المستوى الوطني .فبالتوسع في االستثمار الزراعي وبالتحكـ في تطور التكنولوجيا الزراعية بما
يخدـ زيادة العائد مف وحدة االنتاج الزراعي ،يمكف زيادة إنتاجية الزراعة بما يتماشى والزيادة الحاصمة في الطمب عمى الغذاء ،وبما يحقؽ
عائداً أفضؿ لممزارع الفمسطيني .ىذا كمو سيؤدي إلى زيادة األمف الغذائي في فمسطيف مف خبلؿ زيادة توفر السمع الغذائية ذات الجودة
والقيمة الغذائية العالية مف اإلنتاج المحمي ،وتحسيف مستوى الوصوؿ االقتصادي ليا مف خبلؿ تخفيض كمفتيا لجعميا في متناوؿ كافة
فئات المستيمكيف المحمييف.
إف التوجو اإلستراتيجي نحو زيادة اإلنتاج واإلنتاجية لزيادة التنافسية في القطاع الزراعي ومساىمتو في تحقيؽ األمف الغذائي لف يكوف عمى
حساب االستدامة باي حاؿ مف األحواؿ .حيث يمتزـ جميع شركاء التنمية في القطاع الزراعي بمبادئ الزراعة المستدامة والتي ترتكز عمى
مبدأ أننا يجب أف نمبى احتياجات الحاضر دوف المساس بقدرة األجياؿ المقبمة عمى تمبية احتياجاتيا الخاصة .وندرؾ تماماً أف تعزيز
ممارسات الزراعة المستدامة يتطمب رفع وعي المزارعيف وأطراؼ اإلنتاج اآلخريف بممارسات الزراعة المستدامة وتوجيو عمميات اإلنتاج
لدعـ التوجو نحو االستدامة.
في ىذا اإلطار ،وآخذاً بعيف االعتبار رؤيتنا لتحقيؽ التنافسية ،نحف ممتزموف بتعزيز البنية المؤسسية والتشريعية لمنظومة إدارة القطاع
الزراعي بجميع عناصره ،وعمى وجو الخصوص التوسع في انشاء البنية األساسية البلزمة لتحقيؽ استدامة موارد األرض والمياه واستخداـ
األدوات االقتصادية لتغيير السموؾ نحو أنماط انتاج واستيبلؾ أكثر استدامة لمموارد الطبيعية ورفع درجة الوعي بأىمية المحافظة عمي
البيئة والموا رد الطبيعية وتحفيز البدائؿ والتكنولوجيات البلزمة لترشيد وحماية الموارد الطبيعية ورفع كفاءة منظومة إدارة المخمفات الزراعية.
كما أننا ممتزموف برفع كفاءة البنية األساسية واإلدارية البلزمة لتطوير جيود حماية التنوع البيولوجي ومتابعة االلتحاؽ في وتنفيذ االتفاقيات
الدولية المتعمقة في إدارة القطاع الزراعي ،وزيادة مشاركة القطاع الخاص واألىمي في جيود عمميات التنمية الزراعية .كما أننا اتحقيؽ
الرؤية فإننا نمتزـ بمجموعة مف المبادئ والقيـ في إطار ميماتنا تتمخص عمى النحة التالي:
.1المسائمة والشفافية :والتي تعني لنا اف تك وف خطط وبرامج عمؿ جميع المؤسسات بما تشمؿ مف أىداؼ ونتائج ومخرجات واضحة
ومعممة عمى الجميع وخاصة و ازرة الزراعة والمؤسسات التمثيمية لممزارعيف والمنتجيف وأف نصدر تقارير دورية حوؿ مدى تحقيقنا ليذه
األىداؼ والنتائج والمخرجات المخططة ونقدـ تفسيرات في حاؿ عدـ التمكف مف تحقيؽ خططنا وبرامجنا في إطار وطني ممنيج (الحؽ في
الحصوؿ عمى المعمومات لمجميع)
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 .2المساواة والعدالة :والتي تجعمنا جميعاً نعمؿ لضماف العيش الكريـ لمجميع وأف التنمية حؽ لمرجاؿ والنساء والفتياف والفتيات دوف أي
تمييز أو تيميش مبني عمى الجنس أو المنطقة او العمر ،بؿ يجب أف تكوف دائماً األولوية لمفئات األقؿ حظاً.
 .3المشاركة الفاعمة :ضماف وجود المزارعيف والمنتجيف مف الرجاؿ والنساء في التخطيط والتقييـ والتنفيذ ألي تدخؿ في المجاؿ الزراعي.
 .4االستدامة :سنعمؿ عمى أف تكوف الزراعة والتنمية الزراعية متطمب أساسي لحماية البيئة وتحقيؽ الرفاه واألمف والصمود لئلنساف
الفمسطيني ،دوف المساس بحقوؽ األجياؿ القادمة.
.5االنتماء لموطن :سيبقى حب فمسطيني الدافع الرئيسي لوحدتنا الوطنية كمؤسسات حكومية مجتمع مدني وباحثيف ومنتجيف ومزارعيف.

 .4.7يشتكضاث انؼًم ف ٙتًُٛت انمطبع انضساػٙ
حدد المستوى القيادي األوؿ في و ازرة الزراعة بصفتيا قائدة التنمية في القطاع الزراعي مجموعة مف المرتكزات األساسية التي يجب أخذىا

بعيف االعتبار أثناء عممية التخطيط االستراتيجي والتي تعتمد أساسا عمى التوجيات السياساتية العامة لمحكومة الفمسطينية وطبيعة الواقع

االقتصادي والسياسي لمقطاع الزراعي الفمسطيني .شكمت ىذه المرتكزات مجموعة القواعد والمعايير العميا التي بناء عمييا يتـ تحميؿ

وضعية القطاع ومف ثـ تحديد األولويات واألىداؼ والنتائج والسياسات والحقا التدخبلت السياساتية لمقطاع.

تكثيف الجيود لمعمل في المناطق المسماة "ج" والقدس ،حيث تشير الدراسات إلى وجود فرص كبيرة لبلستثمار في المجاؿ الزراعي في

المناطؽ المسماة "جػ" والتي تقع تحت السيطرة األمنية اإلسرائيمية وتفرض عمييا إسرائيؿ قيوداً تعيؽ أي تطوير في البنية التحتية وقيوداً

عمى الحركة وتعمؿ بشكؿ مستمر عمى تدمير المنشآت القائمة مثؿ حظائر مربيف الثروة الحيوانية وخيميـ .أما منطقة القدس بشقييا داخؿ
جدار الفصؿ العنصري وخارجو ،بمدنيا وقراىا ومخيماتيا ومضارب بدوىا تواجو معيقات ممنيجة في استغبلؿ أراضييا وتطوير مزارعيا

وخاصة مصادرة األراضي مف أجؿ التوسع االستعماري واعاقة تنفيذ أي منشآت زراعية مثؿ البركسات ونقؿ المياه.

في ىذا السياؽ تسعى و ازرة الزراعة مع جميع األطراؼ إلى إيجاد سياسات وبرامج تنسجـ مع أولويات التنمية بشكؿ عاـ في المنطقة

المسماة جػ وأولويات التنمية الزراعية بشكؿ خاص مف خبلؿ سمسمة تدخبلت تدعـ قدرات المربيف والمزارعيف والمرأة الريفية والبدوية عمى
الصمود والتحدي وتسعى إلى جعؿ الشباب والنساء ينخرطوا في أعماؿ زراعية تحقؽ ليـ سبؿ العيش الكريـ والرفاه دوف الحاجة إلى ىجرة

قراىـ وأرضيـ ومنازليـ كما تسعى إلى حشد جيود شركاء الو ازرة الدولييف وشركاء مؤسسات المجتمع الدولي لمسائمة وفضح سياسات

إسرائيؿ في القدس والمناطؽ المسماه "ج ػػ".

معالجة آثار ونتائج التدمير والتشوىات الناجمة عن االحتالل ،إف استمرار االحتبلؿ اإلسرائيمي يجعؿ القطاع الزراعي بجميع مكوناتو

عرضة لبلنكشاؼ ،حيث تستمر إسرائيؿ في منع المزارعيف مف الوصوؿ إلى أراضييـ خاصة في المناطؽ المحاذية لممستوطنات والوصوؿ
إلى نير األردف والوصوؿ إلى المنطقة العازلة في قطاع غزة ،كما تعمؿ آليات الجيش اإلسرائيمي والمستوطنوف باستمرار عمى تدمير اآلبار

وحرؽ األشجار وجرؼ األراضي وخير مثاؿ عمى ذلؾ التدمير الممنيج التي قامت بو إسرائيؿ لؤلراضي الزراعية والمنشآت والحيوانات

والنحؿ في قطاع غزة.

تأمؿ و ازرة الزراعة الفمسطينية مف شركاءىا الدولييف وخاصة الحكومات ومنظمات األمـ المتحدة والمنظمات األىمية الدولية إلدانة ومسائمة
إسرائيؿ في األطر الدولية عف انتياكاتيا المستمرة لؤلرض والبيئة ونيبيا األرض والمياه .كما تأمؿ الو ازرة بأف يتـ حشد المصادر المالية

البلزمة إلحياء ما يدمره االحتبلؿ مف خبلؿ برامج ومشاريع تنمية زراعية تساىـ في تعزيز صمود اإلنساف وكرامتو ،واستدامة استخدامات

األراضي والمياه ألغراض الزراعة.

الوصول إلى األراضي الزراعية والمصادر المائية والطبيعية واألسواق ،يؤثر االحتبلؿ اإلسرائيمي وسياساتو القائمة عمى التوسع
االستعماري واالستيبلء عمى األرضي والمياه في قدرة وصوؿ المزارعيف والريادييف والمستثمريف إلى األراضي والمياه السطحية والجوفية كما
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يؤثر عمى حركة البضائع إلى الخارج أو تنقميا بيف المحافظات خاصة حركة البضائع مف غزة إلى الضفة ومف الضفة وغزة إلى القدس

وكذلؾ يحد مف إمكانيات التصدير المباشر مف خبلؿ التحكـ في المعابر وأيضاً تعمؿ سياسات إسرائيؿ عمى إغراؽ األسواؽ الفمسطينية

بمنتجاتيا.

إف تعزيز دور و ازرة الزراعة والضابطة الجمركية والييئة العامة لممعابر في ضبط تيريب المنتجات اإلسرائيمية إلى األسواؽ دوف مرورىا في

القنوات الرسمية والحد مف إدخاؿ مدخبلت اإلنتاج مف سبلالت وبذور وأعبلؼ وأسمدة ومبيدات ال تتوافؽ مع المعايير والمواصفات الوطنية

سيسيـ في تطوير الزراعة .في إطار ىذه االستراتيجية ،نسعى بشكؿ دائـ عمى تفعيؿ دور الشركاء الحكومييف ومنظمات األمـ المتحدة

في مسائمة إسرائيؿ حوؿ إزالة القيود والمعيقات عمى االستثمار في المنطقة العازلة في قطاع غزة والضغط الدولي عمى زيادة مسافات

الصيد لمصياديف في قطاع غزة وفتح المناطؽ ج ػ أماـ االستثمار والتنمية

زيادة االستثمار في القطاع الزراعي وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص  ،إف تفعيؿ الشراكة الثبلثية بيف القطاع العاـ والخاص

وصغار المزارعيف والمنتجيف تقوـ في إطار التوافؽ الوطني عالي المستوى عمى ضرورة تنمية القطاع الزراعي ودوره االستراتيجي واف

االستثمار والتنمية في القطاع الزراعي ىي أساس في تحقيؽ التنمية واالستدامة والرفاه لجميع األطراؼ .إف استقطاب التمويؿ ورجاؿ
األعماؿ إلقامة مشاريع مكممة ومساندة لممزارعيف خاصة في مجاؿ التسويؽ والتمويؿ والتأميف وتوفير مدخبلت اإلنتاج ذات النوعية

واالستثمار في الزراعات التي تتطمب مدخبلت عالية وتطوير التصنيع الزراعي القائـ عمى المنتج المحمي سيساىـ في تعزيز دور القطاع

الزراعي في الناتج المحمي وتعزيز التشغيؿ واستدامة وربحية صغار المزارعيف والمنتجيف.

القدرة عمى إيجاد البدائل والحمول لمتكيف مع ظاىرة التغير المناخي ،إف إدراؾ جميع المعنيف مف مؤسسات رسمية وأىمية ومراكز أبحاث

واتحادات ومجالس وجمعيات زراعية ألىمية االىتماـ في النظاـ البيئي والتنوع الحيوي الزراعي وقضايا التصحر يساعد في النياية عمى

تعزيز استدامة األنظمة الزراعية والحد مف تدىور األراضي واستنزاؼ المصادر المائية وأيضاً تعزيز نوعية المنتجات الزراعية وتعزيز

صحة اإلنساف والنبات والحيواف .نتوقع أف نتوصؿ إلى تطبيؽ حموؿ خبلقة لمتعامؿ مع قضايا ارتفاع مموحة التربة وتدىورىا ومموحة المياه
في قطاع غزة وقضايا التنوع الحيوي في المحاصيؿ الحقمية وبعض أصناؼ الخضار وكذلؾ إيجاد حموؿ محمية لمحد مف تأثير تذبذب

سقوط األمطار عمى المراعي واإلنتاج الزراعي وتغذية المياه الجوفية.

تفعيل دور المؤسسات الزراعية وبشكل خاص المعنية بصغار المزارعين والمزارعات ،وتحسين دور المرأة والشباب في الزراعة والتنمية

الريفية  ،إف التزاـ جميع الشركاء بأسس التشارؾ والحكـ السميـ والشفافية يستدعي أف نطور نيجنا في العمؿ مع المؤسسات التي تجمع
صغار المزارعيف والمنتجيف والمجموعات والتعاونيات النسوية واالتحادات والمجالس مف أجؿ تعزيز قدراتيا وعبلقتيا ودورىا في التنمية
المستدامة وتحويميا مف أطر وجمعيات ومجالس تتمقى منح ومساعدات إلى أطر تجمع المزارعيف والنساء وتمثميـ أماـ المؤسسات الرسمية

وتوحدىـ عمى األىداؼ المشتركة وتعزز مف دورىا النضالي وتعمؿ باستمرار عمى ضماف حمايتيـ مف سياسات االنكشاؼ وتحسيف دخميـ
مف العمؿ المشترؾ في التسويؽ والشراء الجماعي.

تمكيف قيادة و ازرة الزراعة لمقطاع يستدعي التوافؽ والشراكة بيف الجميع عمى الرؤيا واألولويات في القطاع مف خبلؿ الحوار وتبادؿ المعرفة

وتبني الشفافية في مجمؿ العمؿ واالستعداد عمى المسائمة مف قبؿ جميع األطراؼ ذات العبلقة وخاصة ممثميف المزارعيف وممثميف الحركات

والمجموعات المطمبية ،كما يتوجب عمينا جميعاً المساىمة الفاعمة في تطوير ممتقى لممؤسسات والجمعيات والمجموعات الوطنية والدولية

العاممة في القطاع.

إيالء القطاع الزراعي أولوية متقدمة وتوفير الموازنات والدعم المناسب سواء من الموازنة العامة او الدول والمؤسسات المانحة ،مما

سينعكس بشكؿ إيجابي عمى المساىمة الفاعمة في تحقيؽ  8أولويات وطنية مف أصؿ  01أولويات وخاصة األولويات المتعمقة في الحكومة
المستجيبة لممواطف والحكومة الفعالة واستقبلؿ االقتصاد والعدالة االجتماعية ومجتمع قادر عمى الصمود والتنمية.
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تعزيز االرتباط بأىداف التنمية المستدامة ،سنعمؿ بالتنسيؽ الكامؿ مع المنظمة العربية لمتنمية المستدامة والفريؽ الوطني المكمؼ بقيادة
وتنسيؽ الجيود الوطنية لتنفيذ خطة األمـ المتحدة لمتنمية المستدامة 7131ـ.
تطوير االتفاقيات والمعاىدات الدولية لصالح تنمية الزراعة الفمسطينية ،سنعمؿ بالتنسيؽ الكامؿ مع و ازرة الخارجية ودائرة شؤوف
المفاوضات في منظمة التحرير الفمسطيني لبلنضماـ إلى االتفاقيات والمنظمات الدولية التي يقتضي دخوليا مع المصمحة العميا لمشعب
الفمسطيني والقطاع الزراعي .

 .4.3األْذاف االعتشاتٛدٛت
اليدف االستراتيجي األول ،صمود المزارعين والمزارعات وتمسكيم باألرض قد تعزز
تسعى المؤسسات الفمسطينية والمؤسسات الدولية المعنية إلى تحقيؽ التنمية المستدامة وفي مقدمتيا منظمات األمـ المتحدة إلى وضع
جميع التدابير المؤسساتية وتوفير البيئة السياسية واالجتماعية واالقتصادية البلزمة لتحويؿ الزراعة إلى نشاط مستداـ ،يوفر دخبلً وربحاً
يفي بجميع متطمبات العيش الكريـ ويمكف المزارعيف والمزارعات في جميع المحافظات مف التغمب عمى اآلثار السمبية لمممارسات
والتشوىات اإلسرائيمية ويثبتيـ في أراضييـ ويساعدىـ عمى تطوير زراعتيـ ودخميـ ومستواىـ المعيشي.
إف تدعيـ مقومات قياـ الدولة الفمسطينية يعتبر أولوية لتعزيز صمود المزارعيف وتحقيؽ التنمية الزراعية المستدامة خاصة تمكيف مؤسسات
دولة فمسطيف مف تطوير البنى التحتية في جميع المحافظات وخاصة التي تقع في المنطقة المسماة "جػ" والخدمات والرقابة عمى الحدود
والمعابر والمشاركة الفاعمة لمزراعة في االتفاقيات والفعاليات عمى المستوى اإلقميمي والدولي ،األمر الذي سينعكس إيجابا في الحصوؿ
عمى الحماية الدولية والدفاع عف الحقوؽ الفمسطينية في المصادر الطبيعية ويرتقي بمستوى األداء القطاعي في فمسطيف .يتقاطع تعزيز
صمود المزارعيف والمزارعات وتمسكيـ بأرضيـ مع نتائج مخرجات األىداؼ االستراتيجية األربعة وخاصة اليدؼ المتعمؽ في تحسيف
الخدمات المساندة لممزارعيف والمنتجيف والمحور المتعمؽ في الموارد الطبيعية ،كما يتقاطع العمل في تعزيز صمود المزارعين مع قطاع
الحكم المحمي ،اإلسكان ،الطاقة ،المياه ،المواصالت ،الصحة ،التنمية االجتماعية ،التعميم  ،العدل  ،االتصاالت ،خاصة أف تعزيز
صمود المزارعيف يستدعي مف القطاعات األخرى تقديـ خدمات نوعية لممزارعيف والمنتجيف في عيف المكاف.

اليدف االستراتيجي الثاني ،إدارة مستدامة لمموارد الطبيعية الزراعية ومتكيفة مع التغيرات المناخية
ترتكز التنمية الزراعية باألساس عمى األراضي والمياه المتاحة لممزارعيف والمزارعات والمنتجيف أو التي يمكف اتاحتيا باإلضافة إلى
الممارسات السميمة في إدارة األرض والمياه والتي تنتج عف جيود مشتركة بيف المؤسسات التي تعنى في تنظيـ استخداـ الموارد وبيف
المزارعيف والمنتجيف المستخدميف ليذه الموارد .إف إدارة األراضي والمياه في دولة فمسطيف تتأثر بشكؿ كبير في سياسات االحتبلؿ
اإلسرائيمي والذي يحد مف إمكانية الوصوؿ إلى الموارد الطبيعية بؿ ويسرقيا وييدرىا في معظـ األحياف .تسعى المؤسسات الرسمية
ومؤسسات المجتمع المدني في ىذا اإلطار إلى تعزيز استدامة وادارة الموارد الطبيعية والحد مف االنتياكات اإلسرائيمية وتعزيز الممارسات
السميمة فيما ىو متاح مف أرض ومياه ،وحماية التنوع الحيوي الزراعي والغابات والمراعي وتعزيز التشريعات ذات العبلقة وتطوير األرض
والمياه المتاح ة وحمايتيا مف التدىور .األمر الذي يؤدي إلى مواصمة التقدـ تجاه تحقيؽ الصمود والتنمية المستدامة والمساىمة الممموسة
في تحقيؽ األولويات الوطنية لدولة فمسطيف.
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يتقاطع عمؿ مؤسسات القطاع الزراعي في مجاؿ تعزيز الموارد الطبيعية مع مجموعة مف القطاعات وخاصة قطاع المياه ،والبيئة ،الحكم
المحمي ،العدل ،العالقات الدولية ،وىذا يستدعي أف تعمؿ و ازرة الزراعة بصفتيا قائدة القطاع عمى ضماف التنسيؽ المستمر مع جميع
األطراؼ المعنية في القطاعات أعبله لموصوؿ إلى أفضؿ النتائج القطاعية.

اليدف االستراتيجي الثالث ،إنتاج وانتاجية وتنافسية الزراعة في األسواق المحمية والدولية ومساىمتو في الناتج المحمي اإلجمالي
واألمن الغذائي قد زادت
تساىـ زيادة اإلنتاج واإلنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات الزراعية بشقييا النباتي والحيواني عمى طوؿ سمسة القيمة في جعؿ الزراعة قطاع
اقتصادي جاذب لرياديي األعماؿ مف الشباب والنساء ورجاؿ األعماؿ وداعـ أساسي لؤلمف الغذائي عمى مستوى أسرة المزارع أو عمى
المستوى الوطني مف خبلؿ توفيرىا لمسمع الزراعة في األسواؽ المحمية بكميات تتناسب وحاجة األسواؽ المحمية أو مف خبلؿ تقميؿ كمؼ
اإلنتاج والذي ينعكس عمى أسعار السمع الزراعية ،كما تعمؿ زيادة اإلنتاج واإلنتاجية عمى تعزيز مساىمة القطاع الزراعي في الصادرات
الفمسطينية وفي الناتج المحمي وزيادة دور الزراعة كقطاع اقتصادي في التشغيؿ ،خاصة في ظؿ ارتفاع نسب البطالة ،األمر الذي سوؼ
ينعكس عمى زيادة دخؿ السر العاممة في القطاع الزراعي مما يمكنيـ مف رفع المستوى المعيشي ومستوى األمف الغذائي ألسرىـ .ترتكز
إستراتيجة القطاع الزراعي في مجاؿ تحسيف اإلنتاج واإلنتاجية عمى تطوير السبلالت الحيوانية وخاصة في األغناـ والماعز وتطوير
األصناؼ النباتية الزراعية وتحسينيا باإلضافة إلى تعزيز ممارسات وتقنيات وطرؽ الزراعة وتربية الحيوانات والتوسع في الزراعات وفي
مشاريع تربية الحيوانات والحد مف االرتفاع المتسارع في أسعار مدخبلت اإلنتاج وزيادة مساحة الزراعة المروية .يتقطاع عمؿ مؤسسات
القطاع في محور اإلنتاج واإلنتاجية والتنافسية مع قطاع المال العام وخاصة فيما يتعمؽ في الضرائب والجمارؾ وقطاع االقتصاد
والمواصفات والمقاييس وقطاعات المياه والبيئة والييئات المحمية خاصة فيما يتعمؽ في تقديـ الخدمات لممزارعيف والمنتجيف.

اليدف االستراتيجي الرابع ،وصول المزارعين والمزارعات والرياديين والرياديات إلى خدمات زراعية نوعية متناسبة مع احتياجات سمسمة
القيمة في القطاع الزراعي
يتطمب تحقيؽ التنمية الزراعية المستدامة قياـ المؤسسات الفمسطينية الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني واألطر التمثيمية والتعاونية
لممزارعيف والقطاع الخاص والجامعات بمجموعة مف الخدمات المساندة لممزارعيف والمنتجيف وعمى رأسيا الخدمات المتعمقة في توفير
خدمات اإلرشاد والخدمات البيطرية وخدمات التسويؽ واألبحاث والدراسات والتعميـ الزراعي وكذلؾ الخدمات المتعمقة في التسميؼ الزراعي
والحماية مف المخاطر والتأمينات الزراعية .إف قدرة المزارعيف لموصوؿ إلى خدمات نوعية تغطي كافة الجوانب التي تمكنو مف اإلبداع في
العمؿ الزراعي ىي متطمب أساسي لنجاح الجميع في تحقيؽ االستراتيجية .يتقاطع تطوير الخدمات المساندة لمزراعة مع قطاعات رئيسية
وفرعية أخرى خاصة المرتبطة في قطاع االقتصاد ،المال العام ،العالقات الخارجية ،باإلضافة إلى مؤسسات أخرى مثؿ صندوق درء
المخاطر والتأمينات الزراعية ،والمؤسسة الفمسطينية لإلقراض الزراعي.

اليدف االستراتيجي الخامس ،لدى القطاع الزراعي أطر مؤسسية وبيئة قانونية زراعية كفؤة وفعالة
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يعتمد النيوض بالقطاع الزراعي بشكؿ رئيسي عمى وجود مؤسسات قوية وكفؤة وفاعمة وقادرة عمى التنسيؽ فيما بينيا إلنجاز المياـ
المنوطة بيا بالشكؿ األمثؿ سواء كانت مؤسسات حكومية ،غير حكومية ،أىمية أو خاصة وسيسيـ تحقيؽ ىذا اليدؼ باإلضافة إلى تحقيؽ
التنمية الزراعية المستدامة إلى اإلسياـ بشكؿ مباشر ببناء مؤسسات الدولة الفمسطينية ودعـ ورفد القطاعات واألنشطة االقتصادية األخرى
ذات العبلقة .مف الميـ بمكاف تطوير الجيود والعمؿ المشترؾ بيف المؤسسات العاممة في القطاع الزراعي بشراكة حقيقية وبمنيجية اإلدارة
المرتكزة عمى النتائج واألثر ،وبجميع عناصرىا لما ليا مف أثر عمى تحقيؽ الكفاءة والفاعمية واالستدامة في إدارة القطاع الزراعي .يتقاطع
ىذا اليدؼ مع قطاع العالقات الدولية،المالية والتخطيط ،العدل ،ومجمس الوزراء ،وديوان الخدمة المالية

.5عٛبعبث انمطبع انضساػٙ
تمتزـ المؤسسات واألطر العاممة في مجاؿ التنمية الزراعية بمجموعة مف القواعد والتوجيات العامة أثناء تطوير برامج عمميا واختيار
المناطؽ والفئات المستيدفة والشريكة ليا وكذلؾ أثناء رسـ األولويات في القطاعات الفرعية والجزئية في محاور اإلستراتيجية الخمسة .إف
التوافؽ بيف الجميع عمى ىذه القواعد (السياسات) سيجعؿ الجميع يسير في اتجاه واحد نحو تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية الخمسة خاصة
في ظؿ التقاطعات الواسعة بيف األىداؼ ويجعؿ نيج المؤسسات واألطر التمثيمية متشابو لحد كبير في نطاؽ تأثيرىا وعبلقاتيا مع
المزارعيف والمزارعات والمنتجيف والمنتجات ،انظر مصفوفة السياسات الخاصة في األىداؼ االستراتيجية لمقطاع الزراعي.
المحور

اليدف االستراتيجي
صمود

.0الصمود

.0

والحماية

والمزارعات

األولويات السياساتية

المزارعيف

 . 0تجنيد مواقؼ مؤسسات ومنظمات دولية لمحد مف انتياكات وممارسات االحتبلؿ المعيقة لمتنمية

وتمسكيـ

الزراعية وخاصة القيود عمى وصوؿ واستغبلؿ المصادر الطبيعية والحدود وتدمير البنية التحتية وخمع
األشجار

باألرض قد تعزز

 . 7مأسسة اآلليات الوطنية والدولية التي تعنى في تعويض المزارعيف والمنتجيف مف آثار ممارسات
االحتبلؿ عمى الزراعة
 .3مأسسة وتطوير الموارد المالية والفنية الخاصة في صندوؽ درء المخاطر والتأمينات الزراعية.
 .4توفير بيئة مناسبة لئلنتاج والتنمية الزراعية لمشباب والمزارعيف والمزارعات في المناطؽ "جػ" والمنطقة
العازلة والقدس عبر التنسيؽ المستمر مع جميع األطراؼ لتوفير خدمات البنية التحتية لممزارعيف
والمنتجيف في المناطؽ الميمشة وتقديـ البرامج والمشاريع الزراعية لمفقراء والميمشيف والنساء الرياديات
 .5توفير الرقابة الزراعية عمى الحدود والمعابر وانشاء المختبرات المرجعية الوطنية
.6تمكيف المزارعيف والمنتجيف مف الوصوؿ الى المحاكـ المختمفة لمحصوؿ الى حقوقيـ.
.7الموارد
الطبيعية

 .7إدارة مستدامة لمموارد
الطبيعية
ومتكيفة
المناخية

مع

. 0اقامة منشآت مائية كبيرة في المناطؽ القابمة لمزراعة المروية عبر نقؿ المياه او تجميع المياه بكميات

الزراعية

كبيرة او معالجة المياه العادمة والعمؿ عمى زيادة كفاءة المياه المتاحة.

التغيرات

 . 7توفير الدعـ البلزـ الستصبلح األراضي وشؽ الطرؽ الزراعية التي تصؿ جميع األراضي الزراعية
او الممكف زراعتيا.
 .3ػتطوير وتبني سياسات وبرامج لزيادة قدرة القطاع الزراعي عمى التكيؼ مع التغير المناخي وكذلؾ
مساىمة القطاع في التخفيؼ منو
 .4تكثيؼ جيود مراكز البحث والمؤسسات الرسمية والييئات المحمية في حماية الغايات والمحميات
وتنظيـ وتطوير المراعي وحماية التنوع الحيوي الزراعي في جميع المناطؽ البيئة في فمسطيف .
 . 5االستمرار في تخضير فمسطيف وجعؿ المناطؽ الخضراء مسؤولية جميع المؤسسات الييئات المحمية
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المحور

األولويات السياساتية

اليدف االستراتيجي

والمدارس والجامعات .
 .6حماية األراضي الزراعية مف التوسع العمراني وخاصة في المناطؽ السيمية واألراضي عالية القيمة
الزراعية.
.3اإلنتاج

.3

واإلنتاجية

وتنافسية

وانتاجية

إنتاج

الزراعة

في

األسواؽ المحمية والدولية
في

ومساىمتيا

الناتج

. 0توجيو ودعـ مبادرات المزارعيف نحو أنظمة اإلنتاج المكثؼ وشبو المكثؼ وتطبيؽ النظـ الحديثة في
اإلنتاج الزراعي بما يتوافؽ مع متطمبات االستدامة في التنمية
 . 7تعزيز دور األبحاث التطبيقية في مراكز البحوث الرسمية والجامعات في تطوير الخدمات االرشادية
بفرعييا النباتي والحيواني

المحمي اإلجمالي واألمف

 . 3تحسيف آليات االتصاؿ والتواصؿ بيف المرشديف الزراعييف واألطباء البيطرييف فيما يتعمؽ في نقؿ

الغذائي قد زادت.

وتعميـ المعرفة والتخطيط الزراعي السميـ وااللتزاـ في روزنامة زراعية.
 .4تطوير مواصفات المنتجات الزراعية بشقييا النباتي والحيواني.
. 5تطوير مبادرات وسياسات وطنية في مجاؿ تقميؿ تكمفة مدخبلت اإلنتاج وخاصة أسعار االعبلؼ
األسمدة والمبيدات.
 . 6المحافظة عمى الثقافة الريفية القائمة عمى زراعة األرض باألشجار والمحاصيؿ وتربية الحيوانات
المنزلية كجزء مف مكونات االسرة.

وصوؿ

.4الخدمات

.4

المساندة

والمزارعات

المزارعيف

 . 0أيجاد آليات تضمف وصوؿ المزارعيف الصغار والنساء والشباب لمتمويؿ المناسب لتطوير مزارعيـ

والريادييف

الحالية واقامة اعماؿ زراعية ريادية.

والرياديات إلى خدمات
زراعية
مع

نوعية متناسبة

احتياجات

القيمة

في

 .7تمكيف ا لشباب والنساء والمزارعيف الريادييف مف الوصوؿ الى خدمات نوعية في مجاؿ تطوير
االعماؿ الزراعية وتكثيؼ الجيود لدعـ الريادية في القطاع الزراعي.

سمسمة

 . 3ابراز دور المرأة في العمؿ الزراعي ومساىمتيا في الناتج القومي وتمكينيا مف تعزيز مواردىا ودخميا

القطاع

الناتج مف العمؿ الزراعي.
. 4تحسيف أنظمة المعمومات المتعمقة في التسويؽ وتحسيف جودة المنتج وتفعيؿ الرقابة عمى المعاير

الزراعي

والترويج لممنتج الوطني وتطوير البنية التحتية في التسويؽ
 . 5تخصيص موارد بشرية ومادية قادرة عمى تطوير األبحاث الزراعية وربطيا باحتياجات المزارع
والمرشد.
 .6تفعيؿ إجراءات تضمف الصحة والصحة النباتي’
.5المأسسة
واإلدارة

 .5لدى القطاع الزراعي

 . 0حث متواصؿ لصانع القرار الفمسطيني والمؤسسات الدولية ومنظمات األمـ المتحدة لتخصيص

مؤسسية

وبيئة

موازنات لمقطاع الزراعية تتناسب مع قيمة الدور االقتصادي واالجتماعي والسياسي الذي يساىـ فيو

زراعية

كفؤة

القطاع .

أطر
قانونية
وفعالة

 .7بناء مستمر لقدرات ج ميع العامميف في القطاع وخاصة موظفي و ازرة الزراعة الفمسطينية والمجالس
والجمعيات الزراعية
. 3تطوير البيئة المؤسساتية مف مباني ومعدات وأجيزة ومواصبلت خاصة لموظفي و ازرة الزراعة
والمجالس واالتحادات والتعاونيات الفاعمة.
 . 4تعزيز التعاوف وتبادؿ المعرفة بيف المؤسسات العاممة في القطاع الزراعية تجاه تحقيؽ االستراتيجية
الوطنية لمقطاع الزراعي وتجنب أي تكرار في العمؿ ،وتطوير منيجية اإلدارة بالنتائج
.5استكماؿ ،وتحديث التشريعات الناظمة لمقطاع الزراعي
 .6االنضماـ لبلتفاقيات والمعاىدات والمنظمات الدولية التي تخدـ اجندة السياسات الوطنية وتحقيؽ
األىداؼ الوطنية
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 .6األْذاف االعتشاتٛدٛت ٔانُتبئح
تقدـ و ازرة الزراعة والشركاء مجموعة مف التدخبلت السياساتية التي بمجمميا تتكامؿ لمتأثير عمى تحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية الخمسة
(النتائج) ،بحيث يؤدي التناسؽ والتكامؿ بيف النتائج المرجو الوصوؿ إلييا في نياية  7177إلى تحقيؽ إنجازات ممموسة في مجاالت
التغيير التي حددتيا األىداؼ االستراتيجية.

.6.1انٓذف االعتشاتٛد ٙاألٔل :صًٕد انًضاسػٔ ٍٛانًضاسػبث ٔتًغكٓى ببألسض لذ تؼضص
 .0المزارعوف والمنتجوف المتضرروف مف ممارسات االحتبلؿ بشكؿ مباشر حصموا عمى الدعـ المناسب لضماف قدرتيـ عمى الصمود.
 .7المزارعوف والمنتجوف المتضرروف مف الكوارث الطبيعية وأزمات األسواؽ حصموا عمى الدعـ البلزـ لضماف قدراتيـ عمى التكيؼ
واالستمرار في العمؿ والتطور.
 .3المؤسسات الدولية ومنظمات األمـ المتحدة تتخذ مواقؼ رافضة لسياسات االحتبلؿ التي تعيؽ التنمية الزراعية وخاصة السيطرة عمى
الموارد المائية واألراضي واألسواؽ وتقدـ الدعـ الموجو لمتخفيؼ مف آثارىا.
 .4الشباب الرياديوف والنساء والمزارعوف والمستثمروف منخرطوف في أعماؿ زراعية وريفية ذات جدوى واستدامة.
 .5المزارعوف الذيف يتعرضوف النتياكات الجيش والمستوطنيف اإلسرائيمييف يصموف إلى المحاكـ ذات االختصاص.

.6.7انٓذف االعتشاتٛد ٙانثبَ :ٙإداسة يغتذايت نهًٕاسد انطبٛؼٛت انضساػٛت ٔيتكٛفت يغ انتغٛشاث انًُبخٛت
 .0كمية المياه التقميدية وغير التقميدية المتاحة لممزارعيف ومربي الثروة الحيوانية تزداد وكفاءة إدارتيا تتحسف.
 .7مساحة األراضي المزروعة أو التي تـ حمايتيا مف التدىور تزداد سنوياً.

 .3المزارعوف يصموف إلى أراضييـ ومصادرىـ المائية في جميع المحافظات بسيولة ويسر.

 .4إجراءت فنية وتنظيمية مف المؤسسات الرسمية والييئات المحمية يتـ اتخاذىا وانفاذىا لتحسيف إدارة األراضي الزراعية بما فييا أراضي
الغابات والمراعي والمحميات الطبيعية.

 .5سياسات وتقنيات الزراعة الذكية مناخيا ،وحماية التنوع الحيوي الزراعي والحد مف التصحر والتكيؼ مع التغير المناخي نافذة.

.6.3انٓذف االعتشاتٛد ٙانثبنث :إَتبج ٔإَتبخٛت ٔتُبفغٛت انضساػت ف ٙاألعٕاق انًحهٛت ٔانذٔنٛت ٔيغبًْتٓب ف ٙانُبتح
انًحهٔ ٙاأليٍ انغزائ ٙاإلخًبن ٙلذ صادث.
 .0مساحات أراضي جديدة تزرع بمحاصيؿ استراتيجية ومحاصيؿ عالية القيمة ومزارع ثروة حيوانية ذات عائد.
 .7تقنيات اإلنتاج الزراعي واألصناؼ والسبلالت المستخدمة مف قبؿ المزارعيف والمنتجيف تـ تحسينيا.

 .3نوعية وسبلمة المنتجات النباتية والحيوانية المنتجة محمياً مطابقة ألفضؿ المعايير الدولية وتتمتع بتنافسية عالية في األسواؽ المحمية
والدولية.

 .4تكاليؼ اإلنتاج الزراعي بشقيو الحيواني والنباتي تصبح أكثر تنافسية.
 .5الحد مف انتشار األمراض واألوبئة التي تصيب النباتات والحيوانات.

 .6بيئة األعماؿ في اإلنتاج والتصنيع والتسويؽ الزراعي جاذبة لمريادييف والرياديات ورجاؿ األعماؿ.

37

. 6.4انٓذف االعتشاتٛد ٙانشابغٔ :صٕل انًضاسػٔ ٍٛانًضاسػبث ٔانشٚبدٔ ٍٛٚانشٚبدٚبث إنٗ خذيبث صساػٛت َٕػٛت يتُبعبت
يغ احتٛبخبث عهغهت انمًٛت ف ٙانمطبع انضساػٙ
 .0خدمات اإلرشاد والبحث الزراعي والبيطرة ودرء المخاطر والتأميف الزراعي والتسميؼ الزراعي وخدمات تطوير األعماؿ لممزارعيف تـ
تطويرىا بشكؿ مستمر.
 .7خدمات التسوٌق الزراعً بما ٌشمل أسواق الجملة تتمتع بإدارة كفؤة وبنٌة تحتٌة مناسبة.
 .3أدوات درء المخاطر الزراعية متنوعة ومطورة .

 .4مساهمة األبحاث التطبٌقٌة فً إنتاج المعرفة الزراعٌة المرتبطة فً أولوٌات التنمٌة الزراعٌة تتحسن.

.6.5انٓذف االعتشاتٛد ٙانخبيظ ،نذٖ انمطبع انضساػ ٙأطش يؤعغٛت ٔبٛئت لبََٕٛت صساػٛت كفؤة ٔفؼبنت
 .0التشريعات الزراعية متكاممة ومعززة لمتنمية الزراعية المستدامة .
 .7القدرات البشرية والمادية لمؤسسات القطاع الزراعية معززة.
 .3االنضماـ لبلتفاقيات والمنظمات الدولية ذات العبلقة بالزراعة ودعـ التواجد الفمسطيني في المنظمات الدولية الزراعية.
.4

التعاوف وتبادؿ المعرفة والشراكة ,بيف المؤسسات العاممة في القطاع الزراعي بما يعزز منيجية اإلدارة بالنتائج و إنفاذ االستراتيجية
الوطنية لمقطاع الزراعي.

 .5مؤسسات القطاع الزراعي تطبؽ سياسات واجراءات لضماف سبلمة الصحة والصحة النباتية وفؽ متطمبات السوؽ.
.6

جمعيات وأطر فاعمة تجمع المزارعيف والمنتجيف.
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 .2انشبظ يغ أخُذة انغٛبعبث انٕطُٛت
أ صدر مجمس الوزراء الفمسطيني في بداية عممية اعداد الخطة الوطنية الفمسطينية وثيقة مصفوفة األولويات والتدخبلت السياساتية لؤلعواـ
 7177-7107كإطار مرجعي لعممية التخطيط لمقطاعات المكونة لخطة التنمية الفمسطينية  7177-7107بصفتيا أعمى وثيقة سياساتية
تبيف الرؤيا واألولويات والسياسات الوطنية الفمسطينية .تشمؿ مصفوفة األولويات والتدخبلت السياساتية لؤلعواـ  7177-7107األولويات
الوطنية في ثبلثة محاور ،المحور األوؿ ،الطريؽ نحو االستقبلؿ والمحور الثاني ،اإلصبلح وتحسف جودة الخدمات العامة والمحور الثالث
التنمية المستدامة .يشمؿ كؿ محور األولويات الوطنية واألولويات السياساتية لكؿ أولوية وطنية والتدخبلت السياساتية لؾ أولوية .تتقاطع
االستراتيجية الوطنية لمقطاع الزراعي مع معظـ األولويات السياساتية وذلؾ لؤلبعاد االجتماعية واالقتصادية والسياسية لمزراعة الفمسطينية
والناتجة عف أىمية األرض والماء في النضاؿ الوطني وفي الحفاظ عمى امف االنساف واستقرار معيشتو وامنو الغذائي  .بشكؿ محدد تساىـ
االستراتيجية الوطنية لمقطاع الزراعي في تحقيؽ األولويات السياساتية التالية بشكؿ مباشر.
األولوية

التدخالت السياساتية ذات العالقة حسب

الوطنية

مصفوفة األولويات والتدخالت السياساتية

تجسيد الدولة

 .0بسط السيادة عمى كامؿ ارض دولة

حددت االستراتيجية ىدفيف استراتيجييف مف اصؿ خمسة اىداؼ استراتيجية ذات

المستقمة مف

فمسطيف عمى حدود  ،0967بما في

عبلقة في حماية الموارد الطبيعة ،اليدؼ األوؿ المتعمؽ في تعزيز الصمود والتمسؾ

خبلؿ

ذلؾ القدس الشرقية ،وعمى مواردىا

باألرض واليدؼ االستراتيجي الثاني الخاص في تحسيف إدارة الموارد الطبيعية

تصعيد

الطبيعية وحدودىا البرية والجوية

(األرض والمياه) ،كما شممت االستراتيجية عمى اكثر مف مرتكز وسياسة وتدخؿ

الجيود

والبحرية ،ووضع الركائز القانونية

سيعمؿ

عمى توفير مجموعة مف المشاريع والبرامج لحماية األرض والمياه في

وطنياً ودولياً

لتجسيد ىذه السيادة.

المناطؽ المسماة "جػ " وتوفر الدعـ والتوعية القانونية لممزارعيف والمنتجيف الميدديف

إلنياء

العالقة مع استراتيجية صمود وتنمية مستدامة

وتعويضيـ وتطوير مواردىـ لضماف االستم اررية في العمؿ واإلنتاج .كما تشمؿ
السياسات والتدخبلت سمسمة أنشطة لمسائمة إسرائيؿ وابراز االنتياكات التي تقوـ بيا

االحتبلؿ

وتحد مف التنمية الزراعية وتيدد سبؿ عيش المزارعيف مف خبلؿ حمبلت المناصرة
الوحدة
الوطنية

 .7تحديث وتوحيد المنظومة القانونية
والتشريعية بما يتوافؽ مع االلتزامات
الدولية

تعزيز

لدولة

فمسطيف

وتطوير

حددت االستراتيجية في اطار اليدؼ الخامس نتيجتيف تندرجاف في اطار تحديث
وتوحيد المنظومة القانونية والتشريعية بما يتوافؽ مع االلتزامات الدولية وىما
 .0ا لتشريعات الزراعية متكاممة ومعززة لمتنمية الزراعية المستدامة

انتخابات ديموقراطية ودورية في كافة

 .7االنضماـ لبلتفاقيات والمنظمات الدولية ذات العبلقة بالزراعة ودعـ التواجد

المستويات

الفمسطيني في المنظمات الدولية الزراعية.

 .3المشاركة الفاعمة في األطر الدولية

حددت السياسة رقـ  ،6في اطار اليدؼ االستراتيجي الخامس معيارييف أساسيف

المكانة

واالنضماـ التدريجي والمدروس لعدد

لتقديـ مقترحات لبلنضماـ الى المنظمات الدولية واالتفاقيات

وىما مدى خدمتيا

الدولية لدولة

إضافي مف االتفاقيات والمنظمات

ألجندة السياسات الوطنية ومدى مساىمة االنضماـ الى ىذه المنظمات في تحقيؽ

فمسطيف

الدولية ،وتطوير العبلقات الثنائية

األىداؼ الوطنية وخاصة الزراعية .ستعمؿ و ازرة الزراعة الفمسطينية بشراكة مع

لدولة فمسطيف.

منظمات األمـ المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وو ازرة الخارجية عمى دراسة الجدوى
مف االنضماـ الى المنظمات والمواثيؽ الدولية قبؿ تقديـ أي مقترح وذلؾ حسب

السياسة رقـ في اطار اليدؼ االستراتيجي الخامس" .االنضماـ لبلتفاقيات والمعاىدات

والمنظمات الدولية التي تخدـ اجندة السياسات الوطنية وتحقيؽ األىداؼ الوطنية"
الحكومة

 .4تطوير استراتيجية تحسيف الخدمات

تسعى االستراتيجية الى تركيز خدماتيا وتحسينيا في المناطؽ المسماة "جػ" حيث

39

األولوية

التدخالت السياساتية ذات العالقة حسب

الوطنية

مصفوفة األولويات والتدخالت السياساتية

العالقة مع استراتيجية صمود وتنمية مستدامة
حددت نتيجة رقـ  ،4في اليدؼ االستراتيجي األوؿ سمة خدمات لتطوير الريادية في

المستجيبة

المقدمة لممواطف عمى المستويات

لممواطف

المختمفة وتنفيذىا بالتعاوف مع االعماؿ في المنطقة جػ والقدس وغزة " الشباب الرياديوف والنساء والمزارعوف
الشركاء ،وبالتركيز عمى المناطؽ والمستثمروف منخرطوف في أعماؿ زراعية وريفية

الميمشة ال سيما المسماة(ج) والقدس
الشرقية

ذات جدوى واستدامة ".

باإلضافة الى خدمات التعويضات عف االضرار البلحقة وايضاً خصصت تدخبلت
ليا عبلقة في توفير الدعـ القانوني .حدد المرتكز األوؿ لتحقيؽ استراتيجية صمود
وتنمية مستدامة عمى اف العمؿ في مناطؽ جػ والقدس الشرفية ىما أساس لنجاح
برامج التنمية الزراعية وبيذا فاف العمؿ في ىذا االطار يجب اف يتقاطع مع جميع
النتائج والتدخبلت ،انظر المرتكزات األساسية في اطار الرؤية القطاعية وخاصة
المرتكز األوؿ" :تكثيؼ الجيود لمعمؿ في المناطؽ المسماة "ج" والقدس"

 .5تعزيز الشراكة والتكاممية في تقديـ
الخدمات

مع

المنظمات

غير

الحكومية والقطاع الخاص
 .6اإلدارة الشاممة لؤلراضي.

حددت النتيجة رقـ  ، 4في اليدؼ الخامس ما تسعى االستراتيجية الى تحقيقو وحددت

المبلحؽ سمة مف التدخبلت التي تندرج في ىذه النتيجة  "" ،4التعاوف وتبادؿ المعرفة
والشراكة ,بيف المؤسسات العاممة في القطاع الزراعي بما يعزز منيجية اإلدارة بالنتائج
و إنفاذ االستراتيجية الوطنية لمقطاع الزراعي "
حددت االست ارتيجية في اطار اليدؼ االستراتيجي األوؿ والثاني

وكذلؾ اليدؼ

االستراتيجي الثالث مجموعة مف النتائج والتدخبلت التي تسعى الى تحسيف إدارة
اء بحمايتيا او تطويرىا وخصصت
الموارد الطبيعية وخاصة األرض والمياه سو ً
تدخبلت ومشاريع محددة مف ضمنيا المحميات ،المتنزىات واألراضي المشاع

الحكومة

 .7تنمية الموارد البشرية في قطاع

تعمؿ مجموعة مف التدخبلت في اطار النتيجة رقـ  ،7في اليدؼ االستراتيجي رقـ 5

الفعالة

الخدمة المدنية وادارتيا بفعالية.

الى بناء قدرات الموظفيف في و ازرة الزراعة والمؤسسات المنبثقة عنيا " القدرات

البشرية والمادية لمؤسسات القطاع الزراعي معززة".
 .8ادماج النوع االجتماعي في سياسات
الحكومة وبرامجيا وموازنتيا.

ركز احد المرتكزات األساسية لتحقيؽ الرؤيا عمى تفعيؿ "دور المؤسسات الزراعية
وبشكؿ خاص المعنية بصغار المزارعيف والمزارعات ،وتحسيف دور المرأة والشباب في
الزراعة والتنمية الريفية"  .كما ايض ًا اشارت مجموعة مف النتائج الى الريادييف
والرياديات والمزارعيف والمزارعات ( النتيجة رقـ  4في اليدؼ االستراتيجي األوؿ،

 .9إصبلح المؤسسات العامة واعادة

النتيجة رقـ  6في اطار اليدؼ االستراتيجي الثالث)

ىيكمتيا لتعزيز كفاءتيا في تقديـ

ركز اليدؼ الخامس عمى مجموعة مف النتائج ذات العبلقة في اصبلح و ازرة الزراعة

الخدمات.

وتطوير الخدمات أىميا كانت ،استكماؿ االطار القانوني لممؤسسات الزراعية
وتطوير اطر فاعمة تجمع المزارعيف والمنتجيف

استقبللية

 .01إعادة بناء وتطوير قاعدة اإلنتاجية

خصص اليدؼ االستراتيجي رقـ  3والمتعمؽ في زيادة اإلنتاج واإلنتاجية في القطاع

االقتصاد

لبلقتصاد الفمسطيني بالتركيز عمى

الزراعي  6نتائج وسمة مف التدخبلت في ىذا االطار كما ايضاً تتقاطع األىداؼ

الفمسطيني

الصناعة والزراعة والسياحة
 .00جذب وتشجيع االستثمار المحمي
واالجنبي المباشر

والنتائج المندرجة في اطار األىداؼ األربعة مع زيادة اإلنتاج واإلنتاجية وخاصة إدارة

الموارد الطبيعية وتعزيز الصمود لممزارعيف وتحسيف الخدمات.

النتيجة رقـ  4في اليدؼ االستراتيجي األوؿ " ،الشباب الرياديوف والنساء والمزارعوف
والمستثمروف منخرطوف في أعماؿ زراعية وريفية ذات جدوى واستدامة "
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األولوية

التدخالت السياساتية ذات العالقة حسب

الوطنية

مصفوفة األولويات والتدخالت السياساتية
 .07تطوير الصادرات وتوسيع نطاؽ

العالقة مع استراتيجية صمود وتنمية مستدامة

تركز النتيجة رقـ 7

في اطار  ،اليدؼ االستراتيجي رقـ  4عمى مجموعة مف

التدخبلت ذات العبلقة في تعزيز الصادرات " ،خدمات التسويؽ الزراعي بما يشمؿ

التجارة العالمية

أسواؽ الجممة تتمتع بإدارة كفؤة وبنية تحتية مناسب"
 .03اعتماد إجراءات تعنى باإلسراع في
اطبلؽ المشاريع الريادية لتشغيؿ

النتيجة رقـ  4في اليدؼ االستراتيجي األوؿ " ،الشباب الرياديوف والنساء والمزارعوف
والمستثمروف منخرطوف في أعماؿ زراعية وريفية ذات جدوى واستدامة.

الخريجيف
 .04دعـ الجمعيات التعاونية وتطويرىا

النتيجة رقـ ،6اليدؼ االستراتيجي الخامس ،أطر فاعمة تجمع المزارعيف والمنتجيف،

 .05تقديـ الدعـ لمشركات الناشئة وتنمية

اء
تعمؿ االستراتيجية بمعظـ أنشطتيا عمى تشجيع االستثمار في القطاع الزراعي سو ً
مف خبلؿ دعـ صغار المزارعيف او دعـ الجمعيات التعاونية او تسييؿ ميمة القطاع

المنشآت المتناىية الصغر والصغيرة
والمتوسطة.

العدالة

االجتماعية
وسيادة

القانون

 .06تطوير برامج التمكيف االقتصادي

بما في ذلؾ الجمعيات التعاونية" .

الخاص عمى تأسيس شركات في مجاؿ توفير مدخبلت اإلنتاج او التصدير.

النتيجة رقـ  4في اليدؼ االستراتيجي األوؿ " ،الشباب الرياديوف والنساء والمزارعوف
والمستثمروف منخرطوف في أعماؿ زراعية وريفية ذات جدوى واستدامة

واالجتماعي لمفقراء والميمشيف
 .07إزالة كافة العوائؽ التي تحوؿ دوف

ركز احد المرتكزات األساسية لتحقيؽ الرؤيا عمى تفعيؿ "دور المؤسسات الزراعية

المشاركة الكاممة لمنساء في التنمية

وبشكؿ خاص المعنية بصغار المزارعيف والمزارعات ،وتحسيف دور المرأة والشباب في

والحياة

الزراعة والتنمية الريفية"  .كما ايضاً اشارت مجموعة مف النتائج الى الريادييف

المجتمعية

واالقتصادية

والرياديات والمزارعيف والمزارعات ( النتيجة رقـ  4في اليدؼ االستراتيجي األوؿ،

العامة،

النتيجة رقـ  6في اطار اليدؼ االستراتيجي الثالث)
مف

يندرج مجموعة مف التدخبلت في اطار النتيجة رقـ  4في اليدؼ االستراتيجي رقـ ،0

 .08تمكيف

الشباب

الفمسطينييف

الحصوؿ عمى فرص تؤمف ليـ

الشباب الرياديوف والنساء والمزارعوف والمستثمروف منخرطوف في أعماؿ زراعية وريفية

النجاح في مستقبميـ والمشاركة ذات جدوى واستدامة.

الفعالة في الحياة العامة وبناء الدولة،
بالتركيز عمى الشباب األقؿ حظاً

مجتمع

قادر عمى

الصمود

والتنمية

 .09تعزيز القدرة عمى االستجابة لمكوارث
وادارة األزمات
 ، .71ضماف األمف الغذائي لمسكاف
 .70إدارة الموارد الطبيعية وحمايتيا ال
سيما األرض والمياه والطاقة وتعزيز
االستخداـ المستداـ ليا.
 .77تخضير فمسطيف

خصص اليدؼ االستراتيجي األوؿ مجموعة مف النتائج والتدخبلت لتعزيز الصمود
والتمسؾ في األرض وحماية المزارعيف.
األىداؼ االستراتيجية الخمسة والنتائج والتدخبلت تتقاطع مع تعزيز االمف الغذائي مف
خبلؿ توفير المنتجات الزراعية وتوفير الدخؿ وتشغيؿ الشباب والمزارعيف
اليدؼ االستراتيجي الثاني مجمؿ النتائج المندرجة في اطارة تسعى الى حسف إدارة
الموارد الطبيعية ( األرض والمياه

يندرج في اطار اليدؼ االستراتيجي الثاني ،النتيجة رقـ" 5،سياسات وتقنيات الزراعة

الذكية مناخيا ،وحماية التنوع الحيوي الزراعي والحد مف التصحر والتكيؼ مع التغير

المناخي نافذة"
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.8انشبظ يغ اْذاف االنفٛت
"في  0كانوف الثاني/يناير  ،7106يبدأ رسميا نفاذ أهذا

التىمٍح المستذامح ال ػ ػ ػ  07لخطة التنمية المستدامة لعاـ  ،7131التي اعتمدىا

قادة العالـ في أيموؿ/سبتمبر  7105في قمة أممية تاريخية .وستعمؿ البمداف خبلؿ السنوات الخمس عشرة عمى حشد الجيود لمقضاء عمى

الفقر بجميع أشكالو ومكافحة عدـ المساواة ومعالجة تغير المناخ ،مع كفالة اشتماؿ الجميع بتمؾ الجيود ،وعمى الرغـ مف أف أىداؼ التنمية
المستدامة ليست ممزمة قانونا ،فإف مف المتوقع أف تأخذ الحكومات زماـ ممكيتيا وتضع أطر وطنية لتحقيقيا .ولذا فالدوؿ ىي التي تتحمؿ

المسؤولية الرئيسية عف متابعة التقدـ المحرز واستعراضو ،مما يتطمب جمع بيانات نوعية — يسيؿ الوصوؿ إلييا — في الوقت

المناسب ،بحيث تستند المتابعة واالستعراض عمى الصعيد اإلقميمي إلى التحميبلت التي تجري عمى الصعيد الوطني ،وبما يساىـ في

المتابعة واالستعراض عمى الصعيد العالمي.وعمى الصعيد العالمية".08تتقاطع االستراتيجية الوطنية لمقطاع الزراعي حالياً مع  9من
أىداف التنمية المستدامة الـ 17و  38من غاياتيا الـ 169وبشكؿ محدد يناط في و ازرة الزراعة الفمسطينية ومنظمة األغذية والزراعة

لؤلمـ المتحدة مسؤولية توطيف الغايات المندرجة في اليدؼ رقـ اليدف "، 2القضاء عمى الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز
الزراعة المستدامة"  ،حيث ستعمؿ االستراتيجية خبلؿ السنوات الستة لتوطيف الغايات مف خبلؿ ما يمي:
الغاية

العالقة مع استراتيجية الصمود والتنمية المستدامة

 .0القضاء عمى الجوع وضماف حصوؿ الجميع ،وال

يشمؿ اليدؼ االستراتيجي الثالث" إنتاج وانتاجية وتنافسية الزراعة في األسواؽ المحمية والدولية

سيما الفقراء والفئات الضعيفة ،بمف فييـ

ومساىمتيا في الناتج المحمي واألمف الغذائي اإلجمالي قد زادت"  6نتائج محددة تيدؼ الى

الرضع ،عمى ما يكفييـ مف الغذاء المأموف
ّ
والمغ ّذي طواؿ العاـ بحموؿ عاـ 7131

تعزيز االمف الغذائي بشكؿ مباشر كما يشمؿ اليدؼ االستراتيجي األوؿ" نتيجتيف تعمبلف عمى

 .7مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخؿ صغار

حما ية المزارعيف والمنتجيف مف الكوارث الطبيعية وأزمات األسواؽ وممارسات االحتبلؿ وذلؾ
مف خبلؿ توفير الدعـ البلزمة وزيادة قدرتيـ عمى التكيؼ واالستمرار في العمؿ.
تـ تخصيص مجموعة مف النتائج

في اطار اليدؼ االستراتيجي الثالث والمرتبطة بشكؿ

منتجي األغذية ،وال سيما النساء وأفراد الشعوب

مباشر في زيادة اإلنتاجية:

األصمية والمزارعيف األسرييف والرعاة والصياديف،

.0تقنيات اإلنتاج الزراعي واألصناؼ والسبلالت المستخدمة مف قبؿ المزارعيف والمنتجيف تـ

بما في ذلؾ مف خبلؿ ضماف المساواة في

تحسينيا.

حصوليـ عمى األراضي وعمى موارد اإلنتاج

.7تكاليؼ اإلنتاج الزراعي بشقيو الحيواني والنباتي تصبح أكثر تنافسية.

األخرى والمدخبلت والمعارؼ والخدمات المالية

.3الحد مف انتشار األمراض واألوبئة التي تصيب النباتات والحيوانات.

وامكانية وصوليـ إلى األسواؽ وحصوليـ عمى
الفرص لتحقيؽ قيمة مضافة وحصوليـ عمى
فرص عمؿ غير زراعية ،بحموؿ عاـ 7131
 .3ضماف وجود نظـ إنتاج غذائي مستدامة ،وتنفيذ

في اطار اليدؼ االستراتيجي الثاني والثالث تـ تحديد مجموعة مف النتائج التي تضمف زيادة

ممارسات زراعية متينة تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية

اإلنتاج واالستدامة وتعزيز القدرة عمى التكيؼ مع المناخ.

والمحاصيؿ ،وتساعد عمى الحفاظ عمى النظـ

.0مساحات أراضي جديدة تزرع بمحاصيؿ استراتيجية ومحاصيؿ عالية القيمة ومزارع ثروة

التكيؼ مع تغير
اإليكولوجية ،وتعزز القدرة عمى ّ

حيوانية ذات عائد.

المناخ وعمى مواجية أحواؿ الطقس المتطرفة

.7بيئة األعماؿ في اإلنتاج والتصنيع والتسويؽ الزراعي جاذبة لمريادييف والرياديات ورجاؿ

وحاالت الجفاؼ والفيضانات وغيرىا مف

األعماؿ.

الكوارث ،وتحسِّف تدريجيا نوعية األراضي

.3كمية المياه التقميدية وغير التقميدية المتاحة لممزارعيف ومربي الثروة الحيوانية تزداد وكفاءة
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والتربة ،بحموؿ عاـ 7131
 .4الحفاظ عمى التنوع الجيني لمبذور والنباتات
المزروعة والحيوانات األليفة وما يتصؿ بيا مف
األنواع البرية ،بما في ذلؾ مف خبلؿ بنوؾ
المتنوعة التي تدار إدارة سميمة
البذور والنباتات
ّ
عمى كؿ مف الصعيد الوطني واإلقميمي والدولي،
وضماف الوصوؿ إلييا وتقاسـ المنافع الناشئة

إدارتيا تتحسف.
.4مساحة األراضي المزروعة أو التي تـ حمايتيا مف التدىور تزداد سنوياً.

في اطار اليدؼ االستراتيجي الثاني " إدارة مستدامة لمموارد الطبيعية الزراعية ومتكيفة مع

التغيرات المناخية" .تـ تخصيص نتيجتيف تعمبلف بشكؿ مباشر عمى الحفاظ عمى التنوع
الجيني لمبذور والنباتات والحيوانات االليفة
 .0إجراءات فنية وتنظيمية مف المؤسسات الرسمية والييئات المحمية يتـ اتخاذىا وانفاذىا
لتحسيف إدارة األراضي الزراعية بما فييا أراضي الغابات والمراعي والمحميات الطبيعية.
 .7سياسات وتقنيات الزراعة الذكية مناخيا ،وحماية التنوع الحيوي الزراعي والحد مف التصحر

عف استخداـ الموارد الجينية وما يتّصؿ بيا مف والتكيؼ مع التغير المناخي نافذة.

معارؼ تقميدية بعدؿ وانصاؼ عمى النحو
المتفؽ عميو دوليا ،بحموؿ عاـ 7171
 .5زيادة االستثمار ،بما في ذلؾ عف طريؽ التعاوف

تسعى االستراتيجية بشكؿ عاـ الى توفير بيئة جاذبة لمشباب والمستثمريف لمعمؿ واالستثمار في

المعزز ،في البنى التحتية الريفية ،وفي
الدولي
ّ

القطاع الزراعي وتـ تخصيص اكثر مف نتيجة في اطار اليدؼ االستراتيجي األوؿ الخاص في

البحوث الزراعية وخدمات اإلرشاد الزراعي،
وفي تطوير التكنولوجيا وبنوؾ الجينات الحيوانية

والنباتية مف أجؿ تعزيز القدرة اإلنتاجية الزراعية
في البمداف النامية ،وال سيما في أقؿ البمداف نموا

تعزيز صمود المزارعيف واليدؼ االستراتيجي الرابع والخامس ،تحسيف الخدمات الزراعية
ومأسسة وتنظيـ القطاع الزراعي وبشكؿ محدد حددت االستراتيجية النتائج التالية التي تسعى
الى زيادة االستثمار بشكؿ مباشر.
نتيجة رقـ  ،4في اليدؼ االستراتيجي رقـ  ،0الشباب الرياديوف والنساء والمزارعوف
والمستثمروف منخرطوف في أعماؿ زراعية وريفية ذات جدوى واستدامة.

 .6منع القيود المفروضة عمى التجارة وتصحيح

يسعى اليدؼ االستراتيجي الخامس "لدى القطاع الزراعي أطر مؤسسية وبيئة قانونية زراعية

التشوىات في األسواؽ الزراعية العالمية ،بما في

كفؤة وفعالة " الى ضماف توفر البيئة المأسساتية والتشريعية المتكاممة والمتوافقة مع المواثيؽ

ذلؾ عف طريؽ اإللغاء الموازي لجميع أشكاؿ
إعانات الصادرات الزراعية ،وجميع تدابير
التصدير ذات األثر المماثؿ ،وفقا لتكميؼ جولة
الدوحة اإلنمائية
 .7اعتماد تدابير لضماف سبلمة أداء أسواؽ السمع

والمعاىدات الدولية وبشكؿ محدد تـ تحديد النتائج التالية ذات العبلقة
.0لتشريعات الزراعية متكاممة ومعززة لمتنمية الزراعية المستدامة .
.7االنضماـ لبلتفاقيات والمنظمات الدولية ذات العبلقة بالزراعة ودعـ التواجد الفمسطيني في
المنظمات الدولية الزراعية.
تـ تخصيص مجموعة مف النتائج ذات العبلقة في سبلمة األسواؽ وسبلمة السمع

األساسية ومشتقاتيا وتيسير الحصوؿ عمى

النتيجة رقـ  ،7في اليدؼ االستراتيجي الرابع ،خدمات التسويؽ الزراعي بما يشمؿ أسواؽ

المعمومات عف األسواؽ في الوقت المناسب ،بما

الجممة تتمتع بإدارة كفؤة وبنية تحتية مناسبة.

في ذلؾ عف االحتياطيات مف األغذية ،وذلؾ
لممساعدة عمى الحد مف شدة تقمب أسعارىا

النتيجة رقـ  ،3في اليدؼ االستراتيجي الثالث ،نوعية وسبلمة المنتجات النباتية والحيوانية
المنتجة محمياً مطابقة ألفضؿ المعايير الدولية وتتمتع بتنافسية عالية في األسواؽ المحمية
والدولية.
والنتيجة رقـ  ،5في اليدؼ االستراتيجي رقـ  ،5مؤسسات القطاع الزراعي تطبؽ سياسات

واجراءات لضماف سبلمة الصحة والصحة النباتية وفؽ متطمبات السوؽ.

.9بٛبٌ عٛبعت انبشايح
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حددت و ازرة الزراعة الفمسطينية دورىا ومساىمتيا في تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية والنتائج القطاعية خبلؿ الفترة األولى مف الموازنة
متوسطة المدى  7109-7107مف خبلؿ ثبلثة برامج رئيسية .البرنامج األول ،التنمية الزراعية ويساىـ بشكؿ مباشر في تحقيؽ اليدؼ
االستراتيجي القطاعي الثاني والثالث ،الموارد الطبيعية ،وزيادة اإلنتاج واإلنتاجية ،اما البرنامج الثاني ،تحسين الخدمات الزراعية فيساىـ
بشكؿ أساسي في تحقيؽ اليدؼ االستراتيجي األوؿ ،الصمود والحماية واليدؼ االستراتيجي الرابع ،تحسيف الخدمات والبرنامج الثالث،
البرنامج اإلداري  ،والذي يساىـ بشكؿ أساسي في تحقيؽ اليدؼ االستراتيجي القطاعي الخامس ،المأسسة والتنظيـ

.9.1يخشخبث عٛبعت انبشَبيح األٔل .انتًُٛت انضساػٛت
غايات البرنامج
.1إدارة مستدامة لمموارد الطبيعية الزراعية ومتكيفة مع التغيرات المناخية
.2إنتاج وانتاجية وتنافسية الزراعة في األسواؽ المحمية والدولية ومساىمتيا في الناتج المحمي واألمف الغذائي اإلجمالي قد زادت
األىداف والمخرجات
 .1.1كمية المياه التقميدية وغير التقميدية المتاحة لممزارعين ومربي الثروة الحيوانية تزداد وكفاءة إدارتيا تتحسن.
مخرجات غير المشاريع 2119-2117

مخرجات المشاريع 2119-2117

 )311( .0ترخيص استخداـ لممياه المعالجة

 )0693( .0بئر جمع تـ انشاءه

 )08( .7ورشة او دورة توعية في المياه الزراعية والري

 )55( .7بركة زراعية وخزاف تـ انشاءه

 )6( .3دراسات وتصاميـ ىندسية لمنشآت مائية

76111( .3ـ) مف أنظمة نقؿ وتوزيع المياه والمياه المعالجة تـ انشاؤىا

 )6( .4دراسات جدوى اقتصادية لمنشآت مائية.

 )5( .4خزانات جمع وتخزيف المياه المعالجة تـ انشاءىا

 )61( .5ممؼ تراخيص آلبار زراعية جوفية معد

7911( .5ـ) مف شبكات ري خاصة بالمياه المعالجة تـ توفيرىا لممزارعيف

 )0511( .6فحص وتحاليؿ نوعية المياه

 )3( .6حفائر تعمؿ عمى توفير مياه الري تـ انشاءىا

 )31( .7جمعية مستخدمي المياه مرخصة

..1.2مساحة األراضي المزروعة أو التي تم حمايتيا من التدىور تزداد سنوياً.
 )37( .0ورش ودورات توعية لممزارعيف في ادارة األراضي الزراعية تـ تنظيميا

 )03111( .0دونـ مف األراضي تـ استصبلحيا او تأىيميا

 )3 ( .7دورات تدريبيو لمميندسيف في ادارة األراضي الزراعية تـ تنظيميا

 )351111( .7ـ مف الجدراف االستنادية تـ انشاءىا

 )051 ( .3تصميـ ىندسي لمشاريع األراضي الزراعية تـ اعدادىا

 4 ( .3مميوف) شتمة مف األشجار المثمرة تـ زراعتيا
 )91( .4دونـ مف األراضي المتممحة في البيوت الببلستيكية

 .4استراتيجية االستخدامات المستدامة لؤلراضي الزراعية تـ اعدادىا
 )6( .5مقترحات لتشريعات وادلة اجراءات ناظمة إلدارة األراضي الزراعية
وخصوبة التربة واستخداـ االسمدة

تـ تأىيميا
 )45( .5دونـ مف أشجار النخيؿ تـ زراعتيا
 )6( .6دورات تدريبيو في مجاؿ استصبلح األراضي الزراعية
وتقييميا واألسمدة وخصوبة التربة تـ تنفيذىا

 .1.3المزارعون يصمون إلى أراضييم ومصادرىم المائية في جميع المحافظات بسيولة ويسر.
مخرجات غير المشاريع 2119-2117

مخرجات المشاريع 2119-2117

 )7( .7آليات مخصصة لشؽ الطرؽ

 )004 ( .0طريؽ زراعي تـ شقيا بعرض  6متر

الزراعية تـ صيانتيا و تشغيميا
 )3( .3بواجر عجؿ لمعمؿ في شؽ الطرؽ

 ) 051 ( .7طريؽ زراعي تـ توسعتيا بعرض  6متر
 )91 ( .3طرؽ زراعيو تـ توريد و فرد ودمؾ طمـ مف مواد مختاره
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مخرجات غير المشاريع 2119-2117
الزراعية تـ توفيرىا

مخرجات المشاريع 2119-2117
 ) 7551 ( .4ـ جدراف استنادية تـ بناءىا لحماية الطرؽ
 )7711 ( .5ـ قنوات جانبية تـ انشاءىا
 ) 77 ( .6عبارة اسمنتية تـ تركيبيا
 ) 7 ( .7أليات شؽ الطرؽ الزراعية تـ صيانتيا و تشغيميا في شؽ الطرؽ الزراعية
 ) 3 ( .8بواجر عجؿ لمعمؿ في شؽ الطرؽ الزراعية تـ شراءىا

 .1.4إجراءات فنية وتنظيمية من المؤسسات الرسمية والييئات المحمية يتم اتخاذىا وانفاذىا لتحسين إدارة األراضي الزراعية بما فييا أراضي
الغابات والمراعي والمحميات الطبيعية.
مخرجات غير المشاريع 2119-2117

مخرجات المشاريع 2119-2117

 .7اصدار وتحديث  3خرائط لممصادر والموارد الطبيعية واإلنتاج الزراعي.

 .0خريطة تصنيؼ التربة في محافظة أريحا تـ إعدادىا

 .3قاعدة بيانات األراضي والمياه تـ تشغيميا

 .7إنتاج خارطة تبيف مبلئمة التربة لئلنتاج الزراعي بمقياس
Land suitability map01111/0

 )4511( .4دونـ مزروعة في غابات أراضي الدولة
 .5حراسة وادارة الغابات

 .3خارطة تبيف استخدامات األراضي في منطقة الدراسة بمقياس

 )05( .6رخصة قطع ونقؿ ورعي في الغابات تـ اصدارىا

 01111/0تـ اعدادىا

 )57( .7متنزه في الغابات تـ ترخيصيا

 .4خارطة لمموحة التربة بمقياس  01111/0تـ اعدادىا

 )7( .8مشتؿ حرجي منتج تـ ادارتو وتشغيمو

 )3111( .5دونـ محميات رعوية تـ اقامتيا

 )3( .9مزرعة الستزراع المراعي

 0331( .6دونـ) أراضي مؤىمة ومستزرعة ومدارة

 )3 ( .01محميات رعوية تـ انشائيا
 )3( .00متنزىات وطنية تـ انشاءىا

( .7مميوف) شتمة حرجية ورعوية وظميو انتجت ووزعت

 )07( .07محمية طبيعية يتـ ادارتيا

 ) 5( .8مشاتؿ حرجية تـ تأىيميا

 ) 7( .03تشريع لحماية الحياة البرية والمحميات تـ تقديمو
 .04اكثار نبات نادرة

 .1.5سياسات وتقنيات الزراعة الذكية مناخيا ،وحماية التنوع الحيوي الزراعي والحد من التصحر والتكيف مع التغير المناخي نافذة.
 )05( .0تقرير رصد لممعمومات المناخية و األمطار

 )6( .0مواد توعية وارشاد حوؿ اثر التغير المناخي عمى القطاع الزراعي

 )6( .7تقارير دورية حوؿ اإلنذار المبكر فيما يتعمؽ

 )05( .7ورش عمؿ حوؿ مواجية التغيرات المناخية نظمت

بالمناخ والتغير المناخي.

 .3إقامة متنزىات وطنية بمساحة  0511دونـ

 )3( .3تقارير لرصد التصحر

 .4حديقة نباتية بمساحة  011دونـ تـ انشاءىا

 .4تقرير سنوي حوؿ حالة التنوع الحيوي النباتي

 .5مركز إرشاد بيئي تـ انشاءه

والحيواني
 )051( .5أصؿ وراثي تـ حفظو في المكاف

 .6إنتاج  05111شتمة لحماية التنوع الحيوي الزراعي

 .7إنشاء وحدات استخالص وحفظ البذور

.2.1تقنيات اإلنتاج الزراعي واألصناف والسالالت المستخدمة من قبل المزارعين والمنتجين تم تحسينيا.
مخرجات غير المشاريع 2119-2117

مخرجات المشاريع 2119-2117
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 )77111( .0راس مف األغناـ واالبقار تـ تمقيحيا صناعيا

 ) 91 ( .0مزارع مدرب حوؿ خصوبة التربة

 )671( .7مف ذكور واناث الماشية ذات النوعية العالية تـ

 )61( .7برنامج تسميد تـ اعداده

انتخابيا

 )47( .3مشاىدة تسميد تـ تنفيذىا

 .3الترقيـ الوطني لممواشي

 )701( .4يوـ حقؿ لتشبيب الزيتوف تـ تنظيمو

 )00811 ( .4جولة ارشادية لممزارعيف والمربيف

 .5حممة إعبلمية حوؿ تشبيب الزيتوف في  71موقع تـ تنظيميا

 )753( .5يوـ حقؿ تـ تنظيمو لممزارعيف والمربيف

 )0151( .6مزارع مدرب عمى تقميـ الزيتوف

 )598( .6مشاىدة زراعة تـ تطبيقيا

 )711( .7مزارع مدرب في مجاالت الزراعة المختمفة

 )493( .7دورة تدريب لممزارعيف تـ عقدىا

 )05( .8مشاىدة زراعية تـ اقامتيا

 )0505 ( .8مادة ارشادية تـ اعدادىا واصدارىا

 )05( .9نشرة زراعية معدة وموزعة

 )77( .9حمقة ارشاد زراعي تمفزيونية واذاعية تـ بثيا

 )31( .01مشاىدة لمثروة الحيوانية تـ تنفيذىا

 .01موقع الكتروني ارشادي تـ انشاءه وادارتو

 .00األغناـ واألبقار يتـ تمقيحيا مف ذكور محسنة

 )97( .00رسالة ارشادية عبر الياتؼ المتنقؿ تـ تعمييا

 )71( .07كبش محسف تـ توزيعو عمى المربيف

 )031( .07بحث وتجربة تـ تطبيقيا

 )05( .03نشرة في مجاؿ الثروة الحيوانية تـ إصدارىا

 .03أبحاث ودراسات تطبيقية في مجاؿ وقاية والنبات عدد  7تمت

 )45( .04ورشة عمؿ في مجاؿ الثروة الحيوانية تـ عقدىا.

 ) 3( .04دراسات وتقارير حوؿ إدارة مصادر المياه في غور

 )51( .05نموذج تجريبي ألصناؼ المحاصيؿ الحقمية داخؿ المحطات

األردف
 .05اختيار منطقة بمساحة  51دونـ ذات تربة مالحة
واستصبلحيا كموقع ريادي عف طريؽ تركيب شبكة صرؼ

 .06وحدات إكثار لػ ( )71صنؼ مف البذور الحقمية تـ إقامتيا
 )51( .07نموذج تطبيقي في حقوؿ المزارعيف ألصناؼ المحاصيؿ الحقمية
 )51( .08حزمة تقنية تـ توفيرىا لمزارعيف المحاصيؿ
 .09القمح والشعير المحسف تـ انتاجو وتوزيعو عمى المزارعيف

.2.2نوعية وسالمة المنتجات النباتية والحيوانية المنتجة محمياً مطابقة ألفضل المعايير الدولية وتتمتع بتنافسية عالية في األسواق المحمية
والدولية.
 )36( .1تقرير حوؿ سبلمة المنشأة وسبلمة المنتجات الزراعية المصدرة.
 ) 47 ( .2تقرير حوؿ سبلمة الغذاء مف اصؿ حيواني
 )05( .3تجربة ليا عبلقة في جودة المنتجات الزراعية بتطبيؽ تقنيات مع بعد الحصاد المتاحة تـ تنفيذىا.
 )07( .4مقترح لممواصفات والمقاييس ذات العبلقة في المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة تـ تقديميا لبلعتماد
 )84( .5حممة توعية مجتمعية لمربي الثروة الحيوانية والمستيمكيف
 )37111( .6شيادة وتقارير بيطري تـ إصدارىا
 .2.3تكاليف اإلنتاج الزراعي بشقيو الحيواني والنباتي تصبح أكثر تنافسية.
 )611( .0موافقة فنيو لتراخيص األسمدة والمخصبات

 )01 ( .0آبار زراعية مربوطة بالكيرباء

 )311( .7عينة أسمده مفحوصو و محممو

 .7خط إنتاج أعبلؼ اسماؾ محمي تـ انشاءه

 )07( .3تقارير حوؿ جودة األسمدة في السوؽ تـ اعداده

 )51( .3مشاىدة سيبلج ،كمبوست ،أصناؼ عمفية جديدة،
أعبلؼ بديمة تـ إقامتيا

 )47 ( .4تقرير رقابي عمى االدوية البيطرية
 .5اذونات فنية الستيراد النباتات والمنتجات النباتية والمبيدات تـ إصدارىا
 .2.4الحد من انتشار األمراض واألوبئة التي تصيب النباتات والحيوانات.
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 .0مركز الصحة النباتية مقاـ ومجيز بكافة الموازـ

 .0حجر بيطري لمحيوانات ومنتجاتيا
 .7المقاحات والتحصينات البيطرية تـ توفيرىا
 ) 0351 ( .3تقرير رصد مرضي ألمراض الحيوانات واالمراض المشتركة بيف
االنساف والحيواف تـ اعداده
 )007111( .4فحص مخبري لمحيوانات ومنتجاتيا
 )6( .5حمبلت رش ضد اآلفات تـ تنظيميا
 .6فحوصات لؤلشتاؿ في المشاتؿ تتـ سنوياً
 .7اآلفات الزراعية يتـ رصدىا بشكؿ دوري وعاجؿ

.9.7يخشخبث عٛبعت انبشَبيح انثبَ ،ٙتحغ ٍٛانخذيبث انضساػٛت
غايات البرنامج
.3صمود المزارعيف والمزارعات وتمسكيـ باألرض قد تعزز
.4وصوؿ المزارعيف والمزارعات والريادييف والرياديات إلى خدمات زراعية نوعية متناسبة مع احتياجات سمسمة القيمة في القطاع الزراعي
األىداف والمخرجات
.3.1ا لمزارعون والمنتجون المتضررون من ممارسات االحتالل بشكل مباشر حصموا عمى الدعم المناسب لضمان قدرتيم عمى الصمود.

مخرجات المشاريع 2119-2117

مخرجات غير المشاريع 2119-2117
 )056( .0تقرير لرصد وتوثيؽ االضرار الزراعية تـ اعداىا
 ) 0543 ( .7مف المزارعوف المتضرروف مف االنتياكات اإلسرائيمية يتـ مساعدتيـ

 .3.2المزارعون والمنتجون المتضررون من الكوارث الطبيعية وأزمات األسواق حصموا عمى الدعم الالزم لضمان قدراتيم عمى التكيف واالستمرار في
العمل والتطور
 )5111( .0طف اعبلؼ يتـ توزيعيا عمى المربيف

 .0تقارير لرصد وتوثيؽ اضرار الكوارث الطبيعية

 .3.3الشباب الرياديون والنساء والمزارعون والمستثمرون منخرطون في أعمال زراعية وريفية ذات جدوى واستدامة.
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 .0خدمات مخبرية متوفرة لممزارعيف والمستثمروف والشباب الرياديوف

 )0111( .0مف األغناـ تـ توزيعيا عمى المزارعوف الصغار والنساء

 )00( .7دراسة اجتماعية واقتصادية متوفرة

 )91( .7دونـ مف البيوت الببلستيكية تـ دعـ اقامتيا

 )3( .3دراسات حوؿ فرص االستثمار في القطاع الزراعي

 )81( .3بركة لتربية األسماؾ تـ دعـ انشاءىا

 051 .4نموذج تجريبي لنقؿ التكنولوجيا

 )08( .4وحدة اكوابونيؾ تجارية ومنزلية تـ انشاءىا

 .5استشارات فنية تقدـ لممزارعيف والمستثمريف والمؤسسات

 )4( .5وحدات إنتاج اسماؾ زينو تـ انشاءىا

 .6ورش عمؿ لمؤسسات االستثمار مع الجمعيات الزراعية والمزارعيف

 )( .6منح إلقامة وتطوير مشاريع زراعية تـ توفيرىا

نظمت
 .7موقع الكتروني حوؿ افاؽ االستثمار في القطاع الزراعي تـ انشاءه
 .8مشاركة فاعمة في ( )6مؤتمرات اقميمية ودولية لتشجيع وجذب االستثمار
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 )8( .9دراسات جدوى اقتصادية لمقطاعات الزراعية المختمفة
 )3( .01تقارير حوؿ االولويات الوطنية لبلستثمار في القطاع الزراعي
 .00شبكة عبلقات مع المؤسسات الشركاء العاممة في االستثمار

.4.1خدمات اإلرشاد والبحث الزراعي والبيطرة ودرء المخاطر والتأمين الزراعي والتسميف الزراعي والرقابة الزراعية تم تطويرىا بشكل مستمر.
 .0دليؿ سنوي حوؿ المبيدات يتـ إصداره.

 .0مرشدوف زراعيوف مدربوف حوؿ مواضيع استخداـ العمؼ المقاوـ لممموحة

 .7التعميـ المستمر لػ ػ (  )051مف االطباء

 )71( .7كادر مدرب عمى إدارة األراضي والتربة

البيطرييف والفنييف والمربيف
 )31( .3مف مدراء الخدمات ومفتشي الرقابة
الزراعية مدربوف فنياً واداري ًا

 )91( .3ميندس زراعي تـ تدريبة
 )051( .4طبيب بيطري وفني مدرب
 )31( .5مرشد زراعي مدرب عمى إنتاج السمؾ
 )064( .6مرشد زراعي مدرب
 .7مختبر إلنتاج األعداء الحيوية لمقاومة اآلفات الزراعية
 .8محطة لمتخمص اآلمف مف المبيدات المصادرة والمنتيية تـ انشاءىا
 .9أدوات ومعدات لمحطات التجارب متوفرة
 )71( .01مف كوادر البحث الزراعي تـ تدريبيـ
 .00نظاـ إنتاج بذار في فمسطيف تـ تأسيسية
 )45( .07مرشد مدرب حوؿ المحاصيؿ الحقمية وانتاج البذار
 )7( .03عيادة بيطرية متنقمة تـ تجييزىا
 )05( .04مادة تـ توفيرىا لمختبرات البيطرة
 .05مبنى مختبر بيطري مجيز

 .4.2خدمات التسويق الزراعي بما يشمل أسواق الجممة تتمتع بإدارة كفؤة وبنية تحتية مناسبة.
 )7711( .0اذف ورخصة استيراد لممنتجات الزراعية ومدخبلت اإلنتاج
الزراعي والميكنة تـ إصدارىا

 .0مركز تعبئة وتغميؼ وتسويؽ السمؾ تـ إنشاءه
 )7711( .7شيادة صحة نباتية معترؼ بيا دوليا مطبوعة وغير

 )36( .7تقرير شيري حوؿ السوؽ المحمي والصادرات والواردات قد صدر

مطبوعة ( الكترونيا) تـ اصدارىا

 )07( .3دراسة سوؽ لممنتجات الزراعية او الزراعية المصنعة تـ إصدارىا

 )71( .3معرض وميرجاف لممنتج الفمسطيني تـ تنظيمو

 )01( .4تقارير حوؿ عمؿ األسواؽ المركزية تـ إصدارىا

 .4المنتج الزراعي الفمسطيني موجود في( )45معرض وميرجاف
دولي

 .5نظاـ األسواؽ المركزية تـ تطويره
 )77( .6زيارة ارشاد تسويقي تـ تنفيذىا

 )3( .5دراسات فنية حوؿ التسويؽ تـ إصدارىا

 )31( .7ميرجاف زراعي لمسمع األساسية تـ تنظيميا

 )731111( .6عبوة تـ توزيعيا

 )7( .8اتفاقيات ل متبادؿ السمعي لممنتجات الزراعية مع شركاء تجارييف تـ

 )3( .7دورات حوؿ التسويؽ تـ تنظيميا
 .8عقود لتصدير  4511طف مف زيف الزيتوف و 7411طف عنب

توقيعيا

و 4511طف مف الفواكو األخرى
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.9.3يخشخبث عٛبعت انبشَبيح انثبنث ،انبشَبيح اإلداس٘
غايات البرنامج

.5لدى القطاع الزراعي أطر مؤسسية وبيئة قانونية زراعية كفؤة وفعالة
األىداف والمخرجات
.5.0التشريعات الزراعية متكاممة ومعززة لمتنمية الزراعية المستدامة
مخرجات المشاريع 2119-2117

مخرجات غير المشاريع 2119-2117
 )07( .0مقترح لتشريعات زراعية تـ تقديميا لممعنييف
 )035( .7راي قانوني في القضايا والمنازعات القضائية تـ ابداءه ومتابعتو مع النيابة
 )35( .3تحقيقا ومذكرة قانونية في كافة القضايا المالية واالدارية تـ اعداده
 )61( .4اتفاقية وعقد تـ اعدادىا وصياغتيا
 )3( .5أنظمة خاصة في تنظيـ قطاع المياه الزراعية
 )3111( .6تقرير ميداني لمتابعة المنتجات الزراعية وضماف االلتزاـ باألنظمة والتعميمات الوطنية
 .7نظاـ الكتروني لمرقابة الزراعية نافذ
 .8دليؿ مكافحة منتجات المستوطنات تـ اعداده وتعميمو
.5.2القدرات البشرية والمادية واالدارية لوزارة الزراعة معززة
 .0تقارير وممفات شؤوف الموظفيف معدة ومؤرشفة (الدواـ الشيري ،تقارير اجازات شيرية ،
معامبلت شؤوف الموظفيف ،معامبلت مكافئات نياية خدمة)

 )4( .0ادلة إجراءات عمؿ الستصبلح
األراضي تـ تطويرىا

 .7الموظفيف اجدد يتـ تعينيـ حسب الموائح واألنظمة

 .7األجيزة والمعدات واألدوات البلزمة

 .3عمميات الشراء والتوريدات تتـ حسب قانوف المشتريات واألنظمة

لتصنيؼ وتقييـ التربة واألراضي

 .4مزادات البيع تتـ حسب األنظمة ويتـ ارشفتيا.

واألسمدة متوفرة

 .5التقارير المالية لمبرامج والمشاريع يتـ اعدادىا

 .3بناء وتجييز مقر جديد لمديريات

 .6مركبات حكومية عاممة

الزراعة في  07محافظة

 .7احتياجات الو ازرة الرأسمالية و المستيمكة يتـ تحضيرىا
 .8التدقيؽ المالي واالداري عمى  6إدارات عامة
 .9أجيزة ومعدات إلدارة األراضي تـ توفيرىا

 .5.3االنضمام لالتفاقيات والمنظمات الدولية ذات العالقة بالزراعة ودعم التواجد الفمسطيني في المنظمات الدولية الزراعية.
 )70( .0اتفاقية تعاوف زراعي وخطة عمؿ إلنفاذ اتفاقيات التعاوف الدولي تـ اعتمادىا
 .7عبلقات منتظمة مع المؤسسات التابعة لجامعة الدوؿ العربية والمؤتمر اإلسبلمي واألمـ المتحدة
 )8( .3تقارير تفصيمية حوؿ االنضماـ لممنظمات واالتفاقيات الدولية تـ اعدادىا
.5.4التعاون وتبادل المعرفة والشراكة ,بين المؤسسات العاممة في القطاع الزراعي بما يعزز منيجية اإلدارة بالنتائج و إنفاذ االستراتيجية الوطنية
لمقطاع الزراعي.
مخرجات غير المشاريع 2119-2117
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 )3( .0خطط استراتيجية لمقطاعات الفرعية معدة او مطورة بناء عمى استراتيجية

 .0استراتيجية لمسيطرة عمى المرض وتدريب الكوادر
والمسح المصمي لمكشؼ عف المرض تـ تطويرىا

صمود وتنمية مستدامة

49

مخرجات المشاريع 2119-2117

مخرجات غير المشاريع 2119-2117
 .7الخطة والموازنة السنوية لبرامج الو ازرة معدة ومحدثة
.3

خطة العمؿ السنوية لمو ازرة تـ تحديثيا سنوياً

 .4نظاـ متابعة وتقييـ لمنتائج القطاعية وبرامج الموازنة والمشاريع معد ونافذ
 .5تقارير اإلحصاءات الزراعية الوطنية يتـ تحديثيا سنوياً
 .6تقارير دورية حوؿ المشاريع الزراعية لمقطاع الزراعي
 .7اجتماعات منتظمة لمجموعة العمؿ القطاعية
.5.5مؤسسات القطاع الزراعي تطبق سياسات واجراءات لضمان سالمة الصحة والصحة النباتية وفق متطمبات السوق.
 )7( .0اقتراحات لتشريعات تتعمؽ في الصحة الحيوانية

.0مركز الصحة النباتية مقاـ ومجيز بكافة الموازـ

 .7مقترحيف لتشريعات وسياسات الصحة النباتية تـ تقديميا لممعنييف

 .7قاعدة بيانات شاممة لجميع قضايا وخدمات وقاية

 .3المنشآت التي ليا عبلقة في التربية الحيوانية ومزاولو مينة الطب البيطري تـ
ترخيصيا
.4

النبات و الحجر الزراعي
 .3قاعدة بيانات وادارة معمومات الخدمات البيطرية
وصحة الحيواف تـ انشاءىا والتدرب عمييا

( )07دراسات حوؿ صحة الحيوانات ومنتجاتيا تـ اعدادىا

 )7711( .4شيادة صحة نباتية معترؼ بيا دوليا

 .5ببلغات بيطرية تـ توفيرىا لممعنييف محميا ودوليا

مطبوعة وغير مطبوعة ( الكترونيا) تـ اصدارىا

 )655( .6ترخيص لمشاتؿ ومركز بيع االشتاؿ ومحبلت بيع المبيدات

 .5تطبيؽ البرنامج الوطني لترقيـ الحيوانات

 )3511( .7شيادة صحة نبات تـ إصدارىا
 .8قاعدة بيانات لمصحة النباتية يتـ انشاءىا
 .9قاعدة بيانات الصحة الحيوانية ومنتجاتيا تـ انشاءىا
 )7751( .01تقرير دوري لفحص جودة المنتجات الزراعية
.5.6جمعيات وأطر فاعمة تجمع المزارعين والمنتجين

 .0مزارعوف منظموف في( )36مجموعة وجمعية

 .0أوضاع  45جمعية تعاونية زراعية غير فاعمة تـ تصويبيا
 .7أوضاع( ) منظمة أىمية تـ تصويبيا
 )01( .3مجالس زراعية تـ تفعيميا
 )01( .4انظمة داخمية لممجالس الزراعية معتمدة
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.11خطت انؼًم
يتناوؿ ىذا القسـ التخطيط لممبادرات التي ستقوـ بيا و ازرة الزراعة في إطار الخطة الوطنية لمقطاع الزراعي وبحاجة إلى إقرار أو مراجعة
مف مجمس الوزراء مثؿ مشاريع القوانيف والموائح أو االنضماـ إلى االتفاقيات والمؤسسات الدولية أو اعتماد أوراؽ استراتيجية أو خطط

استراتيجية فرعية ،وذلؾ حتى يتسنى لمجمس الوزراء التخطيط المسبؽ لؤلعماؿ المطموبة منو لدعـ االستراتيجية.
نوع الوثيقة

وصؼ مختصر

عنواف المبادرة

تقرير انضماـ إلى

وثيقة تقيس األثار لبلنضماـ لعضوية منظمة األغذية والزراعة لؤلمـ

االنضماـ لعضوية منظمة األغذية والزراعة لؤلمـ

منظمة دولية

المتحدة بمزاياىا واالستحقاقات المطموبة ،وتحتاج الوثيقة إلى إقرار مف

المتحدة ()FAO

مجمس الوزراء واتماـ اإلجراءات البلزمة.
تقرير انضماـ إلى

وثيقة تقيس األثار لبلنضماـ لعضوية الصندوؽ الدولي لمتنمية الزراعية،

االنضماـ لعضوية الصندوؽ الدولي لمتنمية

منظمة دولية

وتحتاج الوثيقة إلى إقرار مف مجمس الوزراء واتماـ اإلجراءات البلزمة.

الزراعية ()IFAD

وثيقة قياس األثر

وثيقة تقيس األثار التنظيمية لبلنضماـ التفاقية الصحة والصحة النباتية،

االنضماـ إلى اتفاقية الصحة والصحة النباتية

التنظيمي

والتي تتطمب إجراءات مف الحكومة الفمسطينية منيا تعديؿ بعض القوانيف

()SPS

المحمية واإلجراءات الفنية.
مشروع قرار بقانوف

مقترح تعديؿ بعض بنود قانوف الزراعة رقـ  7لسنة  7113وتعديبلتو لسنة

تعديؿ قانوف الزراعة

7115
مشروع قرار بقانوف

تـ رفعو لمجمس الوزراء وسيتـ متابعة إق ارره وتعديؿ المشروع بناء عمى

المجالس الزراعية

المداخبلت حوؿ المشروع

مقترح نظاـ

مقترح لنظاـ إدارة أسواؽ المواشي في األراضي الفمسطينية بما يضمف

متابعة قرار بقانوف المجالس الزراعية
نظاـ أسواؽ المواشي والدواجف

الكفاءة والصحة الحيوانية
مشروع قانوف

مقترح لقانوف لمصحة النباتية في فمسطيف

قانوف الصحة النباتية

مشروع قانوف

مقترح لقانوف لصحة الحيواف في فمسطيف

قانوف صحة الحيواف

مقترح نظاـ

مقترح لنظاـ إدارة وتداوؿ المخصبات الزراعية الكيماوية والعضوية بما

نظاـ المخصبات الزراعية

يضمف النوعية واالستدامة في استخداـ مصادر التربة واألراضي في
االنتاج الزراعي
متابعة إعداد نظاـ إدارة الموارد الوراثية والتقنيات

مقترح نظاـ

مقترح نظاـ إدارة الموارد الوراثية والتقنيات الحيوية

مقترح نظاـ

مقترح نظاـ السبلمة الحيوية ،بما يضمف الصحة العامة في الوطف واتباع

الحيوية
نظاـ السبلمة الحيوية

األسس السميمة في اإلنتاج الزراعي.
مقترح نظاـ

مقترح نظاـ إلدارة المسالخ في فمسطيني بما يضمف حماية المنتجيف

نظاـ المسالخ

المحمييف وحماية الصحة العامة.
مقترح نظاـ

مقترح نظاـ انشاء وادارة مزارع الدواجف ،بما يضمف كفاءة العممية االنتاجية
وحماية المزارعيف مف المخاطر والكوارث الطبيعية ،وحماية االنتاج
الزراعي المحمي.
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نظاـ مزارع الدواجف

.11خطت اإلداسة
..11.1تذابٛش تُظًٛٛت نهمطبع
راعى فريؽ التخطيط وادارة الموازنة أثناء تطوير بياف سياسة البرامج وتطوير النتائج القطاعية والتدخبلت السياساتية مع الشركاء عمى
وضع تدابير خاصة في إدارة االستراتيجية القطاعية لضماف تحقيؽ النتائج المرجوة وتبلشي التشتت في عمؿ المؤسسات ذات العبلقة
وخاصة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية العاممة في فمسطيف ،وبشكؿ مختصر ستعمؿ مجموعة إدارة االست ارتيجية والفريؽ
الوطني (مجموعة اإلستراتيجية القطاعية) بشكؿ متكامؿ عمى تفعيؿ واستحداث مجموعة مف اآلليات التي تضمف الوصوؿ إلى الكفاءة
والفاعمية واألثر مف مجمؿ تدخبلت المؤسسات الحكومية المعنية وخاصة و ازرة الزراعة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومف
أىـ ىذه التدابير ما يمي.
.1زيادة فعالية مجموعة عمل القطاع الزراعي التي تضـ في عضويتيا المؤسسات الفمسطينية ،المانحيف والمنظمات والمؤسسات الدولية
ويتشارؾ في رئاسة المجموعة كؿ مف و ازرة الزراعة واسبانيا .ستستمر مجموعة عمؿ القطاع الزراعي باالضطبلع بدورىا في تنسيؽ جيود
التنمية في القطاع الزراعي والتي تنفذ مف خبلؿ شركاء التنمية المختمفيف ،بما في ذلؾ تنسيؽ جيود المؤسسات المختمفة العاممة في القطاع
الزراعي والرامية لممساىمة في تنفيذ ىذه االستراتيجية ومشاريعيا .وفي ىذا اإلطار ،ستمعب مجموعة عمؿ القطاع الزراعي دو اًر محوريا
في تعزيز آليات تبادؿ المعمومات والتنسيؽ بيف الجيات المانحة والسمطة الفمسطينية حوؿ المشاريع والبرامج التي يتـ التخطيط ورصد
المصادر ليا لتحقيؽ أىداؼ إستراتيجية القطاع الزراعي .وبشكؿ أكثر تحديداً ،ستولي مجموعة عمؿ القطاع الزراعي المياـ التالية أىمية
قصوى خبلؿ السنوات الستة القادمة ،وستضع اآلليات المناسبة لمقياـ بيا:


مساعدة الجيات المانحة في توفيؽ المساعدات بالنسبة إلستراتيجية القطاع الزراعي؛



تنسيؽ ومواءمة مساعدة الجيات المانحة لمنع االزدواجية وضماف تنفيذ المشاريع وفقاً لؤلوليات التي تـ تحددييا في إستراتيجية



العمؿ كمصدر رئيسي لممعمومات بالنسبة لبلحتياجات واإلنجازات ،التمويؿ مف الجيات المانحة والثغرات في قطاع الزراعة؛

القطاع الزراعي؛


المساىمة الفعالة في جمع نتائج المشاريع والبرامج المختمفة التي تنفذىا المؤسسات المحمية واألجنبية والدولية في القطاع ،وذلؾ

لممساىمة في رصد التقدـ في تحقيؽ أىداؼ القطاع االستراتيجية.

وستستمر مجموعة عمؿ القطاع الزراعي في عرض تقاريرىا عمى مجموعة استراتيجية االقتصاد بشكؿ منتظـ ،مع العمؿ عمى زيادة الترابط
وبشكؿ تدريجي بيف ىذه التقارير واستراتيجية القطاع الزراعي ،لتصبح ىذه التقارير مع نياية العاـ  7108بمثابة تقارير تعكس التقدـ في
تنفيذ استراتيجية القطاع الزراعي وفقاً لؤلىداؼ التي وضعتيا ،ولتوجيو الدعـ لمقطاع الزراعي.
.2تفعيل دور الفريق الوطني (مجموعة االستراتيجية القطاعية) في التنسيق بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني
والقطاع الخاص مف خبلؿ عقد اجتماع نصؼ سنوي لمراجعة االستراتيجية بناء عمى تقارير عمؿ يوفرىا نظاـ الرصد والتقييـ لبلستراتيجية
وتساىـ في تغذيتو مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات ذات العبلقة .اف تشكيمة الفريؽ الوطني الحالية تعطيو القدرة عمى إدارة اعماؿ
التنسيؽ والتي قد توصؿ مؤسسات القطاع الزراعي الى اعتماد نيج وسياسات عمؿ تكاممية تجاه تحقيؽ الرؤيا.
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 .11.7تذابٛش خبصت فٔ ٙصاسة انضساػت
 .3تفعيل دور فريق التخطيط وادارة الموازنة في الرصد والتقييم :ستعمؿ و ازرة الزراعة عمى توسيع فريؽ التخطيط وادارة الموازنة ليشمؿ
اإلدارة العميا في الو ازرة وستناط بو مسؤولية ضماف التكامؿ واالنسجاـ بيف مخرجات البرامج الثبلثة واتخاذ الق اررات بتعديؿ المسار اف لزـ
االمر .سيجتمع فريؽ التخطيط وادارة الموازنة في بداية كؿ شير مف اجؿ تبادؿ الخبرات حوؿ أنشطة الو ازرة ويجتمع كؿ ستة اشير لعرض
ونقاش تقارير وخطط البرامج النصؼ سنوية.
 .4مراجعة تصميم البرامج :ستعمؿ اإلدارة العامة لمتخطيط والسياسات عمى تنظيـ سمسمة أنشطة لمبرامج الثبلثة مف اجؿ مراجعة سمسمة
النتائج (المخرجات ،األىداؼ ،الغايات) بناء عمى مجمؿ الوظائؼ واألنشطة والخدمات التي تقوـ بيا و ازرة الزراعة والدروس المستفادة
واولويات المحافظات .يشارؾ فريؽ اإلدارة العامة لمتخطيط والسياسات اثناء مراجعة تصميـ البرامج ممثميف عف مديريات الزراعة واإلدا ارت
العامة وخبراء وميتميف في مجاؿ عمؿ كؿ برنامج .تضمف ايضاً اعماؿ المراجعة تطوير مؤشرات قياس األداء ومصفوفة الرقابة والتقييـ
لكؿ برنامج واخي اًر تدابير التنفيذ.
 .5استكمال العمل في نظام الرصد والتقييم :ستعمؿ اإلدارة العامة لمتخطيط والسياسات عمى نظاـ رصد وتقييـ لمبرامج الثبلثة في الو ازرة
بمشاركة جميع المعنيف مف و ازرة الزراعة والمؤسسات الحكومية ذات العبلقة .تشمؿ عمؿ المراجعة تطوير أدوات جمع المعمومات وضماف
توفر الخبرة والحافز عف الكوادر في و ازرة الزراعة عمى جمع وتفريغ وتحميؿ البيانات بموضوعية ومينية عالييف.
وزرة الزراعة عمى تطوير خطة عمؿ سنوية لكؿ مديرية ولكؿ إدارة عامة باالستناد الى
 .6تطوير الخطط السنوية لمبرامج :ستعمؿ ا
مخرجات ومياـ البرامج وستعمؿ اإلدارة العامة لمتخطيط والسياسات عمى تجميع الخطط واصدار خطة عمؿ الو ازرة السنوية.
وزرة الزراعة بمشاركة جميع المعنييف في كؿ قطاع فرعي
 .7موائمة الخطط االستراتيجية الفرعية وتطوير خطط فرعية جديدة :ستعمؿ ا
عمى مراجعة استراتيجية القطاع الفرعي لضماف انسجاميا مع استراتيجية صمود وتنمية مستدامة مف حيث األىداؼ واالولويات والتدخبلت
واالطار الزمني .ستبدأ الو ازرة بمراجعة استراتيجية االرشاد ،استراتيجية البحوث الزراعية ،استراتيجية اإلنتاج الحيواني

 .11.3يؤششاث لٛبط األداء
تبنى فريؽ التخطيط وادارة الموازنة بشكؿ اولي مجموعة مف مؤشرات قياس األداء لمقطاع الزراعي والتي تقيس مدى التقدـ المحرز في تنمية وتطوير
القطاع الزراعي ،حيث سيتـ مراجعتيا وتطويرىا في مرحمة تطوير خطة العمؿ الخاصة في و ازرة الزراعة واثناء مراجعة وتطوير نظاـ الرقابة والتقييـ.
انظر مصفوفة قياس األىداؼ االستراتيجية والنتائج القطاعية.
النتيجة

المؤشر

اليدف االستراتيجي األول :صمود المزارعين والمزارعات

 .0نسبة الزيادة في عدد فرص العمؿ في القطاع الزراعي.

وتمسكيم باألرض قد تعزز

 .7نسبة الزيادة في عدد االسر التي تعتبر الزراعة مصدر دخؿ رئيسي ليا.
.3

نسبة الزيادة في األنشطة والفعاليات والمبادرات والمشاريع الزراعية التي تشير الييا
المجاف والمؤسسات والييئات المحمية في مناطؽ جػ ػ والمنطقة العازلة في غزة والقدس

.0.0المزارعوف والمنتجوف المتضرروف مف ممارسات
االحتبلؿ بشكؿ مباشر حصموا عمى الدعـ المناسب

 .4نسبة التعويضات التي حصؿ عمييا المزارعوف مف اجمالي االضرار المقدرة نتيجة
الممارسات اإلسرائيمية
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المؤشر

النتيجة
لضماف قدرتيـ عمى الصمود.
.0.7المزارعوف والمنتجوف المتضرروف مف الكوارث

 .5نسبة التعويضات التي حصؿ عمييا المزارعوف مف إجمالي األضرار المقدرة نتيجة
الكوارث الطبيعية واألزمات االقتصادية

الطبيعية وأزمات األسواؽ حصموا عمى الدعـ البلزـ
لضماف قدراتيـ عمى التكيؼ واالستمرار في العمؿ
والتطور.
.0.3المؤسسات الدولية ومنظمات األمـ المتحدة تتخذ

.6

عدد الق اررات والمواقؼ التي صدرت عف منظمات او مسؤوليف في األمـ المتحدة او
وزارت وحكومات دوؿ ترفص او تشجب سيطرة إسرائيؿ عمى الموارد الطبيعية

مواقؼ رافضة لسياسات االحتبلؿ التي تعيؽ التنمية

واالستيطاف وتقييد حركة المعابر.

الزراعية وخاصة السيطرة عمى الموارد المائية واألراضي
واألسواؽ وتقدـ الدعـ الموجو لمتخفيؼ مف آثارىا.
.0.4الشباب الرياديوف والنساء والمزارعوف والمستثمروف
منخرطوف في أعماؿ زراعية وريفية

ذات جدوى

واستدامة.
.0.5المزارعوف الذيف يتعرضوف النتياكات الجيش
والمستوطنيف اإلسرائيمييف يصموف إلى المحاكـ ذات

.7

عدد الشباب والنساء الذيف بادروا النشاء مشاريع مرتبطة في اإلنتاج او التسويؽ او
التصنيع الزراعي

.8

عدد المشاريع االستثمارية في مجاؿ التسويؽ او التصنيع او توفير مدخبلت اإلنتاج
التي تـ انشاءىا

 .9عدد القضايا التي يتـ رفعيا في المحاكـ اإلسرائيمية والدولية النتياكات إسرائيؿ في
مجاؿ القطاع الزراعي.

االختصاص
اليدف االستراتيجي الثاني ،إدارة مستدامة لمموارد

 .01نسبة الزيادة في مساحة األراضي المزروعة بالمحاصيؿ واألشجار

الطبيعية الزراعية ومتكيفة مع التغيرات المناخية

 .00مساحة الغابات والمراعي والمحميات التي تـ زيادتيا

.7.0كمية المياه التقميدية وغير التقميدية المتاحة
لممزارعيف ومربي الثروة الحيوانية تزداد وكفاءة إدارتيا

 .07نسبة الزيادة في مساحة األراضي الزراعية المروية
 .03كمية المياه اإلضافية ـ 3والتي تـ توفيرىا سنوي ًا لؤلغراض الزراعية مقسمة حسب
المنطقة والمصدر

تتحسف.
.7.7مساحة األراضي المزروعة أو التي تـ حمايتيا مف

 .04مساحة االراضي التي تـ استصبلحيا او تأىيميا وأصبحت قابمة لمزراعة

التدىور تزداد سنوياً.

 .05مساحة األراضي الزراعية التي تـ زراعتيا بعد استصبلحيا او تأىيميا

.7.3المزارعوف يصموف إلى أراضييـ ومصادرىـ المائية

 .06طوؿ الطرؽ الزراعية التي تـ شقيا وتاىيميا

في جميع المحافظات بسيولة ويسر.

 .07مساحة األراضي التي أصبحت مخدومة بالطرؽ الزراعية

.7.4إجراءت فنية وتنظيمية مف المؤسسات الرسمية

 .08عدد الييئات المحمية التي باشرت في االشراؼ او تطوير او حماية او اتخاذ

والييئات المحمية يتـ اتخاذىا وانفاذىا لتحسيف إدارة

إجراءات ممموسة لحماية او تطوير األراضي الزراعية او أراضي الغابات والمراعي

األراضي الزراعية بما فييا أراضي الغابات والمراعي

والمحميات الطبيعية.

والمحميات الطبيعية.

 .09عدد الق اررات التي تـ اتخاذىا وانفاذىا مف قبؿ المؤسسات المعنية في األرض والمياه
في دولة فمسطيف وذات العبلقة في تطوير او حماية إالراضي والغابات والمحميات

.7.5سياسات وتقنيات الزراعة الذكية مناخيا ،وحماية
التنوع الحيوي الزراعي والحد مف التصحر والتكيؼ مع
التغير المناخي نافذة.

 .71عدد التدابير الجديدة التي تـ اتخاذىا مف المزارعيف والمؤسسات المعنية لمحفاظ عمى
التنوعي الحيوي والغابات والتكيؼ مع التغير المناخي
 .70التقارير الدورية حوؿ رصد التصحر والتنوع الحيوي الزراعي تشير الى وقؼ التدىور
في تصحر األراضي والتنوع الحيوي الزراعي
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النتيجة

المؤشر
 .77عدد الق اررات التي تـ اتخاذىا نتيجة تقارير اإلنذار المبكر الخاصة في المناخ والتغير
المناخي.

اليدف االستراتيجي الثالث :إنتاج وانتاجية وتنافسية

الزراعة في األسواق المحمية والدولية ومساىمتيا في
الناتج المحمي واألمن الغذائي اإلجمالي قد زادت

 .73نسبة الزيادة في قيمة االنتاج الزراعي باألسعار الثابتة ترتفع بما ال يقؿ عف %01
في نياية العاـ  7177مقارنة بالعاـ 7104
 .74نسبة الزيادة في القيمة المضافة لمقطاع الزراعي ال تقؿ عف  %05في العاـ
 7177مقارنة في العاـ .7104
 .75نسبة الزيادة في قيمة الصادرات الزراعية في العاـ  7177ال تقؿ عف . %71
 .76نسبة التراجع في قيمة الواردات مف السمع الزراعية
 .77نسبة الزيادة في إنتاجية األغناـ مف الحميب ومف المواليد الحية
 .78نسبة النفوؽ بالمواليد و الحيوانات
 .79عدد االوبئة التي تصيب الحيوانات

.3.0مساحات أراضي جديدة تزرع بمحاصيؿ إستراتيجية

 .31نسبة الزيادة في اعداد الثروة الحيوانية والسمؾ وخبليا النحؿ

ومحاصيؿ عالية القيمة ومزارع ثروة حيوانية ذات عائد.

 .30نسبة الزيادة في المساحة في الفواكة والمحاصيؿ الحقمية والتصديرية

.3.7تقنيات اإلنتاج الزراعي واألصناؼ والسبلالت

 .37نسبة الزيادة في انمطة الزراعة المكثفة وتربية الحيوانات الحديثة والزراعات

المستخدمة مف قبؿ المزارعيف والمنتجيف تـ تحسينيا.

التصديرية
 .33نسبة الزيادة في المساحة المزروعة بمحاصيؿ تتبنى انمطة الزراعات البيئية المختمفة
 .34عدد التقنيات التي تـ تبنييا مف المزارعيف والمنتجيف نتيجة برامج االرشاد والتدريب
والخدمات البيطرية .
 .35نسبة الرسائؿ االرشادية التي يعرفيا او يبتناىا المزارعوف والمربوف والمنتجوف مف
اجماؿ الرسائؿ االرشادية التي استيدفت ايصاليا برامج االرشاد والتوعية الزراعية.
 .36عدد التوصيات الصادرة عف مراكز االبحاث التي تـ تبنييا وتعميميا مف قبؿ
المرشديف واألطباء البيطرييف

.3.3نوعية وسبلمة المنتجات النباتية والحيوانية المنتجة
محمياً مطابقة ألفضؿ المعايير الدولية وتتمتع بتنافسية
عالية في األسواؽ المحمية والدولية.

 .37نسبة الزيادة السنوية في التقارير الصادرة حوؿ سبلمة المنشأة وسبلمة المنتجات
الزراعية المصدرة وتقارير سبلمة الغذاء مف اصؿ حيواني
 .38عدد التدابير وتقنيات ما بعد الحصاد المطبقة مف قبؿ المزارعيف والمؤسسات .
 .39عدد المواصفات والمقاييس ذات العبلقة في المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة
التي تـ اعتمادىا مف مؤسسة المواصفات والمقاييس الفمسطينية.

.3.4تكاليؼ اإلنتاج الزراعي بشقيو الحيواني والنباتي
تصبح أكثر تنافسية.

 .41زيادة نسبة اعتماد المزارعيف والمربيف عمى مدخبلت اإلنتاج المصنعة وطنياً او يتـ
استيرادىا مباشرة مف شركات فمسطينية.

 .40ارتفاع نسبة المزارعيف الذيف حصموا عمى االسترداد الضريبي.

.3.5الحد مف انتشار األمراض واألوبئة التي تصيب

 .47نسبة الماشية التي يتـ ترقيميا وتمقيحيا مف اجمالي المواشي تصؿ الى %011

النباتات والحيوانات.

 .43تقارير الرصد المرضي المراض الحيوانات واالمراض المشتركة تشير الى تراجع في
انتشار نسبة االمراض المشتركة ونسبة االمراض عند الحيوانات .
 .44تقارير الفحص المخبري لمحيوانات ومنتجاتيا تشير الى تراجع سنوي في نسبة
االمراض
 .45تقارير الفحوصات لبلشتاؿ في المشاتؿ تشير الى تراجع نسبة امراض االشتاؿ
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 .46تقارير اآلفات الزراعية التي يتـ رصدىا بشكؿ تشير الى تراجع في نسب اآلفات
الزراعية
.3.6بيئة األعماؿ في اإلنتاج والتصنيع والتسويؽ

 .47عدد التشريعات التي يتـ تبنييا لجذب المستثمريف في القطاع الزراعي

الزراعي جاذبة لمريادييف والرياديات ورجاؿ األعماؿ

 .48حجـ الموازنات المرصودة لبرامج تقديـ خدمات تطوير االعماؿ لمريادييف والرياديات
في القطاع الزراعي.
 .49نسبة الزيادة في التمويؿ المخصص لدعـ وتسميؼ الريادييف ورجاؿ األعماؿ في
القطاع الزراعي.
 .51نسبة الزيادة في القروص الممنوحة مف قبؿ البنوؾ ومؤسسات التمويؿ لممشاريع
الزراعية

اليدف االستراتيجي الرابع:

وصول المزارعين

والمزارعات والرياديين والرياديات إلى خدمات زراعية
نوعية متناسبة مع احتياجات سمسمة القيمة في القطاع
الزراعي
.4.0خدمات اإلرشاد والبحث الزراعي والبيطرة ودرء
المخاطر والتأميف الزراعي والتسميؼ الزراعي وخدمات
تطوير األعماؿ لممزارعيف تـ تطويرىا بشكؿ مستمر.

 .50نسبة الزيادة في رضا المزارعوف والمزارعات عف مجمؿ الخدمات المقدمة ليـ مف
الحكومة والييئات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الزراعية
 .57نسبة التوصيات الواردة في تقارير سمسمة القيمة لممنتجات الزراعية التي يتـ تبنييا
مف مقدمي الخدمات الزراعية الى اجمالي التوصيات
 .53نسبة الزيادة في عدد المرشديف الزراعييف والمؤسسات الزراعية والجمعيات واألطباء
البيطرييف الذيف تبنوا نتائج الدراسات واألبحاث التطبيقية
 .54نسبة الزيادة في عدد المرشديف واألطباء البيطرييف الذيف زادت معارفيـ ومياراتيـ
وتوجياتيـ في قضايا االرشاد الزراعي والخدمات البيطرية نتيجة التدريب الذي تمقوه.
 .55نسبة الزيادة في قيمة المحفظة التمويمية لممؤسسة الفمسطينية لبلقراض الزراعي
ونسبة الزيادة في عدد المقترضيف منيا.
 .56عدد المزراعيف الذيف تمقوا خدمات تطوير االعماؿ في المجاؿ الزراعي وأشاروا الى
رضاىـ عف الخدمات.
 .57نسبة الزيادة في عدد ونوع الفحوصات المخبرية

.4.7خدمات التسويؽ الزراعي بما يشمؿ أسواؽ الجممة
تتمتع بإدارة كفؤة وبنية تحتية مناسبة.
.4.3أدوات درء المخاطر الزراعية متنوعة ومطورة .

 .58نسبة الزيادة في عدد المزارعيف والنساء والجمعيات التي وقعت عقود تصدير او
تسويؽ لمنتجاتيا بأسعار مجدية.
 .59نسبة الزيادة في قيمة الصادارت مف اإلنتاج الزراعي ونسبة تراجع قيمة الواردات.
 .61عدد أدوات درء المخاطر الزراعية النافذة
 .60عدد المزارعيف والمنتجيف المستفيديف مف أدوات درء المخاطر والتأمينات الزراعية.

.4.4مساىمة األبحاث التطبيبقية في إنتاج المعرفة
الزراعية المرتبطة في أولويات التنمية الزراعية تتحسف.
اليدف االستراتيجي الخامس ،لدى القطاع الزراعي أطر
مؤسسية وبيئة قانونية زراعية كفؤة وفعالة

 .67نسبة المستخدميف لؤلبحاث والدراسات الذيف أشاروا الى استفادتيـ مف مجمؿ نتائج
وتقارير الدراسات واألبحاث والتجارب التطبيقية.
 .63نسبة رضا الييئات العميا في المؤسسات ذات العبلقة حوؿ التنسيؽ وتبادؿ المعرفة
بيف المؤسسات الزراعية
 .64عدد المنظمات االىمية والشركات الزراعية والمؤسسات الحكومية الممتزمة في ق اررات
المجاف والممتقيات التنسيقية في القطاع.
 .65نسبة الزيادة في موازنة القطاع الزراعي
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.5.0التشريعات الزراعية متكاممة ومعززة لمتنمية

 .66عدد القوانيف واالنظمة التي تـ تعديميا او اعتمادىا مف اجؿ تعزيز التنمية الزراعية
المستدامة

الزراعية المستدامة .

 .67عدد القضايا والممفات لمخالفيف التشريعات الزراعيف التي يتـ رفعيا الى الجيات
المعنية لمحاسبتيـ
.5.7القدرات البشرية والمادية لمؤسسات القطاع الزراعي
معززة.

 .68نسبة الزيادة في عدد المرشديف واألطباء البيطرييف الذيف زادت معارفيـ ومياراتيـ
وتوجياتيـ في قضايا االرشاد الزراعي والخدمات البيطرية نتيجة التدريب الذي تمقوه.
 .69نسبة الزيادة في حجـ التمويؿ الذي يتـ توفيره لبرامج وخدمات المؤسسات الزراعية

.5.3االنضماـ لبلتفاقيات والمنظمات الدولية ذات

 .71عدد االتفاقيات والمنظمات الدولية التي تـ االنضماـ الييا

العبلقة بالزراعة ودعـ التواجد الفمسطيني في المنظمات

 .70عدد األوراؽ والتقارير حوؿ الزراعية الفمسطينية التي تـ عرضيا او تقديميا في اطار
اجتماعات المنظمات العربية ومنظمات األمـ المتحدة والمنظمات اإلقميمية األخرى

الدولية الزراعية.

 .77عدد الق اررات واالتفاقيات التي يتـ اتخاذىا او توقيعيا وتعزز التنمية الزراعية
المستدامة في فمسطيف
 .5.4التعاوف وتبادؿ المعرفة والشراكة ,بيف المؤسسات
العاممة في القطاع الزراعي بما يعزز منيجية اإلدارة
بالنتائج و إنفاذ اإلستراتيجية الوطنية لمقطاع الزراعي.

 .73عدد الخطط الفرعية التي يتـ تطويرىا في اطار استراتيجية صمود وتنمية مستدامة
وعدد المشاركيف في اعداد الخطط.
 .74نسبة الزيادة في

رضا د الميتميف في التنمية الزراعية المستدامة حوؿ نوعية

المعمومات والدراسات المتوفرة عف فروع القطاع الزراعية
 .75عدد األنشطة تبادؿ الخبرات المعارؼ بيف مؤسسات القطاع الزراعي التي يتـ تنفيذىا
وعدد المشاركيف بيا
 .76نسبة المؤسسات التي تمتزـ في تطبيؽ نظاـ الرقابة والتقييـ الخاص في استراتيجية
صمود وتنمية مستدامة.
.5.5مؤسسات

القطاع

الزراعي

تطبؽ

سياسات

واجراءات لضماف سبلمة الصحة والصحة النباتية وفؽ
متطمبات السوؽ.

 .77عدد التشريعات في مجاؿ الصحة والصحة النباتية التي يتـ تبنييا
 .78قاعدة بيانات حوؿ صحة الحيوانات وصحة النبانات يتـ تطويرىا سنوياً ومتاحة
لمجميع.
 .79عدد الشيادات والتقارير الدورية الصادرة حوؿ صحة المنِشآت والحيوانات والنباتات.

 .5.6جمعيات وأطر فاعمة تجمع المزارعيف والمنتجيف

 .81نسبة الزيادة في المزارعيف المنخرطيف في جميعات تعاونية ومجالس واطر زراعية
ومسدديف التزاماتيـ
 .80نسبة الزيادة في الفائض المتحقؽ مف الجمعيات التعاونية الزراعية.
 .87عدد األنشطة التي تنفذىا المجالس الزراعية والمشاركيف او المستفيديف.
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 .17يغهفبث انًٕاسد انًبنٛت
توضح الجداوؿ أدناه اجمالي النفقات التشغيمية والرأسمالية لممخرجات مف داخؿ المشاريع وخارج المشاريع لمبرامج الثبلثة خبلؿ الموازنة

متوسطة المدى  ،7109 -7107باإلضافة إلى أسقؼ الموازنة المخصصة والمعتمدة حسب وثيقة ببلغ الموازنة – الجزء الثاني الصادر
عف و ازرة المالية والتخطيط.

البرنامج االداري

19

.1النفقات
2117

2118

2119

البنود
النفقات التشغيمية

082797

072801.761

082345.183

النفقات الرأسمالية

72411

407

474.361

مشاريع تمويؿ سمطة

72111

052111

052111

مشاريع تمويؿ خارجي

738.76

381

381

23,431.26

33,612.76

34,149.44

المجموع
.2االسقف في الموازنو

2117

2118

2119

البنود
النفقات التشغيمية

062091

062675.7

072075.9

النفقات الرأسمالية

411

407

474.361

مشاريع تمويؿ سمطة

---

---

---

مشاريع تمويؿ خارجي

52711

---

---

22,290

17,087.7

17,600.26

المجموع

برنامج التنمية الزراعية
.1النفقات
2117

2118

2119

البنود
النفقات التشغيمية

352664

332643.97

342653.74

النفقات الرأسمالية

311

319

308.77

مشاريع تمويؿ سمطة

052911

772751

002051

مشاريع تمويؿ خارجي

572319.16

092699.57

052146

114,173.16

75,912.49

61,167.51

المجموع
.2االسقف في الموازنة
البنود
النفقات التشغيمية

09

2117

2118

2119

732361

302771.8

372718.9

جمٍغ المثالغ الىاردج فً هذا الجشء هً تااللف شٍكل
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311

319

308.771

النفقات الرأسمالية
مشاريع تمويؿ سمطة

012111

012311

012619

مشاريع تمويؿ خارجي

662331.7

752554.8

02611

116,991.7

67,434.6

44,736.2

المجموع

برنامج الخدمات
.1النفقات
2117

2118

2119

البنود
النفقات التشغيمية

752396

742197.88

742871.87

النفقات الرأسمالية

311

319

308.77

مشاريع تمويؿ سمطة

052111

042897

052415

مشاريع تمويؿ خارجي

562088.17

372077.37

042315.39

المجموع

96,884.17

76,418.25

54,849.48

.2االسقف في الموازنة
2117

2118

2119

البنود
النفقات التشغيمية

732396

742197.88

742871.87

النفقات الرأسمالية

311

319

308.77

مشاريع تمويؿ سمطة

052911

7727751

002051

مشاريع تمويؿ خارجي

012163.30

82955.67

62895.67

المجموع

49,659.31

55,612.55

43,184.75
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ملحم ا :أعضاء الفزيم الىطني إلعداد إستراجيجيت اللطاع الشراعي
عبدهللا لحلىح

وسارة الشراعت – رئيس الفزيم

خسً ألاشلز

وسارة الشراعت – سكزجاريا الفزيم

خمد هللا خمد هللا

رئيس املؤسست الفلسطيييت لإلكزاض الشراعي

مدم ـ ـ ـ ــد املصـ ـ ــزي

صىدوق درء املخاطز والخأميىاث الشراعيت

ًىس ـ ـ ـ ـ ـ ــف الترن

وسارة العمل

مديي الدًً العارضت

وسارة الحكم املدلي

عيس ـ ـ ـ ـ ــى مىس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

سلطت جىدة البيئت

عم ـ ــز ساً ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

سلطت املياه

صفيت مدارب

وسارة املاليت والخخطيط

شادً ـ ـ ـ ـ ــت أبى الشي ـ ــً

الجهاس املزهشي لإلخصاء

مىجد أبى جيش

إلاغاثت الشراعيت الفلسطيييت

فؤاد أبى سيف

اجداد لجان العمل الشراعي

د .عشام صالح

مىظمت ألاغذًت والشراعت لألمم املخددة
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ملحم  :7جكاليف الاهداف الاستراجيجيت
اسم

هديجت الهدف الاستراجيجي

الهدف الاستراجيجي

7107

7108

7109

البرهامج
ادارة مسخدامت للمىارد الطبيعيت
الشراعيت ومخكيفت مع الخغيراث
املىاخيت

همُت اإلاُاه الخللُدًت وغير الخللُدًت اإلاخاخت للمصازعين ومسبي الثروة الحُىاهُت جصداد وهفاءة إدازتها جخدسً
ً
مساخت ألازاض ي اإلاصزوعت أو التي جم خماًتها مً الخدهىز جصداد سىىٍا.
اإلاصازعىن ًصلىن إلى أزاضيهم ومصادزهم اإلاائُت في حمُع اإلادافظاث بسهىلت وَسس.

8,305,086

2,250,000

20,648,066.8

16,146,532

6,842,500

10,000,000

1,150,000
18,130,000
0

إحساءث فىُت وجىظُمُت مً اإلاؤسساث السسمُت والهُئاث اإلادلُت ًخم اجخاذها وإهفاذها لخدسين إدازة الازاض ي الصزاعُت
الخىميت الشراعيت

بما فيها الغاباث واإلاساعي واإلادمُاث الطبُعُت

9,294,500

7,244,500

3,450,000

سُاساث وجلىُاث الصزاعت الرهُت مىاخُا ،وخماًت الخىىع الحُىي الصزاعي والحد مً الخصحس والخىُف مع الخغير
اإلاىاخي هافرة.
إهخاج وإهخاجيت وجىافسيت الشراعت
في الاسىاق املدليت والدوليت
ومساهمتها في الىاجج املدلي وألامً

جلىُاث الاهخاج الصزاعي وألاصىاف والسالالث اإلاسخخدمت مً كبل اإلاصازعين واإلاىخجين جم جدسُنها

مجمىع جكلفت اهداف بزهامج الخىميت الشراعيت

الخدماث الشراعيت

وصىل املشارعين واملشارعاث

خدماث الازشاد والبدث الصزاعي والبُطسة ودزء اإلاخاطس والخامين الصزاعي والدسلُف الصزاعي وخدماث جطىٍس الاعماٌ

والزيادًين والزيادًاث الى خدماث

للمصازعين جم جطىٍسها بشيل مسخمس.

اخخياجاث سلسلت الليمه في
اللطاع الشراعي

5,626,500

4,422,020

1,520,000

جيالُف ؤلاهخاج الصزاعي بشلُه الحُىاوي والىباحي جصبذ أهثر جىافسُت

الغذائي الاجمالي كد سادث

سراعيت هىعيت مخىاسبت مع

1,614,403

1,800,000

1,600,000

15,878,000

86,520

68,209,055.8

41,949,572

30,027,400

35,010,640

346,000
26,196,000

25,511,720

خدماث الدسىٍم الصزاعي بما ٌشمل أسىاق الجملت جخمخع بئدازة هفؤة وبيُت جدخُت مىاسبت.
4,160,667

4,008,667

4,198,666

صمىد املشارعين واملشارعاث

اإلاصازعىن واإلاىخجىن اإلاخضسزون مً ممازساث الاخخالٌ بشيل مباشس خصلى على الدعم اإلاىاسب لضمان كدزتهم على

وجمسكهم باألرض كد حعشس

الصمىد
مجمىع جكلفت اهداف بزهامج الخدماث الشراعيت

لدي اللطاع الشراعي أطز مؤسسيت اللدزاث البشسٍت واإلاادًت إلاؤسساث اللطاع الصزاعي معصشة.
وبيئت كاهىهيت سراعيت هفؤة وفعالت

37,000,000

13,000,000

71,188,067

52,019,307

2,048,260

15,000,000

0
29,710,386
15,000,000

الاداري

الخعاون وجبادٌ اإلاعسفت والشساهت بين اإلاؤسساث العاملت في اللطاع الصزاعي بما ٌعصش مىهجُت ؤلادازة بالىخائج واهفاذ
الاستراجُجُت الىطىُت لللطاع الصزاعي.
مجمىع جكلفت اهداف البرهامج الاداري
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190,000

380,000

2,238,260

15,380,000

380,000
15,380,000

ملحم  :3مشاريع بزامج وسارة الشراعت 7109-7107
اوال :بزهامج الخىميت الشراعيت
الزكم

املىاسهت خسب السىىاث

اسم املشزوع
7107

7108

7109

املشاريع اللائمت
.0

الحفاظ على اإلاُاه العربت وإهخاج علف ملاوم للملىخت

00333

.7

إوشاء آباز حمع-اإلاىظمت العسبُت للخىمُت الصزاعُت

00333

.3

اوشاء هظام مبىس للجفاف في فلسطين

34430

.4

الحصاد اإلاائي في مدافظتي حىين والخلُل

.5

إدازة اإلاصادز اإلاائُت عالُت اللُمت في مىاطم شبه الجافهSMART-MOVE

0,03,3333
68,550

.6

الخىمُت السٍفُت اإلاخياملت إلاسج صاهىز

0,4,3,333

3

3

.7

شم وجأهُل الطسق الصزاعُت

3033333

0,333,333

3

.8

دعم اإلاىاطم اإلاهمشت واإلاخضسزة مً الجداز والاسدُطان

3333333

0,333,333

3

.9

اسخصالح وجأهُل الازاض ي الصزاعُت

400033

3

3

( .01مدازبت الفلس) مشازَع صغيرة مدزة للدخل

34034333

.00

مشسوع جدضير فلسطين

 .07دعم الثروة الحُىاهُت مً خالٌ دعم كطاع ألاعالف

33333333
3333333

33333333

33333333

 .03جطىٍس عملُاث خدمت بساجين الىخُل

303333

303333

3

 .04الادازة اإلاسخدامت لالزاض ي اإلاشاع في فلسطين

003,,.0

3

3

املشاريع امللترخت
.0

إدازة اسخغالٌ مُاه السي الصزاعُت

.7

اسخخدام اإلاُاه غير الخللُدًت في السي

2,600,000

.3

إوشاء آباز حمع مُاه ألامطاز

760,000

.4

جدىٍل آباز شزاعُت للعمل بالىهسباء

500,000

1,000,000

.5

خصاد مائي صغير ومخىسط

1,500,000

1,250,000

.6

إعادة جأهُل وإوشاء آلاباز الصزاعُت

500,000

0

.7

جدسين خصىبت التربت الصزاعُت

374000

86,520

346000

.8

بىاء كدزاث إدازة ألازاض ي الصزاعُت في وشازة الصزاعت

620000

0

0

.9

مشسوع جأهُل ألازاض ي الصزاعُت

8130000

2,032,532

8130000

01

جلُُم ألازاض ي وجصيُف التربت في مدافظت أزٍدا

1944500

1944500

0

.00

مشسوع إوشاء مىتزه وطني (مدمُت سيرٌس وكشدة) (ملترح لإلضافت إلى

4700000

2500000

2500000

16,536

0

0

1,150,000

مشازَع اإلاىاشهت)
07

جأهُل اإلاساعي والحفاظ على ألاصىاف السعىٍت اإلادلُت

1700000

1850000

0

03

جأهُل اإلاشاجل الحسحُت الخابعت لىشازة الصزاعت (ملترح لإلضافت إلى مشازَع

950000

950000

950000

اإلاىاشهت)
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04

مشسوع شزاعت  333دوهم شزاعاث مدمُت في دولت فلسطين (ملترح لإلضافت

1140000

1140000

1140000

إلى مشازَع اإلاىاشهت
05

الاستززاع السميي

2711200

1240320

06

إوشاء خط إهخاج أعالف اسمان ووخداث اوىابىهًُ (ملترح لإلضافت إلى

368600

665000

380000

مشازَع اإلاىاشهت)
07

حشبِب الصٍخىن

1226700

1226700

0

08

جدسين ألامً الغرائي والخىُف مع الخغيراث اإلاىاخُت إلاصازعي اإلاداصُل

1600000

1800000

1600000

الحللُت
09

بسهامج ادازة اإلاصادز الطبُعُت باإلاشازهت (اإلاسخلت الثالثت)

4114000

1870000

املجمىع الكلي لبرهامج الخىميت

68,209,056

41,949,572

26,196,000

جمىيل وسارة املاليت

15,900,000

22,250,000

11,150,000

جمىيل خارجي

52,309,056

19,699,572

15,046,000

ثاهيا :بزهامج الخدماث الشراعيت
اسم املشزوع

الزكم

املىاسهت خسب السىىاث

2017

2019

2018

املشاريع اللائمت
0

إوشاء بىً الجُىاث

7

جدسين إهخاحُت اللمذ والشعير في فلسطين

0033333
,4,43
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,03333

3

3

جطىٍس واسخخدام جلىُاث الخللُذ الاصطىاعي في الخدسين الىزاثي لالغىام واإلااعص في فلسطين

4

اإلاساعدة الطازئت للمصازعين اإلاخضسزًٍ في الضفت وغصة

003333
04333333

30333333

3

املشاريع امللترخت
0

جدسين وزفع هفاءة ؤلازشاد الصزاعي

3850000

3850000

7

جىفُر خصم إزشادًت للثروة الحُىاهُت (ملترح لإلضافت إلى مشازَع اإلاىاشهت)

1330000

1330000

3

حعصٍص كدزاث الصحت الىباجُت في فلسطين

1500000

397000

2405000

4

إوشاء كاعدة بُاهاث الصحت الىباجُت (ملترح لإلضافت إلى مشازَع اإلاىاشهت)

677000

378000

5

جطىٍس كدزاث مساكبه الافاث في فلسطين (ملترح لإلضافت إلى مشازَع اإلاىاشهت)

90000

350000

330000

6

جأهُل مدطاث الخجازب الصزاعُت

2100000

2004000

7

جأسِس مسهص إهثاز لللمذ في فلسطين

216600

216600

288800

8

حعصٍص ألامً الغرائي إلاسبي الثروة الحُىاهُت في فلسطين

133760

231040

259920

9

السُطسة على أمساض اإلاىالُد الحدًثت للمجتراث الصغيرة

720000

01

إوشاء كاعدة بُاهاث وإدازة معلىماث الخدماث البُطسٍت وصحت الحُىان (ملترح لإلضافت إلى مشازَع اإلاىاشهت)

500000

5000000

00

حعصٍص كدزاث الخدماث البُطسٍت مً السُطسة على مسض الحمى اللالعُت

2000000

5775000

07

جاهُل مخخبر ومسهص جدزٍب بُطسي في زام هللا

6500000

5500000

3000000

03

اسخىماٌ جطبُم البرهامج الىطني لتركُم الحُىاهاث (ملترح لإلضافت الى مشازَع اإلاىاشهت)

2000000

2000000

2000000

04

إكامت معازض ومهسحاهاث مدلُت ودولُت

494000

342000

532000
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3850000

5000000

05

جمُيز اإلاىخج الصزاعي الفلسطُني مً خالٌ اسخخدام مدخالث حسىٍلُت فلسطُيُت (ملترح لإلضافت الى مشازَع

666667

666666

666667

اإلاىاشهه)
06

:جمىين اإلاصازعين مً الىصىٌ الى ألاسىاق ؤلاكلُمُت والدولُت (ملترح لإلضافت الى مشازَع اإلاىاشهت)

3000000

3000000

3000000

07

اوشاء ثالث مدطاث للحجس البُطسي (ملترح لإلضافت الى مشازَع اإلاىاشهه)

5000000

7000000

8000000

08

جدسين اهخاحُت اإلاجتراث الصغيره باسخخدام جىىىلىحُا السُالج ( مشسوع كائم حدًد) (ملترح لإلضافت الى مشازَع

239400

اإلاىاشهه)
املجمىع

71188067

52019307

29710386

جمىيل وسارة املاليت

15000000

14897000

15405000

جمىيل خارجي

56188067

37122307

14305386

ثالثا :البرهامج الاداري
الزكم

املىاسهت خسب السىىاث

اسم املشزوع
7107

7109

7108

املشاريع اللائمت
0

مشسوع جطىٍس اللطاع الصزاعي مً خالٌ هلل اإلاعسفت وجبادٌ الخبراث مع دوٌ الجىاز في اسخخدام

190000

الخىىىلىحُا الصزاعُت ( مشسوع كائم حدًد)
7

دعم الاخخُاحاث الطازئت لىشازة الصزاعت

48260

املشاريع امللترخت
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380000

380000

0

بىاء وججهيز وجأثِث مباوي إلادًسٍاث الصزاعت في اإلادافظاث ( ملترح لإلضافت الى مشازَع اإلاىاشهت)
املجمىع
جمىيل وسارة املاليت
جمىيل خارجي

2000000

15000000

15000000

2,238,260

15,380,000

15,380,000

2,000,000

15,000,000

15,000,000

238,260

380,000

380,000

7107

7108

7109

اإلاجمىع الىلي للمشازَع

141,635,383

109,348,879

71,286,386

جمىٍل وشازة اإلاالُت

32,900,000

52,147,000

41,555,000

جمىٍل خازجي

108,735,383

57,201,879

29,731,386
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