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تقديم
الزالــت الزراعــة عمــاد االقتصــاد الوطنــي والمصــدر الرئيســي لالمــن الغذائــي الفلســطيني،
وتشــكل اداة رئيســية لتشــبث الشــعب الفلســطيني بحقوقــه المشــروعة فــي الســيطرة
واالســتغالل االمثــل لمــوارده الطبيعيــة وحقــه ايضــا فــي التحكــم فــي اســواقه ،وكذلــك
الوصــول الــى االســواق العالميــة .وفــي العقــود الماضيــة فقــد تعاظــم دور واهميــة الزراعــة
والمزارعيــن و شــكل المزارعــون الفلســطينيون وأبناؤهــم رأس الحربــة فــي ثــورات الحريــة
المتعاقبــة وشــكلت الزراعــة الحاضنــة االقتصاديــة والشــعبية لتلــك الثــورات وأصبحــت الزراعــة
رســالة الفلســطيني للعالــم للتمســك بــاألرض وســعيه الدائــم للعيــش بســام علــى ترابــه
الوطنــي.
مــا زال االحتــال يشــكل العقبــة الرئيســية التــي تواجــه الزراعــة والمزارعيــن الفلســطينين،
ويحــول دون وجــود طفــرة حقيقيــة فــي النمــو االقتصــادي والزراعــي الفلســطيني ،واود ان
اشــير الــى ان تقريــر البنــك الدولــي حــول مــا يســمى مناطــق «ج» قــد اشــار الــى انــه فــي حالــة
تمكيــن الفلســطينيين مــن اســتغالل مواردهــم فــي مــا يســمى مناطــق «ج» ،فــإن القطــاع
ـا اضافيــاً يبلــغ مليــار دوالر ســنوياً  ،وهــذا المبلــغ يفــوق جميــع
الزراعــي لوحــده ســيحقق دخـ ً
المســاعدات الســنوية التــي تقدمهــا الــدول المانحــة الــى الحكومــة الفلســطينية.
وعلــى الرغــم مــن جميــع العقبــات والتحديــات فــإن الفــرص كبيــرة ومتعددة للتنميــة والنهوض
بالقطــاع الزراعــي كأحــد روافــد االقتصــاد الوطنــي واالمــن الغذائــي الفلســطيني ،وليــس أدل
علــى ذلــك مــا حققــه القطــاع فــي الســنوات االخيــرة مــن إســهامات كبيــرة فــي توفيــر الغــذاء
وفــرص العمــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي والصــادرات وكذلــك دور هــذا القطــاع فــي تنشــيط
القطاعــات األخــرى مثــل الصناعــة والتجــارة والبيئــة والميــاه والنقــل وغيرهــا.
إن االســتراتيجية الحاليــة لتنميــة القطــاع الزراعــي لالعــوام  2023 2021-جــاءت تحــت عنــوان
« زراعــة منعــة وتنميــة مســتدامة « وإدراكاً لهــذا المفهــوم وترجمــة لمــا يعنيــه فقــد قامــت
الحكومــة بوضــع القطــاع الزراعــي أولويــة وطنيــة عليــا ضمن أجندة السياســات الوطنية ،كأحد
اهــم القطاعــات االقتصاديــة المنتجــة فــي فلســطين وكذلــك تمكيــن القطــاع والمزارعيــن
مــن التكيــف مــع الظــروف الدقيقــة التــي فرضتهــا جائحــة «كوفيــد  »19كمــا وركــزت علــى
االســتجابة للحاجــات الملحــة والطارئــة للتبعــات التــي فرضتهــا الجائحــة .وقــد قامــت الحكومــة
الفلســطينية باعــداد السياســة الوطنيــة لألمــن الغذائــي وخطــة اإلســتثمار الخاصــة بهــا والتــي
احتــوت علــى برامــج تنمويــة واســتثمارية لتعزيــز مســاهمة القطــاع فــي بنــاء اقتصــاد قــوي
كأحــد أعمــدة الدولــة كاملــة اإلســتقالل والمعتمــدة علــى الــذات .وترجمــة لذلــك فقــد قامــت
الحكومــة الحاليــة وضمــن برنامجهــا االقتصــادي التنمــوي الشــامل بوضــع اساســات هامــة
الطــار التنميــة بالعناقيــد،
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وفــي مقدمتهــا العناقيــد الزراعيــة التــي قامــت علــى اســاس الميــزة التنافســية للمحافظــات
الفلســطينية ،بهــدف تحقيــق االســتثمار األمثــل مــن خــال الشــراكة المجتمعيــة واالعتمــاد
علــى الــذات وتحقيــق الميــزة التنافســية لالنتــاج الزراعــي ،مــن خــال توســيع الرقعــة الزراعيــة
واســتغالل المــوارد الطبيعيــة والبشــرية وزيــادة االنتــاج وتعزيــز ثقافــة العمــل بالزراعــة،
لحمايــة االرض وتعزيــز األمــن الغذائــي اللــذان يشــكالن القاعــدة األهــم للصمــود واإلنفــكاك
عــن االحتــال ودحــر مشــروعه الهــادف الــى إفــراغ االرض وتهجيــر شــعبنا مــن وطنــه .
لقــد تــم اعــداد هــذه االســتراتيجية اعتمــادا علــى منهجيــة علميــة ووفقــا لدليــل اعــداد
االســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة مــن خــال اتاحــة المجــال لمشــاركة جميــع االطــراف
ذوي العالقــة فــي اعدادهــا .كمــا تميــزت االســتراتيجية بأنهــا ُأعــدت مــن قبــل خبــرات وطنيــة
محليــة وبتعــاون فنــي مــع منظمــة األغذيــة والزراعــة التابعــة لالمــم المتحــدة (الفــاو).
إن تحقيــق أهــداف وبرامــج االســتراتيجية يحتــاج الــى التعــاون وتضافــر الجهــود مــا بيــن كافــة
األطــراف الفاعلــة فــي عمليــة التنميــة الزراعيــة مــن قطــاع عــام وخــاص ومجتمــع مدنــي
وتوفيــر الموازنــات المطلوبــة بمــا فــي ذلــك المزيــد مــن التعــاون والتنســيق مــع الــدول
والهيئــات الصديقــة التــي تقــدم الدعــم المالــي لتنميــة القطــاع الزراعــي وفــق األهــداف
واألولويــات الــواردة فيهــا.
يســعدني أن اعبــر عــن كل الفخــر بــكل مزارعــة ومــزارع فلســطيني الذيــن أعطــوا ومــا يزالــون
مثــاال يحتــذى فــي اإلصــرار علــى الصمــود والعطــاء ،والبــد لــي مــن اإلشــادة بالدعــم الــذي
تقدمــه الــدول والهيئــات الصديقــة للزراعــة الفلســطينية .وأنتهــز هــذه المناســبة بالطلــب
مــن كافــة الشــركاء و الداعميــن بتقديــم مزيــد مــن الدعــم للقطــاع الزراعــي ودعــم بنــاء
الشــراكات الفاعلــة بيــن مختلــف مكونــات هــذا القطــاع علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي.
وال يفوتنــي أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل لــكل مــن ســاهم باعــداد هــذه االســتراتيجية مــن خبــراء
وزارة الزراعــة وأعضــاء الفــرق الوطنيــة والفنيــة ومنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة
(الفــاو) ومعهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني (مــاس) لمــا قدمــوه مــن دعــم
ومســاندة .كلــي أمــل وثقــة بــأن جهــود الجميــع ســتبقى متكاملــة ومتناســقة لترجمــة مــا ورد
فــي هــذه االســتراتيجية الــى حقائــق علــى األرض.
رياض عطاري
وزير الزراعة

القسم األول
المقدمة
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القسم األول
المقدمة

 1.1مبررات تحديث االستراتيجية ومراجعتها اإلضافية حول كوفيد 19

تعمــل الحكومــة الفلســطينية علــى إنشــاء نظــام لــإدارة يشــمل دمــج التخطيــط بإعــداد
الموازنــة ويســتند إلــى سياســات مدروســة توفــر قواعــد واضحــة التخــاذ القــرارات والخطــوات
الخاصــة بالحكومــة والجهــات ذات العالقــة .شــملت الخطــة الوطنيــة  2022–2017علــى
عنصريــن ،حيــث يختــص األول بأجنــدة السياســات الوطنيــة التــي هــي عبــارة عــن وثيقــة
سياســاتية تعــرض الرؤيــة واألولويــات والسياســات الوطنيــة .وأمــا العنصــر الثانــي فيشــمل
اإلســتراتيجيات الوطنيــة لثمانيــة عشــر قطاعــا وثــاث إســتراتيجيات عبــر قطاعيــة .وتعــرض
كل خطــة قطاعيــة األهــداف اإلســتراتيجية والنتائــج والسياســات التــي تســعى المؤسســات
العاملــة فــي القطــاع المحــدد الــى تحقيقهــا حتــى العــام  .2023كما تشــمل البرامج الحكومية
المصممــة لتحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية فــي كل قطــاع حيــث يضــم كل برنامــج أهــداف
ومعاييــر ومخرجــات ومهــام محــددة.
وفــي ضــوء المتغيــرات والمســتجدات السياســية واالقتصاديــة ،فقــد قــرر مجلــس الــوزراء
الفلســطيني الســير فــي تحديــث االســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة للســنوات الثــاث
القادمــة.2023–2021
وقد حدد المجلس اإلرشــادات األولية التالية لتحديث االســتراتيجية :االنفكاك من الســيطرة
والهيمنــة االقتصاديــة اإلســرائيلية ،والتنميــة االقتصاديــة بالعناقيــد ،ونتائــج المراجعــات
النصفيــة واإلنجــازات التــي تحققــت خــال الفتــرة  .2019–2017كمــا تشــمل االرشــادات
تضميــن األبعــاد الجغرافيــة ،ومســتوى الخدمــات المقدمــة والقضايــا عبــر القطاعيــة ،والتناغــم
مــع االتفاقيــات والمعاهــدات اإلقليميــة والدوليــة .أنظــر جــدول (أ) والــذي يوضــح كيــف تــم
تضميــن هــذه االرشــادات لتحديــث االســتراتيجية.
ـا لمراجعــة مــا ورد أعــاه
عــاوة علــى ذلــك ،شــكلت التعليمــات األخيــرة لمجلــس الــوزراء دليـ ً
فــي ضــوء تأثيــر تفشــي فيــروس كوفيــد  19والخطــة اإلســرائيلية لضــم األراضــي الفلســطينية
فــي غــور االردن .والجديــر بالذكــر ،وكمــا هــو مطلــوب ،فــان تحديــث االســتراتيجية الوطنيــة
لقطــاع الزراعةتغطــي اآلن الفتــرة .2023–2021
يشــكل «تحديــث االســتراتيجية الوطنيــة للقطــاع الزراعــي لالعــوام  ”2023–2021خارطــة
طريــق للتنميــة الزراعيــة وإطــارا موجهــا للموازنــات والتمويــل والمســاعدات الفنيــة والماليــة
خــال الفتــرة  .2023–2021كمــا يشــكل مرجعــا لكافــة الشــركاء والعامليــن فــي القطــاع
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الزراعــي للعمــل ســويا ،وتفــادي التضــارب واالزدواجيــة فــي العمــل ،وتحقيــق أكبــر قــدر مــن
الكفــاءة والفاعليــة فــي ادارة المــوارد المتاحــة .ســيتم متابعــة وتقييــم االنجــاز بنــاء علــى
المؤشــرات المحــددة لألنشــطة والمخرجــات المســتهدفة فــي االســتراتيجية المحدثــة.
جدول  :1آلية إدماج إرشادات مجلس الوزراء لتحديث استراتيجية القطاع الزراعي
#

القضية

آلية تضمينها وأخذها بعين االعتبار في االستراتيجية المحدثة

-1

التنمية بالعناقيد

تضمــن تحقيــق الهــدف اإلســتراتيجي الرابــع « إنتــاج وإنتاجيــة وتنافســية الزراعــة” .أقــرت الحكومــة
عنقــود قلقيليــة ،و طوبــاس واألغــوار الشــمالية الزراعييــن كمرحلــة أولــى لمجموعــة مــن العناقيــد
الزراعيــة تشــمل أيضــا طولكــرم ،جنيــن ،أريحــا واألغــوار (زراعــي وســياحي) ،وســلفيت (صناعــي زراعــي)
باإلضافــة إلــى قطــاع غــزة (بحــري زراعــي) وجنيــن وطولكــرم .كمــا أقــرت الحكومــة فــي هــذه المرحلــة
اســتثمار حوالــي  85مليــون دوالر بالشــراكة القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي فــي عناقيــد قلقيليــة
وطوبــاس فقــط.

-2

أولويات تنموية
جديدة

لقــد تــم إضافــة أولويــات جديــدة ،بشــكل خــاص فيمــا يتعلــق بسياســة االنفــكاك عــن االقتصــاد
االســرائيلي وتعزيــز المنتــج الوطنــي (الهــدف االســتراتيجي الثانــي) .ســيتم تعزيــز هــذه األولويــة مــن
خــال تنفيــذ نهــج العناقيــد الزراعيــة.

-3

كوفيد 19

أخــذ هــذا التحديــث لالســتراتيجية الوطنيــة للقطــاع الزراعــي  2023–2021فــي االعتبــار تفشــي كوفيــد
 19فــي البــاد وتأثيــره علــى القطــاع واالســتجابة لــه.

-4

نتائج المراجعة
النصفية

تــم تضميــن نتائــج المراجعــة النصفيــة تحــت عنــوان “األهــداف والنتائــج التــي تــم تحقيقهــا خــال الفتــرة
 .”2019–2017وقــد تــم مراجعــة نتائــج االســتراتيجيات المنشــودة بنــاء علــى المراجعــة .كذلــك تــم
اســتحداث مؤشــرات اســتهداف يســهل قياســها.

-5

البعد الجغرافي

تــم ذلــك مــن خــال اشــراك كافــة أصحــاب العالقــة فــي محافظــات الضفــة الغربيــة ومحافظــات قطــاع
غــزة فــي تحديــد القضايــا والمشــاكل واألولويــات والتدخــات المقترحــة لالســتجابة لحاجاتهــم .كمــا
تــم ادراج خطــط التنميــة العنقوديــة المقــرة مــن الحكومــة وتكثيــف الجهــود لدعــم صمــود المزارعيــن
فــي المناطــق المســماة (ج) .وكذلــك مــن خــال التركيــز علــى الميــزة النســبية للمناطــق الجغرافيــة
فــي الجانــب الزراعــي ،األمــر الــذي ظهــر مــن خــال األولويــات مســتوى المناطــق مــن حيــث التركيــز
علــى تطويــر نوعيــات وممارســات محــددة تتــاءم والواقــع الجغرافــي والمناخــي للمناطــق الزراعيــة
المختلفــة.

-6

واقعية
االستراتيجيات

تمــت مراجعــة االســتراتيجيات كــي تشــكل اســتجابة مباشــرة ألولويــات القطــاع بحســب رؤيــة الحكومــة
فيمــا يتعلــق باالنفــكاك التدريجــي عــن االحتــال ونهــج التنميــة بالعناقيــد وقابليــة االســتراتيجيات
للتحقيــق ضمــن اإلطــار الزمنــي ( )2023–2021والموازنــات المقــرة الواقعيــة مــن خــال برامــج وزارة
الزراعــة.

-7

تحسين تقديم
الخدمات

تــم تحديــد مؤشــرات انجــاز جديــدة تقيــس مــدى التحســن فــي تقديــم الخدمــات الزراعيــة مــن خــال
القيــاس المباشــر لمــدى تحســنها مــن قبــل متلقــي الخدمــات (المزارعيــن ومنشــآت القطــاع الزراعــي،
القطــاع الخــاص).

-8

القضايا عبر
القطاعية

ركــزت مراجعــة االســتراتيجية علــى توضيــح الترابــط والتناغــم مــع اإلســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر
القطاعيــة وبشــكل خــاص السياســة الوطنيــة لألمــن الغذائــي والتغــذوي  2030وخطــة االســتثمار
الوطنيــة لألمــن الغذائــي والتغــذوي والزراعــة المســتدامة  2022–2020واســتراتيجية البحــوث
الزراعيــة.

-9

المواءمة مع
المعاهدات و
أجندة التنمية
الدولية

ركــزت مراجعــة االســتراتيجية علــى الترابطــات مــع أهــداف التنميــة المســتدامة وتــم شــرح ذلــك
بالتفصيــل فيمــا يخــص األهــداف المتعلقــة بالقضــاء علــى الجــوع واألمــن الغذائــي والتغــذوي والتنمية
الزراعيــة ،وضــرورة االنضمام لالتفاقيــات والمنظمــات الدوليــة ودعــم التواجــد الفلســطيني فيهــا.
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 2.1منهجية التخطيط

اســتندت عمليــة تحديــث االســتراتيجية علــى االرشــادات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء ،كمــا
وثقنــا أعــاه .كمــا اســتندت الــى مراجعــة مجموعــة مــن الدراســات ذات العالقــة بالقطــاع
الزراعــي الفلســطيني ،ســواء المنشــورة محليــا أو الصــادرة عــن مؤسســات دوليــة وتحديــث
اإلحصــاءات الزراعيــة باالعتمــاد علــى مــا ينشــره الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.
وإلنجــاز مهمــة المراجعــة ،تــم تشــكيل فريــق فنــي يشــرف علــى أعمالــه فريــق وطنــي يضــم
أطــراف القطــاع الزراعــي.
تخللــت المراحــل األوليــة لمراجعــة وتحديــث االســتراتيجية عقــد اجتماعيــن منفصليــن بيــن
معالــي وزيــر الزراعــة وعطوفــة وكيــل الــوزارة مــع رئيــس فريــق الدراســة ،وذلــك لالطــاع علــى
الموجهــات العامــة للحكومــة والــوزارة وعــرض التصــورات بشــأن اعــداد االســتراتيجية المحدثة.
كمــا عقــد اجتمــاع فــي نفــس التاريــخ بيــن الفريــق الفنــي وممثليــن عــن مختلــف اإلدارات فــي
وزارة الزراعــة وذلــك للتشــاور والتنســيق بشــأن آليــة اعــداد ومكونــات االســتراتيجية المحدثــة.
تــم انجــاز مراجعــة االســتراتيجية بشــكل تشــاوري مــع أطــراف العالقــة فــي القطــاع الزراعــي .اذ
تــم عقــد ورشــتي عمــل فــي الضفــة الغربيــة إحداهمــا لمناقشــة القضايــا ذات العالقــة باإلنتــاج
النباتــي بتاريــخ  19كانــون الثانــي للعــام  2020والثانيــة ،بتاريــخ  22كانــون الثانــي ،لمناقشــة
قضايــا االنتــاج الحيوانــي .كمــا تــم عقــد ورشــة عمــل ،عبــر الفيديــو كونفرنــس ،مــع أطــراف
القطــاع الزراعــي فــي قطــاع غــزة بتاريــخ  28كانــون الثانــي .أفــادت مخرجــات هــذه الــورش فــي
تحديــد التدخــات واالولويــات الواجــب تضمينهــا فــي االســتراتيجية المحدثــة .وباإلضافــة الــى
عقــد ورش العمــل ،تــم توزيــع مســودة االســتراتيجية علــى الفريــق الوطنــي مــن اجــل مراجعتهــا
وتقديــم االقتراحــات.
بعــد تفشــي وبــاء كوفيــد  ،19قامــت وزارة الزراعــة وشــركاؤها بعمــل مكثــف مــن أجــل تتبــع
تأثيــر تفشــي المــرض علــى قطــاع األغذيــة الزراعيــة وتدابيــر احتوائــه .حيــث أعــدت وزارة
الزراعــة مشــروع «أزمــة كوفيــد  :19خطــة وأولويــات وزارة الزراعــة لالســتجابة» ،وأجــرت
مشــاورات ذات صلــة ضمــن «لجنــة التعــاون االقتصــادي والتجــاري» التابعــة لمنظمــة التعــاون
اإلســامي (الكومســيك) ،وشــاركت فــي االجتمــاع االفتراضــي للجنــة المنعقــد فــي 30
حزيــران  2020بشــأن آثــار كوفيــد  19علــى األمــن الغذائــي والزراعــة فــي فلســطين .عــاوة
علــى ذلــك ،اســتفادت وزارة الزراعــة باســتمرار مــن نتائــج المســح الــدوري بيــن المنتجيــن الصغــار
والمهمشــين الــذي تجريــه منظمــة األغذيــة والزراعــة لرصــد تأثيــر كوفيــد  19علــى نظــام
الغــذاء الفلســطيني.
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تتكــون االســتراتيجية المحدثــة مــن ثمانيــة أقســام وتشــكل المقدمــة القســم االول منهــا .أمــا
القســم الثانــي ،فيتنــاول واقــع القطــاع الزراعــي وأهــم خصائصــه وترابطــه مــع المؤسســات
الحكوميــة واألهليــة والقطــاع الخــاص .يعــرض القســم الثالــث التحديــات التــي يواجههــا
القطــاع الزراعــي ويركــز علــى تأثيــر االحتــال اإلســرائيلي والعوامــل الذاتيــة .تعــرض هــذه
الوثيقــة فــي القســم الرابــع نتائــج األهــداف االســتراتيجية التــي تــم تحقيقهــا فــي الفتــرة مــا
بيــن  2017و 2019ومقارنتهــا مــع النتائــج المنشــودة .وفــي القســم الخامــس والســادس
تعــرض االســتراتيجية ،علــى التوالــي ،رؤيــة القطــاع الزراعــي ومرتكــزات العمــل علــى تنميتــه،
باإلضافــة إلــى رســالة وزارة الزراعــة المؤسســة القائــدة للقطــاع علــى المســتوى الوطنــي.
يشــرح القســم الســابع السياســات الزراعيــة واالســتراتيجية المحدثــة .وأمــا القســم الثامــن
واألخيــر فيعــرض برامــج الموازنــة لألعــوام القادمــة (.)2023–2021

القسم الثاني
تحليل الواقع
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القسم الثاني
القسم
األول
تحليل الواقع

 1.2أهم المؤشرات الديمغرافية واالقتصادية الكلية في فلسطين

تبلــغ المســاحة اإلجماليــة لألراضــي الفلســطينية المحتلــة  6,220كيلومتــر مربــع (أي حوالــي
 22%مــن المســاحة اإلجماليــة لفلســطين التاريخيــة) .بلــغ إجمالــي عــدد الســكان فــي عــام
 2019مــا مجموعــه  5.039مليــون نســمة 3.020 :مليــون فــي الضفــة الغربيــة ( 9%منهــم
فقــط فــي القــدس الشــرقية) و 2.019مليــون فــي قطــاع غــزة .ويشــكل الالجئــون حوالــي
 42.2%مــن الســكان ( 26.3%منهــم فــي الضفــة الغربيــة و 66.1%فــي قطــاع غــزة) حســب
بيانــات عــام .2017
بلــغ الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة (باألســعار الثابتــة
لســنة  )2015حوالــي  15.62مليــار دوالر فــي عــام  2018وذلــك بواقــع  12.8مليــار دوالر
فــي الضفــة الغربيــة 1و 2.8مليــار دوالر فــي قطــاع غــزة .ويعــود تدنــي قيمــة الناتــج المحلــي
اإلجمالــي فــي قطــاع غــزة الــى اآلثــار الوخيمــة للحصــار اإلســرائيلي الــذي فــرض عليــه منــذ
العــام  .2005وتنعكــس هــذه اآلثــار فــي مؤشــر حصــة الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي،
فقــد بلغــت  3418دوالر خــال العــام  4854( 2018دوالر فــي الضفــة الغربيــة مقابــل 1458
دوالر فــي قطــاع غــزة) .وعلــى مســتوى أداء ســوق العمــل الفلســطيني ،تشــير بيانــات مســح
القــوى العاملــة ،الــذي نفــذه الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني عــام  ،2018ان نســبة
المشــاركة فــي القــوى العاملــة فــي فلســطين قــد بلغــت  .46.4%ويرجــع انخفــاض هــذه
النســبة الــى تدنــي نســبة مشــاركة اإلنــاث فــي القــوى العاملــة ( 20.7%مقابــل 71.5%
للذكــور) .أمــا بالنســبة لمعــدل البطالــة ،فبلــغ  ،30.8%متأثــرا بتــردي األوضــاع االقتصاديــة
فــي قطــاع غــزة والتــي بلــغ فيهــا  52%مقابــل  17.6%فــي الضفــة الغربيــة.

 2.2أهم خصائص القطاع الزراعي الفلسطيني

يتكــون القطــاع الزراعــي مــن أنشــطة اإلنتــاج النباتــي والحيوانــي .وبشــكل عــام ،يمكــن تقســيم
مكونــات فــرع االنتــاج النباتــي الــى  )1الغطــاء النباتــي الطبيعــي (البــري) ويشــمل االشــجار
والشــجيرات الحرجيــة والغابــات والنباتــات العشــبية الرعويــة الطبيــة ،و )2المحاصيــل الحقليــة
ومحاصيــل االعــاف ،و )3أشــجار الفاكهــة والخضــراوات ســواء كانــت زراعــات محميــة أو
مكشــوفة ،و )4نباتــات الزينــة وأزهــار القطــف .كمــا يمكــن تقســيم الزراعــة الــى بعليــة ومرويــة
ومختلطــة (الــري التكميلــي) وتلــك المتداخلــة تحــت النظــام التقليــدي أو شــبه المكثــف أو
 1ال يشمل الناتج المحلي االجمالي الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 1967
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المكثــف .أم فــرع االنتــاج الحيوانــي فيشــمل تربيــة حيوانــات المزرعــة ومنتجاتهــا علــى النحــو
التالــي )1 :المجتــرات الصغيــرة والمجتــرات الكبيــرة )2 ،الدواجــن )3 ،األســماك )4 ،النحــل)5 ،
حيوانــات العمــل ،و )6الحيوانــات المنزليــة كاألرانــب والحمــام والحيوانــات األليفــة.
تتميــز الزراعــة الفلســطينية بتنوعهــا مــن حيــث انماطهــا وانــواع انتاجهــا نظــرا لتمتعهــا
بالتنــوع المناخــي الســائد فــي فلســطين .اال أن المعيقــات التــي مــا انفــك يفرضهــا االحتــال
اإلســرائيلي ،إضافــة الــى معيقــات ذاتيــة أخــرى ،حالــت دون تطــور قطــاع الزراعــة أدى تأثيــر
هــذه المعوقــات إلــى خفــض مســاهمة القطــاع فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن  ٪11فــي
عــام  2006إلــى  ٪7.4فــي عــام  2.46( 2018مليــار دوالر أمريكــي باألســعار الجاريــة لعــام
 .)2018وبمــرور الوقــت ،تعرقلــت القــدرة اإلنتاجيــة والقــدرة التنافســية للقطــاع الزراعــي
نتيجــة للصدمــات المتعــددة والقيــود طويلــة االمــد التــي أدت ،مــع اســتمرار ارتفــاع ســعر
الصــرف الحقيقــي ،إلــى تعزيــز إعــادة تخصيــص المــوارد اإلنتاجيــة نحــو القطاعــات غيــر القابلــة
للتــداول( )UNCT, 2016( .شــكل .)1
شكل توضيحي  :1مساهمة الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي ( ،2018–2006باألسعار الثابتة–سنة
األساس )2015

المصدر :الحسابات القومية /الجهاز المركزي الفلسطيني لإلحصاء.

يعمــل فــي قطــاع الزراعــة الفلســطينية ،بحســب مســح القــوى العاملــة للعــام  ،2018حوالــي
 6%مــن مجمــوع العامليــن ف مقارنــة بحوالــي  16%فــي العــام  .1999وحاليــا ،يعمــل معظــم
عاملــي القطــاع الزراعــي فــي الضفــة الغربيــة لحســابهم أو لصالــح األســرة .وتشــكل هاتــان
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الفئتــان  73%مــن مجمــل العامليــن (انظــر جــدول .)2وتشــير البيانــات الــى أن معظــم االنــاث
العامــات فــي هــذا القطــاع يعملــن لــدى أســرهن .وأمــا فــي قطــاع غــزة ،فيختلــف التوزيــع
بشــكل الفــت ،حيــث يعمــل الغالبيــة بأجــر لــدى مشــغلين خصوصــا لفئــة الذكــور .وامــا االنــاث،
فتعمــل الشــريحة األكبــر لــدى أســرهن ،ولكــن بنســبة أقــل مــن قريناتهــن فــي الضفــة الغربيــة.
والبــد مــن اإلشــارة الــى أن الغالبيــة الســاحقة مــن العامليــن فــي القطــاع الزراعــي هــم مــن
الذكــور ،والذيــن يشــكلون  92%فــي الضفــة الغربيــة مقابــل  81%فــي قطــاع غــزة.
جدول  :2التوزيع النسبي للعاملين في القطاع الزراعي ،بحسب طبيعة العمل 2018

طبيعة العمل

قطاع غزة

الضفة الغربية
الكل

ذكور

اناث

الكل

ذكور

اناث

مشغل

6%

8%

0%

7%

7%

3%

يعمل لحسابه

40%

48%

13%

20%

19%

28%

يعمل بأجر

21%

26%

3%

58%

62%

23%

عامل لصالح األسرة

33%

18%

84%

15%

12%

47%

المجموع

100%

100%

100%

100%

100%

100%

المصدر :مسح القوى العاملة  /الجهاز المركزي لإلحصاء

يبلــغ معــدل األجــر اليــوم للعامليــن فــي القطــاع الزراعــي فــي الضفــة الغربيــة حوالــي 79
شــيكل ،بواقــع  80شــيكل للذكــور و 57شــيكل لإلنــاث .يظهــر مســح القــوى العاملــة للعــام
 2018أن حوالــي  16%مــن مجمــوع العامليــن فــي قطــاع الزراعــة يعملــون فــي ســوق
العمــل اإلســرائيلي .وتشــكل هــذه الشــريحة  6%مــن مجمــوع العامليــن الفلســطينيين فــي
إســرائيل .ويبلــغ معــدل األجــر اليومــي للعامليــن الفلســطينيين فــي قطــاع الزراعــة اإلســرائيلي
125شــيكل .وفــي المقابــل ،ينخفــض معــدل األجــر المناظــر فــي قطــاع غــزة الــى  22شــيكل
مــن دون وجــود فروقــات ملموســة بيــن الذكــور واالنــاث .ويمكــن تفســير هــذا المســتوى
المنخفــض مــن األجــور كنتيجــة الرتفــاع معــدل البطالــة فــي قطــاع غــزة كمــا بينــا أعــاه.
وعلــى صعيــد مؤشــرات التجــارة ،تظهــر البيانــات فــي جــدول ( )2أن مجمــوع الــواردات
المســجلة للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة قــد بلــغ حوالــي  607مليــون دوالر للعــام  2017فيمــا
بلغــت الصــادرات الزراعيــة المســجلة حوالــي  117مليــون دوالر ،بعجــز تجــاري بلــغ  483مليــون
دوالر .وعلــى الرغــم مــن تضاعــف مبلــغ الصــادرات الزراعيــة المســجلة منــذ عــام  ،2007اال
أن الــواردات الزراعيــة قــد تضاعفــت بنفــس الوتيــرة ،مخلفــة عجــزا تجاريــا مزمنــا .كمــا تشــير
البيانــات ،أن قيمــة الــواردات الزراعيــة تشــكل حوالــي  14%مــن القيمــة الكليــة للــواردات ،فيمــا
تشــكل الصــادرات الزراعيــة حوالــي  9%مــن مجمــل الصــادرات .ومــن الالفــت أن هــذه النســب
لــم تتغيــر بشــكل جــذري خــال الســنوات الســابقة .وتظهــر البيانــات فــي جــدول ( )2ارتباطــا
تجاريــا عضويــا بالســوق اإلســرائيلي .فبالرغــم مــن انخفــاض نســبة الــواردات الزراعيــة المســجلة
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مــن إســرائيل خــال العقــد الماضــي ،اال أنهــا مــا زالــت تمثــل المصــدر األســاس للمنتجــات
الزراعيــة .فقــد شــكلت الــواردات الزراعيــة المســجلة مــن إســرائيل حوالــي  .83%وعلــى نفــس
المنــوال ،تشــكل الصــادرات الزراعيــة المســجلة الــى الســوق اإلســرائيلي حوالــي  66%مــن
مجمــل الصــادرات الزراعيــة.
جدول  :3الواردات والصادرات الزراعية الفلسطينية واالرتباط بالسوق ،اإلسرائيلي (مقاسا باأللف دوالر)2017 – 2007 :
السنة

مجمــوع االســتيراد والتصديــر
ا لمســجل

نســبة االســتيراد والتصديــر المســجل
مــن إســرائيل

نســبة االســتيراد والتصديــر المســجل
الــى مجمــوع االســتيراد والتصديــر

السنة

استيراد

تصدير

استيراد

تصدير

استيراد

تصدير

2007

372,607

52,236

93.10%

69.50%

14%

8%

2008

357,403

29,824

89.30%

93.50%

11%

6%

2009

340,035

32,684

85.80%

89.30%

11%

6%

2010

367,802

47,299

92.20%

62.40%

12%

6%

2011

397,773

58,887

89.80%

79.10%

12%

7%

2012

501,181

70,956

88.30%

62.50%

13%

7%

2013

588,064

140,725

88.60%

73.30%

14%

13%

2014

569,894

94,684

85.60%

67.70%

12%

8%

2015

560,241

106,638

82.10%

77.40%

15%

10%

2016

638,025

105,879

85.50%

73.30%

17%

10%

2017

607,216

116,653

83.40%

66.20%

16%

9%

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 3.2موارد القطاع الزراعي الفلسطيني
 1.3.2األراضي الزراعية

تبلــغ مســاحة الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة  6,023مليــون دونــم ،ســوادها األعظــم ()94%
فــي الضفــة الغربيــة ،2وتبلــغ مســاحة األراضــي المســتخدمة فــي الزراعــة نحــو  1,2مليــون
دونــم ( 90%منهــا فــي الضفــة الغربيــة والباقــي فــي قطــاع غــزة) .مــع ذلــك ،تقــع معظــم
مــوارد األراضــي فــي منطقــة (ج) الخاضعــة للســيطرة اإلســرائيلية الكاملــة وتمثــل ٪61
مــن األراضــي الزراعيــة الفلســطينية؛ مــا يقــرب مــن ثلثــي الضفــة الغربيــة .وعليــه فــا ُيســمح
باالســتثمار الفلســطيني الدائــم وتكثيــف الزراعــة فــي المنطقــة ج.
 2وزارة الحكم المحلي .الرابطhttp://www.molg.pna.ps/Palestine.aspx :
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وقــد قــدرت دراســة معروفــة للبنــك الدولــي 3أنــه إذا تمكــن الفلســطينيون مــن الوصــول إلــى
المنطقــة (ج) ،فــإن الناتــج اإلضافــي المباشــر المحتمــل فقــط ،ضمــن افتــراض متحفظ ،ســيصل
ـنويا مــن حيــث القيمــة المضافــة– وهــو مبلــغ
إلــى  2.2مليــار دوالر أمريكــي علــى األقــل سـ ً
يعــادل  ٪23مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي الفلســطيني لعــام  3.4( 2011دوالر أمريكــي بمــا
فــي ذلــك اآلثــار غيــر المباشــرة  /الفائضــة) .مــع مالحظــة أن المنطقــة (ج) ،وهــي المــكان الذي
توجــد فيــه معظــم األراضــي الزراعيــة ،ومــن خــال القطــاع الزراعــي وحــده فقــط عبــر ري هــذه
المنطقــة غيــر المســتغلة وكذلــك الوصــول إلــى أراضــي الغابــات واألراضــي اإلضافيــة يمكنهــا
أن توفــر  704مليــون دوالر أمريكــي إضافــي فــي القيمــة المضافــة لالقتصــاد الفلســطيني–
مــا يعــادل  ٪7مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام .2011
تغلــب أنمــاط الزراعــة البعليــة علــى النشــاطات الزراعيــة فــي دولــة فلســطين ،حيــث تغطــي
هــذه األنمــاط ،بحســب وزارة الزراعــة الفلســطينية ،مــا يقــارب  77%مــن المســاحة الكليــة
لألراضــي المســتخدمة فــي الزراعــة ومجمــل الباقــي تغطيــه الزراعــة المرويــة .تســود الزراعــات
المرويــة فــي محافظــات قطــاع غــزة ،وفــي منطقــة األغــوار ،والمناطــق شــبه الســاحلية فــي
الضفــة الغربيــة .وأمــا علــى صعيــد مســاحة المراعــي ،فتبلــغ  2,02مليــون دونــم ،لكــن المتــاح
منهــا ال يتجــاوز  621ألــف دونــم .األمــر الــذي يــؤدي الــى زيــادة الحمولــة الرعويــة وممارســات
الرعــي الجائــر خصوصــا وأنهــا تعانــي مــن تدنــي معــدالت األمطــار ،حيث تتراوح كميــات األمطار
فيهــا بيــن  100و 250ملــم ســنوياً فقــط .4أمــا مســاحة األراضــي المصنفــة كغابــات مغلقــة
فتبلــغ  94ألــف دونــم فيمــا تبلــغ مســاحة األراضــي المصنفــة كحــراج فتبلــغ  320ألــف دونــم.

 2.3.2الحيازات الزراعية :أعدادها وخصائصها

5

بلــغ عــدد الحيــازات الزراعيــة فــي فلســطين ،بحســب بيانــات التعــداد الزراعــي لعــام ،2010
حوالــي  111ألــف حيــازة ،حيــث تتــوزع بواقــع  71%حيــازات نباتيــة 13% ،حيــازات حيوانيــة،
والباقــي حيــازات مختلطــة .وتشــير البيانــات أن الغالبيــة العظمــى مــن مجمــوع الحيــازات
( )82%تتــوزع فــي الضفــة الغربيــة .كمــا تغلــب ســمة صغــر مســاحة الحيــازات علــى الغالبيــة
العظمــى منهــا .فقــد بلــغ متوســط المســاحة حوالــي  12.1دونــم .وتمثــل الحيــازات الكبيــرة
( 40دونــم فأكثــر) مــا ال يزيــد عــن  7%مــن العــدد اإلجمالــي .ويعــود صغــر حجــم الحيــازات
الزراعيــة باألســاس إلــى تفتــت وتقســيم الحيــازات الزراعيــة نتيجــة القضايــا المتعلقــة بــاإلرث
وعــدم وجــود قانــون يحمــي األراضــي الزراعيــة مــن التفتــت ،عــدا عــن اإلجــراءات واالعتــداءات
االســرائيلية والمتمثلــة بمصــادرة األراضــي ،وتخريبهــا ،وتدميرهــا .علمــا بــان وزارة الزراعــة
بالتعــاون مــع الجهــاز المركــزي لالحصــاء الفلســطيني ســيتوم بتنفيــذ تعــداد زراعــي جديــد بعــام
 2021كمــا هــو مخطــط وعليــه ســوف ســيتم تحديــث هــذه الحيــازات.
3 World Bank. (2013). Area C and the Future of Palestinian Economy.

 4وزارة الزراعة ،استراتيجية القطاع الزراعي .2016–2014
 5البيانات الواردة في هذا القسم تستند إلى مطبوعات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني التالية :الخصائص العامة للحائزين الزراعيين والحيازات الزراعية في األراضي
الفلسطينية–مشروع النشر والتحليل لبيانات التعداد الزراعي– ،1020وكذلك واقع الثروة الحيوانية في األراضي الفلسطينية – مشروع النشر والتحليل لبيانات التعداد
الزراعي – .2010
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وفيمــا يخــص الحيــازات الحيوانيــة ،فمعظمهــا ( )61%يحتــوي علــى خليــط مــن الثــروة
الحيوانيــة .وأمــا حيــازات المجتــرات ،فتشــكل  ،30%مقابــل  8%لحيــازات الدواجــن ،والباقــي
لحيــازات النحــل .ويتميــز االنتــاج الحيوانــي بصغــر حجــم الحيــازات خصوصــا المجتــرات الصغيــرة
(االغنــام والماعــز) .وتشــير اخــر االحصــاءات ( ،)2016/2017والصــادرة عــن وزارة الزراعــة،
الــى ان مــا يزيــد عــن  50%منهــا تضــم اقــل مــن  20راس .وينطبــق نفــس االســتنتاج علــى
االبقــار ،حيــث تضــم  70%مــن الحيــازات اقــل مــن  5رؤوس .والجديــر بالذكــر ،ان انتــاج المجتــرات
الصغيــرة كان عرضــة لمعيقــات كثيــرة اهمهــا تــأكل مســاحة المراعــي الزراعيــة ومصادرتهــا مــن
قبــل دولــة االحتــال وكذلــك غيــاب السياســات التــي تراعــي االســتخدام الناجــع لمــا تبقــى
منهــا .فالســعة الرعويــة لمــا تبقــى مــن مســاحة المراعــي الطبيعيــة تكفــي فقــط  5000راس
مــن االغنــام والماعــز .إال أنهــا تســتخدم لطعــام مــا يزيــد عــن  200ألــف راس.
يمكّ ــن منــاخ البحــر األبيــض المتوســط ،الــذي يتميــز بصيــف طويــل وحــار وجــاف ،وشــتاء ماطــر،
مــع المنــاخ المميــز لغــور األردن ،األراضــي الفلســطينية مــن زراعــة العديــد مــن المحاصيــل فــي
فتــرات زمنيــة مختلفــة علــى مــدار العــام.

 3.3.2موارد المياه ألغراض الزراعة

يواجــه المجتمــع الفلســطيني مشــكلة حــادة ومتراكمــة فــي قطــاع الميــاه تتمثــل بتناقــص
كميــات الميــاه الالزمــة لالســتخدامات المختلفــة بمــا فيهــا الزراعيــة .وتــزداد حــدة هــذه
المشــكلة ســنة بعــد أخــرى بســبب التزايــد الســكاني ،وتراجــع معــدالت ميــاه األمطــار،
واســتمرار االحتــال اإلســرائيلي فــي الســيطرة علــى مصــادر الميــاه االســتراتيجية .يصــل حجــم
المصــادر المائيــة المتجــددة فــي الضفــة الغربيــة إلــى حوالــي 1000مليــون متــر مكعــب ،حيــث
تتكــون مــن األمطــار الســنوية والتــي تســقط داخــل حــدود الضفــة الغربيــة والتــي تتــراوح مــا
بيــن  650و 800مليــون متــر مكعــب إضافــة الــى الحصــة الفلســطينية مــن حــوض نهــر األردن
والمقــدرة بحوالــي  250مليــون متــر مكعــب .وأمــا الوضــع المائــي فــي قطــاع غــزة فيــزداد
تدهــورا بســبب ازديــاد درجــة الملوحــة ،كمــا ذكرنــا أعــاه ،وازديــاد مناطــق التلــوث العضــوي
وغيــر العضــوي ،واالفــراط فــي اســتخراج الميــاه الجوفيــة .إذ يتــم ضــخ كميــات ميــاه زائــدة
بنســبة تزيــد علــى  120%مــن الطاقــة الســنوية المتجــددة.
تمثــل الميــاه الجوفيــة المصــدر األساســي للميــاه فــي األراضــي الفلســطينية فــي ظــل
غيــاب مصــادر كبيــرة للميــاه الســطحية وعــدم قــدرة الفلســطينيين فــي أغلــب األحيــان
ـا) كونهــا تقــع فــي
علــى االســتثمار فــي تطويــر البنــى التحتيــة لمصــادر الميــاه (كالينابيــع مثـ ً
المناطــق المســماة «ج».
يســتخرج الفلســطينيون حوالــي  20%مــن «الكميــات المتوقعــة» مــن الميــاه الجوفيــة
الواقعــة فــي الضفــة الغربيــة ،بينمــا تســتخرج إســرائيل الكميــة الكبــرى مــن الميــاه وتفــرط
فــي ســحب كميــات إضافيــة تفــوق  50%مــن الكميــات المتجــددة ،أي بأكثــر مــن  1,8أضعــاف
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حصتهــا بموجــب اتفاقيــة أوســلو ،دون موافقــة لجنــة الميــاه المشــتركة والتــي مــن المفتــرض
أن تعمــل ،وفقــاً التفاقيــة أوســلو ،لتنظيــم وإدارة قضايــا الميــاه المشــتركة.
وينعكــس وضــع وأداء قطــاع الميــاه الســيء ســلبا علــى المســاحات الزراعيــة المرويــة فــي
األراضــي الفلســطينية ،حيــث ال تشــكل المســاحة المرويــة ســوى  14%مــن مســاحة األراضــي
الزراعيــة فــي الضفــة الغربيــة ،بالمقارنــة مــع 37%فــي األردن و 59%فــي إســرائيل .وتقــدر
اســتخدامات الميــاه ألغــراض الزراعــة بحوالــي  150مليــون متــر مكعــب ســنويا ( 60مليــون
متــر مكعــب فــي الضفــة الغربيــة والباقــي فــي قطــاع غــزة) .وقــد أدى اإلفــراط فــي اســتخدام
الميــاه الجوفيــة فــي قطــاع غــزة إلــى تدنــي جــودة الميــاه وتســرب ميــاه البحــر المالحــة إلــى
الميــاه الجوفيــة ،حيــث ال تزيــد نســبة الميــاه الصالحــة للشــرب ممــا يتــم ضخــه مــن اآلبــار
الجوفيــة عــن .10%
المعــاد تدويرهــا مــورداً ثمينــاً للزراعــة الفلســطينية ،علــى
قــد تكــون ميــاه الصــرف الصحــي ُ
الرغــم مــن أن إمكاناتهــا الكامنــة لــم تتحقــق جزئيــاً بســبب االفتقــار إلــى مشــاريع ري فعالــة،
وتمكيــن اإلطــار المؤسســي ،والقــدرات لمتابعــة وإدارة اســتخدام الميــاه المســتصلحة فــي
الزراعــة ،ومثبطــات االســتثمار الخــاص فــي الزراعــة (الفــاو .6)2017 ،عــاوة علــى ذلــك ،فــإن
إنشــاء محطــات معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي وغيرهــا مــن البنــى التحتيــة للصــرف الصحــي
وإعــادة االســتخدام يواجــه نفــس القيــود التــي تفرضهــا الســلطات اإلســرائيلية علــى البنــى
التحتيــة األخــرى.
هنــاك اهتمــام لــدى المزارعيــن لزيــادة الرقعــة الزراعيــة المرويــة فــي الضفــة الغربيــة ،وخصوصــا
فــي الزراعــات المحميــة .إال أن قــدم اآلبــار الزراعيــة ،وجفــاف بعضهــا ،وعــدم القــدرة علــى
تجديدهــا نتيجــة للقيــود اإلســرائيلية وجفــاف العديــد مــن الينابيــع يحــول دون تنميــة الزراعــات
المرويــة .وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن الطلــب المتنامــي علــى الميــاه نتيجــة للنمــو الســكاني
المضطــرد يــؤدي إلــى وجــود أزمــات حقيقيــة فــي توفــر الميــاه ممــا يرفــع أســعارها وتكلفــة
ايصالهــا علــى المزارعيــن ؛ األمــر الــذي يــؤدي الــى تنامــي ظاهــرة اآلبــار غيــر المرخصــة
وممارســات الضــخ الجائــر فيهــا .ونتيجــة لهــذه القيــود ،يعانــي قطــاع االنتــاج النباتــي فــي
األراضــي الفلســطينية ،وخصوصــاً فــي الضفــة الغربيــة ،مــن تدنــي اإلنتاجيــة مقيمــا بالمســاحة
المزروعــة .فوفقــاً لتقريــر أعدتــه اللجنــة الرباعيــة ،7بلغــت انتاجيــة الدونــم الواحــد فــي األراضــي
الفلســطينية  0.6طــن ،فــي حيــن تبلــغ  1,2طــن فــي األردن و  1,4طــن فــي إســرائيل.

6 FAO, 2017. Palestine Context Analysis for the FAO Country Programming Framework 2018–2022 (http://www.fao.org/3/ca0627en/
CA0627EN.pdf).
7 Office of the Quartet Representative, Initiative for the Palestinian Economy–Agriculture, 2014.
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 4.2االنتاج الزراعي
 1.4.2خصائص االنتاج النباتي

تذبذبــا فــي االنتاجيــة
يشــهد قطــاع االنتــاج النباتــي الفلســطيني ،خاصــة الزراعــات البعليــة،
ً
مــن ســنة ألخــرى بســبب تذبــذب كميــات األمطــار .إال أن هيكليــة اإلنتــاج ،مــن حيــث التوزيــع
النســبي ألصنــاف المحاصيــل المختلفــة التــي يتــم زراعتهــا ،لــم تشــهد تغيــراً كبيــراً خــال العقــد
األخيــر .وبشــكل عــام تتصــف هــذه المحاصيــل– خاصــة فــي الضفــة الغربيــة– فــي تركيزهــا علــى
المحاصيــل ذات القيــم المتدنيــة.
يشــغل الزيتــون جــل المســاحة الزراعيــة فــي الجــزء الشــمالي مــن الضفــة الغربيــة ،حيــث يحتــل
مــا يقــارب  56%مــن مســاحة األراضــي الزراعيــة .فــي المقابــل ،تحتــل المحاصيــل الحقليــة
والخضــروات واألشــجار المثمــرة األخــرى المســاحة المتبقيــة ،بواقــع  22%و 11%و 9%تقريبــاً
لــكل منهــا علــى التوالــي .وتســود زراعــة العنــب فــي مناطــق واســعة فــي الجــزء الجنوبــي مــن
8
الضفــة الغربيــة (محافظتــي الخليــل وبيــت لحــم) ،حيــث تغطــي مــا يقــارب  58ألــف دونــم.
أمــا اللوزيــات والتفاحيــات وغيرهــا مــن أشــجار الفاكهــة المتســاقطة فهــي موزعــة علــى نحــو
متــوازن عبــر المحافظــات فــي الضفــة الغربيــة.
شــهد العقــد الماضــي توجهــاً متزايــداً نحــو زراعــة مختلــف أصنــاف الفاكهــة االســتوائية
والحمضيــات فــي المناطــق شــبه الســاحلية الممتــدة بيــن محافظــات قلقيليــة وطولكــرم
وجنيــن .أمــا فــي قطــاع غــزة ،فتغلــب زراعــة محاصيــل الخضــروات والتــي تشــكل  31%مــن
إجمالــي المســاحة المزروعــة ،لتتبعهــا بتقــارب أشــجار الزيتــون ،والمحاصيــل الحقليــة ،واألشــجار
المثمــرة األخــرى ،بواقــع  25%و 23%و 21%علــى التوالــي مــن إجمالــي المســاحة المزروعــة.
كمــا يعتبــر محصــول الفراولــة مــن المحاصيــل المهمــة فــي قطــاع غــزة والــذي تغطــي
مســاحات زراعيــة مــا يربــو علــى  11700دونــم.
كمــا شــهد العقــدان الماضيــان توســعاً فــي االنتــاج النباتــي نتيجــة لمشــاريع اســتصالح األراضــي
ومشــاريع التنميــة الزراعيــة المختلفــة التــي نفذتهــا وزارة الزراعــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة
العاملــة فــي القطــاع الزراعــي والتــي كانــت –ومــا زال العديــد منهــا– تركــز علــى التوســع
االفقــي فــي االنتــاج الزراعــي وزيــادة المســاحات المزروعــة .وتشــير االحصــاءات االخيــرة
الصــادرة عــن وزارة الزراعــة ( )2018/ 2017الــى ان المســاحات المزروعــة بأشــجار الفاكهــة
قــد وصلــت الــى  1,017,822دونــم موزعــة مــا بيــن بعليــة ( )87%والباقــي مرويــة .كمــا بلغــت
مســاحة االراضــي المزروعــة بالخضــروات  205,662دونــم موزعــة الــى بعليــة ( )10%ومرويــة/
مكشــوفة ( )62%والباقــي مروية/محميــة .أمــا المســاحة المزروعــة بالمحاصيــل الحقليــة
فبلغــت 356,317دونــم شــكلت البعليــة منهــا .89%

 8المصدر :وزارة الزراعة الفلسطينية.
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 2.4.2االنتاج الحيواني

يقــدر حجــم الثــروة الحيوانيــة في فلســطين وفقــاً لوزارة الزراعة الفلســطينية كالتالي64426 :
رأســاً مــن األبقــار (موزعــة الــى  30,778بقــرة منتجــة و  25,680مــن العجــول ،و 7,302مــن
العجــات ) ،و 671,615رأســاً مــن األغنــام ،و 230,893رأســاً مــن الماعــز ،و 1,655رأســاً مــن
الجمــال 76.4 ،مليــون طيــر مــن الدجــاج الالحــم (منهــا  994,6ألــف طيــر مــن األمهــات) ،و2.8
مليــون طيــر مــن الدجــاج البيــاض ،و 318.4ألــف طيــر حبــش ،و 44,163أرنبــاً  ،و 80,664خليــة
نحــل.
يعتمــد مربــوا االبقــار واالغنــام والماعــز نظــام التربيــة المكثفــة وشــبه المكثــف .وتتميــز التربيــة
المكثفــة بتربيــة الحيوانــات فــي مســاحة مالئمــة حيــث يتــم رعايتهــا دون أن تخــرج للرعــي.
وتتبــع التربيــة المكثفــة فــي رعايــة أبقــار الحليــب ،وكذلــك بعــض األغنــام والماعــز 9.وتعتمــد
حيوانــات المزرعــة التــي تربــى بنظــام التربيــة شــبه المكثفــة فــي غذائهــا علــى المراعــي بشــكل
جزئــي حيــث؟ تعتمــد علــى االعــاف المركــزة فــي أوقــات شــح المراعــي الطبيعيــة .كمــا
تتصــف التربيــة المكثفــة بارتفــاع تكلفــة البنيــة التحتيــة ،وتقنيــات اإلنتــاج ،واإلدارة ،والحاجــة
الــى مهــارة عاليــة مقارنــة بالتربيــة شــبه المكثفــة .وفــي هــذا الصــدد ،يفتقــر بعــض المربيــن الــى
الخبــرات الحديثــة فــي إدارة المــزارع وضعــف خدمــات الصحــة الحيوانيــة المقدمــة.
ومــن الملفــت أن التغذيــة أحــد أهــم التكاليــف التشــغيلية فــي تربيــة الحيــوان حيــث تصــل
الــى  85%–75مــن تكلفــة إنتــاج الحليــب و 65%–55مــن إجمالــي التكاليــف التشــغيلية فــي
تربيــة االغنــام والماعــز .وفــي ظــل شــح انتــاج االعــاف ،يتــم اســتيراد كافــة الحبــوب وغالبيــة
عظمــى مــن االعــاف المركــزة واألعــاف الخشــنة مــن الســوق االســرائيلي .وهنــا ال بــد مــن
التأكيــد علــى أن االفــراط فــي االعتمــاد علــى الســوق اإلســرائيلي يزيــد مــن مخاطــر األمــن
الغذائــي وارتفــاع تكاليــف اإلنتــاج ،.كمــا ان مــا نســبته  % 75–70مــن اللحــوم الحمــراء والبيضاء
المســتهلكة محليــا تذبــح خــارج المســالخ وال تخضــع لإلشــراف البيطــري.

 5.2الخدمات الزراعية
 1.5.2البحوث والتعليم الزراعي

يعــد المركــز الوطنــي الفلســطيني للبحــوث الزراعيــة الــذراع البحثــي لــوزارة الزراعــة .وعلــى
مســتوى الجامعــات الفلســطينية ،فعــدد الجامعــات التــي تضــم كليــات ومعاهــد زراعيــة 9
جامعــات مــن أصــل  13جامعــة فــي الضفــة الغربيــة وجامعتــان مــن أصــل  11فــي قطــاع غــزة.
ويتمحــور النشــاط البحثــي لهــذه الكليــات علــى جوانــب االنتــاج الحيوانــي والنباتــي ووقايــة
النبــات والتغذيــة والتصنيــع الغذائــي .إضافــة الــى مــا تقــدم ،هنــاك عــدد مــن المنظمــات غيــر
الحكوميــة التــي تجــري بحوثــاً زراعيـ ًـة أحيانــاً .
 9وزارة الزراعة ،االستراتيجية الوطنية لقطاع الثروة الحيوانية .2018–2015

االستراتيجية القطاعية للزراعة

27

 2.5.2اإلرشاد الزراعي والتدريب

تقــدم وزارة الزراعــة خدمــات اإلرشــاد للمزارعيــن بشــكل دوري ومباشــر مــن خــال وحــدات
اإلرشــاد الموزعــة علــى كافــة المحافظــات .كمــا يتــم تقديــم هــذه الخدمــات مــن خــال
الشــركات العاملــة فــي مجــال توريــد مدخــات اإلنتــاج إضافــة الــى بعــض مؤسســات المجتمــع
المدنــي.

 3.5.2الخدمات البيطرية

يقــدم جهــاز الخدمــات البيطريــة الحكومــي فــي وزارة الزراعــة جملــة مــن الخدمــات لقطــاع
الثــروة الحيوانيــة والمشــغلين فــي قطــاع الصناعــات الغذائيــة مــن اصــل حيوانــي .كمــا يقــوم
القطــاع الخــاص البيطــري بعــاج الحــاالت المرضيــة غيــر الوبائيــة عبــر تشــخيص ووصــف وصــرف
المســتحضرات البيطريــة الالزمــة للحــاالت المرضيــة تلــك.

 4.5.2وقاية النبات والحجر الزراعي

تلعــب خدمــات وقايــة النبــات دوراً حيويــاً فــي حمايــة اإلنتــاج الزراعــي النباتــي وصياغــة وتنفيــذ
اللوائــح وتدابيــر الصحــة النباتيــة التــي تحــول دون دخــول وانتشــار اآلفــات الزراعيــة إلــى البــاد.
كمــا توفــر هــذه الخدمــات كافــة متطلبــات التجــارة الدوليــة واالتفاقيــات ذات العالقــة بوقايــة
النبــات والحجــر الزراعــي .كمــا تختــص وزارة الزراعــة بتســجيل ورقابــة وتنظيــم كافــة عمليــات
تجــارة وتــداول المــواد الزراعيــة مثــل مــواد مكافحــة اآلفــات واألســمدة الزراعيــة .وتقــوم
وزارة الزراعــة أيضــاً بــدور أساســي فــي تحديــد االســتخدام اآلمــن للمبيــدات والكيماويــات
وترشــيد اســتعمالها .كمــا تتمثــل خدمــات وقايــة النبــات فــي مراقبــة المشــاتل الزراعيــة
وتوســيم االشــتال.

 5.5.2التامين والتمويل الزراعي والريفي

بلغــة قيمــة االئتمــان للقطــاع الزراعــي للعــام  2018حوالــي  21مليــون دوالر 10.يحــوز قطــاع
مؤسســات اإلقــراض الصغيــر علــى غالبيــة القــروض بحصــة تبلــغ ( 90%أنظــر جــدول )4والباقــي
للقطــاع المصرفــي .ويعــود ضعــف الطلــب علــى االقتــراض الزراعــي مــن القطــاع المصرفــي
الــى شــروط اإلقــراض المتعلقــة بالضمانــات والتــي تتطلــب فــي كثيــر مــن األحيــان امتــاك
المقتــرض ألصــول مســجلة فــي ســلطة األراضــي (طابــو) .فالعديــد مــن األراضــي الزراعيــة،
خصوصــا فــي جنــوب الضفــة الغربيــة ،غيــر مســجلة علــى هــذا النحــو .األمــر الــذي يدفــع العديــد
مــن المزارعيــن الــى االقتــراض مــن مؤسســات اإلقــراض الصغيــر والتــي تفــرض فوائــد باهظــة،
تصــل الــى .20%–15%
وعــن خصائــص المقترضيــن ،تظهــر البيانــات فــي جــدول ( )4أن ثلثــي المقترضيــن ذكــور وأن
معظــم القــروض (حوالــي الثلثيــن) كانــت مــن نصيــب المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة
 10المصدر :سلطة النقد الفلسطينية.
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والباقــي لألفــراد (المزارعيــن) .وفــي هــذا الصــدد ،تجــدر اإلشــارة الــى أن جــزء غيــر يســير مــن
التمويــل الزراعــي للمزارعيــن يتــم تلبيتــه مــن خــال التجــار والوســطاء أو مــن خــال االقتــراض
عبــر الشــبكات االجتماعيــة مــن األقــارب والمعــارف .ولتعزيــز حصــول المزارعيــن علــى التمويــل
الــازم لزيــادة نشــاطاتهم االســتثمارية ،أنشــأت الحكومــة الفلســطينية فــي العــام 2015
المؤسســة الفلســطينية لإلقــراض الزراعــي .اال أن خدمــات المؤسســة لــم يتــم تفعيلهــا بعــد
(أنظــر مزيــدا مــن النقــاش فــي األســفل)
جدول  :4تصنيف التسهيالت االئتمانية بحسب فئة التسهيل ،جهة اإلقراض ،والجنس للعام 2018

تصنيف فئة التسهيل

المبلغ بالدوالر األمريكي

توزيع المقترضين

أفراد

9,148,466.79

32%

منشآت صغيرة ومتوسطة

11,600,438.34

68%

المجموع

20,748,905.13

2934

41,497,810.27
جهة اإلقراض

المبلغ بالدوالر األمريكي

توزيع لمقترضين

بنك

9,041,678.99

10%

مؤسسات اإلقراض الصغير

11,707,226.14

90%

المجموع

20,748,905.13

2934

الجنس

المجموع

توزيع لمقترضين

ذكر

16,912,249.11

65%

أنثى

4,256,350.09

35%

مصدر البيانات :سلطة النقد الفلسطينية.

•صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية
أنشــأت الحكومــة الفلســطينية صنــدوق درء المخاطــر والتأمينــات الزراعيــة اعتمــادا علــى القــرار
بقانــون رقــم ( )12لســنة  2013والتعديــات الالحقــة التــي صــدرت مــن خــال القــرار بقانــون
رقــم  18لعــام  .2018يختــص الصنــدوق فــي مجــال إدارة المخاطــر التــي تعتــرض التنميــة
الزراعيــة فــي فلســطين والحــد مــن آثارها.ســواء كانــت مخاطــر سياســية او طبيعيــة.
•المؤسسة الفلسطينية لإلقراض الزراعي
هــي مؤسســة حكوميــة غيــر ربحيــة انشــات بموجــب قــرار بقانــون رقــم  8لســنة  2015وتســعى
لتقديــم خدمــات إقــراض اليــة للمزارعيــن لدعــم المشــاريع الزراعيــة ،خاصــة صغــار المزارعيــن
والمزارعيــن ذوي الدخــل المحــدود.
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 6.2مؤسسات القطاع الزراعي
 1.6.2اإلطار القانوني للزراعة

يشــكل قانــون الزراعــة رقــم ( )2لســنة  2003وتعديالتــه لســنة  ،2018والتــي صــدرت كقــرار
بقانــون رقــم  ،14اإلطــار القانونــي األساســي الــذي ينظــم العمــل فــي القطــاع الزراعــي.
ويشــكل هــذا القانــون اإلطــار للعديــد مــن األنظمــة الزراعيــة التــي تــم إقراراهــا الحقــا كنظــام
مبيــدات اآلفــات الزراعيــة ،ونظــام منــع تهريــب المنتجــات النباتيــة ،ونظــام األعــاف ،ونظــام
ترقيــم وتســجيل وتتبــع الحيوانــات ،ونظــام المســتحضرات البيطريــة ،ونظــام مراقبــة صحــة
الحيــوان ،ونظــام الحجــر البيطــري ،ونظــام المســالخ وقانــون صنــدوق درء المخاطــر والتأمينــات
الزراعيــة ،وقانــون مؤسســة اإلقــراض الزراعــي ،ونظــام المركــز الوطنــي للبحــوث.
أضفــى القــرار بقانــون رقــم ( )14العديــد مــن التحســينات علــى قانــون الزراعــة .اال أن هنــاك
عــدد مــن الجوانــب المهمــة التــي لــم تتطــرق اليهــا التعديــات وتعتبــر ضروريــة لتنظيــم ســوق
المخصبــات .ومــن أهمهــا ،بحســب دراســة نشــرها معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة
الفلســطيني (مــاس) مؤخــرا 11،وضــع معاييــر لتنظيــم وقيــاس ومراقبــة األســمدة العضويــة.
كمــا لــم تتطــرق الــى منــع المخصبــات التــي يمنــع اســتخدامها فــي بلد المنشــأ ،أســوة بالقانون
األردنــي.

 2.6.2وزارة الزراعة

تعتبــر وزارة الزراعــة الجســم الحكومــي الرئيســي الــذي يقــود عمليــات التنميــة والتطويــر
للقطــاع الزراعــي ،وهــي مســؤولة عــن تشــكيل المظلــة التــي تعمــل مــن خاللهــا مؤسســات
المجتمــع المدنــي والمؤسســات الدوليــة فــي توجيــه أنشــطة الدعــم والتطويــر فــي القطــاع
الزراعــي مــن خــال تنفيــذ خطــط التنميــة الحكوميــة فــي المجــال الزراعــي.
ووزارة الزراعــة هــي الجهــة المســؤولة عــن ملــف الهــدف الثانــي مــن أهــداف التنميــة
المســتدامة ( )SDG2فــي الجهــود التــي تبذلهــا الحكومــة نحــو تحقيــق أجنــدة .2030

 11أنظر جميل حرب ( :)2019تقييم إدارة البيوت المحمية في شمال الضفة الغربية– فلسطين :ترشيد برامج تغذية البندورة والخيار والفلفل الملون المستزرعة في البيوت
المحمية.
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صندوق  :1االنضمام للمنظمات والمعاهدات الدولية

شــكل اعتــراف الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بدولــة فلســطين كدولــة مراقبــة غيــر
عضو في منظومة األمم المتحدة في تشــرين ثاني  2012إنجازا مهما للفلســطينيين
ونقطــة تحــول فــي نظــرة المجتمــع الدولــي للقضيــة الفلســطينية .األمــر الــذي مكــن
دولــة فلســطين مــن البــدء فــي االنضمــام إلــى المؤسســات والمنظمــات والمعاهدات
الدوليــة .يعــد االنضمــام إلــى المنظمــات والمعاهــدات الدوليــة المتعلقــة بالنشــاط
الزراعــي أمــرا حيويــا فــي تعزيــز مكانــة فلســطين السياســية ،وفرصــة مهمــة للتصــدي
إلجــراءات االحتــال اإلســرائيلي ،وتعزيــز ســيادتها علــى المصــادر الطبيعيــة .كمــا يلعــب
االنضمــام دورا فــي تطويــر القطــاع الزراعــي الفلســطيني ،مثــا ،مــن ناحيــة االســتفادة
مــن المبــادرات والمشــاريع الخاصــة بمواجهــة التغيــر المناخــي ،وتطوير جــودة المنتجات
الزراعيــة ،وســبل مقاومــة اآلفــات الزراعيــة ،واالرتقــاء بجــودة الخدمــات البيطريــة
المقدمــة بمــا يعــزز فــرص تصديــر المنتجــات الحيوانيــة واالشــتراطات الخاصــة بســامة
األغذيــة .كمــا يســاهم فــي االســتفادة مــن الخبــرات التقنيــة ،والقانونيــة ،والوصــول
الــى التمويــل 12،والتأثيــر فــي القــرارات لصالــح الحقــوق الفلســطينية.
ويبقــى هنــاك العديــد مــن المنظمــات والمعاهــدات التــي يجــب العمــل علــى االنضمام
اليهــا (انظــر جــدول  ،)4وعلــى رأســها منظمــة األغذيــة والزراعة لألمم المتحــدة (الفاو).
اذ يتيــح االنضمــام اليهــا االنضمــام تلقائيــا الــى عــدد مــن االتفاقيــات والمعاهــدات
والمبــادرات التــي تشــرف عليهــا المنظمــة ،وتضــم الميثــاق الدولــي لوقايــة النبــات
والمعاهــدة الدوليــة للمصــادر الوراثيــة النباتيــة للزراعــة واألغذيــة.
وعمومــا ،ان انضمــام فلســطين للمنظمــات واالتفاقيــات الدوليــة ،يوجــب اتخــاذ
إجــراءات تضمــن اســتدامة االلتــزام بشــروطها .لــذا يجــب ان تتــوازى جهــود االنضمــام
بجهــود حثيثــة تهــدف الــى تطويــر وانشــاء البنــى التحتيــة ذات العالقــة ،وتعديــل
القوانيــن والتشــريعات والتعليمــات المتعلقــة بالمعاييــر المنصــوص عليهــا فــي
المعاهــدات ،وعــدم التراخــي أو اهمــال تطبيقهــا .وبالنظــر الــى تجربــة فلســطين فــي
االنضمــام الــى مختلــف المعاهــدات والمنظمــات الدوليــة خــال الســنوات الســابقة ،ال
بــد مــن اإلشــارة الــى أن قــرار االنضمــام قــد غلــب عليــه البعــد السياســي علــى حســاب
الفنــي .ويبــدو أن كســب مزيــد مــن االعترافــات بفلســطين كدولــة تحــت االحتــال قــد
كان ومــا يــزال الهــدف األســمى لصنــاع القــرار .ســيكون لهــذا النهــج ،ان اســتمر ،تبعــات
ســلبية علــى قــدرة فلســطين علــى االلتــزام بشــروط العضويــة ويحــد مــن فوائدهــا
13
المنشــودة.

12 Palestine Economic Policy Research Institute (MAS): Preliminary Assessment of the Possible Impacts of COVID-19 Health Crisis on the
)Palestinian Economy: https://www.mas.ps/files/server/2020/monitorSupplement%20En%20d1%20RK%20clean.pdf (MAS, 2020
13 Palestine Economic Policy Research Institute (MAS): Preliminary Assessment of the Possible Impacts of COVID-19 Health Crisis on the
)Palestinian Economy: https://www.mas.ps/files/server/2020/monitorSupplement%20En%20d1%20RK%20clean.pdf (MAS, 2020
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 3.6.2القطاع الخاص ،المؤسسات غير الحكومية ،وتنظيمات المزارعين

لعبــت المنظمــات غيــر الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي القطــاع الزراعــي
أدوارا أساســية فــي التنميــة الزراعيــة قبــل وبعــد إنشــاء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية
مســتفيدة مــن المزايــا النســبية التــي تتمتــع بهــا وبخبرتهــا الطويلــة التــي تمكنهــا مــن التعامــل
مــع المتغيــرات .كمــا تلعــب مؤسســات القطــاع الخــاص وجمعيــات المزارعيــن دوراً رئيســا فــي
ـا عــن تقديمهــا لخدمــات
سلســلة االنتــاج الزراعــي وفــي االســتثمار فــي القطــاع الزراعــي ،فضـ ً
األعمــال المختلفــة التــي يحتاجهــا المزارعــون فــي مراحــل االنتــاج ومــا بعــد الحصــاد .ويعــد
القطــاع الخــاص الالعــب الوحيــد فــي قطــاع التصنيــع الغذائــي والتســويق المحلــي والخارجــي.
يتــم تمويــل نســبة كبيــرة مــن مشــاريع القطــاع الزراعــي مــن خــال المانحيــن والمؤسســات
الدوليــة وعلــى رأســها منظمــة الغــذاء والزراعــة (الفــاو) التابعــة لألمــم المتحــدة .وتنفــذ
هــذه المشــاريع فــي العــادة إمــا عــن طريــق الحكومــة ،مــن خــال وزارة الزراعــة وســلطة
الميــاه وبكــدار ،أو عــن طريــق منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطيني أو المؤسســات غيــر
الحكوميــة األجنبيــة والمســجلة فــي فلســطين .وفــي هــذا الصــدد ،تشــكل مجموعــة عمــل
القطــاع الزراعــي آليــة هامــة لتنســيق جهــود أصحــاب العالقــة المباشــرين فــي العمــل الزراعــي
حيــث تضــم فــي عضويتهــا المؤسســات الفلســطينية ،والمانحيــن ،والمنظمــات والمؤسســات
الدوليــة .أنظــر قائمــة مفصلــة فــي جــدول ( )1.1فــي الملحــق لمؤسســات القطــاع الزراعــي
وطبيعــة دور كل منهــا ،ومــدى مســاهمتها فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية لقطــاع
الزراعــة.

 7.2تأثيــر كوفيــد  19علــى المهمشــين وعلــى نظــام الغــذاء الزراعــي
ا لفلســطيني

ضربت أزمة كوفيد  19العالمية فلســطين في أوائل اذار  ،2020عندما تم تأكيد أول حاالت
اإلصابــة بالفيــروس .وأدى ذلــك إلــى إعــان حالــة الطــوارئ مــن قبل رئيس الوزراء الفلســطيني
وفــرض قيــود بمــا يشــمل القيــود الشــديدة علــى الحركــة فــي المناطــق األكثــر تأثــراً  ،وتبنــى
سلســلة مــن اإلجــراءات اإلضافيــة الهادفــة إلــى احتــواء الجائحــة .لقــد تســبب جائحــة كوفيــد
– 19فــي إحــداث صدمــة ســلبية للتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة الفلســطينية ،بمــا يهــدد
الرفــاه العــام ،والتوظيــف وســبل العيــش ،والفقــر واألمــن الغذائــي ،والتماســك االجتماعــي
واالســتقرار المالــي والنقــدي .الشــكل  1يوضــح آليــة انتقــال األزمــة فــي نظــام الغــذاء الزراعــي
الفلســطيني.
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الشكل  :1آلية انتقال األزمة في نظام الغذاء الزراعي الفلسطيني
تفشي كوفيد  :19القيود الفورية

آثار الجائحة

التأثيــرات
ا لغذ ا ئيــة

قيود على الحركة

تحويل الميزانية العامة نحو تدابير الصحة
والحماية االجتماعية (البنك الدولي ،نيسان
)2020

دعم عام محدود “للحفاظ على
النظام الغذائي على قيد الحياة”
والحفاظ على مستويات اإلنتاج
الزراعي

انخفاض استهالك الغذاء وارتفاع
مستويات انعدام األمن الغذائي

مستويات أعلى من التهميش
وانعدام األمن الغذائي (قطاع
االمن الغذائي ،نشرة الفاو)

العالقات االقتصادية /األسواق تعمل
بقيود غير مسبوقة بسبب المخاطر الصحية
غير المسبوقة والغموض

ضعف الطلب على المنتجات الغذائية
الزراعية

اتساع الفجوة بين اسعار بوابة
المزرعة والمستهلك

انخفاض األنشطة االقتصادية

انخفاض العرض من المنتجات الغذائية
الزراعية المنتجة محليا

ارتفاع تكاليف المدخالت

المخاطر والمخاوف العامة على الصحة

خسارة الوظائف
انخفاض القوة الشرائية لألسر

نقص السيولة في النظام المالي
ائتمان رسمي محدود أو معدوم وتعليق
االئتمان غير الرسمي (مستوى المنتج
والمستهلك)

تآكل القوة الشرائية

الخطر المحتمل من عدم توافر الغذاء (مثل
البيض)

انخفاض توافر المدخالت (العمالة،
المستهلكات )...
انخفاض توافر رأس المال العامل

الخاصــة

بالنظــم

هوامش مخفضة للزراعة  /اإلنتاج
الزراعة

انخفاض الطاقة اإلنتاجية
للمواسم الالحقة ما لم تتوفر
مدخرات  /مخزون من المدخالت
[ملحوظة :توليد حلقة مفرغة مع
أزمة السيولة]

المدفوعات النقدية فقط

 1.7.2اآلثار المباشرة لألزمة وإجراءات احتوائها على النظم الغذائية الزراعية

يتوقــع «التقييــم األولــي للتأثيــرات المحتملــة لألزمــة الصحيــة كوفيــد  19علــى االقتصــاد
الفلســطيني» (مــاس )2020 ،خســائر فــي القيمــة المضافــة لقطــاع الزراعــة والثــروة الحيوانيــة
تتــراوح بيــن  5.1إلــى  6.2فــي المائــة خــال عــام  14 .2020التوقعــات االقتصاديــة للجهــاز
المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني للعــام  ،2020فــي ضــوء ســيناريو اســتمرار جائحــة كوفيــد 19
لمــدة ثالثــة أشــهر ،تتوقــع أن يبلــغ حجــم الخســائر فــي الزراعــة والغابــات وصيــد األســماك

14 Palestine Economic Policy Research Institute (MAS): Preliminary Assessment of the Possible Impacts of COVID–19 Health Crisis on the
)Palestinian Economy: https://www.mas.ps/files/server/2020/monitorSupplement%20En%20d1%20RK%20clean.pdf (MAS, 2020

حوالــي  200مليــون دوالر أمريكــي ،مقارنــة بالســيناريو األساســي لعــدم حــدوث جائحــة للعــام
( 2020خســارة بنســبة  14.7%فــي القيمــة المضافــة للقطــاع فــي ســيناريو الجائحــة لعــام
 2020مقارنــة بقيمــة القطــاع فــي عــام  ،2019وخســارة بقيمــة  17.6%مقارنــة بالقيمــة
المتوقعــة لعــام  2020للقطــاع فــي ظــل عــدم حــدوث جائحــة كوفيــد .15 )19
لــم ُيعــرف بعــد التأثيــر الكامــل لكوفيــد  19علــى األمــن الغذائي في فلســطين .ومع ذلك ،مع
امتــداد األزمــة إلــى عــدة شــهور وازديــاد حــاالت االصابــة ،مــن الواضــح أن كوفيــد  19والتدابيــر
المعمــول بهــا للســيطرة علــى انتشــاره ســيكون لهــا تأثيــر ســلبي علــى األفــراد المهمشــين
والنظــام الغذائــي– مــن المنتجيــن إلــى المصنعيــن ،والمســوقين والناقليــن والمســتهلكين.
المــزارع واألســواق باإلضافــة
والجديــر ذكــره أن وزارة الزراعــة عملــت علــى ضمــان الوصــول إلــى َ
إلــى اســتمرارية التجــارة الدوليــة .بعــد االنقطاعــات قصيــرة المــدى بســبب القيــود الحتــواء
انتشــار كوفيــد  ،19فقــد اســتقرت اجمــاال األســواق علــى طــول سالســل اإلمــداد الغذائيــة
الزراعيــة الوطنيــة فــي النهايــة .وبشــكل عــام ،وباســتثناء التأثيــر المحــدود مــن حيــث الحجــم
ـليما.
والمــدة علــى حليــب البقــر والدواجــن والزهــور ،بقــي القطــاع سـ ً

15 Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS): Economic Forecasts for the Year 2020, in Light of the Current Coronavirus Pandemic http://
)www.pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=3724 (PCBS, 2020
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القسم الثالث
التحديات الرئيسية التي يواجهها القطاع الزراعي
يهــدف هــذا القســم الــى تحديــد أهــم التحديــات التــي تواجــه القطــاع الزراعــي الفلســطيني.
وتضــم بشــكل أســاس تلــك المتعلقــة باالحتــال اإلســرائيلي والقيــود التــي يفرضهــا توســع
المســاحة الزراعيــة والمــوارد المائيــة واالرضيــة ،واعاقــة حركــة االفــراد والســلع والخدمــات،
ومصــادرة المــوارد المائيــة .كمــا تضــم أيضــا التحديــات الذاتيــة والمتمثلــة فــي قلــة التمويــل
وضعــف الخدمــات المقدمــة للمزارعيــن.
نظــرا للروابــط الصارمــة بيــن التنميــة االقتصاديــة الفلســطينية والعالقــات السياســية
ً
كبيــرا علــى
ا
اعتمــاد
االحتــال
تحــت
يعمــل
الــذي
الوطنــي
االقتصــاد
يعتمــد
إســرائيل،
مــع
ً
ً
االقتصــاد اإلســرائيلي ،مــع وجــود نظــام معقــد مــن السياســات واإلجــراءات اإلســرائيلية
المقيــدة مــن جانــب واحــد .علــى مــر الســنين ،أصبحــت فلســطين وإســرائيل ،بحكــم األمــر
ِّ
ونقديــا مــن جانــب واحــد ،حيــث ال تســيطر فلســطين علــى حدودهــا،
جمركيــا
ـادا
ً
ً
الواقــع ،اتحـ ً
وال تجمــع ضرائبهــا .علــى ســبيل المثــال ،تتمتــع المنتجــات اإلســرائيلية عمليــاً بحــق الوصــول
المجانــي إلــى األســواق الفلســطينية ،بينمــا تخضــع الصــادرات الفلســطينية (المســموح بهــا
فقــط إلســرائيل ودول أخــرى مختــارة) لمجموعــة واســعة مــن القيــود .هــذا باإلضافــة إلــى
القيــود والضوابــط المفروضــة علــى حركــة النــاس والســلع والمــوارد – األرض والميــاه وغيرهــا
– بســبب االحتــال.
تؤثــر قيــود االحتــال ســلباً علــى القــدرة التنافســية للمنتجــات الغذائيــة الفلســطينية فــي
األســواق المحليــة واإلســرائيلية وأســواق التصديــر حيــث تنشــأ تكاليــف التعامــات وتنحــرف
ديناميــكات أســعار الســوق .ومــع ذلــك ،تشــير تحليــات سلســلة القيمــة التي أجرتهــا منظمات
التنميــة الدوليــة إلــى وجــود العديــد مــن االختناقــات التــي يمكــن إزالتهــا عــن طريــق تحســين
البيئــة التمكينيــة وتقديــم الخدمــات االستشــارية المهنيــة .لــدى قطــاع الصناعــات الزراعيــة
الفلســطيني مجــال لمزيــد مــن القــدرة التنافســية ،والقيمــة المضافــة والتحــول نحــو اقتصــاد
أكثــر اخضــرارا ،إذا مــا تمــت إدارة المــوارد بشــكل صحيــح مــع وجــود حوافــز مناســبة .تظــل حالــة
األمــن الحيــوي الصارمــة (صحــة الحيــوان وحمايــة النباتــات) شــرطا إلزاميــا للتنميــة المســتدامة.
مــن الضــروري إحــداث تغييــر مــن خــال االنتقــال مــن نظــام زراعــي يعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى
المعرفــة المقدمــة مــن المورديــن (ومقدمــي األســعار) 16نحــو التحول الديناميكي االســتباقي
المدفــوع بتأثيــر الســوق ونمــو قطــاع األغذيــة الزراعيــة.

 16حاليا ،يتم توفير المعرفة بمبادرة موردي المدخالت إلى حد كبير .فال يزال المزارعون يعتمدون على التجار وموردي المدخالت في تحديد األسعار ويعتمدون عليهم بدرجة
كبيرة في ردود افعالهم على الوضع المتغير (المناخ والسوق وما إلى ذلك) بدل اتخاذ المبادرات االستباقية.
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قــوض االحتــال الطويــل إمكانــات القطــاع الكامنــة .وإلــى أن تتــم إزالــة هــذه القيــود ،يصبــح
تعزيز القطاع الخاص أكثر إلحاحاً من اجل تشــجيع النمو االقتصادي والتشــغيل المســتدامين.
 ،فــي حيــن أن مهــارات الريــادة والتســويق لــدى المزارعيــن تبــدو واســعة االنتشــار وواعــدة
بدرجــة كافيــة ،إال أن المعرفــة التقنيــة مــا زالــت متأخــرة .يطلــع القطــاع الخــاص بــدور متزايــد
األهميــة فــي تطويــر مختلــف القطاعــات ذات القيمــة العاليــة .ومــع ذلــك ،ال يــزال هناك نقص
فــي فهــم جميــع الجوانــب المتعلقــة بــإدارة المزرعــة (علــى ســبيل المثــال ،مــا هــي المدخــات
 /الممارســات التــي يمكــن أن تحســن اإلنتاجيــة ،وســامة األغذيــة ،وجــودة المنتــج ،وإدارة مــا
بعــد الحصــاد).

 1.3سيطرة االحتالل على المساحات الزراعية

يتمثــل العائــق الرئيســي أمــام توســع القطــاع الزراعــي فــي فلســطين بالقيــود التــي يفرضهــا
االحتــال اإلســرائيلي علــى مختلــف نواحــي الحيــاة علــى مــدى عقــود طويلــة .فوفــق اتفــاق
أوســلو ،تــم تقســيم الضفــة الغربيــة ،كمــا بينــا أعــاه إلــى ثــاث مناطــق («أ»« ،ب» و»ج»)،
بحيــث تقــع المنطقــة «أ» تحــت ســيطرة الســلطة الفلســطينية بالكامــل ،و تشــكل  18%فقط
مــن أراضــي الضفــة الغربيــة وتشــمل المدن والمناطق الرئيســية المأهولة بالســكان .بينما تقع
المنطقــة «ب» تحــت إدارة الســلطة الفلســطينية مدنيــاً  ،وتشــكل  22%مــن أراضــي الضفــة
الغربيــة وتشــمل المناطــق الريفيــة .أمــا منطقــة «ج» فتســيطر إســرائيل عليهــا بشــكل كامــل،
وال يتجــاوز عــدد ســكانها  10%مــن الســكان الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة 17.وعقــب
اعــان اإلدارة األمريكيــة مــا يعــرف اعالميــا بصفقــة القــرن» تخطــط الحكومــة اإلســرائيلية
لضــم األغــوار الفلســطينية ومعظــم أراض منطقــة «ج».
فرضــت إســرائيل ،عقــب توقيــع اتفاقيــة أوســلو ،قيــوداً وانتهــاكات عديــدة أضعفــت الزراعــة
فــي المنطقــة المســماة «ج» .حيــث أعلنــت حوالــي  40%مــن مســاحة هــذه المنطقــة أراضــي
«دولــة» يحظــر فيهــا جميــع أنــواع البنــاء أو األنشــطة االقتصاديــة .هذا باإلضافــة إلى تخصيص
 30%مــن أراضــي المنطقــة ،اغلبهــا فــي وادي األردن ،كمناطــق عســكرية ومحميــات طبيعية،
فيمــا حــدت مــن الوصــول إلــى الـــ  30%المتبقيــة مــن أراضــي المنطقــة فهــي محــدودة
جــداً  18.وفعليــاً  ،فــإن أقــل مــن 1%مــن المنطقــة «ج» متاحــة حاليــاً للفلســطينيين كمنطقــة
ســكنية (البنــك الدولــي .)2013 ،ويمكــن القــول انــه بفــرض هــذه القيــود ،فقــد الفلســطينيون
ســيادتهم علــى ثلثــي مواردهــم الزراعيــة (األونكتــاد .)2015 ،عــاوة علــى ذلــك ،تســبب جــدار
الفصــل بتدميــر جــزء كبيــر مــن األراضــي الزراعيــة الفلســطينية وحــد مــن إمكانيــة الوصــول
إلــى حوالــي  170ألــف دونــم مــن األراضــي الزراعيــة الخصبــة ،أي قرابــة  10%مــن إجمالــي
المســاحة المزروعــة فــي الضفــة الغربيــة ،إضافــة إلــى صعوبــة الوصــول إلــى مناطــق الرعــي
(البنــك الدولــي.)2008 ،
 17السلطة الفلسطينية مسؤولة عن توفير الخدمات الصحية والتعليم لسكان منطقة «ج» (انظر بتسيلم .)2013
18انظر فالح ( ،)2015لمراجعة القيود االقتصادية والتنموية المفروضة على المنطقة “ج”.
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أمــا فــي قطــاع غــزة ،فقــد أدت الحــروب المتكــررة والحصــار المســتمر منــذ عــام 2007
إلــى تدميــر القطــاع الزراعــي .وقــد أدى منــع المزارعيــن مــن الوصــول إلــى معظــم األراضــي
الزراعيــة ومناطــق الرعــي الواقعــة بالقــرب مــن الحــدود مــع إســرائيل إلــى تفاقــم الخســائر
الزراعيــة .كمــا تكبــد قطــاع صيــد األســماك ثمنــاً باهظــا بســبب القيــود التــي يفرضهــا االحتــال
علــى أنشــطته ،فمســاحة الصيــد المحــددة للمزارعيــن تتغيــر بحســب االشــتراطات األمنيــة
اإلســرائيلية .فعــادة ،ال تســمح دولــة االحتــال للمزارعيــن بتجــاوز مســافة تبعــد أكثــر مــن 6–3
أميــال بحريــة عــن الشــاطئ؛ بينمــا ينــص اتفــاق أوســلو علــى  20ميــل بحــري.
وبالرغــم مــن «االنســحاب اإلســرائيلي» فــي العــام  ،2005مــا زالــت إســرائيل تمنــع وصــول
المزارعيــن إلــى إراضيهــم داخــل المنطقــة العازلــة التــي أقامتهــا اســرائيل وتمتــد علــى طــول
حــدود القطــاع الشــرقية المحاذيــة إلســرائيل بعمــق يتــراوح بيــن  150متــر إلــى  1كــم .وتقــدر
مســاحة األراضــي الزراعيــة التــي تقــع فــي المنطقــة العازلــة  62كيلومتــر مربــع ،أي مــا نســبته
 40%مــن األراضــي المســتخدمة فــي الزراعــة فــي قطــاع غــزة.
وقــد كان للعــدوان اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة عــام  2014اثـ ٌـر بالـ ٌـغ علــى القطــاع الزراعــي،
إذ تضــرر مــا يقــارب  30%مــن األراضــي الزراعيــة ،وأصبــح الكثيــر منهــا غيــر صالــح للزراعــة
نتيجــة تلويثهــا بمخلفــات الحــرب أو تخريبهــا بشــكل يســتدعي إعــادة اســتصالحها وتأهيلهــا
مــن جديــد .إلــى ذلــك ،تــم اســتهداف وتدميــر عــدد كبيــر مــن آبــار وشــبكات الــري ،واألشــجار
المثمــرة ،والمنشــآت الزراعيــة المســتخدمة فــي عمليــات مــا بعد الحصاد كالمخــازن والثالجات
ومحطــات التعبئــة .وكانــت أكثــر المناطــق تضــرراً هــي المناطــق التــي شــهدت مركــزاً للعمليات
البريــة للجيــش اإلســرائيلي والتــي تركــزت فــي خــان يونــس ،وتليهــا رفــح وغــزة وشــمال غــزة
ووســط غــزة.

 2.3سيطرة االحتالل على الموارد المائية

إن العوائــق التــي يفرضهــا االحتــال اإلســرائيلي علــى تطويــر قطــاع الميــاه قــد قوضــت
تنميــة القطــاع الزراعــي الفلســطيني .يســتغل االحتــال مــوارد الميــاه الفلســطينية لمصلحتــه
متجاهــا
الخاصــة ،حيــث يأخــذ كل مــا هــو مطلــوب لتطويــر المســتوطنات اإلســرائيلية،
ً
االحتياجــات الفلســطينية المنصــوص عليهــا فــي االتفاقيــات الثنائيــة الموقعــة.
يســتخرج الفلســطينيون حوالــي  20%مــن «الكميــات المتوقعــة» مــن الميــاه الجوفيــة
الواقعــة فــي الضفــة الغربيــة ،بينمــا تســتخرج إســرائيل الكميــة الكبــرى مــن الميــاه وتفــرط
فــي ســحب كميــات إضافيــة تفــوق  50%مــن الكميــات المتجــددة ،أي بأكثــر مــن  1,8أضعــاف
حصتهــا بموجــب اتفاقيــة أوســلو ،دون موافقــة لجنــة الميــاه المشــتركة والتــي مــن المفتــرض
أن تعمــل ،وفقــاً التفاقيــة أوســلو ،لتنظيــم وإدارة قضايــا الميــاه المشــتركة .إن اســتخراج
الميــاه مــن اآلبــار العميقــة ،باإلضافــة إلــى قلــة إمــدادات الميــاه لهــذه اآلبــار ،يشــكل مخاطــر
تهــدد اآلبــار الجوفيــة ومســتويات الميــاه المتاحــة لضخهــا للفلســطينيين مــن اآلبــار الضحلــة.
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يهتــم المزارعــون بزيــادة األراضــي الزراعيــة المرويــة فــي الضفــة الغربيــة ،وخاصــة فــي المناطــق
المحميــة .ومــع ذلــك ،فإلــى جانــب تقــادم اآلبــار الزراعيــة وجفــاف بعضهــا اآلخــر ،فــإن القيــود
اإلســرائيلية علــى تجديــد تلــك اآلبــار ،وجفــاف العديــد مــن الينابيــع ،يمنعــان تنميــة المحاصيــل
المرويــة.

 3.3اعاقة حركة االفراد والسلع والخدمات

وضعــت الســلطات اإلســرائيلية العديــد مــن القيــود علــى الصــادرات الزراعيــة الفلســطينية،
وأعاقــت إدخــال المنتجــات الفلســطينية إلــى الســوق اإلســرائيلية وذلــك تحــت ذرائــع أمنيــة أو
تقنيــة .ومــن جهــة أخــرى ســهلت عمليــة إدخــال منتجــات إســرائيلية إلى األســواق الفلســطينية
بشــكل حــر .ناهيــك عــن تســهيلها تهريــب الســلع الزراعيــة مــن المســتوطنات وذلــك نظــرا
لوجــود “المعابــر” االســرائيلية ضمــن مــا يســمى بمناطــق «ج» والتــي ال يمكــن للضابطــة
الجمركيــة الفلســطينية الوصــول اليهــا دون تنســيق.
وبحســب بيانــات الضابطــة الجمركيــة ،بلغــت قيمــة المضبوطــات مــن البضائع الزراعيــة المهربة
حوالــي  9.3مليــون شــيكل وتغطــي  880صنــف .أنظــر شــكل ( )2والــذي يظهــر توزيــع قيمــة
المهربــات المضبوطــة بحســب المحافظــة 19.وفــي ظــل عــدم وجــود ســيطرة فلســطينية على
المعابــر ومناطــق المســماة “ج” فانــه مــن المتوقــع ان تكــون قيمــة الســلع الزراعيــة المهربــة
أعلــى بكثيــر مــن قيمــة المضبوطــات ،ممــا يهــدد مــن تنافســية القطــاع الزراعــي الفلســطيني
وقدرتــه علــى التوســع.
وتعيــق دولــة االحتــال كذلــك إمكانيــة الوصــول إلــى المدخــات الزراعيــة ،فقــد فرضــت قيــودا
علــى اســتيراد عــددا مــن مدخــات اإلنتــاج واآلالت الزراعيــة تحــت ذريعــة االســتخدام المــزدوج،
مثــل األســمدة والكيماويــات واألنابيــب الفوالذيــة .وفــي ظــل هــذه القيــود ،تتــراوح نســبة
اســتخدام المزارعيــن الفلســطينيين لألســمدة بحوالــي  40%مقارنــة ،مثــا ،بمــا يســتخدمه
المزارعــون األردنيــون .ممــا يضطــر المزارعيــن الفلســطينيين الــى اســتخدام بدائــل رديئــة
الجــودة ممــا يؤثــر ســلباً علــى اإلنتاجيــة الزراعيــة (معهــد أريــج.)2015 ،

 19مصدر البيانات :دراسة تنظيم وحماية سوق المنتجات الزراعية في فلسطين للباحثين نصر عبد الكريم وعبدالله مرار.
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شكل توضيحي  :2التوزيع النسبي لقيمة المضبوطات من السلع الزراعية المهربة  ،بحسب المحافظات
للعام 2019

 4.3التحديات الذاتية التي تواجه القطاع الزراعي الفلسطيني
 1.4.3محدودية المصادر المالية لوزارة الزراعة الفلسطينية

إلــى جانــب العوامــل المتعلقــة باالحتــال ،تــم تحديــد التمويــل الضعيــف للقطــاع الزراعــي أدنــاه
فــي القســم  4باعتبــاره أحــد العوامــل الحاســمة التــي حالــت دون تحقيــق األهــداف المحــددة
لالســتراتيجية الوطنيــة للقطــاع الزراعــي فــي الفتــرة  .2019–2017فنظــرا للظــروف الماليــة
الصعبــة التــي تعانــي منهــا الحكومــة الفلســطينية ،يتــم تخصيــص معظــم نفقــات الموازنــة
للنفقــات التشــغيلية وبشــكل خــاص الرواتــب واألجــور .ولــذا ،فــان مــا يتــم انفاقــه ســنويا مــن
ميزانيــة الحكومــة علــى التنميــة والتطويــر الزراعــي يبقــى محــدودا وفــي حــده األدنــى .األمــر
الــذي يحــد مــن قــدرة وزارة الزراعــة الفلســطينية علــى تنفيــذ خططهــا التطويريــة واالرتقــاء
بخدماتهــا .فقــد بلغــت الموازنــة الجاريــة لــوزارة الزراعــة للعــام  2018حوالــي  102مليــون
شــيكل ،حيــث يشــكل هــذا المبلــغ أقــل مــن  1%مــن اجمالــي الميزانيــة العامــة .ومــن المثيــر
لالهتمــام ،ان المكــون التطويــري لميزانيــة الــوزارة ضئيــل للغايــة حيــث تشــكل الرواتــب
واألجــور  74%مــن مجمــل الميزانيــة .اذ تعتمــد الــوزارة علــى المنــح مــن أجــل تنفيــذ المشــاريع
التطويريــة .ويظهــر هــذا جليــا تدنــي االنفــاق التطويــري عنــد تصنيــف الميزانيــة بحســب البرامــج
(ـــأنظر جــدول .)5
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جدول  :6ميزانية وزارة الزراعة بحسب البرامج وبنود الصرف للعام 2018
الخدمات
الزراعية
رواتب واجور

مصاريف جارية

الرواتب واألجور

64.5%

63.4%

78.9%

95.3%

السفر والمهمات
الرسمية

0.0%

4.7%

0.0%

1.4%

النفقات التشغيلية

4.3%

5.4%

3.3%

4.3%

ايجارات

0.0%

6.8%

0.0%

2.0%

أخرى تشغيلية

20.5%

5.0%

5.0%

9.7%

بدل تنقل

4.6%

6.0%

4.8%

5.1%

مكافئات للموظفين

0.0%

1.3%

0.0%

0.4%

المساهمات
االجتماعية

6.0%

5.3%

8.0%

9.5%

األصول الثابتة

0.0%

0.9%

0.0%

0.3%

مخزون

0.0%

1.3%

0.0%

0.4%

24107

23511

31895

102039

مصاريف تشغيلية

مصاريف تحويلية
مصاريف
رأسمالية

البرنامج
اإلداري

التنمية
الزراعية

المجموع

المجموع

 5.3تواضع الخدمات الزراعية المقدمة
 1.5.3التحديات التي تواجه االرشاد الزراعي

تشــير االســتراتيجية الوطنيــة لإلرشــاد الزراعــي  2018–2015إلــى محدوديــة نطــاق تغطيــة
خدمــات اإلرشــاد والتــي تعتمــد بشــكل أساســي علــى الزيــارة الفرديــة الميدانيــة للمــزارع.
يعتبــر النقــص فــي التمويــل أحــد أهــم العوامــل التــي تؤثــر ســلبا علــى كفــاءة وفعاليــة
خدمــات اإلرشــاد الزراعــي الحكومــي فــي فلســطين ،حيــث ال يتــم تخصيــص مصــادر ماليــة
كافيــة لنشــاطات االرشــاد الميدانيــة .ناهيــك عــن نقــص المخصصــات الماليــة ألغــراض تدريــب
المرشــدين والتجــارب أو المشــاهدات الزراعيــة فــي محطــات التجــارب والتــي تعتبــر مــن أهــم
أدوات اإلرشــاد الزراعــي.
يشــكل صغــار المزارعيــن الهــدف الرئيــس مــن خدمــات البحوث واإلرشــاد الزراعــي المقدمة من
وزارة الزراعــة .فضعــف امكاناتهــم الماديــة واللوجســتية تحــول دون ســرعة او كفــاءة الوصــول
الــى المعلومــات الزراعيــة .كمــا يعتبــر صغــار المزارعيــن أقــل ميــا لتبنــي تقنيــات محدثــة خوفــا
مــن المخاطــرة .إضافــة الــى ذلــك ،فــان طبيعــة النشــاط الزراعــي لهــذه الفئــة ،والــذي فــي
أغلبــه يتعلــق بالزراعــة البعليــة والتربيــة غيــر المكثفــة للمجتــرات الصغيــرة ،تتطلــب فــي كثيــر
مــن األحيــان حلــول مبتكــرة وآنيــة لتحديــات اإلنتــاج التــي يواجهونهــا .أمــا فئــة المزارعيــن الكبــار،
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فتســمح امكاناتهــم فــي الحصــول علــى المعلومــات واالستشــارات ســواء مــن خــال التواصــل
الفعــال مــع مقدمــي الخدمــات االرشــادية أو شــراء الحلــول مــن القطــاع الخــاص .تتطلــب هــذه
الفروقــات فــي الوصــول الــى خدمــات االرشــاد الزراعــي تدخــات سياســاتية تزيــد مــن فعاليــة
20
الوصــول الــى فئــة المزارعيــن الصغــار.
وعلــى الرغــم مــن الــدور المهــم الــذي يلعبــه اإلرشــاد الزراعــي فــي فلســطين إال أنــه يواجــه
عــدداً مــن التحديــات أهمهــا:
•نقــص مصــادر المعلومــات حــول التقنيــات الحديثــة فــي الزراعــة وضعــف أســلوب نقلهــا
للمــزارع
•ضعف االمكانيات اللوجستية للوصول الى المزارع

•ضعــف الثقــة بيــن المــزارع والقائميــن علــى االرشــاد الزراعــي خاصــة التابعيــن للــوزارة،
وتفضيــل المرشــدين التابعيــن لشــركات القطــاع الخــاص عليهــم.
•التناقــص المســتمر فــي أعــداد الملتحقيــن بدراســة تخصــص الزراعــة فــي الجامعــات
الفلســطينية األمــر الــذي ينعكــس علــى حجــم الكــوادر الحالية والمســتقبلية التي ســتتولى
القيــام بالعمليــة اإلرشــادية.
•ال يوجــد موائمــة بيــن األبحــاث الزراعيــة ،التــي تنشــرها مؤسســات التعليــم العالــي او
المركــز الوطنــي للبحــوث الزراعيــة ،واحتياجــات االرشــاد الزراعــي.
لقــد أظهــرت النتائــج 21أن المــزارع الفلســطيني يضيــف كميــات مــن األســمدة علــى نحــو
أعلــى ممــا هــو مطلــوب ممــا يؤثــر ســلبا علــى جــودة التربــة ،والمزروعــات ،واالنســان ،ورفــع
تكاليــف االنتــاج الزراعــي .كمــا أظهــرت النتائــج 22وجــود خســارة عاليــة فــي الغــذاء تعــود
أســبابها ،فــي مراحــل مــا قبــل الحصــاد ،الــى عــدم مالئمــة برامــج التســميد للمزروعــات أو
بيئــة البيــوت المحميــة .أمــا خســائر بعــد الحصــاد فتعــود الــى مشــاكل فــي التعبئــة والتبريــد.
وتتــراوح األســباب بيــن األضــرار الميكانيكيــة ،والفيســيولوجية ،والتعفــن ،واالصابــات الحشــرية.
توصــي هــذه الدراســات بضــرورة اصــاح نظــام االرشــاد الزراعــي ودعمــه بمــا يحســن مــن جــودة
الخدمــات والبنــى التحتيــة واللوجســتية.

 2.5.3التحديات التي تواجه قطاع الصحة الحيوانية وسالمة منتجاتها:
حــددت تقاريــر تقييــم الخدمــات البيطريــة فــي فلســطين والصــادرة عــن المنظمــة العالميــة
للصحــة الحيوانيــة ( )2010/2017 PVSالفجــوات التــي تحــد مــن اداء جهــاز الخدمــات
 20لمزيد من النقاش ،ارجع الى «استراتيجية البحث العلمي الزراعي  »2021–2019الصادرة عن المركز الوطني للبحوث الزراعية.
 21أنظر جميل حرب ( :)2019تقييم إدارة البيوت المحمية في شمال الضفة الغربية– فلسطين :ترشيد برامج تغذية البندورة والخيار والفلفل الملون المستزرعة في البيوت
المحمية.
22 FAO (2018): Food Loss Analysis: Case Studies, Causes and Solutions of Food Losses in Avocado Production in the West Bank and the Gaza
Strip (Palestine). FAO (2018): Food Loss Analysis: Case Studies, Causes and Solutions of Food Losses in Tomatto and Sweet Peper Production
in the West Bank and the Gaza Strip (Palestine).
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البيطريــة لمهامــه المنصــوص عليهــا فــي التشــريعات والهيــاكل الوظيفيــة ومــا اوصــت بــه
المرجعيــات الدوليــة ذات العالقــة ،وشــخصت هــذه التقاريــر الفجــوات فــي:
•النقــص فــي المــوارد البشــرية والماليــة واللــوازم وضعــف البنيــة التحتيــة (مقــرات،
مســتودعات).
•ضعف القدرات الفنية والتشخيصية وعدم تأهيل الكادر.
•ضعف البيئة التشريعية واالدارية والوظيفية.

•انعدام سياسة تحليل المخاطر والتعليم المستمر.
•غياب االعالم والتثقيف البيطري.

•ضعف الرقابة البيطرية على المنتجات الحيوانية.
•ضعف التفاعل مع الشركاء وذوي العالقة

•ضعف الموارد المساندة وعدم المقدرة على الوصول للخدمة.

•عــدم وجــود المرافــق المناســبة والكافيــة لتقديــم الخدمــات (محاجــر ،مســالخ ،اســواق
مواشــي ومختبــرات).

إن وجــود هــذه الفجــوات والعراقيــل التــي يعانــي منهــا جهــاز الخدمــات البيطريــة أدى الــى
ضعــف ثقــة متلقــي الخدمــة بالخدمــات البيطريــة ،وأدى الــى انخفــاض فــرص تصديــر المنتجــات
الحيوانيــة وعــدم إقبــال رأس المــال الوطنــي علــى االســتثمار فــي قطــاع الثــروة الحيوانيــة.

 3.5.3البحــوث والخدمــات الزراعيــة :دور الجامعــات والمركــز الوطنــي للبحــوث
الزراعيــة
علــى الرغــم مــن تعــدد مؤسســات التعليــم العالــي التــي تعنــى بالبحــوث الزراعيــة ،إال أن
ضعــف التنســيق والتواصــل فيمــا بينهــا يــؤدي الــى تكــرار المواضيــع البحثيــة وضعــف ارتباطــه
بواقــع القطــاع الزراعــي الفلســطيني .كمــا أن المعــدات والتجهيــزات والمرافــق البحثيــة فــي
معظمهــا تواجــه مشــاكل فــي عمليــات التشــغيل والصيانــة .وتتصــف األبحــاث الزراعيــة فــي
معظــم الجامعــات بانهــا أبحــاث استكشــافية ونظريــة منعزلــة عــن واقــع المــزارع الفلســطيني
ونظــام اإلرشــاد الوطنــي .ويعــد ضعــف التمويــل وارتباطــه بأجنــدة المموليــن وغيــاب رؤيــة
واســتراتيجية بحثيــة جديــة فــي مؤسســات التعليــم العالــي مــن أهــم أســباب ضعــف البحــث
العلمــي الزراعــي وانعــدام تأثيــره علــى القطــاع الزراعــي .وفــي ذات الســياق ،تخــرج الجامعــات
وبرامــج التدريــب الزراعــي العديــد مــن الخريجيــن ســنوياً  ،إال أن معظــم هــؤالء الخريجيــن ال
تتطابــق مؤهالتهــم وقدراتهــم مــع متطلبــات واحتياجــات ســوق العمــل.
ومــن الالفــت أن مؤسســات البحــث الزراعــي مــا زالــت تعانــي مــن العقبــات فــي اســتقطاب
الكفــاءات البحثيــة نتيجــة لغيــاب الحوافــز وطبيعــة بيئــة العمــل .كمــا أن ضعــف التمويــل
الحكومــي قــد دفــع إلــى االعتمــاد علــى التمويــل الخارجــي ،والــذي ال يرتبــط بالضــرورة
باألولويــات البحثيــة التــي تخــدم القطــاع الزراعــي الفلســطيني.
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صندوق  :2التغير المناخي
يعــد تغيـ َـر أنمــاط هطــول األمطــار وارتفــاع درجــة الحــرارة مــن أبــرز معالــم التغيــر المناخــي
فــي فلســطين .ســيكون لهــذه التغيــرات ُتأثيــر علــى زيــادة الطلــب علــى الميــاه التــي
تعانــي منــذ ســنوات مــن شــح فــي مصادرهــا نتيجــة التعديــات اإلســرائيلية ،كمــا أشــرنا
أعــاه .األمــر الــذي سيســرع فــي نضوبهــا ويعــرض القطــاع الزراعــي الفلســطيني إلــى
انعــدام األمــن المائــي خصوصــا وأنــه يعتمــد علــى الزراعــة المرويــة .وفــي هــذا اإلطــار،
بينــت “خطــة العمــل الوطنيــة للتكيــف مــع ظاهــرة التغيــر المناخــي” التــي اعتمدتهــا
الحكومــة الفلســطينية عــام  2016األخطــار المصاحبــة للتغيــر المناخــي علــى األمــن
الغذائــي والمائــي ونوهــت الــى نــدرة البيانــات الالزمــة لتحديــد نقــاط الضعــف وأولويــات
وخيــارات التكيــف البيئــي.
يعــد اســتمرار االحتــال فــي الســيطرة علــى المقــدرات الطبيعيــة للفلســطينيين ،مــن
أراضــي وميــاه ،مــن أهــم العوائــق التــي تواجــه الحكومــة الفلســطينية فــي التصــدي
23
آلثــار التغيــر المناخــي .فقــد وصــف برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ،فــي أحــد تقاريــره،
االحتــال اإلســرائيلي بالخطــر البيئــي .إضافــة الــى ذلــك ،تواجــه الحكومــة الفلســطينية
تحديــات ذاتيــة تتمثــل فــي ضعــف التجهيــز والتنســيق فيمــا بيــن الــوزارات والمؤسســات
للتعامــل مــع أثــار التغيــر المناخــي علــى المســتوى طويــل األمــد .قــدرت خطــة التكيــف
الوطنــي ( )NAPالتــي نشــرت عــام  2016تكاليــف خيــارات التكيــف الزراعــي والمائــي
حتــى عــام  2026بمــا يزيــد عــن  3.2مليــار دوالر .بطبيعــة الحــال ،يحــول العجــز المالــي
المزمــن للحكومــة الفلســطينية دون تمويــل هــذه التكلفــة ذاتيــا ويضــع تنفيــذ خيــارات
التكيــف فــي مهــب توفــر الدعــم المالــي الدولــي.
بالرغــم مــن تأثيــر العقبــات التــي يفرضهــا االحتــال اإلســرائيلي علــى قــدرة الحكومــة
الفلســطينية فــي معالجــة آثــار التغيــر المناخــي إال أن هنــاك عــدد مــن خيــارات التكيــف
التــي يمكــن تطبيقهــا حتــى لــو كانــت جدواهــا محــدودة .ويأتــي فــي مقدمتهــا ،فــي
الضفــة الغربيــة ،اســتخدام الميــاه بكفــاءة وتخطيــط اســتخدام األراضــي .وأمــا فــي قطاع
غــزة ،فتتمثــل فــي الحــد مــن االســتخدام المفــرط للميــاه الجوفيــة .وتضــم الخيــارات
أيضــا تشــجيع الزراعــة األيكولوجيــة وتوجيــه جــزء مــن أمــوال الــدول المانحــة نحــو مشــاريع
تكيــف بيئــي ومــن أهمهــا مشــاريع تحليــة الميــاه فــي قطــاع غــزة .كمــا يقــع علــى عاتــق
الحكومــة الفلســطينية دعــم وتنســيق جمــع البيانــات بغيــة تعقــب التغيــرات المناخيــة
محليــا .ويظــل االحتــال وإجراءاتــه فــي الســيطرة علــى المــوارد الطبيعيــة الفلســطينية،
كمــا ذكرنــا ،العائــق األبــرز أمــام نجــاح الفلســطينيين فــي التعامــل مــع آثار التغيــر المناخي.
وفــي هــذا الصــدد ،ينبغــي علــى الحكومــة الفلســطينية ومنظمــات المجتمــع المدنــي
24
الضغــط علــى المجتمــع الدولــي مــن أجــل الضغــط علــى إســرائيل لتغييــر سياســاتها.

23 UNDP (2016): Climate Change Adaptation Strategy and Programme of Action for the Palestinian Authority. http://eprints.lse.ac.uk/30777/1/
PA–UNDP_climate_change.pdf
 24للمزيد من النقاش حول التغير المناخي في فلسطين وإجراءات االحتالل وخيارات التكيف البيئي ،راجع دراسة زينة األغا (»)2019التغير المناخي واالحتالل وفلسطين
المعرضة للتأثر» والصادرة عن شبكة السياسات الفلسطينية.
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 4.5.3نقــص رأس المــال الكافــي للقطــاع الخــاص للشــروع فــي اســتثمارات زراعيــة
جديــدة ،وتوســيع العمليــات القائمــة ،واســتخدام التكنولوجيــا الجديــدة.

تحــدد الدراســات الحديثــة فجــوة ماليــة كبيــرة فــي قطــاع الزراعــة فــي المناطــق الريفيــة.
الفجــوة عميقــة بشــكل رئيســي بالنســبة للفئــات المهمشــة؛ الشــباب واالنــاث .اعتمــدت
ـددا مــن إصالحــات البنيــة التحتيــة التنظيميــة لتعزيــز إمكانيــة
الســلطة الفلســطينية مؤخـ ًـرا عـ ً
الوصــول وكفــاءة قطــاع التمويــل .وتشــمل هــذه إطــاق مكتــب االئتمــان فــي عــام ،2006
واســتراتيجية الضمانــات فــي عــام  ،2016وكذلــك ســن قانــون حديــث للمعامــات المضمونــة
فــي عــام  .2016وقــد مهــد هــذا األخيــر الطريــق إلطــاق اإلقــراض القائــم علــى األصــول
المنقولــة .ومــع ذلــك ،ال يــزال مقدمــو الخدمــات الماليــة يعتبــرون قطــاع الزراعــة غيــر جــذاب
بســبب الشــكوك ونقــص الخبــرة الماليــة التــي يمكنهــا التعامــل مــع األدوات المالية المناســبة
الخاصــة بقطــاع الزراعــة.
فــي الوقــت الحالــي ،ال تتعــرض البنــوك التجاريــة لقطــاع الزراعــة .يقتصــر اإلقــراض فــي هــذا
القطــاع بشــكل أساســي علــى عــدد مــن مؤسســات التمويــل األصغــر ،وإن كانــت محــدودة
دورا
النطــاق والحجــم .وعلــى نفــس المنــوال ،يبــدو أن تعاونيــات االقــراض واالدخــار تلعــب ً
أيضــا.
قويــا فــي قطــاع التمويــل الريفــي ،ولكــن نطــاق العمليــات والقــدرات التقنيــة محــدودان ً
ً
الخدمــات الماليــة األخــرى ،بمــا فــي ذلــك منتجــات التأميــن ،مقيــدة إلــى حــد كبيــر بالصنــدوق
الفلســطيني للحــد مــن مخاطــر الكــوارث والتأميــن ( )PADRIFومؤسســة االقــراض الزراعــي
الفلســطينية (.)PACI
كل هــذه الجوانــب تقــدم أدلــة علــى أن تغلغــل مقدمــي التمويــل فــي قطــاع الزراعــة ال يــزال
ضعيفــا .وهــذا يتطلــب المزيــد مــن التدخــات لجعــل الوصــول إلــى المنتجــات الماليــة أكثــر
ً
ـموال؛ تغطيــة قطــاع الزراعــة علــى نطــاق واســع وخدمــة المنتجيــن الزراعييــن عبــر سلســلة
شـ ً
القيمــة الزراعيــة.
•صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية :تحديات التمويل
تتكــون المصــادر الماليــة لصنــدوق درء المخاطــر والتأمينــات الزراعيــة ،بحســب المــادة ( )6مــن
القــرار بقانــون رقــم ( )12لســنة  2013والتعديــات الالحقــة التــي صــدرت مــن خــال القــرار
بقانــون رقــم ( )18لعــام  2018كمــا يلــي:
مــوارد اســتثمارية وتضــم :أ–عوائــد أمــوال الصنــدوق المودعــة فــي البنــوك ،ب– أربــاح
الصنــدوق والفوائــض ،ج– عوائــد تشــغيل أمــوال الصنــدوق فــي المشــاريع الربحيــة.
المــوارد الحكوميــة :مبلــغ مقطــوع ســنوي يــدرج ويحــدد بنــاء علــى دراســة يقدمهــا الصنــدوق
لمجلــس الــوزراء قبــل إقــرار الموازنــة للســنة الماليــة التاليــة.
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الموارد المتحصلة من المزارعين والشركات:
أ .المــوارد المتحصلــة مــن االســترداد الضريبــي البالغــة  16%علــى مدخــات اإلنتــاج الحيوانــي.
اذ يتــم تحويــل  25%مــن قيمتهــا الــى الحســاب الخــاص بصنــدوق درء المخاطــر والتأمينــات
الزراعيــة ،فــي شــهر كانــون األول مــن كل ســنة ماليــة .ويحــول  50%مــن قيمــة االســترداد
الضريبــي الــى المــزارع أو الشــركة ،فيمــا يحــول  25%مــن قيمــة االســترداد الضريبــي لصالــح
وزارة الماليــة والتخطيــط.
ب) تحــول وزارة الماليــة والتخطيــط  30%مــن قيمــة االســترداد الضريبــي النباتــي ،التــي يتــم
جبايتهــا الــى الحســاب الخــاص بصنــدوق درء المخاطــر والتأمينــات الزراعيــة فــي شــهر كانــون
األول مــن كل ســنة ماليــة.
ج) نسبة  1%من تسويق المنتجات الزراعية.
د) قسط التأمين الذي يدفعه المؤمن له بموجب عقد التأمين.
بــدأ الصنــدوق عــام  2016دفــع التعويضــات للمزارعيــن عــن األضــرار التــي لحقــت بهــم نتيجــة
العوامــل الطبيعيــة فــي العــام  2014و.2015
امــا بالنســبة التعويضــات المدفوعــة للمزارعيــن المتأثريــن بالعوامــل الطبيعيــة بيــن عامــي
 2016و 2018فقــد حالــت األزمــة الماليــة للســلطة الفلســطينية مــن القيــام بهــا.
يمكــن االســتنتاج أن ضعــف التمويــل المباشــر مــن الحكومــة الفلســطينية يعــد مــن أهــم
المعوقــات التــي تحــد مــن تحقيــق أهــداف صنــدوق درء المخاطــر والتأمينــات الزراعيــة.
وبالرغــم مــن ذلــك فقــد أنفــق الصنــدوق ،بتمويــل مــن االتحــاد األوروبــي ،قرابــة  12مليــون
دوالر مســاعدات مقدمــة للمزارعيــن المتضرريــن مــن االحتــال .مــع العلــم أن األضــرار الزراعيــة
الناجمــة عــن االحتــال المســجلة قــد فاقــت نصــف مليــار دوالر فــي قطــاع غــزة و 65مليــون
دوالر فــي الضفــة الغربيــة خــال العشــرة أعــوام الماضيــة .ومــن الجديــر ذكــره أن صنــدوق
درء المخاطــر والتأمينــات الزراعيــة يســعى أيضــا إلــى تقليــل فاتــورة التعويضــات الزراعيــة مــن
خــال رفــع جاهزيــة المنشــآت الزراعيــة واســتعدادها لمواجهــة وتحمــل المخاطــر الزراعيــة ،اال
أن تفعيــل هــذه التدخــات مشــروط بتوفــر التمويــل الحكومــي او مــن الــدول المانحــة.
•المؤسسة الفلسطينية لإلقراض الزراعي :تحديات التمويل.
تتكــون المــوارد الماليــة لمؤسســة اإلقــراض الزراعــي ،بحســب المــادة ( )11مــن القــرار بقانــون
رقــم ( )8لســنة  2015ممــا يلــي –1 :المبالــغ الماليــة المخصصــة ضمــن الموازنــة العامــة
للدولــة –2 .المــوارد االســتثمارية والتــي تتضمــن :أ .عوائــد أمــوال المؤسســة المودعــة فــي
البنــوك .ب .عوائــد أمــوال المؤسســة والفوائــد المتحصلــة مــن أعمالهــا .ج .عوائــد أعمــال
المؤسســة الناتجــة عــن اســتثمار أمــوال الصنــدوق فــي األنشــطة والمشــاريع الزراعيــة –3 .أي
أمــوال تخصــص مــن قبــل مؤسســات الدولــة أو أي مشــاريع اقراضيــة للدولــة –4 .الهبــات
والمســاعدات التــي تتلقاهــا المؤسســة أو أي مــوارد ماليــة أخــرى يجيزهــا المجلــس.
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كان مــن المفتــرض البــدء بعمليــات اإلقــراض فــي بدايــة ســنة  ،2019اال ان االزمــة المالية التي
مــرت بهــا الحكومــة (الممــول الرئيــس للمؤسســة) قــد حالــت دون ذلــك .وكان مــن المتوقــع
أن يتــم البــدء ببرنامــج اقراضــي تجريبــي خــال هــذه الســنة ( ،)2020حيــث كان يفتــرض منــح
عــدد مــن القــروض الزراعيــة ،خاصــة لفئــة النســاء والشــباب ،بحــد أعلــى  $5000بفائدة/مرابحــة
25
مقدارهــا  3%ثابتــة مــع فتــرة ســداد تصــل إلــى  18شــهر ،وفتــرة ســماح أقصاهــا  3شــهور.

 5.5.3التحديات المتفاقمة المرتبطة كوفيد 19

أظهــر المســح 26الــذي أجرتــه منظمــة األغذيــة والزراعــة أن المنتجيــن الصغــار والهامشــيين قــد
تأثــروا بشــكل دائــم بانخفــاض الطلــب علــى منتجاتهــم إلــى جانــب تحديــات غيــر مســبوقة فــي
تأميــن مدخــات اإلنتــاج والوصــول إلــى االئتمــان واألســواق .عــاوة علــى ذلــك ،علــى الرغــم
مــن اســتقرار عمــل أســواق األغذيــة ،فمــن المتوقــع حــدوث زيــادة فــي انعــدام األمــن الغذائــي
الحــاد والمزمــن وســوء التغذيــة نتيجــة النخفــاض النشــاط االقتصــادي ومــا يرتبــط بــه مــن
انخفــاض فــي العمالــة والدخــل والحصــول علــى الغــذاء .هــذا هــو الحــال بشــكل خــاص بالنســبة
للمجموعــات والمناطــق الضعيفــة مــن قبــل.
وأظهــر مســح منظمــة األغذيــة والزراعــة أن تعطيــل ترتيبــات االئتمــان غيــر الرســمية ،ونقــص
المدخــات (األســمدة ،ومبيــدات اآلفــات ،واالشــتال ،وقطــع غيــار اآلالت ،واألعــاف،
والطعــام ،واألدويــة البيطريــة) وارتفــاع أســعارها (أعلــى مــن مســتويات مــا قبــل كوفيــد
متاحــا ،شــعر بــه المشــاركون فــي االســتطالع كواحــدة مــن النتائــج
 ،)19عندمــا كان ذلــك
ً
الرئيســية للقيــود المفروضــة علــى التنقــل الحتــواء انتشــار الفيــروس .هــذه العوامــل ،مــن بيــن
عوامــل أخــرى ،كان لهــا تأثيــر ســلبي علــى حجــم المعامــات ،وزيــادة مخاطــر ممارســة األعمــال
التجاريــة ،وتقييــد وصــول المنتجيــن إلــى المدخــات.
أبــرز المنتجــون المشــاركون فــي االســتطالع أن زيــادة تكاليــف اإلنتــاج التــي تعتمــد علــى
المدخــات ،إلــى جانــب انخفــاض جــودة المحاصيــل واألســعار وانخفــاض الطلــب ،تضــر بربحيــة
أنشــطتهم .كذلــك تــم اإلبــاغ عــن زيــادة تكاليــف اإلنتــاج نتيجــة االمتثــال لتدابيــر النظافــة
والتباعــد المــادي .تتــم عمليــات التصنيــع عنــد مســتويات أقــل مــن الطاقــة اإلنتاجيــة ،كمــا
وثبــت أن تســويق المنتجــات محــدود بســبب إغــاق الســوق والقيــود المفروضة علــى الحركة.
لقــد تعطلــت ترتيبــات التســويق واالئتمــان غيــر الرســمية (التــي تميــز معظــم معامــات صغــار
المنتجيــن فــي فلســطين) بســبب المخاطــر وعــدم اليقيــن الناجميــن عــن الجائحــة ،وكانــت
مقدمــا فقــط .أفــاد المنتجــون الذيــن تمكنــوا
المعامــات تتــم علــى أســاس الدفــع النقــدي
ً
مــن الحصــول علــى ائتمــان غيــر رســمي للدفــع مقابــل المدخــات أنهــم يشــعرون باإلرهــاق مــن
االنكشــاف للديــون والخــوف علــى اســتدامة أعمالهــم.
 25مصدر المعلومات :مقابلة مع ممثلين عن مؤسسة الفلسطينية لإلقراض الزراعي.
FAO West Bank and Gaza Strip 2020; COVID–19 impacts on the Palestinian Food System – Evidences from small and marginal producers 26
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كان لمــا ورد أعــاه تأثيــر ســلبي علــى اإلنتــاج الزراعــي ،فــي حيــن تــم اإلبــاغ عــن انخفــاض
الطلــب فــي الســوق منــذ بدايــة تفشــي كوفيــد  ،19خاصــة بالنســبة للمنتجــات الطازجــة .ربــط
المنتجــون والتجــار انخفــاض الطلــب فــي الســوق بالقيــود المفروضــة علــى الحركــة وإغــاق
المطاعــم والفنــادق وانخفــاض دخــل األســرة والمخــاوف العامــة بشــأن العواقــب المحتملــة
لالنكمــاش االقتصــادي.
عــاوة علــى ذلــك ،الحــظ بعــض المجيبيــن أن المنتجــات المحليــة عانت من منافســة المنتجات
اإلســرائيلية التــي كانــت متوفــرة بكميات كبيرة.

تــؤدي المخاطــر وعــدم اليقيــن اللــذان يميــزان البيئــة االجتماعيــة واالقتصاديــة أثنــاء تفشــي
أيضــا إلــى دفــع المنتجيــن الصغــار والهامشــيين إلــى اســتراتيجيات ضــارة للتعامــل
كوفيــد ً 19
ـا مــا يلــي :خفــض االســتثمارات ،والعــودة
مــع المخاطــر .ومــن ضمــن تلــك االســتراتيجيات مثـ ُ
إلــى زراعــة الكفــاف ،وإنتــاج كميــات أقــل بجــودة أقــل فــي المناطــق األقــل زراعــة ،وتأجيــل
صيانــة المعــدات واألصــول ،وإيجــاد بدائــل ذات جــودة أدنــى للمدخــات ،أو بيــع األصــول.
أيضــا إلــى أنــه عنــد تأثــر المنتجيــن الصغــار ،علــى الرغــم مــن رفــع القيــود ،فلــن
وتجــدر اإلشــارة ً
يتمكــن المنتجــون الصغــار بســهولة مــن اســتئناف اإلنتــاج بكامــل طاقتهــم.
أظهــر مســح منظمــة األغذيــة والزراعــة أن القــوة الشــرائية للمســتطلعين انخفضــت وســط
(أيضــا بســبب األزمــة الماليــة للســلطة الفلســطينية التــي أوقفــت دفــع
تــآكل دخــل األســرة ً
الرواتــب) ،ممــا أدى إلــى تدهــور مســتويات اســتهالك الغــذاء وإطــاق اســتراتيجيات ســلبية
للتعامــل مــع انعــدام األمــن الغذائــي– مثــل اقتــراض الغــذاء ،تقليــل عــدد الوجبــات أو تنــاول
أطعمــة أرخــص– مــع العواقــب المحتملــة علــى المســتويات الغذائيــة .كمــا وتــم اإلبــاغ عــن
ـرارا.
ان اســتهالك األطعمــة المغذيــة (الفواكــه واللحــوم واألســماك) أصبــح أقــل تكـ ً

يــؤدي ارتفــاع معــدالت البطالــة وقلــة فــرص تشــغيل العمــال وانخفــاض القــوة الشــرائية،
بســبب القيــود المفروضــة علــى الحركــة والتباطــؤ االقتصــادي المرتبــط بكوفيــد ،19
إلــى عواقــب وخيمــة علــى التجمعــات الفقيــرة والمهمشــة فــي فلســطين التــي كانــت
تواجــه بالفعــل حالــة مــن الصــراع  /انعــدام األمــن الــذي طــال أمــده ،مــع اســتمرار التدهــور
االقتصــادي .ويجــد العمــال غيــر الرســميين والهامشــيون والضعفــاء للغايــة ،مثــل األســر التــي
تعيلهــا النســاء ،ســبل عيشــهم فــي خطــر أكبــر .وتشــمل بعــض الفئــات األكثــر تهميشــاً النســاء
الحوامــل والمرضعــات واألطفــال الذيــن قــد ال يتمكنــون مــن تلقــي الرعايــة الصحية األساســية
بســبب إعــادة ترتيــب أولويــات الخدمــات الصحيــة .كمــا وتعيــش العديــد مــن العائــات بالفعــل
فــي فقــر ،وقــد جعلــت عواقــب تدابيــر االســتجابة لكوفيــد  19مــن الصعــب عليهــم الحفــاظ
علــى ســبل عيشــهم ودخلهــم.

 6.5.3التنسيق والتعاون

باإلضافــة إلــى ضعــف توافــر التمويــل ،هنــاك عامــل حاســم آخــر ،إلــى جانــب العوامــل المرتبطــة
باالحتــال ،والــذي حــال دون تحقيــق األهــداف المحــددة لالســتراتيجية الوطنيــة للقطــاع
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الزراعــي فــي الفتــرة  ،2019–2017يتعلــق بضعــف التنســيق وآليــات التعــاون القائمــة (أو غيــر
القائمــة) بيــن مختلــف أصحــاب المصلحــة الفاعليــن فــي القطــاع.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الحاجــة إلــى التنســيق والتعــاون األفضــل بيــن أصحــاب المصلحــة هــي
وضوحــا فيمــا يتعلــق بقطــاع األمــن الغذائــي والتغــذوي والزراعــة المســتدامة التــي
أكثــر
ً
تقودهــا وزارة الزراعــة لتحقيــق الهــدف الثانــي مــن أهــداف التنميــة المســتدامة (القضــاء علــى
الجــوع ،وتحقيــق األمــن الغذائــي ،وتحســين التغذيــة ،وتعزيــز الزراعــة المســتدامة) األهــداف
نحــو تحقيــق أجنــدة .2030
أظهــرت أحــدث بيانــات األمــن الغذائــي المتاحــة ،والتــي تــم جمعهــا مــن خــال المســح
االجتماعــي واالقتصــادي لألمــن الغذائــي ( )SEFSecفــي ايلــول  ،2018أن انعــدام األمــن
ـديدا ومتفاقمــاً بشــكل خــاص فــي قطــاع غــزة حيــث بلــغ معدل انتشــار انعدام
الغذائــي كان شـ ً
األمــن الغذائــي  ٪68.5مــن الســكان .ومــن بيــن هــؤالء ،كان حوالــي  47فــي المائــة يعانــون
مــن انعــدام األمــن الغذائــي الشــديد و  22فــي المائــة يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي
المعتــدل .كان الوضــع أقــل حــدة فــي الضفــة الغربيــة ،علــى الرغــم مــن تفــاوت انتشــار انعــدام
حــال ،وتحمــل أعلــى مســتويات
األمــن الغذائــي داخلهــا ،حيــث كانــت المنطقــة (ج) أســوأ ً
انعــدام األمــن الغذائــي بيــن التجمعــات المهمشــة ،مثــل تجمعــات البــدو والرعــاة ،التــي تشــبه
مســتويات غــزة .داخــل هــذه التجمعــات ،تتأثــر النســاء والشــباب بشــكل خــاص.
الحــظ معهــد مــاس ( 27 )2017بالفعــل أن خطــط المســاعدة الموجــودة تســاعد فــي منــع
حــدوث تدهــور أكبــر فــي هــذه المؤشــرات ،لكــن قــدرة األســر علــى توليــد الدخــل أو االقتصــاد
علــى توليــد فــرص العمــل وبالتالــي معالجــة األســباب المباشــرة النعــدام األمــن الغذائــي ال
تــزال محــدودة .28وفــي مواجهــة تراجــع المســاعدات الخارجيــة حاليــاً  ،فــإن فاعليــة المعونــة
مــن خــال تنســيق أحســن للجهــات الفاعلــة المنفــذة وتصميــم واســتهداف وتقديــم أفضــل
للمســاعدة للشــعب الفلســطيني تصبــح أمــراً أساســياً .
أشــار معهــد مــاس ( 29 )2017إلــى أن اســتجابة السياســات النعــدام األمــن الغذائــي وســوء
التغذيــة ،وإن كانــت قائمــة ،اال انهــا كانــت مشــتتة وغيــر متوازنــة وغيــر شــاملة .تــم وضــع
السياســات والبرامــج وتنفيذهــا بشــكل عــام علــى المســتوى القطاعــي ،بشــكل مســتقل،
مــن قبــل الــوزارات التنفيذيــة ،دون تنســيق فيمــا بينهــا أو موائمــة مــع رؤيــة وطنيــة أوســع
مشــتركة لألمــن الغذائــي والتغــذوي .لــم تنــص االســتراتيجيات القطاعيــة علــى وجــود روابــط
توزيعــا غيــر واضــح
بيــن األولويــات والتفاعــل بيــن الكيانــات ،وبــدا القطــاع نفســه يواجــه
ً
27 Palestine Economic Policy Research Institute (MAS). Startegic Review of Food and Nutrition Security in Palestine, 2017: https://fscluster.
org/sites/default/files/documents/strategic_review_of_food_and_nutrition_security_in_palestine_2017.pdf
أيضــا علــى أنهــا «األســباب الجذريــة»)
 28يعتبــر االحتــال اإلســرائيلي للضفــة الغربيــة والحصــار المفــروض علــى قطــاع غــزة وجــدار الفصــل الدوافــع الرئيســية (التــي يتــم تناولهــا ً
النعــدام األمــن الغذائــي ،والتــي تتجلــى عبــر «األســباب المباشــرة» النعــدام األمــن الغذائــي ،والتــي يحركهــا إلــى حــد كبيــر عــدم القــدرة علــى الوصــول إلــى المــوارد االقتصاديــة،
حيــث يشــكل الفقــر والبطالــة ونقــاط الضعــف التــي تخلقهــا العوامــل الرئيســية .وعلــى وجــه الخصــوص ،فــإن الدخــل المتدنــي ،فــخ النمــو االقتصــادي المنخفــض ،والــذي أصبحــت
فلســطين عالقــة فيــه ،إلــى جانــب النمــو الديموغرافــي ،ال يخلــق وظائــف عاجلــة بمــا يكفــي لمواكبــة القــوة العاملــة المتناميــة بســرعة.
29 Palestine Economic Policy Research Institute (MAS). Startegic Review of Food and Nutrition Security in Palestine, 2017: https://fscluster.
org/sites/default/files/documents/strategic_review_of_food_and_nutrition_security_in_palestine_2017.pdf
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للمســؤوليات والصالحيــات واألدوار ،لدرجــة ان ضعــف العالقــات فــي بعــض األحيــان تحــول
إلــى تشــتت فــي التركيــز وتبايــن فــي االتجاهــات.
•المتابعة والتقييم والتعلم
أصــا للفلســطينيين مــن أصحــاب الحيــازات الصغيــرة يخضــع باســتمرار
إن الوضــع الهــش
ً
لضغــوط وصدمــات فــي مقدمــة حالــة األزمــة طويلــة االمــد التــي يعيشــون فيهــا “بشــكل
ـا علــى
طبيعــي” .لقــد كانــت جائحــة كوفيــد  19والتدابيــر التقييديــة المتخــذة لمواجهتهــا دليـ ً
ســلبا علــى ســبل عيــش النــاس ،بمــا فــي ذلــك
مــدى تأثيــر الصدمــة أو الضغــوط اإلضافيــة
ً
صغــار المنتجيــن فــي نظــام الغــذاء الزراعــي الفلســطيني.
أثبتــت تجربــة جائحــة كوفيــد  19أن متابعــة تأثيــر مثــل هــذه الضغــوط والصدمــات علــى نظــام
أمرا أساسـ ًـيا لفهــم الطريقة
األغذيــة الزراعيــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،وإن كان ذلــك ً
التــي يتأثــر بهــا الفاعلــون وإبــاغ االســتجابات ،فقــد اثبتــت هــذه التجربــة أن عنصــر المتابعــة
ـاء علــى تجربــة عمليــة المتابعــة التــي تقودهــا منظمــة األغذيــة والزراعــة بعنــوان
مفقــود .بنـ ً
“تأثيــرات كوفيــد  19علــى نظــام الغــذاء الفلســطيني :أدلــة مــن صغار المنتجين والهامشــيين”،
ســيكون مــن المناســب تحديــد وتنفيــذ أداة متابعــة أكثــر عموميــة يمكنهــا أن تفســر بانتظــام
التأثيــرات علــى نظــام الغــذاء الزراعــي الفلســطيني الناتجــة عــن أي صدمــة أو ضغــوط إضافيــة
لألزمــة المســتمرة التــي طــال أمدهــا.
عــاوة علــى ذلــك ،بالنظــر إلــى التداعيــات االجتماعيــة واالقتصاديــة متعــددة األبعــاد ،ليــس
هنــاك شــك فــي أن أزمــة كوفيــد  19تعــرض للخطــر ومــن المحتمــل أن تــؤدي إلــى تــآكل
التقــدم المحــرز حتــى اآلن نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فــي دولــة فلســطين.
 30علــى هــذا النحــو ،أطلــق مكتــب رئيــس الــوزراء جهــود تحليــل تأثيــر كوفيــد  19علــى التقــدم
المحــرز نحــو أهــداف التنميــة المســتدامة فــي دولــة فلســطين ،مــن أجــل تحديــد إجــراءات
السياســات التحويليــة التــي يمكــن للحكومــة الفلســطينية وشــركائها اتخاذهــا لوقــف ومنــع
التراجــع عــن تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.
ومــن الجديــر ذكــره أن خطــة االســتثمار الوطنيــة تتوقــع تنفيــذ عمليــة متابعــة تتمحــور حــول
األداء مقابــل التقــدم نحــو مقاصــد ألهــدف الثانــي للتنميــة المســتدامة.

القسم الرابع
األهداف االستراتيجية للقطاع الزراعي
والنتائج التي تم تحقيقها2019 –2017 :
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القسم الرابع
األهداف االستراتيجية للقطاع الزراعي والنتائج التي تم تحقيقها:
2019 –2017
يوضــح هــذا القســم مــا تــم إنجــازه فــي الفتــرة مــا بيــن  2017و 2019ومقارنتهــا مــع النتائــج
المخطــط تنفيذهــا كمــا وثقتــه االســتراتيجية .وتوضــح البيانــات الموثقــة فــي جــدول ( )7أن
هنــاك فروقــا بيــن مــا تــم واالســتهدافات المخططــة ،ويعــود الســبب إلــى ضعــف التمويــل
للقطــاع الزراعــي والــذي لــم يتناســب مــع االســتهدافات المخطــط تنفيذهــا ،باإلضافــة إلــى
ضعــف التنســيق والتعــاون بيــن مختلــف الشــركاء العامليــن فــي القطــاع.

الهدف االستراتيجي األول:

•تعزيز صمود المزارعات والمزارعين وارتباطهم بأراضيهم.
فقــد حــدد إطــار النتائــج التدخــات فــي هــذا الجانــب فــي مجموعــة مــن األنشــطة الخاصــة
بمســاعدة المزارعيــن المتضرريــن مــن الخســائر المختلفــة التــي تلحــق بأعمالهــم الزراعيــة
ســواءا بســبب االحتــال اإلســرائيلي ،أو بســبب األضــرار المناخيــة المختلفــة .فعلــى الرغــم
مــن تكثيــف الجهــود فــي مســاعدة المزارعيــن المتضرريــن مــن إجــراءات االحتــال فــي كل مــن
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،إال أن األرقــام المســجلة كانــت أقــل مــن االســتهداف ،فقــد تــم
تســجيل االســتجابة فقــط لحوالــي  75%مــن االســتهداف كمــا يظهــر فــي جــدول (.)7
علــى الرغــم مــن ضعــف االســتجابة لالســتهداف فــي الخطــة ،إال أن نســبة اإلنجــاز المســجلة
تعتبــر نســبة جيــدة إذ أخذنــا باالعتبــار ضعــف التمويــل المخصــص لالســتجابة لألضــرار ســواءا
مــن الحكومــة الفلســطينية أو مــن الــدول المانحــة فــي ظــل القيــود التــي يفرضهــا االحتــال
اإلســرائيلي حجــم األضــرار الكبيــر الــذي خلفتــه الحــروب علــى قطــاع غــزة وممارســات
المســتوطنين فــي الضفــة الغربيــة وشــرقي القــدس .هــذا إضافــة إلــى ضعــف فــي التنســيق
مــع المؤسســات التــي تعمــل فــي مجــال االســتجابة لألضــرار التــي تواجــه القطــاع الزراعــي،
والتــي انعكســت علــى ضعــف توثيــق المســتهدفين مــن المزارعيــن المتضرريــن فــي تدخالتهم،
وكذلــك المبالــغ الماليــة التــي صرفــت فــي مســاعدة هــؤالء المزارعيــن.

الهدف االستراتيجي الثاني:

•ادارة المــوارد الطبيعيــة والزراعيــة بطريقــة مســتدامة ومتكيفــة مــع التغيــر
المناخــي
حــدد إطــار النتائــج التدخــات فــي هــذا الجانــب فــي مجموعــة مــن األنشــطة الخاصــة بحمايــة
األراضــي مــن التدهــور مــن خــال اســتصالح وتأهيــل األراضــي وشــق الطــرق الزراعيــة ،وزيــادة
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كميــات الميــاه المتاحــة لالســتخدامات الزراعيــة المختلفــة .اذ يظهــر جــدول ( )7أنــه بالرغــم
مــن القيــود التــي يفرضهــا االحتــال اإلســرائيلي علــى وصــول واســتخدام الفلســطينيين
للمــوارد الطبيعيــة والزراعيــة ،إال أن الطلــب مــن قبــل المزارعيــن الفلســطينيين علــى تطويــر
مصادرهــم الطبيعيــة قــد زاد .فقــد تعــددت المبــادرات والتدخــات مــن مختلــف الشــركاء علــى
عمليــات تطويــر األراضــي والميــاه الزراعيــة بشــكل متــوازن ،حيــث تــم تحقيــق االســتهداف فــي
مجــال اســتصالح وتطويــر األراضــي الزراعيــة وتحقيــق  85%فــي جانــب توفيــر الميــاه الزراعيــة
وحوالــي  75%فــي الطــرق الزراعيــة .وال بــد مــن اإلشــارة الــى أن توجــه الحكومــة الفلســطينية
لالســتثمار فــي المناطــق المهمشــة والمســتهدفة مــن قبــل االحتــال اإلســرائيلي قــد ســاهم
فــي تحقيــق االســتهدافات المخططــة.
علــى اي حــال ،مــن المتوقــع أن تــزداد إجــراءات االحتــال اإلســرائيلي التــي تمنــع الفلســطينيين
مــن االســتثمار فــي أراضيهــم وتتفاقــم وتتســبب فــي تهديــد إضافــي وغيــر مســبوق لســبل
عيــش المزيــد مــن الفلســطينيين .مثــل هــذا االحتمــال المقلــق ،مــن المرجــح أن يتجلــى فــي
قدمــا فــي ضــم أجــزاء مــن الضفــة
شــكله الكامــل فيمــا يتعلــق بالخطــط اإلســرائيلية للمضــي
ً
الغربيــة ،خاصــة للبــدو فــي المنطقــة ج ،والمزارعيــن الصغــار والهامشــيين فــي وادي األردن.
أكثــر مــن ثالثــة أربــاع األســر فــي المنطقــة (ج) تعتمــد علــى الزراعــة وتربيــة الحيوانــات فــي جــزء
مــن دخلهــا االســري ،مــع االعتمــاد األكبــر علــى الرعــي والزراعــة بالنســبة لألســر المعيشــية فــي
وادي األردن .مــن المحتمــل أن تعانــي هــذه األســر مــن مزيــد مــن القيــود علــى الوصــول إلــى
31
المــوارد األساســية ،مثــل األرض والميــاه ،والتــي تشــكل أســاس ســبل عيشــهم.

الهدف االستراتيجي الثالث:

•تحقيق زيادة في اإلنتاج واإلنتاجية للقطاع الزراعي:
حــدد إطــار النتائــج التدخــات فــي هــذا الجانــب فــي مجموعــة مــن األنشــطة الخاصــة بزيــاد ة
االســتثمار فــي انتــاج المدخــات لألنشــطة الزراعيــة المختلفــة وتحســين الســاالت واألنظمــة
االنتاجية ،وكذلك تحســين إجراءات صحة النبات والحيوان .وكما يظهر في جدول ( ،)7ما زال
هنــاك حاجــة لتكثيــف العمــل فــي هــذا الجانــب ،حيــث لــم تتحقــق االســتهدافات المخططــة.
كمــا أن هنــاك تراجعــا محــدودا فــي قيمــة اإلنتــاج الزراعــي والقيمــة المضافــة أيضــا ،وقــد يعود
الســبب فــي هــذا الجانــب إلــى ارتفــاع تكاليــف مدخــات اإلنتــاج الزراعــي والتــي يتــم اســتيراد
معظمهــا مــن دولــة االحتــال أو مــن الخــارج .هــذا إضافــة الــى اعتمــاد المــزارع الفلســطيني
علــى الممارســات الزراعيــة التقليديــة والتــي ال تتناســب مــع زيــادة اإلنتاجيــة الزراعيــة بســبب
تقييــد إمكانيــات الوصــول للمــزارع للتقنيــات واألســاليب الحديثــة مــن االحتــال اإلســرائيلي..
لــذا تظهــر الحاجــة إلــى ضــرورة العمــل علــى تطويــر البدائــل المختلفــة لتحســين األصنــاف

31 Hammami, R. (2019). Addressing the Needs of Palestinian Households in Area C of the West Bank: Findings of the First Comprehensive
Household Survey. Oxfam; Birzeit University.
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والســاالت فــي اإلنتــاج الزراعــي ومســاعدة المــزارع الفلســطيني والشــركات الزراعيــة علــى
زيــادة االســتثمار فــي القطــاع الزراعــي ،لمختلــف مســتويات سلســلة القيمــة ،ابتــداءا مــن
مدخــات اإلنتــاج وحتــى التســويق واالســتهالك.

الهدف االستراتيجي الرابع:

•وصول المزارعين والممارسين الزراعيين للخدمات النوعية:
وضــع إطــار النتائــج التدخــات ذات العالقــة فــي مجموعــة مــن األنشــطة الخاصــة بخدمــات
اإلرشــاد الزراعــي والبيطــرة والتأمينــات الزراعيــة واإلقــراض الزراعــي وكذلــك عمليــات الســويق
الزراعــي .مــا زالــت الحاجــة ملحــة لزيــادة االهتمــام واالســتثمار مــن قبــل الحكومــة وباقــي
الشــركاء فــي هــذا الجانــب ،حيــث لــم تتحقــق االســتهدافات الخاصــة بزيــادة عــدد المرشــدين
الزراعييــن وذلــك بســبب ضعــف التمويــل الحكومــي والخــاص بتعيين مرشــدين زراعييــن لتقديم
الخدمــات للمزارعيــن الفلســطينيين .وعلــى الرغــم مــن زيــادة كميــات الصــادرات الزراعيــة للخارج
وبنســب تفــوق االســتهدافات ،إال أن الخدمــات الخاصــة بالصحــة النباتيــة والحيوانيــة مازالــت
بحاجــة لتنميــة وتطويــر وخصوصــا أمــام العقبــات اإلســرائيلية والتــي تعيــق حريــة الحركــة
والتعامــل مــن األســواق الخارجيــة .كمــا أن اإلجــراءات الخاصــة باإلقــراض الزراعــي والتأمينــات
الزراعيــة بحاجــة إلــى تطويــر وزيــادة فــي االســتثمار مــن الجانــب الحكومــي لتحفيــز االســتثمار
فــي القطــاع الزراعــي.

الهدف االستراتيجي الخامس:

•تحسين القدرات البشرية والمادية للقطاع الزراعي

تركــز نتائــج التدخــات فــي هــذا الجانــب علــى مجموعــة مــن األنشــطة الخاصــة باألنظمــة
والقوانيــن والتشــريعات المتلفــة باإلضافــة للقــدرات البشــرية فــي وزارة الزراعــة ومؤسســات
العمــل الزراعــي .تشــير البيانــات فــي جــدول ( )7الــى حــدوث تطــور فــي القــدرات البشــرية
مــن ناحيــة النوعيــة وخصوصــا فــي مجــال تدريــب الطواقــم ،وكذلــك فــي جانــب القوانيــن
والتشــريعات الخاصــة بتنظيــم العمــل فــي القطــاع الزراعــي علــى مختلــف مســتوياته .إال
أن هنــاك حاجــة للدفــع إلقــرار األنظمــة والتشــريعات وتنفيذهــا علــى األرض بالتعــاون مــع
مختلــف الشــركاء.
مــع تحديــد التدخــات ذات األولويــة وتقديــم امثلــة عليهــا مــن خــال السياســة الوطنيــة
لالمــن الغذائــي والتغــذوي وخطــة االســتثمار الوطنيــة ،بحلــول أوائــل عام  ،2020قبل تفشــي
جائحــة كوفيــد  19مباشــرة ،أكــد أصحــاب المصلحــة وشــددوا علــى سلســلة مــن القضايــا التــي
يجــب معالجتهــا مــن أجــل تحســين حوكمــة وادارة الغــذاء والتغذيــة فــي فلســطين وتفضيــل
تنفيــذ التدخــات والقــدرة المســتقبلية علــى تحديدهــا بشــكل مســتقل:
−التشــتت :ان أبعــاد األمــن الغذائــي والتغــذوي والزراعــة المســتدامة مشــتتة وموزعــة عبــر
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الــوزارات المختلفــة .وعلــى الرغــم مــن أن تكويــن المجموعــة العاملــة المعنيــة بالهــدف
الثانــي للتنميــة المســتدامة مناســب للمناقشــة الفنيــة للقضايــا ذات الصلــة باألمــن
الغذائــي والتغــذوي والزراعــة المســتدامة ،فــإن دورهــا محــدود بســبب عــدم امتالكهــا
أي ســلطة للتأثيــر علــى السياســة العامــة .وعليــه ،فــان القــرارات المتخــذة ال يتــم وضعهــا
فــي آليــة مؤسســية لتنفيذهــا .ان اســتمرار التجزئــة يــؤدي إلــى تدخــات مشــتتة وغيــر
متوازنــة وغيــر شــاملة .عــاوة علــى ذلــك ،يتــم تجزئــة البيانــات والمعلومــات إلــى عــدة
ـدال مــن تنظيمهــا فــي نظــام معلومــات واحــد.
قواعــد بيانــات مختلفــة غيــر متصلــة ،بـ ً

−نقــص الموظفيــن  /نقــص القــدرات الرئيســية :أداء الحكومــة الفلســطينية ضعيــف مــن
حيــث المــوارد البشــرية والماليــة الالزمــة لمعالجــة قضايــا األمــن الغذائــي والتغــذوي
والزراعــة المســتدامة الحاليــة .وحيــث االعتمــاد الكبيــر علــى دعــم المانحيــن ،الــذي اخــذ
يتقلــص علــى مــدى الســنوات الماضيــة ،فــإن اســتمرار تبعثــر المــوارد البشــرية والماليــة
المخصصــة لألمــن الغذائــي والتغــذوي والزراعــة المســتدامة يعيــق قــدرة الحكومــة علــى
توفيــر اســتجابات فعالــة الحتياجــات الســكان .ان تخصيــص الموظفين للتخطيــط والمتابعة
تقريبــا ،وقليــا مــا
والتقييــم غيــر كاف إلــى حــد كبيــر .القــدرة علــى التحليــل الفنــي غائبــة
ً
يتــم اســتخدام المعلومــات والتحليــات ذات الصلــة الخاصــة باألمــن الغذائــي والتغــذوي
والزراعــة المســتدامة فــي صنــع القــرار وتصميــم السياســات.
−تراجــع التمويــل :تشــهد فلســطين تراجعــا فــي اتجــاه المســاعدة اإلنمائيــة وأزمــة تمويــل
ـوة
مزمنــة وتراجــع كبيــر فــي المســاعدات اإلنســانية .وفــي مواجهــة األزمــات األكثــر قسـ ً
وتهديــداً للحيــاة فــي المنطقــة وخارجهــا ،فــإن فرصــة التدخــل اإلنســاني فــي فلســطين
بنــاء
فــي موضــع تســاؤل .وبالمثــل ،فــإن الجهــود التنمويــة ايضــا فــي موضــع التســاؤل ً
علــى الســيادة المحــدودة لحكومــة فلســطين.
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جدول  :7األهداف والنتائج التي تم تحقيقها خالل الفترة ما بين 2019 – 2017

المؤشر

مصادر
المعلومات
والتحقق

خط البيانات
المرجعي 2016

القيمة
المحققة
2017

االستهداف
2018

القيمة
المحققة
2018

االستهداف
2019

القيمة
المحققة
2019

النتيجة رقم  :1كمية المياه المتاحة للمزارعين تزداد وكفاءة إدارتها تتحسن (التقليدية وغير التقليدية)
كمية المياه
اإلضافية التي تم
توفيرها لألغراض
الزراعية (متر مكعب)

وزارة الزراعة

145,000,000

341,596

635,930

524,925

37,380

46239

النتيجة رقم  :2مساحة األراضي المزروعة أو التي تم حمايتها من التدهور تزداد سنوياً
مساحة األراضي
المستصلحة
والمؤهلة سنوياً
(دونم)

وزارة الزراعة

3,800

3500

3,638

2,147

3788

7900

أطوال الطرق
الزراعية المنفذة
سنوياً (كم)

وزارة الزراعة

207

207

352

100

372

436

النتيجة رقم  :3المزارعون والمنتجون المتضررون حصلوا على الدعم المناسب لضمان قدراتهم على الصمود وانخراطهم في
األعمال الزراعية
قيمة التعويضات
التي أعطيت
للمزارعين المتضررين
(مليون شيكل)

48.8

وزارة الزراعة

45.7

21

6.7

النتيجة رقم  :4تكاليف اإلنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي تصبح أكثر تنافسية
القيمة المضافة
لإلنتاج الزراعي
باألسعار الجارية
(مليون دوالر)

اإلحصاء

1,743.97

1,725.04

1,759.54

1,674.02

1,707.50

غيــر جاهــز
مــن دائــرة
ا إل حصــا ء

النتيجة رقم  :5تقنيات اإلنتاج الزراعي واألصناف والسالالت المستخدمة من قبل المزارعين والمنتجين ُمحسنة
قيمة اإلنتاج الزراعي
باألسعار الجارية
(مليون دوالر)

اإلحصاء

2,475.35

2,505.16

النتيجة رقم  :6الحد من انتشار األمراض واألوبئة التي تصيب النباتات

2,555.26

2,445.67

2,504.78

غيــر جاهــز
مــن دائــرة
ا إل حصــا ء
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المؤشر

نسبة العينات
المصابة من العينات
التي تم فحصها من
النباتات (عينة مصابة
من كل  100عينه
مفحوصة)

مصادر
المعلومات
والتحقق
وزارة الزراعة

خط البيانات
المرجعي 2016

القيمة
المحققة
2017

10

6.8%

االستهداف
2018

5.5%

القيمة
المحققة
2018
11.8%

االستهداف
2019

5%

القيمة
المحققة
2019
4.5%

النتيجة رقم  :7خدمات اإلرشاد والبحث الزراعي والبيطرة ودرء المخاطر والتأمين الزراعي والتسليف الزراعي والرقابة الزراعية
ُمطورة
عدد المرشدين
الزراعيين العاملين
في مديريات الزراعة

وزارة الزراعة

عدد األطباء
البيطريين العاملين
في مديريات البيطرة

158

171

200

177

250

184

58

62

78

62

98

66

النتيجة رقم  :8خدمات التسويق الزراعي بما يشمل أسواق الجملة تتمتع بإدارة كفؤة وبنية تحتية مناسبة
قيمة الصادرات
الزراعية (مليون
شيقل)

وزارة الزراعة

376.3

646.3

413.0

452.6

450

النتيجة رقم  :9القدرات البشرية والمادية واإلدارية لوزارة الزراعة ُمعززة
317

495

276

358

232

277

عدد الموظفين
المدربين سنوياً

وزارة الزراعة

عدد القوانين
الزراعية المصادق
عليها

1

3

+2

1

1

0

عدد األنظمة
الزراعية المقرة

0

19

+7

2

5

1
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القسم الخامس
رؤية القطاع الزراعي الفلسطيني ورسالة وزارة الزراعة
يعــرض هــذا القســم رؤيــة القطــاع الزراعــي الفلســطيني اســتنادا الــى عــدة عوامــل ،مــن أهمهــا
مراجعــة اســتراتيجية القطــاع الزراعــي  2016–2014ومراجعــة مــا تــم تحقيقــه خــال المرحلــة
األولــى مــن تنفيــذ هــذه االســتراتيجية ( .)2019–2017كمــا تســتند أيضــا الــى المســتجدات
والمتغيــرات التــي حدثــت خــال الســنوات الثــاث الســابقة ،وعلــى رأســها تشــكيل الحكومــة
الفلســطينية الثامنــة عشــر وتبنيهــا نهــج االنفــكاك االقتصــادي ونهــج التنميــة االقتصاديــة
بالعناقيــد ،ومتطلبــات أجنــدة السياســات الوطنيــة وموجهــات– إعــداد االســتراتيجية المحدثــة
الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء.
تتمثل الرؤية المستقبلية للزراعة الفلسطينية بما يلي:
“زراعــة مســتدامة ،منافســة محليــاً وخارجيــاً  ،تســاهم بشــكل فاعــل فــي تحقيــق
األمــن الغذائــي وتزيــد مــن اإلنتــاج الزراعــي وتعــزز منعــة وصمــود المواطــن
الفلســطيني وارتباطــه بأرضــه وســيادته الوطنيــة علــى مــوارده بمــا يســاهم فــي
بنــاء مقومــات الدولــة المســتقلة”
تنبــع الرؤيــة المســتقبلية للقطــاع الزراعــي مــن إيمــان شــركاء التنميــة فــي القــدرات الكامنــة
للقطــاع الزراعــي الفلســطيني وتحفيــز المزارعيــن والمنتجيــن الفلســطينيين علــى تبنــي
التقنيــات الحديثــة واالســتجابة لمتطلبــات وحاجــات األســواق المحليــة والعالميــة بجــدارة بمــا
يحقــق أهــداف تنميــة القطــاع الزراعــي ويســاهم بشــكل فعــال فــي أهــداف التنميــة الوطنيــة
الشــاملة .كمــا تنبــع هــذه الرؤيــة مــن قناعــة الشــركاء بــأن تطويــر وتنميــة القطــاع الزراعــي هــي
مــن أهــم أولويــات التنميــة فــي دولــة فلســطين ،الرتباطهــا المباشــر بحمايــة األرض وتثبيــت
الحــق الفلســطيني فيهــا خصوصــا فــي ظــل إعــان اإلدارة األمريكيــة الحاليــة عــن رؤيتهــا
العدوانيــة فــي «حــل النــزاع الفلســطيني اإلســرائيلي» ومــا يترتــب عليهــا مــن ضــم لألغــوار
ومعظــم «مناطــق ج».
لقــد أثبتــت جهــود تنميــة القطــاع الزراعــي خــال األعــوام الماضيــة بــأن عمليــات اســتصالح
وزراعــة األرض تســاهم فــي حمايتهــا مــن االســتيطان والمصــادرة وتعــزز مــن ارتبــاط
الفلســطيني بأرضــه .ومــن هنــا فــان شــركاء التنميــة ملتزمــون بحشــد كافــة المصــادر والدعــم
الالزميــن لالســتمرار فــي زراعــة األرض ،وتأهيــل واســتصالح األراضــي الزراعيــة ،وتثبيــت الحــق
الفلســطيني الكامــل فــي ذلــك .ويعــي شــركاء التنميــة أن جهــود اســتصالح األرض وزراعتهــا ال
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تكفــي وحدهــا لتطويــر قطــاع الزراعــة بــل يجــب أن تترافــق هــذه الجهــود مــع تحســين تنافســية
المنتجــات الزراعيــة وتعظيــم العائــد مــن الزراعــة.
يعــد االســتثمار فــي تطويــر قطاعــات الميــاه واألراضــي والمراعــي والغابــات أمــرا حيويــا فــي
جهــود تنميــة وتطويــر القطــاع الزراعــي وفــي تعزيــز ارتبــاط المــزارع الفلســطيني فــي أرضــه
كونهــا تعــزز مــن جــدوى الزراعــة وتنافســيتها .ومــن هنــا ،يؤكــد شــركاء التنميــة علــى مركزيــة
تطويــر جميــع المــوارد الزراعيــة –األرض والميــاه والمراعــي والغابــات والثــروة الســمكية .كمــا
يؤكــدون علــى أهميــة العمــل مــع جميــع األطــراف الشــريكة وبشــكل خــاص مــع منظمــات
األمــم المتحــدة للضغــط علــى إســرائيل النتــزاع الحــق الفلســطيني بملكيــة والتصــرف الكامــل
بجميــع المــوارد الزراعيــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تقــع فــي
القــدس الشــرقية.
كمــا ويعــي شــركاء التنميــة بــأن التطــور الحاصــل فــي أســواق المنتجــات الزراعيــة المختلفــة
محليــاً وعالميــاً وفــي متطلباتهــا وآليــات عملهــا آخــذ بفــرض واقــع جديــد يلــزم القائميــن
علــى القطــاع الزراعــي الفلســطيني بدعــم تطويــر القطــاع بمــا يتــاءم مــع متطلبــات هــذه
األســواق .فبــدون مواكبــة متطلبــات األســواق المتعلقــة بالكميــات وبالجــودة والســعر
وبــدون تطويــر قدرتــه علــى التأقلــم المســتمر مــع وتيــرة التغيــر المتســارعة فــي األســواق ،لــن
يســتطيع القطــاع الزراعــي الفلســطيني أن يحافــظ علــى تنافســيته وال أن يســاهم فــي تحقيق
النمــو االقتصــادي الــذي يســعى لــه وال ســيما فــي ضــوء التنافــس الشــديد مــن قبــل الــدول
األخــرى والدعــم الكبيــر الــذي تقدمــه تلــك الــدول لصادراتهــا الزراعيــة .ومــن هنــا ،فــإن شــركاء
التنميــة فــي القطــاع الزراعــي عازمــون علــى العمــل مــن أجــل تطويــر القطــاع باتجــاه زيــادة
تنافســيته فــي المجــاالت التــي مــن شــأنها تحقيــق العائــد األكبــر للمزارعيــن ولنمــو القطــاع
علــى حــد ســواء .وهــذا ســيتحقق مــن خــال عمــل جميــع الشــركاء علــى االســتغالل األمثــل
لمــا هــو متوفــر مــن مــوارد زراعيــة وماليــة وبشــرية علــى المســتوى الوطنــي .فبالتوســع فــي
االســتثمار الزراعــي وبتبنــي التقنيــات الحديثــة والمالئمــة بمــا يخــدم زيــادة العائــد مــن وحــدة
اإلنتــاج الزراعــي ،يمكــن زيــادة إنتــاج وإنتاجيــة الزراعــة ،وتعزيــز األمــن الغذائــي فــي فلســطين.
كمــا أن تحســين والنهــوض بالصحــة الحيوانيــة ورفــع مســتوى خدماتهــا وتعزيــز أدواتهــا
ســيؤدي ذلــك الــى حمايــة الثــروة الحيوانيــة مــن المخاطــر واألوبئــة المســتوطنة والعابــرة
للحــدود وســيدفع نحــو االســتثمار فــي الحيوانــات المنتجــة وســتصبح بيئــة أمنــة لالســتثمار،
كمــا أن تحســن الصحــة الحيوانيــة وتعزيــز الرقابــة البيطريــة ســيؤدي حتمــا الــى زيــادة ســامة
المنتجــات الغذائيــة ذات األصــل الحيوانــي وحمايــة الصحــة العامــة وصحــة اإلنســان من مخاطر
األمــراض المشــتركة والمتبقيــات العالجيــة ومــن الجراثيــم المقاومــة للمضــادات الحيوانيــة
ضمــن مفهــوم الصحــة الواحــدة.
وانســجاما مــع التوجهــات الجديــدة للحكومــة الفلســطينية ،يتطلــب مــن أطــراف القطــاع
الزراعــي التســريع فــي تحقيــق االنفــكاك عــن االقتصــاد اإلســرائيلي مــن خــال تعظيــم نســبة
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االعتمــاد علــى الــذات فــي توفيــر الغــذاء ومســتلزمات اإلنتــاج وتعظيــم الصــادرات الزراعيــة.
إن مــن شــأن اعتمــاد الحكومــة نهــج التنميــة بالعناقيــد أن يســهم فــي تحقيــق هــذه األهــداف
(أنظــر صنــدوق  3فــي األســفل لمزيــد مــن النقــاش حــول خطــط الحكومــة المتعلقــة بالعنقــود
الزراعــي فــي محافظــة قلقيليــة).
تعتبــر وزارة الزراعــة الفلســطينية المؤسســة القائــدة للقطــاع الزراعــي وقطــاع األمــن الغذائــي
والتغــذوي ،ولعمليــات التطويــر والتنميــة فيهمــا ،وذلــك بالتعــاون مــع مختلــف شــركاء
التنميــة مــن مؤسســات حكوميــة ومؤسســات مجتمــع مدنــي ومانحيــن .هــذا وتــؤدي وزارة
الزراعــة مهامهــا المحــددة لهــا باإلطــار القانونــي الناظــم ومجموعــة التشــريعات القانونيــة
التــي تــم تناولهــا ســابقا لتنفيــذ الــدور المنــوط بهــا فــي تحقيــق الرؤيــة لتنميــة القطــاع الزراعــي
مــن خــال رســالة محــددة تتمثــل فــي:
وزارة الزراعــة مؤسســة عامــة تهــدف إلــى تطويــر القطــاع الزراعــي الفلســطيني مــن
خــال تقديــم الخدمــات النوعيــة للعامليــن فــي القطــاع الزراعــي مــن خدمــات البحــث
واإلرشــاد الزراعــي والتدريــب والبيطــرة ،كمــا وتســعى إلــى تطويــر كفــاءة اســتخدام
المصــادر الطبيعيــة الزراعيــة فــي ســبيل زيــادة ربحيــة المــزارع الفلســطيني ،والحفــاظ
علــى اســتدامة اســتخدام المصــادر الطبيعيــة لألجيــال القادمــة ،والحفــاظ علــى جــودة
اإلنتــاج الزراعــي ،وارتبــاط المــزارع الفلســطيني بأرضــه.

وفــي ســبيل تحقيــق الرؤيــة أعــاه يقــع علــى عاتــق وزارة الزراعــة تعزيــز البنيــة المؤسســية
والسياســاتية والتشــريعية لمنظومــة إدارة القطــاع الزراعــي بجميــع عناصــره .وعلــى وجــه
الخصــوص تســهيل اإلجــراءات وموائمــة السياســات والتوســع فــي إنشــاء البنيــة األساســية
الالزمــة لتحقيــق اســتدامة مــوارد األرض والميــاه واســتخدام األدوات االقتصاديــة لتغييــر
الســلوك نحــو أنمــاط إنتــاج واســتهالك أكثــر اســتدامة للمــوارد الطبيعيــة .وكذلــك رفــع
درجــة الوعــي بأهميــة المحافظــة علــى البيئــة والمــوارد الطبيعيــة وتحفيــز البدائــل والتقنيــات
الالزمــة لترشــيد وحمايــة المــوارد الطبيعيــة ورفــع كفــاءة منظومــة التقليــل مــن فاقــد الزراعــة
والغــذاء فــي كافــة مراحــل السلســلة مــن بدايــة اإلنتــاج وصــوال للمســتهلك الزراعيــة .كمــا
يتطلــب األمــر رفــع كفــاءة البنيــة األساســية واإلداريــة الالزمــة لتطويــر جهــود حمايــة التنــوع
البيولوجــي ،ومتابعــة االنضمــام الــى المنظمــات الدوليــة وااللتحــاق بهــا ،بمــا يخــدم تطويــر
القطــاع الزراعــي ،وتنفيــذ االتفاقيــات الدوليــة الموقعــة .وتنعكــس هــذه األهــداف بشــكل
جيــد فــي نظــام الحوكمــة واالدارة المتوخــى فــي خطــة االســتثمار الوطنيــة لألمــن الغذائــي
والتغــذوي والزراعــة المســتدامة.
وفــي ســبيل تحقيــق الرؤيــة يجــب التــزام أطــراف القطــاع الزراعــي فــي تحقيــق مجموعــة
المبــادئ والقيــم كمــا يلــي:

1 .1المســائلة والشــفافية :أن تكــون خطــط وبرامــج عمــل جميــع المؤسســات بمــا تشــمل مــن
أهــداف ونتائــج ومخرجــات واضحــة ومعممــة علــى الجميــع وأن نصــدر تقاريــر دوريــة حــول
مــدى تحقيقنــا لهــذه األهــداف والنتائــج والمخرجــات المخططــة ونقــدم تفســيرات فــي
حــال عــدم التمكــن مــن تحقيــق خططنــا وبرامجنــا فــي إطــار وطنــي ممنهــج (الحــق فــي
الحصــول علــى المعلومــات للجميــع)
2 .2المســاواة والعدالــة :لضمــان العيــش الكريــم للجميــع وأن التنميــة حــق للرجــال والنســاء
والفتيــان والفتيــات دون أي تمييــز أو تهميــش مبنــي علــى الجنــس أو المنطقــة أو العمــر،
بــل يجــب أن تكــون دائمــاً األولويــة للفئــات األقــل حظــاً .
3 .3المشــاركة الفاعلــة :لضمــان وجــود المزارعيــن والمنتجيــن مــن الرجــال والنســاء فــي
التخطيــط والتقييــم والتنفيــذ ألي تدخــل فــي المجــال الزراعــي.
4 .4االســتدامة :كــي تكــون الزراعــة والتنميــة الزراعيــة متطلــب أساســي لحمايــة البيئــة
وتحقيــق الرفــاه واألمــن والصمــود لإلنســان الفلســطيني ،دون المســاس بحقــوق
األجيــال القادمــة.

القسم السادس
مرتكزات العمل في تنمية القطاع الزراعي
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القسم السادس
مرتكزات العمل في تنمية القطاع الزراعي
حــددت وزارة الزراعــة بصفتهــا قائــدة التنميــة فــي القطــاع الزراعــي مجموعــة مــن المرتكــزات
األساســية التــي يجــب أخذهــا بعيــن االعتبــار أثنــاء عمليــة التخطيــط االســتراتيجي والتــي
تعتمــد أساســا علــى التوجهــات السياســاتية العامــة للحكومــة الفلســطينية وطبيعــة الواقــع
االقتصــادي والسياســي للقطــاع الزراعــي الفلســطيني ،وتضــم:

 1الصمود والحماية
•معالجــة آثــار ونتائــج التدميــر والتشــوهات الناجمــة عــن االحتــال والتــي تجعــل القطــاع
الزراعــي بجميــع مكوناتــه عرضــة لالنكشــاف .إذ تســتمر إســرائيل فــي منــع المزارعيــن مــن
الوصــول إلــى أراضيهــم خاصــة فــي المناطــق المحاذيــة للمســتوطنات والوصــول إلــى
نهــر األردن والوصــول إلــى المنطقــة العازلــة فــي قطــاع غــزة .كمــا تعمــل آليــات الجيــش
اإلســرائيلي والمســتوطنون باســتمرار علــى تدميــر اآلبــار وحــرق األشــجار وجــرف األراضــي؛
وخيــر مثــال علــى ذلــك التدميــر الممنهــج الــذي قامــت بــه إســرائيل لألراضــي الزراعيــة
والمنشــآت والحيوانــات والنحــل فــي قطــاع غــزة.
•تكثيــف الجهــود للعمــل فــي المناطــق المســماة «ج» واألغــوار والتــي تقــع جلهــا تحــت
الســيطرة األمنيــة اإلســرائيلية والمهــددة حاليــا بالضــم بعــد إعــان اإلدارة األمريكيــة عــن
«صفقــة القــرن» .تفــرض إســرائيل علــى هــذه المناطــق ،كمــا ذكرنــا أعــاه ،قيــوداً تعيــق
أي تطويــر فــي البنيــة التحتيــة وقيــوداً علــى الحركــة وتعمــل بشــكل مســتمر علــى تدميــر
المنشــآت القائمــة مثــل حظائــر مربــي الثــروة الحيوانيــة وخيمهــم .أمــا منطقــة القــدس
بشــقيها داخــل جــدار الفصــل العنصــري وخارجــه ،بمدنهــا وقراهــا ومخيماتهــا ومضــارب
بدوهــا تواجــه معيقــات ممنهجــة فــي اســتغالل أراضيهــا وتطويــر مزارعهــا وخاصــة
مصــادرة األراضــي مــن أجــل التوســع االســتعماري وإعاقــة تنفيــذ أي منشــآت زراعيــة مثــل
البركســات ونقــل الميــاه.

 2االعتماد على الذات
•التنميــة االقتصاديــة بالعناقيــد :تبنــت الحكومــة الثامنــة عشــر منــذ تكليفهــا نهجــا تنمويــا
جديــدا يقــوم علــى فكــرة العناقيــد االقتصاديــة .ويرتكــز البعــد التنمــوي لهــذا النهــج
علــى االســتفادة مــن الميــزة التنافســية لــكل محافظــة وتطويــر البنــي التحتيــة المالئمــة.
وتتقاطــع مخرجــات هــذا النهــج المنشــودة مــع اســتراتيجية الحكومــة فــي االنفــكاك
التدريجــي عــن االحتــال عــن طريــق تعزيــز المنتــج الوطنــي كبديــل عــن الســلع اإلســرائيلية.
فقــد أعلنــت الحكومــة الفلســطينية محافظــات قلقيليــة ،طوبــاس ،جنيــن ،وطولكــرم

االستراتيجية القطاعية للزراعة

67

عناقيــدا زراعيــة  ،باإلضافــة إلــى أريحــا (عنقــودا زراعيــا ســياحيا) ،وســلفيت (عنقــودا زراعيــا
صناعيــا) وقطــاع غــزة أيضــا كعنقــود زراعــي بحــري.

•تفعيــل االنفــكاك االقتصــادي التدريجــي عــن دولــة االحتــال :لقــد عانــى االقتصــاد
الفلســطيني والقطــاع الزراعــي خــال العقــود الماضيــة مــن تبعيــة عميقة لدولــة االحتالل،
ســواء مــن ناحيــة الــواردات أو الصــادرات .إن االنفــكاك االقتصــادي التدريجــي عــن دولــة
االحتــال ،كنهــج تبنتــه الحكومــة الفلســطينية الثامنــة عشــر ،يعــد شــرطا أساســيا علــى
طريــق التحــرر ،وكذلــك توســيع الحصــة الســوقية للقطــاع الزراعــي الفلســطيني ومــا يجلبــه
ذلــك مــن ودعــم صمــود للمزارعيــن.
•العمــل مــع الشــركاء الدولييــن وخاصــة الحكومات ومنظمات األمــم المتحدة والمنظمات
األهليــة الدوليــة إلدانــة ومســاءلة إســرائيل فــي األطــر الدوليــة عــن انتهاكاتهــا المســتمرة
لــأرض والبيئــة ونهبهــا األرض والميــاه .كمــا تأمــل الــوزارة بــأن يتــم حشــد المصــادر الماليــة
الالزمــة إلحيــاء مــا يدمــره االحتــال مــن خــال برامــج ومشــاريع تنميــة زراعيــة تســاهم
فــي تعزيــز صمــود اإلنســان وكرامتــه ،واســتدامة اســتخدامات األراضــي والميــاه ألغــراض
الزراعــة.

 .3الموارد الطبيعية
•تعزيــز الوصــول إلــى األراضــي الزراعيــة والمصــادر المائيــة والطبيعيــة واألســواق للتخفيــف
مــن تأثيــر إجــراءات االحتــال اإلســرائيلي وسياســاته القائمــة علــى التوســع االســتعماري،
واالســتيالء علــى األرضــي والميــاه ،ووصــول المزارعيــن والريادييــن والمســتثمرين إلــى
األســواق.

 .4اإلنتاج واإلنتاجية
•زيــادة االســتثمار فــي القطــاع الزراعــي مــن خــال تبنــي سياســات اقتصاديــة تقــوم علــى
تحفيــز القطــاع الخــاص باالســتفادة مــن األدوات الضريبيــة وغيــر الضريبيــة (التعليمــات
الفنيــة اإللزاميــة) .هــذا إضافــة الــى تفعيــل الشــراكة الثالثيــة بيــن القطــاع العــام والخــاص
والمنتجيــن بهــدف توســيع المشــاريع التطويريــة ،واســتصالح األراضــي ،وتبنــي تكنولوجيــا
اإلنتــاج الزراعــي الحديــث .وكذلــك توفيــر البيئــة المناســبة للمســتثمرين وتوفيــر الخدمــات
واالستشــارات الزراعيــة
•القــدرة علــى إيجــاد البدائــل والحلــول للتكيــف مــع ظاهــرة التغيــر المناخــي وقضايــا
التصحــر مــن أجــل تعزيــز اســتدامة األنظمــة الزراعيــة والحــد مــن تدهــور األراضــي وزيــادة
ملوحــة التربــة واســتنزاف المصــادر المائيــة ،خصوصــا فــي قطــاع غــزة ،وأيضــاً تعزيــز نوعيــة
المنتجــات الزراعيــة وتعزيــز صحــة اإلنســان والنبــات والحيــوان.
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 .5الخدمات المساندة
•تفعيــل دور المؤسســات الزراعيــة وبشــكل خــاص المعنيــة بصغــار المزارعيــن والمزارعــات،
وتحســين دور المــرأة والشــباب فــي الزراعــة والتنميــة الريفيــة .إن التــزام جميــع الشــركاء
بأســس التشــارك والحكــم الســليم والشــفافية يســتدعي أن يتــم تعزيــز العمــل مــع
المؤسســات التــي تجمــع صغــار المزارعيــن والمنتجيــن والمجموعــات والتعاونيــات
النســوية واالتحــادات والمجالــس مــن أجــل تعزيــز قدراتهــا وعالقتهــا ودورهــا فــي التنميــة
المســتدامة وتحويلهــا مــن أطــر وجمعيــات ومجالــس تتلقــى منــح ومســاعدات إلــى أطــر
تجمــع المزارعيــن والنســاء وتمثلهــم أمــام المؤسســات الرســمية.

 .6المأسسة واإلدارة
•تمكيــن الشــراكة بيــن وزارة الزراعــة والشــركاء لتطويــر القطــاع الزراعــي مــن خــال الحــوار
وتبــادل المعرفــة وتبنــي الشــفافية فــي مجمــل العمــل واالســتعداد للمســاءلة مــن قبــل
جميــع األطــراف ذات العالقــة وخاصــة ممثلــي المزارعيــن وممثلي الحــركات والمجموعات
المطلبيــة ،كمــا يتوجــب علينــا جميعــاً المســاهمة الفاعلــة فــي تطويــر ملتقــى للمؤسســات
والجمعيــات والمجموعــات الوطنيــة والدوليــة العاملــة فــي القطــاع.
•إيــاء القطــاع الزراعــي أولويــة متقدمــة وتوفيــر الموازنــات والدعــم المناســب ســواء مــن
الموازنــة العامــة أو الــدول والمؤسســات المانحــة ،ممــا ســينعكس بشــكل إيجابــي علــى
المســاهمة الفاعلــة فــي تحقيــق غالبيــة األولويــات الوطنيــة وخاصــة األولويــات المتعلقــة
فــي الحكومــة المســتجيبة للمواطــن والحكومــة الفعالــة واســتقالل االقتصــاد والعدالــة
االجتماعيــة ومجتمــع قــادر علــى الصمــود والتنميــة.

•تعزيــز االرتبــاط بأهــداف التنميــة المســتدامة مــن خــال بالتنســيق الكامــل مــع المنظمــة
العربيــة للتنميــة المســتدامة والفريــق الوطنــي المكلــف بقيادة وتنســيق الجهــود الوطنية
لتنفيــذ خطــة األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة 2030
•تعزيــز دور وزارة الزراعــة والضابطــة الجمركيــة والهيئــة العامــة للمعابــر فــي ضبــط تهريــب
المنتجــات اإلســرائيلية إلــى األســواق الفلســطينية ومنــع إدخــال مدخــات اإلنتــاج مــن
ســاالت وبــذور وأعــاف وأســمدة ومبيــدات ال تتوافــق مــع المعاييــر والمواصفــات
الوطنيــة.
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تقــع محافظــة قلقيليــة فــي الجــزء الشــمالي الغربــي مــن الضفــة الغربيــة ،وتبلــغ
مســاحتها  170ألــف دونــم تقريبــا .يبلــغ عــدد ســكانها حوالــي  112400نســمة ،وتعتبــر
رغــم صغــر مســاحتها واحــدة مــن أهــم المحافظــات الزراعيــة بالضفــة.
•تحديات تواجه التنمية الزراعية بالمحافظة:

•االحتالل وسياساته وممارساته.

•محدودية األراضي الزراعية والموارد المائية.
•محدودية القدرات التقنية والتسويق.
•مرتكزات الخطة:

•معالجة أثار التدمير الناجمة من االحتالل.

•الوصول الى األراضي الزراعية والمصادر المائية والطبيعية واألسواق.
•زيادة االستثمار في القطاع الزراعي.

•تفعيل دور المؤسسات الزراعية المبتدئة.

•استغالل االتفاقيات والمعاهدات الدولية لتطوير الزراعة الفلسطينية.
•مكونات وتدخالت الخطة:

•إدارة المصــادر الطبيعيــة كنقــل الميــاه للمناطــق الشــرقية وتوريــد وتركيــب خطــوط
ميــاه رئيســية ،دعــم اآلبــار وتأهيلهــا ،اســتصالح األراضــي وحمايتهــا .وتأهيــل طــرق
وإنشــاء أخــرى.
•زراعة مساحات جديدة بمحاصيل استراتيجية وعالية القيمة.

•تحسين بيئة األعمال في اإلنتاج والتصنيع والتسويق الزراعي.

•التســويق مــن خــال دعــم الجمعيــات التعاونيــة والمــرأة الريفيــة ،وإنشــاء بيــوت تعبئــه
ومنشــآت مــا بعــد الحصــاد.
•دعم المزارعين والمنتجين المتضررين من ممارسات االحتالل.
•دعم الخريجين الجدد بقروض زراعية.

•التوعية المجتمعية واستحداث فرع زراعي ثانوي بمحافظة قلقيلية.

 32تم اقتباس المعلومات المويقة في صندوق ()( )()3كما وردت في الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء.
http://palestinecabinet.gov.ps/WebSite/Upload/Documents/GOVPLAN/3naqeed3.pdf
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•المخرجات المتوقعة

•زيادة المساحة الزراعية المروية  37%عن المساحة الحالية.
•زيادة كمية مياه الري بحوالي  2.8مليون متر مكعب.

•زيادة كمية اإلنتاج النباتي ب  30%–25%من اإلنتاج الحالي.

•توفير  2310فرصة عمل دائمة و 178,000يوم عمل مؤقت.

•زراعة  180,000شتلة فاكهة.

•زيادة مساحات زراعية جديدة بحوالي  5000دونم.

•شق وتأهيل  360كم من الطرق الزراعية التي ستخدم  32,000دونم.

القسم السابع
سياسات القطاع الزراعي واألهداف االستراتيجية المحدثة
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القسم السابع
سياسات القطاع الزراعي واألهداف االستراتيجية المحدثة

 1.7األهداف االستراتيجية والنتائج ومجاالت اولويات التدخل

بنــاء علــى المرتكــزات أعــاه ،يعــرض هــذا القســم األهــداف االســتراتيجية والنتائــج المنشــود
ـاء علــى التعليمــات التــي وضعهــا مجلــس الــوزراء الفلســطيني،
تحقيقهــا والتــي تــم تحديدهــا بنـ ً
ومنهــا :االنفــكاك عــن الهيمنــة االقتصاديــة لالحتــال اإلســرائيلي ،والتنميــة االقتصاديــة
العنقوديــة ،ونتائــج المراجعــات النصفيــة الســنوية واإلنجــازات بيــن  ،2019–2017األبعــاد
الجغرافيــة ،مســتوى الخدمــات المقدمــة ،والقضايــا المشــتركة بيــن القطاعــات ،والتوافــق
مــع االتفاقيــات اإلقليميــة والدوليــة .عــاوة علــى ذلــك ،االخــذ باالعتبــار تفاقــم التحديــات
بســبب جائحــة كوفيــد .19
مــن أجــل تحقيــق النتائــج المقدمــة أدنــاه ،تــم تحديــد مجــاالت التدخــل ذات األولويــة تحــت
كل هــدف اســتراتيجي .وســيؤدي توافــق اآلراء بيــن جميــع أصحــاب المصلحــة فيمــا يتعلــق
بمجــاالت التدخــل هــذه إلــى توجيــه التقــدم الجماعــي نحــو تحقيــق األهــداف االســتراتيجية ،ال
ســيما فــي ضــوء التقاطعــات الواســعة بيــن هــذه األهــداف .هــذا اإلجمــاع المشــترك ســيخلق
موحــدا بيــن أصحــاب المصلحــة فيمــا يتعلــق بدائــرة تأثيرهــم وعالقاتهــم مــع
نهجــا
ً
ً
أيضــا ً
المزارعيــن والمنتجيــن..
ســنقوم فــي القســم الالحــق بعــرض المؤشــرات ومســتوى النتائــج المســتهدفة .كمــا
نوثــق فــي الملحــق االرتباطــات بيــن هــذه األهــداف وأجنــدة السياســات الوطنيــة ،والهــدف
الثانــي مــن أهــداف التنميــة المســتدامة ،وبرامــج خطــة االســتثمار الوطنيــة لألمــن الغذائــي
والتغــذوي والزراعــة المســتدامة (.)2022–2020

 1.1.7الركيزة  :1الصمود والحماية

الهــدف االســتراتيجي األول :منعــة وصمــود المزارعيــن والمزارعــات وتمســكهم بــاألرض قــد
تحســنت.

إن تعزيــز منعــة وصمــود الزراعــة والمزارعيــن والمزارعــات يعتبــر أحــد أهــم أدوات الــرد علــى
السياســات واإلجــراءات اإلســرائيلية الهادفــة الــى ضــم األغــوار و»معظــم مناطــق ج» .لــذا
يتوجــب علــى كافــة أصحــاب العالقــة تقديــم الدعــم الــازم وتكثيــف جهودهــم لتحقيــق هــذا
الهــدف وذلــك بالعمــل علــى تحقيــق النتائــج التاليــة:
1 .1المزارعــون والمنتجــون المتضــررون مــن ممارســات االحتــال بشــكل مباشــر حصلــوا علــى
الدعــم المناســب لتحســين المنعــة لديهــم وزيــادة قدرتهــم علــى الصمــود.
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2 .2المزارعــون والمنتجــون المتضــررون مــن الكــوارث الطبيعيــة وأزمــات األســواق حصلــوا علــى
الدعــم الــازم لضمــان قدراتهــم علــى التكيــف واالســتمرار فــي العمــل والتطــور.
3 .3المؤسســات الدوليــة ومنظمــات األمــم المتحــدة تتخــذ مواقــف رافضــة لسياســات
االحتــال التــي تعيــق التنميــة الزراعيــة وخاصــة الســيطرة علــى المــوارد المائيــة واألراضــي
واألســواق وتقــدم الدعــم الــازم للتخفيــف مــن آثارهــا.
4 .4الشــباب الرياديــون والنســاء والمزارعــون والمســتثمرون منخرطــون فــي أعمــال زراعيــة
وريفيــة ذات جــدوى واســتدامة.
5 .5المزارعــون الذيــن يتعرضــون النتهــاكات الجيــش والمســتوطنين اإلســرائيليين يتمكنــون
مــن الوصــول إلــى المحاكــم ذات االختصــاص.

مجاالت التدخل ذات األولوية:
−تجنيــد مواقــف مؤسســات ومنظمــات دوليــة للحــد مــن انتهــاكات وممارســات االحتــال
المعيقــة للتنميــة الزراعيــة وخاصــة القيــود علــى وصــول واســتغالل المصــادر الطبيعيــة
والحــدود وتدميــر البنيــة التحتيــة وخلــع األشــجار.

−مأسســة اآلليــات الوطنيــة والدوليــة التــي تعنــى فــي تعويــض المزارعيــن والمنتجيــن مــن
آثــار ممارســات االحتــال علــى الزراعــة.

−مأسســة وتطويــر المــوارد الماليــة والفنيــة الخاصــة فــي صنــدوق درء المخاطــر والتأمينــات
الزراعية.
−توفيــر بيئــة مناســبة لإلنتــاج والتنميــة الزراعيــة للشــباب والمزارعيــن والمزارعــات فــي
المناطــق «جـــ» والمنطقــة العازلــة والقــدس عبــر التنســيق المســتمر مــع جميــع األطــراف
لتوفيــر خدمــات البنيــة التحتيــة للمزارعيــن والمنتجيــن فــي المناطــق المهمشــة وتقديــم
البرامــج والمشــاريع الزراعيــة للفقــراء والمهمشــين والنســاء الرياديــات.
−توفير الرقابة الزراعية على الحدود والمعابر وإنشاء المختبرات المرجعية الوطنية.

−تمكيــن المزارعيــن والمنتجيــن مــن الوصــول الــى المحاكــم المختلفــة للحصــول الــى
حقو قهــم .
−الجديــر بالذكــر ،وكواحــد مــن اقســامها ،ان خطــة االســتثمار الوطنيــة  2022–2020تشــمل
مــا يلــي:
 −الشمول االجتماعي واالقتصادي لألسر الفقيرة والمهمشة
فعبــر تعزيــز الشــمول االجتماعــي واالقتصــادي مــن خــال االســتثمارات فــي الحمايــة
االجتماعيــة والتمكيــن االقتصــادي ،ســيهدف هــذا القســم إلــى ضمــان حصــول األســر
الفقيــرة والمهمشــة علــى أغذيــة ميســورة التكلفــة ومغذيــة بحلــول عــام  ،2030حتــى
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فــي حالــة الصدمــات االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة والبيئيــة .يعــد الوصــول إلــى
ضروريــا لضمــان تحســين التغذيــة والوصــول إلــى الغــذاء مــن خــال
الفقــراء والضعفــاء أمـ ًـرا
ً
أيضــا للمســاهمة فــي توافــر الغــذاء وجودتــه واســتقراره بشــكل عــام
دخــل أعلــى ،ولكــن ً
مــن خــال نهــج منتظــم .وبالنظــر إلــى الــدور األساســي للعديــد مــن الجهــات الفاعلــة
المختلفــة فــي هــذا الســياق ،فــإن البنــاء علــى نظــام الحمايــة االجتماعيــة الوطنــي القائــم
وعلــى مبــادرات التمكيــن االقتصــادي ســيعظم نتائــج هــذه االســتثمارات.
سيعمل هذا القسم من خالل ثالثة برامج رئيسية ،بما في ذلك:
•تعزيز الوصول إلى سلة أغذية متنوعة للفقراء والمهمشين.
•تعزيز الشمول االقتصادي للفقراء والمهمشين.

•تعزيز القدرات لتنفيذ البرامج التي تعزز الشمول االجتماعي واالقتصادي.

 2.1.7الركيزة :2االعتماد على الذات

الهــدف االســتراتيجي الثانــي :االعتمــاد علــى الــذات فــي توفيــر الغــذاء واالنفــكاك مــن
الهيمنــة اإلســرائيلية علــى التجــارة واألســواق قــد تعــززت.
يعتبــر تعزيــز األمــن الغذائــي جــزءا أساســيا وشــرطا مســبقا لتحقيــق األمــن الوطنــي ويشــكل
عمــودا رئيســيا مــن أعمــدة بنــاء الدولــة ومدخــا واســعا واســتجابة مباشــرة للسياســات
الفلســطينية لالنفــكاك مــن الســيطرة االقتصاديــة اإلســرائيلية .وســيتم الوصــول الــى هــذا
الهــدف مــن خــال تحقيــق النتائــج التاليــة:
1 .1االعتماد على الذات في توفير الغذاء الكافي والمتوازن قد تزايد.
2 .2االعتماد على المدخالت والمنتجات الزراعية والغذائية اإلسرائيلية قد تقلص.
3 .3المزارعــون ومنتجــو األغذيــة ومســتلزمات اإلنتــاج الزراعــي االحالليــة قــد تــم تقديــم
الحوافــز والدعــم لهــم.
4 .4وعي المزارعين والمستهلكين بأهمية وجدوى دعم المنتج المحلي قد تزايد.
5 .5دعــم الشــركاء الدولييــن ألنشــطة األمــن الغذائــي واالنفــكاك مــن الهيمنــة االقتصاديــة
اإلســرائيلية قــد تزايــد.
مجاالت التدخل ذات األولوية:
−تطوير التقنيات الزراعية المستخدمة لزيادة اإلنتاجية والحد من خسائر األغذية.
−تبني نهج التنمية بالعناقيد من أجل تعزيز اإلنتاج الزراعي.
−تنويع اإلنتاج الزراعي وتبني سياسة إحالل الواردات.

−تقديم الحوافز الضريبية من أجل زيادة االستثمار الزراعي.
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الجديــر بالذكــر ،وكواحــد مــن اقســامها ،ان خطــة االســتثمار الوطنيــة  2022–2020تشــمل
مــا يلــي:
−المنهجيات اإلقليمية والمسؤولية المشتركة
يســاهم هــذا القســم فــي التماســك االجتماعــي والصمــود علــى المســتوى المحلــي مــن
خــال دعــم أنمــاط التنميــة اإلقليميــة .إنهــا منطقــة مســتعرضة تشــمل االســتثمار المكــرس
خصيصــا لتعزيــز التماســك االجتماعــي والقــدرة علــى الصمــود وتنميــة المجتمــع ،بمــا فــي
ً
ذلــك اســتثمارات المغتربيــن وتعزيــز إعــادة التثبيــت فــي المناطــق الريفيــة كشــكل مــن أشــكال
تثبيــت قيمــة اإلقليــم ،بمــا فــي ذلــك الروابــط الريفيــة الحضريــة ،وترويــج اإلنتــاج الزراعــي
المســتدام ونظــم توزيــع الغــذاء علــى المســتوى المحلــي ،فــي ســياقات محــددة مختلفــة.
أيضــا اســتثمارات تهــدف إلــى زيــادة الوعــي التغــذوي الحســاس لــدى
بشــكل خــاص ،سيشــمل ً
المســتهلكين والمجتمعــات.
تــم تنفيــذ هــذا النهــج مــن قبــل العديــد مــن الجهــات الفاعلــة فــي فلســطين ،وخاصــة بيــن
منظمــات المجتمــع المدنــي .وهــي تقــوم علــى أربــع ركائــز رئيســية ،بمــا فــي ذلــك( :أ) تعزيــز
أيضــا علــى جــذب الشــباب والنســاء والرجــال
الزراعــة البيئيــة كممارســة زراعيــة مســتدامة قــادرة ً
مــن خــال الفــرص االقتصاديــة المتجــددة فــي الزراعــة؛ (ب) تعزيــز النهــج المجتمعــي الــذي
ينعــش المصالــح االقتصاديــة واالجتماعيــة المتعلقــة بالعناصــر الجغرافيــة واإلقليميــة
المشــتركة؛ (ج) دعــم إقامــة شــراكات محليــة بيــن المنتجيــن والمســتهلكين؛ (د) الترويــج
للحدائــق المدرســية لفوائدهــا التغذويــة المحتملــة ولزيــادة الوعــي واالهتمــام بالطبيعــة
وإنتــاج الغــذاء ونظــم الغــذاء.
سيتم تفعيل المكون من خالل البرامج التالية ذات األولوية:
•تطوير المنتدى الوطني اإلقليمي والمسؤولية المشتركة.

•تنفيذ النهج اإلقليمي والمسؤولية المشتركة على المستوى المحلي.

 3.1.7الركيزة  :3الموارد الطبيعية

الهــدف االســتراتيجي الثالــث :المــوارد الطبيعيــة والزراعيــة تــدار بطريقــة مســتدامة ومتكيفــة
مــع التغيــر المناخــي
ترتكــز التنميــة الزراعيــة علــى عناصــر أساســية أبرزهــا توفــر األراضــي والميــاه واإلدارة الســليمة
لهــذه المصــادر .إن إدارة األراضــي والميــاه فــي دولــة فلســطين أصبحــت فــي العقــد األخيــر
تتأثــر بشــكل كبيــر فــي عــدد مــن العوامــل أهمهــا التغيــرات التــي طــرأت علــى المنــاخ مــن
تناقــص معــدالت هطــول األمطــار ،وتأثيــر ذلــك علــى وفــرة الميــاه ،وتراجــع المســاحة الزراعيــة
ألســباب عديــدة علــى رأســها سياســات االحتــال اإلســرائيلي والــذي يحــد مــن إمكانيــة
الوصــول إلــى المــوارد الطبيعيــة بــل ويســرقها ويهدرهــا فــي معظــم األحيــان.
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يتمثــل الهــدف االســتراتيجي الثالــث بتعزيــز اســتدامة وإدارة المــوارد الطبيعيــة ،للحــد مــن تأثيــر
االنتهــاكات اإلســرائيلية ،فيمــا هــو متــاح مــن أرض وميــاه ،وحمايــة التنــوع الحيــوي الزراعــي
والغابــات والمراعــي ،وتعزيــز التشــريعات ذات العالقــة بتطويــر األرض والميــاه وحمايتهــا مــن
التدهــور .وســيتم الوصــول الــى هــذا الهــدف عــن طريــق تحقيــق النتائــج التاليــة:
1 .1كميــة الميــاه التقليديــة وغيــر التقليديــة المتاحــة للمزارعيــن ومربــي الثــروة الحيوانيــة
تــزداد وكفــاءة إدارتهــا تتحســن.
2 .2مســاحة األراضــي المزروعــة ،والمســتصلحة أو التــي تــم حمايتهــا مــن التدهــور تــزداد
ســنوياً .
3 .3المزارعون يصلون إلى أراضيهم ومصادر المياه في جميع المحافظات بسهولة ويسر.
4 .4إجــراءات فنيــة وتنظيميــة مــن المؤسســات الرســمية والهيئــات المحليــة يتــم اتخاذهــا
وإنفاذهــا لتحســين إدارة األراضــي الزراعيــة بمــا فيهــا أراضــي الغابــات والمراعــي
والمحميــات الطبيعيــة.
5 .5سياســات وتقنيــات الزراعــة الذكيــة مناخيــا ،وحمايــة التنــوع الحيــوي الزراعــي والحــد مــن
التصحــر والتكيــف مــع التغيــر المناخــي نافــذة.
مجاالت التدخل ذات األولوية:
−اقامــة منشــآت مائيــة كبيــرة فــي المناطــق القابلــة للزراعــة المرويــة عبــر نقــل الميــاه أو
تجميــع الميــاه بكميــات كبيــرة أو معالجــة الميــاه العادمــة والعمــل علــى زيــادة كفــاءة
الميــاه المتاحــة.

−توفيــر الدعــم الــازم الســتصالح األراضــي وشــق الطــرق الزراعيــة التــي تصــل جميــع
األراضــي الزراعيــة أو الممكــن زراعتهــا.
−ـــتطوير وتبنــي سياســات وبرامــج لزيــادة قــدرة القطــاع الزراعــي علــى التكيــف مــع التغيــر
المناخــي وكذلــك مســاهمة القطــاع فــي التخفيــف منــه.
−تكثيــف جهــود مراكــز البحــث والمؤسســات الرســمية والهيئــات المحليــة فــي حمايــة
الغايــات والمحميــات وتنظيــم وتطويــر المراعــي وحمايــة التنــوع الحيــوي الزراعــي فــي
جميــع المناطــق البيئــة فــي فلســطين.
−االســتمرار فــي تخضيــر فلســطين وجعــل المناطــق الخضــراء مســؤولية جميــع المؤسســات
الهيئــات المحليــة والمــدارس والجامعــات.
−حمايــة األراضــي الزراعيــة مــن التوســع العمرانــي وخاصــة فــي المناطــق الســهلية واألراضي
عاليــة القيمــة الزراعية.
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الجديــر بالذكــر ،وكواحــد مــن اقســامها ،ان خطــة االســتثمار الوطنيــة  2022–2020تشــمل
مــا يلــي:
 −اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية والتكيف مع تغير المناخ
يهــدف هــذا القســم إلــى تعزيــز اســتخدام وإدارة المــوارد الطبيعيــة فــي فلســطين ،نحــو
الممارســات المســتدامة للحفــاظ علــى األجيــال الحاليــة والمســتقبلية ،وتعزيــز التكيــف مــع
الضغوطــات المتزايــدة المرتبطــة بتغيــر المنــاخ.
سيتم تفعيل القسم من خالل البرامج التالية ذات األولوية:
•استصالح األراضي والمراعي.

•تعزيز قدرات التكيف مع تغير المناخ.

•تحسين إدارة الموارد المائية.

 4.1.7الركيزة  :4اإلنتاج واإلنتاجية
الهــدف االســتراتيجي الرابــع :إنتــاج وإنتاجيــة وتنــوع وتنافســية القطــاع الزراعــي الفلســطيني
معــززة
ممــا ال شــك فيــه أن هنــاك إمكانــات كامنــة كبيــرة لتطويــر وتنميــة القطــاع الزراعــي مــن
خــال تحســين االســتفادة مــن الميــز النســبية المناطقيــة واعتمــاد نهــج التنميــة العنقوديــة
التخصصيــة للمناطــق المختلفــة وتنويــع اإلنتــاج وزيــادة اإلنتاجيــة والتنافســية للمنتــج
الفلســطيني فــي األســواق المحليــة والخارجيــة؛ األمــر الــذي يــؤدي الــى تحســين ربحيــة
المزارعيــن ومســتويات معيشــتهم وتحســين االســتثمار فــي الزراعــة .كمــا وســيؤدي ذلــك
بالضــرورة ،إن حســن تنفيــذه ،الــى زيــادة الصــادرات وتحســين الميــزان التجــاري وتوفيــر فــرص
عمــل للشــباب وزيــادة مســاهمة الزراعــة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي .وســيتم الوصــول الــى
هــذا الهــدف عــن طريــق تحقيــق النتائــج التاليــة:
1 .1نهج التنمية العنقودية قد تم تطبيقه في محافظة قلقيلية وغيرها من المحافظات

2 .2مســاحات األراضــي التــي تــزرع بمحاصيــل اســتراتيجية ومحاصيــل عاليــة القيمــة ومــزارع
الثــروة الحيوانيــة المكثفــة قــد زادت.
3 .3تقنيــات ومدخــات اإلنتــاج الزراعــي واألصنــاف والســاالت المســتخدمة مــن قبــل
المزارعيــن والمنتجيــن تتماشــى مــع التحديثــات والتكنولوجيــا الحديثــة.
4 .4نوعيــة وســامة المنتجــات النباتيــة والحيوانيــة المنتجــة محليــاً مطابقــة ألفضــل المعاييــر
الدوليــة وتتمتــع بقبــول وتنافســية عاليــة فــي األســواق المحليــة والدوليــة.
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5 .5أســعار المنتجــات الزراعيــة بشــقيها الحيوانــي والنباتــي تصبــح أكثــر تنافســية علــى
الصعيديــن المحلــي والدولــي.
6 .6الحــد مــن انتشــار األمــراض واألوبئــة التــي تصيــب النباتــات والحيوانــات مــن مصــادر محليــة
والســيطرة ومكافحــة األمــراض الدخيلة
7 .7بيئة األعمال الزراعية جاذبة للرياديين والرياديات ورجال األعمال.
مجاالت التدخل ذات األولوية:

−توجيــه ودعــم مبــادرات المزارعيــن نحــو أنظمــة اإلنتــاج المكثــف وشــبه المكثــف وتطبيــق
النظــم الحديثــة فــي اإلنتــاج الزراعــي بمــا يتوافــق مــع متطلبــات االســتدامة فــي التنميــة.
−تعزيــز دور األبحــاث التطبيقيــة فــي مراكــز البحــوث الرســمية والجامعــات فــي تطويــر
الخدمــات اإلرشــادية بفرعيهــا النباتــي والحيوانــي.
−إصالح المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية على نحو يعزز من مخرجاته.

−تحســين آليــات االتصــال والتواصــل بيــن المرشــدين الزراعييــن واألطبــاء البيطرييــن فيمــا
يتعلــق فــي نقــل وتعميــم المعرفــة والتخطيــط الزراعــي الســليم وااللتــزام فــي روزنامــة
زراعيــة.
−تطوير مواصفات المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.

−تطويــر مبــادرات وسياســات وطنيــة فــي مجــال تقليــل تكلفــة مدخــات اإلنتــاج وخاصــة
أســعار األعــاف األســمدة والمبيــدات.
−المحافظــة علــى الثقافــة الريفيــة القائمــة علــى زراعــة األرض باألشــجار والمحاصيــل وتربيــة
الحيوانــات المنزليــة كجــزء مــن مكونــات األســرة.
إعــادة هيكلــة جهــاز الخدمــات البيطريــة بمــا يمكنــه ويعــزز قيامــه بــدوره المتنامــي
والمتداخــل مــع القطاعــات األخــرى ،للحفــاظ علــى الصحــة الحيوانيــة وســامة المنتــج
الحيوانــي والصحــة العامــة وبمــا ينســجم مــع توصيــات ومتطلبــات المرجعيــات الدوليــة
ذات العالقــة.
الجديــر بالذكــر ،وكواحــد مــن اقســامها ،فــان خطــة االســتثمار الوطنيــة 2022–2020
تشــمل مــا يلــي:
 −التنمية المستدامة والشاملة لسالسل القيمة الغذائية الزراعية.
مــن خــال تعزيــز التنميــة المســتدامة والشــاملة لسالســل القيمــة الغذائيــة الزراعيــة،
يهــدف هــذا القســم إلــى تعزيــز القــدرة التنافســية لسلســلة القيمــة والقــدرة علــى
الصمــود ،مــع تحقيــق نمــو اقتصــادي أقــوى ومســتدام لالقتصــاد الوطنــيُ ،يترجــم إلــى
فــرص دخــل فــي الزراعــة كافيــة لجــذب المزيــد مــن الفلســطينيين ،ال ســيما الشــباب
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النســاء .تشــمل أولويــات القســم توليــد أعلــى قيمــة مقابــل كل قطــرة مــاء ،والحفــاظ
علــى التنــوع البيولوجــي فــي فلســطين ،وتعزيــز الكفــاءة المكتســبة فــي اســتخدام الميــاه
واألراضــي والطاقــة.
تتمثــل اإلســتراتيجية العامــة للقســم فــي تحســين بيئــة تمكيــن األعمــال التجاريــة مــع
االعتــراف بــدور القطــاع الخــاص ،لقيــادة حــوار حقيقــي بيــن القطاعيــن العــام والخاص حول
السياســاتُ .يعــد تعزيــز قــدرات الجهــات الفاعلــة فــي سلســلة القيمــة ومقدمــي خدمــات
سلســلة القيمــة ،ودعــم إنشــاء شــركات تكامــل سلســلة القيمــة وتنميتهــا المســتدامة،
مــن العناصــر الحاســمة .وهــذه األخيــرة جهــات فاعلــة أساســية لضمــان االنتقــال مــن
خدمــة استشــارية تعتمــد علــى المدخــات إلــى خدمــة تعتمــد علــى العالمــات .مــن
المتوقــع وجــود مجموعــة مــن االســتثمارات لتعزيــز وضــع الســوق المتخصصــة للمنتجــات
الفلســطينية.
سيتم تشغيل القسم من خالل البرامج التالية:
•تأميــن الوصــول إلــى أصنــاف المحاصيــل عاليــة القيمــة والمتنوعــة ،والجينــات عاليــة
اإلنتاجيــة للحيوانــات المجتــرة الصغيــرة وإصبعيــات األســماك.
•تحســين قــدرات الفاعليــن فــي سلســلة القيمــة مــن القطاعيــن العــام والخــاص لتعزيــز
واعتمــاد التقنيــات والممارســات المســتدامة اجتماعيــا وبيئيــا واقتصاديــا مــن خــال إنشــاء
مركــز المعرفــة.
•تحســين تســويق منتجــات البســتنة والثــروة الحيوانيــة وتربيــة األحيــاء المائيــة عاليــة القيمــة
مــن خــال إنشــاء مركــز معــارف التصديــر.

 5.1.7الركيزة  :5الخدمات المساندة

الهــدف االســتراتيجي الخامــس :وصــول المزارعيــن إلــى خدمــات تســتجيب لحاجاتهــم وتدعــم
سالســل القيمــة مــن حيــث النوعيــة والكلفــة والوقــت
يتطلــب تحقيــق التنميــة الزراعيــة المســتدامة قيــام وزارة الزراعــة والجمعيــات الزراعيــة واألطــر
التمثيليــة والتعاونيــة للمزارعيــن والقطــاع الخــاص والجامعــات بمجموعــة مــن الخدمــات
المســاندة للمزارعيــن والمنتجيــن .وتضــم هــذه الخدمــات توفيــر خدمــات اإلرشــاد والخدمــات
البيطريــة ،وخدمــات التســويق ،واألبحــاث والدراســات والتدريــب والتعليــم الزراعــي .وكذلــك
الخدمــات المتعلقــة فــي التســليف الزراعــي والحمايــة مــن المخاطــر والتأمينــات الزراعيــة.
وســيتم تحقيــق هــذا الهــدف االســتراتيجي عــن طريــق تحقيــق النتائــج التاليــة:
1 .1خدمــات اإلرشــاد والبحــث الزراعــي والبيطــرة ودرء المخاطــر والتأميــن والتمويــل الزراعــي
وخدمــات تطويــر األعمــال للمزارعيــن تــم تطويرهــا بشــكل مســتمر.
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2 .2خدمــات التســويق الزراعــي بمــا يشــمل توفيــر المعلومــات واإلرشــاد التســويقي والنقــل
وإدارة أســواق الجملــة قــد تحســنت.
3 .3مســاهمة ومخرجــات المؤسســات البحثيــة فــي توطيــن وإنتــاج المعرفــة الزراعيــة
المرتبطــة بأولويــات التنميــة الزراعيــة تزايــدت.
مجاالت التدخل ذات األولوية:

−أيجــاد آليــات تضمــن وصــول المزارعيــن الصغــار والنســاء والشــباب للتمويــل المناســب
لتطويــر مزارعهــم الحاليــة وإقامــة أعمــال زراعيــة رياديــة.

−تمكيــن الشــباب والنســاء والمزارعيــن الريادييــن مــن الوصــول الــى خدمــات نوعيــة فــي
مجــال تطويــر األعمــال الزراعيــة وتكثيــف الجهــود لدعــم الرياديــة فــي القطــاع الزراعــي.
−إبــراز دور المــرأة فــي العمــل الزراعــي ومســاهمتها فــي الناتــج القومــي وتمكينهــا مــن
تعزيــز مواردهــا ودخلهــا الناتــج مــن العمــل الزراعــي.
−تحســين أنظمــة المعلومــات المتعلقــة فــي التســويق وتحســين جــودة المنتــج وتفعيــل
الرقابــة علــى المعايــر والترويــج للمنتــج الوطنــي وتطويــر البنيــة التحتيــة فــي التســويق.
−تخصيــص مــوارد بشــرية وماديــة قــادرة علــى تطويــر األبحــاث الزراعيــة وربطهــا باحتياجــات
المــزارع والمرشــد.
−تفعيل إجراءات تضمن الصحة والصحة النباتية.

ومــن الجديــر بالذكــر أن صغــار المزارعيــن والمنتجيــن يعانــون مــن المخاطــر العاليــة المرتبطــة
بممارســة أعمالهــم التجاريــة ويحتاجــون إلــى المســاعدة لتأميــن اســتثماراتهم الرأســمالية
والتخلــص مــن المخاطــر فــي عملهــم .أظهــر كوفيــد  19بوضــوح الحاجــة إلــى ازالــة مخاطــر
االســتثمار الرأســمالي ودعــم توافــر األدوات الماليــة لمســاعدة اســتثمارات القطــاع الخــاص
(ال ســيما الصغيــرة) فــي الزراعــة .فــي هــذا الصــدد ،فــي إطــار قســم تنميــة سالســل القيمــة
الغذائيــة الزراعيــة المســتدامة والشــاملة ،تشــمل خطــة االســتثمار الوطنيــة :تحســين البيئــة
التمكينيــة لنظــام الشــمول المالــي المســتدام.

 6.1.7الركيزة  :6المأسسة واإلدارة

الهدف االستراتيجي السادس :لدى القطاع الزراعي بيئة قانونية كفؤة وفعالة
يعتمــد النهــوض بالقطــاع الزراعــي بشــكل رئيــس علــى قوانيــن وتعليمــات قويــة وكفــؤة
وفاعلــة وقــادرة علــى تحقيــق تنميــة زراعيــة تضمــن مصالــح أطــراف الســوق (المنتجيــن
والمســتهلكين) .كمــا يســتلزم تنفيــذ القوانيــن والتعليمــات بحــزم وشــفافية .وســيتم تحقيــق
هــذا الهــدف عــن طريــق تحقيــق النتائــج التاليــة:
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1 .1التشــريعات الزراعيــة متكاملــة ومعــززة للتنميــة الزراعيــة المســتدامة ومطبقــة بحــزم
وشــفافية.
2 .2القدرات البشرية والمادية لمؤسسات القطاع الزراعي معززة.
3 .3االنضمــام لالتفاقيــات والمنظمــات الدوليــة ذات العالقــة بالزراعــة ودعــم التواجــد
الفلســطيني فــي المنظمــات الدوليــة الزراعيــة واألخــرى ذات العالقــة قــد تزايــد.
4 .4التعــاون وتبــادل المعرفــة والشــراكة بيــن شــركاء التنميــة العامليــن فــي القطــاع الزراعــي
يعــزز كفــاءة اإلنجــاز وتقليــل االزدواجيــة والتضــارب ومنهجيــة اإلدارة بالنتائــج مفعــل.
5 .5مؤسســات القطــاع الزراعــي تتبنــى وتطبــق سياســات وإجــراءات لضمــان ســامة صحــة
المنتجــات الحيوانيــة والنباتيــة وفــق متطلبــات الســوق والمعاييــر الدوليــة.
6 .6جمعيات وتنظيمات المزارعين وأطر عمل المزارعين والمنتجين فاعلة.
مجاالت التدخل ذات األولوية:
−حــث متواصــل لصانــع القــرار الفلســطيني والمؤسســات الدوليــة ومنظمــات األمــم
المتحــدة لتخصيــص موازنــات للقطــاع الزراعيــة تتناســب مــع قيمــة الــدور االقتصــادي
واالجتماعــي والسياســي الــذي يســاهم فيــه القطــاع الزراعــي.
−بنــاء مســتمر لقــدرات جميــع العامليــن فــي القطــاع وخاصــة موظفــي وزارة الزراعــة
الفلســطينية والمجالــس والجمعيــات الزراعيــة.
−تطويــر البيئــة المؤسســاتية مــن مبانــي ومعــدات وأجهــزة ومواصــات خاصــة لموظفــي
وزارة الزراعــة والمجالــس واالتحــادات والتعاونيــات الفاعلــة.
−تعزيــز التعــاون وتبــادل المعرفــة بيــن المؤسســات العاملــة فــي القطــاع الزراعيــة تجــاه
تحقيــق االســتراتيجية الوطنيــة للقطــاع الزراعــي وتجنــب أي تكــرار فــي العمــل ،وتطويــر
منهجيــة اإلدارة بالنتائــج.
−استكمال ،وتحديث التشريعات الناظمة للقطاع الزراعي.

−االنضمــام لالتفاقيــات والمعاهــدات والمنظمــات الدوليــة التــي تخــدم أجنــدة السياســات
الوطنيــة وتحقيــق األهــداف الوطنيــة
−تطويــر الهيــكل الوظيفــي للــوزارة بمــا يعــزز دور ويمكــن الخدمــات البيطريــة مــن أداء دورهــا
وفــق التوصيــات الدوليــة ومــا نصــت عليــة التشــريعات الناظمــة ومــا يشــهده العالــم مــن
نهضــة فــي هــذا المجــال.
لمعالجــة التنســيق والتعــاون المقــدم فــي القســم  ،7–5–3واســتجابة لنهــج تنمــوي
ســعت إليــه الحكومــة الفلســطينية ،قامــت وزارة الزراعــة (فــي تشــرين اول ،)2019
بصفتهــا قائــدة الهــدف الثانــي للتنميــة المســتدامة ،بتطويــر وتقديــم السياســة الوطنيــة
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لألمــن الغذائــي والتغــذوي ( 2030السياســة) وخطــة االســتثمار الوطنيــة 2022–2020
لقطــاع األمــن الغذائــي والتغــذوي والزراعــة المســتدامة (الخطــة) إلــى مجلــس الــوزراء.
تمــت صياغــة السياســة والخطــة المذكورتيــن ضمــن أنشــطة مجموعــة العمــل المعنيــة
بالهــدف الثانــي للتنميــة المســتدامة ،بدعــم مــن «المشــروع المعنــي بتأثيــر األمــن الغذائي
والتغــذوي والصمــود واالســتدامة والتحــول» ( )FIRSTالمشــترك بيــن منظمــة األغذيــة
والزراعــة واالتحــاد األوروبــي.
تســمح كل مــن السياســة والخطــة المذكورتيــن اعــاه بمــا يلــي( :أ) توحيــد أطر السياســات
(تحديــد الثغــرات واألولويــات والمؤشــرات واألهــداف)؛ (ب) تنســيق (وترســيم) التدخالت
مــن قبــل مختلــف الجهــات الفاعلــة؛ و (ج) تحديــد أولويــات التدخــات .لكــي يتــم التنســيق
وتحديــد األولويــات بطريقــة مســتدامة وفعالــة ومســتقلة ،تحــت قيــادة وزارة الزراعــة،
تــم تحديــد الســبل التاليــة التــي يجــب معالجتهــا فــي الســنوات القادمــة:
−إنشــاء مجلــس وطنــي لألمــن الغذائــي والتغــذوي ،بدعــم مــن مجموعــة العمــل المعنيــة
بالهــدف الثانــي للتنميــة المســتدامة كأمانــة فنيــة؛
−متابعــة بنــاء المؤسســات والتطويــر التنظيمــي (الوظيفــي والتقنــي) مــن أجــل إنشــاء وبنــاء
قــدرات حوكمــة مجــال األمــن الغذائــي والتغــذوي والجهــات الفاعلــة داخلــه؛
−تعزيــز العالقــة بيــن التدخــات التنمويــة واإلنســانية مــن خــال تحســين تنســيق االســتجابة
اإلنســانية الحاليــة وزيــادة التنســيق مــع تدخــات التنميــة ،وبالتالــي ضمــان المزيــد مــن
اآلثــار المســتدامة وفعاليــة المســاعدات.

ان تطويــر القــدرات المؤسســية لألمــن الغذائــي والتغــذوي والزراعــة المســتدامة هــو
حاجــة واضحــة تحددهــا أجنــدة السياســة الوطنيــة لحكومــة فلســطين واالســتراتيجيات
ذات الصلــة ،وقــد تــم التأكيــد عليهــا كأولويــة فــي السياســة الوطنيــة لألمــن الغذائــي
والتغــذوي لعــام  .2030وممــا يعكــس هــذه األولويــة ،فــان أزمــة كوفيــد  19وبشــكل أكبــر
شــددت علــى الحاجــة إلــى نظــام متكامــل ومنســق بشــكل أفضــل .تــم تصــور هــذا النظــام
مــن قبــل خطــة االســتثمار الوطنيــة لألمــن الغذائــي والتغــذوي  22–2020ويتألــف مــن:
−الهيئــة المنظمــة لالجتمــاع :ســتكون وزارة الزراعــة مســؤولة عــن بــدء وعقــد التنســيق
بيــن المؤسســات وحــوار السياســات حــول الموضوعــات المختلفــة التــي تتناولهــا السياســة
الوطنيــة لألمــن الغذائــي والتغــذوي لعــام 2030؛
−هيئــة اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالسياســات :ســيمثل مجلــس األمــن الغذائــي والتغــذوي
المركــز السياســي حيــث ســيتم اتخــاذ القــرارات علــى المســتوى الــوزاري المشــترك.
ـؤوال عــن تنســيق تدخــات السياســة الوطنيــة لألمــن الغذائــي والتغــذوي
ســيكون مسـ ً
لعــام  2030وخطــة االســتثمار الوطنيــة لألمــن الغذائــي والتغــذوي والزراعــة المســتدامة
 ،2022 –2020واإلشــراف علــى تنفيــذ السياســة الوطنيــة لألمــن الغذائــي والتغــذوي
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والعمليــات ذات الصلــة ،وتقديــم األدلــة (علــى ســبيل المثــال ،إعــداد الملــف) للهيئــات
التداوليــة رفيعــة المســتوى.

•ســيكون مجلــس األمــن الغذائــي والتغــذوي مســؤوال بشــكل خــاص عــن ضمــان( :أ) عمليــة
صنــع قــرارات سياســية رفيعــة المســتوى سلســة فيمــا يتعلــق باألمــن الغذائــي والتغــذوي
والزراعــة المســتدامة( ،ب) التنســيق بيــن الــوزارات ،خاصــة للسياســات أو االســتراتيجيات أو
اإلجــراءات المتعلقــة بأكثــر مــن وزارة واحــدة؛ و (ج) تعبئــة المــوارد لتمويــل التنميــة داخــل
الحكومــة وإذا لــزم األمــر مــع مجتمــع شــركاء التنميــة.
 −فريــق العمــل الفنــي :ســتكون مجموعــة العمــل الخاصــة بالهــدف الثانــي للتنميــة
المســتدامة هــي األمانــة الفنيــة لمجلــس الغــذاء والتغذيــة ،وبمســاعدة وحــدة السياســات
فــي وزارة الزراعــة ،وســتقوم بمتابعــة وتقييــم التدخــات الموجهــة نحــو األمــن الغذائــي
والتغــذوي.
ســتتفاعل هــذه الهيئــات الثــاث لضمــان الوفــاء بوظائــف الحوكمــة الخاصــة بخطــة
االســتثمار الوطنيــة  ،2022–2020بمــا فــي ذلــك( :أ) متابعــة التقــدم المــادي والمالــي
لعمليــة صنــع القــرار القائمــة علــى األدلــة؛ (ب) اعــداد التقاريــر والتواصــل حــول النتائــج،
وضمــان مشــاركة جميــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن؛ (ج) الدعــوة إلــى التغييــرات
السياســاتية أو التنظيميــة المطلوبــة ،أو فتــح االختناقــات أمــام تدخــات القطــاع الخــاص
 /المنظمــات غيــر الحكوميــة ،أو تحشــيد المــوارد العامــة مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات ذات
األولويــة .ان التكويــن المتعــدد االطــراف العضــاء مجموعــة العمــل المعنيــة بالهــدف
الثانــي للتنميــة المســتدامة حيــث يمثلــون أصحــاب المصلحــة ،اضافــة الــى طبيعــة مجلــس
االمــن الغذائــي والتغــذوي المشــترك بيــن عــدة وزارات يضمــن شــمولية العمليــة.
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 3.7مصفوفة األهداف والنتائج والمؤشرات

تعــرض المصفوفــة أدنــاه األهــداف اإلســتراتيجية ومــا يتعلــق بهــا مــن المؤشــرات التــي يقيــس
ـدد منهــا ،بقــدر االســتطاعة ،النتائــج المرجــوة مــن تحقيــق األهــداف االســتراتيجية .ويجــدر
عـ ٌ
التنويــه هنــا أن وزارة الزراعــة هــي المســؤولة عــن تحقيــق هــذه النتائــج.
جدول  :9مصفوفة األهداف والنتائج والمؤشرات
األهداف االستراتيجية والنتائج

مؤشرات تحقيق النتائج حتى عام 2023
الهدف االستراتيجي األول:

منعة وصمود المزارعين والمزارعات وتمسكهم باألرض قد تحسنت.
النتائج:
 .1المزارعون والمنتجون المتضررون من
ممارسات االحتالل بشكل مباشر حصلوا
على الدعم المناسب لتحسين المنعة لديهم
وزيادة قدرتهم على الصمود

 –1قيمة القروض صفرية الفوائد للمزارعين في المناطق المهددة بالمصادرة
والضم.
 .2قيمة تمويل الحكومة للمؤسسة الفلسطينية لإلقراض الزراعي لمباشرة
نشاطات اإلقراض.
 .3قيمة التعويضات المقدمة من الحكومة للمزارعين عن األضرار المقدرة
نتيجة الممارسات اإلسرائيلية.

 .2المزارعون والمنتجون المتضررون من
الكوارث الطبيعية وأزمات األسواق حصلوا
على الدعم الالزم لضمان قدراتهم على
التكيف واالستمرار في العمل والتطور.

 .1قيمة التعويضات المقدمة من الحكومة للمزارعين عن األضرار المقدرة
نتيجة الكوارث الطبيعية بما يضمن قدرتهم على االستمرار في اإلنتاج الزراعي
(على األقل  50%من قيمة األضرار المقدرة).

 .3المؤسسات الدولية ومنظمات األمم
المتحدة تتخذ مواقف رافضة لسياسات
االحتالل التي تعيق التنمية الزراعية وخاصة
السيطرة على الموارد المائية واألراضي
واألسواق وتقدم الدعم الالزم للتخفيف
من آثارها

– عدد القرارات والمواقف التي صدرت عن منظمات أو مسؤولين في األمم
المتحدة أو وزارت وحكومات دول ترفض أو تشجب سيطرة إسرائيل على
الموارد الطبيعية واالستيطان وتقييد حركة المعابر.

 .4الشباب الرياديون والنساء والمزارعون
والمستثمرون منخرطون في أعمال زراعية
وريفية ذات جدوى واستدامة

 .1نسبة الشباب الرياديين والنساء الرياديات المنخرطين في نشاطات زراعية قد
زادت ب .%15
 .2نسبة االستثمار في القطاع الزراعي
 .3نسبة النساء المنخرطات في مشاريع زراعية

 .5المزارعون الذين يتعرضون النتهاكات
جيش االحتالل والمستوطنين اإلسرائيليين
يتمكنون من الوصول إلى المحاكم ذات
االختصاص

– عدد المزارعين الذين يتعرضون النتهاكات جيش االحتالل والمستوطنين
اإلسرائيليين ويتمكنون من الوصول إلى المحاكم ذات االختصاص.
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جدول  :9مصفوفة األهداف والنتائج والمؤشرات
األهداف االستراتيجية والنتائج

مؤشرات تحقيق النتائج حتى عام 2023

الهدف االستراتيجي الثاني:
االعتماد على الذات في توفير الغذاء واالنفكاك من الهيمنة اإلسرائيلية على التجارة واألسواق قد تعززت.
النتائج:
 .1االعتماد على الذات في توفير الغذاء
الكافي والمتوازن قد تزايد

– حصة القطاع الزراعي الفلسطيني في السوق المحلي قد زادت بمقدار
.20%

 .2االعتماد على المدخالت والمنتجات
الزراعية والغذائية اإلسرائيلية قد تقلص

– نسبة االستيراد من السوق اإلسرائيلي قد قلت بـ 20%

 .3المزارعون ومنتجو األغذية ومستلزمات
اإلنتاج الزراعي االحاللية قد تم تقديم
الحوافز والدعم لهم

– قيمة االسترداد الضريبي المقدم من وزارة المالية للمزارعين بحسب ما نص
عليه قانون

 .4وعي المستهلكين بأهمية وجدوى دعم
المنتج المحلي قد تزايد.

– حصة القطاع الزراعي الفلسطيني في السوق المحلي قد زادت بمقدار
.20%

 .5دعم الشركاء الدوليين ألنشطة األمن
الغذائي واالنفكاك من الهيمنة االقتصادية
اإلسرائيلية قد تزايد

– نسبة العائالت التي تعاني من انعدام األمن الغذائي في الضفة الغربية قد
قلت بمقدار  50%و 20%في قطاع غزة.
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جدول  :9مصفوفة األهداف والنتائج والمؤشرات
األهداف االستراتيجية والنتائج

مؤشرات تحقيق النتائج حتى عام 2023
الهدف االستراتيجي الثالث:

الموارد الطبيعية والوراثية الزراعية تدار بطريقة مستدامة ومتكيفة مع التغير المناخي
النتائج:
 .1كمية المياه التقليدية وغير التقليدية
المتاحة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية
تزداد وكفاءة إدارتها تتحسن.

كمية المياه المتاحة للمزارعين قد زادت بمقدار  3.5مليون متر مكعب

 .2مساحة األراضي المزروعة ،والمستصلحة
أو التي تم حمايتها من التدهور تزداد سنوياً

زيادة مساحة األراضي المزروعة قد زاد بمقدار  11400دونم

 .3المزارعون يصلون إلى أراضيهم ومصادر
المياه في جميع المحافظات بسهولة ويسر

طول الطرق الزراعية التي تم شقها وتاهيلها

 .4إجراءات فنية وتنظيمية من المؤسسات
الرسمية والهيئات المحلية يتم اتخاذها
وإنفاذها لتحسين إدارة األراضي الزراعية بما
فيها أراضي الغابات والمراعي والمحميات
الطبيعية.

 .1عــدد القــرارات التــي تــم اتخاذهــا وإنفاذهــا مــن قبــل المؤسســات المعنيــة
فــي األرض والميــاه فــي دولــة فلســطين وذات العالقــة فــي تطويــر أو حمايــة
األراضــي والغابــات والمحميــات

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

 .1عــدد التدابيــر الجديــدة التــي تــم اتخاذهــا مــن المزارعيــن والمؤسســات المعنيــة
للحفــاظ علــى التنــوع الحيــوي والغابــات والتكيــف مــع التغيــر المناخــي

 .2عــدد التقاريــر نصــف الســنوية لــكل محافظــة حــول رصــد التغيــرات فــي التصحــر
والتنــوع الحيــوي الزراعــي
 .3عــدد األنشــطة التــي تــم اتخاذهــا نتيجــة تقاريــر اإلنــذار المبكــر الخاصــة فــي
المنــاخ والتغيــر المناخــي
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جدول  :9مصفوفة األهداف والنتائج والمؤشرات
األهداف االستراتيجية والنتائج

مؤشرات تحقيق النتائج حتى عام 2023
الهدف االستراتيجي الرابع:

إنتاج وإنتاجية وتنوع وتنافسية القطاع الزراعي الفلسطيني معززة
النتائج:
 .1نهــج التنميــة العنقوديــة الزراعيــة قــد تــم
تطبيقــه
 .2مساحات األراضي التي تزرع بمحاصيل
استراتيجية ومحاصيل عالية القيمة ومزارع
الثروة الحيوانية المكثفة قد زادت.

 1عدد خطط العناقيذ المعتمدة من الجكومة

نسبة التمويل لخطط العناقيد

•مقدار الزيادة في مساحة المحاصيل االستراتيجية على رأسها القمح
•مقــدار الزيــادة فــي زراعــة محاصيــل عاليــة القيمــة (العنــب الالبــذري،
الكوســا ،األفــوكادو ،الفراولــة)
•مقدار الزيادة في عدد رؤوس األغنام
•مقدار الزيادة في عدد أبقار الحليب
•مقدار الزيادة في المساحة المزروعة باألعالف
•عدد محطات للحجر البيطري التي تم انشاؤها
•نسبة التقص في النفوق بالمواليد والحيوانات
•نسبة الحيوانات التي تصاب باألمراض الوبائية
•نســبة الماشــية التــي يتــم ترقيمهــا وتحصينهــا باللقاحــات المناســبة مــن
إجمالــي المواشــي

 .3تقنيات اإلنتاج الزراعي المالئمة والحديثة
واألصناف والسالالت المستخدمة من قبل
المزارعين والمنتجين تم تحسينها.

 .1مقدار الزيادة بوحدات التسميد بالري للزراعات المروية

 .4نوعية وسالمة المنتجات النباتية
والحيوانية المنتجة محلياً مطابقة ألفضل
المعايير الدولية وتتمتع بتنافسية عالية في
األسواق المحلية والدولية.

 .2األضرار الميكانيكية قد قلت بمقدار 25%
 .3األضرار الفيسيولوجية للنبات قد قلت بمقدار 20%
 .4األضرار المرضية للنبات قد قلت بمقدار .20%

 .5أسعار المنتجات الزراعية الحيوانية والنباتية
تصبح أكثر تنافسية.

– قيمة االسترداد الضريبي التي تصرف للمزارعين بحسب القانون

 .6الحد من انتشار األمراض واألوبئة التي
تصيب النباتات والحيوانات.

– نسبة الحد من استخدام المبيدات الزراعية
– انسبة انخفاض استخدام المستحضرات البيطرية
– نسبة التحصينات البيطرية المقدمة لمربي الثروة الحيوانية
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جدول  :9مصفوفة األهداف والنتائج والمؤشرات
األهداف االستراتيجية والنتائج

مؤشرات تحقيق النتائج حتى عام 2023

 .7بيئة األعمال الزراعية جاذبة للرياديين
والرياديات ورجال األعمال

 –1نسبة الزيادة في مساحات االراضي المخصصة لالستثمار الزراعي للشباب
نسبة القروض الصفرية المخصصة لهذا الغرض
الهدف االستراتيجي الخامس:

وصــول المزارعيــن إلــى خدمــات تســتجيب لحاجاتهــم وتدعــم سالســل القيمــة مــن القيمــة مــن حيــث النوعيــة والكلفــة

والــوقت
النتائج:

 .1خدمــات اإلرشــاد والبحــث الزراعــي والبيطرة
ودرء المخاطــر والتأميــن الزراعــي والتســليف
الزراعــي وخدمــات تطويــر األعمــال للمزارعيــن
تــم تطويرهــا بشــكل مســتمر.

زيادة عدد المرشدين الزراعيين بما ال يقل عن  50مرشد
زيادة عدد األطباء البيطريين بما ال يقل عن  30طبيب بيطري
عدد الدورات الريادية المساهمة في تطوير مهارات جميع المرشدين
الزراعيين من خالل تلقي دورات في تسميد وتغذية النبات ،ومكافحة اآلفات
والحشرات ،وتداول المنتجات الطازجة ،إضافة للمهارات اإلدارية.
عدد الدورات المقدمة لتطوير قدرات جميع األطباء البيطريين من خالل
التدريب في مجال التشخيص المرضي وتحليل المخاطر وتسجيل المستحضرات
البيطرية والرقابة على سالمة المنتجات وإدارة العمل البيطري
نسبة رضى المزارعين عن الخدمات الزراعية ال تقل عن  65%من مجموع
المزارعين
4نسبة الزيادة في عدد ونوع الفحوصات المخبرية.
عدد أدوات درء المخاطر الزراعية النافذة
عدد المزارعين والمنتجين المستفيدين من أدوات درء المخاطر والتأمينات
الزراعية.
عدد سالسل القيمة التي تم استهدافها

 .2خدمــات التســويق الزراعــي بمــا يشــمل
توفيــر المعلومــات واإلرشــاد التســويقي
والنقــل وإدارة أســواق الجملــة قــد تحســنت.
ومراكــز معرفــة جديــدة تــم أنشــائها
 .3مســاهمة المؤسســات البحثيــة فــي توطين
وإنتــاج المعرفــة الزراعيــة المرتبطــة بأولويــات
التنميــة الزراعيــة تزايــدت.

زيادة الصادرات الزراعية بمقدار .30%

– عدد المستخدمين لمصادر األبحاث والدراسات الزراعية التطبيقية.

جدول  :9مصفوفة األهداف والنتائج والمؤشرات
األهداف االستراتيجية والنتائج

مؤشرات تحقيق النتائج حتى عام 2023
الهدف االستراتيجي السادس:

لدى القطاع الزراعي أطر مؤسسية وبيئة قانونية كفؤة وفعالة
النتائج:
 .1التشريعات الزراعية متكاملة ومعززة
للتنمية الزراعية المستدامة ومطبقة بحزم
وشفافية.

 .1انخفاض نسبة حاالت تهريب المنتجات الزراعية من المستوطنات اإلسرائيلية
الى النصف.

 .2نسبة االمتثال لقانون الزراعة الفلسطينية والتشريعات الصادرة بمقتضاه قد
ازدادت ب .50%

 .3زيادة نسبة االمتثال لتطبيق قرار بقانون رقم ( )14لسنة  2018والمعدل
لقانون الزراعة رقم .23
 .4نسبة تطبيق المعايير لقياس ومراقبة استخدام وإنتاج األسمدة.
 .5عدد القوانين المعدلة .
 .6عدد القوانين المقرة
 .2القدرات البشرية والمادية لمؤسسات
القطاع الزراعي معززة.

 1نسبة التطويرفي مهارات جميع المرشدين الزراعيين من خالل تلقي دورات
في تسميد وتغذية النبات ،مكافحة اآلفات والحشرات ،وتداول المنتجات
الطازجة ،إضافة للمهارات اإلدارية.
 2نسبة الزيادة في المعرفة والمهارات لألطباء البيطريين من خالل التعليم
المستمر وتلقيهم دورات في تشخيص األمراض وجمع العينات وتحليل
المخاطر والرقابة على سالمة الغذاء
 3نسبة رضى المزارعين عن الخدمات الزراعية المقدمة لهم من مجموع
المزارعين

 .3االنضمام لالتفاقيات والمنظمات
الدولية ذات العالقة بالزراعة ودعم التواجد
الفلسطيني في المنظمات الدولية الزراعية
واألخرى ذات العالقة قد تزايد.

 1عدد االتفاقيات والمنظمات الدولية التي تم االنضمام اليها.

 2عدد األوراق والتقارير المتعلقة بالزراعة الفلسطينية التي تم عرضها أو
تقديمها في إطار اجتماعات المنظمات العربية ومنظمات األمم المتحدة
والمنظمات اإلقليمية األخرى.

 3عدد القرارات واالتفاقيات التي يتم اعتمادها والتي من شأنها تعزيز التنمية
الزراعية المستدامة في فلسطين
 .4التعاون وتبادل المعرفة والشراكة بين
شركاء التنمية العاملين في القطاع الزراعي
يعزز كفاءة اإلنجاز وتقليل االزدواجية
والتضارب ومنهجية اإلدارة بالنتائج مفعل

 .1عدد أنشطة تبادل الخبرات والمعارف بين مؤسسات القطاع الزراعي
 .2عدد المؤسسات التي تلتزم في تطبيق نظام الرقابة والتقييم الخاص في
استراتيجية صمود وتنمية مستدامة.

     .1مؤسسات القطاع الزراعي تتبنى
وتطبق سياسات وإجراءات لضمان سالمة
صحة المنتجات الحيوانية والنباتية وفق
متطلبات السوق والمعايير الدولية.

 .1نسبة المزارعين والمنشآت الزراعية تلتزم بالتعليمات الفنية اإللزامية ال تقل
عن 50%

 .2جمعيات وتنظيمات المزارعين وأطر عمل
المزارعين والمنتجين فاعلة

 .1نسبة الزيادة في المزارعين المنتسبين لجمعيات تعاونية ومجالس واطر
زراعية
 .2عدد األنشطة التي تنفذها المجالس الزراعية وعدد المشاركين أو
المستفيدين

القسم الثامن
برنامج الموازنة

92

االستراتيجية القطاعية للزراعة

القسم الثامن
برنامج الموازنة
ســتعتمد موازنــة وزارة الزراعــة  2022–2020علــى ثالثــة برامــج رئيســية تتداخــل وتتقاطــع
فيمــا بينهــا بشــكل كبيــر .وتبلــغ الكلفــة الكليــة لتنفيذهــا حوالــي  196مليــون دوالر .يســاهم
البرنامــج األول بعنــوان التنميــة الزراعيــة واالنفــكاك ،والــذي تقــدر تكلفتــه بحوالي  108مليون
دوالر ،فــي تحقيــق الهــدف االســتراتيجي الثانــي (االعتمــاد علــى الــذات فــي توفيــر الغــذاء
واالنفــكاك مــن الهيمنــة اإلســرائيلية علــى التجــارة واألســواق قــد تعــززت) ،والهــدف الثالــث
(المــوارد الطبيعيــة والزراعيــة تــدار بطريقــة مســتدامة ومتكيفة مع التغيــر المناخي) ،والهدف
الرابــع (تعزيــز إنتــاج وإنتاجيــة وتنــوع وتنافســية القطــاع الزراعــي الفلســطيني) .أمــا البرنامــج
الثانــي :تحســين الخدمــات الزراعيــة والمنعــة فيســاهم بشــكل أساســي فــي تحقيــق الهــدف
االســتراتيجي األول (منعــة وصمــود المزارعيــن والمزارعــات وتمســكهم بــاألرض قــد تحســنت)
والهــدف االســتراتيجي الخامــس (وصــول المزارعيــن إلــى خدمــات تســتجيب لحاجاتهــم وتدعــم
سالســل القيمــة مــن حيــث النوعيــة والكلفــة والوقــت) بكلفــة تصــل الــى حوالــي  58مليــون
دوالر .يخــدم البرنامــج الثالــث (البرنامــج اإلداري) تحقيــق الهــدف االســتراتيجي القطاعــي
الســادس والــذي يســعى أن تكــون لــدى القطــاع الزراعــي بيئــة قانونيــة كفــؤة وفعالــة
بكلفــة تصــل الــى حوالــي  30مليــون دوالر .يوثــق جــدول ( )10تكلفــة البرامــج مفصلــة علــى
مســتوى النتائــج المتوخــاة مــن كل هــدف اســتراتيجي .أنظــر جــدول ( )17فــي الملحــق والــذي
يوثــق المــوارد الماليــة المتاحــة ،خــال الســنوات الثــاث المقبلــة ،للقطــاع الزراعــي مــن قبــل
الحكومــة والــدول المانحــة .أنظــر كذلــك جــدول ( )18فــي الملحــق للتعــرف علــى الترابــط بيــن
نتائــج األهــداف االســتراتيجية المحدثــة ،والموثقــة فــي جــدول ( ،)9وماهيــة برامــج الموازنــة،
وغاياتهــا ،وأهدافهــا ،والمؤسســة (الجهــة) المســؤولة عــن تطبيــق األهــداف.
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جدول  :10الموازنة السنوية لوزارة الزراعة الفلسطينية :البرنامج األول( ،التنمية الزراعية واالنفكاك) (باآللف
دوالر)

الهدف االستراتيجي

النتائج

2021

2022

2023

المجموع

الهدف الثاني :االعتماد
على الذات في توفير الغذاء
واالنفكاك من الهيمنة
اإلسرائيلية على التجارة
واألسواق قد تعززت

االعتماد على الذات في توفير الغذاء الكافي
والمتوازن قد تزايد

100

2000

2000

4100

االعتماد على المدخالت والمنتجات الزراعية
والغذائية اإلسرائيلية قد تقلص

50

1000

1000

2050

 .3المزارعون ومنتجو األغذية ومستلزمات
اإلنتاج الزراعي االحاللية قد تم تقديم الحوافز
والدعم لهم

100

3000

3000

6100

وعي والمستهلكين بأهمية وجدوى دعم
المنتج المحلي قد تزايد

50

100

100

250

 .5دعم الشركاء الدوليين ألنشطة األمن
الغذائي واالنفكاك من الهيمنة االقتصادية
اإلسرائيلية قد تزايد

50

50

50

150

350

6150

6150

12650

كمية المياه التقليدية وغير التقليدية المتاحة
للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية تزداد
وكفاءة إدارتها تتحسن.

5000

6000

6000

17000

مساحة األراضي المزروعة والمستصلحة أو
التي تم حمايتها من التدهور تزداد سنوياً .

3000

4000

5000

12000

المزارعون يصلون إلى أراضيهم ومصادر المياه
في جميع المحافظات بسهولة ويسر.

4000

4000

5000

13000

إجراءات فنية وتنظيمية من المؤسسات
الرسمية والهيئات المحلية يتم اتخاذها
وإنفاذها لتحسين إدارة األراضي الزراعية بما
فيها أراضي الغابات والمراعي والمحميات
الطبيعية.

3000

2500

2000

7500

سياسات وتقنيات الزراعة الذكية مناخيا،
وحماية التنوع الحيوي الزراعي والحد من
التصحر والتكيف مع التغير المناخي نافذة

2000

4000

4000

10000

17000

20500

22000

59500

المجموع
الهدف الثالث :الموارد
الطبيعية والوراثية الزراعية
تدار بطريقة مستدامة
ومتكيفة مع التغير المناخي

المجموع

94

االستراتيجية القطاعية للزراعة

جدول  :10الموازنة السنوية لوزارة الزراعة الفلسطينية :البرنامج األول( ،التنمية الزراعية واالنفكاك) (باآللف
دوالر)

الهدف االستراتيجي

النتائج

2021

2022

2023

المجموع

الهدف الرابع:

نهج التنمية العنقودية في محافظة قلقيلية
قد تم تطبيقه

5000

10000

10000

25000

مساحات األراضي التي تزرع بمحاصيل
استراتيجية ومحاصيل عالية القيمة ومزارع
الثروة الحيوانية المكثفة قد زادت.

250

إنتاج وإنتاجية وتنوع
وتنافسية الزراعة قد تزايدت
وتنمية العناقيد الزراعية قد
طبقت

500

250

1000

تقنيات ومدخالت اإلنتاج الزراعي واألصناف
والسالالت المستخدمة من قبل المزارعين
والمنتجين تتماشى مع التحديثات
والتكنولوجيا الحديثة.

200

1000

1000

2200

الحد من انتشار األمراض واألوبئة التي
تصيب النباتات والحيوانات من مصادر محلية
والسيطرة ومكافحة األمراض الدخيلة.

2000

4000

4000

10000

المجموع

7450

13500

15250

38200

المجموع الكلي للبرنامج األول

24800

40150

43400

108350
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جــدول  :11تكملــة الموازنــة الســنوية لــوزارة الزراعــة الفلســطينية :البرنامــج الثانــي( ،تحســين الخدمــات الزراعيــة
والمنعــة) (باآللــف دوالر)

الهدف االستراتيجي

النتائج

2021

2022

2023

المجموع

الهدف األول :منعة وصمود
المزارعين والمزارعات
وتمسكهم باألرض قد
تحسنت.

المزارعون والمنتجون المتضررون
من ممارسات االحتالل بشكل
مباشر حصلوا على الدعم المناسب
لتحسين المنعة لديهم وزيادة
قدرتهم على الصمود.

6000

6000

6000

18000

المزارعون والمنتجون المتضررون
من الكوارث الطبيعية وأزمات
األسواق حصلوا على الدعم الالزم
لضمان قدراتهم على التكيف
واالستمرار في العمل والتطور.

1000

2000

2000

5000

الشباب الرياديون والنساء
والمزارعون والمستثمرون
منخرطون في أعمال زراعية وريفية
ذات جدوى واستدامة.

300

500

500

1300

7300

8500

8500

24300

خدمات اإلرشاد والبحث الزراعي
والبيطرة ودرء المخاطر والتأمين
والتمويل الزراعي وخدمات تطوير
األعمال للمزارعين تم تطويرها
بشكل مستمر.

4000

4000

5000

13000

خدمات التسويق الزراعي قد
تحسنت .ومراكز المعرفة قد
أنشأت.

5000

5000

5000

15000

 .3مساهمة ومخرجات
المؤسسات البحثية في توطين
وإنتاج المعرفة الزراعية المرتبطة
بأولويات التنمية الزراعية تزايدت.

2000

2000

2000

6000

المجموع

11000

11000

12000

34000

مجموع البرنامج الثاني

18300

19500

20500

58300

المجموع
الخامس :وصول المزارعين
إلى خدمات تستجيب
لحاجاتهم وتدعم سالسل
القيمة من حيث النوعية
والكلفة والوقت
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جدول  :12تكملة الموازنة السنوية لوزارة الزراعة الفلسطينية :البرنامج الثالث (البرنامج اإلداري) (باأللف دوالر)
الهدف االستراتيجي

النتائج

2021

2022

2023

المجموع

الهدف االستراتيجي
السادس:

القدرات البشرية والمادية لمؤسسات
القطاع الزراعي معززة.

13000

5000

4000

220000

لدى القطاع الزراعي أطر
مؤسسية وبيئة قانونية
كفؤة وفعالة

التعاون وتبادل المعرفة والشراكة بين
شركاء التنمية العاملين في القطاع
الزراعي يعزز كفاءة اإلنجاز وتقليل
االزدواجية والتضارب ومنهجية اإلدارة
بالنتائج مفعل.

300

1000

1000

2300

مؤسسات القطاع الزراعي تتبنى وتطبق
سياسات وإجراءات لضمان سالمة
صحة المنتجات الحيوانية والنباتية وفق
متطلبات السوق والمعايير الدولية.

200

1000

1000

2200

جمعيات وتنظيمات المزارعين وأطر عمل
المزارعين والمنتجين فاعلة

200

1500

1500

3200

المجموع

13700

8500

7500

39700

مجموع البرنامج الثالث

13700

8500

7500

39700

المجموع الكلي لتنفيذ االستراتيجية

56800

68150

71400

196350

القسم التاسع
الملحق
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القسم التاسع
الملحق
جدول  :13تحليل أدوار ومدى مساهمة أطراف القطاع الزراعي في تنفيذ أهداف االستراتيجية
الشريك

الدور في التنمية الزراعية

مــدى المســاهمة فــي تنفيــذ
أهــداف االســتراتيجية –2020
2022
عالية
جدا

-1

عالية

القطاع الحكومي
وزارة الزراعة ومؤسساتها

التخطيط اإلستراتيجي ورسم السياسات العامة
للقطاع الزراعي بكافة أوجهه ،إدارة ورقابة
وإشراف وتقديم خدمات وتوجيه اإلنفاق على
أنشطة القطاع الزراعي واستقطاب وتنسيق
التمويل والمساعدات وإدارة األزمات.

– سلطة المياه

تنظيم وإدارة المياه .ومياه الصرف الصحي.

X

– سلطة جودة البيئة

العمل على توفير بيئة سليمة (سالمة التربة
والهواء والماء) لضمان نجاح وجودة اإلنتاج
الزراعي ،مراقبة وحماية التنوع الحيوي الزراعي.
الترويج لممارسات زراعية صديقة للبيئة .والتوعية
والتثقيف بالقضايا البيئية.

X

– وزارة االقتصاد الوطني
ومؤسسة المواصفات
والمقاييس الفلسطينية

إعداد المواصفات والمقاييس الزراعية .تنظيم
تجارة مدخالت اإلنتاج الزراعي .متابعة االتفاقات
التجارية مع الدول األخرى .تنظيم ومتابعة
وتسهيل عملية االستيراد والتصدير للمنتجات
الزراعية.

X

– وزارة الصحة

القيام بالخدمات والتدخالت الداعمة للقطاع
الزراعي من الجانب الصحي المتعلق بالنبات
أو الحيوان أو اإلنسان .تطوير وتنفيذ األنظمة
والتعليمات واألنشطة الهادفة الى المحافظة
على نوعية المنتج والتعامل مع األمراض
المشتركة والعابرة للحدود.

X

– وزارة الحكم المحلي

اعتماد وإقرار الخطط االستراتيجية للمجالس
المحلية .وإدارة أنشطة زراعية مثل األسواق
المركزية والمحلية وأسواق الماشية والمسالخ

X

– الجهــاز المركــزي لإلحصــاء
الفلســطيني

تطوير النظام اإلحصائي الرسمي الفلسطيني
واالرتقاء به من أجل تنظيم إجراءات جمع البيانات
واستخدامها ألغراض إعداد اإلحصائيات.

X

جمع البيانات المتصلة بقطاع الزراعة وإصدار
التقارير اإلحصائية حوله.

X

متوسطة
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جدول  :13تحليل أدوار ومدى مساهمة أطراف القطاع الزراعي في تنفيذ أهداف االستراتيجية
مــدى المســاهمة فــي تنفيــذ
أهــداف االســتراتيجية –2020
2022

الشريك

الدور في التنمية الزراعية

– سلطة األراضي

اتخاذ اإلجراءات التي من شأنها وقف الزحف
العمراني على األراضي ذات الطابع الزراعي من
خالل التعاون مع التنظيم والبناء.

– وزارة التربية والتعليم

تضمين التوعية والبرامج الزراعية ضمن المناهج
واألنشطة التربوية والتعليمية.

X

– وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي

دعم كليات الزراعة والبحث العلمي واإلرشاد
الزراعي.

X

– مؤسسة التدريب
المهني

تنمية المهارات للعاملين في الزراعة والصناعات
الغذائية والتنمية الريفية.

X

– وزارة العمل

اإلشراف على إنشاء تعاونيات زراعية وتنظيم
العمالة الزراعية وتنفيذ المشاريع ذات العالقة
بالتشغيل وتوفير التمويل ودعم األنشطة الزراعية
األخرى.

– المجلس التشريعي

إقرار القوانين واألنظمة واعتماد الموازنات.

وزارة المالية والتخطيط

تحفيز اإلنتاج الزراعي من خالل سياسات اإلرجاع
الضريبي.

– الضابطة الجمركية

التنسيق مع وزارة الزراعة بشكل يضمن انسياب
وتنقل المدخالت والمنتجات الزراعية.

– اإلعالم

تحسين الوعي بالقضايا ذات العالقة بالزراعة
والمنتجات الزراعية المحلية.

عالية
جدا

عالية

متوسطة

X

X

X
X
X
X
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جدول  :13تحليل أدوار ومدى مساهمة أطراف القطاع الزراعي في تنفيذ أهداف االستراتيجية
الشريك

الدور في التنمية الزراعية

مــدى المســاهمة فــي تنفيــذ
أهــداف االســتراتيجية –2020
2022
عالية
جدا

-2

-3

عالية

متوسطة

القطاع الخاص
X

– المزارعون

اإلنتاج الزراعي وتوفير الغذاء وحماية األراضي
الزراعية من االستيطان والمصادرة والحد من آثار
التغير المناخي وتدهور األراضي والغطاء النباتي.

– تجار المواد الزراعية “
المدخالت “

توفير مدخالت اإلنتاج الزراعي.

X

– تجار الجملة والتجزئة
للسلع الزراعية

توفير المنتجات الزراعية للمستهلكين والتصنيع
والصادرات وتوفير التمويل ومدخالت اإلنتاج
للمزارعين.

X

– المصدرون

ترويج وتسويق المنتج الزراعي الفلسطيني في
األسواق الخارجية.

– أصحاب الصناعات
الزراعية والغذائية

تصنيع المنتجات الزراعية.

X

– أصحاب وسائط النقل

نقل اإلنتاج الزراعي ومدخالته.

X

البنوك ومؤسسات
التمويل

توفير وتنظيم التمويل المالي للمشاريع الزراعية.

X

X

منظمات المجتمع المدني

X

–المجالس الزراعية

خدمة المزارعين المشاركين في إنتاج سلع محددة
وتنظيمهم لتعظيم وتعميم الفائدة والربحية لهم.

– جمعيات حماية
المستهلك

توفير الحماية للمستهلكين من حيث النوعية
والسعر.

X

– هيئة مكافحة والجدار
واالستيطان

التصدي إلجراءات االحتالل المتمثلة بمصادرة
األراضي واالستيطان والجدار ودعم المزارعين
وتعزيز صمودهم وتوفير الدعم القانوني
واللوجستي لذلك.

X

الغرف التجارية والصناعية
والزراعية

إصدار الرخص والتصاريح لألعمال الزراعية والتجارية
وشهادات المنشأ.

X
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جدول  :13تحليل أدوار ومدى مساهمة أطراف القطاع الزراعي في تنفيذ أهداف االستراتيجية
الشريك

الدور في التنمية الزراعية

مــدى المســاهمة فــي تنفيــذ
أهــداف االســتراتيجية –2020
2022
عالية
جدا

-4

عالية

متوسطة

منظمات التعاون الدولي
– مؤسسات التعاون
الثنائي

توفير الدعم الفني للقطاع الزراعي.

X

– منظمات األمم المتحدة

توفير الدعم الفني للقطاع الزراعي.

X

منظمة األغذية والزراعة
لألمم المتحدة
المنظمة العالمية لصحة
الحيوان
االتحاد األوروبي
– الصناديق والبنوك
الدولية

توفير التمويل الداعم للقطاع الزراعي سواء لوزارة
الزراعة أو للجهات التنفيذية المساندة للقطاع.

– المنظمات غير الحكومية
الدولية

توفير الدعم واإلسناد للزراعة والمزارعين.

X
X
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جدول  :14الترابط بين األهداف االستراتيجية المحدثة وأجندة السياسات الوطنية 2022–2017
التدخــل السياســاتي ألجنــدة السياســات الوطنيــة :األولويــات
والسياســات الوطنيــة

الرقم

اسم الهدف االستراتيجي

.1

صمود المزارعين والمزارعات وتمسكهم باألرض
قد تعزز

األولوية الوطنية السابعة :العدالة االجتماعية وسيادة القانون.
السياسة الوطنية – :توفير الحماية االجتماعية للفئات الفقيرة
والمهمشة.
األولوية الوطنية العاشرة :مجتمع قادر على الصمود والتنمية
السياسات الوطنية :توفير االحتياجات األساسية للتجمعات
السكانية والنهوض بالزراعة وبالمجتمعات الريفية

.2

االعتماد على الذات في توفير الغذاء
واالنفكاك من الهيمنة اإلسرائيلية على التجارة
واألسواق قد تعززت.

األولوية الوطنية األولى :تجسيد الدولة المستقلة وإنهاء
االحتالل.
السياسة الوطنية :تصعيد الجهود وطنيا ً ودوليا إلنهاء االحتالل.
األولوية الوطنية السادسة :تحقيق االستقالل الوطني
السياسة الوطنية :بناء مقومات االقتصاد الفلسطيني.

.3

إدارة مستدامة للموارد الطبيعية الزراعية
ومتكيفة مع التغيرات المناخية

األولوية الوطنية العاشرة :مجتمع قادر على الصمود والتنمية
السياسة الوطنية :ضمان استدامة البيئة والتكيف مع ظاهرة
التغير المناخي

.4

إنتاج وإنتاجية وتنافسية الزراعة في األسواق
المحلية والدولية ومساهمته في الناتج
المحلي اإلجمالي واألمن الغذائي قد زادت

األولوية الوطنية العاشرة :مجتمع قادر على الصمود والتنمية.
السياسة الوطنية :النهوض بالزراعة وبالمجتمعات الريفية.

.5

وصول المزارعين الى خدمات تستجيب
لحاجاتهم وتدعم سالسل القيمة من حيث
النوعية والكلفة والوقت.

األولوية الوطنية العاشرة :مجتمع قادر على الصمود والتنمية
السياسة الوطنية :النهوض بالزراعة وبالمجتمعات الريفية.
األولوية الرابعة :الحكومة المستجيبة للمواطن.
السياسة الوطنية :االرتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة
للمواطن.

.6

لدى القطاع الزراعي أطر مؤسسية وبيئة
قانونية زراعية كفؤة وفعالة

األولوية الوطنية السابعة :العدالة االجتماعية وسيادة القانون
السياسة الوطنية :تعزيز وصول المواطنين للعدالة.
األولوية الوطنية السادسة :تحقيق االستقالل االقتصادي:
السياسة الوطنية :توفير بيئة استثمارية مالئمة.
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جدول  :15الربط بين أهداف استراتيجية القطاع الزراعي المحدث والهدف ،الثاني للتنمية المستدامة (القضاء
على الجوع)

غايات الهدف الثاني للتنمية المستدامة

العالقة مع االستراتيجية المحدثة

القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع ،وال
سيما الفقراء والفئات الضعيفة ،بمن فيهم
الرضع ،على ما يكفيهم من الغذاء المأمون
ّ
والمغذي طوال العام بحلول عام 2030
ّ

تشمل األهداف االستراتيجية األول والثاني والرابع نتائج محددة تهدف
الى تعزيز األمن الغذائي بشكل مباشر كما يشمل الهدف االستراتيجي
األول نتيجتين تعمالن على حماية المزارعين والمنتجين من الكوارث
الطبيعية وأزمات األسواق وممارسات االحتالل وذلك من خالل توفير
الدعم الالزمة وزيادة قدرتهم على التكيف واالستمرار في العمل.

إنهاء جميع أشكال سوء التغذية ،بحلول
عام  ،2030بما في ذلك تحقيق األهداف
المتّ فق عليها دولياً بشأن توقف النمو والهزال
لدى األطفال دون سن الخامسة ،ومعالجة
االحتياجات التغذوية للمراهقات والحوامل
والمراضع وكبار السن ،بحلول عام 2025

تضمن الهدف االستراتيجي الثاني  /النتيجة األولى والتي تنص على
االعتماد على الذات في توفير الغذاء الكافي والمتوازن قد تزايد كما
وتضمنت النتيجة الخامسة للهدف االستراتيجي السادس على أن
مؤسسات القطاع الزراعي تطبق سياسات وإجراءات لضمان سالمة الصحة
والصحة النباتية وفق متطلبات السوق .هذا باإلضافة الى مجموعة
لنتائج األخرى والتي تؤدي بمجموعها الى تحسين الوضع التغذوي عن
طريق تحسين اإلنتاج واإلنتاجية والدخل والخدمات اإلرشادية والخدمات
البيطرية وتوفير فرص العمل وسبل العيش وغيرها.

مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي
األغذية ،وال سيما النساء وأفراد الشعوب
األصلية والمزارعين األسريين والرعاة والصيادين،
بما في ذلك من خالل ضمان المساواة في
حصولهم على األراضي وعلى موارد اإلنتاج
األخرى والمدخالت والمعارف والخدمات المالية
وإمكانية وصولهم إلى األسواق وحصولهم على
الفرص لتحقيق قيمة مضافة وحصولهم على
فرص عمل غير زراعية ،بحلول عام 2030

تم تخصيص مجموعة من النتائج في إطار الهدف االستراتيجي الرابع
والمرتبطة بشكل مباشر في زيادة اإلنتاجية:

ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة،
وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إلى زيادة
اإلنتاجية والمحاصيل ،وتساعد على الحفاظ على
التكيف
النظم اإليكولوجية ،وتعزز القدرة على
ّ
مع تغير المناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس
المتطرفة وحاالت الجفاف والفيضانات وغيرها
وتحسن تدريجيا نوعية األراضي
من الكوارث،
ِّ
والتربة ،بحلول عام 2030

تقنيات اإلنتاج الزراعي واألصناف والسالالت المستخدمة من قبل
المزارعين والمنتجين تم تحسينها.
أسعار اإلنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي تصبح أكثر تنافسية.
الحد من انتشار األمراض واألوبئة التي تصيب النباتات والحيوانات.
في إطار األهداف االستراتيجية الثالث والرابع تم تحديد مجموعة من
النتائج التي تضمن زيادة اإلنتاج واالستدامة وتعزيز القدرة على التكيف
مع المناخ.
مساحات أراضي جديدة تزرع بمحاصيل استراتيجية ومحاصيل عالية القيمة
ومزارع ثروة حيوانية ذات عائد.
بيئة األعمال في اإلنتاج والتصنيع والتسويق الزراعي جاذبة للرياديين
والرياديات ورجال األعمال.
كمية المياه التقليدية وغير التقليدية المتاحة للمزارعين ومربي الثروة
الحيوانية تزداد وكفاءة إدارتها تتحسن.
مساحة األراضي المزروعة أو التي تم حمايتها من التدهور تزداد سنوياً .

104

االستراتيجية القطاعية للزراعة

جدول  :15الربط بين أهداف استراتيجية القطاع الزراعي المحدث والهدف ،الثاني للتنمية المستدامة (القضاء
على الجوع)

غايات الهدف الثاني للتنمية المستدامة

العالقة مع االستراتيجية المحدثة

الحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات
المزروعة والحيوانات األليفة وما يتصل بها من
األنواع البرية ،بما في ذلك من خالل بنوك البذور
المتنوعة التي تُ دار إدارة سليمة على
والنباتات
ّ
كل من الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي،
وضمان الوصول إليها وتقاسم المنافع الناشئة
عن استخدام الموارد الجينية وما يتّ صل بها
من معارف تقليدية بعدل وإنصاف على النحو
المتفق عليه دوليا ،بحلول عام 2020

في إطار الهدف االستراتيجي الثالث « الموارد الطبيعية والزراعية تدار
بطريقة مستدامة ومتكيفة مع التغيرات المناخية» .تم تخصيص نتيجتين
تعمالن بشكل مباشر على الحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات
والحيوانات األليفة
إجراءات فنية وتنظيمية من المؤسسات الرسمية والهيئات المحلية يتم
اتخاذها وإنفاذها لتحسين إدارة األراضي الزراعية بما فيها أراضي الغابات
والمراعي والمحميات الطبيعية.
سياسات وتقنيات الزراعة الذكية مناخيا ،وحماية التنوع الحيوي الزراعي
والحد من التصحر والتكيف مع التغير المناخي نافذة.

 A.2زيادة االستثمار ،بما في ذلك عن طريق
التعاون الدولي المعزّ ز ،في البنى التحتية
الريفية ،وفي البحوث الزراعية وخدمات اإلرشاد
الزراعي ،وفي تطوير التكنولوجيا وبنوك الجينات
الحيوانية والنباتية من أجل تعزيز القدرة اإلنتاجية
الزراعية في البلدان النامية ،وال سيما في أقل
البلدان نموا

تسعى االستراتيجية بشكل عام الى توفير بيئة جاذبة للشباب
والمستثمرين للعمل واالستثمار في القطاع الزراعي .وتم تخصيص أكثر
من نتيجة في إطار الهدف االستراتيجي األول الخاص في تعزيز صمود
المزارعين والهدف االستراتيجي الخامس والسادس ،وصول المزارعين الى
الخدمات الزراعية ومأسسة وتنظيم القطاع الزراعي ،حيث حددت النتيجة
رقم  ،4في الهدف االستراتيجي رقم  ،1أن الشباب الرياديين والنساء
والمزارعين والمستثمرين منخرطون في أعمال زراعية وريفية ذات جدوى
واستدامة.

 B.2منع القيود المفروضة على التجارة وتصحيح
التشوهات في األسواق الزراعية العالمية ،بما
في ذلك عن طريق اإللغاء الموازي لجميع
أشكال إعانات الصادرات الزراعية ،وجميع تدابير
التصدير ذات األثر المماثل ،وفقا لتكليف جولة
الدوحة اإلنمائية

يسعى الهدف االستراتيجي السادس «لدى القطاع الزراعي أطر مؤسسية
وبيئة قانونية زراعية كفؤة وفعالة» الى ضمان توفر البيئة المؤسساتية
والتشريعية المتكاملة والمتوافقة مع المواثيق والمعاهدات الدولية
وبشكل محدد تم تحديد النتائج التالية ذات العالقة:
التشريعات الزراعية متكاملة ومعززة للتنمية الزراعية المستدامة.
االنضمام لالتفاقيات والمنظمات الدولية ذات العالقة بالزراعة ودعم
التواجد الفلسطيني في المنظمات الدولية الزراعية.

 C.2اعتماد تدابير لضمان سالمة أداء أسواق
السلع األساسية ومشتقاتها وتيسير الحصول
على المعلومات عن األسواق في الوقت
المناسب ،بما في ذلك عن االحتياطيات من
األغذية ،وذلك للمساعدة على الحد من شدة
تقلب أسعارها

تم تخصيص مجموعة من النتائج ذات العالقة في سالمة األسواق
وسالمة السلع:
.1النتيجة رقم  ،2في الهدف االستراتيجي الخامس ،خدمات التسويق
الزراعي بما يشمل توفير المعلومات واإلرشاد التسويقي والنقل وإدارة
أسواق الجملة قد تحسنت.
.2النتيجة رقم  ،3في الهدف االستراتيجي الرابع ،نوعية وسالمة المنتجات
النباتية والحيوانية المنتجة محلياً مطابقة ألفضل المعايير الدولية وتتمتع
بتنافسية عالية في األسواق المحلية والدولية.
 .3النتيجة رقم  ،5في الهدف االستراتيجي السادس مؤسسات القطاع
الزراعي تطبق سياسات وإجراءات لضمان سالمة الصحة والصحة النباتية
وفق متطلبات السوق.

أقسام خطة االستثمار
الوطني

القسم  :1استثمارات
خاصة بالتغذية

الهدف
االستراتيجي
األول

الهدف
االستراتيجي
الثاني

الهدف
االستراتيجي
الثالث

الهدف
االستراتيجي
الرابع
أرقام النتائج ذات العالقة كما حددت في جدول رقم ()7

 ،2 ،1و5

الهدف
االستراتيجي
الخامس

الهدف
االستراتيجي
السادس
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برامج خطة االستثمار الوطنية

 .1.1الحد من سوء التغذية عن طريق معالجة أسبابها
المباشرة

 .2.1تعزيز الوصول إلى سلة الطعام المتنوعة للفقراء
والمهمشين:

القسم  :2الشمول
االجتماعي
واالقتصادي للفقراء
والمهمشين

.2.1أ زيادة تغطية تدخالت الحماية االجتماعية المحددة
لألمن الغذائي والتغذوي بنسبة  ٪15ولها تأثير إيجابي على
االقتصاد المحلي

.2.1ب تنفيذ التدخالت المستهدفة للحماية االجتماعية
للفقراء والمهمشين في حالة الصدمات

.2.1ج تقديم التثقيف التغذوي لجميع المستفيدين من
برامج التحويالت النقدية والمساعدات الغذائية

 .2.2تعزيز الشمول االقتصادي للفقراء والمهمشين:

.2.2أ تشجيع العمل الحر للفقراء والمهمشين – وخاصة
بالنسبة للبدو والشباب والنساء– في النظم الغذائية
4

7
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.2.3ج .توفير اإلجراءات الالزمة إلضفاء الطابع المؤسسي
أو التنسيقي على برامج الحماية االجتماعية والتمكين
االقتصادي التي ينفذها الشركاء الخارجيون

.2.3ب .تعزيز السياسات والبرامج المشتركة بين الوزارات
مع القطاعات األخرى التي تشجع الشمول االجتماعي
واالقتصادي

.2.3أ .تعزيز القدرات التشغيلية (االستهداف ،نظم المتابعة
والتقييم ،والقدرات المالية ،والتسليم والموارد البشرية)
للحكومة من أجل الشمول االجتماعي واالقتصادي

 .2.3تعزيز القدرات على تنفيذ البرامج التي تعزز الشمول
االجتماعي واالقتصادي:

.2.2ج تسهيل وصول الفقراء والمهمشين إلى قروض
التمويل األصغر في القطاع الزراعي وصيد االسماك

.2.2ب دعم فرص توظيف الفقراء والمهمشين – وخاصة
الشباب والنساء

الهدف
االستراتيجي
األول

الهدف
االستراتيجي
الثاني

الهدف
االستراتيجي
الثالث

الهدف
االستراتيجي
الرابع
أرقام النتائج ذات العالقة كما حددت في جدول رقم ()7
4
 ،2 ،1و5

1

3

الهدف
االستراتيجي
الخامس

4

الهدف
االستراتيجي
السادس
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القسم  :3تنمية
سالسل القيمة
الغذائية الزراعية
المستدامة والشاملة

 3.1تأمين الوصول إلى أصناف المحاصيل عالية القيمة
والمتنوعة ،وذات الصفات الوراثية عالية اإلنتاجية من
المجترات الصغيرة وإصبعيات األسماك
1

1و2
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الهدف
االستراتيجي
األول

الهدف
االستراتيجي
الثاني

الهدف
االستراتيجي
الثالث

الهدف
االستراتيجي
الرابع

1

3

أرقام النتائج ذات العالقة كما حددت في جدول رقم ()7

 4.2تعزيز قدرات التكيف مع تغير المناخ

 4.3تحسين إدارة الموارد المائي

2
5
1

 4.1استصالح األراضي وإعادة تأهيل المراعي

 4–3تعزيز البيئة التمكينية للتمويل الريفي الشامل
والمستدام

 3.3تحسين تسويق المنتجات عالية القيمة من البستنة
والثروة الحيوانية واألحياء المائية من خالل إنشاء “مركز
المعرفة التصديرية”.

 3.2تحسين قدرات الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة من
القطاعين العام والخاص* على تعزيز واعتماد تكنولوجيات
وممارسات مستدامة اجتماعيا وبيئيا واقتصاديا من خالل
إنشاء “مركز للمعرفة”.

الهدف
االستراتيجي
الخامس

3

2

الهدف
االستراتيجي
السادس
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القسم  :4االدارة
المستدامة للموارد
الطبيعية في سياق
تغير المناخ

القسم  : 5حماية
المستهلك وسالمة
األغذية

 5.1دعم تنفيذ خطة العمل الوطنية للصحة النباتية لزيادة
القدرات القانونية والمخبرية لصحة النبات.

 ،2 ،1و5
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الهدف
االستراتيجي
األول

الهدف
االستراتيجي
الثاني

الهدف
االستراتيجي
الثالث

الهدف
االستراتيجي
الرابع

 5.2تعزيز القدرة على وضع وتنفيذ “الخطة االستراتيجية
لصحة الحيوان “(على أساس معايير المنظمة العالمية لصحة
الحيوان).

 3–5تعزيز القدرة على وضع وتنفيذ “خطة استراتيجية
مستدامة لسالمة األغذية ذات الصلة بالصحة والصحة
النباتية” (استنادا إلى االستراتيجية الوطنية لسالمة األغذية)

أرقام النتائج ذات العالقة كما حددت في جدول رقم ()7

4و6

4و6

1

الهدف
االستراتيجي
الخامس

1

3

4

الهدف
االستراتيجي
السادس
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القسم  :6النُ ُهج
اإلقليمية والمسؤولية
المشتركة

 6.1تطوير المنتدى الوطني للعمل االقليمي والمسؤولية
المشتركة

 6.2تنفيذ النهج اإلقليمي والمسؤولية المشتركة على
المستوى المحلي
3

6
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جدول  :17الموارد المالية ،باأللف دوالر ،المتاحة للقطاع لألعوام 2023–2021
الجهة

2021

2022

2023

حكومة

107,000

48,000

17,000

موازنة المؤسسة القائدة للقطاع

77,000

36,000

10,000

موازنة المؤسسات الحكومية الشريكة في القطاع

30,000

12,000

7,000

الدول المانحة

69,000

50,000

17,500

القطاع الخاص

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

المجاميع

186,000

98,000

34,500

يوضــح الجــدول أعــاه التقديــرات للموازنــات المخصصــة للقطــاع الزراعــي المخصصــة لتنفيــذ
األنشــطة واألهــداف المحــددة فــي االســتراتيجية ،هــذا مــع اإلشــارة إلــى أن األرقــام تقديريــة
وذلــك بســبب عــدم إقــرار الموازنــة الحكوميــة لغايــة اآلن والتوجــه نحــو موازنــة الطــوارئ للعام
 ،2020وكذلــك بســبب عــدم توفــر بيانــات ومعلومــات حــول موازنــات المؤسســات الشــريكة،
حيــث تــم التقديــر بنــاء علــى المشــاريع القائمــة المســجلة فــي وزارة الزراعــة وموازناتهــا مــن
مختلــف الــدول المانحــة والمنفــذة مــن قبــل مؤسســات المجتمــع المدنــي والمؤسســات
األجنبيــة واألمميــة.

اسم برنامج الموازنة

الخدمات الزراعية

وصول المزارعين
والمزارعات والريادين
والرياديات إلى خدمات
زراعية نوعية متناسبة مع
احتياجات سلسلة القيمة
في القطاع الزراعي
المزارعون والمنتجون المتضررون
من الكوارث الطبيعية وأزمات
األسواق حصلوا على الدعم
االزم لضمان قدراتهم على
التكيف واالستمرار في العمل
والتطور

المزارعون والمنتجون المتضررون
من ممارسات االحتالل بشكل
مباشر حصلوا على الدعم
المناسب لضمان قدرتهم على
الصمود.

الهدف االستراتيجي:

غايات سياسة برنامج
الموازنة

صمود المزارعين
والمزارعات وتمسكهم
باألرض قد تعزز

أهداف برنامج الموازنة
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رقم برنامج الموازنة

الهدف االستراتيجي)1( :

صمود المزارعين
والمزارعات وتمسكهم
باألرض قد تعزز.

الهدف االستراتيجي)2( :

وصول المزارعين
والمزارعات والرياديين
والرياديات إلى خدمات
زراعية نوعية متناسبة مع
احتياجات سلسلة القيمة
في القطاع الزراعي

نتيجة الهدف اإلستراتيجية التي
يدعمها هدف البرنامج

المزارعون والمنتجون المتضررون
من ممارسات االحتالل بشكل
مباشر حصلوا على الدعم المناسب
لضمان قدرتهم على الصمود.

والمنتجون المتضررون من الكوارث
الطبيعية وأزمات األسواق حصلوا
على الدعم االزم لضمان قدراتهم
على التكيف واالستمرار في العمل
والتطور

اسم المؤسسة
المسؤولة

وزارة الزراعة
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غايات سياسة برنامج
الموازنة

نتيجة الهدف اإلستراتيجية التي
يدعمها هدف البرنامج

الشباب الرياديون والنساء
والمزارعون والمستثمرون
منخرطون في أعمال زراعية وريفية
ذات جدوى واستدامة.

أهداف برنامج الموازنة

الشباب الرياديون والنساء
والمزارعون والمستثمرون
منخرطون في أعمال زراعية
وريفية ذات جدوى واستدامة.

خدمات التسويق الزراعي بما يشمل
أسواق الجملة تتمتع بإدارة كفؤة
وبنية تحتية مناسبة.

الزراعية تم تطويرها بشكل مستمر.

خدمات اإلرشاد والبحث الزراعي
والبيطرة ودرء المخاطر والتأمن
الزراعي والتسليف الزراعي والرقابة

خدمات التسويق الزراعي بما
يشمل أسواق الجملة تتمتع
بإدارة كفؤة وبنية تحتية
مناسبة.

خدمات اإلرشاد والبحث الزراعي
والبيطرة ودرء المخاطر والتأمن
الزراعي والتسليف الزراعي
والرقابة
الزراعية تم تطويرها بشكل
مستمر.

جدول  :18الترابط بين نتائج األهداف االستراتيجية المحدثة وبرامج الموازنة والجهات المخولة بتنفيذ األهداف

رقم برنامج الموازنة

اسم برنامج الموازنة

برامج الموازنة للمؤسسات الحكومية الشريكة في القطاع

اسم المؤسسة
المسؤولة
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غايات سياسة برنامج
الموازنة

إدارة مستدامة للموارد
الطبيعية الزراعية ومتكيفة
مع التغيرات المناخية

مساحة األراضي المزروعة أو
التي تم حمايتها من التدهور
تزداد سنوياً .

كمية المياه التقليدية وغير
التقليدية المتاحة للمزارعين
ومربي الثروة الحيوانية تزداد
وكفاءة إدارتها تتحسن.

أهداف برنامج الموازنة
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رقم برنامج الموازنة

اسم برنامج الموازنة

الهدف االستراتيجي3( :

إدارة مستدامة للموارد
الطبيعية الزراعية
ومتكيفة مع التغيرات
المناخية

الهدف االستراتيجي:

التنمية الزراعية

إنتاج وإنتاجية وتنافسية
الزراعة في األسواق
المحلية والدولية
ومساهمتها في الناتج
المحلي واألمن الغذائي
اإلجمالي قد زادت

الهدف االستراتيجي)4( :
إنتاج وإنتاجية وتنافسية
الزراعة في األسواق
المحلية والدولية
ومساهمتها في الناتج
المحلي واألمن الغذائي
اإلجمالي قد زادت.

المزارعون يصلون إلى أراضيهم
ومصادرهم المائية في جميع
المحافظات بسهولة ويسر.

نتيجة الهدف اإلستراتيجية التي
يدعمها هدف البرنامج

كمية المياه التقليدية وغير
التقليدية المتاحة للمزارعين ومربي
الثروة الحيوانية تزداد وكفاءة
إدارتها تتحسن.

مساحة األراضي المزروعة أو التي
تم حمايتها من التدهور تزداد سنوياً .

المزارعون يصلون إلى أراضيهم
ومصادرهم المائية في جميع
المحافظات بسهولة ويسر.

اسم المؤسسة
المسؤولة

وزارة الزراعة
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إجراءات فنية وتنظيمية من
المؤسسات الرسمية والهيئات
المحلية يتم اتخاذها وإنفاذها
لتحسن إدارة
سياسات وتقنيات الزراعة الذكية
مناخيا ،وحماية التنوع الحيوي
الزراعي والحد من التصحر
والتكيف
تقنيات اإلنتاج الزراعي واألصناف
والسالالت المستخدمة من
قبل المزارعين والمنتجين تم
تحسينها.

نتيجة الهدف اإلستراتيجية التي
يدعمها هدف البرنامج

إجراءات فنية وتنظيمية من
المؤسسات الرسمية والهيئات
المحلية يتم اتخاذها وإنفاذها
لتحسن إدارة
سياسات وتقنيات الزراعة الذكية
مناخيا ،وحماية التنوع الحيوي
الزراعي والحد من التصحر والتكيف

تقنيات اإلنتاج الزراعي واألصناف
والسالالت المستخدمة من قبل
المزارعين والمنتجين تم تحسينها.

نوعية وسامة المنتجات النباتية
والحيوانية المنتجة محلياً
مطابقة ألفضل المعايير الدولية
وتتمتع

أهداف برنامج الموازنة
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رقم برنامج الموازنة

اسم برنامج الموازنة

غايات سياسة برنامج
الموازنة

إنتاج وإنتاجية وتنافسية
الزراعة في األسواق
المحلية والدولية
ومساهمتها في الناتج
المحلي واألمن الغذائي
اإلجمالي قد زادت
نوعية وسامة المنتجات النباتية
والحيوانية المنتجة محلياً مطابقة
ألفضل المعايير الدولية وتتمتع

اسم المؤسسة
المسؤولة
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رقم برنامج الموازنة

اسم برنامج الموازنة

غايات سياسة برنامج
الموازنة

أهداف برنامج الموازنة

تكاليف اإلنتاج الزراعي بشقيه
الحيواني والنباتي تصبح أكثر
تنافسية.

الحد من انتشار األمراض
واألوبئة التي تصيب النباتات
والحيوانات.

نتيجة الهدف اإلستراتيجية التي
يدعمها هدف البرنامج

تكاليف اإلنتاج الزراعي بشقيه
الحيواني والنباتي تصبح أكثر
تنافسية.

الحد من انتشار األمراض واألوبئة
التي تصيب النباتات والحيوانات.

اسم المؤسسة
المسؤولة
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غايات سياسة برنامج
الموازنة

لدى القطاع الزراعي أطر
مؤسسية وبيئة قانونية
زراعية كفؤة وفعالة

نتيجة الهدف اإلستراتيجية التي
يدعمها هدف البرنامج

التشريعات الزراعية متكاملة ومعززة
للتنمية الزراعية المستدامة

القدرات البشرية والمادية
واالدارية لوزارة الزراعة معززة

االنضمام لالتفاقيات
والمنظمات الدولية ذات
العالقة بالزراعة ودعم التواجد
الفلسطيني في المنظمات

التشريعات الزراعية متكاملة
ومعززة للتنمية الزراعية
المستدامة

أهداف برنامج الموازنة

جدول  :18الترابط بين نتائج األهداف االستراتيجية المحدثة وبرامج الموازنة والجهات المخولة بتنفيذ األهداف

رقم برنامج الموازنة

اسم برنامج الموازنة

البرنامج االداري

برامج الموازنة للمؤسسات الحكومية الشريكة في القطاع

الهدف االستراتيجي:

الهدف االستراتيجي)6( :

لدى القطاع الزراعي أطر
مؤسسية وبيئة قانونية
زراعية كفؤة وفعالة

القدرات البشرية والمادية واالدارية
لوزارة الزراعة معززة

االنضمام لالتفاقيات والمنظمات
الدولية ذات العالقة بالزراعة ودعم
التواجد الفلسطيني في المنظمات

اسم المؤسسة
المسؤولة

وزارة الزراعة
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أهداف برنامج الموازنة

التعــاون وتبــادل المعرفــة
والشــراكة ،بــن المؤسســات
العاملــة فــي القطــاع الزراعــي بمــا
يعــزز منهجيــة اإلدارة
مؤسسات القطاع الزراعي
تطبق سياسات وإجراءات
لضمان سامة الصحة والصحة
النباتية وفق متطلبات
جمعيــات وأطــر فاعلــة تجمــع
المزارعيــن والمنتجيــن

جدول  :18الترابط بين نتائج األهداف االستراتيجية المحدثة وبرامج الموازنة والجهات المخولة بتنفيذ األهداف

رقم برنامج الموازنة

اسم برنامج الموازنة

غايات سياسة برنامج
الموازنة

نتيجة الهدف اإلستراتيجية التي
يدعمها هدف البرنامج

التعــاون وتبــادل المعرفــة والشــراكة،
بــن المؤسســات العاملــة فــي
القطــاع الزراعــي بمــا يعــزز منهجيــة
اإلدارة
مؤسسات القطاع الزراعي تطبق
سياسات وإجراءات لضمان سامة
الصحة والصحة النباتية وفق
متطلبات
جمعيــات وأطــر فاعلــة
والمنتجيــن
المزارعيــن

تجمــع

اسم المؤسسة
المسؤولة
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