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بحاثي أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت إلى جامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أ
الخاصة باستثناء ما تم اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أية 
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  ب   

  شكر وعرفان

  
 ال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الـشكر واالمتنـان           بعد انجازي رسالتي المتواضعة بعون اهللا تعالي،      

وخالص التقدير للدكتور عبد الرحمن التميمي، الذي أشرف على رسالتي وقام بمتابعتي وتـوجيهي              
  .في كل مرحلة من مراحل الرسالة

  
كذلك أتقدم بالشكر لكل من المسئولين والموظفين في وزارة الزراعة والجمعيات التعاونية لمساعدتي           

  .لحصول على المعلومات المتعلقة بموضوع الرسالةفي ا
  

  .كما وأتقدم بالشكر للدكتور زياد قنام بإفادتي بالبحث العلمي النجاز هذه الرسالة بالشكل الصحيح
  

  .في النهاية أشكر عائلتي لوقوفهم بجانبي ودعمي ومساندتي وإعطائي الوقت الكافي إلكمال رسالتي
  
  

  فاتن فرج محمد زايد



  

ج 

  ملخص
  

يعتبر التخطيط الزراعي من أعقد عمليات التخطيط من حيث تداخل العوامل البشرية والطبيعية، 
ويزداد تعقيداً في األراضي الفلسطينية نظراً للظروف المتغيرة لألوضاع االقتصادية واالجتماعية 

لقطاع م على تنمية ا2010-2008والسياسية، وهدفت الدراسة إلى تحديد مدى تأثير الخطة الوطنية 
الزراعي في توفير الخدمات المساندة من خالل منهج وصفي وتحليلي اعتمد مراجعة األدبيات 

  .والمقابالت مع عدد من الالعبين
  

تنبع أهمية الدراسة لما للقطاع الزراعي أهمية كبيرة في االقتصاد الفلسطيني فهو يعد القطاع الثالث 
 تساهم هذه الدراسة في جمع المعلومات عن هذا الستيعاب األيدي العاملة في فلسطين، لذلك قد
  .القطاع ومعرفة العوائق التي تواجه هذا القطاع

  
اشتملت عينة الدراسة على عدد من المزارعين وكذلك عدد من الفاعلين األساسيين في قطاع 

  .الزراعة وصناع القرار في خطط التنمية
  

 على 2010-2008ير الخطة الوطنية اشتملت الدراسة على أسئلة وفرضيات تبحث في مدى تأث
تنمية القطاع الزراعي في توفير الخدمات المساندة، ومدى انسجام خطط التنمية مع األهداف العامة 

  .إلستراتيجية قطاع الزراعة
  

لقد تم استخدام المنهج الوصفي بحيث تم جمع البيانات من مصادر أولية كالكتب والمراجع ومن 
، وتم تحليل )المزارعين، الفاعلين األساسيين في القطاع الزراعي( ئة خالل استبانة خاصة لكل ف

البيانات عن طريق التحليل الكيفي لخطط التنمية وكذلك تحليل مصفوفات التأثير البيني بين العوامل 
  .المؤثرة

  
اع الزراعي، فقد تبين أن أولويات قطاع طمن نتائج الدراسة لمدى تأثير خطة التنمية على الق

اعة عكس بشكل كبير األهداف الوطنية للخطة حيث تبين أنه تم تخصيص المبلغ األكبر لتجسيم الزر
من الميزانية التشغيلية في %) 31(صمود المواطنين والمزارعين والتمسك باألرض بلغت نسبة 

وقد خصص أيضاً %) 24(حين ترافق مع ذلك االهتمام بالموارد الطبيعية والتنمية المستدامة بنسبة 
لبناء اإلطار المؤسساتي والقانوني فيما بقي االهتمام بالبنية التحتية وتحسين %) 27(ا نسبته م

وكذلك الخطة التشغيلية بشكل عام لم تحظ . لكل منها%) 11(االنتاج منخفضاً حيث خصص 



  

د 

وهذا مبلغ قليل جداً إذا ما قورن )  ماليين شيقل6(بموازنة كبيرة فلم تصل سوى إلى ما يقارب 
مية قطاع الزراعة من حيث مساهمته في الناتج القومي أو في نسبة العاملين به باإلضافة إلى بأه

 .أهميته السياسية والوطنية
 

وضحت الدراسة أن هناك ترابط بين األهداف الوطنية والخطة الزراعية، غير أنه تبين الحاجة 
عديد من مكونات قطاع الزراعة الماسة الى مأسسة الخطة الزراعية واستعمال البناء المؤسساتي لل
  .ولوحظ أن الخطة لم تحفظ بشكل كبير دور القطاع الخاص الزراعي

  
ومن التوصيات لهذه الدراسة يجب االهتمام بالقطاع الزراعي بشكل أكبر وذلك باالهتمام بالبرامج 

وتقدم هذا والمشاريع التي تنفذ في القطاع الزراعي وأن تهدف للحد من المشاكل التي تواجه تطور 
  القطاع الحيوي



  

ه 

The impact of the National Plan 2008-2010 on the development of the 
agricultural sector 
 
Abstract 
 
Agricultural planning is one of the most complex planning processes in terms of the 
overlap of human factors and nature, and it is even more complex in the Palestinian 
territories because of the changing conditions of economic, social and political conditions.  
 
The main objective of this study is to determine the impact of the National Plan 2008-2010 
on the development of the agricultural sector in the provision of support services, through a 
descriptive and analytical methodology, that adopted a review of the literature and 
interviews with a number of players in the sector. 
 
 The importance of the study is represented in the importance of the agricultural sector for 
the Palestinian economy. It is the third sector to absorb labor in Palestine, so this study will 
contribute in collecting information about the sector and figure out the obstacles facing this 
sector. 
 
The study sample included a number of farmers as well as a number of key actors in the 
agriculture sector and decision-makers in the development plans. 
 
The study included questions and hypotheses looking into the impact of the National Plan 
2008-2010 on the development of the agricultural sector in the provision of support 
services, and the correspondence between the development plans and the overall objectives 
of the strategy for the agriculture sector. 
 
The study used the descriptive approach so that data are collected either from primary 
sources such as books and references and through the special questionnaire for each 
category (farmers, the main actors in the agricultural sector), and the data were analyzed 
through a qualitative analysis of the development plans as well as the analysis of matrices 
of the environmental impact of influencing factors. 
 
The results of the study of the impact of the development plan on the agricultural sector, 
show that the priorities of the agriculture sector reflect significantly the national objectives 
of the plan, it was found that the largest amount has been allocated for an embodiment of 
the steadfastness of the citizens, farmers, and the stick to land ratio reached (31%) of the 
operational budget, while the interest in natural resources and sustainable development 
reached (24%). Also (27%) was allocated to build the institutional and legal framework, 
while the interest in infrastructure and improvement of production was minor, where 
(11%) was allocated for each. As well as the operational plan in general has not been 
allocated a great budget, it did not reach up to approximately (6 million shekels) and this 
amount is very small compared to the importance of the agriculture sector in terms of its 
contribution to the gross national product or in the proportion of its staff in addition to its 
political and national importance. 
 
The study shows that there is a correlation between the national objectives and the 
agricultural plan, but it showed the urgent need to institutionalize the agricultural plan and 



  

و 

the use of institutional building for many of the components of the agriculture sector, it 
was noted that the plan did not save the role of the private sector of agriculture 
significantly. 
 
Among the recommendations of this study, the agricultural sector must be given more 
importance, through giving more attention to the programs and projects being implemented 
in the agricultural sector and aim to minimize the problems facing the development and 
progression of this vital sector. 



  

 1

  

  

  
  

  

  

  الفصل األول

______________________________________________________ 

  خلفية الدراسة
  

   مقدمة1.1

  
 كم مربع، وهي مساحة الضفة الغربية 6207تعتبر األراضي الفلسطينية الحالية البالغة مساحتها 

د  ألف كم مربع والتي احتلتها اسرائيل بع27وقطاع غزة جزءاً من مساحة فلسطين التاريخية البالغة 
م وحتى  1967سرائيل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام احتلت اوقد . م1948حرب 

التي بدأت اسرائيل باالنسحاب التدريجي من هذه المناطق، وفي هذه ) اتفاقية أوسلو( م  1994عام 
حيث كانت تصادر االراضي ) األرض والمياه( الفترة سيطرت اسرائيل على الموارد الطبيعية 

  .حيث ظلوا محصورين في قراهم نزف المياه، وأغلقت معظم المناطق الطبيعية أمام الفالحينوتست
  
دت اقامة السلطة الوطنية الفلسطينية بعد أوسلو الى سيادة مناخ سياسي واقتصادي جديد في الضفة أ

الجهود وقد ترك أثره في القطاعات الحيوية التي تخدم المجتمع الفلسطيني بسبب . الغربية والقطاع
ورثت  التي بذلتها السلطة الفلسطينية للتغلب على اآلثار السلبية التي خلفها االحتالل االسرائيلي، فقد

السلطة الفلسطينية مجتمعاً فلسطينياً يفتقد البنية التحتية ويفتقر الى الخدمات الضرورية، لذلك كانت 
 وقادرة على وضع برامج وسياسات من أهم أولوياتها بناء مؤسسات قادرة على ادارة كل القطاعات

وقد أدركت . انمائية وتطويرية بشكل فعال، ووضع التشريعات والقوانين لتنظيم المجتمع الفلسطيني
السلطة الفلسطينية أهمية القطاع الزراعي باعتباره النشاط االقتصادي األساسي في الريف وهو أحد 

ي، ووزارة الزراعة هي المؤسسة الحكومية التي أهم القطاعات المنتجة للسلع في االقتصاد الفلسطين
حددت مسؤولياتها التخطيطية والتنظيمية والرقابية لتنمية القطاع الزراعي وربطه بخطة التنمية 

  .الفلسطينية الشاملة
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م، وقد هدفت أيضاً الى إحداث تغير 2010-2008الخطة الوطنية لقطاع الزراعة استهدفت األعوام 
سساتي والتنظيمي لهذا القطاع وهذا جاء ليغطي العيوب التي انتابت الخطة شامل في البناء المؤ

  .السابقة
  

   مبررات الدراسة2.1

  
إن نصيب القطاع الزراعي في خطط التنمية الفلسطينية المتتالية قليل نسبياً ووصل إلى حده األدنى 

بالرغم من أهميته في ، كما ان الممولين كانوا أقل اهتماماً بهذا القطاع %)0.8 (2005في عام 
الصراع العربي اإلسرائيلي وفي حماية األرض، وبهذا فمن الضروري دراسة أثر الخطط التنموية 
المتتالية على القطاع الزراعي، وهل ساهمت هذه الخطط في تراجع الناتج القومي من الزراعة وفي 

 الفقري لهذه مساحات األراضي المزروعة وغير ذلك من األسئلة التي قد تشكل العمود
  )2007واقع القطاع الزراعي في فلسطين، .(الدراسة

 
وتتميز . يستمد القطاع الزراعي أهميته كونه مصدراً رئيساً أو ثانوياً لدخل نسبة كبيرة من السكان

الزراعة الفلسطينية باعتمادها بشكل كبير على العمالة العائلية، وقد بلغت مساهمة القطاع الزراعي 
وهو القطاع . من إجمالي الدخل القومي%) 13.48 ( 2001/2002محلي اإلجمالي في في الناتج ال

الوحيد الذي يستطيع استيعاب العمالة في حالة الحصار واإلغالقات، وبهذا فإن أهميته الوطنية 
واالقتصادية ال تتناسب مع حجم األموال المخصصة له في خطط التنمية، ولهذا فإن هذه الدراسة 

النقص في مدى تأثير عدم االهتمام على التنمية الزراعية وعمل حماية األرض من ستحاول ملء 
إن هذا القطاع من ). http:/hebgen.yoo7.com/montada-f9/topic-t509.htm. (جهة أخرى

القطاعات األكثر حساسية عند المواطن العادي والمزارع بشكل خاص من حيث أنه يترك آثاراً 
  .عة التأثير، ولهذا فان التخطيط ودراسة تأثيراته من أهم التوجيه المستقبلياقتصادية واجتماعية سري

  

   أهمية الدراسة3.1

  
تنبع أهمية الدراسة الحالية من كونها تبحث موضوعاً خاصاً بالقطاع الزراعي حيث انه يلعب دوراً 

لوطني اإلجمالي من الناتج ا% 20-11هاماً في حياة االنسان الفلسطيني ويساهم بنسبة تتراوح بين 
يعتبر القطاع الزراعي هو القطاع الثالث من حيث ). World Bank , 2006a. (في فلسطين

من األيدي العاملة الرسمية، وذلك بسبب القيود %) 15.2(استيعاب العمالة في فلسطين، حيث بلغت 
في القطاع التي تفرضها إسرائيل على دخول العمال إلى داخل الخط األخضر، وقد تم استيعابهم 
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الزراعي، وبالتالي فإن أهمية الدراسة تكمن في إيجاد االهتمام الذي يجب إعطائه للقطاع الزراعي 
  ). 2007الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، . ( في خطط التنمية بناءاً على تحليل كمي وكيفي

  
تفاع البطالة، وله أهمية ويعتبر القطاع الزراعي القطاع الوحيد الذي يشكل باباً حكيماً في حال ار

  .قصوى في حاالت سياسية واقتصادية معينة
  

   مشكلة الدراسة4.1

  
ان متابعة الخطط المتتالية للقطاع الزراعي سواء التي تلت تشكيل السلطة الوطنية أو خطط 
الطوارئ أو خطة قصيرة المدى كانت تعتمد على قائمة المشاريع وليس بناء قطاع بشكل كامل، فان 

كلة األساسية هو كيف يمكن تطوير وقياس أثر خطة في ظل رؤية شاملة لقطاع الزراعة دون المش
النظر الى مشاريع منفصلة كبنى رؤية مشكلة مدى انسجام األهداف الوطنية مع أهداف القطاع 

  . الزراعي ورؤية البناء المؤسسات في خدمة المشاريع والتنمية وليس العكس
  

م على تنمية القطاع 2010-2008بين تأثير الخطة الوطنية الفلسطينية جاءت هذه الدراسة لتوقد 
 .الزراعي في توفير الخدمات المساندة

 
   : أهداف الدراسة5.1

  
م على 2010-2008يتمثل الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تحديد مدى تأثير الخطة الوطنية 

  :ن خالل تحقق األهداف الفرعية التاليةتنمية القطاع الزراعي في توفير الخدمات المساندة وذلك م
  

  .معرفة مدى تأثير خطة التنمية في الحفاظ على األرض وزيادة المساحة المزروعة •
 .معرفة مدى تأثير خطة التنمية في مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي •

 .معرفة مساهمة خطة التنمية في زيادة دخل األسر الزراعية •

التنمية على دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تنمية معرفة مدى تأثير خطة  •
 .القطاع الزراعي

معرفة مدى تأثير خطة التنمية في التأثير على المعوقات وخاصة من االحتالل اإلسرائيلي  •
 .على القطاع الزراعي

 .معرفة مدى انسجام خطة التنمية في القطاع الزراعي مع األهداف العامة لخطة التنمية •
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   أسئلة الدراسة6.1

  
على الرغم من أهمية القطاع الزراعي في الدخل القومي الفلسطيني، وهو األكثر مالئمة لألمن 

من السلع الزراعية تنتج للبيع المباشر %) 20(الغذائي منه كمصدر للدخل المباشر، حيث حوالي 
تي تهتم في دراسة هذا والبقية لتغطية االستهالك المنزلي، إال أن هناك نقص كبير في األدبيات ال

ما مدى تأثير : القطاع ولهذا فإن إجابة السؤال ستسهم في نقص المعلومات، و السؤال الرئيسي هو
م على تنمية القطاع الزراعي في توفير الخدمات المساندة ؟ وما مدى 2010-2008الخطة الوطنية 

  انسجام الخطة مع األهداف الوطنية وهدف اإلصالح وبناء الدولة؟ 
  

  : أما األسئلة الفرعية فتمثلت فيما يأتي
  

  هل يوجد تأثير لخطة التنمية في الحفاظ على األرض وزيادة المساحة المزروعة؟ •
 هل يوجد تأثير لخطة التنمية في مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي؟ •

 هل يوجد تأثير لخطة التنمية في زيادة دخل األسر الزراعية؟ •

 التنمية على دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تنمية هل يوجد تأثير لخطة •
 القطاع الزراعي؟

هل يوجد تأثير لخطة التنمية في التأثير على المعوقات وخاصة من االحتالل اإلسرائيلي  •
 على القطاع الزراعي؟

 هل يوجد انسجام لخطة التنمية في القطاع الزراعي مع األهداف العامة لخطة التنمية؟ •

  
   فرضيات الدراسة7.1

  

تستند الدراسة إلى فرضية أساسية وهي أن هناك انسجام بين البناء المؤسساتي واألهداف العامة 
أما الفرضية . للخطة من جهة وفرضية أن هذا البناء المؤسساتي يؤدي إلى تحقيق أهداف الخطة

  .الثانية وهو أن هذه الخطة تختلف كماً ونوعاً عن الخطط السابقة
  

  كلية الدراسة هي8.1

  
  :اشتملت الدراسة على خمسة فصول رئيسية حيث اشتملت الفصول المواضيع كما يلي
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  المحتوى
  

  اإلهداء • :
 الشكر •

 الملخص بالعربية  •

 الملخص باالنكليزية •

  
  الفصل األول

  
 مقدمة • :

 مشكلة ومبررات الدراسة •

 أهمية وأهداف الدراسة •

 أسئلة وفرضيات الدراسة •

  حدود ومحددات الدراسة •

 التعريفات والمصطلحات •

  
  الدراسات السابقة واإلطار النظري • :  الفصل الثاني

  
  الفصل الثالث

  
  منهج وأدوات الدراسة  • :

 مجتمع وعينة الدراسة •

 معالجة البيانات وتحليلها •

  
  الفصل الرابع

  
  نتائج الدراسة  • :

 التوصيات •

  
الفصل 
  الخامس

  

  المراجع والمصادر • :
 المالحق •

  المحتويات •
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  الفصل الثاني
______________________________________________________  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة 
  

   المقدمة1.2

  

خالل األعوام األخيرة، تدهورت األوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية مما أدى إلى انتشار 
وهناك العديد من الدراسات التي . ألمن الغذائيالفقر في األراضي الفلسطينية الذي بدوره أثر على ا

وعلى الرغم من كل ذلك أثبت القطاع . تشير الى العالقة الطردية بين الفقر والقطاع الزراعي
الزراعي قدرته على تحمل الصدمات بخلق فرص عمل وتأمين الدخل والمساهمة في تحسين 

ان القطاع الزراعي يلعب دوراً . لفلسطينيمستوى األمن الغذائي وتوفير الغذاء للكثير من الشعب ا
أساسياً في االقتصاد الفلسطيني والتنمية االقتصادية، إال أن هناك الكثير من المعوقات التي تواجه 
هذا القطاع وذلك لغياب السيطرة على الموارد الطبيعية والقيود التي تفرضها إسرائيل على حرية 

  .سطينية سواء في األسواق المحلية أو االقليمية أو الدوليةالتنقل في تسويق وتصدير المنتجات الفل
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   اإلطار النظري لموضوع الدراسة2.2

  
  :فيما يأتي ملخص لإلطار النظري المتعلق بموضوع الدراسة

  
  :التخطيط الزراعي .1.2.2

  
 يضع المخططون خططا ومشروعات قطرية أو إقليمية أو محلية أو استثمارية باإلضافة إلى برامج

وقد . للوكاالت المعنية تتفق مع األهداف واالستراتيجيات والسياسات التي وضعها راسمو السياسات
يكون المخططون من أخصائيي االقتصاد والعلوم االجتماعية، أو من أصحاب التخصصات الفنية 

رشاد العاملين في وحدات التخطيط بوزارة الزراعة أو مختلف الوكاالت التابعة لها مثل أدارت اإل
أو اإلنتاج الحيواني أو في المنظمات غير الحكومية والوكاالت المعنية بالتنمية الدولية وقد يشارك 

  .المديرون أيضا في تخطيط برامج الوكاالت المعنية
  

  :رسم السياسات الزراعية. 1.1.2.2

  

كما إن صانعي السياسات هم مسئولون منتخبون أو معينون، وموظفون مدنيون رفيعو المستوى 
  :يعدون في بعض الحاالت من مقدمي المعونة الذين يملكون السلطة السياسية والمالية للقيام بما يلي

  
 )مثل التنمية الزراعية، واألمن الغذائي، والمساواة اإلقليمية( تحديد أهداف قطاع الزراعة  •

ل مثل إعطاء األولوية للمحاصي( وضع االستراتيجيات الالزمة لتحقيق هذه األهداف  •
 )التصديرية والمزارع التجارية وأصحاب الحيازة الصغيرة

تحديد السياسات المتصلة باألسعار والمستلزمات واالئتمان واألراضي والمصممة لتشجيع  •
المزارعين والفنيين وغيرهم من العاملين في القطاع على اتخاذ قرارات تحقق أهداف 

 .السياسة الزراعية
 

  :عيأنواع التخطيط الزرا. 2.1.2.2

  

المختلفة من بلد ألخر إن اإللمام " تتباين هياكل التخطيط وعملياته واألهمية النسبية لمستوياته 
بالسمات المشتركة لمعظم نظم التخطيط الزراعي يساعد في تحديد الجهات والهيئات التي يمكن أن 

كة لقضايا الجنسين توجه إليها المعلومات التي يتم توفيرها عن طريق العمليات القائمة على المشار
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. من اجل زيادة استجابة التخطيط لقضايا الجنسين واالختالف األخرى في صفوف المزارعين
  : تخطيط التنمية بما في ذلك التخطيط الزراعي إلى فئتين رئيستين همايمويمكن تقس

  
 تتخذ جميع القرارات الرئيسية المتعلقة بالسياسات والتخطيط والبرمجة: التخطيط المركزي •

ووضع الميزانية لكامل القطاع والوكاالت المعنية في القطاعات الفرعية على المستوى 
 .القطري

فان المسؤولية عن اتخاذ عدد كبير من القرارات المتصلة بالتخطيط : التخطيط الالمركزي •
وقد يشكل جهاز . أو المحلية/ والبرمجة ووضع الميزانية تفوض إلى المستويات اإلقليمية و 

وغالبا ما .إقليمي أو محلي مستقل ليضع خطة االستثمار على مستوى منطقة معينةتخطيط 
يضفي الطابع الالمركزي على التخطيط واإلدارة الزراعية إلى جعل تحليل المشكالت 

 .والتخطيط أكثر واقعية للظروف اإلقليمية والمحلية

  
ولكن كلما ازدادت . اعةوال يزال التخطيط على مستوى القرية أو المجتمع المحلي أما الزر

  .الالمركزية رسوخا فان التخطيط في قطاع الزراعة
  

  :العناصر الرئيسية في التخطيط الراهن. 3.1.2.2

  

المعوقات الجديدة، وبوجه خاص تقلص التمويل لتنفيذ البرامج وفقدان الموظفين في كثير  •
 .من الجهات الحكومية نتيجة لإلصالح اإلداري

 مركزية اإلدارة الحكومية، والتخطيط اإلقليمي والمحلي الجامع بين المناهج الجديدة، ال •
 .تخصصات متعددة

  
كلها بالضرورة على جميع البلدان وان كل عنصر ال " ال تنطبق " وبالرغم من أن هذه العناصر 

في جميع السياقات، فإنها تعد مشتركة بما يكفي كى تشكيل بيئة جديدة " جديدا " يعد بالضرورة 
وتمثل هذه البيئة فرصة هامة للتخطيط الزراعي القائم على المشاركة .  للسياسات والتخطيطنسبيا

  والمراعى لقضايا الجنسين ولالختالفات االجتماعية واالقتصادية 
  

ومن . له عدة مصادر" يصبح أكثر ارتكازا على المشاركة " والتحدى المطروح على التخطيط كي 
كثير من المشروعات والبرامج اإلنمائية في بلوغ أهدافها عندما ال أكثر هذه المصادر إلحاحا فشل 

وقد فقدت جاذبيتها تلك العادة القديمة المتمثلة في . تكون استجابة المزارعين على المستوى المتوقع
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إلقاء اللوم على جهل المزارعين وتخلفهم، وخاصة إذا تبين أن كثيرا من المزارعين مثل ذوي 
والمزارعات وبعض الرعاة، يواجهون معوقات تجعل من المستحيل عليهم الموارد المحدودة 

  .االستجابة على النحو المتوقع
  

هذا وقد أوضحت البرامج الناجحة لتنمية المجتمع المحلي المستندة إلى عمليات تخطيط وتنفيذ 
نجاح الخطط ومتابعة قائمة على المشاركة أن المجتمعات الريفية تهتم فعال بالتنمية وستسعى إلى إ

والمشروعات ما دامت تستجيب لألولويات المحلية وأخيرا،أضاف االندفاع نحو تحقيق الديمقراطية 
  .في مجال التخطيط" من القاعدة إلى القمة " بعدا سياسيا هاما لدفع منهج المشاركة واالنطالق 

  
 الضغط المفرط المفروض ومن العوامل التي تتسم بأقل ايجابية في البيئة الراهنة هو غالبا ما يكون

على الحكومات لخفض ميزانيتها من اجل الوفاء باألهداف التكيف الهيكلي وتحقيق االستقرار ويؤثر 
هذا العامل على مستويات كثيرة بدءا من تقليص األموال والموظفين في مجال التخطيط، إلى إعطاء 

ير، وتقييد األموال المخصصة والمعدة للتصد" الرجال " األولوية للمحاصيل المنتجة من قبل 
والنتيجة التي . للخدمات الحكومية المقدمة إلى المزارعات مثل اإلرشاد، والتسويق واالئتمان

تستخلصها أساليب التخطيط القائمة على المشاركة والمراعية لقضايا الجنسين هي ضرورة ايالء 
ومات التي يمكن أن تشجع على مزيد من االهتمام للجدوى االقتصادية في إنتاج واستخدام المعل

  .وضع سياسات وبرامج ومشروعات تراعى قضايا الجنسين
  

  :التخطيط بالمشاركة. 4.1.2.2

  
بل قد يفسر تفسيرات مختلفة من قبل مختلف . إن المشاركة مصطلح راجعت له تفسيرات واسعة
يد بالمقارنة مع وأصحاب الشأن، وهو مفهوم جد. أصحاب الشأن في عملية التخطيط الزراعي ذاتها

المنتفعين أو الشركاء، هم جميع األشخاص والمنظمات المعرضين للكسب أو الخسارة بسبب سياسة 
أو مصلحة في نتائج " شأن " كثير من الناس والجماعات لهم . محددة أو برنامج أو مشروع معين

ية اقتصادية أو التخطيط الزراعي بما فيهم المزارعات والمزارعون المنتمون إلى فئات اجتماع
  . عرقية أو عمرية مختلفة

  
وتستعرض دراسة أجرتها المنظمة عن التخطيط للتنمية الزراعية على مستويات مختلفة في آسيا 

منظمة األغذية " ( المشاركة " والمحيط الهادي ما قد يحدث من اختالف في استعمال مصطلح 
  )1995والزراعة،



  

 10

  : التخطيط الزراعيمستويات مشاركة السكان في. 1.4.1.2.2

  
  :أهم مستويات مشاركة السكان في التخطيط الزراعي، تتلخص فيما يأتي

  
 ).التي تتألف أساسا من الممثلين المنتخبين( مشاركة قاصرة على الصفوة وحدها  •

مشاركة يطلب فيها من السكان أن يصدقوا، وان يضيفوا الشرعية على مشروعات حددتها  •
 . يشاركون في التخطيط واإلدارة التفصيليين للمشروعوصاغتها الحكومة ولكنهم ال

مشاركة يستشار فيها السكان منذ البداية وتتيح لهم أيضا المشاركة بصور نشطة في تخطيط  •
 .المشروعات وإدارتها

الجامعات المهنية أماكنهم في جميع آليات / مشاركة يجد فيها ممثلو مختلف فئات المجتمع  •
قييم التي يتم إنشائها على مختلف المستويات، بما فيها أعلى مستوى الت/ التنسيق / التخطيط 

 .لرسم السياسات

 أعاله أن يتحكموا من الناحية الفعلية في 4( مشاركة تتيح للمثلين المشار إليهم في الفقرة  •
 .القرارات على جميع المستويات

  
. معلومات وعمليات التخطيطإن المشاركة عامل رئيسي فيما يتعلق بإشراك فقراء الريف في جمع ال

ويمكن االستعانة باألساليب القائمة على المشاركة في جمع المعلومات عما يقوم به المزارعون 
ويمكن بعد ذلك تبادل هذه المعلومات الجديدة . والمزارعات من أنشطة وعما يواجهونه من معوقات

بر عن مصلحة سكان الريف مع راسمي السياسيات والمخططين كي يتسنى صياغة خطط إنمائية تع
  .وتساعد في تحقيق التنمية المستدامة

  

  :التقييم الريفي القائم على المشاركة. 2.4.1.2.2

  
التقييم الريفي القائم على المشاركة هو مجموعه أدوات تيسر عملية البحث والعمل التي يديرها 

تمعات المحلية في مراحل وهو أسلوب هام وقوي بصورة استثنائية إلشراك المج. المجتمع المحلي
وتساعد هذه األدوات . توفير المعلومات، وتحليلها، وتحديد األولويات، في عملية التخطيط الزراعي

 في تحليل - مثل خرائط الموارد القروية، واتجاهات المشكالت، واهم المالمح المؤسسية –الخاصة 
رسوم البيانية للنظم الزراعية، ويمكن الجمع بين أدوات أخرى مثل ال. قضايا المجتمع المحلي

وتوقيت النشاطات الموسمية والمالمح األساسية لألنشطة اليومية، وخرائط الموارد األسرية، وبين 
. تحليل قضايا الجنسين لتيسر دراسة نظم كسب العيش لمختلف الفئات االجتماعية االقتصادية
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ف الفئات االجتماعية واالقتصادية أو وتساعد مجموعه ثالثة من األدوات المجتمعات المحلية ومختل
المصنفة حسب الجنسين على تحديد مشكالتها واحتياجاتها من الموارد وترتيب أولوياتها ، وعلى 

  .وضع خطط عمل جماعية
  

  :التنمية الزراعية. 2.2.2

  
  :فيما يأتي أهم المفاهيم واألسس النظرية ذات العالقة بالتنمية الزراعية

  
  :نمية المستدامةمفهوم الت. 1.2.2.2

  
التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحالي دون اإلضرار بقدرة األجيال المقبلة 

وتتعلق ) 1987مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية لعام "( على تلبية احتياجاتها الخاصة 
ينها وبين النمو االقتصادي على الرغم من أن التنمية بهذا المعنى بنوعية الحياة وال ينبغي الخلط ب

من الواضح أن االثنين يرتبطان ارتباطا وثيقا ببعضهما البعض إطار نظمنا العالمية الحديثة 
وتتمحور التعارف والقواعد األخرى الخاصة بالتنمية المستدامة حول التعريف السابق بأشكال 

  :مختلفة مثل
  

نتها وتوجيه التغيرات التكنولوجية والمؤسسية بطريقة إدارة قواعد الموارد البشرية وصيا •
تضمن تلبية االحتياجات البشرية لألجيال الحالية والمقبلة بصورة مستمرة فهذه التنمية 

ال ) األراضي والمياه والنبات والموارد الوراثية الحيوانية( المستدامة التي تحافظ على 
لتكنولوجية وسليمة من الناحية االقتصادية تحدث تدهورا في البيئة ومالئمة من الناحية ا

 ).1988تقرير من مجلس منظمة األغذية والزراعة عام (ومقبولة من الناحية االجتماعية 

استخدام موارد المجتمع وصيانتها وتعزيزها حتى يمكن المحافظة على العمليات االيكولوجية  •
"  الشاملة اآلن وفي المستقبل التي تعتمد عليها الحياة وحتى يمكن النهوض بنوعية الحياة

 ). 1992تقرير من مجلس حكومات استراليا عام (

  
وتعترف جميع هذه التعاريف بان استدامة النشاطات التي تحقق رفاهية البشر تعتمد على المحافظة 
. على الوظائف البيئية التي تسهم هي ذاتها بطرق مباشرة او غير مباشرة في تحقيق رفاهية البشر

لك إلى قدرة العمليات الطبيعية وعناصرها على توفير السلع والخدمات التي تلبي احتياجات ويشير ذ
  .البشر
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إن مفهوم التنمية البشرية مركب يشمل مجموعة من المكونات والمضامين تتدخل وتتفاعل في 
لسياسة عوامل اإلنتاج وا: عملياته ونتائجه جملة من العوامل والمدخالت والسياقات المجتمعة وأهمها

االقتصادية والمالية مقومات التنظيم السياسي ومجاالته عالقات التركيب المجتمعي بين مختلف 
شرائحه مصادر السلطة والثروة ومعايير تملكها وتوزيعها القيم الثقافية المرتبطة بالفكر الديني 

تجديد أداة للتقدم واالقتصادي القيم الحافزة للعمل واإلنماء والهوية والوعي بضرورة التطوير وال
  .والتنمية

  
  :التنمية الزراعية المستدامة. 2.2.2.2

  
تعتبر التنمية الزراعية المستدامة للدول النامية والوطن العربي مفتاح التنمية الشاملة المستدامة في 

باستثناء بعض الدول العربية ( هذه الدول، كون الزراعة فيها هي المورد األساسي لغالبيتها 
من جهة وكونها هي ) ية واألمريكية الجنوبية الحاوية على النفط وبعض المعادن األخرىواإلفريق

الدول األكثر سكانا في العالم من جهة أخرى، ويجب عليها توفير الغذاء لهم بعيدا عن مساعدات 
في هذا الخصوص ال احد ينكر أهمية . الدول المتقدمة، وبالتالي معالجة موضوع الفقر فيها

من التدهور واإلبقاء الستخدامها من قبل األجيال ) األرض والمياه(  على الموارد الطبيعية المحافظة
القادمة وهذا ما عبرت عنه منظمة األغذية الزراعية الدولية عندما عرفت مفهوم التنمية الزراعية 

هي إدارة وصيانة الموارد األساسية بحيث تضمن المؤسسات : م فقالت1988المستدامة عام 
  ."لتقنيات والمتطلبات اإلنسانية الحالية والمستقبليةوا
  

والزراعة في معظم الدول النامية هي الممول الرئيس للناتج القومي المحلي فيها وبالتالي المجال 
وانطالقا من ذلك فان . الرئيس للعمالة وللدخل والحياة لسكانها الذين يتزايدون بنسب نمو مرتفعة

اعي في الدول النامية وعلى الموارد األساسية لمكوناته واستدامتها المحافظة على القطاع الزر
  .لألجيال القادمة تعتبر أمراً بديهيا لهذه الدول

  
  :التنمية الزراعية في فلسطين. 3.2.2.2

  
ومقارنة مع دول مثل . إن ارتفاع األسعار وندرة الموارد الغذائية هشاشة الوضع الزراعي العربي

لصين والتي كانت األوضاع فيهما قبل نصف قرن شبيهة إلى حد كبير لألوضاع كوريا الجنوبية أو ا
التي كانت سائدة في منطقتنا العربية من حيث معارك االستقالل والتأثير الخارجي فإننا سنجد 

قد ساءت عما كانت عليه في السابق في حين لم ) التنمية الزراعية( أوضاع منطقتنا فيما يخص 
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إذا استثنينا تأثير النفط وأثره على الدول العربية المنتجة (  األصعدة األخرى تتحسن األوضاع على
  ...)له أو ما يرشح من خيره إلى الدول العربية األخرى

  
  :دور القطاع الزراعي في التنمية في فلسطين. 3.2.2

  
وقطاع  وهي مساحة الضفة الغربية 2كم6207تعتبر األراضي الفلسطينية الحالية البالغة مساحتها
 والتي احتلتها إسرائيل بعد حرب 2الف كم27غزة جزءا من مساحة فلسطين التاريخية البالغة 

وقد ظلت . من الجنوب نهر األردن وادي عربة من الشق والمرتفعات البنائية من الشمال) مصر(
اتفاقية (م 199م وحتى عام 1967إسرائيل تحتل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 

  . التي بدأت إسرائيل بعدها باالنسحاب التدريجي من هذه المناطق) لوأوس
  

حيث ) األرض والمياه(وفي فترة االحتالل سيطرت إسرائيل سيطرة مطلقة على الموارد الطبيعية
كانت تصادر األراضي وتستنزف المياه وأغلقت بعض المناطق الطبيعية والمراعي أمام حركة 

حتى ظال محصورين في مدنهما وقراهما ليس لهما نفس طبيعي يلجان الفالح والمواطن الفلسطيني 
وبعد اتفاقية أوسلو بدأت إسرائيل بإعادة انتشار قواتها في جزء من المناطق الفلسطينية لتعيدها . إليه

  .إلى السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك في إطار االتفاقيات المبرمة بين الجهتين
  

  :زراعيةعناصر التنمية ال. 1.3.2.2

  
  :تتمثل عناصر التنمية الزراعية فيما يأتي

  
 2007/2008إن المساحة المزروعة في األراضي الفلسطينية في العام الزراعي          : األرض •

. 2006/2007 ألف دونم في العـام الزراعـي         1,835 ألف دونم مقارنة مع      1,854بلغت  
حة المزروعة بأشـجار    ، أن المسا  2008 /2007دلت اإلحصاءات الزراعية للعام الزراعي      

الفاكهة شكلت النسبة األكبر من مجموع مساحات األراضي المزروعـة فـي األراضـي              
، فيما بلغت نسبة المساحات المزروعة بالمحاصيل الحقليـة         %63.2الفلسطينية والتي بلغت    

وقد بلغت نسبة األراضي المروية في الـضفة الغربيـة          %. 10.1والخضراوات  % 26.7
نـسبة  % 84.9موع المساحة المزروعة في الضفة الغربية مقارنةً بـ         فقط من مج  % 15.3

ــزة    ــاع غ ــي قط ــة ف ــي المزروع ــوع األراض ــن مجم ــة م ــي المروي . األراض
)www.safa.ps/ara/?action=showdetail&seid=10487(  
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تتنوع مصادر المياه في فلسطين ولكن كمياتها تتفاوت من مكان إلى آخر ومن فصل : المياه •
 سنة ألخرى والمقصود بالمصادر المائية هي مصادر المياه العذبة وتضمآخر ومن  الى

  :مصادر المياه في فلسطين اآلتي
  

o وتقدر كمية االمطار واشكال التهطال االخرى التـي تهطـل علـى االرض     :األمطار
 مليارات متر مكعب، وعموماً فإن كمية االمطار الـساقطة علـى   6بحوالي  الفلسطينية

). راجع معدالت االمطار على خريطة توزيع المطـر (سنة الخرى  نفلسطين متذبذة م
للمياه في فلسطين فهو المغذي للخزان الجوفي والمجاري  والمطر هو المصدر الرئيسي

 4-3.9 مياه واردة عبر الحدود السياسية من انهار وسيول تقدر ما بين  المائية المختلفة
اذ  نسان الفلسطيني اقل بكثير من هذا الوارداال ان ما يستفيد منها اال. متر مكعب مليار

 يذهب عن% 70-60ال يتعدى المليارين من االمتار المكعبة الن الباقي يشكل ما بين 

  طريق التبخر والنتح او الى البحر المتوسط او الميت

o الجيولوجية من جهة والعوامل  ويرتبط ظهور العيون المائية والينابيع بالعوامل : الينابيع
العيون والينابيع علـى الـشكل    وغرافية والجيومورفولوجة من جهة أخرى وتتوزعالطب
  :التالي

 
  نبعا135ًمنطقة الحولة حتى حوض بحيرة طبرية وفيها قرابة  

   نبعا261ً وفيها قرابة واألدنى األعلى منطقة الجليل 

 نبعا 11نطقة سهل عكا والجليل الغربي وفيها م 

  نبعا150ًفحم وفيها منطقة جبل الكرمل وكتلة ام ال 

  نبعا53ًوفيها حوالي  مرتفعات نابلس 

  نبعا227ًجبال القدس ورام اهللا والخليل وفيها  

  نبعا33ًالسهل الساحلي الفلسطيني وفيها  

  نبعا50ًوفيه قرابة   جنوبي بحيرة طبريةاألردنغور  

  نبعا42ًسواحل البحر الميت ووادي عربة وفيها  

  ينابيع10النقب وفيه  
 
o البحـر   شـبكة مجـاري   اك شبكتين اساسيتين من المجاري النهرية في فلسطين هيهن

الـشمال   المتوسط وشبكة الغور االنهدامي ويفصل بينهما خط تقسيم المياه الذي يمتد من
فاالنهـار   الى الجنوب والذي يلعب تعرجه من الشمال الى الجنوب في اطوال االنهـار 

  االنهدامي طول من االنهار المتجهة نحو الغورالمتجهة نحو البحر االبيض المتوسط ا
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o   تقع في الجزء الشمالي من الغـور االنهـدامي         : بحيرة طبريا : البحيرات والمياه الراكدة
 كم وعرض اقصى يـصل  21.5تأخذ شكالً بيضاوياً بطول  جنوب سهل الحولة، وهي

 مكعـب   مليون متـر 4239تخزن مياه عذبة بمقدار . كم 162 كم ومساحتها 12.3الى 
   متر44االمطار الساقطة واعمق اجزاء البحيرة  وهذه الكمية تتذبذب حسب كمية

o وعمومية في  :السيول تعد السيول في فلسطين من اكثر الظواهر المائية السطحية انتشار
البالد والسيل عبارة عن مياه تتجمع في واد مائي خالل فترة أو فتـرات ولمـدة    انحاء
عاً لكمية المياه المسببة للسيول وهي االمطار بالدرجة األولـى  طولها وقصرها تب يختلف
وادي شوباش في منطقة جنين، وادي عمود فـي    :االودية التي يتجمع فيها المياه ومن

العوجة رافد االردن، وأودية اخرى تنتهي في  الجليل المنتهي في بحيرة طبرية، ووادي
وادي غـزة، ووادي  : توسـط مثـل  وهناك أودية ضمن شبكة البحـر الم   البحر الميت

  وادي جرافي اكبر اودية النقب الحسى، وفي الجنوب

o وهي آبار متقاطعـة  : آبار النبع :اآلبار المورد الرئيسي للمياه في فلسطين وهناك ثالثة
وهي اآلبار المحفـورة بغـرض   : الجمع بار، وأ K مع الطبقات الحاملة للمياه الجوفية

  المضخاتبار ، وأتجميع مياه االمطار

)www.nazweb.jeeran.com/geography/nature_life/water.htm(  
  

أوضح جهاز اإلحصاء في بيان أصدره، حول نتائج مسح القوى العاملـة             :العنصر البشري  •
أنـه وفقـاً   ) 2009 حزيـران  -نيسان ( دورة 2009في األراضي الفلسطيني للربع الثاني   

بة األفراد الذين لم يعملوا وبحثوا عن عمل فـي          لمعايير منظمة العمل الدولية، انخفضت نس     
 إلـى   2009في الربع األول    % 52.4، وانخفضت من    %21.6األراضي الفلسطينية بمقدار    

 . 2008في الربع الثـاني     % 52.8، في حين كانت النسبة      2009في الربع الثاني    % 22.2
 2009الربـع األول    في  % 03.6وفقاً للتعريف الموسع للبطالة، انخفضت نسبة البطالة من         

في الربع الثاني من العام     % 13.5، في حين كانت النسبة      2009في الربع الثاني    % 82إلى  
% 91.5وقد أشارت النتائج إلى أن نسبة البطالة في الضفة الغربية انخفضت مـن              . 2008

 ويعزى هذا االنخفـاض إلـى       2009في الربع الثاني    % 51.9 إلى   2009في الربع األول    
خـالل  % 63إلـى   % 73 والعمل في الزراعة، كما انخفضت في قطاع غزة من           الموسمية

التوزيع النسبي للعاملين   . )www.wafainfo.ps/aprint.aspx?id=3424(  .نفس الفترة 
في الزراعة والحراجة والصيد وصيد األسماك في األراضي الفلـسطينية حـسب الحالـة              

 ).1.2(، يعرضه جدول 2009العملية والجنس والمنطقة، 
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التوزيع النسبي للعاملين في الزراعة والحراجة والصيد وصيد األسماك في األراضـي            : 1.2جدول  
  2009الفلسطينية حسب الحالة العملية والجنس والمنطقة، 

  
  المنطقة  الحالة العملية والجنس

ب عمل
ر

يعمل لحسابه  
مستخدمون   

بأجر
  

ضاء أسرة 
أع

غير مدفوعي 

األجر
المجموع  

  

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور  

األراضي 

 الفلسطينية
5.2 0.2 39.3 20.0 31.7 2.6 25.7 77.2 100 100 

 100 100 77.3 23.9 2.6 27.9 20.1 41.7 0.1 4.6 الضفة الغربية

 100 100 57.1 16.7 3.5 32.1 39.4 46.3 - 4.9 شمال 

 100 100 72.7 14.0 13.9 52.5 13.1 27.6 0.3 5.9 وسط 

 100 100 94.7 42.2 - 13.3 5.2 40.7 0.1 3.8 جنوب 

 100 100 76.4 15.6 3.8 48.3 17.9 28.5 1.9 7.6 قطاع غزة

  
نسبة العاملين في الزراعة والحراجة والصيد وصيد األسماك من إجمالي العاملين فـي             : 2.2جدول  

   2009-2005األنشطة المختلفة حسب السنة والجنس والمنطقة، 
  

  المنطقة  الحالة العملية والجنس
2005  2006  2007  2008  2009  

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور  

األراضي 

 الفلسطينية
11.4 32.9 12.6 35.1 11.1 36.8 10.7 28.8 9.9 20.5 

 24.4 11.1 30.0 11.6 36.1 12.2 38.1 13.7 35.1 12.0 الضفة الغربية

 28.1 13.8 36.1 13.8 42.4 15.2 51.2 18.6 46.2 16.6 شمال 

 6.8 5.1 8.7 5.7 11.6 6.4 14.2 7.5 9.3 5.3 وسط 

 35.1 13.4 41.0 14.7 39.0 13.8 39.6 12.8 39.4 11.8 جنوب 

 5.6 6.5 24.1 8.4 39.4 8.7 20.3 9.9 24.0 10.2 قطاع غزة

 رام اهللا. 2009 -2005: قاعدة بيانات مسح القوى العاملة .2010الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

 )htm.2012%جدول/http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/Various_Data(. فلسطين –

  
 غم صغر مساحتها، فهي تتبع إلقليم البحر تتميز فلسطين بتنوع أقاليمها المناخية ر :المناخ •
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و كـان   . المتوسط المعتدل، و بها المناخ المداري و المناخ الصحراوي و شبه الصحراوي           
لوقوع فلسطين في شرق البحر المتوسط أثراً بارزاً في تنوع مناخها الذي ارتـبط بمنـاخ                

ت الجويـة خاصـة فـي    البحر المتوسط الذي تؤثر فيه الرياح الغربية المرافقة للمنخفـضا     
المناطق الشمالية من فلسطين، و يعد مناخ فلسطين مناخاً معتدالً مقارنة مع منطقة الـشرق               
األوسط، ولكن يوجد اختالفاً واضحاً في مناخ فلسطين بين جنوبها و شمالها و بين السهول               

لجويـة  و نتيجة لوقوع فلسطين بعيداً عن مناطق تمركز المنخفضات ا         . الساحلية و األغوار  
حول جزيرة قبرص، تكونت صحراء النقب و التي تتناقص فيها كميات األمطار إلى حوالي              

 ملم في السنة، و تعتبر المناطق الواقعة في ظل األمطار على السفوح الشرقية و إقلـيم                 50
حفرة االنهدام مناطق صحراوية قليلة األمطار، كما تختلف عناصر المناخ األخـرى مـن              

  . نتيجة عوامل متعددةمنطقة إلى منطقة
  

  : قطاع الزراعة والريف الفلسطيني.2.3.2.2

  
أدت إقامة السلطة الفلسطينية إلى سيادة مناخ سياسي واقتصادي جديد في الضفة الغربية وقطاع 
غزة وقد ترك هذا المناخ أثره في القطاعات الحيوية التي تخدم المجتمع الفلسطيني وذلك بسبب 

سسات السلطة الوطنية وال تزال تبذلها للتغلب على اآلثار السلبية التي خلفها الجهود التي بذلتها مؤ
االحتالل اإلسرائيلي من اجل توفير الحد األدنى المقبول من الخدمات ومما ال شك فيه أن السلطة 
الوطنية قد ورثت مجتمعا فلسطينيا يفتقد إلى البنية التحتية ويفتقد إلى الخدمات الضرورية والى 

ات وطنية حكومية فلذلك فقد كان من أهم أولويات السلطة الفلسطينية بناء مؤسسات قادرة مؤسس
على إدارة كل القطاعات التي تخدم هذا المجتمع وقادرة على وضع سياسات وبرامج إنمائية 
وتطويرية بشكل فعال وكذلك وضع تشريعات وقوانين لتنظيم المجتمع الفلسطيني وتطوير النظم 

ووضع منهجية فعالة لإلنماء كما اهتمت السلطة بالموارد البشرية وسعت إلى بناء االقتصادية 
  .طاقات بشرية عالية الكفاءة تستطيع المساهمة في إدارة مؤسسات السلطة

  
وقد ادركت السلطة الفلسطينية اهمية قطاع الزراعة باعتباره النشاط االقتصادي االساسي في الريف 

لقطاعات المنتجة للسلع في االقتصاد الفلسطيني وبالتالي فقد سعت الفلسطيني وكونه احد اهم ا
السلطة الى بناء المؤسسة الزراعية على المستوى الوطني في اطار سلطة مستقلة تكون قادرة على 
تحديد اولويات واتجاهات السياسة الزراعية واهدافها ووضع المعايير القانونية والتشريعية والسعي 

 الفعال بين التخطيط الزراعي والجوانب االخرى االقتصادية والبيئية واالجتماعية الى تحقيق التكامل
وفي الوقت الحالي تلعب وزارة الزراعة وادارتها المختلفة دورها كمؤسسة زراعية . المرتبطة به
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 حكومية لها مسؤولياتها التخطيطية والتنظيمية والرقابية لتنمية القطاع الزراعي وربطه بخطة التنمية
الفلسطينية الشاملة كما لها دور مركزي في تنفيذ اهداف خطة التنمية الزراعية ووضع السياسات 

  .الزراعية التي تخدم هذا القطاع
  

وقد تضمنت خطة وزارة الزراعة المتوسطة الدى وضمن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 
ثروة قومية وتساعد على تطوير وانماء العديد من المشاريع التي تساهم في الحفاظ على االرض ك

القطاع الزراعي في مناطق الريف الفلسطيني اضافة الى اقامة وتاهيل العديد من الغابات والمراعي 
والمحميات الطبيعية التي تحافظ على التنوع الحيوي وتبرز الثروة النباتية والحيوانية الطبيعية 

راضي الفلسطينية التي ظلت تعاني سنوات عديدة خط واالهية االقتصادية والبيئية والسياحية لال
  .المصادرة والتعرية والتصحر

  
وتحاول وزارة الزراعة بكل طقاتها وامكاناتها القيام بكل المهام المنوطة بها على الرغم من 

  .المعوقات التي تواجهها في سبيل تطوير وتنمية قطاع الزراعة
  

  : الزراعة واالقتصاد الوطني.3.3.2.2

  
تمد قطاع الزاعة اهميته كونه مصدرا رئيسا او ثانويا لدخل نسبة كبيرةمن السكان وتتميز يس

الزراعة الفلسطينية باعتمادها بشكل كبير على العمالة العائلية وبخاصة ما يتعلق منها بالزراعة 
وطني البعلية وتربية االغنام وقد لعب قطاع الزراعة دورا مهما من خالل مساهمته في االقتصاد ال

 في المائة من الناتج المحلي االجمالي ثم تناقصت 37في عقد السبعينات حين بلغ متوسط مساهماته 
 في المائة نتيجة السياسات االسرائيلية الموجهة ومنها تشجيع العمل 22في الثمينينات الى حوالي 

ئيلية اضافة الى داخل الخط االخضر واغراق االسواق الفلسينية بفائض المنتوجا الزراعية االسرا
احتكار تداول وتجارة مستلزمات االنتاج الزراعي بفائض المنتوجات الزراعية االسرائيلية اضافة 
الى احتكار تداول وتجارة مستلزمات االنتاج الزراعي اال ان مساهمة هذا القطاع وصلت الى 

طينيين اعمالهم وذلك بسبب خسارة العديد من الفلس% 40م حين بلغ حوالي 1992ذروتها في عام 
  .في دول الخليج واسرائيل وتحولهم للعمل في القطاع الزراعي

  
الف 486وفيما يتعلق بدور الزراعة في توفير فرص للعمل فقد خسر حجم العمالة الفلسطينية حوالي 

من حجم العمالة % 7.2الفا يعملون في قطاع الزراعة أي ما نسبته 35 من حوالي 2002عامل سنة 
ير بالذكر ان اهمية الزراعة ال تقتصر على مساهمتها المباشرة في االقتصاد الوطني الفعلية وجد
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ولكن كونها عنوان صمود وتحدي وتشكل جزءا اساسيا من التراث الوطني الفلسطسني باالضافة 
  .الى مساهمتها االيجابية في المحافظة على البيئة والتنوع الحيوي والحماية من التصحر

  
  :ات الزراعية والثروة الحيوانية في فلسطين المساح.4.3.2.2

  
مليون دونم زراعة بعلية في 1.523مليون دونم منها 1.834تبلغ مساحة االراضي الزراعية حوالي 

الف دونم زراعة بعلية في قطاع غزة وتزرع هذه المساحات الزراعية بكل 68الضفة الغربية و
  . اتين االشجار المثمرة واهمها الزيتونانواع الخضار والمحاصيل الحقلية باالضافة الى بس

)http:/www.insanonline.net/print_news.php?id=965(  
  

وبالنسبة للثروة الحيوانية فقد بلغ اجمالي عدد االبقار في االراضي الفلسطينية خالل العام الزراعي 
فقد بلغ  رؤوس من مختلف السالالت واالعمار اما اجمالي األغنام 30105 حوالي 2001/2002

 راسا بلديا 355387راسا من كل من السالالت البلدية والمهجنة اما اعداد الماعز فقد بلغ 758293
 حوالي 2001/2002ومهجنا اما من حيث عدد الدواجن فقد بلغت عدد الدجاج الالحم عام 

  .مليون طير2.171 طير اما اعداد الدجاج البياض فقد بلغلت 48909000
) http:/www.insanonline.net/print_news.php?id=965(  

  
 في 2001/2002وفيما يتعلق بتربية النحل فتم تعداد خاليا النحل فتم تعداد خالليا النحل لعام 

 . الف خلية479000االراضي الفلسطينية وبلغ اجمالها 

) http:/www.insanonline.net/print_news.php?id=965(  
  

  : الموارد المائية.5.3.2.2

  
 ملم في السنة وتهطل االمطار في 700و100معدالت سقوط االمطار في فلسطين ما ين تتراوح 

الفترة ما بين شهر تشرين الثاني ونوفمبر وشهر ايار مايو وتقدر الموارد المائية في الضفة الغربية 
 وتعتبر مياه االمطر المصدر الرئيس لتجدد هذه الموارد ويقدر 3مليون م950وقطاع غزة بحوالي 

مليون متر مكعب يشكل ذلك 175ل كمية المياه المخصصة لالغراض الزراعية سنويا بحوالي معد
 مليون متر مكعب اال ان 275من مجموع المياه المستعملة في كل االغراض والبالغة % 64

االحتالل االسرائيلي ال يزال يسيطر بشكل كامل على الموارد المائية الفلسطينية ويستغلها الغراضه 
  )www.pal-stu.com/vb/showthread.php?t=12399 ( .الخاصة
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وتعتمد المناطق الفلسطينية في تزويد المياه على اربعة احواض جوفية رئيسية هي الحوض الغربي 
والرقي والغربي الساحلي والشمالي الشرقي وعلى الرغم من ذلك فان حق الفلسطيينين في السحب 

  .سرائيلية اهمها منع اعطاء تراخيص لحفر ابار جديدةمن المياه محدود وذلك بسبب المعوقات اال
  

اما من حيث االستهالك وحسب احصائيات سلطة المياه فان معدل ما يحصل عليه المواطن 
 في السنة وبالمقابل فان المواطن االسرائيلي 3م25الفلسطيني من المياه الغراض الشرب ال يتجاوز 

  .اضعاف ما يستهلكه المواطن الفلسطيني في اسنة أي ستة 3م155يحصل على اكثر من 
  

  : المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع الزراعي.6.3.2.2

  
  :فيما يأتي عرض ألهم المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع الزراعي

  
ال شك في ان قيام اسرائيل باعادة اجتياح  :المشاكل والمعوقات بسبب االحتالل االسرائيلي •

ية التابعة لسيطرة السلطة الفلسطينية قد ادى الى تاخير عملية التنمية وذلك المناطق الفلسطين
  :من خالل

  
o  عدم تمكين الشعب الفلسطيني من ادارة موارده الطبيعية نتيجة قيام اسرائيل بمصادرة

االراضي واغالق جزء كبير منها وتحويلها الى مناطق عسكرية واقامة المستوطنات 
لتي كان اخرها بناء جدار الفصل العنصري الذي ابتل الجزء وشق الطرق االلتفافية وا

االكبر من االراضي الزراعية الفلسطينية باالضافة الى عمليات النهب المتواصلة للمياه 
 .الفلسطينية

o قلة االهتمام بتطوير البنية التحتية والخدمات الزراعية المساندة. 

o الشمالية والجنوبية من جهة الحد من حرية حركة السلع والخدمات بين المحافظات 
والعالم الخارجي من جهة اخرى اضافة الى القيود المفروضة على التجارة الخارجية ما 
ادى الى ارتفاع كلفة االنتاج والتسويق الزراعي وانخفاض في اسعار السوق المحلية 

 .لالنتاج الزراعي

  
  :المشاكل ذات العالقة بالموارد الطبيعية والبيئية •

  
o  المياه واالراضي الزراعية وزيادة المنافسة عليها من قبل القطاعات االخرىمحدودية. 
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o انجراف التربة وتدهور خواصها وتدني انتاجيتها. 

o االستعمال غير السليم للكيميائيات وبشكل خاص المبيدات. 

o تدهور نوعية المياه المستعملة في الري. 

o ية والحيوانيةتدهور الغطاء النباتي ومواطن االحياء البرية النبات. 

o الزحف العمراني والحضري والتوسع واالنشاءات على حساب االراضي الزراعية.  
  

  :المشاكل والعقبات الفنية •
 

ضعف البنية األساسية للبحوث الزراعية وعدم تأهيل محطات التجارب بدرجة كافية  •
ص في والنقص الحاد في وجود المختبرات والمعدات واألجهزة الالزمة باإلضافة إلى نق

 .عدد الباحثين الدربين لتغطية المجاالت الزراعية المطلوبة

  
   الدراسات السابقة3.2

  
  :لقد تم تناول عدد من الدراسات المتعلقة بالموضوع ولها عالقة بالسياق الفلسطيني ومنها

  
ل تقييم األثر البيئي المترتب على بناء الجدار الفاص       ( وهي بعنوان     ):2005. (دراسة سلمان مازن
، نظراً للظروف التي يعيشها المواطنون الفلسطينيون وخاصة أثناء االنتفاضـة           )في الضفة الغربية  

فقد تم في هذه الدراسة تحليل اآلثار البيئية المترتبة على اقامـة الجـدار              ) انتفاضة األقصى (الثانية  
الفلسطينيين لما أثـر    تكمن أهمية هذه الدراسة بالنسبة للمواطنين        .الفاصل على األراضي الفلسطينية   

الجدار عليهم حيث أفقدهم مصدر رزقهم ونهب أرضهم ومياههم واقتلع أشجارم، األمر الذي دمـر               
اقتصادهم وبيئتهم، حيث تم بناء الجدار من قبل الحكومة اإلسـرائيلية علـى أراضـي المـواطنين              

 .ان وحتى الشجر والحجر   الفلسطينيين وبين قراهم وبيوتهم، فكانت آثاره مدمرة على االنسان والحيو         
وهذه المشكلة تعدت األشخاص الذين هدمت بيوتهم وجرفت أراضيهم حيث أصبحت آثارها واضحة             
على قطاع كبير من الشعب الفلسطيني، قد منع العديد من العمال الوصول إلى أماكت عملهم داخـل                

ـ              ض وعـن   الخط األخضر، وكذلك أصبحت مشكلة اجتماعية حيث عزلت السكان بعضهم عـن بع
ذلك الدراسة تدرس تأثير الجدار على الحيوانات والنباتات البرية حتى علـى             وك .المجتمع الخارجي 

م، وشملت الدراسة   2004-2003وقد تمت الدراسة على الفترة الواقعة بين          .الواء والماء والمراعي
ت مقارنـة   محافظة جنين وقلقيلية والقدس، بسبب التأثير الكبير الذي حـل علـى هـذه المحافظـا               

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن التأثير على القطاع         .بالمحافظات األخرى فكان التأثير كبير جدا عليها      
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، والتأثير على القطاع البيئي كانت كبيرة ولكنها أقل مـن القطاعـات             %76.01الصحي كان بنسبة    
تشير النتـائج أن    و %.70.41األخرى الصحية والمائية والزراعية واالقتصادية حيث بلغت النسبة         

، وهـذا يؤكـد أن      %78.52القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تضرراً حيث كانت نسبة التأثير           
وبالنـسبة للقطـاع     .أهداف الجدار األساسية هي ضم األراضي وتدمير المزروعـات الفلـسطينية          

، اما  %79.66االقتصادي واالجتماعي فكانت أكثر القطاعات تضرراً بالنسبة لغيرها فكانت النسبة           
  %.57.73بالنسبة للقطاع المؤساتي فكان أقل تأثراً من القطاعات األخرى فكانت نسبة التأثير 

  
أثر الجدار الفاصل على األوضـاع االقتـصادية        ( عنوان الدراسة    ):2006. (دراسة اسماعيل آالء  

ى تـأثير الجـدار     وسيتم من خاللها دراسة مد    ) واالجتماعية ووضع األمن الغذائي لمنطقة رام اهللا      
م وذلك من خالل    2005-2004الفاصل على النواحي االقتصادية واالجتماعية لمنطقة رام اهللا لعام          

بيان أثر الجدار الفاصل على نظام المزرعة من ناحية المساحات الزراعية وكمية االنتاج وعمليـة               
ك بعمل مقارنة بينها وبـين      ووضع األمن الغذائي، وذل    التسويق والعالقات االجتماعية ونسبة البطالة    

 مزارع، وقـد تـم أخـذها        60وقد تم تحديد مجتمع الدراسة الذي بلغ         .منطقة ال يقام عليها الجدار    
بطريقة عشوائية وجمعت البيانات باستخدام استبانة، وتم تحليل النتائج باسـتخدام نظـام التحليـل               

اري والنـسبة المئويـة، وكانـت       ، وواستخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعي     spssاالحصائي  
النتائج أن هناك فرق في التأثير على منطقة الجدار والغير جدار بالنسبة للمساحات الزراعية وكمية               

كما أن الجدار الفاصل     .االنتاج وعملية التسويق ونسبة البطالة والعالقات االجتماعية واألمن الغذائي        
ول الى أماكن عملهم وأدى ذلك الـى ارتفـاع          حال دون وصول العاملين داخل اسرائيل من الوص       

وظهور عادات اجتماعية سيئة كظاهرة التسول وعمالة األطفال، باإلضافة إلـى           % 60البطالة الى   
  .نظراً العتمادهم على ما يزرعونه في تغذيتهم% 23.3انعدام األمن الغذائي في المنطقة بنسبة 

  
يفات القطاع الزراعي الفلسطيني في مواجهة تك( عنوان الدراسة    ):2006. (دراسة عمر شادية
، وقد أجريت هذه الدراسة في )محافظة جنين( وهي عبارة عن دراسة حالة ) الحصار واإلغالق

، ومثل مجتمع الدراسة جميع المزارعين 2006 وتموز 2005الفترة الواقعة بين شهري تمز 
زراعة من أهمية وهدفت الدراسة والمزارعات في محافظة جنين، وقد تمت الدراسة لما لقطاع ال

 .الى التعرف على تكيفات المزارعين مع الواقع الصعب الذي يعاني منه القطاع الزراعي الفلسطيني
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي وقد تم جمع المعلومات عن طريق استبانة وقد تم 

نت نتائج الدراسة، أن غالبية المبحوثون وكا . لتحليل النتائجSPSSاستخدام نظام التحليل االحصائيٍ 
يؤكدون اآلثار السلبية الواقعة على القطاع الزراعي، سواء كانت مباشرة من تجريف ومصادرة 
األراضي الزراعية، واقتالع األشجار، وإحراق وسرقة المحاصيل، ومصادرة اآلبار الزراعية 
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وكذلك هناك آثار  .صول الى مزارعهموتدمير شبكات الري، باإلضافة الى منع المزارعين من الو
سلبية غير مباشرة انعكست على مستلزمات االنتاج بأن زاد سعرها، وقل توفرها في األسواق، مما 

وكذلك كان  .اضطر المزارعين الى استخدام بعض المستلزمات لالنتاج التالفة في العملية االنتاجية
انخفاض الدخل الزراعي، وتلف المنتجات هناك أثر كبير على االنتاج الزراعي مما أدى إلى 

الزراعية نتيجة عدم القدرة على الوصول إليها وقطفها في الوقت المناسب أو تلفها خالل نقلها لعدم 
توفر وسائل الحفظ والنقل السليمة، وكذلك هناك أثر على عملية التسويق الزراعي من حيث عدم 

لمعابر أمام تسويق المنتجات، وتدفق المنتجات القدرة على تصدير المنتجات الزراعية وإغالق ا
  .اإلسرائيلية الى األسواق الفلسطينية

 
اختار الباحث مدينة نابلس كحالة دراسية حيث ان الزراعة هي أهم  ):2006. (دراسة الهدهد حسام

ة قطاع فيها، والتحضر هو واحد من القضايا الكبرى التي تواجه البشرية اليوم، ان الهيئات الحكومي
و والدولية والقومية والحكومات المحلية ال تستطيع ان تتجاهل هذه الظاهرة ومن المتوقع بحلول 

من الفقراء في األراضي الفلسطينية ستكون مركزة في قرى ومدن % 45-40 أن ما نسبته 2020
ه وخلق مثل مدينة نابلس، ان الزيادة المطردة في السكان يرافقه زيادة في الطلب على الغذاء والميا

 طن من المواد 38,584ان ساكني مدينة نابلس استهلكوا ما يقدر بـ . فرص عمل وموارد متجددة
م، وهذا سيكون أكثر تعقيداً للمسؤولين لتأمين المدينة من حيث االستهالك وبناء 2000الغذائية عام 

ه وارتفاع نسبة مساكن مناسبة والطرق والمرافق، ومياه كافية للحفاظ على الري، في ظل شح الميا
هذه الدراسة تهدف إلى تبين . العاطلين عن العمل سبعمل ذلك الى تعقيد المشاكل في تخطيط المدن

تأثير تطوير الزراعة الحضرية والتخطيط على التحفيف من حدة المشاكل المستقبلية التي ستواجه 
ادة النفايات الصلبة غير للتخفيف من حدة هذه المشاكل الناتجة من زي و.المدن الكبيرة مثل نابلس

المعالجة بالمياه، يجب اشراك أصحاب المصلحة المعددين من الزراعة الحضرية من أجل التنمية 
الحرية باستخدام أداة تخطيط المدن واصالح استخدام األراضي لتخفيف الهجرة العشوائية التي تتيح 

رات والمنمات غير الحكومية فرص العمل، ويجب مشاركة كل من ممثلو المجالس البلدية والوزا
والقادة المحليين والمجالس القروية والقطاع الخاص من أجل التخطيط المستقبلي للتخفيف من 

  .المشاكل المتوقعة
  

عنوان الدراسة استراتيجيات التنمية المستدامة لألراضي الزراعيـة         ):2010. (دراسة عفانة لميس  
، تناولت هذه الدراسة تحليل إمكانيات التنميـة        )اسيةمحافظة طوباس كحالة در   / في الضفة الغربية    

الزراعية المستدامة في محافظة طوباس بالضفة الغربية في فلسطين، وذلك في ضـوء المعلومـات         
والبيانات المتوفرة عن األراضي الزراعية في المحافظة والمعلومات والبيانات التي جمعتها الباحثة            
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 الهدف الرئيسي لهذه األطروحة هو تحديد المعوقات التي تعيق          .من خالل الدراسة والمسح الميداني    
تنمية األراضي الزراعية في محافظة طوباس ووضع استراتيجيات تعنـى بالحفـاظ علـى تلـك                
األراضي وتحقيق االستخدام األنسب والمستدام لها، باألخذ بعـين االعتبـار األهميـة الزراعيـة               

اعتمدت الدراسـة المـنهج الوصـفي       . يات التي تواجهها  للمحافظة، باإلضافة إلى المشاكل والتحد    
تم استخدام االستبيان الذي وزع على عينة من المزارعين والعاملين في قطاع الزراعـة              . التحليلي

وكانت نتـائج الدراسـة     . بالمحافظة وكذلك المقابالت مع عدد من المعنين في الجهات ذات العالقة          
عة في محافظة طوباس في األعوام السابقة، على الرغم         وجود تناقص في مساحة األراضي المزرو     

أيضاً أشارت النتـائج إلـى      . من تنوع األراضي الزراعية فيها ومالئمتها لمعظم األنماط الزراعية        
وجود توجه نحو االستخدام الدائم لألراضي الزراعية بدل االستخدام المؤقـت، وأن هنـاك زيـادة                

كما أظهرت الدراسة وجود ضعف في مستوى اإلرشاد الزراعي         . بالزراعة البعلية أكثر من المروية    
كذلك أشارت النتائج أن واقـع وإمكانيـات التنميـة          . ووعي المزارعين بتقنيات الزِراعة المستدامة    

وأوصـت  . الزراعية المستدامة في المحافظة متوسط نسبيا، وهو يواجه بعض المشاكل والتحديات          
الستخدامات األراضي في المحافظة، يعمل علـى تنظـيم         الدراسة بضرورة إعداد مخطط عمراني      

عملية التطور العمراني للتجمعات السكانية في المحافظة، ويحقق االسـتخدام المالئـم والمـستدام              
وكذلك ضرورة تنفيذ برامج إرشادية وتدريبية في مجاالت الزِراعة المستدامة          . لألراضي الزراعية 

وتعديل االتجاهات المحايدة نحو تقنيـات الزِراعـة المـستدامة،          المختلفة لتغيير االتجاهات السلبية     
وأخيراً أكدت الدراسة على    . باإلضافة لتنظيم حمالت إعالمية مكثفة لتوعية المزارعين بهذه التقنيات        

أهمية إيجاد آلية لتنفيذ وتطبيق القانون الزراعي الفلسطيني، والعمل علـى إيجـاد وسـائل لـدعم                 
  .ين العوائد من الزراعة ودعم القطاع الزراعيالمزارعين من اجل تحس

  
استراتيجيات التنمية المـستدامة للحفـاظ علـى        "عنوان الدراسة    ):2007. (دراسة صوالحة مرام  

"  دراسة تحليلية مدينـة طـولكرم      -األراضي الزراعية في ضوء التطور العمراني للمدن الفلسطينية       
اضي في مدينة طولكرم، وذلك بدراسة المخططات       حيث تناولت هذه الدراسة تحليل استعماالت االر      

.  مع التركيز على االستعمال الزراعي لـألرض       2001 وحتى عام    1945الهيكلية للمدينة منذ عام     
الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو اقتراح استراتيجيات لحماية األراضي الزراعية في مدينة طولكرم             

حد من تناقص المـساحة المخصـصة لالسـتعمال         في ضوء التوسع العمراني المستقبلي وكذلك ال      
لقد تناولت هذه الدراسة األهمية الزراعية لمدينة طولكرم،         .الزراعي في المخططات الهيكلية للمدينة    

وكذلك األهمية الخاصة التي تتمتع بها السهول والمناطق الزراعية الخصبة المتبقية داخل المدينـة،              
وارتكـزت  . تصاد الفلسطيني عامة ولمدينة طولكرم خاصـة      وأيضا أهمية القطاع الزراعي في االق     

الدراسة في منهجيتها على المنهجين الوصفي والتحليلي من خالل دراسـة وتحليـل المخططـات               
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الهيكلية للمدينة عبر سنوات مختلفة باالعتماد على المعلومات المتوفرة لدى المصادر ذات العالقـة              
وأشارت نتائج الدراسة الى تداخل االسـتخدامات        .به الباحث وكذلك نتائج المسح الميداني الذي قام       

الحضرية لألراضي في مدينة طولكرم وتناقص مساحة األراضي الزراعيـة ضـمن المخططـات              
كذلك أظهرت الدراسة   . 2001 ولغاية عام    1948الهيكلية التي أعدت للمدينة إبتداء من مخطط عام         
الحفاظ عليها، باإلضـافة إلـى غيـاب األنظمـة          غياب استرتيجيات تطوير األراضي الزراعية و     

وأوصت الدراسة بضرورة تكاثف الجهـود      . والقوانين وغياب آليات تطبيق هذه األنظمة والقوانين      
من قبل الجهات المعنية لوضع حد لتناقص المساحات المخصصة لالستعمال الزراعـي، وخاصـة              

قوم هذه الجهـات بإتخـاذ القـرارات        األراضي الرزاعية الخصبة، في المخططات الهيكلية، وان ت       
المناسبة قبل توزيع وتخصيص المواقع الستعماالت األراضي المختلفة، وأخيراً أكدت الدراسة على            

  .أهمية مراعاة حق األجيال القادمة في الموارد الطبيعية وأهمها األرض
 

   نقد الدراسات السابقة4.2

  

اع الزراعي وما اآلثار السلبية، وذلك يدل على تناولت الدراسات السابقة مواضيع تدور حول القط
 رئيسي في االقتصاد الفلسطيني، ولكن ال يوجد هناك دورأهمية موضوع القطاع الزراعي لما له 

دراسة تدور حول تأثير الخطة الوطنية على القطاع الزراعي وذلك زاد من صعوبة جمع البيانات 
  .واالستدالل بدراسات مشابهة لموضوع الدراسة

  
وبعد مراجعة هذه األدبيات تبين أنها لم تلحظ مدى ترابط عناصر الخطة مع بعضها البعض ومدى                
انسجام العالقة بين االطار القانوني والبناء المؤسساتي واألهداف، كما أن الدراسات السابقة اعتراها             

لسياسية التـي   النقص الشديد في مدى دراستها لربط التخطيط باألوضاع االقتصادية واالجتماعية وا          
كما أن الدراسات الـسابقة ركـزت فـي تقيـيم المـشاريع      . يلعب دوراً أساسياً في نجاح أية خطة 

ومؤشرات وليس الخطة وتأثيرها بشكل شمولي على األبعاد الوطنية ومحاربة الفقر، وتوسيع الرقعة             
  .الزراعية وغيرها
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  الفصل الثالث

______________________________________________________  

   الدراسةراءاتوإجمنهج 
  

   تمهيد1.3

  

  :اعتمدت الدراسة منهجاً وصفياً وتحليلياً اشتمل على اآلتي
  

  :مراجعة األدبيات •
  

o مراجعة األدبيات وتحليل نصوص.  
o مراجعة خطط التنمية المتتالية وتحليلها.  
o مراجعة الوثائق والتقارير الرسمية.  

  
لدراسة على المقابالت الشخصية وتـم تقـسيم المقـابالت وفقـاً            اعتمدت ا  :العمل الميداني  •

  :ألدوارهم في العملية الزراعية
  

o خبراء في تخصصات زراعية مختلفة5تم مقابلة : خبراء .  
o مقابالت مع عاملين في هذه المؤسسات3تم عمل : مؤسسات غير حكومية .  
o         مقـابالت   4تم عمل   : عيوزارة الزراعة كونها الجهة الرسمية العاملة في القطاع الزرا 

  .متخصصين في االستراتيجيات والسياسات الزراعية
o متخصصين في القطاع الزراعيمسئولين 4تم مقابلة : لجنة التنسيق الزراعي األهلية .  
o  مقابلة واحدة( القطاع الخاص.(  
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يهدف التحليل الكيفي إلى التعرف     : التحليل الكيفي وتحليل المضمون لخطط التنمية من حيث        •
لى مضامين الخطة من حيث األهداف الوطنية والتنمويـة وتأثيرهـا علـى األوضـاع               ع

  :واالجتماعية االقتصادية
  

o البنية المالية.  
o الفلسفة االقتصادية.  
o األهداف.  
o تحليل مصفوفات التأثير البيني بين العوامل المؤثرة.  

  
 خاللها قياس وفي إطار التحليل تم استخدام مجموعة من المؤشرات الرئيسة التي تم من •

  :مدى تأثير خطة التنمية وهذه المؤشرات هي
  

o مدى انسجام الخطة مع األهداف الوطنية. 

o  البناء وعملها من حيث النسب المرصودةوإمكانيةمدى تراكم الخطة . 

o عدد المشاريع وفقاً لكل هدف. 

o الميزانيات المرصودة لكل هدف. 

  
 أن االتجاه العام نحو الخصخصة تم أخذ مؤشرات من المشاريع التي تم تنفيذها على •

ودخول كبار المزارعين إلى القطاع، وقد يؤدي ذلك إلى تنامي الدور االقتصادي لقطاع 
  ).الحفاظ على األرض والمياه( الزراعة ورفع العائدات وتراجع دوره الوطني 

ح تم قياس ومعرفة مدى استقرار البناء المؤسساتي في وزارة الزراعة أثناء عملية اإلصال •
  .ومدى تأثير الخطة على هذه العملية

م 2010 مع األعوام السابقة والمتوقع في عام 2009تم مقارنة دخل القطاع الزراعي عام  •
  .سيكون أحد المؤشرات الفرعية على األداء

  
   حدود ومحددات الدراسة2.3

  
وخاصة م، 2010-2008من محددات الدراسة اقتصار الدراسة على الخطة الوطنية الفلسطينية 

المشاريع التي بدأ التنفيذ بها وهناك مشاريع قيد تأطيرها القانوني والسياساتي وأن الخطة ما زالت 
  في دور الصيرورة واالستمرار حيث يصعب قياس تأثيرها بشكل أكيد كون أن عملية التقييم الكمية 
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 ذلك هناك حدود ىإل  باإلضافة.هو دراسة التأثير االقتصادي واالجتماعي يحتاج الى مدة أطول
  : للدراسة وهي

  
  .وزارة الزراعة والقطاع األهلي لم تشمل الدراسة القطاع الخاص: مكانية •
مجتمع الدراسة المسئولين الفاعلين األساسيين والثانويين في قطاع الزراعة : بشرية •

  .وصناعة القرار في خطط التنمية
  .م2010-2008: الزمنية •

  
  جمع وتحليل البيانات 3.3

  

ات أولية وتتمثل في الجزء الميداني من الدراسة والذي يتم فيه تجميع البيانات الميدانية بيان •
المسئولين في وزارة الزراعة والمؤسسات الزراعية الغير حكومية، ( من مجتمع الدراسة 

 عن أسئلة البحث عن طريق استخدام المقابلة الشخصية باإلجابة، الختبار الفروض )الخبراء
 .، والمالحظة الشخصية خالل جمع البيانات)لها استبيان خاصة بها (للمسئولين

البيانات الثانوية وهي تتمثل في الدراسة النظرية من البحث وذلك عن طريق دراسة  •
األدبيات ذات العالقة بالموضوع، من أجل تحديد مشكلة الدراسة وكذلك األهداف وصياغة 

 .القرضيات وتحقيق أصالة البحث

  
  :ينات الدراسة مجتمع وع4.3

  
  :تم اختيار العينة بالطريقة الحصصية القصدية من المجموعات التالية

  
  .خبراء •
  .وزارة الزراعة •
  .المؤسسات الزراعية غير الحكومية مثل االغاثة الزراعية •
  .لجنة التنسيق الزراعي دون القطاع الخاص •

  
   خصائص عينات الدراسة5.3

  
  :ت المستهدفة ومن لهم خبرة طويلة، ومن المعاييرتم مقابلة األشخاص الذين يمثلون الفئا
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 .له خبرة طويلة •

 .على معرفة بالخطط الزراعية السابقة والحالية •

 .له معرفة بمشاكل القطاع الزراعي •
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  الفصل الرابع

______________________________________________________  

  نتائج الدراسة ومناقشتها 
  

   مقدمة1.4

  

 قطاعية استراتيجيات إعداد إلى أساسام 2010-2008 منهجية الخطة الوطنية الفلسطينية اعتمدت

 السياسات أجندة في المبينة التنموية التحديات مواجهة أجل أساسي وذلك من كمدخل قطاعية وعبر

 ثرأك القطاعية اإلستراتيجيات تصبح أن يجب الفلسطينية، والتنمية اإلصالح وخطة الفلسطينية الوطنية

 ترشد التي والممارسات واإلجراءات المبادئ وضع هو األساسي الهدف إن. وواقعية مصداقية

 القطاعية، اإلستراتيجيات وتطوير األولويات تحديد إلى العام القطاع مؤسسات في العاملين الموظفين

 اتذ الدولية والمؤسسات الخاص المدني والقطاع المجتمع مؤسسات مع والمشاركة التشاور عبر

  :وقد تم تقسيم القطاعات كما يلي .العالقة
  

  .القطاع االجتماعي •
 .قطاع البنية التحتية •

 .قطاع الحكم المحلي •

 .القطاع االقتصادي •

  
  .والزراعة تأتي ضمن القطاع االقتصادي

  
  .وزارة الزراعة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس: المؤسسات المنفذة •
 .زيادة االزدهار الوطني: لسطينيةالغاية حسب أجندة السياسات الوطنية الف •
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  .زيادة مساهمة قطاع األعمال الزراعية في الدخل القومي: النتائج المستهدفة •
  .استعادة النمو االقتصادي: الهدف الرئيسي •

  
  : فتتمثل فيما ياتياألهدافواما 

   
زيادة كفاءة استخدام األراضـي والمـوارد الطبيعيـة         + تطوير قطاع الخدمات الزراعية      •

في القطاع الزراعي   ) التوظيف( حجم العمالة   / المنتوج الزراعي   : خرى ومؤشراتها هي  األ
 .الصادرات الزراعية/ 

  ).القوانين التنظيمية( تحسين تطوير السياسات والنظم للقطاع الزراعي  •
  

  .قائمة المشاريع التطويرية في الخطة الوطنية من وزارة الزراعة: أ-1.4جدول 
  

  لمشروعاسم ا  اسم البرنامج

  دراسة إنشاء صناديق الكوارث الطبيعية والتأمينات
  تأهيل مختبر المياه والتربة

  بناء قدرات دائرة تقنيات ما بعد الحصاد في وزارة الزراعة
  تحديث وتطوير إستراتيجية التعليم الزراعي

  المياهتعزيز المشاركة المجتمعية في إدارة مصادر 
  التعداد الزراعي

اإلصالح المؤسسي 
  وتنمية القدرات

  بناء قدرات وزارة الزراعة من خالل تطبيق
  استصالح األراضي

  شق وتأهيل طرق زراعية
  مشاريع صغيرة مدرة للدخل

  تخضير فلسطين
  توزيع أغنام محسنة على األسر الفقيرة

التنمية االجتماعية وخلق 
  فرص عمل

  التنميةإعداد دراسة عن دور المرأة الريفية في 
  نظم المعلومات الجغرافية واإلدارية

  تنفيذ الخطة اإلرشادية
  تنظيم أعمال صحة النبات لدعم القطاع الزراعي

  مكافحة مرض الحمى القالعية
  مراقبة تملح التربة

  اإلدارة وتحسين الخدمات

  مسح وتصنيف األراضي وبناء قاعدة معلومات
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  .طويرية في الخطة الوطنية من وزارة الزراعةقائمة المشاريع الت: ب-1.4جدول 
  

  اسم المشروع  اسم البرنامج

  إنشاء نظام مبكر لرصد الجفاف
  إنشاء وحدات صغيرة لمعالجة المياه العادمه وإعادة استخدامها

  اإلدارة وتحسين الخدمات

  تأهيل مختبر مركزي للمياه والتربة في غزة
دعم التسويق والتجارة   تجميع وتصنيع حليب المجترات الصغيرة لضمان مواصفات الصحة العامة

  )المسالخ( إعداد دراسة حول سالمة الغذاء وصحة اللحوم   تصنيعالزراعية وال
    

  

  تحليل الخطة 2.4

  
 والي تتحقق من خالل تبني مجموعة من اإلستراتيجيةتتضمن الخطة مجموعة من األهداف 

سيتم تحقيقها من خالل مجموعة من التدخالت تتكامل مع السياسات لكل هدف استراتيجي وكسياسة 
  . للقطاع الزراعياإلستراتيجيةبعضها البعض من أجل تحقيق األهداف 

  
مليار دوالر أمريكي موزعة عى ) 1,502,267(مليار شيقل ما يعادل ) 5,633,500(لقد تم رصد 

تتبلور األهداف  و.ةخمسون تدخالً تنقسم على تسعة عشرة سياسة وسبعة أهداف إستراتيجي
  :االستراتيجية للخطة على عدة أبعاد وهي

  
، Cحماية األرض، دعم المزارعين، العمل في مناطق ( الذي يتمثل في : البعد الوطني •

 :ويتحقق هذا البعد في عدة أهداف وهي) العالقة مع اإلسرايليين
 
o تم رصد صمود وتمسك المزارعين بالبقاء في الزراعة وقد: الهدف االستراتيجي 

من الميزانية الشاملة، ويتضمن % 30.8 أي ما نسبته ذلك،شيقل لتحقيق ) 1,735,000(
 :هذا الهدف مجموعة من السياسات تتفرع الى مجموعة من التدخالت، والسياسات

 
إعادة تأهيل ما دمره االحتالل ودعم المزارعين المتضررين من االعتداءات  

 :اإلسرائيلية ومن التدخالت
 

 . صغار المزارعين والصيادين في قطاع غزةمساندة 

 .مساندة مزارعي المحاصيل التصديرية 
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 .تأهيل البنية التحتية الزراعية المدمرة 

 .توفير مدخال اإلنتاج الزراعي وإسناد المزارعين المضررين من الجدار 

 .توفير الحوافز والدعم للمزارعين المجاورين للمستوطنات والجدار 

 .ملفات حصر األضرار باالستناد للقانون الدوليالمساعدة في إعداد  
 

ات المهمشة وخاصة صغار المزارعين وفقراء الريـف والنـساء          ئدعم وحماية الف   
 : والبدو ومن التدخالت

 
 .تكثيف مشاريع تنويع مصادر الدخل 

 .زيادة المشاريع المكثفة للعمالة الزراعية 

بعـد االجتمـاعي    تمكين المرأة في القطاع الزراعـي وهـو يتكامـل مـع ال             
 .واالقتصادي

 
o  جاهزية القطاع الزراعي للمساعدة في تحقيق متطلبات إقامة الدولة         : الهدف االستراتيجي

% 1.8شيقل لتحقيق هذا الهدف أي ما نـسبته         ) 100,000(وقد أنجزت، وقد تم رصد      
 مجموعـة  إلىمن الميزانية الشاملة، ويتضمن هذا الهدف مجموعة من السياسات تتفرع        

 :التدخالت، والسياسات هيمن 
 

 :توفير الرقابة الزراعية على الحدود والمعابر ومن التدخالت 
 

 .متطلبات الحجر الزراعي إيجاد 

 .تفعيل أنظمة ومطلبات التجارة الزراعية 
 

 :توفير المختبرات والمرجعية الوطنية ومن التدخالت 
 

 .اإلنتاجمختبرات مخالت  

 .مختبرات األمراض واألوبئة 

 . جودة وسالمة الغذاءمختبرات 

  
التوسع في األراضي الزراعية، تطوير مصادر المياه ( الذي يتمثل في : البعد التنموي •

ويتحقق هذا البعد في ) الزراعية، تدعيم التسويق والتمويل للمزارعين، دور القطاع الخاص
 :عدة أهداف وهي
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o دارة بكفاءة وبشكل الموارد الطبيعية في األراضي الفلسطينية م: الهدف االستراتيجي
من % 18.8شيقل لتحقيق هذا الهدف أي ما نسبته ) 1,060,000(مستدام وقد تم رصد 

الميزانية الشاملة، ويتضمن هذا الهدف مجموعة من السياسات تتفرع الى مجموعة من 
 :التدخالت، والسياسات هي

 
 :زيادة وفرة المياه وتحسين إدارة العرض ومن التدخالت 

 
 .التحتية للمصادر المائيةتأهيل البنية  

 .زيادة الموارد الماية للزراعة 
 

 :تحسين إدارة الطلب على المياه الزراعيه ومن التدخالت 
 

 .تحسين كفاءة أنظمة النقل والتوزيع 

 .تحديث أنظمة الري واستخدام الري التكميلي 
 

 اإلدارة المستدامة لألراضي وزيادة مساحتها واستصالحها واالستخدام المستدام 
 :للتنوع الحيوي الزراعي ومن التدخالت

 
 .حصر وتصنيف واستصالح األراضي وتحسين االنتاجية 

 .تخضير وتحريج األراضي الحكومية والخاصة 

 .تطوير وإعادة تأهيل المراعي 

 .الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع الحيوي النباتي والحيواني 

  
أمين المزارعين وتسهيل التسويق، ت( الذي يتمثل في : البعد االجتماعي واالقتصادي •

مشاركة قطاع الزراعة في االقتصاد الوطني، المشاركة الجتماعية في اعداد الخطة، 
ويتحقق هذا البعد )) ، التعاونيات، القطاع الخاصNGO’S(المرأة، دور الفاعلين اآلخرين 

 :في عدة أهداف وهي
 
o  اً وقاونياً متكامالً وقوى بشرية     لدى القطاع الزراعي إطاراً مؤسسي    : الهدف االستراتيجي

يتكامل مـع البعـد الـوطني       ( مدربة ومؤهلة تساهم في انهاء االحتالل وإقامة الدولة         
من % 2.5شيقل لتحقيق هذا الهدف أي ما نسبته        ) 138,500(وقد تم رصد    ) والتنموي

  مجموعة من إلىالميزانية الشاملة، ويتضمن هذا الهدف مجموعة من السياسات تتفرع 
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 :التدخالت، والسياسات هي
 

 :تحسين كفاءة وفاعلية المؤسسات الزراعية ومن التدخالت 
 

 .إعداد االستراتيجيات تحت القطاعية والفرعية 

 .التطوير المؤسسي وتفعيل أطر التعاون بين المؤسسات الزراعية 

 .تطوير قاعدة معلومات وبيانت زراعية 
 

 :ت ومن التدخالالقانوني اإلطارتحديث وتوحيد  
 

 .مراجعة التشريعات الزراعية وتحديد التشريعات الواجب إعدادها أو تحديثها 

 . أو تحديث التشريعات الالزمة وإقرارها\إعداد و 
 

 :تدريب وتأهيل القوى البشرية ومن التدخالت 
 

 .تحديد االحتياجات التدريبية والبشرية للمؤسسات 

 .عداد وتنفيذ برامج تطوير القدرات البشرية 

  
o الزراعة بشقيها النباتي والحيوي ومـساهمتها فـي         إنتاجيةتحسين  :  االستراتيجي الهدف 

شيقل لتحقيق هذا الهـدف أي مـا نـسبته          ) 1,300.000(األمن الغذائي وقد تم رصد      
من الميزانية الشاملة، ويتضمن هذا الهدف مجموعة من السياسات تتفرع الـى            % 23.1

 :مجموعة من التدخالت، والسياسات هي
 

 :ق النظم الحديثة لإلنتاج النباتي ومن التدخالتتنسي 
 

 .تحسين إنتاجية المحاصيل الحقلية 

 .تحسين إنتاجية الزيتون 

 .تحسين إنتاجية أشجار الفاكهة 
 

 المكثف وشبه المكثـف فـي اإلنتـاج الحيـواني ومـن             اإلنتاجالتحول إلى أنظمة     
 :التدخالت

 
 .تحسين إنتاجية األغنام والماعز 
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 .محاصيل العلفية وتوفير البدائل العلفيةزيادة إنتاج ال 

 .االستزراع السمكي 

 .تربية النحل وإنتاج العسل 
 
o  يتكامل مع البعد التنمـوي    ( بنية تحتية وخدمات زراعية مناسبة      : الهدف االستراتيجي (

من الميزانيـة   % 1.1شيقل لتحقيق هذا الهدف أي ما نسبته        ) 620,000(وقد تم رصد    
 مجموعة من التدخالت،    إلىلهدف مجموعة من السياسات تتفرع      الشاملة، ويتضمن هذا ا   

 :والسياسات هي
 

 :خلق بيئة استثمارية وتحفيز االستثمار في الزراعة وخدماتها ومن التدخالت 
 

 .إعداد دراسات حول جدوى االستثمار الزراعي 

 .توفير الحوافز االستثمارية 
 

البحـث الزراعـي ومـن      تحسين خدمات اإلرشاد، ووقاية النبـات، والبيطـرة، و         
 :التدخالت

 
 .مراجعة احتياجات القطاع من الخدمات الزراعية وتقييمها 

 .إعداد وتنفيذ برامج خدماتية متخصصة 
 

 :تطوير أنظمة اإلقراض والتمويل الريفي والتأمين الزراعي ومن التدخالت 
 

 .إنشاء بنك إقراض وتسليف زراعي ودعم المؤسسات القائمة 

 . التأمين الزراعيترويج وتفعيل قانون 
 

ومـن  ) يتكامل مـع تعـد الطـوارئ      ( تطوير آليات التعامل مع الكورث الطبيعية        
 :التدخالت

 
تتكامـل  ( تحديد واعتماد آليات لإلنذار المبكر والتعامل مع الكوارث الزراعية           

 ).مع بعد الطوارئ
  

o  ألسـواق  قدرة اإلنتاج الزراعي الفلسطيني على المنافـسة فـي ا         : الهدف االستراتيجي
شيقل لتحقيق هذا الهدف أي     ) 630,000(المحلية والخارجية وقد تحسنت وقد تم رصد        
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من الميزانية الشاملة، ويتضمن هذا الهدف مجموعة مـن الـسياسات           % 1.1ما نسبته   
 :تتفرع الى مجموعة من التدخالت، والسياسات هي

 
 :دخالتتحسين جودة اإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ومن الت 

 
 .إعداد وتطبيق مواصفات ومقاييس الجودة 

تحسين قدرات وزيادة معرفة المزارعين والمصدرين بمقاييس الجودة ومتطلبات          
 .األسواق

 .إيجاد البنية التحتية الالزمة للتسويق الزراعي 
 

توجيه اإلنتاج الزراعي الفلسطيني نحو متطلبات األسواق المحلية ولخارجية ومـن            
 :التدخالت

 
 .داد وتنفيذ برامج اإلنتاج الزراعي وزيادة الربحيةإع 

 .توفير الحوافز والبيئة إلنتاج السلع التصديرية والبديلة للمستوردات 
 

 .ترويج المنتجات الزراعية الفلسطينية وحمايتها 
 

 .إطالق حمالت لترويج المنتجات الزراعية الفلسطينية وحمايتها 

 .إعداد برامج لدعم الصادرات الزراعية 

مشاريع طوارئ، مشاريع دعم الفقراء، مشاريع األمن (الذي يتمثل في : بعد الطوارئ •
ويتحقق هذا البعد في عدة أهداف متكاملة مع البعد االجتماعي والقتصادي ) الغذائي

 .والتنموي
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  تم انجازه من الخطة في الواقع ما: أ-2.4جدول 
  

  البقاء في الزراعة قد تعززصمود وتمسك المزارعين باألرض و: الهدف االستراتيجي
 

رعين والصيادين امساندة صغار المز .1
  في قطاع غزة

مساندة مزارعي المحاصيل التصديرية  .2

  تأهيل البنية التحتية الزراعية المدمرة .3

توفير مدخالت اإلنتاج الزراعي  .4
وإسناد المزارعين المتضررين من 

  الجدار
توفير الحوافز والدعم للمزارعين  .5

  ات والجدارالمجاورين للمستوطن

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

  اإلسرائيلية 

المساعدة في إعداد ملفات حصر  .6
  األضرار باالستناد للقانون الدولي

  تكثيف مشاريع تنويع مصادر الدخل .1

  زيادة المشاريع للعمالة الزراعية .2

دعم وحماية الفئات المهمشة  .2
وخاصةً صغار المزارعين 
وفقراء الريف والنساء 

  تمكين المرأة في القطاع الزراعي .3  والبدو

إعداد خطة لمضاعفة المياه المخصصة للزراعة من خالل إعداد رزمة من المشاريع  .1
حلية المياه، إنشاء السدود الصغيرة وبرك التجميع ت(المتعلقة بتطوير مصادر المياه 
  ).للمياه، وتأهيل اآلبار والينابيع

االستمرار في دعم وتطوير خدمات اإلرشاد الزراعي ومتابعة تنفيذ خطة العمل  .2
اإلرشادية من قبل جهاز اإلرشاد في مديريات الزراعة في المحافظات بهدف رفع 

  .لفروع الزراعية النباتية والحيوانيةقدرات ومهارات المزارعين في مختلف ا
االستمرار في دعم وتطوير خدمات وقاية النباتات واإلجراءات الوقائية وتفعيلها من  .3

  .خالل تطبيق أنظمة الحجر الزراعي والنباتي
  .العمل على دعم وتطوير نشاطات المركز الوطني للبحوث الزراعية .4
لحيوان من خالل متابعة خاالت العمل على دعم تطوير الخدمات البيطرية وصحة ا .5

األمراض المشتركة كأنفلونزا الطيور والحمى المالطية ومتابعة وتنفيذ حمالت 
  .التحصين ضد األمراض الوبائية

العمل على مساعدة المزارعين في قطاع غزة في تصدير منتجاتهم من الزهور  .6
 القطاع والعمل والفراولة إلى األسواق الخارجية، والمساعدة في إدخال العجول إلى

  .على تنفيذ مشاريع في مجال المياه والمجاري
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  تم انجازه من الخطة في الواقع ما: ب-2.4دول ج
  

  الموارد الطبيعية في األراضي الفلسطينية مدارة بكفاءة وبشكل مستدام : الهدف االستراتيجي
 

تأهيل البنية التحتية للمصادر  .1
  المائية 

زيادة وفرة المياه وتحسين  .1
  إدارة العرض

لمائية المتاحة زيادة الموارد ا .2
  للزراعة

تحسين كفاءة أنظمة النقل  .1
  والتوزيع

تحسين إدارة الطلب على  .2
 المياه الزراعية

تحديث أنظمة الري واستخدام  .2
  الري التكميلي

حصر وتصنيف واستصالح  .1
  ألراضي وتحسين إنتاجيتهاا

تخضير وتحريج األراضي  .2
  الحكومية والخاصة

  تطوير وإعادة تأهيل المراعي .3

االدارة المستدامة  .3
لألراضي وزيادة مساحتها 
واستصالحها واالستخدام 
المستدام للتنوع الحيوي 

  الزراعي
الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع  .4

  النباتي والحيواني الحيوي

ة وتم شق طرق  دونما وزراعتها باألشجار المثمر1539استصالح وتأهيل  .1
متر مربع 46000 بئر جمع وبناء 450 كم وحفر 125,6زراعية بطول 

 .من الجدران االستنادية في مختلف المحافظات

  
االستمرار في تطوير مصادر المياه الزراعية واالستخدام األمثل لها،  .2

وإعادة تأهيل عدد م اآلبار الزراعية وكهربة عدد من اآلبار في قلقيلية 
 .م استخدام المياه الرمادية في إنتاج األعالف في طولكرموطولكرم، وت

 
البدء في تنفيذ نشاطات مشروع تخضير فلسطين حيث قامت وزارة  .3

 3000 دونم وإنشاء محميات رعوية بمساحة 1200الزراعة بزراعة 
 شتله رعوية وحرجية لزراعتها في الموسم 750000وكذلك إنتاج . دونم
  .القادم
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  تم انجازه من الخطة في الواقع ما: ج-2.4جدول 
  

 ئماً وقانونيا متكامالً وقوى بشرية مدربة ومؤهلة تساهم في إنهاء االحتالل وإقامة الدولة لدى القطاع الزراعي إطارا مؤسسيا مال:الهدف االستراتيجي

إعداد االستراتيجيات تحت القطاعية  .1
  والفرعية

التطوير المؤسسي وتفعيل أطر  .2
  التعاون بين المؤسسات الزراعية

حسين كفاءة وفاعلية ت .1
  المؤسسات الزراعية

معلومات وبيانات تطوير قاعدة  .3
  زراعية

مراجعة التشريعات الزراعية وتحديد  .1
التشريعات الواجب إعدادها أو 

  تحديثها 

تحديث وتوحيد اإلطار  .2
  القانوني

أو تحديث التشريعات / إعداد و .2
  الالزمة وإقرارها

تحديد االحتياجات التدريبية والبشرية  .1
  للمؤسسات 

تدريب وتأهيل القوى  .3
  البشرية

وتنفيذ برامج تطوير القدرات إعداد  .2
  البشرية

تم االنتهاء من إعداد إستراتيجية زراعية واقعية وقابلة للتطبيق بمشاركة فاعلة . 1
  .سسات األهلية والقطاع الخاص والمجتمع المدنيمن قبل المؤ

  .باشرت الوزارة بتنفيذ رؤية الحكومة المتعلقة باإلصالح اإلداري. 2
تم توقيع مذكرة تفاهم ما بين الوزارة والمنظمات غير الحكومية العاملة في . 3

القطاع الزراعي وتشكيل لجنة تنسيق ومجلس استشاري والتحضير إلنشاء مجلس 
  .والخيلالتمور 

قامت الوزارة بتفعيل دور الرقابة الزراعية بالتنسيق مع ذوي العالقة والمساهمة . 4
الفاعلة في مقاطعة المنتجات الزراعية من المستوطنات وحماية السوق الفلسطيني 

  .وتشجيع اإلنتاج الوطني
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  تم انجازه من الخطة في الواقع ما: د-2.4جدول 
  

  تحسين إنتاجية الزراعة بشقيها النباتي والحيواني ومساهمتها في األمن الغذائي:الهدف االستراتيجي
 

 تحسين إنتاجية المحاصيل الحقلية .1

  تحسين إنتاجية الزيتون .2

تطبيق النظم الحديثة في  .1
  اإلنتاج النباتي

  تحسين إنتاجية أشجار الفاكهة .3

  تحسين إنتاجية األغنام والماعز .1

زيادة إنتاج المحاصيل العلفية  .2
  وتوفير البدائل العلفية

  االستزراع السمكي .3

التحول إلى أنظمة  .2
اإلنتاج المكثف وشبه 

المكثف في اإلنتاج 
  الحيواني

  تربية النحل وإنتاج العسل .4

ر زيادة التنسيق في إطا. 1
وتضافر الجهود بين الشركاء في 
عملية التنمية الزراعية فقد عملت 

 12الوزارة على تشكيل 
مجموعة تخصصية لمواضيع 
زراعية هامة منها مجموعة 
العمل التخصصية للزيتون 
وتنمية وتطوير األراضي و 
الثروة الحيوانية والمياه ومقاومة 
الجفاف واالستثمار والتمويل 

 .اوغيره

 بنية تحتية وخدمات زراعية مناسبة: الهدف االستراتيجي

إعداد دراسات حول جدوى  .1
 االستثمار الزراعي

  

ستثمارية إخلق بيئة  .1
وتحفيز االستثمار في 

  الزراعة وخدماتها
  توفير الحوافز االستثمارية .2
مراجعة احتياجات القطاع من  .1

  الخدمات الزراعية وتقييمها 
تحسين خدمات اإلرشاد، . 2

رة، ووقاية النبات، والبيط
إعداد وتنفيذ برامج خدماتية  .2  والبحث الزراعي

  متخصصة
إنشاء بنك إقراض وتسليف  .1

  زراعي ودعم المؤسسات القائمة
تطوير أنظمة اإلقراض . 3

والتمويل الريفي والتامين 
ترويج وتفعيل قانون التامين  .2  الزراعي

  الزراعي
تطوير آليات للتعامل  .4

  مع الكوارث الطبيعية
تحديد واعتماد آليات لإلنذار  .1

المبكر والتعامل مع الكوارث 
  الزراعية

تم المصادقة من قبل مجلس . 1
الوزراء على قانون صندوق 
التأمينات الزراعية ودرء 
المخاطر وإحالته للرئيس 

  .قة عليهللمصاد
التحضير لتنفيذ التعداد . 2

الزراعي في فلسطين بالتعاون 
مع الجهاز المركزي لإلحصاء، 
حيث تم إعداد األمور الفنية 

فرز، تدريب كوادر، التعداد (
من أجل التنفيذ في ) التجريبي

 .م2010\10
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  تم انجازه من الخطة في الواقع ما: ه-2.4جدول 
  

قدرة اإلنتاج الزراعي الفلسطيني على المنافسة في األسواق المحلية : الهدف االستراتيجي

 والخارجية قد تحسنت

إعداد وتطبيق مواصفات  .1
  ومقاييس الجودة 

تحسين قدرات وزيادة  .2
معرفة المزارعين 

والمصدرين بمقاييس 
الجودة ومتطلبات 

  األسواق

تحسين جودة  .1
اإلنتاج الزراعي 

بشقية النباتي 
  والحيواني

إيجاد البنية التحتية  .3
الالزمة للتسويق 

  الزراعي
إعداد وتنفيذ برامج  .1

لتنويع اإلنتاج الزراعي 
  وزيادة الربحية 

توجيه اإلنتاج  .2
الزراعي 

الفلسطيني نحو 
متطلبات األسواق 

المحلية 
  والخارجية 

توفير الحوافز والبيئة  .2
إلنتاج السلع التصديرية 

  والبديلة للمستوردات
إطالق حمالت لترويج  .1

المنتجات الزراعية 
  الفلسطينية وحمايتها

ترويج المنتجات  .3
الزراعية 

الفلسطينية 
إعداد برامج لدعم  .2  وحمايتها

  الصادرات الزراعية

مشاركة الوزارة في العديد من . 1
المحافل الدولية التي تهدف إلى بناء 
عالقات اقتصادية فنية مع دول 
أفريقيا، أمريكا الالتينية وأوروبا 
الشرقية والتحضير إلجراء رحالت 

 لهذه الدول لتنفيذ مشاريع استكشافية
ريادية زراعية فيها ونقل الخبرات 
والتكنولوجيا الزراعية الفلسطينية 
لهذه الدول ود تم التوقيع على اتفاقية 
تعاون بين وزارة الزراعة ووزارة 
الخارجية الفلسطينية ووزارة الزراعة 
الصينية، ويتم اإلعداد لتوقيع اتفاقية 
ية مع وزارة الزراعة الفنزويل

والروسية واألوكرانية واليمنية 
  .والرومانية

  
توقيع العديد من االتفاقيات ومذكرات . 2

التفاهم مع منظمة األغذية والزراعة 
FAO الصندوق الدولي للتنمية ،

، برنامج األمم IFADالزراعية 
، حيث UNDPالمتحدة اإلنمائي 

عملت الوزارة على إعداد وثائق 
 بكلفة لعشرة مشاريع تنموية زراعية

  . مليون دوالر140إجمالية بلغت 
  
  



  

 43

  تم انجازه من الخطة في الواقع ما: و-2.4 جدول
  

 القطاع الزراعي للمساعدة في تحقيق متطلبات إقامة الدولة قد ةجاهزي: الهدف االستراتيجي

  أنجزت

إيجاد متطلبات الحجر  .1
  الزراعي

توفير الرقابة  .1
الزراعية على 
تفعيل أنظمة ومتطلبات  .2  الحدود والمعابر

  التجارة الزراعية
مختبرات مدخالت  .1

  اإلنتاج
مختبرات األمراض  .2

  واألوبئة 

توفير المختبرات  .2
  الوطنيةالمرجعية 

مختبرات جودة وسالمة  .3
  الغذاء

تمت المصادقة من قبل مجلس . 1
ان  على نظام صحة الحيوالوزراء

  .ونظام الحجر البيطري
  
متابعة وإعداد وإقرار نظام المبيدات . 2

ونظام تداول العالجات واللقاحات 
البيطرية ونظام المسالخ ونظام 
األعالف ونظام المدخالت الزراعية 
ونظام األسمدة والمخصبات 

 .الزراعية
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  الفصل الخامس

_____________________________________________________  
  االستنتاجات والمقترحات

  
   االستنتاجات1.5

  

ارة الزراعة والسلطة الوطنية والمؤسسات من خالل استعراض الوثائق واألدبيات الصادرة عن وز
والباحثين من خالل المقابالت الشخصية أو من  غير الحكومية، وبعد االطالع على آراء الخبراء

خالل آرائهم المكتوبة يمكن الوصول الى استخالصات والتحليل لخطة وزارة الزراعة من جوانب 
  :عديدة أهمها

  
الزراعة وخططها االستراتيجية والتنفيذية ووثائق لقد تبين من مراجعة وثائق : التراكم •

بناء سياسة زراعية لها  البرامج المتعددة تبين أن عنصر التراكم وهو العنصر المهم في
تأثير ايجابي على المدى البعيد، بمعنى أنه يصعب رؤية الصلة بين الخطط المتعددة لوزارة 

 لقطاع الزراعة، فمثالً يجري التركيز الزراعة من حيث درجة االهتمام بالمكونات األساسية
 في حين تنتقل هذا التركيز الى 2007-2005على استصالح األراضي في خطة السنوات 

قطاعات اخرى في الخطة التي تليها األمر الذي يترك العمل غير منجز، وليس هناك 
لى توازي في االهتمامات لمكونات القطاع فيجري التركيز على مكون دون االلتفاف ا

وهذا يؤدي الى نتائج متواضعة وأحياناً  .قضايا اخرى وبعد فترة يتم االنتقال الى مسار آخر
سلبية وقد يكون السبب في ذلك هو تذبذب اهتمام الممولين وتفيد اهدافهم السياسية التي 

ويبدو ذلك واضحاً بكل كبير في  .تنعكس على االهتمام بقضية زراعية على حساب أخرى
 الغذائي التي كانت اهتمام عدد كبير من الممولين ثم اصبحت هذه المواضيع برامج األمن

قد أثر عدم  و.هامشية الى حد كبير وبدأ التركيز على المجالس الزراعية والبناء المؤسساتي
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التراكم في الخطط الى تأثير سلبي على البناء المؤسساتي لقطاع الزراعة من حيث عدم 
نظر في كثير من المجالس الزراعية التي أنشأت بناء على خطط اكتمال الهيكلية وإعادة ال

 .سابقة
 

بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت في السلطة الوطنية في اآلونة األخيرة : التكاملية •
وإليجاد تناغم كبير بين مؤسسات السلطة الوطنية من حيث الخطط والبرامج والرؤى، إال 

 وبين خطط 2010-2008 خطة وزارة الزراعة أنه يالحظ أنه ما زالت فجوات بين
آخذون بعين االعتبار أن قطاع الزراعة مشغل رئيسي ومستوعب جيد . الوزارات األخرى

كذلك ضعف  .للبطالة ولكن هذا ال يالحظ في األجندة االجتماعية أو في خطة وزارة العمل
ياة االجتماعية التنسيق في تنفيذ الخطط يؤدي الى تواضع رؤية األثر الكبير في الح

وبالرغم من الجهود الكبيرة والمبذولة لتنسيق بين وزارة الزراعة وسلطة  .واالقتصادية
المياه في محاولة لدمج الرؤى إال أن اإلطار القانوني والمؤسسات لكل منهما واختالف رؤى 

 موقف كما هو الحال في. الممولين يؤدي إلى تباعد هذه الرؤى أحياناً وتعاكس أحياناً أخرى
سلطة المياه من استغالل مياه المجاري في الزراعة فلدى وزارة الزراعة نفس الرؤيا ولكن 

ان تأثير عدم التكاملية ينعكس  .آليات التنفيذ غير متناغمة وقد يكون بفعل تأثير الممولين
بشكل كبير على األوضاع االجتماعية واالقتصادية ويؤدي الى عدم كفاءة في استغالل 

كما أن عدم التكامل يحدث تشويش في الرؤيا االقتصادية  . المالية والبشريةالمصادر
  .واالجتماعية في اطار الهدف الوطني الرئيسي وهي بناء الدولة وانهاء االحتالل

  
إن الرؤيا المستقبلية لقطاع الزراعة الفلسطيني لم يتم اإلجابة عليها في الخطة : الرؤيا المستقبلية

  :ات ممكنة ولهذا البد من االجابة على أسئلة مهمة وهيوذلك ضمن سيناريوه
  

ما هو الدور الذي تراه السلطة الوطنية لقطاع الزراعة في االقتصاد الوطني، هل هو قطاع  •
  .تصديري أم قطاع لالكتفاء الذاتي

 .ما هو دور قطاع الزراعة في استيعاب الجزء األكبر من العمالة المدربة وغير المدربة •

ن االحتياجات المائية ألغراض الشرب والزراعة في ظل تزايد الحاجة المستقبلية آليات تواز •
 .النتاج الغذاء والشرب وعدم توفر المياه

دور القطاع الخاص في القطاع الزراعي وآليات تطوير األنظمة والقوانين التي تنظم عمل  •
 .القطاع الخاص
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كل كامل وواضح وعدم وجود اآلليات هذه نماذج على األسئلة التي لم تجيب عليها الخطة بش
  .المتناسبة في محاولة لتشكيل القطاع في المستقبل

  
حالً لهذه المشكلة يصعب من األمر في ) قد يكون التعداد الزراعي( ان انعدام المؤشرات الحقيقية 

  .محاولة رؤية المستقبل
  

سريع وكبير بالتغيرات السياسية ولهذا كما ان القطاع الزراعي هو من القطاعات التي تتأثر بشكل 
  .فإن مستقبل القطاع والقدرة على تنفيذ الخطط مرتبط بشكل كبير في األوضاع السياسية

  
  بيان تناسب النتائج والموازنات مع األهداف: أ-1.5جدول 

  
األموال   الهدف  الرقم

  المخصصة

  بالشيقل

النسبة 

  المئوية

  النتائج المتوقعة

صمود وتمسك .1
رعين باألرض المزا

  والبقاء في الزراعة

من المتوقع أن يزداد االهتمام باألرض نتيجة   31% 1.735.000
الدعم واستطالع أراضي وهناك خطة طموحة 
لدى الوزارة لزراعة مليون شجرة واستعماالت 

  أكفأ لألراضي الجافة
جاهزية القطاع .2

الزراعي للمساعدة في 
تحقيق متطلبات إقامة 

  الدولة
  

من الصعب الحكم على جاهزية القطاع   18%  100.000
الزراعي لبناء الدولة فهناك االطار المؤسساتي 
والقانوني وتحديد دور القطاع الخاص لم يعطى 
األهمية الكبرى بالرغم من البدء في بناء 
المجالس المتخصصة والحديث عن إدماج 

  .القطاع الخاص
الموارد الطبيعية في .3

األراضي الفلسطينية 
ة بكفاءة وبشكل مدار

  مستدام
  

) المياه واألرض( حيث أن الموارد الطبيعية   24%  1.060.000
هي لب الضراع الفلسطيني اإلسرائيلي وأن 

مخصصة أراضي حسب اتفاق أوسلو %) 60(
من المياه تحت السيطرة اإلسرائيلية %) 80(و

فمن الصفوية الحديث عن نتائج عملية يدرن 
ولكن يمكن حل سياسي في الدرجة األولى 

الحديث عن إمكانية حدوث نتائج في رفغ كفاءة 
  وانتاجية الموارد المتاحة
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  بيان تناسب النتائج والموازنات مع األهداف: ب-1.5جدول 
  

األموال   الهدف  الرقم

  المخصصة

  بالشيقل

النسبة 

  المئوية

  النتائج المتوقعة

لدى القطاع الزراعي .4
إطاراً مؤسسياً وقاونياً 

قوى بشرية متكامالً و
مدربة ومؤهلة تساهم 

في انهاء االحتالل 
  وإقامة الدولة

إن عملية يناء اإلطار القانوني والمؤسساتي هي   23%  138.500
عملية متواصلة ولكن القول أن الوزارة بدأت 
في خطوات جديدة حول مأسسة العمل 

  .الزراعي

تحسين انتاجية الزراعة .5
بشقيها النباتي والحيواي 

في األمن ومساهمتها 
  الغذائي

األمن الغذائي مرتبط بشكل كبير في المصادر   11%  1.300.000
المتاحة وامكانية الوصول إليها ولهدا هناك حهد 
مطلوب في هذا المجال إلمكانية الحديث عن 

  .نتائج ملموسة
بنية تحتية وخدمات .6

  زراعية مناسبة
  
  

ة ولهدا البنية التحتية الزراعية ما زالت متواضع  11%  620.000
من المهم الحديث عن النتائج العملية لطرق 
الزراعة وتأهيل األراضي وهذا يتطلب تنظيم 

  .هذه النتائج بتخصيص موازنات أفضل
قدرة اإلنتاج الزراعي .7

الفلسطيني على المنافسة 
في األسواق المحلية 

  والخارجية
  

التفاقيات السياسية وامكانية تفعيل المنتوجات     630,000
ية الفلسطينية وبرامج تحسين الجودة الزراع

وخاصة في منتوج زيت الزيتون ستساهم بشكل 
كبير في زيادة قدرة المزارع الفلسطيني على 

  .التنافس
  

  النتائج 2.5

  
اع الزراعي، فقد تبين من طارتباطاً بالسؤال األساسي للبحث وهو مدى التأثير لخطة التنمية على الق

اع الزراعة عكس بشكل كبير األهداف الوطنية للخطة حيث تبين أنه أن أولويات قط) 1-5(الجدول 
تم تخصيص المبلغ األكبر لتجسيم صمود المواطنين والمزارعين والتمسك باألرض بلغت نسبة 

من الميزانية التشغيلية في حين ترافق مع ذلك االهتمام بالموارد الطبيعية والتنمية المستدامة %) 31(
لبناء اإلطار المؤسساتي والقانوني فيما بقي %) 27(أيضاً ما نسبته وقد خصص %) 24(بنسبة 

  .لكل منها%) 11(االهتمام بالبنية التحتية وتحسين االنتاج منخفضاً حيث خصص 
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ومن المالحظ أن الخطة التشغيلية بشكل عام لم تحظ بموازنة كبيرة فلم تصل سوى إلى ما يقارب 
 إذا ما قورن بأهمية قطاع الزراعة من حيث مساهمته في وهذا مبلغ قليل جداً)  ماليين شيقل6(

  .الناتج القومي أو في نسبة العاملين به باإلضافة إلى أهميته السياسية والوطن
  

، 2010-2008من الخطة التطويرية لعام %) 0.8(كما أن القطاع الزراعي لم يحظى بأكثر من 
في هذا القطاع وقلة االطر الفلسطيني على وهذا يدل على أن هناك عدم اهتمام من الدول المانحة 

  .جذب أموال لهذا القطاع
  

تذهب إلى )  مليون دوالر65(غير أنه من المهم اإلشارة إلى أن هناك ما يقارب النتائج المتوقعة
  .القطاع الزراعي من خالل مشاريع مباشرة للوزارة أو المؤسسات غير الحكومية

  
  :، جاءت النتائج كما يأتي من وجهة نظر المبحوثينتحليل ارتباط األنشطة باألهدافحول 

  

  :صمود وتمسك المزارعين باألرض. 1.2.5

  

من خالل إجابة الخبراء الفلسطينيين على مجى موافقة الخطة مع الهدف االستراتيجي الصمود 
وتمسك المزارعين باألرض يرى الخبراء أن هذا الهدف يجب أن يعطى أولوية وأن األموال 

  .ير كافيةالمخصصة غ
  

أما ممثلي المؤسسات غير الحكومية الذين تم مقابلتهم فقد اتفقوا في هذا الرأي بأن األهمية األولى 
  .هي الهدف في الحفاظ على األرض وخاصة المهددة باالستيطان

  
ولكن رأي الحكومة وبالرغم من أهمية هذا الهدف إال أنها ال تستطيع تخصيص ميزانيات أكثر من 

دم تجاوب الممولين والتركيز على أولويات أخرى، ويتفق الرسميون على أن احتياج ذلك بسبب ع
  .القطاع الزراعي أكبر بكثير من الموازنات المخصصة

  
  :جاهزية القطاع لتحقيق هدف إقامة الدولة. 2.2.5

  
لحل يرى الخبراء الفلسطينيون أن جاهزية القطاع الزراعي ال بأس بها إلقامة الدولة ولكن طبيعة ا

السياسي هو الذي سيفرض نفسه على تقييم الجاهزية من حيث الحدود والمياه واألرض، وال يختلف 
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في ذلك آراء الحكومة أو المؤسسات األهلية فسيطرة الفلسطينيون على الموارد الطبيعية ستساعد 
  .إلى حد كبير في إنجاز الجاهزية

  
  :السيطرة على الموارد الطبيعية. 3.2.5

  
وعدم اكتمال البناء ) األرض والمياه( الخبراء أنه وبدون السيطرة على الموارد الطبيعية كذلك يرى 

المؤسساتي وبدون وضع برامح تحسين االنتاجية وفي ظل بنية زراعية ال يمكن الحديث عن منافسة 
  .حقيقية

  
سابقة هي غير أن بعض الخبراء من الحكومة والمؤسسات األهلية يرون أن االتفاقيات السياسية ال

التي أثرت في عملية االنتقال بقفزة نوعية على القطاع الزراعي وبالتالي فإن قدرة القطاع الزراعي 
على أداء مهام أكثر تأثيراً على االقتصاد الوطني مرهون باالتفاقيات السياسية المستقبلية التي 

ة المزارع الفلسطيني ستمكن هذا القطاع من زيادة المساهمة في الدخل القومي، وفي تحسين قدر
على المنافسة وفي تعامل الدول على قدم المساواة مع المزارع الفلسطيني وفقاً لالتفاقيات 

  .واالعتراف الدولة
  

خالصة القول أه بدون إطار سياسي فإن المؤسسات الزراعية ستبقى عاجزة عن تحقيق األهداف 
  .ية وخاصة األهداف المتعلقة بالمصادر الطبيعاإلستراتيجية

  
   .وفي تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة بين احتياجات األمن الغذائي واستعمال المصادر

  
   التوصيات3.5

  
لم يحظ القطاع الزراعي الفلسطيني باهتمام كبير من قبل غالبية المؤسسات الدولية ونالحظ ذلك من 

رة الزراعة أن مجموع ما وقدرت وزا. خالل ضآلة حجم وأشكال المساعدات المقدمة لهذا القطاع
وكانت .  على كافة القطاعات واألنشطةإنفاقهامن مجموع % 1أنفقته الدول المانحة يقل عن 

 غير مقنعة مثل قلة الموارد المائية وقلة مساحة األرض القابلة للزراعة المروية، المسئولينمبررات 
 على أية مساعدات أو سرائيليةاإل من ردود فعل السلطات المسئولينأما السبب الحقيقي هو تخوف 

  .مشاريع من شأنها أن تزيد من ارتباط المزارعين بأرضهم
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اال ان موقف المؤسسات المانحة تغير بشكل ايجابي تجاه دعم القطاع الزراعيخالل السنوات الخمس 
الماضية، حيث زادت المساعدات المقدمة له، وأخذت المساعدات أشكال مختلفة خاصة في مجال 

  .الح األراضي الزراعيةاستص
  

  :اإلستراتيجية، فيمكن تلخيصها فيما يأتي تفعيل أما أولويات
  

يجب زيادة أداء الجهاز االرشادي وذلك يتطلب تقديم الدعم : تفعيل أداء الجهاز اإلرشادي •
تنظيم مشاهدات حول التقنيات الحديثة، ( المالي والفني الالزم للقيام بالبرامج االرشادية 

تواصل المرشدين مع المرزاعين في مختلف المناطق، دعم برامج تأهيل امكانية 
 ).المرشدين

هناك حاجة ماسة الحداث تغيرات : دعم الجهود المبذولة الدخال أنماط زراعية جديدة •
تنظيم مشاهدات حول األنماط المقترحة، تقديم الدعم ( جوهية في أنماط الزراعة الفلسطينية 

 ).ى للمشروع، تقديم الدعم الفني للمزارعينالمالي في المراحل األول

ادارة الموارد المائية بطريقة متكاملة تعمل على كفاءة العائد : تطوير الموارد المائية •
( استصالح الينابيع، مشاريع الحصاد المائي ( االقتصادي يضمن االستخدام المستدام لها 

، مشاريع )دود حيثما يكون ممكناًحفر وتأهيل آبار الجمع والخزانان اإلسمنتية، إقامة الس
تأهيل اآلبار االرتوازية،تحديث وسائل نقل المياه وتخزينها وتقنيات الري داخل المزرعة، 

 ).المياه في األغوار، معالجة المياه العادمة" تحلية"إقامة محطات 

 األرض هي محور الصراع القائم بين شعب فلسطين: زيادة كفاءة استخدام الموارد األرضية •
 ).استصالح األراضي، شق وتأهيل طرق زراعية( وسلطات االحتالل االسرائيلي 

هي تعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع وزيادة معدل نموه ومساهمته في : الخدمات المساندة •
عمل دراسات وجدوى اقتصادية لمشاريع زراعية، توفير التمويل ( الناتج المحلي االجمالي 
وتشغيل البرامج التأمينية ضد المخاطر الطبيعية، دعم اقامة المخازن بشكل كاف، دعم اقامة 
 ).المبردة ومحطات التعبئة

وذلك عن طريق مأسسة الرقابة على : تسهيل وصول المنتجات الزراعية لألسواق المستهدفة •
 .الحركة في المابر الحدودية، اقامة مراكز للخدمات على المعابر الحدودية مع اسرائيل

دعم المالي لمشاريع الصناعات الزراعية والتنسيق مع المؤسسات المحلية ذات تقديم ال •
  .العالقة
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تم الحصول عليه من وزارة الزراعـة       . الملخص التنفيذي " إستراتيجية القطاع الزراعي   :2.3ملحق  
  الفلسطينية

  
  :المقدمة والمنهجية .1
  

االقتصادي  الوطني والثقافي وتعتبر الزراعة في فلسطين جزءاً ومكوناً أساسياً من مكونات النسيج
الجتماعي الفلسطيني، وكان الفلسطينيون رواداً في نقل ونشر التقانات الزراعية إلى دول عدة في وا

باإلضافة لألهمية التقليدية للزراعة بالنسبة للشعوب والدول فإنها تكتسب أهمية . اإلقليم وخارجه
فة خاصة بالنسبة للفلسطينيين حيث أنها تمثل عنوان صمود وتصد وتشبث باألرض المستهد

بالمصادرة واالستيطان، كما وأنها تشكل مالذاً ومصدراً للدخل والغذاء في أوقات األزمات حيث أن 
نسبة ال بأس بها ممن منعوا من العمل في إسرائيل خالل االنتفاضة األولى والثانية قد لجأوا إلى 

  .العمل الزراعي
  

سابق بإعداد سياسات وقد قامت وزارة الزراعة والمؤسسات األخرى ذات العالقة في ال
واستراتيجيات وخطط لتنمية القطاع الزراعي ضمن افتراضات ورؤى معينة، والتي لألسف لم 

  .تتحقق بسبب تعنت وتصلب الموقف اإلسرائيلي المستمر
  

يأتي إعداد هذه اإلستراتيجية استجابة لتوجهات وتوجيهات السلطة الوطنية الفلسطينية حيث قررت 
ستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية كمدخل أساسي إلعداد الخطة الوطنية إعداد مجموعة من اال

 والتي ستعنى بوضع األهداف واألولويات الكفيلة بالتخلص من 2013 – 2011العامة لألعوام 
  .معوقات وأثار االحتالل اإلسرائيلي وتعمل على إقامة الدولة

  
 وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية، فقد وفي هذا السياق وفي ضوء الموجهات والدليل الصادر عن

بادرت وزارة الزراعة بشكل مبكر وبدعم فني من منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة باإلعداد 
رؤية مشتركة لتنمية القطاع "لصياغة إستراتيجية القطاع الزراعي حيث تم إعداد ورقة أولية بعنوان 

مشاورات مع مختلف أصحاب العالقة ومن ثم تم تشكيل لتشكل أساسا وقاعدة للنقاش وال" الزراعي
فريق اإلستراتيجية برئاسة وزير الزراعة وعضوية ممثلين عن أصحاب العالقة والعاملين في 
القطاع الزراعي مهمته إقرار اآلليات وخطة العمل باإلضافة إلى اإلشراف على ومراجعة وتوجيه 

  .العمل
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 عقد ثمانية ورشات، أربعة منها في المناطق وأربعة 8/10/2009 و 1/9/2009تم خالل القترة 
للمؤسسات هدفت إلى توضح ومناقشة محتوى الرؤية المشتركة، جمع المالحظات والتوصيات من 
المشاركين، تحديد االحتياجات الطارئة وذات األولوية وإعالم المشاركين باليات العمل والخطوات 

نية متخصصة ضمت خبراء ومختصين من وزارة الالحقة كما وتم تشكيل أربع فرق عمل ف
) 3اإلنتاج الحيواني ) 2اإلنتاج النباتي ) 1الزراعة ومنظمات المجتمع المدني وتناولت مواضيع 

  .الخدمات الزراعية) 4المصادر الطبيعية 
  

في ضوء ذلك تم إعداد المسودة األولى لإلستراتيجية والتي تمت مناقشتها ووضع المالحظات عليها 
قبل كافة أصحاب العالقة وتم تضمين تلك المالحظات لإلستراتيجية وعرضها على فريق من 

  .اإلستراتيجية الذي اعتمدها بشكلها الحالي
  
  :رؤية القطاع الزراعي. 2

  

تشكل الرؤية اإلطار والموجه والهدف العام الذي يسعى القطاع الزراعي للوصول إليه خالل 
ولويات والسياسات والخطط والمشاريع الزراعية والتي تبنى على وتنبثق عنها األ. المرحلة القادمة

معطيات وواقع القطاع الزراعي باإلضافة إلى الموجهات، االفتراضات والسياسات العامة والكلية 
 باإلضافة إلى 2010 -2008وبشكل خاص األهداف الواردة في خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية 

 والتي شكلت برنامج 2009مة الدولة التي اعتمدتها الحكومة في آب وثيقة إنهاء االحتالل وإقا
  .الحكومة الثالثة عشرة

  
  :وفي هذا اإلطار فان الرؤية المستقبلية للزراعة الفلسطينية هي

  
زراعة مستدامة ذات جدوى وقادرة على تحقيق األمن الغذائي والمنافسة محلياً وخارجياً عبر "

جزء من التنمية الشاملة، وتعزز ارتباط وسيادة اإلنسان الفلسطيني االستخدام األمثل للموارد ك

 ".على أرضه وموارده وصوالً إلى بناء الدولة

  
  :وهذا يتطلب التزام الحكومات المتعاقبة وأصحاب العالقة بتوفير مرتكزات تحقيق الرؤية وهي

  
إلنسان الفلسطيني من   معالجة نتائج وآثار التدمير والتشوهات الناجمة عن االحتالل وتمكين ا          •

 .السيطرة على الموارد
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 .إنصاف القطاع الزراعي وإيالئه اهتماما خاصا •

إن مهمة ومسؤولية النهوض بالقطاع الزراعي هي مسؤولية تشاركيه تكامليـة وتنـسيقية               •
ضمن إطار واضح للمهام واألدوار بين مؤسساته الحكومية واألهلية والقطاع الخاص فـي             

 .لمساءلة والنزاهةإطار من الشفافية وا

حيث أن اإلنتاج الزراعي الفلسطيني يعتمد بمعظمه على صغار المزارعين، فانه يتوجـب              •
على مؤسساته الحكومية واألهلية إيالء تنظيمات وتعاونيات ومجالس المـزارعين أولويـة            

 .خاصة

مراعاة استدامة واستخدام الموارد المتاحة بالشكل األمثل وضـرورة إيقـاف االسـتنزاف              •
واالستخدام الجائر للموارد المتاحة وخاصة المياه الجوفية والمراعي وكذلك الحد من ظاهرة            

 .تدهور األراضي وانجراف التربة والتصحر والتغير المناخي وآثارها

تحسين قدرة القطاع الزراعي على استقطاب االستثمار وذلك بتوفير الحوافز والتـشريعات             •
لكفيلة بتشجيع القطاع الخاص واألخـذ بعـين االعتبـار    والضمانات والخدمات والتأمينات ا   

 .مصالح صغار المزارعين

بناء الموارد البشرية وتعزيز حضور الخبرات والكفـاءات الزراعيـة الفلـسطينية علـى               •
  .المستوى اإلقليمي والدولي

  
  تحليل الواقع . 3

  

  الموارد الزراعية. 1.3

  

من المساحة الكلية للضفة % 31ن دونم أو ما نسبته  مليو1.854تبلغ المساحة الزراعية الكلية نحو 
وتشكل مساحة األراضي . في قطاع غزة% 9منها في الضفة الغربية و% 91الغربية وقطاع غزة، 

من مجموع المساحة الزراعية، أما مساحة % 14بينما تشكل المساحة المروية % 86البعلية 
 ألف دونم، كما وتبلغ 621المتاح منها للرعي  مليون دونم وال تتجاوز مساحة 2.02المراعي فتبلغ 

من مجموع المحميات الطبيعية والبالغة .  ألف دونم94مساحة األراضي المصنفة كغابات وأحراش 
.  محمية فقط، تتركز في أراضي المنحدرات الشرقية واألغوار) 17(محمية تسلمت السلطة ) 48(

  ).أ( في منطقة 18.3و ) ب( في منطقة 18.8و) ج(من األراضي الزراعية في منطقة % 62.9يقع 
  

من إجمالي % 45مليون متر مكعب سنويا وتشكل ) 150(أما كميات المياه المتاحة للزراعة فتبلغ 
مليون متر ) 80(مليون متر مكعب منها يستعمل في الضفة الغربية و) 70(المياه المستخدمة، 
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صدر الرئيسي للمياه في قطاع غزة، وفي مكعب يستعمل في قطاع غزة وتشكل اآلبار الجوفية الم
من المياه الجوفية % 82الضفة الغربية تأتي مياه الري من المياه الجوفية والينابيع وتصادر إسرائيل 

حول المصادر المائية الفلسطينية ) 2009(ويشير تقرير البنك الدولي . الفلسطينية في الضفة الغربية
مياه اإلضافية للزراعة سيؤدي إلى زيادة مساهمة الزراعة في إلى أن رفع قيود االحتالل وتوفير ال

  .ألف فرصة عمل إضافية) 110(وسوف يوفر حوالي % 10الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 
  

األراضي الفلسطينية غنية بالتنوع الحيوي الزراعي وذات بيئات زراعية ومناخية متعددة تمكنها من 
من السنة، وكغيرها من دول العالم والمنطقة فقد بدأت إنتاج محاصيل عدة في أوقات مختلفة 

األراضي الفلسطينية بالتأثير بظاهرة التغير المناخي واتضح ذلك من خالل زيادة وتيرة وتكرار 
 101 حوالي 2004يبلغ مجموع الحيازات الزراعية عام  و.سنوات الجفاف والصقيع والفيضانات

يوجد في الضفة  و.حيازات مختلطة% 23.2وانية و حي% 7.3منها نباتية، % 69.5ألف حيازة، 
رأسا من ) 32,986(رأسا من الماعز و ) 322,082(رأسا من األغنام و) 688,899(الغربية وغزة 

  .األبقار باإلضافة إلى اإلبل والخيول
  

  :فتتمثل فيما يأتيأهم المعوقات والتحديات والقضايا ذات العالقة بالموارد الزراعية أما 
  

ل اإلسرائيلي وما نجم عنه من تدمير وتشويه ومصادرة واستيطان وجدار وحد من االحتال •
 حرية الحركة

تدني حالة وكفاءة استخدام الموارد الزراعية والضخ الجائر للمياه الجوفية واآلبار غير  •
المرخصة واالعتداءات على األراضي الزراعية وتحويل استعمالها لإلغراض غير 

 الزراعية 

رب الصالحيات وضعف اإلطار المؤسسي وعدم اكتمال اإلطار القانوني تداخل وتضا •
 وضعف تطبيق القوانين والتشريعات

تدهور حالة المراعي والتنوع الحيوي وضعف آليات التعامل مع الكوارث ومظاهر واثأر  •
 التغير المناخي والتصحر

  
   اإلنتاج الزراعي2.3

 
اني بشكل مباشر في تحقيق األمن الغذائي ومحاربة يساهم اإلنتاج الزراعي بشقية النباتي والحيو

الفقر عن طريق توفير الغذاء والدخل والعمل للمزارعين وأصحاب العالقة اآلخرين، مما يؤدي 
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بالتالي إلى تحسين مستويات المعيشة للمواطنين، حيث يحقق اإلنتاج الزراعي المحلي نسبة عالية 
يتون، زيت الزيتون، لحوم الدواجن والبيض، والعسل، من االكتفاء الذاتي من معظم الخضار، الز

  .والعنب والتين هذا مع العلم بان معظم مدخالت ومستلزمات اإلنتاج مستوردة
  

أما بالنسبة للمساحات المزروعة من فأنها تشهد تذبذبا من سنه إلى أخرى بسبب تذبذب كميات 
ص الزيتون والمحاصيل التي قد يصل األمطار، وهذا يؤثر على كميات اإلنتاج النباتي وبشكل خا

إنتاجها في السنوات الجيدة خمسة أضعاف السنوات الرديئة وكذا الحال بالنسبة ألعداد وإنتاج الثروة 
الحيوانية والتي تعتمد بشكل أساسي على أسعار األعالف واألمطار وبشكل خاص األغنام والماعز 

 والبيض حيث أن إنتاج اللحوم في تناقص بينما وتبعا لذلك هناك تذبذب في إنتاج اللحوم والحليب
  . إنتاج الحليب والبيض في تزايد خالل السنوات الخمس األخيرة

  
  : فتتمثل فيما يأتيأهم المعوقات والتحديات والقضايا ذات العالقة باإلنتاج الزراعيأما 

  
القات التشوهات الناجمة عن االحتالل وبشكل خاص تحديد مساحة الصيد البحرية، اإلغ •

الدائمة، اإلغراق، تهجير وترهيب البدو والصيادين، الحد من حركة السلع واألفراد، منع 
  إدخال السالالت الحيوانية والبذور واألشتال من الخارج

االعتماد على االستيراد في توفير مدخالت ومستلزمات اإلنتاج والتكاليف اإلضافية التي  •
 معظمها يمر من خاللهم ويظهر ذلك بشكل جلي يتقاضاها الوسطاء اإلسرائيليين حيث إن

من قيمة اإلنتاج % 61في حالة اإلنتاج الحيواني حيث تشكل كلفة مستلزمات اإلنتاج 
  الحيواني

تدني اإلنتاجية وبشكل خاص بالنسبة لألغنام والماعز والمحاصيل البعلية ويرجع ذلك بشكل  •
زرعية وأنشطة ما بعد الحصاد، أساسي لضعف الخدمات المقدمة والتمويل واإلدارة الم

 .باإلضافة إلى انتشار األمراض المستوطنة والعابرة
 
  الخدمات الزراعية. 3.3

  

يشكل توفير الخدمات الزراعية المالءمة احد أهم العوامل المؤثرة على تنافسية المنتج الزراعي 
مات من جهة وبشكل خاص في الظروف التي تسود األراضي الفلسطينية من حيث ضعف هذه الخد

باإلضافة إلى التشوهات الناجمة عن االحتالل وغياب أي دعم حقيقي للمنتجات أو الصادرات 
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الزراعية والتي تشكل بمجموعها عوامل طاردة لالستثمار في الزراعة وتضعف التنافسية والربحية 
  :الزراعية، وفيما يلي استعراضاً ألوضاع الخدمات الزراعية

  
تي يقوم بها المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية والمحطات وال: الزراعيةالبحوث  •

الزراعية التابعة الوزارة الزراعة باإلضافة إلى ما تقوم به كليات الزراعة الثالث في كل 
من جامعة النجاح والخليل واألزهر وكلية الطب البيطري في جامعة النجاح وبعض 

  . المنظمات غير الحكومية
باإلضافة إلى التعليم الجامعي الذي تقوم به الكليات األربعة المذكورة سابقا : التعليم الزراعي •

ونظام التعليم عن بعد الذي تقدمه جامعة القدس المفتوحة، يوجد مدرستان ثانويتان 
زراعيتان هما مدرسة بيت حانون الزراعية في غزة ومدرسة العروب الزراعية في الضفة 

البكالوريوس فان كليات الزراعة الثالث تمنح شهادة الغربية، باإلضافة إلى شهادة 
  .الماجستير في بعض التخصصات

تتقاسم مهمة تقديم خدمات اإلرشاد الزراعي والتدريب العديد  :اإلرشاد الزراعي والتدريب •
من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ويتم تقديم خدمات 

المرشدين المتواجدين في مديريات الزراعة في المحافظات أو اإلرشاد الرسمي عن طريق 
أما أنشطة التدريب فتقوم بها كافة المؤسسات الزراعية وتشمل . في الوحدات اإلرشادية

األنشطة المزارعين والمرشدين واألطباء البيطريين وأصحاب العالقة اآلخرين في القطاع 
  . الزراعي

البيطرية المقدمة في الحفاظ على الصحة العامة وصحة تساهم الخدمات  :الخدمات البيطرية •
الحيوان على السواء من خالل رصد األمراض الوبائية والمشتركة ووضع برامج التصدي 
واإلنذار المبكر لها، إضافة إلى حمالت وبرامج التحصينات التي تقوم بها، كما تعمل على 

ستهالك اآلدمي، إضافة إلى التأكد من سالمة المنتوج من أصل حيواني وصالحيته لال
   .مراقبة األدوية والتأكد من سالمتها سواء في طرق استخدامها أو فعاليتها

تلعب خدمات وقاية النبات دوراً حيوياً في حماية اإلنتاج الزراعي النباتي : وقاية النبات  •
ار اآلفات وذلك من خالل تنفيذ اللوائح وتدابير الصحة النباتية التي تحول دون دخول وانتش

الزراعية إلى البلد، كما توفر هذه الخدمات كافة متطلبات التجارة الدولية واالتفاقيات ذات 
كما أن وزارة الزراعة هي الجهة المختصة . العالقة بوقاية النبات والحجر الزراعي

. بتسجيل ورقابة وتنظيم كافة عمليات تجارة وتداول مبيدات اآلفات الزراعية في الوطن
 وزارة الزراعة أيضاً بدور أساسي في تحديد االستخدام اآلمن للمبيدات والكيماويات وتقوم

هذا ويقوم . وترشيد استعمالها وما لها من آثار مباشرة على الزراعة والبيئة وسالمة الغذاء
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القطاع الخاص ببعض النشاطات اإلرشادية في هذا المجال والتي تركز على الجوانب 
   .التسويقية منها

 مليون 200يقدر الطلب سنويا على القروض الزراعية بحوالي : لتمويل الزراعي والريفيا •
فقط حيث إن نسبة كبيرة من التمويل الزراعي % 30دوالر بينما يقدر المتاح منها بحوالي 

  . تأتي خالل التجار والوسطاء واالقتراض من األقارب والمعارف
والاليقين العالية في العمل الزراعي، فان أنشطة نظراً لعوامل المخاطرة : التامين الزراعي •

التأمين الزراعي تصطدم بالعديد من المشاكل والمعوقات وأهمها ارتفاع كلفتها والتي تجعلها 
 . غير مجدية للمزارعين ضمن المعطيات واألسس التجارية البحتة

لمقدمة التي بالرغم من التركيز واألولوية ا: التسويق الزراعي وخدمات ما بعد الحصاد •
أولتها السياسات والخطط المتعاقبة لهذا الموضوع، إال انه عمليا ال يزال اقل بكثير من 
  .المستوى المطلوب ويرجع ذلك بسبب رئيسي إلى االحتالل اإلسرائيلي واآلثار الناجمة عنه

  
  :أتي فتتمثل فيما يأهم المعوقات والتحديات والقضايا ذات العالقة بالخدمات الزراعيةأما 

  
المعوقات ذات العالقة باالحتالل مثل الحد من حرية الحركة وعدم سيطرة السلطة الوطنية  •

  الفلسطينية على المعابر والحدود
ضعف مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين وضعف البنية التحتية الالزمة وكذلك ضعف  •

  ارالبحث العلمي واإلرشاد والربط بينها وكذلك ضعف حوافز تشجيع االستثم
ضعف التنسيق بين المؤسسات والتضارب والتداخل في المهام واألدوار وضعف أنشطة  •

 التدريب والتأهيل
 

   اإلطار المؤسسي4.3

  

يتميز القطاع الزراعي كونه قطاعاً متعدد المعارف والتخصصات باإلضافة إلى تعدد المؤسسات 
  :ات العالقة بالعمل الزراعيالعاملة في المجال الزراعي وفيما يلي عرضاً لواقع المؤسسات ذ

  
إن لمنظمة التحرير الفلسطينية : منظمة التحرير والفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية •

والسلطة الوطنية الفلسطينية الدور المحوري في تشكيل السياق الذي يمكن من خالله حدوث 
دار التشريعات النمو والتنمية الزراعية، سواء كان ذلك من حيث إدارة المفاوضات وإص

وتخصيص الموازنات وإعداد السياسات والخطط الكلية والقطاعية وأنشطة التطوير 
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واإلصالح المؤسسي باإلضافة إلى إدارة المساعدات الخارجية وتوجيه المانحين لدعم هذا 
  .القطاع

تضطلع وزارة الزراعة بمهام أساسية في توجيه وإدارة القطاع الزراعي : وزارة الزراعة •
فة إلى مهام واإلشراف والرقابة وتوفير بعض الخدمات الرئيسية، وذلك من خالل إضا

مقرها الرئيسي ومديريات ومكاتب الزراعة والبيطرة في كافة المحافظات والتجمعات 
 2008 موظفا، وبلغت موازنة الوزارة عام 1409الرئيسية، ويعمل في وزارة الزراعة 

  .منها% 10 الموازنة التطويرية  مليون شيقل، لم تتجاوز حصة72حوالي 
لعديد من المؤسسات العامة تلعب أدوارا رئيسية في : الوزارات والمؤسسات العامة األخرى •

  .تطوير وتنظيم وتوفير الخدمات للقطاع الزراعي
) 11( من قانون الزراعة المعدل رقم األولىاستناداً إلى المادة : المؤسسات شبه الحكومية  •

م إنشاء ثالثة مجالس زراعية سلعية بموجب أنظمة خاصة كمؤسسات فقد ت) 2005(لسنة 
شبه حكومية وهي مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني، مجلس الحليب ومجلس العنب، وهذه 

  .المجالس تأطر كافة أصحاب العالقة بالسلع المذكورة
لعبت المنظمات غير الحكومية : المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني •

منظمة أدوارا أساسية في التنمية ) 35(ومنظمات المجتمع المدني والبالغ عددها حوالي 
الزراعية قبل وبعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية مستفيدة من المزايا النسبية التي تتمتع 

وتختلف أنشطة ومجاالت العمل والتغطية الجغرافية لهذه المنظمات، علما بان جزءا . بها
تمويل الجهات المانحة قد تم من خالل المنظمات غير الحكومية ومنظمات كبيرا من 

هذا وشهدت السنوات األخيرة نشاطا ملحوظا للمنظمات غير الحكومية . المجتمع المدني
  .منظمة) 15(ومنظمات المجتمع المدني األجنبية والمقدر عددها ب 

 بعكس العديد من الدول في من السمات المميزة عن توجيه وإدارة القطاع: القطاع الخاص •
العالم الثالث وغيرها وقد ال يكون مبالغ فيه القول أن المزارع الفلسطيني هو من اقل 

إضافة للثمن . المزارعين في العالم الذين يتلقون دعما مباشرا أو غير مباشر من حكوماتهم
ل ويوجد في الباهظ الذي يدفعه المزارعون جراء التشوهات واإلجراءات الظالمة لالحتال

  .  منشاة زراعية7200 جمعية تعاونية وحوالي 180فلسطين حوالي 
يتم تمويل واإلشراف على تنفيذ نسبة كبيرة من مشاريع : المانحون والمؤسسات الدولية •

القطاع الزراعي من خالل المانحين والمؤسسات الدولية وذلك إما عن طريق مؤسسات 
لسطيني أو المؤسسات الدولية، وبلغ مجموع ما أنفقته السلطة أو منظمات المجتمع المدني الف

ويبلغ عدد المانحين . من مجموع إنفاقها على كافة القطاعات% 1الدول المانحة اقل من 
  .من المبلغ الممنوح للزراعة% 24 ـ مانحين ساهمت هولندا ب8الرئيسين للزارعة 
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عة وقد بلغت حصة الزراعة  آلية أخرى لتمويل الزارCAPوتشكل عملية المناشدة الموحدة  •
. 2009 ولغاية تشرين أول 2008مما تم توفيره لكافة القطاعات منذ تشرين ثاني % 4

عمل وتشكل مجموعة عمل القطاع الزراعي آلية هامة لتنسيق جهود أصحاب العالقة 
المباشرين في العمل الزراعي حيث تضم في عضويتها المؤسسات الفلسطينية، المانحين 

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

 
   االنجازات 5.3

  

بالرغم من النكسات المتكررة التي واجهت عملية السالم واالعتداءات اإلسرائيلية المستمرة ذات 
 الداخلية اآلثار المدمرة على الشعب واالقتصاد الفلسطيني، باإلضافة إلى األزمات والمشاكل

الفلسطينية فقد أمكن منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية تحقيق العديد من االنجازات أهمها،  
 مليون متر 3.5 ألف دونم وزراعتها باألشجار المثمرة، وإقامة ما مساحته 70استصالح حوالي 

ين ، تعويض المزارع2 آالف كم3مربع من الجدران اإلستنادية وشق طرق زراعية بطول 
والصيادين المتضررين من الجدار والحصار ولتمكينهم من مواجهة الظروف الجوية الصعبة، تقديم 
الخدمات مثل اإلرشاد والبيطرة والوقاية والبحث، باإلضافة إلى إصدار قانون الزراعة وإعداد 

دول السياسة واإلستراتيجية الزراعية، وانجاز العديد من االتفاقيات ومذكرات التعاون مع ال
  .والمؤسسات الوطنية والخارجية

 
   اإلطار القانوني 6.3

  

) 11( باإلضافة إلى 2003لسنة ) 2(يتشكل اإلطار القانوني الزراعي من قانون الزراعة رقم 
نظاما، وتبقى الحاجة ماسة إلعداد العديد من األنظمة والتعليمات الستكمال اإلطار القانوني، وغني 

هناك مجموعة من القوانين ذات العالقة . ات ال يقل أهمية عن إصدارهاعن القول إن إنفاذ التشريع
من ) 2(مضمنه في المرفق. المباشرة بالزراعة صدر معظمها بعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية

  .اإلستراتيجية
 

  ه أثار االحتالل اإلسرائيلي والتشوهات الناجمة عن7.3

  

شرة وغير المباشرة الناجمة عن االحتالل وإفرازاته وتبعاته األضرار والنتائج السلبية المباإن حصر 
ليس باألمر السهل حيث أنها مستمرة وتتفاعل مثل كرة الثلج وقد بلغت قيمة األضرار المباشرة في 
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 مليون دوالر نتيجة جدار الضم والفصل 62 مليون دوالر منها 114الضفة الغربية حوالي 
  . مليون دوالر265ر بحوالي العنصري، أما خسائر قطاع غزة فتقد

 
   دور وأهمية الزراعة8.3

  
الزراعة ليست نشاطا اقتصاديا ومصدر دخل فقط بل تعتبر مساهما رئيسا في حماية األراضي من               

من القـوى العاملـة،     % 13.4المصادرة واالستيطان، تحقيق األمن الغذائي، توفير فرص العمل ل          
من مجموع الصادرات باإلضافة إلى     % 15.2جمالي وفي   في الناتج المحلي اإل   % 8.1المساهمة في   

إسهامها المباشر في تحسين البيئة والمحافظة عليها وعالقتها بالقطاعات األخرى كمزود لمتطلبـات             
  .الصناعة ومستهلك ومستخدم للمدخالت والخدمات من القطاعات االخرى

 
  التحليل الرباعي. 9.3

  
 نقاط القوة نقاط الضعف

ة والربحية المتأتية من العمل الزراعي قلة اإلنتاجي -
 وضعف كفاءة استخدام الموارد والمدخالت

اإلمكانية العالية للتأثر بالتغيرات المناخية وتقلب  -
 األسعار 

ضعف األداء وعدم مالءمة الهيكليات واألعداد والمهام  -
 وضعف التنسيق بين مؤسسات القطاع الزراعي

 ة االسرائيليينارتفاع الهوامش الربحية للتجار وخاص -

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

عدم وجود مظلة وطنية للتخطيط واإلشراف الشامل  -
 للقطاع الزراعي وضعف المشاركة في صنع القرار

 ضعف نظام تقديم الخدمات وتوفير مدخالت اإلنتاج -

ر في التخطيط ضعف إدراك أهمية النهج المباد -
 واإلدارة

  ضعف نظام التعليم الزراعي  -

وجود مؤسسات زراعية عامة تم إنشاؤها بشكل  -
  جيد نسبياً مع تغطية جغرافية على نطاق واسع

المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع  -
 المدني نشطة

 توفر نسبة من الموظفين المؤهلين -

 قانون الزراعة حديث وشامل -

ة والبنى التحتية مثل توفر الهياكل األساسي -
الجامعات، كليات المجتمع، مراكز التدريب، 

 مراكز البحوث

 تعدد وتنوع المناخات المالئمة للزراعات المختلفة -

 المزارعون مهرة وملتزمون بالعمل الزراعي -

خبرة جيدة في التعامل مع حاالت الطوارئ  -
 واألزمات

الوعي بأهمية التعامل مع المستجدات والمتغيرات  -
والتغير ) GMO's(المنتجات المعدلة وراثياً مثل 

 المناخي

 وجود خبرات ومصادر بشرية قادرة على التطور  -

العالقة التكاملية والتعاون االيجابي بين القطاع  -
  األهلي والقطاع الحكومي في المجال الزراعي
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 الفرص التهديدات

ردود الفعل اإلسرائيلية الهادفة إلى إفشال خطة إنهاء  -
 وإقامة الدولة وتدهور الوضع األمني االحتالل
  والسياسي

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

 تواضع الميزانية المخصصة للزراعة  -

 عدم وجود خطط وأنظمة الستخدام األراضي -

إغراق السوق المحلية بالمنتجات اإلسرائيلية ومنتجات  -
 نات وتقييد حركة األفراد والخدمات والتجارةالمستوط

 .ارتفاع تكاليف المدخالت -

 زيادة وتكرار سنوات الجفاف  -

التعاطف والدعم العربي والدولي مع السلطة  -
  ووثيقة إنهاء االحتالل وإقامة الدولة

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

خول المنتجات الزراعية الفلسطينية للدول العربية د -
 معفاة من الرسوم الجمركية

التعاطف والدعم للفلسطينيين من حيث إنتاج  -
األراضي المقدسة وإنتاج فلسطيني في األسواق 

 الخارجية

االتفاقيات التجارية مع الدول والتجمعات العربية  -
 .والدولية

 إمكانات السياحة الزراعية -
 
    واألهداف اإلستراتيجيةاألولويات .4

  
 واضحاً لألولويات واألهداف اًإن تحقيق رؤية القطاع الزراعي للمرحلة القادمة تتطلب تحديد

اإلستراتيجية للقطاع آخذين في االعتبار الموجهات الواردة في الملحق الفني لدليل إعداد 
لتنمية اإلدارية والورقة االستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية الصادر عن وزارة التخطيط وا

التوجيهية حول القضايا السياسية العامة المستوحاة من الورقة التي أعدتها دائرة شؤون المفاوضات 
إن األهداف اإلستراتيجية ستشكل األساس الذي سيبنى ). 2009أيلول (بمنظمة التحرير الفلسطينية 

  :ألطر التاليةعليه عند صياغة السياسات القطاعية وذلك ضمن الموجهات وا
  

أوال نتائج المشاورات التي تمت خصيصا لهذا الغرض سواء التي تمثلت في ورشات  •
المناطق أو ورشات المؤسسات أو غيرها من المشاورات واالجتماعات التي تمت خالل 

  .مرحلة المشاورات
ين لواقع نتائج عمل وتقارير الفرق الفنية األربعة والتي شملت تشخيصاً وتحليالً معمق: ثانيا •

القطاعات الفرعية التي تناولتها باإلضافة إلى التدخالت والتوصيات ذات العالقة بتطوير 
تلك القطاعات الفرعية وهي اإلنتاج النباتي، اإلنتاج الحيواني، المصادر الطبيعية والخدمات 

  .الزراعية
 ملخص نموذج) نتائج تحليل النماذج التي أعدت إلغراض اإلستراتيجية وهي أ: ثالثا •

  .نموذج سجل المشاورات) نموذج تنفيذ السياسات ج) السياسات ب
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إن تشكل األهداف اإلستراتيجية واألولويات استجابة لحاجات المزارعين وتطلعاتهم : رابعا •
في ضوء السياسات والبرامج الوطنية والكلية وبشكل خاص برنامج إنهاء االحتالل وإقامة 

اردة في تلك الوثيقة، باإلضافة إلى األهداف الواردة في الدولة وأهداف وزارة الزراعة الو
وثيقة األهداف اإلستراتيجية والتدخالت ذات األولوية التي أعدتها وزارة الزراعة في شهر 

 بالشراكة مع المؤسسات الفلسطينية الناشطة األخرى في الزراعة، والخطة 2009أيار 
  .اعة والتي أعدتها وزارة الزر2010والموازنة للعام 

" رؤية المنظمات األهلية الفلسطينية للقطاع الزراعي في األراضي الفلسطينية : خامسا •
  ".الواقع وأفاق التطوير

السياسات القطاعية، عبر القطاعية وتحت القطاعية ذات العالقة مثل السياسة : سادسا •
إلستراتيجية الزراعية الفلسطينية، إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة الفلسطينية، ا

الوطنية لألمن الغذائي، إستراتيجية المياه، إستراتيجية البيئة، التنوع الحيوي، التنوع الحيوي 
  .الزراعي، إستراتيجية البحث واإلرشاد الزراعي

  

  :األهداف اإلستراتيجية للقطاع الزراعي

  

راتيجية للقطاع  واألهداف اإلست األولوياتفي ضوء األطر والموجهات التي تم ذكرها سابقا فان
  :الزراعي خالل المرحلة القادمة ستكون على النحو التالي

 
حيث يمثل تمسك : صمود وتمسك المزارعين باألرض والبقاء في الزراعة قد تعزز: أوال •

وتشبث المزارع الفلسطيني بأرضه احد أهم مقومات مقاومة االحتالل واالستيطان ويفوت 
يغ األراضي الفلسطينية من السكان والذي يشكل فك الفرصة على الخطط اإلسرائيلية بتفر

االرتباط المقدس للمزارع الفلسطيني بأرضة احد أهم وسائلها، لذا فان تعزيز صمود 
المزارعين باألخص عن طريق استمرارهم في ممارسة األنشطة الزراعية المختلفة 

لمزارعين وفقراء ومعالجة التشوهات الناجمة عن االحتالل، وايالء اهتمام خاص بصغار ا
  .الريف والنساء يشكل هدفاً أساسياً وأولوية إلستراتيجية القطاع الزراعي

قد يكون : الموارد الطبيعية في األراضي الفلسطينية مدارة بكفاءة وبشكل مستدام : ثانياً •
نصيب الفرد الفلسطيني من المياه هو األقل في العالم والذي يشكل محددا رئيسيا للتوسع 

واألفقي في الزراعة، كما وان استغالل األراضي الزراعية والوصول إليها محدد الراسي 
لذا فان استعادة الحقوق . ومقيد بالعديد من التشوهات واإلجراءات التي يفرضها االحتالل

 يعتبر أولوية 1967المائية والسيطرة الكاملة على األراضي بحدود الرابع من حزيران 
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وفي كل األحوال فان إدارة الموارد .  مسبقا لعملية السالموهدفا وطنيا وقوميا وشرطا
األرضية والمائية بطريقة متكاملة وبشكل يعظم الكفاءة والعائد االقتصادي وبما يضمن 

كذلك . االستخدام اآلمن والمستدام لتلك الموارد سيبقى أولوية وهدفاً استراتيجياً رئيسياً
وقف التعديات عليها مثل الزحف العمراني والمياه التخطيط السليم لألراضي واستخداماتها و

  .العادمة غير المعالجة والنفايات الصلبة ومخلفات الصناعات
لدى القطاع الزراعي إطارا مؤسسيا مالئماً وقانونيا متكامالً وقوى بشرية مدربة : ثالثاً •

المرحلة السابقة مما الشك فيه انه تم خالل : ومؤهلة تساهم في إنهاء االحتالل وإقامة الدولة
إرساء قواعد وبنية تحتية مؤسسية وزراعية استطاعت انجاز بعض المهام والمتطلبات 
الرئيسية للتنمية الزراعية فباإلضافة لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والذي ساهم 
بشكل رئيسي في إدارة وتنمية القطاع الزراعي قبل وبعد تأسيس السلطة الوطنية 

ة، فقد كان لوزارة الزراعة والمؤسسات األخرى ذات العالقة الدور األساسي في الفلسطيني
وبالرغم من ذلك فان اإلطار المؤسسي والقانوني الناظم للعمل . قيادة وتوجيه هذا القطاع

الزراعي الزال بحاجة إلى إصالحات أساسية من حيث التحديد الواضح للمهام واألهداف 
ة الرئيسية وتطوير آليات فاعلة ومعتمدة للتكامل، التنسيق بين واألدوار بين أصحاب العالق

مؤسسات القطاع المختلفة، وفي ضوء ذلك يجب أن يتم تحديد متطلبات واليات إنجاح 
  .التطوير المؤسسي حيث يشكل تطوير القوى البشرية احد أهم دعائمها

 تحقيق األمن الغذائي قد إنتاجية الزراعة بشقيها النباتي والحيواني ومساهمتها في: رابعاً •
يشكل هذا الهدف تحدياً وفرصة للزراعة والمزارعين الفلسطينيين وخاصة صغار ك تحسنت

المزارعين ومربي األغنام والماعز والمحاصيل الحقلية والزراعات البعلية والزيتون، حيث 
لذا فإن زيادة . أن اإلنتاجية متدنية والقيمة المضافة المتأتية من هذه األنشطة محدودة جداً

إنتاجية هذه األنشطة وغيرها تعتبر أولوية متقدمة من خالل المرحلة القادمة لما لها من آثار 
مباشرة على تحسين دخول ومستويات معيشة المزارعين وتحسين أوضاع األمن الغذائي 

  .  وانعكاساتها على الدخل المحلي اإلجمالي والصادرات
إن توفر بينة تحتية وخدمات زراعية مناسبة : ية مناسبةبنية تحتية وخدمات زراع: خامساً •

تستجيب لحاجات المزارعين والمستثمرين تشكل احد األدوات والمتطلبات الرئيسية لتحقيق 
زراعة مستدامة، وغني عن القول بان العديد من الدول تتنافس في تقديم العون والدعم غير 

 في محاولة منها لاللتفاف على موضوع المباشر لمزارعيها عن طريق تقديم تلك الخدمات
لذا فان مزيد من االستثمار والتركيز يجب أن يعطى لهذا الهدف . الدعم الزراعي المباشر

  .االستراتيجي خالل المرحلة القادمة
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قدرة اإلنتاج الزراعي الفلسطيني على المنافسة في األسواق المحلية والخارجية قد : سادساً •
لمنتج الزراعي الفلسطيني في األسواق المحلية والخارجية وذلك  إن زيادة حصة ا: تحسنت

بإنتاج سلع قادرة على المنافسة من حيث النوعية والسعر وكذلك زيادة حصة المنتج المحلي 
كبديل للسلع والمنتجات الزراعية المستوردة يتطلب إعادة النظر في كامل السلسلة السلعية 

  .ربحية والعائد على المزارع واستخدام المواردمن اجل تعظيم الصادرات وبالتالي ال
: جاهزيه القطاع الزراعي للمساعدة في تحقيق متطلبات إقامة الدولة قد أنجزت: سابعاً •

حددت وثيقة إنهاء االحتالل وإقامة الدولة األسس الوطنية واألهداف واألنشطة التي تقع 
لعامين القادمين، وحيث يشكل على رأس سلم أولويات السلطة الوطنية الفلسطينية خالل ا

القطاع الزراعي احد الدعائم الرئيسية في إنهاء االحتالل ومساهم أساسي في بناء الدولة 
عن طريق دوره ومساهماته المباشرة في تحقيق أهداف الوثيقة والتنمية، فان توفير بعض 

جارة الزراعية المتطلبات ذات العالقة المباشرة بالسيادة وبشكل خاص ما يتعلق منها بالت
وسالمة الغذاء والرقابة على التجارة، باإلضافة إلى تكثيف الجهود من أجل استقطاب مزيد 
من الدعم والمساندة والتمويل من المجتمع الدولي ومنظمات األمم المتحدة من أجل وقف 
 االنتهاكات اإلسرائيلية ومساندة الحقوق الفلسطينية تشكل أولوية وهدف استراتيجي ستعمل

  .اإلستراتيجية على تحقيقه
  
   سياسات القطاع الزراعي. 5
  

البد من بلورة سياسات واضحة تتناسق وتتكامل فيما بينها من اجل تحقيق وانجاز األولويات 
واألهداف اإلستراتيجية التي تم تحديدها في الفصل السابق، حيث تم تحديد سياسة أو أكثر لكل هدف 

 المنطقي لمنظومة األهداف والسياسيات والتدخالت التي استراتيجي وذلك في ضوء التسلسل
تضمنتها الوثائق التي صدرت عن وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية بشأن إعداد االستراتيجيات 

ية الكفيلة بتنفيذ اتالقطاعية وعبر القطاعية ويتضمن الفصل ملخصا لتلك السياسات والتدخالت السياس
 .كل سياسة من السياسات

  
  : السياسات التي تعزز صمود وتمسك المزارعين باألرض والبقاء في الزراعة وتشمل.1.5

  

  : إعادة تأهيل ما دمره االحتالل ودعم المزارعين المتضررين من االعتداءات اإلسرائيلية.1.1.5

  

  لقد كان تأثير حصار قطاع غزة والعدوان اإلسرائيلي األخير تدميرياً وكارثياً على الزراعة في
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ع غزة ونجم عنه خسائر مباشرة وغير مباشرة وقد قدرت خسائر القطاع الزراعي بحوالي  قطا
مليون دوالر وتمثل ذلك بشكل أساسي بمنع وصول مدخالت اإلنتاج إلى القطاع، وقف ) 400(

الصادرات الزراعية، منع والحد من حركة الصيادين وممارسة أنشطتهم وتدمير البنية التحتية 
  .الزراعية

  
وأن تأثير جدار الضم والفصل العنصري على الزراعة والمزارعين الفلسطينيين يعتبر مدمرا كما 

والذي باإلضافة ألغراضه السياسية قد هدف إلى التضييق على المزارعين الفلسطينيين القاطنين 
خلف وبجوار الجدار من اجل ترك العمل الزراعي وبالتالي ترك أراضيهم وكذا الحال بالنسبة 

رعين المجاورين للمستوطنات، لذا فان دعم هؤالء المزارعين ليست أولوية وضرورة تنموية للمزا
زراعية فحسب وإنما ضرورة وطنية، وسيساهم تنفيذ هذه السياسة بشكل مباشر في تحقيق األهداف 
ز الرئيسية لبرنامج إنهاء االحتالل وإقامة الدولة، وسيتم تحقيق هذه السياسة عن طريق تنفيذ وانجا

  :التدخالت التالية
  

 مساندة صغار المزارعين والصيادين في قطاع غزة •

 مساندة مزارعي المحاصيل التصديرية •

 تأهيل البنية التحتية الزراعية المدمرة •

 توفير مدخالت اإلنتاج الزراعي وإسناد المزارعين المتضررين من الجدار •

  توفير الحوافز والدعم للمزارعين المجاورين للمستوطنات  •
 لمساعدة في إعداد ملفات حصر األضرار باالستناد للقانون الدوليا •

 
  :دعم وحماية الفئات المهمشة وخاصة صغار المزارعين وفقراء الريف والنساء والبدو. 2.1.5

  

إن دعم صغار المزارعين وفقراء الريف والنساء سيشكل احد السياسات الرئيسية واألولويات 
ادمة، حيث يساهم ذلك بشكل مباشر في تحقيق األمن الغذائي األسري اإلستراتيجية خالل المرحلة الق

باإلضافة إلى توفير فرص عمل لنسب ال بأس بها من العمالة الموسمية والمؤقتة، سيتم تحقيق هذه 
  :السياسة من خالل تنفيذ التدخالت التالية

  
 تكثيف مشاريع تنويع مصادر الدخل •

 زيادة المشاريع المكثفة للعمالة •

  ن المرأة في القطاع الزراعيتمكي •
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  :السياسات الهادفة إلى إدارة الموارد في المناطق الفلسطينية بكفاءة وبشكل مستدام وتشمل. 2.5

  

  زيادة وفرة المياه وتحسين إدارة العرض . 1.2.5

  

حيث سيتم من خالل تنفيذ هذه السياسة العمل على زيادة المتوفر من المياه للزراعة سواء كان من 
 الحصول على الحقوق المائية أو تحسين إدارة وكفاءة استخدام مصادر مياه الري حيث سيتم خالل

  :تحقيق ذلك من خالل التدخالت التالية
  

 تأهيل البنية التحتية للمصادر المائية  •

 زيادة الموارد المائية المتاحة للزراعة •
 

  :تحسين إدارة الطلب على المياه الزراعية. 2.2.5

  

الل هذه السياسة ترشيد وزيادة كفاءة المياه المتاحة للزراعة وتنظيم استخدام المياه حيث سيتم من خ
  : وذلك من خالل التدخالت التالية

  
 تحسين كفاءة أنظمة النقل والتوزيع •

 تحديث أنظمة الري واستخدام الري التكميلي •
 

 المستدام للتنوع اإلدارة المستدامة لألراضي وزيادة مساحتها واستصالحها واالستخدام. 3.2.5

  :الحيوي الزراعي

  

تهدف هذه السياسة إلى زيادة رقعة األراضي الزراعية وتخضيرها وشق الطرق الزراعية بهدف 
المحافظة عليها من االنجراف والتدهور وحماية الحياة البرية والتنوع الحيوي الزراعي وسيتم 

  :تحقيق هذه السياسة من خالل تنفيذ التدخالت التالية
  

  وتصنيف واستصالح األراضي وتحسين إنتاجيتهاحصر •

 تخضير وتحريج األراضي الحكومية والخاصة •

  تطوير وإعادة تأهيل المراعي  •

 الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع الحيوي •
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السياسات التي تدعم اإلطار المؤسسي والقانوني وتعمل على تطوير وتأهيل القوى البشرية . 3.5

  :وتشمل في الزراعة

  

  :تحسين كفاءة وفاعلية المؤسسات الزراعية. 1.3.5

  

باإلضافة إلى أن وجود مؤسسات زراعية كفؤة وفاعلة يشكل متطلبا وشرطا مسبقا لتطوير القطاع 
الزراعي فانه يشكل إسهاما مباشرا في تحقيق األهداف الوطنية في إنهاء االحتالل وإقامة الدولة، 

ي ادوار ومهام مؤسسات القطاع الزراعي في ضوء األهداف وتهدف هذه السياسة إلى إعادة النظر ف
اإلستراتيجية الجديدة على المستوى الوطني والقطاعي وتوفير المتطلبات الالزمة لذلك عن طريق 

  :تنفيذ التدخالت التالية
  

 إعداد االستراتيجيات تحت القطاعية والفرعية •

 راعيةالتطوير المؤسسي وتفعيل أطر التعاون بين المؤسسات الز •

 تطوير قاعدة معلومات وبيانات زراعية •
 

  :تحديث وتوحيد اإلطار القانوني. 2.3.5

  

بالرغم أن قانون الزراعة يعتبر حديثا نسبيا إال انه الزال هناك حاجة إلصدار مجموعة من األنظمة 
ت والتعليمات الالزمة لتنظيم وتأطير العمل في القطاع الزراعي، كما وانه يتوجب توفير اآلليا

واألدوات الالزمة إلنفاذ التشريعات الزراعية وسيتم تحقيق هذه السياسة عن طريق التدخالت 
  :التالية

  
 مراجعة التشريعات الزراعية وتحديد التشريعات الواجب إعدادها أو تحديثها •

 أو تحديث التشريعات الالزمة وإقرارها/ إعداد و •
 

  "تدريب وتأهيل القوى البشرية. 3.3.5

  

القطاع الزراعي تعتمد بشكل أساسي على وجود وتوفر كوادر وقيادات زراعية مؤهلة في إن تنمية 
مختلف المجاالت قادرة على النهوض بالمؤسسات وتمكنها من تقديم الخدمات وانجاز المهام بطريقة 

  :وسيتم تحقيق هذه السياسة عن طريق التدخالت التالية. كفؤة
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  للمؤسسات تحديد االحتياجات التدريبية والبشرية •

 إعداد وتنفيذ برامج تطوير القدرات البشرية •

  
السياسات الهادفة إلى تحسين إنتاجية الزراعة بشقيها النباتي والحيواني ومـساهمتها فـي             . 4.5

  :األمن الغذائي وتشمل

  

  :تطبيق النظم الحديثة في اإلنتاج النباتي. 1.4.5

  

 هي أراضي بعلية فإن مساهمتها في القيمة من األراضي الزراعية% 86بالرغم من أن ما يزيد عن 
فقط وهذا يعكس مدى تدني اإلنتاجية بشكل كبير في هذا المجال % 5المضافة الزراعية هي حوالي 

كما وأن هناك إمكانيات جيدة لتحسين إنتاجية باقي المحاصيل الزراعية وتكثيفها وسيتم تحقيق هذه 
  :السياسة من خالل التدخالت التالية

  
  إنتاجية المحاصيل الحقليةتحسين  •
  تحسين إنتاجية الزيتون •
 تحسين إنتاجية أشجار الفاكهة •

 
  :التحول إلى أنظمة اإلنتاج المكثف وشبه المكثف في اإلنتاج الحيواني. 2.4.5

  

المؤشر الواضح على ضعف اإلنتاجية في هذا القطاع الهام هو أن قيمة مستلزمات اإلنتاج عام 
 مليون دوالر فقط 404ون دوالر بينما قيمة اإلنتاج نفسه بلغت حوالي  ملي465 بلغت حوالي 2007

أي أن القيمة المضافة سالبة، وهذا يتطلب تدخالت عاجلة وكبيرة حيث أن نسبة كبيرة من مربي 
 ألف من صغار المزارعين المهددين في االنضمام إلى 31الثروة الحيوانية والبالغ عددهم حوالي 

  :تحقيق هذه السياسة من خالل التدخالت التاليةشريحة الفقراء وسيتم 
  

 تحسين إنتاجية األغنام والماعز  •

  زيادة إنتاج المحاصيل العلفية وتوفير البدائل العلفية •
 االستزراع السمكي  •

 تربية النحل وإنتاج العسل •
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  :السياسات الهادفة إلى إيجاد بنية تحتية وخدمات زراعية مناسبة وتشمل. 5.5

  

  :يئة استثمارية وتحفيز االستثمار في الزراعة وخدماتهاخلق ب. 1.5.5

  

إن خلق المناخ والبيئة االستثمارية الجاذبة لالستثمار في األنشطة الزراعية واألنشطة األخرى 
المترابطة بالزراعة من حيث المدخالت، الخدمات وأنشطة ما بعد الحصاد وكذلك توفير الخدمات 

عار المناسبة تعتبر احد العوامل األساسية التي يجب ايالئها أهمية الزراعية بالنوعية والوقت واألس
خاصة خالل المرحلة القادمة وستسهم بشكل مباشر في تدعيم برنامج الحكومة إلنهاء االحتالل 

  :وإقامة الدولة، وفيما يلي التدخالت المقترحة لتنفيذ وتحقيق هذه السياسة
  

 يإعداد دراسات حول جدوى االستثمار الزراع •

 توفير الحوافز االستثمارية  •
 

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

  

تؤثر نوعية وكفاءة وتوفر الخدمات الزراعية مثل اإلرشاد ووقاية النبات والبيطرة والبحث الزراعي 
دعيم البناء المؤسسي بصورة مباشرة على كلفة وتنافسية اإلنتاج الزراعي، هذا باإلضافة إلى ت

لمزودي الخدمات والتقسيم الواضح لألدوار وتشجيع تنظيمات المزارعين على تقديم تلك الخدمات 
كما وان الرقابة على النوعية ومراعاة االنسجام والتناغم وعدم التضارب تعتبر عوامل أساسية 

  :الت التاليةوسيتم تحقيق هذه السياسة من خالل التدخ.  لتعظيم كفاءة تلك الخدمات
  

 مراجعة احتياجات القطاع من الخدمات الزراعية وتقييمها •

 إعداد وتنفيذ برامج خدماتية متخصصة •
 

  :تطوير أنظمة اإلقراض والتمويل الريفي والتامين الزراعي. 3.5.5
  

القطاع الزراعي اقل القطاعات االقتصادية استفادة من خدمات البنوك والنظام المصرفي حيث تبلغ 
، وكذا الحال بالنسبة للتامين الزراعي حيث %1القروض التي حصل عليها من البنوك اقل من نسبة 

انه غير موجود عمليا، إن توفير التمويل وخدمات التامين الزراعي تعتبر شرطا رئيسيا لتسريع 
ت وتيرة التنمية الزراعية والمحافظة على استمراريتها، لتحقيق هذه السياسة فسيتم تنفيذ التدخال

  : التالية
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 إنشاء بنك إقراض وتسليف زراعي ودعم المؤسسات القائمة •

 ترويج وتفعيل قانون التامين الزراعي •
 

  :تطوير آليات للتعامل مع الكوارث الطبيعية. 4.5.5
 

نظراً الرتفاع عوامل المخاطرة والاليقين في العمل الزراعي وبشكل خاص في ضوء حالة التغير 
ة وضع وتبني آليات للتعامل مع هذه المتغيرات وذلك لتجنب التأثر بها المناخي، فانه من الضرور

  :أو التأقلم معها وتقليل أضرارها ما أمكن وسيتم انجاز ذلك من خالل التدخل التالي
 تحديد واعتماد آليات لإلنذار المبكر والتعامل مع الكوارث الزراعية .1

  
الفلسطيني على المنافـسة فـي األسـواق    السياسات التي تحسن من قدرة اإلنتاج الزراعي     . 6.5

  :المحلية والخارجية وتشمل

  

  :تحسين جودة اإلنتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني. 1.6.5

  

إن تحسين اإلنتاجية والجودة يشكالن عامالن رئيسيان في تحسين تنافسية المنتج الفلسطيني في 
فيذ مجموعة تدخالت تستهدف بشكل األسواق المحلية والخارجية، والذي سيتأتى عن طريق تن

رئيسي المجاالت واألنشطة ذات اإلمكانية العالية في تحسين اإلنتاجية والنوعية وسيتم تحقيق هذه 
  :السياسة من خالل تنفيذ التدخالت التالية

  
 إعداد وتطبيق مواصفات ومقاييس الجودة •

 ومتطلبات األسواقتحسين قدرات زيادة معرفة المزارعين والمصدرين بمقاييس الجودة  •

 إيجاد البنية التحتية الالزمة للتسويق الزراعي •
  

  :توجيه اإلنتاج الزراعي الفلسطيني نحو متطلبات األسواق المحلية والخارجية. 2.6.5
  

يجب أن ال ينظر بأي حال من األحوال إلى أن األسواق المحلية على استعداد الستيعاب كل ما ينتج 
 امتداد لألسواق المحلية، حيث أن لكل سوق متطلباته وشروطه وال بد أو أن األسواق الخارجية هي

من التعرف على متطلبات وحاجات تلك األسواق في المواسم المختلفة وإعداد الخطط 
وسيتم تحقيق هذه السياسة من . واالستراتيجيات للتعامل معها وتوجيه المزارعين والمصدرين لها

  :خالل تنفيذ التدخالت التالية
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 اد وتنفيذ برامج لتنويع اإلنتاج الزراعي وزيادة الربحيةإعد •

 توفير الحوافز والبيئة إلنتاج السلع التصديرية والبديلة للمستوردات •
 

  :ترويج المنتجات الزراعية الفلسطينية وحمايتها. 3.6.5

  

ن خالل تهدف هذه السياسة إلى ترويج المنتجات الزراعية الفلسطينية وتحسين تنافسيتها وحمايتها م
  :تنفيذ التدخالت التالية

  
 إطالق حمالت لترويج المنتجات الزراعية الفلسطينية وحمايتها •

 إعداد برامج دعم الصادرات الزراعية •
 

السياسات الهادفة إلى تحسين جاهزيه القطاع الزراعي للمساعدة فـي تحقيـق متطلبـات              . 7.5

  :الدولة

  

  :لمنافذ البرية والبحريةتوفير الرقابة الزراعية على الحدود وا. 1.7.5

  

البد من االستعداد والتحضير لمرحلة إنهاء االحتالل وإقامة الدولة وبشكل خاص ما يتعلق بالرقابة 
على الحدود والمنافذ البرية والبحرية من حيث دخول السلع والمنتجات والحيوانات الحية ومطابقتها 

  :ة من خالل التدخالت التاليةللشروط والمواصفات المعتمدة وسيتم تحقيق هذه السياس
  

 إيجاد متطلبات الحجر الزراعي •

 تفعيل أنظمة ومتطلبات التجارة الزراعية •
 

  :توفير المختبرات المرجعية الوطنية. 2.7.5
 

سيتم إنشاء عدة مختبرات مرجعية وطينة للتحليل وتطوير المختبرات الموجودة والتشخيص والتحقق 
  :زارعة المختلفة، وسيتم ذلك من خالل تنفيذ التدخالت التاليةمن الجودة والنوعية في مجاالت ال

  
 إنشاء مختبرات مدخالت اإلنتاج  •

 إنشاء مختبرات األمراض واألوبئة •

 مختبرات جودة وسالمة الغذاء •
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  تأثير اإلستراتيجية على الموارد. 6

  

طي مرحلة هامة من الواضح أن تنفيذ وتحقيق أهداف هذه اإلستراتيجية الطموحة والتي ستتعامل وتغ
في تاريخ شعبنا الفلسطيني وهي إنهاء االحتالل وإقامة الدولة يتطلب تحقيق وتوفير العديد من 
المتطلبات ويأتي على رأسها توفر الموارد المالية الالزمة والكفيلة بتحقيق تلك األهداف اخذين بعين 

 وموازنات استثنائية للقيام االعتبار أن إحداث انطالقة نوعية في القطاع الزراعي يتطلب جهودا
بالدور الهام الممكن والمطلوب واالستفادة من الموارد واإلمكانات والخبرات بطريقة كفؤة وقابلة 

  .لالستمرار
  

وفي هذا السياق فانه ال بد من تأكيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والدور األساسي الذي 
 الزراعية في فلسطين، لذا فان توزيعا واضحا للمهام تلعبه منظمات المجتمع المدني في التنمية

واألدوار والمسؤوليات باإلضافة إلى اعتماد آليات واضحة للتنسيق والرقابة والمساءلة تشكل 
ويتوجب على كل من مؤسسات القطاع العام . شروطا مسبقة إلنجاح تنفيذ هذه اإلستراتيجية
 فيما بين مؤسساتها المختلقة وداخل تلك المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني إعادة توزيع األدوار

تشكل عمليات  و.بحيث يؤدي ذلك إلى انجاز المهام وتقديم الخدمات بكفاءة عالية وتكاليف معقولة
اإلشراف والرقابة والمساءلة عوامل هامة لضمان حسن التنفيذ واالنجاز وضمان استعمال الموارد 

 فان الشفافية والالمركزية والمشاركة تعتبر ضرورة لألغراض التي خصصت لها وبهذا الخصوص
وشروطا يجب تضمينها لكافة مراحل العمل في اإلستراتيجية تخطيطا وتنفيذا وإشرافا ومتابعة 

  .وتقييما
  

خالل هذه المرحلة ستتضمن اإلستراتيجية تحقيق مجموعة من األهداف اإلستراتيجية والتي بدورها            
من السياسات لكل هدف استراتيجي كما وان كل سياسـة سـيتم            ستتحقق عن طريق تبني مجموعة      

تحقيقها من خالل مجموعة من التدخالت التي تتكامل فيما بينها وبين التدخالت للسياسات األخـرى               
لتحقيق األهداف اإلستراتيجية للقطاع الزراعي وبالتالي المساهمة في تحقيق الرؤية العامة للقطـاع             

لي التكاليف التقديرية للسياسات واألهـداف اإلسـتراتيجية علمـا بـان            الزراعي ويبين الجدول التا   
ويجب اإلشارة هنا إلى    ).  1(التكاليف التفصيلية على مستوى التدخالت مرفقة باإلستراتيجية جدول         

أن الموازنات المقدرة تشمل مساهمات واستثمارات القطاع الخاص، المنظمـات غيـر الحكوميـة              
يبين الجدول أدناه أن     . المانحين باإلضافة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية      ومنظمات المجتمع المدني،  

مليار ) 1,502,267(مليار شيقل أو ما يعادل      ) 5,633,500(مجموع التكاليف المقدرة لإلستراتيجية     
  . تدخال تتقسم على تسعة عشرة سياسة وسبعة أهداف إستراتيجية50دوالر أميركي موزعة على 
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  )باأللف شيقل(                                                                                                                          
  المجموع  2013  2012  2011  التدخالت  السياسات

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

  260,000  80,000  80,000 100,000  رعين والصيادين في قطاع غزةامساندة صغار المز .7
  260,000  80,000  100,000 80,000  مساندة مزارعي المحاصيل التصديرية  .8
 240,000  70,000  90,000  80,000  تحتية الزراعية المدمرةتأهيل البنية ال .9

توفير مدخالت اإلنتاج الزراعي وإسناد المزارعين المتضررين من  .10
  الجدار

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

  179,000  50,000  50,000  79,000  توفير الحوافز والدعم للمزارعين المجاورين للمستوطنات والجدار .11

إعادة تأهيل ما دمره االحتالل ودعم  .2
المزارعين المتضررين من 

  االعتداءات اإلسرائيلية 

  1000  -  -  1000  إعداد ملفات حصر األضرار باالستناد للقانون الدوليالمساعدة في  .12
 1,220,000  380,000  420,000  420,000  المجموع

  300,000  100,000  100,000  100,000  تكثيف مشاريع تنويع مصادر الدخل .4
  195,000  65,000  65,000  65,000  مشاريع المكثفة للعمالة الزراعيةزيادة ال .5

دعم وحماية الفئات المهمشة وخاصةً  .3
صغار المزارعين وفقراء الريف 

  40,000  10,000  15,000  15,000  تمكين المرأة في القطاع الزراعي .6  والنساء والبدو
 535,000 175,000 180,000 180,000  المجموع

1,060,000 355,000 360,000 345,000  الموارد الطبيعية في األراضي الفلسطينية مدارة بكفاءة وبشكل مستدام : الهدف االستراتيجي .2

زيادة وفرة المياه وتحسين إدارة  .2  240,000  80,000  80,000 80,000  تأهيل البنية التحتية للمصادر المائية  .2
  100,000  30,000  35,000  35,000  زيادة الموارد المائية المتاحة للزراعة .3  العرض

  340,000  110,000  115,000  115,000  المجموع

لطلب على المياه تحسين إدارة ا .3  100,000  30,000  35,000  35,000  تحسين كفاءة أنظمة النقل والتوزيع .4
  120,000  40,000  40,000  40,000  تحديث أنظمة الري واستخدام الري التكميلي .5 الزراعية
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  220,000  70,000  75,000  75,000  المجموع

  300,000  100,000  100,000  100,000  حصر وتصنيف واستصالح األراضي وتحسين إنتاجيتها .5
  60,000  25,000  20,000  15,000  تخضير وتحريج األراضي الحكومية والخاصة .6
  100,000  35,000  35,000  30,000  تطوير وإعادة تأهيل المراعي .7

االدارة المستدامة لألراضي وزيادة  .6
دام مساحتها واستصالحها واالستخ
  المستدام للتنوع الحيوي الزراعي

  40,000  15,000  15,000 10,000  النباتي والحيواني  المستدام للتنوع الحيويالحفظ واالستخدام .8
 500,000 175,000 170,000  155,000  المجموع

 لدى القطاع الزراعي إطارا مؤسسيا مالئماً وقانونيا متكامالً وقوى بشرية مدربة ومؤهلة :الهدف االستراتيجي .3

   وإقامة الدولةفي إنهاء االحتاللتساهم 

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

  1,550  -  1,200  350  إعداد االستراتيجيات تحت القطاعية والفرعية .4
  500  -  -  500  التطوير المؤسسي وتفعيل أطر التعاون بين المؤسسات الزراعية .5

حسين كفاءة وفاعلية المؤسسات ت .3
  الزراعية

  450  -  300  150  تطوير قاعدة معلومات وبيانات زراعية .6

  2500  -  1500  1000    المجموع

مراجعة التشريعات الزراعية وتحديد التشريعات الواجب إعدادها أو  .4
  تحديثها 

  تحديث وتوحيد اإلطار القانوني .4  -  -  -  -

  1000  -  500  500  أو تحديث التشريعات الالزمة وإقرارها/ إعداد و .5
  1000  -  500  500  المجموع

  تدريب وتأهيل القوى البشرية .6  500  -  -  500  لتدريبية والبشرية للمؤسسات تحديد االحتياجات ا .3
  134,500  35,000 50,000  49,500  إعداد وتنفيذ برامج تطوير القدرات البشرية .4

 135,000 35,000 50,000 50,000  المجموع

1,300,000 430,000 435,000 435,000  تحسين إنتاجية الزراعة بشقيها النباتي والحيواني ومساهمتها في األمن الغذائي:الهدف االستراتيجي .4

 150,000 50,000 50,000 50,000  تحسين إنتاجية المحاصيل الحقلية .4تطبيق النظم الحديثة في اإلنتاج  .2
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  النباتي 450,000 150,000 150,000 150,000  تحسين إنتاجية الزيتون .5
 150,000 50,000 50,000 50,000  تحسين إنتاجية أشجار الفاكهة .6

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

 300,000 100,000 100,000 100,000  تحسين إنتاجية األغنام والماعز .5

 150,000 50,000 50,000 50,000  زيادة إنتاج المحاصيل العلفية وتوفير البدائل العلفية .6

 75,000 25,000 25,000 25,000  االستزراع السمكي .7

التحول إلى أنظمة اإلنتاج المكثف  .3
  وشبه المكثف في اإلنتاج الحيواني

 25,000 5,000 10,000 10,000  تربية النحل وإنتاج العسل .8

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

 620,000 195,000 205,000 220,000  بنية تحتية وخدمات زراعية مناسبة: الهدف االستراتيجي .5

ستثمارية وتحفيز إخلق بيئة  .2  1000  -  - 1000  إعداد دراسات حول جدوى االستثمار الزراعي .3
  149,000  50,000  50,000  49,000  توفير الحوافز االستثمارية .4  ااالستثمار في الزراعة وخدماته

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

تحسين خدمات اإلرشاد، ووقاية . 2  500  -  -  500  ية وتقييمها مراجعة احتياجات القطاع من الخدمات الزراع .3
  299,500  100,000  100,000  99,500  إعداد وتنفيذ برامج خدماتية متخصصة .4  النبات، والبيطرة، والبحث الزراعي

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

تطوير أنظمة اإلقراض والتمويل  .5 60,000 20,000 20,000 20,000  إنشاء بنك إقراض وتسليف زراعي ودعم المؤسسات القائمة .3
  60,000  20,000  20,000  20,000  ترويج وتفعيل قانون التامين الزراعي .4  الريفي والتامين الزراعي

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

تطوير آليات للتعامل مع الكوارث  .5
  الطبيعية

 50,000 5,000 15,000 30,000  تحديد واعتماد آليات لإلنذار المبكر والتعامل مع الكوارث الزراعية .2

 50,000 5,000 15,000 30,000  المجموع
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 630,000 160,000 235,000 235,000  :قدرة اإلنتاج الزراعي على المنافسة في األسواق المحلية والخارجية قد تحسنت: الهدف االستراتيجي .6

  15,000  5000  5000  5000  إعداد وتطبيق مواصفات ومقاييس الجودة  .4
تحسين قدرات وزيادة معرفة المزارعين والمصدرين بمقاييس  .5

  الجودة ومتطلبات األسواق
5000  5000  5000  15,000  

تحسين جودة اإلنتاج الزراعي بشقية  .4
  النباتي والحيواني

  200,000  50,000  80,000  70,000  إيجاد البنية التحتية الالزمة للتسويق الزراعي .6
  230,000  60,000  90,000  80,000  المجموع

توجيه اإلنتاج الزراعي نحو متطلبات  .5  205,000  50,000  75,000  80,000  إعداد وتنفيذ برامج لتنويع اإلنتاج الزراعي وزيادة الربحية  .3
  95,000  20,000  35,000  40,000  توفير الحوافز والبيئة إلنتاج السلع التصديرية والبديلة للمستوردات .4  األسواق المحلية والخارجية 

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

المنتجات الزراعية الفلسطينية ترويج  .6  15,000  5000  5000  5000  إطالق حمالت لترويج المنتجات الزراعية الفلسطينية وحمايتها .3
  85,000  25,000  30,000  30,000  إعداد برامج لدعم الصادرات الزراعية .4  وحمايتها
  100,000  30,000  35,000  35,000  المجموع

  130,000  50,000  39,000  41,000  زراعي للمساعدة في تحقيق متطلبات إقامة الدولة قد أنجزتجاهزيه القطاع ال: الهدف االستراتيجي .7

توفير الرقابة الزراعية على الحدود  .3  29,000  10,000  9000 10,000  إيجاد متطلبات الحجر الزراعي .3
  1000  -  -  1000  تفعيل أنظمة ومتطلبات التجارة الزراعية .4  والمعابر
  30,000  10,000  9000  11,000  المجموع

  30,000  10,000  10,000  10,000  مختبرات مدخالت اإلنتاج .4
  35,000 15,000  10,000  10,000  مختبرات األمراض واألوبئة  .5

  توفير المختبرات المرجعية الوطنية .4

  35,000  15,000  10,000  10,000  مختبرات جودة وسالمة الغذاء .6
  100,000  40,000  30,000  30,000  المجموع
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 المتابعة والتقييم . 7

  
  المتابعة والتقييم. 1.7

  

تشكل عملية المتابعة والتقييم جزءا ال يتجزأ من اإلستراتيجية، حيث أنها تعكس وتحدد المخرجات 
إن متابعة . والسلع والخدمات المتحققة نتيجة تنفيذ التدخالت والنفقات واستخدام الموارد المتاحة

واثأر التنفيذ ستستخدم لتحسين األداء واإلدارة والكفاءة من خالل وتقييم التقدم المحرز، االنجازات 
  .البناء على االيجابيات وتفادي السلبيات وتعديل المسار خالل عمليات التنفيذ

  
من الضرورة بمكان قبل البدء بإعداد مؤشرات االنجاز معرفة وتقييم واقع الحالة المستهدفة على 

نتاج، اإلنتاجية، التكاليف، والعائد على المدخالت المستعملة سبيل المثال ال الحصر مستويات اإل
  .وذلك لتشكل أساسا للقياس وتحديد مستويات التغير منها

  
ونظرا الن تحديد مؤشرات تقييم ومتابعة دقيقة على الموازنات على المستوى النشاط والمشروع 

تالية هي مؤشرات عامة  فان المؤشرات ال2013-2011والتي سيتم توفرها خالل إعداد الخطة 
  :وقطاعية سيتم استكمالها وتحديدها بشكل دقيق بعد إعداد الخطة

  
 2013بنهاية عام % 5زيادة نسبة االكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية المحلية بنسبة  •

 2013تحسين القيمة المضافة للقطاع الزراعي بحيث تصل إلى مليار دوالر بنهاية عام  •

 2013مليون دوالر بنهاية عام ) 60(ات الزراعية لتصل إلى زيادة قيمة الصادر •

استكمال إصدار وتعديل التشريعات الزراعية وبشكل خاص إصدار قانون التأمين الزراعي  •
 نظاما زراعيا) 11(وإصدار

إعادة هيكلية وتنظيم وزارة الزراعة، المركز الوطني للبحوث الزراعية وإنشاء المجالس  •
ما في ذلك المجلس الزراعي، مجلس الحليب، مجلس العنب، النحل اإلشرافية والسلعية ب

 والعسل، النباتات العطرية والطبية، الخضار

  
  المساءلة. 2.7

  

من األهمية بمكان التزام السلطة الوطنية الفلسطينية الكامل ليس فقط بمتابعة وتقييم اإلستراتيجية 
 التزامها بمبدأ المساءلة والذي يرتبط بشكل كأحد المتطلبات األساسية لنجاح التنفيذ، ولكن أيضاً
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مباشر بالشفافية واللذان يعززان بعضهما البعض ويسهمان أيضا بشكل مباشر في تحسين كفاءة 
وفاعلية وعدالة التنمية وإدارتها سواء في مؤسسات القطاع العام، القطاع الخاص، أو منظمات 

تائج التنمية وتدخالتها لهم الحق والقدرة أكثر من إن المستهدفين والمستفيدين من ن. المجتمع المدني
غيرهم للحكم على نوعية ومالئمة وكفاءة االنجاز إذا ما امتلكوا المعلومات والحقائق الالزمة في 
الوقت المناسب لذا فانه في ظل غياب الشفافية فان المساءلة تكون ضعيفة كما وانه لن تكون هناك 

  .اءلةقيمة مرجوة للشفافية بدون المس
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  فهرس مالحق
  

  الرقم

  

  الصفحة  عنوان الملحق

  53  ..................................................ات المقابالتاستمار  1.3
  57  ............................2012-2010استراتيجية وزارة الزراعة   2.3
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  فهرس الجداول
  

  عنوان الجدول  الرقم

  

 الصفحة

 للعاملين في الزراعة والحراجة والصيد وصيد األسماك التوزيع النسبي  1.2
  ..2009في األراضي الفلسطينية حسب الحالة العملية والجنس والمنطقة، 

16  

نسبة العاملين في الزراعة والحراجة والصيد وصيد األسماك من إجمالي   1.2
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