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تقديم

فــي خطــوة كبيــرة وغيــر مســبوقة اطلقــت الحكومــة الفلســطينية” الثامنــة عشــر” برنامــج التنميــة االقتصــادي الشــامل المبنــي 

علــى التنميــة بالعناقيــد اعتمــادا علــى الميــزة الجغرافيــة التــي تتمتــع بهــا المحافظــات الفلســطينية. وقــد شــكل هــذا االطــار 
التنمــوي مــن خــالل العناقيــد الزراعيــة أســاس مهــم للتخطيــط الشــامل والتكامــل ولالنجــازات التــي اظهرهــا تقريــر وزارة الزراعــة 
للفتــرة 2019 2020- والتــي جــاءت منســجمة مــع اهــداف الخطــة ومرتكزاتهــا بــكل ابعادهــا السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة 

والتكامليــة مــع كل اطــراف اإلنتــاج فــي المجتمــع الفلســطيني .

 وبهــدف تعزيــز صمــود المواطــن احتلــت الزراعــة موقــع الصــدارة فــي تنفيــذ توجيهــات الحكومــة، حيــث يتــم التركيــز لتحقيــق هــذا الهــدف على 
توســيع الرقعــة الزراعيــة وزيــادة االســتثمار واإلنتــاج ومحاربــة الفقــر ،،وإيجــاد فــرص عمــل للشــباب والمــراة، وتعزيــز االكتفــاء الذاتــي  كخطــوة 
هامــة علــى طريــق االنفــكاك التدريجــي عــن االحتــالل.  وفــي هــذا األطــار وضعــت وزارة الزراعــة خططهــا التفصيليــة اســتنادا إلــى خطــة 
التنميــة الوطنيــة وإســتراتيجية القطــاع الزراعــي “صمــود وتنميــة مســتدامة” وتعزيــزًا لمبــدأ الشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع األهلــي 
والقطــاع الخــاص، اســتنادا الــى مرتكــزات  تتمثــل فــي ) معالجــة اثــار الدمــار الــذي خلفــه االحتــالل وجعــل القطــاع الزراعــي فــي حالــة انكشــاف، 
الوصــول لألراضــي الزراعيــة ومصــادر الميــاه واألســواق، زيــادة االســتثمار فــي القطــاع الزراعــي ،إيجــاد حلــول لظاهــرة التغيــر المناخــي، دعــم 

دور المــراة والشــباب فــي التنميــة الزراعيــة، زيــادة الميزانيــة التطويريــة لــوزارة الزراعــة، االرتبــاط  باهــداف التنميــة المســتدامة(.
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وبالرغــم مــن الظــروف الصعبــة التــي واكبــت عمــل الحكومــة منــذ اليــوم األول لتشــكيلها، بســبب السياســات اإلســرائيلية “السياســية 
والماليــة “، وتزامنــا  مــع التاثيــرات واالرتــدادات الناجمــة عــن جائحــة كورونــا، انطلقــت عجلــة التنميــة الزراعيــة بمنظورها الوطنــي والتنموي 
الشــامل، واســتطاعت  وزارة  الزراعــة ان تحقــق إنجــازات هامــة علــى هــذا الطريــق، اســتنادا للجهــد المشــترك بيــن كافــة مكونــات القطــاع 
الزراعــي فــي المجتمــع الفلســطيني،  الــذي وصــل لــكل محافظــات الوطــن بمــا فــي ذلــك التجمعــات البدويــة وخلــف الجــدار، وفــي مناطــق 
االغــوار وقطــاع غــزة، وقــد ابــرز التقريــر أهــم المؤشــرات االقتصاديــة التــي تدلــل علــى التطــور المتزايــد فــي القطــاع الزراعــي بشــقيه النباتي 
والحيوانــي،  ومــدى التكامــل والشــراكة بيــن الجهــات ذات العالقــة فــي الزراعــة، كمــا أشــار التقريــر الــى الــدور المتعاظــم فــي أداء عمــل 
الــوزارة فــي التخطيــط واإلرشــاد والتســويق والجــودة  والرقابــة وحمايــة المنتــج الفلســطيني، والبحــوث الزراعيــة والخدمــات البيطريــة 
وصحــة الحيــوان، ووقايــة النبــات، وتطويــر قطــاع المــوارد الطبيعيــة بمــا يشــمل اســتصالح األراضــي وشــق الطــرق الزراعيــة وزيــادة مصــادر 
الميــاه والغابــات والمراعــي، والبيئــة المؤسســية والقانونيــة، والتعــاون الدولــي والعالقــة مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة والقطــاع 

الخــاص.

ــز  ان قــراءة التقريــر تظهــر بوضــوح شــمولية العمــل وتكامــل األداء وانســجام خطــة الــوزارة بالرؤيــة العامــة للحكومــة الهادفــة الــى تعزي
صمــود المواطــن وتعزيــز وحــدة الوطــن  وتوســيع القاعــدة اإلنتاجيــة. ان االســتنتاج األبــرز مــن هــذه القــراءة يوكــد أن العمــل فــي الزراعــة 
وفــي إدارة القطــاع الزراعــي يحتــاج الــى جهــد وتكامــل ودعــم مشــترك الن الزراعــة تعنــي “االنســان واألرض والميــاه  “ وهــي جوهــر الصــراع 

مــع االحتــالل اإلســرائيلي ومصــدر مهــم للتنميــة االقتصاديــة  التــي تشــكل أســاس مهــم للصمــود علــى األرض الفلســطينية .

ان مســيرة العمــل التــي يشــير اليهــا التقريــر قــد مــرت بظــروف ليســت ســهلة بــل واجهتهــا عقبــات كبيــرة وفــي مقدمتهــا االحتــالل 
اإلســرائيلي الــذي يســيطر علــى %62 مــن مســاحة الضفــة الغربيــة إداريــا وعســكريا ،كمــا يســيطر علــى 85 % مــن مصــادر الميــاه وهــذا 
يعنــي أن التنميــة فــي فلســطين تمثــل حالــة كفاحيــة يقودهــا المزارعــون  بدعــم مــن الحكومــة والشــركاء، فعلــى مــدار العاميــن الماضييــن 
صــادر االحتــالل االف الدونمــات وعشــرات االليــات التــي تعمــل فــي الزراعــة وهــدم المئــات مــن االبــار والمنشــات الزراعيــة واإلعتــداءات 

علــى مربــي الثــروة الحيوانيــة فــي التجمعــات البدويــة وقلــع وحــرق آالف أشــجار الزيتــون فــي كافــة محافظــات الوطــن.

لذلــك فــان العمــل فــي الزراعــة يعنــي حالــة االشــتباك الدائــم مــع االســتيطان والجــدار والحواجــز واالغالقــات، ورغــم ذلــك فاننــا نفتخــر 
بــان فلســطين قــد وصلــت الــى االكتفــاء الذاتــي فــي قطــاع الدواجــن الالحــم وبيــض المائــدة والحبــش والتمــور وزيــت الزيتــون والعنــب  
ــاج بنســبة %30  فــي   ــادة فــي اإلنت ــاك زي ــه القادمــة ســيكون هن والخضــروات ونســبة عاليــة مــن لحــوم الضــأن . وخــالل األعــوام القليل
العديــد مــن األصنــاف التــي نعتمــد بتوفيرهــا  علــى الســوق اإلســرائيلي، وســيكون هنــاك تعظيــم للبنيــة التحتيــة للتســويق والتصنيــع 

الزراعــي  نحــو  زيــادة فــرص العمــل وتطويــر زراعــة المحاصيــل ذات القيمــة العاليــة وتتمتــع بميــزة نســبية.

ــر لقطــاع  ــد الدعــم الكبي ــوزراء وزمالئــي فــي الحكومــة علــى تجني ــة رئيــس ال فــي الوقــت الــذي اثمــن جهــود ســيادة األخ الرئيــس ودول
الزراعــة، ولزمالئــي الــوزراء الســابقين الذيــن اسســوا لهــذه النجاحــات، وللشــركاء المحلييــن والدولييــن الذيــن ســاهموا فــي دعــم جهــود 
الــوزارة علــى مــدار الســنوات الســابقة، والتقديــر موصــول لــكل المزارعيــن علــى امتــداد الوطــن الذيــن يشــكلون خــط الدفــاع األول عــن 
األرض واداة اإلنتــاج الهامــة فــي التنميــة، والشــكر والتقديــر العالــي الــى زمالئــي فريــق الــوزارة الرائــع الذيــن يعملــون بــكل جهــد وتفانــي 

وتكامــل.  

ــرا فــإن مســتوى التخطيــط والدعــم الحكومــي  الــذي تاســس  فــي العاميــن  -2019 2020 كفيــل ان يؤســس النطالقــة ولنتائــج  وأخي
تنمويــة غيــر مســبوقة  فــي  قطــاع الزراعــة للعــام 2021 وفــي المســتقبل، وأهــم مرتكــزات هــذا التأســيس يتمثــل بزيــادة الموزانــة 
التطويريــة المخصصــة لــوزارة الزراعــة فــي العــام 2021 والتــي بلغــت 110 مليــون شــيقل، أي بزيــادة قدرهــا %261 عن الموازنــة التطويرية 

لــوزارة الزراعــة للعــام 2019 .

رياض عطاري

وزير الزراعة
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تطور المؤشرات 
االقتصادية 

للقطاع الزراعي
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لقــد شــهد القطــاع الزراعــي تطــورات ملحوظــة خــالل األعــوام الســابقة، وبشــكل 
مطــرد، فقــد زادت قيمــة االنتــاج فــي نهايــة العــام 2020 مقارنــة بالعــام 2014، 
حيــث وصلــت حوالــي 2.5 مليــار دوالر أمريكــي، وبزيــادة تقــدر بحوالــي 100 مليــون 

دوالر عــن العــام 2014. 

إن الزيــادة فــي قيمــة االنتــاج الزراعــي نتــج عــن مجموعــة مــن العوامــل التــي تمثلــت فــي زيــادة النشــاط فــي تنميــة 
وتطويــر القطــاع الزراعــي مــن خــالل وزارة الزراعــة وشــركاء التنميــة مــن مؤسســات محليــة وشــعبية ومؤسســات 
دوليــة، أدت جميعــا إلــى زيــادة مســاحة األراضــي المزروعــة والتــي ســجلت فــي العــام 2020 مــا يقــارب 1.6 مليــون 
ــم عــن العــام  ــد بمقــدار 100 ألــف دون ــات وزارة الزراعــة والتــي تزي ــم مــن األراضــي المزروعــة حســب إحصائي دون
2014، كمــا زادت مســاحة األراضــي المرويــة خــالل نفــس الفتــرة بمســاحة 25 ألــف دونــم أضيفــت إلــى المســاحات 

المرويــة بحيــث وصلــت المســاحة اإلجماليــة لألراضــي المرويــة إلــى 154 ألــف دونــم.

هــذا وتجــدر اإلشــارة إلــى أن القيمــة المضافــة فــي اإلنتــاج الزراعــي زادت أيضــا ووصلــت حوالــي 1.7 مليــار دوالر 
بزيــادة 100 مليــون دوالر عــن العــام 2014، فــي حيــن بلغــت نســبة مســاهمة الزراعــة فــي الصــادرات الكليــة 

ــي %24 فــي عــام 2020. حوال
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تطور قطاع 
االنتاج النباتي

شــهد قطــاع االنتــاج النباتــي تطــورا كبيــرا خــالل العاميــن الماضييــن2019-2020 ، األمــر الــذي 
انعكــس إيجابــًا علــى قيمــة االنتــاج النباتــي التــي مثلــت مــا نســبته%54 مــن قيمــة اإلنتــاج 
الزراعــي. هــذا وقــد قامــت الــوزارة بتنفيــذ البرنامــج الوطنــي لتخضيــر فلســطين والــذي يتــم مــن 
خاللــه توزيــع أكثــر مــن نصــف مليــون شــتلة مثمــرة ســنويا باإلضافــة إلــى نصــف مليــون أخــرى مــن 

األشــجار الحرجيــة.

وقــد أدى التطــور فــي قطــاع اإلنتــاج النباتــي إلــى زيــادة مســاحة األراضــي المزروعــة بشــكل عــام 
إلــى حوالــي 1.6مليــون دونــم فــي العــام 2020، وذلــك بزيــادة 100ألــف دونــم عــن العــام2014 
فــي مختلــف محافظــات الوطــن، منهــا حوالــي 154 ألــف دونــم أراضــي مرويــة والتــي زرعــت 
بأصنــاف المحاصيــل التصديريــة وذات الجــدوى االقتصاديــة العاليــة كالنخيــل، العنــب الالبــذري، 
األعشــاب الطبيــة والعطريــة، الفراولــة، الخضــراوات، الحمضيــات، الجوافــة، االفــوكادو  وغيرهــا.
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أوال: البســتنة الشــجرية: شــهد قطــاع البســتنة الشــجرية فــي فلســطين خــالل الفتــرة 2019-2020 تطــورا حقيقيــا علــى 
أرض الواقــع مــن حيــث زيــادة المســاحة المزروعــة , ولذلــك تــم اســتغالل هــذا التطــور فــي القطــاع عــن طريــق وضــع خطــة تنفيذيــة 
مدروســة مســبقا تضمــن تنظيــم وتوجيــه العمــل فــي القطــاع مــن حيــث تطويــر األصنــاف الموجــودة والتــي تعتبــر ذات جــدوى 
ــدة ذات  ــاف جدي ــل، الليمــون، األفــوكادو، والجوافــة(، أو مــن خــالل إدخــال أصن ــل )النخي ــادة مســاحتها مث ــة وزي ــة وتصديري اقتصادي
جــدوى مثــل ) القشــطة، الكيــوي، الكرمبــوال، العنــب الالبــذري واألنانــاس( وضمــان إيصــال اإلرشــاد المتخصــص حــول هــذه المحاصيــل  
للمــزارع للوصــول إلــى أعلــى إنتاجيــة بأصغــر مســاحة وبالتالــي رفــع العائــد االقتصــادي للمــزارع مــن أجــل دعــم وتعزيــز صمــود المــزارع 

علــى أرضــه. 

اصناف ذات جدوى اقتصادية وتصديرية “النخيل، الليمون، االفوكادو، والجوافة”

اصناف مدخلة حديثا” الكرمبوال، القشطة، االناناس، الكيوي، العنب الالبذري”
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ــي تنفذهــا المؤسســات الشــريكة  ــوزارة أو  مــن خــالل المشــاريع الت ــي تنفذهــا ال ــك مــن خــالل البرامــج والمشــاريع الت ــل ذل وتمث
العاملــة فــي القطــاع بإشــراف الــوزارة وتمثلــت هــذه النشــاطات بالتالــي:

ضمــن إطــار زيــادة مســاحة ااالراضــي المزروعــة: تــم تخطيــط وتنفيــذ مشــروع تخضيــر فلســطين خــالل الفتــرة 2020-2019 
حيــث تــم توزيــع 490 ألــف شــتلة مثمــرة خــالل 2019،و350ألــف شــتلة خــالل2020، وفــي العــام 2019 تــم تقديــم مســتلزمات إنتــاج لألشــتال 
التــي تــم توزيعهــا مــن خــالل المشــروع لموســمين ســابقين. شــملت المســتلزمات توزيــع ســياج لحمايــة األراضــي مــن الحيوانــات البريــة والرعــي 
بواقــع 106,880 متــر طولــي مــن الســياج. وتــم تزويــد المزارعيــن فــي المناطــق المرويــة بشــبكات ري رئيســية وفرعيــة لتعظيــم االســتفادة 

مــن ميــاه الــري بواقــع 114,750 متــر خــط رئيســي، و765,000 متــر شــبكات ري فرعيــة.

كمــا تــم وضــع خطــة عامــة تضمــن تنميــة وتطويــر قطــاع اللوزيــات فــي فلســطين مــن خــالل مشــروع تعزيــز النمــو االقتصــادي الممــول مــن 
الحكومــة الدنماركيــة وبــإدارة أوكســفام وبإشــراف وزارة الزراعــة وتنفيــذ المركــز الفلســطيني للتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة ومديريــات 
الزراعــة، شــمل ذلــك توزيــع 60,000 شــتلة لوزيــات بعليــة وتوزيــع 15,000 شــتلة لوزيــات مــروي. علمــا أنــه تــم تســييج وحمايــة كافــة القطــع 

)2,000 دونــم( ممــا يشــكل تســييج %10 مــن نســبة مســاحة اللوزيــات فــي فلســطين. 

توزيع أشتال ضمن مشروع تخضير فلسطين

وسم االشتال وزراعتها ضمن مشروع تخضير فلسطين
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قطع زراعية نموذجية تم زراعتها وتسييجها وتمديد شبكة ري ضمن مشروع تخضير فلسطين

قطع مشاهدة  تم زراعتها بأشتال اللوزيات وتسييجها ضمن مشروع تعزيز النمو االقتصادي

كذلــك تــم توزيــع 14,700 شــتلة مثمــرة مــن اللــوز والزيتــون مــن خــالل المنحــة القطريــة فــي ثــالث محافظــات عنقوديــة )جنيــن، 
ــع عــام 2020. طولكــرم وقلقيليــة( واســتفاد منهــا 294 مــزارع مطل

وفــي إطــار رفــع العائــد االقتصــادي للمــزارع وزيــادة اإلنتــاج واإلنتاجيــة وزيــادة الربــح، تــم مــن خــالل مشــروع تنميــة األغــوار لجميــع القطاعــات 
وبالتعــاون مــعUNDP وتنفيــذ وزارة الزراعــة الفلســطينية تقديــم المســاعدة لصغــار مزارعــي النخيــل شــملت توزيــع عــدد )22ألــف( صنــدوق 
بالســتيكي خاصــه بجمــع الثمــار لضمــان تطويــر عمليــات مــا بعــد الحصــاد وخاصــة جــودة الثمــار التصديريــة، وتوزيــع 34 مقــص هيدروليكــي 

خــاص بتقليــم أشــجار النخيــل، فــي مناطــق األغــوار. 

كمــا تــم تنفيــذ 25 يــوم حقــل فــي حقــول المزارعيــن تشــمل شــرح العمليــات الزراعيــة لخدمــة المحاصيــل واألصنــاف المدخلــة حديثــا لضمــان 
أعلــى إنتــاج وإنتاجيــة وزيــادة الربــح مثــل العنــب الالبــذري واألفــوكادو  والكيــوي خــالل 2020-2019. 
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ايام حقل حول خدمة محاصيل البستنة الشجرية واالصناف المدخلة

كمــا تــم تنفيــذ حلقــات اذاعيــة مركزيــة ارشــادية مختصــة، وأيضــا بــث رســائل ارشــادية وتحذيريــة مبكــرة مــن خــالل رســائل نصيــة 
SMS او مــن خــالل منصــات التواصــل االجتماعــي لضمــان تقليــل االضــرار وايصــال االرشــاد المناســب بالوقــت المناســب للمزارعيــن. 

باإلضافــة إلعــداد المنشــورات الزراعيــة االرشــادية المختصــة )روزنامــات مواعيــد خدمــة المحاصيــل( وتوزيعهــا علــى المــزارع .

وفــي إطــار رفــع كفــاءه المهندســين الزراعييــن فــي المحافظــات, تــم عقــد دورات تدريبيــة داخليــة وإقليميــة لمجموعــات المهندســين مثــل 
دورة اللوزيــات بالمملكــة األردنيــة، ودورة للفريــق المتخصــص حــول الحمضيــات والعنــب والمانجــا منــذ مطلــع 2019-2020. باإلضافــة لعقــد 

اللقــاءات التشــاورية المركزيــة بيــن المرشــدين لضمــان تبــادل الخبــرات.

وفــي ضــوء نتائــج المشــاريع واالنشــطة المذكــورة أعــاله واللتــي تهــدف الــى تطويــر قطــاع البســتنة الشــجرية وتقديــم اإلرشــاد المناســب 
للمزارعيــن لتحســين اإلنتــاج واإلنتاجيــة وزيــادة الربــح مــن خــالل نقــل المعرفــة والخبــرات واســتخدام وتطبيــق التقنيــات الزراعيــة المثلــى ذات 
الجــدوى بمــا يتــالءم مــع قــدرات المزارعيــن والمنتجيــن يبيــن الجــدول ادنــاه زيــادة مســاحة االراضــي الزراعيــة واالصنــاف الحديثــة فــي قطــاع 

البســتنة الشــجرية خــالل الفتــرة 2020-2019-2018.
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األصناف التي تم تطويرها:

الصنف
المساحة بالدونم/انتاج بالطن

201820192020

4013 دونم / 16000 طن3600 دونم/ 14400  طن3200/ 12800 طنالليمون

41230 دونم/41230 طن37600 دونم /37600 طن34200 دونم / 34200طنالعنب البذري

1920 دونم/ 4800 طن1800 دونم / 4500 طن1700 دونم/ 4250 طن العنب الالبذري

2450 دونم / 9800 طن2250 دونم / 9000 طن2000 دونم / 8000 طناالفوكادو

30000 27000  + نسبة غير مثمر25000 عدة اصنافاللوزيات

3830 دونم/ 16500 طن3400 دونم/ 14620 طن3000 دونم /12900 طنالجوافة

االصناف المدخلة حديثا:

المساحة/ دونمالمنطقةالصنف

320طولكرم، قلقيليةالمانجا

100طولكرم، قلقيليةاصناف افوكادو جديدة

50طوباس، اريحا, جنينالعنب الالبذري اصناف حديثة

55قلقيلية، طولكرمالقشطة

10رام الله، القدسالكيوي

ثانيا: الزيتون:

يعتبــر قطــاع الزيتــون أكبــر قطــاع زراعــي فــي فلســطين،حيث  تقــدر مســاحته بحوالــي 900٫000 دونــم، ويعتــاش منــه حوالــي 100 ألــف أســرة 
فلســطينية، كمــا تقــدر اعــداد أشــجار الزيتــون 12,5مليــون  شــجرة زيتــون  فــي العــام 2020 منهــا 10 مليــون زيتــون مثمــر والباقــي غيــر مثمــر، 

وقــد عمــل بالموســم حوالــي 280 معصــرة زيتــون، 

هــذا وقــد شــهد قطــاع الزيتــون تطــورا ملموســا علــى مســتوى التقنيــات والممارســات المتبعــة مــن قبــل المزارعيــن والتــي تنعكــس بشــكل 
إيجابــي علــى االنتاجيــة لــدى المزارعيــن ومســاهمة فــي االنتــاج الوطنــي ولكــن نظــرا لكبــر قطــاع الزيتــون والــذي يشــمل أكثــر مــن مليــون 

دونــم فــإن االثــر مــازال محــدودا. ويتمثــل االنجــاز والتطــور فــي النقــاط التاليــة:

ــغ عــدد المســتفيدين 250 مــزارع 	  ــة، وبل ــذ 45 مدرســة حقلي ــم تنفي ــون بحيــث ت ــر قطــاع الزيت ــة لتطوي إدخــال نهــج المــدارس الحقلي
يمتلكــون 2,500 دونــم بتمويــل مــن ايفــاد “$34000” والصنــدوق الكويتــي “$100,000”، ومــن خــالل المــدارس الحقليــة تــم تنفيــذ 
العمليــات الزراعيــة المثلــى فــي حقــول الزيتــون وإدخــال تقنيــات حديثــة مثــل القطافــات الميكانيكيــة ومجــزات األعشــاب “37 لــكل 
منهمــا” و65 مقــص كهربائــي لتقليــم الزيتــون وتوزيــع أكــر مــن 30,000 قنيــة بالســتيكية مــع لوازمهــا لعمــل مصائــد غذائيــة لمكافحــة 
ذبابــة ثمــار الزيتــون وتوزيــع 4,200 برميــل لتنفيــذ نشــاط الــري التكميلــي لشــجر الزيتــون, هــذه التقنيــات ســتقلل تكلفــة االنتــاج للنصــف 

وســتضاعف إنتــاج شــجرة الزيتــون فتزيــد ربحيــة المــزارع ب 4 أضعــاف.

تزويد المدارس 
الحقلية للزيتون 

بأدوات ومستلزمات 
الزيتون
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تنفيــذ دراســة لتحليــل سلســة القيمــة لقطــاع الزيتــون وســيكون مــن مخرجاتهــا تحديــث اســتراتيجية قطــاع الزيتــون بتمويــل مــن 	 
الصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعية)ايفــاد(.

المشــاركة فــي تنفيــذ فعاليــات مبــادرة “أحيــاء يرزقــون” بزراعــة أكثــر مــن 20 ألــف شــجرة زيتــون فــي يــوم الشــهيد تحمــل كل شــجرة 	 
زيتــون إســم شــهيد فلســطيني وذلــك بالتعــاون مــع المجلــس االعلــى للشــباب والرياضــة إســتهدفت جميــع المحافظــات.

تم تنفيذ وطباعة دليل فني لقطاع الزيتون بالتعاون مع مجلس الزيتون بتمويل من الصندوق الكويتي.	 

تم تنفيذ 6 فيديوهات حول قطاع الزيتون ألهداف ارشادية وترويجية وتعريفية.	 

تمثيل دولة فلسطين في اجتماعات مجلس الزيتون الدولي.	 

زراعة شجرة زيتون فلسطين في حديقة مجلس الزيتون الدولي في مدريد/ اسبانيا.	 

مبادرة "أحياء يرزقون" بزراعة شجرة باسم كل شهيد

تمثيل دولة فلسطين في اجتماعات مجلس الزيتون الدولي

زراعة شجرة زيتون فلسطين في حديقة مجلس الزيتون الدولي في مدريد/ اسبانيا
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تنفيذ االحصاء الخاص بإنتاج الزيت والزيتون بالتعاون مع الجهاز المركزي لإلحصاء.	 

االستمرار في االشراف والرقابة على 265 معصرة زيتون تعمل في الموسم وفحص عينات زيت وجفت للمعاصر	 

مشاركة الوزارة في االشراف على مسابقات الزيت الذهبي السنوية.	 

العمــل علــى رفــع أوراق اعتمــاد مختبــر تــذوق الزيــت التابــع لمؤسســة المواصفــات والمقاييــس والفريــق الوطنــي لتــذوق الزيــت إلــى 	 
مجلــس الزيتــون الدولــي وإحضــار خبيــرة علــى نفقــة المجلــس الدولــي للزيتــون للمســاعدة فــي هــذا االعتمــاد.

تنفيذ دورتين تدريبيتين لمرشدي الزيتون حول إدراة حقول الزيتون والمدارس الحقلية وتذوق زيت الزيتون.	 

تقييــم مشــاهدات أصنــاف أشــتال الزيتــون الحديثــة فــي المركــز الوطنــي للبحــوث واختيــار 5 اصنــاف لزراعتهــا فــي فلســطين لغــرض 	 
إنتــاج زيتــون المائــدة “الكبيــس” لســد حاجــة الســوق منــه.

الرقابة على المعاصر وفحص عينات زيت وجفت في مختبرات وزارة الزراعة

االشراف على مسابقة الزيت الذهبي السنوية
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دورات تدريبية حول ادارة حقول الزيتون وتذوق زيت الزيتون

ثالثا: الخضار المحمية والمكشوفة:

شــهد قطــاع الخضــار المكشــوفة والمحميــة تطــورا ملحوظــا خــالل الفتــرة 2019-2020 مــن خــالل ادخــال تقنيــات زراعيــة جديــدة وحديثــة 
أدت الــى زيــاده المســاحة المزروعــة وتشــغيل االيــدي العاملــة مــن العاطليــن عــن العمــل وخاصــة الخريجيــن الجــدد مــن المهندســين الزراعيــن 
ــن الجــدد،  ــع بيــوت بالســتيكية علــى المهندســين الزراعيي ــم توزي ــد مــن االنشــطة، حيــث ت ــذ العدي وذوي الدخــل المحــدود، مــن خــالل تنفي
اســتفاد مــن هــذا التدخــل 35 مســتفيد، وذلــك مــن خــالل مشــروع الحــد مــن الفقــر بتمويــل مــن مؤسســة الوليــد بــن طــالل، ومشــروع الحــد 

مــن تأثيــرات كورنــا متعــدد القطاعــات بتمويــل يابانــي وادراة UNDP ومشــروع تطويــر الســوق العــادل بــإدارة اوكســفام. 

توزيع بيوت بالستيكية على المهندسين الزراعيين الجدد

كمــا تــم ادخــال تقنيــات زراعيــه جديــده وحديثــة إلنتــاج الخضــراوات منهــا تأهيــل وتطويــر المشــاتل الزراعيــة للخضــار لرفــع الطاقــة اإلنتاجيــة 
للمشــاتل بنســبة %50  فــي )  2 ( مشــتل فــي كل مــن محافظــة طولكــرم” مشــتل جمعيــة ذنابــة التعاونيــة” حيــث تــم دعمهــم ببيــوت 
بالســتيكية وصوانــي للتشــتيل وتربــة وتأهيــل االرضيــات ونظــام ري كامــل وحديــث بمبلــغ 200 ألــف دوالر، وفــي محافظــة جنيــن” مشــتل 
الجلمــة” حيــث تــم دعمهــم بنظــام ري كامــل وحديــث وصوانــي للتشــتيل وتربــة وتأهيــل االرضيــات بمبلــغ 70 ألــف دوالر وذلــك مــن خــالل 
مشــروع دعــم النمــو االقتصــادي مــن خــالل تنميــة سلســلة القيمــة المضافــة المنفــذ مــن قبــل الــوزارة بالتعــاون مــع منظمــة االغذيــة 

والزراعــة لألمــم المتحــدة وبتمويــل مــن الحكومــة الكنديــة.
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كمــا تــم ادخــال تقنيــات زراعيــة جديــده بهــدف زيــادة ربحيــه المــزارع وتوفيــر أنــواع واصنــاف الخضــار فــي األســواق علــى مــدار العــام مــن خــالل 
ــر الســوق العــادل المنفــذ مــن قبــل اوكســفام ومــن خــالل المركــز الفلســطيني للتنميــة االقتصاديــه واالجتماعيــة باشــراف  مشــروع تطوي

وزارة الزراعــة كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التالــي:

الموضوع /التقنية

الموسم الزراعي                  
2018-2017

الموسم الزراعي                      
2020-2019

الموسم الزراعي                         
2020-2019

انتاج الدونم/طنالمساحةانتاج الدونم/طنالمساحةانتاج الدونم/طنالمساحة

0.881301.5 طن2زراعة الفقوس داخل الدفيئات

7-276340057008زراعة الكوسا داخل الدفيئات

8-7005800710009زراعة الفلفل الملون  التصديري داخل الدفيئات

2192.526534404زراعة الثوم المروي

30024002.57003زراعة البازيالء  داخل الدفيئات

4-2002.52653.54005زراعة اليقطين داخل الدفيئات

5-20310042006زراعة الخيار البلدي المحمي

مــن الجــدول اعــاله نالحــظ ان انتاجيــه الدونــم تــزداد مــن موســم ألخــر وذلــك لعــدة امــور أهمهــا زراعــه اصنــاف حديثــه، طــرق التربيــة الصحيحــة، 
المعامــالت الزراعيــة )ابتــداء مــن تحضيــر االرض وانتهــاء بتســويق اإلنتــاج(، ومواعيــد الزراعــة الصحيحة،حيــث أن الفقــوس  كان يــزرع باألراضــي 

المكشــوفة بعــال وبعــد عــدة مشــاهدات ودراســات تــم ادخالــه داخــل الدفيئــات واصبــح يــزرع مــروي ولــه مــردود اقتصــادي جيــد.

امــا اليقطيــن والبازيــالء كانــت تــزرع باألراضــي المكشــوفة ادخــل عليهــا أصنــاف جديــده ومعامــالت زراعيــه مــن ري وتســميد وطريقــه الزراعــة 
الصحيحــة فأصبحــت تــزرع داخــل الدفيئــات وذات ربحيــة جيــده للمزارعيــن.

امــا الثــوم كان يــزرع بعــال ومســاحات قليلــه مرويــه وذات انتــاج قليــل ادخــل اصنــاف محســنة وجيــده واصبــح انتــاج الدونــم ذا مــردود اقتصــادي 
وعائــد كبيــر للمزارع.

امــا الخيــار البلــدي كان يــزرع بــاألرض المكشــوفة فاصبــح يــزرع بكميــات داخــل الدفيئــات بأوقــات غيــر موســمه وبإنتاجيــة اعلــى مــن االرض 
المكشــوفة. وبالنســبة للفلفــل الملــون اصبحــت المســاحة تــزداد خاصــه ادخــال وزراعــة اصنــاف جديــده قابلــه للتســويق المحلــي والخارجــي 
وبإنتــاج عالــي، أمــا الكوســا داخــل الدفيئــات زادت وبشــكل ملحــوظ بعــد نجاحــة مــن وقــت الزراعــة حتــى نهايــة  فتــرة االنتــاج وبأصنــاف ذات 

انتاجيــه عاليــة ومقبولــة لــدى الســوق.

مشاهدة زراعة الفقوس داخل الدفيئة
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مشاهدة زراعة البازيالء داخل الدفيئة

مشاهدة زراعة اليقطين داخل الدفيئة

مشاهدة زراعة محصول الثوم

مشاهدة زراعة الخيار البلدي داخل الدفيئة
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مشاهدة الفلفل الملون داخل الدفيئة مشاهدة الكوسا داخل الدفيئة

كمــا تــم تزويــد 5 جمعيــات تعاونيــة بتراكتــورات زراعيــه عــدد 5 تراكتــورات  فــي اريحــا، طولكــرم، قلقيليــه، ونابلســمن اجــل توفيــر 
االيــدي العاملــة وزيــادة دخــل هــذه الجمعيــات ضمــن مشــروع دعــم النمــو االقتصــادي مــن خــالل تنميــة سلســلة القيمــة المضافــة 

المنفــذ مــن قبــل وزارة الزراعــة والتعــاون مــع منظمــة االغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة وبتمويــل مــن الحكومــة الكنديــة.

ولزيــادة انتــاج الخضــار المكشــوفة مــن خــالل حمايــة االراضــي مــن هجــوم الحيوانــات البريــة )الخنازيــر( فقــد تــم  حمايــة 500 دونــم مــن خــالل 
تركيــب ســياج لحمايــة االراضــي فــي محافظتــي رام اللــه  وســلفيت وقلقيليــه اســتفاد منهــا 135 مــزارع. مــن اجــل حمايــة مزروعاتهــم وبالتالــي 

أصبــح لديهــم انتاجيــه عليــه وربحيــه  

وللتخفيــف مــن تأثيــرات العوامــل الجويــة الســلبية ومســاعدة المزارعيــن للعــودة الــى عجلــة االنتــاج فقــد تــم تعويــض 519 مــزارع مــن مزارعــي 
الخضــار المحميــة فــي كافــة محافظــات الضفــة الذيــن تضــرروا مــن المنخفــض الجــوي فــي شــهر 2019/12 بعــدد لفــات 1868 لفــة بالســتيك 

بمبلــغ ..812500 شــيكل بتمويــل مــن الحكومــة الفلســطينية .

كمــا تــم تعويــض 1319 مــزارع مــن مزارعــي الخضــار المحميــة فــي محافظــات طولكــرم وقلقيليــة الذيــن تضــرروا مــن المنخفــض الجــوي فــي 
شــهر 2020/3 بعــدد لفــات 4020 لفــة بالســتيك بمبلــغ 500,000 دوالر  بتمويــل مــن اوكســفام والمركــز الفلســطيني للتنميــة االقتصاديــة 

واالجتماعية.

كذلــك تــم تعويــض 510 مزارعيــن تضــرروا مــن المنخفــض الجــوي فــي شــهر 2020/3 فــي محافظــات نابلــس وســلفيت والقــدس ورام اللــه 
وبيــت لحــم وجنــوب الخليــل ويطــا وشــمال الخليــل والخليــل وقلقيليــة بعــدد  لفــات 1162 لفــة بالســتيك بمبلــغ 130 ألــف دوالر بتمويــل مــن 

. GIZ خــالل مشــروع تحســين ســبل العيــش فــي المناطــق الريفيــة

وتحقيقــًا لمفهــوم االكتفــاء الذاتــي فــي ظــل االزمــات وخصوصــًا فــي ظــل جائحــة كورونــا فــي كافــة المحافظــات. تــم توزيــع مليــون ونصــف 
ــزم بيتــك«  ــادرة »إزرع بيتــك، إل ــة فلســطينية ضمــن مب ــر مــن 15 ألــف عائل ــة اســتفاد منهــا أكث شــتلة خضــار وزراعتهــا فــي الحديقــة المنزلي

بهــدف تعزيــز اقتصاديــات االســرة.

باإلضافــة الــى رفــع كفــاءة العامليــن فــي االرشــاد الزراعــي فــي مجــال الخضــار مــن خــالل عقــد دورات تدريبــة داخليــة وخارجيــة اســتفاد منهــا 
30 مهنــدس زراعــي للحصــول علــى التقانــات الحديثــة فــي مجــال انتــاج الخضــار.  ونقــل المعرفــه والخبــرات والتقنيــات االرشــاديه للمزارعيــن 
مــن خــالل طباعــة وتوزيــع 8  نشــرات ومنشــور زراعــي، تنفيــذ 16 مشــاهدة زراعيــة، عقــد 20 لقــاء اذاعــي، تنفيــذ 10 جــوالت زراعيــة للمزارعيــن 

وطــالب الجامعــات. وللوقــوف مــع المزارعيــن ولــدرء المخاطــر الزراعيــة الناتجــة مــن المنخفضــات الجويــة علــى قطــاع الدفيئــات الزراعيــة.
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أيام حقل لالطالع على مشاهدات الفقوس المحمي والكوسا المعلق

واخيــرا تــم اعــداد واعتمــاد مواصفــات البيــت البالســتيكي ومواصفــات البالســتيك للحــد مــن تأثيــر االضــرار الطبيعيــة الناتجــة مــن 
المنخفضــات الجويــة. وكذلــك دراســة بعــض الخطــط ومناقشــتها ووضــع المالحظــات عليهــا بمــا يتوائــم مــع الوضــع الحالــي مــع 

المســاحات الزراعيــة الموجــودة ومــا هــو متــاح ومــا يكمــن تطبيقــه وتنفيــذه علــى ارض الواقــع.

رابعا: قطاع المحاصيل الحقلية:

علــى الرغــم مــن تذبــذب المســاحات واالنتاجيــة فــي قطــاع المحاصيــل الحقليــة حيــث بلغــت مســاحة المحاصيــل الحقليــة فــي عــام 2018-
2019 حوالــي 310,235 دونــم وانتاجيــة الحــب 75,490طــن، وانتاجيــة القــش 635,224طــن  بينمــا بلغــت مســاحة المحاصيــل الحقليــة فــي 
الموســم 2019-2020 حوالــي 283,896 دونــم وانتاجيــة الحــب والقــش علــى التوالــي  62,741طــن، 72,238طــن ويرجــع  ذلــك التذبــذب  
الــى التغيــرات المناخيــة واتبــاع المــزارع الــدورة الزراعيــة ألنهــا محاصيــل بعليــة، اال ان قطــاع المحاصيــل الحقليــة شــهد تطــورا واضحــا فــي 
االصنــاف التــي تــزرع حيــث زرعــت بــذار محســنة تتالئــم مــع التغييــرات المناخيــة فــي فلســطين وذو انتاجيــة عاليــة بلغــت انتاجيــة الدونــم مــن 
هــذه البــذار المحســنة مــن 400 -600 كغــم، ومــن القــش مــن 500-700 كغــم فــي حيــن بلغــت انتاجيــة الدونــم مــن البــذار البلديــة مــن 150-

250 كغــم ومــن القــش 200-350 كغــم.

االنتاج من القش
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كمــا شــهد قطــاع المحاصيــل الحقليــة تطــورا فــي الممارســات الزراعيــة حيــث تــم تطبيــق نظــام الزراعــة الحافظــة فــي 8 محافظــات 
)الخليــل، يطــا، نابلــس، دورا ،رام اللــه ،جنيــن وطوبــاس(، حيــث ســاهم تطبيــق هــذه الممارســة فــي تقليــل مدخــالت االنتــاج وزيــادة 

انتاجيــة الدونــم وزيــادة الربحيــة بمقــدار 10 دوالر.

وفــي الموســم 2018-2019 زاد عــدد منتجــي البــذار حيــث بلــغ 13 مــزارع فــي حيــن بلــغ عــدد منتجــي البــذار  18 مزارعــا فــي الموســم 2019-
2020 مــن خــالل تدريــب مزارعيــن علــى انتــاج بــذار محســنة محليــا وخاصــة بــذار القمــح والشــعير.

كمــا تــم تفعيــل دور الجمعيــات والقيــام بزيــارات تبادليــة بيــن المزارعيــن ممــا انعكــس ايجابــا علــى تســويق كميــات البــذار مــن القمــح والشــعير، 
كمــا تــم تصديــر مــا يقــارب 60 طــن مــن الفريكــة الخضــراء، وتــم التركيــز علــى تطبيــق مفهــوم الزراعــة المتداخلــة بهــدف زيــادة الطاقــة االنتاجيــة 
لــألرض فــي وحــدة المســاحة، كمــا أن هنالــك الكثيــر مــن المؤشــرات التــي نــرى اثرهــا دون امكانيــة قياســها مثــل اســتخدام الســماد العضــوي 

فــي الزراعــة حيــث يعتبــر الســماد العضــوي مــادة ممتــازة لزيــادة جــودة التربــة ودعــم نمــو النبــات.

وقد تمثل اهم االنجاز والتطور في النقاط التالية:

تــم االشــراف بالشــراكة مــع مركــز البحــوث علــى تنفيــذ مشــروع االمــن الغذائــي والــذي تــم تنفيــذه فــي 8 محافظــات ) الخليــل، دورا، 	 
يطــا، رام اللــه، بيــت لحــم، نابلــس، جنيــن، طوبــاس(، وهــذا المشــروع ينبثــق عنــه ثالثــة انشــطة رئيســية تــم مــن خاللهــا توزيــع كميــات 

مــن البــذار المحســنة التــي تتالئــم مــع التغييــرات المناخيــة فــي فلســطين وهــذه االنشــطة هــي:

نشــر اصنــاف بــذار محســنة حيــث تــم االشــراف علــى توزيــع 18350 كغــم صنــف بــذار قمــح محســن، و8000 كغــم بــذار شــعير . 1
ــع 191 مــن المزارعيــن المســتفيدين. محســن حيــث شــمل التوزي

الزراعة الحافظة: تم االشراف على توزيع 7300 كغم قمح محسن على 56 مزارع بواقع 570 دونم.. 2

توزيع 4100 كغم قمح و400 كغم فول، و600 كغم شعير شمل ذلك 13 مزارع.. 3

مشاهدة الزراعة الحافظة توزيع بذار قمح

تقييم المزارعين ألصناف القمح
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كمــا تــم االشــراف بالشــراكة مــع االدارة العامــة لتطويــر االراضــي الزراعيــة علــى مشــروع منعــة االراضــي والمصــادر الممــول مــن ايفــاد 	 
حيــث تــم توزيــع 9 اطنــان علــى 67 مــزارع مــن بــذار القمــح والشــعير وبعــض المحاصيــل االخــرى كالحمــص والفــول وشــمل ذلــك 3 

محافظــات نابلــس، الخليــل، جنيــن.

نشــر مفهــوم الحصــاد المائــي لــدى المــزارع واهميتــه فــي ايجــاد مصــادر ري لمزروعاتــه مــن خــالل تنفيــذ 24 مشــاهدة، ونشــر مفهــوم 	 
اســتخدام الكمبوســت فــي زراعــة المحاصيــل الحقليــة وذلــك مــن خــالل تطبيــق مشــاهدتين، حيــث يعتبــر الكمبوســت مــادة ممتــازة 
ــن،  ــل الفوســفور والبوتاســيوم والنيتروجي ــة مث ــة بالمــواد الضروري ــات عــن طريــق دعــم الترب ــة، وبدعــم نمــو النبات ــادة جــودة الترب لزي

ويســاعد النباتــات علــى امتصاصهــا .

تدريــب المزارعيــن علــى انتــاج البــذار  المحســنة وخاصــة بــذار القمــح والشــعير حيــث اصبــح لدينــا 18 مــزارع منتــج للبــذار المحســنة مــن 	 
القمــح والشــعير.

القيــام بـــــ6 زيــارات ميدانيــة تبادليــة بيــن المزارعيــن مــن اجــل تســهيل نقــل الخبــرات بيــن المزارعيــن وتفعيــل دور الجمعيــات ودراســة 	 
الســوق والتخطيــط المســبق قبــل الزراعــة بنــاًء علــى احتيــاج الســوق، االمــر الــذي انعكــس ايجايــا، حيــث ســاهمت هــذه الزيــارات 
التبادليــة الــى تســويق كميــات البــذار لــدى المزارعيــن ســواء محليــا او خارجيــا وبنــاء علــى ذلــك تــم تصديــر حوالــي 60 طــن مــن الفريكــة 

الخضــراء.

القيــام بنشــر مفهــوم الزراعــة المتداخلــة بيــن االشــجار حيــث قــام 29 مــزارع بزراعــة ارضــه زراعــة متداخلــة  بواقــع 34 دونــم اي زراعــة 	 
محصوليــن او اكثــر فــي نفــس قطعــة االرض لذلــك الموســم الزراعــي بيــن اشــجار الزيتــون حيــث تــم زراعــة محاصيــل خضــار بعليــة، وتعــد 
الزراعــة المتداخلــة ممارســة زراعيــة جديــدة  بهــدف زيــادة الطاقــة االنتاجيــة لــالرض فــي وحــدة المســاحة، وهــذا يتماشــى مــع الطلــب 

المتزايــد باســتمرار علــى الغــذاء مــع زيــادة عــدد الســكان.

القيام بــ 9 محاضرات حول االستخدام الصحيح لالآلت الزراعية في المحاصيل الحقلية.	 

القيام بتوعية المزارعين حول استخدام المياه المعالجة في زراعة المحاصيل العلفية ،من خالل تقديم االرشادات الفنية.	 

 القيام بـ 6 محاضرات من اجل توعية المزارع الهمية خدمة المحصول بزيادة االنتاج وتحسين نوعية المحصول.	 

الزراعة الحافظةنشر اصناف بذار محسن
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الحصائد المائي من خالل عمل المساطب 

استخدام الكومبوست

ادخال مفهوم الزراعة البينية

خامسا: وقاية النبات والصحة النباتية:
عملــت وزارة الزراعــة ومــن خــالل برامجهــا لوقايــة النبــات علــى تعزيــز مفهــوم الصحــة النباتيــة وتعزيــز الخدمــات التــي تقدمهــا وزارة الزراعــة 
فــي مجــال مكافحــة اآلفــات الزراعيــة وتســهيل التجــارة الخارجيــة وســالمة المنتــج النباتــي المصــدر، حيــث عملــت الــوزارة علــى المضــي قدمــًا 
فيتنفيــذ الخطــة الوطنيــة لعمــل الصحــة النباتيــة فــي فلســطين )2015-2021( والــذي تهــدف الــى مســاعدة فلســطين علــى موائمــة 
التشــريعات الوطنيــة والمعاييــر الفنيــة مــع التشــريعات والمتطلبــات الدوليــة الخاصــة بالصحــة النباتيــة وذلــك لتســهيل انضمــام فلســطين 
لهــذه االتفاقيــة الدوليــة كعضــو كامــل حيــث تعتبــر هــذه االتفاقيــة المرجــع الفنــي الدولــي لمعاييــر الصحــة النباتيــة فــي منظمــة التجــارة 
العالميــة، وفــي إطــار تنفيــذ الخطــة الوطنيــة لعمــل الصحــة النباتيــة تــم اإلنتهــاء مــن مســودة قانــون الصحــة النباتيــة بمــا يتــواءم مــع المعاييــر 
والمتطلبــات الدوليــة ورفعــه لمجلــس الــوزراء التخــاذ المقتضــى القانونــي حســب األصــول ورفعــه لســيادة الرئيــس إلقــراره. ومــن شــأن 
إقــرار قانــون جديــد للصحــة النباتيــة وقانــون للصحــة الحيوانيــة تســهيل تنفيــذ االســتراتيجية الخاصــة بســالمة الغــذاء وفــق المعاييــر الدوليــة 
وتســهيل توقيــع دولــة فلســطين علــى االتفاقيــة الدوليــة الخاصــة بالصحــة والصحــة النباتيــة وهــي إحــدى متطلبــات االنضمــام لمنظمــة 

التجــارة العالميــة.
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وضمــن برنامــج تعزيــز قــدرات الصحــة والصحــة النباتيــة فــي فلســطين قامــت الــوزارة بتجهيــز مختبــر الصحــة النباتيــة المركــزي فــي محافظــة 
جنيــن بمعــدات وأجهــزة إضافيةحيــث يعتبــر هــذا المختبــر مــن أحــدث المختبــرات فــي منطقــة الشــرق األوســط، حيــث يقــدم هــذا المختبــر 
كافــة خدمــات تشــخيص اآلفــات الزراعيــة بهــدف اصــدار شــهادات الصحــة النباتيــة وفــق المعاييــر والمتطلبــات الدوليــة االمــر الــذي ســيؤدي 
الــى فتــح أســواق خارجيــة جديــدة للمنتجــات الفلســطينية مــن خــالل تلبيــة متطلبــات الصحــة النباتيــة الخاصــة بتلــك الــدول باإلضافــة الــى 
اعتمــاد هــذا المختبــر كمختبــر مرجعــي )معتمــد دوليــًا( للقيــام بكافــة الفحوصــات المخبريــة الخاصــة بتشــخيص اآلفــات الزراعيــة وفحــص كافــة 
النباتــات والمنتجــات النباتيــة المســتوردة للتأكــد مــن خلوهــا مــن اآلفــات التــي يمكــن ان تهــدد الزراعــة فــي فلســطين، حيــث قــام المختبــر 

بمــا يلــي:

ــا التدهــور الســريع 	  ــة  بكتيري ــات تــم جمعهــا مــن 160 موقــع فــي انحــاء الضفــة الغربيــة ضمــن برنامــج مراقب إجــراء 430 فحــص لعين
ــر مــن اخطــر االمــراض التــي بــدأت باالنتشــار فــي المنطقــة. للزيتــون التــي تعتب

اجتماع مسودة قانون الصحة النباتيةمراقبة  بكتيريا التدهور السريع للزيتون

قــراءة المصائــد التــي تــم جمعهــا مــن خــالل برنامــج مراقبــة افــات الزيتــون الحشــرية )ذبابــة تــدرن اوراق الزيتــون وذبابــة ثمــار الزيتــون 	 
وبســيال الزيتــون( حيــث تــم اســتقبال 60 مصيــدة كل اســبوع  مــن محافظــات الشــمال وبمجمــوع 1700 مصيــدة.

قــراءة المصائــد التــي تــم جمعهــا مــن خــالل برنامــج مراقبــة افــات العنــب الحشــرية  ) عثــة هريــان العنــب ونطاطــات األوراق( حيــث تــم 	 
اســتقبال 15 مصيــدة كل أســبوع مــن محافظــات الشــمال وبمجمــوع 300 مصيــدة.

فحــص عينــات مصابــة بذبابــة تــدرن اوراق الزيتــون لمراقبــة تطــور االفــة وعمــل دراســة حــول مراحــل تطورهــا واالعــداء الحيويــة التــي 	 
تســاهم فــي الحــد مــن انتشــارها حيــث تــم فحــص 1830 عينــة مصابــة وفــي اوقــات محــددة مــن اجــل تشــجيع هــذه االعــداء الحيويــة 
علــى اعــادة تــوازن االفــة الــى مــا كانــت عليــه قبــل ارتفــاع مجموعهــا الســكاني الــى تلــك الحــدود التــي ســببت الخســائر الواضحــة فــي 

االنتــاج.

قراءة المصائد  لمراقبة افات الزيتون
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قراءة المصائد لمراقبة افات العنب

فحص عينات مصابة بذبابة تدرن اوراق الزيتون

اجــراء 600 فحــص تجريبــي لفيروســات العنــب والحمضيــات مــن اجــل اعتمــاد وتحديــث بروتوكــوالت الفحــص المعتمــدة لهــذه 	 
الفحــوص.

ــات او المزروعــات 	  المســاهمة فــي التشــخيص العينــي والحقلــي لعــدد )100( مــزارع مــن مختلــف المجــاالت مــن خــال فحــص العين
والحقــول.

كمــا قامــت الــوزارة أيضــًا وخــالل هــذه الفتــرة بإصــدار مــا يقــارب )4,265( شــهادة صحيــة زراعيــة للنباتــات والمنتجــات النباتيــة المصــدرة 	 

للخــارج وال ســيما المنتجــات الزراعيــة الجديــدة التــي شــجعت الــوزارة علــى إدخالهــا ضمــن الزراعــات الفلســطينية مثــل البطاطــا الحمــراء 
الصناعيــة ) تصديــر حوالــي 394 طــن(، التمــور  ) تصديــر حــوال 12,972 طــن( واألعشــاب الطبيــة والعطريــة )حوالــي 943 طــن(.

وكذلــك فــي إطــار تطويــر الصحــة النباتيــة فــي فلســطين تــم البــدء فــي تصميــم نظــام معلومــات الصحــة النباتيــة اإللكترونــي، وهــذا 	 
سيســهل علــى جميــع أصحــاب العالقــة الدخــول وإنجــاز معامالتهــم إلكترونيــًا، وهــذا يتوافــق مــع توجهــات الحكومــة فــي التوجــه نحــو 

إنجــاز المعامــالت اإللكترونيــة لجميــع المواطنيــن. 

كمــا تــم العمــل أيضــًا علــى تنظيــم مهنــة بيــع األشــتال الزراعيــة المختلفــة مــن خــالل تنفيــذ التشــريعات الخاصــة بتنظيــم هــذا العمــل 	 
حيــث تــم خــالل هــذه الفتــرة منــح تراخيــص لـــ )244( مشــتل زراعــي و)278( مركــز بيــع أشــتال فــي مختلــف محافظــات الوطــن. كمــا 
تــم إرســال )5049( عينــة مــن عينــات األشــتال إلــى المختبــرات المعتمــدة لعمــل الفحوصــات المخبريــة الالزمــة للتأكــد مــن ســالمة 

األشــتال مــن اآلفــات المختلفــة. 
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تنظيم بيع االشتال واخذ عينات للفحص لترخيص المشاتلتصميم نظام معلومات الصحة النباتية اإللكتروني

فحص المنتجات واصدار شهادات صحية زراعية

تشخيص عيني وحقلي 

تنظيم بيع االشتال واخذ عينات للفحص لترخيص المشاتل
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تنظيم بيع االشتال واخذ عينات للفحص لترخيص المشاتل

كمــا تمــت خــالل هــذه الفتــرة الموافقــة علــى )54( طلــب إســتيراد لمجموعــة مــن النباتــات والمنتجــات النباتيــة المختلفــة، وكذلــك إصــدار 
عــدد )30( موافقــة إلدخــال مــواد إكثــار نباتيــة مــن الجانــب اآلخــر.

هــذا باإلضافــة إلــى تنظيــم مهنــة بيــع وتــداول المبيــدات الزراعيــة مــن خــالل تنفيــذ التشــريعات الخاصــة بتنظيــم هــذا العمــل ودليــل اإلجــراءات 
الــذي تــم اعــداده واعتمــاده لهــذه الغايــة حيــث تــم خــالل هــذه الفتــرة منــح الموافقــة علــى ترخيص150محــال تجــاري  بشــكل ســنوي. كمــا تــم 
خــالل هــذه الفتــرة الموافقــة علــى )295( طلــب الدخــال مبيــدات مــن الطــرف اآلخــر، وكذلــك الموافقــة علــى )147( طلــب اســتيراد مبيــدات 

مــن الخــارج، كمــا تــم إصــدار )35( موافقــة علــى تســجيل مبيــدات جديــدة. 

كمــا قامــت الــوزارة خــالل هــذه الفتــرة بتنفيــذ عمليــات مراقبــة ورصــد لآلفــات الزراعيــة العابــرة للحــدود واتخــاذ كافــة اإلجــراءات الحجريــة 
للحيلولــة دون دخــول هــذه اآلفــات الــى البــالد والتــي تهــدد المحاصيــل الزراعيــة فــي اإلقليــم وال ســيما آفــة مــرض التدهــور الســريع فــي 
الزيتــون وآفــة سوســة النخيــل الحمــراء فــي النخيــل وذبابــة تــدرن أوراق الزيتــون وعثــة هريــان العنــب وعشــبة الــواد والحشــرة القرمزيــة علــى 

الصبــر ودودة الحشــد الخريفيــة، وتنفيــذ حمــالت الــرش المناســبة لآلفــات.

تنظيم تداول المبيدات الزراعية

مراقبة ورصد سوسة النخيل، الحشرة القرمزية على الصبر، ودودة الحشد الخريفية على الذرة
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تطور قطاع 
االنتاج الحيواني
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اوال: قطاع المجترات:
شــهد قطــاع المجتــرات تغييــرا هامــا فــي توجهــات المزارعيــن نحــو ادخــال تقنيــات جديــدة فــي مجــال ادارة المــزارع ادت الــى زيــادة 
الدخــل وتقليــل الخســائر التــي كانــت موجــودة فــي االعــوام الســابقة ومــن اهــم هــذه التقنيــات هــي ادارة المواليــد الصغيــرة والتــي 

كانــت علــى ثالثــة مســتويات:

مستوى بسيط باستخدام وسائل تقليدية يدوية )الرضاعه اليدوية(.. 1

مستوى تقليدي باستخدام وسائل تغذية تقليدية )نظام الصناديق البالستيكية والرضاعات الصناعية(. 2

مستوى متقدم باستخدام تقنيات متقدمة )االقفاص المرتفعه والرضاعات االوتوماتيكية(.. 3

ادارة المواليد الحديثة بالمستويات الثالثة

كمــا شــهد القطــاع تنــوع فــي اختيــار الســالالت حســب الهــدف مــن التربيــة حيــث تــم ادخــال ســالالت ثنائيــة الغــرض هــي باالصــل 
موجــودة ولكــن االختــالف فــي ان هــذه الســالالت تحمــل جينــات ذات انتاجيــة عاليــة وايضــا ســالالت النتــاج اللحــوم. اضافــه الــى 
التطــور وزيــادة االهتمــام مــن قبــل القطــاع الخــاص فــي االســتثمار فــي هــذا القطــاع ســواء فــي مدخــالت االنتــاج واالعــالف الغيــر 

تقليديــة او المــزاارع المكثفــه المتخصصــة

وتســاهم الثــروه الحيوانيــه ب %46 مــن مســاهمة الزراعــه فــي الناتــج القومــي، ويوجــد فــي فلســطين 34000   راس مــن االبقــار، 
680 الــف راس مــن الضــان، و210 الــف راس مــن الماعــز. امــا االنتاجيــه الســنويه لهــذا القطــاع مــن لحــوم االبقــار فيقــدر ب 1783 

طــن، ومــن لحــوم الضــأن فيقــدر ب27,510 طــن ومــن لحــوم الماعــز فيقــدر ب 4,620 طــن. ويقــدر انتــاج الحليــب مــن االبقــار ب 
212000 طــن ســنويا، كمــا يقــدر انتــاج  الحليــب مــن االغنــام ب 238000 طــن حليــب خــام ســنويا.

يتمثل اهم االنجاز  والتطور في النقاط التالية:

تاهيــل مختبــر محطــة بيــت قــاد الزراعيــه وتنفيــذ برنامــج تلقيــح اصطناعــي اســتهدف 2800 راس مــن االغنــام نتــج عنــه اغنــام 	 
)ذكــور وانــاث( ذات انتاجيــه عاليــه )معــدل حليــب 400 لتــر فــي الموســم( ومعــدل توائــم ارتفــع مــن 1.4 الــى اكثــر مــن 1.5 

فــي الولــده الواحــده.  

تنفيــذ مشــاهدات للتقليــل مــن النفــوق فــي المواليــد الصغيــره لالغنــام والتــي ادت الــى تقليــل نســبة النفــوق فــي الماعــز 	 
مــن %50 الــى %11 وفــي الضــان مــن اكثــر مــن %50 الــى اقــل مــن %10. والــى زيــادة الدخــل باكثــر مــن %100 فــي الماعــز 

واكثــر مــن %80 فــي الضــان.

وبنــاءا علــى النتائــج تــم توزيــع 116 رضاعــه اصطناعيــه وحليــب جــاف بمعــدل 125 كغــم لــكل وحــده اســتهدفت 116 مزارعــا فــي 
االغــوار  وجــاري العمــل علــى توزيــع 30 وحــده اخــرى فــي باقــي المحافظــات .

توزيع 154.4 طن من البذار العلفية لزراعة 10293 دونم تستخدم كمراعي لالغنام.	 
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توزيع رضاعات صناعية وحليب جاف على مزارعي الثروة الحيوانية في االغوار

تأهيل مختبر محطة بيت قاد وتنفيذ برنامج التلقيح االصطناعي

ايام حقل حول مشاهدة تقليل النفوق في المواليد الصغيرة

توزيع بذار علفية
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تحســين ادارة المــزارع مــن خــالل توزيــع مســتلزمات المجتــرات وتعزيــز صمــود المزارعيــن فــي مناطــق االغــوار حيــث تــم توزيــع 437 	 
مقــص صــوف الــي، 1192 مشــرب اوتوماتيكــي،  429 شــادر، 246 تنــك مــاء ســعة 5 كــوب، و503 ماكنــه رش لمكافحــة الطفيليــات 

الخارجيــه.

تنفيــذ برنامــج تدريبــي اســتهدف 15 مرشــد مجتــرات مــن مديريــات الزراعــه فــي محافظــات الضفــه الغربيــه وشــمل التدريــب مواضيــع 	 
تتعلــق  فــي تربيــة االغنــام، االداره التناســليه فــي االغنــام والماعــز، وادارة المواليــد الصغيــره.

تنفيــذ ثــالث برامــج تدريبيــه اســتهدف 35 مهنــدس زراعــي وفنــي فــي قطــاع غــزه حيــث اشــتمل التدريــب علــى ادارة مــزارع االبقــار، 	 
تصنيــع الســيالج، وتغذيــة االبقــار حســب الحالــه الفســيولوجيه.

عمــل برنامــج العــداد الخلطــات العلفيــه لالغنــام واالبقــار والماعــز وخلطــات المصانــع وتوزيعــه علــى اكثــر مــن 50 مهنــدس زراعــي 	 
تخصــص انتــاج حيوانــي فــي الضفــه الغربيــه وقطــاع غــزه.

تنفيذ برنامج تدريبي في مجال تصنيع السيالج استهدف 25 فني انتاج حيواني في دولة نيكاراجوا.	 

تصنيع السيالج

توزيع مستلزمالت المجترات على المزارعين في االغوار
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ثانيا: قطاع الثروة السمكية
يعتبــر قطــاع الثــروة الســمكية مــن القطاعــات الحيويــة والهامــة مــن خــالل مســاهمته المعنويــة فــي تعزيــز االمــن الغائــي الفلســطيني، حيــث 
بلــغ عــدد العامليــن فــي مجــال الصيــد البحــري 4000 صيــاد وعامــل صيــد، كمــا يعتبــر هــذا القطــاع مصــدرا للدخــل ولعمــل أكثــر مــن 27000 

أســرة بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر.

وقــد بلغــت كميــة الصيــد البحــري 4660 طــن فــي عــام 2020، فــي حيــن بلغــت كميــة الصيــد البحــري3650 طــن فــي العــام 2019، أمــا كميــة 
االســماك المنتجــة مــن االســتزراع الســمكي فــي الميــاه العذبــة والمالحــة فقــد بلغــت 600 طــن فــي العــام 2020، فــي حيــن بلغــت 540 

طــن فــي العــام 2019.

ــم  ــد البحــري واالســتزراع الســمكي، فقــد ت ــر قطــاع الصي ــرة )2019-2020( الهادفــة الــى تطوي ــوزارة خــالل هــذه الفت وفــي اطــار جهــود ال
تنفيــذ العديــد مــن االنشــطة علــى النحــو التالــي:

االســتمرار فــي تنفيــد مشــروع التمكيــن االقتصــادي لقطــاع الصيــد البحــري واالســتزراع الســمكي فــي قطــاع غــزة المنفــذ مــن قبــل 	 
وزارة الزراعــة وبتمويــل مــن البنــك االســالمي للتنميــة، حيــث تــم إنشــاء مركــز ابحــاث ضمــن المتحــف المائــي ورفــده بالمعــدات الخاصــة 

الجــراء البحــوث لخدمــة قطــاع الصيــد البحــري واالســتزراع الســمكي، وبنــاء قــدرات العامليــن فــي االدارة العامــة للثــروة الســمكية.

المتحف المائي

انشاء مركز أبحاث ضمن المتحف المائي

 إضافة الى توفير وحدات الطاقة الشمسية لمزارع االسماك في المياه المالحة ومياه سمك الدنيس، 

وانشــاء مركــز تعبئــة وتغليــف وتســويق االســماك البحريــة والمســتزرعة، وإنشــاء 3 وحــدات لتربيــة االســماك فــي الميــاه العذبــة، وترميــم 
مراكــب الصياديــن لعــدد )70 مركــب(.
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االســتمرار فــي تنفيــذ نشــاطات مشــروع تعزيــز القــدرة علــى الصمــود وســبل عيــش مجمعــات الصيــد مــن خــالل تشــجيع إنشــاء أعمــال 	 
ــة للزراعــة واالمــم  ــة المنفــذ مــن قبــل وزارة الزراعــة بالتعــاون مــع منظمــة االغذي إجتماعيــة لتربيــة االســماك فــي االقفــاص البحري
المتحــدة وبتميــل مــن الحكومــة االيطاليــة، حيــث تــم خــالل هــذه الفتــرة تركيــب 3 أقفــاص بحريــة باالضافــة لقفــص تربيــة أســماك 
الدنيــس فــي البحــر النتــاج 140 طــن مــن االســماك، باالضافــة الــى بنــاء قــدرات العامليــن فــي هــذا القطــاع مــن عمليــات غطــس وتربية 

وفتــح ومتابعــة لفتــح المجــال أمــام القطــاع الخــاص لالســتثمار فــي مجــال االســتزراع فــي االقفــاص البحريــة.

وحدات الطاقة الشمسية لمزارع االسماك في المياه 
المالحة والعذبة 

مركز تعبئة وتغليف وتسويق االسماك البحرية 
والمستزرعة

تربية االسماك في اقفاص بحرية
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ــة مراكــب الصيــد لعــدد 120  ــاد بهــدف دعــم صمــود الصياديــن، إضافــة الــى تأهيــل وصيان العمــل علــى توزيــع شــباك صيــد لعــدد 495 صي
ــة(. ــة )الحديقــة البحري ــاه البحري مركــب صيــد، وإنشــاء متحــف للمي

متابعــة العمــل فــي مفــرخ االســماك فــي المشــروع االنشــائي العربــي/ أريحــا، والــذي ينتــج حوالــي 800 ألــف أصبعيــة مــن ســمك 	 
المشــط ســنويا، ومتابعــة العمــل علــى إدخــال أصنــاف جديــدة مــن االســماك مثــل القــاروص والقرمــوط والمبــروك. 

مفرخ االسماك في المشروع االنشائي العربي وتأهيل المفرخ

ثالثا: قطاع النحل 
شــهدت هــذه الفتــرة تطــورًا كبيــرا لهــذا القطــاع الواعــد حيــث بلــغ عــدد خاليــا النحــل فــي فلســطين حوالــي 85,000 خليــة حديثــه وحوالــي 
1500 خليــة قديمــة، بمتوســط انتــاج عــام 12,5كغــم عســل/ خليــة نحــل حديثــه، و2 كغــم عســل/ خليــة قديمــة، حيــث بلــغ االنتــاج المقــدر 
للعســل فــي العــام 2020 حوالــي 1050 طــن عســل صافــي أي بزيــادة 50 طــن عســل حيــث بلغــت انتاجيــة عــام 2019 مــن العســل 1000 طــن 

عســل صافــي، ويعمــل فــي هــذا القطــاع حوالــي 2150 نحــال أي بزيــادة حوالــي 150 نحــال كلهــم مــن فئــة الشــباب.
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 كما تم انشاء مركزين لفرز وتعبئة العسل في محافظتي)جنين، رام الله(.	 

النحــل 	  امــراض  دليــل  وكتــاب  والمقاييــس  المواصفــات  دائــرة  مــع  بالتعــاون  الفلســطيني  العســل  جــودة  ميثــاق  كتابيــن  اصــدار 
لفلســطيني،  ا

توزيــع 19 فــرازة عســل كهربائيــة و327 صنــدوق نحــل فــارغ و110 خاليــا نحــل عســل خاليــا نحــل ضمــن مشــروع االســتجابة القطاعيــة 	 
لجائحــة كوفيــد19- بدعــم مــن الشــعب اليابانــي وال UNDP شــملت محافظــات اريحــا واالغــوار وطوبــاس.

إنشاء مركزين لفرز العسل برام الله وجنين

توزيع مستلزمات نحل ضمن مشروع االستجابة القطاعية لجائحة كورونا

  كمــا تــم تحديــث لتشــريعات وقوانيــن آليــة تســويق العســل2015 بمــا يخــدم العامليــن بالقطــاع  2019 تطويــر أســاليب مكافحــة 	 
ــة بإدخــال مادتي)االوكســاليك اســيد والثيمــول( . آفــات النحــل المتكاملــة والعضوي

 كما تم توزيع وزراعة10000 شتلة ألشجار المورينجا على المحافظات .	 

 وقامــت دائــرة النحــل باالشــراف وتقديــم االرشــاد الــالزم والمتابعــة فــي انشــاء جمعيــة الكرامــة التابعــة لجهــاز االمــن الوطنــي 	 
الفلســطيني فــي محافظــة اريحــا وزيــادة اعــداد الخاليــا مــن 100 خليــة عــام2018   لغايــة500 خليــة نهايــة عــام 2020.

كمــا ان هنالــك الكثيــر مــن المؤشــرات التــي نــرى اثرهــا دون امكانيــة قياســها مثــل الزيــادة فــي اســتهالك منتوجــات النحــل المختلفــة 	 
كالعســل وحبــوب اللقــاح والعكبــر والغــذاء الملكــي نتيجــة لزيــادة وعــي المســتهلك الفلســطيني حــول فوائــد اســتهالك منتوجــات 
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ــة ،الحلقــات  ــك مــن خــالل القــوة الشــرائية خــالل المعــارض الزراعي ــادة المناعــة  وذل ــى صحــة الفــرد وزي النحــل المختلفــة واثرهــا عل
التلفزيونيــة واالذاعيــة ووســائل التواصــل االجتماعــي المختلفــة .

منتجات نحل العسل )حبوب اللقاح، غذاء الملكات، العسل(

تدريب حول إدارة المنحل 

رابعا: الدواجن
تعتبــر الدواجــن مــن احــد اهــم فــروع الثــروة الحيوانيــة وتشــكل ركيــزة اساســية مــن ركائــز القطــاع كونهــا تقــدم وتســاهم فــي الســلة الغذائيــة 
لمعظــم الســكان وكونهــا تعــد ســلعة يمكــن لمعظــم المســتهلكين الحصــول عليهــا لرخــص اســعارها مقارنــة مــع اســعار اللحــوم الحمــراء مــن 
المجتــرات وتســاعد علــى االســتمرارية لتحقيــق االمــن الغذائــي للمواطــن الفلســطيني، حيــث شــكل االنتــاج الحيوانــي مــا نســبته %46 منهــا 

12.5 % لقطــاع الدواجــن 7.9 % منهــا فــي الضفــة و4.6 % فــي قطــاع غــزة.

وقــد بلــغ عــدد الطيــور اللتــي تــم تربيتهــا 74,441,100 طيــر فــي العــام 2019 فــي حيــن بلــغ عــدد الطيــور التــي تــم تربيتهــا 75,843,240 طيــر 
فــي العــام 2020 .

امــا بخصــوص اعــداد الدجــاج البيــاض التــي يتــم ادخالهــا ســنويا حيــث بلغــت االعــداد المربــاه    2,850,000  دجاجــة بياضــة  فــي العــام 2019  
فــي حيــن بلغــت االعــداد المربــاه 2,900,000 دجاجــة بياضــة فــي العــام 2020 .

كما شهد قطاع تربية طيور الحبش تطورا حيث بلغ عددها  1,249,527 حبشة في العام 2019 و1,344,577 حبشة للعام 2020.   

وقد تمثلت اهم االنجاز ات والتطور في النقاط التالية:

التطــور الملحــوظ فــي نظــام التربيــة المغلقــة فــي قطــاع الدواجــن حيــث ازدادت أعــداد المــزارع المغلقــة والتــي يتــم ترخيصهــا مــن 	 
قبــل وزارة الزراعــة لتصبــح 244 مزرعــة مــع نهايــة العــام 2020، والتــي ادت الــى زيــاده فــي حجــم التربيــة كمــا هــو موضــح فــي الفقــرة 
أعــاله لموائمــة االســتهالك فــي الســوق المحلــي، كمــا لوحــظ التوجــه الــى ترخيــص مــزارع لتربيــة الدجــاج البيــاض علــى النظــام المغلــق 
والتــي بلــغ عددهــا 18مزرعــة  مــع نهايــة العــام 2020 وذلــك عــن طريــق ارشــاد المزارعيــن علــى ادخــال الميكنــة الحديثــة لمزارعهــم 
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ممــا يقلــل مــن تكاليــف االنتــاج .

ــاج لفتــح مفرخــات 	  قطــاع المفرخــات شــهد اســتقرار فــي العــدد نتيجــة لتطبيــق آليــة تنظيــم قطــاع الدواجــن ولــم يكــن هنــاك احتي
جديــدة حيــث بلغــت اعــداد المفرخــات المرخصــة 28 مفرخــة موزعــة علــى المحافظــات وبطاقــة اســتيعابية اســبوعية كاملــة مــن 
بيــض التفريــخ 3,220,010 بيضــة تفريــخ اســبوعيًا،كما منحــت الــوزارة الموافقــة علــى ترخيــص 2 فقاســة للعــام 2020 فــي محافظــات 

قلقيليــة وطوبــاس.

فقاسة ومفرخةمزارع دجاج بياض نظام اقفاص

أمــا فيمــا يتعلــق بمــزارع األمهــات العاملــة فــي الوقــت الحالــي 4 شــركات بواقــع 13 مزرعــة تعمــل علــى منهجيــة إحــالل القطعــان 	 
بمــزارع تربيــة تابعــة لنفــس الشــركات. كمــا يتــم تجديــد التراخيــص لمــزارع الدواجــن ومــزارع االمهــات والمفرخــات ســنويًا.

إصــدار العديــد مــن القــرارات لتنظيــم هــذا القطــاع وتنظيــم عمليــات التســويق ومنــع االختناقــات التســويقية عــن طريــق عمــل 	 
دراســات دوريــة للســوق وتقديــر االحتياجــات االســتهالكية فــي الســوق المحلــي وذلــك مــن خــالل لجنــة تنظيــم الدواجــن، وإعــداد 
التقاريــر الدوريــة لتقديــر االنتــاج المتوقــع مــن الدجــاج الالحــم وطيــور الحبــش اســبوعيًا ومقارنتهــا بالحاجــة االســتهالكية واتخــاذ القــرار 

ــن 2020-2019. ــك خــالل العامي المناســب بذل

 اصــدار التراخيــص الســنوية لعمــل مــزارع األمهــات والمفرخــات وفــق التشــريعات ذات العالقــة وإصــدار  رخصــة لمــزارع الدجــاج الالحــم 	 
والبيــاض الموافقــة علــى ترخيــص 19 مزرعــة دجــاج الحــم مغلــق جديــدة وترخيــص مزرعــة لتربيــة الدجــاج البيــاض بالنظــام الحديــث 
المغلــق و2 مزرعــة لتربيــة طيــور الحبــش. والموافقــة علــى نقــل عــدد 2 فقاســة لمواقــع جديــدة والموافقــة علــى انشــاء فقاســة 
ــدة وترخيــص 10  ــة فــي العــام 2020 ،و الموافقــة علــى ترخيــص 40 مزرعــة دجــاج الحــم مغلــق جدي ــدة فــي محافظــة قلقيلي جدي

مــزارع لتربيــة الدجــاج البيــاض بالنظــام الحديــث المغلــق للعــام 2019.

اعــادة النظــر فــي نظــام مــزارع الحيوانــات والدواجــن والمفرخــات ودمجهــا فــي نظــام موحــد حســب قانــون الزراعــة لســنة 2003 مــادة 	 
59 باســم نظــام مــزارع الحيوانــات والدواجــن والطيــور البريــة حيــث تــم ارســاله  الــى مجلــس الــوزراء للمصادقــة عليــه.

تنظيــم قطــاع الدواجــن الالحــم مــن خــالل إعــداد كشــوفات إدخــال بيــض التفريــخ للمفرخــات ســواء مــن االنتــاج المحلــي او المســتورد 	 
واعــداد كشــوفات توزيــع الصــوص مــن المفرخــات المحليــة وتوزيعهــا علــى المحافظــات لمتابعتهــا ارشــاديا. 

مزارع دجاج الحم مغلقة
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تطور قطاع 
الخدمات 

الزراعية
شــهد قطــاع الخدمــات الزراعيــة والتــي تقدمهــا وزارة الزراعــة للمزارعيــن 
والجمهــور تطــورا كبيــرا خــالل العاميــن الماضييــن، وهــذه الخدمــات تغطــي 
مختلــف المجــاالت مثــل البيطــرة واإلرشــاد الزراعــي والبحــث التطبيقــي 

والتســويق والرقابــة الزراعيــة، والتــي يمكــن تفصيلهــا كمــا يلــي.

44



اوال: الخدمات البيطرية وصحة الحيوان
ســاهم التطــور فــي الخدمــات البيطريــة وصحــة الحيــوان المقدمــة لمربــي الماشــية فــي تطــور قطــاع الثــروة الحيوانيــة فــي 
فلســطين، وذلــك مــن خــالل مكافحــة األمــراض  الحيوانيــة، حيــث تــم  تفعيــل العمــل فــي المختبــر المركــزي لســالمة الغــذاء لفحــص 
ــن 2019- ــن الماضيي ــم خــالل  العامي ــة، كمــا ت ــات الدولي ــر والمتطلب ــذي يعمــل وفــق المعايي ــي ال المنتجــات ذات األصــل الحيوان

2020 خدمــة مــا يقــارب 2,588 منتفــع مــن خــالل فحــص مــا يقــارب 17,894 عينــة للفحوصــات التشــخيصية مــن خــالل الفحوصــات 
المخبريــة لقطعــان المواشــي أو المنشــآت الحيوانيــة. هــذا وقــد قامــت الخدمــات البيطريــة وصحــة الحيــوان بإصــدار شــهادات 
مزاولــة مهنــة الطــب البيطــري وتجديــد تراخيــص العيــادات والصيدليــات البيطريــة والمســتودعات خــالل العاميــن الماضييــن حيــث 

اصــدرت 265 شــهادة ورخصــة.

فحوصات مخبرية لقطعان المواشي

ويجــدر  بالذكــر أن وزارة الزراعــة ومــن خــالل االدارة العامــة للخدمــات البيطريــة اســتطاعت  الحــد ومنــع انتشــار مــرض انفلونــزا 
الطيــور عالــي الضــراوة والــذي انتشــر بصــورة كبيــر فــي مــزارع الدواجــن لــدى الطــرف اآلخــر، حيــث عملــت طواقــم الخدمــات البيطريــة 
علــى اتخــاذ كافــة االجــراءات لوقــف اســتيراد الدواجــن ومنتجاتهــا مــن داخــل الخــط األخضــر باإلضافــة الــى تكثيــف عمليــات الرصــد 
الوبائــي للمــرض فــي كافــة المــزارع الفلســطينية والعمــل علــى اتــالف الدواجــن الحيــة وبيــض التفقيــس المهــرب مــن المناطــق 
الموبــوءة فــي فــي مــزارع الدواجــن ومفرخــات صــوص الدجــاج الالحــم وصــوص الحبــش لــدى الجانــب اآلخــر. ولــم تســجل وبحمــد اللــه 

ايــة اصابــات بهــذا المــرض فــي المــزارع الفلســطينية.

هــذا وقــد قامــت الخدمــات البيطريــة بمجموعــة مــن التحصينــات ضــد األمــراض التــي توفــر الــوزارة لقاحــات لهــا بالمجــان أو برســوم 
رمزيــة، حيــث تــم صــرف 1,605,668 جرعــة ضــد مــرض الحمــى القالعيــة فــي األغنــام، و116,991جرعــة ضــد مــرض الحمــى القالعيــة 
فــي األبقــار، باإلضافــة إلــى 448,773 جرعــة ضــد مــرض الحمــى المالطيــة فــي األغنــام مجانــا، و804203جرعــة ضــد مــرض طاعــون 
المجتــرات الصغيــرة، و495963 جرعــة ضــد مــرض جــدري الضــان والماعــز، 79,765 جرعــة ضــد مــرض اإلجهــاض المعــدي فــي األغنــام 

)الكالميديــا(، و7,100 جرعــة ضــد مــرض العقــد الجلديــة، وصــرف 341 جرعــة ضــد مــرض الســعار )داء الكلــب(.

عمليات تحصين االغنام
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ثانيا: االرشاد الزراعي والتنمية الريفية:
اإلدارة العامــة لإلرشــاد والتنميــة الريفيــة هــي حلقــة الوصــل الرئيســية مــا بيــن وزارة الزراعــة وجمهــور المزارعيــن، حملــت علــى عاتقهــا نقــل 
المعــارف والتقنيــات والممارســات الزراعيــة وسياســات وزارة الزراعــة للمزارعيــن إلدارة مواردهــم وتعظيــم العائــد مــن النشــاط الزراعــي 
للمســاهمة بتعزيــز الصمــود وتحســين مســتوى االمــن الغذائــي لألســر الفلســطينية وتعزيــز ربحيــة المــزارع، مــن خــالل كادر مختــص مــن 

المهندســين الزراعييــن موزعيــن علــى مديريــات ومكاتــب الزراعــة فــي جميــع المحافظــات.

وخــالل العــام 2020 إســتمرت كــوادر االرشــاد الزراعــي فــي تواصلهــا مــع المزارعيــن رغــم الظــروف الصعبــة التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا، حيــث 
تــم تفعيــل العديــد مــن األســاليب إليصــال الخدمــة والمعلومــة الزراعيــة للمزارعيــن او وصــول المرشــد الــى المــزارع بشــكل فــردي. 

وقد تمثلت إنجازات االدارة العامة لالرشاد والتنمية الريفية في ثالثة محاور:

المحــور األول: تخطيــط وإدارة وتنفيــذ برامــج االرشــاد الزراعــي للمزارعيــن لتحســين اإلنتــاج واإلنتاجيــة وزيــادة الربــح مــن خــالل نقــل المعرفــة 
والمعلومــات واســتخدام وتطبيــق التقنيــات الزراعيــة المثلــى وذات الجــدوى بمــا يتــالءم مــع قــدرات المزارعيــن والمنتجيــن

المحــور الثانــي: تنفيــذ أو االشــراف علــى المشــاريع الزراعيــة المنفــذة فــي القطــاع الزراعــي وهــي مدرجــة بالتقريــر ضمــن القطاعــات الفنيــة 
الحقــًا. 

المحــور الثالــث: رفــع كفــاءة العامليــن باالرشــاد الزراعــي حيــث تســعى االدارة العامــة اليصــال المهندســين باحــدث التقنيــات والممارســات 
الزراعيــة مثــل تدريــب مرشــد مختــص Subject Matter Specialist  )SMS( بشــقية النظــري والعملــي حيــث تــم تدريــب 12 مهنــدس خــالل 
2018-2020 اضافــة الــى تدريــب 85 مهنــدس مــن خــالل نشــاطات مشــروع التعــاون الفنــي االقليمــي مــع دول الجــوار  والممــول مــن قبــل 

الحكومــة اليابانيــة والمنفــذ مــن قبــل جايــكا وهــو احــد اهــم فــرص نقــل المعــارف للمهندســين.
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نقل وتبادل الخبرات مع دول الجوار - مصر/القاهرة

دورة الخضار- دورة الدواجن/االردن/عمان

االردن/عمان/ دورة االتصال والتواصل-دورة المجترات

االردن/عمان/دورة الناطق االعالمي- ولقاء على تلفزيون االردن 
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كمــا وجــه فريــق االرشــاد الزراعــي المزارعيــن مــن خــالل نقــل المعــارف بضــرورة انتــاج احتياجــات الســوق وليــس البحــث عــن ســوق للمنتجــات 
وذلــك بتطبيــق خطــوات حزمــة ايفــاب مــن خــالل نشــاطات مشــروع االرشــاد الزراعي)ايفــاب( والممــول مــن قبــل الحكومــة اليابانيــة والمنفــذ 
مــن قبــل جايــكا وذلــك باعتمــاد نهــج االرشــاد الجماعــي للمزارعيــن واتاحــة المجــال لتبــادل المعرفــة مابيــن المزارعيــن حيــث ان االرشــاد 
الجماعــي ثبتــت نجاعتــه بــإدارة ناجعــة للمــوارد الماليــة والبشــرية بتطبيــق المــدارس الحقليــة فــي كافــة القطاعــات الفنيــة مثــل الزيتــون 

والخضــار والبســتنة. 

االرشاد الجماعي للمزارعين والمزارعات
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تخطيط البرامج االرشادية والمتابعة
ســعت دائــرة تخطيــط البرامــج االرشــادية الــى تطويــر األداء وإبــراز مســاهمة االرشــاد الزراعــي والجهــود الميدانيــة وبنــاء قــدرات 
المرشــدين بهــدف إالســتمرار بتزويــد المرشــد بأحــدث التوصيــات والتقنيــات والممارســات العلميــة المثلــى لإلنتــاج الزراعــي االمــن 
والمحافظــة علــى البيئــة، حيــث يعمــل فــي االرشــاد 220 مرشــد زراعــي منهــم 84 مهندســة و136 مهنــدس زراعــي، ولرصــد وإبــراز 
وإدارة جهــود مهندســي االرشــاد الزراعــي فــي المحافظــات والتــي تشــكل أكثــر مــن %50 مــن مخرجــات وزارة الزراعــة، كان ال بــد مــن 

توحيــد مفهــوم الخطــط االرشــادية واهميتهــا وتقاريــر اإلنجــازات والمتابعــة، حيــث عملنــا خــالل عــام 2020 علــى: 

تــم تنفيــذ 6 لقــاءات تدريبيــة لمهندســي االرشــاد فــي المديريــات تهــدف لتوحيــد المفاهيــم حــول خطــة االرشــاد الزراعــي واهمية إدارة 	 
االنشــطة االرشــادية والمــوارد المتاحــة لإلرشــاد الزراعي. 

تــم اســتحداث نمــوذج إلعــداد الخطــط االرشــادية قابلــة للقيــاس مقســمة الــى أشــهر مــع اســتهداف وتكاليــف ومواقــع تنفيــذ بحيــث 	 
تجمــع مــا بيــن القطاعــات الفرعيــة فــي المركــز ومديريــات الزراعــة ويتماشــى مــع متطلبــات اإلدارة العامــة للتخطيــط بربــط تدخــالت 
االرشــاد ونتائــج اســتراتيجية القطــاع الزراعــي وبرامــج وزارة الزراعــة ومتوافــق مــع متطلبــات الموازنــة وتقاريــر دائــرة المتابعــة والتقييــم. 

 المشــاركة فــي إعــداد الخطــة االرشــادية للعــام 2020 بالتعــاون مــع الدوائــر الفنيــة فــي االدارة العامــة لالرشــاد والتنميــة الريفيــة 	 
وذلــك باقتــراح تدخــالت مــن قبــل القطــاع الفنــي لضمــان عــدم تشــتيت الجهــود، ولضمــان االثــر االيجابــي لألنشــطة االرشــادية 
المقترحــة تــم ارســالها الــى مــدراء االرشــاد فــي المديريــات لالسترشــاد بهــا وتعبأتهــا واقتــراح أي جديــد يلبــي طبيعــة كل محافظــة 

واحتياجــات المزارعيــن لــكل قطــاع فرعــي علــى حــدا.

تخطيــط وتنســيق تنفيــذ مشــروع ايفــاب2 الممــول مــن الحكومــة اليابانيــة والــذي يهــدف الــى رفــع كفــاءة االرشــاد الزراعــي مــن خــالل 	 
تطبيــق حزمــه مــن التدخــالت االرشــادية إليصــال المزارعيــن الــى مفهــوم انتــاج مــا يحتاجــه الســوق وليــس البحــث عــن ســوق لمنتجاتنــا. 
ولتحقيــق ذلــك تــم انشــاء عــدد 7 مجموعــات زراعيــة نباتيــة وحيوانيــة فــي محافظــات جنــوب الضفــة، وكل مجموعــة تتشــكل مــن 

15-18 مــزارع ومزارعــه. واســتحداث نظــام الكترونــي لتخطيــط وتنفيــذ تلــك األنشــطة.

نظام إلكتروني لتخطيط وتنفيذ انشطة حزمة ايفاب

اســتحداث نظــام لرصــد ومتابعــة أنشــطة المرشــدين لتوثيــق األنشــطة االرشــادية ومعلومــات المزارعيــن لرفــع نســبة تغطيــة الخدمــة 	 
االرشــادية ومعلومــات المزارعيــن الجــدد المســتهدفين والقدامــى وســبب الزيــارة والمشــكلة التــي يعانــي منهــا المــزارع والتوصيــة 
االرشــادية التــي تــم تقديمهــا لتمكيــن مديــر االرشــاد بالمديريــة مــن إدارة وتوجيــه المرشــدين ومتابعــه انشــطتهم ولتوخــي الدقــة 

باســتهداف المزارعيــن وتجنــب التكــرار باســتهداف نفــس المزارعيــن.

المشــاركة باجتماعــات شــبكة االرشــاد الزراعــي وانتخــاب فلســطين منســقا للشــبكة.  وهــذه الشــبكة تضــم مجموعــه دوليــة مــن 	 
االرشــاد لتبــادل الخبــرات والمعــارف والمعلومــات والمشــاكل والحلــول والنجاحــات والتكنولوجيــا مــا بيــن الــدول فــي الشــرق األوســط 

لخدمــة االرشــاد الزراعــي وبنــاء القــدرات لتحســين جــودة وكفــاءة الخدمــة االرشــادية.

المشــاركة بالتخطيــط والتنفيــذ واالعــداد لدراســة تحليــل واقــع االرشــاد الزراعــي فــي فلســطين المنفــذ مــن قبــل مؤسســة الفــاو 	 
لتســليط الضــوء علــى الفــرص والمشــاكل التــي تنــدرج بالتحليــل العلمــي لواقــع االرشــاد والتوصيــات لحلهــا. 
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التنمية الريفية
ســعت دائــرة التنميــة الريفيــة الــى تمكيــن المجتمــع الريفــي اقتصاديــًا واجتماعيــًا مــن خــالل سلســلة مــن النشــاطات المنبثقــة من اســتيراتيجية 
وزارة الزراعــة التــي تــؤدي الــى زيــادة وعــي المجتمــع الريفــي باالضافــة الــى الفئــات المهمشــة ) التجمعــات البدويــة( وبالتالــي كان لهــا أثــر فــي 
دفــع عجلــة التنميــة وزادت ثقافــة المجتمــع الريفــي ممــا اثــر بشــكل ايجابــي علــى قــدرة المجتمــع علــى ادارة االمكانيــات وزيــادة الكفــاءة فــي 

تعظيــم القيمــة المضافــة وتقليــل الفاقد من المنتجــات الريفية. 

تركزت نشاطات الدائرة خالل الفترة 2019-2020 في ثالثة محاور: 

تعظيــم الفائــدة مــن العنايــة بالحديقــة المنزليــة مــن خــالل المحاضــرات وايــام الحقــل لترســيخ مفهــوم  التنــوع الزراعــي فــي الحديقــة 	 
واســتخدام الميــاه غيــر تقليديــة فــي ريهــا ممــا انعكــس االثــر فــي عــدد الحدائــق المنزليــة التــي تقــوم بــري الحديقــة مــن الميــاه غيــر  

تقليديــة حيــث بلغــت  56 اســرة ريفيــة اســتخدمت هــذه التقنيــة  لــري مزروعاتهــا.

الحديقة المنزلية

إقبــال االســر الريفيــة علــى اســتخدام تقنيــة االكوابونيــك وهــي تربيــة الســمك واســتخدام ميــاه التربيــة فــي ري المزروعــات حيــث بلــغ 	 
عــدد االســر المســتخدمة لهــذه التقنيــة 23 اســرة بالمقارنــة بالســنوات الســابقة حيــث لــم يتجــاوز عــدد االســر ٧ أســر.

التنــوع فــي زراعــة االصنــاف الجديــدة مثــل العكــوب حيــث قامــت 50 اســرة بزراعــة العكــوب فيمــا تقــوم بعــض االســر بزراعتــه علــى 	 
نطــاق تجــاري، وقــد بلغــت عــدد الدونمــات هــذا العــام  26 دونــم زرعــت بأصنــاف لــم تــزرع ســابقا وتعتبــر  زراعــة العكــوب  ذات مــردود 

اقتصــادي جيــد باالضافــة الــى زيــادة القيمــة التســويقية لــه مــن خــالل تنظيفــة وبيعــه نظيــف.

زراعة العكوب
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ــأدوات 	  ــة او تجمــع ريفــي مــن خــالل دعمهــا ب ــر عمــل 13 جمعي ــم تطوي ــة ت ــة  والدولي مــن خــالل التنســيق مــع المؤسســات المحلي
لتطويــر عملهــا وتحســين جــودة منتجاتهــا فــكان لتوزيــع هــذه االدوات زيــادة انتــاج الجمعيــات وتحســين ضبــط جــودة  المنتجــات 
وبالتالــي زيــادة دخــل الجمعيــة مــن خــالل زيــادة المبيعــات وتحســين مســتوى تســويق منتجاتهــا اثــر ايجابيــا علــى دخــل 65 اســرة ريفيــة 

بشــكل مباشــر و260 اســرة مــن خــالل توزيــع اربــاح الجمعيــات.

بالنســبة للتجمعــات البدويــة تــم العمــل مــع 200 اســرة  وتوزيــع عــدة مســتلزمات لتحســين جــودة حياتهــم مــن خــالل توفــر تنــكات مــاء 	 
لهــم وادوات تصنيــع لاللبــان ممــا كان لــه االثــر الجيــد فــي انتــاج منتجــات نظيفــة وربــط االســر بتجــار لشــراء منتجاتهــم وخاصــة الجبنــة 
حيــث وصــل ســعر كيلــو الجبنــة 13-14 شــيكل عــام 2020 مقارنــة بالعــام 2018 حيــث كان 10-11 شــيكل، اي بزيــادة  2-3 شــيكل 

لكيلــو الجبنــة . 

االعالم االرشادي الزراعي
عمــل االعــالم الزراعــي االرشــادي علــى  نقــل وترجمــة المعلومــات الزراعيــة المتنوعــة وتقنيــات الزراعــة الحديثــة وقصــص النجــاح وتوجيــه 
وتشــجيع المــزارع نحــو ممارســات زراعيــة مــن خــالل التواصــل مــا بيــن المــزارع والمــزارع مــن جهــة والمرشــدين الفنييــن المختصيــن والمزارعيــن 

مــن جهــة ثانيــة، باســتخدام كافــة الطــرق والوســائل المســموعة والمقــروءة والمرئيــة المتاحــة.

وقــد حقــق االعــالم الزراعــي االرشــادي خــالل هــذه الفتــرة 2019-2020 قفــزة نوعيــة حيــث قــدم أفضــل الخدمــات االرشــادية 
النوعيــة التــي المســت حاجــة المزارعيــن والمزارعــات وذات الصلــة بالوقــت المناســب مقارنــة بالعــام 2018 كانــت علــى النحــو االتــي:

زاد عــدد البرامــج الزراعيــة المســموعة مــن 2 برنامــج زراعــي أســبوعي لتصبــح 4 برامــج زراعيــة إذاعيــة أســبوعية علــى مســتوى الوطــن 	 
وعلــى مســتوى المحافظــات حيــث تــم اعــداد وتقديــم وبــث 241 حلقــة اذاعيــة.

ــا بحيــث 	  ــذار االرشــادي المبكــر وتوجيههــم نحــو ممارســات زراعيــة ذكيــة مناخي تــم توســيع قاعــدة المزارعيــن المســتفيدين مــن االن
وصــل عــدد المتلقيــن للرســائل االرشــادية علــى جواالتهــم الــى 20 ألــف مــزارع مــن مختلــف القطاعــات الزراعيــة، وإرســال 250 رســالة 
ارشــادية توعويــة متخصصــة، وتنفيــذ 50 لقــاء اذاعــي و14 لقــاء تلفزيونــي علــى مختلــف االذاعــات الرســمية والمحليــة والخاصــة 
وتلفزيــون فلســطين، فضائيــة معــا، فضائيــة النجــاح والقــدس التعليميــة، ممــا كانــت مؤشــرات ألثــر مرئــي دون امكانيــة قياســه فــي 
تقليــل الخســائر االقتصاديــة الناجمــة عــن موجــات الحــر والســيول والريــاح والصقيــع علــى القطــاع الزراعــي نتيجــة لوعــي المزارعيــن 

بأهميــة تطبيــق االرشــادات الزراعيــة واخذهــا علــى محمــل الجــد.

تــم التنســيق مــع تلفزيــون فلســطين لحلقــات برنامــج تلفزيونــي زراعــي »مزرعتــي« إســتهدف االجيــال الناشــئة بحيــث تــم اختيــار 	 
الناشــئة  الــى تعريــف االجيــال  البرنامــج  التصويــر، وَهــَدف  الزراعيــة وتحديــد اماكــن  القطاعــات  المواضيــع والضيــوف مــن كافــة 
بالمحاصيــل الزراعيــة والثــروة الحيوانيــة وأهميتهــا وكيفيــة زراعتهــا وتربيــة الحيوانــات بأســلوب علمــي جــاذب ومشــاكل يعانــي منهــا 

وحلــول لهــا كرســائل لــذوي العالقــة بالقطــاع الزراعــي، يكــون الشــاب الصغيــر هــو المذيــع.

4 برامج زراعية إذاعية أسبوعية في العام 2020 مقارنة بالعام 2019 حيث 
كانت 2 برنامج زراعي اذاعي اسبوعي

51



نموذج لرسائل ارشادية ترسل على جواالت المزارعين

البرنامج الزراعي التلفزيوني لالجيال الناشىة »مزرعتي«
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تصميــم  25 منشــور زراعــي بعــد إعدادهــا مــن قبــل الدوائــر الفنيــة ممــا يّســر وســّهل ايصــال المعرفــة والمعلومــات الزراعيــة بأســلوب 	 
جــاذب الــى المزارعيــن والمزارعــات كمرجــع علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، وتركــزت المواضيــع حــول تخزيــن زيــت الزيتــون، الزراعــة 
الحافظــة، ظاهــرة الســرقة فــي خاليــا، تغذيــة خاليــا النحــل، بيــض المائــدة، االمــن الحيــوي فــي الدواجــن، تجميــد االطعمــة، تخليــل 
الزيتــون، زراعــة الزهــرة، طــرق قطــف الزيتــون، المعاصــر، زراعــة الباميــا، حراثــة بســاتين الزيتــون، زراعــة الثــوم، زيــت الزيتــون البكــر، تصنيــع 
األلبــان وتخزينهــا، ارشــادات الزيتــون، االســتعداد لموســم الشــتاء فــي الدواجــن، ظواهــر بيــض المائــدة، اســتخدام المبيــدات، الســالمة 
الصحيــة فــي منتجــات االلبــان، تحويــل الفائــض مــن الفاكهــة الــى مربيــات، التعقيــم الحــراري، تغذيــة النحــل، ترشــيد اســتخدام الميــاه.

تطبيــق منهــج االعــالم الزراعــي فــي نقــل الممارســات الزراعيــة مــن مــزارع الــى مــزارع، بتوثيــق 60 قصــة نجــاح مكتوبــة لمزارعيــن 	 
ومزارعــات ضمــن نمــوذج ومعاييــر معتمــدة لقصــة النجــاح و15 فيديــو قصيــر ونشــرها مــن خــالل موقــع االرشــاد اإللكترونــي ووســائل 

التواصــل االجتماعــي ممــا كان لــه االثــر  فــي تبنــي مــا ال يقــل عــن %50 مــن المزارعيــن للممارســات الزراعيــة الجيــدة.

توجــه االعــالم الزراعــي نحــو االعــالم المرئــي مــن خــالل اعــداد وتصويــر ومنتجــة 113 فيديــو ارشــادي ونشــره علــى قنــاة اليوتيــوب 	 
ومواقــع التواصــل االجتماعــي حــول مواضيــع زراعيــة مختلفــة، وانتــاج 8 فيديوهــات ارشــادية حــول طــرق قطــف الزيتــون، تربيــة النحــل، 
الســالمة الصحيــة فــي االلبــان، تربيــة االغنــام والماعــز، تربيــة الدجــاج البيــاض، زراعــة العنــب ،المعاصــر، ذبابــة الزيتــون والمشــاركة بإعداد 

دليــل انتــاج المحاصيــل الحقليــة مــن خــالل ممارســات زراعيــة ذكيــة مناخيــا، ممــا شــّكل مرجعــا فنيــا علميــا وعمليــا محليــا وخارجيــا.

قناة يوتيوب زراعية/ أنشأتها دائرة االعالم الزراعي

53



بعض من البروشورات الزراعية/ تصميم دائرة االعالم الزراعي

ــر مهــارات فريــق االعــالم الزراعــي، مــن خــالل تنفيــذ دورة تدريبيــة محليــة حــول ادارة التواصــل االجتماعــي مدتهــا 3 	  كمــا تــم تطوي
ايــام ودورة خارجيــة فــي االردن حــول الناطــق االعالمــي مدتهــا 5 ايــام، ممــا كان مؤشــر علــى تحســين االداء حيــث تــم إعــداد وتصويــر 

ومنتجــة 74 فيديــو ارشــادي قصيــر.

نقــل المعــارف واالثــر المنبثــق عــن تدخــالت خطــة تنميــة االغــوار والعناقيــد الزراعيــة لــدى المزارعيــن المســتفيدين ومــا تحملــه مــن 	 
تقنيــات ونجاحــات ودروس مســتفادة وذلــك مــن خــالل اعــداد وتصويــر ومنتجــة 8 فيديوهــات ارشــادية حــول خزانــات ميــاه لمربــي 

الثــروة الحيوانيــة، توزيــع بــذار وزراعتهــا، شــق طــرق زراعيــة، اســتصالح اراضــي، وحــدات تصنيــع.
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واخيــرا قامــت دائــرة االعــالم الزراعــي بإعــداد خطــة اعالميــة للبرنامــج الوطنــي للترقيــم، واعــداد قائمــة بالمواضيــع المقترحــة )35 	 
موضــوع( للمنصــة االعالميــة االلكترونيــة مــا بيــن وزارة الزراعــة ووزارة الريــادة وإعــداد خطــة إعالميــة لحمايــة االراضــي مــن التدهــور.

تدريب حول الناطق االعالمي/االردن تدريب فريق االعالم الزراعي حول إدارة التواصل 
االجتماعي/ رام الله

توثيق قصص ناجحة
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ثالثا: المركز الوطني الفلسطيني للبحوث 
الزراعية:

لقــد عمــل  المركــز الوطنــي للبحــوث الزراعيــة علــى انتــاج وتوطيــن المعرفــة والتــي مــن شــأنها أن تتحــول إلــى قيمــة اقتصاديــة مــن خــالل مــا 
يقــوم بتنفيــذه مــن أبحــاث تطبيقيــة تهــم القطــاع الزراعــي وتعمــل علــى حــل مــا يواجهــه مــن مشــاكل مــن خــالل إجــراء األبحــاث التطبيقيــة 
فــي مجــال التقنيــات الحيويــة واســتخدامها فــي مجــال الزراعــة وترشــيد اســتخدام الميــاه والمــوارد الطبيعيــة والحــد مــن  تأثيــر ظاهــرة التغيــر 
المناخــي علــى اإلنتــاج الزراعــي مــن خــالل اســتخدام واســتنباط أصنــاف مالئمــة وإجــراء أبحــاث متطــورة فــي مجــال اإلنتــاج الحيوانــي وتقنيــات 
مــا بعــد الحصــاد باإلضافــة إلــى اإلنتــاج النباتــي والوقايــة واألبحــاث فــي مجــال إنتــاج أصنــاف مقاومــة لألمــراض وتحمــل الجفــاف واألبحــاث 
فــي مجــال الزيتــون والمحافظــة علــى جــودة زيــت الزيتــون وزيــادة قدرتــه التنافســية فــي األســواق العالميــة وكذلــك إنشــاء بنــك الجينــات 
الفلســطيني النباتــي والحيوانــي بهــدف حفــظ وتوثيــق المصــادر الوراثيــة الفلســطينية واســتخدامها فــي برامــج التربيــة الســتنباط أصنــاف 
جديــدة ذات صفــات مميــزة.، اضافــة الــى تقديــم حلــول مبتكــرة وبدائــل عمليــة رخيصــة للعديــد مــن مدخــالت االنتــاج مثــل تصنيــع الســيالج 

مــن المخلفــات الزراعيــة وإدخــال أصنــاف نباتيــة علفيــة واعــدة وتصنيــع االســمدة الســائلة والكمبوســت وغيرهــا .

كمــا يقــوم المركــز الوطنــي للبحــوث الزراعيــة وبصفتــه المظلــة الرســمية للبحــث العلمــي الزراعي بتنســيق الجهود مــع كافة الجهات 
ذات العالقــة بالبحــث العلمــي الزراعــي وتحقيقــا لذلــك فقــد تــم إعــداد االســتراتيجية الوطنيــة للبحــث العلمــي الزراعــي والمســودة 
النهائيــة للخطــة التنفيذيــة لالســتراتيجية الوطنيــة للبحــوث الزراعيــة  )2021 - 2026 (، وذلــك لتحديــد وتنســيق البحــوث الزراعيــة 
التطبيقيــة ذات األولويــة لواقــع تنميــة وتطويــر القطــاع الزراعــي الفلســطيني مــن خــالل تدخــالت فــي مختلــف القطاعــات الزراعيــة 
)األســماك، الثــروة الحيوانيــة، البســتنة الشــجرية، الخضــار ،،،الــخ( كمــا يقــع علــى عاتــق المركــز الوطنــي للبحــوث الزراعيــة إضافــة إلــى 
إجــراء البحــوث الزراعيــة  تقديــم خدمــات الفحوصــات المخبريــة  فــي مختلــف المجــاالت الزراعيــة )التربــة، الميــاه، األســمدة، األعــالف، 
الزيــوت، األمــراض، حفــظ األصــول الوراثيــة وغيرهــا( مــن خــالل دوائــره البحثيــة ومحطاتــه للتجــارب الزراعيــة  والمختبــرات الخدماتيــة  
التابعــة لــه والموزعــة علــى محافظــات الوطــن إضافــة إلــى مركــز تحســين ســالالت الثــروة الحيوانيــة، حيــث يتــوزع تنفيــذ االنشــطة 

البحثيــة والخدماتيــة علــى محافظــات الوطــن مــن خــالل مقراتــه فــي عــدة محافظــات وذلــك علــى النحــو التالــي :

الدوائــر البحثيــة ) االنتــاج النباتــي، االنتــاج الحيوانــي، المــوارد والمصــادر الطبيعيــة، التكنولوجيــا الحيويــة، تقنيــات مــا بعــد الحصــاد، بنــك 	 
الجينــات، البحــوث االقتصاديــة واالجتماعيــة (

المحطات الزراعية )بيت قاد، العروب، أريحا، طولكرم ،قباطية (	 

المختبرات الخدماتية )نابلس، األنسجة، أريحا، العروب، بيتا (	 

مراكز تحسين السالالت )طولكرم، السموع (	 

هــذا وقــد حقــق المركــز الوطنــي الفلســطيني للبحــوث الزراعيــة العديــد مــن اإلنجــازات خــالل الفتــرة 2019 - 2020 التــي ســاهمت 
بتنميــة وتطويــر القطــاع الزراعــي الفلســطيني ومــن أبــرز تلــك اإلنجــازات مــا يلــي:

زراعــه محصــول نبــات الجــوار واســتغالله بشــكل ســيالج ودريــس ودراســة أثــره علــى خــراف التســمين وإنتــاج واســتخدام الهيــوال 	 
كمصــدر علفــي غنــي بالبروتيــن

دراســة الجينــات المقاومــة لمــرض الســكريبي الــذي يصيــب األغنــام  وتحديــد األغنــام المقاومــة جينيــا واســتخدامها، والتــي تســاهم 	 
فــي نشــر الصفــات الوراثيــة المحســنة لمقاومــة المــرض.

تأســيس برنامــج وطنــي شــامل للتحســين الوراثــي فــي الثــروة الحيوانيــة فــي فلســطين، والــذي يســاهم بتخفيــض تكاليــف إنتــاج 	 
اللحــوم والحليــب وتحقيــق األمــن الغذائــي بنــاًء علــى الفحوصــات الجينيــة مــن خــالل انتخــاب الحيوانــات التــي تحمــل الصفــات اإلنتاجيــة 

العاليــة .

إنشــاء بنــك جينــات حيوانــي يســاهم فــي الحفــاظ علــى المــوارد الوراثيــة الوطنيــة، ويســاعد الباحثيــن علــى إجــراء األبحــاث المتعلقــة 	 
بالتحســين الوراثــي ويحافــظ علــى الســالالت الحيوانيــة مــن االنقــراض .

ــد 	  ــام عن ــة األغن ــادة انتاجي ــة المحســنة لزي ــح الصناعــي التــي تســاهم فــي نشــر الصفــات الوراثي ــات التلقي االســتمرار فــي إدخــال تقني
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المزارعيــن بحيــث تــم تلقيــح 2200 رأس مــن األغنــام خــالل العــام 2019 وفــي العــام 2020 تــم تلقيــح حوالــي 200 رأس مــن األغنــام 
وتلقيــح 50 رأس مــن األبقــار فقــط بســبب جائحــة كورونــا .

زراعة واختبار أنواع محسنة من الذرة الصفراء العلفية في سهل صانور الستخدامه كأعالف . 	 

إدخــال مئــات االصنــاف مــن القمــح والشــعير والحمــص والعــدس واألعــالف  مــن خــالل برنامــج تربيــة وتحســين المحاصيــل الحقليــة 	 
المســتمر وتقييمهــا ومالئمتهــا للظــروف المحليــة ومــن ثــم اعتمــاد وإكثــار المتميــز منهــا وعمــل برامــج الصيانــة الالزمــة لهــا، حيــث 
فــي الموســم 2020 تــم التركيــز علــى أربعــة أصنــاف مــن القمــح القاســي وأربعــة أصنــاف مــن الشــعير وتــم توزيــع مــا يقــارب 60 طــن 

مــن البــذار المغربــل والمعقــم والموحــد علــى مزارعيــن ريادييــن ومنتجــي بــذار مــن أصنــاف ذات انتاجيــة عاليــة.

زراعة واختبار أنواع محسنة من الذرة الصفراء العلفية في سهل صانور

قراءة أصناف من “القمح والشعير” وتدريب المزارعين على تقييم األصناف وتوزيع البذار على المزارعين
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مكافحة األمراض النباتية باستخدام المستخلصات من أوراق الزيتون وتقييم وإدخال أصناف جديدة من الزيتون.	 

إنتاج الفقوس على مدار العام في أوقات غير تقليدية في ظروف الزراعة المحمية .	 

إجراء مشاهدة في المحطات الزراعية على زراعة األناناس وزراعة محصول النخيل المكثف باستخدام تقنية التقزيم لألشجار .	 

إجراء مشاهدة الفستق الحلبي.	 

إجراء بحث على محصول الفريكة لتحديد إمكانية تسويقه كمكمالت غذائية.	 

تأســيس برنامــج تربيــة وتحســين أصنــاف الخضــراوات حيــث تــم زراعــة عــدة أصنــاف مــن الخضــار الشــتوية وعــدة أصنــاف مــن الخضــار 	 
الصيفيــة وتقييمهــا وتحســينها مــن خــالل االنتخــاب والتهجيــن.

اســتنباط أصنــاف جديــدة مــن القمــح ذات صفــات واعــدة مــن خــالل إحــداث طفــرات موجهــة باســتخدام اإلشــعاعات الذريــة بالتعــاون 	 
مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة.

تقييــم العديــد مــن أنظمــة الزراعــة بــدون تربــة لعــدة انــواع مــن الخضــار )الخــس، الســبانخ، الفراولــة ،... الــخ(، ووضــع توصيــات عمليــة 	 
ألفضــل نظــام مــع دليــل االســتخدام. 

زراعة الفقوس المروي داخل البيوت المحمية 

تربية وتحسين اصناف خضراوات صيفية وشتوية

مشاهدات االناناس والنخيل في محطات التجارب
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أنظمة الزراعة بدون تربة

استعمال أساليب الزراعة الذكية  وتوفير في مياه الري بشكل كبير. 	 

استعمال البالزما الباردة في تحسين إنتاج الخضار. 	 

إدخــال أســاليب الحصــاد المائــي بشــكل علمــي وإعــداد نمــاذج رياضيــة محوســبة لهــذه الغايــة مــن خــالل إنشــاء تطبيــق علــى أجهــزة 	 
االتصــال الذكيــة.

إدخال تقنية تصنيع الكمبوست من مخلفات محطات تنقية المياه العادمة )الحمأة( باستخدام ديدان الفيرموكومبوست.	 

إدخال تقنية تصنيع أسمدة كيماوية عالية الجودة لتحسين خصوبة التربة.	 

التشخيص والكشف عن األمراض الفيروسية والفطرية والبكتيرية والحشرية في كال القطاعين النباتي والحيواني.	 

حشرة بسيال على االجاص	 

جمع وحفظ 200 عينة من المحاصيل الحقلية والنباتات البرية.	 

تحديد مواقع 100 من األشجار البرية التي تستخدم كأصول شجرية ألشجار الفاكهة.	 

تشتيل 5 أنواع من النباتات البرية الطبية وحفظها كأمهات إلدخالها ضمن النظام الزراعي.	 
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تشخيص االمراض )حشرة بسيال االجاص على الكمثرى(

تفعيل مختبر العروب وفحص عينات زيت وزيتون

جمع عينات نباتات برية وتحديد  مواقع اشجار برية

تفعيل مختبر العروب ومختبر بيتا في موسم العام 2020.	 

إجــراء عــدة فحوصــات مخبريــة فــي العاميــن 2019-2020 مــن أهمهــا  )10,000 عينــة زيــت زيتــون، 250 عينــة ميــاه زراعيــة وميــاه 	 
ــة ســيالج، 75  ــة أعــالف، 450 عين ــون، 900 عين ــة زيت ــة كومبوســت، 1500 عين ــة، 120 عين ــة ترب ــة ســماد، 300 عين عــادة، 130 عين

عينــة مبيــدات(.

نشر 23 ورقة علمية  في مجالت عالمية في العام 2019 و3 اوراق علمية في عام 2020.	   
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إعداد دراسةجدوى اقتصادية وتقييم شامل لمختبر زراعة االنسجة في المركز.	 

 	.)  GFإعداد دراسة إنتاجية وتسويقيةحول ) البطاطا, الفراولة , نباتات الزينة واللوزالمر المطعم على أصل

تدريب 45 مهندس حول التربية والتغذية والتحسين الوراثي لألبقار في منشأة المشروع اإلنشائي بأريحا.	 

ــرات الخدماتيــة  التابعــة 	  ــر البحثيــة ومقــرات المحطــات الزراعيــة والمختب تدريب150مــن خريجــي الجامعــات الفلســطينية فــي الدوائ
للمركــز الوطنــي للبحــوث الزراعيــة فــي العــام 2019  و70 متــدرب فــي العــام 2020 .

االشراف على 21 رسالة  ماجستير في العامين 2020-2019.	 

االمساهمة في تاسيس وتشغيل مختبرات فحص فيروس كورونا وتقديم مقترحات بحثية متعلقة بفيروس كورونا.	 

تنفيذ بحث لتشخيص وجود فيروس كورونا في مياه الصرف الصحي. 	 

تدريب مهندسين على قرائة اصناف

فحوص مخبرية لعينات زيت، تربة،مياه
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تطور القطاع 
االقتصادي 

الزراعي
انســجامًا مــع توجهــات الحكومــة الرامــي إلــى تعزيــز القــدرات االنتاجيــة المحليــة والســعي نحــو االنفــكاك 
التدريجــي عــن الســوق االســرائيلي بإحــالل المنتــج المحلــي مــا امكــن،أو االعتمــاد علــى االســتيراد المباشــر 
ــوزارة علــى إنفــاذ الخطــوات  ــًا مــن شــركاء تجارييــن خارجييــن، فقــد عملــت ال ــر المنتجــة محلي للمنتجــات غي
الكفيلــة بزيــادة اســتيراد العجــول مباشــرة إلــى الســوق الفلســطينية وتعزيــز االســتثمارات ذات العالقــة 
باإلنتــاج المباشــر للثــروة الحيوانيــة والنباتيــة وكذلــك خدمــات توريــد مدخــالت االنتــاج  وخدمــات مــا بعــد 

الحصــاد، وقــد تنوعــت التدخــالت فــي المجــال االقتصــادي الزراعــي كمــا هــو مبيــن ادنــاه:

62



اوال: التسويق الزراعي واستيراد 
وتصدير السلع الزراعية:

تحقيقــا الهــداف القطــاع الزراعــي ال ســيما زيــادة إنتــاج وإنتاجيــة وتنافســيىة الزراعــة فــي االســواق المحليــة والدوليــة ومســاهمتها 
ــوزارة وبالشــراكة مــع الشــركاء كافــة فــي القطــاع الزراعــي علــى  ــج المحلــي واالمــن الغذائــي االجمالــي، فقــد عملــت ال فــي النات
تقديــم الدعــم للمنتجيــن ورفــع الوعــي بأهميــة المنتــج المحلــي، وتوفيــر المعلومــات المتعلقــة باإلرشــاد التســويقي والنقــل الزراعي 
وادارة اســواق الجملــة ومراكــز التعبئــة واالهتمــام بتحســين نوعيــة وســالمة المنتجــات الزراعــة ومطابقتهــا للمعاييــر الدوليــة بمــا 

يضمــن تنافســيتها فــي االســواق المحليــة والدوليــة، وقــد نتــج عــن ذلــك مــا يلــي:

استيراد المنتجات الزراعية: 
عملــت الــوزارة علــى تيســير اجــراءات االســتيراد المباشــر مــن الشــركاء الخارجييــن للمنتجــات الزراعيــة التــي ال تنتــج محليــًا، وقــد تزايــدت 
نســب احــالل الــواردات مــن الشــركاء الدولييــن عمــا كان عليــه فــي الســابق مــن االعتمــاد الكبيــر علــى المــورد االســرائيلي بمــا فــي 

ذلــك منتجــات اللحــوم ومســتلزمات االنتــاج.

الجدول التالي يبين ما تم اصداره من اذون استيراد من الخارج 

عدد االذون الوحدة الكمية الصنف الرقم

27 بيضة 36,754,520 بيض تفقيس دجاج الحم 1

17 راس 13,150 عجول حية 2

46 راس 138,200 خراف حية 3

9 طن 268.5 دهن 4

5 طن 254 سمك مجمد 5

17 طن 296.5 احشاء 6

1 طن 100 لحم خاروف مبرد 7

57 طن 3,011.8 لحم خاروف مجمد 8

132 طن 27,574.6 لحم عجل مجمد 9

182 لتر 5,143,253 مبيدات 10

104 كغم 1,951,578 مبيدات 11

88 لتر 1,954,420 سماد 12

79 طن 73,499 سماد 13

3 بالة 80,400 بتموس 14

27 بذرة 500,752,000 بذور 15

18 طن 7,017 بذور 16

508
متفرقات)معدات زراعية وقطع غيار -اضافات علفية- لقاحات -سماد من اصل 

حيواني-.........(
17

ــة للســوق  ــر الســلع الزراعي كمــا قامــت وزارة الزراعــة مــن خــالل اإلدارة العامــة للتســويق الزراعــي وبهــدف المحافظــة علــى توفي
المحلــي وتســهيل حركــة نقــل المنتجــات الزراعيــة ووصولهــا لكافــة المحافظــات علــى الرغــم مــن حالــة اإلغــالق المفروضــة بســبب 

جائحــة كورونــا علــى إصــدار مــا يزيــد عــن 50,000 تصريــح نقــل للمنتجــات الزراعيــة بيــن محافظــات الوطــن.
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الصادرات الزراعية الفلسطينية
تكمــن أهميــة الصــادرات الزراعيــة فــي أنهــا أحــد أهــم الروافــد ااالساســية لالقتصــاد الوطنــي وتشــكل مصــدرًا مــن مصــادر الدخــل 
القومــي ومــوردًا للعمــالت الصعبــة، وتزيــد مــن ربحيــة المزارعيــن وترفــع مــن قدرتهــم التنافســية فــي االســواق العالميــة وبالرغــم 
مــن المعيقــات العديــدة التــي واجهــت الصــادرات الفلســطينية خــالل عــام 2020مــن منــع االحتــالل اإلســرائيلي للصــادرات الزراعيــة 
وتأثيــر جائحــة كورونــا علــى العالــم إال أن المنتجــات الزراعيــة الفلســطينية اســتطاعت الوصــول إلــى أكثــر مــن 50 دولــة حــول العالــم، 

بواقــع 4,133 عمليــة تصديــر وأكثــر مــن 23 ألــف طــن مــن المنتجــات الزراعيــة تــم تصديرهــا ومــن أهــم هــذه الصــادرات مــا يلــي:

صادرات زيت الزيتون، والتي بلغت أكثر من 7 آالف طن.	 

التمور بلغت حوالي 6 آالف طن.	 

االعشاب الطازجة تم تصدير حوالي 746 طن.	 

 الصادرات الزراعية

المعارض الدولية:
معرض قمة التعاون االقتصادي التركي العربي الثالث عشر / اسطنبول – تركيا.	 

اكســبو بكيــن: حيــث تــم االشــراف مــن قبــل وزارة الزراعــة كرئيــس للجنــة الوطنيــة ومنفــذ للمشــاركة، حيــث تــم تنظيــم اليــوم الوطنــي 	 
لفلســطين وعقــد لقــاء عمــل بيــن الشــركات الفلســطينية والشــركات الصينيــة واالجتمــاع مــع نائــب وزيــر الزراعــة والشــؤون الريفيــة 
الصينيــة وإحيــاء أمســية ثقافيــة فلســطينية فــي مركــز المعلومــات الدبلوماســي وحصــل الجنــاح الفلســطيني علــى الميداليــة الفضيــة.

معرض الصالون الدولي للفالحة واآلالت والصيد البحري )سياماب 2019(.	 
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الترويج للمنتجات الزراعية الفلسطينية
الترويــج للمنتجــات الزراعيــة الفلســطينية دوليــا ومحليــا مــن خــالل المشــاركة فــي المعــارض الدوليــة والتنســيق وتنفيــذ المهرجانات 

والمعــارض وااليــام التســويقية المحلية.

مهرجان العنب / حلحول ومهرجان العنب / الخليل	 

المهرجان الوطني األول للزيتون الفلسطيني /الخليل.	 

مهرجان الزيتون / طولكرم 	 

المعرض السنوي الرابع لمنتجات النحل / البيرة	 

تنظيم معرض سوق المنتجات الزراعية الفلسطينية )سوق بلدي(/ البيرة	 

تم تنظيم 25 يوم تسويقي للعنب والمنتجات الزراعية/ محافظات الوطن.	 

معرض الصالون الدولي للفالحة واآلالت والصيد البحري معرض إكسبو - بكين
)سياماب 2019( 

أيام تسويقية للمنتجات الزراعية
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المعرض السنوي الرابع لمنتجات النحل / البيرةالمهرجان الوطني األول للزيتون الفلسطيني /الخليل

مهرجان العنب / حلحول / الخليلأيام تسويقية للعنب - البيرة

الجودة وتقنيات ما بعد الحصاد
عملــت وزارة الزراعــة علــى تطويــر الجــودة وتقنيــات مــا بعــد الحصــاد بهــدف زيــادة ربحيــة المــزارع وتحســين فــرص البيــع مــن خــالل 

التدخــالت التاليــة:

إنشــاء ثالجــة تخزيــن بطاطــا، حيــث تــم انشــاء ثالجــة بطاطــا فــي محافظــة جنيــن تخــدم مــا يقــارب 500 مــزارع وذلــك ضمــن مشــروع 	 
تعزيــز النمــو االقتصــادي مــن خــالل سالســل القيمــة الزراعيــة فــي الضفــة والممــول مــن الحكومــة الكنديــة وباشــراف وزارة الزراعــة.

انشــاء ثالجــة لتخميــر وتخزيــن االفــوكادو فــي محافظــة طولكــرم وذلــك ضمــن مشــروع تعزيــز النمــو االقتصــادي مــن خــالل سالســل 	 
القيمــة الزراعيــة فــي الضفــة والممــول مــن الحكومــة الكنديــة وباشــراف وزارة الزراعــة.

توقيــع عقــد انشــاء مركــز للتعبئــة والتبريــد والتســويق الزراعــي فــي محافظــة قلقيليــة مــا بيــن الجمعيــة التعاونيــة للتســويق الزراعــي 	 
والــري فــي محافظــة قلقيليــة واتحــاد الجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة، الممــول مــن الحكومــة الكنديــة وتنفيــذ مؤسســة »الفــاو« 
بالشــراكة مــع وزارة الزراعــة بقيمــة 500 ألــف دوالر أمريكــي، حيــث ســتخدم هــذه المنشــأة مــا يقــارب 600 مــزارع ومزارعــة فــي 

المحافظــة.

إعداد أدلة الجودة، حيث ستخدم هذه االدلة جموع المزارعين والمزارعات لتلبية طلبات االسواق بالمواصفات الفلسطينية.	 

المشاركة في إعداد منظومة PAL GAP حيث تم االنتهاء من اعدادها بالشراكة مع المواصفات والمقاييس الفلسطينية.	 

اعــداد مواصفــات المنتــج المصنعــة ) الزعتــر والمفتــول والفريكــة والتبــغ والمــوز والباذنجــان والفلفــل( بالشــراكة مــع مؤسســة 	 
الفلســطينية والمقاييــس  المواصفــات 

االنتهــاء مــن إعــداد المراحــل النهائيــة مــن دراســة بعنــوان تطبيقــات تقنيــات مــا بعــد الحصــاد لمعالجــة وإطالــة فتــرة تخزيــن محصــول 	 
العنــب فــي فلســطين.

66



عقــد دورة تدريبيــة لمزارعيــن ومزارعــات االفــوكادو والجوافــة لتطبيــق معاييــر الجــودة لمحصــول االفــوكادو والجوافــة فــي محافظــة 	 
قلقيلية.

تدريب المزارعين والجمعيات على الجودة وتقنيات ما بعد الحصاد.	 

عقد دورة تدريب مدربين للمهندسين والجمعيات التعاونية باستقدام خبراء اتراك في مجال تجفيف التين والعنب.	 

ورشة عمل معايير الجودة لمحصول االفوكادو في محافظة قلقيلية

العنب الفلسطيني بعد 75 يوما من التخزين بمعامالت مختلفة
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العنب الفلسطيني بعد 30 يوما من التخزين المبرد

ثانيا: الرقابة الزراعية وحماية المنتج الزراعي
فــي إطــار سياســة وزارة الزراعــة وتحقيقــًا ألهدافهــا حمايــة المنتــج المحلــي وتعزيــز صمــود المزارعيــن وزيــادة القــدرة التنافســية 
لمنتجاتهــم فــي الســوق المحلــي وزيــادة ربحيــة المــزارع تــم تنفيــذ االالف مــن الجــوالت الرقابيــة لمتابعــة تقييــد والتــزام التجــار 
والمنتجيــن بقــرارات وتعليمــات وزارة الزراعــة وتطبيــق األنظمــة والقوانيــن فيمــا يخــص تنظيــم دخــول المنتجــات الزراعيــة إلــى 
الســوق الفلســطيني وضبــط حركــة هــذه المنتجــات. وبهــذا الصــدد قامــت الــوزارة بإصــدار العديــد مــن القــرارات التــي تقيــد وتمنــع 

دخــول المنتجــات الزراعيــة )النباتيــة، الحيوانيــة( إلــى الســوق الفلســطيني مــن الطــرف االخــر، وقــد شــملت:            

الجــوالت الرقابيــة علــى مداخــل المــدن، واألســواق المركزيــة للخضــار والفواكــه واماكــن عــرض وذبــح المنتجــات الحيوانيــة، الفقاســات، 	 
والرقابــة علــى المعابــر والمنافــذ الحدوديــة للتأكــد مــن وجــود االوراق الثبوتيــة .كمــا تمــت المشــاركة مــع الجهــات الرقابيــة الشــريكة 
فــي الحمــالت الرقابيــة علــى األســواق فــي شــهر رمضــان . كمــا تمــت المشــاركة فــي لجــان الطــواريء لمتابعــة تنفيــذ اجــراءات جائحــة 
كورونــا وتســهيل وصــول البضائــع المحليــة للســوق والمشــاركة بجــوالت الســالمة العامــة للرقابــة علــى االســواق والمشــاركة فــي 

لجنــة تنظيــم الســوق مــع وزارة االقتصــاد والرقابــة علــى حركــة نقــل التمــور واالحطــاب وكافــة المنتجــات الزراعيــة .

الرقابة على االسواق المركزيةالرقابة على الفقاسات
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الرقابة على مداخل المدن

الرقابة على االسواق 

جوالت لجنة السالمة العامة
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الرقابة على االسواقالرقابة على االحطاب 

الرقابة على التمور

كمــا تــم انجــاز مذكــرة تفاهــم مــا بيــن الجهــات الرقابيــة بشــأن ضبــط الســوق وحمايــة المســتهلك وتحديــد الصالحيــات وتوزيــع المهــام، 	 
وكذلــك تــم المســاهمة فــي وضــع خطــة طــواريء لمواجهــة مــرض انفلونــزا الطيــور حيــث تــم بهــذا الصــدد اصــدار قــرار بمنــع دخــول 
الدواجــن مــن كافــة المناشــيء وبنــاًء علــى ذلــك وتنفيــذًا لقــرار المنــع  تــم اتــالف  ) 59009 طيــر( مــن القطعــان المخالفــة ونجــم عــن 

ذلــك عــدم تســجيل ايــة اصابــة بمــرض انفلونــزا الطيــور .

وفــي اطــار االنفــكاك االقتصــادي عــن الجانــب االســرائيلي وتنفيــذًا للتعليمــات الصــادرة بمنــع دخــول العجــول والخضــار والفواكــه تــم 	 
تشــديد الرقابــة علــى حركــة نقــل المنتجــات الزراعيــة )النباتيــة، الحيوانيــة( وضبــط  )226608 كغــم مــن الخضــار والفواكــة، وضبــط 1655 

رأس مــن الماشــية( واتخــاذ اجــراءات قانونيــة بحــق المخالفيــن .

ــة فــي مــا 	  ــر والحــدود، وعــدم القــدرة علــى العمــل بحري ــد مــن المعيقــات مــن عــدم الســيطرة علــى المعاب وفــي ظــل وجــود العدي
يســمى مناطــق« ج »، وعــدم وجــود قضــاء متخصــص بالقضايــا االقتصاديــة، والتداخــل بيــن المناطــق اال انــه تــم إجــراء وضبــط 483 

عمليــة تهريــب منتجــات نباتيــة وحيوانيــة ومدخــالت انتــاج واتخــاذ اجــراءات بحــق المخالفيــن.
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ضبط دواجن مهربةالرقابة على المنتجات بعد قرار بمنع دخول الدواجن

الرقابة على حركة نقل المنتجات الزراعية
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ثالثا: خدمات المزارعين
فــي اطــار الجهــود المبذولــة مــن قبــل وزارة الزراعــة فــي تمكيــن العامليــن فــي القطــاع الزراعــي وتعزيــز صمودهــم وتنميــة القــدرات االنتاجيــة 
ال ســيما فــي المواقــع التــي تتعــرض للهجمــة االحتالليــة الشرســة  علــى القطــاع الزراعــي، ومســاعدتهم فــي اعــادة نشــاطهم الزراعــي والــذي 
يســاهم فــي توفيــر الدخــول ألســرهم مــن ناحيــة وزيــادة معطيــات االمــن الغذائــي مــن جهــز اخــرى، فقــد عمــدت وزارة الزراعــة علــى انشــاء 
ــة بمــا فيهــا القــدس،  ــات يتــم  فيهــا رصــد االنتهــاكات االســرائيلية علــى القطــاع الزراعــي وتوثيقهــا فــي كل مــن الضفــة الغربي قاعــدة بيان
وقطــاع غــزة حيــث تشــير االرقــام المقــدرة بــأن حجــم االنتهــاكات فــي الضفــة الغربيــة والتــي تــم رصدهــا فــي العاميــن 2019 و2020 قــد 

بلغــت مــا يقــارب 1000 انتهــاك وتعــادل قيمتهــا االقتصاديــة  حوالــي 3 مليــون دوالر  .

وقــد ضعــت وزارة الزراعــة علــى ســلم اولوياتهــا اعــادة مــا دمــره االحتــالل وذلــك تحقيقــا الهــداف اســتراتيجية القطــاع الزراعــي »صمــود 
وتنميــة مســتدامة« وخاصــة تعزيــز صمــود المــزارع الفلســطيني علــى ارضــه، وقــد قدمــت وزارة الزراعــة بالتعــاون مــع صنــدوق درء المخاطــر 
والتأمينــات الزراعيــة مشــاريع تنمويــه للمزارعيــن المتضرريــن مــن االحتــالل فــي جميــع محافظــات الوطــن مــن خــالل برنامــج المســاعدات 
الزراعيــة الممــول مــن االتحــاد االوروبــي والــذي تبلــغ ميزانيتــه االجماليــة 17 مليــون يــورو، حيــث تــم خــالل العاميــن 2019 و2020 تقديــم 
مشــاريع تنمويــة للمزارعيــن المتضرريــن مــن االحتــالل بكلفــة بلغــت 7,688,011 دوالر منهــا فــي قطــاع غــزة 5,897,658 دوالر و1,790,353 

دوالر فــي الضفــة الغربيــة.

اجتماعات دراسة ملفات المتضررين
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توثيق االنتهاكات على القطاع الزراعي

مشاريع تنموية للمزارعين المتضررين من االحتالل
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تطور قطاع الموارد 
الطبيعية الزراعية

شــهد قطــاع المــوارد الطبيعيــة تطــورا كبيــرا خــالل العاميــن الماضييــن، حيــث تــم تنفيــذ مشــاريع تنمويــة فــي 
جميــع محافظــات الوطــن، وإعــداد التشــريعات واالنظمــة والتعليمــات التــي تنظــم العمــل واالجــراءات فــي 

القطــاع، ويعتبــر هــذا القطــاع قطاعــا اســتراتيجيا ولوجســتيا داعمــا فــي تطويــر وتنميــة القطــاع الزراعــي.\
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اوال: الغابات والمراعي والحياة البرية
ــادة المســاحات الخضــراء لتتماشــى مــع  ــوازن البيئــي، وزي ــى الت ــى المســاهمة فــي الحفــاظ عل ــات والمراعــي إل أدى تطــور الغاب
المتطلبــات الدوليــة، كمــا انهــا تســاهم فــي رفــد االمــن الغذائــي مــن خــالل توفيــر المســاحات الرعويــة للثــروة الحيوانيــة، ولهــا 

دور كبيــر فــي مكافحــة التصحــر والحــد منــه.

المشاتل الحرجية
قامــت الــوزارة بإنشــاء مشــتل جديــد فــي محافظــة بيــت لحــم )مشــتل العبيديــة الحرجــي( بقــدرة إنتاجيــة )50( الــف شــتلة، ليصبــح 
عــدد المشــاتل الكليــة ثمانيــة مشــاتل، تغطــي احتياجــات المحافظــات جميعهــا وبقــدرة إنتاجيــة )750( الــف شــتلة حرجيــة ورعويــة 
وظليــه ســنويًا، ممــا ســاهم فــي التوســع فــي زراعــة الغابــات، وتاهيــل المراعــي، وإنتــاج أشــتال مــن أصنــاف عديــدة ذات قيمــة 

اقتصاديــة، وبيئيــة، وغذائيــة.

مشتل واد القفمشتل  العبيدية

مشتل الشهداء الحرجي مشتل طولكرم مشتل كفر مالك
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الغابات:
قامــت الــوزارة خــالل هــذه الفتــرة )2019-2020( بتنفيــذ مشــاريع التحريــج وزيــادة الرقعــة الخضــراء، حيــث تــم زراعــة )3000( دونــم فــي مواقع 
الحــراج ضمــن مشــروع تخضيــر فلســطين فــي محافظات)جنيــن، طوبــاس، نابلــس، طولكــرم، رام اللــه، الخليــل(. وتــم توقيــع اتفاقيــات شــراكة 
إلنشــاء )8( منتزهــات جديــدة فــي اراضــي الحــراج، وتوســعة متنزهيــن قائميــن، بمســاحة كليــة بلغــت )223.7( دونــم، فــي محافظات)نابلــس، 

جنيــن، الخليــل، قلقيليــة(.

ــة  ــاف ذات القيمــة الغذائي ــز علــى زراعــة االصن ــم التركي ــة، حيــث ت ــة والبيئي ــة والتغذوي ــة االقتصادي ــة فــي التنمي وتســاهم المناطــق الحرجي
واالقتصاديــة ومنهــا )الخــروب، الزعــرور، الصنوبــر المثمــر، الســماق، االجــاص البــري.( اضافــة الــى اصنــاف عديــدة اخــرى منهــا )البلــوط، البطــم، 
الســدر، الســويد، الســرو،االثل، االكاســيا، القيقــب.( وغيرهــا مــن األصناف.كمــا انــه تــم شــق مجموعــة مــن الطــرق داخــل الغابــات كخطــوط نــار 
مــن أجــل الوصــول إلــى المواقــع فــي حــال وجــود حرائــق.  الغابــات تســاهم فــي الحفــاظ علــى التربــة، والغطــاء الخضــري، والبيئــة، وإجــراءات 

التكيــف مــع التغيــر المناخــي، كمــا أن المتنزهــات ســاهمت فــي الحــد مــن ظاهــرة التنــزه العشــوائي والحفــاظ علــى الغطــاء الخضــري.

غابة عينون تقليم الغابات تحريج

كمــا قامــت الــوزارة خــالل هــذه الفتــرة )2019-2020( بتأهيــل )1,500( دونــم مراعــي فــي الســفوح الشــرقية لمحافظــات الوطــن مــن 
خــالل االســتزراع او الحمايــة، وحفــر )5( أبــار لجمــع الميــاه ألغــراض الــري التكميلــي، وشــق الطــرق الزراعيــة للوصــول للمواقــع حيــث شــمل 
االســتهداف محافظات)طوبــاس، نابلــس، القــدس، بيــت لحــم، الخليــل، دورا.(، وقــد أدت هــذه المشــاريع إلــى زيــادة انتاجيــة المراعــي بمعــدل 

)20( كغــم اعــالف جافــة لــكل دونــم، ممــا ســاهم فــي تحســين مدخــالت االنتــاج للثــروة الحيوانيــة. 

المحميات الطبيعية:
المواقــع فــي  دونــم(   40,107( كليــة  بمســاحة  محميــة  االخــر)19(  الجانــب  مــن  اســتالمها  تــم  التــي  الطبيعيــة  المحميــات  عــدد   بلــغ 
) ام التــوت، فحمــة، ســيريس، شــوباش، تياســير، جبــل طمــون، جبــل الكبيــر، الشــيخ زيــد، زعتــرة، بئــر حجــة، شــيخ التبــان، وادي الزرقــا، بلوطــة 
تفــوح، شــيخ القطراونييــن، عيــن درا، وادي الدلــب، ديــر عمــار، الهاشــمي، الكنــوب.( حيــث أن المحميــات تحافــظ علــى التنــوع البيولوجــي ويتــم 
ذلــك مــن خــالل حراســتها والمحافظــة علــى التنــوع البيولوجــي فيهــا. وايضــا تــم اعــادة دراســة التقييــم لخمــس محميــات طبيعيــة )محميــة 
االله(،ومحميــة ســوبا)الخليل((  اللــه( ومحميــة واد الدلــب )رام  وادي شــوبانة)جنين(، ومحميــة طمــون )طوبــاس( ومحميــة عجــول)رام 

بمســاحة تقريبيــة 85,000 دونــم، وقــد تــم اقتــراح رفــع الحمايــة عــن 10,000 دونــم لتســهيل اســتخدامها مــن قبــل المواطنيــن.

محمية عزون محمية القرن محمية قشدة

76



ثانيا: المياه الزراعية والري:
أدى تطــور الميــاه الزراعيــة والــري الــى زيــادة كميــات الميــاه المتاحــة للقطــاع الزراعــي، والتوســع فــي المســاحات الزراعيــة وخصوصــا الزراعــات 
المرويــة، كمــا كان لهــا دور فعــال فــي اســتدامة المصــادر المائيــة واســتخدامها بشــكل كفــؤ ممــا يعــزز العائــد االقتصــادي مــن اســتخدامها، 

كمــا ان زيــادة المســاحات المزروعــة المرويــة حققــت خلــق فــرص عمــل.

بهــدف زيــادة وفــرة الميــاه الزراعيــة، تــم تأهيــل ثالثــة أبــار زراعيــه جوفيــه )يوبــك والمــروج وديــر حبلــة( فــي منطقــة جيــوس ضمــن 	 
محافظــة قلقيليــة  إضافــة الــى تأهيــل ينابيــع عــدد 2 فــي محافظــات أخــرى والــذي كانــت نتيجتــه زيــادة ســنوية فــي كميــة الميــاه 

المنتجــة مــن اآلبــار والينابيــع حوالــي 300000 م³. 

بهــدف تحســين عمليــات نقــل الميــاه وتوزيعهــا وتقليــل الفاقــد لتحقيــق االســتغالل األمثــل تــم توريــد وتركيــب خطــوط  ناقلــة 	 
بطــول 16كــم وأقطــار تــراوح مــا بيــن 3-6 إنــش فــي المناطــق المائيــة مــن المحافظــات وذلــك إليصــال الميــاه الــى المناطــق 

الزراعيــة وإتاحــة الفرصــة لتوســيع الرقعــة الزراعيــة المرويــة.

بغــرض زيــادة وفــرة الميــاه مــن مصــادر الميــاه الجوفيــة وبالتعــاون مــع ســلطة الميــاه تمــت التوصيــة لحفــر 20 بئــر جوفــي ضمــن 	 
محافظــات قلقيليــة، طولكــرم، أريحــا واألغــوار الوســطى، طوبــاس واألغــوار الشــمالية، نابلــس، جنيــن والخليــل وذلــك بعــد دراســة 
طلبــات الحفــر والتأكــد مــن إســتكمالها ومطابقتهــا مــع القوانيــن واألنظمــة بالخصــوص، حيــث تــم حفــر خمســة منهــا فــي قلقيليــة 
)بلديــة كفــر ثلــث وراس عطيــة( وفــي أريحــا واألغــوار الوســطى )العوجــا( وطوبــاس واألغــوار الشــمالية )عقابــا( باإلضافــة الــى آخــر 
فــي محافظــة جنيــن )عرابــة( ممــا زاد مــن الميــاه المتوفــرة للزراعــة بحوالــي 750000 م3 ســنوًيا )ســبع مائــة وخمســون ألــف متــر 

مكعــب( 

ــادة العائــد والمســاهمة فــي التخفيــف مــن إنبعــاث غــازات اإلحتبــاس الحــراري تــم توريــد وتركيــب 	  بهــدف تقليــل كلفــة الضــخ وزي
وحــدات طاقــة شمســية عــدد 4 بقــدرة إنتاجيــة 30كيلــو واط /ســاعة فــي محافظــة قلقيليــة ) عنبتــا وجبــارة والنزلــة الغربيــة( 
ومحافظــة قلقيليــة )فالميــة( إضافــة الــى وحــدة طاقــة شمســية فــي محافظــة طولكــرم )ذنابــة( بقــدرة إنتاجيــة 100كيلــو واط / 

ــة.  ــار الجوفي ــة علــى األب الســاعة وذلــك إلســتخدام الطاقــة المنتجــة فــي تشــغيل المضخــات المركب

لزيــادة وفــرة الميــاه الزراعيــة وتحســين إدارة توزيعهــا تــم إنشــاء وحــدات ري عــدد 13 وحــدة )خــزان معدنــي ومضخــة دافعــة وخطــوط 	 
نقــل فــي مناطــق ضمــن محافظــات قلقيليــة )عــزون عتمــة وعزبــة ســلمان وكفــر ثلــث( وطوبــاس واألغــوار الشــمالية )البقيعــة( 
وأريحــا واالغــوار الوســطى )فــروش بيــت دجــن والمشــروع االنشــائي العربــي( ومحافظــة طولكــرم )كفــر جمــال( حيــث إزدادت القــدرة 
التخزينيــة مــن الميــاه الزراعيــة مــن هــذا النشــاط حوالــي 9500 م3 كمــا تــم توريــد خطــوط ناقلــة حوالــي 30.65 كــم مختلفــة األقطــار، 

وتوريــد 13 مضخــة دافعــة وإنشــاء 7 خزانــات معدنيــة وتأهيــل بــرك ترابيــة عــدد 3 بســعة تخزينيــة تقــدر بحوالــي 7100 م3 .
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تركيب خطوط ناقلة اليصال المياه الى المناطق الزراعية

تركيب مضخة دافعة وخطوط ناقلة

تأهيل برك ترابية

تأهيل برك ترابيةإنشاء خزان مائي
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بهــدف اســتغالل المــوارد المائيــة ضمــن تقنيــات الحصــاد المائــي تــم إنشــاء 157 بئــر جمــع لميــاه األمطــار بســعة تخزينيــة 70 م³ للبئــر 	 
وقــد ســاهم ذلــك المشــروع فــي زيــادة الوفــرة مــن الميــاه الزراعيــة بحوالــي 11000 م3 مــن الميــاه.   

لتحســين إدارة االســتخدام وتوفيــر مصــادر مائيــة اضافيــة مــن حصــاد ميــاه األمطــار  وفيمــا يختــص بمشــروع اعــادة تشــغيل الســدود 	 
والمنشــآت المائيــة )بيــت الــروش، وبنــي نعيــم، وبركــة عرابــة - بقــدره تخزينيــه 380 ألــف م³( تــم تنفيــذ الدراســات الهندســية وإعــداد 

وثائــق العطــاء والتصاميــم للتنفيــذ وجــاري العمــل علــى تنفيــذ أعمــال تشــغيل بركــة عرابــة 

بغــرض تحســين إدارة وعدالــة توزيــع الميــاه وكفــاءة االســتخدام وبالتعــاون مــع ســلطة الميــاه تــم إنشــاء جمعيــة مســتخدمي ميــاه 	 
لمزارعــي النخيــل فــي محافظــة أريحــا واألغــوار وجمعيــة وادي الشــعير وجــاري العمــل علــى متابعــة تســجيل 5 جمعيــات مســتخدمي 

ميــاه اخــرى مــع ســلطة الميــاه العتمادهــا.

بهــدف تحديــد طبيعــة التدخــالت المســتقبلية الخاصــة بمشــاريع الميــاه )اإلدارة والتحســين وكفــاءة االســتخدام(  وأماكــن تلــك 	 
التدخــالت تــم تنفيــذ  دراســات وإعــداد تقاريــر ذات العالقــة بإنتاجيــة الميــاه والممارســات الذكيــة فــي مجــال إدارتهــا إضافــة الــى 
تقنيــات التأقلــم مــع التغيــر المناخــي والمســاهمات المحــددة محليــا فــي ذات المجــال باإلضافــة الــى الخرائــط المطريــة وعالقتهــا 
باإلنتــاج حيــث كان هنــاك ثالثــة عشــر مخــرج مــا بيــن تقريــر وخريطــة وتمثــل هــذه المخرجــات جــزء مــن خريطــة الطريــق لعمــل قطــاع 
ــر سلســلة القيمــة  ــي لتطوي ــرح المشــروع التفصيل ــز مقت ــك تجهي ــى ذل ــب والمتوســط أضــف ال ــى المــدى القري ــة عل ــاه الزراعي المي

لتقليــل انبعــاث الكربــون مــن انتــاج الزيتــون بالتعــاون مــع مؤسســة الفــاو. 

فــي مجــال بنــاء القــدرات للعامليــن فــي القطــاع الزراعــي تــم تدريــب 340 شــخص مــا بيــن مهنــدس/ة زراعــي يعمــل فــي مجــال الميــاه 	 
ــر المناخــي  ــة والتغي ــاه الزراعي ــة فــي مجــاالت إدارة المي ــة ومدرســة حقلي ــك مــن خــالل عقــد 17 دورة تدريبي ــن/ات وذل / ومزارعي
وإنتــاج الخرائــط المحصوليــة ونمذجــة الميــاه وتصميــم إنشــاء الســدود المائيــة إضافــة الــى دمــج النــوع االجتماعــي فــي العمــل 

الزراعــي

أضــف الــى ذلــك مثــل فريــق العمــل فــي اإلدارة العامــة للميــاه الزراعيــة والــري دولــة فلســطين فــي المحافــل المحليــة والدوليــة 	 
ــر اللقــاءات المباشــرة  ــاه واســتغاللها وحوكمتهــا  وذلــك عب ــإدارة المي )دورات تدريبية،مؤتمــرات وورش عمــل ...(  ذات العالقــة ب
أو المرئيــة وذلــك للتشــارك والتعــاون مــع األطــراف والجهــات ذات العالقــة لتبــادل الخبــرات ونقلهــا أو التمثيــل  وطــرح التجــارب 
ذات العالقــة غايــة فــي الوصــول الــى تنميــة مســتدامة، حيــث تمــت المشــاركة فيمــا يزيــد عــن 100 نشــاط رســمي مــن هــذا النــوع.  

سد بيت الروشإنشاء آبار جمع
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اجتماع حول سد بيت الروشسد بني نعيم

بركة عرابة

ثالثا: األراضي الزراعية:
أدى تطــور اســتصالح وتأهيــل االراضــي إلــى زيــادة مســاحات االراضــي المزروعــة وزيــادة االنتــاج الزراعــي، كمــا أن شــق الطــرق الزراعيــة أدى 
الــى تســهيل وصــول المزارعيــن ألراضيهــم وخدمتهــا، كمــا أنهــا ســاهمت فــي تثبيــت المزارعيــن فــي أراضيهــم وخصوصــا فــي مناطــق جــدار 
الضــم والفصــل العنصــري، والمناطــق المهمشــة واألغــوار، وأدت إلــى حمايــة االراضــي مــن التوســع االســتيطاني والمصــادرة، كمــا أنهــا 

خلقــت فــرص عمــل للمزارعيــن أصحــاب االراضــي المســتهدفة. 

تــم البــدء بالعمــل بنظــام ااالســمدة والمخصبــات الزراعيــة، والــذي بــدوره يــؤدي إلــى ضبــط عمليــات االنتــاج واالتجــار، كمــا أنــه يعطــي 
الصالحيــة لمراقبــة تــداول االســمدة مــن حيــث ااالنــواع المســموح تداولهــا، وأيضــا مطابقتهــا للمواصفــات الفنيــة، قامــت  لجنــة تســجيل 
االســمدة والمخصبــات الزراعيــة بالبــدء بعمليــة تســجيل االســمدة وإعــداد القوائــم الخاصــة باالســمدة المســموح تداولهــا، إذ تــم تســجيل  
113 مخصــب زراعــي  كمــا وتــم البــدء بإعــداد خرائــط التــرب فــي فلســطين، وتصنيــف التــرب الزراعيــة حســب التصنيفــات الدوليــة المعتمــدة. 
وحاليــا يتــم البــدء بعمــل الدراســات الخاصــة ووضــع المعاييــر لتحديــث المخطــط الوطنــي المكانــي مــع الجهــات ذات العالقــة حســب 

المعطيــات الوطنيــة للتنميــة االقتصاديــة والزراعيــة.
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استصالح وتأهيل االراضي الزراعية
قامــت الــوزارة  والمؤسســات الغيــر حكوميــه خــالل هــذه الفتــرة )2019-2020( بتنفيــذ مشــاريع اســتصالح وتأهيــل االراضــي البــور المهمشــة 
واالراضــي غيــر المســتغلة حيــث تــم اســتصالح وتأهيــل )13177( دونم،حيــث اســتهدفت هــذه المشــاريع جميــع محافظــات الوطــن وبمواقــع 
عديــدة. وقــد أدت هــذه المشــاريع إلــى زيــادة مســاحة االراضــي المزروعــة والمحافظــة عليهــا مــن عمليــات المصــادرة وأدت أيضــا إلــى توفيــر 

فــرص عمــل للعديــد مــن األســر.

الجدران االستنادية:
تــم تنفيــذ )271,045( متــر مربــع مــن الجــدران االســتنادية فــي المناطــق الجبليــة واالراضــي المنحــدرة، واســتهدفت هــذه المشــاريع جميــع 

المحافظــات وبمواقــع عديــدة، حيــث أدت هــذه المشــاريع علــى الحفــاظ علــى التربــة والحــد مــن انجرافهــا وتعريتهــا.

تسييج األراضي الزراعية:
تــم تنفيــذ أســيجة لألرضــي بطــول )243,860( متــر لمســاحة تصــل الــى)4,877( دونــم بهــدف حمايتهــا والمحافظــة علــى األشــجار المزروعــة، 

والحــد مــن التعديــات.

إنشاء وتأهيل آبار جمع وزراعة أشتال مثمرة في األراضي المستصلحة:
تــم خــالل هــذه الفتــرة إنشــاء وتأهيــل عــدد )531( بئــر جمــع بقــدرة تخزينيــة )32,177( متــر مكعــب، بهــدف تأميــن ميــاه ري لعمليــات 
الــري التكميلــي للمزروعــات فــي االراضــي المســتصلحة، كمــا تــم توزيــع عــدد )89,421( شــجرة مثمــرة فــي االراضــي المســتصلحة لمســاحة 

)2,980( دونــم، بهــدف توفيــر فــرص عمــل للمزارعيــن وتعزيــز صمودهــم علــى أراضيهــم.

الطرق الزراعية:
تــم خــالل هــذه الفتــرة شــق وتأهيــل )844( كــم طــرق زراعيــة، ســاهمت بشــكل فعــال فــي ســهولة وصــول المزارعيــن الراضيهــم وخدمتهــا 
وتســهيل نقــل مدخــالت االنتــاج، وجنــي المحاصيــل وإيصالهــا لالســواق بســهولة ويســر، ممــا أدى الــى خفــض كلفــة االنتــاج وزيــادة ربحيــة 

المــزارع، وسالســة العمليــات الزراعيــة.

والجدول التالي يوضح المساحات اللتي تم استصالحها وتأهيلها والطرق الزراعية في المحافظات  خالل الفترة 2020-2019:

طرق زراعية )كم(المساحة  المؤهلة )دونم(المساحة المستصلحة )دونم(عدد المستفيدينالمحافظة

66124801269.5208.8الخليل

192272.5736.559.3بيت لحم

58721233316.2القدس

19319042061رام الله

12450041.5اريحا

2888196110588نابلس

403120521995111.2قلقيليه

294368146786.8سلفيت

174720223156.3طولكرم

10011089828طوباس

2873558781.587جنين

277803940.59236.5844.1المجموع
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تنفيذ أسيجة في االراضي المستصلحة لحمايتها

قبل االستصالحبعد االستصالحبعد التشجير

بناء الجدران االستنادية في االراضي الجبلية والمنحدرة
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اجتماع حول نظام المخصبات الزراعية تسجيل المخصبات الزراعية مراقبة استيراد أسمدة 
اسمدةاسمدةاستيرمخصب

إنشاء وتأهيل آبار زراعية زراعية

زراعة أشجار مثمرة في االراضي المستصلحة

شق وتأهيل طرق زراعية
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تطور البيئة 
المؤسساتية 

والقانونية
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ــد مــن  ــذ العدي ــم تنفي ــة فقــد ت ــة المؤسســاتية والقانوني ــر البيئ ــى تطوي ــوزارة الهادفــة ال فــي اطــار اســتمرار جهــود ال
االنشــطة شــملت: 

بهــدف تحســين فاعليــة وكفائــة االداء فــي وزارة الزراعــة، تــم العمــل علــى اجــراء دراســة حــول تقييــم االحتياجــات 	 
المؤسســية للــوزارة، شــملت المــوارد البشــرية وأدلــة إجــراءات العمــل إضافــة الــى مراجعــة للهيــكل التنظيمــي للــوزارة، 
وقــد باشــرت الــوزارة فــي متابعــة تنفيــذ مخرجــات الدراســة واللتــي تركــزت علــى االحتياجــات مــن المــوارد البشــرية 

وتحديــث الهيــكل التنظيمــي للــوزارة.

تنميــة وتطويــر المــوارد البشــرية االداريــة والفنيــة، فقــد شــارك )850 موظــف( مــن موظفــي الــوزارة بنشــاطات خارجيــة 	 
)مؤتمــرات، وورشــات عمــل ونــدوات ودورات تدريبيــة.....( بلــغ عددهــا )300 نشــاط( فــي مختلــف الفــروع الزراعيــة خــالل  

الفترة )2020-2019(.

توفيــر بيئــة قانونيــة ناظمــة فــي القطــاع الزراعــي تــم إعــداد مشــروع قانــون الصحــة النباتيــة، ومشــروع قانــون المجالــس 	 
الزراعيــة وارســالها الــى مجلــس الــوزراء القرارهــا، كمــا تــم اعــداد مشــروع قانــون الصحــة الحيوانيــة تمهيــدا الرســاله 
الــى مجلــس الــوزراء، كذلــك تــم اعــداد نظــام مــزارع الثــروة الحيوانيــة وارســاله الــى مجلــس الــوزراء القــراره، إضافــة الــى 

تعديــل تعليمــات معاصــر الزيتــون رقــم )5( لســنة 2012 .

وبهــدف تعزيــز منهجيــة اإلدارة باألثــر، قامــت وزارة الزراعــة بتحديــث اســتراتيجية القطــاع الزراعــي صمــود وتنميــة 	 
مســتدامة لالعــوام 2021-2023 بنــاءا علــى التوجيهــات الحكوميــة وأولويــات العمــل للحكومــة الثامنــة عشــر، حيــث 
أدخلــت أهــداف االنفــكاك االقتصــادي عــن االحتــالل اإلســرائيلي مــن خــالل تنميــة وتطويــر االنتــاج المحلــي لمجموعــة 
ــروة  ــة، وخصوصــا فــي مجــال الث ــة للزراعــة المحلي ــاج واالنتاجي ــادة االنت ــرة مــن الســلع ذات البعــد االقتصــادي، وزي كبي
الحيوانيــة والمجتــرات الصغيــرة، باإلضافــة إلــى زيــادة االســتثمار فــي مجــال البنيــة التحتيــة للقطــاع الزراعــي، وخصوصــا 
مصــادر األراضــي والميــاه. هــذا باإلضافــة إلــى إدخــال مفهــوم التنميــة بالعناقيــد الزراعيــة، والتــي تعتمــد علــى الميــزة 
الجغرافيــة للمحافظــات فــي فلســطين باتجــاه تعزيــز االســتثمار فــي انتــاج المحاصيــل الزراعيــة ذات الميــزة النســبية 
مــن الناحيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، حيــث تــم اعتمــاد وتفعبــل التنفيــذ فــي ســتة خطــط للعناقيــد الزراعيــة فــي 
محافظــات قلقيليــة، جنيــن، طولكــرم، طوبــاس واألغــوار الشــمالية، أريحــا واألغــوار، وســلفيت بموازنــة إجماليــة بلغــت 
287,822,205 دوالر أمريكــي للفتــرة الزمنيــة 2020 – 2023، وقــد تــم إطــالق العنقــود الزراعــي االول فــي محافظــة 

قلقيليــة فــي شــهر ايلــول مــن عــام 2019.

كمــا عملــت وزارة الزراعــة علــى تبنــي وثيقــة السياســة الوطنيــة لألمــن الغذائــي والتغــذوي، وخطــة االســتثمار الوطنــي 	 
ــة المختلفــة  ــن المؤسســات  والقطاعــات المحلي ــك اســتجابة للحاجــة لتكامــل األدوار بي الخاصــة بهــذه السياســة وذل
العاملــة فــي مجــال األمــن الغذائــي والتغــذوي وتحديــدا فيمــا يتعلــق بنواحــي اإلنتــاج الزراعــي، والتحويــل والتصنيــع، 
وســالمة الغــذاء، وكذلــم العدالــة االجتماعيــة للوصــول إلــى الغــذاء. وقــد تــم إقــرار السياســة وخطــة االســتثمار مــن 

خــالل مجلــس الــوزراء لتكــون الموجــه الرئيســي عبــر القطاعــي لألمــن الغذائــي والتغــذوي فــي فلســطين.

كذلــك اســتمرار جهــود الــوزارة فــي التحضيــر  للتعــداد الزراعــي الثانــي بالتعــاون والتنســيق الكامــل مــع الجهــاز المركــزي 	 
لالحصــاء الفلســطيني بهــدف توفيــر قاعــدة بيانــات زراعيــة شــاملة.

هــذا باالضافــة الــى إطــالق عمليــة تنفيــذ خطــة تنميــة وتطويــر األغــوار الممولــة مــن الحكومــة الفلســطينية بقيمــة 25 	 
مليــون دوالر أمريكــي لتحفيــز تنميــة وتطويــر القطاعــات المختلفــة لدعــم صمــود المواطنيــن فــي األغــوار أمــام الخطــط 
االســتعمارية التــي يفرضهــا االحتــالل اإلســرائيلي بالضــم ومصــادرة األراضــي. حيــث قامــت وزارة الزراعــة بتنفيــذ تدخــالت 
زراعيــة بقيمــة 7 مليــون دوالر فــي مجــاالت اســتصالح وتأهيــل األراضــي، والطــرق الزراعيــة، وتنميــة مصــادر ميــاه الــري 

الزراعــي، باإلضافــة إلــى تزويــد المزارعيــن ومربــي الثــروة الحيوانيــة والبــدو بمســتلزمات اإلنتــاج.

توقيع مذكرة تفاهم مع الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني لتنفيذ التعداد الزراعي الثاني
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تنفيذ موازنات البرامج والمشاريع الزراعية التطويرية
ــة  ــة وفــي مقدمتهــا القطــاع الزراعــي، حيــث تبنــت منهجي ــة عشــر اهتمامــًا خاصــة للقطاعــات االنتاجي ــت الحكومــة الفلســطينية الثامن أول
العناقيــد الزراعيــة فــي ســتة محافظــات )قلقيليــة، طولكــرم، جنيــن، طوبــاس، أريحــا، ســلفيت( ضمــن خططهــا الســنوية، حيــث تضاعفــت 
ــة العامــة لتصــل الــى )85 مليــون شــيكل( للعــام 2020  و)110 مليــون شــيكل(  ــة التطويريــة المخصصــة لــوزارة الزراعــة مــن الموازن الموازن

ــة التــي عانــت منهــا الحكومــة. ــة والجائحــة الصحي للعــام 2021 علــى الرغــم مــن األزمــة االقتصادي

والجــدول التالــي يوضــح المشــاريع الزراعيــة التطويريــة الجــاري تنفيذهــا والممولــة مــن الموازنــة العامــة للعاميــن 2019 – 2020  ويتــم 
تنفيذهــا مــن خــالل وزارة الزراعــة، والتــي بلغــت قيمتهــا 85 مليــون شــيكل.

مدة المشروعالممولميزانية المشروع بالشيكلاسم المشروع#
2019 - 2020وزارة المالية 20,000,000تخضير فلسطين1

2019 - 2020وزارة المالية 5,000,000شق وتأهيل الطرق الزراعية2

2019 - 2020وزارة المالية 3,175,146دعم المناطق المتضرره من الجدار واالستيطان والمناطق المهمشه3

2019 - 2020وزارة المالية 13,141,228عنقود التنمية الزراعي قلقيلية4

2020وزارة المالية 24,000,000خطة تنمية االغوار الزراعية5

2019 - 2020وزارة المالية5,000,000انشاء ثالث محطات للحجر البيطري6

2019 - 2020وزارة المالية6,500,000تاهيل مختبر ومركز تدريب بيطري7

2019 - 2020وزارة المالية4,300,000تعزيز قدرات الصحة النباتية في فلسطين8

2019 - 2020وزارة المالية430,000نظامالتسجيل الزراعي الوطني9

2019 - 2020وزارة المالية3,200,000بناء وتاثيث 12 مديرية زراعة10

وفــي إطــار جهــود الــوزارة المبذولــة لحشــد التمويــل للمشــاريع الزراعيــة فقــد اســتطاعت الــوزارة توفيــر التمويــل لعــدد مــن المشــاريع الزراعيــة 
ذات األولويــة بعــدد )12مشــروع( بقيمــة إجماليــة تصــل إلــى 70 مليــون دوالر، والمباشــرة فــي تنفيذهــا مــن خــالل وزارة الزراعــة بشــكل 

مباشــر، والجــدول التالــي يبيــن هــذه المشــاريع:

مدة المشروعالممولميزانة المشروع بالدوالر اسم المشروع#

مشــروع االرشــاد المحســن لزراعــة ذات القيمــه المضافــه 1
2016-2021الحكومة اليابانية5,000,000ايفاب2 

IFAD2020-2019، الجزائر875,000تطوير سلسة انتاج زيت الزيتون2

2019-2020الصندوق الكويتي875,000رفع انتاجية الزيتون 3

وكالة التعاون االلماني 1,690,000تعزيز سبل العيش في المناطق الريفية4
)GIZ(2020-2019

2016-2020البنك االسالمي للتنمية175,683مشروع تعزيز النوع االجتماعي وبناء القدرات5

مشــروع محاربــة الفقــر ) مشــاريع زراعيــة صغيــرة مــدرة 6
2014 – 2020مؤسسة الوليد بن طالل240,000لدخــل (

المصــادر 7 وادارة  الزراعيــة  األراضــي  دعــم  مشــروع 
RELAP 2018 – 2023متعددين42,000,000الطبيعيــة 

2019-2020اكساد115,000تطوير عمليات خدمة بساتين النخيل8

مشــروع تنميــة مــوارد الميــاه فــي فلســطين/يطا/دورا/9
بيــت لحم

المنظمة العربية للتنمية 820,000
2019-2020الزراعية

__االتحاد األوروبي17,000,000برنامج المساعدات الزراعية الطارئة10

2020إيكاردا754,618مشروع الملقحات الحشرية11

2017 - 2020الفاو380,000مشروع تعزيز األمن الغذائي والتنمية االقتصادية12
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وفــي إطــار متابعــة الــوزارة لضمــان التكامليــة فــي العمــل مــع المؤسســات الدوليــة والمحليــة العاملــة فــي القطــاع الزراعــي، فــإن الــوزارة 
تشــارك فــي اإلشــراف علــى تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع الزراعيــة المنفــذة مــن قبــل المؤسســات الشــريكة حيــث بلــغ عــدد هــذه المشــاريع 

)11 مشــروع( بميزانيــة اجماليــة تقــدر بحوالــي)75  مليــون دوالر( كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول التالــي :

الجهة المنفذةمدة المشروعالممولميزانية المشروع $اسم المشروع#

1
دعم النمو االقتصادي من خالل 

تعظيم سلسلة القيمة الزراعية في 
الضفة الغربية  

الفاو2016 - 2022الحكومة الكندية15,000,000

2

اصالح وتطوير االسواق، سالسل 
القيمة، ومنظمات المنتجين، منظمة 

االغذية والزراعة لالمم المتحدة 
)MAP(

30,000,000

الحكومة السويسرية 
الهولندية، الدنماركية، 

االسبانية واالتحاد 
االوروبي

الفاو2017 - 2021

برنامج تطوير السوق المتكامل في 3
15,872,500األراضي الفلسطينية المحتلة

الوكالة الدولية للتنمية 
الدولية DANIDA والوكالة 

السويسرية للتنمية 
SDC والتعاون

2021-2019
أوكسفام بالشراكة مع 
PLDC, GVC وجمعية 

تنمية المرأة الريفية

4

ما وراء الحواجز. تعزيز التنمية الريفية 
المستدامة التي تراعي حساسية النوع 

االجتماعي لتحقيق األمن الغذائي 
ومقومات الصممود للتجمعات 

الفلسطينية المهمشة المحاذية 
للجدار وتلك الموجودة في المناطق 

C المصنفة

3,000,000
أوكسفام بالشراكة مع 2018-2021التعاون االيطالي

PLDC, GVC وجمعية 
تنمية المرأة الريفية

تعزيز المرونة بين البدو الضعفاء 5
3,000,000ومجتمعات الرعي األخرى

2018-2022االغاثه الكاثوليكيه
الفاو/اريج

6

تحسين األمن الغذائي للمربين أصحاب 
الحيازات الصغيرة والزراعة المختلطة 

أسر تعيش في المنطقة )ج( من 
الضفة الغربية.

الحكومة الكندية2019-2020الحكومة الكندية875,000

7
تشغيل المنشآت المائية 

2,345,000

الهيئة العربية لالستثمار 
واإلنماء الزراعي /البنك 

2019-2020االسالمي للتنمية

شركاات المقاولين /
عرابة أما في بيت 
الروش وبني نعيم 

سيكون شركات 
ومقاولين وحتى 

اللحظة لم يتم عمل 
العطاء

ادارة المصادر المائية عالية القيمة في 8
smart 2019-2020الحكومة االلمانية37,000مناطق شبه الجافة

9
مشروع تطبيق أجندة األهداف 

المستدامة 2030 في مجال ادارة 
المياه ضمن ظروف التغير المناخي

منظمة االغذية والزراعة 230,000
)FAO(2020-2019

منظمة االغذية والزراعة 1,000,000مشروع بناء القدرات )األعمال الخضراء(10
)FAO(2020 - 2019

11

تعزيز المرونة وسبل العيش في قطاع 
غزة من خالل تحقيق العدالة لسلسلة 

القيمة في مصائد األسماك واتربية 
األحياء المائية

منظمة االغذية والزراعة 3,500,000
)FAO(2021 - 2019

87



العالقات والتعاون الدولي 
بذلــت الــوزارة خــالل الفتــرة 2019-2020 جهــود مميــزة لتطويــر العالقــات والتعــاون الدولــي فــي المجالــي الزراعــي مــع العديــد مــن الــدول 
العربيــة واإلســالمية الشــقيقة والــدول الصديقــة مــن خــالل توقيــع بروتوكــوالت واتفاقيــات التعــاون ومذكــرات التفاهــم وخطــط العمــل 
لتفعيــل االتفاقيــات الموقعــة، وقــد اســهم ذلــك وبشــكل ايجابــي علــى القطــاع الزراعــي مــن خــالل تبــادل المعــارف والخبــرات الزراعيــة مــع 

هــذه الــدول، وكذلــك التبــادل التجــاري الزراعــي وزيــادة الصــادرات الزراعيــة الفلســطينية.

فقــد قامــت الــوزارة خــالل الفتــرة 2019-2020 بتوقيــع عــدد مــن بروتوكــوالت واتفاقيــات التعــاون ومذكــرات التفاهــم مــع كل مــن وزارة 
الزراعــة والغابــات التركيــة، وزارة الزراعــة القطريــة، وزارة الزراعــة فــي االكــوادور، وكذلــك توقيــع خطــاب نوايــا مــع وزارة الزراعــة الفرنســية.

كمــا قامــت الــوزارة بالمتابعــة والتنســيق مــع مجموعــة مــن الــدول تمهيــدا لتوقيــع توقيــع اتفاقيــات ومذكــرات تفاهــم ومنهــا وزارة الزراعــة 
الكويتيــة، وزارة الزراعــة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، وزارة الزراعــة العراقيــة، وزارة الزراعــة فــي بولنــدا، وزارة الزراعــة اإلســبانية، وزارة الزراعــة 
ــدا، وزارة الزراعــة فــي طجكســتان، وزارة الزراعــة فــي المالديــف، وزارة الزراعــة فــي بوتســوانا،  ــا الشــمالية، وزارة الزراعــة فــي ايرلن فــي كوري

وكذلــك وزارة الزراعــة فــي ناميبيــا لتجديــد االتفاقيــة الموقعــة.

عمــل  خطــط  علــى  والتوافــق  عمــل  خطــط  توقيــع  خــالل  مــن  االتفاقيــات  مــن  مجموعــة  تفعيــل  علــى  بالعمــل  الــوزارة  قامــت  كمــا 
لتوقيعهــا مــع كل مــن جمهوريــة مصــر العربيــة، مالطــا، الهنــد، فرنســا، العــراق، قطــر، تركيــا، اليونــان، الصيــن، ناميبيــا، كمــا تــم توقيــع 
اللــه. رام  فــي  الفلســطينية  الزراعــة  وزارة  مقــر  فــي  واجتماعــات  مباحثــات  بعــد  الهاشــمية  األردنيــة  المملكــة  مــع  العمــل   خطــة 

هذا كما قامت الوزارة بمتابعة التنسيق في العالقات الثنائية في القطاع الزراعي مع مجموعة من الدول نذكر منها:

التنســيق لزيــارة وفــد شــبابي بلجيكــي الــى فلســطين مــن أجــل زراعــة 2020 شــتلة زيتــون فــي مناطــق مســتهدفة مــن االحتــالل 	 
ومســتوطنيه .

التنسيق والمشاركة في معرض اكسبو بكين 	 

توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع موريتانيــا لتبــادل المعــارف »مشــروع  تمكيــن موريتانيــا مــن االســتفادة مــن الخبــرة الفلســطينية لتنميــة 	 
قدراتهــا فــي مجــال دعــم سلســة القيمــة لزراعــة الخضــراوات« بالشــراكة مــع البنــك االســالمي للتنميــة والوكالــة الفلســطينية 
للتعــاون الدولــي، المؤسســة الدوليــة االســالمية لتمويــل التجــارة، وزارة التنميــة الريفيــة بالجمهوريــة الموريتانيــة ووزارة االقتصــاد 
والصناعــة بالجمهوريــة الموريتانيــة، مــن أجــل تعزيــز مســاهمة القطــاع الزراعــي الموريتانــي فــي الدخــل الوطنــى واألمــن الغذائــي مــن 

خــالل تطويــر سلســلة االنتــاج باالســتفادة مــن الخبــرات الفلســطينية فــي هــذا المجــال.

التنســيق لمشــاركة فلســطين فــي المعــارض الدوليــة والعربيــة فــي المجــال الزراعــي ) الجزائــر، صالــون الفالحــة فــي تونــس، المعارض 	 
الزراعيــة فــي قطــر، الصين، المانيــا، .......(

توقيع مذكرة تفاهم مع موريتانياالمشاركة في معرض إكسبو بكين
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االدارة العامة للمنظمات غير الحكومية
ســعت وزارة الزراعــة إلــى تطويــر وتأطيــر التعــاون مــع مؤسســات المجتمــع المحلــي والمنظمــات الغيــر حكوميــة العاملــة فــي القطــاع 
ــر القطــاع الزراعــي حســب اســتراتيجية العمــل المشــتركة التــي اعتمدتهــا الحكومــة الفلســطينية  الزراعــي علــى أســاس الشــراكة فــي تطوي

للقطــاع الزراعــي »صمــود وتنميــة مســتدامة.

فقد عملت وزارة الزراعة خالل العامين 2019 – 2020 على مجموعة من األنشطة لتطوير التعاون من خالل:

إعــداد وتوقيــع مذكــرة تفاهــم حــول آليــات التنســيق والتعــاون المشــترك بيــن وزارة الزراعــة و15 مؤسســة أهليــة زراعيــة عاملــة فــي 	 
القطــاع الزراعي.

توقيع مذكرات تفاهم مع مؤسسات أهلية زراعية
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إعداد مسودة مشروع القرار بقانون بشأن المجالس الزراعية المتخصصة لعرضه على مجلس الوزراء تمهيدًا للمصادقة عليه.	 

 العمــل علــى إعــداد نظــام محوســب يشــمل قاعــدة بيانــات لجميــع المؤسسســات والمنظمــات واإلتحــادات األهليــة والتعاونيــة 	 
والمجالــس الزراعيــة العاملــة فــي القطــاع الزراعــي.

تصويب أوضاع 25 جمعية خيرية غير فاعلة تعمل في القطاع الزراعي.	 

ــة 	  ــون المجالــس الزراعي ــة متخصصــة لحيــن صــدور مشــرورع القــرار بقان ــة ل 4 مجالــس زراعي ــة المؤقت ــة اإلداري ــل اللجن  إعــادة تفعي
المتخصصــة.

ــات واالتحــادات 	  ــة والجمعي ــات الخيري ــم عقــد عــدد مــن االجتماعــات وحضــور عــدد مــن ورشــات العمــل المتعلقــة بالجمعي كمــا ت
التعاونيــة مــع كل مــن وزارة الداخليــة وهيئــة العمــل التعاونــي. 

اجتماع مع رؤساء اقسام المنظمات غير الحكومية في 
المحافظات

اجتماع مع مدير عام المنظمات غير الحكومية 
في وزارة الداخلية

اجتماع مع وحدة المنظمات االهلية في مجلس الوزراء
ورشة عمل البرنامج الوطني لتمكين الخريجين والخريجات 

للعمل في القطاع الزراعي
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