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الممخص
إن اليدف من ورقة العمل ىذه ىو تسميط الضوء عمى التحديات األساسية لمقطاع الزراعي في قطاع غزة
في الوضع الراىن  ،حيث شممت تحديد األولويات االستراتيجية بناءا عمى تقدير االحتياجات الضرورية ليذا
القطاع لحمايتو من االنييار في ظل الحصار الطويل والخانق باالضافة الى االعتداءات االسرائيمية المتكررة

عمى القطاع والتي دمرت ما يزيد عن  %53من البنية التحتية لمقطاع الزراعي.
تتطرق ورقة العمل ىذه إلى المحاور التالية:

 .1استعراض لمخمفية التاريخية لمقطاع الزراعي في قطاع غزة والسياسات التي طبقت عمى ىذا القطاع
في مرحمتين ذات أىمية كبيرة وىما:

 مرحمة االحتالل االسرائيمي لقطاع غزة بعد عام 1967م.
 مرحمة قدوم السمطة الفمسطينية في العام 1994م.

 .2دور وأىمية القطاع الزراعي :

حيث ال يقتصر ىذا الدور عمى المردود االقتصادي واالجتماعي بل يساىم مساىمة فعالة في
ت حقيق األمن الغذائي  ،وتوفير فرص عمل دائمة ومؤقتة آلالف العمال الفمسطينيين في القطاع ،
وكذلك يؤمن مصادر دخل آلالف العائالت العاممة بالزراعة  ،أضف إلى ذلك حماية البيئة من
خالل تدابير حفظ التربة والمياه وحماية التنوع الحيوي الزراعي والحد من التصحر.
 .3الموارد الزراعية واالنتاج:

يستعرض ىذا المحور الموارد الزراعية المتاحة في قطاع غزة وانتاجيتيا حيث تبمغ مساحة األراضي

المزروعة  180,000دونم  ،مفتمحة بأنواع مختمفة من أشجار الفاكية والخضروات والمحاصيل
الحقمية.

 .4التحديات والمعوقات التي تواجو قطاع الزراعة:
 معوقات متعمقة باالحتالل (استنزاف الموارد).
 محدودية الموارد (المنافسة العالية عمى األراضي والمياه مع القطاعات األخرى).

 معوقات تقنية ومؤسسية :ضعف نظام تقديم الخدمات  ،محدودية الموازنات  ،عدم
الوضوح في تحديد االحتياجات واألولويات.

 معوقات اجتماعية واقتصادية  :صغر وتفتت الحيازة الزراعية  ،انخفاض العوائد الربحية.
 .5تأثير الحرب األخيرة والحصار وضعف التدخالت
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الدمار الكبير التي أحدثتو الحرب األخيرة عمى القطاع في قطاع الزراعة والتي بمغت خسائره
اإلجمالية ما يزيد عن  268,681,000دوالر امريكي والخسائر المباشرة حوالي 180,719,000

دوالر أمريكي  ،وضعف التدخالت إلعادة إعمار ىذا القطاع حيث ال زالت ىذه التدخالت لم
تتجاوز  33,695,000دوالر أمريكي.
 .6المحور السادس وىو يمخص استراتيجيات التدخل في ظل الظروف الراىنة.
 .1خمفية تاريخية
شيد القطاع الزراعي الفمسطيني مراحل مفصمية في تاريخو خصوصا في قطاع غزة ،حيث واكب ىذا
القطاع مرحمتين ىامتين من المراحل التي أثرت عميو بشكل كبير وىما  :فترة ما بعد االحتالل االسرائيمي

لقطاع غزة في العام  7691والمرحمة الثانية مع قدوم السمطة الوطنية الفمسطينية في العام  7664عقب
اتفاقيات اوسمو .
المرحمة األولى التي مر بيا القطاع الزراعي في قطاع غزة وىي مرحمة االحتالل االسرائيمي حيث بدأ
االحتالل بتطبيق سياسات ضارة بالقطاع الزراعي استيدفت القضاء عمى أشجار الحمضيات كمحصول

استراتيجي كون ىذه المحصول يمثل منافس قوي لممنتجات االسرائيمية في األسواق العالمية ،حيث استطاع

االسرائيميون انجاح ى دفيم ىذا عن طريق توجيو وتحويل اىتمام المزراعين في قطاع غزة لزراعة الخضروات
وذلك عن طريق تقديم فرص تسويقية مغرية وتحقيق عائد مادي سريع مما أدى الى تناقص مساحات
األراضي المزروعة بالحمضيات بشكل كبير ،بحيث أصبحت الحمضيات من المحاصيل الزراعية الثانوية
التي ال تكفي لتمبية حاجة السوق المحمي .وبالرغم مما ذكر آنفا وما سببتو ىذه السياسة من أضرار سمبية
كبيرة بمحاولتيا ا لقضاء عمى واحد من اىم المحاصيل الزراعية في قطاع غزة ،اال ان ىذه السياسة أكسبت

المزارع الفمسطيني خبرة تراكمية عالية في مجال زراعة الخضروات وخصوصا المحاصيل التصديرية حيث
تضاىي جودة ىذه المحاصيل جودة المنتجات االسرائيمية بل وتفوقيا احيانا من حيث المواصفات والمعايير

ومثال ذلك ما ينتجو القطاع الزراعي في غزة من الورود والفراولة والفمفل الجرسي والبندورة الشيري والتي

تغزو السوق اآلوروبية بشكل كبير .اال أن ىذا االقبال عمى زراعة الخضروات أثر وبشكل سمبي كبير عمى
المخزون الجوفي في قطاع غزة حيث يتم استنزافو بشكل كبير مع العمم أن سياسة االحالل ىذه لم تأخذ
بعين االعتبار الحفاظ المستدام لمصادر المياه والتربة.
أما عن المرحمة الثانية التي مر بيا القطاع الزراعي وىي مع قدوم السمطة الوطنية الفمسطسنية في العام
 ، 7664تم إدراك أىمية وضرورة وضع سياسة ،إستراتيجية وخطة متوسطة األجل لمقطاع الزراعي بعد
وقت قصير من إنشاء السمطة الوطنية الفمسطينية ،حيث تم وضع الوثائق الثالثة في الفترة .0222-7666

ويعتبر القطاع الزراعي من أوائل القطاعات التي أعدت ىذه الوثائق بالتعاون مع برنامج المم المتحدة
االنمائي /برنامج مساعدة الشعب الفمسطيني .UNDP/PAPP
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إن الوثائق المذكورة وضعت بناء عمى افتراضات رئيسية لمتقدم في عممية السالم نحو بناء دولة مستقمة ذات
سيادة وليا سيطرة عمى مواردىا.
بعد ذلك بوقت قصير ،اندلعت االنتفاضة الثانية في أيمول ( 0222االجتياحات االسرائيمية المتكررة وتدمير
واسع لمبنية التحتية الزراعية في مختمف القطاعات الفرعية وكذلك االنسحاب االسرائيمي من جانب واحد من
قطاع غزة) .حيث حدث الكثير من التشوىات والتغييرات ،األمر الذي كان لو أث ار سمبيا عمى تنفيذ السياسة

واإلستراتيجية وتحقيق األىداف الوطنية في مجال الزراعة.

كما أن معظم التدخالت التي جرت خالل السنوات العشر الماضية ،تفتقر إلى التأطير االستراتيجي وربطيا
لتساىم في تحقيق األىداف الوطنية الزراعية  ،واتسمت بكونيا إما طارئة أو اغاثية ،او اعادة لما دمرتو

االجتياحات االسرائمية لقطاع غزة أو استم ار ار لممشاريع القديمة ال سيما في مشاريع استصالح األراضي والتي
تكرس األنماط الزراعية القديمة.
.2دور وأهمية الزراعة

إن أهمية ودور القطاع الزراعي ال يقتصر عمى المردوداالقتصادي واالجتماعي ،بل يعتبر عامال فعاال
في:
 .7األمن الغذائي :يحقق اإلنتاج الزراعي المحمي االكتفاء الذاتي في معظم الخضروات ،الزيتون ،زيت
الزيتون ،الدواجن والبيض وجزء ميم من الفواكو .عمى العكس من ذلك ،فإن نسبة االكتفاء الذاتي
من المحوم الحمراء ال تتجاوز  ،٪13في حين أن  ٪62-53من القمح يتم استيراده ،وذلك اعتمادا

عمى مياه األمطار السنوية .أما في ما يتعمق باألعالف الحيوانية فان حوالي  ٪ 72فقط مما يتم

استخدامو في قطاع غزة ينتج محميا(.المصدر :الجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني -االحصاءات
الزراعية)0221-0229 .
 .0توفير فرص العمل والدخل :تاريخيا ،يعتبر القطاع الزراعي المصدر الرئيسي لمعمالة ،إذ أن معظم
الفمسطينيين يعتمدون عمى الزراعة كمصدر رئيسي أو ثانوي لمدخل .ارتفعت نسبة العمالة داخل

قطاع الزراعة من  ٪7027في العام  7665إلى  ٪7329في العام  ،0221في حين انخفضت
مساىمة الزراعة في الناتج اإلجمالي المحمي من  ٪7226في العام  7665إلى  ٪527في العام
.0221

بعد االنتفاضة الثانية ،معظم الفمسطينيين الذين فقدوا وظائفيم في إسرائيل أصبحوا

يعممون في مجال الزراعة .وبالمثل ،عندما قطعت رواتب موظفي القطاع العام خالل الفترة

 ،0221-0229فإن قسما كبي ار من العاممين في السمطة الوطنية الفمسطينية عاد إلى الزراعة .كما

أن حوالي  ٪53من النساء العامالت في الضفة الغربية وقطاع غزة يعممن في الزراعة.
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 .5المساىمة في الناتج القومي اإلجمالي والصادرات  :بمغت عوائد القطاع الزراعي في قطاع غزة في
عام  0223حوالي  734232مميون دوالر ،ومن المساحات الزراعية بمغ  1222ىكتار و يقدر
عدد العائالت المزارعة ب  40,000أسرة مزارعة في مختمف القطاعات الفرعية حيث تراوح

االنتاج الزراعي من  522 -052ألف طن من المنتوجات الزراعية ،حيث أن  7/5ىذه الكمية
يصدر لألسواق األقميمية والدولية خصوصا المحاصيل التصديرية (الورود -التوت الرضي-
الطماطم الشيري والفمفل الجرسي) .وىذه الكميات المصدرة من المحاصيل تصدر عند فتح المعابر
الى األسواق االقميمية والدولية وذلك من خالل شركة اجرسكو االسرائيمية ( المصدرPrivate :

.)sector perceptive sep.2008
 .4حماية البيئة :يحدث ىذا بشكل أساسي من خالل تدابير حفظ التربة والمياه ،زراعة أشجار الفواكو
والزيتون وغيرىا ،حماية التنوع الحيوي الزراعي والحد من التصحر.
 .3القطاعات األخرى ذات العالقة :تعتمد كل من األسمدة ،البذور ،نظم الري ،اآلالت ،المواد
الكيميائية وصناعات أخرى بشكل أساسي عمى الزراعة في تسويقيا .باإلضافة إلى ذلك ،تعتمد
عدة مجاالت تجارية أخرى مثل النقل ،تجار الجممة ،تجار التجزئة ،المطاعم وصناعة تجييز

األغذية عمى اإلنتاج الزراعي باعتباره مساىما رئيسيا فييا.

 .3الموارد الزراعية واإلنتاج

الزراعة في فمسطين عموما وقطاع غزة خصوصا ليست مجرد نشاط اجتماعي واقتصادي فحسب،فيي تعني
الكثير لممواطن الفمسطيني عمى مر العصور ،بل ىي الحياة واالنتماء ،وىي جزء من التاريخ النضالي

الفمسطيني حيث ارتبطت الكثير من االحداث النضالية المفصمية بقطاع الزراعة ،كما ان التشبث باألرض
بالنسبة لممواطن الفمسطيني ىو رمز لمتحدي والصمود في وجو االحتالل االسرائيمي.
تبمغ المساحة الكمية الزراعية نحو  72554مميون دونم ،حيث تشكل نحو  ٪52من المساحة الكمية لمضفة
الغربية وقطاع غزة .يوضح الجدول ( )7المساحات الزراعية في الضفة الغربية وقطاع غزة .حيث تشكل
المساحة المزروعة بالضفة الغربية  ٪62من المساحة الزراعية الكمية في حين تشكل  ٪72في قطاع غزة.

أما المساحة المروية فتشكل نحو  ٪73من إجمالي المساحة الزراعية الكمية ،منيا  ٪37في الضفة الغربية
و  ٪46في قطاع غزة.
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جدول ( :)1المساحات المزروعة في قطاع غزة( 2002/بال ل
أشجار الفاكهة
مروي

دون))

خضروات
مروي

بعمي

محاصيل حقمية

بعمي

مروي

بعمي

المجموع

الضفة الغربية

23

17076

101

33

13

408

17654

قطاع غزة

59

6

50

4

23

38

180

المجموع

82

17082

151

37

36

446

17834

المصدر :الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ،اإلحصاءات الزراعية .0221-0229
دونم = 7222م 227=0ىكتار.
ازدادت خالل الفترة ( )0221-7665المساحة المزروعة بأشجار الفاكية والخضروات بنسبة  ٪723و
 ٪021عمى التوالي ،في حين انخفضت مساحة المحاصيل الحقمية بنسبة  .٪226أما بالنسبة لإلنتاج فقد
ارتفع إنتاج الخضروات والمحاصيل الحقمية بنسبة  ٪54و  ٪79عمى التوالي .أما إنتاج أشجار الفاكية فقد
انخفض بنسبة  ،٪ 40ويرجع ذلك أساسا إلى ظاىرة موسمية التناوب في محصول الزيتون ،وكمية ىطول

األمطار .خالل نفس الفترة ،زادت أعداد المواشي والثروة الحيوانية بجميع أنواعيا ،باستثناء أعداد الدجاج

الالحم والذي انخفض بنسبة  .٪57كما ازداد اإلنتاج الحيواني ،وانتاج المحوم باستثناء الماعز التي
انخفضت بنسبة  ،٪ 226والعسل واألسماك بنسبة  ٪125و  ٪04عمى التوالي لألعوام ،0221-7665
كما ىو مبين في الجدول (.)0
جدول ( :)2أعداد الثروة الحيوانية2002/
دجاج بياض

دجاج الح)

(أل )

(أل )
72656

أبقار

أغنا)

ماعز

الضفة الغربية

052645

5572251

9512749

792733

قطاع غزة

32521

702305

312975

722409

525

المجموع

542033

5452393

1442194

092357

02161

المصدر :الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني /اإلحصاءات الزراعية  0229ـ .0221
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تقدر المياه المتاحة لمزراعة ب  732مميون متر مكعب ،والتي تشكل ما نسبتو  ٪43من مجموع المياه
المستيمكة في الضفة الغربية وقطاع غزة .استولت إسرائيل عمى ما نسبتو  %50من المياه الجوفية في

الضفة الغربية ،إما عن طريق ضخيا إلى إسرائيل أو ما تستخدمو المستوطنات في الضفة الغربية ،في حين
ال يتعدى ما يستخدمو الفمسطينيين أل  ٪75أي حوالي  775مميون متر مكعب .يأتي الجزء األكبر من

المياه في الضفة الغربية من الينابيع ،بمتوسط سنوي  43مميون متر مكعب ،حيث تستخدم في الزراعة .لذا،
فإن مجموع المياه المتاحة لمزراعة في الضفة الغربية حوالي  12مميون متر مكعب/سنة في حين تصل في
غزة إلى  52مميون متر مكعب/سنة.
 .3..التحديات والمعوقات
 3.1.1المعوقات المتعمقة باالحتالل:

يعتبر قطاع الزراعة من القطاعات األكثر معاناة من االحتالل اإلسرائيمي وتبعاتو وممارساتو عمى

األرض خصوصا في قطاع غزة .فيما يمي قائمة بالمعوقات اإلسرائيمية وأثرىا عمى الزراعة الفمسطينية:
 استنزاف الموارد المائية عبر السيطرة عمى المخزون الجوفي العذب من خالل اقامة
المستوطنات وكذلك انشاء السدود الحاجزة لممياه عمى الوديان التي تمر بقطاع غزة.



فرض القيود عمى حركة المزارعين والخدمات والتجارة ،من والى قطاع غزة.

 الحصار الطويل واليجمات العسكرية المتكررة ،التي عمميا شمت القطاع الزراعي في
قطاع غزة.

 منع المحاصيل التصديرية من العبور لألسواق العربية واالقميمية والدولية.

 تقييد حرية الصيادين وذلك من خالل فرض اجراءات عسكرية تقيد حرية مجال الصيد الى
 5ميل بحري بدال من  02ميل بحري بحسب اتفاقية أوسمو
 تضييق الخ ناق عمى مدخالت االنتاج لمقطاع الزراعي وذلك من خالل منع دخول العديد
من ىذه المدخالت ولفترات طويمة مثل األسمدة ،المقاحات ،األدوية،المواد الكيميائية

الزراعية ،قطع الغيار والمواسير  ...الخ.

 إغراق األسواق الفمسطينية بالمنتجات اإلسرائيمية.
 3.1.2محدودية الموارد الطبيعية:
ويرجع ذلك أساسا إلى:

 المنافسة العالية عمى األراضي والمياه مع القطاعات األخرى خصوصا مع قطاع
االسكان.

 اإلىمال الطويل لخطط و أنظمة استخدام األراضي.
 اإلفراط في استخدام الكيماويات الزراعية ،وتموث المخزون الجوفي نتيجة الضخ الجائر
وزحف مياه البحر.
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 3.1.3المعوقات التقنية والمؤسسية

 ضعف وعدم كفاءة نظام تقديم الخدمات ،السيما خدمات اإلرشاد الزراعي ونقل
التكنولوجيا ،الخدمات البيطرية وقاية النباتات والحجر الزراعي.
 محدودية الموازنات والدعم من السمطة الوطنية الفمسطينية والجيات المانحة.
 عدم الوضوح في تحديد االحتياجات وتحديد األولويات

 ضعف التنسيق بين الجيات المعنية في القطاع الزراعي.
 قمة االستثمارات وعدم كفاية مشاركة القطاع الخاص.
 نقص في الجيود التي تركز عمى التنمية المؤسساتية والموارد البشرية.
 قدم ،ضعف وعدم اكتمال التشريعات.

 ضعف أنشطة التسويق ،والتصنيع ،ضمان الجودة ،التسييالت التمويمية وعدم وجود نظام
لمتامين والتعويض الزراعي.
 3.1.4المعوقات االجتماعية واالقتصادية

 صغر وتفتت الحيازة الزراعية ،األمر الذي يقمل من كفاءة ونجاعة االستثمار وصعوبة
استجالب أنماط زراعية جديدة.

 انخفاض العوائد والربحية ،باإلضافة إلى ارتفاع المخاطر.

 عدم فعالية جماعات الدعم والضغط ،إضافة إلى ضعف النظام التعاوني.
 3.1.5القيود البيئية

 ضعف الرقابة واإلفراط في استخدام المواد الكيميائية.
 الجفاف والصقيع.
 التوسع العمراني.

 ضعف إدارة المخمفات الزراعية ،الصرف الصحي ،معالجة المياه وحماية التنوع الحيوي.
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 .4تاثير الحصار والحرب االخيرة عمى القطاع الزراعي
يعتبر الحصار الخانق والمفروض ألمد طويل عمى قطاع غزة من أبرز المعيقات لتطوير القطاع الزراعي
نظ ار ألن ىذا الحصار ييدف الى تقويض البنية التحتية لالقتصاد الفمسطيني عموما والقطاع الزراعي
خصوصا ،حيث أن القطاع الزراعي من أكثر القطاعات االقتصادية التي تاثرت نتيجة الحصار وفرض
القيود عمى دخول مدخالت االنتاج والسماح بتصدير المحاصيل التصديرية حيث تعتبر خسارة القطاع

الزراعي في ىذه المحاصيل ما يفوق  03مميون دوالر سنويا وذلك حسب تقرير ( Pal trade
)Sep.2007

أضف الى ذلك فان الحرب االسرائيمية المدمرة عمى قطاع غزة والتي انتيت في  75يناير  0226وأدت الى
تدمير واسع في البنية التحتية لمقطاع الزراعي حيث دمرت ما يزيد عن  %53من القدرات االنتاجية ليذا

القطاع وبمغت الخسائر االجمالية لقطاع الزراعة حسب الجدول أدناه  268,961مميون دوالر والخسائر

المباشرة حوالي  180,719مميون دوالر.

الجداول التالية توضح حجم الخسائر في قطاع الزراعة والتدخالت التي نفذت في كل قطاع فرعي وحجميا
بعد عام عمى انتياء ىذه الحرب وقيمة التدخالت المتبقية المطموبة
المصدرUNDP / one year after report May 2010:
Cultivated land and related infrastructure
Baseline

Intervent
ions

Cost of
interv.

Remaining
needs

Cost of
needs

Orchards

17,575
)(don.

2,238
)(don.

7,675,000
US $

15,237
)(don.

30,426,600
US $

)Fencing (lm

550,000
)(lm

-

-

550,000
)(lm

5,500,000
US $

Open field
crops

7,300
)(don.

5,926
)(don.

3,475,600
US $

)1,374 (don.

1,099,200
US $

Rain fed crops

4,375
)(don.

1,000
)(don.

260,000US
$

)3,375 (don.

877,500 US
$

Greenhouses
(partially

)700 (don.

2,2381
)(dun.

5,595,000
US $

-

-

Items

This number includes the greenhouses damaged by weather and rehabilitated by partners
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1

)damaged
Greenhouses
(totally
)damaged

)550 (don.

Nurseries
(partially
)damaged

)19 (no.

-

)4 (no.

-

)550 (don.

80,000 US
$

)15 (no.

10,000,000
US $

250,000 US
$

Nurseries
(totally
)damaged

)33 (no.

-

-

)33 (no.

1,250,000
US $

Buffer zone
losses

10,000,000
US$

-

-

10,000,000
US$

10,000,000
US$

17,085,600
US$

SUB-TOTAL

59,403,300
US$

ىذا الجدول يوضح عمى الرغم من ان قيمة التدخالت بعد الحرب في قطاعي األراضي المفتمحة والبنية
التحتية قد بمغ  17,085,600دوالر أمريكي ،واعادة تأىيل  6222دونم من األراضي المدمرة ،اال أن
حجم التدخالت المطموبة ليذا القطاع الفرعي لكي يتعافى من آثار الحرب ما زال كبيرا ،حيث ال زال ىناك
 3222دونم تحتاج العادة تأىيميا ،كما يوضح الجدول أيضا أنو ونتيجة لمنع دخول مدخالت االنتاج

بالشكل الكاف لشبكات الري ومستمزمات األسيجة ،األسمنت ،الحصمة ،منتجات الحديد ،األشتال وخالفو

فان تاىيل كامل البنية التحتية ليذا القطاع وان توفرت األموال لمتدخالت فانو ال يمكن تنفيذىا حاليا.
باالضافة الى ذلك فان اسرائيل قد فرضت منطقة عازلة تبمغ مساحتيا  23,000دونم وتشكل  %50من
المساحة الزراعية لقطاع غزة ،وتعتبر من أخصب المناطق الزراعية في قطاع غزة ،حيث ال يمكن لممزارعين
أن يمارسوا أي نشاط زراعي فييا ،مما لو بالغ األثر عمى العمالة الزراعية وسبل العيش لممزارعين التي
يؤمنون مصادر رزقيم من ىذه الحيازات الزراعية الواقعة في المنطقة العازلة ،حيث بمغ عدد العمال الذين
فقدوا فرص عمميم الدائمة في ىذه المنطقة حوالي  11,600عامل وعاممة( .المصدر :المركز الفمسطيني

لحقوق االنسان).

الجدول التالي يوضح الخسائر التي وقعت في قطاع الثروة الحيوانية والتدخالت التي نفذت ،باالضافة الى

تزويد المزارعين بمدخالت االنتاج الالزمة لمثروة الحيوانية (ماعز -أغنام -دواجن -أرانب ...الخ) فانو من
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 بمعنى أنو ال توجد تدخالت العادة،الواضح عدم وجود تدخالت العادة تاىيل البنية التحتية ليذا القطاع
اعمار مزارع الثروة الحيوانية المتضررة وىذا ناتج عن عدم توفر المواد الالزمة العادة اعمار البنية التحتية
.في السوق المحمي

Animal production
Cost of
needs

Remaining
needs

Cost of
interv.

Interventi
ons

Baseline

1,800,000
US $

1,000 (no.)

-

-

1,000 (no.)

Cattle (no.)

2,680,000
US $

2,680 (no.)

96,000 US
$

320 (no.)

3,000 (no.)

Sheep & goats
(no.)

-

-

1,795,300
US $

500,000
(no.)

500,000
(no.)

Broilers (no.)

502,700
US $

140,000
(no.)

199,000
(no.)

Layers (no.)

500,000 US
59,000 (no.)
$

Items

2,000,000
US $

2,200 (ton)

-

-

2,200 (ton)

Feeds &
equipments

14,000,000
US $

525 (farms)

-

-

525 (farms)

Poultry &
livestock farms

1,000,000
US $

3
Hatcheries

-

-

3
Hatcheries

Hatcheries

1,500,000
US $

5000 (no.)

-

-

5,000 (no.)

Beehives

-

-

1,000,000
US $

Various

626,180
US$

Total losses in
fishery

23,480,000
US$

3,394,000
US$

SUB-TOTAL

UNDP/one year after report May 2010:المصدر
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الجدول التالي يوضح الخسائر البيئية والموجستية لمقطاع الزراعي (الخطوط الناقمة -الطرق الزراعية-
المعدات والمخازن -آبار المياه ومدخالت االنتاج) والتدخالت التي نفذت وقيمتيا.
)Supporting infrastructure (roads, water, irrigation, storage, marketing
Baseline

Interventi
ons

Cost of
interv.

Remaining
needs

Cost of
needs

water wells

)250 (wells

128 reg.
Wells

3,200,000
US $

)122 (wells

4,270,000
US $

Items

Water ponds
and irrigation
facilities

)500 (no.

-

-

)500 (no.

4,000,000
US $

Main pipe line
)(lm

200,000
)(L.M

-

-

200,000
)(lm

4,000,000
US $

Agricultural
roads

200 km

286 KM

1,144,000
US $

-

-

Agricultural
stores

)700 (no.

-

-

)700 (no.

5,000,000
US $

Agricult.
Equipment

)60 (no.

-

-

)60 (no.

900,000 US
$

Agricultural
inputs

2,000,000U
S$

Various

8,872,000
US $

-

-

13,216,00
0 US$

SUB-TOTAL

18,170,000
US$

المصدرUNDP /one year after report May 2010:
ويتضح من ىذا الجدول أن التركيز في التدخالت التي نفذت ىو عمى مدخالت االنتاج والتي شممت

األدوية ،البذور ،األشتال ،األعالف واألسمدة ،وىذه التدخالت انجزت عمى مقاييس صغيرة وضيقة و متفرقة
مثل الحدائق المنزلية وتجاوزت الحاجة الحقيقية ليا ولم تفمح في المساىمة الفاعمة في التطوير الزراعي،

وذلك نظ ار لسيولة تنفيذ وقصر مدة التنفيذ وتوفر ىذه المواد في السوق المحمي ،باالضافة الى التدخالت في
صيانة اآلبار المرخصة والطرق الزراعية بدال من تأىيل األصول المنتجة في قطاع الزراعة.
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وىنا البد من التوضيح الى أنو ومن خالل استعراض حجم الدمار والتدخالت التي انجزت ،فان المالحظات
التالية توضح الخمل ما بين الحاجيات الحقيقية واأللويات والنتائج الفعمية ليذه التدخالت:
 .7زيادة كبيرة في حجم الت دخالت ذات المردود الضعيف (الحدائق المنزلية ومدخالت االنتاج) والتي
فاقت الحاجة الحقيقية مما يدلل عمى عدم وعي كامل بالحاجات الحقيقية واولويات التدخل من قبل

المؤسسات المنفذة وكذلك من قبل المانحين.

 .0حجم التدخالت الكمية والبالغة  33,695,600دوالر في القطاع الز ارعي بعد عام من انتياء
الحرب عمى غزة يعتبر متواضعا مقارنة بحجم الخسائر التي تمقاىا ىذا القطاع في الحرب األخيرة

عمى غزة  ،وبالتالي فانو عمى االقل ىناك حاجة الى أكثر من  722مميون دوالر العادة احياء
وتأىيل القطاع الزراعي ليعود الى سابق عيده قبل سبتمبر  0222م وليساىم مساىمة فعالة في

الناتج المحمي االجمالي وسوق العمل الفمسطينية.

وبناءا عمى ما تقد) من طرح لمشكمة القطاع الزراعي في قطاع غزة وما تعرض له هذا القطاع
من أزمات متتالية ،فاننا نوصي باستراتيجيات التدخل التالية:

 .5استراتيجيات التدخل في ظل الظرو

الراهنة (توصيات)

 .7تطوير سياسة االكتفاء الذاتي في قطاع غزة وذلك من خالل تصنيع المنتجات الزراعية
وتطوير بدائل انتاجية لمبضائع المستوردة خصوصا من الجانب االسرائيمي.

 .0التنويع في زراعة الخضروات والفواكو وذلك حسب طمب السوق وحاجة االستيالك المحمي
عمى ان يتم التنويع بناءا عمى دراسات اقتصادية لحاجة السوق والمستيمك.
 .5اعادة تأىيل البنية التحتية لمقطاع الزراعي والتي دمرت أو تضررت بشكل كبير أثناء
االجتياحات االسرائيمية المتكررة أو نتيجة لمحصار الطويل ،من خالل توجيو المانحين لمحاجة
الحقيقية واألولويات في تطوير ىذا القطاع ،حيث يعتبر اعادة بناء ىذه البنية التحتية مقدمة
ىامة لتطوير ىذا القطاع ليساىم بشكل أكبر في استيعاب عمالة اضافية ومساىمة أكبر في
اجمالي الناتج المحمي
 .4التركيز عمى مشاريع االنعاش عمى مستوى األسرة المزارعة والتي تعتمد في معيشتيا عمى
األنشطة الزراعية وذلك لتقوية ىذه األ سر من خالل مشاريع مدرة لمدخل المستدام وتمكين ىذه

األسر من االستمرار في العمل في األنشطة الزراعية وذلك ليتمكنوا من تدبر أمور حياتيم.

 .3تطوير أنشطة تسويق موسمية تشجيعية لممنتجات المحمية.
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 .9تبني سياسات دفاع دولية لتمكين المزارعين من الوصول ألراضييم بحرية خصوصا في
المنطقة العازلة والسماح لمدخالت االنتاج بالدخول بحرية ولممحاصيل التصديرية من العبور

لألسواق الدولية.
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