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ممخص:
يعتبر القطاع الزراعي في قطاع غزة من أهم القطاعات ،حيثث اثان القطثاع الحيثلذ الثهذ فثاهم فثي

تثثلفير الاثثهام لمم تمثثس اليمفثثطييي ،لافثثتيعا

ثثزم ابيثثر مثثن العمثثال ،لا ثثزم مثثن الحثثر الميتلح ث مثثس

المحت ثثل فق ثثإ ف ثثعي إل ثثي ت ثثإمير ا ثثل م ثثا يعتب ثثر م ثثن مقلم ثثات د ثثملإ الم تم ثثس اليمف ثثطييي فا ثثان الت ريث ث

لأل ارضثثي الزراعي ث عمثثي امتثثإاإ طثثلل قطثثاع غث ثزة ،حيثثث أي ث مثثن المعمثثلم أن أذ ت ار ثثس فثثي القطاعثثات

فمبا عمي باقي القطاعات االقتداإي لعمي الياتج المحمي.
االقتداإي مثل الزراع ييعاس ً
أما مثن حيثث الافثاار التثي لحقثت بالقطثاع الز ارعثي اليمفثطييي ،فقثإ تعثإإت ال ثات التثي أدثإرت
التقثارير الاادث بح ثم الافثاار ،اثثل ازرة الز ارعث لالمؤففثات الم تمث ب ثها القطثثاع ،لمثن ثثم ااتميثت فثثي
تقإيرها لح م هه الافاار ،ليعلإ هلك إلي تعإإ المي يات لالفيافات المتبع في تقإير الافاار.

لفيقلم بإهن اهلل بالعمل عمي إعإاإ إراف في اييي تيعيل القطاع اإليتا ي الزراعي في ضلم:

 االفثتالل اممثثثل لممثلارإ الطبيعيث المتاحث لاادث فثثي هثل محإلإيث هثه المدثثاإر مثثن امر
لالميا لهلك ب إ

تحقيق أابر عااإ ممان.

 تع ثثإيل اميم ثثاط اإليتا يث ث لتل ي ثثا يح ثثل إيت ثثاج محاد ثثيل لميت ثثات زراعيث ث تعط ثثي عاا ثثإ مرتي ثثس
لحف

امللليات.

 العمثثل عمثثي تحفثثين الملادثثيات القيافثثي لسيتثثاج اليمفثثطييي لبالتثثالي االرتيثثاع فثثي قإرتث التياففثثي
في امفلاق المفت إف .
 تش يس القطاع الااص عمي االفتثمار في القطاع الزراعي.
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Abstract
The agricultural sector in the Gaza Strip, the most important
sectors, where the vital sector, which contributed to the provision of food
to the Palestinian community, and to accommodate a large part of
workers, as part of an open war with the occupation has sought to
destroy all what he considers the elements of the steadfastness of the
Palestinian community was razed agricultural land along the length of
the Gaza Strip, where it is known that any downturn in economic sectors
such as agriculture, reflected negatively on the rest of the economy and
GDP.
In terms of losses to the agricultural sector the Palestinian, the
multiplication of which issued reports on the extent of losses, such as
the Ministry of Agriculture and institutions interested in this sector, and
then differed in their appreciation of the magnitude of losses, due to the
multiplicity of methodologies and policies used to estimate the losses.
The National Association of Moderation & Development work to
activate the productive sector of agricultural in the light of:
 Ptimal use of available natural resources, especially in light of
these sources of limited land and water in order to achieve the
highest return possible.
 Modify the patterns of production and directed towards the
production of crops and agricultural products, give high yield and
according to priorities.
 Work to improve the standards of production and therefore the
Palestinian rise in its competitiveness in the target markets.
 Encourage private sector investment in the agricultural sector.
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مقدمة:
القطثاع الز ارعثي يمثثل رايثزة هامث مثن راثااز االقتدثثاإ الثلطيي اليمفثطييي ،ليمعث

إلر أفافث ًثيا
ًا

ثر فثثي امثثق فثثرص العمثثل
اما ابيث ًا
فثثي تحقيثثق اممثثن الاثثهااي اليفثثبي الثثهذ يتمتثثس بث قطثثاع غثزة ليفث م إفث ً
ليشثثارك أيضثثا بيدثثي هثثام فثثي الت ثثارة الإاامي ث لالاار ي ث  ،امثثا يثثلفر الاثيثثر مثثن الم ثلاإ امللي ث ف ثلام
بدثثلرة مباش ثرة أل غيثثر مباش ثرة لالتثثي تعتبثثر امفثثاس لمعإيثثإ مثثن الدثثياعات المحمي ث اممثثر الثثهذ يثثيعاس
إي ابثثا عمثثي إلرة رأس المثثال اليمفثثطييي ليؤاثثإ افثثتقلليت بثثالرغم مثثن الحدثثار ال ثثاار لايثثق االقتدثثاإ

اليمف ثثطييي ف ثثي قط ثثاع غث ثزة ال ثثهذ ي ثثتم التاط ثثيط لضث ثرب بش ثثتي الف ثثببل لاللف ثثاال المتاحث ث ل ثثإ الاي ثثان

الد يليي.

لمقطثاع الز ارعثي اادث بعثإ حثر اليرقثان ،لباليعثل

لقثإ تميثز العثام 2009م بأيث عثام الي ثل

تبيثثت م ملعث مثثن المؤففثثات بإش ث ار ل ازرة الز ارعث فيافث االقتدثثاإ المقثثالم ،ملاحثثلل الثلارإات ،لإعثثم
الميثثتج المحمثثي ،لتطبيثثق ب ثرامج التحثثلل إلثثي التراي ث المحدثثللي الثثهذ يحقثثق افثثتإام الم ثلارإ الطبيعي ث ،
لمحالل ث حماي ث الا ثزان ال ثثلفي مثثن االفثثتي از

لالتمثثلث أل الثثتممن بفثثب

تثثإمير البيي ث التحتي ث لقطاعثثات

الميا لالميا العاإم لالييايات الدمب لالضخ ال اار الهذ اثان فثبب التاثيث
الابي ثرة فثثي قطثثاع غ ثزة يضثثا

الز ارعثي لالاثافث الفثاايي

إلثثي هثثها فثثلم إإارة الم ثلارإ الطبيعي ث اثثلل العقثثلإ الماضثثي  ،لاإلف ثراط فثثي

افتاإام الايمياايات الزراعي .

م ثثن الملحه ثثات امفاف ثثي عم ثثي الي ثثاتج الز ارع ثثي ا ثثلل الع ثثام 2009م أيث ث ق ثثإ حق ثثق زي ثثاإة ف ثثي

مفثثاهمت فثثي إ مثثالي اليثثاتج المحمثثي تقثثإر بحثلالي  %17باليفثثب لمعثثام 2005م فثثي حثثين بماثثت مفثثاهم

القطثثاع الز ارعثثي فثثي إ مثثالي اليثثاتج المحمثثي مثثا يقثثإر بحثلالي  ،%6006لمثثن الملحهثثات ال امث اماثثر
أن هياك حال من االفتقرار في مفاهم القطاع الزراعي في إ مالي الياتج المحمي.
حرب الفرقان وآثارها عمى القطاع الزراعي:
اايت لحر اليرقان آثا ار ابيرة لإما ار شامل بفب

بحرق امشث ار لالمثزارع لالت ريث

لاثل مثا يلا

تعمإ قثلات االحثتلل تثإمير القطثاع الز ارعثي

ثا مثن م ارفثق لأبييث لميشثبت زراعيث بماثت افثاار هثها

العإلان  173مميلن إلالر بييما بمات الافاار غير المباشرة ما يقإر بحلالي  500مميثلن إلالر لمفثاح
امراضي المإمرة قاربت مفاحت ا  22أل

إليم معهم ا من امراضي الزراعي .

لرغثثم هثثها الثثإمار لالعثثإلان إال أن القطثثاع الز ارعثثي لبيضثثل المامدثثين تل ثلا لمقطثثاع الز ارعثثي
اثثي يفثثتعيإ عافيت ث  ،لباليعثثل لاثثلل امش ث ر امللثثي لمعثثام  2009تثثم ت ثثالز الثثيقص الثثهذ حثثإث ،قثثإ تثثم
ت ثثالز لازإاإت المفثثاحات الامي ث المزرلع ث بمقثثإار  9399إليثثم عثثن العثثام  2008م رغثثم أن المفثثاح
الامي لألش ار اليلاا قإ يقدت بمفثاح  6042إليمثا لالمحادثيل الحقميث بمقثإار  2256إليمثا إال أن
الزياإة في مفاح الاضرلات اان في ا زياإة بمقإار  17707إليم اايار اضطرارذ لفإ الي ثلة الاهاايث

لافر الحدثار الاثهااي الثهذ اثان قثإ اشثتإ بعثإ الحثر لازإاإ قفثلة ليلضثن ال ثإلل ااتثي التايثرات فثي
المفاحات الزراعي الل الملفم 2009/2008م:
المتغير

2008/2007
4

2008/2009

التغير بسبب
حرب الفرقان

المفاح المزرلع الامي

160613

170012

9399

59828

53786

-6042

مفاح الاض ارلات

46231

63938

17707

مفاح المحاديل الحقمي

54150

51885

-2265

404

403

-1

مفاح أش ار الياا

مفاح أزهار القط

لالحمضيات

لاليباتات العطري

المدإر :ل ازرة الزراع اليمفطييي .
أهمية الورقة:

تضس اللرق ت رب عممي لم معي اللطيي لمتطلير لالتيميث اهتمثت بالقطثاع الز ارعثي فثاعي فثي

هلثثك لتفثثاهم مثثس المؤففثثات الزراعي ث اماثثر لبإش ث ار

ل ازرة الز ارع ث مثثا يحقثثق الايثثامة االقتدثثاإي عمثثي

المفتل القلمي ،بما يحقق إشباع المفت مك ،لتحقيق الرفاهي لااف أفراإ الم تمس.
خسائر القطاع الزراعي نتيجة لإلغالق والحصار

يف ثثعي الاي ثثان الدث ث يليي م ثثن لرام فيافث ث الحد ثثار لاإلغ ثثلق ،لالت ثثي ت ثثإ

الدملإ ل المقالم المشرلع إلي امق لاقس إيإ ،يتحلل مثن اللث الشثع

إلي شع  ،يفت إذ لقم عيش ليتحقق لإلل العثإل ايتثزاع الملاقث

إل ثثي اف ثثر إراإة

اليمفثطييي مثن شثع

ميثتج

بثالت ليس ،بعثإ أن فشثمت اثل أفثاليب ا

الفثثابق مثثن قتثثل لترحي ثل قفثثرذ لتثثإمير لمبيثثلت لالم ثزارع لالبيي ث التحتي ث لممثثإن لالقثثر لالمايمثثات لايت ثثام
بث ثثزرع بث ثثهلر اليتي ث ث عبث ثثر عملا ث ثثا بث ثثين أبيث ثثام الشث ثثع

الحبي ،لاثثان ه ثثها ف ثثي

هل حثثإين أد ثثا

الد يليي بافاار للل بإر

اليمفث ثثطييي اللاحث ثثإ لحث ثثر اليرقث ثثان عمث ثثي قطاعيث ثثا

االقتد ثثاإ اليمفثثطييي باف ثثاار ابيث ثرة للاثثن أد ثثا

اقل مما هل التأثير عمي ال اي

االقتدثثاإ

اليمفطييي.

لماذا يستهدف القطاع الزراعي ؟

 الز ارع ث مثثن أهثثم إعثثاام االقتدثثاإ اليمفثثطييي حيثثث تفثثاهم بمثثا ال يقثثل عثثن  %12مثثن إ مثثالي
الياتج القلمي.

 ليلفر فرص عمل لحلالي  %14من ح م القل العامم  ،لتشثال الدثاإرات الزراعيث اليمفثطييي
فيليا (غزة لالضي ).
حلالي  %20من قيم الداإرات الامي اليمفطييي لالبالا  400مميلن ً $
من الم م هار أن اإليتاج اليمفطييي من الاضار لالزهلر لاليلاا يعتبر مثن الميت ثات الزراعيث
هات المي ثزة اليفثثبي لالقثثإرة التياففثثي العالي ث لالش ث رة ف ثثي امف ثلاق العالمي ث لهثثل إيتثثاج متميثثز مثثن حي ثثث
الت ازمث ث بش ثثرلط الد ثثح لالقلاع ثثإ البيايث ث الف ثثميم لمع ثثايير ميهمت ثثي الي ثثال لالد ثثح العالميث ث لمتطمب ثثات

امفلاق العالمي .

يعتمد قطاع اإلنتاج الزراعي أساسا عمى الخضروات
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تبمغ المفاح المزرلع في محافهات غزة  184أل
تعطي إيتاج يبمغ  400أل

إليم من ماتمث

طن ،ليعمل فثي القطثاع الز ارعثي حثلالي  60ألث

يعمملن في قطاع الديإ البحرذ.

لتقإر مفاح الاضار بث  65أل
أل

طن محمياً لالياا

حلالي  80أل

الميت ثات الز ارعيث لالتثي
مثزارع مثي م حثلالي 3500

إليم تعطي إيتاج يقإر بث  300ألث

طثن يفثت مك مي ثا 220

طن لمتدإير.

الصادرات الفمسطينية السنوية لمخارج :اهلك هياك محاديل تدإيري لمي ا:

 اليرالل  :لالتي يزرع مي ا  2000إليم تعطي إيتاج  6000طن ليتم تدإير  1500طثن ملرلبثا
ل 500طن لإلل االحتلل.

 الزهلر :حيث يبمغ إيتا ا  50مميثلن زهثرة يدثإر مي ثا  40مميثلن زهثرة إلثي ألرلبثا ل 10مميثلن
زهرة إلي إلل االحتلل.
 الحمضيات :حيث تل إ إماايي تدإير من  5إلي  10آال

طن إلي الإلل العربي .

منافذ التسويق والتصدير الفمسطينية:
أوال :تصدير مباشر إلى الدول العربية:

حيثثث يثثتم تدثثإير الحمضثثيات لالاضثثار بشثثال مباشثثر مثثن اثثلل المدثثإرين اليمفثثطيييين إلثثي

الإلل العربي عبر امرإن من الل فر امرإن.
ثانياً :التصدير إلى أوروبا:

ليثثتم هلثثك بشثثال غيثثر مباشثثر عبثثر الشثثراات اإلفثراايمي مثثثل شثثرا ( رفثثال) لهلثثك بفثثب

ل ثثلإ ش ثثراات تف ثثليق فمف ثثطييي لع ثثإم إمااييث ث الش ثثحن عب ثثر المث ثلايل لالمط ثثارات بف ثثب
االحتللي لمن هه الميت ات (الزهلر-اليرالل  -بيإلرة شير –فميل حمل لبع

عثثإم

العراقي ثثل الإللث ث

الميت ات امار )

ثالثاً :التسويق إلى دولة االحتالل:

ليثثتم هلثثك بشثثال مباشثثر مثثن اثثلل الت ثثار إلثثي امف ثلاق المرازي ث اإلف ثراايمي حيثثث يثثتم تدثثإير

(الاضار-الزهلر –الفمك –البي

 -ال ملإ).

رابعاً :التسويق إلى محافظات الضفة :حيث يتم تفليق الاضار لالبي

لال ملإ.

أهم المشاكل التي تواجه التصدير والتسويق الفمسطيني:

 .1عإم الفيطرة عمي المعابر لتحام الطر امار ب ا.
 .2اإل رامات اإلفراايمي المعرقم لمتدإير بح ج اممن لتشإيإ الحدار.
 .3ارتيثثاع تامي ث اإليتثثاج بفثثب

القيثثلإ التثثي تضثثع ا إلل ث االحثثتلل عمثثي افثثتيراإ مفثثتمزمات اإليتثثاج

مباشرةً من مداإرها في الاارج.
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 .4القيثثلإ الميرلض ث عمثثي لفثثااط اليقثثل اليمفثثطييي ممثثا أإ إلثثي ارتيثثاع تامي ث اليقثثل بدثثلرة غيثثر
طبيعي لالقيلإ الميرلض من الإلل العربي حتي تالن مييه ليا لمعالم الاار ي.
صادرات غزة في ظل الوضع الطبيعي:
 إلي ألرلبا:

 1500 oطن فرالل .
 1500 oطن من ماتم
 40 oمميلن زهرة.
 إلي الإلل العربي :
o

 5إلي  10آال

 5 oإلي  10آال

الاضار(بيإلرة شير -بيإلرة عياقيإ-فميل حمل-الفا).

طن من الحمضيات.
طن من الاضار.

 إلي إلل االحتلل:
 20 oإلي  30أل

طن من الاضار.

 500 oطن ف ارلل .

 5 oإلي  10مميلن زهرة.
 30 oمميلن بيض لممااإة.
 200 oطن فمك طازج.
 1000 oطن ملإ.
 * إلي محافهات الضي :
o

 10آال

طن اضار.

إجمالي خسائر القطاع الزراعي نتيجة إغالق المعابر وسياسة الحصار
الخسائر من عدم التصدير لمدول األوروبية:

 مفثثاح اليرالل ث  2000إليثثم تعطثثي إيتثثاج مثثن  6 – 5آال
غر ألرلبا ل 500طن إلي إلل االحتلل.

تاميث ث إلي ثثم اليراللث ث ( )$4000أذ ان تاميث ث المف ثثاح المزرلعث ث
ياي

طثثن يدثثإر مي ث  1500طثثن إلثثي
تبم ثثغ  8ممي ثثلن  $لع ثثإم التد ثثإير

اإليراإ من بيس اليرالل  205=2×5000مميلن  $أذ أن هيثاك افثاار تبمثغ 505 = 205 - 8

مميلن $

 الزهلر يبمغ ايتاج الزهلر  50مميلن زهرة فعر الزهرة =  007شيال لهها يعيي افاار تقثإر ب ث 8
مميلن .$

 بيإلرة شيرذ  500طن ×  4شيال /لما م =  005مميلن .$
 200 طن ×  4شيال /لما م =  002مميلن .$

 اضرلات أار  500طن ×  4شيال /لما م =  005مميلن .$
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الخسائر من عدم التصدير لمدول العربية:

 الحمضيات 5000 :طن ×  $ 300لمطن

=  105مميلن $

 بيإلرة  2000طن ×  2شيال/ا م

=  1مميلن $

=  105مميلن $

 بطاطس 3000طن × 2شيال/ا م
الخسائر من عدم التسويق إلى دولة االحتالل:

=  10مميلن $

 اضار 20000طن × / $500طن

=  005مميلن $

 زهلر  5مميلن زهرة × 005

=  105مميلن $

 فمك طازج  200طن × / $ 7500طن
ملإ  1000طن × / $1000طن



=  1مميلن $

خسائر عدم التسويق إلى الضفة:

 اضار  5000طن × / $400طن
 بي


=  2مميلن $

مااإة  1مميلن ارتلي ×  12شيال /ارتلي
ملإ  200طن × / $1000طن

=  3مميلن $
=  002مميلن $

وعمى ذلك تكون إجمالي الخسائر:
التكمفة بالدوالر

بيان

 1807مميلن $

الاارج

 13مميلن $

إلل االحتلل

 502مميلن $

الضي

 9<63مميون $

المجموع
مالحظة:
لمثثن الملحثثه اي ث بفثثب

المحمي يزإاإ مما يؤإ إلي ايايا

عثثإم التدثثإير فثثان المعثثرل

مثثن الميت ثثات الزراعي ث فثثي امف ثلاق

امفعار بدلرة يفبي باليفب لفعر التدإير لهها يزيإ مثن افثاار

المزارع ليشال عبل عمي االقتداإ اليمفطييي.
أضرار غير مباشرة:

 .1تإيي امفعار:
اان يتي

عإم التدإير زياإة المعثرل

مثن اإليتثاج عثن حا ث الفثلق المحمثي لبالتثالي ،تثإيي

امفعار في امفلاق المحميث لالثهذ أإ بثإلر إلثي يقثص العااثإ عثن قيمث تاميث اإليتثاج لبالتثالي الافثارة

لممث ثزارع ،ليما ثثن حف ثثا

هل ثثك حي ثثث يق ثثإر م م ثثلع الميت ثثات الزراعيث ث اليمف ثثطييي اليلميث ث م ثثن الاض ثثار

لاليلااث حثلالي  2500طن،يفثثت مك مي ثثا محميثاً مثثس إغثثلق المعثثابر اثثل الاميث فتاثثلن الافثثارة مثثن تثثإيي

امفعار  2500طن ×  365 × $140يلم = $ 127750000
 .2الايا

عن الميافف في امفلاق العالمي :
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فقإان المثزارع اليمفثطييي لاثيثر مثن امفثلاق املرلبيث ل العربيث ل التثي القثي في ثا تميث از لرلا ثا
عمي مإ فيلات طليم .
 .3تلق

التباإل الت ارذ بين شقي اللطن:

لعمثي فثبيل المثثال تعطيثل احتيا اتيثا مثن الزيتثلن لزيثت الزيتثلن مثن المحافهثات الشثمالي لالتثثي
تقث ثثإر ح ث ثلالي  4180طث ثثن زيتث ثثلن ل 3088طث ثثن زيث ثثت ممث ثثا فث ثثييعاس فث ثثمبا عمث ثثي مزارعث ثثي الزيتث ثثلن فث ثثي
المحافهات الشمالي لالثهين يعثايلن أدثل مثن قطثس مشث ارهم ملاتثل
باإلضاف إلي فرق المفتلطيين لمحاديم م لمداإرة مزارع م.

محادثيم م لمثيع م مثن يي ثا هثها

$ 19300000 = $ 6250 × 3088 + $ 4180000 = $ 1000 × 4180
األضرار الناتجة عن اإلغراق في سوق العمالة الزراعية:
 .4ارتياع يفب البطال في القطاع الزراعي:

يعمثثل فثثي القطثثاع الز ارعثثي مثثا يزيثثإ عثثن  60أل ث

عامثثل يعللثثلن ح ثلالي  40أل ث

تقإر العمال الملفثمي (المؤقتث ) بحثلالي  30ألث

عامثل يعممثلن فثي اليتثرة مثا بثين تشثرين املل

م إإين بيقإ فرص عمم م ل بالبطال لال لع.

فثثرإ أدثثبحلا

(أاتثثلبر) لحتثثي أيثثار (مثثايل) لهثثم مثثن الطبق ث اليقي ثرة مثثن الم ثزارعين لالثثهين ال يمتماثثلن ام ارضثثي أل أي ث
مشاريس زراعي 365 × $12 × 30000 .يلم = $ 131400000

 .5أضرار يات
تلق ث

عن تلق

مشاريس الإعم املرلبي :

العم ثل المشثثاريس اإلغاثي ث لالتيملي ث لالتثثي اايثثت تقثثإم الثثإعم لالتعثثلي

لماثثات الم ثزارعين

لبمبالغ تدل إل عإة مليين من الإلالرات فيليا لالمشاريس التي بإأت بعثإ حثر اليرقثان ال تايثي إلعثاإة
زم مما إمر االحتلل.

مستمزمات اإلنتاج واحتياجات القطاع الزراعي والتي تم منع دخولها

اميث ثا عمثثي االف ثثتيراإ لت ثثلفير مفثثتمزمات اإليت ثثاج لالت ثثي فثثي حثثال ميثثس
يعتمثثإ قط ثثاع غ ثزة اعتم ث ً
ثاإا ً
إالل ا تاثلن الز ارعث م ثإإة باالي يثار لبالتثالي فثإن م اعث لاارثث إيفثايي ييثهر ب ثا غمثق المعثابر لهثي
افارة لمت ارة الد يليي لهي اميات ال يفت ان ب ا لهلك للعتماإ الامثي لتلريثإ مفثتمزمات اإليتثاج عمثي
ال اي ث

الدث ث يليي لع ثثإم ل ثثلإ أذ ميي ثثه آا ثثر لفيم ثثا يم ثثي م ثثل ز لمف ثثتمزمات اإليت ثثاج الت ثثي تيته ثثر اإلهن

بالإالل حف

المزاج الد يليي لهي احتيا ات فيلي :

المستمزمات اإلنتاج النباتي:
410 

طن غاز التعقيم

 1000 طن بلفتيك لمإفياات الزراعي
9

ام طيان لامعإاإ من التقثالذ لالبثهلر لمثلاإ التاميث

 آال

لالتعباث اللزمث لمتدثإير عمثي ل ث

الادلص

 46000 لتر من امفمإة الفاام .
 6000 طثثن مثثن امفثثمإة الايميااي ث الدثثمب (للمعمثثم فثثإن إلل ث االحثثتلل تميثثس إاثثلل العإيثثإ مثثن
امفثثمإة الييترل ييي ث هات المحتثثل العثثالي مثثن اليت ثرات لامملييثثلم ممثثا يربثثك العممي ث اإليتا ي ث
ليحثإإ ايثارات المثزارعين ليضثطرهم إلثي افثثتاإام امفثمإة البإيمث قميمث ال ثلإة أل غيثر الميافثثب
لالثثهذ بثثإلر أإ إلثثي العإيثثإ مثثن مشثثاال التمثثلث لالمشثثاال البياي ث باإلضثثاف إلثثي ارتيثثاع تامي ث

اإليتاج).

مستمزمات شبكات الري:

 2 مميلن متر طللي من أيابي

الرذ هات امقطار الماتمي .

 1000 مرشن ميا (فمتر) بأقطار ماتمي .
 500 ازان تفميإ.

 500 مضا تفميإ.
المستمزمات اإلنتاج الحيواني:
 50 أل

طن أعل

 150 أل

مرازة لمإلا ن لالماشي .

طن من ملاإ إيتاج امعل

 18 مميلن بي

تيريخ (إليتاج الديدان بالميراات).

 اميات ابيرة إا من يباتات امعل
اهلك بفب

(مإالت أعل ).
ال اف (تبن).

ميس إالل الع لل أإ هلك إلثي ارتيثاع أفثعار المحثلم الطاز ث فقثإ فثمن االحثتلل

بإالل  7000ع ل في عيإ امضثحي لهثها يشثال ثزم بفثيط مثن العثإإ الثهذ يحتا ث القطثاع حيثث أييثا
بحا

ليا.
إلي  30000رأس في ً
إن الحدثثار اإلفثراايمي لقطثثاع غثزة ياثثرج مثثن إطثثار العقلبثثات إلثثي إطثثار الت ليثثس لالقتثثل ل ثثإ

إفراايمي لماطط ال يزال قااما لهل :الت ير القفرذ لمملاطيين ملاالم امراضي.
قيمة اإلنتاج الزراعي لمموسم 8003/8002
بماثت قيمث اإليتثاج الز ارعثي  927.2مميثلن شثيال أذ حثلالي  244مميثلن إلالر فثي حثين بماثثت

قيمت في الملفم الفابق حلالي  1,451مميلن شيال أذ حلالي  334مميلن إلالر.

ل قإ تم إعإاإ تقإيرات قيمث اإليتثاج الز ارعثي بأقفثام (اليبثاتي -الحيثلايي – الفثماي) مقلمثا

بامفعار المزرعي ال اري .
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مقارنة لإلنتاج النباتي المساحة واإل نتاج من 8003-800:
اإلنتاج النباتي

إنتاج الخضار

إنتاج المحاصيل
الحقمية

إنتاج
الحمضيات

إنتاج الفاكهة

إنتاج الزهور
والنباتات
الطبية
والعطرية

الموسم

المساحة المزروعة بالدونم

كمية اإلنتاج بالطن

5002/5002

25225

522052

5002/5002

22750

522555

5007/5002

25235

523172

5005/5007

22553

532523

5001/5005

25155

523325

5002/5002

27255

52323

5002/5002

23720

12555

5007/5002

23225

12002

5005/5007

22320

73232

5001/5005

23552

55125

5002/5002

32251

53021

5002/5002

32222

55052

5007/5002

32055

50255

5005/5007

32311

52757

5001/5005

35522

55522

5002/5002

23122

52225

5002/5002

25525

32507

5007/5002

23022

32235

5005/5007

25251

55755

5001/5005

20153

50275

5002/5002

227

3012

5002/5002

750

3572

5007/5002

250

3001

5005/5007

20502

127

5001/5005

205

255

تحميل قيمة اإلنتاج لمموسم 8003-8002
 -1الخضار:
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بما ثثت المف ثثاح

المزرلعث ث بالاض ثثار  25155إلي ثثم مف ثثاح محد ثثللي  ،أعط ثثت أيتا ثثا ق ثثإرة

 522573طن ل بمات قيم إيتا ا  35102مميلن شيال ل تشال الاضثار  % 3709مثن قيمث اإليتثاج

الز ارعثثي %6407،مثثن قيم ث اإليتثثاج اليبثثاتي ،بييمثثا بماثثت المفثثاح المزرلع ث الملفثثم الماضثثي 22553
إليم أعطت أيتا ا قإرة  532523طن ل بمات قيم إيتا ا  559مميلن شيال ،أذ أن هياك يقثص فثي
قيم اإليتاج حلالي  209مميلن شيال بيفب
 % 23لير ث ثثس الث ثثيقص بقيم ث ث اإليتث ثثاج عث ثثن الملفث ثثم الماضث ثثي إلث ثثي ت ار ث ثثس المفث ثثاح المزرلع ث ثلالحدار لالتإمير لممحاديل الرايفي في حر اليرقان لااد في محا فهتي الشمال لغزة.
 -8المحاصيل الحقمية:

بماثت المفثثاح المزرلعث بالمحادثثيل الحقميث  23552إليثثم أعطثت إيتا ثثا قثإرة  55125طثثن

ل بما ثثت قيمث ث إيتا ثثا  9306ممي ثثلن ش ثثيال ل تش ثثال المحاد ثثيل الحقميث ث م ثثا يف ثثبت %1001م ثثن قيمث ث
اإليتاج الزراعي%1704 ،

مثثن قيم ث اإليتثثاج اليبثثاتي ،بييمثثا بماثثت المفثثاح المزرلع ث فثثي الملفثثم الماضثثي  22320إليثثم

أعطت أيتا ا قإرة  73232طن ل بمات قيم اإليتاج  140مميلن شيال.

لمثثن الملحثثه ايث يل ثثإ يقثثص فثثي قيمث اإليتثثاج حثلالي  4604مميثثلن شثثيال ا بيفثثب % 33

ل هلثثك ير ثثس إلثثي ت ريث ث

المفثثاح المزرلعث ث بالمحادثثيل الحقميث ث ل ارتيثثاع بعث ث

أفثثعار المحاد ثثيل

الحقمي في الملفم الفابق.
 -9الحمضيات:

بماثثت المفثثاح المزرلع ث بالحمضثثيات 35522إليثثم أعطثثت إيتا ثثا قثثإرة  55202طثثن لقيم ث

اإليتاج  2203مميلن شيال ل تشثال الحمضثيات  % 204مثن قيمث اإليتثاج الز ارعثي ل  % 401مثن قيمث

اإليتاج اليباتي.

فثثي حثثين أن المفثثاح المزرلعث فثثي الملفثثم الفثثابق  16199إليثثم أعطثثت أيتا ثثا قثثإرة 35727
ط ثثن ل قيمث ث إيتا ثثا  67ممي ثثلن ش ثثيال لم ثثن الملح ثثه ايث ث يل ثثإ يق ثثص ف ثثي المف ثثاح المزرلعث ث يتي ث ث
لت ري ث

بفب

مفثثاحات لافثثع  ،ليل ثثإ يقثثص فثثي قيم ث اإليتثثاج ح ثلالي  4407مميثثلن شثثيال أذ بيفثثب

%67

يقص الامي المدإرة ل إغلق المعابر.

 -:الفاكهة:

بماثثت المفثثاح المزرلع ث بأش ث ار الياا ث  20153إليثثم أعطثثت إيتا ثثا قثثإرة  50275طثثن ل

بما ثثت قيمث ث اإليت ثثاج  6303ممي ثثلن ش ثثيال ل تش ثثال محاد ثثيل الياا ث ث يف ثثب  % 608م ثثن قيمث ث اإليت ثثاج

الزراعي ل  % 11..من قيم اإليتاج اليباتي.

بييما بماثت المفثاح المزرلعث فثي الملفثم الماضثي  43629إليثم أعطثت إيتا ثا قثإرة 23783

طن ل قيمث اإليتثاج  135مميثلن شثيال أذ أيث يل ثإ ت ار ثس فثي قيمث اإليتثاج حثلالي  7107مميثلن شثيال
أذ بيفب  %53-ل هلك ير س
12

إل ثثي يق ثثص اميث ث اإليت ثثاج بف ثثب

ه ثثاهرة تب ثثاإل الحم ثثل ل اله ثثرل

ال ليث ث لت ريث ث

االح ثثتلل

لمفاحات لافع .
; -الزهور والنباتات الطبية والعطرية:

بماثثت المفثثاح المزرلعث بثثالزهلر ل اليباتثثات الطبيث ل العطريث  205إليثثم أعطثثت إيتا ثثا قثثإرة

 255طثثن لبماثثت قيم ث اإليتثثاج  12.5مميثثلن شثثيال ل تشثثال يفثثب  %1.4مثثن قيم ث اإليتثثاج الز ارعثثي ل

 %2.3مثثن قيمث ث اإليت ثثاج اليي ثثاتي .بييم ثثا بما ثثت المفثثاح المزرلعث ث ف ثثي الملف ثثم الماض ثثي 20502إليثثم
أعطثثت إيتا ثثا قثثإر  127طثثن ل قيمث اإليتثثاج  9305مميثثلن شثثيال أذ ايث يل ثثإ يقثثص فثثي قيمث اإليتثثاج

حلالي  81مميلن شيال اذ بيفب  %8606لير س هلك إلي زياإة المفاح المزرلع مثن اليباتثات الطبيث
لالعطري ث لاياي ثثا

الزهلر.

المف ثثاح المزرلعث ث بأزهثثار القطث ث
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لالقريي ثثل لهل ثثك إلغثثلق المع ثثابر لع ثثإم تدثثإير

تجربة الجمعية الوطنية لمتطوير والتنمية – نماء في مجال التنمية الزراعية المستدامة:

ال معي ث اللطيي ث لمتطثثلير لالتيميث ث  ،معي ث ايري ث تشثثر عم ثثي العإيثثإ مثثن الب ثرامج لالمشثثاريس

اإلغاثي لالتيملي الماتميث  ،تعمثل عمثي تعزيثز مقلمثات دثملإ شثعبيا لالمفثاهم فثي تاييث

حثإة اليقثر،

لتفعي اهإة من أ ل الارلج بمي لم عممي الحتضان لرعاي القطاعات الم مث لالحيليث ملاعثاإة بياا ثا
عمي أفس الشثراا لالتيميث  ،للقطثاع الز ارعث فث م ابيثر لثإ ال معيث فمثإي ا ردثيإ لافثر مثن افتدثلح

ام ارضثي لتمإيثإ شثباات الثرذ لافثتا ار الثإفياات لت يزهثثا لزراعت ثا بمثا يتطمبث الفثلق المحمثي ،للثثإي ا
عإة مشاريس تيملي افتثماري مي ا:
 في م ال الميا  :إيشام محطات التحمي لاحتضاي ا لما يزيإ عن  05عامل.
 في م ال التعميم :إيشام امي يمام لمعملم لالتايللل يا.

 في م ال الزراع  :افتدلح ماات الإليمات لزراع آال

االشتال شمال قطاع غزة.

اهتمامثثا مثثن ال معي ث بأهمي ث القطثثاع الز ارعثثي لمثثا يمثم ث مثثن أهمي ث بالا ث لثثإ قطثثاع غ ثزة ،فقامثثت
ل
ً
ال معي ث بافثثتا ار  055إليثثم فثثي محثثررة تثثل ال يثثان ( ،)0لالتثثي تضثثم  250إفيا ث زراعي ث  ،لبيضثثل
اهلل ،لفثثي أقثثل مثثن عثثام لاحثثإ افثثتطاعت ال معي ث بافتدثثلح هثثه المحثثررة ملاعثثاإة تمإيثثإ شثثباات الثثرذ
لمإفياات ،لافلة ما يزيإ عن  %05من الإفياات باليايملن ،لافثتلعبت مثا يزيثإ عثن  05عامثل ،لأقامثت
ال معي هياك عإة أقفام إيتا ي مامم لمقطاع الزراعي ،فاان:

 -2مشثثرلع تفثثمين لتربي ث الع ثثلل لامغيثثام :حيثثث فثثاهم فثثي فثثإ الع ثثز الحادثثل فثثي الع ثثلل فثثي
ملفم امضاحي لمعام 2345هث 0550 -م.

 -0م ثزارع الثثإ اج البيثثا

 :حيثثث تفثثاهم فثثي تعزيثثز اممثثن الاثثهااي لتبمثثغ قثثإرت ا االيتا ي ث 055

يلميا.
ارتلي
ً

 -4تربي اليحل :يتم االفتياإة من اليحل في عممي التمقين ،إضاف لما يتم مع من عفل.
 -3إيشام مشتل زراعي :يتم في ت يز ااف امشتال اللزمث لمز ارعث إااثل المحثررة ،لبثهلك فقثإ تثم
االفتايام بشال شب اامل عن شرام أذ شتم من الاارج ،إضثاف لقيثام الم يإفثين هيثاك بعمثل

ت ار زراعي تزيإ من امي االيتاج.

 -0ز ارع ث امش ث ار المعم ثرة :تثثم ز ارع ث أش ث ار معم ثرة فثثي محثثيط المحثثررة ،حيثثث تثثم ز ارع ث أش ث ار
حمضثثيات بمثثا يعثثاإل  50إليثثم ،لز ارع ث  405يام ث  ،ل 055ش ث رة لاف ث  ،ل 555ش ث رة
زيتلن.

 -5إيشام مشتل يايل :حيث بمغ عإإ امشتال في لحلالي  055شتم .

لااف ميت ات المحررة ال يفتاإم في ا الامياليات بتاتًثا ،ممثا ي عثل الميثتج اليمفثطييي فثميم لمعثافي
لقاإر عمي الميافف في امفلاق العالمي لبشال قلذ لفاعل.
حيثثث ارتأييثثا فثثي ال معي ث أن هثثه المشثثاريس تعتبثثر مثثن المشثثاريس الم م ث لالحيلي ث فثثي هثثل الهثثرل

الدثثعب الت ثثي يحياهثثا قط ثثاع غث ثزة ،حيثثث يش ثثأت اليا ثرة ل ثثإ ال معيث ث تمبي ث لمحا ث ث الم تمعي ث فثثي هثثل
الحدار ،لمفاهم في تعزيز اممن الاهااي في قطاع غزة.

ثؤار ب ثثها القطثثاع
امثثا أي ث مثثن الملحثثه أن الميهمثثات الإللي ث العامم ث فثثي م ثثال التيمي ث اهتمثثت مث ًا
لزاإت مثثن الملازيثثات المادد ث لثثإعم الميهمثثات امهمي ث ااد ث فثثي م ثثال المشثثاريس االفتدثثلحي ،
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ملاع ثثاإة د ثثياي الث ث إفياات ،لالعم ثثل عم ثثي مض ثثاعي يت ثثااج المزرلع ثثات المثمث ثرة ،ليع ثثلإ الف ثثب
االهتم ثثام بف ثثب

برأيي ثثا ل ثثها

أهميث ث القط ثثاع الز ارع ثثي ال ثثهذ يف ثثاهم بد ثثلرة لاض ثثح بالتد ثثإذ له ثثاهرة اليق ثثر لتعم ثثل

مشاريع عمي الربط ما بين اإلغاث لالتيمي .
وخالصة تجربتنا كالتالي:

 قطاع الزراع لالثرلة الحيلايي هام لحيلذ لاي لم يمق بعإ االهتمام المطمل .
 قطثثاع الز ارع ث يفثثاهم فثثي تثثلفير اممثثن الاثثهااي لالثثهذ يشثثال قضثثي محلريث فثثي القطثثاع ت ثثإ
إلي االفتايام التإري ي عن بعث

من إلل االحتلل.

الميت ثات مثن اليلااث لالاضثرلات لالحمضثيات لالتثي تأتييثا

 المشثاريس التثثي ييثثهت ا مؤففثاتيا الايريث تتيافث
بحا ث إلثثي التاامثثل لالتيفثثيق مثثن أ ثثل ت ي ث

مثس طبيعث المرحمث لتحثإيات ا للاثثن هثثها ال ثثإ

االزإلا ي ث لتعهثثيم امثثثر ،ااد ث إها أإرايثثا أن

ح م المفؤلليات ازإاإ مثؤا اًر عمثي المؤففثات الايريث بفثب

الحدثار ،لاللضثس الدثع

الثهذ

يحيا أهميا.

 ضرلرة التيفيق لالتشبيك بين المؤففات العاممث بالم ثال الز ارعثي لالثثرلة الحيلاييث بحيثث يأاثه
بعيإا عن الميافف لبما ياإم المدمح العام لالااد .
طابعا م ًييا
تاامميا ً
ً
ً
 التلادثل مثس ال ثثات المايحث لمتأايثإ عمثثي أهميث هثثها القطثاع الز ارعثي لالثثثرلة الحيلاييث اقطثثاع
حيلذ لهام لهل دبا تيملي ليفاهم في تلفير فرص عمل لالحإ من هاهرة اليقر ،حتثي يثزإاإ

االهتمام من ال ات المايح ب ها القطثاع لالثهذ يعتبثر لاح ًثإا مثن القطاعثات اإليتا يث لالتيمليث
ال ام .

 هيثثاك تحثثإيات لم مثثات اثي ثرة تقثثس عمثثي عثثاتق معياتيثثا الايري ث يماثثن اي ازهثثا للعثثل تشثثايص
الحال لتحإيإ امللليثات لاالحتيا ثات لدثياغ الاطثط لالبثإم فثي الشثرلع فثي تيييثه بثرامج هات
دثثبا تاامميث يشثثال امرضثثي الملامث لعمثثل مؤففثثاتيا الايريث ليثثزإاإ أثثثر برام ثثا لفاعميات ثثا

بالبيي االقتداإي لاال تماعي لالتيملي الشامم .

 يفاهم القطاع الزراعي لالثرلة الحيلايي بدلرة لاضثح بالتدثإذ لهثاهرة اليقثر لتعمثل مشثاريع
عمي الربط ما بين اإلغاث لالتيمي  ،لها فإييا ييدن بالتالي:

 oمش ثثاريس إغاثيث ث تيملي ث ث  :مث ثثل مشث ثثاريس افتد ثثلح أ ارض ثثي لالبفث ثثتي  ،د ثثياي أل بيثثثام
حمام ثثات زراعيث ث  ،لالمش ثثاريس الاادث ث بشث ثرام الميت ثثات م ثثن المث ثزارع المي ثثتج لتلزيع ثثا

لألفث ثرة اليقيث ثرة عب ثثر ف ثثم غهاايث ث  ،لالمش ثثاريس الم ثثهالرة تف ثثاهم ف ثثي ت ثثلفير ف ثثرص عم ثثل
لتفاهم ز ًايا بالعممي التيملي .
 oمشثاريس مثثإرة لمثثإال :حيثثث افثثتطاعت هثه المشثثاريس االفثثتمرار رغثثم الهثثرل
التي يحياها قطاع غزة.

التوصيات والنتائج:
 زراع أش ار مثمرة بإالً من امش ار غير المثمرة.
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الدثثعب

 ضرلرة فحص لمعايي لمتابع امشتال لالتأاإ من امل اإليتاج من اافات لامم ار

الزراعي .

 إعاإة تش ير ما إمر االحتلل من أراضي زراعي .

 تبيي مشرلع إعاإة تيمي أراضي المحثررات ملاعثاإة افثتثمارها لزراعت ثا ،بالتعثالن لالتيفثيق مثا بثين
ل ازرة الزراع لمؤففات الم تمس المإيي العامم في م ال الزراع .
 اإلعلن عن حملت لمتش ير المثمر لاللاعي الميهم لفق إراف عممي .
 تش يس المشرلعات الدايرة.
 إي ثثاإ دثثياإيق تثثإعم المشثثاريس الدثثايرة لالمتلفثثط لتيميت ثثا إن اايثثت قاام ث  ،أل إيشثثام مشثثاريس
إيإة.

 يشر ثقاف العمل الحرفي لاليإلذ لتش يع .

 االهتمام بثالابرة التايللل يث الزراعيث لالتثي ل ثا إلر ابيثر فثي تطثلير الميثتج لاللدثلل إلثي علااثإ
أفضل لسيتاج.

 ضرلرة تااممي العمل الزراعي بين ال ات الرفمي لالمؤففات امهمي لتطلير القطاع الزراعي.
 اعتماإ الإلرة اإليتا ي المتاامم (الحيلايي اليباتي ).
 زراع امش ار التي تفاهم في معال

ماميات الحر البياي .

 االفتياإة من الميا العاإم لمرذ بعإ معال ت ا.
 إيشام ديإلق تعريضي لممتضررين.

 افتاإام الفماإ العضلذ في الزراع .
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