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 ـــــــمتقدي
 
 

الدراسة    أنجزت للمعهدهذه  الرئيسي  البحثي  البرنامج  التأثيرات  دراسة  ل،  2021للعام    ضمن 
لجائحة كورونا على القطاع الزراعي الفلسطيني بشقيه النباتي والحيواني، على امتداد  المختلفة  

ستجابة بحثية شاملة للمعهد منذ اندالع الجائحة  من اجاءت هذه الدراسة كجزء    . سلسلة التوريد
ضوء األولويات في  حول تداعياتها االقتصادية الكلية والقطاعية واالجتماعية المختلفة، وبالتحديد  

تأثير الجائحة على مدخالت  البحثية التي حددتها وزارة الزراعة الفلسطينية. لذلك تم البحث في 
والتنوي الزراعة  وأساليب  سلوك  اإلنتاج،  وعلى  التسويق،  وسلسلة  الغذائية،  السالسل  في  ع 

تحليل مدى مساهمة كذلك  المستهلك، والوعي الصحي بأهمية استهالك المنتجات الزراعية، و 
الغذائي على   إلى األرض من أجل تعزيز األمن  العودة  جائحة كورونا في تعزيز استراتيجية 

 المستوى الوطني. 
 

  للتصدي تحديد استراتيجيات المواجهة لحماية القطاع الزراعي  تهدف هذه الدراسة، أيضًا، إلى  
لجائحة الحالية، أو أي صدمات مستقبلية يتعرض لها القطاع الزراعي، ومن أجل التكيف مع  ل

  .آثار جائحة كورونا على المدى الطويل
 

إلنتاج مدخالت ا  إلى بّينت الدراسة وجود تأثير سلبي للجائحة على قدرة المزارعين على الوصول  
والقدرة على تسويق المنتجات الزراعية داخليا وخارجيا، وضعف الطلب على المنتجات الغذائية  

القطاعي في  المنتجين  الغذائي. ترى غالبية  األمن  انعدام  النباتي    ن الزراعية وارتفاع مستويات 
إنشاء مصانع لتوفير و ن هناك ضرورة ملحة لتنويع مصادر التوريد لعناصر اإلنتاج،  أوالحيواني  

تطوير رزنامة و تطوير منظومة لمدخالت اإلنتاج االستراتيجية،  و المواد األولية الخاصة بالزراعة،  
 همية ربط اإلنتاج الزراعي مع مصانع األغذية الزراعية المحلية.  أ زراعية على المستوى المحلي، و 

 

ت المواجهة الخاصة بالقطاع بضرورة تطوير استراتيجيا بين ما أوصت به،  لذا أوصت الدراسة  
الالزراعي   قيام تجاه  إلى  إضافة  القطاع،  هذا  لها  يتعرض  أي صدمات مستقبلية  أو  جائحة، 

جائحة على استدامة مدخالت اإلنتاج؛ الالحكومة بتدخالت فعالة ومباشرة للحد من تداعيات  



ii 

نتاج، تفعيل نظام مثل توفير صندوق لدعم/حماية صغار المنتجين الزراعيين لتوفير مدخالت اإل
وضع  و تطوير برامج لإلقراض أو تطوير عمل مؤسسات اإلقراض الحالية،  و التأمين الزراعي،  

آليات لتعويض المزارعين من خالل تفعيل عمل الصناديق الحكومية الحالية؛ وضرورة توضيح  
بها فيما   مالمح استراتيجية االنفكاك االقتصادي عن إسرائيل، والخطوات العملية الواجب القيام 

   يخص القطاع الزراعي.
 
على جهودهما في إعداد هذه    بيطاوي الوفاء  بالشكر إلى كل من د. رابح مرار و المعهد  توجه  ي

وكذلك الخبير د. جميل   وزارة الزراعةشكر  ن، كما  داليا أبو ظاهرمساعدة البحث  الدراسة بمعاونة  
مجموعة من االقتراحات الهامة. كما نتوجه  الدراسة وتقديم  المالحظات على مسودة  على  حرب  

بجزيل الشكر إلى الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي لتمويله هذه الدراسة ولدعمه  
النهوض باالقتصاد الفلسطيني  واألولويات البحثية الفلسطينية التي من شأنها    المتواصل للمعهد

 وتنميته. 
 

 رجا الخالدي 
 المدير العام 
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 التنفيذيملخص ال
 
 

من   رافقها  وما  كورونا  بجائحة  الزراعي  القطاع  القطاعات تأثر  من  كغيره  حكومية  إجراءات 
التي يواجه التحديات  الزراعي في األصل.  هاإلنتاجية؛ ما ساهم في مضاعفة حجم  القطاع  ا 

للجائحةأثرت   إلى مدخالت اإلنتاج،    الهزات األولى  الوصول  المزارعين على  سلبًا على قدرة 
اإلنتاج، وانخفاض السيولة األمر الذي ترافق، أيضًا، مع ارتفاع أسعار عدد كبير من مدخالت 

النقدية لدى المزارعين. كما انخفض الطلب خالل األشهر األولى للجائحة على المنتجات الزراعية 
الطازجة، بشقيها النباتي والحيواني، نتيجة للقيود المفروضة على الحركة، وارتفاع نسب البطالة،  

من المنشآت في السوق المحلي،  وإغالق أو انخفاض وتيرة عمل العديد  وانخفاض دخل األسر،
إليها   الزراعية  المنتجات  من  كبيرة  نسبة  تسويق  يتم  ومحال  )التي  والفنادق،  المطاعم  مثل 

األغذية إحياء  (الحلويات، ومصانع  الجائحة، بشكل محدود، في  ذاته، ساهمت  الوقت  . وفي 
على األشتال الموجهة    الزراعة المنزلية والزراعة الموجهة لالستهالك الذاتي، حيث ارتفع الطلب

الحكومية  الحكومية وغير  اإلجراءات  العديد من  تم توجيه  المنزلية، كما  الحدائق  في  للزراعة 
لتعزيز الزراعة المنزلية، ودعم األمن الغذائي واالكتفاء الذاتي، وبخاصة في األشهر األولى من  

 اإلغالق.
 

ع الزراعي في فلسطين في مواجهة  من هنا، فقد كشفت الجائحة عن مدى الضعف في بنية القطا
لمنع  الحكومة  فرضتها  التي  االحترازية  اإلغالق  إجراءات  تخفيف  من  الرغم  فعلى  األزمات؛ 
انتشار الوباء، فإن هذا القطاع ما زال يعاني من التأثيرات السلبية للجائحة. لذلك، تهدف هذه  

ع الزراعي الفلسطيني بشقيه النباتي  الدراسة إلى بحث التأثيرات الشاملة لجائحة كورونا على القطا
على مدخالت   الجائحة  تأثير  تحديد  وذلك من خالل  التوريد،  امتداد سلسلة  والحيواني، على 
سلوك   وعلى  التسويق،  وسلسلة  الغذائية،  السالسل  في  والتنويع  الزراعة  وأساليب  اإلنتاج، 

جائحة الليل مدى مساهمة  المستهلك، والوعي الصحي بأهمية استهالك المنتجات الزراعية، وتح
في تعزيز استراتيجية العودة إلى األرض من أجل تعزيز األمن الغذائي على المستوى الوطني.  
كما تهدف هذه الدراسة، أيضًا، إلى تحديد استراتيجيات المواجهة لحماية القطاع الزراعي في  
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جائحة  الف مع آثار  مواجهة أي صدمات مستقبلية يتعرض لها القطاع الزراعي، ومن أجل التكي
 على المدى الطويل.

 

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهدافها، حيث تمت مراجعة األدبيات  
التي   تحديدمن أجل   التحديات  أبرز  فلسطين، والتعرف على  الزراعي في  القطاع  واقع وبنية 

استخدام أدوات التحليل اإلحصائي  واجهته خالل جائحة كورونا. كما تم جمع البيانات وتحليلها ب
القطاع على طول سالسل اإلمداد،   الفعلي للجائحة على هذا  المالئمة من أجل تحليل األثر 

 وتحديد استراتيجيات االستجابة الالزمة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
 

النب الزراعي  القطاع  في  المنتجين  استهدفتا  استبانتين منفصلتين  في  تم تصميم  اتي والمنتجين 
منتجًا   377القطاع الزراعي الحيواني، حيث تم توزيع االستبانات على عينة عشوائية مكونة من  

في القطاع الحيواني(. كما تم إجراء مقابالت معّمقة مع بعض   106في القطاع النباتي، و  271)
ريحا واألغوار،  المهندسين الزراعيين. وتم حصر مجتمع الدراسة في أربع مناطق رئيسية هي أ

 وقلقيلية، وجنين وطوباس، والخليل؛. 
 

بّينت الدراسة وجود تأثير سلبي للجائحة على قدرة المزارعين )وبخاصة صغارهم( على الوصول  
مدخالت اإلنتاج، بسبب تدابير اإلغالق التي فرضتها الحكومة منعًا لتفشي الوباء. تعتبر  إلى  

األيدي   تليهما  اإلنتاج،  مدخالت  بين  من  تأثرًا  األكثر  النباتي  اإلنتاج  في  والمبيدات  األسمدة 
اإلنتاج  في  البيطرية  واألدوية  األعالف  مدخالت  تأثرت  حين  في  والبذور.  واألشتال  العاملة 

المدخالت. وقد  الز  الحيواني، بشكل كبير، مقارنة بباقي  المدخالت، راعي  ارتفاع أسعار  كان 
واجهت   التي  التحديات  أبرز  من  الحركة،  على  التقييدات  نتيجة  عليها  الحصول  وصعوبة 
المزارعين في الوصول إلى مدخالت اإلنتاج، يليهما عدم قبول آلية الدفع اآلجل أو الشراء بالدين  

 وردين. من قبل الم
 

جائحة  على اإلنتاج الزراعي والتنويع في السالسل الغذائية  لمن الدالئل على التأثير السلبي ل 
تغيير المنتجات الزراعية التي كان مخططًا لها نتيجة للتغير لجوء نسبة كبيرة من المزارعين إلى  

ختلفة، حيث تأثرت  الكبير في شكل الطلب ومستواه. تباين هذا األثر بين المنتجات الزراعية الم
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الخضار )المحمية والمكشوفة(، والمحاصيل الحقلية بشكل أكبر من محاصيل األشجار؛ سواء  
البعلية أو المروية. كما أفادت نسبة كبيرة من المزارعين بأنهم قد اضطروا للتقليل من كميات 

 اإلنتاج الزراعي النباتي والحيواني التي كان مخططًا إلنتاجها. 
 

حة من التحديات المتعلقة بتسويق المنتجات الزراعية نتيجة لصعوبات التنقل ووصول  جائالفاقمت  
المستهلكين إلى األسواق المركزية والمحلية، حيث أدت اإلغالقات، وبخاصة في بداية الجائحة،  
إلى التأثير سلبًا على قدرة المزارعين على الوصول إلى األسواق لتسويق محاصيلهم ومنتجاتهم. 

رت المشاريع النسائية الخاصة بإنتاج وتصنيع األغذية بشكل كبير، وبخاصة تلك التي  كما تأث
أنشطة   توقف  مع  وبخاصة  النسوية،  والتعاونيات  الجمعيات  خالل  من  وتسويقها  إنتاجها  يتم 
نافذة   تشكل  كانت  التي  المدارس  والبازارات، وإغالق  والخارجية، والمعارض  الداخلية  السياحة 

ل أن  تسويقية مهمة  النسوية. كما  المشاريع  النباتي منتجات  القطاعين  في  المنتجين  نسبة من 
والحيواني لجأوا إلى استحداث أساليب تسويق المركزية لمواجهة المشاكل الناتجة عن إغالق  
األسواق المركزية خالل الجائحة. بينت الدراسة أن هناك نقصًا في الخبرات التسويقية لدى عدد  

، بالشكل الذي يمنعهم من تصدير منتجاتهم إلى الخارج، حيث ترتفع تكلفة كبير من المزارعين
 سلسلة التوريد الخاصة بتصدير المنتجات الزراعية إلى األسواق الخارجية.

 

أدى توقف األنشطة االقتصادية في عدد كبير من القطاعات نتيجة الجائحة، وفقدان الوظائف،  
زمة المالية للحكومة الفلسطينية، وعدم قدرتها على  بسبب األ  -إلى حد كبير-وتآكل دخل األسر  

دفع الرواتب لموظفيها، وبخاصة في بدايات الجائحة، إلى انخفاض القدرة الشرائية لعدد كبير  
ما أّدى إلى ضعف الطلب على المنتجات الغذائية الزراعية وارتفاع مستويات انعدام ،  من األسر

 األمن الغذائي. 
 

في فلسطين )وبخاصة في المناطق الريفية( على العودة إلى األرض    عملت العديد من األسر 
وإحياء الزراعة المنزلية بشقيها النباتي والحيواني، وذلك لتوفير بعض المتطلبات التي تحتاجها  
األسرة من الخضروات واللحوم ومشتقات األلبان، وجاء ذلك تماشيًا مع ارتفاع الوعي الصحي  

الزراعية العضوية. في الوقت ذاته، ساهمت المبادرات التي أطلقتها بأهمية استهالك المنتجات  
بعض الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العالقة في تشجيع المواطنين نحو 
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هذا النوع من الزراعة. كما عملت العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية على تنفيذ العديد  
التي هد  األنشطة والتدخالت  فلسطين، مستهدفة  من  في  الغذائي  األمن  الحفاظ على  إلى  فت 

 الفئات المرجح أن تكون أكثر تأثرًا من غيرها بالجائحة. 
 

لعناصر اإلنتاج وإنشاء  التوريد  لتنويع مصادر  المزارعين أن هناك ضرورة ملحة  ترى غالبية 
المخزون من عناصر اإلنتاج، مصانع لتوفير المواد األولية الخاصة بالزراعة، بما يضمن وفرة  

وتوفير مصادر محلية تغني عن استيراد عناصر اإلنتاج من الخارج. كما أكد غالبيتهم على  
أهمية ضمان استمرارية تدفق الماء والكهرباء للمنشآت الزراعية، وإيجاد حلول عملية ومستدامة 

ون والمنشآت الزراعية أهمية لمشكلة تراكم الديون لدى البلديات وشركات الكهرباء. يولي المزارع
بالغة إلنشاء منظومة لمدخالت اإلنتاج االستراتيجية مثل البذور، وزيادة عدد المشاتل التي توفر  

 األشتال الخاصة بالخضار والفواكه على مدار العام. 
 

النباتي والحيواني، بأهمية تطوير رزنامة   تعتقد نسبة كبيرة من المزارعين في كل من اإلنتاج 
ية على المستوى المحلي، تضمن تنوع المحاصيل الزراعية، وتحقيق التوازن بين العرض زراع

والطلب. كما ترى نسبة كبيرة من المنتجين في القطاعين النباتي والحيواني ضرورة ترافق تطوير 
هذه الرزنامة مع حمالت توعية للمنتجين بأهمية التنويع في الزراعة، للحد من التأثيرات السلبية  

 عف القوة الشرائية للمستهلكين، وللحد من إغراق األسواق. لض
 

المركزية   النباتي بأهمية تنظيم األسواق  العظمى من المزارعين في اإلنتاج  الغالبية  كما تعتقد 
بصورة أكثر عدالة للمزارع الصغير، وذلك من أجل تعزيز المنافسة مع كبار التجار، والحد من  

باألسعار.   التحكم  على  مع قدرتهم  الزراعي  اإلنتاج  ربط  ضرورة  على  أيضًا،  النتائج،  أكدت 
 مصانع األغذية الزراعية المحلية. 

 

قدمت الدراسة العديد من التوصيات والتدخالت المهمة إلى أصحاب القرار والجهات األخرى 
العالقة   الجائحة  ذات  الناجمة عن  العاجلة  التدخل  أولويات  على  الضوء  تسلط  وتوفير والتي 

لتكون على أهبة االستعداد  يجيات المواجهة الخاصة بالقطاع الزراعي اتجاه جائحة كورونا،  استرات
 يتعرض لها هذا القطاع.خارجية قد أي صدمات مستقبلية لمواجهة 
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أوصت الدراسة بضرورة قيام الجهات الرسمية والمؤسسات ذات العالقة بضمان توفر مدخالت  
ثة أشهر على األقل، كإحدى االستراتيجيات الرئيسية التي اإلنتاج في األسواق بكمية تكفي لثال

تتعلق بمواجهة اآلثار السلبية التي تركتها الجائحة على أسواق مدخالت اإلنتاج في فلسطين، 
إضافة إلى قيام الحكومة بتدخالت فعالة ومباشرة للحد من تداعيات جائحة كورونا على استدامة  

لدعم/حماية صغار المنتجين الزراعيين لتوفير مدخالت مدخالت اإلنتاج؛ مثل توفير صندوق  
مؤسسات و   ،اإلنتاج عمل  تطوير  أو  لإلقراض،  برامج  وتطوير  الزراعي،  التأمين  نظام  تفعيل 

اإلقراض الحالية. في الوقت ذاته، هناك حاجة لتدخالت فعالة من الجهات الرقابية من خالل  
للحد من   -األسواق المركزية أو خارجها  سواء داخل-وضع أرضية سعرية للمنتجات الزراعية  

تطبيق الضوابط والمعايير  الخسائر التي يتعرض لها المزارعون في الكوارث واألزمات، ولضمان  
األنظمة  وتطوير  إسرائيل،  من  القادمة  تلك  وبخاصة  الزراعية،  المنتجات  لسالمة  الالزمة 

 واإلجراءات الرقابية. 
 

باستراتيجيات المواجهة المتعلقة بتطوير سالسل التسويق، أوصت الدراسة بضرورة  فيما يتعلق  
قيام الحكومة بعمل آلية لتعويض المزارعين في حال انعدام القدرة على تسويق منتجاتهم، وذلك 
والتأمينات   المخاطر  درء  صندوق  مثل  الحالية؛  الحكومية  الصناديق  عمل  تفعيل  خالل  من 

الزراعيالمؤسسة  الزراعية، و  لإلقراض  العالقة  الفلسطينية  ذات  الجهات  قيام  أيضًا، ضرورة   .
بمساعدة المزارعين على تطوير أنظمة المواصفات والمقاييس، وضمان الجودة لضمان مطابقة  
المنتجات الزراعية الفلسطينية للمعايير الدولية الخاصة بالسالمة الغذائية، إضافة إلى تدريبهم  

التس  على الفعالة،استراتيجيات  اإلنتاج    ويق  وربط  ودوليًا،  محليًا  جديدة  أسواق  إيجاد  وكيفية 
الزراعي مع مصانع األغذية الزراعية الخارجية، وهو ما يتطلب، أيضًا، تعاونًا كبيرًا من قبل 
السفارات والمالحق التجارية التابعة لها )إن وجدت( في الخارج. أيضًا، ضرورة قيام الحكومة  

راتيجية االنفكاك االقتصادي عن إسرائيل، والخطوات العملية الواجب القيام  بتوضيح مالمح است
 بها فيما يخص القطاع الزراعي. 

 

فيما يتعلق باستراتيجيات المواجهة الخاصة بتنويع السالسل الغذائية، أوصت الدراسة بضرورة 
أبرز كأحد  فلسطينية  زراعية  رزنامة  تصميم  إلى  تهدف  خطًة  الزراعة  وزارة  التدخالت   تبني 

الحكوميـة الطارئـة المطلوبـة للقيـام بهـا من أجل حماية القطاع الزراعي وصغار المزارعين على  
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بتنظيم   العالقة،  ذات  األخرى  الحكومة، والجهات  قيام  إلى  القصير والطويل، إضافة  المديين 
ضار والفاكهة  برامج تدريبية للمزارعين بشكل دوري للتعامل مع زراعة األصناف الجديدة من الخ 

التي تتوافق مع ضرورة وجود الرزنامة الزراعية، وأهمية التنويع الزراعي لتحقيق نوع من االكتفاء  
 الذاتي، واالستغناء عن استيرادها، وبخاصة من السوق اإلسرائيلي.

 

هناك ضرورة لتبني استراتيجيات وخطوات عملية من أجل تعزيز توجه العودة إلى األرض الذي  
األمن   برز خالل انعدام  لتقليل مستويات  فعالة  يعتبر وسيلة  للجائحة، والذي  األولى  األشهر 

وفير الدعم المادي وغير المادي لصغار المزارعين، الغذائي على المستوى الوطني، من خالل ت
الوعي لدى المزارعين بضرورة التوجه نحو المشاريع الريادية في القطاع الزراعي، وبخاصة  ورفع  

إضافة إلى قيام    لشباب، وذلك بسبب وجود فرص استثمارية واعدة في هذا القطاع،لدى فئة ا 
الجهات ذات العالقة بتنظيم برامج تدريبية للتعامل مع الزراعة المنزلية، واستخدام تقنيات الزراعة  
الحديثة، للتعامل مع مشاريع الثروة الحيوانية المنزلية، واستخدام تقنيات حديثة في تربيتها. من 

المواطنين   لدى  الوعي  في مستوى  رفع  ذلك مع  يترافق  أن  المنتجات  المهم  استهالك  ألهمية 
الزراعية كجزء من الوقاية من األمراض، وتعزيزًا للممارسات الغذائية السليمة، وهو ما يتطلب 
حمالت دعائية وتوعوية من قبل الجهات الرسمية )مثل، وزارة الزراعة، ووزارة الصحة(، وقيام  

لشرائح  الجه عادلة  بأسعار  الصحية  الزراعية  المنتجات  توفير  ضمان  في  بدورها  الرقابية  ات 
 المجتمع كافة.
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 الفصل األول 
 قدمة الدراسة وأهدافها ومنهجيتها م

 

 
 مة مقد   1-1
 

ملموسة  ال  لمساهمتهيعد قطاع الزراعة من أبرز القطاعات الحيوية واالستراتيجية في فلسطين،  
الفلسطينيين دخل  الغذائي  ،في  المتحدة    ،وأمنهم  األمم  )مؤتـمـر  لهم  تتاح  التي  العمل  وفرص 

وإحياء األرض   ،للفلسطينيينوالتراثية  بالهوية الثقافية    وارتباطه الوثيق(،  2015للتجــارة والتنمــية،  
 ،، كما يعتبر أحد مقومات الصمود الفلسطيني في مواجهة االحتالل الذي يسعىوالتمسك بها

الوسائل األر   إلى   ،بكل  من  مصادرة  الثقافية  أجل  ض  الهوية  وطمس  االستيطاني،  التوسع 
 للفلسطينيين. 

 

أنشطته بمستوى   يزاول  الزراعي ظل  القطاع  أن  إمكاناته،    كثيراً يقل  بيد  العقدان  عن  إذ شهد 
العمالة.   في مساهمته  تراجعاً الماضيان   الناتج المحلي اإلجمالي وفي  المثال،   في    على سبيل 

النباتي والحيواني(ة  مهتراجعت مسا من    اإلجمالي  المحلي  الناتجفي    القطاع الزراعي )بشقيه 
  2021  )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  2020عام  ال  %7.1  إلى   2000  العام  % في9.5

تراجع    (.أ من  كما  العاملين  في   70,800عدد    العام   في  53,300  إلى  2015  العام  عامل 
نسبته  2019 ما  ليشكل  فلسطين5.6،  في  الكلي  العاملين  إجمالي  من  العام    %    2019في 

الفلسطيني،   في غضون    اً كبير   اً تراجعما يعتبر  وهو    (،ب  2021)الجهاز المركزي لإلحصاء 
سنوات الوقت،    أربع  مرور  نتيجة  ومع  الزراعي  للقطاع  والتنافسية  اإلنتاجية  القدرة  تدهورت 

القطاعللصدمات العديدة ا عن    ،بشكل أساسي   ،والقيود طويلة األمد الناتجة  ،لتي تعرض لها 
توجيه الموارد    إلى، التي أدت، مع استمرار ارتفاع سعر الصرف الحقيقي،  اإلسرائيلياالحتالل  
 (. أ  2020القطاعات االقتصادية غير القابلة للتداول )مكتب رئيس الوزراء،  إلىاإلنتاجية 

 
وجود العديد من التحديات   إلىيعود    ،االقتصادالزراعي في    في مساهمة القطاعالتراجع    هذا  إن

والخارجية،   مقدمتهاالداخلية  يفرضها    في  التي  اإلسرائيلي  القيود  االقتصاد  االحتالل  على 
الزراعة بشكل خاص.  ، الفلسطيني بشكل عام احتاللها    وقطاع  بعد  إسرائيل  األراضي  عمدت 
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من خالل    ،انتهاج سياسات تدميرية للقطاع الزراعي الفلسطينيإلى  ،  1967م  عاالالفلسطينية  
وإقامة مناطق عسكرية ممنوع على المزارعين   ،التوسع االستيطانيأجل  من  األراضي  مصادرتها  

الوصول   الزراعية في غور األردن. أيضاً أغلب  كما في  ،  إليهاالفلسطينيين  ، يتحكم المناطق 
ويمنع المزارعين من استغالل المياه   ،اإلسرائيلي بمصادر المياه الخاصة الفلسطينيةاالحتالل  

الزراعية. كما يعيق تحكم االحتالل اإلسرائيلي   أنشطتهمالجوفية في الضفة الغربية وقطاع غزة في  
  تصدير المنتجات الزراعية الخام والمصنعة،   ،المعابر التجارية بين الضفة الغربية وقطاع غزةب
خاصة األسمدة والمبيدات الكيماوية التي يمكن أن يمنع دخولها  وب   ،استيراد المواد األولية الالزمةو 

الثنائي   االستخدام  الفلسطيني،   )معهد(  Dual-Use)بحجة  االقتصادية  السياسات  أبحاث 
ضعف السياسات العامة المتعلقة    فتتمثل في  ،المشاكل والتحديات الداخلية  أبرز  أما  (.2019

ضعف التنسيق بين الجهات الرسمية المسؤولة عن  و   ضعف البيئة االستثمارية،و   القطاع،  بهذا
ضعف القدرة التسويقية للمنتج الزراعي المحلي، وانخفاض  و ،  وتنظيمه وتطويره  مراقبة هذا القطاع

القطاعات  أوالمستوطنات    إسرائيلفي قطاع الزراعة مقارنة بالعمل في    األجورمستوى   و في 
 1.عزوف القوى العاملة عن العمل في هذا القطاع  إلىالمحلية األخرى، ما يؤدي 

 
في مطلع  لألراضي الفلسطينية  الكامل    واإلغالقالحكومة الفلسطينية حالة الطوارئ    إعالن  مع

في ، دخلت كل األنشطة اإلنتاجية  كورونافيروس  للحد من انتشار    2020من العام  آذار  شهر  
وانخفاض    ، شبه تام، ما تسبب في ارتفاع حاد في نسب البطالةركود اقتصادي  حالة  فلسطين  

اإلجمالي المحلي  الناتج  في  إضافة  كبير  ارتفاع   إلى ،  مثل  االجتماعية  التحديات  من  العديد 
المناطق المهمشة   خاصة فيوب  ،الغذائي  األمنوتدهور خطير في مستويات    ،مستويات الفقر

 وفي قطاع غزة.

 

كورونا بجائحة  الزراعي  القطاع  حكومية  تأثر  إجراءات  من  رافقها  القطاعات   وما  من  كغيره 
أثرت   . األصلما ساهم في مضاعفة حجم التحديات التي يواجها القطاع الزراعي في  اإلنتاجية؛  

،  أعالفاإلنتاج )بذور، سماد،  مدخالت    إلىالجائحة سلبًا على قدرة المزارعين على الوصول  
المدن الفلسطينية والمعابر   وإغالقللقيود على الحركة،    ( نتيجة... إلخبيطرية، مبيدات،    أدوية

 
1  Agricultural Sector Strategy (2017-2022) “Resilience and Sustainable Development”: 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/pal174456E.pdf 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/pal174456E.pdf
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الجائحة،   انتشار  للحد من  الغربية وإسرائيل  الضفة  ارتفاع   مع  ، أيضاً   ،ترافقاألمر الذي  بين 
انخفاض السيولة النقدية لدى المزارعين، بالشكل الذي  و  ، أسعار عدد كبير من مدخالت اإلنتاج

 ،أو بالشيكات  ،البيع بالدين  جزء منهم   الذين رفض  خلق مشاكل لهم في التعامل مع الموردين
 (. FAO, 2020a) مثلما كان في السابق

 

على المنتجات الزراعية الطازجة   ،بشكل كبير  ،للجائحة  األولىخالل المرحلة  كما انخفض الطلب  
انخفاض  و ارتفاع نسب البطالة،  و المفروضة على الحركة،  للقيود  نتيجة    بشقيها النباتي والحيواني

التي يتم في السوق المحلي  وإغالق أو انخفاض وتيرة عمل العديد من المنشآت   دخل األسر،
المنتجات   من  كبيرة  نسبة  إليهاالزراعيتسويق  الحلويات، ة  ومحال  والفنادق،  المطاعم  مثل   ،

العديد    ما اضطر،  وغيرها من المنتجات الغذائية  ،ومصانع األغذية مثل مصانع منتجات األلبان
بأخرى،   لزراعتها  أو استبدال المحاصيل المخطط  ،جزء من محاصيلهم  إتالف  إلىالمزارعين    من

روضة على الحركة  ف، أدت القيود المأيضاً   (.UNCT, 2020)  بالشكل الذي كبدهم خسائر كبيرة
خلق صعوبات في تسويق المنتجات الزراعية النهائية   إلىخاصة في بداية الجائحة  وب  ،والتنقل

 كما أثر شلل حركة السياحة  األسواق.   إلىنتيجة لصعوبة وصول كل من المنتجين والمستهلكين  
على حد سواء، وما ترافق معها من توقف المعارض والبازارات التي كانت   ، الداخلية والخارجية

الزراعية المنتجات  لتسويق  التصدير  وب  ،نافذة  حركة  وتوقف  األخرى،  المدن  في    إلى خاصة 
 (.FAO, 2020b، على تسويق المنتجات الزراعية )إسرائيل والخارج

 

المنزلية والزراعة الموجهة  الزراعة   إحياءفي    ، بشكل محدود  ،الجائحة، ساهمت  ذاته  في الوقت و 
كما  ، حيث ارتفع الطلب على األشتال الموجهة للزراعة في الحدائق المنزلية ،لالستهالك الذاتي

ودعم األمن   ،الزراعة المنزلية  زتم توجيه العديد من اإلجراءات الحكومية وغير الحكومية لتعزي
 (. WFP, 2021) من اإلغالق األولىخاصة في األشهر وبالذاتي،  الغذائي واالكتفاء

 
القطاع الزراعي في فلسطين في مواجهة  بنية  في  ضعف  ال  من هنا، فقد كشفت الجائحة عن مدى

لمنع   ؛األزمات الحكومة  فرضتها  التي  االحترازية  اإلغالق  إجراءات  تخفيف  من  الرغم  فعلى 
لذلك، ال بد من   إن هذا القطاع ما زال يعاني من التأثيرات السلبية للجائحة.فانتشار الوباء،  

ومؤسساته،    إصالحاتتبني   القطاع  بنية  في  االستراتيجيات  و هيكلية  من  مجموعة  تبني 
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توفر    والسياسات الرئيسيةالتي  ومكوناته  القطاع  لهذا  الكافية  مع  التكيف  أجل  من    ،المرونة 
 .المستقبليةالحالية و  األزمات

 

 أهداف الدراسة  1-2
 

، تأثر القطاع الزراعي بجائحة كورونا وما رافقها من إجراءات حكومية كغيره  كما ذكرتا سابقاً 
في  إليها  هناك العديد من التقارير المحلية والدولية والمشار  و من القطاعات اإلنتاجية األخرى.  

خاصة  وبالزراعي )أمام القطاع التحديات التي خلقتها جائحة كورونا  إلىالتي تطرقت  األدبيات
القطاع   أنها  إالالنباتي(،   لكافة جوانب  تناولها  بالشمول من حيث  بقيت محدودة ولم تتصف 

على منهجيات علمية محددة من ناحية جمع البيانات غلبها لم تعتمد  أ في  أنها  الزراعي، كما  
 جائحة كوروناالشاملة لتأثيرات  البحث    إلىالدراسة  تهدف هذه  وأساليب التحليل المتبعة. لذلك،  
التوريد )مدخالت  على امتداد سلسلة    بشقيه النباتي والحيواني  على القطاع الزراعي الفلسطيني

، وذلك من خالل تحقيق عدد من األهداف  (... إلخسويق،  اإلنتاج، السالسل الغذائية، سلسلة الت
 الفرعية:

 

 . تحديد تأثير الجائحة على مدخالت اإلنتاج .1
 ة. معرفة تأثير الجائحة على أساليب الزراعة والتنويع في السالسل الغذائي .2
 . تحديد تأثير الجائحة على سلسلة التسويق .3
والوعي الصحي بأهمية استهالك المنتجات  دراسة تأثير الجائحة على سلوك المستهلك  .4

 . الزراعية

  األمنتعزيز  أجل  ألرض من  ى الإمدى مساهمة جائحة كورونا في تعزيز استراتيجية العودة   .5
 . الغذائي على المستوى الوطني

 

الدراسة   المواجهة   إلى الوصول    إلىكما تهدف هذه  في    استراتيجيات  الزراعي  القطاع  لحماية 
الزراعي  ،الحالية  الجائحةمواجهة   القطاع  لها  يتعرض  صدمات مستقبلية  أي  أجل  ، ومن  أو 

 من خالل تحقيق عدد من األهداف:   ، وذلكالتكيف مع آثار جائحة كورونا على المدى الطويل
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 . تحديد استراتيجيات المواجهة التي تتعلق بمدخالت اإلنتاج .1

 .استراتيجيات المواجهة المتعلقة بتنويع السالسل الغذائيةتحديد  .2

 . يد استراتيجيات المواجهة المتعلقة بتطوير بسالسل التسويقدتح .3

وزيادة الوعي الصحي    ،التعرف على استراتيجيات المواجهة المطلوبة لتغيير سلوك المستهلك .4
 . بأهمية استهالك المنتجات الزراعية

الغذائي   األمنتعزيز  أجل  ألرض من  ى الإعم استراتيجية العودة  يد السياسات المطلوبة لددتح .5
 . على المستوى الوطني

 

 منهجية الدراسة  1-3
 

التحليلي  اعتمدت   الوصفي  المنهج  على  حيث  هاأهدافلتحقيق  الدراسة  شاملة  تمت  ،  مراجعة 
  ، والحيوانيلألدبيات من أجل تشخيص واقع وبنية القطاع الزراعي في فلسطين بشقيه النباتي  

التحديات التي واجهته خالل جائحة كورونا، ومن ثم جمع البيانات وتحليلها    أبرزوالتعرف على  
التحليل   الفعلي للجائحة على هذا    اإلحصائيباستخدام أدوات  المالئمة من أجل تحليل األثر 

لتحديات وتحديد استراتيجيات االستجابة الالزمة لمواجهة ا  ،اإلمدادالقطاع على طول سالسل  
وهنا نستعرض   قطاع زراعي يتمتع بالمرونة والمناعة الالزمة.  إلى والوصول    ،الحالية والمستقبلية

 المنهجية بشكل مفصل:
 

مراجعة الدراسات والتقارير ومصادر البيانات المتعلقة بتشخيص واقع القطاع الزراعي في   •
يات التي يعاني منها الوقوف على أبرز التحدأجل  من    ، فلسطين بشكل عام قبل الجائحة

بشكل عام، ومن ثم مراجعة وتحليل التقارير المحلية والدولية المتعلقة بتأثير جائحة كورونا 
معرفة حجم التحديات التي خلقتها الجائحة  أجل  من    ،على القطاع الزراعي في فلسطين

في تحديد الفجوة في   ،بشكل كبير ،األدبياتساهم تحليل و  القصير والطويل.المديين على 
بناء وتحديد عناصر االستبانة التي  و تعريف شامل لمتغيرات الدراسة،  و البيانات الالزمة،  
 الحصول على البيانات الضرورية. أجل تم تصميمها من 

استبانتين  ● تصميم  تم  متغير،  بكل  الخاصة  القياس  وأدوات  الدراسة  متغيرات  تحديد  بعد 
البحث النباتيو ؛  منفصلتين من قبل فريق  الزراعي  القطاع  المنتجين في   ، احدة تستهدف 
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بعض    نإ (، حيث  1الملحق رقم    إلى واألخرى للمنتجين في القطاع الزراعي الحيواني )انظر  
في اإلنتاج   اإلمداداألسئلة والمؤشرات الخاصة باإلنتاج النباتي ال تتالءم مع طبيعة سالسل  

القسم األول متعلق بالمتغيرات الديموغرافية :  رئيسية  أقسام  ةشملت االستبانة ثالثو   الحيواني.
القسم الثاني   أما(، ... إلخلتوزيع الجغرافي، نوع النشاط الزراعي، توفر الماء والكهرباء،  ا)

، فيما اإلمدادفيتعلق بدراسة تأثير كورونا الشامل على القطاع الزراعي على طول سالسل 
واجهة الواجب تبنيها لمواجهة تبعات الجائحة على  ركز القسم الثالث على استراتيجيات الم

 الحالي والمستقبلي.المديين 

في القطاع النباتي،    271)  اً منتج  377على عينة عشوائية مكونة من  تم توزيع االستبانات   •
مقابالت معمقة مع بعض المهندسين الزراعيين إجراء  كما تم    في القطاع الحيواني(.  106و

من    ، وأيضاً األدبياتمتوفرة في  المن أجل الحصول على بعض المعلومات الكمية غير  
 التأكد من مصداقية البيانات الكمية التي تم الحصول عليها من االستبانة.أجل 

( SPSS)  االستبانة من خالل برنامج  أقسامتفريغ وتحليل البيانات المتعلقة بكل قسم من    تم •
تأثير جائحة    إلىالوصول  أجل  من   لقياس مدى  الالزمة  الضرورية  الوصفية  التحليالت 

من   اتباعها  الالزم  المواجهة  استراتيجيات  وكذلك  والمناعة  أجل  كورونا،  المرونة  توفير 
الزرا  للقطاع  يواجهالالزمة  التي  والمستقبلية  الحالية  التحديات  مواجهة  في  القطاع  هعي  ا 

 الزراعي. 

وكذلك تحديد استراتيجيات المواجهة   ،جائحة كوروناى آثار  لإاستندت الدراسة في تحليلها   •
في قسميها  االستبانة  في  الرئيسية  المحاور  تمثل  التي  رئيسية وهي  على خمسة محاور 

 الثاني والثالث: 
 

 . المحور األول: محور مدخالت اإلنتاج .1

 .المحور الثاني: محور السالسل الغذائية .2

 . المحور الثالث: محور سالسل التسويق .3

 .المحور الرابع: محور الوعي الصحي بأهمية استهالك المنتجات الزراعية .4

العودة   .5 الخامس: محور  الإالمحور  المستوى    األمنوتعزيز    ،ألرضى  الغذائي على 
 .الوطني
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النباتي    ينتم ربط القسم الخاص بآثار جائحة كورونا مع طبيعة النشاط الزراعي في القطاع •
( والحيواني )تسمين  ... إلخ،  ة)بستنة شجرية بعلية، بستنة شجرية مروية، خضار محمي

حديد السياسات  تأجل  (، وذلك من  ... إلخاألغنام، منتجات األبقار )الحليب(، دجاج الحم،  
 الفعالة الخاصة بمواجهة جائحة كورونا التي تأخذ بعين االعتبار نوع النشاط الزراعي. 

 
 مجتمع وعينة الدراسة  1-4
 

الدراسة ، تم حصر  المرحلة األولىفي   ،  واألغوار   أريحا  :في أربع مناطق رئيسية هي  مجتمع 
اإلنتاج    وأنشطةالمحاصيل النباتية والمنتجات  أغلب    نإقلقيلية، جنين وطوباس، الخليل، حيث  

البيانات التي تم الحصول  على    ، وذلك بناءً الحيواني التي شملتها الدراسة تتركز في هذه المناطق
كما هو موزع في الجدول    الدراسةعليها من مديريات الزراعة في كل من المحافظات التي شملتها  

الزراعة المروية في محافظتي قلقيلية واألغوار،    على سبيل المثال، تتركزو   في األسفل.  ( 1)رقم  
بينما تضم محافظة جنين الزراعة    وتتركز الثروة الحيوانية والزراعة البعلية في محافظة الخليل،

 من الثروة الحيوانية.  اً عالي اً البعلية والمروية وإنتاج
 

 عينة الدراسة حسب المحافظات مجتمع و : توزيع (1)جدول 
 

 المجموع  قلقيلية  جنين وطوباس  الخليل  واألغوار  أريحا  المحافظة 
مساحات مجاميع الخضروات وأشجار  

 779,754 66,915 385,526 275,091 52,222 الحقلية )دونم(الفاكهة والمحاصيل 

 271 77 91 60 42 عدد استمارات اإلنتاج النباتي 
 2,641 940 400 1,041 1,200 أعداد مزارع الثروة الحيوانية 

 106 27 17 43 19 عدد استمارات اإلنتاج الحيواني 
 

منطقة من المنتجين في قطاعي تم توزيع عينة طبقية حسب حصة كل  في المرحلة الثانية،  
بعين   األخذ تم  كما    في األسفل.  ( 2)مبين في الجدول رقم  هو  كما    اإلنتاج النباتي والحيواني
النباتي والحيواني كما هو واضح في   اإلنتاجنوع النشاط في كل من  ،االعتبار في توزيع العينة

استبانة على مزارعي بستنة األشجار المروية، فيما    77تم توزيع  لذلك،  في األسفل.    (2)  الجدول
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نحو   توزيع  ونحو    72تم  المحمي،  الخضار  استبانة على مزارعي    55استبانة على مزارعي 
 20الحيواني، فقد تم توزيع نحو    اإلنتاجالخضار المكشوف. أما فيما يتعلق بتوزيع العينة حسب  

استبانة على منتجي منتجات األبقار )الحليب(، ونحو   18، ونحو  األغناماستبانة على مسمني  
 ذكره أنه  ومن الجدير  .استبانة على كل من منتجي منتجات الدجاج الالحم وتسمين العجول  17

الم المناطق  التواصل مع مختصين في  مع مراعاة شمول   ،ددةحتم اختيار المزارع من خالل 
 وكذلك مزارع متوسطة.  ،يطةجميع األنماط مزارع متقدمة ومزارع بإمكانات بس 

 
 : تقسيم عينة الدراسة حسب المنتج النباتي والحيواني (2)جدول 

 

 عدد االستمارات  المحصول النباتي  عدد االستمارات  المنتج الحيواني
 38 بستنة شجرية بعلية  20 تسمين األغنام 

 77 بستنة شجرية مروية  18 منتجات األبقار )الحليب(
 72 ة خضار محمي 17 دجاج الحم 

 55 ة خضار مكشوف  14 دجاج بياض 
 29 محاصيل حقلية  6 منتجات النحل 
 271 المجموع  17 تسمين عجول 

 14 منتجات األغنام )حليب وأجبان(
  

 106 المجموع 
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 الفصل الثاني
 واقع القطاع الزراعي في فلسطين

 
 

 مة مقد   2-1
 

القطاعات االقتصادية في فلسطين، دورًا أساسيًا في الحياة من أقدم  وهو    ،قطاع الزراعة  لعب
، بسبب ارتباطه الوثيق (2015مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، االقتصادية واالجتماعية )

للفلسطينيين وباألرض، ولما له من رمزية سياسية في الصراع ضد االحتالل   الثقافية  بالهوية 
 . اإلسرائيلي

 

في تحقيق األمن الغذائي للمواطنين في فلسطين، على    ،بشكل مباشر  ، زراعييساهم القطاع ال
الستخدام تقنيات زراعية مثل    ذلك  يعودو سبيل المثال، هناك اكتفاء ذاتي كامل من الخضار،  

تساهم في توفير الخضار على مدار العام )هيئة تشجيع   التي(  البالستيكية)  البيوت المحمية
(. كذلك الحال بالنسبة لزيت الزيتون الذي يتعدى االكتفاء الذاتي 2016 االستثمار الفلسطينية،

الذاتي من  100والبيض    %، 150منه نسبة   االكتفاء  التي تصل نسبة  األلبان  %، ومنتجات 
 (.2019 % )طبخنا،87 حوالي  إلىالعديد من منتجاتها 

 

قطاعي اإلنتاج النباتي واإلنتاج الحيواني. يضم قطاع من  قطاع الزراعة في فلسطين    يتشكل
 اإلنتاج النباتي محاصيل الخضار والفواكه والمحاصيل الحقلية، بينما يضم اإلنتاج الحيواني كالً 

المجترات للتجارة  ،والنحل   ،والطيور  2،من  المتحدة  األمم  )مؤتمر  السمكية  والتنمية،    والثروة 
2015.) 

 
 ساهمة قطاع الزراعة في االقتصاد الفلسطينيم 2-2
 

المحلي   الناتج  في  الزراعي  القطاع  مساهمة  كبير  ،اإلجماليانخفضت  العقدين    ،بشكل  في 
)الجهاز المركزي   2020عام  ال  %7.1  إلى(  FAO, 2008)  2000  عامال%  9.5الماضيين، من  

 
 . لماشية واألغنام والماعزالمجترات تشمل ا  2
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  أ(، كما انخفض عدد العاملين في القطاع الزراعي في فلسطين   2021لإلحصاء الفلسطيني،  
)  70,800من   من  7.7عامل  للعاملين(    إجمالي%  فلسطين  في    إلى   2015عام  الالعاملين 

)الجهاز المركزي لإلحصاء   2019عام  ال% من العدد الكلي للعاملين(  5.6عامل )  53,300
  1,091.1، بلغت القيمة المضافة لقطاع الزراعة والصيد في فلسطين  . أيضاً أ  2020  الفلسطيني،

الثابتة    أمريكيدوالر   )الجهاز    2017العام    لى % ع1.6، وبزيادة قدرها  2018عام  الباألسعار 
 (.2019المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 
 تحليل واقع القطاع الزراعي في فلسطين من زوايا مختلفة 2-3
 

سيتم تحليل واقع القطاع الزراعي في فلسطين بشقيه النباتي والحيواني من خالل  في هذا القسم،  
وهي: مدخالت اإلنتاج الخاصة بالقطاع الزراعي، مخرجات اإلنتاج وتنوع    ،خمسة محاور رئيسية

الوعي الصحي بأهمية استهالك المنتجات الزراعية والتوجه  السالسل الغذائية، سالسل التسويق،  
 الغذائي. األمننحو الزراعة العضوية، دور القطاع الزراعي في تحقيق 

 
 اإلنتاج مدخالت  1- 2-3
 

الطبيعية مثل األرض والمصادر  من الموارد    تشمل مدخالت اإلنتاج في القطاع الزراعي كالً 
األشتال،   مثل  األولية  والمواد  واألدوية  و ،  األعالفو األسمدة،  و البذور،  و والمياه،  المبيدات، 

على االستيراد من الخارج وبشكل  ،بشكل أساسي ،يعتمد القطاع الزراعي الفلسطينيو  البيطرية.
 (.ABC Consulting, 2019جل توفير المواد األولية الالزمة لإلنتاج )أخاص من إسرائيل من  

 
 المصادر الطبيعية  2-3-1-1

  . إذ تبلغ مقومات الزراعةتعتبر األرض والمياه والتنوع الجغرافي الذي تتميز به فلسطين من أهم  
ن دونم، حوالي  ييمال  6المساحة الكلية لألراضي الفلسطينية )الضفة الغربية وقطاع غزة( حوالي  

،  2017مستخدمة في الزراعة في العام الزراعي    أراض  هي  (  اً دونم  1,418,239% )حوالي  24
تتوزع المساحة المزروعة على أكثر من   3.غزة  في قطاع  %10في الضفة الغربية و  %90بواقع  

 
 .وزارة الزراعة الفلسطينية، بيانات غير منشورة  3



11 

لف حيازة زراعية صغيرة المساحة، حيث يتم االعتماد على العمالة العائلية غير مدفوعة  مائة أ
%،  77جر في إنجاز معظم األعمال الزراعية فيها. تقدر مساحة األراضي الزراعية البعلية  األ

% من مجموع المساحة المزروعة. فيما تقدر مساحة المراعي 12بينما تشكل المساحة المروية  
ألف دونم )وزارة   621مليون دونم، ولكن المساحة المتاحة للرعي منها ال تتجاوز  2.02حوالي 

 (. 2016الزراعة الفلسطينية، 
 

تعتبر األمطار هي المصدر الرئيسي للمياه في فلسطين، وهي التي تغذي الخزان الجوفي في  
)هانسن،   المروية  الزراعة  في  يستخدم  الذي  غزة  وقطاع  الغربية  على  (2012الضفة  يوجد   .

– للمياه الجوفية؛ ثالثة منها في الضفة الغربية )األحواض الشمالية  أحواض  4مستوى فلسطين  
والغربية( وواحد في قطاع غزة )الحوض الساحلي(. تقدر المياه المستخدمة    ،رقيةوالش  ،الشرقية

مليون متر مكعب في الضفة الغربية   60مليون متر مكعب سنويا )  150  ـفي القطاع الزراعي ب
% من إجمالي استهالك المياه في  45يمثل حوالي  مامليون متر مكعب في قطاع غزة(،  90و

 (. UAWC, 2019)فلسطين 
 

 : كميات األمطار التراكمية ومعدالتها العامة لبعض المحطات  (3)جدول 
 2020لعام لفي الضفة الغربية 

 

 المحطة 
 كميات األمطار 

 )ملم(
 المعدل العام 

 )ملم(

 النسبة من المعدل العام 

% 

 128.6 660 849 نابلس 
 137.6 615 846 رام هللا والبيرة 

 118.3 486 575 جنين 

 116.8 596 696 الخليل 

 72.9 166 121 أريحا 

 110.1 537 591 القدس 

 .  ج2021المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
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تتميز فلسطين بوجود تنوع مناخي وجغرافي كبير على الرغم من محدودية المساحة، وذلك بسبب 
)غور األردن( ذات درجات حرارة  ما بين مناطق صحراوية وغوريةاالختالف في االرتفاعات  

ما يزيد    إلىمناطق سهلية ساحلية، ومناطق جبلية يصل ارتفاعها  و ونسب أمطار قليلة،    ،مرتفعة
كمعدل ملم    660  إلى تتميز بمعدالت أمطار مرتفعة تصل  و ألف متر فوق سطح البحر،    لىع

في   (3))انظر الجدول    في مدينة القدس مثالً كمعدل عام  ملم    537و  ،في مدينة نابلسعام  
هم في تنوع المنتجات والمحاصيل الزراعية )الجهاز  يسامناخي والجغرافي  (. هذا التنوع الاألعلى

وقلقيلية   ،(. فعلى سبيل المثال، تتميز الخليل بزراعة العنب2016  ،المركزي لإلحصاء الفلسطيني
الخضروات خالل فصل الشتاء. كما تعتبر الثروة   إنتاجبزراعة الجوافة واألفوكادو، واألغوار  ب

أن  إلى  الحيوانية من العناصر المهمة في القطاع الزراعي، حيث أشارت بعض اإلحصاءات  
الجهاز أسرة فلسطينية )  32,200القطاع الحيواني يعتبر مصدر دخل )أساسي أو ثانوي( لحوالي  

 (.2014 المركزي لإلحصاء الفلسطيني،
 
 المستخدمة في القطاع الزراعي  اإلنتاجخالت أبرز مد  2-3-1-2

مدخالت اإلنتاج الزراعي هي المواد والمعدات المستخدمة في عمليات اإلنتاج، ويعتبر توفرها  
لتحقيق أهداف اإلنتاج في القطاع. يقوم الموردون الفلسطينيون باستيراد غالبية   أساسياً   عامالً 

شرائها من ُوَكالء أو مصنعين إسرائيليين، وتوزيعها على   أوسواء من الخارج    ؛اإلنتاجمدخالت  
 ,ABC Consultingأو بيعها مباشرة لتجار التجزئة )  ،نقاط البيع الخاصة بهم في الضفة الغربية

للمنتجات الزراعية،   اإلمدادمن سالسل    أساسياً   تمثل مدخالت اإلنتاج الزراعي جانباً (.  2019
إضافة    ،والمبيدات الحشرية والفطرية  ،واألسمدة  ،واألشتال  ،وتضم العديد من العناصر مثل البذور

 األعالف والحبوب واألدوية البيطرية.  إلى
 
 البذور واألشتال .أ

وتحدد جودتها    ،مدخالت اإلنتاج األساسية في القطاع الزراعي النباتيتعتبر البذور واألشتال من  
 ,Venkatesh and Nithyashree)  مثل األسمدة والمبيدات  األخرى المدخالت  كفاءة استعمال  

البذور المهجنة،   ،وبشكل أساسي  ،غلب البذور من الخارجأ . في فلسطين، يتم استيراد  (2014
في مشاتل محلية. تعتبر   إنباتها  وإما  ،زراعتها بشكل مباشر من قبل المزارعين  إما ومن ثم يتم  
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خاصة من هولندا( وبعض الشركات األمريكية المصدر الرئيسي للبذور  وبالشركات األوروبية )
م استيرادها(، بينما البذور المهجنة التي يت  إجماليمن    % 70المهجنة التي يتم استيرادها )حوالي  

بالنسبة للبذور المحلية، فقد قام بنك البذور في الخليل بحفظ   أما  4. يتم استيراد الباقي من إسرائيل
البندورة  37وحماية   األصناف  هذه  من  االنقراض،  من  البلدي  ،والفقوس  ،صنفًا    ، والباذنجان 

(UAWC, 2012) . 
 

 األسمدة  .ب
النبات ونموه، ومقاومته لبعض    إنتاجيةل على زيادة  تعرف األسمدة بأنها المركبات التي تعم

(. تلعب األسمدة دورًا أساسيًا في رفع إنتاجية James Lind Institute, 2019) األمراض واآلفات
( كالبذور  األخرى  اإلنتاج  لمدخالت  مكملة  وتعتبر  الزراعية،   Venkatesh andالمحاصيل 

Nithyashree, 2014 بة التربة من خالل تعويض النقص في  (، حيث تعمل على زيادة خصو
خاصة في التربة التي تخضع لزراعات مكثفة على مدار العام )مصطفى،  وبالعناصر المغذية، 

من العناصر الكيميائية   استيراد العديدتحظر    إسرائيل(. بالنسبة لألسمدة في فلسطين، فإن  2018
أنواع محددة من  باستيراد  إال  للمزارعين  يسمح  لذلك ال  استخدامها ألغراض عسكرية،  بحجة 

)مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية،  ما يؤدي لعدم توازن تغذوي للنباتات المزروعة ،األسمدة
2015.) 

 
 المبيدات .ت

افحة اآلفات الزراعية، وتعمل على تقليل الخسائر المبيدات هي المواد الكيماوية التي تستخدم لمك
واألمراض  والحشرات  األعشاب  على  القضاء  خالل  من  المزروعات  في  والنوعية  الكمية 

(Venkatesh and Nithyashree, 2014  ما يحسن من ،)المساحة المزروعة. تشكل    إنتاجية
 ABC)  مدخالت اإلنتاج  % من تكلفة20  حوالي تكلفة األسمدة والمبيدات في الضفة الغربية  

Consulting, 2019 .) 
 

المبيدات محدودًا من قبل المصانع الفلسطينية، حيث يتطلب دخول المواد الكيماوية   إنتاجيعتبر  
وذلك حسب اتفاقية باريس، وتضع األخيرة    ،فلسطين موافقة إسرائيل  إلىالمستخدمة في صناعتها  

 
 مع مهندس زراعي مختص بمدخالت اإلنتاج. ةمقابل  4
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% من المبيدات يتم استيرادها من  97فإن نحو    ،لذلك  .أمنيةعراقيل كبيرة على استيرادها بحجج  
 (. ABC Consulting, 2019الخارج )

 
 األدوية البيطرية .ث

األدوية البيطرية محليًا بسبب المعيقات اإلسرائيلية الخاصة باستيراد   إنتاجفي الغالب، ال يتم  
الفلسطيني واإلسرائيلي   ينالجانبمن  ية باريس على التزام كل  المواد الكيماوية، حيث تنص اتفاق

الفلسطينية  تقوم وزارة الزراعة    .بإصدار تصاريح الستيراد األدوية البيطرية والمنتجات الحيوانية
نها يجب أن تتم بموافقة البيطرة اإلسرائيلية. في هذا الخصوص،  أال  إ،  لالستيرادبإصدار تصاريح  

ة فرعية لتنظيم العمل البيطري ما بين الجانبين، ولكن تواجهها العديد من تم إنشاء لجنة بيطري
خاصة من الجانب الفلسطيني )الشعيبي،  وب  ،التحديات من أبرزها التغير الدائم في أعضاء اللجنة

2013.) 

 

 الحبوب واألعالف  .ج

 االحتالل تعد محدودية المساحات الخضراء المخصصة للرعي من أهم المعيقات التي يفرضها  
ذلك ضعف    إلى. أضف  (ج)% من أراضي الرعي تقع في منطقة  85ن  إ، حيث  اإلسرائيلي

للتوسع الحضري والنمو   واآلثار السلبيةالسياسات والقوانين المتعلقة بحماية المراعي من التهميش  
استخدام المناطق الزراعية الواسعة الخصبة والمراعي للتنمية الحضرية  ى لإأدى    السكاني، الذي

 (. 2017 )شارون،
 

الرئيسي لتربية الثروة الحيوانية في فلسطين. لكن  الغذائي    هي المصدر  واألعالفتعتبر الحبوب  
  األعالف من المواد األولية )مثل الذرة والقمح والصويا( المستخدمة في صناعة  ما يتوفر محلياً 

من  المدخالت  % من احتياج المصانع المحلية، لذلك يتم استيراد غالبية  10ال يلبي أكثر من  
الوقت  الخارج. في  ذاته  في  المستخدمة  الحبوب  بإنتاج  الخاصة  الزراعية  المحاصيل  تفتقر   ،
مساحات    إلى ى االقتصادية لدى المزارع الفلسطيني، حيث تحتاج زراعتها  للجدو   األعالف صناعة  
وهو ما ال يتوفر في فلسطين بسبب محدودية األراضي ومصادرتها من قبل االحتالل   ،شاسعة

بعمل خلطات   باألعالف  الخاصة  المحلية  المصانع  تقوم  حسب حاجة    -توليفة–اإلسرائيلي. 
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نتاج الحليب أو لتسمين العجول والخراف، وخلطات أخرى  يتم عمل خلطات إل  المزارعين، فمثالً 
 5. خلطات خاصة لألبقار إلىللدواجن إضافة 

 
 الصيصان  .ح

استيراد   يتم  الدواجن، حيث  في قطاع  اإلنتاج  أهم مدخالت  الصيصان من  % من 90تعتبر 
الصيصان من  من هولندا وفرنسا، ومن ثم تنتج هذه األمهات    7والبياض  6أمهات الدجاج الالحم 

  40أن هناك  ،الالحم. ومن الجدير بالذكر مكان ذلك للدجاج البياض أ أسواء   ؛خالل الفقاسات
، فيما بلغ عدد البيض المعد إلنتاج الصيصان الالحم  2019  فقاسة عاملة في فلسطين لعام

% في قطاع غزة )الجهاز المركزي  22% في الضفة الغربية و78بيضة في فلسطين،    95,793
 (.ب 2020الفلسطيني، صاء لإلح

 

 التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في فلسطين  2-3-1-3

  ، هناك العديد من التحديات التي تحد من قدرة المزارع الفلسطيني على توفير مدخالت اإلنتاج
االستغالل األمثل لعناصر اإلنتاج المتاحة؛ أبرزها ما يتعلق بالمعيقات التي يضعها االحتالل   أو

اإلنتاج  بمدى  المرتبطة    األخرى التحديات    إلىإضافة    اإلسرائيلي، عناصر  ،  وأسعارهاتوفر 
 جل تنمية القطاع الزراعي. أالتمويل الالزم من   إلى والوصول 

 

برز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي من خالل سيطرته  يعتبر االحتالل اإلسرائيلي من أ
% من  61أي حوالي    8؛ألف دونم  3375  ـالتي تمثل مساحتها ما يقارب ال  (ج)على مناطق  

% من مساحة األراضي الزراعية في الضفة الغربية )مؤتمر األمم  63مساحة الضفة الغربية و
والتنمية،   للتجارة  اإلسرائيليكما    (.2015المتحدة  االحتالل  سلطات  العقود    ،عمدت  خالل 

وشق الطرق   ،مصادرة األراضي الزراعية في الضفة الغربية لبناء المستوطناتإلى    ،الماضية
بناء أجل  الدونمات من األراضي الزراعية من  آالف  مصادرة عشرات    إلىاالستيطانية، إضافة  

أراضيهم الزراعية التي أصبحت داخل    لى إوصول المزارعين    ، أيضاً   ،الجدار العازل، الذي منع
 

 مع مهندس زراعي مختص بمدخالت اإلنتاج. ةمقابل  5
 .هي المزارع المخصصة إلنتاج بيض التفقيس الذي يستخدم إلنتاج الدجاج الالحم: مزارع أمهات الدجاج الالحم  6
 .اضهي المزارع المخصصة إلنتاج بيض التفقيس الذي يستخدم إلنتاج الدجاج البيّ  :أمهات الدجاج البياضمزارع   7

8  https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3428   

https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3428
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وبين    ،أثرت سيطرة االحتالل اإلسرائيلي على المعابر بين الضفة الغربية وقطاع غزة  الجدار. 
الخارجي سلباً  والعالم  الزراعية محلي  فلسطين  المنتجات    وإعاقة ،  اً ودولي  اً على عمليات تسويق 

وأضعف    ، اإلنتاجرفع من تكاليف مدخالت    استيراد عناصر اإلنتاج الالزمة للقطاع الزراعي، ما
واالقتصادية،   االجتماعية  السياسات  )مرصد  الفلسطينية  الزراعية  للمنتجات  التنافسية  القدرة 

%  63على سبيل المثال، شكلت قيمة مدخالت اإلنتاج في القطاع الحيواني حوالي    (.2019
  (.2016طينية، )وزارة الزراعة الفلس 2016عام الالحيواني  اإلنتاجمن قيمة 

 
منطقة األغوار ومناطق شرق طوباس لما تتمتع    ،بشكل خاص  ،يستهدف االحتالل اإلسرائيلي

وفي تربية الثروة الحيوانية    ،في إنتاج المحاصيل غير الموسميةوبخاصة    ،به من مزايا هائلة
في قطاع غزة، قام االحتالل اإلسرائيلي    .(2017)معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني،  

خاصة في شمال وشرق وب  ،خالل الحروب المتتالية بتدمير ممنهج لألراضي والمحاصيل الزراعي
قدرتهم على استغالل األراضي وحد من    ،ما كبد المزارعين الفلسطينيين خسائر فادحة  ،قطاع غزة

 .إسرائيلالزراعية المحاذية للشريط األمني مع 
 

اإلسرائيلي االحتالل  ويستغل   ،أيضاً   ،يتحكم  غزة،  الغربية وقطاع  الضفة  في  المياه  بمصادر 
استخدامها في توفير  أجل  % من المياه الجوفية الفلسطينية من  85بطرق غير شرعية حوالي  

مصادرتها من السكان الفلسطينيين   تالتي تم  ةوري األراضي الزراعي  مياه الشرب للمستوطنات
السياسات االجتماعية واالقتصادية،  ) مشددة على    اً قيود  ،أيضاً   ،كما يفرض   (.2019مرصد 

منع الفلسطينيين من    إلىإضافة    استخراج المياه الجوفية وإنشاء خزانات المياه لحصاد األمطار.
خاصة في تطوير وبوهو النهر الوحيد والدائم المتاح لديهم،    ،االنتفاع بحقهم في مياه نهر األردن

رة الفلسطينيين على  من قد  ما حد  ،  (2016الزراعة في منطقة غور األردن )سلطة جودة البيئة، 
من فرص    ويقلل  وتعظيم مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي، وقلل   ،تطوير القطاع الزراعي

 الغذائي للمواطنين الفلسطينيين. األمنتحقيق 
 

من مدخالت ومستلزمات اإلنتاج  الجزء األكبر  ، يقوم الجانب الفلسطيني باستيراد  كما أشرنا سابقاً 
، تقوم إسرائيل بالتحكم في طبيعة وكميات بعض عناصر ذاته  في الوقتو  الزراعي.في القطاع 

يؤثر اإلنتاج المستخدمة في صناعة األسمدة والمبيدات وبعض مدخالت اإلنتاج األخرى، ما  
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على سبيل   .واألرباحعلى اإلنتاجية  على برامج التسميد من ناحية التكلفة والنوعية، وبالتالي    سلباً 
من قبل المزارعين   أن برامج التسميد المستعملة حالياً  إلىارت نتائج بعض الدراسات أشالمثال، 

الفلسطينيين مكلفة ومضرة للعناصر الغذائية في التربة بسبب اعتمادها على إضافة كميات كبيرة  
على إنتاجية ونوعية المحاصيل الزراعية المنتجة،    من األسمدة العضوية والكيماوية، ما يؤثر سلباً 

والدولية المحلية  األسواق  في  تنافسيتها  أبحاث   أشارت حيث  ،  ويقلل من  لمعهد  حديثة  دراسة 
يكبد   ،ن اإلفراط في استخدام األسمدة الكيماويةأ  إلىالسياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(  

في المعدل )معهد    المزارع الفلسطيني خسائر اقتصادية تقدر بسبع ماليين دوالر أمريكي سنوياً 
من التحديات األخرى التي تؤثر على إنتاجية    (.2019أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني،  

أو  ،تربعدم توفر مختبرات مركزية مجهزة بالمعدات الالزمة لتحليل ال ،أيضاً  ،القطاع الزراعي
باألوبئة   المرتبطة  الصحية  التحديات  متابعة  أجل  النباتي   اإلنتاجفي كل من    واألمراضمن 

 والحيواني. 
 

( هناك العديد من العوامل الداخلية التي  االحتالل اإلسرائيلي )سيتم التطرق له الحقاً   إلى إضافة  
 تراجع مساهمة القطاع الزراعي في االقتصاد منها: إلىأدت 

 

خاصة  وب  ،القدرات التسويقية لدى العديد من المنتجين في القطاعين النباتي والحيوانيضعف   .1
 األسواق الدولية.  إلى ، و األزماتفي 

في هذا السياق، تعتبر صغر مساحة    .اإلرثقوانين  تفكك ملكية األراضي الزراعية بسبب   .2
عائقاً  الزراعية  حديثة  الحيازات  زراعية  وتكنولوجيات  تقنيات  إدخال  واستصالح    ،أمام 

في   الزراعية، والتوسع  المكثفة   فمثالً   ؛الحيواني  اإلنتاجاألراضي  األنظمة  تتصف بعض 
التحتية البنية  تكلفة  بارتفاع  المجترات  اإلدارة   إلىإضافة    ،إلنتاج  في  الحديثة  الخبرات 

 (. أ2020 ،وتقنيات اإلنتاج )مكتب رئيس الوزراء

والماعز والمحاصيل البعلية    األغنامفي بعض القطاعات مثل    واألرباح  اإلنتاجيةانخفاض   .3
 (. 2016)وزارة الزراعة،  األمراضالزراعي وانتشار  اإلرشادضعف نقص المياه، و بسبب 

 (.2018موسمية اإلنتاج والتقلب في األسعار )اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين،  .4

الزراعية للتعامل مع بعض األنواع المستجدة مثل تحديد موعد القطف لثمرة نقص الخبرة   .5
 ب(. 2019)معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني،  األفوكادو
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اقتصاد ضعف البنية التحتية للقطاع الزراعي من ناحية الطرق وشبكات المياه والكهرباء ) .6
 (. 2015فلسطين، 

  أو   ،والمستوطنات  إسرائيلزراعة مقارنة بالعمل في  في قطاع ال  األجورانخفاض مستوى   .7
في القطاعات األخرى كالصناعة وبعض األنشطة الخدمية )مرصد السياسات االجتماعية 

 (. 2019واالقتصادية، 

، فعلى سبيل األخرى انخفاض حصة القطاع الزراعي من الموازنة العامة مقارنة بالقطاعات   .8
مليار دوالر    5.8% من أصل  1زنة القطاع الزراعي  لم تتجاوز موا  2018عام  الالمثال في  

الخطط التنموية على ضعف    اً واضح  اً أمريكي مجموع الموازنة العامة، وهو ما يعطي مؤشر 
 (.2019 ة لتعزيز قطاع الزراعة )اتحاد لجان العمل الزراعي،يالحقيق

التسويق .9 مثل  للمزارعين  التجارية  المهارات  )مؤ   ،واالستثمار  ،نقص  كير والتفاوض  سسة 
 . (2015الدولية، 

ضعف الرقابة البيطرية على المنتجات الحيوانية، وعدم توفر مرافق كافية ومناسبة لتقديم   .10
مكتب رئيس  ومسالخ )  ،وأسواق مخصصة للمواشي ،مثل المختبرات ؛الخدمات للمزارعين

 . (أ  2020 ،الوزراء

وعدم توجه الشباب للعمل واالستثمار بالزراعة   ،تراجع االهتمام باألرض والموارد الزراعية .11
 (.2016)وزارة الزراعة الفلسطينية، 

 (.2016)وزارة الزراعة الفلسطينية،  ارتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج عالمياً  .12

النباتي والحيواني   اإلنتاجضعف المستوى التكنولوجي المستعمل لدى غالبية المزارعين في   .13
 (.2016 )وزارة الزراعة الفلسطينية،

 

 تنوع السالسل الغذائية  2- 2-3
 

بين بعضها المترابطة  الفرعية واألنشطة  القطاعات  العديد من  الزراعي  القطاع    البعض   يضم 
التي تشمل أشجار  -  وهي اإلنتاج النباتي بفروعه المختلفة من خضروات وفواكه   ،درجات مختلفةب

حقلية، واإلنتاج الحيواني الذي يضم األغنام واألبقار والدواجن    ومحاصيل   -فاكهةبستنة وأشجار  
 (.2016 والنحل )وزارة الزراعة الفلسطينية،
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 النباتي  اإلنتاج  2-3-2-1
يساهم تنوع التربة والمناخ والتضاريس في التنوع الكبير الموجود في قطاع اإلنتاج النباتي في 

نوعًا    53نوع، وسجل  ألفي  النباتات في فلسطين التاريخية حوالي    أنواعفلسطين، حيث بلغت  
يتوفر   (. 2016منها كنباتات متوطنة في فلسطين فقط )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 ًا، صنف  39أشجار الفاكهة التي تضم    إلىفي فلسطين، تقسم    اً رئيسي  اً زراعي  اً صنف  112ي  حوال
مرصد السياسات االجتماعية من المحاصيل الحقلية )   اً صنف  35و  ،من الخضروات  اً صنف  38و

 (. 2019واالقتصادية، 

 

والفواكه، العامين : نسبة المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية والخضراوات (1)شكل ال
 2017و 2010

 

  
 9.من وزارة الزراعة الفلسطينية 2017عام المن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وبيانات  2011لعام االمصدر: بيانات 

 

كما أشرنا سابقًا، بلغت مساحة األراضي المزروعة بالخضروات وأشجار الفاكهة والمحاصيل  
%  90) 2017دونمًا خالل العام الزراعي    1418239 الفلسطينية حواليالحقلية في األراضي  
تحتل أشجار الفاكهة الحيز األكبر من إجمالي    10% في قطاع غزة(.10في الضفة الغربية و

الشكل ) فلسطين، كما هو موضح في  في  المزروعة  ارتفعت نسبتها من 1المساحة  (، حيث 

 
 يانات غير منشورة.وزارة الزراعة الفلسطينية، ب  9

 وزارة الزراعة الفلسطينية، بيانات غير منشورة.  10

الخضراوات 
13

أشجار الفاكهة 
62

المحاصيل 
25الحقلية 

2010نسبة المساحة المزروعة عام 

الخضراوات 
12

أشجار الفاكهة 
67

المحاصيل 
21الحقلية 

2017نسبة المساحة المزروعة عام 
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هذا االرتفاع إلى اتساع مساحات الزيتون    ، ويعزى 2017% العام  67إلى    2010% العام  62
البعلي بشكل كبير، وال يشمل هذا االرتفاع انتشار أنواع فواكه أخرى مثل التفاحيات واللوزيات 

االستوائية. االستوائية وشبه  المحاصيل   والجوزيات والفواكه  انخفضت نسبة  نفسه،  الوقت  في 
ما يعزى، بشكل أساسي، إلى تفتت ،  2017% العام  21إلى    2010% العام  25الحقلية من  

 الحيازات الزراعية وانخفاض جدوى زراعتها.

 

 : مساحات مجاميع الخضروات وأشجار الفاكهة والمحاصيل الحقلية (4)جدول 

 2017و 2010 العامين، في الضفة الغربية وقطاع غزة
 

 المحاصيل الحقلية  أشجار الفاكهة  الخضروات  العام  المحافظة 

 جنين 
2010 19,181 97,326 54,263 
2017 43,634 166,510 85,715 

 طولكرم 
2010 8,469 58,624 3,548 
2017 10,994 93,086 3,159 

 قلقيلية 
2010 2,945 34,320 7,111 
2017 2,994 60,733 3,188 

 نابلس 
2010 11,353 77,535 27,274 
2017 13,955 145,806 26,524 

 سلفيت 
2010 367 37,438 631 
2017 1,823 62,593 2,322 

 رام هللا والبيرة 
2010 1,924 55,271 6,619 
2017 4,169 126,105 17,206 

 القدس 
2010 757 7,356 1,713 
2017 1,029 23,634 5,163 

 أريحا واألغوار 
2010 25,947 5,225 2,409 
2017 26,050 23,978 2,194 

 بيت لحم 
2010 1,573 23,250 4,676 
2017 5,206 51147 5,600 
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 المحاصيل الحقلية  أشجار الفاكهة  الخضروات  العام  المحافظة 

 الخليل 
2010 7,256 64,674 53,275 
2017 20,494 151,314 103,283 

 طوباس 
2010 20,304 9,208 34,754 
2017 32,041 24,251 33,375 

 قطاع غزة 
2010 1,237 7,346 897 
2017 12,749 22,593 3,622 

 المجاميع 
2010 101,313 477,573 197,170 
2017 175,138 951,750 291,351 

الفلسطيني، وبيانات    2011لعام  االمصدر: بيانات   من   2017عام  المن الجهاز المركزي لإلحصاء 
 11.وزارة الزراعة الفلسطينية

 

حبوب مثل القمح، والشعير، والذرة،    : تصنف المحاصيل الحقلية المزروعة في الضفة الغربية إلى
  توابل مثل اليانسون والحلبة، والمحاصيل الزيتية مثل السمسم. و بقوليات مثل العدس والحمص،  و 

بشكل عام، لم تتغير بشكل ملموس المساحات المزروعة بالخضروات خالل الفترة نفسها، فما 
 حصل هو التغير في أنواع الخضروات المزروعة. 

 

قد تمت  2017% من أشجار الفاكهة في فلسطين في العام  18أن    إلى  (4)رقم  يشير الجدول  
زراعتها في محافظة جنين، حيث يحتل الزيتون المحصول األكثر زراعة، يليه اللوز، ومن ثم  

% 15أما في محافظتي نابلس والخليل، فقد بلغت نسبة أشجار الفاكهة المزروعة فيهما    العنب.
شهدت  16و كما  التوالي،  على  والعنب    ملحوظاً   توسعاً المحافظتان  %  الزيتون  مساحات  في 

 ،يعود التوسع في زراعة الزيتون ألسباب عديدةو   .(5)جدول رقم  في  والتين، كما هو موضح  
غذاء األسرة الفلسطينية، وكونه من مدخالت اإلنتاج لعديد من الصناعات   من أهمها دوره في سلة

المحلية مثل الصابون النابلسي، إضافة ألهميته الثقافية حيث تعتبر شجرة الزيتون رمز الصمود 
الجوافة واألفوكادو   ةسجلت زراعف  ،أما في محافظة قلقيلية  (.2016،  ماساألرض )بوالتمسك  

 . 2017و 2010 نعاميالقوية ما بين  ةزياد
 
 

 وزارة الزراعة الفلسطينية، بيانات غير منشورة.  11
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 2017و 2010 العامين،  : مساحات أشجار الفاكهة في جنين ونابلس والخليل(5)جدول 
 

المساحة )دونم(   المحصول  المحافظة 
 2010عام ال

المساحة )دونم(  
 2017عام ال

 اإلنتاج
عام  ال)طن( 

2017 

 اإلنتاجية 

)كغم/ دونم(  
 2017عام ال

التغير في المساحة  
  إلى  2010من 

2017  (%) 
 1.7 0.1 11,155 160,209 92,028.9 زيتون  جنين 

 4.5 1.1 2,323 2,095 464.16 عنب  جنين 
 0.1 0.0 22 550 3,705.8 لوز يابس  جنين 

 1.9 0.1 8,338 135,858 72,421 زيتون  نابلس 

 3.8 1.3 1,630 1,230 324 عنب  نابلس 

 2.5 0.7 1,054 1,617 649 تين  نابلس 
 5.7 0.1 51 584 102 برقوق  نابلس 
 2.4 0.2 373 2,212 915 لوز يابس  نابلس 
 2.1 0.06 5,524 98,714 46,790 زيتون  الخليل 

 3.4 0.20 155 790 233 تين  الخليل 

 2.8 0.98 2,6725 27,248 9,853 عنب  الخليل 
 6.4 2.7 8,259.0 3,036.0 477.1 عنب  القدس 

 4.1 0.1 20.0 261.0 64.4 لوز يابس  القدس 

 2.7 0.1 2,384.0 17,577.0 6,607.0 زيتون  القدس 
 1.6 0.0 1,746 50,449 31,326 زيتون  قلقيلية 

 2.5 4.2 7,565 1,788 711 ليمون  قلقيلية 

 3.1 4.6 15,505 3,363 1,070 جوافة  قلقيلية 
 19.9 2.2 5,716 2,588 130 أفوكادو  قلقيلية 

 6.32 0.8 16,448 21,520 3,407 تمر أريحا واألغوار 

 1.01 2.6 2,500 970 958 موز أريحا واألغوار 

 1.95 1.5 685 447 229 ليمون  أريحا واألغوار 

 1.55 1.1 363 328 212 عنب  أريحا واألغوار 

 12. من وزارة الزراعة الفلسطينية  2017عام  المن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وبيانات    2011لعام  االمصدر: بيانات  

 
 وزارة الزراعة الفلسطينية، بيانات غير منشورة.  12
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المحاصيل الحقلية تمت زراعتها في الخليل، وهي    ة% من مساح35  أن  (6)يبين الجدول رقم  
( المياه  في  ندرة  من  تعاني  التي  المناطق  في  تتركز  الجوفية(.وبالتي  الشعير    خاصة  احتل 

المساحة األكبر من المحاصيل الحقلية المزروعة في محافظة الخليل، يليه كل من محاصيل 
ملحوظًا في مساحات    ارتفاعاً   2017و  2010الفترة الزمنية ما بين  شهدت  و   البيقيا والكرسنة.

في    القمح والشعير والبصل اليابس والحمص والبرسيم في محافظة جنين، بينما شهدت تناقصاً 
يذكر   لم تشهد محافظة نابلس توسعاً ،  نفسه  في الوقتو   .مساحات المزروعة بالسمسم واليانسون ال

انخفاضاً  المحافظة  سجلت  حين  في  الحقلية،  المحاصيل  بالقمح   في  المزروعة  المساحة  في 
 .في مساحات الشعير والبيقيا والبرسيم والزعتر، وشهدت ارتفاعاً 

 

 : مساحات المحاصيل الحقلية في محافظات الخليل  (6)جدول 

 2017و  2010 العامين، وجنين ونابلس
 

المساحة )دونم(   المحصول  المحافظة 
 2010عام ال

المساحة  
عام  ال)دونم( 

2017
 

 اإلنتاج
عام  ال)طن( 

2017 

 اإلنتاجية 

)كغم/دونم(  
 2017عام ال

التغير في المساحة  
  إلى  2010من 

2017  (%) 

 1.5 0.20 12,015 60,077 39,036 شعير الخليل 

 1.0 0.20 6,060 30,298 30,596 قمح الخليل 

 2.6 0.18 863 4,770 1,861 بيقيا  الخليل 
 1.0 0.10 486 4,630 4,525 كرسنة الخليل 

 1.8 0.3 12,540 41,800 22,858 قمح جنين 

 1.5 0.3 1,980 6,000 4,020 شعير جنين 

 3.0 2.5 12,500 5,000 1,651.43 بصل يابس  جنين 

 0.4 0.1 83 1,500 3,708.3 سمسم جنين 

 0.7 0.2 225 1,450 1,935.02 يانسون  جنين 

 1.6 0.2 900 6,000 3,764.02 حمص )يابس( جنين 

 0.7 0.2 345 2,300 3,164.41 بيقيا  جنين 

 1.2 0.2 2,475 11,000 9,200.32 برسيم  جنين 

 0.8 0.2 2,370 13,676 18,009 قمح نابلس 

 1.2 0.2 590 3,687 3,135 شعير نابلس 
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المساحة )دونم(   المحصول  المحافظة 
 2010عام ال

المساحة  
عام  ال)دونم( 

2017
 

 اإلنتاج
عام  ال)طن( 

2017 

 اإلنتاجية 

)كغم/دونم(  
 2017عام ال

التغير في المساحة  
  إلى  2010من 

2017  (%) 

 0.4 0.9 57 63 178 زعتر نابلس 

 2.4 0.2 728 4,552 1,928 بيقيا  نابلس 

 1.4 0.2 401 2,343 1,735 برسيم  نابلس 

 0.30 0.30 267 889 2,975 قمح قلقيلية 

 0.35 0.27 208 770 2,185 شعير قلقيلية 

 1.66 5.46 6,310 1,155 695 زعتر قلقيلية 

 13. من وزارة الزراعة الفلسطينية  2017عام  المن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وبيانات    2011لعام  االمصدر: بيانات  

 
تعتبر الخضروات أحد أهم العناصر في السلة الغذائية لألسرة الفلسطينية، وتعتمد زراعتها، بشكل 
رئيسي، على الري والتقنيات الزراعية مثل البيوت المحمية، لذلك تحقق في أغلب األحيان إنتاجًا 

التطبيقية،   األبحاث  )معهد  للمزارع  جيدًا  ماديًا  ومردودًا  محاف2015عاليًا  تعد  جنين ج(.  ظتا 
وطوباس سلة الخضار الفلسطينية، حيث وصلت نسبة المساحة المزروعة هناك بالخضار حوالي  

المزروعة.  18% و25 األراضي  إجمالي  التوالي من  رقم )% على  توسعًا    (7ويظهر جدول 
في زراعة العديد من المحاصيل الصيفية في محافظتي    2017و   2010ملحوظًا ما بين العامين  

ل مثل البندورة والخيار وبعض المحاصيل الشتوية مثل الملفوف والزهرة، كما شهدت جنين والخلي
 محافظة طوباس توسعًا ملحوظًا في زراعة بعض أنواع الخضار مثل البطاطا والكوسا.

 
، احتلت محاصيل البندورة والباذنجان النسبة األكبر من المساحات واألغوار   أريحافي محافظة  

زيادة ملحوظة في زراعة بعض الخضروات مثل    ،أيضاً   ،الخضروات، وكان هنالكالمزروعة من  
 ،البندورة والفلفل الحار والكوسا، مقابل ارتفاع واضح في مساحات بعض الزراعات مثل البطيخ

 والخيار.   ،والشمام
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 : مساحات الخضروات في محافظات جنين وطوباس (7)جدول 

 2017و 2010 العامين، وأريحا
 

 المحصول  المحافظة 
المساحة  

عام  ال)دونم( 
2010 

المساحة  
عام  ال)دونم( 

2017 

 اإلنتاج
عام  ال)طن( 

2017 

 اإلنتاجية 

)كغم/دونم(  
 2017عام ال

التغير في المساحة  
  إلى  2010من 

2017  (%) 

 2.9 2.5 9,875 3,950 1,376 قرنبيط  جنين 

 23.4 2.0 5,210 2,605 111 خس  جنين 

 1.5 5.0 30,369 6,135 4,109 خيار جنين 

 2.9 4.7 8,900 1,900 644 باذنجان  جنين 

 1.7 21.4 75,448 3,527 2,059 بندورة  جنين 

 3.9 4.7 808 173 44 بطيخ  جنين 

 0.9 3.4 7,726 2,304 2,438 كوسا جنين 

 2.6 2.1 3,127 1,471 574 يقطين  جنين 

 1.0 1.0 1,760 1,705 1,723 بامية  جنين 

 8.0 1.3 1,953 1,502 187 أخضر حمص  جنين 

 4.4 6.0 8,100.0 1,350 307 قرنبيط  طوباس 

 1.2 6.1 29,000.0 4,720 4,054 خيار طوباس 

 1.1 6.1 11,320.0 1,868 1,772 باذنجان  طوباس 

 1.1 16.0 29,034.0 1,813 1,578 بندورة  طوباس 

 1.5 3.0 14,650.0 4,950 3,234 كوسا طوباس 

 1.4 4.0 20,000.0 5,000 3,491 بطاطا  طوباس 

 0.23 7.7 4,226 547 2,376 بندورة  أريحا 

 3.33 7.0 3,220 460 138 بطيخ  أريحا 

 1.23 8.1 11,115 1,365 1,103 خيار أريحا 
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 المحصول  المحافظة 
المساحة  

عام  ال)دونم( 
2010 

المساحة  
عام  ال)دونم( 

2017 

 اإلنتاج
عام  ال)طن( 

2017 

 اإلنتاجية 

)كغم/دونم(  
 2017عام ال

التغير في المساحة  
  إلى  2010من 

2017  (%) 

 0.68 5.0 13,330 2,666 3,880 باذنجان  أريحا 

 0.5٢ 4.9 1,806 369 712 فلفل حلو  أريحا 

 0.68 2.0 10,412 5,196 7,603 كوسا أريحا 

 1.46 2.0 1,346 673 461 أبيض ملفوف   أريحا 

 4.26 2.0 6,006 3,003 705 ملوخية  أريحا 

 2.58 1.8 144 80 31 سبانخ  أريحا 

 1.22 5.0 280 56 46 خس  أريحا 

 1.83 1.0 7,031 7,031 3,829 ذرة صفراء  أريحا 

 2.0 6.9 6,258 901 451 خيار قلقيلية 

 0.9 16.4 7,781 474 521 بندورة  قلقيلية 

 0.5 3.0 465 155 341 قرنبيط  قلقيلية 

 2.4 11.4 43,376 3,809 1,596 بندورة  الخليل 

 1.8 1.6 3,573 2,179 1,215 كوسا الخليل 

 3.8 3.3 8,507 2,553 665 قرنبيط  الخليل 

 3.0 10.0 20,389 2,029 686 خيار الخليل 

 14. من وزارة الزراعة الفلسطينية  2017عام  المن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وبيانات    2011لعام  االمصدر: بيانات  
 

 اإلنتاج الحيواني  2-3-2-2
تعتبر الثروة الحيوانية من المكونات الرئيسية للقطاع الزراعي في فلسطين، حيث يساهم اإلنتاج  

 ، أيضاً   ،ض للسوق الفلسطيني، ويوفرالحيواني في اإلمدادات الغذائية من اللحوم والحليب والبي
 ومصدر تشغيل ألصحاب الحيازات الصغيرة.  ،مصدر دخل مهم

 
 

 منشورة.وزارة الزراعة الفلسطينية، بيانات غير   14
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أشارت وزارة و .  الحيواني األبقار واألغنام والماعز والطيور والنحل والثروة السمكية  اإلنتاجيضم  
من األبقار في فلسطين، بينما بلغ عدد    رأساً   64426أن هناك حوالي  إلى  الزراعة الفلسطينية  

 (.  أ 2020من الماعز )مكتب رئيس الوزراء،  رأساً  893,230، ورأساً  615,671األغنام 
 

يوجد نوعان من أنظمة اإلنتاج التي يتبعها مربو األبقار واألغنام والماعز في فلسطين: نظام  
الحيوانات في مساحة محدودة  ،المكثف  اإلنتاج تربية  إطعامها وسقايتها    ، ويتضمن  يتم  حيث 

شبه المكثف حيث تعتمد الحيوانات في الغذاء على    اإلنتاجوحلبها دون رعي خارجي، ونظام  
% من 65-55تغذية تشكل  الأن تكاليف    ،كل من الرعي والتغذية التكميلية. ومن الجدير بالذكر

فإنها تشكل    ،تغذية األبقارإجمالي التكاليف التشغيلية في تربية األغنام والماعز، أما بالنسبة ل
يتم استيراد معظم األعالف والحبوب من السوق اإلسرائيلي و % من تكلفة إنتاج الحليب.  75-85

تؤدي األعالف الفلسطينية، وبالتالي فإن زيادة االعتماد على السوق اإلسرائيلي    إنتاجبسبب شح  
 (. أ2020، ارتفاع تكاليف اإلنتاج )مكتب رئيس الوزراء إلى

 
  ة ثالث  إلىقطاع  من القطاع الزراعي الفلسطيني، ويقسم ال  كبيرًا وحيوياً   يمثل قطاع الدواجن جزءاً 

الدجاج البياض ويتم تربيته و وهو الذي يتم إلنتاج اللحوم البيضاء،    ،: الدجاج الالحممجاالت
إلنتاج البيض، وأمهات الدجاج ويتم تربيتها إلنتاج بيض مخصب إلنتاج الكتكوت الالحم. بلغ  

مليون طير    2.8ألف طير من األمهات، و  994.6مليون طير تشمل    76.4عدد الدجاج الالحم  
خلية   80,664 بـطير من الحبش، وقدر عدد خاليا العسل ألف  4.318من الدجاج البياض، و
  في قطاع غزة حوالي   ةالمصطاد(، بينما بلغت كمية األسماك  أ2020  ،)مكتب رئيس الوزراء

 (. ب2020 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،لجميع أنواع السمك ) اً طن 3,943
 

رأس    969,35، فقد بلغ عدد ذبائح األبقار  2019عام  لأما بالنسبة للذبائح من الماشية والطيور ل
الغربية59.6  منها)  بقر الضفة  في  غزة(40.4و  ،%  قطاع  في  الضأن  %  عدد  بلغ  بينما   ،

، وبالنسبة  (% في قطاع غزة2.8و% في الضفة الغربية  97.2  منها)رؤوس    509,65المذبوحة  
% في قطاع  0.6الضفة الغربية و% في  99.4  منها)  اً رأس  936,5للذبائح من الماعز فقد بلغت  
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% في الضفة الغربية 96.5  منها )طير    ألف   950,9، وكان مجموع الذبائح من الطيور  غزة(
 (.ب2020الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، )( % في قطاع غزة3.5و
 
 التحديات التي تواجه تنوع السالسل الغذائية   2-3-2-3

ورفع   ،تنويع سالسل اإلنتاج  أمامكما في مدخالت اإلنتاج، يعتبر االحتالل التحدي الرئيسي  
مستوى اإلنتاجية والتنافسية للمحاصيل الزراعية المختلفة. إن عدم توفر األشتال ذات النوعية 

أبرز من  انعتبر ي ،ونقص العمالة الماهرة في السوق المحلي، خاصة ألشجار الفاكهة وب، الجيدة
أكثر للفاكهة  المعيقات الداخلية أمام تنوع السالسل الغذائية، حيث ال يتجاوز اإلنتاج الفلسطيني  

، ويتم (2021،  معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني)% من احتياجات السوق  20من  
 . لسد حاجة السوق  ،خاصة من إسرائيلوب، على االستيرادبصورة كبيرة  االعتماد

 
 سالسل التسويق الزراعي  3- 2-3

 

  ؛ وتنتهي بالمستهلك، وتمر بالتاجر الوسيطتبدأ العملية التسويقية للمنتجات الزراعية من المزارع  
عملية التسويق من قبل المزارع على أنها عملية  ى  لإتجزئة. ينظر    أوسواء كان تاجر جملة  

البحث على من يقدم السعر األفضل للمنتجات الزراعية، بينما يعتبر الوسيط أن التسويق هو 
 (. 2020مد وآخرون، العملية التنافسية من أجل الحصول على أعلى األرباح )مح

 
في    كبيراً   أن هناك عجزاً   إلى  2019  لعاملتشير بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  

% 2.3الميزان التجاري السلعي )الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات( فقد ارتفع بنسبة  
الجهاز المركزي لإلحصاء أمريكي )مليون دوالر    5,509.6بلغ  ، حيث  2018عام  المقارنة مع  

  ( 8) جدول    بخصوص أبرز المنتجات الزراعية في فلسطين، فيشير  أما.  (ج2020الفلسطيني،  
ألبرز المنتجات النباتية مثل الخيار،   2019وجود فائض في الميزان التجاري في العام    إلىه  أدنا

والتمور.   الزيتون،  وزيت  سجلوالبندورة،  التي  الحيوانية  المنتجات  عجز بعكس  الميزان   اً ت  في 
، والضأن،  األبقار، وهذا يشمل  2019أي صادرات منها خالل العام  تسجل  التجاري، حيث لم  

 وز.والماعز، والدجاج، والبط، واإل
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 : إجمالي قيمة الواردات والصادرات السلعية المرصودة في فلسطين  (8)جدول 
 2019 دوالر حسب المجموعات الرئيسية للنظام المنسق،باأللف 

 

 العجز في الميزان التجاري  الصادرات  الواردات  المجموعة 
 16,491 16,521 30 خيار

 52,109 52,827 718 زيت الزيتون 
 3,582 3,670 88 بندورة طازجة أو مبردة 

تمر وتين وأناناس وأفوكادو وجوافة ومانجو  
 ومانجوستين، طازجة أو جافة 

33,925 39,428 5,503 

 580- 289 869 عسل طبيعي 
  *- 127,086 حيوانات حية من فصيلة األبقار 

  - 32,086 حيوانات حية من فصيلة الضأن والماعز
  - 7,682 وزإ ديوك ودجاج وبط و 

 . ج2020الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، المصدر:  
 .*)ال يوجد قيمة(

 
السوق الفلسطيني بالمنتجات الزراعية وبأسعار    إغراقإلى    في مواسم محددة  ،أيضاً   ،تعمد إسرائيل

خاصة خالل ذروة الموسم لهذه المنتجات في األراضي الفلسطينية، ما يكبد المزارع  وب  ،منخفضة
يؤدي   ما  أخرى،  إنتاجية  دورة  في  البدء  على  قدرته  ويحد من  فادحة   إلىالفلسطيني خسائر 

انخفاض إنتاجية القطاع الزراعي في فلسطين، وانخفاض نسب العاملين فيه. على سبيل المثال،  
االحتال سلطات  على  تعمل  اإلسرائيلي  العنب  إغراقل  بمحصول  الفلسطينية  وذلك   ،السوق 

العنب، ما يؤدي   الفلسطينيين بجني محصولهم من  المزارعين  انخفاض   إلىبالتزامن مع بدء 
كبيرة تمنع    إسرائيليةهناك عوائق    أنخاصة  وب  ،وعدم القدرة على تسويقه محليا  ،كبير في سعره

 تصديره للخارج.
 

خطة االنفكاك االقتصادي عن إسرائيل    2019في العام    ةلفلسطينية الثامنة عشر تبنت الحكومة ا
والصحة. في القطاع الزراعي، حاولت    ، والطاقة  ،والغذاء  ، ، أبرزها الزراعةعدة  عبر قطاعات 

الفلسطينية وضع قيود على استيراد العجول من إسرائيل واستبدالها بمصادر أخرى،   الحكومة 
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ومنع وصولها   ،تجاز العجول المستوردة من الخارج في الموانئ اإلسرائيليةباحقام  لكن االحتالل  
ا لإ العام  ى  بداية  في  منع  كما  الفلسطينيين،  المنتجات  كإجراء  ،  2020لتجار  دخول  عقابي، 

لعالم الخارجي، حيث قام بإرجاع شاحنات  ى الإإسرائيل أو تصديرها  ى  لإالزراعية الفلسطينية  
 الطبية.  محملة بالتمور واألعشاب

 
العالم. في  الزراعي الشائعة في  التسويق  المعارض المحلية والدولية من طرق  تعد المشاركة في  

دعم المزارع    انتشرت المعارض الزراعية المحلية بهدفخاصة بعد جائحة كورونا،  وبفلسطين،  
  إغالق إيجاد أسواق بديلة للمنتجات الزراعية المحلية بسبب    ، وأيضاً والحفاظ على المنتج الوطني

المركزية األشهر  وب  ،األسواق  الدولي، شاركت و   للجائحة.   األولىخاصة خالل  المستوى  على 
تبادل  و في العديد من المعارض بهدف فتح أسواق جديدة،    ،األخيرة خالل السنوات    ،فلسطين

على سبيل المثال، و   يات المستخدمة في الزراعة.والتقناآلليات  الخبرات واالطالع على أحدث  
يل  ثفي ماليزيا، لتم أقيم  "الثاني عشر" الذي   معرض الدولي لألغذية الحاللالفلسطين في    شاركت

حيث هدفت  قطاع المواد الغذائية والزراعية من زيت الزينون والتمور وصابون زيت الزيتون،  
)وزارة الزراعة    يني في ماليزيا واألسواق المجاورةللمنتج الفلسط  ةأسواق جديد  فتح  إلى المشاركة  

 .(2020 الفلسطينية،

 
 سلسلة التسويق لإلنتاج النباتي 2-3-3-1

أساليب   المزارعين    تسويق تتنوع  من  كبير  جزء  فيعمد  فلسطين.  في  الزراعية  المنتجات 
توصيلها    إلى الفلسطينيين   خالل  من  الزراعية  منتجاتهم  المحلية  األسواق    إلى تسويق 

بهدف    وهي تعتبر من الطرق الشائعة عالمياً   أ(،   0152معهد األبحاث التطبيقية،  المركزية ) 
دعم المزارع وتعزيز عادات األكل الصحي، وتمكين المستهلك من الحصول على منتجات  

كما تعد طريقة  . Trinklein, 2015))  طازجة واستكشاف أنواع جديدة من الخضار والفاكهة 
من الطرق    النهائي أو صغار التجار(   للمستهلكمباشرة داخل المزرعة )   بيع المنتجات الزراعية

أ(، وتمتاز    0152معهد األبحاث التطبيقية،  ) تسويق المنتجات الزراعية في فلسطين  الشائعة في  
 . تكاليف التعبئة والتغليف والنقلبتوفير  هذه الطريقة  
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الغربية   الضفة  المحافظة  مركزياً   سوقاً   12يوجد في  إما عن طريق  إدارة هذه األسواق  ، وتتم 
لث مكلف  امن خالل طرف ثوإما    ،يل وقباطيةمباشرة مثل أسواق نابلس والبيرة وقلقيلية والخل

(. توفر  FAO, 2019وحلحول )باإلدارة وتحصيل الرسوم مثل أسواق بيتا وطولكرم وجنين وأريحا  
األسواق المركزية مجموعة من الخدمات اللوجستية للمزارعين والتجار والوسطاء مثل الحراسة  

السليم، إضافة   بالشكل  التجارية  العمليات  األسواق  القليل من  قوم  يذلك    إلى والتأكد من سير 
ألسواق  بتوفير المخازن المبردة من أجل حفظ المنتجات الزراعية مثل سوق نابلس. تعاني معظم ا
تختلف  و من عدم توفر نظام لتسجيل الكميات الواردة والصادرة باستثناء سوقي نابلس والخليل.  

ولكنها ال تتجاوز السقف المحدد من قبل  ى آخر،  لإ نسبة الرسوم التي يتم تحصيلها من سوق  
  ، ا% من الكمية المباعة(، أما بالنسبة لمحافظة أريح4نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه )

 التطبيقية،"أغورات" على الطرد موزعة بين التاجر والمزارع )معهد األبحاث    6  ـفلها نظام محدد ب
 أ(. 2015

 

 2015، : طبيعة الزبائن في األسواق المركزية الفلسطينية(9) جدول

 

 طبيعة الزبائن السوق المركزي 
 % تجار تجزئة 85 سوق بيتا المركزي 

 تجار الجملة % من 55 سوق قباطية المركزي 
 % من تجار التجزئة والباعة المتجولين40
 )المخلالت والمتبل(  األغذية% لمصانع  3.5

 % تجار الجملة 94 سوق أريحا المركزي 
 % تجار تجزئة 5

 % لتجار التجزئة والباعة المتجولين 55 سوق بيت لحم المركزي 
 % للفنادق والمطاعم 28

 % تجار الجملة 90 سوق حلحول المركزي 
 .ب2015المصدر: معهد األبحاث التطبيقية، 

 
ويعتبر السوق المركزي في بيتا من أهم األسواق المركزية في محافظات الشمال، إذ تتواجد فيه  

من الزبائن هم من تجار الجملة من    الحصة األكبر من المنتجات المعروضة، لذلك فإن جزءاً 
  إلى % من الزبائن( من محافظات الشمال، إضافة  85محافظات الضفة الغربية وتجار التجزئة )
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لمخلالت  أو من خالل سيارات النقل، وأصحاب مصانع ا  ،سواء على العربات  ؛البائعين المتجولين
المركزي،  5والمتبل ) أما في سوق قباطية  الزبائن(.  المنتجات 55حوالي  فإن  % من  % من 

الجملة و لتجار  بيعها  يتم  المعروضة  المتجولين40الزراعية  والباعة  التجزئة  لتجار  منها   %،  
(، وكما هو  ب2015،  % لمصانع األغذية كالمخلالت والمتبل )معهد األبحاث التطبيقية3.5و

 . (9)واضح في الجدول رقم  

 
،  واألغوار   أريحااج الزراعي في محافظة  يعتبر سوق أريحا المركزي نقطة تجمع لمعظم اإلنت

المعروضة94وتباع   الزراعية  المنتجات  من  الضفة    فيه  %  مدن  مختلف  من  الجملة  لتجار 
تسويق    ،الغربية المحافظة 5ويتم  في  التجزئة  تجار  خالل  من  المنتجات  من    إلى)انظر    % 

خاصة  وب  ،واق المهمةفيعتبر من األس  ،أما بالنسبة لسوق بيت لحم المركزي   .((9)الجدول رقم  
تعتبر الفنادق و %.  55تبلغ نسبتهم    الذين ،لتجار التجزئة والباعة المتجولين من قرى المحافظة

الرئيس الزبائن  السوق  يوالمطاعم من    إجمالي % من  28تبلغ نسبتهم حوالي    الذين ين في هذا 
وتصل نسبتهم   ،فإن أغلب زبائنه من تجار الجملة  ،الزبائن. أما بخصوص سوق حلحول المركزي 

% من 72إن  ، حيث  ةتمتاز أسواق قلقيلية والبيرة والخليل بأنها أسواق استهالكيو %.  90  إلى
 ب(.2015 ،زبائنها من األسر الفلسطينية في هذه المحافظات )معهد األبحاث التطبيقية

 
% من المزارعين على  82في األسواق المركزية، حيث يعتمد أكثر من    ةار ثابتأسعتوجد  ال  

يتفق   بينما  الزراعية،  المنتجات  أسعار  في تحديد  المزارعين على  16العرض والطلب  % من 
  إلى أن اختالف األسعار بين المحافظات يعود    إلى(. تجدر اإلشارة  السعر مع التجار )شفهياً 
ينخفض إنتاج البندورة في محافظة الخليل    فمثالً   ،مية للمنتجات الزراعيةالتغيرات المناخية والموس
مع محافظات شمال الضفة الغربية )معهد مقارنة  وبذلك يرتفع سعرها    ،خالل شهري نيسان وأيار

 (.2011األبحاث التطبيقية، 
 

الزراعي، ولكن أسواقهما من الجدير بالذكر أن محافظتي طولكرم وجنين تمتازان بوفرة اإلنتاج  
، وذلك بسبب ينبيتا المركزيو قباطية    يالمركزية تعتمد على شراء المنتجات الزراعية من سوق 

المركزية في المحافظات األخرى مباشرة،   األسواق توزيع اإلنتاج الزراعي من قبل التجار على  
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%  30بيتا وقباطية و% من تجار طولكرم يستهدفون المحافظات الشمالية مثل أسواق  44  فمثالً 
% يستهدفون المحافظات الجنوبية 26و  ،منهم يستهدفون المحافظات الوسطى مثل سوق البيرة

 (.2013مثل سوق الخليل )معهد األبحاث التطبيقية، 
 

 سالسل التسويق لإلنتاج الحيواني 2-3-3-2
اللبنة،  و اللبن الرائب،  و الحليب المجفف،  و تشمل منتجات األلبان في فلسطين الحليب المبستر،  

يقدر إنتاج الحليب السنوي في فلسطين  (. و السمنة الحيوانية، والجميد )الكشكو الجبنة،  و القشدة،  و 
طن  182 إنتاج    .ألف  الصغاب  إما  ؛األبقارحليب  يتم  الرعاة  تضم  التي  التقليدية  ر  الطريقة 

ويقدر إنتاجها    ،المشاريع العائلية والصغيرة  والمتوسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة وأيضاً 
  اً طن سنوي  155,000  إلىإنتاجها  قد يصل  التي  من خالل المصانع  وإما  ،  طن سنوياً   27,000ـب

 (. Ministry of Agriculture, 2015من حليب األبقار )

 
األبقار لحوم  أن االستهالك السنوي من    إلىالفلسطيني  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  تشير نتائج  

% من  16  المحلي من لحوم األبقار والعجول   اإلنتاجيغطي    ،ألف طن   20  إلىوالعجول يصل  
نحو   الماعز واألغنام  للحوم  السنوي  االستهالك  بلغ  بينما  السوق،  فيما طن،    10000حاجة 

واألغ  اإلنتاجيغطي   الماعز  لحوم  من  ) 61  نام المحلي  السوق  حاجة  من   %Ministry of 

Agriculture, 2015.)  في السوق    واألغنام   األبقارهناك نقصًا في لحوم  أن    ،من الجدير بالذكر
 ،رأساً   127,086المستوردة    األبقارمن خالل االستيراد، حيث بلغ عدد  وتتم تغطيته  الفلسطيني،  

  . 8كما هو موضح في جدول رقم  رأسًا،    32,086وعدد األغنام )من فصيلة الضأن والماعز(  
  55  إلى مزارع الدجاج الالحم، فإن االستهالك السنوي من اللحوم البيضاء يصل    إلىبالنسبة  

طن محلياً   ،ألف  المنتجة  بنسبة    والكميات  المحلي  السوق  حاجة  يلجأ %،  20تتعدى  لذلك 
وتتم عملية    ،األسواق اإلسرائيليةتسويق جزء من اإلنتاج في  ى  ل إ  ،في معظم الحاالتالمنتجون،  

(. بينما ُيقدر 2020عن طريق المسالخ )أبو سيف،    أوتسويق الدجاج الالحم من خالل التجار  
  512  إلىالمحلي يصل    واإلنتاجمليون بيضة،    460االستهالك السنوي من البيض بحوالي  

 .(MoA, 2015) لسوق % من حاجة ا11المحلي أعلى بنسبة    اإلنتاج وبالتالي فإن    ،مليون بيضة
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بشكل   ،اإلسرائيلية وبأسعار منافسة، ما يؤثر  األلبانمنتجات  بغراق األسواق الفلسطينية  كما يتم إ 
عمليات التهريب التي يقوم بها بعض   إلى على عملية تسويق المنتج المحلي، إضافة    ،سلبي

 15. السوق الفلسطيني  إلى إسرائيلالبيض، واللحوم من  و الدواجن، و ، األلبانالتجار لمنتجات 
 
 الوعي الصحي بأهمية استهالك المنتجات الزراعية  4- 2-3
 

للفيتامينات    أساسياً   مصدراً تشكل  في السلة الغذائية لألسرة و   مهماً   تلعب الخضار والفواكه دوراً 
أن االلتزام بنظام غذائي غني بالخضروات    إلىتشير الدارسات  والمعادن واأللياف الغذائية. و 

ويقلل من خطر اإلصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والمشاكل    ،والفواكه يخفض ضغط الدم
ذية من أكثر  في هذا السياق، يعتبر سوء التغ  16ويمنع اإلصابة ببعض أنواع السرطان.   ،الهضمية

حالة واحدة من كل خمس حاالت وفاة في العالم تعزى   نإحيث    ،في العالم  األمراض انتشاراً 
من    األسراستهالك  قلة  تربط العديد من الدارسات بين سوء التغذية و سوء التغذية، بينما    إلى

 (. The Lancet ,2019الخضار والفواكه ومنتجات األلبان )
 

أهمية   من  الرغم  المزمنةعلى  األمراض  من  العديد  من  الوقاية  في  والفواكه  غير  -  الخضار 
حيث توصي ،  في العديد من الدول النامية واألكثر فقراً   ن استهالكهما غير كاف  إ ف  -معديةال

العالمية و  الصحة  باستهالك  تقارير منظمة  )الفاو(  المتحدة  األغذية والزراعة لألمم    5منظمة 
 .  (Pem and Jeewon, 2015) يومياً لفواكه حصص على األقل من الخضار وا

 
فلسطين   في  العالمية  الصحة  منظمة  استمارات  إحدى  نتائج  نسب أن    إلىأشارت  انخفاض 

  إلى   ،بشكل أساسي  ،يعزى   ،في فلسطين  األسراستهالك الخضروات والفواكه لعدد كبير من  
وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية الطازجة التي تصل قيمة استهالكها في   ،ارتفاع نسب الفقر

الفلسطينية من الفواكه    األسرة% من دخل األسرة. يبلغ معدل استهالك  52أكثر من    إلىفلسطين  
على التوالي، وهي بعيدة عن المعدالت الطبيعية    حصة يومياً   1.0و  1.8والخضار ما يقارب  

يجب   ، لذلك (.WHO, 2011)  حصص يومياً   5  التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والبالغة
 

15  https://www.palestineeconomy.ps/en/Article/372/Dairy-Factories-Operate-at-30-of-their-Productive-
Capacity  

16  https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/what-should-you-eat/vegetables-and-fruits/  

https://www.palestineeconomy.ps/en/Article/372/Dairy-Factories-Operate-at-30-of-their-Productive-Capacity
https://www.palestineeconomy.ps/en/Article/372/Dairy-Factories-Operate-at-30-of-their-Productive-Capacity
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/what-should-you-eat/vegetables-and-fruits/
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والحبوب الكاملة ودورها في تدعيم  العمل على زيادة الوعي بأهمية استهالك الخضار والفواكه  
ت توعية من خالل المدارس والجامعات  تنظيم حمال   إلى، إضافة  األمراضالمناعة والوقاية من  

 .تعزيز وعي المجتمع بالممارسات الغذائية السليمةأجل والمخيمات الصيفية من 
 

يقي استهالك منتجات األلبان من اإلصابة ببعض األمراض المزمنة مثل السكري من النمط  
(، كما تعتبر  Hudson et al., 2018وبعض أنواع من السرطان )  ،وارتفاع ضغط الدم  ،الثاني

الحفاظ على كثافة العظام، كما   يساعدان فياللذين  والفيتامين  لكل من الكالسيوم    مهماً   مصدراً 
عند  وبخاصة  ،(، كذلك حماية مينا األسنانSolan, 2019يقلالن من خطر اإلصابة بالكسور )

 0.2لتر من الحليب و  0.2يوصى باستهالك ما معدله إذ    (.Hudson et al., 2018األطفال )
  (. Quann et al., 2015)  من األجبان يومياً   اً غرام   43لتر من اللبن و 

 
لتر   0.16و ،لتر من الحليب 0.15متوسط االستهالك اليومي لألسرة الفلسطينية ما يقارب بلغ  

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  )  من أنواع الجبن المختلفة يومياً   اً غرام  50و  ،من اللبن
يعود  2006 ما  وهو  بها،  الموصي  العالمية  المعدالت  من  قريبة  المطبخ    إلى(، وهي  طبيعة 

وجبة الفطور تكاد ال تخلو من الحليب والجبنة البيضاء ووجبة الغداء من  إن حيث  ،الفلسطيني
مصادر مهمة للبروتينات    ،أيضا  ،الدواجن واألسماك والبقوليات والبيضتعتبر اللحوم و كما    اللبن.

والفيتامينات. والزنك  تحتوي    والحديد  المثال،  سبيل  العناصر  على  من  العديد  على  البقوليات 
والمعادن والفيتامينات  والبوتاسيوم واأللياف  البروتينات    ، أيضاً   ،وتضم  ، الغذائية  والحديد 

أشارت   الدراسات  والمغنيسيوم، وقد  بأمراض إلى  بعض  يقلل اإلصابة  البقوليات  استهالك  أن 
 (. Garden-Robinson and McNeal,2019القلب والسمنة وأنواع عديدة من السرطان )

 

 الغذائي على المستوى الوطني  األمنألرض وتعزيز ى الإ الخامس: العودة  المحور 5- 2-3
 

ى  لإيتحقق األمن الغذائي عندما يملك جميع أفراد المجتمع القدرة المادية واالقتصادية للوصول  
من الغذاء لتلبية احتياجاتهم بصورة مستمرة من أجل حياة صحية ونشطة، وآمنة  كميات كافية  

( للخطر  وإمكانية الوصول  ،الشقين )القدرة  أحدبينما يحدث انعدام األمن الغذائي عند تعرض  
(United Nations, 2009 .) 
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  أن إلى    ،2018أشار تقرير المسح االجتماعي واالقتصادي واألمن الغذائي لدولة فلسطين لسنة  
مليون فرد( تعاني من انعدام األمن الغذائي في فلسطين، أي    1.6ألف أسرة )تضم    256نحو  

من هذه األسر تعاني من انعدام األمن  %  14.9ونحو  ،  من مجموع األسر%  26.9ما يشكل  
 الغذائي الشديد.

 
ر  من األس%  87فنحو    .تتركز معظم األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي في قطاع غزة

من األسر تتمتع باألمن الغذائي.  %  16في القطاع تعاني من انعدام األمن الغذائي الشديد مقابل  
بالظروف السياسية والصدمات    مباشراً   وترتبط أوضاع األمن الغذائي السيئة في قطاع غزة ارتباطاً 

ض قيود  على القطاع، وما ترافق معه من فر   اإلسرائيليالسلبية المتكررة الناتجة عن الحصار  
والتصنيع    اإلنتاجبما فيها السلع الغذائية ومستلزمات    ،على التجارة وحركة األشخاص والسلع

 على القطاع منذعدة  الزراعي والغذائي. وقد ترافق الحصار مع شن إسرائيل لهجمات عسكرية  
ركود عميق   إلى، التي تركت اقتصاده في حالة من الفوضى، ودفعت اقتصاده  2008  العام

(FAO, 2020d .) 

 
الغذائي حسب المنطقة الجغرافية؛ حيث أظهرت   األمنمعدالت انعدام   في الضفة الغربية، تختلف

  ي البيانات أن منطقة جنوب الضفة )بيت لحم والخليل( تضم أقل نسبة للسكان اآلمنين غذائيًا ف
ليها الوسط )رام هللا، القدس، أريحا( ثم الشمال )جنين، قلقيلية، نابلس، طولكرم، ي، 2018 العام

، تحسنت ظروف األمن الغذائي بشكل كبير في إقليم شمال الضفة  2013عام  السلفيت(. فمنذ  
% من سكان الضفة الغربية؛ حيث انخفضت حصة هذا اإلقليم من مستوى 40الذي يستوعب  

. في حين زادت معدالت 2018 في%  28  إلى  2013في  %  44من الغذائي الحاد من  انعدام األ
.  2018% في  21.8  إلى   2013% في  9.8الغذائي الحاد في منطقة الوسط من    األمنانعدام  

 2013% في  46.2في منطقة جنوب الضفة الغربية من    ،بشكل طفيف  ،وارتفع هذا المعدل
في  50  إلى الغذائي أدن  (10)جدول  )انظر    %2018  األمن  بين  الوثيق  لالرتباط  نظرًا  اه(. 

  اإلنتاج والزراعة، فإنه يمكن تفسير هذه التباينات في معدالت األمن الغذائي نتيجة لتركز نشاط  
الزراعي في أقاليم أكثر من غيرها. فكما ذكرنا سابقًا، فتركز النشاط الزراعي في شمال الضفة  

 في مدن جنين وقلقيلية قد ساهم في التقليل من مستويات انعدام األمن الغذائي الشديد فيها.
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 : نسبة انعدام األمن الغذائي الشديد (10)جدول 

 والسنة اإلقليمفي الضفة الغربية حسب 
 

 جنوب الضفة  وسط الضفة  شمال الضفة  اإلقليمالسنة/ 
2013 44 9.8 46.2 

2014 30.8 16.9 52.3 

2018 28.2 21.8 50 

Source: Food and Agriculture Organization (FAO) (2020d) 

 

 تتراجع مستويات األمن الغذائي في مناطق محددة في الضفة الغربية مقارنة بغيرها في المنطقة
مقارنة بمناطق   (ج). على سبيل المثال، تزداد معدالت انعدام األمن الغذائي في مناطق  نفسها

وتطوير البنية   ،"أ" و"ب"، وذلك نتيجة وجود مجموعة من القيود اإلسرائيلية على بناء المنازل
مناطق. األراضي الزراعية والمراعي في هذه ال  إلى، والوصول  ةالتحتية، واستغالل الموارد الطبيعي 

منخفضة، في حين أن حصة    ( ج)فإن مستويات المعيشة لألسر الفلسطينية في المنطقة    ،بالتالي
تبلغ الضعف    ( ج)األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي الشديد والمتوسط في المنطقة  

، تنخفض معدالت األمن الغذائي  نفسه  (. في السياق2019،  ماس مقارنة بالمناطق "أ" و"ب" )
 .نفسها مخيمات الالجئين والقرى مقارنة بالمناطق الحضرية في المدينة في
 

ة للعديد من الدول الفقيرة يأن جائحة كورونا كانت فرصة حقيقإلى  أشارت بعض المعطيات  
المحلية الزراعات  إحياء  إلعادة  المنزلية،    ،والنامية  خاص  للزراعات    وإعادةوبشكل  االعتبار 

الصغيرة والمزارعين الصغار الذين يشكلون الغالبية العظمى من العاملين في القطاع الزراعي  
تم استصالح وزراعة مساحات جديدة من األراضي الزراعية خالل    ،في هذه الدول. ففي فلسطين

كافية، تم استغالل وبسبب عدم توفر األراضي الزراعية ال  ،جائحة كورونا. في العديد من األحيان
األسطح والشرفات في إنتاج األعشاب والخضروات، فعلى سبيل المثال، قامت إحدى خريجات  

زراعة   خالل  من  الجائحة  خالل  الخاص  مشروعها  بعمل  الزراعية  من    600الهندسة  شتلة 
الزنجبيل على سطح المنزل. ومن أبرز أسباب استصالح األراضي الزراعية هو ارتفاع معدالت  

بسبب اإلغالقات المرتبطة بالجائحة   اإلسرائيليبطالة نتيجة لفقدان فرص العمل في سوق العمل  ال
 (. 2020 منظمة العمل الدولية،)
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زراعتها فيها الزيتون والعنب  تتم  األشجار التي  أهم  من  و تزرع الحدائق المنزلية بأشجار البستنة،  
بالمحاصيتتم  كما    ،والحمضيات المنزلية  الحدائق  الموسميةزراعة  الخضروات    )مثل  ل 

أن  إلى    2015لعام  لأشارت نتائج الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  و والمحاصيل الحقلية(.  
% في الضفة  8.8أي نحو  ؛  ة% من األسر الفلسطينية تقوم بتربية ثروة حيوانية منزلي10نحو  

هي    ،تربيتها في الحدائق المنزليةمن أهم الحيوانات التي تتم  و   % في قطاع غزة.12.3الغربية و
النحل، النتائج  و   الضأن والماعز والدواجن وخاليا  لديها  97أن  إلى  تشير  التي  % من األسر 

الذاتي المنزلي  فيها موجهًا لالستهالك  الحيواني والنباتي  الزراعي    حديقة منزلية يكون اإلنتاج 
 .(2016الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، )
 

القطا دوراً يلعب  الزراعي  الغذاء    ومباشراً   كبيراً   ع  توفير  خالل  من  الغذائي  األمن  تحقيق  في 
اإلنتاج    أنوتوفير الدخل للمزارعين والعاملين في القطاع الزراعي. من الجدير بالذكر    ،للمواطنين

كالخضراوات   الزراعية  المنتجات  من  كبير  عدد  في  الذاتي  االكتفاء  يحقق  المحلي  الزراعي 
  وزارة الزراعة، والعنب، والتين )  ،البيض، والعسلو   ،األساسية كالزيتون، وزيت الزيتون، والدواجن

2016.) 
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 الفصل الثالث 
 تأثير جائحة كورونا على قطاع الزراعة في فلسطين 

 
 

 مة مقد   3-1
 

القطاع الزراعي الفلسطيني من العديد من التحديات التي قوضت   عانىسابقًا لجائحة كورونا،  
أبرزها سياسات االحتالل   القطاع  اإلسرائيلينموه وتوسعه،  والمتمثلة في مصادرة    ،اتجاه هذا 

، والسيطرة على (ج)خاصة في المناطق المصنفة  وب  ،الزراعية  األراضيمساحات واسعة من  
واستيراد   ،مصادر المياه، والتحكم في المعابر التي من خاللها يتم تصدير المنتجات الزراعية

ومنع التجارة   ،الحصار المفروض على قطاع غزة  إلى إضافة  ،  الخاصة بالزراعة   اإلنتاجمدخالت  
الزراعية خالل العدوان المتواصل    األراضية من  وتدمير مساحات واسع  ،البينية مع الضفة الغربية

 على قطاع غزة. 
 

مجموعة من التحديات الداخلية المتمثلة في صعوبة موازنة العرض والطلب على    ،أيضاً   ،هناك
الزراعية، وعدم   الزراعية بسبب    ،زراعية  وجود رزنامةالمنتجات  المحاصيل  اختيار  وعشوائية 

وغياب التعاون والتنسيق   ،ن قبل الجهات الناظمة لهذا القطاعالزراعي والتوجيه م  اإلرشادضعف  
ذلك هشاشة البنية التحتية الالزمة لتطوير القطاع الزراعي،    إلىبين المزارعين أنفسهم. أضف  

أسعار مدخالت   في  المستمر  القطاع،    الذي  اإلنتاجواالرتفاع  لهذا  التمويل  نقص  يترافق مع 
المنتوب من  كبيرًا  جزءًا  أن  الدخل  خاصة  ذوي  المنتجين  صغار  من  هم  القطاع  هذا  في  جين 

في تراجع    ،مجتمعةً   ، الذين يقطنون في المناطق الفقيرة والمهمشة. ساهمت هذه العوامل  ،المحدود
وتراجع الميزة التنافسية للمنتج المحلي من ناحية السعر والجودة،    ، الجدوى االقتصادية للزراعة

وانخفاض نسب االكتفاء    ،عن العمل في هذا القطاع  من المزارعينعزوف نسبة    إلىى  ما أدّ 
 (.أ2015، معهد األبحاث التطبيقيةالذاتي من المحاصيل المحلية )

 
العام    آذارألقى انتشار جائحة كورونا في فلسطين بداية شهر   بظالله على كافة    2020من 

حدوث شلل شبه كامل في مناحي    إلى االقتصادية في فلسطين، حيث أدت الجائحة    األنشطة
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خاصة في األشهر الثالثة األولى من اإلغالق. تأثر وباالقتصاد،    أساسي، وبشكل  كافة  الحياة
لمكافحة   اتباعها  تم  التي  اإلغالق  وإجراءات  بالجائحة  القطاعات  من  كغيره  الزراعي  القطاع 

ي هذا القطاع من عدم قدرتهم  انتشار الفيروس، حيث عانى عدد كبير من المزارعين والمنتجين ف
الضرورية، و/أو القدرة    اإلنتاجأماكن عملهم، و/أو الحصول على مدخالت   إلىعلى الوصول  

 للمواطنين.وضعف القدرة الشرائية  األسواق إغالقعلى تسويق منتجاتهم الزراعية نتيجة 
 

فلسطين، سيتم تناوله  فيما يلي شرح مفصل لمدى تأثير جائحة كورونا على قطاع الزراعة في  
 في خمسة محاور رئيسية:

 
 تأثير جائحة كورونا على مدخالت اإلنتاج الزراعي )النباتي والحيواني( 3-2
 

على دورة وسالسل اإلنتاج في عدد كبير من المشاريع الزراعية،   ،سلباً   ،أثرت جائحة كورونا
مدخالت اإلنتاج، من أسمدة وبذور   إلى(  همخاصة صغار وبنتيجة لصعوبة وصول المزارعين )

خاصة من األسواق الخارجية، بسبب تدابير اإلغالق التي فرضتها  وبوأشتال وأعالف ومبيدات،  
رافقت مع العديد من التحديات السياسية التي خلقها االحتالل والتي ت،  الحكومة منعًا لتفشي الوباء

(.  FAO, 2020aالمحلية )ارتفاع أسعار هذه المدخالت في األسواق    إلى ، ما أدى  اإلسرائيلي
تسويق  على  قدرتهم  عدم  بسبب  المزارعين  لدى  النقدية  السيولة  انخفاض  كله مع  ذلك  ترافق 

نتيجة لألزمة االقتصادية التي خلقتها الجائحة،    ،المنتجاتمنتجاتهم وانخفاض الطلب على تلك  
خاصة أولئك الذين يفضلون الدفع نقدًا  وبإشكاليات كبيرة في التعامل مع الموردين،    إلىما أدى  

على البيع بالدين أو بالشيكات. على سبيل المثال، أشار تقرير صادر عن مؤسسة الدراسات 
من االرتفاع الكبير في سعر األسمدة؛ حيث ارتفع سعر   عانوا  المزارعينمئات   أنإلى  الفلسطينية  

نحو    إلىشيكل قبل انتشار الوباء    1,200الطن ألحد أنواع األسمدة بأكثر من الضعف؛ أي من  
حالة الطوارئ في    إعالناألولى التي تبعت    اإلغالق خاصة في فترة  وبشيكل بعدها،    2,300

 (.2020، سيف )أبو  2020من العام   آذاربداية شهر 

 
الوصول   النهائية. ففي    إلى أثرت صعوبة  المنتجات  مدخالت اإلنتاج سلبًا على جودة وكمية 

(، أشار العديد من  FAO, 2020aدراسة ميدانية قامت بها منظمة األغذية والزراعة )الفاو( )
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  لى إأن عدم توفر األعالف بكميات كافية في بدايات الجائحة أدى    إلىمربي الثروة الحيوانية  
بيع جزء من ثروتهم    إلى الذي اضطر عددًا من المزارعين    األمر،  األغنامنقص التغذية لدى  

حيث أدى   النباتي،الحيوانية لتغطية تكاليف اإلنتاج. انطبق األمر ذاته على اإلنتاج الزراعي  
تكاليف   المحاصيل وارتفاع    إلى  اإلنتاجارتفاع  أدى  أسعارهاانخفاض جودة  تعرض    إلى، ما 

صعوبة   خاصة معوبتقليل اإلنتاج،    أووقف    إلىخسائر كبير، واضطر عدد منهم    إلىالمزارعين  
المعابر والحدود. كما أدت القيود على حركة العمال خالل فترة  إغالقعمليات التصدير بسبب 

العاملة في المشاريع   األيدينقص في    إلى العدوى،    الخوف من  إلى اإلغالق الشامل، إضافة  
استبانة هذه   نتائجما جاء في هذه التقارير والدراسات مع    (. يتوافقFAO, 2020bالزراعية )

الجوانب، حيث أظهرت نتائج االستبانة تأثر مدخالت   العديد من  النباتي   اإلنتاجالدراسة في 
يبين  النباتي،    اإلنتاجير الجائحة على مدخالت  . ففيما يتعلق بتأث عدة  والحيواني على أصعدة

لجائحة كورونا على مدخالت  (  11)جدول   تأثير  أفادوا بوجود  الذي  المزارعين    اإلنتاج نسبة 
 النباتي، وذلك حسب المدخل. 

 
 : نسبة المزارعين الذي أفادوا بوجود تأثير لجائحة كورونا (11)جدول 

 النباتي، حسب المدخل اإلنتاجعلى مدخالت 
 

 نسبة المزارعين  اإلنتاج مدخل 
 63.8% األشتال والبذور 

 86.0% المبيدات 
 84.9% األسمدة 
 7.0% الكهرباء  إمدادات 

 28.0% الخاصة بالدفيئات الزراعية األوليةالمواد 
 62.7% العاملة  األيدي 
 14.8% المياه 

 26.9% متطلبات التعبئة )العبوات، البالستيك للتغليف، الخ(
 . المصدر: استمارة الدراسة
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نتيجة   اإلنتاجيتضح من الجدول تأثر المبيدات واألسمدة بشكل أكبر من غيرهما من مدخالت  
% من المزارعين بوجود تأثير سلبي للجائحة على هذين المدخلين.  86للجائحة؛ حيث أفاد نحو  

% من المزارعين بتأثر مدخالت األشتال والبذور، واأليدي العاملة،  63% و64فيما أشار نحو  
  أفادوا ويتضح من الجدول انخفاض نسبة المزارعين الذين    الي، سلبًا نتيجة الجائحة.على التو 

 الكهرباء والمياه سلبًا بالجائحة. إمداداتبتأثر 

 

تشمل ارتفاع أسعار   عدة،  أما فيما يتعلق بطبيعة تأثر هذه المدخالت، فقد تباينت في جوانب
كذلك عدم قبول آليات الدفع    لى الحركة. المدخالت، وصعوبة الحصول عليها نتيجة التقييدات ع

واشتراط الدفع النقدي من قبل المورد، وقلة توفر األنواع المطلوبة من   ،الشراء بالدين  أواآلجل  
في األسواق. وقد بينت إجابات المزارعين صعوبة الحصول على المدخالت   اإلنتاجمدخالت  

شكلت  التي  عها من عدم قبول الدفع اآلجل،  نتيجة لتقييدات الحركة، وارتفاع األسعار وما ترافق م
، كما هو موضح اإلنتاجأبرز العوائق التي أثرت في قدرة المزارعين في الحصول على مدخالت  

 أدناه.  (2)في الشكل 
 

 النباتي،   اإلنتاج: نسبة المزارعين الذين أجابوا بخصوص تأثر مدخالت  (2)شكل 
 حسب نوع المدخل والتأثير 

 

 
 . المصدر: استمارة الدراسة
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نتيجة لتقييدات الحركة    اإلنتاجأن صعوبة الحصول على مدخالت    ،أعاله  (2) يتضح من الشكل  
(،  % من المزارعين أفادوا بذلك51)في الحصول على األيدي العاملة    ،بشكل كبير  ت،قد أثر 

%(. كما أثر عدم قبول آلية  29%(، كذلك األشتال والبذور )38واألسمدة )  ،%(39والمبيدات )
الشراء بالدين )اشتراط الدفع النقدي فقط من قبل المورد( في قدرة المزارعين على    أوالدفع اآلجل  

من المزارعين أفادوا بذلك(، واألشتال والبذور    %34  )نحوالحصول على األسمدة والمبيدات  
ارتفاع أسعار متطلبات التعبئة بأشكالها قد شكلت العائق األكبر في  أن  ضح  %(. فيما يت27.3)

% بذلك. كما شكل ارتفاع أسعار األسمدة والمبيدات مشكلة عند 16.2كما أفاد    ،الحصول عليها
 % من المزارعين، على التوالي. 31.4و% 30.6نحو 

 
، وذلك حسب نوع المحصول  طبيعة التأثر ألكثر مدخالت اإلنتاج تأثراً   (12)يناقش الجدول  

الزراعي. وفيما يتعلق بمدخالت األشتال والبذور، يتضح من الجدول أن عدم قبول آلية الدفع  
بالدين تعد من أبرز المعيقات الخاصة بالحصول على أشتال وبذور الخضار المحمية بشكل  

في صعوبة أثرت تقييدات الحركة    كماكذلك الخصار المكشوفة والمحاصيل الحقلية.  و خاص،  
 % من المزارعين.  39.5شتال األشجار البعلية، وذلك كما أفاد به أالوصول إلى  

 
في السياق نفسه، كان لصعوبة الحركة وتقييدها أثر كبير في الحصول على األسمدة والمبيدات،  

% من  52وبخاصة لمحاصيل الخضار المحمية والمحاصيل الحقلية، وذلك حسبما أفاد به نحو  
كذلك، فإن لتقييدات الحركة األثر األكبر على صعوبة وصول العاملين إلى األراضي    المزارعين.

( المروية  األشجار  زراعة  نشاط  في  خاصة  الحقلية  63.6الزراعية،  المحاصيل  تليها   ،)%
(55.2.)% 

 
% من المزارعين 90أن نحو    أدناه  (13)من جدول  فيما يتعلق باإلنتاج الزراعي الحيواني، يتضح  

قد أفادوا بتأثر قدرتهم في الحصول على األدوية البيطرية واألعالف نتيجة للجائحة. بالمقابل،  
فقد انخفضت نسبة المزارعين الذين تأثرت قدرتهم في الحصول على مدخالت اإلنتاج األخرى 

 مثل المياه، وإمدادات الكهرباء، واأليدي العاملة، ... وغيرها.
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 : طبيعة تأثر مدخالت اإلنتاج الزراعي النباتي، حسب نوع المحصول(12)دول ج
 

مدخل  
 اإلنتاج

بستنة شجرية   طبيعة التأثير
 بعلية

بستنة شجرية  
 مروية 

خضار  
 محمية 

خضار  
 مكشوفة 

محاصيل  
 حقلية 

األشتال  
 والبذور 

 44.8% 21.8% 26.4% 7.8% 15.8% ارتفاع األسعار 

نتيجة  صعوبة الحصول عليها  
 التقييدات على الحركة 

%39.5 %22.1 %30.6 %32.7 %31.0 

عدم قبول آلية الدفع اآلجل أو الشراء  
 بالدين 

%13.2 %7.8 %48.6 %30.9 %37.9 

 3.4% 5.5% 9.7% 5.2% 2.6% قلة توفر األنواع المطلوبة في األسواق 

 المبيدات 

 51.7% 25.5% 37.5% 19.5% 36.8% ارتفاع األسعار 

صعوبة الحصول عليها نتيجة  
 التقييدات على الحركة 

%47.4 %48.1 %30.6 %36.4 %31.0 

عدم قبول آلية الدفع اآلجل أو الشراء  
 بالدين 

%26.3 %16.9 %52.8 %32.7 %51.7 

 6.9% 7.3% 15.3% 10.4% 10.5% قلة توفر األنواع المطلوبة في األسواق 

 األسمدة 

 55.2% 25.5% 37.5% 16.9% 34.2% ارتفاع األسعار 

صعوبة الحصول عليها نتيجة  
 التقييدات على الحركة 

%47.4 %45.5 %29.2 %36.4 %31.0 

عدم قبول آلية الدفع اآلجل أو الشراء  
 بالدين  

%26.3 %16.9 %51.4 %32.7 %51.7 

 3.4% 5.5% 18.1% 14.3% 13.2% قلة توفر األنواع المطلوبة في األسواق 

األيدي  
 العاملة 

 6.9% 7.3% 19.4% 11.7% 13.2% ارتفاع األسعار 

صعوبة الحصول عليها نتيجة  
 التقييدات على الحركة 

%44.7 %63.6 %38.9 %50.9 %55.2 

عدم قبول آلية الدفع اآلجل أو الشراء  
 بالدين 

%0.0 %1.3 %8.3 %3.6 %6.9 

 0.0% 0.0% 0.0% 6.5% 2.6% قلة توفر األنواع المطلوبة في األسواق 

 استمارة الدراسة.  المصدر:
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 بوجود تأثير لجائحة كورونا  : نسبة المزارعين الذي أفادوا(13)جدول 

 الحيواني، حسب المدخل اإلنتاجعلى مدخالت 
 

 نسبة المزارعين  اإلنتاج مدخل 
 %4.21 الكهرباء  إمدادات 

 89.6% األدوية البيطرية 
 89.6% األعالف 
 25.5% المراعي 
 %18.9 )الصيصان( األفراخ
 13.2% العاملة  األيدي 
 12.3% المياه 

 %17.9 متطلبات التعبئة 
 . المصدر: استمارة الدراسة

 

تباين طبيعة تأثر هذه المدخالت حسب نوع المدخل؛ فقد أشار نحو    ،أدناه  (3)شكل  اليبين  
ارتفاع أسعار األعالف، واألدوية البيطرية على التوالي،  إلى أن  % من المزارعين  67و%  72

. وقد ترافق ذلك مع ارتفاع  اإلنتاجمدخالت    إلىقد أثر سلبًا على قدرة المزارعين في الوصول  
أفادوا ب البيع  نسب المزارعين الذين  الدفع اآلجل أو  التأثير السلبي لعدم قبول الموردين آليات 

 واشتراط الدفع النقدي فقط. ،بالدين
 
السياق  أفاد نحو  نفسه  في  الوصول  44،  المزارعين بصعوبة    األعالف مدخالت    إلى% من 

ارعين  البيطرية نتيجة لتقيدات الحركة، فيما انخفض تأثير هذه التقييدات على قدرة المز  واألدوية
%(. كذلك  4.7%(، والمياه )1.9الكهرباء ) إمداداتمثل    ؛المدخالت األخرى   إلىفي الوصول  

فإنه لم يكن هناك تأثير كبير الرتفاع أسعار المدخالت وعدم قبول الدفع اآلجل، في مدخالت  
 المراعي.  إلىوالوصول  ،كذلك األيدي العاملةو األخرى مثل المياه والكهرباء،  اإلنتاج
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 اإلنتاج: نسبة المزارعين الذين أجابوا بخصوص تأثر مدخالت (3)شكل ال

 النباتي، حسب نوع المدخل والتأثير
 

 
 . المصدر: استمارة الدراسة

 

المنتجات الزراعية الحيوانية، يوضح جدول  اإلنتاجفيما يتعلق بطبيعة تأثر مدخالت    حسب 

أسعار    أدناه (14) بارتفاع  بغيرها،  مقارنة  أكبر،  بشكل  معينة  منتجات  البيطرية    األدوية تأثر 
البياض.    إنتاجواألعالف، مثل   منتجات األبقار )الحليب(، ومنتجات األغنام، وتربية الدجاج 

  ، بشكل أكبر  ،كما أثر اشتراط الدفع النقدي لألعالف واألدوية البيطرية الخاصة بهذه النشاطات
منتجات النحل. فيما نالحظ    وإنتاج   ،مثل تسمين األغنام والعجول  األخرى   باألنشطةرنة  عليها مقا

البيطرية في األسواق نتيجة   واألدوية عدم وجود نقص كبير في األنواع المطلوبة من األعالف  
العائق   المنتجات الزراعية   األكبرللجائحة. فيما يتعلق بالمراعي، فقد كان  الذي واجه منتجي 

 جي منتجات األغنام، هو صعوبة الوصول إليها نتيجة تقييدات الحركة. تخاصة منبية، و الحيوان
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 الزراعي الحيواني، حسب نوع المنتج  اإلنتاج: طبيعة تأثر مدخالت (14)جدول 
 

تسمين   طبيعة التأثر/المنتج  اإلنتاج مدخل 
 األغنام 

منتجات األبقار  
دجاج   الحم دجاج   )الحليب(

 بياض
منتجات  

 النحل 
تسمين  
 عجول 

منتجات األغنام  
 )حليب وأجبان(

 األدوية البيطرية 

 8.6%7 58.8% 50.0% 85.7% 64.7% 72.2% 55.0% ارتفاع األسعار 

 57.1% 41.2% 16.7% 35.7% 41.2% 61.1% 40.0% صعوبة الحصول عليها نتيجة التقييدات على الحركة

الشراء بالدين )اشتراط   أوعدم قبول آلية الدفع اآلجل  
 الدفع النقدي فقط من قبل المورد(

%20.0 %66.7 %35.3 %78.6 %50.0 %58.8 7%1.4 

 35.7% 0.0% 16.7% 7.1% 5.9% 22.2% 5.0% قلة توفر األنواع المطلوبة في األسواق 

 األعالف 

 85.7% 70.6% 0.0% 92.9% 76.5% 77.8% 60.0% ارتفاع األسعار 

 50.0% 35.3% 0.0% 35.7% 41.2% 66.7% 45.0% صعوبة الحصول عليها نتيجة التقييدات على الحركة

الشراء بالدين )اشتراط   أوعدم قبول آلية الدفع اآلجل  
 الدفع النقدي فقط من قبل المورد(

%25.0 %72.2 %41.2 %71.4 %0.0 %58.8 %64.3 

 7.1% 0.0% 0.0% 7.1% 11.8% 11.1% 0.0% المطلوبة في األسواق قلة توفر األنواع 

 المراعي 

 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ارتفاع األسعار 

 64.3% 5.9% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% صعوبة الحصول عليها نتيجة التقييدات على الحركة

الشراء بالدين )اشتراط   أوعدم قبول آلية الدفع اآلجل  
 الدفع النقدي فقط من قبل المورد(

%0.0 %0.0 %5.9 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 

 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% قلة توفر األنواع المطلوبة في األسواق 

. المصدر: استمارة الدراسة
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 الزراعي والتنويع في السالسل الغذائية اإلنتاجتأثير جائحة كورونا على  3-3
 

الزراعي بشقيه    اإلنتاج، انعكست جائحة كورونا سلبًا على  اإلنتاجكما هو الحال في مدخالت  
وتردي الواقع االقتصادي    اإلنتاجحيث انعكست التحديات المرتبطة بمدخالت  ،  النباتي والحيواني

الفقر ... إلخ)ارتفاع نسب البطالة، انخفاض مستوى الدخل،   ( واالجتماعي )ارتفاع معدالت 
الحركة،   على  المفروضة  القيود  إلخوالتهميش،  الطلب  ...  حجم  على  سلبًا  الجائحة  خالل   )

فنادق بشكل شبه  المتوقع على المنتجات الزراعية. فعلى سبيل المثال، أدى إغالق المطاعم وال
على   ،بشكل كبير  ،انخفاض الطلب  إلى  ،األولىالشامل    اإلغالقخاصة خالل فترة  وب  ،كامل

تستهلك كانت  التي  الزراعية  المنتجات  كبير  ،بعض  القطاع  ،بشكل  هذا  الملفوف    ؛في  مثل 
إتالف بعض من هذه المحاصيل قبل  ى  ل إوالخس، حيث اضطر المزارعون    ،والذرة  ،األحمر

 (.2020، ماسقطاف واستبدالها بمحاصيل أخرى أساسية مثل الخيار والبندورة )مرحلة ال
 
في قطاع غزة بالتحديد، عانى مزارعو الفراولة من ركود في السوق بسبب انخفاض الطلب في   

عمليات   وتوقف  المحلي  اتخذتها   إلىالتصدير  السوق  التي  اإلجراءات  بسبب  الغربية  الضفة 
الفلسطينية   قام عدد كبير من    وإسرائيلالحكومة  الوباء، كما  انتشار  الزهور للحد من    منتجي 

وإغالق صاالت األفراح، األمر الذي كبدهم    ،الماشية كطعام بسبب توقف التصدير  إلىبتقديمها  
 17.خسائر هائلة

 
انخفاض  إلى  انخفاضًا في الطلب منذ بداية الجائحة، ما أدى  واجه منتجو الدواجن والمواشي  

مزارع صغير   18,000(، علمًا أن نحو  UNCTAD, 2020)  األغنام خاصة  وب  ، أسعار المواشي
في دخلهم على تربية األغنام. كما واجه الطلب على مبيعات منتجات    ،بشكل كامل  ،يعتمدون 

في ظل تراجع القدرة الشرائية    ،ل والطلب بشكل كبيراأللبان نوعًا من الركود نتيجة لتراجع اإلقبا
منتجات    إنتاجالكامل مع ذروة موسم    اإلغالقلشريحة كبيرة من األسر الفلسطينية، حيث تزامن  

انخفاض أسعارها، فعلى سبيل المثال،   إلىوالزبدة، ما أدى    ،واللبن   ،األلبان البلدية مثل الجبن
  اإلغالق شيكاًل خالل األشهر األولى من    12  إلى شيكاًل    24انخفضت أسعار الجبنة البلدية من  

 
17  https://www.france24.com/ar/ar/20200501- ريبورتاج-تداعيات-جائحة-فيروس-كورونا-تفتك-بقطاع-الزراعة-في-غزة 

https://www.france24.com/ar/ar/20200501-ريبورتاج-تداعيات-جائحة-فيروس-كورونا-تفتك-بقطاع-الزراعة-في-غزة
https://www.france24.com/ar/ar/20200501-ريبورتاج-تداعيات-جائحة-فيروس-كورونا-تفتك-بقطاع-الزراعة-في-غزة
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. في حين قلصت مصانع الحليب واأللبان طاقتها اإلنتاجية بشكل كبير. فكان يتم 2020في  
منها تستخدم   اً طن  420طنًا من حليب البقر يوميًا في الضفة الغربية،    520بالعادة إنتاج نحو  

لكن قيود الحركة التي تم فرضها من قبل الحكومة   من قبل المصانع، والباقي لالستخدام المنزلي.
من الحليب/الجبن    طناً   50وإغالق محالت الحلويات التي كانت تستهلك أكثر من    ،الفلسطينية

خاصة  وبانخفاض الطلب على الحليب من قبل المصانع )  إلىأدى    ،(2020ف،  سي   )أبو  يومياً 
الغربية(   الضفة  شمال  انخفضتفي  بمقدار    التي  اإلنتاجية  طاقتها 40طاقتها  لتصبح   ،%

هذا يعني فائضًا يوميًا في كميات الحليب في   طنًا يوميًا. 350االستيعابية من الحليب أقل من  
  (.2020سيف،  )أبوألف دوالر  154طنًا، وبقيمة فائض تقدر بنحو  170األسواق بمقدار 

 
منتجات ذات صالحية أطول، إال أن العديد منهم لم   إلىتحويل الحليب    منتجو األلبان  حاول

خسائر  ى  لإ ما عرضهم    ،المعرفة الالزمة باإلنتاج البديليتمكنوا من ذلك بسبب عدم امتالكهم  
أن عددًا من مربي الثروة  إلى    "الفاو"ه  ت ، أشار مسح أعدذاته  (. في السياقFAO, 2020aكبيرة )

قد أبلغوا عن صعوبات في بيع منتجات األلبان القابلة للتلف، حيث تحول   ،الحيوانية في فلسطين
بيعها في  أمل  منتجات ذات صالحية أطول )مثل األجبان والجميد( على    إنتاج  إلىبعضهم  

 (. FAO, 2020bفترات الحقة )
 

الدراسة مع ما ذكر أعاله، حيث أشار نحو    اإلنتاجن مزارعي  % م64توافقت نتائج استبانة 
تغيير المنتجات الزراعية التي كان مخططًا لزراعتها   إلى أن جائحة كورونا قد أدت   إلىالنباتي  

% من منتجي المنتجات الزراعية 55.7في حين أفاد  ،  في المواسم نتيجة للتغير في طبيعة الطلب
ة، حيث تأثرت الخضار الحيوانية بذلك. وقد تباين هذا األثر بين المحاصيل والمنتجات الزراعي

والمكشوفة(، والمحاصيل الحقلية بشكل أكبر من محاصيل األشجار سواء البعلية أو    )المحمية
 وإنتاج منتجات األغنام وتسمين األغنام،    إنتاجفي المالحق(. كما تأثر    1جدول    )انظرالمروية  

 في المالحق(.   2جدول  )انظرمنتجات األبقار 

 
% من المزارعين الذين تم  66، فقد أفاد نحو عدة المزارعين للجائحة في جوانبتمثلت استجابة 

الدراسة   عينة  في  كميات  باستهدافهم  من  للتقليل  اضطروا  قد  النباتي   اإلنتاجأنهم  الزراعي 
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أبرزها انخفاض أسعار هذه    عدة؛  أسباب  إلى. ويعود ذلك  إلنتاجهاوالحيواني التي كان مخططًا  
إضافة  ربحها  انخفاضي  وبالتال  ،المحاصيل هذه    إلى،  من  العديد  على  الطلب  انخفاض 

أفاد نحو   فقد  المنتجات  65و   ،النباتي  اإلنتاج% من مزارعي  81المحاصيل.  % من منتجي 
محاصيل زراعية معينة نتيجة النخفاض   إنتاجبتأثير الجائحة على التقليل من    ،الزراعية الحيوانية

 .أسعارها

 
السياق ونتيجةنفسه  في  النباتية   ،  الزراعية  المحاصيل  من  العديد  على  الطلب  النخفاض 

% من منتجي المنتجات الزراعية  47والنباتي(،    اإلنتاج)% من المزارعين  70.5والحيوانية، أفاد  
بقيامهم باستبدال هذه المحاصيل والمنتجات بأخرى تناسب    ،الحيوانية، الذين شملتهم االستمارة 

 وإنتاج المحاصيل الحقلية والخضار المحمية والمكشوفة،   إنتاجخاصة في  وباحتياجات السوق،  
% 56.6و%  84.5المالحق(. كما أفاد نحو    في  2و  1جدول    )انظرمنتجات األغنام واألبقار  

  ، النباتي والحيواني، على التوالي، بتنويع منتجاتهم من أجل تقليل الخسائر  اإلنتاجمن منتجي  
نوعية   اختالف  على  النباتية  المحاصيل  منتجي  غالبية  على  ذلك  وانطبق  األرباح.  زيادة  أو 

ما قورنت    )إذاالمحاصيل التي يزرعونها، فيما أفاد غالبية منتجي منتجات األغنام واألبقار بذلك  
 اض ومنتجات النحل(.الدجاج الالحم والبيّ بمنتجي منتجات 

 
من ناحية أخرى، فإن تأثير الجائحة السلبي لم يطل العديد من المحاصيل الزراعية النباتية التي  

أو نقص المعروض منها في األسواق،   ،منها نتيجة الرتفاع الطلب عليها  اإلنتاج زادت كميات  
ه الظاهرة في المحاصيل الحقلية وزراعة  % من المزارعين. وقد تركزت هذ67حسبما أفاد به  

الخضار المكشوفة، نظرًا لمرونة التعديل على الكميات المزروعة والمنتجة منها إذا ما قورنت 
يبلغ سوى   لم  الشجرية. في حين  الحيوانية  14بالمحاصيل  الزراعية  المنتجات  % من منتجي 

ا  اإلنتاجبزيادة   هذه  تركزت  وقد  لذلك،  نتيجة  منتجاتهم  أساسي  ،لنسبةمن   إنتاجفي    ،بشكل 
% من منتجي المنتجات الزراعية 38أن نحو    إلى  ،هنا  ،منتجات الدجاج البياض. وتجدر اإلشارة

  خاصة وب)% من منتجي الثروة الحيوانية  34وأساسي في المحاصيل الحقلية(    )بشكلالنباتية  
الجائحة على جودة المنتج    بتأثيرقد أفادوا    ،نشاط تسمين األغنام( الذين شملتهم عينة الدراسة
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يقدمونه الذي  المحاصيل  النهائي  جودة  على  الجائحة  تأثير  بقلة  نسبيًا  يشير  الذي  األمر   ،
 والمنتجات الزراعية إذا ما قورن بتأثيرها على كميات وأنواع المحاصيل المنتجة. 

 
معهد األبحاث  عدم وجود رزنامة زراعية )  إلى  ،بشكل عام  ،يفتقر القطاع الزراعي في فلسطين

نوع وتوقيت المحاصيل الزراعية التي سيقوم    ًا،منفرد  ، كل مزارع يحددإن  (، أي  2015،  التطبيقية
تنظيم لكميات    وجود عدم    إلىأدى ذلك    وقد  تسويق المنتجات.  وأماكنطرق    إلى بزراعتها، إضافة  

؛ فنجد فائضًا في بعض المحاصيل مقابل ونوعيات المنتجات الزراعية المعروضة في األسواق
تحمل   إلى واضطرار المزارعين    ،تذبذب في األسعار  إلى نقص في محاصيل أخرى، ما أدى  

انخفاض أسعارها المحاصيل نتيجة  المحصول دون    ،خسائر كبيرة في بعض  وترك جزء من 
بيان توفير  على  المزارعين  في مساعدة  الزراعية  الرزنامة  أهمية  تتمثل  نوعية  قطاف.  ات عن 

ما يخلق قاعدة بيانات للمزارعين تساعدهم في عملية   الزراعي حسب أشهر السنة،   اإلنتاجوكمية  
لإلنتاج، ما يساهم في ضمان    األمثلوالوقت    ،إنتاجهاالتخطيط المتعلقة بنوعية المحاصيل المراد  

تحسين الجدوى    وخلق عملية التوازن بين الطلب والعرض، ويساعد في  ،تسويق الكميات المنتجة
 (.2015، معهد األبحاث التطبيقية)االقتصادية للزراعة 

 
تفاقمت اآلثار السلبية لعدم وجود رزنامة زراعية مع ظهور جائحة كورونا، حيث يشير تقرير 

  ، صادر عن فريق األمم المتحدة القطري أن التنويع في السالسل الغذائية والمحاصيل الزراعية
  ، والتعاونيات الزراعية  ،خاصة بما يتعلق بصغار المنتجينوبخالل الوباء،    ،بشكل كبير  ،قد تأثر

أو حتى البيع    ،، حيث قام العديد منهم بالبيع بهوامش ربح أقل من المتوقعةوالجمعيات النسوي
 (. UNCT, 2020بخسارة كما قام العديد من المزارعين بتأجيل اإلنتاج )

 
 أثير جائحة كورونا على سلسلة التسويق ت 3-4

 

الزراعي، فالغالبية    إنتاجهمتتعدد أنماط التسويق التي يتبعها المزارعون الفلسطينيون في تسويق  
أو في األسواق المحلية، كما يتم  ،لمركزي العظمى تسوق منتجاتها من خالل بيعها في السوق ا

 (.2015، معهد األبحاث التطبيقية) إسرائيل واألسواق الخارجية إلىمنها ملموس  تصدير جزء
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سابقًا لجائحة كورونا، تعاني فلسطين من العديد من القيود التي يفرضها االحتالل اإلسرائيلي 
  ؛ األسواق  إلىكذلك الوصول  و على حركة األشخاص والسلع، وعلى استخدام الموارد الطبيعية،  

  ، العالمية. كما تعاني فلسطين من ضعف البنية التحتية لقطاع التسويق الزراعي  أوسواء المحلية  
ضعف تقنيات    إلىوطرق بيعها وتسعيرها، إضافة  المنتجات الزراعية    خاصة فيما يتعلق بنقلوب

. كما تعاني ينخاصة في مجال التبريد والتدريج والتعبئة والنقل والتخزين المبردوب  ،ما بعد اإلنتاج
لي  الزراعي المح  اإلنتاجمن ضعف القدرة على استيعاب    ،في فترات عديدة  ،األسواق المحلية
العشوائية تنسيق    ،نتيجة  موحدة    اإلنتاجوعدم  رسمية  زراعية  رزنامة  األبحاث )وفق  معهد 

 (.2015، التطبيقية
 

التي  للمعيقات  نتيجة  الزراعي  اإلنتاج  بتسويق  المتعلقة  التحديات  من  كورونا  جائحة  فاقمت 
التنقل صعوبات  من  الجائحة  المستهلكين    ،فرضتها  والمحلية    إلى ووصول  المركزية  األسواق 

تم إغالق أسواق التجزئة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل شبه كامل  و )الحسبة(.  
إال في أوائل شهر   –جزئي  بشكل-إعادة فتحها  تتم  أيار(، ولم  -آذاراألولى )  اإلغالقخالل فترة  

من داخل الخط األخضر    . كما أثر توقف حركة المواطنين الفلسطينيين2020حزيران من العام  
على قدرة المزارعين في الضفة الغربية على تسويق منتجاتهم،   ،إسرائيلنتيجة إلغالق المعابر مع  

في مدن شمال الضفة  وبخاصة  ،المتسوقين من الداخل يشكلون قوة تسويقية كبيرة أنخاصة وب
 18.الغربية

 

على  التأثير سلبًا على قدرة المزارعين    إلىفي بداية الجائحة،  وبخاصة  وقد أدت اإلغالقات،  
ومنتجاتهم،    إلىلوصول  ا محاصيلهم  لتسويق  ما  األسواق  به  وفق  المزارعين 91أفاد  من   %
استمارة  95والنباتي(،    اإلنتاج) شملتهم  والذين  الحيوانية،  الزراعية  المنتجات  منتجي  من   %

 الدراسة.  
 

الزراعية في   إغالقالشامل    قاإلغال  إجراءاتوقد كان من   المنتجات  لبيع  المركزية  األسواق 
مقارنة بتلك    ة(، التي كان لها تأثير سلبي أكبر على المنتجات الزراعية النباتي)الحسبةالمدن  

  إلى هذه األسواق قد أدى    إغالقأن  بالنباتي    اإلنتاج% من مزارعي  75الحيوانية. إذ أفاد نحو  
 

18  https://www.aljazeera.net/ebusiness/ 2021/4/4/ يفكرون -جديا-بترك-العمل-كيف-أضرت 
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% من منتجي 51ة نتيجة لعدم وجود بدائل تسويق متاحة، مقابل  تلف في المحاصيل الزراعي
تسويق   علىالنباتي(    اإلنتاجالمنتجات الزراعية الحيوانية، ولعل ذلك نابع من اعتماد المزارعين )

المركزية، على خالف منتجي المنتجات الحيوانية الذين يتركز    األسواقمحاصيلهم بالعادة في  
التجارية التي توفر وسائل الحفظ والتخزين المناسبة لطبيعة هذه   تسويق منتجاتهم على المحال

 المنتجات. 
 

خاصة تلك التي  وب  كبير،كما تأثرت المشاريع النسائية الخاصة بإنتاج وتصنيع األغذية بشكل  
توقف    إنتاجهايتم   ومع  النسوية،  والتعاونيات  الجمعيات  خالل  من  السياحة    أنشطة وتسويقها 

والبازارات،   والمعارض  تسويقية   وإغالق الداخلية والخارجية،  نافذة  تشكل  كانت  التي  المدارس 
 ب(.   2020، معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينيمهمة لمنتجات المشاريع النسوية )

 
تأثر نشاط التعاونيات، بما فيها الزراعية،   إلىأشارت هيئة العمل التعاوني  ،  ذاته  في السياق

باإلجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة الجائحة، بسبب عدم مقدرة عدد كبير من   ،بشكل سلبي
األعضاء على دفع التزاماتهم المالية للتعاونيات، نتيجة تراجع مبيعاتهم وضعف قنوات التسويق  

لبًا على قدرة هذه التعاونيات على أداء مهامها األساسية المتعلقة بتسويق منتجات  لديهم، ما أثر س
 19. األعضاء

 

وما تبعها من مشاكل في تسويق   ،اإلغالق  إجراءاتفيما يتعلق بأساليب تكيف المزارعين مع  
الجدول يبين  األساليب  ( 15)  محاصيلهم،  هذه  أبرز  شملتهم    ،أدناه  الذين  المزارعين  ونسبة 

 االستبانة حسب تبنيهم هذه األساليب. 

 
% من منتجي المحاصيل النباتية والمنتجات الحيوانية، على  66% و61تبين النتائج أن نحو  

التوالي، قد لجأوا إلى استحداث أساليب تسويق المركزية لمواجهة المشاكل الناتجة عن إغالق  
ال خالل  المركزية  من األسواق  بداًل  ومفتوحة  جديدة  مناطق  في  البيع  ذلك  شمل  وقد  جائحة، 

األسواق المركزية، األمر الذي ساهم في استمرارية توفير المنتجات الزراعية للمستهلكين بالشكل  

 
19  https://www.palestineeconomy.ps/ar/Article/f99399y16356249Yf99399 

https://www.palestineeconomy.ps/ar/Article/f99399y16356249Yf99399
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الذي يلبي احتياجاتهم، دون الحاجة إلى الذهاب إلى األسواق المركزية وما يرافقها من ارتفاع 
 نتيجة لالكتظاظ. احتمالية انتقال العدوى 

 
 : نسبة المزارعين حسب أساليب التسويق المتبعة خالل الجائحة (15)جدول 

 

 الحيواني  اإلنتاج النباتي  اإلنتاج أساليب التسويق 
استحداث منظومة تسويق المركزية ال تعتمد على تسويق  

 المنتجات في األسواق المركزية 
%60.5 %66.3 

 _ 52.4% ومفتوحة بداًل من األسواق المركزيةالبيع في مناطق جديدة 

 _ 12.5% تخزين المنتجات في برادات لتجنب تلفها ولحين ارتفاع األسعار

 84.0% 88.9% تحفيز الطلب على المنتجات الزراعية أجل تخفيض األسعار من 

البحث عن أسواق جديدة لشراء المواشي كبديل لنقص المواشي  
 الخارج المستوردة من 

_ %16.0 

استحداث أساليب تكيف للتغلب على صعوبة تسويق المنتجات  
 في األسواق المعتادة 

_ %49.1 

 . استمارة الدراسة المصدر:
 

والمروية( قد لجأوا    )البعليةتظهر نتائج االستمارة أن نسبة أكبر من مزارعي األشجار المثمرة  
استحداث منظومة تسويق ال مركزية، وذلك مقارنة بمنتجي الخضار والمحاصيل الحقلية    إلى

%(  81%( والدجاج الالحم )93)اض  في المالحق(. كما لجأ مربو الدجاج البيّ   3جدول    )انظر
نظم تسويق   إلى % منهم باللجوء  37األغنام(، إذ أفاد    )تسمينذلك مقارنة بمربي األغنام    إلى

 في المالحق(.  4جدول  )انظرويق منتجاتهم ال مركزية لتس

 
يتضح نحو    ،هنا  ،كما  النباتية89اضطرار  المحاصيل  منتجي  من  منتجي 84و  ،%  من   %

تخفيض أسعار منتجاتهم بهدف تحفيز الطلب عليها، األمر الذي قلل    إلى  ،المنتجات الحيوانية
كما يتضح    .إنتاجهمر سلبًا على استمرارية  وأثّ  ،من ربحية النشاط الزراعي للعديد من المزارعين

تخزين منتجاتهم في برادات لحفظها من التلف وتسويقها    إلىانخفاض نسبة المزارعين الذين لجأوا  
أن النسبة الكبرى من المزارعين هم    إلى  ، بشكل أساسي  ،عند ارتفاع سعرها؛ ولعل ذلك يعود
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وسائل التبريد   إلىالوصول    إلىلبيتهم  أصحاب حيازات زراعية صغيرة، ما يعني عدم قدرة غا
 . في ذلكالالزمة، أو ارتفاع تكلفتها، حتى لو توفرت لديهم الرغبة 

 

خاصة في األنشطة المتعلقة بتصنيع األغذية،  وب  ،قدمت الحكومة الفلسطينية بعض التسهيالت
إجراءات  حيث تم إعفاء مصانع األغذية من إجراءات اإلغالق في بدايات الجائحة، كما اتخذت  

( بحركة وتنقل العاملين وخارجها  خاصة )على سبيل المثال، تصاريح خاصة بالحركة داخل المدن
إن العديد من  فعلى الرغم من ذلك، و  األولى. اإلغالقفي مجاالت الزراعة واألغذية طوال فترة 

المنافسة الكبيرة    إلى، إضافة  إنتاجهاالمشاريع الزراعية قد واجهت مشاكل كبيرة متعلقة بتسويق  
 )أبو، التي كانت متوفرة بكميات كبيرة في األسواق المحلية  اإلسرائيليةمن المنتجات الزراعية  

 (.2020سيف، 
 
كما تأثرت صادرات األغذية الزراعية بشكل كبير، إذا ما قورنت بمستوياتها قبل الجائحة نتيجة   

إصدار الوثائق الخاصة بالتصدير،  لتوقف العمل في بعض المؤسسات الحكومية المسؤولة عن  
المعابر وصعوبات الحركة. كما تضررت محاصيل زراعية أكثر من غيرها،  إغالق  إلى إضافة  

الطبيةوب األعشاب  زراعة  طوباس    وتحديداً   ،خاصة  منطقة  فترة  واألغوارفي  تزامنت  حيث   ،
،  األولى  اإلغالقة  (. خالل فتر FAO, 2020bوتصديرها )  إنتاجهاالمشدد مع ذروة موسم    اإلغالق

أصدرت غرفة تجارة وصناعة وزراعة طوباس شهادتي منشأ فقط للصادرات الزراعية، مقارنة  
 (. FAO, 2020aشهادة كانت تصدر في هذه الفترة من السنة ) 50بنحو 

 
، أطلقت اإلغاثة الزراعية في محافظتي الخليل وبيت لحم برنامج تحسين سبل  ذاته  في السياق

المستدام في المناطق الريفية، بهدف االستجابة لآلثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا،  العيش  
حيث استهدف المشروع مساعدة ،  وبتمويل من مؤسسات دولية  ،وبالتعاون مع شركاء محليين

فترة  أسرة  500نحو   خالل  المرتبطة  والصناعات  العنب  محصول  من  منتجاتهم  تسويق   في 
ع مجموعة من التدخالت المتمثلة بتوفير عبوات للتعبئة والتغليف، وتوفير الجائحة. شمل المشرو 

الفلسطينية بأدوات تصنيع منتجات العنب على    األسرشبك لحماية ثمار العنب، وتزويد عدد من  
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ساهمت هذه التدخالت في التخفيف من تكاليف    20. المستوى المنزلي، وتوفير مستلزمات التعقيم
من    اإلنتاج التخفيف  وبالتالي  التسويق،  عملية  خلقتها   اآلثاروتحسين  التي  الكبيرة  السلبية 

 الجائحة.  
 

السياق األخرى في هذا  المبادرات  للتجارة    ،من  "بلدي"  من خالل   اإللكترونية،إطالق منصة 
، كمنصة متخصصة في  "ل تريد" ومؤسسة "أوكسفامالتجارة الفلسطيني "بامركز  الشراكة بين  

المنتجين  ودعم  الوطني  المنتج  حماية  أجل  من  الفلسطينية  الوطنية  المنتجات  وتسويق  بيع 
المستهلكين   إلى الفلسطينيين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الوصول  

 21.المحليين
 

الجهات الحكومية وغير الحكومية، فإنه من الواضح    لكن، على الرغم من هذه المبادرات من قبل
نتائج   أفادت  فقد  المزارعين،  من  مقبولة  نسبة  لتغطي  وكافية  شاملة  تكن  لم  الجهود  هذه  أن 

)أن  باالستبانة   المزارعين  جدًا من  قليلة  مقابل 0.9نسبة  الحيوانية،  المنتجات  منتجي  % من 
أفادو 18.8 قد  النباتية(،  المحاصيل  منتجي  من  البلديات،  %  مثل  الرسمية  الجهات  بتقديم  ا 

الدعم   وغيرها  الزراعية،  التعاونية  والجمعيات  الزراعة،  وزارة  ومديريات  المحلية،  والمجالس 
للمزارعين من أجل تسويق منتجاتهم. بالتالي، ال بد من تسليط الضوء على زيادة فعالية الجهات 

لتقديم الدعم للمزارعين مستقباًل،    خاصةوب)ذات العالقة بالقطاع الزراعي   خاصة وبالحيواني( 
 أوقات األزمات المشابهة.

 
كورونا    3-5 جائحة  القدرةتأثير  بأهمية   ،للمستهلكالشرائية    على  الصحي  الوعي  وزيادة 

 استهالك المنتجات الزراعية 
 

الغذاء الزراعي  بين تقرير صادر عن منظمة األغذية والزراعة كيفية انتقال األزمات في نظام  
والمخاوف    ،ها الحكومة الفلسطينيةتالفلسطيني خالل فترة الجائحة، حيث أدت القيود التي فرض

الصحية للحد    اإلجراءاتتمويل  لالميزانية العامة    من  تحويل جزء كبير  إلى  ، على الصحة العامة

 
20  http://www.pal-arc.org/articles/Article/345/ar 
21  https://paltrade.org/single-news/16/ar 

http://www.pal-arc.org/articles/Article/345/ar
https://paltrade.org/single-news/16/ar
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  األمن اظ على  وبرامج الحماية االجتماعية، وتقليص الدعم الموجه للحف  ،من انتشار الجائحة
 (. FAO, 2020bودعم القطاع الزراعي )  ،الغذائي

 
فقدان  إلى  ، أدى توقف األنشطة االقتصادية في عدد كبير من القطاعات،  نفسه  وفي السياق 

وعدم    ،حد كبير بسبب األزمة المالية للحكومة الفلسطينية  إلىالوظائف، وتآكل دخل األسر )
ما أدى    22،األسرانخفاض القدرة الشرائية لعدد كبير من    ى إلقدرتها على دفع الرواتب لموظفيها(  

وارتفاع مستويات انعدام األمن الغذائي،    ،ضعف الطلب على المنتجات الغذائية الزراعية  إلى
ارتفاع  وب )كبير  خاصة مع  الغذائية  السلع  كبير من  عدد  أسعار  حيث  (،  FAO, 2020bفي 

مقارنة بشهر شباط   2020را في شهر آذار  كبي  سجلت أسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً 
%،  30.17بما فيها الخضار المجففة بنسبة  عدة،  ، نتيجة الرتفاع أسعار منتجات زراعية  2020

%،  3.85%، والفواكه الطازجة بنسبة 4.99%، والبطاطا بنسبة 10.48والدجاج الطازج بنسبة 
 (.  2020وغيرها )العسيلي، 

 
تبني المستهلكين في فلسطين   إلى  ،أيضاً   ،والزراعةأشار التقرير الصادر عن منظمة األغذية  و 

الستراتيجيات مواكبة سلبية، مثل تقليل عدد الوجبات المستهلكة، أو تناول أغذية فقيرة بالمغذيات،  
خاصة  وب  واالستغناء عن األطعمة ذات القيمة الغذائية العالية، مثل الفواكه واللحوم واألسماك،

تعتبر في الغالب غير ميسورة التكلفة. كما زاد استهالك من هذه األغذية مثل اللحوم  أن العديد
 ( متكرر  وبشكل  والدهون  فلسطين  FAO, 2020bالسكر  في  المستهلك  أسعار  وقد سجلت   .)

، أي ما قبل  2020الجائحة( مقارنة بشهر شباط    )بداية   2020في شهر آذار    كبيراً   ارتفاعاً 
%، 30.17الخضار المجففة بنسبة  بما فيها    ،عدة  ئحة، نتيجة الرتفاع أسعار منتجات زراعيةالجا

%،  3.85%، والفواكه الطازجة بنسبة 4.99%، والبطاطا بنسبة 10.48والدجاج الطازج بنسبة 
لتقييم 2020،  )العسيليوغيرها   الفلسطيني  (. كما بين مسح أجراه الجهاز المركزي لإلحصاء 

% من السكان  42كورونا على األوضاع االقتصادية واالجتماعية في فلسطين، أن    تأثير جائحة
،  2020الفلسطينيين قد خسروا على األقل نصف دخلهم خالل فترة اإلغالق ما بين آذار وأيار 

 
الفلسطيني لتقييم تأثير جائحة كورونا على األوضاع االقتصادية واالجتماعية في فلسطين، بين مسح أجراه الجهاز المركزي لإلحصاء    22

، مقارنة بشهر 2020% من السكان الفلسطينيين قد خسروا على األقل نصف دخلهم خالل فترة اإلغالق ما بين آذار وأيار  42أن  
 (. WFP, 2021) خفاض نفقاتها الشهرية على الطعام خالل الفترةالعينة بان   أفراد% من  41  أفاد،  آخر. في تقرير  نفسه شباط من العام
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% من األسر بأنها قامت بتخفيض 41. ونتيجة لذلك، أفادت  نفسه  مقارنة بشهر شباط من العام
 (. WFP, 2021) الطعام خالل هذه الفترةنفقاتها الشهرية على 

 
حدوث    إلى النباتي والحيواني( الذين شملتهم االستبانة    اإلنتاجأشارت نسبة كبيرة من المزارعين )

%  88حيث أشار نحو ، الزراعية لمستهلكين في شراء المنتجات والمحاصيلانخفاض في قدرة ا 
المزارعين   والفاكهة،    إلىمن  الخضار،  شراء  على  المستهلكين  قدرة  في  سلبًا  الجائحة  تأثير 

الحيوانية.   اقتناع نحو  و والمنتجات  الرغم من  المزارعين77على  % من منتجي  55و  ،% من 
الحيوانية المنتجات    ،المنتجات  استهالك  بزيادة  المستهلكين  وعي  زيادة  على  الجائحة  بتأثير 

ف  مناعتهم  دعم  بهدف  الوباءالزراعية  مواجهة  في  من    نإ،  كبيرة  لنسبة  المالية  القدرة  عدم 
خاصة  ، وبالمستهلكين خالل الجائحة قد ساهمت في صعوبة ترجمة هذا الوعي على أرض الواقع

فيما يتعلق باستهالك المنتجات الزراعية ذات السعر المرتفع نسبيًا كاللحوم الحمراء، واألسماك،  
يوضحان تأثير الجائحة  ان  اللذ  ( 17و)  (16)  ين جدولالظر  ان)   وبعض أنواع الفاكهة والخضار 

 .(الزراعي اإلنتاجعلى القدرة الشرائية للمستهلك، وذلك حسب نوع 

 
 : تأثير جائحة كورونا على القدرة الشرائية للمنتجات الزراعية النباتية(16)جدول 

 

 التأثير/المنتج 
بستنة  

 شجرية بعلية 
بستنة شجرية  

 مروية 
خضار  
 محمية 

خضار  
 مكشوفة 

محاصيل  
 حقلية 

أثرت جائحة كورونا سلبًا على قدرة المستهلكين  
 100.0% 90.9% 81.9% 85.7% 92.1% على شراء الخضروات 

أثرت جائحة كورونا سلبًا على قدرة المستهلكين  
 على شراء الفواكه 

%92.1 %85.7 %80.6 %90.9 %100.0 

المستهلكين  أدت الجائحة إلى زيادة الوعي عند 
 بضرورة استهالك المنتجات الزراعية لدعم مناعتهم 

%92.1 %71.4 %72.2 %70.9 %93.1 

أدت الجائحة إلى زيادة الوعي عند المستهلكين  
بضرورة استهالك المنتجات الزراعية العضوية  

 والحبوب الكاملة لدعم مناعتهم 

%50.0 %45.5 %65.3 %72.7 %82.8 

 الدراسة. استمارة  المصدر:
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 ة الشرائية للمنتجات الزراعية الحيوانيةر تأثير جائحة كورونا على القد(: 17) جدول
 

 التأثير/المنتج 
تسمين  
 األغنام 

منتجات األبقار  
 )الحليب(

دجاج  
 الحم 

دجاج  
 اضبي  

منتجات  
 النحل 

تسمين  
 عجول 

منتجات األغنام  
 )حليب وأجبان(

أثرت جائحة كورونا سلبًا على  
المستهلكين على شراء  قدرة 

 المنتجات الحيوانية 
%90.0 %83.3 %82.4 %71.4 %100.0 %94.1 %100.0 

زيادة الوعي لدى   إلىأدت الجائحة  
المستهلكين بضرورة استهالك  

 المنتجات الزراعية لدعم مناعتهم 

%30.0 %72.2 %41.2 %64.3 %100.0 %58.8 %50.0 

زيادة الوعي لدى   إلىأدت الجائحة  
المستهلكين بضرورة استهالك  

 المنتجات الطبيعية 

%30.0 7%2.2 %41.2 %57.1 %100.0 %58.8 %50.0 

 . استمارة الدراسة المصدر:
 

بالتالي، يمكن القول إن ارتفاع أسعار بعض المنتجات الزراعية وترافقه مع تراجع القوى الشرائية  
استهالك المنتجات الزراعية محليًا، على الرغم من حقيقة تزايد للمستهلكين قد أثرا سلبًا على  

الوعي بأهمية استهالك المنتجات الزراعية نظرًا الرتفاع قيمتها الغذائية، وكونها ضرورية لدعم  
 وتعزيز مناعة الجسم في أوقات األوبئة. 

 
الزراعة الذاتية وتعزيز األمن الغذائي في بعض  إحياء علىتأثير جائحة كورونا  3-6

 األرض( إلىالمناطق )العودة 
 

، عانى  2019حسب تقرير أصدره مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية نهاية العام  
 ,OCHA% من السكان في فلسطين( من انعدام األمن الغذائي  33مليون فلسطيني )  1.7نحو  

2020b)  68.5يعاني  إذ  (، حيث يزداد هذا الواقع سوءًا في قطاع غزة عنه في الضفة الغربية؛ %
% منهم يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد  47الغذائي )  األمنمن السكان هناك من انعدام  

(FSIN, 2020  .) الغذائي بشكل أكبر في    األمنفي الضفة الغربية، ارتفعت معدالت انعدام  و
خاصة في التجمعات البدوية وب  %(، 61)حوالي    (ج)السكنية في المناطق المصنفة  التجمعات  
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)  ،األغوارومناطق   النساء  وتعيلها  ترأسها  التي  واألسر  المزارعين  أبحاث  ولدى صغار  معهد 
 ب(. 2020السياسات االقتصادية الفلسطيني، 

 

يذكر  نتائجبينت   تأثير  كورونا  لجائحة  يكن  لم  أنه  الدراسة  ب في    استبانة  في التسبب  نقص 
النباتي(، ونحو   اإلنتاج)  المزارعين% من  74المنتجات الزراعية األساسية، وفق ما أفاد به نحو  

 اإلنتاج  من المزارعين  %(25أشارت نسبة قليلة )نحو    ا% من منتجي المنتجات الحيوانية. كم79
ارتفاع أسعار   إلىأن الجائحة قد أدت    إلى  ،% من منتجي المنتجات الحيوانية8.5النباتي، ونحو  

خاصة الفقيرة، على وبسلبًا على قدرة األسر،    أثرالمنتجات والمحاصيل الزراعية بالشكل الذي  
(. وهذه النتيجة تتوافق مع ما ذكر سابقًا في تأثير أدناه  (19( و) 18)  ينجدولال  )انظرشرائها  

 ية. الجائحة على خفض أسعار المنتجات والمحاصيل الزراع

 
 النباتي( اإلنتاج)الزراعة   وإحياءالغذائي  األمنتأثير جائحة كورونا على  :(18)جدول 

 

 التأثير/المنتج 
بستنة شجرية  

 بعلية
بستنة شجرية  

 مروية 
خضار  

 ة محمي
خضار  

 ة مكشوف 
يل  محاص

 حقلية 
خلق نقص في العديد من   إلىأدت الجائحة  

 13.8% 14.5% 18.1% 39.0% 2.6% المنتجات الزراعية األساسية 

ارتفاع أسعار المنتجات    إلىأدت الجائحة  
  ،على قدرة العديد من األسر سلباً  أثر ما  ، الزراعية 

 على شرائها  ،خاصة الفقيرةوب

%5.3 %48.1 %23.6 %12.7 %17.2 

تم توفير الدعم للمزارعين من قبل الجهات  
 الزراعي  اإلنتاجالحكومية بهدف تشجيع وزيادة 

%0.0 %5.2 %8.3 5%.5 %0.0 

تم توفير الدعم للمزارعين من قبل الجهات غير  
 الزراعي  اإلنتاجالحكومية بهدف تشجيع وزيادة 

%0.0 %6.5 %11.1 %5.5 %6.9 

 48.3% 45.5% 73.6% 64.9% 60.5% الجائحة إيجابا على الزراعة المنزلية  أثرت

على استصالح   اإلقبال زيادة  إلىأدت الجائحة  
 األرض 

%47.4 %63.6 %69.4 %41.8 %44.8 

 69.0% 54.5% 1.9%8 74.0% 63.2% على زراعة األرض  اإلقبال زيادة  إلىأدت الجائحة  

  . استمارة الدراسة المصدر:
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 الحيواني( اإلنتاج)الزراعة   وإحياءالغذائي  األمنجائحة كورونا على  : تأثير(19)ل جدو
 

 التأثير/المنتج 
تسمين  
 األغنام 

منتجات األبقار  
 )الحليب(

دجاج  
 الحم 

دجاج  
 اضبي  

منتجات  
 النحل 

تسمين  
 عجول 

منتجات األغنام  
 )حليب وأجبان(

نقص في العديد    إلىأدت الجائحة  
من المنتجات األساسية )مثل البيض  

 ومنتجات األلبان(
%5.0 %11.1 %0.0 %57.1 %16.7 0%.0 7%.1 

ارتفاع في أسعار    إلىأدت الجائحة  
على   ثر سلباً أ المنتجات الحيوانية ما 
خاصة  وب ،قدرة العديد من األسر

 الفقيرة على شرائها 

%0.0 %5.6 %0.0 %57.1 %0.0 %0.0 %0.0 

تم توفير الدعم للمنتجين من قبل  
الجهات الحكومية بهدف تشجيع  

 اإلنتاج وزيادة 

%0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 

تم توفير الدعم للمنتجين من قبل  
الجهات غير الحكومية بهدف تشجيع  

 الزراعي   اإلنتاجوزيادة 

%0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 

على   اإلقبال زيادة  إلىأدت الجائحة  
تربية المواشي والثروة الحيوانية  

 المنزلي  واإلنتاج 

%30.0 %44.4 %11.8 %21.4 %0.0 %41.2 %14.3 

 . استمارة الدراسة المصدر:
 

عملت العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية على تنفيذ العديد من األنشطة والتدخالت 
الحفاظ على األمن الغذائي في فلسطين، مستهدفة الفئات المرجح أن تكون أكثر   إلى التي هدفت  

النساء العامالت  و سكان المخيمات،  و تأثرًا من غيرها بالجائحة مثل صغار المزارعين والمنتجين،  
الزراعية،   التعاونية  الجمعيات  الرعيو في  مجال  في  والعاملين  مناطق وب  ،البدو،  في  خاصة 

الشؤون FAO, 2020aاألغوار ) لتنسيق  المتحدة  الصادرة عن مكتب األمم  البيانات  (. تشير 
  اً منظمة وشريك  15، قامت نحو  2020أنه خالل سنة    إلىاإلنسانية في األراضي الفلسطينية  

الغذائي في الضفة الغربية وقطاع   األمننشاطًا في مجال تحقيق    68بتنفيذ ما مجموعه    اً دولي
جد يبين  الجائحة.  هذه    (20)ول  غزة خالل  توزيع  عدد  النشاط   األنشطةأدناه  حسب طبيعة 

 23.ومنطقة التنفيذ

 
23  https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjg5MWNiODYtZmIzZC00MmE1LTk0NWItMTVl 

MzU2MDFlN2ZjIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3

MCIsImMiOjh9 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjg5MWNiODYtZmIzZC00MmE1LTk0NWItMTVlMzU2MDFlN2ZjIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjg5MWNiODYtZmIzZC00MmE1LTk0NWItMTVlMzU2MDFlN2ZjIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjg5MWNiODYtZmIzZC00MmE1LTk0NWItMTVlMzU2MDFlN2ZjIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjg5MWNiODYtZmIzZC00MmE1LTk0NWItMTVlMzU2MDFlN2ZjIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
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 : أنشطة األمن الغذائي التي تم تنفيذها في فلسطين من  (20)جدول 
 2020قبل المنظمات غير الحكومية، 

 

 النشاط 
 عدد األنشطة 

 قطاع غزة  الضفة الغربية
، الذين يواجهون  الفلسطينيين خاصة لالجئين وب تقديم المعونة المالية، 

 1 0 مواجهة الجائحة. إجراءاتصعوبات مالية نتيجة لفقدان مصدر الدخل بسبب 

خاصة  بتقديم المساعدات الغذائية للسكان في مناطق الحجر الصحي، و 
 .الالجئين في المخيمات

1 4 

شة في  للفئات المهمّ وسالل غذائية عينية إلكترونية توزيع قسائم طعام  
 .مخيمات الالجئين

12 0 

 0 10 .تزويد المزارعين بالبذور، واألشتال، واألسمدة لتشجيع الزراعة المنزلية 

شراء المنتجات الزراعية المنتجة والمصنعة من قبل المزارعين الصغار،  
 .والجمعيات والنوادي النسوية، وتوزيعها على العائالت المحتاجة

7 5 

 13 15 أخرى 

 23 45 المجموع 

 .المصدر: مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية
 

طلب لعوائل تم    120,000أن وزارة التنمية االجتماعية قد تلقت نحو    إلى  ،هنا  ،تجدر اإلشارة
الدعم، منذ بداية الجائحة حتى    إلى وأنها بحاجة    ، تصنيفها على أنها أسر قد تقع تحت خط الفقر

المساعدات    ،ولمرة واحدة  ،(، في حين قدمت الوزارةFAO, 2020a) 2020شهر حزيران من العام  
تأثراً   29,000نحو    إلىالنقدية   المهمشة واألكثر  الفئات  بالجائحة، كما قدم برنامج   أسرة من 

شخص من الفئات المتضررة في قطاع    26,000نحو    إلىاألغذية العالمي مساعدات غذائية  
 (. WFP, 2021غزة )

 

تنفيذ عدد من المبادرات بهدف إحياء الزراعة  بقامت العديد من الجهات غير الحكومية    ،كذلك
الجائحةوتعزيز   خالل  الغذائي  والبذور،    24،األمن  باألشتال،  األسر  تزويد  في  أبرزها  تمثلت 

 
24  https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjg5MWNiODYtZmIzZC00MmE1LTk0NWItMTV 

lMzU2MDFlN2ZjIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3

MCIsImMiOjh9 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjg5MWNiODYtZmIzZC00MmE1LTk0NWItMTVlMzU2MDFlN2ZjIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjg5MWNiODYtZmIzZC00MmE1LTk0NWItMTVlMzU2MDFlN2ZjIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjg5MWNiODYtZmIzZC00MmE1LTk0NWItMTVlMzU2MDFlN2ZjIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjg5MWNiODYtZmIzZC00MmE1LTk0NWItMTVlMzU2MDFlN2ZjIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
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حجم األسرة، مع التركيز على األسر التي   إلىلدعم الزراعة المنزلية، وذلك استنادًا    ،واألسمدة
الجائحة. بسبب  دخلها  مصدر  الزراعية   فقدت  المنتجات  بشراء  المؤسسات  بعض  قامت  كما 

من قبل صغار المزارعين والجمعيات النسائية، وتوزيعها   خام( والمنتجة محلياً )المصنعة أو ال
(. في غزة، وزعت وزارة الزراعة علفًا وأسمدة  FAO, 2020bعلى األسر المحتاجة والمتضررة )

 (.  FAO, 2020bعلى المزارعين ومربي الدواجن بقيمة إجمالية قدرها مليون دوالر أمريكي )
 

المبادرات الدولية لدعم الزراعة واألمن الغذائي في فلسطينجاءت العديد من   استكمااًل   ،هذه 
وبالتعاون    ،الغذائي في فلسطين  األمنلجهود سابقة بهذا الصدد. على سبيل المثال، قام برنامج  

بتوفير   ،2020آذار    إلى  2019في الفترة ما بين تموز    ،مع وزارتي الزراعة والتنمية االجتماعية
من الفئات  أنهاأسرة تصنف على   200وتقديم التدريب الفني لـنحو  ،راعية المناسبةاألصول الز 

حيث أظهرت المبادرة معدل عائد  ،  المعرضة للخطر، بهدف تعزيز أمنهم الغذائي وسبل عيشهم
من    ،الحفاظ على المياه والتربة وتحسين استهالك الغذاء المنزلي  إلى، بالشكل الذي أدى  اً إيجابي

% من المستفيدين الذين تمت مقابلتهم 39أو تربية الماشية، حيث أفاد    ،ة الخضرواتخالل زراع
 (. WFP, 2021أنهم حصلوا على دخل إضافي )ب ،مباشرة بعد االنتهاء من المشروع

 
المحلية والدولية   التقارير  العديد من  إيجابي  أن  إلىتشير  ولو كان  -  الجائحة ساهمت بشكل 

مثل    ؛في إعادة إحياء الزراعة المنزلية، وتشجيع ودعم العديد من الجهات ذات العالقة  -محدوداً 
  ،اإلغاثة الزراعية التي قامت بدعم وتمويل مشاريع بهدف تشجيع الزراعة في الحدائق المنزلية

محاصيل    إنتاجوعلى أسطح المنازل، مع التركيز على فئة الشباب والعاطلين عن العمل، بهدف  
  ، والهدايا  ،ى اقتصادية، مثل الزنجبيل األخضر، واألزهار النادرة المطلوبة في الزينةذات جدو 
مع مشروع "تخضير فلسطين"    ،أيضاً   ،يتماشى هذا  25.والزنبق  ،والنرجس  ،والسوسن  ،كالتوليب

 الذي أطلقته وزارة االقتصاد الوطني قبيل الجائحة.  
 

 
25  https://www.independentarabia.com/node/179446 -منوعات/ديكور-وحدائق/كورونا-يعيد-االعتبار-للزراعة-المنزلية  

فلسطين -يف  
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وتوقف   اإلغالقفي األرياف، مستغلين فترة    خاصةوب  ،، قام العديد من السكانذاته  في السياق
واستغالل المساحات المتوفرة حول المنازل   ،األنشطة االقتصادية، باستصالح أراضيهم الزراعية

والبطاطا، وذلك    ،والباذنجان  ، والفلفل  ،مثل البندورة  ؛زراعة المحاصيل الحقلية والخضارأجل  من  
الجائحأجل  من   فترة  خالل  أسرهم  احتياجات  بيع سد  من  المادي  المردود  بعض  وتحقيق  ة، 

أنه قد تم رصد إقبال كبير من سكان المدن على المشاتل    إلى   ،هنا  ،الفائض لديهم. تجدر اإلشارة
للحصول على أشتال ومعلومات عن كيفية زراعتها في محيط منازلهم    ،والمؤسسات الزراعية

إطالق وزارة الزراعة الفلسطينية مبادرة زراعة "مليون شتلة   مع(. تزامن ذلك  2020سيف،    )أبو
بالشراكة مع مؤسسات أهلية تقوم بتوزيع الشتالت بشكل مجاني   ، خضار" في الحدائق المنزلية

، مع  ةوفق آليات محدد  ،خالل البلديات والمجالس المحلية  شتلة لكل مواطن( من  100)نحو  
متر مربع ضمن    100على  تزيد    ،اشتراط امتالك المتقدم مساحة من األرض صالحة للزراعة 

 26.فناء المنزل
 

وتحقيق الحد األدنى من االكتفاء   ،ساهمت هذه األنشطة والمبادرات في إحياء االقتصاد المنزلي
من   للعديد  الذي  ،  األسرالذاتي  المتوقع  األمر  جائحة   أن من  من  االنتهاء  بعد  حتى  يستمر 

كورونا. فحسب تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، فإن مساحة الحدائق المنزلية  
الغربية، وهي مساحة من  في الضفة  % منها تقع  82ألف دونم،    49في فلسطين بلغت نحو  

 ،في تحقيق األمن الغذائي  ،بشكل كبير  ،الزراعة المساهمة  في-جزئياً أو    كلياً -استغاللهاشأن  
 (. 2016المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   )الجهازوإحياء األرض 

 
26  http://arabic.news.cn/2020-04/07/c_138955396.htm 

http://arabic.news.cn/2020-04/07/c_138955396.htm
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 الفصل الرابع
 استراتيجيات المواجهة 

 
 

 مة مقد   4-1
 

على القطاع الزراعي بشقيه   ،بشكل كبير   ،جائحة كورونا  أثرتالسابق، فقد    الفصلكما أشرنا في  
للمستهلكين والمزارعين، وذلك يتضمن   واإلنتاجيوعلى السلوك االستهالكي    ، النباتي والحيواني

القدرة و سالسل التسويق،  و تنوع السالسل الزراعية،  و من مدخالت اإلنتاج ومخرجات اإلنتاج،    كالً 
وتعزيز  ،الزراعة الذاتية وإحياءوالوعي بأهمية استهالك المنتجات الزراعية،  ،الشرائية للمستهلك

 األرض(.  إلى األمن الغذائي في بعض المناطق )العودة 

 

  ، استراتيجيات المواجهة من قبل المزارعين  إلىمن الدراسة، سيتم التطرق    الفصلفي هذا    ،لذا
التقليل من آثار جائحة كورونا أجل  من    القصير والمتوسط،المديين  والجهات ذات العالقة على  

وأيضاً  الزراعي،  القطاع  على مواجهة  أجل  من    على  وقدرة  استدامة  أكثر  قطاع زراعي  بناء 
  خاصة مع استمرار انتشار جائحة كورونا في فلسطين والعالم، وأيضاً وبالتحديات المستقبلية،  

على األنشطة    والذي يؤثر سلباً   ،ةالواقع السياسي واالقتصادي الذي تعيشه األراضي الفلسطيني
 ،استراتيجيات المواجهة والتدخالت  أنبما فيها الزراعة. من الجدير باإلشارة    كافة،  االقتصادية

 حسب المنطقة الجغرافية.  وأيضاً  ،حسب النشاط الزراعيتأتي ربما 
 

االستراتيجيات   هذه  تبني  شأن  من  الزراعي  أنإن  القطاع  تنمية  في  خاص،  يساهم    بشكل 
  إحداث و الغذائي في فلسطين،    األمنتحقيق  بشكل عام، كما يسهم في  االقتصاد الفلسطيني  و 

 .اسية في سياسات التنمية الزراعيةتغييرات أس

 
 استراتيجيات المواجهة التي تتعلق بمدخالت اإلنتاج  4-2

 

في    اً مهم  من سلسلة اإلنتاج في القطاع الزراعي، وعامالً   اً رئيسي  اً تعتبر مدخالت اإلنتاج جزء
من مدخالت اإلنتاج سيؤثر   اإلمداداتتعطل    أونقص    إناستقرار النظام الغذائي الفلسطيني.  
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وبالتالي زيادة أسعار المنتجات الزراعية والسلع    ،على ارتفاع تكاليف اإلنتاج  - شك  بال-  سلباً 
بها المرتبطة  سيهدد    ،األخرى  للمواطنين  ألمناما  سلباً   ، الغذائي  هذا    وينعكس  تنافسية  على 

 . اإلسرائيلي  خاصة من القطاع الزراعيوب ،القطاع في ظل المنافسة الشديدة

 

 قد تأثرت سلباً   ،دورة وسالسل اإلنتاج في عدد كبير من المشاريع الزراعيةفإن  ،  كما أشرنا سابقاً 
رئيسي   بشكل  ذلك  ويعود  الجائحة،  المزارعين،    إلى بفعل  وصول  المالكين  وبصعوبة  خاصة 

تدابير   إلى الصغار،   بسبب  ومبيدات،  وأعالف  وأشتال  وبذور  أسمدة  من  اإلنتاج،  مدخالت 
ال بد من وجود استراتيجيات وتدخالت    ،اإلغالق التي فرضتها الحكومة منعًا لتفشي الوباء. لذلك

زالت آثارها مستمرة بفعل استمرار الجائحة  الحد من هذه التأثيرات السلبية التي ما  أجل  فعالة من  
)منذ   ونصف  عام  من  أكثر  من  2020آذار  منذ  وكذلك  لدى  أجل  (،  الكافية  المرونة  توفير 

 كوارث مستقبلية تهدد القطاع الزراعي. أوالمزارعين في حال أي تحديات 

 

مية ذات العالقة  من الجهات الحكومية وغير الحكو   ، لم تكن أي  الثالث  دول العالمأغلب  كما في  
وما رافقها من إجراءات  ،بالقطاع الزراعي جاهزة لمواجهة مثل هذا النوع من التحديات الصحية

الجائحة كانت مفاجئة للجميع، ولم يكن من السهل التنبؤ بالتهديدات    ن إللحد من انتشارها، حيث  
العامة الصحة  على  كافة. أضف  أو  ،التي ستتركها  االقتصادية  األنشطة    أن ذلك    إلى   على 

 اإلشارة   تالقطاع الزراعي في فلسطين عانى خالل العقدين الماضيين من مخاطر عديدة تم 
ها في الفصل الثاني، أبرزها مرتبط باالحتالل اإلسرائيلي، وضعف السياسات العامة الموجهة  يلإ

 للنهوض بالقطاع الزراعي. 

 

اإلنتاج )وبشكل خاص المبيدات   لقد ترك المزارع الفلسطيني يواجه بنفسه تحدي نقص مدخالت
ارتفاع كبير في أسعار العديد    إلىشرائها بأسعار مرتفعة، ما أدى ى لإ(، وهو ما دفعه واألسمدة

بما  و د المزارعين خسائر كبيرة نتيجة انخفاض الطلب على منتجاتهم.  من السلع الزراعية، وكبّ 
فلسطين  ، الزراعة  أن في  األخرى  االقتصادية  األنشطة  من  اإلنتاج   ،كغيرها  عملية  في  تتبع 

في عمليات   ،بشكل مباشر  ،الحكومة ال تتدخل  أنأي  ؛  قواعد اقتصاد السوق الحر  إلىوالتسويق  
الجائحة    إنف،  ومخرجاته  في تحديد األسعار لكل من مدخالت اإلنتاج  أوتوفير مدخالت اإلنتاج،  

عدد  ب  أسوةوبشكل خاص في قطاع الزراعة    ، خالت الحكومية في االقتصادأظهرت أهمية التد
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االقتصاد الحر، حيث قدمت تعويضات مالية مباشرة    ،أيضاً   ، كبير من دول العالم التي تتبنى
 التسعير للمنتجات الزراعية. في نظام  تتدخل أو إعفاءات ضريبية، و للمزارعين، 

 

خاصة في القطاع الزراعي الذي يعتبر حجر وب ،اإلنتاجوجود مخزون استراتيجي من مدخالت 
أهمية جيوسياسية ترتبط بممارسات التهويد التي تتعرض   وذي ،الغذائي األمنالزاوية في توفير 
والتغول االستيطاني على األرض، وارتباط هذا القطاع بصمود الفلسطينيين  ،لها الضفة الغربية

منهم( كما هو   97%ترى الغالبية العظمى من المزارعين )حوالي    ، يؤكد، وفق مافي أراضيهم
وطوباس، ضرورة قيام الجهات   واألغوار، وبشكل أكبر في مناطق أريحا  (21)مبين في الجدول  

 ةالرسمية والمؤسسات ذات العالقة بضمان توفر مدخالت اإلنتاج في األسواق بكمية تكفي لثالث
السلبية التي تركتها   اآلثارجيات الرئيسية التي تتعلق بمواجهة  االستراتيكإحدى  أشهر على األقل،  

بجائحة   غير مرتبطة  االستراتيجية  فلسطين، وهذه  في  اإلنتاج  أسواق مدخالت  الجائحة على 
ها القطاع الزراعي في فلسطين.  هيواجالتي  بل بالتهديدات المستمرة    ،كورونا على وجه التحديد

جي من مدخالت اإلنتاج لدى المزارعين في اإلنتاج النباتي،  تزداد أهمية وجود مخزون استراتي
لدى المزارعين  %  33بالغ األهمية لديهم مقارنة بحوالي  أنه أمر    ،منهم%  60حيث يعتقد حوالي  

 في اإلنتاج الحيواني. 
 

المزارعين بضرورة قيام الحكومة بتدخالت فعالة ومباشرة للحد من أغلب  ، يرى  ذاته  في الشأن
مثل توفير صندوق لدعم/حماية صغار    اإلنتاجئحة كورونا على استدامة مدخالت  تداعيات جا

المنتجين الزراعيين لتوفير مدخالت اإلنتاج )على سبيل المثال، من خالل المؤسسة الفلسطينية  
في حال أي   ،لإلقراض الزراعي(، وتحديد سقف سعري للحد من ارتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج

ها خطة التعافي لالقتصاد  يلإهذا يتوافق مع التوصيات التي أشارت  و كوارث مستقبلية.    أوأزمات  
الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء   ، (2021-2023الفلسطيني في مواجهة تحديات جائحة كورونا )

على ضرورة دعم الحكومة لمدخالت اإلنتاج   أكدتوالتي    ،(ب 2020  )مكتب رئيس الوزراء،
( التي ارتفع ثمنها بشكل ملموس خالل الجائحة،  ... إلخ،  األدويةالمبيدات،    ، األسمدة،األعالف)
المهمّ بو  المناطق  في  )ج(،  و شة،  خاصة  المصنفة  من  األغوارو المناطق  القريبة  والمناطق   ،

تقديم مشاريع تدريب المزارعين على طرق   ،أيضاً   ،من التدخالت الحكومية الممكنةالمستوطنات.  
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الحديثة التكنولوجياال  ،الزراعة  الزراعة مثالً   ،تي تعتمد على  ، والتي أكد على  من خالل وزارة 
 %(. 84.9واإلنتاج الحيواني )%( 61زارعين في اإلنتاج النباتي )حوالي مأهميتها كل من ال

 
معروف هو  من    ،كما  إسرائيل  على  الفلسطيني  السوق  اإلنتاج  أجل  يعتمد  مدخالت  استيراد 

هناك ضرورة ملحة  أن واحتياجاته من السلع األخرى، لذلك ترى الغالبية العظمى من المزارعين 
الخاصة بالزراعة    األولية وإنشاء مصانع لتوفير المواد    ،لتنويع مصادر التوريد لعناصر اإلنتاج

وتوفير    ،عناصر اإلنتاج، شبكات الري(، بما يضمن وفرة المخزون من  األنابيب)البالستيك،  
الكلي    إنغني عن استيراد عناصر اإلنتاج من الخارج، حيث  مصادر محلية تُ  االعتماد شبه 

يجعل المزارع الفلسطيني عرضة الحتكار أسواق مدخالت    ،على االستيراد من السوق اإلسرائيلي
التجار،   قبل بعض  تفرضها سلط  واإلجراءاتاإلنتاج من  التي  والقيود  االحتالل التعسفية  ات 

الفلسطينية الزراعي  كافة،   اإلسرائيلي على األنشطة االقتصادية  القطاع  الذي    ،وبشكل خاص 
يدفع الحظـر  التوسع االستيطاني. على سبيل المثال،  أجل  يواجه خطر مصادرة األراضي من  

المستوردة األسمدة  علـى  إسـرائيل  تفرضـه  الـذي  بدائلإلى    ،المزارعين  ،األمـني  غير    استخدام 
وتخفض اإلنتاجية والربحية، فتشير دراسة لمؤتمر األمم المتحدة  ،  مناسبة تقلل من جودة التربة
تدهور اإلنتاجية في    إلىالحظر على استيراد األسمدة أدى  إلى أن  للتجارة والتنمية )األونكتاد(،  

ل كما عمدت إسرائيل خال(.  UNCTAD, 2012)%30و  20القطاع الزراعي بنسبة تتراوح بين  
المعابر مع األراضي الفلسطينية، والحد من تنقل التجار، بحجة منع    إغالق  إلىجائحة كورونا  

انتشار جائحة كورونا. في هذا السياق، أشارت خطة التعافي لالقتصاد الفلسطيني في مواجهة  
ضرورة تمكين   إلى( الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء  2021-2023تحديات جائحة كورونا )

مدخ استيراد  من  الفلسطيني  خاص  المستورد  )بشكل  الزراعي  للقطاع  المطلوبة  اإلنتاج  الت 
إسرائيليين، وذلك    األعالف  إنتاجمدخالت   الصويا والحبوب( بشكل مباشر دون وسطاء  من 

 مدخالت اإلنتاج.ب لتخفيف التبعية االقتصادية إلسرائيل وتحكمها

 

 ،يات البطالةكبيرة على سوق العمل الفلسطيني، حيث ارتفعت مستو آثارًا  تركت جائحة كورونا  
خاصة خالل األشهر األولى من  وب  ،دائمأو  فرص عملهم بشكل مؤقت    اآلالفوفقد عشرات  

توقف    إلى ى  ما أدّ   ،مشددة من قبل الحكومة الفلسطينية  إغالقالجائحة التي شهدت إجراءات  
  وأصحاب   األسرعلى قدرة نسبة كبيرة من    . هذا كله أثر سلباً كافة  شبه كامل لألنشطة االقتصادية
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( والمتوسطة(  وبالمنشآت  والصغيرة  الصغر  متناهية  والمنشآت  المزارعين  صغار  على  خاصة 
المستلزمات األساسية الغذائية األساسية  ،توفير  المواد  الحيوية من    ،وبشكل خاص  والخدمات 

واستمراريتها   ،توريد الكهرباءوشركات  ،على البلديات ، بشكل سلبي ، أثر ذلككما ماء وكهرباء. 
في توفير خدماتها بسبب تراكم الديون نتيجة تخلف المواطنين والشركات عن دفع مستحقات 

  ، أصحاب المنشآت الزراعية للخطر ،أيضاً  ،ض الكهرباء والمياه ورسوم الهيئات المحلية، ما عرّ 
تعطل   حال  ات  أوفي  السياق،  هذا  في  والكهرباء.  المياه  خدمات   ،المزارعينأغلب  فق  توقف 

االتفاق مع  أجل  على ضرورة تدخل الحكومة من  %(  98وأصحاب المنشآت الزراعية )حوالي  
وصغار    ،البلديات وشركات الكهرباء لضمان استمرارية تدفق الماء والكهرباء للمنشآت الزراعية

يتطلب وذلك  تأكيد  ،المزارعين،  مباشرة  ،بكل  حكومية  لل  ، تدخالت  مالي  دعم    ، بلدياتلتوفير 
وشركات توزيع الكهرباء، وبشكل خاص تحويل منتظم للمستحقات السنوية الخاصة بالبلديات  

تأجيل المستحقات المالية المترتبة على الهيئات المحلية وشركات التوزيع   لدى الحكومة، وأيضاً 
لصالح الحكومة، حيث تقوم إسرائيل باقتطاع دوري لفاتورة الكهرباء التي تزود بها شركات توزيع 

 27. مليون شيكل شهرياً  70من أكثر  إلى الكهرباء والهيئات المحلية، والتي تصل 

 

والمنشآت المزارعون  والتي يولى لها    ،لتي تتعلق بمدخالت اإلنتاجمن استراتيجيات المواجهة ا
: إنشاء منظومة لمدخالت اإلنتاج االستراتيجية مثل البذور، وزيادة  الزراعية أهمية بالغة أيضاً 

والتي    ،الخاصة بالخضار والفواكه على مدار العام  األشتالعدد المشاتل التي توفر كافة أنواع  
 تفعيل نظام التأمين الزراعي )مثالً   ،أيضاً   ،طين. من التدخالت الممكنةتصلح للزراعة في فلس

تطوير عمل    أو (، وتطوير برامج لإلقراض،  صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعيةمن خالل  
، من خالل المؤسسة الفلسطينية لإلقراض الزراعي ومؤسسات الحالية )مثالً   اإلقراضمؤسسات  

شراء مدخالت اإلنتاج،  أجل  من    ،صغيرة وميسرة للمزارعين  اً وضالتمويل الصغير( ليشمل قر 
ها خطة التعافي لالقتصاد الفلسطيني في يلإمع التوصيات التي أشارت    ،أيضاً   ،وهو ما يتوافق

 أكدتالصادرة عن مكتب رئيس الوزراء، التي  ،(2021-2023مواجهة تحديات جائحة كورونا )
المخاطـر  درء  وصنـدوق    ،المؤسسـة الفلسـطينية لإلقراض الزراعـيتفعيـل دور كل مـن  على ضرورة  

المخاطر وصندوق التشغيل والحماية  درء  والتأمينــات الزراعيــة، واستخدام مخصصات صندوق  

 
27  https://www.aman-palestine.org/media-center/6684.html  

https://www.aman-palestine.org/media-center/6684.html
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وتقديم ضمانات   ،تعويض صغار المزارعين في القطاعين النباتي والحيوانيأجل  االجتماعية من  
من   في  أجل  للموردين  )االستمرار  اإلنتاج  بمدخالت  المزارعين  اإلنتاج   األعالفتزويد  في 

أظهرت المثال(.  سبيل  على  معهد    الحيواني  عن  صدرت  حديثة  السياسات   أبحاثدراسة 
  إلى وجود فجوة تمويلية كبيرة في قطاع الزراعة الفلسطيني تصل    ،االقتصادية الفلسطيني )ماس(

على وجود    ،أيضاً   ،التأكيدمن  (. هنا ال بد  2020،  وآخرون مليون دوالر )عبد الكريم    700حوالي  
صناديق حكومية وغير حكومية للضمان على القروض التي تقدمها مؤسسات التمويل الصغير،  

هذه  أجل  من   تفرضها  التي  الصغيرة  القروض  على  الفائدة  ونسبة  المخاطرة  درجة  تقليل 
 المؤسسات.

 

في اإلنتاج النباتي( تعتقد بأهمية تطوير نموذج الشراكة أقل  نسبة متوسطة من المزارعين )بشكل  
تحقيق االستدامة في توفير عناصر  أجل  من    ،العام والخاص في قطاع الزراعة  ينما بين القطاع

األمر  .اإلنتاج ربما    هذا  كاف    إدراكهمعدم    إلىيعود  توفير   بشكل  في  الشراكة  هذه  ألهمية 
  ؛ األخرى بالتجارب الناجحة في الدول    أسوةالقطاع الزراعي  المصادر الضرورية الالزمة لتطوير  

وهولندا،   الصين،  قلة    أو ،  ( Kempenaar, et al., 2017)  وإندونيسيامثل  أو  ضعف  بسبب 
  أن دور الحكومة يجب    إن   التجارب السابقة في مجال الشراكة في القطاع الزراعي في فلسطين.

التد بل  اإلنتاج،  مدخالت  أسواق  تنظيم  العامة،  يتجاوز  األموال  إنفاق  خالل  من  وإنشاء  خل 
  ، القطاع الخاص  أمام إزالة المخاطر    أوتقليل  أجل  صناديق مشتركة مع القطاع الخاص من  

خالل جائحة كورونا.  حصل  وتوفير المصادر المالية الضرورية في حال الكوارث واألزمات مثلما  
ه الدراسة بضرورة توفير صندوق لدعم/حماية صغار المنتجين يلإهذا يتوافق مع ما توصلت  

يتم تشكيله من خالل مساهمة مشتركة  أنالزراعيين لتوفير مدخالت اإلنتاج، الذي من الممكن 
)مثالً  الزراعي،  للحكومة  لإلقراض  الفلسطينية  والتأمينات المؤسسة  المخاطر  درء  صندوق   ،

واالس للتنمية  االستقالل  بنك  )مثالً و   28(تثمارالزراعية،  الخاص  التمويل القطاع  مؤسسات   ،
(، والمؤسسات غير الحكومية )المحلية والدولية(  ... إلخالصغير، البنوك، الجمعيات الزراعية،  

. ، اإلغاثة الزراعية، الصندوق األوروبي الفلسطيني لضمان القروض( ذات العالقة)مثالً 

 
إلنشاء بنك تنمية حكومي باسم بنك االستقالل للتنمية    2021( للعام  5الحكومة قرار بقانون رقم )  أصدرت  ،2021في بداية العام    28

خاصة بعد التحديات االجتماعية واالقتصادية وب  ،المساهمة في تعزيز التنمية ومحاربة الفقرأجل  مال حكومي، من  برأس  واالستثمار  
 . التي خلفتها جائحة كورونا، والفجوة الكبيرة في التمويل التنموي في فلسطين
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 بمدخالت اإلنتاج للمنتجين/المزارعيناستراتيجيات المواجهة التي تتعلق : (21)جدول 
 في قطاع اإلنتاج النباتي والحيواني

 

 هم جدا  م مهم  متوسط األهمية  حد ما   إلىمهم  غير مهم  استراتيجيات المواجهة التي تتعلق بمدخالت اإلنتاج 
 حيواني  نباتي  حيواني  نباتي  حيواني  نباتي  حيواني  نباتي  حيواني  نباتي  اإلنتاج 

 19.8% 28.4% 68.9% 69.4% 6.6% 2.2% 1.9% 0.0% 2.8% 0.0% الخاصة بالزراعة  األوليةإنشاء مصانع لتوفير المواد 

 17.9% 25.8% 75.5% 70.1% 2.8% 2.6% 0.9% 1.5% 2.8% 0.0% إنشاء منظومة لمدخالت اإلنتاج االستراتيجية 

الخاصة بالخضار والفواكه    األشتالإنشاء مشاتل لتوفير كافة أنواع  
 على مدار العام والتي تصلح للزراعة في فلسطين 

%0.0  %2.6  %7.7  %57.2  %32.5  

تحضير   األسمدة،  )تصنيع  اإلنتاج  مدخالت  توفير  نظم  توطين 
 ، تطوير المشاتل(.المبيدات الزراعية محلياً 

%0.0 %2.8 %3.3 %1.9 %9.2 %2.8 %48.0 %74.5 %39.5 %17.9 

 38.7% 51.7% 52.8% 45.4% 5.7% 2.2% 1.9% 0.4% 0.9% 0.4% اإلنتاجتنويع مصادر التوريد بما يضمن وفرة المخزون من عناصر  

الرسمية   الجهات  األسواق  ب قيام  ضمان توفر مدخالت اإلنتاج في 
 أشهر على األقل   ةبكمية تكفي لثالث

%0.4 %0.0 %0.0 %1.9 %3.0 %0.9 %37.3 %64.2 %59.4 %33.0 

الحالية،    اإلقراض تطوير عمل مؤسسات    أوتطوير برامج لإلقراض،  
من    اً ليشمل قروض للمزارعين  وميسرة  مدخالت  أجل  صغيرة  شراء 

 اإلنتاج 
 
 

%4.1 %13.2 %7.4 %2.8 %11.1 %12.3 %46.1 %54.7 %31.4 %16.9 

  28.0%  59.8%  7.4%  3.3%  1.5% تفعيل نظام التأمين الزراعي 
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 هم جدا  م مهم  متوسط األهمية  حد ما   إلىمهم  غير مهم  استراتيجيات المواجهة التي تتعلق بمدخالت اإلنتاج 
العام والخاص في قطاع    ينتطوير نموذج الشراكة ما بين القطاع

 اإلنتاج تحقيق االستدامة في توفير عناصر أجل الزراعة من 
%2.2 %7.5 %22.5 %5.7 %24.0 %26.4 %42.4 %56.6 %8.9 %3.8 

تحديد سقف سعري من قبل الجهات الحكومية ذات العالقة للحد  
ارتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج في حال أي أزمات أو كوارث  من 

 مستقبلية 

%1.8 %0.0 %8.5 %2.8 %3.3 %9.4 %58.3 %57.5 %28.0 %30.2 

توفير صندوق لدعم/حماية صغار المنتجين الزراعيين لتوفير  
 مدخالت اإلنتاج في حال أي كوارث مستقبلية 

%0.0 %0.0 %2.2 %0.0 %0.7 %0.9 %70.1 %58.5 %26.9 %40.6 

تدريب المزارعين على طرق الزراعة الحديثة التي تعتمد على  
 التكنولوجيا 

%6.6 %0.0 %19.9 %0.9 %12.2 %14.2 %52.4 %55.7 %8.9 %29.2 

االتفاق مع البلديات وشركات الكهرباء لضمان استمرارية تدفق الماء  
 المزارعين والكهرباء للمنشآت الزراعية وصغار  

%0.0 %0.0 %0.7 %0.0 %1.5 %1.9 %47.2 %67.9 %50.6 %30.2 

 . استمارة الدراسة المصدر:
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 استراتيجيات المواجهة المتعلقة بتنويع السالسل الغذائية 4-3
 

العالم بتطوير رزنامة زراعية سنوية من   العديد من دول  تعزيز و ،  المزارعينجل حماية  أتقوم 
القطاع الزراعي، وتحقيق المزيد من متطلبات األمن الغذائي الداخلي. كما أشرنا سابقا، يفتقر 

عدم وجود رزنامة زراعية تتماشى مع احتياجات   إلى القطاع الزراعي في فلسطين بشكل عام  
الزراعية،    السوق  المنتجات  خاللها  من  لهاو المواسم،  و يحدد  الوطني  اإلنتاج  وحجم    ،كميات 

وكميات االستيراد لذات المنتجات التخاذ القرار المناسب الذي يضمن    ،االستهالك المحلي منها
تذبذب في أسعار المنتجات    إلىأولوية دعم وبيع المنتج الوطني. يؤدي عدم وجود رزنامة زراعية  

الزراعية؛ فتشهد ارتفاعا كبيرا في بعض األشهر بسبب انخفاض الكمية المعروضة في األسواق،  
الكمية المعروضة خاصة  في  وانخفاضا ملحوظا في األسعار في أشهر أخرى بسبب ارتفاع كبير  

يض التي  المعيقات  بسب  الخارجية  األسواق  في  تسويقها  على  القدرة  عدم  االحتالل مع  عها 
اإلسرائيلي بشكل رئيسي. تنبع أهمية الرزنامة الزراعية في قدرتها على خلق توازن بين العرض  

 والطلب وزيادة القيمة السوقية للمنتجات المحلية وتحسين دخل المزارعين.
 

بسبب   كورونا  جائحة  خالل  جليا  الزراعية  الرزنامة  غياب  تأثير  ببعض   إغراقبرز  األسواق 
بسبب    ،األصناف الطلب  انخفاض  لتأثيرات    األسواق  إغالقخاصة مع  نتيجة  الدخول  وتأثر 

( في كل  %87جائحة كورونا على سوق العمل. لذلك تعتقد نسبة كبيرة من المزارعين )حوالي  
، بأهمية تطوير رزنامة زراعية (22)الجدول  من اإلنتاج النباتي والحيواني، وكما هو موضح في  

و  المحلي  المستوى  العرض  على  بين  التوازن  وتحقيق  الزراعية  المحاصيل  تنوع  تضمن  التي 
والطلب، وبالتالي تحقيق الربحية األفضل خاصة لصغار المزارعين. هذا يتوافق مع التوصيات 

-2023التي أشارت لها خطة التعافي لالقتصاد الفلسطيني في مواجهة تحديات جائحة كورونا )

على    أكدت(، والتي  ب2020ء )مكتب رئيس الوزراء،  ( الصادرة عن مكتب رئيس الوزرا2021
مـن  كأحد أبرز التدخالت الحكوميـة الطارئـة المطلوبـ    -ضرورة تصميم رزنامة زراعية فلسطينية

جائحة االحكومـة   تداعيات  المزارعين من  الزراعي وصغار  القطاع  أجل حماية  بهـا من  لقيـام 
المطلوب    إلىتستند    -كورونا المحاصيل  الوطنية من خالل تحديد  الزراعية  المنتجات  حماية 

األسواق وحرق األسعار وتكبيد المزارعين خسائر كبيرة،    إغراقزراعتها وتوزيعها بشكل يتجنب  
 وطنيا.  إنتاجها وفي ذات الوقت، منع استيراد تلك المنتجات خالل موسم 
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 مواجهة المتعلقة بالتنويع في السالسل الغذائية  : استراتيجيات ال(22)جدول 
 في قطاع اإلنتاج النباتي والحيواني

 
 هم جدا  م مهم  متوسط األهمية  حد ما   إلىمهم  غير مهم  استراتيجيات المواجهة المتعلقة بتنويع السالسل الغذائية 

 حيواني نباتي حيواني نباتي حيواني نباتي حيواني نباتي حيواني نباتي اإلنتاج
 20.8% 12.9% 69.8% 74.2% 7.5% 10.0% 0.9% 3.0% 0.9% 0.0% تطوير الرزنامة الزراعية التي تضمن تحقيق الربحية األفضل للمزارع الصغير 

توعية المنتجين بأهمية التنويع في الزراعة للحد من التأثيرات السلبية لضعف  
 األسواق القوة الشرائية للمستهلكين وللحد من إغراق 

%0.0 %0.9 %2.2 %0.0 %8.1 %12.3 %73.7 %68.9 %15.9 %17.9 

 18.9% 12.2% 60.4% 56.8% 17.0% 14.4% 3.8% 15.5% 0.0% 1.1% عمل برامج تدريبية للمزارعين بشكل دوري 

توظيف أحدث التقنيات العالمية في منظومة اإلنتاج الزراعي والثروة الحيوانية  
 السالسل الغذائية لضمان التنوع في  

%0.0 %0.0 %0.7 %0.0 %3.0 %4.7 %57.4 %66.0 %38.9 %29.2 

. استمارة الدراسة المصدر:
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%(  87( والحيواني )حوالي  %90أشارت نسبة كبيرة من المنتجين في القطاعين النباتي )حوالي  
إلى أهمية ترافق تطوير الرزنامة الزراعية مع حمالت توعية للمنتجين بأهمية التنويع في الزراعة  
للحد من التأثيرات السلبية لضعف القوة الشرائية للمستهلكين وللحد من إغراق األسواق، وتوظيف 

ع في السالسل  أحدث التقنيات العالمية في منظومة اإلنتاج الزراعي والثروة الحيوانية لضمان التنو 
في اإلنتاج الحيواني(. هذا يتطلب أيضا حسب    %95في اإلنتاج النباتي و%96الغذائية )حوالي  

رأيهم عمل برامج تدريبية للمزارعين بشكل دوري للتعامل مع زراعة األصناف الجديدة من الخضار  
اعي لتحقيق نوع من  والفاكهة التي تتوافق مع ضرورة وجود الرزنامة الزراعية وأهمية التنويع الزر 

االكتفاء الذاتي واالستغناء عن استيرادها خاصة من السوق اإلسرائيلي، وهو ما أكد على أهميته 
في كل من اإلنتاج النباتي والحيواني )حوالي    آراؤهمنفس النسبة تقريبا من المزارعين المستطلعة  

79.)% 
 
 ق استراتيجيات المواجهة المتعلقة بتطوير سالسل التسوي 4-4
 

الزراعي القطاع  عام  ،يعاني  تعتبر    ،بشكل  التي  التسويقية  القدرات  ضعف    األعمدةأحد  من 
الجائحة أظهرت  الزراعي.  لإلنتاج  القيمة  سلسلة  في  كبير  ، األساسية  منظومة   ،بشكل  عجز 

مرجعية واضحة  توجد  وال    تعتبر مبعثرة  التسويق الزراعي المتبعة من قبل المنتجين والتجار، التي
المزارعون   يعتمد  التسويق.  عملية  كبيرالفلسطينيون،  تنظم  المنتجات    ،بشكل  تسويق  على 

دير الفائض ، وتصكافة  في األسواق المركزية التي تنتشر في المحافظات  ،بشكل تقليدي  ،الزراعية
 إسرائيل.  إلىاألسواق الخارجية وبشكل خاص  إلى في العديد من األحيان 

 
الزراعية  إن الرزنامة  الزراعي    ، غياب  اإلنتاج  في  المختلفة  األطراف  بين  التنسيق  وضعف 

اكتظاظ   إلى   ،في العديد من األحيان  ،( يؤدي... إلخ)المزارعين، الجهات الحكومية، التجار،  
تصديرها  أووعدم قدرة المنتجين على تسويقها في السوق المحلي   ،تجات الزراعيةاألسواق بالمن

وذلك نتيجة لوجود العديد من التحديات أبرزها سيطرة االحتالل اإلسرائيلي على المعابر   ،للخارج
، فاقمت جائحة  ومنع التبادل التجاري بين الضفة الغربية وقطاع غزة. كما أشرنا سابقاً   ،ةيالتجار 

التي اتخذتها   اإلغالقكورونا من التحديات المتعلقة بتسويق المنتجات الزراعية بسبب إجراءات 
  وأيضاً  ،إسرائيل للمعابر التجارية مع الضفة الغربية وإغالق ،الحكومة للحد من انتشار الجائحة 
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األسواق في الضفة الغربية. لجأ العديد من    إلىمنع وصول المتسوقين من الداخل الفلسطيني  
استحداث منظومة  وسائل بديلة لتسويق منتجاتهم مثل    إلىخاصة في اإلنتاج النباتي  وب  ،المنتجين

ة  ال تعتمد على تسويق المنتجات في األسواق المركزية، والبيع في مناطق جديد  ،تسويق المركزية
أجل  تخفيض األسعار من    إلى ومفتوحة بداًل من األسواق المركزية. كما لجأ عدد كبير منهم  

ما كبدهم خسائر كبيرة في العديد من األحيان.    ،المستهلكين على المنتجات الزراعية  إقبالزيادة  
عية، كان لهذه االستراتيجيات تأثير محدود ومؤقت على قدرة المنتجين على تسويق المنتجات الزرا 

تطوير سالسل التسويق والموازنة بين  أجل  لذا ال بد من تبني استراتيجيات جديدة وفعالة من  
 العرض والطلب. 

 
تتكون األسواق المركزية من تجار الجملة والوسطاء، مع تواجد تجار التجزئة في    ،في العادة

األسواق الرغم من    ،بعض  )أنه  على  للخضار والفواكه  الجملة  أسواق  معهد يتنافى مع نظام 
التنظيم والرقابة من قبل    إلىاألسواق المركزية تفتقر أغلب  أن(. كما  2015، األبحاث التطبيقية

المسؤو  التي  الجهات  الغالبتكون،  لة  شك    ، في  ال  وصغار    أنالبلديات.  المنتجين  صغار 
(،  أ  2020؛ مكتب رئيس الوزراء،  2020،  ماسمن جائحة كورونا )  المزارعين هم األكثر تضرراً 

كانت أكبر من صغار    األزمةفقدرة أصحاب الحيازات واالستثمارات الزراعية الكبيرة على تجاوز  
سبب امتالكهم قدرات مالية وخبرات تسويقية أكبر تساعدهم في التعامل المستثمرين/المزارعين، ب
 مع الكوارث واألزمات.  

 
في  و  المركزية  األسواق  على  التجار  كبار  يسيطر  حين  الحيز  أغلب  في  سواء  المحافظات، 

األسعار،    أو  ،المكاني التحكم في  اإلنتاج فإن  من خالل  في  المزارعين  العظمى من  الغالبية 
( للمزارع  100%حوالي  النباتي  عدالة  أكثر  بصورة  المركزية  األسواق  تنظيم  بأهمية  تعتقد   )
 والحد من قدرتهم على التحكم باألسعار  ،تعزيز المنافسة مع كبار التجارأجل  وذلك من    ،الصغير

في  %  81حسب غالبية المزارعين )حوالي    ،أيضاً   ،، وهو ما يتطلب((23))انظر الجدول رقم  
النباتي و الزراعية  %  91اإلنتاج  للمنتجات  الحيواني( عمل أرضية سعرية  اإلنتاج  سواء  -في 

)وبشكل المزارعون  للحد من الخسائر التي يتعرض لها    -خارجها  أوداخل األسواق المركزية  
خطة التعافي    عليه أيضاً   أكدتخاص صغار المزارعين( في حال الكوارث واألزمات، وهذا ما  
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( كورونا  جائحة  تحديات  مواجهة  في  الفلسطيني  وضـع  (  2021-2023لالقتصاد  ضرورة  في 
 .أرضيـة سـعرية للحـد مـن قـدرة بعـض التجـار علـى استغالل صغـار المزارعيـن

 

ة كما هو الحال في استراتيجيات المواجهة الخاصة بمدخالت اإلنتاج )توفير صندوق لدعم/حماي
المنتجين الزراعيين لتوفير مدخالت اإلنتاج(،   الغالبية العظمى من المزارعين في  فإن  صغار 

النباتي )حوالي   لتعويض آلية  شددت على ضرورة وجود  %(  100والحيواني )%(  98اإلنتاج 
القدرة على تسويق منتجاتهم،   الذي  المزارعين في حال انعدام  على    ،في األساس  ،يقعاألمر 

 دول العالم.أغلب هو معمول به في بما  أسوة ،الحكومية عاتق الجهات

 
تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية بسبب سيطرته   أمامالرئيسية  المعيقات  يعتبر االحتالل أحد  

وإجراءات تعسفية على حركة الصادرات   اً على المعابر التجارية بين فلسطين والعالم، وفرضه قيود
الزراعية من قطاع غزة   المنتجات  يمنع تصدير  الغربية    إلىالفلسطينية، كما  الضفة  كل من 

، منعت إسرائيل تصدير المنتجات 2020من العام  والعالم. فعلى سبيل المثال، في شهر شباط  
الخارج، على خلفية حظر السلطة الفلسطينية دخول    إلىالزراعية الفلسطينية من الضفة الغربية  

على قرار إسرائيل بحظر دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية   أسواقها، رداً   إلىبضائع إسرائيلية  
الخبرات والصالت و البنى التحتية،  و درات المالية،  ذلك انخفاض الق  إلىأضف    29.إسرائيل  إلى

الخارج، حيث    إلىالتسويقية لدى عدد كبير من المزارعين التي تمنعهم من تصدير منتجاتهم  
)التعبئة،   التوريد  تكلفة سلسلة  العالمات،  و التغليف،  و ترتفع  النقل، والتبريد(  و التخزين،  و وضع 

 معابر التجارية الدولية التي تسيطر عليها إسرائيل.الخاصة بتصدير المنتجات الزراعية عبر ال

 
السابقة العوامل  المنفذ  ،مجتمعةً   ، جعلت  السوق اإلسرائيلي  عدد    أمامتكلفة    األقلالرئيس    من 

الفائضة عن حاجة السوق المحلي    ةكبير من المزارعين الفلسطينيين لتصدير منتجاتهم الزراعي
صادرات المنتجات   أنإلى  )تتم بعض عمليات التصدير بطرق غير قانونية(، فتشير األرقام  

مليون دوالر( من    88)حوالي   %68السوق اإلسرائيلي تمثل ما نسبته    إلىالزراعية الفلسطينية  
  ، مليون دوالر. لذلك  130ة  البالغ  ،2018حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم في العام  

 
29 https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/2/9/2-إسرائيل-تمنع-تصدير-المنتجات-الزراعية  

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/2/9/إسرائيل-تمنع-تصدير-المنتجات-الزراعية-2
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/2/9/إسرائيل-تمنع-تصدير-المنتجات-الزراعية-2
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/2/9/إسرائيل-تمنع-تصدير-المنتجات-الزراعية-2
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القيود المتعلقة بالمعايير  و ،  واألنواعيبقى المزارع الفلسطيني عرضة للقيود )القيود على الكميات  
إلخالصحية،   والعقوبات  ...  الحين    اإلسرائيلية(  بين  تعمد  المعابر   إغالق  إلى واآلخر  التي 

 تجات الزراعية الفلسطينية كلياً مثلما حصل خالل جائحة كورونا، أو منع دخول المن  ،التجارية
، على سبيل المثال ال الحصر. في هذا السياق، تولي  2020إسرائيل كما حصل بداية العام    إلى

%(  96والحيواني )حوالي  %(  96نسبة كبيرة من المزارعين في قطاعي اإلنتاج النباتي )حوالي  
لضمان    ،إليهالمنتجات الزراعية  زيادة عدد األسواق الخارجية المعتمد تصدير ا  إلى أهمية بالغة  

التسويق،   سالسل  واستمرارية  بتطوير كإحدى  مرونة  المتعلقة  الفعالة  المواجهة  استراتيجيات 
التبعية للسوق اإلسرائيلي وتعقيداته   أمام جديدة    آفاقوفتح    ،سالسل التسويق، وذلك للحد من 

حسب وجهة    ،األسواق العربية والعالمية. هذا يتطلب  إلىالمزارع الفلسطيني لتصدير منتجاته  
من  %  97من المنتجين في القطاع النباتي و%  96نظر الغالبية العظمى من المزارعين )حوالي  

لضمان    ،المنتجين في القطاع الحيواني( تطوير أنظمة المواصفات والمقاييس وضمان الجودة
للمعايير   الفلسطينية  الزراعية  المنتجات  حيث  مطابقة  الغذائية،  بالسالمة  الخاصة   إنالدولية 

على المزارع    له متطلبات ليس سهالً   ،تحقيق المواصفة الدولية أو األوروبية للصادرات الزراعية
وعلى األخص في موضوع الرش والسموم التي تستخدم وتفرض    ،تحقيقها ألنها ترفع تكلفة اإلنتاج

من  %  83العينة )حوالي    أفرادسب غالبية  ح  ،أيضاً   ،كما يتطلب  استخدام مواد رش عضوية.
النباتي القطاع  المنتجين في القطاع الحيواني( إعطاء أهمية كبيرة  %  90و  ،المنتجين في  من 

الزراعية المنتجات  المزارعين على كيفية تسويق  ،  ودولياً   وإيجاد أسواق جديدة محلياً   ،لتدريب 
من المنتجين في  %  93خارجية )حوالي  وربط اإلنتاج الزراعي مع مصانع األغذية الزراعية ال

 . (الحيوانيمن المنتجين في القطاع % 94و ،القطاع النباتي
 

باإلمكان رفع قدرة السوق المحلي على استيعاب المنتجات  أنه  ترى نسبة كبيرة من المزارعين  
استراتيجيات المواجهة المتعلقة بتطوير سالسل التسويق، وذلك من  كإحدى الزراعية الفلسطينية  

تكنولوجيات إيجاد  خالل العمل بجدية على تطوير سلسلة التبريد لكي تكون أكثر اقتصادية )مثال  
من المنتجين في  %  95و  ،ن المنتجين في القطاع النباتيم%  93تبريد فعالة رخيصة( )حوالي  

الحيواني  السوق    )القطاع  الفائضة عن حاجة  الزراعية  المنتجات  القدرة على تخزين  أجل  من 
المعروضة  الكمية  فيها  تقل  التي  الفترات  في  وتسويقها  المحاصيل  وب  ،المحلي  في  خاصة 
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اإلنتاج الزراعي مع مصانع األغذية    رفع قدرة السوق المحلي تتطلب ربط  أنالموسمية. كما  
)حوالي   المحلية  النباتي%  93الزراعية  القطاع  في  المنتجين  في  %  94و  ،من  المنتجين  من 

الحيواني الزراعيةو ،  )القطاع  المنتجات  سالمة  لضمان  الالزمة  والمعايير  الضوابط   ،تطبيق 
من  وب القادمة  تلك  الرق  ،إسرائيلخاصة  واإلجراءات  األنظمة  )حوالي  وتطوير  من  %  89ابية 

النباتي و تطبيق استراتيجية  و ،  )من المنتجين في القطاع الحيواني%  88المنتجين في القطاع 
الفلسطينية الحكومة  تبنتها  التي  إسرائيل  عن  االقتصادي  الزراعي   ،االنفكاك  اإلنتاج  وتعزيز 

 ، القطاع النباتيمن المنتجين في  %  72واالستغناء عن االستيراد من إسرائيل )حوالي    ،المحلي
الحيواني%  87و القطاع  في  المنتجين  من  و ،  )من  والبازارات  المعارض  تسويق أجل  إنشاء 

البطيخ( )حوالي  و األفوكادو،  و الجوافة،  و خاصة الفواكه )العنب،  وبالمنتجات الزراعية الموسمية  
خالل السنوات    ،بشكل كبير  ،وهو ما ظهرت أهميته  )من المنتجين في القطاع النباتي%  77

مهرجان الجوافة في مدينة قلقيلية،  و األخيرة، على سبيل المثال، مهرجان العنب في مدينة الخليل،  
مهرجان التين في قرية تل. و 
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 : استراتيجيات المواجهة المتعلقة بتطوير سالسل التسويق في قطاع اإلنتاج النباتي والحيواني(23)جدول 
 

 هم جدا  م مهم  متوسط األهمية  حد ما   إلىمهم  غير مهم  المتعلقة بتطوير سالسل التسويق استراتيجيات المواجهة 
 حيواني نباتي حيواني نباتي حيواني نباتي حيواني نباتي حيواني نباتي اإلنتاج

  35.4%  64.2%  0.0%  0.0%  0.4% تنظيم األسواق المركزية بصورة أكثر عدالة للمزارع الصغير 

تستند إنشاء   المركزية  تسويق  أساس   ، منظومة  إلى    ، بشكل 
 تعاونيات زراعية فعالة 

%1.8 %0.0 %17.0 %.9 11.8% %12.3 %56.5 %70.8 %12.9 %16.0 

أكثر   تكون  لكي  التبريد  سلسلة  تطوير  على  بجدية  العمل 
 تكنولوجيات تبريد فعالة رخيصة(إيجاد   اقتصادية )مثالً 

%0.4 %0.9 %1.5 %0.9 %5.5 %2.8 %47.2 %55.7 %45.4 %39.6 

المنتجات   تصدير  المعتمد  الخارجية  األسواق  عدد  زيادة 
 لضمان مرونة واستمرارية سالسل التسويق إليها الزراعية 

%0.0 %0.0 %1.1 %1.9 %2.6 %1.9 %44.6 %37.7 %51.7 %58.5 

الالزمة لضمان سالمة المنتجات   تطبيق الضوابط والمعايير 
وتطوير األنظمة    ،إسرائيلخاصة تلك القادمة من  وب  ،الزراعية 

 واإلجراءات الرقابية 

%0.4 %0.0 %6.8 %1.0 %3.8 %11.4 %44.5 %55.2 %44.5 %32.4 

إسرائيل عن  االقتصادي  االنفكاك  استراتيجية  وتعزيز    ، تبني 
 إسرائيل واالستغناء عن االستيراد من    ،اإلنتاج الزراعي المحلي

%2.6 %0.9 %14.5 %2.8 %11.2 %9.4 %35.7 %41.5 %36.1 %45.3 

عمل أرضية سعرية للمنتجات الزراعية للحد من الخسائر التي  
 واألزمات في حال الكوارث المزارعون  يتعرض لها 

%1.5 %0.0 %7.7 %1.9 %10.3 %7.5 %55.0 %58.5 %25.5 %32.1 
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 هم جدا  م مهم  متوسط األهمية  حد ما   إلىمهم  غير مهم  المتعلقة بتطوير سالسل التسويق استراتيجيات المواجهة 
 حيواني نباتي حيواني نباتي حيواني نباتي حيواني نباتي حيواني نباتي اإلنتاج
على  آلية  عمل   القدرة  انعدام  حال  في  المزارعين  لتعويض 

 منتجاتهم تسويق 

%0.0 %0.0 %0.7 %0.0 %1.5 %0.0 %50.9 %50.0 %46.9 %50.0 

المحلية   الزراعية  األغذية  مصانع  مع  الزراعي  اإلنتاج  ربط 
 والدولية 

%0.4 %0.0 %0.0 %0.9 %7.0 %4.7 %58.7 %51.9 %33.9 %42.5 

تسويق المنتجات الزراعية  أجل  إنشاء المعارض والبازارات من  
)العنب،  وب  ، الموسمية  الفواكه  األفوكادو،  و الجوافة،  و خاصة 

 البطيخ(و 

%0.7  %2.2  %19.6  %65.7  %11.8  

الزراعية،   المنتجات  تسويق  كيفية  على  المزارعين  تدريب 
 مثالً  اإللكترونيالتسويق  

%0.4 %0.9 %6.3 %0.9 %10.0 %8.5 %67.2 %74.5 %16.2 %15.1 

نظم   تطبيق  في  التوسع  ) تحفيز  المستدامة    األرضالزراعة 
 والمياه(

%0.4 %2.9 %12.5 %6.8 %24.4 %18.4 %55.7 %56.3 %7.0 %15.5 

وضمان الجودة لضمان    ،تطوير أنظمة المواصفات والمقاييس
مطابقة المنتجات الزراعية الفلسطينية للمعايير الدولية الخاصة  

 بالسالمة الغذائية 

%0.0 %0.0 %1.1 %0.0 %3.0 %2.8 %69.4 %70.8 %26.6 %26.4 

. استمارة الدراسة المصدر:
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المستهلك وزيادة الوعي الصحي بأهمية  استراتيجيات المواجهة المطلوبة لتغيير سلوك    4-5
 استهالك المنتجات الزراعية 

 

دول العالم، ترافقت جائحة كورونا مع العديد من التحديات الصحية،  أغلب  كما في    ،في فلسطين
  إلى مصدر دخلهم    اآلالفأدى فقدان عشرات  ،  االقتصادية، واالجتماعية. في المجال الصحي و 

توفير   األسرالغذائي للسكان، حيث لم يعد بمقدور عدد كبير من  األمنانعكاسات خطيرة على 
لحوم،  و فواكه،  و بما يشمل المنتجات الزراعية من خضروات،    ،االحتياجات الغذائية األساسية

، ةخاصة مع االرتفاع الكبير في أسعار بعض المنتجات الزراعيوب،  ... إلخلبان،  أمنتجات  و 
ودعم القطاع الزراعي مقابل زيادة النفقات   ،الغذائي  األمنه للحفاظ على  الدعم الموجّ وتقليص  

زيادة الوعي العالمي إزاء أهمية    إلىأدت الجائحة    ذاته،  للحد من انتشار الجائحة. في الوقت
لدى عدد كبير من   سائداً   اتباع أنظمة غذائية سليمة، حيث أصبحت األنظمة الصحية نمطاً 

  أو   ،خاصة أولئك الذين لديهم نظام مناعة ضعيف بسبب معاناتهم من الوزن الزائدبو   ،األفراد
بالمضاعفات    األمراض لإلصابة  عرضة  أكثر  هم  وبالتالي  والسكري،  الضغط  مثل  المزمنة 

على الرغم من حالة الركود  و   30.مثلما يشير عدد كبير من التقارير الصحية  ،الخطيرة للفايروس
التي   العالماالقتصادي  العمالة    واآلثار  ،شهدتها معظم دول  للجائحة على  الكبيرة  االقتصادية 

الطلب على المنتجات الزراعية العضوية ارتفع بشكل كبير في العديد من دول    إن فوالدخول،  
 .(Askew, 2020وبريطانيا ) كيةياألمر  مثل الواليات المتحدة ،العالم

 
نسبة كبيرة من المنتجين الزراعيين في    أشارت،  (24)ح في الجدول  وكما هو واض في فلسطين،  

النباتي )حوالي   الدراسة%(  87والحيواني )حوالي  %(  92القطاعي    إلى   ،الذين شملتهم عينة 
ضرورة زيادة الوعي بأهمية الخضار والفاكهة واأللبان والحبوب الكاملة/المنتجات الحيوانية في  

، وهو ما يتطلب تنظيم حمالت دعائية وحمالت توعية من  األمراضتدعيم المناعة والوقاية من  
الصيفية والمخيمات  والجامعات  المدارس  بالممارسات  أجل  من    ،خالل  المجتمع  وعي  تعزيز 

السليمةالغذائ ذلك    ،ية  على  أكد  النباتي%  90مثلما  اإلنتاج  في  المزارعين  من %  98و  ،من 
المزارعين في اإلنتاج الحيواني. 

 
30  https://aawsat.com/home/article/ 3113976/الجائحة-تدفع-الشركات-الكبرى -نحو-الطعام-الصحي   
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 : استراتيجيات المواجهة المطلوبة لمواجهة انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة الوعي الصحي (24)جدول 
 انيةبأهمية استهالك المنتجات الزراعية النباتية والحيو 

 

الشرائية   القدرة  انخفاض  لمواجهة  المطلوبة  المواجهة  استراتيجيات 
 للمواطنين وزيادة الوعي الصحي بأهمية استهالك المنتجات الزراعية 

 هم جدا  م مهم  متوسط األهمية  حد ما   إلىمهم  غير مهم 

 حيواني نباتي حيواني نباتي حيواني نباتي حيواني نباتي حيواني نباتي اإلنتاج
زيادة الوعي بأهمية الخضار والفاكهة واأللبان والحبوب الكاملة/المنتجات  

 17.0% 19.6% 80.2% 72.7% 2.8% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% .األمراض الحيوانية في تدعيم المناعة والوقاية من 

ية من خالل المدارس والجامعات والمخيمات  و تنظيم حمالت دعائية وتوع
 .تعزيز وعي المجتمع بالممارسات الغذائية السليمةأجل  الصيفية من  

%0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %10.0 %1.9 %77.5 %73.6 %12.5 %24.5 

 17.0% 14.0% 67.9% 82.7% 7.5% 3.3% 7.5% 0.0% 0.0% 0.0% .تنويع األنماط الغذائية مع التركيز على المنتجات الزراعية الصحية

لشرائح   عادلة  بأسعار  الصحية  الزراعية  المنتجات  توفير  على  العمل 
 كافة. المجتمع 

%0.7 %0.0 %2.2 %2.8 %3.3 %11.3 %76.8 %71.7 %17.0 %14.2 

  ،العمل على تشجيع وتطوير زراعة المنتجات الزراعية الحيوية )البلدي( 
 .األسواق وتوفيرها بكميات كبيرة في 

%7.7  1%0.3  %14.0  %57.6  %10.3  

. استمارة الدراسة المصدر:
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لمواجهة اآلثار السلبية لجائحة كورونا على القدرة الشرائية للمستهلكين التي تضررت بفعل ارتفاع 
القطاعي   في  المزارعين  كبيرة من  نسبة  أكدت  الدخول،  وانخفاض مستوى  البطالة،  مستويات 

 %( على أهمية تنويع األنماط الغذائية، مع التركيز85%( والحيواني )حوالي  97النباتي )حوالي  
على المنتجات الزراعية الصحية؛ مثل الخضروات، والفواكه، ومنتجات األلبان منزلية الصنع. 
إال أن ذلك يتطلب من المزارعين والجهات الرقابية ضمان توفير المنتجات الزراعية الصحية  

المجتمع كافة )أكد على ذلك النباتي،  94بأسعار عادلة لشرائح  القطاع  المنتجين في  % من 
من86و المنتجات    %  زراعة  وتطوير  تشجيع  على  والعمل  الحيواني(،  القطاع  في  المنتجين 

الزراعية البلدية وتوفيرها بكميات كبيرة في األسواق، وذلك يتطلب دعمًا مباشرًا للمزارعين، من 
خالل توفير البذور واألشتال، وتوفير دعم مادي لمشاريع استصالح األراضي الزراعية، وتوفير  

 دريبية للمزارعين بوسائل الزراعة العضوية، ... إلخ البرامج الت
 

الغذائي   األمنتعزيز  أجل  ألرض من  ى الإسياسات المطلوبة لدعم استراتيجية العودة  ال  4-6
 على المستوى الوطني 

 

للتداعيات الخطيرة التي تركتها استجابت  في فلسطين    األسرالعديد من  فإن    ،كما أشرنا سابقاً 
إحياء الزراعة المنزلية بشقيها  و   ، األرض  إلى الغذائي من خالل العودة    األمنجائحة كورونا على  

كانت الغالبية العظمى ركزت على الشق النباتي، وذلك لتوفير بعض ، وإن  النباتي والحيواني
مع   ، وكذلك تماشياً األلبانمن الخضروات واللحوم ومشتقات    األسرةالمتطلبات التي تحتاجها  

ارتفاع الوعي الصحي بأهمية استهالك المنتجات الزراعية العضوية )البلدي( التي لها جذور  
ساهمت المبادرات التي    خاصة في المناطق الريفية.وب  ،تاريخية عميقة في المجتمع الفلسطيني

المجتمع المدني ذات العالقة في تشجيع المواطنين   طبقتها بعض الجهات الحكومية ومؤسسات
 نحو هذا النوع من الزراعة. 

 
الجدول   في  النتائج  المزارعين  أن    ،( 25)تظهر  كبيرة من  على نسبة  العودة    تؤكد  ى  ل إأهمية 

ذلك يتطلب حسب رأي    أن   إال الغذائي على المستوى الوطني،    األمنتعزيز  أجل  من    ،ألرضا
والحيواني )حوالي  %(  100النباتي )حوالي    اإلنتاجالمنتجين في قطاعي  من  بية العظمى  الغال
  ؛ توفير الدعم المادي وغير المادي للمزارعين من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية%(  99
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العودة   استراتيجيات  وتشجيع  دعم  تدريبية    إلى األرضبهدف  برامج  المنزلية، وعمل  والزراعة 
للتعامل مع مشاريع الثروة الحيوانية  ،  للتعامل مع الزراعة المنزلية واستخدام تقنيات الزراعة الحديثة

  ، واستخدام تقنيات حديثة في تربيتها. فعلى الرغم من بعض المبادرات في هذا الشأن  ،المنزلية
مرارية والفعالية ولم تتسم باالست   ، األولى للجائحة  اإلغالقبقيت محدودة بشكل رئيسي بأشهر    إنهاف

 إلى الجائحة والتحديات المرتبطة بها ما زالت مستمرة، وما زلنا بحاجة    أنخاصة  وبالمطلوبة،  
لتشجيع   األمد  طويلة  من  وب  ،األسراستراتيجية  الريفية  المناطق  في  استصالح  أجل  خاصة 

حيوانات من خالل  على التربية المنزلية للواإلقبال  الزراعة المنزلية،    إحياءو األراضي الزراعية،  
على أهميته    تأكدعمل مزارع تربية حيوانات نموذجية تراعي الجوانب البيئية والصحية، وهو ما  

الغالبية العظمى من المزارعين في قطاعي اإلنتاج   أولتكما  .  آراؤهم نسبة عالية من المستطلعة  
)حوالي   )حوالي  %(  96النباتي  كبيرة%(  92والحيواني  لدى  ز ى  لإ   ،أيضاً   ،أهمية  الوعي  يادة 

.خاصة لدى فئة الشباببو   ،المزارعين بضرورة التوجه نحو المشاريع الريادية في القطاع الزراعي 
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 الغذائي على المستوى الوطني األمن وتعزيز إلى األرض : السياسات المطلوبة لدعم استراتيجية العودة (25)جدول 
 

إلى األرض  السياسات المطلوبة لدعم استراتيجية العودة 
 الغذائي على المستوى الوطني  األمن تعزيز أجل من 

 هم جدا  م مهم  متوسط األهمية  حد ما   إلىمهم  غير مهم 

 حيواني نباتي حيواني نباتي حيواني نباتي حيواني نباتي حيواني نباتي اإلنتاج
توفير الدعم المادي وغير المادي للمزارعين من قبل الجهات  

 60.4% 49.8% 38.7% 49.8% 0.0% 0.4% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% وزيادته. الزراعي  اإلنتاج الحكومية بهدف تشجيع 

توفير الدعم المادي وغير المادي للمزارعين من قبل الجهات  
 وزيادته. الزراعي اإلنتاجحكومية بهدف تشجيع  الغير 

%0.0 %0.0 %.4 %0.0 %.7 %0.0 %49.4 %40.6 %49.4 %59.4 

األرض  اإلقبال وزراعة  الزراعية  األراضي  استصالح  ،  على 
 .على التربية المنزلية للحيوانات  اإلقبال

%1.5 %3.8 %10.0 %14.3 %16.6 %18.1 %52.8 %54.3 %19.2 %9.5 

،  التوجه نحو الزراعة المنزلية لتحقيق نوع من االكتفاء الذاتي
 .مزارع تربية حيوانات نموذجيةإنشاء 

%8.5 %0.0 %25.8 %0.0 %20.3 %0.9 %38.7 %63.2 %6.6 %35.8 

واستخدام  تنفيذ   المنزلية  الزراعة  مع  للتعامل  تدريبية  برامج 
للتعامل مع مشاريع الثروة الحيوانية  ،  تقنيات الزراعة الحديثة 

 .واستخدام تقنيات حديثة في تربيتها ، المنزلية 

%8.1 %3.8 %25.1 %10.4 %14.0 %13.2 %45.0 %52.8 %7.7 %19.8 

بأهمية   المزارعين  لدى  الوعي  المشاريع  زيادة  نحو  التوجه 
 .الريادية في القطاع الزراعي وجدوى ذلك لهم

%0.4 %0.9 %0.0 %0.9 %3.3 %5.7 %60.1 %66.0 %36.2 %26.4 

. استمارة الدراسة المصدر:
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 الفصل الخامس 
 والتوصيات ملخص النتائج 

 
 

 لنتائج ا 5-1
 

همة الخاصة بتأثيرات جائحة كورونا على القطاع ممجموعة من النتائج ال  إلى توصلت الدراسة  
  ، المتعلقة باستراتيجيات المواجهة الخاصة بالتحديات الحالية التي خلقتها الجائحة  الزراعي، وأيضاً 

 يتعرض لها القطاع الزراعي.  قدوالتحديات المستقبلية التي 

 
 النتائج الخاصة بتأثير جائحة كورونا على القطاع الزراعي على طول سالسل التوريد  1- 1- 5
 

 المحور األول: تأثير جائحة كورونا على مدخالت اإلنتاج الزراعي )النباتي والحيواني(
)  إلىكورونا  جائحة  أدت   .1 المزارعين  وصول  صغار وبصعوبة  مدخالت    إلى(  همخاصة 

ل وأعالف ومبيدات، بسبب تدابير اإلغالق التي فرضتها اإلنتاج، من أسمدة وبذور وأشتا
 الحكومة منعًا لتفشي الوباء. 

النباتي قد كانا األكثر   اإلنتاجمدخلي األسمدة والمبيدات في  إلى أن  أشارت نتائج الدراسة   .2
في حين تأثرت مدخالت األعالف ،  ليهما األيدي العاملة واألشتال والبذورتتأثرًا بالجائحة،  

 الزراعي الحيواني بشكل كبير مقارنة بباقي المدخالت. اإلنتاجواألدوية البيطرية في  
التأثير على المدخالت، فقد كان ارتفاع أسعار المدخالت، وصعوبة   .3 فيما يتعلق بطبيعة 

زارعين  الحصول عليها نتيجة التقييدات على الحركة من أبرز التحديات التي واجهت الم
الشراء بالدين    أو، يليهما بذلك عدم قبول آلية الدفع اآلجل  اإلنتاجمدخالت    إلىفي الوصول  

 من قبل الموردين. 
 

 الزراعي والتنويع في السالسل الغذائية اإلنتاجالمحور الثاني: تأثير جائحة كورونا على 
حيث انعكست  ،  الزراعي بشقيه النباتي والحيواني  اإلنتاج جائحة كورونا سلبًا على    انعكست  .1

مثل ارتفاع نسب البطالة   ؛وتردي الواقع االقتصادي  اإلنتاجالتحديات المرتبطة بمدخالت  
االجتماعي الواقع  الدخل، وتردي  والقيود   ؛وانخفاض مستوى  الفقر،  ارتفاع معدالت  مثل 
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الطلب حجم  على  سلبًا  الجائحة  خالل  الحركة  على  المنتجات   المفروضة  على  المتوقع 
 الزراعية. 

تغيير    إلىالنباتي والحيواني    اإلنتاجلجوء نسبة كبيرة من مزارعي    إلىأشارت بيانات الدراسة   .2
المنتجات الزراعية التي كان مخططًا لزراعتها في المواسم نتيجة للتغير في طبيعة الطلب. 

يث تأثرت الخضار )المحمية  وقد تباين هذا األثر بين المحاصيل والمنتجات الزراعية، ح
األشجار محاصيل  من  أكبر  بشكل  الحقلية  والمحاصيل  أو    ؛والمكشوفة(،  البعلية  سواء 

 المروية. 
جوانب .3 خالل  من  للجائحة  المزارعين  استجابة  من  عدة  تمثلت  كبيرة  نسبة  أفادت  فقد   ،

  اإلنتاج كميات  أنهم قد اضطروا للتقليل من  بالمزارعين الذين تم استهدافهم في عينة الدراسة  
أبرزها   عدة؛  أسباب إلىيعود ذلك و  الزراعي النباتي والحيواني التي كان مخططًا إلنتاجها.

انخفاض الطلب    إلىوبالتالي انخفاض ربحيتها، إضافة    ،انخفاض أسعار هذه المحاصيل
عالية من   نسبة  اضطرت  كما  المحاصيل.  هذه  العديد من  استبدال    إلىالمزارعين  على 

 بعض المحاصيل التي انخفض الطلب عليها بمنتجات أخرى تناسب احتياجات السوق.
 

 تأثير جائحة كورونا على سلسلة التسويق  المحور الثالث:
يق اإلنتاج الزراعي نتيجة لصعوبات التنقل  فاقمت جائحة كورونا من التحديات المتعلقة بتسو  .1

المستهلكين   )الحسبة  إلىووصول  والمحلية  المركزية  اإلغالقات، (،  األسواق  أدت  حيث 
األسواق    إلى لوصول  على االتأثير سلبًا على قدرة المزارعين    إلىخاصة في بداية الجائحة،  وب

 لتسويق محاصيلهم ومنتجاتهم.
خاصة تلك التي  وببشكل كبير،    ،تأثرت المشاريع النسائية الخاصة بإنتاج وتصنيع األغذية .2

السياحة    أنشطةوتسويقها من خالل الجمعيات والتعاونيات النسوية، ومع توقف    إنتاجهايتم  
لتي كانت تشكل نافذة تسويقية المدارس ا  وإغالقالداخلية والخارجية، والمعارض والبازارات،  

 مهمة لمنتجات المشاريع النسوية.
قد    ،أن نسبة كبيرة من المنتجين في القطاعين النباتي والحيواني  إلىأشارت بيانات الدراسة   .3

األسواق    إغالقلمواجهة المشاكل الناتجة عن    ،استحداث أساليب تسويق المركزية  إلى   تلجأ
ذلك البيع في مناطق جديدة ومفتوحة بداًل من األسواق المركزية خالل الجائحة، وقد شمل 
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الخضار  وبالمركزية،   )البعلية والمروية( مقارنة بمنتجي  المثمرة  خاصة مزارعي األشجار 
 والمحاصيل الحقلية. 

المنتجين   .4 الطلب عليها،   إلى كما اضطر غالبية  تخفيض أسعار منتجاتهم بهدف تحفيز 
زراعي للعديد من المزارعين، وأثر سلبًا على استمرارية األمر الذي قلل من ربحية النشاط ال 

تخزين منتجاتهم في برادات لحفظها    إلى. في حين لجأت نسبة قليلة من المزارعين  إنتاجهم
 من التلف وتسويقها عند ارتفاع سعرها. 

 
المحور الرابع: تأثير جائحة كورونا على سلوك المستهلك وزيادة الوعي الصحي بأهمية استهالك 

 ةالمنتجات الزراعي
 

وفقدان   .1 الجائحة،  نتيجة  القطاعات  من  كبير  عدد  في  االقتصادية  األنشطة  توقف  أدى 
 ،بسبب األزمة المالية للحكومة الفلسطينية  -حد كبير  إلى-  الوظائف، وتآكل دخل األسر

انخفاض القدرة    إلى  ،خاصة في بدايات الجائحةوب  ،وعدم قدرتها على دفع الرواتب لموظفيها
  ، ضعف الطلب على المنتجات الغذائية الزراعية  إلىما أدى  األسر،  الشرائية لعدد كبير من  

 وارتفاع مستويات انعدام األمن الغذائي.
النباتي والحيواني( الذين    اإلنتاجأن نسبة كبيرة من المزارعين )  إلىأشارت بيانات الدراسة   .2

االستبانة انخف  ،شملتهم  بحدوث  المنتجات أفادوا  شراء  على  المستهلكين  قدرة  في  اض 
 والمحاصيل الزراعية، مثل الخضار، والفاكهة، والمنتجات الحيوانية. 

االقتصادية    واآلثار  ،على الرغم من حالة الركود االقتصادي التي شهدتها معظم دول العالم .3
لعضوية ارتفع  الطلب على المنتجات الزراعية ا إنفالكبيرة للجائحة على العمالة والدخول،  

 .وبريطانيا ،مثل الواليات المتحدة ؛بشكل كبير في العديد من دول العالم

زيادة الوعي العالمي إزاء أهمية اتباع أنظمة غذائية سليمة، حيث أصبحت    إلى أدت الجائحة   .4
الصحية نمطاً  الغذائية  ،األفرادلدى عدد كبير من    سائداً   األنظمة  قيمتها   ،نظرًا الرتفاع 

 وكونها ضرورية لدعم وتعزيز مناعة الجسم في أوقات األوبئة. 
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الزراعة المنزلية وتعزيز األمن الغذائي في    إحياء  على المحور الخامس: تأثير جائحة كورونا  
 األرض( إلىبعض المناطق )العودة 

 

ى  في فلسطين للتداعيات الخطيرة التي تركتها جائحة كورونا عل  األسرالعديد من  استجابت   .1
العودة    األمن خالل  من  النباتي   إلى الغذائي  بشقيها  المنزلية  الزراعة  وإحياء  األرض 

التي تحتاجها   المتطلبات  لتوفير بعض  الخضروات واللحوم    األسرةوالحيواني، وذلك  من 
تماشياً األلبانومشتقات   وكذلك  المنتجات    ،  استهالك  بأهمية  الصحي  الوعي  ارتفاع  مع 

خاصة  وب  ،( التي لها جذور تاريخية عميقة في المجتمع الفلسطينية الزراعية العضوية )البلدي
 في المناطق الريفية. 

ساهمت المبادرات التي طبقتها بعض الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات  .2
و هذا النوع من الزراعة. بينت الدراسة أنه لم يكن لجائحة  في تشجيع المواطنين نح  ،العالقة

 كورونا تأثير يذكر في خلق نقص في المنتجات الزراعية األساسية.

األنشطة   .3 من  العديد  تنفيذ  على  الحكومية  وغير  الحكومية  الجهات  من  العديد  عملت 
هدفت   التي  مستهدفة    إلىوالتدخالت  فلسطين،  في  الغذائي  األمن  على  الفئات الحفاظ 

سكان  و مثل صغار المزارعين والمنتجين،    ؛المرجح أن تكون أكثر تأثرًا من غيرها بالجائحة
البدو، والعاملين في مجال  و النساء العامالت في الجمعيات التعاونية الزراعية،  و المخيمات،  

 . خاصة في مناطق األغواروب ،الرعي
من المبادرات بهدف إحياء الزراعة  كما قامت العديد من الجهات غير الحكومية بتنفيذ عدد   .4

تمثل أبرزها في تزويد األسر باألشتال، والبذور،  و وتعزيز األمن الغذائي خالل الجائحة،  
  حجم األسرة، مع التركيز على األسر   إلىواألسمدة لدعم الزراعة المنزلية، وذلك استنادًا  

 التي فقدت مصدر دخلها بسبب الجائحة. 
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النتائج المتعلقة باستراتيجيات المواجهة والتدخالت الالزمة لمواجهة التحديات الحالية   2- 1- 5
 والمستقبلية 

 

 المحور األول: استراتيجيات المواجهة التي تتعلق بمدخالت اإلنتاج )النباتي والحيواني( 
خاصة في القطاع الزراعي الذي وب  ،يعتبر وجود مخزون استراتيجي من مدخالت اإلنتاج .1

 الغذائي.  األمنتبر حجر الزاوية في توفير يع

النباتي  .2 في اإلنتاج  المزارعين  لدى  اإلنتاج  استراتيجي من مدخالت  يعتبر وجود مخزون 
 العينة.  أفرادعليه الغالبية العظمى من  توالحيواني ضرورة ملحة، وهو ما أكد

النباتي والحيواني أهمية بالغة لمشاريع تدريب   نترى نسبة عالية من المنتجين في القطاعي .3
 المزارعين على طرق الزراعة الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا.

هناك ضرورة ملحة لتنويع مصادر التوريد لعناصر    أنترى الغالبية العظمى من المزارعين   .4
المواد    ،اإلنتاج لتوفير  مصانع  )البالستي  األوليةوإنشاء  بالزراعة  ، األنابيبو ك،  الخاصة 

المخزون من عناصر اإلنتاجو  بما يضمن وفرة  الري(،  وتوفير مصادر محلية    ، شبكات 
 تغني عن استيراد عناصر اإلنتاج من الخارج. 

ضمان استمرارية تدفق الماء    أهميةالمزارعين وأصحاب المنشآت الزراعية على  أغلب  اتفق   .5
اد حلول عملية ومستدامة لمشكلة تراكم وإيج  ،والكهرباء للمنشآت الزراعية وصغار المزارعين

 الديون لدى البلديات وشركات الكهرباء. 

إلالمزارعون  يولي   .6 بالغة  أهمية  الزراعية  اإلنتاج  والمنشآت  لمدخالت  منظومة  نشاء 
أنواع   كافة  توفر  التي  المشاتل  عدد  وزيادة  البذور،  مثل  الخاصة    األشتالاالستراتيجية 

 والتي تصلح للزراعة في فلسطين. ،عامبالخضار والفواكه على مدار ال

في اإلنتاج النباتي( بأهمية تطوير نموذج  أقل  نسبة متوسطة من المزارعين )بشكل  تعتقد   .7
تحقيق االستدامة في أجل من  ،العام والخاص في قطاع الزراعة ينالشراكة ما بين القطاع
 توفير عناصر اإلنتاج. 

 
 
 
 



92 

 استراتيجيات المواجهة المتعلقة بتنويع السالسل الغذائيةالمحور الثاني: 
تعتقد نسبة كبيرة من المزارعين في كل من اإلنتاج النباتي والحيواني، بأهمية تطوير رزنامة   .1

تضمن تنوع المحاصيل الزراعية وتحقيق التوازن بين العرض    ، زراعية على المستوى المحلي
 والطلب. 

فترى   .2 المنتجين  ترافق تطوير نسبة كبيرة من  في  النباتي والحيواني ضرورة  القطاعين  ي 
للحد من التأثيرات   ،الرزنامة الزراعية مع حمالت توعية للمنتجين بأهمية التنويع في الزراعة

 .وللحد من إغراق األسواق ،السلبية لضعف القوة الشرائية للمستهلكين

لحيواني أهمية بالغة لتوظيف الغالبية العظمى من المنتجين في القطاعين النباتي واتولي   .3
في    لضمان التنوع  ،أحدث التقنيات العالمية في منظومة اإلنتاج الزراعي والثروة الحيوانية

 السالسل الغذائية. 

 
 المحور الثالث: استراتيجيات المواجهة المتعلقة بتطوير سالسل التسويق 

  وهي غالباً التنظيم والرقابة من قبل الجهات المسؤولة    إلىتفتقر معظم األسواق المركزية   .1
 البلديات.

بسبب    ،تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية  أماميعتبر االحتالل أحد التحديات الرئيسية   .2
وإجراءات تعسفية على    اً سيطرته على المعابر التجارية بين فلسطين والعالم، وفرضه قيود

 حركة الصادرات الفلسطينية.

نقص في الخبرات والصالت التسويقية لدى عدد كبير من المزارعين التي تمنعهم من   يوجد .3
الخارج، حيث ترتفع تكلفة سلسلة التوريد )التعبئة، التغليف، وضع   إلىتصدير منتجاتهم  

النقل،   التخزين،  الزراعية  و العالمات،  المنتجات  بتصدير  الخاصة  األسواق    إلىالتبريد( 
 الخارجية. 

الغال .4 النباتي بأهمية تنظيم األسواق المركزية تعتقد  بية العظمى من المزارعين في اإلنتاج 
والحد    ،تعزيز المنافسة مع كبار التجارأجل  وذلك من    ،بصورة أكثر عدالة للمزارع الصغير
 من قدرتهم على التحكم باألسعار.

لتعويض  ية  آلالغالبية العظمى من المزارعين في اإلنتاج النباتي على ضرورة وجود  شددت   .5
 في حال انعدام القدرة على تسويق منتجاتهم.  ،المزارعين
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زيادة عدد بتولي نسبة كبيرة من المزارعين في قطاعي اإلنتاج النباتي والحيواني أهمية بالغة   .6
الزراعية   المنتجات  تصدير  المعتمد  الخارجية  واستمرارية   ،إليهااألسواق  مرونة  لضمان 

 سالسل التسويق.

باإلمكان رفع قدرة السوق المحلي على استيعاب المنتجات أنه  ة من المزارعين  ترى نسبة كبير  .7
وذلك من خالل العمل بجدية على تطوير سلسلة التبريد لكي تكون   ،الزراعية الفلسطينية

 أكثر اقتصادية. 

هناك ضرورة لربط اإلنتاج الزراعي مع مصانع األغذية    أنتعتقد نسبة كبيرة من المزارعين   .8
 الزراعية المحلية. 

ترى نسبة كبيرة من المزارعين بضرورة تبني المزارعين بدائل تسويقية لألسواق المركزية  .9
والبازارات  ،األزماتخالل   المعارض  إنشاء  خالل  الزراعية  وب  ،من  للمنتجات  خاصة 

 البطيخ(.و جوافة، األفوكادو، خاصة الفواكه )العنب، الوبالموسمية 

 

المحور الرابع: استراتيجيات المواجهة المطلوبة لتغيير سلوك المستهلك وزيادة الوعي الصحي  
 ةبأهمية استهالك المنتجات الزراعي 

 

ضرورة زيادة   إلىالنباتي والحيواني    ننسبة كبيرة من المنتجين الزراعيين في القطاعي  أشارت .1
الحيوانية في تدعيم   الكاملة/المنتجات  الخضار والفاكهة واأللبان والحبوب  الوعي بأهمية 

 .األمراضالمناعة والوقاية من 

النباتي والحيواني على أهمية تنويع األنماط   ننسبة كبيرة من المزارعين في القطاعي  أكدت .2
ومنتجات    ، والفواكه  ،مع التركيز على المنتجات الزراعية الصحية مثل الخضروات  ،الغذائية
 منزلية الصنع.  األلبان

 

 األمنتعزيز  أجل  من  إلى األرض  المحور الخامس: السياسات المطلوبة لدعم استراتيجية العودة  
 طنيالغذائي على المستوى الو 

 

العودة    أكدت .1 أهمية  المزارعين على    األمن تعزيز  أجل  من  إلى األرض؛  نسبة كبيرة من 
 . الغذائي على المستوى الوطني
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خاصة في المناطق الريفية  وب  ،األسراستراتيجية طويلة األمد لتشجيع    إلىما زلنا بحاجة   .2
على التربية المنزلية   واإلقبالالزراعة المنزلية،    إحياءو استصالح األراضي الزراعية،  أجل  من  

من خالل عمل مزارع تربية حيوانات نموذجية تراعي الجوانب البيئية والصحية،    ،للحيوانات
 . آراؤهمعلى أهميته نسبة عالية من المستطلعة  تأكدوهو ما 

همية كبيرة لزيادة  الغالبية العظمى من المزارعين في قطاعي اإلنتاج النباتي والحيواني أ   أولت .3
خاصة  ب و   ،الريادية في القطاع الزراعيالوعي لدى المزارعين بضرورة التوجه نحو المشاريع  

 وذلك بسبب الجدوى الكبيرة لمثل هذه المشاريع.  ،لدى فئة الشباب

 

 التوصيات  5-2
 

  ، أصحاب القرار والجهات األخرى ذات العالقة  إلى همة مقدمت الدراسة العديد من التوصيات ال
دعم وتوفير استراتيجيات المواجهة الخاصة بالقطاع الزراعي تجاه جائحة كورونا أو  أجل  من  

 أي صدمات مستقبلية يتعرض لها هذا القطاع.

 
 والحيواني( المحور األول: استراتيجيات المواجهة التي تتعلق بمدخالت اإلنتاج )النباتي 

عدد  ب  أسوة  ،وبشكل خاص في قطاع الزراعة  ،تدخالت حكومية في االقتصاد  ضرورة وجود .1
تتبنى التي  العالم  دول  مالية   ،أيضاً   ،كبير من  تعويضات  قدمت  الحر، حيث  االقتصاد 

 التدخل بنظام التسعير للمنتجات الزراعية. أوإعفاءات ضريبية، و مباشرة للمزارعين، 

ر مدخالت اإلنتاج في يضرورة قيام الجهات الرسمية والمؤسسات ذات العالقة بضمان توف  .2
أشهر على األقل، كأحد االستراتيجيات الرئيسية التي تتعلق    ةاألسواق بكمية تكفي لثالث

الجائحة على أسواق مدخ  اآلثاربمواجهة   التي تركتها  فلسطين، السلبية  الت اإلنتاج في 
بل بالتهديدات المستمرة   ، وهذه االستراتيجية غير مرتبطة بجائحة كورونا على وجه التحديد

 ا القطاع الزراعي في فلسطين. هواجهي التي

ضرورة قيام الحكومة بتدخالت فعالة ومباشرة للحد من تداعيات جائحة كورونا على استدامة   .3
لتوفير   ،اإلنتاجمدخالت   الزراعيين  المنتجين  صغار  لدعم/حماية  صندوق  توفير  مثل 

مدخالت اإلنتاج )على سبيل المثال، من خالل المؤسسة الفلسطينية لإلقراض الزراعي(،  
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كوارث    أووتحديد سقف سعري للحد من ارتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج في حال أي أزمات  
 مستقبلية.

، )مثالً ( والجهات األخرى ذات العالقة ة الزراعة مثالً ضرورة قيام الحكومة )من خالل وزار  .4
تدريب المزارعين على طرق الزراعة  لبرامج  اإلغاثة الزراعية، الجمعيات الزراعية( بتقديم  

 الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا.

ضرورة تمكين المستورد الفلسطيني من استيراد مدخالت اإلنتاج المطلوبة للقطاع الزراعي   .5
من الصويا والحبوب( بشكل مباشر دون وسطاء   األعالف  إنتاجل خاص مدخالت  )بشك

 ،، وهومدخالت اإلنتاجب إسرائيليين، وذلك لتخفيف التبعية االقتصادية إلسرائيل وتحكمها  
ال يتنافى مع بروتوكول باريس االقتصادي الذي يحكم العالقة االقتصادية    ،في كل األحوال

 . ية الفلسطينيةبين إسرائيل والسلطة الوطن

االتفاق مع البلديات وشركات الكهرباء لضمان استمرارية أجل  ضرورة تدخل الحكومة من   .6
تدفق الماء والكهرباء للمنشآت الزراعية وصغار المزارعين، وهو ما يتطلب تحويل منتظم 

وأيضاً  الحكومة،  لدى  بالبلديات  الخاصة  السنوية  المالية   للمستحقات  المستحقات  تأجيل 
 وشركات التوزيع لصالح الحكومة. ،المترتبة على الهيئات المحلية

 ،السياسية الفلسطينية  ةرادعلى الرغم من صعوبة تطبيقها في الوقت الحالي بسبب غياب اإل .7
القوى،    وأيضاً  موازين  المزارعين    أن  إالاختالل  من  كبيرة  لقيام تولي  نسبة  بالغة  أهمية 

الحكومة ب  الحكومة تبنتها  التي  إسرائيل  عن  االقتصادي  االنفكاك  استراتيجية  تطبيق 
 واالستغناء عن االستيراد من إسرائيل.  ،وتعزيز اإلنتاج الزراعي المحلي ،الفلسطينية

(،  صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعيةمن خالل    تفعيل نظام التأمين الزراعي )مثالً  .8
لإلقراض،   برامج  )مثالً   اإلقراضطوير عمل مؤسسات  ت  أووتطوير  ، من خالل  الحالية 

صغيرة   اً ومؤسسات التمويل الصغير( ليشمل قروض  ،المؤسسة الفلسطينية لإلقراض الزراعي
 شراء مدخالت اإلنتاج. أجل وميسرة للمزارعين من 

المخاطـر درء  وصنـدوق    ، تفعيـل دور كل مـن المؤسسـة الفلسـطينية لإلقراض الزراعـيضرورة   .9
صندوق   مخصصات  واستخدام  الزراعيــة،  التشغيل   ،المخاطردرء  والتأمينــات  وصندوق 

  ، تعويض صغار المزارعين في القطاعين النباتي والحيوانيأجل  والحماية االجتماعية من  
 االستمرار في تزويد المزارعين بمدخالت اإلنتاج. أجل وتقديم ضمانات للموردين من 
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وجود صناديق حكومية وغير حكومية للضمان على القروض التي تقدمها مؤسسات التمويل   .10
تقليل درجة المخاطرة ونسبة الفائدة على القروض الصغيرة التي تفرضها أجل  الصغير، من  

 هذه المؤسسات.
يتجاوز دور الحكومة تنظيم أسواق مدخالت اإلنتاج، بل التدخل من خالل إنفاق  أنيجب  .11

من  وإنشاء  العامة،  األموال   الخاص  القطاع  مع  مشتركة  إزالة    أوتقليل  أجل  صناديق 
الخاص  أمام المخاطر   الكوارث    ، القطاع  حال  في  الضرورية  المالية  المصادر  وتوفير 

 خالل جائحة كورونا.حصل واألزمات مثلما 
 

 المحور الثاني: استراتيجيات المواجهة المتعلقة بتنويع السالسل الغذائية

ت .1 التدخالت  ضرورة  أبرز  كأحد  فلسطينية  الزراعة خطة تصميم رزنامة زراعية  بني وزارة 
لقيـام بهـا من أجل حماية القطاع الزراعي وصغار المزارعين االحكوميـة الطارئـة المطلوب  

 القصير والطويل. المديين على 

للمزارعين بشكل  ضرورة قيام الحكومة والجهات األخرى ذات العالقة بعمل برامج تدريبية   .2
للتعامل مع زراعة األصناف الجديدة من الخضار والفاكهة التي تتوافق مع ضرورة   دوري 

واالستغناء    ،التنويع الزراعي لتحقيق نوع من االكتفاء الذاتي  وأهمية  ،وجود الرزنامة الزراعية
 خاصة من السوق اإلسرائيلي. وب ،عن استيرادها

 

 اجهة المتعلقة بتطوير سالسل التسويق المحور الثالث: استراتيجيات المو 

الزراعية   .1 للمنتجات  سعرية  أرضية  بوضع  الرقابية  الجهات  األسواق  -قيام  داخل  سواء 
لها    - خارجها  أوالمركزية   يتعرض  التي  الخسائر  من  خاص  المزارعون  للحد  )وبشكل 

 ( في حال الكوارث واألزمات. همصغار 

الحكومة بعمل   .2 قيام  القدرة على تسويق  آلية  ضرورة  انعدام  المزارعين في حال  لتعويض 
درء   ،منتجاتهم صندوق  مثل  الحالية  الحكومية  الصناديق  عمل  تفعيل  خالل  من  وذلك 

 . المؤسسة الفلسطينية لإلقراض الزراعيو  ،المخاطر والتأمينات الزراعية
ال .3 بمساعدة  العالقة  ذات  الجهات  قيام  المواصفات  ضرورة  أنظمة  تطوير  على  مزارعين 

وضمان الجودة لضمان مطابقة المنتجات الزراعية الفلسطينية للمعايير الدولية    ،والمقاييس
 .الخاصة بالسالمة الغذائية
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 ،ضرورة قيام الجهات ذات العالقة بتدريب المزارعين على كيفية تسويق المنتجات الزراعية .4
محلياً  جديدة  أسواق  الزراعية  اً ودولي  وإيجاد  األغذية  مصانع  مع  الزراعي  اإلنتاج  وربط   ،

من قبل السفارات والمالحق التجارية التابعة   اً كبير  اً تعاون ، أيضاً  ،الخارجية، وهو ما يتطلب
 وجدت( في الخارج.  إنلها )

ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية من أجل تطبيق الضوابط والمعايير الالزمة لضمان   .5
وتطوير األنظمة واإلجراءات  إسرائيلخاصة تلك القادمة من وب ،الزراعيةسالمة المنتجات 

 الرقابية. 

مالمح .6 بتوضيح  الحكومة  قيام  إسرائيل  ضرورة  عن  االقتصادي  االنفكاك   ،استراتيجية 
 والخطوات العملية الواجب القيام بها فيما يخص القطاع الزراعي. 

الجمعيات الزراعية، وزارة  و الس القروية،  والمج  ،ضرورة قيام الجهات ذات العالقة )البلديات .7
من    ،تشجيع تسويق المنتجات الزراعيةأجل  ( بتوفير ما يلزم للمزارعين من  ... إلخالزراعة،  

 .ودولياً  خالل المعارض والبازارات محلياً 

 
المحور الرابع: استراتيجيات المواجهة المطلوبة لتغيير سلوك المستهلك وزيادة الوعي الصحي  

 ةبأهمية استهالك المنتجات الزراعي 
 

1. ( العالقة  ذات  الجهات  قيام  الصحة،  ضرورة  والتعليم، وزارة  التربية  وزارة  الزراعة،  وزارة 
( بتنظيم حمالت دعائية وحمالت توعية من خالل المدارس  ... إلخ الجمعيات الزراعية،  

الصيفية والمخيمات  بالممارسأجل  من    ،والجامعات  المجتمع  وعي  الغذائية تعزيز  ات 
 السليمة. 

ضرورة قيام الجهات الرقابية بدورها في ضمان توفير المنتجات الزراعية الصحية بأسعار  .2
 .كافة عادلة لشرائح المجتمع

الحيوية   .3 الزراعية  المنتجات  زراعة  وتطوير  بتشجيع  العالقة  ذات  الجهات  قيام  ضرورة 
للمزارعين،    اً مباشر   اً ذلك يتطلب دعمتوفيرها بكميات كبيرة في األسواق، و أجل  ( من  ة)البلدي

توفير دعم مادي لمشاريع استصالح األراضي الزراعية، و ،  واألشتالمن خالل توفير البذور  
 . ... إلخوتوفير البرامج التدريبية للمزارعين بوسائل الزراعة العضوية، 
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 األمنتعزيز  أجل  من  إلى األرض  المحور الخامس: السياسات المطلوبة لدعم استراتيجية العودة  
 الغذائي على المستوى الوطني

 

وغير   .1 الحكومية  الجهات  قبل  من  للمزارعين  المادي  وغير  المادي  الدعم  توفير  ضرورة 
 لية. والزراعة المنز إلى األرض الحكومية بهدف دعم وتشجيع استراتيجيات العودة 

ضرورة قيام الجهات ذات العالقة بعمل برامج تدريبية للتعامل مع الزراعة المنزلية واستخدام   .2
الحديثة الزراعة  المنزلية،  تقنيات  الحيوانية  الثروة  مشاريع  مع  تقنيات    ،للتعامل  واستخدام 

 حديثة في تربيتها. 

بداع، ، المجلس األعلى لإلقيام الجهات ذات العالقة )وزارة الزراعة، وزارة الريادة والتمكين .3
خاصة  بو   ،المبادرات الريادية في القطاع الزراعيبدعم وتشجيع   ( ... إلخالمؤسسات الريادية،  

 لدى فئة الشباب.
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https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000127318/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000127318/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000127318/download/
https://www.who.int/ncds/surveillance/steps/Palestine_FactSheet_2010-11.pdf?ua=1
https://www.who.int/ncds/surveillance/steps/Palestine_FactSheet_2010-11.pdf?ua=1
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 : االستمارة1ملحق 
 النباتي  اإلنتاجاستمارة 

 
        ( رقم االستمارة1)

   

 الرجاء عدم تعبئة هذا الصندوق 
  االستمارةتاريخ تعبئة     ( اسم جامع المعلومات2)

       
 ( معلومات عامة3)

 اسم المزارع ____________________  •

 رقم الهاتف _____________________  •

 المحافظة _____________________  •

 القرية ______________________ •

 إنتاجها أبرز المحاصيل الزراعية/المنتجات الحيوانية التي يتم  •

1______________     2_______________    3  ______________
 4_______________   5_______________     

6 ______________ 
 أخرى_______________________________________________ 

 

في المدن      التي تتواجد فيها المزرعة نفسها في المدينة   تسويق المنتجات الزراعية •
    الخارج. إلىالتصدير     إسرائيل إلىالتصدير   األخرى في الضفة الغربية

 المزرعة  إلىطبيعة الشوارع الواصلة  •

   معبدة     غير معبدة 

   توفر الكهرباء •

    نعم            ال               ًأحيانا 

 مصادر مياه الري  •

  مياه البلدية  عين ماء  بئر غير ذلك )الرجاء 

 التحديد(:______
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 : مدخالت اإلنتاجاألولالمحور 
 

 .قياس مدى تأثر مدخالت اإلنتاج بجائحة كورونا إلى يهدف هذا الجزء 
 طبيعة التأثر( إلى الذي تأثر مع اإلشارة  اإلنتاجوما طبيعة التأثر؟ )ضع دائرة حول مدخل ؟ التالية تأثر بفعل الجائحة اإلنتاج أي من مدخالت 

 العنصر 

 طبيعة التأثر
ارتفاع 
 األسعار 

صعوبة الحصول  
عليها نتيجة  

 التقييدات على الحركة 

عدم قبول آلية الدفع اآلجل  
الشراء بالدين )اشتراط   أو

الدفع النقدي فقط من قبل  
 المورد(

قلة توفر  
األنواع  

المطلوبة في  
 األسواق 

أخرى،  
 حدد...

 ال يوجد تأثير

       األشتال والبذور  1
       المبيدات  2
       األسمدة  3
       الكهرباء  إمدادات  4
       الخاصة بالدفيئات الزراعية األوليةالمواد  5
       العاملة  األيدي  6
       المياه  7
       (... إلخمتطلبات التعبئة )العبوات، البالستيك للتغليف،   8

  .قياس مدى تأثر السالسل الغذائية بجائحة كورونا إلى يهدف هذا الجزء 
  .السالسل الغذائية يخص بشدة( فيما   أوافق( 5، ) أوافق( 4( محايد، ) 3، ) أوافق ( ال  2( ال أوافق بشدة، ) 1))  :حدد/ي درجة موافقتك على العبارات التالية
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  أوافق
ال أوافق   أوافق ال  محايد  أوافق  بشدة 

 بشدة 
 

جائحة كورونا على تغيير المنتجات الزراعية التي  أثرت  1
نتيجة للتغير في   ،كان مخططًا لزراعتها في المواسم

من اإلغالق   األولىالثالثة شهر األخالل  طبيعة الطلب
 .( 2020حزيران -)آذار

      

قام المزارعون باستبدال العديد من المحاصيل الزراعية   2
محاصيل    إتالف التي انخفض الطلب عليها، أي 

 .واستبدالها بمحاصيل تناسب حاجة السوق 

      

قام العديد من المزارعين بتنويع في المحاصيل الزراعية   3
 .األرباح زيادة  أو تقليل الخسائر أجل  من 

      

  اإلنتاج أثرت الجائحة سلبًا في التقليل من كميات  4
 الزراعي التي كان مخططًا إلنتاجها.

      

       .أثرت الجائحة على جودة المنتجات الزراعية النهائية  5
من محاصيل زراعية   اإلنتاجعملت الجائحة على زيادة  6

نقص المعروض    أو ،معينة بسبب ارتفاع الطلب عليها
 .األسواق في 

      

محاصيل زراعية   إنتاجعملت الجائحة على التقليل من   7
 .أسعارها معينة نتيجة النخفاض 

      

  .قياس مدى تأثر سالسل التسويق بجائحة كورونا  إلى يهدف هذا الجزء 
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  .سالسل التسويق يخص بشدة( فيما   أوافق( 5، ) أوافق( 4( محايد، ) 3، ) أوافق ( ال  2( ال أوافق بشدة، ) 1))  :حدد/ي درجة موافقتك على العبارات التالية

  
  أوافق
 بشدة 

ال أوافق   أوافق ال  محايد  أوافق 
 بشدة 

 

على قدرة المزارعين    اإلغالقات، أثرت الجائحة سلباً بسبب   1
 .األسواق الزراعية لتسويق منتجاتهم  إلى للوصول 

      

ال   2 المركزية  تسويق  منظومة  باستحداث  المزارعون  قام 
 .تعتمد على تسويق المنتجات في األسواق المركزية 

      

لبيع   3 )الحسبة(  المدن  في  الرئيسية  األسواق  إغالق  أدى 
تلف في المحاصيل الزراعية نتيجة    إلىالمنتجات الزراعية  

 .لعدم وجود بدائل تسويق متاحة

      

تم استحداث أساليب تكيف للتغلب على صعوبة تسويق   4
المنتجات الزراعية في األسواق المعتادة )الحسبة(، مثل  

 .مناطق جديدة ومفتوحةالبيع في 

      

اعتمد المزارعون على تخزين منتجاتهم في برادات لتجنب   5
 .تلفها ولحين ارتفاع األسعار

      

من  المزارعون  اضطر   6 األسعار  تحفيز  أجل  لتخفيض 
 .الطلب على المنتجات الزراعية 

      

الزراعة،   7 وزارة  )البلديات،  الرسمية  الجهات  ...  قدمت 
الدعم للمزارعين من    ، والجمعيات التعاونية الزراعية   ،( إلخ

 تسويق منتجاتهم.أجل 
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  .قياس مدى تأثير جائحة كورونا على القدرة الشرائية للمستهلك والوعي بأهمية المنتجات الزراعية للمناعة إلى يهدف هذا الجزء 
  .سالسل التسويق يخص بشدة( فيما   أوافق( 5، ) أوافق( 4( محايد، ) 3، ) أوافق ( ال  2( ال أوافق بشدة، ) 1))  :حدد/ي درجة موافقتك على العبارات التالية

  
  أوافق
 أوافق ال  محايد  أوافق  بشدة 

ال أوافق  
 بشدة 

 

أثرت جائحة كورونا سلبًا على قدرة المستهلكين على   1
 .شراء الخضروات 

      

أثرت جائحة كورونا سلبًا على قدرة المستهلكين على   2
 .شراء الفواكه 

      

زيادة الوعي عند المستهلكين بضرورة   إلىأدت الجائحة   3
 .استهالك المنتجات الزراعية لدعم مناعتهم

      

زيادة الوعي عند المستهلكين بضرورة   إلىأدت الجائحة   4
والحبوب الكاملة   استهالك المنتجات الزراعية العضوية

 .لدعم مناعتهم 
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  .الزراعة  وإحياءالغذائي  األمنقياس مدى تأثير جائحة كورونا على  إلى يهدف هذا الجزء 
  .سالسل التسويق يخص بشدة( فيما   أوافق( 5، ) أوافق( 4( محايد، ) 3، ) أوافق ( ال  2( ال أوافق بشدة، ) 1))  :حدد/ي درجة موافقتك على العبارات التالية

  
  أوافق
 أوافق ال  محايد  أوافق  بشدة 

ال أوافق  
 بشدة 

 

الجائحة   1 المنتجات    إلىأدت  من  العديد  في  نقص  خلق 
 .الزراعية األساسية

      

الجائحة   2 الزراعية   إلى أدت  المنتجات  ما    ، ارتفاع أسعار 
األسر  سلباً   أثر من  العديد  قدرة  الفقيرة  وب  ،على  خاصة 

 .على شرائها

      

الحكومية   3 الجهات  قبل  من  للمزارعين  الدعم  توفير  تم 
 وزيادته. الزراعي   اإلنتاجبهدف تشجيع 

      

  ؛تم توفير الدعم للمزارعين من قبل الجهات غير الحكومية 4
 وزيادته. الزراعي   اإلنتاجبهدف تشجيع 

      

       .على الزراعة المنزلية الجائحة إيجاباً  أثرت 5
       .على استصالح األرض اإلقبال زيادة  إلىأدت الجائحة   6
       .على زراعة األرض  اإلقبال زيادة  إلىأدت الجائحة   7

 

  



113 

مواجهة تبعيات جائحة كورونا على  أجل من تبنيها جميع العاملين في القطاع الزراعي  علىيتعلق هذا القسم باستراتيجيات المواجهة التي يجب 
  .المتوسط والطويلالمديين 

 

حد    إلىمهم  غير مهم 
 ما 

متوسطة  
 األهمية 

:المحور األول: استراتيجيات المواجهة التي تتعلق بمدخالت اإلنتاج جدا  مهم  مهم   

 .، شبكات الري( األنابيبالخاصة بالزراعة )البالستيك،  األوليةإنشاء مصانع لتوفير المواد  .1     

 (.إنشاء منظومة لمدخالت اإلنتاج االستراتيجية )البذور مثالً  .2     

الخاصة بالخضار والفواكه على مدار العام التي تصلح للزراعة    األشتال إنشاء مشاتل لتوفير كافة أنواع  .3     
 .في فلسطين 

، تطوير  مدخالت اإلنتاج )تصنيع األسمدة، تحضير المبيدات الزراعية محلياً توطين نظم توفير  .4     
 المشاتل(.

 .اإلنتاجتنويع مصادر التوريد بما يضمن وفرة المخزون من عناصر  .5     
 .أشهر على األقل  ةضمان توفر مدخالت اإلنتاج في األسواق بكمية تكفي لثالثبقيام الجهات الرسمية   .6     
صغيرة وميسرة    اً الحالية، ليشمل قروض  اإلقراضتطوير عمل مؤسسات  أوتطوير برامج لإلقراض،   .7     

 اإلنتاجشراء مدخالت أجل للمزارعين من 
 .تفعيل نظام التأمين الزراعي  .8     
تحقيق االستدامة  أجل من  ،العام والخاص في قطاع الزراعة ين تطوير نموذج الشراكة ما بين القطاع .9     

 .اإلنتاج في توفير عناصر 



114 

حد    إلىمهم  غير مهم 
 ما 

متوسطة  
:المحور األول: استراتيجيات المواجهة التي تتعلق بمدخالت اإلنتاج جدا  مهم  مهم  األهمية   

للحد من ارتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج   ، تحديد سقف سعري من قبل الجهات الحكومية ذات العالقة  .10     
 .كوارث مستقبلية أو في حال أي أزمات 

لتوفير مدخالت اإلنتاج في حال أي كوارث   ، لدعم/حماية صغار المنتجين الزراعيين  توفير صندوق  .11     
 .مستقبلية

الزراعة المائية دون    تدريب المزارعين على طرق الزراعة الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا مثالً  .12     
 .للمزارعاآللي التشغيل و الحاجة الستخدام التربة، 

االتفاق مع البلديات وشركات الكهرباء لضمان استمرارية تدفق الماء والكهرباء للمنشآت الزراعية   .13     
 .أزمات مستقبلية في حال تخلفهم عن السداد  أيوصغار المزارعين في  

 

 غير مهم 
  إلىمهم 

 حد ما 
متوسطة  

 :بتنويع السالسل الغذائية المحور الثاني: استراتيجيات المواجهة المتعلقة  هم جدا  م مهم  األهمية 

 .تطوير الرزنامة الزراعية التي تضمن تحقيق الربحية األفضل للمزارع الصغير .1     

وللحد من   ،توعية المنتجين بأهمية التنويع في الزراعة للحد من التأثيرات السلبية لضعف القوة الشرائية للمستهلكين .2     
 .إغراق األسواق وانخفاض األسعار للعديد من السالسل الغذائية 

 .عمل برامج تدريبية للمزارعين بشكل دوري للتعامل مع زراعة األصناف الجديدة من الخضار والفاكهة .3     
التنوع في السالسل الغذائية  توظيف أحدث التقنيات العالمية في منظومة اإلنتاج الزراعي والثروة الحيوانية لضمان  .4     

 .نة()حساسات ومجسمات ذكية في المزارع، نباتات مقاومة للجفاف، زراعة بذور مهجّ 
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حد    إلىمهم  غير مهم 
 ما 

متوسطة  
  مهم  مهم  األهمية 

 المحور الثالث: استراتيجيات المواجهة المتعلقة بتطوير سالسل التسويق: جدا 

 .بصورة أكثر عدالة للمزارع الصغير تنظيم األسواق المركزية  .1     
 .على تعاونيات زراعية فعالة ،بشكل أساس ،إنشاء منظومة تسويق المركزية تستند .2     
تكنولوجيات تبريد فعالة  إيجاد    العمل بجدية على تطوير سلسلة التبريد لكي تكون أكثر اقتصادية )مثالً  .3     

 .رخيصة(
لضمان مرونة واستمرارية  إليها  زيادة عدد األسواق الخارجية المعتمد تصدير المنتجات الزراعية  .4     

 .سالسل التسويق 
خاصة تلك القادمة من  وب ،تطبيق الضوابط والمعايير الالزمة لضمان سالمة المنتجات الزراعية .5     

 .وتطوير األنظمة واإلجراءات الرقابية   إسرائيل

واالستغناء عن   ، وتعزيز اإلنتاج الزراعي المحلي ، تبني استراتيجية االنفكاك االقتصادي عن إسرائيل  .6     
 .إسرائيلاالستيراد من 

في حال  المزارعون عمل أرضية سعرية للمنتجات الزراعية للحد من الخسائر التي يتعرض لها  .7     
 .واألزماتالكوارث 

 .لتعويض المزارعين في حال انعدام القدرة على تسويق منتجاتهمآلية  عمل  .8     
 الدبس(.ربط اإلنتاج الزراعي مع مصانع األغذية الزراعية المحلية والدولية )المخلالت، المتبل،   .9     
خاصة الفواكه )العنب،  وب  ، تسويق المنتجات الزراعية الموسمية أجل إنشاء المعارض والبازارات من  .10     

 .الجوافة، األفوكادو، البطيخ(
 .مثالً  اإللكترونيالتسويق  ؛ المنتجات الزراعيةتدريب المزارعين على كيفية تسويق  .11     
 .والمياه(  األرضتحفيز التوسع في تطبيق نظم الزراعة المستدامة )  .12     
تطوير أنظمة المواصفات والمقاييس وضمان الجودة لضمان مطابقة المنتجات الزراعية الفلسطينية   .13     

 .للمعايير الدولية الخاصة بالسالمة الغذائية
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مهم إلى   مهم غير 
 حد ما 

متوسطة  
 األهمية 

 مهم جدا  مهم 
المحور الرابع: االستراتيجيات المطلوبة لتحسين القدرة الشرائية للمستهلكين وزيادة الوعي الصحي بأهمية  

 استهالك المنتجات الزراعية:
 للمستهلكين؟ ما أهمية كل من النقاط التالية في تحسين الوعي الصحي والقدرة الشرائية 

 . زيادة الوعي بأهمية الخضار والفاكهة واأللبان والحبوب الكاملة في تدعيم المناعة والوقاية من األمراض.1     

. تنظيم حمالت دعائية وحمالت توعية من خالل المدارس والجامعات والمخيمات الصيفية من أجل تعزيز  2     
 السليمة.وعي المجتمع بالممارسات الغذائية  

 تنويع األنماط الغذائية مع التركيز على المنتجات الزراعية الصحية.. 3     
 العمل على توفير المنتجات الزراعية الصحية بأسعار عادلة لشرائح المجتمع كافة.. 4     
 بكميات كبيرة في األسواق.العمل على تشجيع وتطوير زراعة المنتجات الزراعية الحيوية )البلدية( وتوفيرها  . 5     
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  إلىمهم  غير مهم 
 حد ما 

متوسطة  
الغذائي    األمنألرض وتعزيز  ى الإ المحور الخامس: السياسات المطلوبة لدعم استراتيجية العودة   جدا  مهم  مهم  األهمية 

 :على المستوى الوطني
توفير الدعم المادي وغير المادي للمزارعين من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية بهدف   .1     

 وزيادته.الزراعي  اإلنتاج تشجيع 

حكومية بهدف تشجيع  التوفير الدعم المادي وغير المادي للمزارعين من قبل الجهات غير  .2     
 وزيادته. الزراعي اإلنتاج 

 .األرضعلى استصالح األراضي الزراعية وزراعة  اإلقبال .3     

 .التوجه نحو الزراعة المنزلية لتحقيق نوع من االكتفاء الذاتي  .4     
 .واستخدام تقنيات الزراعة الحديثة ، برامج تدريبية للتعامل مع الزراعة المنزلية تنفيذ  .5     
المشاريع الريادية في القطاع الزراعي وجدوى  زيادة الوعي لدى المزارعين بأهمية التوجه نحو  .6     

 .ذلك لهم 
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 الحيواني  اإلنتاجاستمارة 
 
 

        ( رقم االستمارة1)
   

 الرجاء عدم تعبئة هذا الصندوق 
   تاريخ تعبئة االستمارة   ( اسم جامع المعلومات2)

  
 ( معلومات عامة3)

 _________________: اسم المزارع •

 __________________ :رقم الهاتف •

 ___________________ :المحافظة •

 ______________________  :القرية •

 :إنتاجهاأبرز المحاصيل الزراعية/المنتجات الحيوانية التي يتم  •

1  ______________2 ______________ 
3 ______________4 _______________ 
5  ______________6 ______________ 

 أخرى_______________________________________________ 

 

 تسويق المنتجات الزراعية  •

  التي تتواجد فيها المزرعة  نفسها  في المدينة    في المدن األخرى في الضفة الغربية  
 الخارج  إلىالتصدير  إسرائيل       إلىالتصدير 

 المزرعة  إلىلواصلة طبيعة الشوارع ا •

   معبدة    غير معبدة 

 توفر الكهرباء   •

                    نعم                   ال  ًأحيانا 

 مصادر مياه الري  •

  مياه البلدية         عين ماء   بئر     غير ذلك
 )الرجاء التحديد(:_____________
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 .قياس مدى تأثر مدخالت اإلنتاج بجائحة كورونا إلى يهدف هذا الجزء 
 طبيعة التأثر(؟   إلىالذي تأثر مع اإلشارة  اإلنتاجالتالية تأثر بفعل الجائحة، وما طبيعة التأثر؟ )ضع دائرة حول مدخل  اإلنتاج أي من مدخالت 

 العنصر 

 طبيعة التأثر

ارتفاع 
 األسعار 

صعوبة الحصول  
التقييدات  عليها نتيجة 

 على الحركة 

  أو عدم قبول آلية الدفع اآلجل 
الشراء بالدين )اشتراط الدفع  
 النقدي فقط من قبل المورد(

قلة توفر األنواع  
المطلوبة في  

 األسواق 

أخرى،  
 حدد...

 ال تأثير

       الكهرباء  إمدادات  1
       األدوية البيطرية  2
       األعالف  3
       المراعي  4
       )الصيصان( األفراخ 5
       العاملة  األيدي  6
       المياه  7
       متطلبات التعبئة  8
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  قياس مدى تأثر السالسل الغذائية بجائحة كورونا  إلى يهدف هذا الجزء 
  .السالسل الغذائيةيخص بشدة( فيما  أوافق ( 5، ) أوافق ( 4( محايد، ) 3، ) أوافق( ال 2( ال أوافق بشدة، ) 1))   : حدد/ي درجة موافقتك على العبارات التالية 

  ال أوافق بشدة  أوافق ال  محايد  أوافق  بشدة  أوافق  
التي   1 المنتجات  تغيير  على  كورونا  جائحة  أثرت 

كان مخططًا إلنتاجها في المواسم نتيجة للتغير في  
الطلب  ا  ، طبيعة  من    األولىالثالثة  شهر  ألخالل 
 .( 2020حزيران -اإلغالق )آذار

      

قام المنتجون باستبدال العديد من المنتجات التي   2
استبدالها   خالل  من  عليها،  الطلب  انخفض 

 بمنتجات تناسب حاجة السوق.

      

قام العديد من المزارعين بتنويع المنتجات الحيوانية   3
 .األرباح زيادة  أو تقليل الخسائر أجل  من 

      

  اإلنتاج أثرت الجائحة سلبًا في التقليل من كميات   4
 الحيواني التي كان مخططًا إلنتاجها.

      

       .أثرت الجائحة على جودة المنتجات النهائية  5
زيادة   6 على  الجائحة  منتجات    اإلنتاج عملت  من 

عليها الطلب  ارتفاع  بسبب  معينة    أو   ، حيوانية 
 .األسواقنقص المعروض في  

      

من   7 التقليل  على  الجائحة  منتجات    إنتاج عملت 
 .أسعارها زراعية حيوانية معينة نتيجة النخفاض 
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  .قياس مدى تأثر سالسل التسويق بجائحة كورونا إلى يهدف هذا الجزء 
  .سالسل التسويقيخص بشدة( فيما  أوافق ( 5، ) أوافق ( 4( محايد، ) 3، ) أوافق( ال 2( ال أوافق بشدة، ) 1))   : حدد/ي درجة موافقتك على العبارات التالية 

ال أوافق   أوافق ال  محايد  أوافق  بشدة  أوافق  
 بشدة 

 

على قدرة المنتجين    اإلغالقات، أثرت الجائحة سلباً بسبب   1
 .األسواق لتسويق منتجاتهم  إلىعلى الوصول  

      

ال   2 المركزية  تسويق  منظومة  باستحداث  المزارعون  قام 
 .تعتمد على تسويق المنتجات في األسواق المركزية 

      

المدن   3 في  الرئيسية  األسواق  إغالق  في    إلى أدى  تلف 
 .المنتجات الحيوانية نتيجة لعدم وجود بدائل تسويق متاحة 

      

تم استحداث أساليب تكيف للتغلب على صعوبة تسويق   4
مناطق   في  البيع  مثل  المعتادة،  األسواق  في  المنتجات 

 .جديدة ومفتوحة 

      

تحفيز  أجل  تخفيض األسعار من  ى  لإ اضطر المزارعون   5
 .الطلب على المنتجات الزراعية 

      

(  ... إلخقدمت الجهات الرسمية )البلديات، وزارة الزراعة،   6
أجل  الدعم للمزارعين من    ، والجمعيات التعاونية الزراعية 

 تسويق منتجاتهم.
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  .قياس مدى تأثير جائحة كورونا على القدرة الشرائية للمستهلك والوعي بأهمية المنتجات الزراعية للمناعة  إلى يهدف هذا الجزء 
يخص  بشدة( فيما    أوافق (  5، ) أوافق(  4( محايد، ) 3، ) أوافق ( ال  2( ال أوافق بشدة، ) 1حدد/ي درجة موافقتك على العبارات التالية )) 

 .سالسل التسويق
 

  أوافق  
ال أوافق   أوافق ال  محايد  أوافق  بشدة 

  بشدة 

أثرت جائحة كورونا سلبًا على قدرة المستهلكين على   1
 .شراء المنتجات الحيوانية 

      

الجائحة   2 المستهلكين    إلى أدت  لدى  الوعي  زيادة 
 .بضرورة استهالك المنتجات الزراعية لدعم مناعتهم 

      

الجائحة   3 المستهلكين    إلى أدت  لدى  الوعي  زيادة 
 .بضرورة استهالك المنتجات الطبيعية 
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  .الزراعة  وإحياءالغذائي  األمنقياس مدى تأثير جائحة كورونا على   إلى يهدف هذا الجزء 
يخص  بشدة( فيما    أوافق(  5، ) أوافق(  4( محايد، ) 3، ) أوافق ( ال  2( ال أوافق بشدة، ) 1))   : حدد/ي درجة موافقتك على العبارات التالية 

 .سالسل التسويق
 

  أوافق  
ال أوافق   أوافق ال  محايد  أوافق  بشدة 

  بشدة 

الجائحة   1 المنتجات    إلىأدت  من  العديد  في  نقص 
 .ومنتجات األلبان(  ، األساسية )مثل البيض 

      

الجائحة   2 المنتجات    إلىأدت  أسعار  في  ارتفاع 
  ،على قدرة العديد من األسر  سلباً   أثر ما    ، الحيوانية 

 .على شرائها  ،خاصة الفقيرةوب

      

تم توفير الدعم للمنتجين من قبل الجهات الحكومية   4
 وزيادته.  اإلنتاجبهدف تشجيع 

      

غير   5 الجهات  قبل  من  للمنتجين  الدعم  توفير  تم 
 وزيادته. الزراعي  اإلنتاج الحكومية بهدف تشجيع 

      

على تربية المواشي    اإلقبالزيادة    إلىأدت الجائحة   6
 .المنزلي   واإلنتاجوالثروة الحيوانية 
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مواجهة تبعات جائحة كورونا  أجل من  ،يتعلق هذا القسم باستراتيجيات المواجهة التي يجب تبنيها من قبل جميع العاملين في القطاع الزراعي
 . المتوسط والطويلالمديين على 

 
 :استراتيجيات المواجهة التي تتعلق بمدخالت اإلنتاجالمحور األول: 

 
 غير مهم 

  إلىمهم 
 حد ما 

متوسطة  
 جدا  مهم  مهم  األهمية 

للمواجهة خاصة   فعالة  استراتيجيات  تطوير  في  التالية  العبارات  أهمية  حدد/ي 
  بمدخالت اإلنتاج؟

المواد         لتوفير  مصانع  بيطرية،    األوليةإنشاء  )أدوية  الحيواني  باإلنتاج  الخاصة 
 .(، ... أعالف، حبوب

1 

 2 (.إنشاء منظومة لمدخالت اإلنتاج االستراتيجية )األعالف مثالً       
 3 .توطين نظم توفير مدخالت اإلنتاج      
 4 .اإلنتاجتنويع مصادر التوريد بما يضمن وفرة المخزون من عناصر       
  ة قيام الجهات الرسمية بضمان توفر مدخالت اإلنتاج في األسواق بكمية تكفي لثالث      

 .أشهر على األقل 

5 

، المؤسسة  الحالية )مثالً   اإلقراضتطوير عمل مؤسسات    أوتطوير برامج لإلقراض،        
 .(اإلنتاجشراء مدخالت  أجل صغيرة وميسرة للمزارعين من  اً ليشمل قروض

6 

أجل  من    ،العام والخاص في قطاع الزراعة  ين تطوير نموذج الشراكة ما بين القطاع      
 .اإلنتاجتحقيق االستدامة في توفير عناصر 

7 

أسعار تحديد سقف سعري من قبل الجهات الحكومية ذات العالقة للحد من ارتفاع        
 .كوارث مستقبلية  أوفي حال أي أزمات    ، مدخالت اإلنتاج 

8 
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 :استراتيجيات المواجهة التي تتعلق بمدخالت اإلنتاجالمحور األول: 

 
 غير مهم 

  إلىمهم 
 حد ما 

متوسطة  
 جدا  مهم  مهم  األهمية 

للمواجهة خاصة   فعالة  استراتيجيات  تطوير  في  التالية  العبارات  أهمية  حدد/ي 
  بمدخالت اإلنتاج؟

لدعم صغار المنتجين لتوفير مدخالت اإلنتاج في حال أي كوارث   توفير صندوق       
 .مستقبلية

9 

التكنولوجيا        على  تعتمد  التي  الحيوانات  تربية  طرق  المزارعين على    مثالً   ؛ تدريب 
 .التشغيل اآللي للمزارع، تكنولوجيا تربية الماشية )التكنولوجيا لمراقبة األبقار( 

10 

والكهرباء         الماء  تدفق  استمرارية  لضمان  الكهرباء  وشركات  البلديات  مع  االتفاق 
أزمات مستقبلية في حال تخلفهم عن   أيللمنشآت الزراعية وصغار المزارعين في  

 .السداد 

11 

 المحور الثاني: استراتيجيات المواجهة المتعلقة بتنويع السالسل الغذائية:

 
  إلىمهم  غير مهم 

 حد ما 
متوسطة  

التالية في تطوير استراتيجيات فعالة خاصة بتنويع  النقاط ما أهمية كل من  هم جدا  م مهم  األهمية 
  ؟ السالسل الغذائية

 1 .تطوير الرزنامة الحيوانية التي تضمن تحقيق الربحية األفضل للمزارع الصغير       

الحيوانية للحد من التأثيرات  توعية المنتجين بأهمية التنويع في منتجات الثروة       
 .وللحد من انخفاض األسعار ، السلبية لضعف القوة الشرائية للمستهلكين

2 

 3 .برامج تدريبية للمزارعين بشكل دوري تنفيذ       
توظيف أحدث التقنيات العالمية في منظومة اإلنتاج الزراعي والثروة الحيوانية        

 .الغذائية )حساسات ومجسمات ذكية في المزارع( لضمان التنوع في السالسل 

4 
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 :المحور الثالث: استراتيجيات المواجهة المتعلقة بتطوير سالسل التسويق

 
 غير مهم 

  إلىمهم 
 حد ما 

متوسطة  
  التالية في تطوير استراتيجيات فعالة تتعلق بسالسل التسويق؟ النقاط ما أهمية كل من جدا  مهم  مهم  األهمية 

 1 .على تعاونيات زراعية فعالة ،بشكل أساس ،إنشاء منظومة تسويق المركزية تستند      

تكنولوجيات  إيجاد   العمل بجدية على تطوير سلسلة التبريد لكي تكون أكثر اقتصادية )مثالً       
 .تبريد فعالة رخيصة( 

2 

لضمان مرونة   ، إليها زيادة عدد األسواق الخارجية المعتمد تصدير المنتجات الزراعية       
 .واستمرارية سالسل التسويق 

3 

خاصة تلك  وب ،تطبيق الضوابط والمعايير الالزمة لضمان سالمة المنتجات الزراعية      
 .وتطوير األنظمة واإلجراءات الرقابية  ، إسرائيل القادمة من  

4 

وتعزيز اإلنتاج الزراعي المحلي   ، تبني استراتيجية االنفكاك االقتصادي عن إسرائيل       
 إسرائيل واالستغناء عن االستيراد من 

5 

في  المزارعون عمل أرضية سعرية للمنتجات الزراعية للحد من الخسائر التي يتعرض لها       
 .واألزمات حال الكوارث 

6 

 7 لتعويض المزارعين في حال انعدام القدرة على تسويق منتجاتهم آلية  عمل       
 8 .)األلبان، واألجبان(   ودولياً  ربط اإلنتاج الزراعي مع مصانع األغذية الزراعية محلياً       
 9 .مثالً  اإللكترونيتدريب المزارعين على كيفية تسويق المنتجات الزراعية، التسويق        
 10 .تحسين في المراعي الطبيعية التحفيز التوسع/       
تطوير أنظمة المواصفات والمقاييس وضمان الجودة لضمان مطابقة المنتجات الزراعية        

 .الفلسطينية للمعايير الدولية الخاصة بالسالمة الغذائية 

11 
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 المحور الرابع: االستراتيجيات المطلوبة لتحسين القدرة الشرائية للمستهلكين وزيادة الوعي الصحي بأهمية استهالك المنتجات الزراعية 

 
 غير مهم 

مهم إلى  
 مهم جدا   مهم  متوسطة األهمية  حد ما 

تحسين الوعي الصحي والقدرة  ما أهمية كل من النقاط التالية في 
  الشرائية للمستهلكين؟

زيادة الوعي بأهمية المنتجات الحيوانية في تدعيم المناعة والوقاية من        
 األمراض.

1 

المدارس والجامعات والمخيمات         تنظيم حمالت دعائية وتوعوية من خالل 
 تعزيز وعي المجتمع بالممارسات الغذائية السليمة.الصيفية؛ من أجل 

2 

 3 العمل على توفير المنتجات الزراعية بأسعار عادلة لشرائح المجتمع كافة.      
الطبيعية وتوفيرها بكميات كبيرة في  العمل على تشجيع وتطوير المنتجات       

 األسواق.

4 

 5 تحديد سقف سعري فعال للمنتجات الزراعية في حالة الكوارث واألزمات.      
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 الغذائي على المستوى الوطني األمنألرض وتعزيز ى ا ل إالمحور الخامس: السياسات المطلوبة لدعم استراتيجية العودة 

  إلىمهم  غير مهم  
 حد ما 

متوسطة  
 األهمية 

الغذائي ودعم   األمنتعزيز التالية في  النقاط ما أهمية كل من هم جدا  م مهم 
  ألرض؟ ى الإ استراتيجية العودة 

قبل الجهات         للمزارعين من  المادي  توفير الدعم المادي وغير 
 وزيادتها. تربية الثروة الحيوانية الحكومية بهدف تشجيع 

1 

قبل الجهات         للمزارعين من  المادي  توفير الدعم المادي وغير 
 وزيادتها.  غير الحكومية بهدف تشجيع تربية الثروة الحيوانية

2 

 3 .زيادة الوعي لدى الناس بأهمية التربية المنزلية للحيوانات       
 4 .على عمل مزارع تربية حيوانات نموذجية  اإلقبال      
برامج تدريبية للمزارعين بشكل دوري للتعامل مع الزراعة  تنفيذ        

 .واستخدام تقنيات الزراعة الحديثة ، المنزلية 
5 

بأهمية التوجه نحو المشاريع الريادية في القطاع         زيادة الوعي 
 .الزراعي وجدوى ذلك لهم

6 
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 الجداول  :2ملحق 
 

 النباتي الذين أفادوا بتأثير الجائحة على السالسل الغذائية، حسب نوع المحصول اإلنتاج(: نسبة مزارعي  1جدول )

 

 التأثير/المنتج 
بستنة شجرية  

 بعلية
بستنة شجرية  

 مروية 
خضار  

 ة محمي
خضار  

 ة مكشوف 
محاصيل  

 حقلية 
كان مخططًا لزراعتها في المواسم نتيجة  أثرت جائحة كورونا على تغيير المنتجات الزراعية التي 

 79.31% 74.55% 70.83% 54.55% 42.11% للتغير في طبيعة الطلب.

  إتالفأي  ؛ قام المزارعون باستبدال العديد من المحاصيل الزراعية التي انخفض الطلب عليها
 .محاصيل واستبدالها بمحاصيل تناسب حاجة السوق 

%60.53 %58.44 %80.56 %78.18 %75.86 

 96.55% 89.09% 77.78% 87.01% 76.32% .األرباحزيادة  أوتقليل الخسائر  أجل قام العديد من المزارعين بتنويع في المحاصيل الزراعية من 

 الزراعي التي كان مخططًا إلنتاجها. اإلنتاج أثرت الجائحة سلبًا في التقليل من كميات 
%65.79 %50.65 %70.83 %74.55 %89.66 

 58.62% 40.00% 31.94% 35.06% 36.84% .أثرت الجائحة على جودة المنتجات الزراعية النهائية 

  أو  ، من محاصيل زراعية معينة بسبب ارتفاع الطلب عليها  اإلنتاجعملت الجائحة على زيادة 
 .األسواقنقص المعروض في  

%59.46 %67.53 %58.33 %80.00 %72.41 

 .أسعارها محاصيل زراعية معينة نتيجة النخفاض   إنتاجعملت الجائحة على التقليل من  
%84.21 %74.03 %77.78 %89.09 %89.66 
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 الحيواني الذين أفادوا بتأثير الجائحة على السالسل الغذائية، حسب نوع المنتج اإلنتاج(: نسبة مزارعي  2جدول )
 

 التأثير/المنتج 
تسمين  
 األغنام 

منتجات األبقار  
 )الحليب(

دجاج   دجاج الحم 
 بياض

منتجات  
 النحل 

تسمين  
 عجول 

منتجات األغنام  
 )حليب وأجبان(

تغيير المنتجات التي كان مخططًا إلنتاجها  أثرت جائحة كورونا على  
  األولى خالل الثالثة أشهر    ، في المواسم نتيجة للتغير في طبيعة الطلب

 .من اإلغالق 
%75.00 %66.67 %47.06 %7.14 %50.00 %41.18 %92.86 

قام المنتجون باستبدال العديد من المنتجات التي انخفض الطلب عليها،  
 استبدالها بمنتجات تناسب حاجة السوق.من خالل 

%75.00 %66.67 %35.29 %0.00 %0.00 %29.41 %85.71 

من   الحيوانية  المنتجات  بتنويع  المزارعين  من  العديد  تقليل  أجل  قام 
 .األرباح زيادة  أوالخسائر 

%85.00 %61.11 %47.06 %7.14 %16.67 %52.94 %92.86 

الحيواني التي كان    اإلنتاج أثرت الجائحة سلبًا في التقليل من كميات  
 مخططًا إلنتاجها.

%85.00 %55.56 %82.35 %7.14 %33.33 %76.47 %85.71 

 28.57% 35.29% 33.33% 0.00% 41.18% 16.67% 70.00% .أثرت الجائحة على جودة المنتجات النهائية 

من منتجات حيوانية معينة بسبب    اإلنتاجعملت الجائحة على زيادة  
 .األسواق نقص المعروض في   أو ،ارتفاع الطلب عليها

%5.00 %5.56 %23.53 %42.86 %16.67 %5.88 %7.14 

منتجات زراعية حيوانية معينة    إنتاجعملت الجائحة على التقليل من  
 .أسعارها نتيجة النخفاض 

%75.00 %61.11 %76.47 %21.43 %16.67 %88.24 %78.57 

  ى أدّ عطلت جائحة كورونا من عمليات استيراد المواشي من الخارج، ما  
 .اللحوم في السوق المحلي أسعارارتفاع  إلى

%15.00 %16.67 %5.88 %7.14 %0.00 %11.76 %42.86 
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 الزراعي النباتي وطرق التكيف  اإلنتاج: تأثير جائحة كورونا على (3)جدول 
 

 التأثير/المنتج 
بستنة شجرية  

 بعلية
بستنة شجرية  

 مروية 
خضار   ة خضار محمي

 ة مكشوف 
  محاصيل 

 حقلية 
األسواق   إلى على الوصول على قدرة المزارعين  بسبب اإلغالقات، أثرت الجائحة سلباً 

 89.7% 90.9% 84.7% 94.8% 94.7% .الزراعية لتسويق منتجاتهم 

قام المزارعون باستحداث منظومة تسويق المركزية ال تعتمد على تسويق المنتجات في  
 .األسواق المركزية 

%68.4 %71.4 %62.5 %47.3 %41.4 

تلف في   إلىأدى إغالق األسواق الرئيسية في المدن )الحسبة( لبيع المنتجات الزراعية 
 .المحاصيل الزراعية نتيجة لعدم وجود بدائل تسويق متاحة

%78.9 %72.7 %75.0 %76.4 %72.4 

تم استحداث أساليب تكيف للتغلب على صعوبة تسويق المنتجات الزراعية في األسواق  
 .)الحسبة(، مثل البيع في مناطق جديدة ومفتوحة المعتادة 

%63.2 %66.2 %54.2 %38.2 %24.1 

 10.3% 3.6% 9.7% 19.5% 18.4% . اعتمد المزارعون على تخزين منتجاتهم في برادات لتجنب تلفها ولحين ارتفاع األسعار

إاضطر   من  ى  لالمزارعون  األسعار  المنتجات  أجل  تخفيض  على  الطلب  تحفيز 
 .الزراعية 

%92.1 %92.2 %75.0 %96.4 %96.6 

( والجمعيات التعاونية الزراعية  ... إلخقدمت الجهات الرسمية )البلديات، وزارة الزراعة،  
 تسويق منتجاتهم.أجل الدعم للمزارعين من 

%0.0 %37.7 %19.4 %14.5 %0.0 
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 الزراعي الحيواني وطرق التكيف  اإلنتاج: تأثير جائحة كورونا على (4)جدول 
 

 التأثير/المنتج 
تسمين  
 األغنام 

منتجات األبقار  
 )الحليب(

منتجات   اض دجاج بي   دجاج الحم 
 النحل 

تسمين  
 عجول 

منتجات األغنام  
 )حليب وأجبان(

سلباً  الجائحة  أثرت  اإلغالقات،  المنتجين    بسبب  قدرة  على  على 
 92.86% 100.00% 100.00% 85.71% 93.75% 100.00% 95.00% .األسواق لتسويق منتجاتهم  إلى الوصول 

قام المزارعون باستحداث منظومة تسويق المركزية ال تعتمد على  
 .تسويق المنتجات في األسواق المركزية 

%36.84 %61.11 %81.25 %92.86 %66.67 %64.71 %71.43 

المدن   في  الرئيسية  األسواق  إغالق  المنتجات    إلىأدى  في  تلف 
 .الحيوانية نتيجة لعدم وجود بدائل تسويق متاحة 

%80.00 %61.11 %35.29 %28.57 %0.00 %52.94 %57.14 

تم استحداث أساليب تكيف للتغلب على صعوبة تسويق المنتجات  
 .في األسواق المعتادة

%20.00 %38.89 %58.82 %85.71 %66.67 %23.53 %78.57 

تحفيز الطلب  أجل  تخفيض األسعار من  ى  لإاضطر المزارعون  
 على المنتجات الزراعية 

%85.00 %88.89 %94.12 %57.14 %50.00 %94.12 %92.86 

الزراعة،   وزارة  )البلديات،  الرسمية  الجهات  إلخ قدمت   ... )،  
تسويق  أجل  من    ؛ الدعم للمزارعين  ، والجمعيات التعاونية الزراعية 

 .منتجاتهم 

%0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %16.67 %0.00 %0.00 

جديدة لشراء المواشي كبديل    أسواقللبحث عن  المزارعون  اضطر  
 .لنقص المواشي المستوردة من الخارج

%5.00 %16.67 %5.88 %7.14 %0.00 %41.18 %28.57 

 




