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 برنامج الحفل

 Time Activity النشاط

، وزارة الزراعة، وزارة أريجمعهد ل ترحيب اتكلم
 مركز الكندي للبحوث  االقتصاد الوطني،

1:30-2:10 Welcoming Speeches ARIJ, MoA, 

MoNE, IDRC 

نتائج مسوحات حلقات التسويق في أهم عرض 
 الضفة الغربية 

2:10-2:30 Baseline surveys’ findings at the 

West Bank level 

االنتاج الزراعي من منظور األمن الغذائي 
 واالكتفاء الذاتي

2:30-2:40 Agriculture Production from the 

prospective of  food security and self  

sufficiency 

عرض ألهم التحديات والحلول المقترحة 
لتحسين واقع عمليات االنتاج والتسويق 

 الزراعي

2:40-2:50 Diagnostic analysis for the 

challenges and response plans for 

the marketing processes for agro- 

commodities in Palestine 

زراعية لمنتجات الل عرض سلسلة القيمة 
 المستهدفة

2:50-3:00 Presenting Value chain for  selected 

agro-products 

3:30-3:00 وتوصيات جلسة نقاش  Discussion and Recommendation 

 Lunch 3:30 استراحة غداء



 لمشروع العام ل فالهد

 الفلسطيني الغذائي األمن وتحسين الزراعي القطاع وتحسين وتقييم دراسة
 ألهم الغذائي والتسويق االنتاج، االستهالك، نظم تحليل خالل من

   .(النباتية المحاصيل) الزراعية الغذائية المنتجات

تقييم اإلنتاج واالستهالك الغذائي من أجل تحسين واستدامة الزراعة " مشروع 

 فلسطين –واألمن الغذائي في الضفة الغربية 



 اهداف ومخرجات المشروع 

تنفيذ برامج توعوية 
للفئات المستهدفة، 

حيث يتم عرض لنتائج 
المسح األساس، ووضع 
التوصيات ورفعها الى 
صناع القرار لتوجيه 
 الخطط والسياسات

4 

هداف المشروع أ  

تقييم  القنوات التسويقية 
للمنتجات الزراعية 

الفلسطينية على المستويين 
  سلسلةالمحلي والدولي 

 Market Value)القيمة 

Chain) 

تطوير شبكة من 
الجهات المعنية 

والتي المختلفة 
لها عالقة 

 بسياسات الغذاء

المشاركة وتوزيع 
النتائج على 

مستوى صانعي 
القرار وجهات ذات 

 عالقة

تنفيذ تقييم االساس 
وتحليل إلنتاج واستهالك 

الغذاء ابتداء من 
المزرعة وانتهاء بالمائدة 

بحيث يشمل انتاج 
الغذاء، وفرة الغذاء، 

 وتسويق الغذاء
 

بناء رزنامة االنتاج 
واالستهالك 

للمنتجات الزراعية 
المستهدفة وربطها 
باإلكتفاء الذاتي 

 واألمن الغذائي   



 منتجًا زراعيًا تم اختيارهم بالتعاون مع  ةالمشروع خمسة عشر استهدف
وزارة الزراعة الفلسطينية، وزارة االقتصاد الوطني )المشروع شركاء 

اختيارهم بناءا على تم .الجهات ذات العالقةلجان المشروع و و ( الفلسطيني
المساحة الزراعية ونسبة االكتفاء : معاير تتناسب مع هدف الدراسة أهمها

جمالي قيمة التصدير لكل منها  .الذاتي والقيمة المضافة وا 

 بطاطا بصل ناشف قمح المحاصيل الحقلية 

فاصولياء  باذنجان
 خضراء

فلفل  خيار بندورة
 حلو

 عنب جوافة بلح حمضيات لوز اشجار البستنة 

 الخضروات

 الزيتون

  المستهدفة المنتجات الزراعية



  المستهدفة المحاصيل الزراعية

   (محاصيل 6)   الخضروات

51 المشروع أنشطة ضمن المستهدفة الخضار محاصيل مساحة شكلت% 
 تقدرمساحة حيث الغربية، الضفة محافظات في الخضار مساحة من

 (2012/2013 عام) دونم الف131.6 الغربية الضفة في الكلية الخضار
 

 (محاصيل 5)البستنة أشجار 

مساحة مجمل من %76.2 المستهدفة البستنة أشجار مساحة شكلت 
 اشجار مساحة تقدر حيث الغربية، الضفة في المثمرة البستنة أشجار
 .(2012/2013 عام) دونم الف106.3 الغربية الضفة في الكلية البستنة

 



  المستهدفة المحاصيل الزراعية

 (محاصيل 3) المحاصيل الحقلية
 من مجمل مساحة % 48شكلت مساحة المحاصيل الحقلية المستهدفة

المحاصيل الحقلية في الضفة الغربية، حيث تقدر مساحة اشجار البستنة 
 (2012/2013)ألف دونم عام 162.3الكلية في الضفة الغربية 

 

 أشجار الزيتون 
 من مجمل مساحة % 47شكلت مساحة أشجار الزيتون المستهدفة

األراضي الزراعية المثمرة في الضفة الغربية، حيث تقدر مساحة أشجار 
بيانات غير منشورة لوزارة )(. 2012/2013عام )ألف دونم  512.1الزيتون المثمر 

 (2013الزراعة الفلسطينية لعام 

 



 المسوحات الرئيسة للمشروع 
 

 أهمها الزراعي؛ التسويق لعناصر الرئيسة المكونات على المشروع ركز .1
 والتي الوسطى والحلقة الفلسطيني، المزارع به يقصد والذي الزراعي المنتج
  .انواعه بكافة النهائي والمستهلك المركزية، واالسواق والمنتجين التجار تضم



 المسوحات الرئيسة للمشروع 
 

 مسح المزارع الفلسطيني 

   مزارع 2019مقابلة •
 تجمع زراعي في جميع محافطات الضفة الغربية 164موزعين على •

 مسح تجار الخضار والفواكه

 تاجر 150مقابلة •

 (مسجلين وغير مسجلين)موزعين ما بين تجار جملة وتجزئة وتجار موزعين •

 مسح األسواق المركزية

 سوق مركزي  11تم مسح •

 تغطية جميع األسواق المركزية في جميع محافظات الضفة الغربية•



التجمعات الزراعية المستهدفة في مسح 

 المزارع
المستهدفة األسواق المركزية  



 المسوحات الرئيسة للمشروع 

 التصنيع الغذائي الفلسطيني

 منشأة وجمعية زراعية وتعاونية  30زيارة •

 متخصصين بالتصنيع الغذائي للمنتجات الزراعية الطازجة •

 المستهلك الفلسطيني

 أسرة فلسيطينية  418مقابلة •

 تجمع ما بين حضر وريف وبدو 66موزعين على •



 التجمعات المستهدفة في مسح المستهلك 
التجمعات المستهدفة في مسح التصنيع 

 الغذائي



 البرنامج التوعوي

 استهدف عناصر متكامل قام فريق عمل المشروع بتنفيذ برنامج توعوي
  والمستهلك والتاجر والمصنع الفلسطيني سلسلة التسويق من المزارع 

 الطرق حيث عرضت نتائج البحث لكل منها وتم استعراض أفضل
واقع التسويق وايجاد أفضل بهدف تحسين  إلنجاح عمل كل منهم 

التوصيات لحل مشكالت وتحديات القطاع والخدمات التسويقية 
 . المقدمة



 البرنامج التوعوي
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 اهم نتائج المشروع

 على مستوى االنتاج الزراعي
% 94.6حيث أن يغلب على الزراعة الفلسطينية طابع الزراعة األسرّية، 1. 

المركزي لإلحصاء الجهاز ) األسرةمن األيدي العاملة في القطاع الزراعي تأتي من 
 ( 2012الفلسطيني، 

من مجموع األيدي % 33الى نسبة النساء العامالت في القطاع تصل 2.
منهن فقط يعملن مقابل % 3، في حين أن .العاملة في القطاع الزراعي

 ( 2012المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الجهاز )أجر

 

 

 

 



 نتائج االنتاج الزراعي
بلغ معدل نسبة مساهمة العمل الزراعي في دخل األسرة الشهري أكثر . 3

 %.85من 
معدل هامش الربح على المنتجات الزراعية المستهدفة ضمن أنشطة . 4 

  %.26.7المشروع قد بلغ 
مع األخذ بعين االعتبار أن عمالة األسرة على مستوى المزرعة هي غير مدفوعة األجر، وأن معطم )

 (األراضي المزروعة هي أصأل مملوكة من قبل المزراع

 المحاصيل الزراعية نسبة هامش الربح

 الخضروات 27.0%

 شجار البستنةا 32.0%

 زيتون 28.1%

 المحاصيل الحقلية  22.1%
 معدل هامش الربح حسب المحاصيل الزراعية المستهدفة ضمن أنشطة المشروع



 نتائج االنتاج الزراعي

 غيرها زراعة عن واالبتعاد الخضروات زراعة إلى الفلسطيني المزارع توجه .5
 استغالل إمكانية وبسبب للمزارع، أرباح من تحققه ما بسبب المحاصيل من

 .زراعتها عند إنتاجية دورة من ألكثر الزراعية األراضي
 تجهيز أسعار ارتفاع مثل أخرى أنواع زراعة عند مشكالت ظهور الى اضافة
 البستنة أشجار انتاج يخص فيما الزراعية للعملية األرض
 لآلفات األصناف مقاومة قلة المستخدمة، األصناف تدهور األمطار، تذبذب

 فيما الواحد للدونم األرباح بقلة تتلخص  ؛(ج) مناطق في زراعتها واألمراض،
   الحقلية المحاصيل انتاج يخص
 

 

   
 



 نتائج االنتاج الزراعي

     %10 إلى يصل ارتفاع متوسطب اإلنتاج مدخالت أسعار ارتفاع .6
 .(األخيرة الثالث السنوات خالل) سنة كل

 في الزراعي القطاع مشاكل أهم أحد االنتاج مدخالت أسعار ارتفاع
 ويكون المزارع، يحققها التي األرباح على سلبياً  ذلك يؤثر حيث فلسطين،

 خسارته أسباب أحد األحيان من كثير في

 األسمدة
21% 

 المبيدات 
20% 

 األيدي العاملة
18% 

 األشتال/البذور
17% 

 المياه
14% 

 تكاليف أخرى
10% 

 توزيع تكاليف مدخالت اإلنتاج الزراعي



 نتائج االنتاج الزراعي

 االنتاج معظم يتركز حيث الزراعية الرزنامة تخطيط في ضعف هناك .7
 ستة في يتركز الخضار إنتاج من %59 بنسبة الخضروات من الزراعي
   .األول وكانون حزيران، أيار، نيسان، آذار، شباط، وهي أشهر،

االشهرالخضار حسب توزيع اإلنتاج الزراعي من   

6.7% 

9.4% 

10.8% 

13.0% 

10.2% 

7.1% 
6.8% 

7.1% 

5.5% 

7.1% 
7.8% 

8.3% 

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

 كانون اول تشرين ثاني تشرين اول ايلول اّب تموز حزيران اّيار نيسان اّذار شباط كانون ثاني

ر 
ضا

خ
 ال

اد
ص

ح
ن 

 م
ية

ئو
لم

 ا
بة

س
لن
ا

 

 االشهر 



 نتائج االنتاج الزراعي

 مجمل من %66 بنسبة البستنة ألشجار الزراعي االنتاج معطم يتركز .8
   .ثاني تشرين اول، تشرين ايلول، وهي شهور ثالثة في  االنتاج

 

 

االشهرالبستنة الشجرية حسب توزيع اإلنتاج الزراعي من   
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 نتائج االنتاج الزراعي

إنتاج من %73للمحاصيل الحقلية بنسبة معطم االنتاج الزراعي يتركز . 9
أشهر، وهي كانون الثاني، وشباط، وأيار، لمحاصيل الحقلية في أربعة ا

 .وحزيران
  

االشهرالمحاصيل الزراعية حسب توزيع اإلنتاج الزراعي من   
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 نتائج االنتاج الزراعي

االنتاج موسم خارج الذاتي االكتفاء انعدام نسب من يزيد التوزيع هذا 
 منتجات بدخول يسمح ثيحب سلبي بشكل الفلسطيني السوق على ويؤثر
  .األفقر الفلسطينية األسر أمن تهدد مرتفعة وبأسعار فلسطينية غير

هو الزراعية المنتجات من للعديد الذاتي االكتفاء في ضعف الى يشير مما 
 تتعدى وارداتها قيمة أن حيث الزراعية للمنتجات التجاري الميزان عجز
  2015 الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز).أمريكي دوالر مليون 184 بفارق صادراتها قيمة

 .(منشورة غير بيانات -



 اهم نتائج المشروع

 على مستوى التسويق الزراعي
 الزراعية المنتجات لتسويق الرئيس المنفذ المحلي السوق يعتبر .1 

  الزراعي، االنتاج من %80 المحلي السوق حصة بلغت حيث الفلسطينية،
  %6 ،% 14 بنسبة الخارجية واالسواق االسرائيلي السوق حصة بلغت بينما
  .التوالي على

 

 التوزيع النسبي لإلنتاج الزراعي حسب االسواق المستهدفة والمحصول



 نتائج التسويق الزراعي

عملية التسويق الزراعي للمنتجات الزراعية هي عملية عشوائية وال . 2
توفرلها مرجعية واضحة تنظم هذه العملية، كما يسود عليها طول الحلقات ت

 .وصوال للمستهلك( بوابة المزرعة)التسويقية وباألخص من ما بعد االنتاج 
المنتج يمر بحلقات وسطى متعددة منها تجار الجملة، تجار التجزئة، . 3

المزارع  تيتجار المفرق والموزعين واألسواق المركزية وغيرها مما يضعف حلق
 .ن تعتبران األضعف على طول حلقات التسويقيوالمستهلك الفلسطيني اللت

  

 



 نتائج التسويق الزراعي

                  

              

               

         

               

            

      

            

              

      

                

                    

                
             

 قنوات التسويق المتبعة من قبل المزارع



 نتائج التسويق الزراعي
 :منها الزراعيلبيئة المساندة للتسويق ضعف ا. 3

 حة نالماقبل الحكومة والجهات من ضعف توفيرالمنح والميزانيات المناسبة
فعلى صعيد الحكومي، تقدر . مع القطاعات االخرىبالمقارنة لهذا القطاع 

استراتيجية القطاع الزراعي، صمود )% 1حصة القطاع الزراعي من ميزانية الحكومة 

 (2016-2014وتنمية، 

 ال يوجد أي قوانين تلزم التاجربتحديد أسعار الخضار والفواكه، بينما
وجدت قوانين لوضع األسعار على األصناف المختلفة عند بيعها ليراها 

 .  المستهلك قبل عملية الشراء
 



 نتائج التسويق الزراعي

 ضعف البنية التحتية المحلية منها 
 15ليصل الى  1.9عدم توفر مياه الري وارتفاع أسعارها التي تتراوح من 

 ( 2013الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،). شيكل لمتر المكعب في حالة الشراء

 عدم توفر انظمة البرادات الكافية لتخزين الفائض من المنتجات الزراعية مما
 .  يزيد من كميات التالف من المنتجات الزراعية

 عدم توفر بيوت التعبئة والتغليف والتدريج، حيث يعتمد الوسيط أو التاجر
 على آليات بدائية التي يتبعها المزارع

 عدم مواكبة التطور التكنولوجي في عمليات الزراعية وري المحاصيل
 .الزراعية

 



 نتائج التسويق الزراعي

 عدم وجود قاعدة بيانات حول احتياج السوق المحلي، مما يؤثر على
 .التوزان بين كميات العرض والطلب للمنتج الزراعي

 سيطرة االحتالل االسرائيلي على المعابر وفرض سيطرتهاعلى عمليات
 .التصدير وذلك بالرغم من وجود عدد من االتفاقات االقليمية والدولية

لها الدور األكبر المتحكم  (بروتوكولباريس ) التجاري  ريسااتفاقية ب
 .بعمليات التصدير والتوريد 

 والتي تسمح بحرية التبادل التجاري للمنتجات الزراعية المعفاة من الضرائب بين األسواق
الفلسطينية واالسرائيلية مما يسمح بدخول كميات كبيرة من اإلنتاج الزراعي االسرائيلي لألسواق 

 .الفلسطينية
 المنتجات المنقولة لفلسطين وعبرها تتعرض لفحوصات امنية وفنية مخبرية تعيق دخول هذه

 .المنتجات أليام مما يؤدي الى تلفها في أغلب األحيان



 اهم نتائج المشروع

 على مستوى التصنيع الغذائي

سلعة ومنتجا  120يوفر القطاع الغذائي الصناعي في فلسطين ما 1.
 (2014_اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية) .غذائيا وطنيا

يوفر القطاع الغذائي فرص عمل أكثر من اي من القطاعات 2.
عامل وعاملة  11,400الصناعية األخرى، حيث يشغل حاليًا اكثر 

 (2014_اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية) في مختلف التخصصات

من مجمل القيمة % 15.6بلغت نسبة صادرات الصناعات الغذائية 3.
.  الصادرات ، وتاتي في المرتبة الثانية بعد صادرات الحجر والرخام

 (2015وزارة االقتصاد الوطني ،_ 2014التقرير االحصائي السنوي )

 



 نتائج التصنيع الغذائي

 مصدر المنتجات الزراعية المصنعة
 عدا ما الفلسطيني المزارع مصدرها الزراعية المنتجات معظم عام بشكل .4

 القمح مجمل %70 من أكثر وبنسبة فلسطين خارج من فمصدره القمح
 الجانب من تورد تصنيع في المستخدمة الحمضيات منتجات وغالبية .المستخدم
 .المستخدمة الكميات من  %70-50 وبنسبة االسرائيلي

 انشطة ضمن المستهدفة الزراعية المنتجات على الربح هامش نسبة معدل .5
 الخارجية السوق في %20 وتقريبا المحلية، االسواق في %12 المشروع

 



 نتائج التصنيع الغذائي

 االسواق المستهدفة من قبل المصنعين

 المنفذ هو المحلي السوق يعتبر .6
 على الفلسطنيي الغذائي للقطاع الرئيسي
 الى االنتاج من جزء تصدير من الرغم
 من %81 يورد حيث فلسطين، خارج

 وبينما المحلي للسوق الغذائية المنتجات
 االسرائيلي للسوق المتبقي الجزء يورد

 .واالجنبية العربية واالسواق
 

 

 

81% 

2% 

2% 

15% 

 السوق االسرئيلي السوق المحلي

 االسواق االجنبية االسواق العربية

 التوزيع النسبي لألسواق المستهدفة من قبل المصنعين



 اهم نتائج المشروع

 على مستوى االستهالك الغذائي

 ظروف من الفلسطينية االراضي في الفلسطيني المستهلك يعاني1.
 خاص بشكل الشرائية القدرة على تؤثر مستقرة غير واقتصادية سياسية
 األكثر هي األفقر األسر وعليه .عام بشكل الغذائي األمن واقع وعلى
 .الغذاء أسعار على تطرأ التي لتغيرات عرضه

 االسر قبل من والشراب الطعام على االنفاق نسبة معدل وصل2.
 .%38.6 الى المستهدفة

 

 



االستهالك الغذائياهم نتائج   

  بـ تقدر المستهدفة المحاصيل مجمل من الشهري الفرد استهالك متوسط أما .3
  .شهرياً  كغم 22.3

 %12 بلغ قد الزراعية المنتجات استهالك في السنوية الزيادة متوسط أن .4
   (السابقة سنوات الثالث خالل).الفلسطيني المستهلك المسح نتائج حسب
 

 

المنتجات الزراعيةحسب للفرد  الشهرياالتوزيع النسبي لالستهالك   



االستهالك الغذائياهم نتائج   

 ان المستهلك الفلسطيني شديد الحساسية والتأثر بأسعار المنتجات المستهلكة؛ حيث أن
 هناك ارتفاع سنوي في أسعار المنتجات الزراعية على مدى السنوات الثالثة الماضية 

 سنويًا لمنتجات الفاكهة، % 15.6بنسبة •
 سنويا لمنتجات الخضار، % 14.4•
 سنويا على منتجات المحاصيل الحقلية وزيت الزيتون على التوالي% 12•
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 متوسط التغير السنوي في السعر حسب المحصول 



 مخرجات أخرى للمشروع

التي والتحديات المشكالت أهم تحديد الى التوصل البحث خالل تم كما 
 من مجموعة وضع وعليه التسويق لحالقات المختلفة الفئات تواجه

 واقع لتحسين حلقة كل واقع مع تتجاوب التي والخطط التوصيات
   .الزراعي التسويق سلسلة طول على التسويق عمليات

والى استهدافه تم زراعي منتج لكل القيمة سلسلة الى التوصل تم كما 
 مستوى على الغذائي باالمن وعالقته الذاتي واالكتفاء الزراعية الرزنامة

 .الغربية الضفة محافظات
 



التحديات والحلول التي تخص قطاع الزراعة الفلسطيني أهم   

الجهة ذات العالقة حلول مقترحة لمواجهة التحديات التحديات التي تواجه الحلقة حلقة التسويق 
  الفلسطينيالمزارع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفلسطينيالمزارع
 

العوامل الطبيعية )جفاف ، قلة وتذبذب األمطار، صقيع واألعاصير ...ال ( 
تتعرض االراضي الفلسطينية كغيرها من المناطق العالم، للمتغيرات المناخية 

مثل جفاف وتذبذب في كميات االمطار وارتفاع وانخفاض في دراجات الحرارة 
واالعاصير وغيرها من الكوارث الطبيعة. مما يسبب في حدوث اضرار 

للمحاصيل الزراعية والبنية التحتية للقطاع الزراعي مما يؤثر بشكل مباشر على 
الكميات المنتجة وربحية المزارع. وخاصة في ظل افتقار المنطقة. وكما اشارت 

% من المزارعين الذين تم استهدافهم يرون هذه المشكلة من 86نتائج المسح ان 
اهم المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي في الفترة الحالية. 

  ضرورة تفعيل صندوق تعويض المزارعين
عن الكوارث الطبيعية تحت نطاق وزارة 

الزراعة . 
  نظام تامين على االنتاج والبنية التحتية

 الالزمة للعمليات الزراعية
 

وزارة الزراعة الفلسطينية، 
وزارة االقتصاد الوطني، 

 مكاتب التأمين
 صندوق التعويضات،

 الجمعيات التعاونية الزراعية
  

 الزراعية المدخالت اسعار ارتفاع
 خلق في مهم وجزء االنتاج تحسين في الرئيس العامل الزراعية المدخالت تعتبر
 ظل في لكن. الفلسطينية االراضي في الزراعي للقطاع المستدامة التنمية
 هناك ان المسح نتائج من تبين ما وهذا المدخالت اسعار في المستمر االرتفاع
 على يؤثر مما سنوي، بشكل% 10 بنسبة الزراعية مدخالت اسعار في ارتفاع
 المتواضع المردود ظل في الزراعي المجال العمل استمرارية على مباشر بشكل

 ان يعتبرون المزارعين من% 86 ان المسح نتائج أكدته ما وهذا. للمزارعين
 منها يعاني التي المهمة المشاكل من الزراعية المدخالت اسعار ارتفاع مشكلة
 .المزارع

 توفير خالل من المزارع دعم على العمل 
 طريق عن مناسبة بأسعار االنتاج مدخالت
 الجهات قبل من الموجه الدعم تركيز

 للمزارعين رئيسة مدخالت بتوفير المانحة
 المدخالت على الضرائب وتخفيض
 على واعلى ادنى سقف ووضع االنتاج،
  .االنتاج مدخالت

 الزراعية. المعدات عن الجمارك رفع 
 

 الفلسطينية، الزراعة وزارة
 الوطني، االقتصاد وزارة

 وزارة المالية،
 وزارة التخطيط،
 غرف التجارية،
 القطاع الخاص،

 المشاتل

 الميا  المتوفرة للري قلة
 الزراعية المحاصيل للري المخصصة المياه قلة من الفلسطيني المزارع يعاني
 الجزء على االسرائيلي االحتالل سيطرة بفعل او الجوية التغيرات بفعل الناتجة
 كمية تقدر حيث. الفلسطينية االراضي في المتوفرة المائية الموارد من االكبر
 وهذا  سنويا مكعب متر مليون 174 الزراعي للقطاع المخصصة المياه

 ذات زراعية محاصيل اختيار الى المزارع فيضطر كافية، غير الكميات
 للري المستخدمة المياه تكلفة نسبة ان المسح نتائج بينت. للمياه اقل استهالك

  من الزراعي للقطاع المائية الحصة زيادة 
 االبار حفر على المزارعين تشجيع خالل
 المائية، واعادة تأهيل القديم منها، والبرك
 وامكانية والسوداء العادمة المياه تكرير

 .الزراعية المحاصيل لري استخدامها
  توعية المزارعين على أهمية استخدام طرق

وتقنيات الري الحديثة في عمليات الري 

 سلطة المياه،
 وزارة الزراعة،

  وزارة التخطيط،
المؤسسات األهلية وغير 

 الحكومية

 : التفاصيل من خالل هذه الرابط 
 



 ملخص ألهم التوصيات

 رفع معدالت نسب االكتفاء الذاتي للمحاصيل الزراعية المحلية ضرورة
من خالل تشجيع المزارعين في التنوع في اختيار المحاصيل الزراعية 

 المراد زراعتها، 
 تجمعات عنقودية للمزارعين من اجل تخفيض تكاليف االنتاج تشكيل

الزراعي وضمان التسويق الناجح من خالل تشكيل اجسام تسويقية والغاء 
 المزارعينفكرة التسويق المنفرد من قبل 

  العمل على خفض اسعار مدخالت االنتاج الزراعي، وضرورة التشبيك
 .معارضما بين المزارع والمستهلك من خالل ايجاد ارض 



 ملخص ألهم التوصيات

 دخول المنتجات االسرائيلية في اوقات ذروة االنتاج المحلي، منع 
 تفعيل دور التأمين وصندوق درع المخاطر لتعويض المزارعين

 بشكل سريع ومعقول خاصة في حاالت الكوارث الطبيعية، 
العمل على تنظيم عمل االسواق المركزية والغاء فكرة التضمين 
 ضرورة تطوير انظمة الكترونية لتسجيل الكميات الواردة لهذه

 .  االسواق
وضع الخطط واالستراتيجيات لحماية المنتج الوطني 

 



 رزنامة االنتاج الزراعية واالكتفاء الذاتي

واالصناف الزراعية المواعيد عشوائية من الزراعي القطاع يعاني 
 اسعار وتدني منظمال غير االنتاج غزارة في يسبب مما المزروعة
 بشكل المحصول وخسارة مقطوفة غير تركها او الزراعية المنتجات

 .كامل

زراعته المراد المحصول اختيار في فردي بشكل يخطط مزارع كل وعليه 
 .المتبعة التسويق والية

 

 



 رزنامة االنتاج الزراعية واالكتفاء الذاتي

106% 

158% 

128% 

59% 

33% 
26% 

39% 

219% 

18% 

63% 

32% 

58% 

244% 

128% 

10% 

130% 

31% 36% 

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

 -

 50

 100

 150

 200

 250

ي 
ات
لذ

فاا
كت

ال
 ا
تة

سب
ن

 

ة 
ج
نت
لم

وا
ة 

لك
ته

س
لم

 ا
ت

يا
كم

ال
(

ن
ط
ف 

ال
ا

  ) 

 االستهالك

 االنتاج

االكتفاء %  
 الذاتي



المستهدفة ضمن انشطة الرزنامة الزراعية لمحاصيل 

 المشروع
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لوصول الى الرزنامة الزراعية الخاصة بالمحاصيل المستهدفة ضمن انشطة المشروع ، من 

التاليخالل الرابط  :  
 انقرهنا

 

http://www.arij.org/booklets-leaflets/695-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9.html


  شكرا لمشاركتكم
 

http://www.arij.org/index.php/publications/market-information-system 

أريج -معهد األبحاث التطبيقية القدس   


