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 صمود عنوان تمثل أنها حيث, الفلسطيني واالجتماعي واالقتصادي والثقافي الوطني النسيج مكونات من اساسيا ومكونا جزءا فلسطين في الزراعة تعتبر                   
 .األزمات أوقات في والغذاء للدخل ومصدرا مالذا تشكل وأنها كما, واالستيطان بالمصادرة المستهدفة باألرض وتشبث وتصد  

)  بنسبة العمل فرص وتوفير ،(%2.5) بنسبة اإلجمالي المحلي الناتج في مساهمته خالل من الفلسطيني االقتصاد مكونات أهم أحد انتاجي كقطاع الزراعي القطاع يعتبر 
 اإلحصاءات، يف المحسوب غير والدخل الغذائي األمن في الرئيسي الزراعة دور إلى باإلضافة هذا(, %05.5) بنسبة الوطنية السلعية الصادرات في ومساهمته ،(00.5%
 .األخرى االقتصادية للقطاعات رافدا   تعتبر الزراعة كون عن ناهيك, والبيئة المائية الحقوق وحماية

جراءاته اإلسرائيلي االحتالل إن  علىعدوانه الغاشم  في االحتالل إجراءات وتتمثل ، فلسطين في الزراعة وتطور تنمية من تحد التي المعوقات ابرز أحد تعتبر التعسفية وا 
 عمل قد الغربية الضفة في والتوسع الضم جدار إقامة وأن كما .الحياة مناحي كافة وشل تدمير إلى أدى الذيحصاره  واستمرار, الماضي 5102منتصف عام  في غزة قطاع
 من دونم ألف 02 تدمير إلى أدى الجدار بناء أن باالضافة الى, الخصبة الزراعية األراضي من دونم الف 021 عن يزيد ما منها دونم ألف 011 من أكثر عزل على

 سيطرة حقيقة أن ناهيك عن.  دوالر مليون 021 حوالي الغربية الضفة في االحتالل ممارسات عن الناتجة المباشرة الزراعية الخسائر قيمة بلغت وقد هذا الزراعية، األراضي
 تنمية أمام المعوقات أهم تعتبر الطبيعية والموارد األراضي معظم تتضمن والتي"  ج" المصنفة المناطق المسماة الغربية الضفة مساحة من %55 عن يزيد ما على االحتالل
 يسيطر زال ما  االحتالل أن كما ،, دونم الف 551 حوالي االلتفافية والطرق االستيطان ألغراض اإلسرائيلي االحتالل صادرها التي األراضي بلغت حين في الزراعي، القطاع
 الصادر الدولي البنك تقرير أشار حيث, الفلسطينية المائية الحقوق من % 52 من أكثر على االحتالل سيطرة استمرار إلى إضافة المراعي، أراضي من %52 من أكثر على
 %01 بحوالي اإلجمالي المحلي الناتج في الزراعي القطاع مساهمة نسبة لزيادة إمكانية هناك المائية حقوقهم على الفلسطينيين حصول حالة في انه إلى 5112 عام في

  .المروية المساحة زيادة خالل من عمل فرص الف 001 وخلق
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 الوزارة قبل من المبذولة للجهود واستمرارا   ،5105-5102" صمود وتنمية "الزراعي القطاع إلستراتيجية القطاعية والسياسات اإلستراتيجية، لألهداف تحقيقا   الخطة هذه تأتي
و الفرعية و التي تتركز في  العامة تحقيقا  ( 10/0/5105-2/5/5102) الفترة خالل المنوي انجازها األنشطة من عدد الوزارة عمل خطة تتضمن حيث الماضية، الفترة خالل

 المجاالت التالية:

 .تطوير و ادارة الموارد الطبيعية بكفاءه و بشكل مستدام  .0

 .للقطاع الزراعي و وزارة الزراعةتطوير البناء المؤسسي  .5

 .للجمهور المقدمة الزراعية الخدمات تحسين و تطوير .1

 .حماية المنتج الزراعي المحلي و تعزيز صمود المزارعين على أراضيهم .2

 .مؤسسات الدولة في المحافظات الشمالية و الجنوبيةإعادة توحيد  .2

 . سلبياته وازالة معالجة آثار االنقسام .5

 .تأهيل القطاع الزراعي في المحافظات الجنوبيةالبدء بإعادة  .0
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ةالتحديات المتوقع كانون  االنجاز المتوقع 
 الثاني

كانون 
 أول

ن تشري
 ثاني

ن تشري
 أول

الر االهداف العامة االهداف الفرعية االنشطة آب أيلول
 قم

--- 
 كامل النشاط

 بنك) الجبلية األراضي من دونم 099 وتأهيل استصالح      
 )اإلسالمي التنمية

رايي .تطوير اال0

و االستخدام الزراعية 
 االمثل لها

تطوير و ادارة 
الموارد الطبيعية 
بكفاءه و بشكل 

 امئمستد

0.  

--- 
 كامل النشاط

 (UNDP) الجبلية األراضي من دونم 059 وتأهيل استصالح      

--- 
 كامل النشاط

المشروع  الجبلية األراضي من دونم  099 وتأهيل استصالح      
 )الهولندي

--- 
 كامل النشاط

 )الفاو) الجبلية األراضي من دونم  099 وتأهيل استصالح      

--- 
 كامل النشاط

 اإلغاثة) الجبلية األراضي من دونم  099 وتأهيل استصالح      
 )الزراعية

--- 
 كامل النشاط

 )إيفاد) الجبلية األراضي من دونم  099 وتأهيل استصالح      

--- 
 كامل النشاط

 شروعم) الجبلية األراضي من دونم 059 وتأهيل استصالح      
 )جذور

--- 
 كامل النشاط

 اريحا في المتملحة األراضي من دونم 099 تأهيل      

--- 
 كامل النشاط

 طولكرم جنين، في البالستيكية البيوت ترب من دونم 09 تأهيل      
 قلقيلية و

--- 
 كامل النشاط

 الوزارة( آليات) الزراعية الطرق كلم 099 شق      

--- 
 كامل النشاط

 جذور( مشروع ) زراعية طرق  كلم 09 شق      

--- 
 كامل النشاط

 المشروع الهولندي() زراعية طرق من كلم 09 إنشاء      

--- 
 كامل النشاط

 (UNDP)  النار وادي مجرى على جسور 3 إنشاء      

--- 
 كامل النشاط

 األسمدة استخدامات حول 2عدد  ارشاديةنشرات  اعداد      
 العضوية
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--- 
 كامل النشاط

 العضوية األسمدة حول( حقل يوم 29) حقلية أيام عقد      

--- 
 كامل النشاط

 (دونم 0)العضوية  األسمدة حول استخدام مشاهدات      

--- 
 كامل النشاط

 االقتصادية للزراعات تسميد برامج اعداد      

--- 
 كامل النشاط

 األراضي لتطوير التخصصية الفنية اللجنة اجتماع عقد      
 شهري بشكل  – الزراعية

--- 
 كامل النشاط

 الزراعية األراضي تطوير مشاريع اعتماد آليات وضع      

--- 
النشاطكامل   

 الزراعية االراضي تطوير مشاريع الدارة موحدة منهجية اعتماد      

--- 
 كامل النشاط

 الزراعية األراضي تطوير مشاريع متابعة برنامج تطوير      

--- 
 كامل النشاط

 الزراعية األراضي إلدارة الوطنية الخطة تحديث      

--- 
 كامل النشاط

 الوقفية الزراعية األراضي لتطوير بتدخالت التوصية      

--- 
 كامل النشاط

 الزراعية والمخصبات األسمدة نظام إعداد        

--- 
 كامل النشاط

 التربة خصوبة مجال في (متدرب 05ية)تدريبعقد دورة       
 والتسميد

--- 
 كامل النشاط

 وصيانة حفظ مجال في (متدرب 05ية)تدريبعقد دورة       
 والتربة الزراعية االراضي

--- 
 كامل النشاط

 التربة وتصنيف مسح مجال في (متدرب 05ية)تدريبعقد دورة       

--- 
 كامل النشاط

 G.P.S Level.…… االراضي تطوير ومعدات اجهزة شراء      
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--- 
 كامل النشاط

 شرق منطقة جلبون  في االراضي وتصنيف للتربة شامل مسح      
 جنين

--- 
 كامل النشاط

 أنيرا() جنين في في منطقة مرج بن عامر للتربة شامل مسح      

--- 
 كامل النشاط

 في فلسطين  االراضي الستخدامات خارطة تحديث      

--- 
 كامل النشاط

 وحماية لألرضي المستدامة اإلدارة ومؤشرات القياسات توحيد      
 ضمن مشروع السنة العالمية للتربة  التربة

--- 
 كامل النشاط

 3م099 سعة زراعية ترابية االمطار مياه تجميع بركة انشاء       
 قباطية/الزراعية للبحوث الوطني المركز في

.تطوير المصادر 5

المائية الزراعية و 
 االستخدام االمثل لها

--- 
 كامل النشاط

 تأهيل واعادة تنفيذ على االشراف في المياه سلطة مع المشاركة      
 المالية وزارة من بتمويل  قلقيلية محافظة في زراعي بئر 00

--- 

 كامل النشاط

 آبار 0 تأهيل اعادة تنفيذ و االشراف في الفاو مع المشاركة      
 الحكومة من بتمويل واالغوار أريحا محافظة في زراعية

  البريطانية
--- 

النشاطكامل   

 انش 2 زراعية ري شبكات توزيع تنفيذ في الفاو مع المشاركة      
 25 ،(م299) ربطة 02099 ملم 00 ،(م59) ربطة 2999

 شمال محافظات مختلف في( م099) ربطة 0599 ملم
 واالغوار الغربية الضفة

--- 

 مستمر

 زراعي بئر 00تاهيل اعادة تنفيذ في UNDP مع المشاركة      
في منطقة االغوار و نابلس  والخزانات الخطوط من ومجموعة
 و اريحا 

--- 

 مستمر

 في نعجة مرج في المالحة للمياه تحليه محطة عمل متابعة      
 الزراعي الوضع حول معلومات وتجميع األغوار

--- 
 مستمر

 في تطويرها وامكانية المائية المساقط حول دراسة تنفيذ متابعة      
 جنين-جلبون منطقة

--- 
 التحضير

اعداد دراسة حول الحصاد المائي في محافظة جنين ضمن       
 فعاليات المشروع الدنماركي
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--- 
 مستمر

 الموجودة التنقية محطات عمل تقييم حول دراسة تنفيذ متابعة      
 الدنماركي المشروع فعاليات ضمن فلسطين في

--- 
 التحضير

اعداد مشاهدات زراعية حول استخدام المياه المعالجة في ري       
 المحاصيل العلفية ضمن مشروع التغير المناخي ) اكبا(

--- 
 كامل النشاط

 بمياه تروى مثمرة اشجار دونم 059 زراعة مشروع تنفيذ متابعة      
    USAID-الغربية نابلس معالجة محطة من معالجة

--- 

 كامل النشاط

 والتعلم التطبيق خالل من المعيشي المستوى تعزيز مشروع      
 ري شبكات+  جمع بئر 09( )يونيسيف+  أريج)  المجتمعي
 مشاهدة انشاء+  مختلفة مناطق في دونم029 لمساحة
 (طوباس منطقة  في المائي للحصاد

--- 

 كامل النشاط

مياه و  النشاء خط الهولندي، المشروع نشاطات تنفيذ متابعة       
خزان في منطقة قلقيلية و خط مياه في منطقة طولكرم خلف 

 الجدار .
--- 

 كامل النشاط

 التغير مع بالتكيف الخاص االلماني التعاون مشروع متابعة      
( و يتضمن حصاد مائي و حدائق منزلية و تكيف) المناخي

 مياه معالجة .
--- 

 كامل النشاط
 بالتعاون" المياه مستخدمي جمعيات نظام" انجاز على العمل      

  المياه سلطة مع
--- 

 كامل النشاط
 مع بالتعاون" الزراعية المياه تعرفة نظام" انجاز على العمل      

 المياه سلطة
--- 

 كامل النشاط
 إلدارة الوطنية الخطة انجاز في المياه سلطة مع المشاركة      

 الزراعية المياه
--- 

النشاط كامل  
اعداد "دراسة اقتصادية متكاملة حول استخدام المياه المعالجة       

 في الري" بالتعاون مع سلطة المياه
--- 

 كامل النشاط
برك ترابية كبيرة في  3مشروع الحصاد المائي )انشاء       

 محافظتي الخليل وجنين( الممول من البنك االسالمي للتنمية  
--- 

 كامل النشاط
مشروع مرج اعداد الدراسات و المساحات و التصاميم الالزمة ل      

 صانور الممول من البنك االسالمي للتنمية  
--- 

 كامل النشاط
حيث سيتم زراعة  USAIDمشروع التنافسية و المدعوم من أل      

دونم في محافظة نابلس 299في محافظة جنين و  دونم099
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 باستخدام المياه المعالجة.
--- 

 كامل النشاط
المشاركة بإعداد نظام رخص حفر االبار مع سلطة المياه       

 الفلسطينية
--- 

 كامل النشاط
متابعة مشروع أنيرا الخاص بإعادة استخدام المياه المعالجة في       

 دونم في مرج بن عامر/ جنين 099ري حوالي 
--- 

 كامل النشاط
دورا بالتعاون مع لجان بركة معدنية في منطقة  20انشاء       

 العمل الزراعي في محافظة الخليل )المشروع الفرنسي(
--- 

 كامل النشاط

و برك زراعية صغيرة الحجم  2 بئر جمع و 029انشاء         
 ضمن مشروع جذور. إنشاء سد صغير، و تأهيل نبعة

--- 

 كامل النشاط

دونم في منطقة محطة نابلس  035مشروع زراعة متابعة تنفيذ       
 (KFWالغربية باستخدام المياه المعالجة )بلدية نابلس+

--- 

 كامل النشاط

العمل على اعداد خطة تطويرية لمياه الري في منطقة أريحا       
 بالتعاون مع سلطة المياه ومحافظة أريحا

--- 

 كامل النشاط

متابعة مشروع اعداد دراسة وادي سريدا الممول من الحكومة       
 البلجيكية 

--- 

 كامل النشاط

دونم و تأهيل  2999اختيار و تحديد مواقع التحريج بمساحة       
 دونم  0599المراعي بمساحة 

.تطوير الغابات و 1

المراعي و تخيير 
 فلسطين

--- 
 كامل النشاط

 دونم غابات جديدة  0599زراعة       

--- 
 كامل النشاط

 الف دونم غابات و محميات طبيعية  099حراسة       

--- 

 كامل النشاط

للتحضير لعمليات التحريج وتأهيل المراعي  البدء بحفر الجور      
 للموسم القادم
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--- 
 كامل النشاط

 حرجية  شتلة  الف 099جمع و معاملة  البذور النتاج       

--- 

 كامل النشاط

 الموسم من المزروعة الغابات مشاريع من دونم 0599 ري      
 الماضي

--- 
 كامل النشاط

 في اراضي الحراجكم طرق زراعية  5شق       

--- 

 كامل النشاط

توريد مستلزمات انتاج االشتال للمشاتل الحرجية و احتياجات       
 فلسطين لزراعة الغابات الجديدةمشروع تخضير 

--- 

 كامل النشاط

ابار مياه جمع في  3دونم مراعي و انشاء  299تأهيل       
 منطقتي بيت لحم و دورا .

--- 
 كامل النشاط

 دونم 0599زراعة و تأهيل قطع مراعي جديدة بمساحة       

--- 

 كامل النشاط

منطقة  في جمع مياه ابار 0 انشاء و مراعي دونم 299 تأهيل      
 .طوباس

--- 
 كامل النشاط

 استكمال اعداد دليل المراعي       

--- 

النشاط كامل  

و هي ام التوت و  محميات طبيعية 3قاعدة بيانات عن انشاء       
 الهاشمي ووادي القف.

--- 

 مستمر

االستمرار في االعداد الستراتيجية البحث العلمي الزراعي في       
 فلسطين 

.تطوير البناء 0

المؤسسي لوزارة 
 الزراعة

تطوير البناء  
المؤسسي 

للقطاع الزراعي 
 و وزارة الزراعة

5.  

--- 
 كامل النشاط

 اطالق استراتيجية الثروة الحيوانية في فلسطين       

--- 
 كامل النشاط

 اطالق استراتيجية االرشاد الزراعي       
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--- 
 كامل النشاط

 2900-2900اعداد الموازنة الوزارة       

--- 

 كامل النشاط

متابعة تنفيذ مشروع تطوير نظام فعال للمتابعة والتقييم للقطاع       
 الزراعي .

--- 

 كامل النشاط

وزارة الزراعة اعداد تقرير المتابعة النصف سنوي النجازات       
وحسب  نموذج  2900-2900ضمن خطة التنمية الوطنية 

 وزارة التخطيط .

--- 
 كامل النشاط

 تحديث بيانات المشاريع القائمة في وزارة الزراعة      

--- 

النشاط كامل  

متابعة العمل على تحديث خارطة استخدامات االراضي من       
  .2900خالل الصور الجوية 

--- 

النشاط كامل  

ومراجعة    APISمتابعة االنشطه المتعلقة بفعاليات مشروع        
 البيانات المتعلقة بفعاليات المشروع.

--- 

النشاط كامل  

خارطة المخطط الوطني المكاني لحماية  العمل على تحديث        
 الموارد الطبيعية فيما يتعلق بتصنيف االراضي الزراعية.

--- 
 كامل النشاط

.استكمال القوانين  2 .الزراعة لقانون معدل قانون مشروع اعداد اجراءات في البدء      

 واالنظمة الزراعية
 --- 

 كامل النشاط
 الوزراء مجلس في المسالخ نظام مشروع اقرار متابعة      

--- 
 كامل النشاط

 متابعة اقرار قانون اتحاد المجالس الزراعية      

--- 
 كامل النشاط

 متابعة اقرار نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية      

--- 
 كامل النشاط

 البدء في اعداد نظام المخصبات الزراعية      

--- 
 كامل النشاط

المملكة االردنية: متابعة العالقة مع االردن وعقد اجتماعات        .في مجال العالقات 4

 الدولية و حشد التمويل 
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  اللجان الفنية المشتركة واللجنة المشتركة 
 

--- 

 كامل النشاط

اليونان: متابعة اقرار خطة العمل المرسلة الى وزارة الزراعة في       
 اليونان .

--- 

 كامل النشاط

مع تركيا وقد تركيا: متابعة العمل على تجديد االتفاقية المنتهية       
 تم ارسال مقترح جديد لالتفاقية

--- 

 كامل النشاط

البرتغال: العمل على تحديد موعد توقيع االتفاقية المتوافق       
 عليها مع وزارة الزراعة البرتغالية. 

--- 
 كامل النشاط

 اسبانيا: متابعة مسودة االتفاقية الزراعية المرسلة الى اسبانيا.      

--- 

 كامل النشاط

متابعة العمل على تفعيل مذكرة التفاهم مع دولة الكويت،       
انتظار رد الجانب الكويتي على خطة العمل الخاصة بتنفيذ 

 االتفاقية

--- 

 كامل النشاط

سلطنة عمان : متابعة تنفيذ خطة العمل الموقعة مع الجانب       
 العماني.

--- 

 كامل النشاط

االمارات العربية المتحدة: العمل على تحديد موعد توقيع       
 االتفاقية المتوافق عليها مع وزارة الزراعة االماراتية .

--- 

 كامل النشاط

الجزائر: تحديد موعد توقيع االتفاقية المتوافق عليها مع وزارة       
صيد البحري والموارد الصيدية ، ومتابعة التوافق مع الجانب ال

وزارة الفالحة والتنمية الجزائري على مقترح االتفاقية الخاص ب
 .الريفية

--- 
 كامل النشاط

: االتفاقية جاهزة للتوقيع في اجتماع اللجنة الوزارية مصر      
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 الفلسطينية المصرية المشتركة.

--- 

 كامل النشاط

عمل ة: البدء بالعمل على وضع خطة وزارة الزراعة االيطالي      
 لتنفيذ االتفاقية الزراعية التي وقعت مع وزارة الزراعة االيطالية

--- 

 كامل النشاط

مقاطعة صقلية: متابعة مقترح االتفاقية الزراعية مع مكتب       
 رئيس المقاطعة للتعاون الزراعي .

--- 
 كامل النشاط

 فنزويال: متابعة العالقة مع فنزويال.       

--- 
النشاطكامل   

 هندوراس: تحديد موعد توقيع االتفاقية الزراعية مع الهندوراس.      

--- 

 كامل النشاط

نيكاراغوا: العمل جار  ،السلفادور ،البيرو ،االرجنتين ،كوبا      
على ارسال مقترحات خطط العمل لتنفيذ االتفاقيات الموقعة مع 

 هذه الدول.

--- 

 كامل النشاط

: متابعة تنفيذ خطة العمل الموقعة مع رومانيا في رومانيا      
 المجالين الزراعي والخدمات البيطرية 

--- 

 كامل النشاط

بلغاريا: متابعة خطة العمل المقترحة من قبلنا مع الزراعة       
 البلغارية تنهيدا لتفعيل االتفاقية الموقعة مع بلغاريا.

--- 

 كامل النشاط

جنوب افريقيا: متابعة مسودة االتفاقية المرسلة الى جنوب       
 افريقيا 

--- 
 كامل النشاط

 ASWG الزراعية العمل مجموعات اجتماع  عقد      

--- 

 كامل النشاط

ية : متابعة مسودة االتفاقية المرسلة الى وزارة المغرب المملكة      
 النهائيةالزراعة المغربية من اجل اعتماد الصيغة 
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--- 

 كامل النشاط

العمل على عقد اتفاقيىة تعاون مشترك ما بين وزارة الزراعة و       
مجال النوع االجتماعي في القطاع في  UN Womenمؤسسة 
 الزراعي 

.ادماج النوع 2

االجتماعي يمن 
سياسات و برامج 

 الوزارة

--- 

 كامل النشاط

 GIZاستكمال التنسيق و التعاون مع سلطة المياة و مؤسسة       
 في مجال رفع الوعي الجندري في قطاع المياة و البيئة 

--- 

 كامل النشاط

 والحجر للوقاية العامة االدارة عمل على التدقيق استكمال      
  الزراعي

.في مجال الرقابة 5

 الداخلية

--- 
 كامل النشاط

  اهلل رام وبيطرة زراعة مديرية على التدقيق      

--- 

 كامل النشاط

 االستراتيجية والخطة الوزارة لعمل المخاطر تقرير تحديث      
  والسنوية

--- 

 كامل النشاط

 اللجنة:  ومنها اخرى وزارات مع المشتركة اللجان عمل متابعة      
 االنضباطية التحقيق لجان النساء، لتشغيل الوطنية

--- 

 كامل النشاط

 الواردة من مكافحة الفساد و ديوان الرقابةمتابعة التقارير       
 المالية و االدارية

--- 
 كامل النشاط

.في مجال المنظمات 5 استكمال تحديث لجان تسيير المجالس الزراعية      

 االهلية 
  

--- 
 كامل النشاط

 الزراعيةمتابعة اقرار قانون اتحاد المجالس       

--- 
 كامل النشاط

 اعداد وتوقيع مذكرات تفاهم مع المنظمات غير الحكومية      

--- 
 كامل النشاط

 

ترخيص المشاتل الزراعية ومراكز بيع األشتال للموسم الزراعي       
مشتل +  039، حيث يتوقع ترخيص )حوالي 2905/2900
جراء جميع الفحوصات المخبرية  099 مركز بيع أشتال( وا 

 خدمات مجال في.0

 الحجر و النبات وقاية
 الزراعي

 نتحسي و تطوير
 الخدمات
 المقدمة الزراعية
 للجمهور

3 
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 الالزمة إلستيفاء متطلبات الترخيص.

--- 

 كامل النشاط

على مشاتل إنتاج الفاكهة والخضار وتنفيذ المتابعة والمراقبة       
 التعليمات واإلجراءات حسب األنظمة المتبعة.

--- 

 كامل النشاط

تطبيق إجراءات الحجر الزراعي على المنتجات النباتية       
، نظامالالمستوردة والمصدرة من خالل تطبيق إجراءات 

صدار شهادات الصحة النباتية للمواد النباتية و  المنوي ا 
 خالل هذه الفترة في كافة المحافظات.  تصديرها

--- 
 كامل النشاط

فحص تقاوي البطاطا المراد استيرادها من الخارج في بلد       
 طن(. 2999)حوالي  المنشأ

--- 
 كامل النشاط

تسجيل ومتابعة ومراقبة المزارع والشركات المنتجة والمصدرة       
 وتحديث بياناتهم. للنباتات الطبية

--- 

 كامل النشاط

تحديث األنظمة والقوانين الخاصة بالصحة النباتية في       
صدار فلسطين أنظمة جديدة خاصة بالصحة النباتية وفق  5، وا 

 المتطلبات والمعايير الدولية.
--- 

 كامل النشاط
في وزارة  لتشخيص اآلفات الزراعية مركزي تجهيز مختبر      

 الزراعة حسب توصيات اإلتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
--- 

 كامل النشاط

إتمام اإلجراءات الخاصة بتعديل هيكلية اإلدارة العامة لوقاية       
النبات والحجر الزراعي وفقًا لمتطلبات اإلتفاقية الدولية لوقاية 

 النباتات.
--- 

 كامل النشاط
نظام إلكتروني خاص لجمع معلومات وبيانات الصحة إنشاء       

 النباتية في فلسطين.
--- 

 كامل النشاط
المشاركة في إعداد اإلستراتيجية الوطنية لسالمة الغذاء في       

 فلسطين.
--- 

 كامل النشاط

العمل مع الجهات ذات العالقة لتخزين وحفظ المبيدات       
مكعبات اسمنتية لحين إتالفها فور الزراعية المصادرة داخل 

 توفر الظروف واإلمكانيات الالزمة.
--- 

 كامل النشاط
التفتيش ومراقبة محال تداول المبيدات الزراعية بشكل       
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دوري ومفاجئ لضمان تطبيقها للشروط واللوائح المتعلقة 
 بتداول المبيدات الزراعية في فلسطين.

--- 
 كامل النشاط

وسم جميع المبيدات الزراعية التي يتم إدخالها واستيرادها       
 إلى فلسطين بعد التأكد من مطابقتها لشروط التداول.

--- 

 كامل النشاط

إجتماعات للجنة الوطنية العلمية للمبيدات  3عقد       
صدار دليل المبيدات الزراعية للعام   -2905الزراعية وا 

2900 
--- 

 كامل النشاط

واستخدام تقنية ال  الزراعية اإلقتصاديةمراقبة اآلفات       
GIS  واجهزةData loggers  في رصد اآلفات الزراعية

، البحر المتوسطذبابة ، واهمها: سوسة النخيل الحمراء
 حفار ساق التين، ذبابة الدراق. ذبابة ثمار الزيتون،

--- 

 كامل النشاط

اإلقتصادية وأهمها حفار تنفيذ برامج مكافحة لالفات       
ساق التين، ذبابة ثمار الزيتون، عين الطاووس، ذبابة 

 الفاكهة.
--- 

 كامل النشاط
البدء بتشغيل نظام مراقبة ورصد اآلفات اإلقليمي       

MEFLYPDB 
--- 

 كامل النشاط
آفة حجرية تهدد منطقة  03إنشاء شبكة رصد ومراقبة لـ       

 مشروع إقليمي جديد.الشرق األوسط ضمن 
--- 

 كامل النشاط

التشخيص الجزيئي والسيرولوجي للفيروسات والبكتيريا       
والفطريات )أمراض النبات والبيولوجيا الجزيئية(، وذلك 
باستخدام تقنيات التكنولوجيا الحيوية الحديثة لغايات 
 تحديدها وتعريفها ألهم المحاصيل الزراعية في فلسطين.

 البحوث مجال في.5

 الزراعية
  

--- 
 كامل النشاط

مقارنة األصناف النباتية وتحديدها باستخدام البصمات       
 (.DNA Fingerprintsالوراثية )

--- 
 كامل النشاط

انتاج اشتال من الفراولة وانتاج اشتال من البطاطا        
 باستخدام تقنية زراعة االنسجة

--- 
 كامل النشاط

 العمل على تقنية تجميد الهيامن من االغنام      



16 
 

--- 

 كامل النشاط

عمل تجارب مخبرية لنشاط المكافحة الحيوية لبعض       
 أمراض النبات وتحسين طرق معاملة البذور بالمضادات

 الحيوية. 
--- 

 كامل النشاط

إستخدام المضادات الحيوية في تحفيز مقاومة بعض       
الرعوية وتحديد البصمة  للنباتات والنباتاتاألمراض 

باركود للمحاصيل العلفية المتحملة  (DNA)الوراثية
 .للجفاف

--- 
 كامل النشاط

 تأسيس وحدة للكشف عن الكائنات والمواد المعدلة وراثيا      

--- 

 كامل النشاط

عمل خارطة وراثية ألصناف النخيل المختلفة في محطة       
أريحا الزراعية عن طريق تحديد البصمه الوراثيه 

( لبعض األصناف المختلفة DNA)التوصيف الجزيئي 
 SSR, ISSR, RAPD.باستخدام

--- 

 كامل النشاط

مشروع تأسيس أمهات الحمضيات الخالية من       
 الفيروسات.

 
--- 

النشاطكامل   
تجربة التربية الحديثة المحمية لصنف شمام معلق       

 محطة طولكرم–وصنف كوسا 
--- 

 كامل النشاط
 محطة اريحا وطولكرم–مقارنة تجربة الخيار المحمي       

--- 
 كامل النشاط

–زراعة اشتال فاكهة بمختلف االصناف واالصول       
 محطة قباطية

--- 
 كامل النشاط

 محطة قباطية–زراعة اشتال النخيل صنف برحي       

--- 
 كامل النشاط

تحسين الكفاءة التناسلية في األغنام باستخدام تقنية       
 التلقيح االصطناعي والقشات المجمدة "مشروع اكساد"

--- 
 كامل النشاط

زيادة الكفاءة االنتاجية لالغنام من خالل تقنيات الشعير       
 المستنبت
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--- 
 كامل النشاط

 انتاج تقاوي الفطر )المحاري(      

--- 
 كامل النشاط

 تجربة المواعيد المختلفه لزراعة القمح      

--- 
 كامل النشاط

 توطين تقنيات نمط  الزراعة الحافظة      

--- 
 كامل النشاط

 العلفيةزيادة الكفاءة االنتاجية من خالل  المخاليط       

--- 
 كامل النشاط

تجربة زراعة الحمص بكميات بذار قليلة وبمسافات       
 متباعدة

--- 
 كامل النشاط

 تجارب الكفاءة اإلنتاجية العربية  للقمح القاسي والشعير      

--- 
 كامل النشاط

 اكثار اصناف عالية االنتاجية من قمح وشعير      

--- 
 كامل النشاط

متابعة ورصد أمراض األسماك في المزارع الممولة من       
 المشروع البرازيلي

--- 

 كامل النشاط

تحديد البكتيريا المسببة اللتهاب الضرع عند األبقار       
 ومعرفة مدى حساسيتها للمضادات الحيوية المتداولة

--- 

 كامل النشاط

ثالثة انواع من االسمدة العضوية على  استخداممشاهدة       
 محطة اريحا–اشجار النخيل 

--- 

 كامل النشاط

محطة  –مقارنة عدة اصناف من الفاصولياء والخيار       
 اريحا

--- 
 كامل النشاط

 دراسة مقاومة أصناف الزيتون لمرض عين الطاووس      

--- 
 كامل النشاط

 رصد ومكافحة بسيال االجاص       

--- 
 كامل النشاط

استخدام مستخلصات طبية لمكافحة مرض البياض       
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 الدقيقي

--- 

 كامل النشاط

إعادة تأهيل بعض مقاطع امهات البستنة الشجرية في       
 محطة العروب

--- 
 كامل النشاط

 البالستيكيمقارنة أصناف خيار وبندورة داخل البيت       

--- 

 كامل النشاط

 استخدام مبيد حيوي لمكافحة ذبابة      
 (.Beavureae brassianaالفاكهة)

--- 

 كامل النشاط

مياه،  –اجراء فحوصات الخدمات المخبرية االستمرار ب       
 مختبر نابلس-اسمدة، زيوت، اعالف، تربة

--- 
 كامل النشاط

 دراسة جدوى مزرعة ابقار حلوب        

--- 
 كامل النشاط

 دراسة جدوى اقتصادية لفاقد القمح وواقعه في فلسطين      

--- 
 كامل النشاط

 تقييم مقاومة اصناف القمح القاسي       

--- 
 كامل النشاط

 عزل فطر الفيرستليوم من حقول زيتون مصابة      

--- 
 كامل النشاط

 تشخيص بكتيريا ريزوبيوم المعزولة من البقوليات      

--- 
 كامل النشاط

 تفعيل مختبر ما بعد الحصاد       

--- 

 كامل النشاط

تحديد تركيز االحماض الدهنية في اصناف زيت الزيتون       
 الفلسطيني

--- 
 كامل النشاط

    تحديد المتبقيات السمية في المنتجات الزراعية      
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--- 

 كامل النشاط

تحديد المواصفات العامة للحمأة في محطات معالجة       
 المياه العادمة المتوسطة والكبيرة في االراضي الفلسطينية

--- 
 كامل النشاط

 إنتاج الغاز الحيوي من المخلفات النباتية والحيوانية      

--- 
 كامل النشاط

 الزيوت النباتية انتاج الوقود الحيوي من مخلفات      

--- 
 كامل النشاط

 تحديد مستوى النترات والكلورايد في ابار محافظة جنين      

--- 

 كامل النشاط

عينات تربة و مياه لدراسة مخلفات المستوطنات فحص       
  في المواقع القريبة من المستوطنات و الجدار

--- 
 كامل النشاط

 الزراعي باستخدام تقنية الهيدروبونيكتطوير االنتاج       

--- 

 كامل النشاط

ادخال زراعة اشجار فاكهة استوائية )جوافة، مانجا(       
 باستخدام الري بالمياه العادمة المعالجة في اريحا

--- 

 كامل النشاط

استغالل المخلفات الزراعية )الجفت (في تغذية المجترات       
 الوزن وكمية الحليبالصغيرة واثرها على 

--- 
 كامل النشاط

 تحديد وجود االفالتوكسين في االعالف      

--- 
 كامل النشاط

 استخدام انزيم الفايتيز واثره على االنتاجية عند الدواجن      

--- 

 كامل النشاط

تحديد الصفات المورفولوجية لالغنام واالبقار والدواجن       
 البلدية في فلسطين 

--- 
 كامل النشاط

 تحديد متبقيات المضادات الحيوية في اللحوم والدواجن      



20 
 

--- 
 كامل النشاط

 وحدة االصول الوراثية  تطوير في االستمرار      

--- 
 كامل النشاط

 المعشبة النباتية  تطوير في االستمرار      

--- 

 كامل النشاط

حماية سبل كسب استكمال طرح عطاءات مشروع        
 العيش لألسر الزراعية الفلسطينية/ البنك االسالمي

--- 

 كامل النشاط

عقد دورات تدريبية وورش عمل للنساء المستفيدات في        
حول التصنيع المنزلي و  منطقة عاطوف و الظاهرية 

مبادرة المياه وتحسين مستوى النوع االجتماعي ضمن 
 ( WILالمعيشة ) 

--- 

 كامل النشاط

ستخدام تقنات التلقيح االصطناعي في التحسين        تطوير وا 
 الورثي لألغنام والماعز في دولة فلسطين/اكساد

--- 

 كامل النشاط

( مشاهدة 29)عمل مشاهدات حول القمح و الشعير       
( 29( مشاهدة زراعة اقتصادية ، )29زراعة حافظة ،)

مشاهدة كومبوست ، و اختيار مستفيدين و عمل دراسة 
حول تقنيات ما بعد الحصاد حول التخزين الخاطئ 

لمشروع اإلقليمي لتعزيز ضمن ا للمحاصيل الحقلية 
 العربية /المرحلة الثانيةاالمن الغذائي في الدول 

--- 
 كامل النشاط

 تحسين إنتاجية القمح والشعير في فلسطين/اكساد      

--- 

 كامل النشاط

تعزيز أداء القمح القاسي السالالت المحلية في فلسطين       
 من خالل الطفرة المستحدثة /الطاقة الذرية
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--- 

 كامل النشاط

الجوفية في الحوض الشمالي  تقييم مصادر المياه      
 الشرقي باستخدام النظائر/الطاقة الذرية

--- 

 كامل النشاط

تحديد الشيفرة الوراثية والقيمة الغذائية للبقوليات       
الفلسطينية واألعشاب ومدى تحملها للجفاف إلنتاج 

 أعالف للحيوانات /الفاو 

--- 

 كامل النشاط

العلفيه بنسب مختلفه من الذره زراعه المحاصيل       
 والفاصولياء على المياه الرماديه والمياه العاديه/الفاو

--- 

 كامل النشاط

يجاد        تصنيف فيروس البثار الجلدي عند األغنام  وا 
 برتوكول /الفاو لتحصين األغنام عند المزارعين  ذاتيا

--- 
 كامل النشاط

 الخدمات مجال في.1 المسالخ نظام اقرار متابعة      

 صحة و البيطرية
 الحيوان

--- 

 كامل النشاط

 مرض على الرقابة و السيطرة نظام مشروع اعداد      
 الصغيرة المجترات طاعون

--- 

 كامل النشاط

 الحمى مرض على الرقابة و السيطرة نظام مشروع اعداد      
 المجترات في القالعية

--- 

 كامل النشاط

 والتقارير الموحده البيطريه الشهادات نماذج اصدار      
 البيطريين األطباء  نقابة مع بالتنسيق البيطريه

--- 

 كامل النشاط

 الحمى مرض ضد الوقائية التحصينات برنامج تنفيذ      
 00(ألف راس غنم و 399)واالبقار االغنام في القالعية

 ألف راس بقر.
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--- 

 كامل النشاط

 الحمى مرض ضد الوقائية التحصينات برنامج تنفيذ      
  ( ألف رأس.059)االغنام في المالطية

--- 

 كامل النشاط

 طاعون مرض ضد الوقائية التحصينات برنامج تنفيذ      
( ألف جرعة) حسب طلب 059) الصغيرة المجترات
  المزارع(.

--- 

 كامل النشاط

 جدري مرض ضد الوقائية التحصينات برنامج تنفيذ      
 (ألف جرعة.39) الماعز و الضأن

--- 

 كامل النشاط

 و الكالميديا ضد الوقائية التحصينات برنامج تنفيذ      
 طارئة اخرى امراض

--- 

 كامل النشاط

 الحيوانية لالمراض السلبي الرصد و المخبري التشخيص      
  المشتركة و

--- 

 كامل النشاط

 البيطرية الخدمات في المختبرات لكادر محلي تدريب      
 وفحص الحيوانية االمراض تشخيص بمجال تتعلق
 و الرقابة في البيطرية الخدمات كادر قدرة ورفع الغذاء

/  الحيوانية المنتجات تصنيع منشاءت على التفتيش
 االسبانية الحكومة منحة

--- 

 كامل النشاط

 تأهيل اعادة خالل من المركزي البيطري المختبر ـاهيلت      
 بالمختبرات الخاصة العالمية المواصفات وفق اقسامه
  االسبانيه المنحه/البيطرية

--- 
 كامل النشاط

 من الغذاء سالمة مختبر قسم في العمل تفعيل متابعة       
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  .حيواني اصل

--- 

 كامل النشاط

 الحمى مرض على بالسيطرة خاصة عمل خطة اعداد      
 المخاطر تحليل اساس على مبنية   RBSPالقالعية
 الحمى مرض على السيطرة قسم مع بالتعاون وذلك

  EUFMD االوروبي لالتحاد بعاالت القالعية

--- 

 كامل النشاط

 وتعزيز الحقل في الحيوانية االمراض رصد تفعيل متابعة      
 توثيقها الية

--- 

 كامل النشاط

  الحيوانية الثروة لترقيم الوطني البرنامج تنفيذ متابعة      
 االغذية منظمة مع المشترك     بالتعاون  وتتبعه

 المحافظات كافة في والزراعة

--- 

 كامل النشاط

 العام القطاع بين العمل في والتواصل الشراكه تعزيز      
 على السيطره اجل من البيطري  الخاص والقطاع
 ورفع العامه الصحة على والحفاظ الحيوانيه االمراض

 البيطري العمل كفاءة

--- 

 كامل النشاط

 البيطرية والمستودعات الصيدليات و العيادات ترخيص      
 الجدد البيطريين االطباء المهنة مزاولة اصدار و

--- 

 كامل النشاط

 و االلبان مصانع في البيطرية الصحية الرقابة تعزيز      
 تلك في العاملين البيطريين االطباء خالل من اللحوم

  عملهم ومراقبة المنشات

--- 
 كامل النشاط

 مصانع انشاء مواقع على الفني البيطري الكشف      
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 لجنة مع بالتعاون والمسالخ الحيوانيه المنتجات
  لها التشغيل اذنات واصدار العليا التراخيص

--- 

 كامل النشاط

 عنها المبلغ المشتركه باالمراض االصابه حاالت  متابعة      
 الحمى مرض وخصوصا الصحه مديريات قبل من

 المالطيه

--- 

 كامل النشاط

 الحيوانية المنتجات على البيطري الحجر شروط تنفيذ       
 البيطرية الصحية الشهادات اصدار و تصديرها المنوي

 التصدير لغايات دوليا المعتمدة

--- 

 كامل النشاط

 مع بالتنسيق الحية الحيوانات استيراد اذونات أصدار      
 المتطلبات تنفيذ على االشراف و للتسويق العامة االدارة

  الحيوانات لتلك البيطري الحجر شروط و البيطرية

--- 

 كامل النشاط

 االمراض حول االرشادية بالنشرات  المربيين تزويد      
  منها الوقاية طرق و الحيوانية

--- 

 كامل النشاط

 االصول حسب  والتصدير االستيراد معامالت انجاز      
 .العالقة ذات الجهات مع بالتنسيق

 الخدمات مجال في.2

 التسويقية

--- 

 كامل النشاط

 اسعار الى وصوالً  االسعار ومتابعة األسواق تنظيم      
 .عادلة

--- 
 كامل النشاط

 الرئيسية الزراعية للسلع محلية مهرجانات اقامة      

--- 
 كامل النشاط

  الخارجية الزراعية المعارض في المشاركة      
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--- 

 كامل النشاط

 المتعلقة الزراعية التسويقية البيانات اصدار متابعة      
 .والخاجية المحلية باالسواق

--- 

 كامل النشاط

 الخضار واسواق المركزية االسواق في العمل مراقبة      
 الحية والحيوانات والفواكه

--- 

 كامل النشاط

 000 و حقل يوم 70 و فردية زيارة 20700 تنفيذ      
 عقد و منشور و نشرة 209 توزيع و محاضرة و اجتماع

 و  تدريبية دورة 007 و محاضرة 330و مشاهدة 55
 تلفزيونية وحلقات اذاعية حلقة 05 وبث عمل ورشة 02
 قبل من المحافظات جميع في للمزارعين 2 عدد

 الزراعيين المرشدين

 خدمات مجال في.2

 الزراعي االرشاد

--- 

 كامل النشاط

من  للتنمية الزراعية العربية المنظمة مشروع متابعة      
بالستيكي لدى المزارعين في  تبي 29 خالل  انشاء

  محافظة طوباس

--- 

 كامل النشاط

     

 

  البدوية للمجتمعات الغذائي االمن حوكمة مشروع متابعة 
  المستفيدين و التجمعات اختيار و اوكسفام من الممول

 المشروع انشطة على المستفيدين تدريب و

--- 

 كامل النشاط

 في العاملة المؤسسات و الوزارات مع تشبيك و اتصال      
 الزراعي القطاع

--- 

 كامل النشاط

 المراة منتجات تسويق اجل من الفاو مؤسسة مع التعاون      
 الريفية
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--- 

 كامل النشاط

 مدرة صغيرة مشاريع) طالل بن الوليد مشروع متابعة      
 (للدخل

--- 

 كامل النشاط

 تحديد العمل و البدوية للتجمعات بيانات قاعدة انشاء      
  البدوية التجمعات احتياجات

--- 

 كامل النشاط

 دائرة في الجفاف مقاومة الحبوب اصناف ادخال      
 الحقلية المحاصيل

--- 

 كامل النشاط

 الزراعية المحطات في اكثارها و محسنة اصناف ادخال      
  القياديين المزراعين لدى و

--- 
 كامل النشاط

 الحافظة الزراعة تقنية ادخال      

--- 

 كامل النشاط

 و الحصاد بعد  الحقلية المحاصيل  بغربلة االهتمام      
 . المزارعين عند و الزراعية المحطات في التعقيم

--- 
 كامل النشاط

  المزرعة ادارة مجال في حقلية مشاهدة      

--- 
 كامل النشاط

  االجبان و االلبان صناعة مجال في مشاهدة      

--- 

 كامل النشاط

مزارع باستخدام تقنية التلقيح  099استهداف       
راس من االغنام لكل  0599االصطناعي بواقع تلقيح 

  مزارع

--- 
 كامل النشاط

  لتحسين جودة انتاج الحليب توريد معدات البان و اجبان      

--- 
 كامل النشاط

جولة بواقع  2عدد  جولة ميدانية في مجال ادارة المزرعة      
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  مزارع في كل جولة 39

--- 

 كامل النشاط

و تحديد  تشديد الرقابة على المفرخات ومزارع االمهات      
  الطاقة االنتاجية حسب االحتياج 

--- 

 كامل النشاط

في تركيز التعاون والتنسيق مع االدارة العامه للتسويق       
 اعداد الدواجن حسب احتياجات الفرد

--- 

النشاطكامل   

و الخيار و البندورة  متابعة نشاطات تقنية زراعه البطيخ       
 ةالمطعم

--- 
 كامل النشاط

 دورات تدريبيه حول تقنية تطعيم الخضار       

--- 

 كامل النشاط

استخدام تربة بديلة من اجل مقاومة امراض التربة و       
               ئةانتاج منتجات امنة و صديقة للبي

--- 
 كامل النشاط

 الرقابه على مصانع االعالف المحليه والمستوردة      

--- 

 كامل النشاط

صدار اذون التشغيل        تسجيل مركزات االعالف وا 
 للمصانع

--- 

 كامل النشاط

االعالف البديله )سيالج و مخلفات زراعيه  انتاج      
   والشعير المستنبت (

--- 

 كامل النشاط

و تتضمن بناء  متابعة انشطة وفعاليات مشروع رواسي      
جمعيات تعاونية زراعية، شراء وحدات و عقد  7قدرات 

دورات تدريبية حول تصنيع االلبان ، اشتكمال انشاء 
على المستفدين المدارس الزراعية ، توزيع كباش محسنة 
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التحتية من المشروع ، استكمال العمل في البنية 
 لمصادر المياه.

--- 
 كامل النشاط

 عمل دراسات فنيه وحقليه عن االعالف البديله      

--- 

 كامل النشاط

 المجترات بتغذية الخاصة المحافظات خطه وضع      
  والدواجن

--- 

 كامل النشاط

 ولجان الفرعيه واللجان لالعالف المركزية اللجنة متابعة      
  والمقاييس المواصفات هيئه

--- 

 كامل النشاط

 و تربيتها و نحل ملكات انتاج مجال يف تدريبية دورة      
  تلقيحها

--- 

 كامل النشاط

 في الترقيم و الزراعية السجالت استخدام حول مشاهدة      
  النحل مجال

--- 
 كامل النشاط

  اذاعية حلقات النحل من محسنة سالالت ادخال      

--- 
 كامل النشاط

  النحل خاليا تقسيم و ضم حول ارشادية نشرة 2 توزيع      

--- 
 كامل النشاط

  النحل في الطوائف تشتية و التغذية حول مشاهدة      

--- 

 كامل النشاط

 جميع في الفاروا افة لمكافحة الوطنية بالحملة البدء      
     المحافظات

--- 

النشاط كامل  

 حوض نحالين منتدى مع بالتعاون تدريب دورة تنفيذ      
   المتوسط البحر
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--- 
 كامل النشاط

 المتقدمة المناحل إدارة دورة تنفيذ      

--- 

 كامل النشاط

 المناحل،دليل ترصيف دليل شرح عمل ورشات عقد      
 النحل مراعي توصيف العسل،دليل توصف

--- 

النشاطكامل   

 صوت اذاعة على الزراعية المجلة برنامج وبث تسجيل      
 اسبوعيا بمواضيع زراعية مختلفة.( حلقة29)فلسطين

--- 

 كامل النشاط

 ام اف رايا اذاعة على وزرع ارض برنامج وبث تسجيل      
 . حلقة (099) يوميا

--- 

 كامل النشاط

 بمختلف المزارعين جواالت عبر ارشادية رسائل ارسال      
 (رسالة. 59) المواضيع

--- 

 كامل النشاط

 لبث والرسمية والخاصة المحلية التلفزيونات مع التنسيق      
 زراعية فقرة (29) مختلفة بمواضيع زراعية فقرات

--- 

 كامل النشاط

 نجاح قصص وتوثيق زراعية ريبورتاجات ومنتجة اعداد      
 (ريبورتاج. 09)

--- 
 كامل النشاط

 أفالم ( 3انتاج أفالم زراعية قصيرة لكل موسم زراعي )       

--- 

 كامل النشاط

 0عدد  اعادة طباعة بعض النشرات والكتيبات الزراعيه      
 والتي يحتاجها المرشدين والمزارعين والمهتمين باستمرار.

--- 
 كامل النشاط

 لنشاطات االرشاد الزراعي  واحدة اعداد مجلة ربعية      

--- 
 كامل النشاط

ستنة )رمان بادخال اصناف جديدة اقتصادية لقطاع ال      
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،جوافة ،خرسون ، افوكادو( تدريب مهندسين و و 
 تجمعات مزارعين من خالل المشاهدات 

--- 

 كامل النشاط

تطوير اسس التسويق والنعبئة والتدريب للمحاصيل       
 جمعيات و المهندسين تدريب من خالل التصديرية
  المشاهدات خالل من المزراعين

--- 

 كامل النشاط

 وتصنيع تخزين من الحصاد بعد ما نشاطات كفاءة زيادة      
 وتسويق

--- 
 كامل النشاط

  الزيتون باشتال المزروعه المساحة زيادة      

--- 
 كامل النشاط

  الزيتون في مالئمة جديدة اصناف وزراعة ادخال      

--- 

 كامل النشاط

االنتاج  تكاليف من تخفض التي الحديثة الميكنة ادخال      
 في الزيتون

--- 
 كامل النشاط

 ومراقبتها المعاصر عمل تطوير      

--- 

 كامل النشاط

 وتطوير التعاوني العمل وتشجيع مزارعي الزيتون تنظيم      
  وتنظيمه التعاونيات عمل

--- 

 كامل النشاط

 وتجميع قطاع الزيتون في العاملة الهيئات عمل تنظيم      
 جهودهم

--- 
 كامل النشاط

 الثروة مجال في.5 دورة في أمراض االسماك.عقد       

 السمكية

--- 
 كامل النشاط

)فيلم( المقام في تقرير مصور عن المفرخ السمكياعداد       
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 .اريحا

--- 

 كامل النشاط

إدخال صنفين من األسماك ) المشط األحمر ،       
 والكارب(.

--- 

 كامل النشاط

سنويًا  099,999تفريخ وتوفير أصبعيات أسماك بعدد       
وحسب حاجة السوق  من المفرخ الموجود في المشروع 

 االنشائي العربي  في اريحا.

--- 
 كامل النشاط

 اعداد دورة تدريبية للمزارعين حول ادارة مزارع االسماك        

--- 

 كامل النشاط

تاهيل ومسانده المزارعيين من خالل توفير مدخالت       
واسنادها الى  االنتاج الزراعي بشقيه )النباتي والحيواني (
مساهمتها في المزارعين المتضررين نتيجة جدار الضم و 

 تحقيق االمن الغذائي .

.في مجال خدمات 1

المزارعين المتيررين 
نتيجة االعتداءات 

 االسرائيلية

حماية المنتج 
الزراعي المحلي 
و تعزيز صمود 
المزارعين على 
 أراييهم 

4 

--- 

 كامل النشاط

توفير خدمات زراعية مناسبة تستجيب لحاجات       
المزارعين لتحقيق الزراعة المستدامه، مشروع المساعده 

، الممول من االتحاد االوروبي  الزراعية للضفة الغربية 
PEGAZ  .في قطاع غزة و الضفة الغربية 

--- 

 كامل النشاط

حصر االضرار الزراعية في المحافظات من خالل       
عداد قاعدة بيانات شاملة ومحوسبة و  التوثيق ،استمارة  ا 

،وتقييم الخسائر واالضرار وموثقة حسب األصول العلمية
 الزراعية



32 
 

--- 

 كامل النشاط

التنسيق مع المؤسسات االهلية ذات العالقه لعمل جسم       
مع المزارعين لمواجهة استمرار االعتداءات ومعالجة 

 التشوهات الناجمه عنه.

. في مجال الدعم و 2

مساندة اللجان الشعبية 
في مقاومة االستيطان 
 و جدار اليم و التوسع 

--- 

 كامل النشاط

عمل حمالت تطوع لقطف الزيتون بمشاركة المؤسسات       
االهلية والحكوميه في  االراضي المهدده ، واالراضي 
التي تحتاج الى تنسيق او منع وصول لمساعدة 

 قطف محاصيلهم.المزارعين في 

--- 

 كامل النشاط

تجديد جميع االتفاقيات المبرمة بين الوزارة و المؤسسات       
ذات االختصاص و توقيع  اتفاقيات جديدة تتعلق 
باالمور القانونية و التي تهتم بالمزارعين المتضررين من 

 االنتهاكات االسرائيلية 

 خدمات مجال في.1

 القانونية المزارعين

--- 

 كامل النشاط

عقد ورشات عمل توعوية قانونية مع المجالس و       
المؤسسات االهلية و المزارعين على مستوى المحافظات 
للتعريف بحقوقهم القانونية المتعلقة باالخطارات و اوامر 

 المصادرة.

--- 

 كامل النشاط

تطوير دائرة خدمات المزارعين الحقوقية في العمل       
المكتبي ، حتى تكون الخدمات المقدمة  الميداني و

 بالمستوى المطلوب.

--- 

 كامل النشاط

جوالت ليلية لمراقبة حركة المنتجات النباتية والحيوانية       
 المحلية وحصولها على األوراق الالزمة

مجال تفعيل  .في2

 الرقابة الزراعية
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--- 
 كامل النشاط

 مراقبة المسالخ      

--- 
النشاطكامل   

 مراقبة االسواق المركزية      

--- 

 كامل النشاط

مراقبة االسواق داخل المدن والتأكد من إلتزام التجار       
حسب . بقرارات منع إدخال النتجات النباتية والحيوانية
 تدفقات اإلنتاج المحلية لحماية المنتج الوطني.

--- 

 كامل النشاط

المشاتل ومراكز بيع األشتال ومحالت التأكد من حصول       
 بيع المبيدات واألسمدة على التراخيص االزمة

--- 

 كامل النشاط

منع تهريب جميع المنتجات الزراعية )نباتية وحيوانية (       
 من المستوطنات

--- 

 كامل النشاط

منع تهريب المنتجات الزراعية  االسرائيليه ) نباتية و       
 حيوانية (.

--- 

 كامل النشاط

زيارة معاصر الزيتون للتأكد من إلتزامها بالموعد السنوي       
 للتشغيل

--- 
 كامل النشاط

 المشاركة في لجان السالمه العامة وحماية المستهلك      

--- 

 كامل النشاط

مشاركة وزارة اإلقتصاد الوطني في الحمالت على       
 المنتجات الزراعية ) تمور،المحالت للتأكد من 

 عسل، زيت زيتون، عنب .. إلخ(

--- 
 كامل النشاط

متابعة نقل الحطب واألسمدة والقش والعلف وحصولها       
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 موسميتها ةاعلى األوراق الثبوتية الالزمة ومراع

 و ،استمرار الحصار
محدودة التواصل ما 
بين طواقم الوزارة 
في المحافظات 

ة الشمالية و الجنوبي  

 غير محدد

 المختلفة الوزارة لوحدات التنظيمي الهيكل وتفعيل مراجعة      
 الجنوبية للمحافظات الكامل الدمج يضمن بشكل

 والشمالية

يد و تنظيم أليات .توح0

العمل في الوزارة على 

  مختلف المستويات 

 توحيد إعادة
 الدولة مؤسسات

 المحافظات في
 و الشمالية

 الجنوبية

5 

 و ،استمرار الحصار
محدودة التواصل ما 
بين طواقم الوزارة 
في المحافظات 

ة الشمالية و الجنوبي  

 غير محدد

 في الزراعة وزارة في العاملة البشرية الموارد دراسة .      
 الدمج عملية يضمن بما الجنوبية المحافظات

 وتفعيل تنظيم. 5

 البشرية الموارد

 الوزارة في المتوفرة

 المحافظات في

 ييمن بشكل الجنوبية

 وحدات قيام سالسة

 المختلفة الوزارة

 بكافة بوظائفها

 المحافظات

 و ،استمرار الحصار
محدودة التواصل ما 
بين طواقم الوزارة 
في المحافظات 

ة الشمالية و الجنوبي  

 غير محدد

 للموظفين واالدارية الفنية القدرات لرفع تدريبية برامج عقد      
 الجنوبية المحافظات في

 عدم توفر التمويل 
 غير محدد

 قدرات تحسين 1 شراء مقر رئيسي لوزارة الزراعة في غزة      

 المحافظات في الوزارة

 خالل من الجنوبية

 وزارة مرافق تأهيل

 مباني،)  الزراعة

 محطات مختبرات،

 تدريب مراكز بحوث،

..... 

 عدم توفر التمويل 
 غير محدد

 تأهيل المختبر البيطري       

 عدم توفر التمويل 
 غير محدد

 تأهيل مختبر المبيدات      

 عدم توفر التمويل 
 غير محدد

 تأهيل مختبر زراعة االنسجة      

 عدم توفر التمويل 
 غير محدد

 والتربةتأهيل مختبر المياه       

 عدم توفر التمويل 
 غير محدد

 انشاء محطة مركزية للحجر الزراعي )معبر رفح(      

 عدم توفر التمويل 
 غير محدد

 تطوير مركز التدريب الزراعي      

 عدم توفر التمويل 
 غير محدد

 ( 3تأهيل مشاتل وزارة الزراعة )عدد      
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 عدم توفر التمويل 
 غير محدد

 انشاء مفرخ لالسماك النتاج االصبعيات      

 و ،استمرار الحصار
محدودة التواصل ما 
بين طواقم الوزارة 
في المحافظات 

ة الشمالية و الجنوبي  

 غير محدد

 الزراعي القطاع في العاملين للخبراء عمل ورشات عقد      
 الخبرات وتبادل التواصل لتفعيل المحافظات مختلف من

شمولية تحسين . 0

ي التخطيط االستراتيج

 للقطاع الزراعي بشكل

ييمن وحدة العملية 

 التنموية الزراعية

معالجة آثار 
 وازالة االنقسام
 سلبياته

6 

 و ،استمرار الحصار
محدودة التواصل ما 
بين طواقم الوزارة 
في المحافظات 

ة الشمالية و الجنوبي  
 غير محدد

 الزراعي القطاع استراتيجية الطالق عام مؤتمر عقد      
 عملها وخطة

 و ،استمرار الحصار
محدودة التواصل ما 
بين طواقم الوزارة 
في المحافظات 

ة الشمالية و الجنوبي  

 غير محدد

      

 العمل القطاعية الزراعية عقد اجتماعات لمجموعة
تطوير التكامل . 5

االقتصادي ما بين 

المحافظات الجنوبية 

لق والشمالية فيما يتع

.بالسلع والمنتوجات   و ،استمرار الحصار 
محدودة التواصل ما 
بين طواقم الوزارة 
في المحافظات 

ة الشمالية و الجنوبي  

 غير محدد

      

 مكتب الرباعية مع عقد اجتماعات

 و ،استمرار الحصار
محدودة التواصل ما 
بين طواقم الوزارة 
في المحافظات 

ة الشمالية و الجنوبي  

 غير محدد

      

 عقد اجتماعات مع منظمات االمم المتحدة ذات العالقة 

 و ،استمرار الحصار
محدودة التواصل ما 
بين طواقم الوزارة 
في المحافظات 

و  ةالشمالية و الجنوبي
 عدم توفر التمويل 

محددغير   

دونم من االراضي  39,999استصالح و تأهيل       
الحدودية )المنطقة العازلة( واالراضي المدمرة والمجرفة 

 وزراعتها.

إعادة تأهيل البنية  .1

التحتية للقطاع 
الزراعي بما يشمل 

)القطاع النباتي، 
الحيواني، الثروة 
السمكية، الموارد 

الطبيعية )االرايي 
 ، بما في ذلكوالمياه(

 

البدء بإعادة   
غزة قطاع اعمار  

7 

 و ،الحصار استمرار
التمويل توفر عدم  غير محدد 

 كيلو متر طرق زراعية   59تأهيل       
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 و ،الحصار استمرار
التمويل توفر عدم  

 غير محدد

بئر زراعي مدمر في المناطق الحدودية  209تأهيل       
 )المنطقة العازلة(

 المنطقة العازلة

 و ،الحصار استمرار
التمويل توفر عدم  غير محدد 

 كيلو متر خطوط مياه رئيسية ناقلة  59تمديد       

 و ،الحصار استمرار
التمويل توفر عدم  غير محدد 

 دونم  09999توفير شبكات ري لمساحة       

 و ،الحصار استمرار
التمويل توفر عدم  

 غير محدد

خزان علوي سعة  من  59عدد انشاء و اعادة تاهيل       
 متر مكعب 299متر مكعب الى 099

 و ،الحصار استمرار
التمويل توفر عدم  غير محدد 

 بركة تجميع مياه 399انشاء و اعادة تاهيل عدد        

 و ،الحصار استمرار
التمويل توفر عدم  غير محدد 

 دونم دفئيات زراعية 399تأهيل وتركيب         

 و ،الحصار استمرار
التمويل توفر عدم  

 غير محدد

تاهيل وتطوير مشاتل الخضار والفاكهة للقطاع         
 مشتل( 09الخاص )

 و ،الحصار استمرار
التمويل توفر عدم  غير محدد 

 تطبيق مخطط حماية المصادر الطبيعية      

 و ،الحصار استمرار
التمويل توفر عدم  غير محدد 

 مزرعة مدمرة  لإلنتاج الحيواني  099إعادة تأهيل       

 و ،الحصار استمرار
التمويل توفر عدم  غير محدد 

 تعويض المزارعين المتضررين من مرض أنفلونزا الطيور      

 و ،الحصار استمرار
التمويل توفر عدم  

 غير محدد

 المبيدات المياه البيطرة)   للمختبرات تشغيلية مواد توفير      
 (االنسجة

 و ،الحصار استمرار
التمويل توفر عدم  غير محدد 

  نحل خلية 2999  تأهيل و تعويض      
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 و ،الحصار استمرار
التمويل توفر عدم  

 غير محدد

 المخلفات من الحيوانية للثروة اعالف تصنيع وحدة نشاء      
 .الزراعية

 و ،الحصار استمرار
التمويل توفر عدم  غير محدد 

 الصيادين مرسي حوض وتعميق صيانة اعادة      

 و ،الحصار استمرار
التمويل توفر عدم  غير محدد 

 بحري مفرخ انشاء      

 و ،الحصار استمرار
التمويل توفر عدم  غير محدد 

 للصيادين مركب 39 بناء اعادة       

 و ،الحصار استمرار
التمويل توفر عدم  غير محدد 

 خانيونس حسبة بناء اعادة       

 و ،الحصار استمرار
التمويل توفر عدم  غير محدد 

 غزة الصيادين مينا رصيف تاهيل اعادة       

 

 


