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◄ ملخص تنفيذي:

يأتــي إعــداد هــذا التقريــر االســتقصائي الــذي يهــدف إلــى فحــص منظومــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف إدارة برامــج
الشــباب والنســاء الهادفــة لدمجهــم يف القطــاع الزراعــي الفلســطيني يف عــدد مــن الــوزارات واملؤسســات احلكوميــة ذات
العاقــة ،ضمــن اهتمــام االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة (أمــان) بتعزيــز دور الشــباب والنســاء يف املســاءلة اجملتمعيــة،
والضغــط لتحقيــق سياســات عادلــة السـ ّيما يف قطـ ٍـاع إنتاجــي هــام وحيــوي كالقطــاع الزراعــي ،ويف وقــت تــزداد فيــه البيانــات
والتصريحــات الصــادرة عــن احلكومــة احلاليــة حــول "نقلــة نوعيــة" يشــهدها االهتمــام احلكومــي بذلــك القطــاع.
لقــد توصــل التقريــر ،الــذي اعتمــد منهجيــة تقــوم علــى مراجعــة الدراســات والتقاريــر واخلطــط احلكوميــة ذات العاقــة وعلــى
إجــراء  15مقابلــة مع ّمقــة مــع ممثلــي وممثــات عشــر مؤسســات حكوميــة وغيــر حكوميــة ذات عاقــة بدمــج الشــباب والنســاء
يف القطــاع الزراعــي ،إلــى مجموعــة مــن االســتنتاجات أهمهــا:
● التحــدي األكبــر الــذي يواجــه عمليــة فحــص أو تقييــم واقــع النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف إدارة البرامــج احلكوميــة
الهادفــة إلــى دمــج الشــباب والنســاء يف القطــاع الزراعــي هــو ببســاطة نــدرة هــذه البرامــج ومحدوديتهــا وخاصــة تلــك التــي
تنفذها وزارة الزراعة وأذرعها بتمويل ذاتي.
● بالنســبة لــوزارة الزراعــة والــوزارات األخــرى التــي تنفــذ أحيانـاً مشــاريع داعمــة للشــباب والنســاء يف القطــاع الزراعــي مثــل
ـإن معظــم املشــاريع التطويريــة التــي تنفــذ يف هــذا اجملــال
وزارة االقتصــاد الوطنــي واجمللــس األعلــى للشــباب والرياضــة ،فـ ّ
هــي ذات متويــل "خارجــي" ويتــم تنفيذهــا عبــر شــراكات مــا بــن هــذه الــوزارات واملؤسســات الدوليــة املانحــة ومؤسســات
اجملتمع املدني الفلسطيني اخملتصة وبالتالي تخضع لرقابة متعددة وخاصة من قبل املؤسسات املانحة.
● اخلطــط واالســتراتيجيات احلكوميــة ويف مقدمتهــا "االســتراتيجية القطاعيــة للزراعــة  "2021-2023تتضمــن نصوصــاً
ومــواد تؤكــد علــى أهميــة تعزيــز مبــادئ النزاهــة والشــفافية واملســاءلة ،ولكــن مــن الواضــح أ ّنــه ال توجــد آليــات خاصــة يف
الــوزارات واملؤسســات احلكوميــة ذات العاقــة لتعزيــز هــذه املبــادئ واملمارســات يف البرامــج التــي تســتهدف دمــج الشــباب
والنســاء يف القطــاع الزراعــي ،أوالً لنــدرة هــذه البرامــج وثاني ـاً بســبب االعتمــاد علــى اآلليــات والطــرق االعتياديــة التــي
تتبناها هذه الوزارات(مثل وحدات الرقابة املالية واإلدارية ،وصناديق الشكاوى ،مد ّونة السلوك وأخاقيات الوظيفة العامة).
أن معظــم التحديــات والصعوبــات التــي مت تســليط الضــوء عليهــا يف هــذا التقريــر هــي حتديــات تواجــه العاملــن يف
● صحيــح ّ
أن النســاء يواجهــن حتديــات وصعوبــات
القطــاع الزراعــي بوجــه عــام ،ســواء كانــوا ذكــوراً أو إناثـاً ،إ ّلا أ ّنــه مــن الواضــح أيضـاً ّ
إضافيــة ناجتــة عــن الثقافــة األبويــة والذكوريــة التــي مــا زالــت ســائدة يف اجملتمــع الفلســطيني والتــي تع ّبــر عــن ذاتهــا مــن
خال محدودية ما متتلكه النساء من حيازات زراعية ال تتجاوز  %7من مجمل احليازات الزراعية يف الضفة والقطاع.
كما توصل التقرير إلى مجموعة من التوصيات أهمها:

ماســة لزيــادة كبيــرة وذات مغــزى يف املوازنــات احلكوميــة اخملصصــة للقطــاع الزراعــي بشــكل عــام ســواء
● هنــاك حاجــة ّ
ضمن املوازنات العامة أو اخلطط القطاعية واالستراتيجية ،ولعملية دمج الشباب والنساء يف ذلك القطاع بشكل خاص.
● تبنــي آليــات خاصــة يف الــوزارات واملؤسســات احلكوميــة ذات العاقــة لتعزيــز مبــادئ النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف
البرامــج التــي تســتهدف دمــج الشــباب والنســاء يف القطــاع الزراعــي وليــس فقــط االعتمــاد علــى اآلليــات والطــرق االعتياديــة
التي تتبناها هذه الوزارات واملؤسسات احلكومية املعنية (صناديق الشكاوى،وحدات الرقابة املالية واإلدارية ...إلخ).
● تطويــر وتفعيــل صناديــق وآليــات الشــكاوى يف الــوزارات التــي تعمــل يف مجــال دمــج الشــباب والنســاء يف القطــاع الزراعــي
وإطــاق حمــات إعاميــة منتظمــة لتعريــف الشــباب والنســاء بهــذه اآلليــات ومــا هــي اخلطــوات التــي يجــب القيــام بهــا
من أجل تقدمي شكوى أو تظلّم ،مع حتديد مواعيد أو حد زمني أقصى للرد على مثل هذه الشكاوى والتعامل معها.
● الزيــادة احملــدودة يف حجــم املوازنــات التطويريــة واملشــاريع ذاتيــة التمويــل التــي تنفذهــا الــوزارات املعنيــة وبشــكل خــاص
وزارة الزراعــة وأذرعهــا كمــا مت التعبيــر عنهــا مــن خــال فكــرة "العناقيــد الزراعيــة" يجــب أن تترافــق مــع تطويــر
وتعميــق تطبيــق مبــادئ النزاهــة والشــفافية واملســاءلة خاصــة يف البرامــج واملشــاريع التــي تســتهدف فئــات مهمشــة
كالشباب والنساء -تواجه صعوبات يف الوصول إلى املصادر االقتصادية والتمويلية.● تنظيــم حمــات إعاميــة ،مبــا يف ذلــك اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي ،مــن أجــل تشــجيع الشــباب والنســاء علــى
االنخــراط يف القطــاع الزراعــي وتقــدمي الدعــم واحلوافــز لألفــكار واملشــاريع الزراعيــة الرياديــة حتــى متثــل قصــص جنــاح
وإلهام لآلخرين ،وكذلك تشجيعهم على تشكيل التعاونيات واالنتساب إليها.
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مقدمة:
ّ
◄

يأتــي إعــداد هــذا التقريــر االســتقصائي الــذي يهــدف إلــى فحــص منظومــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف إدارة برامــج الشــباب
والنســاء الهادفــة لدمجهــم يف القطــاع الزراعــي الفلســطيني يف عــدد مــن الــوزارات واملؤسســات احلكوميــة ذات العاقــة ،ضمــن
اهتمــام االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة (أمــان) بتحقيــق سياســات عادلــة السـ ّيما يف قطـ ٍـاع إنتاجــي هــام وحيــوي كالقطــاع
الزراعــي ،ويف وقــت تــزداد فيــه البيانــات والتصريحــات الصــادرة عــن احلكومــة احلاليــة حــول "نقلــة نوعيــة" يشــهدها االهتمــام
احلكومــي بذلــك القطــاع وخاصــة بعــد اإلعــان عــن خطــة "العناقيــد الزراعيــة" يف نيســان  ،2019واإلعــان يف آذار  2021عن زيادة
اإلنفــاق احلكومــي اخملصــص للزراعــة بشــكل عــام وللمشــاريع الزراعيــة التطويريــة بشــكل خــاص يف املوازنــة العامــة للعــام .2021
يتكــون التقريــر مــن خمســة أقســام رئيســية ،حيــث يســتعرض "القســم األول" املنهج ّيــة التــي ّ
مت اعتمادهــا يف إعــداده ،فيمــا يقــدم
"القســم الثانــي" حتليـ ً
ا موجــزاً لواقــع ذلــك القطــاع وألبــرز التحديــات التــي يواجههــا ،ليتــم بعدهــا االنتقــال إلــى "القســم الثالــث"
الــذي يقــدم حتليـ ً
ا لبعــض االســتراتيجيات والسياســات العامــة للحكومــة الفلســطينية احلاليــة الهادفــة إلى تنمية القطــاع الزراعي
ودمــج الشــباب والنســاء فيــه .أ ّمــا يف "القســم الرابــع" فيتــم فحــص تلــك البرامــج والسياســات علــى أرض الواقــع مبــا يف ذلــك مــا مت
تخصيصــه مــن موازنــات وأمــوال فعليــة مــن أجــل تنفيذهــا .وبعــد تشــخيص وحتديــد حجــم وطبيعــة تلــك البرامــج يف ظــل التحديات
التــي حتيــط بهــا ،يتــم يف "القســم اخلامــس" فحــص واقــع النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف إدارتهــا ،لينتهــي التقريــر بتقــدمي
مجموعــة مــن االســتنتاجات والتوصيــات مــن أجــل تطويــر تلــك البرامــج وتفعيــل عمليــة إدمــاج الشــباب والنســاء فيهــا وتعزيــز مبادئ
النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف املؤسســات العاملــة يف القطــاع الزراعــي الفلســطيني.

املنهجية:
ّ
اعتمــدت املنهجيــة التــي مت تبنيهــا يف إعــداد هــذا التقريــر االســتقصائي ،علــى مراجعــة الدراســات والتقاريــر واخلطــط
احلكوميــة ذات العاقــة ،وعلــى إجــراء  15مقابلــة معمقــة مــع ممثلــي وممثــات عشــر مؤسســات ذات عاقــة بالقطــاع الزراعــي
تشــمل الــوزارات واملؤسســات احلكوميــة املعنيــة ،بطريقــة أو بأخــرى ،بدمــج الشــباب والنســاء يف ذلــك القطــاع وهــي (وزارة
الزراعــة ،واملؤسســة الفلســطينية لإلقــراض الزراعــي ،ووزارة االقتصــاد الوطنــي ،واجمللــس األعلــى للشــباب والرياضــة)،1
ـبابيتن غيــر حكوميتـ ْـن
ـتن شـ
ْ
ومؤسســة نســوية غيــر حكوميــة تعمــل مــع املــرأة الريفيــة (جمعيــة املــرأة العاملــة) ،ومؤسسـ ْ
ـتن زراعيتـ ْـن غيــر حكوميتـ ْـن (احتــاد جلــان اإلغاثــة الزراعيــة ،واحتــاد
("شــارك" ،واحتــاد الشــباب الفلســطيني) ،ومؤسسـ ْ
جلــان العمــل الزراعــي) ،إضافــة إلــى مؤسســة بحثيــة (معهــد "مــاس") .وقــد ركــزت األســئلة التــي مت توجيههــا علــى فحــص
األمــور املتعلقــة بعمليــة دمــج الشــباب والنســاء يف القطــاع الزراعــي الفلســطيني والتحديــات التــي تواجــه تلــك العمليــة إضافــة
إلــى تشــخيص واقــع العمــل املؤسســي وبالتحديــد القضايــا املتصلــة مببــادئ وقيــم النزاهــة والشــفافية واملســاءلة.
جدول رقم ()1
قائمة بأسماء املؤسسات احلكومية وغير احلكومية التي متّ ت مقابلة ممثلني/ممثالت عنها
الرقم

تمت مقابلتهم/هن
عدد األفراد الذين ّ
2

اسم المؤسسة

1

و ازرة الزراعة

2

المؤسسة الفلسطينية لإلقراض الزراعي

2

3

و ازرة االقتصاد الوطني

2

4

المجلس األعلى للشباب والرياضة

1

5

اتحاد لجان اإلغاثة الزراعية

2

6

اتحاد لجان العمل الزراعي

1

7

جمعية المرأة العاملة للتنمية

1

8

منتدى “شارك” الشبابي

1

9

اتحاد الشباب الفلسطيني

1

10

معهد أبحاث السياسات االقتصادية “ماس”

2
 15شخصاً

المجموع

 1لقد تعذر ولألسف إجراء مقابات مع ممثات عن "وزارة شؤون املرأة" حيث إ ّنه ورغم الكتاب الرسمي الذي وجهه ائتاف "أمان" إلى السيدة وزيرة شؤون املرأة ،والزيارات املتكررة التي قام بها الفريق البحثي إلى
مكتب الوزيرة من أجل فرز ممثلن عن الوزارة للمشاركة يف املقابات ،إ ّلا أنّ مستوى التعاون كان محدوداً ولم يلمس الفريق البحثي رغبة جدية من قبل الوزارة للمشاركة رغم أهمية املوضوع بالنسبة للنساء.
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واقــع النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي المؤسســات الحكومية
التي تدير برامج الشباب والنساء الهادفة لدمجهم في القطاع الزراعي

◄ أهــم التحديــات التــي تواجــه القطــاع الزراعــي الفلســطيني التــي تعيــق عمليــة دمــج الشــباب
والنساء يف ذلك القطاع:
كمدخــل ضــروري ال بـ ّد مــن التعــرف ولــو بشــكل موجــز علــى واقــع قطــاع الزراعــة الفلســطيني وأبــرز التحديــات التــي يواجههــا
ذلــك القطــاع ،وكذلــك االســتراتيجيات والسياســات العامــة للحكومــة الفلســطينية الهادفــة إلــى تنميــة هــذا القطــاع ودمــج
الشــباب والنســاء فيــه ،والواقــع الفعلــي لعمليــة أو محــاوالت الدمــج تلــك ،إذ ال ب ـ ّد مــن تشــخيص وحتديــد حجــم ومامــح
الظاهــرة قيــد الدراســة حتــى نتمكــن مــن تقييمهــا وفحصهــا.
يؤثــر القطــاع الزراعــي يف عمليــة التنميــة ولــه تأثيــر كبيــر يف بعــض املؤشــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية الهامــة،
إن قطــاع الزراعــة يوفــر منتجــات رئيســية واســتراتيجية ذات
أن لــه تأثيــراً علــى باقــي القطاعــات االقتصاديــة .حيــث ّ
كمــا ّ
عاقــة باألمــن الغذائــي للمواطنــن/ات ،إضافــ ًة إلــى بعــض املــواد اخلــام واألوليــة التــي تعتبــر مدخــات إنتــاج يف قطــاع
فــإن لــه أثــراً اقتصاديــاً مضاعفــاً مــن حيــث التأثيــر
الصناعــة والقطاعــات األخــرى .ويف فلســطن علــى وجــه التحديــد ّ
اإليجابــي يف خفــض نســبة البطالــة ورفــع نســب التشــغيل وتقليــل التكاليــف يف مدخــات العمليــات اإلنتاجيــة للقطاعــات
األخــرى.2
تراجعــت مســاهمة القطــاع الزراعــي يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي الفلســطيني يف العقــود املاضيــة بشــكل كبيــر مــن  %36يف
ســبعين ّيات القــرن املاضــي ،إلــى  %25و %13يف الثمانين ّيــات والتســعين ّيات علــى التوالــي ،لتصــل حوالــي  %8.2يف العــام
ـقن همــا
 2000وإلــى  %3فقــط يف العــام  .2017وتنقســم مســاهمة هــذا القطــاع املتدنيــة يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي بــن شـ ْ
النباتــي بنســبة ( )%1.5واحليوانــي بنســبة ( .)%1.3كمــا أ ّنــه ومــع نهايــة العــام  2017شــكلت الصــادرات مــن القطــاع الزراعــي
الفلســطيني إلــى إســرائيل حوالــي  64مليــون دوالر ،فيمــا كانــت الــواردات مــن القطــاع الزراعــي مــن إســرائيل إلــى االقتصــاد
الفلســطيني حوالــي  362مليــون دوالر ،أي بنســبة  6إلــى  1تقريبـاً لصالــح دولــة االحتــال.3
وقــد قـ ّدرت دراســة جديــدة ســتصدر قريبـاً عــن معهــد السياســات االقتصاديــة الفلســطيني (مــاس) مســاهمة القطــاع الزراعي
الفلســطيني يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي للعــام  2019بـــ  %6.9وهــي نفــس نســبة مســاهمة القطــاع الزراعــي يف عمليــة
التشــغيل لــذات العــام ،فقــد تراجعــت مســاهمة القطــاع الزراعــي يف عمليــة تشــغيل القــوى العاملــة مــن  %10يف عــام 1999
إلــى  %7مــن مجمــل القــوى العاملــة الفلســطينية يف العــام .4 2019
أن مســاحة الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تبلــغ  6.22مليــون دومن ،فيمــا تبلــغ مســاحة
مــن اجلديــر ذكــره يف ذات الســياقّ ،
األراضــي املســتخدمة يف الزراعــة نحــو  1.2مليــون دومن فقــط أو مــا نســبته  %20تقريبـاً مــن املســاحة الكليــة للضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة %90 ،منهــا يف الضفــة الغربيــة و %10يف القطــاع.5
أمــا مــن الناحيــة القانونيــة ،فقــد صــدر قانــون الزراعــة الفلســطيني يف العــام  2003كمــا جــرى تعديــل القانــون مــن خــال
قانــون معـ ّدل لســنة  2005وقــرار بقانــون معـ ّدل لســنة  2016وقــرار بقانــون معـ ّدل لســنة  .2018كمــا جــرى إقــرار تشــريعات
خاصــة تســهم يف حتقيــق أهــداف قانــون الزراعــة العــام وهــي قــرار بقانــون رقــم ( )12لســنة 2013م بشــأن صنــدوق درء
اخملاطــر والتأمينــات الزراعيــة ،وقــرار بقانــون رقــم ( )8لســنة 2015م بشــأن املؤسســة الفلســطينية لإلقــراض الزراعــي.6

 2احتاد جلان العمل الزراعي .أيلول  .2019دراسة حول "السياسات الوطنية يف القطاع الزراعي" .رام اهلل .فلسطن .صفحه .12
 3املصدر نفسه .صفحة .19
Palestine Economic Policy Research Institute (MAS) and Food and Agricultural Organization (FAO). 2021. Baseline Diagnostic Study of 4
.Agricultural Finance in Palestine. Page 5
 5احتاد جلان العمل الزراعي .مصدر سابق .صفحة .15
 6املصدر نفسه .صفحة .35
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التي تدير برامج الشباب والنساء الهادفة لدمجهم في القطاع الزراعي

إن هــذا التراجــع الكبيــر يف مســاهمة القطــاع الزراعــي يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي الفلســطيني يف العقــود املاضيــة يعــود إلــى
ّ
مجموعــة مــن األســباب املوضوعيــة والذاتيــة التــي تعيــق تطــور قطــاع الزراعــة الفلســطيني وتؤثــر إلــى حــد كبيــر علــى دمــج
الشــباب والنســاء يف ذلــك القطــاع .وميكــن تلخيــص أبــرز هــذه األســباب واملعيقــات علــى النحــو التالــي:
■ اســتمرار االحتــالل اإلســرائيلي وسياســاته الســلبية :ميثــل االحتــال اإلســرائيلي للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة الــذي
بــدأ يف حزيــران مــن عــام  1967التحــدي واملعيــق األول واألكبــر الــذي يحــول دون تطــور القطــاع الزراعــي الفلســطيني أل ّنــه
ميــس ك ّل مقومــات هــذا القطــاع بشــكل ســلبي وكبيــر ســواء مــن ناحيــة األرض (حيــث يســيطر االحتــال وبشــكل كامــل علــى
املنطقــة املســماة «ج» التــي متثــل أكثــر مــن  %60مــن مســاحة الضفــة الغربيــة) أو امليــاه (حيــث يســيطر علــى حوالــي %85
ـإن هنــاك احتــاالً أيضـاً جلــزء كبيــر مــن تلــك الســوق التــي يتــم
مــن امليــاه يف الضفــة) أو الســوق (حيــث كمــا ســبق وذكرنــا فـ ّ
إشــباعها باملنتجــات اإلســرائيلية) أو العوائــق التــي يضعهــا االحتــال وجنــوده ومســتوطنوه التــي حتــول دون وصــول املزارعــن
إلــى أراضيهــم (مصــادرة األراضــي وإقامــة املســتوطنات واملعســكرات واحلواجــز عليهــا ،وكذلــك إعــان بعضهــا «محميــات
طبيعيــة» متهيــداً ملصادرتهــا ،وبنــاء جــدار الفصــل العنصــري منــذ عــام  2005الــذي قضــم حتــى اآلن أكثــر مــن  %9مــن
مســاحة الضفــة الغربيــة ،إلــى جانــب منــع املواطنــن يف قطــاع غــزة مــن الوصــول إلــى األراضــي الزراعيــة داخــل املنطقــة
العازلــة التــي مت حتديدهــا مــن قبــل االحتــال علــى طــول احلــدود مــع القطــاع والتــي يتــراوح عرضهــا بــن  300متــر و1000
متــر علــى طــول احلــدود .وقــد بلغــت نســبة األراضــي الزراعيــة التــي يتعــذر الوصــول إليهــا أو التــي تعطلــت إنتاجيتهــا حوالــي
 %46مــن املســاحة القابلــة للزراعــة ،أي حوالــي  %17مــن مســاحة القطــاع).7
أن
■ ضعــف االهتمــام احلكومــي بالقطــاع الزراعــي .تشــير التقاريــر والدراســات التــي متــت مراجعتهــا يف هــذا اإلطــار إلــى ّ
التحــدي الذاتــي األكبــر الــذي يواجــه القطــاع الزراعــي الفلســطيني هــو محدوديــة النفقــات التــي يتــم تخصيصهــا لهــذا القطــاع
ـإن ذلــك يتــرك آثــاراً ســلبية كبيــرة جــداً علــى هــذا القطــاع
ضمــن املوازنــة العامــة للســلطة الفلســطينية .وممــا ال شــك فيــه فـ ّ
وآفــاق تطـ ّوره ،فمحدوديــة اإلنفــاق تــؤدي إلــى محدوديــة البرامــج واملشــاريع احلكوميــة السـ ّيما التطويريــة منهــا.
■ القضايــا املتعلقــة باألســعار وتنظيــم الســوق واالســتيراد .حيــث يتــم إغــراق الســوق الفلســطيني مبنتجــات زراعيــة نباتيــة
وحيوانيــة بأســعار منافســة للمنتــج احمللــي السـ ّيما يف فتــرات وأوقــات نــزول املنتــج احمللــي للســوق.
■ عــدم تفعيــل صنــدوق درء اخملاطــر والتأمينــات الزراعيــة وتفتيــت امللكيــة الزراعيــة :ضعــف الــدور الــذي يلعبــه «صندوق
درء اخملاطــر والتأمينــات الزراعيــة» الــذي مت تأسيســه مــن أجــل مســاعدة املزارعــن واملزارعــات علــى مواجهــة الكــوارث
الطبيعيــة والسياســية الناجمــة عــن إجــراءات االحتــال وكذلــك عــدم توفــر التأمينــات الزراعيــة .8وقــد أشــارت ممثلــة احتــاد
أن «أحــد التحديــات األساســية التــي يواجههــا
جلــان العمــل الزراعــي التــي متــت مقابلتهــا يف ســياق إعــداد هــذا التقريــر إلــى ّ
أن حوالــي  %90منهــم هــم مــن صغــار املزارعــن الذيــن ال تتجــاوز حيازتهــم الزراعيــة مــا
املزارعــون الفلســطينيون تتمثــل يف ّ
مســاحته  10-1دومن ،وبالتالــي مــن الصعــب عليهــم فتــح ملــف ضريبــي بســبب محدوديــة إنتاجهــم الزراعــي الســنوي».
■ نقــص امليــاه وارتفــاع أســعارها وتق ّلــص مســاحة املناطــق الزراعيــة .أشــار بعــض مــن متــت مقابلتهــم إلــى مشــكلة نقــص
امليــاه التــي يعانــي منهــا املزارعــون الفلســطينيون وكذلــك ارتفــاع أســعار امليــاه والطاقــة الكهربائيــة مــا يزيــد مــن تكاليــف اإلنتــاج
ويضعــف بالتالــي مــن القــدرة التنافســية للمنتجــات الزراعيــة الفلســطينية .ناهيــك عــن النقــص املتزايــد يف األراضــي الزراعيــة
بســبب التطــور العمرانــي وخاصــة يف الريــف الفلســطيني.

« 7املركز العربي للتطوير الزراعي-أكاد»« .2016-2015 .مخرجات اليوم الدراسي :نحو واقع زراعي أكثر صموداً واستدامة» .مشروع :نحو شبكة محلية لدعم حقوق املزارعن-فلسطن ».صفحة .57
 8احتاد جلان العمل الزراعي« .خطة تدخل :الضغط باجتاه موازنة عادلة لقطاع الزراعة يف فلسطن» .رام اهلل-فلسطن.
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■ نقــص اإلرشــاد الزراعــي واالســتخدام غيــر اآلمــن وغيــر الفعــال للمبيــدات احلشــرية .أشــار ممثــل «جمعيــة املــرأة
العاملــة مــن أجــل التنميــة» إلــى مشــكلة نقــص اإلرشــاد الزراعــي األمــر الــذي يــؤدي إلــى ظهــور ممارســات خاطئــة مثــل
االســتخدام غيــر اآلمــن وغيــر الفعــال للمبيــدات احلشــرية األمــر الــذي يؤثــر علــى املنتــج وتســويقه.
■ عــدم كفايــة اجلهــود الراميــة إلــى حتديــث الزراعــة الفلســطينية وإدخــال التكنولوجيــا عليهــا .فقــد ذكــر العديــد
أن القطــاع الزراعــي الفلســطيني مــا زال يعانــي مــن ضعــف التطــور التكنولوجــي ومــن محدوديــة اســتخدام
ممــن متــت مقابلتهــم ّ
العديــد مــن األســاليب والطــرق احلديثــة يف الزراعــة .األمــر الــذي يؤثــر علــى مــدى جاذبيــة هــذا القطــاع وقدرتــه علــى
اســتقطاب املواطنــن واملواطنــات بســبب اجلهــد الهائــل الــذي تتطلبــه الزراعــة التقليديــة مقابــل عائــدات محــدودة.
■ النقــص الكبيــر يف التمويــل والقــروض الزراعيــة .وهــذه مســألة أشــار لهــا أكثــر مــن ممثــل/ة مــن ممثلــي وممثــات
املؤسســات احلكوميــة وغيــر احلكوميــة الذيــن متــت مقابلتهــم .ويكفــي بهــذا الصــدد أن نشــير إلــى مــا ذكــره مســاعد رئيــس
املؤسســة الفلســطينية لإلقــراض الزراعــي املهنــدس ريــاض الشــاهد يف ســياق توضيحــه لألســباب التــي أدت لتأســيس هــذه
أن
املؤسســة احلكوميــة الوحيــدة اخملتصــة باإلقــراض الزراعــي يف عــام  2015وجــرى تفعيلهــا يف العــام  ،2019حيــث ذكــر ّ
«هنــاك فعـ ً
ا حاجــة كبيــرة ،حيــث يُقـ ّدر الطلــب علــى القــروض الزراعيــة مبــا قيمتــه  200مليــون دوالر ســنوياً لكـ ّـن مــا يغطــى
منهــا ال يتجــاوز  %15فقــط».
■ ضعــف العمــل التعاونــي للجمعيــات الزراعيــة التعاونيــة .أشــار بعــض مــن ّ
أن التقييــدات والتعقيــدات
متــت مقابلتهــم إلــى ّ
املرتبطــة بقانــون وإجــراءات تشــكيل اجلمعيــات التعاونيــة الزراعيــة تضعــف مــن عمليــة االنتســاب لهــذه اجلمعيــات وحتــد مــن
عددهــا ،مــا يؤثــر ســلباً علــى العمــل الزراعــي بســبب الــدور احليــوي الهــام الــذي ميكــن لهــذه اجلمعيــات أن تؤديــه يف التعبيــر
عــن مصالــح املزارعــن ويف توفيــر أشــكال الدعــم واملســاندة اخملتلفــة لهــم.
باختصــار ،إضافــة إلــى التحديــات الكبيــرة واملتنوعــة الناجمــة عــن وجــود االحتــال اإلســرائيلي
ـإن القطــاع الزراعــي الفلســطيني يواجــه حتديــات ذاتيــة كثيــرة
والتــي متــت اإلشــارة إليهــا أعــاه ،فـ ّ
ناجتــة إلــى حــد كبيــر عــن ضعــف االهتمــام احلكومــي بالقطــاع الزراعــي والنقــص الكبيــر يف األمــوال
والنفقــات التــي يتــم تخصيصهــا لتطويــر هــذا القطــاع ،إضافــة لوجــود حتديــات وإشــكاليات لهــا
عاقــة بالتســويق ،واإلرشــاد ،والتمويــل ،إلــى جانــب ضعــف االنتســاب للجمعيــات الزراعيــة التعاونية.
قبــل االنتقــال ملناقشــة السياســات والبرامــج التــي تبنتهــا احلكومــة الفلســطينية احلاليــة ملواجهــة هــذه التحديــات والصعوبــات،
ال بـ ّد مــن اإلشــارة إلــى أ ّنــه وباالســتناد إلــى نتائــج التعــداد الزراعــي الــذي نفــذه اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني وإلــى
ـإن نســبة احليــازة الزراعيــة (ملــك أو اســتئجار
دراســة أخــرى أعدهــا معهــد «مــاس» حــول موضــوع احليــازات الزراعيــة ،فـ ّ
ـأي وحــدة اقتصاديــة فنيــة لإلنتــاج الزراعــي النباتــي أو احليوانــي ،ذات إدارة واحــدة) حســب جنــس احلائــز (ك ّل
أو انتفــاع بـ ّ
شــخص طبيعــي أو اعتبــاري ميــارس ســيطرة إداريــة علــى تشــغيل احليــازة الزراعيــة ،ويتخــذ قــرارات رئيســية فيمــا يتعلــق
باســتخدام املصــادر املتاحــة ،وتقــع علــى عاتقــه مســؤوليات فنيــة واقتصاديــة خاصــة باحليــازة) تبلــغ مــا نســبته  %93للذكــور
مقابــل  %6.7فقــط للنســاء.
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◄ االســتراتيجيات والسياســات العامــة للحكومــة الفلســطينية الهادفــة إلــى تنميــة القطــاع الزراعــي
ودمــج الشــباب والنســاء فيــه:
يقــدم هــذا القســم حتليـ ً
ا للتوجهــات العامــة السياســاتية والبرامجيــة للحكومــة الفلســطينية احلاليــة ،برئاســة رئيــس الــوزراء
د .محمــد اشــتية والتــي تشــكلت يف نيســان  ،2019جتــاه التحديــات القائمــة يف القطــاع الزراعــي والتــي متــت مناقشــتها يف
الفصــل الســابق وجتــاه مســألة دمــج النســاء والشــباب يف ذلــك القطــاع كمــا عبــرت عنهــا االســتراتيجية القطاعيــة للزراعــة
 ،2023-2021وخطــة االســتثمار الوطنيــة .2022-2020
■ الشباب والنساء يف االستراتيجية القطاعية للزراعة :2023-2021

حــددت وزارة الزراعــة الفلســطينية بصفتهــا قائــدة التنميــة يف القطــاع الزراعــي ،مــن خــال االســتراتيجية القطاعيــة للزراعــة
 9 2023-2021الصــادرة عــن مكتــب رئيــس الــوزراء الفلســطيني ضمــن «اخلطــة الوطنيــة للتنميــة  ،»2023-2021مجموعــة
مــن «املرتكــزات األساســية» التــي يجــب أخذهــا بعــن االعتبــار أثنــاء التخطيــط االســتراتيجي والتــي تعتمــد أساس ـاً علــى
التوجهــات السياســاتية العامــة للحكومــة الفلســطينية وطبيعــة الواقــع االقتصــادي والسياســي للقطــاع الزراعــي .وقــد تضمنــت
هــذه املرتكــزات األساســية وكذلــك األهــداف االســتراتيجية املرتبطــة بهــا نصوص ـاً وإشـ ٍ
ـارات تتعلــق بعمليــة دمــج الشــباب
والنســاء يف القطــاع الزراعــي الفلســطيني علــى النحــو التالــي:
لقــد أعلنــت احلكومــة الفلســطينية الثامنــة عشــرة برئاســة رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية والتــي بــدأت عملهــا بتاريــخ  13نيســان
 2019عــن تبنيهــا نهج ـاً تنموي ـاً جديــداً يقــوم علــى فكــرة «العناقيــد االقتصاديــة» .ويرتكــز البعــد التنمــوي لهــذا النهــج علــى
االســتفادة مــن امليــزة التنافســية لــك ّل محافظــة وتطويــر البنــى التحتيــة املائمــة .وتتقاطــع مخرجــات هــذا النهــج املنشــودة مــع
اســتراتيجية احلكومــة يف االنفــكاك التدريجــي عــن االحتــال عــن طريــق تعزيــز املنتــج الوطنــي كبديــل عــن الســلع اإلســرائيلية.
وقــد أعلنــت احلكومــة الفلســطينية كلّاً مــن محافظــات قلقيليــة ،وطوبــاس ،وجنــن ،وطولكــرم عناقيـ َد زراعيــة ،باإلضافــة إلــى
أريحــا (عنقــوداً زراعيـاً ســياحياً) ،وســلفيت (عنقــوداً زراعيـاً صناعيـاً) وقطــاع غــزة (عنقــوداً زراعيـاً بحريـاً).
أن بعــض خطــط تنميــة العناقيــد الزراعيــة التــي اشــتملت عليهــا االســتراتيجية القطاعيــة
ومــن اجلديــر ذكــره يف هــذا الســياقّ ،
للزراعــة مثــل خطــة تنميــة العنقــود الزراعــي يف محافظــة قلقيليــة (صفحــة  )69قــد أشــارت إلــى دعــم عمليــة دمــج الشــباب
والنســاء يف القطــاع الزراعــي مــن خــال:
● «دعم اخلريجن اجلدد (الشباب) بقروض زراعية».
● «التسويق من خال دعم اجلمعيات التعاونية واملرأة الريفية ،وبناء وإنشاء بيوت تعبئة ومنشأة ما بعد احلصاد».
تضمن مرتكز العمل رقم (« )5اخلدمات املساندة» (صفحة  )68تأكيد ًا على أهمية:
كما
ّ

● «تفعيــل دور املؤسســات الزراعيــة وبشــكل خــاص املعنيــة بصغــار املزارعــن واملزارعــات وحتســن دور املــرأة والشــباب يف
الزراعة والتنمية الريفية».
أمــا يف القســم الســابع «سياســات القطــاع الزراعــي واألهــداف االســتراتيجية احملدثــة» الــذي يحــدد األهــداف االســتراتيجية
والنتائــج املنشــود حتقيقهــا والتــي مت حتديدهــا بنــاء علــى التعليمــات التــي وضعهــا مجلــس الــوزراء الفلســطيني ونتائــج
املراجعــات النصفيــة والســنوية واإلجنــازات مــا بــن عامــي  2019-2017فقــد ورد حتــت «الهــدف االســتراتيجي األول»
(الصفحــات « )72-73منعــة وصمــود املزارعــن واملزارعــات ومتســكهم بــاألرض قــد حتســنت» أ ّنــه يجــب العمــل علــى حتقيــق
خمســة أهــداف فرعيــة مــن بينهــا:
● «الشباب الرياديون والنساء واملزارعون واملستثمرون منخرطون يف أعمال زراعية وريفية ذات جدوى واستدامة».
كما جاء حتت نفس الهدف وحتت عنوان فرعي «مجاالت التدخل ذات األولوية» ما يلي:
● توفيــر بيئــة مناســبة لإلنتــاج والتنميــة الزراعيــة للشــباب واملزارعــن واملزارعــات يف املناطــق «ج» واملنطقــة العازلــة والقــدس
عبــر التنســيق املســتمر مــع جميــع األفــراد لتوفيــر خدمــات البنيــة التحتيــة للمزارعــن واملنتجــن يف املناطــق املهمشــة وتقــدمي
البرامج واملشاريع الزراعية للفقراء واملهمشن والنساء الرياديات».
 9مكتب رئيس الوزراء .اخلطة الوطنية للتنمية  .2023-2021االستراتيجية القطاعية للزراعة  .2023-2021صفحة .66
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أن مــن مجــاالت التدخــل ذات األولويــة أيضــاً "متكــن املزارعــن واملنتجــن مــن
وورد أيضــاً حتــت نفــس العنــوان الفرعــي ّ
الوصــول إلــى احملاكــم اخملتلفــة للحصــول علــى حقوقهــم".
كمــا جــاء حتــت الهــدف االســتراتيجي اخلامــس "وصــول املزارعــن إلــى خدمــات تســتجيب حلاجاتهــم وتدعــم ساســل القيمــة
أن مــن "مجــاالت التدخــل ذات األولويــة" مــا يلــي:
مــن حيــث النوعيــة والكلفــة والوقــت( ".الصفحــات ّ )79-80
● إيجــاد آليــات تضمــن وصــول املزارعــن الصغــار والنســاء والشــباب للتمويــل املناســب لتطويــر مزارعهــم احلاليــة وإقامــة
أعمال زراعية ريادية.
● متكــن الشــباب والنســاء واملزارعــن الرياديــن مــن الوصــول إلــى خدمــات نوعيــة يف مجــال تطويــر األعمــال الزراعيــة
وتكثيف اجلهود لدعم الريادية يف القطاع الزراعي.
● إبراز دور املرأة يف العمل الزراعي ومساهمتها يف الناجت القومي ومتكينها من تعزيز مواردها ودخلها الناجت من العمل الزراعي.
أن إحــدى النتائــج املرجــوة حتــت الهــدف االســتراتيجي األول (منعــة وصمــود املزارعــن
وأخيــراً ،ال بــ ّد مــن اإلشــارة إلــى ّ
واملزارعــات ومتســكهم بــاألرض قــد حتســنت) وهــي نتيجــة رقــم ( 4صفحــة  )84قــد نصــت علــى مــا يلــي:
● "الشــباب الرياديــون والنســاء واملزارعــون واملســتثمرون منخرطــون يف أعمــال زراعيــة وريفيــة ذات جــدوى واســتدامة" ومــن
املؤشرات اخلاصة بهذه النتيجة:
 نسبة الشباب الريادين والرياديات املنخرطن يف نشاطات زراعية قد زادت بـ .%15 نسبة االستثمار يف القطاع الزراعي قد زادت (ال تتضمن االستراتيجية مؤشراً رقمياً أو نسبة مئوية محددة بهذا اخلصوص). نســبة النســاء املنخرطــات يف مشــاريع زراعيــة قــد زادت (ال تتضمــن االســتراتيجية مؤشــراً رقميـاً أو نســبة مئويــة محــددةبهذا اخلصوص).
■ دمج الشباب والنساء يف القطاع الزراعي وفق ًا خلطة االستثمار الوطنية :2020-2022

لقــد تضمنــت "خطــة االســتثمار الوطنيــة  "2020-2022يف أحــد أقســامها "قســم املنهجيــات اإلقليميــة واملســؤولية املشــتركة"
إشــارات حــول أهميــة جــذب الشــباب والنســاء إلــى العمــل الزراعــي:
"تعزيــز الزراعــة البيئيــة كممارســة زراعيــة مســتدامة قــادرة أيضـاً علــى جــذب الشــباب والنســاء والرجــال مــن خــال الفــرص
االقتصاديــة املتجــددة يف الزراعــة".
ـإن خطــة االســتثمار الوطنيــة قــد نصــت حتــت عنــوان "التنميــة املســتدامة والشــاملة لساســل القيمــة
باإلضافــة الــى ذلــك فـ ّ
الغذائيــة الزراعيــة" علــى أهميــة العمــل علــى تعزيــز القــدرة التنافســية لساســل القيمــة الغذائيــة الزراعيــة والقــدرة علــى
الصمــود:
● "مــع حتقيــق منــو اقتصــادي أقــوى ومســتدام لاقتصــاد الوطنــي ،يترجــم إلــى فــرص دخــل يف الزراعــة كافيــة جلــذب املزيــد
من الفلسطينين ،ال سيما الشباب والنساء".10

أن احلكومــة الفلســطينية احلاليــة ومــن خــال خطتهــا الوطنيــة للتنميــة واســتراتيجيتها القطاعيــة
ميكــن االســتنتاج ممــا ســبق ّ
الزراعيــة قــد أعطــت اهتمامـاً كبيــراً نســبياً ،علــى األقــل علــى املســتوى السياســاتي والتوجهــات االســتراتيجية (كتبنيهــا نهجـاً
تنموي ـاً جديــداً يقــوم علــى فكــرة "العناقيــد الزراعيــة") ،لتنميــة القطــاع الزراعــي ولتحســن عمليــة دمــج النســاء والشــباب
يف هــذا القطــاع .ولكــن ،يبقــى احملـ ّ
ـك احلقيقــي بالطبــع هــو مــدى ترجمــة احلكومــة ومؤسســاتها اخملتلفــة لهــذه التوجهــات
والسياســات العامــة علــى أرض الواقــع وحجــم اإلنفــاق اخملصــص يف املوازنــات العامــة لتنميــة القطــاع الزراعــي وهــذا مــا
يناقشــه القســم التالــي.

 10مكتب رئيس الوزراء .االستراتيجية القطاعية للزراعة .مصدر سابق .صفحة .78
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◄ الواقع الفعلي للسياسات والبرامج الهادفة لدمج الشباب والنساء يف القطاع الزراعي:
لعـ ّل مــن أهــم املؤشــرات التــي ميكــن مــن خالهــا تقييــم الواقــع الفعلــي للسياســات والبرامــج الهادفــة لدمــج الشــباب والنســاء
يف القطــاع الزراعــي التــي متــت مناقشــتها يف القســم الســابق هــو التعــرف علــى حجــم اإلنفــاق الــذي خصصتــه االســتراتيجية
القطاعيــة واملوازنــة العامــة للعــام احلالــي  2021للقطــاع الزراعــي وبشــكل خــاص مــا مت تخصيصــه للبرامــج املتعلقــة بتنفيــذ
العناقيــد وبشــكل محــدد النشــاطات املتعلقــة بدمــج الشــباب والنســاء يف البرامــج الزراعيــة املتنوعــة ،ولتعزيــز عمليــة دمــج
الشــباب والنســاء يف هــذا القطــاع ،والتعــرف علــى طبيعــة وحجــم البرامــج واملشــاريع التــي يتــم تنفيذهــا يف هــذا الســياق،
وكذلــك معرفــة آراء ممثلــي بعــض املؤسســات التــي متثــل الشــباب والنســاء والتــي تنشــط يف القطــاع الزراعــي بتلــك املوازنــات
والبرامــج.
أ .حجم اإلنفاق اخملصص من «املوازنة العامة لعام  « 2021لقطاع الزراعة:

لقــد بلــغ اإلنفــاق العــام يف املوازنــة العامــة لعــام  ،2021والتــي جــرى إقرارهــا يف  29آذار  5,589 :2021مليــون دوالر ،كمــا
بلغــت اإليــرادات واملنــح  4,536مليــون دوالر ،أمــا العجــز فقــد بلــغ  1,052مليــون دوالر .11وقــد أكــدت احلكومــة الفلســطينية
ســعيها لســد هــذه الفجــوة أو العجــز الــذي يبلــغ حوالــي مليــار دوالر عبــر إصاحــات هيكليــة وماليــة .وقــد أشــار رئيــس
أن «إقــرار موازنــة هــذا العــام يأتــي بعــد انقطــاع دام عامــن عــن اعتمــاد موازنــة
الــوزراء الفلســطيني د .محمــد اشــتية إلــى ّ
أن موازنــة عــام « 2021تعتبــر نقلــة نوعيــة يف دعــم القطاعــات اإلنتاجيــة التــي
ـتية
عاديــة ،بســبب جائحــة «كورونــا» .وأكــد اشـ
ّ
كانــت ســابقاً تعتمــد علــى دعــم املانحــن ،ويأتــي يف مقدمتهــا القطــاع الزراعــي ،الــذي احتــل املرتبــة الثانيــة ،ضمــن املوازنــة
التطويريــة لعــام  ،2021أي بزيــادة قدرهــا  %37عــن املوازنــة التطويريــة لــوزارة الزراعــة لعــام  ،2020وبزيــادة قدرهــا %161
عــن املوازنــة التطويريــة لــوزارة الزراعــة لعــام  ،2019وجــاءت هــذه الزيــادة اســتجابة خلطــة وأجنــدة السياســات الوطنيــة
وخطــة التنميــة للحكومــة الثامنــة عشــرة».12
ـإن «حجــم اإلنفــاق اخملصــص مــن املوازنــة العامــة لقطــاع الزراعــة ،قــد ازداد يف املوازنــة
ووفقـاً لــوزارة املاليــة الفلســطينية فـ ّ
العامــة لعــام  2021بنحــو .13»%115
أن اإلنفاق اخملصص من املوازنة العامة لقطاع الزراعة لعام  2021يتوزع على النحو التالي:
ومن اجلدير ذكرهّ ،
  22.9( %35مليون دوالر) من إجمالي موازنة القطاع مت تخصيصها من أجل تغطية تعويضات العاملن يف قطاع الزراعة.  5.3( %8.2مليون دوالر) للنفقات التشغيلية.  36.7( %56مليون دوالر) مت تخصيصها كموازنة تطويرية لينفق معظمها على دعم مشاريع العناقيد الزراعية.هــذه البيانــات والتصريحــات الرســمية عــن الزيــادات يف اإلنفــاق اخملصــص مــن املوازنــة العامــة لقطــاع الزراعــة هــي يف
احلقيقــة مبالــغ بهــا وال متثــل «نقلــة نوعيــة» يف دعــم قطــاع إنتاجــي هــام مثــل القطــاع الزراعــي بــل متثــل «زيــادة نســبية كميــة
محــدودة جــداً» حيــث ال يتجــاوز املبلــغ الفعلــي لإلنفــاق اخملصــص مــن املوازنــة العامــة لقطــاع الزراعــة  65.6مليــون دوالر
فقــط وهــو مــا يشــكل أقــل بقليــل مــن  %1.2مــن املوازنــة العامــة لعــام  5589/65.5( 2021اإلنفــاق العــام= .)0.0117لكــن مــن
ناحيــة توزيــع هــذا اإلنفــاق الكلــي علــى القطــاع الزراعــي مــا بــن نفقــات تشــغيلية وتطويريــة وتعويضيــة فهنــاك فعـ ً
ا حتســن،
حيــث لــم يســبق أن مت تخصيــص أكثــر مــن نصــف موازنــة القطــاع الزراعــي ( )%56للنفقــات التطويريــة وممــا يؤكــد كافــة هــذه
االســتخاصات هــو مقارنــة اإلنفــاق اخملصــص مــن املوازنــة العامــة لقطــاع الزراعــة لهــذا العــام مــع أعــوام ســابقة.

 11وزارة املالية« :اإلدارة العامة للموازنة العامة ،ملخص موازنة  .»2021موازنة عام pdf.2021
 12العربي اجلديد« .احلكومة الفلسطينية تقر موازنة عام  2021بعجز مليار دوالر» 29 .آذار
84%85%D8%A9-%D8%A7%D9%88%D9%83%D9%84%D8%AD%D9%https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%A7%D9 .2021
88%%85%D9%82%D8%B1-%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%81%D9%D9%
8A%D8%A7%D8%B1-%84%D9%85%D9%2021-%D8%A8%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D9-86%D8%A9%D8%A7%D8%B2%D9
84%D8%A7%D8%B1%88%D9%D8%AF%D9%
 13وزارة املالية :اإلدارة العامة للموازنة العامة .مصدر سابق.
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واقــع النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي المؤسســات الحكومية
التي تدير برامج الشباب والنساء الهادفة لدمجهم في القطاع الزراعي

ب .حجــم اإلنفــاق اخملصــص يف االســتراتيجية القطاعيــة للزراعــة  2023-2021لدعــم عمليــة دمــج الشــباب والنســاء
يف القطاع الزراعي :

بقــي أن نشــير إلــى املبالــغ املاليــة التــي مت تخصيصهــا يف «االســتراتيجية القطاعيــة للزراعــة  »2023-2021مــن أجــل تعزيــز
عمليــة دمــج ومشــاركة الشــباب والنســاء يف القطــاع الزراعــي الفلســطيني .فتحــت عنــوان «النتائــج» املتعلقــة بتنفيــذ «الهــدف
االســتراتيجي األول» واملتمثــل يف «منعــة وصمــود املزارعــن واملزارعــات ومتســكهم بــاألرض قــد حتســنت» مت ذكــر «الشــباب
الرياديــون والنســاء واملزارعــون واملســتثمرون منخرطــون يف أعمــال زراعيــة وريفيــة ذات جــدوى واســتدامة» وحتديــد املبالــغ
التــي ســيتم إنفاقهــا لتحقيــق هــذه النتيجــة علــى النحــو التالــي:14
جدول رقم ()2
تكملة املوازنة السنوية لوزارة الزراعة الفلسطينية .البرنامج الثاني (حتسني اخلدمات الزراعية واملنعة) (باأللف دوالر)

الهدف االستراتيجي

النتائج

الشباب الرياديون والنساء واملزارعون
الهدف األول :منعة وصمود
املزارعن واملزارعات ومتسكهم واملستثمرون منخرطون يف أعمال
زراعية وريفية ذات جدوى واستدامة
باألرض قد حتسنت

2021

2022

2023

اجملموع

300

500

500

1300

كمــا يبــن جــدول رقــم ( )2أعــاه فقــد مت تخصيــص  300ألــف دوالر مــن أجــل دعــم الشــباب الرياديــن والنســاء وفئــات أخــرى
خــال العــام  .2021أمــا املبلــغ احملــدد للوصــول لهــذه النتيجــة خــال عامــي  2022و 2023فقــد بلــغ نصــف مليــون دوالر لعــام
أن حتديــد هــذه املبالــغ ال يعنــي بالضــرورة
 ،2022ونصــف مليــون دوالر آخــر لعــام  .2023ومــن اجلديــر ذكــره يف هــذا الســياق ّ
التــزام وزارة املاليــة بتحويلهــا للجهــات اخملتصــة.
أن هنــاك زيــادة عــن الســابق وخاصــة فيمــا يتعلــق باملوازنــة التطويريــة ولكــن مــا زالــت األمــوال اإلجماليــة اخملصصــة
صحيــح ّ
ً
لقطــاع الزراعــة يف املوازنــة العامــة قليلــة جــدا وال تتجــاوز ( %1.2أقــل مــن  66مليــون دوالر مــن أصــل حوالــي  5.5مليــار
دوالر) وهــذا ال ينســجم مــع حجــم هــذا القطــاع وأهميتــه السياســية (مقاومــة االحتــال واالســتيطان وحتقيــق االســتقال
االقتصــادي والوطنــي) وال التشــغيلية (مدخــل مهــم لتقليــص معــدالت البطالــة املرتفعــة جــداً خاصــة لــدى الشــباب والنســاء)
والغذائيــة (حتقيــق األمــن الغذائــي) واالقتصاديــة (قطــاع إنتاجــي مهــم ولــه تأثيــر مباشــر علــى القطاعــات األخــرى مثــل
القطــاع الصناعــي والتجــاري) ...إلــخ .وهــذا مــا ينعكــس ســلباً علــى حجــم البرامــج واملشــاريع الهادفــة لدمــج الشــباب يف
القطــاع الزراعــي.
ت .البرامج واملشاريع التي تستهدف دمج الشباب والنساء يف القطاع الزراعي:

إن محدوديــة اإلنفــاق اخملصــص للقطــاع الزراعــي أكــده معظــم ممثلــي املؤسســات العاملــة يف مجــال القطــاع الزراعــي حيــث
ّ
إن معظــم املشــاريع التطويريــة املنفــذة مــن قبــل املؤسســات احلكوميــة ويف مقدمتهــا وزارة الزراعــة يتــم متويلهــا مــن جهــات
ّ
ً
غيــر حكوميــة أو دوليــة .فمثـا ،تطرقــت مديــرة دائــرة النــوع االجتماعــي يف وزارة الزراعــة ختــام حمايــل خــال املقابلــة التــي
أجريــت معهــا لبعــض املشــاريع التــي تنفذهــا الــوزارة مــع شــركاء ومؤسســات دوليــة وغيــر حكوميــة فلســطينية.

ذات الشــيء ينطبــق علــى الــوزارات األخــرى ذات العاقــة حيــث يتــم متويــل مشــاريعها التطويريــة احملــدودة مــن مؤسســات
دوليــة مانحــة ويتــم تنفيذهــا يف إطــار شــراكات مــع هــذه املؤسســات وأحيانـاً مبشــاركة مؤسســات اجملتمــع املدنــي الفلســطينية
وخاصــة تلــك العاملــة يف القطــاع الزراعــي .فمثــا ذكــر مديــر عــام الشــؤون الشــبابية يف اجمللــس األعلــى للشــباب والرياضــة
أن «اجمللــس قــد قــام بتنفيــذ مشــروع اســتهدف الشــباب مــع مؤسســة تدعــى «وافــا» ،حيــث كانــت معظــم املشــاريع الصغيــرة
ّ
التــي مت متويلهــا مشــاريع زراعيــة وذلــك بدعــم مــن بنــك التنميــة اإلســامي ،فتــم تخصيــص مبلــغ يتــراوح مــا بــن  11-8آالف
دوالر لــك ّل مشــروع» .أ ّمــا بخصــوص التعــاون مــا بــن اجمللــس ووزارة الزراعــة يف تنفيــذ بعــض املشــاريع فقــد ذكــر مديــر عــام
الشــؤون الشــبابية أ ّنــه «ليــس لدينــا برامــج محــددة نعمــل عليهــا مــع وزارة الزراعــة يف مجــال تشــغيل أو دمــج الشــباب ،ولكنّنــا
تعاو ّنــا مــع تلــك الــوزارة يف اخمليمــات الصيفيــة ،كذلــك قمنــا بالعمــل مــع الشــباب لزراعــة شــتلة زيتــون عــن ك ّل شــهيد يف
فلســطن وذلــك بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة».
 14مكتب رئيس الوزراء .اخلطة الوطنية للتنمية  .2023-2021االستراتيجية القطاعية للزراعة  .2023-2021صفحة .95
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ويف ذات الســياق ،ذكــر ممثلــو وزارة االقتصــاد الوطنــي الذيــن متــت مقابلتهــم أمثلــة مشــابهة لبعــض املشــاريع التــي اســتهدفت
النســاء والتــي يتــم متويلهــا مــن قبــل مؤسســات دوليــة مثــل بعــض املشــاريع التــي مت متويلهــا مــن  UN Womenومــن مؤسســات
كنديــة .حيــث ،وكمــا ذكــرت رئيســة وحــدة النــوع االجتماعــي يف وزارة االقتصــاد الوطنــي عبيــر عمــران ،فقــد «قــام الكنديــون
بدعــم أربعــة مشــاريع منهــا مشــروع يخــص القطــاع الزراعــي ويشــمل اإلنتــاج النباتــي واحليوانــي ،وقــد قمنــا يف إطــار هــذه
املشــاريع بتشــكيل «حاضنــات أعمــال» بحيــث تضــم ك ّل حاضنــة مجموعــة مــن النســاء اللواتــي يعملــن علــى مشــروع مشــترك
يتــم دعمــه مــن أجــل ضمــان اســتدامته ،فمثـ ً
أن وزارة
ا مت إنشــاء  4حاضنــات يف مدينــة اخلليــل» .ومــن اجلديــر ذكــره أيضـاً ّ
االقتصــاد الوطنــي تقــوم مــن خــال وحــدة النــوع االجتماعــي بتنظيــم ورش توعويــة حــول اخلدمــات التــي تق ّدمهــا الــوزارة
والتــي توفــر معلومــات هامــة للنســاء مــن صاحبــات املشــاريع الصغيــرة مبــا يف ذلــك املشــاريع الزراعيــة مثــل توضيــح أهميــة
أن يقمــن بتســجيل أنفســهن يف «الســجل التجــاري» وكذلــك األمــور املتعلقــة بالضرائــب .فقــد ذكــرت رئيســة وحــدة النــوع
«أن تســجيل النســاء يف الســجل التجــاري يخلــق لــدى الــوزارة قاعــدة بيانــات تشــمل النســاء اللواتــي يــدرن مشــاريع
االجتماعــي ّ
صغيــرة مــا يســهل عمليــة الوصــول لهــن وتوفيــر الدعــم لهــن وكذلــك ربطهــن مــع مؤسســات داعمــة أو مانحــة ،كمــا نقــوم اآلن
بالعمــل علــى تصميــم منصــة للتســويق اإللكترونــي للنســاء دون أ ّيــة تكلفــة تترتــب عليهــن .يضــاف لذلــك اإلرشــادات اخملتلفــة
التــي يتــم تقدميهــا للنســاء مثــل تلــك املتعلقــة باحلصــول علــى قــروض بضمــان الذهــب الــذي متتلكــه النســاء».
أمــا املؤسســة احلكوميــة الوحيــدة املتخصصــة بتوفيــر قــروض مــن أجــل دعــم املشــاريع الزراعيــة السـ ّيما تلــك املشــاريع التــي
ميتلكهــا نســاء وشــباب فهــي املؤسســة الفلســطينية لإلقــراض الزراعــي.
ث .املؤسسة الفلسطينية لإلقراض الزراعي:

أُنشــئت مبوجــب قــرار بقانــون رقــم ( )8لعــام  2015وهــي تتبــع مجلــس الــوزراء وتعتبــر «أحــد أذرع وزارة الزراعــة» كمــا ذكــر
مســاعد رئيــس املؤسســة الــذي متــت مقابلتــه .وتهــدف املؤسســة إلــى «منــح القــروض بجميــع أشــكالها وأنواعهــا وآجالهــا
للمزارعــن والشــركات العاملــة يف القطــاع الزراعــي ضمــن اإلطــار العــام خلطــط التنميــة يف فلســطن ،ويشــترط فيمــن ُمينَــح
قرضـاً مــن املؤسســة أن يكــون مؤ ّمنـاً لــدى صنــدوق درء اخملاطــر والتأمينــات الزراعيــة حــال بــدء العمــل بالتأمينــات الزراعيــة»
كمــا وتهــدف إلــى «تشــجيع املزارعــن العاملــن يف القطــاع الزراعــي علــى إقامــة املشــاريع الزراعيــة ومشــاريع تصنيــع املنتجــات
الزراعيــة ومســتلزمات اإلنتــاج الزراعــي والتســويق الزراعــي» و»تقــدمي املشــورة الفنيــة للمشــاريع الزراعيــة التــي متولهــا
أن «مجلــس إدارة املؤسســة» يشـ َّك ُل «بقــرار مــن مجلــس
املؤسســة» (املــادة  4مــن «قانــون» املؤسســة) .كمــا تنــص املــادة ( )5علــى ّ
الــوزراء برئاســة وزيــر الزراعــة مــن ثاثــة عشــر عضــواً مبــا فيهــم الرئيــس :خمســة منهــم ميثلــون املؤسســات احلكوميــة ،وثاثــة
أعضــاء مــن مؤسســات زراعيــة أو ماليــة غيــر حكوميــة ،وثاثــة أعضــاء مــن ذوي اخلبــرة واالختصــاص ،وعضــو عــن املؤسســات
الدوليــة».15
إن قــرار إنشــاء مؤسســة فلســطينية رســمية لتقــدمي قــروض للمشــاريع الزراعيــة مبــا يف ذلــك املشــاريع التــي يقــوم بهــا شــباب
ّ
ً
ونســاء ميثــل خطــوة هامــة ويف االجتــاه املطلــوب .فاملؤسســة الفلســطينية لإلقــراض الزراعــي ،وفقـا ملســاعد رئيــس املؤسســة
املهنــدس ريــاض الشــاهد الــذي متــت مقابلتــه يف ســياق إعــداد هــذه الورقــة ،هــي «املؤسســة احلكوميــة الرســمية الوحيــدة»
أن املؤسســة تقــوم باســتهداف الشــباب الس ـ ّيما اخلريجــن منهــم
التــي تقــوم بتقــدمي قــروض إلقامــة مشــاريع زراعيــة .كمــا ّ
والنســاء ضمــن فئــات مســتهدفة أخــرى.
أن املؤسســة قــد تأسســت يف
ويفيــد مديــر عــام التخطيــط والتعــاون واالســتثمار يف املؤسســة مــراد البرغوثــي أ ّنــه ورغــم ّ
اثنــن فقــط
مشــروعن
أن عمليــة تفعيلهــا قــد متــت «يف بدايــة عــام  »2019وقــد قامــت املؤسســة بتنفيــذ
عــام  2015إ ّلا ّ
ْ
ْ
منــذ تفعيلهــا« :املشــروع األول كان مشــروعا «جتريبي ـاً» أو استكشــافياً  Pilotوكان الهــدف منــه اختبــار الترتيبــات وإجــراءات
العمــل والسياســات التــي مت إعدادهــا وإقرارهــا وقــد اســتهدف فئتـ ْـن فقــط همــا فئــة الشــباب حتــى عمــر  32عامـاً والنســاء
بغــض النظــر عــن أعمارهــن .حيــث مت تقــدمي قــروض صغيــرة قيمــة ٍّ
كل منهــا  5000دوالر ملــدة  18شــهراً بفوائــد منخفضــة
مــع إعطــاء فتــرة ســماح مدتهــا  3شــهور .أمــا املشــروع الثانــي والــذي ينفــذ اآلن فقــد جــاء يف إطــار دعــم مشــروع العناقيــد
الزراعيــة حيــث مت متويــل مشــاريع بقيمــة  70ألــف شــيكل للمشــروع كحــد أعلــى وذلــك ملــدة  50شــهراً مقابــل مبلــغ مقطــوع
قيمتــه  4000شــيكل مث ـ ً
ا».
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واقــع النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي المؤسســات الحكومية
التي تدير برامج الشباب والنساء الهادفة لدمجهم في القطاع الزراعي

أن «عــدد الشــباب والنســاء الذيــن اســتفادوا
ويف ذات الســياق ،فقــد أوضــح مســاعد رئيــس املؤسســة املهنــدس ريــاض الشــاهد ّ
مــن املشــروع األول وصــل إلــى  17شــخصاً منهــم  12امــرأة و 5شــباب» أمــا بخصــوص الضمانــات أو املتطلبــات التــي تطلبهــا
أن املؤسســة «تضمــن القــروض والتســديد مــن خــال كمبيــاالت
املؤسســة مــن أجــل اســترداد وضمــان القــروض فقــد ذكــر ّ
وشــيكات».
ألن هنــاك حاجــة ماســة حيــث
وأخيــراً فقــد ع ّبــر الشــاهد عــن أملــه بــأن «يكــون هنــاك متويــل أكثــر ملشــاريعنا اإلقراضيــةّ ،
يقـ ّدر الطلــب علــى القــروض الزراعيــة بـــ  200مليــون دوالر ســنوياً ومــا يُغطــى منهــا ال يتجــاوز  %15فقــط ،منهــا  %2فقــط
تقدمــه البنــوك ،يف حــن تقــدم مؤسســات مثــل «فاتــن» و»أصالــة»  ،%12ولكـ ّـن القــروض التــي تقدمهــا مؤسســات كهــذه عــادة
ـإن املــزارع البســيط ال يســتطيع حتمــل فائــدة
مــا تكــون ذات فوائــد مرتفعــة قــد تصــل أحيان ـاً إلــى  ،% 20-15وبالطبــع فـ ّ
عاليــة كهــذه وال يســتطيع تلبيــة الشــروط والتعقيــدات الكثيــرة التــي تضعهــا البنــوك ،فجــاءت املؤسســة الفلســطينية لإلقــراض
الزراعــي حلـ ّل وجتــاوز مثــل هــذه التعقيــدات».
نســتطيع االســتنتاج ممــا ســبق أ ّنــه ورغــم األهميــة الكبيــرة لتأســيس مؤسســة حكوميــة مختصــة بتوفيــر القــروض الزراعيــة
أن حجــم التمويــل الــذي مت تخصيصــه للمؤسســة الفلســطينية لإلقــراض
للمزارعــن مبــا يف ذلــك الشــباب والنســاء منهــم ،إ ّلا ّ
الزراعــي مــا زال محــدوداً جــداً وال يلبــي احلــد األدنــى مــن الطلــب املرتفــع علــى مثــل هــذه القــروض حيــث لــم تتجــاوز املشــاريع
التــي خصصتهــا املؤسســة لدمــج ودعــم الشــباب والنســاء العاملــن يف القطــاع الزراعــي مشــروعاً واحــدا ولــم يتعـ َّـد عــدد
أن التأخيــر يف تفعيــل املؤسســة ملــدة  4ســنوات
املســتفيدين مــن هــذا املشــروع  17شــخصاً (حوالــي  12امــرأة و 5شــباب) كمــا ّ
(مــن عــام  2015إلــى  )2019ال يعكــس اهتمام ـاً رســمياً كافي ـاً بعمليــة الدمــج هــذه رغــم ك ّل مــا يذكــر مــن تصريحــات ومــا
يصــدر مــن بيانــات حــول أهميــة وأبعــاد ذلــك.
ج .آراء ممثلــي املؤسســات غيــر احلكوميــة يف البرامــج واملشــاريع احلكوميــة التــي تســتهدف دمــج الشــباب والنســاء يف
القطاع الزراعي:

مــن أجــل إعطــاء صــورة متوازنــة حــول السياســات العامــة للحكومــة والســلطة الفلســطينية جتــاه تنميــة القطــاع الزراعــي بشــكل
عــام ودمــج الشــباب والنســاء يف ذلــك القطــاع بشــكل خــاص ،وحــول مــا يتــم تخصيصــه مــن موازنــات ماليــة ومــا يتــم القيــام بــه
فعليـاً بهــذا اخلصــوص فقــد مت ســؤال ممثلــي وممثــات املؤسســات الناشــطة يف هــذا القطــاع حــول ك ّل ذلــك.

لقــد أشــار بعــض ممثلــي املؤسســات غيــر احلكوميــة الذيــن متــت مقابلتهــم إلــى أ ّنــه لوحــظ «وجــود حتســن يف عمــل وزارة
الزراعــة يف الفتــرة األخيــرة ،فهنــاك حتســن يف التخطيــط املشــترك ويف حتديــد األولويــات الوطنيــة ويف الشــراكة ،كــون الوزيــر
احلالــي متحمسـاً ملوضــوع الشــراكة مــع مؤسســات اجملتمــع املدنــي واملؤسســات الدوليــة ونظرتــه إزاءهــا إيجابيــة ،لكـ ّـن هنــاك
ضعفـاً اســتراتيجياً وإشــكاليات يف نظــرة احلكومــة والســلطة الفلســطينية للقطــاع الزراعــي ،ناهيــك عــن مشــكلة عــدم توفــر
التأمينــات الزراعيــة وضعــف االهتمــام احلقيقــي بالشــباب والنســاء ،إضافــة إلــى عــدم وجــود تكامــل تعاونــي مــا بــن وزارة
ـإن هنــاك إدراكاً لــدى وزارة الزراعــة حــول
الزراعــة والــوزارات األخــرى» .وحســب رأي ممثلــة احتــاد جلــان العمــل الزراعــي «فـ ّ
أهميــة دمــج الشــباب يف القطــاع الزراعــي وهنــاك شــراكة بيننــا وبــن الــوزارة ومتــت مناقشــة فكــرة تخصيــص قــرى كاملــة
للشــباب لكــي يزرعــوا ويعيشــوا فيهــا لكـ ّـن هــذا التوجــه غيــر مترجــم بشــكل فعلــي وجــدي ومــادي يف املشــاريع احلاليــة ،صحيــح
أن وزارة الزراعــة حتــاول لكـ ّـن اجلهــود مــا زالــت محــدودة».
ّ
أن كافــة ممثلــي وممثــات املؤسســات غيــر احلكوميــة العاملــة يف القطاع
رغــم هــذا التحســن النســبي يف أداء وزارة الزراعــة إ ّلا ّ
أن البرامــج واملشــاريع التــي متولهــا احلكومــة
الزراعــي الذيــن متــت مقابلتهــم يف ســياق إعــداد هــذا التقريــر أجمعــوا علــى ّ
الفلســطينية والهادفــة إلــى دمــج الشــباب والنســاء يف القطــاع الزراعــي «محــدودة» و»نــادرة» و»تأثيرهــا ال يــكاد يُلمــس علــى
أرض الواقــع» .فعلــى حــد تعبيــر املديــر التنفيــذي ملنتــدى «شــارك» الشــبابي «إذا كانــت هنــاك مشــاريع لدمــج الشــباب يف
أن نســبة عاليــة مــن موازنــة وزارة الزراعــة
القطــاع الزراعــي ،فهــي قليلــة وموســمية وطــرق اإلعــان عنهــا غيــر ناجحــة» .كمــا ّ
ً
يتــم تخصيصهــا للنفقــات التشــغيلية وليــس التطويريــة .ممثــل جميعــة املــرأة العاملــة أكــد أيضـا وجــود «نقــص كبيــر يف املشــاريع
وأن بعــض املشــاريع تتعامــل مــع مــن يش ـغّل النســاء أو مــع أزواجهــن ولكــن ليــس معهــن
التــي تســتهدف النســاء والشــبابّ ،
ً
ـإن دعــم املؤسســات التــي تســتهدف النســاء املزارعــات قليــل وضئيــل جــدا .القطــاع الزراعــي هــو مــن
بشــكل مباشــر ،كذلــك فـ ّ
ً
القطاعــات املهمــة التــي ميكــن أن تســاهم يف متكــن املــرأة الفلســطينية اقتصاديـا».
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أمــا ممثــل احتــاد الشــباب الفلســطيني الــذي تطــرق لواقــع تراجــع القطــاع الزراعــي وإلــى التقصيــر الكبيــر يف دعــم هــذا
القطــاع احليــوي فقــد أشــار لبعــض املبــادرات واإلبداعــات الشــبابية ليدلــل علــى وجــود آفــاق كبيــرة لعمليــة دمــج الشــباب يف
القطــاع الزراعــي «هنــاك آفــاق وإبداعــات لــدى الشــباب ومنتجــات زراعيــة جديــدة مثــل األنانــاس ،واألفــوكادو ،واألعشــاب
الطبيــة ،والزراعــة العضويــة .فعلــى ســبيل املثــال قامــت مجموعــة «عشــاق األرض» يف قريــة بوريــن يف محافظــة نابلــس بعمــل
مشــروع زراعــي ناجــح .إضافــة إلــى أ ّنــه يجــب إدخــال التكنولوجيــا علــى العمــل الزراعــي مثــل نظــام الــري باســتخدام الكمبيوتــر
ألن ذلــك ســوف يســهم يف جــذب الشــباب لذلــك العمــل».
ّ
بعــض املبحوثــن أشــاروا إلــى مســألة تؤثــر ســلباً علــى دمــج الشــباب بالقطــاع الزراعــي وتتمثــل يف عــزوف الشــباب وابتعادهــم
إن غالبيــة كبيــرة ممــن يعملــون بالزراعــة حاليـاً هــم مــن كبــار الســن فالشــباب يرفضــون
عــن األرض والعمــل الزراعــي حيــث ّ
العمــل الزراعــي ألســباب عديــدة أهمهــا عــدم اجلــدوى االقتصاديــة .ومــن هنــا تبــرز احلاجــة إلدخــال التكنولوجيــا يف الــري
والزراعــة والتركيــز علــى الزراعــة البيئيــة وغيرهــا كمداخــل لتشــجيع الشــباب علــى االنخــراط يف القطــاع الزراعــي.
ممثــل احتــاد الشــباب الفلســطيني شــدد علــى أهميــة برامــج دمــج النســاء يف العمــل الزراعــي مــن أجــل تقليــص عــدد النســاء
اللواتــي يعملــن يف املســتوطنات اإلســرائيلية «ال توجــد إحصائيــات رســمية دقيقــة حــول عــدد النســاء الفلســطينيات اللواتــي
ألن بعــض النســاء ال يخبــرن حتــى أوالدهــن أو جيرانهــن أيــن يعملــن ،لكـ ّـن احلديــث يــدور علــى األقــل
يعملــن يف املســتوطنات ّ
عــن  20-15ألــف امــرأة يعملــن يف املســتوطنات .إحــدى النســاء قالــت لــي :أنــا لــدي  4بنــات وأنــا جاهــزة ألبيــع دمــي مقابــل
أي منهــن مــن اجلامعــة أو املدرســة ،ســاعدوني يف إقامــة بيــت باســتيكي أو مشــروع ولــو كان محــدوداً وأنــا جاهزة
عــدم إخــراج ٍّ
ً
ً
لتــرك العمــل يف املســتوطنة فــورا .امــرأة أخــرى قالــت :أنــا أتقاضــي  90شــيكا باليــوم مــن العمــل يف املســتوطنة واذا توفــر
لــي مشــروع بدخــل  40شــيك ً
ا يف اليــوم ســوف أتــرك العمــل يف املســتوطنة .فالكثيــر مــن هــؤالء النســاء يتعرضــن لاســتغال
والتحــرش اجلنســي والتجنيــد السياســي».
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◄ واقع النزاهة والشفافية واملساءلة يف إدارة برامج دمج الشباب والنساء يف القطاع الزراعي:
قبــل التطــرق إلــى واقــع النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف إدارة برامــج دمــج الشــباب والنســاء يف القطــاع الزراعــي ال بـ ّد مــن
أن اخلطــط واألنظمــة املعمــول بهــا يف هــذا القطــاع قــد أشــارت -ولــو بنــوع مــن العموميــة ويف ســياقات مختلفــة-
اإلشــارة إلــى ّ
ً
للقضايــا املتعلقــة مببــادئ النزاهــة والشــفافية واملســاءلة .فمثـا ،وردت العديــد مــن النصــوص يف «االســتراتيجية القطاعيــة
للزراعــة  »2023-2021التــي تشــير بطريقــة أو بأخــرى ملبــادئ النزاهــة والشــفافية واملســاءلة ســواء يف ســياق تطبيــق اخلطــة
أو يف التعامــل مــع الشــركاء العاملــن يف مجــال تطويــر القطــاع الزراعــي .فقــد أشــار املرتكــز رقــم  6الــذي يحمــل عنــوان
«املأسســة واإلدارة» إلــى ضــرورة «متكــن الشــراكة بــن وزارة الزراعــة والشــركاء لتطويــر القطــاع الزراعــي مــن خــال احلــوار
وتبــادل املعرفــة وتبنــي الشــفافية يف مجمــل العمــل واالســتعداد للمســاءلة مــن قبــل جميــع األطــراف ذات العاقــة وخاصــة
ممثلــي املزارعــن وممثلــي احلــركات واجملموعــات املطلبيــة».
كمــا أشــار املرتكــز اخلامــس «اخلدمــات املســاندة» إلــى أهميــة «تفعيــل دور املؤسســات الزراعيــة وبشــكل خــاص املعنيــة بصغــار
املزارعــن واملزارعــات ،وحتســن دور املــرأة والشــباب يف الزراعــة والتنميــة الريفيــة» وقــد أشــارت االســتراتيجية يف إطــار
«أن التــزام جميــع الشــركاء بأســس التشــارك واحلكــم الســليم والشــفافية يســتدعي أن يتــم تعزيــز العمــل مــع
هــذا املرتكــز إلــى ّ
املؤسســات التــي جتمــع صغــار املزارعــن واملنتجــن واجملموعــات والتعاونيــات النســوية واالحتــادات واجملالــس مــن أجــل تعزيــز
ٍ
ـاعدات إلــى أطــر
قدراتهــا وعاقتهــا ودورهــا يف التنميــة املســتدامة وحتويلهــا مــن أطــر وجمعيــات ومجالــس تتلقــى منحـاً ومسـ
جتمــع املزارعــن والنســاء ومتثلهــم أمــام املؤسســات الرســمية» .كمــا جــاء حتــت الهــدف االســتراتيجي الســادس «لــدى القطــاع
الزراعــي بيئــة قانونيــة كفــؤة وف ّعالــة» (ركيــزة «املأسســة واإلدارة») مــا يلــي« :يعتمــد النهــوض بالقطــاع الزراعــي بشــكل رئيســي
علــى قوانــن وتعليمــات قويــة وكفــؤة وفاعلــة وقــادرة علــى حتقيــق تنميــة زراعيــة تضمــن مصالــح أطــراف الســوق (املنتجــن
واملســتهلكن) .كمــا يســتلزم تنفيــذ القوانــن والتعليمــات بحــزم وشــفافية» .ومــن بــن الطــرق التــي حتددهــا اخلطــة لتحقيــق
هــذا الهــدف «التشــريعات الزراعيــة متكاملــة ومعــززة للتنميــة الزراعيــة املســتدامة ومطبقــة بحــزم وشــفافية».16
أن «قانــون» و»نظــام» املؤسســة الفلســطينية لإلقــراض الزراعــي ال يتض ّمنــان إشــارات مباشــرة ملبــادئ وإجــراءات
صحيــح ّ
ّ
أن «نظــام» املؤسســة الصــادر عــن مجلــس الــوزراء بتاريــخ 2018/9/24
النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف عمــل املؤسســة ،إلا ّ
يشــير حتــت املــادة ( )4إلــى آليــات الرقابــة التــي تخضــع لهــا املؤسســة« :تكــون أعمــال التمويــل واإلقــراض» التــي تقــوم بهــا
املؤسســة خاضعــة للجهــات الرقابيــة املتمثلــة يف اآلتــي:
أ .ديوان الرقابة املالية واإلدارية.
ب .مدقق احلسابات اخلارجي.
17
ج .دائرة الرقابة الداخلية يف املؤسسة» .
وبقــي أن نشــير يف هــذا اإلطــار إلــى «مد ّونــة الســلوك وأخاقيــات الوظيفــة العامــة» التــي أصدرها مجلس الوزراء الفلســطيني
يف العــام  .2012وقــد مت إعــداد هــذه املد ّونــة بشــراكة بــن ديــوان املوظفــن العــام وعــدد مــن املؤسســات الرســمية ومؤسســات
اجملتمــع املدنــي ذات العاقــة ،وقــد ســعت هــذه املد ّونــة إلــى حتديــد معاييــر الســلوك واألخــاق املرغوبــة واملتوقعــة مــن
قبــل الدوائــر احلكوميــة وموظفــي القطــاع العــام مبــا يشــمل أولئــك العاملــن يف املؤسســات احلكوميــة التــي تعنــى بالقطــاع
الزراعــي ،ووضــع الســلوك املهنــي يف إطــار محــدد ،بــدالً مــن تركــه لاجتهــاد الشــخصي لــك ّل موظــف أو إدارة .وتهــدف املد ّونــة
إلــى تعريــف املوظفــن بالســلوك املرغــوب فيــه واملتوقــع مــن الدوائــر احلكوميــة واملوظــف يف القطــاع العــام .وتعتمــد هــذه
املد ّونــة علــى خمســة مبــادئ هــي احتــرام القانــون ،واحلياديــة ،والنزاهــة ،واالجتهــاد ،واالقتصــاد والفعاليــة.18
بنــاء علــى نتائــج املقابــات التــي مت إجراؤهــا وكذلــك بعــض الوثائــق التــي متــت مراجعتهــا ،نســتعرض فيمــا يلــي واقــع النزاهــة
والشــفافية الفعلــي كمــا هــو ممــارس أو مط ّبــق يف إدارة برامــج دمــج الشــباب والنســاء يف القطــاع الزراعــي يف عــدد مــن
املؤسســات احلكوميــة ذات العاقــة وهــي :وزارة الزراعــة ،واملؤسســة الفلســطينية لإلقــراض الزراعــي ،ووزارة االقتصــاد
الوطنــي واجمللــس األعلــى للشــباب والرياضــة.

 16مكتب رئيس الوزراء .اخلطة الوطنية للتنمية  .2023-2021االستراتيجية القطاعية للزراعة  .2023-2021صفحة  68و 80على التوالي.
 17املؤسسة الفلسطينية لإلقراض الزراعي :القانون والنظام .2018 .رام اهلل ،فلسطن .صفحة .19
 18االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان)« .2019 .النزاهة والشفافية واملساءلة يف مواجهة الفساد» .الطبعة اخلامسة .رام اهلل .فلسطن.
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أ.وزارة الزراعة

مت تأســيس «وحــدة الرقابــة الداخليــة» يف وزارة الزراعــة منــذ اســتام الســلطة الفلســطينية خلدمــات وزارة الزراعــة عــام
 ،1994حيــث تعتبــر مــن أهــم الوحــدات املســاندة لعمــل وزيــر الزراعــة وتتبــع لــه مباشــرة .وتتمثــل مهمتهــا يف متابعــة وتقييــم
وتصويــب األداء وحتقيــق فعاليــة وكفــاءة األداء اإلداري واملالــي يف الــوزارة والتأكــد مــن ســامة إجــراءات العمــل واالســتخدام
األمثــل للمــوارد للمتاحــة وفــق اخلطــط واألهــداف املوضوعــة .وتتكــون الوحــدة مــن دائرتـ ْـن :دائــرة الرقابــة اإلداريــة والتــي
تتركــز مهمتهــا يف التأكــد مــن االلتــزام بالقوانــن واألنظمــة والتعليمــات اإلداريــة ووضعهــا موضــع التنفيــذ يف الوقــت املناســب
ـمن (قســم تدقيــق النفقــات اجلاريــة والرأســمالية ،وقســم التدقيــق
والشــكل األمثــل ،ودائــرة الرقابــة املاليــة التــي تتض ّمــن قسـ ْ
علــى العطــاءات واملشــاريع واملوجــودات الثابتــة).19
يف مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع مديــرة الرقابــة يف وزارة الزراعــة لفحــص مــدى التــزام الــوزارة مبعاييــر النزاهــة والشــفافية
أن
واملســاءلة وبالتحديــد يف إدارة البرامــج واملشــاريع الهادفــة إلــى دمــج الشــباب والنســاء يف القطــاع الزراعــي ذكــرت املديــرة ّ
«أغلــب املشــاريع التــي تنفذهــا الــوزارة تكــون ممولــة مــن جهــات خارجيــة حيــث تقــوم دائــرة إعــداد املشــاريع بدراســة املشــروع
والتأكــد مــن أ ّنــه ينســجم مــع أهــداف الــوزارة واســتراتيجياتها .يف الســابق كانــت املؤسســات غيــر احلكوميــة تعمــل وحدهــا
لكــن اآلن هنــاك تعــاون وإشــراف وضبــط أكثــر مــن قبــل الــوزارة ،حيــث نســاهم يف اختيــار املناطــق والفئــات املســتهدفة ضمــن
أن غالبيــة املشــاريع التطويريــة الس ـ ّيما تلــك التــي تســتهدف دمــج الشــباب والنســاء يف القطــاع
إن حقيقــة ّ
معاييــر معينــة»ّ .
الزراعــي التــي تنفذهــا وزارة الزراعــة تكــون ممولــة خارجي ـاً ويتــم تنفيذهــا بالشــراكة مــع مؤسســات دوليــة ومــع مؤسســات
اجملتمــع املدنــي الفلســطيني يجعــل تلــك املشــاريع تخضــع لرقابــة مــن قبــل اجلهــة املمولــة وكذلــك اجلهــات التــي تعمــل علــى
تنفيذهــا ،حيــث يتــم تشــكيل «جلنــة توجيهيــة» للمشــروع ووضــع معاييــر الختيــار الفئــات املســتهدفة ووضــع آليــات متفــق عليهــا
للتنفيــذ ،هــذا إضافــة إلــى مــا يتــم إجــراؤه مــن دراســات تقييميــة لتلــك املشــاريع مــن قبــل تلــك اجلهــات وبالتعــاون مــع الــوزارة.
األمــر الــذي ينســجم مــع مــا مت ذكــره ســابقاً حــول محدوديــة املشــاريع التطويريــة التــي تنفذهــا الــوزارة بتمويــل ذاتــي .وهــو مــا
«أن املشــاريع
أكدتــه أيضـاً مديــرة «دائــرة النــوع االجتماعــي» يف الــوزارة خــال املقابلــة التــي أجريــت معهــا .فقــد أشــارت إلــى ّ
الهادفــة إلــى دمــج النســاء يف القطــاع الزراعــي تتــم بالتعــاون مــع مؤسســات غيــر حكوميــة مثــل مشــروع «الطابــو» الــذي يهــدف
أن نســبة قليلــة منهــن حتصــل علــى حقهــا يف امليــراث ،حيــث
إلــى تثبيــت ملكيــة النســاء كأحــد املالكــن الفعليــن الس ـ ّيما ّ
أن نظــام
نعمــل علــى توعيــة النســاء للمطالبــة بحقهــن يف امليــراث ومســاعدتهن يف اتّبــاع إجــراءات تســجيل األراضــي ،خاصــة ّ
التســجيل يختلــف تبعـاً لتصنيــف املنطقــة (أ) و(ب) و(ج) وهنــاك نقــص يف املعرفــة لــدى النســاء يف هــذا اجملــال .وهــذه مســألة
تعمــل عليهــا الــوزارة ألول مــرة ضمــن أحــد املشــاريع»« .نحــن نعتمــد بشــكل أساســي يف املشــاريع التطويريــة علــى املؤسســات
الشــريكة ،فإ ّمــا أن تنفــذ تلــك املشــاريع بإشــراف الــوزارة كلجــان فنيــة دون أن تكــون شــريكاً ،أو أن تتــم متابعــة مؤسســات غيــر
حكوميــة زراعيــة والتعــاون معهــا يف تنفيــذ تلــك املشــاريع ،وهنــاك تقاريــر ربــع أو نصــف ســنوية يتــم إصدارهــا حــول تنفيــذ
مثــل هــذه املشــاريع».
ومــن اجلديــر ذكــره يف هــذا الســياق ،أ ّنــه ويف ردهــا علــى ســؤال حــول وجــود برامــج متخصصــة تعنــى بالنســاء وبقضايــا اجلنــدر
أن «هــذه البرامــج واملشــاريع متداخلــة ومدمجــة
ـإن مديــرة دائــرة النــوع االجتماعــي يف الــوزارة قــد أوضحــت ّ
تنفذهــا الــوزارة فـ ّ
يف عمــل اإلدارات العامــة يف الــوزارة مثــل اإلدارة العامــة لإلرشــاد والتنميــة الريفيــة التــي تتواجــد يف  14مديريــة يف الضفــة
الغربيــة ويف عــدد مــن احملطــات الزراعيــة وتقــوم بتقــدمي اخلدمــات للمزارعــن واملزارعــات بشــكل عــام ودون تخصيــص.
إضافــة إلــى عمــل املؤسســة الفلســطينية لإلقــراض الزراعــي التــي قامــت بتنفيــذ مشــروع لإلقــراض يف عــام  2019اســتهدف
أن كافــة النســاء الغزّيــات اللواتــي تقدمــن بطلبــات للحصــول علــى تعويضــات منــذ عــام  2008قــد
عــدداً مــن النســاء .ويذكــر ّ
حصلــن جميعـاً علــى مثــل هــذه التعويضــات ،حيــث قمنــا بإعطــاء األولويــة للنســاء مــن قطــاع غــزة».
مــن ضمــن األســئلة التــي مت توجيههــا ملمثــات وزارة الزراعــة لفحــص مســألة النزاهــة هــو إن كانــت لــدى الــوزارة مد ّونــة
للســلوك يتــم طباعتهــا وتوزيعهــا علــى العاملــن يف الــوزارة وتذكيرهــم بهــا وحثهــم علــى االلتــزام بهــا ،وقــد ردت مديرتــا الرقابــة
والنــوع االجتماعــي باإليجــاب علــى هــذا الســؤال ،حيــث متــت اإلشــارة إلــى « مد ّونــة الســلوك وأخاقيــات الوظيفــة العامــة
« التــي أصدرهــا مجلــس الــوزراء الفلســطيني يف العــام  2012والتــي ُذكــرت آنف ـاً« ،فقــد مت توفيرهــا وتوزيعهــا علــى كافــة
املوظفــن كمــا يجــري تذكيرهــم بهــا مــن حــن آلخــر».

 19وزارة الزراعة الفلسطينية .وحدة الرقابة الداخلية .https://moa.gov.ps/?page_id=1537 .متت زيارة املوقع بتاريخ .2021/10/15
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أمــا بخصــوص آليــة اإلعــان عــن املشــاريع الزراعيــة ســواء تلــك التــي تســتهدف الشــباب والنســاء أو تســتهدف املزارعــن
بشــكل عــام ،التــي تنفذهــا الــوزارة بشــكل منفــرد أو مــن خــال شــراكات مــع مؤسســات أخــرى ،فقــد ذكــرت مديــرة وحــدة النــوع
أن الــوزارة حتــاول «الوصــول إلــى املنتفعــن واملنتفعــات بجميــع الطــرق املتاحــة» وهــذا
االجتماعــي وكذلــك مديــرة الرقابــة ّ
يشــمل إعــام اجلمهــور املســتهدف مــن خــال:
 املوقع اإللكتروني للوزارة وكذلك صفحتها على الفيس بوك. وسائل اإلعام احمللية مثل «تلفزيون فلسطن وتلفزيون وطن». مديريات الزراعة يف احملافظات اخملتلفة. وضع إعانات ورقية قرب املساجد والنوادي واجلمعيات النسوية. التعاون مع اجملالس احمللية يف املواقع اخملتلفة.وبخصــوص توزيــع املنــح أو املســاعدات فقــد متــت اإلشــارة إلــى وجــود جلــان تتشــكل مــن وزارة الزراعــة ومــن القائمــن علــى
املشــاريع املشــتركة التــي يتــم تنفيذهــا (فمث ـ ً
ا يف إحــدى املشــاريع مت تشــكيل جلنــة مــن قبــل وزارة الزراعــة ،ووزارة التنميــة
االجتماعيــة ،واجملالــس احملليــة ،وإحــدى مؤسســات اجملتمــع املدنــي العاملــة يف القطــاع الزراعــي) ،ويتــم وضــع معاييــر معينــة،
أن الشــخص ينفــذ
وكذلــك دراســة مــدى جــدوى املشــاريع التــي يتقــدم املواطنــون بهــا ،إضافــة إلــى املتابعــة والرقابــة للتأكــد مــن ّ
املشــروع الــذي مت دعمــه ،وال ينفــق املــال الــذي حصــل عليــه علــى أغــراض أخــرى».
أمــا بخصــوص القضايــا املتعلقــة باملســاءلة ويف مقدمتهــا تقــدمي التقاريــر إضافــة إلــى جاهزيــة األطــراف الرســمية التــي تقــود
ـأن هنــاك صندوق ـاً
مشــاريع زراعيــة الســتقبال الشــكاوى واالعتراضــات والــرد عليهــا ،أفــادت مديــرة الرقابــة يف الــوزارة «بـ ّ
للشــكاوى ميكــن للمواطنــن اســتخدامه حيــث يأتــي بعــض املواطنــن ويقولــون لنــا إننــا لــم نســتفد مــن هــذا املشــروع أو ذاك
أو كانــت هنــاك مشــكلة يف التعويضــات ،فنقــوم مبراجعــة اإلجــراءات التــي متــت والــرد علــى املواطــن/ة بشــكل مكتــوب .أمــا
بخصــوص الصناديــق واملؤسســات التابعــة للــوزارة مثــل صنــدوق درء اخملاطــر واملؤسســة الفلســطينية لإلقــراض الزراعــي
فلــك ّل منهــا موازنتــه اخلاصــة ولــه دوائــر رقابيــة خاصــة بــه ،حيــث يوجــد تعــاون بينهــا وبــن الــوزارة لكــن ال توجــد رقابــة
مــن قبــل الــوزارة» .كمــا مت ســؤال مديــرة الرقابــة فيمــا إذا كانــت وحــدة الرقابــة تقــوم بااللتقــاء بشــكل مباشــر باملزارعــن
واملزارعــات وخاصــة عنــد القيــام بزيــارات ميدانيــة لاســتماع لهــم وللشــكاوى واملاحظــات مــن قبلهــم فأجابــت« :ال ،هــذه
ليســت مهمتــي ولكــن إذا ظهــرت شــكاوى لهــا عاقــة بتطبيــق مشــروع مــا ،نقــوم حينهــا بالتحــدث مــع املواطنــن املعنيــن ونقــوم
بفحــص املســألة أو موضــوع الشــكوى ،كمــا أ ّنــه يف حــال حــدوث كارثــة أو حــدث مــا ،مثــل احتــراق أرض أحــد املزارعــن نقــوم
أن القــرار يكــون مشــتركاً أو بالتشــاور».
برفــع توصيــة إلــى صنــدوق درء اخملاطــر وهــو يقــوم بالتعويــض أي ّ
ومت ســؤال مديــرة الرقابــة أيضـاً فيمــا إذا كانــت عمليــة الرقابــة علــى املشــاريع السـ ّيما تلــك التــي تســتهدف الشــباب والنســاء
ضمــن صاحيــات الوحــدة التــي تقودهــا فكانــت اإلجابــة «نعــم ،إ ّنهــا ضمــن إدارتنــا ولكـ ّـن عملنــا ليــس عمـ ً
ا رقابيـاً بقــدر مــا
هــو تصحيــح لإلجــراءات ،فمث ـ ً
ا إذا كان لدينــا شــقّ طــرق أو فحــص تربــة ســواء بتمويــل داخلــي مــن قبــل الــوزارة أو متويــل
خارجــي ،نقــوم بتحديــد األنشــطة التــي تقــوم بهــا اجلهــة املعنيــة فنقــوم بفحــص تنفيــذ األنشــطة مــن خــال زيــارات ميدانيــة
لــك ّل املناطــق الرئيســية شــمال ووســط وجنــوب ،وأيضـاً إذا أخذنــا محافظــة اخلليــل التــي تضــم أربــع مديريــات تابعــة لــوزارة
الزراعــة فنختــار مديريــة كبيــرة وأخــرى صغيــرة ،ونســأل القائمــن علــى املشــروع مــاذا اســتهدفوا؟ وملــاذا؟ وإذا ظهــر خلــل
كيــف ســنصلحه ،أي أ ّننــا نقــوم يف دائــرة الرقابــة باألســاس بفحــص اإلجــراءات التــي مت القيــام بهــا ونفحــص املعاييــر إضافــة
إن معظــم اإلدارات يف الــوزارة لديهــا دليــل إجــراءات يوضــح كيفيــة العمــل فنعمــل
إلــى فحــص وجــود دليــل إجــراءات ،حيــث ّ
علــى أساســه .نحــن نبــدأ عــادة باألنظمــة والقوانــن أل ّنهــا أســاس عملنــا ومــن ثــم يأتــي بعــد ذلــك دليــل اإلجــراءات ،ثــم نقــوم
بفحــص مــدى تطبيــق تلــك األدلــة واإلجــراءات فــإذا أغفلــوا شــيئاً نقــوم بتنبيههــم :هــذا اإلجــراء يجــب أن تقومــوا بــه ،وإذا لــم
تفعلــوا ذلــك ســيترتب عليــه كــذا وكــذا ،أي أ ّننــا نقــدم لهــم إرشــادات».
وقــد ذكــرت مديــرة وحــدة النــوع االجتماعــي يف ذات الســياق أ ّنــه «توجــد آليــة للشــكاوى وآليــة للمتابعــة ومعاييــر ،ويتــم التوضيح
للســيدة املعنيــة ملــاذا مت رفــض طلبهــا ،حيــث تذهــب إلــى املديريــة ويتــم حتويلهــا إلــى منســق املشــروع وهــو مــن يتواصــل معهــا.
لدينــا وحــدة شــكاوى غيــر ف ّعالــة لكــن ســيتم تفعيلهــا».
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واقــع النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي المؤسســات الحكومية
التي تدير برامج الشباب والنساء الهادفة لدمجهم في القطاع الزراعي

ب.املؤسسة الفلسطينية لإلقراض الزراعي

إن طبيعــة تركيبــة «مجلــس إدارة املؤسســة» الــذي يُشـ َّكل بقــرار مــن مجلــس الــوزراء برئاســة وزيــر الزراعــة ومــن ثاثــة عشــر
ّ
عضــواً مبــا فيهــم الرئيــس (خمســة منهــم ميثلــون املؤسســات احلكوميــة ،وثاثــة أعضــاء مــن مؤسســات زراعيــة أو ماليــة غيــر
حكوميــة ،وثاثــة أعضــاء مــن ذوي اخلبــرة واالختصــاص ،وعضــو عــن املؤسســات الدوليــة) تفتــح مجــاالً لبعــض املؤسســات
غيــر احلكوميــة والدوليــة لكــي تســاهم يف عمليــة إدارة املؤسســة وممارســة نــوع مــن الرقابــة علــى مجمــل أنشــطتها.
أن
وفيمــا يتعلــق بالشــفافية أ ّكــد مســاعد رئيــس املؤسســة وكذلــك مديــر عــام التخطيــط والتعــاون واالســتثمار فيهــا علــى ّ
عمليــة اختيــار املســتفيدين تتــم وفــق معاييــر يتــم وضعهــا مســبقاً مــن قبــل املؤسســة مثــل أن يكــون املتقــدم فلســطينياً وأن يبلــغ
مــن العمــر  18عامـاً وأكثــر وغيرهــا مــن املعاييــر .أ ّمــا بخصــوص طــرق اإلعــان عــن مشــاريع القــروض التــي يتــم تنفيذهــا فقــد
موســعاً ،حيــث عملنــا مــن خــال مديريــات الزراعــة يف احملافظــات التــي كان
ذكــرا ّ
أن «اإلعــان عــن املشــروع األول لــم يكــن ّ
عليهــا تركيــز ،أمــا املشــروع الثانــي فقــد اســتخدمنا فيــه برنامج ـاً إلكتروني ـاً يقــوم بإرســال رســائل للمواطنــن حيــث أرســلنا
حوالــي  30ألــف رســالة نصيــة ،وقمنــا باإلعــان عــن املشــروع مــن خــال تلفزيــون وطــن واملواقــع اإللكترونيــة للمؤسســة حيــث
وصــل عــدد الطلبــات املقدمــة  116طلبـاً».
أمــا بخصــوص نظــم املســاءلة وقيــم النزاهــة فقــد ذكــرا أ ّنــه «توجــد آليــة للشــكاوى حيــث توجــد لدينــا دائــرة رقابــة ،لكــن لــم تأتينــا
شــكاوى ،كمــا توجــد لدينــا مد ّونــة ســلوك هــي « مد ّونــة الســلوك وأخاقيــات الوظيفــة العامــة « الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء،
فنحــن موظفــون عموميــون ولدينــا إجــراءات للمنــح وموقــع إلكترونــي ننشــر مــن خالــه .أ ّمــا القــروض التــي متنحهــا املؤسســة
فتتــم مــن خــال البنــوك وليــس بشــكل مباشــر حيــث إ ّن للمؤسســة حســابن واحــد يف «بنــك فلســطن» والثانــي لــدى «البنــك
اإلســامي الفلســطيني» ،كمــا أ ّن عمليــة ســداد القــروض مــن قبــل املنتفعــن واملنتفعــات تتــم أيضـاً مــن خــال هــذه البنــوك».
ومــن اجلديــر ذكــره يف هــذا الصــدد ،أ ّن بعــض املبحوثــن الذيــن متــت مقابلتهــم قــد أشــاروا لوجــود بعــض الثغــرات التــي تعانــي
منهــا املؤسســة .فعلــى ســبيل املثــال ذكــر اثنــان منهــم أ ّن املؤسســة «غيــر ف ّعالــة ولديهــا هيكليــة كبيــرة ال تتناســب مــع األنشــطة
احملــدودة التــي تقــوم بهــا .كمــا أ ّن التمويــل غيــر ٍ
كاف ،فاحلكومــة أسســت املؤسســة لكــن لــم تز ّودهــا بالتمويــل الــكايف» .كمــا أشــار
مبحــوث آخــر إلــى «إشــكالية أخــرى لهــا عاقــة مبحاولــة دمــج املؤسســة مــع بنــك االســتقال الــذي قــررت احلكومــة تأسيســه،
حيــث ذكــر القائمــون علــى تأســيس البنــك يف إحــدى املقابــات أ ّن املؤسســة الفلســطينية لإلقــراض الزراعــي مارســت ضغوطـاً
علــى احلكومــة إللغــاء قــرار الدمــج حتــى ال يؤثــر ذلــك علــى املناصــب واالمتيــازات التــي يتمتــع بهــا موظفوهــا» .فيمــا شــدد آخرون
علــى أ ّن «فكــرة واســتراتيجية املؤسســة هــي فكــرة ممتــازة لكنّهــا غيــر مترجمــة أو معكوســة علــى أرض الواقــع ،فأهميتهــا تنبــع
مــن أ ّن هنــاك حتديــات أساســية تواجــه عمليــة اإلقــراض الصغيــر أهمهــا ســعر الفائــدة املرتفــع ،خاصــة أ ّن الكثيــر مــن الفئــات
املعنيــة باحلصــول علــى مثــل هــذه القــروض هــي فئــات مهمشــة أو تعيــش يف مناطــق نائيــة ،ومــن هنــا فــإ ّن مؤسســة اإلقــراض
ميكنهــا أن حتــل مشــكلة حيويــة ».وأخيــراً ،فقــد نوهــت إحــدى املبحوثــات إلــى «مشــكلة تواجــه قضيــة اإلقــراض الزراعــي وتتمثــل
يف عــدم وجــود تأمينــات زراعيــة ،األمــر الــذي يــؤدي إلــى صعوبــة احلصــول علــى قــرض زراعــي ،فبــدون تأمــن زراعــي مــن
الصعــب علــى صاحــب القــرض أن يســدد قرضــه يف حــال حــدوث كارثــة طبيعيــة أو يف حــال قيــام االحتــال بإجــراءات قــد متــس
باملشــروع الزراعــي الــذي متــت إقامتــه مــن خــال القــرض مثــل هــدم بئــر مــاء أو غيرهــا مــن اإلجــراءات».
ت .وزارة االقتصاد الوطني واجمللس األعلى للشباب والرياضة

إن ك ّل مــا ذكــر حــول واقــع وزارة الزراعــة واألذرع التابعــة لهــا مثــل املؤسســة الفلســطينية لإلقــراض الزراعــي مــن حيــث النزاهــة
ّ
ً
والشــفافية واملســاءلة ينطبــق إلــى حــد كبيــر علــى واقــع الــوزارات واملؤسســات احلكوميــة األخــرى التــي تقــوم أحيانـا بتنفيــذ مشــاريع
تخــدم عمليــة دمــج الشــباب والنســاء يف القطــاع الزراعــي .فمثـ ً
ا ذكــر مديــر «دائــرة السياســات» يف وزارة االقتصــاد الوطنــي رشــاد
أن املشــاريع التــي تنفذهــا الــوزارة يف هــذا اإلطــار تكــون ذات متويــل خارجي وتخضع ألشــكال مختلفة مــن الرقابة أولها رقابة
يوســف ّ
ّ
اجلهــة املانحــة .إضافــة إلــى وجــود وحــدة للشــكاوى يف الــوزارة ومد ّونــة ســلوك للموظفــن ،كمــا أنــه يتــم نشــر املوازنــات علــى موقــع
الــوزارة» .كمــا شــدد مديــر عــام «الشــؤون الشــبابية» يف «اجمللــس األعلــى للشــباب والرياضــة» علــى أ ّنــه «يتــم وضــع معاييــر لاختيــار
بالتعــاون مــع اجلهــة املانحــة ويتــم تشــكيل جلــان يف احملافظــات مــن أجــل فــرز الطلبــات بنــاء علــى تلــك املعاييــر الواضحــة والشــفافة،
ـإن احتمــاالت الفســاد تتراجــع بنســبة قــد تصــل إلــى  .»%100وقــد ذكــر يف
فعندمــا يكــون هنــاك  5-4شــركاء ينفــذون مشــروعاً مــا فـ ّ
أن «هنــاك حاجــة ملمارســة رقابــة أقــوى علــى املشــاريع التــي تنفذهــا املؤسســات غيــر احلكوميــة أيضـاً».
ســياق إجابتــه ّ
ّ
وبقــي أن نشــير يف هــذا اإلطــار إلــى أنــه مت فحــص واقــع النزاهــة يف «صنــدوق درء اخملاطــر والتأمينــات الزراعيــة» ،أحــد أذرع وزارة
الزراعــة ،مــن قبــل االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة (أمــان) يف الســابق ،لــذا لــم يتطرق هذا التقريــر إلى واقع ذلك الصنــدوق.20
 20االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان) .الفريق األهلي لدعم شفافية املوازنة« .2019 .بيئة النزاهة يف عمل صندوق درء اخملاطر والتأمينات الزراعية» .سلسلة تقارير رقم  .143رام اهلل-فلسطن .صفحة .5
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◄ االستنتاجات:
أن التحــدي األكبــر الــذي يواجــه عمليــة فحــص أو تقييــم واقــع النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف إدارة
● نســتنتج ممــا تقــدم ّ
البرامــج احلكوميــة الهادفــة إلــى دمــج الشــباب والنســاء يف القطــاع الزراعــي هــو ببســاطة نــدرة هــذه البرامــج ومحدوديتهــا
ـإن أحــد أهــم مقومــات جنــاح ذلــك
وخاصــة تلــك التــي تنفذهــا وزارة الزراعــة وأذرعهــا بتمويــل ذاتــي .وكمــا ســبق وذكرنــا ،فـ ّ
الدمــج هــو توفيــر التمويــل والقــروض الازمــة ،واملؤسســة احلكوميــة الوحيــدة اخمل ّولــة بتقــدمي مثــل تلــك القــروض وهــي
(املؤسســة الفلســطينية لإلقــراض الزراعــي) لــم تنفــذ حتــى اآلن ســوى مشــروع واحــد يف عــام  ،2019رغــم أ ّنهــا تأسســت يف
عــام  ،2015ولــم يســتهدف ذلــك املشــروع ســوى  12امــرأة و 5شــباب فقــط.
● االنتقادات والتذ ّمرات بســبب تواضع مســاهمات "صندوق درء اخملاطر والتأمينات الزراعية" يف دعم املزارعن واملزارعات
كثيــرة ومشــروعة ســواء صــدرت عــن املواطنــن املســتهدفن مــن قبــل الصنــدوق كمــا أشــارت بعــض الدراســات الســابقة التــي
مت اســتعراضها آنفـاً ،أو مــن قبــل ممثلــي مؤسســات غيــر حكوميــة ناشــطة يف القطــاع الزراعــي كمــا بينــت هــذه الدراســة.
أن اخلطــط واالســتراتيجيات احلكوميــة ويف مقدمتهــا "االســتراتيجية القطاعيــة
● ميكــن االســتنتاج مــن التحليــل الســابق ّ
للزراعــة  "2021-2023قــد اشــتملت علــى نصــوص ومــواد تؤكــد علــى أهميــة تعزيــز مبــادئ النزاهــة والشــفافية واملســاءلة.
باإلضافــة إلــى ذلــك فإ ّنــه مــن الواضــح عــدم وجــود آليــات خاصــة يف الــوزارات واملؤسســات احلكوميــة ذات العاقــة لتعزيــز
هــذه املبــادئ واملمارســات يف البرامــج التــي تســتهدف دمــج الشــباب والنســاء يف القطــاع الزراعــي.
● أمــا بالنســبة لــوزارة الزراعــة والــوزارات األخــرى التــي تنفــذ أحيانـاً مشــاريع داعمــة للنســاء والشــباب يف القطــاع الزراعــي
ـإن معظــم املشــاريع التطويريــة التــي تنفذهــا يف هــذا
مثــل وزارة االقتصــاد الوطنــي واجمللــس األعلــى للشــباب والرياضــة ،فـ ّ
اجملــال هــي ذات متويــل "خارجــي" ويتــم تنفيذهــا عبــر شــراكات مــا بــن هــذه الــوزارات واجلهــات املانحــة أو مؤسســات اجملتمــع
ـإن هــذه املشــاريع تخضــع ألشــكال رقابيــة مختلفــة (مــن املؤسســة املانحــة ،والــوزارة
املدنــي الفلســطيني اخملتصــة .وبالتالــي ،فـ ّ
املعنيــة ،ومــن قبــل مؤسســات اجملتمــع املدنــي) .كمــا يتــم تشــكيل جلــان توجيهيــة وتنفيذيــة لهــذه املشــاريع ويتــم وضــع معاييــر
مدروســة بعنايــة لاســتهداف.
● وجــود مد ّونــة للســلوك هــي " مد ّونــة الســلوك وأخاقيــات الوظيفــة العامــة " التــي أصدرهــا مجلــس الــوزراء يف العــام 2012
بشــراكة بــن ديــوان املوظفــن العــام وعــدد مــن املؤسســات الرســمية ومؤسســات اجملتمــع املدنــي ذات العاقــة ،وتهــدف إلــى
تعريــف املوظفــن بالســلوك املرغــوب فيــه واملتوقــع مــن الدوائــر احلكوميــة واملوظــف يف القطــاع العــام .وتعتمــد هــذه املد ّونــة
علــى خمســة مبــادئ هــي احتــرام القانــون ،واحلياديــة ،والنزاهــة ،واالجتهــاد ،واالقتصــاد والفعاليــة .وقــد تبــن أ ّنــه بالرغــم مــن
بعــض املبــادرات علــى األقــل يف وزارة الزراعــة ،حيــث يجــري تذكيــر املوظفــن واملوظفــات بهــذه املد ّونــة مــن حــن آلخــر ،إ ّلا
أ ّنــه ال يتــم تدريــب املوظفــن وتأهيلهــم بشــأن األحــكام الــواردة فيهــا.
● بالرغــم مــن وجــود وحــدات للرقابــة املاليــة واإلداريــة يف ك ّل وزارة تقــوم مبتابعــة تنفيــذ األنظمــة وأدلــة اإلجــراءات لــم
يُلمــس وجــود اهتمــام خــاص بالقضايــا املتعلقــة بتعزيــز قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة عنــد تنفيــذ املشــاريع
والتدخــات .هــذا باإلضافــة إلــى دور اجلهــات اخملتصــة بالرقابــة علــى املؤسســات العامــة مثــل ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة
إضافــة إلــى دور ديــوان املوظفــن العــام يف الرقابــة.
● توجــد صناديــق للشــكاوى يف الــوزارات واملؤسســات املعنيــة ميكــن للشــباب والنســاء املســتهدفن بالبرامــج واملشــاريع الزراعيــة
أن مثــل هــذه الصناديــق واآلليــات املتعلقــة بإتاحــة اجملــال أمــام الشــباب
اللجــوء إليهــا عنــد الضــرورة .ولكــن مــن الواضــح ّ
والنســاء للتقــدم بالشــكاوى بحاجــة ملزيــد مــن التطويــر والتفعيــل وخاصــة يف ظــل اإلجابــات غيــر املنســجمة التــي قدمهــا
ممثلــون وممثــات عــن وزارة الزراعــة واملؤسســة الفلســطينية لإلقــراض الزراعــي حيــث متثلــت اإلجابــة األولــى يف "وجــود
أن مثــل هــذه اآلليــات والصناديــق "غيــر مف ّعلــة".
صناديــق وآليــات للشــكاوى" فيمــا متثلــت اإلجابــة الثانيــة يف ّ
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أن معظــم التحديــات والصعوبــات التــي متــت مناقشــتها يف األقســام الســابقة هــي حتديــات تواجــه العاملــن يف
● صحيــح ّ
ً
ً
ً
أن النســاء يواجهــن حتديــات وصعوبــات
القطــاع الزراعــي بوجــه عــام ،ســواء كانــوا ذكــورا أو إناثـا ،إ ّلا أ ّنــه مــن الواضــح أيضـا ّ
إضافيــة ناجتــة عــن الثقافــة األبويــة والذكوريــة التــي مــا زالــت ســائدة يف اجملتمــع الفلســطيني والتــي تعكــس ذاتهــا علــى
محدوديــة مــا متتلكــه النســاء مــن حيــازات زراعيــة ال تتجــاوز نســبتها  %7مــن مجمــل احليــازات الزراعيــة يف الضفــة والقطــاع،
وعلــى نظــرة مجتمعيــة ســلبية ومتييزيــة واســتغالية تؤثــر علــى دمــج النســاء يف القطــاع الزراعــي وعلــى فرصهــن يف احلصــول
علــى التمويــل والدعــم الازمـ ْـن .ناهيــك عــن يــوم "العمــل املضاعــف" الــذي تقــوم بــه املــرأة وخاصــة املتزوجــة للتوفيــق مــا بــن
مهــام العمــل املنزلــي واألســري ومهــام العمــل الزراعــي.
أن هنــاك
● إذا كانــت احلكومــة الفلســطينية جــا ّدة يف توجهاتهــا نحــو إعطــاء اهتمــام متزايــد لتنميــة القطــاع الزراعــي ،ومبــا ّ
زيــادات ولــو محــدودة يف حجــم املوازنــات التطويريــة واملشــاريع ذاتيــة التمويــل التــي تنفذهــا الــوزارات املعنيــة وبشــكل خــاص
ـإن ذلــك يجــب أن يترافــق مــع تطويــر
وزارة الزراعــة وأذرعهــا كمــا مت التعبيــر عــن ذلــك مــن خــال فكــرة "العناقيــد الزراعيــة" ،فـ ّ
وتعميــق تطبيــق مبــادئ النزاهــة واملســاءلة والشــفافية وخاصــة يف تلــك البرامــج واملشــاريع التــي تســتهدف فئــات مهمشــة
كالشــباب والنســاء تواجــه صعوبــات يف الوصــول إلــى املصــادر االقتصاديــة والتمويليــة ،وهــي يف أمــس احلاجــة لــك ّل أشــكال
الدعــم واملســاندة مــن أجــل إعــادة االعتبــار للقطــاع الزراعــي الــذي يعتبــر مــن أهــم القطاعــات املؤثــرة يف عمليــة التنميــة ،ويف
تعزيــز عمليــة االنفــكاك عــن االحتــال اإلســرائيلي ولتحقيــق االســتقال االقتصــادي والوطنــي للشــعب الفلســطيني.
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◄ التوصيات:
● هنــاك حاجــة ماســة لزيــادة كبيــرة وذات مغــزى يف املوازنــات احلكوميــة اخملصصــة للقطــاع الزراعــي بشــكل عــام ســواء ضمــن
املوازنات العامة أو اخلطط القطاعية واالستراتيجية ،ولعملية دمج الشباب والنساء يف ذلك القطاع بشكل خاص.
● تبنّــي آليــات خاصــة يف الــوزارات واملؤسســات احلكوميــة ذات العاقــة لتعزيــز قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم
املســاءلة يف البرامــج التــي تســتهدف دمــج الشــباب والنســاء يف القطــاع الزراعــي وليــس فقــط االعتمــاد علــى اآلليــات
والطــرق االعتياديــة التــي تتبناهــا هــذه الــوزارات واملؤسســات احلكوميــة املعنيــة (صناديــق للشــكاوى ،ووحــدات للرقابــة املاليــة
واإلداريــة ...إلــخ) .كضــرورة تصميــم مد ّونــة ســلوك خاصــة بالعاملــن يف البرامــج احلكوميــة الزراعيــة وخاصــة التمويليــة
أي شــكل مــن
والداعمــة منهــا تتضمــن إرشــادات تفصيليــة حــول التعامــل مــع الشــباب والنســاء بشــكل مهنــي ونزيــه وبــدون ّ
أشكال التمييز أو احملاباة ،وتوضيح ما يجب عمله يف حال ظهور حاالت من «تضارب املصالح».
● تطويــر وتفعيــل مبــادئ الشــفافية الســ ّيما صناديــق وآليــات الشــكاوى يف الــوزارات التــي تعمــل يف مجــال دمــج الشــباب
والنســاء يف القطــاع الزراعــي وإطــاق حمــات إعاميــة منتظمــة لتعريــف الشــباب والنســاء بهــذه اآلليــات ومــا هــي اخلطوات
التــي يجــب القيــام بهــا مــن أجــل تقــدمي شــكوى أو تظلّــم .وضــرورة التــزام جميــع اجلهــات املكلّفــة بــإدارة برامــج دعــم الشــباب
والنساء بإصدار ونشر تقارير دورية عن نتائج أعمالها.
● ضــرورة أن تترافــق الزيــادة -ولــو كانــت محــدودة -يف حجــم املوازنــات التطويريــة واملشــاريع ذاتيــة التمويــل التــي تنفذهــا
الــوزارات املعنيــة ،وبشــكل خــاص وزارة الزراعــة وأذرعهــا كمــا مت التعبيــر عــن ذلــك مــن خــال فكــرة «العناقيــد الزراعيــة»،
مــع تطويــر وتعميــق تطبيــق مبــادئ النزاهــة والشــفافية واملســاءلة وخاصــة يف البرامــج واملشــاريع التــي تســتهدف فئــات
مهمشة كالشباب والنساء والتي تواجه صعوبات يف الوصول إلى املصادر االقتصادية والتمويلية.
● تنظيــم حمــات إعاميــة ،مبــا يف ذلــك اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي ،مــن أجــل تشــجيع الشــباب والنســاء علــى
االنخراط يف القطاع الزراعي وتقدمي الدعم واحلوافز لألفكار واملشاريع الزراعية الريادية حتى متثل قصص جناح وإلهام لآلخرين.
● تنظيــم نشــاطات وحمــات توعويــة تشــارك بهــا املؤسســات احلكوميــة وغيــر احلكوميــة مــن أجــل تشــجيع الشــباب والنســاء
على تشكيل اجلمعيات والتعاونيات الزراعية وعلى زيادة االنتساب إلى تلك اجلمعيات.
● تب ّنــي وتطبيــق مبــدأ «التمييــز اإليجابــي» جتــاه النســاء والشــباب الس ـ ّيما العاملــن منهــم يف القطــاع الزراعــي مــن أجــل
تقليص حالة التهميش االقتصادي التي تعاني منها هاتان الفئتان على نحو خاص.
● تطويــر قاعــدة بيانــات  databaseتشــمل كافــة اجلمعيــات الزراعيــة الشــبابية والنســائية القاعديــة مــن أجــل توفيــر الدعــم
لهــا وكذلــك قاعــدة بيانــات للمنتفعــن واملنتفعــات مــن املشــاريع والبرامــج احلكوميــة الزراعيــة حتــى ال يحصــل البعــض علــى
الدعم والتمويل بشكل متكرر فيما يُح َرم آخرون.
● إدخــال وتعزيــز املنهــاج الزراعــي يف املــدارس وزيــادة عــدد املــدارس واملعاهــد الزراعيــة وجتهيزهــا باملعــدات واألدوات
واإلمكانيات الازمة.
● تعزيــز الوعــي اجملتمعــي والوطنــي بأهميــة الزراعــة و»العــودة لــألرض» كمدخــل هــام ملقاومــة االحتــال ومكافحــة الفقــر
والبطالة وانعدام األمن الغذائي.
● توزيــع األراضــي علــى الشــباب وإقامــة القــرى الشــبابية الزراعيــة وتوفيــر مختلــف أشــكال الدعــم لهــا وخاصــة توفيــر البنيــة
التحتية واإلرشاد الازم.
● تشــجيع إقامــة «أســواق للمزارعــن» وخاصــة الشــباب والنســاء منهــم مــن أجــل تقليــص عمليــة االســتغال التــي يتعرضــون
لها من قبل بعض التجار.
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