
القضاء التام 
على الجوع 2

التحدي
االستوائية  والمناخات  والمعادن  األرض  والتعدين.  الزراعة  رئيسيين:  اقتصاديين  قطاعين  من  الوسطى  أمريكا  اقتصاد  يتكون 

والمعتدلة تجعلها مثالية لزراعة مجموعة متنوعة من المنتجات الزراعية وإلمكانية النمو االقتصادي.

أعطت كل من نيكاراغوا والسلفادور األولوية للتركيز على تحسين الفنيات والتقنيات الزراعية لتعزيز الجودة والكفاءة. سيعزز 
التحسين االقتصاد مستويات معيشة األفراد واكتفاءهم الذاتي بشكل استراتيجي وسيكون له تأثير مباشر عليهما.

تتمثل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في كال البلدين في انخفاض الكفاءة ومحدودية التقنيات. يرجع انخفاض الكفاءة إلى 
التكنولوجيا  العالي للموارد البشرية والطبيعية. عالوة على ذلك، فإن  النتائج المرجوة للدورة الزراعية واالستهالك  الفجوة بين 
المستخدمة في العديد من خطوط اإلنتاج محدودة للغاية، وبعضها قد أصبح بالًيا نتيجة الِقدم. وقد ساهم ذلك في ارتفاع التكلفة 

وضعف تنوع النتائج.

نحو إيجاد حل
قامت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي )PICA( بتصميم برامج زراعية تهدف إلى تعزيز المعرفة التي يمكن الوصول إليها 
لدى المزارعين المحليين من أجل تطوير مشاريع فردية صغيرة الحجم. سيؤدي ذلك إلى زيادة دخل األسر وإنتاجها للمحاصيل 
اإلنتاج  إلى زيادة كفاءة  أيًضا   )PICA( الدولي للتعاون  الفلسطينية  الوكالة  المتكاملة. تهدف  الزراعية  المجتمعات  الصحية في 

وتحسين استخدام الموارد. 

يهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق هدف التنمية المستدامة 2 )القضاء على الجوع( وتحقيق األمن الجيد والتغذية المحّسنة 
وتعزيز الزراعة المستدامة. كما ستساهم في تحقيق هدف التنمية المستدامة 1 )القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان(. 

أهداف المشروع هي:
زيادة دخل المزارعين؛	 
إنتاج غذاء صحي؛	 
تعزيز ورفع قدرات الكوادر الزراعية وتحسين اإلنتاج الزراعي.	 
تزويد مهندسي الثروة الحيوانية بالجوانب النظرية والعملية إلنشاء الزراعة المائية وصنع العلف المحفوظ؛	 
نشر الوعي بأهمية تطبيق األمن البيولوجي في المزارع والمؤسسات والمختبرات والكشف المبكر عن األمراض البيطرية من 	 

خالل االختبارات المعملية وأخذ العينات المناسبة. 
نشر الصفات الوراثية المحسنة ألفضل ذكور الماشية باستخدام تقنيات التلقيح االصطناعي لتحسين إنتاجية اللحوم واأللبان. 	 

وفيما يتعلق بالمنهجية، صاغ خبراء الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي )PICA( جنًبا إلى جنب مع األطراف الرئيسية في الدول 
المستضيفة تقييًما لالحتياجات من خالل:

االقتصادية 	  الخيارات  وتقييم  الحالية  الزراعة  تقنيات  ومراقبة  المحليين  والمزارعين  المهندسين  من  المعلومات  البحث: جمع 
المحتملة واالطالع على التحديات الحالية التي تواجهها؛

تحديد االحتياجات والحلول: تحديد األهداف والجدول الزمني لبدء العمل؛ 	 
المزارعين 	  المشروع من  وأثناء وبعد كل مرحلة من مراحل  قبل  المستمرة  المرتدة  التغذية  تقديم  المرتدة:  والتغذية  المراقبة 

والمهندسين المحليين. 

الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي في المشاريع 
الزراعية في نيكاراغوا والسلفادور
نقل المعرفة حول التنمية الزراعية الفلسطينية إلى نيكاراغوا والسلفادور

© الوكالة الفلسطينية للتعاون 
)PICA( الدولي
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برامج بناء القدرات: بناًء على تقييم االحتياجات، صمم خبراء الوكالة الفلسطينية 
للتعاون الدولي )PICA( ونشروا دورات تدريبية عملية تراكمية في كل مرحلة 
من مراحل المشروع للمزارعين والمهندسين المحليين في الموضوعات التالية: 

إنتاج الزراعة المائية المحدودة وتسويق العلف المحفوظ	 
صناعة األطعمة محلية الصنع	 
الدفيئات 	  تحت  المزروعة  والفلفل  والخيار  الطماطم  لثمار  مبتكرة  تقنيات 

الزراعية وتطعيم الخضار
األمن الحيوي وتحليل المخاطر والتحليل داخر المختبر	 
التلقيح الصناعي لألبقار واألغنام والماعز. 	 

قدم التدريب الخبراء الفلسطينيون، وقدمت الحكومة المستضيفة المعامل والحقول 
والتنسيق.

هناك زخم كبير في التعاون بين دول األمم الجنوبية والوكالة الفلسطينية للتعاون 
للتعاون  الفلسطينية  الوكالة  قامت  والسلفادور.  ونيكاراغوا   )PICA( الدولي 
الدولي )PICA( والدول المستضيفة بتصميم مشترك لبرنامج بناء القدرات الذي 
يتم تكييفه مع احتياجات الدول المستضيفة ومعرفة الخبراء الفلسطينيين. سهلت 
الدول المستضيفة توفير اإلمدادات اللوجستية وزودت فريق الخبراء بالمختبرات 
المعرفة   )PICA( الدولي  للتعاون  الفلسطينية  الوكالة  خبراء  استخدم  الالزمة. 

الزراعية الحديثة لخدمة احتياجات الدول المضيفة. 

تختص الخبرة الفلسطينية في تعظيم النتائج من الموارد المحدودة. قدم الخبراء 
الفلسطينيون األدوات والعمليات والتقنيات الهندسية، مما يضمن زيادة شاملة في 

الجودة والكفاءة. 

بهدف تصميم خطة استراتيجية لتلبية االحتياجات الدقيقة، بدأت الوكالة الفلسطينية 
للتعاون الدولي )PICA( البرنامج ببعثات استكشافية لتقييم االحتياجات المحلية؛ 
يعملون جميًعا مع  الوفد من مهندسين زراعيين وكبار خبراء حكوميين  وتألف 
وزراء الصحة والزراعة المعنيين، فضاًل عن القطاعات االقتصادية في الدول 
الجهود  جميع   )PICA( الدولي  للتعاون  الفلسطينية  الوكالة  نسقت  المستضيفة. 

الفلسطينية. 

وكانت النتائج التي تحققت بعد المرحلة األولى من المشروع هي تدريب أكثر 
المرحلة  نيكاراغوا. خالل  المذكورة أعاله في  الدورات  من 120 مهندًسا في 
أكثر  شارك  نيكاراغوا،  في  عمل  أيام  ثمانية  من  وأكثر  المشروع  من  الثانية 
مدار  وعلى  السلفادور،  في  التدريبية.  الدورات  في  محلًيا  مهندًسا   140 من 
فقط،  الثانية  المرحلة  خالل  متدرب.  من 110  أكثر  شارك  عمل،  أيام  خمسة 

تمكنت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي )PICA( من الوصول إلى أكثر من 
األعمال  رواد  إلى  باإلضافة  وتدريبهم،  بيطرًيا  وطبيًبا  زراعًيا  250 مهندًسا 
الزراعية المشاركين بشكل كلي أو جزئي ويعملون من قبل وزارات الزراعة أو 

المراكز والوكاالت التابعة. 

المشروع مستمر ويهدف إلى إحداث تأثير مستدام على دورة اإلنتاج الزراعي في 
الدول المستضيفة. في غضون خمس سنوات، يمكن لنيكاراغوا على سبيل المثال، 
بناء قدرات أكثر من 1000 موظف فني وتحسين طرق التواصل بين المزارعين 
والمجتمعات والحكومة، لكونها مجهزة بأحدث الخبرات الفنية التي يمكن أن تكون 

منتجة وفعالة والتي يمكن تطبيقها في المنازل والحقول والمدارس والمصانع. 

وقعت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي )PICA( العديد من اتفاقيات التعاون في 
مجاالت الصحة والزراعة والتعليم، باإلضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم عامة مع 
منظمة رئيسية تشمل مختلف مجاالت التعاون مع وزارة الخارجية في نيكاراغوا. 
زراعيتين  بعثتين   )PICA( الدولي  للتعاون  الفلسطينية  الوكالة  أطلقت  وعليه، 
لتزويد األطراف المناظرة في نيكاراغوا بالمعرفة الفلسطينية، والتي ستدعم خطة 
مدتها خمس سنوات على األقل في مجاالت التعاون القائمة بالفعل، وكذلك التعاون 
في مجاالت الري والمياه وإدارة مياه الصرف الصحي، وأية احتياجات زراعية 

أخرى يمكن للفلسطينيين تلبيتها. 

تخطط الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي )PICA( لتصميم بعثات قابلة للتكرار، 
وتعزز التعاون المستدام داخل الدولة وعبر القارات ضمن مبادئ التكتل الجغرافي 
للتعاون واالستخدام األفضل للموارد مع الحفاظ على جودة المهام. يمكن أن يكون 
ولكنها  برامج مخصصة  تنفيذ  من خالل  واسع  نطاق  على  مفيًدا  المهام  تجميع 

مماثلة تم اختبارها مسبًقا في الدول ذات االحتياجات والموارد المشابهة. 

وأيًضا، داخل البلد المستضيف نفسه، يكون تكرار العمليات سهاًل بسبب التقييم 
المنهجي الواضح لالحتياجات واالستراتيجية ونظام المراقبة الديناميكي.

جهة االتصال:
االسم: السيدة/ هبة إسماعيل

المنصب: دبلوماسية، مسؤول برامج
المنظمة: الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي )PICA(، وزارة الشؤون الخارجية
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