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Remarks by H.E. Mr Abdullah Lahlouh 

Deputy Minister of Agriculture 

State of Palestine 

Ladies and Gentlemen, 

It is a pleasure to start my intervention by acknowledging and appreciating the role that 

the Food and Agriculture Organization, headed by the Director-General, is playing 

towards his global vision of a hunger free world, in which agriculture and food contribute 

to improving the wellbeing of all. I would like to thank the partners and those who are 

providing the various resources in support of the agricultural sector in Palestine. 

 

Ladies and Gentlemen,  

The importance of agriculture as the way to eradicate hunger and malnutrition and reduce 

poverty continues to increase, especially in light of the global challenges posed by the 

political, economic and financial crises, and its negative effects as climate change and its 

current and future consequences. In addition to the global challenges that affect the 

Palestinian agriculture, the Israeli occupation with expanding sentinel activities and 

arbitrary measures represents the most important challenges and obstacles facing the 

agriculture and food security in Palestine. 

As you know, more than 62 percent of the West Bank Territory, which is area C, and 

more than 85 percent of the water resources are still under the full control of the Israeli 

occupation, which prevents the Palestinians from exploiting these resources. Moreover, 

the establishment of the separation wall has destroyed at the soil 75,000 dunums per acres 

of agricultural land and isolated more than 700,000 dunums of fish, 150,000 dunums of 

agricultural fertile lands, in addition to the latest Israeli assault on Gaza Strip in 

July/August 2014 and the ongoing siege on the Strip that has led to the destruction of 

most aspects of economy and life in Gaza. 
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I would like to say that the World Bank Report in October 2013 referred to the fact that if 

the Palestinians manage to exploite the so-called area C, this will lead to further income 

for the Palestinians of USD 3.4 billion. Therefore, there is no need to receive assistance 

from any part. The report of the World Bank said if the Palestinians have their rice and 

water resources, the irrigation area will be six times and this of course will lead to more 

jobs. 

 

Ladies and Gentlemen 

We have reviewed with great interest the revised version of FAO Medium-Term Plan 

2018-2021, in particular the content related to the priority programme areas that the 

Organization focus on in the period 2018-2019, which includes climate change, 

sustainable production, technical cooperation, peacebuilding, and conflict analysis. 

I would like to say that these key areas are priorities for the Palestinian State, in particular 

and the Near East countries in general. 

 

The excellent work FAO has been doing in Palestine over the past decade has proved to 

be extremely instrumental in our efforts toward the sustainable development of the 

agricultural sector and building the resilience and improving food security for the 

Palestinian farmers, herders, fishers, as well as building the institutional capacities of the 

Palestinian Government and non-governmental institutions as part of the state building 

process. 

Since we are an observer at FAO, we cannot have direct access to technical cooperation 

projects. In this fact, we would be grateful if FAO could provide seed funds, special seed 

resources to enable technical support to Palestine, especially in the areas of recycled 

water use in agriculture, solar energy in agriculture, and nutrition sensitive agriculture. 

On the other hand, we highly appreciate being able to participate in the global and 

regional meetings.  

 

Despite the limitations and challenges, the Palestinian agriculture has witnessed 

remarkable development in terms of productivity, competitiveness and sustainability 

while the role of the State remains concentrated on providing the appropriate 

environment to bring about growth and attract investment. 

 

We will continue of course to implement the plans; we are trying to plant more than one 

million trees. Therefore, we are focusing on water harvest and using non-traditional 

sources of water in agriculture. In addition to that, we have established a special fund for 
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agriculture and have established the Palestinian Institution for Support to Small Farmers 

and Women to enable them to work in a proper manner. 

 

The Palestinian Government is trying to achieve the Sustainable Objectives and 

especially SDG 2, and based on that, the Ministry of Agriculture, with support from 

FAO, has recently finalized the new agricultural sector strategy, resilience and 

sustainable development 2017-2022. Based on that, FAO is currently engaged in the 

formulation of its Country Programme Framework in Palestine for 2018-2022. 

 

Thank you for your attention. Thank you for giving me the floor, Mr Chairperson. 
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 في دولة فلسطينكلمة عطوفة وكيل وزارة الزراعة 

 المهندس عبد هللا لحلوح

 (FAOمنظمة األغذية والزراعة )لمؤتمر األربعين الدورة 

 2017تموز  3-8

 ايطاليا -روما 

 والسادة، السيدات

 اعةوالزر لألغذية المتحدة األمم منظمة هتلعب الذي دورللباإلعراب عن تقديري  كلمتي أبدأ أن يسرني

اعة األغذية والزر منظمة تقدمه الذيالمستمر  لدعملكذلك و الجوع، من خال لعالم العالمية رؤيتها لتحقيق

ة والشقيقة الصديق البلدان لشكر أيضا الفرصةهذه  أغتنم أن أودكما  .فلسطين دولة في والمزارعين للزراعة

 .يي لدعم القطاع الزراعفلسطينال في المنظمة تدخالت تمويلل الالزمة الموارد الذين يوفرون والشركاء

 والسادة، السيدات

 خاصة ،في ازدياد مستمر الفقر من والحد التغذية وسوء الجوع على للقضاء سبيلك الزراعة أهمية تزال ال

 المناخ يرتغ عن فضال السلبية، وآثارها والمالية السياسية األزمة عن الناجمة العالمية التحديات ضوء في

 .ةمستقبليو ةحاليما له من تأثيرات و

 اإلسرائيلي، اللاالحت تبرعي الفلسطينية، الزراعة على تلقي بظاللها التي العالمية التحديات إلى وباإلضافة

 منواأل ةالزراع تواجه التي والعقبات التحديات أهمواحد ابرز  التعسفية، وإجراءاته ستيطانياال بتوسعه

 الضفة أراضيمن  %62ال زال االحتالل االسرائيلي يسيطر على  تعلمون، كماف. فلسطين في الغذائي

من حقوق  ،المائية الموارد من ٪85وال زال االحتالل يسيطر على  تحت ما يسمى اراضي "ج"، الغربية

 %80 زل خلفه أكثر منعالذي العنصري  صلالف جدار إنشاءاإلستمرار في ذلك ك .الشعب الفلسطيني

 .غربية غالبيتها أراض زراعية خصبةالضفة المن مساحة 

المدمرة وآثارها  2014ها االحتالل على قطاع غزة في منتصف عام اضافة الى الحرب االخيرة التي شن  

ضائع بلمن قبل االحتالل على حركة اعلى مختلف القطاعات وخاصة القطاع الزراعي، واستمرار الحصار 

 . والسكان من والى قطاع غزة
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استطاع  ول أشار بأنه دق 2013في شهر أكتوبر  ال بد  من اإلشارة الى تقرير البنك الدولي الصادروهنا 

مليار  3.14ود بحد سنوياً  عن ذلك دخالً إقتصادياً  دفإنه سيتول "ج" استغالل المناطق المصنفة الفلسطينيون

ان لو حصل أشار تقرير البنك الدولي كما ، أي ليس هناك حاجة لتلقي أي مساعدة من أحد كان. رالدو

أضعاف قد تولد عن  6 الى ت المساحة المروية في الضفة الغربيةالزالفلسطينيون على حقوقهم المائية ال

 يتخلى الفلسطينيون عن سوق العمل في إسرائيل.وفرصة عمل دائمة  200.000ذلك 

 

 والسادة، السيدات

ا م سيما ال ،(2021-2018) للمنظمة األجل المتوسطة للخطة المنقحة الصيغة كبير باهتمام ناراجع قدل

 والتي ،2019-2018 الفترة في المنظمة عليها ستركز التي األولوية ذات امجالبرمنها بمجاالت  تعلقي

. المائية ةارعزوال ،األسماك ومصائد األسرية، والزراعة، الريفية والتنمية ،المناخ تغيربشكل رئيسي  تشمل

 خاصة بصفة فلسطيندولة  أولويات هي الرئيسية المجاالت هذه أن إلى أشير أن أودفي هذا السياق 

 .عامة بصفة األوسط الشرق ومنطقة

 دمفي أنه أثبت الماضي العقد خالل فلسطين في ممتاز عملمن  والزراعة األغذية منظمةما قامت به  إن

 تحسينو الصمود على القدرة وبناء الزراعي للقطاع المستدامة التنميةالهادفة إلى تحقيق  لجهودنا للغاية

 تستفيد الضروري ان منوهنا  .الفلسطينيين نوالصيادي الحيوانيةومربي الثروة  للمزارعين الغذائي األمن

 بإمكانية تتمتع ال ،المنظمة في مراقبعضو  لسطينولة فد أن بماو للمنظمة، ةالفني الكفاءاتمن  فلسطين

 مةمنظال نظرت إذا ما جدا ممتنين سنكون اإلطار، هذا في. يالفن التعاون مشاريع إلى المباشر الوصول

 لمياها استخدام مجاالت في خاصة لفلسطين، يالفن الدعمتقديم  تتيح تأسيسية خاصة  موارد تخصيص في

 الحساسة الزراعةفي مجال و الزراعة، في الشمسية الطاقةاستخدام و الزراعة، في المعالجةالعادمة 

 . للتغذية

 نافسيةالت والقدرة اإلنتاجية حيث من اً ظملحو تطورا الفلسطينية الزراعة شهدت والتحديات، القيود رغمو

 .والعالمية ةيلحالم قاسواأل لمتطلباتب يستجتالجودة  عالية سلعل نتاجإلافي مجال 

الستمرار اتغيير المناخي من خالل ة التم  إتخاذ العديد من اإلجراءات والتدابير للحد والتكي ف من ظاهرأيضاً 

 جرةشمليون  2/1ما ال يقل  على  زراعة يس نعمل علىح فلسطين لتخضير الوطني لبرنامجا في تنفيذ

على الحصاد المائي و إستخدام المياه التركيز وكذلك سنوياً على نفقة الحكومة.  رعويةو حرجيةمثمرة و

 الزراعة.الغير التقليدية في 
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ومة عملت الحككذلك و ،ةالزراعي اتوالتأمين المخاطر درء صندوقأنشأت  الفلسطينيةإن الحكومة  ةاضاف

 أة و تمكين صمودهمرو المزارع الصغيرة مدعم الل الزراعي الفلسطينية لالقراض مؤسسةالانشاء على 

 نهامنون افي وجه التحديات الكبيرة التي يع

 سيما ال فلسطين، في المستدامة التنمية أهدافأجل تحقيق  من العمل بمواصلة ملتزمة فلسطين حكومة إن

 يفن بدعم – مؤخرا الزراعة وزارة قامت ذلك، على وبناء. على الجوع اءضقالمتعلق بال الثاني الهدف

 تنميةو صمود" الزراعي القطاع الستراتيجية النهائية الصيغة بوضع -والزراعة األغذية منظمة من

برامجها  إطار صياغة على حاليا المنظمة تعكف ذلك، إلى واستنادا. 2022-2017 للفترة" مستدامة

 .2022-2018 للفترة في فلسطين ةالقطري

 

 لى حسن اإلصغاء والسالم عليكمع جزيال شكراو


