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 اإلهداء
 

 ...الخلق أجمعين، محمد النبي العربي األمي عليه السالمالمعلم األول سيدي وسيد إلى 

 
إلى من علموني أن األعمال الكبيرة ال ، إلى من كلل العرق جبينهم وشققت األيام أيديهم

إلى من كانوا  ......أطال اهلل بقاؤهما إلى والدي  ، تتم إال بالصبر والعزيمة واإلصرار
إلرضائي والعيش  ني ويتنازلون عن حقوقهمنويساندو ..............  يضيئون لي الطريق

 .إلى األصدقاء والزمالء، إلى إخوتي وأخواتي، إلى زوجتي وأبنائي............في هناء
 

إلى ، إلى من سخروا حياتهم في سبيل عزة وطنهم، إلى الذين وجدت فيهم معنى الوفاء
  (...بعديناألسرى والم) األسود الرابضة في عرينها على امتداد الوطن 

اء ...  إلى  ...إلى المدافعين عن حياض األمة والوطن، أولئك الطامعين بغد مشرق وض 
 شهدائنا األبرار

 ...إلى كل من دمعت عينه فرحا لي لحظة النجاح

 

 ...إلى كل من لم ترد أسماؤهم تصريحا أو تلميحا بقصد أو بغير قصد

 

 عأهدي هذا الجهد المتواض
 
 
 
 

 علقمعلي عبد الحافظ علي 



 أ  

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 إقرار
 

، لنيال درجاة الماجساتير، وأنهاا نتيجاة أبحاااي الخاصاة، الرسالة بأنهاا قادمت لجامعاة القادس أقر أنا معد  
، لام يقادم لنيال درجاة علياا ألي وأن هذه الدراسة، أو أي جزء منهااباستاناء ما تم اإلشارة له حياما ورد، 

 .معهد آخرجامعة أو 
 
 

 .................. :التوقيع
 

 علي عبد الحافظ علي علقم
 

 ...................:التاريخ



 ب  

 الشكر والعرفان
 

وأخيرًا، صاحب الفضل المنة، واصلي على حبيبه صاحب الفضل بعد اهلل على كل عاالم  أوالالحمد هلل 
جزياال فااي هااذا المقااام أن أتقاادم بعظاايم شااكري و هاال الفضاال بفضاالهم، أرى لزامااا علااي ومااتعلم، اعترافااا أل

علاى هاذا  اإلشارا فاي عظايم على ما بذلاه مان جهاد   عزام صالحالفاضل الدكتور  أستاذيإلى امتناني 
، الااذين كااان لهاام األااار والممتحنااين أن أتقاادم بالشااكر والعرفااان للخااوة المحكمااين كااذلك ويساارني، العماال
 .يجابي في إنجاح دراستي، من خالل نصائحهم وتوجيهاتهماإل
 

 ، وجمعهاا، الاذين سااعدوني فاي توزياع االساتباناتمديريات الزراعاةوالشكر موصول للخوة الزمالء في 
كمااا أتقاادم  .لمبحااواين، ووزارة الزراعااة الفلسااطينية التااي احتضاانتني طالااب علاام وموظفاااإلااى اوالوصااول 

المركااز العربااي للتطااوير و اإلغاااة الزراعيااة، و ، الزراعااي فااي اتحااد لجااان العماالبالشاكر والتقاادير للاازمالء 
مركااااز أبحااااا  و واتحاااااد الفالحااااين،  المركااااز الفلسااااطيني للتنميااااة االقتصااااادية واالجتماعيااااة،و الزراعااااي، 
  .، على ما أبدوه من تعاون في إجراء المقابالت وتوفير المعلوماتاألراضي

 
 .نجاز هذه الدراسةإلى كل من مد يد المساعدة والعون إل وأخير أتقدم بالشكر والتقدير

 
 علي عبد الحافظ علي علقم



 ج  

 لتعريفاتا
 

ماااان التحلياااال المنهجااااي والموضااااوعي، ألنشااااطة التنميااااة المسااااتمرة أو  نااااو    : التقييم
المنتهية، من حيا  تصاميمها، وتنفياذها، ونتائجهاا، والهاد  مان التقيايم هاو 
تحدياااااااااااد مااااااااااادى تحقياااااااااااق األهااااااااااادا ، والفاعلياااااااااااة، والكفااااااااااااءة، واألاااااااااااار، 

 (.1111 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،.)واالستمرارية
لتوافااق مااع االسااتراتيجيات، والسياسااات، والتوجهااات، واألولويااات، التطااابق وا : المالئمة

والمناهج الموافق عليها من قبال المؤسساة، والمتبعاة علاى المساتوى الاوطني 
الااااااادليل االرشاااااااادي حاااااااول المراقباااااااة والتقيااااااايم .) وماااااااع سياساااااااات المماااااااولين

 (.2002/ بالمشاركة، مركز تطوير المؤسسات األهلية 
األهدا  المحددة المخطط لهاا، ومساتوى الفوائاد التاي حصالت  درجة تحقيق : الفاعلية

 .عليها الفئة المستهدفة، وفقا لما هو مخطط
الدرجة التي تم فيها توريد مدخالت المشرو  بالطريقة المالئمة وادارته  : الكفاءة

 .وتنظيمه، للوصول الى المخرجات الضرورية بالتكلفة األقل

واالقتصادية والبيئية واالدارية الناتجة عن تحقيق هد  النتائج االجتماعية  : األار
المشرو ، أو هي التغييرات المقصودة وغير المقصودة الناتجة بشكل 

 .مباشر أو غير مباشر من التدخل، والبرنامج أو المشرو 

قدرة المشرو  على البقاء دون تدخل طر  خارجي، وهو مفهوم يبين  : االستمرارية
بها الفئة المستهدفة من الدعم، ومدى امكانية  الدرجة التي تأارت

وهل . استمرارهم بالنشاطات التي ستؤدي الى تحقيق أهدا  المشرو 
البرامج ستستمر بعد االنتهاء / الفوائد والتأايرات التي أحدات من المشرو  

 من المشرو ؟

برامج استصالح 
 األراضي

ومكافحااة الفقاار فااي المجتمعااات  ،باارامج تهااد  لتحسااين الظاارو  المعيشااية :
لى وق  التدهور الحاصل في التربة والغطااء النبااتي، مان خاالل ا  الريفية، و 

استصاااالح وتأهيااال األراضاااي الزراعياااة والقابلاااة للزراعاااة، وتزويااادها بأنظماااة 
نشاء آبار جمع مياه األمطار، وشق وتأهيل طارق زراعياة،  ،حصاد مائي وا 

ذ مشااارو  تطاااوير األراضاااي فاااي جناااوب دليااال تنفيااا) وتاااوفير أشاااجار مامااارة،
 .(2002 الضفة،

 



 د  

فااي ( االشااجار الماماارة)زراعااة محاصاايل مؤقتااة بااين المحاصاايل المسااتديمة  : الزراعة البينية
 (.2010، لإلحصاء الفلسطيني يالجهاز المركز ).  نفس رقعة االرض

 الضفة الغربية
 

حساااب التقسااايمات اإلدارياااة، هاااي جااازء مااان األراضاااي الفلساااطينية، منطقاااة  :
، لإلحصااااء الفلساااطيني يالجهااااز المركاااز ). محافظاااة( 11)جغرافياااة تضااام 

2011.) 

المنظمات األهلية   
المنظمات غير )

 (الحكومية
 

كاااال جماعااااة ذات تنظاااايم مسااااتمر لماااادة معينااااة أو غياااار معينااااة تتااااأل  ماااان  :
اعتباااريين أو منهمااا معااا، ال يقاال عااددهم أشااخاط طبيعيااين، أو أشااخاط 

فاااي جمياااع األحاااوال عااان عشااارة، وذلاااك لغااارض غيااار الحصاااول علاااى رباااح 
. ، ولدى هذه المؤسسات القدرة االدارياة والبنياة التحتياة والحكام المانظممادي

 (.2002ماس، )
يعاار   التموياال بأنااه كااال المااوارد الماليااة المتاحااة والتاااي يمكاان توفيرهااا مااان  : التمويل

مصااااادر مختلفااااة لتموياااال مشاااارو  أو أي نشاااااط يحتاااااج إلااااى هااااذا التموياااال 
 (.2002نصر، . )بصورة تحقق اكبر معدالت النمو الممكنة

تنفاذ مان قبال فارد أو مجموعاة أفاراد فاي ة أو مجموعة خطط عبارة عن خط : البرنامج
صاندوق األمام ) .أهدا  معيناةهد  أو مجموعة فترة زمنية محددة لتحقيق 

 (.2010للسكان، المتحدة 
 المشرو 

 
عمل مخطط يتضمن مجموعاة مترابطاة ومنس اقة مان النشااطات التاي ترماي  :

على تحقيق بعض األهدا  المحددة في إطاار ميزانياة معيناة وفاي غضاون 
 .(0202الهباب، . )فترة زمنية محددة

كل المعلومات التي تتعلق بالمشاريع ذات العالقة  يعمل على بياننظام  : نظام أبيس
الزراعية وغيرها، فضال عن جمع المعلومات عن مختل  المنظمات 

الفلسطينية، كما يهد  هذا  األراضيالعاملة في القطا  الزراعي في 
توفير المعلومات محداة مع أحد  التطورات في مجال الزراعة  إلىالنظام 

 (.0202أبيس، . )ن للنظامالمنتسبي األعضاءمن جميع 
عبااارة عاان برنااامج أو مجموعااة ماان الباارامج تخاادم هااد  واحااد أو مجموعااة  : المؤسسة

مركااز التميااز . )أهاادا  وتضاام كااادر بشااريا يعماال علااى تنفيااذ هااذه الباارامج
 (.2003للمنظمات غير الحكومية، 



 ه  

 ختصراتالم
 

 الزراعيالمركز العربي للتطوير 
 

: Arab Center For Agricultural 

Development 

: ACAD 

 

  Agricultural  Projects : نظام المعلومات للمشاريع الزراعية

Information System 
: APIS 

المركااااااااااااااااز الفلسااااااااااااااااطيني للتنميااااااااااااااااة 
 المجتمعية االقتصادية

: Economic & Social 

Development Center of 

Palestine 

: ESDC 

 Geographic Information : المعلومات الجغرافية نظم

System 

: GIS 

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
 

: International Fund for 

Agricultural Development 

: IFAD 

 

الصااااندوق العربااااي الكااااويتي للتنميااااة 
 االجتماعة واالقتصادية

 

: Kuwait - Arabic Fund for 

Socio Economic Development 

 

: Kuwait -

AFSED 

 

 Land Research Center : LRC : مركز أبحا  األراضي

 MAAN Development Center : MAAN : مركز معا التنموي

 

 Ministry of Agriculture : MoA : وزارة الزراعة

 

االتحاا ا ااماا ف اين وااتع واايماا و تتع 

 اانيسطتنتتع

 

: Palestinian Association 

Farmers Union 
: PAFU 

 

االغاااااااة ) الزراعياااااةجمعياااااة التنمياااااة 
 (الزراعية

: Palestinian Agricultural Relief 

Committees 
: PARC 

 

 Program of Assistance People : برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني

of  Palestine   
: PAPP 

 Project Management Unit : وحدة إدارة البرنامج

 
: PMU 

 

برناااااااامج إدارة المصاااااااادر الطبيعياااااااة 
 بالمشاركة

: Participatory Natural 

Resources Management  

Programme   

: PNRMP 

فاااااااي  برناااااااامج الرزماااااااة اإلحصاااااااائية
 العلوم االجتماعية

: Statistical Package for the 

Social Sciences 

 

: SPSS 

 



 و  

 إتحاد لجان العمل الزراعي
 

: Union of Agricultural Work 

Committees 
: UAWC 

 

 United Nations Development : برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

Program   
: UNDP 

منظمااااااة األغذيااااااة والزراعااااااة للماااااام 
 المتحدة

: Food Agriculture 

Organization of the United 

Nations    

: FOA 



 ز 

 

 الملخص
 

 ؤسساتفيها الم تومال ،2012شباط و  2011 أيلول أجريت هذه الدراسة في الفترة الواقعة بين شهر
مان  ونوالمساتفيد الضفة الغربيةفي  2002-2002للفترة ما بين  برامج استصالح األراضيل المنفذة

 .هذه البرامج مجتمع المبحواين
 

، مان خاالل تحديااد فاي الضافة الغربيااة تقياايم بارامج استصاالح األراضاايوقاد هادفت هااذه الدراساة إلاى 
 .اآلاار االجتماعية واالقتصاديةالمعايير المتبعة، والمشاكل والمعوقات، ومعرفة 

 
الخاااااااط ببرنااااااامج ادارة المصااااااادر الطبيعيااااااة بالمشاااااااركة  حصاااااار وتحديااااااد مجتمااااااع الدراسااااااةوتاااااام  
(PNRMP ) الممااااول بقاااارض ميساااار ماااان الصااااندوق الاااادولي للتنميااااة الزراعيااااة(IFAD)  للساااالطة

 .(2002-2002)للفترة مابين الوطنية الفلسطينية 
 

باارامج استصااالح ل للمؤسسااات المنفااذة دلياال مقابلااةالباحاا  جاال تحقيااق أهاادا  الدراسااة صاامم أوماان 
ا وتحكيمهماااا مااان قبااال ماااللمساااتفيدين مااان هاااذه البااارامج والمشااااريع، وتااام تقييمه اساااتبيانو  ،األراضاااي

 ونوهاام المنسااق ،مجتمااع الدراسااة مؤسسااات إجااراء مقابلااة جميااعتاام وتاام تحديااد أكااديميين ومختصااين، 
مان الماازارعين  ةاساتبان( 122)جمعاات كماا  .(2)، وعاددهم ح األراضاين فاي مجاال استصااالو العاامل

مسااتفيد ( 222)ماان أصاال  الضاافة الغربيااةإستصااالح األراضااي فااي المسااتفيدين ماان مشاااريع وباارامج 
بحسااب أسااس الماانهج الوصاافي، وتاام تحلياال البيانااات كعينااة عشااوائية منتظمااة، وقااد أجرياات الدراسااة 

 . SPSS))اباالستعانة بالبرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية المعرو  ب

 

إن المؤسسااااات األهليااااة العاملااااة فااااي مجااااال : توصاااالت الدراسااااة إلااااى مجموعااااة ماااان النتااااائج، أهمهااااا
بعاًة منهجياة فعالاة فاي استصالح األراضي قامت بتنفيذ المشاريع وفق خطط وأهدا  متفق عليها مت

تحديااد وحصاار االحتياجااات واختيااار المسااتفيدين، كمااا أن اآلليااة المتبعااة مكناات جميااع األطاارا  ماان 
المشاااركة بفعاليااة فااي جميااع مراحاال التنفيااذ، وهااذا باادوره انعكااس علااى عمليااات التصااميم والتخطاايط، 

أو عدم اهتمام مان قبال برامج االستصالح، وقد لوحظ قصور أهدا  وساهمت برفع الوعي بأهمية و 
مماا أدى إلاى ( APIS)المؤسسات حول تحدي  بيانات مشااريعها علاى قاعادة البياناات المخصصاة 

 متابعة المشاريعفي موضو   ضع  عدم توفير المعلومات الالزمة لصنا  القرار، كما لوحظ وجود 
آلياة التنفياذ الفاردي عان  المساتفيدين كبير من قبل ضامن جانب أخر لوحظ أن هناك ر . بعد تنفيذها

فااي أنشااطة االستصااالح وبتكااالي  أقاال عنهااا ماان التعاقااد  التشااغيل الااذاتيالااذي يمكاانهم ماان عمليااة 



 ح 

 

ماااان المااااازارعين % 8..3قراباااااة )مباشاااارة ماااااع المقاااااولين، حيااااا  أن نساااابة الاااااذين أكاااادوا علاااااى ذلااااك 
علااى  يااليجاااب هاااأار إلااى جانااب ساااهمت الزراعااة البينيااة بتقلياال فتاارة االسااترداد وأيضااًا  ،(المسااتفيدين

ستصااالح االلباارامج وكااان . فااي المعاادل الساانوي للساارة% 3..0مسااتويات الاادخل الااذي زاد بنساابة 
ماان قباال بعااض المسااتفيدين، هااذا إلااى  جهااد وتموياال ذاتاايفيهااا بلتوسااع اخااالل مساااهمة واضااحة ماان 

ير فاارط جانااب األااار االيجااابي علااى وضااع الماارأة ودورهااا االقتصااادي واالجتماااعي عاان طريااق تااوف
مقارنااة بالعماال العااائلي، وأخياارا تحسااين البنيااة % 80للنساااء القااادرات علااى العماال فااي األساارة بنساابة 

  .وتنوعها تحسين البيئة اإلنتاجيةالتنظيمية للمزارعين وجعلهم أكار تأايرا، إلى جانب 
 

التي توصلت إليها الدراسة، اقترحت الدراساة ضارورة تاوفير خادمات إرشاادية فاعلاة  جفي ضوء النتائ
 5بالتعاون مع وزارة الزراعة لمتابعة مشاريع االستصالح بعاد االنتهااء مان تنفياذها علاى األقال لمادة 

ساانوات، واقترحاات أيضااًا تاادريب وبناااء القاادرات والمهااارات الالزمااة للمهندسااين المشاارفين علااى تنفيااذ 
اريع االستصااالح، وضاارورة التركيااز علااى تنفيااذ مشاااريع شااق الطاارق الزراعيااة لتخاادم اكااار عاادد مشاا

مااع الجهااات التااي عملاات علااى  تواصاال المسااتفيدينضاارورة ممكاان ماان الماازارعين، وماان جانااب آخاار 
تنفيذ المشرو  واالستفادة من الخدمات اإلرشادية المتوفرة لديها، واالستفادة من التجارب والمشاهدات 

فاااي االجتماعاااات والنشااااطات المرادفاااة لهاااذه  مااان المساااتفيدين ضااارورة المشااااركة الفاعلاااة، و لناجحاااةا
، وتبني آلية موحدة في تنفيذ مشاريع االستصالح من قبل المؤسسات ذات العالقة البرامج والمشاريع

لبينياة فاي وخاصة بآلية التعاقد مع المزارعين مباشرة في تنفيذ أنشطة المشااريع، وتشاجيع الزراعاات ا
تااااادريب المااااازارعين األراضاااااي المستصااااالحة وخاصاااااة فاااااي السااااانوات األولاااااى مااااان عمااااار المشااااارو ، و 

. المساتفيدين لتنمياة روح العماال الجمااعي لتاذليل العقبااات والمشااكل التاي تااواجههم أانااء وبعاد التنفيااذ
ماااان قباااال ( APIS)االلتاااازام بتحاااادي  قاعاااادة البيانااااات لنظااااام المعلومااااات للمشاااااريع الزراعيااااة  وأخيااااراً 

أو قياااد  أنجااازتمعلوماااات شااااملة عااان المشااااريع التاااي  المؤسساااات األهلياااة والرسااامية، وذلاااك لتاااوفير
 .االنجاز وذلك لتجنب االزدواجية في الجهود المبذولة وتعزيز التنسيق في هذا القطا 
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Abstract: 

 
This study was conducted by the researcher between September 2011 and February 

2012. (12) localities in five districts were surveyed. The main objective of the study is 

to evaluate and establish socio-economic indicators on land reclamation projects 

implemented by the MOA and different local NGOs  over 2005-2006.Indeed the said 

projects were completely funde  by the International Fund for Agricultural Development 

(IFAD) as part of its local programme Participatory Natural Resources Management 

Programme (PNRMP).  

 

The adopted research methodology includes conducting the following: semi structured 

interviews with seven representatives of the implementing organization, and a 

structured questionnaire administered to a random sample of 158 beneficiary farmers. 

For this purpose an interview guide and a questionnaire were prepared tested, reviewed 

and approved by experts in this field. These tools included questions about the obstacles 

and constraints facing the land reclamation and the impact of these programs on the 

socioeconomic status of beneficiaries. The obtained data were analyzed using the 

computer software “Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

 

 Results showed that the implementing organization worked under clear goals and plans 

in all stages of their projects cycle. All related stakeholders participated in the project 

implementation phases. Most organizations did not update their data on the Agricultural 

Projects Information System (APIS), leaving decision makers with insufficient 

information about land reclamation. Most oriented interview did not follow up projects 

after handing to farmers. Beneficiaries were more satisfied with direct implementation 

of land reclamation, 87.3% of the interviewed farmers indicated that intercropping 

increased the income of beneficiaries by 17.8%, and contributed to shortening the 

payback period of the cost of land reclamation. Land reclamation increased women 

participation in farming they contribute by 32% of the family work in the reclaimed 

land. Land reclamation had also positive impact in improving the opportunities for 

farmers' collective work  and helped in powering them  vis-a-vis their communities.  

 

Based on these results the study suggests further strengthening extension service as 

provided by the Ministry of Agriculture, beyond the period of implementation for a 

minimum of five years. Construction of agricultural roads should be an integral part of 

land reclamation projects. Sharing of success stories between farmers and involving 

beneficiaries in discussion and collective events will increase the impact of land 

reclamation. Organizations working on land reclamation should have consistent and 

unified system of managing projects, the strategy of direct implementation by farmers 

should be adopted to minimize costs and create more job opportunities for farmers. And 

finally, updating APIS is very important to inform decision makers and coordinate 

work.



1 

 

 الفصل األول
_____________________________________________________ 

 خلفية الدراسة
 

 المقدمة  1.1
 
تعد عملية التقييم ألي مشرو  مكونا أساسيا لالستعانة به في إعداد أي خطة إستراتيجية تهد   

إلى إحدا  تنمية حقيقية، فهي عملية ذات فحط منهجي وموضوعي ألنشطة التنمية الجارية أو 
ي تتيح المستكملة، من خالل دراسة المعايير وهي المالئمة، الكفاءة، الفاعلية، األار، االستدامة، وه

يحسن من فاعلية وكفاءة المشاريع والتخطيط  الفرط أمام التحسين المستمر، لذا فان أسلوب التقييم
السليم وضمان تنفيذها، من خالل تقديم النتائج والمقترحات حول الظرو  االجتماعية واالقتصادية 

دارة البرامج، وتعزيز دور األفراد والم ؤسسات المعنية، والكش  باستخدام التقييم كوسيلة لتشغيل وا 
عن المعلومات على نطاق واسع، وكش  النتائج للجمهور والمعنيين لكسب التأييد والمساندة من 

 .الرأي العام
 

االقتصادي و  يالوطن الزراعة في فلسطين جزءًا ومكونًا أساسيًا من مكونات النسيج تعتبر
الزراعية إلى دول  المعرفة والتقاناتنشر و  نقلواالجتماعي الفلسطيني، وكان الفلسطينيون روادًا في 

عدة في اإلقليم وخارجه، باإلضافة للهمية التقليدية للزراعة بالنسبة للشعوب والدول فإنها تكتسب 
تشب  باألرض الو  بالنسبة لهمصمود الأهمية خاصة بالنسبة للفلسطينيين حي  أنها تمال عنوان 

نها تشكل مالذًا ومصدرًا للدخل  اإلسرائيلي، لصالح رغبات االحتاللالمستهدفة بالمصادرة  كما وا 
خالل إسرائيل ال بأس بها ممن منعوا من العمل في  ةوالغذاء في أوقات األزمات حي  أن نسب

باتت ضرورة إعادة بناء االقتصاد ولذلك فقد  .إلى العمل الزراعي لجئواقد األولى والاانية االنتفاضة 
،  فبعد أولويات الشعب الفلسطيني وسلطته حدة وصحيحة من أالفلسطيني على أسس تنموية متين

التحتية وارتفا  نسبة البطالة لمستويات عالية  يةوالبنالتدهور الشامل والنقط الحاد في الخدمات 
كان ال بد من مراجعة شاملة والعمل على إعداد وتصميم  ،جدا وارتفا  نسبة الفقر وحدته

إستراتيجية متكاملة شاملة بحي  تتضمن برامج بناء وتأهيل ذات أبعاد قصيرة المدى وأخرى ذات 
التحتية  والبنياألمر الذي يتطلب توجها وفهما متكامال يستهد  الخدمات األساسية  .طويلة المدى
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 ساسية لالقتصاد الفلسطيني، والتي تعتبر الزراعة وتطويروالمصادر الطبيعية والمقومات األ
قامت  0202ففي العام  .أراضيها كما االستغالل األمال لتلك المصادر إحدى مقوماته األساسية

، بإعداد اإلستراتيجية (FOA)وزارة الزراعة بدعم من منظمة األغذية والزراعة للمم المتحدة 
 يلعب القطا  الزراعي في فلسطين أنحي  ، (0208-0200)الوطنية للقطا  الزراعي للعوام 

 . دورا مهما  ورئيسا في االقتصاد الفلسطيني
 
وزارة )من إجمالي الناتج القومي % 83شارك القطا  الزراعي بما نسبته  07.2ففي العام  

ا ولكن دور هذا القطا  بدأ بالتراجع في السنوات األخيرة لعدة أسباب أهمه( 0202، الزراعة
وضع  ، محدودية األراضي الزراعية وتناقصها نتيجة للممارسات اإلسرائيلية من إغالق وحصار

مما استوجب على المجتمع الفلسطيني التوجه لزراعة  ،غياب البح  العلمي، و اإلرشاد الزراعي
نموية ذ العديد من المشاريع التاألرض وفالحتها، األمر الذي دفع المؤسسات الحكومية واألهلية لتنفي

حفر اآلبار الزراعية، وذلك لتحسين ضي من حي  استصالحها وشق الطرق و خاصة تطوير األراو 
لى وق   األوضا  المعيشية ومكافحة الفقر في المجتمعات الريفية في المحافظات المستهدفة، وا 
التدهور الحاصل في التربة والغطاء النباتي ام بالمحافظة بشكل أساسي على األمن الغذائي 

لوطني، وقد بدا العمل في تنفيذ المشاريع الخاصة بتطوير األراضي في الضفة الغربية منذ قدوم ا
حتى وقتنا هذا، بالمشاركة من جميع المؤسسات الحكومية واألهلية،  0771عام  السلطة الوطنية

 أل  120شتلة زيتون، و  أل  300زراعة حوالي أل  دونم و  80حي  تم استصالح ما يقارب 
 1كم، وحفر  آال  02مليون شتلة لوزيات، كما تم شق طرق زراعية بطول  0.5شتلة عنب، و 

أسرة، وقدرت  آال  3بئر لجمع مياه األمطار، وقد استفاد من هذه المشاريع ما يقارب  آال 
 . (0202وزارة الزراعة، ) مليون دوالر أمريكي 022المبالغ التي استامرت بتلك المشاريع باحوالي 

 
 بالرغم من تلك البرامج المنفذة والمبالغ التي صرفت عليها والتي كان معظمها بشكل قروض 

وخاصة برنامج ادارة المصادر الطبيعية بالمشاركة مسجلة على بعض المؤسسات الفلسطينية 
بمشاركة برنامج األمم  وزارة الزراعةالممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والتي قامت 

، بتنفيذ مشاريع استصالح (UNDP/ PAPP)برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني / ة اإلنمائيالمتحد
إال أن بعض هذه األراضي وشق الطرق الزراعية عن طريق المؤسسات األهلية ذات العالقة، 

المؤسسات التي تعمل في مجال التنمية وتطوير األراضي كان هدفها سياسيا أكار منه تنمويا، 
حي  يتعين في مال هذه المشاريع تطبيق نظام صحيح لتقييم تلك البرامج  واألار االجتماعي 

يات التي وصل للظرو  والمستو  ميهيتقيواالقتصادي الناتج عنها، األمر الذي يقودنا إلى دراسة 
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إليها المزارعون الذين استفادوا من تلك المشاريع، ومدى استمراريتها في حل العقبات التي تواجه 
 .التنمية البشرية واالقتصادية ومساهمتها في مكافحة الفقر

هناك عدد كبير من المؤسسات األهلية باإلضافة إلى وزارة الزراعة تعمل في هذا المجال إال أن 
على ترسيخ قاعدة اإلغااة في أذهان المجتمع المحلي من مجمل المشاريع التي تم معظمها عمل 

تنفيذها، ولم تتنبه إلى الهد  الرئيسي أال وهو تشجيع المجتمع المحلي على المضي قدما في 
االعتماد على الذات وتنمية القدرات، وبالتالي المردود االقتصادي وتحسين المستوى االجتماعي 

بسبب تعدد مصادر التمويل،   غياب التنسيق المؤسساتي و عدم توحيد آليات التنفيذ ونذكر هنا أن
واختال  التخصصات، األمر الذي أدى إلى عدم التركيز على تقييم برامج استصالح األراضي من 

 . الناحية االجتماعية واالقتصادية
 

تنمية في القرى المستهدفة إن المؤسسات التي تعمل قدما في تحقيق األمن الغذائي ودفع عجلة ال
وأيضا الجامعات، ومؤسسات المجتمع المحلي . تعتبر الجهة األولى المستفيدة من هذه الدراسة
 . والحكومي، وأخيرا الممولين لمال هذه المشاريع

 
 مبررات الدراسة  2.1

 
 :تكمن مبررات اختيار موضو  الدراسة بشكل عام فيما يلي

 
العلمية السابقة من مصادر مستقلة عن مال هذا الموضو ، حي  أن قلة الدراسات التقييمية  .0

المؤسسات المانحة إذا قامت بأي دراسة أو عملية مراجعة أو تقييم فإنها  تقوم بها بنفسها أو 
 .تكل  جهة خارجية تقوم بها مقابل أتعاب معينة

 .األهمية االجتماعية واالقتصادية لبرامج استصالح األراضي .0
 .اتج عن اهتمامات وخبرة الباح  العلميةدافع ذاتي ن .8

 
 :أما مبررات اختيار تقييم برامج استصالح األراضي في الضفة الغربية بشكل خاط فهي كما يلي

 
وجود عدد كبير من برامج االستصالح التي تنفذ في الضفة الغربية من قبل المؤسسات  .0

 .الحكومية وغير الحكومية
برامج االستصالح من قبل المانحين باإلضافة إلى مساهمات إنفاق أموال كبيرة على تنفيذ  .0

 .(0202وزارة الزراعة، ) المزارعين
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 مشكلة الدراسة 3.1
 

رغاام تنفيااذ العديااد ماان باارامج االستصااالح فااي الضاافة الغربيااة ماان قباال المؤسسااات الحكوميااة وغياار 
نفاااق أمااوال كاياارة علااى تلااك الباارامج، واستصااالح مساااحات كبياارة، وتهيئااة أراض أخاارى  الحكوميااة، وا 
لالستصالح نتيجة لشاق الطارق الزراعياة األمار الاذي يشاير إلاى وجاود مناافع اقتصاادية وتحسان فاي 

رو  االجتماعيااة، إال أن الواقااع يشااير إلاى وجااود جوانااب ضااع  فااي تقيايم أااار تلااك الباارامج ماان الظا
وخاصاااة برناااامج االستصاااالح المماااول مااان البناااك الااادولي للتنمياااة الناحياااة االجتماعياااة واالقتصاااادية، 

لباارامج قياااس المالئمااة والفاعليااة والكفاااءة واألااار واالسااتمرارية  إلااىوبمااا أن التقياايم يهااد  الزراعيااة، 
 :لتاليةاستصالح األراضي، فان طموح هذه الدراسة اإلجابة على مشكلة البح  ا

 
ماان وجهااة نظاار المؤسسااات المنفااذة والماازارعين المسااتفيدن باارامج استصااالح األراضااي تقياايم مااا هااو 

 تحسين الوضع االجتماعي واالقتصادي للمستفيدين؟وكذلك دور تلك البرامج في 
 
سااة ماان خااالل التخصااط والخباارة العمليااة لاادى الباحاا  ومراجعااة الدراسااات تاام تحديااد مشااكلة الدرا* 

 .السابقة المتعلقة بتنفيذ برامج استصالح األراضي
 

 أهمية الدراسة4.1 
 

التاااي تسااااتعرض تقيااايم باااارامج  مااان اوائااال الدراساااااتأنهااااا بشاااكل عااااام فاااي  وتاااتلخط أهمياااة الدراسااااة
، وان النتاائج بشاكل شامولي استصالح األراضاي واألاار االجتمااعي واالقتصاادي فاي منطقاة الدراساة

المرجااوة منهااا سااو  يمكاان تعميمهااا علااى المؤسسااات التااي تعماال فااي هااذا المجااال وعلااى الماازارعين 
تحقيقهااا مااان تنفياااذ تلاااك  والممااولين، ومااان المؤمااال أن تساااهم الدراساااة فاااي معرفاااة األهاادا  التاااي ياااتم

 .    توفر معلومات مفيدة لواضعي السياسات وصانعي القرار أنالبرامج، ويمكن 
 

 أهداف الدراسة  5.1
 

تساااهم فااي إحاادا  تنميااة زراعيااة، لكونهااا تعماال  باارامج استصااالح األراضاايأصاابح ماان المعلااوم أن 
 : حي  قسمت اهدا  الدراسة الىعلى استغالل الموارد على نحو يضمن لها االستمرارية والبقاء، 
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عام بالمسااهمة فاي تعزياز أاار بارامج استصاالح االراضاي مان يهد  البح  بشكل  :الهد  العام* 
وكااذلك  0223-0225خااالل تقياايم باارامج االستصااالح المنفااذة فااي منطقااة الدراسااة خااالل االعااوام 
 .يدينإلقاء الضوء على األار االجتماعي واالقتصادي لتلك البرامج على المستف

 
تكمااان األهااادا  الخاصاااة بتاااوفير معلوماااات وتغذياااة راجعاااة مااان المساااتفيدين  :األهااادا  الخاصاااة* 

 : والمؤسسات المنفذة من برامج استصالح األراضي والتعر  على اآلتي
 

 الحتياجات المستفيدين مدى مالئمة برامج استصالح األراضي. 
 مدى فاعلية برامج استصالح األراضي في تحقيق النتائج المرجوة منها. 
  برامج استصالح األراضي في تحقيق النتائج المرجوة منهامدى كفاءة. 
 األار االجتماعي واالقتصادي لبرامج استصالح األراضي على المستفيدين. 
  أهدافها بشكل مستداممدى قدرة برامج استصالح األراضي في تحقيق. 
 المعوقات والعقبات التي تواجه برامج استصالح األراضي في الضفة لغربية. 

 
 أسئلة الدراسة  6.1
 

يحاااااول الباحاااا  ماااان خااااالل هااااذه الدراسااااة اإلجابااااة علااااى التساااااؤالت المتعلقااااة بالمؤسسااااات المنفااااذة 
 :والمزارعين المستفيدين من برامج استصالح األراضي في الضفة الغربية

  
ما مدى مالئمة برامج استصالح األراضي الحتياجات المستفيدين من وجهة نظر المؤسسات  .1

 المنفذة والمزارعين المستفيدين؟

ما مدى فاعلية برامج استصالح األراضي في الوصول إلى تحقيق األهدا  المرجوة منه، من  .2
 وجهة نظر المؤسسات المنفذة والمزارعين المستفيدين؟

المرجوة منها من  جامج استصالح األراضي في الوصول إلى أفضل النتائما مدى كفاءة بر  .3
 وجهة نظر المؤسسات المنفذة والمزارعين المستفيدين؟

 ما هو األار االجتماعي واالقتصادي لبرامج استصالح األراضي على المستفيدين؟ .4

 ما مدى قدرة برامج استصالح األراضي على االستدامة في تحقيق أهدافها؟ .2

المعوقات والعقبات التي تواجه برامج استصالح األراضي في الضفة لغربية من وجهة ما هي  .2
 نظر المؤسسات المنفذة والمزارعين المستفيدين؟ 
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 فرضيات الدراسة  7.1
 

علااى المسااتفيدين، حياا  تاام تقساايم يحاااول الباحاا  التعاار  علااى تااأاير باارامج استصااالح األراضااي 
حصائية   :كاآلتيالفرضيات الى عامة وا 

 
 :الفرضيات العامة: أوالً 
 

 .برامج استصالح األراضي تنسجم مع أولويات واحتياجات المستفيدين .1

 .برامج استصالح األراضي غير فعالة للوصول للهدا  المرجوة .2

 .برامج استصالح األراضي غير كفؤة للوصول للنتائج المرجوة .3

يجابية ملموسة على األوضا  برامج استصالح األراضي غير قادرة على إحدا  تغيرات إ .4
 .االجتماعية واالقتصادية للمستفيدين

 .برامج استصالح األراضي غير قادرة على تحقيق أهدافها بشكل مستدام .2

 
 :الفرضيات اإلحصائية: اانياً 
 

في المتوسطات الحسابية  (≥ α 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة  .1
إلجابات المبحواين المستفيدين من برامج استصالح األراضي حول مستوى الرضا تعزى لمتغير 

 .خبرة المؤسسة

في المتوسطات الحسابية  (≥ α 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة  .2
من برامج  ل مستوى الرضاإلجابات المبحواين المستفيدين من برامج استصالح األراضي حو 

 .تعزى لمتغير حجم التمويل إستصالح األراضي

في المتوسطات الحسابية  (≥ α 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة  .3
من برامج  إلجابات المبحواين المستفيدين من برامج استصالح األراضي حول مستوى الرضا

 .في برامج استصالح األراضي ير اختيار المستفيدينمعايتعزى لمتغير  إستصالح األراضي

في المتوسطات الحسابية  (≥ α 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة  .4
من برامج  إلجابات المبحواين المستفيدين من برامج استصالح األراضي حول مستوى الرضا

 .لمؤسسةتعزى لمتغير وجود خطة إستراتيجية ل إستصالح األراضي
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في المتوسطات الحسابية  (≥ α 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة  .2
من برامج  إلجابات المبحواين المستفيدين من برامج استصالح األراضي حول مستوى الرضا

 .للمستفيدين تعزى لمتغير المهنة الرئيسية إستصالح األراضي

 
 هيكلية الدراسة 1.8

 
 :على خمسة فصول موزعة كما يأتيسة تشتمل الدرا

 
، دمة، المبررات، المشكلة، األهميةالمق: يعرض خلفية الدراسة، وتشمل : الفصل األول

األهدا ، األسئلة وفرضيات الدراسة، وتفصيل هيكلية الدارسة، وحدود 
 .ومحددات الدراسة

 .يتضمن اإلطار النظري، والدراسات السابقة : الفصل الااني
، المجتمع الذي أجريت عليه الدراسةيتطرق إلى منهج الدراسة، وأدواتها و  : الاال الفصل 

جر    .اءات التحقق من صدق أداة الدراسةوعينة الدراسة،  وا 
يعرض هذا الفصل نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات التي تم الحصول  : الفصل الرابع

واإلجابة عن أسئلة عليها من المبحواين، ام عرض ومناقشة تلك النتائج، 
 .الدراسة، والتحقق من صحة الفرضيات

 التي بنيت على نتائج الدراسة توصياتيتضمن هذا الفصل االستنتاجات وال : الفصل الخامس
 

 حدود الدراسة 9.1
 

 :تتمال حدود الدراسة فيما يأتي
 
فتاارة زمنيااة  ، وهااي أحااد 0223-0225خااالل األعااوام  حاادود الدراسااة الزمنيااة: الحاادود الزمنيااة* 

 .يمكن دراستها حي  ان االراضي التي تم استصالحها قد بدأت باإلنتاج
 (.الوسط، وشمال الضفة الغربية)الضفة الغربية : الحدود المكانية* 
 .برامج االستصالح الممولة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: الحدود النوعية* 
الماازارعين المسااتفيدين الااذين تاام ج إستصااالح األراضااي و المؤسسااات المنفااذة لباارام :مجتمااع الدراسااة* 

ن تنفياااذ مشااااريع استصاااالح فاااي أراضااايهم مااان قبااال المؤسساااات غيااار الحكومياااة  خاااالل الفتااارة ماااا باااي
0225– 0223. 
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 محددات الدراسة 10.1
 

، ومجتمااع (دلياال المقابلااة واالسااتبيان) الدراسااة واتتحااددت الدراسااة بالمعلومااات الااواردة ماان خااالل أد
مشااااريع استصاااالح األراضاااي  الدراساااة، وهااام جمياااع المؤسساااات المنفاااذة والمزارعاااون المساااتفيدون مااان

ادارة المصادر الطبيعية بالمشاركة  والممول مان الصاندوق الادولي للتنمياة الزراعياة امج نبر ل التابعة 
(IFAD ) ،(0223-0225)تم تنفيذها خالل الفترة الزمنية التي و في الضفة الغربية. 
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 الفصل الثاني
____________________________________________________ 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 
 

  (Evaluation)مفهوم التقييم   2.1
 

تعد عملية التقييم من العمليات الهامة لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة تامة ولتاوفير العناصار الالزماة 
، وهناااك أكااار ماان وجهااة نظاار حااول المصااطلح العااام للتعبياار عاان تلااك العمليااة أفضاالنحااو تخطاايط 

وحسااب حكاام المالحااظ يمكاان  ألنهاااالتااي تهااتم بقياااس نشاااط معااين، فهناااك ماان يطلااق عليهااا التقااويم، 
دخاال إصالحعنصر  إدخال هاو مناساب، وهنااك مان يسامي هاذه العملياة باالتقييم رجوعاا علاى  ماا وا 

 . معرفة قيمة الشيء حسب معيار تقاس به هذه القيمة
 

بأناه عملياة ( 0221 صندوق األمام المتحادة للساكان،) ههناك عدة تعريفات لمفهوم التقييم، فلقد عرف
المشااريع المساتمرة أو المنتهياة  محددة زمنيًا، تهد  إلى تقييم أهمية وأداء فشال أو نجااح البارامج أو

تقييمااًا منهجيااًا وموضااوعيًا، ويجااري التقياايم بشااكل انتقااائي لإلجابااة عاان أساائلة محااددة، وذلااك إلرشاااد 
أو مديري البرامج، ولتقاديم معلوماات عماا إذا كانات النظرياات والفرضايات األساساية /صن ا  القرار و

عاااًل وماا لام يكان فعاااًل، وأساباب ذلاك، ويهاد  المستخدمة في إعداد البرنامج صحيحة، وعما كاان ف
 .التقييم عادة إلى تحديد أهمية وصحة تصميم البرنامج وكفاءته وفعاليته وتأايره وقابليته لالستمرار

 
وموضااوعي )التقياايم علااى أنااه فحااط منهجااي ( 0225 الصااندوق الاادولي للتنميااة الزراعيااة،)وعاار   

مساتكمل، وتهاد  عملياة التقيايم لإلجاباة عان أسائلة لمشرو  مخطط جاار أو ( إلى أقصى حد ممكن
إدارية معينة، والحكم على القيمة الكلية لجهد مبذول لتحقيق غاية استخالط الدروس التي تفيد فاي 
تحسااين اتخاااذ اإلجااراءات، ووضااع الخطااط، واتخاااذ القاارارات فااي المسااتقبل، وتسااعى عمليااات التقياايم 

لتأاير واالستدامة وأهمية المشرو  فاي تحقياق أهادا  المنظماة، عموما إلى تحديد الكفاءة والفعالية وا
، وأن يتضاامن الاادروس المكتساابة التااي تساااعد الشااركاء مواقااةوينبغااي أن يتضاامن التقياايم معلومااات 
 .والوكاالت الممولة في اتخاذ القرارات

 
ى نااااواحي واالسااااتزادة منهااااا والوقااااو  علاااا لتأكياااادهانااااواحي القااااوى  إلدراكيتضااااح بااااان التقياااايم وساااايلة 

الضع  لعالجها أو تعديلها، وعملية التقييم ليست تشخيصا للواقع بل هي عالج لما به من عيوب، 
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نمااااالقصاااور  أوجاااهنحااادد  أنيكفاااي  إذ ال يجاااب العمااال علاااى تالفيهاااا والقضااااء عليهاااا فاااي عملياااة  وا 
عاار  ي أنبعماال فعليااه  اإلنسااانتشخيصااية وعالجيااة هامااة فااي جميااع مجاااالت الحياااة، فطالمااا يقااوم 

أداء  إلااىن أخطاااء حتااى ال يكررهااا وصااوال ماايعاار  مااا وقاع فيااه  أن أيضااانتيجاة هااذا العماال، وعليااه 
 .أفضل

 
 التقييممعايير  2.2 

 
لمشرو  ، ففي لتقييم تختل  من مشرو  آلخر تبعا للغاية النهائية أو للهد  بعيد المدى الإن عملية 

 يقي م من خاللها إكتمال وجودة أعمال رئيسية ومعايير عناصر هنالك  المشاريع التنموية وجد أن
 : التقييم، ويمكن من خاللها تقييم األار، وفيما يأتي أهم هذه المعايير

 
 والسياساااات ،االحتياجاااات: معياااار مااادى مالءماااة النتاااائج بالنسااابة إلاااىهاااذا اليفحاااط  :المالءماااة، 

واحتياجااات وأولويااات الفئااات التااي يسااتهدفها البرنااامج، وسياسااات وأولويااات  ،واألولويااات الوطنيااة
وميزتاااه النسااابية مقابااال الجهاااات األخااارى وشاااركاء التنمياااة اآلخااارين، ويتحقاااق  ،الجهاااات الممولاااة

ويحدد أية تغيرات ربماا تكاون قاد حادات فاي ساياقه  ،التحليل مما إذا كان البرنامج ال يزال منطقياً 
وربماااا تكاااون السياساااات  ،المشااااكل واالحتياجاااات األصااالية ربماااا لااام تعاااد موجاااودةأانااااء التنفياااذ، ف

واألولويات قد تغيرت نتيجة للعوامل السياساية واالقتصاادية واالجتماعياة وغيرهاا مان العوامال، أو 
حتاااى بسااابب أنشاااطة البرناااامج، ويحااادد التحليااال فاااي نهاياااة األمااار، ماااا إذا كانااات النتاااائج مازالااات 

ياأتي ومن بين األسئلة األساسية المرتبطة بالمالءمة ماا  .غي إعادة صياغتهاصحيحة أم أنها ينب
 (:2004 ،صندوق األمم المتحدة للسكان)

 
o االحتياجات والسياسات واألولويات : 

o  هل تلبي النتائج المخططة للبرنامج االحتياجات الوطنية؟ 

o  وهل تتماشى مع أولويات الحكومة وسياساتها؟ 

o  الجهات الممولة ؟  وهل تتماشى مع أهدا 

o وهل يعتبرها السكان المستهدفون مفيدة؟ 

o  وهل هي متكاملة مع تدخالت المانحين األخرى؟ 

o  هاااال ينبغااااي تعااااديل النتاااااائج أو إلغاؤهااااا أو إضااااافة نتااااائج جديااااادة فااااي ضااااوء االحتياجاااااات و
  واألولويات والسياسات الجديدة؟
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 تخفي  مشكلة ما أو تحسين حالة مال مج وهي درجة بلوغ األهدا  المقررة سلفا للبرنا: الفاعلية
وينبغي ان يشمل تقييم الفاعلية أيضا تقييم الرضا أو االمتعاض الذي  ،ما ليست على ما يرام

ويهد  تقييم الفاعلية إلى  ،يبديه المجتمع المعني نحو تأايرات البرنامج أو الخدمة أو المؤسسة
وينبغي . شبابية بتحليل مدى بلوغ أهدافهاتحسين صياغة البرنامج وشكل الخدمات والمؤسسات ال

حياما كان ممكنا إجراء تحليل نوعي لمالءمة وفائدة اإلنجاز الذي تم مهما كان هذا التحليل 
و يمكن ذكر أهم هذه ، غير موضوعي ومجرد انطباعي رياما يتم إعداد طريقة أدق للقياس

 :المتغيرات باختصار أيضا من خالل النقاط التالية
o  قدرة المشرو  على إحدا  تغيير في أنماط سلوك المستفيدين من المشرو مدى. 
o  مدى قدرة المشرو  على تنمية و إاراء معار  المستفيدين من المشرو. 
o إلاى  مدى قدرة المشرو  على تعديل أو تغيير اتجاهات المساتفيدين مان المشارو  ماال االتجااه

 االتكالية و االعتماد على الغيراالستقاللية و االعتماد على النفس بدال من 
o مدى قدرة المشرو  على إكساب المستفيدين خبرات و إتقان مهارات جديدة. 
o مدى قدرة المشرو  على إحدا  تغيير في المكانة االجتماعية للمستفيدين . 
o ماااادى قاااادرة المشاااارو  علااااى إحاااادا  تعااااديل أو تغيياااار فااااي الظاااارو  البيئيااااة غياااار المرغوبااااة .

 (1112مختار،)

 
 تادخالت البرناامج، فهاو يقادر النتاائج التاي تحققات " إنتاجياة"يقيس معيار كفاءة البرناامج : فاءةالك

بالنساابة للنفقااات والمااوارد المسااتخدمة فااي البرنااامج أاناااء فتاارة زمنيااة محااددة، ويركااز التحلياال علااى 
 ،السفرو  ،واالستشاريون ،العالقة بين كمية وجودة وُحسن توقيت المدخالت، ومن بينها الموظفون

والتكااااالي  المتنوعااااة، وكميااااة وجااااودة وُحساااان توقياااات المخرجااااات المنتجااااة  ،والمعاااادات ،والتاااادريب
والمقدمااة، وهااو يتحقااق ممااا إذا كااان هناااك مباارر كااا   للنفقااات المتكباادة، ويفحااط مااا إذا كاناات 

ة ماا الموارد قد ُأنفقت بشكل اقتصادي قدر اإلمكان، ومن بين األسئلة األساسية المرتبطاة بالكفااء
 : أتيي
 
o  هاال المخرجااات الفعليااة أو المتوقعااة تباارر التكااالي  المتكباادة؟ وهاال ُأنفقاات المااوارد : التكااالي

 بشكل اقتصادي قدر اإلمكان؟
o أو ماان /ممولااة وطنيااًا و)هاال تااداخلت أنشااطة البرنااامج مااع تاادخالت مماالااة أخاارى : التكاارار

 أو كانت تكرارًا لتدخالت من هذا القبيل؟( مانحين آخرين

o طة اهااال هنااااك طااارق ووساااائل أكفاااأ إلنجااااز مخرجاااات أكاااار وأفضااال بوسااا: لخياااارات البديلاااةا
 (2004،صندوق األمم المتحدة للسكان)المدخالت المتوافرة؟ 
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  أو احتمااااال  ،يتحقااااق معيااااار اسااااتدامة البرنااااامج ماااان ماااادى اسااااتمرار نتااااائج البرنااااامج :االسااااتدامة
ارجيااااة، وتُفحااااط العواماااال التااااي تااااؤار فااااي اسااااتمرارها بعااااد انتهاااااء البرنااااامج وتوقاااا  المااااوارد الخ

االستدامة على أساس األولوياة المخصصاة للبرناامج مان قابال الجهاات المعنياة، ومان المهام علاى 
وجااه الخصاااوط اساااتعداد تلااك الجهاااات لمواصااالة دعاام أو تنفياااذ أنشاااطة محااددة، أو حتاااى تكااارار 

أيضاًا مادى تاوافر اإلدارة األنشطة في مناطق أخرى أو قطاعات أخرى مان البلاد، ويقادر التحليال 
المحلية والموارد المالية والبشرية الالزماة للحفااظ علاى نتاائج البرناامج علاى المادى الطويال، ومان 

  :أتيبين األسئلة األساسية المرتبطة باالستدامة ما ي

 

o هااااال مااااان المحتمااااال أن تسااااتمر إنجاااااازات البرناااااامج بعاااااد توقااااا  الااااادعم : االسااااتدامة المحتملاااااة
هاال هاام المشاااركون علااى اسااتعداد لمواصاالة أنشااطة البرنااامج بشااكل مسااتقل و الخااارجي؟ وهاال 

أو السااااكان /قااااادرون علااااى ذلااااك؟ وهاااال ُدمجاااات أنشااااطة البرنااااامج فااااي الممارسااااات الحاليااااة و
  .المستهدفين

o  صاندوق االمام المتحادة للساكان) هل خصصاها النظاراء لمواصالة أنشاطة البرناامج؟: المواردو، 
هاااي القااادرة علاااى االساااتمرارية باالعتمااااد علاااى ويمكااان تعريااا  االساااتدامة علاااى أنهاااا . (2004

 :احد الطرق التالية يمكن أن يكون من خالل للمشرو  او المؤسسة، و الذي الموارد الذاتية
 تمويل من قبل المجتمع المحلي. 
 و المشر  تالعمل على تسويق أجزاء من مكونا . 

  (1112 مختار،.)مدر للدخلمن النو  ال خلق مشرو 
 

 (Land Reclamation) مفهوم استصالح األراضي 3.2
 
حالااة منتجااة وتحسااين صاافاتها لتصاابح  إلااىبناااء التربااة  إعااادةيشاامل  األراضاايتعبياار استصااالح  نإ 

بيولوجياة لاذلك فاان هاذا  أوكيميائية  أومالئمة لنمو النباتات سواء كانت تلك الصفات فيزيائية  أكار
اقتاااران هاااذا المفهاااوم  أن إالبكايااار مااان تخلااايط الترباااة مااان الملوحاااة،  أوساااعالتعبيااار يشااامل معااااني 

الذائبااة ماان التربااة أصاابح أكااار شاايوعا وتعارفااا نظاارا لمااا تعانيااه المنطقااة  األمااالح بإزالااةلالستصااالح 
 .العربية بصورة عامة من هذه المشكلة

 
العملياات التاي تهاتم بمعالجاة عياب  بأنها األراضيمفهوم استصالح ( 0223أحمد سيد، )فقد عر  

منتجاة وبدرجاة اقتصاادية، وذلاك  أخارى إلاى، بحي  ياتم تحاول الترباة مان حالاة غيار منتجاة أكارأو 
 .والمستلزمات الضرورية لذلك األساليبعن طريق توفير 
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اناااه تحويااال األراضاااي غيااار علاااى استصاااالح األراضاااي  (0227زارة الزراعاااة الفلساااطينية، و )وعرفااات 
إلى أراض  زراعية منتجاة  المستغلة، وغير القابلة للزراعة من ناحية نسبة الصخور وميالن األرض،

وذات جادوى اقتصااادية، وذلااك عاان طريااق االستصااالح الفيزيااائي، وهااو عبااارة عاان مجمااو  العمليااات 
لممارسااة العمليااات الزراعيااة الفيزيائيااة التااي تااؤدي إلااى تحوياال األراضااي ماان أراض  وعاارة غياار قابلااة 

مان ) بالطريقة السهلة إلى أراض  منتجة وقابلة الستخدام الميكنة الزراعياة واآلالت الزراعياة المختلفاة
 .(خالل تجريفها وبناء الجدران االستنادية لحماية التربة من االنجرا  وزراعتها

 
األراضااي غياار الصااالحة  استصااالح األراضااي بأنااه عمليااة تحوياال( .073، العااالول، خلياال)وعاار  

أن هناااك عاادة أشااكال ماان االستصااالح، منهااا  أيضااالالسااتغالل والزراعااة إلااى أراض  صااالحة، وذكاار 
االستصاااالح  الميكاااانيكي، والاااذي يساااتخدم غالباااا فاااي المنااااطق الجبلياااة حيااا  ياااتم عااان طرياااق قالباااة 

ارة والصااخور، األرض باسااتعمال آالت أو أدوات ميكانيكيااة علااى عمااق معااين، وتنظيفهااا ماان الحجاا
 .لزراعة المحاصيل األرضوهذه الطريقة تعتبر من انجح الطرق لتهيئة 

 
فاي خطوطاه العريضاة  األراضاياستصاالح  أنعلاى  إجماا هنااك  أنيتضح مان التعريفاات الساابقة 

تحسااين صاافات  إلااىالتااي تااؤدي وبشااكل مسااتمر  واإلجااراءاتهااو عبااارة عاان مجموعااة االحتياطااات 
 أنهااا أي، واإلنتاجيااةائمااا بالمحافظاة علااى خصااوبتها وزياادة هااذه الخصاوبة وخصاوبة التربااة وتعمال د

 .لإلنتاجعملية من شأنها توفير بيئة جيدة لنمو النبات في التربة وزيادة قابليتها 
 

 األراضيأهمية استصالح  4.2
 
ماان خااالل الدراسااات الدوليااة فااان هناااك زيااادة سااكانية واضااحة فااي األقطااار الناميااة التااي يبلااغ تعااداد  

 %.8سكان العالم قد تصل إلى حوالي  من مجمو % 32سكانها حوالي 
من مجماو  ساكان العاالم وصال عادد ساكانه إلاى حاوالي % 5ففي الوطن العربي الذي يشكل حوالي 

لااك إقبااال متزايااد علااى مااواد الغذائيااة والتااي ال يمكاان توفيرهااا دون مليااون نساامه ويترتااب علااى ذ 822
الصاندوق الادولي ) استصالح المزياد مان األراضاي إضاافة إلاى رفاع إنتاجياة وحادة المسااحة الزراعياة

 .(0202للتنمية الزراعية، 
 
فاي ومن خالل مراجعة إنتاجية المحاصيل المختلفة في الوطن العربي نالحظ بأن هناك انخفاضاًا   

معاادالت إنتاااج الحبااوب مااال الشااعير، الحمااط، العاادس، وماان الواضااح جاادًا بااأن األزمااات الغذائيااة 
تتولااد أساسااا عاان نمااو سااكاني يفااوق الزيااادة فااي إنتاااج الغااذاء، حياا  ياانجم عاان ذلااك ازدياااد البطالااة، 
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األقطاار وهجرة كبيرة من الري  إلى المدينة بحاًا عن مورد للرزق مما يولاد ضاغطًا كبيارًا علاى مادن 
ين الااذين تنحصاار مهااارتهم غالبااًا فااي يكمااا أن استصااالح األراضااي يااوفر فرصااًا لهااؤالء الااريف. الناميااة

 .(0202الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ) األنشطة الزراعية المختلفة
 

دونام ماان األراضااي الزراعيااة  0.5حااوالي  إلااىوتشاير الدراسااات االقتصااادية باأن الفاارد الواحااد يحتااج 
كما تشير الدراساات أيضاًا ، (ما في ذلك اللحوم ومشتقات الحليبب)احتياجاته الغذائية المتكاملة  لسد

بأن االحتياجات الغذائية لدينا أي من الحبوب ومشتقاتها يمكن توفير للفرد الواحد إن استامر حوالي 
 .(0202الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ) من األراضي الزراعية 0م 312

 
 األراضيالمؤشرات االجتماعية واالقتصادية الستصالح  5.2

 
والتي  واالقتصادية االجتماعيةهناك مؤشرات لكل مشرو  يتم استاماره في بلد ما من النواحي 

يمال بعض  أنتسمى جميعها بمؤشرات التنمية، ولكي يسمى مؤشر اجتماعي أو اقتصادي عليه 
وتص  هذه المؤشرات خصائط الجهاز االجتماعي  ،العوامل التي تشكل عملية التنمية أو حالتها

كالدخل السنوي للفرد،  إجماليةمعدل متوسط من كتلة  تقدم على شكل أناالقتصادي للبلد، ويمكن 
 .الديون أواالستيراد  أوكمعدل التصدير  اإلجماليعلى شكل نسب مختلفة من الناتج القومي  أو
متاز بقابلية نسبية للقياس المباشر، فان معظم الجوانب كانت الجوانب االقتصادية في التنمية ت إذا

االجتماعية غير قابلة للقياس مباشرة أو ليست معرفة بوضوح، لذا فان المؤشرات تستعمل بشكل 
في السياسة  أخرىوالتعليم والصحة وعناصر  واألمنكالعدالة  ألمورشائع لتقريب وقياس جزئي 

 .(0227وديع، ) االجتماعية
 

االجتمااعي واالقتصاادي  األاارفي الضفة الغربياة برصاد  األراضيسة تقييم برامج استصالح وتهتم درا
مان خاالل رصاد مواقا  محادد  وأسارهمعلاى المازارعين المساتفيدين  إيجاباا أمالذي تركه المشارو  سالبا 

وخاصااة فااي مااا يتعلااق بفاارط العماال ومسااتوى المعيشااة وتلبيااة الحاجااات الضاارورية للساارة، وبنااواحي 
ل ومصااادره ونساابة تغيااره بعااد المشاااركة فااي المشاارو  ومساااهمة الحيااازة فااي هااذا الاادخل، واإلنتاااج الاادخ

ومقاادار الزيااادة فيااه نتيجااة المشاااركة فااي نشاااطات المشاارو ، ومساااحة الحيااازة المشاااركة فااي نشاااطات 
المشرو  على اختال  هذه النشاطات، ومدى مساهمة المساتفيد فاي تكاالي  تحساين حيازتاه ألغاراض 

 .االستفادة من المشرو 
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 األراضياألهداف االجتماعية واالقتصادية الستصالح  6.2
 

كانت  إذافي عمليات االستصالح هو تحقيق األمن الغذائي للدولة، وخصوصا  األساسيالهد  
 .تعتمد على مصدر وحيد للدخل، وعدم االعتماد على استيراد الغذاء من الدول األخرى

 :االقتصادية تتضمن األهدا عن  أما
 

  توفير المبالغ  إلىلتوفير المواد الغذائية وهذا بدوره يؤدي  اإلنتاجيةالعمل على زيادة القدرة
 .الكبيرة التي تنفق على استيراد المواد الغذائية

 العمل على توفير فرط عمل جديدة للمواطنين. 
  وهذا بدوره كفيل لنجاح العمل على تنسيق التفاعل بين األرض والماء والعامل البشري

 .التنمية
 العمل على تنمية المجتمع الريفي القائم على هذه األرض. 
  الزراعي بحي  تستطيع أن تلبي الحاجات  اإلنتاجالعمل على رفع معدالت وكميات

نتاجالغذائية للمجتمع وسد متطلبات الصناعة  رفع  إلىالسلع الزراعية وهذا بدوره يؤدي  وا 
 .العام للدولة اإلنتاجمستوى الدخل الفردي ومستوى 

 :أما األهدا  االجتماعية فتتضمن ما يلي
 

  نشاط تنموي  أيالعمل على تحسين الحالة االجتماعية لسكان القطا  الريفي، وعليه فان
الطرق والتنمية  إنشاءيأخذ بعين االعتبار الخدمات الضرورية ك  األراضيواسع كاستصالح 

 .فية وتمكين المزار  ومساندة المرأة للقيام بدورهم لفعال في المجتمعالري
  المدينة من خالل خلق فرط العمل مصحوبة  إلىالتسرب من الري   إيقا العمل على

 .بالتنمية الكفيلة بتضييق الفجوات الحضارية الخطيرة التي قد تحد  بين المدينة والري 
  مزارعين وبالتالي يساعد على توفير كادر قادر  لىإالعمل على استيطان البدو، وتحويلهم

 .ومتمكن للعمل والعطاء في الزراعة
 

منهاااا  أخااارى أهااادا فهنااااك  األراضاااياالجتماعياااة واالقتصاااادية الستصاااالح  األهااادا  إلاااى باإلضاااافة
حفااظ المااوارد المتاحااة كمصااادر  إلااىماان الناحيااة البيئيااة فهااي تهااد   أماااالبيئيااة والسياسااية،  األهاادا 

 . ياه والتربة وغيرهاالم
 



12 

 

مان المصاادرة مان  األراضاي، وحماية األرضمن الناحية السياسية فهي تفرض وضع حقائق على  أما
، والمساهمة في تقوية االقتصاد الوطني والحد من االعتماد علاى المسااعدات اإلسرائيليقبل االحتالل 

 . من الخارج
 

 :في منطقة الدراسة الوضع االجتماعي واالقتصادي 7.2
 

ان المحرك الرئيسي للوضع االجتماعي االقتصادي في الحالة الفلسطينية هو الطابع السياسي، 
وذلك الن عناصر الضع  االساسية متمالة في االجراءات والتدابير العسكرية واالدارية التي 

حساب  يفرضها االحتالل من اغالقات وحصار وتدمير االصول وتوسيع المستوطنات على
االراضي الزراعية وضرب البنية التحتية والمتمالة بامكانية الوصول الى االراضي والمياه وغيرها 

 .من االجراءات
 

دفع االنكماش االقتصادي العام في الضفة الغربية وبيئة العمل وزيادة معدالت البطالة الدخل الى 
دان فرط العمل لمزيد من الضغط ، كما يدفع فق%01.5اتجاه تنازلي والتي وصلت الى ما نسبته 

أل  عامل، وعلى الرغم  .0.على معيل االسر حي  وصل عدد العاملين في منطقة الدراسة الى 
من ارتفا  معدالت البطالة في الضفة الغربية، ال يزال العمل مقابل اجر من االصول الرئيسية التي 

بطالة موضوعا اكار جدية وخطورة تعتمد عليها االسر في دخلها، وهذا ما يجعل من مستويات ال
وذلك الارها على االمن الغذائي لالسر، حي  ان اكار من نص  االسر في الضفة الغربية 

من االسر التملك سوى مصدر واحد للدخل ويشكل العمل المدفو  االجر المصدر %( 55.8)
ل الحر الذاتي من االسر في الضفة الغربية، تليها العم% 53.0االول واالساسي للدخل بنسبة 

من % 8.، باالضافة الى ذلك فان %0..، وتحويالت االقارب او االصدقاء مانسبته % 03.3
 (0202ماس، . )االسر في الضفة الغربية ليس لها مصدر دخل اانوي

 
الجهاز المركزي للحصاء الفلسطيني وبالتعاون مع منظمة الغذاء والزراعة وبرنامج الغذاء  قام

خالل " األمن الغذائي والظرو  االقتصادية واالجتماعية للسر الفلسطينية "سح العالمي بتنفيذ م
اما في القطا  فقد تم انجاز المسح خالل الفترة نيسان ، 0227شباط من العام  –الفترة كانون ااني 

حزيران من نفس العام، مع ادخال بعض التعديالت للخذ بالحسبان أار االجتياح االسرائيلي  –
قام الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني برصد تفصيلي للظرو   زية،على ظرو  األسر الغ

 .االقتصادية واالجتماعية للسر الفلسطينية
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اقم وخاصة في الفلسطينية المحتلة في تفالمسح ان مشكلة انعدام األمن الغذائي في األراضي  بين
في الضفة الغربية لم يطرأ أي تحسن ملحوظ على وضع األمن الغذائي خالل العام  القطا ، 
اذ ظلت معدالت انعدام األمن الغذائي في الضفة الغربية خالل  ،0223ام مقارنة مع الع 0227
لجهاز المركزي لالحصاء ا) من اجمالي عدد األسر% 05على مستوى  0227و  0223العام 

 .(0227الفلسطيني، 
 
خالل % 02من جهة اخرى، انخفضت معدالت األسر اآلمنة غذائيًا في الضفة الغربية بنسبة  

. (0227خالل العام % 85الى  0223م خالل العا% 11) مقارنة بالعام الذي سبقه 0227العام 
ألسر اآلمنة غذائيًا في الضفة الغربية ان ابات نسبة األسر غير اآلمنة غذائيًا وانخفاض نسبة ا
، اذ ارتفعت نسبة األسر اآلمنة 0227يعني ان عدد األسر اآلمنة هامشيًا قد ارتفع خالل العام 

خالل % 05مقارنة مع  0227خالل العام % 07غذائيًا بشكل هامشي في الضفة الغربية الى 
 .(0227الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، ) 0223العام 

 
 أنواع استصالح األراضي 8.2

 
هل : الذي يجب اعتماده يتم من خالل طرح التساؤالت التالية األراضيتحديد نو  استصالح  أن 

التربة مخربة؟ وهل خصوبتها متدهورة؟ وما مدى هذا التخريب والتدهور؟ وكي  يمكن معالجة هذا 
 الخلل؟

 
 األسبابومن خالل هذه األسئلة يمكن أن يكون سبب التخريب الذي لحق بالتربة متنوعا ومن 

تعرضها لعوامل الحت والتعرية أو  أوالرئيسية لذلك غرق هذه التربة وفيضانها بالماء أو جفافها 
د الرئيسية للتخريب وبعد معرفتها بدقة يمكننا تحدي األسبابوحسب هذه  السيئنتيجة استخدامها 

قرار  :(0223أحمد سيد، ) المعتمدة وفيما يلي هذه األنوا  ، إجراءهنو  االستصالح المراد  وا 
 

حت والتعرية حي  يتم المحافظة على التربة من التأايرات نالمحافظة على التربة من عوامل ال .0
تعرية التربة وانجرافها بحي  لن يبقى سوى الحصى  إلىالسيئة للمياه والرياح والتي قد تؤدي 

 .وتترك األرض جرداء ليس فيها ما يضمن لها مقومات الحياة، واالاالم والمجاري واألخاديد
تصري  المياه من التربة بواسطة المصار  حي  يتم تخليط التربة من المياه الفائضة  .0

 .عي بشكل سليم ودائموالرطوبة الزائدة لتصبح تربة قابلة لالستامار الزرا
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يجري ذلك في المناطق الجافة أو شبه الجافة لضمان الحفاظ على خصوبة التربة : ري التربة .8
 .وصالحيتها الزراعية

يعمل على تحسين خصوبة التربة وخصوصا تلك الترب  ستمراريتهاوا   للرضالخدمة الجيدة  .1
نتاجاجودة  األقل  .هامسبقا لتقل خصوبت إهمالهاكان قد تم  أو وا 

وخصائط التربة الموجودة له دور فعال في  اللمحاصيل ومالئمته األمالاالختيار  أن .5
 .في المراحل المقبلة اإلنتاجيةالمحافظة على خصوبة التربة وزيادة فعاليتها 

العريض فروعا مختلفة من العلوم المختلفة  اإطارهمن االستصالح تضم في  األنوا هذه  نإ
والمتخصصة، والتي من شأنها تقديم الحلول العملية الناجعة للوصول للهد  المنشود وبالتالي يتم 

 .استخدام طرق كايرة لتحقيق هذه الغاية
 

الغذائي  األمنتحقيق  إلىاالستصالح يهد  بمجمله وتطلعاته  أنوماال على ذلك فانه من المعلوم 
 أنوا ن خالل معاملة جيدة للرض، وفي الضفة الغربية يختل  االستصالح عن باقي م

، ومرتبط بالمقاومة أكار األرضاالستصالح في الوطن العربي، فهو بمجمله يستهد  الحفاظ على 
 التأايراتمما يستهد  المحافظة على التربة من عوامل الحت والتعرية من خالل مقاومة  أكار

فأكار، وتأتي  أكاروالتي يكفل الوقت بتدهورها  األرضتتركها المياه والرياح على السلبية التي 
نماالتي تتعرض للتدهور  األراضيمشاريع االستصالح خجولة وال تستهد  الكم الهائل من   وا 

بالنسبة للمزار  الفلسطيني وتعمل ضمن اطر ورؤيا محدودة ومحددة، ولكن  األهمتستهد  الجزء 
التنمية الزراعية  إلحياءخطوة جريئة ومبادرة فاعلة  أنهاوة في مال تلك الظرو  تحسب تلك الخط

جزء ال يتجزأ من  ألنهوالعمل على المساعدة  في تحريك عجلة االقتصاد الزراعي الفلسطيني 
 .أرضهالعملية السياسية لتعزيز صمود المزار  في 

 
 :(0227زارة الزراعة الفلسطينية، و ) مهاأهعلى الصعيد التنفيذي يمر االستصالح بعدة مراحل  أما
 

تنفيذ  أساسهمرحلة البح  والتخطيط للمشرو  ووضع الرؤيا له والمنظور الذي سيتم على  .0
 .العمل

وتهيئتها  األرضالمواقع المستهدفة لتجهيز  إلىاآلليات  إدخالويقصد به : العمل اآللي .0
 .للحفاظ على التربة وتخطيطها لتكون منتجة

في االستصالح حي  تعمل على حماية التربة في  األهموهي الجزء : بناء الجدران االستنادية .8
 .من الرياح والمياه وبالتالي توق  عملية الحت والتعرية األرض
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 األرضالمالئمة لنو  التربة الموجودة في  األنوا حي  يتم اختيار : للزراعة األرضتجهيز  .1
 .تتم الزراعة أساسهاوعلى 

مصدر مياه للرض المنوي استصالحها حتى يستطيع المزار  متابعتها بالشكل الفعال توفير  .5
 .اإلنتاجوزيادة  األرضوالذي يمكنه من المحافظة على 

 
 األراضيبرامج استصالح  2.9

 
تاااأتي بااارامج استصاااالح األراضاااي ضااامن التوجهاااات اإلساااتراتيجية التاااي تتبعهاااا العدياااد مااان الجهاااات 

وخاصااة ، بشاكل عااام والسالطة الوطنياة الفلساطينية بشاكل خااط الفلساطيني الدولياة الداعماة للشاعب
لمسااعدة فاي الحاد ماان ا التاي تهااد  إلاىو (  0208-0200)اإلساتراتيجية الوطنياة للقطاا  الزراعاي 

مخااطر عادم األمان الغاذائي، ومحارباة الفقار، وتشاغيل األيادي العاملاة، وتحساين الظارو  المعيشاية 
فلسااطينية، حياا  أصاابح العماال فااي باارامج استصااالح األراضااي علااى رأس فااي المجتمعااات الريفيااة ال

أولوياااات وزارة الزراعااااة الفلسااااطينية والمؤسسااااات غياااار الحكومياااة العاملااااة فااااي القطااااا  الزراعااااي فااااي 
فلسااطين، كونهااا تعماال علااى االسااتخدام األمااال للمصااادر الطبيعيااة، وزيااادة الرقعااة الزراعيااة، وتنويااع 

 (0202وزارة الزراعة، ) .التدهور الحاصل على التربة والغطاء النباتيالمحاصيل الزراعية، ووق  
  

 مفهوم البرنامج، المشروع 9..8
 

البرناااامج علاااى أناااه تااادخل محااادد زمنياااًا ومشاااابه ( 0221 صاااندوق األمااام المتحااادة للساااكان،)عااار   
لمشاااارو ، ولكنااااه يشاااامل عاااادة قطاعااااات أو مواضاااايع أو مناااااطق جغرافيااااة، ويسااااتخدم نهجااااًا متعاااادد 

 . التخصصات، وتشترك فيه مؤسسات متعددة، وقد يكون مدعومًا من عدة مصادر تمويلية مختلفة
 

ى تحقياق الهاد ، ويمار المشارو  خاالل المشرو  على أناه عملياة تاؤدي إلا( 0225نصير، )وعر  
هااذه العمليااة بعاادة مراحاال ممياازة، يطلااق عليهااا دورة حياااة المشاارو ، وتتغياار المهااام واألفااراد والتنظاايم 
اإلداري والماوارد األخارى ماع تقادم حيااة المشارو  ماان مرحلاة إلاى المرحلاة التاي تليهاا، وينماو الهيكاال 

يصل إلى الذروة، ام يتراجع كلما اقترب المشرو  من  التنظيمي للمشرو  ونفقاته مع كل مرحلة حتى
 .نهايته
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برامج استصالح األراضي أنها برامج تهد  لتحسين الظرو  ( 0223 ،وزارة الزراعة) عر فت 
لى وق  التدهور الحاصل في التربة والغطاء  المعيشية، ومكافحة الفقر في المجتمعات الريفية، وا 

استصالح وتأهيل األراضي الزراعية والقابلة للزراعة، : نهاالنباتي، من خالل عدة أنشطة، م
نشاء آبار جمع مياه األمطار، وشق وتأهيل طرق زراعية، وتوفير  وتزويدها بأنظمة حصاد مائي، وا 

 . أشجار مامرة
 

 أهداف برامج استصالح األراضي  88.9
 

والبرنااامج الزمنااي، ومتطلبااات إنجاااز العماال حسااب الميزانيااة، : يوجااد لكاال مشاارو  هااد  باالاااة أبعاااد
اإلنجاااز، وتمااال الميزانيااة التكااالي  المسااموح بهااا للمشاارو ، وهااي التكااالي  المسااتهدفة للعماال المنااوي 
إنجازه، ويتضمن بعد الجدول الزمني الفترة الزمنية التي سيتم خاللها انجاز العمال، أماا بعاد اإلنجااز 

 (.0225 نصير،. )ئيةفيمال ما علينا عمله للوصول إلى النتائج النها
 

أن باارامج استصااالح األراضااي تهااد  ( 0223 ،للتنميااة  اإلسااالميالبنااك )صااندوق األقصااى وبااين 
لى وق  التدهور الحاصال  إلى تحسين الظرو  المعيشية، ومكافحة الفقر في المجتمعات الريفية، وا 

ءات االحااتالل، ومااا فااي التربااة والغطاااء النباااتي بشااكل عااام، وحمايااة األراضااي ماان المصااادرة واعتاادا
يباارر هااذا الهااد  هااو الحاجااة لزيااادة الرقعااة الزراعيااة، ووقاا  التاادهور الحاصاال علااى التربااة نتيجااة 

 . اإلهمال، والعزو  عن الزراعة، باإلضافة إلى معدالت البطالة المرتفعة
 

إن الشااااريحة األساسااااية المسااااتهدفة ماااان مشاااااريع استصااااالح األراضااااي هااااي شااااريحة صااااغار وفقااااراء 
عين، وعناااد اختياااار األسااارة ياااتم مراعااااة أن يكاااون االختياااار علاااى أسااااس االختياااار بالمشااااركة المااازار 

والعدالااة وتكااافؤ الفاارط، ممااا يضاامن أن تكااون الشااريحة المسااتفيدة هااي الشااريحة األكااار فقاارا، وفااي 
العااااادة يااااتم اعتماااااد معااااايير واضااااحة يااااتم علااااى أساسااااها اختيااااار العااااائالت المرشااااحة لالسااااتفادة ماااان 

 .جالبرنام
 

 في الضفة الغربية األراضيآلية العمل ببرامج استصالح  89.9
 

العناصااار لنجااااح  أهاااممااان  األراضااايفاااي بااارامج استصاااالح  للعمااال واإلجاااراءاتتعتبااار آلياااة العمااال 
ادارة المصاااادر الطبيعياااة بالمشااااركة  امج نااابر  التالياااة مااان قبااال اإلجاااراءاتالمشااارو ، لاااذلك تااام تحدياااد 

المؤسسااات  الطبيااب فااي الضاافة الغربيااة( IFAD)للتنميااة الزراعيااة والممااول ماان الصااندوق الاادولي 
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دلياال تنفيااذ تطااوير االراضااي، ) عاان المشاارو  اإلعااالنبعااد  األراضاايالعاملااة فااي باارامج استصااالح 
 :(0202وزارة الزراعة،  اإلنمائي،برنامج االمم المتحدة 

 
  يتم تعبئة نماذج طلبات االستصالح من قبل المزارعين ومجالسهم المحلية ويتم اعتمادها من قبل

في المحافظة المعنية وذلك بناء على معرفتهم باحتياجات  األهليةالمؤسسة  أودائرة الزراعة 
 .المزارعين ورغبتهم

 ت الفنية، الملكية، معدل يتم زيارة الموقع المقترح من قبل لجنة فنية لتقييمه من حي  المواصفا
األمطار السنوية، نسبة الصخور، نسبة االنحدار، عدد المستفيدين والوضع االجتماعي 

 .واالقتصادي للمستفيدين
  في حالة الموافقة على الموقع يتم عقد اجتما  مع المزارعين المستفيدين من اجل شرح تفاصيل

 .المشرو  والية العمل بالتفصيل
   العمل في الموقع حي  يتم عرضها على المزارعين المستفيدينيتم تقدير تكالي. 
  في حالة موافقة المزارعين، يتم تشكيل لجنة تتكون من االاة أعضاء على األقل، اانان أعضاء

 .لجنة مالية والاال  عضو لجنة عطاءات
 د تقوم اللجنة بفتح حساب خاط بها وذلك لجمع مساهمات المزارعين المستفيدين ويتم اعتما

 .توقيع مدير الدائرة في المحافظة كتوقيع رئيسي
  ولجنة المزارعين مبينا فيها أنشطة المشرو   األهليةيتم عقد اتفاق بين وزارة الزراعة أو المؤسسة

 .ومساهمات كل طر  في المشرو  والية العمل
 نشطة التي يتم عقد اتفاق بين وزارة الزراعة وكل مستفيد مبينا فيها واجبات كل طر  وكذلك األ

 .يشملها المشرو  ومساهمات كل طر 
  بعد أن يتم جمع مبلغ من المال في حساب لجنة المزارعين، يتم اعتماد الموقع ويرفع ضمن

 .الخطة المقدمة إلى اللجنة العليا للمشرو  للمصادقة عليها
 سبة بعد المصادقة، يتم عمل عطاءات بالصح  الرسمية وضمن األصول المالية، وفي حالة منا

األسعار المقدمة تتم اإلحالة على المتعهدين مع عمل االتفاقيات الالزمة ومن ام يتم مباشرة 
 .العمل

  يعمل منسق المشرو  في كل محافظة على اإلشرا  على جميع المواقع التي تخط المحافظة
 أو وتقديم التقارير ورفع الكشوفات والتنسيق مع لجان المزارعين ومع دائرة زراعة المحافظة

 .والفعاليات ذات العالقة بالمشرو  األهليةالمؤسسة 
  يعمل كل مهندس مشر  على مراقبة العمل يوميا وعلى تعبئة النماذج وكشوفات العمل بشكل

 .يومي وكذلك التنسيق بين المزارعين والمقاولين
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  حي  يتم عقد اجتماعات لكل طواقم المشرو  برئاسة مدير المشرو  كل فترة تحدد عادة بشهر
 .يتم تقييم سير العمل وتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة خطة العمل في كل موقع

  يعمل المساعد اإلداري على صياغة نماذج العطاءات واالستدراجات، صياغة االتفاقيات مع
 .المزارعين ولجانهم، المقاولين والموردين

 
لتوحيااد آليااة العماال فااي جميااع المواقااع يعماال مساائول نظاام المعلومااات اإلداريااة علااى صااياغة النماااذج 

دخااال كافااة المعلومااات بااالمواقع ماان عاادد المسااتفيدين، ملكيااتهم، تكااالي  العماال عنااد كاال مسااتفيد،  وا 
 .(.022وزارة الزراعة، )المطالبات المالية 

 
 القطاع الزراعي في فلسطين 9..8

 
االقتصاادي الاوطني والاقاافي و  تعتبر الزراعة فاي فلساطين جازءًا ومكوناًا أساسايًا مان مكوناات النسايج

دجين بالتنو   الحيوي الزراعاي وهاي مركاز إلدخاال وتطاوير وتا حي  تمتاز، الفلسطيني واالجتماعي
نظاارا لطبيعااة القطااا  الزراعااي الفلسااطيني التقليديااة فلقااد أاباات هااذا المحاصاايل الزراعيااة المختلفااة، و 

عان بقياة القطاعاات االقتصاادية الفلساطينية القطا  بأن له مقدرة كبيارة علاى اساتيعاب العمالاة تميازه 
 .األخرى

 
 اإلنتاج الزراعي  .9..8.8

 
يعتباااار القطااااا  الزراعااااي فااااي األراضااااي الفلسااااطينية ماااان القطاعااااات اإلنتاجيااااة الهامااااة، حياااا  تقاااادر 

ماان إجمااالي الناااتج المحلااي لعااام % 3.8 مساااهمته فااي الضاافة الغربيااة وقطااا  غاازة بمااا يقاارب ماان
ن القطااا  الزراعااي يلعااب دورا مهمااا فااي االقتصاااد القااومي، حياا  تساااهم ، وماان المعاارو  أ0202

الصادرات الزراعية بنصيب هاام فاي التجاارة الخارجياة وتاوفير العماالت األجنبياة، كماا ياوفر القطاا  
الزراعي الكاير من المواد األولية لمختل  القطاعات االقتصادية األخرى، إضافة إلى دوره في خلاق 

 (.0202الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أ، )مة والمؤقتة فرط العمل الدائ
 

بلاااغ إجماااالي المسااااحة المزروعاااة بالمحاصااايل الحقلياااة وأشاااجار الفاكهاااة والخضاااروات فاااي األراضاااي 
في الضفة % ..72دونما، منها  7500553حوالي  0227/0202الفلسطينية خالل العام الزراعي 

 (.0202المركزي لإلحصاء الفلسطيني أ، الجهاز )في قطا  غزة % 7.8الغربية و 
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 اإلنتاج النباتي .9..9.8
 

تشاكل المسااحة المزروعاة بأشاجار الفاكهاة النسابة األكبار مان مجماو  مسااحات األراضاي المزروعاة 
و % 01فيمااااا تبلااااغ المساااااحة المزروعااااة بالخضااااروات والمحاصاااايل الحقليااااة % 57.5حياااا  تبلااااغ 

 (.0.0جدول )على التوالي % 03.3
 

                                          التوزيع النسبي للمساحة المزروعة بأشجار الفاكهة والخضروات والمحاصيل الحقلية: 0.0ل جدو 
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أ، )  0227/0202في األراضي الفلسطينية، 

0202.) 
 

 %وية ئالنسبة الم المساحة المزروعة
 57.5 أشجار الفاكهة

 03.3 المحاصيل الحقلية
 01 الخضروات

 
 محاصيل البستنة الشجرية .9..8..

 
بلاااغ إجماااالي المسااااحة المزروعاااة بأشاااجار الفاكهاااة فاااي األراضاااي الفلساااطينية خاااالل العاااام الزراعاااي 

دونما في الضفة الغربية وحوالي   5205303دونما، منها حوالي   5105838حوالي  0227/0202
دونماااا فاااي قطاااا  غااازة، حيااا  شاااكلت المسااااحة المزروعاااة بأشاااجار البساااتنة المامااارة فاااي  125515
، فيماا شاكلت المسااحة غيار المامارة مان المسااحة المزروعاة% 78.8نسبته سطينية ما الفل األراضي

مااا نساابته  أنالفلسااطينية، حياا   األراضاايفااي  باألشااجارالمساااحة المزروعااة  إجماااليماان %  ..3
 أراضااايالفلساااطينية هاااي  األراضااايالبساااتنة فاااي  بأشاااجارالمسااااحة المزروعاااة  إجمااااليمااان % 33.8

المسااااحة المزروعاااة  إجمااااليمااان % 35.8الزيتاااون ماااا نسااابته  أشاااجاربعلياااة، وقاااد شاااكلت مسااااحة 
 (.0202الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أ، . )الفلسطينية األراضيالبستنة في  بأشجار

 
 المحاصيل الحقلية .9..1.8

 
فااااي  0227/0202المساااااحة المزروعااااة بالمحاصاااايل الحقليااااة خااااالل العااااام الزراعااااي  إجماااااليبلااااغ 

 035282دونمااا فااي الضاافة الغربيااة و  0085723: دونمااا، منهااا 0105783طينية الفلساا األراضااي
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 األراضايبالنسبة لنمط الري فقاد بلغات مسااحة المحاصايل الحقلياة البعلياة فاي . دونما في قطا  غزة
الجهااز ) .دونماا 75000المروياة فبلغات  المسااحةأما % 73.0دونما بنسبة  .0805.1الفلسطينية 

 (.0202الفلسطيني أ، المركزي لإلحصاء 
 

 محاصيل الخضروات .9..1.8
 

 األراضااايفاااي  0227/0202المسااااحة المزروعاااة بالخضاااروات خاااالل العاااام الزراعاااي  إجمااااليبلاااغ 
دونام فاي قطاا   0353.3دونم في الضفة الغربية و 02255.7دونما، منها  .00.505الفلسطينية 

 035510الفلساااطينية  األراضااايفاااي غااازة، وبلغااات مسااااحة محاصااايل الخضاااروات البعلياااة المكشاااوفة 
المساااااحة المحميااااة فقااااد بلغاااات  أمااااادونمااااا،  35831.دونمااااا، والمساااااحة المكشااااوفة المرويااااة بلغاااات 

 (.0202الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أ، ) .دونما 805357
 

 قيمة اإلنتاج الزراعي  .9..1.8
 

 0227/0202ل العااام الزراعاااي بلااغ إجمااالي قيمااة اإلنتاااج الزراعااي فاااي األراضااي الفلسااطينية خااال
% ..33لإلنتاج النباتي بمساهمة مقدارها % 58.0مليون دوالر أمريكي موزعة بنسبة  832حوالي 

في قطا  غزة من إجمالي قيمة اإلنتاج الزراعي في األراضي الفلسطينية، % 80.8للضفة الغربية و
في قطا  % ..02للضفة الغربية و% 7.8.لإلنتاج الحيواني، وبما مقداره % 13.7وبلغت النسبة 

الجهاااز المركاازي (. )0.0جاادول )غاازة ماان إجمااالي قيمااة اإلنتاااج الزراعااي فااي األراضااي الفلسااطينية 
 (.0200لإلحصاء الفلسطيني أ، 

 
الجهاااز ) 0227/0202التوزيااع النساابي لقيمااة اإلنتاااج الزراعااي حسااب النااو  والمنطقااة : 0.0جاادول 

 (.0202المركزي لإلحصاء الفلسطيني أ، 
 

 المجمو  %نسبة المساهمة النو 
 قطا  غزة الضفة الغربية

 5850 0353 8355 اإلنتاج النباتي
 1357 .75 8.50 اإلنتاج الحيواني
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 : في الضفة الغربية األراضيواقع استصالح  81.9
 

عندما تشرد المجتمع الفلسطيني من ( 13)في فلسطين بعد عام  األراضيبدأت فكرة استصالح 
المناطق  إلىالضفة الغربية ال سيما  أراضي إلىالسهلة والخصبة، حي  قدم البعض منهم  أراضيه

بالوسائل البدائية بالشراكة مع المزارعين المحليين  األراضيالجبلية، حي  قاموا باستصالح 
ذلك وزراعة المحاصيل التقليدية، ومع تقدم التكنولوجيا وزيادة معتمدين على العمل العائلي في 

استخدام المكننة، زاد استغالل المزار  الفلسطيني لهذه التقنيات من اجل استخدامها واستغاللها في 
من  32الفلسطينية في نهاية عام  األهليةحي  تم دعمه من بعض المؤسسات  األراضياستصالح 

 .الزراعية واتحاد لجان العمل الزراعي اإلغااةالقرن الماضي مال مؤسسة 
 

تم تأطير هذا العمل لتكون وزارة  0771ومع قدوم السلطة الوطنية وتأسيس وزارة الزراعة عام 
 األراضيالزراعة بماابة المظلة التي احتضنت المؤسسات ذات العالقة في مجال استصالح 

، حي  (UNDP) اإلنمائيالمتحدة  األمموبالتعاون مع المؤسسات الدولية الشريكة مال برنامج 
العمل يتم بمجهود جماعي ضمن خطط وبرامج وطنية موزعة تبعا لالحتياجات ومصادر  أصبح

دراسة علمية تحدد حجم ومواقع المناطق المستهدفة تبعا للمعايير  أيانه لم تكن هناك  إالالتمويل، 
، األراضياستصالح  إلستراتيجيةلفنية المتبعة، حي  عملت وزارة الزراعة في خططها بعمل دراسة ا

مدى مالئمة األراضي الفلسطينية لالستصالح دراسة عن  بإعداد األراضي أبحا وتم تكلي  مركز 
 .والتطوير

 
 وزارة الزراعة .8.81.9

 
دارة القطا  الزراعي إضافة إلى مهام تضطلع وزارة الزراعة بمهام أساسية في تنظيم وتوجيه  وا 

الرقابة واإلشرا  وتوفير بعض الخدمات الرئيسة، وتمارس الوزارة مهامها من خالل مقرها الرئيسي 
في رام اهلل ومديريات الزراعة البالغ عددها ستة عشرة مديرية موجودة في مراكز المحافظات 

 5-0يات البيطرة، كما ويوجد في كل محافظة باإلضافة إلى دورا في محافظة الخليل ومالها مدير 
( 15)وحدات إرشادية تغطي كل منها مجموعة من القرى والتجمعات السكانية وتبلغ مجموعها 

وحدة في الضفة الغربية وقطا  غزة وتتركز أعمال وخدمات الوزارة على التخطيط وصياغة 
ات، وتنفيذ المشاريع، وتطوير المصادر السياسات واالستراتيجيات والقوانين واألنظمة، وتوفير الخدم

الطبيعية الزراعية، وتمكين المزارعين وتابيتهم بأرضهم باإلضافة إلى مكافحة األمراض واألوبئة 
 .النباتية والحيوانية
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موظفًا نصفهم في الضفة والنص  اآلخر في قطا  غزة ويبلغ عدد  0127ويعمل في وزارة الزراعة 
على التوالي باإلضافة إلى  03.، 32، 03والبكالوريوس في الزراعة  حملة الدكتوراه والماجستير

، اإلستراتيجية الوطنية للقطا  الزراعي) .من التخصصات األخرى 581طبيب بيطري و  30
0202.) 

 
 المنظمات غير الحكومية  .9.81.9

 
الفلسطينية بشكل لعبت المنظمات غير الحكومية دورا أساسيا في التنمية االقتصادية واالجتماعية 

عام والتنمية الزراعية بشكل خاط نظرا للظرو  والمحن التي مر بها الشعب الفلسطيني، وبشكل 
خاط قبل قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، وما زالت تلك المنظمات تقوم بادوار أساسية في خدمة 

ين وخاصة صغارهم القطا  الزراعي من خالل الخبرات المتراكمة والتصاقها الوايق بالمزارع
والقواعد الشعبية والمجموعات المهمشة مستفيدة من الميزة النسبية التي تتمتع بها من حي  

هذا وقد .  محدودية البيروقراطية والروتين وسهولة الحركة والحصول على التمويل والدعم الخارجي
جتمع المدني شهدت السنوات األخيرة نشاطا ملحوظا للمنظمات غير الحكومية ومنظمات الم

 .األجنبية في فلسطين
 

ويبلغ عدد المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية الناشطة في مجال 
منظمة، وتختل  مجاالت العمل واألنشطة والتغطية الجغرافية لتلك المنظمات ( 85)الزراعة حوالي 

عداد المشاريع التي تنفذها، ويقدر وكذلك الحال بالنسبة ألعداد العاملين وطبيعتهم والموازن ات وا 
( 05)عدد المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني األجنبية الناشطة بالزراعة بحوالي 

 .(0202، اإلستراتيجية الوطنية للقطا  الزراعي. )منظمة
 

غير الحكومية ويذكر أن جزءًا كبيرًا من تمويل الجهات المانحة للزراعة قد تم من خالل المنظمات 
ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى ما تقوم به تلك المنظمات بتمويل من دخلها ومواردها 

 .الذاتية
 

هناك شبكات واتحادات مختلفة للمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في 
وشبكة شمع  (PNGO)المجال الزراعي والمجاالت ذات العالقة مال شبكة المنظمات األهلية 

فلسطين والذي يضم العديد من  -والتي تضم العديد من المنظمات الزراعية، واتحاد أرضي
 .المؤسسات المختصة بالزراعة والتنمية الريفية وغيرها
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 المانحون والمؤسسات الدولية .81.9..
 

المانحين يتم تمويل واإلشرا  على تنفيذ نسبة كبيرة من مشاريع القطا  الزراعي من خالل 
والمؤسسات الدولية وذلك إما عن طريق مؤسسات السلطة أو منظمات المجتمع المدني الفلسطيني 

من مجمو  إنفاقها على % 0أو المؤسسات الدولية، وبلغ مجمو  ما أنفقته الدول المانحة اقل من 
ن أهمها م ين للزارعة امانية مانحينيكافة القطاعات واألنشطة، ويبلغ عدد المانحين الرئيس

اإلستراتيجية . )(UNDP)مؤسسات هيئة األمم المتحدة مال الفاو، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
 (.0202، الوطنية للقطا  الزراعي

 
 االنجازات واألنشطة القائمة .1.81.9

 
بالرغم من النكسات المتكررة التي واجهتها عملية السالم واالعتداءات اإلسرائيلية المستمرة ذات 
اآلاار المدمرة على الشعب واالقتصاد الفلسطيني، باإلضافة إلى األزمات والمشاكل الداخلية 

 :الفلسطينية فقد أمكن منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية تحقيق العديد من االنجازات أهمها
 

 األراضياستصالح  .8.1.81.9
 

طا  الزراعي باستصالح مناطق واسعة قامت وزارة الزراعة والمؤسسات غير الحكومية العاملة بالق
وتقدر مساحة ما تم استصالحه خالل الفترة   من األراضي التي كانت غير مستغلة أو مهملة،

عائلة مستفيدة،  أل  0058أل  دونم تعود ملكيتها لحوالي  32، حوالي 0222/0202مابين 
قامة ما مساحته   053مليون متر مربع من الجدران اإلستنادية، وزراعة أشتال ما يقارب  8.5وا 

 واألشكالأل  فرصة عمل،  33بئر جمع مياه، وتم توفير  8122مليون شتلة مامرة، وحفر حوالي 
الغربية  ، توضح توزيع النشاطات في الضفة(3.0)، (5.0)، (1.0)، (8.0) ، (0.0)، (0.0)

 (.0202وزارة الزراعة، . )حسب المحافظة
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من قبل وزارة الزراعاة والمؤسساات العاملاة  األراضيتوزيع المساحات المستصلحة من : 0.0 شكل

وزارة ) 0222/0202فااي القطااا  الزراعااي فااي الضاافة الغربيااة حسااب المحافظااة للفتاارة 
 (.0202الزراعة، 

 

 
للمشااريع المنفاذة مان قبال وزارة الزراعاة  تطاوير االراضايتوزيع العاائالت المساتفيدة مان : 0.0 شكل

والمؤسساااات العاملاااة فاااي القطاااا  الزراعاااي فاااي الضااافة الغربياااة حساااب المحافظاااة للفتااارة 
 (.0202وزارة الزراعة، ) 0222/0202

 
 

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

 طولكرم قلقيلية جنين طوباس نابلس سلفيت رام هللا القدس بيت لحم دورا الخليل

 (دونم)المساحة المستصلحة 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

 طولكرم قلقيلية جنين طوباس نابلس سلفيت رام هللا القدس بيت لحم دورا الخليل

 عدد العائالت المستفيدة



21 

 

 
قبل وزارة الزراعة  المستصلحة من األراضيتوزيع كميات الجدران المنفذة في : 8.0 شكل

والمؤسسات العاملة في القطا  الزراعي في الضفة الغربية حسب المحافظة للفترة 
 (.0202وزارة الزراعة، ) 0222/0202

 

 
المستصلحة من قبل وزارة الزراعة  األراضيتوزيع كميات االشتال المزروعة في : 1.0 شكل

ربية حسب المحافظة للفترة والمؤسسات العاملة في القطا  الزراعي في الضفة الغ
 (.0202وزارة الزراعة، ) 0222/0202
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المستصلحة من قبل وزارة الزراعة والمؤسسات  األراضيفي  المحفورة توزيع عدد اآلبار: 5.0 شكل

 0222/0202العاملة في القطا  الزراعي في الضفة الغربية حسب المحافظة للفترة 
 (.0202وزارة الزراعة، )

 

 
المستصلحة من قبل وزارة  األراضيتوزيع عدد فرط العمل التي تم توفيرها في : 3.0 شكل

الزراعة والمؤسسات العاملة في القطا  الزراعي في الضفة الغربية حسب المحافظة 
 (.0202وزارة الزراعة، ) 0222/0202للفترة 

  

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

 طولكرم قلقيلية جنين طوباس نابلس سلفيت رام هللا القدس بيت لحم دورا الخليل

 (بئر)إنشاء آبار جمع 

0 

50000 

100000 

150000 

200000 

250000 

 طولكرم قلقيلية جنين طوباس نابلس سلفيت رام هللا القدس بيت لحم دورا الخليل

 (يوم عمل)توفير فرص عمل       



31 

 

 الطرق الزراعية .9.1.81.9
 

حكومية التعتبر الطرق الزراعية من أهم  النشاطات التي قامت بها وزارة الزراعة والمؤسسات غير 
ذات العالقة، وذلك لتسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم بعناء أقل، وتشجيعهم على استصالح 
األراضي غير المستغلة وزراعتها والحفاظ عليها وكذلك تحسين الخدمة للشجار والمحاصيل 

مزروعة وخاصة الزيتون، وتشجيع استخدام األسمدة العضوية التي يصعب نقلها دون وجود طرق ال
 .نقل المنتج  الزراعي وتسويقه  صالحة لذلك، وتحسين سبل

  
العمل في الطرق الزراعية للمواقع األكار حاجة والممالة في مناطق الزراعات  أولوياتوتتركز 

البعلية، وخاصة األراضي التي توجد خطط لزراعتها أو استصالحها أو القريبة من المستوطنات، 
ومن ام للراضي الوعرة التي تزر  بالفلحة أو األشجار البعلية كالزيتون واللوزيات، والمناطق القريبة 

 . ينابيع المياهمن 
 

وقد قامت وزارة الزراعة والمؤسسات العاملة في القطا  الزراعي بشق وتأهيل الطرق الزراعية في 
آال  كم في الفترة ما بين عام  02مختل  محافظات الضفة الغربية، حي  تم شق ما يقارب 

 (.0202وزارة الزراعة، (. )0..شكل) 0222/0202
 
 

 
الزراعي   اعة والمؤسسات العاملة في القطا نجزة من قبل وزارة الزر توزيع الطرق الم: 0..شكل 

 (.0202وزارة الزراعة، )، 0222/0202في الضفة الغربية حسب المحافظة، 
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 حسب مالءمتها لالستخدام -الضفة الغربية –تصنيف األراضي الفلسطينية    81.9
 
في الضافة الغربياة يعتماد بشاكل رئيساي علاى طبيعاة  األراضيبرامج استصالح  استدامة ونجاح إن 

، وعادتاا تقاوم لجناة فنياة مان األراضيالمستهدفة، والجدوى االقتصادية من استصالح تلك  األراضي
المؤسسااات المنفااذة لمشاااريع استصااالح األراضااي علااى دراسااة الطلبااات المقدمااة ماان قباال الماازارعين 

اريع، ومعاينااة المواقااع بالتعاااون مااع الجهااات المشاااركة، الااراغبين باالسااتفادة ماان هااذه الباارامج والمشاا
حياا  كاناات آراء الفنيااين وأصااحاب الخباارة فااي هااذا المجااال تركااز علااى طبيعااة المنطقااة، ومعاادالت 
سقوط األمطار، ودرجة االنحدار، ونسبة الصاخور وغيرهاا مان العوامال التاي قاد تاؤار بشاكل مباشار 

المستقبل، اختيار المواقع بشاكل عاام تام بنااًء علاى الخبارات غير مباشر على نجاح المشرو  في  أو
الفنيااة للمهندسااين والعاااملين فااي مجااال االستصااالح، وأحيانااا لظاارو  خاصااة تتمااال فااي نهااج تنميااة 

 .الصمود لدى المزارعين في مناطق الجدار الفصل والمستوطنات
 

ني  األراضاي الفلساطينية قامات بتقسايم وتصا( 0202مركز أبحا  األراضاي،)الدراسة الصادرة عن 
غياار المزروعااة حسااب ماادى مالءمتهااا للتطااوير والتنميااة، حياا  قساامت األراضااي فااي الضاافة الغربيااة 

االاة تقسيمات، أراضاي صاالحة لالستصاالح، أراضاي تصالح للغاباات وأخارى تصالح للمراعاي،  إلى
ى مسااتوى كاال هااذه الدراسااة أظهاارت هااذه التقساايمات والتصاانيفات علااى مسااتوى الضاافة الغربيااة وعلاا

 .يبين ذلك( 28.)محافظة، والجدول 
 

يوضاااح المسااااحة التاااي يمكااان استصاااالحها علاااى مساااتوى الضااافة الغربياااة، والنسااابة ( 21.)الجااادول 
للضافة، هاذه النتاائج والمعلوماات تعاد األحاد  فاي  اإلجمالياةالمئوية لهذه المساحة مقارناة بالمسااحة 

هاذه  مالئماةمشااريع استصاالح األراضاي ومادى  مجال تحديد االحتياجاات واألولوياات للعمال ضامن
األراضااي لالسااتخدامات المتعااددة، والتااي تمكاان الجهااات الحكوميااة وغياار الحكوميااة ماان العماال بهااا، 

يتضاااح كاااذلك مااان نتاااائج الدراساااة الصاااادرة عااان مركاااز أبحاااا  األراضاااي أن والتطاااوير عليهاااا، كماااا 
رام اهلل محافظاة تليها  ،استصالح األراضي محافظة القدس والخليل ذات األولوية العالية في مشاريع

، فاي حاين تباين علاى التاوالي ونابلس و طولكرم وبيت لحم وقلقيلية وجنين وسالفيت وطوبااس وأريحاا
، مرفااق محافظااة الخلياال لهااا األفضاالية فااي إعااادة تأهياال األراضااي الرعويااة لتليهااا مدينااة بياات لحاامأن 

تصااني  األراضااي غياار المزروعااة، وماادى مالءمتهااا ، والتااي تبااين (3.1)، (2.1)، (1.1)المالحااق 
( 8.0) الجاادوللالستصااالح والمراعااي والغابااات، علااى شااكل خاارائط علااى مسااتوى الضاافة الغربيااة، و 

يبين تقسيم األراضي المالئمة لالستصالح ضمن درجات تبين األكار مالئمة، فالعالية، فالمتوسطة، 
 .فاألقل مالئمة
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عاااة والمالئماااة لالستصاااالح، والغاباااات، والمراعاااي فاااي الضااافة األراضاااي غيااار المزرو : 28.جااادول 
 0202مركز أبحا  األراضي،: الغربية، المصدر

 

 تقسيم األراضي
 الضفة الغربية

9المساحة كم النسبة المئوية من مساحة  
 الضفة الغربية

 % 6.7 378.4 أراضي تصلح للغابات 
 % 14.3 810.7 أراضي تصلح للمراعي

 % 8.2 467.0 لالستصالحأراضي تصلح 
 % 29.2 1656.1 المجمو 

 
: تقساايم األراضااي غياار المزروعااة والمالئمااة لالستصااالح فااي الضاافة الغربيااة، المصاادر: 1.0جاادول 

 0202 مركز أبحا  األراضي،
 

 تقسيم األراضي المالئمة لالستصالح
 الضفة الغربيةمساحة األراضي القابلة لالستصالح في 

 المساحة
 9كم 

األراضي النسبة المئوية من مساحة 
 الضفة الغربيةالقابلة لالستصالح في 

 ..00 57.0 األكار المالئمة
 17.0 007.5 عالية المالئمة

 7..8 2...0 متوسطة المالئمة
 2.8 0.8 األقل مالئمة

 ..8 ..117 المجموع
 

األراضي، ويرى الباح  ومن أهم التوصيات التي أوصت بها الدراسة الصادرة عن مركز أبحا  
 :أنها جديرة بالذكر التوصيات اآلتي

 
  تعديل استراتيجيات التنفياذ الحاالي الستصاالح األراضاي وفقاا لنتاائج هاذه الدراساة، والتاي يمكان

 .أن تكون إما على الصعيد التقني أو على الصعيد االجتماعي واالقتصادي
 ،وتخطااايط اساااتخدام األراضاااي، والتاااي  اعتمااااد سياساااات واساااتراتيجيات فعالاااة لتنمياااة األراضاااي

ينبغي أن تستند على قاعدة بيانات معلوماتية لتطوير األراضاي، لتشاكل جاوهر سياساات تنمياة 
 .األراضي
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  نشر النتائج والمعلومات التي نتجت عن هذه الدراسة، حي  ينبغي أن ياتم ترجماة النتاائج علاى
والمنظماات غيار الحكومياة الفلساطينية  مستوى المحافظات، وتكون بمااباة دليال للاوزارة الزراعاة

 .في اختيار األراضي لالستصالح
   إجااراء الدراسااات والبحااو  التكميليااة لتعظاايم نتااائج هااذه الدراسااة وتعزيااز التااأايرات علااى القطااا

 .الزراعي
 

 العوامل المحددة الستصالح األراضي  81.9
 

راضي تحديد واختيار األ دويتم مراعاتها عنهنالك العديد من العوامل والمعايير التي تم ذكرها سابقا، 
 : لالستصالح، من هذه العوامل

 
 من المساحة المزروعة تعتمد على األمطار، % 72أكار من : معدالت األمطار السنوية

وعليه ينصح بالقيام بعملية االستصالح في المناطق التي ال يقل معدل األمطار السنوي فيها 
ح في المناطق األقل من ذلك يكون غير اقتصادي وذات ملم، ذلك ألن االستصال 822عن 

 .مردود ضئيل ومتدني، أما في المناطق ذات المعدالت المرتفعة فيكون هذا العامل اانويا
 حياا  ال ينصااح بااإجراء عمليااات االستصااالح فااي األراضااي التااي ال يزيااد عمااق : عمااق التربااة

االستصاالح اآللاي فاي األراضاي التاي سم، في حين ينصح بإجراء عملياة  82التربة فيها عن 
 .سم 52يزيد عمق التربة فيها عن 

 12ال ينصااح باالستصااالح اآللاااي فااي األراضااي التااي يزياااد المياال فيهااا عااان : ماايالن األرض 
درجااة مئويااة، ذلااك ألنااه يترتااب عليهااا العديااد ماان المخاااطر سااواء أاناااء عمليااة االستصااالح أو 

 .بعدها، ناهيك عن التكالي  العالية
 
 ،%52ما ال ينصح بإجراء االستصالح في األراضي التي تزيد نسبة كربونات الكالسيوم فيها عن ك

وعليااه يااتم تحديااد موقااع االستصااالح، يرافقااه تحديااد نوعيااة االشااتال المااراد زراعتهااا بعااد االستصااالح 
 (.073العالول، خليل ، . )اآللي، وذلك لتحقيق الجدوى االقتصادية المرجوة من المشرو 

 
 دور المشاريع في التنمية الزراعية  87.9

 
المشاريع الزراعية مشتقة من البارامج الزراعياة التاي تماال فرعاا مان السياساات الزراعياة، والتاي تتحاد 
بااادورها فاااي ضااااوء خطاااة التنمياااة الزراعيااااة، التاااي تمااااال إحااادى مكوناااات خطااااة التنمياااة االقتصااااادية 
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إحدى المكونات الالزمة لتنفياذ الخطاة الزراعياة ومان واالجتماعية الشاملة، وتمال المشاريع الزراعية 
والمشاارو  الزراعااي، حياا  أن   -أيااا كااان مسااتواه -المعاارو  أن هناااك تااداخال كبياارا بااين التخطاايط 

األخياار يمااال وساايلة هامااة يااتم ماان خاللهااا تنفيااذ الخطااة، أي أن التخطاايط الجيااد يتطلااب مشااروعات 
 .اديامختارة بدقة وذات جدوى مقبولة فنيا واقتص

 
المشااروعات المختااارة كااذلك يلزمهااا تخطاايط دقيااق، وبصااورة عامااة يمكاان تعرياا  المشاارو  الزراعااي 
على أنه نشاط معين في نطاق منطقة إنتاجياة معلوماة، وخاالل فتارة زمنياة محاددة للتنمياة الزراعياة، 

وصااانفت مشااااريع استصااااالح . والتاااي هاااي إحااادى مكوناااات خطاااة التنمياااة االقتصاااادية واالجتماعياااة
 (  0770وسالم،  الانيان،. )األراضي ضمن المشاريع التنموية

 
 االستراتيجيات الوطنية  81.9

 
استجابة لتوجهات وتوجيهات السلطة الوطنية الفلسطينية حي  قررت  اإلستراتيجياتيأتي إعداد 

إعداد مجموعة من االستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية كمدخل أساسي إلعداد الخطة الوطنية 
والتي ستعنى بوضع األهدا  واألولويات الكفيلة بالتخلط من  0208-0200العامة للعوام 

قامة الدولةمعوقات وآاار االحتالل اإلسرائ وفي هذا السياق فقد أصدرت وزارة التخطيط ، يلي وا 
من  0227في شهر آب  والتنمية اإلدارية دلياًل إلعداد االستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية

اجل توحيد منهجية إعداد االستراتيجيات وليشكل أداه تساعد الوزارات والمؤسسات الحكومية في 
ة من اجل مواجهة التحديات التنموية وان تصبح االستراتيجيات وضع االستراتيجيات القطاعي

 .القطاعية أكار مصداقية وواقعية ومراعاة التنسيق والتكامل والتناغم بين االستراتيجيات ذات العالقة
 

 القطاع الزراعي إستراتيجية .8.81.9
 

الفلسطينية حي  قررت يأتي إعداد هذه اإلستراتيجية استجابة لتوجهات وتوجيهات السلطة الوطنية 
إعداد مجموعة من االستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية كمدخل أساسي إلعداد الخطة الوطنية 

والتي ستعنى بوضع األهدا  واألولويات الكفيلة بالتخلط من  0208-0200العامة للعوام 
قامة الدولة  .معوقات وآاار االحتالل اإلسرائيلي وا 

 
ستراتيجية برئاسة وزير الزراعة وعضوية ممالين عن أصحاب العالقة وقد تم تشكيل فريق اإل

اتفاق شامل حول الرؤية المستقبلية  إلىوالعاملين في القطا  الزراعي، الذين قاموا بدورهم بالخروج 
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زراعة مستدامة ذات جدوى وقادرة على تحقيق األمن الغذائي والمنافسة ":  للزراعة الفلسطينية وهي
يًا عبر االستخدام األمال للموارد كجزء من التنمية الشاملة، وتعزز ارتباط وسيادة محليًا وخارج

 ".اإلنسان الفلسطيني على أرضه وموارده وصواًل إلى بناء الدولة
والتي  اإلستراتيجية واألهدا  للولوياتولتحقيق رؤية القطا  الزراعي كان البد من تحديد واضح 

 : تتمال بما يلي
 
ذلك بوضع سياسات عديدة  ويتحققلمزارعين باألرض والبقاء في الزراعة، صمود وتمسك ا .0

 :منها
 

  إعادة تأهيل ما دمره االحتالل ودعم المزارعين المتضررين من االعتداءات اإلسرائيلية، وذلك
عن طريق تنفيذ وانجاز عدة تدخالت مال مساندة صغار المزارعين والصيادين في قطا  غزة، 
ومساندة مزارعي المحاصيل التصديرية، وتأهيل البنية التحتية الزراعية المدمرة، وتوفير 

سناد المزارعين المتضررين من الجدار، وتوفير الحوافز والدعم مدخالت  اإلنتاج الزراعي وا 
للمزارعين المجاورين للمستوطنات، والمساعدة في إعداد ملفات حصر األضرار باالستناد 

 . للقانون الدولي
  دعم وحماية الفئات المهمشة وخاصة صغار المزارعين وفقراء الري  والنساء والبدو ويتم ذلك

، وزيادة وخاصة استصالح االراضي عن طريق تنفيذ تكاي  مشاريع تنويع مصادر الدخل
 .المشاريع المكافة للعمالة، وتمكين المرأة في القطا  الزراعي

 
ذلك بوضع عدة سياسات  ويتحققإدارة الموارد في المناطق الفلسطينية  بكفاءة وبشكل مستدام   .0

 :منها
 

  ة العرض ويتحقق هذا بتأهيل البنية التحتية للمصادر المائية، زيادة وفرة المياه وتحسين إدار
 .وزيادة الموارد المائية المتاحة للزراعة

  ،تحسين إدارة الطلب على المياه الزراعية وذلك عن طريق تحسين كفاءة أنظمة النقل والتوزيع
 .وتحدي  أنظمة الري واستخدام الري التكميلي

  وزيادة مساحتها واستصالحها واالستخدام المستدام للتنو  الحيوي اإلدارة المستدامة للراضي
الزراعي،  وذلك عن طريق حصر وتصني  واستصالح األراضي وتحسين إنتاجيتها، وتخضير 
عادة تأهيل المراعي، والحفظ واالستخدام  وتحريج األراضي الحكومية والخاصة، وتطوير وا 

 .يالنباتي والحيوان  المستدام للتنو  الحيوي
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 ويتحققدعم اإلطار المؤسسي والقانوني والعمل على تطوير وتأهيل القوى البشرية في الزراعة  .8
 : ذلك بوضع عدة سياسات منها

 
  تحسين كفاءة وفاعلية المؤسسات الزراعية، وذلك عن طريق إعداد االستراتيجيات تحت

سات الزراعية، وتطوير القطاعية والفرعية، والتطوير المؤسسي وتفعيل أطر التعاون بين المؤس
 .قاعدة معلومات وبيانات زراعية

  تحدي  وتوحيد اإلطار القانوني، وذلك عن طريق مراجعة التشريعات الزراعية وتحديد
قرارها/ التشريعات الواجب إعدادها أو تحدياها، إعداد و  .أو تحدي  التشريعات الالزمة وا 

 تياجات التدريبية والبشرية للمؤسسات، تدريب وتأهيل القوى البشرية، عن طريق تحديد االح
عداد وتنفيذ برامج تطوير القدرات البشرية  .وا 

 
ذلك  ويتحققتحسين إنتاجية الزراعة بشقيها النباتي والحيواني ومساهمتها في األمن الغذائي  .1

 : بوضع عدة سياسات منها
 

 ا تحساين إنتاجياة تطبيق النظم الحدياة في اإلنتاج النباتي، وذلك عن طرياق عادة تادخالت منها
 .الزيتون، وتحسين إنتاجية أشجار الفاكهة

  التحااول إلااى أنظمااة اإلنتاااج المكااا  وشاابه المكااا  فااي اإلنتاااج الحيااواني، ويااتم ذلااك بتحسااين
نتاج العسل  .إنتاجية األغنام والماعز، واالستزرا  السمكي، وتربية النحل وا 

  
 :ذلك بوضع سياسات عديدة منها ويتحققإيجاد بنية تحتية وخدمات زراعية مناسبة  .5
  خلق بيئة استامارية وتحفيز االستامار في الزراعة وخدماتها، عن طريق إعداد دراسات حول

 .جدوى االستامار الزراعي، وتوفير الحوافز االستامارية
  تحسين خدمات اإلرشاد، ووقاية النبات، والبيطرة والبح  الزراعي، وذلك بمراجعة احتياجات

عداد وتنفيذ برامج خدماتية متخصصةالقطا  من   .الخدمات الزراعية وتقييمها، وا 
  تطوير أنظمة اإلقراض والتمويل الريفي والتامين الزراعي، ويتم ذلك بإنشاء بنك إقراض

 .وتسلي  زراعي ودعم المؤسسات القائمة، و ترويج وتفعيل قانون التامين الزراعي
 عن طريق تحديد واعتماد آليات لإلنذار المبكر تطوير آليات للتعامل مع الكوار  الطبيعية ،

 . والتعامل مع الكوار  الزراعية
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 ويتحققتحسين قدرة اإلنتاج الزراعي الفلسطيني على المنافسة في األسواق المحلية والخارجية  .3
 : ذلك بوضع عدة سياسات منها

 
  طريق إعداد وتطبيق تحسين جودة اإلنتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني، وذلك عن

مواصفات ومقاييس الجودة، وتحسين قدرات زيادة معرفة المزارعين والمصدرين بمقاييس 
يجاد البنية التحتية الالزمة للتسويق الزراعي  .الجودة ومتطلبات األسواق، وا 

  توجيه اإلنتاج الزراعي الفلسطيني نحو متطلبات األسواق المحلية والخارجية، وذلك بإعداد
برامج لتنويع اإلنتاج الزراعي وزيادة الربحية، وتوفير الحوافز والبيئة إلنتاج السلع  وتنفيذ

 .التصديرية والبديلة للمستوردات
  ترويج المنتجات الزراعية الفلسطينية وحمايتها، ويتم ذلك بإطالق حمالت لترويج المنتجات

عداد برامج دعم الصادرات الزر   .اعيةالزراعية الفلسطينية وحمايتها، وا 
 

ذلك بوضع عدة  ويتحققتحسين جاهزيه القطا  الزراعي للمساعدة في تحقيق متطلبات الدولة  ..
 : سياسات منها

 
  توفير الرقابة الزراعية على الحدود والمنافذ البرية والبحرية، ويتم ذلك عن طريق إيجاد متطلبات

 .الحجر الزراعي، وتفعيل أنظمة ومتطلبات التجارة الزراعية
  نشاء مختبرات توفير المختبرات المرجعية الوطنية، وذلك بإنشاء مختبرات مدخالت اإلنتاج، وا 

 .مراض واألوبئة، ومختبرات جودة وسالمة الغذاءاأل
 

 الغذائي  األمن إستراتيجية .9.87.9
 

تم إعداد وصياغة إستراتيجية األمن الغذائي من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية 
من قبل  0225المؤسسات الدولية ذات العالقة، حي  تم المصادقة عليها في آب وبالتنسيق مع 

 .المجلس التشريعي
الوطنية للمن الغذائي إلى توفير إطار عمل إليجاد حل دائم ومنسق لحالة  اإلستراتيجيةوترمي 

ير أداة انعدام األمن الغذائي في فلسطين، وتقديم رؤية واضحة للسلطة الوطنية الفلسطينية مع توف
دارتها، وعرض رؤية واضحة  إدارية لماهية وكيفية اإلشرا  على تنفيذ سياسات األمن الغذائي وا 

 .اإلستراتيجيةللمولين لضمان التزاماتهم، األمر الذي من شأنه أن يؤمن الموارد الالزمة لتنفيذ 
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والتي  اإلستراتيجية واألهدا  للولوياتولتحقيق رؤية األمن الغذائي كان البد من تحديد واضح 
 : تتمال بما يلي

 
 :ذلك بوضع سياسات عديدة منها ويتحققتحسين وفرة الغذاء،  .0

 
  القابلة للزراعة والمراعي  األراضيوذلك لتحسين نوعية واستخدام  وتطويرها األراضيتنمية

المنتجة، وذلك عن طريق  األراضيالمتوفرة والمحافظة عليها وضمان استدامتها وتوسيع رقعة 
، وتوفير الموارد األراضي الستصالحوطنية  إستراتيجية إعدادتنفيذ وانجاز عدة تدخالت مال 

المالية الالزمة لمشاريع االستصالح المقترحة، وسن التشريعات والقوانين المتعلقة باستخدامات 
 .الزراعية األراضيوتفعيل قانون حماية  األراضي

  الزراعة والرعي والماشية والصيد البحري  إنتاجيةاستخدام مستدام للموارد الطبيعية وذلك تحسين
يجادات الحصاد المائي، نيويتم ذلك عن طريق استخدام تق مصادر بديلة للري، واستخدام  وا 

ات الحدياة في الزراعة، وتشجيع االستامار في القطا  الزراعي، وتحسين الخدمات يالتقن
 .والبيطرية، ودعم مشاريع الصيد البحري واالستزرا  السمكي اإلرشادية

  استخدام المنتجات الزراعية، وذلك عن طريق  كفاءةزيادة الربحية الزراعية وذلك لتحسين
الزراعية ذات الجودة العالية، وتطوير مشاريع زراعية تلبي احتياجات  المنتجاتتحسين تسويق 

 إدارةتحسين و وتجمعات المزارعين والمجالس واالتحادات الزراعية، السوق، وتنشيط التعاونيات 
  .المزار 

 بعملية  إسرائيلقامت  إذااحتياطي غذاء استراتيجي وذلك النكشا  اقل للجو  فيما  إنشاء
الدراسات الالزمة  إجراءالحصار للمدن الفلسطينية، ويتم ذلك عن طريق  أوالحدود  إغالق

نشاءوى، لالحتياجات ودراسات الجد االحتياطي الغذائي المطلوب بناء على دراسات  وا 
 .  األسرةالجدوى، وتشجيع تخزين الغذاء على مستوى 

 :ذلك بوضع عدة سياسات منها  ويتحققالغذاء والحصول عليه،  إلىتحسين الوصول  .0
 
  إيجاد فرط عمل في القطا  الزراعي وذلك لتحسين دخل التجمعات الريفية ورفع قدراتهم على

التعاونيات وتوفير القروض الميسرة للمزارعين،  بتأسيسشراء الغذاء الصحي، ويتحقق هذا 
 . وتدريب المزارعين على تقنيات الزراعة المحسنة، وتوفير المشاريع الصغيرة المدرة للدخل

 يق المساعدات الغذائية وذلك لضمان التوزيع العادل للمساعدات الغذائية للسكان تحسين تنس
وانكشافا بين مختل  التجمعات السكانية، ويتحقق ذلك عن طريق تشكيل  احتياجا األكار
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احتياجا  األكارالغذائي، وتوفير قاعدة بيانات لالماكن  للمناللجنة التوجيهية الوطنية 
  .المحلي كمصدر للمساعدات الغذائية اإلنتاجاستخدام وانكشافا، والعمل على 

 : ذلك بوضع عدة سياسات منها ويتحققتحسين استهالك الغذاء  .8
 
  ضمان االلتزام بمعايير الجودة القائمة والخاصة بسالمة الغذاء، والغرض من ذلك الترويج

لمقاييس  أوليمسح  إجراءسالمة لالستهالك المحلي، ويتحقق ذلك عن طريق  أكارلغذاء 
جراء، الغذاءسالمة   .دراسة شاملة عن حالة سالمة الغذاء في فلسطين وا 

  وذلك لتشجيع االلتزام بمواصفات ومعايير السالمة، وذلك عن  واإلرشادتنظيم حمالت التوعية
رشادطريق تنفيذ حمالت وعي  على مستوى المستهلكين والمنتجين وصنا  القرار، وتشكيل  وا 

ك الفلسطيني، وتطبيق التشريعات واللوائح الخاصة بمعاقبة المخالفين لجنة حماية المستهل
  .للمواصفات ومعايير السالمة

 : ذلك بوضع عدة سياسات منها ويتحققالعمل المؤسسي  إطارتمكين  .1
 
  الغذائي وذلك لتمكين السلطة الوطنية من تنسيق ومتابعة   للمنتشكيل اللجنة الوطنية العليا

دارة الغذائي على مستوى الوطن، وذلك عن طريق عدة تدخالت منها وضع  األمنقضايا  وا 
الغذائي، ومصادقة مجلس الوزراء  للمنباللجنة  الوطنية العليا  المناطهالمهام والصالحيات 

 .على اللجنة
  الغذائي في فلسطين، والغرض من ذلك صياغة  األمنعمل قانوني لكافة قضايا  إطارتفعيل

الغذائي على المستوى الوطني، ويتم ذلك عن طريق صياغة  األمنقوانين ونظم شاملة تعزز 
قانون الغذاء، وتفعيل القوانين ذات العالقة بسالمة الغذاء والمواصفات المطبقة على استيراد 

 .وحماية المستهلك األغذية
 

 (APIS)للمشاريع الزراعية نظام المعلومات  82.9
 

المتحاادة وباادعم ماان  للماامالتابعااة ( الفاااو)والزراعااة  األغذيااةهااذا النظااام ماان قباال منظمااة  إنشاااءتاام 
التعاون االساباني، حيا  يقاوم هاذا النظاام بجماع كال المعلوماات التاي تتعلاق بالمشااريع ذات العالقاة 

ظمااات العاملااة فااي القطااا  الزراعااي الزراعيااة وغيرهااا، فضااال عاان جمااع المعلومااات عاان مختلاا  المن
تاوفير المعلوماات محدااة ماع أحاد  التطاورات  إلاىالفلسطينية، كما يهاد  هاذا النظاام  األراضيفي 

 (.0202أبيس، ) المنتسبين للنظام األعضاءفي مجال الزراعة من جميع 
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از وذلاك لتجناب أو قيد االنج أنجزتكما يوفر هذا النظام بتقديم معلومات شاملة عن المشاريع التي 
االزدواجيااة فااي الجهااود المبذولااة وتعزيااز التنساايق فااي هااذا القطااا ، كمااا ويعتباار قناااة جياادة  لتااوفير 
معلومات للجهات المانحة  التي تقدم المساعدات للقطا  الزراعي خاصة، من حي  تحديد المناطق 

القطاعااات الفرعيااة  ، ومسااتوى التموياال والاادعم لمختلاا عاااني ماان نقااط فااي التموياال للمشاااريعالتااي ت
 .والمناطق الجغرافية

 
 ((PNRMP برنامج إدارة المصادر الطبيعية بالمشاركة برنامج تطوير األراضي 9..9

 
الزراعيااة قاماات منظمااة التحرياار الفلسااطينية بتوقيااع اتفاقيااة قاارض مااع الصااندوق الاادولي للتنميااة لقااد 
(IFAD )للتنمية الزراعية بموجبها بتوفير قارض يقوم الصندوق الدولي حي  م، 2/2/1112 بتاريخ

مليون دوالر أمريكي ليستعمل كجزء من برنامج إدارة المصاادر  2.2ميسر للسلطة الفلسطينية بقيمة 
الطبيعية بالمشاركة الذي كان من المخطط أن يساهم فياه الصاندوق العرباي للتنمياة الزراعياة بحاوالي 

، وعليااه اً جدة حالاات دون أن يكااون التموياال مشااتركمليااون دوالر أمريكااي، إال أن الظاارو  المساات 10
م بااين الصااندوق 2000قااام كاال طاار  بتقااديم تموياال منفصاال ولهااذا تاام تعااديل االتفاقيااة فااي شااباط 

كمااا تاام توقيااع اتفاقيااة منفصاالة بااين وزارة . الاادولي للتنميااة الزراعيااة وبااين منظمااة التحرياار الفلسااطينية
 (UNDP/PAPP)الفلسااطيني برنااامج مساااعدة الشااعب / الزراعااة وبرنااامج األماام المتحاادة اإلنمااائي

ة المشااااار إليهااااا فااااي االتفاقيااااة بااااين منظمااااة التحرياااار تيقااااوم البرنااااامج بموجبهااااا بتنفيااااذ بعااااض أنشااااط
 .والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ويستانى من هذه األنشطة برنامج اإلقراض

 
م  2002البرنااامج حتااى نهايااة العااام  نظاارا للمسااتجدات السياسااية علااى األرض فقااد تقاارر تمديااد تنفيااذ

كما تقرر تحويل الميزانية المخصصة لإلقاراض لبرناامج تطاوير األراضاي واألنشاطة األخارى المنفاذة 
قاد وضاع فاي سالة العماالت للبرناامج وألن المبلاغ المرصاود . من قبل برنامج األمم المتحادة اإلنماائي

 .مليون دوالر أمريكي 2اليا يصل لقرابة منذ تاريخ توقيع االتفاقية، فإن المبلغ المتوفر ح
 

يهاااد  برنااااامج إدارة المصاااادر الطبيعيااااة بالمشاااااركة إلاااى زيااااادة دخاااال وتحساااين الظاااارو  المعيشااااية 
لصاااغار المااازارعين الفلساااطينيين فاااي المنااااطق التاااي يساااتهدفها البرناااامج والتاااي تعااااني مااان محدودياااة 

األرض والميااااه  وتحساااين كفااااءةوير مصاااادر الااادخل وتفتقااار لبااادائل اقتصاااادية وذلاااك عااان طرياااق تطااا
 .لزيادة إنتاجيتها
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 مبررات البرنامج 3.50.9
 المحافظااات المسااتهدفةليعااالج مشااكلتين رئيسااتين يعاااني منهمااا الفلسااطينيون فااي  برنااامجصاامم هااذا ال

وتعتباارا عقبااة حقيقيااة وكبياارة فااي وجااه التنميااة البشاارية واالقتصااادية وفااي وجااه باارامج مكافحااة الفقاار 
 :وهما
 

معدالت البطالة المرتفعة والتي وصلت لحد ال يطاق وذلك كنتيجة للطوق األمناي والحصاار  .1
 .م1112 العامالمفروض على الضفة الغربية منذ 

الحاجة الماسة لزيادة الرقعة الزراعية وتوسيع حجم الحيازة القابلة للزراعة المملوكة للعاائالت  .2
 .ك بهد  زيادة دخل هذه العائالتالزراعية محدودة الدخل في الضفة الغربية وذل

 

 أهداف البرنامج 5.50.9
 

يهااد  لااه برنااامج إدارة المصااادر الطبيعيااة بالمشاااركة هااو زيااادة الاادخل ورفااع الهااد  الرئيسااي الااذي 
األرض لحفظهماااا المساااتوى المعيشاااي للفئاااات المساااتهدفة عااان طرياااق إدارة وتطاااوير مصااادري المااااء و 

 : فهي للبرنامج المحددةأما األهدا  وزيادة انتاجيتهما، 
 

يهااد  لااه برنااامج إدارة المصااادر الطبيعيااة بالمشاااركة هااو زيااادة الاادخل ورفااع الهااد  الرئيسااي الااذي 
المساااتوى المعيشاااي للفئاااات المساااتهدفة عااان طرياااق إدارة وتطاااوير مصااادري المااااء واألرض لحفظهماااا 

 .وزيادة انتاجيتهما
 

 : فهي للبرنامج المحددةأما األهدا  
 

 راضي الزراعية المتدهورة وزيادة حفظ التربة والمياهتأهيل األ. 

 زيادة إمكانية وصول الفئات المستهدفة للخدمات والبنى التحتية الزراعية األساسية. 

 رفع وعي المزارعين في مجال التقنيات الزراعية المتقدمة والتي تؤدي إلى رفع االنتاجية. 

 العاليةيل الفاكهة ذات القيمة العمل على تطوير الفرط التسويقية وخاصة لمحاص. 

 ايجاد طريقة أكار تطورا لتوصيل الخدمات اإلرشادية للمزارعين؛ 

  تطااااوير قاااادرات النساااااء فااااي القاااارى المسااااتهدفة وزيااااادة مشاااااركتهن فااااي اتخاااااذ القاااارارات فااااي
 .مجتمعاتهن

 فيذ المشاريع التنموية التي تخصهازيادة خبرات المجتمعات المحلية في تخطيط وتن. 

 ر قدرات وزارة الزراعة على إدارة وتنفيذ االستامارات الزراعية بطرق التنمية المستدامةتطوي. 
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  إيجاااد فاارط عماال للعمااال العاااطلين عاان العماال فااي المحافظااات المسااتهدفة والمشاامولة فااي
 .البرنامج، وبالتالي زيادة دخل األسر المستفيدة والتخفي  من نسبة البطالة

  ،هدفة، وذلاك خاصاة المزروعاة بأشاجار الفاكهاة فاي المحافظاات المساتزيادة الرقعة الزراعياة
مستصلحة سابقا، وتزويدها بنظم  و إعادة تأهيل أراضجديدة أ عن طريق استصالح أراض

 .حصاد مائي وآبار جمع مياه أمطار وطرق زراعية ومحاصيل مناسبة
  رياااة الالزماااة لتنفياااذ الكتسااااب المهاااارات الفنياااة واإلدا( فنياااين وعماااال) تااادريب كاااوادر بشااارية

راضااي، والتادريب مان خااالل العمال علاى إحياااء بعاض المهاارات التااي األمشااريع استصاالح 
قاربت على االنداار ماال مهاارة بنااء الجادران االساتنادية، وحفار اآلباار التقليدياة وقصاارتها، 

 .وتخطيط الحقول الزراعية
 من مشاكل تسويقية تشجيع المزارعين على زراعة أصنا  فاكهة وكرمة ال تعاني. 
  خلاااق بيئاااة تنموياااة مناسااابة وترسااايخ مبااادأ التنمياااة بالمشااااركة مااان خاااالل توحياااد آلياااة عمااال

فيهم المزارعين في صنع القرار في كال  نبم هومن خالل إشراك كل المشاركين في .البرنامج
مان  ل مسااهمة المازارعين فاي تمويال جازءبدءا من التخطيط وحتى التقييم، ومن خال همراحل

 .هكاليفت

 
 االنجازات الخاصة بالبرنامج 1.50.9

 
تم حصر انجازات برنامج المصادر الطبيعية بالمشاركة في المحافظات المستهدفة والتي قامت 

 :كاآلتي  2010-2000بتنفيذها المؤسسات االهلية وباشرا  من وزارة الزراعة الفلسطينية منذ عام 
 

  22راضي الزراعية القابلة للزراعة في نحو دونم من األ 1000استصالح وتأهيل ما يقارب 
 .قرية وبلدة في الضفة الغربية

 أي . متاار مكعااب للبئااار 100بئاار مياااه جمااع أمطاااار بسااعة  200نشاااء وتأهياال مااا يقاااارب إ
أي بمعادل بئار واحادة لكال )متار مكعاب مان ميااه األمطاار  20000بطاقة تخزينية إجمالية 

 (.دونم 13

  مربع من الجدران الحجرية االستناديةمتر  240000بناء ما يقارب. 

  شتلة أشجار مامرة 400000زراعة ما يقارب. 

  الموصلة للمواقع المستهدفة( الترابية)كم من الطرق الزراعية  20شق وتأهيل حوالي. 

  كم من األسيجة الشوكية لبعض مواقع البرنامج 20تركيب. 

  يوم عمل 222000استحدا  ما يقارب. 
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 نتاج زيت الزيتون وخاصة الزيت البكر تنفيذ برنامج إرشا دي يتعلق بتطوير زراعة الزيتون وا 
 (.Extra Virgin)الممتاز 

  دورة تدريبياااة للعااااملين علاااى البرناااامج والمرشااادين الااازراعيين فاااي مجااااالت اإلنتااااج  12عقاااد
 .فةالنباتي والوقاية والبستنة والمهارات اإلدارية المختلفة واستعمال برامج الكمبيوتر المختل

  دورة تدريبيااااة لنسااااء ماااان القااارى المسااااتهدفة فاااي البرنااااامج علاااى التصاااانيع الغااااذائي  20عقاااد
 (.Compost)وتحضير السماد المخمر 

 
 الدراسات السابقة 5315

 
من الدراساات الحديااة التاي تهاد  للخاذ بعاين االعتباار  األراضيإن دراسة تقييم برامج استصالح  

االجتمااااعي واالقتصاااادي مااان تلاااك البااارامج، مااان خاااالل الحصاااول علاااى التغذياااة الراجعاااة عااان  األاااار
طبيعة الحياة المعيشية للمجتمعات المستفيدة من المشاريع، ومدى مالئمة تلك المشااريع الحتياجاات 

المنفذة، من أجل ضمان التوصل إلى تحقيق أهدافها، باإلضاافة إلاى دراساة المستفيدين، والنشاطات 
دراكهااا بصااورة مبكاارة، القتااراح الحلااول المالئمااة والممكنااة، ومتابعااة فعاليااة أهاا م المشاااكل األساسااية، وا 

المشرو  لجميع الفئات المساتهدفة، مان خاالل دماج ومشااركة المساتفيدين مان البارامج والمشااريع فاي 
تحقيقهااا،  تصااميمها وتنفيااذها، بشااكل يشااجع علااى االسااتمرارية واالسااتدامة للنتااائج التااي ماان المتوقااع

 :ومن هذه الدراسات والمقترحات
 

بعنااااوان تقياااايم اآلاااااار االقتصااااادية واالجتماعيااااة والبيئيااااة : (0223، األردنيااااةوزارة الزراعااااة )دراسااااة 
هاذه الدراساة لصاالح وزارة الزراعاة  أعادتلمشرو  تطوير الموارد الزراعية في حاوض نهار اليرماوك، 

مشرو  علاى الفئاات المساتهدفة وعلاى منطقاة المشارو  مان ال أنشطةتقييم آاار  إلى، وهدفت األردنية
النااواحي االجتماعيااة واالقتصااادية والبيئيااة، ماان خااالل تحلياال التااداخالت االجتماعيااة للمشاارو  علااى 
الفئاااات المساااتهدفة فاااي المشااارو  وخاصاااة فاااي ماااا يتعلاااق بفااارط العمااال و مساااتوى المعيشاااة وتلبياااة 

 . داخالت االجتماعيةالحاجات الضرورية للسرة وغير ذلك من الت
 

وتحليل التداخالت االقتصادية للمشرو  علاى الفئاات المساتهدفة فاي المشارو  وخاصاة فاي ماا يتعلاق 
بالدخل ومصادره ونسبة مساهمة النشاط المشارك في المشرو  في هذا الدخل ومدى توفير المشرو  

ارد المالية لذلك، وغير ذلك إلمكانات إنشاء مشروعات مدرة للدخل على مستوى األسرة، وتوفير المو 
ن مجتماع الدراساة مان المساتفيدين مان المشارو  مان مكاون التنميااة  مان التاداخالت ذات العالقاة، تكاو 

مواقاع فاي محافظاة ارباد، المفارق، بناي ( 1)الزراعية وأنشاطة التادابير واآلباار والخزاناات، المنفاذ فاي 
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مسااتفيد، وقااد توصاالت الدراسااة إلااى النتااائج ( 8.5)كنانااة، والرماااا، بينمااا تكوناات عينااة الدراسااة ماان 
 :اآلتية

 
  وفر المشرو  عدد ال بأس به من فرط العمل ساواء للفاراد القاادرين علاى العمال مان نفاس

ال  األسرة المستفيدة أو للفراد القادرين على العمل من غير أفراد األسرة المساتفيدة وبمعادل 
فرط مؤقتاة سانويا علاى مساتوى الحياازة الواحادة بغاض  (8)يقل عن  فرصة واحدة دائمة و

 . النظر عن جنس شاغلي هذه الفرط
 ساهم المشرو  بدرجة كبيرة في تحسين الظرو  المعيشية للمشاركين فيه . 
  تبين وجود فروقا معنوية بين متوسطات الدخل اإلجمالي ما قبل المشاركة في المشرو  وما

 . بعد المشاركة
 مساتفيدة مان نشااطات مة الحياازة الزراعياة فاي الادخل اإلجماالي للسار الارتفعت نسبة مساه

مااالي إج نماا%(  0..3)جمااالي الاادخل قباال المشاارو  إلااااى ماان إ%(  02.1)المشاارو  ماان 
 .من األسر المستفيدة من نشاطات المشرو %(  73)الدخل بعد المشرو  لحوالي 

 قبل مشاركتهم فاي المشارو  إلاى  تحول بعض المستفيدين عن نو  نشاطهم الزراعي المعتمد
النجاح في نشاطاتهم بينما كانت هذه  جديدة أوصى بها المشرو  حقق لهم نشاطات زراعية

 . النشاطات قبل المشرو  غير ذات جدوى
  أحدات تداخالت المشرو  تغيرا ايجابيا في اإلنتاج، تمال في زيادة عدد الحيازات التي تغير

 .اج نفسها في الحيازة الواحدةفيها اإلنتاج وفي كمية اإلنت
 

عملياة التقياايم كاناات بعااد انتهاااء المشارو  عنااد المسااتفيدين بفتاارة تضاامن  أنيتباين ماان خااالل الدراسااة 
الحيازة، اقتصرت الدراسة على المستفيدين فقط، واعتمد الباحاون أسالوب جماع البياناات مان  إنتاجية

 .الزراعة في كل محافظةوجمع البيانات االولية من مدراء  خالل االستبانة،
 

: فاي الضافة الغربياة األراضيبعنوان المتابعة والتقييم في برامج استصالح : (0202عمرو، )دراسة 
دياس، وهادفت الدراساة  أباودراسة حالة محافظة الخليل، تم اعداد هذه الدراسة لصالح جامعة القادس 

، ماان خااالل تحديااد المعااايير راضااياألإلاى التعاار  علااى واقااع المتابعااة والتقياايم فااي بارامج استصااالح 
المتبعة، والمشاكل والمعوقات، ومعرفة اتجاهات المشرفين والمساتفيدين مان هاذه البارامج نحاو دورهام 
فاي هاذه العملياة اإلداريااة، تكاون مجتماع الدراسااة مان المشارفين علاى باارامج استصاالح األراضاي فااي 

ح األراضي في نفس المحافظة، وتكونات محافظة الخليل، والمزارعين المستفيدين من برامج استصال
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 070)، والمااازارعين المساااتفيدين وعاااددهم (مشااار  .8)عيناااة الدراساااة مااان المشااارفين الباااالغ عاااددهم 
 :النتائج اآلتية إلى، وقد توصلت الدراسة (مزار 

 
  تتم بشكل جيد من قبل الجهات المعنية، لكن عملياة  األراضيالمتابعة في برامج استصالح

 . التقييم يوجد فيها ضع ، بسبب عدم التنسيق بين الجهات المنفذة والجهات المشرفة
  حول اعداد التقارير حول  األراضيال يوجد التزام من قبل الجهات المنفذة لبرامج استصالح

 .تقييم اار تلك البرامج على المستفيدين
 ياناااات والمعلوماااات عااان مشااااريع إستصاااالح األراضاااي مااان خاااالل المااازارعين طااارق جماااع الب

 .محدودة
 هناك ضعفًا بخصوط متابعة الجهات المشرفة والمنفذة للمزارعين وتقديم الخدمات لهم. 
 بدرجاة كبيارة فاي زياادة الرقعاة الزراعياة، وتحاافظ علاى  تسااهم األراضياستصالح  جبرام نا

درة األراضااي إال أنهااا تساااهم بدرجااة أقاال فااي حاال مشااكلة التربااة ماان االنجاارا ، وتمنااع مصااا
 .البطالة والفقر

 
بالمشاركة، الخصائط  األراضيبعنوان مشرو  دعم تطوير : (.022وزارة الزراعة، )دراسة 

تحقيق  إلى، وهدفت األردنيةاالقتصادية واالجتماعية، أعدت هذه الدراسة لصالح وزارة الزراعة 
االقتصادية واالجتماعية لصغار المزارعين،  األهميةالتنمية الزراعية ومكافحة الفقر بما فيها 

زيادة الدخل  إلىالزراعية، مما يؤدي  األراضيومحدودي الدخل وذلك من خالل تطوير واستصالح 
، األراضيالزراعي لصغار المزارعين، تكَون مجتمع الدراسة من المستفيدين من مشرو  استصالح 

مستفيد، وقد ( 571)، بينما تكونت عينة الدراسة من األردنموقعًا في محافظات ( 00)المنفذ في 
 :النتائج اآلتية إلىتوصلت الدراسة 

 
 فها خاصة في مجال حفظ االتي تنفذ من خالل المشرو  فعالة وتحقق اهد األنشطة نا

 .وصيانة التربة
 من المستفيدين %( 10) أنالموارد الزراعية، حي   كان هناك اار للمشرو  على تحسين ادارة

 يالتكميلاستفادوا من مياه االمطار باستخدام وسائل الحصاد المائي للقيام بعمليات الري 
 .الطبيعية والكيماوية للسمدةالفاكهة وكذلك ارتفعت نسبة المزارعين المستخدمين  ألشجار

  الريفية في العمالة العائلية المستخدمة في  المرأةمن المستفيدين قد شاركت %( 30) أنتبين
 .في اقتصاديات المجتمع الريفي المرأةتعزيز دور  إلىالذي يؤدي  األمرالنشاط الزراعي، 
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  دينار ( 522) إلىدينار ( 080)ارتفا  متوسط  الدخل الزراعي للمستفيدين من المشرو  من
 . دونم( 05)سنويا لمتوسط حيازة 

 
من مكون عندهم في المشرو ، وان  أكارعلى مستفيدين تم تنفيذ  أجريت هاأنيتبين من الدراسة 

دجمع البيانات قد اقتصر على المستفيدين   األدواتالمشرو ، وكانت االستبانة والمقابلة من  رةاوا 
 .التي تم بها جمع المعلومات من خالل عينة عشوائية طبقية

 
النهااائي لمشاارو  استصااالح األراضااي فااي محافظااة بعنااوان التقياايم : (.022وزارة الزراعااة،) دراسااة 
الضاافة الغربيااة، تاام اعااداد هااذه الدراسااة لصااالح وزارة الزراعااة الفلسااطينية، وهاادفت إلااى تقياايم  -نااابلس

األداء والتنفيااذ لمشاااريع استصااالح األراضااي فااي منطقااة نااابلس، وتحلياال أااار المشاارو  علااى الحياااة 
تقياايم األااار االجتماااعي، والبيئااي، واالقتصااادي، وكياا  المعيشااية للمجتمعااات المسااتفيدة، ماان خااالل 

 -وهااي الجهااة الداعمااة للمشاارو  ماان خااالل مؤسسااة التعاااون اإلساابانية -أااارت المساااعدة اإلساابانية 
ن مجتمااع الدراسااة ماان المسااتفيدين  علااى التخفياا  ماان معاناااة األهااالي المسااتفيدين ماان المشاارو ، تكااو 

موقعااًا فااي محافظااة نااابلس، بينمااا تكوناات عينااة ( 05) ماان مشاارو  استصااالح األراضااي، المنفااذ فااي
 :مستفيدين، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية( .02)الدراسة من 

 
 ن معظم المستفيدين من المزارعين قد استفادوا من مختل  أنشطة المشرو ا. 
 غالبية المنتفعين مقتنعون بالطريقة التي تم بها تنفيذ المشاريع. 
 اد بسبب تأخير التنفيذ، وضع  المتابعة من المنظمينكان هناك انتق. 
 أظهرت الدراسة أن المشرو  سيؤدي إلى تحسين الدخل واألوضا  االجتماعية للمستفيدين. 
  من الناحية االقتصادية أظهارت الدراساة وجاود تاوفير فاي اإلنفااق علاى السالع األساساية مان

 .غذاء وماء
 مشابهة أظهر المستفيدون حماسهم لتنفيذ مشاريع. 
 اإلنجازات على مستويات النشاطات أكار مما كان مخططا له. 

 
من المالحظ أن الدراسة تمت بعد االنتهاء من تنفيذ المشرو ، ولام يكان هنااك دراساات أخارى خاالل 

، وماادير (وزارة الزراعااة)فتاارة التنفيااذ، اقتصاارت الدراسااة علااى مشاااركة المسااتفيدين والجهااات الرساامية 
فة إلااى ذلااك تمات اإلشااارة ماان خااالل فقاارات الدراساة إلااى مقومااات نجاااح المشاارو ، المشارو ، باإلضااا

 .واستدامته، وأاره، والرضا عن التخطيط، واإلنجازات، وفعالية التكلفة
 



42 

 

 اساااااتبانهعيناااااة عشاااااوائية، ومااااان خاااااالل إعاااااداد  اختياااااارالبياناااااات والمعلوماااااات جمعااااات عااااان طرياااااق 
فيدين، وتمت زيارة فريق الدراساة لابعض المواقاع التاي للمستفيدين، تمت تعبئتها وجها لوجه مع المست

تااام تنفياااذ المشااارو  فيهاااا، وتااام اساااتخدام طريقاااة الصاااور الفوتوغرافياااة، باإلضاااافة إلاااى مراجعاااة تقاااارير 
 .المشرو ، ولقاء ممالي وزارة الزراعة ومدير المشرو 

 
محافظااة الكاارك ماان  بعنااوان تقياايم مشاارو  تطااوير األراضااي المرتفعااة فااي: (0228العنااانزة، )دراسااة 

خاااالل مساااتوى رضاااا المشاااتركين بالمشااارو ، هااادفت الدراساااة إلاااى قيااااس مااادى رضاااا المااازارعين عااان 
االشتراك بالمشرو  المنفذ فاي محافظاة الكارك مان حيا  الادعم الفناي المقادم ووساائله ، ومادى إدراك 

فااي تحسااين  الماازارعين ألهميااة المشاارو ، والتعاار  علااى وسااائل استصااالح األراضااي، وأااار المشاارو 
ولقاااد تكاااون  مجتماااع الدراساااة مااان المااازارعين المساااتفيدين مااان المشااارو  مناااذ عاااام . وضاااع المااازارعين

، فااي كاال ماان لااواء القصاابة والكاارك، ولاااوائي الماازار والقصاار، حياا  تاام أخااذ عينااة عشاااوائية 0731
مااان المااازارعين فاااي محافظاااة الكااارك، وقاااد توصااالت الدراساااة إلاااى النتاااائج  اساااتبانه .00بسااايطة مااان 
 :أدناهالملخصة 

 
  أظهارت النتاائج مساتوى عاليااًا مان درجاة الرضااا، وبينات الادور اإليجااابي للمشارو  فاي تقلياال

 .االنهيارات األرضية
 نجاح المشرو  في الحفاظ على أراضي المستفيدين من اإلنجرافات. 
 ة دخل المستفيدين، وزيادة إنتاجية األرض، وزياادة مسااحة األراضاي نجاح المشرو  في زياد

 .المزروعة، والتوسع في زراعة األشجار المامرة
 

اعتماد أسالوب جماع البياناات مان خاالل االساتبانة، ودعام دراساته مان  -ومن خاالل دراساته-العنانزة 
 .خالل المراجعات التي قام بها للدوائر الرسمية

 
الدراساة لام ياتم التطارق للجواناب االجتماعياة واالقتصاادية والزراعياة بشاكل مفصال علما انه في هاذه 

وكاااا ، ولاااام يطباااق علااااى دراساااته التقييميااااة معاااايير المتابعااااة والتقيااايم مااااال االساااتدامة واالسااااتمرارية 
 .والفاعلية واألار، في حين اكتفى بقياس الرضا

 
مااة األراضااي الفلسااطينية لالستصااالح بعنااوان ماادى مالئ(: 0202مركااز أبحااا  األراضااي، ) دراسااة 

والتطوير في الضفة الغربية، حي  هدفت هذه الدراسة إلى تحسين اتخااذ القارارات فاي مجاال تطاوير 
األراضااي غياار المسااتغلة فااي الضاافة الغربيااة، ماان خااالل تااوفير البيانااات والمعلومااات الالزمااة لتكااون 
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القطااا  الحكااومي والمنظمااات غياار الحكوميااة  بماابااة المرجعيااة العلميااة لصااانعي القاارار والتقنيااين فااي
كمااا هاادفت هااذه الدراسااة إلااى إعااداد خاارائط . للوصااول إلااى االسااتخدام السااليم واألمااال لهااذه األراضااي

تصاانيفية للمناااطق غياار الزراعيااة بحسااب مالءمتهااا ألغااراض التطااوير واالستصااالح، والتعاار  علااى 
التاي تاؤار بشاكل مباشار علاى عملياة استصاالح اكبر المؤارات االجتماعية واالقتصادية والسياساية و 

األراضاااي، وكاااذلك تاااوفير منظاااور شاااامل حاااول حجااام االساااتامار فاااي تطاااوير األراضاااي بشاااكل يلباااي 
 . احتياجاته

 
عداد  وتمالت المنهجية التي اتبعت خالل هذه الدراسة في  استعراض المراجع األدبية ذات الصلة، وا 

مان الوضاع  والتأكاد، (GIS)امج نظام المعلوماات الجغرافياة الصور الجوية والخرائط الطبوغرافية وبار 
االجتماااعي واالقتصااادي للمجتمعااات المجاااورة  للمناااطق التااي تاام تحدياادها، و تخطاايط ورساام وحاادة 

المرتفعاات، والمنحاادرات، والمنخفضااات، والمياال، : الخارائط علااى أساااس التضااريس والتااي تتااأل  ماان
والصاار ، باإلضااافة لااذلك تاام تحديااد خصااائط كاال وحاادة أراضااي ماان حياا  شاادة االنحاادار، نساابة 

األراضااي لالستصااالح بنياات علااى أساااس إعطاااء وزن لكاال  مالئمااةالصااخور والمناااح، تحديااد ماادى 
 . عامل

 
لالستصاااالح والغاباااات والمراعاااي وذلاااك حساااب الوضاااع  لاااذلك تااام تحدياااد األراضاااي المالئماااة إضاااافة

عااداد خاارائط  االجتماااعي واالقتصااادي للمجتمعااات المجاااورة، وتاام تطبيااق التحلياال المااذكور أعاااله، وا 
ئمااة األراضاااي لالستصاااالح والغاباااات والمراعاااي علاااى مسااتوى الضااافة الغربياااة بشاااكل عاااام وعلاااى مال

 :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية. مستوى المحافظة
 

  0كم .13القابلة لالستصالح في الضفة الغربية هي  المالئمة األراضيمساحة. 
  راضي التي تصلح كمنااطق ، ومساحة األ0كم 8.3مساحة األراضي المالئمة للتشجير هي

 .0كم 300للرعي هي 
 علااااى النحااااو اآلتااااي 0كاااام( .13)ضااااي المالئمااااة لالستصااااالح الاااااااألر  مساااااحة تاااام تقساااايم :

متوسااااااطة المالئمااااااة، ( ٪8.7.)، عاليااااااة المالئمااااااة( ٪17.0)مالئمااااااة،  األكااااااار( ٪..00)
 . األقل مالئمة( 2.8٪)

 ي مشااريع استصاالح األراضاي، تليهاا ذات األولوياة العالياة فا تعتبر محافظة القدس والخليل
 ىوأريحا علامحافظة رام اهلل ونابلس و طولكرم وبيت لحم وقلقيلية وجنين وسلفيت وطوباس 

 .التوالي
  مدينة بيت لحم ومن اممحافظة الخليل لها األفضلية في إعادة تأهيل األراضي الرعوية. 
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 :التعقيب على الدراسات السابقة 5515
 

الدراساااات الساااابقة ومنهجياتهاااا وأسااااليبها، تبعاااا للجهاااات القائماااة عليهاااا ومعااادي هاااذه تعاااددت أهااادا  
الدراسات، فهناك دراسات أكاديمياة وأخارى معادة أو صاادر عان جهاات حكومياة أو منظماات دولياة، 
الدراسااات األكاديميااة ظهااارت وكأنهااا أكاااار تحدياادا ألهااادافها ومجتمااع دراساااتها ولاام تغاااطا فااي الغالاااب 

ي مااان المفتااارض تغطيتهاااا فاااي حاااال القياااام بعملياااة تقيااايم شااااملة، حيااا  تناولااات جواناااب الجواناااب التااا
ومواضااايع وجهاااات محاااددة، فاااي حاااين اتسااامت الدراساااات المعااادة والصاااادرة عااان المنظماااات الدولياااة 
عطااااء فكااارة عااان أهمياااة تنفياااذ  بمناقشاااتها ألهااادا  ومخرجاااات المشااااريع والبااارامج ومااادى تحقيقهاااا، وا 

هذه البرامج، دون القيام بقياس اآلاار الفعلية المترتبة عن تنفياذ، هاذه المشااريع  وتوفير الدعم الالزم ل
في الغالب، ومدى ارتباطها بالجوانب التنموية، سواءًا كانت اقتصادية أم اجتماعياة ، باإلضاافة إلاى 
محدودية مراعاتها للمعايير والمؤشرات الدالة على ذلك بشكل مفصل، ويتضح بأن مجمال الدراساات 
السابقة لم تستند إلى دراسات تقييمياه ساابقة، أي خاالل مراحال تنفياذ المشارو ،  ولام تعتماد مؤشارات 
ومعاايير واضاحة يمكاان قياساها، أي أن هاذه الدراسااات تمات بعاد تنفيااذ البرناامج أو المشارو ، وبنياات 

لاذي يصاعب في الغالب علاى نتاائج مراحال المتابعاة، وآراء المساتفيدين، والجهاات المساؤولة، األمار ا
 .القيام بمقارنة وقياس اآلاار المترتبة عن هذه البرامج والمشاريع، ومدى إحدااها لتغيير معين

 
أما بالنسبة لطرق جمع البياناات والمعلوماات فكاادت تنحصار فاي االساتبانة، والمقاابالت الشخصاية، 

ياام بعملياة استخالصاية والمالحظات الميدانية، باإلضاافة إلاى المراجعاات واألبحاا  المكتبياة، أي الق
الساابقة مناقشاة المعاايير ذات  تلهذه البرامج والمشاريع، باإلضافة إلى ذلك لم تعتماد غالبياة الدراساا

الداللااة التنمويااة والتااي يااتم ماان خاللهااا توضاايح ماادى اسااتدامة هااذه الباارامج وآاارهااا المتوقعااة بغااض 
النظار عان النتاائج، إن اختياار طريقاة واحادة أو جهااة بعينهاا لالساتناد إليهاا بعملياة تقيايم لمشاارو  أو 

 بعاض س حقيقاة واقاع هاذه البارامج، كماا أظهارتبرنامج القت العدياد مان االنتقاادات التاي قاد ال تعكا
الدراساااات الساااابقة أن الجهاااات القائماااة علاااى عملياااة تقيااايم المشااااريع اعتمااادت علاااى مقيماااين وخباااراء 
خاااارجيين، أي مااان خاااارج الهيكااال التنظيماااي لهاااذه البااارامج والمشااااريع، ولااام تنااااقش كماااا يتضاااح إدارة 

باتجاااه التركيااز علااى رضااا المسااتفيدين، وعلااى  وخطااة وكفاااءة الجهااات المنفااذة لهااذه الباارامج، وذهباات
الجوانااب الفنيااة، وكاياارا مااا ورد فااي سااطور هااذه الدراسااات مااا ياادل علااى أن النتااائج مبنيااة علااى لغااة 

 .المستقبل، وما سو  يحداه
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 الفصل الثالث
_____________________________________________________ 

جراءمنهجية الدراسة   تهااوا 
 

 تمهيد 1.3
 

يتناول هذا الفصل وصفا للسلوب البحاي الذي اتبع في هذه الدراسة، والذي يتضمن نباذة مختصارة 
عن مجتمع الدراسة، وتحديد حجم عينة الدراسة، والطريقة التي اتبعها الباح  للتأكد مان صادق أداة 

 .لخصائط العينة اإلحصائيالدراسة، والتحليل 
 

 منهج الدراسة 2.3
 

االجتمااااعي واالقتصااادي ماان خااالل تقياايم باارامج استصاااالح  األااارسااة إلااى معرفااة واقااع هاادفت الدرا
، ولتحقيااق هااد  الدراسااة لجااأ الباحاا  إلااى دراسااة مسااحية تستكشاا  واقااع باارامج استصااالح األراضااي

األراضااي ماان خااالل المؤسسااات المنفااذة لتلااك المشاااريع والباارامج، وماان خااالل عينااة ماان الماازارعين 
 .مج استصالح األراضيالمستفيدين من برا

 
، حياا  إنااه يعتباار ماان انسااب المناااهج لهااذا النااو  ماان األبحااا ، فهااو وقااد اسااتخدم الماانهج الوصاافي

وصا  دقياق للظااهرة كماا هاي فاي الواقاع ومان اام تحليلهاا وتفساير نتائجهاا تفسايرا كافياا،   إلىيهد  
 .( 2006،بدر. )دراسةالمعرفة الدقيقة لمشكلة ال إلىوربطها بالظواهر األخرى وذلك للوصول 

 
 مجتمع الدراسة 3.3

 
والمقااااابالت مااااع المؤسسااااات والخبااااراء فااااي مجااااال باااارامج استصااااالح  األدبياااااتبناااااء علااااى مراجعااااة  

الخااط ببرناامج ادارة المصاادر الطبيعياة بالمشااركة  فقد تم حصر وتحديد مجتماع الدراساة األراضي
(PNRMP ) للتنميااااة الزراعيااااة الممااااول بقاااارض ميساااار ماااان الصااااندوق الاااادولي(IFAD)  للساااالطة

: مااان مجتمعاااين مساااتقلين هماااا ، والاااذي يتكاااون(0223-0225)للفتااارة ماااابين الوطنياااة الفلساااطينية 
ومجتماااع . مؤسساااات( .)امج فاااي الضااافة الغربياااة والباااالغ عاااددها نااالبر لمجتماااع المؤسساااات المنفاااذة 
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مسااجلين فااي السااجالت الرساامية مسااتفيدًا ( .03)والبااالغ عااددهم  البرنااامجالماازارعين المسااتفيدين ماان 
 .للمؤسسات التي عملت على تنفيذ مشاريع استصالح األراضي في الضفة الغربية في ذلك الوقت

 
الممولة من استصالح األراضي  لمشاريعيوضح توزيع المؤسسات المنفذة ( 1.3) الجدول

(IFAD ) 0225/0223والمزارعين المستفيدين حسب القرى والمحافظات لعام. 
 

الممولاااااة مااااان  استصاااااالح األراضاااااي لمشااااااريعالمؤسساااااات المنفاااااذة  –مجتماااااع الدراساااااة: 1.3جااااادول 
(IFAD)  0225/0223والمزارعين المستفيدين حسب القرى والمحافظات لعام. 

سنة 
 التنفيذ

 عدد   اسم المؤسسة القرية المحافظة #
 المزارعين

2005 

 ACAD 20 المركز العربي للتطوير الزراعي فالح أبو رام اهلل 1

 سلفيت 2
 كفل حارس

المركز الفلسطيني للتنمية االقتصادية 
 واالجتماعية 

ESDC 
13 

 PU 16 ناتحاد الفالحي ياصيد نابلس 3

 LRC 9 مركز أبحا  األراضي بيت امرين نابلس 4

 UWAC 20 اتحاد لجان العمل الزرا  كفر راعي جنين 5

 MAAN 36 مركز معا التنموي  زبدا جنين 6

 LRC 11 مركز أبحا  األراضي صانور جنين 7

 PARC 24 اإلغااة الزراعية -جمعية التنمية الزراعية  بلعا طولكرم 8

 017  المجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامو 

2006 

 PARC 24 اإلغااة الزراعية -جمعية التنمية الزراعية  بيت عنان القدس 1

 ACAD 23 المركز العربي للتطوير الزراعي فالح أبو رام اهلل 2

 LRC 10 مركز أبحا  األراضي بيت امرين نابلس 3

 LRC 18 مركز أبحا  األراضي الجديدة جنين 4

 UWAC 20 اتحاد لجان العمل الزراعي صير جنين 5

 PARC 23 اإلغااة الزراعية -جمعية التنمية الزراعية  صيدا طولكرم 6

 003  المجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامو 

 .03  المجمو  الكلي للعينة
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 عينة الدراسة ..1 
 

لبرناااامج ادارة المصاااادر  المؤسساااات المنفاااذة: ن فاااي عينتاااين تبعاااا لمجتمعاااي الدراساااةو جااااء المبحواااا
الصاااندوق الاااادولي للتنمياااة الزراعيااااة الممااااول بقااارض ميساااار مااان ( PNRMP)الطبيعياااة بالمشااااركة 

(IFAD)  حياا  تاام  ربيااة،فااي الضاافة الغ (0223-0225)للفتاارة مااابين للساالطة الوطنيااة الفلسااطينية
فاااي تلاااك  الخاصاااة بالبرناااامج األراضاااياساااتهدا  جمياااع المؤسساااات التاااي نفاااذت مشااااريع استصاااالح 

وعيناة المازارعين المساتفيدين . ممالة بالمنسقين المباشرين على البرنامج الفترة، وهي سبعة مؤسسات
، حي  تم اختيار العينة من قوائم أسماء المساتفيدين بذلك البرنامج مشاريع االستصالح الخاصة من
( .03)التااي تاام الحصااول عليهااا ماان جميااع المؤسسااات المنفااذة، حياا  تاام رصااد  تلااك المشاااريعماان 

وب العينااة العشااوائية المنتظمااة مسااتفيدًا، وتاام إدخااال جميااع األسااماء علااى ملاا  اكساال، واسااتخدم أساال
استصاااالح األراضاااي فاااي  مشااااريعلتحدياااد عيناااة الدراساااة، وتااام حسااااب عيناااة دراساااة المساااتفيدين مااان 

 :كاألتي، من خالل معادلة ريتشارد جيجر وهي 0223-0225الضفة الغربية لعام 
 

 
 
 
 

N=  (.03)حجم المجتمع 

Z =  0.73وتساوي    2.75الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة  

d= (2.25) نسبة الخطأ 
 

ت وقد اعتمدت المعلوماامستفيدًا، ( 158)من خالل المعادلة ظهر أن هناك حاجة لعينة تتكون من 
وأسااماءهم وعنااااوينهم علااى قاااوائم المؤسسااات المشاااار إليهااا، وقاااد تاام اساااتخدام  عاان أعااداد المااازارعين

 .أسلوب العينة العشوائية المنتظمة من هذه القوائم
 

ماان مشاااريع استصااالح األراضااي الممولااة  عينااة الماازارعين المسااتفيدين نتااائج يوضااح( 5.3)الجاادول 
 .كل مؤسسة حسب المؤسسة المنفذة والعدد الذي تم اختياره من( IFAD)من 

 

 

 

































150.0
1

1

50.0

2

2

2

2

d

z

N

d

z

n



24 

 

ماااان مشاااااريع استصااااالح األراضااااي الممولااااة ماااان  عينااااة دراسااااة الماااازارعين المسااااتفيدين: 5.3جاااادول 
(IFAD) 0225/0223لعام  والعدد الذي تم اختياره من كل مؤسسة حسب القرية والمحافظة. 
 

سنة 
 التنفيذ

 عدد   اسم المؤسسة القرية المحافظة #
 المزارعين

 العينة

2005 

 ACAD 20 11 المركز العربي للتطوير الزراعي فالح أبو رام اهلل 1

 سلفيت 2
 كفل حارس

المركز الفلسطيني للتنمية االقتصادية 
 واالجتماعية 

ESDC 
13 8 

 PU 16 9 ناتحاد الفالحي ياصيد نابلس 3

 LRC 9 6 مركز أبحا  األراضي بيت امرين نابلس 4

 UWAC 20 11 اتحاد لجان العمل الزرا  كفر راعي جنين 5

 MAAN 36 21 مركز معا التنموي  زبدا جنين 6

 LRC 11 7 مركز أبحا  األراضي صانور جنين 7

 PARC 24 14 اإلغااة الزراعية -جمعية التنمية الزراعية  بلعا طولكرم 8

 87 017  المجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع

2006 

 PARC 24 14 اإلغااة الزراعية -جمعية التنمية الزراعية  بيت عنان القدس 1

 ACAD 23 13 المركز العربي للتطوير الزراعي فالح أبو رام اهلل 2

 LRC 10 7 مركز أبحا  األراضي بيت امرين نابلس 3

 LRC 18 11 مركز أبحا  األراضي الجديدة جنين 4

 UWAC 20 12 اتحاد لجان العمل الزراعي صير جنين 5

 PARC 23 14 اإلغااة الزراعية -جمعية التنمية الزراعية  صيدا طولكرم 6

 71 003  المجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع

 158 .03  المجمو  الكلي للعينة

 
 جمع البيانات وأداة أسلوب 5.3

 
 قاااام الباحاااا  بمراجعاااة الخبااااراء والفنياااين ذات العالقااااة وتصاااميم األداة الخاصااااة بالمؤسساااات المنفااااذة

 انيواساتبالمؤسساات المنفاذة  دليال مقابلاةوالمزارعين المستفيدين من برامج استصالح األراضي وهي 
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علاى األدبياات ذات الصالة باألبحاا ، والدراساات الساابقة  اإلطاال بعد  للمزارعين المستفيدين، وذلك
 . التي عملت على الموضو  نفسه

 
 :مراجعة الخبراء والفنيين ذات العالقة. ..8.1

 
ماان الخباراء فااي مجااال تنميااة القطااا  الزراعاي وبالتحديااد فااي مجااال باارامج  3لقاد تاام مراجعااة ومقابلااة 

في فلسطين، وذلك بهد  تعميق فهام واقاع القطاا  الزراعاي بشاكل عاام وبارامج  األراضياستصالح 
يتناساب ماع الظارو   بأسالوبالبحا   تأطيربشكل خاط، وذلك للمساعدة في  األراضياستصالح 

التي ساهمت بطريقة  األدواتمن  األداةادية واالجتماعية والزراعية في فلسطين، وتعتبر هذه االقتص
الدراسة ومعايير التقييم المستخدمة التي من شانها تزويد صانا  القارار فاي  أهدا مباشرة في تحديد 

 .والجدوى منها األراضيبرامج استصالح  بأهميةوزارة الزراعة والمؤسسات ذات العالقة 
 

 :لبرامج استصالح األراضي المؤسسات المنفذة دليل مقابلة . ..9.1
 

الدراسة، بهد  الحصول  وأهدا المؤسسات بحي  اخذ بعين االعتبار محاور  دليل مقابلةتم اعداد 
، حيا  األراضايعلى المعلومات التي ال يمكن جمعهاا مان المازارعين فيماا يتعلاق ببارامج استصاالح 

، وقااد تاام (، واالسااتدامةاألااارالمالئمااة، الكفاااءة، الفاعليااة، ) تاام تحديااد المجاااالت وفااق معااايير التقياايم 
 :رئيسية وهي كالتالي أقساماالاة  إلىتقسيم محتوى االستبانة 

 
 (12)يتناول المتغيرات المستقلة الخاصة بالمؤسسات وهي تشتمل على : القسم األول 0.0

، اسم الشخط (باالنجليزية)، اسم المؤسسة كامال (بالعربية)اسم المؤسسة كامال )متغيرا ً 
المركز، عنوان المؤسسة كامال، هات  /عالقته بالمشرو / معه المقابلة أجريتالذي 

المؤسسة، فاكس المؤسسة، البريد االلكتروني، تصني  المؤسسة، القطا  الذي تعمل فيه 
الفئات المستهدفة، عدد مشاريع االستصالح التي قامت المؤسسة المؤسسة بشكل رئيسي، 

 .بتنفيذها
 

 فاااتم تنااااول التاااي تماااال موضاااو  البحااا  والدراساااة يتنااااول المتغيااارات التابعاااة: القسااام الاااااني ،
المالئماة، الفعالياة، الكفااءة، تقيايم : مجااالت رئيساية وهاي( 5)مجاالت الدراسة التاي شاملت 

 .، واالستدامةاألار
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 يتناول سبعة مجاالت تهتم بمرحلة تقييم المشاريع المنجزة من قبل المؤسسات : م الاال القس
 .(4.1)الممولة لبرامج استصالح األراضي، انظر ملحق 

 
 :برامج استصالح األراضي المزارعين المستفيدين من استبانه 3.5.3.

 
 :المزارعين المستفيدين، فهي تتكون من امانية أقسام رئيسية، هي استبانهبخصوط محتوى 

 
 يتناول المتغيرات المستقلة الخاصة باالمزارعين المساتفيدين، وهاي تشاتمل علاى : القسم األول

اسام رب ، التجماع أوالبلادة ، المحافظاة، لرقم المتسلسل لالستمارة في العينةا: )ستة متغيرات
 .(خ تعبئة االستمارةتاري، اسم المستفيد، األسرة

 عالقاااااة : )متغيااااارا ( 08)يتنااااااول المتغياااارات لخصاااااائط المساااااتفيد، وتشاااامل : القساااام الاااااااني
المهنااة الاانويااة، المسااتفيد باارب األساارة، الجاانس، العماار، المؤهاال العلمااي، الوظيفااة الرئيسااية، 

المساحة المملوكة  إجمالي، األرض، عدد أفراد األسرة المعالة، نو  ملكية جتماعيةالحالة اال
فيها، المساحة المشمولة في  األرضبالدونم، السنة التي تم تنفيذ مشرو  استصالح  للرض

 (. األرضمشرو  االستصالح، اسم المؤسسة المنفذة الستصالح 
  يتناول خمسة متغيرات بخصاوط مالئماة المشارو  للمساتفيدين، انظار ملحاق : القسم الاال

(5.1.) 
 ول ساااتة متغيااارات بخصاااوط فاعلياااة المشااارو  علاااى المساااتفيدين، انظااار يتناااا: القسااام الراباااع

 (.5.1)ملحق 
 (.5.1)يتناول امانية متغيرات الخاصة بموضو  الكفاءة، انظر ملحق : القسم الخامس 
 المشااارو  االجتمااااعي واالقتصاااادي علاااى  باااأاريتنااااول المتغيااارات الخاصاااة : القسااام الساااادس

 (.5.1)متغيرا، انظر ملحق ( 07)المزارعين وتشمل 
 متغياارا، انظاار ( 03)يتناااول المتغياارات الخاصااة باسااتدامة المشاارو ، وتشاامل : القساام السااابع

 (.5.0) ملحق
 الماازارعين المسااتفيدين ماان  رضااايتناااول متغياارات تقياايم المشاارو  ماان ناحيااة : القساام الاااامن

 (.5.0) متغيرا، انظر ملحق( 00)رو ، ويشمل المش
 فااي  األداءيتناااول المعوقااات التااي واجهاات المسااتفيدين، والمقترحااات للتطااوير : القساام التاسااع

 .المشاريع القادمة
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 صدق األداة 6.3
 

مان المحكماين ( 3)المزارعين المساتفيدين، فقاد تام عرضاهما علاى  استبانه صدق للتحقق من مستوى
ذوي  االختصاااط فااي الموضااو ، جماايعهم ماان األكاااديميين والباااحاين العاااملين فااي مجااال الزراعااة 

، بغاارض التأكااد ماان أن فقاارات كاال مجااال ماان مجاااالت االسااتبانة التااي اشااتملت اإلحصااائيوالتحلياال 
درجاة عالياة مان المصاداقية فاي  إلاىمجاال، ومان أجال الوصاول عليها األداة تعبر عان الغاياة مان ال

قيااس الهااد ، وبعاد عاادة مراجعاات واستشااارات تاام تعاديل بعااض العباارات كااي تصابح أكااار وضااوحًا 
مان حيا  الصاياغة وانتماؤهاا إلاى المجااالت التاي تنادرج تحتهاا، وبعاد االنتهااء مان عمال التعاديالت 

صابحت األداة ناضاجة للعمال، وأخرجات االساتبانة بالشاكل والتغييرات التاي أوصاى  بهاا المحكماون أ
، وقاد كاان لهاؤالء المحكماين أحسان األاار فاي تطاوير (5.0)النهائي الذي هاي علياه، انظار الملحاق 

المزارعين مان خاالل فحصاها وتوزيعهاا علاى عيناة مان  استبانهولقد  تم اختبار .  وتحسين االستبانة
أخااااذها بعااااين االعتبااااار، األماااار الااااذي ساااااهم فااااي تبساااايط الماااازارعين، المالحظااااات التااااي جمعاااات تاااام 

 .االستبانة، وعرضها بشكل أفضل
 

 :المسح الميداني إجراء ..7
 

( .)تااام مقابلاااة جمياااع المؤسساااات المنفاااذة لبااارامج االستصاااالح فاااي الضااافة الغربياااة والباااالغ عااااددها 
( 053)، والمزارعين المستفيدين من تلاك البارامج والباالغ عاددهم ممالة بالمنسقين للمشاريع مؤسسات

وكاانون  أولمزار  في مختل  المناطق المستهدفة للدراسة، وذلك خالل الفترة الممتدة ما بين كاانون 
، حياا  تاام التنساايق المساابق مااع الماازارعين المسااتهدفين بهااد  الحصااول (0200/0200)ااااني لعااام 

المساح المياداني، والمقاابالت  أهادا تي مان شاانها المسااهمة فاي تحقياق على المعلومات الالزمة وال
دقيقاة،  82المقابلاة ماع المازار  نحاو  إجاراء، حي  كان معدل (وجها لوجه)كانت ذو طابع شخصي 

بهااد  الحصااول علااى معلومااات دقيقااة ذات مصااداقية،  األساائلةوكااان الباحاا  باادوره يقااوم بتوضاايح 
علااى حاادى بهااد   اسااتبانهو  كااان الباحاا  يعماال علااى تاادقيق كاال المقابلااة مااع المبحاا إنهاااءوبعااد 

غيار  أخطااءمراجعة وتدقيق مدى صدق المعلومات المدلى بها من قبل المبحاو ، وفاي حاال وجاود 
 .المحتملة األخطاءمع المبحو  بهد  تصحيح  أخرىمقصودة كان الباح  يناقش النتائج مرة 
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دخالتدقيق  ..1  :البيانات وا 
 

مكتبيا وذلك بهد  تقيايم محتاوى االساتبانة وجماع النتاائج التاي تفياد  أخرىبعد مراجعة االستبانة مرة 
 .البيانات على صفحة اكسل صممت لذات الغرض إدخالالدراسة، تم  أهدا 

 
 التحليل اإلحصائي 9.3

 
المتوساااااطات، اعتماااااد تحليااااال بياناااااات هاااااذه الدراساااااة علاااااى التكااااارارات، والنساااااب المئوياااااة، وحسااااااب 

واالنحرافات المعيارية، كما تم اختبار فرضيات الدراساة لإلجاباة فيماا إذا توجاد داللاة إحصاائية علاى 
الفااروق بااين فئااات المتغياارات المسااتقلة فااي عينااة الدراسااة، وقااد اعتمااد اختبااار الفرضاايات باسااتخدام 

 .تحليل التباين األحادي للعينات المستقلة، و( t-test)اختبار 
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 الفصل الرابع
_____________________________________________________ 

 نتائج الدراسة ومناقشتها
 

 مقدمة 1.4
 

بعااد إجااراء عمليااة التحلياال يتناااول هااذا الفصاال عرضااا للنتااائج التااي توصاالت إليهااا الدراسااة ومناقشااتها 
وذلاااك مااان خاااالل ( (SPSS اإلحصاااائي إلجاباااات المبحاااواين باساااتخدام برناااامج التحليااال اإلحصاااائي

 .العرض المفصل ألهم الخصائط المميزة للفئات المبحواة
 

 :فيما يأتي يعرض الباح  نتائج دراسته، من خالل مناقشة نتائج تحليل
 الممولاااة مااان  استصاااالح األراضاااي لمشااااريعالمؤسساااات المنفاااذة  دليااال مقابلاااة(IFAD)  فاااي

 ؛ 0223-0225الضفة الغربية 
 فيدين ماان باارامج استصااالح األراضااي فااي الضاافة الغربيااة خااالل الماازارعين المساات انيواسااتب

 .الفترة ذاتها
 

ــةنتــائج دراســة  2.4 ــة مــن  استصــالح األراضــي لمشــاريعالمؤسســات المنفــذة  دليــل مقابل الممول
(IFAD)  1..9-1..9في الضفة الغربية 

 
األراضااي فااي الضاافة لباارامج استصااالح  دلياال مقابلااة المؤسسااات المنفااذةنتااائج اسااتعراض لفيمااا يااأتي 

 :الغربية
 

 :ةاسة الديمغرافية للمؤسسات المنفذخصائص عينة الدر   .8.9.1
 
يتنااااول هاااذا الجااازء مااان الدراساااة ويعلاااق علاااى الخصاااائط األساساااية للمبحاااواين والتاااي لهاااا دور فاااي  

اسام المؤسساة، المسامى : )إجاباتهم حاول تقيايم بارامج استصاالح األراضاي فاي الضافة الغربياة، وهاي
استصاالح ، سانوات الخبارة فاي بارامج لمؤسسة، تاريخ التأسيس، التصني ، القطاا الوظيفي، عنوان ا

، الفئات المستهدفة، عدد المشاريع المنفاذة فاي مجاال استصاالح األراضاي راضي، األهدا  العامةاأل
 (.0.1جدول )خالل الفترة المستهدفة 
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استصالح األراضي لمشاريعالخصائط الديمغرافية للمؤسسات المنفذة : 0.1جدول   

 
 العدد المتغير

 المسمى الوظيفي
 0 مدير البرامج
 5 منسق مشاريع
 2 مشر  موقع

 تاريخ التأسيس للمؤسسة
0732 - 0772 1 
0770 - 0222 0 
0220 - 0202 0 

 تصني  المؤسسة
 2 حكومية

 . غير حكومية

القطاااا  الاااذي تعمااال فيااااه 
 المؤسسة

 0 التعليم
 1 التنمية المجتمعية
 . الزراعة والبيئة

 0 التنمية االقتصادية
 2 الصحة 

 0 القانون والمناصرة
 0 الطوارئ والمساعدات اإلنسانية

ساااااانوات خباااااارة المؤسسااااااة 
فااااااااي مجااااااااال استصااااااااالح 

 األراضي

 0 سنوات  02اقل من 
 0 سنة 02-02من 

 1 سنة  02أكار من 

 الفئات المستهدفة

 . مزارعين
 0 الجئين

 0 نساء وأطفال
 8 شباب

 0 ذوي االحتياجات الخاصة 
 0 ....غير ذلك حدد

التموياااااااال لباااااااارامج حجاااااااام 
استصاالح األراضاي لعاام 

0225 - 0223 

 0 أل  دوالر 022أقل من 
 0 أل  دوالر 022 – 022

 8 أل  دوالر 022أكار من 
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أن الغالبيااااة العظمااااى ماااان المؤسسااااات المبحواااااة قااااد رشااااحت المنسااااق ( 0.1)يتضااااح ماااان الجاااادول 
مؤسسااااات قااااد تاااام  1المخااااتط بمشاااااريع االستصااااالح ليمالهااااا فااااي إجااااراء المقابلااااة، كمااااا يتضااااح أن 

تأسيساااها فاااي عقاااد الامانياااات، ويااارى الباحااا  باااأن ذلاااك يعاااود لعااادم وجاااود مؤسساااات تخااادم القطاااا  
الزراعااي والماازارعين فااي هااذه الفتاارة التااي ساابقت إنشاااء الساالطة الوطنيااة الفلسااطينية، كمااا يتضااح أن 

ت كاناااا 0223-0225جمياااع المؤسساااات المبحوااااة والتاااي نفااااذت مشااااريع استصاااالح خاااالل الفتااارة 
، ويعااود ذلااك للتوجااه االسااتراتيجي لااوزارة الزراعااة والااذي يعماال فااي (غياار حكوميااة)مؤسسااات أهليااة 

إتاحاااة المجاااال أماااام المؤسساااات األهلياااة لتنفياااذ مشااااريع استصاااالح األراضاااي، واكتفااااء وزارة الزراعاااة 
ة بالااادور اإلشااارافي الرقاااابي إلاااى جاناااب التنسااايق باااين هاااذه المؤسساااات لتحقياااق أهااادا  خطاااة التنميااا

 .الوطنية للقطا  الزراعي
 

تعمااال بشاااكل رئيساااي فاااي القطاااا   المبحوااااة أن جمياااع المؤسساااات( 0.1)كماااا يتضاااح مااان الجااادول 
ساانة فااي مجااال استصااالح  02مؤسسااات تمتلااك رصاايد خباارات يزيااد علااى  1الزراعااي، ويتضااح أن 

زارعين األراضاااي، وهاااذا يؤكاااد علاااى الااادور الكبيااار لهاااذه المؤسساااات فاااي دعااام القطاااا  الزراعاااي والمااا
وتعزيز صمودهم في الفترة التي سبقت إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل عام و وزارة الزراعة 

سانة، وأن  02-02ا خبارة فاي مجاال االستصاالح ماا باين ماله مؤسساتينبشاكل خااط، ويتضاح أن 
، وقد تم تصني  هذه المؤسسات إلاى ااال  فئاات بحساب واتسن 02خبرتها أقل من مؤسسة واحدة 

رصيد خبرتها في هذا المجال، األولى مؤسسات ذات خبرة طويلة ضامت تلاك المؤسساات التاي تزياد 
عام، يليها مؤسسات ذات خبرة متوساطة ضامت تلاك المؤسساات التاي تتاراوح سانين  02خبرتها عن 
عاام وأخيارا مؤسساات ذات خبارة قليلاة ضامت المؤسساات التاي ال تزياد سانوات  02-02خبرتها بين 
 .سنوات 02خبرتها عن 

 
تقوم باستهدا  المزارعين بشاكل رئيساي  المبحواة أن جميع المؤسسات( 0.1)ويتضح من الجدول  

 االااااةإلاااى جاناااب فئاااات أخااارى وهاااذا يتنااااغم مااان طبيعاااة اختصااااط هاااذه المؤسساااات، ويتضاااح أن 
ألااا  دوالر أمريكاااي لتنفياااذ مشااااريع استصاااالح  022مؤسساااات قاااد حصااالت علاااى تمويااال يزياااد عااان 

األراضاي فاي عادة محافظااات فاي الضافة الغربياة، وهااذا يتناساب ماع خبارة المؤسسااة فاي هاذا المجااال 
مؤسسااة ألاا  دوالر، وأن  022-022قااد حصاالت علااى تموياال مااا بااين مؤسسااتين إلااى حااد مااا، وأن 

ألاا  دوالر، وقااد تاام تصااني  المؤسسااات تبعااا لحجاام  022موياال أقاال ماان قااد حصاالت علااى تواحاادة 
التمويل الموجه لبرامج االستصالح إلى االاة فئات، األولى مؤسسات ذات حجم تمويل كبير ضمت 

ألاا  دوالر، يليهااا مؤسسااات ذات تموياال  022علااى تموياال يزيااد عاان حصاالت تلااك المؤسسااات التااي 
ألا  دوالر وأخيارا  022-022على تمويل يتاراوح باين متوسط ضمت تلك المؤسسات التي حصلت 
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ألااا   022مؤسساااات ذات تمويااال صاااغير ضااامت المؤسساااات التاااي حصااالت علاااى تمويااال يقااال عااان 
 .  دوالر

 
ـــة نظـــر  2.2.4. ـــن وجه ـــة بـــرامج استصـــالح األراضـــي الحتياجـــات المســـتفيدين م ـــدال مالئم م

 : المؤسسات المنفذة
 

استصاالح األراضاي الحتياجاات المساتفيدين مان وجهاة نظار مالئمة برامج يمكن التعر  على مدى 
مااااا ماااادى مالئمااااة باااارامج استصااااالح : ، ماااان خااااالل اإلجابااااة عاااان السااااؤال اآلتاااايالمؤسسااااات المنفااااذة

ولإلجاباة عاان هاذا الساؤال تاام  ؟ين ماان وجهاة نظار المؤسسااات المنفاذةاألراضاي الحتياجاات المساتفيد
ى فقاااارات الدراسااااة الخاصااااة بمالئمااااة باااارامج اسااااتخراج معاااادالت اسااااتجابات المؤسسااااات المنفااااذة علاااا
 .  (3.4)، (2.4)استصالح األراضي، وذلك كما هو موضح من الجداول 

 
المؤسساات المطلعااة علاى اسااتراتيجيات وطنياة وأخاارى ذات العالقاة عنااد تصااميم  عاادد:  2.4جادول

 .المشرو 
 

 ال نعم الفقرة
 0 3 على الخطط اإلستراتيجية الوطنية ذات العالقة اإلطال 

 8 1 وجود خطة إستراتيجية للمؤسسة
 0 3 مساهمة برامج استصالح األراضي في تحقيق األهدا  اإلستراتيجية للمؤسسة

 1 8 على الخطط اإلستراتيجية للممولين اإلطال 
 

علاى االسااتراتيجيات  بااإلطال قاد قامات  المبحوااةأن غالبياة المؤسساات ( (2.4 يتضاح مان الجادول
مؤسسااااات قااااد اطلعاااات علااااى اإلسااااتراتيجية عنااااد تصااااميم باااارامج  3 حياااا  أنالوطنيااااة ذات العالقااااة، 

ستراتيجية و  اإلستراتيجية الوطنية للقطا  الزراعياستصالح األراضي، وخاصة  األمان الغاذائي، فاي ا 
ن المؤسسات لديها م 1، ويتضح أن على الخطة اإلستراتيجية باإلطال لم تقم  مؤسسة واحدة  حين

خطة إستراتيجية مطبوعة، وتبين أن جمياع المؤسساات لاديها خطاة إساتراتيجية متوساطة المادى، فاي 
يتضح أن برامج استصالح األراضي قاد ات ال يوجد عندها خطة إستراتيجية، و مؤسس االاةحين أن 

ات قاااد مؤسسااااالااااة ، واتضاااح أن مؤسساااات 3ل سااااهمت فاااي تحقياااق أهااادا  الخطاااة اإلساااتراتيجية 
على الخطة اإلستراتيجية للمماول عناد تصاميمها لبارامج استصاالح األراضاي، بينماا  باإلطال قامت 

 .على الخطة اإلستراتيجية للممول باإلطال لم تقم مؤسسات  1
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علااى الخطااط اإلسااتراتيجية الوطنيااة ذات العالقااة وخاصااة اإلسااتراتيجية  اإلطااال وياارى الباحاا  أن  
من قبل المؤسسات العاملة بالقطا  الزراعي قبل تصميم البرامج تعتبر مان  الوطنية للقطا  الزراعي

أساسااايات العماااال التنمااااوي المسااااتدام، ووجااااود خطااااة إسااااتراتيجية للمؤسسااااة مؤشاااار مهاااام علااااى بنائهااااا 
المؤسسااي، فااي حااين عاادم وجااود خطااة إسااتراتيجية للمؤسسااة ياادل علااى الضااع  فااي الوصااول إلااى 

 . الذي يؤدي إلى عدم وجود رؤيا تنموية واضحة لدى المؤسسةمرحلة النضوج من المأسسة، األمر 
  

اسااتجابات المؤسسااات المنفااذة لباارامج استصااالح األراضااي حااول األدوات المسااتخدمة : 8.1جاادول  
 .في حصر وتحديد االحتياجات للفئات المستهدفة

 
 العدد الفقرة

 8 إستبانة
 8 مجموعة مركزة

 3 العالقةمراجعة التقارير والدراسات ذات 
 . زيارات حقلية للعائالت والتجمعات المستهدفة

 0 غير ذلك
 

قد قامت بحصر وتحديد االحتياجات  مبحواةأن جميع المؤسسات ال( 8.1)يتضح من الجدول 
، بينما %022للفئات المستهدفة على ارض الواقع قبل تصميم برامج استصالح األراضي بنسبة 

مؤسسات قد استخدمت أداة مراجعة  3اختلفت في األدوات المستخدمة لتلك العملية واتضح أن 
وأن جميع ئات المستهدفة، التقارير والدراسات السابقة ذات العالقة في تحديد احتياجات الف
ويرى الباح  انه من المهم المؤسسات قد قامت بزيارات حقلية للعائالت والتجمعات المستهدفة 

استخدام أكار من أداة للتحقق من احتياجات الفئة المستهدفة لكي يتم تصميم البرامج بشكل يحقق 
 . األهدا  المخططة

 
يتضح من نتائج الدراسة أن معظم المؤسسات المبحواة والمنفذة لبرامج استصالح األراضي قد 

على الخطط  بإطالعهمقامت بتصميم المشاريع بما ينسجم وأولويات احتياجات المزارعين، وذلك 
اإلستراتيجية ذات العالقة قبل تصميم المشرو  وخاصة الخطة اإلستراتيجية الوطنية للقطا  

ي، والتي تتناغم مع الخطط اإلستراتيجية لتلك المؤسسات، ومن جانب آخر أن تلك الزراع
 .المؤسسات استخدمت األدوات المناسبة التي من شانها حصر وتحديد احتياجات المزارعين
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، مدال فاعلية برامج استصالح األراضي في الوصول إلـى تحقيـق األهـداف المرجـوة منـه 3.2.4.
 :المنفذةمن وجهة نظر المؤسسات 

 
فاعلية برامج استصالح األراضي في الوصول إلى أفضل النتائج المرجوة يمكن التعر  على مدى 

ما مدى فاعلية : من خالل اإلجابة عن السؤال اآلتي منه، من وجهة نظر المؤسسات المنفذة،
ات برامج استصالح األراضي في الوصول إلى أفضل النتائج المرجوة منه، من وجهة نظر المؤسس

ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج معدالت استجابات المؤسسات المنفذة على فقرات  المنفذة؟
، (1.1)الدراسة الخاصة بفاعلية برامج استصالح األراضي وذلك كما هو موضح من الجداول 

(1.5) ،(1.3) ،(1..) ،(1.3 .) 
 

مسااتوى تحقيااق األهاادا  المخططااة مااع المحققااة لباارامج اسااتجابات المؤسسااات حااول :  4.4جاادول
 استصالح األراضي 

 

 تحقق  الفقرة
 بشكل كامل

 تحقق 
 بشكل جزئي

 لم 
 يتحقق

المساهمة في الحد )الهد  المخطط الرئيسي األول 
 (من الفقر

5 0 2 

زيادة الرقع ) الهد  المخطط الرئيسي الااني 
 (الزراعية

5 0 2 

 8 8 0 (زيادة دخل المزار )الاال  الهد  المخطط الرئيسي 
 

قد حققت الهد  المخطط  المبحواةمن المؤسسات مؤسسات  5أن ( 4.1)يتضح من الجدول 
حققته بشكل جزئي، أما الهد  المخطط مؤسستين قد الرئيسي األول والااني بشكل كامل، بينما 

من المؤسسات حققته  8قد حققته بشكل كامل، وأن  مؤسسة واحدةالرئيسي الاال  فتشير النتائج أن 
مؤسسات لم تحققه، ويعزى ذلك إلى ضع  آلية االستهدا  في اختيار  االاةبشكل جزئي، وأن 

بعض المزارعين من قبل المؤسسات التي ليست لها خبرة طويلة مع المجتمع المحلي وبرامج 
، باالضافة الى ضع  المتابعة بعد انتهاء المشرو  من قبل تلك المؤسسات للمزارعين االستصالح

 . المستفيدين وارشادهم حول ادارة المزرعة في جميع المراحل بشكل استاماري 
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في مراحل  األخرى الفئات المستهدفة والجهات المشاركة عدد المؤسسات التي شاركت:  5.4جدول
 .المشرو 

 
 ال نعم الفقرة

 0 3 مشاركة الفئات المستهدفة في تصميم المشرو 
 2 . مشاركة الفئات المستهدفة في تنفيذ المشرو 

 5 0 مشاركة الفئات المستهدفة في متابعة وتقييم المشرو 
 2 . مشاركة جهات معينة في تنفيذ المشرو 

 
هدفة قد شاركت الفئات المست المبحواة من المؤسسات مؤسسات 3أن ( 5.1)يتضح من الجدول 

لم تشرك الفئات المستهدفة، وأن جميع المؤسسات قد مؤسسة واحدة فقط في تصميم المشرو ، بينما 
قد شاركت  مؤسستين، وأن %022شاركت الفئات المستهدفة في تنفيذ مشرو  االستصالح بنسبة 

تشارك الفئات المستهدفة في مؤسسات لم  5الفئات المستهدفة في متابعة وتقييم المشرو ، بينما 
تنمية لم تبدي متابعة وتقييم المشرو ، وهذا واضح على أن معظم المؤسسات العاملة في مجال ال

في إشراك الفئات المستهدفة في عملية التقييم النهائي للبرامج، علمًا أن تلك العملية  اهتمامًا ملحوظاً 
 .تعتبر عنصرًا أساسيا ال غنى عنه

 
على إشراك جهات معينة في تنفيذ المشرو ، % 022لمؤسسات قد أجمعت بنسبة ويتضح جميع ا 

حي  تم إشراك وزارة الزراعة والمجالس القروية والجمعيات الخيرية في جميع مراحل المشرو ، 
ويتمال اإلشراك في تصميم أنشطة البرامج، ووضع المعايير في اختيار المستفيدين وتحديد المناطق 

 .هدفة وتحديد المساهمات االجتماعيةالجغرافية المست
 

استجابات المؤسسات حول وجود دوافع علمية وراء التخطيط لتنفيذ المشرو  و اختيار :  6.4جدول
 المناطق المستهدفة 

 ال نعم الفقرة
 0 3 وجود دوافع علمية وراء التخطيط لتنفيذ المشرو 

 0 3 المشرو وجود دوافع علمية وراء اختيار المناطق المستهدفة من 
 

كان لها دوافع علمية وراء  المبحواة من المؤسساتمؤسسات  3أن ( 3.1)يتضح من الجدول 
التخطيط لتنفيذ مشاريع استصالح األراضي، ويتضح أن هناك دوافع علمية وراء اختيار المناطق 
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للمتطلبات ، وهذا يؤكد وعي المؤسسات التنموية العددالمستهدفة من قبل المؤسسات بنفس 
األساسية الالزمة إلنجاح برامج االستصالح من الناحية الفنية والجغرافية، مال المناطق المرتفعة 

 ونوعية ملم، ونسبة ميالن األرض وكميات 822والتي ال يقل معدل سقوط األمطار فيها عن 
 .لمائي المتبعةم مع المنطقة باإلضافة إلى تقنيات الحصاد ائالصخور، واختيار األصنا  التي تتال

 
استجابات المؤسسات حول المقاييس األساسية التي أخذها منسق المشرو  بعين :  7.4جدول

 االعتبار عند تقييم المشاريع 
 

 ال نعم الفقرة
 2 . التأكد من تحقيق أهدا  المشرو 

 2 . مراجعة مفصلة لالنجازات
 2 . مدى االلتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشرو 

االلتزام ببنود الموازنة وعدم تجاوزهامدى   3 0 
 0 3 ار المشرو  على الفئات المستهدفة، وقياس رضا المستفيدين من المشرو أ

 0 3 أار المشرو  في منطقة التنفيذ
 0 5 تقييم مستوى أداء المؤسسة المنفذة في تنفيذ المشرو 
الفنيةاستمرارية المشرو  بعد انتهاء التمويل، أو المساعدة   5 0 

 0 5 الخبرات المستفادة من المشرو 
 

أن معظم المؤسسات المنفذة لبرامج استصالح األراضي عملت على ( 1..)يتضح من الجدول 
إجراء تقييم نهائي بعد انجاز المشاريع المنفذة في منطقة البح ، وان جميع هذه المؤسسات قد 

تحقيق أهدا  المشرو ، ومراجعة مفصلة : اآلتيةييم قامت بالفعل من التأكد من معايير التق
ببنود أما بخصوط مدى االلتزام  ،يذ المشرو ، ومدى االلتزام بالجدول الزمني لتنفلالنجازات
مؤسسات قد قامت  3فاتضح أن  فئات المستهدفة ومنطقة التنفيذأار المشرو  على البو  الموازنة
استمرارية المشرو  بعد انتهاء التمويل أو من مؤسسات قد قامت بالتأكد  5كما اتضح أن  ،بذلك

  .يم الخبرات المستفادة من المشرو المساعدة الفنية وتقي
 

 (.APIS)المؤسسات التي تستخدم نظام المعلومات للمشاريع الزراعية  عدد:  8.4جدول
 الفقرة

 
 النسبة

 APISاستخدام المؤسسة لنظام 
 5 نعم
 0 ال
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           APISفي أي عام تم إدخال آخر بيانات على نظام 

0223 0 
0227 2 
0202 8 
0200 2 

 
في  APISقد استخدمت نظام المبحواة من المؤسسات مؤسسات  5أن ( 1.3)يتضح من الجدول 

إدخال البيانات التي تخط المشاريع التنموية والتي من أهمها مشاريع االستصالح، ويتضح أن 
االاة ، بينما 0223قد قامت بتحدي  بيانات المشاريع الزراعية الخاصة بها في عام  مؤسستين فقط

، وهذا يدل على أن هنالك إقبال ضعي  ال 0202قد قامت بتحدي  البيانات خالل عام  مؤسسات
يع يرتقي للمستوى المطلوب في عملية تحدي  واستخدام البيانات التي يوفرها نظام معلومات المشار 

 . APISالزراعية المعرو  ب 
 

يتضح من نتائج الدراسة أن معظم المؤسسات المبحواة والمنفذة لبرامج استصالح األراضي حققت 
معظم األهدا  الرئيسية المخططة لها، وأن المؤسسات شاركت الفئات المستهدفة في معظم مراحل 

المستهدفة من قبل المؤسسات نابع المشاريع، وأن التخطيط لمشاريع االستصالح واختيار المناطق 
 .عن دوافع علمية، وهذا دليل على وجود فاعلية كبيرة لبرامج استصالح األراضي

 
المرجـوة منهـا مـن  جمدال كفاءة برامج استصالح األراضي في الوصول إلى أفضل النتائ 4.2.4.

 :وجهة نظر المؤسسات المنفذة
 

األراضي في الوصول إلى أفضل النتائج المرجوة كفاءة برامج استصالح يمكن التعر  على مدى 
ما مدى كفاءة : من خالل اإلجابة عن السؤال اآلتي منها، من وجهة نظر المؤسسات المنفذة،

برامج استصالح األراضي في الوصول إلى أفضل النتائج المرجوة منه، من وجهة نظر المؤسسات 
ت استجابات المؤسسات المنفذة على فقرات ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج معدال المنفذة؟

 . (10.4)، (9.4)وذلك كما هو موضح من الجداولبرامج االستصالح الدراسة الخاصة بكفاءة 
 

 مدى التزام المؤسسات بالخطة الزمنية وموازنة المشرو  :  9.4جدول
 

 ال نعم الفقرة
 2 . تاريخ البدء
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قد التزمت بتاريخ البدء في تنفيذ المشاريع  المبحواةأن جميع المؤسسات ( 7.1)يتضح من الجدول 

مؤسسة واحدة فقط مؤسسات قد أنهت المشاريع ضمن الفترة المحددة، وأن  3ن أ، و %022بنسبة 
 أنيرى الباح  ، و ةإدارية و لوجستية خاصة بالمؤسسلم تلتزم بالخطة الزمنية، وذلك بسبب مشاكل 

مؤسسات  3االلتزام بالفترة الزمنية لم يترتب عليه أية تكالي  إضافية، ومن جهة أخرى أكدت 
، وهذا دليل واضح على أن التكالي  الفعلية كانت منسجمة زامها بالموازنة الخاصة بالمشرو بالت

 .تماما مع التكالي  التقديرية لبرامج استصالح األراضي
  

 تحقيق األنشطة المخططة مقابل األنشطة المنفذة  مدى:  10.4جدول
 

تحقق بشكل  الفقرة
 كامل

تحقق بشكل 
 لم يتحقق جزئي

 2 0 3 (تجري  أراضي)النشاط المخطط الرئيسي األول 
 2 0 3 (بناء جدران استنادية)النشاط المخطط الرئيسي الااني 
 0 0 5 (حفر آبار زراعية)النشاط المخطط الرئيسي الاال  
 2 0 3 (زراعة أشتال)النشاط المخطط الرئيسي الرابع 

 
عن مدى تحقيق تنفيذ األنشطة  المبحواةعند سؤال المؤسسات ( 02.1)يتضح من الجدول 

نشاط تنفيذ مؤسسات حققت  3: المخططة مقابل األنشطة المنفذة كانت النتائج على النحو األتي
مؤسسات حققت  3ن أبشكل جزئي، و مؤسسة واحدة فقط حققته تجري  األراضي بشكل كامل، و 

 5بشكل جزئي، وأن ومؤسسة واحدة فقط حققته تنفيذ نشاط بناء جدران استنادية بشكل كامل، 
ومؤسسة بشكل جزئي،  ومؤسسة واحدة فقط حققتهتنفيذ حفر اآلبار بشكل كامل،  مؤسسات حققت

رة المزار  على دفع المساهمة النقدية المطلوبة منه ، وذلك ربما بسبب عدم مقدتحققهلم واحدة فقط 
ومؤسسة واحدة تنفيذ زراعة االشتال بشكل كامل،  مؤسسات حققت 3وفق شروط االستفادة، وأخيرا 

بشكل جزئي، ويمكن االستنتاج من تلك النتائج بان معظم األنشطة المخططة قد تم  فقط حققته
وهذا مؤشر جيد على مدى واقعية األسعار التقديرية تنفيذها بالفعل وفق الموازنات الموضوعة، 

 . مقابل الفعلية، وبالتالي تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة
 

 0 3 تاريخ االنتهاء
 0 3 موازنة المشرو 
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يتضح من نتائج الدراسة أن معظم المؤسسات المبحواة والمنفذة لبرامج استصالح األراضي قد 
م األنشطة الرئيسية المخطط لها من التزمت بالخطط الزمنية والموازنات للمشاريع المنفذة، وأن معظ

قبل المؤسسة قد تم تحقيقها بكفاءة عالية، مما يدل على أن نتائج برامج استصالح األراضي قد 
 . وصلت إلى مرحلة جيدة

 
تقيم أثر برامج استصالح األراضي على المؤسسات المنفذة، من وجهة نظر المؤسسـات  5.2.4.

 :المنفذة
 

برامج استصالح األراضي على المؤسسات المنفذة، من وجهة نظر  يمكن التعر  على أار
ما هو تقييم أار برامج استصالح : من خالل اإلجابة عن السؤال اآلتي المؤسسات المنفذة،

ولإلجابة عن هذا السؤال تم  األراضي على المؤسسات المنفذة، من وجهة نظر المؤسسات المنفذة؟
المنفذة على فقرات الدراسة الخاصة بأار برامج استصالح  استخراج معدالت استجابات المؤسسات

 (.00.1)، (00.1)األراضي وذلك كما هو موضح من الجداول 
 

 استجابات المؤسسات حول تقييم أار برامج استصالح األراضي : 00.1جدول 
 

 أثر  الفقرة
 كبير

 أثر 
 متوسط

 أثر 
 محدود

 ال يوجد
 أثر 

 2 0 1 0 أار المشاريع على المستفيدين
 2 2 0 3 أار المشاريع على المؤسسات المنفذة

 رضا المؤسسات عن الشراكة مع المؤسسات المشرفة عليها 
 في التنفيذ

0 5 2 2 

 
قد أجمعت على أن هناك اار  المبحواةمن المؤسسات  مؤسستينأن ( 00.1)يتضح من الجدول 

مؤسسات قد أجمعت على أن هناك أار متوسط  4ن أكبير لمشاريع االستصالح على المستفيدين، و 
ترى أن المشاريع لها اار محدود مؤسسة واحدة فقط لمشاريع االستصالح على المستفيدين، وأن 

على المستفيدين، ويعود ذلك بسبب عدم قدرة المزارعين على توفير المساهمة المطلوبة منهم،  
عود عليها باألار الكبير، في حين مؤسسات أجمعت على أن مشاريع االستصالح ت 3ويتضح أن 

ويعزى ذلك للتماس المباشر مع المزارعين  كان للمشاريع اار متوسط عليها، مؤسسة واحدة فقط 
بشكل كبير عن دور  اهارضمؤسستين كان ويتضح أن  وعالقتهم مع المؤسسات المنفذة،
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مؤسسات  5المؤسسات الشريكة والمشرفة على تنفيذ المؤسسات لمشاريع استصالح األراضي، وأن 
 .   ، ويعزى ذلك لوجود عالقة متينة بين المؤسسات المنفذة والمؤسسات المشرفةكان رضاها متوسط

 
استجابات المؤسسات حول مرحلة تقييم المشاريع المنجزة من قبل المؤسسات :  12.4جدول

 ةالمشرف
 

 ال نعم الفقرة
هل قام منسق الجهة المشرفة على تنفيذ مؤسستكم للمشرو  بزيارتكم بشكل 

 مبرمج بعد تقديم التقارير المرحلية؟
3 0 

هل قام منسق الجهة المشرفة على تنفيذ مؤسستكم للمشرو  بزيارتكم بشكل 
 عشوائي غير مبرمج لمتابعة نشاطات وانجازات المشرو ؟

8 1 

الجهة المشرفة على تنفيذ مؤسستكم للمشرو  أو مستشار خارجي  هل قام منسق
 بزيارة تقييميه نهائية للمشرو  بعد انجازه؟

3 0 

في حالة تم التقييم، هل تلقت مؤسستكم ملخط عن نتائج التقييم النهائي 
 للمشرو  من قبل المؤسسات المشرفة؟

2 . 

بعقد اجتما  على المستوى في حالة تم التقييم، هل قامت المؤسسات المشرفة 
القطاعي أو الجغرافي لعرض نتائج تقييم المشاريع المنجزة بشكل عام والدروس 

 المستفادة منها؟
. 2 

 
قد تم زيارتها بشكل مبرمج  المؤسسات المبحواة مؤسسات من 3أن ( 00.1)يتضح من الجدول 

االاة من قبل منسق الجهة المشرفة على تنفيذ المؤسسات بعد تقديم التقارير المرحلية، وان 
مؤسسات قام منسق الجهة المشرفة بزيارتها بشكل عشوائي غير مبرمج لمتابعة نشاطات وانجازات 

بعة والتقييم للتأكد من تنفيذ عمليات المتاأهم المشرو ، ويرى الباح  أن تلك العملية تعتبر من 
 . األنشطة حسب المعايير المتفق عليها من قبل المؤسسات المنفذة

 
مؤسسات أجمعت على قيام منسق الجهة المشرفة أو مستشار خارجي بزيارة  3ويتضح أن  كما
م ، ويتضح أن جميع المؤسسات لم تتلقى ملخط عن نتائج التقييييميه نهائية للمشرو  بعد إنجازهتق

حي  اقتصرت النتائج على توضيح  ،%022ل المؤسسات المشرفة بنسبة النهائي للمشرو  من قب
المؤسسات تم دعوتها  جميع، ويتضح أن ل تقرير نهائي حول االنجازات فقطالتقييم النهائي بعم

بعقد اجتما  على المستوى القطاعي أو الجغرافي لعرض نتائج تقييم المشاريع المنجزة بشكل عام 
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الدروس المستفادة منها، ويرى الباح  أن هذا يؤكد على وجود تنسيق كبير بين المؤسسات المنفذة و 
 .والمؤسسات المشرفة عليها في تنفيذ مشاريع استصالح األراضي

 
مـن وجهـة نظـر  مدال قدرة برامج استصالح األراضي على االستدامة في تحقيق أهدافها 6.2.4.

 :المؤسسات المنفذة
 

مدى قدرة برامج استصالح األراضي على االستدامة في تحقيق أهدافها، من يمكن التعر  على 
ما مدى قدرة برامج استصالح : من خالل اإلجابة عن السؤال اآلتي وجهة نظر المؤسسات المنفذة،

ولإلجابة عن هذا  األراضي على االستدامة في تحقيق أهدافها، من وجهة نظر المؤسسات المنفذة؟
قدرة برامج سؤال تم استخراج معدالت استجابات المؤسسات المنفذة على فقرات الدراسة الخاصة بال

 (.08.1)وذلك كما هو موضح من الجدول  استصالح األراضي على االستدامة في تحقيق أهدافها
 

 نسبة األنشطة المستمرة بعد انتهاء المشاريع: 08.1جدول 
 

 الفقرة
 

 النسبة

 بعد انتهاء المشرو  هل استمرت األنشطة
%022 نعم  
%2 ال  

 ما هي األنشطة

%022 جدران استنادية  
%022 آبار جمع  
%32 أشتال  
%2. سياج  

 
 

أن معظم المؤسسات أكدت على وجود استمرارية للنشطة المنفذ في ( 08.1)يتضح من الجدول 
األمطار، واالشتال المزروعة، وسياج المشاريع من حي  وجود الجدران االستنادية، وآبار جمع مياه 

األرض المستصلحة،  كما ويتضح من النتائج أن معظم األراضي التي تم استصالحها وحسب رأي 
المؤسسات أنها قادرة على توفير اإلنتاج الزراعي بنسب كبيرة وأنها فرصة جيدة لالستامار، ويتضح 

مساحات أخرى على حسابهم الخاط،  أيضا أن هناك نسبة جيدة من المزارعين قاموا باستصالح
 .األمر الذي يؤكد على وجدود استدامة في تحقيق األهدا  لتلك المشاريع
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المعوقات والعقبات التي تواجه برامج استصالح األراضي في الضفة الغربية والمقترحـات  7.2.4.
 :للتغلب عليها من وجهة نظر المؤسسات المنفذة

 
تواجه برامج استصالح األراضي من قبل المؤسسات المنفذة،  تعددت المعوقات والعقبات التي

عليها بشيء من  اإلطال عتبار، والتي يمكن واالقتراحات التي يجب األخذ بها في عين اإل
، والتي تمحورت حول عدم وجود التمويل بالوقت المناسب، ضع  في (7.1)التفصيل في الملحق 

الكادر الحالي للمهندسين، نقط اإلمكانيات بشكل عام، أما بخصوط المقترحات فتمحورت بشكل 
توحيد آليات ، إنشاء قاعدة بيانات عن المواقع القابلة لالستصالح في الضفة الغربيةعام حول 

 لة في مجال االستصالح وتحديد المساهمة لكافة االنشطة،العمل مع جميع المؤسسات العام
 .وضرورة ممارسة الجهات الرسمية لدورها

  
 :ملخص نتائج دليل مقابلة المؤسسات 1.1.9

 
لبرامج استصالح األراضي في الضفة  دليل مقابلة المؤسسات المنفذةفيما يأتي ملخط نتائج 

 :الغربية
 
األراضاااي الحتياجاااات المساااتفيدين مااان وجهاااة نظااار المؤسساااات مااادى مالئماااة بااارامج استصاااالح  .0

أن معظم المؤسساات المبحوااة والمنفاذة لبارامج استصاالح األراضاي قاد قامات بتصاميم  :المنفذة
على الخطط اإلساتراتيجية  بإطالعهمالمشاريع بما ينسجم وأولويات احتياجات المزارعين، وذلك 

ذات العالقة قبل تصميم المشرو  وخاصة الخطة اإلستراتيجية الوطنية للقطا  الزراعي، والتاي 
تتناااااغم مااااع الخطااااط اإلسااااتراتيجية لتلااااك المؤسسااااات، وماااان جانااااب آخاااار أن تلااااك المؤسسااااات 

 .استخدمت األدوات المناسبة التي من شانها حصر وتحديد احتياجات المزارعين
 
، من مدى فاعلية برامج استصالح األراضي في الوصول إلى تحقيق األهدا  المرجوة منه .0

ن معظم المؤسسات المبحواة والمنفذة لبرامج استصالح ا :وجهة نظر المؤسسات المنفذة
األراضي حققت معظم األهدا  الرئيسية المخططة لها، وأن المؤسسات شاركت الفئات 

المشاريع، وأن التخطيط لمشاريع االستصالح واختيار المناطق المستهدفة في معظم مراحل 
المستهدفة من قبل المؤسسات نابع عن دوافع علمية، وهذا دليل على وجود فاعلية كبيرة لبرامج 

، أما بخصوط تحدي  وتوايق البيانات عن المشاريع المنجزة ومنها قيد استصالح األراضي
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سات في استخدام نظام المعلوم للمشاريع الزراعية االنجاز فهناك ضع  واضح من قبل المؤس
(APIS.) 
 
المرجاوة منهاا مان وجهاة  جمدى كفاءة برامج استصالح األراضاي فاي الوصاول إلاى أفضال النتاائ. 8

ن معظم المؤسسات المبحواة والمنفذة لبرامج استصالح األراضي قاد ا :نظر المؤسسات المنفذة
مشاريع المنفذة، وأن معظم األنشطة الرئيسية المخطط لها التزمت بالخطط الزمنية والموازنات لل

مااان قبااال المؤسساااة قاااد تااام تحقيقهاااا بكفااااءة عالياااة، مماااا يااادل علاااى أن نتاااائج بااارامج استصاااالح 
 . األراضي قد وصلت إلى مرحلة جيدة

 
 :تقيم أار برامج استصالح األراضي على المؤسسات المنفذة، من وجهة نظر المؤسسات المنفذة .1

قاااااد أجمعااااات علاااااى أن هنااااااك ااااااار كبيااااار لمشااااااريع  المبحوااااااةمااااان المؤسساااااات  مؤسساااااتينأن 
مؤسسات قد أجمعت على أن هناك أار متوسط لمشااريع  4ن أاالستصالح على المستفيدين، و 

تارى أن المشااريع لهاا ااار محادود علاى مؤسساة واحادة فقاط االستصالح علاى المساتفيدين، وأن 
جمعات علاى أن مشااريع االستصاالح تعاود عليهاا بااألار مؤسسات أ 3ويتضح أن  المستفيدين،

مؤسساات أجمعات علاى قياام منساق الجهاة المشارفة أو مستشاار خاارجي  3ويتضح أن ، الكبير
، ويتضاح أن جمياع المؤسساات لام تتلقاى ملخاط عان ييميه نهائية للمشرو  بعاد إنجاازهبزيارة تق

حيااا  اقتصااارت  ،%022فة بنسااابة ل المؤسساااات المشااار نتاااائج التقيااايم النهاااائي للمشااارو  مااان قبااا
 جمياع، ويتضاح أن ل تقرير نهائي حول االنجازات فقطالنتائج على توضيح التقييم النهائي بعم

المؤسسااات تاام دعوتهااا بعقااد اجتمااا  علااى المسااتوى القطاااعي أو الجغرافااي لعاارض نتااائج تقياايم 
ذا يؤكاد علاى وجاود المشاريع المنجزة بشكل عاام والادروس المساتفادة منهاا، ويارى الباحا  أن ها

تنساايق كبياار بااين المؤسسااات المنفااذة والمؤسسااات المشاارفة عليهااا فااي تنفيااذ مشاااريع استصااالح 
 .األراضي

 
من وجهة نظر  :مدى قدرة برامج استصالح األراضي على االستدامة في تحقيق أهدافها. 5

فذ في أن معظم المؤسسات أكدت على وجود استمرارية للنشطة المن :المؤسسات المنفذة
المشاريع من حي  وجود الجدران االستنادية، وآبار جمع مياه األمطار، واالشتال المزروعة، 
وسياج األرض المستصلحة،  كما ويتضح من النتائج أن معظم األراضي التي تم استصالحها 
ويتضح أيضا أن هناك نسبة جيدة من المزارعين قاموا باستصالح مساحات أخرى على 

 .األمر الذي يؤكد على وجدود استدامة في تحقيق األهدا  لتلك المشاريعحسابهم الخاط، 
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المعوقاااات والعقباااات التاااي تواجاااه بااارامج استصاااالح األراضاااي فاااي الضااافة الغربياااة والمقترحاااات .  1
تعددت المعوقات والعقباات التاي تواجاه بارامج  :للتغلب عليها من وجهة نظر المؤسسات المنفذة

المؤسسااات المنفااذة، واالقتراحااات التااي يجااب األخااذ بهااا فااي عااين  استصااالح األراضااي ماان قباال
والتي تمحورت حول عدم وجود التمويل بالوقت المناسب، ضع  في الكاادر الحاالي عتبار، اإل

للمهندسين، نقط اإلمكانيات بشكل عام، أما بخصوط المقترحات فتمحورت بشكل عام حول 
توحيد آليات العمال ماع ، ستصالح في الضفة الغربيةإنشاء قاعدة بيانات عن المواقع القابلة لال

وضاارورة  جميااع المؤسسااات العاملااة فااي مجااال االستصااالح وتحديااد المساااهمة لكافااة االنشااطة،
 .ممارسة الجهات الرسمية لدورها

 
 نتائج دراسة إستبانة المستفيدين من برامج استصالح األراضي 3.4

 
 :برامج االستصالح في الضفة الغربية المزراعين المستفيدين مناستبانة نتائج استعراض لفيما يأتي 

 
خصائص عينة الدراسة الديمغرافية للمزارعين المستفيدين من برامج استصالح األراضـي  .1...8

 : في الضفة الغربية
 

يسااااتعرض هااااذا الجاااازء ماااان الدراسااااة ويعلااااق علااااى الخصااااائط األساسااااية للمبحااااواين انظاااار جاااادول 
: البعض منها له دور في إجاباتهم حول تقيايم بارامج استصاالح األراضاي، وهاي، حي  أن (01.1)
عالقااة المسااتفيد باارب األساارة، الجاانس، العماار، المؤهاال العلمااي، الوظيفااة الرئيسااية، المهنااة الاانويااة، )

الحالة االجتماعية، عدد أفراد األسرة المعالة، نو  ملكية األرض، إجمالي المساحة المملوكة للرض 
ونم، الساااانة التااااي تاااام تنفيااااذ مشاااارو  استصااااالح األرض فيهااااا، المساااااحة المشاااامولة فااااي مشاااارو  بالااااد

 .(االستصالح، اسم المؤسسة المنفذة
 

 ستصالح المن برامج االمستفيدين خصائط عينة الدراسة الديمغرافية للمزارعين : 01.1 جدول
 

 النسبة المئوية العدد المتغير

عالقة المستفيد برب 
 األسرة

 92.4% 146 نفسه
 4.4% 7 زوجة/زوج
 1.9% 3 بنت/ ابن
 0.6% 1 أخت/أح

 0.6% 1 زوج بنت/زوجة ابن
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 النسبة المئوية العدد المتغير

 90.5% 143 ذكر الجنس
 9.5% 15 أناى

 العمر

 12.7% 20 سنة 12حتى 
 31.6% 50 سنة 10-52
 36.7% 58 سنة 50-32

 19.0% 30 سنة 32أكار من 

 المؤهل العلمي

 6.3% 10         أقل من ابتدائي    
 15.2% 24         ابتدائي    

 25.9% 41       إعدادي         
 17.7% 28 اانوي         

 10.1% 16 دبلوم متوسط          
 19.0% 30 بكالوريوس           
 1.9% 3 دبلوم عالي         
 3.8% 6 ماجستير            

 الوظيفة الرئيسية

 48.7% 77 مزار                      
 22.8% 36 موظ                     

 7.0% 11 ربة بيت  
 15.2% 24 (              عامل)مهن حرة 

 6.3% 10 أخرى

 المهنة الثانوية

 72.8% 115 مزار                      
 4.4% 7 موظ                     

 1.9% 3 ربة بيت  
 16.5% 26 (              عامل)مهن حرة 

 4.4% 7 أخرى

 الحالة االجتماعية
 5.7% 9 عزباء                       /أعزب
 92.4% 146 متزوجة                    /متزوج
 1.9% 3 أرملة/أرمل

 100.0% 158 المجموع

 
األسر نفسهم، وكذلك يتباين من المستفيدين هم من أرباب % 70.1أن ( 01.1)يتضح من الجدول 

مااان الجااادول ذاتاااه أن نسااابة عالياااة مااان المساااتفيدين مااان هاااذه المشااااريع هااام مااان الاااذكور والتاااي تماااال 
، ويرجع ذلاك لعادة أساباب أهمهاا طبيعاة الملكياة الزراعياة، باإلضاافة إلاى العاادات والتقالياد 72.5%

للاذكور،  وتتاراوح    أكبار منهاااالجتماعية، مع العلم باأن معاايير مانح المشارو  تعطاي فرصاة لإلناا
% 81.3، ويتضاح أن %33.8سانة والتاي تماال  32إلاى  12أعمار المبحاواين المساتفيدين ماابين 



22 

 

، وهذا إلى حد ما يتوافاق ماع (دبلوم متوسط فأعلى) من المستفيدين هم من حملة المؤهالت العلمية 
ن أالموظفين كوظيفة رئيسية، و هم من % 00.3، ويتضح أيضا أن ما نسبته متغير المهنة الرئيسية

هااام مااان المااازارعين كمهناااة رئيساااية، ويااارى الباحااا  أن هاااذه النتيجاااة تعكاااس واقاااع القطاااا  % ..13
الزراعي الذي يشكل مصدر دخل إضافي ألكار من نص  المبحواين، وأنه يشكل فاي الوقات نفساه 

 .فرصة عمل لغير المستفيدين
 

مااان بااارامج استصاااالح  المساااتفيدين ياااة للمااازارعينخصاااائط عيناااة الدراساااة الديمغراف: أ-05.1جااادول
 .حجم األسرة-األراضي

 
 النسبة المئوية العدد المتغير

 عدد أفراد األسرة

 9.5% 15 أفراد 8حتى 

 28.5% 45 أفراد 3-1من 

 42.4% 67 أفراد 7-.من 

 19.6% 31 أفراد 7أكار من 

 7.3 متوسط حجم األسرة

 
ماان باارامج استصااالح  المسااتفيدين الدراسااة الديمغرافيااة للماازارعينخصااائط عينااة : ب-05.1جاادول

 القوى العاملة-األراضي
 

 الجنس

متوسط 
حجم 
 النسبة األسرة

  توز  األسرة حسب العمر بالسنوات
عدد 

العاملين 
 منهم

عدد 
العاملين 
في 
 الزراعة

عدد 
الحاصلين 
على 
شهادة 
 اانوية

عدد 
الحاصلين 
على شهادة 
 جامعية

0-3 .-05 03-57 
32 
 فأكار

%13 8.5 ذكور  3%  00%  33%  1%  30%  37%  71%  .1%  
%50 8.3 إنا   00%  00%  31%  8%  07%  18%  31%  13%  
 

 7-.ماان المسااتفيدين تتكااون حجاام أساارهم ماان% 10.1أن مااا نساابته ( 05.1)ويتضااح ماان الجاادول 
أفاااراد للسااارة، وهاااذا يااادل علاااى زياااادة فااارط العمااال العاااائلي لخدماااة األرض المستصااالحة، علماااا أن 

أفاراد تقريباا، وهاذا يتناساب بشاكل جياد ماع معاايير المشارو ،  .متوسط حجم األسارة للمساتفيدين هاو 
عتبر من المعايير المهمة في ترشيح الفرد لالستفادة من المشارو  أن يكاون معادل اإلعالاة علما أنه ي
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مان % 50مرتفع،  ويتضح أن نسبة اإلنا  في األسر المستفيدة أعلى من نسبة الذكور، فما نسبته 
من المساتفيدين كانات أعماار أفاراد أسارهم ماا باين % 35اسر المستفيدين من اإلنا ، وأن ما نسبته 

% 33سنة، ويرى الباح  أن معظم أفراد األسرة هم في سان العمال خاصاة أن ماا نسابته  57 –03
من الذكور القادرين على العمال يعملاون فاي % 37من أفراد األسر قادرين على العمل، ويتضح أن 

ماان اإلنااا  القااادرات علااى العماال يعملاان فااي نفااس المجااال، وياارى % 18مجااال الزراعااة، وأن نساابة 
ذلاااك يشاااكل فرصاااة كبيااارة فاااي إنجااااح واساااتدامة مشااارو  االستصاااالح لااادى المساااتفيدين، الباحااا  أن 

 ويتضح أن نسبة التعليم بين أفراد األسر المستفيدة مرتفعة، وهذا مؤشر يتناسب مع الوعي الحاصال
 .في مجال قطا  الزراعة بشكل عام

 
بااارامج استصااااالح  مااان المسااااتفيدين خصاااائط عيناااة الدراسااااة الديمغرافياااة للمااازارعين: 03.1جااادول 

 معلومات عن األراضي المستهدفة-األراضي
 

 النسبة المئوية العدد المتغير

وثيقة إثبات ملكية األرض 
 المستهدفة

 61.4% 97 (تسجيل مجدد)طابو خاط 
 27.2% 43 (إخراج قيد)مالية 
 8.9% 14 بيع أو شراء( حجة)عقد 
 1.9% 3 مشا 

 0.6% 1 غير ذلك

المملوكة إجمالي المساحة 
 لألرض بالدونم

 36.1% 57 دونمات 02حتى  
%..00 13 دونم 02-00من   
%05.0 01 دونم 82-00من   

%00.5 80 دونم 82أكار من   

 سنة التنفيذ
0225 3. 55%  
0223 .0 15%  

إجمالي المساحة المشمولة 
 باالستصالح

 8.9% 14 دونمات 1اقل من 
 33.5% 53 دونمات 3إلى اقل من  1من 
 54.4% 86 دونم 00إلى اقل من  3من 
 3.2% 5 دونم فأكار  00
 022 053 المجموع
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ماان المسااتفيدين المبحااواين يمتلكااون األراضااي المسااتهدفة % 30.1أن ( 03.1)يتضااح ماان الجاادول 
مان المساتفيدين المبحاواين يمتلكاون األراضاي المساتهدفة بموجاب % .0بموجب وااائق طاابو ، وأن 

مااااان المساااااتفيدين المبحاااااواين يمتلكاااااون األراضاااااي %  0.7و % 3.7، فاااااي أن (مالياااااة)إخاااااراج قياااااد 
شراء و مشا  على التوالي، وهذا يتناسب مع معاايير بارامج استصاالح /ب حجة بيعالمستهدفة بموج

األراضي في انتقاء المرشحين لالستفادة من المشرو  والتي تلزم المستفيد بتقديم واائق إابات الملكية 
 . أو حق التصر  باألراضي المستهدفة

 
دونمااات،  02ماان المسااتفيدين يمتلكااون أراضااي ذات مساااحة أقاال ماان % 83.0وتشااير النتااائج أن  

دونام، علماا أن معاايير المشااريع  82أكار مان % 00.5دونم، و  82-02يمتلكون % ...8بينما 
تعطي فرصة أكبر للمستفيد الاذي يمتلاك مسااحات كبيارة لحاجاتاه للمسااعدة فاي استصاالحها، وذلاك 

ول على ماردود اقتصاادي مجادي مان األرض المستصالحة، وهاذا إلاى حاد ماا يتوافاق من أجل الحص
مااان % 7..3ماااع المسااااحة المشااامولة فاااي المشااااريع التاااي تااام تنفياااذها عناااد المااازارعين، فماااا نسااابته 

دونماات، يارى الباحا  أن هاذه النسابة طبيعاة،  02-5المستفيدين قد استفادوا من المشارو  بمسااحة 
ل في هذه البرامج تشترط االستفادة بمساحة محددة، بهد  توزيع الفائدة علاى وذلك ألن معايير العم

 .أكبر عدد من المزارعين، وألن هد  هذه المشاريع أن تخدم صغار وفقراء المزارعين
   

مدال مالئمة برامج استصالح األراضي الحتياجات المستفيدين من وجهة نظر المزارعين  .1...9
  :المستفيدين

 
ما  :  على مدى مالئمة برامج استصالح األراضي من خالل اإلجابة عن السؤال اآلتييمكن التعر 

مااااادى مالئماااااة بااااارامج استصاااااالح األراضاااااي الحتياجاااااات المساااااتفيدين مااااان وجهاااااة نظااااار المااااازارعين 
ولإلجاباة عان هاذا الساؤال تام اساتخراج معادل إجاباات المبحاواين وذلاك كماا هاو واضاح  المستفيدين؟
 (.1..0)من الجدول

 
 معدالت استجابات المزارعين حول مالئمة برامج استصالح األراضي: 1..0ول جد
 

 النسبة العدد الفقرة
 المئوية 

في الوقت الذي تم اختيارك لالستفادة من 
مشرو  االستصالح، فان استصالح األرض 

 85.4% 135       ذات أولوية قصوى
 13.3% 21 أولوية اانوية        



21 

 

 النسبة العدد الفقرة
 المئوية 

 1.3% 2 ليس من أولوياتي          كان
في ذلك الوقت كي  كان اإلقبال على طلب 
االستفادة من مشرو  االستصالح من قبل 

 المزارعين المجاورين ألرضك
 

 88.6% 140 إقبال كبير لحاجة أراضيهم لالستصالح    
 5.1% 8 إقبال كبير لكن أراضيهم غير قابلة لالستصالح   

 5.7% 9 وجود رغبة عند المزارعينإقبال قليل لعدم 
 0.6% 1 غير ذلك

هل تمتلك أراضي صالحة للزراعة ولكنها غير 
 مستصلحة ومستغلة في الزراعة

 82.9% 131 نعم
 17.1% 27 ال

ما هي أسباب عدم استصالح األرض 
 واستغاللها في الزراعة

 3.8% 5 األرض مصادرة أو مغلقة عسكريا     
 78.6% 103 التمويلنقط مصادر 

 6.1% 8 الخالفات بين المالكين
 11.5% 15 عدم توفر الوقت الكافي للزراعة

لو أتيحت لك الفرصة أن  يتم مساعدتك في 
 استصالحها في الوقت الحالي فان ذلك يعد

 84.8% 134 ذات أولوية قصوى
 12.0% 19 ذات أولوية اانوية       

 3.2% 5                       ليست من أولوياتي  
 

ماااان الماااازارعين المبحااااواين كاناااات إجاباااااتهم أن أولويااااة % 35.1أن (  1..0)ماااان الجاااادول ح يتضاااا
ذات أولويااة  08.8مشاااريع استصااالح األراضااي فااي ذلااك الوقاات كاناات ذات أولويااة قصااوى، بينمااا 

 .كانت خارج أولوياتهم% 0.8اانوية في حين أن 
 

وعند استطال  آراء المزارعين المبحواين حول مدى أهمية برامج استصالح األراضي بالنسبة 
للمزارعين المجاورين للرض المستصلحة وذلك عن طريق إقبالهم في طلب االستفادة من المشرو  

كبير لحاجة أن هذا اإلقبال كان  يرون% 33.3: في ذلك الوقت كانت النتائج على النحو التالي
إقبال % 5.0إقبال قليل لعدم وجود رغبة عند المزارعين، وأن % ..5أن يهم لالستصالح، و أراض

كبير لكن أراضيهم غير قابلة لالستصالح، أما النسبة المتبقية كان إقبالهم قليل، وهذا يتوافق مع 
معايير االستفادة من مشاريع االستصالح التي كانت تستهد  األراضي المتجاورة ليتم استصالح 

 .أكبر مساحة ممكنة في موقع واحد و بتكالي  اقل
    

من المزارعين المبحواين يمتلكون أراضي غير مستغلة % 30.7أن ( 1..0)ويتضح من الجدول 
من المزارعين غير قادرين على استصالح أراضيهم بسبب نقط % 3.3.وقابلة لالستصالح، وأن 



20 

 

كد على أهمية برامج استصالح األراضي مصادر التمويل لتغطية تكالي  االستصالح، وهذا يؤ 
بالنسبة للمزارعين غير القادرين على تغطية النفقات الالزمة لتلك العلمية، ومن الجدير بالذكر أن 

من % 5.المؤسسات العاملة في مجال االستصالح تدعم المزارعين بنسبة تصل إلى حوالي 
 .تكالي  األعمال المطلوبة

 
من المزارعين تعتبر استصالح أراضيهم في الوقت % 31.3ن وأ(  1..0)ويتضح من الجدول 

تشبع حاجتهم في استصالح الحالي ذات أولوية قصوى، ويرى الباح  أن مشاريع االستصالح لم 
 .أراضيهم بدرجة عالية، وهذا يدل على رغبة المزارعين في المزيد من المشاريع

 
ي تنسجم إلى حد كبير مع احتياجات من خالل نتائج الدراسة تبين أن برامج استصالح األرض

  .وأولويات المزارعين
  

مدال فاعلية برامج استصالح األراضي في الوصول إلـى تحقيـق األهـداف المرجـوة منـه،  .1....
  :المزارعين المستفيدين هة نظرمن وج

 
 ماا: يمكن التعر  على مدى فاعلية برامج استصالح األراضي من خالل اإلجابة عن السؤال اآلتي

مدى فاعلية برامج استصالح األراضي فاي الوصاول إلاى تحقياق األهادا  المرجاوة منهاا، مان وجهاة 
ومعاااادالت  النسااااب المئويااااةولإلجابااااة عاااان هااااذا السااااؤال تاااام اسااااتخراج  نظاااار الماااازارعين المسااااتفيدين؟

 (.02.1)، (07.1)، (03.1)استجابات المزارعين وذلك كما هو واضح من الجداول 
 

 معدالت استجابات المزارعين حول الهد  من استصالح األراضي : 03.1 جدول
 

 نسبة التحقق نسبة الهدف الفقرة

ما الهد  من استصالح 
أرضك حسب رأيك وما 

 نسبة تحققه؟

 21.8% 85.4 توفير دخل إضافي                                         
 83.6% 99.4 استغالل األرض المتروكة                                  
 84.1% 100.0 حمايتها من المصادرة                               
 69.1% 97.5 توفير فرط عمل                                   
 33.4% 68.2 تنويع اإلنتاج الزراعي                               
 4.9% 11.5 المتاجرة في األرض                                    
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أن الغالبية العظمى من المزارعين أجمعوا على أن استصالح األراضي ( 03.1)يتضح من الجدول 
يهد  إلى حماية األراضي من المصادرة من قبل االحتالل اإلسرائيلي، وهذا يعتبر كهد  رئيسي 

، ويعزى ذلك %31.0المزارعين، ويرى المزارعين أن هذا الهد  قد تحقق بنسبة من وجهة نظر 
إلى قرب األراضي المستصلحة من مناطق التماس وقربها من جدار الفصل العنصري، والذي 

 .يجعلها عرضة للمصادرة لصالح عمليات التوسع االستيطاني
  

ح يهد  إلى استغالل األرض من المزارعين أجابوا على أن االستصال% 77.1كما ويتضح أن 
، ويعزى ذلك المتالكهم %38.3المتروكة، ويرى المزارعين أن هذا الهد  قد تحقق بنسبة 

 .مساحات كبيرة غير مستغلة وبحاجة لالستصالح
 

من المزارعين يرون أن استصالح األراضي يعمل على توفير فرط عمل، % 5..7ويتضح أن 
نشطة في استصالح األراضي ذاتها وذلك من خالل تنفيذ أ، %37.0وأن هذا الهد  تحقق بنسبة 

 .فرط العمل التي تتوفر بفعل العمليات الزراعية التي تليهاو 
 

من المزارعين أجابوا على أن االستصالح يوفر % 35.1أن ( 03.1)كما ويتضح من الجدول 
جزء كبير من ، ويعزى ذلك إلى أن %00.3دخل إضافي لهم وكانت نسبة تحقق هذا الهد  بنسبة 

المحاصيل المزروعة لم تدخل في طور اإلنتاج االقتصادي وان الجزء اآلخر يستهلك ذاتيا من قبل 
 .المزارعين

 
من المزارعين يرون أن الهد  هو تنويع اإلنتاج الزراعي قد تحقق بنسبة % 33.0ويتضح أن 

ا  الجديدة ذات اإلنتاج ، وهذا يتناسب مع أهدا  وزارة الزراعة التي تهتم بإدخال األصن88.1%
 .الكبير والقيمة االقتصادية العالية، مع الحفاظ دائما على األصنا  البلدية المحلية

 
من المزارعين كان هدفهم من االستصالح المتاجرة باألراضي، وذلك % 00.5كما ويتضح أن 

م، إال أن نسبة بسبب ارتفا  قيمة األراضي بعد استصالحها، ويعتبر ذلك استامار جيد بالنسبة له
، أي أن هذا االستامار مجدي أكار على المدى البعيد مع %1.7تحقق هذا الهد  كانت بنسبة 

 .بقاء ملكية األرض تحت تصرفهم وألن الاروة التي بين أيديهم هي االستامار الحقيقي
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معدالت استجابات المزارعين حول أسباب تحقق أو عدم تحقق نجاح مشرو  : 07.1 جدول
 .الح األراضياستص

 
 النسبة المئوية الفقرة

أسباب تحقق نجاح 
 :المشرو 

 69.4% عدم توفر فرط عمل في المنطقة                          
 .3 قرب الموقع من مصدر مياه دائم                           
 72.6% وجود خبرة طويلة في العمل الزراعي                         
 4.5% غير ذلك  

أسباب عدم تحقق نجاح 
 :المشرو 

 26.8% قلة خبرة المزار   
 39.5% عدم توفر خدمات اإلرشاد 
..00% نوعية االشتال   
7.3% عدم مالئمة أصنا  االشتال    
 00.3 (البئر)مصدر المياه غير كافي  
 25.5% انهيار الجدران االستنادية 
 7.6% االعتداءات اإلسرائيلية 

 
من المزارعين ربطوا سبب تحقق نجاح المشرو  بالخبرة % 0.3.أن ( 07.1)يتضح من الجدول 

الطويلة لدى المزار  نفسه، وهذا يتناسب مع معايير االستفادة من المشرو  تماما، ويعتقد الباح  
 .خاصة في مجال العمليات الزراعية أن خبرة المزار  تعد من أهم عناصر نجاح المشرو 

  
من المزارعين أرجعوا سبب التحقق لعدم وجود فرط عمل في المنطقة، % 37.1كما ويتضح أن 

األمر الذي يجعل من استصالح األرض فرصة كبيرة لتوفير للتشغيل الذاتي، واتضح أن قرب موقع 
األرض المستصلحة من مصدر مياه دائم كان سببًا مهمًا في إنجاح المشرو  واستدامته فما نسبته 

من المزارعين قد ارجعوا السبب ألكار % 1.5من المزارعين أكدوا على ذلك، ويتضح أن % .3
 .من عامل، فالبعض قام بتأجير األرض لمزار  أكار خبرة ، والبعض األخر اتبع نظام المزارعة

 
من المزارعين قد أرجعوا سبب عدم نجاح المشرو  لقلة % 03.3أن ( 07.1)ويتضح من الجدول 

لعدم توفر خدمات اإلرشاد، ويدل ذلك على وجود ضع  في تقديم % 87.5عندهم، و الخبرة 
الخدمات الالزمة من قبل المؤسسات ذات العالقة باإلرشاد وضع  االتصال بين المزارعين وتلك 

 .المؤسسات
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من المزارعين قد ارجعوا سبب عدم نجاح المشرو  % ..00أن ( 07.1)كما ويتضح من الجدول 
ربطوا السبب بعدم مالئمة األصنا  للمنطقة، ويعود ذلك % 7.3االشتال المقدمة، و  إلى نوعية

إلى التأخر في مواعيد تسليم االشتال مما يؤار على جودتها، إلى جانب أن بعض االشتال لم تحظ 
 .بالعناية الجيدة من قبل المزارعين

 
ارجعوا سبب عدم نجاح  من المزارعين قد% ..05أن ( 07.1)كما تشير النتائج في الجدول 

المشرو  النهيار بعض الجدران االستنادية، مما يؤدي ذلك إلى حدو  انجرا  التربة في األراضي 
 .أرجعوا السبب لكارة االعتداءات اإلسرائيلية% 8..المستصلحة عند هؤالء المزارعين، وأن 

 
 ألراضيمعدالت استجابات المزارعين حول فاعلية  برامج استصالح ا: 02.1جدول 

 
 النسبة  العدد الفقرة

 المئوية
هل المعايير التي استخدمت في اختيار المزارعين 

 :لالستفادة من المشرو  كانت منطقية
 93.0% 147 نعم
 7.0% 11 ال

هل تم تنفيذ كامل األنشطة المتفق عليها مع المؤسسة 
 المنفذة في استصالح أرضك

 83.5% 132 نعم

 16.5% 26 ال

تنفيذ كامل األنشطة المتفق عليه مع سبب عدم 
 المؤسسة المنفذة في استصالح أرضك

 76.9% 20 انتهاء ميزانية المشرو    
 لم التزم بالمساهمة 

 في المشرو 
1 %3.8 

 19.2% 5 غير ذلك 
 

من المزارعين المبحواين قد أكدوا على أن المعايير التي % 78أن ( 02.1)يتضح من الجدول 
فقط منهم اختلفوا % .اختيار المزارعين لالستفادة من المشرو  كانت منطقية، وأن استخدمت في 

مع هذا التوجه، وهذا يؤكد على مدى مصداقية الجهات ذات العالقة في ترشيح المزارعين لالستفادة 
 .من المشرو  وصالحية آليات التقييم واالختيار 

 
تم تنفيذ كامل األنشطة المتفق عليها مع من المزارعين أجابوا انه قد % 38.5كما ويتضح أن 

من المزارعين اعتبروا التنفيذ جزئيا % 03.5المؤسسة المنفذة في األراضي المستهدفة، بينما 
، و جزء آخر منهم %3.7.مرجعين السبب في ذلك إلى عدم كفاية ميزانية المشرو  بنسبة 
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أنشطة المشرو ، في حين أن  ارجعوا السبب لعدم قدرتهم المادية على المساهمة في%( 8.3)
 .أرجعوا السبب لعوامل أخرى كالظرو  السياسية ومشاكل الملكيات% 07.0

 
من خالل نتائج الدراسة تبين أن برامج استصالح األراضي قد حققت معظم األهدا  الرئيسة من 

ماية فيما يتعلق بح% 0.8.، حي  كانت إجاباتهم عالية بمعدل المستفيدين وجهة نظر المزارعين
األراضي من المصادرة، وتوفير فرط عمل، واستغالل األراضي المتروكة، وتوفير دخل إضافي، 
والمعايير المستخدمة في ترشيح المزارعين من االستفادة، وتنفيذ كامل األنشطة المتفق عليها في 

وصول المشرو  من قبل المؤسسات المنفذة، وهذا يدل أن برامج استصالح األراضي كانت فعالة لل
  .للهدا  المرجوة

 
المرجـوة منهـا مـن  جمدال كفاءة برامج استصالح األراضي في الوصول إلى أفضل النتائ .1...1

  :المزارعين المستفيدين وجهة نظر
 

 : يمكن التعر  على مدى كفاءة برامج استصالح األراضي من خالل اإلجابة عن السؤال اآلتي
فاي الوصاول إلاى أفضال النتاائج المرجاوة منهاا مان وجهاة ما مدى كفااءة بارامج استصاالح األراضاي 

ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات  نظر المزارعين المستفيدين؟
، (00.1)، (00.1)المعيارياااة ومعااادالت اساااتجابات المااازارعين وذلاااك كماااا هاااو واضاااح مااان الجاااداول 

(08.1.) 
 

 المزارعين حول كفاءة برامج استصالح األراضيمعدالت استجابات : 00.1جدول 
 

 النسبة  العدد الفقرة
 المئوية

 كم كان إجمالي  التكالي  الفعلية الستصالح  
 دونم واحد في أرضك بالدوالر؟

522 – .52 15 %9.5 
.50 – 0222 49 %31.0 
0220 – 0052 52 %32.9 
0050 – 0522 24 %15.2 

2000 - 1501 18 %11.4 

 كانت مساهمتك الفعلية في استصالح الدونم الواحد بالدوالر؟ كم
125- 022 20 %12.7 
020 - 052 31 %19.6 
050 - 822 40 %25.3 
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 النسبة  العدد الفقرة
 المئوية

820 - 852 32 %20.3 
850 - 122 35 %22.2 

هل التكالي  التي وضعتها المؤسسة المنفذة كانت كافية 
 الستصالح دونم واحد بالشكل الصحيح؟

 58.9% 93 نعم
 41.1% 65 ال

سبب عدم كفاية التكالي  التي 
وضعتها المؤسسة المنفذة 

الستصالح دونم واحد بالشكل 
 الصحيح؟

 67.7% 44 األرض وعرة وتحتاج إلى مزيد من العمل والجهد والوقت    
 27.7% 18 العمل من خالل المقاولين يزيد من تكالي  االستصالح

 1.5% 1 عدم وجود عمال مهرة لتنفيذ األنشطة     
 3.1% 2 غير ذلك

هل تفضل في تنفيذ األنشطة 
 أن يكون التعاقد مع؟

 31.6% 50 التعاقد مع المقاولين
 68.4% 108 التعاقد مع المزارعين

 
هي من المزارعين قد أجابوا على أن تكلفة الدونم الفعلية % 38.7أن ( 00.1)يتضح من الجدول 

دوالر أمريكي، ويعتبر هذا منطقيا في ذلك الوقت بسبب أسعار المحروقات  0052-50.مابين 
من المزارعين أجابوا على أن % 03.3وتكالي  العمالة في تنفيذ أنشطة االستصالح، ويتضح أن 

دوالر، ويعزى هذا التفاوت في إجابات المزارعين حول  0222-0050تكلفة الدونم الواحد كانت 
ة الدونم إلى طبيعة األرض المستصلحة، هذا وحسب خبرة الباح  فان كل قطعة ارض تختل  تكلف

عن األخرى بطبيعة الميالن ونسبة الصخور، فكلما زادت نسبة الصخور أو زادت نسبة الميالن 
 .للرض ارتفعت تكالي  االستصالح

 
لتكالي  اإلجمالية للدونم من المزارعين قد أجابوا على أن مساهمتهم في ا% 05.8كما ويتضح أن 

ن مساهمتهم كانت ما بين أأجابوا ب% 00.0دوالر أمريكي، وأن  822-050الواحد هي مابين 
كانت % 07.3دوالر، وأن  852-820كانت مساهمتهم ما بين % 02.8دوالر، وأن  850-122
ر دوال 022-005من المزارعين كانت مساهماتهم مابين % ..0دوالر، وأن  052-020مابين 

ويعتبر ذلك منطقيا حسب رأي الباح  بسبب . من إجمالي التكالي  في استصالح دونم واحد
اختال  طبيعة األراضي التي تم استصالحها، كما وأن نسبة مساهمة المزارعين من إجمالي 
التكالي  تعتبر منطقية ومتطابقة نوعا ما مع معايير برامج استصالح األراضي، حي  تم تحديد 

 .من إجمالي التكالي % 05مزار  من قبل المؤسسة المنفذة للمشرو  وهي مساهمة ال
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من المزارعين يفضلون التعاقد مباشرة من قبل المؤسسة % 33.1أن ( 00.1)ويتضح من الجدول 
في تنفيذ األنشطة المناطه بالمشرو ، بينما بعض المزارعين وجدوا ( استصالح فردي)مع المزار  

من المزارعين يفضلون % 80.3أفضل، فما نسبته ( استصالح جماعي)أن التعاقد مع المقاولين 
قد مباشر مع المقاول، ويعزى ذلك االختال  في الرغبة من قبل المزارعين حول آلية العمل في التعا

 . يوضح ذلك( 00.1)تنفيذ األنشطة إلى وجود مميزات لكل منهما، والجدول 
 

ج استصالح األراضي معدالت استجابات المزارعين حول آلية التعاقد في تنفيذ برام: 00.1جدول 
 من وجهة نظرهم

 
 التعاقد مع المزارعين  

 (استصالح فردي)
التعاقد مع المقاولين 

 (استصالح جماعي)
 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد

 12.7% 20 87.3 138 اقل تكالي 
 27.8% 44 72.2 114 جودة العمل أفضل
 28.5% 45 71.5 113 فترة التنفيذ أسر 

 14.6% 23 85.4 135 اقل تعقيد في اإلجراءات
 نسبة المشاركة من قبل المزار 

 أفضل 
125 79.1 33 %20.9 

 
من المزارعين أجابوا على أن االستصالح الفردي أقل % 8..3أن ( 00.1)يتضح من الجدول 
من المزارعين أجابوا على االستصالح الجماعي أقل كلفة، ويعزى ذلك % ..00كلفة، بينما كانت 

المزار  الذي بدوره يختار اآلليات والعمالة حسب ما يناسبه من لتنفيذ كامل األنشطة من قبل 
األسعار مما يقلل من التكالي  إلى حد ما، في حين أنه في حالة التعاقد مع المقاولين بشكل 
مباشر فان األسعار تكون ملزمة وذلك حسب العطاءات التي يتم إحالتها للمقاولين، وتكون التكالي  

 .أعلى إلى حدا ما
 

من المزارعين أجابوا على أن االستصالح الفردي أقل تعقيدًا في اإلجراءات، % 35.1ح أن ويتض
من المزارعين أجابوا على االستصالح الجماعي أقل تعقيدًا في اإلجراءات، وذلك % 01.3بينما 

ألن التعاقد مع المقاولين يمر في عدة مراحل من اإلجراءات من حي  اإلعالن عن طرح العطاء 
مكان ية أعادت طرح العطاء مرة أخرى بسبب ارتفا  األسعار المطروحة من قبل المقاولين، وبعد وا 

ذلك يتم إحالة العطاء على المقاول ومن ام توقيع اتفاقية العمل والتي تتطلب عدة أوراق ملزمة في 
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عطاء العطاء من قبل المقاول ومن ام مباشرة العمل، هذا وحسب اإلجراءات هناك إمكانية لتجزئة ال
 .ألكار من مقاول وألكار من نشاط مما يجعل األمر أكار تعقيدًا في تنفيذ المقاول للنشطة

 
من المزارعين أجابوا على أن االستصالح الفردي تكون فيه نسبة المشاركة % 7.0.ويتضح أن  

س من المزارعين أجابوا على االستصالح الجماعي لنف% 02.7من قبل المزار  أفضل، بينما كانت 
السبب، ويعزى ذلك لتواجد ومشاركة المزار  في تنفيذ جميع مراحل االستصالح بنسبة كبير في آلية 
العمل باالستصالح الفردي، في حين عند التعاقد مع المقاول يبقى المزار  محايدا دون تدخل يذكر 

حاجة  بسبب وجود مهندس مباشر من جهة ومن جهة أخرى أن مساهمته المادية معروفة لديه فال
 . للتدخل حسب راية

 
من المزارعين أجابوا على أن االستصالح الفردي جودة العمل فيه أفضل، بينما كانت % 0.0.وأن 

من المزارعين أجابوا على االستصالح الجماعي لنفس السبب، ويعود ذلك لقيامه بتنفيذ % 3..0
ض عليه العمالة في تنفيذ األنشطة هو وبعض أفراد أسرته، في حين أن التعاقد مع المقاول يفر 

 .األنشطة دون عن رغبته
 

من المزارعين أجابوا على أن االستصالح الفردي أسر  في فترة التنفيذ، بينما كانت % 0.5.وأن 
من المزارعين أجابوا على االستصالح الجماعي لنفس السبب،  وذلك الن التعاقد مع % 03.5

دد محدود من اآلليات والعمال وذلك حسب المقاول يحتاج إلى وقت أطول بسبب امتالكه ع
العطاءات، مما يجعل  المزار  المجاور ينتظر حتى ينهي المقاول النشاط في األرض ومن ام ينتقل 
للمزار  اآلخر للبدء في التنفيذ، في حين االستصالح الفردي يجعل التنفيذ أسر  حي  يكون هناك 

 .التنفيذأكار من آلية تعمل في الموقع وعمالة أكار في 
  

 قيامهم في تنفيذ أنشطة االستصالحمعدالت استجابات المزارعين حول : أ-08.1جدول 
 

 النسبة المئوية العدد 
هل قمت بتنفيذ بعض أنشطة 
 االستصالح في أرضك؟    

 91.8% 145 نعم
 8.2% 13 ال
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 االستصالحقيامهم في تنفيذ أنشطة معدالت استجابات المزارعين حول : ب-08.1جدول 
 

 النسبة المئوية نسبة األنشطة التي نفذت
 47.6% بناء جدران استنادية

 12.4% حفر بئر     
 67.1% حرااة وتعزيل األرض      

 85.4% زراعة االشتال     
 13.9% أخرى 

 
من المزارعين المبحواين قد قاموا بأنفسهم بتنفيذ بعض % 70.3أن ( 08.1)يتضح من الجدول 

من المزارعين لم يقوموا بتنفيذ األنشطة، ويرجع ذلك % 3.0االستصالح في أراضيهم، وأن  أنشطة
من المزارعين قد % 35.1لتوفير فرط عديدة للعمل في تنفيذ أنشطة االستصالح، ويتضح أن 

قاموا بزراعة االشتال في أراضيهم، ويعزى ذلك وحسب إجراءات التنفيذ أن زراعة االشتال دون عن 
 .ن األنشطة تقع على مسؤولية المزار  مباشرة في التنفيذغيرها م

 
من % 3..1من المزارعين قد قاموا بنشاط حرااة وتعزيل األرض، وأن % 0..3كما ويتضح 

من المزارعين قد قاموا بحفر % 00.1المزارعين قاموا بتنفيذ نشاط بناء الجدران االستنادية، وأن 
ح  ان هناك نسبة مشاركة جيدة من قبل المزارعين في تنفيذ ، ويرى البااآلبار لجمع مياه األمطار

 .االنشطة وهذا ما يتفق مع اهدا  البرنامج
 

تم تنفيذها بشكل اقتصادي برامج استصالح األراضي قد أنشطة من خالل نتائج الدراسة تبين أن 
كانت وفق اسس والنتائج التي تحققت بالنسبة للنفقات المخططة والموارد المستخدمة  قدر االمكان

اقتصادية، وأن نسبة المشاركة في العمل من قبل المزارعين انفسهم تزداد من خالل التعاقد مباشرة 
 .مع المستفيدين

 
  :األثر االجتماعي واالقتصادي لبرامج استصالح األراضي على المستفيدين .1...1

 
اضي من خالل اإلجابة يمكن التعر  على األار االجتماعي واالقتصادي لبرامج استصالح األر 

االجتماعي واالقتصادي لبرامج استصالح األراضي على  ما هو األار :عن السؤال اآلتي
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ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  المستفيدين؟
 (.01.1)ومعدالت استجابات المزارعين وذلك كما هو واضح من الجداول 

 
معدالت إجابات المزارعين المبحواين حول تغير الدخل بعد االنتهاء من مشرو  : 01.1جدول 

 االستصالح
 

 النسبة المئوية العدد الفقرة
هل زاد دخل األسرة  بعد االستفادة 

 من المشرو 
 75.3% 119 نعم
 24.7% 39 ال

 17.8% متوسط نسبة الزيادة في معدل الدخل السنوي

االرض المردود الناتج من 
 المستصلحة ساهم في

%82.1 13 (الغذاء)زيادة اإلنفاق األسري   
%..83 53 (الغذاء) قلل من اإلنفاق  األسري  

%80.7 50         (الغذاء)لم يتغير اإلنفاق    
 14.6% متوسط مساهمة ناتج االرض المستصلحة في دخل االسرة السنوي

 
من المزارعين المبحواين قد أجابوا على أن هناك زيادة % 5.8.أن ( 01.1)يتضح من الجدول 

من المزارعين لم يكن هناك زيادة في % ..01في دخل األسرة بعد االستفادة من المشرو ، وأن 
، %3..0دخلهم، ويتضح أن متوسط نسبة الزيادة في معدل الدخل السنوي للسرة كان بنسبة 

االرض   أن السبب يكمن في أن المزار  لم يحظ بفرصة استصالح مساحة كبيرة من ويرى الباح
، وأن غالبية الفئة التي لم تكن هناك زيادة في دخلهم هم موظفون وعمال حسب عينة التي يمتلكها

 .الدراسة، وبالتالي ربما كانت إجاباتهم بالمحايدة حول مساهمة هذه المشاريع في زيادة دخلهم
 

ماان الماازارعين المبحااواين أجااابوا علااى أن المااردود % ..83أن ( 01.1)ح ماان الجاادول كمااا ويتضاا
زاد مااان اإلنفااااق % 82.1الناااتج مااان األرض المستصاالحة سااااهم فاااي تقلياال اإلنفااااق األساااري، بينمااا 

لم يتغير اإلنفاق عنادهم، ويارى الباحا  أن ماال هاذه المشااريع ال تقاوم علاى % 80.7األسري، وأن 
ماال بشاكل ساريع وملماوس لتعمال علاى تحساين وضاعهم االقتصاادي، وخصوصاا أن استرداد رأس ال

الزراعااة عادتااًا مااا ينظاار إليهااا علااى أساااس أنهااا الاادخل الااااني لنساابة كبياارة ماان المجتمااع الفلسااطيني، 
وأن هاااذه المشااااريع تهاااد  لتاااأمين احتياجااااتهم الغذائياااة والمحافظاااة علاااى مساااتوى معاااين مااان األمااان 

 .ر استجابات المزارعين منطقية إلى حد ماالغذائي، ولهذا تعتب
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معدالت إجابات المزارعين المبحواين حول معدالت اإلنتاج للمحاصيل المزروعة في : 05.1جدول 
 األرض المستصلحة

 
 نسبة االستهالك ذاتيا دونم/ معدل اإلنتاج كغم  الفقرة

كم معدل اإلنتاج بالكيلو غرام من 
المحاصيل التي تم زراعتها في 
 األرض المستصلحة للدونم الواحد

%70.5 53.5 زيتون   
%32.3 53.5 لوزيات   
%32 92.9 عنب   
%1.7. 13.8 تين   
%78.5 13.3 تفاحيات   

%72 05 أخرى  
 

أن معظم المزارعين يقومون باستهالك الناتج من األرض المستصلحة ( 05.1)يتضح من الجدول 
من إنتاج المحاصيل يتم استهالكه من قبل أفراد األسر المستفيدة، ويتضح % 32ذاتيًا، فما نسبته 

اية من النتائج أن معدالت اإلنتاج للمحاصيل لم تبلغ المعدل الحقيقي من اإلنتاج أي أنها في بد
 . طور اإلنتاج االقتصادي

 
معدالت إجابات المزارعين المبحواين حول نسبة ما يتم إنفاقه من العائدات السنوية : 03.1جدول 

 من األرض المستصلحة
 

النسبة  نسبة ما يتم إنفاقه من العائدات السنوية من األرض المستصلحة على 
 المئوية

%2.8 شراء سلع كمالية                                   
 1.1% حفر بئر إضافي                               
 7.7% زيادة األرض المستصلحة                        
 2.5% شراء أشتال                                    
 15.7% تمويل مدخالت زراعية                          
 20.0% اإلنفاق على األسرة                            
 2.7% مساعدة تعليم األبناء في الجامعة                

 
من عائدات األرض المستصلحة تصر  في اإلنفاق على % 02أن ( 03.1)يتضح من الجدول 

تنفق على زيادة األرض المستصلحة، % ...لتمويل المدخالت الزراعية، و % ..05األسرة، وأن 
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ويرى الباح  أن المزارعين قد وصلوا إلى مرحلة االقتنا  في استامار ما أمكن في مجال 
 .يادة المساحة المستصلحة لما لها من دور في تحسين وضعهم االقتصادياستصالح األراضي وز 

 
 معدالت إجابات المزارعين المبحواين حول األار االجتماعي واالقتصادي: أ -1..0جدول 

 
 النسبة العدد الفقرة

 المئوية 
هل ساهم المشرو  في رفع مستوى التعليم ألحد 

 أفراد األسرة؟   
 57.0% 90 نعم
 43.0% 68 ال

 ما هي أوجه المساهمة؟

 45.6% 41 دفع أقساط جامعية     
 47.8% 43 منع تسرب األوالد من المدارس
 4.4% 4 تعليم خارج البلد              

 2.2% 2 غير ذلك 
هل أصبحت األسرة قادرة على تلبية جميع حاجاتها 

 الضرورية بعد االستفادة من المشرو 
 74.7% 118 نعم
 25.3% 40 ال

هل ساهم المشرو  في تأطيركم ضمن لجان أو 
 جمعيات محلية في القرية؟

 82.3% 130 نعم
 17.7% 28 ال

 ما هي الخدمات التي تقدمها لكم؟

 25.4% 33 تدريب
 20.0% 26 الدفا  عن حقوق المزارعين

 36.9% 48 تمايل المزارعين أمام المؤسسات                
 16.2% 21 تحصيل دعم مشاريع     

 1.5% 2 أخرى
هل وفرت المشاركة في المشرو  فرط عمل للنساء 

 القادرات على العمل في األسرة؟
 88.0% 139 نعم
 12.0% 19 ال

..80% 087 نسبة هذه الفرط مقارنة بالعمل العائلي  
هل ساهم المشرو  في رفع مستوى معرفتك في 

 مجال تقنيات الزراعة
 86.1% 136 نعم
 13.9% 22 ال

هل شجعتك نتائج المشاركة في المشرو  للتفر  
 بشكل كامل أنت أو أفراد أسرتك للعمل في الزراعة

 74.7% 118 نعم
 25.3% 40 ال
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 معدالت إجابات المزارعين المبحواين حول األار االجتماعي واالقتصادي: ب -1..0جدول 
 

االستصالح بعد تم استرداد مجمل تكالي  
 انتهاء المشرو  من العام

 0.6% 1 األول
 5.7% 9 الااني
 7.0% 11 الاال 
 35.4% 56 الرابع

 21.5% 34 الخامس
 12.7% 20 السادس

 17.1% 27 لم تسترد حتى اآلن
هل ساهم المشرو  في زيادة المساحة المزروعة 

 لديك
 97.5% 154 نعم
 2.5% 4 ال

مقدار القيمة االقتصادية  نسبة التغير في
 للرض المستصلحة منذ استصالحها حتى اآلن

 38.0% 60 %05زادت بنسبة 
52% 28 %17.7 
.5% 11 %7.0 

022% 45 %28.5 
 8.9% 14 %022أكار من 

 
من المزارعين أجابوا على أن مشرو  االستصالح ساهم في % .5أن ( 1..0)يتضح من الجدول 
من المزارعين أجابوا على انه لم يساهم، ويتضح % 18ألحد أفراد األسرة، بينما رفع مستوى التعليم 

أن نسبة المزارعين الذين ساهم مشرو  االستصالح في رفع مستوى التعليم لدى احد أفراد أسرهم 
من المزارعين ساهم المشرو  في دفع أقساط جامعية % 15.3: كانت أوجه المساهمة كالتالي

ساهم في تعليم أحد % 11ساهم في منع تسرب األوالد من المدارس، وان % 3..1لديهم، وان 
ساهم في غير ذلك مال إدخال بعض التكنولوجيا ألحد األفراد أاناء % 0.0األفراد في الخارج، وان 

 .التعليم
 

المزارعين أجابوا على أن أسرهم أصبحت قادرة على تلبية جميع  من% ..1.كما يتضح أن 
ويرى الباح  في ذلك ان المزارعين الذين قاموا  مشرو بعد االستفادة من ال حاجاتهم الضرورية

، بينما كانت باستغالل االرض في زراعة محاصيل بينية قد وفروا نسبيا احتياجاتهم من الغذاء
 .محايدين% 05.8
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من المزارعين أجابوا بان المشرو  ساهم في تأطيرهم ضمن لجان أو جمعيات % 30.8ويتضح أن 
من المزارعين أجابوا بأنهم لم يشاركوا أو ينضووا ضمن لجان أو % ...0ية في القرية، بينما محل

جمعيات محلية، ويتضح بان المزارعين الذين أجابوا بان المشرو  ساهم في تأطيرهم ضمن اللجان 
بوا من المزارعين أجا% 83.7: كانت إجاباتهم حول الخدمات التي قدمتها لهم تلك اللجان كالتالي 

من المزارعين أجابوا % 05.1على أن تلك الجمعيات تكون بتمايل المزارعين أمام المؤسسات، وان 
من المزارعين أجابوا على أن تلك الجمعيات تعمل على الدفا  % 02عن خدمات التدريب، وان 
دعم مشاريع لصالح المجتمع أجابوا على أنها تقوم بتحصيل % 03.0عن حقوق المزارعين، وان 

 .لمحليا
 

من المزارعين أجابوا على أن المشاركة في المشرو  وفرت فرط عمل للنساء % 33ويتضح أن 
خاصة وأن المهنة الرئيسية للمزارعين المستفيدين غير الزراعة  القادرات على العمل في األسرة

يوفر أجابوا بان المشرو  لم % 00، بينما االمر الذي يجعل المرأة أكار تدخال في خدمة االرض
 .من الفرط% ..80ة بالعمل العائلي لهم فرصة، حي  كانت نسبة هذه الفرط مقارن

 
من المزارعين أجابوا بان مشرو  االستصالح قد ساهم في رفع مستوى % 33.0ويتضح أن 

على مستوى تقنيات الحصاد المائي واهمية بناء الجدران  ت الزراعةمعرفتهم في مجال تقنيا
 .لم يساهم% 08.7، بينما حول العمليات الزراعية الموسمية االستنادية، وتدريبهم

 
من المزارعين أجابوا على أن نتائج المشاركة في المشرو  شجعتهم للتفرغ % ..1. كما ويتضح أن

ويرى الباح  ان فرط نجاح المشرو  وتحقيق  بشكل كامل أو أفراد أسرهم للعمل في الزراعة
 .من المزارعين أجابوا بغير ذلك% 05.8، بينما اهدافه مرتبط بنسبة المشاركة في العمل العائلي

 
من المزارعين أجابوا على انه قد استردوا مجمل تكالي  االستصالح في العام % 85.1 ويتضح أن

ن أزارعين تم االسترداد في العام الخامس، و من الم% 00.5الرابع من انتهاء المشرو ، وان 
من المزارعين تم االسترداد بالعام % .من المزارعين لم يستردوا التكالي  حتى اآلن، وان % 0..0

، ويرى الباح  أن هذا ستردوا التكالي  في العام الاانيمن المزارعين قد ا% ..5الاال ، وان 
مشرو  االستصالح يعزى لعدة اسباب منها االستغالل التفاوت في فترة استردا اجمالي التكالي  ل

الجيد لالرض في زراعتها بالمحاصيل البينية في االرض المستصلحة، واستخدام الري التكميلي 
 .بكفاءة في المحاصيل الرئيسية

 



14 

 

في زيادة المساحة المزروعة من المزارعين أجابوا على أن المشرو  ساهم % 5..7ويتضح أن 
من المزارعين أجابوا على أن مقدار القيمة االقتصادية للرض % 83ضح أن كما ويت، لديهم

أجابوا من المزارعين % 03.5منذ استصالحها حتى اآلن، وان % 05المستصلحة قد زادت بنسبة 
من % 3.7، وان %52أجابوا على أنها زادت بنسبة  %...0، وان %022على أنها زادت بنسبة 

من المزارعين أجابوا على أن % .، وان %022ادت بنسبة أكار من لى أنها ز المزارعين أجابوا ع
، منذ استصالحها حتى اآلن% 5.نسبة مقدار القيمة االقتصادية للرض المستصلحة قد زادت ب

ويعزى ذلك لوجود تغير جذري لواقع االراضي بعد االستصالح من توفر طرق موصلة لتلك 
 .واالستامار االراضي، واصبحت االراضي قابلة لالستغالل

 
ساهمت بشكل واضح في وجود  من خالل نتائج الدراسة تبين أن برامج استصالح األراضي قد

تغير في الوضع االجتماعي واالقتصادي عند المزارعين المستفيدين من برامج االستصالح، وذلك 
مة من خالل إجابات المبحواين حول زيادة دخل األسرة بعد إنتاج األرض المستصلحة، ومساه

العائد في رفع مستوى التعليم ألفراد األسرة، وتأطير المزارعين ضمن لجان محلية، وتوفير فرط 
عمل للنساء القادرات على العمل في األسرة، وهذا يؤكد أن برامج استصالح األراضي لها القدرة 
على إحدا  تغيرات ايجابية ملموسة على الوضع االجتماعي واالقتصادي عند المزارعين 

  .مستفيدين من برامج استصالح األراضيال
 

 : مدال قدرة برامج استصالح األراضي في تحقيق أهدافها بشكل مستدام .1...1
 

ما : يمكن التعر  على استدامة برامج استصالح األراضي من خالل اإلجابة عن السؤال اآلتي
ولإلجابة عن هذا السؤال  مدى قدرة برامج استصالح األراضي على االستدامة في تحقيق أهدافها؟

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعدالت استجابات المزارعين وذلك كما 
 (.82.1)، (07.1)، (03.1)هو واضح من الجداول 

 
 معدالت إجابات المزارعين المبحواين حول استدامة األراضي المستصلحة: 03.1جدول 

 المئويةالنسبة  العدد الفقرة

الوضع الحالي للرض التي 
 تم استصالحها؟

 46.8% 74 ما زلت املكها وهي منتجة      
 50.6% 80 ما زلت املكها وهي منتجة جزئيا         

 1.9% 3 ما زلت املكها وهي غير منتجة               
 0.6% 1 تم بيعها      
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 المئويةالنسبة  العدد الفقرة
  45,910 عدد االشتال التي تم زراعتها

  32,035 األشجار المزروعة المنتجة حاليا في األرض المستصلحةعدد 
هل قمت بزراعة محاصيل 

 بينية في أرضك المستصلحة؟                 
 62.7% 99 نعم
 37.3% 59 ال

هل األرض التي قمت 
باستصالحها  بدأت باإلنتاج 

 ؟     (االشتال المامرة)

 81.6% 129 نعم

 18.4% 29 ال

 عدم اإلنتاج فالسبب في
 65.5% 19 االشتال ليست في عمر اإلنتاج   

 27.6% 8 موت االشتال    
 6.9% 2 عدم التمكن من الوصول للرض  

في أي عام بدأت األرض 
 المستصلحة باإلنتاج

 19.6% 31 الاال  
 21.5% 34 الرابع 
 33.5% 53 الخامس 
 7.0% 11 السادس 
 18.4% 29 لم تنتج بعد 

هل قمت بزراعة أشتال بدل 
 فاقد في األرض المستصلحة؟                 

 75.3% 119 نعم
 24.7% 39 ال

ما هو مصدر الماء المتوفر 
 حاليا؟

 89.9% 142 بئر جمع 
 2.5% 4 تنك ماء 
 6.3% 10 مياه األمطار 
 1.3% 2 أخرى 
هل مصدر الماء المتاح كافي 
 للرض المستصلحة؟         

 58.9% 93 نعم 
 41.1% 65 ال 

 
من المزارعين ما زالوا يملكون األرض التي تم % 52.3أن ( 03.1)يتضح من الجدول 

ويعزى  من المزارعين ما زالوا يملكونها وهي منتجة% 13.3استصالحها وهي منتجة جزئيا، وان 
من المزارعين ما % 0.7، بينما ذلك لعدة اسباب منها قلة خبرة المزار  وضع  االرشاد الموجه

ويرى الباح  ان هناك ضع  في الوعي االستاماري لالرض  زالوا يملكونها وهي غير منتجة
 .من المزارعين قد قاموا ببيعها% 2.3ان يتضح ، و المستصلحة من قبل بعض المزارعين

 



12 

 

معدل  شتلة، بينما في حين أن 13ويتضح أن معدل االشتال التي تم زراعتها في الدونم الواحد 
من المزارعين قاموا % ..30شتلة، ويتضح أن  80االشتال المنتجة حاليا في األرض المستصلحة 

االمر الذي يجعل المزارعين يقومون باستغالل  بزراعة محاصيل بينية في األرض المستصلحة
من المزارعين لم % 8..8، وان االرض بشكل جيد مما يقلل فترة استرداد التكالي  االستامارية

 .يقوموا بذلك
 

للشجار ) من المزارعين أجابوا على أن األرض المستصلحة بدأت باإلنتاج % 30.3ويتضح أن 
% 35.5من المزارعين لم تبدأ أراضيهم المستصلحة باإلنتاج، ويتضح أن % 03.1، وان (المامرة 

سبب أن من مجمل المزارعين اللذين لم تنتج أراضيهم أعازوا السبب إلى عدم إنتاج األرض ب
من المزارعين أعازوا ذلك بسبب موت االشتال، وان % 3..0االشتال ليست في عمر اإلنتاج، وان 

بسبب االجراءات  من المزارعين أعازوا ذلك بسبب عدم التمكن من الوصول للرض% 3.7
 .االسرائيلية وخاصة جدار الفصل العنصري

 
دأت األرض المستصلحة لديهم من المزارعين قد ب% 88.5أن ( 03.1)ويتضح من الجدول 

من المزارعين بدأت األرض باإلنتاج في % 00.5باإلنتاج في العام الخامس من االستصالح، وان 
من % .من المزارعين بدأت أراضيهم باإلنتاج في العام الاال ، وان % 07.3العام الرابع، وان 

من المزارعين لم تبدأ أراضيهم % 03.1المزارعين بدأت أراضيهم باإلنتاج في العام السادس، وان 
، ويرى الباح  ان هذا التفاوت في وقت االنتاج لالرض المستصلحة يعود الى المستصلحة باإلنتاج

 .عدة اسباب منها ضع  في المتابعة من قبل المؤسسات المنفذة وبعض المزارعين انفسهم
 

 بينمارض المستصلحة، من المزارعين قاموا بزراعة أشتال بدل فاقد في األ% 5.8.ويتضح أن 
 .من المزارعين لم يقوموا بذلك% ..01

 
من المزارعين أجابوا بأن مصدر المياه المتوفر حاليا في األرض المستصلحة % 33.7ويتضح أن 

وهذا مايتفق مع مخرجات البرنامج حي  تم توفير مصدر مياه لكل دونم تم  هو بئر جمع
من المزارعين بأنهم يعتمدون على مياه % 3.8ن ، وا(حجم البئر) 8م 3استصالحه ما يقارب 

من المزارعين % 05 بينما، ويعود ذلك بسب صعوبة وصول االليات لحفر البئر األمطار فقط
 من المزارعين أجابوا بغير ذلك،% 0.8بأن مصدر المياه المتوفر هو تنك مياه، وان أجابوا 

المزارعين كان مصدر المياه  من%  53.7أن اتضح  وبخصوط كفاية مصدر المياه المتوفر
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، ويرى الباح  ان هذا التفاوت في لم يكن كافي% 10.1المتوفر كافي للرض المستصلحة، وأن 
 .     اجابات المستفيدن يعود الى ضع  المتابعة من قبلهم حول طرق الحصاد المائي

 
 السنةنسبة األنشطة التي يقوم المزار  في األرض المستصلحة خالل : 07.1جدول 

 
 النسبة المئوية الفقرة
ما هي النشاطات التي تقوم بها في األرض 

 خالل السنة؟
 96.2% الحرااة 
 85.4% جني المحصول 
 86.7% تقليم 
 65.8% تسميد 
 92.4% زيارة تفقدية 

 
كان معدل أيام العمل في السنة الواحدة في األرض المستصلحة لدى  يوم 50تشير النتائج أن 

، حي  كان المزار  يقوم بأكار من نشاط خالل أي بمعدل يوم واحد في االسبو  تقريبا المزارعين
 .السنة في األرض التي تم استصالحها

شاط لصالح ن% 73.0حي  يتضح أن المزارعين قاموا بما نسبته ( 07.1)ويتضح من الجدول 
لنشاط جني % 35.1ط التقليم، وأن النش% ..33للزيارات التفقدية، وأن % 70.1الحرااة، وأن 

، ويرى الباح  أن نسبة العمل في االرض المستصلحة لنشاط التسميد% 35.3المحصول، وأن 
ة الى زيادة عدد ايام باالرض وان معدل ايام العمل بحاجتعتمد على الموسم لالنشطة المناطة 

    .ليتم استغاللها بشكل افضل العمل
 

 معدالت إجابات المزارعين المبحواين حول استدامة األراضي المستصلحة: 82.1جدول 
 

 النسبة المئوية العدد الفقرة
هل تعتبر األرض المستصلحة مكان جيد للترفيه والتنزه 

 لك وألفراد أسرتك
 91.1% 144 نعم
 8.9% 14 ال

حمايتها من المصادرة هل استصالح األرض عمل على 
 لصالح االستيطان أو جدار الفصل

 72.2% 114 نعم
 27.8% 44 ال

فرط العمل العائلي زادت بعد إنتاج األرض 
 المستصلحة

 17.7% 28 بشكل كبير 
 62.0% 98 بشكل جزئي 
 20.3% 32 ال توجد 
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 النسبة المئوية العدد الفقرة

 من هم األكار تنفيذا لخدمة األرض المستصلحة
 65.8% 104 الشباب 
 17.1% 27 النساء كبار السن 

 17.1% 27 غير ذلك
هل قمت بالتواصل مع طاقم اإلرشاد بعد انتهاء 

 المشرو 
 51.9% 82 نعم 
 48.1% 76 ال

هل شجعت نتائج المشرو  في أرضك المزارعين 
 المجاورين لالستصالح أراضيهم

 93.7% 148 نعم 
 6.3% 10 ال

 
من المزارعين يعتبرون أن األرض المستصلحة مكان جيد % 70.1أن ( 82.1)يتضح من الجدول 

من % 30من المزارعين لم تكن كذلك، وأن % 7.3للتنزه والترفيه لهم وألفراد أسرهم، بينما 
المزارعين أجابوا بأن فرط العمل العائلي زادت بشكل جزئي بعد إنتاج األرض المستصلحة، وأن 

الباح  أن فرط العمل تزداد بتنو  المحاصي  ر، ويرىمن المزارعين زادت بشكل كبي% ...0
 .من المزارعين لم تكن هناك أي زيادة% 02.8 بينما، وعددها ومراحل االنتاج بشكل عام

 
من المزارعين أجابوا على أن األكار تنفيذا لخدمة األرض المستصلحة هم من % 35.3ويتضح أن 
 .ر السن هم األكار تنفيذامن المزارعين أجابوا أن النساء كبا% 8..0الشباب، وأن 

 
من المزارعين قاموا باالتصال مع طاقم اإلرشاد بعد انتهاء  %50.7ويتضح من الجدول أن 

، ويرى الباح  أن هذا التفاوت في اجابات المزارعين حول لم يقوموا بذلك% 13.0المشرو ، وأن 
مزارعين وبين الفنيين االتصال بطاقم االرشاد المتخصط الى وجود فجوة كبيرة نوعا ما بين ال

 .العاملين في مجال االرشاد سواء على وزارة الزراعة أو المؤسسات األهلية ذات العالقة
 
من المزارعين أكدوا على أن مشاريع االستصالح شجعت المزارعين % ..78ويتضح أن كما  

 .ير ذلكمن المزارعين أكدوا غ% 3.8المجاورين للراضي المستصلحة باستصالح أراضيهم، وأن 
 

برامج استصالح األراضي قادرة على تحقيق أهدافها بشكل من خالل نتائج الدراسة يتضح أن 
التي بدأت في طور صلحة ما زالت مزروعة بالمحاصيل و ألن معظم األراضي المست مستدام، وذلك

حد اإلنتاج االقتصادي، حي  كان معدل عدد االشتال المزروعة في األرض المستصلحة للدونم الوا
من األشجار مختلفة  85شتلة، وأن معدل عدد األشجار التي بدأت باإلنتاج حاليا  15بما يقارب 
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األصنا ، ويتبين أن معظم المزارعين قاموا بزراعات بينية وخاصة المحاصيل الحقلية، األمر الذي 
اة يجعل معدل أيام العمل للمزار  في األرض متناغم مع حجم العمل المطلوب للرض من حرا

أيام في  021وتسميد وتقليم وجني للمحصول حي  وصل معدل أيام العمل عند المزارعين إلى 
السنة، ويتبين أن نسبة كبيرة من فئة الشباب التي تقوم بخدمة األرض وممارسة العمليات الزراعية 

كافة أفراد التي تكسبهم مهارات جديدة، واعتبارهم األرض المستصلحة مكانًا جيدًا للتنزه والترفيه ل
األسرة، األمر الذي يجعل المزار  يقوم بزيارة وتفقد األرض لمعظم أيام السنة، وهذا دليل على 

  .واضح على برامج االستصالح قادرة على تحقيق أهدافها بشكل مستدام
 

 : تقيم برامج استصالح األراضي من وجه نظر المزارعين المستفيدين .1...7
 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور تقييم اار المشرو يوضح : 80.1جدول 
 

 ( ال رأي لي. 0.  غير راضي نهائيا. 0. غير راضي. 8. راضي. 1. راضي تماما. 5)درجات الرضا حسب التالي 
 

 النسبة المئوية االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة

 85.6% 0.67 4.28 تنفيذ المشرو مستوى الخدمات التي حصلت عليها أاناء 
 84.3% 0.80 4.22 دور ووظيفة المؤسسة المنفذة للمشرو 

 86.8% 1.10 4.34 اهتمام المؤسسة بالمشرو  المنفذ لديك من حي  المتابعة
 86.8% 1.81 4.10 متابعة المؤسسة المنفذة بعد انتهاء المشرو  حتى اآلن

 90.3% 1.46 4.52 مساهمتك المادية في المشرو 
 87.5% 1.05 4.38 المهارات الفنية التي اكتسبتها من المشرو 
 85.6% 1.43 4.28 ساهم المشرو  في رفع المستوى االجتماعي

 84.5% 1.75 4.22 ساهم المشرو  في تحسين الوضع االقتصادي
 زاد المشرو  من التفاعل االجتماعي بينك وبين المزارعين 

 من المشرو  المستفيدين
4.20 1.14 %84.1 

 87.4% 0.89 4.37 خف  المشرو  األعباء عن المزارعين
 82.2% 1.44 4.11 االستفادة من المشرو  قللت معانات المرأة

 85.9% 0.67 4.29 الدرجة الكلية
 

أن متوسط استجابات المزارعين حول تقييم أار المشرو  مرتفعة بشكل ( 80.1)يتضح من الجدول 
كبير، وتشير النتائج إلى أن هناك رضا عن مستوى الخدمات التي حصل عليها المزار  أاناء تنفيذ 
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المشرو ، وعن ودور ووظيفة المؤسسة المنفذة للمشرو ، ويتضح أن هناك رضا تام عن اهتمام 
كما ويتضح أن رضا ضعي  عن متابعة المؤسسة مؤسسة بالمشرو  المنفذ من حي  المتابعة، ال

المنفذة بعد انتهاء المشرو  حتى اآلن،  ويتضح أن رضا عن مساهمة المزار  المادية، والرضا عن 
 المهارات الفنية التي اكتسبها من المشرو ، وأنها أحدات تغييرًا ايجابيًا نحو العمل في األرض،
وساهمت بتنمية روح العمل الجماعي، وأن المشرو  خف  األعباء عن المزارعين، كما ويتضح أن 

 .المشرو  ساهم بشكل كبير في التخفي  من معاناة المرأة
 

 : مقترحات المزارعين المستفيدين من مشاريع وبرامج استصالح األراضي 8.3.4.
 

تصااالح األراضااي بشااكل كبياار، والتااي يمكاان تعااددت مقترحااات الماازارعين المسااتفيدين ماان باارامج اس
، والتي تمحورت حول التأكيد على اساتمرارية (8.1)عليها بشيء من التفصيل في الملحق  اإلطال 

 وشااااق الطاااارق الزراعيااااة لمساااااعدة الماااازارعين للوصااااول الااااى أراضاااايهم،المتابعااااة للمشاااااريع المنفااااذة، 
المااراد استصااالحها حتااى يكااون المشاارو  وزيااادة سااق  المساااحة  والمساااعدة فااي تطويااب األراضااي،

 .مجدي اقتصاديا
 

 : اختبار الفرضيات اإلحصائية 9.3.4.
وضاااع أساساااات دراساااته والتعمااق بهاااا، و بلاااورة أفكااااره وتحديااد أبعااااد علااى تساااعد الفرضااايات الباحااا  

اسااتخالط النتااائج ماان تحلياال و  ،السااير فااي البحاا  بتسلساال ضاامن إطااار محاادد متابعااةو  للبحاا 
 .البيانات

 
 :تفسير نتائج االختبار 1...8.2

 
ال تاارفض الفرضااية الصاافرية، ونسااتنتج أنااه ال  0.05أعلااى ماان  .sigعناادما تكااون القيمااة المعنويااة 

وعندما تكون القيمة (. ≥ α 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 
ونسااتنتج أنااه توجااد فااروق ذات داللااة تاارفض الفرضااية الصاافرية، 0.05 أقاال ماان   .sigالمعنويااة 

 (.≥ α 0.05)إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 
 

فااااي ( ≥ α 0.05)ال توجاااد فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية عناااد مسااااتوى الدالاااة  :األولاااىالفرضاااية 
المتوساطات الحساابية إلجاباات المبحاواين المساتفيدين ماان بارامج استصاالح األراضاي حاول مسااتوى 

 .لمتغير خبرة المؤسسةالرضا تعزى 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى رضا المبحواين المستفيدين من : 80.1جدول 
 برامج استصالح األراضي تبعا لمتغير خبرة المؤسسة

   
 

 
 
 
 
 
 

( ONE WAY Analysis of Variance) نتائج اختبار تحليل التباين األحادي :  88.1جدول 
لمستوى رضا المبحواين المستفيدين من برامج استصالح األراضي تبعا لمتغير 

  خبرة المؤسسة
  

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوال  قيمة ف
 الداللة

 0.000 10.87 4.18 3 8.36 بين المجموعات
   0.38 155 59.62 داخل المجموعات

    158 67.98 المجمو 
 

، وهاي باذلك دالاة إحصاائيا، 2.25أقل من  sigباالستناد إلى اختبار التباين األحادي تبين أن قيمة 
لااذا فإننااا ناارفض الفرضااية الصاافرية التااي تقااول بعاادم وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى 

في المتوسطات الحسابية إلجابات المبحواين المستفيدين من برامج  ≥α) 2.25)الداللة اإلحصائية 
ة المؤسساة، ونقبال الفرضاية البديلاة التاي استصالح األراضي حول مستوى الرضاا تعازى لمتغيار خبار 

فااااااي  ≥α) 2.25)تقااااااول بوجااااااود فااااااروق ذات داللااااااة إحصااااااائية عنااااااد مسااااااتوى الداللااااااة اإلحصااااااائية 
المتوساطات الحساابية إلجاباات المبحاواين المساتفيدين ماان بارامج استصاالح األراضاي حاول مسااتوى 

 .الرضا تعزى لمتغير خبرة المؤسسة
 

فااااااي ( ≥α 0.05)توجااااااد فااااااروق ذات داللااااااة إحصاااااائية عنااااااد مسااااااتوى الدالااااااة  ال: اانيااااااةالفرضاااااية ال
المتوساطات الحساابية إلجاباات المبحاواين المساتفيدين ماان بارامج استصاالح األراضاي حاول مسااتوى 

 .الرضا تعزى لمتغير حجم التمويل
    

المتوسط  العدد خبرة المؤسسة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.65 4.08 113 طويلة
 0.56 3.62 37 متوسطة
 0.36 3.39 8 قصيرة

 0.66 3.94 158 المجمو 
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يدين من المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى رضا المبحواين المستف: 81.1جدول 
 برامج استصالح األراضي تبعا لمتغير حجم التمويل

 
 

 
 

 
 
 
 
( ONE WAY Analysis of Variance) نتائج اختبار تحليل التباين األحادي :  85.1جدول 

لمستوى رضا المبحواين المستفيدين من برامج استصالح األراضي تبعا 
  لمتغير حجم التمويل

  

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوال  قيمة ف
 الداللة

 0.000 22.85 7.74 3 15.48 بين المجموعات
   0.34 155 52.50 داخل المجموعات

    158 67.98 المجمو 
 

، وهاي باذلك دالاة إحصاائيا، 2.25أقل من  sigباالستناد إلى اختبار التباين األحادي تبين أن قيمة 
لااذا فإننااا ناارفض الفرضااية الصاافرية التااي تقااول بعاادم وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى 

في المتوسطات الحسابية إلجابات المبحواين المستفيدين من برامج  ≥α) 2.25)الداللة اإلحصائية 
استصااالح األراضااي حااول مسااتوى الرضااا تعاازى لمتغياار حجاام التموياال، ونقباال الفرضااية البديلااة التااي 

فااااااي  ≥α) 2.25)تقااااااول بوجااااااود فااااااروق ذات داللااااااة إحصااااااائية عنااااااد مسااااااتوى الداللااااااة اإلحصااااااائية 
المساتفيدين ماان بارامج استصاالح األراضاي حاول مسااتوى  المتوساطات الحساابية إلجاباات المبحاواين

 .الرضا تعزى لمتغير حجم التمويل
 

في ( ≥ α 0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة  ال توجد: لاةالفرضية الاا
المتوسطات الحسابية إلجابات المبحواين المستفيدين من برامج استصالح األراضي حول مستوى 

   .لمتغير المعايير المستخدمة في برامج استصالح األراضيالرضا تعزى 

المتوسط  العدد حجم التمويل
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.59 3.91 97 طويلة
 0.60 4.28 44 متوسطة
 0.46 3.16 17 قصيرة

 0.66 3.94 158 المجمو 
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لمستوى رضا المبحواين المستفيدين من  Independent Samples Testنتائج اختبار  :83.1جدول 
في برامج  معايير اختيار المستفيدينبرامج استصالح األراضي تبعا لمتغير 

 استصالح األراضي
 

المعايير المستخدمة في 
استصالح األراضيبرامج   

 العدد
 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 قيمة ت المعياري

 درجات 
 الحرية

 مستوال 
 الداللة

 0.181 156 1.34 0.67 3.95 148 نعم
   2.03 0.41 3.67 10 ال

 
وهي  ،2.25أكار من  sigتبين أن قيمة  Independent Samples Testباالستناد إلى اختبار 

بذلك ليست دالة إحصائيا، لذا فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة 
في المتوسطات الحسابية إلجابات  ≥α) 2.25)إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

المبحواين المستفيدين من برامج استصالح األراضي حول مستوى الرضا تعزى لمتغير المعايير 
 .المستخدمة في برامج استصالح األراضي

 
في ( ≥ α 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة  :رابعةالفرضية ال

المبحواين المستفيدين من برامج استصالح األراضي حول مستوى  المتوسطات الحسابية إلجابات
 .الرضا تعزى لمتغير وجود خطة إستراتيجية مطبوعة للمؤسسة

   
لمستوى رضا المبحواين المستفيدين من  Independent Samples Testنتائج اختبار : 1..8جدول 

 برامج استصالح األراضي تبعا لمتغير وجود خطة إستراتيجية مطبوعة للمؤسسة
 

وجود خطة إستراتيجية 
 المتوسط  العدد مطبوعة للمؤسسة

 الحسابي
 االنحراف 
 درجات قيمة ت المعياري

الحرية   
 مستوال 
 الداللة

 0.927 156 0.09- 0.63 3.93 100 نعم
   0.09- 0.71 3.94 58 ال

 
، وهاي باذلك 2.25أكاار مان  sigتبين أن قيمة  Independent Samples Testباالستناد إلى اختبار 

ليست دالة إحصائيا، لذا فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلاة بعادم وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية 
فاااااي المتوساااااطات الحساااااابية إلجاباااااات المبحاااااواين  ≥α) 2.25)عناااااد مساااااتوى الداللاااااة اإلحصاااااائية 
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المستفيدين من برامج استصالح األراضي حول مستوى الرضا تعزى لمتغير وجاود خطاة إساتراتيجية 
 .مطبوعة للمؤسسة

 
فاااي ( ≥ α 0.05)فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية عناااد مساااتوى الدالاااة  ال توجاااد: خامساااةالفرضاااية ال

المبحاواين المساتفيدين ماان بارامج استصاالح األراضاي حاول مسااتوى المتوساطات الحساابية إلجاباات 
 .للمزارعين الرضا تعزى لمتغير المهنة الرئيسية

    
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى رضا المبحواين المستفيدين من : 83.1جدول 

  للمزارعين برامج استصالح األراضي تبعا لمتغير المهنة الرئيسية
 

 
 
 

 
 
 
 

( ONE WAY Analysis of Variance) نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : 87.1جدول 
لمستوى رضا المبحواين المستفيدين من برامج استصالح األراضي تبعا لمتغير 

 للمزار  المهنة الرئيسية
  

 مستوال الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 0.023 2.92 1.21 5 4.83 بين المجموعات

   0.41 153 63.15 داخل المجموعات
    158 67.98 المجمو 

 
، وهاي باذلك دالاة إحصاائيا، 2.25أقل من  sigباالستناد إلى اختبار التباين األحادي تبين أن قيمة 

لااذا فإننااا ناارفض الفرضااية الصاافرية التااي تقااول بعاادم وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى 
في المتوسطات الحسابية إلجابات المبحواين المستفيدين من برامج  ≥α) 2.25)الداللة اإلحصائية 

استصالح األراضي حول مستوى الرضا تعزى لمتغير المهنة الرئيساية، ونقبال الفرضاية البديلاة التاي 

المتوسط  العدد المهنة الرئيسية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.70 4.07 36 مزار 
 1.09 3.37 11 موظ 
 0.57 3.92 24 ربة بيت

 0.53 3.71 10 (عامل)مهن حرة 
 0.66 3.94 158 المجمو 
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فااااااي  ≥α) 2.25)تقااااااول بوجااااااود فااااااروق ذات داللااااااة إحصااااااائية عنااااااد مسااااااتوى الداللااااااة اإلحصااااااائية 
واين المساتفيدين ماان بارامج استصاالح األراضاي حاول مسااتوى المتوساطات الحساابية إلجاباات المبحا
 .الرضا تعزى لمتغير المهنة الرئيسي

 
 ملخص نتائج استبانة المزراعين ..1..8

 
لبرامج استصالح األراضي في الضفة  دليل مقابلة المؤسسات المنفذةفيما يأتي ملخط نتائج 

 :الغربية
 

ت المستفيدين من وجهة نظر المزارعين مدى مالئمة برامج استصالح األراضي الحتياجا .1
من خالل نتائج الدراسة تبين أن برامج استصالح األرضي تنسجم إلى حد كبير  :المستفيدين

من المزارعين اجابو على ان % 35.1، فما نسبته مع احتياجات وأولويات المزارعين
استصالح االرض استصالح اراضيهم في الوقت الذي تم اختيارهم كمستفيدين للمشرو  بان 

من المزارعين غير قادرين على % 3.3.كان ذات أولوية قصوى بالنسبة لهم، وأن 
 .استصالح اراضيهم بتمويل ذاتي

 
مدى فاعلية برامج استصالح األراضي في الوصول إلى تحقيق األهدا  المرجوة منه، من  .2

برامج استصالح األراضي من خالل نتائج الدراسة تبين أن  :وجهة نظر المزارعين المستفيدين
، حي  كانت إجاباتهم المستفيدين قد حققت معظم األهدا  الرئيسة من وجهة نظر المزارعين

فيما يتعلق بحماية األراضي من المصادرة، وتوفير فرط عمل، % 0.8.عالية بمعدل 
واستغالل األراضي المتروكة، وتوفير دخل إضافي، والمعايير المستخدمة في ترشيح 

عين من االستفادة، وتنفيذ كامل األنشطة المتفق عليها في المشرو  من قبل المؤسسات المزار 
  .المنفذة، وهذا يدل أن برامج استصالح األراضي كانت فعالة للوصول للهدا  المرجوة

 
المرجوة منها من  جمدى كفاءة برامج استصالح األراضي في الوصول إلى أفضل النتائ  .3

برامج استصالح أنشطة من خالل نتائج الدراسة تبين أن  :ستفيدينالمزارعين الم وجهة نظر
والنتائج التي تحققت بالنسبة للنفقات  تم تنفيذها بشكل اقتصادي قدر االمكاناألراضي قد 

بنسبة ) المخططة والموارد المستخدمة كانت وفق اسس اقتصادية، حي  تبين ان هنا اجما  
 0222على ان التكالي  المقدرة لالستصالح دونم واحد هي بمعدل ( من المزارعين% ..72
اد من خالل التعاقد وأن نسبة المشاركة في العمل من قبل المزارعين انفسهم تزد.  دوالر
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من المزارعين أيدوا التعاقد المباشر مع المستفيدي % 8..3مباشرة مع المستفيدين، فما نسبته 
 .في تنفيذ انشطة المشرو 

 
من خاالل نتاائج  :األار االجتماعي واالقتصادي لبرامج استصالح األراضي على المستفيدين  .4

ت بشااكل واضااح فااي وجااود تغياار فااي ساااهم الدراسااة تبااين أن باارامج استصااالح األراضااي قااد
الوضع االجتماعي واالقتصادي عند المزارعين المستفيدين من بارامج االستصاالح، وذلاك مان 

، حيا  كاان خالل إجابات المبحاواين حاول زياادة دخال األسارة بعاد إنتااج األرض المستصالحة
تج مااان وأن الماااردود الناااا ،%3..0متوساااط نسااابة الزياااادة فاااي معااادل الااادخل السااانوي لالسااارة 

ماان المازارعين اجااابوا % ..83االرض سااهم بتقليال االنفاااق االساري علااى الغاذاء، فمااا نسابته 
فاااي رفاااع مساااتوى التعلااايم ألفاااراد األسااارة، وتاااأطير  مااان االرض العائاااد علاااى ذلاااك، وقاااد سااااهم

الماازارعين ضاامن لجااان محليااة، وتااوفير فاارط عماال للنساااء القااادرات علااى العماال فااي األساارة، 
رامج استصالح األراضي لها القدرة على إحدا  تغيرات ايجابياة ملموساة علاى وهذا يؤكد أن ب

  .الوضع االجتماعي واالقتصادي عند المزارعين المستفيدين من برامج استصالح األراضي
 

ماان خااالل نتااائج : ماادى قاادرة باارامج استصااالح األراضااي فااي تحقيااق أهاادافها بشااكل مسااتدام  .2
 األراضي قادرة علاى تحقياق أهادافها بشاكل مساتدام، وذلاكبرامج استصالح الدراسة يتضح أن 

ألن معظم األراضي المستصلحة ما زالت مزروعة بالمحاصايل والتاي بادأت فاي طاور اإلنتااج 
االقتصادي، حيا  كاان معادل عادد االشاتال المزروعاة فاي األرض المستصالحة للادونم الواحاد 

ماان األشااجار  85باإلنتاااج حاليااا شااتلة، وأن معاادل عاادد األشااجار التااي باادأت  15بمااا يقااارب 
مختلفاااة األصاااانا ، ويتباااين أن معظاااام الماااازارعين قااااموا بزراعااااات بينياااة وخاصااااة المحاصاااايل 
الحقلياااة، األمااار الاااذي يجعااال معااادل أياااام العمااال للمااازار  فاااي األرض متنااااغم ماااع حجااام العمااال 
 المطلااوب لاالرض ماان حرااااة وتسااميد وتقلاايم وجنااي للمحصااول حياا  وصاال معاادل أيااام العماال

أيااام فااي الساانة، ويتبااين أن نساابة كبياارة ماان فئااة الشااباب التااي تقااوم  021عنااد الماازارعين إلااى 
بخدمااة األرض وممارسااة العمليااات الزراعيااة التااي تكساابهم مهااارات جدياادة، واعتبااارهم األرض 
ة المستصلحة مكانًا جيدًا للتنزه والترفيه لكافة أفراد األسرة، األمر الذي يجعل المزار  يقوم بزيار 

وتفقد األرض لمعظام أياام السانة، وهاذا دليال علاى واضاح علاى بارامج االستصاالح قاادرة علاى 
  .تحقيق أهدافها بشكل مستدام

 
تعااددت مقترحااات  :مقترحااات الماازارعين المسااتفيدين ماان مشاااريع وباارامج استصااالح األراضااي  .2

ت حول التأكيد والتي تمحور المزارعين المستفيدين من برامج استصالح األراضي بشكل كبير، 
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وشاق الطارق الزراعياة لمسااعدة المازارعين للوصاول على استمرارية المتابعة للمشاريع المنفذة، 
وزيااادة سااق  المساااحة المااراد استصااالحها  والمساااعدة فااي تطويااب األراضااي، الااى أراضاايهم،

حتاااى يكاااون المشااارو  مجااادي اقتصااااديا، والتعاقاااد المباشااار ماااع المااازراعين فاااي تنفياااذ انشاااطة 
 .المشرو 

 
 ملخص اختبار فرضيات المزارعين ..88.1

 
فيما يأتي ملخط نتاائج اختباار فرضايات المازارعين المساتفيدين مان بارامج استصاالح األراضاي فاي 

 :الضفة الغربية
 

  فاي المتوساطات الحساابية إلجاباات المبحاواين المساتفيدين مان بارامج توجد فاروق إحصاائية
 .تعزى لمتغير خبرة المؤسسة استصالح األراضي حول مستوى الرضا

  فاي المتوساطات الحساابية إلجاباات المبحاواين المساتفيدين مان بارامج توجد فاروق إحصاائية
 .حجم التمويل للمؤسسةاستصالح األراضي حول مستوى الرضا تعزى لمتغير 

 فروق إحصائية في المتوسطات الحسابية إلجابات المبحواين المستفيدين من  ال توجد
ح األراضي حول مستوى الرضا تعزى لمتغير المعايير المستخدمة في برامج برامج استصال

 .استصالح األراضي
 فاااروق إحصاااائية فاااي المتوساااطات الحساااابية إلجاباااات المبحاااواين المساااتفيدين مااان  ال توجاااد

باااارامج استصااااالح األراضااااي حااااول مسااااتوى الرضااااا تعاااازى لمتغياااار وجااااود خطااااة إسااااتراتيجية 
 .مطبوعة للمؤسسة

  فاي المتوساطات الحساابية إلجاباات المبحاواين المساتفيدين مان بارامج توجد فاروق إحصاائية
 .ة للمزارعيناستصالح األراضي حول حول مستوى الرضا تعزى لمتغير المهنة الرئيسي
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 الفصل الخامس
_____________________________________________________ 

 توصياتوال االستنتاجات
 

 االستنتاجات 1.5
 

  المؤسسات األهلية العاملة في مجال استصالح األراضي قامت بتنفيذ المشااريع وفاق خطاط
 . وأهدا  متفق عليها مسبقا مع المؤسسات الممولة والمشرفة ذات العالقة

  المنهجية التي اتبعتهاا المؤسساات المنفاذة فاي تحدياد وحصار االحتياجاات للفئاات المساتهدفة
ين اساااتخدمت بكفااااءة وأدت المطلاااوب منهاااا حساااب الخطاااط المتفاااق عليهاااا واختياااار المساااتفيد

 .بحسب األهدا  العامة لتلك البرامج
  إن اآلليااة المتبعااة فااي تنفيااذ هااذه الباارامج مكناات جميااع األطاارا  ماان المشاااركة بفعاليااة فااي

جميع مراحل التنفيذ والذي كان له األار االيجابي على جميع األطرا  المجتمعة من خالل 
 .رضا المتحصل لديهمال

   إن منهجياة التنفياذ القائمااة علاى شاراكة جميااع األطارا  أدت إلاى نجاعااة عملياات التصااميم
 . والتخطيط لهذه البرامج

  هنالااك إدراك ووعااي ألهميااة وأهاادا  مشاااريع استصااالح األراضااي، ولااااار اإليجابيااة التااي
 .تحداها

  بتحادي  بياناات مشااريعها الزراعياة هناك قصور أو عدم اهتمام واضح من قبل المؤسساات
، وهذا بدوره قد يؤدي إلاى عادم تاوفير المعلوماات (APIS)على قاعدة البيانات المخصصة 

 . الالزمة للصنا  القرار وازدواجية في استهدا  بعض المناطق دون غيرها
 المنفذة بعد انتهاء عمر المشرو  هناك ضع  واضح لجهة متابعة المشاريع. 
  كبير لدى المستفيدين عن آلية التنفيذ الفاردي أو المباشار مان خاالل المساتفيدين هناك رضا

والااااذي مكاااانهم ماااان عمليااااات التشااااغيل الااااذاتي لتجاااااوز عقبااااة  ،عاااان طريااااق التعاقااااد المباشاااار
محادودي عقباة تواجاه المساتفيدين  تعادالمساهمة النقدية المباشرة في أنشاطة المشارو  والتاي 

 .الدخل
 ة فاي األراضاي المستصالحة بتقليال فتارة االساترداد االفتراضاية للمباالغ ساهمت الزراعاة البينيا

 . في تحسين مستويات الدخل لدى األسر المستفيدة  يالمستامرة، إلى جانب األار االيجاب
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  انعكساات اآلاااار االيجابيااة لباارامج استصااالح األراضااي علااى المسااتفيدين وأساارهم ماان خااالل
 . بجهد وتمويل ذاتيتوجههم للتوسع في عمليات االستصالح 

  كان لبرامج االستصالح أار ايجاابي علاى وضاع المارأة، حيا  مكنهاا مان المسااهمة بفاعلياة
 .أكار في دخل األسرة، إلى جانب التشغيل الذاتي

  ساهمت برامج استصالح األراضي بتحسين البنية التنظيمية للمزارعين والتي بدورها جعلاتهم
 .أكار تأايرا

  االستصالح في تحسين البيئة اإلنتاجية، وبذلك أصبحت المنتجاات الزراعياة ساهمت برامج
  .أكار تنوعا

 
 توصياتال 2.5

 
  االلتزام بتحدي  قاعدة البيانات لنظام المعلومات للمشاريع الزراعية(APIS ) من قبل

أو  أنجزتمعلومات شاملة عن المشاريع التي  المؤسسات األهلية والرسمية، وذلك لتوفير
 .قيد االنجاز وذلك لتجنب االزدواجية في الجهود المبذولة وتعزيز التنسيق في هذا القطا 

  ضرورة توفير خدمات ارشادية فاعلة لمتابعة مشاريع االستصالح بعد االنتهاء من تنفيذها
 . سنوات 5على األقل لمدة 

 مشاريع االستصالح تدريب وبناء القدرات والمهارات الالزمة للمهندسين المشرفين لتنفيذ. 
  مع الجهات التي عملت على تنفيذ المشرو  واالستفادة من  تواصل المستفيدينضرورة

 .الخدمات اإلرشادية المتوفرة لديها، واالستفادة من التجارب والمشاهدات الناجحة
 في االجتماعات والنشاطات المرادفة لهذه البرامج  من المستفيدين ضرورة المشاركة الفاعلة

 .والمشاريع
  تبني آلية موحدة في تنفيذ مشاريع االستصالح من قبل المؤسسات ذات العالقة وخاصة

  .بآلية التعاقد مع المزارعين مباشرة في تنفيذ أنشطة المشاريع
 ألولى من عمر تشجيع الزراعات البينية في األراضي المستصلحة وخاصة في السنوات ا

 المشرو 
  تدريب المزارعين المستفيدين لتنمية روح العمل الجماعي لتذليل العقبات والمشاكل التي

 .تواجههم أاناء وبعد التنفيذ
 ضرورة التركيز على تنفيذ شق الطرق الزراعية التي تخدم المزارعين بشكل جماعي. 
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  قائمة المراجع
 

  ،للمشاريع الزراعية، فسطين تقرير نظام المعلومات(: 0200)ابيس. 
 ،المكتب . تقييم المشروعات الزراعية، الطبعة األولى: (1992) .سالم، ك.   الانيان

 .المصري الحدي  للطباعة والنشر، القاهرة
 األراضي -النتائج النهائية للتعداد: (0202) الفلسطيني، الجهاز المركزي لإلحصاء

 .الفلسطينية
  دليل المصطلحات المستخدمة في (: 0227)الفلسطيني، لإلحصاءالجهاز المركزي

 .الجهاز، الطبعة الاالاة، رام اهلل، فلسطين
 ،كتاب فلسطين االحصائي السنوي : (0200) الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 .رام اهلل، فلسطين". 00"رقم . 0200
 عية والتنمية الريفية في المتابعة والتقييم، مشرو  تطوير الموارد الزرا(: 2010. )الهباب، م

الشرق األدنى، المركز اإلقليمي لإلصالح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق األدنى، 
 .األردن

  ،نحاااو اساااتخدام أكاااار فاعلياااة للااادعم الااادولي الفلساااطيني، معهاااد أبحاااا  (: 2002) .نصااار
 .ماس، رام اهلل، فلسطين-السياسات االقتصادية الفلسطيني

 اإلدارة بهد  تحقيق األار في التنمية الريفية(: 2002)تنمية الزراعية الصندوق الدولي لل :
 .دليل عملي لرصد و تقييم المشاريع، ايطاليا

(01.03.2009 http://www.ifad.org/evaluation/guide_a/toc.htm,) 
  الصااندوق الاادولي للتنميااة الزراعيااة، وزارة الزراعااة، برنااامج األماام المتحاادة اإلنمااائي، برنااامج

 برناااامج إدارة المصااااادر: دليااال تنفياااذ باااارامج تطاااوير األراضاااي: (2010)تطاااوير األراضاااي 
 .الطبيعية، رام اهلل، فلسطين

 لفكاااااري استصاااااالح واساااااتغالل أراضاااااي الضااااافة الغربياااااة، الملتقاااااى ا(: 1986. )العاااااالول، ح
 .، فلسطينالعربي، القدس

   ،تقييم مشرو  تطوير األراضي المرتفعة في محافظة الكرك من : " (2003). العنانزة
 .42-11، ط3 مؤتة، ."خالل مستوى رضا المشتركين بالمشرو  

 استصالح األراضي الجديدة، وزارة الزراعة واستصالح األراضي، (: 0223. )أحمد، س
 .مصر

 القاهرة ،المكتبة األكاديمية ،أصول البح  العلمي ومناهجه :(0223). أ ،بدر. 
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   ،تتبع الدعم الخارجي للمنظمات الفلسطينية غير (: 0227. )ديفوير، ج. ترتير
-الحكومية في الضفة الغربية وقطا  غزة، معهد أبحا  السياسات االقتصادية الفلسطيني

 .ماس، رام اهلل، فلسطين
 مشرو  التنمية الزراعية المتكاملة في (: 6002)ي للتنمية صندوق األقصى، البنك اإلسالم

 .فلسطين
 مجموعة أدوات للتخطيط والمراقبة والتقييم موجهة : (2004)صندوق األمم المتحدة للسكان

 .إلى مديري البرامج، نيويورك
 المتابعة والتقييم لبرامج استصالح األراضي في الضفة الغربية، (: 0202. )عمرو، ب

 .محافظة الخليل، فلسطين دراسة حالة
 ،مدى مالئمة األراضاي الفلساطينية لالستصاالح والتطاوير (: 0202)مركز أبحا  األراضي

 .في الضفة الغربية، فلسطين
  تخطايط وتقيايم البارامج، )منشاورات حاول (: 2003)مركز التمياز للمنظماات غيار الحكومياة

 ،(تحدياد ناو  التقيايمت األهلياة، التقييم ودمجه في تخطايط المشااريع التقاويم ونشااط الجمعياا
 .فلسطين

  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية(OECD)، 1111 : عمليات التقيايم المشاتركة، دروس
 .ت المستقبل، باريساوخيار 

 القاهرة. إدارة وتقييم المشروعات، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية :(2005). نصير، ن. 
 معهد أبحا  السياسات االقتصادية قياس التنمية ومؤشراتها، (: 0227. )وديع، م

 .ماس، رام اهلل، فلسطين-الفلسطيني
 برنامج تطوير األراضي . وزارة الزراعة، التعاون االيطالي، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني / برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/ في وحدة اإلنتاج
 .دليل تنفيذ مشرو  تطوير األراضي في جنوب الضفة الغربية، فلسطين: (2008)

  ،استصالح األراضي، اإلدارة العامة لتطوير األراضي(: 0202)وزارة الزراعة. 
  ،اإلستراتيجية الوطنية للمن الغذائي، فلسطين(: 0225)وزارة الزراعة. 
  ،فلسطين"رؤية مشتركة"اإلستراتيجية الوطنية للقطا  الزراعي (: 0202)وزارة الزراعة ،. 
  ،تقرير برامج تطوير األراضي، فلسطين(: 0202)وزارة الزراعة. 
  التقييم النهائي لمشرو  استصالح األراضي في محافظة نابلس : (2007) ،زارة الزراعةو– 

 .المجموعة العالمية للهندسة واالستامارات، فلسطين الضفة الغربية،
  ،تقييم اآلاار االقتصادية واالجتماعية والبيئية لمشرو  (: 0223)وزارة الزراعة األردنية

 .نهر اليرموك، األردنتطوير الموارد الزراعية في حوض 
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  ،مشرو  دعم تطوير األراضي بالمشاركة، الخصائط االقتصادية (: .022)وزارة الزراعة
 .واالجتماعية، األردن

 ،فلسطينالبرنامج االرشادي للمهندس الزراعي (:0227) وزارة الزراعة ،. 
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 األراضي غير المزروعة والمالئمة لالستصالح في الضفة الغربية:  1.1ملحق 
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 األراضي غير المزروعة والمالئمة للمراعي في الضفة الغربية: 2.1ملحق  
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 األراضي غير المزروعة والمالئمة للغابات في الضفة الغربية: 3.1ملحق 
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 المؤسسات  دليل مقابلة: 4.1ملحق 

 عمادة الدراسات العليا                                                  
  جامعة القدس

 
 
 
 
 

 
 دليل مقابلة المؤسسات

 
 

 تقييم برامج استصالح األراضي في الضفة الغربية
 1..9-1..9لعام 

 
 
 
 
 
 

 الباحث
 

 علي علقم
 
 

 
 فلسطين –القدس 

 
 م 5035/ هـ 3411
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 المحترمين....................... السادة مؤسسة 
 تحية طيبة وبعد،،،

من وجهة نظر  تقييم برامج استصالح األراضي في الضفة الغربيةيقوم الباح  بدراسة تهد  إلى 
المستفيدين والمؤسسات المنفذة، من خالل تحليل الوضعين االقتصادي واالجتماعي، لقياس الكفاءة 

وهذه الدراسة هي جزء من متطلبات نيل . والفاعلية ومالئمة واستدامة البرامج على الفئة المستهدفة
–د التنمية الريفية المستدامة معه -اإلرشاد الزراعي-درجة الماجستير في التنمية الريفية المستدامة

 .جامعة القدس
بهد  جمع معلومات حول موضو  الدراسة، ومن هنا يرجى التكرم باإلجابة  الدليللذلك صمم هذا 

على األسئلة بموضوعية ودقة، شاكرين لكم تعاونكم ومؤكدين استخدام المعلومات المصرح بها 
 .ألغراض البح  العلمي فقط، لما لها من أهمية على نتائج الدراسة

 
 مع بالغ تقديري واحترامي لتعاونكم

 
 الباحث

 عبد الحافظ علي علقمعلي 
 جامعة القدس –معهد التنمية الريفية المستدامة 

 
 

 
 
 

 5035/ هـ 3411
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 _______________: رقم االستبانة
 

 معلومات عامة عن المؤسسة المنفذة: القسم األول
 

 (:بالعربية)اسم المؤسسة كامال  8.9
..................................................................................................... 

 (:باالنجليزية)اسم المؤسسة كامال  ..8
..................................................................................................... 

 : المركز/عالقته بالمشروع/ ت معه المقابلةاسم الشخص الذي أجري 8.1
..................................................................................................... 

 :عنوان المؤسسة كامال 8.1
..................................................................................................... 

 :هاتف المؤسسة 8.1
..................................................................................................... 

 :فاكس المؤسسة 8.7
..................................................................................................... 

 :ونيالبريد االلكتر  8.1
.................................................................................................... 

 :تاريخ تأسيس المؤسسة 8.2
.................................................................................................. 

 :تصنيف المؤسسة .8.8
0 . 0.         مؤسسة حكومية . 8.          مؤسسة غير حكومية . مؤسسة قطا  خاط. 

 
 :القطاع الذي تعمل فيه المؤسسة بشكل رئيسي 8.88

0 . 0.         التعليم . 8.         التنمية المجتمعية . 1.        الزراعة والبيئة .  التنمية
 .االقتصادية

5 . 3.        الصحة .  ن والمناصرةالقانو      ..  . الطوارئ والمساعدات اإلنسانية. 
 

 :األهداف العامة للمؤسسة 8.89
..................................................................................................... 

..................................................................................................... 
 الفئات المستهدفة .8.8

0 . 0.         مزارعين . 8.        الجئين  . نساء وأطفال    . 
         1 .             5شباب  .           3ذوي االحتياجات  الخاصة .  ،(___ __حدد )غير ذلك 
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 :عدد مشاريع االستصالح التي قامت المؤسسة بتنفيذها 8.81
 
 $ حجم المنحة تاريخ الحصول على الدعم اسم المشروع #
8    
9    
.    
1    
1    
1    
7    
1    
2    

8.    
 
 

 
 :مرحلة تقييم برامج االستصالح من قبل المؤسسة المنفذة: القسم الثاني

 
 :المالئمة.8
 

 على استراتيجيات وطنية ذات عالقة؟ اإلطالععند تصميمكم لمشروع االستصالح هل تم  9.8.8
         0. 0.         نعم. ال. 

 
 ، ما هي تلك االستراتيجيات؟(نعم)إذا كانت اإلجابة  9.8.9

.........................................................................................................
.........................................................................................................

............................................................................................. 
 هل يوجد خطة إستراتيجية مطبوعة لمؤسستكم؟ ..9.8

  0. 0.         نعم. ال. 
 (:نعم)إذا كانت اإلجابة  9.8.1

 (إرفاق نسخة)ما هو اإلطار الزمني لها؟   .8
0 . 0.          قصيرة المدى . 8.          متوسطة  المدى . طويلة المدى. 
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 :أهم أهدافها. 9
.........................................................................................................

................................................................................................. 
 ة لمؤسستكم؟هل ساهمت برامج االستصالح في تحقيق األهداف اإلستراتيجي 9.8.1

          0. 0.         نعم. ال. 
 

 ، ما هي تلك األهداف؟(نعم)إذا كانت اإلجابة  9.8.1
-

.........................................................................................................
................................................................................................. 

 
 على الخطة اإلستراتيجية للممولين عند تصميم البرنامج؟ اإلطالعهل تم  9.8.7

 0. 0.         نعم. ال. 
 

 ، أي من األهداف اإلستراتيجية تم تناولها في تصميم المشروع؟(نعم)إذا كانت اإلجابة  9.8.1
.........................................................................................................

.................................................................................................  
 للفئات المستهدفة على ارض الواقع؟ قبل تصميم المشروع هل قمتم بإجراء حصر وتحديد احتياجات 9.8.2

0. 0.         نعم. ال. 
 (.إرفاق نسخة)، ما هي األدوات التي تم استخدامها؟ (نعم)إذا كانت اإلجابة  .9.8.8

0 .  0.           استبانه.       8مجموعة مركزة . مراجعة التقارير والدراسات ذات العالقة  . 
1. 5ات المستهدفة    زيارات حقلية للعائالت والتجمع .  ،حدد)غير ذلك_____ 
 

 :الفعالية. 9
 .مقارنة األهداف المخططة مع المحققة 9.9.8

 مستوال التحقق الهدف المخطط #
تحقق . 9تحقق بشكل كامل،  .8

 لم يتحقق. .بشكل جزئي، 

أسباب عدم تحقيق الهدف بشكل 
 كامل
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 :الفئات المستهدفة من البرامج 9.9.9
            0 .  0.           عائالت ريفية.  8.             عائالت مدنية . الجئين. 
            1. 5.         مربي اروة حيوانية.                       3بدو . أطفال وشباب 
 

 هل تم إشراك الفئات المستهدفة في تصميم وتنفيذ ومتابعة وتقييم المشروع؟ ..9.9
         0. 0.         نعم. ال. 

 
 ، كيف تم إشراكهم؟(نعم)إذا كانت اإلجابة  9.9.1

..................................................................................................... 
 هل كان هناك دوافع علمية وراء التخطيط لتنفيذ المشروع؟ 9.9.1

 0. 0.         نعم. ال. 
 

 ، ما هي تلك الدوافع؟(نعم)إلجابة إذا كانت ا 9.9.1
..................................................................................................... 

 
 هل كان هناك دوافع علمية وراء اختيار المناطق المستهدفة من المشروع؟ 9.9.7

 0. 0.         نعم. ال. 
 

 هي تلك الدوافع؟، ما (نعم)إذا كانت اإلجابة  9.9.1
.....................................................................................................  

 هل تم إشراك جهات معينة في تنفيذ المشروع؟ 9.9.2
 0. 0.         نعم. ال. 

 
 :، الرجاء ذكر تلك الجهة ودورها(نعم)إذا كانت اإلجابة   .9.9.8

 دورها الجهة الشريكة
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 هل قام منسق المشروع في مؤسستكم بتقييم نهائي للمشروع بعد انجازه؟  9.9.88
  0. 0.         نعم. ال. 

 
في حال تم التقييم، ما هي  المقاييس األساسية التي أخذها  منسق المشروع بعين االعتبار عند التقييم؟    9.9.89
 (.إرفاق نسخة)

 .      التأكد من تحقيق أهداف المشروع  .8
     0. 0.         نعم. ال. 

 .     مراجعة مفصلة لالنجازات .9
     0. 0.         نعم. ال. 

 .   مدال االلتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع ..
     0. 0.         نعم. ال. 

 .  مدال االلتزام ببنود الموازنة وعدم تجاوزها .1
   0. 0.         عمن. ال. 

 . أثر المشروع على الفئة المستهدفة، وقياس رضا المستفيدين من المشروع .1
  0. 0.         نعم. ال. 

 .    أثر المشروع في منطقة التنفيذ .1
       0. 0.         نعم. ال. 

 . تقييم مستوال أداء المؤسسة المستفيدة في تنفيذ المشروع .7
 0. 0.         نعم. ال. 

 .  أو المساعدة الفنية/ استمرارية المشروع بعد انتهاء التمويل  .1
0. 0.         نعم. ال. 

 .   الخبرات المستفادة من المشروع .2
    0. 0.         نعم. ال. 

 
 في حال لم يتم التقييم، لماذا؟  .9.9.8

.........................................................................................................
هل  .................................................................................................

 ؟APISالمؤسسة تستخدم نظام 
0 . 0.         نعم. ال. 

 
 إذا كانت اإلجابة نعم متى تم إدخال أخر بيانات على النظام؟ 9.9.81

8 .  0200         0 . 0202         8 . 0227              1.  0223. 
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 :الكفاءة. .
 :االلتزام بالخطة الزمنية وموازنة المشروع: أوال

 :هل تم االلتزام بالخطة الزمنية وموازنة المشروع من حيث 8...9
 .    تاريخ البدء .8
0. 0.         نعم. ال. 

 
 ، ما هي األسباب؟(ال)إذا كانت اإلجابة  .9

....................................................................................................
.............................................................................................. 

 
 .تاريخ االنتهاء ..
   0. 0.         نعم. ال. 
 
 ، ما هي  األسباب؟(ال)ة إذا كانت اإلجاب .1

....................................................................................................
....................................................................................... 

 
 .موازنة المشروع .1
 0. 0.         نعم. ال. 

 
 ، ما هي  األسباب؟(ال)إذا كانت اإلجابة  .1

....................................................................................................
............................................................................................ 

 :ع ما لم يتم تحقيقهمقارنة األنشطة المخططة م 9...9
 

 مستوال التحقق النشاط المخطط له #
تحقق . 9تحقق بشكل كامل،  .8

 لم يتحقق. .بشكل جزئي، 

أسباب عدم تحقيق النشاط المخطط 
 بشكل كامل
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حول برامج بشكل عام، ما أهم المعوقات والصعوبات التي واجهتكم في تنفيذ المشاريع، و أهم المقترحات  ....9
 :تتعلق بتنفيذ المشروع سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي)االستصالح 

.........................................................................................................
......................................................................... ........................ 

 :تقييم األثر. 1
 

 كيف تقيم مؤسستكم اثر المشروع على المستفيدين؟ 9.1.8
8 . 0.          أار كبير . 8.          أار متوسط . 1.          أار محدود . ال يوجد أار. 

 
 كيف تقييم مؤسستكم أثر المشروع على مؤسستكم؟ 9.1.9

          8 . 0.          أار كبير . 8.          أار متوسط . 1.          أار محدود . ال يوجد أار. 
 

 ما مدال رضاكم عن الشراكة مع المؤسسات المشرفة على تنفيذ المشروع؟ ..9.1
         8 . 0.          راضي جدا . 8.              راضي . 1.         غير راضي .  ال اعر. 

 
 :االستدامة. 1
 

 هل استمرت بعض األنشطة بعد انتهاء المشروع؟ 9.1.8
         0. 0.         نعم. ال. 

 
 ، ما هي  تلك األنشطة؟(نعم)إذا كانت اإلجابة  9.1.9

..................................................................................................... 
 

 ، فلماذا ال توجد، وما هي  تلك األنشطة؟(ال)إذا كانت اإلجابة  ..9.1
..................................................................................................... 
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 :مرحلة تقييم المشاريع المنجزة من قبل المؤسسات الممولة: القسم الثالث

 
مؤسستكم للمشروع بزيارتكم بشكل مبرمج بعد تقديم التقارير هل قام منسق الجهة المشرفة على تنفيذ   8..

 المرحلية؟
  0. 0.         نعم. ال. 

 
هل قام منسق الجهة المشرفة على تنفيذ مؤسستكم للمشروع بزيارتكم بشكل عشوائي غير مبرمج لمتابعة   9..

 نشاطات وانجازات المشروع؟
  0. 0.         نعم. ال. 

 
المشرفة على تنفيذ مؤسستكم للمشروع أو مستشار خارجي بزيارة تقييميه نهائية  هل قام منسق الجهة  ...

 للمشروع بعد انجازه؟
 0. 0.         نعم. ال. 

 
، ما هي  المدة الزمنية بين تسليم التقرير النهائي إلى المؤسسة المشرفة وبين تاريخ (نعم)إذا كانت اإلجابة   1..

 الزيارة؟
.....................................................................................................  

في حالة تم التقييم، ما هي المقاييس األساسية التي تم أخذها بعين االعتبار عند التقييم من قبل منسق   1..
 (.إرفاق نسخة)المشروع في المؤسسة المشرفة؟ 

 
.........................................................................................................

................................................................................................. 
 

ت في حالة تم التقييم، هل تلقت مؤسستكم ملخص عن نتائج التقييم النهائي للمشروع من قبل المؤسسا  1..
 الممولة؟
 0. 0.         نعم. ال. 

 
في حالة تم التقييم، هل قامت المؤسسات المشرفة بعقد اجتماع على المستوال القطاعي أو الجغرافي لعرض   7..

 نتائج تقييم المشاريع المنجزة بشكل عام والدروس المستفادة منها؟
     0. 0.         نعم. ال. 

 
 شكرا لحسن تعاونكم
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 .زارعيناستبانه الم: 5.1ملحق 

 

 عمادة الدراسات العليا                                                  

 جامعة القدس
 
 
 

 
 استبانه 

 تقييم برامج استصالح األراضي في الضفة الغربية
 1..9-1..9لعام 

 
 
 
 
 

 الباح 
 علـــي علــقم

 
 

 فلسطين –القدس 
 
 

م 5035/ هـ 3411



 

 

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 
 
 

 
                   

 
 الكريم أخي 

 555تحية طيبة وبعد
 

يل تقييم برامج استصالح األراضي في الضفة الغربية من خالل تحل يقوم الباح  بدراسة تهد  إلى
وهذه . ، لقياس مدال األثر والفعالية على الفئة المستهدفةاالقتصادي واالجتماعيالوضعين 

اإلرشاد الزراعي  –ةالدراسة هي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في التنمية الريفية المستدام
 . جامعة القدس -معهد التنمية الريفية المستدامة  –

رجى التكرم ل موضو  الدراسة، ومن هنا يلذلك صمم هذا االستبيان بهد  جمع معلومات حو 
شاكرين لكم تعاونكم ومؤكدين استخدام المعلومات المصرح  باإلجابة على األسئلة بموضوعية ودقة

 لما لها من أهمية على نتائج الدراسة. بها ألغراض البح  العلمي فقط
 

 مع بالغ احترامي وتقديري لتعاونكم
  

 الباحث
 

 علي علقم
 

 جامعة القدس-الريفية المستدامة معهد التنمية 
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 البيانات التعريفية: القسم األول 

A.1 لرقم المتسلسل لالستمارة في العينة ا :  A.2 المحافظة..............         
 

A.3 البلدة أو التجمع :..................................................................... 
 

A.4 اسم رب األسرة: 
........................................................................................... 

 
A.5 اسم المستفيد: .................................................................. 
A.6 0200   شهر    يوم تاريخ تعبئة االستمارة 

  
 خصائص المستفيد : القسم الثاني

B.1 
بنت          / ابن. 8زوجة    /زوج. 0رب األسرة       . 0     عالقة المستفيد برب األسرة؟

زوجة . 3حفيدة      /حفيد. .جدة     /جد. 3أخت         /أح. 5أم   / أب . 1
 أقرباء آخرون.  7زوج بنت     /ابن

 

B.2     أناى. 0ذكر                         . 0الجنس؟  
B.3  ؟(بالسنوات الكاملة)العمر  

B.4 
    إعدادي  . 1ابتدائي   . 8     ملم        . 0أمي       .  0  ؟المؤهل العلمي

دبلوم عالي         . 3بكالوريوس           . .دبلوم متوسط          . 3اانوي   . 5
 دكتوراه. 02ماجستير            . 7

 

B.5 
 ربة بيت                                                                   . 8موظ                     . 0مزار           . 0    الوظيفة الرئيسية؟

 .................................أخرى، حدد . 5(              عامل)مهن حرة . 1
 

B.6 
موظ                     . 0مزار                . 0            المهنة الاانوية ؟

 ..........أخرى، حدد . 5(          عامل)مهن حرة . 1ربة بيت . 8
 

B.7 
 متزوجة                    /متزوج. 0عزباء           /أعزب. 0الحالة االجتماعية؟          

 منفصلة/منفصل. 5أرملة                  /أرمل. 1مطلقة      /مطلق. 8
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B.8فردا ويتوزعون كما يلي  . :عدد أفراد األسرة المعالة: 

 عددهم الجنس

 توز  األسرة حسب العمر بالسنوات
 عدد 
 العاملين

 منهم 

 عدد 
 العاملين

 في  
 الزراعة

 عدد 
 الحاصلين 
 على 
 شهادة
 اانوية

عدد 
الحاصلين 
على شهادة 
 جامعية

0-3 .-05 03-57 32  
 فأكار

          ذكور

          إناث

           المجموع

B.9      عقد . 8(  إخراج قيد)مالية . 0(   تسجيل مجدد)طابو خاط . 0نو  ملكية األرض؟
 ......غير ذلك، حدد. 5                      مشا . 1 بيع أو شراء        ( حجة)

 

B.10 إجمالي المساحة المملوكة للرض بالدونم؟      
 B.11 0223. 0       0225. 0:    السنة التي تم تنفيذ مشرو  استصالح أرضك فيها               
 B.12   المساحة المشمولة في مشرو  االستصالح؟   

 B.13  اسم المؤسسة المنفذة الستصالح األرض؟  
 

 مالئمة المشروع : القسم الثالث
 

 
في الوقت الذي تم اختيارك لالستفادة من مشرو  االستصالح، فان استصالح األرض كان 

 أولوية اانوية . 0      ذات أولوية قصوى. 0:                       بالنسبة لك
 .....أخرى، حدد. 1ليس من أولوياتي         . 8 

C.1 

 

في ذلك الوقت كي  كان اإلقبال على طلب االستفادة من مشرو  االستصالح من قبل 
إقبال كبير لحاجة أراضيهم لالستصالح    .  0المزارعين المجاورين ألرضك؟               

إقبال قليل لعدم وجود رغبة عند . 8  إقبال كبير لكن أراضيهم غير قابلة لالستصالح . 0
 ....غير ذلك حدد. 1المزارعين       

C.2 

 
 هل تمتلك أراضي صالحة للزراعة ولكنها غير مستصلحة ومستغلة في الزراعة؟  

 C.3 ال   . 0نعم             . 0 

 

 إذا كانت اإلجابة نعم، ما هي  أسباب عدم استصالح األرض واستغاللها في الزراعة؟
الخالفات بين . 8نقط مصادر التمويل      . 0األرض مصادرة أو مغلقة عسكريا     . 0

عدم وجود جدوى اقتصادية من . 5عدم توفر الوقت الكافي للزراعة      . 1 المالكين
 .....أخرى حدد. 3الزراعة    

C.4 
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 :  لو أتيحت لك الفرصة أن  يتم مساعدتك في استصالحها في الوقت الحالي فان ذلك يعد

                       ال ارغب باستصالحها . 8ليس من أولوياتي       . 0      ذات أولوية قصوى. 0

C.5 

 
 

 فاعلية المشروع : القسم الثالث    
 D.1     ضع إشارة صح، مع ) ما الهد  من استصالح أرضك حسب رأيك وما نسبة تحققه؟

 (إمكانية اختيار أكار من خيار
 

 الهد  %نسبة التحقق 
توفير دخل إضافي                                         . 0 

    استغالل األرض المتروكة                              . 0     
          حمايتها من المصادرة                            . 8     
           توفير فرط عمل                               . 1    
 

 
           تنويع اإلنتاج الزراعي                           . 5 

            المتاجرة في األرض                            . 3     
         ............................       غير ذلك، حدد. .      
 D.2   (ضع إشارة صح في المكان المناسب)ما هي  أسباب تحقق أو عدم تحقق نجاح المشرو  برأيك   

 أسباب  التحقق أسباب عدم التحقق 
      .ط عمل في المنطقةعدم توفر فر . 0 قلة خبرة المزار . 0 

        من مصدر مياه دائم قرب الموقع. 0 عدم توفر خدمات اإلرشاد. 0  
 لة في العمل الزراعي    وجود خبرة طوي. 8 نوعية االشتال رديئة. 8  
 ............              غير ذلك حدد. 1 عدم مالئمة أصنا  االشتال للمنطقة. 1  
  (البئر)مصدر المياه غير كافي . 5  

  انهيار الجدران االستنادية. 3 
  االعتداءات اإلسرائيلية. . 
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 هل المعايير التي استخدمت في اختيار المزارعين لالستفادة من المشرو  كانت منطقية؟

 ال. 0نعم     . 0   
D.3 

 
 إذا كان الجواب ال، فلماذا برأيك؟

 D.4 

 
 مع المؤسسة المنفذة في استصالح أرضك؟ اهل تم تنفيذ كامل األنشطة المتفق عليه

 D.5 ال. 0نعم    . 0   

 
 إذا كانت اإلجابة ال فالسبب في ذلك؟

   االعتداءات اإلسرائيلية  . 8لم التزم بالمساهمة في المشرو  . 0انتهاء ميزانية المشرو    . 0
 .....غير ذلك حدد. 1

D.6 

 
 كفاءة المشروع : القسم الثالث

 
 كم كان  إجمالي  التكالي  الفعلية الستصالح دونم واحد في أرضك بالدوالر؟

0( .522 – .52 )      0( ..50 – 0222)    8( .0220 – 0052  )                     
1( .0050 – 0522  )  5( .1501 2000-) 

E.1 

 
 كم كانت مساهمتك الفعلية في استصالح الدونم الواحد بالدوالر؟

0( .125-022 )        0( .020- 052)                8( .050 – 822 )                                                              
 (122 أكار من. )3              ( 122 – 850. )5      ( 852 – 820. )1

E.2 

 
هل التكالي  التي وضعتها المؤسسة المنفذة كانت كافية الستصالح دونم واحد بالشكل 

 E.3 ال . 0نعم     . 0الصحيح؟  

 
 :  إذا كانت اإلجابة ال فان السبب يعود ل

العمل من خالل المقاولين . 0األرض وعرة وتحتاج إلى مزيد من العمل والجهد والوقت    . 0
غير ذلك، . 1عدم وجود عمال مهرة لتنفيذ األنشطة     . 8يزيد من تكالي  االستصالح  

 .........حدد

E.4 

 E.5 المزارعين.0المقاولين     . 0:   هل تفضل في تنفيذ األنشطة أن يكون التعاقد مع 
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E.6      اآلتيمن وجهة نظركم، ما هي  مميزات كل من: 

التعاقد مع )استصالح جماعي . 0(     التعاقد مع المزارعين)استصالح فردي . 0        
 اقل تكالي .0  (المقاولين

 جودة العمل أفضل. 0 

 فترة التنفيذ أسر . 8 

 اقل تعقيد في اإلجراءات. 1 

 نسبة المشاركة من قبل المزار  أفضل. 5 
 .............أخرى، حدد. 3 

 E.7 ال . 0نعم         . 0هل قمت بتنفيذ بعض أنشطة االستصالح في أرضك؟     

 إذا كانت اإلجابة نعم حدد األنشطة التي نفذتها؟ 
                      حرااة وتعزيل األرض  . 8      حفر بئر   . 0   . بناء جدران استنادية  . 0
 ....                              أخرى حدد  . 5         االشتال  زراعة  . 1

E.8 

 
 

 أثر المشروع على الوضع االجتماعي واالقتصادي: القسم الرابع
 

 F.1 ال    . 0نعم         .0هل زاد دخل األسرة  بعد االستفادة من المشرو ؟                

 F.2 %                              في معدل الدخل سنويا؟   إذا كانت اإلجابة نعم كم النسبة التي زادت 

 (                                                              الغذاء)   :المردود الناتج من األرض المستصلحة ساهم في
                              لم يتغير اإلنفاق . 8       قلل من اإلنفاق . 0    زيادة اإلنفاق األسري  . 0

F.3 

 F.4           )%(               ل األسرة سنويا؟هو مقدار مساهمة ناتج األرض المستصلحة في دخ ما

F.5   كم معدل اإلنتاج بالكيلوغرام من المحاصيل التي تم زراعتها في األرض المستصلحة للدونم الواحد؟ 

 زيتون. 0   لوزيات. 0   عنب . 8 
 تين. 1   تفاحيات. 5    ..حدد أخرى،. 3 

F.6  ما نسبة ما يتم استهالكه ذاتيا من ناتج تلك المحاصيل؟ 

 زيتون. 0 % لوزيات. 0 % عنب   . 8 %

 تين. 1 % تفاحيات. 5 % ..دأخرى، حد. 3 %
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  F.7 ما نسبة ما يتم إنفاقه من العائدات السنوية من األرض المستصلحة على 
 %                  سلع كمالية    شراء. 0 %  حفر بئر إضافي  . 0
 %      زيادة األرض المستصلحة      . 8  %       شراء اشتال   .1

 % تمويل مدخالت زراعية              . 5 %نفاق على األسرة اإل. 3

 %مساعدة تعليم األبناء في الجامعة     . . %.....    أخرى حدد. 3
 F.8 ال. 0   نعم          . 0األسرة؟    هل ساهم المشرو  في رفع مستوى التعليم ألحد أفراد 

                                                         :  جابة نعم حدد أوجه المساهمةإذا كانت اإل 
 منع تسرب األوالد من المدارس. 0دفع أقساط جامعية     . 0
 .......حددغير ذلك . 1تعليم خارج البلد              . 8

F.9 

      هل أصبحت األسرة قادرة على تلبية جميع حاجاتها الضرورية بعد االستفادة من المشرو ؟  
 ال. 0نعم         . 0

F.10 

                هل ساهم المشرو  في تأطيركم ضمن لجان أو جمعيات محلية في القرية؟     
 F.11 ال. 0نعم              . 0

                                           إذا كانت اإلجابة نعم ما هي الخدمات التي تقدمها لكم؟    
  رعين أمام المؤسسات  تمايل المزا. 8    الدفا  عن حقوق المزارعين.0تدريب             . 0
 .......أخرى حدد.5ع     تحصيل دعم مشاري. 1

F.12 

          هل وفرت المشاركة في المشرو  فرط عمل للنساء القادرات على العمل في األسرة؟   
 ال. 0            نعم  . 0

F.13 

 F.14 إذا كانت اإلجابة نعم ما نسبة هذه الفرط مقارنة بالعمل العائلي؟ 

                           هل ساهم المشرو  في رفع مستوى معرفتك في مجال تقنيات الزراعة؟   
 F.15 ال. 0نعم               . 0

 
هل شجعتك نتائج المشاركة في المشرو  للتفر  بشكل كامل أنت أو أفراد أسرتك للعمل في 

 F.16 ال. 0نعم   . 0الزراعة؟  

 
 : تم استرداد مجمل تكالي  االستصالح بعد انتهاء المشرو  من العام

 الرابع . 1             الاال . 8         الااني. 0        ول   األ. 0
 لم تسترد حتى اآلن. .       السادس. 3        الخامس. 5 

F.17 

 F.18 ال. 0نعم            . 0       المزروعة لديك؟هل ساهم المشرو  في زيادة المساحة  

 
 ما هو نسبة التغير في مقدار القيمة االقتصادية للرض المستصلحة منذ استصالحها حتى اآلن؟ 

 F.19 %    022أكار من . 5%     022. 1%      5.. 8%     52. 0%   05زادت بنسبة . 0
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 االستدامة: القسم السادس

 
 

 الوضع الحالي للرض التي تم استصالحها؟
ما زلت . 8ما زلت املكها وهي منتجة جزئيا         . 0ما زلت املكها وهي منتجة      . 0

 تم مصادرتها. 5تم بيعها      . 1املكها وهي غير منتجة               
G.1 

 G.2 كم عدد االشتال التي تم زراعتها في األرض المستصلحة؟ 

 G.3 ال. 0    نعم    . 0في أرضك المستصلحة؟    هل قمت بزراعة محاصيل بينية  

 
                            ؟   (االشتال المامرة)هل األرض التي قمت باستصالحها  بدأت باإلنتاج 

 G.4 ال. 0(       G.6انتقل للسؤال )نعم . 0

 :  السبب في عدم اإلنتاج 
 عدم التمكن من الوصول للرض  . 8موت االشتال    . 0االشتال ليست في عمر اإلنتاج   . 0 

G.5 

 في أي عام بدأت باإلنتاج؟    
 لم تنتج بعد. 5السادس        . 1الخامس     . 8الرابع       . 0الاال      . 0  

G.6 

 
 G.7 كم عدد األشجار المزروعة المنتجة حاليا في األرض المستصلحة؟

نعم                     . 0هل قمت بزراعة اشتال بدل فاقد في األرض المستصلحة؟               
 ال. 0

G.8 

 ما هو مصدر الماء المتوفر حاليا؟ 
 ..........أخرى حدد. 1مياه اإلمطار       . 8تنك ماء        . 0بئر جمع        . 0

G.9 

 G.10 ال. 0نعم       . 0هل مصدر الماء المتاح كافي للرض المستصلحة؟          

             تصلحة؟               كم يوم عمل تعمل في السنة في األرض المس 
 يوما

G.11 

 
 ما هي النشاطات التي تقوم بها في األراضي خالل السنة؟

 زيارة تفقدية. 5   ميدتس. 1    تقليم . 8  جني المحصول. 0   الحرااة . 0
G.12 

 G.13                  ال   . 0  نعم    . 0هل تعتبر األرض المستصلحة مكان جيد للترفيه والتنزه لك وألفراد أسرتك؟   

 
هل استصالح األرض عمل على حمايتها من المصادرة لصالح االستيطان أو جدار الفصل؟    

 G.14 ال.0     نعم    .0

بشكل جزئي   . 0بشكل كبير    .0فرط العمل العائلي زادت بعد إنتاج األرض المستصلحة؟    
 ال توجد. 8

G.15 

 من هم األكار تنفيذا لخدمة األرض المستصلحة؟ 
 (سنوات 02أكار من )األطفال . 8النساء كبار السن      . 0الشباب     . 0

G.16 

نعم              . 0هل قمت بالتواصل مع طاقم اإلرشاد بعد انتهاء المشرو ؟                            
 ال. 0

G.17 

نعم              . 0هل شجعت نتائج المشرو  في أرضك المزارعين المجاورين لالستصالح أراضيهم؟     
 ال. 0

G.18 
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 تقييم اثر المشروع: القسم السابع
 :حدد مدال رضاك على كل من
ال . 1.    غير راضي نهائيا. 1.   غير راضي. ..  راضي. 9.  راضي تماما. 8)  درجات الرضا حسب التالي

 (رأي لي
 

 H.1 مستوى الخدمات التي حصلت عليها أاناء تنفيذ المشرو ؟  

 H.2 دور ووظيفة المؤسسة المنفذة للمشرو ؟  

 H.3 اهتمام المؤسسة بالمشرو  المنفذ لديك من حي  المتابعة؟  

 H.4 متابعة المؤسسة المنفذة بعد انتهاء المشرو  حتى اآلن  

 H.5 مساهمتك المادية في المشرو   

 H.6 المهارات الفنية التي اكتسبتها من المشرو   

 H.7 ساهم المشرو  في رفع المستوى االجتماعي  

 H.8 ساهم المشرو  في تحسين الوضع االقتصادي  

زاد المشرو  من التفاعل االجتماعي بينك وبين المزارعين المستفيدين من   
 المشرو 

H.9 

 H.10 خف  المشرو  األعباء عن المزارعين  

 H.11 االستفادة من المشرو  قللت معانات المرأة  

 
 

 :يرجى توضيح رؤيتك في برامج االستصالح من حيث: القسم الثامن
 

 :أهم المعيقات التي واجهت مشروع استصالح أرضك برأيك .8
اإلجراءات  . أ

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 
 :المساهمات . ب

.......................................................................................................... 
 
 



 132 

 أخرال. ج
..........................................................................................................

..................................................................................................... 
 
من وجهة نظرك كمستفيد من مشاريع استصالح األراضي ما نوع التدخل الذي يجب أن يتم في تطوير  .9

 : األراضي؟ ولماذا؟ وكيف ينبغي أن يتم تطبيقه
..........................................................................................................

.......................................................................................................... 
 ما هو تقييمكم بشكل عام لمشاريع االستصالح؟. .

 غير جيدة. 1متوسط        . .جيد جيدا      . 9ممتازة          .  8
 مشاكرين لكم حسن تعاونك

 
" شاكرا لكم حسن تعاونكم" 
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 .قائمة بأسماء المحكمين:  6.1ملحق 
 

 العنوان االسم
 أبو ديس -جامعة القدس -محاضر عبد الوهاب الصباغ. د
 أبو ديس -جامعة القدس –محاضر محمد أبو عيد. د
 رام اهلل -وزارة الزراعة الفلسطينية -مساعدوكيل  زكريا سالودة. د
 جامعة القدس أبو ديس –محاضر امين الهيجاوي. د
 رام اهلل –مدير شركة السهم شوكت صرصور.م.أ
 رام اهلل -منسق المشرو  الهولندي أمين أبو السعود.م.أ

 رام اهلل -اإلحصاء الفلسطيني -إحصائي ومحلل محمد المصري
 رام اهلل  –وزارة الزراعة الفلسطينية –مدير دائرة التخطيط  رياض الشاهد.م.أ
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التوزيع العددي للمعوقات التي واجهت المؤسسات في تنفيذ برامج استصالح األراضي : 7.1ملحق 
 والمقترحات 

 المقترحات المشاكل والمعوقات #
التمويل من إابات ملكية المزارعين ألراضيهم، تأخر  0

قبل المانح، انسحابات من المزارعين لعدم قدرتهم 
 .على المساهمة المادية

إنشاء قاعدة بيانات عن المواقع القابلة 
  .لالستصالح في الضفة الغربية

انسحابات المزارعين مما يؤدي إلى تمديد فترة  0
 .التنفيذ، اإلجراءات المعقدة من الممولين

مع الممولين إيجاد آلية في اإلجراءات 
 .تحدد االلتزامات المادية

، البدا في تنفيذ المشرو  في غير ارتفا  التكالي  8
موسمه، اإلجراءات المعقدة في الصر  من قبل 

 .وزارة المالية

عمل دراسة عروض أسعار لتكالي  
األنشطة المقترحة قبل وضع تقدير 

  .التكالي 
س ممارسات االحتالل، الوضع االقتصادي، تناف 1

المؤسسات في حجم الدعم، ارتفا  أسعار التكالي  
 .االستامارية

توحيد آليات العمل مع جميع المؤسسات 
العاملة في مجال االستصالح وتحديد 

 .المساهمة لكافة األنشطة
هناك عدم جدية من قبل بعض المستفيدين، تأخر  5

الحصول على المنحة، تكالي  األنشطة أعلى من 
  .الواقع

التكالي  بما يتالءم مع الواقع، تحدي  
  .التزام كافة المؤسسات بتوحيد آلية العمل

تكالي  المدخالت للنشطة كان غير واقعي بسبب  3
اعتماد أسعار قديمة من قبل المشرفين على المشرو  
أاناء تقدير التكالي ، فرض معايير ال تنطبق مع 

  .ارض الواقع من قبل الممولين

اضحة لبرامج تبني إستراتيجية و 
 .االستصالح وتطوير األراضي

موسمية تنفيذ األنشطة كانت متأخرة، تأخر بعض  .
المنح، ال يوجد التزام أخالقي من قبل بعض 

 .المزارعين حول المساهمات

تحدي  قاعدة البيانات المركزية وتشكيل 
عاملة في برامج لجنة من المؤسسات ال

  .إلدارتهااستصالح األراضي 
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التوزيع النسبي للمعوقات التي واجهت المزارعين في تنفيذ برامج استصالح األراضي   8.1: ملحق
 والمقترحات

 % المقترحات % المشاكل والمعوقات #
عدم وجدود طرق زراعية كافية للوصول  0

 للرض
شق طرق زراعية لمساعدة الوصول  03%

 ألراضيهم
32% 

 اإلجراءات معقدة وخاصة إابات الملكية  0
 

إيجاد آلية لتسهيل معامالت إابات  
الملكية، والمساعدة في تطويب 

 األراضي 

.8% 

المساهمات أكبر معيق ألنه بعض  8
المزارعين المحتاجين ال يستطيعون 
المشاركة المساهمات عالية وغير 
مدروسة حي  يجب أن تكون بجهدنا 

 .وليس بدافع المال 

توفير قروض زراعية لحل مشكلة  55%
 المساهمة النقدية

 

12% 

االشتال كانت إجبارية لوز وهذا غير  1
 مناسب لو كانت زيتون كان أفضل 

 توفير مراكز وجمعيات تسويقية %.0
 

35% 

معظم االشتال تم رعيها من قبل  5
 الحيوانات البرية وخاصة الغزالن 

دعم المزارعين بسياج جماعي  7%
 لحمايتها من مخلفات االحتالل

.7% 

التركيز على تأهيل قطا  البستنة،  %02 حجم اآلبار كانت غير كافية 3
 حفر آبار 

82% 

ال يوجد متابعة من قبل المؤسسات بعد  .
انتهاء المشرو  وخاصة في السنوات 

 (ال يوجد مرشدين)األولى 

متابعة مشرو  االستصالح ألكار  75%
 المؤسساتمن سنة من قبل 

3.% 

تأخير تنفيذ المشرو  في األوقات الالزمة  3
وعدم كفاية التقديرات بالنسبة لساعات 

 .العمل 

االلتزام بموعد بدء تنفيذ المشرو   50%
 ووضع التكالي  حسب الواقع

05% 

تنفيذ المشرو  عن طريق المقاول وعدم  7
االلتزام بما تم االتفاق عليه  وعدم كفاية 

للباجر واختزالها ما تسبب ساعات العمل 
 .في زيادة المصاري  الجانبية 

يجب منح المزارعين فرصة العمل  01%
بأيدهم في أراضيهم وعدم أعطاء 
هذا العمل للمقاولين استصالح 
األراضي يجب بان بشكل فردي 
التركيز على االستصالح اليدوي 

 لتقليل التكالي 

71% 

المساحة قليلة لو كان سمح لنا بالعمل  02
 أكار 

 

يجب عدم تحديد سق  االستصالح  35%
للمزار  الواحد حتى يكون المشرو  

 أكار اقتصادي

35% 
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 %03 استصالح األراضي الحكومية   00
يجب أن يكون التفاعل من الهيئات    00

الرسمية مباشر ويجب أن يكون 
التدخل في تطوير األرض من 

 الحكومة 

02% 

استصالح األراضي الغير مستغلة    08
جبار أصحاب األراضي على ذلك  وا 

15% 

 



 141 

 فهرس المالحق
 

 الرقم 
 

 الصفحة عنوان الملحق

خريطة توضح األراضي غير المزروعة والمالئمة لالستصالح في الضفة  1.1
 008 ............................................................الغربية

خريطااة توضااح األراضااي غياار المزروعااة والمالئمااة للمراعااي فااي الضاافة  2.1
 001 ............................................................الغربية

فاااي الضااافة خريطاااة توضاااح األراضاااي غيااار المزروعاااة والمالئماااة للغاباااات  3.1
 005 ..............................................................الغربية

 003 ..............................................المؤسسات دليل مقابلة 4.1
 .00 .....................................................إستبانة المزارعين 5.1
 083 .............................................المحكمين قائمة بأسماء 6.1
التوزيااااع العاااااددي للمعوقاااااات التاااااي واجهاااات المؤسساااااات فاااااي تنفياااااذ بااااارامج  7.1

 087 ......................................استصالح األراضي والمقترحات
 واجهت المزارعين في تنفيذ برامج التوزيع النسبي للمعوقات التي 8.1

 012 .......................................استصالح األراضي والمقترحات
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 فهرس األشكال
 

 الصفحة عنوان الشكل الرقم
 

ماااااان قباااااال وزارة الزراعااااااة  األراضاااااايتوزيااااااع المساااااااحات المستصاااااالحة ماااااان  0.0
والمؤسساااااات العاملاااااة فاااااي القطاااااا  الزراعاااااي فاااااي الضااااافة الغربياااااة حساااااب 

 28 .......................................0222/0202المحافظة للفترة 
للمشااااريع المنفااذة مااان  األراضاايتوزيااع العااائالت المساااتفيدة ماان استصاااالح  0.0

لقطاااا  الزراعااااي فاااي الضاااافة قبااال وزارة الزراعاااة والمؤسسااااات العاملاااة فااااي ا
 28 ...........................0222/0202الغربية حسب المحافظة للفترة 

المستصااالحة مااان قبااال وزارة  األراضااايتوزياااع كمياااات الجااادران المنفاااذة فاااي  8.0
الزراعة والمؤسسات العاملة في القطاا  الزراعاي فاي الضافة الغربياة حساب 

 29 ........................................0222/0202المحافظة للفترة 
المستصاالحة ماان قباال وزارة  األراضاايتوزيااع كميااات االشااتال المزروعااة فااي  1.0

الزراعة والمؤسسات العاملة في القطاا  الزراعاي فاي الضافة الغربياة حساب 
 29 .......................................0222/0202المحافظة للفترة 

المستصلحة من قبل وزارة الزراعاة  األراضيفي  المحفورة عدد اآلبارتوزيع  5.0
والمؤسساااااات العاملاااااة فاااااي القطاااااا  الزراعاااااي فاااااي الضااااافة الغربياااااة حساااااب 

 30 ........................................0222/0202المحافظة للفترة 
المستصلحة مان قبال  األراضيتوزيع عدد فرط العمل التي تم توفيرها في  3.0

وزارة الزراعااة والمؤسسااات العاملااة فااي القطااا  الزراعااي فااي الضاافة الغربيااة 
 30 ..................................0222/0202حسب المحافظة للفترة 

من قبل وزارة الزراعة والمؤسسات العاملة فاي القطاا   الطرق المنجزةتوزيع  0..
الزراعااااااااااااااااي فااااااااااااااااي الضاااااااااااااااافة الغربياااااااااااااااااة حسااااااااااااااااب المحافظااااااااااااااااة للفتااااااااااااااااارة 

0222/0202........................................ 31 
 



 143 

 فهرس الجداول
 عنوان الجدول الرقم 

 
 الصفحة

المزروعاااة بأشاااجار الفاكهاااة والخضاااروات والمحاصااايل التوزياااع النسااابي للمسااااحة  0.0
 23 ..............................0227/0202الحقلية في األراضي الفلسطينية، 

التوزيااااااااااااع النساااااااااااابي لقيمااااااااااااة اإلنتاااااااااااااج الزراعااااااااااااي حسااااااااااااب النااااااااااااو  والمنطقاااااااااااااة  0.0
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(IFAD) لعاام  والعدد الذي تام اختيااره مان كال مؤسساة حساب القرياة والمحافظاة
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 84 ..........معدالت استجابات المزارعين حول فاعلية  برامج استصالح األراضي 02.1
 85 ...........معدالت استجابات المزارعين حول كفاءة برامج استصالح األراضي 00.1
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