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 الفصل األول
___________________________________________________ 

 مقدمة ومشكلة الدراسة
 

 المقدمة 1.1

 
 تشكيالت عديدة مثل النقابات العمالية والمهنية واتحادات رجال األعمال المدنيالمجتمع يضم 

  تقوم بعض هذه التنظيمات .واتحادات الفالحين والجمعيات األهلية والخيرية وغيرها من التنظيمات
 حين تتشكل في  ، خاص بمصالح فئة مهنية معينةفئويمثل النقابات العمالية والمهنية من أجل دافع 

جل دافع عام، قد يكون تنمية المجتمع أو الدفاع أمنظمات أخرى مثل المنظمات غير الحكومية من 
 المنظمات األهلية غير الحكومية وسيتم التركيز في هذه الدراسة على. عن الفقراء والمهمشين
 .المستدامةالعاملة في مجال التنمية 

 
، فهناك ما يزيد على ستين تعريفا لهذا النوع من التنمية المستدامةوقد تعددت تعريفات التنمية 

)Kozlowski and Hill, 1998, P.6 ( ألول مرة في تقرير المستدامةوقد ورد مفهوم التنمية 
 تسعى لتحسين نوعية المستدامة، ويمكن القول أن التنمية 1987بيئة والتنمية عام اللجنة العالمية لل

حياة اإلنسان، ولكن ليس على حساب البيئة، وهي في معناها العام ال تخرج عن كونها عملية 
استخدام الموارد الطبيعية بطريقة عقالنية، بحيث ال يتجاوز هذا االستخدام للموارد معدالت تجددها 

ية، وخصوصا في حالة الموارد غير المتجددة، أما الموارد المتجددة، فانه يجب الترشيد في الطبيع
غنيم وأبو زنط، (ية ممكنة استخدامها ومحاولة البحث عن بدائل لها لإلبقاء عليها ألطول فترة زمن

2007.( 
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تصادية واالجتماعية  في ثالثة أبعاد رئيسة وهي الجوانب االقالمستدامةوتتحدد جوانب وأبعاد التنمية 
والبيئية والتي البد من التركيز عليها جميعا بنفس المستوى واألهمية، وتشتق أدوات قياس التنمية 
سواء المؤشرات أو المعامالت من أهداف عملية التنمية نفسها، وتختلف هذه المؤشرات والمعامالت 

ختالف وتعدد أهداف التنمية في عددها ونوعها من فترة زمنية ألخرى ومن منطقة ألخرى نظرا ال
 ).2007غنيم وأبو زنط، (واختالف األولويات والخبرة المتاحة والبيانات المتوفرة 

 
كما أن للتنمية أبعادا متعلقة باالنسان، واشباع الحاجات االنسانية للتنمية البشرية يتطلب نموا 

الى تأكيد المشاركة الشعبية اقتصاديا متصال وتوزيعا عادال للثروة والدخول، وديمقراطية تسعى 
 ).1992عمار،. (على مختلف المستويات

 
 بالمنظمات األهلية، لما كان لها من دور في االهتمام بالقضايا المستدامةوقد ارتبط مفهوم التنمية 

التي انسحبت منها الدولة مثل مواجهة الفقر والبطالة، وقد مرت هذه المنظمات بعدة أجيال في 
مثل الجيل األول جيل اإلغاثة، حيث كان التركيز على عمليات اإلغاثة وتقديم مراحل تطورها، ي

الخدمات االجتماعية للفقراء، والتعامل مع أعراض المشكلة من خالل تخفيفها دون العمل مباشرة 
أما الجيل الثاني فقد كان جيل االعتماد على الذات، حيث ظهر هذا الجيل نتيجة عدة . في التنمية
ها إدراك عدم جدوى التعامل مع أعراض المشكلة من دون أسبابها، وظهرت مشروعات عوامل أهم

ثم كان الجيل الثالث الذي كان بمثابة نقلة كيفية . استهدفت زيادة القدرات المحلية للمجتمعات المحلية
في التعامل مع التنمية وصنع السياسات العامة، حيث أدرك هذا الجيل ضرورة تطوير بيئة دافعة 

 ).2005عدلي، . (تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة الفئات األضعف في المجتمعل
 

 كإطار تطوعي متخصص داخل الحركة التطوعية 1983عام تأسست اإلغاثة الزراعية في ال
. وكانت الفكرة وراء تأسيسها االستفادة من طاقات المتطوعين في حقول اختصاصهم. الفلسطينية

البداية يقتصر على تخصيص المهندسين الزراعيين ليوم أو أكثر في وكان عمل اإلغاثة في 
األسبوع لتقديم اإلرشادات لمزارعي منطقة األغوار ومساعدة المزارعين في تقديم تقارير أمام 
المحاكم العسكرية اإلسرائيلية تثبت صالحية أراضيهم للزراعة رداً على السياسة اإلسرائيلية الهادفة 

د الزراعي وضرب القطاع الزراعي بهدف االستيالء على األرض والمياه إلى إضعاف اإلرشا
المشروع الصهيوني في فلسطين ومنذ بداياته على ، حيث اعتمد إلقامة المستوطنات اإلسرائيلية

وما زالت هذه األدوات هي  ثالثة أدوات رئيسية وهي السيطرة على األرض والعمل والسوق، 
إلسرائيلية العدوانية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني ووجوده المادي المكونات األساسية للسياسة ا

 إلى تدمير المئات من القرى والبلدات 1948والوطني والسياسي، وقد عمدت إسرائيل منذ 
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 التي كانت تشكل في معظمها مركزا للزراعة الفلسطينية، وتم تفريغها من 531الفلسطينية بلغت 
إلى الضفة والقطاع وخارج البالد شكلوا في حينها   726,000ير سكانها األصليين من خالل تهج

وقامت إسرائيل بالسيطرة . من الشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية حسب األمم المتحدة% 75
التقارير السنوية لإلغاثة . (2 كم26,323من أرض فلسطين البالغة مساحتها % 80على حوالي 

 ).الزراعية

 السياسة بعد احتاللها لباقي األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها            واستمرت إسرائيل بنفس  
 حيث قامت حينئـذ بتـدمير المزيـد مـن القـرى             1967القدس العربية الشرقية وقطاع غزة عام       

التقارير (غزة   إجمالي مساحة أراضي الضفة الغربية وقطاع        2 كم 6,020الفلسطينية وسيطرت على    
 ).راعيةالسنوية لإلغاثة الز

وقد استمرت اإلغاثة الزراعية على مدى سنوات عملها بالتركيز على تنفيـذ المشـاريع التنمويـة                
وخصوصا في الريف الفلسطيني، وقد تعددت الدراسات حول أهمية ودور المنظمات األهليـة فـي               

ية فـي   إحداث التنمية الريفية، وفي هذه الدراسة سوف نركز على تحليل مدى إسهام اإلغاثة الزراع             
من وجهة نظـر   االقتصادية، االجتماعية والبيئية،:  بأبعادها المختلفةالمستدامةإحداث التنمية الريفية 

الفئات المستفيدة، إضافة الى الكشف عن العوامل واألسباب التي تعيق عمـل اإلغاثـة فـي سـبيل          
 .الوصول الى هذه التنمية

 
 مشكلة الدراسة 2.1

 
 في   وجهة نظر المستفيدين في مساهمة اإلغاثة الزراعية        عدم  معرفة   تكمن المشكلة في الدراسة في    

 .  في الريف الفلسطينيالمستدامةإحداث التنمية الريفية 
 

توجيه االسئلة لعينة مقصودة من المستفيدين من مشاريع االغاثة الزراعية  سيتم وفي هذه الدراسة
مساهمة االغاثة الزراعية في احداث ، لمعرفة وجهة نظرهم في 2007 حتى العام 2000من العام 

 هناك الكثير من األبحاث التي تناولت دور اإلغاثة الزراعية بإبعاد أن بالرغم من التنمية الريفية، 
  .قياس وجهة نظر المستفيدين المباشرين من مشاريع االغاثةمختلفة ومتفرقة، إال انه لم يتم 
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 أهمية الدراسة  ومبررات  3.1
 

 تقيس مساهمة االغاثة الزراعية في احداث التنميـة الريفيـة مـن        هذه الدراسة في أنها   تكمن أهمية   
 حيث في البداية سيتم استعراض الهم المشاريع التـي نفـذتها االغاثـة              وجهة نظر الفئة المستفيدة،   

 الزراعية، ثم سيتم توجيه االسئلة للمبحوثين لمعرفة رأيهم فيما اذا كانت هذه المشاريع فعال تحقـق               
 تناولت عمل ودور االغاثة الزراعية، اال انه لم يتم معرفـة            كان هناك عدة دراسات   التنمية الريفية،   

 .هذا الدور من وجهة نظر المستفيدين
 

 أسئلة الدراسة 4.1
 

 :تسعى هذه الدراسة الى اإلجابة على األسئلة اآلتية
 
 مـن    محافظات الضفة الغربية    في المستدامة دور في التنمية الريفية      هل كان لالغاثة الزراعية    •

 ؟وجهة نظر المستفيدين
 

 :   ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية
 
 ؟األمن الغذائيهل ساهمت اإلغاثة الزراعية في تحقيق  •

  الجماهيرية؟ة في تقوية واستدامة المؤسسات  القاعدية الزراعياإلغاثةهل ساهمت  •

 وما الستمرارية في المشاريع التي نفذتها الحفاظ على اماذا عملت اإلغاثة الزراعية من اجل •
 ؟المستدامةعالقة ذلك بالتنمية الريفية 

 
 فرضيات الدراسة 5.1

 
 بين إسهامات اإلغاثة الزراعية الفلسطينية ≥ α   ) 0.05 ( ذات داللة إحصائيةال يوجد عالقة  •

ـ      األمنالمساهمة في تحقيق    في   ات المسـتفيدة فـي الريـف        الغذائي وبين تحقيق التنمية للفئ
 .الفلسطيني

 
ة  بين إسهامات اإلغاثة الزراعية الفلسطيني≥ α   ) 0.05 (  ذات داللة إحصائيةال يوجد عالقة •

 الجماهيرية وبين تحقيق التنمية المستدامة في الريـف         في تقوية واستدامة المؤسسات القاعدية    
 .الفلسطيني
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 بين إسهامات اإلغاثة الزراعية الفلسطينية ≥ α   ) 0.05(  ذات داللة إحصائيةال يوجد عالقة  •

 .، وبين تحقيق التنمية في المستدامة في الريف الفلسطينيفي تنفيذ مشاريع ذات استمرارية
 

 الدراسةأهداف  6.1
 

 اإلغاثة الزراعية فـي إحـداث التنميـة         دور التعرف على    الهدف العام من الدراسة يتمحور حول       
أمـا األهـداف المحـددة       . وجهة نظر الفئات المستفيدة في الريف الفلسطيني        من المستدامةالريفية  

 :للدراسة فهي تشمل ما يلي
 

 . األمن الغذائياإلغاثة الزراعية في تحقيق معرفة رأي المبحوثين في مساهمة  :الهدف األول •

ية واستدامة  دور اإلغاثة ومساهمتها في تقومعرفة رأي المبحوثين في  :الهدف الثاني •
 . الجماهيريةالمؤسسات القاعدية

 من اجل الحفاظ على استمرارية  اإلغاثة الزراعيةدراسة الطرق التي اتبعتها :الهدف الثالث •
 ورأي الفئات المستفيدة بهذه المستدامةوعالقة ذلك بالتنمية الريفية المشاريع التي تنفذها 

 .الطرق

 
  استعراض فصول الدراسة7.1

 
 توضـيح   مقدمـة مل الفصـل األول علـى   فصول متكاملة، بحيث اشتتضمنت الدراسة على خمسة 

 تعريف باإلغاثـة الزراعيـة علـى        ثم،  ، وتعريفات التنمية المستديمة    المجتمع المدني    تعريفات عن 
 معرفةوهي عدم   مشكلة الدراسة    وتم عرض ل   .اعتبارها مؤسسة رائدة من مؤسسات المجتمع المدني      

 في الريـف  المستدامة في إحداث التنمية الريفية إلغاثة الزراعيةوجهة نظر المستفيدين في مساهمة ا 
 .اضافة الى استعراض الفرضيات وأهداف الدراسة. الفلسطيني

 
وتناول الفصل الثاني اإلطار النظري للدراسة، حيث تم عرض لدور منظمات المجتمع المدني فـي               

 دورهـا فـي     وأخيرا،   هذه المنظمات   والمشاكل التي تعاني منها    الغربية، ودورها في الدور العربية    
دور هذه المنظمات في المجتمع الفلسطيني واألحداث التي أثرت علـى مسـيرتها،   فلسطين، وتطور   

 . بالتفصيل2007 وحتى العام 2000كما تم استعراض النجازات اإلغاثة الزراعية من العام 
 



 6 

أخـذ عينـة مقصـودة    راسته، حيث تم  في د  ةها الباحث تأما الفصل الثالث فقد بين المنهجية التي اتبع       
المستفيدين من مشاريع اإلغاثة الزراعية المنفذة في مناطق الضفة الغربية فـي            من  لمجتمع الدراسة   

، وتـم جمـع     عتماد على المنهج الوصفي   ، وقد تم اال   2007 وعام   2000الفترة الواقعة ما بين عام      
 .ن األسئلة الموجهة إلى المستفيدينالمعلومات من خالل تصميم استبيان متضمنا على مجموعة م

 
 على محـاور الدراسـة   اإلجابةوقد تم عرض النتائج ومناقشتها ضمن الفصل الرابع، الذي جاء فيه     

 الغذائي، ومساهمتها في تقوية     األمن الزراعية في تحقيق     اإلغاثة، على صعيد مدى مساهمة      وأسئلتها
 . الزراعية لذاتها والحفاظ على استمراريتهااثةاإلغ كيفية تطوير إلى إضافةواستدامة المؤسسات، 

 
وأخيرا، جاء الفصل الخامس ليوضح أهم االستنتاجات التي توصـلت لهـا الرسـالة، مـع وضـع          

 .مجموعة من التوصيات
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 الفصل الثاني
______________________________________________________ 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

  في التنميةمنظمات المجتمع المدني في الدول الغربيةدور  1.2
 

اختالفا كبيرا في أقطار االتحاد األوروبي عن نظيراتها في الوطن  منظمات المجتمع المدني تختلف 
العربي، وذلك الختالف الخلفيات االجتماعية والتاريخية، حيث يتطلب إنشاء منظمة  أهلية في 

اضح من السلطة الحكومية، بينما ينظر الى هذه المنظمات في الدول األقطار العربية الى قرار و
األوروبية على أنها أطراف مهمة في التعاون من أجل التطوير، وهي في الغالب ذات عالقة 

 ).2000سلسلة الحوارات الدولية، (بالكنائس والنقابات أو األحزاب السياسية 
 

 مناهضة الحروب، بية، حيث لعبت دورا مهما فيوقد تعددت ادوار منظمات المجتمع المدني الغر
 في تعديل مسارات التنمية تحيوية مثل مكافحة الفساد، كما ساهم  على قضايااتها أجندكما فرضت

 ا العمل من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان، وامتد دورهتالبيئة، وطور  من أجل حمايةتوناضل
استفاد المجتمع المدني العالمي من التطور التكنولوجي وقد ، األلغام والتجارب النووية إلى محاربة

االتصاالت والنقل والسياحة، ما ساعد على سهولة االتصال بين المنظمات غير  وثورة وسائل
 في العالم والتنسيق في مواقفها من أجل تبني أجندة موحدة تتمحور حول قضايا السلم الحكومية

 ).2007لنجار،ا( .عدل والديمقراطية وحقوق اإلنسانوال
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  في تحسين وضع المجتمعات العربيةدور منظمات المجتمع المدني العربية 2.2
 

، إال أننـا نجـد أن      العربيـة   الـدول  دية للحكم في العدد األكبر من     على الرغم من الطبيعة االستبدا    
العناصر األساسية لمجتمع مدني عصري قد ظهرت في جميعها تقريبا، حيث إن بعض المنظمـات               

ألهلية الجديدة وخصوصا في شمالي العالم العربي، يعود تاريخها الى النصف الثاني مـن القـرن                ا
وقـد لعبـت   ). 1939 -1918(التاسع عشر، وقد زاد عددها ونمت قوتها خالل الفترة بين الحربين    

تحرير األقطـار العربيـة     هذه المنظمات خالل الحكم االستعماري دورا سياسيا صريحا يرمي الى           
إال أن نمو المنظمات األهلية الحديثة قد أعيق في ظل أنظمة الحكم العربية الشعبية فـي                . ستعمرةالم

. ثم استعادت هذه المنظمات  قوتها بالتدريج بعد أواسـط السـبعينيات           . 1970-1950الفترة ما بين    
 ).1996، جامعة القدس المفتوحة(
 

مصدر  نظمات غير الحكومية في التنمية وو من المالحظ أن هناك اختالف أو لبس في فهم دور الم
المؤيدة للخصخصة  فالهيئات الدولية. هذا اللبس هو تأييدها من تيارات فكرية وأيديولوجيا مختلفة

واالرتقاء بدور القطاع الخاص،  تنظر إليها كجزء من إستراتيجية تقلص البيروقراطيات الحكومية
 .طابع المشاركة والشفافية في عملية التنمية لزيادةبينما يعتبرها آخرون و خاصة الحكومات وسيلة 

 ).2002قنديل، (
 
 بالقيادة األولىال أن منظمات المجتمع المدني العربي في مجملها تعاني من مشكالت عديدة، تتمثل إ

 األشخاص بعض هذه القيادات قد هرمت وشاخت نتيجة تشبث أنالمناسبة لهذه المنظمات، حيث 
اعتبارها مكسباً أو ملكاً شخصياً، كما سعت هذه القيادات إلى تحويل بمواقعهم ومناصبهم ب

 . المؤسسات التي تديرها إلى مؤسسات شخصية
 

أما المشكلة الثانية فتتعلق بنضوب الجاهزية الفكرية لدى العديد من المنظمات والقيادات العاملة فـي           
ه، ولم يعد قادرا على العطاء، بـل        ميدان المجتمع المدني، فقسم منها استنفد أغراضه وفقد صالحيت        

 .إن وجوده أصبح شكلياً وروتينياً وجزءاً من الهيبة
 

 للمنظمـات وضـعف نظـام المعلومـات         ة، ترتبط بالضعف الهيكلي والمؤسساتي     والمشكلة الثالث 
واالتصال والوسائل التقنية، وفي أحيان غير قليلة تجري منافسات غيـر شـريفة بـين المنظمـات                

 .ذين يتربعون على قمتها، ومنظمات وقيادات أخرىواألفراد ال
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 والمشكلة الرابعة تتركز حول موضوع التمويل، حيث تتم المراوحة بين قبوله أو رفضه بعيدا عـن      
الضوابط ومعايير االستقاللية والحياد وغالبا ما تتهم منظمات المجتمع المدني بأنها تأتمر بأوامر من              

 ).1997الباز، . (مويل، وإن برقابة وشفافية وضوابط معياريةالخارج طالما أنها تحصل على ت
 

  منظمات المجتمع المدني في فلسطينوتطور دور  3.2
 

أما على الصعيد الفلسطيني فقد لعبت المنظمات األهليـة الفلسـطينية، دورا فعـاال فـي المجتمـع              
طـورت باألسـاس عـن      حيث أن كثير من هذه المنظمات ت      . الفلسطيني في العقود األربعة األخيرة    

وقد قامت هذه المنظمـات بتقـديم       . منظمات فلسطينية كانت معروفة بمقاومتها لالحتالل اإلسرائيلي      
خدمات تقع في العادة ضمن مسؤوليات الحكومة، وذلك الن سلطات االحتالل كانت تقوم بتأمين هذه               

وقد اعتمدت المنظمـات    الخدمات على مستويات غير كافية، في حال تم تأمين هذه الخدمات أصال،             
إال أنه ومع بداية العـام  . غير الحكومية للقيام بهذه الخدمات على الدول المانحة بشكل أساسي وكبير        

 ).2007، خطة التنمية. ( بدأت السلطة الوطنية الفلسطينية  بتقديم بعض هذه الخدمات1994
 

ـ          وقد ن حقـوق الفئـات الضـعيفة        كانت أهم مكونات رؤى المؤسسات األهلية الفلسطينية الدفاع ع
والمهمشة وضمان مصالحهم وحقوقهم السياسية واالقتصادية واالجتماعية والقانونية، إضـافة الـى            
االهتمام بالدور االغاثي والخيري والوطني وخصوصا مقاومة االحتالل اإلسـرائيلي، الـى جانـب           

القـات االجتماعيـة داخـل      الرؤية المتعلقة بأهمية وضرورة التغيير االجتماعي، بمعنى تغييـر الع         
المجتمع الفلسطيني، وأهمية وضرورة نشوء ثقافة وقيم جديدة تستند الى مبادئ الحريـة والمسـاواة               

 ).2002مركز بيسان،. (والديمقراطية والعدالة واحترام حقوق اإلنسان
 

إلنسان إن إعطاء المؤسسات األهلية الفلسطينية دورها الحقيقي يعزز الديمقراطية واحترام حقوق ا
فقد أصبح لهذه المؤسسات دور عالمي في بلورة . وتفعيل المشاركة الشعبية في صنع القرار

استراتيجيات وسياسات عالمية تقوم بتنفيذها لحل العديد من المشكالت التي تواجه اإلنسان في 
ى مختلف مناحي الحياة خصوصا قضايا المرأة، ومحاربة البطالة والفقر والبيئة، لذلك يجب عل

السلطة الوطنية الفلسطينية االعتراف بالمؤسسات األهلية الفلسطينية ودورها في الحياة السياسية 
 ).2005الهيجاوي، . ( واالجتماعية واالقتصادية والتنموية
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 ارتبط نشوء مؤسسات المجتمع المدني وتطورها في فلسطين بغياب السـلطة الوطنيـة الشـرعية   و

الوطنيـة   مار منذ مطلع القرن الماضي وتغييب مفتعل للشخصيةوتحت ظروف احتالل وقهر واستع
والحرمـان   والحضارية للشعب الفلسطيني وأنه مع تواصل وتصعيد ظـروف القمـع واالضـطهاد   

مكملة لها كما  تطورت المؤسسات لتقوم بمهام ومسؤوليات هي من صلب مسؤوليات السلطة وليست
  .)2002، شاللدة(ة هو الحال في الدولة المستقل

 
 على صـعيد  اإلسرائيلي بداية االحتالل لعبت منظمات المجتمع المدني الفلسطينية دورا هاما في       وقد  

 الذي كان يهـدد المجتمـع   األساسيالخطر   باعتبارهااألراضيهودية ومصادرة مقاومة الهجرة الي
ة نشـأت  وفي هذه الفتر. أخرى تطور  اقتصادي اجتماعي من جهة       وأيالعربي الفلسطيني من جهة     

 المساعدات االغاثيـة    أنواعالعديد من الجمعيات الفلسطينية، التي ركزت نشاطاتها على تقديم جميع           
 الى تقديم العديد من المساعدات االغاثيـة الـى منكـوبي الحـرب والالجئـين                إضافة،  واإلنسانية

ـ         األهلي العمل   أشكال وتنوعت   .الفلسطينيين ة واتحـادات    في تلك الفترة فنشـطت النقابـات العمالي
 .)2004عبد الهادي،  (.الطالب والجمعيات الخيرية

 
حيـث  .  نقطة تحول في تاريخ المجتمع المدني الفلسـطيني        1987شكلت االنتفاضة األولى عام     وقد  

تحولت المناطق الفلسطينية إلى ساحة النضال األساسية ضد االحتالل، وكحركـة مقاومـة شـعبية               
وسرعان مـا أدركـت القـوى واألحـزاب         .  مواجهة االحتالل  تطلبت االنتفاضة أشكاال خالقة في    

ال تشـكل  ) الـخ ..عمل مسلح، مظاهرات، سلمية، إضـرابات (السياسية أن أشكال المقاومة التقليدية     
أدوات فعالة وكافية لتأطير أوسع قطاعات من الشعب في معركة االنعتاق من االحتالل االستعماري              

ة إلى حركة عصيان مدني، وجاء الرد اإلسرائيلي على شـكل           وبدأت تتحول االنتفاض  . واالستيطاني
منع تجـول،   (إجراءات مشددة طالت كافة قطاعات الشعب واعتمدت على أسلوب العقاب الجماعي            

  ).الخ..إغالقات، إغالق مدارس، جامعات، هدم بيوت ومرافق اقتصادية
 

من أجل تقـديم الخـدمات      " شعبيةاللجان ال "ولمواجهة هذه التطورات بدأت القوى السياسية بتأسيس        
الضرورية للمواطنين، ولقد انتشرت هذه اللجان تدريجياً بحيث أصبحت تغطـي جميـع المنـاطق               

وبحيث أصـبحت هـذه اللجـان تشـكل األداة          ). الخ...تعليم، صحة، أمن، مرأة   (جغرافيا وقطاعيا   
يئة تحتية مؤسساتية لكي تحـل      الرئيسية للتأطير الجماهيري وتقديم الخدمات وتشكيل النواة األولى لب        

 ).2002هالل، (. محل مؤسسات سلطة االحتالل
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وبعد إقامة السلطة الفلسطينية التي بسطت سيطرتها على قطاع غزة وعلى المدن الكبرى في الضفة               
قانون الجمعيـات الخيريـة     "،  1998الغربية، أصدر المجلس التشريعي الفلسطيني في كانون األول         

قـانون  "و" قانون الجمعيات الخيرية العثمـاني    "وحل هذا القانون محل     ". المحليومنظمات المجتمع   
 أقـر المجلـس   1999وفي أيـار   .  اللذين كانا مطبقان سابقاً    1966 لعام   33الجمعيات الخيرية رقم    

التشريعي الفلسطيني تعديالً على القانون نقل بموجبه المسؤولية عن إدارة المنظمات غير الحكوميـة         
 .)1998الحوراني،  (. العدل إلى وزارة الداخليةمن وزارة

 
 انخرطت هـذه    إذ. األخيرة األربعوقد توسع دور المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في السنوات          

المنظمات بالكفاح الفلسطيني من اجل نيل االستقالل، والتزمت بالدفاع عن حقوق الفلسـطينيين فـي       
، حول مسائل مختلفة تؤثر بالمجتمع الفلسطيني، وسـاعدت         كما رعت منتديات عامة   . منتديات دولية 

 السياسـي واالسـتراتيجيات     باإلصـالح السلطة الوطنية الفلسطينية كمدافعة عن المسائل المتعلقـة         
 ).2001 ،وآخرينلدادوة، (. ةيداالقتصادية واقتراح قوانين جد

 
لـى مواجهتهـا إن أرادت      وتواجه المنظمات غير الحكومية عددا من التحديات التي هي بحاجـة ا           

وتعتمد المنظمات غير الحكوميـة حاليـا       . المحافظة على دورها المهم في عملية التنمية الفلسطينية       
وال يتوقع لهذه المساعدة أن تستمر إلى أمـد غيـر           . على مساعدات الدول المانحة بشكل شبه كامل      

 .)المصدر السابق. (محدود، لذلك يجب البحث عن مصادر تمويلية أخرى
  

 الدراسات السابقة 4.2
 

في هذا الجزء من الدراسة تم تناول بعض الدراسات االجنبيـة والعربيـة المتعلقـة بمفهـوم ودور         
  اضافة الى بعض الدراسات التي تناولت دور هذه المنظمات في فلسطين،           منظمات المجتمع المدني،  

 .التنمية واألدوار التي قامت بهاوأهم المراحل التي مر بها هذا المفهوم، وعالقة هذه المنظمات ب
 

 :الدراسات األجنبية .1.4.2
 

المعسكر  برز مفهوم المجتمع المدني العالمي في سياق التحوالت التي شهدها العالم اثر انهيار
مسار المتغيرات  االشتراكي، اذ لعبت المنظمات غير الحكومية دورا متزايدا واكثر تأثيرا في

ضيين، أصبح للمجتمع المدني دورا هاما في خالل العقدين الماو ن،الديمقراطية وحقوق االنسا
ذلك إلى . قوة المجتمع المدني إلى انتشار النظام الديمقراطي و العولمة و يرجع ازدياد. التنمية
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الدولة وحدها على سد احتياجات المجتمع مما أسفر عن ظهور أهمية المجتمع  جانب عدم قدرة
 .في المشاركة الفعلية في العملية التنمويةالقطاع الثالث  المدني أو

 
 منظمة في عام 6.000زيادة عدد منظمات المجتمع المدني الدولية من  و قد أوضحت اإلحصاءات

و قد أصبح دور منظمات المجتمع المدني بارزاً في . 1999منظمة في عام  26.000 إلي 1990
ن خالل إحصائية صدرت عن منظمة و قد اتضح ذلك م. للتنمية علي مستوي العالم مساندتها
 موضحة أن مساهمات منظمات المجتمع المدني (OECD) والتنمية في الميدان االقتصادي التعاون

المجتمع المدني  كما أن تأثير.  باليين دوالر سنوياً في أواخر القرن العشرين7-6تتراوح ما بين 
خالل حمالت الدعوة   األخيرة منفي تشكيل السياسات العامة العالمية ظهر واضحا في األونة

األرضية، و إلغاء الديون، و  الناجحة و التي تخص موضوعات متعددة منها حظر زرع األلغام
عند الماليين في العالم و تستقطب  و قد استطاعت هذه الحمالت أن تنمي الوعي. حماية البيئة

 )2004سعيد، . (تأييدهم و مساعداتهم العملية
 

 :العربيةالدراسات  .2.4.2
 

تم البحث في الدراسات العربية حول دور منظمات المجتمع المـدني فـي التنميـة وفعاليـة هـذه                   
المنظمات، حيث كانت الدراسة االولى حول دور هذه المنظمات في دولـة عربيـة وهـي الـيمن،          

طالـة،   عدة دول ودورها في مكافحة الفقر والب فيوالدراسة الثانية كانت حول فعالية هذه المؤسسات   
 :وقد كانت هذه الدراسات كما يلي

 

 : حول منظمات المجتمع المدني في تدعيم التنمية)2006(دراسة فوزية بامرحول  .1.2.4.2
 

، حيث تم دراسـة     "دور منظمات المجتمع المدني في تدعيم التنمية      "قامت الباحثة بنشر مقال بعنوان      
ضح جدا انتشار وتواجـد كبيـر وواسـع         منظمات المجتمع المدني في اليمن، حيث أصبح من الوا        

من أصبح لـه   لمنظمات المجتمع المدني، ودور هذه المنظمات في تدعيم وتطوير التنمية، وان منها
 .نشاطا ملحوظا في برامج وخطط التنمية ومكافحة الفقر

 
وتعرض الباحثة بعض األنشطة الحيوية التي تعمل فيها هذه المنظمات، إضافة الى عـرض أوجـه                

ور في آلية العمل، كما تبين بان معظم هذه المنظمات كانت بداياتها من منطلق العمل الخيـري              القص
وتقديم العون والمساعدة لشريحة معينة من الناس، كما تطرقت الى مصادر الـدعم المـالي لهـذه                 
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الجمعيات، والبناء الهيكلي لها، كما تطرقت لبعض المقترحات لتلبيـة متطلبـات عمـل منظمـات                
 )2006بامرحول،  (.مع المدني في اليمنالمجت

 
 : حول فعالية مؤسسات المجتمع المدني)2005(دراسة عدلي  .2.2.4.2

 
فعالية مؤسسات المجتمع المدني وتأثيره على بلورة سياسـة         "في دراسة أجرتها هويدا عدلي بعنوان       

 المجتمع المدني فـي     ، كان الهدف األساسي للدراسة تحليل دور منظمات       "إنفاق للخدمات االجتماعية  
الوطن العربي وتقييم هذا الدور، وعرضت تعريفا للمجتمع المدني وعالقتـه بالدولـة وتشـكيالت               

 .المجتمع المدني
 

وتطرقت الباحثة الى موضوع المنظمات غير الحكومية كفاعل رئيسي في التنمية وعرضت أمثلـة              
قية وبريطانيا، وعالقة هذه المنظمات مـع       من دول العالم مثل الواليات المتحدة والهند وأوروبا الشر        

دول العالم الثالث، ودور األمم المتحدة في تصعيد أهمية دور المنظمات غير الحكومية مـن حيـث                 
 .المستدامةإقامة المؤتمرات العالمية الهادفة الى تحقيق التنمية 

 
يرة فـي بعـض   كما تحدثت عن المنظمات غير الحكومية في الوطن العربي حيث تزايدت بنسب كب         

 ألف منظمة في    230األقطار العربية مثل مصر واليمن وتونس، حيث يقدر عدد هذه المنظمات بـ             
 .2003العام 

 
وقد اهتمت هذه المنظمات بمكافحة الفقر والبطالة، كما اهتمت بمجاالت الصحة والتعليم ومواجهـة              

لتوجهات الخيرية، بينما ال يتعدى     إال أن هذه المنظمات في معظمها تمتاز با       . ظواهر اجتماعية سلبية  
العامل منها في مجاالت التنمية الى الربع، ويعود السبب في ذلك الى العالقة المتوترة بـين الدولـة                  
والمجتمع على مر التاريخ، فتلجأ هذه المنظمات للعمل الخيري حيث أن العمـل الخيـري ال يثيـر                  

 .ةالحكومات وال يؤدي الى صدامات مع األنظمة السياسي
 

 فـي   المدني في مكافحة الفقر والبطالة     الباحثة نماذج وتجارب لبعض منظمات المجتمع        ثم عرضت 
رقام التي تظهر دور هذه المنظمات والنتائج التي تم التوصـل           بعض األقطار العربية مع عرض األ     

لمنظمات في  اليها عبر العمل المتواصل والدؤوب لهذه المنظمات، واألهمية الكبيرة التي لعبتها هذه ا            
 .بعض القضايا المهمة لالنسان
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وفي الخاتمة ترى الباحثة أن المنظمات غير الحكومية قامت بالعديد من األدوار وعوضت انسـحاب        
الدولة من العديد من المجاالت مثل مواجهة الفقر والبطالة والتعليم حيث ان بعض الحكومات تقـوم                

 )2005عدلي،  (.وميةبإسناد جزء من مشروعاتها للمنظمات غير الحك
 

 :الدراسات المحلية .3.4.2
 

في الدراسات المحلية تم التطرق للدراسات المتعلقة بدور المنظمات االهلية في التنمية، حيـث تـم                
تناول دراسة للدكتور عبد الهادي، حول دور المنظمات االهلية في التنمية، ودراسة للدكتور دعيـق               

في الريادة والتميز، اضافة الى دراسة تم ترجمتهـا مـن قبـل             حول دور االغاثة الزراعية تحديدا      
المؤسسة الفلسطينية للتبادل الثقافي حول التغيير المؤسسي في المنظمات االهليـة، وقـد تلخصـت               

 :الدراسات المحلية فيما يلي
 

 : حول دور المنظمات األهلية في التنمية)2004(دراسة عبد الهادي . 1.3.4.2

 
رؤية أوسع لدور المنظمات األهلية الفلسطينية في عمليـة         "دي دراسة بعنوان    أجرى عزت عبد الها   

، حيث يتطرق الى اإلطار السياسي واالقتصادي واالجتماعي للمجتمع الفلسـطيني، ويؤكـد             "التنمية
على انه بزوال االحتالل يمكن السعي والعمل من اجل إنجاز تنمية على المسـتوى الـوطني، كمـا         

لتنموية من وجهة نظر المجتمع المدني، حيث أن المنظمات األهليـة الفلسـطينية   تطرق الى الرؤية ا  
تسعى الى تحقيق االستقالل الوطني، بما يضمن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، كما أنها تسـاهم        
في بناء مجتمع فلسطيني ديمقراطي قادر على الدفاع عن حقوق الفئات الضعيفة والمهمشة في إطار               

اتيجية شاملة لمكافحة الفقر، كما يرى أن المنظمات األهلية الفلسطينية قد لعبت دورا بالغ              رؤية استر 
األهمية على صعيد تقديم الخدمات المختلفة للمجتمع الفلسطيني خصوصا فـي قطاعـات الصـحة               

 .والتعلم والرعاية االجتماعية والزراعة وتنمية المصادر البشرية والمرأة
 

صعوبة بمكان الحديث عن مجتمع مدني قوي وفعال بـدون تقويـة وتمكـين      كما انه يرى انه من ال     
وتطوير البنى الديمقراطية والمؤسساتية لمؤسسات السلطة والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني على           

 .السواء
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وتطرق الى أهم البرامج والمشاريع التي تنفذها المؤسسات األهلية لمكافحة الفقر وتعزيـز التنميـة،              
لى بعض التوصيات منها ضرورة إجراء مراجعة شاملة لبـرامج ومشـاريع المنظمـات              وتوصل ا 

 )2004عبد الهادي،  (.األهلية الفلسطينية بحيث تستجيب أكثر لمتطلبات الظروف الراهنة
 

 : حول اإلغاثة الزراعية بين الريادة والتميز)2003( دراسة دعيق .2.3.4.2
 

جمعـت مراحـل    " اإلغاثة الزراعية بين الريادة والتميز    "أشرف إسماعيل دعيق على دراسة بعنوان       
، وقد اشتملت الدراسة على مراحل      )عشرون عاما  (2003 حتى العام    1983تطور اإلغاثة من العام     

تطور اإلغاثة وعالقتها بالجماهير، إضافة الى القضايا التي تهم المؤسسات األهليـة مـن الشـفافية            
ات الخارجية، وهي قضايا تهم معظم المؤسسات األهليـة علـى           واالنسجام والعمل الجماعي والعالق   

 .المستوى العالمي والمحلي على حد سواء
 

وقد بحثت الدراسة تجربة اإلغاثة الزراعية منذ بداياتها مرورا بمراحل التقدم والتطور التي مـرت               
ح مفصل عن    التي تبنتها المؤسسة، وعوامل نجاحها، إضافة الى شر        تبها، وتم عرض االستراتيجيا   

 .هيكلية المؤسسة، وتجربة اإلغاثة في التشبيك مع المؤسسات األخرى
 

إال أن الدراسة لم تتطرق الى البرامج والمشاريع التي نفذتها اإلغاثة الزراعية، وما دور ذلـك فـي             
 )2003دعيق، ( . على مستوى الريف الفلسطينيالمستدامةإحداث التنمية 

 
 :)2002 ("التغيير المؤسسي في المنظمات األهلية"نمر من ذيله  القبض على الدراسة. 3.3.4.2

 
وهـو مـن    " التغيير المؤسسي في المنظمات األهلية    "تمت ترجمة كتاب القبض على النمر من ذيله         

دافيد كليبر، كيت مكالرن، رونالد بيسون، بتصريح من المجلـس الكنـدي للتعـاون    : تأليف كل من 
عادل . ينية للتبادل الثقافي واالغاثة الزراعية، حيث قام بالترجمة د        الدولي، من قبل المؤسسة الفلسط    

ادارة عملية التغيير والتعلـيم  "يحيى، ويتناول الكتاب موضوعا على جانب كبير من األهمية اال وهو       
، وهو موضوع يحظى باهتمام كل المؤسسات غير الحكومية في العالم اليوم،            "في المؤسسات االهلية  

فون الشروط الضرورية الدارة المؤسسات االهلية علـى الصـعيد االسـتراتيجي،            ويستغرض المؤل 
ويعرضون النظريات األساسية في موضوع التغييـر المؤسسـي،         . وعلى مستوى الثقافة المؤسسية   

اضافة الى الوسائل العملية، وتجارب محددة في موضوع التغيير والتطوير المؤسسي بهدف مساعدة             
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ع الحيوي، وتطوير قدراتهم على التعامل مع الضغوط والمطالب المتزايدة في           العاملين في هذا القطا   
 .مجال عملهم

 
وقد تحدث الكتاب في فصله األخير عن مواجهة المستقبل، وتنـاول موضـوع التمويـل باعتبـاره            
موضوعا رئيسيا  بالنسبة للعديد من المؤسسات، فهناك تقليص في عجم الدعم، وتوقعات بأن يتوقف               

تمويل يوما ما لمشاريع التنمية المحلية ومشاريع التنمية االجتماعية، واذا لم يتوافر للمؤسسات             هذا ال 
غير الحكومية سوى جزء يسير من التمويل الذي كانت تحصل عليه في الماضي، فانهـا سـتواجه                 

ـ           . تحد كبير لوجودها ذاته    ال وهنا يطرح المؤلفون تساؤال حول امكانية هذه المؤسسات ان تفعله حي
 .هذا الموضوع

 
كما طرح تساؤال عن مظهر المؤسسات غير الحكومية الجديدة، في ظروف العالم الجديدة، حيث ان               
هذه الظروف ال بد ان تشجع على ظهور مؤسسات ذات استراتيجيات تقوم على التعاون والتكامـل                

ب المؤسسي يجـب أن  كما أن االفكار التقليدية عن التركي . سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي     
قديمـة  تتغير، فالعالم اليوم وما يواجهه يحتاج الى مؤسسات أكثر ليونه ومرونه مـن المؤسسـات ال         

 .التقليدية
 

وأخيرا، أكد الكتاب على أنه ليست هناك وصفه مؤكدة الدارة عملية التغيير، فالتغيير يتطلب قيـادة                
خطيط االسـتراتيجي، وفـرق عمـل، وادارة        لديها بعد نظر وقدرة على التخيل، كما تحتاج الى الت         

 )2002كليبر، واخرون، (. ونوعية راقية وليس واحدا من هذا العناصر فقط
 

 :، وتحليل هذه االنجازات2007 حتى العام 2000 الزراعية منذ العام اإلغاثةأهم انجازات  5.2
 

 2000لسطينية منذ العام لقد تم االطالع على التقارير السنوية الصادرة عن االغاثة الزراعية الف
، وقد تم تلخيص اهم هذه االنجازات لكل عام على حده، حيث انه كان من 2007العام وحتى 

الصعوبة بمكان تشكيل جدول للمقارنة ما بين السنوات لكل األنشطة المنفذة، وذلك الختالف 
ذلك ألسباب عدة ونشطة أكثر من األنشطة األخرى، األنشطة بين األعوام، والتركيز على بعض األ

قد يكون التمويل من أهمها، إضافة إلى احتياجات المجتمع المحلي، إضافة إلى  أن التقارير السنوية 
كانت تحتوي على إحداثيات مختلفة، فمثال في بعض التقارير كان هناك إحصائية لعدد المستفيدين 

عمل، أما في بعض األنشطة مثل من األنشطة، بينما في تقارير الحقة كان التركيز على عدد أيام ال
أطوال الطرق الزراعية التي تم شقها، وعدد دونمات األراضي التي تم استصالحها، وكميات المياه 
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أما  ،التي تم جمعها عن طريق الحصاد المائي فقد كانت تقريبا القاسم المشترك ما بين كل التقارير
 :كانت كاالتيأهم االنجازات فقد 

 
 : كما يلي االنجازات لهذا العامكانت أهم  2000العام : أوال

 
 موقعا، وقد خدمت هذه الطرق اراض زراعية مساحتها 52 كم طرق زراعية في 176شق  •

 . دونم118000اكثر من 
 دونم اراضي زراعية، استصالحا متكامال، يشمل الجدران االستنادية، 1306استصالح  •

 .وحفر االبار وزراعة االشتال

 معارض لترويج المنتجات 5المنتجات الزراعية البيئية من خالل عقد رفع وعي المستهلك ب •
 . حمالت توعية9الزراعية وتنفيذ 

توسيع كم ونوع البذور البلدية المستعملة في الزراعة من خالل مشاهدات تحسين البذور،  •
 .وانشاء مزارع النتاج البذار

 13ز مراكز التدريب وعقد تأهيل المهندسين الزراعيين حديثي التخرج من خالل عقد تجهي •
 .دورة تدريبية

المساهمة في بناء قدرات المنظمات المجتمعية العاملة في الريف من خالل الزيارات  •
 . مؤسسة محلية29 ورشة عمل وتدريب 29االرشادية الميدانية، حيث تم عقد 

ع االستغالل االمثل للمصادر المائية المتاحة من خالل عقد دورات المزارعين حول رف •
 .كفاءة استخدام المياه وصيانة شبكات الري، وجدولة الري باستخدام التنشوميتر

 40 مواطنا، وبناء 1016 بئرا زراعية الفادة 147تطوير المصادر المائية من خالل حفر  •
 . برك ترابية بالستيكية8بركة اسمنتية ، وانشاء 

 محاضرة 68ريبية، وعقد  دورة تد28المساهمة في تقليل االضرار بالبيئة من خالل عقد  •
 .بيئية

 دورة تدريبية، 186اكساب النساء الريفيات مهارات ومعارف وقدرات من خالل عقد  •
 .ومحاضرات توعية وارشاد

 
في هذا العام أشار مركز اإلحصاء الفلسطيني  في تقرير عن األوضاع ، 2001في العام  : ثانيا

األسر الفلسطينية قد فقدت مصدر دخلها من مجموع % 14االقتصادية لألسر الفلسطينية بان 
من األسر الفلسطينية فقدت % 47.7بالكامل وذلك بناءا على اإلجراءات التعسفية اإلسرائيلية وان 

من األسر تعيش تحت خط الفقر،  كما أن عدد العاطلين عن % 60.8أكثر من نصف دخلها، وان 
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 فقد كشفت االنتفاضة الثانية عن مدى  ألف ،219العمل بلغ مع نهاية هذا العام الى ما يقرب 
هشاشة وضعف االقتصاد الفلسطيني، حيث انه تعرض لخسائر فادحة نتيجة للتدمير المنهجي 

 .والمخطط للقطاع الزراعي والصناعي على حد سواء
 

وبناءا على هذه األوضاع المتردية لعبت اإلغاثة الزراعية إلى جانب منظمات العمل األهلي الناشطة 
ا المجال على تقديم الدعم المالي والفني، إضافة إلى برامج الطوارئ، إلى جانب تفعيل دور في هذ

وقد تمثلت أهم انجازات اإلغاثة . ومشاركة الجماهير في العملية التنموية وتنظيم الفئات المستهدفة
 :الزراعية لهذا العام فيما يلي

 
 .تنقل والتواصل بين المناطق كم من الطرق الزراعية للتخفيف من الحصار وال325شق  •
 يوم 250.000 مشاريع طوارئ تم من خاللها تشغيل العاطلين عن العمل أكثر من 5تنفيذ  •

 .عمل

 . تجمع من تجمعات التوفير والتسليف النسائية54تأسيس وتقوية  •

 . من الرجال والنساء في الريف الفلسطيني80تدريب حوالي  •

 .الحديقة المنزلية بما يخدم األسر الريفيةاالستمرار في تقديم مشاريع  المياه و •

 . بصورة مباشرة167373في هذا العام بلغت حاالت االستفادة ما مجموعه  •

 . امرأة4539 قرية فلسطينية، الفادة 49تقوية وتدعيم النوادي النسوية في  •

 . مؤسسة محلية من خالل تقديم التدريب31بناء قدرات  •
 

 االقتصادي سوءا في هذا العام، حيث أشار مركز اإلحصاء ازداد الوضع، 2002العام  : ثالثا
الفلسطيني في مسح أجراه اثر اإلجراءات اإلسرائيلية على الوضع االقتصادي لألسر الفلسطينية إلى 

من األسر % 57.8من دخلها في السنة األخيرة وان % 50من األسر قد فقدت % 56.5أن 
األسر في قطاع غزة تعيش تحت خط الفقر، وفي هذا من % 84.6الفلسطينية في الضفة الغربية و 

 . ألفا320العام بلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي 
 

 مليون 641.5كان القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تأثرا وخسارة حيث بلغت الخسائر حوالي 
تعلق دوالر، إال انه رغم هذه الخسائر الفادحة فقد استطاع القطاع الزراعي، خصوصا فيما ي

 عامل جديد في هذا العام، وبذلك استطاع أن يخفف من 15000بالعمالة الزراعية، استيعاب حوالي 
عبء البطالة في الريف الفلسطيني، حيث أن القطاع الزراعي يعد صمام األمان للعائالت الريفية 

 :أما أهم االنجازات في هذا العام فقد كانت كما يلي .الفلسطينية
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 دونما 180000رق الزراعية، ساهمت في وصول المزارعين إلى  كم من الط423شق  •
 .من األراضي الزراعية البعيدة

 . دونما من األراضي الزراعية1440استصالح  •

 من الجدران االستنادية بهدف حماية  األراضي الزراعية وتوفير 2 م 209853بناء  •
 .فرص عمل

  شجرة218000 حملة تشجير زرع خاللها 153تنظيم  •

 . من المياه للري2 م92912ل مشاريع جمع المياه تم توفير ما يقارب من من خال •

 تجمعا للمزارعين 461بناء قاعدة قوية من المؤسسات الريفية القاعدية والتعامل مع  •
 .والنساء والشباب

 . تجمعا ريفيا يشمل تجمعات التوفير والتسليف والشباب وأندية للبيئة130بناء   •

 . عائلة من العائالت المحتاجة والفقيرة64347أساسية على توزيع أغذية ومستلزمات  •

 . مستفيد ومستفيدة191172في هذا العام بلغت حاالت االستفادة حوالي  •

 مزارعا على تقنيات جديدة في مجال التسويق 1162 دورة وورشة عمل لتدريب 83عقد  •
 .والشراء الجماعي

ت النوادي النسوية المسجالت  ناديا نسويا، وقد بلغ مجموع عضوا68تقوية وتدعيم  •
 .  امرأة7921رسميا حوالي 

 
بما  التي قامت بها االغاثة الزراعية لهذا العام يمكن تلخيص أهم انجازات، حيث 2003العام : رابعا
 :يلي
 

 . كم من الطرق الزراعية274شق وتأهيل  •
 . دونما من األراضي الزراعية464استصالح  •

 .ستنادية متر من الجدران اال100161بناء  •

 . مزارعا6289 شتلة من األشجار المثمرة إلفادة 84982زراعة  •

 . متر مكعب من المياه الصالحة للزراعة6615توفير  •

 . مستفيد661تقديم التدريب واإلرشاد إلفادة  •

 . طن من المواد الغذائية15000توزيع حوالي  •

 1.1 المواد  حوالي  طن من المنتجات الزراعية المختلفة، حيث بلغت قيمة هذه3.9تصدير  •
 ,مليون دوالر

 . تجمعا في التوفير والتسليف وتسجيل خمس جمعيات مركزية117تدعيم قدرات  •
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  جمعية32تقديم منح تنموية لـ  •

 . جمعية وتجمعا64دعم قدرات  •

 .تطوير مراكز اإلغاثة التدريبية ودعمها بالوسائل التدريبية •

 .معة القدسفتح شعبة دراسية واحدة لدراسات التنمية مع جا •

 
نظرا للدور الذي يلعبه القطاع الزراعي كرافد لألمن الغذائي، وخصوصا في ،  2004العام  :خامسا

ظل الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني من حصار ومضايقات وتدمير لمصادر العيش، فقد 
مارساتها ركزت اإلغاثة الزراعية العمل من اجل المساهمة في تحقيق األمن الغذائي في كافة م

إضافة إلى ذلك فقد استمرت معاناة االقتصاد الفلسطيني من سياسات اإلغالق التي . وأنشطتها
تفرضها السلطات اإلسرائيلية، وزادت معدالت األسر التي تعيش تحت خط الفقر فقد وصلت إلى 

نت كما أما بالنسبة لالنجازات في هذا العام فقد كا %.28.6، وبلغت نسبة البطالة %63.8قرابة 
 :يلي
 

 . كم من الطرق الزراعية116.7شق وتأهيل  •
 . دونم من األراضي الزراعية1920استصالح  •

 . متر مربع من الجدران االستنادية107823بناء  •

 . متر مكعب من المياه لالستخدامات المختلفة39783توفير  •

تصالح  يوم عمل في المناطق الريفية للعاطلين عن العمل من خالل االس57050توفير  •
 .وبناء الجدران االستنادية

 . طن من المواد الغذائية المختلفة12200توزيع حوالي  •

 طن من المنتجات الغذائية الزراعية  من خالل المنافذ التسويقية للتجارة 280تصدير  •
 .العادلة

 .تقديم خدمات تدريبية لجمعيات زراعية وتعاونية نسويه •

لية لجمعيات التوفير والتسليف بلغت قيمتها  جمعيات تعاونية ومنح قروض داخ7تسجيل  •
  دوالر1248774

 . جمعية وتجمعا30تقديم منح تنموية لـ  •

 .تطوير مراكز تدريب  •

 .فتح شعبتين دراسيتين لبرنامج دراسات التنمية الريفية بالتعاون مع جامعة القدس •
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 ت المواطنين في مجالتركز عمل اإلغاثة الزراعية في هذا العام لدعم قدرا، 2005العام  :سادسا
تحسين إمكانية الوصول إلى مصادر الغذاء المختلفة، عبر برنامج األمن الغذائي الذي تركز في 
زيادة استغالل األراضي المتاحة وتحديدا في الريف الفلسطيني، إضافة إلى توسيع وزيادة المساحة 

تأهيل المدمر منها وإعادته القابلة للزراعة، من خالل أنشطة كان من أهمها استصالح األراضي و
إلى االنتاجيه، كون ذلك يوفر إضافة إلى الغذاء، فرصا للعمل تحد من تفشي ظاهرة البطالة في 

في هذا العام، كما أن نسبة األسر التي % 29.4المجتمعات الريفية، خصوصا وان معدل البطالة بلغ 
 %.67تعيش تحت خط الفقر وصل إلى 

 
ية في هذا العام أهمية كبيرة لتوفير مصادر مائية للقطاع الزراعي وذلك كما أولت اإلغاثة الزراع

في محاولة منها لخفض كلفة اإلنتاج وتامين كميات إضافية من المياه لهذا القطاع الحيوي، 
أما أهم  .خصوصا في ظل سيطرة إسرائيل على معظم المخزون المائي في الضفة الغربية

 :كما يلياالنجازات لهذا العام فقد كانت 
 

 . كم من الطرق الزراعية20.9شق وتأهيل  •
 . دونم من األراضي الزراعية 925استصالح  •

 . متر متربع من الجدران االستنادية29343بناء  •

 . متر مكعب من المياه إلغراض الزراعة14761توفير  •

 . مزارع ومستفيد3802تقدم التدريب واإلرشاد لـ  •

 . طن من المواد الغذائية10000توزيع  •

 . طن من المنتجات الريفية في األسواق المحلية188تسويق  •

 . جمعية وتجمع قاعدي35توفير منح تنموية لخدمة  •

 . جمعية11دعم قدرات  •

 قرضا داخليا ألعضاء الجمعيات في التوفير والتسليف حيث بلغ حجم القروض 1381منح  •
 . دوالر2052886الممنوحة 

 
 ابة نقطة تحول في حياة الشعب الفلسطيني، حيث تم في هذاكان هذا العام بمث، 2006العام  :سابعا

العام انتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني وكانت نتائج االنتخابات لصالح حركة حماس اإلسالمية، 
من هنا جاء التحول في عالقات القوة في السياق الفلسطيني والخالفات الحادة التي طفت على 

تح، وما أعقب ذلك من مظاهر للفلتان األمني والفوضى بين السطح ما بين حركة حماس وحركة ف
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صفوف الشعب الفلسطيني، ونقطة التحول األخرى تمثلت في الحصار الذي فرض على الحكومة 
 .المنتخبة، وهو في األساس ليس حصارا للحكومة بقدر ما هو حصار للشعب الفلسطيني

 
التي ترتبت على هذا الحدث وأثرت على مجمل إال انه وبالرغم من النتائج السياسية واالقتصادية 

في الحياة والتناقضات المختلفة االجتماعية واالقتصادية،  فقد كانت أهم انجازات اإلغاثة الزراعية 
 :كما يليهذا العام 

 
 . دونم من األراضي الزراعية1099 كم من الطرق الزراعية لخدمة 30.5شق  •
 الهامشية أو التي دمرها اإلسرائيليين وتم  دونم من األراضي الزراعية2955استصالح  •

 .تحويلها إلى أراض صالحة للزراعة

 . متر مكعب من المياه للزراعة 138860توفير  •

 . حديقة منزلية265تطوير  •

 . بركة لتوفير المياه الالزمة للزراعة127 بئر جمع و 606بناء  •

 . عامل10300 يوم عمل لصالح 72975خلق  •

 . أسرة فقيرة10000ـ  سلة طعام ل10000توزيع  •

 . نادي نسوي14تأثيث  •

 مزارع على 480وتدريب حوالي .  جمعية مزارعين20تطوير النظام المالي واإلداري لـ  •
 . دورة35موضوعات إدارة المزرعة وموضوعات مالية من خالل 

 . معسكر محلي26تنظيم معسكر صيفي دولي و  •

 . دورة30ن  شاب على فن القيادة واالتصال ضم527تدريب حوالي  •

 امرأة 457 جمعية توفير وتسليف، وتدريب حوالي 12تنمية األنظمة المالية واإلدارية لـ  •
 . دورة تدريبية26على موضوعات مختلفة من خالل 

 . مجموعة من التوفير والتسليف30 يورو لصالح 118500توفير دعم مالي بقيمة  •

 . مهندسا زراعيا 40تخريج  •
 
 :بما يليالعام هذا تلخيص أهم االنجازات خالل يمكن ، 2007 العام :ثامنا

 
 558 دونما من الراضي الهامشية استصالحا متكامال مستغلة مـن قبـل             2634استصالح   •

 .ة/مزارع
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 دونمـا مـن األراضـي الهامشـية     1985 من الجدران االستنادية خدمت 2 م 79139بناء   •
 يـوم   3352و   عـامال    1985 يوم عمل ل     19784 عائلة وفرت    1802مزروعة من قبل    

 .عمل لمختلف اآلليات
 دونمـا اسـتفاد     8514 كم من الطرق الزراعية سهلت الوصول وتطوير           33شق وترميم    •

 . يوم عمل لمختلف اآلليات825 مزارعا وفرت بدورها 1123منها 
 بركـة  148 بئر و 321 من خالل بناء 3 م41890زيادة القدرة التخزينية لمياه األمطار ب     •

 138597 عائلة وبلغ حجم المياه المحصودة من هذه المنشئات          765أفادت  إسمنتية ومعدنية   
 دونما من البيـوت     355 دونما من األراضي البعلية و       3018 من المياه استخدمت لري      3م

 يوم عمل اسـتفاد منهـا   37859كما وفرت حوالي .  رأسا من الماشية   3250البالستيكية و   
 . عامال3340

 األصناف في األراضي المستصلحة والحـدائق وكـذلك    شتلة من مختلف   164828زراعة   •
 .المناطق التي تضررت من إنشاء الجدار

 شتلة لزراعة األراضي المستصلحة والحدائق المنزليـة         11471 طن من البذار و      7توزيع   •
  عائلة 229استفاد منها  

  دونما من األراضي المستصلحة بالسياج2044حماية  •
 دونمـا مـن     2339 الري بمختلف األقطـار خـدمت         كم من شيكات   31تركيب وصيانة    •

 43 يوم عمل لصـالح      350 مواقع كما وفرت     5 عائلة في    683األراضي المروية لصالح    
 .عامل

  ألف كتاب على الجامعات والمؤسسات التعليمية20 حقيبة مدرسية  و 1240توزيع  •
  عائلة محتاجة 1821 سلة غذائية لصالح 1821توزيع  •
 1258 طن من المنتجات المحلية لألسواق العالمية استفاد منهـا           623المساعدة في تصدير     •

 .عائلة ريفية
 . عائلة ريفية435 حديقة منزلية ل 435إنشاء وتطوير  •
 محطة فردية لمعالجة المياه العادمة المنزلية  عالجت         100 محطات جماعية و     4إنشاء عدد    •

 . من المياه العادمة جرى إعادة استخدامها3 م60000
 . فرق للدبكة الشعبية9 نادي شبابي و14اعدة في تأسيس المس •
 . تجمعات للمزارعين بالدعم اللوجستي4 نادي نسوي و70تزويد  •
 . طالبة546 صف مدرسي للنساء في الريف استفاد منه 42تأسيس  •
 750000 عضوا فيها بلغت قيمتهـا حـوالي         1252 جمعية خدمت    35توفير قروض لعدد     •

 .ألف دوالر أمريكي
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)  متطـوع دوليـا    310( متطوعا محليا وخارجيا     6042 مخيم تطوعي شارك فيها      15عقد   •
 . مظاهرات مركزية لمناهضة الجدار4وكذلك تنظيم عدد 

 عام على االحتالل اإلسرائيلي عكسـت اآلثـار التدميريـة           40تنظيم حملة بمناسبة مرور      •
 .لالحتالل

 . أشهر9ة امتدت ل  مهندس زراعي من حديثي التخرج خالل دورة تدريبي40تدريب  •

 
 إضافة إلى ما ذكر أعاله فان اإلغاثة الزراعية عملت في برامج فرعية يمكن تلخيص أهمها :تاسعا

 :فيما يلي
 
انطالقا من إيمان اإلغاثة الزراعية بضرورة تطـوير وتنميـة المـوارد        :برنامج الدراسات العليا  . أ

راسات العليا في التنميـة الريفيـة المسـتدامة         البشرية، فقد قامت بمبادرة تعاون إلنشاء برنامج الد       
 أبو ديس، حيث كان هناك مساهمة فاعلة ألعضاء من اإلغاثة الزراعية            -بالتعاون مع جامعة القدس   

في وضع المناهج وتقييمها عبر عضوية اللجنة األكاديمية، وقد استقطب البرنامج منذ بدايتـه فـي                
ن المؤسسات األهلية والحكومية والقطاع الخاص، وقد       ، العديد من الطالب الموزعين بي     2000العام  

اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية، وبناء المؤسسات، وقد تـم  : تم تقسيم البرنامج الى تخصصين هما    
 .  طالبا وطالبه منذ بداية انطالقة البرنامج حتى اآلنقرابة ألفتخريج 

 
، فقد قامت اإلغاثة الزراعية بالتعاون مع إضافة الى البرنامج المشترك مع جامعة القدس أبو ديس

جامعة بيت لحم بإنشاء برنامج مشترك مع جامعة بافيا في ايطاليا لمنح درجة الماجستير في التعاون 
 )2007-2000ملخص تقارير سنوية  (.الدولي

 
كان لإلغاثة الزراعية دورا في المساهمة في تعزيز النضال  :برنامج خاص بالمجتمع المدني. ب
لوطني والمجتمعي الفلسطيني، حيث قامت بإنشاء دائرة خاصة بالضغط والمناصرة وذلك من اجل ا

تنفيذ دورات تدريبية لترسيخ قيم وثقافة المجتمع المدني وزيادة الوعي بالحقوق المدنية، إضافة الى 
قد الزيارات االستشارية للجان المجتمع من اجل تحسين مهارات وطاقم هذه اللجان، كما تم ع

 )2007،االغاثة الزراعية( .معسكرات تطوعية محلية ودولية لتبادل الخبرات ما بين المتطوعين
 
ربطت اإلغاثـة الزراعيـة برنـامج التكافـل االجتمـاعي            :برنامج خاص بالتكافل االجتماعي   . ج

بالمساهمة في تحقيق األمن الغذائي لألسر الفقيرة والمحتاجـة، وعملـت علـى ترسـيخ التكافـل                 
تماعي عن طريق دعم اللجان الشعبية للتكافل االجتماعي بواسطة المجتمعات المحلية، وقد تـم              االج
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تحت هذا البرنامج توزيع مواد غذائية لألسر الفقيرة إضافة إلى تبني بعض األسر المحتاجة وتوزيع               
كثر ضمن  بعض األدوات المدرسية على طالب المدارس، إال انه لم تتوفر الميزانيات الكافية للعمل أ             

 )2005 االغاثة الزراعية،( .هذا البرنامج
 
عملت اإلغاثة الزراعية على المساعدة والمساهمة فـي    :برنامج خاص بالشباب والعمل التطوعي    . د

تقوية واستدامة المؤسسات ذات القاعدة الجماهيرية من خالل دعم تجمعات الشباب وتنمية قـدرات               
فة إلى زيادة عدد المؤسسات التـي تسـتهدف الشـباب           قادتهم وخصوصا في المجتمع الريفي، إضا     

وتعمل على تنشيط دورهم وتعمل على تدعيم القيم التطوعية، حيث تم تقديم دورات تدريبيـة لهـذه                 
المؤسسات، وتم تقديم الدعم اإلداري، والمساهمة في إصدار المطبوعات والنشـرات لتحقيـق هـذا        

 .الهدف
 

 اإلغاثة إلى المساهمة في تقوية واستدامة مؤسسات إضافة إلى جمعيات الشباب، فقد عملت
واتحادات المزارعين من خالل تنمية قدرات جمعياتهم المالية واإلدارية وزيادة القدرة التنظيمية لهذه 

 )2004، االغاثة الزراعية( .الجمعيات، من خالل تقديم التدريب، وتوفير المعدات والدعم اللوجستي
 

تحت الهدف االستراتيجي لإلغاثة الزراعيـة للمسـاهمة    :ين الزراعيينبرنامج خاص بالمهندس . هـ
في تحقيق األمن الغذائي، فقد ساهمت اإلغاثة في تبني وتشجيع تقنيات جديـدة ووسـائل للزراعـة                 
المستدامة من خالل إشراك المزارعين في تطبيق التقنيات الحديثـة واآلمنـة، وتطـوير معـارفهم           

تدريب الالزم لهم فيما يتعلق باإلنتاج الزراعي العضوي، وتقديم التـدريب        ومهاراتهم، وذلك بتقديم ال   
المهندسـين   (.الالزم للمهندسين الزراعيين حديثي التخرج، والمشاركة في مؤتمرات محلية وإقليمية         

 )2005،الزراعيين
 

لهـدف  إن ضمان االستدامة للمشاريع التي تنفذها اإلغاثـة الزراعيـة يعتبـر ا    االستدامة،    : عاشرا
الرئيسي الذي تسعى لتحقيقه، وقد عملت اإلغاثة من أجل ذلك على التركيز على العوامـل اآلتيـة                 

 ):2006نويالتقرير الس(
 

الملكية بواسطة المستفيدين، حيث يعتبر تشجيع الشعور بالمكية للمشاريع المنفذة مـن قبـل               •
يل لجـان منتخبـة تمثـل       المستفيدين من العوامل المهمة لالستدامة، إضافة إلى انه تم تشك         

مساهمين مختلفين في كل موقع، وتم إشراك هذه اللجان في عملية اتخـاذ القـرار الخـاص     
 .هميباختيار المستفيدين ومتابعة خطة العمل مما أدى إلى خلق شعور ايجابي لد
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فقد تم اختيار تقنيات مناسبة ومالئمة للبيئة الفلسطينية، وخصوصا للريـف   : التقنيات المناسبة  •
الفلسطيني، فلم يتم إدراج تقنيات معقدة تتطلب صيانة باهظة بل تم استخدام تقنيات مالئمـة               

 .للظروف السائدة وتراعي االنتشار الواسع للبطالة والمستوى العالي من الفقر

احترام المعايير والسلوكيات الثقافية واالجتماعية، فقد اعتمدت مشاريع اإلغاثـة الزراعيـة             •
ام هذه المعايير إضافة إلى تفعيل دور المرأة بما يتناسـب مـع قـدراتهن               المنفذة على احتر  

ويزيد من دورهن في عملية صنع القرار بالدرجة المقبولة في المجتمعات المحلية، وتم تنفيذ              
مشاريع تزيد من قوة التكافل االجتماعي واألعمال التطوعية والتي يقدرها أهالي القرى فـي             

 .الريف الفلسطيني

فقد عملت اإلغاثة الزراعية على تخصـيص بعـض المشـاريع           : الدور االجتماعي مراعاة   •
الستهداف النساء في القرى الريفية مثل الحدائق المنزلية، وذلك إلعطاء دور للمـرأة فـي               
المشاركة في المجتمع المحلي، وخصوصا المشاريع التي تستهدف األمن الغذائي واالكتفـاء            

 .الذاتي على مستوى المنزل

تمت دراسة بعض المشاريع المنفذة فـي الريـف الفلسـطيني           : وية االقتصادية والمالية  الحي •
بحيث يكون لها مردود اقتصادي في فترة زمنية قصيرة،  ومثال ذلك استصالح األراضـي               
الذي يعتبر ذا جدوى اقتصادية في حال زراعة األشجار المثمرة، كما أن اإلغاثة الزراعيـة               

 أكثر من محصول في األرض نفسها وتم تـدريب المـزارعين            قامت بتقديم أسلوب زراعة   
 .عليه وذلك كحل لزيادة الربحية من المشاريع المنفذة

حرصت اإلغاثة الزراعية على تنفيذ مشاريع ذات تأثير ايجابي علـى البيئـة،             : حماية البيئة  •
 مثل تشجيع المزارعين على تطبيق ممارسات صديقة للبيئة كالزراعة العضـوية وتـدريب            
المزارعين على المكافحة المتكاملة للتقليل من استخدام المبيدات الكيماويـة فـي الزراعـة،      
إضافة إلى تنفيذ المشاريع التي تعمل على تحسين البيئة المحيطة مثل حماية التربة وزراعة              

 .أنواع مالئمة لتحسين الغطاء النباتي
 

 :الزراعية المشاكل والمعيقات التي تواجه عمل اإلغاثة :حادي عشر
 

استمرار إجراءات االحتالل المفروضة على الشعب الفلسطيني، والتي بدورها أثرت علـى              •
الزراعية، االقتصادية، الصناعية والتعليمية، إضافة إلى شل       : الحياة الفلسطينية بكل مجاالتها   

 حركة المواطن الفلسطيني من خالل زيادة عدد الحواجز ونقاط التفتيش، كل هذه اإلجراءات            
أدت إلى زيادة نسبة الفقر، وبالتالي زيادة الطلب علـى المشـاريع المنفـذة فـي الريـف                  
الفلسطيني، وبالتالي زيادة العبء على المؤسسات العاملة في هـذا المجـال، ومـن هـذه                 
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المؤسسات كانت اإلغاثة الزراعية، التي كان ال بد لها مـن البـذل والعمـل علـى تلبيـة                   
 .العمل المتواصل لمحاولة تغطية ولو جزء من هذه االحتياجـات         احتياجات القرى الريفية، و   

 )2002، االغاثة الزراعية(
 الجهات المانحة في العادة تميل إلى التمويل قصير األمـد،           أنحيث  مشاكل تتعلق بالتمويل،     •

ودعم االحتياجات الطارئة التي تستجيب آنيا الحتياجات المهمشـين، وتبتعـد عـن تمويـل        
 )2001، االغاثة الزراعية (.بعد التنمويالمشاريع ذات ال

استمرار العديد من المؤسسات التمويلية في تأسيس مكاتب لها وتنفيـذ النشـاطات بصـورة         •
، فـي   بشكل عـام األهلية الضرر بمصالح المؤسسات إلىمباشرة مع المستفيدين، مما يؤدي  

 )2003، االغاثة الزراعية (.مجال التنافس على المصادر والكادر المتخصص

استمرار االحتالل اإلسرائيلي بتدمير واستهداف القطاع الزراعي، وفي كثير مـن األحيـان              •
، االغاثـة الزراعيـة    (.تدمير المشاريع المنفذة، مما يؤدي إلى خسارة مادية ومعنوية كبيرة         

2002.( 

 عدم القدرة على تلبية كافة االحتياجات من المشاريع المطلوبة في الريف الفلسطيني، حيـث              •
إن االحتياجات المطلوبة دائما تفوق بكثير قدرة اإلغاثة الزراعية من المشـاريع المتـوفرة              

 )2005، االغاثة الزراعية (.لديها

الزيادة المستمرة في ارتفاع اسعار الوقود وبالتالي في ارتفاع غالء المعيشة، وارتفاع أسعار              •
د البناء، ومواد رصـف الطـرق،       المواد المستخدمة في تنفيذ المشاريع، مثل االليات، وموا       

وبالتالي ارتفاع تكلفة تنفيذ هذه المشاريع، مما يتطلب اعادة دراسة التكلفة وتبرير ذلك امـام               
الممولين للحصول على تمويل يالءم هذه المشـاريع، ويـتالءم مـع القـدرة االقتصـادية                

 .)2007، زراعيةاالغاثة ال (.مون ماليا في تكلفة هذه المشاريعللمستفيدين، الذين يساه
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 الفصل الثالث
______________________________________________________  

  وإجراءاتهاالدراسة منهجية 
 

 مقدمة 1.3
 

في تقديم الخدمات المختلفة للمجتمع      أهمية دور منظمات المجتمع المدني       إلىتشير الدراسات السابقة    
رز دور هذه المنظمات مع غياب السلطة الفلسـطينية، حيـث           الفلسطيني في جميع القطاعات، وقد ب     

كانت الملجأ الوحيد للشعب الفلسطيني مع وجود االحتالل اإلسرائيلي، ولكن وبعـد قيـام السـلطة                
الفلسطينية، كان البد من نسج عالقات التعاون ما بين هذه المؤسسات وما بين السلطة الفلسـطينية،                

 )1995الهواري،  (.اجيتها بما يضمن المصلحة العامة للجميعوذلك لتقديم الخدمات وعدم ازدو
في هذا البحث سيتم التركيز على مؤسسة رائدة من مؤسسات المجتمع المدني، حيث سـيتم تنـاول                 

 .إسهاماتها في إحداث التنمية المستدامة في المجتمع الريفي الفلسطيني
 

 الدراسةمنهجية  2.3
 

 الذي يقوم على وصـف خصـائص   منهج الوصفيه الدراسة، هو الإن المنهج الذي اتبع في تنفيذ هذ  
الظاهرة وجمع معلومات عنها، وقد استخدام هذا المنهج في صورته المسحية لمناسبته لطبيعة هـذه               
الدراسة، حيث يهدف هذا المنهج إلى تحديد الوضع الحالي لموضوع الدراسة، ويفـي بأغراضـها                

بارة أخرى فهو يسعى لجمع البيانات إمـا الختيـار صـحة      ويحقق أهدافها ويجيب عن أسئلتها، وبع     
. الفرضيات التي تصف الوضع الحالي لموضوع الدراسة أو اإلجابة عن األسـئلة المتصـلة بـذلك            

 .إضافة إلى أن المنهج الوصفي يالئم العديد من الدراسات االجتماعية أكثر من غيره
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 ةأداة الدراس  3.3

 
 والدراسـات  احثة بعد الرجوع إلى االدبيات لدراسة، قامت الب  غراض جمع البيانات الخاصة بهذه ا     أل

 ))1.3(ملحـق   (سـؤاال ) 66(هي عبارة عن استبانة تكونـت مـن      والسابقة بتطوير أداة للدراسة،     
تمحورت حول عمل اإلغاثة الزراعية واألنشطة التي تقوم بها، وأهمية ذلك من وجهة نظر العينـة                

 ثالثة مناطق أساسية لعمل اإلغاثة هي فـرع الشـمال، فـرع     ة في حوثة، وقد تم توزيع االستبان    المب
 كما تم تصميم اسـتمارة خاصـة     استمارة في كل منطقة،    60 حيث تم توزيع     سط، فرع الجنوب،  الو

بالمؤسسات التي انبثقت عن االغاثة الزراعية لمعرفة دور االغاثـة فـي تقويـة واسـتدامة هـذه                  
 ذلـك اعتمـدت     إلى إضافة ،  ))2.3( ملحق(سؤاال،  ) 17(ستمارة على   المؤسسات، حيث احتوت اال   
 الزراعية ومن لهـم صـلة بموضـوع         اإلغاثة المعنيين بعمل    األشخاصالباحثة على المقابالت مع     

 . المالحظة  كأدوات لجمع البياناتإلى إضافةالدراسة، 
 

 األداةصدق  4.3
 

سي لرسالة الماجستير الحاصـل     ، قامت الباحثة بعرضها على المشرف الرئي      األداةللتحقق من صدق    
 تـم   األداة علـى    األوليـة ، وبعد موافقته    الدراسات االقتصادية االجتماعية  على درجة الدكتوراه في     

 عرضها على عدة أشخاص متخصصين بهدف تقديم المساعدات فـي صـياغة لغويـة ومنهجيـة               
 في  الدكتوراهحمل درجة   ، والثاني ي  العلوم الزراعية  في   الدكتوراه يحمل درجة    األول،  ))3.3(ملحق(

 إبـداء وقد طلب مـنهم      ،ية االقتصاد  العلوم مل درجة الدكتوراه في    الثالث يح  أما،  العلوم االقتصادية 
 إضـافة  مع أهداف الدراسة وفرضياتها، األسئلة تغطية من حيث األداةمالحظاتهم واقتراحاتهم حول    

 بعـض   إجـراء  باقتراحاتهم تـم     ذاألخ تحديد ووضح الصياغة اللغوية ووضوح المعاني، وبعد         إلى
 .التعديالت وخروج االستمارة بشكلها النهائي

 
 ثبات االداة  5.3

 
 %.80وقد كانت نسبة الثبات  كرونباخ αل تم قياس ثبات االستمارة باستخدام تحلي

 
 طرق جمع المعلومات 6.3

 
 :اعتمدت الدراسة على أسلوبين لجمع المعلومات وتصنيفها



 30 

 
 .ية والوثائق المتعلقة بكافة أنشطة اإلغاثة الزراعيةمراجعة التقارير السنو -1
تصميم استبيان لدراسة دور اإلغاثة وأنشطتها المنفذة من اجل الوصول إلى التنمية الريفية              -2

 .المستدامة من وجهة نظر المبحوثين

إجراء مقابالت مع مدراء الدوائر في اإلغاثة الزراعية، مدراء الجمعيات المنبثقـة عـن               -3
 .لزراعية، مدراء الفروعاإلغاثة ا

 
 جمع البيانات وتحليلها ومناقشتها 7.3

 
، SPSSباستخدام نظـام التحليـل اإلحصـائي        بعد االنتهاء من جمع االستبيان، تم معالجة البيانات         

ومن اجل دراسة الفروق ما بين      ،  واستخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  والنسبة المئوية       
خدام م استلدراسة الفروق ما بين المجموعات، وت) Mann-Whitney Test(ام المتغيرات تم استخد

(Kruskal Wallis Test (  ،لدراسة الفروق ما بين المتغيرات في داخل المجموعات 
 

 حدود الدراسة 8.3
 

 :من أجل تحديد إطار الدراسة ومجتمعها وتعميم نتائجها سوف تحدد في
 

 التي تم لقرى الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية شملت الدراسة كافة ا:حدود مكانية •
 .تنفيذ مشاريع فيها من قبل االغاثة الزراعية

 اقتصرت الدراسة على دراسة دور اإلغاثة الزراعية في التنمية الريفية في            :حدود زمانية  •
 .2007 حتى عام 2000الفترة الواقعة ما بين 

ع اإلغاثة الزراعية في محافظات الضفة  مستفيد من مشاري180 تم استهداف :حدود بشرية •
 .الغربية

 
 مجتمع الدراسة 9.3

 
 الزراعية في الضـفة الغربيـة فـي    اإلغاثةيتكون مجتمع الدراسة من كافة المستفيدين من مشاريع     

 .2007 حتى عام 2000الفترة الواقعة ما بين 
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  عينة الدراسة10.3
 

 اسـتمارة حسـب     180 تم توزيع لدراسة، حيث    من مجتمع ا   اسة من عينة مقصودة   تتكون عينة الدر  
استمارة فـي   60 استمارة في منطقة الوسط، و 60 استمارة في  منطقة الشمال، 60 :المناطق التالية 
 .منطقة الجنوب

 
 والعوامل الديمغرافية  خصائص عينة الدراسة11.3

 
 : المؤهل العلمي.1.11.3

 
 المستجوبين من أفـراد العينـة    من نسبة أعلى أن ، إلى أدناه) 1.3(تشير النتائج بحسب الجدول رقم      

، يليها بفارق بسيط من يحملون شهادة       %31.1  بلغت االعدادية حيث الذين يحملون شهادة    كانت من   
 %.15، تليها حملة البكالوريوس بواقع %30.6بواقع الثانوية العامة 

 
 .لمي حسب متغير المؤهل الع يوضح نتائج مسح العينة:1.3جدول 

 
 المنطقة

هل العلميالمؤ %شمال  %وسط  %جنوب   
 المجموع

 4.4 1.6 10.7 1.6 أمي

 7.2 6.6 7.2 7.9 ابتدائي

 31.1 37.7 3.6 31.7 إعدادي

 30.6 31.1 23.2 33.3 ثانوي

 10.6 8.2 26.8 11.1 دبلوم

سبكالوريو  14.3 17.9 13.1 15 

 1.1 1.6 1.8 0 دراسات عليا

 100 100 100 100 المجموع

 
الشهادة االعدادية في منطقة الجنوب تلتها      وعلى مستوى المنطقة، يالحظ أن أعلى نسبة كانت لحملة          
، اما الدراسات العليا فكانت ادنى      %33.3اعلى نسبة لحملة الشهادة الثانوية في منطقة الشمال بواقع          

 %.0.0نسبة لها حيث كانت في الشمال بواقع 
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 :المهنة الرئيسية. 2.11.3
 

 أن أعلى نسبة ممن استفادوا من مشاريع اإلغاثة الزراعية كانوا من أصـحاب              )2.3(دول  يوضح ج 
، %)43(وكانت النسبة األعلى منهم في منطقة الشـمال بواقـع            %) 36.9(مهنة الزراعة بمجموع    

وهذا يؤكد على طبيعة منطقة الشمال الزراعية، كما يؤكد على أن مشاريع اإلغاثة الزراعيـة هـي               
ثم منطقة الجنـوب    % 35.2وية بالزراعة والريف الفلسطيني، تلتها منطقة الوسط بواقع         ذات صلة ق  

تلت مهنة الزراعة من حيث أعلى نسبة مهنة ربة المنزل بواقـع            %. 32.7بفارق بسيط حيث بلغت     
، حيث أن النساء كان لهن حظ وفير من المشاريع المنفذة من خالل االغاثة الزراعية فـي                 18.4%

طيني، من خالل مشاريع الحدائق المنزلية، وتقديم التـدريب لزيـادة المعرفـة ورفـع               الريف الفلس 
القدرات والمهارات، وايجاد نساء قياديات، اضافة الى دعم النوادي والمراكـز النسـوية، وايجـاد               

 .التعاونيات النسائية
 

 .حسب المهنة الرئيسيةنتائج مسح العينة  يوضح  : 2.3جدول 
 
لمنطقةا  

%شمال المهنة الرئيسية %وسط  %جنوب   
 المجموع

2.8   4.9  3.5 فنية  

 5.1 6.6 3.0 5.8 إدارية

 3.1 1.6 3.0 4.6 تجارة

 15.5 8.2 24.2 14.0 موظف

36.9   32.7 35.2 43.0 زراعة  

 2.3 3.3 - 3.5 صناعة

 0.4 - - 1.2 نقل ومواصالت

 2.7 8.2 - - بناء

 5.6  11.5 3.0 2.3 حرفي

 18.4 16.6 22.2 16.3 رب منزل

 5.4 3.1 9.4 3.5 طالب

 1.8 3.3 - 2.3 أخرى

 100 100 100 100 المجموع

 
الى أن القيـود المفروضـة      ) 2007(وتعود النسبة العالية للعاملين في الزراعة حسب خطة التنمية          

 على حرية الحركة لالشخاص جعلت من المتعذر على الفلسطينيين العمل في مواقع خـارج المـدن            
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التي يسكنون فيها، مما ادى الى تجزئة سوق العمل، هذه العوامل نفسها ادت الـى تجنـب سـكان                   
من العاطلين عن العمـل حاليـا   % 40حوالي . البلدات الصغيرة التوجه الى المدن المجاورة للتسوق 

 . كانوا يعملون سابقا في اسرائيل، وقد توجه معظم هؤالء العمال الى العمل بالزراعة
 

 :معدل دخل االسرة شهريا. 3.11.3
 

دخل أسرهم الشهري يتراوح ما % 40.6، إلى أن غالبية المستجوبين دناهأ) 3.3(يبين جدول رقم 
 1000-0ما بين منهم يتراوح دخل أسرهم الشهري % 30 شيكل شهريا، و2000-1000بين 

كثر من أ% 6.1 شيكل، و3000-2000منهم يتراوح دخل أسرهم الشهري % 23.3شيكل، بينما 
 . شيكل شهريا دخل أسرهم3000

 

 . حسب معدل دخل االسرة شهريانتائج مسح العينة يوضح  :3.3جدول 
 

 دخل األسرة الشهري المنطقة
%شمال %وسط  %جنوب   

 المجموع

 30 39.3 25 25.4  شيكل0-1000

 40.6 41 44.6 36.5  شيكل1000-2000

شيكل2000-3000  33.3 25 11.5 23.3 

 6.1 8.2 5.4 4.8  شيكل3000اكثر من 

 100 100 100 100 المجموع
 

 شيكل، حيث بلغت 2000-1000وعلى مستوى المنطقة، فقد كان معظم المستجوبون في فئة الدخل 
 .في منطقة الشمال% 36.5في منطقة الجنوب و % 41.0في منطقة الوسط ، و % 44.6

 
 بأن نسبة كبيرة من االسر الفلسطينية )2007(وقد اظهرت االحصاءات الواردة في خطة التنمية 

 فوق خط الفقر الرسمي، هبطت بشكل سريع نحو الفقر عقب اندالع 2000التي اعتبرت في العام 
من السكان الفلسطينيين انحدروا % 26االنتفاضة الثانية، وقد صنفت بعض الهيئات الدولية بأن 

ليا تحت خط الفقر، ولكن ليس فقر منهم يعيشون حا% 31، وأن 2000تحت خط الفقر منذ العام 
وقد بلغ معدل الفقر . من الفلسطينيين يواجهون خطر انعدام االمن الغذائي% 26مدقع او شديد، و 

ويعرف . في الضفة الغربية، حيث ترتفع معدالت الفقر المدقع في المحافظات الشمالية% 12المدقع 
فرد من االنفاق االستهالكي، وقد ارتبطت معدالت  دوالر يوميا لل1.6البنك الدولي الفقر المدقع بانه 
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أي نسبة االفراد العاملين الى االفراد غير (الفقر المدقع ارتباطا كبيرا بمعدل االعتمادية االسرية،
 . ، كما ارتبط بعدد افراد االسرة وبمستوى التحصيل التعليمي الفراد االسرة البالغين)العاملين

 
 : في الدورات التدريبية وبناء القدراتمشاركة افراد العينة .4.11.3

 
من المستجوبين أفادوا بأنهم شاركوا في دورات تدريبية،        % 80.7 إلى أن    أدناه) 4.3(يشير الجدول   

في منطقة  % 75.8في منطقة الجنوب و   % 77.9في منطقة الشمال و   % 88.5حيث يتوزعون بواقع    
وكانت أعلى نسبة منهم في     % 19.3يبية  الوسط، في حين بلغت نسبة من لم يشاركوا في دورات تدر          

وبلغت فـي منطقـة الشـمال    % 11.5وأدنى نسبة في منطقة الجنوب % 24.2منطقة الوسط بواقع    
  ويظهر الجدول التزام الفئات المستهدفة العالي في المشاركة في الدورات التدريبية التـي               %.22.1

ر الرئيسية التي تعمل عليها االغاثة، وذلك       تقدمها االغاثة الزراعية، حيث يعتبر التدريب من المحاو       
من أجل تنمية القدرات التنظيمية للمستفيدين، وتحسين المهارات، اضافة الى رفع مستوى المعرفـة،            
وايجاد قادة في المجتمع المحلي، قادرين على متابعة تنظيم المجموعات وايجاد قواسم مشتركة فيمـا        

ن وخصوصا لمتابعة المشاريع على المدى البعيد لمعرفة اثرها         بينها، ولديهم القدرة على تنظيم اللجا     
 . ونتائجها، ومحاولة ايجاد جهات لدعم مشاريع حسب احتياجات مجتمعاتهم المحلية

 
 .شاركة في دورات تدريبية والمنطقةأفراد العينة حسب الم يوضح توزيع  :4.3جدول 

 
المشاركة في دورات  المنطقة

%شمال تدريبية %وسط  %جنوب   
 المجموع

 80.7 88.5 75.8 77.9 نعم

 19.3 11.5 24.2 22.1 ال 

 100 100 100 100 المجموع

 
 حيث تم ادراج الـدورات التدريبيـة         كما أنه تم توزيع افراد العينة بناءا على نوع الدورة التدريبية،          

 المسـتفيدة تقـدم دائمـا      االكثر طلبا واقباال من الفئات المستفيدة، حيث أن الدورات التدريبية للفئات          
بشكل متوازي مع تنفيذ المشاريع التنموية في القرى الريفية، وذلك لضمان التوازن ما بين التطبيـق               

 .أدناه) 5.3( النتائج حسب ما هو وارد في جدول رقم العملي والنظري للمشروع المنفذ، وقد كانت
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 . فيهاواتدريبية التي شاركيوضح توزيع أفراد العينة حسب نوع الدورة ال:  5.3جدول 
 

 نوع الدورة ال نعم
 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

 38.9 70 61.1 110 حديقة منزلية

 51.1 92 48.9 88 زراعة عضوية

 56.1 101 43.9 79 إدارة مصادر مائية وري

 61.7 111 38.3 69 االستخدام األمن للمبيدات

 51.1 92 48.9 88 إدارة المشاريع

 56.1 101 43.9 79 تصنيع غذائي

 70.0 126 30.0 54 إدارة المزرعة

 80.6 145 19.4 35 حقول نموذجية

رات مهندسين زراعيين دو  29 16.1 151 83.9 

 60.0 108 40.0 72 مشاريع صغيرة مدره للدخل

 53.9 97 46.1 83 دورات أخرى

 
ى نسبة من المستجوبين قـد شـاركوا بـدورات تتعلـق          أعاله إلى أن أعل    )5.3(يشير الجدول رقم    
، %16.1 في دورات مهندسـين زراعيـين   ، واقل نسبة كانت قد شاركت    %61.1بالحدائق المنزلية   

 7241 دورة تدريبية ل     436عقد  أنه خالل هذا العام تم       )2007(وقد أظهر تقرير االغاثة الزراعية      
 .  والمزارعين والشبابمتدرب غطت جوانب فنية وادراية مختلفة للنساء

 
 :مدى المعرفة بمشاريع االغاثة الزراعية: 5.11.3

 
ت ذ الذي يعلمون بوجود مشاريع نفالمبحوثين، إلى أن أعلى نسبة من أدناه) 6.3(يشير الجدول رقم 

 شق الطرق الزراعية تلتها مشاريع االستصالح بفارق بسيط جدا في قريتهم كانت تتعلق بمشاريع
أما على مستوى المنطقة فقد كانت اكثر  %. 87.8 بواقع العمل مقابل الغذاءاريع ، ثم مش88.2%

، تلتها مشاريع %100المشاريع معرفة من قبل المبحوثين هي الطرق الزراعية بنسبة بلغت 
لكل منهما، حيث تعتبر مشاريع شق % 97استصالح االراضي الزراعية والعمل مقابل الغذاء بواقع 

مشاريع استصالح االراضي الزراعية من أكثر المشاريع تنفيذا ومن أقدمها في الطرق الزراعية و
 .تاريخ االغاثة الزراعية
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 .مدى معرفتهم بمشاريع االغاثة الزراعية  اجابات المبحوثين حول يوضح :6.3 جدول 
 

 المنطقة
%شمال نوع المشاريع %وسط  %جنوب   

 المجموع

 88.2 88.5 97.0 79.1 استصالح أراضي زراعية
 82.8 80.3 87.9 80.2 حدائق منزلية  

 88.8 85.2 100.0 81.4 شق طرق زراعية
 76.9 68.9 81.8 80.2 مشاريع جمع مياه األمطار 

 46.8 54.1 36.4 50.0 زراعة عضوية
 87.8 80.3 97.0 86.0 العمل مقابل الغذاء

 44.5 57.4 27.3 48.8 تحسين جودة البذور
نتطوير زراعة الزيتو  58.1 51.5 45.9 51.8 
 83.9 83.6 93.9 74.4 تدريب وبناء قدرات

 
 

  المشاكل والمعيقات12.3
 

 :واجهت الباحثة مجموعة من المعيقات والمشاكل تلخصت بما يلي
 

صعوبة جمع المعلومات، حيث ان الدراسة غطت جميع محافظات الضفة الغربية، وكان ال بد  •
القرى الريفية لتعبئة االستمارات من المستفيدين من من الوصول الى اكبر قدر ممكن من 

 .مشاريع االغاثة الزراعية، وهذا تطلب جهد ووقت كبير
تشعب عمل االغاثة الزراعية، وكثرة المشاريع المنفذة في الفترة المذكورة، اضافة الى  •

 اختالف في المشاريع وانتقالها من مشاريع طوارئ الى مشاريع تنموية، لذلك كان هناك
صعوبة بالغة في تصميم االستبيان لحصر اكبر عدد ممكن من المشاريع، والوصول الى اكبر 

 .عدد من المستفيدين
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 الفصل الرابع
______________________________________________________ 

 عرض النتائج
 

 المقدمة   1.4
 

 للنتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة، وأجابت عن اسئلتها، ومناقشة يتضمن هذا الفصل عرضا
األمن مدى إسهام اإلغاثة الزراعية في تحقيق اجابات المبحوثين حول  لفرضياتها، من خالل تحليل

، ومساهمتها في دعم وتقوية المؤسسات القاعدية الجماهيرية، ومدى نظرهم من وجهة الغذائي
 ية في المحافظة على استمرارية المشاريع التي تنفذها في الريف الفلسطيني،مساهمة االغاثة الزراع

  .والخروج بالتوصيات
 

 مناقشة اسئلة الدراسة 2.4
 

في هذا الجزء من الدراسة سوف يتم مناقشة السئلة الدراسة وتوضيح تحليل االسـتمارة، وعـرض          
 :تائج لكل سؤال كما يليالهم النتائج التي تم الحصول عليها، حيث كانت االسئلة والن

 
 : من  وجهة نظر المستفيدينتحقيق األمن الغذائيفي  مساهمة مشاريع اإلغاثة .1.2.4

 
 أدناه، لالجابة على مجموعة من االسئلة المتعلقة في مجملهـا بمسـاهمة             )1.4 (لقد تم بناء الجدول   

من المبحوثين يوافقون   % 71.1  االغاثة الزراعية في تحقيق االمن الغذائي،، وقد كانت النتيجة بأن         
مـن المبحـوثين ال     % 10.6 في تحقيق األمن الغذائي، ، و كـان          على أن اإلغاثة الزراعية تساهم    
  .ية تساهم في تحقيق األمن الغذائييوافقون على أن اإلغاثة الزراع
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مساهمة اإلغاثة الزراعيـة فـي تحقيـق األمـن          مدىاجابات المبحوثين حول     يوضح   :1.4جدول  
 .ائيالغذ

 
مساهمة اإلغاثة الزراعية في تحقيق األمن  ال اعرف ال أوافق موافق

النسبة  التكرار الغذائي
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

A1 10.0 18 7.8 14 82.2 148 زيادة إنتاج الغذاء على مستوى المنزل 
A2 7.8 14 6.7 12 85.6 154 قدمت مشاريع لتوفير الغذاء لألسر المحتاجة 
A3 16.7 30 14.4 26 68.9 124 ساهمت بزيادة الدخل النقدي لألسر 
A4 11.1 20 8.3 15 80.6 145 ساعدت في قيام مشاريع صغيره مدرة للدخل 
A5  توسيع  الرقعة الزراعية لدى صغار

 9.4 17 8.9 16 81.7 147 المزارعين

A6  ارعينصغار المزلحماية األراضي الزراعية  149 82.8 17 9.4 14 7.8 
A7 12.2 22 13.9 25 73.9 133 حماية األراضي الزراعية من المصادرة 
A8 5.6 10 2.8 5 91.7 165 ساعدت في زيادة القدرة على تخزين المياه 
A9 ساعدت في زيادة المياه المتوفرة للزراعة.  158 87.8 7 3.9 15 8.3 

A10 للريساهمت باستخدام أساليب جديدة .  129 71.7 23 12.8 28 15.6 
A11  الزراعية  إلى األراضي وصولالسهلت

 5.6 10 4.4 8 90.0 162 البعيدة

A12 مروية إلى  تغيير أنماط الزراعة من غير
 20.0 36 11.7 21 68.3 123 مروية

A13 23.3 42 16.1 29 60.6 109 إدخال أصناف جديدة من المزروعات 
A14 33.9 61 11.7 21 54.4 98  وتحسين البذار البلديةنفذت مشاريع إنتاج 
A15 27.2 49 15.0 27 57.8 104 ساهمت في عملية تسويق اإلنتاج  للمزارعين 
A16  للخارجتأهيل المزارع الفلسطيني للتصدير  83 46.1 39 21.7 58 32.2 
A17 29.4 53 17.2 31 53.3 96 تأسيس لجان منتجي  الزراعة العضوية 
A18 38.9 70 17.2 31 43.9 79 صول على شهادات الزراعة العضويةحال 
A19 31.7 57 16.1 29 52.2 94 تحويل المزارع إلى مزارع عضوية 
A20 نفذت مشاريع خاصة بتحسين جودة الزيت.  121 67.2 21 11.7 38 21.1 
A21 39.4 71 11.7 21 48.9 88 إعطاء الترخيص العضوي لزيت الزيتون 
A22 ريع لتشغيل األيدي العاملةنفذت مشا  166 92.2 4 2.2 10 5.6 
A23 13.3 24 8.3 15 78.3 141 دعم اللجان الشعبية للتكافل االجتماعي 
A24 11.7 21 5.6 10 82.8 149 قدمت برامج داعمة للبيئة 

 18.3 33 10.6 19 71.1 128 المجموع 
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كانت اإلغاثة الزراعية تساهم في تحقيـق       من المبحوثين بعدم معرفتهم فيما إذا       % 18.3بينما أجاب   
ونالحظ من الجدول بأن النسب األعلى في الموافقة على مساهمة اإلغاثة الزراعيـة             . األمن الغذائي 

تلتها مشـاريع   %  92.2في تحقيق األمن الغذائي كانت تتعلق بمشاريع تشغيل األيدي العاملة بواقع            
ستصالح، حيث أنها من المشاريع التي تعمل عليها        ثم الطرق الزراعية واال   % 91.7الحصاد المائي   

اإلغاثة الزراعية منذ مدة طويلة وهي معروفة على مستوى الريف الفلسطيني، بينما أخذت مشاريع               
 %). 43.9(الزراعة العضوية والحصول على شهادات العضوية النسبة األقل بواقع 

 
 داللة احصائية من ناحية تـوفير الغـذاء         فقد تبين وجود فروق ذات    بناءا على التحليل االحصائي     و

 كما  ،  )α = .041(  حيث أن قيمة      وبين مساهمة االغاثة في تحقيق االمن الغذائي،       لالسر المحتاجة 
 وبين مساهمة   زيادة الدخل النقدي لالسر   اظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية من ناحية          

 وجـود فـروق ذات   ، اضافة الـى )  α = .004( ة حيث أن قيم االغاثة في تحقيق االمن الغذائي،   
 كمـا   ،) α = .010( حيث أن قيمـة      للزراعةالمتوفرة   الزيادة في المياه     داللة احصائية من ناحية     

وبين المساهمة في تحقيـق     يوجد فروق ذات داللة احصائية من ناحية استخدام اساليب جديدة للري            
ويوجد فروق ذات داللة احصائية مـن ناحيـة تغيـر       ،  )α = .034( حيث أن قيمة    االمن الغذائي،   

، وظهـر  )α = .008( أنماط الزراعة من زراعة مروية الى زراعة غير مروية حيـث أن قيمـة            
ايضا في النتائج انه يوجد فروق ذات داللة احصائية من ناحية اعطاء الترخيص العضـوي لزيـت               

ذات داللة احصائية من ناحية المساهمة      ، وأخيرا، يوجد فروق     )α = .000( الزيتون حيث أن قيمة     
( حيث أن قيمة    وبين المساهمة في تحقيق االمن الغذائي،       في دعم اللجان الشعبية للتكافل االجتماعي       

α = .003.( 
 

التنمية الفلسطينية وتتفق مساهمة االغاثة الزراعية في تحقيق االمن الغذائي مع تعريف خطة 
يتكون مفهوم األمن الغذائي من ثالث مكونات : ئي وهي لالمن الغذا)2007 (متوسطة المدى

، )على مستوى األسرة(، والوصول للغذاء )على المستوى الوطني(رئيسية، وهي وفرة الغذاء 
يجب تحقيق هذه المكونات الثالثة في آن واحد إذا ما أردنا أن نكفل األمن الغذائي . واستخدام الغذاء

الوصول الى " عما إذا كان الطعام متوفرا في مجتمع ما أم ال، فان للمواطن، فبينما وفرة الغذاء تعبر
يتعلق فيما إذا كان هناك إمكانية للحصول على الغذاء فيزيائيا واقتصاديا في حين يشير " الغذاء

 . الى الجوانب المتعلقة بجودة التغذية والسالمة الغذائية" استخدام الغذاء"
 

 وفرة الغذاء سواءا عن طريق توسيع الرقعة الزراعية، حماية الغاثة الزراعية ساهمت فيحيث أن ا
االراضي من المصادرة، وساهمت في الوصول الى الغذاء من خالل تسهيل وصول المزارعين الى 
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اراضيهم الزراعية البعيدة، واستخدام الغذاء،  من خالل تغيير انماط الزراعة، تحسين جودة البذور، 
 .وتحسين جودة الزيت

 
، اظهرت ))1.4(ملحق  (حليل النتائج على مستوى المنطقة ما بين الشمال والوسط والجنوبتوعند 

من منطقة الشمال يوافقون على أن االغاثة الزراعية تساهم في تحقيق االمن % 76.7النتائج بأن 
في الغذائي، بالمقابل كانت نسبة الموافقين على مساهمة االغاثة الزراعية في تحقيق االمن الغذائي 

من منطقة الشمال بعدم الموافقة % 5.1 على التوالي، بينما اجاب%66.4، %69.4الوسط والجنوب 
 منهم في الوسط والجنوب %10.8، %17.1على مساهمة االغاثة في تحقيق االمن الغذائي، اجاب 

قيق  ونالحظ بأن النسبة االعلى من االجابات بالموافقة على مساهمة االغاثة في تح. على التوالي
االمن الغذائي كانت لمنطقة الشمال، ويعود ذلك لكثافة المشاريع المنفذة في هذه المنطقة، وذلك 

 .لطبيعتها الزراعية ولوجود مشاريع ممولة لهذه المنطقة اكثر من المناطق االخرى
 
 مـن  وجهـة نظـر         الزراعية في بناء مؤسسـات المجتمـع المـدني         اإلغاثة  مساهمة .2.2.4 

 :المستفيدين
 

من المبحوثين يوافقون على أن اإلغاثة الزراعيـة كـان لهـا    % 80.1 أن    أدناه )2.4(يبين الجدول   
مـن  % 13.8منهم بعدم الموافقة، و     % 6.1مساهمة في بناء مؤسسات المجتمع المدني، بينما أجاب         

 .المبحوثين ال يعرفون فيما إذا كان لإلغاثة الزراعية دور في بنـاء مؤسسـات المجتمـع المـدني                 
وهـو إعطـاء دور اكبـر       % 91.1ونالحظ بأن النسب األعلى للموافقة على بناء المؤسسات كانت          

للمرأة في المشاريع المنفذة في الريف الفلسطيني، حيث أن االغاثة الزراعيـة خصصـت بـرامج                 
ومشاريع خاصة للنساء فقط، مثل تطوير الحدائق المنزلية التي تهدف الى االكتفـاء الـذاتي علـى                 

 المنزل، ورفع االقتصاد المنزلي، وذلك عن طريق اعطاء دور اكبر للنساء لمعرفة االغاثـة          مستوى
الزراعية بقدرة هؤالء النساء وخبرتهن في تطوير الحدائق المنزلية وادارة اقتصاد المنزل، اضـافة              
الى تخصيص مشاريع صغيرة مدرة للدخل، وتطوير جمعيات التوفير والتسليف، التي تهتم باعطـاء              
قروض النشاء مشاريع صغيرة للنساء، ثم تلت هذه النسبة العالقـة مـا بـين االغاثـة الزراعيـة                

والتي تبين ان العالقة مـا بـين اإلغاثـة الزراعيـة            % 90والمنظمات الموجودة في القرية بواقع      
والمنظمات الموجودة في القرية هي عالقة تعاون، وذلك يظهر مدى تعاون اإلغاثة الزراعيـة فـي              

 وتقوية هذه المؤسسات، والتخطيط المسبق معها لتنفيذ المشاريع، حتى ال تتضـارب الخـدمات               دعم
 .المقدمة للمستفيدين، ولتحقيق اكبر مدى ممكن من التنمية في الريف الفلسطيني
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بنـاء مؤسسـات   مساهمة اإلغاثة الزراعية فـي   مدىاجابات المبحوثين حول     يوضح    :2.4جدول  
 .المجتمع المدني

 
همة اإلغاثة الزراعية في بناء مؤسسات مسا ال اعرف ال أوافق موافق

النسبة  التكرار المجتمع المدني
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

B1  ساهمت اإلغاثة الزراعية في تشكيل لجان
 7.8 14 3.9 7 88.3 159 محلية

B2 ات ساهمت اإلغاثة الزراعية في تأسيس تعاوني  149 82.8 13 7.2 18 10.0 
B3  قدمت اإلغاثة دعما لبناء أندية نسوية ومقرات

 10.6 19 5.6 10 83.9 151 للشباب

B4  قدمت اإلغاثة الزراعية دورات تدريبية
 12.2 22 1.7 3 86.1 155 للهيئات اإلدارية

B5  قدمت دعما ماليا للمؤسسات التي ساهمت في
 17.2 31 10.0 18 72.8 131 تشكيلها

B6  عالقة اإلغاثة مع المنظمات في القرية عالقة
 6.1 11 3.9 7 90.0 162 تعاون

B7  نفذت اإلغاثة الزراعية مشاريعها بالقرية بما
ال يتعارض مع المشاريع المنفذة من مؤسسات 

 أخرى
156 86.7 7 3.9 17 9.4 

B8  أشركت المنظمات الموجودة في مراحل تنفيذ
 12.2 22 2.8 5 85.0 153 المشروع

B9 في تعزيز التنسيق بين همت اإلغاثة سا 
 12.8 23 2.8 5 84.4 152 المؤسسات واألطر المهنية العاملة في القرية

B10  ساهمت مشاريع اإلغاثة في إعطاء دور اكبر
 5.6 10 3.3 6 91.1 164 للمرأة

B11  ساهمت في دعم وبناء قدرات جمعيات
 12.2 22 4.4 8 83.3 150 التوفير والتسليف

B12  ساهمت في زيادة وبناء قدرات جمعيات
.المزارعين  150 83.3 13 7.2 17 9.4 

B13  ساهمت اإلغاثة الزراعية في دعم تجمعات
 17.8 32 10.6 19 71.7 129 الشباب

B14  شاركت اإلغاثة في إدارة برامج مختلفة
 37.2 67 14.4 26 48.3 87 للدراسات العليا 

B15 تطوعية دولية لالهتمام نظمت مخيمات 
 26.7 48 10.0 18 63.3 114 بالقرى 

 13.8 25 6.1 11 80.1 144 المجموع 
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 مساهمة االغاثـة  فقد تبين وجود فروق ذات داللة احصائية من ناحيةبناءا على التحليل االحصائي   و
 حيث أن قيمـة      وبين تحقيق التنمية المستدامة في الريف الفلسطيني       الزراعية في تشكيل لجان محلية    

)α = .028(          تنظـيم مخيمـات تطوعيـة دوليـة        ، كما يوجد فروق ذات داللة احصائية من ناحية
 = α( حيـث أن قيمـة        وبين تحقيق التنمية المستدامة في الريف الفلسطيني       لالهتمام بالقرى الريفية  

.003.( 
 

ات المجتمعية كان لهـا     بأن المنظم  )2006(وضمن هذا السياق فقد ورد في تقرير االغاثة الزراعية          
دورا كبيرا في تنفيذ برنامج االغاثة، حيث اعتبرتهم االغاثة الزراعية شـركاء اجتمـاعيين ويعـد                

 مقررا في تحديد انشطة المشروعات، واختيار المستفيدين من هذه االنشطة، ومتابعـة عـدد               دورهم
سـليف، ويسـاهم تعـاون     كبير من االنشطة في مجال تطوير االراضي، شبكات الري، التوفير والت          

المؤسسات وتحسين كفاءتها فـي تنفيـذ المشـروعات    االغاثة مع هذه المؤسسات في بناء قدرة تلك      
 .التنموية واالنسانية من أجل خدمة مجتمعاتهم

 
، اظهرت ))2.4(ملحق  (تحليل النتائج على مستوى المنطقة ما بين الشمال والوسط والجنوبوعند 

بناء مؤسسات طقة الشمال يوافقون على أن االغاثة الزراعية تساهم في من من% 85.2النتائج بأن 
على % 76.6 و % 78.1 في الوسط والجنوب الننسبة الموافقة، بالمقابل كانت المجتمع المدني

بناء مؤسسات من منطقة الشمال بعدم الموافقة على مساهمة االغاثة في % 3.3التوالي، بينما اجاب 
 . منهم في الوسط والجنوب على التوالي% 5.7و % 9.8 ، اجابالمجتمع المدني

 
 : مساهمة مشاريع االغاثة في تشكيل اللجان.3.2.4

 
من المبحوثين يعلمون بان المشاريع التي نفذت قـد         % 54.4ه، إلى أن    أدنا) 3.4(يشير الجدول رقم    

% 45.6ية و ساهمت في تشكيل لجان جمعيات تعاون     % 48.7ساهمت في تشكيل لجان محلية دائمة و      
الذين قالوا بأنها لـم تسـاهم فـي         من  % 7.3ساهمت في تشكيل لجان محلية مؤقتة في حين بلغت          

 ونالحظ بأن النسبة األعلى كانت لتشكيل لجان محلية         . قالوا أنهم ال يعرفون    %10تشكيل أي لجان و   
 .دائمة
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ـ  مساهمة مشاريع االغاثة ال    مدى  اجابات المبحوثين حول    يوضح  :3.4جدول   ي تشـكيل   زراعية ف
 .اللجان

 
 المنطقة

%شمال نوع اللجنة %وسط  %جنوب   
 المجموع

 54.4 54.1 54.5 54.7 تشكيل لجان محلية دائمة
 45.6 47.5 54.5 34.9 تشكيل لجان محلية مؤقتة
 48.7 52.5 42.4 51.2 تشكيل جمعيات تعاونية

 7.3 13.1 3.0 5.8 لم تساهم في تشكيل لجان محلية
فال اعر  14.0 3.0 13.1 10 

 
خالل انه  عن أهمية تشكيل لجان العمل، حيث )2007(وقد أشار التقرير السنوي لالغاثة الزراعية 

مرحلة اإلعالن عن المشروع تقوم الجمعية بعقد سلسلة من اللقاءات التحضيرية مع جميع 
لمعظم هذه المؤسسات والتجمعات على مستوى الموقع  تتوج بتشكيل لجنة للمشروع ممثلة 

تلعب هذه اللجان دورا حيويا في و. التشكيالت مع ايالء أهمية خاصة لتمثيل النساء في هذه اللجان
تنفيذ المشروع بدأ من االعالن، توزيع الطلبات، اختيار المستفيدين، الرقابة على سير العمل ونوعية 

  .لي للمشروع وأخيرا استالم الخدمةاالخدمات المقدمة والصرف الم

 
 :مة المؤسسات القاعدية الجماهيرية دور اإلغاثة ومساهمتها في تقوية واستدا.4.2.4

 
تعتبر تقوية واستدامة المؤسسات ذات القاعدة الجماهيرية من االهداف الرئيسية والمهمة التي تعمـل             

ـ              ر االغاثة الزراعية وتطمح بالوصول اليها، وذلك اليمان االغاثة الزراعية باالهمية والـدور الكبي
الذي تقوم به هذه المؤسسات في تعزيز مخرجات العملية التنموية وضمان استدامتها، اضـافة الـى                
الدور الذي تلعبه في تنمية المشاركة المجتمعية في العملية االقتصادية واالجتماعية، فقـد سـاهمت               

واالجتماعي، البرامج والخدمات التي قدمتها االغاثة الزراعية في النهوض بوضع المرأة االقتصادي            
ومكنتها من احتالل مراكز مجتمعية بصورة أكبر، اضافة الى التحسن الذي طرأ على وضع النسـاء    
على مستوى االسرة، كما أنها استطاعت ان تقدم التمويل والدعم للمؤسسـات الخاصـة بالشـباب                 

 ).2005الزراعية، االغاثة . (والمزارعين على حد سواء
 

 اسـتبانة    الزراعية في تقوية واستدامة هذه المؤسسات، تـم عمـل          ولغرض معرفة مساهمة االغاثة   
 :كاألتي وهي ))3.4(ملحق  ( الزراعيةاإلغاثة المنبثقة عن  مدراء الجمعيات وتوزيعها على
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 .1993اتحاد المزارعين، سنة التأسيس  -
 .2001الريفية سنة التأسيس جمعية تنمية المرأة  -

 .2007 التأسيسشركة ريف للتمويل، سنة  -

 1992 التأسيسجمعية المهندسين الزراعيين العرب، سنة  -

 .2003جمعية تنمية الشباب، سنة التأسيس  -

 .1993شركة الريف العقارية سنة التأسيس  -

 
  المتوسط الحسابي الجابات المؤسسات المنبثقة عن االغاثـة الزراعيـة حـول     يوضح  :4.4جدول  

 .سات القاعدية الجماهيريةمة المؤسمساهمة االغاثة الزراعية في تقوية واستدا
 

 البنود
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
  المعياري

 0.55 4.50  في وضع الهدف العام والرؤيا لمؤسستكماإلغاثةشاركت 
 0.75 4.17  في التخطيط االستراتيجي لمؤسستكماإلغاثةشاركت 
 0.52 4.67  في الحصول على الشرعية القانونية والتسجيل لمؤسستكماإلغاثةساهمت 
 0.52 4.67  الزراعية الدعم اللوجستي لمؤسستكماإلغاثةقدمت 

 0.52 4.33  لمؤسستكمواإلدارية المالية األنظمة بتطوير اإلغاثةساهمت 
 0.75 4.17  في وضع الهيكل التنظيمي لمؤسستكماإلغاثةساهمت 
 0.98 3.83  في تدريب كادر مؤسستكم وخلق قيادة واعية ورشيدةاإلغاثةساهمت 
 0.82 3.67  في وضع العمليات التشغيلية لمؤسستكماإلغاثةشاركت 
 0.82 4.33  في التشبيك والتحالف ما بين المؤسسات المختلفة ومؤسستكماإلغاثةساهمت 

 1.17 3.83  الزراعيةاإلغاثةيتم التخطيط للمشاريع ما بينكم وبين 
 0.89 4.00  بتمويل بعض مشاريعكماإلغاثةتقوم 

 0.52 3.67  في تغطية بعض نفقات مؤسستكمغاثةاإلتساهم 
 1.21 3.67  في جلب التمويل لمؤسستكم من جهات خارجيةاإلغاثةتساهم 
 في بناء قاعدة خاصة منفصلة لمؤسستكم خاصة بالعالقات المحلية اإلغاثةتساهم 

 والخارجية
3.00 1.26 

 والبرامج األنشطةي  في استمرارية مؤسستكم من حيث االستمرارية فاإلغاثةتساهم 
 التي تقدمها مؤسستكم

4.00 0.63 

 في مؤسستكم من حيث نقاط الضعف األثر الزراعية على تقييم وقياس اإلغاثةتعمل 
 والقوة والكفاءة والفاعلية

2.83 0.75 

 0.41 4.17  هي عالقة تعاون وشراكهاإلغاثةالعالقة بينكم وبين 

  3.97 المجموع
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 أعاله إلى أن المعدل العام للمتوسـطات لجميـع          )4.4(ت الحسابية في الجدول   تشير نتائج المتوسطا  
دور االغاثة الزراعية ومساهمتها االيجابية في تقويـة         وهو مرتفع مما يشير إلى       3.97الفقرات بلغ   

واستدامة المؤسسات القاعدية الجماهيرية، وقد تقاربت النسب في البنود المتعلقة بوضع الهدف العام             
ا، ومشاركة االغاثة في التخطيط االستراتيجي للمؤسسات، اضافة الى الحصول على التسجيل            والرؤي

القانوني، وتقديم الدعم اللوجستي، والتشبيك والتحالف ونسج شبكة عالقات خارجية ومحليـة لهـذه              
بينما يظهر في الجدول ان المعدل المتوسط كـان         %. 4.67-4المؤسسات، وقد بلغت النسب ما بين       

ت من حيث نقاط الضـعف      امؤسسالم في   األثروقياس  عمل االغاثة الزراعية في متابعة تقييم       حول  
لتوضيح اجابـات هـذه     )) 4.4(ملحق  ( وقد تم وضع     .2.83 والتي بلغت    والقوة والكفاءة والفاعلية  

 .المؤسسات
 

 : مساهمة اإلغاثة الزراعية في الحفاظ على استمرارية المشاريع التي تنفذها.5.2.4
 
من المبحوثين كانت إجابتهم بالموافقة على أن اإلغاثة الزراعيـة        % 88.6أن  ) 5.4(ضح الجدول   يو

ساهمت في المحافظة على استمرارية المشاريع التي تقدمها من خالل تنفيذ مشاريع مالئمة للبيئـة،               
والـذي  وال تتعارض مع العادات والتقاليد في المجتمع، إضافة إلى تشجيع اإلغاثة للعمل التطـوعي       

، إضافة إلى تقديم المشاريع بناءا على احتياجـات القـرى ومتابعـة             %94.4حاز على أعلى نسبة     
من المبحوثين بعدم الموافقة على وجـود  % 3.5المشاريع بعد االنتهاء من التنفيذ، وقد كانت إجابات     

 .مساهمة لإلغاثة الزراعية في استمرارية المشاريع المنفذة
 

وقد بـين التقريـر السـنوي       .  بعدم معرفتهم من مساهمة اإلغاثة الزراعية      منهم% 7.9بينما أجاب   
العوامل التي ركزت عليها االغاثة الزراعية اثناء عملها للمحافظة         )  2006(لالغاثة الزراعية للعام    

على االستمرارية والتقدم نحو االستدامة، حيث انها قدمت مشاريعها ضمن المعـايير والسـلوكيات              
جتماعية للمجتمع الفلسطيني، اضافة الى استخدام التقنيات المناسبة في تنفيـذ المشـاريع             الثقافية واال 

 .والمالئمة للبيئة الفلسطينية، مع االخذ بعين االعتبار الموضوعات الخاصة بالنوع االجتماعي
 
فقد تبين وجود فروق ذات داللة احصائية ما بـين تقـديم االغاثـة              بناءا على التحليل االحصائي     و

الزراعية مشاريع مالئمة للبيئة الفلسطينية، وتقديم المشاريع بناءا على احتياجات القرية ومـا بـين               
 . على التوالي )α = .006 ، .004( تحقيق التنمية في الريف الفلسطيني، حيث أن قيمة 
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مسـاهمة اإلغاثـة     مـدى  التكرار والنسبة المئوية الجابات المبحوثين حـول         يوضح:  5.4جدول  

 .الحفاظ على استمرارية المشاريع التي تنفذهالزراعية في ا
 

مساهمة اإلغاثة الزراعية في الحفاظ على  ال اعرف ال أوافق موافق
النسبة  التكرار االستمرارية

 المئوية
النسبة  التكرار

 المئوية
النسبة  التكرار

 المئوية
C1  قدمت مشاريع مناسبة ومالئمة تماما للبيئة

 9.4 17 4.4 8 86.1 155 الفلسطينية

C2  تم اختيار الفئات المستفيدة من أنشطة  اإلغاثة
الزراعية بناءا على معايير محددة وبدون 

 تحيز لفئة أو لحزب
154 85.6 10 5.6 16 8.9 

C3 10.0 18 2.8 5 87.2 157 قدمت اإلغاثة برامج بناء قدرات للمتطوعين 
C4  شاركت الفئات المستهدفة في التخطيط

نشطة لأل  
151 83.9 8 4.4 21 11.7 

C5  كانت مشاريع اإلغاثة بناءا على احتياجات
 6.1 11 2.2 4 91.7 165 القرية

C6  تمتاز اإلغاثة بمصداقية عالية في المجتمع
 4.5 8 4.4 8 91.1 164 الفلسطيني

C7 9.5 17 4.4 8 86.1 155 راعت أنشطة اإلغاثة الزراعية البعد البيئي 
C8  تنفذ بمساهمة مالية ومادية من المشاريع

 12.8 23 3.9 7 83.3 150 المستفيدين

C9  قامت اإلغاثة الزراعية والمستفيدين بمتابعة
 6.1 11 2.8 5 91.1 164 ومراقبة سير العمل في المشاريع المنفذة

C10  لم تتعارض أنشطة اإلغاثة مع العادات
 والتقاليد 

168 93.3 5 2.8 7 3.9 

C11 يير الثقافية واالجتماعية في راعت المعا
 7.8 14 3.3 6 88.9 160 المجتمع 

C12  تقوم بمتابعة اثر المشاريع بعد االنتهاء من
 10.0 18 4.4 8 85.6 154 التنفيذ

C13 3.9 7 1.7 3 94.4 170 شجعت اإلغاثة الزراعية العمل التطوعي 
C14  قدمت اإلغاثة الزراعية مشاريع خاصة بالمرأة

كة فاعلة للنساءلضمان مشار  165 91.7 4 2.2 11 6.1 

 7.9 14 3.5 7 88.6 159 المجموع 
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، اظهـرت   ))5.4(ملحق (تحليل النتائج على مستوى المنطقة ما بين الشمال والوسط والجنوب         وعند  
من منطقة الشمال يوافقون على أن االغاثة الزراعية تسـاهم فـي اسـتمرارية           % 92.6النتائج بأن   

فذة، بالمقابل كانت نسبة الموافقين على مساهمة االغاثة الزراعيـة فـي اسـتمرارية              المشاريع المن 
مـن منطقـة    % 2.3على التوالي، بينما اجـاب    % 84،  %88المشاريع المنفذة في الوسط والجنوب      

% 4.2،  %4.2الشمال بعدم الموافقة على مساهمة االغاثة في استمرارية المشاريع المنفذة، اجـاب             
 .والجنوب على التواليمنهم في الوسط 

 
 فرضيات الدراسة مناقشة  3.4

 
إسـهامات   بين ≥ α   ) 0.05 ( ذات داللة إحصائية يوجد عالقة  النصت الفرضية االولى أنه: أوال

 الغذائي وبين تحقيق التنمية للفئات المستفيدة في الريف         األمناإلغاثة الزراعية الفلسطينية في تحقيق      
 .الفلسطيني

 
نتائج التحليل وجود فروق ذات داللة احصائية من ناحية توفير الغذاء لالسر المحتاجة،             وقد أظهرت   

وزيادة الدخل النقدي لالسر الريفية، وزيادة في المياه المتوفرة للزراعة، واستخدام اسـاليب جديـدة               
للري، وتغيير انماط الزراعة من زراعة مروية الى زراعة غير مروية، واعطاء ترخيص عضوي              

ت الزيتون، والمساهمة في دعم اللجان الشعبية للتكافل، وبين تحقيق التنمية للفئات المستفيدة فـي            لزي
الريف الفلسطيني، وبناءا عليه فقد تم رفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة، بمعنـى انـه           

 االمن الغذائي   يوجد فروق ذات داللة احصائية بين اسهامات االغاثة الزراعية الفلسطينية في تحقيق           
 .وبين تحقيق التنمية للفئات المستفيدة في الريف الفلسطيني

 
 إسهامات ≥ α ) 0.05 (  ذات داللة إحصائيةال يوجد عالقةالفرضية الثانية فقد نصت على أنه أما 

ة في تقوية واستدامة المؤسسات القاعدية الجماهيرية وبين تحقيق التنميـة         اإلغاثة الزراعية الفلسطيني  
 .لمستدامة في الريف الفلسطينيا
 

فقد تبين وجود فروق ذات داللة احصائية من ناحية مساهمة االغاثـة            بناءا على التحليل االحصائي     
، كما يوجد فروق ذات داللة احصائية       )α = .028( الزراعية في تشكيل لجان محلية حيث أن قيمة         

لريفية وبين تحقيق التنمية المستدامة، حيث      من ناحية تنظيم مخيمات تطوعية دولية لالهتمام بالقرى ا        
وبناءا عليه فقد تم رفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة، بمعنـى            ). α = .003(أن قيمة   
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انه يوجد فروق ذات داللة احصائية بين اسهامات االغاثة الزراعية في تقوية واستدامة المؤسسـات               
 .المستدامة في الريف الفلسطينيالقاعدية الجماهيرية وبين تحقيق التنمية 

 
 إسهامات ≥ α ) 0.05 ( ذات داللة إحصائيةال يوجد عالقة لثالثة فقد نصت على أنه أما الفرضية ا

في تنفيذ مشاريع ذات استمرارية وبين تحقيق التنمية المسـتدامة فـي            اإلغاثة الزراعية الفلسطينية    
 .الريف الفلسطيني

 
قد تبين وجود فروق ذات داللة احصائية من ناحيـة تقـديم االغاثـة        فبناءا على التحليل االحصائي     

الزراعية مشاريع مالئمة للبيئة الفلسطينية، ومن ناحية تقـديم المشـاريع بنـاءا علـى احتياجـات                 
وبنـاءا  .  على التـوالي  )α = .006 ، .004( القرية،وبين تحقيق التنمية المستدامة،  حيث أن قيمة 

ية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة، بمعنى انه يوجـد فـروق ذات داللـة           عليه فقد تم رفض الفرض    
احصائية بين اسهامات االغاثة الزراعية في تنفيذ مشاريع ذات استمرارية وبـين تحقيـق التنميـة                

 .المستدامة في الريف الفلسطيني
 

  تلخيص النتائج4.4
 

 :يمكن تلخيص النتائج بما يلي
 

االغاثة الزراعية كان لها دورا في تحقيق االمن الغـذائي،          أوضحت اجابات المبحوثين بأن      •
من المبحوثين وافقوا على هذا الدور، وبالتالي فان االغاثة الزراعية قـد            % 71.1حيث أن   

 .ساهمت في تحقيق االمن الغذائي من وجهة نظر المبحوثين
مجتمع المدني،  كما أن النتائج دلت على أن االغاثة الزراعية قد ساهمت في بناء مؤسسات ال              •

 االغاثة الزراعية قد    من المبحوثين قد وافقوا على هذا الدور، وبالتالي فان        % 80.1حيث أن   
مع المدني من وجهة نظر المبحوثين، اضافة الى دورها في          اء مؤسسات المجت  ساهمت في بن  

 .تقوية واستدامة المؤسسات القاعدية الجماهيرية

ان لها مساهمة ودور في المحافظة علـى اسـتمرارية          بينت النتائج بأن االغاثة الزراعية ك      •
من المبحـوثين وافقـوا     % 88.6المشاريع التي تقدمها من وجهة نظر المبحوثين حيث ان          

على هذا الدور وعلى هذه المساهمة، مما ترك االثر االيجابي فـي تحقيـق التنميـة علـى          
 .مستوى الريف الفلسطيني

 



 
 
 
 
 
 

 الفصل الخامس
_____________________________________________________  

  والتوصياتاالستنتاجات
 

 االستنتاجات 1.5
 

 :من هذه الدراسة، يمكن رصد االستنتاجات التالية
 

يوافقون على وجود دور ومساهمة لالغاثة الزراعية       يالحظ من النتائج بأن معظم المبحوثين        •
أن  كما نالحـظ ايضـا    . ى هذا الدور  هم عل من% 71.1 تحقيق االمن الغذائي، حيث وافق     في

النسب األعلى في الموافقة على مساهمة اإلغاثة الزراعية في تحقيق األمن الغـذائي كانـت               
تتعلق بمشاريع تشغيل األيدي العاملة تلتها مشاريع الحصاد المائي ثـم الطـرق الزراعيـة               

ة منذ مـدة طويلـة      واالستصالح، حيث أنها من المشاريع التي تعمل عليها اإلغاثة الزراعي         
وقد كان لها دورا كبيرا في المساهمة في دعم         وهي معروفة على مستوى الريف الفلسطيني،       

االسر في المناطق الريفية وخصوصا في مرحلة االنتفاضـة االولـى والثانيـة، حيـث ان                
االغالقات االسرائيلية لمناطق الضفة الغربية والحصار المشدد على القرى، كان لـه تـأثيرا     

بيا على مستوى هذه االسر، وقد جاءت مشاريع االغاثة الزراعية كمحاولة لمساعدة هـذه              سل
االسر لتحسين اوضاعها االقتصادية على مستوى المنزل، عن طريق ايجاد فـرص عمـل              
للعمال الذين فقدوا عملهم نتيجة الحصار االسرائيلي، وقد تمثلت فرص العمل بعودة العمـال              

غيلهم في بناء الجدران االسـتنادية وشـق الطـرق الزراعيـة،        الى اراضيهم، من خالل تش    
وزراعة االرض باالشجار وبالخضروات لالستهالك المنزلي ولبيع الفائض وبالتالي تحقيـق           

 .االكتفاء الذاتي ولو نسبيا، مما يجعل هذه االسر بعيدة عن خطر فقدان االمن الغذائي
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 فـي  فقون على أن اإلغاثة الزراعية تسـاهم يواال المبحوثين يالحظ من النتائج ان عددا من        •
 ويعود ذلك الـى ان هـؤالء         ،%10.6 وقد كانت نسبتهم من العينة       تحقيق األمن الغذائي،    

لغـذائي مثـل   المبحوثين كانوا ممن استفادوا من مشاريع ليس لها عالقة في تحقيق االمـن ا   
لزراعية التي تساعد فـي  التدريب ورفع القدرات، أو ممن استفادوا من مشاريع مثل الطرق ا       

وصولهم الى اراضي زراعية لم يتم زراعتها بعد، وبذلك تكون االسـتفادة بعيـدة المـدى،                
وغير ظاهره لهم على مستوى االمن الغذائي الى االن، لذلك هم يعتقدون بأن هذه المشـاريع       

 .لم تساهم بعد في تحقيق أي امن غذائي على مستوى المنزل

 
بعدم معرفتهم فيما إذا كانت اإلغاثة       أجابوا   من المبحوثين % 18.3 تهيالحظ ايضا ان ما نسب     •

، وهي تعتبر نسبة عاليـة، وهنـا ال بـد لالغاثـة       الزراعية تساهم في تحقيق األمن الغذائي     
الزراعية من التركيز أكثر من حيث تعريف المستفيدين عن الدور الذي تقوم بـه، والهـدف          

يث كانت المالحظة بأن هؤالء المبحوثين ممن تـم تنفيـذ   من المشاريع التي تقوم بتنفيذها، ح   
مشاريع لديهم، اال انهم ال يعرفون البعد التنموي من وراء تنفيذ هذه المشاريع، وقد اعتقـدوا               
بأن االغاثة قدمت لهم هذه المشاريع كمساعدة لهم الن اوضـاعهم االقتصـادية صـعبة، او         

 الريفية بغض النظر عن الهدف من وراءهـا،   لتوفر هذه المشاريع من الممولين كدعم لالسر      
اضافة الى ان البنود المتعلقة بموضوع االمن الغذائي تراوحت بين مشاريع متعـددة، فمـن               
اجابو بعدم المعرفة كانوا ممن لم يستفيدوا من المشروع بذاته، فعلى سبيل المثال حـين تـم                 

على تخزين المياه، كانت اجابـة  توجيه سؤال عن مساهمة االغاثة الزراعية في زيادة القدرة       
 .المبحثوين الذين لم يستفيدوا من هذه المشاريع بعدم المعرفة

 
من المبحوثين يوافقون على أن اإلغاثة الزراعية كـان لهـا           % 80.1 أن     النتائج يالحظ من  •

 ونالحظ بأن النسب األعلى للموافقة علـى بنـاء   مساهمة في بناء مؤسسات المجتمع المدني،     
وهو إعطاء دور اكبر للمرأة في المشاريع المنفـذة فـي الريـف             % 91.1 كانت   المؤسسات

والتي تبين ان العالقة ما بين اإلغاثة الزراعية والمنظمات الموجودة          % 90الفلسطيني، تلتها   
اعية في دعم وتقوية هـذه  في القرية هي عالقة تعاون، وذلك يظهر مدى تعاون اإلغاثة الزر     

ة تعكس ايضا النسبة العالية للمبحوثين الذين لهم اتصال مباشر مـع  المؤسسات،  وهذه االجاب 
يع، أو من المبحوثين الـذين كانـت لهـم          المنظمات والهيئات العاملة في مواقع تنفيذ المشار      

 .عالقة مباشرة في مراحل التخطيط والتنفيذ للمشاريع
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راعيـة فـي بنـاء       على وجود مساهمة لالغاثـة الز      منهم بعدم الموافقة  % 6.1بينما أجاب    •
وعند الرجوع الى االسئلة المبنية والموجهة للمبحوثين حول هـذا       ،مؤسسات المجتمع المدني  

الموضوع، نالحظ بأن االسئلة تراوحت ما بين تشكيل اللجان المحليـة، وتـدريب الهيئـات              
ء االدارية، والتطرق الى عالقة االغاثة الزراعية مع المنظمات الموجودة في القرية، واعطـا  

دور اكبر للمرأة، والمساهمة في دعم تجمعات الشباب والنساء والمزارعين، وقد تراوحـت             
االجوبة من قبل المبحوثين فمثال من استفادو من مشاريع الشباب وتجمعات الشباب وافقـوا              
على وجود مساهمة لالغاثة الزراعية في بناء المؤسسات الشبابية، بينما لـم يوافقـوا علـى         

نظيم مخيمات دولية، على سبيل المثال، وذلك لقلة المخيمـات التـي اقامتهـا      مساهمتها في ت  
االغاثة الزراعية، أي انه كان هناك موافقة بشدة في بعض المجاالت وعـدم الموافقـة فـي       

 .مجاالت اخرى

 
وينطبق ذلك ايضا على المبحوثين الذين اجابو بعدم المعرفة عن مساهمة االغاثة فـي بنـاء    

، حيث أنه عند تحليل االجابات نجـد    %13.8 المدني والذين كانت نسبتهم      مؤسسات المجتمع 
بأن من أجاب بالموافقة على دور االغاثة الزراعية في اشراك المنظمـات الموجـودة فـي                
مراحل تنفيذ المشروع، اجاب بعدم معرفة دور االغاثة الزراعية، على سبيل المثـال، فـي               

 . العليادور االغاثة في ادارة برامج الدراسات

 
من المبحوثين كانت إجابتهم بالموافقة على أن اإلغاثـة الزراعيـة           % 88.6أن  بينت النتائج    •

ساهمت في المحافظة على استمرارية المشاريع التي تقدمها من خالل تنفيذ مشاريع مالئمـة              
للبيئة، وال تتعارض مع العادات والتقاليد في المجتمع، إضافة إلى تشـجيع اإلغاثـة للعمـل              

 فكما هو معروف فان العمل التطوعي يعتبر        ،%94.4لتطوعي والذي حاز على أعلى نسبة       ا
من الثقافة المتوارثة لدى الشعب الفلسطيني، وخصوصا في الريف، فكـان تشـجيع العمـل              

وخصوصا في مشاريع االستصالح والزراعة من االمور السـهلة وذات ترحيـب            التطوعي  
موافقة على المساهمة في استمرارية المشاريع ايضا من        كبير من قبل المستفيدين، وظهرت ال     

 .لمشاريع بعد االنتهاء من التنفيذ تقديم المشاريع بناءا على احتياجات القرى ومتابعة اخالل

 
بعدم الموافقة على وجود مساهمة لإلغاثـة        أجابوا   من المبحوثين % 3.5 أظهرت النتائج بأن   •

 وقد كانت نسبة قليلة جدا، وقد انعدمت فـي بنـد            ة،الزراعية في استمرارية المشاريع المنفذ    
تقديم المشاريع من قبل االغاثة الزراعية بناءا على احتياجات القرية في منطقة الوسط، حيث              
كانت االجابة صفر، أي ان المعظم كانوا اما يوافقون على مساهمة االغاثة في اسـتمرارية               
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ويعود السبب الى وجود هذه النسبة القليلة من        المشاريع او ال يعرفون بنسبة قليلة جدا ايضا،         
عدم الموافقة الى ان بعض المبحوثين لم يتم اشراكهم في التخطيط لالنشطة، حيث ال يمكـن               
اشراك كافة المجتمع في التخطيط لالنشطة، بل يتم انتخاب ممثلين عن المجتمـع، كمـا أن                

 من قبل االغاثة الزراعيـة بعـد        بعض المبحوثين والمستفيدين من المشاريع لم تتم متابعتهم       
 .االنتهاء من تنفيذ المشاريع لديهم، لذلك كانت اجابتهم بعدم الموافقة في هذا البند

 
فتهم من مسـاهمة اإلغاثـة الزراعيـة فـي اسـتمرارية      منهم بعدم معر % 7.9بينما أجاب    •

الموافقـة،  المشاريع المنفذة، حيث ينطبق على هؤالء ايضا ما ينطبق على الذي اجابو بعدم              
حيث ان بعض المبحوثين كانت اجابتهم بالموافقة في بعض البنود، وعدم الموافقة في بنـود               

فعلى سبيل المثال حول تشجيع االغاثة الزراعية للعمل        اخرى، وعدم المعرفة في بنود ثالثة،       
التطوعي، اجاب بعض المستفيدين بعدم المعرفة وذلك الستفادتهم من مشاريع بعيـدة عـن              

ل التطوعي، او لم يكونوا على اطالع بالمشاريع التي تم تنفيذها في قراهم والتـي لهـا                 العم
ارتباط بالعمل التطوعي، لذلك كانت هذه النسبة من عدم الموافقة علـى مسـاهمة االغاثـة                

 .الزراعية في استمرارية المشاريع المنفذة

 
هلية الرائدة التي تعمـل فـي        من المؤسسات اال    اإلغاثة الزراعية  عند تحليل النتائج نجد أن     •

طالت مختلف جوانب حياة    وخلفها ارث كبير زاخر باالنجازات،       مجال التنمية الريفية،  تقف    
الطرق الزراعية ومشاريع   : مالحظة ذلك في عدة جوانب مثل     الريف الفلسطيني حيث يمكن     

ية وشـبكات   االستصالح، وفي حفر االبار وانشاء البرك، اضافة الى مشاريع الحدائق المنزل          
 .الري وزراعة االشجار بمختلف اصنافها

 
كما يمكن مالحظة عمل االغاثة الزراعية على صعيد العمل على تنظيم الفئات االجتماعيـة               •

من خالل ايجاد جميعات التوفير والتسليف، وجمعية المرأة الريفية، وتنمية الشباب، وبـرامج         
مة التي تعمل على متابعة سـير العمـل فـي    المهندسين الزراعيين، واللجان المؤقتة او الدائ     

المشاريع، اضافة الى تشكيل اللجان الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري، ولجان الـدفاع            
 .عن االراضي وحمايتها من المصادرة واقامة المستوطنات عليها

 
 
 
 



 53 

  التوصيات2.5
 

 :بناءا على تحليل نتائج الدراسة، توصي الدراسة بما يلي
 

 لها عالقة باالمن الغذائي مثل توسيع الرقعة الزراعية وتشغيل االيدي  أكثراريعتنفيذ مش •
العاملة، والحصاد المائي وتسهيل الوصول الى االراضي الزراعية البعيدة، حيث أن هذه 
المشاريع كان لها االثر الكبير في المساهمة في تحقيق االمن الغذائي، وكانت دائما من 

االساسية في القرى الريفية الفلسطينية، كما انها تمتاز باالستدامة االحتياجات الضرورية و
 .واالستمرارية لما لها من مردود ايجابي على الريف الفلسطيني

ز اكثر في مشاريع الحصول على شهادات الزراعة العضوية، حيث انها من يتركال •
الزراعية لالسواق المشاريع المهمة جدا والتي تؤهل المزارع الفلسطيني لتصدير منتجاته 

العالمية الخارجية، حيث ان هذه االسواق تشترط بالمنتجات ان تكون عضوية، وهذا يفتح 
 .افاق جديدة للمزارع الفلسطيني لتسويق منتجاته

دراسة وتقييم وقياس االثر في المؤسسات القاعدية من حيث نقاط الضعف والقوة والكفاءة  •
 .والفاعلية

 ومحلية، وذلك لتوسيع عالقاتها مع المؤسسات االخرى، تكثيف تنظيم مخيمات دولية •
 .وتعريف هذه المؤسسات بواقع الحال في المجتمع الفلسطيني

 . تمويلية تعتمد على التمويل البرامجي وطويل االمدوترتيب خططتطوير  •
في التخطيط لالنشطة المراد تنفيذها، وذلك لضمان  االستمرار في مشاركة الفئات المستهدفة •

ذ مشاريع وفق احتياجات القرية، اضافة الى االستمرار في تشجيع العمل التطوعي، تنفي
 .ومراعاة البعد البيئي، وذلك لضمان استمرار المشاريع المنفذة واستدامتها

زيادة العمل على متابعة أثر المشاريع المنفذة بعد االنتهاء من التنفيذ، والعمل على استدامة  •
 .فيدةفئات المستالعالقة ما بينها وبين ال

االهتمام أكثر في برامج التعليم الجامعي، وإدراج خبرات االغاثة الزراعية في معظم برامج  •
التنمية في الجامعات المحلية لما لذلك من أثر في تنمية المجتمع الفلسطيني، واعطاء الخبرة 

تنمية مما يمكنها للجيل الناشيء، حيث أن االغاثة الزراعية تمتلك الخبرة الكافية في مجال ال
 .من لعب دور أكبر في البرامج التعليمية على المستوى النظري والعملي
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  االستبانة : 1.3ملحق 
 

 عمادة الدراسات العليا
 جامعة القدس

 ته،،،السالم عليكم ورحمة اهللا وبركا
 :تقوم الباحثة بعمل دراسة بعنوان

 اإلغاثة الزراعية في التنمية الريفية المستديمة دور

  في محافظات الضفة الغربية 
 2007  وحتى2000 في الفترة ما بين االنتفاضة الثانية

 أبو ديس، حيث تم تصميم هذه –وذلك لنيل درجة الماجستير في بناء المؤسسات من جامعة القدس 
انة لتساعد في جمع المعلومات الالزمة إلكمال البحث، لذا أرجو منكم التكرم باإلجابة على االستب

أسئلة االستبانة بصدق وموضوعية، علما بأن جميع المعلومات التي سيتم الحصول عليها هي 
 .ألغراض البحث العلمي فقط وسيتم التعامل معها بسرية تامة
 ....شاكرين لكم حسن تعاونكم

 الباحثة

 ــــــــــ: قم االستمارةر
 ـــــــــــــ: اليوم ـــــــــــــــ التاريخ : تاريخ تعبئة االستمارة 

 
          :ستفيدمعلومات عامة عن الم. 1
 : الجزء األول-1

  ــــــــــ:  القريةاسم           ــــــــــــ: اسم المحافظة  1.1
   )   (   أنثى    )     ( ذكر   ـــــــــــــ     ): للمبحوث(  الجنس 1.2
 ـــــــــــــــــــ:   العمر 1.3
 :  المستوى التعليمي1.4

  إعدادي-4        ابتدائي-3    ملم-2   أمي -1
 . دراسات عليا-8        بكالوريوس-7   دبلوم-6   ثانوي-5 

 : المهنة الرئيسية1.5 
  موظف-4 ارة تج-3   إدارية-2 )الخ.. طبيب، مهندس( فنية -1
  نقل ومواصالت-7   صناعة-6    زراعة-5
  أخرى، حدد ــــــــــ-10   حرفي-9     بناء-8
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 : قطاع العمل1.6

  أخرى، حدد ـــ-4   منظمات أهلية-3   خاص-2   عام-1
 (     )، إناث (     ) عدد أفراد األسرة الذين يسكنون في المنزل ــــــــــ ذكور 1.7

  سنة ـــــــــــــــــ16رة اقل من عدد أفراد األس
 (         )اناث (         )  سنة  ـــــــ ذكور 60 – 16عدد أفراد األسرة ما بين 

: شهريااألسرة معدل دخل  1.8  
    شيكل 2000 -1000من . 2   شيكل1000  إلى-صفرمن . 1

  شيكل3000أكثر من . 4  شيكل3000  إلى-2000من . 3

 : الجزء الثاني-2
  هل هناك مؤسسات حكومية أو خاصة ناشطة زراعيا في قريتك؟2.1
 :، إذا نعم، هل تستطيع تسمية بعض هذه المؤسسات(       )ال(       )        نعم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  هل لديك معرفة بمشاريع اإلغاثة الزراعية التي تنفذها في الريف الفلسطيني؟2.2
 (       )ال(       )        نعم 
 تقوم اإلغاثة الزراعية بتنفيذ العديد من المشاريع التنموية في الريف الفلسطيني فهل تم تنفيذ أي                2.3

 :أو في قريتك/ من المشاريع التالية لديك
 (     )   ال اعرف (      )ال  (      ) نعم           استصالح أراضي زراعية. 1
 (     )   ال اعرف (      )ال  (      ) نعم        حدائق منزلية  . 2
 (     )   ال اعرف (      )ال  (      ) نعم        شق طرق زراعية. 3
 (     )   ال اعرف (      )ال  (      ) نعم     )صاد المائيالح(مشاريع جمع مياه األمطار . 4
 (     )   ال اعرف (      )ال  (      ) نعم        زراعة عضوية. 5
 (     )   ال اعرف (      )ال  (      ) نعم        العمل مقابل الغذاء. 6
 (     )رف    ال اع(      )ال  (      ) نعم        تحسين جودة البذور. 7
 (     )   ال اعرف (      )ال  (      ) نعم       تطوير زراعة الزيتون. 8
 (     )   ال اعرف (      )ال  (      ) نعم        تدريب وبناء قدرات . 5
 أخرى، حدد ــــــــــــــــــــــــــــــ. 6
 ).اريع التي تم تنفيذها لدى المبحوثبعد اإلجابة عن هذا السؤال ، يتم االنتقال مباشرة الى المش(

 : هل تساهم المشاريع المنفذة من قبل اإلغاثة الزراعية في -2.4
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 . تشكيل لجان محلية دائمة-
 . تشكيل لجان محلية مؤقتة-
 . تشكيل جمعيات تعاونية-
 . لم تساهم في تشكيل لجان محلية-
 . ال اعرف-
 

ال  ال أوافق موافق غذائيمساهمة اإلغاثة الزراعية في تحقيق األمن ال
 اعرف

A1 ساهمت اإلغاثة في زيادة إنتاج الغذاء على مستوى المنزل    
A2 قدمت اإلغاثة الزراعية مشاريع لتوفير الغذاء لألسر المحتاجة    
A3 ساهمت مشاريع اإلغاثة الزراعية بزيادة الدخل النقدي لألسر    
A4      ام مشاريع صغيره مدرة    ساعدت مشاريع اإلغاثة الزراعية في قي

 للدخل
   

A5           ساهمت مشاريع اإلغاثة الزراعية بتوسيع  الرقعة الزراعية لدى
 صغار المزارعين

   

A6         ساهمت مشاريع االغاثة الزراعية بحماية االراضي الزراعية لدى
 صغار المزارعين

   

A7          ساهمت مشاريع االغاثة الزراعية في حماية االراضي الزراعيـة
 صادرةمن الم

   

A8            ساعدت  مشاريع اإلغاثة الزراعية في زيادة القدرة على تخـزين
 المياه

   

A9            ساعدت مشاريع االغاثة الزراعية في زيـادة الميـاه المتـوفرة
 .للزراعة

   

A10 ساهمت مشاريع اإلغاثة الزراعية باستخدام أساليب جديدة للري.    
A11       المزارعين إلى أراضيهم   سهلت مشاريع اإلغاثة الزراعية وصول

 الزراعية البعيدة
   

A12           ساهمت مشاريع اإلغاثة الزراعية في تغيير أنماط الزراعة مـن
 زراعة غير مروية إلى زراعة مروية

   

A13           ساهمت مشاريع اإلغاثة الزراعية في إدخال أصناف جديدة مـن
 المزروعات

   

A14 البذار البلديةنفذت االغاثة الزراعية مشاريع انتاج وتحسين     
A15 ساهمت اإلغاثة الزراعية في عملية تسويق اإلنتاج  للمزارعين    
A16          ساهمت مشاريع االغاثة الزراعية في تأهيل المزارع الفلسـطيني   
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 للتصدير لالسواق الخارجية
A17           عملت مشاريع االغاثة الزراعية على دعم تأسيس لجان منتجـي

 ةومستهلكي الزراعة العضوي
   

A18          ساهمت االغاثة الزراعية في حصول المزارعين على شـهادات
 الزراعة العضوية

   

A19        نفذت االغاثة الزراعية مشاريع لتحويل المـزارع الـى مـزارع
 عضوية

   

A20 نفذت االغاثة الزراعية مشاريع خاصة بتحسين جودة الزيت.    
A21           التـرخيص  نفذت االغاثة الزراعية مشـاريع خاصـة باعطـاء

 العضوي لزيت الزيتون
   

A22 نفذت اإلغاثة الزراعية مشاريع لتشغيل األيدي العاملة    
A23             ساهمت االغاثة الزراعية في دعـم اللجـان الشـعبية للتكافـل

 االجتماعي
   

A24 قدمت اإلغاثة الزراعية برامج داعمة للبيئة    
ال  ال أوافق موافق المساهمة في بناء مؤسسات المجتمع المدني

 اعرف
B1 ساهمت اإلغاثة الزراعية في تشكيل لجان محلية    
B2  ساهمت اإلغاثة الزراعية في تأسيس تعاونيات    
B3 قدمت اإلغاثة الزراعية دعما لبناء أندية نسوية ومقرات للشباب    
B4 قدمت اإلغاثة الزراعية دورات تدريبية للهيئات اإلدارية    
B5  ثة الزراعية دعما ماليا للمؤسسات التي ساهمت فـي         قدمت اإلغا

 تشكيلها
   

B6            كانت عالقة اإلغاثة الزراعية مع المنظمات القائمة فـي القريـة
 عالقة تعاون

   

B7            نفذت اإلغاثة الزراعية مشاريعها بالقرية بما ال يتعـارض مـع
 المشاريع المنفذة من مؤسسات أخرى

   

B8     المنظمات الموجودة في مراحل تنفيـذ      أشركت اإلغاثة الزراعية
 المشروع

   

B9            ساهمت اإلغاثة الزراعية في تعزيز التنسـيق بـين المؤسسـات
 واألطر المهنية العاملة في القرية

   

B10 ساهمت مشاريع اإلغاثة الزراعية في إعطاء دور اكبر للمرأة    
B11        تـوفير  ساهمت االغاثة الزراعية في دعم وبناء قدرات جمعيات ال

 والتسليف
   

B12             ساهمت االغاثة الزراعية في زيـادة وبنـاء قـدرات جمعيـات   
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 .المزارعين
B13 ساهمت االغاثة الزراعية في دعم تجمعات الشباب    
B14  شاركت االغاثة الزراعية في ادارة برامج مختلفة للدراسات العليا    
B15  لالهتمام بـالقرى  نظمت االغاثة الزراعية مخيمات تطوعية دولية 

 الفلسطينية
   

ال  ال أوافق موافق الحفاظ على االستمرارية
 اعرف

C1            قدمت االغاثة الزراعية مشاريع مناسبة ومالئمـة تمامـا للبيئـة
 الفلسطينية

   

C2             تم اختيار الفئات المستفيدة من أنشطة  اإلغاثة الزراعيـة بنـاءا
 بعلى معايير محددة وبدون تحيز لفئة أو لحز

   

C3 قدمت اإلغاثة الزراعية برامج بناء قدرات للمتطوعين    
C4         شاركت اإلغاثة الزراعية الفئات المستهدفة في التخطيط لألنشطة

 المنفذة 
   

C5 كانت مشاريع اإلغاثة الزراعية بناءا على احتياجات القرية    
C6 طينيتمتاز اإلغاثة الزراعية بمصداقية عالية في المجتمع الفلس    
C7 راعت أنشطة اإلغاثة الزراعية البعد البيئي    
C8           كانت مشاريع اإلغاثة الزراعية تنفذ بمساهمة مالية ومادية مـن

 المستفيدين
   

C9          قامت االغاثة الزراعية والمستفيدين بمتابعة ومراقبة سير العمـل
 في المشاريع المنفذة

   

C10     مع العادات والتقاليـد فـي       لم تتعارض أنشطة اإلغاثة الزراعية 
 المجتمع

   

C11         راعت مشاريع االغاثة الزراعية المعايير الثقافية واالجتماعية في
 المجتمع الفلسطيني

   

C12             تقوم اإلغاثة الزراعية بمتابعة اثر المشاريع التـي تنفـذها بعـد
 االنتهاء من التنفيذ

   

C13 شجعت اإلغاثة الزراعية العمل التطوعي    
C14          قدمت االغاثة الزراعية مشاريع خاصة بالمرأة لضمان مشـاركة

 فاعلة للنساء
   

 
 :التدريب/ بناء القدرات. هـ

 هل شاركت في دورات تدريبية نفذتها اإلغاثة الزراعية؟ -
 (       )ال(       )        نعم 
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 :أي من الدورات التالية قامت اإلغاثة الزراعية بتنفيذها وشاركت فيها -
 ال نعم ع الدورةنو

   حديقة منزلية
   زراعة عضوية

   إدارة مصادر مائية وري
   االستخدام األمن للمبيدات

   إدارة المشاريع
   تصنيع غذائي
   إدارة المزرعة
   حقول نموذجية

   دورات مهندسين زراعيين حديثي التخرج
   مشاريع صغيرة مدره للدخل

   دورات أخرى
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  استبانة المؤسسات المنبثقة عن االغاثة الزراعية :2.3 ملحق
 

 في محافظات الضفة الغربية اإلغاثة الزراعية في التنمية الريفية المستدامة دور
2007 وحتى 2000 الثانية أالنتفاضهفي الفترة ما بين    

 :تقوية واستدامة المؤسسات ذات القاعدة الجماهيرية: الهدف الثاني
 .....................................................اسم المؤسسة . 1
 .......................................................سنة التأسيس . 2
 ..................................الفئة المستهدفة من عمل المؤسسة . 3
 ) :األولويةالترتيب حسب (البرامج التي تنفذها المؤسسة . 4

   (        )يف وتوعيةبرامج تثق .1
          (        ) برامج تدريبية .2

        (        )مشاريع خدماتية .3
          (       ) مشاريع تنموية .4

 ................................ ، حدد أخرى
موافق  .5

 بشدة
غير  موافق 

 موافق
اعترض  محايد

 بشدة
 الزراعية في وضع الهدف العام اإلغاثةشاركت 

 والرؤيا لمؤسستكم
     

 الزراعية في التخطيط االستراتيجي اإلغاثةشاركت 
 لمؤسستكم 

     

 الزراعية في الحصول على اإلغاثةساهمت 
 الشرعية القانونية والتسجيل لمؤسستكم

     

       الزراعية الدعم اللوجستي لمؤسستكماإلغاثةقدمت 
 مالية الزراعية بتطوير االنظمة الاإلغاثةساهمت 
  لمؤسستكم واإلدارية

     

 الزراعية في وضع الهيكل اإلغاثةساهمت 
 التنظيمي لمؤسستكم

     

 الزراعية في تدريب كادر اإلغاثةساهمت 
  وخلق قيادة واعية ورشيدةمؤسستكم

     

في وضع العمليات  الزراعية اإلغاثة شاركت
 التشغيلية لمؤسستكم

     

ي التشبيك والتحالف ما  الزراعية فاإلغاثةساهمت 
 بين المؤسسات المختلفة ومؤسستكم

     

      اإلغاثةيتم التخطيط للمشاريع ما بينكم وبين 
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 الزراعية
       الزراعية بتمويل بعض مشاريعكماإلغاثةتقوم 

 الزراعية في تغطية بعض نفقات اإلغاثةتساهم 
 مؤسستكم

     

يل لمؤسستكم  الزراعية في جلب التمواإلغاثةتساهم 
 من جهات خارجية

     

 الزراعية في بناء قاعدة خاصة اإلغاثةتساهم 
منفصلة لمؤسستكم خاصة بالعالقات المحلية 

 والخارجية

     

 الزراعية في استمرارية مؤسستكم اإلغاثةتساهم 
 والبرامج التي األنشطةمن حيث االستمرارية في 

 تقدمها مؤسستكم

     

 في األثراعية على تقييم وقياس  الزراإلغاثةتعمل 
مؤسستكم من حيث نقاط الضعف والقوة والكفاءة 

 والفاعلية

     

 هي عالقة تعاون اإلغاثةالعالقة بينكم وبين 
 وشراكه
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 هان أسماء األساتذة المحكمين لالستب :3.3ملحق 
 

 المؤهل العلمي المسمى الوظيفي اسم المشرف
دكتوراه في الدراسات   مشرف  اكاديمي-دسجامعة الق ثمين هيجاوي. د

 االقتصادية واالجتماعية
 دكتوراه في العلوم الزراعية  محاضر-جامعة القدس عزام صالح. د
 دكتوراه في العلوم االقتصادية  محاضر-جامعة القدس محمد قهوجي. د
 دكتوراه في العلوم االقتصادية استشارات خاصة سائد جاسر. د
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 مساهمة اإلغاثة الزراعية في تحقيق األمن الغذائي مدىجابات المبحوثين حول ا : 1.4ملحق 
 

 جنوب وسط شمال 
مساهمة اإلغاثة الزراعية في 

 تحقيق األمن الغذائي
ال  موافق

 اوافق
ال 

 اعرف
ال  موافق

 اوافق
ال 

 اعرف
ال  موافق

 اوافق
ال 

 اعرف
ساهمت في زيادة إنتاج الغذاء 

 على مستوى المنزل
87.3 3.2 9.5 75 16.1 8.9 83.6 4.9 11.5 

قدمت اإلغاثة مشاريع لتوفير 
 الغذاء لألسر المحتاجة

92.1 1.6 6.3 75 17.9 7.1 88.5 1.6 9.8 

ساهمت مشاريع اإلغاثة بزيادة 
 الدخل النقدي لألسر

85.7 3.2 11.1 60.7 23.2 16.1 59 18 23 

ساعدت في قيام مشاريع صغيره 
 مدرة للدخل

87.3 1.6 11.1 80.4 12.5 7.1 73.8 11.5 14.8 

ساهمت بتوسيع  الرقعة 
 الزراعية لدى المزارعين

90.5 4.8 4.8 78.6 12.5 8.9 75.4 9.8 14.8 

ساهمت بحماية االراضي 
 الزراعية لدى المزارعين

87.3 6.3 6.3 78.6 14.3 7.1 82.8 9.4 7.8 

ساهمت في حماية االراضي 
 الزراعية من المصادرة

82.5 4.8 12.7 64.3 23.2 12.5 73.8 14.8 11.5 

ساعدت في زيادة القدرة على 
 تخزين المياه

95.2 0 4.8 92.9 3.6 3.6 86.9 4.9 8.2 

ساعدت مشاريع االغاثة في 
.زيادة المياه للزراعة  

96.8 0 3.2 87.5 3.6 8.9 78.7 8.2 13.1 

ساهمت باستخدام أساليب جديدة 
.للري  

84.1 4.8 11.1 60.7 25 14.3 68.9 9.8 21.3 

سهلت وصول المزارعين إلى 
 أراضيهم الزراعية 

93.7 1.6 4.8 89.3 3.6 7.1 86.9 8.2 4.9 

ساهمت مشاريع اإلغاثة 
الزراعية في تغيير أنماط 

الزراعة من زراعة غير مروية 
 إلى زراعة مروية

84.1 3.2 12.7 57.1 25 17.9 62.3 8.2 29.5 

ساهمت في إدخال أصناف 
دة من المزروعاتجدي  

65.1 6.3 28.6 58.9 30.4 10.7 57.4 13.1 29.5 

نفذت االغاثة مشاريع انتاج 
 وتحسين البذار البلدية

50.8 6.3 42.9 53.6 25 21.4 59 4.9 36.1 

ساهمت اإلغاثة في عملية 
 تسويق اإلنتاج  للمزارعين

54 7.9 38.1 62.5 19.6 17.9 57.4 18 24.6 
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ثة ساهمت مشاريع االغا
الزراعية في تأهيل المزارع 
الفلسطيني للتصدير لالسواق 

 الخارجية

50.8 15.9 33.3 53.6 21.4 25 34.4 27.9 37.7 

عملت مشاريع االغاثة الزراعية 
على دعم تأسيس لجان منتجي 
 ومستهلكي الزراعة العضوية

50.8 12.7 36.5 55.4 26.8 17.9 54.1 13.1 32.8 

 ساهمت في حصول المزارعين
 على شهادات الزراعة العضوية

47.6 11.1 41.3 50 23.2 26.8 34.4 18 47.5 

نفذت مشاريع لتحويل المزارع 
 الى مزارع عضوية

52.4 12.7 34.9 53.6 19.6 26.8 50.8 16.4 32.8 

نفذت االغاثة مشاريع خاصة 
.بتحسين جودة الزيت  

71.4 4.8 23.8 73.2 21.4 5.4 57.4 9.8 32.8 

ثة الزراعية مشاريع نفذت االغا
خاصة باعطاء الترخيص 
 العضوي لزيت الزيتون

54 6.3 39.7 67.9 16.1 16.1 26.2 13.1 60.7 

نفذت اإلغاثة  مشاريع لتشغيل 
 األيدي العاملة

95.2 0 4.8 92.9 3.6 3.6 88.5 3.3 8.2 

في دعم اللجان الشعبية ساهمت 
 للتكافل االجتماعي

92.1 0 7.9 64.3 19.6 16.1 77 6.6 16.4 

قدمت اإلغاثة الزراعية برامج 
 داعمة للبيئة

90.5 3.2 6.3 80.4 7.1 12.5 77 6.6 16.4 
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بناء مؤسسات المجتمع مساهمة اإلغاثة الزراعية في  مدىاجابات المبحوثين حول  : 2.4ملحق 
 :المدني

 
 جنوب وسط شمال   

مساهمة اإلغاثة الزراعية في 
بناء مؤسسات المجتمع 

نيالمد  

ال  موافق
 اوافق

ال 
 اعرف

ال  موافق
 اوافق

ال 
 اعرف

ال  موافق
 اوافق

ال 
 اعرف

ساهمت اإلغاثة في تشكيل 
 لجان محلية

96.8 3.2 0 83.9 1.8 14.3 83.6 6.6 9.8 

ساهمت اإلغاثة في تأسيس 
 تعاونيات 

90.5 3.2 6.3 75 14.3 10.7 82 4.9 13.1 

قدمت اإلغاثة دعما لبناء 
قرات للشبابأندية نسوية وم  

88.9 0 11.1 78.6 14.3 7.1 83.6 3.3 13.1 

قدمت اإلغاثة دورات 
 تدريبية للهيئات اإلدارية

85.7 3.2 11.1 89.3 0 10.7 83.6 1.6 14.8 

قدمت دعما ماليا للمؤسسات 
 التي ساهمت في تشكيلها

81 3.2 15.9 69.6 17.9 12.5 67.2 9.8 23 

عالقة اإلغاثة مع المنظمات 
قرية عالقة تعاونفي ال  

92.1 3.2 4.8 87.5 1.8 10.7 90.2 6.6 3.3 

مشاريعها نفذت اإلغاثة 
بالقرية بما ال يتعارض مع 

المشاريع المنفذة من 
 مؤسسات أخرى

90.5 3.2 6.3 89.3 1.8 8.9 80.3 6.6 13.1 

أشركت المنظمات الموجودة 
 في مراحل تنفيذ المشروع

92.1 1.6 6.3 83.9 3.6 12.5 78.7 3.3 18 

ساهمت اإلغاثة  في تعزيز 
التنسيق بين المؤسسات 

واألطر المهنية العاملة في 
 القرية

85.7 3.2 11.1 87.5 0 12.5 80.3 4.9 14.8 

ساهمت مشاريع اإلغاثة في 
 إعطاء دور اكبر للمرأة

88.9 1.6 9.5 91.1 5.4 3.6 93.4 3.3 3.3 

ساهمت في دعم وبناء 
قدرات جمعيات التوفير 

لتسليفوا  

82.5 3.2 14.3 83.9 7.1 8.9 83.6 3.3 13.1 

بناء قدرات ساهمت في 
 جمعيات المزارعين

88.9 4.8 6.3 75 14.3 10.7 85.2 3.3 11.5 
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بناء قدرات ساهمت في 
 جمعيات المزارعين

88.9 4.8 6.3 75 14.3 10.7 85.2 3.3 11.5 

ساهمت اإلغاثة في دعم 
 تجمعات الشباب

77.8 4.8 17.5 67.9 21.4 10.7 68.9 6.6 24.6 

شاركت اإلغاثة في إدارة 
 برامج  للدراسات العليا 

57.1 6.3 36.5 50 25 25 37.7 13.1 49.2 

نظمت مخيمات تطوعية 
 دولية لالهتمام بالقرى 

79.4 4.8 15.9 58.9 17.9 23.2 50.8 8.2 41 
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 الجمعيات التي انبثقت عن االغاثة الزراعية وأجابت عن االستبيان : 3.4ملحق 
 

سنة  اسم الجمعية 
 التأسيس

 مجال العمل الفئة المستهدفة

ة المهندسين الزراعيين جمعي .1
 العرب

المهندسين  1992
الزراعيين 
 والمزارعين

مشاريع تنموية، 
خدماتية، تدريبية، 

 تثقيفية
 مشاريع تنموية النساء الريفيات 2001 جمعية تنمية المرأة الريفية .2
مشاريع تنموية،  الشباب 2003 جمعية تنمية الشباب .3

خدماتية، تدريبية، 
 تثقيفية

المزارعين  2007 ريف لتمويل الخدماتشركة  .4
 والشباب

تمويل تنموي 
 ريفي

اتحاد جمعيات المزارعين  .5
 الفلسطينيين

مشاريع تنموية،  المزارعين 1993
خدماتية، تدريبية، 

 تثقيفية
صغار  1993 شركة الريف العقارية .6

المزارعين، 
التعاونيات 

 النسوية

مشاريع تنموية 
 إنتاجية، تدريبية
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مساهمة  المتوسط الحسابي الجابات المؤسسات المنبثقة عن االغاثة الزراعية حول : 4.4ملحق 
 االغاثة الزراعية في تقوية واستدامة المؤسسات القاعدية الجماهيرية

 

 
موافق 
 موافق بشدة

غیر 
 محاید موافق

اعترض 
 بشدة

       3 3 شاركت االغاثة في وضع الھدف العام والرؤیا لمؤسستكم
     1 3 2  االغاثة في التخطیط االستراتیجي لمؤسستكمشاركت

       2 4 ساھمت االغاثة في الحصول على الشرعیة القانونیة والتسجیل لمؤسستكم
       2 4 قدمت االغاثة الزراعیة الدعم اللوجستي لمؤسستكم

       4 2 ساھمت االغاثة بتطویر االنظمة المالیة واالداریة لمؤسستكم
     1 3 2  االغاثة في وضع الھیكل التنظیمي لمؤسستكمساھمت

   1   4 1 ساھمت االغاثة في تدریب كادر مؤسستكم وخلق قیادة واعیة ورشیدة
     3 2 1 شاركت االغاثة في وضع العملیات التشغیلیة لمؤسستكم

ساھمت االغاثة الزراعیة في التشبیك والتحالف ما بین المؤسسات المختلفة 
     1 2 3 تكمومؤسس

   1 1 2 2 یتم التخطیط للمشاریع ما بینكم وبین االغاثة الزراعیة
     2 2 2 تقوم االغاثة بتمویل بعض مشاریعكم

     2 4   تساھم االغاثة في تغطیة بعض نفقات مؤسستكم
   1 2 1 2 تساھم االغاثة في جلب التمویل لمؤسستكم من جھات خارجیة

ناء قاعدة خاصة منفصلة لمؤسستكم خاصة بالعالقات المحلیة تساھم االغاثة في ب
   3 1 1 1 والخارجیة

تساھم االغاثة في استمراریة مؤسستكم من حیث االستمراریة في االنشطة 
     1 4 1 والبرامج التي تقدمھا مؤسستكم

تعمل االغاثة الزراعیة على تقییم وقیاس االثر في مؤسستكم من حیث نقاط 
   2 3 1   قوة والكفاءة والفاعلیةالضعف وال

       5 1 العالقة بینكم وبین االغاثة ھي عالقة تعاون وشراكھ
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الحفاظ على استمرارية مساهمة اإلغاثة الزراعية في  مدىاجابات المبحوثين حول  : 5.4ملحق 
 :المشاريع التي تنفذها

 
 جنوب وسط شمال 

ية في مساهمة اإلغاثة الزراع
 الحفاظ على االستمرارية

ال  ال اوافق موافق
 اعرف

ال  موافق
 اوافق

ال 
 اعرف

 ال اعرف ال اوافق موافق

قدمت مشاريع مناسبة ومالئمة 
 تماما للبيئة الفلسطينية

96.8 3.2 0 82.1 7.1 10.7 78.7 3.3 18 

تم اختيار الفئات المستفيدة من 
أنشطة  اإلغاثة الزراعية بناءا 

ير محددة وبدون تحيز على معاي
 لفئة أو لحزب

92.1 1.6 6.3 76.8 12.5 10.7 86.9 3.3 9.8 

قدمت اإلغاثة برامج بناء قدرات 
 للمتطوعين

95.2 1.6 3.2 83.9 5.4 10.7 82 1.6 16.4 

شاركت الفئات المستهدفة في 
 التخطيط لألنشطة 

92.1 3.2 4.8 80.4 7.1 12.5 78.7 3.3 18 

ة بناءا على كانت مشاريع اإلغاث
 احتياجات القرية

96.8 1.6 1.6 96.4 0 3.6 82 4.9 13.1 

تمتاز اإلغاثة بمصداقية عالية 
 في المجتمع الفلسطيني

90.5 3.2 6.3 92.9 5.4 1.8 90.2 4.9 4.9 

راعت أنشطة اإلغاثة الزراعية 
 البعد البيئي

90.5 4.8 4.8 87.5 1.8 10.7 80.3 6.6 13.1 

همة مالية المشاريع تنفذ بمسا
 ومادية من المستفيدين

87.3 3.2 9.5 83.9 1.8 14.3 78.7 6.6 14.8 

قامت اإلغاثة الزراعية 
والمستفيدين بمتابعة ومراقبة 

 سير العمل في المشاريع المنفذة

93.7 3.2 3.2 91.1 1.8 7.1 88.5 3.3 8.2 

لم تتعارض أنشطة اإلغاثة مع 
 العادات والتقاليد 

96.8 0 3.2 94.6 1.8 3.6 90 6.7 3.3 

راعت المعايير الثقافية 
 واالجتماعية في المجتمع 

88.9 3.2 7.9 91.1 1.8 7.1 86.9 4.9 8.2 

تقوم بمتابعة اثر المشاريع بعد 
 االنتهاء من التنفيذ

87.3 3.2 9.5 83.9 5.4 10.7 85.2 4.9 9.8 

شجعت اإلغاثة الزراعية العمل 
 التطوعي

96.8 0 3.2 94.6 3.6 1.8 91.8 1.6 6.6 

قدمت اإلغاثة الزراعية مشاريع 
خاصة بالمرأة لضمان مشاركة 

 فاعلة للنساء

92.1 0 7.9 94.6 3.6 1.8 88.5 3.3 8.2 
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