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 شكر وعرفان
 

صلى اهللا عليه وسلم وبعد،  الحمـد هللا رب العالمـين والصالة والسالم على أشرف المرسلين محمد  

 .بهذه النعمة وبإنهاء هذه الدراسة  عليأحمد اهللا وأشكره أوالً وأخيراً بعد أن منفإني 
 

وعامليها إلتاحتهما الفرصة لي إلكمال  أتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعة القدس ممثله بكافة موظفيها

لما بذلوه  األكاديمية واإلدارية هيئتهممثالً بأعضاء  والـى برنامج التنمية الريفية خاصة ، دراسـتي 

  ويبذلونه من جهد وعطاء متصالن
 

الدكتور زياد قنام الذي أشرف  ومـن حقِّ الوفاء علي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الفاضل 

  على هذا البحث
 

ة حليمه سعيد، والسيد احمد مردواي، والسيد يوسف أبو فارة، والسيد  . غـسان سرحان، د   . وإلـى د  

لالسـتبيان ولمالحظاتهم القيمة التي ساهمت في إخراج االستبيان          لمـراجعتهم    عـصام الخطـيب،   

 .النهائية بصورته
 

كما أتقدم بالشكر من أبي وأمي واخوتي وأخواتي والى كل من السيد محمد العمري، والسيد عصام                

 .صبيح، واآلنسة سوزان وشاحي، والسيد مؤيد خمايسه، لمساعدتهم لي في توزيع االستبيانات
 

 .اإلجابة على أسئلة االستبيان لذين أجابوا على االستبيان لموضوعيتهم وشفافيتهم فيكـذلك إلـى ا  

و المهندسة رنا الكرمي، والمهندسة ليلى زياد، من وزارة ، رياض الشاهدوالـى كـل من المهندس     

 . على ما قدموه من مساعدة ومعلوماتالزراعة
 

 .ومساندة وتشجيع موه لي من دعموأخص بالشكر كافة زمالئي في البرنامج لما قدموه ويقد
 

أن  كل من ساهم في إنجاز هذا البحث سائلة المولى عز وجل اآلنسة رشا هريش ووأخيـرا اشـكر  

 .لجزاء ايجزيهم عني خير 

 رشادية جميل سعيد عم
 



 د 

 تعريفات

المحيطة  عملـية متحـركة ومستمرة، يحاول الفرد بها مواجهة العوامل  

يحافظ على  ل ،)قطاع الزراعي الفلسطيني  اإلجراءات اإلسرائيلية ضد ال   (

بقـاء القطاع الزراعي والحيلولة دون فنائه بحيث تنشأ لديه الخصائص           

السلوك إلحداث عالقة    التي تجعله أكثر استعداداً للتالؤم وبالتالي تغيير      

هو القدرة  أن التكيف وبمعنى آخر .أكثر توافقاً بينه وبين الوضع الجديد

لمرضية بين الفرد وبيئته، والتي تشمل جميع       علـى تكـوين العالقات ا     

واإلمكانيات والقوى المحيطة به والتي يمكن لها التأثير على  المؤثـرات 

. االسـتقرار النفسي والجسمي في معيشته      جهـوده للحـصول علـى     

 ) 2006منتدى الساحل الشرقي، (

:  التكيف

والتي  ي،هو جملة اإلجراءات التي تفرضها سلطات االحتالل اإلسرائيل       

يـتم بموجبها أو بفعلها المباشر أو تأثيرها توقف أو شلل كلي أو جزئي              

للحـركة وتـنقل األشـخاص والبضائع بين التجمعات في المحافظات           

وبين األراضي الفلسطينية والعالم     وبين المحافظات نفسها،   الفلـسطينية، 

بما في ذلك من الصعوبات التي       الخارجـي وإسرائيل من جهة أخرى،     

مـت عن التوقف الجزئي أو الكلي لحركة المعابر البرية أو البحرية            نج

 )ب-PCBS ،2005 (. أو الجوية

:  الحصار

تتمـثل فـي احـتالل جزء كبير من األراضي، وبناء الجدار الفاصل،             

ومـصادرة األراضي، واإلغالقات المتكررة، والحصار، وشق الطرق        

منتجات الزراعية،  اإللتفافـية، وتجـريف األراضـي، وإعاقة تسويق ال        

وتعقـيدات المعابـر واإلجـراءات األمنـية واإلدارية، باإلضافة إلى           

االسـتيالء على مصادر المياه، وتدمير البنية التحتية الزراعية من آبار           

الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق    .  (وعـيون وطرق زراعية وغيرها    

 )2005المواطن، 

: ــراءات  اإلجـــــ

واالعــــــتداءات 

 اإلسرائيلية

هـي عبارة عن جميع المحاصيل النباتية، حيث أن بعضها تم استئناسها            

وزراعـتها بهـدف اسـتخدامها  كغـذاء لإلنسان وللحيوانات الداجنة،      

طة الحيوانات المدجنة أو    اوبعضها بقيت في وضعها البري وترعى بوس      

تحـصد كخشب أو كمصدر للوقود، والبعض اآلخر يستخدم فقط حسب           

ـ      .صباغيد المحلية مثل النباتات الطبية والتوابل واأل      المعـرفة، أو التقال

 )2001، هريمات(

: التــنوع الحــيوي  

 الزراعي



 ه 

هـي عـبارة عـن نباتات المحصول الواحد والتي تطورت نسبيا عن             

المتواجدة في الطبيعة وغالبا ما تكون نباتات       ) البرية(النـباتات األولية    

ومن خالل زراعتها   متباينة في صفاتها    ) الـصنف البلدي  (المحـصول   

على مر قرون في منطقة محددة تطورت من خالل االختيار اإلجباري           

عـن طـريق تعرضها لآلفات واألمراض المحلية وعن طريق اختيار           

 )  2001، هريمات.  (المزارعين المحليين للنباتات المتفوقة

:  األصناف البلدية

امال، أو الذي   هـي الحرفة أو نوع العمل الذي يباشره الفرد إذا كان ع           

باشـره سابقا إذا كان عاطال عن العمل، بغض النظر عن طبيعة عمل             

ة التـي يعمل بها وبغض النظر عن مجال الدراسة أو التدريب            أالمنـش 

 )1996، االسكوا.  (الذي تلقاه الفرد

:  المهنة

هـو العمل الذي يمارسه الفرد عادة، أي العمل الذي يمارس الفرد فيه             

أما إذا كان   . أو األكثر تكرارا في األشهر األخيرة        نـصف وقته فأكثر،   

 يعمـل فـي عملين نصف وقته بالضبط، في هذه الحالة يعتبر             العامـل 

 )1996، االسكوا.  (العمل األقدم هو العمل الرئيسي

:  العمل الرئيسي

تـشمل هـذه الفئة كل من ينطبق عليه مفهوم العمالة ،أي جميع األفراد            

ـ        ويضم ذلك   ويعملون، )القوة البشرية   (ل  الـذين ينـتمون لـسن العم

العاملين لحسابهم أو في مصالحهم      المستخدمين بأجر،  أصـحاب العمل،  

 .باإلضــافة ألعــضاء األســرة غيــر مدفوعــي األجــر الخاصــة،

 )1996، االسكوا(

:  العمالة

هـو الفـرد الـذي يعمل لحساب العائلة،أي في مشروع أو مصلحة أو              

قاضى نظير ذلك أي أجرة وليس له نصيب في         مـزرعة للعائلـة وال يت     

 )1996، االسكوا. (األرباح

: ضو أسرة غير ع

 :مدفوع األجر

خر أو لحساب منشأة أو جهة معينة       آهـو الفرد الذي يعمل لحساب فرد        

وتحـت إشرافها ويحصل مقابل عمله على أجر محدد سواء كان على            

أي طريقة دفع   شكل راتب شهري أو أجرة أسبوعية أو على القطعة أو           

أخـرى ويـندرج تحت ذلك العاملون في الوزارات والهيئات الحكومية           

. والـشركات باإلضـافة إلـى الذين يعملون بأجر في مصلحة للعائلة           

 )1996، االسكوا(

:  مستخدم بأجر

وليس بالمنشأة  ) شريك(هو الفرد الذي يعمل في منشأة يملك جزءا منها          

 )1996 ،االسكوا. (أي مستخدم يعمل بأجر

:  يعمل لحسابه



 و 

) شريك(هـو الفـرد الذي يعمل في منشأة يملكها أو يملك جزءا منها              

وال .،ويعمـل تحـت إشرافه أو لحسابه مستخدم واحد على األقل بأجر           

يعتبـر حملـة األسهم في الشركات المساهمة أصحاب عمل ولو عملوا            

 )1996، االسكوا.  (فيها

:  صاحب عمل

مت قوات االحتالل بمصادرتها من أراضي      مجمـوع المساحات التي قا    

 او لغيره   التجمع السكاني إلقامة الجدار وما يتعلق به من طرق وخنادق         

، حيث تتم عمليات المصادرة على األغلب من خالل         مـن األغـراض   

 .  أوامر عسكرية رسمية

:  األراضي المصادرة

د أفرادها،  أية معونة مادية أو أي مساعدات إنسانية تتلقاها األسرة أو اح          

ومـن أي جهـة كانـت؛ وذلك بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي             

ـ      . اء اإلجـراءات اإلسرائيلية منذ بدء االنتفاضة      رتعيـشها األسـرة ج

)PCBS ،2005-ب( 

:  المساعدة

بقيمة المنتجات النهائية من السلع  اإلنتاج خالل فترة زمنية محددة يقاس

استخدامها من قبل  ة ما والتي يتموالخـدمات المنـتجة مـن قبل منشأ   

 وحدات أخرى ألغراض االستهالك ذاتياً أو لغايات التكوين الرأسمالي

النهائية، وما   السلع :فئتين  ويشمل اإلنتاج .الـثابت اإلجمالـي الذاتـي   

 مخرجات  :ويصنف اإلنتاج إلى  ."تحت التشغيل بالمنـتجات "يـسمى  

المخرجات غير المسوقة الخاص و بمـسوقة، مخرجات اإلنتاج للحسا 

 )أ-PCBS ،2006(.  األخرى

:  اإلنتاج

إلى القيمة المتولدة ألية وحدة تمارس  مفهوم يتعلق باإلنتاج ويشير هـي 

إجمالي القيمة المضافة بحاصل طرح   ويعـرف  .أي نـشاط إنتاجـي  

 )أ-PCBS ،2006(.  الوسيط من إجمالي اإلنتاج االستهالك

:  المضافة القيمة

من حيث ملكية رأس المال كما  الوضع القانوني للمؤسسةبـه   ويقـصد 

 )أ-PCBS ،2006(.  حدده قانون التجارة والصناعة

:  القانوني الكيان

هي فرد أو مجموعة أفراد تربطهم أو ال تربطهم صلة قرابة،  ويقيمون             

عـادة في مسكن واحد أو جزء منه،  ويشتركون في المأكل أو في أي               

 )أ-PCBS ،2006(.  شة األخرى المعيتترتيباوجه من 

:  األسرة
 
 
 

هـو الفتـرة الـزمنية بـين تاريخ الميالد وتاريخ اإلسناد معبرا عنه 

 )أ-PCBS ،2006  (.بالسنوات الكاملة

: ــر ــسنوات  العم بال

 الكاملة 
  



 ز 

هـو أعلـى مؤهل علمي أتمه الفرد بنجاح، ويكون المستوى التعليمي            

 )أ-PCBS ،2006  (. فأكثر سنوات10لألفراد الذين أعمارهم 

:  المستوى التعليمي
 

نـسبة كمـية بخار الماء الموجود في الهواء إلى كمية البخار الالزمة             

 )1997األمم المتحدة، .  (لإلشباع

:  الرطوبة النسبية
 

 .الحـركة العمـودية للهواء ما بين مكانين مختلفين في الضغط الجوي           

 )1997األمم المتحدة، (

:  الرياح
 

ملـية تجعل المياه المستعملة صالحة للوفاء بالمعايير البيئية أو معايير           ع

اآللية، : ويمكن التمييز بين ثالثة أنواع من المعالجة      . الجـودة األخرى  

   )1997األمم المتحدة،   (.والبيولوجية، والمتقدمة

:  معالجة المياه العادمة
 
 

وتحتوي على مادة   . مياه مستعملة تصرف عادة في شبكة لمياه المجاري       

 )1997األمم المتحدة،   (.وبكتيريا في محلول أو عالقة

:  المياه العادمة
 

عادة ( متواجدة تحت سطح األرض     ) عذبة أو قليلة الملوحة   (هـي مياه    

. تـزود اآلبـار والينابيع بالمياه     ) فـي مـستودعات المـياه الجوفـية       

 )1997األمم المتحدة، (

:  المياه الجوفية
 
 

: )1997األمم المتحدة،   (.كمية المياه التي تضخ من آبار المياه الجوفية  المياه المضخوخة

أرض مخصـصة لالستيطان اليهودي المدني أو شبه العسكري، أقامها          

 .1967المـستعِمر اإلسـرائيلي على األراضي الفلسطينية المحتلة عام          

)PCBS ،2006-أ( 

:  المستعمرة
 
 

ح إلى األصناف الرئيسية الستعماالت األراضي في       يـشير هذا المصطل   

الحيازات الزراعية، وألغراض التصنيف، يتم مسح المساحة اإلجمالية        

األراضي التي :  وتشمل األراضي الزراعية.  لـألرض، لتحديد صنفها   

تقـام عليها األبنية الزراعية المتناثرة، والحظائر وملحقاتها، واألراضي         

م، مثل الرقع غير المزروعة، والممرات      غيـر المـزروعة بـشكل دائ      

 )أ-PCBS ،2006( . الزراعية، والقنوات والبروزات واألكتاف

:  األراضي الزراعية
 
 
 
 
 
 

مـساحة من األرض أو المياه الساحلية أو الداخلية تتميز بوجود كائنات            

حية نباتية أو حيوانية برية أو بحرية أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية             

ـ   ية أو سياحية أو جمالية، يتم حصرها وعزلها لغرض حمايتها          أو علم

 )أ-PCBS ،2006(.من التأثيرات والعوامل الخارجية وخاصة اإلنسان

:  المحميات الطبيعية
 
 
 
 

 
 

 



 ح 

يشير هذا المصطلح إلى األراضي المقام عليها بيوت، وطرق، ومناجم،          

صة باألنشطة  ومحاجر، وغيرها من المرافق بما في ذلك المساحات الخا        

غير (ويـشمل أيضاً أنواع محدودة من األراضي المكشوفة         .  البـشرية 

، والمرتبطة بشكل كبير مع األنشطة السابقة كمكبات        )المقام عليها أبنية  

الـنفايات، األراضـي المهجورة في المناطق المأهولة، وأماكن الخردة          

ـ والم راضي ويستثنى من ذلك األ   .  زهات الـبلدية والحدائق وغيرها    تن

المـشغولة بالمباني الزراعية المبعثرة والحظائر وملحقاتها، ويشمل هذا         

 .الـنوع األراضـي الـتابعة للقرى المغلقة واألماكن الريفية المشابهة          

)PCBS ،2006-أ( 

:  األراضي المبنية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المقـصود هـنا المنطقة التي تشمل جميع نطاق النشاط البشري داخل            

ث يـشمل مناطق البناء، مرافق الخدمات، الحدائق        المـستوطنة، بحـي   

العامـة، المساحات المكشوفة، الطرق،  مناطق التجريف التي تتم عليها        

أعمـال البـناء، وال تعني األراضي المخصصة للبناء حسب المخطط           

 .الهيكلـي للمـستوطنة، أو األراضي التي صودرت لضمها للمستوطنة         

)PCBS ،2006-أ( 

: ية في  األراضـي المبن  

المــــــستوطنات 

 اإلسرائيلية
 
 
 
 

هـي الفترة الممتدة ما بين بداية تشرين أول من العام لغاية نهاية أيلول              

 )أ-PCBS ،2006  (.من العام التالي

:  العام الزراعي
 

وهي المساحة التي أعدت وزرعت بنوع أو اكثر من المحاصيل والتي           

 .محاصيل الدائمة تكـون عـادة صـافية للمحاصيل المؤقتة وإجمالية لل         

)FAO ،1995( 

:  المساحة المزروعة
 
 

من المحصول بالكيلو غرام خالل     ) دونم(معـدل إنـتاج وحدة المساحة       

 )أ-PCBS ،2006  (.الموسم الزراعي

:  اإلنتاجية
 

 -هو مجموع قيم المنتجات الزراعية بما فيها السلع الزراعية الوسيطة           

عالف والتقاوي وهي التي يعاد استخدامها      كالبرسيم واألسمدة البلدية واأل   

 )أ-PCBS ،2005  (.في اإلنتاج الزراعي في نفس العام

:  قيمة اإلنتاج الزراعي

كل ما يشتريه المزارع بهدف استخدامه في العملية اإلنتاجية لنفس العام 

 وغير ، والمياه، واألعالف، والتقاوي، والمبيدات،كاألسمدة الكيماوية

 )أ-PCBS ،2006  (.ذلك

: ــتاج  مــستلزمات اإلن

االستهالك (الزراعـي   

 )الوسيط
 

  



 ط 

هـي وحـدة اقتصادية لإلنتاج الزراعي تخضع إلدارة واحدة، وتشمل           

جمـيع الحـيوانات الموجـودة وكل األراضي المستغلة كليا أو جزئيا            

ألغـراض اإلنتاج الزراعي بغض النظر عن الملكية أو الكيان القانوني           

 تكـون إدارة الحيازة الواحدة بيد شخص واحد أو          وقـد .  أو المـساحة  

أسـرة، وقـد يـشترك فيها شخصان أو أسرتان أو اكثر، وقد تتوالها              

عـشيرة أو قبـيلة أو قد تدار من قبل شخصية اعتبارية مثل شركة أو               

وقد تتكون ارض الحيازة من جزء      .  جمعـية تعاونية أو وكالة حكومية     

 أو اكثر من المناطق المنفصلة أو       واحد أو اكثر، وتقع في منطقة واحدة      

فـي  واحد أو اكثر من األقسام اإلدارية بشرط أن تشترك قطع األرض          

في نفس وسائل اإلنتاج التي تستخدمها الحيازة مثل العمال أو المباني أو            

 )FAO ،1995  (.اآلالت أو حيوانات الجر

:  الحيازة الزراعية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رية يمارس سيطرة إدارية على     هـو شـخص مدني أو شخصية اعتبا       

تـشغيل الحـيازة الزراعية ويتخذ قرارات رئيسية فيما يتعلق باستخدام           

المـوارد المـتاحة، وتقع على عاتق الحائز مسؤوليات فنية واقتصادية           

خاصـة بالحـيازة وقـد يتولـى جمـيع المسؤوليات مباشرة أو يوكل              

 قيام عضوين أو    وفي حالة .  مسؤوليات اإلدارة اليومية إلى مدير بأجر     

أكثـر من أعضاء األسرة بإدارة نفس الحيازة فان رب األسرة هو الذي             

 )FAO ،1995  (.يعتبر الحائز

:  الحائز الزراعي
 
 
 
 
 
 
 

يقصد بالحيازة النباتية وجود مساحة من األراضي المزروعة أو القابلة          

للـزراعة ألي محصول زراعي تحت تصرف الحائز، على أن ال تقل            

 )FAO ،1995  (.دونم) 1(ساحة عن تلك الم

:  حيازة نباتية
 
 

يقصد بالحيازة الحيوانية وجود حيوانات لدى الحائز ويعتبر الفرد حائزا          

أي عدد من األبقار أو اإلبل،      :  إذا توفـر لديـه أي من الحاالت التالية        

أو الماعز أو الخنازير،    ) الضأن(رؤوس فأكثـر من األغنام      ) 5(عـدد   

فأكثر من  ) 50(، عدد   )الالحم والبياض (ر من الدواجن    فأكث) 50(عـدد   

األرانب أو الطيور األخرى مثل الحبش، والبط، والفر، والسمن وغيرها          

ــيط مــنها، أو أن يديــر الحائــز  ــا نحــل فأكثــر) 3(أو خل  .خالي

)FAO ،1995( 

:  حيازة حيوانية
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 ي 

ز بإدارة حيازة نباتية وحيوانية     تعتبـر الحيازة مختلطة إذا اشترك الحائ      

معا حسب التعاريف السابقة، بشرط أن يتم استخدام نفس العمالة ونفس           

 .اآلالت ونفـس المبانـي وحيوانات الجر للنشاطين النباتي والحيواني         

)FAO ،1995(     

:  حيازة مختلطة
 
 
 

الـري هـو تزويد األرض عن قصد بمياه غير مياه األمطار، بغرض             

 )أ-PCBS ،2006  (. المراعي أو إنتاج المحاصيلتحسين

:  الري
 

هـي األراضي المروية التي تزود عادة وبشكل متعمد بالماء من غير            

ــتاج المحاصــيل والمراعــي  ــدف تحــسين إن ــك به  .المطــر وذل

)PCBS ،2006-أ( 

:  األراضي المروية
 
 

على مياه األمطار   هـي األراضي المزروعة والتي تعتمد الزراعة فيها         

 )أ-PCBS ،2006.  (فقط

:  األراضي البعلية
 

هي الخاليا التي تصنع محليا وتكون غالبا من الطين أو الفخار وأحيانا            

مـن الخـشب حيث تتكون من طبقة واحدة وتكون صغيرة الحجم وفي             

 . نسبياً ا وإنتاجه من العسل منخفض    االغالب يكون نوع النحل المربى بلدي     

)PCBS ،2006-أ( 

:  خاليـا النحل البلدية   

 )القديمة(
 
 
 

وهي الخاليا التي تكون كبيرة الحجم وتتكون من اكثر من طبقة واحدة            

وتكـون في الغالب مستوردة من الخارج بغض النظر عن مادة الصنع            

المـستخدمة فـيها ويكون نوع النحل المربى فيها غير بلدي في الغالب             

 )أ-PCBS ،2006 ( . نسبياًاوإنتاجه من العسل عالي

:  خاليا النحل الحديثة
 
 
 
 

هـو العامل الذي يؤدي خدماته بشكل منتظم ومستمر في الحيازة خالل            

الـسنة الزراعية، ومدة العمل تزيد عن ثلثي العمل من العام الزراعي            

 )1997االسكوا،   ().ثمانية أشهر فأكثر(

:  العامل الزراعي الدائم
 
 

ته بشكل غير منتظم وغير مستمر في       هـو العامـل الـذي يؤدي خدما       

الحـيازة خـالل الـسنة الـزراعية وغالبا ما نستخدم العمالة المؤقتة             

لفتـرات قـصيرة جدا إلنجاز مهام محدودة بحيث تنتهي          ) العرضـية (

أقل (بانتهاء المهمة، ومدة العمل تقل عن ثلثي العمل من العام الزراعي            

 )1997االسكوا،   ().من ثمانية أشهر

: ــي  الع ــل الزراع ام

 )العرضي(المؤقت 
 
 
 

 
 
 

 



 ك 

جمـيع مـصادر المياه والتي تقع ضمن الحدود البرية والبحرية سواء            

 الصرف الصحي المعالجة    كمياهكانت سطحية أو جوفية أو غير تقليدية        

. والمـياه المحـالة والمـياه قلـيلة الملـوحة والمـستخدمة للزراعة            

 )2002المجلس التشريعي، (

:  ر المائيةالمصاد
 
 
 
 

أي بـذور أو نبات أو جزء من النبات يستنبت أو يزرع الستخدامه في              

 )2002المجلس التشريعي،   (.إكثار المحاصيل النباتية كافة

:  التقاوي
 

هي البذور التي أجريت عليها عملية تقنية حيوية بهدف تحسين صفاتها           

 )2002المجلس التشريعي، .  (الوراثية

:  ةالبذور المحسن
 

ــيه إنــبات أو تجذيــر أو تنمــية االشــتال  ــتم ف . المكــان الــذي ي

 )2002المجلس التشريعي، (

:  المشتل

المـواد والمستحضرات المستعملة للوقاية من اآلفات النباتية والحيوانية         

أو فـي مكافحـة أمـراض النـبات والحيوان والقوارض والحشائش            

 )2002تشريعي، المجلس ال  (.والكائنات األخرى الضارة

:  المبيدات
 
 

المنـتجات من أصل نباتي أو حيواني المجهزة تجهيزا ال يغير طبيعتها            

 )2002المجلس التشريعي،   (.النباتية أو الحيوانية

:  المنتجات الزراعية
 

: )2002المجلس التشريعي، . (جميع الطيور الداجنة واألرانب  الدواجن

وانات ومنتجاتها للتأكد من خلوها     المكان المخصص لحجر او حجز الحي     

 )2002المجلس التشريعي،   (.من األمراض

:  المحجر
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 المختصرات
 

 )العربية:  (قائمة المختصرات
 

 المختصر الداللة

 أريج معهد األبحاث التطبيقية

 ماس معهد أبحاث السياسات االقتصادية

 االنروا نوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيي

 OCHA مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة

 االسكوا اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 FAO منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

PINIC مركز المعلومات الوطني الفلسطيني

 UNDP برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 PCBS حصاء الفلسطينيالجهاز المركزي لإل

 MOP وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 
 )باإلنجليزية:  (قائمة المختصرات

 
  
PCBS Palestinian Central Bureau Statistics  
ARIJ Applied Research Institute- Jerusalem 
UNDP United Nation Development Program 
SPSS Statistical Package for Social Studies 
UNRWA United Nations Relief and Working Agency 
VTJP Vermonters for a just Peace in Palestine- Israel 
CAREwbg Cooperative for Assistance Relief Everywhere West 

Bank and Gaza strip 



 م 

 ملخص الدراسة
 

، ومثل مجتمع هذه    2006 وتموز   2005ز  أجـريت هذه الدراسة في الفترة الواقعة بين شهري تمو         

وما دفع الباحثة إلى إعداد هذه الدراسة،       .  الدراسة جميع المزارعين والمزارعات في محافظة جنين      

مـا يتمـتع بـه القطـاع الزراعـي من أهمية، وسعيها وبطرق علمية سليمة، لكشف حقيقة كثافة                   

الدراسة بشكل عام إلى التعرف على      الممارسـات اإلسـرائيلية القسرية ضد هذا القطاع ، وهدفت           

 .تكيفات المزارعين مع الواقع الصعب الذي يعاني منه القطاع الزراعي الفلسطيني
 

وقـد اسـتخدمت الباحثة في إنجاز هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وقامت بجمع المعلومات               

كما وقامت بتحليل   . السابقةودراسـة واختـبار الفرضيات باالستعانة باالستبانة ومراجعة األدبيات          

 . اإلحصائية SPSSومعالجة مخرجات االستبانة إحصائياً وعرضها بواسطة حزمة 
 

وقـد أظهـرت نـتائج الدراسـة، أن غالبية المبحوثين يؤكدون اآلثار السلبية الواقعة على القطاع                 

شجار، الزراعـي، والتـي كانـت مباشرة مثل تجريف ومصادرة األراضي الزراعية، واقتالع األ             

، ومصادرة اآلبار الزراعية    توإحـراق، وتجريف، وسرقة المحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضراوا       

وتدمير شبكات الري، وتدمير المنشآت الزراعية، وقتل أعداد من حيوانات المزرعة، ومن الدواجن،             

 .وتدمير خاليا للنحل، باإلضافة إلي منع المزارعين من الوصول إلى مزارعهم
 

غالبية المبحوثين انه وباإلضافة إلى اآلثار المباشرة والسلبية جراء االعتداءات اإلسرائيلية           كمـا أكد    

علـى القطـاع الزراعـي، كان هناك آثار غير مباشرة انعكست على مستلزمات اإلنتاج بان زاد                 

سعرها، وقل توفرها في األسواق، مما اضطر العديد من المزارعين إلى استخدام بعض مستلزمات              

 .نتاج التالفة في العملية اإلنتاجيةاإل
 

 اإلنتاج   نقصان أكد غالبية المبحوثين انعكاس هذه اإلجراءات على كل من عميلة اإلنتاج من حيث             

 المنتجات الزراعية نتيجة عدم القدرة على الوصول         تلف، و الزراعي وانخفاض الدخل الزراعي   

 منلحفظ والنقل السليمة ، ونتيجة الحتجازها       أثناء نقلها للتسويق لعدم توفر وسائل ا      و  وقطفهاأليها  

 التنوع في   عدم، كذلك    العرض من المنتجات الزراعية     زيادةوقبل قوات االحتالل اإلسرائيلية،      

 المنتجات الزراعية
 



 ن 

 القدرة على تصدير المنتجات      عدم  انعكاسـها على عملية التسويق الزراعي من حيث        اكمـا أكـدو   

،  المعابر والمنافذ أمام تسويق المنتجات     إغالق، و اق المركزية      أمـاكن األسو   تغييـر ، و الـزراعية 

  المنتجات الزراعية اإلسرائيلية إلى األسواق الفلسطينيةتدفق، و أسعار المنتجات الزراعيةنقصو
 

 نتيجة لما مر ويمر بالقطاع الزراعي من ظروف         نوأظهـرت الدراسة عدة آليات قام بها المزارعو       

ثار وانعكاسات اإلجراءات واالعتداءات اإلسرائيلية على القطاع الزراعي،        سيئة، أدت إلى تخفيف آ    

 األسمدة العضوية عوضا عن     استخداموتعزيـز صـمود هذا القطاع، وكان من أهم هذه اإلجراءات            

 من الزراعة المروية إلى البعلية لنقص       التحول، و  وشراء مستلزمات اإلنتاج   االستدانة، و الكـيماوية 

  من اإلجراءاتوغيرها ، أماكن األسواق المركزيةتغيير، وللعمالة األسرية اللجوء، والمياه
 

حلول لبعض المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي        القتراحات و ال ا بعض هناك   كانكمـا انـه     

  دور الجهات المختلفة في العملية اإلنتاجية الزراعية       عن، كذلك    من قبل العينة المبحوثة    الفلـسطيني 

 . المناسبة الحلولللوصول إلي الفعالة الوسائل، باإلضافة إلى ولفي هذه الحل
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Coping Mechanisms of the Agricultural Sector in Palestine with the 
Israeli siege & closure Case Study– Jenin Governorate 

 
 

Abstract 
 
This study took place during July 2005 - July 2006. The target group for the 
study is the farmers living in Jenin governorate. This study focuses on the 
agricultural sector in Palestine. The reason behind choosing this particular 
subject refers to the importance of agriculture in the Palestinian economy and 
the aggressive actions taken against this sector by the Israeli occupation. This 
study mainly highlights the ways farmers follow to cope with the bad 
conditions of the agricultural sector. 
 
In her study, the researcher used a descriptive analytical curriculum. She 
collected the information and studied the hypothesis by using a questionnaire 
and revising the previous studies. She analyzed the data of the questionnaire 
and reviewed them by using the SPSS program.  
 
 
The study shows that the majority of the farmers assured on the negative 
effects of the occupation on the agricultural sector. The Israelis committed 
direct actions against the agricultural sector, they swept and confiscated lands, 
they burn and rooted up trees, they destroyed and stole plants and vegetables. 
They confiscated the agricultural wells and destroyed irrigation pipes and 
agricultural constructions. They killed domestic animals and poultry and 
destroyed beehives. They also prevented farmers from reaching their lands. 
 
In addition to the mentioned direct effects of the occupation on the 
agricultural system, it has indirect effects such as the high price and the lack 
of the agricultural requirements and equipments. This situation led many 
farmers to use expired materials in their planting. 
 
According to the Palestinian farmers, the Israeli procedures like closing the 
borders and covering the Palestinian market with their products negatively 
affect the agricultural sector. One effect is reducing the production and the 
income. Another effect is spoiling the crops by preventing farmers from 
picking them up, transferring them with inappropriate conditions and vehicles 
and holding them for long periods. Third effect is the large quantity of the 
same kind of crops. The farmers assured that these procedures slow down the 
marketing of their crops, because it became difficult to export the crops and 
because the locations of the central markets have been changed.  
 



 ع 

Although the agricultural sector in Palestine going through hard conditions, 
the farmers could proceed and cope by creating alternative means to lighten 
the effects of the Israeli procedures and to strengthen their agriculture. They 
used organic fertilizers instead of chemical fertilizers, they borrowed money 
in order to buy the needs of their plants, they transferred to the rain fed 
planting instead of the irrigated planting, the whole family started working in 
the field instead of hiring workers, and finally they changed the locations of 
the central markets. 
 
The researcher mentioned some suggestions and solutions for some problems, 
and she pointed to the role of the formal entities in finding solutions for the 
problems facing the agricultural process. She also mentioned some effective 
ways for finding the appropriate solutions.  
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 الفصل األول

______________________________________________________ 

 اإلطار النظري وخلفية الدراسة
 

  مقدمه1.1
 

 دوراً رئيسياً في    وقد لعب يمثل القطاع الزراعي القاعدة اإلنتاجية األساسية لالقتصاد الفلسطيني،          

يلة، حيث كان القطاع الحيوي الذي ساهم في        تكوين الناتج المحلي الفلسطيني عبر فترات زمنية طو       

وعلى اعتباره القطاع الرئيسي لتشغيل المرأة الفلسطينية في الريف،         توفير الغذاء للشعب الفلسطيني،     

 حيث يشكل العاملون في قطاع الزراعة والحراجة والصيد حوالي           كبير من العاملين   عددواستيعاب  

 إال أن التدهور الذي حدث        .)و-PCBS  ،2005.    (نيةمن إجمالي القوى العاملة الفلسطي    %  15.9

نتفاضة بفترة، حيث تحول الكثير من العمال الزراعيين إلى العمل في إسرائيل،            اإلللزراعة، قد سبق    

الصناعة والتجارة  ككما تحول االستثمار واالهتمام من الزراعة إلى القطاعات االقتصادية األخرى،           

 )  PINIC ،2006.  (نتيجة لتدني العائد من الزراعة ويمكن أن يعزى ذلكوالخدمات، 
 

 ففي حين وتشير اإلحصائيات إلى انخفاض نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي بشكل ملحوظ،             

       %.  13.4 إلى   1994انخفضت في عام     إلى أنها   ،  %37بلغت في منتصف السبعينيات نحو       

)PINIC ،2006 ( فقط%11 لتصل إلى  2003ثم ازدادت انخفاضا في عام )  .PCBS ،2003  ( 
 
القطاع الزراعي األكثر استهدافاً للسياسات واإلجراءات اإلسرائيلية، خاصة فيما يتعلق             يعتبر  و

 أدى إلى خلل في     كل ذلك تصريف الفائض الزراعي،       باألرض والمياه والقوى العاملة، وصعوبة    

بنية التحتية والمؤسسات الزراعية، وخلل في       ال اإلنتاج،  وسوق القوى العاملة الزراعية،  وفي        

 أن البنية التحتية    باإلضافة إال الخدمة الزراعية المساندة كالتسويق، والقروض واإلرشاد الزراعي،        

 )PINIC ،2006.  ( لم تحظ بأي اهتمام من قبل السلطات اإلسرائيلية
 

تأخر   يعاني من  ،   من األسباب أدت إلى اقتصاد  وطني ضعيف           هذه األسباب وغيرها  كل  

خالل انتفاضة األقصى، عمد االحتالل إلى تدمير الزراعة        و.    تحتيةالبنية  في ال واختالالت هيكلية و  
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بشكل ملحوظ، حيث قام باقتالع األشجار، وتجريف المزروعات، ومنع تسويق المنتجات الزراعية             

 )PINIC ،2006.  (في الداخل والخارج
 

اعي في االقتصاد الفلسطيني، وكثافة الممارسات اإلسرائيلية         لهذه األهمية الخاصة للقطاع الزر     

القسرية ضد هذا القطاع، إضافة إلى حداثة موضوع الدراسة الذي سيتناول تكيفات المزارعين مع               

الواقع الصعب للقطاع الزراعي، حيث تعتبر هذه الدراسة األولى التي تتناول هذا الموضوع بطريقة              

 .باحثة إلى إعداد هذه الدراسةعلمية وأكاديمية، اتجهت ال
 

16.2ونظرا للمساهمة الكبيرة لمحافظة جنين في قيمة اإلنتاج الزراعي الفلسطيني والتي تقدر بـ               

)    .%PCBS  ،2005-وكذلك لتزايد الضغط اإلسرائيلي على هذه المنطقة والذي توج في            )ج ،

ساحات ضخمة من األراضي    األعوام األخيرة ببناء جدار الضم والتوسع والذي أدى لمصادرة م          

الزراعية، وعزل المزارعين عن أراضيهم، واقتالع آالف األشجار، فقد اتجهت الباحثة إلى اختيار             

 .محافظة جنين لتكون موضوع هذه الدراسة
 

  المشكلة البحثية2.1
 

 :تتلخص المشكلة البحثية في اإلجابة على السؤال التالي
 

تخدمها المزارعون في محافظة جنين لمواجهة انعكاسات        ما هي أساليب واليات التكيف التي اس       

اإلغالق والحصار اإلسرائيلي على القطاع الزراعي والتكيف معها، لضمان استمرارية إنتاج هذا             

 القطاع؟
 

 أهداف البحث 3.1
 

 والحصار الذي يمارسه االحتالل ضد      اإلغالق  آثار التعرف على    إلىتهدف هذه الدراسة عموما     

، وكذلك التعرف على وابراز تكيفات        في محافظة جنين   يني على القطاع الزراعي   الشعب الفلسط 

 : الخاصة فتتمثل فياألهدافواما .  واإلغالقالقطاع الزراعي في مواجهة هذا الحصار 
 

 منطقة الدراسة في  على القطاع الزراعي واإلغالق السلبية للحصار اآلثارالتعرف على  •

 .واإلغالق في مواجهة الحصار في محافظة جنينراعي التعرف على تكيفات القطاع الز •

 أثارهحول السياسات المالئمة لمواجهة الحصار وتقليص       التعرف على اقتراحات المزارعين      •

 .على القطاع الزراعي
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  فرضيات البحث4.1

 
 الفرضية العامة إلى مجموعة من الفرضيات الفرعية، وقد كانت          إلىاستندت هذه الدراسة، إضافة     

 في مواجهة   في محافظة جنين  ليس هناك أي تكيفات للقطاع الزراعي       :  ضية الرئيسة كما يلي   الفر

 .واإلغالقالحصار 
 

 :إما بالنسبة للفرضيات الفرعية
 

 :محافظة جنين من حيثفي ثار سلبية للحصار واإلغالق على القطاع الزراعي آليس هناك  •
 

o مستلزمات اإلنتاج الزراعي 

o كمية اإلنتاج الزراعي 

o تسويق الزراعيال 
 

 في والحصار على القطاع الزراعي       اإلغالق  آثارليس هناك تكيفات لتخفيف      •

 :محافظة جنين من حيث
 

o مستلزمات اإلنتاج الزراعي 

o كمية اإلنتاج الزراعي 

o التسويق الزراعي 
 

وللتعرف على تأثير خصائص عينة الدراسة على إجابات أفرادها المبحوثين على أسئلة الدراسة،              

 :تمد الباحث الفرضيات اإلحصائية التاليةفقد اع
 

في إجابات المبحوثين   )  α  =  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

 الجنس،  :ات على القطاع الزراعي الفلسطيني تعزى لمتغير      واإلغالقحول تأثير الحصار    

 . راد األسرة السكن، المؤهل العلمي، عدد أفن العمر، مكاالحالة االجتماعية،
 
 

 خلفية عن منطقة الدراسة 5.1
 

يستعرض هذا الجزء خلفية ومعلومات عن منطقة الدراسة، وهي الموقع والسكان، طبوغرافية               

 .ومناخ المنطقة، مصادر المياه، القطاع الزراعي والخسائر الزراعية، استخدامات األرض
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 :الموقع والسكان لمحافظة جنين. 1.5.1
 

تقع و إلى كثرة الحدائق والبساتين التي كانت تحيط بالمدينة،           بهذا االسم نسبة  سميت مدينة جنين    

 ، ونابلس ،حدها محافظات طولكرم  يمحافظة جنين في الجزء الشمالي من الضفة الغربية، و           

، وتعتبر محافظة    والجنوب الشرقي على التوالي    ، والجنوب ، من جهات الجنوب الغربي    ،وطوباس

، 2 كم 583  تها بحوالي  مساح وتقدر)  2005اريج،  .    (لية للضفة الغربية   الشما جنين من المحافظات  

ويبلغ عدد السكان فيها    .    )1.1شكل  (.    ا سكاني ا تجمع 76ويبلغ عدد تجمعات المحافظة حوالي       

، وتبلغ الكثافة السكانية فيها حوالي      )PCBS  ،1999.    (2005 خالل العام      نسمة 254,218حوالي  

 )هـ-PCBS ،2005( .2 كم/ فرد423.1
 

 
 

 )CAREwbg ،2004.  (التجمعات السكانية في محافظة جنين: 1.1 شكل
 

 :طبوغرافية المنطقة 2.5.1
 

 في محافظة جنين حيث إن اقل ارتفاع في المحافظة يبلغ            عن سطح البحر   االرتفاعهناك  تباين في     

 يبلغ  ى ارتفاع ، وان اعل  1948 م فـي مـنطقة تسمى المخبأ جنوب قرية مقيبله على حدود عام               90
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، ARIJ(  .)2.1شكل  (.   كم  شرق بلدة جبع     3.5فـي جـبل الحرش  على بعد          م   750 حوالـي 

1996( 
 

 
 

 )ARIJ ،1996.  ( االرتفاع عن مستوى سطح البحر بالمتر: 2.1شكل 
 

 :حافظةمناخ الم. 3.5.1
 

 شتاء، حار    يتميز بمناخ ماطر معتدل    والذي المتوسط،   األبيضيـسود محافظـة جنين مناخ البحر        

 ملم  778 ملم، وينخفض المعدل من      528 في المحافظة حوالي     األمطارويبلغ معدل   .  جـاف صيفا  

وتتمتع .   ملم في قرية رابا شرق المحافظة      286 إلىفـي قـرية ام الـريحان في غرب المحافظة           

الغربية الن  تالل الداخلية في الضفة     ل مثلها مثل ا   األمطارمنطقة غرب المحافظة بكمية اكبر من مياه        

 ).ARIJ ،1996. (موقعها في الشمال ومعرضة للرياح القادمة من البحر
 

 ويستمر حتى نهاية شهر نيسان،      أول في المحافظة من منتصف شهر تشرين        الشتوي ويبدا الموسم   

تسقط حتى نهاية شهر    % 80و أول، السنوية في شهر تشرين      األمطارمن  % 3.2يـسقط حوالـي     و

 ) ARIJ ،1996. ( السنويةاألمطارمن % 12ط حوالي  يسقآذارشباط، وفي 

 : إلىاألمطاروتقسم محافظة جنين حسب معدل سقوط 
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 ملم سنويا، ويزرع في     300 فيها حوالي    األمطارويتراوح معدل سقوط    : المـنطقة الشرقية   •

هـذه المـنطقة المحاصيل البعلية، ومن تجمعات هذه المنطقة عرانه، دير غزاله، دير ابو               

 .م التوت، وبيت قادضعيف، ا

 ملم،  يزرع    500 -350 فيها من    األمطارالمنطقة الجنوبية الشرقية، ويتراوح معدل سقوط        •

 الزيتون  أشجار إلى باإلضافة األخرىفـي هذه المنطقة الحبوب وبعض المحاصيل الحقلية         

 الزراعية في بعض    اآلبارهناك عدد من    و والزبابدة،   ، وصانور ، وميـثلون  ،فـي قباطـية   

 . وصانور،معات مثل قباطيهالتج

 ملم،  400 -300 فيها من    األمطارويترواح معدل   :  المـنطقة الـشمالية والشمالية الغربية      •

 المروية المكشوفة والمحمية،    توالخضراوايـزرع فـي هـذه المنطقة المحاصيل البعلية،          

 ،ردانوكف،   الزراعية المصدر الرئيسي للري في هذه المنطقة، وتقع الجلمة         اآلباروتعتبـر   

 . واليامون في هذه المنطقة، والسيله الحارثية،ورمانه

 700 -600 فيها من    األمطارويتراوح معدل سقوط    :  المـنطقة الغربية والجنوبية الغربية     •

 والمحاصيل الحقلية،   ، والدخان ، والخضروات ، والزيتون ،ملـم، يزرع فيها اللوزيات البعلية     

 ،معات سيلة الظهر  ج والبيوت البالستيكية، وتقع ت    ، الزراعية اآلباريوجد بها عدد محدود من      

 )ARIJ ،1996.  ( في هذه المنطقة، وعجة، والرامه،وعرابه والفندقومية
 

ْم، بينما يبلغ معدل درجات     27.1يـبلغ معـدل درجـة الحرارة القصوى في محافظة جنين حوالي             

 ).ARIJ ،1996.  ( ْم13.5الحرارة الدنيا جوالي 
 

 الشمالية الغربية، ويمكن هبوب الرياح الخماسينية في        إلىاح الجنوبية الغربية    تـسود المـنطقة الري    

ويبلغ معدل  .  فـصل الـصيف والتي تعمل على رفع درجات الحرارة وتقلل من درجات الرطوبة             

 )ARIJ ،1996.  (ساعه شتاءا/ كم7.7 ساعة، وحوالي / كم9.2 صيفا حوالي حسرعة الريا
 

 أما%.  63.7ية، يبلغ معدلها في محافظة جنين في فصل الصيف حوالي           فيما يتعلق بالرطوبة النسب   

 إلي في الشتاء حيث تصل      نما يمك  أعلى، وتكون الرطوبة    %67.2فـي فصل الشتاء فتبلغ حوالي       

      %. 39حيث تبلغ حوالي    ) فترة هبوب الرياح الخماسينية    (أيار، واقلهـا في شهر      %84.5حوالـي   

)ARIJ ،1996( 
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 :مصادر المياه في المحافظة .4.5.1
 

 القطاع الزراعي في محافظة جنين      ويعانييعتبر الماء عامال أساسيا في تطوير القطاع الزراعي،         

 المصدر الرئيسي للمياه في المحافظة فهو المياه الجوفية         أما.     كفايتها ممن قلة المصادر المائية وعد    

 )ARIJ ،1996.  (والتي تشمل اآلبار والينابيع
 

 يضخ  ا بئر 50بلغ عدد اآلبار المستخدمة في الزراعة في محافظة جنين حوالي            :    باراآل •

 في غالبيتها   اآلباروتعتبر هذه   .    )أ-PCBS  ،2005.    (3 ألف م  3,144.5منها حوالي   

    . اإلسرائيلية لشركة ميكروت    أو للمجالس المحلية    آباري خمس   لقطاع خاص، منها حوا   

)ARIJ ،1996( 
 

، تعاني من فقد المياه بواسطة التسرب، وتعتبر        ا نبع 42وجد في المحافظة حوالي     ي:    الينابيع •

هذه الينابيع في غالبيتها موسمية وعرضة للجفاف، تستخدم هذه الينابيع بشكل قليل في                

ويتراوح .    سلطة المياه الفلسطينية   مسؤول عنها    ينابيع  6، منها   المنزليالزراعة واالستخدام   

 )ARIJ ،1996.  ( سنه/3م 103,000و  سنه /3م 10,000ية لها من معدل التغذية السنو
 

 :القطاع الزراعي في المحافظة. 5.5.1
 

تعتبـر محافظـة جنين من أهم المحافظات الزراعية في فلسطين، وفيما يلي عرضا لهيكلية القطاع                

 الزراعي في المحافظة
 

 :الحيازات الزراعية. 1.5.5.1
 

 كانت الحيازات الزراعية النباتية هي األكثر شيوعاً، حيث         2005 /2004خـالل العـام الزراعي      

من إجمالي الحيازات الزراعية في منطقة شمال الضفة الغربية والتي          % 69.7وصـلت نسبتها إلى     

 محافظات المنطقة، في حين بلغت نسبة الحيازات الزراعية المختلطة          إحدىتعتبـر محافظـة جنين      

76.9  و تتركز الحيازات الزراعية في مناطق الريف بنسبة         .%6.2والحيازات الحيوانية   % 24.1

من الحيازات  % 48.8تقع  و%.  0.2، ومن ثم المخيمات بنسبة      %22.9، يلـيها الحضر بنسبة      %

دونم، كما أن معدل حجم     ) 10 -1(الزراعية في األراضي الفلسطينية ضمن فئة المساحة الصغيرة         

بلغت نسبة    بينما    .ا دونم 24.0 الغربية يصل إلى     الحـيازة الـزراعية فـي مـنطقة شمال الضفة         

، و  %81.6الحـيازات الـزراعية التي كيانها القانوني ملك في منطقة شمال الضفة الغربية حوالي               

مستأجرة، وذلك من   % 3.2مـن الحيازات الزراعية كيانها القانوني مملوكة ومستأجرة، و        % 12.0
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من الحيازات الزراعية في منطقة     % 31.5كما أن     .ةالمجموع الكلي للحيازات الزراعية في المنطق     

من % 16.1 من أي جهة من الجهات، فيما كان         ا زراعي اشـمال الـضفة الغـربية ال تتلقى إرشاد        

الحـيازات الـزراعية فـي األراضـي الفلسطينية مصدرها الرئيسي لإلرشاد الزراعي من وزارة               

من تجار المواد   % 5.8عالم، و مـن وسائل اإل   % 6.3مـن المـزارعين، و    % 28.3الـزراعة، و  

 )د-PCBS ،2005.  (الزراعية
 

 :العمالة الزراعية. 2.5.5.1
 

 ا دائم ا زراعي من الحيازات الزراعية في منطقة شمال الضفة الغربية تستخدم عامال         % 34.8هـناك   

ين  عمال زراعي 6 فقط في الحيازة الزراعية، فيما بلغت نسبة الحيازات الزراعية التي تستخدم             اواحد

، وذلك من إجمالي الحيازات الزراعية في منطقة شمال         %2.5دائمـين فأكثر في الحيازة الزراعية       

كما أن    . عامل زراعي دائم   2.2كذلك أن الحيازات الزراعية تستخدم ما معدله        .  الـضفة الغربية  

-30(مرية  من العمالة الزراعية الدائمة في منطقة شمال الضفة الغربية تتركز في الفئة الع            % 24.0

من العمالة % 70.2كما أن .   سنة42.1سـنة، وقـد بلـغ معدل عمر العامل الزراعي الدائم     ) 39

الـزراعية الدائمـة هـم ذكور، وذلك من مجموع العمالة الزراعية الدائمة في منطقة شمال الضفة                 

اء أسرة  من العمالة الزراعية الدائمة في منطقة شمال الضفة الغربية هم أعض          % 50.4  و  .الغـربية 

مستخدمين % 4.9أصحاب عمل، و% 5.2يعملون لحسابهم، و % 39.5 األجـر، و   مدفوعـي غيـر   

كمـا أن نـسبة الحيازات الزراعية المستخدمة للعمالة الزراعية المؤقتة في منطقة شمال                .بأجـر 

حيازات % 25.3حيازات حيوانية، و  % 4.0حـيازات نباتية، و   % 70.7الـضفة الغـربية بلغـت       

    .من إجمالي الحيازات الزراعية المستخدمة للعمالة الزراعية المؤقتة في المنطقة         مخـتلطة، وذلـك     

)PCBS،2005-د( 
 

 :التطبيقات الزراعية. 3.5.5.1
 

) النباتية والحيوانية والمختلطة(أن معظـم الحـيازات الـزراعية فـي منطقة شمال الضفة الغربية             

من إجمالي الحيازات الزراعية    % 43.7أن   أو أكثر من التطبيقات الزراعية، حيث        اتـستخدم نـوع   

تستخدم % 28.1تستخدم المبيدات، و  % 34.0النباتـية والمخـتلطة تـستخدم األسمدة العضوية، و        

 )د-PCBS،2005(  .تستخدم المكافحة البيولوجية% 18.3األسمدة الكيماوية، و
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 :األنشطة المعاونة. 4.5.5.1

 
 لألنشطة المعاونة في منطقة شمال الضفة الغربية        مـن الحـيازات الـزراعية المستخدمة      % 66.2

من الحيازات  % 15.4تـستخدم أكثـر مـن نشاط معاون لزيادة دخل الحيازة الزراعية، كذلك أن               

الـزراعية المستخدمة لألنشطة المعاونة في شمال الضفة الغربية تصنع منتجات األلبان فقط كنشاط              

 )د-PCBS،2005(  .معاون لزيادة دخل الحيازة الزراعية
 

 :اإلنتاج الزراعي. 5.5.5.1
 

بلغ إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية وأشجار الفاكهة والخضراوات والزهور في             

، منها حوالي   ا ألف دونم  1,824 حوالي   2003/2004األراضي الفلسطينية خالل العام الزراعي      

 أن هناك ما مجموعه     إلىتائج  أما من حيث عدد المواشي، فتشير الن       .    في محافظة جنين  %  20

 رأساً من األغنام    1,210,685 راسا في محافظة جنين،  و      3,797 رأس بقر منها حوالي      32,395

من جهة أخرى بلغت أعداد الدواجن       .     راسا في محافظة جنين    157,726والماعز منها حوالي    

 ألف  3,724منها   ألف طير من الدجاج البياض،       2,513 ألف طير من الدجاج الالحم، و      33,533

 )ج-PCBS،2005.( الف طير من الدجاج البياض في محافظة جنين138طير من الدجاج الالحم و
 
 

 :اإلنتاج النباتي. 1.5.5.5.1
 

  من مجموع مساحات األراضي المزروعة     الكبرىشكلت المساحة المزروعة بأشجار الفاكهة النسبة       

 المساحات المزروعة بالخضراوات     ، وأما نسب  %63.2 حيث بلغت     في األراضي الفلسطينية  

بالنسبة لمحافظة جنين فقد بلغت نسبة      .    التوالي  على%  26.9و%  9.9والمحاصيل الحقلية فكانت    

للمحاصيل %  34.8للخضروات، و %  9.6، و %55.6المساحات المزروعة باشجار الفاكهة حوالي      

من مجموع المساحة   %  69.3الحقلية ويالحظ تركز الزراعة المروية في قطاع غزة حيث تحتل            

من %  7.9أما في الضفة الغربية فان نسبة الزراعة المروية ال تتجاوز           .    المزروعة في قطاع غزة   

92.3في جنين كانت نسبة الزراعة البعلية حوالي        .    إجمالي المساحة المزروعة في الضفة الغربية     

زروعة بأشجار  وفيما يلي سيتم عرض للمساحة الم        .من المساحة المزروعة في المحافظة     %  

 :، والمحاصيل الحقلية بالتفصيلتالفاكهة، والخضراوا
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يبلغ إجمالي المساحة المزروعة بأشجار الفاكهة في األراضي الفلسطينية         :  أشـجار الفاكهة   •

 الفاكهة في محافظة جنين     بأشجار، وقد شكلت المساحة المزروعة      ا ألف دونم  1,153حوالي  

81.1لى أشجار الفاكهة زراعة الزيتون حيث تحتل        وتغلب ع %.   17.8 نسبة حوالي    أعلى

من % 88مـن إجمالي المساحة المزروعة بأشجار الفاكهة في األراضي الفلسطينية، و           % 

 الفاكهة في محافظة جنين، بينما بلغت نسبة المساحة المزروعة          بأشجارالمساحة المزروعة   

% 6.2في جنين بلغت    ،  %4.1للوز  بالنسبة  % 1.3، في جنين بلغت حوالي      %6.6بالعنب  

من إجمالي المساحة المزروعة بأشجار الفاكهة وفي جنين حوالي         % 2.3ثـم الحمـضيات     

0.1%  .)PCBS،2005-1.1ملحق  ()ج( 
 

 180بلغ مجموع المساحة المزروعة بالخضراوات في األراضي الفلسطينية         : لخضراواتا •

مروية من مجموع   وقد شكلت المساحة ال   .  في محافظة جنين  % 19.6ألـف دونـم مـنها       

وقد بلغت المساحة   %.  61.5المزروعة بالخضراوات في محافظة جنين ما نسبته         المساحة

من مجموع  % 22.6 ألف دونم مشكلة ما نسبته       41المـزروعة بالخـضراوات المحمـية       

الفلسطينية بينما شكلت المساحة المزروعة      المـساحة المزروعة بالخضراوات في األراضي     

 في   المساحة المزروعة بالخضروات   إجماليمن  % 8.4ة ما نسبته    بالخـضروات المحمـي   

في % 56.6، فيما شكلت المساحة المزروعة بالخضراوات المروية المكشوفة         محافظة جنين 

في % 20.8فـي محافظـة جنين، وشكلت المساحة البعلية         % 53واألراضـي الفلـسطينية   

اصيل الخضراوات الخيار   ومن أهم مح  .  في محافظة جنين  % 38.5واإلراضي الفلسطينية   

من إجمالي  % 44.1والبندورة والكوسا حيث تشكل األراضي المزروعة بهما معا ما نسبته           

 )2.1ملحق  ( )ج-PCBS،2005(  .مساحة الخضراوات في األراضي الفلسطينية
 

بلـغ إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية في األراضي         :  المحاصـيل الحقلـية    •

ويعتبر محصول القمح   .   منها في محافظة جنين   % 26 ألف دونم،    491الي  الفلسطينية حو 

من % 44.6من أكبر المحاصيل الحقلية مساحة حيث بلغت المساحة المزروعة به ما نسبته             

.    من المساحة المزروعة في محافظة جنين     % 37.2إجمالـي مـساحة المحاصيل الحقلية، و      

)PCBS،2005-3.1ملحق  ()ج( 
 

 :الثروة الحيوانية. 2.5.5.5.1
 

تشمل الثروة الحيوانية في المحافظة كال من األبقار، واألغنام، والماعز، والدواجن، وخاليا النحل              

 :والتي سيتم ذكرها بالتفصيل
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 رأسا من مختلف    32,395،  2003/2004بلغ عدد األبقار خالل العام الزراعي        :  األبقار •

ملحق   ()ج-PCBS،2005(    .فظة جنين  في محا  رأسا  26,349السالالت واألعمار منها    

4.1(  
 

 السالالت البلدية    رأسا من كال    811,864بلغ إجمالي عدد األغنام      :  األغنام والماعز  •

أما من حيث أعداد    .     في محافظة جنين   %13.2، منها   )األمهات والمواليد (والمهجنة  

في محافظة  %  12.6، منها   )بلدي ومهجن ( رأسا   398,821الماعز فقد بلغ إجمالي العدد      

 )5.1ملحق  ()ج-PCBS،2005(  .جنين
 

 ألف طير للعام    33,533بلغ إجمالي عدد الدجاج الالحم في األراضي الفلسطينية         :  الدواجن •

في محافظة جنين، ، أما فيما يتعلق بالدجاج البياض         %  11.1 منها   2003/2004الزراعي  

 في محافظة   %0.1طير، منها    ألف   2,513فقد بلغ العدد اإلجمالي في األراضي الفلسطينية        

 )5.1ملحق  ()ج-PCBS،2005(  .جنين
 

 في األراضي الفلسطينية    2003/2004بلغ إجمالي عدد خاليا النحل للعام الزراعي        :    النحل •

وتعتبر ).    بلدية( خلية قديمة    4,918 خلية حديثة و   55,028 خلية نحل منها      59,946

من %  13.9بلغت نسبة خاليا النحل فيها      محافظة جنين أكثر المحافظات تربية للنحل حيث        

 )5.1ملحق  ()ج-PCBS،2005(  .إجمالي أعداد خاليا النحل في األراضي الفلسطينية
 

 :قيمة اإلنتاج الزراعي. 6.5.5.1
 

/2003 خالل العام الزراعي      مليون دوالر أمريكي   940بلغ إجمالي قيمة اإلنتاج الزراعي حوالي       

وقد ساهمت محافظة جنيـن في قيمة اإلنتاج        .    اج النباتي لإلنت%  57.6 موزعة بنسبة    2004

 :وأما عن قيمة اإلنتاج النباتي والحيواني فجاءت كما يلي)6.1ملحق  (%.16.2الزراعي بنسبة 
 

بلغ إجمالي قيمة اإلنتاج للمحاصيل الزراعية في األراضي الفلسطينية         :    قيمة اإلنتاج النباتي   •

، والخضراوات  %39.5 من إنتاج أشجار الفاكهة بنسبة        مليون دوالر والتي تشمل كالً     541

وقـد بلغت  %.    13.3، والمحاصيل الحقلية بنسبة     %47.2بما يشمل أزهار القطف بنسبة      

في حين بلغت   %.    18.8مساهمة محافظة جنين في قيمة إنتاج أشجار الفاكهة بنسبة            

أما %.    16.6)  قطفمتضمنا أزهار ال  (مساهمة محافظة جنين في قيمة إنتاج الخضراوات        
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من إجمالي قيمة   %  34.1بالنسبة إلنتاج المحاصيل الحقلية فقد ساهمت محافظة جنين بنسبة          

 )7.1ملحق  ()ج-PCBS،2005(  .إنتاج األراضي الفلسطينية من المحاصيل الحقلية
 

 مليون دوالر والذي    399بلغ إجمالي قيمة اإلنتاج الحيواني      :    قيمة إنتاج الثروة الحيوانية    •

على %  9.2و%  29.4و%  55.9:  يتضمن كل من إنتاج اللحوم والحليب والبيض بالنسب        

وتشكل قيمة اإلنتاج   .    التوالي من إجمالي قيمة اإلنتاج الحيوانـي في األراضي الفلسطينية        

 )8.1ملحق ()ج-PCBS،2005(  %.11.4الحيواني في  محافظة جنين 
 

 :قيمة مستلزمات اإلنتاج الزراعي. 7.5.5.1
 
لإلنتاج النباتي و  %  33.6 مليون دوالر منها     385غ إجمالي تكاليف مستلزمات اإلنتاج الزراعي       بل

البذور :  لإلنتاج الحيواني، وقد تضمنت تكاليف مستلزمات اإلنتاج قيمة المستلزمات التالية         %  66.4

 ،%0.7، والملش   %6.8، والمياه والكهرباء    %6.8، والمبيدات   %8.9، واألسمدة   %4.9والتقاوي  

، واألدوية  %45.7، واألعالف   %2.8، والصيانة والتصليح    %2.1والزيوت والشحوم والوقود    

  )ج-PCBS،2005(  %.7.5، ومستلزمات أخرى %4.3، والصيصان المشتراة %9.5البيطرية 
 

 مليون دوالر   58.5بلغ إجمالي تكاليف مستلزمات اإلنتاج الزراعي       أما بالنسبة لمحافظة جنين فقد      

 لإلنتاج الحيواني، وقد تضمنت تكاليف       مليون دوالر  34.4و لإلنتاج النباتي     مليون دوالر  24.1منها  

، والمبيدات  %12.0، واألسمدة   %6.6البذور والتقاوي   :  مستلزمات اإلنتاج قيمة المستلزمات التالية    

، %3.0، والصيانة والتصليح    %0.3والزيوت والشحوم والوقود      ،%6.4، والمياه والكهرباء    6.6%

   ، ومستلزمات أخرى  %3، والصيصان المشتراة    %7.7، واألدوية البيطرية    %42.9واألعالف  

8.2.%  )PCBS،2005-ج(  
 

 ):القيمة المضافة(الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الزراعي . 8.5.5.1
 

ي لإلنتاج النبات %  74.2 مليون دوالر منها     555بلغ إجمالي القيمة المضافة للقطاع الزراعي حوالي        

، ومن الجدير بالذكر أن     %25.8أما مساهمة اإلنتاج الحيوانـي من إجمالي القيمـة المضافة فتبلغ          

 )ج-PCBS،2005(. جنين أكثر المحافظات مساهمة في القيمة المضافة للقطاع الزراعي          محافظة

 )8.1ملحق ) (7.1ملحق ) (6.1ملحق (
 

 الوضع االجتماعي واالقتصادي في محافظة جنين. 9.5.5.1
 



 13

 فرد، بينما بلغ عدد اإلناث      131,890  2005بلغ عدد الذكور المقدر في محافظة جنين منتصف عام          

 . فرد122,328
 

 مجلس قروي، ومدير مخيم،     66 مجلس بلدي، و   12توزعت السلطات المحلية في محافظة جنين       

ر االمتصاصية  بينما بلغ عدد التجمعات في المحافظة والتي تتخلص من المياه العادمة بواسطة الحف            

 تمع يلزم بها    53علما نه يوجد هناك     .     تجمعات عن طريق شبكة الصرف الصحي      3 تجمع، وو  89

 معالجة المياه العادمة وال يوجد خطة لذلك
 

 2005بلغ عدد التجمعات في المحافظة والتي يوجد بها اراضي زراعي غير مستغلة خالل العام                

 تجمع بسبب العمالة،    11 بسبب مصادرة االراضي،      تجمع 14 تجمع ويرجع السبب في ذلك إلى        43

 تجمعات  7 تجمع بسبب المياه، و    33 تجمع بسبب التمويل، و    36 بسبب الجدوى االقتصادية، و    31

 السباب أخرى
 

 تجمعات صالحة   8:    بالنسبة لتوزيع التجمعات حسب حالة الطرق الزراعية في المحافظة فكانت          

 تجمع صالحة لمرور    14ر الجرارات الزراعية، و       تجمع صالحة لمرو   65لمرور المركبات،   

  تجمعات ال يوجد بها طرق زراعية3الحيوانات فقط، و
 

 تجمع معوقات   78اما التجمعات السكانية في محافظة جنين حسب نوع المعوقات الزراعية فكانت             

 37 تجمع معوقات ارشاد، و    50 تجمع معوقات تسويق، و    77 تجمعات معوقات عمالة، و    5تمويل، و 

 12 تجمع بسبب نقص المياه، و     63 تجمع ارض مغلقة عسكريا، و     11تجمع معوقات اقتصادية، و   

 )ز-PCBS ،2005( تجمع معوقات أخرى  20تجمع بسبب عدم صالحية األرض، و
 

، بينما بلغت نسبة الفقر للذين مصدر        %22.2بلغت نسبة الفقر في منطقة شمال الضفة الغربية          

 .2004خالل العام % 37.5دخلهم الرئيسي الزراعة 
 

، %15.9وبلغت نسبة العاملين في قطاع الزراعة والحراجة وصيد األسماك من إجمالي العاملين              

 يوم،  18.2 ساعة، بينما بلغ معدل ايام العمل الشهرية         41.8وبلغ معدل ساعات العمل األسبوعية      

 .2004 شيكل خالل العام 49.6بالنسبة لمعدل األجرة اليومية فكانت 
 
غت المساهمة النسبية لنشاط الزراعة وصيد األسماك من الناتج المحلي اإلجمالي في األراضي               بل

 )هـ-PCBS ،2005.  (2004خالل العام % 8.5الفلسطينية 
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 :الخسائر الزراعية. 10.5.5.1
 

تعرض القطاع الزراعي في محافظة جنين الى العديد من الخسائر واآلثار نتيجة الممارسات                 

لية ، وسيتم ذكر بعض هذه الخسائر وذلك في الفترة الواقعة ما بين بداية انتفاضة األقصى                 اإلسرائي

 وسيتم عرض الخسائر بالتفصيل.  31/12/2005  وحتى  28/9/2000في 
  

  بلغت أعداد البستنة الشجرية المدمرة منذ بدء االنتفاضة وحتى تاريخ          :    البستنة الشجرية  •

 شجرة  268,810 شجرة منها    1,389,185ينية حوالي    الفلسط األراضي في   31/12/2005

 شجرة في محافظة    14,657 شجرة في قطاع غزة و      1,120,375في الضفة الغربية و   

/31/12بينما بلغت قيمة خسائر البستنة الشجرية منذ بدء االنتفاضة وحتى تاريخ             .    جنين

 ألف  23,897.67 دوالر منها    ألف  260,369.94 الفلسطينية حوالي    األراضي في   2005

الف 1,956.98 دوالر في قطاع غزة  و       ألف   236,472.28دوالر في الضفة الغربية و    

 )13.1ملحق) (9.1ملحق ) (2006وزارة الزراعة،   (.دوالر في محافظة جنين
 

 الثروة الحيوانية المتضررة منذ بدء االنتفاضة وحتى تاريخ         أعدادبلغت  :    الثروة الحيوانية  •

الفلسطينية والضفة الغربية وقطاع غزة ومحافظة جنين كما           األراضي في   31/12/2005

أما بالنسبة لقيمة خسائر الثروة الحيوانية منذ بدء االنتفاضة وحتى          ).    1.1( جدول   ورد في 

 الفلسطينية والضفة الغربية وقطاع غزة ومحافظة جنين        األراضي في   31/12/2005تاريخ  

 )14.1ملحق) (10.1ملحق).(2.1(فكانت كما في جدول 

. 31/12/2005أعـداد الثروة الحيوانية المتضررة منذ بدء االنتفاضة وحتى تاريخ           :  1.1 جـدول 

 )2006وزارة الزراعة، (
 

الضفة الغربية جنين قطاع غزة األراضي الفلسطينية  البند

أبقار وحيوانات مزرعة 1,113 256 20 857

 أغنام وماعز 15,041 12,233 1,080 2,808

465,932 79,850 450,485  دجاج الحم 916,417

198,048 6,290 152,244  دجاج بياض 350,292

 خاليا نحل 15,295 2,902 198 12,393

 أخرى 11,087 10,887 2 200
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ر بالدوال   31/12/2005قـيمة خسائر الثروة الحيوانية منذ بدء االنتفاضة وحتى          :  2.1جـدول   

 )2006وزارة الزراعة، .  (األمريكي
 

الضفة الغربية جنين زةقطاع غ األراضي الفلسطينية  البند

1,013,200 أبقار وحيوانات مزرعة 1,420,435 407,235 14,900

815,700 299,150 3,252,514  أغنام وماعز 4,068,214

1,365,840 117,125 1,151,806  دجاج الحم 2,517,646

 دجاج بياض 1,676,027 717,610 12,850 958,417

1,238,550  خاليا نحل 1,536,520 297,970 19,800

 أخرى 344,589 244,929 500 99,660
 
فيما يتعلق بأضرار المنشآت الزراعية والبنية التحتية        :    الزراعية والبنية التحتية   المنشآت •

 الفلسطينية والضفة الغربية    األراضي في   31/12/2005منذ بدء االنتفاضة وحتى تاريخ      

 المنشآت  أضراربينما بلغت قيمة    ).  3.1( فكانت كما في جدول      وقطاع غزة ومحافظة جنين   

 األراضي في   31/12/2005الزراعية والبنية التحتية منذ بدء االنتفاضة وحتى تاريخ           

) 11.1ملحق  )  (4.1(جدول    الفلسطينية والضفة الغربية وقطاع غزة ومحافظة جنين كما في        

 ).15.1ملحق(
 

/31/12ة والبنية التحتية منذ بدء االنتفاضة وحتى تاريخ          أضرار المنشآت الزراعي  :    3.1جدول  

 )2006وزارة الزراعة، .  (2005
 

الضفة الغربية جنين قطاع غزة األراضي الفلسطينية  البند

 )عدد (مخازن زراعية 803 43 - 760

 )عدد (حظائر وبركسات 1,727 1,198 6 529

9عدد (آبار مياه وملحقاته 420 28 1 392

 )دونم (شبكات ري 29,731 5,469 4 24,262

)عدد (برك وخزانات مياه 1,713 458 - 1,255

635,868 1,442  9دونم (أسوار واسيجة 694,837 58,969

956,007  )متر (خطوط مياه رئيسية 983,329 27,322 -
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 االنتفاضة منذ بدء     بالدوالر االمريكي  قيمة خسائر المنشآت الزراعية والبنية التحتية     :    4.1جدول  

 )2006وزارة الزراعة، .  (31/12/2005وحتى تاريخ 
 

 المحافظة األراضي الفلسطينية الضفة الغربية جنين قطاع غزة

 مخازن زراعية 1,400,510 128,210 - 1,272,300

3,829,060 20,750  حظائر وبركسات 5,180,102 1,351,042

8,764,700 10,000  ملحقاتهآبار مياه و 8,904,400 139,700

 شبكات ري 8,723,901 1,104,426 1,200 7,619,475

 برك وخزانات مياه 3,211,321 1,093,186 - 2,118,135

4,463,187 21,630  أسوار واسيجة 5,140,286 677,099

 خطوط مياه رئيسية  1,360,824 299,518 - 1,061,306
 

  31/12/2005فاضة وحتى تاريخ    بلغت مساحة الدفيئات المجرفة منذ بدء االنت      :    الدفيئات •

 دونم في الضفة الغربية و     281 منها حوالي    ا دونم 2,177 الفلسطينية حوالي    األراضيفي  

بالنسبة لقيمة خسائر تجريف    .       في محافظة جنين   ا دونم 53 في قطاع غزة و    ا دونم 1,896

قد بلغت   في االراضي الفلسطينية ف    31/12/2005الدفيئات منذ بدء االنتفاضة وحتى تاريخ       

 14,694,345 دوالر في الضفة الغربية و     1,407,748 دوالر منها    16,102,093حوالي  

) 2006وزارة الزراعة،       (. دوالر في محافظة جنين     54,875دوالر في قطاع غزة و     

 )16.1ملحق ) (12.1ملحق (
 

بلغت مساحة الخضار المكشوفة المجرفة منذ بدء االنتفاضة وحتى          :    الخضار المكشوفة  •

 5,318 منها حوالي    ا دونم 12,519 الفلسطينية حوالي    األراضي  في    31/12/2005يخ  تار

.    في محافظة جنين   ا دونم 1,896 دونم في قطاع غزة و     7,201 في الضفة الغربية و    ادونم

/31/12بالنسبة لقيمة خسائر تجريف الخضار المكشوفة منذ بدء االنتفاضة وحتى تاريخ             

 1,716,754 منها   ات دوالر 6,830,604قد بلغت حوالي     الفلسطينية ف  األراضي في   2005

 في  ا  دوالر  1,141,086 في قطاع غزة و    ا دوالر 5,113,850 في الضفة الغربية و    ادوالر

 )16.1ملحق ) (12.1ملحق ) (2006وزارة الزراعة،   (.محافظة جنين
 

 وحتى  بلغت مساحة المحاصيل الحقلية المجرفة منذ بدء االنتفاضة        :    المحاصيل الحقلية  •

 9,512 منها حوالي    ا دونم 13,870 الفلسطينية حوالي    األراضي  في    31/12/2005تاريخ  
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.    في محافظة جنين   ا دونم 3,835 في قطاع غزة و    ا دونم 4,358 في الضفة الغربية و    ادونم

/31/12بالنسبة لقيمة خسائر تجريف المحاصيل الحقلية منذ بدء االنتفاضة وحتى تاريخ             

 970,752 منها   ا دوالر 1,843,372لفلسطينية فقد بلغت حوالي       ا األراضي في   2005

 في  ا دوالر 439,408 في قطاع غزة و     ا دوالر 872,620 في الضفة الغربية و     ادوالر

 )16.1ملحق ) (12.1ملحق ) (2006وزارة الزراعة،   (.محافظة جنين
 

اضي المجرفة  الخسائر غير المباشرة فتمثلت في الفاقد نتيجة عدم القدرة على زراعة األر             •

وعدم التمكن من خدمة المزروعات، كذلك خسائر قطاع الزيتون وتلف وسرقة محاصيل             

زراعية، باإلضافة إلى تدني أسعار المنتجات الزراعية، والخسائر المضطردة في الثروة             

الحيوانية، وخسائر قطاع الثروة السمكية، وارتفاع أسعار األعالف، وخسائر الصادرات            

ل، وشل حركة النقل الزراعي نتيجة الحصار واالغالقات المتكررة والتي           للخارج وإسرائي 

، وخسائر تعطيل العمالة الزراعية،     )4.1شكل.    (تمثلت بالحواجز ومنع التجول وغيرها    

أما بالنسبة  )  2006وزارة الزراعة،   .    (وخسائر تجريف التربة وتكلفة إعادة إصالحها      

من مجموع  %  42.3بلغت  فقد     القامة الجدار  جزئيا أو   األسر التي تم مصادرة أراضيها كلي     ل

)    ب-PCBS  ،2005(.    األسر التي تأثرت بالجدار بشكل مباشر في الضفة الغربية           

 )17.1ملحق(
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 )OCHA ،2006.  (الحواجز اإلسرائيلية في محافظة جنين:  3.1شكل 
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  المشكالت والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي الفلسطيني6.1
 
 :، أهمهاالمشكالت والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي الفلسطينيناك العديد من ه
 

السيطرة على المصادر الطبيعية، عدم      :  لمشاكل والمعوقات بسبب االحتالل اإلسرائيلي     ا •

 . االهتمام بتطوير البنية التحتية والحد من حركة السلع والخدمات داخليا وخارجيا

محدودية األرض والمياه، انجراف وتدهور     :  موارد الطبيعية والبيئة  المشاكل ذات العالقة بال    •

التربة، سوء استخدام الكيماويات الزراعية، تدهور نوعية المياه المتاحة، تدهور الغطاء             

 . النباتي، الزحف العمراني على األراضي الزراعية

 إمكانيات جهاز   ضعف البنية األساسية للبحوث الزراعية، قلة      :  المشاكل والمعوقات الفنية   •

اإلرشاد والخدمات البيطرية، ضعف قطاع التسويق الزراعي، ضعف التصنيع الزراعي            

والغذائي، ضعف البيانات الزراعية المتوفرة وضعف القدرات الفنية وضعف البحث العلمي           

 .  بمقوماته الفنية والتكنولوجية

شتت الحيازات  صغر وت :  المشاكل والمعوقات ذات الطابع االجتماعي واالقتصادي         •

الزراعية، قلة العائد من الزراعة وارتفاع عنصر المخاطرة، عدم وجود نظام للتمويل               

 . الزراعي والريفي وضعف العمل الجماعي والتعاوني

عدم موائمة القوانين والتشريعات المتوارثة عن      :  المشاكل والمعوقات المؤسساتية والتشريعية    •

لتعويض ضد الكوارث الطبيعية والتضارب       االحتالل، عدم وجود نظام للتأمين وا        

عبد .    (واالزدواجية بين المؤسسات ذات العالقة في القطاع الزراعي وضعف القدرات           

 ) 2004 .الكريم، ن
 

 اإلنمائي المتحدة   األمم وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج        أجرتهاويؤكد ما سبق الدراسة التي       

 المشاكل التي يعاني منها المزارعون حسب       أهم  وكانت،  "ركةتقدير الفقر بالمشا  "والتي كان عنوانها    

 :هي) الفئة المبحوثة(وجهة نظر الفقراء 
 

تراجع مساحة األراضي الزراعية نتيجة االستيطان والمصادرة من قبل االحتالل،               •

 .باإلضافة إلى التوسع العمراني

 .المنافسة الشديدة من قبل المنتجات اإلسرائيلية •

 .نتاج والتسويق والصعوبات التي تواجههاارتفاع تكلفة اإل •

 .تدني مردود العمل في الزراعة •

 .ضعف عمليات اإلرشاد الزراعي •
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مشكلة مياه الري والسيطرة اإلسرائيلية عليها من جهة، وتحكم كبار المزارعين بأسعار               •

 . المياه من جهة ثانية

األراضي، واقتالع  مصادرة األراضي، وتجريف وتخريب     :  إجراءات االحتالل اإلسرائيلي   •

األشجار والمزروعات، ومنع المزارعين من الوصول ألراضيهم، وتلويث األراضي            

 .بمجاري المستوطنات، وإغراق األسواق الفلسطينية بالمنتجات الزراعية اإلسرائيلية

ونقص المياه وشبكات المياه، نقص مراكز        :  ضعف البنية التحتية للقطاع الزراعي      •

 .ع الزراعيالتسويق، وضعف التصني

 مشكالت التسويق الزراعي  •

 .محدودية التمويل المخصص للقطاع الزراعي، وعدم توفر مصادر لإلقراض الزراعي •

 .ضعف التنسيق ما بين المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي •

 .عدم توفر قاعدة معلومات دقيقة وإحصائيات موثقة حول القطاع الزراعي الفلسطيني •

 .سوبية في توزيع المشاريع والدعم المقدم للقطاع الزراعيبروز بعض مظاهر المح •

 )UNDP ،2001 وMOP (.سيطرة المزارعين الكبار على القطاع الزراعي والتحكم فيه •
 

  األرضتاستخداما 7.1
 
 الزراعية، والتي بلغت    األراضي الفلسطينية تتراوح بين     األراضي في   األراضي استخدامات   أهم  إن 

 المبنية  واألراضي،  2 كم 91.7 وتبلغ مساحتها     واألحراج، والغابات   2 كم 1,485.5مساحتها  

  واراضي   اإلسرائيلية  تالمستعمرا المبنية في    واألراضي،  2 كم 585.7الفلسطينية وتبلغ مساحتها    

 البور والمراعي   األراضي عبارة عن     األراضي وهذه   2 كم 3,682.7 مساحتها حوالي     أخري

 )PCBS ،2004(.ة المراحة وغيرها الزراعيواألراضيوالمروج الخضراء 
 

 الزراعية، والتي   األراضي تتراوح بين    ت في محافظة جنين فكان     األراضيبالنسبة الستخدامات   

 واألراضي،  2 كم 33.3 وتبلغ مساحتها حوالي     واألحراج، والغابات   2 كم 286.8بلغت مساحتها   

 4.0  اإلسرائيليةي المستعمرات    المبنية ف  واألراضي،  2 كم 56.0المبنية الفلسطينية وتبلغ مساحتها     

 البور والمراعي   األراضي عبارة عن    األراضي وهذه   2 كم 201.0 مساحتها   أخرى  أراضي  2كم

 )4.1شكل ()PCBS ،2004.  ( الزراعية المراحة وغيرهاواألراضيوالمروج الخضراء 
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 )2005، أريج.  (استعماالت  األراضي في محافظة جنين:  4.1شكل

 
 : دراسات سابقه8.1

 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على آثار جدار الفصل في محافظتي طولكرم              ):    2005(ماس  

وقلقيلية على المزارعين والمستهلكين وتجار المنتجات الزراعية، من حيث أنماط اإلنتاج                

إلجراءات المقترحة لتعزيز   واالستهالك والمعوقات التي تواجههم واليات التأقلم مع الواقع الجديد وا         

 .صمودهم في مواجهة إجراءات االحتالل
 

UNSCO  ،)2005    :(          تناولت ماهية اإلغالق وأثره على الوضع االقتصادي في مجتمعات الضفة

الغربية الريفية، كذلك تفحصت أنماط التغيير على الصعيدين الجغرافي وصعيد القطاعات                

تأقلم الجماعي، بشكل خاص تمركز النشاط االقتصادي         االقتصادية المختلفة، وتحديد مستوى ال     

وأنواع العمل الجديدة والجهود المحلية لزيادة إمكانية اإلنتاج المحدود في حقلي الزراعة وتربية               

 .الماشية إلى الحد األقصى
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OCHA   تألفت من قسمين أحدهما يقدم أحدث المعلومات حول وضع بناء           ):    2006( واالنروا

ة الغربية وأثره على األوضاع اإلنسانية، والقسم الثاني يفحص اثر نظام التصارع             الجدار في الضف  

أراضي تقع بين الجدار وخط الهدنة      (الذي ينظم تنقل الفلسطينيين عبر الجدار إلى المناطق المغلقة          

، ويغطي هذا الجزء محافظتين من شمال الضفة الغربية هما طولكرم           ))الخط األخضر   (1949لعام  

 يةوقلقيل
 

GVC و PHG   جاءت لتلقي الضوء على العديد من المواضيع الخاصة بالتنوع         ):    2006( وآخرون

الزراعي ، كذلك تلقي الضوء على إدارة المبيدات الزراعية واستخدامات المياه والتلوث البيئي                

ا ومصادره وأثاره، والتسويق والتعاونيات وبخاصة التعاونيات الزراعية التي لو أحسن استخدامه            

 .فإنها ستحدث تغييرا إيجابيا في دخل المزارع
 

تتكون من قسمين يتحدث القسم األول فيها عن   ):    2005(الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن      

واقع الزراعة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية من حيث واقع الزراعة، والمشاكل والعقبات              

لزراعي، واألضرار التي تعرض لها القطاع الزراعي خالل         التي تواجه تنمية وتطوير القطاع ا      

ويتحدث القسم الثاني عن المساعدات المقدمة       .    انتفاضة األقصى وجراء بناء الجدار الفاصل      

، وعن الجهات الرسمية التي تقدم المساعدات       2004للمزارعين منذ بدء االنتفاضة وحتى نهاية العام        

 . المساعدات، والمشكالت المتعلقة بالمساعدات المقدمة للمزارعينللمزارعين، ومعايير واليات تقديم 
 

تناولت الحقوق البيئية من المنظور الدولي والوطني، وانتهاكات         ):    2001(المنسي و الخواجا    

حقوق اإلنسان البيئية، كذلك تتناول األوضاع البيئية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتذكر بعض               

ئة والمجتمع، وأخيرا االنتهاكات اإلسرائيلية للبيئة في الضفة الغربية وقطاع           األمور المتعلقة بالبي  

 .غزة
 

PCBS)  2005  :(هذه الورقة التغيرات التي طرأت على مستويات المعيشة لألسر              تناقش 

 .الفلسطينية نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية المختلفة منذ بدء االنتفاضة
 

PCBS)  2005-زراعية رئيسية تعنى بالكمية     إحصائيةنات عن مؤشرات     هذا التقرير بيا   وفر):  ج 

 والمحاصيل الحقلية   توالخضراوا الفاكهة   أشجار  أنواعوتغطي المساحة المزروعة بمختلف      

كذلك يبحث الجانب الكمي من      .     الفلسطينية األراضي وحدة المساحة في      إنتاجية  إلى  باإلضافة

 الزاوية  أما.  توزيعها وانتاجها حسب النوع والمنطقة     و أعدادهاالتقرير في الثروة الحيوانية من حيث       
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 بعض المؤشرات   إلى  باإلضافة الزراعي بشقيه النباتي والحيواني      اإلنتاج فتبحث في قيمة     األخرى

 .   الزراعي والقيمة المضافةاإلنتاج مثل قيمة مستلزمات األخرى االقتصادية اإلحصائية
 

PCBS)  2005-ت أساسية حول تركيبة القطاع الزراعي في         وفر هذا التقرير معلوما    ):    د

األراضي الفلسطينية، من حيث توفير بيانات عن الحيازات الزراعية، والحائزون الزراعييون،             

كذلك العمالة الزراعية، والتطبيقات الزراعية، واالنشطة المعاونة، وغيرها من األمور التي تعطي             

 .تصورا عن هيكلية القطاع الزراعي الفلسطيني
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 الفصل الثاني

______________________________________________________ 

 إجراءاتها وأدواتها:  منهجية الدراسة
 

 ..في هذا البحث ستتناول الباحثة المنهج البحثي، وإجراءات الدراسة، وأدواتها، وحدودها
 

  منهج وأدوات البحث1.2
 

 كأداة رئيسية لوصفي التحليلي، واستعانت باالستبيان      استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج ا       

 .لجمع البيانات
 

 األساليب البحثية 2.2
 

 ونيسان  2005/قامت الباحثة من خالل هذه الدراسة التي أجريت في الفترة الواقعة مابين تموز              

يات ، باإلضافة إلى مراجعة األدب    )ملحق( بفحص الفرضيات مستعينة باالستبيان كأداة رئيسية        2006

والنشرات العلمية، والسجالت اإلدارية للمؤسسات، باإلضافة إلى تحليل البيانات الناتجة عن               

 . اإلحصائيةSPSSاالستبيان إحصائيا وعرضها باستخدام حزمة 
 

  أداة الدراسة3.2
 

تم تصميم استمارة البحث باالعتماد على األدبيات المتوفرة حول موضوع الدراسة أو مواضيع               

 خبرات الباحثة وخلفيتها الدراسية، باإلضافة إلى       باالعتماد على كذلك  ووضوع الدراسة،   قريبه من م  

 13 فقرة تتوزع على     147من  )  1.2ملحق  (ويتكون االستبيان   .  توجيه ومساعدة المشرف األكاديمي   

 ):1.2(محور رئيسي حسب جدول 
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 المحاور الرئيسية لالستبيان: 1.2جدول 
 

 عدد األسئلة
 

 رقمال المحور

 1 بيانات تعريفية 18

 2 الواقع الزراعي  19

 3 اآلثار المباشرة لالعتداءات واإلجراءات اإلسرائيلية 13

 4 االنعكاسات على مستلزمات اإلنتاج الزراعي 23

 5 االنعكاسات على التسويق الزراعي 5

 6 االنعكاسات على اإلنتاج الزراعي 15

 7 اشرةالتكيفات في مواجهة اآلثار المب 11

 8 التكيفات في مواجهة االنعكاسات على مستلزمات اإلنتاج 12

 9 التكيفات في مواجهة االنعكاسات على التسويق الزراعي 2

 10 التكيفات في مواجهة االنعكاسات على اإلنتاج الزراعي 13

الحلول للمشاكل التي يعاني منها القطاع الزاعي من وجهة نظر             4

 المبحوثين

11 

 12 وار من وجهة نظر المبحوثيناألد 2

 13 الوسائل من وجهة نظر المبحوثين 10

 المجموع 147
 

 ومراجعة االستبيانتحكيم  4.2
 

أكاديميين   6أكثر من    وضعت من اجله، تم عرضها على         التي لألهداف    االستبانة لضمان تحقيق 

ن األثر في تطويرها    وقد كان لمالحظات هؤالء المحكمين أحس     .  ومتخصصين لمراجعتها وتحكيمها  

 .وتحسينها ووضعها في صورتها النهائية
 

 ثبات أداة الدراسة 5.2

 ممن  أفراد  10ستبانة، بأن تم توزيعها على عينة مصغرة من          إلقامت الباحثة بالتحقق من ثبات ا     

  .سيتم توزيع االستبانة النهائية عليهم، ثم أعيدت إليهم بعد حوالي أسبوعين لإلجابة عليها من جديد
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  تحليل البيانات6.2
 

في تحليلها للبيانات، وقد اعتمدت في التحليل على           اإلحصائية SPSSاستخدمت الباحثة حزمة ٍ   

 Tواختبار  )   الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية       كالتكرارات(اإلحصاء الوصفي   

 One Way Analysis(دي  لمعرفة التشابه واالختالف بين عينة الدراسة، واختبار التباين األحا         

Valiance ANOVA  (             الذي يستخدم لفهم الفروقات بين متوسطات متغير مكون من أكثر من

 وهو اختبار إحصائي يستخدم لتحديد مصادر الفروق بين أي خيارين            Scheffeواختبار  .خيارين  

 .ANOVA من خيارات المتغيرات التي تم فحص الفرضيات بالنسبة لها باستخدام اختبار
 

  حدود الدراسة7.2
 

تصميم االستبيانات وتوزيعها وجمعها وتحليلها، إضافة إلى إنجاز        (قامت الباحثة بإعداد هذه الدراسة      

 ، ومثلت محافظة جنين حدود هذه الدراسة          2006   وتموز 2005تموز  ، بين   )كتابة الرسالة 

 :فكانت كما يلي) مجتمع وعينة الدراسة(الجغرافية، أما الحدود البشرية 
 

 :مجتمع الدراسة. 1.7.2
 

جميع المزراعين والمزارعات في محافظة جنين، وبغض النظر عن الكيان القانوني لهم أو لألرض              

 . 16,911 والبالغ عددهم تقريبا التي يعملون بها
 

 :حجم العينة. 2.7.2
 

، اتمار است 302، تم استعادة    ات استمار 505أما عن حجم عينة الدراسة فقد وزعت الباحثة حوالي          

ويعود ذلك الى كبر حجم االستمارة، والعدد الكبير من االسئلة          %  59.8حيث بلغت نسبة التجاوب     

، 8زبوبا  :    موزعة حسب التجمع كما يلي    .     سؤاال 148حيث بلغ عدد اسئلة االستمارة حوالي        

، 20ابه  ، عر 10، عانين   3، السيله الحارثيه    19، الجلمه   13، عربونه   4، الطيبة   2، تعنك   15رمانه  

5، دير ابو ضعيف     12، عابا   14، جلبون   4، جنين   10، بيت قاد    9، كفردان   15، اليامون   3فقوعه  

، 10، مسليه   21، عرابه   17، قباطيه   3  ء، الشهدا 4، ام التوت    10، يعبد   3، ام دار    15، برقين   

   .8، سيلة الظهر 5، الفندقوميه 5، جبع 12، ميثلون 9، صانور 4، كفر راعي 10الزبابده 
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 : خصائص العينة.3.7.2
 

في هذا القسم ستقوم الباحثة على استعراض اهم خصائص عينة الدراسة مثل الجنس، والحالة                 

االجتماعية، والمستوى التعليمي، والتي في الغالب قد يكون لها اثر على إجابات المبحوثين على                

 االستبيان
 

من الفئة المبحوثة، أما نسبة     %  83.4 حوالي   بالنسبة لتوزيع العينة حسب الجنس، فقد شكل الذكور       

، حيث يشكل الذكور النسبة الكبرى من        من العينة المبحوثة  %  16.6اإلناث فقد كانت حوالي      

 .  العاملين في القطاع الزراعي
 

% 13.9متزوجون، و %  81.8توزعت عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية للمبحوثين بواقع           

تشكيل المتزوجين النسبة الكبرى من العينة قد يكون له اثر في اتجاه            ، و غير ذلك %  4.3ن، و وعازب

إجابات المبحوثين، حيث ان المتزوجين مسؤولون عن اسر ولذلك هم األكثر تلمسا الثار وانعكاسات              

اإلجراءات واالعتداءات اإلسرائيلية على القطاع الزراعي، خاصة إذا كانت الزراعة مصدر               

 .رزقهم
 

 عام حيث بلغت    40-31 العمرية للمبحوثين فقد كانت نسبة الذين أعمارهم مابين          فيما يخص الفئات  

، %22.2 عام حيث بلغت نسبتهم حوالي       50-41، يليها الفئة العمرية مابين      %30.5نسبتهم حوالي   

يظهر هنا كلما اتجهنا جهة الشباب قلت نسبة        %.  20.2 عام بنسبة    30-20يليها الفئة العمرية مابين     

 يعملون داخل الخط    امنهم في القطاع الزراعي وهذا قد يعود إلى انهم في الغالب كانو             العاملين  

األخضر باجر مرتفع، ومن غير المقبول االنتقال للعمل في الزراعة والحصول على اجر زهيد                

 شيكل خالل   49.6مقارنة بما يحصلون عليه، حيث بلغ معدل األجر اليومي للعاملين في الزراعة              

 .  يظهر التمثيل البياني لها) 1.2شكل ( )و-PCBS ،2005  (.2004العام 
 

 نسبة للمبحوثين   أعلىوكانت  .    )2.2شكل(  األسرة  أفرادتوزعت العينة على المبحوثين حسب عدد       

ن الذين بلغ و، يليها المبحوث %37.8 حيث بلغت نسبتهم     أفراد  6  -4 من   أسرتهم  أفرادالذي يبلغ عدد    

، وعند مقارنة هذه النتائج بمعدل      %34.6 حيث بلفت نسبتهم     أفراد  10-6 من   أسرتهم  أفرادعدد  

 أفراد نجد أن هناك منطقية في البيانات التي تم الحصول            5.7حجم األسرة الفلسطينية الذي يبلغ      

 .)هـ-PCBS ،2005(عليها 
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 الفئات العمرية للمبحوثين:  1.2شكل
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  اسر المبحوثينأفرادعدد :  2.2 شكل
 

 للمبحوثين والذي حظي بأعلى نسبة تمثيل في العينة فكان من حظ فئة              العلميبة للمستوى   أما بالنس 

، يليها فئة المبحوثين    %20المبحوثين الذين يحملون شهادات بكالوريوس حيث بلغت نسبتهم حوالي          

 ، يليها الدبلوم المتوسط ودبلوم عالي أو ماجستير       %19الذين يحملون شهادات الثانوية وذلك بنسبة       

وهذا يعكس اتجاه العديد من شرائح المجتمع للعمل        )  3.2شكل  .    (على التوالي %  14و%  15بنسبة  

في الزراعة إما بشكل أساسي أو للتعويض عن عملهم الذي تم فقده بعد انطالق االنتفاضة، وإغالق                

   .سوق العمل اإلسرائيلي أمامهم
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 المستوى العلمي للمبحوثين:   3.2 شكل
 

في الحضر، حيث ان معظم      %  4، وحوالي   %96نة في مناطق الريف بنسبة        تركزت العي 

 .   المزارعين هم من سكان الريف
 

13، و %87  هاالزراعة او غير  في  بلغت نسبة المبحوثين الذين كانو يعملون قبل انتفاضة االقصى          

  الزراعة قطاع يعملون فيولكنهم اآلن يعملون قبل االنتفاضة امنهم لم يكونو% 
 

من عينة المبحوثين يعملون في الزراعة       %  39  فان يخص الحالة العملية لفئة المبحوثين        فيما

هم مستخدمون باجر، أما نسبة أصحاب العمل وأعضاء األسر غير            %  26لحسابهم الخاص، و  

وهذه النتيجة مخالفة لما تم نشره في       .    على التوالي %  17و%  18 األجر فقد كانت نسبتهم      مدفوعي

من العمالة الزراعية الدائمة في منطقة       %  50.4 لإلحصاء الفلسطيني حيث أن       الجهاز المركزي 

% 5.2يعملون لحسابهم، و  %  39.5 األجر، و  مدفوعيشمال الضفة الغربية هم أعضاء أسرة غير        

.  مستخدمين بأجر، ويعود ذلك إلى اختالف المنهجية وعينة الدراسة           %  4.9أصحاب عمل، و  

 )د-PCBS ،2005.  (سبي للفئة المبحوثة حسب الحالة العملية يبين التوزيع الن)4.2 والشكل(
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 التوزيع النسبي للفئة المبحوثة حسب الحالة العملية:   4.2 شكل
 
 األقصى قبل انتفاضة    يعملون في الزراعة    اكانومنهم  %  32.9 بالنسبة لمهنة المبحوثين فان       أما

يعملون  قبل االنتفاضة    اوكانو   الزراعة يعملون في   اآلنهم  %  26.2،  يعملون في الزراعة    اوالزالو

 وهذا يدل على اتجاه غالبية السكان للعمل في الزراعة بعد فقدان مصدر               ،داخل الخط األخضر  

 الزراعة مهنتهم   رال تعتب من المبحوثين   %  19.2 و رزقهم كأسلوب للتكيف مع الوضع الراهن،      

 .الرئيسية
 

 عدم  إلى هو عائد    األقصىلهم منذ بداية انتفاضة      سبب تغيير عم   أنمن المبحوثين   %  30.1  أفادولقد  

بسبب عدم القدرة على    %  10.6 والحصار، و  اإلغالق مكان العمل بسبب     إلىالقدرة على الوصول    

 أو عدم توفر مردود     ب مكان العمل بسبب بناء جدار الضم والتوسع، ومثلهم بسب           إلىالوصول  

 .جدوى من عمله السابق بسبب ظروف االنتفاضة
 

35.7 للزراعة من العينة المبحوثة حوالي       باإلضافة لدخلهم   إضافيا  اسبة من يمتلكون مصدر   بلغت ن 

ال  نسبة الذين    ويعود ذلك إلى عدم كفاية الدخل الناتج عن القطاع الزراعي لألسر غالبا، أما             ،  %

 %.64.3 لدخلهم غير الزراعة حوالي إضافيا ا مصدرنيمتلكو
 

 في المدارس والجامعات فكانت     والذين يعملون،   الذين  األسرة  رادأفبالنسبة لتوزيع العينة حسب عدد      

       عند اعتبارات الجنس فكانت كما في         أماوذلك حسب المجموع الكلي،      )  5.2(كما في شكل     
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 الذين يعملون   األفراد عدد   األشكالنالحظ من   .    لإلناث)  7.2  (للذكور، وكما في شكل   )  6.2  (شكل

 الواحدة وينطبق ذلك على     األسرة في   أفراد  3-1 في فئة من     نركزويتم في المدارس والجامعات     أو

 يعملون في الذكور هي     أفراد  6-4 التي لديها من     األسر  أن، كذلك نجد    واإلناثكل من الذكور    

 الذين في المدارس والجامعات لنفس الفئة       األفراد عدد   إلى النظر   د منها في االنات ولكن عن     أعلى

لألنات، ويمكن تفسير ذلك اتجاه الذكور للعمل في         للذكور بينما وجدت      نسبة أي ليس هناك    أنهنجد  

محاولة للحد من الفقر الذي أصابهم أو قد يصيبهم جراء الممارسات اإلسرائيلية، كذلك قد يكون له                 

عالقة بترك فئة الذكور التعليم وانخراطهم في سوق العمل اإلسرائيلي، فتدني مهارتهم لم يعط لهم                

رص العمل فلجأوا للعمل في الزراعة، أما زيادة نسبة اإلناث في المدارس والجامعات              الكثير من ف  

فقد تكون نتيجة رغبة األسرة في تعليمهن لتحسين وضع األسرة المادي، بان تحصل اإلناث على                

  فرصة عمل جيدة
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  العاملين وفي المدارس والجامعاتاألسرة أفرادعدد : 5.2 شكل
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  الذكور العاملين وفي المدارس والجامعاتاألسرة رادأفعدد : 6.2 شكل
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  االنات العامالت وفي المدارس والجامعاتاألسرة أفراد عدد :7.2 شكل
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 الفصل الثالث

______________________________________________________ 

 نتائج الدراسة
 

حليل االستبانه حول الواقع الزراعي للعينة       في هذا القسم ستقوم الباحثة بعرض ومناقشة نتائج ت         

المبحوثة، وآثار اإلغالق والحصار على القطاع الزراعي في منطقة الدراسة،  ووسائل التكيف في              

مواجهة والتخفيف من آثار الحصار واإلغالق على القطاع الزراعي في محافظة جنين، باإلضافة              

 . اع الزراعي من وجهة نظر المبحوثينإلى الحلول لبعض المشاكل التي يعاني منها القط
 

 الواقع الزراعي للعينة المبحوثة 1.3
 

هنا سيتم عرض ومناقشة نتائج تحليل االستبانة فيما يتعلق بالواقع الزراعي للعينة المبحوثة، من                

حيث العمالة الزراعية، والكيان القانوني لألرض الزراعية، والغرض من اإلنتاج الزراعي،               

 .مزروعة، واخيرا اإلنتاج الزراعيوالمساحات ال
 

 : العمالة الزراعية.1.1.3
 

 العمل  يعتبر%  31.4، و %33.4الزراعة حسب نتائج الدراسة     الذين يعملون فقط في     بلغت  نسبة    

 هو  إليهم العمل في الزراعة بالنسبة      يعتبر نسبة من    آمافي الزراعة بالنسبة لهم هو عمل مساند،        

.  على التوالي وذلك حسب نتائج االستبيان     %  19.3و%  15.9انت  عمل رئيسي او عمل موسمي فك     

 )1.3شكل(
 

إن وجود النسبة الكبرى من العينة فيمن يعملون فقط في الزراعة يؤدي إلى وضوح اآلثار السلبية                 

واالنعكاسات جراء االعتداءات والممارسات اإلسرائيلية، فان أي إجراء يؤدي إلى اثر مباشر على              

 يزداد اإلحساس بها كلما شكل العمل في الزراعة العمل الوحيد بالنسبة للفئة                 الفئة المبحوثة 

 .المبحوثة
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عمل موسمي، 
19% ،56

عمل رئيسي، 
16% ،46

عمل مساند، 
31% ،91

عمل وحيد، 
34% ،97

 
 

   التوزيع النسبي حسب الغرض من العمل الزراعي:1.3 شكل
 

 األجربالنسبة للتوزيع النسبي لعدد العاملين الزراعيين الدائمين والمؤقتين، مدفوعي وغير مدفوعي            

 )1.3(جدول فهي موضحة كما في
 

وعند النظر إلى الجدول، نجد أن نسبة العمالة األسرية سواء الدائمة أو المؤقتة نسبيا هي أعلى من                 

نسب العمالة الدائمة أو المؤقتة مدفوعة األجر، وهذا قد يعود إلى األوضاع التي يعاني منها القطاع                

ن مصدر دخله   الزراعي بشكل عام، والعامل الزراعي بشكل خاص، فقد اضطر العامل بعد فقدا             

للعودة للعمل مع األسرة في الزراعة حتى بدون اجر ولتوفير الحد األدنى من متطلبات الحياة                  

األساسية أال وهي الغذاء، إضافة إلى عدم توفر مردود كافي من عملية اإلنتاج الزراعي وبالتالي                

 .عدم القدرة على دفع أجور للعاملين
 

 :يةلكيان القانوني لألرض الزراعا. 2.1.3
 

من فئة  % 57 آن النتائج   أظهرتن بها فقد    وبالنـسبة للكـيان القانوني لألرض التي يعمل المبحوث        

يعملون في ارض   % 12، و %16المبحوثـين يعملون في ارض هي ملك لهم، يليها الضمان بنسبة            

  يبين التوزيع النسبي للفئة المبحوثة حسب الكيان القانوني لألرض التي          ) 2.3 شـكل (.  مـستأجرة 

 في المسح    الجهاز المركزي  أليهاوعـند مقارنة هذه النتيجة مع النتائج التي توصل          . يعملـون بهـا   

 في الترتيب وان اختالف النسب يعود الختالف حجم العينة          ا هناك تقارب  أن نجد   الزراعـي الهيكلي،  

لضفة  نـسبة الحيازات الزراعية التي كيانها القانوني ملك في منطقة شمال ا            أنوالمنهجـية حـيث     
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من الحيازات الزراعية كيانها القانوني مملوكة ومستأجرة، و       % 12.0، و   %81.6الغـربية حوالي    

 )د-PCBS ،2005(.  مستأجرة، وذلك من المجموع الكلي للحيازات الزراعية في المنطقة% 3.2
 

 وعيالتوزيع النسبي لعدد العاملين الزراعيين الدائمين والمؤقتين، مدفوعي وغير مدف: 1.3 جدول

 األجر 
 

 )فرد(عدد العاملين 

< 5 5 4 3 2 1 

 البند

10.9% 8.9% 10.1% 14.7% 28.3% 27.1%  دائمين من أفراد األسرة بدون اجر

12.7% 11.5% 13.8% 13.8% 21.8% 26.4%  دائمين من غير أفراد األسرة باجر

22.3% 14.1% 11.1% 11.1% 22.2% 19.2% جرمؤقتين من أفراد األسرة بدون ا

39.6% 7.4% 8.6% 7.4% 16.0% 21.0% مؤقتين من غير أفراد األسرة باجر

 

مستاجرة، 36، ملك، 169، %57
12%

شراآة، 21، 7%غير ذلك، 23، %8

ضمان، 47، %16

 
 

 .التوزيع النسبي للفئة المبحوثة حسب الكيان القانوني لألرض التي يعملون بها:  2.3 شكل
 

 :الغرض من اإلنتاج الزراعي. 3.1.3
 

المنتجات بعد اخذ    نسبة من يمارسون النشاط الزراعي بهدف بيع         أنمـن نـتائج الـبحث تبـين           

 اإلنتاج، أما نسبة المبحوثين الذين هدفهم من        %48.7 حوالـي    األسـرى  كلالسـتهال احتـياجاتهم   
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 وهذا غير )3.3 شكل(%.  17.0 حوالي األسرى ولالستهالك ،%32.0الزراعـي هو البيع حوالي    

في المسح   الفلسطيني   لإلحصاءمطابـق للنـتائج التي تم الحصول عليها من قبل الجهاز المركزي             

 ومن ثم البيع بعد االستهالك   األسري نسبة كانت لالستهالك     أعلـى  آنالزراعـي الهيكلـي حـيث       

 )د-PCBS ،2005(.   واخيرا للبيع وقد يعود ذلك الختالف المنهجية وحجم العينةاألسري، 
 

اد إحساس  وعند تفسير هذه النتيجة نجد انه كلما اتجه الهدف من اإلنتاج الزراعي نحو البيع، كلما ز               

المزارع باألثر الواقع عليه جراء اإلجراءات واالعتداءات اإلسرائيلية، خاصة في ظل المحددات              

 .على عملية اإلنتاج والتسويق
 

للبيع
32%

لالستهالك االسري
17%

اخرى
2%

يتم بيع المنتجات بعد 
االستهالك االسري

49%

 
 

 التوزيع النسبي لعينة المبحوثين حسب الغرض الرئيسي من ممارسة النشاط الزراعي:  3.3 شكل
 

 :المساحة الزراعية. 4.1.3
 

، وبلغ معدل المساحة حوالي     ا دونم 17,069ة الزراعية للعينة المبحوثة حوالي      بلغ إجمالي المساح  

.  )2.3  دولج( في   ا دونم، أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمبحوثين حسب فئة المساحة فكانت كم           59.5

ات، وهذا يدل على تفتت الحيازات        دونم 10-1حيث تركزت في فئة المساحة الصغيرة من          

ن له اثر على جدوى العملية اإلنتاجية وزيادة التعرض للمخاطر، فالمساحة           وصغرها، وهذا قد يكو   

مطابق لنتائج المسح الزراعي    هذا   و كلما كبرت يزيد القدرة على امتصاص الصدمات الواقعة عليها،        

، أما  2004/2005الهيكلي الذي قام بتنفيذه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني للعام الزراعي            

 خصوصا   المساحة فهناك اختالف يعود الى االختالف في المنهجية والعينة المدروسة          بالنسبة لمعدل 
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من حيث الوحدة اإلحصائية، حيث كانت في الدراسة المزارع وفي الجهاز المركزي لإلحصاء               

 . دونما في منطقة شمال الضفة الغربية24الفلسطيني الحيازة الزراعية حيث بلغ معدل المساحة 
 

 زيع النسبي للمساحة الزراعية لعينة المبحوثينالتو: 2.3 جدول
 

 )دونم (فئة المساحة  (%)النسبة المؤوية

39.4 1-10  

19.9 11-20  

7.0 21-30  

5.6 31-40  

3.1 41-50  

1.4 51-60  

2.1 61-70  

2.1 71-80  

  80أكثر من  19.5

 المجموع 100.0
 

 :اإلنتاج الزراعي. 5.1.3
 

 واإلنتاج النباتي   اإلنتاج الزراعي للفئة المبحوثة بشقيه       اإلنتاج وضع   أندراسة  تبين من نتائج ال   

 : كان كما يلياألقصىالحيواني وذلك قبل بداية انتفاضة 
 

 :اإلنتاج النباتي. 1.5.1.3
 

، والمحاصيل الحقلية باإلضافة الى المشاتل،      تويشمل اإلنتاج النباتي أشجار البستنة، والخضراوا     

 .ضها بالتفصيلوسيتم هنا عر
 

 . بستنة قبل بداية االنتفاضةأشجارمن عينة المبحوثين كان لديهم % 34.8:   البستنةأشجار •

 قبل بداية   تخضراوامن عينة المبحوثين كان لديهم محاصيل        %  56.3  :  تالخضراوا •

 .االنتفاضة

من عينة المبحوثين كان لديهم محاصيل حقلية قبل بداية           %  54.3:  المحاصيل الحقلية  •

 .النتفاضةا
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 . من عينة المبحوثين كان لديهم مشاتل قبل بداية االنتفاضة% 5.6:  المشاتل •
 

 : الحيوانيإنتاج. 2.5.1.3
 

أما بالنسبة لإلنتاج الحيواني فيشمل األبقار، واألغنام، والماعز، والدواجن، والنحل، وهنا سيتم               

 :ضة األقصى بداية انتفالعرض وضع اإلنتاج الحيواني لدى المبحوثين ما قب
 

 . قبل بداية االنتفاضةأبقارمن عينة المبحوثين كان لديهم % 18.9:  األبقار •

 . قبل بداية االنتفاضةأغناممن عينة المبحوثين كان لديهم % 36.1:  األغنام •

 . من عينة المبحوثين كان لديهم ماعز قبل بداية االنتفاضة% 8.9: الماعز •

حوثين كان لديهم دواجن قبل بداية        من عينة المب  %  25.5):  طيور(الدواجن   •

 . االنتفاضة

من عينة المبحوثين كان لديهم خاليا نحل قبل بداية            %  5.6:    خاليا النحل  •

 .االنتفاضة
 

 أثار الحصار واإلغالق على القطاع الزراعي الفلسطيني 2.3
 

 الل اإلسرائيلي  القطاع الزراعي في األراضي المحتلة أكثر القطاعات االقتصادية تأثراً باالحتيعتبر

 –  1967تمثلت السياسة اإلسرائيلية اتجاه القطاع الزراعي الفلسطيني خالل الفترة الماضية من              

 ووضع  ، واالغالقات المتكررة  ، ونهب الموارد المائية    ، بمصادرة األراضي الزراعية    2000

 )PINIC ،2006.  (العراقيل أمام حركة البضائع واألشخاص
 

 تعرض القطاع الزراعي إلى تدمير مدروس من        29/9/2000 بتاريخ   قصىبداية انتفاضة األ  ومنذ  

 الزراعية، وتدمير وردم العشرات     األراضي بتجريف   والذي تمثل قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي     

من آبار المياه وتدمير البنية التحتية للقطاع الزراعي في كثير من المناطق في الضفة الغربية                  

كلي تصدير المنتجات الزراعية، أما قطاع الثروة الحيوانية، فقد ألحقت          وقطاع غزة، ومنعت بشكل     

 اإلسرائيلية فيه خسائر فادحة جراء سياسة الحصار واإلغالق والتدمير، وتمثلت هذه              اإلجراءات

عدد كبير من الحيوانات والطيور كما تعرض قطاع تربية النحل              نفوق  الخسائر واألضرار في  

العناية والوقاية من اآلفات أو بسبب تجريف مساحات شاسعة من            ألضرار جسيمة بسبب تدني     

 )PINIC ،2006  (.األراضي الزراعية والتي تعتبر مصدر غذاء النحل 
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 :اآلثار المباشرة لالعتداءات اإلسرائيلية ضد القطاع الزراعي الفلسطيني. 1.2.3
 

مباشرة لالعتداءات اإلسرائيلية ضد    فيما يلي سيتم عرض لتحليل نتائج االستبيان فيما يخص اآلثار ال          

 .القطاع الزراعي في محافظة جنين
 

 ضد القطاع   اإلسرائيلية المباشرة لالعتداءات    اآلثار المبحوثين حول    إلجاباتجاء المعدل العام    

 استنادا لما   ).2.3جدول  (، ليؤكد موافقة غالبيتهم على ذلك       3.7 بقيمة   في محافظة جنين  الزراعي  

 اإلسرائيلية  واإلجراءاتفرضية القائلة بأنه ليس هناك تأثيرات سلبية لالعتداءات         سبق يمكن رفض ال   

 . في محافظة جنينعلى القطاع الزراعي 
 

  المباشرةاآلثار المبحوثين حول إلجاباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :  2.3جدول 

 :في محافظة جنين  على القطاع الزراعياإلسرائيلية واإلجراءاتلالعتداءات 
 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

الحسابي

 الرقم الفقرة

 .1 تجريف األراضي الزراعية 4.0 1.1

 .2 مصادرة  مساحات األراضي الزراعية 3.9 1.1

 .3 اقتالع األشجار 3.9 1.1

 .4 إحراق المحاصيل 3.6 1.1

 .5 تجريف محاصيل الخضراوات 3.7 1.0

 .6 دميرهامصادرة اآلبار الزراعية وت 3.6 1.0

 .7 تدمير شبكات الري 3.7 1.0

 .8 تدمير المنشآت الزراعية 3.7 1.0

 .9 قتل أعداد من حيوانات المزرعة 3.4 1.0

 .10 قتل أعداد من الدواجن 3.4 1.0

 .11 تدمير خاليا للنحل 3.4 1.0

 .12 رعهمامنع المزارعين من الوصول إلى مز 4.2 1.0

 .13 سرقة المحاصيل من قبل المستوطنين. 3.6 1.1

 المعدل العام 3.7 1.0
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أما فيما يتعلق بأثر خصائص عينة المبحوثين على إجاباتهم حول اآلثار المباشرة لالعتداءات                

  .)3.3( فتتلخص في جدول  في محافظة جنينواإلجراءات اإلسرائيلية على القطاع الزراعي
 

 ر خصائص عينة  ألث الدالالت اإلحصائية الختباري ت، وتحليل التباين األحادي        :  3.3جدول  

المبحوثين على إجاباتهم حول اآلثار المباشرة لالعتداءات واإلجراءات اإلسرائيلية           

 . في محافظة جنينالقطاع الزراعي على
 

اإلحصائيةالداللة   الخصائص اإلحصائيةالداللة  الخصائص
 الجنس 0.061 األسرةعدد أفراد  0.746
 عيةالحالة االجتما 0.745 التحصيل العلمي 0.000
 العمر 0.911 اإلقامةمكان  0.075

 
 أفراد، يتبين أن جنس المبحوثين، الحالة االجتماعية، أعمارهم، عدد            أعاله   المبين من الجدول 

 المباشرة لالعتداءات   اآلثار حول   إجاباتهم، ليس لها تأثير على طبيعة         أقامتهم، أماكن   أسرهم

، حيث جاءت قيمة الدالالت      حافظة جنين في م  على القطاع الزراعي      اإلسرائيلية  واإلجراءات

وبالتالي يمكن قبول الفرضيات القائلة بأنه ليس       .  0.05 الختباري ت والتباين أكبر من       اإلحصائية

 .هناك تأثير لتلك المتغيرات على إجابات المبحوثين
 

        لمتغير التحصيل العلمي     أعاله في الجدول     اإلحصائية تظهر قيمة الداللة      اآلخرعلى الجانب   

المتغير على إجابات   ا  ، أنه يجب رفض الفرضيات القائلة بأنه ليس هناك تأثير لهذ             )0.000(

 في  المبحوثين حول اآلثار المباشرة لالعتداءات واإلجراءات اإلسرائيلية على القطاع الزراعي           

 . محافظة جنين
 

ه كلما زاد المستوى    أن، أظهر اختبار شيفيه     إجاباتهم التحصيل العلمي للمبحوثين على       تأثيرعن  

 .   واإلجراءات اإلسرائيلية على القطاع الزراعيتالتعليمي، زاد اإلدراك لآلثار المباشرة لالعتداءا
 

 اإلسرائيلية على القطاع    واإلجراءات المباشرة لالعتداءات    اآلثار يمكن تلخيص    أخرىمن ناحية   

 :الزراعي الفلسطيني بما يلي
 

من العينة  %  64.7 حوالي   أنبين من نتائج االستبيان      ت:    تجريف األراضي الزراعية   •

 في   الزراعية وتخريبها  األراضيتجريف  ب  قامت  اإلسرائيلية االعتداءات   آن  اأفادوالمبحوثة  

، بلغ اجمالي المساحة المجرفة من الدفيئات والمحاصيل          )4.3شكل      (.محافظة جنين 
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 2005 كانون اول من العام       الحقلية، والخضروات منذ بدء االنتفاضة وحتى نهاية شهر        

 )2006وزارة الزراعة، ( دونم 5,785
 

 
 

 )VTJP ،2006-ِِA.  (نتجريف األراضي الزراعية من قبل اإلسرائيليي:  4.3شكل 
 

تعتبر األراضي الواقعة بين الجدار والخط األخضر من أكثر         :    مصادرة األراضي الزراعية   •

 تم  غالباوالتي  ).    2005،   واالنروا OCHA.    (لضفة الغربية األراضي خصوبة في ا   

 أن   .     عليها لالستيالء الوصول إليها في محاولة        من مصادرتها أو تم منع المزارعين     

 األراضي قامت بمصادرة     اإلسرائيلية القوات   أن  اأفادومن العينة المبحوثة     %  62.5

 الزراعية 
 
 بان  اأفادومن العينة المبحوثة    %  60.1فقد تبين أن    أما بالنسبة لألشجار    :    األشجاراقتالع   •

األشجار في محافظة جنين، وبلغ إجمالي عدد األشجار          قامت باقتالع    اإلسرائيليةالقوات  

المقتلعة في محافظة جنين حسب تقرير الخسائر الزراعية الصادر عن وزارة الزراعة منذ             

 )5.3شكل (رة   ألف شج15 2005بدء االنتفاضة وحتى نهاية كانون أول 
 

 من العينة المبحوثة  %  50.5:    ت الحقلية، وتجريف محاصيل الخضراوا     المحاصيل إحراق •

54.2 في محافظة جنين، و    إحراق المحاصيل الزراعية  قامت ب  اإلسرائيلية   القوات   أن اأفادو

 .تالخضراوا محاصيل جرفت اإلسرائيلية القوات أن اأفادو المبحوثة هممن% 
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% 52.9بالنسبة لآلبار الزراعية فقد أفاد      :    ، وتدمير شبكات الري   راعية الز  اآلبار مصادرة •

.، و  الزراعية وتدميرها  اآلبارمن العينة المبحوثة أن القوات اإلسرائيلية قامت بمصادرة          

 . قامت بتدمير شبكات الرياإلسرائيلية القوات أن اأفادو منهم% 54.8
 

 
 

 )VTJP ،2006-B(شجار الزيتون من قبل اإلسرائيليين لبناء الجداراقتالع أ: 5.3شكل 
 

من %  53.5 حوالي   أن تبين    فقد ت الزراعية آفيما يخص المنش  :    تدمير المنشات الزراعية   •

 في محافظة   ت الزراعية آ قامت بتدمير المنش   اإلسرائيلية القوات   أن  اأفادوالعينة المبحوثة   

 حظائر، وبئر مياه مع     6 المدمرة في محافظة جنين      جنين، وبلغ اعداد المنشآت الزراعية    

وزارة الزراعة،  .    ( م من األسوار واالسيجة    1,442 دونم من شبكات الري،      4ملحقاته، و 

2006(. 
 
 أنتبين نتائج االستبيان    :     والدواجن، وتدمير خاليا النحل     من حيوانات المزرعة   أعدادقتل   •

 من قبل    من حيوانات المزرعة   ألعدادقتل  هناك  أنه كان     اأفادومن العينة المبحوثة    %  44.5

هم أكدوا قتل القوات اإلسرائيلية العداد      من%  42.3القوات اإلسرائيلية في محافظة جنين، و     

، تدمير خاليا النحل   أكدوا قيام اإلسرائيليين ب    .من العينة المبحوثة  %  43.0من الدواجن، و  

 الف من   86 أغنام وماعز، و   1,080، و 20 المزرعة المتضررة    تبلغ عدد األبقار وحيوانا   

   )2006وزارة الزراعة، .  ( خلية نحل198الدواجن الالحم والبياض، 
 

واجه الفلسطينيون مصاعب متزايدة في      :     مزارعهم إلىمنع المزارعين من الوصول       •

الوصول إلى مزارعهم خاصة الفلسطينيون الذين يعيشون إلى شرق الجدار ومزارعهم في            
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وتبين ).    2005،   واالنروا OCHA.    ( مما أدى إلى خسائر زراعية كبيرة      المناطق المغلقة 

 القوات  أن  اأفادو   في محافظة جنين   من العينة المبحوثة  %  73.3نتائج االستبيان أن حوالي     

 . مزارعهمإلى قامت بمنع المزارعين من الوصول اإلسرائيلية
 

  في محافظة جنين   حوثةمن العينة المب  %  48.2:    سرقة المحاصيل من قبل المستوطنين     •

  المستوطنين يقومون بسرقة المحاصيل الزراعيةأن أكدت
 

 :نتائج وانعكاسات اإلجراءات واالعتداءات اإلسرائيلية على القطاع الزراعي. 2.2.3
 

أما بالنسبة النعكاسات اإلجراءات واالعتداءات اإلسرائيلية على القطاع الزراعي، سيتم ذكرها              

 .زمات اإلنتاج الزراعي، واإلنتاج الزراعي، وعملية التسويق الزراعيبالتفصيل من حيث مستل
 

 : مستلزمات اإلنتاج الزراعي.1.2.2.3
 

 ا هناك ارتفاع  أن  أكدوا   في محافظة جنين   من العينة المبحوثة  %  90.1أشارت بيانات االستبيان ان     

 اإلضافية جراء التكلفة     المزارع سواء من    يتكبده  ما إلىيعود ذلك   و،  اإلنتاجفي تكاليف مستلزمات    

 نتيجة لعدم توفر     أو،  اإلسرائيليقد تم تخريبه وتدميره من قبل قوات االحتالل             الصالح ما 

 مكانها،  واألجنبية  اإلسرائيلية  اإلنتاج المحلية الرخيصة نسبيا واحالل مستلزمات       اإلنتاجمستلزمات  

 الزراعي  اإلنتاجة نقل مستلزمات    ة التي يتكبدها المزارع نتيج    ظ التكاليف الباه  إلى  أيضايعود  و

 األعباء سلك طرق بديله وطويلة مما يزيد         إلى اضطرار المزارعين    أو  إيصالهاسواء من عرقلة    

 اإلجراءات غيرها من العوامل، وسيتم فيما يلي عرض لنتائج وانعكاسات           أوالمادية والجهد عليهم،    

 بالتفصيل وذلك من حيث تكلفتها         الزراعي اإلنتاج على مستلزمات     اإلسرائيليةواالعتداءات  

 المبحوثين  إلجاباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية      يبين  )  4.3  (وجدول.    وتوفرها

 في محافظة    الزراعي اإلنتاج   مستلزمات  على اإلسرائيلية  واإلجراءاتالعتداءات  انعكاسات ا حول  

 جنين 
 

اباتهم حول انعكاسات االعتداءات واإلجراءات     أما فيما يتعلق بأثر خصائص عينة المبحوثين على إج        

  .)5.3( الزراعي فتتلخص في جدول اإلنتاجاإلسرائيلية على مستلزمات 
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انعكاسات  المبحوثين حول     إلجاباتالتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية       :  4.3جدول  

ي محافظة   ف  الزراعي اإلنتاج   مستلزمات  على اإلسرائيلية  واإلجراءاتالعتداءات  ا

 جنين 
 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الفقرة الحسابي

الرقم

 1 ارتفاع تكاليف اإلنتاج الزراعي 4.4 0.9

 2 زيادة العاملين في القطاع الزراعي 3.8 1.1

 3 انخفاض أجور العاملين في القطاع الزراعي 3.8 1.1

 4 عدم توفر األسمدة الزراعية 4.3 0.9

 5  األسمدة الزراعيةارتفاع أسعار 4.3 0.8

 6 استخدام أسمدة انتهت مدة صالحيتها 3.2 1.4

 7 ارتفاع أسعار البالستيك المستخدم في العمليات الزراعية 4.2 1.0

 8 نقصان البالستيك في األسواق 4.1 1.0

 9 ارتفاع أسعار المبيدات الزراعية 4.3 0.9

 10 نقصان المبيدات الزراعية في األسواق 4.1 1.0

 11 استخدام مبيدات انتهت صالحيتها 3.4 1.4

 12 ارتفاع أسعار المياه 4.0 1.1

 13 نقصان في كميات المياه المتوفرة للزراعة 4.1 1.0

 14 نقصان التقاوي والبذور في األسواق 4.0 1.0

 15 استخدام تقاوي وبذور انتهت مدة صالحيتها 3.6 1.3

 16 رارتفاع أسعار التقاوي والبذو 4.1 1.0

 17 ارتفاع أسعار األدوية البيطرية 4.0 0.9

 18 نقصان األدوية البيطرية في السوق 3.8 1.0

 19 استخدام أدوية بيطرية انتهت مدة صالحيتها 3.5 1.2

 20 ارتفاع أسعار األعالف 4.1 1.0

 21 نقصان األعالف في األسواق 3.9 1.0

 22 استخدام أعالف انتهت مدة صالحيتها 3.7 1.1

 23 تقليص خدمات اإلرشاد الزراعي 4.2 1.0

 المعدل العام 3.9 1.1
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ألثر خصائص عينة    الدالالت اإلحصائية الختباري ت، وتحليل التباين األحادي        :  5.3جدول  

 المبحوثين على إجاباتهم حول انعكاسات االعتداءات واإلجراءات اإلسرائيلية على          

 .ين في محافظة جن الزراعياإلنتاجمستلزمات 
 

اإلحصائيةالداللة   الخصائص اإلحصائيةالداللة  الخصائص
 الجنس 0.002 األسرةعدد أفراد  0.359
 الحالة االجتماعية 0.351 التحصيل العلمي 0.684
 العمر 0.278 اإلقامةمكان  0.502

 
إقامة كن  أماو، التحصيل العلمي،    األسرة  أفراد، عدد   العمرمن الجدول يتبين أن الحالة االجتماعية،       

 انعكاسات االعتداءات واإلجراءات اإلسرائيلية    حول   إجاباتهم، ليس لها تأثير على طبيعة       المبحوثين

 الختباري ت والتباين أكبر     اإلحصائية الزراعي، حيث جاءت قيمة الدالالت       مستلزمات اإلنتاج على  

ك المتغيرات على إجابات    وبالتالي يمكن قبول الفرضيات القائلة بأنه ليس هناك تأثير لتل         .  0.05من  

 .المبحوثين
 

، أنه  )0.002( لمتغير الجنس    أعاله في الجدول    اإلحصائية تظهر قيمة الداللة     اآلخرعلى الجانب   

 على إجابات المبحوثين حول     اتيجب رفض الفرضيات القائلة بأنه ليس هناك تأثير لهذه المتغير          

 .  الزراعياإلنتاجتلزمات انعكاسات االعتداءات واإلجراءات اإلسرائيلية على مس
 

، أظهر اختبار شيفيه أن الذكور هم األكثر تأكيدا لألثر           إجاباتهم جنس المبحوثين على     تأثيرعن  

 أن  إلى على القطاع الزراعي، وهذا يمكن أن يعزى          اإلسرائيلية  واإلجراءاتالسلبي لالعتداءات   

 المسؤولون عن توفير مستلزمات      األكثر امتالكا للمشاريع الزراعية وفي العادة هم       الذكور هم   

اإلنتاج من تقاوي وبذور وأسمدة ومبيدات وغيرها، فهم الذين يذهبون إلى السوق لشرائها وهم                

 .األكثر تحركا، وبالتالي هم األكثر تلمسا لالنعكاسات
 

مستلزمات  اإلسرائيلية على    واإلجراءاتالعتداءات  انعكاسات ا  يمكن تلخيص    أخرىمن ناحية   

 :لزراعي بما يلي ااإلنتاج
 

من الفئة المبحوثة انه نتيجة لإلجراءات اإلسرائيلية ضد         %  46.3  أكد:    العمالة الزراعية  •

 فان تكاليف العمالة الزراعية قد انخفضت حيث زادت           في محافظة جنين   القطاع الزراعي 

نسبة العاطلين عن العمل خاصة بعد إغالق باب سوق العمل اإلسرائيلي أمام العديد من                
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عمال مما اضطرهم إلى العودة والعمل في القطاع الزراعي ولكن باجر زهيد، وذلك نتيجة              ال

  .من عينة المبحوثين  %  44.4زيادة عدد العاملين في القطاع الزراعي والذي أكده حوالي         

  الف دوالر331,840بلغت قيمة خسائر تعطيل العمالة الزراعية في األراضي الفلسطينية 
 

 من  بأنهمن فئة المبحوثين    %  89.1  أكد الزراعية فقد    ةلألسمد بالنسبة   :   الزراعية األسمدة •

 األسمدة نقص في     في محافظة جنين    ضد القطاع الزراعي   اإلسرائيلية  اإلجراءاتنتائج  

من فئة  %  93.0  واكد ذلك   أسعارها ارتفاع في    إلى  أديالزراعية المتوفرة في السوق، مما      

 وهذا ما أكده  سمدة زراعية انتهت مدة صالحيتها       استخدام أ  إلى  أديالمبحوثين، كل ذلك    

 .من فئة المبحوثين% 53.0
 

من فئة  %  85.6  أنمن نتائج االستبيان تبين     :    البالستيك المستخدم في العمليات الزراعية     •

 البالستيك المستخدم في العمليات       أسعار ارتفاع    أكدوا   في محافظة جنين    المبحوثين

 في   على القطاع الزراعي   اإلسرائيلية واالعتداءات   اءاتاإلجرالزراعية، وكذلك من نتائج     

ذلك حيث اكد    نقصان في البالستيك المستخدم في العمليات الزراعية في السوق            المحافظة

 .من عينة المبحوثين% 81.1حوالي
 

 المبيدات الزراعية وذلك حسب نتائج االستبيان حيث         أسعارارتفعت  :    المبيدات الزراعية  •

 نقصانها  إلى   ذلك يعودو ذلك،    في محافظة جنين    المبحوثين عينة من   %89.7 حوالي   أكد

من عينة  %  84.8وندرتها في األسواق بسبب إجراءات اإلغالق والحصار حيث أفاد             

 استخدام المبيدات الزراعية التي انتهت مدة صالحيتها من          إلى  أدي، مما    بذلك المبحوثين

 .بحوثينمن الم% 57.7 وهذا ما أكدهقبل بعض المزارعين 
 

 أفادارتفعت أسعار المياه المستخدمة في الزراعة وذلك حسب نتائج االستبيان حيث            :    المياه •

 هناك العديد   أن نقصانها وندرتها حيث     إلى   ذلك يعودومن فئة المبحوثين ،     %  77.6  بذلك

إقامة   أهمها قلة توفر المياه المستخدمة في الزراعة من           إلىمن العوامل التي تؤدي      

نات فوق مناطق التغذية للمياه الجوفية عالية الجودة لسد الطريق أمام الفلسطينيين             المستوط

من االستفادة من هذه المياه، ونقل المياه من مناطق السلطة إلى المدن اإلسرائيلية داخل                

الخط األخضر، وبيع المياه للفلسطينيين بأسعار مرتفعة، وعرقلة األنشطة الفلسطينية في             

 على مصادر المياه،    اإلسرائيليينسيطرة  و)  2001المنسي،ك والخواجا،ح،   (.    مجال المياه 

 سمحت بذلك يكون ألعماق بسيطة وتكون       وإذا االرتوازية   اآلباركذلك عدم السماح بحفر     

في أماكن غير مناسبة حيث تكون معرضة للجفاف بعد فترة بسيطة، وغيرها من األسباب               
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 انه كان    أفادت من عينة المبحوثين  %  84.0  أن  حيث    وهذا ما تم تأكيده من نتائج االستبيان      

 .هناك نقصان في المياه المتوفرة للزراعة
 

   الزراعي  اإلنتاج التقاوي والبذور المستخدمة في عمليات       أسعارارتفعت  :    التقاوي والبذور  •

من فئة المبحوثين ،    %  81.8  واكد ذلك  وذلك حسب نتائج االستبيان       في محافظة جنين  

 بسبب المحددات من قبل االحتالل      إما  األسواق، نقصانها في    إلى  ع أسعارها ارتفاويعود  

 ان  عدم توفر البديل من التقاوي والبذور البلدية،          إلى  باإلضافةعلى حركة تنقل البضائع،     

 كان هناك نقصان في البذور والتقاوي الالزمة           أكدوا أنه  من عينة المبحوثين  %  78.8

 استخدام تقاوي   إلى اضطر العديد من المزارعين      السوق، وهذ  الزراعي في ا   اإلنتاجلعمليات  

 .من عينة المبحوثين% 64.5نسبةوذلك ب صالحيتهاوبذور انتهت مدة 
 

% 77.1  أفاد  حيث     في محافظة جنين    البيطرية األدوية  أسعارارتفعت  :     البيطرية األدوية •

من %  68.8  نقصانهاواكد    األسواق نقصانها في    إلىيعود هذا   ومن فئة المبحوثين بذلك،     

 إلى استخدام العالجات واألدوية البيطرية التي انتهت مدة            أدىعينة المبحوثين، مما     

 .من المبحوثين% 59.3األمر الذي أكده صالحيتها من قبل بعض المزارعين 
 

 وذلك حسب نتائج    أيضا  أسعارها في محافظة جنين   بالنسبة لألعالف فقد ارتفعت     :    األعالف •

وذلك بسبب منافسة المنتجات     ،  من فئة المبحوثين بذلك    %  77.5  أفاداالستبيان حيث   

 على توفرها في السوق حيث كانت نسبة من           اإلجراءاتاإلسرائيلية، كذلك انعكس اثر      

من عينة المبحوثين وبالرغم من     %  73.8 في السوق    لألعالف كان هناك نقص     بأنه  اأفادو

ار واإلغالق حالت دون وصولها إلى      وجود صناعة محلية لألعالف إلى أن إجراءات الحص       

من %  64.9  وهذا يؤكده المزارع، مما أدى إلى استخدام األعالف منتهية الصالحية            

  بلغت قيمة خسائر ارتفاع أسعار األعالف في األراضي الفلسطينية منذ بدء               .المبحوثين

راعة، وزارة الز .    ( الف دوالر آمريكن   32,019  2006االنتفاضة وحتى نهاية كانون اول      

2006( 
 

أدت اإلجراءات واالعتداءات اإلسرائيلية إلى تقليص خدمات اإلرشاد         :    اإلرشاد الزراعي  •

من عينة  %  85.7 حيث أفاد بذلك حوالي       في محافظة جنين   الزراعي المقدمة للمزارعين  

المبحوثين، حيث انه وبسبب اإلغالق والحصار لم يستطع المرشدين الزراعيين الوصول            

 .ن والمزارع لتقديم خدمات اإلرشادإلى المزارعي
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 : اإلنتاج الزراعي .2.2.2.3
 

على   اإلسرائيليةالعتداءات  انعكاسات اإلجراءات وا   المبحوثين حول    إلجاباتجاء المعدل العام    

. )6.3جدول  (، ليؤكد موافقة غالبيتهم على ذلك        4.0 بقيمة   اإلنتاج الزراعي في محافظة جنين     

 سلبية لالعتداءات   انعكاساتالقائلة بأنه ليس هناك      استنادا لما سبق يمكن رفض الفرضية         

 .  في محافظة جنين الزراعياإلنتاج على اإلسرائيلية واإلجراءات
 

انعكاسات  المبحوثين حول     إلجاباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية      :    6.3جدول  

 :جنين في محافظة  الزراعياإلنتاج على اإلسرائيلية واإلجراءاتالعتداءات ا
 

االنحراف المعياري الرقم الفقرة متوسط اإلجابة
 1 نقصان اإلنتاج الزراعي 4.4 0.9

 2 انخفاض الدخل الزراعي 4.4 0.9

 3 تلف المنتجات الزراعية أثناء نقلها للتسويق 4.1 1.0

تلف المنتجات الزراعية نتيجة احتجازها من قبل        4.3 1.0

 قوات االحتالل اإلسرائيلية

 

تلـف المنتجات الزراعية نتيجة عدم توفر وسائل         4.4 0.9

 الحفظ والنقل السليمة

 

تلـف المنتجات الزراعية نتيجة عدم القدرة على         4.4 0.9

 الوصول أليها وقطفها

4 

 5 زيادة العرض من المنتجات الزراعية 4.2 1.0

 6 عدم التنوع في المنتجات الزراعية 2.2 1.2

 معدل الفقرة 4.0 0.6
 

فيما يتعلق بأثر خصائص عينة المبحوثين على إجاباتهم حول انعكاسات االعتداءات واإلجراءات            أما  

  .)7.3جدول ( الزراعي فتتلخص في اإلنتاجاإلسرائيلية على 
 

، ليس لها تأثير    إقامتهم، أماكن   آسرهم  أفراد الحالة االجتماعية، عدد      الجنس، من الجدول ، يتبين أن    

 في   الزراعي اإلنتاج على   انعكاسات االعتداءات واإلجراءات اإلسرائيلية      حول إجاباتهمعلى طبيعة   

. 0.05 الختباري ت والتباين أكبر من         اإلحصائية، حيث جاءت قيمة الدالالت       محافظة جنين 

 .وبالتالي يمكن قبول الفرضيات القائلة بأنه ليس هناك تأثير لتلك المتغيرات على إجابات المبحوثين
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ومتغير ،  )0.012  (العمر لمتغير   أدناه في الجدول    اإلحصائية تظهر قيمة الداللة     اآلخرعلى الجانب   

 اتأنه يجب رفض الفرضيات القائلة بأنه ليس هناك تأثير لهذه المتغير           )  0.032(التحصيل العلمي   

 .  الزراعياإلنتاجعلى إجابات المبحوثين حول انعكاسات االعتداءات واإلجراءات اإلسرائيلية على 
 

 ألثر خصائص عينة   الدالالت اإلحصائية الختباري ت، وتحليل التباين األحادي        :  7.3  جدول

 المبحوثين على إجاباتهم حول انعكاسات االعتداءات واإلجراءات اإلسرائيلية على          

 . الزراعياإلنتاج
 

اإلحصائيةالداللة   الخصائص اإلحصائيةالداللة  الخصائص
 الجنس 0.987 األسرةعدد أفراد  0.754
 الحالة االجتماعية 0.919 التحصيل العلمي 0.032
 العمر 0.012 اإلقامةمكان  0.809

 
 الزراعي  اإلنتاج اإلسرائيلية على    واإلجراءاتالعتداءات  انعكاسات ا  يمكن تلخيص    أخرىمن ناحية   

 :بما يلي
 

، حيث  ةعي الزرا اإلنتاجية على   التأثير  إلى  اإلسرائيلية  اإلجراءات  أدت:    ة الزراعي يةاإلنتاج •

 الزراعي من وحدة المساحة وذلك ناتج عن عدة عوامل منها نقصان المساحات              اإلنتاجقل  

أو بسبب  .     الزراعي لإلنتاج، تدمير البنية التحتية     األشجارالزراعية ، تجريف واقتالع     

وقوع هذه األراضي في المناطق المغلقة فهي إما ال تزرع أو الن الوصول إليها أصبح                 

يجة تحول المزارعين إلى محاصيل تحتاج رعاية اقل مثل زراعة القمح بدل              مقيدا، وكنت 

، )2005،   واالنروا OCHA.    (المحاصيل التي تعود بدخل اكبر مثل البندورة والخيار        

كذلك فان مصادرة األراضي وبناء المستوطنات عليها جعلت المناطق المحيطة بها فقيرة             

، )2001المنسي، ك و الخواجا، ح          (.الطبيعيةوحرمت العديد من الحيوانات من المراعي       

 اإلجراءاتمن عينة المبحوثين يؤيدون اثر        %  91.4ومن نتائج االستبيان فان هناك        

 فقد زاد   أخرىمن جهة   .    ة في محافظة جنين    الزراعي اإلنتاجية على نقص    اإلسرائيلية

 مصدر  ان فقدو العرض من المنتجات الزراعية بشكل عام وهذا يفسره اتجاه الكثيرين مم           

 االحتياجات  األدنىرزقهم وعملهم والعودة للعمل في القطاع الزراعي الذي يوفر بالحد             

وإذا ما تم   .     المحاصيل الزراعية  إنتاجالغذائية لهم والسرهم، كذلك كان هناك تنوع في          

 :تناول المنتجات الزراعية بالتفصيل نجد
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 تقلية   بان اإلنتاج  فظة جنين  في محا  من المبحوثين %  36.9أشجار البستنة  أفاد       .1

، ويعود ذلك إلى اقتالع      المزراعون عن ممارسة نشاط البستنة الشجرية      توقف  و

أو إلى عدم التمكن من     .  األشجار خاصة في منطقة إنشاء الجدار أو المناطق القريبة        

الوصول إلى األسواق في غزة وإسرائيل، وهبوط القوى الشرائية المحلية وطبيعة             

 أن غالبية أشجار البستنة هي أشجار الزيتون ونظرا لتدني           خاصةية،  العمل الموسم 

أسعار الزيتون وفقدان األسواق الفلسطينية اإلسرائيلية والنقص في االستهالك المحلي          

يشير إلى أن إعطاء اهتمام متزايد لزراعة الزيتون دليل على قلة وجود فرص                 

 العمل الجدد فهو ال يعطي الكثير        انه يعطي عمال للعاطلين عن     وبالرغم من اقتصادية،  

، كذلك قد يكون هذا االتجاه نحو زراعة        )UNSCO  ،2005  (من منطلق تامين العمل   

 .الزيتون لحماية األراضي الزراعية من المصادرة
 
  و توقف  ت قل تالخضراوا  يةمن المبحوثين بان إنتاج   %  62.1أفاد  :    تالخضراوا .2

 تحتاج إلى   تالخضراوا أن   لك الى المزارعين عن زراعة الخضروات وقد يعود ذ       

العمالة بشكل كبير كما أن المزارعين الذين يعملون على نطاق واسع وال يمكنهم               

 يبيعون أو يؤجرون أراضيهم خاصة في حالة        أخذوااالستمرار في دفع أجور العمال      

عدم توفر العمالة األسرية، أو هم غير قادرين على الوصول إلى مزارعهم بسبب               

إلغالق والحصار، خاصة أولئك الذين تقع أراضيهم في المناطق المغلقة           إجراءات ا 

 .)UNSCO ،2005 (نتيجة بناء جدار الضم والتوسع
 
 و  ت المحاصيل الحقلية قل   يةمن المبحوثين بان إنتاج   %  53.3أفاد  :    لمحاصيل الحقلية ا .3

جراء الممارسات واالعتداءات    المزارعين عن زراعة المحاصيل الحقلية         توقف

إلسرائيلية، من مصادرة أراضي وإحراق المحاصيل والحد من حركة البضائع و             ا

حرية التنقل وغيرها من الممارسات، باإلضافة إلى أن حاجة المحاصيل الحقلية              

للعمالة هي قليلة نسبيا ومع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل فقد توجه العديد من                 

ى العمالة الزراعية وذلك بهدف توفير      المزارعين إلى زراعة المحاصيل التي تحتاج إل      

 . )UNSCO ،2005 (فرصة عمل ألفراد األسرة على األقل
 
من المبحوثين بان إنتاج المشاتل قل أو توقف إنتاجه جراء           %  39.2أفاد  :    المشاتل .4

 .الممارسات واالعتداءات اإلسرائيلية
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 المزارعين   توقف لكت كذ  األبقار قل  يةمن المبحوثين بان إنتاج   %  56.9 أفاد   :  األبقار .5

 وذلك نتيجة لإلجراءات واالعتداءات اإلسرائيلية ضد هذا القطاع          عن تربية األبقار  

والذي كان له اثر في زيادة تكاليف مستلزمات اإلنتاج وتدني أسعار المنتجات                

 .الحيوانية من ألبان ولحوم، باإلضافة إلى االعتداءات المباشرة وقتل الماشية
 
 المزارعين عن   و توقف ت   األغنام قل  يةمن المبحوثين بان إنتاج   %  55.2أفاد  :    األغنام .6

 .  تربيتها واألسباب عائدة لما ذكر في بند األبقار
 
 المزارعين عن   و توقف ت   قل الماعز  يةمن المبحوثين بان إنتاج   %  51.0أفاد  :    الماعز .7

 .  تربيتها واألسباب عائدة لما ذكر في بند األبقار
 
 العديد من    و توقف  ت الدواجن قل  يةمن المبحوثين بان إنتاج   %  40.0أفاد  :    الدواجن .8

 وذلك إما نتيجة نفوق أعداد من الدواجن جراء            المزارعين عن تربية الدواجن    

االعتداءات والممارسات اإلسرائيلية أو نتيجة انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين           

 عدم توفر مردود جيد     على منتجات الدواجن مما أدى إلى انخفاض أسعارها وبالتالي        

 منها
 
ان العديد من    و ت خاليا النحل قل   يةمن المبحوثين بان إنتاج   %  30.5أفاد  :    خاليا النحل  .9

 بسبب تدني العناية والوقاية      توقف إنتاجه  المزارعين قد توقفوا عن اقتناء خاليا النحل      

من اآلفات أو بسبب تجريف مساحات شاسعة من األراضي الزراعية والتي تعتبر              

 .، او بسبب قربها من الجدارمصدر غذاء النحل
 

من العينة  %  60.1 حوالي   أنتبين نتائج االستبيان    :    األراضي المزروعة نقصان مساحات    •

 وذلك عائد   المزروعة نقصان المساحات    إلى  أدت  اإلسرائيلية االعتداءات   أن  اأفادوالمبحوثة  

 وغيرها من الممارسات ،     ، وبناء المستوطنات  األراضيلممارسات عديدة مثل مصادرة     

 معدل فقد المساحة    أن قبل وبعد االنتفاضة تبين       المزروعةوعند حساب معدل المساحة      

 حيث بلغ معدل المساحة     ات دونم 10 هو حوالي    اإلسرائيلية واالعتداءات   اإلجراءاتنتيجة  

 بعد االنتفاضة، بلغت إجمالي المساحة       ا دونم 59.5 دونم و  67.5قبل االنتفاضة حوالي    

 بعد  ا دونم 17,013 و ا دونم 19,924 قبل االنتفاضة للعينة المبحوثة حوالي         المزروعة

، كذلك نالحظ    في العينة المبحوثة فقط    ا دونم 2,911 تم فقد حوالي     أي،  األقصىانتفاضة  

زيادة في المساحات المزروعة في فئات المساحة القليلة نتيجة عودة العاطلين عن العمل               
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 الجانب االخر نجد نقصان في المساحات المزروعة خاصة في           للعمل في الزراعة، على   

 )8.3جدول (فئات المساحة الكبيرة  
 

 واالعتداءات  اإلجراءات   أن اأكدومن العينة المبحوثة     %  92.4:    الدخل الزراعي  •

 الزراعي وهذا طبيعي في حالة      اإلنتاج نقصان الدخل الناتج من عملية       إلى  أدت  اإلسرائيلية

 ونوعية  إنتاجية وحدة المساحة   الزراعي مقابل تدني      اإلنتاجمستلزمات  ازدياد تكاليف   

 . الزراعياإلنتاج
 

 تدني جودة المنتج    إلى  اإلسرائيلية واالعتداءات   اإلجراءات  أدت:    جودة المنتج الزراعي   •

 حيث كان هناك تلف للمنتجات الزراعية وذلك إما خالل نقلها             في محافظة جنين   الزراعي

 إلجراءات وقطفها في الموعد المناسب نتيجة       إليهاة عدم القدرة للوصول      نتيج أوللتسويق  

 للحفظ والنقل   ةالالزم تلفها بسبب عدم توفر البنية التحتية        إلى  باإلضافة  واإلغالق،الحصار  

 السليم لها هذا عدا المعاناة واالنتظار الطويل على الحواجز ونقاط التفتيش 
 

ة المزروعة حسب فئة المساحة، قبل وبعد انتفاضة األقصى في          التوزيع النسبي للمساح  :  8.3جدول  

 محافظة جنين
 

 )دونم (فئة المساحة قبل االنتفاضة بعد االنتفاضة

39.4 35.8 1-10  

19.9 18.8 11-20  

7.0 8.5 21-30  

5.6 5.0 31-40  

3.1 3.2 41-50  

1.4 2.1 51-60  

2.1 3.2 61-70  

2.1 2.5 71-80  

  80أكثر من  20.9 19.5

 المجموع 100.0 100.0
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 :التسويق الزراعي. 3.2.2.3
 

إن اإلجراءات واالعتداءات اإلسرائيلية والتي تمثلت في عدم السماح بالتصدير للفائض الزراعي،              

 من خالل المنافسة التي كان لها اثر         أو تسويق المنتجات الزراعية،     أمام المعابر والمنافذ    وإغالق

 األسواق  إلى المنتجات الزراعية    إيصال من خالل عرقلة     أو المنتجات الزراعية    سعارأعلى تدني   

 التأثير  إلى  أدى، كل ذلك    اإلسرائيلية بالمنتجات الزراعية    األسواق  إغراق  إلى  باإلضافةالمركزية،  

 المبحوثين حول   إلجاباتجاء المعدل العام     حيث  ،  في محافظة جنين  على التسويق الزراعي     

، ليؤكد موافقة   4.3 بقيمة   على التسويق الزراعي    اإلسرائيليةالعتداءات  اإلجراءات وا انعكاسات  

 استنادا لما سبق يمكن رفض الفرضية القائلة بأنه ليس هناك             )9.3جدول  (غالبيتهم على ذلك    

 محافظة  في   الزراعي   عملية التسويق  على   اإلسرائيلية  واإلجراءات سلبية لالعتداءات    انعكاسات

  .جنين
 
ما فيما يتعلق بأثر خصائص عينة المبحوثين على إجاباتهم حول انعكاسات االعتداءات واإلجراءات             أ

  .)10.3جدول (اإلسرائيلية على التسويق الزراعي فتتلخص في 
 

انعكاسات  المبحوثين حول     إلجاباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية      :    9.3جدول  

 في محافظة    الزراعي عملية التسويق  على   ئيليةاإلسرا  واإلجراءاتالعتداءات  ا

 :جنين
 

االنحراف المعياري  الرقم الفقرة المتوسط الحسابي

1 عدم القدرة على تصدير المنتجات الزراعية 4.4 0.9

0.9 4.2 

تغيير أماكن األسواق المركزية  للمنتجات 

 الزراعية

2

0.8 4.3 

 إغالق المعابر والمنافذ أمام تسويق المنتجات

 الزراعية

3

4 نقص أسعار المنتجات الزراعية 4.2 0.9

1.0 4.2 

تدفق المنتجات الزراعية اإلسرائيلية إلى 

 األسواق الفلسطينية

5

المعدل العام للمحور 4.3 0.9
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 عينة    ألثر خصائص    الدالالت اإلحصائية الختباري ت، وتحليل التباين األحادي       :  10.3جدول  

 هم حول انعكاسات االعتداءات واإلجراءات اإلسرائيلية على       المبحوثين على إجابات  

 . في محافظة جنينلتسويق الزراعيا
 

اإلحصائيةالداللة   الخصائص اإلحصائيةالداللة  الخصائص
 الجنس 0.098 األسرةعدد أفراد  0.419
 الحالة االجتماعية 0.778 التحصيل العلمي 0.695
 العمر 0.093 اإلقامةمكان  0.532

 
، التحصيل  آسرهم  أفراد، يتبين أن الجنس، الحالة االجتماعية، أعمارهم، عدد          أعالهن الجدول   م

 واإلجراءات حول انعكاسات االعتداءات     إجاباتهم، ليس لها تأثير على طبيعة       إقامتهمالعلمي، أماكن   

 حصائيةاإل، حيث جاءت قيمة الدالالت       في محافظة جنين   التسويق الزراعي  عملية    على اإلسرائيلية

وبالتالي يمكن قبول الفرضيات القائلة بأنه ليس هناك تأثير         .  0.05الختباري ت والتباين أكبر من      

 .لتلك المتغيرات على إجابات المبحوثين
 

  اإلجراءات التي تم اتخاذها للتخفيف من اثر اإلجراءات والممارسات اإلسرائيلية ضد القطاع3.3

     الزراعي
 

ا تم عمله للتقليل من اآلثار السلبية لالعتداءات واإلجراءات اإلسرائيلية          إن اسـتخالص الدروس بم    

علـى القطاع الزراعي، حيث يتم من خالل ذلك معرفة كيف يمكن مساندة الجانب االيجابي للتكيف                

 لتكيف المجتمع يجب أن     اإليجابيةالـذي حدث وكيف يمكن رفع مستواه مستقبال، كذلك إن القدرات            

جاه عملية تنموية قابلة لالستمرار على المدى البعيد، باإلضافة إلى انه من الممكن             تتحول وتستخدم ت  

      .أن تـؤدي هـذه الـدروس لصياغة سياسات مناسبة للنهوض بالقطاع الزراعي في ظل االحتالل               

)UNSCO ،2005( 
 

 ع الزراعي اإلسرائيلية على القطاواإلجراءاتلآلثار المباشرة لالعتداءات  وسائل التكيف. 1.3.3

 :الفلسطيني
 

 :  تمثلت آليات الصمود للتخفيف من اآلثار المباشرة لإلجراءات والممارسات اإلسرائيلية فيما يلي
  

 الزراعية من قبل    األراضي الناتجة من تجريف     اآلثار والتخفيف من    التأقلم األسراستطاعت   •

وهذا لحكومية للمساعدة    المؤسسات ا  إلىجوء  ل وذلك من خالل ال    اإلسرائيليقوات االحتالل   
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18.0، و  الزراعية األراضيمصادرة   عند   %24.0 من العينة المبحوثة، و    %33.2 ما اكده 

% 14.0، و توالخضراوا المحاصيل الحقلية    عند إحراق % 19.3األشجار، و اقتالع  عند  % 

فمثال تركز دور   .عند تدمير المنشات الزراعية% 18.3عند قتل أعداد من الدواجن، كذلك 

رة الزراعة بتسجيل أسماء المزارعين المتضررين وتوثيق األضرار، حتى يمكن تقديم           وزا

المـساعدات المالـية والعينـية لهم، أما المساعدات التي قدمتها فقد كانت محدودة وتتصف       

 ) 2005الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، .  (باالغاثة
 

 والتخفيف من   التأقلم األسراستطاعت  :  ي وتدمير شبكات الر    الزراعية اآلبـار مـصادرة    •

 وذلك من   اإلسرائيلي الزراعية من قبل قوات االحتالل       اآلبار الناتجة عن مصادرة     اآلثـار 

 مثل شراء المياه وجلبها للمزرعة، او القيام بعمليات          للمياه أخرىخالل البحث عن مصادر     

، وافاد   عينة المبحوثة من ال % 33.2 وذلك بنسبة    الحـصاد المائـي عـن طريق ابار الجمع        

تدمير شبكات  مـن المبحوثـين انه قد تم تغيير نظام الري كالية للصمود في وجه               % 21.7

 بحيث يمكن استبدال الري بالتنقيط بالري السطحي في حالة تدمير شبكة الري وعدم              الـري 

 القـدرة علـى شراء شبكة جديدة، ولكن ان استبدال الري بالتنقيط بالري السطحي مثال له               

اثـاره الـسلبية مـن حيث هدر المياه خاصة في ظل عدم توفر المياه، وقد يكون اصالح                  

 الشبكات المدمرة من قبل الجهات المختصة افضل من تغيير نظام الري
 

 والتخفيف  التأقلم األسراستطاعت  :   وتدمير خاليا النحل    من حيوانات المزرعة   أعدادقـتل    •

 اإلسرائيليوانات المزرعة من قبل قوات االحتالل        من حي  أعداد الناتجة عن قتل     اآلثارمـن   

من العينة  % 15.3 المؤسسات الخاصة للمساعدة وذلك بنسبة       إلىوذلـك من خالل اللجوء      

  وقد كان لهذه المؤسسات دور في تطوير قطاع          .عند تدمير خاليا النحل   % 9.6، و المبحوثة

ي لها عالقة بالثروة الحيوانية،     الثـروة الحيوانـية، من خالل تقديم العديد من المشاريع الت          

 والتي وفرت أمنا غذائيا لألسرة عدا عن فرصة العمل في غالب األحيان
 

 اآلثار والتخفيف من    التأقلم األسراستطاعت  :   مزارعهم إليمـنع المزارعين من الوصول       •

% 24.9 بذلك   أفاد مزارعهم وذلك بخدمتها سرا حيث       إلىالـناتجة عن منعهم من الوصول       

 تصاريح حتى   بإصدار اقامو بأنهممن المبحوثين   % 22.3 أفادعيـنة المبحوثة، كما     مـن ال  

، ولكن هذا له من األثر على مدى خدمة المزرعة، وقد            مزارعهم إلي الوصول   ايـستطيعو 

يؤثـر على أنواع المزروعات أو اإلنتاج الزراعي او النمط الزراعي الذي يتبعه المزارع،              

يا وال يمكن االستمرار بهذه الطريقة، فمن الممكن توفير حـيث أن ذلـك ال يشكل حال جذر   
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عمالـة مـستأجرة تـستطيع الوصول إلى هذه المزارع وخدمتها دون مشاكل، خاصة في               

 ..األراضي التي تقع داخل الجدار
 

  واالعتداءات اإلسرائيليةاإلجراءاتوسائل التكيف في مواجهة والتقليل من انعكاسات . 2.3.3

 :اعي الفلسطينيعلى القطاع الزر
 

 اإلجراءات  تفي هذا القسم سيتم التطرق إلى أساليب التكيف والصمود والتخفيف من انعكاسا              

والممارسات اإلسرائيلية ضد القطاع الزراعي، فيما يخص مستلزمات اإلنتاج الزراعي، التسويق            

 .الزراعي، واإلنتاج الزراعي
 

 :مستلزمات اإلنتاج الزراعي. 1.2.3.3
 

لزمات اإلنتاج اللبنة األساسية لإلنتاج الزراعي، والتي بدونها ال يمكن القيام بممارسة              تعتبر مست 

نشاط اإلنتاج الزراعي، لذلك كان من الضروري التعرف على أساليب التكيف للتخفيف من آثار                

 واإلجراءات اإلسرائيلية على هذه المستلزمات، وفيما يلي سيتم عرض هذا الصمود              تاالعتداءا

 :ليبالتفص
 

 أسعار على   التأثير  إلى  اإلسرائيلية  واإلجراءات االعتداءات   أدت:    األسمدة الزراعية  .1

 التكيف  إلى  أدت  إجراءات الزراعية وتوفرها في السوق، ولقد كان للمزارعين         األسمدة

 األسمدة  أسعار على ارتفاع    اإلسرائيلية واالعتداءات   اإلجراءات  آثاروالتخفيف من   

 باألسمدة الكيماوية   األسمدةي السوق، وذلك من خالل استبدال        الزراعية ونقصانها ف  

العضوية التي يمكن توفيرها من مزارع الماشية والدواجن مجانا في بعض األحيان             

 النباتي واالستفادة من مخلفات     اإلنتاج جانب   إليوذلك إما باإلنتاج الزراعي الحيواني      

العضوية وصنع الكمبوست منها، والتي      االستفادة من المخلفات المنزلية      أوالحيوانات،  

تعتبر من جانب آخر هي ارخص ثمنا حيث اتجه بعض المزارعين ومربي الثروة               

الحيوانية إلى بيع مخلفات المزارع لديهم لجلب دخل إضافي لمزارعهم، ولقد كانت             

، من عينة المبحوثين  %  64.7 الكيماوية بالعضوية حوالي     األسمدة  انسبة من استبدلو  

ن استخدام األسمدة العضوية يساعد على استدامة اكثر ونوعية إنتاج افضل،            كذلك إ 

واتجاه جيد نحو االستغناء عن المنتجات األجنبية واإلسرائيلية وتقليل تكلفة اإلنتاج             

 .الزراعي
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 اإلسرائيلية  واإلجراءات لالعتداءات   أنتبين لنا من نتائج البحث      :    المبيدات الزراعية  .2

 المبيدات  أسعار ارتفاع   إلى  اإلجراءات هذه   أدتالزراعية، حيث   اثر على المبيدات    

 بإجراءات،ن  و قام المزارع  اآلثار من هذه    ونونقصانها في السوق، وليخفف المزارع    

  باالستدانة لشراء المبيدات وذلك بسبب قلة توفر النقد،         اقامومن المبحوثين   %  31.6

 ي انه إجراء ال يمكن االستثمار فيه      ولكن ال يمكن االستمرار باالستدانة لفترة طويله أ       

كان يتم زراعة   التي يزرعونها      المزروعات أصناف بتغيير   اهم قامو من%  20.6  و

 حيث يتم الحد من انتشار المرض وبالتالي عدم الحاجة           البندورة بدل القرنبيط مثال   

 ولكن هناك مشكلة من حيث      ،لألمراض مقاومة   أصناف زراعة   أولشراء المبيدات،   

 الممكن ان احتياج السوق من المحاصيل األكثر تعرضا لإلصابة باألمراض            انه من 

 إلى من قام باللجوء      أما  النباتية هي اكثر من احتياجه من المحاصيل األخرى           

 يجب ان يتم    ،%15.6المؤسسات التي تقدم مشاريع دعم المبيدات فقد كانت نسبتهم           

12.3 و ي تدعم مستلزمات اإلنتاج   العمل على استمرار بناء وانشاء هذه المؤسسات الت       

 باستبدال المبيدات الكيماوية بالمبيدات العضوية والتي يمكن         اقامومن المبحوثين   %  

مثل محلول البصل، ومحلول الفلفل الحار، ومحلول من         .      تحضيرها في المزرعة  

، ولكن هناك مشكلة من حيث ان تحضير هذه المبيدات العضوية            الحمضيات وغيرها 

.  كرزم.  (تا وجهدا قد ال يكون ذا فاعلية في حالة زراعة المساحات الكبيرة           تستغرق وق 

 )2003ج، 
 

 البالستيك المستخدم في الزراعة ونقصانه في         أسعارجراء ارتفاع   :    البالستيك .3

من المبحوثين  %  33.0 فقد قام    اإلسرائيلية  واإلجراءات نتيجة االعتداءات    األسواق

 والذي يعتبر ارخص    )تيك ليس من الدرجة األولى    أي بالس (  بشراء البالستيك ستوك    

 وهو إجراء جيد ولكن قد يكون له آثار جانبية من حيث أن المزروعات معرضة               ،ثمنا

لإلصابة بالحشرات اكثر منها في حالة استخدام البالستيك من الدرجة حيث انه من               

من خالله  الممكن ان تكون الثقوب كبيرة أو البالستيك ممزق يسمح بمرور الحشرات            

 باالستدانة لشراء   اقامومنهم  %  24.7 و فيؤدى إلى تكلفة إضافية لمكافحة األمراض      

 إلي  امن عينة المبحوثين تحولو   %  21.7البالستيك وذلك بسبب عدم توفر النقد، و       

 . مقارنة مع الزراعة المحمية قليلةالزراعة المكشوفة والتي تعتبر تكاليفها
 

 فقد قام   األسواق التقاوي والبذور ونقصانها في      أسعاراع  نتيجة الرتف :    التقاوي والبذور  .4

 اإلنتاجية وممارسات للتخفيف من حدة اثر ذلك على العملية          إجراءاتن بعدة   والمزارع
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حيث يبين أن معظم المزارعين      .    اإلجراءات يبين هذه    )6.3  والشكل(الزراعية،  

ر النقد، كذلك التوجه    لجأوا لالستدانة لشراء التقاوي والبذور وذلك بسبب عدم توف          

الستخدام البذور المنتجة محليا حيث أن البذور المحلية هي ارخص ثمنا عدا انه يمكن              

ن االعتماد  و عدم توفر التقاوي والبذور المستوردة التي تعود المزارع        ةتوفيرها في حال  

عليها، وان تغيير صنف المزروعات بحيث يتم زراعة األصناف التي بذورها أو              

 إلى  استخدام    إضافةهي ارخص ثمنا مقارنة مع بعض األصناف األخرى،          تقاويها  

 وهنا يمكن القول ان العودة       . البذور بثمنها  ءالبذور البلدية وبيع المدخرات لشرا     

الستخدام البذور البلدية له تأثير إيجابي من حيث نوعية اإلنتاج الزراعي ، كذلك من               

   سرائيلية غالية الثمنحيث االستغناء عن المنتجات األجنبية واإل
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اللجوء اللى بعض المؤسسات التي تقدم مشاريع دعم التقاوي والبذور االستدانه
بيع المدخرات استخدام البذور البلدية

استخدام البذور المنتجة محليا  تغيير صنف المزروعات
 

اإلجـراءات التي تم اتخاذها من قبل المزارعين نتيجة الرتفاع أسعار أثمان التقاوي             :  6.3شـكل   

 .والبذور ونقصانها في األسواق
 

 أدى إلى  ارتفاع أسعار المياه وقلة توفر المياه التي تستخدم في الزراعة              ان:    المياه .5

، يليها  %34.4ة إلى الزراعة البعلية وذلك بنسبة       تحول المزارعين من الزراعة المروي    

، ان القيام بعملية الحصاد المائي      %23.4االستدانة وشراء المياه الالزمة للزراعة بنسبة       

هي افضل من التحول إلى الزراعة البعلية حيث أن إنتاجية المزروعات المروية افضل             
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 من قبل المزارعين للتكيف مع       يبين اإلجراءات التي اتخذت    )7.3  والشكل(.    من البعلية 

  ارتفاع أسعار المياه وتوفير المياه الالزمة للزراعة
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عدد  المبحوثين

اللجوء الى المؤسسات التي تقدم مشاريع حفر االبار وبناء الخزانات االستدانه
بيع المدخرات الزراعة البعلية
زراعة االصناف التي التحتاج الى الماء بشكل آبير

 
 

  اإلجـراءات التي تم اتخاذها من قبل المزارعين بسبب ارتفاع أسعار ونقصان المياه               :7.3 شـكل 

 المستخدمة في الزراعة
 

فات فيما يتعلق بأثر اإلجراءات واالعتداءات        أما بالنسبة للتكي   :    العالجات البيطرية  .6

اإلسرائيلية على ارتفاع أسعار العالجات واألدوية البيطرية من جهة ونقصانها في األسواق            

 للتخفيف من اثر    ونيبين الممارسات التي قام بها المزارع     )  11.3فالجدول  (من جهة أخرى    

أسلوب تم إتباعه كان في تغيير      نالحظ من الجدول أن أكثر      .  ذلك على العملية اإلنتاجية   

األصناف المرباة حيث أن اإلمراض التي تصيب صنف أو نوع من الحيوانات المرباة في               

 مثال ذلك التحول عن تربية الدواجن        الغالب ال يصيب األصناف أو األنواع األخرى،       

التي تقدم   يليه االستدانة واللجوء إلى المؤسسات        إلصابتها بأنفلونزا الطيور باألغنام مثال    

 مشاريع دعم األدوية والعالجات البيطرية
 

نتيجة الرتفاع أسعار األعالف ونقصانها في األسواق جراء الممارسات            :     األعالف .7

 بزراعة األعالف   اقامومن المزارعين بأنهم    %  46.2واالعتداءات اإلسرائيلية، فقد أفاد     

ألعالف لغالء ثمنها، و   الخضراء للحد من نقص األعالف، ولعدم مقدرتهم على شراء ا          

منهم لجأوا للمؤسسات   %  13.5منهم لجأوا لالستدانة وشراء األعالف،  يليها         %  26.4
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للحصول على األعالف وإطعام حيواناتهم حيث كان هناك العديد من المؤسسات المحلية              

 ان زراعة األعالف الخضراء له اثر إيجابي         .والدولية التي تقدم مساعدة في هذا المجال       

 ال يمكن االستغناء عن األعالف المركزة وبالتالي يجب تشجيع صناعة األعالف               ولكن

  المحلية ودعمها بحيث يمكن االستغناء عن األعالف األجنبية واإلسرائيلية
 

االعتداءات واإلجراءات  ن للتخفيف من اثر      والممارسات التي قام بها المزارع     :    11.3جدول  

 . اإلنتاجيةالعالجات البيطرية على اإلسرائيلية
 

(%)النسبة   أسلوب التكيف التكرار 

22.1 45 

اللجوء إلى المؤسسات التي تقدم مشاريع دعم العالجات واألدوية 

 البيطرية

 االستدانة لشراء العالجات 46 22.5

 بيع المدخرات لشراء األدوية والعالجات البيطرية 19 9.3

 التحول إلى اإلنتاج النباتي 34 16.7

غيير األصناف المرباةت 60 29.4  

 المجموع 204 100
 

أدت اإلجراءات واالعتداءات اإلسرائيلية  إلى زيادة العاملين في القطاع          :  العمالة الزراعية  .8

 التجمعاتففي معظم   :  ا ال يعني ذلك إن الزراعة انتعشت مطلق       متمعنةوبنظرة  . الزراعـي 

زيادة في نشاطات القطاع نفسه،     حـيث باتت الزراعة المشغل الرئيسي لم تطرأ في الواقع           

لكـن الـزراعة منـيت بتقلص اصغر من القطاعات األخرى، والنشاط الزراعي في هذه               

، كذلك تدني أجورهم    )UNSCO،2005.  ( إال لدعم االستهالك البيتي    ومـا ه   الـتجمعات 

مامهم وعدم توفر بديل لهم غير الزراعة، لذلك لجأ         أنتـيجة إغالق سوق العمل اإلسرائيلي       

 بال عمل بدال    ااصبحون إلى العمالة األسرية من حيث تشغيل أفراد األسرة الذين           ولمزارعا

مـن العمل في مزارع أخرى، والحصول على اجر زهيد، باإلضافة إلى زراعة المحاصيل              

التي ال تحتاج إلى العمالة الزراعية وذلك لعدم توفر اجر جيد من جراء العمل بالزراعة أو                

ـ         إلى  إضافةرية وعدم القدرة على دفع أجور للعمال الزراعيين،         عـدم توفـر عمالـة أس

 ، ولكن ال    االسـتعانة بعمالـة األطفال التي تكلفتها قليلة مقارنة بالعمال الزراعيين البالغين           

يمكـن االعتماد على عمالة األطفال حيث ان ذلك مخالف لحقوق األطفال، ويمكن القول ان               

مزيدا من الصمود في ظل عدم القدرة على دفع اجور          اللجـوء إلـى العمالة األسرية يشكل        
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العمال، في المقابل فقد كان هناك زيادة لعدد العاملين في القطاع الزراعي نتيجة عدم توفر               

      فرصـة عمـل اخـرى ولكـن كانـت في الغالب هذه العمالة أسرية غير مدفوعة االجر                 

 األثر الناتج على العمالة      يبـين األسـاليب واإلجـراءات المتبعة في تخفيف         )8.3 شـكل (

 الزراعية في العملية اإلنتاجية الزراعية
 

62%9%
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20%

اللجوء الى العمالة االسرية
اللجوء الى مساعدة االقارب والجيران
اللجوء الى عمالة االطفال
زراعة المحاصيل التي التحتاج الى العمالة بشكل كبير

 
 

التوزيع النسبي لألساليب واإلجراءات المتبعة في تخفيف األثر الناتج عن اإلجراءات           :  8.3 شـكل 

 واالعتداءات اإلسرائيلية على العمالة الزراعية
 

 هناك تحول وتغير في االعتماد على العمالة الدائمة والمؤقتة سواء من            باإلضـافة إلى ذلك فقد كان     

 :أفراد األسرة غير مدفوعي األجر أو من غير أفراد األسرة مدفوعي األجر حسب التفصيل التالي
 

ـ  •  ت نسبة ، بينما زاد   في المزرعة   اسـتخدام عامـل واحد دائم من أفراد األسرة         ت نـسبة  قل

ت نسبة  بمعنى آخر زاد  .   من أفراد األسرة في المزرعة     اسـتخدام عاملـين دائمـين فأكثر      

 .األسرة الدائمين العاملين في المزرعة وغير مدفوعي األجر  أفراد من عدداستخدام
 

 ت نسبة  اسـتخدام عامـل دائـم من غير أفراد األسرة مدفوع األجر، بينما قل              ت نـسبة  زاد •

 .ة فأكثر في المزرع دائمين من أفراد األسرةاستخدام عاملين
 

ـ  •  في المزرعة سواء من أفراد األسرة غير مدفوعي األجر أو           ون المؤقت ون العامل ت نسبة قل

 .من غير أفراد األسرة مدفوعي األجر
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فقدان أفراد األسرة لعملهم بسبب االنتفاضة وتحولهم للعمل في الزراعة، كذلك           بويمكـن تفسير ذلك     

تاج أدت إلى عدم القدرة على االعتماد على        عدم توفر مردود جيد من الزراعة وارتفاع تكاليف اإلن        

بالنسبة .  العمالـة المأجـورة، أو التحول لزراعة المحاصيل التي ال تحتاج إلى عماله بشكل كبير              

للعمالة المؤقتة من أفراد األسرة قلت بعد االنتفاضة ففي السابق كانوا يعتمدون على الزراعة كدخل               

كانت موسمية ومؤقتة أما اآلن فكان التحول باتجاه العمالة         ثانـوي والعمالـة الزراعية بالنسبة لهم        

  االختالف في العمالة وذلك قبل وبعد االنتفاضة يبين) 12.3جدول(.  الدائمة
 

 لعدد العاملين الزراعيين الدائمين والمؤقتين، مدفوعي وغير         (%)الـتوزيع النسبي  :  12.3جـدول   

  انتفاضة األقصى وبعدمدفوعي األجر وذلك قبل
 

 )فرد(العاملين عدد 
6+ 5 4 3 2 1 

 قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد

 البند

 من أفراد  دائمين 35.4 27.1 26.5 28.3 18.8 14.7 7.3 10.1 6.5 8.9 5.5 10.9

بدون اجر األسرة
 من غير  دائمين 17.6 26.4 28.6 21.8 22.0 13.8 19.7 13.8 6.6 11.5 5.5 12.7

 باجراألسرة ادأفر
 أفرادمن   مؤقتين 23.3 19.2 25.0 22.2 25.0 11.1 17.2 11.1 4.3 14.1 5.2 22.3

بدون اجر األسرة
 من غير  مؤقتين 25.3 21.0 23.2 16.0 8.4 7.4 8.4 8.6 16.7 7.4 18.0 39.6

 باجراألسرة أفراد

 
 :اإلنتاج والدخل الزراعي 2.2.3.3

 
م اتخاذها في تخفيف االنعكاسات جراء االعتداءات واإلجراءات            التي ت  تأما بالنسبة للتكيفا  

 اإلسرائيلية على اإلنتاج الزراعي سيتم عرضها في هذا القسم
 

 :اإلنتاج النباتي .1.2.2.3.3
 

 بآلياتأدت اإلجراءات واالعتداءات اإلسرائيلية إلى نقصان اإلنتاج النباتي، بالتالي قام المزارعون             

وكان من  .    )13.3  جدول(رائيلية على اإلنتاج وهي موضحة في       للتخفيف من اثر االعتداءات اإلس    

 زراعة محاصيل اقتصادية بحيث مهما قل اإلنتاج لهذه المحاصيل يعتبر المردود             اآللياتأهم هذه   

منها جيد نسبيا مقارنة بمحاصيل أخرى، كذلك اللجوء إلى الزراعة المختلطة بحيث يمكن مثال                 
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كان جار وزراعتها بالمحاصيل الحقلية أو الخضروات، كذلك إذا          االستفادة من المساحات بين األش    

وفي دراسة  .     خسارة في احد المحاصيل يتم تعويض هذه الخسارة بالمحاصيل األخرى            هناك

آجراها معهد ماس في محافظتي قلقيلية وطولكرم فقد كان من أهم اإلجراءات التي تم اتخاذها تغيير                

 )2005ماس، .  (ج محاصيل أخرى، والتنوع في إنتاج المحاصيلالنمط الزراعي، والتحول إلى إنتا
 

االعتداءات واإلجراءات  ن للتخفيف من اثر      والممارسات التي قام بها المزارع     :    13.3جدول  

 .اإلنتاج النباتي على اإلسرائيلية
 

(%)النسبة    التكيفأسلوب التكرار

  الزراعة المختلطةإلىالتحول  44 16.5

  الزراعة المتخصصةإلىالتحول  14 5.3

  الزراعة المكثفةإلىالتحول  13 4.9

  المرويةإلىالتحول من الزراعة البعلية  22 8.3

 التحول من الزراعة المكشوفة الى الزراعة المحمية 10 3.8

  المحسنةاألصنافاستخدام  50 18.8

 زراعة محاصيل اقتصادية 113 42.4

 المجموع 266 100
 

إذا قمنا بتحليل اآلثار على المنتجات الزراعية عندما تكون إجابات المبحوثين بأنه            ومن ناحية أخرى    

 زاد إنتاج منتج زراعي معين أو تم استحداث إنتاجه نجد
 

من المبحوثين بان أشجار البستنة زاد إنتاجها أو تم           %  10.4إجابة  :    أشجار البستنة  •

تعطي عمال للعاطلين عن العمل الجدد،      استحداث إنتاجها بعد االنتفاضة فذلك يعود إلى أنها         

بالرغم من أنها ال تعطي الكثير من منطلق تامين العمل، ويمكن تفسير العودة إلى زراعة                

الزيتون الذي يشكل النسبة الكبرى من أشجار البستنة تحت الظروف الحالية هو أكثر منه               

 .صدرا للعمل والدخلالحفاظ على الظواهر والحفاظ على المركز االجتماعي من أن يكون م
 

 تالخضراوامن المبحوثين انه كان هناك زيادة في إنتاج           %  20.7أفاد  :    تالخضراوا •

واستحداث إنتاجها بعد انتفاضة األقصى، حيث ازداد التشغيل الزراعي كان ذلك في زراعة             

 على نطاق ضيق إلى حد كبير، وازداد عدد الفلسطينيين الذين يمارسون               تالخضراوا

 .لى نطاق ضيق مستخدمين األيدي العاملة من ذويهمالزراعة ع
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من المبحوثين انه كان هناك زيادة في إنتاج المحاصيل           %  24.6أفاد  :    المحاصيل الحقلية  •

الحقلية واستحداث إنتاجها بعد انتفاضة األقصى، وذلك عائد إلى قلة حاجة هذه المحاصيل              

ملين، باإلضافة إلى عدم قدرة      للعمالة خاصة في ظل عدم القدرة على دفع أجور للعا           

المزارعين الوصول إلى مزارعهم خاصة تلك الواقعة في المناطق المغلقة جراء إقامة               

 . الجدار، والحاجة إلى زراعة محاصيل زراعية ال تحتاج إلى العمالة بشكل كبير
 

ه نحو  من المبحوثين  انه كان هناك زيادة في إنتاج المشاتل أو التوج           %  9.3أفاد  :    المشاتل •

إنتاج المشاتل وقد يعود ذلك إلى تعويض النقص الناتج في المنتجات الزراعية األخرى               

 . جراء االعتداءات والممارسات اإلسرائيلية
 

 :اإلنتاج الحيواني .2.2.2.3.3
 

قام العديد من المزارعين بتربية أصناف أخرى من الثروة الحيوانية غير التي كانت لديهم حيث أفاد                

لمبحوثين والذين يقومون بنشاط اإلنتاج الحيواني وذلك اثر انخفاض اإلنتاج          من عينة ا  %  41.3بذلك  

لديهم بسبب اإلجراءات واالعتداءات اإلسرائيلية، وبعض المزارعين قام بتربية السالالت المحسنة            

منهم %  21.8من المبحوثين، باإلضافة إلى أن      %  36.9ذات اإلنتاجية العالية وقد أفاد بذلك حوالي        

 والذي يحتاج إلى المزيد من األعالف         لتحول من نظام التربية المفتوح إلى المغلق        قاموا با 

 . والعالجات الغالية الثمن ولكن بإنتاجية عالية
 

ومن ناحية أخرى إذا قمنا بتحليل اآلثار على المنتجات الزراعية عندما تكون إجابات المبحوثين بأنه               

 نتاجه نجدزاد إنتاج منتج زراعي معين أو تم استحداث إ
 

 كان هناك زيادة في إنتاج األبقار أو التوجه نحو تربية            أفـاد بأنه   مـن المبحوثـين   % 7.8 •

األبقـار بعد انتفاضة األقصى وذلك نظرا لقلة األراضي الزراعية المروية ذات العائد الجيد              

 انه كان هناك زيادة في إنتاج        أكدوا من المبحوثين % 13.4، و خاصـة فـي محافظة جنين     

، و م نتيجة توفر دعم مشاريع إنتاج األغنام والمقدمة من المؤسسات المحلية والدولية           األغنا

وانخفاض النسبة قد يعود    ،   انه كان هناك زيادة في إنتاج الماعز        أكدوا من المبحوثين % 4.0

إلى إنتاجية الماعز القليلة سواء من اللحوم أو الحليب وان مشاريع الثروة الحيوانية المقدمة              

  أكدوا  من المبحوثين % 13.6، و سـسات المحلية والدولية تتركز في قطاع األغنام       مـن المؤ  

انـه كـان هـناك زيـادة في إنتاج الدواجن والتوجه نحو قطاع الدواجن بعد بدء انتفاضة                  

األقصى، وذلك يعود إلى كثرة إقامة المشاريع الصغيرة، والتي الهدف منها االكتفاء األسري             
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ت الدواجن لديهم خاصة في ظروف اإلغالق والحصار، حيث لم          في الغالب، وتوفير منتجا   

 . من البيض أو اللحومسواءتعد األسر تتمكن من الوصول إلى األسواق وشراء منتجاتها 
 

نون خاليا للنحل   تمن الذين يق  % 40.2أما بالنسبة لخاليا النحل فقد أفاد       :   إنتاج خاليا النحل   •

 نتيجة  االنتاجيةأعداد خاليا النحل لتعويض نقص       بزيادة   اقامومـن فـئة المبحوثـين انهم        

االعـتداءات والممارسـات اإلسرائيلية، يلي ذلك قيامهم بنقل خاليا النحل القريبة من جدار              

من المبحوثين، واستبدال خاليا النحل التقليدية ذات اإلنتاجية        % 31.1الضم والتوسع بنسبة    

 %.28.8العالية بنسبة المنخفضة بخاليا النحل الحديثة ذات اإلنتاجية 
 

 :الدخل الزراعي  .1.2.2.3.3
 

نتيجة النخفاض الدخل الناتج عن ممارسة النشاط الزراعي وبالتالي عدم القدرة على دفع أجور              

من عينة المبحوثين والذين انخفض الدخل الزراعي لديهم لجأوا إلى            %  36.0العاملين فان   

زراعي إما عن طريق استبدال       بزيادة اإلنتاج ال    اقامومنهم  %  34.2العمالة األسرية، و  

المحاصيل الموسمية بمحاصيل الخضروات المحمية لالستفادة منها على مدار العام أو عن               

طريق الزراعة المختلطة أي زراعة المحاصيل الحقلية والخضروات بين أشجار البستنة               

  يبين وسائل التكيف النخفاض الدخل الزراعي)14.3 جدول(.  وغيرها من الوسائل
 
  وسائل التكيف النخفاض الدخل الزراعي: 14.3 ولجد
 

 وسائل التكيف التكرار (%)النسبة

 التحول عن العمل في الزراعة 43 15.8

 زيادة اإلنتاج الزراعي 93 34.2

استخدام مستلزمات اإلنتاج رخيصة الثمن 38 14.0

 اللجوء إلى العمالة األسرية 98 36.0

 المجموع 272 100.0
 

 :التسويق الزراعي  3.2.3.3
 

فيما يلي سيتم عرض أهم اإلجراءات واآلليات التي تم اتخاذها من قبل المزارعين للتخفيف من                 

 اآلثار واالنعكاسات الناتجة على عملية التسويق الزراعي
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 :تسويق المنتجات النباتية. 1.3.2.3.3
 

صار ومحدودية حركة   لجأ معظم المزارعين إلى تسويق منتجاتهم محليا بسبب اإلغالق والح            

المنتجات الزراعية، كما أدى الحصار واإلغالق إلى تغيير أماكن األسواق المركزية حيث أن معظم              

األسواق المركزية كانت في مراكز المدن والتي عانت من منع التجول ومنع سكان الريف من                  

إليها مثل نقل   الوصول إليها حيث تم نقل األسواق المركزية إلى تجمعات أخرى يمكن الوصول               

 يبين  )15.3جدول  (    )UNSCO  ،2005    (.السوق المركزي في مدينة جنين إلى تجمع قباطيه        

 .وسائل التكيف في مجال التسويق للمنتجات النباتية الزراعية
 

 وسائل التكيف في مجال التسويق للمنتجات النباتية الزراعية:  15.3 جدول
 

 وسائل التكيف التكرار (%)النسبة

اللجوء إلى المؤسسات التي تقدم دعم تسويقي 27 9.5

 تغيير أماكن األسواق المركزية 66 23.2

 بيع المنتجات بأسعار منخفضة 40 14.1

 زراعة األصناف التي عليها طلب في السوق 55 19.4

 التسويق المحلي 85 29.9

 التصنيع الغذائي 11 3.9

 المجموع 284 100
 

 :ت الحيوانيةتسويق المنتجا. 2.3.2.3.3
 

ن بالدرجة األولى إلى تصنيع منتجات األلبان       وبالنسبة لتسويق المنتجات الحيوانية فقد لجا المزارع      

من %  34.3حيث يمكن االحتفاظ بها لمدة أطول من الحليب ويمكن تسويقها، حيث أفاد بذلك                 

ن بدل الماشية واستبدال     بتغيير األنواع المرباة مثال تربية الدواج      اقامومنهم  %  23.7المبحوثين، و   

الماشية المرباة بهدف إنتاج الحليب إلى المرباة بهدف إنتاج اللحوم، أو تربية النحل، كما قام بعض                 

المزارعين الكبار بتحويل المزارع الكبيرة إلى مزارع صغيرة لتقليل فائض اإلنتاج وذلك بنسبة               

قف عن النشاط الزراعي في مجال       من المبحوثين، ومنهم من قام ببيع الحيوانات والتو        %  22.2

 .  من المبحوثين% 19.8 بذلك أفاداإلنتاج الحيواني حيث 
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 ن الحلول للمشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي من وجهة نظر المبحوثي4.3
 

هناك العديد من المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي سواء من حيث المشاكل والمعوقات التي               

  باالحتالل اإلسرائيلي، أو المشاكل التي لها عالقة بالموارد البيئية، أو المشاكل والمعوقات     لها عالقة 

  ذات الطابع االجتماعي واالقتصادي، والمشاكل والمعوقات         الفنية، أو المشاكل والمعوقات    

 :التفصيل التاليمؤسساتية والتشريعية، وترى فئة المبحوثين أن الحلول لهذه المشاكل حسب ال
 

 :المشاكل التي لها عالقة بالموارد البيئية. 1.4.3
 

ن أن أهم وسيله لحل المشاكل التي لها عالقة بالموارد البيئية هي من خالل حماية             ويـرى المـبحوث   

من المبحوثين أن حلها من خالل جميع       % 22.7األراضـي الـزراعية والحفاظ عليها، بينما يرى         

 )16.3 جدول(الوسائل المذكورة في 
 

 وسائل حل المشاكل المتعلقة بالموارد البيئية:  16.3 جدول
 

 الوسيلة  (%)النسبة المئوية

 االستغالل األفضل لألراضي الزراعية 21.4

 حماية األراضي الزراعية والحفاظ عليها 29.4

 زيادة مساحة األراضي الزراعية 13.4

 اإلدارة المثلى لمياه الري 2.7

 تي الطبيعيالحفاظ على الغطاء النبا 7.4

 المحافظة على التنوع الحيوي البري 2.0

 كل ما ذكر 22.7

 أخرى 1.0

 المجموع 100
 

 :المشاكل التي لها عالقة باإلنتاج الزراعي. 2.4.3
 

من المبحوثين أنها تتحقق من     % 23.5أمـا بالنسبة للمشاكل التي لها عالقة باإلنتاج الزراعي فيرى           

22.9 المتكاملة، يليها من خالل تنويع اإلنتاج الزراعي وذلك بنسبة           خالل تحقيق األنظمة الزراعية   

ية  التي يمكن من خاللها حل       ئويبين الوسائل والنسبة الم   ) 17.3 جدول(.  مـن عينة المبحوثين   % 
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المـشاكل التـي لها عالقة باإلنتاج الزراعي حيث تعكس النسبة المئوية أهمية الوسائل المختلفة من                

 .ينوجهة نظر المبحوث
 

 وسائل حل المشاكل المتعلقة باإلنتاج الزراعي:  17.3جدول 
 

 الوسيلة  (%)النسبة المئوية

 توفير خدمات البنية التحتية  13.7

 تنويع اإلنتاج الزراعي 22.9

 تحقيق األنظمة الزراعية المتكاملة 23.5

 المحافظة على السالالت واألصناف ذات اإلنتاجية والمقاومة 7.8

 يادة إنتاجية الوحدة الزراعية الواحدةز 12.6

 زيادة اإلرباح من النشاط الزراعي للوحدة الواحدة 3.4

 كل ما ذكر 14.0

 أخرى 2.0

 المجموع 100
 

 :المشاكل التي لها عالقة بالتسويق. 3.4.3
 

من عينة المبحوثين أن الحلول للمشاكل المتعلقة بالتسويق الزراعي هي من خالل % 38.5أفاد 

من عينة المبحوثين أهمية توفير % 21.3وأكد ). 18.3 جدول(تباع جميع الوسائل المذكورة في ا

 .السلع الزراعية ذات النوعية الجيدة وبأسعار مناسبة في تحسين عملية التسويق الزراعي
 

 :المشاكل التي لها عالقة بالحيازات الزراعية 4.4.3
 

ازات الزراعية وتشتت الملكية، كذلك إدارة الحيازة       أن الحد من تفتت الحي    )  9.3شكل  (نالحـظ من    

يساهم إلى حد كبير في حل      .  بـشكل اكثـر كفاءة ووقف التعديات على أراضي اإلحراج والغابات          

% 57.7المـشاكل المـتعلقة بالحـيازات الزراعية وذلك من وجهة نظر المبحوثين حيث أفاد بذلك                

 .  منهم
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 المتعلقة بالتسويق الزراعيوسائل حل المشاكل :  18.3جدول 
 

 الوسيلة (%)النسبة المئوية

 توفير السلع الزراعية ذات النوعية الجيدة وبأسعار مناسبة %21.3

%8.1 

توفير الخدمات التنظيمية مثل تنظيم اإلنتاج، وضع أنظمة 

 وقوانين لضمان جودة اإلنتاج، ووضع أسعار مناسبة

%9.1 

الزمة والتي تسهل عملية التسويق توفير خدمات البنية التحتية ال

 والتجارة

 تسهيل حركة التجارة الزراعية %9.5

 تشجيع قيام صناعات غذائية وزراعية %10.1

 كل ما ذكر %38.5

 أخرى %3.4
 

2% 18%
14%

9%
57%

الحد من تفتت الحيازات الزراعية وشيوع الملكية ادارة الحيازات بشكل اآثر آفاءة
وقف التعديات على اراضي الحراج والغابات آل ما ذآر
اخرى

 
 

 آليات حل المشاكل التي لها عالقة بالحيازات الزراعية:  9.3شكل 
 

 :فيالمشاكل المتعلقة بالتمويل الزراعي والري.  5.4.3
 

يتم حل المشاكل المتعلقة بالتمويل الزراعي والريفي وذلك بتطوير نظام للتمويل الزراعي والريفي،             

ودعم تمويل بعض األنشطة والمشاريع ذات الجدوى االقتصادية في إحدى مجاالت عمليات اإلنتاج             
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م للتامين  الزراعـي، وإيجـاد طرق غير تقليدية لتمويل األنشطة الزراعية، ومن خالل تطوير نظا             

 )10.3 شكل(ويتضح ذلك في .  الزراعي
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تطوير نظام للتمويل الزراعي

عض االنشطة والمشاريع ذات الجدوى ب يل  تمو دعم 
ية االنتاج الزراعي الت عمل احدى مجا قتصادية في  اال
يل االنشطة الزراعية تمو ية ل ير تقليد يجاد طرق غ ا

تطوير نظام للتامي الصحي

آل ماذآر

اخرى

 
 

 آليات حل المشاكل التي لها عالقة بالتمويل الزراعي والريفي:  10.3شكل 
 

 :المشاكل المتعلقة بالتشريعات. 6.4.3
 

يعانـي القطـاع الزراعـي مـن عدم موائمة القوانين والتشريعات المتوارثة عن االحتالل، ويرى                

حل هذه المشكلة عن طريق توفير اإلطار القانوني واألنظمة المالئمة، وتوحيد           ن انه يمكن    والمبحوث

وتبـسيط القوانـين ومراعاة التنسيق مع القوانين األخرى، وإيجاد آلية لتطبيق القانون وااللتزام به               

وان أهم هذه الوسائل هي توحيد وتبسيط القانون        .  من المبحوثين  68.65حـيث أفـاد بذلك حوالي       

 .من باقي المبحوثين% 10.8لتنسيق مع القوانين األخرى حيث أفاد بذلك ومراعاة ا
 

 األدوار 5.3
 

لحـل المـشاكل المـتعلقة بالقطـاع الزراعي ال بد من توزيع االدوار والمسؤوليات على الجهات                 

المخـتلفة، وفيما يلي سيتم عرض لدور المؤسسات واالفراد في المساهمة في حل المشاكل المتعلقة               

  الزراعيبالقطاع
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 :دور المؤسسات. 1.5.3
 

مـن المبحوثـين تقـريبا أن دور المؤسسات يكون في االهتمام بالجوانب التنظيمية              % 45.2أفـاد   

والـرقابية للقطاع الزراعي، وسن التشريعات والقوانين لحماية المنتج والمستهلك، وتقديم الخدمات            

 التي لها عالقة باإلنتاج الزراعي، وإنشاء       المـساندة للعمليات الزراعية، وتطوير المؤسسات القائمة      

مؤسـسات زراعية جديدة ومالئمة لالحتياجات، باإلضافة إلى إيجاد آليات للتنسيق مابين المؤسسات             

الـزراعية نفسها وما بين المؤسسات والمزارعين، وتشجيع إنشاء الجمعيات وتنظيمات المزارعين            

المراة والشباب في عملية التنمية، أما بقية المبحوثين        من اجل رفع كفاءة األداء، والعمل على إدماج         

فقـد كـان رأيهـم أن أهـم دوريـن للمؤسسات يكون في سن التشريعات والقوانين لحماية المنتج                   

والمـستهلك، و إيجـاد آلـيات للتنـسيق مابـين المؤسـسات الزراعية نفسها وما بين المؤسسات                  

 في تطبيق ماتم ذكره للمساهمة في حل أو         وهـذا يـؤكد أن دور المؤسسات يكون       .  والمـزارعين 

 .التخفيف من اثر المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي
 

 :دور األهالي. 2.5.3
 

 أما بالنسبة لدور األهالي فانه يتم من خالل تشجيع المزارعين والمستهدفين على المشاركة الفاعلة               

الفلسطيني وتطويره، وزيادة الفائدة     في صياغة الخطط المستقبلية للنهوض بالقطاع الزراعي          

المتوفرة من خالل المؤسسات من خالل المؤسسات غير الحكومية والجامعات المتواجدة والتنسيق             

معها، كذلك من خالل تشجيع إنشاء جمعيات وتنظيمات المزارعين من اجل متابعة شؤونهم                 

.  عملية التنمية الزراعية والريفية    والشباب الريفي في     المرأةواحتياجاتهم، والعمل على تفعيل دور      

 .من عينة المبحوثين% 36.2وهذا ما أكده 
 

 الوسائل 6.3
 

يمكن تطبيق الحلول للمشاكل السابقة التي تم ذكرها من خالل وسائل، سيتم ذكر هذه الوسائل 

 .بالتفصيل في هذا القسم
 

 : اإلدارة المثلى لمياه الري.1.6.3
 

ري من وجهة نظر المبحوثين من خالل إعادة تأهيل مصادر المياه،           تـتم اإلدارة المثلـى لمـياه ال       

وزيـادة كفـاءة أنظمة نقل المياه، االستفادة من المياه العادمة والمعالجة، وإنشاء السدود الصغيرة،               

والحصاد المائي، وتطوير وتقوية أنشطة اإلرشاد لترشيد استهالك المياه، ونقل التكنولوجيا وتطبيقها            
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ه المياه من الضياع دون استفادة منها، باإلضافة إلى بلورة اإلطار القانوني والمؤسسي             في حماية هذ  

  من الفئة المبحوثة% 41.5، حيث أفاد بذلك حوالي المالئم لحماية مصادر الري
 

 : لألراضي الزراعية وحمايتها وزيادتهااألمثل االستغالل .2.6.3
 

ايتها وزيادتها من خالل وقف التدهور واالستغالل        لألراضي الزراعية وحم   األمثليـتم االسـتغالل     

غيـر الـسليم لألراضـي الزراعية، وتحديد مستوى استعماالت األراضي وعدم البناء في أراضي               

زراعية، باإلضافة إلى تكثيف أنشطة اإلرشاد الزراعي، ونقل التكنولوجيا وتطبيقها، وإيجاد اإلطار            

من عينة  % 45.9وقد أفاد بذلك    .  ألراضي الزراعية القانونـي والمؤسسي المناسب والذي يحمي ا      

 المبحوثين 
 

 : المحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي والتنوع الحيوي البري.3.6.3
 

أمـا المحافظـة على الغطاء النباتي الطبيعي والتنوع الحيوي البري فيتم حسب فئة المبحوثين من                

ذات الملكية العامة وخاصة أراضي المراعي،      خـالل زيـادة االنتاجيه، وتنظيم استخدام األراضي         

والمحافظـة على األراضي بكافة تصنيفاتها الطبيعية والصناعية، ومن خالل حماية التنوع الحيوي             

النباتـي والحيواني والعمل على استدامته، وتشجيع المنظمات األهلية والمشاركة الشعبية في عملية             

تجاه استخدام الحياة البرية مع الحفاظ عليها، وتوفير        الحمايـة، باإلضـافة إلى رفع مستوى الوعي ا        

 بنسب مختلفة، ولكن أفادت النسبة      اإلطار القانوني والمؤسسي المالئم لحماية الحياة البرية والطبيعية       

الكبـرى بأنه يتم من خالل توفير اإلطار القانوني والمؤسسي المالئم لحماية الحياة البرية والطبيعية               

 .من المبحوثين% 35.5وذلك بسبة 
 

 : إنتاجية الوحدة وربحيتها.4.6.3
 

إن زيـادة إنتاجـية الوحدة اإلنتاجية وربحيتها هي إحدى الوسائل لمعالجة المشاكل المتعلقة باإلنتاج              

ويتم ذلك من خالل تكثيف أنشطة البحث العلمي واإلرشاد         .  الزراعـي وذلك حسب نتائج االستبيان     

د من دخول اآلفات واألمراض، وترشيد استخدام مدخالت اإلنتاج،         الزراعي، ومن خالل حماية البال    

ومراعاة استخدام طرق المكافحة السليمة والفاعلة بيئيا، كذلك من خالل توفير التمويل الالزم لتبني              

التقنـيات الحديثة في اإلنتاج، تشجيع العمل الجماعي وتبني سياسة البحث العلمي، ونقل التكنولوجيا              

من المبحوثين الخيار كل ما ذكر يدل       % 36.7ر وزيادة اإلنتاجية والفائدة، وإجابة      مـن اجل التطوي   

 . على أن هذه الطرق هي طرق سليمة للوصول إلى زيادة إنتاجية الوحدة وربحيتها
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 : تنويع اإلنتاج الزراعي وتحقيق األنظمة الزراعية المتكاملة.5.6.3
 

كل المتعلقة باإلنتاج النباتي هي تنويع اإلنتاج الزراعي        إن من الوسائل التي يتم من خاللها حل المشا        

وتحقـيق األنظمة الزراعية المتكاملة، وذلك حسب نتائج االستبيان وعند سؤال المبحوثين عن كيفية              

من عينة المبحوثين بأنه يمكن ذلك من خالل تطوير البدائل          % 42.8وطـرق تحقـيق ذلك فقد أفاد        

اة التكامل بين اإلنتاج النباتي والحيواني، باإلضافة إلى تطوير   ألنظمـة اإلنـتاج الحالـية، ومـراع       

 . وتكثيف البحث العلمي والتطبيقي الزراعي، وتطوير وتكثيف اإلرشاد الزراعي
 

 : المحافظة على السالالت واألصول الوراثية.6.6.3
 

ل المتعلقة   الوسائل لحل المشاك   ىيـتم المحافظـة على السالالت واألصول الوراثية والتي هي احد          

باإلنـتاج الزراعـي مـن خالل إجراء مسح وحصر للسالالت الوراثية المحلية والمحافظة عليها،               

وإشـراك المزارعين واعتماد برامج إلكثار البذور والسالالت، وتطوير اإلطار القانوني والمؤسسي          

ل نتائج  وظهر ذلك من خال   .  إلنـتاج واسـتيراد وتـداول الـبذور والسالالت واألصول الوراثية          

من عينة المبحوثين على خيار كل ما ذكر وهذا يؤكد أن الطرق التي             % 57.0االستبيان حيث أجاب    

 .ذكرت سابقا هي طرق مالئمة وسليمة
 

 : توفير السلع الزراعية ذات النوعية الجيدة وبأسعار مناسبة.7.6.3
 

يق الزراعي هي توفير السلع     مـن الوسائل التي يمكن اتباعها لحل المشاكل التي تتعلق بعملية التسو           

الـزراعية ذات النوعية الجيدة وبأسعار مناسبة وذلك حسب نتائج االستبيان، أما كيف يمكن تحقيق               

ذلـك؟ فانـه يمكن ذلك من خالل تبني التقنيات الحديثة في اإلنتاج الزراعي، وتوجيه اإلنتاج لتلبية                 

إلنتاج التعاقدي مع المزارعين، وتوفير     متطلـبات األسـواق المحلية واألسواق الخارجية، وتشجيع ا        

الدراسات والمعلومات التسويقية للمنتجين والمصدرين، باإلضافة إلى تشجيع قيام الشركة المشتركة           

51.7وقد تم الوصول إلى هذه النتيجة من خالل اتجاه إجابات المبحوثين بنسبة             . لتطوير الصادرات 

 .كل ما ذكرلإلى الخيار % 
 

 :خدمات التنظيمية وخدمات البنية التحتية توفير ال.8.6.3
 

مـن أهـم المـشاكل التـي يعاني القطاع الزراعي منها حسب وجهة نظر المبحوثين هي المشاكل                  

المـتعلقة بالتسويق الزراعي ويتم للتخفيف والحد من هذه المشاكل أو إيجاد حل لها وذلك من خالل                 

ية والزراعية، واعتماد مواصفات ومقاييس     إنـشاء مختبـرات التأكد من النوعية والمحاجر البيطر        
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لإلنتاج الزراعي، وإصدار التشريعات الالزمة بما يتالءم مع التشريعات الدولية واإلقليمية، وتنظيم            

العمل والرقابة في كافة األسواق، وتوفير خدمات التخزين والتبريد والنقل المبرد والتدريج والتغليف             

من عينة  % 39.3وقد أكد ذلك    .  ام للمعلومات والخدمات التسويقية    إلى إنشاء نظ   ةباإلضافوالتعبئة،  

من عينة المبحوثين أن من أهم اإلجراءات التي يمكن من خاللها الحد            % 31.2المبحوثـين وقد أفاد     

من المشاكل المتعلقة بالتسويق هي توفير خدمات التخزين والتبريد والنقل المبرد والتدريج والتغليف             

 .والتعبئة
 

 : تسهيل حركة التجارة الزراعية.9.6.3
 

كـذلك إن من أهم الوسائل لحل المشاكل المتعلقة بالتسويق هو تسهيل حركة التجارة الزراعية ويتم                

ذلك من خالل السعي الحثيث والجاد من اجل إنهاء قيود االحتالل المفروضة على الحركة التجارية               

منهم بان ذلك يتم من خالل      % 30.8ين، وأفاد   من عينة المبحوث  % 40.8الفلسطينية حيث أفاد بذلك     

دراسـة االمكانـات التـصديرية المـستقبلية حسب السلعة والسوق، والحد من القيود واإلجراءات               

البيروقـراطية وغيـر الفنـية على التجارة الزراعية، وانفتاح السوق الفلسطينية وضمان الشفافية              

 وتشجيع ودعم الصادرات الزراعية والزراعات      والتماثلـية والمنافـسة العادلـة للسلع المستوردة،       

الجديـدة والعمـل علـى فـتح أسواق جديدة، والسعي الحثيث والجاد من اجل إنهاء قيود االحتالل                  

المفروضـة علـى الحركة التجارية الفلسطينية، باإلضافة إلى زيادة الفائدة من االتفاقيات التجارية              

 .متحدة األمريكية والدول العربيةالمبرمة مع السوق األوروبية و الواليات ال
 

 : قيام صناعات غذائية وزراعية.10.6.3
 

من الحلول للمشاكل المتعلقة بالتسويق الزراعي هي تشجيع قيام صناعات غذائية وزراعية وقد أفاد              

مـن عيـنة المبحوثـين انه يتم ذلك من خالل تشجيع االستثمار في الصناعات الزراعية                % 77.3

كيـز على الصناعات الزراعية والغذائية الريفية الصغيرة وبشكل خاص التجفيف           والغذائـية، والتر  

 والتخليل واأللبان واالجبان
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 الفصل الرابع

______________________________________________________ 

 االستنتاجات والمقترحات
 

 :يتناول هذا الفصل أهم االستنتاجات والمقترحات
 

 :ت االستنتاجا1.4
 

 :جاءت أهم استنتاجات هذه الدراسة كما يأتي
 

هـناك اثـار مباشـرة لالعتداءات اإلسرائيلية على القطاع الزراعي في محافظة جنين             •

 :تمثلت في
 

o تجريف األراضي الزراعية 

o نقصان مساحات األراضي الزراعية 

o اقتالع األشجار 

o تإحراق، وتجريف، وسرقة المحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضراوا 

o صادرة اآلبار الزراعية وتدمير شبكات الري م 

o تدمير المنشآت الزراعية 

o قتل أعداد من حيوانات المزرعة، ومن الدواجن، وتدمير خاليا للنحل 

o منع المزارعين من الوصول إلى مزارعهم 
 
هناك انعكاسات لإلجراءات واالعتداءات اإلسرائيلية على القطاع الزراعي الفلسطيني، على كل            •

مات اإلنتاج الزراعي، واإلنتاج الزراعي، وعملية التسويق الزراعي في محافظة          مـن مـستلز   

 :جنين، وقد تمثلت أهم هذه االنعكاسات على مستلزمات اإلنتاج الزراعي في
 

o ارتفاع تكاليف اإلنتاج الزراعي 
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o انخفاض أجور العاملين في القطاع الزراعي وزيادة العاملين في القطاع الزراعي 

o البالستيك، المبيدات الزراعية، المياه، التقاوي سمدة الزراعيةعدم توفر األ ،

 . والبذور، األدوية البيطرية، واألعالف

o تقليص خدمات اإلرشاد الزراعي 

o البالستيك، المبيدات الزراعية، المياه، التقاوي  األسمدة الزراعيةارتفاع اسعار ،

 . والبذور، األدوية البيطرية، واألعالف

o المبيدات الزراعية، التقاوي والبذور، األدوية البيطرية، ة الزراعية األسمداستخدام ،

 . واألعالف، والتي انتهت مدة صالحيتها
 

 :أما االنعكاسات على اإلنتاج الزراعي فتمثلت في
 

o نقصان اإلنتاجية الزراعية وانخفاض الدخل الزراعي 

o           طفها أثناء نقلها للتسويق    تلف المنتجات الزراعية نتيجة عدم القدرة على الوصول أليها وق

حتجازها من قبل قوات االحتالل      النتيجة   ، و  عدم توفر وسائل الحفظ والنقل السليمة      ل

 .اإلسرائيلية

o زيادة العرض من المنتجات الزراعية 

o عدم التنوع في المنتجات الزراعية 
 

 :وأخيرا تمثلت االنعكاسات على عملية التسويق الزراعي في
 

o المنتجات الزراعيةعدم القدرة على تصدير  

o تغيير أماكن األسواق المركزية  للمنتجات الزراعية 

o إغالق المعابر والمنافذ أمام تسويق المنتجات الزراعية 

o نقص أسعار المنتجات الزراعية 

o تدفق المنتجات الزراعية اإلسرائيلية إلى األسواق الفلسطينية 
 

ثار وانعكاسات اإلجراءات   كـان هـناك عـدة إجـراءات ووسـائل للصمود أو التخفيف من آ               •

 :من أهمها. واالعتداءات اإلسرائيلية على القطاع الزراعي في محافظة جنين
 

o استخدام األسمدة العضوية عوضا عن الكيماوية 

o االستدانة وشراء مستلزمات اإلنتاج 

o استخدام البالستيك درجه ثانيه. 
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o التحول من الزراعة المروية إلى البعلية لنقص المياه. 

o  األصناف المرباة للثروة الحيوانية والتي تصاب باألمراضتغيير. 

o زراعة األعالف الخضراء. 

o اللجوء للعمالة األسرية. 

o وغيرها من اإلجراءات.   تغيير أماكن األسواق المركزية 
 
كـان هناك عدة اقتراحات وحلول لبعض المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي الفلسطيني،               •

 المـشاركة المختلفة في العملية اإلنتاجية الزراعية، باإلضافة إلى   كـذلك حـول دور الجهـات      

 .الوسائل الفعالة لتطبيق الحلول
 

 المقترحات:  2.4
 

 :فيما يلي أهم المقترحات التي تقدمها الباحثة
 
  لجنة وطنية لدراسة األضرار وأوليات واليات الدعم للمزارعين المتضررينتشكيل •

في األراضي الزراعية نتيجة تخريبها ومصادرتها       يض النقص  األراضي البور لتعو   استـصالح  •

 من قبل القوات اإلسرائيلية

 وارشـاد المزارعين من قبل وزارة الزراعة والمؤسسات التي تعنى بالقطاع الزراعي             توجـيه  •

 للقيام بالحصاد المائي لتعويض نقص المياه ومعالجة المياه العادمة

 .عتداءات اإلسرائيلية على القطاع الزراعي جسم قانوني للنظر في قضايا االتوفير •

 على توفير مستلزمات اإلنتاج من خالل منح إعفاءات ضريبية من قبل السلطة لتشجيع              العمـل  •

 .تجار هذه المواد من فتح فروع لضمان وصول اكبر عدد من التجمعات إلى هذه المستلزمات

األسمدة العضوية عوضا عن     وارشـاد المـزارعين من قبل الجهات المعنية باستخدام           توجـيه  •

 .الكيماوية

 تعاونـيات لجمـع الـبذور البلدية وانتاجها، واستبدال البذور المهجنة بالبذور البلدية،              إنـشاء  •

 .واالستغناء عن البذور األجنبية واإلسرائيلية

 لتربية أصناف الثروة الحيوانية المقاومة لألمراض، واالستغناء عن األصناف المهجنة           الرجوع •

 .ية منها واإلسرائيليةاألجنب

 الـصناعة المنزلية مثل التخليل والتجفيف لالستفادة من فائض اإلنتاج أو في حال عدم               تـشجيع  •

 القدرة على بيعه في ظل ظروف اإلغالق والحصار لضمان عدم تلفه
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 حمـالت توعية للمزارعين لآلخذ بعين االعتبار حاجة األسواق لمنتج معين في مواسم              تنظـيم  •

 ىلمحافظة نفسها خاصة في ظل عدم القدرة على نقل المنتج إلى محافظات أخرمختلفة في ا

  نحو زراعة أصناف ال تتلف بسرعة وتكون محاصيل استراتيجية، مثل القمحالتوجه •

 السوق عن طريق مراقبة دخول المنتجات اإلسرائيلية ومنعها، واحالل المنتجات المحلية            حماية •

 امكانه

، من خالل إرشاد مربي النحل باستبدال خاليا النحل القديمة بخاليا            مشاريع تربية النحل   تطوير •

 النحل الحديثة ذات اإلنتاجية العالية

 المـزارعين للتنوع في اإلنتاج الزراعي وعدم تكرار زراعة المحصول نفسه لفترات             إرشـاد  •

 .طويلة وذلك حسب احتياجات السوق

ن قبل التعاونيات   مضمان عدم تلفها،     ثالجـات لنقل المحاصيل الزراعية بطرق سليمة ل        شـراء  •

 .الموجودة، والتي من المفضل إنشاءها في التجمعات التي ال يتوفر فيها تعاونيات

 األولوية للتجمعات المتأثرة بالجدار والتي كانت في غالبتها تعتمد على العمل داخل الخط              إعطاء •

امج المساعدات الزراعية   األخـضر للـبقاء في أرضهم واستغاللها والعمل بها والشروع في بر           

 .التقنية المركزة بهدف زيادة كمية اإلنتاج وتحسين نوعيته

 تـأقلم المـزارعين فـي محاولـة للتخفـيف من األثر السلبي الذي نتج عن اإلجراءات                  دعـم  •

 .واالعتداءات اإلسرائيلية على القطاع الزراعي
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المنطقة، / حسب المحافظة  الفلسطينية األراضي   فيالمـساحة المـزروعة بأشجار الفاكهة       : 1.1ملحـق 

2004/2003)  .PCBS ،2005-ج( 
 

  الفاكهةأشجار

 مثمر مثمر غير
 المجموع

  مروي 
 

  بعلي
 

  مروي
 

  بعلي
 

 المنطقة/المحافظة

1,152,692 10,596 45,480 62,600 1,034,016  ينيةالفلسط األراضي

1,096,095 4,429 45,311 22,126 1,024,229   الغربيةالضفة

 جنين 190,774 4,449 8,847 958 205,028

 طوباس 12,737 692 1,231 128 14,788

 طولكرم 126,841 4,231 1,170 70 132,312

 نابلس 195,474 3,039 3,238 137 201,888

 قلقيلية 52,624 3,263 2,222 508 58,617

 سلفيت 77,394 73 4,330 - 81,797

 والبيرة اهللا رام 158,274 160 3,836 14 162,284

 واالغوار أريحا - 4,727 - 2,484 7,211

 القدس 16,041 - 1,091 - 17,132

  لحمبيت 43,860 250 2,164 - 46,274

168,764 130 17,182  الخليل 150,210 1,242

56,597 6,167 169 40,474  ة غزقطاع 9,787

  غزةشمال 150 2,498 39 743 3,430

17,784 1,372 130 13,555  غزة 2,727

  البلحدير 2,730 9,397 - 1,561 13,688

14,384 1,480 - 10,804  خانيونس 2,100

 رفح 2,080 4,220 - 1,011 7,311

 دونم: المساحة     
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المنطقة، / حسب المحافظة  ينيةالفلسط األراضي   فيالخضراوات  بالمـساحة المـزروعة     : 2.1ملحـق   

2004/2003)  .PCBS ،2005-ج( 
 

 الخضراوات

 بعلي  مكشوفمروي  محميمروي المجموع
 المنطقة/المحافظة

179,800  الفلسطينية األراضي 37,445 101,702 40,653

128,254   الغربيةالضفة 33,934 75,452 18,868

 جنين 13,587 18,701 2,974 35,262

 طوباس 5,210 9,597 4,874 19,681

 طولكرم 693 3,938 2,644 7,275

 نابلس - 3,042 902 3,944

 قلقيلية 632 2,088 2,533 5,253

 سلفيت 337 673 88 1,098

 والبيرة اهللا رام 4,883 984 24 5,891

 واالغوار أريحا - 32,009 4,299 36,308

 القدس 386 130 29 545

  لحميتب 562 1,581 107 2,250

 الخليل 7,644 2,709 394 10,747

  غزةقطاع 3,511 26,250 21,785 51,546

  غزةشمال 381 2,737 5,551 8,669

 غزة 130 3,032 286 3,448

  البلحدير - 5,530 1,866 7,396

 خانيونس 2,900 7,656 6,253 16,809

 رفح 100 7,295 7,829 15,224

 دونم: المساحة    
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 األراضي  في الحقلية     والمحاصيل المـساحة المـزروعة بأشجار الفاكهة والخضراوات         :3.1ملحـق   

 )ج-PCBS ،2005  (2004/2003المنطقة، / حسب المحافظةالفلسطينية
 

  الحقليةالمحاصيل

 بعلي مروي المجموع
 المنطقة/المحافظة

 الفلسطينية األراضي 463,419 27,759 491,178

  الغربيةالضفة 427,262 10,557 437,819

 جنين 127,025 1,406 128,431

 طوباس 50,703 - 50,703

 طولكرم 10,258 1,058 11,316

 نابلس 33,682 1,115 34,797

 قلقيلية 2,932 276 3,208

 سلفيت 2,743 - 2,743

 والبيرة اهللا رام 39,347 21 39,368

 واالغوار أريحا - 6,570 6,570

 قدسال 2,788 - 2,788

  لحمبيت 14,153 20 14,173

 الخليل 143,631 91 143,722

  غزةقطاع 36,157 17,202 53,359

  غزةشمال 2,474 2,662 5,136

 غزة 3,423 370 3,793

  البلحدير 4,910 545 5,455

 خانيونس 21,650 7,250 28,900

 رفح 3,700 6,375 10,075

 دونم: المساحة   
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المنطقة، / الجنس والعمر في األراضي الفلسطينية حسب المحافظة  األبقار حسبعدد:  4.1ملحق 

2004/2003)  PCBS ،2005-ج( 
 

 المنطقة/المحافظة أبقار عجول عجالت ثيران المجموع

32,395 650 3,999 8,471 19,275   الفلسطينيةاألراضي

26,349 486 3,247 7,342 15,274  الغربية الضفة

 جنين 2,472 765 530 30 3,797

 طوباس 1,614 493 520 176 2,803

 طولكرم 1,048 62 82 6 1,198

 نابلس 3,458 601 336 43 4,438

 قلقيلية 947 343 230 36 1,556

 سلفيت 399 93 104 11 607

 والبيرة اهللا رام 445 207 146 4 802

 واألغوار أريحا 575 201 220 18 1,014

 القدس 219 128 132 27 506

  لحمبيت 130 74 - 5 209

 الخليل 3,967 4,375 947 130 9,419

  غزةقطاع 4,001 1,129 752 164 6,046

  غزةشمال 1,984 450 226 40 2,700

 غزة 700 80 120 70 970

  البلحدير 676 242 237 20 1,175

 خانيونس 455 240 140 30 865

 رفح 186 117 29 4 336
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دد االغنام والماعز وخاليا النحل والدجاج الالحم والبياض في االراضي لفلسطينية ع:  5.1ملحق 

 )ج-PCBS ،2005.  (2004?2003 المنطقة، /حسب المحافظة
 

  نحلخاليا )باأللف (الدجاج

البياض المجموع الالحم  حديثة قديمة
 المنطقة/المحافظة األغنام الماعز

2,513 33,533 59,946 4,918 55,028 398,821 811,864 الفلسطينية األراضي

1,658 22,177 42,142 4,918 37,224 387,274 760,411  الغربية الضفة

138 3,724 8,347 3,544 4,803 50,220 107,506  جنين

19 81 1,888 60 1,828 6,462 51,863  طوباس

296 2,948 4,910 200 4,710 6,467 32,910  طولكرم

50 2,917 4,766 217 4,549 32,648 76,159  نابلس

244 1,345 4,589 50 4,539 10,830 44,644  قلقيلية

58 684 1,900 68 1,832 13,629 12,981  سلفيت

344 1,101 3,159 188 2,971 49,184 62,992  والبيرة اهللا رام

2 182 4,881 - 4,881 44,788 33,592  واألغوار أريحا

28 126 1,064 40 1,024 38,362 66,200  القدس

74 828 1,776 531 1,245 53,402 66,618   لحمبيت

405 8,241 4,862 20 4,842 81,282 204,946  الخليل

855 11,356 17,804 - 17,804 11,547 51,453   غزةقطاع

115 1,255 6,211 - 6,211 920 14,782   غزةشمال

489 1,700 4,678 - 4,678 3,000 10,000  غزة

103 2,858 2,770 - 2,770   البلحدير 7,509 2,904

77 3,190 2,260 - 2,260 2,850 11,740  خانيونس

71 2,353 1,885 - 1,885  رفح 7,422 1,873
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2003المنطقة،  /  األراضي الفلسطينية حسب المحافظة    في الزراعي للقطاعالقيمة المضافة   : 6.1ملحق  

/2004) PCBS ،2005-ج( 
 

 المنطقة/المحافظة  اإلنتاج الزراعيقيمة اإلنتاج مستلزمات  المضافةالقيمة

 الفلسطينية األراضي 940,079 385,237 554,842

 الغربية الضفة 697,544 310,623 386,921

 جنين 152,632 58,469 94,163

 طوباس 43,738 17,744 25,994

 طولكرم 69,365 24,457 44,908

 نابلس 72,867 29,537 43,330

 قلقيلية 41,631 20,174 21,457

 سلفيت 18,124 6,831 11,293

 والبيرة اهللا رام 40,508 20,455 20,053

 واالغوار أريحا 60,096 21,119 38,977

 القدس 21,972 13,011 8,961

  لحمبيت 34,185 19,335 14,850

 الخليل 142,426 79,491 62,935

  غزةقطاع 242,535 74,614 167,921

  غزةشمال 35,133 16,275 18,858

 غزة 42,688 12,896 29,792

  البلحدير 40,515 10,946 29,569

 خانيونس 62,921 18,533 44,388

 رفح 61,278 15,964 45,314

 ألف دوالر أمريكي: القيمة  
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/2003نطقة،  الم/  األراضي الفلسطينية حسب المحافظة    فيالقيمة المضافة لإلنتاج النباتي     : 7.1ملحق  

2004) PCBS ،2005-ج( 
 

 المنطقة/المحافظة النباتي اإلنتاج  قيمة  النباتياإلنتاج مستلزمات  المضافةالقيمة

 الفلسطينية األراضي 541,357 129,413 411,944

 الغربية الضفة 377,674 97,027 280,647

 جنين 107,034 24,053 82,981

 طوباس 30,515 8,070 22,445

 طولكرم 46,545 9,454 37,091

 نابلس 35,304 5,126 30,178

 قلقيلية 21,757 5,911 15,846

 سلفيت 9,913 1,681 8,232

 والبيرة اهللا رام 12,678 4,442 8,236

 واالغوار أريحا 45,274 12,328 32,946

 القدس 3,774 1,142 2,632

  لحمبيت 11,260 5,073 6,187

 الخليل 53,620 19,747 33,873

  غزةقطاع 163,683 32,386 131,297

  غزةشمال 20,268 6,835 13,433

 غزة 17,510 3,367 14,143

  البلحدير 26,060 2,840 23,220

 خانيونس 48,877 9,515 39,362

 رفح 50,968 9,829 41,139

 ألف دوالر أمريكي: القيمة  
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2003المنطقة،  /  األراضي الفلسطينية حسب المحافظة    في الحيوانيالقيمة المضافة لإلنتاج    : 8.1ملحق  

/2004) PCBS ،2005-ج( 
 

 المنطقة/المحافظة الحيواني اإلنتاج  قيمة  الحيوانياإلنتاج مستلزمات المضافةالقيمة

  الفلسطينيةاألراضي 398,722 255,824 142,898

 الغربية الضفة 319,870 213,596 106,274

 نينج 45,598 34,416 11,182

 طوباس 13,223 9,674 3,549

 طولكرم 22,820 15,003 7,817

 نابلس 37,563 24,411 13,152

 قلقيلية 19,874 14,263 5,611

 سلفيت 8,211 5,150 3,061

 والبيرة اهللا رام 27,830 16,013 11,817

 واالغوار أريحا 14,822 8,791 6,031

 القدس 18,198 11,869 6,329

  لحمبيت 22,925 14,262 8,663

 الخليل 88,806 59,744 29,062

  غزةقطاع 78,852 42,228 36,624

  غزةشمال 14,865 9,440 5,425

 غزة 25,178 9,529 15,649

  البلحدير 14,455 8,106 6,349

 خانيونس 14,044 9,018 5,026

 رفح 10,310 6,135 4,175

 ألف دوالر أمريكي: القيمة  
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 )2006وزارة الزراعة،   (31/12/2005يمة خسائر البستنة الشجرية بالدوالر األمريكي منذ بدء االنتفاضة وحتى تاريخ ق : 9.1ملحق 
 

 لمحافظةا يتونز مضياتح زيات ول راجح خيلن وزم نبع أخرى شجارأ

 نينج 1,872,900 0 23,950 0 0 0 59,376 750

 وباسط 83,610 0 3,990 0 0 0 0 0

 ولكرمط 1,192,350 10,000 29,000 0 0 0 0 0

 ابلسن 1,550,735 137,030 392,420 100,000 0 0 106,540 215,490

 لقيليةق 2,575,455 562,250 389,875 2,500 3,000 0 3,300 195,800

 لفيتس 754,500 12,300 30,850 520 0 0 10,100 19,300

 هللا اامر 2,501,700 0 105,000 0 0 0 0 7,500

 ريحاأ 6,000 4,000 0 0 8,625 284,050 136,500 0

 لقدسا 282,100 0 20,100 0 0 0 14,500 38,700

 حم ليتب 6,065,550 10,800 899,700 22,500 3,000 0 248,804 94,120

 لخليلا 1,338,902 0 200,770 6,700 0 0 752,209 117,844

 وراد 327,850 0 49,250 1,500 0 0 6,500 5,000

694,504 1,337,829 284,050 14,625 133,720 2,144,905 736,380 18,551,652 
 لضفةا

 الغربية

10,128,658 753,635 0 1,303,380 40,000 692,858 107,266,975  زة غمالش 19,187,595
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 )2006وزارة الزراعة،   (31/12/2005يمة خسائر البستنة الشجرية بالدوالر األمريكي منذ بدء االنتفاضة وحتى تاريخ ق):  تابع (9.1ملحق 
 

 لمحافظةا يتونز مضياتح زيات ول راجح خيلن وزم نبع أخرى شجارأ

 زةغ 10,880,360 14,078,695 832,665 84,120 1,185,875 0 7,475,545 1,879,570

 لبلح ايرد 9,588,546 3,867,160 1,751,665 78,000 6,508,390 6,130 561,010 2,370,650

 ونس يانخ 10,916,245 3,508,230 2,661,745 104,550 4,749,475 0 876,505 2,702,130

 فحر 5,618,825 1,027,650 2,621,245 64,200 1,085,960 0 404,645 742,570

17,823,578 10,071,340 6,130 14,833,080  غزة طاعق 56,191,571 129,748,710 8,560,178 370,870

18,518,082 11,409,169 290,180 14,847,705 504,590 10,705,083 130,485,090 74,743,223 
 ألراضيا

 الفلسطينية
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 )2006وزارة الزراعة،  (31/21/2005يمة خسائر الثروة الحيوانية بالدوالر االمريكي منذ بدء االنتفاضة وحتى تاريخ ق:  10.1ملحق 
 

)$1000 (المجموع  ز وماعأغنام  الحمدجاج  بياضدجاج  نحلخاليا أخرى
 وحيوانات أبقار

 مزرعة
 المحافظة

 جنين 14,900 299,150 117,125 12,850 19,800 500 464

 طوباس 1,500 19,460 0 0 0 2,300 23

 طولكرم 103,000 337,600 300,000 500,000 0 2,400 1,243

 نابلس 63,000 214,450 403,000 0 18,100 890 699

 قلقيلية 74,800 79,825 48,950 167,100 29,120 32,570 432

 سلفيت 700 12,240 300 0 0 1,600 15

  اهللارام 0 49,200 2,050 7,000 18,000 0 76

 أريحا 6,000 39,900 10,210 0 138,800 10,300 205

 القدس 0 45,350 13,000 7,140 2,200 1,680 69

  لحمبيت 116,700 2,010,000 206,790 23,520 44,400 129,140 2,531

 الخليل 25,935 117,139 4,847 0 27,550 63,549 239

 دورا 700 28,200 45,534 0 0 0 74

 الضفة الغربية 407,235 3,252,514 1,151,806 717,610 297,970 244,929 6,072

  غزةشمال 382,100 240,900 76,056 48,491 859,900 22,000 1,629
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 )2006وزارة الزراعة،  (31/21/2005ية بالدوالر االمريكي منذ بدء االنتفاضة وحتى تاريخ يمة خسائر الثروة الحيوانق):  تابع(10.1ملحق 
 

)$1000 (المجموع   وماعزأغنام  الحمدجاج  بياضدجاج  نحلخاليا أخرى
 وحيوانات أبقار

 مزرعة
 المحافظة

 غزة 57,000 61,800 43,691 48,885 95,800 12,900 320

  البلحدير 77,000 87,900 75,652 39,815 54,550 5,500 340

  يونسخان 449,700 270,600 1,118,950 799,231 170,600 32,000 2,841

 رفح 47,400 154,500 51,491 21,995 57,700 27,260 360

 قطاع غزة 1,013,200 815,700 1,365,840 958,417 1,238,550 99,660 5,491

11,563 344,589 1,536,520 1,676,027 2,517,646 4,068,214 1,420,435 
األراضي 

 الفلسطينية
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 )2006وزارة الزراعة، .  (31/21/2005يمة خسائر المنشآت الزراعية والبنية التحتية بالدوالر االمريكي منذ بدء االنتفاضة وحتى تاريخ ق:  11.1ملحق 
 

)$1000( المجموع
 مياه خطوط

 رئيسية
 واسيجةأسوار

 وخزانات برك

 مياه
  ريشبكات

 مياه آبار

 وملحقاتها
 المحافظة زراعيةمخازن وبركساتحظائر

 جنين 0 20,750 10,000 1,200 0 21,630 0 54

 طوباس 0 62,600 4,160 45,791 0 740 10,213 124

 طولكرم 0 300,000 60,000 930,000 9,700 10,800 162,000 1,473

 نابلس 0 7,500 4,000 4,450 0 0 150 16

 قلقيلية 31,700 29,800 32,100 62,760 12,000 150,690 127,085 446

 سلفيت 0 13,500 6,000 4,500 0 37,203 0 61

  اهللارام 0 33,500 0 2,050 0 800 0 36

 أريحا 64,460 78,010 0 24,330 0 1,500 0 168

 القدس 23,600 124,000 0 0 55,725 29,100 0 232

  لحمبيت 1,400 114,300 16,000 15,825 801,880 101,770 70 1,051

 الخليل 3,550 538,204 7,440 11,660 211,781 317,666 0 1,090

 دورا 3,500 28,878 0 1,860 2,100 5,200 0 42

4,686 299,518 677,099 1,093,186 1,104,426 139,700 1,351,042 128,210 
الضفة 

 الغربية
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وزارة الزراعة،  .    (31/21/2005آت الزراعية والبنية التحتية بالدوالر االمريكي منذ بدء االنتفاضة وحتى تاريخ             يمة خسائر المنش  ق):    تابع(11.1ملحق  

2006( 
 

)$1000( المجموع
 مياه خطوط

 رئيسية
 واسيجةأسوار

 وخزانات برك

 مياه
  ريشبكات

 مياه آبار

 وملحقاتها
 المحافظة زراعيةمخازن وبركساتحظائر

11,030 82,388 1,876,257 173,700 4,632,150 3,237,500 1,580,430   غزةشمال 186,650

5,470 92,087 581,205 191,900 973,500 2,714,200 1,157,730  غزة 230,480

4,063 109,146 733,873 285,825 646,950 1,649,500   البلحدير 368,300 394,640

4,784 517,790 866,449 1,206,450 1,072,050   يونسخان 359,280 571,900 611,000

 رفح 127,590 124,360 552,500 294,825 260,260 405,403 259,895 1,979

27,327 1,061,306 4,463,187 2,118,135 7,619,475 8,764,700 3,829,060 1,272,300  قطاع غزة

32,013 1,360,824 5,140,286 3,211,321 8,723,901 8,904,400 5,180,102 1,400,510
األراضي 

 الفلسطينية
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يمة تجريف الدفيئات والخضار المكشوفة والمحاصيل الحقلية بالدوالر األمريكي منذ          ق:    12.1ملحق  

 )2006وزارة الزراعة، .  (31/12/2005بدء االنتفاضة وحتى تاريخ 
  

)$1000  ( المجموع  المحافظة دفيئات  مكشوفةخضار  حقليةمحاصيل

 جنين 54,875 1,141,086 439,408 1,635

 طوباس 61,628 138,423 81,814 282

 طولكرم 12,000 105,000 33,750 151

 نابلس 2,000 12,300 38,300 53

 قلقيلية 143,225 44,850 38,675 227

 سلفيت 2,500 0 8,250 11

  اهللارام 1,600 16,275 48,650 67

 أريحا 1,008,300 35,450 1,800 1,046

 القدس 6,750 0 39,500 46

  لحمبيت 85,000 175,250 50,590 311

 الخليل 29,870 35,480 161,725 227

 دورا 0 12,640 28,290 41
 الضفة إجمالي 1,407,748 1,716,754 970,752 3,894

 الغربية

  غزةشمال 2,172,605 1,599,150 34,400 3,806

 غزة 303,925 459,825 35,600 799

  البلحدير 3,356,800 911,175 117,100 4,385

  يونسخان 2,055,600 1,416,375 550,950 4,023

 رفح 6,805,415 727,325 134,570 7,667

20,681 

872,620 5,113,850 14,694,345  قطاع إجمالي

 غزة

24,776 

1,843,372 6,830,604 16,102,093  األراضيإجمالي

 الفلسطينية
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 )2006وزارة الزراعة، .  (31/21/2005 المدمرة منذ بدء االنتفاضة وحتى تاريخ عداد البستنة الشجريةأ:  13.1ملحق 
 

     المجموع

 المحافظة زيتون حمضيات  زياتلو حراج نخيل موز عنب أخرىأشجار ) شجرة1000( 

 جنين 12,664 0 703 0 0 0 750 540 15

 طوباس 1,176 0 52 0 0 0 0 0 1

 طولكرم 12,099 200 580 0 0 0 0 0 13

 نابلس 40,295 928 6,273 2,100 0 0 1,539 2,611 54

 قلقيلية 12,815 405 2,002 23 3 0 17 972 16

 سلفيت 15,278 123 621 26 0 0 202 1,291 18

  اهللارام 12,787 0 700 0 0 0 0 50 14

 أريحا 30 40 0 0 27 20,400 5,040 0 26

 القدس 2,821 0 201 0 0 0 149 387 4

  لحمبيت 24,707 54 4,434 225 3 0 11,379 23,294 64

 الخليل 20,245 0 4,930 238 0 0 15,662 1,597 43

 دورا 2,197 0 645 50 0 0 130 100 3

269 30,842 34,868 20,400 33 2,662 21,141 1,750 157,114 
الضفة 

 الغربية
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 )2006وزارة الزراعة، .  (31/21/2005االنتفاضة وحتى تاريخ عداد البستنة الشجرية المدمرة منذ بدء أ):  تابع(13.1ملحق 
 

   المجموع

)شجرة1000(  المحافظة زيتون حمضيات  زياتلو حراج نخيل موز عنب أخرىأشجار

  غزةشمال 92,644 441,587 5,677 800 2,437 0 4,060 54,608 602

 غزة 57,285 67,815 7,340 1,671 2,276 0 40,076 10,274 187

  البلحدير 57,563 17,736 12,891 1,573 16,876 0 3,749 14,335 125

  يونسخان 64,408 15,538 20,211 2,258 9,280 0 5,098 15,863 133

 رفح 35,931 5,851 20,340 1,284 2,692 0 3,452 4,896 74

 قطاع غزة 307,831 548,527 66,459 7,586 33,561 0 56,435 99,976 1,120

1,389 130,818 91,303 20,400 33,594 10,248 87,600 550,277 464,945 
األراضي 

 الفلسطينية
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 )2006وزترة الزراعة، .  (31/21/2005 المتضررة منذ بدء االنتفاضة وحتى تاريخ ةعداد الثروة الحيوانيأ:  14.1ملحق 
 

 المجموع

  وماعزأغنام الحم دجاج  بياضدجاج  نحلخاليا أخرى

 وحيوانات قارأب

 المحافظة مزرعة

 جنين 20 1,080 79,850 6,290 198 2 87,440

 طوباس 1 78 0 0 0 23 102

 طولكرم 103 1,688 200,000 100,000 0 400 302,191

 نابلس 63 885 34,860 0 180 44 36,032

 قلقيلية 34 335 20,200 38,650 279 6,558 66,056

 سلفيت 1 49 600 0 0 3 653

 اهللا رام 0 329 2,800 1,580 125 0 4,834

 أريحا 2 133 6,440 0 1,388 3 7,966

 القدس 0 225 5,200 1,020 22 84 6,551

 لحم بيت 26 6,857 78,730 4,704 444 3,768 94,529

 الخليل 5 437 2,000 0 266 2 2,710

 دورا 1 137 19,805 0 0 0 19,943

  الغربيةالضفة 256 12,233 450,485 152,244 2,902 10,887 629,007

 غزة شمال 309 803 31,200 13,131 8,599 35 54,077
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 )2006وزترة الزراعة، .  (31/21/2005 المتضررة منذ بدء االنتفاضة وحتى تاريخ ةعداد الثروة الحيوانيأ):  تابع(14.1ملحق 
 

 المجموع

  وماعزأغنام الحم دجاج  بياضدجاج  نحلخاليا أخرى

يوانات  وحأبقار

 المحافظة مزرعة

 غزة 30 206 16,897 12,270 958 8 30,369

 البلح دير 51 293 28,884 7,992 553 7 37,780

 يونس خان 405 991 373,034 160,017 1,706 50 536,203

 رفح 62 515 15,917 4,638 577 100 21,809

  غزةقطاع 857 2,808 465,932 198,048 12,393 200 680,238

1,309,245 11,087 15,295 350,292 916,417 15,041 1,113 
 األراضي

 الفلسطينية
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 )2006وزارة الزراعة، . (31/21/2005 منذ بدء االنتفاضة وحتى تاريخ ةضرار المنشآت الزراعية والبنية التحتيأ:  15.1ملحق 
 

 مياه خطوط

م/  واسيجة أسوار م/ رئيسية  

 وخزانات مياهبرك

دونم/  ري شبكات عدد/ 

 مياه وملحقاتهآبار

 عدد/ 

 وبركسات حظائر

 عدد/

/  زراعية مخازن

 المحافظة عدد
 جنين 0 6 1 4 0 1,442 0

 طوباس 0 17 2 165 0 492 681
 طولكرم 0 5 5 3,100 10 2,160 13,500

 نابلس 0 3 0 40 4 0 2
 قلقيلية 13 13 13 172 9 10,265 12,738

 سلفيت 0 11 2 1,950 0 8,304 0
 اهللا رام 0 28 0 1 0 200 0
 أريحا 19 60 0 22 0 0 0
 القدس 4 38 0 0 0 4,557 0

 لحم بيت 2 931 2 5 36 7,318 401
 الخليل 4 84 3 7 395 22,971 0
 دورا 1 2 0 3 4 1,260 0

  الغربيةالضفة 43 1,198 28 5,469 458 58,969 27,322
 غزة شمال 128 153 123 14,669 121 324,965 88,747
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 )2006وزارة الزراعة، . (31/21/2005 منذ بدء االنتفاضة وحتى تاريخ ةضرار المنشآت الزراعية والبنية التحتيأ):  تابع(15.1ملحق 
 

 مياه خطوط

 م/ رئيسية  
م/  واسيجة أسوار

 وخزانات مياهبرك

 عدد/ 
دونم/  ري شبكات

 مياه وملحقاتهآبار

 عدد/ 

 وبركسات حظائر

 عدد/

/  زراعية مخازن

 عدد
 المحافظة

 غزة 89 81 125 3,250 129 87,045 69,587
 البلح دير 148 106 62 2,096 144 66,846 89,796

 يونس خان 244 107 54 3,236 640 108,441 534,710
 رفح 151 82 28 1,012 221 48,571 173,167
  غزةقطاع 760 529 392 24,262 1,255 635,868 956,007
 األراضي 803 1,727 420 29,731 1,713 694,837 983,329

 الفلسطينية
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ساحة  الدفيئات والخضار المكشوفة والمحاصيل الحقلية المجرفة منذ بدء االنتفاضة            م:    16.1ملحق  

 )2006وزارة الزراعة، .  (31/21/2005تاريخ  وحتى
  

 المحافظة دفيئات  مكشوفةخضار  حقليةمحاصيل دونم/ المجموع

 جنين 54 1,896 3,835 5,785

 طوباس 32 230 713 975

 طولكرم 12 2,100 1,350 3,462

 نابلس 2 57 378 437

 قلقيلية 135 49 158 342

 سلفيت 5 5 80 90

 اهللا رام 2 57 359 418

 أريحا 25 61 15 101

 القدس 1 0 395 396

 لحم بيت 7 10 180 197

 الخليل 8 811 1,683 2,501

 دورا 0 42 366 408

  الغربيةالضفة 281 5,318 9,512 15,111

 غزة شمال 300 2,094 172 2,565

 غزة 32 680 178 890

 البلح دير 453 1,315 582 2,350

 يونس خان 273 2,035 2,754 5,062

 رفح 839 1,078 672 2,589

  غزةقطاع 1,896 7,201 4,358 13,455

28,565 13,870 12,519 2,177 
 اضياألر

 الفلسطينية
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اعي نتيجة الممارسات اإلسرائيلية منذ     رلخسائر واألضرار التي تعرض لها القطاع الز      ا:    17.1ملحق  

 )2006وزارة الزراعة، (|.  31/21/2005بدء االنتفاضة وحتى تاريخ 
 

الف ب /لقيمة ا

 دوالر أمريكي

وع األضرارن  

 لخسائر المباشرةا :وال أ 

344,751 

شجار والمحاصيل والخضار وتدمير المنشآت والثروة جريف األت

 الحيوانية 

 ألضرار غير المباشرةا :انيا ث 

67,190 

اإلنتاج الزراعي لعدم القدرة على زراعة األراضي المجرفة  يمة فاقدق

 وعدم التمكن من خدمة المزروعات 

 سائر قطاع الزيتون وتلف وسرقة محاصيل زراعية خ 16,115

 ني أسعار المنتجات الزراعية دت 152,585

 لخسائر والمضطردة في الثروة الحيوانية ا 32,315

 ة السمكية وسائر قطاع الثرخ 12,956

 رتفاع أسعار األعالف ا 32,019

 سائر الصادرات للخارج وإسرائيل خ 62,668

 ل حركة النقل الزراعي ش 59,770

 سائر تعطيل العمالة الزراعية خ 331,840

 سائر تجريف سطح التربة وتكلفة إعادة تأهيلها خ 61,468

 إلجمالـــــــيا 1,173,678
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وزيع قيمة الخسائر المباشرة باالف دوالر امريكي منذ بدء االنتفاضة وحتى تاريخ ت :  18.1ملحق 

 )2006وزراة الزراعة، .  (31/21/2005
 

 الفرع  الغربيةالضفة  غزةقطاع المجموع

 الشجرية خسائر البستنة قيمة 23,898 236,472 260,370

 الحيوانية خسائر الثروة قيمة 6,072 5,491 11,563

  والمنشآتالتحتية خسائر البنية قيمة 4,686 27,327 32,013

24,574 20,681 3,894 

 الدفيئات خسائر تجريف قيمة

 والمحاصيل

 الصيادين خسائر قطاع قيمة 0 300 300

  الخسائر األخرىقيمة 10,650 5,279 15,930

 المجمـــوع 49,200 295,551 344,751
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 االستبانه:  1.2ملحق 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 ...األخت الكريمة...  األخ الكريم
 

 :تقوم الباحثة بإعداد دراسة بعنوان
 

 ة حالة محافظة جنيندراس_تكيفات القطاع الزراعي الفلسطيني في مواجهة الحصار واإلغالق
 

 
وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير قي التنمية الريفية المستدامة من كلية 

جامعة القدس، يرجى اإلجابة على فقرات هذه االستبانة بصدق وموضوعية / العلوم والتكنولوجيا 

تعامل بسرية تامة ويجري من اجل تحقيق أهداف هذه الدراسة، مع العلم أن البيانات التي تجمع 

 .تحليلها في صورة مجاميع إحصائية
 
 
 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم
 
 

               
 
 

                                                                    الباحثة شاديه جميل أبو الزين

                                برنامج التنمية الريفية المستدامة                                    

 أبو ديس/                                                                    جامعة القدس 
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 :البيانات التعريفية
 

 1 الجنس ذكر.  1 أنثى.  2 

 
 

 متزوج.  2
 

 أعزب.1

 غير ذلك.3

 2 يةالحالة االجتماع
 

 3 العمر بالسنوات الكاملة   

 4 عدد أفراد األسرة   
 

 
 
 
 
 

دبلوم . 6

  متوسط

7 .

 بكالوريوس

دبلوم . 8

عالي أو 

 ماجستير

 دكتوراه. 9

 أمي. 1

 ملم. 2

 ابتدائي. 3

 إعدادي. 4

 ثانوي. 5

 المستوى التعليمي
 

5 

 
 

 مخيم.3
 

 مدينة.1

 قرية.2

 ةمكان اإلقام
 

6 
 

 7 .......................اسم التجمع الذي اقطن به      

 ال .2 
 

 نعم.1
 

هـل كـنت تعمـل قبل انتفاضة        

 األقصى

8 
 

 
 
 

 صاحب عمل.1

 يعمل لحسابه.2

 مستخدم باجر.3

 عضو أسرة غير مدفوع األجر.4

الحالة العملية بعد انتفاضة 

 األقصى
 

9 

 
 
 
 
 
 

 عامال في إسرائيلمزارع وكنت .1

 مزارع وكنت عامال في الضفة الغربية.2

 مزارع وكنت تاجرا في إسرائيل.3

 مزارع وكنت تاجرا في الضفة الغربية.4

 مزارع وكنت حرفيا في إسرائيل. 5

 المهنة بعد انتفاضة األقصى
 

10 
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 مزارع وكنت حرفيا في الضفة الغربية.6

 مزارع وكنت عاطال عن العمل.7

  

 

 

عمل .2

 رئيسي

عمل .4

 موسمي

 عمل وحيد.1

 عمل مساند.3

يعتبر العمل في الزراعة بالنسبة 

 لك
 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عدم القدرة على الوصول إلى مكان العمل .1

 بسبب اإلغالق والحصار

لعمل عدم القدرة على الوصول إلى مكان ا.2

 بسبب الجدار الفاصل

عدم القدرة على العمل بسبب اإلصابة .3

 خالل االنتفاضة

تدمير مكان العمل من قبل قوات االحتالل .4

 اإلسرائيلية

مصادرة مكان العمل من قبل قوات .5

 االحتالل اإلسرائيلية

 عدم إصدار تصاريح للدخول للمزرعة.6

عدم جدوى أو توفر مردود من هذا العمل .7

  ظروف االنتفاضةبسبب

 ........................حدد/ غير ذلك.8

إذا قمت بتغيير عملك منذ انطالقة 

 االنتفاضة  فما هو السبب؟
 

12 
 

هل تمتلك مصدر دخل إضافي غير  نعم.1 ال.2 

 عملك

13 

 14 عدد أفراد األسرة الذين يعملون  

 15 كور داخل األسرة الذين يعملون عدد الذ 
 16 عدد اإلناث داخل األسرة اللواتي يعملن  
 17 عدد أفراد األسرة الذين في المدارس 
 18 عدد الذكور في األسرة اللواتي في المدارس 
 19 عدد اإلناث في األسرة الذين في المدارس 
 20 عدد أفراد األسرة اللواتي في الجامعة 
 21 الذكور في األسرة الذين في الجامعةعدد  
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 22 عدد اإلناث في األسرة الذين في الجامعة 
 
 
 

 شراكه. 4

/ غير ذلك. 5

 ..حدد

 ملك.1

 مستأجرة.2

 )محاصصة( ضمان.3

 هل األرض التي تعمل بها
 

23 

مساحة األرض الزراعية الكلية قبل   24 
مساحة األرض الزراعية الكلية بعد   25 
 
 
 
 

 لالستهالك األسرى.1

 للبيع.2

 يتم بيع المنتجات بعد االستهالك األسرى.3

 .............حدد/ أخرى.4

ما هو غرض اإلنتاج من النشاط 

 الزراعي
 

26 

 
 

 
 ما يلي  نتيجة الحصار فان وضع إنتاجك الزراعي ك28.

ــتاجه .5  تــم إن

 مؤخرا

توقـــف .4

 إنتاجه

ــم .3 لـ

 يتأثر

زاد.1 قل.2  

 
 

أشجار بستنة.1     

 تخضراوا.2     
محاصــيل .3     

 حقلية
 مشاتل.4     

منــتجات 

 نباتية 

 أبقار.1     
 أغنام.2     

منــتجات 

 حيوانية 

 : األقصىةديك البنود التالية قبل انتفاض هل كان ل27

 ال. 2نعم                      . 1

 منتجات نباتية  منتجات حيوانية 
 أشجار بستنة.1  أبقار.1 
 تخضراوا.2  أغنام.2 
 محاصيل حقلية.3  ماعز.3 
 مشاتل.4  )طيور(دواجن .4 
   نحل.5 
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 ماعز.3     
دواجــــن .4     

 )طيور(
 نحل.5     

 

 
 عدد العاملين بالزراعة قبل االنتفاضة بعد االنتفاضة

 29 دائمين من أفراد األسرة بدون اجر  

 30 دائمين من غير أفراد األسرة باجر  

 31 مؤقتين من أفراد األسرة بدون اجر  

 32 مؤقتين من غير أفراد األسرة باجر  

 
 اآلثار المباشرة

 : القطاع الزراعي الفلسطيني خالل االنتفاضة فيما يليتمثلت االعتداءات اإلسرائيلية ضد

 غير موافق بشدة. 1غير موافق   . 2ال تأثير        . 3موافق          . 4موافق بشدة         .5
  .1 تجريف األراضي الزراعية 

  .2 نقصان مساحات األراضي الزراعية 

  .3 اقتالع األشجار 

  .4 إحراق المحاصيل 

  .5 تراواتجريف محاصيل الخض 

  .6 مصادرة اآلبار الزراعية وتدميرها 

  .7 تدمير شبكات الري 

  .8 تدمير المنشآت الزراعية 

  .9 قتل أعداد من حيوانات المزرعة 

.10 قتل أعداد من الدواجن 

.11 تدمير خاليا للنحل 

.12 منع المزارعين من الوصول إلى مزرعتهم 

.13 سرقة المحاصيل من قبل المستوطنين. 
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 اإلجراءات واالعتداءات اإلسرائيلية على القطاع الزراعي) انعكاسات(من نتائج 

 غير موافق بشدة. 1غير موافق        . 2ال تأثير        . 3موافق        . 4موافق بشدة      .5
 

 مستلزمات االنتاج الزراعي: اوال
 

  .1 ارتفاع تكاليف اإلنتاج الزراعي 

  .2 نقصان العاملين في القطاع الزراعي 

  .3 ارتفاع في تكاليف العمالة الزراعية 

  .4 عدم توفر األسمدة الزراعية 

  .5 ارتفاع أسعار األسمدة الزراعية 

  .6 استخدام أسمدة انتهت مدة صالحيتها 

  .7 ارتفاع أسعار البالستيك المستخدم في العمليات الزراعية 

  .8 نقصان البالستيك في األسواق 

  .9 ارتفاع أسعار المبيدات الزراعية 

.10 نقصان المبيدات الزراعية في األسواق 

.11 استخدام مبيدات انتهت صالحيتها 

.12 ارتفاع أسعار المياه 

.13 نقصان في كميات المياه المتوفرة للزراعة 

.14 نقصان التقاوي والبذور في األسواق 

.15 استخدام تقاوي وبذور انتهت مدة صالحيتها 

.16 ارتفاع أسعار التقاوي والبذور 

.17 سعار األدوية البيطريةارتفاع أ 

.18 نقصان األدوية البيطرية في السوق 

.19 استخدام أدوية بيطرية انتهت مدة صالحيتها 

.20 ارتفاع أسعار األعالف 

.21 نقصان األعالف في األسواق 

.22 استخدام أعالف انتهت مدة صالحيتها 

.23 تقليص خدمات اإلرشاد الزراعي 
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 اإلنتاج الزراعي:  ثانيا

 
  .1 نتاج الزراعينقصان اإل 

  .2 انخفاض الدخل الزراعي 

  .3 تلف المنتجات الزراعية أثناء نقلها للتسويق 

  .4 تلف المنتجات الزراعية نتيجة احتجازها من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلية 

  .5 تلف المنتجات الزراعية نتيجة عدم توفر وسائل الحفظ والتقل السليمة 

  .6 م القدرة على الوصول إليها وقطفهاتلف المنتجات الزراعية نتيجة عد 

  .7 زيادة العرض من المنتجات الزراعية 

  .8 عدم التنوع في المنتجات الزراعية 

 
 التسويق الزراعي:  ثالثا

 
  .1 عرقلة وتحديد قنوات التسويق الزراعي 

  .2 عدم القدرة على تصدير المنتجات الزراعية 

  .3 اعيةتغيير أماكن األسواق المركزية  للمنتجات الزر 

  .4 إغالق المعابر والمنافذ أمام تسويق المنتجات الزراعية 

  .5 نقص أسعار المنتجات الزراعية 

  .6 تدفق المنتجات الزراعية اإلسرائيلية إلى األسواق الفلسطينية 
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كـيف اسـتطاعت األسر التأقلم مع ظروف االنتفاضة في االثار المباشرة لالعتداءات             :  التكـيفات 

 إلجراءات اإلسرائيلية على القطاع الزراعي؟وا

 :القسم األول

 تغيير نظام الري واستخدام نظام آخر .8

 التحول عن تربية الحيوانات .9

 التحول عن تربية الدواجن .10

 التحول عن تربية النحل .11

 ال ينطبق .12

 .........................حدد/ أخرى .13

 اللجوء إلى مؤسسات حكومية للمساعدة .1

  خاصة للمساعدةمؤسساتاللجوء إلى  .2

  أهلية للمساعدةمؤسساتاللجوء إلى  .3

 االستدانة  .4

 بيع المدخرات  .5

  في الزراعةالعمللتحول عن ا .6

 البحث عن مصادر أخرى للمياه .7
 1 مصادرة األرض 

 2 تجريف مساحات من األرض وتخريبها 

 3 اقتالع األشجار 

 4 تإحراق المحاصيل الحقلية والخضراوا 

 5 اعيةمصادرة اآلبار الزر 

 6 تدمير شبكات الري 

 7 تدمير المنشآت الزراعية 

 8 قتل أعداد من حيوانات المزرعة 

 9 قتل أعداد من الدواجن 

 10 تدمير خاليا النحل 

 11 من الوصول إلى مزارعهم لخدمتها المزارعين منع 

 قمت ببيعها.4 

 ال ينطبق.5

ــرى.6 / أخـــــــــــ

 .....................حدد

 ها سراقمت بخدمت. 1

 لخــدمت تــصريحقمــت بإصــدار .2

 يمزرعت

 قمت بإهمالها.3
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 كيف استطاعت األسر التأقلم مع ظروف االنتفاضة في كل مما يأتي؟:  التكيفات
 

 
 مستلزمات االنتاج الزراعي:  اوال

 
 1 في السوق وارتفاع أسعارها األسمدة نقصان 

 بيع المدخرات لشرائها.5 

 ال ينطبق.6

 ......................دحد/ أخرى.7

اللجوء ألي بعض المؤسسات التي     .1

 تقدم مشاريع دعم األسمدة

  العضويةباألسمدةاستبدالها .2

 الزراعةتغيير صنف .3

 االستدانة.4

 

 2 المبيدات ونقصانها في السوق أسعار ارتفاع 

 تغيير صنف المزروعات.5 

 ال ينطبق .6

 ......................حدد/ أخرى.7

اللجوء إلى بعض المؤسسات التي     .1

 تقدم مشاريع دعم المبيدات

 االستدانة .2

  لشرائهاالمدخراتبيع .3

 استبدالها بالمبيدات العضوية.4

 

 3 البالستيك ونقصانه في السوق أسعار ارتفاع 

 تغيير إلى الزراعة المكشوفة.4 

 ال ينطبق .5

 ......................حدد/ أخري.6

بعض المؤسسات التي   اللجوء إلى   .1

 تقدم مشاريع دعم البالستيك

 االستدانة.2

  لشرائهاالمدخراتبيع .3

 شراء البالستيك ستوك.4

 

 4 التقاوي والبذور ونقصانها في السوق أسعار ارتفاع 

 استخدام البذور المنتجة محليا .5 

 المزروعاتتغيير صنف .6

 ال ينطبق.7

 ......................حدد/ أخرى.8

اللجوء إلى بعض المؤسسات التي     .1

 تقدم مشاريع دعم التقاوي والبذور

 االستدانة .2

  لشرائهاالمدخراتبيع .3

 استخدام البذور البلدية.4

 

 5 المياه ونقصان الكميات المتوفرة للزراعة أسعار ارتفاع 
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 التحول إلى الزراعة البعلية.4 

 التي ال تستهلك    األصنافزراعـة   .5

 المياه 

 طبق ال ين.6

 ......................حدد/ أخرى.7

اللجوء إلى بعض المؤسسات التي     .1

تقـدم مـشاريع حفـر اآلبار وبناء        

 ...الخزانات

  المياهوشراءاالستدانة .2

 بيع المدخرات لشراء المياه.3

 

 6 العالجات البيطرية ونقصانها في السوق أسعار ارتفاع 

 التحول إلى اإلنتاج النباتي.4 

  المرباةاألصنافر تغيي..5

 ال ينطبق .6

 ......................حدد/ أخرى.7

اللجوء إلى بعض المؤسسات التي     .1

تقدم مشاريع دعم العالجات واألدوية     

 البيطرية
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بـيع المدخرات لشراء العالجات     .3
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 7 األعالف ونقصانها في السوق أسعار ارتفاع 

 ة األعالف الخضراءزراع.4 

 في المراعي   الرعياللجـوء إلى    .5

 الطبيعية

 ال ينطبق .6

 .....................حدد/ أخرى.7

اللجوء إلى بعض المؤسسات التي     .1

 تقدم مشاريع دعم األعالف

  وشراءهااالستدانة .2

 بيع المدخرات لشراء األسمدة.3

 

 8 الزراعية العمالة 
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 إلى العمالة بشكل كبير
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 اإلنتاج الزراعي: ثانيا
 

 1 النباتي اإلنتاج نقص 

 صناف المحسنةاستخدام األ.6 

  اقتصاديةمحاصيلزراعة .7

 ال ينطبق.8

 .....................حدد/ أخرى.9

 التحول إلى الزراعة المختلطة.1

  المتخصصةالزراعةالتحول إلى .2

  المكثفةالزراعةالتحول إلى .3

 البعلية إلى   الزراعةالـتحول من    .4

 المروية

التحول من الزراعة المكشوفة إلى     .5

 يةالزراعة المحم

 

 2 الحيواني اإلنتاج نقص 

 التحول إلى أصناف أخرى.3 

 ......................حدد/ أخرى.4

الـتحول إلى سالالت أخرى ذات      .1

 إنتاجية عالية

التحول من نظام التربية المفتوحة     .2

 ةالمغلق التربيةإلي نظام 

 

 3 الزراعي الدخل نقصان 

 التحول إلى العمالة األسرية.4 

 قال ينطب.5

 ....................حدد/ ذلكرغي.6

 غير  ىالـتحول إلـى مهـن أخر      .1

 الزراعة

  الزراعياإلنتاجزيادة .2

ــتاج  .3 ــستلزمات اإلن ــتخدام م اس

 رخيصة الثمن

 

 4 خاليا النحل إنتاج نقصان 

 ال ينطبق.4 

....................حدد/ غير ذلك.5

الـتحول مـن الخاليا القديمة إلى       .1

 ةالخاليا الحديث

 إلى األماكن   الـنحل نقـل خاليـا     .2

 البعيدة عن الجدار

 زيادة أعداد خاليا النحل.3
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 التسويق الزراعي:  ثالثا
 

 1 النباتية المنتجات تسويق 

 تسويقها محليا..5 

  الغذائيالتصنيعاللجوء إلى .6

 ال ينطبق.7

 ......................حدد/ أخرى.8

ي اللجوء إلى بعض المؤسسات الت    .1

 تقدم مشاريع تسويقية بسيطة

  األسواق المركزيةأماكنتغيير .2

 الزراعية بأرخص   المنتجاتبـيع   .3

 األسعار

زراعـة األصـناف المطلوبة في      .4

 السوق

 

 2 الحيوانية المنتجات تسويق 

 التحول من منتج إلى آخر.4 

 ال ينطبق.5

 ......................حدد/ أخرى.6

 إلى  تحـويل المـزارع الكبيـرة     .1

 مزارع صغيره

  منتجات األلبانتصنيعاللجوء إلى .2

 بيع الحيوانات.3

 

 
 

 :                       ما هي الحلول المقترحة لكل مما يأتي 
 ةي الطبيعية والبيئبالمواردعالقة التي لها  المشاكل 
  لألراضي الزراعيةاألفضل الستغاللا.1 

 عليهاة األراضي الزراعية والحفاظ حماي.2

 ة مساحة األراضي الزراعيةزياد.3

  لضمان اكبر استفادة منهاالري المثلى لمياه اإلدارة.4

 مثل الغابات النباتي الطبيعي الغطاء على المحافظة.5

 التنوع الحيوي البريالمحافظة على .6

 كل ما ذكر. 7

 .........................................حدد/ أخرى. 8

1 

 2 والحيواني النباتي اإلنتاجب مشاكل متعلقة 
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 الخ... مثل الطرق الزراعية، شبكات مياهالتحتية خدمات البنية توفير.1 

 وعدم التركيز على أصناف معينه حسب حاجة  اإلنتاج الزراعيتنويع .2

  السوق

  األنظمة الزراعية المتكاملةتحقيق.3

اومة مثل البذور واألصناف ذات اإلنتاجية والمق على السالالت المحافظة .4

 البلدية

التوسع العمودي مثل الزراعة ( الزراعية الواحدة  إنتاجية الوحدةزيادة .5

  )المكثفة

 زيادة األرباح من النشاط الزراعي للوحدة الواحدة.6

 كل ما ذكر. 7

 ..........................................حدد/ أخرى. 8

 

 
 والتصنيع الزراعية والتجارة التسويق مشاكل 
  النوعية الجيدة وبأسعار مناسبةذات السلع الزراعية توفير.1 

 مثل تنظيم اإلنتاج، أنظمة وقوانين لضمان جودة التنظيمية الخدمات توفير .2

  اإلنتاج، أسعار مناسبة 

  تسهل عملية التسويق والتجارةي الالزمة والتخدمات البنية التحتيةتوفير .3

 الزراعيةة  حركة التجارتسهيل .4

  وغذائيةزراعية قيام صناعات تشجيع .5

 كل ما ذكر. 6

 .............................................حدد/ أخرى. 7

3 

  الزراعيةالحيازاتالمشاكل الخاصة ب 
  مشكلة تفتت الحيازات الزراعية وشيوع الملكية من الحد.1 

  أكثر كفاءةإدارة الحيازات بشكل.2

 .  والغابات والمراعي الحكومية أراضي اإلحراجعلىعديات  وقف الت.3

 كل ما ذكر. 4

 ........................................حدد/ أخرى.5

4 
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 األدوار
 

 المؤسسات دور  ما  
  تختص الدولة بالجوانب التنظيمية والرقابية أن.1 

   والقوانين لحماية المستهلك والمنتجسن التشريعات.2

  للعمليات الزراعيةالمساندةقديم الخدمات ت.3

   والتي لها عالقة باإلنتاج الزراعي تطوير المؤسسات القائمة.4

 إنشاء مؤسسات زراعية جديدة مالئمة مع االحتياجات .5

 ما بين المؤسسات الزراعية نفسها وما بين المؤسسات  آليات التنسيقإيجاد..6

 والمزارعين

 األداءتنظيمات المزارعين من أجل رفع كفاءة و  تشجيع إنشاء الجمعيات .7

 الشباب الريفي في عملية التنميةو العمل على إدماج المرأة .8

   .كل ما ذكر. 9

 .............................حدد/ أخرى. 10
 

1 

  دور األهاليوما ه 
 المزارعين والمستهدفين اآلخرين على المشاركة الفاعلة في صياغة تشجيع.1 

  للنهوض بالقطاع الزراعي وتطويرهالمستقبليةلخطط ا

 والجامعات الفائدة  المتوفرة من خالل المؤسسات غير الحكومية زيادة .2

  معهاالمتواجدة و التنسيق

 شؤونهم متابعة تشجيع إنشاء جمعيات وتنظيمات المزارعين من أجل .3

 واحتياجاتهم

 الزراعية التنميةفي في عملية الشباب الريو  العمل على تفعيل دور المرأة .4

 والريفية

 كل ما ذكر. 6

 ..............................حدد/ أخرى. 7
 

2 
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 الوسائل
 

  الزراعي والريفيالتمويل 
  للتمويل الزراعي والريفينظام تطوير.1 

 إحدى مجاالت في  االقتصادية والمشاريع ذات الجدوىاألنشطةدعم تمويل بعض .2 

 اإلنتاج الزراعيعمليات 

 الزراعية إيجاد طرق غير تقليدية لتمويل األنشطة .3

  تطوير نظام للتامين الزراعي.4

 كل ما ذكر. 5

 ............................حدد/ أخرى. 6
 

1 

 التشريعات 
  القانوني واألنظمة المالئمةاإلطار توفير.1 

  األخرىانينالقوتوحيد وتبسيط القوانين ومراعاة التنسيق مع .2

  بهمإيجاد آلية لتطبيق القانون وااللتزا.3

 كل ما ذكر. 4

 ..................................حدد/ أخرى.5

2 

 3  من خاللالري المثلى لمياه اإلدارة  تتم 

  تأهيل المصادر المائيةإعادة.1 

 زيادة كفاءة أنظمة نقل المياه.2

 ة والمعالجالعذبةاالستفادة من المياه .3

 إنشاء السدود الصغيرة ..4

 )جمع مياه األمطار (تشجيع القيام بالحصاد المائي.5

  لترشيد استهالك المياه اإلرشادأنشطةتطوير وتقوية .6

  وتطبيقها في حماية هذه المياه من الضياع بدون استفادة منهانقل التكنولوجيا.7

  الري لحماية مصادر بلورة اإلطار القانوني والمؤسسي المالئم.8

 كل ما ذكر.9

    .......................................حدد/ أخرى.10
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  الزراعية وحمايتها وزيادتها من خالللألراضي األمثل االستغالل يتم 
  لألراضي الزراعية التدهور واالستغالل غير السليموقف.1 

 زراعية مثال، عدم البناء في أراض  تحديد مستوى استعماالت األراضي.2

  الزراعياإلرشاد تكثيف أنشطة .3

  وتطبيقهانقل التكنولوجيا.4

  والذي يحمي األراضي الزراعية إيجاد اإلطار القانوني والمؤسسي المناسب.5

 كل ما ذكر. 6

 ................................حدد/ أخرى.7

4 

 لبري من خالل على الغطاء النباتي الطبيعي والتنوع الحيوي االمحافظةيتم  
  اإلنتاجية زيادة.1 

 تنظيم استخدام األراضي ذات الملكية العامة وخاصة أراضى المراعي.2

  على األراضي بكافة تصنيفاتها الطبيعية والصناعيةالمحافظة.3

  والحيواني والعمل على استدامتهالنباتي حماية التنوع الحيوي .4

  في عملية الحماية شعبية تشجيع المنظمات األهلية والمشاركة ال.5

  مع الحفاظ عليها للحياة البريةاستخدام مستوى الوعي اتجاه رفع .6

  لحماية الحياة البرية والطبيعية المالئموالمؤسسي توفير اإلطار القانوني .7

 كل ما ذكر. 7

 .................................حدد/ غير ذلك.8
 

5 

 6 ها من خالل إنتاجية الوحدة وربحيتزيادةيتم  
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  أنشطة البحث العلمي تكثيف.1 

 اإلرشاد الزراعيتكثيف أنشطة .2

 )الحجر الزراعي والوقاية (حماية البالد من دخول اآلفات واألمراض..3

  استخدام مدخالت اإلنتاجترشيد .4

 بيئيامراعاة استخدام طرق المكافحة الفاعلة والسليمة ..5

 قنيات الحديثة في اإلنتاجتوفير التمويل الالزم لتبني الت.6

 الجماعيتشجيع العمل ..7

  تبني سياسة البحث العلمي .8

 . والفائدةاإلنتاجيةنقل التكنولوجيا من اجل التطوير وزيادة .9

 كل ما ذكر..10

 ...................................حدد/ غير ذلك.. 11

 

 المتكاملة اإلنتاج الزراعي وتحقيق األنظمة الزراعية تنويعيتم  
  الحاليةاإلنتاج البدائل ألنظمة تطوير.1 

  مراعاة التكامل بين اإلنتاج النباتي والحيواني.2

 . العلمي والتطبيقي الزراعيالبحث تطوير وتكثيف .3

  الزراعياإلرشادتطوير وتكثيف  .4

 كل ما ذكر.5

  ..........................................حدد/ غير ذلك. 6

7 

  من خالل الوراثيةواألصول على السالالت المحافظة تمت 
  وحصر السالالت واألصول الوراثية المحليةمسح.1 

  الوراثية واألصول المحافظة على السالالت والجينات .2

 اعتماد برامج إلكثار البذور والسالالت وإشراك المزارعين.3

د وتداول البذور والسالالت  القانوني والمؤسسي إلنتاج واستيرااإلطار تطوير .4

 الوراثيةواألصول 

 كل ما ذكر. 5

 ................................................حدد/ غير ذلك.6

8 

 9  وذلك من خالل السلع الزراعية ذات النوعية الجيدة وبأسعار مناسبةتوفيريتم  
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  الزراعي الحديثة في اإلنتاجالتقنيات تبني.1 

  الخارجيةواألسواقج لتلبية متطلبات األسواق المحلية  توجيه اإلنتا.2

  تشجيع اإلنتاج التعاقدي مع المزارعين.3

  التسويقية للمنتجين والمصدرينوالمعلومات توفير الدراسات .4

 .الصادرات تشجيع قيام الشركة المشتركة لتطوير .5

 كل ما ذكر. 6

 ....................................................حدد/ غير ذلك. 7

 

  من خالل  الخدمات التنظيمية وخدمات البنية التحتيةتوفيريتم  
  التأكد من النوعية والمحاجر الزراعية والبيطريةمختبرات إنشاء.1 

  الزراعيلإلنتاج اعتماد مواصفات ومقاييس .2

 يميةواإلقل إصدار التشريعات الالزمة بما يتالءم مع التشريعات الدولية .3

  تنظيم العمل والرقابة في كافة األسواق.4

  المبرد، التدريج، التغليف والتعبئةالنقل توفير خدمات التخزين، التبريد، .5

  إنشاء نظام للمعلومات .6

 .التسويقيةالخدمات .7

 كل ما ذكر. 8

 ...................................................حدد/ غير ذلك. 9

10 

  من خالل  حركة التجارة الزراعيةتسهيليتم  
  التصديرية المستقبلية حسب السلعة والسوقاإلمكانات دراسة.1 

  وغير الفنية على التجارة الزراعيةالبيروقراطية الحد من القيود واإلجراءات .2

 والتماثلية والمنافسة العادلة للسلع الشفافية انفتاح السوق الفلسطينية وضمان .3

 المستوردة

 والزراعات الجديدة والعمل على فتح أسواق الزراعية تشجيع ودعم الصادرات .4

 جديدة

 إنهاء من قيود االحتالل المفروضة على الحركة اجل السعي الحثيث والجاد من .5

 التجارية الفلسطينية

 من االتفاقيات التجارية المبرمة مع السوق األوروبية، الواليات الفائدة زيادة .6

 . والدول العربيةألمريكيةاالمتحدة 

 كل ما ذكر. 7

 .....................................................حدد/ غير ذلك. 8

11 
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  من خالل  قيام صناعات زراعية وغذائيةتشجيعيتم  
  في الصناعات الزراعية والغذائيةاالستثمار تشجيع.1 

يفية الصغيرة وبشكل خاص  الروالغذائية التركيز على الصناعات الزراعية .2

 .التجفيف والتخليل واأللبان واالجبان

 كل ما ذكر. 3

 ...............................................حدد/ غير ذلك. 4

12 

 هل لديك حلول أخرى للمشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي؟ 
 ..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

13 
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