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الخاصة، باستثناء ما تمت اإلشارة إلية حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل 
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 ب  

  شكر و عرفان
  

ال يسعني في هذا المقام اال أن اتقدم بالشكر الى كل من ساهم معي في اخراج هذه الدراسة إلى حيز 

 لما يبذله من ،لةً بالدكتور زياد قنّام وأخص بالشكر معهد التنمية المستدامة و إدارته ممث،الوجود

  .جهد و عطاء

  

وإلى مشرفتي الدكتور فدوى اللبدي لما تبذله من عطاء ومجهود والتي لم تبخل علي بعلمها 

  .وتوجيهاتها ووقتها طيلة فترة هذه الدراسة

  

  .وإلى الدكتور ناصر مكي عرفاناً بفضله وتقديراً لجهوده

  

 والسيد مدير ،محمود عوده المحترم فلسطيني ممثالً بالسيد المدير العامو إلى طاقم بنك اإلستثمار ال

  . واألخ العزيز ياسر حجاحجه،سامي أبو عمريه فرع بيت لحم

  

  :في تصويب مسار هذه الرسالة وهمو أتقدم بالشكر للمحكمين ساهمت آرائهم وتوجيهاتهم 

  

  . أسامة الجعفري:األستاذ •
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  . حسن األشقر:األستاذ •

  

  بهاء الدين عادل أبوهالل



 ج  

  المصطلحات

  
يشير هذا المصطلح الى االصناف الرئيسية الستعماالت االراضي   :  األراضي الزراعية

في الحيازات الزراعية والغراض التصنيف يتم مسح المساحه 

 راعيةاالجمالي لالرض لتحديد صنفها وتشمل االراضي الز

 والحدائق  االراضي التي تقام عليها االبنية الزراعية المتناثرة

وملحقاتها واالراضي غير المزروعه بشكل دائم مثل الرقع غير 

الجهاز المركزي (،المزروعة والممرات الزراعية والقنوات

  . )2006لالحصاء الفلسطيني 

  .ع الذي يملكه أفرادالقطا الرواتب التي يكون مصدرها من :  رواتب القطاع الخاص

ويعرف انه قدرة قطر ما او مجموع اقطار على توفير احتياجات  :  األمن الغذائي

وضمان الحد ، مجتمعهم من السلع الغذائيه االساسية كليا او جزئيا 

  .)2004فارس ( االدنى من تلك االحتياجات بانتظام 
FAO  : ر ربحية منظمة االغذيه لزراعة لالمم المتحدة وهي منظمة غي

  .)2004عطياني (تساهم في بناء عالم متحرر من الجوع 

االرض المنخفضة وهي تسمى محليا وادي االردن الذي يعد من  :  االغوار

ويقصد بها ، اكثر اماكن االرض انخفاضا عن مستوى سطح البحر 

في هذه البحث المنطقة الفلسطينية في منطقة غور االردن وتتمثل 

جزاء الغوريه في محافظات نابلس اريحا واال في محافظة

  .)1996الموسوعه الفلسطينية ( .وطوباس

  



 د  

  ملخص الدراسة

  
 على عينه من صغار الفالحين 2008– 2007 الفترة الزمنية الواقعة بين أجريت هذه الدراسة في

 وتناولت هذه الدراسة البحث عن اليات مقترحة لتفعيل دور وزارة الزراعة  مزارع120شملت 

 اريحا واالغوار، محافظةطينية في دعم صغار المزارعين من اجل تحقيق االمن الغذائي في الفلس

دور وزارة الزراعة الفلسطينية في دعم صغار المزارعين من اجل  وهو" مهما" حيث ناقشت جانبا

 الوصول الى الغذاء من حيث تحسين امكانية ،تحقيق االمن الغذائي في محافظة أريحا واألغوار

 باإلضافة الى تحسين وفرة الغذاء وكيفية تحسين الغذاء الصحي المتوزان باالضافة ،ول عليهوالحص

 واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في إنجاز هذه .الى مجال تمكين اطار العمل المؤسسي

الدراسة، وقد صمم استبانه خاصة بالدراسة بهدف جمع المعلومات والحصول على إجابات عن 

ة، وتم اختبار الفرضيات باالستعانة بمراجعة األدبيات السابقة ومعالجتها بالنقد والتحليل، األسئل

برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  وأخيرا تم تحليل النتائج ومعالجتها وعرضها بوساطة

(SPSS) .  

  

 عملية ل فيبان دور الوزاره ليس فعاوقد تمثلت أهم النتائج التي خرجت بها هذه الدراسة 

تدخل الوزارة والمؤسسات العاملة في  استصالح االرض وتسويتها وان المزارعين بحاجة الى

الزراعة في استصالح هذه االراضي وتسويتها في منطقة الدراسة وبينت الدراسة ان المزارعين 

ارة للقيام بحاجة الى مشاريع للحد من الفقر والبطالة كما بينت أن المزارعين بحاجة لدعم من الوز

بمشاريع تربية النحل وانهم بحاجة الى دعم مادي تمويلي بهدف تشجيعهم الى انتاج سلع جديدة 

كما بينت الدراسة ان المزارعين بحاجة لوسائل تقنية حديثة في عملية  .ومحسنة قابلة للتسويق

رت الدراسة عدم الزراعة وهم بحاجة ألماكن تخزين مبردة لالحتفاظ بالفائظ من المنتوجات كما أظه

وجود قوانين وتشريعات تحمي المزارعين يترافق ذلك عدم وجود جهة تضمهم وتنسق فيما بينهم 

كما أن المزارعون بحاجة الى مؤسسة مالية على هيئة بنك زراعي تقدم القروض بفوائد مناسبة 

  .وضمانات قدر استطاعتها
  

افة المزارعين والعمل على إنشاء بنك أهم ما خرجت به الدراسة من توصيات إنشاء جمعية تضم ك

تنمية زراعي والعمل على استصالح االراضي غير المستغلة، والعمل على تدريب وتاهيل 

 عمل وإيجاد هيئة تنسيق للمزارعين،و حماية المزارعين من خالل تسويق منتوجاتهم، والمزارعين،

ون يعمل على حماية المزارعين،  العمل على إيجاد قانو، أبحاث دراسات للمنتجات الزراعيةمركز

  .عمل مستودعات مبردة من أجل استيعاب الفائض من اإلنتاج



 ه  

Mechanisms proposed to activate the role of the Palestinian ministry of 
agriculture to support small farmers to achieve food security in the 
governate of Jericho and Jordan valley 
 
Abstract  
 
This studay was conducted between the time period 2007-2008, on a sample small farmers, 
including 120 farmers. This study addressed the search for mechanisms proposed to 
activate the role of the Palestinian ministry of agriculture to support small farmers to 
achieve food security in the governate of Jericho and Jordan valley. The study discussed an 
important aspect which it is the role of the Palestinian ministry of agriculture to support 
small farmers to achieve food security, in terms of improving the ability to access food and 
get it. 
 
In addition to the improvement of food availability and how to improve healthy and 
balanced food and to enforce the institutional farm work. The researcher used the 
descriptive and analytical method in achieving this study. He has designed a special 
questionnaire of study to collect information and get answers to the questions. 
 
Hypotheses have been tested by the help of previous literatures review and by processing 
them by criticism and analysis. Finally, results were analyzed, processed and displayed by 
the statistical packages program of social sciences. (SPSS). 
 
The most important results reached by this study were that the role of the ministry is 
reclamation and that the farmer need to the intervene of the ministry and institutions 
working in agriculture and reclamation of these lands in the study area. 
The study showed that farmers need to projects to reduce poverty and un-employment, and 
that the study showed that farmers need the support of ministry to undertake bee-keeping 
project. 
 
They also need funding to encourage them to produce new improved marketable products. 
The study also showed that farmers need modern techniques in agriculture. Farmers also 
need refrigerated places to store the surplus products. The study showed the absence of 
laws and legislations which protect farmers accompanied by the absence of a huge 
coordinates among them. As well as the farmers need to financial institution. For example, 
agricultural bank giving loans at appropriate interest rates and guarantees as much as 
possible. 
 
The most important recommendations of the study were the establishment of an association 
of all farmers and worker to establish an agriculture development bank and work to reclaim 
UN used lands as well as to work on the training and rehabilitation farmers, and protection 
farmers through marketing their products, and to create coordinating body for farmers. 
As well as to create studies research center for agricultural products and create laws work 
to protect the farmers, to create refrigerated ware houses in order to absorb surplus product. 
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  الفصل األول

______________________________________________________  

  خلفية الدراسة
  

   مقدمة1.1
  

ي اآلونة األخيرة، شمل إستقطبت مسألة األمن الغذائي إهتماماً كبيراً على مستوى الوطن العربي ف

 ( .الجانب النظري واإلنشغاالت األكاديمية كما شمل الجانب التطبيقي واإلجراءات العملية

  ).2003،دمحم

  

وليس منبع اإلهتمام أن الغذاء يشكل جوهر صراع اإلنسان من أجل البقاء بل لعل فشل هذه الجهود 

فقد دخلت  .زاد من ضرورة تقييم هذه الجهودفي تجاوز المشكلة الغذائية يعاني منها الوطن العربي 

أوضاع الزراعة والغذاء في الوطن العربي منذ منتصف السبعينات مرحلة حرجة تمثلت في تنامي 

الطلب على المنتجات الزراعية عموما والغذائية على وجه الخصوص، نتيجة إرتفاع معدالت النمو 

، )النفطية منها ( في بعض الدول العربية الديموغرافي والقفزة النوعية في الدخول الفردية 

باإلضافة إلى إرتفاع أسعار المواد الغذائية في األسواق العالمية وتقلص األهمية النسبية للقطاع 

وقد نجم عن هذا الوضع تفاقم العجز الغذائي وبالتالي . الزراعي في الهياكل اإلقتصادية العربية

   ).2003،محمد(. لعجزاللجوء إلى المصادر األجنبية لسد هذا ا

  

وتعتبر أسباب الفجوة الغذائية العربية متعددة متشبعة، ويختلف الدور الذي تلعبه هذه األسباب في 

تعميق هذه األزمة حسب طبيعة الدول من حيث ثقلها السكاني وتوزيعهم بين الريف والحضر، 

ل اإلدارية والتنظيمية في الدول، وندرة أو محدودية الموارد الطبيعية والمالية، أو عدم نجاعة الهياك

وهي عوامل لها تأثير مباشر أو غير مباشر على . وعدم اإلهتمام بالزراعة ضمن مخططات التنمية



 2 

تعمل الزراعة على المساهمة الرئيسية في األمن . اإلنتاج واإلنتاجية وإستغالل الطاقات المتاحة

قطاع الزراعي كفئاً ومتجاوباً لبلوغ أهداف الغذائي والتنمية المستدامة ومن الضروري أن يكون ال

التنمية من ناحية تخفيف وطأة الفقر ومكافحة الجوع لتحقيق التنمية المستدامة وهذه األهداف ال 

والتحدي يكمن في تلبية الطلب . تلبيتها باإلعتماد على إنتاج فريد من األغذية وتجهيزها وتسليمها

 من المنتجات وفي الوقت نفسه المحافظة على الموارد المتزايد والمتنوع من األغذية وغيرها

  ).2003محمد ( الطبيعية وضمان جودة األغذية وسالمتها وتحسين سبل العيش الريفي

  

وليس ضرورياً التذكير بأن للزراعة دوراً مميزاً، بإعتبارها تسهم في المقام األول بتأمين الحاجات 

لذا يجب أن يكون السعي ملحاً إلصالح . يم وجسم سليمالغذائية للمواطن، وبالتالي لبناء عقد سل

. د. ( عية وإداريةالقطاع الزراعي لينتج بشكل أفضل األمر الذي يستدعي تحقيق إصالحات زرا

  . )1997 ،يموت

  

تعتبر منطقة األغوار منطقة ذات أهمية إستراتيجية ألصحابها الفلسطينيين حيث أنها تحتوي مساحة 

زراعية الخصبة، والمياه الجوفية، وما يطفي أهمية إقتصادية من ناحية كبيرة من األراضي ال

  . )2006 ،خبة االستشارية الهنديةالن. ( زراعية إذا ما إستغلت بشكل فعال وسليم

  

إن نظام حيازة األراضي في مجتمعنا أفرز العديد من المشاكل والفروقات بين المزارعين فبينما 

من % 48 دونما لكل حيازة حوالي 20 يملكون حيازات تقل عن وصلت نسبة صغر المالكين الذين

وهم كبار ( من المالكين % 8من مجموع األراضي فقط نجد أن حوالي % 10المالكين ويملكون 

 100من مجموع األراضي في الضفة الغربية والقطاع وبحيازة % 38يملكون حوالي ) المالكين 

    ).2005،اإلغاثة الزراعية. (دونم فأكثر لكل مالك

  

   مبررات الدراسة2.1

  

  :إنطلقت هذه الدراسة من المبررات التالية

  

ندرة الدراسات التي أنجزت في هذا الموضوع وقلة المعلومات المتوفرة علـى حـد علـم                 •

  .الباحث

  .كون هذه الدراسة تعالج موضوعاً مهماً وهو األمن الغذائي •

 .كون المجتمع المبحوث يتمتع بميزة نسبية مهمة •
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ة الباحث وفضوله العلمي لبلورة رؤيا واضحة عن أهمية تبني المختصين لمفهوم األمن             رغب •

 .الغذائي في خططهم وعلى أجندة الممولين

سـاس للدراسـة   ألرغبة الباحث في إنجاز هذا الموضوع حيث انه يأمل أن يكـون لبنـة ا          •

 .المستقبلية التي سيقوم بها للحصول على درجة الدكتوراه ان شاء اهللا

 .حصول على شهادة الماجستيرال •
  

   أهمية الدراسة 3.1

  

هذه الدراسة تتناول موضوعاً مهماً وهو القطاع الزراعي وشريحة مهمة وهي صغار  •

  .المزارعين الذين سيعملون على تحقيق االمن الغذائي اذا ما توفر لهم الدعم المناسب

مية تبني المختصين من المتوقع أن تعمل هذه الدراسة على بلورة رؤيا واضحة عن أه •

 .لمفهوم األمن الغذائي في خططهم

من المتوقع أن تضيف هذه الدراسة تصوراً واضحاً حول الواقع الذي يعيشه صغار  •

 .ي تدعيم أسس األمن الغذائيالمزارعين الذين يعتبرون قوى مهدرة يمكن اإلستفادة منها ف

الزراعة ووزارة الزراعة قد تفيد هذه الدراسة المسؤولين في المؤسسات العاملة في  •

 أهم أوجه القصور في النظرة إلى أهمية موضوع األمن الغذائي هاإظهارالفلسطينية ب

 .وأهمية منطقة الدراسة

رتكاز للباحثين اآلخرين   في الخروج بنتاج علمي من الممكن أن يكون نقطة إ         رغبة الباحث    •

 .المهتمين بنفس الموضوع

  

   مشكلة الدراسة4.1

  

لتفعيـل وتـدعيم    وضعها  التي يمكن   االقتراحات  ما هي    :الدراسة في السؤال التالي   مشكلة  تتلخص  

  .دور وزارة الزراعة الفلسطينية لدعم صغار المزارعين من أجل تحقيق األمن الغذائي

  

   أهداف الدراسة5.1

  

وضع  :من الدراسة الهدف الرئيسي :ترتكز الدراسة على عدد من األهداف الرئيسية والفرعية

 . لتفعيل دور وزارة الزراعة الفلسطينية في دعم صغار المزارعين لتحقيق األمن الغذائياحاتاقتر

  :األهداف الفرعيةأما 
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  .التعرف على البرامج والمشاريع التي تقوم بها الوزارة في دعم صغار المزارعين •

  .ائيالتعرف على التأثيراإليجابي لدعم الوزارة لصغار المزارعين على تحقيق األمن الغذ •

 .نجاح تحقيق األمن الغذائي التعرف على العوامل التي تساعد في •

 .الكشف عن العوامل التي تعيق نجاح تحقيق األمن الغذائي •

تقديم المقترحات المالئمة لتفعيل دور وزارة الزراعة و الجهات المختصة في أداء دورها  •

 .لدعم صغار المزارعين

  

   أسئلة وفرضيات الدراسة6.1

  

، أما السؤال الرئيس فهو، ما      ه عدد من السئلة الفرعية    لة الدراسة في سؤال رئيس ينبثق عن      تتمثل أسئ 

لتفعيل دور وزارة الزراعـة الفلـسطينية فـي دعـم صـغار             وضعها  التي يمكن    المقترحات   هي

و أما األسئلة الفرعية فهي      .لغذائي في محافظة أريحا و األغوار     المزارعين من أجل تحقيق األمن ا     

  : يكما يل

  

  .هل تتضمن البرامج والمشاريع التي تقوم بها وزارة الزراعة دعما لصغار المزارعين •

مزارعين على تحقيـق االمـن      كيف تؤثر المشاريع والبرامج التي تقدمها الوزارة لصغار ال         •

  . الغذائي

 .ما هي أهم العوامل التي تساعد في نجاح وتحقيق األمن الغذائي •

 .لغذائيما هي معوقات تحقيق األمن ا •
 

  الفرضيات 7.1

  

حول اليات تفعيل دور وزارة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إستجابات المبحوثين  •

الزراعة الفلسطينية في دعم صغار المزارعين من أجل تحقيق االمن الغذائي في محافظة 

  الحالة،الجنس،رالعم: تعزى للمتغيرات التاليةα =0.05عند مستوى الداللة أريحا واالغوار 

،مصدر الدخل مي، عدد أفراد األسرة، نوع السكناالجتماعية، مكان اإلقامة، التحصيل العل

سنوات الخبرة،ملكية األرض الزراعية،مساحة األرض الزراعية،عدد العاملين في  الرئيسي،

المزرعة من العائلة،عدد العاملين في المزرعة من غير العائلة، عدد األفراد الذين يعتاشون 

 . المزرعةمن
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حول اليات تفعيل دور وزارة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إستجابات المبحوثين  •

 دعم صغار المزارعين من أجل تحسين وفرة الغذاء في محافظة فيالزراعة الفلسطينية 

 العمر،الجنس، : تعزى للمتغيرات التاليةα =0.05عند مستوى الداللة أريحا واألغوار 

،التحصيل العلمي، عدد أفراد األسرة، نوع السكن، )القرية(اعية، مكان اإلقامةالحالة اإلجتم

مصدر الدخل الرئيسي، سنوات الخبرة، ملكية األرض الزراعية، مساحة األرض الزراعية، 

عدد العاملين في المزرعة من العائلة، عدد العاملين في المزرعة من غير العائلة، عدد 

 .لمزرعةاألفراد الذين يعتاشون من ا

حول اليات تفعيل دور وزارة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إستجابات المبحوثين  •

الزراعة الفلسطينية في دعم صغار المزارعين من أجل القدرة على الوصول الى الغذاء 

 تعزى α =0.05عند مستوى الداللة والحصول عليه في محافظة أريحا واألغوار 

، التحصيل العلمي، )القرية(ر،الجنس، الحالة اإلجتماعية، مكان اإلقامةالعم: للمتغيرات التالية

عدد أفراد األسرة، نوع السكن، مصدر الدخل الرئيسي، سنوات الخبرة، ملكية األرض 

الزراعية، مساحة األرض الزراعية، عدد العاملين في المزرعة من العائلة، عدد العاملين 

  .فراد الذين يعتاشون من المزرعةفي المزرعة من غير العائلة، عدد األ

حول اليات تفعيل دور وزارة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إستجابات المبحوثين  •

الزراعة الفلسطينية في دعم صغار المزارعين من أجل تحسين إستهالك الغذاء الصحي 

: ات التالية تعزى للمتغيرα =0.05عند مستوى الداللة المتوازن في محافظة أريحا واألغوار

، التحصيل العلمي، عدد أفراد )القرية(العمر، الجنس، الحالة اإلجتماعية، مكان اإلقامة

مصدر الدخل الرئيسي،سنوات الخبرة،ملكية األرض الزراعية،مساحة ،األسرة، نوع السكن

األرض الزراعية، عدد العاملين في المزرعة من العائلة، عدد العاملين في المزرعة من 

 .ائلة، عدد األفراد الذين يعتاشون من المزرعةغير الع

حول اليات تفعيل دور وزارة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إستجابات المبحوثين  •

الزراعة الفلسطينية في دعم صغار المزارعين من أجل تمكين إطار عمل مؤسسي في 

العمر، : ت التالية تعزى للمتغيراα =0.05عند مستوى الداللة محافظة أريحا واألغوار 

، التحصيل العلمي، عدد أفراد األسرة، نوع )القرية(الجنس، الحالة اإلجتماعية، مكان اإلقامة

السكن، مصدر الدخل الرئيسي، سنوات الخبرة، ملكية األرض الزراعية، مساحة األرض 

الزراعية، عدد العاملين في المزرعة من العائلة، عدد العاملين في المزرعة من غير 

  .العائلة، عدد األفراد الذين يعتاشون من المزرعة
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   هيكلية الدراسة8.1

  

  :لقد جاءت الرسالة موزعة على خمسة فصول، كما يأتي

المقدمة ومشكلة الدراسة و اهداف الدراسة و اسئلة وفرضيات   ويحتوي على:الفصل األول •

  .وهيكلية الدراسة الدراسة و اهمية الدراسة

  .ر النظري و الدراسات السابقة ولمحة عن منطقة الدراسة االطا:الفصل الثاني •

 مجتمع البحث وادواته وعينة البحث وخصائصها و ادوات البحث وصدق :الفصل الثالث •

  .اداة البحث والتحكيم و ثبات االداة وحدود الدراسة وتحليل لعينة الدراسة وخصائصها

  . عرض النتائج ومناقشتها:الفصل الرابع •

  .االستنتاجات و المقترحات :الفصل الخامس •
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  الفصل الثاني

______________________________________________________  

  اإلطار النظري و الدراسات السابقة
  

   مقدمة1.2

  

تناول هذا الفصل من الدراسة اإلطار النظري والدراسات السابقة التي تم الحصول عليها من خالل 

 أو ،القة بنفس الموضوع سواء من الكتب، أو المقاالت، أو اإلنترنتالرجوع للمراجع ذات الع

سيتم في هذا الفصل إستعراض  و.المؤسسات المختصة بموضوع دعم صغار المزارعين والفالحين

خلفية منطقة الزراعه واإلطار المفاهيمي لألمن الغذائي والدراسات السابقة التي تحدثت في 

  . الموضوع

  

ذائي بالنسبة ألي مجتمع قضية محورية ومركزية ذلك أن الغذاء من أهم تعد قضية األمن الغ

االحتياجات األساسية والضرورية لكل إنسان والبد من تلبيتها بمقادير بمناسبة وبشكل أسهل 

وميسر، وال يجوز تركها للظروف والمتغيرات لتقرر بشأنها ما تريد ومن هنا إحتلت مسألة الغذاء 

المرشدان، (ن اإلهتمامات الدولية المعاصرة وخاصة في الدول النامية واألمن مساحة واسعة م

ولهذا نجد أن قضية األمن الغذائي والمقدرة على تلبية اإلحتياجات األساسية من الغذاء ) 2001

ألفراد المجتمع مسالة في غاية األهمية وخاصة في الوطن العربي حيث أن معظم الدول العربية 

ويرى .)المصدر السابق ( على سد إحتياجات مواطنيها من الغذاء تعاني من عدم القدرة 

ولكي تستطيع تحديد بعد أو قرب أي دولة عن تحقيق األمن الغذائي البد من  ) 2007حمدان،(

اإللتفاف إلى العناصر اإلستراتيجية المؤثرة على األمن الغذائي كالموارد الزراعية واإلنتاج 

سياسة اإلقتصادية والغذائية واإلستهالك الغذائي والمناخ السائد في الزراعي والتجارة والتخزين وال

  .المنطقة والعالم
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   اإلطار النظري لألمن الغذائي2.2

  

فيما ياتي تتناول الدراسة المفاهيم والموضوعات ذات العالقة بمفهوم االمن الغذائي ودور وزارة 

ا حاالمن الغذائي في محافظة اريالزراعة الفلسطنية في دعم صغار المزارعين من اجل تحقيق 

  .واالغوار

  

  مفهوم األمن الغذائي. 1.2.2

  

يحتل مفهوم األمن الغذائي أهمية كبيرة في الحديث الدائر حول إحتياجات التنمية المستدامة في تلك 

البلدان األقل حظاً في العالم ومع تزايد الفجوة التنموية التي تفصل بين الدول الصناعية الكبرى 

ول النامية وإزدياد معدالت الفقر والبطالة وسوء التغذية، تبرز األهمية إلى مقاربة لمفهوم األمن والد

الغذائي أكثر إستجابة إلحتياجات الدول والمجتمعات النامية في عالم تسوده هيمنة مجموعة صغيرة 

  ).2006عبد اهللا، . (من الدول والمؤسسات التابعة في ظل ما يسمى بالعولمة

  

إلى دول العالم حاليا إلى ثالث مجموعات من حيـث           ) 2006عبد اهللا،   ( عرض حديثة يقسم    وفي م 

أمنه غذائيا وتضم من ضمن دول كثيـرة أخـرى معظـم             مدى أمنها الغذائي مجموعة الدول الغير     

الدول العربية في شمال إفريقيا وأسيا ومجموعة الدول المحايدة غذائياً وأخيراً مجموعة الدول األمنه              

  . ذائياً ومن بينها أمريكا، كندا، فرنسا، وبريطانيا إلى ما إسرائيلغ

  

عالميـة  وتختلف مفاهيم األمن الغذائي حسب نظرة واضعي هذه المفاهيم فمنهم من إعتبرها مشكلة              

ويكون عالجها ممثال بتوفير الكميات التي تكفي من الغـذاء  )  Ballenger and carlmaps (مثل

ويكون عالجها في )  Valdes and Siam Walla( إنها مشكلة إقليمية مثل للعالم وهناك من يرى 

قدرة مجموعة من الدول التي توجد في إقليم واحد وتعاني بعض هذه الدول من عجز غذائي علـى                  

). Reutlingen( مقابلة مستويات اإلستهالك عاماً بعد عام و منهم من يرى أنها مشكلة قومية مثل               

ل فرد من أفراد المجتمع في كل األوقات على الغذاء الكافي لحياة صـحية              ويتم عالجها بحصول ك   

  ). 2000 ،السيد السريني . ( ونشطة

  

قـدرة  ) 2007(يرى محمـد حمـدان       :ثون مفهوم األمن الغذائي كاألتي    عرف العلماء والباح  ولقد  

م والنوع المطلوبين   المجتمع على توفير الغذائي المناسب للمستهلكين على المدى القريب والبعيد بالك          

  . وبالسعر الذي يتناسب والقوة الشرائية للمستهلكين
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أن األمن الغذائي تحقيق إكتفاء ذاتي نسبياً في ميـدان الغـذاء            ) 1997(ويعرف عبد الهادي يموت     

بحيث يتمكن البلد أو مجموعة البلدان المتعاونة في ما بينها من التلبية محلياً ألكثر من قدر ممكـن                  

ات الغذائية لمجموعة من المواطنين وذلك دون الحاجة إلى طلب المعونة أو اإلستيراد من              من الحاج 

هو مقدرة البلد والبلدان على تأمين الموارد الغذائيـة األزمـة           ) 1982(الخارج، بينما يرى صبحي     

لتغذية السكان بشكل يلبي اإلحتياجات الضرورية واألساسية لنمو اإلنسان وبقاءه بصحة جيـده زد              

على ذلك أنه البد من توفر مخزون من الموارد الغذائية األساسية يستطيع البلد من اللجوء إليه فـي                  

حال حدوث كوارث طبيعية تقلل من إنتاج الغذاء وفي حال تعذر حصول ذلك البلد علـى المـوارد                  

  .الغذائية التي تنقصه عن طريق إستيرادها من الخارج
  

أن المفهوم يعني درء المخاطر المجاعة وسـوء        ) 1999(ان  وفي مفهوم أخر للدكتور يعقوب سليم     

التغذية من خالل توفير الموارد الغذائية كما ونوعا لسد الفجوة الغذائية سـواء تلـك القائمـة بـين            

المستوى الغذائي للمجتمع المعني من جهة ومجتمعات من جهة ثانية وفي حالة األراضي الفلسطينية              

مية خاصة األردن إضافة إلى مستوى المتوسـط العلمـي والعـالمي            يمكن اخذ مستوى البلدان النا    

أيـضاً درء   ) 1999(ويصف سـلميان     .ومستوى الحاجة الفسيولوجية كمستويات معيارية للمقارنة     

التبعية الغذائية للخارج مما يعني ضرورة تحقيق اإلعتماد على الذات وتحقيق اإلكتفاء الذاتي عـن               

  . بالحاجات الفعلية للمجتمعطريق إنتاج الغذاء بكميات تفي
 

على أنه توفير الغذاء بشكل كاف ومتنوع وصحي لجميع أفراد األسـرة            ) 2007(ويعرف المصري   

في كل زمان ومكان مما يتماشى مع دخولها ويغطي إحتياجات الجسم من عناصر التغذية ويرضي               

 المصري مـع إعـالن      ويتوافق هان تعريف  . رغبات إجتماعية فيكفل لهم حياة أمنة وصحية سليمة       

  . روما لمنظمة األغذية والزراعة الدولية لألمن الغذائي
  

والمطلع على كل أدبيات األمن الغذائي يجد أنها تشترك وتتوافق بنقاط كثيرة مثل توفر الغذاء بالكم                

والنوع وقدرة الوصول وحصول المستهلك عليه بكل األوقات ويكون هذا الغذاء معتمداً في تـوفيره               

نتاج المجتمع المحلي له ال باإلعتماد كلياً على الخارج وتكون هناك قدرة شرائية لدى المواطن            على إ 

  .للحصول على هذا الغذاء
  

  :اإلستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي في فلسطين .2.2.2
  

 خطوة هامة للوصل 14/1/2005تعتبر هذه اإلستراتيجية التي أقرها من مجلس الوزراء بتاريخ 

اد حلول لمشكلة غياب األمن الغذائي في فلسطين ذلك ألنها إستطاعت بلورة بناء جسم العمل إلى إيج
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من خالله لوضع حلول مستدامة في المجاالت التي يستطيع كل من القطاع الخاص والعام وإضافة 

إلى المجتمع بذل الجهود فيها في ظل وجود اإلحتالل اإلسرائيلي إذ تم إعتماد إستراتيجية عامة 

   .هي تحسين وفرة الغذاء والقدرة للوصول إليه والحصول عليه وإستخدامهو

  

وتم وضع إطار عمل مؤسسي يضمن اإلستدامة في تنفيذ هذه اإلستراتيجية وتحت هذه األهداف 

حددت اإلستراتيجية مجموعة التدخالت الالزمة لتحقيق كل هدف من األهداف اإلستراتيجية ووضع 

 النشاطات واألدوات الالزمة لتحقيقها مع تحديد المجموعة المستهدفة لهذه التدخالت مجموعة من

وفي  .والمخرجات المتوقعة والجهة المنفذة وصوالً إلى وضع جدول زمني للقيام بهذه النشاطات

 ،عطايا (:مراجعة لإلستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي نجد أنها انطلقت من أربعة أهداف

  : تحسين وفرة الغذاء.)2005
  

  .تحسين قدرة الوصول إلى الغذاء والحصول عليه •

  .تحسين استهالك الغذاء وضمان سالمته •

  . تمكين إطار عمل مؤسسي •
  

ولتحقيق هذه العناوين واألهداف اإلستراتيجية تم تحديد أنواع آليات التدخل المناسبة لكل هدف مـن               

العام كما يتضح مـن خـالل       هذه األهداف وبرغم ما ميز هذه اإلستراتيجية من تماسك في اإلطار            

قراءتها األولية وإعتمادها منهجية مشاركة قائمة العمل الجدي المسؤول وتوظيف الجهود الجماعيـة      

لمختلف القطاعات باإلضافة إلى ما تضمنته هذه اإلستراتيجية من تأكيد وأهمية إنسجامها مع كافـة               

 اإلتجاهات التنموية وعلى ضرورة     الخطط والسياسات واإلستراتيجيات الرئيسة وعلى أهمية تعزيز      

التعاون الوثيق بين القطاع الخاص واألهلي والحكومي والعمل على هيكلة هذا التعاون والشراكة من              

  . أجل تنفيذ هذه اإلستراتيجية، أال أنها قد احتوت على العديد من الثغرات المفصلية
  

ب الفلسطيني وتمكينه للـتحكم بذاتـه       ونظراً لألهمية الكبيرة لألمن الغذائي في تعزيز صمود الشع        

وبإرادته وقراره فأننا وفي إطار الحرص على تعزيز دور هذه اإلسـتراتيجية وتـصليب وتقويـة                

تأثيرها وفعلها في صياغة حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني في ظل دولته وإرادته المستقلة نـرى               

ه اإلستراتيجية بضرورة أهميـة     حول هذ ) 2005(أن هناك العديد من المالحظات كما ترى عطايا         

  : اخذ األمور والقضايا التالية بعين االعتبار
  

ضعف مكانة وحضور عناصر اإلستدامة لمحددات ومكونات األمن الغذائي على الـصعيد             •

حيث إن اإلسـتراتيجية تخلـو مـن        ) البرنامجي(وعلى صعيد العلمي    ) المنهجي  (النظري  
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ة لمحددات ومكونات األمن الغذائي والتي تتمثل في         لضمان وتأمين اإلستدام   الواضحالتوجه  

والقدرة على الوصول والحصول عليه و القدرة على إسـتخدامه أو           ) وفرته  ( توفر الغذاء   

إستهالكه لذلك ينبغي تضمين اإلستراتيجية محورا يتعلق بضمان إستدامة هـذه المحـددات             

  . وإستبعاد عوامل قد تؤثر على ذلك

العميق بين إستراتيجية األمن الغذائي من وخطـة التنميـة الوطنيـة            تأمين ضمان الترابط     •

الشاملة وذلك من خالل إعادة هيكلة األولويات بإتجـاه تعزيـز وتنظـيم دور القطاعـات                

  . اإلنتاجية على األخص القطاع الزراعي

تعزيز تقوية القدرة على إنتاج الغذاء وتوفيره محلياً وإعتمد ذلك كتوجـه أساسـي ضـمن                 •

  . راتيجية الوطنية لألمن الغذائياإلست

وإعادة إنتـاج   ، كونه الحيز األساسي إلنتاج   ( تعظيم دور ومكانة القطاع الزراعي وحمايته        •

  . )الغذاء وتوفيره

إعتماد إستراتيجية األمن الغذائي لتوجه من موقف واضح من المنتوجات والبذور المعدلـة              •

  .لجينية وإستخدامهاجينيا والعمل إلقرار تشريعات تتعلق بالهندسة ا

تبني إعتماد توجه واضح وعلمي ضمن إستراتيجية األمن الغـذائي لتقلـيص الخصخـصة          •

وخصوصا ما يتعلق بمدخالت األمن الغذائي األساسـية، ألن إسـتمرار خصخـصة هـذه            

المدخالت يتناقص مع روح تحقيق األمن الغذائي ويقوض أسس استدامته، ومقابـل ذلـك              

  ) الخصخصة المشاركة ( لنمط الخاص يمكن تبني العمل على ا

 والذي يقوم على المشاركة بين القطاع األهلي والخاص المنتج المباشر بين القطاع األهلـي              •

، وكل ذلك على    )العام  ( والخاص والمنتج المباشر ومشاركة غير مباشرة للقطاع الحكومي         

عية العامة بشكل يؤمن    قاعدة الشراكة في اإلنتاج الجماعي وحماية وصيانة الحقوق اإلجتما        

  . إعادة توزيع العائد اإلنتاجي بطريقة عادلة ومتوازنة

إعطاء إهتمام أكبر حيز واسع في إطار اإلستراتيجية لألمن الغذائي األسـري ومدخالتـه               •

وتحديدًأ اإلقتصاد المنزلي والزراعة الحـضرية وشـبه الحـضرية وإقتـصاد الحيـازات              

  . الصغيرة

على أن يشمل ويترابط مع محددات ومفهوم       ) نظرياً وعلمياً   ( ائي  توسيع مفهوم األمن الغذ    •

  . السيادة الغذائية

تعظيم مكانة األمن الغذائي وإعتماده كمكون أساسي من مكونات األمن القومي الفلـسطيني              •

  . وذلك خالل تطوير وتوسيع مضمون األمن القومي وإعادة مأسسته

ن وبعد مراجعه لإلستراتيجيه والوضـع الـذي        يتوافق الباحث مع ما تطرقت إليه عطايا ال        •

نحن عليه والمخاطر التي تعمل على الوقوف عائقاً أمام أي إسـتراتيجيه أو حتـى خطـه                 
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نحاول من خاللها الوصول ألمننا الغذائي نجد بأننا بحاجه لمفهوم اإلستدامة فـي خططنـا               

ره وأرضيه خضراء   لمخاطاومشاريعنا الذي بالتالي سيعكس وجود توفر عنصر التقليل من          

   )2005وزارة التخطيط،  ( .نعمل من خاللها

  

 في مناطق السلطه الوطنيه خـالل عـامي        العوامل التي أثرت على أوضاع األمن الغذائي         .3.2.2

  .2007 و 2006

  

إلى عدد  2008عام حيث اشار تقرير منظمة االغذيه و الزراعة الدولية و برنامج الغذاء العالمي 

 .2007- 2006 بين عامي  التي اثرت على اوضاع االمن الغذائيبيعية والمناخية الطالعواملمن 

 واضحا بالعوامل الطبيعية والظروف المناخية التي تتسم بها  بشكلتأثراتإنتاج السلع الغذائية  ان الى

 وتعتبر الزراعة ،أي دولة مثل معدالت الهطول المطري ودرجات الحرارة وموجات الصقيع

لقطاعات األكثر تأثرا بالعوامل الطبيعية والظروف المناخية في فلسطين كسائر الدول المطرية من ا

-2006 وبصفه عامة فان معدالت الهطول المطري كانت جيدة خالل موسم .العربية الشقيقة

 في معظم األراضي الفلسطينية أال في حين شهدت مناطق جنوب الضفة الغربية نقصا في ،2007

 درجات الحرارة حول معدلها تذبذب كما اشار التقرير الى.نة بالمعدل العاديكميات األمطار مقار

 وتأثرت األراضي الفلسطينية بموجات باردة وأخرى دافئة ضمن التذبذب ،العام بشكل طبيعي

 وتشكل الصقيع في بداية النصف الثاني من كانون تول في بعض .الطبيعي لدرجات الحرارة

من الضفة الغربية مما اثر بشكل كبير على اللوزيات والتفاحات والعنب المناطق الجنوبية واألغوار 

مليون ) 2.5( حيث بلغت قيمة الخسائر وفق تقديرات وزارة الزراعة نحو .وبعض أنواع الخضار

 ومن العوامل المناخية األخرى التي أثرت على المنطقة الرياح الشديدة التي دمرت .دوالر أمريكي

توفير مستلزمات اما عن  .ستيكية في منطقة الجلمة في شمال محافظة جنينعدد من البيوت البال

  :فقد ورد في التقرير مايلي :اإلنتاج

  

 تتوفر األصناف والبذور المحسنة للمحاصيل الحقلية والبستانية :األصناف والبذور المحسنة •

راعية  حيث تتوفر محطة بيت قاد الز،من مؤسسات القطاع الخاص بمساعدة القطاع العام

التابعة لوزارة الزراعية أصناف البذور المحسنة من خالل إنتاجها وتوزيعها على بعض 

 ويتم توفير أوصول .المزارعين الرياديين في المنطقة وبشكل خاص أصناف القمح والشعير

 ويقوم ،الغراس المثمرة من مشاتل القطاع الخاص سواء بإكثارها أو باستيرادها من إسرائيل

والتجار باستيراد السالالت المحسنة من األبقار واألغنام من المزارع المزارعون 

التي تغطي ) الفلسطينية، اإلسرائيلية(اإلسرائيلية المتطورة من خالل الشركات الزراعية 
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 ويساعد المزارعين أيضا في نقل تلك السالالت بعض المشاريع .كافة األراضي الفلسطينية

منظمة ( زراعة بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العالقة التنموية التي تنفذها وزارة ال

تقوم وزارة الزراعة من خالل المشاتل التابعة لها .... ) .، جايكا، منظمة الفاو،كير الدولية

بتامين وتوزيع مختلف الغراس الحرجية على المؤسسات الحكومية وغيرها بشكل مجاني 

   .مةضير أالماكن والمباني العاحللمساهمة في ت

  

o  المؤسسات والبرامج الوطنية العاملة في مجال توفير األصناف والبذور أما أهم

   :المحسنة

  

 محطة بيت قاد ، يعتبر المركز الوطني للبحوث الزراعية:المؤسسات العاملة: أوال 

 ، المشاتل الزراعية الخاصة، الشركات الزراعية الخاصة، وزارة الزراعة،الزراعية

بعض )  أريج ،مركز األراضي،اإلغاثة الزراعية( لحكومية بعض المنظمات غير ا

 والشركات الزراعية اإلسرائيلية ، شركات أجنبية،الجمعيات التعاونية الزراعية

هي الجهات الرئيسية في مجال توفير األصناف ..) .،هزيرع( المتخصصة مثل 

  .والبذور المحسنة

 ال يوجد برامج :لبذور المحسنةالبرامج الوطنية في مجال توفير األصناف وا: ثانيا 

 ولكن هناك تعاون وثيق بين ،وطنية محددة تهدف إلى توفير أصناف وبذور محسنة

وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية ومركز ايكاردا في توفير بعض 

البذور المحسنة ولكن عملية إدخالها إلى فلسطين عملية صعبة ومعقدة بسبب 

 أما فيما يتعلق باألصناف المحسنة من الخضار والبستنة ،ئيليةاإلجراءات اإلسرا

الشجرية فتعتمد الشركات والمزارعين أعلى االستيراد من الشركات اإلسرائيلية 

الخاصة وبعض المشاتل الفلسطينية التي طورت من قدرتها الفنية واإلنتاجية بشكل 

   .كبير

  

o  وأثارها على إنتاج السلع الغذائيةمشاكل ومحددات توفير األصناف والبذور المحسنة:   

  

ضعف اإلمكانيات المادية والمالية والفنية للمؤسسات الفلسطينية العاملة في مجال  

إكثار البذور المحسنة مما يجبر المزارع الفلسطيني وشركات القطاع الخاص إلى 

  .واإلقليمية المجاورة االستيراد من االعتماد على الشركات اإلسرائيلية

  . ع أسعار البذور المحسنةإرتفا 
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إن عملية استيراد البذور من الخارج عملية معقدة وصعبة واالستيراد من إسرائيل  

عملية مكلفة وغير مضمونة إلعتبارات إسرائيلية بحته، األمر الذي أثر فعليا على 

أبقاء إنتاجية األصناف والمحاصيل الحقلية المزروعة في فلسطين منخفضة نسبيا 

ر كبير على اإلنتاج الزراعي ومساهمته في االقتصاد الفلسطيني وفي وهذا له اث

  .تعزيز مفهوم األمن الغذائي واالكتفاء الذاتي

 .عدم توفر القروض لصغار المزارعين وصعوبة اإليفاء بالشروط االئتمانية 

 .انخفاض الوعي لدى المزارع بأهمية البذور المحسنة 

 . مجال البذور المحسنةعدم توفر التمويل المناسب للبحوث في 

 .ندرة األصناف المقاومة للجفاف 

 .تدني الصفات اإلنتاجية لسالالت الحيوانات المز رعية 

التحكم بالمعابر التجارية من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلية مما يعيق عملية  

 .االستيراد

 ال يوجد ربط مؤسسي واضح بين العاملين في اإلرشاد والتوعية ومراكز البحوث 

   .الزراعية

  

مدى توفر األسمدة لمجموعات المحاصيل الغذائية الرئيسية ورد في التقريرعن  : األسمدةاما •

  ): الحقلية والبستانية ( 

  

o  لمقابلة احتياجات ) بشكل خاص من الشركات اإلسرائيلية ( يتم االعتماد على االستيراد

 ،ألسمدة النيتروجيةا( القطاعات الزراعية من مختلف أنواع األسمدة الكيماوية 

 متوفرة في األسواق الفلسطينية . والمركبة والمخلوطة والعضوية، البوتاسية،الفوسفاتية

بشكل كبير ومتنوع ولكن المشاكل الحقيقة التي تواجه المزارعين الفلسطينيين هي 

تهريب أسمدة مغشوشة وفاسدة في األسواق اإلسرائيلية وعدم توفر جهات فلسطينية 

 ضبط التهريب وفحص المستورد من إسرائيل للتأكد من وجود األسمدة قادرة على

 ومنذ بداية انتفاضة .ومطابقته للمواصفات المكتوبة على العلبة أو األكياس الخاص بها

 قامت إسرائيل بمنع استخدام بعض األسمدة الكيماوية الزراعية مثل 2000األقصى عام 

 مما كان له ،ها تستخدم في تصنيع المتفجراتوذلك بحجة أن) االمونيا ونترات البوتاس(

 .تأثيرا كبيرا على إنتاجية وجودة المحاصيل الزراعية

o الحقلية  ( مصادر الحصول على األسمدة لمجموعات المحاصيل الغذائية الرئيسية

يتم إستيراد األسمدة الكيماوية بكافة أنواعها وأشكالها من عدة مصادر  ):والبستانية 
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 الشركات اإلسرائيلية، من ثم الشركات األردنية، :فاوت أهمهاووسطاء بشكل مت

والمصرية والعربية واألردنية واألجنبية األخرى، وذلك كون فلسطين دولة غير منتجة 

 .لألسمدة الكيماوية

o من أهم مشاكل : مشاكل ومعوقات إستخدام األسمدة وأثارها على إنتاج السلع الغذائية

 : ثارها على إنتاج السلع الغذائية في الدول العربية ما يليومعوقات إستخدام األسمدة وأ

  

  .اإلستخدام المفرط لألسمدة الكيماوية 

  .عدم توفر بعض األسمدة الكيماوية والضرورية بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية 

 .تدني جودة بعض األسمدة المستوردة 

 . تهريب أسمدة مغشوشة وفاسدة من األسواق اإلسرائيلية 

ستخدام األسمدة المكتوبة باللغة العبرية مما يحد من قدرة المزارع تعليمات إ 

 . الفلسطيني العادي من إستخدامها بشكل فعال

 .إرتفاع أسعار األسمدة المستوردة واإلسرائيلية 

 .قلة التوصيات البحثية الخاصة بمعدالت التسميد سواء باألراضي البعلية أو المروية 

لتسميد وخاصة فيما يتعلق بالجرعات المناسبة قلة المعرفة بالطرق الصحيحة ل 

 .وأنواع األسمدة ومواعيد التسميد

 .ضعف الخدمات اإلرشادية المقدمة مما أدى على عدم اإلستخدام األمثل لألسمدة 
 

تقـوم  حيـث    :تطوير إستغالل وصيانة الموارد الزراعية غير المتجددة      كما ذكر بالتقرير عن مدى      

ع بعض المنظمات غير الحكومية والدولية المعنية بإعادة تأهيـل اآلبـار            وزارة الزراعة بالتعاون م   

االرتوازية والينابيع، باإلضافة إلى إستصالح األراضي الزراعية والوعرة وشق الطرق الزراعيـة            

من أجل تمكين المزارعين من إستغالل الموارد الزراعية المتاحة بطريقة فعالة، وإستغالل مصادر             

 20( حيث تم إعادة تأهيل نحـو      . تقليل الفاقد وزيادة العائد من المتر المكعب الواحد       المياه المتاحة و  

  خالل السنوات الثالثة الماضية) بئراُ زراعياُ 
 

  :مداخل االمن الغذائي. 4.2.2
  

لفهم االمن الغذائي ال بد من دراسة عناصره والوقوف على مواقعه المفصلية من خالل دراسة 

  ق دراسة المدخل الفردي والمحلي والوطني والدولي محطات رئيسية عن طري
  

 يشكل الفرد ابسط الوحدات االستهالكية حيث يتم دراسة استهالك الفرد : المدخل الفردي •
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الواحد من العناصر والطاقة الغذائية ومقارنتها بالمتطلبات الغذائية فإذا وجد أن إستهالك هذا 

ذائية كان الوضع هنا مرضيا وايجابياً عند هذا الفرد مطابقا او قريباً من المتطلبات الغ

إبتعد عن المستوى المطلوب من الواقع االستهالكي عن هذه المتطلبات  المستوى، وكلما

  .قرب االمن الغذائي من مرحلة الخطر

يتم في هذا المستوى دراسة العوامل السكانيه واالقتصاديه والتكنولوجية في : المدخل المحلي •

، الوضع االقتصادي القائم:ه المحليه وعليه فانه يجب تحديد المتغيرات التاليهالوحدات االداري

 .واخيرا تحديد الوسائل الكفيله بتحقبق االمن الغذائي، معرفة الموارد المتاحه، تحديد الهداف

وعند توافر البيانات المطلوبه عن هذه الوحدات يصار الى تطوير خطط غذائيه عن االقاليم 

وفي  .فيما بينهما لتصبح بذلك خطة وطنية كاملة للتنسيق والربط والدمج المختلفه تخطع

إطار دراسة المستوى المحلي كما هو مشار اليه أعاله بإختصار يجب دراسة العوامل 

  .العوامل الديموغرافية، العوامل الجغرافية، العوامل اإلقتصادية :التالية

شامل الذي يستوعب كل المعطيات يمثل المستوى الوطني المجال ال: المدحل الوطني •

المتعلقة بمسألة األمن الغذائي حيث يضم المستويين السابقين الفردي والمحلي بما يتعلق 

بتنسيق خبرات واإلدارة وإتخاذ القرار والتشريع والتنفيذ ولتطوير برنامج األمن الغذائي 

 :على هذا المستوى يتطلب تحليل سوق الغذاء متضمناً ما يلي

  

o  حجم العرض والطلب على الغذاءتحديد .  

o  تحديد الدور االساسي للتجارة الخارجية وتحديد البنود الغذائية في حركة التجارة

  .الخارجية من تصدير واستيراد

o ديموغرافية التي تتعلق بتوزيع السكان ما بين حضر وريف لتأمين -رسم السياسة الجيو 

  .ن الريف الى الحضروتنمية الموارد االنتاجية وضمان تدفق الغذاء م

o  العمل على احداث تنمية اقتصادية حقيقية عن طريق االستثمار الذي يخلق فرص عمل

تولد دخال يؤهل المستهلك لتناول كميات من الغذاء المناسب تضمن امنة الغذائي الفردي 

  .واالسري

  

لوطني ولذلك ال تعتبر التجارة الدولية صمام االمان لالمن الغذائي ا:المدخل االقليمي والدولي •

بد من تأمين االمدادات الغذائية من خارج الحدود الوطنية وال يمكن ضمان انسياب تيارات 

يق االمن الغذائي للدولة االمدادات الغذائية اال ضمن تعاون اقليمي ودولي يعمل على تحق

 )1999، عمان، الغذائي ناالم،  حمدان(المعنية 
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  :سياسة االمن الغذائي. 5.2.2

  

ف سياسة االمن الغذائي الى تأمين الغذاء المطلوب للمستهلكين في كافة شرائحهم اإلجتماعية كما تهد

تهدف الى تنمية الموارد الزراعية ورفع درجة االكتفاء الذاتي والحد من التبعية الغذائية لالسواق 

ية والزراعية بالقطاعات اإلقتصادية االخراإلقتصادالعالمية كما ترمي الى دمج القطاع الزراعي 

  :يمكن االستفادة منها في خدمة االمن الغذائي الوطني ومن هذه األدوات

  

حيث تهدف هذه السياسة الى تحقيق الرفاهية اإلقتصادية للمجتمع وذلك : السياسة الزراعية •

من خالل التوزيع االمثل للسلع االستهالكية الزراعية فيما بين المستهلكين ويضاف اليه 

 ل للموارد اإلنتاجية بين االستعماالت البديلة وتتحقق رفاهية المجتمع من خاللالتوزيع االمث

هداف حصر أيمكن  و.إشباع أكبر للمستهلكين وكذلك تعظبم ربحية المنتجين في المجتمع

  :السياسة الزراعية فيما يلي

  

o مثل والعادل لمصادر الثروة والدخلالتوزيع األ.  

o و رفعها وتسيعها وذلك للحصول لموارد الزراعية أنتاجية القصوى لتحقيق الكفاءة اإل

  .على أعلى ناتج إجتماعي بأقل جهد إجتماعي ممكن

o  وفي حالة محدودية الموارد الزراعية فإن إجراءات السياسة الزراعية تتجه نحو تنمية

الموارد الزراعية المتاحة لرفع كفائتها اإلقتصادية عن طريق اإلستثمار المكثف في 

  .ما يعرف باإلستثمار الرأسيالزراعة او 

o  وإذ أن صغار المزارعين ال يملكون القدرة على اإلستثمار الرأسي على عكس كبار

المزارعين فإن ذلك قد يؤدي الى عمل خلل في نظام الملكية والحيازة الزراعية بشكل 

مغاير لمصالح ذوي الدخل المحدود أو على األقل إلى إضعاف قوتهم التنافسية في 

مما يعمل إلى عملية تخليهم عن نشاطهم الزراعي بما يترتب على ذلك من السوق 

  .تبعات سلبية إجتماعية و إقتصادية

  

يعمل التسويق الزراعي كأداة من أدوات األمن الغذائي إذا ما وظف هذا : التسويق الزراعي •

 المرتبة التسويق في خدمة اإلنتاج اوالً وخدمة اإلستهالك ثانياً مع عدم تجاهل الوسيط في

أما أن ينفرد . الثالثة على إعتبار أنه يقدم خدمات مرتبطة بتكاليف مادية عليه أن يغطيها

الوسيط بالمنفعة والربح العالي على حساب المنتج والمستهلك فإن ذلك يشكل خطراً حقيقياً 

ك أيقن المنتج بأن العملية اإلنتاجية تصب في مصلحته فإن ذلعلى األمن الغذائي وإذا ما 
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سوف يعطيه الحافز لإلستمرار في نشاطه التجاري فيزداد حجم اإلنتاج الذي يقدم للمستهلك 

 .بأسعار معقولة األمر الذي يضمن مستوى غذائي مضمون

تعمل الدوله بالعاده على تبني سياسة السعريه حره لمواد الغذاء : سياسة األسعار والدعم •

وعندما يتم تحديد السعر فيعني ذلك ،  االسعار او تبني سياسة توجيه او تحديد) الية السوق(

 هذه السياسات ما يبررها ولكل من.الغاء الية السوق ولم يعد هناك سوق حقيقيه للسلعه

فسياسة الية السوق تحدد السعر اإلقتصادي والحقيقي لسلعة وتعمل على توزيع الموارد على 

لى الحس اإلجتماعي حيث من بدائل اإلستثمار بشكل كفء إال أن هذا اإلسلوب يفتقر ا

 الممكن أن يؤدي ذلك الى ضرر في مصالح الفقراء ويؤ ثر سلبا على قدراتهم الشرائيه

وبالتالي على امنهم الغذائي ولذلك تعمل بعض الدول الى تحديد السعر او تحديد مداه مابين 

 هذا االسلوب السعر االدنى واالعلى حفاظا على التوازن االجتماعي وانصاف الفقراء اال ان

ويعرف الدعم  .من طرفه يحول دون تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد واستهالك السلع

بانه تحمل الدوله لفارق السعرين العالمي والمحلي للسلعه حيث يصبح سعر المستهلك ادنى 

من السعر العالمي بهدف تعويض الفقراء والحيلولة دون تعرضهم لحاالت سوء التغذية، 

لدعم ايضاً لجانب اإلنتاج عن طريق تقديم قروض ومدخالت زراعية بمستوى دون ويوجه ا

 .التكلفة بغرض رفع درجة الكفاءة في اإلنتاج

للتجارة الخارجية دوراً مهم سواء كان ذلك إستيراد أو تصدير في : سياسة التجارة الخارجية •

ر التوازن لتلعب إحداث توزان ما بين العرض والطلب لينشأ بذلك ما يسمى بكمية وسع

ومن الضروروي  .لسوق الغذاءحركة التجارة الخارجية بذلك دور صمام األمان بالنسبة 

إتخاذ القرار المناسب في تحديد المواد الغذائية التي يجب أن تعطي األولوية في اإلستيراد 

 .كأو الصادرات وتحديد وقت وموقع التبادل التجاري وكذلك إكتشاف األسواق المناسبة لذل

مع أهمية التخزين واإلحتفاظ بمخوزن غذائي إستراتيجي فإن : سياسة التخزين والتصنيع •

ذلك ال يعني أكثر من كونه أداة من أدوات األمن الغذائي حيث يقوم نظام األمن الغذائي 

بإحتفاظ بمخزون غذائي إستراتيجي من مواد غذائية ذات قيمة إستراتيجية مدة من الزمن 

من إحتياجاته % 10 في األسواق بما ال يقل عن حاجة المجتمع بما يعادل قبل اإلفراج عنه

ويؤدي التصنيع الغذائي نفس المهمة حيث يتم شراء المحاصيل الزراعية في . السنوية

حاالت الفائض ومن ثم تصنيعها لجين حدوث حالة عجز في السوق حيث تضخ الكمية 

 عن السوق في حالة الفائض مع حدوث المصنعة الى السوف فبذلك نكون قد خففنا الضغط

إرتفاع باألسعار الى مستوى معقول يضمن مصلحة المنتج وفي الحالة الثانية تمت الحيلولة 

 .دون حدوث عجز في العرض يؤدي إرتفاع األسعار فيه إلى ضرر في مصلحة المستهلك

 ن خالل مواقعهناك عالقة وثيقة ما بين اإلرشاد واألمن الغذائي وذلك م :سياسة اإلرشاد •
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النشاط اإلرشادي في مجاالت الزراعة واإلستهالك الغذائي حيث يقوم جهاز اإلرشاد بتقديم 

المشورة الفنية للمنتجين عن كيفية العملية الزراعية وإدارتها بدءاً من إستخدام المدخالت 

تحديد الزراعية وانتهاء بالتسويق وله دور مهم ايضاً في تقديم النصيحة للمستهلكين في 

 .المواد الغذائية التي يمكن شرائها بتكاليف معقولة وبشكل تستجيب به إلحتياجات اإلستهالك

 :هناك استراتيجيتان لإلستثمار: سياسة اإلستثمار •

  

o حيث توزع الميزانية على القطاعات المختلفة بقدر نسبة : إستراتيجية اإلستثمار المتوازن

مثالً فإن قطاع هذه الصناعة % 4لى المالبس نمو الطلب على سلعها فإذا كان الطلب ع

  .من مجمل اإلستثمارات% 4يحصل على 

o حيث يتم التركيز على قطاع معين دون غيره في :إستراتيجية اإلستثمار غير المتوزان 

اإلستثمار على إعتبار أن هذا القطاع هو بالمعايير اإلقتصادية قطاع رائد يمكن أ يقود 

ور والنمو فيعطي هذا القطاع النصيب األكبر من اإلستثمارت اإلقتصاد الوطني الى التط

وإذا ما أريد لإلستثمار أن يخدم قضية األمن الغذائي فإنه ينبغي إعطاء القطاع الزراعي 

أولوية واضحة في اإلستثمار ال سيما وإن الطلب قادر على إستنفاذ العرض من المواد 

  .الغذائية في حالة نمو اإلنتاج الزراعي

  

اليستطيع المزارع الصغير ان ينفذ اعماله الزراعيه بكفائه بسبب ضعفه : عاون الزراعيالت •

اإلقتصادي إال أن العدد الكبير من صغار المزارعين ضمن جمعية تعاونية يجعل منهم قوة 

 .إقتصادية تستتطيع تأمين المدخالت الزراعية ألعضائها بشكل مناسب

اعي أهم نقطة إرتكاز ألي عملية زراعية ال سيما يعتبر اإلقراض الزر: اإلقراض الزراعي •

في الدول الفقيرة وصغار المزارعين هم أكثر المزارعين حساسية للتمويل وال يستطيعون 

إستغالل مواردهم دون التمويل الخارجي وهنا تظهر أهمية التمويل الزراعي في مجالي 

ي مشاكل كثيرة منها ضرورة التنمية الريفية واألمن الغذائي وقد تعترض التمويل الزراع

تقديم المقترض ضماناً يعجز الكثيرون منه على تقديمه وبذلك يبقى التمويل حكراً على 

القادرين تقديم الضمان المطلوب وهكذا يبقى المزارع القوي قوياً والمزارع الضعيف يبقى 

قديم قروض قد عملت كثيراً من الدول على ت و.ضعيفاً وهذا ما يخالف اصالً هدف التمويل

مدعومة للمزارعين مما شجعهم على اإلقتراض وإستثمار مواردهم وتحسن ضروفهم 

المعيشية إال أن مؤسسات اإلقراض الحكومية القت كثيراً من المتاعب المالية في كثير من 

أقطار الدول النامية مما دفع إلى إعادة النظر في عمل هذه المؤسسات لتقدم خدماتها بسعر 

 المؤسسات المالية الخاصة وهذا ما عكس سلباً على القطاع الزراعي وعلى السوق كباقي
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صغار المزارعين لكون هذا القطاع الزراعي ما زال غير منافس إلستثمار في باقي 

  .القطاعات اإلقتصادية

تعتبر صحة اإلنسان أهم هدف من األهداف الرامية الى تحقيق الرفاه : السياسة الصحية •

 وإن لم يتمتع اإلنسان بالصحة الجيدة فإنه ال يستفيد من الغذاء الذي يتناوله والسعادة لإلنسان

واإلنسان هنا هو عامل إنتاج بصفته ال يمكن أن يقوم بدوره في العملية اإلنتاجية بشكل جيد 

ما لم يكن يتمتع بصحة جيدة وعليه فإنه ال بد من تزويد اإلنسان بالغذاء المطلوب ليبقى 

وفي حالة تعرض اإلنسان الى مشاكل صحية فإن تكاليف هذه  ل واإلنتاجقادراً على العم

المشاكل أعلى بكثير من تكاليف توفير الغذاء المطلوب ولذلك يجب إسناد جهود األمن 

الغذائي والخدمات الصحية للحفاظ على المستهلك بصفته مستهلكاً أو منتجاً في أن واحد عن 

 .رجة األولى األطفال والشرائح المهددة بسوء التغذيةطريق تطوير برامج غذائية تشمل بالد

 إجتماعية تؤثر على األمن  او من الظواهر سواء كانت إقتصاديةالعديدهناك : التشريع •

الغذائي واإلنتاج الزراعي وال يمكن إدارتها وتوظيفها لخدمة األمن الغذائي إال بالتشريع 

زراعية وتوزيعها، التسويق الزراعي، حجم الحيازة ال: ومن األمثلة على هذه المشاكل

  .إستخدام التكنولوجيا المتطورة،نظام إستغالل األراضي الزراعية

إن عملية توفير الغذاء ألفراد المجتمع ال يتم بالمدة القصيرة بل : نظام اإلنذار المبكر •

طوير يستغرق جهداً وإستعداداً كبيراً ووقتاً يكفي للتحضير وإتخاذ اإلجراءات الكافية لت

خطط زراعية إنتاجية وتجارية وإدارية وغيرها وحتى يصبح نظام اإلنذار المبكر قادراً 

ال بد من توفر  وقعات عن اإلنتاج الزراعي وإستهالك الغذاء في المستقبل فإنهعلى إعطاء ت

  .المساحة المزروعة، نوع المحاصيل المزروعة، السكان: المعلومات حول

تتعرض المحاصيل للضياع في فترة ما بعد الحصاد : عد الحصادافحة الهدر الفاقد ما بمك •

تعرض المحاصيل للحشرات والفطر واألفات  :وفي المخازن والصوامع بالذات عن طريق

سطو  وسطو القوارض على المخزون، وتعرض المخزون لهجوم الطيور، و.األخرى

  .هاالقرود والحيوانات البرية كالخنازير على المحاصيل في فترة نضوج

  

o أثناء النقل حيث تتعرض األكياس إلى حدوث :وتحدث حاالت الفاقد في المراحل التالية 

من خالل عملية الحصاد حيث يضيع قسم ثقوب فيها تسبب في هدر هذه الحبوب، و

ت الحصاد من حيث حالة المقصات والشواحات االكبير من الحبوب بسبب حالة 

نتها إضافة الى وقت الحصاد، فالحصاد في والغربال، وكذلك نوع االلة وعمرها وصيا

أول النهار وفي الليل إفضل من الحصاد تحت وهج الشمس الشديد مما يسبب سقوط 

أثناء التخزين حيث يتم تخزين المنتجات في ظروف غير ، والسنابل على األرض
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التحضير إلستهالك حيث أن قسماً وء والتهوية، ومناسبة من الحراراة والرطوبة والض

من الغذاء يذهب هدراً أثناء تحضير الوجبات الغذائية في المطبخ سواء قبل  يراًكب

المتبقي في أكياس القمامة تحضير الوجبات أو أثناء ذلك أو التخلص من الغذاء 

  )1999،عمان،االمن الغذائي ،حمدان(

  

  :ئي لتحسين أوضاع األمن الغذاة الفلسطينية الوطنيةالسلط الجهود المبذولة في .6.2.2

  

تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية من خالل برامج ومشاريع وزارة الزراعة على زيادة إنتاج الغذاء 

وذلك من خالل توفير مستلزمات اإلنتاج الزراعي المدعوم والخدمات الفنية المقدمة للمزارعين 

عرة وشق الطرق وتوفير البنية التحتية األساسية للقطاع الزراعي وإستصالح األراضي الزراعية الو

الزراعية، وإعادة تأهيل اآلبار اإلرتوازية الزراعية القديمة، والينابيع وقنوات النقل الرئيسية، 

باإلضافة إلى تشجيع المزارعين وتقديم األشتال المثمرة لزراعتها في المناطق المستصلحة وإنشاء 

ي والتقليل من اإلستيراد من قطع نموذجية من أشجار مثمرة لسد الفجوة الغذائية في السوق المحل

إسرائيل، تشجيع الزراعة تحت البيوت البالستيكية من خالل إعادة تأهيل المدمر منها وتقديم بيوت 

بالستيكية حديثة من خالل بعض المشاريع الريادية وتقديم الخدمات والقروض الزراعية الميسرة 

اعية وبخاصة منها التمور، زيت لتمكين المزارعين من شراءها، تطوير تسويق المنتجات الزر

البندورة الكرزية، الفلفل الحلو الملون، الفراولة، وبعض  الزيتون الفلسطيني، والمحاصيل التصديرية

تشجيع اإلنتاج المحلي عن طريق دعم المزارعين والصيادين ... ) .محاصيل األعشاب الطبية،

نباتية، وتمكين المزارعين من إسترداد ومربى الماشية، ومقاومة اآلفات واألمراض الحيوانية وال

 2008منظمة الغذاء العالمي،  ( ضريبة القيمة المضافة المقروضة على مستلزمات اإلنتاج الزراعي

  (west bank,2009,WEP and FAO_(SEF SEC)و ) 

  

إتعمل وزارة الزراعة ووزارة اإلقتصاد الـوطني ووزارة الـشؤون           :توزيع وتوفير الغذاء   •

بالتعاون مع األنروا وبرنامج الغذاء العالمي بموضوع توزيع وتوفير الغذاء في           اإلجتماعية  

% 90األراضي الفلسطينية المحتلة لشرائح المجتمع المختلفة، حيث يتم إستيراد أكثر مـن             

من إجمالي السلع الغذائية المستوردة من األسواق اإلسرائيلية ما يكفـي سـد اإلحتياجـات               

لمحلي الذي يعرض مباشرة في األسواق الفلسطينية المحلية، ويتمكن         الغذائية بجانب المنتج ا   

المواطنين من الحصول على إحتياجاتهم من الغذاء نظار لتوفره بأسـعار مناسـبة ضـمن               

ونتيجـة لإلغالقـات اإلسـرائيلية والحـواجز     . حصول المستهلكين عليها بصورة مستمرة 

 المنتجات الزراعية خارج حدود المـدن       العسكرية فقد تم إنشاء أسواق مركزية لبيع وتوزيع       



 22 

سوق لبيع الخضار في بلدة حوره كبديل عـن سـوق نـابلس المركـزي               ( الرئيسية مثل   

للخضار، سوق قباطية بدالُ من سوق جنين، إنشاء سوق خضار حديث بالقرب من مدينـة               

يلية ، وذلك لتالشي الحواجز العسكرية والمعيقـات اإلسـرائ        )طوباس بدالُ من مدينة نابلس      

المفروضة على حركة المنتجات واألفراد بين مختلف المناطق الفلسطينية، باإلضـافة إلـى             

شق طرق زراعية حديثة لتسهيل نقل السلع الزراعي بين جميع المناطق كبديل على الطرق              

 . الرئيسية لتجنب الحواجز العسكري

ون مع الوزارات ذات    قامت وزارة الزراعة بالتعا   : تمكين المواطن من الحصول على الغذاء      •

العالقة وبتمويل من اإلتحاد األوروبي بإعداد وإعتماد اإلستراتيجية الوطنية لألمن الغـذائي            

لتلك الجهـود قامـت      في فلسطين، حيث إشتملت على عدة محاور وخطة عمل وإستكماالُ         

الوزارة وبدعم من اإلتحاد األوروبي بتنفيذ مشروع يهدف إلى تحديد ووضـع مؤشـرات              

 أوضاع األمن الغذائي في األراضي الفلسطينية وتحديد الفئـات المهمـشة والفقيـرة              قياس

والمعلومات المنـشورة   . وأماكن تواجدها وذلك باستخدام خرائط جغرافية ومؤشرات محددة       

والمستنبطة من هذا المشروع ستستخدم من قبل الوزارة والمنظمات الدولية العاملـة فـي              

. قراء إلستهداف األسر الفقيرة وأماكن تواجدها بـشكل فعـال         مجال توزيع الغذاء ودعم الف    

وبسبب إرتفاع نسبة الفقر وفقدان عدد كبير من العمال لفرص عملهم، فقـد دأب برنـامج                

الغذاء العالمي بتوزيع سالل غذائية على األسر الفقيرة والمهمـشة وبالتعـاون مـع وزارة               

أمـا  . حلية وذلك مقابل العمل والتدريب    الزراعة ووزارة الشؤون اإلجتماعية والمجالس الم     

منظمة األنروا فتقوم بتوزيع السالل الغذائية على أسر المخيمات في الضفة وقطـاع غـزة               

 . بشكل دوري ومتواصل

تستخدم الدول العربيـة    : بناء المخزون اإلستراتيجي ومخزون الطوارئ من السلع الغذائية        •

ائية لموازنة األسعار عند إرتفاعها فـي حالـة         الشقيقة مخزونها اإلستراتيجي من السلع الغذ     

ندرة العرض حيث تقوم بطرح كميات من المخزون في األسواق، وعند إرتفاع مـستويات              

أما مخزون الطوارئ فهو لحاالت سـد       . األسعار تقوم بشراء كميات إضافية من المخزون      

ياسية التي تمـر    هذا إلى حد ما غير متوفر في فلسطين نظراُ للظروف الس          . النقص الطارئ 

وهذا لم يمنع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية من أن تولي أهميـة            . بها البلد منذ عقود   

كبيرة لتوفير مخزون إستراتيجي من السلع الغذائية بل العكس، هنالك مخططات ومقترحات            

فير ومشاريع جاهزة قيد الدراسة لتوفير البنية التحتية الالزمة والبدء الفوري بـإجراء تـو             

 ولكن الحصار اإلقتصادي والسياسي المفروض على فلسطين        ،مخزون إستراتيجي وطارئ  

وعملية تـوفير الـسلع الغذائيـة       . حال دون القيام بأي خطوة تجاه تحقيق هذا الهدف الهام         

األساسية في فلسطين هي قضية في غاية األهمية بل تعتبر أيضاُ سياسـة وأداة يـستخدماه                
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 الشعب الفلسطيني لزعزعة بقاءه وضاعف صموده وإستمرار في         المحتل إلخضاع وتركيع  

النضال، إال أن نجاح هذه الجهود ترتبط إرتباطُا وثيقاُ بسياسة االحتالل اإلسرائيلي وتحكمها             

بفتح وإغالق المعابر التجارية، ونتيجة لعدم توفر البينة التحتية الالزمة لذلك فـان عمليـة               

 . ة شهور وفي مخازن صغيرة مبعثرة ومتعددة المرجعياتالتخزين ال تستمرأ كثر من ثالث

 فـي فلـسطين     :توفير الغذاء للمناطق والمجموعات السكانية األكثر تعرضا للنقص الغذائي         •

تشمل المناطق المعرضة لنقص الغذاء محافظات قطاع غزة، جنـوب الخليـل، محافظـة              

ذلك إلى أسـباب عديـدة      ويرجع  . طولكرم، قلقيلية ونابلس، وسلفيت، وطوباس، وبيت لحم      

الحصار اإلسرائيلي المحكم المفروض على المناطق الفلسطينية والـتحكم بالمعـابر           : منها

التجارية، إقامة جدار الفصل العنصري وعزل مساحات واسعة من األراضـي الزراعيـة             

ومصادر المياه، عدم القدرة على الحركة بسبب الحواجز العسكرية والتحكم بحرية الحركة،            

ناطق الزراعية والعسكرية المغلقة، مصادرة مساحات واسعة إلقامة المستوطنات عليها،          الم

أضف إلى ذلك العوامل الطبيعية مثل الجفاف، والصقيع، والرياح، وشح الموارد المائية في             

  . المنطقة

  

   :ة الفلسطينيةالسلطه الوطنيص في تحقيق األمن الغذائي في  دور القطاع الخا.7.2.2

  

 على إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص 1994زت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ نشأتها عام لقد رك

في تحقيق التنمية اإلقتصادية في كافة األنشطة والمجاالت وبشكل خاص في المجاالت الزراعية، 

وذلك من خالل تبني إستراتيجيات وخطط وسياسات مختلفة هدفت إلى تشجيع القطاع الخاص 

 اإلستثمار في األنشطة المختلفة، من خالل تقديم الدعم الفني وتوفير البنى المؤسسية، وتحفيزه على

والتحتية، وتقديم الحوافز التشجيعية والضمانات، واإلعفاءات الجمركية الضريبية الالزمة لتشجيعه 

 على اإلستثمار في المجال الزراعي، وكذلك من خالل تهيئة البيئة المناسبة لنموه وتطوره من

مما أدى إلى كسر حاجز األحجام عن اإلستثمار في بعض . سياسات وتشريعات وأنظمة وقوانين

األنشطة وبخاصة الزراعية وزاد من مساهمة القطاع الخاص في التنمية الزراعية واألمن الغذائي، 

ة نتيجة لقيام القطاع الخاص باإلستثمار في العديد من المشاريع اإلنتاجية التجارية والتسويقي

  . الزراعية

  

ومن الجدير بالذكر أن شركات زراعية عديدة قد تم تأسيسها من قبل مستثمرين فلسطينيين، حيث تم 

إفتتاح شركة إلنتاج وتفريخ أمهات الدواجن، مفرخات إلنتاج الصوص، شركات تعبئة وتسويق 

 أعشاب ،زعتر( زيت الزيتون، شركات لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية الزراعية المختلفة 
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وشركات إلستيراد ). مخلالت خيار وزيتون وفلفل حار (  شركات تصنيع غذائي ،)......،طبية

إنعكاسات التطورات في أوضاع األمن  أما .مستلزمات اإلنتاج الزراعي وتصنيع المعدات الزراعية

  :  فتتمثل فيالغذائي على حياة المواطنين

  

 : ع األمن الغذائي على حياة المواطنينأثر التغيرات في المؤشرات األساسية ألوضا •

  

   :أثر التغيرات في معدالت االكتفاء الذاتي •

  

o  تسهم ذلك في زيادة اإلنتاج واإلنتاجية من غالبية السلع والمنتجات الزراعية األمر الذي

أدى إلى خفض الفجوة الغذائية وزيادة فجوة معدالت اإلكتفاء الذاتي أو على األقل 

  .د حدود معينة على الرغم من الزيادة في إعداد السكانالمحافظة عليها عن

o  بسبب الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية السائدة في األراضي الفلسطينية

المحتلة أصبحت قضية اإلعتماد على الذات معدومة بسبب مصادرة مساحات واسعة من 

  .األراضي الزراعية ومصادر المياه وبناء جدار الفصل العنصري

  

ال يوجد مشكلة في السلع الغذائية : أثر التغيرات في المتاح لإلستهالك من السلع الغذائية •

المتاحة في األسواق الفلسطينية بإستثناء محافظات قطاع غزة التي تعاني من نقص حاد في 

 .المواد والسلع الغذائية الرئيسية، بسبب الحصار المحكم المفروض على قطاع غزة

إن إرتفاع نسبة البطالة : أسعار السلع الغذائية على حياة المواطنيناثر التغيرات في  •

وإنخفاض دخل كثير من األسر الفلسطينية وفي نفس الوقت إرتفاع أسعار بعض السلع 

الغذائية أصبحت كثير من األسر الفلسطينية غير قادرة على شراء إحتياجاتها من األسواق 

 في فئة األسرة المهمشة والفقيرة التي تنطبق عليها الفلسطينية مما أدى إلى دخول تلك األسر

 . المعايير التي تؤهلها لإلستفادة من مشاريع اإلغاثة والدعم المقدمة

ة واإلقالل من اإلصابة إنعكاسات التطورات في أوضاع األمن الغذائي على األحوال الصحي •

 :باألمراض

  

o في األراضي الفلسطينية على تؤثر األوضاع اإلقتصادية والمعيشية المتردية السائدة 

كثير من األسر الفلسطينية على الحالة الصحية ألفرادها، حيث نجد إنتشار ظواهر نقص 

الحديد في الدم، التقزم عند األطفال، وأطفال تحت الوزن الطبيعي، واألمراض النسائية 

  . الناتجة عن نقص الحديد في الدم، الخ
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o لغذائي على توفير العمالة الزراعية والقدرة إنعكاسات التطورات في أوضاع األمن ا

من المعروف تاريخياُ في فلسطين أن القطاع الزراعي يلعب دوراُ هاماُ في : على العمل

توفير فرص عمل أثناء األزمات السياسية لكثير من األسر الفلسطينية الريفية أي هو 

دة ملحوظة في األيدي الملجئ النهائي لتلك العمالة، وبناءا على ذلك، فإن هنالك زيا

العاملة الزراعية التي أصبحت تفلح وتزرع األرض كإستراتيجية تأقلم مع األوضاع 

المنظمه (، و )2008،منظمة الغذاء العالمي( . الحالية وفقدان فرص عملها في إسرائيل

  )2008اوضاع االمن الغذائي ،ربيه لالمن الغذائي عال
 

   وصف مجتمع الدراسة3.2
  

  :ة األغوارمنطق. 1.3.2
  

تعتبر منطقة األغوار منطقة ذات أهمية إستراتيجية ألصحابها الفلسطينيين حيث أنها تحتوي مساحة 

كبيرة من األراضي الزراعية الخصبة، والمياه الجوفية، كما أنها تمثل البوابة الفلسطينية على 

ت المنطقة بعداُ امنياُ  وبالنسبة لسلطات اإلحتالل اإلسرائيلية شكل.إمتدادها العربي واإلسالمي

، وحاجز بين الفلسطينيين وبين إمتدادهم مع الوطن العربي، )في ظل الحرب التقليدية ( استراتيجياُ 

   ).2006،النخبة لإلستشارات الهندسية(  .إضافة إلى أهميتها اإلقتصادية من زراعية

  

  : الموقع.2.3.2

  

 ما يعرف بغور أريحا، وهي بذلك نقطة تقع محافظة أريحا في الطرف الغربي لغور األردن أو

عبور هامة منذ القدم للقوافل التجارية والغزوات الحربية التي كانت تتجه غرباُ نحو القدس شرقاُ 

نحو عمان، وهي أيضاُ الممر الغربي لنهر األردن والبحر الميت، يمر منها الحجاج المسيحيون 

من جهة أخرى، كانت أريحا البوابة . لبحر الميتالقادمون من القدس في طريقهم إلى نهر األردن وا

. الشرقية لفلسطين، عبرتها كثير من الجماعات البشرية المهاجرة على فلسطين على مدى العصور

  . )2006،النخبة لالستشارات الهندسية( 
  

  : أهمية الموقع.3.3.2
  

ناخ الغور في إنتاج وجود مناخ فريد يساعد في إنتاج محاصيل مدارية مثل الباباي كما يساعد م

محاصيل وخاصة الخضراوات وفي وقت مبكر عن األسواق المحلية وأسواق الدول العربية 
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المجاورة واألسواق األوروبية حيث تنتج بعض األنواع من الخضروات في وقت تكسو الثلوج 

 ،)هول مج(بعض الدول األوروبية وال ننسى التمور الفاخرة التي تحتاج إلى ساعات حرارية عالية 

دائرة األرصاد .( وكذلك توفر مصادر المياه على الرغم من إستيالء إسرائيل على قسم كبير منها

  . )2006 ،الجوية

  

  : المناخ.4.3.2

  

يمتاز مناخ المحافظة بأنه حار جداُ بسبب إتصاله بالبادية، أما سبب اإلرتفاع الكبير في درجات 

تحت مستوى سطح البحر، حيث تصل درجات الحرارة فيرجع إلى إنخفاض منطقة األغوار 

الحرارة فيرجع إلى إنخفاض منطقة األغوار تحت مستوى سطح البحر، حيث تصل درجات 

 23.5 درجة مئوية، يبلغ معدل درجة الحرارة السنوي 45الحرارة في شهري تموز و آب إلى 

الحرارة الصغرى  درجة مئوية، أما معدل درجة 31.4معدل درجة الحرارة العظمى  درجة مئوية

بسبب وجود % ) 70-60(  درجة مئوية إما نسبة الرطوبة في متوسطه تتراوح بين17.7فهو 

   ).2006دائرة األرصاد الجوية، . ( البحر الميت الذي يتعرض سطحه لعملية تبخر كبيرة

  

  : المساحة.5.3.2

  

إلى شمال البحر  ) 1967حدود عام ( تمتد هذه المنطقة غرب نهر األردن من منطقة بردلة شماال 

 ألف 400بمساحة حوالي  كم12 إلى 1 وبعرض يتراوح من ،كم70الميت جنوباُ وبطول حوالي 

 مما يجعلها تمتاز بمناخها الحار 300 إلى 200 تقع المنطقة تحت مستوى سطح البحر بمعدل .دونم

وتعتبر األراضي  ملم من األمطار سنويا 150 وتتلقى هذه المنطقة اقل من .صيفا والدافئ شتاء

الزراعية في منطقة األغوار من أهم األراضي الزراعية في الضفة الغربية وأكثرها خصوبة، 

ونظراُ إلنخفاض معدالت األمطار فإنها تعتمد على المياه الجوفية المحدودة المستخرجة من اآلبار 

 بلغت مساحة 1967حتى عام . االرتوازية والينابيع واألمطار المنسابة من المنحدرات الشرقية

نظرا للمساحات % 60دونم وإنخفضت حالياُ إلى حوالي 200األراضي المستغلة زراعياُ حوالي 


