
ية من وجههة نظر 

  تعاون

ضفة الغربية

  منفذة

مؤسسة التع

  نجم

  الدي

 

ئي في الض

ؤسسات الم

مولة من م

زين الدين ن

 

  اجستير

 فلسطين

ميال 2012

         

ألمن الغذائ

يدين والمؤ

برامج المم

ء عيسى ز

رسالة ما

ف - القدس

/ هجري 1

ا          

ج تحسين ا

المستفي

الب :راسية

فيحاء

1433

راسات العليا

  دس

 

قييم برامج

حالة در

عمادة الدر

جامعة القد 

   

دراسة تق

 

 

  



 

دراسة تقييم برامج تحسين األمن الغذائي في الضفة الغربية من وجهة نظر 

  المستفيدين والمؤسسات المنفذة

  البرامج الممولة من مؤسسة التعاون :حالة دراسية

  

  اعداد 

  فيحاء عيسى زين الدين نجم

  بكالوريوس علوم زراعية من جامعة النجاح الوطنية 

  

  الدكتور عزام صالح: المشرف

قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات درجة الماجستير في االرشاد الزراعي 
  جامعة القدس / من معهد التنمية المستدامةوالتنمية الريفية 

 

 ميالدي 2012/هجري 1433

  

  

  



يدين 

ماؤهم 

ة نظر المستفي

 

 المدرجة أسم

بية من وجهة

 سسة التعاون

لجنة المناقشة

 :توقيعال
 :توقيعل
 :توقيعال

  رسالة

 الضفة الغرب

  ت المنفذة

ولة من مؤس

ل أعضاء  من

اصالح        
ال     هيجاوي

ابو عيد      

  فلسطين

  م2012 -

 

 

ر اجازة

ن الغذائي في

والمؤسسات

البرامج الممو

  نجم

م: 5/5/2012

ص معزا .د
ثمين اله. د
أب دمحم .د

 

ف – القدس 

-هـ  1433

  المستدامة

 تحسين األمن

:حالة دراسية

زين الدين ى

208  

  صالح

5يزت بتاريخ

   قشة
   

   ي

  س

  سات العليا

التنميةستير 

 تقييم برامج

ح

فيحاء عيسى: 

811774: عي

دكتور عزام ص

وأجيز الرسالة
 

س لجنة المناق
تحن الداخلي
تحن الخارجي

جامعة القدس

عمادة الدراس

ماجسبرنامج 

دراسة

:اسم الطالب

الرقم الجامع

الد: المشرف

  

وقشت هذهن
:وتواقيعهم

رئيس .1
الممت .2
الممت .3



  

  اهداء

  .....للقدس التي ستظل عربية ناطقة بلسان قحطاني عدناني 

  ......نا ومن انكساراتنا فيما نحن نسعى الى تحريرهائمللقدس التي تحررنا من هزا

  ....للقدس التي توحدنا والتي تفتح لنضالنا اآلفاق الواسعة فيما نحاول ان نكسر من حولها القيود

  ....ناتها، كما االنسانية بكل حضاراتها وثقافاتها وأديانهاللقدس التي تجمع األمة بكل مكو

للقدس التي تنكشف العدوانية الفعلية فيها لكارهي االنسان بشكله اآلدمي وللفعل الصهيوني بكل 
  .........أبعاده ال على أهل القدس وحدهم، وال أبناء االمة كلها، بل على الكون بأسره

  ....في ظل غياب الضمير االنساني الحر المتحررللقدس التي تفرض نفسها وحضورها 

  .....ألسرانا البواسل الذين يقبعون في زنازين االحتالل ...لشهداء الثورة الفلسطينية 

  ......الى والدي العزيزين

  .......الى زوجي العزيز نضال

 .....وزين  الى أبنائي محمد، دياال

  الفلسطينية والمؤتمر الوطني الشعبي للقدسفي وزارة الزراعة ......الى أصدقائي 

  ...الى صديقتي العزيزة سامية خيو

  الى كل المخلصين واألوفياء من األصدقاء

  أهدي اليهم جميعاً هذا العمل المتواضع

  نجم الدين فيحاء عيسى زين

 



  أ
 

  

  

  

  

  

 :اقرار

، لنيل درجة الماجستير، وانها نتيجة أبحاثي الخاصة، الرسالة بأنها قدمت لجامعة القدس أقر انا معدة
باستثناء ما تم االشارة له حيثما ورد، وان هذه الرسالة، أو أي جزء منها، لم يقدم لنيل درجة عليا 

  .ألي جامعة أو معهد آخر

  

  

  :.................................التوقيع

  فيحاء عيسى زين الدين نجم

.............../........../..........  

   



  ب
 

  شكر وعرفان

الحمد والشكر هللا الذي وفقني النجاز هذه الرسالة في صورتها النهائية، وال يسعني اال أن أتقدم 
وأخص بعظيم تقديري وامتناني الدكتور بخالص الشكر والتقدير لكل من مد يد المساعدة لي 

عزام صالح،  لما قدمه من جهد كبير ومساعدة بناءة وتوجيهات ومالحظات مفيدة ومراجعات 
  .كثيرة كان لها أكبر األثر في اتمام هذه الرسالة ونجاحها فله كل الشكر والتقدير

وأخص بالذكر الدكتورة كما أتقدم بالشكر الجزيل لمؤسسة التعاون ممثلة بادارتها وموظفيها، 
والمهندس  تفيدة الجرباوي والدكتورة رنا الخطيب والسيد عبد اهللا أبو كشك والسيد عمار دويك

على تقديم المعلومات وتوفير التقارير الالزمة، والمهندس جمال طلب والمهندس  سامر فرح
لخليل، والسيد عماد على تسهيل المقابالت في محافظة ا و ارميله والمهندسة لينا السعدةعطا أب

األطرش والسيد ابراهيم عودة لتسهيل المقابالت في محافظة بيت لحم، والمهندس أحمد عيد 
على تسهيل المقابالت في محافظة قلقيلية، والمهندس عكرمة عدس على تسهيل المقابالت في 

نطقة محافظة جنين، والسيد محمد جابرعياش واألخ عمار حوشيه على تسهيل المقابالت في م
قرى شمال غرب القدس، والمهندس رياض الشاهد على التحليل االحصائي، والسيدة ماجدة 
ناصر على المساعدة في الطباعة والتدقيق اللغوي، وصديقتي الدكتورة سامية خيو على ترجمة 
الملخص الى اللغة االنجليزية، وال أنسى فضل االخوة مدراء المؤسسات المنفذة والتي كانت في 

  .الدراسة لما قدموه من عون ومساعدةعينة 

كما اتقدم بشكري وامتناني لجامعة القدس، وألسرة معهد التنمية المستدامة، ممثال بادارته 
محمد أبو . ثمين هجاوي ود. الممتحنين العزيزين دوأساتذته وأخص بالذكر الدكتور زياد قنام 

 اآلنسة عبير استانبولي،ي، وإلى عيد لما أبدوه من مالحظات قيمة وبنّاءة في موضوع رسالت

  .واعتذر لكل من سهوت عن ذكره، لهم مني جزيل الشكر والعرفان

  

  

  فيحاء عيسى زين الدين نجم



  ت
 

  :التعريفات والمصطلحات

التسلسل الزمني للخطوات التي يجب القيام بها لتحقيق هدف            االجراءات    
  ).2005الدهان، س، رمضان، م، (معين 

نشاط او أكثر يسعى لتحقيق اهداف محددة ضمن موارد المشروع                  
محددة واطار زمني محدد ومواصفات جودة محددة 

  ).2004غنام،(

المشروع الذي يهدف الى تحسين مستوى وظروف معيشة المشروع التنموي         
  .المستفيدين منه

المؤسسات التي تقدم دعم مادي أو عيني او فني في اطار المؤسسات المانحة        
برامج مساعدات تنموية او اغاثية للشعب الفلسطيني سواء من 

  .خالل المؤسسات الحكومية أو األهلية أو الخاصة
المؤسسات التي حصلت على منح مشاريع من مؤسسة التعاون المؤسسات المستفيدة       

  . 2009- 2007خالل الفترة 
الفئات التي تتوجه المؤسسة او المشروع الى افادتهم وليس الفئات المستهدفة          

  ).2006مؤسسة التعاون، (بالضرورة ان يستفيدوا جميعا 
أفراد او مجموعات او هيئات يفترض أن يكون هناك تغير في المستفيدين                 

  .أحوالهم نتيجة للتدخل التنموي
المعلومات التي تتعلق بمدى مالئمة وانطباعات وردود فعل التغذية الراجعة            

  .المؤسسات المستفيدة
يتوفر عندما يتمتع جميع الناس في كافة األوقات بالمقدرة األمن الغذائي             

المالية واالقتصادية التي تمكنهم من الحصول على كميات 
ليم والمغذي لتغطية احتياجاتهم الغذائية وما كافية من الغذاء الس

ان عدم  يرغبون به من أغذية ليعيشوا حياه صحية وفاعلة،
  .وجود أحد هذه الشروط يؤدي حتماً الى انعدام األمن الغذائي

فانعدام األمن الغذائي هو غياب لألمن الغذائي الذي يقوم على 
امكانية الحصول أربعة أبعاد أساسية وهي التوفر الدائم للغذاء، 

على كمية ونوعية كافية من الغذاء، استقرار تأمين الغذاء ، 
مؤتمر القمة العالمي ( .ستخدام الصحيح للغذاء في األسرةاال

 )1996لألغذية، 



  ث
 

 
األمن الغذائي في

األراضي الفلسطينية       
قام برنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية والزراعة 

بتقسيم األسر الفلسطينية الى أربع مجموعات فيما واألونروا 
  ):2010(يتعلق باألمن الغذائي 

األسر ذات الدخل واالستهالك الذي يزيد : أسر آمنة غذائياً
 .دوالر لكل فرد فيها باليوم الواحد 6.2على 

األسر ذات الدخل أو : أسر آمنة غذائياً بشكل هامشي
دوالر لكل فرد  6.2الذي يزيد على ) وليس كليهما(االستهالك 

 .فيها باليوم الواحد
األسر ذات الدخل : أسر معرضة لعدم األمان الغذائي

 .دوالر لكل فرد فيها باليوم الواحد6.2واالستهالك دون 
األسر ذات الدخل واالستهالك دون  :أسر غير آمنة غذائياً

  .ر لكل فرد فيها باليوم الواحددوال 5.1
الفقر في األراضي

  الفلسطينية    
يعرف الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني الفقر بالعالقة مع 

 4بالغين و 2: أفراد 6أسرة من (ميزانية األسرة القياسية
  )2010الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، ( ).أطفال

شيكل شهرياً   1870أية أسرة قياسية تحوز ميزانية تقل عن الفقر المدقع               
  .لتغطية تكاليف المأكل والملبس والمسكن

شيكل شهرياً  2278يزانية تقل عن أية أسرة قياسية تحوز مالفقر النسبي               
لتغطية تكاليف المأكل والملبس والمسكن والصحة والتعليم 

  .خرىوالمواصالت ونفقات المنزل األ
الرقم القياسي ألسعار

المستهلك                  
يحسب الرقم القياسي ألسعار المستهلك عن طريق حساب تبدل 
أسعار السلع والخدمات الداخلة في سلة المستهلك على ضوء 
اوزانها، ويبلغ العدد الكلي للسلع والخدمات في سلة المستهلك 

من اجمالي % 40سلعة، تزن السلعة الغذائية حوالي  568
الرقم القياسي ألسعار المستهلك، ويستقطع النقل واالتصاالت 

يستخدم الرقم %. 10والمالبس حوالي % 12.7حوالي 
القياسي ألسعار المستهلك احياناً كمؤشر لقياس التضخم كما 

  .يستخدم لتحديد الزيادات في تكاليف المعيشة
يعرف مستوى المعيشة بانه نسبة استهالك الغذاء الى مستوى المعيشة           



  ج
 

االستهالك الكلي، وقد قسم الجهاز المركزي لالحصاء 
  :الفلسطيني مستوى المعيشة الى ثالثة مستويات

حيث نسبة االستهالك الغذائي الى  :مستوى حياة جيد
 %.30االستهالك الكلي أقل من 

ئي الى حيث نسبة االستهالك الغذا :مستوى حياة متوسط
 %.44و  30االستهالك الكلي ما بين 

حيث نسبة االستهالك الغذائي الى : مستوى حياة متدني
  %.100و  45االستهالك الكلي ما بين 

وهو مؤشر مركب لقياس مستوى الجوع وسوء التغذية في مؤشر الجوع العالمي      
: ويتكون من ثالثة مؤشرات فرعية لها نفس الوزن. العالم

. ن يعانون من سوء التغذية كنسبة مئوية من السكاننسبة م
انتشار نقص الوزن بين األطفال دون الخامسة من العمر 

وتقسم البلدان على . ومعدل وفيات األطفال تحت سن الخامسة
 دول الجوع المتدني: ضوء هذا المؤشر الى خمس مجموعات

) 9.9 - 5من ( دول الجوع المتهاود، )نقاط 4.9أقل من (
 ودول الجوع المقلق) 19.9- 10من ( الجوع الجديودول 

 30اعلى من (دول الجوع المقلق للغاية وأخيراً ) 29.9- 20(
  )2008 افبري، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية،(). نقطة

مؤشر أسعار الغذاء
  العالمي 

مجموعات من السلع  6ر هو متوسط األرقام القياسية ألسعا
ن، الحبوب، الزيوت، الدهون منتجات األلبااللحوم، (األساسية 
التي اعتبرتها منظمة األغذية والزراعة ممثلة ألسعار ) والسكر

وكل مجموعة من المجموعات الست . السلع الغذائية العالمية
االنتاج على /لها وزن في المؤشر يعادل نسبة التصدير

، )ماس(معهد ابحاث السياسات االقتصادية ( .المستوى العالمي
2009( 

  
 أهداف األلفية             

 
هو االلتزام الذي تعهدت به األمم المتحدة ودول مجموعة 

لتحقيق  2000الثمانية وغيرها من المنظمات الدولية في عام 
. 2015هدف فرعي مع حلول  18أهداف تنموية رئيسية و  8

وينص الهدف األول على السعي الى تقليص نسبة فقراء العالم 



  ح
 

) 1999دوالر (على أقل من دوالر واحد باليوم يشونالذين يع
والى تقليص نسبة الجياع في . 2015الى النصف بحلول 

  .2015العالم الى النصف أيضاً بحلول 

االغالقات والمعيقات
االسرائيلية                

يعرف مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية في 
االغالقات والمعيقات ) OCHA(األراضي الفلسطينية 

االسرائيلية بأنها مجموعة من العوائق الفيزيائية، ومتطلبات 
التصاريح والتشديدات االدارية المفروضة على حركة 

الحواجز الدائمة، : ومن هذه المعيقات. الفلسطينيين ومركباتهم
الحواجز المؤقتة، أبراج المراقبة، حفر الخنادق، بناء سياج 

  .ات وغيرهاشائك، اقامة البواب
يتشارك في كل عام عدد من المؤسسات االنسانية بما فيها عملية النداء الموحد       

وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية 
والمحلية بتخطيط وتنسيق جهودها وتوجيه طلب مساعدات 
مشترك من المانحين عوضاً عن أن تتنافس فيما بينها على 

قدرت ". النداء الموحد" وتسمى هذه العملية . حدودةالموارد الم
بأكثر من  2010متطلبات عملية النداء الموحد المالية لعام 

مشروع انساني واعادة تأهيل  236مليون دوالر لتنفيذ  664
 89مشروع ستنفذ من قبل وكاالت األمم المتحدة و  147

  .  مشروع ستنفذ من قبل منظمات أخرى
 

هو التطابق والتوافق مع االستراتيجيات، والسياسات، المالئمة                   
والتوجهات، واألولويات، والمناهج الموافق عليها من قبل 
المؤسسة، والمتبعة على المستوى الوطني ومع سياسات 

  )2008مركز تطوير المؤسسات األهلية، (.الممولين
ي درجة تحقيق األهداف المحددة المخطط لها، ومستوى هالفاعلية                   

الفوائد التي حصلت عليها الفئة المستهدفة، وفقا لما هو 
  .مخطط

هي الدرجة التي تم فيها توريد مدخالت المشروع بالطريقة الكفاءة                   
المالئمة وادارته وتنظيمه، للوصول الى المخرجات 

  .قلالضرورية بالتكلفة األ



  خ
 

النتائج االجتماعية واالقتصادية والبيئية واالدارية الناتجة عن األثر                     
تحقيق هدف المشروع، أو هي التغييرات المقصودة وغير 
المقصودة الناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر من التدخل، 

  )2008مركز تطوير المؤسسات األهلية، ( .والبرنامج أو المشروع
قدرة المشروع على البقاء دون تدخل طرف خارجي، وهو االستمرارية              

مفهوم يبين الدرجة التي تأثرت بها الفئة المستهدفة من الدعم، 
ومدى امكانية استمرارهم بالنشاطات التي ستؤدي الى تحقيق 
أهداف المشروع، وهل الفوائد والتأثيرات التي أحدثت من 

مركز ( .ج ستستمر بعد االنتهاء من المشروعالبرام/ المشروع 
  )2008تطوير المؤسسات األهلية، 

نوع من التحليل المنهجي والموضوعي، ألنشطة التنمية   التقييم
المستمرة أو المنتهية، من حيث تصميمها، وتنفيذها، ونتائجها، 
والهدف من التقييم هو تحديد األهداف، والفاعلية، واألثر، 

  ).1999منطقة التعاون االقتصادي والتنمية، (. واالستمرارية
التقييم يتم قدر االمكان ضمن نظام وبطريقة موضوعية )      مفهوم آخر(التقييم 

لمشروع أو برنامج أو سياسة، ويدل على ما اذا كان قيد 
والتقييم يتم حول تصميم . التنفيذ أو انتهى أو ما زال قائماً

هدف هو تحديد مدى مالئمة وال. المشروع وتنفيذه ونتائجه
المشروع، وتحقيقه لألهداف، وتطور الفعالية، والكفاءة في 

   .التنفيذ، واألثر واالستدامة
يشير األداء الى أي درجة يدار بها المشروع، وينفذ حسب األداء                     

االرشادات والدالئل الخاصة أو الى أي درجة تحققت النتائج 
مركز تطوير المؤسسات األهلية، ( .تصميم المشروعبالمقارنة ب

2008( 
هناك تعاريف كثيرة لمشروع، منها أن المشروع هو مجموعة المشروع                 

من األنشطة االقتصادية التي يمكن تخطيطها وتنفيذها وتحليلها 
كوحدة متكاملة لغرض تحقيق انتاجية معينة أو انه مجموعة 
من األنشطة المعقدة والمترابطة التي تتضمن استعمال الموارد 

يف أخرى كثيرة، للحصول على المنافع، كما أن هناك تعار
ولكن تتفق في أن المشروع هو عبارة عن عملية استثمار يقوم 
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من خاللها المستثمر بتحويل الموارد المالية التي ينفقها إلى 
موارد منتجة تغطي منافع خالل فترة زمنية معينة، ويخضع 
المشروع للتخطيط والتمويل والتنفيذ كوحدة واحدة أي أنه 

ويرمي إلى تحقيق " انتهاء"ونقطة " اءابتد"نشاط محدد له نقطة 
هدف معين، كما يمكن قياسه من حيث تكاليفه وعائداته وله 

الهباب، (. حيز مكاني محدد المعالم وله إدارته الخاصة به
2007( 

وتسمى التكاليف أو مدخالت االنتاج أو االستثمار، ويقع تحت  التدفقات الخارجية   
ن نفقات سواء كانت تشغيلية هذا البند ما يحتاجه المشروع م

تنفق خالل دورة انتاج واحدة أو نفقات رأسمالية تنفق خالل 
فترة إنشاء المشروع وتعيش فترة زمنية طويلة تتزامن مع 
وتخدم العديد من دورات االنتاج، وإن كانت في كثير من 
األحيان ليس من السهل الفصل بين هذين النوعين من 

على النتائج النهائية في عملية  التدفقات، إال أن ذلك يؤثر
تحليل المشروع وال يشكل عائقاً للمحلل الستخالص النتائج 

  )2007الهباب، ( .المرجوة
وتسمى منافع أو مخرجات االنتاج أو عوائد المشروع، وقد  التدفقات الداخلية

تكون هذه المنافع مادية خاضعة للقياس بالوحدات النقدية 
ن منافع اجتماعية أو اقتصادية يمكن المتعارف عليها وقد تكو

مشاهدتها أو تلمسها دون أن تكون خاضعة للقياس بالوحدات 
النقدية، وإن كان هناك من يحبذ إيجاد وحدات قياس خاصة 
لمثل هذا النوع من المنافع إال أنها تبقى قاصرة عن إظهار 
القيمة الحقيقية لها، فمشروع تسمين العجول مثالً يمكن قياس 

ه بالوحدات النقدية المتعارف عليها، أما مشروع تحريج منافع
منطقة جبلية بقصد التجميل وتحسين البيئة فليس من السهل 
قياس منافعه علماً أنها محسومة من قبل جميع أفراد المجتمع 

  )2007الهباب، ( .الذين يتمتعون به
وهذا ال يعني دورة االنتاج في المشروع ولكن يعني العمر       فترة حياة المشروع

الذي يمكن أن يعيشه المشروع ليعطي عدداً كبيراً من دورات 
االنتاج، فدورة االنتاج في المشروع هي جزء من مشروع 
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كلي وال تشكل مشروعاً منفصالً لوحده، فزراعة الخضروات 
طويلة في أرض تسمى مشروعاً، ولذلك فالمشروع يعيش فترة 

يعطي خاللها عدداً من دورات االنتاج، وقد يستمر إلى ما ال 
نهاية إذا كان قادراً على إعطاء منافع مجدية وقادراً على 

  )2007الهباب، ( .تجديد أصوله الهالكة
وهي الجهود المسؤولة عن اتخاذ القرارات وتنفيذها، وقد  إدارة المشروع

ر اعداد هيكل تنظيمي يكون المشروع كبيراً بحيث يتطلب األم
يحدد العالقة بين المسؤولين فيه وقد يكون صغيراً يحتاج في 
إدارته وتشغيله إلى عدد محدود من األفراد، وكلما كبر حجم 
المشروع كلما احتاج إلى أسس وقواعد تنظيمية واضحة، 
وكان العمل به أكثر تعقيداً، كما في أي مشروع يحتاج في 

ختصين فإن احتمال حدوث التضارب إدارته إلى نوعين من الم
في الرأي يكاد يكون كبيراً، لذا يحتاج مثل هذا النوع من 
المشاريع إلى أن تتمتع قمة هرمه اإلداري بمستوى عال من 
الكفاءة والقدرة على تنسيق المصالح بما يتناسب مع تحسين 

  )2007الهباب، ( .مستوى األداء
مرحلة تقييم المشروع قبل

                            التنفيذ

   

بعد أن يتم اعداد دراسات الجدوى، تقوم الجهة صاحبة 
المشروع بتقديمها إلى الجهات الممولة سواء كانت محلية أو 
أجنبية والتي بدورها تقوم بمراجعة وتقييم هذه الدراسات، وقد 
يتطلب األمر إجراء بعض التعديالت على الدراسات السابقة 

العامة لآلثار المترتبة على إقامة المشروع لتكتمل الصورة 
وعلى ضوء تلك الدراسات وتقييمها يتم إقرار تمويل المشروع 
إو إجراء بعض التعديالت عليه أو رفضه، وهذا عادة ما 
يجري في حالة المشاريع العامة الكبيرة التي تنفذها الدول 
بتمويل من المؤسسات الدولية، إذ يطلب من إحدى الشركات 

ستشارية ذات الخبرة الجيدة إعداد دراسات الجدوى اال
وتقديمها لكل من صاحب المشروع والجهة المقترحة للتمويل 
ثم تقوم األخيرة بمراجعة وتقييم هذه الدراسات لتقرر موقفها 

  )2007الهباب، ( .من المشروع
دي واالجتماعي للمشروع هذه تشمل التقييم المالي واالقتصامرحلة تقييم المشروع بعد
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ويختلف تقييم المشروع . بعد مرور دورة واحدة على األقل التنفيذ       
رغم أن المقاييس المستخدمة (بعد التنفيذ عن التقييم قبل التنفيذ 

في أن األول يعتمد فرضيات فيها احتماالت الخطأ ) واحدة
والصواب، بينما يعتمد الثاني ظروفاً فعلية قائمة مر بها 

ل تجربته األولى، ويهدف هذا التقييم إلى المشروع من خال
مقارنة النتائج المتوقعة بالنتائج الفعلية لمعرفة مواطن الضعف 
والقوة في المشروع لالستفادة منها في إدخال التعديالت 
الالزمة لتحسين ظروف االنتاج في المشروع نفسه أو في 

  )2007الهباب، ( .المشاريع المستقبلية األخرى المشابهة
إن التقييم المالي هو أحد وسائل تحسين مستوى القرار الذي  تقييم المالي للمشروعال

تتخذه بخصوص اختيار المشروعات، وهو يختص بمقارنة 
بالتدفقات الداخلة ) المدخالت أو التكاليف(التدفقات الخارجية 

لمعرفة أي المشاريع يعطي أفضل ) المخرجات أو المنافع(
تثمرة فيه، ولذلك فهو يختص بقياس عائد ممكن لألموال المس

الربحية المالية المباشرة من وجهة نظر المستثمر، فالتحليل 
المالي يفحص المشروع من ناحية تكاليفه الفعلية المباشرة التي 
تخرج من جيب المستثمر ومنافعه الفعلية المباشرة التي 

أو (يحصل عليها المستثمر نفسه، أما التحليل االقتصادي 
فيبحث في اآلثار غير المباشرة ) الجدوى االقتصاديةدراسة 

والتكاليف والمنافع التي تعكس الندرة النسبية للموارد، ولذلك 
فالتحليل المالي يفحص التكاليف والمنافع التي تعكسها 
 .الوحدات النقدية الحقيقية التي دفعها أو حصل عليها المستثمر

 )2007الهباب، (
البرامج التي تستهدف المناطق الريفية الفلسطينية والتي تركز     التنمية الريفية       

بشكل رئيسي على الزراعة، وال تشمل مشاريع المياه بالرغم 
معهد أبحاث ( من أن الكثير منها يستهدف القطاع الزراعي

  )2007، "ماس"السياسات االقتصادية 
األمد على المجتمع الفلسطيني تهدف إلى تحقيق تأثير طويل  المنظمات التنموية       

من خالل المشاريع والبرامج المستدامة وليس عن طريق تلبية 
، "ماس"معهد أبحاث السياسات االقتصادية ( .الحاجات اآلنية للسكان
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2007( 
              منظمات االغاثة

   
هي المنظمات التي تهدف برامجها إلى تحقيق األهداف 

كالطعام والمأوى والسكن إضافة إلى االجتماعية اآلنية للسكان 
خدمات الصحة والخدمات األخرى، وعادة ما تعمل هذه 
المنظمات على المدى القصير كردة فعل على حدث أو أزمة 

معهد ( .وال تعمل في مشاريع وأنشطة التنمية طويلة األمد
  )2007، "ماس"أبحاث السياسات االقتصادية 

         المساعدات التنموية

   
مل كل المساعدات التي ال تندرج ضمن المساعدات وتش

الطارئة أو دعم لموازنة السلطة الفلسطينية بما في ذلك أنشطة 
بناء السالم، إن التعريف الواسع للتنمية وتداخله مع القطاعات 
األخرى ينعكس على الطائفة الواسعة من المنظمات التي 

يداً النوع تندرج تحت لواء المساعدات التنموية، هذا هو تحد
الرئيسي للمساعدات التي تصب على المنظمات الفلسطينية 

معهد (. غير الحكومية وهي األقل فهماً من قبل المخططين
  )2007، "ماس"أبحاث السياسات االقتصادية 

المنظمات غير الحكومية
المنظمات األهلية (

   )الفلسطينية

كبير هي أكثر المنظمات اتساعاً ورسوخاً والتي تمت بشكل 
وأصبحت أكثر استقاللية وأكثر خبرة وتمرساً في نظام 
المساعدات الدولية، ولدى هذه المؤسسات القدرة االدارية 
والبنية التحتية والحكم المنظم، بينما تنشغل معظم هذه 
المنظمات في التنفيذ المباشر للمشاريع اال أن المنظمات 

ات غير الكبيرة من المنظمات األهلية كغيرها من المنظم
الحكومية كثيراً ما تعمل بالشراكة مع منظمات أصغر منها 

معهد أبحاث السياسات ( .الشعبية/ معروفة بالمنظمات القاعدية
 )2007، "ماس"االقتصادية 

المنظمات القاعدية
  ) الشعبية(

هي المنظمات التي يتم تشكيلها حول مشروع أو فكرة ما قبل 
تنقصها البنية والخبرة التي  انصهارها في المجتمع، وغالباً ما

تتمتع بها المنظمات غير الحكومية الكبرى وبناءاً عليه فهي 
معهد ( .غير قادرة على الوصول للتمويل الدولي بنفس الطريقة

 )2007، "ماس"أبحاث السياسات االقتصادية 
تشمل كل أشكال التمويل عبر وكالة غوث الالجئين وغيرها من المساعدات الطارئة        
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المنظمات اإلنسانية، وجميع أشكال التمويل التي هي استجابة 
مباشرة للنزاع مثل إعادة بناء البنية التحتية المدمرة، أو التخفيف 
من آثار الجدار أو االغالق أو مشاكل التوظيف وخلق فرص 

عمل يستهدف مخيمات الالجئين  العمل، المعونات الغذائية، وأي
وبرامج الصحة ومساعدات لألسرى الفلسطينيين داخل السجون 

 CAPاالسرائيلية وأية أموال من خالل عملية المناشدة الموحدة 
معهد ( .ومن خالل أنشطة رصد األوضاع االنسانية إبان النزاع

  )2007، "ماس"أبحاث السياسات االقتصادية 
          

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ش
 

  الملخص

تمحورت الدراسة الحالية حول تقييم برامج تحسين األمن الغذائي في الضفة الغربية من وجهة نظر 
وهي مؤسسة  -المستفيدين والمؤسسات المنفذة، وذلك بتناول البرامج الممولة من مؤسسة التعاون

يرة التنمية ويل في مسكحالة دراسية، لما لهذه المؤسسة من تاريخ ط - فلسطينية تنموية مستقلة
  . الفلسطينية

بحثت الدراسة في تقييم برامج تحسين األمن الغذائي في الضفة الغربية من وجهة نظر المؤسسات 
، مرحلة اءة المشاريع، قياس مدى كفع األمن الغذائياريالمستفيدة، بدءاً من قياس مدى مالئمة مش

المستفيدة، ومرحلة تقييم أثر المشروع تقييم المشاريع المنجزة من قبل مؤسسة التعاون والمؤسسات 
مدى رضى من وجهة نظر المستفيدين، حول و .المشروع دامةعلى المؤسسة المستفيدة وانتهاءاً باست

  .المشروع تدامةأثره على وضعهم االقتصادي واسوالمستفيدين عن أداء المؤسسة المستفيدة 

حصلت على منحة لتنفيذ التي تعاون، والمؤسسات المستفيدة من دعم مؤسسة الشمل مجتمع الدراسة 
-2007مشروع تنموي واحد على األقل في مجال تحسين برامج األمن الغذائي خالل األعوام 

، والبالغ عددها ثماني مؤسسات في الضفة الغربية، وكذلك المزارعين المستفيدين من 2010
مستفيد موزعين في قرى  452والبالغ عددهم تلك المؤسسات، مشاريع األمن الغذائي التي نفذتها 

ترة شملت عينة الدراسة جميع المؤسسات التي نفذت مشاريع أمن غذائي في الف .الضفة الغربية
بلغ حجمها  من المزارعين المستفيدين من برامج األمن الغذائي، عشوائيةوعينة ، 2010- 2007
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تم استخدام أسلوب المقابلة الشخصية  لقد تم تصميم هذا البحث وانجازه وفق المنهج الوصفي، حيث
بعد جمع البيانات والتأكد من  .ن لجمع البيانات االولية الالزمةمع المؤسسات المستفيدة والمزارعي

  .SPSSصحتها تم تحليلها باستخدام برنامج التحليل االحصائي 

قامت باالطالع على استراتيجيات وطنية قبل  أن معظم المؤسسات المستفيدةنتائج الأظهرت  
من المؤسسات المستفيدة لم يكن لديها خطة استراتيجية  5وأن  من الغذائي،تصميمها لبرنامج األ

مطبوعة، فيما أكدت المؤسسات المستفيدة بنسبة كبيرة ان مشاريع مؤسسة التعاون ساهمت في 



  ص
 

بينت النتائج أن جميع المؤسسات المستفيدة قامت لتلك المؤسسات، كما  اإلستراتيجيةتحقيق األهداف 
باجراء حصر وتحديد احتياجات الفئات المستهدفة وبمشاركة مؤسسات المجتمع المحلي في تلك 

المؤسسات المستفيدة أن مشاركة الفئات المستهدفة كانت في مرحلة تنفيذ جميع  أشارتفيما  .المواقع
أما فيما يتعلق بمرحلة التقييم فقد أشارت . بعة المشروعالمشروع، ولم يكن لها دور في تصميم ومتا

المؤسسات المستفيدة قامت بتقييم مشاريعها من قبل منسقيها، آخذين بعين  نصفالنتائج أيضاً أن 
النهائية دون  اإلداريةعلى تقديم التقارير  واقتصارهماالعتبار المقاييس األساسية لعملية التقييم، 

  . نفذةالتحقق من األنشطة الم

وفيما يتعلق بعملية التواصل  ،%83أظهرت النتائج أن معدل استفادة النساء من المشروع بلغت 
كانت دون المستوى المطلوب، فقد أظهرت النتائج أن أظهرت النتائج أنها واالتصال مع المستفيدين 

تفيدين لم من المس% 70.5من المستفيدين لم يكن على معرفة بأسم المؤسسة المستفيدة، و% 49.3
عن  من المستفيدين كان راضٍ% 81.1أن  كما أظهرت النتائج أيضاً. يعرف اسم الجهة الممولة

يما يتعلق بنسبة رضى مستوى الخدمات التي تم الحصول عليها أثناء تنفيذ المشروع، أما ف
المؤسسة ، ونسبة الرضى عن متابعة %46.6كانت فقد اهتمام المؤسسة المستفيدة المستفيدين عن 

  %.35.9كانت  للمشروع

خلصت الدراسة الى مجموعة من التوصيات أهمها بذل المزيد من الجهود من قبل مؤسسة التعاون 
مع مؤسساتها الشريكة لضمان وجود نظام متابعة وتقييم لتلك المشاريع لالستفادة منها في تصميم 

تفعيل  شخاص القائمين عليها،بغض النظر عن وجود أو غياب األ ،وتنفيذ المشاريع المستقبلية
التنسيق بين المؤسسات الشريكة قبل اختيار المواقع والمستفيدين لضمان الحد األقصى لألثر 
  .والفاعلية، وأخيراً أن تأخذ مؤسسة التعاون التقييم الموثق بعين االعتبار عند اتخاذ قرارات تمويلية
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Abstract:  

The current study focused on the evaluation of food security programmes in the West Bank 
from the perspective of the beneficiaries and of the implementing organization, taking food 
security programmes funded by the Welfare Association (WA), which is an independent 
Palestinian development organization, as a case study owing to the long history of this 
organization in the contribution to the Palestinian development process.  

The evaluation of food security programmes in the West Bank from the perspective of the 
implementing organizations was carried out by measuring project relevance with the 
detected needs, project efficiency and project sustainability. It also examined the phases of 
project evaluation carried out by the WA and the assessment of project impact on 
beneficiary organizations. 

The study also examined the evaluation of food security projects from the perspective of 
project beneficiaries looking at areas such as the impact of the projects in terms of 
beneficiaries´ degree of satisfaction from the services provided by the implementing 
organization and the project´s impact on the economic situation of the beneficiaries as well 
as project sustainability. 

The population of the study included in the first place, beneficiary organizations of the WA 
who received at least one grant from the WA for implementing a food security project 
during the period between 2007 and 2010. The total number of beneficiary organizations 
who fulfilled these criteria was 8 organizations. In the second place, the population of the 
study included beneficiary farmers of the projects implemented by these organizations was 
452 farmers distributed throughout the different villages of the West Bank. 

The selected sample of the study targeted all the beneficiary organizations who 
implemented food security projects during the period 2007-2010 and a randomly sample of 
the beneficiary farmers totaled 207 farmers. 

The study was designed and carried out according to the descriptive approach, using the 
method of personal interviews with beneficiary organizations and beneficiary farmers for 
primary data collection.. After data collection and verification, data analysis was carried 
out using the statistical analysis software SPSS.  
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The results showed that most of these organizations had access to the national strategies 
before designing their food security programme, 5 of the beneficiary organizations did not 
have a published strategic plan, whereas a large proportion of beneficiary organizations 
confirmed that the WA-funded projects contributed to the achievement of their strategic 
objectives. The results also showed that all beneficiary organizations conducted surveys for 
assessing the needs of their target groups with the participation of the local community 
institutions in the targeted sites. The results showed that the beneficiaries participated in 
the phase of project implementation but were not involved in the phases of project design 
and monitoring. With regards to project evaluation, the results demonstrated that half of 
the beneficiary organizations conducted evaluations which were carried out by the project 
coordinators. The evaluations took into consideration the basic standards of the evaluation 
process whereas the concept of evaluation was restricted to the delivery of administrative 
completion reports without the verification of the implemented activities.  

The results also showed that the percentage of women benefitting from the project was 
83% of the total beneficiaries. Regarding to the level of communication with the 
beneficiaries, the results of the interviews showed that the level of communication was not 
satisfactory since 49% of the beneficiaries were not familiar with the name of the 
beneficiary organization and 70% of the beneficiaries did not identify the name of the 
funding party. The results also demonstrated that 81% of the beneficiaries were satisfied 
with the services that they received from the project. Whereas, the level of satisfaction of 
the beneficiaries with the interest of the organizations in the projects was 47% and the 
level of satisfaction of the beneficiaries in the follow up of the project by the beneficiary 
organizations was 36%. 

The study concluded with a set of recommendations including the dedication of greater 
efforts by the WA and their partner organizations to ensure the implementation of a system 
of monitoring and evaluation of projects for the future use of the information produced by 
the system in improving the design and implementation of future projects regardless of the 
absence of project coordinators; it is recommended to initiate the coordination process 
among partner organizations before the process of beneficiary selection to ensure 
maximum impact and effectiveness. Finally, the WA should take into consideration the 
results of the conducted evaluations in its funding decisions. 
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  الفصل األول

_________________________________________________________________  

 المقدمة

خلفية الدراسة 1.1  

في الحرب على تراجع  قليل  األخيرة الى) الفاو(لألمم المتحدة والزراعة  األغذية منظمة تشير تقديرات
والفقر في العالم النامي ال يتناقصان بل الجوع، ويبدو أن أعداد الذين يعانون من الجوع المزمن 

يتزايدان بالمقارنة مع فترة التسعينات، وهذا يعتبر دليال على الفشل الذريع للبشرية في حماية واحترام 
معهد أبحاث السياسات االقتصادية ( .وهو حق الحصول على الغذاء ، وتحقيق أهم حقوق االنسان

  )2010، )ماس(الفلسطيني
  

 ويقضي على مقدرة االنسان على التعلم والمشاركة ،لغذاء الكافي يهدد الوجود االنسانيان عدم توفر ا
السياسية والمساهمة الفعالة في التنمية االقتصادية واالجتماعية لبالدهم، كما ان انتشار الجوع في العالم 

  .يضعف األداء االقتصادي ليس لألفراد وأسرهم فقط بل لكافة الدول أيضاً
القضية  وجعل هذه ،الحقيقة يجب أن تثير االنتباه والتعاون الدولي لتكريس الجهود لنصرة الفقراءهذه 

  .في مقدمة أي حوار للتنمية في عالمنا الحالي لوضع حد لمعاناتهم
  

حسبما جاء في مؤتمر قمة الغذاء العالمي  األمن الغذائيان التعريف المؤثر والشامل لمفهوم 
  :قت عليه حكومات الدول المشاركة في القمة، كما يليوما اتف )1996/روما(
ان األمن الغذائي يتوفر عندما يتمتع جميع الناس في كافة األوقات بالمقدرة المالية واالقتصادية التي "

تمكنهم من الحصول على كميات كافية من الغذاء السليم والمغذي لتغطية احتياجاتهم الغذائية وما 

  )1996 مؤتمر القمة العالمي لألغذية،("عيشوا حياه صحية وفاعلةيرغبون به من أغذية لي
  .ان عدم وجود أحد هذه الشروط يؤدي حتماً الى انعدام األمن الغذائي

مؤتمر القمة ( :فانعدام األمن الغذائي هو غياب لألمن الغذائي الذي يقوم على أربعة أبعاد أساسية وهي
  )1996العالمي لألغذية، 

 .سواء المنتج محلياً أو المستورد –للغذاء التوفر الدائم  .1
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 .امكانية الحصول على كمية ونوعية كافية من الغذاء  .2
توفر االستقرار لضمان الحصول على ما يكفي من الغذاء في كل األوقات دون خوف من  .3

 .هزات طارئة
  ).توفر منافع صحية ومياه نقية ورعاية طبية(توفر امكانية استهالك الغذاء بشكل صحي  .4

 

سياسي، وذلك الن ، هو طابع انعدام األمن الغذائي في فلسطينمن هنا ، فإن التحرك الرئيسي لقضية 
ق عناصر الضعف األساسية متمثلة في اإلجراءات والتدابير التي يفرضها االحتالل اإلسرائيلي كاإلغال

التحتية وضرب البنية ، تدمير األصول، توسيع المستوطناتوالحصار، التراخيص والتصاريح، 
  .األساسية والمتمثلة بإمكانية الوصول إلى األراضي والمياه، الطرق االلتفافية وغيرها من اإلجراءات

يهدد وارتفاع معدالت البطالة،  ،وانخفاض الدخل ،ارتفاع أسعار المواد الغذائية كل منباالضافة الى أن 
األسر، وبالتالي تغييرات على عادات  مستوى معيشة الفلسطينيين، مما يؤدي إلى تراكم ديون ثقيلة على

وأصبحت غير قادرة على  ، لقد وقعت األسر المعتمدة على الذات في مصيدة الفقر.  األكل المتبعة لديها
 )2009 ،)ماس(معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ( .الهروب من وضعها في ظل قلة فرص العمل

 

معالجة انعدام األمن لهناك تدخالت كثيرة من قبل الحكومة الفلسطينية والمؤسسات غير الحكومية 
اعمة من المؤسسات الد مؤسسة التعاونالغذائي في فلسطين بدعم من مؤسسات مانحة مختلفة، وتعتبر 

تنموية مختلفة  والبرامج في مجاالت مشاريعال فقد بلغ مجمل انفاقها علىلبرامج تحسين األمن الغذائي، 
 .1983عام  منذ تأسيسهاأمريكي  دوالر بليوننصف بما فيها برامج األمن الغذائي ما قيمته أكثر من 

  )2009 ، مؤسسة التعاون(
  

دعم صمود إلى  2013-2011تسعى من خالل إعداد الخطة اإلستراتيجية لبرنامج األمن الغذائي فهي 
 من ،تضررا، وتحسين وضع األمن الغذائي للعائالت الفقيرةات خاصة في المناطق األكثر /المزارعين

حيث دعمت خالل األعوام الثالث  .من الغذائي في فلسطينخالل تنفيذ برامج خاصة بتحسين األ
دونم  300من  استصالح أكثرو، )مكشوفة وبيوت بالستيكية(حديقة منزلية  700الماضية، ما يزيد عن 
من خالل المؤسسات الفلسطينية غير الحكومية  تصنيع غذائي منزلي،مشاريع  10خالل تلك الفترة، و

التي تعمل في مجال تنمية المجتمع الفلسطيني وتطوير االقتصاد المحلي وتستهدف الفئات الفقيرة 
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في الرؤى التنموية وخاصة في مجال مكافحة الفقر، واألمن  مع مؤسسة التعاون والمهمشة، وتتشارك
  .$ 1,100,000بقيمة تجاوزت  ت المهمشةالغذائي وتمكين الفئا

ان التوصل الى نتائج واستنتاجات وتوصيات عن تقييم برامج تحسين األمن الغذائي الممولة من قبل 
مؤسسة التعاون كحالة دراسية، سوف يؤدي الى تطوير برامج تحسين األمن الغذائي، والوصول الى 

ن عدم القيام بالدراسة وفق منهج البحث العلمي، يبقي النتائج المرجوة من التدخالت التنموية، علماً أ
العملية نمطية، وغير متطورة ومحدودة النتائج، خاصة وان المؤسسات المانحة اذا قامت بأي دراسة 

  .تقييم لبرامجها فانها تقوم بها بنفسها أو تكلف جهة خارجية تقوم بها مقابل أتعاب معينة
  

المصادر الثانوية المتوفرة والمتعلقة بالموضوع، حيث تم زيارة  لقد تم اجراء مراجعة شاملة لمختلف
العديد من المكتبات، بهدف تطوير قائمة بأسماء المراجع والدراسات واألبحاث المتوفرة حول موضوع 
الدراسة ، حيث اقتصر ما تم العثور عليه مواضيع تتعلق بدور المؤسسات المستفيدة في بناء المجتمع 

، وعن اجراءات المؤسسات المانحة في دعم المشاريع التنموية، من هنا فان األهمية المدني بشكل عام
  .والمجال الحيوي هو ما يميز هذه الدراسة

  
لقد تم اختيار المشكلة البحثية بسبب أهميتها الكبيرة، وما يترتب على عدم دراستها من قلة في 

لعلمي، مما قد يؤثر على نتائج التدخالت المعلومات الدقيقة، والتغذية الراجعة وفق منهج البحث ا
  .التنموية، ويحول دون تحقيق النتائج المطلوبة

  
ان انجاز هذا البحث سوف يعود بالفائدة على المؤسسات المانحة عامة، ومؤسسة التعاون خاصة، 
والفئات المستهدفة من مشاريع األمن الغذائي، والمستفيدين المباشرين وغير المباشرين، وعملية التنمية 

  .  في فلسطين
  

  مشكلة الدراسة 2.1

  

، وبيان مكامن القوة والضعف، والخروج األمن الغذائي تقييم برامج تحسينتهدف الدراسة الحالية الى 
بالدروس المستفادة والتوصيات، من وجهة نظر المؤسسات المنفذة والمستفيدين مع تناول مؤسسة 
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التعاون كحالة دراسية، وذلك من أجل المساهمة في تطوير هذه البرامج، األمر الذي يساعد في 
  .ت التنمويةالوصول الى النتائج المرجوة من التدخال

عدم توفر المعلومات الدقيقة والتغذية الراجعة وفق منهج البحث العلمي  تكمن مشكلة هذه الدراسة، في
تقييم برامج تحسين األمن الغذائي الممولة من مؤسسة التعاون، من وجهة نظر المستفيدين عن 

نفيذ برامج األمن الغذائي في والمؤسسات المنفذة في فلسطين، باالضافة الى ان مؤسسة التعاون قامت بت
ولم تقم بأي تقييم لبرامجها وبالتالي ستعتبر هذه الدراسة األولى  2010 -2007الفترة الواقعة ما بين 

  .من نوعها، من هنا تنبع اهميتها

  مبررات الدراسة 3.1

  :تكمن مبررات اختيار موضوع الدراسة بشكل عام فيما يلي

من مصادر مستقلة عن مثل هذا الموضوع، حيث ان المؤسسات ندرة الدراسات العلمية السابقة  .1
المانحة تقوم بتقييم نفسها أو تكلف جهة خارجية تقوم بها مقابل أتعاب معينة، ولكن برامج 

 .األمن الغذائي الممولة من مؤسسة التعاون لم تقم أي جهة بتقييمها

  :أما مبررات اختيار مؤسسة التعاون بشكل خاص فهي كما يلي

، 1983عام  مؤسسة التعاون هي المؤسسة الفلسطينية الوحيدة المانحة والمسجلة دولياً منذان  .1
على أيدي مجموعة من رجال األعمال والمفكرين الفلسطينيين والعرب، بهدف توفير المساعدة 
االنسانية والتنموية للفلسطينيين، ومقرها الرئيسي في فلسطين، وقد بلغ مجمل االنفاق على 

 دوالر بليوننصف البرامجية التنموية بما فيها برامح األمن الغذائي ما قيمته  المصاريف

وظلت المؤسسة موردا ثابتاً ومسؤوالً لتمويل العملية التنموية للفلسطينيين طوال فترة  ،أمريكي
 .اثنين وعشرين عاماً

اقعة ما بين ان مؤسسة التعاون قامت بتمويل مشاريع ضمن برامج األمن الغذائي في الفترة الو .2
لثماني مؤسسات غير حكومية موزعة في الضفة الغربية بما فيها القدس بواقع  2010 -2007

 .مليون دوالر امريكي 1,100,000
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ان مؤسسة التعاون احدى اهم مؤسسات الدعم لالقتصاد الفلسطيني من خالل محاولتها انعاش  .3
 .االقتصاد الفلسطيني بعيداً عن االحتالل االسرائيلي

  .اهتمام وقبول مؤسسة التعاون لفكرة الدراسة واالستعداد لتبني نتائجها وتوصياتها .4

  أهداف الدراسة 4.1

أخذ مع تقييم برامج تحسين األمن الغذائي من وجهة نظر المستفيدين والمؤسسات المنفذة  :الهدف العام
  . دراسية مؤسسة التعاون كحالة

األثر واالستدامة لبرامج تحسين األمن الفاعلية، الكفاءة،  ،)األهداف( تحديد المالئمة :الهدف الخاص
باالضافة الى استخالص الدروس والعبر والتوصيات التنموية التي من شأنها تطوير دعم  .الغذائي

  . المشاريع التنموية في فلسطين

   أسئلة الدراسة 5.1

للخطط واالستراتيجيات ما مدى مالئمة تدخالت األمن الغذائي التي تمولها مؤسسة التعاون  .1
 الوطنية ذات العالقة؟

هل تتالءم طبيعة تدخالت األمن الغذائي التي تمولها مؤسسة التعاون مع احتياجات الفئات  .2
 المستهدفة؟

هل تحدث تدخالت األمن الغذائي الممولة من مؤسسة التعاون اآلثار االقتصادية واالجتماعية  .3
  المرجوة منها؟

تي أحدثته تدخالت األمن الغذائي التي تمولها مؤسسة التعاون على ما مدى استدامة األثر ال .4
 الفئات المستهدفة؟ 
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  دراسةفرضيات ال 6.1

  الفرضيات العامة

طبيعة تدخالت األمن الغذائي التي تمولها مؤسسة التعاون ال تتالءم مع الخطط واالستراتيجيات  )1
 .الوطنية ذات العالقة

التي تمولها مؤسسة التعاون ال تتالءم وطبيعة احتياجات الفئات طبيعة تدخالت األمن الغذائي  )2
 .المستهدفة

 الفرضيات االحصائية

اجابات  في) ≥ α 0.05( ئية عند مستوى الداللة اإلحصائيةال توجد فروق ذات داللة إحصا )3
المنفذة في تحسين الوضع  األمن الغذائي مشاريعمساهمة  عينة الدراسة من المزارعين حول

  .المستفيدةاالقتصادي للمستفيدين تعزى لخبرة المؤسسة 
اجابات  في) ≥ α 0.05( ئية عند مستوى الداللة اإلحصائيةال توجد فروق ذات داللة إحصا )4

تعزى لوجود تقييم المنفذة  األمن الغذائي مشاريعاستمرارية  عينة الدراسة من المزارعين حول
  .المؤسسة الممولة للمشاريع من قبل

اجابات  في) ≥ α 0.05( ئية عند مستوى الداللة اإلحصائيةال توجد فروق ذات داللة إحصا )5
 لمشاريع األمن الغذائي مستوى تحقيق االهداف المخططة عينة الدراسة من المزارعين حول

 .المستفيدةتعزى لوجود استراتيجية مطبوعة لدى المؤسسة 

  حدود الدراسة 7.1

  .2010 -2007خالل األعوام الزمنية حدود الدراسة : الزمنيةالحدود 

  .ضفة الغربيةال :الحدود المكانية

والمسجلة لدى الجهات ين األمن الغذائي في فلسطين المؤسسات المنفذة لبرامج تحس :مجتمع الدراسة
ن الغذائي الرسمية والعاملة في فلسطين، والتي حصلت على دعم لمشاريع زراعية ضمن برامج األم
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هذه البرامج وعددها ثماني مؤسسات غير حكومية، والمستفيدين من  2010 -2007خالل األعوام 
   .مستفيد 452وعددهم 

األمن برامج ل المؤسسات المنفذة: الدراسة يعينتين تبعا لمجتمعجاء المبحوثون في  :عينة الدراسة
حيث تم استهداف جميع المؤسسات  ،)2010 - 2007(خالل األعوام ما بين في الضفة الغربية،  الغذائي

عينة المزارعين المستفيدين من و. التي نفذت مشاريع أمن غذائي في تلك الفترة، وهي ثمانية مؤسسات
التي  األمن الغذائيتم اختيار العينة من قوائم أسماء المستفيدين من برامج حيث األمن الغذائي، برامج 

تم إدخال جميع و، اًمستفيد) 452(المنفذة، حيث تم رصد تم الحصول عليها من جميع المؤسسات 
تم حساب ، واستخدم أسلوب العينة العشوائية المنتظمة لتحديد عينة الدراسةواألسماء على ملف اكسل، 

 من خالل، 2010- 2007األمن الغذائي في الضفة الغربية لعام عينة دراسة المستفيدين من برامج 
  .مستفيد 207وهي  معادلة ريتشارد جيجر

  محددات الدراسة ومعوقاتها 8.1

سيتم التغلب عليها من خالل المقابالت وبناء : موضوعية االجابة من قبل المؤسسات المنفذة )1
 .الثقة ومن ثم التدرج والتعمق في األسئلة

، سيتم التغلب عليها من خالل طلب صعوبة الوصول الى المستفيدين من برامج األمن الغذائي )2
 .المشروع تنفيذ الجهات الشريكة فيالمساعدة من 

تغير منسقي مشاريع األمن الغذائي في المؤسسات المستفيدة، سيتم التغلب عليها من خالل  )3
  .التقارير االدارية النهائية لتلك المؤسسات الموجودة لدى مؤسسة التعاون

  أدوات البحث 9.1 

 ).مراجعة السجالت والوثائق( المالحظة غير المباشرة •

 .المؤسسات المستفيدة مقابلةدليل  •
 .المستفيدين مقابلةدليل  •
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  البحث هيكلية 10.1 

خلفية رئيسية باالضافة الى الملخص، يتضمن الفصل األول  خمسة فصول يتكون البحث من
الفصل الثالث كما يتضمن االطار النظري والدراسات السابقة، ويتضمن الفصل الثاني الدراسة، 

ونختتم  ومناقشتها، الدراسة نتائج علىالفصل الرابع في حين يتطرق منهجية الدراسة واجراءاتها، 
  .االستنتاجات والتوصياتالبحث بالفصل الخامس الذي يتطرق الى 
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  صل الثاني الف

  االطار النظري والدراسات السابقة

  مفهوم األمن الغذائي  1.2

الجديد للعالم بمرجعية المستوى المعيشي للفرد فيه، منذ القدم مؤشرا لقياس قدرة يعتبر التقسيم الدولي 
الدولة على تحقيق االكتفاء الذاتي أو لوضع الفرد في مستوى يمكنه من اشباع حاجاته واالرتقاء بها الى 

على توفير االمن الغذائي  مستوى أعلى وبالتالي أفرز دوال فقيرة وأخرى غنية مما يستوجب العمل
وعدم دخول دائرة الفقر والنقص الغذائي خاصة، وهكذا ظهر ما يعرف باألمن الغذائي الذي اعتبر أحد 

  )2009بلقاسم ومليكة، ( .االفكار االساسية التي تسبق وتؤمن االنتقال لعملية التنمية االجتماعية الشاملة

عندما يتوفر لجميع الناس وفي "يتحقق األمن الغذائي  )1996(وفقا لمؤتمر القمة العالمي لألغذية و
اء لتلبية احتياجاتهم الحياتية جميع األوقات القدرة الفيزيائية واالقتصادية للحصول على ما يكفي من الغذ

  )1996 مؤتمر القمة العالمي لألغذية،(". ارسة حياه صحية ومنتجةممل

بينهما في أن االول يعني انتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة لمفهوم األمن الغذائي مستويان يمكن التمييز 
يعرف أيضا باألمن وهذا المستوى مرادف لالكتفاء الذاتي الكامل و .بما يعادل أو يفوق الطلب المحلي

ت كثيرة ومن الواضح أن مثل هذا التحديد المطلق الواسع لألمن الغذائي توجه له انتقادا الغذائي الذاتي،
الدولية القائمة على  كما انه يفوت على الدولة امكانية االستفادة من التجارةانه غير واقعي، اضافة الى 

أو فيشير الى قدرة دولة ما  األمن الغذائي النسبيالتخصص وتقسيم العمل واستغالل المزايا النسبية، اما 
لحد األدنى من تلك وضمان ا والمواد الغذائية كليا أو جزئيا، مجموعة من الدول على توفير السلع

االحتياجات بشكل نظامي، وعليه فاألمن الغذائي النسبي ال يعني انتاج كل االحتياجات الغذائية 
االساسية، بل يقصد به اساسا توفير المواد الالزمة لتوفير هذه االحتياجات من خالل منتجات أخرى 

بالمساعدات الدولية أو الدخول الى بميزة نسبية على االقطار األخرى سواء يتمتع فيها القطر المعني 
  )2011عبد الدايم، ( .الغذائية الدولية لتبادل السلع االسواق
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   :ا التعريف ينطوي على أربعة عناصر تعتبر ركائز األمن الغذائي وهيهذ

 .توفر الغذاء سواء المنتج محليا أو المستورد •
 .توفر امكانية الوصول الى الغذاء •
الحصول على ما يكفي من الغذاء في كل االوقات دون خوف من توفر االستقرار لضمان  •

 .هزات طارئة
مؤتمر ( ).توفر منافع صحية ومياه نقية ورعاية طبية(توفر امكانية استهالك الغذاء بشكل صحي  •

  )1996 القمة العالمي لألغذية،

  :أبعاد األمن الغذائي .1.1.2

غذائي أوجده هو أولها ان التأمين المن ثالث أقطاب،  يتدخل العنصر البشري: البعد الديمغرافي .1
من الدالة على األات االنتاج والتسيير ان االنسان هو المنشط لحيثي ثانياًألجل ذاته وبقاءه، 

زمة لألهم الن الكائن البشري يعتبر مقياسا للكفاية الغذائية النه المحدث اً وهواألثلالغذائي وأما ثا
بعدد التزايد السكاني المذهل الذي عرفته " وبدا ذلك واضحا . تأمين لهاالغذائية التي تستدعي ال

مجمل بلدان العالم، خاصة في العالم العربي في العقود الماضية، من المبررات التي تصاغ 
لمشكلة الغذاء في المنطقة العربية، فقد شهد حجم السكان تسارعا ملحوظا بمعدل بلغ تقريبا 

التزايد " ، ومن ناحية أخرى، فان )1998عبد القادر الطرابلسي،( "2000سنويا عام % 3حوالي 
دت الهجرة بين الريف والحضر، فقد أ الكمي للسكان رافقه تغيير جوهري في توزيع السكان

ن بين الدول العربية، الى تزايد كبير لسكان المدن وحرما ية الى المدن داخل البلد الواحد الريف
يعني ان تأثير البعد  هذا ،)2000 االنمائي،برنامج األمم المتحدة ( "ناطقالقطاع الزراعي في هذه الم

بلقاسم ( .من الغذائيالكمية له تأثير غير محدود في األ الديمغرافي بالزيادة النوعية او بالزيادة
 )2009ومليكة، 

االنتاج  ان العنصر االقتصادي له عالقة مباشرة باألمن الغذائي النه يتجسد في: البعد االقتصادي .2
 .وفق ما يستدعيه الوضع الصحي لالنسان الزراعي كما ونوعاً
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للمجتمع بكل أفراده وفئاته وجماعاته مين الغذاء تعتبر الدولة الجهة المعنية بتأ: البعد السياسي .3
لتحقيق هذا  ق جملة من القرارات الصادرة عنها المسؤولةدون استثناء ويكون ذلك عن طري

التي تعاني من األزمات  - للدول الفقيرة -الذي أصبح المخرج الوحيد -األمن الغذائي-الهدف
لذا  خاصة النقص الغذائي أو المجاعة، ]التقرير االقتصادي العربي الموحد، مرجع سابق[ منها

عتبارهما فان التكامل ما بين ما تسهم به الدولة من يد عاملة ورأس مال للقطاع الزراعي با
أبعادا اقتصادية للحصول على انتاج أكبر ومن جهة أخرى جملة القرارات  واالجراءات الموحدة 
 .الزالة المشاكل والعقبات التي تواجه التنمية بصورة عامة والتنمية الزراعية بصورة خاصة

 )2009بلقاسم ومليكة، (

يتطلب  التي سبق ذكرها، النه الان البعد الثقافي يختلف عن االبعاد االخرى : البعد الثقافي .4
قرارا سياسيا أو يتوقف على مقدار رأس المال المستثمر الن القضية هنا تتعلق بدرجة كبيرة 

من هنا والعمل فيها وقيمة العمل الزراعي، بنوع معتقدات الفرد والتي تدور حول اطار االرض 
الغذائي المعتمدة من طرف الدولة والتي يدخل البعد الثقافي للشعوب في تعزيز استراتيجية األمن 

 )2009بلقاسم ومليكة، ( .على الشعب المشاركة فيها

 ، الى توفير احتياجات المجتمع من السلع الغذائية االساسية كليا أو جزئيا، يشير مفهوم األمن الغذائي
الخاصة واالسواق باالعتماد على المصادر الغذائية  ،وضمان الحد االدنى من تلك االحتياجات بانتظام

الدولية والمساعدات الدولية، ولكن كلما كانت نسبة اعتماد الدولة في استراتيجيتها كأمن غذائي يميل 
ارجية كلما كانت االبعاد ليل من االعتماد على المصادر الخأكثر على المصادر الغذائية الخاصة والتق

  )2011س، الياب( .قتصادية والثقافية اكثر استقراراًالسياسية واال

  أسباب انعدام األمن الغذائي .2.1.2

ولذا فان التقدم بخطى مطردة نحو استئصال الفقر أمر  سبب رئيسي النعدام األمن الغذائي،الفقر  .1
 .حاسم لتحسين طرق الحصول على الغذاء

 .له دور ملموس في انعدام االمن الغذائيلصراع واالرهاب والفساد ا .2
 .السكان واالنتاجاالختالل في التوازن بين  .3
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 .تصحر وجفاف الطبيعة، وكثرة البشر وانعدام المادةالتدهور البيئي،  .4
 .االهتمام بالزراعة قوال وليس فعال، وهذا ناتج عن انعدام الخطط .5
 .اعطاء األولوية للقطاعات غير المنتجة منها قطاع التجارة والخدمات واالدارة .6
  )2008 س، مزهود،(.تدعيم األسعار بدل دعم االنتاج .7

مليون نسمة في جميع أنحاء العالم وال سيما في البلدان النامية على ما  963ان عدم حصول أكثر من 
يكفي من غذاء لتلبية احتياجاتهم الغذائية األساسية امر ال يحتمل، فبالرغم من ان االمدادات الغذائية قد 

والنقص المزمن في الدخول  ،ءفان المعوقات التي تعترض الحصول على الغذا ،زادت زيادة ملموسة
فضال عن الكوارث الناجمة عن أسباب ، وعدم استقرار العرض والطلب ،االسرية الالزمة لشراء االغذية

  )2003 م، سيدي محمد،( .عوامل تحول جميعها دون تلبية االحتياجات الغذائية ،طبيعية أو بشرية

لثالث باالعتماد على الموارد الطبيعية المحلية، يظل االكتفاء الذاتي الغذائي بالنسبة لشعوب العالم اس
الهدف االسمى للتخلص من التبعية الغذائية، وذلك بانتاج اكبر حصة ممكنة تسمح بها طاقة االنتاج 
الزراعي في هذا البلد او ذاك، ويصبح توفير المخزون الغذائي الضروري من واجبات الدولة، وذلك لمدة 

ر ما يطلق عليه بالمخزون االستراتيجي في ظل االزمات والتوترات التي ثالثة أشهر على االقل في اطا
ج ان مسألة العجز الغذائي تعبر عن الفجوة الغذائية بين االنتاج المحلي واالنتا .تعرفها الساحة الدولية

وهي معيار لقياس مدى تبعية أي دولة للخارج في المجال الغذائي، ولذلك المستورد واالنتاج المصدر، 
ان الرهان االساسي في عالم اليوم هو تنمية الموارد الغذائية، بمعنى توفير الطعام لكافة السكان، ف

  )2008الكفري، ( .وحصولهم على طعام متوازن وصحي

  األمن الغذائي في العالم 2.2

عدد تفيد تقارير منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة حول حالة األمن الغذائي في العالم، أن مؤشر 
مليون شخص عن فترة األساس ) 80(مليون شخص، بزيادة ) 923( 2007الجوعى بلغ في العام 

مليون شخص بسبب موجة ) 40(مليون بزيادة ) 963(بلغ  2008، وفي العام )1990-1992(
  .االرتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية
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ا زال مرتفعاً رغم التراجع المتوقع وحول ناقصي التغذية في العالم حسب المصدر نفسه، فان عددهم م
عاماً، والذي يعزى الى وجود مناخ اقتصادي مشجع وانخفاض  15في مؤشراته للمرة األولى منذ 

 2009حيث بلغ في العام  -خاصة في البلدان النامية- 2010-2008أسعار الغذاء ما بين عامي 
مليون ) 80(شخص، أي ما يقارب مليون ) 925(الى  2010مليار نسمة، وانخفض في عام ) 1.023(

مليون شخص، اال ان عدد ) 12(في قارة آسيا، أما في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى فقد انخفض الى 
ارتفاعاً عما كان عليه قبل األزمتين الغذائية واالقتصادية في عامي  2010الجياع سجل في عام 

ايات الدولية الخاصة بالجوع أصعب من أي ، وحسب التقارير المشار اليها فان تحقيق الغ2008-2009
، فان 2008عام ) افبري(ئية اوحسب استنتاجات المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذ .وقت مضى

بلداً معظمها جنوب آسيا وافريقيا تعاني من مستويات جوع مقلقة الغاية، أما الدول العربية فقد ) 33(
و  6ا الجزائر والمغرب التي بلغ فيها مؤشر الجوع ما عد 4.9جداً حوالي  وصلت مستويات متدنية

على التوالي، ولم تتوفر أية بيانات عن فلسطين والعراق ولكن التقارير تؤكد أن النزاع السياسي  6.5
  .االستقرار تفاقم مشكلة الجوع موعد

  أسعار المواد الغذائية في االسواق العالمية .1.2.2

  .بالشيكل اد الغذائية في األسواق العالميةالتغيرات في الرقم القياسي ألسعار المو 1.2يتتبع الجدول 

  )100=2000 -1998سنة األساس من ( األرقام القياسية ألسعار المواد الغذائية لدى منظمة الفاو: 1.2جدول 

  الفهرس الكلي  لحوم  مشتقات الحليب حبوب زيوت سكر 
2007 129 174 168 247  121  156  
2008 164 234 239 240  138  196  

  195  126  281 234 250 154 2008كانون الثاني 
  215  128  278 277 273 173  2008 شباط
  217  132  276 276 285 196  2008آذار
  214  132  266 278 276 161  2008نيسان
  215  142  265 270 280 155  2008أيار

  219  144  263 273 292 156  2008حزيران
  213  143  264 255 273 183  2008تموز
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  201  146  247 240 230 188  2008آب
  190  148  218 226 209 174  2008أيلول

  166  145  197 190 162 153  2008تشرين أول 
  154  135  171 177 141 155  2008تشرين ثاني 
  148  130  151 174 132 151  2008كانونى أول 

 www.fao.org/worldfoodsituation/FoodPricesindex/en :المصدر

في النصف األول من عام % 25أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة  1.2 يالحظ من الجدول
% 40، وكانت مجموعة الحبوب هي األكثر تأثراً حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 2007عن سابقتها  2008

% 32الرقم القياسي لألسعار الى ما نسبته  انخفض 2008عام وفي النصف الثاني من  ،عن نفس الفترة
يعود هذا االنخفاض الى الظروف المناخية  %.36في األسواق العالمية، وهبطت أسعار الحبوب بنسبة 

 .المواتية للزراعة واالنخفاض في أسعار النفط ورد فعل العرض المواتي على ارتفاع األسعار الحاد
  )2008، )ماس(ة الفلسطيني معهد األبحاث االقتصادي(

اسية الخمسة في التغيرات في الرقم القياسي ألسعار المجموعات الغذائية األسيتتبع  2.2 الجدول رقم
  .األسواق العالمية بالشيكل

سنة األساس ( رقام القياسيةألسعار المواد الغذائية في األسواق العالمية لدى منظمة الفاواأل : 2.2جدول رقم 

2002 -2004=100(  

  لحوم  مشتقات الحليب  حبوب زيوت سكر 
2008  182 225 238  220  128  
2009  257 150 174  142  118  

  118  123  185 160 233  2009حزيران 
  119  126  167 144 262  2009تموز 
  119  129  162 156 318  2009آب

  118  144  158 150 327  2009أيلول 
  117  158  166 152 321  2009تشرين أول 
  119  208  171 162 361  2009تشرين ثاني 
  119  216  171 169 334  2009كانون أول 
  2010، منظمة الفاو: المصدر
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يبين الجدول أن هناك مؤشرات ايجابية متعلقة باالنتاج الزراعي العالمي واالمدادات الغذائية في 
حسب تقرير منظمة التعاون  2020-2011المستقبل، ومع ذلك فان التوقعات الزراعية لألعوام 

، تشير الى التوقع بارتفاع أسعار )الفاو(االقتصادي والتنمية ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 
ارتفاع ) حسب التقرير(السلع الزراعية، وتقلبات مستمرة في امدادات السلع واألسعار، ويتوقع أيضاً 

ل العقد الحالي، واستنتج التقرير ان ارتفاع خال% 30واللحوم بنسبة % 20أسعار الحبوب بنسبة 
األسعار لفترات طويلة سابقة تزيد نسبة المعرضين لسوء التغذية، األمر الذي يجعل تحقيق األمن 

ولفت التقرير الى أن وجود أسعار مرتفعة يمكن ان تشير الى الجدوى . الغذائي أكثر صعوبة وتعقيداً
  )2011، لألمم المتحدة ألغذية والزراعةمنظمة ا( .توسيع االنتاجمن االستثمارات في تحسين االنتاجية و

  العربيفي الوطن األمن الغذائي  3.2

، 2002نهاية عام  عن برنامج األمم المتحدة للتنميةصدر أول تقرير للتنمية االنسانية العربية  حمل
، وتتربع يقف في أدنى درجات السلم االنساني حيث صنف العالم العربي بأنه ،أرقاماً مثيرة للجدل

وانعدام االنتاجية  ،وغنى الحكومات فقر الشعوبمشكلة األمن الغذائي على قمة مشاكله، وذلك يعود الى 
-وتفشي البطالة وهجرة الموارد البشرية للمدن وتغييب الحريات، وفي حين صححت الهند والصين 

رها االقتصادي ومفاهيم األمن الغذائي لديها، واتجهت نحو مسا -التي كانت مرشحة لكوارث ومجاعات
زيادة االنتاج واالكتفاء الذاتي، ظل الوطن العربي في تراجع مستمر وضحت مؤشراته في انخفاض 
 .السعرات الحرارية للفرد واتساع الهوة بين الواردات والصادرات الغذائية وتدني نسبة االكتفاء الذاتي

  )2008الكفري، (

طى السياسات الحكومية العربية مع قضية التنمية بوصفها اجراءات اقتصادية وليست تنمية بشرية وتتعا
ووضع الخطط والحلول للتصدي للفقر  ،يمكن تلمس نتائجها الخطرة في تفاقم مشكالت الغذاء ،شاملة

الحد من هجرة و ،والجوع المسببان الرئيسيان لالضطرابات السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية
  )2010غزال، (. األرياف للمدن التي تفاقم التضخم السكاني وما يترتب عليه من أزمات السكن والوظائف

ان الحد من هذه الكارثة يتطلب اعادة النظر في الخطط التنموية الحكومية وايالء القطاع الزراعي 
  :األهمية القصوى وتأمين الموارد الغذائية من خالل
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تكثيف المشاريع المنتجة، ستكون من مل على تطوير القطاعات الزراعية وتنموية تعوجود سياسة  .1
 .أنجع الوسائل لبقاء المواطن في أرضه، وحل مشكلة البطالة

توجيه رأس المال العربي لالستثمار في مشاريع التنمية الزراعية، وتحسين انظمة الري والصرف  .2
حديثة من آالت حديثة الى بذور ومواد كيماوية لوجيا واالساليب العلمية الواستخدام التكنو

 .واالستخدام األمثل للمياه دون هدرها
ووضع برامج علمية لالستفادة من ، االهتمام بانتاج المواد الغذائية والحبوب وتطوير الثروة الحيوانية .3

محاصيل التي تزيد من االنتاجية وتعطي  ،استخدام المكننة في الزراعة واالسمدة ووسائل المكافحة
  .وفيرة

تطوير العمل العربي المشترك والمشاريع العربية المشتركة في قطاع الزراعة والتبادل الزراعي  .4
باعطاء  وتقديم كافة التسهيالت والدراسات بينها لالستفادة القصوى في مجال تنمية المشاريع العربية

شاريع الزراعية الواسعة، والحد االولوية للقطاع الزراعي، باستثمار األموال العربية في خدمة الم
 )2008الكفري، ( .من التصحر الذي يضرب األرض العربية بمساحات واسعة

  األمن الغذائي في األراضي الفلسطينية تطور 4.2

تعود جذور انعدام األمن الغذائي للفلسطينيين الى القيود المفروضة على امكانية الحصول على الغذاء، 
والى ضعف الدخل وتدهور سبل العيش، مما يؤدي الى زيادة الصعوبات لدى األسر في الحصول على 

  . كميات كافية من األغذية وبجودة عالية

يزه عن معظم مناطق طبيعة خاصة في األراضي الفلسطينية تمحالة انعدام األمن الغذائي في فلسطين له 
ولكنه ناتج عن القيود المفروضة على الحركة  ،أنه لم يتولد عن نقص في وفرة الغذاء العالم األخرى،

االقتصادية والفيزيائية، والقيود المفروضة على الحدود الفلسطينية والحركة الداخلية، وعلى وصول 
مراكز الحضرية المأهولة بالسكان، وعلى وصول العمال الى أماكن عملهم، وهذا المنتج المحلي الى ال

  )2010، "أريج"معهد األبحاث التطبيقية( .بدوره ينعكس على امكانية الحصول على الغذاء
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من قبل ثالث منظمات دولية  2003جرى أول تقييم لألمن الغذائي في األراضي الفلسطينية عام 
ل هذا المرجع األساس لتقييم تطور وشك ،)رنامج الغذاء العالمي واألونرواوالزراعة وبمنظمة األغذية (

غذية متاحة تخلص التقييم الى أنه على الرغم من ان الاألمن الغذائي في الضفة والقطاع، أو تدهور 
أبحاث السياسات معهد (. عموماً، اال ان امكانية الوصول الفيزيائية واالقتصادية اليها تشكل عقبة كأداء

  )2008، )ماس(االقتصادية 

ن األراضي أ: النتائج لتدعيم التقييم األولوجاءت  2007تم تحديث ذلك التقييم في كانون الثاني 
اق في المراكز الحضرية الزراعية المنتجة تأثرت الى حد كبير باجراءات االغالق والعزل عن األسو

  . همية كمصدر لغذاء السكانثر أالمساعدات الغذائية أصبحت أك ناآلهلة، وأ

ان هناك تغيرا طفيفاً  ، وضح فيه2008في أيار جرى تقييم آخر لألمن الغذائي في األراضي الفلسطينية 
في نسبة الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي في األراضي الفلسطينية، اذ انخفضت النسبة في عام 

، اذ 2008ولكن تدهور الوضع ثانية في العام ، 2003في العام % 40مقارنة ب % 34الى  2006
والواضح هنا أن األمن الغذائي لم ، %38من الغذائي الى ارتفعت نسبة الذين يعانون من انعدام األ

على الرغم من أن قطاع األمن الغذائي قد دعم بمبلغ  2008و  2006يتحسن في الفترة بين عامي 
أي بزيادة قدرها  ،2006مليون دوالر في عام  132ع م ، بالمقارنة2008مليون دوالر في عام  158
  .)2008 عملية النداء الموحد،(الغذائي  في التمويل الموجه لقطاع األمن% 20

  الخصائص االجتماعية واالقتصادية لألسر ذات درجات األمن الغذائي المختلفة: 3.2جدول 

أسر آمنة غذائياً أسر آمنة غذائياً  
  بشكل هامشي

لعدم األمن أسر معرضة 
  الغذائي

أسر غير 
  آمنة غذائياً

  7.9  6.5 6.22 4.1 )أفراد(متوسط حجم األسر 
  8  9 9 10  متوسط سنوات التعليم

  23.6  25.5 27.9 30.1 متوسط عمر رب األسرة
18دون سن(نسبة األطفال 

  )سنة
32.3 38.8 43.6  50  

  .2008، لألمم المتحدة منظمة األغذية والزراعة: المصدر
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اذ يبلغ عدد أفراد  ذائياً هي بالمتوسط عائالت كبيرة،يوضح أن العائالت غير اآلمنة غ 3.2الجدول 
 7.9في حين يبلغ هذا عند األسر غير االمنة غذائياً شخص بالمتوسط،  4.1األسر اآلمنة غذائياً 

عند األسر اآلمنة شخص، كذلك األمر بالنسبة لعدد األطفال، تبلغ نسبة األطفال ثلث عدد أفراد األسرة 
غذائياً، في حين تبلغ النسبة النصف في األسر غير اآلمنة، أيضاً متوسط سنوات التعليم أقل لدى غير 

  .اآلمنين، في حين أن متوسط عمر رب األسرة غير اآلمنة أقل من اآلمنة غذائياً

امج الغذاء العالمي برنحصاء الفلسطيني وبالتعاون مع منظمة الغذاء والزراعة والجهاز المركزي لأل قام
خالل الفترة كانون " من الغذائي والظروف االقتصادية واالجتماعية لألسر الفلسطينية األ"بتنفيذ مسح 

حزيران من  –اما في القطاع فقد تم انجاز المسح خالل الفترة نيسان ، 2009شباط من العام  –ثاني 
االجتياح االسرائيلي على ظروف األسر  ثرخذ بالحسبان أنفس العام، مع ادخال بعض التعديالت لأل

الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني برصد تفصيلي للظروف االقتصادية واالجتماعية  قام زية،الغ
  .لألسر الفلسطينية

اقم وخاصة في راضي الفلسطينية المحتلة في تفالمسح ان مشكلة انعدام األمن الغذائي في األ بين
 2009من الغذائي خالل العام لم يطرأ أي تحسن ملحوظ على وضع األفي الضفة الغربية  القطاع، 

و  2008من الغذائي في الضفة الغربية خالل العام اذ ظلت معدالت انعدام األ ،2008ام مقارنة مع الع
  .من اجمالي عدد األسر% 25على مستوى  2009

خالل العام  %20اً في الضفة الغربية بنسبة منة غذائيهة اخرى، انخفضت معدالت األسر اآلمن ج 
ان ثبات . )2009خالل العام % 35الى  2008م خالل العا% 44(الذي سبقه مقارنة بالعام  2009

منة غذائياً في الضفة الغربية يعني ان عدد ة غذائياً وانخفاض نسبة األسر اآلنسبة األسر غير اآلمن
بشكل هامشي  ، اذ ارتفعت نسبة األسر اآلمنة غذائيا2009ًام األسر اآلمنة هامشياً قد ارتفع خالل الع

  .2008خالل العام % 15مقارنة مع  2009خالل العام % 29في الضفة الغربية الى 
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مقارنة مع % 60كثر من فيه ألمن الغذائي ضع تدهوراً لتصل معدالت انعدام األفي القطاع ازداد الو
من وتزداد نسبة انعدام األ، %18الى  منةاألسر اآلفيما لم تصل نسبة ، 2008خالل العام % 56

  .في اوساط الالجئين% 58مقارنة مع % 64الغذائي في القطاع في اوساط الالجئين لتصل الى 

بين % 28وصلت الى  نهائية للمسح ان نسبة األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائيتبين النتائج ال
سبة األسر ومن الجدير بالذكر ان ن الالجئين في الضفة الغربية،ن غير بي %24الالجئين مقارنة مع 

على قليالً في أمن الغذائي على مستوى األراضي الفلسطينية المحتلة ال تزال لتي تعاني من انعدام األا
ة غوث ، ويعزى هذا على األرجح الى دور وكال%43مقارنة مع الالجئين % 44اوساط غير الالجئين 

  )2009 الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،( .) االونروا( الفلسطينيينوتشغيل الالجئين 

  التباين في المحافظات .1.4.2

من الغذائي في األراضي الفلسطينية المحتلة ال ينعكس فقط في التفاوت في ان تفاوت مستويات انعدام األ
بل أيضاً يوجد تفاوت  ،%)60(وقطاع غزة %) 25(الغربية  مستويات انعدام األمن الغذائي بين الضفة

  .وخاصة في الضفة الغربية راضي الفلسطينية المحتلةفي األ كبير فيما بين المحافظات

على مستويات انعدام األمن الغذائي بين األسر التي تقطن في محافظة رفح أفي قطاع غزة تواجدت 
قربها من معابر المواد الغذائية و ،على الحدود مع مصر، على الرغم من موقعها االستراتيجي %)66(

واالحتياجات األساسية، بيد أن تقارير األمم المتحدة اشارت الى ان محافظة رفح كانت من أكثر 
 18كانون اول و  27المحافظات تضرراً جراء اجتياح غزة من قبل القوات االسرائيلية خالل الفترة 

  )2010، )ماس(السياسات االقتصادية الفلسطيني معهد أبحاث ( .2009كانون ثاني 

بين % 200اما في الضفة الغربية فقد وصل التفاوت في مستويات انعدام األمن الغذائي الى اكثر من 
وأقل مستويات انعدام األمن الغذائي  ،اعلى مستويات انعدام األمن الغذائي التي سجلت في محافظة جنين

  .التي وجدت في محافظة سلفيت

فقد اشارت  ،من الغذائي في محافظة سلفيتنة وراء انخفاض مستويات انعدام األا األسباب الكامأم
زيادة اساسيين، األول في   وبرنامج الغذاء العالمي الى سببين لألمم المتحدة والزراعة األغذيةمنظمة 
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زيادة حصة األخرى، وذاتي مقارنة مع المحافظات اعتماد محافظة سلفيت في استهالكها على انتاجها ال
متلقي المساعدات في محافظة سلفيت مقارنة مع المحافظات األخرى، بلغ معدل حصة األسرة المتلقية 

شيكل معدل حصة األسرة المتلقية  180شيكال شهريا مقارنة مع  218للمساعدة في محافظة سلفيت 
 )2010الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، ( .للمساعدة في الضفة الغربية

  أسعار المواد الغذائية في األراضي الفلسطينية المحتلة .2.4.2

انعكس االرتفاع الحاد في اسعار المواد الغذائية في األسواق العالمية خالل السنوات الماضية وحتى 
رنامج الغذاء العالمي لب رولقد وضع تقرياألسعار في االراضي الفلسطينية،  على 2008منتصف العام 

كثر تأثرا من موجه ارتفاع من بين البلدان األ 30المرتبة االراضي الفلسطينية في ) 2008تموز (
  )2010الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، ( .األسعار العالمية

  شيكل/ 2008الراضي الفلسطينية متوسط أسعار المستهلك لبعض السلع الغذائية األساسية في ا: 4.2جدول 

وحدة الصنف
  الشراء

تشرين   أيلول  آب تموز حزيران
  أول

تشرين 
  ثاني

كانون 
  اول

  157  152  143  142  141 143 122 كغم25 استراليا -أرز صن وايت
  187  191  199  203  208 212 219 كغم60  حيفا –طحين ابيض 
  50.5  48.4  47.4  46.8  46.6 46.9 45.8 كغم1  لحم بقر طازج

  28.7  28.6  28.8  28.6  29 29 28.8 كغم1  زيت زيتون محلي
  126  132  126  127  128 134 127 كغم50 بريطانيا –سكر كريستال 

  .الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، أسعار المستهلك: المصدر 

 ،%3.6تفع مؤشر أسعار المواد الغذائية في االراضي الفلسطينية المحتلة بنسبة ار 2009في العام 
 .الذي أدى الى نقص شديد في توفر السلع الغذائيةعقب الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة، 

فقد اخذت الفجوة بالتناقص نتيجة ازدهار تجارة االنفاق في  2009أما في الشهور االخيرة من العام 
  )2010الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، ( .قطاع غزة وزيادة وفرة الغذاء فيها
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  االنفاق على الغذاء .3.4.2

 2009خالل العام " األمن الغذائي والظروف االقتصادية واالجتماعية لألسر الفلسطينية "مسح  أظهر
والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي، الذي باشر فيه الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني ومنظمة الغذاء 
راضي الفلسطينية في اال% 52.5الى ان نسبة انفاق االسر على الغذاء مقارنة بانفاق االسر الكلي بلغت 

تعكس نسبة االنفاق على ي قطاع غزة، ف% 56في الضفة الغربية و % 49المحتلة، وموزعة بين 
وفقاً لتصنيف  في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة" مستوى حياه متدني" الغذاء هذه لالنفاق الكلي 

والي نصف العائالت التي ويزداد الوضع سوءا عند معرفة ان حجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، ال
امهم بالدين من العائالت في الضفة الغربية يشترون طع% 49( شملها المسح تشتري طعامها بالدين

  )2009، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني( ).في القطاع% 53مقابل 

  الى الغذاء ) الفيزيائي(الوصول المادي  .4.4.2

حرية التحرك ليس فقط على الحدود الخارجية للضفة (المادي ل الى الغذاء أي الوصول نقصد بالوصو
والوصول ) الغربية وقطاع غزة وانما على حركة األفراد الداخلية بين القرى والبلدات والمدن

  ).توفر مصادر للدخل والرزق( االقتصادي الى الغذاء

العوائق التي  2009والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي الصادرة خالل العام  األغذية بينت تقارير منظمة
ني مستوى تدو الحاد في أسعار المواد الغذائية،االرتفاع حول دون الوصول االقتصادي للغذاء، من ت

ر مصادر الرزق لألسر الفلسطينية، مما أدى الى تدهوالى الناتج المحلي االجمالي، وتفشي البطالة، 
التي يضعها االحتالل االسرائيلي  نتيجة للعقبات ،انعدام األمن الغذائي بين األسر الفلسطينيةتفشي 

  )2010، )ماس(معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ( .للوصول المادي الى العمل وبالتالي الى الغذاء

  :أبرز عوائق الوصول المادي للغذاء .5.4.2

وخاصة في المناطق المحاذية للجدار، التي تعيق حركة المواطنين الفلسطينيين،  االسرائيلية الحواجز
حيث ادى ازالة نقاط التفتيش عن البوابات المقامة على طول الجدار الى اغالق البوابات، والتي اثرت 

جل ة من أسلبا على المناطق المحصورة داخل الجدار وبالتالي الى لجوء األفراد الى طرق التفافية طويل
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فقد اشار مكتب االمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية في األراضي  الوصول الى اماكن عملهم،
المحتلة ان سلطات االحتالل قامت بازالة نقطة التفتيش الفاصلة بين منطقة الشياح والقدس في ايلول 

مكتب األمم المتحدة ( .األمر الذي اثر سلبا على اهالي الشياح وحال دون وصولهم الى القدس بيسر 2009
 )2009لتنسيق الشؤون االنسانية في األراضي الفلسطينية، 

من % 60تمثل والتي  )ج(لم تمنح أي تسهيالت الستخدام وتطوير وتحسين للمناطق المصنفة  كما
ي باالضافة الى الصعوبات التي يواجهها المزارعين أصحاب األراضي في واد اراضي الضفة الغربية،

 وال ننسىكانوا يقيمون خارج وادي االردن،  لوصول الى اراضيهم دون تصاريح اذامن ا االردن
 بلغت عدد المستوطناتين، حيث التوسع االستيطاني على حساب أراضي المزارعين الفلسطيني

 232مستوطنة صناعية و  20منها  ،2009مستوطنة خالل العام  199في الضفة الغربية  االسرائيلية
مستوطنة من اجمالي المستوطنات القائمة في العام  99اال ان الالفت للنظر هو ان  بؤرة استيطانية،

مكتب األمم المتحدة لتنسيق ( .ومناطق الغابات هي مستوطنات ريفية ومقامة على اراضي زراعية 2009
 )2009الشؤون االنسانية في األراضي الفلسطينية، 

ذ اكثر من ثالث سنوات شل اسرائيل على القطاع منلتي تفرضه في قطاع غزة، فالحصار الخانق اأما 
وز عدد الشاحنات الواردة الى قطاع غزة افيه كل جوانب النشاط االقتصادي، فعلى سبيل المثال، لم يتج

بينما كان ) نصف هذه الشاحنات محملة بالمواد الغذائية(  2009شاحنة خالل تشرين ثاني  2679
شاحنة شهريا وفقاً  10,400يصل الى أكثر من  2007-2005م معدل الشاحنات الواردة خالل االعوا

مكتب األمم المتحدة لتنسيق ( .2009بالتريد الصادر اواخر كانون اول  –لتقرير مركز التجارة الفلسطيني 
 )2009الشؤون االنسانية في األراضي الفلسطينية، 

 المساعدات الغذائية في األراضي الفلسطينية المحتلة .6.4.2

أن ، 2007ي لإلحصاء الفلسطيني في عام مسح المنظمات الذي قام به ماس والجهاز المركزأظهر 
في الضفة  400 ،منظمة وهيئة تقوم بتقديم المساعدات الغذائية في األراضي الفلسطينية 669هناك 

منظمة في قطاع غزة، يمكن تصنيف هذه المنظمات في ثالثة أنواع من المؤسسات،  269الغربية و
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 .وأخيراً منظمات دولية ،ومنظمات المجتمع المدني، رسمية، منظمات فلسطينية غير حكومية هيئات
  )2009، )ماس(معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (

تأتي معظم المساعدات الغذائية التي توزعها المنظمات غير الحكومية والهيئات الرسمية من المساعدات 
برنامج الغذاء : وأهم منظمتين دوليتين لتقديم المساعدات الغذائية هما ل المانحة،الغذائية من الدو

واألونروا التي تغطي  اعدات الغذائية إلى غير الالجئين،الجهة الرئيسية التي تقدم المس ،العالمي
المشروع الرئيسي لبرنامج الغذاء  .مليون الجئ في الضفة والقطاع 1.7االحتياجات اإلنسانية لنحو 

والذي يقدم مساعدات غذائية إلى نحو " اإلغاثة وإعادة التأهيل"هو  2009- 2007خالل الفترة العالمي 
ألف في قطاع  252الغربية و  ألف مستفيد في الضفة 413(ألف مستفيد من غير الالجئين  665
كانون األول برنامج طوارئ  27، ولقد أطلق برنامج الغذاء العالمي منذ اجتياح قطاع غزة في )غزة
ألف مستفيد عن البرنامج السابق خالل  113ألف شخص أي بزيادة  365ديد في قطاع غزة لصالح ج

على أن يستمر برنامج اإلغاثة وإعادة التأهيل على  ،2010وكانون الثاني  2009الثاني  الفترة كانون
  )2009، )ماس(معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ( .حاله في الضفة الغربية

  النداء الموحد .7.4.2

يتشارك في كل عام عدد من المؤسسات اإلنسانية بما فيها وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير 
الحكومية الدولية والمحلية بتخطيط وتنسيق جهودها وتوجيه طلب مساعدات مشتركة من المانحين 

ضمت ". النداء الموحد"وتسمى هذه العملية  فيما بينها على الموارد المحدودة،عوضاً عن أن تتنافس 
 45ع مؤسسات تابعة لألمم المتحدة، وتس 2009في األراضي الفلسطينية لعام " النداء الموحد"عملية 

" النداء الموحد"ويشتمل  ،)محلية 22مة غير حكومية دولية و منظ 23(حكومية مؤسسة ومنظمة غير 
ا قطاع المساعدات الغذائية واألمن الغذائي، ولقد تضمنت على مجموعة من النشاطات القطاعية من بينه

 .دات الغذائية على الفئات المعدمةاالستراتيجية في هذا الحقل اهدافاً أوسع من مجرد توزيع المساع
  )2009، )ماس(معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (

  :2009الفلسطينية للعام  يضفي مجال األمن الغذائي في األرا" النداء الموحد"استراتيجة 
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 .االستمرار في تقديم المساعدات الغذائية إلى الفئات المعدمة •
 .استخدام قسائم الطعام لفقراء المناطق الحضرية من غير الالجئين •
 .)البستنة المنزلية وبرك تربية األسماك مثل( دعم مشاريع صغيرة لتحسين األمن الغذائي لألسر •
 .مقابل العمل وبرنامج الغذاء مقابل التدريب والتغذية المدرسيةتعزيز برنامج الغذاء  •
مثل زيت الزيتون ومنتجات اآللبان (دعم االقتصاد المحلي من خالل شراء المنتجات المحلية  •

 ).والقمح
  .دعم الجهاز المركز لإلحصاء الفلسطيني لتأسيس قاعدة بيانات وآلية لرصد األمن الغذائي •

  2009لموحد في مجال األمن الغذائي في األراضي الفلسطينية للعام النداء ا: 5.2جدول رقم 

  قطاع الزراعة قطاع الغذاء  السنة

  االستجابة%   الممول فعليا  المطلوب االستجابة% الممول فعليا المطلوب 

2003 42,649 46,186 108 4,737  2,242  47  
2004 82,576 43,183 52 5,450  2,345  43  
2005 86,476 45,750 53 12,599  5,162  41  
2006 106,628 131,859 124 36,897  1,561  4  
2007 147,668 149,876 101 14,480  5,794  40  
2008 202,129 172,948 86 22,485  12,617  56  
2009 262,209   56,077      

  2009-2003عملية النداء الموحد  : المصدر

لكل من قطاعي الغذاء والزراعة، " النداء الموحد"الموارد التي طلبتها عملية  5.2 رقم دوليقارن الج

ويالحظ من الجدول أن المبالغ السنوية المطلوبة لتمويل قطاعي الغذاء والزراعة في ازدياد مستمر منذ 

مليون  262إلى نحو  2009، حيث وصلت قيمة المبلغ المطلوب لتمويل قطاع الغذاء في العام 2003

يالحظ أيضاً أن نسبة التمويل الفعلي كانت  ،)2003أضعاف المبلغ المطلوب في العام  6نحو (ر دوال

% 24تدفق الموارد يزيد بمقدار (عالية خالل السنوات األخيرة مع استجابة بنسب أعلى لقطاع الغذاء 
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بة لتحفيز الزراعة من ناحية ثانية إن المبالغ المطلو ،)مثالً 2006على المطلوب لقطاع الغذاء في العام 

وأن نسبة التمويل الفعلي كانت ايضاً أقل بكثير من  ،كانت ضئيلة نسبياً مقارنة بالمطلوب لتمويل الغذاء

ارتفع  2009وتجدر االشارة إلى أن المطلوب لتمويل قطاع الزراعة في العام  ،نسبة االستجابة للغذاء

النداء "جيه مزيد من االهتمام لهذا القطاع في عن العام الذي سبقه، وهو ما يشير إلى تو% 150بنسبة 

  )2009، )ماس(معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ( ".الموحد

  المساعدات الغذائية من السلطة الوطنية الفلسطينية .8.4.2

  

 منمساعدة المزارعين المتضررين : تقدم وزارة الزراعة البرامج التالية :وزارة الزراعة الفلسطينية
الجدار، وهي مساعدات نقدية، وبرنامج العمل مقابل الغذاء، وبرنامج تطوير األراضي، وكالهما يتلقى 

  .منهما المستفيدين مساعدات عينية

 .الدعم المادي للمزارعين المتضررين من جدار الفصل العنصري أو االجراءات اإلسرائيلية •

بما في ذلك  ،االجراءات القعمية اإلسرائيليةيستهدف هذا البرنامج تعويض المزارعين المتضررين من 
مليون دوالر  10هو برنامج ممول من مجلس الوزراء بقيمة  ،المتضررين من جدار الفصل العنصري

  .أمريكي

 وشق بناءالزراعية، تشمل أنشطة البرنامج استصالح األراضي  :برنامج تطوير األراضي •
ع مياه األمطار، وزراعة المواقع حفر آبار جمبناء جدران استنادية، طرق زراعية، 

ضررين من يجمع البرنامج بين صفتي االغاثة والتنمية، فجزء منه إغاثي للمت، المستصلحة
اجراءات االحتالل األخرى، واآلخر يحمل مساعدة تنموية جدار الفصل العنصري، أو 

  .هللمزارعين المتضررين مثل حديقة منزلية ألحد المزارعين تساعده في إدرار دخل

، وبعد بناء جدار الفصل فقد تم توجيه البرنامج تجاه المناطق 1997وقد بدأ العمل بالبرنامج في العام 
والصندوق العربي لإلنماء البرنامج من قبل البنك االسالمي، يمول لمحاذية للجدار واعطائها أولوية، ا
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والتعاون االيطالي، وهو خاص ) ايفاد(االقتصادي واالجتماعي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية 
  .بالضفة الغربية ويجري تنفيذه بالشراكة ما بين وزارة الزراعة وبعض المؤسسات األهلية

يهدف البرنامج توفير الغذاء للفئات  :العمل مقابل الغذاء، والتدريب مقابل الغذاء جبرنام •
جهات أخرى مثل  المحتاجة التي ال تملك مصدراً للدخل وال تحصل على مساعدة غذائية من

ذ العام ن منبدء العمل بهذين البرنامجيالالجئين مستثنون من هذه البرامج، األونروا، أي أن 
  .ممول من برنامج الغذاء العالمي لعدم توفر التمويل، 2008وتوقف في  2005

دعم لمزارعين مثل أضرار الصقيع، كما تقدم وزارة الزراعة أشكاالً أخرى من التعويضات ل •
دعم منتجي الحمضيات في الضفة الغربية، ومشروع الفراولة والبطاطا في قطاع غزة، منتجي 

  .تعويض المتضررين من الفيضانات

تسعى وزارة الشؤون االجتماعية إلى توفير الحماية االجتماعية للفئات  :وزارة الشؤون االجتماعية
وهو البرنامج الوطني الفلسطيني  ،تطبيقهمن خالل برنامج واحد قررت الوزارة  ،الفقيرة والمهمشة
الممول من االتحاد األوروبي وبرنامج إصالح شبكة األمان االجتماعي الممول من  ،للحماية االجتماعية

البنك الدولي، ويأتي برنامج التحويالت النقدية محور استراتيجية الوزارة في مقدمة مكونات برنامج 
لف التدخالت االجتماعية واالقتصادية للفئات الفقيرة والمهمشة، التي تشمل مخت ،الحماية االجتماعية

ومساعدات تكميلية كالمساعدات الغذائية من برنامج الغذاء العالمي على شكل طرود غذائية واإلغاثة 
االسالمية ودولة االمارات العربية الشقيقة، والتأمين الصحي، وتدخالت اقتصادية كالتمكين االقتصادي 

للحد من ظاهرة الفقر المتصاعدة في المجتمع الفلسطيني وتعزيز صمود  رة والمحرومةلألسر الفقي
، ومختلف التدخالت االجتماعية الحمائية والرعائية للفئات المهمشة كالمعوقين والمسنين األسر الفقيرة

ة االستراتيجي للوزارة في الحماي التوجهوذلك تمشياً مع  .واألطفال والنساء المعنفات وغيرهم
  .االجتماعية واالنتقال من اإلغاثة الى التنمية
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  مؤسسة التعاون 5.2

فقد بلغ مجمل انفاقها على  اعمة لبرامج تحسين األمن الغذائي،تعتبر مؤسسة التعاون من المؤسسات الد
حوالي نصف بليون دوالر المشاريع والبرامج في مجاالت تنموية مختلفة بما فيها برامج األمن الغذائي 

  .منذ تأسيسهاأمريكي 

ومقرها الرئيسي في  1983 الوحيدة المانحة والمسجلة دولياً منذ عام مؤسسةالمؤسسة التعاون هي 
فلسطين، على أيدي مجموعة من رجال االعمال والمفكرين الفلسطينيين والعرب، بهدف توفير المساعدة 

  .االنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني

هي احدى أهم مؤسسات الدعم لالقتصاد الفلسطيني من خالل محاولتها انعاش االقتصاد الفلسطيني  
  .بعيداً عن االحتالل االسرائيلي

التزمت بأهدافها االستراتيجية التي وعلى وضع خططها االستراتيجية  منذ سنوات دأبت مؤسسة التعاون
التنموية واإلغاثية المستجيبة الحتياجات الشعب حددتها، واستمرت في طرح برامجها ومشاريعها 

والتجمعات الفلسطينية في  1948الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة ومناطق 
  .)2009مؤسسة التعاون، (لبنان 

تتمثل مسارات العمل التي اتخذتها مؤسسة التعاون للمساهمة في تنمية المجتمع  :اإلطار العام للمؤسسة
، 1948بما في ذلك القدس ، وقطاع غزة، ومناطق فلسطين عام الفلسطيني في كل من الضفة الغربية 

  :والتجمعات الفلسطينية في لبنان والتي تشكل االطار العام لعمل المؤسسة فيما يلي

 .فاظ على الثقافة والهوية الفلسطينيةالح: الثقافة والهوية •
تنمية الفلسطيني وتأهيله ليصبح ناجحاً ومهنياً قادراً على تحقيق أهدافه : تنمية الموارد البشرية •

  .وأحالمه
المساهمة في بناء قدرات المؤسسات االهلية الفلسطينية ومساعدتها على : التطوير المؤسسي •

 .يينتقديم خدمات مالئمة الحتياجات الفلسطين
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تي يعيشها الشعب الفلسطيني االستجابة لحاالت الطوارىء ال: دة في حاالت الطوارىءالمساع •

  ).2009مؤسسة التعاون، ( .تعرضه لألخطار والتي

  رؤية مؤسسة التعاون ورسالتها وقيم العمل وأولوياتها •

فلسطين عربية تتطلع مؤسسة التعاون إلى تعزيز صمود الفلسطينيين كمواطنين في  :رؤية المؤسسة
تنعم باالستقالل والحرية والديمقراطية يتمتعون فيها بالكرامة والرخاء والتقدم ويتمكنون فيها من تحقيق 

  )2009مؤسسة التعاون، (. ذاتهم، مع توفير الفرص المتكافئة لهم في تفعيل جميع قدراتهم بتميز وإبداع

التي تساهم بتميز  ،نية األهلية التنموية الرائدةتسعى مؤسسة التعاون أن تكون المؤسسة الفلسطي :الرسالة
والحفاظ على تراثه وهويته ودعم ثقافته الحية وفي بناء المجتمع  ،في تطوير قدرات اإلنسان الفلسطيني

على إيجاد المدني، وذلك من خالل التحديد المنهجي الحتياجات الشعب الفلسطيني وأولوياته والعمل 
  ).2010، مؤسسة التعاون( القصوى من مصادر التمويل المتاحة ادةاآلليات السليمة لالستف

االستقاللية، الديمقراطية، المساءلة، المهنية، الشفافية، االلتزام، الصدق والنزاهة، المساواة  :قيم العمل 
    ).2010، مؤسسة التعاون(بين الجنسين، الفعالية، الثقة، الفاعلية، العمل بروح الفريق 

  :المؤسسة األولويات االستراتيجية اآلتية حددت :األولويات

 .استحداث البرامج النوعية وتوسيع نطاقها وتعميق أثرها •
 .تعزيز األطر التنظيمية داخل المؤسسة •
 .جذب العاملين األكفاء وتطويرهم واالحتفاط بهم •
 .تحسين االتصال والتواصل داخلياً ومع الشركاء المانحين والمستفيدين •
 .المؤسسة وأهدافها وبرامجهاتحسين ظهور رسالة  •
 ).2009مؤسسة التعاون، (تنويعها وإدارتها بفاعلية وكفاءة زيادة الموارد المالية و •
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ساهمت مؤسسة  فقد، 1983وللحديث عن مراحل تطور تدخالت مؤسسة التعاون منذ تأسيسها عام 
للظروف السياسية في العمل التنموي عبر ثالث مراحل رئيسية متصلة تاريخياً، تبعاً التعاون 

واالجتماعية التي مر بها المجتمع الفلسطيني، ولقد حملت كل مرحلة من المراحل الثالث مالمحها 
الخاصة واتجاهاتها الرئيسية، والتي غالباً جاءت تبعاً للمتغيرات السياسية والتحوالت االجتماعية 

  :يلي الطارئة في منطقة ال تتمتع باالستقرار، وتمتاز تلك المراحل بما

مرحلة دعم الصمود واالعتماد على الذات حيث ركزت على الثقافة، التعليم،  :المرحلة األولى •
الصحة، التغذية، تطوير المؤسسات، والطوارىء والمساعدات االنسانية، وقد غطت السنوات 

 .العشر من مسيرة التعاون

 1999وحتى العام  1994مرحلة التنمية واالعمار والتي بدأت منذ العام  :المرحلة الثانية •
مساهمة منها في اعمار الدولة المنتظرة عن طريق تنمية المجتمع الفلسطيني حيث ركزت على 
التطوير المؤسسي، وتنمية القوى البشرية ودعم الثقافة وتعزيز الهوية، حيث كان من اهمها 

الحتياجات برنامج اعمار البلدة القديمة في القدس وبرامج التدريب المهني ورعاية ذوي ا
 .الخاصة

ت مع اندالع االنتفاضة الثانية اواخر العام والتي بدأ ،مرحلة االغاثة واالعمار :المرحلة الثالثة •
مصادرة األراضي واقامة ب تأحتالل اجتياح الضفة الغربية، وبد، حيث اعادت قوات اال2000

الطارئة من جهة، المشاريع جدار الفصل العنصري، حيث عملت على التدخل العاجل في تنفيذ 
وتنفيذ المشاريع التنموية من جهة ثانية، وكان من أبرز تلك البرامج الدعم االغاثي للمتضررين 

 .في تلك الفترة على األرض اًكبير اًودعم المؤسسات األهلية التي لعبت دور

االغاثي  والتي انتقلت من الفكر االغاثي الى الفكر التنموي أو يالحظ تطور اهتمام مؤسسة التعاون
، نتيجة لما تعرض له المزارعون من تدمير 2000والتنموي، حيث لقي قطاع الزراعة أهمية منذ العام 

هما برنامج األمن الغذائي والذي يهدف  ،حيث تم التركيز على برنامجين مهمين ،ألراضيهم وممتلكاتهم
االستصالح  خر هو برنامجالى تأمين الغذاء للعائالت من خالل الحدائق المنزلية، والبرنامج اآل
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الزراعي والذي يقوم باستصالح األراضي المعرضة للمصادرة من االحتالل وتأهيلها وزراعتها 
  .بالمحاصيل الزراعية المناسبة

  مؤسسة التعاون والقطاع الزراعي .1.5.2

تأسيسها للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة  منذ ان مجموع ما قدمته مؤسسة التعاون
مليون دوالر أمريكي، وقد بلغت قيمة  15في القطاع الزراعي ما يزيد عن  1948ولبنان ومناطق 

مليون  1.2(مليون دوالر امريكي  4.6حوالي  2010-2007الصرف على القطاع الزراعي منذ العام 
مليون دوالر  1.39، 2008مليون دوالر لعام  1.18، 2009م ألف دوالر لعا 850، 2010دوالر لعام 

  ). 2007لعام 

  االستراتيجيات التنموية لمؤسسة التعاون .2.5.2

هي خطة استراتيجية شاملة جاءت لتلبي احتياجات الشعب  2010-2008الخطة االستراتيجية 
هداف ، بما يتواءم مع األ1948زة ومناطق الفلسطيني التنموية واالغاثية في الضفة الغربية وقطاع غ

حيث توزع  ،كسبها بعداً وطنياً واقليمياًمما أ وطنية، واحتياجات الشركاء، واألهداف التنموية لأللفيةال
التعليم، التنمية المجتمعية واالقتصادية، الثقافة والفنون، الصحة، القانون : العمل على القطاعات التالية

، وبلغ المخطط للقطاع الزراعي في لطوارىء والمساعدات االنسانيةوالمناصرة، الزراعة والبيئة، وا
  ).2010، مؤسسة التعاون( .مليون دوالر أمريكي 3الخطة 

الموجه والناظم لعملها خالل السنوات  ر العاملتشكل اإلطاأعدت  2013-2011الخطة االستراتيجية 
تحليل البيئة الخارجية بكل مكوناتها السياسية واالقتصادية  الثالث القادمة، والتي اعتمدت في بنائها على

الضفة الغربية، قطاع غزة، ( واالجتماعية والثقافية بناءاً على خصوصية العمل في المناطق االربعة 
، وعلى تحليل البيئة الداخلية للمؤسسة واالستفادة من )التجمعات الفلسطينية في لبنان، 1948مناطق 

سنة من العمل المتواصل والدؤوب مما أكسب هذه الخطة سمة المرونة والقدرة  29 خبراتها على مدى
، وسمة الواقعية من خالل االستفادة من على التكيف مع المتغيرات التي قد تطرأ على مناطق العمل

، وقد تناولت الخطة أربعة )2012- 2008(القوة للخطة السابقة الدروس والعبر وتحليل نقاط الضعف و
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ت عمل وهي التعليم، الثقافة، التنمية المجتمعية، والطوارىء والمساعدات االنسانية، وجاء برنامج قطاعا
، مؤسسة التعاون( .مليون دوالر أمريكي 2.2األمن الغذائي ضمن قطاع التنمية المجتمعية بموازنة تقدر 

2010(  

  في مجال االمن الغذائي  2010-2007مشاريع مؤسسة التعاون خالل االعوام  .3.5.2 

  2010-2007عوام الغذائي في الضفة الغربية خالل األكانت مشاريع مؤسسة التعاون في مجال األمن 
االسرائيلية كاإلغالق والحصار، على سياسات عزل المدن الفلسطينية والممارسات  بمثابة رد قوي

البنية التحتية األساسية والمتمثلة التراخيص والتصاريح، تدمير األصول، توسيع المستوطنات وضرب 
مؤسسة التعاون، ( بإمكانية الوصول إلى األراضي والمياه، الطرق االلتفافية وغيرها من اإلجراءات

2009.(  

  :تركز مؤسسة التعاون تدخالتها البرامجية ضمن القطاع الزراعي لتحقيق النتائج التالية

متطلبات حياتها اليومية من خالل مشاريع زراعية العائالت المحتاجة أكثر قدرة على توفير  •
 .نموذجية

الرقعة الخضراء تتسع والمناطق المتضررة والمهددة يتم استصالحها وزراعتها لصالح  •
 .المزارعين

راعة النباتية عدد أكبر من المزارعين الممارسين لألساليب الصحية والسليمة في مجال الز •
 ).2009، مؤسسة التعاون(. والثروة الحيوانية

- 2007 ، حيث دعمت خالل األعوام الثالث الماضيةالمنزليةمؤسسة بدعم مشاريع الحدائق القامت  
دونم  620استصالح أكثر من و ،)مكشوفة وبيوت بالستيكية(ة حديقة منزلي 700، ما يزيد عن 2010

في كل من تم تنفيذها في مواقع مختلفة  مشاريع تصنيع غذائي منزلي، 10خالل تلك الفترة، و 
ومن أجل زيادة فرص  ،محافظات الخليل، بيت لحم، القدس، رام اهللا، طولكرم، قلقيلية، جنين، ونابلس

استدامة هذه المشروعات وتطويرها، وفي ظل شح الموارد المائية المتاحة الناتجة عن سيطرة االحتالل 
استخدام هذه المصادر المعالجة وحدة معالجة للمياه الرمادية و 16عليها، دعمت مؤسسة التعاون إنشاء 
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بئر لجمع مياه األمطار ألغراض ري الحديقة  60في ري الحدائق المنزلية، كما قامت بإنشاء حوالي 
بيت بالستيكي في  80وانشاء  انات مياه بالستيكية لجمع المياه،المنزلية، إضافة لتزويد المزارعين بخز

، )محافظة جنين(زبوبا وعرانة وجلبون والجلمة وقرى ) محافظة نابلس(كل من قرى بزاريا وبرقة 
يكة في القرى المستهدفة، وتطوير أربع مؤسسات قاعدية شر وتطوير اربعة أنظمة الدارة الجودة في

 ( .أمريكي$  1,100,000، بالتعاون مع جمعيات محلية بقيمة تجاوزت استراتيجيات للتسويق الزراعي
   ).2009التعاون،  ةمؤسس

ات خاصة في المناطق /دعم صمود المزارعين إلىيستهدف برنامج األمن الغذائي لمؤسسة التعاون 
استصالح األراضي المستهدفة  تضررا، وتحسين وضع األمن الغذائي للعائالت الفقيرة من خالل األكثر

) حيوانية ونباتية(إنشاء وتطوير حدائق منزلية متكاملة ، بالمصادرة وزراعتها وتشجيع الزراعة فيها
تطوير الممارسات الزراعية السليمة لدى صغار ، تحسين فرص التسويق، منتجة ومدرة للدخل

، باالضافة المزارعين لضمان إنتاج زراعي أفضل كماً ونوعاً وللمساهمة في تحقيق االستدامة البيئية
اشر بإدارة وتنفيذ من خالل إشراكها بشكل مب) CBOs(تمكين المؤسسات القاعدية المحلية الى 

 ).2009مؤسسة التعاون، (. )QMS(المشروعات وتطوير وإدخال أنظمة إدارة جودة لها 

كانت عبارة عن التجمعات السكانية المتضررة،  الضفة الغربيةاختيار المناطق المستهدفة في  معايير 
  .قعة على طول جدار التوسع العنصري، والمعرضة للحصار واإلغالق المستمروالوا

ولوية في اختيار الفئات المستهدفة من نصيب األسر الفقيرة والكبيرة والتي ترأسها وتعيلها كانت األ
قطعة أرض قريبة النساء، او األسر التي تحوي أفراد من ذوي االحتياجات الخاصة، مع قدرة امتالكها 

مؤسسة التعاون، ( .راعةداد للمساهمة في المشروع بوجود خلفية عن الزاالستع ولديهامن محيط المنزل، 
2009.( 

المؤسسات الفلسطينية غير الحكومية التي تعمل في مجال تنمية المجتمع الفلسطيني وتطوير تعتبر
ية وخاصة في مجال االقتصاد المحلي وتستهدف الفئات الفقيرة والمهمشة، وتتشارك في الرؤى التنمو

الغذائي وتمكين الفئات المهمشة هم شركاء مؤسسة التعاون في تنفيذ برامج  األمنمكافحة الفقر، وانعدام 
  . تحسين األمن الغذائي
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  الدراسات السابقة 6.2 

لقد تم إجراء مراجعة لمختلف المصادر الثانوية المتوفرة، والمتعلقة بموضوع البحث، حيث تم زيارة  
بأسماء المراجع  ةوالمؤسسات بهدف تطوير قائمالعديد من المراكز البحثية والمكتبات المتخصصة 

سات واألبحاث المتوفرة حول الموضوع، ولم يتم العثور على أي مرجع أو بحث يتعلق بدراسة اوالدر
 اضيع تتعلق بدراسة األمن الغذائيالموضوع بشكل مباشر، حيث اقتصر ما تم العثور عليه على مو

  .والمساعدات الغذائية والتمويل بشكل عام

فتحي سروجي / المساعدات الغذائية والمؤشرات االقتصادية الكلية في فلسطيندراسة حول  .1.6.2

  .2009 ،)ماس(معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني / وحنين غزاونة

في األراضي على بعض المؤشرات االقتصادية  ةالدراسة إلى تحليل أثر المساعدات الغذائي تهدف
والبطالة  االنتاج الزراعي والمستوردات الغذائية والرقم القياسي ألسعار المواد الغذائيةالفلسطينية وهي 

أظهرت الدراسة تذبذب واضح في حجم المساعدات الغذائية المقدمة في حيث  والفقر واألمن الغذائي،
م الدول عدم االستقرار السياسي واألمني في األراضي الفلسطينية، وتقدياألراضي الفلسطينية نتيجة 

  .المانحة للمساعدات بدوافع سياسية أكثر منها بدوافع ترتبط بالطرف المتلقي

للمساعدات الغذائية أثر سلبي طفيف على مستوى االنتاج أن التي توصلت إليها الدراسة  جأهم النتائ 
القياسي حجم المساعدات الغذائية له عالقة طردية طفيفة مع الرقم و الزراعي في األراضي الفلسطينية،

ألسعار المواد الغذائية، خاصة أن تقديم المساعدات الغذائية في األراضي الفلسطينية يترافق مع اخطاء 
 باالضافة الى أن ،اعدات ألفراد وعائالت غير مستحقةكبيرة في االستهداف، حيث يتم تقديم هذه المس

إغفال دور المساعدات الغذائية في  دونهامشياً،  كان عدات الغذائية على األمن الغذائياتأثير المس
تحسين األمن الغذائي، إال أن نتائج الدراسة تشير إلى ضعف تأثير المساعدات الغذائية في التخفيف من 
انعدام األمن الغذائي في األراضي الفلسطينية، وقد يعود هذا األمر إلى سوء االستهداف وعدم الوصول 

التركيز  هييات التي خرجت بها تلك الدراسة من أهم التوص .األسر التي تحتاج هذه المساعدات لجميع
تحسين ، )تعليم والغذاء مقابل التدريبالغذاء مقابل ال(على المساعدات الغذائية ذات التوجه التنموي 
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التركيز على القطاع الزراعي الذي يلعب  ت المستهدفة بالمساعدات الغذائية،معايير الوصول إلى الطبقا
وضع آليات لتنفيذ االستراتيجية مع ضرورة  ي تخفيف حدة الفقر وانعدام األمن الغذائي،دوراً هاماً ف

 .الوطنية لألمن الغذائي

عبد الحميد . د/ نظم دعم القرارات ودورها في مواجهة انعدام األمن الغذائيدراسة حول  .2.6.2

  .2008 ،)ماس(معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني / موسى البرغوثي

هذه الدراسة كفاءة سياسات مختلفة تهدف إلى تعبئة وتفعيل الموارد المتاحة بطريقة فعالة حتى  ناقشت
  .القادر على تأمين األمن الغذائي) DSS(يتم خلق نظام دعم القرارات 

الدراسة إلى أن مواجهة انعدام األمن الغذائي على أجندة العمل التنموي منذ سنوات، إال أن  أشارت
النجاز ال زال محدوداً بسبب فشل البرنامج والسياسات في تلمس المشاكل الحقيقية وتجنيد أو توظيف ا

الموارد في مشاريع تحقق استدامة التنمية واألمن الغذائي، وقد أوجدت بعض المشاريع حالة من التبني 
مستفيدة إلى الدعم دون واألبوة للمهمشين غذائياً، وأدى عدد من التدخالت إلى ركون بعض من الفئات ال

تنشيط قدراتها ومواردها أو موجوداتها بما يؤهلها من تحقيق مستوى أعلى من األمن الغذائي بجهودها 
  .الذاتية وبشكل أكثر استدامة

إذا ما  ،كاليف أقلتقد يحتاج إلى  ،ن تحقيق مستوى أفضل من األمن الغذائيأتشير الدراسة أيضاً إلى 
وإذا ما صيغت القرارات  كفاءة، وبمزيد من الحرص واالنتماء،وظفت هذه الموارد بشكل أكثر 

  .ووضعت السياسات والبرامج بناءاً على معلومات ومعرفة

تؤكد الدراسة على وجود العديد من المعوقات التي تحول دون العمل الفاعل في مجال مواجهة األمن 
ج الضيقة وفشل المؤسسات والسياسات والسوق وخاصة في مجال اقتصاد الغذائي منها قاعدة االنتا

  .الغذاء
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ياسر / المعايير الحالية واقتراحات تحسينها: استهداف الفقراء في فلسطين دراسة حول  .3.6.2

  2009 ،)ماس(معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني / شلبي وحسن لدادوة

ف الخاصة ببرامج المساعدات االجتماعية المقدمة ادإلى تطوير معايير وآليات االسته تلك الدراسة سعت
لألسر الفقيرة في األراضي الفلسطينية المحتلة، من خالل مراجعة المعايير واآلليات القائمة والمعتمدة 

ة من في برامج المساعدات المختلفة والتعرف على الثغرات الموجودة التي تسمح بوجود نسبة كبير
تشير الدراسة إلى عدة مقترحات لتطوير معايير االستهداف عدات التي تصل إلى غير المستحقين، المسا
  :منها

البناء على ما هو قائم، واالستفادة القصوى منه، فالمعايير القائمة وآليات االستهداف المستخدمة  •
 .ة للمؤسسات العاملة في هذا المجاليحالياً تتضمن الخبرة التراكم

مد على تالتمويل، فجميع برامج المساعدات االجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة تع •
م التمويل الخارجي يجعلها حساسة لحجالتمويل الخارجي، فاعتماد برامج المساعدات على 

البرامج مراعاة حالة غياب  هالمطلوب من هذافقة له، فالتمويل ووتيرة تدفقه، واالشتراطات المر
 .تمويل، وتكون لديها القدرة على االستجابة السريعة للتغيير في التمويلاستقرار ال

المفاجئ مراعاة حالة عدم االستقرار السياسي واالقتصادي، واألثر المباشر يتمثل في التغيير  •
وخصائصهم، فعملية التخطيط لمواجهة حالة الفقر في األراضي  والكبير في اعداد الفقراء
 .باتجاهات تطوره لى رصد الواقع المتغير أو التنبؤتفتقر إلى القدرة عالفلسطينية صعبة جداً و

ة مبنية على أرضية متحركة دون مراعاة يية واالغاثقى مشاريع المساعدات االنمائلذلك تب
 .الواقع

 تقترح هذه الدراسة بناء قاعدة بيانات موحدة مبنية على معايير واحدة منسجمة مع المعادلة الرياضية
 توفر أرضيةسموحدة البيانات القاعدة ، للفقر في األراضي الفلسطينية )االستحقاق وفق الفقرمعايير (

داف محددة هي الخروج من الفقر، أو التخفيف منه أو تقديم صلبة لتصميم برامج متعددة ذات أه
  .مساعدات إغاثية أو مساعدة األسر الفقيرة على تنمية مواردها



‐ 36 ‐ 
 

نموية من وجهة نظر المؤسسات المانحة في دعم المشاريع التإجراءات حول دراسة  .4.6.2

رسالة /مازن عزت غنام/  )مؤسسة التعاون: حالة دراسية(تفيدة في فلسطين المؤسسات المس

  2009 ماجستير،

بحثت الدراسة في إجراءات المؤسسات المانحة في دعم المشاريع التنموية من وجهة نظر المؤسسات 
رحلة التخطيط والتحضير، مروراً بمرحلة تعبئة طلبات الدعم وفرزها وتقييمها، المستفيدة، بدءاً من م

راسة نجزة، إضافة إلى ذلك بحثت هذه الدومرحلة إقرارها ومتابعة تنفيذها، وانتهاء بتقييم المشاريع الم
رها من وجهة نظ(في أثر التعامل مع مؤسسة التعاون كجهة داعمة في بناء قدرات المؤسسات المستفيدة 

، وانطباع المؤسسات المستفيدة عنها بشكل عام، وأهم المشاكل والعقبات في التعامل معها وأهم )طبعاً
االقتراحات لحلها، وأهم األولويات لتحسين دورها في دعم المشاريع التنموية، وذلك بهدف توفير 

عاون بشكل ها المساهمة في تطوير إجراءات مؤسسة التعلومات واستنتاجات وتوصيات من شأنم
خاص، وزيادة كفاءة وفعالية دعم المشاريع التنموية في المؤسسات ذات العالقة بشكل عام، وتوفير 
تغذية راجعة من شأنها مساعدتها والمؤسسات األخرى على تحديد أولويات وآليات تحسين إجراءات 

  .دعم المشاريع التنموية

العمل المجتمعي الفلسطيني في تحديد توصي الدراسة في النهاية إلى ضرورة مشاركة مؤسسات 
احتياجاتها وأولوياتها التنموية، ووضع جدول زمني كامل لإلجراءات المتبعة والمراسالت والعمل وفقه 
مع كافة المؤسسات، والعمل باستمرار من أجل بناء قدرات مؤسسات العمل المجتمعي الفلسطيني، وأن 

قبل المؤسسات نظام للعضوية، وتتم تغذيتها باستمرار من  يتم إنشاء قاعدة بيانات تفاعلية تحتوي على
المستفيدة، بحيث تتم إدارتها من قبل مؤسسة التعاون، وتكون االستفادة منها متاحة لجميع المؤسسات 

  .المشاركة
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تقييم آليات االتصال بالمستفيدين من المشاريع التنموية المتعلقة بالزراعة " دراسة حول  .5.6.2

  2009 ،رشيدة عبد الوهاب الصديق الياداري" واألمن الغذائي بالضفة الغربية

تمحورت الدراسة الحالية حول تقييم آليات االتصال بالمستفيدين من المشاريع التنموية المتعلقة بالزراعة 
، وقد 2008إلى سة  2005ن الغذائي في الضفة الغربية، وذلك في الفترة الزمنية الممتدة من سنة واألم

شمل مجتمع الدراسة جميع منظمات المجتمع المدني المنفذة للمشاريع التنموية المتعلقة بالزراعة واألمن 
ية لمنظمة االغذية الغذائي بالضفة الغربية حسب ما هو مدون في نظام المعلومات والمشاريع الزراع

  .مؤسسة 150والزراعة لألمم المتحدة، والتي يبلغ عددها 

أظهرت النتائج أن نسبة استخدام االتصال لدى المؤسسات المنفذة للمشاريع المتعلقة بالزراعة واألمن 
من هذه المشاريع كانت متوسطة في مختلف مراحل انجاز ذائي من أجل االتصال بالمستفيدين الغ

بما في ذلك التخطيط والتصميم والتنفيذ وما بعد التنفيذ، وأن أهم اآلليات التي كانت تعتمد  المشاريع،
عليها هي المقابالت مع ممثلي التجمعات، واللقاءات اإلرشادية، أما فيما يخص آليات تحديد المواقع 

فقد تم إعطاء  والمستفيدين من مشاريع الزراعة واألمن الغذائي في مرحلة تحديد أولويات المشاريع،
األولوية للنساء لالستفادة نظراً للدور الفعال الذي أصبحت المرأة تحتله داخل المجتمع وأنه ال يوجد 

وأشارت النتائج أيضاً أنه عند تخطيط آليات االتصال  االهتمام الكافي بكل آليات االتصال الحديثة،
الدرجة األولى، في حين تتم االستعانة ممثلي التجمعات ب خبراءبالمستفيدين تتم االستعانة بآراء و

بشخصيات ريادية ذات خبرة في االتصال الحقاً، وأثبتت النتائج كذلك أن الذين يقومون بتقييم ومتابعة 
عملية االتصال بالمستفيدين هم مدراء المشاريع يتبعهم ممولوا المشاريع والخبراء االجتماعيون وليس 

، وأنه ال تتم عملية تدوين خطة االتصال ونتائجها من طرف كل من قبل المختصون باالعالم واالتصال
  .المؤسسات

خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة دعم جهود بناء الوعي والتحفيز والتعليم 
وتنفيذ خطط التنمية بواسطة تخطيط وتطوير استراتيجيات االتصال بالمستفيدين من المشاريع التنموية، 
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كما  ار وسائل وقنوات االتصال المالئمة، والتجريب لها، والتركيز على أهمية التخطيط،وذلك باختي
  .يجب إعداد خطة لمتابعة وتقييم كل أنشطة االتصال والجدول الزمني والميزانية

دراسة : بحث حول مأسسة جهود تحسين األمن الغذائي في الضفة الغربية واقع وتطلعات  .6.6.2

  2007 ،موسى قعقور رائدة/ لحم  في محافظة بيت/ حالة

بينت الدراسة أن التنسيق المؤسساتي عند التخطيط لمشاريع األمن الغذائي يتم أحياناً، وأن العاملين ال 
يعلمون بما تقوم به مؤسساتهم من تنسيق مع المؤسسات الدولية ذات العالقة، وكذلك الحال ال يدرون 

األخرى العاملة في المناطق المستهدفة، سواء أكان ذلك بالنسبة بما تقوم به مؤسساتهم مع المؤسسات 
كذلك . للمشاريع المنفذة من قبل هذه المؤسسات أو بالنسبة للمشاريع التي تخطط لها المؤسسات األخرى

أشارت الدراسة إلى عدم وجود آليات لالتصال والتنسيق بين المؤسسات العاملة في مجال األمن 
، )APIS(غلب ليست عضواً في نظام قاعدة البيانات حول المشاريع الزراعية الغذائي، وهي في األ

وحتى األعضاء ال يقومون باالطالع على المشاريع واألنشطة التي تقوم بها مؤسسات أخرى عن 
  ).APIS(طريق استخدام 

ثيرة أشارت الدراسة إلى أن عمل هذه المؤسسات ال يتم بموجب االستراتيجية الوطنية، وفي أحيان ك
قد يكون متناقضاً معها، فقد كانت معظم مشاريع األمن الغذائي هي عبارة عن مساعدات طارئة قصيرة 
المدى وغير منتظمة وأحياناً كثيرة متضاربة، وعدد كبير من المؤسسات غيرت استراتيجيتها من تقديم 

دى وغير المستدامة، ودعم مشاريع الدعم الممأسسة طويلة المدى إلى المشاريع اإلغاثية قصيرة الم
  .حيث تسببت بازدواجية في البرامج وبتداخل في قنوات الدعم بشكل غير مرغوب فيه

المطلوب هو تقوية المؤسسات لتعزيز التناغم والتنسيق في التخطيط والتنفيذ لجميع المشاريع من 
ومن ثم توظيفها  خالل استراتيجية وطنية مما يسهم في توفير المعلومات الفنية واألموال والخدمات،

  .بنحو مركز للوصول إلى األمن الغذائي لجميع أفراد المجتمع الفلسطيني
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معهد أبحاث / األمن الغذائي ودور الشبكات االجتماعية في الضفة الغربيةدراسة حول  .7.6.2

  2009 ،)ماس(السياسات االقتصادية الفلسطيني 

المقدمة من األهل واألصدقاء تسهم في التخفيف من تسعى الدراسة إلى البحث فيما إذا كانت المساعدات 
حدة انعدام األمن الغذائي في الضفة الغربية أكثر من أنواع المساعدات األخرى، تحاول الدراسة إثبات 
أن خطر وقوع األسرة في حالة انعدام األمن الغذائي هي أقل فيما إذا كان مصدر مساعداتها األول 

حيث أن . إذا كان مصدر مساعداتها األول المؤسسات الحكومية أو الدولية األهل واألصدقاء مقارنة فيما
المساعدات المقدمة من األهل واالصدقاء تمتاز بأنها قد ال تعاني من السلبيات التي تترافق مع 

  ).مثل التبعية طويلة األمد(المساعدات الرسمية 

ن مسح األمن الغذائي والظروف تحليل البيانات والمعلومات التي توفرت متستخدم الدراسة في 
ي شباط الذي أجراه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في الضفة الغربية ف ،االقتصادية واالجتماعية

تفاوتة من انعدام ح أن مناطق الضفة الغربية المختلفة تعاني بدرجات مولقد أظهر هذا المس ،2009
جية تأخذ في االعتبار التباين في خصائص األسر لذا فإن الدراسة تقترح إتباع منهاألمن الغذائي، 

  .والتباين في مكان اإلقامة وتأثير ذلك على انعدام األمن الغذائي

أي أنه كلما  عليم واألمن الغذائي عالقة سلبية،توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن العالقة بين الت
أما بالنسبة لحالة اللجوء  أقل عرضة إلنعدام األمن الغذائي، كان رب األسرة أكثر تعلماً تكون األسرة

أكد النموذج الجزئي الذي يشتمل على المساعدات  م أكثر عرضة لحالة األمن الغذائي،فأن الالجئين ه
أن هذه المساعدات تقلل من العرضة إلنعدام  هل واألصدقاء كأهم مصدر للمساعدة،المقدمة من األ
الدولية، ند دراسة األمر بالعالقة مع المساعدات الحكومية ومساعدات المؤسسات أما ع. األمن الغذائي

 دت العرضة إلنعدام األمن الغذائي،أي كلما زادت المساعدات كلما زا فإن اإلشارة كانت موجبة،
ة من المؤسسات الدولية رجحت الدراسة األسباب وراء هذه المفارقة إلى تذبذب المساعدات المقدم

وحينما يتوقف تدفقها عليها، يزيد اعتماد األسر  ساعداتففي األوقات التي تزيد فيها هذه الم ،والحكومية
   .خل أخرىاألمن الغذائي لعدم توفر مصادر دتصبح األسر أكثر عرضة إلنعدام 
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لتقليل من انعدام أن شبكة العالقات االجتماعية غير الرسمية تلعب دوراً بالغ األهمية في ا أكدت الدراسة
لذا ال بد من اخذها بعين االعتبار عند وضع السياسات التدخلية لتقليل انعدام األمن األمن الغذائي، 

  .الغذائي

  

  2005/االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي .8.6.2

هي استراتيجية تم صياغتها من قبل مؤسسات ومنظمات محلية عديدة وبتنسيق مع وكاالت دولية، تم 
  .من قبل المجلس التشريعي 2005آب المصادقة عليها في 

ترمي االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي إلى توفير إطار عمل إليجاد حل دائم ومنسق لحالة انعدام 
األمن الغذائي في فلسطين، وتقديم رؤية واضحة للسلطة الوطنية الفلسطينية مع توفير أداة إدارية لماهية 

مولين لضمان من الغذائي وإدارتها، وعرض رؤية واضحة للموكيفية اإلشراف على تنفيذ سياسات األ
  .مهم، األمر الذي من شأنه أن يؤمن الموارد الالزمة لتنفيذ االستراتيجيةالتزا

تتألف االستراتيجية من مقدمة وأربعة أهداف ذات عالقة بمكونات مفهوم األمن الغذائي، وتلخص 
من حيث مسبباته وسياقاته وأبعاده المختلفة وعالقته  المقدمة حالة انعدام األمن الغذائي في فلسطين

تحسين وفرة الغذاء، وسبل الوصول والحصول عليه وتحسين : أما األهداف فهي ،"الفقر"الوثيقة مع 
سالمة الغذاء مع تحسين جودته، ويتعلق الهدف االستراتيجي الرابع بالهيكلية المؤسسية /استهالك الغذاء

  .)2005وزارة الزراعة، (. يجيةالالزمة لتطبيق االسترات

  

  2010وزارة الزراعة الفلسطينية، " / كةرؤية مشتر"استراتيجية القطاع الزراعي  .9.6.2

يأتي إعداد هذه اإلستراتيجية استجابة لتوجهات وتوجيهات السلطة الوطنية الفلسطينية حيث قررت إعداد 
مجموعة من االستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية كمدخل أساسي إلعداد الخطة الوطنية العامة 
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وقات وآثار والتي ستعنى بوضع األهداف واألولويات الكفيلة بالتخلص من مع 2013-2011لألعوام 
  .االحتالل اإلسرائيلي وإقامة الدولة

زراعة مستدامة ذات جدوى وقادرة على تحقيق األمن : "هي  المستقبلية للزراعة الفلسطينية الرؤية
الغذائي والمنافسة محلياً وخارجياً عبر االستخدام األمثل للموارد كجزء من التنمية الشاملة، وتعزز 

  ".طيني على أرضه وموارده وصوالً إلى بناء الدولةارتباط وسيادة اإلنسان الفلس

ولتحقيق رؤية القطاع الزراعي كان البد من تحديد واضح لالولويات واالهداف االستراتيجية والتي 
  : تتمثل بما يلي

 :ق ذلك بوضع سياسات عدة منهاقصمود وتمسك المزارعين باألرض والبقاء في الزراعة، ويتح. 1

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

اد المزارعين المتضررين من الجدار، وتوفير الحوافز والدعم للمزارعين المجاورين الزراعي وإسن
 . للمستوطنات، والمساعدة في إعداد ملفات حصر األضرار باالستناد للقانون الدولي

دعم وحماية الفئات المهمشة وخاصة صغار المزارعين وفقراء الريف والنساء والبدو باالضافة الى 
تنفيذ تكثيف مشاريع تنويع مصادر الدخل، وزيادة المشاريع المكثفة للعمالة،  ويتم ذلك عن طريق

 .وتمكين المرأة في القطاع الزراعي

ق ذلك بوضع عدة سياسات قويتح ،إدارة الموارد في المناطق الفلسطينية  بكفاءة وبشكل مستدام. 2

  :منها

البنية التحتية للمصادر المائية، وزيادة زيادة وفرة المياه وتحسين إدارة العرض ويتحقق هذا بتأهيل 
اإلدارة المستدامة لألراضي وزيادة مساحتها باالضافة الى  .الموارد المائية المتاحة للزراعة

وذلك عن طريق حصر وتصنيف  واالستخدام المستدام للتنوع الحيوي الزراعي،، واستصالحها
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األراضي الحكومية والخاصة، وتطوير واستصالح األراضي وتحسين إنتاجيتها، وتخضير وتحريج 
 .وإعادة تأهيل المراعي

 

 قويتحق ،دعم اإلطار المؤسسي والقانوني والعمل على تطوير وتأهيل القوى البشرية في الزراعة. 3

 : ذلك بوضع عدة سياسات منها

 تحسين كفاءة وفاعلية المؤسسات الزراعية، وذلك عن طريق إعداد االستراتيجيات تحت القطاعية
والفرعية، والتطوير المؤسسي وتفعيل أطر التعاون بين المؤسسات الزراعية، وتطوير قاعدة معلومات 

تحديث وتوحيد اإلطار القانوني، وذلك عن طريق مراجعة التشريعات الزراعية  .وبيانات زراعية
  .وإقرارهاأو تحديث التشريعات الالزمة / وتحديد التشريعات الواجب إعدادها أو تحديثها، إعداد و

ق ذلك قويتح ،تحسين إنتاجية الزراعة بشقيها النباتي والحيواني ومساهمتها في األمن الغذائي. 4

 : بوضع عدة سياسات منها

تطبيق النظم الحديثة في اإلنتاج النباتي، وذلك عن طريق عدة تدخالت منها تحسين إنتاجية الزيتون، 
نظمة اإلنتاج المكثف وشبه المكثف في اإلنتاج الحيواني، التحول إلى أ .وتحسين إنتاجية أشجار الفاكهة

  .ويتم ذلك بتحسين إنتاجية األغنام والماعز، واالستزراع السمكي، وتربية النحل وإنتاج العسل

  :ق ذلك بوضع سياسات عدة منهاقويتح ،إيجاد بنية تحتية وخدمات زراعية مناسبة. 5
الزراعة، وتحسين خدمات االرشاد الزراعي ووقاية النبات، خلق بيئة استثمارية لتحفيز االستثمار في 

تطوير انظمة االقراض والتمويل الريفي والتأمين الزراعي، مع تطوير آليات للتعامل مع الكوارث 
  .الطبيعية

 
ق قويتح ،تحسين قدرة اإلنتاج الزراعي الفلسطيني على المنافسة في األسواق المحلية والخارجية. 6

  : ذلك بوضع عدة سياسات منها

تحسين جودة اإلنتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني، عن طريق إعداد وتطبيق مواصفات ومقاييس 
الجودة، وتحسين قدرات زيادة معرفة المزارعين والمصدرين بمقاييس الجودة ومتطلبات األسواق، 

ترويج المنتجات الزراعية الفلسطينية افة الى باالض .وإيجاد البنية التحتية الالزمة للتسويق الزراعي
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إطالق حمالت لترويج المنتجات الزراعية الفلسطينية وحمايتها، وإعداد برامج  عن طريقوحمايتها، 
 .دعم الصادرات الزراعية

ق ذلك بوضع عدة قويتح ،تحسين جاهزيه القطاع الزراعي للمساعدة في تحقيق متطلبات الدولة. 7
  : سياسات منها

عن طريق إيجاد متطلبات الحجر  توفير الرقابة الزراعية على الحدود والمنافذ البرية والبحرية،
توفير المختبرات المرجعية باالضافة الى  .الزراعي، وتفعيل أنظمة ومتطلبات التجارة الزراعية

جودة  مراض واألوبئة، ومختبراتألبإنشاء مختبرات مدخالت اإلنتاج، وإنشاء مختبرات ا الوطنية،
 .وسالمة الغذاء

  

يتضح من الدراسات السابقة المذكورة اعاله انها ال تتعلق بشكل مباشر بموضوع دراسة تقييم برامج 
وانما تتعلق بدراسة وضع األمن الغذائي في فلسطين األمن الغذائي في الضفة الغربية، تحسين 

ل بشكل عام، لذا فانها تؤكد اهمية هذه والمساعدات الغذائية التي تقدم للشعب الفلسطيني واهمية التموي
الدراسة التي بين أيدينا، وتشكل مدخالً وأساساً هاماً ألي دراسات تتعلق بتقييم برامج تحسين األمن 
الغذائي ومواجهة انعدام األمن الغذائي، حيث أنها تتفق على العديد من القضايا الهامة مثل األخذ بعين 

به شبكة العالقات االجتماعية غير الرسمية في التقليل من انعدام األمن االعتبار أهمية الدور الذي تلع
الغذائي، العمل على تقوية المؤسسات لتعزيز التنسيق في التخطيط والتنفيذ لجميع البرامج من خالل 
استراتيجية وطنية وتوفير معلومات فنية ليتم توظيفها بالطريقة الصحيحة للوصول الى األمن الغذائي 

  . أفراد المجتمع الفلسطيني، والتركيز على اهمية وجود نظام قاعدة بيانات لمشاريع األمن الغذائيلجميع 
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   الثالث صلالف

  منهجية الدراسة واجراءاتها

  تمهيد 1.3

يتناول هذا الفصل وصفا لألسلوب البحثي الذي اتبع في هذه الدراسة، والذي يتضمن نبذة مختصرة عن 
وتحديد حجم عينة الدراسة، والطريقة التي اتبعها الباحث للتأكد من صدق أداة مجتمع الدراسة، 

  :أما االجراءات البحثية التي تم إتباعها فكانت كما يلي .الدراسة، والتحليل االحصائي لخصائص العينة

 .جمع المعلومات النظرية الالزمة .1
 .تحديد مجتمع الدراسة واختيار العينة .2
 .وتحكيمه واختبارهإعداد دليل المقابلة  .3
 .تعديل دليل المقابلة حسب المالحظات التي تم الحصول عليها .4
 .إجراء المقابالت وجمع البيانات .5
 .SPSSتفريغ البيانات وتحليلها باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي  .6
  .عرض النتائج واالستنتاجات والتوصيات في فصول الدراسة .7

  الدراسةمجتمع وصف  2.3

جعة األدبيات والمقابالت مع المؤسسات المستفيدة من برامج تحسين األمن الغذائي في بناءاً على مرا
والذي يتكون من مجتمعين  2010 – 2007الضفة الغربية، تم حصر وتحديد مجتمع الدراسة للفترة 

  :مستقلين هما

المؤسسات المستفيدة من دعم مؤسسة التعاون والمسجلة لدى الجهات الرسمية والعاملة في مجتمع  -1

فلسطين، والتي حصلت على منحة لتنفيذ مشروع تنموي واحد على األقل في مجال تحسين برامج 

، حيث تم استهداف جميع مجتمع الدراسة والبالغ عددهم 2010 – 2007األمن الغذائي خالل األعوام 
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األول من المؤسسات المستفيدة من  يبين مجتمع الدراسة) 1(ملحق  .مؤسسات في الضفة الغربيةثماني 

  .برامج تحسين األمن الغذائي، حجم التمويل، المواقع المستهدفة مع وصف للمشروع

المؤسسات التي حصلت  مشاريع التي تم تنفيذها من خاللمن الالمزارعين المستفيدين  مجتمع  – 2

   . 1.3مستفيد كما هو مبين في الجدول) 452( والبالغ عددهممؤسسة التعاون،  على منحة من

والمزارعين المستفيدين  المؤسسات المنفذة لبرامج تحسين األمن الغذائي :مجتمع الدراسة :1.3الجدول 

  .2010- 2007 لألعوام  حسب القرى

  العدد الكلي  مواقع التنفيذ المؤسسة المنفذة  اسم المشروع

  15  سأرطا نجمعية الحياه البرية في فلسطي  ياألمن الغذائتوفير

  10  تقوع  

  10  خاليل اللوز  

  35  المجموع  

تحسين اقتصاد الريف وانتاج

  الغذاء

مجموعة مهندسي الصرف الصحي 

  الفلسطيني

عنان، قطنة، القبيبة،  بيت

  خراب اللحم

50  

  4  غزالة دير الجمعية التعاونية للتسويق الزراعي  حدائق منزلية

  10  زبوبا  

  13  الجلمة  

  6  عرانة  

  33  المجموع  

  8 صوريف مركز أبحاث األراضي  حدائق منزلية

  9  خاراس  



‐ 46 ‐ 
 

  9  الشيوخ  

  26  المجموع  

  18  عصيرة الشمالية معاً/مركز العمل التنموي  األمن الغذائي المنزلي

  23  بزاريا  

  10  برقه  

  51  المجموع  

  )ديراستيا، رافات(سلفيت الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية  حدائق منزلية

 )كفرعبوش،شوفه(طولكرم

75  

بيت ريما، دير غسانة،  المركز العربي للتطوير الزراعي  حدائق منزلية

عطاره، نعلين، بيت لقيا، 

  دير ابو مشعل

100  

  12  زبوبا الجمعية التعاونية للتسويق الزراعي  حدائق منزلية

  15  عرانة  

  11  دير غزالة  

  11  الجلمة  

  21  بزاريا  

  10  برقه  

  80  المجموع  

  542     المجموع الكلي
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  الدراسةعينة  3.3

في الضفة  األمن الغذائيبرامج ل المؤسسات المنفذة: الدراسة يعينتين تبعا لمجتمعفي  جاء المبحوثون

حيث تم استهداف جميع المؤسسات التي نفذت  ،)2010 -  2007(خالل األعوام ما بين الغربية، 

برامج عينة المزارعين المستفيدين من و. مؤسسات ثمانيةفي تلك الفترة، وهي  أمن غذائيمشاريع 

التي تم  األمن الغذائيتم اختيار العينة من قوائم أسماء المستفيدين من برامج حيث  األمن الغذائي، 

تم إدخال جميع األسماء و، اًمستفيد) 452(ذة، حيث تم رصد الحصول عليها من جميع المؤسسات المنف

تم حساب عينة و، استخدم أسلوب العينة العشوائية المنتظمة لتحديد عينة الدراسةوعلى ملف اكسل، 

معادلة  من خالل، 2010-2007في الضفة الغربية لعام  األمن الغذائيدراسة المستفيدين من برامج 

  :ريتشارد جيجر وهي كاالتي

  

  

  

N= حجم المجتمع 

Z = وتساوي    0.95الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة
1.96  

d=0.05تساوي  نسبة الخطأ 
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وقد اعتمدت المعلومات عـن  ، اًمستفيد) 207(حاجة لعينة تتكون من هناك  ظهر أنمن خالل المعادلة 
وأسماءهم وعناوينهم على قوائم المؤسسات المشار إليها، وقد تم اسـتخدام أسـلوب    المزارعين أعداد 

  .العينة العشوائية المنتظمة من هذه القوائم

حسب المؤسسة المنفذة والعدد الذي تم اختياره  المزارعين المستفيدين عينة نتائج يوضح) 2.3(الجدول 
  .من كل مؤسسة

  حسب القرية المستفيدين والعدد الذي تم اختياره من كل مؤسسةالمزارعين عينة دراسة : 2.3جدول 

 العينة  العدد الكلي  مواقع التنفيذ  اسم المشروع الجهة المنفذة

 توفير األمن الغذائي فلسطين –جمعية الحياه البرية 

 6 15 ارطاس

 5 10 تقوع

 5 10 خاليل اللوز

 16 35 المجموع

مجموعة مهندسي الصرف 
 الصحي الفلسطينيين

تحسين اقتصاد الريف وانتاج 
 الغذاء

بيت 
خراب +القبيبة+قطنة+عنان

 اللحم
50 23 

الجمعية التعاونية للتسويق 
 حدائق منزلية الزراعي

 2 4 دير غزالة

 5 10 زبوبا

 6 13 الجلمة

 3 6 عرانة

 16 33 المجموع

مرآز  -جمعية الدراسات العربية
 مشروع الحديقة المنزلية ابحاث االراضي

 4 8 صوريف

 4 9 خاراس

 4 9 الشيوخ

 12 26 المجموع

 األمن الغذائي المنزلي مرآز العمل التنموي معا

 8 18 عصيره الشمالية

 10 23 بزاريا

 5 10 برقة
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 23 51 المجموع

الجمعية التعاونية لتنمية الثروة 
) رافات+دير استيا(سلفيت حديقة منزلية الحيوانية

 35 75 )شوفه+آفر عبوش(طولكرم

 تأهيل حدائق منزلية المرآز العربي للتطوير الزراعي
دير +بيت ريما

بيت + نعلين+عطاره+غسانه
 دير ابو مشعل+لقيا

100 46 

الجمعية التعاونية للتسويق 
 حدائق منزلية الزراعي

 6 12 زبوبا

 7 15 عرانة

 5 11 دير غزالة

 5 11 الجلمة

 10 21 بزاريا

 5 10 برقة

 37 80المجموع

 207 452 المجموع الكلي

  

  أسلوب وأداة جمع البيانات 4.3

 المنفـذة ؤسسـات  األداة الخاصـة بالم تصـميم  و العالقـة  ذويبمراجعة الخبراء والفنيين  قام الباحث
مـزارعين  وال مؤسسات المنفـذة لل دليل المقابلة وهي األمن الغذائي،المستفيدين من برامج  المزارعينو

والدراسات السابقة التي عملت على  ،، وذلك بعد االطالع على األدبيات ذات الصلة باألبحاثالمستفيدين
  .نفسه الموضوع

  عة الخبراء والفنيين ذات العالقةمراج 1.4.3

األمن من الخبراء في مجال تنمية القطاع الزراعي وبالتحديد في مجال برامج  5لقد تم مراجعة ومقابلة 
 األمن الغـذائي في فلسطين، وذلك بهدف تعميق فهم واقع القطاع الزراعي بشكل عام وبرامج  الغذائي

طير البحث باسلوب يتناسب مع الظروف االقتصادية واالجتماعيـة  بشكل خاص، وذلك للمساعدة في تأ
والزراعية في فلسطين، وتعتبر هذه االداة من االدوات التي ساهمت بطريقة مباشرة في تحديد اهـداف  
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الدراسة ومعايير التقييم المستخدمة التي من شانها تزويد صناع القرار في وزارة الزراعة والمؤسسات 
  .والجدوى منها األمن الغذائيية برامج ذات العالقة باهم

  األمن الغذائيالمؤسسات المنفذة لبرامج دليل مقابلة  2.4.3

ومجموعة أخرى من االسـئلة  تفيدة مجموعة من االسئلة المغلقة، لقد تضمن دليل مقابلة المؤسسات المس
  :دليل المقابلةالمفتوحة والتي تم اعدادها من أجل تحقيق أهداف البحث وفيما يلي أهم مجاالت 

 ،)بالعربية(اسم المؤسسة كامال (اً متغير (12)تشتمل على  .معلومات عامة عن المؤسسة المنفذة .1
عالقتـه  / الشـخص الـذي اجريـت معـه المقابلـة     اسم  ،)باالنجليزية(اسم المؤسسة كامال 

البريـد  ، فـاكس المؤسسـة   ،هـاتف المؤسسـة  ، عنوان المؤسسة كـامال  المركز،/بالمشروع
الفئـات  ، القطاع الذي تعمل فيـه المؤسسـة بشـكل رئيسـي    ، تصنيف المؤسسة، رونيااللكت

  .التي قامت المؤسسة بتنفيذها األمن الغذائيعدد مشاريع ، المستهدفة
 .قياس مدى مالئمة المشروع .2
 .مرحلة تقييم مشاريع األمن الغذائي المنجزة من قبل المؤسسة المنفذة .3
 .قياس مدى كفاءة المشروع .4
 .تقييم المشاريع المنجزة من قبل مؤسسة التعاونمرحلة  .5
 .مرحلة تقييم أثر المشروع .6
 .استمرارية المشروع .7

  من برامج تحسين األمن الغذائي المستفيدينالمزارعين  دليل مقابلة 3.4.3

  :المستفيديندليل مقابلة أهم مجاالت 

، لالستمارة في العينة، المحافظةالرقم المتسلسل ( :اتمتغيرستة تشتمل على  :البيانات التعريفية .1
 .)تاريخ تعبئة االستمارة، اسم المستفيد، اسم رب األسرة، البلدة او التجمع
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عالقـة  (:  متغيرا) 13(لخصائص المستفيد، وتشمل يتناول المتغيرات : خصائص رب األسرة .2
الثانوية، الحالة ة، المهنة المؤهل العلمي، الوظيفة الرئيسي مستفيد برب األسرة، الجنس، العمر،ال

لبرامج األمن الغذائي، واسم المؤسسة اسم المؤسسة المنفذة  ،المعالة جية، عدد أفراد األسرةالزو
  ).التي قامت بتمويل المشروع

من ناحية مدى رضى المستفيدين من أداء المؤسسة المنفذة ومن أثره على : تقييم أثر المشروع .3
  .وضعه االقتصادي

  صدق األداة 4.4.3

مـن المحكمـين ذوي    ) 5(علـى   ا، فقد تم عرضهالمستفيدين لمزارعينا صدق دليل مقابلةلتحقق من ل
والتحليـل   االختصاص في الموضوع، جميعهم من األكاديميين والباحثين العاملين في مجال الزراعـة 

األداة التي اشتملت عليهـا   دليل المقابلةبغرض التأكد من أن فقرات كل مجال من مجاالت  ،االحصائي
وبعد  ومن أجل الوصول الى درجة عالية من المصداقية في قياس الهدف، تعبر عن الغاية من المجال،

عدة مراجعات واستشارات تم تعديل بعض العبارات كي تصبح أكثر وضوحاً مـن حيـث الصـياغة    
االنتهاء من عمل التعديالت والتغييرات التي أوصـى    بعدو ،لمجاالت التي تندرج تحتهاإلى اها ؤوانتما

وقـد   ،عليه وه ذيبالشكل النهائي ال دليل المقابلة أخرجو ،بها المحكمون أصبحت األداة ناضجة للعمل
دليـل مقابلـة   اختبـار   تم ولقد  . دليل المقابلةكان لهؤالء المحكمين أحسن األثر في تطوير وتحسين 

المالحظات التي جمعت تم أخـذها  ووتوزيعها على عينة من المزارعين، المزارعين من خالل فحصها 
  :والمحكمين هم ،وعرضها بشكل أفضل ،دليل المقابلة األمر الذي ساهم في تبسيط ،بعين االعتبار

 .الدكتور عزام صالح من جامعة القدس .1
 .الدكتورة رنا الخطيب من مؤسسة التعاون .2
 .الزراعةالمهندس رياض الشاهد من وزارة  .3
 .السيد عبد اهللا ابو كشك من مؤسسة التعاون .4
 .السيد عمار دويك من مؤسسة التعاون .5
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  اجراء المسح الميداني  5.3

مؤسسات، ) 8(في الضفة الغربية والبالغ عددها  األمن الغذائيتم مقابلة جميع المؤسسات المنفذة لبرامج 
مزارع في مختلف المنـاطق  ) 207( حجمهاالمزارعين المستفيدين من تلك البرامج والبالغ عينة من و

حيث تم التنسيق المسبق مع المـزارعين المسـتهدفين   ، 2010-2007اسة، وذلك خالل المستهدفة للدر
بهدف الحصول على المعلومات الالزمة والتي من شانها المساهمة في تحقيق اهداف المسح الميـداني،  

 40، حيث كان معدل اجراء المقابلة مع المزارع نحو )وجها لوجه(لمقابالت كانت ذو طابع شخصي وا
دقيقة، وكان الباحث بدوره يقوم بتوضيح االسئلة بهدف الحصول على معلومات دقيقة ذات مصـداقية،  

عـة  على حـدى بهـدف مراج   دليلوبعد انهاء المقابلة مع المبحوث كان الباحث يعمل على تدقيق كل 
وتدقيق مدى صدق المعلومات المدلى بها من قبل المبحوث، وفي حال وجود اخطاء غير مقصودة كان 

  .الباحث يناقش النتائج مرة اخرى مع المبحوث بهدف تصحيح االخطاء المحتملة

  وادخال البياناتتدقيق  6.3

وجمع النتائج التـي تفيـد    الدليلمرة اخرى مكتبيا وذلك بهدف تقييم محتوى  دليل المقابلةبعد مراجعة 
  .اهداف الدراسة، تم ادخال البيانات على صفحة اكسل صممت لذات الغرض

  لتحليل اإلحصائيا 7.3

كما تم اختبار فرضـيات الدراسـة    اعتمد تحليل بيانات هذه الدراسة على التكرارات، والنسب المئوية،
وقـد   المتغيرات المستقلة في عينة الدراسة،لإلجابة فيما إذا توجد داللة إحصائية على الفروق بين فئات 

  ).مربع كاي( اعتمد اختبار الفرضيات باستخدام اختبار
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  صل الرابع الف

  النتائج ومناقشتها

  أهم المعلومات عن عينة الدراسة 1.4

تقع المؤسسات المستفيدة والمستهدفة من قبل الدراسة في الضفة الغربية،  :المؤسسات المستفيدة. 1
واحدة في الخليل، وواحدة في بيت لحم، وأخرى في  أربع مؤسسسات في محافظة رام اهللا والبيرة،

رفع : تتشارك تلك المؤسسات في األهداف نفسها تقريباً، والتي تتمثل في. طولكرم، ومحافظة جنين
الوعي والثقافة للمزارعين، تحسين مستوى الدخل والمعيشة للمزارعين، وتوفير وتحسين مستوى 

الخدمات الزراعية والفنية، وتتشارك في الرؤى التنموية لمؤسسة التعاون وخاصة في مجال مكافحة 
  ). 2009 مؤسسة التعاون،(.الفقر واألمن الغذائي

منح  10على  2010 - 2007ما بين حصلت المؤسسات المستفيدة من مؤسسة التعاون في الفترة  
دوالر امريكي،  756500لمشاريع زراعية تختص بتحسين االمن الغذائي في الضفة الغربية بقيمة 

، واستصالح أكثر من )مكشوفه وبيوت بالستيكية(تتمحور تلك المشاريع حول انشاء حدائق منزلية 
معالجة للمياه الرمادية واستخدام تلك وحدة  16مشاريع تصنيع غذائي منزلي، وانشاء  10دونم، و 300

بئر لجمع مياه األمطار ألغراض ري  60المصادر المعالجة في ري الحدائق المنزلية، وانشاء حوالي 
يبين مجتمع  1.3الملحق . الحديقة المنزلية، وتزويد المزارعين بخزانات مياه بالستيكية لجمع المياه

  . المشاريع التنموية المنفذه من خاللهمالدراسة من المؤسسات المستفيدة يقابلها 

تأسست المؤسسات المستفيدة في عينة الدراسة خالل الفترة الممتدة ما : خبرة المؤسسة المستفيدة. 2
  :تم تقسيم المؤسسات المستفيدة الى ثالث أنواع اعتماداً على سنوات التأسيس الى ،2008- 1979بين 

  )ون فما د 1995من ( مؤسسات ذات خبرة طويلة  •
  ) 2005الى  1995من ( مؤسسات ذات خبرة متوسطة  •
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يبين  1.4الجدول  .، للمساعدة في التحليل)فما فوق  2005من ( مؤسسات ذات خبرة ضعيفة  •
  .سنوات تأسيس المؤسسات المستفيدة في الدراسة

  المؤسسات المستفيدة في الدراسة سنوات تأسيس: 1.4جدول 

  الفترة الزمنية المؤسسة المستفيدة
  1979  الجمعية التعاونية للتسويق الزراعي في محافظة جنين

  1991 الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية
  1999 القدس/مركز أبحاث األراضي

  1999 جمعية الحياه البرية في فلسطين
  2001 رام اهللا والبيرة/المركز العربي للتطوير الزراعي

  2002 معاً/مركز العمل التنموي
  2004 مجموعة مهندسي الصرف الصحي

  2008 جمعية التنمية الريفية المتكاملة
  .اجابات المؤسسات المستفيدة في عينة الدراسة: المصدر                   

  ؤسسات المستفيدة في عينة الدراسةالقطاعات الرئيسية التي تعمل فيها الم .3

المستفيدة هي التنمية المؤسسسات جميع أظهرت الدراسة الى أن أهم القطاعات الرئيسية التي تعمل فيها 
مؤسسات تعمل في مجال التنمية  3و، مؤسسات تعمل في مجال الزراعة والبيئة 7، بينما االقتصادية
  .ستفيدة في الدراسةات المالمؤسسوتوزيعها على يبين أهم القطاعات الرئيسية  2.4الجدول . المجتمعية

  الدراسة المؤسسات المستفيدة في علىأهم القطاعات الرئيسية توزيع : 2.4جدول 

  المؤسسات  عدد القطاع الرئيسي
  1 التعليم

  3 التنمية المجتمعية
  8 التنمية االقتصادية

  1 البنية التحتية واالسكان
  1 الصحة

  0 القانون والمناصرة
  7 الزراعة والبيئة
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فئات المزارعين والنساء واألطفال وذوي االحتياجات الخاصة والشباب هي  :الفئات المستهدفة. 4
يبين  3.4الجدول . الفئات األكثر استهدافاً في الخدمات من قبل المؤسسات المستفيدة في عينة الدراسة

  .توزيع الفئات المستهدفة على عدد المؤسسات المستفيدة في الدراسة

  المؤسسات المستفيدة في الدراسة على عددالفئات المستهدفة توزيع : 3.4جدول 

  العدد الفئات المستهدفة
  8 مزارعين
  1 الجئين

  4 نساء وأطفال
  2 شباب

  4 ذوي االحتياجات الخاصة
  اجابات المؤسسات المستفيدة في عينة الدراسة: المصدر                       

اتفقت النتائج مع المبادىء االسترشادية في التوجهات البرامجية لمؤسسة التعاون ومعايير االختيار 
األساسية للمشاريع المرشحة للتمويل والتي تخدم كافة فئات المجتمع الفلسطيني وبخاصة فئة األطفال 

  )2009 ؤسسة التعاون،م(. والشباب والفقراء وذوي االحتياجات الخاصة

 المؤسسات المستفيدة الخاصة بدليل مقابلةالنتائج 

راتيجيات أخرى االستراتيجيات الوطنية ذات العالقة واستومالئمة برامج تحسين األمن الغذائي  2.4

  عند تصميم المشروع

من المؤسسات المستفيدة من برامج تحسين األمن الغذائي قامت  7رت نتائج تحليل الدليل أن أشا. 1
م المشروع، فيما لم يقم بذلك مؤسسة مستفيدة جيات وطنية ذات عالقة عند تصميباالطالع على استراتي

  .واحدة

 5من المؤسسات المستفيدة كان لديها خطة استراتيجية مطبوعه، بينما  3كما بينت الدراسة أن 
وفيما يتعلق بمدى مساهمة مؤسسة التعاون في تحقيق خلت من استراتيجيات مطبوعة لديهم،  مؤسسات
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على ذلك،بينما مؤسسة واحدة  مستفيدةمؤسسات  7وافقت األهداف االستراتيجية للمؤسسات المستفيدة، 
  . رأت عكس ذلك

من المؤسسات المستفيدة اطلعت على الخطة االستراتيجية لمؤسسة  5كما أشارت الدراسة الى أن 
المؤسسات  عددبين ي 4.4الجدول مؤسسات لم تفعل ذلك،  3صميم المشروع، بينما التعاون عند ت

  .المستفيدة التي اطلعت على استراتيجيات وطنية واستراتيجيات أخرى ذات عالقة عند تصميم المشروع

ة واستراتيجيات أخرى المؤسسات المستفيدة التي اطلعت على استراتيجيات وطنيعدد : 4.4الجدول 

  د تصميم المشروعذات عالقة عن

  ال  نعم البند
  1  7 .استراتيجية وطنية ذات عالقةاالطالع على خطة 

  5  3 .وجود خطة استراتيجية مطبوعة للمؤسسة المستفيدة
مدى مساهمة مشاريع مؤسسة التعاون في تحقيق األهداف االستراتيجية للمؤسسات 

  المستفيدة
7  1  

  3  5  .االطالع على الخطة االستراتيجية لمؤسسة التعاون عند تصميم المشروع
  .المؤسسات المستفيدة في عينة الدراسةاجابات : المصدر

من المهم جداً أن تكون المؤسسات األهلية في اطالع دائم على االستراتيجيات الوطنية، الن المؤسسات 
المختارة في االستراتيجيات الوطنية وخاصة /األهلية تعتبر األداة التنفيذية للمشاريع المقترحة

 ،والتي تقوم بدور رئيسي في توفير الخدمات للقطاع الزراعي ،راتيجية الوطنية للقطاع الزراعيتاالس
بل الريفية وس بما في ذلك تنفيذ المشاريع الزراعية، نقل التكنولوجيا، واتباع نهج شامل لتحقيق التنمية

وزارة الزراعة، (. لى وجود التكامل والتنسيق مع مؤسسات السلطة الوطنيةالمعيشة المستدامة، مما يدل ع
2010(  

ضروري جداً، فليس بمقدور المؤسسة أن تتمتع بالقوة أمر مؤسسات وجود خطة استراتيجية عند ال ان
ل يكون مشتتاً اذا كانت تستند على عدد كبير من النشاطات غير المتصلة ببعض، وبدون خطة فان العم

والخطة االستراتيجية تضع األهداف وتترجمها الى أفعال عملية ونشاطات،  وخارجا عن السيطرة،
 مركز تطوير المؤسسات األهلية،(. والمصادر الالزمة والمسؤولياتوتحدد الخطة الهدف واالطار الزمني، 
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، باالضافة الى وجود نظام رقابة فعال لتوجيه تنفيذ تلك الخطط لتصب في أهدافها، كما أن وجود )2008
خطة االستراتيجية تعطي المؤسسات المستفيدة فرصة هامة لتحسين التنسيق وتعزيز آليات التنسيق بين ال

   )2010 وزارة الزراعة،. (كافة المؤسسات ذات الصلة

 والشريكة وتكمن أهمية االطالع على الخطة االستراتيجية لمؤسسة التعاون من قبل المؤسسات المستفيدة
تنمية المجتمع الفلسطيني وتطوير االقتصاد المحلي وتستهدف الفئات في مجال وخاصة التي تعمل 
ن في الرؤى التنموية وخاصة في مجال مكافحة الفقر، واألممعها  تتشاركحتى الفقيرة والمهمشة، 

مؤسسة التعاون، (. ع لتحقيق األهداف المرجوة منهالغذائي وتمكين الفئات المهمشة، عند تصميم المشرو

يستدل من النتائج أن طبيعة تدخالت األمن الغذائي التي تمولها مؤسسة التعاون تتالءم مع  ،)2010
   .االستراتيجيات الوطنية ذات العالقة

على قيامها باجراء حصر وتحديد احتياجات الفئات المستهدفة الثمانية وافقت المؤسسات المستفيدة . 2
 4أما فيما يتعلق باألدوات المستخدمة في تحديد تلك االحتياجات، كانت اجابة  على ارض الواقع،

مؤسسات كانت أداة المجموعة المركزة هي المستخدمة،  4أداة االستبانة، بينما  استخدمتمؤسسات 
والمؤسسات الثمانية رأت في  ومؤسستين فقط استخدمت مراجعة التقارير والدراسات ذات العالقة،

والجدول  .مؤسسات استخدمت المقابلة لحصر االحتياجات 4حقلية ضرورة قصوى، بينما الزيارات ال
  .عدد المؤسسات المستخدمة لألدوات في تحديد احتياجات الفئات المستهدفةيوضح  5.4

 في تحديد االحتياجات للفئات المستهدفة المختلفة لألدوات المستخدمة عدد المؤسسات: 5.4الجدول 

  عدد األداة
  4 استبانة

  4 مجموعة مركزة
  2 مراجعة التقارير والدراسات ذات العالقة

  8 زيارات حقلية للعائالت والتجمعات المستهدفة
  4 مقابلة

  .اجابات المؤسسات المستفيدة في عينة الدراسة: المصدر                       
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والظروف الحالية وتحديد المخاطر ان تحديد االحتياجات هي عبارة عن عملية منظمة لفحص الوضع 
هو تحديد دقيق للفئة المستهدفة ، وطرق الوقاية لمجتمع ما، والهدف من دراسة االحتياجات لمجتمع ما

مركز تطوير المؤسسات األهلية، ( .وحجمها وتصميم المشاريع او البرامج التنموية للعمل عليها بشكل مباشر

الغذائي التي تمولها مؤسسة التعاون تتالءم وطبيعة احتياجات من هنا نالحظ أن تدخالت األمن ، )2008
  .الفئات المستهدفة

  لمنجزة من قبل المؤسسة المستفيدةتقييم مشاريع األمن الغذائي ا 3.4

من المؤسسات  7حيث تبين أن ما تم تحقيقه،  أشارت الدراسة الى مقارنة األهداف المخططة مع .1
قم بتحقيقه، مؤسسة واحدة لم تبينما  المستفيدة قد قامت بتحقيق الهدف الرئيسي األول بشكل كامل

وفيما يتعلق بتحقيق . مؤسسات مستفيدة بتحقيقه بشكل كامل 7أما الهدف الرئيسي الثاني قامت 
دارة وتطوير والذي يتمحور حول بناء قدرات المستفيدين ال الهدف الرئيسي الثالث والرابع

 المشاريع المنزلية، وتعزيز بناء قدرات المؤسسات النسوية من خالل أنظمة الدارة جودة العمل 
فقد تم تحقيقه بشكل جزئي منوهاً الى أن الثقافة السائدة ومستوى التعليم له تاثير على مدى تقبل 

د المؤسسات المستفيدة عديبين  6.4جدول . تطوير قدرات المرأة الريفية في المواقع المستهدفة
  .تحقيق األهداف الرئيسية للمشروعب التي قامت
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  تحقيق األهداف الرئيسية للمشروعب عدد المؤسسات التي قامت: 6.4جدول 

  لم يتحقق  تحقق بشكل جزئي  تحقق بشكل كامل البند
  :الهدف الرئيسي األول

في تمكين المستفيدين من خالل تطوير حدائق  المساهمة"
  "منزلية وزراعتها

7  1  -  

  :الهدف الرئيسي الثاني
  "تحسين مستوى الدخل والمعيشة للمزارعين"

7  1  -  

  :الهدف الرئيسي الثالث
  "بناء قدرات المستفيدين الدارة وتطوير المشاريع المنزلية"

4  1  3  

  :الهدف الرئيسي الرابع
وقدرات المؤسسات النسوية من خالل تطوير تعزيز بناء  "

  "انظمة الجودة

3  1  4  

 :الهدف الرئيسي الخامس
  "تدريب المستفيدين"

8  -  -  

 .اجابات المؤسسات المستفيدة في عينة الدراسة: المصدر

أظهرت النتائج أن المؤسسات المستفيدة الثمانية قامت باختيار العائالت الريفية كفئات مستهدفة في  .2
مؤسسات مستفيدة أنها قامت باشراك الفئات المستهدفة في تصميم  5وأشارت  المشروع،

مؤسسات باشراك تلك الفئات في عملية التنفيذ، أما فيما يتعلق بالمتابعة  8المشروع، بينما أشارت 
عة تابوالتقييم فقد أظهرت النتائج ان مؤسستين فقط قامت باشراك الفئات المستهدفة في عملية الم

المجالس المحلية والجمعيات النسوية على اشراك  المستفيدة الثمانيةوأجمعت المؤسسات . والتقييم
واالندية والجمعيات التعاونية في فرز اسماء المستفيدين والتسهيل في عملية االختيار بنزاهة 

عدد  يوضح 7.4جدول. ؤثر على استمرارية المشروعوشفافية حتى يتم التقليل من المخاطر التي ت
متابعة وتقييم في تصميم، تنفيذ، التي قامت باشراك الفئات المستهدفة  المستفيدة المؤسسات
 .المشروع
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  الفئات المستهدفة في تصميم، تنفيذ، متابعة وتقييم المشروع عدد المؤسسات التي قامت باشراك: 7.4جدول 

  ال  نعم البند
  3  5 مشاركة الفئات المستهدفة في تصميم المشروع
  -  8 مشاركة الفئات المستهدفة في تنفيذ المشروع

  6  2 مشاركة الفئات المستهدفة في متابعة وتقييم المشروع
  -  8 اشراك جهات معينة في تنفيذ المشروع

 .اجابات المؤسسات المستفيدة في عينة الدراسة: المصدر                

نجازه، بعد اتقييم مشاريعها من قبل منسقيها ب قامتمن المؤسسات المستفيدة  4النتائج أن أشارت  .3
األساسية  المقاييسمن المؤسسات المستفيدة قام منسقها باستخدام  4ومؤسسات لم تقم بذلك،  4و

 عدد يبين 8.4 جدول .مؤسسات لم يقم منسقها بعملية التقييم 4، وبعين االعتبار عند التقييم
المقاييس األساسية بعين االعتبار عند تقييم مشاريع األمن المؤسسات التي قام منسقها باستخدام 

 . الغذائي المنجزة

المقاييس األساسية بعين االعتبار عند  عدد المؤسسات التي قام منسقها باستخدام: 8.4جدول 

  مشاريعالتقييم 

  ال  نعم مقاييس التقييم
  4  4 التأكد من تحقيق أهداف المشروع

 4 4 مراجعة مفصلة لالنجازات

 4 4 مدى االلتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع

 4 4  أثر المشروع على الفئة المستهدفة، وقياس رضا المستفيدين من المشروع

 4 4 أثر المشروع في منطقة التنفيذ

 4 4 تقييم مستوى أداء المؤسسة المستفيدة في تنفيذ المشروع

 4 4 المساعدة الفنيةأو/عد انتهاء التمويلاستمرارية المشروع ب

 4 4 الخبرات المستفادة من المشروع

 4 4 مدى االلتزام ببنود الموازنة وعدم تجاوزها
  .اجابات المؤسسات المستفيدة في عينة الدراسة: المصدر       
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الدراسة ان المؤسسات المستفيدة التي قامت بتقييم نهائي للمشروع بعد انجازه نتائج نالحظ من خالل 
عند بعض المؤسسات في  لمؤسسة التعاون، هناك لبس  ةالنهائي ةاالداري ريرامن خالل تقديم التقكان 

بتقديم التقارير االدارية النهائية دون التحقق من األنشطة عملية التقييم وفحواها واقتصر مفهومهم للتقييم 
لمشاريع المنتهية والتي اس مدى تحقيق األهداف واالستدامة، واستخالص الدروس من االمنفذة ودون قي

أن تقييم المؤسسة  الى باالضافة للمشاريع الجديدة،تساهم في رسم السياسات المستقبلية والتخطيط 
المستفيدة للمشروع يتم من خالل منسق المشروع مباشرة، وحتى نحصل على قياس تحليل االنجاز من 
حيث مدى تحقيق األهداف وحجم المنفعة واألثر على حياة المستفيدين، ان يتم التقييم من خالل أشخاص 

  .من المؤسسة ولكن ممن ليس لهم عالقة بتنفيذ المشروع

   قياس مدى كفاءة المشروع 4.4

  :أظهرت الدراسة فيما يتعلق بهذا المحور النتائج التالية

ث تاريخ البدء من المؤسسات المستفيدة التزمت بالخطة الزمنية وموازنة المشروع من حي 7أن . 1
 الملتزمة المؤسسات المستفيدةعدد يبين  9.4جدول . لم تلتزم بذلك ومؤسسة واحدةوتاريخ االنتهاء، 

  .بالخطة الزمنية وموازنة المشروع

  في الدراسة بالخطة الزمنية وموازنة المشروع الملتزمة المؤسساتعدد : 9.4جدول 

  ال  نعم البند
      :لقد تم االلتزام بالخطة الزمنية وموازنة المشروع من حيث

  1  7 تاريخ البدء
 7 1 تاريخ االنتهاء

 7 1 موازنة المشروع

  .اجابات المؤسسات المستفيدة في عينة الدراسة :المصدر             

أشارت الدراسة الى مقارنة األنشطة المخططة مع ما لم يتم تحقيقه، وذلك لقياس مدى كفاءة  .2 
من المؤسسات المستفيدة قامت بتحقيق النشاط الرئيسي األول بشكل كامل،  6المشروع، حيث تبين أن 
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عدد المؤسسات يوضح  10.4جدول  .تحقيقه م تقمل حدةته بشكل جزئي، وواققحمؤسسة واحدة وأن 
  .مع ما لم يتم تحقيقه ومقارنتها األنشطة المخطط لها التي قامت بتحقيق

  مع ما لم يتم تحقيقهومقارنتها  لها األنشطة المخطط عدد المؤسسات التي قامت بتحقيق: 10.4جدول 

تحقق بشكل  النشاط المخطط له
  كامل

تحقق بشكل 
  جزئي

لم 
 يتحقق

 النشاط الرئيسي األول
  "أو بيت بالستيكي منزلية حديقةانشاء "

6  1  1  

 النشاط الرئيسي الثاني
  "تزويد الحديقة باالشتال المثمرة والخضراوات"

6  2  -  

 النشاط الرئيسي الثالث
  "ومستلزماتها تزويد الحديقة بشبكة ري"

8  -  -  

 النشاط الرئيسي الرابع
  "وارشادهم المستفيدين تدريب"

6  2  -  

 النشاط الرئيسي الخامس
  "متابعة المستفيدين خالل تنفيذ المشروع"

4  -  -  

  .اجابات المؤسسات المستفيدة في عينة الدراسة: المصدر         

 بأخرىالمشروع واستبدالها  انشطة بعض اللغاء تعزي بعض المؤسسات أسباب عدم تحقيق النشاط
آلية  باالضافة الى أن بعض المواقع المستهدفة، وقصر الفترة المخصصة لتنفيذ المشروع، حسب

  .سواء بين المؤسسات المستفيدة أو مع مؤسسة التعاون التنسيق لم تكن بالشكل المطلوب

    مرحلة تقييم المشاريع المنجزة من قبل مؤسسة التعاون 5.4

  :تائج التاليةأظهرت الدراسة فيما يتعلق بهذا المحور الن

من المؤسسات المستفيده قد تمت زيارتها ومشاريعها بشكل مبرمج من قبل منسقي مؤسسة  6أن . 1
من المؤسسات المستفيدة  5ووافقت . لم تتم زيارتهامؤسستين التعاون بعد تقديم التقارير المرحلية، و

برمج لمتابعة نشاطات على قيام منسقي مؤسسة التعاون بزيارتها والمشروع بشكل عشوائي غير م
من المؤسسات المستفيدة تم استهدافها بزيارة  3و .أكدت عكس ذلكمنها  3وانجازات المشروع، و
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من المؤسسات المستفيدة لم يتم  4من قبل منسقي مؤسسة التعاون، و تقييمية نهائية للمشروع بعد انجازه
المؤسسات  جميعبينما أشارت الدراسة أن  .استهدافها بزيارة تقييمية نهائية بعد انجاز المشروع

لم ولم تتلقى ملخص عن نتائج التقييم النهائي للمشروع من قبل مؤسسة التعاون،  الثمانية المستفيدة
على تعرض عليها نتائج تقييم المشاريع المنجزة بشكل عام والدروس المستفادة منها من خالل اجتماع 

 سةيبين نتائج مرحلة تقييم المشاريع المنجزة من قبل مؤس 11.4المستوى القطاعي أو الجغرافي، جدول 
  .التعاون

  تقييم المشاريع المنجزة من قبل مؤسسة التعاون: 11.4جدول 

  ال، خارجي  ال  نعم البند
قيام منسق المشروع من قبل مؤسسة التعاون بزيارة المؤسسات 

  المرحليةالمستفيدة والمشروع بشكل مبرمج بعد تقديم التقارير 
6  2  -  

قيام منسق المشروع من قبل مؤسسة التعاون بزيارة المؤسسات 
المستفيدة والمشروع بشكل عشوائي غير مبرمج لمتابعة نشاطات 

  وانجازات المشروع

5  3  -  

ر خارجي بزيارة ع من قبل مؤسسة التعاون أو مستشاقيام منسق المشرو
  مية نهائية للمشروع بعد انجازهيتقي

3  5  -  

تلقت المؤسسات المستفيدة ملخص عن نتائج التقييم النهائي للمشروع من 
  قبل مؤسسة التعاون

-  8  -  

قامت مؤسسة التعاون بعقد اجتماع على المستوى القطاعي او الجغرافي 
لعرض نتائج تقييم المشاريع المنجزة بشكل عام والدروس المستفادة 

  منها، في حال تم التقييم

-  8  -  

  .بات المؤسسات المستفيدة في عينة الدراسةاجا: المصدر

ان الشراكة بين مؤسسة التعاون والمؤسسات الشريكة لها تستحق المزيد من االنتباه، يتبين من النتائج 
وخاصة أن هناك حاجة لضمان استمرارية نوع الشراكة القائمة بين المؤسسة المستفيدة ومؤسسة 
التعاون بناءاً على تقييم مستمر وموثق ألداء تلك المؤسسات في كل مشروع، ويجدر االشارة هنا الى 

  . ة أخذ ذلك النوع من التقييم الموثق بعين االعتبار عند اتخاذ قرارات تمويليةأهمي
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   تقييم أثر المشروع 6.4

كان لمشاريعها األثر الكبير على المستفيدين،  من المؤسسات المستفيدة 6أشارت نتائج الدراسة أن . 1
حيث ساعدها ومكنها  مستفيدةكمؤسسات  الكبير عليهاثر كان له األأن المشروع  هامن 4بينما أشارت 

من تطوير مهاراتها في استهداف األسر الفقيرة، كما ساعدها في تطوير الموارد البشرية لديها واكسابها 
عن الشراكة مع  رضاها من المؤسسات المستفيدة 5 فيما أظهرت مهارات جديدة وتثبيتها وظيفياً،

ى المؤسسات أثر المشروع عل تقييميوضح  12.4 جدول. تنفيذ المشروع ومتابعتهفي مؤسسة التعاون 
   .المستفيدينوعلى  المستفيدة

  تقييم أثر المشروع على المستفيدين والمؤسسات المستفيدة: 12.4جدول 

ال يوجد   أثر محدود  أثر متوسط أثر كبير البند
  أثر

  -  -  2 6 أثر المشروع على المستفيدين
  -  -  4 4 أثر المشروع على المؤسسات المستفيدة

رضا المؤسسات المستفيدة عن الشراكة مع
  مؤسسة التعاون لتنفيذ المشروع ومتابعته

5 3  -  -  

  .اجابات المؤسسات المستفيدة في عينة الدراسة: المصدر      

  

  المشروع استدامة 7.4

من المؤسسات المستفيدة أن بعض أنشطة المشروع استمرت بعد االنتهاء من تنفيذ  4أشارت . 1
من المؤسسات المستفيدة حصولها على  6مؤسسات أقرت انتهاء تلك األنشطة، فيما أكدت  4المشروع و

  .السابقبناءاً على المشروع لتنفيذها مشاريع أخرى 
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  النتائج الخاصة باستمارة المستفيدين

  خصائص رب األسرة 8.4

، ويعود ذلك الى تطور مكانة %82.9 أظهرت النتائج أن معدل استفادة النساء من المشروع بلغت. 1
توفير الغذاء وتحسين بتحمل مسؤولية  المرأة في المجتمع والدور الفاعل الذي تقوم به داخل أسرتها

  .الدخل ألسرتها

كانت من % 26.2، بينما %45.6نت بنسبة كا) 50- 41(أعمار المستفيدين من المشروع بين . 2
  .أعمار المستفيدين من المشروعيبين  13.4الجدول ). 60- 51(ن نصيب من كانت اعمارهم بي

  أعمار المستفيدين من المشروع: 13.4جدول 

  % العمر
18-30 3.4  
31-40 18.4  
41-50 45.6  
51-60 26.2  
  6.3 فأكثر61

  .اجابات المستفيدين في عينة الدراسة: المصدر                                   

الذي قام به الجهاز " األمن الغذائي والظروف االقتصادية واالجتماعية لألسر الفلسطينية"أظهر مسح 
وبرنامج الغذاء  منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدةالمركزي لالحصاء الفلسطيني وبالتعاون مع 

ة غذائياً أقل من اآلمنة غذائياً، هذا يدل ، أن متوسط عمر رب األسرة غير اآلمن2009العالمي في العام 
  .على أن آلية اختيار المستفيدين من قبل المؤسسات المستفيدة كانت صحيحة

تفيدين، حيث حصل التعليم األساسي كان المؤهل العلمي الذي حاز على نسبة عالية بين اجابات المس. 3
  .المؤهل العلمي للمستفيدين من المشروعيبين  14.4جدول %. 38.3على 
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  المؤهل العلمي للمستفيدين من المشروع في عينة الدراسة: 14.4جدول 

  % المؤهل العلمي

  10.7 أمي
  5.3 يقرأ ويكتب
  38.3 تعليم أساسي
  28.2 تعليم ثانوي

  6.3 دبلوم
  0.5 كلية مجتمع

  10.7 بكالوريوس فأعلى
  .اجابات المستفيدين من المشروع في عينة الدراسة: المصدر                        

ان العالقة بين التعليم واألمن الغذائي عالقة سلبية، أي أنه كلما كان رب األسرة أكثر تعلماً تكون 
وهذا  ).2009 ،)ماس(قتصادية الفلسطيني معهد أبحاث السياسات اال( ،األسرة أقل عرضة النعدام األمن الغذائي

الذي قام به الجهاز " األمن الغذائي والظروف االقتصادية واالجتماعية لألسر الفلسطينية"مسح  ما أكده
وبرنامج الغذاء لألمم المتحدة والزراعة  األغذيةالمركزي لالحصاء الفلسطيني وبالتعاون مع منظمة 

سنوات التعليم أقل لدى غير اآلمنين غذائياً، مما يؤكد أن ، أن متوسط 2009 العالمي في العام
هذا يدل على أن  التالي حاجتها لمثل تلك المشاريع،المستفيدين كانوا ضمن األسر غير اآلمنة غذائياً، وب

  .آلية اختيار المستفيدين من قبل المؤسسات المستفيدة كانت صحيحة

رقم جدول %. 41.1ينة الدراسة كانت مزارع بنسبة المهنة األساسية للمستفيد من المشروع في ع. 4
  .المهنة األساسية للمستفيدين من المشروع 15.4

  من المشروع في عينة الدراسة ينالمهنة األساسية للمستفيد: 15.4جدول 

  % المهنة األساسية
  42.1 مزارع
  11.6 موظف
  18.8 عامل

  9.7 أعمال حرة
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  14.0 عاطل عن العمل
  يدين من المشروع في عينة الدراسةاجابات المستف: المصدر                        

جدول %. 69.4ة المهنة الثانوية للمستفيد من المشروع في عينة الدراسة كانت أيضاً مزارع بنسب. . 5
  .يبين المهنة الثانوية التي يمارسها المستفيدين من المشروع 16.4رقم 

  من المشروع في عينة الدراسة ينالثانوية التي يمارسها المستفيدالمهنة  :16.4جدول 

  % المهنة الثانوية
  69.4 مزارع
 0.8 موظف
 7.4 عامل

 9.1 أعمال حرة
  13.2 أخرى، حدد

  .اجابات المستفيدين من المشروع في عينة الدراسة: المصدر                 

حول من يكون المعيل الرئيسي في حال لم يكن رب كانت اجابات المستفيدين في عينة الدراسة . 6
يبين المعيل الرئيسي لألسرة في حال لم  17.4جدول %. 41.2بنسبة  االبن األكبر ،األسرة هو المعيل

  .يكن رب األسرة هو المعيل

  المعيل الرئيسي لألسرة في حال لم يكن رب األسرة هو المعيل: 17.4جدول 

  % المعيل الرئيسي
  27.8 األب
  7.2 األم

  23.7 األخ األكبر
  41.2 )االبن األكبر(أخرى، حدد

  .اجابات المستفيدين من المشروع في عينة الدراسة: المصدر                   

يتبين من النتائج أن المعايير التي تم استخدامها الختيار الفئات المستهدفة من قبل المؤسسات المستفيدة 
والتي تتشارك مع الرؤىء التنموية  %41.1فئة المزارعين بنسبة  كانت صحيحة، حيث تم استهداف

  )2009مؤسسة التعاون، ( .لمؤسسة التعاون في مكافحة الفقر وتحسين األمن الغذائي
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  الخصائص االجتماعية لألسرة 9.4

  :أظهرت الدراسة فيما يتعلق بهذا المحور ما يلي

، 6.92فذه لمشاريع مؤسسة التعاون المشاريع المن منالمستفيدة عدد أفراد األسرة  نسبةبلغ متوسط . 1
مجموع عدد األفراد العاملين فوق نسبة ، بينما متوسط %3.74عدد الذكور الى االناث  نسبة متوسطو

يبين  18.4 جدول%. 2.53مجموع عدد األفراد العاطلين عن العمل  نسبة متوسطو، %2.29سنة  15
  .متوسط نسبة عدد افراد األسرة

  متوسط عدد أفراد األسرة: 18.4جدول 

  % البند
  6.92 متوسط مجموع عدد أفراد األسرة
  3.74 متوسط عدد الذكور في األسرة
  3.28 متوسط عدد االناث في األسرة

15متوسط مجموع عدد األفراد العاملين فوق

  سنة
2.29  

  1.79 15عدد األفراد الذكور العاملين فوقمتوسط
  1.97 15االناث العاملين فوقمتوسط عدد األفراد

  2.53 متوسط مجموع عدد األفراد العاطلين عن العمل
  1.84 متوسط عدد األفراد الذكور العاطلين عن العمل

  1.81 متوسط عدد االناث العاطلين عن العمل
  .اجابات المستفيدين من المشروع في عينة الدراسة: المصدر                 

وهذا أعلى من متوسط عدد أفراد األسرة ، %6.92 عدد أفراد األسرةنسبة تشير النتائج الى أن متوسط 
 ،الفلسطيني لالحصاء المركزي الجهازحسب تقديرات  5.7في األراضي الفلسطينية والتي تم تحديدها 

المؤسسات المستفيدة كانت التي تم اعتمادها من قبل مما يشير الى ان آلية اختيار المستفيدين ، 2009
ألن العائالت غير اآلمنة غذائياً هي بالمتوسط عائالت كبيرة، اذ يبلغ عدد أفراد األسر اآلمنة  صحيحة،
الجهاز (.شخص 7.9شخص بالمتوسط، في حين يبلغ هذا عند األسر غير اآلمنة غذائياً  4.1غذائياً 
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آلية اختيار المستفيدين من قبل المؤسسات مما يدل على أن  ،)2009 ،المركزي لالحصاء الفلسطيني
   .المستفيدة كانت صحيحة

  تقييم أثر المشروع 10.4

، بينما نسبة %50.7نسبة المستفيدين الذين عرفوا اسم المؤسسة المستفيدة أظهرت الدراسة أن  .1
الداعمة ، ونسبة المستفيدين الذين تعرفوا على الجهة %49.3المستفيدين الذين لم يتعرفوا عليها 

الجدول %. 70.5يها ، بينما نسبة المستفيدين الذين لم يتعرفوا عل%29.5لمشروع تحسين األمن الغذائي 
  .يبين نسبة االتصال والتواصل مع المستفيدين 19.4

  نسبة االتصال والتواصل مع المستفيديناجابات المبحوثين حول : 19.4جدول 

  %ال يعرف  %يعرف البند
  49.3  50.7 يدة التي قامت بتنفيذ المشروعالمؤسسة المستفاسم 
المؤسسة التي قامت بتمويل مشروع برنامج األمن اسم 

  الغذائي
29.5  70.5  

  .اجابات المستفيدين من المشروع في عينة الدراسة: المصدر                 

المطلوب من حيث تشير تلك النتائج الى أن التواصل واالتصال مع المستفيدين ليست على المستوى 
  .معرفة المستفيدين بأسماء المؤسسات المستفيدة والمؤسسات الممولة

ن عن مستوى الخدمات التي حصلوا سبة المستفيدين الذين كانوا راضيأظهرت نتائج الدراسة أن ن. 2
، ونسبة المستفيدين الذين كانوا راضين عن دور ووظيفة المؤسسة %81.1عليها أثناء تنفيذ المشروع 

، ونسبة المستفيدين الذي كانوا راضين عن درجة اهتمام المؤسسة المستفيدة %74.8لمستفيدة ا
مشروع ، ونسبة المستفيدين الذي كانوا راضين عن درجة متابعة المؤسسة لل%46.6بالمشروع 

  .يبين نسبة رضى المستفيدين 20.4جدول %. 35.9
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  المستفيديننسبة رضى اجابات المبحوثين حول : 20.4جدول 

راضي  البند
  %تماماً

غير راضي  %غير راضي %راضي
  %نهائياً

ال 
  %رأي

مستوى الخدمات التي حصل عليها
  المستفيد أثناء تنفيذ المشروع

13.6 81.1 3.9  1.5  -  

دور ووظيفة المؤسسة المنفذة
  للمشروع

18.0 74.8 6.3  1.0  -  

درجة اهتمام المؤسسة المستفيدة
  بالمشروع

14.1 46.6 35.0  4.4  -  

درجة متابعة المؤسسة المستفيدة
  للمشروع

17.0 35.0 34.0  13.6  0.5  

  .اجابات المستفيدين من المشروع في عينة الدراسة: المصدر

قام بزيارة المستفيدين بنسبة ستفيدة أظهرت الدراسة الى أن منسق المشروع من المؤسسات الم. 3
بينما تراوحت عدد الزيارات التي قام بها . أقروا عكس ذلك% 1.5خالل تنفيذ المشروع، بينما % 98.5

يبين عدد مرات الزيارة التي قام بها منسق  21.4جدول . زيارتين أو أكثرمنسق المشروع بين 
  .المشروع من المؤسسات المستفيدة

  ارة منسق المشروع من المؤسسات المستفيدة للمستفيدينعدد مرات زي: 21.4جدول 

  24  20  15  10  8  7 6 5 4 3 2 1  0  يوم/المدة
زيارة منسق 

المشروع 
 %لللمستفيدين

1.5  5.3 46.6 9.2 2.4 11.7 3.4 0.5  0.5  6.8  1.9  5.3  4.9  

  .اجابات المستفيدين من المشروع في عينة الدراسة: المصدر

النسبة األكبر كانت لزيارتين من منسق المشروع خالل تنفيذ المشروع، هذه المدة يتبين من النتائج أن 
  .غير كافية لمتابعة تنفيذ المشروع وايجاد الحلول للصعوبات ان وجدت
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ريبية حول أشارت الدراسة الى أن المؤسسات المستفيدة قامت باعداد ورشات عمل ودورات تد. 4
مرة أو مرتين راكهم بمثل تلك الدورات تالمستفيدين أكدوا اشمن % 46.1، المشروع وطريقة تنفيذه

من المستفيدين أنه تمت مشاركتهم فقط في تنفيذ المشروع ولم % 100خالل تنفيذ المشروع، كما أشار 
يبين نسبة مشاركة المستفيدين  22.4جدول  .يتم اشراكهم في تصميم المشروع أو متابعته وتقييمه

  .المشروع وطريقة تنفيذهبورشة عمل أو تدريب حول 

بورشة عمل او تدريب حول نسبة مشاركة المستفيدين اجابات المبحوثين حول : 22.4جدول 

  المشروع وطريقة تنفيذه

نعم، مرة أو %ال  البند
  %مرتين

 5-3نعم، من 
  %مرات

 5نعم، أكثر من 
  %مرات

 %أخرى

مشاركة المستفيدين بورشة عمل أو
المستفيدة تدريب من قبل المؤسسات 

  .خالل تنفيذ المشروع

3.4 46.1 38.8  11.7  -  

  .اجابات المستفيدين من المشروع في عينة الدراسة: المصدر

أشارت الدراسة الى أن درجة مساهمة المشروع بتحسين الوضع االقتصادي للمستفيدين من . 5
. كانت ضعيفة %32.0 ، بينماوجهة نظر المستفيدين من %49.5المشروع كانت كبيرة نوعاً ما بنسبة 

  .يبين درجة مساهمة المشروع بتحسين الوضع االقتصادي للمستفيدين 23.4جدول 

  درجة مساهمة المشروع بتحسين الوضع االقتصادي للمستفيدين: 23.4جدول 

 %ضعيفة جداً %ضعيفة %كبيرة نوعاً ما %كبيرة جداً البند
درجة مساهمة المشروع بتحسين الوضع االقتصادي

  .للمستفيدين من وجهة نظرهم
2.9 49.5  32.0  15.5  

  .اجابات المستفيدين من المشروع في عينة الدراسة: المصدر

اظهرت الدراسة بشكل تقريبي نسبة انفاق االسرة على كل من أنواع االستهالك مثل النفقات في . 6
، %54.9سرة على الغذاء قلت بنسبة الغذاء، الصحة والتعليم بعد تنفيذ المشروع، تبين أن نسبة انفاق األ

حيث استطاع المشروع أن يلبي احتياجات األسرة من الغذاء دون الحاجة الى شرائها، بينما النفقات 
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يبين نسبة انفاق األسرة على انواع االستهالك المختلفة من  24.4قل، جدول على التعليم والصحة لم ت
  .غذاء، تعليم وصحة

نسبة انفاق األسرة على أنواع االستهالك المبينة في الجدول اجابات المبحوثين حول : 24.4جدول 

  بعد تنفيذ المشروع

 %لم تتغير  %قلت  %زادت بعد تنفيذ المشروع/نوع االستهالك
  43.2  54.9  1.9 نفقات في الغذاء
  92.7  3.4  3.9 نفقات في التعليم
  85.0  13.1  1.9 نفقات صحية
  87.9  10.7  1.5 نفقات ترفيهية
  79.1  6.8  14.1 .....)ماء، كهرباء،(خدمات بلدية
  87.9  2.9  9.2  اتصاالت

  .اجابات المستفيدين من المشروع في عينة الدراسة: المصدر           

فقط من المستفيدين استطاعوا ان يقوموا بتوسيع المشروع، % 15.0أشارت الدراسة ان نسبة  .7
  . لم يقوموا بتوسيع المشروع أو انشاء مشروع آخر% 85.0و

، بينما %31.9أظهرت نتائج الدراسة الى أن األنشطة الخاصة بالمشروع ما زالت مستمرة بنسبة . 8
منها قلة االمكانيات المادية، تحويل بعض البيوت البالستيكية من األنشطة توقفت لعدة أسباب % 68.1

  .ى الى قلة االهتمام بها، وغيرهاالى اغراض أخرى مثل بركسات للثروة الحيوانية، النقص في المياه أد

ان مناطق الضفة الغربية تعاني بدرجات متفاوتة من انعدام األمن الغذائي، لذلك يجب أن يؤخذ بعين 
االعتبار التباين في خصائص األسر والتباين في مكان االقامة لتأثيره على انعدام األمن الغذائي، ليظهر 

، )ماس(ياسات االقتصادية الفلسطيني معهد أبحاث الس(. ذلك جلياً في اآلثار االقتصادية واالجتماعية للمستفيد
2009(  
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  تحليل الفرضيات 11.4 

) ≥ α 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  :االحصائيةالفرضية 
مساهمة المشاريع المنفذة في تحسين الوضع االقتصادي اجابات عينة الدراسة من المزارعين حول في 

  .تعزى لخبرة المؤسسة المنفذةللمستفيدين 

  بين خبرة المؤسسة وتحسين الوضع االقتصادي للمستفيدين ماالعالقة )  25.4(جدول رقم 

قيمة داللة 
 االختبار

قيمة اختبار 
 مربع كاي

 ينتحسين الوضع االقتصادي للمستفيد
خبرة المؤسسة المنفذة

 كبير جدا كبير نوعا ما ضعيف ضعيف جدا

0.00 78.291 

 خبرة كبيرة 24 16 14 5

 خبرة متوسطة 7 93 23 8

 خبرة قليلة 0 2 3 7

  

القة ذات ان هناك ع 25.4اشارت نتائج التحليل االحصائي باستخدام اختبار مربع كاي جدول رقم 
مشاريع االمن الغذائي المستفيدة من ما بين خبرة المؤسسة  0.05ى معنوية داللة احصائية عند مستو

مستفيد تم تنفيذ مشاريعهم  24تحسين الوضع االقتصادي للمستفيدين من هذه المشاريع ، حيث افاد وبين 
، بينما لم يتحسن هم االقتصادي تحسن بشكل كبير جدامن قبل مؤسسات ذات خبرة كبيرة ان وضع

ات من قبل مؤسسن ممن تم تنفيذ مشاريعهم ل كبير جدا الي عدد من المستفيديالوضع االقتصادي بشك
، وعليه فانه سيتم رفض الفرضية القائلة بعدم وجود عالقة ما بين خبرة المؤسسة تتمتع بخبرة قليلة

  .ودرجة تحسن الوضع االقتصادي للمستفيدين 

) ≥ α 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  :االحصائيةالفرضية 
تعزى لوجود تقييم  استمرارية مشاريع األمن الغذائي اجابات عينة الدراسة من المزارعين حول في

  .للمشاريع من قبل المؤسسة الممولة
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  استمرارية المشاريع المنفذة واجراء التقييم من قبل الجهة الممولةبين  ماالعالقة ) 26.4( جدول رقم 

قيمة داللة 
 االختبار

قيمة اختبار 
 مربع كاي

 استمرارية المشاريع 
 وجود تقييم

 استمرت لم تستمر

0.174 1.996 
 ميالجهة الممولة قامت باجراء التقي 20 93

 ميالجهة الممولة لم تقم باجراء التقي 31 82
  

عدم وجود عالقة ذات داللة  26.4بينت نتائج التحليل االحصائي باستخدام اختبار مربع كاي جدول رقم 
ما بين قيام المؤسسة الممولة باجراء تقييم للمشاريع المنفذة وبين  0.05مستوى معنوية احصائية عند 

وعلية فانه سيتم قبول  0.174ين حيث بلغت قيمة معنوية االختبار تمرارية المشروع من قبل المستفيداس
  .الفرضية 

) ≥ α 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  :االحصائية الفرضية
مستوى تحقيق االهداف المخططة تعزى لوجود اجابات عينة الدراسة من المزارعين حول  في

  .مطبوعة لدى المؤسسة المنفذةاستراتيجية 

المنفذة ومستوى  وجود استراتيجية مطبوعة لدى المؤسسةبين  ماالعالقة ) 27.4(الجدول رقم 

  تحقيق االهداف

قيمة داللة 
 االختبار

قيمة اختبار 
 مربع كاي

 مستوى تحقيق االهداف 
 وجود استراتيجية

 تحققت بشكل كامل تحققت بشكل جزئي

0.00 64.202 
 توجد استراتيجية 121 0

 ال توجد استراتيجية 48 37
  

مطبوعة لدى  قة ما بين وجود استراتيجيةيوضح نتائج التحليل االحصائي للعال 27.4الجدول رقم 
كاي عند مستوى معنوية وذلك باستخدام اختبار مربع  ،المؤسسة المنفذة وبين مستوى تحقيق االهداف

قامت بتحقيق االهداف   مطبوعة ، حيث بينت النتائج ان المؤسسات التي لديها استراتيجية0.05يساوي 
قامت بتحقيق  مطبوعةمستفيد بينما المؤسسات التي اليوجد لديها استراتيجية  121كامل لعدد بشكل 

  . فانه سيتم رفض الفرضية الخاصة بذلك  مستفيد فقط ، وعليه 48كامل لعدد  االهداف بشكل
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  الفصل الخامس

________________________________________________________  

  والتوصياتاالستنتاجات 

  االستنتاجات 1.5

  :في ضوء نتائج الدراسة يستنتج ما يلي

مج تحسين األمن الغذائي يتالءم مع واقع االقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من الوحظ أن بر •
 .انتشار ظاهرتي البطالة والفقر، ووقوع نسبة كبيرة من الفلسطينيين ضمن هاتين الظاهرتين

نتائج الدراسة أن طبيعة تدخالت برامج األمن الغذائي التي تمولها مؤسسة التعاون  لوحظ من •
 .تتالءم مع االستراتيجيات الوطنية ذات العالقة

وجود تباين في خبرة المؤسسات المستفيدة من ناحية قدرتها على اعداد الخطط التنفيذية لوحظ  •
 .للمشاريع والقيام بالمتابعة الالزمة

الدراسة أن طبيعة تدخالت برامج األمن الغذائي التي تمولها مؤسسة التعاون  لوحظ من نتائج •
 .تتالءم وطبيعة احتياجات الفئات المستهدفة

هناك لبس عند بعض المؤسسات في عملية التقييم وفحواها واقتصر مفهومهم للتقييم بتقديم  •
ياس مدى تحقيق األهداف التقارير االدارية النهائية دون التحقق من األنشطة المنفذة ودون ق

واالستدامة، واستخالص الدروس من المشاريع المنتهية والتي تساهم في رسم السياسات 
أن تقييم المؤسسة المستفيدة للمشروع يتم  الى باالضافة. المستقبلية والتخطيط للمشاريع الجديدة

ث مدى من خالل منسق المشروع مباشرة، وحتى نحصل على قياس تحليل االنجاز من حي
تحقيق األهداف وحجم المنفعة واألثر على حياة المستفيدين، ان يتم التقييم من خالل أشخاص 

 .من المؤسسة ولكن ممن ليس لهم عالقة بتنفيذ المشروع
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لوحظ من نتائج الدراسة أنه تم استبدال بعض بنود أنشطة المشروع بأخرى مما أدى الى عدم  •
 .تحقيقها بالشكل المناسب

يات التي تعترض استدامة مشاريع األمن الغذائي تتمثل في حقيقة أن معظم إحدى التحد •

المؤسسات المنفذة تعتمد في تنفيذ أنشطتها وحتى في استدامتها بشكل عام على التمويل المرتبط 

تبعاً لهذا الواقع فإن تلك المؤسسات تعاني من  ،)طارئة أو تنموية(ة على أنواعها بمشاريع مؤقت

لموظفيها  -االستدامة الوظيفية–ى ضمان المستوى المطلوب من االستقرار عدم قدرتها عل

وفنييها القائمين على تنفيذ تلك المشاريع، األمر الذي يؤدي عادة إلى ضعف الذاكرة المؤسسية 

لتلك المشاريع، فالمعلومات المتعلقة بمشروع معين مثالً تكون في الغالب محفوظة لدى 

إن هذا الواقع يتطلب التركيز . رة فقط، وليس لدى المؤسسة ككلاشالشخص ذوي العالقة المب

على إيجاد حلول مؤسسية شاملة من قبل المؤسسات المنفذة بتحفيز ودعم من المؤسسات 

إن هذا الواقع ينطبق أيضاً على مشاريع ، كذلك المانحة والمؤسسات الحكومية ذات العالقة

  .غذائي المدعومة من مؤسسة التعاوناألمن ال

مج األمن الغذائي من قبل المؤسسات المستفيدة الوحظ من نتائج الدراسة أن آلية متابعة تنفيذ بر •
 .لم يكن فعاالً

لوحظ عدم استفادة المؤسسات المستفيدة من خبرات بعضها البعض في تنفيذ المشروع بشكل  •
كاف. 

كافياً، بينما يؤكد لوحظ ايضاً أن معظم المؤسسات المستفيدة تعتبر تدريبها للمستفيدين  •
 .المستفيدون أن مجاالت التدريب كانت محدودة

أن مشروعات األمن الغذائي تتسم بصغر الحجم وقلة التكلفة اال أنها تترك أثراً  أظهرت الدراسة •
ملموساً، سواء أكان ذلك في مجال الحديقة المنزلية والبيوت البالستيكية أو المشاريع الصغيرة 

 . المدرة للدخل، فهذه المشاريع توفر لألسر المستفيدة ومجتمعاتها المحلية األغذية التي تحتاجها
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  التوصيات 2.5

التركيز على استدامة برامج األمن الغذائي ألنه يتالءم مع واقع المجتمع الفلسطيني واقتصاده  •

 .ومؤسساته

هناك حاجة لضمان استمرارية الشراكة القائمة بين المؤسسة المستفيدة ومؤسسة التعاون بناءاً  •

شارة هنا الى أهمية على تقييم مستمر وموثق ألداء تلك المؤسسات في كل مشروع، ويجدر اال

 .ذلك النوع من التقييم الموثق بعين االعتبار عند اتخاذ قرارات تمويليةخذ أ

تصميم األنشطة والتدخالت بما يتالءم مع الفترة الزمنية المتوفرة للمنحة، حيث لوحظ أن هناك  •
 .لتنفيذ المشروعانشطة تم الموافقة عليها وال يمكن تحقيقها بالشكل المناسب في الفترة المقررة 

ضرورة تعزيز تواصل المؤسسات والمستفيدين قبل وبعد وأثناء تنفيذ المشروع من خالل  •
 .التخطيط للنشاط وتحديد التدخل والمراقبة أثناء التنفيذ والمتابعة بعد التنفيذ

ان عقد ورشات عمل قطاعية أو جغرافية بعد االنتهاء من تنفيذ المشاريع ضروري جداً من  •
 .فادة المؤسسات من خبرات بعضها البعضاجل است

 .مراعاة أهمية تنويع التدريب وزيادته للمستفيدين •

اشراك المستفيدين منذ البدء في تصميم المشروع وتنفيذه، ومتابعة وتقييم المشروع لترسيخ  •
  .االحساس لدى المستفيدين بأنهم أصحاب قرار وليسوا منفذين ومتلقين فقط

لتعزيز التنسيق والتناغم في  من قبل مؤسسة التعاون المؤسسات الشريكةالعمل على تقوية  •
التخطيط والتنفيذ لجميع المشاريع لتوفير المعلومات والخدمات وتوظيفها بشكل مناسب للوصول 

 .الى األمن الغذائي المطلوب
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 المراجع

األمن الغذائي العربي تحديات "تقرير ): 2010(السودان، المنظمة العربية للتنمية الزراعية،  •

  .، السودانوسبل تقليصها

   .2007التقرير السنوي، رام اهللا، ): 2007(، مؤسسة التعاونفلسطين،  •

  .2008رام اهللا،  ،التقرير السنوي): 2008(مؤسسة التعاون فلسطين،  •

  .2009التقرير السنوي، رام اهللا، ): 2009(التعاون  مؤسسةفلسطين،  •

الدليل االرشادي حول المراقبة ): 2008(المؤسسات األهلية الفلسطينية مركز تطوير فلسطين،  •

  .رام اهللا ،والتقييم بالمشاركة

  .جامعة القدس، القدس ة،تقييم األثر البيئي للمشاريع التنموي): 2011( قنام، ز، شماسنة، ا •

لكتاب صدر عن اتحاد امجلة فصلية ت األمن الغذائي في الوطن العربي،: )2008( .الكفري، م •

  .العرب، دمشق، سوريا

  .على هامش تحديات األمن الغذائي العربي، دار الحياه): 2010( .غزال، خ •

إعالن روما بشأن األمن الغذائي : ورقة وقائع): 1996(روما، مؤتمر القمة العالمي لألغذية،  •

  .العالمي

، الخرطوم، الضرورة الملحة واالمكانات الواعدة.. األمن الغذائي العربي): 2010( .حسن، ح •

  .السودان

 .الزراعة واألمن الغذائي، جريدة المواطن): 2011( ،نور •
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  .البيان، منتدى االمارات االقتصادي/ برنامج طارىء لألمن الغذائي): 2011( .محمود، م •

  .األمن الغذائي والعمل العربي المشترك): 2010( .سيان، ع •

المؤتمرات االقليمية لمنظمة األغذية ):2011(روما، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة،  •

  .والزراعة

 .الجزائرمفاهيم تتعلق باألمن الغذائي، ): 2011( .عبد الدايم، م •

معالجة تصويرية لمفهوم األمن الغذائي وأبعاده، قسم علم ): 2009( .بلقاسم، س، مليكة، ع •

 .االجتماع، كلية اآلداب والعلوم االنسانية، جامعة محمد خيضر، الجزائر

بين ...األمن الغذائي الفلسطيني ): 2011( ،شبكة المنظمات األهلية الفلسطينيةفلسطين،  •

 .رام اهللا سي واالقتصادي واألدوار المرتقبة،االنكشاف السيا

نشرة األمن الغذائي، رام ): 2009(، )ماس(فلسطين، معهد األبحاث االقتصادية الفلسطيني  •

 .اهللا

 .الفاو تخفض توقعها النتاج الحبوب العالمي وتتكهن بارتفاع األسعار): 2011( ،رويترز •

التوقعات الزراعية لألعوام "تقرير ): 2011(روما، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة،  •

 .األسعار المرتفعة للسلع تهدد األمن الغذائي": 2020 – 2011

دراسة اجراءات المؤسسات المانحة في دعم المشاريع التنموية من وجهة ): 2007( .غنام، م •

، جامعة القدس، )مؤسسة التعاون –حالة دراسية (نظر المؤسسات المستفيدة في فلسطين 

 .فلسطين

 .األمن الغذائي): 2008( .مزهود، س •

 ."حالة انعدام األمن الغذائي"تقرير ): 2011( لألمم المتحدة،منظمة األغذية والزراعة روما،  •
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دليل اجراء دراسة تقييمية لبرامج أو مشاريع، دائرة ): 2008(مؤسسة التعاون فلسطين،  •

 .البحث والتخطيط، رام اهللا

نشرة األمن الغذائي، ): 2010(، )ماس(قتصادية الفلسطيني فلسطين، معهد أبحاث السياسات اال •

 .رام اهللا

األمن الغذائي والظروف "مسح  ): 2009(لجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، افلسطين،  •

 .، رام اهللا"ةاالقتصادية واالجتماعية لألسر الفلسطيني

 .، رام اهللا2010 - 2008 استراتيجية األمن الغذائي): 2009(مؤسسة التعاون فلسطين،  •

حالة األمن الغذائي في " تقرير ): 2009( غذية والزراعة لألمم المتحدة،منظمة األروما،  •

 ".العالم

توقعات المحاصيل والوضع "تقرير ): 2011(روما، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة،  •

 ".الغذائي

 .المغربتشخيص أزمة األمن الغذائي، ): 2003( .سيدي محمد، م •

وثيقة برنامج األمن الغذائي، دعم مشاريع زراعية ): 2009(مؤسسة التعاون فلسطين،  •

 .نموذجية للعائالت المحتاجة، رام اهللا

، وزارة الزراعة تقييم واقع األمن الغذائي العالمي مع منظور للشرق األدنى): 2006( .نعم، ن •

  .واالصالح الزراعي، سوريا

 .تحديات األمن الغذائي العربي، الدار العربية للعلوم ناشرون): 2009( .بشير، ص •
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ت حول انظام المعلوم ): 2005( لألمم المتحدة، منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعةروما،  •

ات الصلة في الضفة الغربية تعرض لنقص األغذية ورسم الخرائط ذانعدام األمن الغذائي وال

 .وغزة

اسات االقتصادية معهد أبحاث السي، تمويل القطاع الزراعي الفلسطيني): 2008( .صبري، ن •

 .، رام اهللا)ماس(الفلسطيني 

معهد أبحاث السياسات االقتصادية ، المياه األمن الغذائي في قطاع غزة): 2008( .جيوسي، ع •

 .، رام اهللا)ماس(الفلسطيني 

معهد ، مواجهة انعدام األمن الغذائي نظم دعم القرارات ودورها في): 2008( .البرغوثي، ع •

 .، رام اهللا)ماس(االقتصادية الفلسطيني أبحاث السياسات 

 ، أسباب التقلص وسياسات الحماية: ضي الزراعية في فلسطينااألر): 2009( .عدوان، ي •

 .، رام اهللا)ماس(االقتصادية الفلسطيني معهد أبحاث السياسات 

المعايير الحالية واقتراحات : استهداف الفقراء في فلسطين): 2009( .شلبي، ي، لدادوة، ح •

 .، رام اهللا)ماس(االقتصادية الفلسطيني معهد أبحاث السياسات ، تحسينها

المساعدات الغذائية والمؤشرات االقتصادية الكلية في ): 2009( .سروجي، ف، غزاونة، ج •

 .رام اهللا، )ماس(االقتصادية الفلسطيني معهد أبحاث السياسات ، فلسطين

األمن نشرة ): 2011( ،)ماس(االقتصادية الفلسطيني السياسات فلسطين، معهد األبحاث  •

  .، رام اهللالغذائي

نشرة األمن ): 2008(، )ماس(فلسطين، معهد األبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني  •

 .الغذائي، رام اهللا
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 .، رام اهللا2013 – 2011 الغذائيوثيقة برنامج األمن ): 2010(مؤسسة التعاون فلسطين،  •

مأسسة جهود تحسين األمن الغذائي في الضفة الغربية، واقع وتطلعات ): 2007( .قعقور، ر •

 .، جامعة القدس، فلسطين)محافظة بيت لحم –حالة دراسية (

تقييم آليات االتصال بالمستفيدين من المشاريع التنموية المتعلقة باألمن ): 2009( .الياداري، ر •

 .غذائي بالضفة الغربية، جامعة القدس، فلسطينال

، "رؤية مشتركة"استراتيجية القطاع الزراعي ): 2010(وزارة الزراعة الفلسطينية فلسطين،  •

 .رام اهللا

 .راتيجية األمن الغذائي، رام اهللاست): 2005(وزارة الزراعة الفلسطينية فلسطين،  •

االقتصادي واألمن  -األطلس االجتماعي): 2008(، )أريج(فلسطين، معهد األبحاث التطبيقية  •

 .الغذائي لألراضي الفلسطينية المحتلة، رام اهللا
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1ملحق رقم   

  وصف المشروع  $/الميزانية المناطق المستهدفة اسم المشروع  المؤسسة

         2007مشاريع 
خاراس، الشيوخ(يلالخل حدائق منزلية  مركز أبحاث األراضي

  )صوريف
يهدف الى انشاء حدائق منزلية المشروع   79500

بكل ما في ذلك من تسوية لألرض وتمديد 
شبكات الري والمعدات الالزمة باالضافة 
الى انشاء بئر تجميع مياه والتدريب وانشاء 

  .نموذج للتصنيع الغذائي المنزلي
مجموعة مهندسي الصرف 

  الصحي
شمال غرب القدس حدائق منزلية

بيت عنان، قطنة، (
  )اب اللحمالقبيبة، خر

يتلخص المشروع في تطوير وتشغيل   79500
محطات منزلية لمعالجة المياه العادمة بهدف 
استخدامها في عمليات الري وانشاء بيوت 
 .بالستيكية وتطوير التصنيع الغذائي المنزلي

جمعية الحياه البرية في 
  فلسطين

ارطاس،(بيت لحم حدائق منزلية
جورة الشمعة، خاليل 

  )تقوعاللوز، 

المشروع يقوم على انشاء حدائق منزلية   79500
ومد شبكات الري فيها باالضافة الى تطوير 

  .التصنيع الغذائي المنزلي
الجمعية التعاونية للتسويق 
  الزراعي في محافظة جنين

زبوبة، عرانة،(جنين حدائق منزلية
  )دير غزالة، الجلمة

المشروع عبارة عن انشاء حدائق منزلية  79500
ومد شبكات الري فيها باالضافة الى تطوير 

  .التصنيع الغذائي المنزلي
المركز العربي للتطوير 

  الزراعي
شمال وغرب رام اهللا حدائق منزلية

بيت ريما، دير (
غسانة، عطارة، نعلين، 

بيت لقيا، دير ابو 
  )مشعل

المشروع عبارة عن انشاء حدائق منزلية  79500
باالضافة الى تطوير ومد شبكات الري فيها 
  .التصنيع الغذائي المنزلي

المشروع عبارة عن انشاء حدائق منزلية  79500 )بزاريا، برقة(نابلس حدائق منزلية  معاً/ مركز العمل التنموي
ومد شبكات الري فيها باالضافة الى تطوير 

  .التصنيع الغذائي المنزلي
الجمعية التعاونية لتنمية 

  الثروة الحيوانية
دير استيا،(سلفيت حدائق منزلية

  )رافات
كفر عبوش، (طولكرم 
  )شوفه

  )عزون، حبله(قلقيلية 

المشروع عبارة عن انشاء حدائق منزلية  79500
ومد شبكات الري فيها باالضافة الى تطوير 

  .التصنيع الغذائي المنزلي
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         2009مشاريع 
المركز العربي للتطوير 

  الزراعي
تسويق

منتجات 
  زراعية

زبوبة، عرانة،(جنين
  )دير غزالة، الجلمة

 )بزاريا، برقة(نابلس 

  .تطوير استراتيجيات للتسويق الزراعي  52500

الجمعية التعاونية للتسويق 
  الزراعي في محافظة جنين

زبوبة، عرانة،(جنين حدائق منزلية
  )دير غزالة، الجلمة

 )بزاريا، برقة(نابلس 

) بيوت بالستيكية(منزلية حديقة  80تطوير   115500
  .في القرى المستهدفة

جمعية التنمية الريفية 
  المتكاملة

تطوير أنظمة
  ادارة الجودة

زبوبة، عرانة،(جنين
  )دير غزالة، الجلمة

 )بزاريا، برقة(نابلس 

 4أنظمة ألدارة الجودة في  4تطوير   32000
مؤسسات قاعدية شريكة في القرى 

  .المستهدفة
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  



 

    

وجهة نظر 
ليل الل تح

 هي جزء 
مية الريفية 

م باالجابة 
صرح بها 

    

الغربية من و
من خال ، “ ن

وهذه الدراسة
معهد التنم - ي

ا يرجى التكر
معلومات المص

             

 في الضفة ا
مؤسسة التعاون

و .المستفيدين
رشاد الزراعي

ومن هنا سة، 
استخدام الم 
.  

  لقدس

           

  ن الرحيم

األمن الغذائي
الممولة من م
لفاعلية على 

االر- مستدامة

وضوع الدراس
نيدنكم ومؤك

.تائج الدراسة

   واحترامي

 

  ى نجم

جامعة ال –دامة
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  . تفيدة

           

سم اهللا الرحمن

  ين

امج تحسين ا
سية البرامج ا

األثر وال مدى
مية الريفية الم

مات حول مو
ين لكم تعاون
 أهمية على نت

و ع بالغ تقديري

الباحث

فيحاء عيسى

 الريفية المستد

المؤسسات المست

            

بس

المحترمي......

تقييم بر” الى
ذة، حالة دراس

لقياس م عي،
جستير في التنم

ف جمع معلو
دقة،  شاكري

لما لها من  ،

مع

معهد التنمية

دليل مقابلة اارة 

ات العليا  

  

...............

،  

راسة تهدف ا
ؤسسات المنفذ
دي واالجتماع
ل درجة الماج
  .معة القدس

فاالستبيان بهد
ة ودموضوعي

ث العلمي فقط،

استما: 2رقم  حق

مادة الدراسا

معة القدس

..سادة مؤسسة 

ية طيبة وبعد،،،

م الباحث بدر
ستفيدين والمؤ
ضع االقتصاد

ت نيل متطلبا
جام – ستدامة 

ك صمم هذا ا
ى االسئلة بم
غراض البحث

ملح

عم

جام
 

السا

تحي

يقو
المس
الوض
من
المس

لذلك
على
ألغ
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 .التنمية المجتمعية .2
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 .التنمية االقتصادية .3

 .البنية التحتية واالسكان  .4

 .الصحة  .5

 .القانون والمناصرة  .6

 .الزراعة والبيئة  .7

  .الطوارىء والمساعدات االنسانية  .8
 األهداف العامة للمؤسسة .13

 
 
 
 
 

  

 

14.  

 الفئات المستهدفة

 

  

 .مزارعين .1

 .                                  الجئين  .2

 .نساء وأطفال  .3

 .شباب  .4

 .ذوي االحتياجات الخاصة  .5

 .غير ذلك، حدد  .6

  
  2010-2007المشاريع الخاصة باالمن الغذائي التي قامت المؤسسة بتنفيذها بدعم  من مؤسسة التعاون خالل الفترة  15

  المنحةحجم   تاريخ الحصول على الدعم اسم المشروع 
15.1  

  
   

15.2 
  

    

15.3 
  

    

15.4 
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  )RELEVENCE(المالئمة: ثانياً

  عند تصميمكم لهذا المشروع، هل تم االطالع على استراتيجيات وطنية ذات عالقة؟ 1.2

  ال. 2نعم                 . 1

  اذا كانت االجابة نعم، ما هي تلك االستراتيجيات؟ 2.2

....................................................................................................  

  هل يوجد خطة استراتيجية مطبوعة لمؤسستكم؟ 3.2

  ال. 2نعم               . 1

  )ارفاق نسخة (أهم اهدافها؟  اذا كانت االجابة نعم، ما هو االطار الزمني لها؟ 4.2

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................  

  تحقيق األهداف االستراتيجية لمؤسستكم؟هل ساهمت مشاريع مؤسسة التعاون في  5.2

  ال. 2نعم             . 1  

  اذا كانت االجابة نعم، ما هي تلك األهداف؟ 6.2

....................................................................................................  

  ية لمؤسسة التعاون عند تصميم المشروع؟هل تم االطالع على الخطة االستراتيج 7.2

  ال. 2نعم             . 1    

  اذا كانت االجابة نعم، أي من األهداف االستراتيجية تم تناولها في تصميم المشروع؟ 8.2

....................................................................................................  
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  قبل تصميم المشروع، هل قمتم باجراء حصر وتحديد احتياجات للفئات المستهدفة على أرض الواقع؟ 9.2

  ال. 2نعم            . 1     

  )ارفاق نسخة( اذا كانت االجابة نعم، ما هي األدوات التي تم استخدامها في تحديد االحتياجات؟ 10.2

زيارات حقلية للعائالت . 4مراجعة التقارير والدراسات ذات العالقة  . 3مجموعة مركزة   . 2استبانة    . 1    

 .غير ذلك، حدد.6مقابلة    . 5والتجمعات المستهدفة  

    EFFECTIVENESS:( مرحلة تقييم مشاريع األمن الغذائي  المنجزة من قبل المؤسسة المنفذة:  ثالثاً

  األهداف المخططة مع المحققةمقارنة  1.3

 مستوى التحقيق الهدف المخطط

تحقق بشكل . 2تحقق بشكل كامل . 1

  لم يتحقق. 3جزئي 

 أسباب عدم تحقيق الهدف بشكل كامل

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

  

  )الفئات المستفيدة من المشروع بشكل مباشر وعدد كل فئة: (الفئات المستهدفة  2.3

 عائالت ريفية .1

 .عائالت مدنية .2

 .الجئين .3

 ).غير بدو(مربي ثروة حيوانية .4
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 .بدو .5

 .أطفال وشباب .6

 .أخرى .7

  هل تم اشراك الفئات المستهدفة في تصميم المشروع؟ 3.3

  ال. 2نعم                   . 1

  اذا كانت االجابة نعم، كيف تم اشراكهم؟ 4.3

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................  

  هل تم اشراك الفئات المستهدفة في تنفيذ المشروع؟ 5.3

  ال. 2نعم                   . 1

  اذا كانت االجابة نعم، كيف تم اشراكهم؟ 6.3

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................  

  هل تم اشراك الفئات المستهدفة في متابعة وتقييم المشروع؟  7.3

  ال           . 2نعم                   . 1

  اذا كانت االجابة نعم، كيف تم اشراكهم؟ 8.3

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................  
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  هل تم اشراك جهات معينة في تنفيذ المشروع؟ 9.3

  ال. 2نعم                   . 1

  اذا كانت االجابة نعم، الرجاء ذكر تلك الجهة ودورها؟ 10.3

  دورها الجهة الشريكة

  

  

  

  

  

  

  

  هل قام منسق المشروع في مؤسستكم بتقييم نهائي للمشروع بعد انجازه؟ 6.3

  ال. 2نعم                   . 1

ارفاق ( ما هي المقاييس االساسية التي اخذها منسق المشروع  بعين االعتبار عند التقييم؟ ،في حال تم التقييم  7.3

  )نسخة

 ال. 2نعم                     . 1 .                    التأكد من تحقيق أهداف المشروع .1

 ال. 2نعم                     . 1.                              مراجعة مفصلة لالنجازات .2

 ال. 2نعم                     . 1.          مدى االلتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع .3

 ال. 2نعم                     . 1.            مدى االلتزام ببنود الموازنة وعدم تجاوزها .4

نعم                     . 1.    أثر المشروع على الفئة المستهدفة، وقياس رضا المستفيدين من المشروع .5

 ال. 2

 ال. 2            نعم         . 1.                        أثر المشروع في منطقة التنفيذ .6

 ال. 2نعم                     . 1.  تقييم مستوى أداء المؤسسة المستفيدة في تنفيذ المشروع .7

 ال. 2نعم                     . 1.  أو المساعدة الفنية/ استمرارية المشروع بعد انتهاء التمويل  .8

  ال. 2نعم                     . 1  .                             الخبرات المستفادة من المشروع .9
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  في حال لم يتم التقييم، لماذا؟ 8.3

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................  

  )EFFECIENCY(المشروع  قياس مدى كفاءة :رابعاً

  :االلتزام بالخطة الزمنية وموازنة المشروع

  : هل تم االلتزام بالخطة الزمنية وموازنة المشروع من حيث 1.4

 ال. 2نعم                     . 1.     تاريخ البدء .1

 

 االجابة ال، ما هي األسباب؟اذا كانت 

..................................................................................................................

..................................................................................................................  

  ال. 2نعم                     . 1       تاريخ االنتهاء .2

  

  اذا كانت االجابة ال، ما هي األسباب؟

..................................................................................................................

..................................................................................................................  

  ال. 2نعم                     . 1.     موازنة المشروع .3

 

  اذا كانت االجابة ال، ما هي األسباب؟

..................................................................................................................

..................................................................................................................  
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  :األنشطة المخططة مع ما لم يتم تحقيقهمقارنة   2.4

 مستوى التحقق النشاط المخطط له

تحقق بشكل . 2تحقق بشكل كامل . 1

  لم يتحقق. 3جزئي 

أسباب عدم تحقيق النشاط المخطط له 

  بشكل كامل

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

  

تتعلق بتنفيذ المشروع سواء على الصعيد (التغلب عليها  وكيف تمالمعوقات والصعوبات بشكل عام، ما أهم   3.4

  :الداخلي أو الخارجي

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................  
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  مرحلة تقييم المشاريع المنجزة من قبل مؤسسة التعاون:  خامساً

هل قام منسق المشروع من قبل مؤسسة التعاون بزيارة مؤسستكم والمشروع بشكل مبرمج بعد تقديم التقارير  1.5

  المرحلية؟

 ال. 2        نعم             . 1

هل قام منسق المشروع من قبل مؤسسة التعاون بزيارة مؤسستكم والمشروع بشكل عشوائي غير مبرمج  2.5

  لمتابعة نشاطات وانجازات المشروع؟

 ال. 2نعم                     . 1

للمشروع بعد هل قام منسق المشروع من قبل مؤسسة التعاون أو مستشار خارجي بزيارة تقييمية نهائية  3.5

  انجازه؟

  ال. 3خارجي       ال، . 2، داخلي          نعم. 1

 ، ما هي المدة الزمنية بين تسليم التقرير النهائي الى مؤسسة التعاون وبين تاريخ الزيارة؟)نعم(اذا كان الجواب   4.5

  يوم.................................... 

م من قبل منسق أخذها بعين االعتبار عند التقيي اييس األساسية التي تمما هي المق ، في حالة تم التقييم  5.5

 )ارفاق نسخة( المشروع في مؤسسة التعاون؟

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................  

  هل تلقت مؤسستكم ملخص عن نتائج التقييم النهائي للمشروع من قبل مؤسسة التعاون؟ ،في حالة تم التقييم  6.5

 ال. 2نعم                     . 1        

هل قامت مؤسسة التعاون بعقد اجتماع على المستوى القطاعي أو الجغرافي لعرض نتائج  ،في حالة تم التقييم 7.5

  وس المستفادة منها؟تقييم المشاريع المنجزة بشكل عام والدر

  ال. 2نعم                     . 1
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  تقييم أثر المشروع: سادساًً

  ال يوجد أثر  أثر محدود  أثر متوسط أثر كبير العبارة

       كيف تقيم مؤسستكم أثر المشروع على المستفيدين
 وضح

  

  

  

  

  

  

      

       كيف تقيم مؤسستكم أثر المشروع على مؤسستكم
 وضح

  

  

  

  

  

  

      

مدى رضاكم عن الشراكة مع مؤسسة التعاونما

  لتنفيذ المشروع ومتابعته

      

 وضح
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  ) Sustainability( استمرارية المشروع : سابعاً

  هل استمرت بعض االنشطة بعد انتهاء المشروع؟ 1.7

 ال. 2نعم                     . 1   

  

  االنشطة؟اذاكان الجواب نعم، ما هي نوع هذه  2.7

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................  

  )مع ذكر األنشطة( اذا كان الجواب ال،  لماذا؟ 3.7

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................  

  هل تم تنفيذ مشاريع أخرى بناءاً على المشروع المنفذ من قبلكم؟ 4.7

 ال. 2نعم                     . 1       

  اذا كانت االجابة نعم، ما هي تلك المشاريع؟ 5.7

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................  

  

  



 

 

              

وجهة نظر 
الل تحليل 
 هي جزء 
هد التنمية 

م باالجابة 
صرح بها 

       

لغربية من و
، من خال" ون
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  .ذائي
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االرشاد الز - 

سة، ومن هنا
استخدام الم 
  

  لقدس

سين األمن الغذ

           

ن الرحيم

ألمن الغذائي
 الممولة من م
لفاعلية على ا
-ية المستدامة

وضوع الدراس
نيدكم ومؤك

.ائج الدراسة

   واحترامي

 

  ى نجم

جامعة ال –دامة

‐ 97 ‐ 

برامج تحسن

           

سم اهللا الرحمن

امج تحسين ا
سية البرامج

مدى األثر والف
 التنمية الريفي

ومات حول مو
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عي، لقياس م
ماجستير في
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  ...................المقابلةتاريخ                          : .................رقم االستبانة

  من برامج األمن الغذائي مستفيدينة بتقييم األثر والفاعلية على الالخاص االستبانة

  البيانات التعريفية: القسم األول

  ...................................................................المحافظة

  .................................................................المخيم/البلدة

  .................................رقم التليفون..................................................اسم المستفيد الرباعي

  .............................................اسم رب االسرة الرباعي

  :عالقة المستفيد برب االسرة

  أخرى.أخت            ج/أخ.بنت            ث/ابن.زوجة          ت/زوج.هو نفسه رب االسرة            ب.أ

  خصائص رب االسرة:القسم الثاني

  الجنس . 1
  .أنثى . ب.              ذآر . ا

  
   العمر. 2
  .فأآثر 61. ه       60 - 51. د        50 – 41. ج       40 -31 . ب       30 - 18 .ا

  
  
  لمؤهل العلمي ؟ ا. 3

  . تعليم ثانوي . د  . تعليم اساسي . ج  .    يقرا ويكتب  . ب  .أمي  . أ

  .بكالوريوس فأعلى . ز.           آلية مجتمع .  دبلوم          و . ه

  المهنة األساسية الحالية للمعيل؟. 4

  .عاطل عن العمل . ه.        أعمال حرة . د.       عامل . ج.    موظف .ب.          مزارع .ا

  اذا وجدت؟ المعيل مارسهايالمهنة الثانوية التي . 5

  .................) حدد(اخرى،    .ه.    أعمال حرة . د.       عامل .ج.      موظف .ب.          مزارع .أ
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  لم يكن رب االسرة هو المعيل الرئيسي ، من هو المعيل الرئيسي لألسرة؟في حالة . 6

        ............حدد. اخرى .د.        االخ االآبر . ج.      االم .ب.       االب .ا

  الخصائص االجتماعية لألسرة: القسم الثالث

 عدد أفراد األسرة؟ .1

  .................االناث...........الذكور................. المجموع

 سنة؟ 15عدد افراد االسرة العاملين فوق سن  .2

  ..................االناث.............الذكور................ المجموع

 العاطلين عن العمل؟)القادرين(عدد أفراد االسرة  .3

   .............االناث...............الذكور................المجموع

  تقييم أثر المشروع: القسم الرابع

 .............................................................ما اسم المؤسسة التي نفذت المشروع؟. 1

 ........................................ما اسم المؤسسة التي قامت بتمويل مشروع األمن الغذائي؟. 2

 الذي حصلتم عليه لتحقيق األمن الغذائي لألسرة؟  ما هو نوع الدعم. 3

  موعدها نوع الدعم
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  :حدد مدى رضاك عن كل من. 4

غير راضي  غير راضي  راضي  راضي تماما نوع الرضى

  نهائيا

  ال رأي

مستوى الخدمات التي حصلت عليها أثناء تنفيذ

  المشروع؟

         

          للمشروع؟دور ووظيفة المؤسسة المنفذة
          درجة اهتمام المؤسسة بالمشروع المنفذ لديك؟

          درجة متابعة المؤسسة للمشروع؟
  

 .مرة......................... ؟ اذا نعم كم مرة زارك: خالل تنفيذ المشروع، هل زارك منسق المشروع نعم، ال. 5

 تدريب حول المشروع وطريقة تنفيذه؟هل تمت مشاركتم بورشة عمل أو  خالل تنفيذ المشروع،. 6

أخرى، . 5مرات     5نعم، أكثر من . 4مرات     5-3نعم، من . 3نعم، مرة أو مرتين    . 2ال     .1

 ...............................حدد

  كيف تم اشراككم فيما يتعلق بالمشروع في مراحل تصميم وتنفيذ ومتابعة وتقييم المشروع؟. . 7

....................................................................................................................... 

 ما هو رأيك في درجة مساهمة المشروع بتحسين وضعك االقتصادي؟. 8

  ضعيفة جدا  . 4ضعيفة         . 3كبيرة نوعا ما      . 2كبيرة جدا       .1

  :بشكل تقريبي نسبة انفاق االسرة على كل من انواع االستهالك في الجدول بعد تنفيذ المشروعحدد . 9

  لم تتغير  قلت  زادت بعد تنفيذ المشروع/نوع االستهالك  الرقم

       نفقات في الغذاء .1

       نفقات في التعليم .2

       نفقات صحية .3

       نفقات ترفيهية .4

       .....)كهرباء،ماء،(خدمات بلدية .5

        اتصاالت .6
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  هل أدت مشاركتك في المشروع الى توسيع المشروع أو انشاء مشروع آخر يدر عليك دخال اضافيا؟.  10

  ال. 2نعم              . 1     

  ما نوع المشروع االضافي؟, اذا كانت االجابة نعم. 11

..................................................................................................................  

   .شيكل.....................ما معدل الدخل الشهري من هذا المشروع االضافي؟. 12

 برأيك، كيف أثر المشروع على حياتك؟ وضح؟. 13

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................  

  ؟وكيف تغلبت عليها أهم الصعوبات التي واجهتك خالل متابعتك وعنايتك بالمشروع؟. 14

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 جميع الصعوبات التي واجهتك؟/اهمة في ايجاد حلول لبعض هل قامت المؤسسة المنفذة بالمس .15

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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