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هـــذه الرســـالة بد هـــا قـــدمد لجامعـــة الاـــدست لنيـــل درجـــة الماجســـتيرت وأ هـــا  تيجـــة أبحـــا ي  ةأقــر أ ـــا معـــد
الرســالة أو أي جــزء منهــات لــم لاــدم لنيــل أي  الخاصــة باســت ناء مــا تــم ايشــارة إليــه حي مــا وردت وان هــذه
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 شكر وعرفان 
 

االغذله والزراعـه العالميـه و إلـى جامعـة  الحمد هلل أوال وأخيرا له الشكر والحمدت  م من بعده الى منظمه

الاـــدست مم لــــة بالهيتــــة التدريــــسية وكادرهـــا ايداريت يتـــاحتهم الفرصـــة للباحـــ  لاللتحـــا  بالدراســـة فـــي 

الجامعةت الدكتور عزمي االطرش مدير معهد التنمية المستدامة وزمالئه أعضاء لجنة البر امج وأعضاء 

ر امج لمـا بـذلوه مـن مسـاعدة يتمـام هـذا البحـ  وأخـ  بالـذكر الـدكتور هيتة التدريس وايداريين في الب

كمـا ال لسـعني إال أن أتاـدم بالشـكر والعرفـان للـدكتور  ت مين الهيجاوي على جهوده ومساعدته للباحـ  

عبـد هللاا العمــري  المشــرئ الرئيســي علــى هــذه الدراســةت و ل خــوة و األخــواه الــزمالء كــل ب أســمه فــي 

ي لـــوزارة الزراعـــة وكافـــة مـــديرياه الزراعـــة فـــي الضـــفة الغربيـــةت لمـــا قـــدموه مـــن معلومـــاه الماـــر الرئيســـ

ســاعده فــي ا جــاز هــذا البحـــ  ت ومحكمــي االســتبيان الــدكتور منصـــور غرابــه والــدكتور عبــد الوهـــاب 

امح جــرار ت وايحصــائي مــروان زهــدت  وايحصــائي يوســ  الصــباو والــدكتور عزيــز البرغــو ي واأل  ســ

الحصــائي ريــاش الشــاهد مــدير دائــره االحصــاء الزراعــي فــي وزاره الزراعــه  والمهنــدس أديــب ت اعرياــاه

المهنــدس عــالء  تالمهنــدس شــادي درويــش االداره العامــه لوقالــه النبــاه تمؤسســه المواصــفاه والماــاييس

فـي وزاره الصـحه   لمسـاعدتهم فـي ا جـاز و طباعـة هـذا  –ابو الـرب قـائم باعمـال مـدير عـام التخطـي  

 البح .

 إليهم جميعا فائق االحترام والتادير والعرفان

 

 أسمهان حسن عليوي 
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 :المصطلحات
 :التعريفات االجرائيه 

ــه : مــا لاــوم بــه المزراعــون مــن ممارســاهت ادارة و ســلوم زراعــي يبــداء مــن تجهيــز الممارســات الزراعي

التـي تعمـل علـى ا تـا  االرش الى جني المحصول  وتصنيعه حي  يتخلل ذلك العديد مـن الممارسـاه 

 المحصول وتناوله .

مواصفاه وخطوط توجيهيه ومدو ه ممارساه المتعلاة باألغذله لتكفل توفير األغذلة  :الدستور الغذائي

المنتجـاه الغذائيـه ت ويمكـن للمسـتهلكين ان ي اـوا بسـالمه و وعيـه منة والجيـدة للجميـع وفـي كـل مكـاناآل

ان لطمتنوا الى أن األغذله التي طلبوها ستدتي موافاـة للمواصـفاه ت وكما لمكن للدستور التي لشترو ها

 وحدودها.

 .خطر ممكن ان لسبب الضرر للمستهلكخلو المنتج من أي مصدر  :سالمه المنتج

: أي ماده مخصصه لالسـتهالم البشـرس سـواء كا ـد أوليـه أو  يتـة أو شـبه مصـنعه أو مصـنعهت الغذا 

 معبدةبما في ذلك المشروباه والمياه ال

كميــة مبيــد مناســبت ســماد  رش مبيــد مناســبت فتــرة آمــان مناســبةت :الممارســه الزراعيــه فــي المزرعــه

 مناسبت كمية سماد مناسبةت طر  تسميد مناسبة.

طــر  تجفيــ  مناســبةت طــر  حفــك مناســبةت كميــاه مــواد  الممارســه الزراعيــه خــالل عمليــة التصــنيع:

 مضافة للتصنيع مناسبة.

كـم الـذي لصـدره المسـتهلك علـى المنـتج بد ـه ذو  وعيـه جيـده ويـتم الحكـم عليـه مـن الح :جـودة االذذيـه

 خالل الفحوصاه الحسيه.

هــي مــن النباتــاه المجدلــه اقتصــادلا والتــي لهــا اســتخداماه عديــده تغذويــه وصــحيه  النباتــات الطبيــه:



 

 د

 حي  يتم تصنيفها من الخضار الورقيه .  تواقتصادله

لاـــوم بجميـــع الممارســـاه الزراعيـــه فـــي الحاـــل مـــن اجـــل حمالـــه أرضـــه  هـــو ذلـــك الفـــرد الـــذي: المـــزار 

 . واالعتناء فيها وزراعتها بالمحاصيل ذاه المردود االقتصادي

: الشـخ  الـذي لاـوم بعمليـه تطـوير وتـدريب المـزارل مـن خـالل  اـل التجـارب العلميـه  المرشد الزراعي

 اده ا تاجيته كما و وعا . و تائج مراكز البحوث اليه وتطبياها في حفله من اجل زي

 .ه على النباه: تلك الماده التي يتم استخدامها لاتل الحشراه والتخل  من األمراش الظاهر المبيداه

 التعريفات النظريه: 

: معايير لال تا  الزراعي من شد ها ضمان سالمه وأمـان الغـذاء والعـاملين  الممارسات الزراعيه الجيده

التشـريعاه –بروتوكـول فيهـا مـن خـالل اربـع  اـاط اساسـيه  يه يـتم االلتـزام في ا تاجه ضمن و ـائق قياسـ

 دليل الممارســاه الزراعيــه الجيــده فــيقائمــه المراجعــه  –افــق مــع المعــايير التو  – اــاط الــتحكم  –العامــه 

  8112-الخرطوم   -الوطن العربي

ومـدو اه الممارسـاه  هو مجموعة من المواصفاه والخطوط التوجيهية :(CODEXالدستور الغذائي )

التــي اعتمــدتها هيتــة الدســتور الغــذائي. وتشــكل الهيتــة الجــزء الرئيســي مــن بر ــامج المواصــفاه الغذائيــة 

  FAO  المشترم بين منظمة األغذلة والزراعة ومنظمة الصحة العالميةت

محتمـل الالتي مـن  تعني أن كل المتطلباه الموضوعة والمعنية بالخصائ  والصفاه:  سالمه المنتج

المؤسسـه العامـه للغـذاء  (قـد تـم تحاياهـا. أن تسـبب ضـررا علـى الصـحة أو تسـبب مرضـا أو أصـابه مـا

  االردن توالدواء

لحاــن بمحلــول الجلوكــوز هــو كــل مــا يــدخل الجســم مــن العناصــر الغذائيــه عــن طريــق الفــم او ا: الغــذا 

   8100تواألمالح  الجساس



 

 ه

لــه فــي األضــرار بالمســتهلك عنــدا تناولهــا طباــا لالســتخدام ضــمان ان ال تتســبب األغذ ســالمه الغــذا  :

 (CAC –RCP1-1969)الماصود منها 

: العمليــاه المتعلاــة بالصــناعة الغذائيــة والضــرورية ال تــا  غــذاء ســليم ذي ممارســات التصــنيع الجيــد 

   دليل سالمه المنتج الصحة والتشريعاه ذاه العالقة . وعية جيدة يتفق مع تدابير 

له ورغبته فيه او : درجة تميز الغذاء او خصائصه وميزاته الكافية لتلبية حاجة المستهلك ذذيهجودة اال

ت او التـي تحاـق متطلبـاه المواصـفاه الاياسـية او الاواعـد الفنيـة للجـودة وفاـا لمـا تضـعه جعله مابوال لـه

  .المواصفاه والمااييس الفلسطينيه  مؤسسسه .الجهه المختصة 

ــذا  ال و ياــة تصــدر عــن الجهــة المختصــة تحــدد فيهــا قواعــد او إرشــاداه او  رئيســية:مواصــفة الغ

خصـــــائ  الغــــــذاء أو طـــــر  وعمليــــــاه اي تــــــا  لالســـــتخدام العــــــام والمتكــــــرر وقـــــد تشــــــمل ألضــــــا 

المصــطلحاه والرمــوز والبيا ــاه والتغليــ  ووضــع العالمــاه ومتطلبــاه بطاقــة البيــان التــي تطبــق 

 .وتكون المطاباة لها غير الزامية او تاتصر على اي منهما على المنتج او طر  وعملياه إ تاجه

  8102 مؤسسه المواصفاه والمااييس. 

 ســـان علـــى مـــر العصـــور فـــى اقـــدم المجموعـــاه النباتيـــة التـــى عرفهـــا واســـتخدمها اي :النباتـــات الطبيـــه

سـتعالماه مرفـد حاـى / الهيتـه العامـه لال  ت فكا د تارة تستخدم كغذاء وتارة أخرس كـدواءأغراش شتى

 بوابه مصر  

: هو شخ  لملـك أو لعمـل فـي مجـال زراعـي معـين بهـدئ الحصــول علــى دخـل بغـ  النظـر المزار 

  0821 أبو الخيرت  .عن الجنس

أكادلميًا واجتماعيا والاادر على تغيير سـلوم اآلخـرينت مـتحماًل  الفرد المؤهل هو ذلك: المرشد الزراعي

  1965 عمرت ومنظماه معالمجت مسؤولية هذا التغيير أمام



 

 و

ــدات : المــواد او المستحضــراه التــي تســتعمل للوقالــة مــن اآلفــاه النباتيــة او لمكافحــة امــراش المبي

النباتاه او الحشراه او الاوارش او الحشائش او الكائناه االخرس الضارة بالنباتـاه وكـذلك المـواد 

ة العامة والحشـراه والطفيليـاه او المستحضراه التي تستعمل في مكافحة الحشراه الضارة بالصح

 )  (FAO.الخارجية الضارة بالحيوا اه

أسـلوب علمـي لحـدد األخطـار األساسـية التـي تـؤ ر فـي نظام تحليل المخاطر وضبط نقـا  الحرجـه 

  غذاء وتايم هذه األخطار وضبطها. المعهد البريطا ي للمعاييرسالمة ال

من األفراد تجمعهم مصلحة مشتركة ويتم العمل فيها  : منظمة اختيارية من مجموعةالجمعية التعاونية 

 المنتـدس العربـي يدارة المـوارد  .على أسس دلماراطيةت بغرش توفير الخـدماه لألعــضاء بسـعر الكلفـة

  8100البشرية ت

: محصلة تاـويم المنظمـة لنفسـها وقـدرتها علـى تحايــق النتــائج لكافــة األطـرائ المعنيـة األدا  المؤسسي

ة مصلحيًا بالمنظمةت فـي ضـوء تفاعـل مدخاله وأ شطة ومنهجياه المنظمةت وتكيفها مع البيتة المرتبط

محصـــلة قـــدرة المنظمـــة فـــي  تلمواردهـــا المتاحـــة بكفـــاءة وفاعليـــةالخارجيــــة وتد يراتهـــات وحســـن إســـت مارها 

  Bromiley& Miller0991-       استغالل موا ردها وتوجيههـا  حـو تحايـق األهـدائ المنشودة. 

 

 

 

  



 

 ز

 :الملخص
 

السـالمة الغذائيـة فـي  تحايـق هدفد هذه الدراسة الى التعرئ على دور الممارسـاه الزراعيـة المتبعـة فـي

 والتجار والمهندسون وذلك  من خالل النباتاه الطبية في الضفة الغربية من وجهة  ظر المزارعون 

لساباة وبناء أداة الدراسة حي  اشتمل علـى استبيان صمم خصيصا لهذا الغرش بعد مراجعة الدراساه ا -

والسـالمه  توسـالمه المنـتج أ نـاء التصـنيع تسـالمه المنـتج فـي المزرعـه   سـؤالت حـول الـ الث مجـااله 11

 ت ـــابلس تطـــولكرم تمـــن مزارعـــي منطاـــة الدراســـة قلايليهاســـتبا ه  علـــى عينـــة  001  تـــم توزيـــع  الشخصـــيه

  تخدام المنهج الوصفي التحليلي الستخرا   تائج االستبيان.  وتم اساالغوار الوسطى تجنين تطوباس

تـــدوين مالحظـــاه مجموعـــة مركـــزة واحـــدة مـــن المرشـــدين الـــزراعين البـــال  عـــددهم ســـد مرشـــدين  مـــدراء  -

بعــد التعــرئ علــى  اــاط الاــوه والضــع  والفــرص  SWOT واجــراء تحليــل االرشــاد فــي منطاــه الدراســه  

 تاه الطبيه من وجهه  ظر المرشدين.والتهديداه الخاصه باطال النبا

اجراء مااباله مع عشر تجار موزعين بشكل عشوائي فـي منطاـه الدراسـه وطـرح عشـره اسـتله علـى كـل  -

تاجر للتعرئ على ا ر و دور الممارساه الزراعيه المتبعه في تحايق السالمه الغذائيه فـي النباتـاه الطبيـه 

 من وجهه  ظرهم.

 MIXED METHOD RESEARCH سه  تم استخدام المنها  المخـتل   ولتحايق الهدئ من الدرا 

DESIGN  .  لتحايق الهدئ المنشود من الدراسه ورب  النتائج مع بعضها   

أظهــره  تــائج االســتبيان أن درجــة أ ــر دور الممارســاه الزراعيــة المتبعــة فــي تحايــق الســالمة الغذائيــة فــي 

 ظـر المـزارعين لجميـع مجـااله الدراسـة جـاءه كبيـرة وكبيـرة  النباتاه الطبية فـي الضـفة الغربيـة مـن وجهـة

جـــدا بمعنـــى ان المـــزارعين مـــدركين لـــدور الممارســـه الزراعيـــه المتبعـــه ومـــدس تحايـــق الســـالمه الغذائيـــه فـــي 

 النباتاه الطبيه .
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حيــ  كا ــد الممارســه  االلتــزام بفتــره األمــان فــي مجــال الســالمه فــي المزرعــه  و  ظافــه المكــان فــي مجــال 

 كا ـد درجـة ا ـر كبيـرة جـداتسالمه المنتج خالل التصنيع  و غسـل اليـدين فـي مجـال السـالمه الشخصـيه  

. " كمية ملح ليمـون مناسـبة" وأقلها فاد حصلد عليها الفارة " أتبع طر  تسميد من خالل مياه الري فا  ".

 االلتزام بدوقاه الرش المناسبة.

  على الممارساه الزراعيه عوامل الخاصه بالمزارعين  المتغيراهقاه للأظهره  تائج الدراسه بدن هنام فرو 

وعلـى الدرجـة الكليـة لجميـع فاـراه حيـ  وجـد أن هنـام أ ـر لهـذه المتغيـراه  تالمتبعه فـي الـ الث مجـااله 

 مجااله :

 طرياـة بيـع اي تـا  وذلـك لصـالح بيـع اي تـا  عـنلمتغيـراه التاليـه    تبعـا لسالمة المنتج  في المزرعة -

قناة التسـويق الخاصـة بالتجـار والحسـبة والمؤسسـاه  لصالح كل من وذلك قنواه التسويق تطريق التصدير

حصـول المـزارل  تالتزام المزارل بـدليل إ تـاجيتبدوراه متخصصة المشاركة  تالخدماه االرشادلةتلاي  تمعا

التشريعاه الخاصـة بسـالمة التزام المزارل بتوجود مؤسساه رقابية تشرئ على المزرعة  تعلى شهادة جودة

 حضور ألام حال ومشاهداه  تالغذاء 

المـزارعين الــذين لمتغيـر مسـتوس الـدخل وذلـك لصـالح   تبعـا ) سـالمة المنـتج  خـالل عمليـة التصــنيع  - 

تبعـا لمتغيـر  توذلك لصالح المزارعين المنتسبين لجمعيـاه اال تساب لجمعيةتبعا لمتغير  تدخلهم عالي جدا

 ل ومشاهداه.حضور ألام حا

وتبعــا  ت  تبعــا لمتغيــر التفــرو للعمــل الزراعــي وذلــك لصــالح المــزارعين المتفــرغين الســالمة الشخصــية   -

 طرياــة بيــع اي تــا لمتغيــر تبعــا  تلمتغيــر مســتوس الــدخل وذلــك لصــالح المــزارعين الــذين دخلهــم عــالي جــدا 

 وذلك لصالح بيع اي تا  عن طريق التصدير.

ه ان هنــام فوضــى عارمــه فــي مجــال اســتخدام المبيــداه لــدي عينــه الدراســه حيــ  أن أظهــره  تــائج الدراســ

العديد من المبيداه غير مصرح فيها من خالل وزاره الزراعة م ل الفلكورتميالمونت ومبيـد دلكـرازول. كمـا 
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ألمـــان لتـــزام بتركيـــز المبيـــد المناســـب عنـــد الـــرش باآلضـــافه الـــى عـــدم التـــزام المـــزارعين بفتـــرة اتبـــين عـــدم اال

كما ان بعــ  المبيـداه تسـتخدم بطرياـه غيــر مجدلـه حيـ  ا ـه فــي بعـ  األحيـان يــتم تالمحـددة لكـل مبيـد

 رش مبيد فطري للاضاء على بع  الحشراه وأحيا ا أخرس يتم استخدام مبيد أعشاب لمكافحه الحشراه.  

بنـاء علـى الخبـرة أوال وأخيـرا أما بالنسبة لتلبية المواصفاه المطلوبة للتصدير فكا د النتـائج غيـر مرضـية و 

بمحاوله السيطره على الحشراه واألعفان من خالل التركيز على الرش  وفي حاله ظهورها يتم حلها ماابل 

 مبل  من المال يدفعه التاجر ككلفه لعمليه التبخير .

وبشــكل  وواظهــره النتــائج ضــروره لوجــود مختبــر تــابع لــوزاره الزراعــه مــن اجــل اهجــراء الفحوصــاه الالزمــه

 دوري .

  ومن أهم التوصياه التي استخلصها البح :

العمــل علــى زيــادة االهتمــام مــن قبــل الحكومــه  الفلســطينيه  باطــال النباتــاه الطبيــة واالســرال  فــي ا  شــاء 

ضـرورة تك يـ  الجهـود مـن قبـل تمختبر وطني لفح  سالمه األغذله المسوقه محلياأو المعده للتصدير 

الاطال الزراعي بزيادة ورفع كفاءة ايرشاد الزراعـي حـول قطـال النباتـاه الطبيـهت  المؤسساه  العاملة في

 تمكـــين المـــزارعين مهنيـــا بالممارســـاه التـــي تحاـــق الســـالمه الغذائيـــه ومتـــابعتهم فـــي جميـــع المراحـــل فـــي

و ية تعريف المزارعين والمستهليكين باألمور الاا  ت المزرعةت خالل عملية التصنيع والسالمة الشخصية  

ضـــرورة توالتشـــريعاه واأل ظمـــة التـــي تخـــ  الســـالمه الغذائيـــه مـــن خـــالل مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي 

توجيهه المنظماه العاملة في الاطال الزراعي على تادلم الدعم الفني والمـادي الـالزم للجمعيـاه الزراعيـة 

 بشكل عام وللجمعياه النسوية بشكل خاص.
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Abstract: 

 

This study aimed to identify the role of agricultural practices to achieve food safety in 

medicinal plants in West Bank from farmers and trader’s perspective. In order to answer 

the study and hypothesis questions, the previous studies were reviewed, a questionnaire 

was filled (110) for farmers in the study area, and one focused group of six extension 

guides and ten traders interviewed. The questionnaire consisted of 66 questions, three axes 

(product safety in the farm, product safety during manufacturing, and personal safety). The 

focus group was analyzed using SWOT analysis which was conducted after identifying the 

strengths, weaknesses, opportunities and threats of the medical plants sector from the 

perspective of the extensionists. During the interviews with the traders, ten questions were 

answered to identify the role of agricultural practices in achieving food safety in the 

medicinal plants from their perspective. 

 

The results showed that the degree of impact of the role of agricultural practices in the 

achievement of food safety in medicinal plants in the northern West Bank from farmers 

perspective for all of the fields of study was very large and large. It is clear in the field of 

produced safety in the farm that "commitment to safety period" obtained the highest 

averages with a very large degree and the lowest was obtained by the paragraph "Use of 

fertigation methods". In the field of safety produced during the manufacture, it is clear that 

the "cleanliness of the workplace" has obtained the highest mathematical averages and the 

least received for paragraph "the amount of salt of lemon". In the field of personal safety, it 

is clear that "hand washing after spraying" received the highest averages and for the least it 

received for paragraph "commitment to appropriate spraying time". It is also emphasized 

that there is a great role to receive extension services, farmer's commitment to use 

production guide, quality certificate and food safety legislation to achieve food safety in 
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medicinal plants in the northern West Bank from farmers and trader’s perspective، but 

high-income farmers are more committed to them. 

 

However, after asking the farmers about the use of pesticides on their medicinal crops, it 

was found that there is a chaos in the use of pesticides in the sample of the study in the 

northern West Bank, where many of the pesticides are not authorized by the Ministry of 

Agriculture such as Falcor, Melamon and pesticide decrazole. There is also a lack of 

commitment for the appropriate pesticide concentration when spraying as well as farmers' 

failure to comply with the specific safety period for each pesticide. Also, some pesticides 

are used in an inefficient way, as sometimes a fungicide is sprayed to control some insects. 

As for the agricultural operations, the farmers of medicinal plants are very much concerned 

with their focus on soil cultivation, irrigating and fertilize of medicinal plants and provide 

labor. As for the sterilization of soil, the vast majority of farmers do not care about this 

practice and do not perform and therefore require the use of a larger amount of pesticides. 

As for the specifications required for export results were not satisfactory and based on just 

the farmers experience. 

 

As for the problems and obstacles faced by the sector from the traders perspective, with 

their practical experience in the sector, there is a weakness of the Palestinian laws that 

regulate the sector. On the other hand, the absence of a special laboratory in the Ministry of 

Agriculture to examine the product and give the health certificate for insects and residues 

is one of the problems and obstacles facing this sector. And the most important problems 

and obstacles is the occupation through the control of the crossings points and the 

consequent detention of the products.  

 

The most important recommendations were: Increase the interest in the medical plants 

sector due its great economic and nutritional benefits, Increase awareness of farmers at all 

stages including at the farm, during the process of manufacturing and personal safety in 

order to achieve the safety of the product, not rely on the knowledge and awareness of 

farmers only to achieve food safety, but it should be clear to farmers that there are roles 

and inspection of products and there is a possibility to rewind the goods, the need to 

intensify efforts by institutions that work in the agricultural sector to increase and raise the 
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efficiency of agricultural extension provided by these institutions to the medicinal plant 

farmers. More attention should be given by organizations working in the agricultural sector 

to clarifying legislation and regulations related to food safety where the farmers in the 

study area do not have any information on these topics. The organizations working in the 

agricultural sector should provide the necessary guidance and support to agricultural 

associations in general and for women's associations in particular and the need to establish 

a national laboratory to examine the safety of product for local market and for export. 

 

 


