ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة للتعرف على السياسات الحكومية وأثرها في تحقيق التنمية الزراعيةة المسةتدامة فةي

المحافظات الجنوبية الفلسطينية ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم الدراسة باستخدام المةنج الكيفةي فةي جمة

البيانات وتمثل مجتم الدراسة بالعاملين في منظمات المجتم المدني الزراعية ،وو ازرة الزراعة ،وسلطة المياه،
والمجندسين الزراعيين ،وقد تم اختيار عينة الدراسة بطريقة اختيارية بلغت ( )10أفراد.

وتوص ةةلت الد ارس ةةة ل ةةى أا السياس ةةات الزراعي ةةة تس ةةاعد ف ةةي تحقي ةةق التنمي ةةة الزراعي ةةة المس ةةتدامة ف ةةي

المحافظات الجنوبية الفلسطينية لو تم تطبيقجا بشكل كامل ,وهذا ما لم نشجده على أرض الواقة  ،كمةا أا هةذه

السياسات تحظى بدرجة قليلة من الشرعية والتوافق ،حيث يوجد ضعف في التنسةيق بةين المحافظةات الشةمالية
والجنوبية فيمةا يتعلةق بالسياسةات الزراعيةة ،كمةا أا هنةاد اسةتخداماً جةاب اًر للمبيةدات ،وللسياسةات الزراعيةة دور
أساسةةي ف ةةي الحةةد م ةةن تةةتثير التغي ةرات المناخيةةة عل ةةى القطةةا الز ارع ةةي .أمةةا عل ةةى صةةعيد الوض ة المةةابي ف ة ا

الوضة سةةين فجنةةاد مةةو فةةي مخةةزوا الميةةاه وعةةدم ا سةةتفادة مةةن ميةةاه اطمطةةار كمةةا اجةةف ،باتضةةافة للتلةةو

الكبير في مياه الشرب ،كمةا ا اسةتخدام السياسةات المابيةة لة أثةر كبيةر علةى جةودة الواقة المةابي فجةي تعمةل

على تحسين نسبة الميةاه الصةالحة للشةرب فةي الشةبكات العامةة للميةاه ،وضةماا الوصةول العةادل للميةاه لجمية
المواطنين .أما على صعيد أثر السياسات الزراعية والمابية علةى العدالةة ا جتماعيةة ف نجةا

تحقةق العدالةة

فةةي أمةةور قليلةةة مثةةل موضةةو الميةةاه المعالجةةة ،أمةةا مةةن ناحيةةة أسةةعار مةةدخ ت ا نتةةا وأسةةعار الميةةاه وقطةةا

الةةدواجن وحجةةم ا سةةتثمار ف نجةةا فةةي الغالةةف

تحقةةق العدالةةة ،بةةل اسةةتفيد ف ةةة معينةةة و سةيما كبةةار المةزارعين

علةةى حسةةاب ف ةةات أخةةر  .أمةةا علةةى صةةعيد دور السياسةةات الزراعيةةة فةةي التمكةةين ا قتصةةاد ف ة ا السياسةةات

الزراعيةةة والمابيةةة تسةةاعد العةةاملين فةةي القطةةا الز ارعةةي علةةى تحقيةةق دخةةل مةةجر مناسةةف وتلبةةي المتطلبةةات
الحياتية المرتبطة بجوانف ا نفاق المتنوعة ،وتعةزز اطفكةار ا قتصةاداة نحةو التوسة المسةتقبلي فةي اطعمةال،
وتعزز نظرة المجتمة للمةرأة العاملةة فةي الز ارعةة ،وتعةزز مكانةة الفةرد داخةل اطسةرة ،وتسةجم فةي تشةغيل اطيةد

العاملة.

وأوصت الدراسة بضرورة أا تعطي الحكومة للقطةا الز ارعةي والمةابي أولويةة فةي موازناتجةا وتةدخ تجا

وسياس ةةاتجا أسة ةوة بب ةةاقي القطاع ةةات اطخ ةةر الت ةةي تج ةةتم بج ةةا الحكوم ةةة ،والعم ةةل عل ةةى تع ةةوي

المة ةزارعين ع ةةن

اطض ةرار الت ةةي تلح ةةق بج ةةم ج ةران ا عت ةةدانات ا س ةرابيلية ،والعم ةةل عل ةةى نج ةةان ا نقس ةةام السياس ةةي لم ةةا ل ة م ةةن

ت ةةداعيات طال ةةت كاف ةةة القطاع ةةات ا قتص ةةاداة ،وتط ةةوير قة ةوانين حماا ةةة المس ةةتجل وس ةةن اطنظم ةةة والتشة ةريعات

المتعلقة بحمااة وتطوير المنت من أجل رف معد ت نسبة ا كتفان الذاتي.

