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شكر وعرفان
إلى جامعتي العزيزة جامعة القدس التي تحمؿ اسمان غاليان عمى نفكسنا ممثمة بإداراتيا كأقساميا

قدمكه مف جيد متكاصؿ.
المختمفة ،كالى برنامج الدراسات العميا في التنمية الريفية المستدامة عمى ما ّ

قدمو مف جيد كتكجيو متكاصؿ مف أجؿ إنجاح
إلى أستاذم الفاضؿ الدكتكر عزاـ صالح عمى ما ّ
كاغناء ىذا البحث كاخراجو إلى حيز الكجكد.

اصؿ مف أجؿ إنجاح كاغناء برنامج التنمية الريفية المستدامة.
إلى الدكتكر زياد قناـ عمى جيكده المتك ة

قدمو لي مف مساعدة في سبيؿ إنجاز ىذه الدراسة.
إلى الدكتكر عدلي صالح عمى ما ّ
إلى األساتذة المسؤكليف األفاضؿ في المؤسسات المختمفة الذيف لـ يبخمكا عمينا بكقتيـ أك بالمعمكمات
البلزمة ليذا البحث.

إلى األساتذة األجبلء أعضاء لجنة المناقشة الذيف تكرمكا مشككريف بقبكليـ مناقشة ىذه الرسالة،

كتصكيبيا بمبلحظاتيـ كآرائيـ السديدة.

إلى مؤسسة اإلغاثة الزراعية بجميع أقساميا كمكظفييا كأخص بالذكر الدكتكر إسماعيؿ دعيؽ

كالدكتكر ثميف ىيجاكم عمى جيكدىـ مف أجؿ استم اررية برنامج الدراسات العميا في المركز الشمالي.

إلى أعزائنا المزارعيف الذيف قابمكنا بالبسمة كالترحاب.

إلى األخ الفاضؿ بصرم سمكدم عمى ما بذلو مف جيد في سبيؿ إتماـ ىذه الدراسة.
إلى األخ الفاضؿ جماؿ حبش عمى مساعدتو في التدقيؽ المغكم لمرسالة.

إلى األساتذة في جامعة القدس المفتكحة كمركز اإلحصاء الفمسطيني الذيف ساعدكا في تحكيـ

االستمارة.

توقيع الباحث

عصري أحمد عبد الوىاب سمودي
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تعريفات
المكافحة المتكاممة

كىي إدخاؿ طرؽ ككسائؿ كحيثيات غير كيماكية عمى جدكؿ المكافحة
الكيماكية (يكنس ،تمكز ) 2002

ظاىرة المقاكمة لدل

كىي مناعة اآلفات لفعؿ المبيدات

اآلفات

(عبد الحميد)2001 ،

السمية

قكة الفعؿ الساـ المتبلزـ لممركب تحت الظركؼ التجريبية
(عبد الحميد)2001 ،

التعقيـ الحرارم

كىك استخداـ الببلستيؾ مف أجؿ االستفادة مف الطاقة الشمسية في
رفع درجة ح اررة المياه داخؿ التربة مما يؤدم لقتؿ اآلفات .

المكافحة البيكلكجية

كىي استخداـ كائنات حية نافعة ضد كائنات ضارة

فترة األماف

كىي الفترة الزمنية الكاجب انقضاؤىا قبؿ عممية قطؼ المحصكؿ بعد

())Saleh , A. Neiroukh f. Ayyash , O, Gasteyer , S, (1995
رش مبيد معيف ،كىي تختمؼ مف مبيد عمى آخر كمف محصكؿ إلى

آخر.
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ممخص الدراسة
أجريت الدراسة في الفترة الكاقعة ما بيف شير شباط  2005 /كشير تشريف األكؿ 2005 /كمثؿ فييا
المزارعكف في المناطؽ المركية في محافظة جنيف مجتمع ىذه الدراسة ،كتكمف أىمية ىذه الدراسة في

ككنيا مف الدراسات األكلى التي تناكلت دكر المؤسسات العاممة في قطاعي الزراعة كالبيئة في تحسيف

كاقع استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية في محافظة جنيف.

ىدفت الدراسة إلى معرفة دكر ىذقالمؤسسات الحككمية كغير الحككمية كالدكلية كمدل تمبيتيا لمطالب
كاحتياجات المزارعيف ،كمعرفة ما يعترض عمؿ ىذه المؤسسات مف مصاعب كمعيقات ،كمدل

التقصير مف جانب ىذه المؤسسات أك المزارعيف عمى حد سكاء ،باإلضافة إلى معرفة األساليب
كالطرؽ المستخدمة في التعامؿ مع مبيدات اآلفات الزراعية مف حيث استخداميا كتسكيقيا كآثارىا عمى

البيئة كالصحة العامة ،كمدل معرفة المزارع بيذه األساليب كدكر المؤسسات المختمفة في ىذه المعرفة.
لقد ظيرت في السنكات األخيرة بعض األعراض السمبية ،نتيجة لبلستخداـ الزائد غي

ر المدركس

لمبيدات اآلفات الزراعية ،كالذم أدل لمشاكؿ كثيرة اقتصادية كبيئية كصحية خاصة خبلؿ الفترة

الحالية ،كالتي تتسـ بغياب دكر فاعؿ لممؤسسات المختمفة ،خاصة الحككمية منيا ،كالتي يقع عمييا

مسؤكلية ضبط دخكؿ كفحص كاستخداـ مبيدات اآلفات الزراعية في فمسطيف عمكمان ،كفي محافظة

جنيف منطقة الدراسة خصكصان.

استخدـ الباحث في إنجاز ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كقاـ بجمع المعمكمات كاختبار
الفرضيات كذلؾ باالستناد إلى المعمكمات التي تـ جمعيا بكاسطة أداة الدراسة كىي االستبانة ،حيث
جرل تصميـ استبانة خاصة بالمؤسسات المختمفة ،كاستبانة أخرل خاصة بالمزارعيف ،باإلضافة

لممعمكمات األخرل التي تـ الحصكؿ عمييا مف المقاببلت كالمقاءات األخرل لمف ليـ عبلقة بيذا
لمكضكع ،كقد تـ تحميؿ كمعالجة مخرجات االستبانة إحصائيان بكاسطة برنامجي  Excelك ،SPSS
كمف ثـ تحميؿ المعمكمات كاالستعانة بالجداكؿ إلظيار النتائج.

مف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة أف ىناؾ عدـ رضا مف حكالي

 %79مف المزارعيف مف

الطريقة كالمنيج التي تعمؿ بيا المؤسسات المختمفة ،سكاء كانت حككمية ،أك غير حككمية ،كىناؾ

الكثير مف األسباب التي أدلى بيا المزارعكف حكؿ عدـ رضاىـ ،كالتي أدرجت في الدراسة ،كذلؾ ىناؾ

حكالي  %18مف المزارعيف راضكف عف الدكر الذم تقكـ بو بعض المؤسسات الزراعية كالتي قدمت
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ليـ الخدمات المختمفة ،أما بالنسبة لممارسات المزارعيف كمصادر معمكماتيـ حكؿ استخداـ مبيدات

اآلفات الزراعية ,فقد تبيف مف خبلؿ الدراسة أف  %70مف المزارعيف قادركف عمى تحديد المرض أك
اآلفة بأنفسيـ دكف استشارة المؤسسات المختمفة،

 %71ييتمكف بالمعمكمات المكجكدة عمى ممصؽ

المبيدات كتاريخ الصبلحية %65 ،ييتمكف بفترة األماف لممبيدات ،غير أف  %72منيـ كانت إجاباتيـ
خاطئة حكؿ مفيكـ ىذه الفترة كأىميتيا %9 ،فقط يقكمكف بارتداء المبلبس البلزمة عند رش المبيدات،

عبر مسؤكلك المؤسسات
 %55يعتقدكف بأنيـ يطكركف مناعة ضد المبيدات خبلؿ عممية الرش ،كقد ّ
عف تأثير الظركؼ الحالية السائدة ،كالتي تتسـ بتقسيـ المناطؽ باإلضافة إلى قمة المكارد المالية كالذم
أدل إلى عدـ تحكـ المؤسسات المختمفة خاصة ك ازرة الزراعة في استيراد كتسكيؽ كمراقبة استخداـ
مبيدات اآلفات الزراعية كاآلثار البيئية كاالقتصادية كالصحية الناتجة عف ذلؾ.

كيذكر أف ىناؾ العديد مف المؤسسات الفاعمة في فمسطيف ،كفي محافظة جنيف منطقة الدراسة كالتي

تمت مقابمة العديد مف المسؤكليف فييا بيدؼ معرفة الدكر الذم تقكـ بو لتحسيف كاقع استخداـ مبيدات
اآلفات الزراعية كىذه المؤسسات ىي :دائرة زراعة جنيف ،اإلغاثة الزراعية ،مؤسسة العمؿ التنمكم

معان ،مؤسستي صحة كجكدة البيئة ،المركز العربي لمتطكير الزراعي ،الجمعية التعاكنية لمتسكيؽ

الزراعي ،منظمة الفاك العالمية.

كقد أظيرت ىذه الدراسة مجمكعة مف األنشطة كالدكرات التي قامت بيا ىذه المؤسسات كغيرىا كالتي
تتعمؽ بمبيدات اآلفات الزراعية ،كالتي بمغ مجمكعيا عشريف دكرة خبلؿ السنتيف السابقتيف ،كاستفاد

منيا  530مزارع في مناطؽ مختمفة مف المحافظة ،كتركزت ىذه النشاطات حكؿ مكضكعات المكافحة
المتكاممة ،كالسبلمة كالكقاية ،كالتعقيـ الشمسي كغيرىا ،إضافة لمخدمات األخرل اإلرشادية كالتدريبية

التي تقكـ بيا بشكؿ عاـ.
أكصت الدراسة بالعديد مف التكصيات أىميا إصدار كتفعيؿ القكانيف الخاصة بالمبيدات كمتابعتيا
بشتى الطرؽ كالكسائؿ الممكنة ،لتحديد التعامؿ بالمبيدات كحصر تسكيقيا ،كالتعامؿ بيا عمى

المختصيف الذيف يحممكف التراخيص البلزمة ،كاإلشراؼ عمى استيراد كتسكيؽ ىذه المكاد كالتعامؿ بيا
كاستخداميا كاإلشراؼ عمييا ،كذلؾ إلزاـ الشركات المنتجة كالمكردة لممكاد الكيماكمة  ،خاصة اإلسرائيمية

منيا بكتابة تعميمات استخداـ ىذه المكاد بمغة عربية كاضحة كمفيكمة ،عمى أف تدقؽ فيما بعد مف قبؿ

لجنة مف المختصيف لفحص محتكل ىذه المكاد ،كالتأكد مف صحة التعميمات كتاريخ الصبلحية قبؿ

السماح بدخكليا لؤلسكاؽ المحمية ،ككذلؾ تكثيؼ التكعية كاإلرشاد حكؿ المبيدات كطرؽ السبلمة في

استخداميا كالتركيز عمى المبيدات اآلمنة بيئيان.
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Abstract
This study was conducted in the period between February and October of the year 2005,
where farmers with irrigated farms from the Jenin Governorate represent the target group.
The study aims at understanding the role agricultural and environmental organizations play
in improving the practice of pesticides usage for pest control in Jenin Governorate. The
importance of this study lies in the fact that it is one of the first studies in this field .
The study aims to understand the role the agricultural and environmental organizations,
both governmental and non-governmental, in meeting the needs of farmers from this sector
and impediments they face as well the shortcomings of all parties involved. The study
seeks to also understand the various approaches and techniques used to distribute
pesticides to crops, and also the resulting impact on the general health of the population
and the environment and the extent to which farmers are aware of this impact.
It is note-worthy that in later years, several reports suggesting negative impact in the areas
mentioned above as a result of excessive use of pesticides leading to significant economic
troubles as well as environmental and health deterioration. This era is marked by a
noticeable absence of active players especially governmental agencies that are normally
tasked with the control of all aspects of this practice in Palestine specifically in Jenin area,
including the import, distribution and training of farmers on how best to use these
potentially dangerous materials.
A descriptive analytical approach was used to conduct the study. Hypothesis were tested
based on the data collected through several questionnaires designed to get data from
farmers as well as organizations. Relevant information was also gathered through
interviews with officials and other interested parties. The data was organized as
spreadsheets and statistically analyzed using Microsoft Excel® and the SPSS software
package. Results were tabulated and charts were used to present the results.
Among the most significant findings of the study is that about 79% of farmers, the target
group, are dissatisfied with role specialized organizations play. Farmers sight as a reason,
the fact that these organizations lack technical competency and suffer from
mismanagement due to the lack of a system that oversees their activities and holds them
accountable for their actions. Several other reasons for farmers’ dissatisfactions are
pointed out in the study. Around 18% of the target group expressed satisfaction with the
role some organizations play in providing support and services. Regarding the practices of
farmers and sources of information in the area of pesticides application this study
concluded that 70% of farmers were able to identify the pest or pathogen on their own,
71% take note of the instructional information that accompanies pesticides, 65% of farmers
pay attention to expiration dates indicated on the package while 72% of them
misinterpreted the instructions. Only 9% wear the appropriate gear during the application
of pesticides and 55% believe that the develop immunity against the harmful effects of
pesticides. On the other hand, officials in these organizations sight the current political
turmoil, lack of enforcement, security and legal systems in Palestine as well as the poor
financial resources as a reason for their poor performance to control the import, marketing
and the observation of various negative impacts of malpractice in the usage of pesticides.
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It’s worthwhile to mention that there are many organizations that are active in Palestine and particularly in
Jenin area where this study was conducted. During the course of this study, many individuals from these
organizations were interviewed to asses the role they play in improving the practice of pesticides usage.
Among these organizations are: Department of agriculture in Jenin, Agriculture Relief committee,
Environmental Quality Authority, Environmental Health Quality, Arab Center for Agriculture Development
(ACAD), Ma’an Development Center, Agricultural Marketing Co-op and FAO organization.

This study reviled a number of important activities that was carried out by the abovementioned organizations as well as others. These activities include integrated protection,
soil solar sterilization and safety precautional measures. Over the last two years, around
twenty workshops were held by these organizations from which 530 farmers from various
areas in the Jenin Governorate benefited as was reported by participants. This is in
addition to the routine training and advisory activities.
The study recommends the legislation and enforcement of laws to ensure the proper
import, dissemination through trained and licensed staff to oversee the appropriate
application of pesticides. Companies that import pesticides must be required, especially
those importing from Israel, to provide clearly instruction in Arabic. These instructions
should be approved for accuracy, validity and clarity by specialized technical staff.
Expiration dates should also be examined before materials are allowed in Palestine. An
awareness campaign that targets farmers in the areas of safe, effective, and
environmentally friendly usage of pesticides is strongly recommended. Finally, offering
financial help for farmers especially those who suffered losses lately is in order.
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الفصل األول

___________________________________________________________

 1.1المقدمة:
يشكؿ القطاع الزراعي العمكد الفقرم لبلقتصاد الفمسطيني لما يمثمو مف سمة لمغذاء ،كقطاع تعمؿ فيو

النسبة األكبر مف األيدم العاممة الفمسطينية ،حيث تشكؿ الزراعة حكالي (  )%33في الضفة الغربية
ك( )%24في قطاع غزة مف الدخؿ القكمي الفمسطيني ،كتقدر المساحة الزراعية المستغمة في الضفة

الغربية بحكالي (  )2مميكف دكنـ منيا مئة ألؼ دكنـ مساحات مركية فقط ،كبالرغـ مف أف المساحة

المركية تشكؿ حكالي ( )%6مف مجمكع المساحة المستغمة لمزراعة في الضفة الغربية ،إال أف إنتاجيا
يشكؿ حكالي (  )%53مف مجمكع اإلنتاج الزراعي خاصة في فرع الخضركات التي يستخدـ فييا

المزارع الفمسطيني أساليب الزراعة الحديثة مثؿ  :الزراعة المكثفة تحت البيكت الببلستيكية ،كاستخداـ

أنظمة الرم الحديثة كاألسمدة كالمبيدات كغيرىا ( ،) Arij, 1994ليذه األىمية مف األجدر أف يحظى
ىذا القطاع بالدعـ كاالىتماـ المتكاصؿ مف قبؿ مجمؿ المؤسسات الحككمية كغير الحككمية كالدكلية

خاصة في الظركؼ الراىنة.

كمف الجدير بالذكر أف القطاع الزراعي الفمسطيني شيد في السنكات األخيرة تطك انر ال بأس بو،إذ

ازدادت رقعة المساحات المزركعة بمختمؼ المحاصيؿ الزراعية البعمية منيا كالمركية ،كتبمغ المساحة

الزراعية الفمسطينية

( )1 ,904مميكف دكنـ ،كتشمؿ المساحة المزركعة الفكاكو كالخضركات

كالمحاصيؿ الحقمية ،كتتكزع بيف الضفة الغربية بكاقع ( )%90 ,2كقطاع غزة بكاقع ( ،)%9 ,8كتتكزع

اض مركية بنسبة ( )%12مف إجمالي المساحة المزركعة ،كأر ٍ
األراضي المزركعة إلى أر ٍ
اض بعمية
بنسبة ( )%88خبلؿ مكسـ .2000/1999

(فمسطيف ،الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني)2005 ،

أما بالنسبة لمحافظة جنيف منطقة الدراسة فتبمغ المساحة الكمية لممحافظة

( )432452دكنمان صالحان لمزراعة ،أما المساحة المزركعة فتبمغ

( )606183دكنمان منيا

( )357040دكنماُ منيا ()1450

دكنمان بيكت ببلستيكية ك ( )17309دكنمان مساحات مركية مكشكفة( .فمسطيف ،دائرة زراعة جنيف،

)2005

ؿقد ازدادت مساحات الزراعة المحمية بكاسطة البيكت الببلستيكية ،كما رافؽ ذلؾ زيادة في اإلنتاجية
الزراعية لمدكنـ الكاحد في مختمؼ المحاصيؿ الزراعية البعمية كالمركية ،خاصة الخضار كالفاكية،
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كرافؽ ذلؾ تكثيؼ في استخداـ المدخبلت الزراعية المختمفة كمنيا مبيدات اآلفات الزراعية مكضكع

البحث.

إف االستخداـ المكثؼ لمبيدات اآلفات الزراعية خاصة في الزراعات المركية قد أدل لكجكد مشاكؿ

صحية كبيئية مصاحبة لو ،كمف الجدير بالذكر أف ىذه المشكمة ليست حص انر عمى محافظة جنيف أك

الضفة الغربية فقط ،بؿ تتعداىا إلى الدكؿ المجاكرة أيضان ،إذ تشكؿ مصدر قمؽ لمزراعة اإلسرائيمية،
فقد صرؼ جيد كبير إليجاد بدائؿ لممبيدات الزراعية ،حيث تمكنت إسرائيؿ مف إيجاد عكامؿ تحكـ

بيكلكجية في مزارع الحمضيات ،كلـ تمؽ ذات النجاح في مجاؿ زراعة الخضركات (

 .)1991كتبمغ كمية المبيدات المستخدمة في الضفة الغربية بشكؿ عاـ حكالي
محافظة جنيف منطقة الدراسة ( )36223كغـ.

( Ayyash , O,

Hulshof,
 289طنان ،كفي

Saleh , A. Neiroukh f.

))Gasteyer , S, (1995
كلك نظرنا نظرة فاحصة لممؤسسات المختمفة حككمية أك غير حككمية كالتي تيتـ بالزراعة بشكؿ عاـ

كالمبيدات الزراعية بشكؿ خاص ،لكجدنا أف ىناؾ عددان ال بأس بو مف ىذه المؤسسات في مختمؼ

المناطؽ الفمسطينية كمنيا محافظة جنيف منطقة الدراسة ،كلكف ىناؾ أسئمة تطرح باستمرار سنحاكؿ

اإلجابة عمييا مف خبلؿ ىذا البحث كمنيا :ىؿ تقكـ ىذه المؤسسات بدكر فاعؿ كايجابي بيذا االتجاه

؟ كىؿ ىناؾ نتائج مممكسة عمى أرض الكاقع يمكف قياسيا ؟سنحاكؿ اإلجابة عمى ىذه األسئمة كغيرىا

مف االستفسارات ك معرفة كاقع استخداـ ىذه المبيدات ،ككضع مقترحات كحمكؿ كابراز النتائج التي تـ
التكصؿ إلييا لتككف في النياية ذات فائدة لمختمؼ المؤسسات المختصة ،كبالتالي المساعدة في
تكضيح الصكرة ككضع أسس كحمكؿ مستقبمية لتحسيف كاقع استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية.

إف ىذه الدراسة تسمط الضكء عمى مكضكع مبيدات اآلفات الزراعية المستخدمة في الزراعة المركية في
محافظة جنيف ،كدكر المؤسسات المختمفة العاممة في قطاعي الزراعة كالبيئة في محافظة جنيف ،كعمى

رأسيا دائرة الزراعة كغيرىا مف المؤسسات الحككمية ككذلؾ المؤسسات غير الحككمية كاألىمية،

كالمنظمات اإلقميمية كالدكلية ،كمعرفة دكر ىذه المؤسسات في تحسيف كاقع استخداـ مبيدات اآلفات

الزراعية في محافظة جنيف كاقعان كحمكالن.
 2 .1مشكمة الدراسة ومبرراتيا:
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يشكؿ قطاع الزراعة مصد انر ميمان لمدخؿ في محافظة جنيف ،إذ يعمؿ في ىذا القطاع

( )%32 .7مف القكل العاممة في المحافظة(.مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني.)2003،
إف الزراعة في الضفة الغربية بشكؿ عاـ كفي محافظة جنيف بشكؿ خاص قد مرت بفترات تغيرت فييا
األنماط الزراعية ،فقد كانت في السابؽ تعتمد في أغمبيا عمى الزراعة المطرية المكسمية لمختمؼ

المحاصيؿ الزراعية ،كأما المساحات الزراعية المركية فقد كانت تعتمد طرقان بدائية لمرم ،كقد استخدـ
المزارعكف حينيا عددان قميبلن مف مبيدات اآلفات الزراعية كمركبات الكبريت ،كالجن ازرة ،كغيرىا.

كلكف خبلؿ العقكد الثبلثة الماضية ازدادت نسبة المساحات الزراعية ،خاصة المركية منيا ،ككذلؾ

الزراعات المغطاة بالببلستيؾ ،فقد بمغت مساحة األراضي المركية في ىذه المحافظة ( )18759دكنمان،

منيا ( )1450دكنما بيكت ببلستيكية(فمسطيف ،دائرة زراعة جنيف.)2005 ،

استخدمت أساليب الرم الحديثة كالرم بالتنقيط كالرشاشات ،كرافؽ ذلؾ تكثيؼ في استخداـ األراضي

الزراعية المركية ،خاصة المغطاة بالبيكت الببلستيكية كفي فرع الخضركات تحديدان ،ىذا كمو أدل إلى

ازدياد ك انتشار اآلفات الزراعية ،مما أدل إلى تكثيؼ استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية المختمفة ،دكف

أف مكاكب ىذه الزيادة فيـ كامؿ كشامؿ ،مما أدل إلى آثار سمبية عمى اإلنساف كالبيئة كالكائنات الحية

النافعة.

يمثؿ االستخداـ الزائد كالبلمدركس لمبيدات اآلفات الزراعية في محافظة جنيف مشكمة كبيرة لما لو مف

أضرار بيئية كاقتصادية كصحية مختمفة ،خاصة في الزراعات المركية
بشكؿ مكثؼ .كىناؾ إدراؾ عاـ مف قبؿ المزارعيف كالمستيمكيف

 ،حيث تستخدـ ىذه المكاد

 ،ككذلؾ المؤسسات الرسمية كغير

الرسمية العاممة في المحافظة ،حكؿ ىذه المشكمة كأىميتيا ،كضركرة إيجاد حمكؿ ليا ،األمر الذم أدل
إلى جمب اىتماـ بعض المؤسسات لمتعامؿ مع ىذه المشكمة عند تنفيذىا لبعض المشاريع الزراعية

التنمكية اك الطارئة ،لكف مثؿ تمؾ الجيكد تبقى غير ممنيجة كتفتقر إلى التنسيؽ فيما بينيا نتيجة عدـ
اء مف النكاحي الفنية كاإلرشادية
تكفر المعمكمات كالدراسات العممية الدقيقة حكؿ أبعاد المشكمة ،سك ن
كالفنية المتعمقة بالمزارعيف في المحافظة ،أك مف ناحية الدكر الذم تقكـ بو المؤسسات لتحسيف ذلؾ

الكاقع ،لذلؾ فإف ىذا البحث سيسمط الضكء عمى ىذه المشكمة ،ك عمى الدكر الذم تقكـ بو المؤسسات
المختمفة العاممة في قطاعي الزراعة كالبيئة في تحسيف كاقع استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية في

محافظة جنيف.
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ىذه الدراسة مف الدراسات األكلى التي تناكلت دكر المؤسسات العاممة في قطاعي الزراعة كالبيئة في
محافظة جنيف ،كستككف النتائج المرجكة مف ىذا البحث ذات فائدة كبيرة لدائرة الزراعة في محافظة

جنيف بشكؿ خاص ،كك ازرة الزراعة بشكؿ عاـ ،كذلؾ لممنظمات غير الحككمية المعنية بالمكضكع ،مما

سيمكنيـ مف أخذ النتائج بعيف االعتبار عند كضع الخطط اإلرشادية ،ككذلؾ المتعمقة بتنظيـ التعامؿ
بمبيدات اآلفات الزراعية الكيماكية ،كما أنو مف المأمكؿ أف تككف نتائج ىذا البحث ذات انعكاسات

إيجابية عمى مزارعي محافظة جنيف خاصة كمزارعي فمسطيف عامة ،ككذلؾ عمى المستيمؾ الفمسطيني

بشكؿ شامؿ.

 3 .1أسئمة الدراسة:
تحاكؿ ىذه الدراسة اإلجابة عمى األسئمة اآلتية:
 .1ىؿ يممؾ المزارعكف في محافظة جنيف المعرفة كالخبرة الكافية كاألجيزة البلزمة الستخداـ
مبيدات اآلفات الزراعية؟

 .2ما ىي مصادر المعمكمات المتكفرة لدل المزارعيف حكؿ استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية،
كىؿ ىناؾ دكر كاضح لممؤسسات في ىذه المعرفة؟

 .3ىؿ ىناؾ معرفة ككعي لدل المزارعيف حكؿ إجراءات األمف كالسبلمة عند استخداـ مبيدات
اآلفات الزراعية؟

 .4ما ىي أىـ المؤسسات العاممة في قطاعي الزراعة كالبيئة في محافظة جنيف؟

 .5ما ىي أىـ األدكار كالنشاطات التي تقكـ بيا تمؾ المؤسسات في ىذه المحافظة مف أجؿ الحد
مف المشاكؿ المتعمقة باستخداـ المبيدات ؟

 .6ىؿ ىناؾ رضا مف قبؿ المزارعيف ،عف الدكر الذم تقكـ بو المؤسسات المختمفة فيما يتعمؽ
بمبيدات اآلفات الزراعية؟

 .7ىؿ ىناؾ نتائج مممكسة لؤلنشطة المختمفة ؿتمؾ ا لمؤسسات حكؿ مبيدات اآلفات الزراعية في
محافظة جنيف؟

 .8ما الذم يجب عممو مف قبؿ المؤسسات المعنية مف أجؿ تحسيف كاقع استخداـ المبيدات
الزراعية في محافظة جنيف خاصة كفي فمسطيف عامةن ؟

 4 .1أىداف الدراسة:
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تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:

 .1دراسة كتقييـ دكر دائرة الزراعة كغيرىا مف المؤسسات الحككمية ذات العبلقة بالزراعة كالبيئة في
محافظة جنيف ،في دعـ كارشاد المزارعيف كالمسكقيف حكؿ التعامؿ مع المبيدات الزراعية.

 .2معرفة كتقييـ دكر المؤسسات المحمية كاألىمية غير الحككمية فيما يتعمؽ بتنظيـ استخداـ مبيدات
اآلفات الزراعية ،كآثارىا عمى الزراعة كالبيئة.

 .3دراسة كتقييـ دكر المنظمات الدكلية كاإلقميمية ذات العبلقة بالزراعة كالبيئة بدعـ كتنظيـ
استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية في محافظة جنيف.

 .4بمكرة بعض االقتراحات كالحمكؿ التي مف شأنيا المساىمة في تحسيف كاقع استخداـ مبيدات
اآلفات الزراعية في محافظة جنيف.

أما األىداف الخاصة بالمزارعين فيي:
 .1معرفة مدل استفادة المزارعيف كتقبميـ لؤلنشطة المختمفة التي تقكـ بيا مختمؼ المؤسسات ،فيما
يتعمؽ بمبيدات اآلفات الزراعية في محافظة جنيف.

 .2دراسة فيـ المزارعيف كمدل خبرتيـ بالممارسات التي تتعمؽ بالتعامؿ كاستخداـ مبيدات اآلفات
الزراعية ،كتأثيراتيا البيئية كالصحية ،كأىمية الدكر الذم تقكـ بو المؤسسات في ىذا المجاؿ.

 .3دراسة كتقييـ عبلقة المزارعيف بالمؤسسات المختمفة؛ حككمية كغير حككمية ،كمعرفة آرائيـ
كاقتراحاتيـ في سبيؿ تحسيف كاقع استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية.

 5 .1فرضيات الدراسة:
قامت ىذه الدراسة عمى الفرضيات اآلتية:

 .1المزارعكف في محافظة جنيف ،ال يممككف الخبرة الكافية كاألجيزة البلزمة الستخداـ مبيدات اآلفات
الزراعية ،مما يؤدم إلى خسائر كأضرار بيئية.

 .2المؤسسات المختمفة الرسمية كغير الرسمية المختصة بالزراعة كالبيئة ،تقكـ بدكرىا في دعـ كتكجيو
كتنظيـ استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية كالتقميؿ مف آثارىا عمى البيئة في محافظة جنيف.

 .3المزارعكف في محافظة جنيف كاعكف إلجراءات األمف كالسبلمة فيما يتعمؽ باستخداـ مبيدات اآلفات
الزراعية.

 .4المزارعكف في محافظة جنيف راضكف عف الدكر الذم تقكـ بو المؤسسات غير الحككمية كاألىمية،
فيما يتعمؽ باستخداـ مبيدات اآلفات الزراعية.
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 .5ىناؾ نقص في المعمكمات المتكفرة لدل المزارعيف ،فيما يتعمؽ باالستخداـ السميـ لمبيدات اآلفات

الزراعية ،نتيجة عدـ كجكد نشرات معربة كتعميمات كاضحة مما يؤدم إلى أضرار بيئية كزراعية.

 .6ىناؾ تأثير كاضح لتقسيـ مناطؽ السمطة عمى تسكيؽ كمراقبة كاستخداـ مبيدات اآلفات الزراعية في
محافظة جنيف.

 .7المزارعكف في محافظة جنيف راضكف عف الدكر الذم تقكـ بو المؤسسات الحككمية،فيما يتعمؽ
بتنظيـ استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية كتزكيدىـ بالمعمكمات البلزمة.

 .8ىناؾ طرؽ آمنة بيئيان ،بديمة عف استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية الكيماكية يتـ استخداميا مف قبؿ
المزارعيف في محافظة جنيف ،مما أدل إلى تقميؿ الضرر البيئي.

 6.1منطقة الدراسة:
تقع محافظة جنيف في الجزء الشمالي مف الضفة الفمسطينية كفي كسط فمسطيف ،كأصؿ التسمية

لممدينة مف الكممة الكنعانية " عيف جانيـ" كالتي تعني كفرة عيكف الماء كالينابيع فييا كليا تسميات
عديدة أخرل منيا جانيـ كجيرف كجنيف كجميع ىذه التسميات تعني كفرة الينابيع كالبساتيف ،كىي

تش ّكؿ رأس اليرـ لمرج ابف عامر السيؿ الذم ش ّكؿ مصدر الخبز الرئيسي لفمسطيف كلذلؾ سمي
بسمة الخبز الفمسطيني" ،بنيت مدينة جنيف في العيد الكنعاني عاـ 2450ؽ.ـ كىي بذلؾ كاحدة مف

"

أقدـ التجمعات السكانية في فمسطيف بعد أريحا .كقد كاجيت جنيف عددان مف الككارث منيا مرض

الطاعكف الذم قتؿ جميع أبنائيا عدل امرأة كاحدة فرت خارج المدينة ،ثـ اليزة األرضية التي أصابتيا

كدمرتيا عاـ 1347ـ .كبعد ذلؾ أحرقيا نابميكف عند احتبلليا عاـ 1799ـ.

كانت محافظة جنيف في العيد العثماني ذم صبغة قائمقامية  ،ثـ رفعت إلى متصرفية عاـ 1964ـ،
كىي اآلف محافظة كقد أنشئت أكؿ مدرسة فييا عاـ 1887ـ .كتأسست البمدية بالعيد العثماني عاـ

1883ـ .بنيت دار الحككمة (مدرسة فاطمة خاتكف
 ،1904كأنشأ فييا محطة لمقطار عاـ

حاليان ) 1301ـ ،كأنشأ أكؿ مكتب بريد عاـ

 1908خط الحجاز ،كأقيـ النصب التذكارم األلماني عاـ

1917ـ بعد أف دمرىا المحتمكف .كقد خضعت لبلنتداب البريطاني مع باقي المدف الفمسطينية
األخرل إثر الحرب العالمية األكلى كلغاية عاـ

1948ـ ،شيدت جنيف كثي ار مف الحركات الثكرية

أشيرىا الثكرة ضد االنتداب البريطاني بقيادة الشيخ المجاىد عز الديف القساـ ،الذم استشيد عمى

مقربة منيا في عاـ 1935ـ ،كىي تنسب إليو في الكثير مف التسميات ،بقيت جنيف تحت السيادة
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العربية بفضؿ صمكد أبنائيا كجنكد الجيش العراقي الذيف استشيد عدد كبير منيـ دفاعان عنيا ،لذا فإف
مدخميا الجنكبي يحرسو نصب تذكارم ألكلئؾ األبطاؿ ،كفي عاـ

 1967خضعت جنيف مع باقي

فمسطيف كأجزاء مف الكطف العربي لبلحتبلؿ اإلسرائيمي ،إلى أف تـ تحريرىا كعكدتيا إلى السيادة

العربية الفمسطينية في 95/11/13ـ ،كخبلؿ سنكات االحتبلؿ اإلسرائيمي شاركت جنيف في الكفاح

اؿشعبي ا لفمسطيني بيدؼ التحرير ،كقدمت العديد مف أبنائيا عمى مذبح حريتيـ  ،كتخميدان ليـ أقامت
بمدية جنيف نصبان تذكاريان ليـ عمى مدخؿ المدينة الغربي.

يكجد في المدينة عدة ركافد لنير المقطّع :عيف نيني  ،عيف الشريؼ  ،عيف الحجر  ،عيف الصفصافة،
كأىـ الطكاحيف .1 :طاحكنة البمد  .2الطاحكنة الصباحية  .3طاحكنة أـ القناطر  .4المجيدية.

تأسست بمدية جنيف بفرماف عثماني عاـ 1886ـ ،كقد تعاقب عمى رئاستيا ( )21رئيسان كاف أكليـ

المرحكـ عبد الخالؽ منصكر ،تـ ربط المدينة بشبكة لمصرؼ الصحي في عاـ 1935ـ ،كتـ تمديد أكؿ
شبكة مياه في المدينة عاـ

1939ـ ،كما تـ إنشاء أكؿ شبكة كيرباء في عاـ

1953ـ .كقد بمغ

استيبلؾ المياه السنكم لممدينة ( )752795متر مكعب ك تبمغ مساحة المناطؽ المخططة ىيكميان

لممدينة ( )7500دكنـ ،منيا صناعي ( )260دكنـ ،تجارم ( )207دكنـ ،سكني – خدمات كمرافؽ
عامة )434( -دكنـ ،طرؽ ( )800دكنـ ،ألغراض البنية التحتية ( )30دكنـ .كتبمغ مساحة محافظة

جنيف الكمية ( )606 ,183دكنـ ،كمساحة المدينة الكمية ( )18769دكنـ .

يبمغ عدد سكاف المحافظة (البمديات  ،القرل ،كالخرب ) ( )254218نسمة (الجياز المركزم لئلحصاء

الفمسطيني .)2005،كعدد سكاف المدينة ( )26650نسمة .كعدد سكاف المدينة مع المخيـ كضكاحييا
بمغ ( )41724نسمة في عاـ 2003ـ بينما كاف عدد سكانيا ( )3000نسمة سنة 1943ـ.

كمف الجدير بالذكر أنو تـ اقتطاع مساحات كاسعة في المحافظة في حرب  48ـ تقدر بعشرات اآلالؼ
مف الدكنمات ،كعدة قرل كانت تابعة ليا إداريان منيا مدينة أـ الفحـ كقرل صندلة كمقيبمة كغيرىا ،كتعد
محافظة جنيف مف المناطؽ الزراعية الميمة في فمسطيف ،إذ تمثؿ المحافظة نسبة ميمة مف مجمكع

األراضي الزراعية المستغمة عمى المستكل الكطني،كذلؾ تعتبر سمة لمغذاء الفمسطيني

 ،كتزخر ىذه

المحافظة بمختمؼ الزراعات مف شجرية مثؿ الزيتكف  ،كالمكزيات كالحمضيات كغيرىا ،كحقمية مثؿ

القمح كالشعير ككذلؾ الخضار كالفاكية كيبيف الشكؿ رقـ (  )1.1خارطة المحافظة كالمناطؽ السكانية

كالزراعية فييا (فمسطيف ،محافظة جنيف.)2005 ،
 7 .1خارطة الدراسة والموقع:
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تبيف األشكاؿ التالية رقـ ( )1 .1مكقع محافظة جنيف في فمسطيف ك( )2.1التجمعات السكانية فييا.

Jenin Directorate
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شكؿ ( :)1.1مكقع محافظة جنيف في فمسطيف
(فمسطيف ،الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني)2005 ،
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اؿشكؿ ( : )2.1مكاقع التجمعات السكانية في المحافظة ()www.ochaochaopt.org
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 8 .1مجتمع وعينة الدراسة:
يتككف مجتمع الدراسة مف المزارعيف في مناطؽ الزراعة المركية في محافظة جنيف ،كال يكجد إحصاء
قدر مسؤكؿ التخطيط في دائرة
دقيؽ لعدد المزارعيف الذيف يمارسكف الزراعة المركية في المحافظة ،كقد ّ
الزراعة في المحافظة عدد المزارعيف في المناطؽ المركية في المحافظة بحكالي ألؼ كأربعمائة مزارع
يتكزعكف في مختمؼ أنحاء المحافظة ،كقد بمغت المساحة المركية في محافظة جنيف (  )17759دكنمان

منيا ()1450دكنمان بيكت ببلستيكية( .فمسطيف ،دائرة زراعة جنيف.)2005 ،

بمغ حجـ عينة الدراسة (  )100مزارع يمثمكف (  )100عائمة تعتاش مف الزراعة المركية  ،كتقدر العينة
بحكالي  %7مف مجمكع المزارعيف الذيف يمارسكف الزراعة المركية في ىذه المحافظة كالذيف يمثمكف

مجتمع الدراسة ،كقد تـ إجراء البحث مف خبلؿ مجمكعتيف مف المبحكثيف:

أ) مجمكعة تمثؿ مئة مزارع مف مناطؽ الزراعة المركية في مختمؼ أنحاء محافظة جنيف ،كيمثؿ ىؤالء
المزارعكف عينة عشكائية باإلضافة لعدد مف المزارعيف الذيف استفادكا مف الخدمات التي قدمتيا

المؤسسات المختمفة كذلؾ لمكصكؿ إلى نتائج تمقي الضكء عمى عبلقة ىؤالء المزارعيف بالمؤسسات

المختمفة ذات العبلقة بتحسيف كاقع استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية ،كقد تمت مقابمة ىؤالء المزارعيف
كتعبئة االستمارات البلزمة لذلؾ.

ب) مجمكعة المؤسسات الحككمية كغير الحككمية كالتي ليا عبلقة بمكضكع البحث ،كعمى رأسيا دائرة
الزراعة كاإلغاثة الزراعية كغيرىا مف المؤسسات األخرل ،إذ تمت مقابمة المسؤكليف المختصيف بيذا

المكضكع في ىذه المؤسسات كتعبئة االستمارات البلزمة بصكرة شخصية مف قبؿ الباحث.
 9 .1حدود الدراسة:
أجريت ىذه الدراسة في الفترة الكاقعة ما بيف شير شباط  2005 /كتشريف األكؿ  2005 /في مناطؽ
الزراعة المركية المختمفة في محافظة جنيف ،كقد شممت عدة مناطؽ كقرل في المحافظة ىي:

 .1قباطم ة  .2برقيف

 .3الجممة

 .4دير أبك ضعيؼ

 .5صانكر

 .6اليامكف

 .7الشيداء  .8كفرداف  .9بيت قاد  .10غربي جنيف  .11طكباس  .12الفارعة.
كاؿشكؿ رقـ ( )3.1تكضح ذلؾ
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اؿشكؿ (: )3 .1المكاقع الزراعية المركية المبحكثة في المحافظة ()www.ochaochaopt.org

 10 .1منيجية الدراسة:
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تـ استخداـ المنيج ألكصفي التحميمي في الدراسة حيث

الحصكؿ عمى المعمكمات البلزمة لمبحث كىي:

تـ إتباع عدة أساليب كاجراءات في سبيؿ

 .1تصميـ استمارة مقابمة لممؤسسات الحككمية كغير الحككمية ذات العبلقة.
 .2تصميـ استبياف ؿعينة الدراسة مف المزارعيف.

 .3المقاببلت الشخصية األخرل مع المكظفيف في مختمؼ المؤسسات المعنية ،كبعض المكاطنيف
كتجار المبيدات الكيماكية.

 .4استخداـ بعض المراجع كالكتب كالدكريات ذات العبلقة بالمكضكع.
 .5تـ تعبئة االستمارات ،كاجراء المقاببلت بشكؿ شخصي مف قبؿ الباحث ،كمف ثـ تـ تبكيب

النتائج ،كترميزىا ،كبعد ذلؾ تـ إدخاليا لمحاسكب كتحميميا إحصائيان بعد استشارة المختصيف

بيذا المجاؿ.

 .6شبكة المعمكمات الدكلية (االنترنت ) .
 11 .1أداة الدراسة:
تمثمت أداة الدراسة بما يمي:

أ) استمارة المزارعيف :كالتي اشتممت عمى األسئمة المتعمقة بمختمؼ مكضكعات البحث ،كالتي
اختصت بالمزارعيف ككجيت ليـ.

ب) استمارة المقابمة لممؤسسات المختمفة :كالتي ليا عبلقة بمكضكع البحث ،كقد تـ ت تعبئتيا مف
قبؿ المكظفيف المختصيف في مختمؼ المؤسسات المعنية بحضكر الباحث.

ج) المقاببلت األخرل :كالتي اشتممت عمى المكرديف كتجار المبيدات كالحبكب ،ككذلؾ عامة
المكاطنيف ،كبعض المسؤكليف الذيف أدلكا بمبلحظات حكؿ ىذا المكضكع.

 12 .1تصويب وثبات االستبانة:
بعد تكزيع ( )10استمارات كتعبئتيا بصكرة عشكائية مف قبؿ المزارعيف ،تـ إجراء اؿتحميؿ اإلحصائي

ليا ،كمف خبلؿ ذلؾ تبيف أف االستمارة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات.

 13 .1صدق األداة
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تـ إجراء التحميؿ اإلحصائي الختبار ثبات االستبانة باستخداـ معامؿ كركنباخ الفا

) (Cronbach Alphaلقياس مدل االتساؽ الداخمي لبلستبانة ،كقد تبيف أف قيمة كركنباخ ألفا تساكم
( ،)0.72كىذه النتيجة تشير إلى اف ثبات االستبانة يفي بأغراضيا.
 14 .1المقابالت الشخصية:
أجريت العديد مف المقاببلت مع المزارعيف كتجار المبيدات الزراعية في مدينة جنيف ،ككذلؾ المكرديف
ليذه المبيدات ،باإلضافة إلى مجمكعة مف المكاطنيف كالمسؤكليف الميتميف.
 15 .1المعالجة اإلحصائية واجراءات الدراسة:
تـ تكزيع االستمارات عمى عينة الدراسة كتعبئتيا ،كبعد ذلؾ

تـ استخداـ برنامجي

ك  SPSSاإلحصائييف مف أجؿ تحميؿ البيانات كتكضيح النتائج كعمؿ الجداكؿ البلزمة.
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excel

الفصل الثاني:
___________________________________________________
الدراسات السابقة
 1 .2مقدمة
ىناؾ العديد مف الدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع مبيدات اآلفات الزراعية،

العديد مف المؤسسات الدكلية كالمحمية ،إضافة لمعديد مف الباحثيف في ىذا المكضكع،

كالتي قامت بيا

كقد حاكؿ

الباحث االستفادة مف بعض ىذه الدراسات ،التي تناكلت جكانب مختمفة حكؿ مكضكع مبيدات اآلفات

الزراعية ،كقد استخدـ الباحث الطريقة اليدكية ،ككذلؾ البحث المحكسب في سبيؿ الحصكؿ عمى
المعمكمات البلزمة ،كسنتناكؿ مقتطفات مف ىذه الدراسات كمنيا :
 .1 .1 .2أىمية القطاع الزراعي الفمسطيني

جاء في دراسة نشرت عمى االنترنت بتاريخ  ) http//nbprs.net( 2006/2/20لمكاتب أسامة نكفؿ

أف القطاع الزراعي لعب دك انر رئيسيان في تككيف الناتج المحمي الفمسطيني عبر فترات زمنية طكيمة،

حيث كاف القطاع الحيكم الذم ساىـ في تكفير الغذاء لمشعب الفمسطيني ،كاستيعاب جزء كبير مف

العامميف .إال أف التدىكر الذم حدث لمزراعة ،قد سبؽ االنتفاضة بفترة ،حيث تحكؿ الكثير مف العماؿ
الزراعييف إلى العمؿ في اإلقتصاد اإلسرائيمي ،كما تحكؿ االستثمار كاالىتماـ مف الزراعة إلى

القطاعات االقتصادية األخرل ،مثؿ الصناعة كالتجارة كالخدمات ،كذلؾ نتيجة لتدني العائد مف

الزراعة.
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كتشير اإلحصائيات إلى انخفاض نسبة مساىمة الزراعة في الناتج المحمي بشكؿ ممحكظ ،حيث بمغت

في منتصؼ السبعينيات نحك ( ،)%37إنخفضت في عاـ  1994إلى ( ،)%13.4ثـ إزدادت إنخفاضان

في عاـ  1999لتصؿ إلى (.)%6.5

كقد لعبت الزراعة دك انر رئيسيان في التجارة الخارجية ،حيث بمغت نسبة الصادرات الزراعية إلى مجمؿ

الصادرات السمعية في عاـ  1981نحك ( ،)%40ثـ أخذت في اإلنخفاض تدريجيان حتى بمغت في عاـ

 1999ما نسبتو (.)%8

أما خبلؿ إنتفاضة األقصى ،فقد عمد اإلحتبلؿ إلى تدمير الزراعة بشكؿ ممحكظ ،حيث قاـ بإقتبلع

األشجار كتجريؼ المزركعات ،كمنع تسكيؽ المنتجات الزراعية في الداخؿ كالخارج.

لـ تقتصر سياسات اإلحتبلؿ التدميرية عمى الزراعة ،بؿ طالت جميع القطاعات اإلقتصادية .ككما ىك

متعارؼ عميو إقتصاديان ،فإف التراجع في أحد القطاعات اإلقتصادية ،مثؿ الزراعة ينعكس سمبان عمى

باقي القطاعات اإلقتصادية كعمى الناتج المحمي اإلجمالي ،بسبب حمقة التكامؿ كالترابط بيف القطاعات

اإلقتصادية المختمفة.

تستعرض ىذه الدراسة تطكر المؤشرات الزراعية لفمسطيف خبلؿ الفترة .2000/1999– 1995/1994
كقد تـ إتباع منيج التحميؿ ألكصفي مف خبلؿ تحميؿ المؤشرات الزراعية الكاردة في تقارير الجياز

المركزم لئلحصاء الفمسطيني كتقارير أخرل مع استنباط مؤشرات اقتصادية مرتبطة بيذا المكضكع.
المؤشرات الزراعية
قيمة اإلنتاج الزراعي  :إرتفعت قيمة اإلنتاج الزراعي مف

( )649.3مميكف دكالر ،خبلؿ المكسـ

 )%69.6( ،1995-1994في الضفة الغربية ،ك ( )%30.4في قطاع غزة ،إلى

( )979.8مميكف

دكالر خبلؿ المكسـ  .2000-1999كيتككف القطاع الزراعي الفمسطيني ،مف الفرع النباتي كالفرع

الحيكاني.
الفرع النباتي :يشمؿ ىذا الفرع الفكاكو كالخض اركات كالمحاصيؿ الحقمية
المساحة المزركعة :إنخفضت المساحة المزركعة بأشجار الفكاكو كالخضار كالمحاصيؿ الحقمية مف

( )1.904مميكف دكنـ خبلؿ المكسـ (  )%90.2( :)95-94في الضفة الغربية )%9.7( ،في قطاع
غزة ،إلى ( )1.612مميكف دكنـ خبلؿ المكسـ  )%90.5( : 99-98في الضفة الغربية )%9.5( ،في

قطاع غزة .أما خبلؿ المكسـ  ،2000/99فقد إرتفعت المساحة المزركعة لتصؿ إلى ( )1.836مميكف
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دكنـ (  )%90.3في الضفة الغربية )%9.7( ،في قطاع غزة ،كلكنيا بقيت أقؿ مف مكسـ

.1995

-1994

كتتكزع األراضي المزركعة إلى أراضي مركية  ،كقد ساىمت بما نسبتو ( )%12مف إجمالي المساحة
المزركعة ،كأراضي بعمية ،كقد ساىمت بنسبة

( )%88خبلؿ مكسـ  .2000-1999كما تبيف أف

مساحة األراضي المركية في قطاع غزة أكبر مف مساحتيا في الضفة الغربية ،بسبب إعتماد الزراعة

في الضفة الغربية عمى األراضي البعمية (غير المركية) كخاصة الزيتكف .كقد عمدت سمطات اإلحتبلؿ
خبلؿ اإلنتفاضة إلى تجريؼ األراضي كتدمير اآلبار ،حيث تشير المعمكمات إلى أف ما مساحتو

( )50631دكنـ تـ تجريفيا حتى شير يكليك مف عاـ .2002
 .2 .1 .2القطاع الزراعي في محافظة جنين :

تبمغ المساحة الكمية لمحافظة جنيف ( )606183دكنمان منيا ( )432452صالحة لمزراعة ،أما المساحة

المزركعة بالفعؿ ؼقد بمغت ( )357040دكنمان منيا ( )1450دكنمان بيكت ببلستيكية ،أما المحاصيؿ

الحقمية فبمغت ( )132157دكنمان ،كمساحات مزركعة بأشجار الزيتكف ( )176935دكنمان ،كخضار

بعمية ( )12552دكنمان ،كخضار مركية مكشكفة ( )16518دكنمان ،كبستنة شجرية مركية ()791

دكنمان ،كبستنة شجرية بعؿ ( )16630دكنمان ،كزراعات محمية ( )3162دكنمان.
(دائرة زراعة جنيف. )2005،

أما بالنسبة لؤلىمية االقتصادية فمف المعركؼ أف محافظة جنيف ىي محافظة زراعية بالدرجة األكلى،
كيعتبر القطاع الزراعي محركان أساسيان القتصاد ىذه المحافظة بمنتجاتو المتنكعة ،كالتي تصدر إلى
باقي محافظات الكطف إلى خارج ق ،كيعمؿ في القطاع الزراعي في محافظة جنيف

مجمكع القكل العاممة في المحافظة .كتبمغ قيمة اإلنتاج الزراعي في محافظة جنيف

( )%32 ,7مف
( )139مميكف

دكالر ( )Governorate\District,2001\2002
 .3 .1 .2المشاكل البيئية في محافظة جنين:
ليست ىناؾ دراسات كاضحة تتعمؽ باألضرار البيئية في محافظة جنيف بالتحديد ،كلكف ىناؾ تأثيرات
بيئية عمى صحة اإلنساف ،كالتسمـ المباشر نتيجة التعامؿ مع المبيدات مف خبلؿ الممارسات الزراعية

ىناؾ عدة حاالت تـ التعرؼ عمييا مف خبلؿ عينة الدراسة كالتي بمغت
بما يسمى بالسمية الحادة ،ؼ

( )%5مف العينة ،أم خمس حاالت ،كىذه اإلصابات تختمؼ مف حيث نتيجتيا كأسباب اإلصابة،
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فمنيا ما تسبب بالكفاة نتيجة شرب المبيدات ،أك شميا ،أك نتيجة الحركؽ كالحساسية كغير ذلؾ مف
األمراض التي تحدث نتيجة اإلىماؿ كعدـ المعرفة بالتعامؿ الصحيح مع المبيدات الزراعية.

كما اف ىناؾ السمية المزمنة الناتجة عف استيبلؾ المكاد الغذائية الزراعية ،نتيجة رشيا بالمبيدات،
كالتي تككف فييا ممارسات خاطئة مف قبؿ المزارعيف ،مثؿ عدـ التقيد بفترات األماف لممبيدات ،أك

االستخداـ الزائد البلمدركس ليذه المكاد .كيككف تأثير ذلؾ عمى اإلنساف ضمف تراكمات متكررة ،حسب
العمر الزمني لمشخص الذم يتعرض ليا باستمرار ،حيث تحدث لو مشاكؿ صحية بعد فترات مف
الزمف ،مثؿ أمراض الجياز التنفسي ،كاألمراض العصبية كالعقـ ،إلخ...
أما بالنسبة لمممكثات البيئية ذات البعد الزراعي ،فمف الثابت أف ليذه المكاد تأثيرات بيئية ضارة عمى
التربة كالماء كاليكاء كالنبات ،كذلؾ مف خبلؿ :

 .1األثر الراشح لمتبقيات ىذه المكاد كالتي تتسرب لممياه األرضية كالجكفية.
 .2تمكث التربة بالمبيدات إما مباشرة ،كما في عممية تعقيـ التربة أك سكب محمكؿ الرش الزائد عمى

التربة ،كمف المبلحظ أف غاز الميثيؿ بركمايد لتعقيـ التربة ىك مف الطرؽ السائدة في مكافحة اآلفات
في محافظة جنيف كالضفة الغربية ،كىناؾ أضرار عمى البيئة كالصحة العامة ،ككذلؾ عمى طبقة
األكزكف التي تحمي اإلنساف ،ناىيؾ عف تمكث اليكاء الجكم ليذه المكاد السامة القابمة لمتطاير

كاالنتقاؿ مف مكاف إلى آخر عف طريؽ اليكاء الجكم كالرياح ،كىناؾ العديد مف الممارسات التي

تساعد عمى انتشار األضرار البيئية ،مثؿ رمي العبكات الفارغة عمى جكانب المزرعة ،كالتي قد تصؿ

إلى قنكات الرم ،كبالتالي تمكيث تمؾ المياه بما تحكيو مف بقايا المبيد.

 .3تكجد في أسكاؽ المحافظة مبيدات يستخدميا المزارعكف كتعتبر ممنكعة دكليان لما تحدثو مف
أضرار كبيرة عمى البيئة كصحة اإلنساف ،مثؿ مبيدات تيكنكس ،بنمت ،دككاتالكف ،كاتالكف.

 .4 .1 .2مراحل تطور استخدام مبيدات اآلفات الزراعية:
إف كتاب المبيدات في مكافحة اآلفات لؤلستاذ الدكتكر زيداف ىندم عبد الحميد (عبد الحميد)2001 ،
كالذم تناكؿ مجمكعة مف القضايا الميمة التي تيتـ بمبيدات اآلفات الزراعية مف حيث مراحؿ تطكر

استخداـ المبيدات كتأثيراتيا عمى الصحة العامة  ،ككذلؾ التكاليؼ البيئية كاالجتماعية كاالقتصادية

الستخداـ مبيدات اآلفات الزراعية ،كقد تطرؽ في كتابو إلى أف استخداـ المبيدات مر بمراحؿ تاريخية

متعددة كانت تتبلءـ مع التقدـ العممي في مجاؿ الكيمياء كالبيكلكجيا ،ىذا التقدـ الذم تبل مرحمة

االعتماد عمى الكيميائيات غير العضكية كالتي كاف ليا تأثيرات محدكدة عمى اآلفات مثؿ مركبات
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الكبريت كالنحاس كالزئبؽ كالرصاص كالفسفكر كغيرىا ،كقد ضمف استخداـ ىذه المركبات عمى

المشاىدات الحقمية كاكتشاؼ دكر ىذه الكيميائيات غير العضكية كالتي كانت تتأتى مف مصادر
طبيعية في البيئة عف طريؽ الصدفة ،كفي كثير مف األحياف مف خبلؿ استخدامات أخرل بخبلؼ

مكافحة اآلفات .كفي البداية لـ تكف ىناؾ أية اعتبارات لمبيئة كاألضرار التي قد تحدث ليا كمف ثـ
كاف عدد المركبات كبير لمغاية ،إذ لـ يكف مطمكبا لمتسجيؿ سكل بيانات بسيطة مف تجارب بسيطة

لمغاية ال تتعدل السمية الحادة عمى الفئراف عف طريؽ الفـ كالجمد ،كلـ تكف بيانات المخمفات كالسمكؾ

البيئي كتقكيـ المخاطر تحظى بأية اعتبارات.

أطمؽ عمى ىذه الفترة زمف اآلفة كالطكفاف مف قبؿ الفبلحيف ،كىذا يساكم " زماف المبيد كاآلفة " ،كقد
كاف التركيز في األساس عمى إيجاد مركبات تقضي عمى اآلفات الزراعية كالمنزلية كالتي ليا عبلقة

بالصحة العامة ،بعدىا تأكد لمجميع أف ىناؾ مصادر طبيعية لكيميائيات تقضي عمى اآلفات خاصة

المصادر الطبيعية النباتية ،كما ثبت مف المشاىدات الفردية عندما تأكد أف استخداـ مسحكؽ أزىار
البيرثركـ أك مسحكؽ جذكر نباتات الديريس تقتؿ األسماؾ كيرقات البعكض معا ،كقد حدث نفس
الشيء عندما لكحظ أف منقكع أكراؽ الدخاف يقضي عمى حشرات المف التي تصيب الخض اركات.

لقد دعا ىذا البحث العمماء لمبحث في معرفة المكاد الفعالة بيكلكجيا  ،إذ أمكف الكشؼ عف ىذه المكاد
مف حيث التركيب كالفاعمية كالتأثيرات الجانبية.

تأكد العمماء أف ما تـ الكشؼ عنو ىك عبارة عف مركبات عضكية تتميز بالعديد مف المميزات ،كفي
نفس الكقت ليا عيكب عديدة مف حيث عدـ الثبات الكيميائي في الضكء كانييارىا بالح اررة كضعؼ

الكفاءة مما كاف يستدعي إجراء عدد كبير مف الرشات.

كألكؿ مرة تأكد لمجميع أف معاممة النباتات بجرعات أك تركيزات عالية مف ىذه المكاد الفعالة يحدث
تأثيرات جانبية ضارة عمى النباتات كالكائنات النافعة التي ال تقصد إبادتيا.

تكاتفت الجيكد البحثية في اتجاه تقميد كمحاكاة المركبات العضكية الطبيعية ،بيدؼ تبلقي عيكب

التركيب كالسمكؾ البيئي  ،بمعنى تحقيؽ مزيد مف الفاعمية ضد اآلفات الضارة ،مع ثبات مناسب في
الظركؼ البيئية السائدة ،مع تفادم التأثيرات الجانبية الضارة عمى الصحة العامة كالنباتات كاألحياء

المفيدة بما فييا األعداء الطبيعية لآلفات.

مف ىذا المنطمؽ بدت الحاجة لكجكد قكاعد كنظاـ لتسجيؿ ىذه المكاد الفعالة بيكلكجيان كاف كانت

متطمبات التسجيؿ بسيطة كال تغطي إال اليسير جدا مف تقكيـ المخاطر ،إال أنيا كانت البداية المطمكبة

بإلحاح ،كلـ يقؼ البحث عند ىذا المنعطؼ ،كانما اتجو إلى الكيمياء لمحصكؿ عمى تركيبة متميزة ذات
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تخصص أك اختيارية عالية ،بمعنى أف تحدث التأثيرات القاتمة ضد اآلفات دكف حدكث نفس الشيء

عمى اإلنساف كحيكاناتو كمزرعتو.

كحكؿ تاريخ مكافحة اآلفات ّبيف عبد الحميد في كتابو ،أنو قبؿ عاـ  1945كاف الفبلحكف يستطيعكف
مكافحة بعض اآلفات باستخداـ بعض الطرؽ الزراعية مثؿ الدكرة المحصكلية كالعزيؽ كتنظيؼ
الحقكؿ ،ككانت ىناؾ بعض المكاد الكيميائية مثؿ زرنيخات الرصاص كالنيككتيف كالبيثركـ تستخدـ في

مكافحة مبيدات المحاصيؿ الزراعية.

كفي عاـ 1945ـ أدل اكتشاؼ كتطكير كانتاج مبيد الددت كما تبله مف سادس كمكريد البنزيف

كالديمدريف كالمبيدات الكمكرينية المرتبطة بيا إلى ظيكر عيد المكافحة الكيميائية لآلفات ،ففي البداية

حقؽ الددت كالكيميائيات األخرل أىدافيا كما تعمؽ بيا مف آماؿ ،فقد تحقؽ ذلؾ بسبب بساطة كسيكلة

االستخداـ كسرعة إحداث الفعؿ كقتؿ اآلفات ،لقد كاف الحماس ليذه الكسائؿ الكيميائية الجديدة كبي ار

مما أدل إلى سرعة انتشارىا كاستخداميا في الكاليات المتحدة األمريكية كغيرىا مف بمداف العالـ ،بعد
ذلؾ سرعاف ما بدأت المشاكؿ تظير بشكؿ خطير ككاضح فيما يتعمؽ بدكرىا كفاعميتيا في مكافحة

اآلفات ككذلؾ التغيرات غي ار لمتكقعة في بعض مجاميع الطيكر كاألسماؾ ،كقد ظير انو كفي خبلؿ

سنتمف بعد أكؿ استخداـ لمددت لكحظت ظاىرة المقاكمة لممبيد في الذباب المنزلي كغيره مف اآلفات
الزراعية ،ك مع تقدـ الزمف ترسخت مفاىيـ كفمسفة أف المقاكمة تعني تنكيع استخداـ مبيدات أكثر

لتأكيد تحقيؽ مكافحة فعالة لآلفات ،كباإلضافة إلى ذلؾ لـ تكف كؿ اآلفات حساسة لفعؿ المبيدات
الحشرية المعركفة آنذاؾ.
 .5. 1.1التكاليف البيئية واالجتماعية االقتصادية الستخدامات المبيدات
عمى مستكل العالـ يستخدـ حكالي ( )2.5مميكف طف مف المبيدات كؿ عاـ يقدر ثمف شرائيا بحكالي

( )21مميار دكالر أمريكي ،كفي الكاليات المتحدة األمريكية لكحدىا يستخدـ ما يقرب مف
( 500ألؼ طف ) مف أنكاع المبيدات المختمفة سنكيان (

 ) 1991، Pimentelبتكمفة ( )6.5مميار

دكالر بما فييا تكاليؼ التشغيؿ ( ) USBC ،1994ك بالرغـ مف االنتشار الكاسع لممبيدات في أمريكا
إال أف اآلفات خاصة الحشرات كالممرضات النباتية كالحشائش تتمؼ

( )% 37مف المحاصيؿ  ،ك

تشير التقديرات إلى أف الفاقد ألمحصكلي سكؼ يزداد بمقدار ( )% 10إذا لـ تستخدـ المبيدات عمى

اإلطبلؽ حيث سيتراكح الفاقد مف صفر كحتى ( )% 100لذلؾ فإف المبيدات تساىـ بشكؿ معنكم في
تحقيؽ األمف الغذائي العالمي ،ك بكجو عاـ يمكف القكؿ أف كؿ دكالر يستثمر في مكافحة اآلفات

بالمبيدات يكفر غذاء في حدكد ( )4دكالر ،منذ نشر كتاب (الربيع الصامت) ؿ"راشيؿ كارسكف" في
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عاـ 1962ـ تغيرت النظرة نحك المبيدات كالكيماكيات األخرل ،ك بالرغـ مف أف المبيدات مفيدة بكجو
عاـ فإف استخداماتيا ال تؤدم دائمان إلى خفض الفقد في اإلنتاجية كمثاؿ ذلؾ أنو مع زيادة استخداـ

المبيدات الحشرية في الكاليات المتحدة

( )10أضعاؼ في الفترة مف 1945ـ كحتى 1989ـ حدث
( ،)%13ىذه الزيادة

تضاعؼ في الفقد الذم تسببو الحشرات مف ( )% 7إلى

في الفقد المحصكلي باآلفات الزراعية في جزء منو يتسبب عف التغيرات في العمميات الزراعية ،فعمى
سبيؿ المثاؿ أدل إحبلؿ دكرة زراعة الذرة كبمحاصيؿ أخرل مع استم اررية إنتاج الذرة في نصؼ

المساحة إلى حدكث زيادة أربع مرات في الفاقد المحصكلي بالحشرات بالرغـ مف
المبيدات ( )100ضعؼ في إنتاج الذرة

زيادة استخداـ

( .)1991،Pimentel

 .6 .1 .2التأثيرات عمى الصحة العامة:
ىناؾ حكالي ( )3مميكف حالة تسمـ حاد بسبب استخداـ المبيدات عمى مستكل العالـ كؿ عاـ مف بينيا

حكالي ( )220ألؼ إصابة قاتمة ،كفي الكاليات المتحدة كصمت حاالت التسمـ بالمبيدات كما قدرتيا

الرابطة األمريكية ألماكف معالجة السمكـ إلى حكالي ( )110ألؼ حالة كؿ عاـ (1996 ،Benbrook

) كبسبب الفجكات السكانية فإف ىذه األرقاـ تمثؿ ( )% 73فقط مف الكاقع الكمي في الدكؿ المتقدمة

بما فيما أمريكا كالتي تستخدـ حكالي ( )% 80مف المبيدات التي تنتج عمى مستكل العالـ سنكيان ،ك
مف الكاضح أف نسبة عالية مف التسمـ بالمبيدات كالكفيات تحدث في الدكؿ النامية حيث ال تكجد

مقاييس دقيقة لؤلماف الميني  ،إضافة لعدـ كجكد بطاقات تعريؼ جيدة لممبيدات كعدـ تكفر الكسائؿ"
الكافية لمكقاية كالحماية كغسيؿ المعدات كالمبلبس كالعماؿ  ،باإلضافة إلى نقص المعمكمات الخاصة

بأضرار المبيدات كانتشار اآلفة .

جراء التعامؿ مع المبيدات ،ك
إف التأثيرات الصحية الحادة كالمزمنة يجب أف يؤخذا في االعتبار مف ّ
بينما السمية الحادة لمعظـ المبيدات مكثقة جيدان فإف المعمكمات عف األمراض المزمنة
لسكء الحظ ؼ

التي تحدثيا لئلنساف غير مكثقة أك مسمكعة أك ذات صدل ،أما بالنسبة لمسرطاف فقد كجدت الككالة

الدكلية لحدكث السرطاف أدلة كافية عف حدكث السرطاف بسبب التعرض لثمانية عشر مبيدان بينما
حصمت عمى أدلة محدكدة عف سرطانية

 16مبيدان أخرل بناء عمى الدراسات الحيكانية

(  ) 1989 ،WHO,UNEPك بالنسبة لئلنساف فإف األدلة المرتبطة بالسرطانية متداخمة .مثاؿ ذلؾ
الدراسات الحديثة في  Saskatchewanاذ أكضحت عدـ كجكد اختبلفات معنكية في نسبة المكت
بالسرطاف الميمفاكم بيف الفبلحيف كالفئات األخرل بينما أشارت الدراسات األخرل إلى زيادة حدكث

بعض أنكاع السرطانات لدل الفبلحيف (  ) 1989 ،WHO/ UNEPأف التقديرات الحقيقية العقبلنية
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لعدد حاالت السرطاف لدل اإلنساف األمريكي بسبب المبيدات كضعت بكاسطة ) ) D.Schottenfeu

بجامعة ميتشجاف 1991 ،حيث قدراف أقؿ مف ( )%1مف السرطاف عمى المستكل القكمي تسبب عف

التعرض لممبيدات،إذا أخذ في االعتبار أف ىناؾ ما يقرب مف ( )1,2مميكف حالة سرطاف كؿ عاـ (

 ،) 1994 ،USBCفإف تقديرات ىذا الباحث تقترح أف أقؿ مف
تحدث بسبب التعرض كالتعامؿ مع المبيدات.

( )12ألؼ حالة سرطاف كؿ عاـ

ترشيد المبيدات:
إف ترشيد استخداـ المبيدات يمثؿ ضركرة ممحة في مجاؿ استخداـ مكافحة اآلفات ،كىي عبارة عف
تفاعبلت عدد مف العكامؿ التي يحكميا المستكل التعميمي كالمعرفي كالشعكر الحسي العاـ ،فترشيد

المبيدات في أبسط تعريؼ ىك عبارة عف رصد كتنظيـ كتحكـ في كؿ االعتبارات الخاصة بربط سمسمة
حركة المبيدات في البيئة بحيث تشمؿ الصناعة كالتجييز كالنقؿ كالخمط كالتطبيؽ كالتخمص مف

النفايات ،إف اليدؼ األساسي مف ترشيد استخداـ المبيدات ىك تقميؿ التعرض ،ككذلؾ تحقيؽ أعمى
كفاءة لمتحكـ في أعداد اآلفات عمي المستكل التطبيقي الصحي العاـ أك في المجاالت الزراعية ،كذلؾ

يصؿ الترشيد إلى احتياجات رصد استخداـ المبيدات بصكرة منتظمة لتأكيد السبلمة كفاعمية االستخداـ

فعالة في برامج ترشيد المبيدات
في برامج التحكـ المتكامؿ ،لذلؾ أصبح مف المؤكد أنو بدكف سياسة ّ
يصبح مؤكدان أيضان أف برامج التحكـ في اآلفات صعبة أك مستحيمة التنفيذ ،إف ترشيد استخداـ المبيدات
يقع أساسان عمى النظـ العممية في كؿ دكلة مسترشدان بالقكانيف الدكلية الخاصة بذلؾ ،مع تعظيـ تنفيذ

ذلؾ عف طريؽ الدفع الحككمي مف خبلؿ القكانيف المنفذة لمدكؿ في المنطقة .لذلؾ يجب أف تتميز كؿ
دكلة بتحديد مياـ السمطة المدنية المعنية لكضع كتبني كممارسة ىذه القكانيف (عبدا الحميد.)2001 ،

 .7 .1.1المموثات العضوية الثابتة
في دراسة أخرل عف مركز جابي لمحقكؽ البيئية (  ) hcer@hcer.orgبعنكاف تخميص العالـ مف
الممكثات العضكية الثابتة نشرت عمى االنترنت ،كتناكلت مجمكعة الممكثات الثابتة االثنتا عشرة

األكلى ،كقد جاء في ىذه الدراسة أف ،الممكثات العضكية الثابتة االثنتا عشرة األكلى كالتي تشكؿ تيديدا

خطي ار لمصحة كالبيئة ىي:

االلدريف  -مبيد لآلفات يضاؼ إلى التربة لقتؿ األمراض ،كالجراد كالديداف التي تصيب جذكر الذرة،
كغيرىا مف آفات الحشرات.
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الكمكرداف  -يستخدـ بكثرة لمكافحة اآلفات ككمبيد عمى نطاؽ كاسع لمحشرات
مف المحاصيؿ الزراعية.

التي تصيب مجمكعة

الػ "دل دل تى"  -لعؿ الػ " دل دل تى "مف اكثر الممكثات العضكية الثابتة شيرة ،حيث تـ استخدامو
عمى نطاؽ كاسع خبلؿ الحرب العالمية الثانية لحماية الجنكد كالمدنييف مف المبلريا ،كالتيفكس كغيرىا

مف األمراض التي تنتشر عف طريؽ الحشرات .كما يزاؿ ػاؿ " دل دل تى" يستخدـ ضد البعكض في
عدة بمداف لمكافحة مرض المبلريا.

الديمدريف  -يستخدـ الديمدريف أساسا لمكافحة اآلفات المضرة بالمنسكجات ،كما استخدـ أيضا لمكافحة
األمراض التي تنقميا الحشرات القاطنة في التربة الزراعية.

الديككسينات  -تنتج ىذه المكاد الكيميائية بشكؿ عرضي غير مقصكد بسبب االحتراؽ غير الكامؿ،
ككذلؾ خبلؿ تصنيع بعض مبيدات اآلفات كغيرىا مف المكاد الكيميائية .
االندريف  -يرش عمى أكراؽ المحاصيؿ كالقطف كالحبكب ،كيستخدـ أيضا لمكافحة الجرذاف كفئراف
الحقكؿ كغيرىا مف القكارض.
الفكرانات  -تنتج ىذه المركبات بشكؿ غير مقصكد مف العمميات نفسيا التي تطمؽ الديكككسينات،
كذلؾ نجدىا أيضا في المخاليط التجارية مف ثانى الفنيؿ المتعدد الكمكرة.

سباعى الكمكر  -يستخدـ سباعى الكمكر بالدرجة األكلى لقتؿ اآلفات في التربة كلكنو

استخدـ أيضا

عمى نطاؽ أكسع لقتؿ الحشرات المضرة بالقطف ،كالجراد كآفات المحاصيؿ األخرل ،ككذلؾ البعكض

الناقؿ لمرض لممبلريا.
سداسي كمكر البنزيف  -يؤدل سداسي كمكر البنزيف إلي قتؿ الفطريات التي تضر بالمحاصيؿ الغذائية،
كيتـ إطبلقو كمنتج ثانكم خبلؿ تصنيع بعض المكاد الكيميائية  ،ككنتيجة لمعمميات التي تؤدل إلي

إنتاج الديككسينات كالفكرانات.

الميركس  -يستخدـ مبيد الحشرات ىذا أساسا لمكافحة النمؿ النارم كأنكاع أخرل مف النمؿ كاألمراض،
كما تـ استخدامو كمثبط لمحرائؽ في مكاد الببلستيؾ كالمطاط كفى السمع الكيربائية.
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ثنائى الفنيؿ المتعدد الكمكرة

المحكالت كالمكثفات

 -تستخدـ ىذه المركبات في الصناعة كسكائؿ لتبادؿ الح اررة ،كفى

الكيربائية ،ككمكاد مضافة لؤلصباغ كفى كرؽ االستنساخ غير الحاكم عمى

الكربكف كفى المكاد المانعة لمتسرب كمكاد الببلستيؾ .التككسافيف  -يرش مبيد الحشرات ىذا ،كالمسمى
أيضا بالكامفكمكر ،عمى القطف كحبكب النباتات كالفكاكو كالبندؽ

لمقضاء عمى القراد كالسكس في المكاشي.

كالخض اركات .كقد استخدـ أيضا

كىناؾ باألخص أصناؼ مف المكاد المسماة بالممكثات العضكية الثابتة التي أدت إلى زيادة

المخاكؼ

بشأنيا ،فكثير مف الممكثات العضكية الثابتة تشكؿ تيديدات كبيرة لمصحة كالبيئة بحيث أف حككمات

العالـ اجتمعت السكيد في 22ايار /مايك عاـ 2001ـ كاعتمدت معاىدة دكلية ترمى إلى تقييد إنتاجيا
كاستخداميا ك إطبلقيا كتخزينيا كمف ثـ التخمص منيا في نياية المطاؼ.

كيعد إبراـ المعاىدة ،المسماة اتفاقية استكيكلـ بشاف الممكثات العضكية الثابتة ،إنجا از أساسيا .فيي

تبدأ منذ البداية باستيداؼ

( )12مادة سامة باألخص مف الممكثات العضكية الثابتة لمحد منيا

كالتخمص منيا أخي ار.
كاالىـ مف ذلؾ ،أنيا تضع نظاما لمتصدم لمكاد كيميائية إضافية تـ

تحديدىا أنيا خطرة بشكؿ ال

يمكف معو قبكؿ ىذه المكاد .كىى تقر بالحاجة لبذؿ جيد خاص لمتخمص التدريجي مف بعض المكاد

الكيميائية كالمتعمقة ببعض االستخدامات  ،كالسعي لضماف بذؿ مثؿ ىذا الجيد ،كما أنيا تيدؼ
لمتخمص مف مخزكف كمستكدعات النفايات الخاصة بالممكثات العضكية الثابتة المكجكدة حاليا.
كأخي ار تشير االتفاقية إلي طريقة تحقيؽ مستقبؿ خاؿ مف

الممكثات العضكية الثابتة الخطرة  ،كتعد

بتغيير طريقة اعتماد االقتصاد عمى المكاد الكيماكية السامة .إف االتفاقية لـ " تدخؿ حيز التنفيذ" بعد ،

فقد كقعت عمييا ( )151حككمة ،كلكف يتعيف أالف عمى كؿ حككمة أف تباشر باتخاذ الخطكات

الرسمية التالية التي تتمثؿ في المصادقة عمى االتفاقية .كستدخؿ االتفاقية حيز التنفيذ بعد أف يصادؽ
عمييا ( )50بمدا.

 .8 . 1 .2المبيدات الزراعية في الضفة الغربية
ىناؾ العديد مف الدراسات الميمة ،كالتي تناكلت مكضكع المبيدات بشكؿ عاـ كمبيدات اآلفات الزراعية
بشكؿ خاص ،كمف ىذه الدراسات:
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دراسة بعنكاف استخداـ المبيدات الزراعية في الضفة الغربية لمدكتكر عزاـ صالح كمجمكعة مف زمبلئو

( )Saleh , A. Neiroukh f. Ayyash , O, Gasteyer , S, 1995كالتي تناكلت مجمكعة مف القضايا
التي تتعمؽ بمبيدات اآلفات الزراعية ،كقد جاء في ىذه الدراسة:

 .1إف استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية تتركز في زراعة المنتجات ذات المردكد العالي.

 .2إف الزراعة في البيكت الببلستيكية تشيد استخدامان أكبر مقارنة بالزراعات المركية المكشكفة.
 .3ىناؾ مشاكؿ كاسعة االنتشار في االستخداـ كالتخمص مف مبيدات اآلفات الزراعية.

 .4ىناؾ أربعة عشر مبيدان مستخدـ في الضفة الغربية تـ تعميؽ استخدامو أك إلغاؤه كمنعو مف قبؿ
منظمة الصحة العالمية.

 .5معظـ الممصقات المستخدمة ،كالتي تظير عمى عبكات المبيدات ،ما تزاؿ تكتب بالمغة العبرية،
كبطريقة غير مفيكمة مف قبؿ المزارعيف ،حيث ال يكجد دعـ ٍ
كاؼ أك مساعدة لممزارعيف في
ىذا المجاؿ.

 .6ىناؾ مشكمة كبيرة في تخزيف مبيدات اآلفات الزراعية كالتخمص منيا.
 .7ىناؾ مشكمة في تدني درجة كعي المزارعيف ؿألخطار الكبيرة المترتبة عمى استخداـ مبيدات
اآلفات الزراعية.

 .8أعرب ( )%74مف المزارعيف في الدراسة عف اعتقادىـ بأنيـ يطكركف مناعة ضد سمية
المبيدات أثناء االستخداـ.

 .9ىناؾ بعض المؤشرات اإليجابية مثؿ اىتماـ المزارعيف بتعمـ كيفية التحكـ بالمبيدات ،كذلؾ
أعرب عدد كبير مف المزارعيف عف أنيـ يقرأكف كيتبعكف النصائح المعطاة في المنشكرات

الزراعية ،كىذا دليؿ عمى أف برامج التدريب كاإلرشاد ستككف ذات فائدة في ىذا االتجاه.

 )%70( .10مف المزارعيف ال يمبسكف األلبسة الكاقية لرش مبيدات اآلفات الزراعية .

 )%55( .11مف المزارعيف عمى عمـ أف ىناؾ عضكيات مفيدة في التربة كأكثر مف نصؼ ىذا
العدد يعممكف بأف المبيدات الكيماكية مضرة ليذه الكائنات ،مما يفيد في فيـ أىمية التكازف

البيئي.

 )%40( .12مف المزارعيف ال يمتزمكف بالمقادير الصحيحة لممبيدات عند رشيا .

 )%53( .13مف المزارعيف يقكمكف برمي العبكات الفارغة لممبيدات حكؿ كداخؿ المزرعة بعد
إتبلفيا .
كقد أشار الدكتكر عزاـ صالح في دراستو إلى أىمية برامج التكعية كاإلرشاد كالتدريب في حؿ كثير مف

المشاكؿ التي تتعمؽ باستخداـ مبيدات اآلفات الزراعية ،كقد أظيرت الدراسة أف محافظة جنيف منطقة
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الدراسة تستيمؾ ( )%12مف مجمكع المبيدات المستخدمة في الضفة الغربية ،كأف ( )%61تستخدـ في
محافظات أريحا كجنيف كطكلكرـ.

كيبيف الجدكؿ رقـ ( )1 .2كميات مبيدات اآلفات الزراعية المستخدمة في المناطؽ المختمفة في الضفة

الغربية (بالطف ).
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جدكؿ ( : )1.2كميات مبيدات اآلفات الزراعية المستخدمة في المناطؽ المختمفة كمنيا محافظة جنيف

منطقة الدراسة:
المنطقة

نابلس

طولكرم

رام اهلل

الخليل

أشجار مروية

0.7

9. 5

1.5

2.7

-

-

14.4

أشجارحقلية مروية

-

0.04

-

1.3

خضروات يف بيوت
بالستيكية

0.09

18.9

0.9

0.7

0.13

-

1.34

-

20.7

نوع احملصول

أريحا

جنين

المجموع
بالطن

خضروات
حقول مفتوحة

2.1

12.8

25.2

77.9

0.9

0.3

119.2

رلموع فرعي

2.9

41.2

27.5

82.6

1.03

0.3

155.2

أشجار مروية مبياه
األمطار

6

12.3

2

-

17.9

45.4

83.6

زلاصيل حقلية
مروية مبياه األمطار

3.4

3.7

4

-

1.5

2.7

15.3

خضروات مروية
مبياه األمطار

4.4

1. 6

2.5

-

6.4

20.9

35.8

اجملموع الفرعي

13.8

17.6

8.5

-

25.8

69

134.7

اجملموع الكلي

16.5

58.8

36.01

26.8

69.3

290

82.6

 .9 .1 .2مبيدات محرمة دولياً يستخدميا المزارعون الفمسطينيون
دراسة أخرل لمباحث الفمسطيني يكنس عيسى نشرت في جريدة القدس بتاريخ ( 2001/10/5عيسى،

م ،) 5/10 ،2001 ،كالتي أجريت بالتعاكف بيف جامعة الخميؿ كجامعة أكسمك في النركيج أظيرت أف

ىناؾ "  "16صنفان مف المبيدات المحرمة دكليان يستخدميا المزارعكف الفمسطينيكف تتسبب بأمراض

األجنة !!!
كتشكه
السرطانات كالعقـ كاإلجياض
ّ
ّ

قد أشارت الدراسة إلى أف ىناؾ عبلقة كثيقة بيف استخداـ المبيدات ككثير مف األمراض الخطيرة،
ؼ
خاصة السرطانات منيا مثؿ سرطانات :الدماغ خصكصان عند األطفاؿ ،الرئة ،الثدم عند اإلناث،
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المبيض ،الدـ ،الكبد ،الجمد ،كغيرىا .إضافة إلى أمراض الجياز التنفسي كاألمراض العصبية مثؿ
الصداع كالمغص المعكم كالتسمـ الغذائي ،كقد أكدت دراسة أجريت في قطاع غزة عاـ

1993ـ

انتشار أمراض متعددة مف السرطانات في قطاع المزارعيف كأفراد عائبلتيـ  ،حيث أشارت الدراسة إلى
اآلثار المدمرة عمى الصحة اإلنجابية نتيجة االستخداـ الخاطىء كقد تجمت ىذه اآلثار في الكالدات

يت بتشكىات خمقية ،اإلجياضات غير المبررة ،عدـ انتظاـ
المبكرة ،كالدة أجنة ميتيف ،كالدة أجنة ـ ة
الدكرة الشيرية ،عقـ عند الرجاؿ لتسببيا بضعؼ إنتاج الحيكانات المنكية ،كتأخر الحمؿ بالرغـ مف

عدـ كجكد مشاكؿ عند الزكجيف.

رصدت الدراسة أض ار ار صحية أخرل ،إذ كاف ىناؾ ( )%1يعانكف مف أمراض جمدية )%72( ،يعانكف
مف صداع بشكؿ مستمر كخاصة بعد عممية الرش )%57( ،يعانكف مف احمرار أك تكرـ في العينيف

أثناء كبعد مكسـ )%39( ،يعانكف مف مشاكؿ في الجياز التنفسي )%43( ،يعانكف مف مشاكؿ في
الذاكرة ،كالغالبية العظمى ال يعتقدكف أف استخداـ المبيدات لو عبلقة بيذه األعراض أك األمراض.

كقد كشفت الدراسة أف المزارعيف الفمسطينييف يستخدمكف حكالي (  )50نكعان مف المبيدات الحشرية

بشكؿ متزايد ،كاف مف ضمنيا ( )16نكعان حرـ استخداميا دكليان ،حيث حظر استخداميا في الكثير مف

دكؿ العالـ كمف ضمنيا إسرائيؿ ،إال أنيا ما زالت تركج في األسكاؽ الفمسطينية دكف أية قيكد ،كالجدكؿ

( )1 .2التالي يبيف قائمة بالمبيدات التي كردت في الدراسة:

جدكؿ ( : )2.2المكاد الستة عشر المحظكرة كالتي يستخدميا المزارعكف الفمسطينيكف
الرقـ

االسـ العممي لممبيد

االسـ التجارم
لممبيد

معمكمات عامة عف المبيد
مبيد حشرم

 .1أزينغكس أزينكفسفكميثيؿ
Azengos
Azenophisphomethen

قكطنيكف
Cottonion

 .2باراثيكف
Parathion

فكليدكؿ
Folidol

 .3كاربكسمفاف
Carbosilvan

مارشاؿ
Marshal

حذر استخدامو في معظـ دكؿ
العالـ كذلؾ لمسميتو الشديدة عمى
اإلنساف
تـ تقييد استخدامو في إسرائيؿ أك

يستخدـ بإذف خاص كيتـ حظر

استعمالو في العديد مف دكؿ العالـ
بسبب سميتو .
تـ حظره كتقيد استخدامو بسبب
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مبيد فطرم

آثاره الصحية كالبيئية
 .4ميثادأثيكف
Methadathion
 .5ديمتكف
Dematon

سكبر أسيد
Super Acid
ميتاسستككس
Metasistox

 .6ميثاميدكفكس
Methamidophos

تاماركف –

 .7أندكسمفاف
Endosilvan

بركتكس
Tamaronbrotex
كيكنكس
Keonix

تـ حظره بسبب سميتو الشديدة
تـ حظره كتقييد استخدامو بسبب
سميتو الشديدة .
ساـ جدان كتـ حظره .

مبيد حشرم تـ حظره كتقييد
استخدامو بسبب تمكيث البيئة
كالمياه كالتربة.
مبيد فطرم تـ

 .8مافب
Manb

مانفجاف
Manfigan

 .9بنكميؿ
Benomil

بنميت
Benlit

 .10فبناريمكؿ
Febnarimol

ركبيجاف
Robigan

 .11كابتاف
Captan

كابتاف –

 .12باراككات
Paracoat

دكتالكف-كاتمكف
Dictalon

 .13د .د .ت
DDT

د .د .ت

مبيد حشرم تـ حظره بسبب بقائو

جيساركؿ
DDT

كتراكمو في البيئة كأنسجة الكائف

تقييده بسبب

إحداثو السرطاف

كالتشكىات الخمقية
مبيد فطرم تـ
حظره بسبب
إحداثو لمتشكىات
الخمقية .

مبيد فطرم تـ
حظره بسبب
احتماؿ إحداثو
لتشكىات خمقية.
مبيد أعشاب تـ

حظره بسبب

ميريباف
Captan

إحداثو السرطاف
مبيد أعشاب تـ
حظره بسبب سميتو
الشديدة كال يستخدـ
في إسرائيؿ إال
بإذف خاص.
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الحي كىناؾ قيكد عمى استخدامو
في إسرائيؿ .
 .14النديف
Landine

 .15أميتراز
amitraz

 .16ميثيمبركميد
Methelbromide

جاماسيد-

مبيد حشرم يتراكـ في البيئة
كالطعاـ كأنسجة الجسـ .

ىكسانكؿ
Gamacid
Hexanol
تاكتيؾ –ماتي -مبيد حشرم يستخدـ بكاسطة
تصريح خاص الحتمالية تسببو

راككميف
 Tacticmatiبالسرطاف.
Recombine
ميثيمبركميد
Methel
Bromide

يستخدـ لتعقيـ
التربة .تـ حظره
بسبب آثاره البيئية
بعيدة األمد كمنيا

التأثير عمى طبقة
األكزكف

كما أظيرت الدراسة أف أفراد عائبلت المزارعيف ،يتعرضكف لآلثار العكسية لممبيدات بسبب مشاركتيـ
المباشرة في األعماؿ الزراعية بما فييا رش المبيدات ،كبسبب الطرؽ غير السميمة التي يتبعا

المزارعكف في عممية تحضير كتخزيف ك التخمص مف بقايا المبيدات.
كقد بينت الدراسة كذلؾ أف:

 حكالي ( )%93مف المزارعيف يعكدكف بعد رش المبيدات إلى بيكتيـ بمبلبس العمؿ كأف
منيـ يقكمكف بغسؿ ىذه المبلبس مع غسيؿ العائمة كفي نفس ماكينة الغسيؿ.

 حكالي ( )%66مف المزارعيف ال يقرأكف التعميمات المكجكدة عمى العبكات قبؿ

()%84

استخداميا ،كأف

( )%72منيـ يتبعكف ما يبمغيـ بو بائع المبيدات  ،ك ( )%75منيـ يستخدمكف أكثر مف الكمية
المطمكبة ،ظنان منيـ بزيادة فاعميتيا.

 )%82( مف المزارعيف يقكمكف بتخزيف الفائض مف ىذه المبيدات في بيكتيـ  ،ك ( )%72يقكمكف
برمي عبكات المبيدات الفارغة في الحقكؿ كالطرقات ،كىذا يسبب خط انر عمى الحيكانات كاألطفاؿ.

 انعداـ استخداـ األلبسة الكاقية (القفازات كأقنعة الكجو ،كالنظارات الكاقية ،كاألحذية الطكيمة الخاصة
بالعمؿ ،كأغطية الرأس كاألبرىكؿ) أثناء الرش أك العمؿ بيذه المبيدات بشكؿ أكبر كذلؾ ظنان منيـ
بأف لدييـ المناعة ضد آثار ىذه المبيدات بسبب استخداميـ ليا منذ فترة طكيمة.
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 افتقار المزارعيف الفمسطينييف لمكعي كالدراية المبلئميف حكؿ االستخداـ اإليجابي كالمناسب ليذه

المبيدات ككذلؾ ألضرارىا عمى صحة اإلنساف كالبيئة ،فقد كجد أف حكالي ( )%85مف المزارعيف
الفمسطينييف ليس لدييـ معرفة كافية عف المبيدات كأضرارىا السمبية عمى صحة اإلنساف كالبيئة،

كقد تمثؿ ذلؾ مف خبلؿ إجابات المزارعيف عف ( )18سؤاالن تتعمؽ بإمكانية إلحاؽ المبيدات الضرر

بصحة اإلنساف كالبيئة.

 الغالبية العظمى مف زكجات المزارعيف يقمف بالجزء األكبر مف األعماؿ الزراعية ،كمف ضمنيا رش
المبيدات ،مما يعرضيف لمخطر الكبير خصكصان فيما يتعمؽ بالصحة اإلنجابية حيث يشاركف بشكؿ

مباشر ،مف خبلؿ قياميف برش المبيدات ،أك بشكؿ غير مباشر ،مما يزيد مف فرصة تعرضيف آلثار
ىذه المبيدات السمبية كالتي قد تمحؽ الضرر بصحتيف اإلنجابية كقد تبيف ذلؾ مف خبلؿ الفترة التي

حصمف فييا عمى الحمؿ األكؿ ،حيث كجد أف ( )%72منيف قد حصمف عمى الحمؿ األكؿ خبلؿ
سبعة شيكر مف تاريخ محاكلتيـ الجادة لمحصكؿ عميو بالرغـ عدـ كجكد مشاكؿ صحية لدل الطرفيف

في الجياز التناسمي كىذا يؤكد ما تكصمت إليو بعض الدراسات في ىذا المجاؿ.
كبناءان عمى ىذه النتائج فقد أكصت الدراسة بما يمي:

 ضركرة تزكيد المزارعيف ببرامج التكعية البلزمة كالمبلئمة حكؿ المبيدات كأضرارىا كالطرؽ الصحيحة
اآلمنة في استخداميا بالتعاكف مع الجيات المعنية (مف ك ازرة الصحة ،جامعات كمعاىد ،ك ازرة البيئة،

مراكز األبحاث ،المنظمات العاممة كغيرىا ).

 ضركرة كتابة التعميمات عمى العبكات بالمغة العربية لتمكيف المزارعيف مف قراءتيا كفيميا.

 ضركرة العمؿ عمى كقؼ استخداـ المبيدات المحرمة دكليان كذلؾ بتعريؼ المزارعيف بيا كطرح
البدائؿ.

 ضركرة إجراء فحص مخبرم دكرم لمنتجات المزارعيف كذلؾ لضماف خمكىا مف بقايا المبيدات

كالسمكـ لما أكدتو الكثير مف الدراسات عف كجكد بقايا المبيدات في المنتجات كالذم قد يسبب أض ار انر

صحية كبيرة.

قدر ٍ
 ضركرة أف يككف مكزعك المبيدات عمى ٍ
كاؼ بمعرفة المبيدات  ،كأف يككنكا مؤىميف كحاصميف
عمى الرخصة البلزمة التي تخكليـ تكزيع المبيدات.

 أما بالنسبة لمجيات المعنية -الحككمية كغير الحككمية -فقد أكصت الدراسة بضركرة القياـ باألبحاث
العممية مف أجؿ الخركج بالنتائج كالتي عمى ضكئيا يمكف التصرؼ مع ىذه المشكمة كالتي باتت

مشكمة صحية كبيئية كبيرة.

 ضركرة نشر الكعي الكافي البلزـ بيف عامة الناس كليس فقط بيف قطاع المزارعيف.
 10 .1 .2استخدام المبيدات في الزراعة المروية في الضفة الغربية
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ىناؾ دراسة لمعيد األبحاث التطبيقية (أريج )1998 ،حكؿ استخداـ المبيدات في الزراعة المركية في

الضفة الغربية ،ك قد جاء في ىذه الدراسة أف كمية المبيدات

المستخدمة في الزراعة المركية تقدر

بحكالي ( )155.2طنا .
كقد تبيف مف الدراسة أف:
 ( )%18مف المبيدات التي يستخدميا المزارعكف في منطقة الدراسة تعتبر ممنكعة دكليان لما تحدثومف أخطار كبيرة عمى سبلمة البيئة كصحة اإلنساف ،كالتي تنتشر في األسكاؽ مثؿ فكليدكؿ،
ثيكنكس ،بنميت ،مانبغاف ،سكبر اسيد ،البرسكبر ،دككتالكف ،كتالكف كاستمب.

 ( )%65مف المزارعيف ال يتقيدكف بالتعميمات المكجكدة عمى العبكات نظ انر لكجكدىا بمغة غيرعربية.

 ( )%90مف المزارعيف ال يتقيدكف بفترات األماف ،مما يؤدم إلى تمكيث الثمار كالتي تضربصحة المستيمؾ.

 ( )%47مف المزارعيف يعتقدكف بأف تكرار تعرضيـ لممبيدات الكيماكية أثناء الرش يطكر لدييـالمناعة ضد تمؾ المبيدات.

 ( )%8مف المزارعيف الذيف تمت مقابمتيـ تعرضكا لخطر التسمـ خبلؿ رشيـ مبيدات النيت،تماركف كفكليدكؿ عف طريؽ االستنشاؽ ك( )%4عف طريؽ تمكث الجمد.

 -تكرار رش نفس المبيد لنفس اآلفة مف قبؿ بعض المزارعيف ،مما يطكر المناعة لدل تمؾ اآلفة

مما يؤدم بيـ إلى زيادة تركيز محمكؿ الرش كعدد الرشات  ،كىذا يزيد مف تكاليؼ الرش ،كما

أنو يؤثر سمبيان عمى الحشرات النافعة،ف كيؤدم إلى تمكيث اليكاء المحيط  ،كالكثير مف المزارعيف
ال يحتفظكف بالمبيدات في أماكف تخزيف خاصة ،مما يؤثر عمى فاعمية المبيد كنجاعتو ،عبلكة
عمى أنو يككف في متناكؿ األطفاؿ كغيرىـ.

 ( )%75مف المزارعيف يقكمكف بجمع العبكات الفارغة كحرقيا عمى جكانب المزرعة مطمقةالغازات السامة في المنطقة المحيطة.

 ( )%20منيـ يقكمكف برمي العبكات عمى جكانب المزرعة كقد تصؿ إلى قنكات الرم كتمكث تمؾالمياه بما تحكيو مف بقايا المبيد.

 ( )%3مف المزارعيف يقكمكف بدفف العبكات الفارغة في التربة مما يؤثر عمى التربة. )%2( -فقط يقكمكف بجمعيا كرمييا في مكب النفايات.

 قد تتمكث التربة بالمبيدات ،إما مباشرة كما في عممية تعقيـ التربة أك سكب محمكؿ الرش الزائدعمى التربة ،أك غير مباشرة مف خبلؿ سقكط كميات مف المحمكؿ أثناء عممية رش المزركعات
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أك األعشاب بالمبيدات ،حيث كجد في الدراسة أف ( )%50مف مادة الرش تخطيء ىدفيا كتصؿ

إلى التربة.

استخدام غاز المثيل برومايد لتعقيم التربة
كىي مف الطرؽ السائدة في مكافحة اآلفات في الضفة الغربية  ،كتقدر الكمية التي يستخدميا المزارعكف

بحكالي ( )372طنا ،كيعتبر استخداـ ىذا الغاز ممنكعا دكليا لما يسببو مف أضرار عمى البيئة كالصحة
العامة ،ككذلؾ عمى طبقة األكزكف التي تحمي اإلنساف كالكائنات الحية مف تأثير أشعة الشمس ،كقد

بينت الدراسة أف ( )%1مف المزارعيف تعرضكا لخط ار لتسمـ نتيجة استنشاقيـ ليذا الغاز.
 .11.1.2المكافحة المتكاممة
دراسة محمية أخرل بعنكاف المكافحة المتكاممة لمدكتكر ىشاـ يكنس أخصائي كقاية النباتات نشرتيا
مجمة المزارع ( يكنس ،تمكز )2005كجاء في ىذه الدراسة تعريؼ لماىية المكافحة المتكاممة كاألسباب
التي دعت إلى كجكدىا ككذلؾ بعض األمراض المحمية كطرؽ مكافحتيا.

كقد ج اء في ىذه الدراسة أف اآلفات مف األسباب الرئيسية لؤلضرار الكبيرة التي تمحؽ بالمحاصيؿ
الزراعية ،كيبمغ حجـ الخسائر قرابة ( )%50مف قيمة الزراعة العالمية ،كيقدر الضرر السنكم بحكالي

( )400مميار دكالر أمريكي.

كبسبب ىذا الحجـ اليائؿ مف الخسائر كاف ال بد مف تطكير طرؽ المكافحة لتفادم ىذه األضرار.

ككاف أف تطكرت صناعة المبيدات الحشرية خاصة بعد الحرب العالمية الثانية كاحتمت حي انز بار انز في

الصناعات الكيماكية في البمداف المتحضرة.

إف النمك السكاني المتزايد في العالـ ،كالحاجة إلى تأميف الغذاء قد أديا إلى استعماؿ شتى الطرؽ

لتفادم الخسارة الناجمة عف ىذه اآلفات ،ككانت المبيدات الكيماكية أسيؿ الطرؽ كأسرعيا ،حيث بمغ

اإلنفاؽ عمى المبيدات مف ( )%20 - %10مف مجمؿ اإلنفاؽ الزراعي الكمي ،كحسب التقديرات
األخيرة فإف سكؽ األدكية الزراعية اليكـ يزيد عف ( )20مميار دكالر أمريكي.

بعد مركر ثبلثة عقكد عمى البدء في استعماؿ المبيدات ،بدأت تظير تأثيراتيا الجانبية ،كمف أىميا

تطكير الحشرات كاآلفات المناعة ضد المبيدات مف جية ،كمف جية أخرل حدكث إخبلؿ في التكازف
الطبيعي بيف اآلفات كبيف الحشرات المتطفمة عمييا ،مما زاد الحشرات الضارة ضراكة كتسببت

لممزارعيف بخسارة كبيرة كفادحة ،األمر الذم أشغؿ مصانع المبيدات في البحث المستمر عف األدكية

الناجعة ،كاألمر الذم أنيؾ الصناعات الكيماكية كاضطرىا إلى التكقؼ عف ذلؾ بعض الكقت ،كالبدء
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في التفكير في طرؽ بديمة لمعالجة ىذا المكضكع .كقد اشترط في ىذه الطرؽ أف تككف ناجعة في
أداء ميمتيا ،كأال تتسبب بأضرار بالغة لمبيئة.

كقد تجانس ذلؾ مع سماع األصكات التي تنذر بالعكاقب الصحية الستخداـ المبيدات الكيماكية كالتي
تطالب بغذاء ٍ
خاؿ مف بقايا المبيدات الحشرية ،كخرجت أكثر األصكات عمكان مف الدكؿ المتطكرة ،ككاف
ال بد مف البحث العممي في المعاىد األكاديمية مف العثكر عمى بدائؿ تفي بالشركط المطمكبة.

كقد خرجت في ثمانينيات القرف العشريف بعض الجامعات في العالـ ،كعمى رأسيا جامعات كاليفكرنيا
بالكاليات المتحدة ببرنامج المكافحة البيكلكجية لآلفات الزراعية ،ككانت ىناؾ بعض النجاحات ترافقيا

بعض المحاكالت الفاشمة ،مما اضطر الباحثيف إلى التطمع إلى طرؽ أكثر ضمانان كنجاعة ،فكاف ميبلد
المكافحة المتكاممة في أكاخر الثمانينيات كأكائؿ التسعينيات.

كيمكف تعريؼ المكافحة المتكاممة عمى أنيا إدخاؿ طرؽ ككسائؿ كحيثيات غير كيماكية عمى جدكؿ
المكافحة الكيماكية ،كبكممات أخرل :تجنيد كؿ الطرؽ الكقائية كالعممية بحسب برنامج عمؿ مدكف يبدأ
مف طرح فكرة الزراعة لغاية التسكيؽ كضماف العائد ،كيشمؿ الطرؽ الكيماكية كغير الكيماكية معان،
بحيث تكصؿ إلى أقصى درجات الكقاية كأقؿ األضرار لممنتكج الزراعي كالبيئة كالمستيمؾ.

 .12 .1 .2أىم اآلفات الزراعية المنتشرة في الزراعات المحمية في محافظة جنين وطرق مكافحتيا:
دراسة محمية أخرل حكؿ اآلفات الزراعية المنتشرة في الزراعات المحمية كطرؽ مكافحتيا نشرتيا مجمة

المزارع (غنايـ ،يكنس ،ككامؿ ،آذار  )2004كالتي تنتشر بكثرة في محافظة جنيف  ،كقد جاء في ىذه
الدراسة تصنيؼ لبعض األمراض كاآلفات المحمية كطرؽ الكقاية كالعبلج كمنيا:
 .1ذبابة اإلنفاق:
تضع ىذه الحشرة بيكضيا في قشرة الكرقة كتفقس منيا يرقات كمف جراء تغذييا عمى األجزاء الداخمية
لمقشرة تسبب ظيكر المرض كتتـ مكافحة الذبابة البالغة بكاسطة مستحضرات متميدكفكس ،كمكافحة

اليرقات بكاسطة مستحضرات مثؿ افيسكت كتريجارد .
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 .2مرض البياض ألدقيقي:
يصيب النباتات البالغة كيظير عمييا مف عمر ثبلثة أسابيع بشكؿ بقع بيضاء تشبو الدقيؽ عمى الجية

السفمى لمكرقة ،مف الممكف استعماؿ المستحضرات الكقائية مرة كؿ أسبكع كفي حاؿ اكتشاؼ البقعة

األكلى ترش المكاد العصارية العبلجية بالتناكب مع الكقائية ،كمما تجددت اإلصابة كىك مف األمراض

المنتشرة في محافظة جنيف.

 .3مرض البياض الزغبي:
يصيب ىذا المرض النباتات في سف مبكرة ،حيث يتغمغؿ فطر المرض في الكرقة كيتفشى داخميا.

كعندما تظير أعراض المرض فاف ذلؾ يعني باف اإلصابة كانت قبؿ أسبكع أك عشرة أياـ عمى األقؿ.

كعند اكتشاؼ األعراض األكلى نقكـ برش مادة عصارية ناجحة إليقاؼ المرض كبعد ذلؾ نستمر

بالمكافحة الكقائية بشكؿ منتظـ كمستمر كفي حالة تجدد اإلصابة نعكد كنستعمؿ أحد المستحضرات

العصارية ،كمف المعركؼ أف مرض البياض ألزغبي ينشط في الرطكبة كىك مكجكد بكثرة في المناطؽ
كالفترات التي يكثر فييا الندل .
 .4األمراض الفيروسية:
تسبب تجعد األكراؽ كتبرقشيا أك اصفرارىا لتعدد أنكاع الفيركسات التي قد تصيب الخضركات

كالمنقكلة مع المف أك الفراشة البيضاء (عث التبغ ) كلصعكبة تشخصييا يجب التشاكر مع المرشديف.

الفصل الثالث
___________________________________________________
نتائج الدراسة ومناقشتيا
في ىذا الفصؿ سيتـ عرض كمناقشة النتائج الخاصة بتحميؿ االستبياف الخاص بالمزارعيف.

47

 1 .3خصائص عينة الدراسة
يركز ىذا الجزء مف الدراسة عمى استعراض خصائص العينة الديمغرافية مف حيث الجنس كالحالة
االجتماعية كالعمر ،كالمؤىؿ العممي.
كقد أظيرت النتائج أف () %96مف العينة كانكا متزكجيف كأف ( )%53منيـ دارسكف لممرحمة الثانكية،
ك( )%22مرحمة ابتدائية ،ك (  )%8دبمكـ متكسط ،ك(  )%7جامعيكف ،ك (  ) %4أميكف .كذلؾ
أظيرت العينة أف نسبة األعمار أقؿ مف (  )30سنة كانت (  )%18كبيف

( )40-31سنة ( )%22

كبيف ( )50-41سنة ( )%23كبيف ( )60-51سنة ( ،)%16ك( 61سنة فأكثر ) (.)%8

كمف خبلؿ ىذه المعمكمات نستنتج أف ( )%96مف العينة المبحكثة كانكا متزكجيف ،كىذا يدؿ عمى أف
كؿ مزارع يمثؿ أسرة تعتاش مف العمؿ الزراعي ،كيقكـ أفراد األسرة بالمساعدة في األعماؿ الزراعية

بشكؿ عاـ ،كمنيا رش مبيدات اآلفات الزراعية ،مما يؤدم لنقؿ بعض آثار ىذه المبيدات لمعائمة ،عف

طريؽ المبلمسة ،أك غسؿ المبلبس المستخدمة أثناء رش المبيدات ،مما يؤدم إلى أضرار صحية
كبيئية مختمفة.

أما بالنسبة لممستكل التعميمي ألفراد العينة ،فتبيف أف ()%68مف العينة عمى مستكل جيد مف التعميـ،
كىذا يدؿ عمى إمكانية فيـ المزارعيف لمخدمات اإلرشادية كالتدريبية المختمفة ،كبالتالي الممارسة

الصحيحة بالنسبة لبلستخداـ السميـ لمبيدات اآلفات الزراعية في محافظة جنيف.
 2 .1تحميل النتائج المرتبطة بمحاور الدراسة

يناقش الباحث في ىذا القسـ تحميؿ النتائج المرتبطة بمحاكر الدراسة كالمتعمقة بالدكر الذم تمعبو

المؤسسات في محافظة جنيف لتحسيف كاقع استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية.
 1 .2 .3مقدمة

إف مكضكع المبيدات الكيماكية الزراعية في فمسطيف عمكمان كفي محافظة جنيف خصكصان ىك مف

المكضكعات التي يجب الكقكؼ عندىا لما تشكمو مف عقبة كمشكمة في سبيؿ استدامة كتنمية القطاع

الزراعي الفمسطيني ،كىذا لو عبلقة

بخصكصية القطاع الزراعي الفمسطيني  ،لما لو مف سمات
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كخصائص تختمؼ عف باقي القطاعات الزراعية في الدكؿ األخرل مف حيث عدـ كجكد حدكد كاضحة

مسيطر عمييا مف قبؿ السمطة الفمسطينية،

ككذلؾ ككف المناطؽ الفمسطينية التابعة لمسمطة مبعثرة

بشكؿ كنتكنات منفصمة عف بعضيا بحيث يصعب السيطرة عمييا ،إضافة لممشاكؿ التي سببيا الجدار

الفاصؿ ،كيكضح الشكؿ رقـ ( )1.3ذلؾ.
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الشكؿ ( )1 .3تبعثر مناطؽ السمطة الفمسطينية  ،نتيجة إقامة الجدار الفاصؿ كالمناطؽ
االستيطانية كالطرؽ المؤدية إلييا ()www.ochaochaopt.org
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كمف ىنا نجد صعكبة كتعقيدان في عمؿ المؤسسات الحككمية كغير الحككمية فيما يتعمؽ باإلشراؼ

كمتابعة استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية ،سكاء كاف ذلؾ بعممية استيراد ىذه المبيدات أك تسكيقيا أك
استخداميا مف قبؿ المزارعيف .إذ إف معظـ ىذه المكاد يتـ استيرادىا أك تصنيعيا في إسرائيؿ ،كيتـ
دخكؿ معظميا إلى أراضي السمطة الفمسطينية دكف الخضكع لمفحكصات البلزمة ،كدكف التقيد

بالمكاصفات كالمقاييس الكاجب إتباعيا في مختمؼ الدكؿ ،كبالتالي فإف ىذا الكضع يخمؽ حالة مف

الفكضى في تسكيؽ كاستخداـ ىذه المبيدات ،فنجد انتشار محبلت بيع ىذه المبيدات في مختمؼ

المناطؽ الفمسطينية دكف الحصكؿ عمى التراخيص البلزمة لذلؾ ،فنجد أف التاجر الذم يتعامؿ كيبيع
كينصح المزارعيف باستخداـ ككيفية استخداـ ىذه المبيدات في بعض األحياف ال يق أر كال يكتب ،كفي

أحياف أخرل ليس لو عبلقة بالزراعة كليس لديو أم خبرات في ىذا المجاؿ ،كمف ىنا نجد خطكرة ىذا
المكضكع مف مختمؼ الجكانب االقتصادية كاالجتماعية كالصحية عمى اإلنساف الفمسطيني.

كمما تقدـ يتضح أف المؤسسات المختمفة حككمية  ،أك غير حككمية تتحمؿ مسؤكلية كبيرة في ىذا

المجاؿ مف حيث التخفيؼ مف آثار استخداـ ىذه المكاد كتكعية المزارعيف كتأىيميـ في سبيؿ تحسيف

كاقع استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية  ،كتجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ محاكالت جادة مف قبؿ دائرة

الزراعة في المحافظة في تشديد إجراءات بيع المبيدات الزراعية ،إذ أنو تقرر بأف يككف ىناؾ ميندس

يطبؽ بشكؿ كامؿ ،كىناؾ
زراعي مرخص لكؿ محؿ بيع لممبيدات الزراعية ،إال أف ىذا القرار لـ ّ
نمكذج عف الطمب مف التجار بذلؾ في مبلحؽ البحث ،كذلؾ ىناؾ محاكالت لتنظيـ دخكؿ المبيدات
لممحافظة عف طريؽ إجراءات تـ اتخاذىا بطمب مف سمطة جكدة البيئة أبمغنا بيا السيد عبد المنعـ

شياب المسؤكؿ بمكتب سمطة جكدة البيئة في جنيف بأنو يجب عمى أم مستكرد لممبيدات الزراعية أف

يحصؿ عمى رخصة كاجازة باستيراد ىذه المكاد بعد فحصيا كمطابقتيا لممكاصفات ،كبالتالي المكافقة
عمى استيرادىا .كسيتـ إدراج ىذا لنمكذج ضمف مبلحؽ البحث.
لقد تـ تقصي المعمكمات لمجمكعة المؤسسات الحككمية كغير الحككمية ،كالتي يمكف أف يككف ليا

دكر كاضح فيما يتعمؽ بتحسيف كاقع استخداـ المبيدات في محافظة جنيف ،إذ أنو مف خبلؿ المعمكمات
التي تمقيناىا عف طريؽ استبانة المقابمة ليذه المؤسسات ،كما رشح عنيا مف استنتاجات تبيف لنا إلى

درجة كبيرة حقيقة كضع استخداـ ىذه المبيدات في المحافظة ،كأىمية الدكر الذم تمعبو ىذه المؤسسات

في سبيؿ تحسيف كاقع استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية في المحافظة ،مف خبلؿ مجمكعة األسئمة

التي تـ طرحيا عمى المسئكليف المعنييف في ىذه المؤسسات ،كالتي تتعمؽ في ىذا المكضكع بالذات،

كما انو كمف خبلؿ إجابة أسئمة االستبياف الذم يختص بالمزارعيف تمت معرفة دكر كؼ
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اعمية ىذه

المؤسسات كنشاطاتيا كالخدمات التي تقدميا ليؤالء المزارعيف ،فيما يتعمؽ بتحسيف استخداـ مبيدات

اآلفات الزراعية مف خبلؿ مجمكعة األسئمة في االستبياف.

 ،كبدكر ىذه

كفيما يمي سنقكـ بطرح كمناقشة كتحميؿ أسئمة االستبياف الذم يختص بالمزارعيف

المؤسسات ،كمدل تقبؿ المزارعيف ليذا الدكر كاآلراء التي أبداىا المزارعكف فيما يتعمؽ بيذا المكضكع.
 2 .2 .3مصادر معمومات المزارعين

 :كالذم ىك ضمف استبانة المزارعيف كيناقش مصادر

المعمكمات كالتي تككنت لدييـ فيما يتعمؽ باستخداـ المبيدات الكيماكية ،كمدل أىمية دكر ىذه

المؤسسات ،حيث أبدل معظـ المزارعيف باف مصادر ىذه المعمكمات ،ىي مف الخبرة الشخصية
بالدرجة األكلى تمييا االختيارات األخرل ،كمف المبلحظ بصكرة جمية أف دكر ىذه المؤسسات إذا ما تـ

االستناد إلى ىذه النتائج ىك دكر ضعيؼ بالنسبة لتزكيد المزارعيف بالمعرفة كالدراية ،فيما يتعمؽ
بالتعامؿ مع المبيدات الزراعية ،كقد تـ ترميز اإلجابات بالترقيـ مف ( )4-1كما يمي:
( )1تعني مطمقان )2( ،تعني ناد انر )3( ،أحيانا )4( ،ميـ جدان .
كقد بينت النتائج ما يمي :

كاف متكسط إجابات المزارعيف حكؿ مصادر المعمكمات بشأف استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية،

كالتي تتعمؽ بالمرشديف الزراعييف تساكم ( ،)3 .16أم أف معظـ إجابات المبحكثيف كانت أحيانان ،أما
بالنسبة لدكر النشرات الزراعية ككسائؿ التكعية فكانت تساكم ( ،)2 .85كاستشارة المزارعيف اآلخريف

تساكم نسبة

( ،)2 .56الدكرات التدريبية ( ،)1 .66الخبرة الشخصية

المبحكثيف أجابكا أف الخبرة الشخصية ميمة جدان ،المؤسسات غير

( ،)4 .00أم أف جميع
اؿحككمية كاألجنبية

( ،)1 .81كيكضح الجدكؿ رقـ ( )1 .3ذلؾ.

الجدكؿ ( : )1 .3مصادر معمكمات المزارع بشأف استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية
قيمة

المصدر

مرشديف

زراعييف

نشرات

زراعية

التاجر

مزارعيف
آخريف

دكرات

تدريبية

خبرة

شخصية

مؤسسات
غير

حككمية
المتكسط

3 .16

2 .85

2 .46

3 .56

1 .66

4.00

1 .81

 3 .2 .3كيفية تحديد المرض أو اآلفة  :كالذم ىك أيضان ضمف استمارة المزارعيف ،كالذم يستطمع

كيفية معرفة المزارع بتحديد المرض أك اآلفة في مزرعتو ،كبالتالي استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية،

كيمكف مف خبلؿ ىذا السؤاؿ معرفة الدكر الذم تقكـ بو المؤسسات المختمفة في مساعدة المزارع في
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معرفة اآلفات ،كبالتالي استخداـ المبيدات البلزمة لذلؾ ،كقد تـ ترميز اإلجابات بالترقيـ مف ()4-1

كما يمي:

( )1تعني مطمقان ُُ  )2( ،تعني ناد انر  )3( ،تعني أحيانا )4( ،تعني ميـ جدان.
كقد اتضح مف النتائج ما يمي :كاف متكسط إجابات المبحكثيف حكؿ خبرتيـ الشخصية
( ، )4 .00أم أف جميع المزارعيف كانت إجاباتيـ اف خبرتيـ الشخصية ميمة جدان في تحديد المرض
كاآلفة ،أما بالنسبة الستشارة دائرة الزراعة فكانت النسبة

( ،)3 .10المؤسسات غير الحككمية (.82

 ،)1المزارعيف اآلخريف ( )3 .58كاستشارة تاجر المبيدات كانت  ، 2 .4كيكضح الجدكؿ التالي رقـ
(.)2 .3

الجدكؿ ( : )2 .3كيفية تحديد المرض أك اآلفة التي تصيب محاصيؿ المزارعيف
قيمة المصدر

الخبرة الشخصية استشارة دائرة
الزراعة

استشارة

المزارعيف

استشارة تاجر

المؤسسات غير

اآلخريف

المبيدات

الحككمية
المتكسط

4 .00

3 .10

1 .82

3 .58

2 .46

 4 .2 .3االستخدام الخاطىء لممبيدات ونتائجو :ىؿ ىناؾ إصابات في األسرة كأمراض مزمنة بسبب
تعرضيـ لعممية رش المبيدات أك االستخداـ الخاطىء ؟
إف ىذا السؤاؿ مف ضمف األسئمة التي كجيت لممزارعيف كالتي كاف رد معظـ المزارعيف بالنفي باستثناء

بعض الحاالت القميمة ،كقد بمغت ()%5مف العينة المبحكثة كىذه اإلصابات تختمؼ مف حيث نتيجتيا
كأسباب اإلصابة ،كمنيا ما تسبب بالكفاة نتيجة شرب المبيدات ،أك شميا أك نتيجة الحركؽ ،أك

الحساسية كغير ذلؾ مف األمراض التي تتسبب نتيجة اإلىماؿ كعدـ المعرفة بالتعامؿ مع المبيدات

الزراعية.

 5 .2 .3اتصال المزارع بدائرة الزراعة :ىؿ ىناؾ اتصاؿ بينؾ كبيف دائرة الزراعة في منطقتؾ؟
يعتبر ىذا السؤاؿ مف األسئمة الميمة ،كالتي تكضح كتكشؼ ما إذا كاف ىناؾ عبلقة أك اتصاؿ ما بيف

المزارعيف كالمؤسسات األخرل ،خاصة دائرة الزراعة في المحافظة ،كىنا تتفاكت إجابات المزارعيف ما
بيف اإليجاب كالسمب ،فيناؾ عدد مف المزارعيف الذيف لدييـ عبلقة جيدة مع دائرة الزراعة ،حيث

يقكمكف باستشارة المرشديف كطمب المساعدة فيما يتعمؽ باستخداـ ككيفية استخداـ المبيدات الزراعية،
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كاألنكاع المبلءمة منيا لمقضاء عمى اآلفات ،كىناؾ مف المزارعيف الذيف ردكا بالسمب عمى ىذا

التعامؿ ،كاقركا بعدـ كجكد أم اتصاؿ اك تعامؿ أك تعاكف مع ىذه المؤسسة أك غيرىا مف المؤسسات،
كمف الجدير بالذكر أنو كمف خبلؿ الزيارات المتكررة لدائرة الزراعة في محافظة جنيف ،الحظت أعداد
ال بأس بيا مف المزارعيف ،يراجعكف كباستمرار ىذه الدائرة ،لمختمؼ القضايا كالتي تيـ المزارعيف ،كما

ؿكحظ أف ىناؾ اىتماـ مف مكظفي الدائرة بطمبات كاحتياجات المزارعيف ،كيكضح الجدكؿ التالي رقـ
( )3 .3ذلؾ.
جدكؿ ( : )3 .3أىمية االتصاؿ مع دائرة الزراعة في المحافظة
ىؿ ىناؾ اتصاؿ بينؾ كبيف

نعـ

%62

دائرة الزراعة ؟

ال

%21

أحيانان

%17

 .6 .2 .3اتصال المزارع بدائرتي صحة وجودة البيئة  :ىؿ ىناؾ اتصاؿ بينؾ كبيف دائرتي صحة
كجكدة البيئة في المحافظة ؟
إف ىذا السؤاؿ ىك بالطبع مف األسئمة التي طرحت عمى المزارعيف ،كقد كاف في إجابة ىذا السؤاؿ مف
قبميـ أجماع كبير يصؿ إلى ( )% 91منيـ أجابكا ( ببل) ،كىنا يمكف أف نضع سؤاؿ كعبلمة تعجب
عف دكر دكائر البيئة في المحافظة ،كدكرىا في مكضكع استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية ،إذ انو مف

خبلؿ إجابات المزارعيف تبيف أف ىذه المؤسسات ليس ليا نشاط يذكر في ىذا المكضكع ،كىنا يجب

عمى الجيات المختصة المختمفة كمف ضمنيـ دائرتي صحة كجكدة البيئة ،معرفة أسباب تيميش ىذه

المؤسسات كالتي يمكف أف تأخذ دك انر أكبر في مكافحة اآلثار الكيماكية الستخداـ مبيدات اآلفات

الزراعية ،كأنو كمف خبلؿ استمارة المقابمة الخاصة بدائرة البيئة سنقكـ ببحث ىذا المكضكع مع مسئكلي

ىذه الدكائر لمكقكؼ عمى الحقيقة كيبيف الجدكؿ التالي رقـ ( )4.3ذلؾ.
جدكؿ ( :)4 .3عبلقة المزارع كاتصالو مع دائرتي صحة كجكدة البيئة في المحافظة
ىؿ ىناؾ اتصاؿ بينؾ كبيف

%8

نعـ

دائرتي صحة كجكدة البيئة في ال

المحافظة

%91
%1

أحيانان
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 .7 .2 .3تزويد المزارعين بالمبيدات من قبل دائرة الزراعة  :تقكـ دائرة الزراعة بتزكيد المزارعيف
ببعض أنكاع المبيدات الزراعية ؟
كيأتي ىذا السؤاؿ مف ضمف أسئمة االستفسار فيما يتعمؽ بدعـ كتزكيد المزارعيف بالمبيدات الزراعية

مف قبؿ دائرة الزراعة بالتحديد ،حيث أجاب ()%98مف المزارعيف بأنو لـ يتـ تزكيدىـ بأية مبيدات مف

قبؿ دائرة الزراعة.

 .8 .2 .3تزويد المزارعين بالمبيدات من قبل المؤسسات غير الحكومية  :تقكـ المؤسسات غير
الحككمية كاألجنبية كالجمعيات الزراعية بتزكيد كدعـ المزارعيف فيما يتعمؽ باستخداـ المبيدات الزراعية
؟
إف ىذا السؤاؿ كالذم طرح عمى المزارعيف ىك كعمى ما لمستو مف األسئمة الحساسة بالنسبة لممزارعيف،
إذ ىناؾ شكاكل مف قبؿ النسبة الكبرل مف المزارعيف أنيـ مظمكـ كف فيما يتعمؽ بيذا المكضكع ،كمف

جية أخرل أعرب المزارعيف المستفيديف مف ىذه الخدمات بأف خدمات ىذه المؤسسات ىي في االتجاه

الصحيح ،كأف ىذه المؤسسات قامت بدعميـ كتزكيدىـ بكسائؿ مكافحة اآلفات المختمفة ،كعقد عدة

دكرات لذلؾ ،ككذلؾ تزكيدىـ ببعض أجيزة الرش ،باإلضافة لبعض أنكاع المبيدات اآلمنة بيئيان
كيكضح الجدكؿ رقـ (  )5 .3ذلؾ.

جدكؿ ( : )5 .3دكر المؤسسات غير الحككمية في دعـ المزارعيف
تقكـ المؤسسات غير الحككمية نعـ
بدعـ المزارعيف بمختمؼ
الخدمات؟

%10

ال

%81

أحيانان

%9

كمف خبلؿ نتائج الجدكؿ أعبله يتضح بأف نسبة

( )%81مف المزارعيف أقركا بعدـ كجكد أنشطة

لممؤسسات المختمفة في مجاؿ دعـ المزارعيف فيما يتعمؽ باستخداـ المبيدات الزراعية.

 .9 .2 .3رأي المزارع حول التعاون بينو وبين المرشدين الزراعيين  :ما ىك رأيؾ في التعاكف بيف
المزارعيف كالمرشديف الزراعييف في المؤسسات المختمفة بشكؿ عاـ ؟
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إف ىذا السؤاؿ كالذم يدعك عينة المزارعيف إلى التعبير عف آرائيـ فيما يتعمؽ بالتعاكف مع المرشديف
الزراعييف مف المؤسسات المختمفة كعمى رأسيا دائرة الزراعة في محافظة جنيف ،كتأتي اإلجابة عمى

ىذا السؤاؿ مف قبؿ ( )%79مف المزارعيف بأف ىذا التعاكف غير مرضي كيكضح الجدكؿ رقـ () 6 .3

ذلؾ.

الجدكؿ ( :)6 .3رأم المزارعيف فيما يتعمؽ بالتعاكف مع المرشديف الزراعييف مف كافة المؤسسات
ما ىك رأيؾ في التعاكف بيف

%18

مرضي

المزارعيف كالمرشديف الزراعييف

مف المؤسسات المختمفة بشكؿ غير مرضي
عاـ ؟

%79
%3

ليس لو أىمية

 10 .2 .3أسباب عدم الرضا لدى المزارعين  :أما بالنسبة ألسباب عدـ الرضا فقد كانت إجابات
المزارعيف متفاكتة فيما بينيـ ،كقد صرح العديد مف المزارعمف باف أسباب عدـ الرضا تتمثؿ فيما يمي:

 .1قمة اإلمكانيات لدل المؤسسات المختمفة كعمى رأسيا دائرة الزراعة في المحافظة.
 .2ليس ىناؾ جدية كافية في التعامؿ مف قبؿ المرشد كعدـ الرغبة في العمؿ.
 .3عدـ تكفر المعمكمات الكاممة لدل المرشديف دائمان.

 .4قمة الزيارات كندرتيا مف قبؿ المرشديف مف قبؿ المؤسسات المختمفة.
 .5قمة الدعـ الذم يتمقاه المزارع مف المؤسسات المختمفة ،إذ أف ىناؾ مزارعمف متضررمف
كبحاجة ماسة إلى المساعدات كلكف لـ يتـ شمميـ ضمف المتضرريف.

 .6تمعب المحسكبية دك ار كبي ار في المساعدات التي تأتي لدعـ المزارعيف ،حسب رأييـ.
 .7قمة الدكرات التدريبية ككرشات العمؿ التي تعقدىا المؤسسات المختمفة.

 .8عدـ االىتماـ الكافي مف قبؿ المؤسسات المختمفة لؤلضرار التي تمحؽ بالمزارعيف نتيجة أعماؿ
الغش كالتزكير كعدـ كجكد إشراؼ كمراقبة كافية لذلؾ.

 .9تضارب الخدمات التي تقدميا المؤسسات المختمفة ،مما يؤدم إلى إعادة تقديـ نفس الخدمة التي
قدمت سابقان كالتي لـ يعد المزارعكف بحاجة ليا.

 .10عند طمب المساعدة مف المرشديف ،فإنيـ قد يطمبكف مف المزارع تكفير سيارة لنقؿ المرشد
لممزرعة ،كمف ثـ إعادتو لدائرة الزراعة مما يثقؿ كاىؿ المزارع.

 .11ىناؾ بعض المبيدات غالية الثمف التي ال يستطيع المزارع شراءىا بعبكاتيا األصمية التي تككف
بحجـ  1لتر مثؿ مادة (الككنفيدكر ) ،فيضطر المزارع لشراء عبكات صغيرة بمقدار
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50سـ ،3حيث يقكـ التاجر بتعبئتيا بطريقتو الخاصة مما يتيح إمكانية الغش كالتزكير.
 11 .2 .3أنشطة المؤسسات المختمفة حول استخدام المبيدات  :ىؿ ىناؾ أم أنشطة لممؤسسات
الحككمية كغير الحككمية في مجاؿ تكعية المزارعيف كارشادىـ كتزكيدىـ باألساليب كالكسائؿ السميمة
كاآلمنة الستخداـ مبيدات اآلفات الزراعية؟

كىنا يتحدث ىذا السؤاؿ عف األنشطة التي تقكـ بيا مجمؿ المؤسسات الحككمية كغير الحككمية ،فيما
يتعمؽ باستخداـ المبيدات الزراعية كىنا تـ تصنيؼ خدمات ىذه المؤسسات كما يمي:

 .1خدمات إرشادية.
 .2خدمات تدريبية.

 .3تزكيد المزارعيف بمبيدات كيماكية.
 .4تزكيد المزارعيف بمبيدات آمنة بيئيان.

 .5تزكيد المزارعيف بمعدات رش كيماكية.
 .6تزكيد المزارعيف بكسائؿ مكافحة غير كيماكية.
كبعد عممية تحميؿ إجابات المزارعيف فيما يتعمؽ بيذه الخدمات المختمفة ،كالتي تقكـ بيا ىذه
المؤسسات سكاء دائرة الزراعة ،أك المؤسسات غير

اؿحككمية األخرل ،كاف ىناؾ نسبة كبيرة مف

المزارعيف لـ تتمقى أم مف ىذه الخدمات ،إذا كاف ىناؾ استغرابان مف قبؿ المزارعيف عف كجكد مثؿ ىذه
الخدمات أصبلن ،ككاف ىناؾ قسـ أخر مف المزارعيف محتجيف عمى أف ىذه الخدمات تقدـ فقط لبعض

المزارعيف ،كالذيف يتـ اختيارىـ بطريقة غير عادلة ،كىناؾ أيضان البعض أعربكا عف رضاىـ عف ىذه
الخدمات ،كيمكف استعراض إجابات المزارعيف فيما يتعمؽ بالخدمات المقدمة ليـ مف قبؿ المؤسسات

المختمفة عمى النحك التالي ،ك يكضح الجدكؿ رقـ ( )7 .3ذلؾ.

جدكؿ (  : )7 .3أجكبة عينة الدراسة فيما يتعمؽ بأنشطة المؤسسات المختمفة في مجاؿ إرشاد كدعـ
المزارعيف كتزكيدىـ بخدماتيا المختمفة
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الخدمة المقدمة

مؤسسات غير حككمية نسبة

مؤسسات حككمية نسبة

المزارعيف %

المزارعيف %
خدمات إرشادية

%56

%23

خدمات تدريبية

%9

%17

تزكيد مبيدات كيماكية

%2

%2

تزكيد مبيدات آمنة بيئيان

-

%4

تزكيد معدات رش كيماكية

-

%1

تزكيد مكافحة غير كيماكية

%2

%6

يتضح لنا مف خبلؿ نتائج الجدكؿ أعبله بأف ىناؾ أنشطة تقكـ بيا بعض المؤسسات الحككمية كغير
الحككمية فيما يتعمؽ بدعـ المزارعيف كتزكيدىـ بخدماتيا المختمفة ،كلكف ىذه األنشطة ليست بالمستكل

المطمكب.

 :ىؿ سبؽ كاشتركت في دكرة تدريبية حكؿ

 12 .2 .3األنشطة التدريبية لممؤسسات المختمفة
مكضكع المبيدات الزراعية ؟

كىنا يتحدث ىذا السؤاؿ عما إذا كاف ىناؾ نسبة مف المزارعيف ،اشترككا في أية دكرات تدريبية مف
اجؿ تأىيميـ كتكعيتيـ لتحسيف مقدرتيـ عمى التعامؿ بالمبيدات الزراعية.
كىنا كجدنا أف عددان قميبلن مف المزارعيف اشترككا بيذه الدكرات ،أك كرشات العمؿ كالتي عمى قمتيا تبشر

بالخير ،كذلؾ بسبب فاعمية ىذه الدكرات كالكرشات في إيصاؿ المعمكمة كممارستيا عمميان عمى أرض

الكاقع ،كسنستعرض فيما يمي نتيجة إجابات المزارعيف كعدد المستفيديف مف ىذه الدكرات كالجدكؿ رقـ

( )8 .3يكضح ذلؾ.

جدكؿ رقـ(  :)8 .3األنشطة التدريبية التي قامت بيا المؤسسات العاممة في قطاعي الزراعة كالبيئة

في محافظة جنيف في الفترة الكاقعة بيف 2005 -1998
الرقم

اسم الدورة

مدتيا

الجية المشرفة
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تاريخيا

عدد

المزارعين

مكانيا

1

التعقيـ الشمسي

االغاثة

اسبكع

2001

 30مزارع

الجممة

.2
3

مكافحة متكاممة
مكافحة متكاممة

معان

اسبكع

2003

 40مزارع

الجممة

االغاثة

اسبكع

2003

 40مزارع

الجممة

4

مكافحة متكاممة

المجمكعة االيطالية

اسبكع

2005

 30مزارع

كفرذاف

5

مكافحة متكاممة

االغاثة

اسبكع

2001

 20مزارع

الجممة

6

مكافحة متكاممة

7

الطرؽ البمديمة

مركز معان

اسبكع

2004

 30مزارع

الجممة

اسبكع

2005

 30مزارع

الجممة

8

سبلمة كحمية االنساف كالبيئة

جامعة بير زيت

 30ساعة

2002

 30مزارع

قباطيو

9

مكافحة متكاممة

االغاثة

اسبكع

1998

 40مزارع

كفرذاف

10

السبلمة كالكقاية

بير زيت

 30ساعة

1999

 30مزارع

كفرذاف

11

مكافحة متكاممة

12

مكافحة متكاممة

مركز معان

اسبكع

2003

 30مزارع

كفر ذاف

 5اياـ

2005

 30مزارع

كفرذاف

13

تعيقـ شمسي

مكؼ مندك االيطالية

 3اياـ

2005

 40مزارع

كفرذاف

14

تعقيـ شمسي

15

مكافحة متكاممة كتعقيـ شمسي

مركز معان

اسبكع

2005

 30مزارع

كفر ذاف

 5أياـ

2005

 30مزارع

كفرذاف

16

رش المبيدات

 25يكـ

2005

 30مزارع

كفر ذاف

17

مكافحة متكاممة

االغاثة

 7اياـ

2005

 30مزارع

برقيف

18

ترشيد استخداـ المبيدات

الفاك

أسبكع

2004

 20مزارع

كفرداف

19

مكافحة متكاممة

20

تزكيد كسائؿ غير كيماكية

مركز معان

 8أياـ

2004

-

2004

 30مزارع
1

برقيف

مركز معان

مركز معان

مركز معان

مركز معان

دائرة الزراعة

برقيف

 13 .2 .3فترة األمان لمبيدات اآلفات الزراعية :
كيتحدث ىذا السؤاؿ عف مفيكـ فترة األماف ،كما إذا كاف المزارع يعي مفيكـ ىذه الفترة كماذا تعني،

كمدل أىميتيا كخطكرتيا في نفس الكقت.

إنو كمف خبلؿ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تبيف أف ىناؾ لبسان لدل المزارعيف في المحافظة حكؿ ىذه
الفترة كخطكرتيا ،كىك ناتج عف قمة المعمكمات المتكفرة حكؿ ىذه الفترة بسبب عدـ تعريب النشرات

المرفقة ليذه المبيدات ككذلؾ جيؿ المزارع بخطكرتيا أك عدـ االلتزاـ بيا ،إذ أف ىناؾ نسبة مف

المزارعيف يعرفكف فترات األماف لممبيدات المختمفة كلكف يختاركف األصناؼ الفعالة أكثر ضد اآلفات

كالتي تككف بعضيا ذات فترات أماف أطكؿ مف عمر المحصكؿ .
ك الجدكؿ رقـ ( )9.3يكضح ذلؾ

جدكؿ رقـ ( :)9.3مدل فيـ المزارع لفترة األماف
ماذا تعني فترة األماف؟

إجابة صحيحة

%28

إجابة خاطئة

%72
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كمف خبلؿ الجدكؿ أعبله تتضح لنا أىمية تكعية المزارع كارشاده مف اجؿ مزيدا مف المعرفة حكؿ ىذه
الفترة ،كيمكف القكؿ أف المؤسسات المختمفة ال تقكـ بالدكر الكافي بيذا االتجاه.
 14 .2 .3النتائج المتعمقة ببعض جوانب المعرفة الفنية لعينة الدراسة
مف خبلؿ الدراسة تبيف أف:

( )%71مف العينة ييتمكف بالمعمكمات المكجكدة عمى ممصؽ عبكة المبيدات الخاصة بتاريخ اإلنتاج
كاالنتياء.

( )%65أعربكا عف اىتماميـ بفترة أالماف ،ىدؼ االستعماؿ ،كالتركيز المكصى بو.
( )%70يستطيعكف تحديد اآلفة التي تصيب محاصيميـ.

( )%89منيـ اقركا بكجكد تقصير مف المؤسسات المختمفة حكؿ استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية.
( )%73ال يقرأكف التعميمات عمى ممصؽ عبكة المبيدات بسبب ككنيا مكتكبة بالمغات العبرية
كاألجنبية.

( )%9فقط يقكمكف بارتداء المبلبس الخاصة برش المبيدات الزراعية.
( )%55مف المزارعكف يعتقدكف أنيـ يطكركف مناعة ضد اآلفات الزراعية.
 15 .2 .3اقتراحات المزارعين
كىنا يتـ استشارة المزارعيف فيما يتعمؽ بالحمكؿ كاالقتراحات ،كالتي يركنيا مناسبة في سبيؿ تحسيف
كاقع اإلرشاد الزراعي مف قبؿ المؤسسات المختمفة ،كيمكف استعراض بعض ىذه االقتراحات كالتي ىي

تعبير عف جانب مف المشكمة ،ال يمكف أف يراىا إال المزارع

كف ،كيجب أف تؤخذ بالحسباف ،كذلؾ

بسبب ككف ىؤالء المزارعيف ىـ الجية المستيدفة كالمتمقية ليذه الخدمات المختمفة ،كمف دكف أف يككف
ىناؾ تعاكف كرغبة مف قبؿ المزارعيف ال يمكف أف نحقؽ األىداؼ المرجكة في سبيؿ تحسيف كاقع

استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية ،كيمكف تمخيص االقتراحات التي أبداىا بعض المزارعيف فيما يمي :
 .1عقد دكرات تأىيمية لممزارعيف بيدؼ تكعية المزارعيف بالطرؽ الصحيحة في استخداـ المكاد
الكيماكية ،كالتقميؿ منيا كذلؾ برعاية المؤسسات المختمفة.

 .2كضع جداكؿ ممزمة لممرشديف الزراعييف مف المؤسسات المختمفة ،كذلؾ لزيارة المزارعيف
الراغبيف بذلؾ بيدؼ ردـ اليكة المكجكدة بيف المزارعيف كالمؤسسات المختمفة.

 .3تعريؼ المزارعيف بالمؤسسات المختمفة ،كالخدمات التي تقدميا بيدؼ اف يستفيد مف ىذه
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الخدمات أكبر عدد مف المزارعيف عف طريؽ الزيارات المتبادلة ما بيف المزارعيف كالمؤسسات

المختمفة.

 .4تقديـ المساعدات العاجمة لممزارعيف كتنظيـ الدكرات الزراعية.

 .5تقديـ المساعدات العاجمة لممزارعيف كتنظيـ الدكرات كالندكات الزراعية.

 .6أف يككف ىناؾ مزيدان مف االىتماـ بالمزارعيف كانشاء جمعيات التسكيؽ.
 .7إعطاء الدعـ الكافي لممزارع بسبب األكضاع االقتصادية السيئة.
 16 .2 .3مناقشة فرضيات الدراسة الخاصة بالمزارعين
مف خبلؿ ىذه الدراسة يمكف مناقشة الفرضيات التي تتعمؽ بالمزارعيف كما يمي :

 .1الفرضية التي تقكؿ أف المزارعيف في محافظة جنيف ،ال يممككف الخبرة الكافية الستخداـ مبيدات
اآلفات الزراعية ،إف ىذه الفرضية مرفكضة ،كذلؾ بسبب اعتماد المزارعيف في المحافظة بالدرجة

األكلى عمى الخبرة الشخصية في استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية،فقد عبر جميع أفراد عينة الدراسة

أم نسبة  %100منيـ عمي أف الخبرة الشخصية ،كالتي نتجت عف ألممارسو العممية أنيا تأتي في
المقاـ األكؿ يمييا استشارة المزارعيف اآلخريف ،كبعدىا تأتي المؤسسات المختمفة .كقد تبيف أف لدل

المزارع المعرفة باستخداـ المبيدات المختمفة كلكف ىذه المعرفة بحاجة إلى تطكير كمتابعة .كىنا يأتي
دكر المؤسسات المختمفة ،كالتي يمكنيا تقديـ الخدمات اإلرشادية كالتدريبية كالممارسة العممية ،التي

ستزيد مف الخبرة كالمعرفة لدل المزارعيف في كيفية التعامؿ مع مبيدات اآلفات الزراعية ،مف ناحية

مراحؿ استخداميا كتخزينيا ،كتقميؿ آثارىا السمبية عمى البيئة كالصحة العامة.

 .2أما بالنسبة لمفرضية التي تقكؿ بأف المؤسسات المختمفة ،الرسمية كغير الرسمية ،المختصة

بالزراعة كالبيئة ،تقكـ بدكرىا في دعـ كتكجيو كتنظيـ استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية ،فإننا نرفض

بناء عمى إجابات عينة المزارعيف الذيف أعرب  %81منيـ عف كجكد تقصير مف
ىذه الفرضية ،كذلؾ ن
قبؿ المؤسسات المختمفة ،إذ أف ىذه المؤسسات ال تقكـ بتقديـ الخدمات كالدعـ الكافي ليـ ،كمف ىنا
%10

يمكف القكؿ أف ىناؾ أنشطة كدكرات تقكـ بيا المؤسسات المختمفة بيذا االتجاه ،حيث أعرب
فقط مف المزارعيف عف كجكد ىذه الخدمات كاستفادتيـ منيا ،كىذا بالطبع غير ٍ
كاؼ ،إذ يجب اف

يستفيد مف ىذه الخدمات أكبر عدد مف المزارعيف .كمف الجدير بالذكر أف ىناؾ تقصير كاضح مف
جانب المؤسسات الحككمية كدائرة الزراعة بشكؿ خاص حكؿ ىذه األنشطة ،إذ أف معظـ ىذه األنشطة

التدريبية ككرشات العمؿ تقكـ بيا المؤسسات غير الحككمية مثؿ اإلغاثة الزراعية كمؤسسة معان

كغيرىا.
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 .3كحكؿ الفرضية التي تقكؿ بأف المزارعيف في محافظة جنيف كاعكف إلجراءات األمف كالسبلمة

بناء عمى إجابات
بالنسبة الستخداـ مبيدات اآلفات الزراعية ،فإننا نرفض ىذه الفرضية كذلؾ ن
المزارعيف ،إذ اعرب %9منيـ فقط بأنيـ يقكمكف بارتداء المبلبس الخاصة برش المبيدات ،كذلؾ كانت

إجابات  %55منيـ بأنيـ يطكركف مناعة ضد اآلفات الزراعية ،كذلؾ

 %72منيـ كانت إجاباتيـ

خاطئة حكؿ مفيكـ فترة األماف لمبيدات اآلفات الزراعية .كمف المبلحظ أيضان اف ىناؾ جيؿ مف قبؿ
المزارعيف في التعامؿ مع المبيدات الزراعية سكاء فيما يتعمؽ بالتخزيف أك الرش أك التخمص مف

العبكات الفارغة ،أك بقايا ىذه المحاليؿ ،إذ الحظنا اف ىناؾ عدـ كعي بأخطار ىذه المكاد ،كما تسببو
مف آثار خطيرة عمى البيئة كالصحة العامة ،كذلؾ أعرب

 %5مف العينة ،أم خمس حاالت عف

إصابتيـ بحاالت مرضية مختمفة ،منيـ حالة كفاة كاحدة نتيجة لبلستخداـ المفرط كغير السميـ لمبيدات

اآلفات الزراعية في محافظة جنيف.

 .4كحكؿ الفرضية التي تقكؿ بأف المزارعيف في محافظة جنيف راضكف عف الدكر الذم تقكـ بو
المؤسسات المختمفة ،حككمية كغير حككمية ،فإننا نرفض ىذه الفرضية ،إذ أف  %79مف عينة الدراسة
أعربكا عف عدـ رضاىـ عف الدكر الذم تقكـ بو المؤسسات المختمفة ،كالذم يتعمؽ باستخداـ مبيدات

اآلفات الزراعية كتزكيدىـ بالمعمكمات البلزمة لذلؾ ،كأعرب  %18فقط مف العينة عف رضاىـ عف
ىذا الدكر ،كتتعدد األسباب التي ذكرىا المزارعكف حكؿ عدـ رضاىـ مف ىذه الخدمات ،كمنيا قمة

الزيارات التي تقكـ بيا المؤسسات المختمفة لممزارعيف ،كذلؾ قمة اإلمكانات لدل ىذه المؤسسات ،كعدـ
تعكيض المزارعيف عف األضرار التي لحقت بيـ كشمؿ ىذه التعكيضات لقمة مف المزارعيف دكف

غيرىـ.
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الفصل الرابع

___________________________________________________________

دور المؤسسات ونشاطاتيا في تحسين واقع استخدام مبيدات اآلفات الزراعية
 1 .4مقدمة:
مف خبلؿ تحميؿ استمارات المقابمة الخاصة بالمؤسسات المختمفة ،تبيف بأف ىناؾ تفاكت كبير فيما بيف
ىذه المؤسسات مف حيث األنشطة كالبرامج التي تقكـ بيا ،كذلؾ تـ التكصؿ لمعديد مف االستنتاجات

كالتصكرات مف خبلؿ اإلطبلع عمى مضمكف اإلجابة عمى أسئمة استمارة المقابمة ،ككذلؾ مف خبلؿ

االنطباع الذم خرجت بو مف المكاضيع المختمفة التي أثرناىا مع مكظفي المؤسسات المختمفة ،كمف

المبلحظ أف ىناؾ اختبلؼ في كجيات النظر بيف نسبة كبيرة مف المزارعيف تقدر ػب( )%79مف جية،
كىذه المؤسسات مف جية أخرل ،مف خبلؿ إجاباتيـ عمى نفس األسئمة فيما يتعمؽ بالمسؤكلية عف

ضعؼ التنسيؽ كالتشبيؾ كقمة األنشطة التي تقكـ بيا المؤسسات تجاه المزارعيف.

كمما ال شؾ فيو أنني لمست جدية في التعامؿ مف بعض ىذه المؤسسات كلـ المسيا في مؤسسات

أخرل ،كفيما يمي سكؼ نقكـ باستعراض كتحميؿ العديد مف أسئمة المقابمة لممؤسسات ،لمتعرؼ عمى
كجية نظر ىذه المؤسسات فيما يتعمؽ بتحسيف استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية.
كقد ارتأينا كبسب قمة عدد المؤسسات التي تعمؿ في ىذا المجاؿ في المحافظة ،بأف نستعرض
نشاطات كؿ مؤسسة عمى حده ،كذلؾ في سبيؿ معرفة كاستيضاح دكر ىذه المؤسسات كالنشاطات

التي تقكـ بيا.

 2.4دائرة الزراعة في المحافظة
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إف دائرة الزراعة في المحافظة بأقساميا المختمفة ،كالتي تشكؿ المجيكد الحككمي في ىذا االتجاه،

كالتي يجب أف تمعب الدكر الريادم بيف المؤسسات المختمفة ،لما ليا مف أىمية كتاريخ في قيادة العمؿ

الزراعي ،كتزكيد المزارعيف بالمستجدات الزراعية ،إذ أف ىذه الدائرة تممؾ سجبلت كمعمكمات عف

المزارعيف في مختمؼ مناطؽ المحافظة ،كمف مختمؼ الفئات ،كبما يممككه مف حيازات زراعية مختمفة

بعمية كمركية ،كذلؾ تممؾ الخبرة الكافية إذا ما تكفرت اإلمكانيات لذلؾ.

كمف الجدير بالذكر أف جيكدان كبيرة تبذؿ مف قبؿ مكظفي دائرة الزراعة ،كقسـ اإلرشاد الزراعي مف
خبلؿ استقباليـ لممزارعيف ،كالتعاكف معيـ فيما يتعمؽ باستفسارات المزارعيف المختمفة كالتي تيتـ

بالمشاكؿ التي تعترضيـ بمختمؼ المجاالت الزراعية ،كارشادىـ كتكجيييـ بالنسبة الستخداـ المبيدات

الزراعية المناسبة لآلفات المختمفة ،كابداء النصيحة لممزارعيف كتكجيييـ لزارعة األنكاع المطمكبة مف

الخضار كالفاكية ككذلؾ تربية الحيكانات المختمفة ،كمف خبلؿ استبياف المقابمة فقد تبيف أف نشاطات

دائرة الزراعة كاإلرشاد الزراعي كالتي تتعمؽ بالزراعة كالبيئة تتمخص بالنقاط التالية:

 .1اإلرشادات الزراعية المختمفة.

 .2ترخيص المحبلت الزراعية بما فييا محبلت بيع مبيدات اآلفات الزراعية.
 .3استصبلح األراضي الزراعية كشؽ الطرؽ كالتنمية الريفية.

 .1.2.4النشاطات التي تتعمق بتحسين واقع استخدام مبيدات اآلفات الزراعية:
فإف نشاطات دائرة الزراعة تتمخص بالنقاط التالية:

 .1برنامج المدارس الحقمية لممزارعيف ( إرشاد جماعي ).
 .2المكافحة المتكاممة.
 .3التعقيـ الشمسي.

 .4منع استخداـ المبيدات الخطرة .
 .5استخداـ المبيدات اآلمنة بيئيان.
 .2.2.4األنشطة والبرامج المستقبمية والتي تيتم بتحسين واقع
فأنيا تتمخص فيما يمي:

 .1برنامج المدارس الحقمية لممزارعيف برعاية منظمة الفاك.

 .2اشتراط ترخيص المحبلت الزراعية بكجكد ميندس زراعي فييا.
 .3تطبيؽ التعقيـ الشمسي كذلؾ بعد ظيكر النتائج اإليجابية ليا.
 .4فحص درجات السمية في الخضار كالفكاكو.
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استخدام مبيدات اآلفات الزراعية

 .3.2.4الدورات التدريبية واألنشطة التي تقوم بيا المؤسسة لتعريف المزارعين بالطرق الصحيحة
الستخدام مبيدات اآلفات الزراعية فقد تبين لنا ما يمي:

 -انو في خبلؿ أخر سنتيف تـ عقد عشر دكرات تدريبية لممزارعيف.

 نكع الدكرات كعنكانيا :حيث كانت ىذه الدكرات تتمخص في مكضكع االستخداـ األمثؿ لممبيداتالزراعية كمكافحة أمراض النبات.

 أما أمكنو انعقد ىذه الدكرات ،فقد كانت في المناطؽ المركية في المحافظة كقد كاف ىدفياإرشادم.

 .4 .2 .4تزويد المزارعين بالمعدات  :كييدؼ ىذا السؤاؿ لمعرفة ما إذا كانت دائرة الزراعة قد
قامت بتزكيد المزارعيف بمعدات كأجيزة رش المبيدات ،كتكعيتيـ باالستخداـ األمثؿ ليذه المعدات.

كمف خبلؿ حديثنا مع المسؤكليف ىناؾ تبيف أف د ائرة الزراعة في المحافظة قامت بتزكيد عدد مف
المزارعيف في منطقة الجممة شماؿ المحافظة بأجيزة رش لممبيدات كمصائد ممكنو لآلفات الزراعية.
 .5 .2 .4شكاوى المزارعين  :كىذا السؤاؿ يتعمؽ بمشاكؿ كشكاكل المزارعيف كمنيا الغش كالتزكير،
كعدـ مطابقة المبيدات لممكاصفات األصمية.
كمف ىنا فإف ىذا المكضكع في غاية األىمية حيث تكجد ىناؾ مثؿ ىذه المشاكؿ كالشكاكل ،كمنيا ما
ىك مثبت بأكراؽ رسمية ،كدالئؿ مكجكدة لدل دائرة الزراعة ،حيث تـ الحصكؿ عمييا لتعزيز كجكد مثؿ

ىذه المشاكؿ لدل المزارعيف في المحافظة .كمف ىذه المشكبلت كالشكاكل )1 ( :مشكمة تبديؿ مادة
الركدكميؿ كتعبئتيا بأكياس مادة أكركبات ،كبعد الفحص تبيف أف المادة المشككؾ بيا ىي أصبلن ال
فعالة كىناؾ صكرة لمفحص المذككر في مبلحؽ البحث.
تحتكم عمى أية مادة ّ

 .6 .2 .4المشكالت التي تعترض عمل المؤسسة فيما يتعمق بتحسين واقع استخدام

الزراعية:

( )1عدـ تكفر اإلمكانيات المادية لدائرة الزراعة.
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المبيدات

( )2عدـ كجكد ترجمة كافية لبعض أنكاع المبيدات مما يتسبب في أخطاء استخداميا.

( )3عدـ معايرة كفحص محاليؿ الرش بالنسب المطمكبة كالعشكائية في خمط المبيدات.
كحكؿ استخداـ المبيدات المحرمة كالمحظكرة زراعيان كبيئيان أكضح المسئكؿ بأف ىناؾ بعض المزارعيف
يقكمكف باستخداـ مبيدات مغشكشة كمزكرة عمى عاتقيـ الشخصي ،كيقكمكف بشرائيا مف السكؽ

اإلسرائيمي.

 .7 .2 .4االقتراحات التي أبدتيا دائرة زراعة محافظة جنين لتحسين واقع استخدام مبيدات اآلفات
الزراعية:

( )1عدـ السماح ببيع المبيدات الزراعية إال بالرجكع إلى المرشد الزراعي المختص.
( )2التركيز عمى المبيدات صديقة البيئة كاآلمنة.
( )3تكفير اإلمكانيات البلزمة لمتابعة المزارعيف.

أجريت المقابمة عف دائرة الزراعة مع السيد مصطفى عمارنو مفتش الكقاية كالحجر الزراعي( .مفتش

الكقاية كالحجر الصحي في دائرة زراعة جنيف،ايار)2005

مؤىبلتو :بكالكريكس زراعة كانتاج نباتي ككقاية بخبرة ( )8سنكات في المؤسسة.
تاريخ المقابمة.2005 /5/18 :
مف خبلؿ المقابمة التي أجريت ،ككذلؾ مف خبلؿ المعرفة كاالنطباع حكؿ عمؿ ىذه المؤسسة ،تبيف
أف ىناؾ قاعدة قكية لمعمؿ الزراعي في ىذه المؤسسة لمقياـ بدكر أكبر مما ىك عميو اآلف ،إذا ما

تكفرت اإلمكانات المادية ،ككذلؾ زيادة الفاعمية اإلدارية بالنسبة لتكزيع المياـ كالمسؤكليات ،إذ أف ىذه

الدائرة تضـ عددان كبي انر مف الميندسيف الزراعييف ذكم الكفاءات المختمفة كالتي يمكف أف يككف ليا دكر
أكبر في تحسيف كاقع استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية في المحافظة ،فدائرة الزراعة مؤىمة لمعب دكر

أساسي في ىذا المجاؿ مف خبلؿ النشاطات المتعمقة بالمبيدات الزراعية ،مثؿ المكافحة المتكاممة

كالتعقيـ الشمسي ،كتشجيع استخداـ المبيدات اآلمنة بيئيان ،كيمكف القكؿ أنو مف خبلؿ مراجعة العديد
مف المزارعيف ليذه الدائرة بيدؼ حؿ المشكبلت المختمفة كمنيا ما يتعمؽ بالمبيدات الزراعية ،فإف

المرشديف الزراعييف يقكمكف بعمؿ ما بكسعيـ لحؿ ىذه المشكبلت ،كيمكف أف تزداد نشاطات ىذه

الدائرة إذا ما تكفرت اإلمكانات المادية البلزمة لذلؾ.
 3 .4اإلغاثة الزراعية:
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نشأت اإلغاثة الزراعية كحركة تطكعية فمسطينية في منتصؼ السبعينات ،كالتي تشكمت مف خبلليا

المجنة العميا لمعمؿ التطكعي ،التي انضكل تحت صفكفيا حكالي عشريف ألؼ متطكع مف مختمؼ
المناطؽ الفمسطينية ،كمنيا محافظة جنيف منطقة الدراسة.

كمنذ تأسيسيا عاـ 1983ـ ،قامت اإلغاثة بتنفيذ عدد كبير مف المشاريع ذات التخصصات المختمفة،
مثؿ مشاريع البنية التحتية ،كشؽ الطرؽ الزراعية ،كاستصبلح األراضي ،كمشاريع المياه كالرم،

كالمشاريع البيئية كالزراعة العضكية ،كاستغبلؿ طاقة الشمس كالرياح ،كالنظافة كتجميؿ األماكف

العامة ،ىذا باإلضافة إلى المشاريع األخرل كاإلقراض ،كالتكفير كالتسميؼ ،كالتعاكنيات اإلنتاجية
لممزارعيف كالنساء ،كمساعدة المزارعيف في تسكيؽ اإلنتاج ،كذلؾ اإلرشاد كالتكعية كالبحث كاإلعبلـ.
كقد تطكرت اإلغاثة الزراعية في تقديـ خدماتيا ،كتحكلت مف اإلرشاد الزراعي إلى التنمية الزراعية في
بداية التسعينات ،كتكسعت في عدد المكاقع التي تعمؿ بيا حيث زادت عف(  )100قرية كمكقع زراعي.

(اإلغاثة الزراعية.)2003 ،

تأتي اإلغاثة الزراعية في فمسطيف في طميعة المؤسسات التي تيتـ في شؤكف الزراعة كالمزارعيف،

ككذلؾ عمميات تطكير القطاع الزراعي الفمسطيني كذلؾ لبلرتقاء بيذا القطاع إلى مستكل متقدـ في

سبيؿ تنمية ىذا القطاع كاستدامتو كالحفاظ عمى البيئة الزراعية الفمسطينية نظيفة كمعطاءة ،كىي أيضان
مف المؤسسات القميمة التي اىتمت بمكضكع مبيدات اآلفات الزراعية ،كسبؿ الحد مف آثارىا السمبية

عف طريؽ مجمكعة مف األنشطة كالبرامج كالتي تيدؼ إلى تكعية المزارعيف كارشادىـ في سبيؿ تقنيف
استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية ،كنشر ثقافة المكافحة المتكاممة ليذه اآلفات ،كاستخداـ الكسائؿ

الطبيعية لمقاكمة األمراض كاآلفات.

كمف خبلؿ المقابمة التي أجريت مع كبير منسقي البرامج في اإلغاثة الزراعية في محافظة جنيف
تبيف أف ىناؾ مجمكعة مف األنشطة كالبرامج التي تقكـ بيا اإلغاثة في أكثر مف مكقع في سبيؿ الحد

مف آثار استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية ،كتقنينيا ،كاستبداليا بالمكافحة الطبيعية.

 .1 .3 .4النشاطات أو الميمات التي تقوم بيا اإلغاثة ،والمتعمقة بالزراعة والبيئة وىي:
 .1المكافحة المتكاممة.
 .2الزراعة العضكية.

 .3إدارة المخمفات السائمة كالصمبة.

 .4ترشيد استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية.
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،

 .2 .3 .4األنشطة التي تقوم بيا اإلغاثة الزراعية في سبيل تحسين واقع استخدام مبيدات اآلفات
الزراعية في المحافظة فيي:

 .1المكافحة المتكاممة.
 .2الزراعة العضكية.

 .3استخداـ مبيدات طبيعية.
 .3 .3 .4النشاطات والمشاريع والبرامج المستقبمية لممؤسسة فيي تتمثل فيما يمي:
 .1العمؿ عمى إنشاء كدعـ المزارع العضكية في المحافظة.
 .2مشاىدات الكمبكست.

 .3استخداـ النحؿ في التمقيح بدؿ اليرمكنات.
 .4 .3 .4النشاطات والدورات التدريبية التي تقوم بيا المؤسسة،
الصحيحة الستخدام مبيدات اآلفات الزراعية:

لتعريف المزارعين بالطرق

ست دكرات.
 .1عدد الدكرات التي تمت في أخر سنتيف:كانت ة

 .2نكع ىذه الدكرات :كانت جميعيا تتعمؽ بالمكافحة المتكاممة.

 .3أما أمكنة انعقاد ىذه الدكرات فقد كاف في أماكف متفرقة في المناطؽ الزراعية داخؿ محافظة
جنيف.

 .4أما أىداؼ ىذه الدكرات ككرشات العمؿ فكاف تعريؼ المزارعيف بأخطار الكيماكيات كبدائميا.
 .5 .3 .4دعم المزارعون بمعدات وأجيزة رش المبيدات ،وارشادىم بكيفية استخداميا:
إف اإلغاثة الزراعية قامت بدعـ المزارعيف بمساعدات عمى النحك التالي:

 .1كاف عدد المزارعيف المستيدفيف مف ىذه المساعدات 100 :مزارع.

 .2المنطقة المستيدفة:كانت في المناطؽ الزراعية المركية ،ذات االستخداـ المكثؼ ( البيكت
الببلستيكية ).

 .3نكع المساعدات :مبيدات عضكية ،مبيدات طبيعية ،ببلستيؾ ممكف ،مخصبات تربة.
 .4فترة ىذه المساعدات :تمتد ىذه الفترة مف  1998كلغاية .2004

 .5قيمة المساعدة :كانت ىذه المساعدة بقيمة مف  100 – 5دكالر أمريكي لكؿ مزارع.
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 .6 .3 .4مشاكل وشكاوى المزارعين من حيث الغش والتزوير  ،وعدم مطابقة المبيدات لممواصفات
األصمية  ،كنبلحظ ىنا ككما سبؽ مدل أىمية ىذا المكضكع ،بسبب حساسيتو كتأثيره الكبير عمى
القطاع الزراعي.

كىنا كمف كجية نظر اإلغاثة الزراعية تتمخص ىذه المشاكؿ بالنقاط التالية:

 .1عدـ االلتزاـ بتعميمات االستخداـ األمثؿ لممبيدات الزراعية.

 .2عدـ كجكد لكاصؽ بالمغة العربية تكضح التعميمات ،إذا أف معظـ ىذه المبيدات ال تكجد عمييا
ممصقات بالمغة العربية.

 .3كجكد مبيدات مغشكشة كغير مطابقة لممكاصفات األصمية في األسكاؽ.
 .4عدـ فاعمية المبيدات كما كاف سابقان.

 .5تكرار استخداـ نفس المبيد لنفس اآلفة مما يسبب المناعة.

 .6اإلىماؿ بمعالجة كجمع النفايات الكيماكية كالعبكات الفارغة كرمييا في كؿ مكاف مما يتسبب
باستخداميا مف قبؿ المكاطنيف ألغراض أخرل مثؿ تعبئة الماء أك الزيكت أك المكاد األخرل

كالتسبب بنتائج صحية كبيئية خطيرة.
كحكؿ السؤاؿ بالنسبة لمتعامؿ بالمبيدات الزراعية  ،تبيف أف ىناؾ مشاكؿ بالتعامؿ بيذه المكاد ،ك تـ

اقتراح اإلجراءات التالية:

 .1تطبيؽ قانكف الزراعة كاعتماد ميندس زراعي مختص في كؿ محؿ تجارم لممبيدات
الزراعية.

 .2أال يصرؼ المبيد مف قبؿ التاجر إال بكصفة مف قبؿ مختص بالمبيدات الزراعية.
 .7 .3 .4المشكالت التي تعترض عمل المؤسسة:
كبالنسبة لممشكبلت التي تعترض عمؿ مؤسسة اإلغاثة الزراعية بالنسبة لتحسيف كاقع استخداـ مبيدات

اآلفات الزراعية:

 .1كثرة المكردكف ليذه المكاد كعدـ كجكد ضبط كرقابة لعممية البيع كالشراء.
 .2قمة قناعة المزارعيف بإرشادات الميندسيف الزراعييف.

 .3عدـ تعريب التعميمات المكجكدة عمى ممصؽ العبكات مما يتسبب في الكقكع في أخطاء كثيرة.
أما بالنسبة الستخداـ المبيدات المحرمة كالمحظكرة زراعيان كبيئيان فتتمخص المشكبلت فيما يمي:

 .1ىناؾ مبيدات مرخصة الستخداـ معيف إال أف المزارع يستخدميا خبلفان لتعميمات الشركة المنتجة
مما يتسبب في األضرار الزراعية كالصحية كالبيئية.

كتتسرب إلى أسكاؽ المحافظة مف داخؿ الخط األخضر.
 .2ىناؾ مبيدات حرمت دكليان
ّ
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كحكؿ األمراض الصحية التي تتسبب بيا المبيدات لممزارع ،ىناؾ عدة أمراض مثؿ األمراض

كتميؼ الكبد كالفشؿ الكمكم كالعقـ .
السرطانية المختمفة ّ

 .8 .3 .4االقتراحات لتحسين واقع استخدام المبيدات الزراعية:
 .1فرض رقابة عمى المحاؿ التجارية.

 .2عدـ السماح ببيع أم مبيد إال بكجكد التعميمات الكاضحة عميو كبمغة مفيكمة كبالعربية.
 .3تكثيؼ اإلرشاد كالتكعية حكؿ المبيدات كطرؽ السبلمة في استخداميا.
تمت المقابمة عف اإلغاثة الزراعية مع السيد عمر الدمج كبير منسقي المشاريع في المؤسسة.

مؤىبلتو :بكالكريكس زراعة بخبرة (  )10سنكات في المؤسسة (منسؽ المشاريع في مؤسسة اإلغاثة
الزراعية في جنيف ،ايار.)2005
تاريخ المقابمة2005/5/18 :

تمفكف.042436673 :

تعتبر مؤسسة التنمية الزراعية مف المؤسسات القميمة التي اىتمت تحديدان بمبيدات اآلفات الزراعية،

كبمحاكلة الحد مف آثارىا عمى البيئة كالصحة العامة ،كقد تبيف ذلؾ مف خبلؿ نتائج ىذه الدراسة ،إذ

اف ىذه المؤسسة قامت بالعديد مف النشاطات كقدمت الخدمات المختمفة التي مف شأنيا تحسيف كاقع
استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية ،كمف ىذه األنشطة عقد عدة دكرات تتعمؽ بالمبيدات الزراعية مثؿ

المكافحة المتكاممة ،كالتعقيـ الشمسي ،كترشيد استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية باإلضافة لمخدمات
األخرل التي تقدميا ىذه المؤسسة ،كذلؾ ىناؾ خطط طمكحة ليذه المؤسسة مف خبلؿ المشاريع
كالبرامج لتحسيف استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية ،مثؿ العمؿ عمى إنشاء المزارع العضكية في

المحافظة ،كاستخداـ النحؿ في التمقيح بدؿ اليرمكنات .كذلؾ قامت ىذه المؤسسة بتزكيد أعداد مف
المزارعيف بمساعدات عينية في عدة مناطؽ مركية في المحافظة.
 4.4منظمة الفاوFAO :
إف منظمة الزراعة كاألغذية العالمية ( الفاك ) ىي مف المؤسسات حديثة العيد في فمسطيف عمكمان،

إذ لـ يتجاكز كجكد ىذه المنظمة فترة خمس سنكات في فمسطيف ،كثبلث في محافظة جنيف.

كبالرغـ مف حداثة كجكد ىذه المنظمة إال أنو كمف خبلؿ المقاءات التي تمت مع عدد مف المسئكليف

في ك ازرة الزراعة ،كدكائرىا ،ككذلؾ المعمكمات التي أفادنا بيا

ؼف أعماؿ ىذه المؤسسة
المزارعكف أ

كاعدة كتبشر بالخير ،كذلؾ مف خبلؿ المشاريع التي قامت بيا ،أك المشاريع كالبرامج التي تخطط
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لمقياـ بيا في المستقبؿ ،كمف خبلؿ المقابمة التي تمت مع المنسؽ الميداني لمؤسسة الفاك في محافظة

جنيف ،فقد تبيف أف ىناؾ ضمف مشركع إعادة البيكت الببلستيكية المدمرة ،ككذلؾ برنامج إعادة إحياء
القطاع الزراعي الفمسطيني ،مجمكعة مف النشاطات كالبرامج التي تقكـ بيا المؤسسة كالمتعمقة
بالزراعة كالبيئة .

 .1 .4 .4النشاطات والبرامج التي تقوم بيا المؤسسة:
 .1تزكيد المزارعيف بمدخبلت اإلنتاج الزراعي ،مثؿ الببلستيؾ ،كشبكات الرم.
 .2إنشاء المدارس الحقمية كذلؾ لتطبيؽ برنامج  IPMعمى محصكؿ البندكرة.

 .3مشركع البيكت الببلستيكية ،كالتي تيدؼ إلى إعادة تأىيؿ البيكت الببلستيكية المدمرة.

أما السؤاؿ الثاني الذم يتعمّؽ بنشاطات المنظمة في سبيؿ تحسيف كاقع استخداـ مبيدات اآلفات

الزراعية فيي:

 .1مشركع إقامة المدارس الحقمية في المحافظة.

 .2مشركع  IPMالذم تـ مف خبللو تكزيع المصائد الممكنة عمى المزارعيف.
 .2 .4 .4النشاطات المستقبمية والتي تتعمق بتحسين واقع استخدام مبيدات اآلفات الزراعية:
 .1مشركع المكافحة المتكاممة في البيكت الببلستيكية.
 .2مشركع تبادؿ المعمكمات فيما بيف دكؿ اليبلؿ الخصيب.

 .3تأسيس خمسة مدارس حقمية في المحافظة كىي في مناطؽ :
كفرداف ،الجممة ،عرانة ،برقيف ،كقباطية .

كمف خبلؿ المقابمة تبيف أيضان أف ىناؾ تنسيؽ كتعاكف بيف منظمة الفاك كالمؤسسات األخرل سكاء

كانت حككمية أك غير حككمية فيما يتعمؽ بتحسيف كاقع استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية ،ككذلؾ
كجكد زيارات دكرية كمفاجئة لممزارعيف.
 .3 .4 .4النشاطات الميدانية وورشات العمل التي تقوم بيا الفاو :
عند تأسيسيا في المحافظة منذ سنتيف عقدت دكرتاف برعاية المؤسسة كىي:
 .1الدكرة األكلى بعنكاف ترشيد استخداـ المبيدات.
سمية المبيدات.
 .2الدكرة الثانية حكؿ ّ
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أما أمكنة انعقاد ىذه الدكرات فكانت في عدة مناطؽ مركية في محافظة جنيف.
أىداؼ الدكرات
أ -الدكرة األكلى ترشيد استخداـ المبيدات.

السمية في المبيدات كأثرىا عمى البيئة كاإلنساف كالحيكاف.
ب -الدكرة الثانية آثار ّ
 .4 .4 .4مشاكل وشكاوى المزارعين من وجية نظر المؤسسة:
.1عدـ كجكد مادة فعالة في عبكات المبيدات .
تسكؽ بأسعار أقؿ في السكؽ المحمي.
.2كجكد أدكية مزكرة كمسركقة كمغشكشة ّ
 .5 .4 .4أىم المعيقات التي تعترض عمل المؤسسة:
 .1عدـ كجكد جدية مف قبؿ المزارع في التعامؿ مع المؤسسات المختمفة.
 .2قمة المشاريع التي تتعمؽ بشكؿ رئيسي كمتخصص في المبيدات.

كحكؿ اإلجابة بالنسبة الستخداـ المبيدات المحرمة كالمحظكرة زراعيان كبيئيان في المحافظة

تتمخص فيما يمي:
فإف أىـ المشاكؿ ّ
أ-الخمط بيف استخداـ المبيدات ،إذ أف بعض المبيدات مرخصة لتعقيـ البذكر مثبلن كىي تستخدـ
لمعبلج بصكرة خاطئة مثؿ مادة الكاكتشك التي تستخدـ كمبيد لمحشرات ،كمادة المتساريف

التي تستخدـ لعبلج العفف في تقاكم البطاطا كتستخدـ بصكرة خاطئة كعبلج لمفطريات أثناء

المكسـ الزراعي.

ب -االستخدامات الخاطئة لممبيدات مف حيث المكعد كالمحصكؿ كفترة األماف.
 .6 .4 .4المقترحات لتحسين واقع استخدام مبيدات اآلفات الزراعية:
 .1كضع رقابة عمى محبلت المبيدات الزراعية حكؿ عمميات البيع كالتداكؿ كاالستعماؿ.
 .2استبعاد المكاد المحرمة كالمحظكرة دكليان كمحميان مف األسكاؽ.

 .3ربط ترخيص محبلت المبيدات بتكظيؼ ميندس زراعي مختص.
تـ إجراء المقابمة مع السادة:
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 .1الدكتكر عزاـ صالح مستشار الفاك في فمسطيف.

 .2أميف أبك السعكد المشرؼ عمى أنشطة المنظمة في جنيف.
 .3حكـ صبلح المنسؽ الميداني لممؤسسة في محافظة جنيف ،مكظؼ في دائرة الزراعة(المنسؽ
الميداني لمنظمة الفاك في جنيف،ايار.)2005

تاريخ المقابمة  2005| 5|21ت 0599676254
بالرغـ مف حداثة كجكد مؤسسة الفاك في المحافظة ،إال أف مشاريع ىذه المؤسسة الحالية

كالمستقبمية ،تتبلءـ مع حاجات القطاع الزراعي المختمفة في محافظة جنيف ،كتشمؿ مشاريع ىذه

المؤسسة تحسيف كاقع استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية مف خبلؿ ترشيد استخداـ مبيدات اآلفات

الزراعية ،ككذلؾ فحص آثار السمية في الخضركات كأثرىا عمى البيئة كالصحة العامة .كمف

المتكقع أف تتطكر نشاطات ىذه المؤسسة في السنكات القادمة مف خبلؿ المشاريع المستقبمية ،مثؿ
مشركع المكافحة المتكاممة في البيكت الببلستيكية ،كمشركع تبادؿ المعمكمات فيما بيف دكؿ

الجكار ،ككذلؾ تأسيس عدة مدارس حقمية في المحافظة.
 5 .4سمطة جودة البيئة

تعتبر سمطة جكدة البيئة مف المؤسسات الحككمية اليامة التي ليا عبلقة مباشرة بمكضكع مبيدات

اآلفات الزراعية ،كقد بدأ عمؿ المؤسسة بتاريخ

 ،1999/10/12كىي اآلف تضـ خمسة مكظفيف

يعممكف بيا ،كتيتـ ىذه المؤسسة بالرقابة كالتفتيش كالتكعية البيئية.
كبناء عمى المقابمة التي أجريت مع مدير مكتب سمطة جكدة البيئة في جنيف ،فقد أطمعنا عمى ما يمي:
ن
 .1 .5 .4نشاطات وأعمال المؤسسة:
 .1الرقابة كالتفتيش.

 .2إصدار المكافقات البيئية.
 .3التكعية البيئية.

 .4المشاركة في المجنة المركزية لمتنظيـ كالبناء.
أما النشاطات المتعمقة تحديدان بتحسيف كاقع استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية حاليان فقد فكجئنا بأنو ليس

ضيؽ .
ىناؾ أنشطة تذكر حكؿ ىذا المكضكع باستثناء التكعية كعمى نطاؽ ّ
 .2 .5 .4النشاطات المستقبمية لممؤسسة:

73

 .1تحديد المبيدات التي يمكف استيرادىا كمنح مكافقة االستيراد.
 .2الرقابة كالتفتيش عمى المبيدات المستخدمة في الزراعة.

 .3االلتزاـ بالق اررات الدكلية المكقع عمييا مف قبؿ السمطة الفمسطينية بيذا الخصكص.

كقد تبيف أف ىناؾ تعاكف ما بيف ىذه المؤسسة كالمؤسسات األخرل سكاء كانت حككمية أكغير حككمية

بيذا المكضكع.

كفي إطار اإلجابة عمى النشاطات ككرشات العمؿ أك الزيارات لممزارعيف أك محبلت بيع المبيدات تبيف
أنو ال تكجد حاليان أم مف ىذه النشاطات بسبب عدـ تكفر المكظفيف أك اإلمكانيات البلزمة ليذا المجاؿ

الحساس.

 3 .5 .4اقتراحات المؤسسة :
 .1دعـ القطاع الزراعي في فمسطيف مف قبؿ السمطة الفمسطينية.

 .2تزكيد المزارعيف بالمعمكمات الضركرية عف المبيدات الكيماكية.
 .3الرقابة كالتفتيش كمعاقبة المخالفيف.

مسؤكؿ المؤسسة السيد عبد المنعـ طاىر شياب مدير مكتب سمطة جكدة البيئة في المحافظة(مدير

مكتب سمطة جكدة البيئة في جنيف ،أب .)2005

المؤىبلت :بكالكريكس ىندسة كيماكية بخبرة ( )6سنكات تمفكف .) 042433770 (:

مف خبلؿ اإلطبلع عمى األىداؼ التي أنشئت مف اجميا ىذه المؤسسة ،نرل أف ىذه المؤسسة كاعدة،

كيمكف أف تمعب دك انر أكبر في مكضكع مبيدات اآلفات الزراعية ،مف خبلؿ التحكـ باستيراد كتسكيؽ
كفحص المبيدات الزراعية ضمف معايير معينة ،إذا تكفرت اإلمكانات البلزمة لذلؾ.

أما النشاطات التي تقكـ بيا ىذه المؤسسة حاليان فيمكف القكؿ بأنيا لـ تصؿ إلى المستكل المطمكب.
 6 .4دائرة صحة البيئة في محافظة جنين
إف دائرة صحة البيئة في محافظة جنيف ىي مف المؤسسات الحككمية الميمة كالتي يجب أف يككف ليا
دكر كبير فيما يتعمؽ بالحفاظ عمى البيئة نظيفة كتقميؿ األخطار التي يمكف أف تيدد سبلمة الصحة
البيئية ،مثؿ تمكث اليكاء كالماء كالتربة،كالتي تتسبب نتيجة الممارسات الخاطئة كالتي تيدد التكازف

البيئي ،كمف ىذه الممكثات المياه العادمة كالغبار المتطاير ،ككذلؾ الغازات المنبعثة مف السيارات

كالمصانع المختمفة ،كمنيا أيضان األضرار الناتجة عف سكء استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية مكضكع
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البحث .كمف خبلؿ المقابمة التي أجريناىا مع مدير دائرة صحة البيئة ،اتضح أف ىذه الدائرة باشرت
أعماليا قبؿ 1967ـ ،كىي تضـ (  )12مكظفان ،كاف طبيعة عمؿ ىذه المؤسسة ىي الرعاية األكلية

لمصحة العامة.

 1 .6 .4األنشطة والبرامج التي تقوم بيا المؤسسة فيما يتعمق بالزراعة والبيئة:
.1مراقبة المنتجات الزراعية.

 .2مطابقة المكاصفات كاالشتراطات الصحية.
.3مكافحة الحشرات الضارة.

.4مراقبة مصادر المياه كفحصيا.
 2 .6 .4األنشطة التي تتعمق تحديداً بمبيدات اآلفات الزراعية:
السمية لممبيدات الحشرية في المنتجات الزراعية.
.1اآلثار
ّ
.2مكافحة الحشرات التي ليا عبلقة بالصحة العامة.
.3أخذ عينات مف المنتجات الزراعية كفحصيا.
3 .6 .4

النشاطات والبرامج المستقبمية لممؤسسة :

.1أف يككف ىناؾ مختبرات لفحص السمية في كؿ محافظة.

.2أف تخضع المبيدات الحشرية لقانكف االستيراد كفحصيا قبؿ تسكيقيا.

مف الجدير بالذكر أف ىناؾ تنسيؽ بيف المؤسسة كالمؤسسات األخرل الحككمية كغير الحككمية حكؿ
ىذا المكضكع .كما أف ىناؾ زيارات دكرية كمفاجئة لممزارعيف في سبيؿ إرشادىـ كاإلطبلع عمى كاقع

استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية مع عدـ تحديد كقت الزيارة أك معدليا شيريان .كال يكجد سيطرة كتحكـ
مف قبؿ الجيات المختصة بالنسبة لمفحكص كادخاؿ المبيدات لمسكؽ الفمسطيني.
كحكؿ كجكد دكرات ككرشات عمؿ حكؿ ىذا المكضكع،

تبيف أف ىناؾ عدة دكرات عقدت خبلؿ

العاميف السابقيف في عدة مناطؽ مركية ،كىي برقيف كعرابة كطكباس بعنكاف سبلمة الغذاء كاليدؼ

منيا كاف المحافظة عمى الصحة العامة .أما بالنسبة لمساعدة المزارعيف لكيفية التخمص مف مخمفات
المكاد الكيماكية كالعبكات الفارغة ،فقد أكد المسؤكؿ كجكد مثؿ ىذه المساعدة عف طريؽ دعـ

المزارعيف بالتنسيؽ مع دائرة الزراعة كالبيئة ،عف طريؽ كضع ىذه المخمفات بأكياس خاصة كتسميميا

لمجيات المختصة.
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 4 .6 .4شكاوى المزارعون:
بالنسبة لشكاكل المزارعيف فقد أكد مسؤكؿ البيئة بأف ىناؾ الكثير مف المبيدات المخالفة ؿلمكاصفات

كالمقاييس كالمزكرة ،كما أنو يكجد مشكمة رم المحاصيؿ بالمياه العادمة.
 5 .6 .4االقتراحات:
اعي لمسكؽ الفمسطيني.
 .1تنظيـ دخكؿ اؿمبيدات اؿزر ة
 .2إنشاء مختبر لفحص المبيدات في المحافظة.

 .3إيجاد مكبات لمعالجة مخمّفات المبيدات الكيماكية كالزراعية.
 .4زيادة الكعي البيئي لدل المزارعيف.

المسؤكؿ الذم تمت مقابمتو عف دائرة صحة البيئة السيد بشار دراغمة كتمت المقابمة بتاريخ

(. 2005/6/10مدير دائرة صحة جنيف ،حزيراف .)2005

مؤىبلتو :بكالكريكس ىندسة تكنكلكجيا كأغذية بخبرة ( )8سنكات .تمفكف (.)042437855
كقد تبيف مف خبلؿ األنشطة كاألىداؼ المعمنة ليذه المؤسسة ،أنو مف المفركض أف تمعب دك انر ميمان

في تحسيف كاقع استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية ،مف خبلؿ مراقبة المنتجات الزراعية كدرجة السمية

فييا ،باإلضافة لمكافحة الحشرات الضارة  ،إال أف دكر ىذه المؤسسة لـ يكف كاضحان مف خبلؿ
إجابات المزارعيف ،أك مف خبلؿ األنشطة العممية التي تقكـ بيا مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا.

 7 .4مركز العمل التنموي (معاً):
يعتبر مركز العمؿ التنمكم (معان) مف المؤسسات الفاعمة في فمسطيف بشكؿ عاـ كفي محافظة جنيف
بشكؿ خاص ،كقدتـ افتتاح مركزىا في المحافظة عاـ

2002ـ ،كيضـ ىذا المركز (  )4مكظفيف،

كتيتـ ىذه المؤسسة بالتنمية االقتصادية كاالجتماعية كالزراعية.

 1 .7 .4النشاطات والميمات التي تقوم بيا المؤسسة والمتعمقة بالزراعة بشكل عام:
 .1مساعدة المزارعيف ماديان كارشاديان.

 .2إصدار نشرات ككتيبات متعمقة بالبيئة كالتنمية.
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 .3إدخاؿ التقنيات البديمة في الزراعة مف أجؿ استدامة القطاع الزراعي.

كقد أكضح المشرؼ الميداني في المؤسسة في محافظة جنيف أف النشاطات التي تقكـ بيا المؤسسة

كالمتعمقة بالزراعة كالبيئة ىي :

 .4برامج إرشادية عمى شكؿ دكرات في المكافحة المتكاممة لآلفات الزراعية.
 .5برامج إدخاؿ الطرؽ البديمة في المكافحة.

 .6تكزيع بعض المبيدات العضكية قميمة اآلثار عمى البيئة مف أجؿ تشجيع استخداميا.
 2 .7 .4النشاطات والبرامج المستقبمية لممؤسسة :
 .1إجراء مشاىدات في بعض التقنيات البديمة لممكاد الكيماكية.

 .2مساعدة المزارعيف خاصة مزارعي البيكت الببلستيكية المحمية بالمكاد البلزمة لتغطية
كتحكيـ البيكت الببلستيكية كربطيا بمراحؿ تقميؿ استخداـ المبيدات.

 .3عمؿ كرشات عمؿ كدكرات في مجاؿ الطرؽ البديمة لممكافحة الكيماكية.
كأكضح المسئكؿ أف ىناؾ متابعة لممزارعيف كزيارات متبادلة.

 3. 7 .4الدورات التدريبية التي تقوم بيا المؤسسة:
تبيف أنو خبلؿ السنتيف األخيرتيف تـ عقد (  )20دكرة حكؿ المكافحة المتكاممة ،ككانت مدة كؿ منيا

( )10ساعات ،كتـ عقدىا في عدة قرل منيا الجممة ،كفرداف ،قباطية ،طكباس ،كغيرىا .ككانت
أىداؼ ىذه الدكرات تكعية المزارعيف كادخاؿ الطرؽ البديمة في مكافحة اآلفات.
قدمتيا المؤسسة لممزارعين:
 4 .7المساعدات التي ّ

لقد تمت مساعدة (  )50مزارعان في ست قرل في المحافظة كىي :الجممة ،كفرداف ،برقيف ،قباطية،
طكباس ،كبيت قاد .كقد كانت المساعدات عبارة عف مبيدات عضكية بقيمة (

مزارع.

 )500شيكؿ لكؿ

 5 .7 .4شكاوى المزارعين:
أكضح المسؤكؿ بأف ىناؾ شكاكل لممزارعيف بالنسبة لمغش كالتزكير .إذ إف ىناؾ اختبلؼ في
فاعمية المبيد مف حيث تأثيره عمى اآلفة كالمناعة لدييا .كما أف ىناؾ الكثير مف المكاد الكيماكية
77

كالمبيدات المزكرة كغير المطابقة لممكاصفات كالمقاييس في األسكاؽ ،كقد اقترح المسؤكؿ أف يككف

ىناؾ مرشد زراعي مختص في كؿ محؿ لبيع المبيدات الزراعية.
 6 .7 .4المشكالت التي تعترض عمل المؤسسة:

 .1قمة التمكيؿ البلزـ لؤلنشطة المختمفة كالتي تتعمؽ بمبيدات اآلفات الزراعية .
 .2عدـ تكفر التقنيات الكاممة كبديؿ عف استخداـ المبيدات الكيماكية.

 .3كاقع الزراعة مف حيث تذبذب األسعار كعدـ القدرة عمى التسكيؽ كأكضاع المزارعيف
االقتصادية.

المحرمة زراعيان كبيئيان فقد أكضح المسؤكؿ بأف ىناؾ
كحكؿ السؤاؿ عف استخداـ المبيدات المحظكرة ك ّ
استخداـ لكثير مف المكاد المحظكرة عالميان كبيئيان ،باإلضافة لبلستخداـ المفرط لممبيدات.
 7 .7 .4االقتراحات لتحسين واقع استخدام مبيدات اآلفات الزراعية:
 .1حظر استيراد المكاد الخطرة كالمحظكرة عالميان.

 .2عمؿ تكعية لممستيمؾ كالمزارع حكؿ المبيدات كخطكرتيا عمى الصحة كالبيئة.
 .3تشجيع الزراعة العضكية مف أجؿ إجبار المزارع عمى التقميؿ مف استخدامو لممبيدات.

المكظؼ المسؤكؿ في المقابمة السيد راغب أميف مشرؼ المؤسسة الميداني( .المشرؼ الميداني

لمؤسسة معا ،ايار)2005

مؤىبلتو :ميندس زراعي بخبرة سنة كاحدة مع المؤسسة.
تاريخ المقابمة  .2005 /5 /10تمفكف (.)2510462

لقد تبيف خبلؿ المقاببلت التي تمت مع المزارعيف كالنشاطات التي قامت بيا ىذه المؤسسة ،اتضح

أنيا مف أكثر المؤسسات فاعمية في الميداف الزراعي في المحافظة ،حيث تبيف أف ليا نصيب كبير في
الدكرات التي عقدت في المناطؽ المركية في المحافظة ،كالتي اىتمت بمبيدات اآلفات الزراعية ،كطرؽ

الحد مف تأثيراتيا السمبية ،مثؿ المكافحة المتكاممة كالتعقيـ الشمسي .كما قامت المؤسسة بنشاطات

أخرل مختمفة مثؿ إدخاؿ الطرؽ البديمة في المكافحة ،كاصدار النشرات المتعمقة بالبيئة ،كىناؾ خطط
مستقبمية طمكحة ليذه المؤسسة في سبيؿ تحسيف كاقع استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية.

 8 .4المركز العربي لمتطوير الزراعي
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تعتبر ىذه المؤسسة مف المؤسسات األىمية الميمة في المحافظة كىي مؤسسة إقراض زراعي بتمكيؿ

مف االتحاد األكركبي ،كقد بدأت ىذه المؤسسة العمؿ في محافظة جنيف في شير كانكف ثاني/
1993ـ.

مف خبلؿ المقابمة التي تمت مع مشرؼ اإلقراض في المؤسسة فقد تبيف أف ىناؾ عدد مف النشاطات
كالبرامج التي تقكـ بيا المؤسسة فيما يتعمؽ بالزراعة كتحسيف كاقع استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية .
 1 .8 .4النشاطات والبرامج التي تقوم بيا المؤسسة:
 .1إعداد دكرات لممزارعيف حكؿ التخفيؼ مف استيبلؾ مبيدات اآلفات الزراعية مف خبلؿ
المكافحة المتكاممة.

 .2الكرشات التدريبية التي تقكـ بيا المؤسسة لتعريؼ المزارعيف بالطرؽ الصحيحة الستخداـ مبيدات
اآلفات الزراعية حيث تـ عقد دكرتيف تدريبيتيف مف خبلؿ المؤسسة كىما:

 .1دكرة عف التعقيـ الحرارم.

 .2دكرة عف االستخداـ األمثؿ لمبيدات اآلفات الزراعية .كقد عقدت ىاتاف الدكرتاف في قريتي برقيف
كالجممة في محافظة جنيف ،كقد كاف اليدؼ منيا إرشاديان.

 2 .8 .4االقتراحات لتحسين واقع استخدام مبيدات اآلفات :
 .1مراقبة دخكؿ المبيدات كتسكيقيا كاستخداميا.
 .2تشجيع الزراعة العضكية.

تمت المقابمة مع السيد عاكؼ حنيني مشرؼ اإلقراض في المؤسسة

تمفكف( .042433944 :مشرؼ اإلقراض في مؤسسة المركز العربي،أيمكؿ )2005

مف خبلؿ األنشطة التي قامت بيا ىذه المؤسسة كالتي تتعمؽ باالستخداـ األمثؿ لممبيدات ،مثؿ التعقيـ

الحرارم ،كالتي تمت في مناطؽ مختمفة مف المحافظة ،تبيف أف ىذه المؤسسة تقكـ بدكر ال بأس بو

مع باقي المؤسسات ،إال أف ىذه األنشطة بحاجة إلى تطكير كتنسيؽ مع باقي المؤسسات.

 9 .4الجمعية التعاونية لمتسويق الزراعي في محافظة جنين
كىي مف المؤسسات التي تعنى باألنشطة الزراعية المختمفة مثؿ االستصبلح ،كالتشجير ،كحفر آبار

الجمع ،كتعتبر ىذه المؤسسة مف المؤسسات الزراعية األكلى في محافظة جنيف ،إذ أنيا تعمؿ في
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المحافظة منذ عاـ 1979ـ كتقكـ ىذه المؤسسة بأنشطتيا بالتعاكف مع المؤسسات األخرل كعمى نطاؽ
ضيؽ.

 : 1 .9 .4أنشطة المؤسسة :
قامت بعقد دكرتيف حكؿ التعقيـ الشمسي كاالستخداـ األمثؿ لممبيدات الكيماكية ،كقد كانت مدة كؿ دكرة

( 3أياـ) في قريتي برقيف كقباطية في المحافظة.

 2 .9 .4أىم المشكالت التي تعترض عمل المؤسسة فيما يتعمق بتحسين واقع استخدام مبيدات
اآلفات الزراعية:

 .1عدـ تعاكف المزارع الكافي.

 .2قمة الرقابة كالتفتيش كالمحاسبة بالنسبة لتسكيؽ كاستخداـ مبيدات اآلفات الزراعية.
 .3قمة التمكيؿ.
 3 .9 .4االقتراحات حول تحسين واقع استخدام مبيدات اآلفات الزراعية:
 .1الرقابة كالتفتيش عمى المبيدات

 .2تفعيؿ القرار حكؿ ضركرة كجكد ميندس زراعي مختص في كؿ محؿ لبيع مبيدات اآلفات الزراعية.
(مسؤكؿ األنشطة في الجمعية التعاكنية لمتسكيؽ الزراعي في جنيف ،أيمكؿ )2005

أجريت ىذه المقابمة عف المؤسسة مع السيد عماد جكابرة  /بكالكريكس ىندسة زراعية  /بخبرة  15عاـ.
إف جمعية التسكيؽ الزراعي في محافظة جنيف ىي مف المؤسسات األكلى في المحافظة ،كقد مرت

بفترات كانت تقكـ فييا بدكر كبير خاصة في مجاؿ تسكيؽ الخضركات كالفكاكو التي تصدر لمخارج،

أما في الكقت الحاضر فإف المؤسسة تعاني مف قمة كضعؼ التمكيؿ ،كتقكـ بنشاطاتيا عمى نطاؽ
ضيؽ ،كقد قامت بعقد دكرتيف حكؿ استخداـ المبيدات الزراعية كىي التعقيـ الشمسي كاالستخداـ

األمثؿ لممبيدات الزراعية.

 10 .4مناقشة الفرضيات الخاصة بالمؤسسات:
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بناء عمى
مف خبلؿ المقاببلت التي أجريت مع المؤسسات المختمفة حككمية كغير حككمية ،يمكف ن
المعمكمات التي حصمنا عمييا أف نناقش مدل قبكؿ أك رفض فرضيات الدراسة كما يمي:
 .1بالنسبة لمفرضية التي تقكؿ بأف المؤسسات الرسمية كغير الرسمية ،المختصة بالزراعة كالبيئة تقكـ
بدكرىا في دعـ كتكجيو كتنظيـ استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية ،كالتقميؿ مف آثارىا عمى البيئة في

بناء عمى نتائج الدراسة ،ألف مجمؿ المؤسسات تقريبان اتفقت
المحافظة ،فإف ىذه الفرضية مرفكضة ن
عمى أنيا تحاكؿ أف تقكـ بيذا الدكر ،كلكف حتى اآلف ،نشاطات كأعماؿ ىذه المؤسسات غير كافية
كلـ تصؿ الى المستكل المطمكب ،كذلؾ بسبب المشكبلت التي تعترض عمؿ ىذه المؤسسات مف

حيث اإلشراؼ عمى استيراد كتسكيؽ كمتابعة استخداـ ىذه المبيدات كآثارىا المختمفة ،ككذلؾ قمة

المكارد كاإلمكانات البلزمة ليذه المؤسسات.

 .2أما بالنسبة لمفرضية القائمة بأف ىناؾ نقص في المعمكمات المتكفرة لدل المزارعيف فيما يتعمؽ
بناء عمى المشكبلت الناتجة
باالستخداـ السميـ لمبيدات اآلفات الزراعية ،فيمكف أف نقبؿ ىذه الفرضية ن
عف االستخدامات الخاطئة لممبيدات ،كذلؾ نتيجة عدـ كجكد اإلرشادات الكافية ،كقمة االمكانات
المتكفرة لدل المؤسسات في سبيؿ تكثيؼ اإلرشاد كالتكعية حكؿ المبيدات ،كطرؽ االستخداـ االمثؿ،

باإلضافة لمشاكؿ الترجمة كقمة كجكد النشرات التي تساعد المزارع في استخداـ المبيدات الزراعية ،لقد

قامت المؤسسات المختمفة بالعديد مف األنشطة كالدكرات ككرشات العمؿ ،كلكف ىذه الجيكد لـ تصؿ

لممستكل المطمكب ،فيذه الجيكد بحاجة إلى المزيد مف الدراسة كالتكجيو كالتنسيؽ فيما بيف المؤسسات

المختمفة ،كتقاسـ األدكار فيما بينيا عمى اف تأخذ المؤسسات الحككمية في المحافظة دك انر بار انز في
ىذه الجيكد ،لما تممكو مف صبلحيات في إلزاـ المسكقيف بتعميمات كاضحة فيما يتعمؽ بتسكيؽ

كترجمة التعميمات المرفقة بيذه المبيدات.
 .3الفرضية التي تقكؿ أف ىناؾ تأثير كاضح لتقسيـ مناطؽ السمطة عمى تسكيؽ كمراقبة كاستخداـ
مبيدات اآلفات الزراعية ،فإننا نقبؿ بيذه الفرضية ،إذ أجمعت المؤسسات المختمفة عمى كجكد ىذه

المشكمة ،كالتي تعتبر مف العكائؽ الميمة في عمؿ المؤسسات المختمفة ،كذلؾ بسبب تبعثر مناطؽ
السمطة ،ككجكد الحكاجز التي تفصؿ بيف المناطؽ المختمفة بيف الحيف كاآلخر ،مما يؤدم إلى

صعكبة حركة المزارعيف ،ككذلؾ مرشدم المؤسسات المختمفة بحرية خبلؿ تنقميـ بيف المناطؽ
الزراعية ،كقد ادل ىذا إلى تشتت عمؿ المؤسسات ،كعدـ القدرة عمى الكصكؿ لممناطؽ بحرية مف

اجؿ تقديـ الخدمات ،ككذلؾ صعكبة كصكؿ المزارع إلى مقرات المؤسسات المختمفة في المدينة ،كمف
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ىنا يجب عمى المؤسسات المختمفة إيجاد الحمكؿ البلزمة ليذه المشكمة مف خبلؿ نقؿ بعض

نشاطات ىذه المؤسسات إلى المناطؽ الزراعية في أنحاء المحافظة.
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 .5نتائج الدراسة
ىناؾ العديد مف النتائج كالمشكبلت التي تـ التكصؿ إلييا خبلؿ الدراسة فيما يتعمؽ بمبيدات اآلفات

الزراعية كتداكليا في فمسطيف عمكما ،كفي محافظة جنيف منطقة الدراسة عمى كجو الخصكص كالتي
يمكف أف نجمميا فيما يمي:
 .1عدـ كجكد رقابة فاعمة تنظـ استيراد كتسكيؽ كاستخداـ مبيدات اآلفات الزراعية ،مما يؤدم إلى
تسرب مختمؼ أنكاع المبيدات ،كمنيا محرمة االستخداـ دكليان إلى األسكاؽ المحمية

محافظة جنيف منطقة الدراسة.

 ،كمنيا

 .2قمة البرامج التدريبية التي تقكـ بيا المؤسسات المختمفة لتحسيف قدرة المزارع عمى التعامؿ كالتعاطي
مع المبيدات الزراعية  ،إذ أف ىذه البرامج بحاجة لمتطكير كاالستم اررية ،كالتنكع لتشمؿ مختمؼ

جكانب مبيدات اآلفات الزراعية في المحافظة .

 .3مشكمة تسكيؽ المبيدات ،إذ يقكـ تجار ليس لدييـ أم تراخيص بممارسة ىذه المينة كبيع مختمؼ
أنكاع المبيدات كنصح المزارعيف بيا  ،مما أدل إلى انتشار محبلت بيع ىذه المبيدات دكف أم

مراقبة ،أك تنظيـ مف قبؿ المؤسسات المختمفة.

 .4عدـ قدرة المزارع عمى شراء المبيدات المناسبة نتيجة ارتفاع أسعارىا كذلؾ بسبب عدـ كجكد

صناعة محمية ،باإلضافة لقمة المستكرديف المحمييف ليذه المكاد مما أدل إلى سيطرة المسكقيف مف

داخؿ الخط األخضر عمى ىذه المكاد.

 .5االستخداـ المفرط كغير المدركس لممبيدات كالذم أدل لمكثير مف األضرار البيئية كالطبيعية،
كالقضاء عمى األعداء الطبيعية لآلفات الزراعية.

 .6ظاىرة تسرب المبيدات المزكرة إلى األسكاؽ المحمية ،كذلؾ نتيجة النعداـ المحاسبة كالرقابة عمى

ذلؾ ،كىذا أدل إلى تشجيع بعض التجار كالمسكقيف إلى تيريب كتسكيؽ ىذه المكاد المزكرة ،نتيجة
غياب الرقابة كالتفتيش عمى تسكيقيا ،كجيؿ المزارع بخطكرتيا ،كىنا يأتي دكر المؤسسات بيدؼ

متابعة تسكيؽ كاستخداـ مبيدات اآلفات الزراعية كالرقابة عمييا.

 .7عدـ كجكد ترجمة كتعميمات كاضحة عمى النشرات المرفقة لمبيدات اآلفات الزراعية

 ،مما يؤدم

عمى اعتماد المزارع عمى خبرتو الشخصية ككذلؾ عمى ما يقكلو لو التاجر مف تعميمات االستخداـ،

التي غالبان ما تككف مغمكطة كغير صحيحة ،بسبب اعتماد التاجر أيضا عمى المسكقيف كليس عمى
الترجمة الصحيحة كتعميمات االستخداـ السميـ.

 .8عدـ كجكد تكاريخ إلنتاج كانتياء الصبلحية لكثير مف المبيدات  ،مما يؤدم عمى اختبلؼ فاعمية
بعض المكاد نتيجة نفاذ مدة الصبلحية.
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 .9االنتشار الكبير لمسكقي المبيدات كمندكبي الشركات اإلسرائيمية كاألجنبية ،دكف مراقبة مما يؤدم
إلى تضارب في األسعار كالنكعيات المسكقة كالذم ييدؼ فقط إلى الربح المادم دكف االلتفات

لمصمحة المزارع أك األضرار البيئية كالصحية كاالقتصادية لذلؾ.

 .10قمة الخبرة لممؤسسات المختمفة في مجاؿ إدخاؿ البرامج البديمة لممبيدات الكيماكية كقمة
المختصيف بيذا المجاؿ.

 .11انتشار المناعة لدل اآلفات لممبيدات الكيماكية ،كعدـ فاعميتيا كما كاف في السابؽ.

 .12عدـ كجكد مختبرات لفحص المبيدات ككذلؾ لفحص السمية في الخضركات كالفكاكو مما يؤدم
إلى االعتماد عمى مختبرات داخؿ الخط األخضر.

 .13الجيؿ كقمة المعرفة لما تسببو المبيدات مف آثار سمبية عمى المزارع كالمستيمؾ كالبيئة بشكؿ عاـ،
كىذا ما يفسر العديد مف اإلصابات الناتجة مف عدـ االستخداـ السميـ لمبيدات اآلفات الزراعية،

كالتي تفاكتت ما بيف الحركؽ كالحساسية كالكفاة.

 .14ندرة الدراسات كاألبحاث التي تختص بمبيدات اآلفات الزراعية في فمسطيف.
 .15تفاكت الخبرة كالقدرة عمى التعامؿ مع المبيدات لدل المزارعيف

 ،نتيجة التفاكت النسبي في

مستكيات التعميـ ،كيمكف الحد مف ىذه المشكمة ،عف طريؽ تكثيؼ اإلرشاد كالتكعية ،لتحسيف قدرة

المزارع عمى التعامؿ الصحيح كالسميـ مع مبيدات اآلفات الزراعية.

 .16قمة كعي المزارع بالطرؽ البديمة لمكافحة اآلفات كالتركيز عمى استخداـ المبيدات ككسيمة كحيدة
لممكافحة.

 .17رمي عبكات المبيدات الفارغة كالتي يككف ما زاؿ فييا قسـ مف مادة المبيد في كؿ مكاف كعدـ
االكتراث لما تسببو مف أضرار صحية كبيئية.

 .18قطؼ المحصكؿ دكف مراعاة فترات األماف كعدـ الدراية كالكعي الكافي بيذه الفترة

 ،إذ أشارت

الدراسة أف  %72مف عينة الدراسة كانت إجاباتيـ خاطئة حكؿ ىذه الفترة كأىميتيا.

 .19عدـ مراعاة استخداـ المبيدات المناسبة ذات فترات األماف المناسبة لممحاصيؿ ،إذا غالبان ما

تستخدـ مبيدات ذات فترات أماف طكيمة مثؿ مبيد (ماسبيبلف ) كالذم يستخدـ لرش الخضركات،
خاصة الككسا كالخيار ،كىك مبيد شجرم لو فترة أماف ال تقؿ عف ( )90يكـ.

 .20تأثير ارتفاع أسعار المحصكؿ في قطؼ المحصكؿ باك انر دكف مراعاة فترة األماف كالنضكج.

 .21المفيكـ الخاطىء كالسائد بيف المزارعيف بأف المبيد األغمى سع انر ىك األفضؿ ،كضعؼ تمييز
المزارع بيف أنكاع المبيدات كطرؽ استخداميا كالقناعة بأف المبيد الجديد ىكاألفضؿ.

 .22عدـ كجكد ضماف كمرجعية الستخداـ المبيدات ،كبالتالي انعداـ الثقة بيف المزارع كالجيات المسكقة
لممبيدات ،إذ أنو في حالة فشؿ المبيد في المعالجة أك تسببو في أضرار لممحصكؿ فإف التاجر أك
الشركة المسكقة ال يتحممكف المسؤكلية عف ذلؾ ،كىذا ناتج عف الغياب القانكني كعدـ المراقبة .
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 .23عدـ تنظيؼ أجيزة الرش بعد رش المبيد كالمبيد الذم يميو ،ما يتسبب باختبلؼ المبيد ككذلؾ قمة
صيانة أجيزة الرش.

 .24انعداـ استخداـ اإلرشادات التحذيرية عند رش المبيدات.

 .25عدـ كجكد مختصيف فيما يتعمؽ بالتعامؿ مع مبيدات اآلفات الزراعية كمعالجة مشاكميا المختمفة
كالتخفيؼ مف آثارىا.

 .26غياب التنسيؽ الكافي بيف المؤسسات المختمفة التي تعمؿ في مجاؿ مبيدات اآلفات الزراعية.
 .27اآلثار السمبية عمى البيئة كما ينتج عف ذلؾ مف تغييرات كاختبلؿ في التكازف البيئي.

 .28ىناؾ تأثير كاضح لتقسيـ مناطؽ السمطة في المحافظة كعدـ السيطرة عمى المعابر المؤدية ليا،
مف داخؿ الخط األخضر ،عمى تسكيؽ ،كمراقبة ،كاستخداـ مبيدات اآلفات الزراعية في محافظة

جنيف.

نتائج الدراسة الخاصة بالمؤسسات:
 .1قمة اإلمكانيات المادية لدل المؤسسات المختمفة خاصة دائرة الزراعة كجمعية التسكيؽ الزراعي ،إذ
أنو يطمب مف المزارع تكفير كسيمة لنقؿ المرشديف الزراعييف كاعادتيـ إلى الدائرة.

 .2عدـ قناعة المزارعيف بالتكجييات كاإلرشادات التي تقكـ بيا المؤسسات المختمفة.

 .3الصعكبات التي تكاجييا المؤسسات كالتي تتعمؽ بتناثر مناطؽ الزراعة المركية في المحافظة،
كصعكبة عقد الدكرات ككرشات العمؿ في ىذه المناطؽ بسبب صعكبة التنقؿ نتيجة الظركؼ

الحالية.

 .4عدـ التزاـ المزارع باالستخداـ األمثؿ لممبيدات الزراعية.

 .5اإلىماؿ بمعالجة كجمع النفايات الكيماكية كالعبكات الفارغة كرمييا في كؿ مكاف ،مما يتسبب
باستخداميا مف قبؿ المكاطنيف ألغراض أخرل.

 .6ىناؾ بعض المزارعيف يقكمكف باستخداـ مبيدات مغشكشة كمزكرة كعمى عاتقيـ الشخصي،
كيقكمكف بشرائيا مف السكؽ اإلسرائيمي.

 .7عدـ معايرة كفحص محاليؿ الرش بالنسب المطمكبة ،كالعشكائية في خمط المبيدات.
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 .6اقتراحات وتوصيات الدراسة
مما تقدـ كبناء عمى النتائج السابقة ،تتحمؿ المؤسسات المختمفة مسؤكلية المساعدة في إيجاد الحمكؿ
البلزمة لممشكبلت الناتجة عف مبيدات اآلفات الزراعية ،خاصة الحككمية منيا لما تممكو مف صبلحية
كسمطة في اتخاذ اإلجراءات التي مف شانيا التخفيؼ مف اآلثار السمبية المختمفة ،كالتي نشأت نتيجة

االستخداـ المفرط كغير المدركس كغير المنظـ لمبيدات اآلفات الزراعية ،كىذا يتطمب تعاكنا أيضا مف
قبؿ المزارعيف لمكصكؿ لمنتائج المرجكة ،كيمكف أف نضع بعض االقتراحات كالتكصيات التي مف شانيا

المساعدة في حؿ المشاكؿ الناجمة عف ذلؾ كمنيا:

 .1عدـ السماح ببيع المبيدات الزراعية إال بالرجكع إلى المرشد الزراعي المختص

 ،كىذا يتطمب

تعاكنان ما بيف المؤسسات المختمفة ،ككذلؾ تجار كمكزعي مبيدات اآلفات الزراعية ،مف اجؿ
تنظيـ عممية مراقبة ،كتسكيؽ ،كاستخداـ مبيدات اآلفات الزراعية في المحافظة.

 .2التركيز عمى المبيدات صديقة البيئة كاآلمنة  ،عف طريؽ تشجيع استخداـ ىذه المكاد ،كعمؿ
التكعية البلزمة لممزارعيف الستخداـ ىذه المبيدات اآلمنة بيئيان.

 .3تكفير اإلمكانيات البلزمة لمتابعة المزارعيف في محافظة جنيف.

 .4فرض رقابة عمى المحاؿ التجارية  ،مف خبلؿ زيادة التكاصؿ مع تجار المبيدات في المحافظة
كزيارتيـ باستمرار ،كاعطائيـ اإلرشادات التسكيقية البلزمة ،كاتخاذ اإلجراءات بحؽ غير

الممتزميف.

 .5عدـ السماح ببيع أم مبيد إال بكجكد التعميمات الكاضحة عميو كبمغة مفيكمة كبالعربية.
 .6تكثيؼ اإلرشاد كالتكعية حكؿ المبيدات كطرؽ السبلمة في استخداميا

 ،كىنا يمكف القكؿ أف

الدكرات التدريبية التي قامت بيا المؤسسات المختمفة ،مثؿ اإلغاثة الزراعية ،كمؤسسة معان،

كغيرىا مف المؤسسات ،كالتي بمغت ( )20دكرة ىي في االتجاه الصحيح ،كىي بحاجة لمتطكير،

كذلؾ يجب أف تشمؿ مناطؽ أخرل مف محافظة جنيف.

 .7كضع رقابة عمى محبلت المبيدات الزراعية حكؿ عمميات البيع كالتداكؿ كاالستعماؿ في أسكاؽ
المحافظة ،مف خبلؿ تكثيؼ الزيارات كاإلرشادات لمسكقي المبيدات الزراعية ،كتحذيرىـ في حاؿ

عدـ االلتزاـ.

 .8استبعاد المكاد المحرمة كالمحظكرة دكليان كمحميان مف األسكاؽ

 ،كىذا يأتي مف خبلؿ المراقبة

كالتفتيش ،كعدـ السماح بدخكؿ ىذه المكاد ألسكاؽ المحافظة ،كاتخاذ اإلجراءات البلزمة بحؽ

المخالفيف ،كىنا تجدر اإلشارة بأف لدائرة الزراعة في المحافظة دكر كبير في ذلؾ ،لما ليا مف

صبلحيات قانكنية.
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 .9ربط ترخيص محبلت المبيدات بتكظيؼ ميندس زراعي مختص  ،كىذه اإلجراءات مكجكدة في
دائرة الزراعة في المحافظة ،لكنيا بحاجة إلى تفعيؿ كمتابعة.

 .10تنظيـ دخكؿ مبيدات اآل فات الزراعية لمسكؽ الفمسطيني  ،عف طريؽ منع استيراد المبيدات أك
دخكليا مف إسرائيؿ إلى أسكاؽ المحافظة إال عبر مركرىا عف طريؽ ك ازرة الزراعة لمخضكع

لمفحكص البلزمة.

 .11إنشاء مختبر لفحص المبيدات في المحافظة  ،إذ تتـ االستعانة بالمختبرات داخؿ الخط األخضر
لعمؿ الفحكص البلزمة.

 .12إيجاد مكبات لمعالجة مخمّفات المبيدات الكيماكية كالزراعية  ،إذ يتـ جمع مخمفات المبيدات مع
المخمفات األخرل ،مما يؤدم إلى أضرار بيئية مختمفة ،كمنيا األضرار التي تصيب الحياة

البرية.

 .13عمؿ تكعية لممستيمؾ كالمزارع حكؿ المبيدات كخطكرتيا عمى الصحة كالبيئة  ،مف خبلؿ تكثيؼ
اإلرشاد كالتكعية التي تقكـ بيا المؤسسات المختمفة في محافظة جنيف.

 .14تشجيع الزراعة العضكية في سبيؿ التقميؿ مف استخداـ المبيدات كاالعتماد عمييا  ،كىذا يتأتى

مف خبلؿ قياـ المؤسسات المختمفة بإنشاء المزارع العضكية ،كدعـ المزارعيف في سبيؿ ذلؾ .كىنا

تجدر اإلشارة إلى نجاح ىذه التجربة في محافظات أخرل ،حيث قامت بيا بعض المؤسسات،
كاإلغاثة الزراعية.

 .15التنسيؽ كالتعاكف فيما بيف المؤسسات المختمفة حككمية كغير حككمية ،مف أجؿ تكحيد الجيكد
كعمؿ نشاطات مشتركة مما يساعد عمى حؿ المشاكؿ المتعمقة بمبيدات اآلفات الزراعية كآثارىا

المختمفة.

 .16زيادة الكعي البيئي لدل المزارعيف عف طريؽ الدكرات ككرشات العمؿ المختمفة ،كذلؾ بيدؼ
تعريؼ المزارعيف كالمكاطنيف بالطرؽ الكفيمة بالتخفيؼ مف آثار استخداـ المبيدات المفرط كاآلثار

السميبة لذلؾ ،ككذلؾ طرؽ السبلمة في استخداميا.

.17تنمية دكر القطاع الخاص لما لو مف أىمية اقتصادية كاستيبلكية في تصكيب العممية اإلرشادية
لممبيدات الزراعية ،كزيادة دكره في تنظيـ استيراد كتسكيؽ استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية في

محافظة جنيف ،كذلؾ حتى تصبح المنتجات الزراعية سميمة كخالية مف المكاد السامة كبقاياىا عند

كصكليا لممستيمؾ.
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التوصيات الخاصة بالمؤسسات :
 .1تكفير الدعـ لممؤسسات المختمفة التي تيتـ بالزراعة كالبيئة بمختمؼ اإلمكانات المادية كالبشرية،

مف أجؿ زيادة قدرة ىذه المؤسسات عمى تنفيذ برامجيا المختمفة ،كالتي تتعمؽ بتحسيف كاقع استخداـ

مبيدات اآلفات الزراعية.

 .2إصدار كتفعيؿ القكانيف الخاصة بالمبيدات ،كمتابعتيا بشتى الطرؽ ،ككذلؾ إعطاء المزيد مف
الصبلحيات لممؤسسات المختمفة ،بيدؼ حمايتيا كزيادة قدرتيا عمى ضبط تسكيؽ كاستخداـ

المبيدات الزراعية كاإلشراؼ عمييا.

 .3التنسيؽ المدركس بيف المؤسسات المختمفة العاممة التي تيتـ بالزراعة كالبيئة ،كذلؾ مف خبلؿ
دراسة الخدمات كاألنشطة التي يحتاجيا القطاع الزراعي ،كعدـ تضارب كتكرار الخدمات المقدمة

لممزارع ،مف اجؿ تكامؿ ادكار ىذه المؤسسات كالكصكؿ لؤلىداؼ المرجكة.

 .4تشجيع كتمكيؿ الدراسات كاألبحاث التي تقكـ بيا المؤسسات المختمفة ،التي تيتـ بالمبيدات
الزراعية ،مف اجؿ معرفة الكاقع البيئي كالزراعي كايجاد الحمكؿ البلزمة لذلؾ.
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 .7قائمة المراجع بالمغة العربية
.1

اإلغاثة الزراعية بيف الريادة كالتميز ، 2003 ،مطبعة أبك غكش ،القدس

.2

عبد الحميد ،زيداف،ىػ(  )2001ترشيد المبيدات في مكافحة اآلفات ،الطبعة

.3
.4

األكلى ،كان از جركب لمنشر ،القاىرة.
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.5

معدكف آذار،
غنايـ ،ف ،يكنس ،ىػ ،عامر ،ؾ ( ّ
كاألمراض ،مجمة المزارع ،العدد  ،12ص.17 ،16

.7

فمسطيف ،الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني2005 ،

.6

فمسطيف (محافظة جنيف.)2005 ،

.8

فمسطيف ،دائرة زراعة محافظة جنيف ،قسـ اإلحصاء كالتخطيط2005 ،

.9

فمسطيف ،دكائر الزراعة في الضفة الغربية،

 ،1995بيانات إحصائية حكؿ

المساحات كاإلنتاج لمختمؼ المحاصيؿ الزراعية في الضفة الغربية لمكسـ

.10

 ،1994/1993الضفة الغربية.

كبير منسقي المشاريع في مؤسسة اإلغاثة الزراعية في جنيف( ،أيار،)2005 ،

إحصاءات زراعية ،اتصاؿ شخصي.
.11

مدير مكتب سمطة جكدة البيئة في جنيف (آب  ،)2005 /إحصاءات زراعية،
اتصاؿ شخصي.

.12

مدير مكتب صحة البيئة في جنيف (حزيراف /

.13

مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني2003 ،

.14
.15

اتصاؿ شخصي.

 ،)2005إحصاءات زراعية،

مسؤكؿ النشاطات في جمعية التسكيؽ الزراعي( ،أيمكؿ  ،)2005 /إحصاءات

زراعية.2005 ،

مشرؼ اإلقراض في المركز العربي في جنيف (حزيراف /

زراعية ،اتصاؿ شخصي.
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 ،)2005إحصاءات

، إحصاءات زراعية،)2005

/ مشرؼ مؤسسة معان الميداني في جنيف (أيار

.16

) 2005/  جنيف (أيار/ مفتش الكقاية كالحجر الزراعي في دائرة الزراعة

.17

.اتصاؿ شخصي

.

 اتصاؿ شخصي،إحصاءات زراعية

 بيت، كحدة نظـ المعمكمات الجغرافية،)  القدس (أريج،معيد األبحاث التطبيقية
.ـ1998 ، الضفة الغربية/ لحـ

، إحصاءات زراعية،)2005 / المنسؽ الميداني لمؤسسة الفاك في جنيف (أيار
،1

.اتصاؿ شخصي

 العدد، مجمة المزارع، المكافحة المتكاممة،)2002 ، ىشاـ (تمكز،يكنس

.35ص

.18
.19
.20
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(4) Pimental , D, Mclaughlin, L. Zepp, A, Lakitan, B, Kraus, T., Kleinman, P.,
vancini, F.,Roch, w. J. , Gapap, Keeton , W.S. and Selig, G(1991). Environmental
an Economy .
(5) Saleh , A. Neiroukh f. Ayyash , O, Gasteyer , S, (1995) , Pesticide Usage in the
West Bank .
(6) USBC(1994) Agricultural statistics US Department of Agriculture , Government
Printing Office , Washington DC.
(7) WHO/UNEP(1989). Public Health Impact of Pesticides used in agriculture ,
World Health Organization /United National Environmental programme , Geneva.
(8) Value of agriculture sector in Palestinian territories by governorate
/districts,2001/2002.
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 .9مواقع االنترنت :
مركز جابي لمحقكؽ البيئية ،تخميص العالـ مف المكاد العضكية الثابتة
1. http://www.hcer@hcer.org/books/book1/htm/10/9/2005.
الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني
2. http://www.pcbs.gov.ps 20\12\2005
المكتب الكطني لمدفاع عف األرض كمقاكمة االستيطاف
3. http//www.nbprs.net.
4. http://www.ochaopt.org
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 .10المالحق والصور

 1 .10ممحق استبانة المزارعين

حبث استبياني

جامعة القدس

دور المؤسسات العاممة في قطاعي الزراعة والبيئة في تحسين واقع استخدام
مبيدات اآلفات الزراعية في محافظة جنين
الباحث

عصري عبد الوهاب
باشراف الدكتور

عزام صالح
المحافظة :جنيف
استبياف رقـ :

اسـ المزارع:

القرية:

التاريخ:
تمفكف:
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

أخي الكريم  /أختي الكريمة:
يقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان:
دكر المؤسسات العاممة في قطاعي الزراعة كالبيئة في تحسيف كاقع استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية
في محافظة جنيف.
كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في بناء المؤسسات في التنمية الريفية مف

كمية العمكـ كالتكنكلكجيا ،جامعة القدس ،يرجى اإلجابة عمى فقرات ىذه االستبانة بصدؽ كمكضكعية

مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة ،مع العمـ أف البيانات التي تجمع بسرية تامة ،كيجرم تحميميا في
صكر مجاميع إحصائية.
شك ارً لحسن تعاونكم

الباحث
عصري عبد الوىاب
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 .1الباب األول :معمومات اجتماعية واقتصادية :
 1.1أعضاء األسرة:
 1.1.1معيف األسرة.

 1.1.1.1الجنس.

 .1ذكر

 1.1.1.2العمر( )

 .2أنثى

 1.1.1.3الحالة االجتماعية .1متزكج  .2أعزب  .3مطمؽ  .4أرمؿ
 .1غير متعمـ  .2ابتدائي

 1.1.1.4التحصيؿ العممي

.3ثانكم

 .4تعميـ ميني  .5كمية  .6شيادة جامعية أك أكثر

 1.1.1.5عدد أفراد األسرة ( )
 1.1.1.6عدد الذككر
 1.1.1.7عدد اإلناث

( )
(

)

 1.1.1.8عدد الذككر مابيف  60 – 18عامان(

)

 1.1.1.9عدد اإلناث ما بيف  60 – 18عامان ( )
 1.1.1.10عدد أفراد األسرة تحت سف  18عاـ (
 1.1.1.11عدد أفراد األسرة فكؽ ) ( 60

)

 1.2.1العمؿ الحالي:
 1.2.2العمؿ السابؽ:
 1.2.3مكاف السكف:
 .1المزرعة

 .2قرب المزرعة

 .3بعيد عف المزرعة

 1.2.4ىؿ ىناؾ عمؿ أخر باإلضافة لمزراعة.
 .1نعـ

 .2ال

 1.2.5تقدير دخؿ األسرة مف العمؿ بالزراعة شيريان ( )

 1.2.6تقدير نفقات األسرة ( نفقات المنتجات كالخدمات الخارجية)( )
 1.2.7عدد أفراد األسرة العامميف خارج المزرعة (

)

 1.2.8تقدير دخؿ األسرة مف العمؿ خارج المزرعة ( )
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 .2الباب الثاني :
 2.1.1نكع كمساحة الحيازة الزراعية كنكع المحاصيؿ كأسمكب الزراعة:
نكع المحصكؿ

الرقـ

المساحة

المبيد الحشرم

اآلفة

الكمية

التركيز

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

 2.1.2يرجى تحديد نكع األرض التي تزرعيا كمساحتيا:
الرقـ

المساحة  /دكنـ

االختيار

نكع األرض

.1

----

أرض ممؾ

.2

----

أرض مشاع

.3

----

ارض مستأجرة

.4

----

ارض محاصصة

 2.1.3الرجاء تحديد النسبة المئكية مف الغرض في الزراعة:
الرقـ

العرض

.1

استيبلؾ منزلي

.2

تسكيؽ محمي

.3

تصدير

2.1.4

النسبة المئكية %

يرجى تحديد مف يساعد في أعماؿ الزراعة ،مع تحديد النسبة المئكية في الجدكؿ التالي:

الرقـ

المساعد في الزراعة

.1

األكالد

.2

الزكجة

.3

العماؿ

النسبة المئكية %
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 .3الباب الثالث:

 3.1.1معمومات عن كميات استخدام المبيدات واليدف منيا والكمفة من اإلنتاج:
الرجاء اإلجابة بنعـ أك ال عمى األسئمة الكاردة في الجدكؿ التالي:
الرقـ

السؤاؿ

اإلجابة

.1

ىؿ تيتـ بالمعمكمات المكجكدة عمى ممصؽ عبكة المبيدات الزراعية المتعمقة

نعـ

ال

.2

ىؿ تيتـ بالمعمكمات المكجكدة عمى ممصؽ عبكة المبيدات الزراعية المتعمقة

نعـ

ال

.3

ىؿ تيتـ بالمعمكمات المكجكدة عمى ممصؽ عبكة المبيدات الزراعية المتعمقة

نعـ

ال

.4

ىؿ تيتـ بالمعمكمات المكجكدة عمى ممصؽ عبكة المبيدات الزراعية المتعمقة

نعـ

ال

بتاريخ اإلنتاج كاالنتياء .

بفترة األماف،ىدؼ االستعماؿ ،كالتركيز المكصى بو ؟
بيدؼ االستعماؿ كالتركيز المكصى بو ؟
بالتركيز المكصى بو ؟

 3.1.2كضح مفيكـ فترة األماف :
…………………………………………….........................................................
………………………………………………………..………………….........................

 3.1.4الرجاء إكماؿ الجدكؿ بكمية المبيد المستخدـ خبلؿ السنة الزراعية في مزرعتؾ كغـ/لتر.
الرقـ

نكع المبيد

3.1.4.1

الحشرية

الصنؼ

سبب

االستخداـ

.1
.2
.3
.4
.5
.6
3.1.4.2

الفطرية

.1
.2
.3
.4
96

الكمية (لتر )

التركيز

التكمفة

.5
.6
3.1.4.3

تعقيـ التربة

.1
.2
.3
.4
.5
3.1.4.4

أخرل

.1
.2
.3
.4
.5
.6
 .4الباب الرابع :مصادر المبيدات وكيفية الحصول عمييا والتصريح باستخداميا
 4.1.1معظـ المبيدات الزراعية ىي صناعة:
 .1إسرائيمية كأجنبية

 .2صناعة عربية كمحمية .

 4.1.2يتـ الحصكؿ عمى المبيدات البلزمة لمزراعة مف:

 .1دائرة الزراعة في المحافظة  .2األسكاؽ المحمية

 .3السكؽ اإلسرائيمي

 .4ككبلء ككسطاء الشركة المكردة ليذه المبيدات.

 4.1.3تقكـ دائرة الزراعة بفحص المبيدات قبؿ التصريح باستخداميا.
 .1نعـ

 .3أحيانان

 .2ال

 .5الباب الخامس :معمومات المزارعين ومدى معرفتيم بأسس استخدام المبيدات الزراعية
واجراءات األمن والسالمة:

 5.1.1ما ىي مصادر معمكماتؾ بشأف استخداـ المبيدات الزراعية ؟
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 .1ميـ جدان

المصدر
 .1المرشديف الزراعييف

 .2أحيانان

 .3ناد انر

 .4مطمقان

 .2النشرات الزراعية
 .3المزارعيف اآلخريف
 .4التاجر
 .5دكرات تدريبية
 .6الخبرة الشخصية
 .7المؤسسات غير الحككمية
كاألجنبية

 5.1.2ىؿ تستطيع تحديد اآلفة التي تصيب محصكلؾ ؟
 .2ال

 .1نعـ

 .3أحيانان

 5.1.3إذا كاف الجكاب نعـ فيرجى اإلجابة عمى سؤاؿ 5.1.4
 5.1.4كيؼ تستطيع تحديد المرض أك اآلفة ؟
 .1مف الخبرة الشخصية
 .2استشارة دائرة الزراعة

 .2أحيانان

 .1ميـ جدان

 .3ناد انر

 .4مطمقان

 .3استشارة المؤسسات غير
الحككمية
 .4المزارعيف اآلخريف
 .5تاجر المبيدات
 5.1.5ىؿ تعرؼ أف ىناؾ كائنات حية دقيقة في التربة ؟
 .2ال

 .1نعـ

 5.1.6ىؿ تعتقد أف الكائنات الحية المكجكدة في التربة جميعيا ضارة ؟
 .1نعـ

 .2ال

 .1نعـ

 .2ال

 5.1.7ىؿ تعرؼ أف المبيدات ضارة لكثير مف الكائنات الحية ؟
 .3أحيانان

 5.1.8ىؿ باستطاعتؾ أف تتجنب استخداـ المبيدات الزراعية كذلؾ باستخداـ الطرؽ الطبيعية لمقاكمة
األمراض كاآلفات ؟
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 .1نعـ

 .2ال

 .3أحيانان

 .1نعـ

 .2ال

 .3أحيانان

 .1نعـ

 .2ال

 .3أحيانان

 .2ال

 .3أحيانان

 5.1.9ىؿ ىناؾ نقص في تقديـ المعمكمات عف استخداـ المبيدات مف قبؿ الجيات المختصة ؟
 5.1.10ىؿ يؤدم استخداـ المبيدات إلى زيادة المحصكؿ كتحسيف نكعية اإلنتاج؟
 5.1.11ىؿ تق أر التعميمات عمى ممصؽ عبكة المبيدات ؟
 .1نعـ

 5.1.12إذا كاف الجكاب ال فالسبب:

 .1مكتكب بالمغة العبرية كاألجنبية

 .2ال تعرؼ القراءة

 .3تعتمد عمى التاجر في طريقة االستعماؿ

 .4تعتمد عمى دائرة الزراعة كالمرشديف في ذلؾ

 5.1.13إذا كاف الجكاب نعـ ىؿ تتقيد بالتعميمات المكجكدة عمى ممصؽ العبكة؟
 .1نعـ

 .2ال

 .1نعـ

 .2ال

 .3أحيانان

 5.1.14ىؿ تممؾ مقياس لممكاد السائمة كميزاف صغير لممساحيؽ ؟
 5.1.15إذا كاف الجكاب نعـ ىؿ تستخدـ ىذه األدكات في قياس كمية السائؿ كالمسحكؽ بدقة في كؿ
مرة تستخدـ فييا المبيدات ؟

 .2ال

 .1نعـ

 .3أحيانان

 5.1.16كـ مرة خبلؿ الخمس سنكات الماضية تـ تمؼ المحصكؿ بسبب استخداـ المبيدات غير
الصحيحة كالمزكرة ؟ (

)

 5.1.17ىؿ ىناؾ أياـ معينة في األسبكع لرش المبيدات ؟
 .1نعـ

 .2ال

 5.1.18يتـ رش المبيد عادة:

 .1في الصباح الباكر  .2عند الظييرة

 .3أحيانان

 .3عند الغركب

 5.1.19ىؿ يتـ مراعاة فترة األماف ما بعد رش المبيد الزراعي؟
 .1نعـ

 .2ال

 5.1.20إذا كاف الجكاب ال فالسبب ىك:

 .1حسب سعر المحصكؿ في السكؽ
 .3عدـ المعرفة أصبلن بيذه الفترة

 .3أحيانان

 .2اعتقد أف الفترة ليست ميمة

99

 5.1.21ىؿ تستخدـ مبيدات كيماكية لتسريع نضح الثمار ؟
 .2ال

 .3أحيانان

 .1نعـ
 .1نعـ

 .2ال

 .3أحيانان

 .1نعـ

 .2ال

 .3أحيانان

 .1نعـ

 .2ال

 .3أحيانان

 5.1.22ىؿ تقكـ بخمط بعض المبيدات الزراعية مع بعضيا ؟
 5.1.23ىؿ تعمـ أف ىذه العممية يجب أف تخضع لقكاعد محددة جدان ؟
 5.1.24عند تحضير المحمكؿ ىؿ تمتزـ بنسبة تركيز المبيدات المكجكدة عمى عبكة المبيد ؟
 5.1.25إذا كاف الجكاب ال فالسبب:

 .2ألنو في األصؿ غير حقيقي

 .1شدة اإلصابة

 .3التعميمات بالعبرية كاألجنبية

 5.1.26ما ىي أكثر الفصكؿ التي تستخدـ فييا المبيدات الزراعية ؟
 .1الصيؼ

 .2الشتاء

 .4الخريؼ

 .3الربيع

 5.1.1.27ىؿ تقكـ بصيانة جياز الرش باستمرار ؟
 .1نعـ

 .3أحيانان

 .2ال

 .6الباب السادس :معرفة المزارعين بإجراءات السالمة وتأثير المبيدات عمى صحة اإلنسان.
 6.1.1ايف تقكـ بخزف المبيدات المنكم استخدميا ؟
 .1مخزف خاص بالمزرعة

 .2خزانو خاصة بالبيت  .3في البيت الببلستيكي

 6.1.2كيؼ تقكـ بالتخمص مف المحمكؿ الزائد بعد االنتياء مف رش المحصكؿ ؟
 .1رشة عمى نفس المحصكؿ  .2رشو محصكؿ قريب .3في التربة.

 6.1.3أيف يتـ التخمص مف العبكات الفارغة ؟
 .1المزرعة

 .2النفايات

 .3دفنيا في التربة

 .4إحراقيا.

 6.1.4ىؿ تقكـ بارتداء مبلبس ككفكؼ كقفازات خاصة عند رش المبيدات ؟
 .1نعـ

 2ال

إذا كاف الجكاب نعـ انتقؿ إلى 6.1.6

 .3أحيانان

 6.1.5إذا كاف الجكاب ال فالسبب:
 .1ال ضركرة ليا

.2ال أؤمف باستخداـ ىذه األدكات

 .3عدـ كجكد ىذه األدكات.

 6.1.6إذا كاف الجكاب نعـ ىؿ تقكـ بغسؿ المبلبس بغسالة األسرة ؟
 .1نعـ

 .2ال

 .3أحيانا
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 6.1.7ىؿ تعرؼ أف الجمد يقكـ بامتصاص المبيدات الزراعية ؟
 .2ال

 .1نعـ

 6.1.8ىؿ يكجد حماـ خاص بالمزرعة كلغسؿ مبلبس كأدكات الرش ؟
 .1نعـ

 .2ال

 .1نعـ

 .2ال

 .1نعـ

 .2ال

 .1نعـ

 .2ال

 6.1.9ىؿ تعاني مف أمراض مزمنة ؟

 6 .1 .10ىؿ تعرؼ أف المبيدات تتجمع في دىكف الجسـ كليا تأثير عمى صحة اإلنساف ؟
 6.1.11ىؿ تعرؼ أف المبيدات تتجمع في جسـ الحيكاف كليا تأثير عمى الحيكاف؟
 6.1.12ىؿ تعرؼ أف المبيدات ليا تأثيرات سمبية عمى الماء كاليكاء كالتربة ؟
 .2ال

 .1نعـ

 6.1.13ىؿ ىناؾ إصابات في األسرة كأمراض مزمنة بسبب تعرضيـ لعممية الرش؟
 .2ال

 .1نعـ

 6.1.14إذا كاف الجكاب نعـ فيرجى اإلجابة عمى اآلتي :
 .1نكع اإلصابة.................... :

 .2تاريخ اإلصابة.................... :
 .3عم ار لمصاب حاليان ..................:

 .4أثر اإلصابة .................................:
 .5طريقة اإلصابة ..............................:

 .6نكع المبيد الذم أصيب بو................... :

 .7العبلج الذم استخدمو المصاب أك يستخدمو حاليان ....................:

 6.1.15ماذا تفعؿ إذا أصبت أثناء عممية الرش مف خبلؿ مبلمسة المبيد لمجمد أك البمع أك االستنشاؽ
؟

 .1الذىاب إلى الطبيب مع العبكة
 .3نشرب الحميب

 6.1.16اثناءعممية الرش تقكـ باآلتي:
 .1تدخف

 .2تأكؿ

 .2لممشفى

 .4االستحماـ  .5ال نبالي بذلؾ
 .4ال شيء مما ذكر

 .3تشرب

 6.1.17ىؿ تعتقد انو أصبح عندؾ نكع مف المناعة أثناء عممية الرش ؟
101

 .2ال

 .1نعـ

 .7الباب السابع :دور المؤسسات العاممة في استخدام المبيدات الزراعية.
 7.1.1ىؿ ىناؾ اتصاؿ بينؾ كبيف مديرية الزراعة في منطقتؾ ؟
 .1نعـ

 .2ال

 .3أحيانا

 .1نعـ

 .2ال

 .3أحيانا

 7.1.2ىؿ ىناؾ اتصاؿ بينؾ كبيف دائرة البيئة في المحافظة ؟
 7.1.3تقكـ دائرة الزراعة بتزكيد المزارعيف ببعض أنكاع المبيدات الزراعية.
 .2ال

 .1نعـ

 .3أحيانان

 7.1.4تقكـ المؤسسات غير الحككمية األجنبية كالجمعيات الزراعية بتزكيد كدعـ المزارعيف فيما
يتعمؽ باستخداـ المبيدات الزراعية.

.2ال

 .1نعـ

 .3أحيانان

 7.1.5ما ىك رأيؾ في التعاكف بيف المزارعيف كالمرشديف الزراعييف بشكؿ عاـ ؟
.1مرضي

 .3ليس لو أىمية .

.2غير مرضي

 7.1.6الرجاء إعطاء السبب

.…...................................................................… ………………… .1
 7.1.7ىؿ ىناؾ أية أنشطة لدائرة الزراعة في مجاؿ تشجيع الزراعة العضكية؟
 .1نعـ

 .3أحيانان

 .2ال

 7.1.8ىؿ ىناؾ أم أنشطة لممؤسسات غير الحككمية كاألجنبية في مجاؿ تكعية المزارعيف كارشادىـ
كتزكيدىـ باألساليب كالكسائؿ الصحيحة كاآلمنة الستخداـ المبيدات الزراعية ؟
 .2ال

 .1نعـ

 7.1.9إذا كاف الجكاب نعـ اذكر تمؾ المؤسسات كالخدمات التي تقدميا كما في الجدكؿ اآلتي:
اسـ المؤسسة

.1خدمات

.2خدمات

.3تزكيد

.4تزكيد

.5تزكيد

.6تزكيد بكسائؿ

إرشادية

تدريبية

مبيدات

مبيدات آمنة

معدات رش

مكافحة غير

كيماكية

 .1دائرة الزراعة
كالمؤسسات

الحككمية
.1
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بيئيان

كيماكية

كيماكية

.2
.3
.4
المؤسسات غير

الحككمية
كاألجنبية

.1
.2
.3
.4
 7.1.10ىؿ لديؾ أم اقتراحات في ىذا المكضكع ؟
..................................................................................................
................................................................

 7.1.11ىؿ سبؽ كاشتركت في دكرة تدريبية حكؿ مكضكع المبيدات الزراعية؟
 .1نعـ

 7.1.12إذا كاف الجكاب نعـ

 .2ال

.1الجية القائمة بيا..................... :

 .2اسـ الدكرة.......................... :
 .3مدتيا................................ :
 .4تاريخيا.............................. :

 .5مكانيا................................ :

 2 .10ممحق استمارة المقابمة الخاصة بالمؤسسات
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جامعة القدس

استمارة مقابلت للمؤسساث
دور المؤسسات العاممة في قطاعي الزراعة والبيئة في تحسين واقع استخدام
مبيدات اآلفات الزراعية في محافظة جنين

الباحث
عصري عبد الوهاب
بإشراف الدكتور
عزام صالح
المحافظة :جنيف
استبياف رقـ :

اسـ المؤسسة:
اسـ المكظؼ:

التاريخ:
تمفكف:

104

 .1القسم األول:
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

اسم الشخص الذي دتت مقابلتو ...............................................................:
موقعو يف ادلؤسسة ........................................................................ :
سنني اخلربة مع ادلؤسسة ...................................................................:
مؤىالتو العلمية ........................................................................... :
مكان ادلؤسسة ............................................................................ :

 1.1معلومات عن المؤسسة:

 1.1.1اسم ادلؤسسة .............................................................................:
 1.1.2اجلهة ادلمولة ..........................................................................: :
 1.1.3الدولة الراعية ..........................................................................: :
 1.1.4عدد ادلوظفني يف ادلؤسسة يف زلافظة جنني ........................................... :
 1.1.5تاريخ بداية عمل ادلؤسسة يف احملافظة .................................................. :
 1.1.6طبيعة عمل ادلؤسسة ..................................................................... :
 1.1.7ىل ىناك نشاطات أو مهمات تتعلق بالزراعة أو البيئة.
 .2ال
 .1نعم
 1.1.8ما ىي ىذه النشاطات أو ادلهمات أو الربامج اليت تقوم هبا ادلؤسسة وادلتعلقة بالزراعة والبيئة ؟
...................................................................................... . 1
....................................................................................... . 2
......................................................................................... 3
....................................................................................... . 4
 1.1.9ىل ىناك نشاطات تتعلق بتحسني واقع استخدام مبيدات اآلفات الزراعية يف زلافظة
جنني ؟
 .2ال
 .1نعم
 1.1.10إذا كان اجلواب نعم الرجاء ذكر ىذه النشاطات أو الربامج :
...................................................................................... . 1
....................................................................................... . 2
......................................................................................... 3
....................................................................................... . 4
 1.1.11ىل ىناك نشاطات مستقبلية تتعلق بتحسني واقع استخدام مبيدات اآلفات الزراعية؟
 .2ال
 .1نعم
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 1.1.12إذا كان اجلواب نعم اذكر ىذه ادلشاريع والربامج:
...................................................................................... . 1
....................................................................................... . 2
......................................................................................... 3
....................................................................................... . 4
 1.1.13ىل ىناك تعاون بني ادلؤسسة وبني اجلهات وادلؤسسات األخرى احلكومية وغري احلكومية واليت هتتم بتحسني
استخدام مبيدات اآلفات الزراعية ؟
 .2ال
 .1نعم
 1.1.14ىل ىناك زيارات دورية أو مفاجئة للمزارعني يف سبيل إرشادىم واالطالع على واقع استخدام ادلبيدات الزراعية ؟
 .2ال
 .1نعم
 .3أحياناً
 1.1.15معدل الزيارات إن وجدت شهرياً ...................................................
 1.1.16يقوم معظم ادلزارعني بتقبل ادلعلومات واإلرشادات من قبل ادلرشدين يف رلال حتسني استخدام ادلبيدات الزراعية ؟
 .2ال
 .1نعم
 .3أحياناً
 1.1.17ىل ىناك سيطرة وحتكم من قبل دائرة الزراعة فما يتعلق بفحص وإدخال مبيدات اآلفات الزراعية للسوق
الفلسطيين ؟
 .2ال
 .1نعم
 .3أحياناً
 1.1.18يقوم ادلزارعون باستخدام مبيدات اآلفات الزراعية بناء على :
 .1خربهتم الشخصية .2استشارة ادلرشدين الزراعيني .3استشارة تاجر ادلبيدات الزراعية
 .4ادلزارعني اآلخرين  .5قراءة التعليمات والعمل بناء عليها .
 1.1.19ىل ىناك مشكلة فيما يتعلق برتمجة ادلعلومات والنشرات ادلرفقة مببيدات اآلفات الزراعية؟
 .2ال
 .1نعم
 .3أحياناً
 1.1.20ىل اجلهود اإلرشادية كافية فيما يتعلق بتحسني استخدام مبيدات اآلفات الزراعية وحتسني الوضع البيئي؟
 .2ال
 .1نعم
 1.1.21ىل ىناك نتيجة إجيابية ملموسة ذلذه اجلهود اإلرشادية اليت تقوم هبا ادلؤسسة ؟
 .2ال
 .1نعم
 .3أحياناً
 1.1.22ىل باستطاعة ادلزارع أن يتجنب استخدام مبيدات اآلفات الزراعية الكيماوية وذلك باستخدام الطرق والوسائل
الطبيعية دلقاومة اآلفات الزراعية ؟
 .2ال
 .1نعم
 .3أحياناً

 .2القسم الثاني
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 2.1نشاطات المؤسسة
 2.1.1ىل ىناك نشاطات وورشات عمل ودورات تدريبية تقوم هبا ادلؤسسة لتعريف ادلزارعني بالطرق الصحيحة الستخدام
مبيدات اآلفات الزراعية ؟
 .2ال
 .1نعم
 2.1.2إذا كان اجلواب نعم :
 .1عدد الدورات يف آخر سنتني .......................................................
 .2نوع الدورة ........................................................................:
 .3مدهتا ............................................................................. :
 .4عنواهنا ........................................................................... :
 .5مكان انعقادىا ......................................................................:
 .6ىدفها ............................................................................. :
 2.1.3تقوم ادلؤسسة بدعم ادلزارعني فيما يتعلق بتزويدىم مبعدات وأجهزة رش ادلبيدات وتوعيتهم باالستخدام األمثل ذلذه
ادلعدات ؟
 .2ال
 .1نعم
 2.1.4إذا كان اجلواب نعم:
 .1عدد ادلستهدفني من ىذه ادلساعدات .................................................
 .2ادلنطقة ادلستهدفة ...................................................................
 .3تاريخ ادلساعدة .................................................................... :
 .4نوع ادلساعدة .......................................................................:
 .5كمية ادلساعدة ..................................................................... :
 2.1.5تقوم ادلؤسسة بدعم ادلزارعني فيما يتعلق بتزويدىم مببيدات اآلفات الزراعية اآلمنة بيئياً وإرشادىم باستخدام ىذه
ادلواد.
 .2ال
 .1نعم
 2.1.6إذا كان اجلواب نعم:
 .1عدد ادلستهدفني من ىذه ادلساعدات .................................................
 .2ادلنطقة ادلستهدفة ...................................................................
 .3تاريخ ادلساعدة .................................................................... :
 .4نوع ادلساعدة .......................................................................:
 .5كمية ادلساعدة ..................................................................... :
 .6قيمة ادلساعدة لكل مزارع ............................................................
 2.1.7تقوم ادلؤسسة مبساعدة ادلزارعني بكيفية التخلص من سللفات ادلواد الكيماوية وكذلك العبوات الفارغة .
 .2ال
 .1نعم
 2.1.8إذا كان اجلواب
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وضح كيفية ىذه ادلساعدة .....................................................................
 2.1.9ىل اجلهود اليت تبذذلا ادلؤسسة كافية يف ىذا اجملال ؟
 .2ال
 .1نعم
 2.1.10إذا كان اجلواب ال فالسبب:
 .1قلة األموال  .2عدم وجود موظفني أكفاء  .3إحجام ادلزارعني عن التعامل مع ادلؤسسة
 .4عدم التعاون والتنسيق مع ادلؤسسات األخرى يف ذلك

 .3القسم الثالث

 3.1مشاكل وآراء

 3.1.1ىل ىناك شكاوي من ادلزارعني فيما يتعلق بالغش والتزوير وعدم مطابقة ادلبيدات للمواصفات األصلية ؟
 .2ال
 .1نعم
 3.1.2إذا كان اجلواب نعم:
الرجاء ذكر بعض ىذه الشكاوي:
.................................................................................................. 1
.................................................................................................. 2
.................................................................................................. 3
 3.1.3ىل ىناك تراخيص وإشراف على زلال بيع مبيدات اآلفات الزراعية يف زلافظة جنني وكذلك ادلوردين ذلذه ادلبيدات ؟
 .2ال
 .1نعم
 3.1.4ىل تفرض دائرة الزراعة على التاجر أو ادلتعامل مببيدات اآلفات الزراعية أن يكون حامالً لشهادة علمية أو متخصصة
يف رلال التعامل هبذه ادلواد ؟
 .2ال
 .1نعم
 3.1.5إذا كان اجلواب ال فما ىي اقرتاحاتك ؟
....................................................................................... . 1
........................................................................................ . 2
.......................................................................................... 3
 3.1.6ما ىي أىم ادلشكالت اليت تعرتض عمل ادلؤسسة فيما يتعلق بتحسني استخدام مبيدات اآلفات الزراعية ؟
...................................................................................... . 1
....................................................................................... . 2
......................................................................................... 3
 3.1.7تستطيع ادلؤسسة اختاذ اإلجراءات القانونية حبق ادلزارعني والتجار ادلخالفني الستخدام وبيع مبيدات اآلفات الزراعية.
 .2ال
 .1نعم
 3.1.8إذا كان اجلواب نعم فما ىي ىذه اإلجراءات ؟
....................................................................................................
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....................................................................................................
 3.1.9ىل ىناك استخدام للمبيدات احملرمة واحملظورة زراعياً وبيئياً يف القطاع الزراعي يف احملافظة ؟
 .2ال
 .1نعم
 3.1.10إذا كان اجلواب نعم الرجاء توضيح ىذا األمر :
....................................................................................................
....................................................................................................

 .4القسم الرابع

 4.1إجراءات األمن والسالمة
 4.1.1يقوم ادلزارع باستخدام ادلعدات ادلناسبة لرش مبيدات اآلفات الزراعية
 .2ال
 .1نعم
 .3أحياناً
 4.1.2يقوم معظم ادلزارعني برش ادلبيدات بادلواعيد الصحيحة وبالطرق السليمة
 .2ال
 .1نعم
 .3أحياناً
 4.1.3يراعي ادلزارع عادة فرتة األمان بعد عملية رش ادلبيدات
 .2ال
 .1نعم
 .3أحياناً
 4.1.4يقوم ادلزارع عادة بأخذ احتياطات األمن والسالمة عند رش مبيدات اآلفات الزراعية
 .2ال
 .1نعم
 .3أحياناً
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 .5القسم الخامس

 5.1دور المؤسسة في التخفيف من اآلثار البيئية والصحية لمبيدات اآلفات الزراعية
 5.1.1ىل ىناك أضرار بيئية واضحة نتيجة استخدام مبيدات اآلفات الزراعية ؟
 .2ال
 .1نعم
 5.1.2إذا كان اجلواب نعم تتجسد األضرار:
 .3على صحة اإلنسان
 .2على ادلاء
 .1على الرتبة
 .6كل ما ذكر صحيح
 .5على النبات
 .4على اذلواء
 5.1.3ىل يعاين ادلزارعني الذين يستخدمون ادلبيدات أكثر من غريىم من األمراض
 .2ال
 .1نعم
 5.1.4إذا كان اجلواب نعم الرجاء ذكر بعض احلاالت واألمثلة على ذلك:
.................................................................................................. 1
................................................................................................. 2
.................................................................................................. 3
 5.1.5ىل قامت ادلؤسسة بأية فحوص طبية لبعض ادلزارعني دلعرفة أثر استخدام ادلبيدات على صحتهم ؟
 .2ال
 .1نعم
 5.1.6إذا كان اجلواب نعم الرجاء ذكر بعض احلاالت ادلصابة:
................................................................................................ . 1
.................................................................................................. 2
 5.1.7ماذا تتوقع أن يكون عليو الوضع يف ادلستقبل من حيث استخدام مبيدات اآلفات الزراعية.
 .3ال أعرف
 .2أسوأ
 .1أفضل
 5.1.8الرجاء كتابة بعض االقرتاحات وذلك لتحسني واقع استخدام مبيدات اآلفات الزراعية
....................................................................................... . 1
........................................................................................ . 2
................................................................................... 3
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 3 .10ممحق فحص المبيدات
كتكضح الصكر كالكثائؽ التالية عممية الغش في بيع كاستيراد كتسكيؽ المبيدات الزراعية ،كالتي تـ

التأكد منيا عف طريؽ فحص ىذه المبيدات بتاريخ  2002/2/7كالفحص التالي حكؿ مكضكع مركب
أكركبات ،كنتج عف ذلؾ تدخؿ ك ازرة الزراعة كسحب المنتج مف األسكاؽ كتحميؿ المسؤكلية

لشركة  C.T.Sالمسؤكلية عف تكزيع ىذه المادة.

التالي ( ) 2 .3 .10( ، ) 1 .3 .10ممصقات عبكات مبيد أكركبات المزكرة
ة
كتكضح األشكاؿ

كما يكضح الشكؿ ( )3 .3 .10صكرة الفحص الذم أثبت كجكد المادة المزكرة.

الشكؿ ( )1 .3 .10يكضح ممصؽ عبكات مبيد أكركبات المزكرة
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الشكؿ ( )2 .3 .10يكضح ممصؽ عبكات المادة المزكرة

112

الشكؿ ( )3 .3 .10كيكضح صكرة الفحص الذم أثبت كجكد المادة المزكرة .
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 4 .10مالحق الصور واألشكال
9

الشكؿ رقـ (  )1 .4 .10نمكذجان اعتمدتو سمطة جكدة البيئة مؤخ انر ،كذلؾ بيدؼ تنظيـ
كمراقبة استيراد المبيدات الكيماكية الزراعية

114

كتكضح الصكرتاف التاليتاف تقرير لباحث فمسطيني بالتعاكف مع جامعة أكسمك  16 ،صنفان مف

المبيدات المحرمة دكليان يستخدميا المزارعكف الفمسطينيكف تتسبب أمراض مثؿ سرطانات الدماغ
كالرئة كالثدم عند اإلناث ،كالدـ كالكبد كالجمد كغيرىا ،باإلضافة إلى أمراض الجياز التنفسي

كاألمراض العصبية كاألعراض الصحية االعتيادية مثؿ الصداع كالمغص المعكم كالتسمـ الكبائي،

حيث أكدت دراسة أجريت في قطاع غزة عاـ

 1993انتشار أنكاع متعددة مف السرطانات بيف

قطاع المزارعيف كأفراد عائبلتيـ .كيكضح الشكؿ ( )2 .4 .10صكرة البحث المنشكر.

شكؿ رقـ ( )2 .4 .10صكرة البحث حكؿ أضرار المبيدات

115

116

( )5 .10صور متفرقة من منطقة الدراسة

شكؿ رقـ ()1

يبيف مزارع فمسطيني يحتج عمى أف تعميمات االستخداـ مكتكبة بالمغة العبرية.

شكؿ رقـ ()2

يبيف تاجر كمزارع يتحاكراف حكؿ أصناؼ المبيدات المبلئمة لمرش

117

الشكل رقم ( : )3مشكمة رمي العبوات الفارغة عمى جوانب الطرق والمزارع وقرب مصادر

المياه.
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 .11فيرس الجداول
عنوان الجدول

الصفحة

رقم

كميات مبيدات اآلفات الزراعية المستخدمة في المناطؽ المختمفة

26

الجدول
1 .2

في الضفة الغربية
2 .2

المكاد الستة عشر المحظكرة كالتي يستخدميا المزارعكف

27

الفمسطينيكف.
1 .3

مصادر معمكمات المزارعيف بشأف استخداـ مبيدات اآلفات

39

الزراعية
2 .3

كيفية تحديد المرض أك اآلفة

40

3 .3

أىمية االتصاؿ مع دائرة الزراعة في محافظة جنيف

41

4 .3

عبلقة المزارع كاتصالو مع دائرتي صحة كجكدة البيئة

41

5 .3

رأم المزارعيف حكؿ دكر المؤسسات المختمفة بالنسبة لدعميـ

42

6 .3

رأم المزارعيف بالتعاكف مع المرشديف مف كافة المؤسسات

7 .3

بمختمؼ الخدمات

أنشطة المؤسسات المختمفة في إرشاد كدعـ المزارعيف كتزكيدىـ

43
44

بخدماتيا المختمفة

8 .3

المستفيدكف مف الدكرات التي عقدتيا المؤسسات المختمفة في

9 .3

معرفة المزارع لمفيكـ فترة األماف لمبيدات اآلفات الزراعية

45

محافظة جنيف
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 .12فيرس األشكال
رقم الشكل

عنوان الشكل

صفحة
9
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2 .1

مكقع التجمعات السكانية في محافظة جنيف

10

3 .1

مكاقع الزراعة المركية المبحكثة في محافظة جنيف
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1 .3

تبعثر مناطؽ السمطة الفمسطينية .
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 .13فيرس المالحق
رقم الممحق

صفحة

عنوان الممحق

1 .10

االستبانة الخاصة بالمزارعيف
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2 .10

استبانة المقابمة لممؤسسات
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3 .10
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ممصقات المبيدات المزكرة
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نماذج استيراد المبيدات الصادرة مف سمطة جكدة البيئة
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2.4.10

بحث منشكر حكؿ اضرار المبيدات
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5 .10

صكر متفرقة مف منطقة الدراسة
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 .14فيرس المحتويات
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